
  أعلنت وكالة األنباء العراقية “واع”، اليوم الخميس، عن 
بدء توافد مرشحي الكابينة الوزارية الجديدة إلى مجلس النواب 
النواب  لرئيس مجلس  األول  النائب  استقبل  العراقي، حيث 
بعد  الوزارية  الكابينة  مرشحي  المندالوي  محسن  العراقي 

وصولهم إلى البرلمان.
للحكومة  الثقة  منح  التصويت على  المقرر عقد جلسة  ومن 

الجديدة في السادسة من مساء اليوم.

  بالتزامن مع إتمام اتفاق ترسيم 
الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، 
شهدت المنطقة الحدودية الجنوبية 

استنفارا أمنيا من الجهتين.
وقالت الوكالة الوطنية لإلعالم 
اللبنانية إن زورقا إسرائيليا خرق 
لجهة  اللبنانية  اإلقليمية  المياه 
البحرية،  الطفافاف والعالمات 
مما أدى إلى تأخير توجه الوفد 
لتسليم  لناقورة  ا لى  إ للبناني  ا

رسالة االتفاق. 
أنه يجرى  الوكالة  وفيما أكدت 
مع  األثناء  هذه  في  التواصل 
قوات اليونيفيل لتسوية األمور، 
تابعة  حضرت سفينة عسكرية 

لليونيفيل إلى مكان الخرق.
ووقفت زوارق البحرية اللبنانية 
التابعة للجيش على بعد عشرات 
األمتار من العالمات البحرية في 

المياه اللبنانية، فيما لم يدخل 
الوفد اللبناني الى الناقورة 
إال بعد أن تم إبالغه بأن 
الزوارق اإلسرائيلية التي 
كانت تخرق المياه اللبنانية 
انسحبت، بناء على إيعاز 
البالد ميشال  من رئيس 
منه  طلب  الذي  عون، 
التوقف إلى حين التحقق 

من انتهاء الخرق.
ووقع الرئيس اللبناني ميشال 
عون، اليوم الخميس، على 
رسالة تحمل موافقة لبنان 
الرسالة  مضمون  على 

األمريكية عن نتائج المفاوضات 
الحدود  لترسيم  المباشرة  غير 

الجنوبية مع إسرائيل.
وأكد عون أن “إنجاز ملف ترسيم 
الجنوبية عمل  البحرية  الحدود 

تقني ليست له أي أبعاد سياسية 
أو مفاعيل تتناقض مع السياسة 
الخارجية للبنان في عالقاته مع 

الدول”.
الحكومة  فقت  وا جهتها،  من 
اتفاق  على  أيضاً  اإلسرائيلية 

رئيس  ر  شا أ فيما   ، لترسيم ا
الوزراء اإلسرائيلي يائير البيد 
إلى أن “االتفاق البحري مع لبنان 
دبلوماسي واقتصادي”،  إنجاز 
اعترف  بذلك  لبنان  أن  معتبرا 

بدولة إسرائيل.

المتحدة  الواليات  إن  االبيض،  البيت  قال    
األمريكية ستواجه أي تهديد روسي للبنية التحتية 

األمريكية برد حاسم.
وأشار البيت األبيض في بيان، اليوم الخميس، 
إلى أن التهديد الروسي باحتمالية استهداف قمر 

صناعي أمريكي استفزازي.   
وكان قد ألقى الرئيس الروسي فالديمير بوتين، 
اليوم الخميس، في الجلسة العامة لمنتدى “فالداي”، 
كلمة يتطرق فيها للقضايا السياسية واالقتصادية 

الملحة التي يواجهها العالم.
حيث أشار بوتين إلى أن الموقف في العالم يتوجه 
نحو السيناريو األسوأ، متهما الغرب بأنه أشعل 
الحرب في أوكرانيا وارتكب عددا من األخطاء 

المنهجية، مشيرا إلى أن الغرب يتجاهل مصالح 
الدول األخرى وقيمها وثقافاتها.

وتابع بوتين: إن الغرب يسعى لكي يخضع له 
الجميع، كما أن األزمة تطال الجميع اآلن وليس 
البشرية  أمام  أن  إلى  أوهام، مشيرا  أي  هناك 
طريقين، إما المضي قدما نحو االنهيار أو العمل 
على نظام جديد معا.  وأضاف: األحداث دفعت 

بالقضايا البيئية إلى المشهد الخلفي، 
في الوقت الذي لم تختف فيه هذه 
زال  األساسية وال  التهديدات 
اختالل التوازن البيئي يمثل تحديا 
لنا جميعا، محذرا الغرب من أن 
من يبذر الريح يحصد الزوبعة.

  أدان المستشار األلماني أوالف شولتز، 
المشكك في سيادة  تركيا  الخميس، موقف 

اليونان على جزر في بحر إيجه.
وقال شولتز، خالل مؤتمر صحفي مشترك 
كيرياكوس  اليوناني  الوزراء  رئيس  مع 
شمال  حلف  في  شريكا  إن  ميتسوتاكيس، 
األطلسي “يجب أال” يشكك في سيادة عضو 

آخر في التحالف. 
اليونان  إلى  يجريها  أول زيارة  في  وتابع 
كهذه  قضية  “أي  أن  المنصب  توليه  منذ 
يجب أن تحل بناء على القانون الدولي”.  
وشدد شولتز على أن “عالقات حسن الجوار 
بين اليونان وتركيا تكتسي أهمية ليس فقط 

للبلدين بل ألوروبا بأسرها”.
واليونان وتركيا منضويتان في حلف شمال 
تشوبها  بينهما  العالقات  لكن  األطلسي، 
البحرية،  الحدود  حول  مزمنة  خالفات 
الطاقة في بحر  استكشاف موارد  وحقوق 

إيجه وشرق المتوسط.
ومن جهته قال ميتسوتاكيس “من المؤسف 
حقا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
ال يمكنه أن يرى أنه يتّجه نحو مأزق عندما 
يسمم شعبه بأكاذيب بحق اليونان، ويدرك 

جيراننا وكل حلفائنا أن الجزر اليونانية ال 
تهدد أحدا”.

ومؤخرا اتّهم أردوغان اليونان بـ”احتالل” 
جزر في بحر إيجه كان قد ُحسم مصيرها 
في اتفاقيات تم تبنيها بعد الحرب العالمية 

األولى.
نيا”  “تا  أجرتها معه صحيفة  مقابلة  وفي 
اليومية، قال شولتز إن “التهديدات العسكرية 
المبطنة إلى حد ما” التي تطلقها أنقرة بحق 
اللذين  البلدين  داعيا  مقبولة،  اليونان غير 
تجمعهما أربعة قرون من التاريخ المشترك 
إلى تسوية خالفاتهما على طاولة المفاوضات.  
دعمها  زمن  منذ  فرنسا  تؤكد  حين  في 
الحكومة  سعت  لطالما  لليونان،  الصريح 
األلمانية  المستشارة  خصوصا  األلمانية 
قنوات  إبقاء  إلى  ميركل  أنجيال  السابقة 
الرغم من  أنقرة على  مفتوحة مع  الحوار 

سلسلة مناوشات. 
ففي ألمانيا جالية تركية كبيرة. كما واجهت 
المبادر  وكانت  الجئين  “أزمة”  برلين 
األساسي لميثاق الهجرة المبرم بين تركيا 
واالتحاد األوروبي الذي أتاح العام 2016 
الحد من تدفق المهاجرين على دول التكتل.

استمعت باهتمام شديد لكلمة    
الرئيس عبد الفتاح السيسي في 
مؤتمر الحوار االقتصادي، الذي 
لم يقم بحضور فعالياته أي قيادة 
من قيادات الدول الخليجية الشقيقة 
على غير المعتاد، وهو ما يعنى 
انسحاب دول الخليج عن تقديم 
أي نوع من الدعم المادي لمصر، 
االعتماد  لثقافة  التام  ورفضها 
التي ينتهجها النظام المصري منذ 
عدة سنوات لحل مشاكل الوضع 
نتيجة  المتدهور  االقتصادي 
القروض الخارجية وفوائد خدمة 

الدين.
على  الرئيس  قام  الذي  األمر 
إلقاء تبعاته على كاهل الشعب 
المصري الذي ال حول له وال قوة 
ولم يستشار في كافة القرارات 
السياسية واالقتصادية الخاطئة 
ها وأتخذها النظام بموافقة  التي أقرَّ
الحكومة دون القيام باستشارة 
المصريين  المتخصصين  كبار 
في اي منها سواء ممن هم في 
األمر  الخارج...  في  أو  الداخل 
الذي يراه الجميع معيباً ومخالفاً 
لواقع الحقائق ولب الحقيقة التي 
حذرت منها كما فعل غيري ذلك 
مراراً وتكراراً، ولم يُعيرها أي 
مسئول في الدولة أي اهتمام مما 
أوصلها وأوصلنا إلى هذا الوضع 
االقتصادي الخطير الذي يقترب 
بها قاب قوسين من إعالن إفالسها 
بصورة رسمية، في وقت قريب 
للغاية مع ارتفاع سعر الدوالر 
وعدم  المصري  الجنيه  مقابل 

توافره في البنوك المصرية.
كما أزعجني وأزعج كل مصري ما 
جاء على لسان الرئيس السيسي 
الموقف  فهم  في  فشل  أنه  من 
وإقراره الواضح في عدم فهمه 
والتعرف عليه بصورة سليمة، 
وبأنه أصبح ال يقدر وال يعرف 
كيف يتعامل مع الموقف الحالي 
بمفرده على غير ما كان يقوله 
سابقاً، ووعد به الشعب المصري 
بأن مصر ستكون  مراراً وتكراراً 
معه وتحت قيادته »قد الدنيا«، 
قبل أن تصبح مديونة لكل الدنيا 
ومهددة بإعالن إفالسها ألول مرة 
في تاريخها اإلنساني العريق، رغم 
ما تتمتع به من إمكانيات وثروات 
طبيعية تفوق في مجموعها لو كان 
أحسن توظيفها بالشكل المناسب 
حجم الديون وفوائد الديون التي 

عليها وبمراحل.
وال ننسى وال يمكن أن ننسى ما 

السيسي  الرئيس  إليه  أوصلنا 
وأعضاء حكومته من شحٍ مائي 
نتيجة تعاملهم الخاطئ منذ البداية 
مع ملف سد النهضة وغيره من 
القضايا الهامة التي تُمثل شرايين 
الحياة لمصر والشعب المصري، 
بيع  لرؤية  وأوصلها  وأوصلنا 
أصولنا المصرية الهامة من فنادق 
ومؤسسات  تاريخية  حكومية 
وأراضي ومصانع وخالفه من 
أجل بناء العاصمة اإلدارية الجديدة 
القطار  وخط  الكباري  وإقامة 
الترفيه، بدالً من  الطائر ومدن 
إقامة المصانع واإلهتمام بالزراعة 
لضمان اكتفاءنا الذاتي، وإقامة 
المدارس والمستشفيات للنهوض 
بالتعليم ولتوفير الخدمات الصحية 
المهمة والحيوية من جراحات 
دقيقة وخالفه للطبقة الوسطى 
وطبقة محدودي الدخل التي باتت 
تُعاني من شدة الفقر والعوز، بعد 
أن تراجعت حرية الكلمة وحرية 
التعبير وتم تقزيم الدور السياسي 
لجميع األحزاب السياسية لقوى 
المعارضة المصرية، وغابت قيم 
العدل والمساواة وتحولت الدولة 
محيطها  في  مؤثرة  دولة  من 
اإلقليمي والدولي إلى دولة ال وزن 
لها وال حضور في كافة  المنتديات 

المحلية واإلقليمية والدولية.
وعلى الرئيس السيسي أن يقوم 
اآلن بالدعوة النتخابات رئاسية 
لها  مبكرة على أن يكون راعياً 
فيها بصفة  أو مرشحاً  ال مشاركاً 
قيادة  أي  وال  هو  ال  شخصية 
عسكرية أخرى للوصول إلى نظام 
مدني سياسي منتخب حريص على 
لمعاينها  الديمقراطية ومستوعباً 
الحقيقية .. ولديه برنامج سياسي 
إلخراجنا  فيه  لبس  ال  واضح 
من الوضع االقتصادي المتردي 
الُمعاش اآلن والمحسوس بشكل 
غير مسبوق، ربما بذلك ينجح 
في أصالح الكثير من األخطاء 
التي ارتكبت بموافقة الحكومة 
ومشاركتها المسئولية و  التي 
لم تنجح في االرتقاء بمستوى 
أدائها اإلداري أو السياسي في 
إدارة شئون الدولة ليلبي طموحات 
الشعب المصري ككل في حاضر 
أمن ومستقبل أكثر إزدهاراً لمصر 

وللمصريين.
كلمة مخلصة من قلب مخلص 
الجميع  من  يأمل  للوطن  ُمحب 
الحفاظ على مصالحه فهل من 
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fzemokhol@gmail.com

 تأسست في مونتريال
29/11/1995

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

كلمة  مخلصة من قلب ُمخلص 
ُمحب لله وللوطن!

year

5 سياسـة

2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

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

بيع وشراء واستبدال
منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية

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

514.947.2555

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment

Industrial-Mining-Real state-
seniors home management

Please call  

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

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

  أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات العربية 
المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالعالقات المصرية اإلماراتية.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على حسابه الرسمي 
بموقع تويتر: »التقيت اليوم أخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة 

احتفاالت الدولتين بخمسين عاماً من العالقات االستثنائية«.
وأضاف: »نقلت له ولشعب مصر الحبيب تحيات إخوتهم شعب اإلمارات.. 

وتمنياتهم بدوام االزدهار واالستقرار لمصر وشعبها وقيادتها«.
ولفت إلى أن »شعب مصر شعب وفْي.. وقيادتها قيادة أصيلة.. طوال 
خمسين عاماً كانوا معنا منذ بداية تأسيس دولتنا.. كانت وستبقى مصر 

هي السند والذخر والظهر واألخ الذي ال نستغني عنه«.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد استقبل اليوم الخميس، 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، في قصر االتحادية بالعاصمة القاهرة، بالتزامن مع 
الفعاليات التي تشهدها مصر حاليا بمناسبة ذكرى مرور 50 عاما على 

تأسيس العالقات بين البلدين.
وفنية ورياضية،  وثقافية  واقتصادية  لقاءات سياسية  الفعاليات  وتشهد 
حيث بدأت بكلمة للسيسي أكد خاللها على متانة العالقات وأن مصر 

واإلمارات شعب واحد ووطن واحد.
وتحتفي الفعاليات بقوة العالقات األخوية، وتهدف إلى تعزيز الروابط 
والعالقات التي تمتد ألكثر من 5 عقود، كما تستهدف صياغة مستقبل 
أكثر تعاوناً وإنجازاً بين البلدين في مختلف المجاالت والقطاعات الحيوية.

البيت الأبيض: سنواجه أى تهديد 
وسى لبنيتنا التحتية برد حاسم ر

العراق.. بدء وصول مرشحي الكابينة الوزارية الجديدة إلى مجلس النواب

 خرق بحري يعكر صفو »اللحظة التاريخية« 
لاتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان

التوتر في بحر  إيجه.. 
دعم ألماني لليونان في مواجهة تركيا

 محمد بن راشد من القاهرة .. مصر هي السند والذخر والظهر

تراجع قيمة سعر صرف الجنيه المصري أمام سعر 
الدوالر مؤشر يؤكد المؤكد بأن جميع السياسات 

االقتصادية للحكومة المصرية كانت خاطئة بإمتياز مع 
مرتبة الشرف، ولِك هللا يا مصر.

حكم وأمثال

اعداد: أنطوانيت جرجوس

   “ليست له أي أبعاد سياسية” 
تأكيد لبناني جديد على أن مفاوضات 
ترسيم الحدود مع إسرائيل، التي 
توجت بتوقيع االتفاق، ال تعني 

“تطبيعا”.
الرئيس  توقيع  بعد  ذلك  جاء 
اللبناني، اليوم الخميس، رسالة 
تحمل موافقة لبنان على مضمون 
نتائج  عن  األمريكية  الرسالة 
المفاوضات غير المباشرة لترسيم 

الحدود الجنوبية مع إسرائيل.
في  اللبنانية،  الرئاسة  وقالت 
بيان اطلعت “العين اإلخبارية” 
على نسخة منه، إن عون رأس 
اجتماعا ألعضاء الوفد المغادر 
إلى الناقورة والذي ضم مدير عام 
الرئاسة أنطوان شقير ومفوض 
الدولية  القوات  لدى  الحكومة 
منير  العميد  بالجنوب  العاملة 
شحادة وعضو مجلس إدارة هيئة 
النفط وسام شباط ورئيس مركز 
االستشارات القانونية في وزارة 
الخارجية أحمد عرفة، مشيرة إلى 

أنه “زودهم بتوجيهاته”.
وأكد عون أن “إنجاز ملف ترسيم 

الجنوبية عمل  البحرية  الحدود 
تقني ليست له أي أبعاد سياسية 
أو مفاعيل تتناقض مع السياسة 
الخارجية للبنان في عالقاته مع 

الدول”. 
في السياق نفسه، استقبل رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي اليوم الوسيط 
األمريكي في ملف ترسيم الحدود 
اللبنانية الجنوبية عاموس هوكستين، 
مشيدا بالجهود التي بذلها في سبيل 

التوصل إلى “إنجاز الترسيم”.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية: “نأمل 
أن يكون ما تحقق خطوة أساسية 
على طريق االستفادة من ثروات 
لبنان من الغاز والنفط”، معبًرا 
عن آماله في أن يساهم االتفاق في 
حل األزمات المالية واالقتصادية 
التي يمر بها لبنان، ويساعد الدولة 
اللبنانية على النهوض من جديد.
وفيما أكد ميقاتي أن “التعاون” 

بين مختلف المسؤولين اللبنانيين، 
بمساعدة أصدقاء لبنان حقق هذه 
الخطوة “النوعية األساسية في 
من  سنوات  بعد  لبنان،  تاريخ 
العمل الدؤوب”، شدد على أن 
للرئيسين  الشخصي  االهتمام 
بايدن والفرنسي  األمريكي جو 
إيمانويل ماكرون أعطى دفعة 
لمسار جديد في المنطقة ولدعم 
لبنان الستعادة عافيته االقتصادية.

تطبيع لبناني غير معلن مع إسرائيل في ترسيم 
الحدود اللبنانية الاسرائيلية 

يعجبني اشخاص سالحهم العقل وليس اللسان ، 
وضربتهم القاضية الصمت وليس كثرة الكالم.
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الفرنساوي، إنت كمان تقدر

رانيا
ي عام 2015
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   د. انجي فايد امرأة من طراز خاص .. تعمقت 
في دراسة تاريخ مصر القديم وانبهرت بالتعاليم 
والبرديات القديمة التى تحمل قواعد ومبادئ  لكل 
كبيرة وصغيرة في مجال العالقات المتبادلة بين 
أفراد األسرة أو العالقات المجتمعية بحكم عملها 
ككبيرة لألثريين بوزارة اآلثار المصرية ومدير 
التنمية الثقافية األثرية سابقا واستاذ الفن المقارن 
فى العمارة والنحت.. حملت د. إنجى لواء الجهاد 
إلعالء شأن األسرة المصرية ومحاربة التطرف 
واألفكار الغربية الشاذة التى تحول اقتحام المجتمعات 

العربية عموما والمجتمع المصري بالتحديد.
إنجي حملة »معا لحماية األسرة  الدكتورة  تبنت 
المصرية« باالشتراك مع  د.حسام لطفى مؤسس 
المبادرة ورئيس قسم القانون بجامعة بني سويف 
العديد من  النجار، وأقامت  ود.عبد هللا مبروك 
الندوات واللقاءات الثقافية بالمؤسسات اإلعالمية 
الكبري والجامعات المصرية فى عدة محافظات.

وتسعى المبادرة للحفاظ على حق المطلقة واألرملة 
فى الحصول على مقابل مالى عن الكد والسعاية 
وفرض غرامة مالية ال تقل عن ألف جنيه واجبة 
التحصيل ممن له حق الحضانة حال الغياب بغير 
مبرر عن مجلس الرؤية ، مع تقنين حق المبيت 
للطفل وقضاء نصف العطلة الصيفية، مع من له 
العالقة  انقضاء  الزوجة عند  الرؤية ومنح  حق 
الزوجية بغير الخلع  نفقة المتعة بدون حد أقصى 
وإنشاء مجلس أعلى لشئون األسرة يتبع نيابة األسرة 
ومحاكم األسرة ويلتزم بسداد نفقة الحضانة في وقتها.
القديمة  المرأة في مصر  انجى عن  لنا د.  روت 
وكيف كانت هي المرموقة في القصر الملكي وربة 

الرجل في حياته داخل وخارج  البيت وشريكة 
الحكماء  التي أوصى بها  محيط األسرة، وهي 
خيًرا كزوجة وكأم وهي الحبيبة، وهي رمز الخير 

والعطاء والوفاء.
تقول د. إنجى: نحن جميعا بشر، وهي الحياة حقا 
قوال صادقا، فالمرأة اعتلت منصة القضاء وهنيئا 
لكل امرأة متفانية ألسرتها ولها عيد يتم تكريمها 
فيه، ولن نقف عند هذا األمر، فإذا نالت المرأة في 
القديمة حقوقها فوجب علينا خاصة وبعد  مصر 
أن صرح به شيخ األزهر وأثلج الصدور؛ وهو 
الذي  الحق  والسعاية«.  هذا  إيجازه حق »الكد 
ينتصر للمرأة ويؤمن تلك القارورة التي أوصى 
الشريف  بها رسول هللا ثالث مرات في حديثه 
»رفقا بالقوارير«، هو أن يشرع قانون يحمي تلك 
المطلقة واألرملة من أن تكون سائلة أو محرومة، 
فهو قانون العدالة الذي سيصلح المجتمع ويحمي 
الخلل ويقي األوالد من  المصرية من  األسرة 
الغل أو التنمر.   هو حق للمطلقة واألرملة التي 
تفانت من أجل أسرتها ووقفت إلى جوار زوجها 
له األطفال وتحفظ  السكينة وتربي  له  لتحقق 
سيرته وماله، هي شريكة ورفيقة كفاح يحق لها 
أن تحدد لها نصيبا من ثروة زوجها إذا أسهمت 
في تنميتها، كما أشار شيخ األزهر في حديثه عن 

»الكد والسعاية«.
الطيب  الشيخ أحمد  وكان فضيلة األمام األكبر 
ببدعة، فعمر هذا  الحق ليس  بأن هذا  قد صرح 
التشريع هو من عمر اإلسالم، وسبقنا إلى تطبيقه 
بلدان أخرى، وهو تشريع إنساني يحقق العدالة، 
فنرى أن المصري القديم منذ ٤٠٠٠ سنة قد أحق 

الحق، تلك الحضارة التي قامت على العدالة سبقت 
الحضارات األخرى وعرفت كيف تنتصر للمرأة، 
فنجد الرجل يوقع على عقد زواج أشبه بأن يكون 
عقد تسوية مالية يوضح فيها لزوجته حقها المالي 
إذا هجرها بسبب أو آلخر أو تزوج عليها، فكان 
يهبها نصف المال الذي نما في وقتها، وقد ورد ذلك 
في برديات الزواج.. فتطبيق العدل طوق النجاة 

لحماية األسرة والمجتمع.
وعند صدور هذا التصريح من شيخ األزهر، انتفض 
بعض الرجال زاعمين بأن هذا األمر سيؤدي لعزوف 
الشباب عن الزواج، وقد ربت عليهم د> إنجى بأنها 
تري أن هذا األمر سيرفع سن الزواج أو يجعل 
الشباب يعزفون عنه، وقالت: بصراحة أكثر شكًرا 
وألف شكر لمن يعترض ويعزف عن الزواج، ألنه 
بذلك أوضح موقفه منذ البداية وأعرب عن حقده 
وغله، وأثبت أنه غير أمين وال يصلح أن يرعى 
أسرة، فكيف تعترض وهللا يرزقك برزق زوجتك 
وأوالدك. فنحن في أمس الحاجة لتطبيق مثل هذه 
الحق، فما تراه المرأة حالًيا من إساءة وإهانة من 
بعض األزواج يحتم علينا كمجتمع مدني متجاوب، 
أن ننادي بسرعة تشريع قانون يحقق العدالة للمرأة 

ويصون المجتمع.
يذكر أن الباحثة د.إنجي فايد تخرجت في قسم اآلثار 
اليونانية والرومانية والدراسات الكالسيكية بكلية 
اآلداب بجامعة اإلسكندرية، لها عدد من المؤلفات، 
من بينها: »سيناء عبر العصور«، »اإلسكندرية 
عبر العصور«، و»توت عنخ آمون«، و»المتاحف 
جسر الثقافة«، و »الوجود المصري في العصرين 

اليوناني والروماني« وغيرها.

 س: ممكن تعريف نفسك لقراء جريدة الرسالة؟
ج- أنا ماري تريز ُمخرجة مسرحية ولي خبرة في هذا المجال تصل 
لحوالي 17 عاماً في لبنان وهنا في مونتريال أشتغلت في البرنامج 
اللبناني وعندي بالطبع إختصاصات أخرى في أعمال خارجة عن 
هذا النطاق وأنا أقوم بعملي الحالي متطوعة لحبي المطلق للمسرح 

وللعمل المسرحي وال نستهدف منه تحقيق أي مكاسب مادية .
س- هل هذا النص السرحي الذي يتم تحضيره اآلن من إختيارك 

الشخصي؟
ج- في الحقيقة أنا من بداية عملي في المسرح كنت على قناعة 
تامة بأن مدرسة الرحبانية الفنية مدرسة مهمة جداً والبد ألجيالنا 
الجديدة والجاليات العربية الموجودة في كندا من التعرف عليها 
حتى ال ينسوها وينقلوها ألوالدهم في بالد األغتراب وكما رأيت 
معنا في العمل العديد من الشباب ومن الممثلين من مختلف األعمار 
وكلهم بيحفظوا أغاني فيروز وأغاني نصر شمس الدين وكل أغاني 
الرحبانية – وفيه أغلب الشباب ال يقرأ اللغة العربية فنساعدهم على 
حفظها من خالل كتابتنا لها بالحروف الفرنسية ولكن باللغة العربية 
حتى تكون األمور أسهل لهم . ونسطيع نقل الثقافة اللبنانية لهم .

س- هل أنِت من قمِت بإختيار هذا العمل ؟ وعلى أي أساس كان 
هذا اإلختيار ؟

ج- أنا من وقت ما كنت أعمل في التلفزيون وكنا نقوم بتقديم األعمال 
االستعراضية تعّرفت على بعض األشخاص الذين يملكون موهبة 
التمثيل ومستعدون للعمل بصورة مجانية تطوعية في سبيل نشر 
اللبنانية في بالد اإلغتراب وهذا شجعني على اإلتصال  الثقافة 
بهم وأغلبهم وافق فوراً للعمل معي لتقديم هذا العمل الثقافي المهم 
والمتميز ومن هنا شكلنا فريق العمل الذي من الممكن اإلعتماد عليه 
مع تطعيمه ببعض العناصر الجديدة ممن يملكون موهبة التمثيل .
س- من أكثر ممثل أو ممثلة يقع عليه أو عليها عبء تقديم هذا العمل ؟

ج- نحن نقوم بداية بتوزيع األدوار وفقاً لما يناسب ويتناسب مع 
الدور الذي سيقوم به وطبعاً العْب األكبر يقع على الفنانة المنوط 
السيدة مها لحود ، كذلك  السيدة فيروز وهي  تقديم شخصية  بها 
هناك من يقوم بدور »الكلُون أو المهرج وهي السيدة ماري تنوري 

كما تم إختيار السيد إيلي الزين للقيام بدور البطولة
س- ما الذي يقلقك من هذا العمل الكبير كمخرجة؟

ج- الرقص ألنه يحتاج للكثير من التمرين عليه مع توافر القدرات 
الجسدية التي تسمح بعرض العمل المسرحي ككل في إطار مكتمل 
بالتدريب عليها  يقومون  التي  المسرحية  التناسق مع أحداث  من 

منذ 6 أشهر
س- ما الذي تحبيه في عملك ؟ كذلك الشئ الذي ال تحبيه فيه ؟

العمل بصفة عامة والذي ال أحبه هو غياب روح  أنا أحب  ج- 
الفريق ككل  بالسلب على روح  البعض ما يؤثر  المسئولية عند 
إذا كان في غياب غير مبرر أو تأخير غير محبب عن  خاصة 

موعد التدريب المتفق عليه مع الجميع سلفاً .

س- ما هو السؤال الذي كنت تتوقعين مني طرحه عليِك ولكنني 
لم أفعل ؟

ج- يمكن سؤال عن من يُدعم هذا العمل وكيف يتم تمويله ؟ وأنا 
هنا أحب أن أشكر المساندة الكبيرة التي تقدمها المطرانية إلنجاح 
هذا العمل كذلك كل الشكر لمن ساندنا من اإلعالم المهجري في 
نشر الدعايات الخاصة بهذا العمل وأيضاً أحب أن أتقدم بشكري 
لكل الطوائف المسيحية التي ساندتنا وتساندنا حتى اآلن لخروج 

هذا العمل بصورة ناجحة .
هذا باإلضافة للدعم المقدم من بعض محالت التزيين والمالبس 

وغيرهم .
وأخيراً لضيق الوقت وكثرة العمل الذي ينتظهرها كان البد لي من 
ان أتوجه لها بالشكر على هذا الحوار السريع على أمل بلقاء جديد 
بعد عرض هذا العمل الكبير الذي أتوقع له كل النجاح ، وأقول لمن 
لم يقم بحجز مقعده حتى اآلن لمشاهدة مسرحية » ناس من ورق 
» أن يقوم بحجز مقعده على وجه السرعة حتى ال يفوته حضور 
ومشاهدة هذا العمل الكبير لمسيرة الرحبانية والسيدة فيروز على 

وجه الخصوص .
أنتقلت لحوار بطلة هذا  السيدة ماري تريز  العمل  ومن مخرجة 
العرض المسرحي السيدة مها لحود التي قمت بسؤالها عدة أسئلة 

بعد الترحيب بها على صفحات جريدة الرسالة .
س- مدام مها لحود نجمة مسرحية » ناس من ورق » أواًل أحب 

أن تقومي بإعطائئ نبذة ولو سريعة عن نفسك ؟
ج- مها لحود خريجة مسرح وإخراج من الجامعة اللبنانية بكلمتين 

» عاشقة المسرح«
س- كيف تم إختيارك للقيام بهذا الدور » دور الفنانة الكبيرة فيروز«
ج- طبعاً الحمد هلل اإلختيار كان من السيدة ماري تريز سلهب بعد 
التشاور مع جميع أعضاء فريق العمل وموافقتهم على قيامي بإداء 
دور الفنانة الكبيرة فيروز وكنت أقبل القيام بأي دور آخر وهو 
شرف كبير لي أن أقوم بتمثيل وتجسيد شخصية هذه الفنانة الكبيرة 
السيد  أنسى تشجيع وتحميس  المسرح وكذلك ال يمكن أن  على 
جورج قطان لي لقبول هذا الدور والقيام بتجسيده على المسرح .
س- ال حظت أثناء قيامك بتجسيد الشخصية بأنك كثيرة األبتسام 
الجادة فما  الجميع عن شخصية فيروز  على خالف ما يعرفه 

تفسيرك لهذه المالحظة ؟
ج – مئة في المئة مالحظتك في مكانها ولكن بالنسبة لي لو بّدي 
أعمل شخصية السيدة فيروز مع كامل إحترامي وتقديري لها هذا 
خط أحمر ال استطيع تجاوزه ولكن أنا بجسد شخصية ماريا التي 
أدته السيدة فيروز ولكن من خالل شخصيتي مع كامل إحترامي 
للسيدة فيروز وهي شرف كبير أرزه وال أحد يستطيع تقليدها لذا 
أفضل أداء دورها من خالل شخصيتي أنا وإحساسي الخاص بها .

س- هل تشعرين بالخوف من قيامك بهذا الدور بصراحة ؟
ج- بصراحة أشعر بمسئولية كبيرة عندما أقف على المسرح وأشعر 

بالخوف أكيد وأكون كاذبة لو قلت لك غير هذا ، وهذا اإلحساس 
يُرافقني في أي دور سواء كان صغيراً أو كبيراً أقدمه حتى ولو 
كان أداء شعري ومن المؤكد هناك رهبة كبيرة ومسئولية كبيرة .
س- ما هو السؤال الذي كنِت تتوقعين مني طرحه عليِك ولكنني 

لم أفعل ؟
ج- ما فكرت ألني بعرف أن حضرتك لديك قدرة صحفية مكتملة 
أنه ال يمكن أن تقوم بحوار حتى ولو سريع دون أن تقوم  وبما 
بتوجيه كل ما تريد توجيهه من أسئلة للطرف المقابل أو للطرف 

الذي تقوم بمحاورته .
س- ماذا تتوقعين لهذا العمل بعد عرضه جماهيرياً إن شاء هللا 

في الشهر القادم ؟ أتكلم عن نجاحه من عدمه!
ج- ال أنا مستبشرة خير وأشعر بأنه سيحقق نجاح إن هللا أراد ألننا 
جميعاً نعمل من قلبنا بدءاً من ماري تريز مروراً بي وبإيلي مسعد 

وكل من شاركنا العمل فيه من ممثلين وُمعدين 
وأجهزة صوت ومدربين رقصات ألخ ألخ .

إلى هنا أعزائي المتابعين أنتهى الجزء الثاني 
الثالث واألخير  للجزء  الحوار وأنتقل  من هذا 
منه والذي سيكون مع السادة حنا ضرغام ونبيل 
ناكوزي وقد قررت أن تكون البداية مع السيد 

حنا ضرغام حيث سألته األتي :
س- أواًل أحب أن أرحب بك وأتمنى أن نقوم 

بتعريف نفسك لقراء جريدة الرسالة
ج- حنا ضرغام لي في كندا 30 عاماً وبدبك في 
فرقة الفرسان للدبكة وحالياً أساهم بالمساعدة في 
مسرحية » ناس من ورق« حيث أقوم بتدريب 
فريق الرقص بالفرقة على رقصة الدبكة والتمرين 
الفرسان وبعض  بالمشاركة مع فرقة  عليها 
األشخاص من القائمين على تحضير هذا العمل 

المسرحي الكبير .
س- ما أكثر ما يقلقك في العمل وتتخوف منه ؟

ج- للمسرح رهبته الدائمة بالنسبة لي ومهما فعلنا أشعر بأنه مازلنا 
في حاجة لمزيد من الوقت للوصول بما نريد أن نقدمه خالل هذه 
المسرحية من رقصات إلى أعلى مستوى ممكن تقديمه في 12، 13 
نوفمبر القادم إن شاء هللا وأتمنى أن نكون عند حسن ظن وثقة كل 
من سوف يحضره إن شاء هللا .. خاصة ولدينا حوالي 30 راقصاً 
وراقصة من مختلف األعمار بخالف الممثلين ومن يعمل خلف 
التوفيق وأنتقلت بحواري  له كل  تمنيت  النهاية  . وفي  الكواليس 

للسيد نبيل ناكوزي الذي سألته
س- رجاء تعريف نفسك لقراء الرسالة ؟

المسئول عن  العمل  أعمل ضمن فريق  ناكوزي أيضاً  نبيل  ج- 
تحضير مسرحية » ناس من ورق » وأنا مسئول عن رقص وتحرك 

الممثلين على المسرح بالرقص بعيداً عن الدبكة.

س- هل ممكن تكلمني عن مسرحية الرحبانه » ناس من ورق » ؟
ج- عندما كتب الرحبانه هذه المسرحية كتبوها للتعبير عن واقع 
معين بالنسبة للمثلين بأن مهما وصل الممثل من أهمية وقيمة فنية 
ال بد وأن ينساه الزمن وينسي غيره فيكونوا ناس من ورق بعد أن 
كانوا في مقدمة المشهد والصورة وخالفه والهدف من المسرحية 
هو توصيل حقيقة بأن أدوارنا مهما كبرت تتالشى بمرور الوقت 
والزمن وبأنها عبور لمرحلة في النهاية نصبح بعدها مجرد سطور .

س- هل لك دور في المسرحية بخالف ما ذكرته لي ؟
ج- أنا بلعب دور )شكور( في المسرحية اللي قبل بمشاركته في 
المسرحية للتعبير عن شعوره للسيدة فيروز التي جسدت دور ماريا 
في المسرحية واللي أنا أتربيت معها أثناء سن الطفولة وحبيتها 
ولكني لم أقل لها بأني أحبها وفي المسرحية قلت لها أني أحبها 
وفي أخر مشهد سوف تجاوبني وتقول لي إذا كانت تبادلني الحب 

أم ال ! ولن أستطيع أن أقول لكم ما سوف يحدث وعليكم بالحضور 
لمشاهدة العرض ألكتشاف األمر ومعرفة اإلجابة عنه .. وإذا كانت 
ستقبل بعرضي وستوافق على ترك المسرح للعيش معي من عدمه

س- ما هو السؤال الذي كنت تتمنى أن أقوم بطرحه عليك ولكني 
لم أفعل ؟

س- لماذا أنت سعيد على الرغم من صغر دورك ؟
ج- أنا دوري 5 دقائق في المسرحية وهدفي في المسرحية بعد 
هذين المشهدين الصغيرين أن أنجح في جعل المشاهد يتذكرني 

ألكبر فترة ممكنة ولسنين رغم صغر الدور .
أما السيد حنا ضرغام الذي قمت بتوجيه نفس السؤال له فقد قال :

ج- أنا عايز أقول ماشاء هللا ما قصرت جميع أسئلتك كانت مقتصرة 
مختصرة مفيدة ولكن أحب أن أقول للعالم ولكل من سيرغب في 

الحضور بأنه سوف يرى عمل كامل متكامل فيه من التنوع ما 
يُغنيه من رقصات و دبكات أو تمثيل أو غناء المسرحية عبارة 
عن كوكتيل فيها ألوان حلوة فيها ماستر جي وسوف نأخذ المشاهد 
وكأنه في سفينة ليجوب معنا ويرى أشياء جميلة ورائعة بالفعل 
ستعود بجميع المشاهدين إلى لبنان والماضي ولكل أطياب الحياة 
بأننا سنكون عند  الجميع  الماضي وأعد  في  كانت معاشة  التي 

حسن ظنهم بنا .
العمل وبعض  الحوارية مع مخرجة  أنتهت جولتي  إلى هنا 
لي  إتاحتهم  للجميع  ناس من ورق » شاكراً  نجوم مسرحية » 
هذه الفرصة لنقل بعض مما يقومون به من جهد إلسعاد جميع 
الجاليات العربية وخاصة الجالية اللبنانية في بالد المهجر وطنهم 
المسرحي  لهم ولعملهم  القلبية  أمانينا  أطيب  .. مع  كندا  الثاني 

الكبير بتحقيق كل النجاح .

د. انجي فايد ومن معها.. 
»حائط صد« للحفاظ على كيان الأسرة المصرية 

الاستعدادات المستمرة والتدريبات المتواصلة 
لعرض مسرحية »ناس من ورق«

  كنُت على موعد ولقاء مع فريق عمل مسرحية " ناس من ورق " المقرر عرضها في شهر نوفمبر القادم في 
مونتريال حيث إلتقيت بمخرجة العمل السيدة ماري تريز ثم ببطلة العرض السيدة مها لحود باإلضافة لكل من السيد 

حنا ضرغام مدرب الدبكة والقائد لمجموع الراقصين بها أثناء العرض ، وبالسيد نبيل ناكوزي المسئول عن تحريك الراقصين والممثلين على خشبة المشرح 
ومدربهم على نوعية الرقصات األخرى المخالفة للدبكة .

وقد دار حواري السريع المقتضب مع السيدة ماريى تريز بعد الترحيب بها كما يلي : 

حوار بقلم: فريد زمكحل



الكونغرس  النتخابات  التنازلي  العد  بدء  مع    
األمريكي، والمحدد لها الشهر المقبل موعًدا إلجرائها، 
بات الجميع يبحث عن ورقة اليانصيب الرابحة.

تلك االنتخابات والتي ستجرى في 8 نوفمبر/تشرين 
»بوليتيكو«  صحيفة  عنها  قالت  المقبل،  الثاني 
يكونون  قد  المترددين  الناخبين  إن  األمريكية، 
آخر أمل للرئيس جو بايدن وحزبه الديمقراطي 

لالحتفاظ بمجلس الشيوخ. 

التقرير  وأوضح 
الناخبين  أن  األمريكي، 
الذين ال يحبون الرئيس 
بايدن - لكنهم ال يكرهونه 
تصويتهم  يعد  أيًضا، 
التحكم  في  رئيسًيا 
ومسار  مصير  في 
الفترة  الديمقراطيين 
المقبلة، وقبل نحو عامين 
الرئاسة  انتخابات  من 

األمريكية عام 2024.
وفًقا ألحدث استطالع لـ 
POLITICO / Mor-

ning Consult، فإنه ال 
تزال نسبة التأييد للرئيس 
سلبية قبل نحو أسبوعين 
من يوم االنتخابات، حيث 
وافق ٪43 على أداء الرئيس و ٪55 عارضوه.
الذين  أولئك  أن  للبيانات  تحليلية  قراءة  وتظهر 
»ال يوافقون عليه بشدة« من بين يصطفون بشكل 
موحد تقريًبا مع الجمهوريين، لكن شريحة 15% 
من الناخبين الذين يقولون إنهم »ال يوافقون إلى 
وقد   - الوسط  في  عالقون  بايدن  على  ما«  حد 
يحدد تصويتهم واتجاههم ما إذا كان الديمقراطيون 

سيحتفظون بمجلس الشيوخ.
ومن بين الناخبين الذين يتمحور تصويتهم على 
بايدن حول عبارة »إلى حد ما«، فإن %44 منهم 
للكونغرس،  للديمقراطيين  للتصويت  يخططون 
فيما يخطط %35 منهم للتصويت للجمهوريين، 
بينما ال زال %21 مترددين - مع آراء أكثر حزما 

حول أداء بايدن الوظيفي.
ومع نسبة تأييد لبايدن استقرت في األربعينيات، 
فإن هؤالء الناخبين الذين لديهم رأي سلبي عنه، 
إن لم يكن حاًدا، يمثلون هامش النصر أو الهزيمة.
ويشكل الناخبون الذين »ال يوافقون إلى حد ما«، 
على بايدن %15 من المشاركين في االستطالع، 
بما في ذلك الحصص المتساوية للرجال والنساء، 
من  لـ13%  تصل  نسبة صحية  يشملون  والذين 
الديمقراطيين، وكذلك %20 من المستقلين و13% 

الجمهوريين. من 
وبحسب »بوليتيكو«، فإن هناك المزيد من األخبار 
»السيئة« للديمقراطيين؛ فـ%68 من المشاركين 
االقتصاد  أن  يعتقدون  إنهم  قالوا  االستطالع  في 
األمريكي يمر حالًيا بحالة ركود مقارنة بـ19% 

ممن قالوا إنهم ال يعتقدون ذلك.
وقال %46 من الناخبين، إنهم يعطون األولوية 
بتحديد  األمر  يتعلق  عندما  االقتصادية  للقضايا 

من يصوتون له.

   خالل زيارة هي األولى من 
نوعها منذ 10 سنوات لوزير 
دفاع إسرائيلي إلى أنقرة، أعادت 
إسرائيل وتركيا اليوم الخميس 

إطالق التعاون األمني بينهما
وبدأ وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني 
جانتس اليوم الخميس، زيارة 
رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، 
استهلها بالتعبير عن احترامه في 
ضريح الرئيس األسبق مصطفى 

كمال أتاتورك.
وقال بيني جانتس خالل مؤتمر 
صحفي مع نظيره التركي خلوصي 
أكار: » للمضي قدًما يجب أن 
نتبنى نهًجا ثابًتا وإيجابًيا في 
عالقاتنا، بالحفاظ على الحوار 
المفتوح، ووفًقا لما تم االتفاق 
عليه في اجتماعاتنا، فقد أصدرت 
تعليماتي إلى طاقم مكتبي لبدء 
اإلجراءات المطلوبة الستئناف 

عالقات العمل«.

وبعد ذلك، تم استقبال جانتس في 
وزارة الدفاع التركية باحتفال 
رسمي، وبعد ذلك أجرى اجتماعات 
مع نظيره التركي، والحقا استقبله 
الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان في القصر الرئاسي.
وقال مكتب وزير الدفاع اإلسرائيلي 
في بيان تلقته »العين اإلخبارية« 
»في بداية االجتماع، شكر الوزير 
جانتس الرئيس على التعاون المنقذ 
للحياة في مواجهة التهديدات ضد 
اإلسرائيليين والجالية اليهودية 

في تركيا«.
وأضاف:« يسلط نشاط مكافحة 
على  الضوء  هذا  اإلرهاب 
اإلمكانات الهائلة للتعاون على 
بين  الدفاعية  العالقات  إعادة 

البلدين«.
وتابع: »ناقش الطرفان القضايا 
االستراتيجية وجددا التزامهما 
بتعزيز االستقرار واالزدهار 

واألمن في منطقة الشرق األوسط 
وشرق المتوسط«.

وفي وقت سابق، قال جانتس: 
»ليس سرا أن عالقاتنا واجهت 
تحديات، ومع ذلك، يسعدني اليوم 
أن أقول إن تركيا هي واحدة 
من أكبر 5 شركاء تجاريين لنا، 
فعلى مر السنين، نمت عالقاتنا 

االقتصادية«.
الصعيد  »على  وأضاف: 
الدبلوماسي، مهدت عودة سفرائنا 
المسرح لنا اليوم، في الحقيقة، فإن 
زيارتي ألنقرة هي الثالثة لزعيم 
إسرائيلي خالل أقل من عام. تم 
فتح البوابات وهناك إمكانات كبيرة 
للتعاون في التجارة والسياحة 

والصناعة وأكثر من ذلك«.
وقال: »هذا العام، ونتيجة لالتصال 
الوثيق والسري، نجحنا في إزالة 
عدد مقلق من التهديدات ضد 
المواطنين اإلسرائيليين والشعب 

اليهودي في تركيا، نحن ممتنون 
للرئيس أردوغان والوزير أكار 
واألجهزة األمنية المشاركة 
في هذا التعاون الحاسم المنقذ 

للحياة«.
وأضاف: »أعتقد أنه يمكن 
القيام بالكثير مًعا للحد من تأثير 
أولئك الذين يزعزعون استقرار 
مناطقنا، وهذا ينطبق أيًضا 
على الساحة الفلسطينية، وأنا 
واثق من أن تعميق العالقات 
الدفاعية بين بلدينا قد يكون له 
أثر إيجابي على التطورات في 

هذا المجال«.

وتابع جانتس: »تعد عالقاتنا إضافة 
إيجابية، حيث نحافظ على شراكات 
قوية مع أصدقائنا في اليونان 

وقبرص ودول الخليج«.
لكن عددا قليال منهم فقط يواجه 
فتنة  بالتآمر إلحداث  اتهامات 
والتي قد تصل عقوبتها إلى 

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.

    لم تكد تمر أيام على تعيين ريشي 
البريطانية،  للحكومة  سوناك رئيسا 
التي  بأولى األزمات  حتى اصطدم 

ورثها من سابقيه.
أيرلندا  أولى األزمات من  وجاءت 
بها حكومة  توجد  التي ال  الشمالية، 
عاملة منذ فبراير/شباط الماضي، وقد 

تضطر إلجراء انتخابات ثانية هذا العام.
التوصل التفاق بحلول  يتم  لم  وما 
الجمعة، ستكون لندن مطالبة -قانونا- 
بالدعوة النتخابات مبكرة للبرلمان في 

الشمالية. أيرلندا 
وكانت الحكومة البريطانية فشلت في 
وضع حد ألشهر من الجمود السياسي 
في أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا 

من االتحاد األوروبي.
وحث كريس هيتون-هاريس، الوزير 
الشمالية في  أيرلندا  المكلف بشؤون 
الحكومة البريطانية، األحزاب السياسية 

تشكيل حكومة  خالل محادثات على 
جديدة.

يتم تشكيل حكومة  لم  أنه »ما  وأكد 
بحلول 28 أكتوبر/تشرين األول الجاري 
سأدعو النتخابات، والوقت ينفد، وشعب 
أيرلندا الشمالية يستحق حكومة مفوضة 

للمساءلة«. تخضع 

وكان »الحزب الوحدوي الديمقراطي« 
البريطاني أطاح، في  للتاج  المؤيد 
فبراير/شباط الماضي، بالسلطة التنفيذية 
التجارة  الشديدة قواعد  لمعارضته 
بريطانيا من  بعد خروج  ما  لمرحلة 

االتحاد األوروبي »بريكست«.
ويريد الحزب تعديل أو إلغاء بروتوكول 
أيرلندا الشمالية، الذي حظي بموافقة 
اتفاق  من  كجزء  وبروكسل  لندن 
بحجة   ،2019 عام  المبرم  بريكست 
إضعافه مكانة المقاطعة داخل المملكة 

المتحدة.

    دعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية 
الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، الدول الغربية 
إلى التأثير على سلطات كييف كي تتخلى عن “أخطر 
مغامرة متمثلة باالبتزاز النووي”، مشيرة إلى أن “هذا 
االبتزاز قد يؤدي إلى عواقب كارثية ال رجعة عنها”.

وقالت زاخاروفا، في إحاطة صحفية اليوم، “نحن ندعو 
الغرب إلى التأثير على األوكرانيين للتخلي عن هذه 
المغامرة األكثر خطورة، والتخلي أيضا عن الخطوات 
والتدابير واإلجراءات التي تنطوي على ابتزاز نووي 
ألن كل هذا يؤدي إلى عواقب كارثية ال رجعة فيها 

وموت جماعي محتمل للمدنيين األبرياء”.
وأضافت زاخاروفا “أوكرانيا قصفت محطة زابوروجيا 
للطاقة النووية خالل عدة أشهر، والذي من شأنه أن 

يدفع العالم إلى حافة كارثة نووية”.
العاصمة األوكرانية  إدارة  قالت  في غضون ذلك، 
الحكومية ستنفذ  الطاقة  اليوم، إن شركة  )كييف(، 
عمليات قطع طارئة وغير مسبوقة للتيار الكهربائي 
في كييف لتجنب انقطاع التيار الكهربائي الكامل، وذلك 
وفقا لما أعلنته في منشور لها على تطبيق “تلجرام”.

وأضافت اإلدارة “من أجل منع انقطاع التيار الكهربائي 

الكامل عن العاصمة والمناطق الوسطى في أوكرانيا، 
تقوم شركة الطاقة الحكومية أوكرنرجو بفرض قيود 
طارئة غير مسبوقة، ولم يعد جدول االنقطاعات الذي 
تم اإلعالن عنه أمس مناسبا، لسوء الحظ، سيتم تنفيذ 
انقطاع التيار الكهربائي بشكل أكثر حدة ولمدة أطول 

خالل األيام المقبلة”.
وحثت اإلدارة، حسبما نقلت شبكة “سي إن إن” 
باعتدال  الكهرباء  السكان على استخدام  األمريكية، 
في الصباح والليل، وطلب من الشركات إطفاء األنوار 

خارج المكاتب والمطاعم ومراكز التسوق.
ويأتي هذا اإلعالن بعد الضربات الروسية على منشآت 
الطاقة األوكرانية خالل الليلة الماضية والتي تركت 
العاصمة األوكرانية )كييف( والمنطقة المحيطة بها مع 
نقص في الطاقة بنسبة 30 في المائة من االستهالك.

وقالت خدمة الطوارئ الحكومية األوكرانية إن الضربات 
نفذتها طائرات مسيرة إيرانية على منشآت البنية التحتية 
في المنطقة، بينما قالت الحكومة في كييف إن روسيا 
تلحق الضرر بالبنية التحتية الحيوية لجعل الحياة أكثر 
صعوبة مع انخفاض درجات الحرارة واقتراب فصل 

الشتاء في البالد.

Jeudi 27 octobre 2022
الخميس 27 أكتوبر 2022

ُجـــذوري
ما لم يقله عبد ربه التائه

    من المعروف أن األديب المصري 
الكبير نجيب محفوظ لم يكتب مذكراته 
أو سيرته الذاتية، وعندما ُسئل عن 
ذلك أجاب: »هناك عشرات المقابالت 
معي في مختلف وسائل اإلعالم، وال 
حاجة توجد لكتابة سيرتي الذاتية«. 
أنه دّون  النقاد يجمعون على  لكن 
جزءا منها في كتابيه )أصداء السيرة 
الذاتية( و )أحالم فترة النقاهة( وإن 
كان البعض يعتقد أن األخير هو األكثر 
تعبيرا عن هذه السيرة، وهو ما ذهب 
إليه مترجم الكتاب إلى اللغة اإلنجليزية 
ريموند ستوك، الذي قال إن أحالم 
فترة النقاهة تحمل من السيرة الذاتية 
لنجيب محفوظ أكثر مما حملته أصداء 
السيرة الذاتية، لكنني بعد أن قرأت 
الكتابين، أرى أن نجيب محفوظ قد 
فلسفته في  الكتاب األول  وضع في 
الحياة، وجاء معظمها على لسان 
الذي احتلت  التائه،  الشيخ عبدربه 
آراؤه ومقوالته وحكاياته نصف 
الذاتية« تقريبا،  »أصداء السيرة 
ويعتقد الكثيرون أنه قد قصد به نفسه. 
هذه اآلراء جاءت على شكل رسائل 
قصيرة ومكثفة، كأنها ُكِتبت لعصر 
وسائط التواصل االجتماعي، وليس 
ُكِتبت فيه. وكان قد تم  الذي  للزمن 
نشرها أوال على شكل حلقات في 
مجلة »أخبار األدب« المصرية، قبل 
أن تصدر في كتاب عام 1995م، كما 
تم نشر »أحالم فترة النقاهة« على 
شكل حلقات أيضا، ولك في مجلة 
»نصف الدنيا«، قبل أن تصدر في 
2005م، وقد شّكل هذا  كتاب عام 
الكتاب آخر أعمال نجيب محفوظ 
الذي تُوّفي عام 2006م، وبعد وفاة 
محفوظ بتسعة أعوام تم كشف الستار 
عن بقية األحالم لتصدر في جزء ثاٍن 
من الكتاب عام 2015م، أضيف إلى 
عنوانه عبارة )األحالم األخيرة( ليصل 
عدد األحالم إلى أكثر من 500 حلما.
كانت بطلة أحالم نجيب محفوظ بال 
الصحفية سناء  تقول  منازع، كما 
الكتاب،  التي كتبت مقدمة  البيسي، 
هي »الست أم إبراهيم« أمه المتدينة 
فاطمة، التي استوحى منها 22 حلما، 
األكبر في مجموعة األحالم،  هي 
كيف ال وهو القائل: »اإلنسان طول 
فترة حياته يعتمد على األم في أشياء 
كثيرة قد ال تكون بالضرورة أشياء 
يعتمد عليها عاطفيا،  وإنما  مادية، 
في  يفقد سندا عظيما  برحيلها  لكن 
الحياة، ويدرك أنه قد أصبح وحيدا 
فّي  أثّر  والدتي  العالم... رحيل  في 
قد تخطيت  أنني كنت  كثيرا رغم 
قد تخطت  الخمسين، وكانت هي 

الثمانين«؟
أكتوبر،   14 الماضي،  الجمعة  يوم 
27 لمحاولة اغتيال  الذكرى  حلت 
اتهامه  نجيب محفوظ على خلفية 

الملة بسبب  بالكفر والخروج عن 
روايته الشهيرة »أوالد حارتنا« على 
يد شابين تكفيريين، أقدم أحدهما على 
طعنه بسكين في رقبته. كان الشاب 
قد انضم قبل حادثة االغتيال بأربع 
سنوات لجماعة تكفيرية متشددة، 
أنهما حاول قتل  الشابان  واعترف 
محفوظ ألنهما ينفذان أوامر أصدرها 
أمير الجماعة بناء على فتوى للشيخ 
عمر عبد الرحمن، رغم أنهما لم يقرآ 
الرواية! صحيح أن الطعنة لم تصب 
محفوظ في مقتل، لكن أعصاب الطرف 
األيمن العلوي من الرقبة تضررت 
تأثيٌر سلبي على  لهذا  بشدة، وكان 
قادًرا على  لم يعد  إنه  عمله، حيث 

الكتابة سوى لبضع دقائق يومًيا.
حلم 395 من »أحالم فترة النقاهة«: 
)وجدتني في حفل لتكريم رموز 
الثقافة والعلم، ووقف الرئيس وتحدث 
عن »أوالد حارتنا« فنفى عنها أي 
شبهة إلحاد ونّوه عما فيها من تسامح 

واستنارة(.
بعد أن كان محفوظ قد كتب 146 حلما 
من »أحالم فترة النقاهة« بخط يده قبل 
محاولة االغتيال، قام بإمالء ما تالها 
من أحالم على سكرتيره الحاج صبري 
محمود، ليستعيد بعد ذلك سماعها منه 
مراٍت، مراجعا ومنقحا، حتى يطمئن 
ويرضى تماما فيتركها جاهزة للنشر. 
وقد قال النقاد عنها إنها ابتكار جديد 
السرد، وإنها من أجمل ما  في فن 
أبدع وألف محفوظ، وإنها من أعلى 
مراتب اإلبداع والفلسفة والشفافية 
والحكمة، بينما قال محفوظ إنه مرتاح 
لهذا الشكل وراٍض عما يؤلفه، وإن 
أحالمه تطورت مع الزمن فأصبحت 
أكثر تأثرا بالواقع واألحداث الجارية.
»وفي ليلة الموسم جمعنا الكهف فلم 

يتخلف أحد.
الباردة  الرياح  في الخارج عوت 

وزمجرت.
في الداخل جاء كل صدر بحنينه حتى 

عمت نشوة شادية.
وقال الشيخ عبد ربه التائه:

- هنيئا لمن قام بواجبه في السوق أو 
تحدى الكدر.

غضضنا األبصار من الحياء وأصغينا 
إلى ناي الراعي القديم.

وقال الشيخ:
- انظروا إلى باب الكهف وال تحولوا 

عنه األبصار.
وخفقت القلوب حتى ارتعشت جذورها 

في انتظار الفرج.
البصيرة وسمعته  لهفتنا رأته  وفي 

السريرة«.
كان هذا آخر ما قاله الشيخ عبد ربه 
التائه مختتما »أصداء السيرة الذاتية«. 
ربما كان ما لم يقله هو األكثر إثارة، 
وهو ما يبقي الرواية مستمرة مثل كل 

الروايات ذات النهايات المفتوحة.

    أكون عربيًّا أصياًل، إن َصدقْت روايُة 
تحدُّر عائلتي من حوران، جنوب سوريا، 
الغساسنة، وقد كان هؤالء من  موطن 
أولى قبائل العرب التي اعتنقت المسيحيّة. 
َثُبَت نزوُح  أكون آراميًّا سريانيًّا، إن 
إلى  الشام ورياضها  قديًما من  أجدادي 
لبنان وبقاعه، حين وفَد مسيحيّون كثيرون، 
على مّر التاريخ، من باطن سوريا إلى 
سواحلها. ليس الموارنة فقط َمن نزحوا 

من هناك، بل أيًضا روم ملكيّون.
أكون َملَكيًّا روميًّا ال غّش فيه، إن كانت 
جذوري ضاربًة في أنطاكية، أحِد معاقل 
الحضارة الهيلّينيّة في العالم القديم، وثالِث 
أكبر ُمدِن اإلمبراطوريّة الرومانيّة بعد 

روما واإلسكندريّة.  
تأّكد صموُد  فينيقيًّا، إن  أكون كنعانيًّا 
أجدادي عبر التاريخ في بالد كنعان، في 
جبال لبنان وساحله الذي يجاور »بحر 

الفينيقيّين«، البحر المتوّسط اليوم. 
ال يمكن الركون إلى اسم عائلتي ألتتبَّع 
جذوري، كما هو الحال مع بعض العائالت 
العريقة التي يُعَرف منبُعها لمجّرد ذكر 
اسمها، ألّن »الجاويش« إنّما كان لقًبا أو 
رتبة عسكريّة في الجيش العثمانّي تعادُل 
اليوم رتبة »الرقيب« أو »المعاون«. 
لذلك هناك »جاويشيّون« ُكثر في تركيّا 
وسوريا ومصر وغيرها من البلدان التي 

حّط رحال بني عثمان فيها.
جذوري، على األرجح، هي هذه كلّها. 
أنا عربّي اللغة، سامّي االنتماء، كنعانّي 
الثقافة،  إنطاكّي  المولد،  لبنانّي  الهوى، 
رومّي الطقس. »هويٌّة بانتماءاٍت عديدة«، 
أمين  المفّكر  إذا أردُت أن أستعير من 
معلوف أحد أجمل تعابيره في كتابه 
النقاء  أّدعي  لذلك ال  القاتلة.  الهوّيات 
يّدعيه.  العرقّي، وأتهّكم عادًة على من 
النقاء العرقّي بات نادًرا، لكثرة ما تخالطت 
الشعوب وتمازجت. في لبنان، أكثر ما 
نجد أصحاَب العيون الزرقاء في بلدة نائية 
مثل دير األحمر في سهل البقاع، وفي 
بلدة شاهقة مثل بشّري على سفوح جبل 
المكمل أعلى جبال الشرق األوسط. إلى 
هناك وصَل الفرنجة مع عيونهم الزرقاء!
بأنّني عربّي  أفتخر  جذوري هذه كلّها. 
»لغَة  أتقنُت  أّني  والمفارقة  اللسان. 
المسلمين« هذه ال بفضل المدرسة فحسب، 
بل خصوًصا بفضل الصلوات التي نتلوها 
في ديرنا يوميًّا، وقد ترجمها َمن َسَبقنا 
من الرهبان، من اليونانيّة إلى العربيّة، 
وسكبها في لغٍة بليغٍة أّخاذة. عندما أصلّي، 
غالًبا ما أؤَخذ بروعة التعابير المستعَملة 
التي تسافر بي في رحلٍة نحو فيافي القلب 
السامي.  الاّلهوت  إلى مقام  وترفعني 
يسوع، عرفتُه وعشقتُه في العربيّة، في 

»لغة القرآن« كما يُقال. 
كانت كنيستي الروميّة من أولى الكنائس 
التي َعّربت صلواتها وطقوَسها، وذلك قبل 
انقسامها إلى فرَعين كاثوليكّي وأرثوذكسّي 
في القرن الثامن عشر )1724(. ال بل 
البدء  العربّية كانت منذ  اللغة  إّن  ُيقال 
المعتمدة في  الثالث  اللغات  واحدًة من 
صلوات المسيحيّين اإلنطاكيّين، خصوًصا 

عند قبائل العرب المتنّصرين في جنوب 
سوريا، إلى جانب السريانيّة في الريف 
واليونانيّة في المدن الساحليّة. لم تسيطر 
اللغُة اليونانيّة على طقوِسنا إاّل في مرحلٍة 
متأّخرة، في القرَنين التاسع والعاشر، مع 
هيمنة القسطنطينيّة سياسيًّا ودينيًّا على 

بالد المشرق. 
ب كنيستي صلواتها فحسب، بل  لم تُعّرِ
الضاّد  لغة  تتلَوها في  أن  أصّرت على 
لّما أخَذ أغلب مؤمنيها ال يتكلّمون سوى 
العربيّة. لم يكن األمُر على هذا النحو في 
باقي الكنائس. قال لي مّرًة كاهٌن سريانّي 
أرثوذكسّي: »في كنيستنا، السريانيّة هي 
اللغة األّم ولغة التخاطب مع الرّب في 
صلواتنا، حتّى لو صعَب حاليًّا على شعبنا 
أن يفهم ما يصلّي. صحيح أنّنا ترجمنا 
لكّننا كتبناها  العربّية،  إلى  نصوصنا 
الَكْرشونّي، ألنّنا  السريانّي، أي  بالخّط 
نرفض أن يوضع على مذابحنا كتاٌب 

يحوي أبجديّة عربيّة«. 
الروم  بلجيكا، خادَم رعيِّة  أتيُت  عندما 
الكاثوليك فيها، هالني ما لمسُت من جهٍل 
عند األوروبيّين عندما كنُت أُخبرهم بأّن 
العربيّة: »كيف  لغة الصالة عندنا هي 
آٍن  تكونون َعرًبا وغير ُمسلمين في 
يُبكي ويُضحك  مًعا؟«. في األمر جهٌل 
في الوقت نفسه. أتذّكر مّرًة عندما قّدمُت 
نفسي أمام َرجٍل إيطالّي في روما بقولي: 
»أنا كاهن من لبنان«، سألني فوًرا ما إن 
سمع اسم لبنان: »هل أنت مسلم؟«، مع 
أنّي كنُت أمامه ِبزيّي الكهنوتّي األسود 
لكثرة ما  الذي يعرفه أهُل روما جّيًدا 

يرون من الكهنة في شوارعهم.  
ال األوروبيّون وحدهم جّهال، بل بعُض 
العرب أيًضا. وهنا الطامة الكبرى. استقبلُت 
مّرًة في كنيستي مجموعًة من الطاّلب 
البلجيكيّين الذين َودُّوا أن يتعّرفوا على 
مختلف ُدوِر العبادة في بروكسيل. وكان 
من بينهم طاّلب من أصل مغربّي. أذكر 
أّن الصدمة عند هؤالء كانت أكبر مّما 
كانت عند أترابهم ذوي األصل البلجيكّي 
الصرف، لّما أخذُت أُنشد أمامهم ترانيم 
باللغة العربيّة: أَيُعقل أن يرنّم أحٌد أمامهم 
ترانيم تُسبُّح يسوع بلغٍة َيعّدون أنفَسهم 
حّراَسها األشاوس في »الغرب الكافر«؟ 
أليس في بالدنا العربيّة أيًضا َمن يجهلون 
حتّى اآلن أّن بينهم مسيحيّين عرًبا، ليسوا 

من بقايا الفرنجة واالستعمار البائد؟
لم تجتحني يوًما حاجٌة إلى إثبات هويّتي 
كمسيحّي عربّي أمام أّي أحٍد من المشّككين، 
ال جهاًل منّي بالتاريخ، بل ليقيني بأّن إثبات 
ما هو بديهّي مضيعٌة للوقت والطاقة. هل 
يخطر ببال ابِن مّكة، مثاًل، أن يضطرَّ 
يوًما إلى أن يبرهن أّن محّمًدا نبّي اإلسالم 

كان واحًدا منهم؟ 
َمن يجهل أنّنا أهُل الدار و«أّم الصبّي« 
وأبوه وعّمه وخاله... فهذه مشكلُته ال 

مشكلتي. 
مَنحْتني جذوري أن أُحبَّ بالفطرة جميَع 
َمن هم فوق األرض، ليس إاّل ألنّها تتمّدُد 
للرّب،  عميًقا تحت األرض. واألرُض 

المسكونُة والساكنون فيها.

aliobaid2000@hotmail.com

أخـبــار

خلال زيارة جانتس.. إسرائيل وتركيا تعيدان »التعاون الأمني«

سوناك يصطدم بأول أزمة.. انتخابات 
مبكرة بأيرلندا الشمالية

الخارجية الروسية تدعو الغرب للتأثير على كييف 
للتخلى عن “الابتزاز النووي”

  بقلم: علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي

بقلم: المطران ميالد الجاويش 
               مطران كندا 
للروم الملكّيين الكاثوليك

انتخابات الكونغرس.. بايدن يتمسك بـ »القشة الأخيرة«

بوتين: الموقف في العالم يتوجه نحو السيناريو الأسوأ

  شدد الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
على أن الغرب يلعب لعبة »خطيرة 
ودموية وقذرة« بشأن أوكرانيا، لكن 
سيتعين  وحلفاءها  المتحدة  الواليات 

عليهم عاجاًل أم آجاًل إجراء محادثات 
مع موسكو.

منتدى  إلى  متحدثاً  بوتين  وأضاف 
الخميس أن »الغرب  للحوار  فالداي 

أعماه االستعمار ويحاول ابتالع بقية 
العالم«، وفق رويترز.

كما حذر الغرب قائاًل: »من يبذر الريح 
يحصد زوبعة«، فيما أكد أن »الموقف 
في العالم يتوجه نحو السيناريو األسوأ«.
ولفت أيضاً إلى أن العالم يمر بنقطة 
تحول تاريخية هي األخطر واألهم منذ 

الحرب العالمية الثانية.
كذلك أردف أن »األزمة تطال الجميع 
اآلن وليس هناك أي أوهام.. أمام البشرية 
طريقان، إما المضي قدماً نحو االنهيار 

أو العمل على نظام جديد معاً.
واتهم بوتين الغرب باستخدام العقوبات 
االقتصادية »والثورات الملونة« سالحاً 
لتحجيم خصومه ألنه ال يستطيع التنافس 
االقتصادية  القوة  مع  عادل  بشكل 

والسياسية المتنامية آلسيا.
كما اعتبر أن الدول الغربية »تخلت 
عن أعراف« الشؤون الدولية من أجل 

الحفاظ على هيمنتها.

يذكر أنه منذ انطالق العملية العسكرية 
الروسية على األراضي األوكرانية 
في 24 فبراير الفائت، فرضت الدول 
الغربية، وفي مقدمتها الواليات المتحدة، 
آالف العقوبات القاسية على روسيا، 
االقتصادية  القطاعات  كافة  طالت 
السياسيين  عن  فضاًل  والتجارية، 
إلى  باإلضافة  والوزراء،  والنواب 
العديد من األثرياء الروس الداعمين 

للكرملين.
وحجزت الواليات المتحدة ما يقارب 
600 مليون دوالر تحتفظ بها السلطات 
ما  األميركية،  البنوك  في  الروسية 
صّعب عليها ألول مرة تسديد ديونها 

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



  نالت حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، 
ثقة البرلمان خالل جلسة عقدت مساء الخميس، وشهدت مشادات 

كالمية واشتباكا باأليدي بين نواب مستقلين، واإلطار التنسيقي.
وحسم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، األمر بإحالة النائبين 

عالء الركابي و فالح الخزعلي إلى لجنة السلوك النيابي.  
الركابي من  “الحلبوسي طرد عالء  إن  إعالمية  وقالت مصادر 

الجلسة بعد اعتراضه على المحاصصة”.
وحرص رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني خالل 
عرض برنامج حكومته لنيل ثقة البرلمان، الضوء على مناطق قوة 

العراق والمشاكل التي تواجهه.
وتعهد رئيس الوزراء المكلف، الخميس، للشعب العراقي بتجاوز 
االزمات وتذليل العقبات من خالل من خالل نجاح المنهاج الوزاري.
وقال خالل كلمته أمام مجلس النواب إنه “من دواعي الشرف أْن 
أقف اليوم في بيت السلطة التشريعية، وفق ما نّصت عليه المادة 
وتقديم  الوزاري  المنهاج  لعرض  الدستور، وذلك  رابعاً من   76
الكابينة الحكومية، آماًل نيل ثقة ممثلي الشعب والبدء بصفحة جديدة 

في ميادين التنفيذ”.
وأضاف، “فريقنا الوزاريَّ سيتصدى للمسؤولية في هذه المرحلة 
واقتصادية  سياسية  تحوالت وصراعات  العالم  فيها  يشهد  التي 
كبيرة جدا، مما يضيف تحّديات جديدة على بلدنا الذي يعاني أساساً 
االقتصادي واالجتماعي  األثر  أشُد  لها  أَزمات متراكمة كان  من 

واإلنساني والبيئي”.
وتابع، “نِعد شعبنا العظيم وعداً صادقاً ببذل غاية المجهود وأقصى 
ما نملك، من أجل النجاح في رفع هذه اآلثار، بروٍح تليق بشجاعة 
العراقيين”، مشيرا إلى أن “نجاح منهاجنا الوزاري ينطلق من إيماننا 
بأنَّ العراقيين، بمختلف قناعاتهم ومعتقداتهم واتجاهاتهم، كلهم أبناء 
بررٌة لعراقنا الحبيب، وباجتماعهم من حولنا سوف يشكلون أساساً 
لنجاح حكومتنا، واالنفتاح على جميع القوى السياسية، سواٌء التي 

شاركت أم لم تشارْك في الحكومة”.
وأردف، “نسعى لضمان التعاون الوثيق بينكم وبين فريقنا الوزاري 
بما يضمن دوراً تشريعياً ورقابياً يستحقه شعبنا الذي حّملنا وأياكم 
وفعالية  قدرة  زيادة  تحرص على   “ أن  تمثيله”، موضحا  أمانة 
الحكومات المحلية، كما هو معمول به في النُظم االتحادية، وإيجاد 
حلول مستدامة للملفات مع حكومة إقليم كردستان العراق، من خالل 
شراكة حقيقية تقوم على الحقوق والواجبات، وضمان وحفظ استقالل 

القضاء كما نصَّ على ذلك الدستور”.
وأشار إلى أن برنامجه سيعمل على “إيقاُف التدهور الذي يعصف 
بمختلف القطاعات، وتمويل وإنجاز المشاريع المتلكئة والجديدة، 
التي لها وقع مباشٌر على حياة المواطنين والخدمات المقّدمة لهم، 
ومكافحة الفقر والبطالة وتمكين محدودي الدخل، والتحول التدريجي 
من االقتصاد الريعي عن طريق تحديث عمل االقتصاد من خالل 
رعاية الحكومة لمحرك اقتصادي مهم يرتكز على استثمار إبداعات 
والمتوسطة في  الصغيرة  الشركات  بناء  لتفعيل  الشابة؛  الطاقات 

الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلوماِت والخدماِت والبيئة.

ببيان  الخميس،  اليوم  اليمن،  رحب    
هجوم  أدان  الذي  الدولي،  األمن  مجلس 
ميناء  على  اإلرهابية  الحوثية  المليشيات 
في  حضرموت  بمحافظة  النفطي  الضبة 
21 أكتوبر الجاري، واعتبره تهديداً خطيراً 
لعملية السالم واالستقرار في اليمن وتهديداً 

ألمن وحقوق وحرية المالحة.
اليمنية، في بيان  وأكدت وزارة الخارجية 
أوردته وكالة األنباء اليمينة اليوم، الحاجة 
الملحة لردع المليشيات الحوثية اإلرهابية 

المدعومة من النظام اإليراني وأعمالها التي 
تهدد األمن والسلم اإلقليميين والدوليين.

وشدد البيان، على ضرورة معاقبة منفذي 
ر  قرا ودعم  ت  لهجما ا تلك  ومخططي 
الحكومة اليمنية بادراج المليشيات الحوثية 
اإلرهابية؛  والجماعات  المنظمات  ضمن 
واإلرهاب  العنف  عن  تخليها  يضمن  بما 
والعودة الى العملية السياسية لتحقيق السالم 
وفقاً للمرجعيات المتفق عليها، وفي المقدمة 

القرار الدولي رقم 2216.

   أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني 
التزام الحكومة بتقديم كافة  العليمي،  رشاد 
التسهيالت للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات 

انتهاكات حقوق اإلنسان.
واستقبل العليمي -حسبما أفادت قناة )اليمن( 
اللجنة  /الخميس/- رئيس  اليوم  اإلخبارية، 
انتهاكات  ادعاءات  في  للتحقيق  الوطنية 
حقوق اإلنسان، القاضي أحمد المفلحي، حيث 
إلى  الرئاسي،  القيادة  استمع رئيس مجلس 
إحاطة موجزة حول نشاط اللجنة الوطنية، 
والتسهيالت المطلوبة للوفاء بمهامها بموجب 

القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
وأكد العليمي، التزام القيادة والحكومة بتقديم 

كافة التسهيالت إلنجاز مهام اللجنة الوطنية 
للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان، 
موجها السلطات المعنية بضرورة التعاون مع 
اللجنة باعتبارها اآللية والمرجعية الوطنية 
المتوافق عليها كشريك محلي ودولي، في 
إنجاز التحقيقات المهنية والحيادية الموثوقة.
لرئاسي،  ا ة  د لقيا ا مجلس  رئيس   ودعا 
في  إلى مضاعفة جهودها  الوطنية  اللجنة 
اتخاذ التدابير الالزمة لرصد وتوثيق كافة 
االنتهاكات بحق المدنيين، والحد من حاالت 
اإلفالت من العقاب، بما في ذلك االنتهاكات 
والعنف ضد النساء، واألطفال، والصحفيين 

الحقوقيين. والناشطين 

   أعربت كل من ألمانيا وفرنسا 
وإيطاليا وإسبانيا اليوم الخميس عن 
في  المستمرة  التوترات  من  قلقهم 
بما  المحتلة  لفلسطينية  ا األراضي 

في ذلك القدس الشرقية.
وزارات  باسم  لمتحدثون  ا وقال 
في  األربع،  الدول  في  الخارجية 
ألمانيا  سفارة  وزعته  مشترك  بيان 
ببالغ  نشعر  “إننا  اليوم،  بالقاهرة 
في  المستمرة  التوترات  إزاء  القلق 
بما  المحتلة،  الفلسطينية  األراضي 
كثر  أ قتل   . لشرقية. ا لقدس  ا فيها 
 20 من  وأكثر  فلسطينًيا   120 من 

إسرائيليًا، وُجرح عدد أكبر منذ بداية 
بقلق  نشعر  كما  اآلن..  العام وحتى 
في  بما  المتزايد،  العنف  إزاء  بالغ 
المستوطنين.. وعلى  ِقبل  ذلك، من 
هذه الخلفية، من األهمية بمكان اآلن 

التصعيد”. من  المزيد  تجنب 
ودعوا جميع األطراف إلى االمتناع 
والقيام  االستفزاز  من  المزيد  عن 
بأعمال من جانب واحد، كذلك على 
فتيل  نزع  على  فعال  بشكل  العمل 
التوترات واستعادة الهدوء.. مطالبين 
السماح للفلسطينيين بتولي مسؤولية 
وإعادة  “أ”،  المنطقة  في  األمن 

التنسيق الفعال لإلجراءات األمنية، 
وذلك في ظل احترام مبادئ القانون 
الدولي. اإلنساني  والقانون  الدولي 

الحالية  التوترات  أن  إلي  وأشاروا 
لحاجة  با مرير  تذكير  بة  بمثا هي 

السياسية  الجهود  الستئناف  الملحة 
الدولتين، وقالوا “مثل  لتحقيق حل 
يضمن  لذي  ا هو  فقط  لحل  ا ا  هذ
السالم واألمن الدائمين لإلسرائيليين 

لفلسطينيين”. وا

منح  تونس،  في  لالنتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  قررت     
الناخبين فترة استثنائية لتحديث بياناتهم في السجالت االنتخابية، 

تبدأ من يوم غد الجمعة وحتى 20 نوفمبر المقبل.
تمكين  على  منها  أنه حرصا  الخميس،  اليوم  للهيئة  بيان  وذكر 
الناخبين والناخبات من ممارسة حقهم االنتخابي، تقرر فتح فترة 
استثنائية لتحديث السجالت االنتخابية لجميع المواطنين التونسيين، 
باستثناء المرشحين والمزكين، بداية من يوم غد الجمعة وحتى 

20 نوفمبر المقبل.
ومراكز  االنتخابية  دوائرهم  من  للتثبت  الناخبين  الهيئة  ودعت 
الموقع  خالل  من  وذلك  بياناتهم،  وتحديث  الجديدة  اقتراعهم 
اإللكتروني للهيئة بالنسبة للناخبين بالداخل والخارج، أو من خالل 
االتصال مباشرة بمكاتب الهيئة في الواليات بالداخل، ومسئولي 

الهيئة بالبعثات الدبلوماسية في الخارج.

الوزراء األردني بشر  أعلن رئيس     
الخصاونة يوم الخميس عن تعديل وزاري 
في ظل إصالحات  إدارته  أداء  لتحسين 
اقتصادية بتوجيه من صندوق النقد الدولي.
وتم تعيين الدبلوماسي المخضرم السابق 
نحو  قبل  بريطانيا  في  تعليمه  تلقى  الذي 
عامين بهدف استعادة الثقة الشعبية بشأن 
التعامل مع جائحة كوفيد19- ونزع فتيل 
المتعاقبة  الحكومات  فشل  إزاء  الغضب 
االزدهار  بتحقيق  بتعهداتها  الوفاء  في 

والتصدي للفساد.
واحتفظ وزراء المالية والخارجية والداخلية 
بمناصبهم في التعديل الوزاري الذي تغير 
فيه ثلث وزراء الحكومة إجماال. وهناك 
ثالث وزيرات من بين 11 وزيرا جديدا.

وسعى الخصاونة إلى اإلسراع باإلصالحات 

التي حض عليها الملك عبد هللا لمساعدة 
الدولة المستوردة للنفط على تخطي عقد 
من بطء معدل النمو الذي ظل قريبا من 
اثنين بالمئة وتفاقم بسبب الجائحة والصراع 

في العراق وسوريا المجاورتين.
الماضي عن  الصيف  الحكومة  وكشفت 
خطة لجذب أكثر من 40 مليار دوالر من 
االستثمارات في السنوات العشر المقبلة. 
وقالت إنها ملتزمة بتنفيذ إصالحات السوق 
الحرة التي يقول رجال األعمال إن اإلدارات 

المحافظة السابقة أحبطتها.
مسعى  عرقلة  مسؤولية  ألقيت  ولطالما 
التحديث الذي يشجع عليه الملك ذو الميول 
الغربية على المؤسسة المحافظة التقليدية 
التي تخشى أن تؤدي اإلصالحات الليبرالية 

إلى إفالت قبضتها على السلطة.

  في أول اجتماعاته مع اللجنة العسكرية 
الليبية المشتركة )5+5(، قدم المبعوث 
األممي رؤيته ضمن مناقشات وتوصيات 

لم تخل من إشادات.
والتقى المبعوث األممي إلى ليبيا عبدهللا 
باثيلي باللجنة العسكرية المشتركة ألول 
سبتمبر/  في  بمنصبه  تعيينه  منذ  مرة 

أيلول الماضي.
وناقش االجتماع المنعقد في مدينة سرت 
اتفاق وقف إطالق  بنود  البالد،  وسط 
النار وتنفيذ ما تبقى منه، عبر االستفادة 
من النجاحات السابقة في المسار األمني.
أعضاء  األممي على  المبعوث  وأثنى 
المسار  إنجاح  اللجنة ومساهماتهم في 
األمني والعسكري، مؤكدا التزام األمم 
المتحدة بتقديم الدعم الفني للجنة لتسريع 
تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار، بما في 
ذلك وضع تنظيم حيازة السالح تحت 

السيطرة الحصرية للدولة.
وكتب باثيلي عبر حسابه الرسمي بموقع 
تويتر يقول: “تشرفت بحضور اجتماع 
اللجنة العسكرية المشتركة )5+5( في 
مقرها بمدينة سرت، حيث ناقشنا تنفيذ 
البنود المتبقية من اتفاق وقف إطالق النار”.
تحمل  على  شجعتهم  “كما  وأضاف: 
مسؤولياتهم األخالقية والوطنية والمضي 

قدما نحو استقرار ليبيا”.
اإلخبارية”  لـ”العين  مصادر  وتقول 
العسكرية،  اللجنة  أعضاء  من  مقربة 
األمني  المسار  بنجاح  أشاد  باثيلي  إن 
والعسكري الليبي مدفوعا بجهود القيادة 
العامة للجيش الوطني ورئاسة األركان 

في المنطقة الغربية.
وتابعت المصادر أن المبعوث األممي طلب 

من أعضاء اللجنة البناء على النجاحات 
المحققة في هذا الملف خاصة مع النقاط 
اإليجابية الناتجة عن لقاءات رئيسي أركان 
الطرفين عبدالرزاق الناظوري ومحمد 
الحداد والتي تعد خطوة مهمة في طريق 

توحيد المؤسسة العسكرية.
ولفت باثيلي إلى أن المسار األمني هو 
أحد اهم المسارات في الحل الليبي، ويجب 
إيالؤه مزيدا من الدعم وأهمية خاصة لبناء 

السالم المستدام، وفقا للمصادر نفسها.
التي  الملفات  أن  إلى  المصادر  وتشير 
يبحث باثيلي تنفيذها بشكل عاجل هي 
لم تطبق  التي  النار  بنود وقف إطالق 
بعد وتتضمن إخراج المرتزقة والقوات 
األجنبية من ليبيا، وحل المليشيات ونزع 
سالحها وإعادة تأهيل ودمج من يصلح 

من منتسبيها.
اللجنة عن  التقى أعضاء  باثيلي  وكان 
شرق البالد وغربها بشكل منفرد األسبوع 
الماضي، خالل زيارة إلى مدينتي بنغازي 

وطرابلس.
وخالل اللقاءات، حث المبعوث األممي 
العسكريين الليبيين على تكثيف عملهم 
الكامل  التنفيذ  أجل  من  نظرائهم  مع 
التفاق وقف إطالق النار، كما استمع إلى 
أفكارهم حول كيفية تحقيق االستقرار في 

ليبيا بشكل مستدام.
المشتركة  لليبية  ا العسكرية  واللجنة 
المعروفة بـ”5+5”، هي إحدى مخرجات 
يناير/كانون  ليبيا  برلين حول  مؤتمر 
الثاني 2020، والتي تمكنت من إعالن 
اتفاق وقف إطالق النار، وتضم ممثلي 
القيادة العامة للجيش الليبي، ونظرائهم 
من المؤسسة العسكرية في غرب البالد.

                                                     
                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

انقسام دول األتحاد األوروبي
قادم قادم !

مراكب الأبدية

أوروبا  العجوز  القارة  إلى  الشتاء  بداية وصول فصل    مع 
تعبر عن  والتي  دولها  كل  في  تندلع  المظاهرات  معها  بدأت 
الطاقة  وأزمة  المعيشة  تكاليف  أرتفاع  بسبب  الغضب  تنامي 
التي بدأت ترعبهم من قسوة شتاء  يأملون أن يكون رحيماً بهم 
كذلك يطالبون بتحسين األجور من أجل مواجهة أرتفاع األسعار 

المجنون .!
كل هذا بسبب الحرب األوكرانية الروسية وما سببته للعالم كله 
من أرتفاع مجنون في كل من الطاقة والغذاء وال أحد يدري إلى 
أين ستسير األمور وال أحد يدري متى ستنتهي هذه الحرب الذي 
يعد مسؤول عنها في األساس حلف الناتو الذي يتمنى أن يفنى 

روسيا اليوم وليس غداً .
العالم كله يعاني األمرين يدفع الثمن من أجل دولة حمقاء ورئيس 
المتحدة األمريكية والغرب  بالواليات  أحمق دمر بالده محتمياً 
مؤسساتها  في  ينهش  الحرب  دمار  عارية  بالده  فأصبحت 

ومبانيها ورائحة الموت  تفوح من طرقها  .
وأي رئيس عاقل أول ما يجب فعله أن يجعل عالقته مع جيرانه 
عالقة طيبة فما بالك بهذا الذي يسمي زلينسكي الذي كان يريد 
أراضيه  على  روسيا  أعداء  ألد  الناتو  لحلف  ملموس  تواجد 
أن  األيام  أثبتت  ألذي  السياسي  الغباء  تعبر عن مدى  بصورة 
يتولى  أن  قبل  فقط وهي مهنته  التمثيل  فن  إال  يجيد  صاحبه ال 

مقاليد الحكم .!
بلد داخل  وأدى أرتفاع الطاقة إلى زيادة نسبة التضخم في 19 
منطقة اليورو إلى مستوى 9و%9 مما جعل من الصعب على 
الناس أن يشتروا ما يريدونه فلم يجدوا خياراً أخر سوى النزول 

إلى الشارع .!
وأكتشف العالم أنه يفتقد لرجل رشيد عاقل باستطاعته أن يجنبهم 
هذه الحرب وهذه المعاناة التي يعيشها العالم اليوم في ظل وجود 
قادة يحكمون ويعيشون وينعمون في قصور مشيدة تتحمل حر 
الصيف وبرد الشتاء القارس يتقاضون أعلى المرتبات والشعوب 
ما هو  أدراك  المتوقع وما  القارس  والبرد  األسعار  تولول من 

البرد القارس .
أشياء كثيرة في  فيها  القادمة ستتغير  الفترة  أن  يبدو  فيما  ويبدو 
لمطالب شعوبهم  القادة  السخف وسيستجيب  لهذا  نتيجة  اوروبا 
باالنفصال  الهزل وستطالب  التي سترفض األستمرار في هذا 
إليهم  أتى  الذى  الناتو  عن اإلتحاد األوروبي  وربما عن حلف 
بوجع الدماغ و جعلهم يقولون حسبي هللا ونعم الوكيل فيك ياناتو!

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 
بقلم: األديبة 
إخالص فرنسيس

أخبــار

   تجددت التظاهرات الغاضبة في غرب 
إيران، اليوم الخميس، بعد يوم عاصف 
عاشته المنطقة أمس في الذكرى األربعين 

لمقتل الشابة مهسا أميني.
فقد نزل المئات إلى الشوارع في مدينة 
شمال  أذربيجيان  محافظة  في  مهاباد 
غرب البالد، خالل تشييع متظاهر قتل 
غاضبون  طوق  فيما  األربعاء،  أمس 

للشرطة بالمدينة. مخفراً 
أن  يجب  “ال  المحتجين  بعض  وهتف 
لهم”،  ننتقم  ن  أ يجب   ، بنا شبا نبكي 
الشاب  المتظاهر  مقتل  إلى  إشارة  في 

إسماعيل مولودي.
األمنية  القوات  واجهت  المقابل،  في 
المتظاهرين بالرصاص الحي، ما أدى 
إلى مقتل 3 أشخاص، بحسب ما أعلنت 
الحكومية  غير  الحقوقية  هنكاو  منظمة 

التي تتخذ من النرويج مقراً لها.
أن  تويتر  على  تغريدة  في  وأوضحت 
من بين القتلى الـ 3 “شاب كردّي سقط 

بنيران مباشرة أصابته في الجبين”.
كما أشارت إلى أن عملية إطالق النار 
حصلت بعدما كان المعّزون بـ”مولودي”، 
يغادرون جنازته ويتجهون نحو مكتب 

المحافظ.

منظمة  أكدت  بدورها، 
قوات  أن  الدولية  العفو 
األمن استخدمت األسلحة 
النارية بشكل غير قانوني 
ضد اآلالف من المحتجين 

في مهاباد.
موقع  د  فا أ لك،  ذ لى  إ
“نتبلوكس” باضطراب كبير 
في اإلنترنت في محافظة 
أذربيجان الغربية بإيران 
وسط أنباء عن سقوط قتلى 

في االحتجاجات.
وكانت محافظة كردستان 
غرب البالد شهدت بدورها 
تظاهرات حاشدة،  أمس 
حيث توجه اآلالف سيراً 
قبر  لى  إ م  ا ألقد ا على 

الشابة أميني ببلدة سقز )مسقط رأسها( 
في ذكرى مرور 40 يوماً على وفاتها، 
على الرغم من تهديدات القوات األمنية.
بمحافظة  مهاباد  مدينة  أن  إلى  يشار 
برمزية  تحظى  لغربية،  ا ن  ذربيجا أ
في  األكراد  جميع  لدى  األهمية  بالغة 
المنطقة، حيث شكلت جمهورية كردية 
فيها بقيادة )قاضي محمد( إبان الحرب 

العالمية الثانية، لكن الشاه قضى عليها 
بعد الحرب .

عاما(   22( الكردية  الشابة  وفاة  ومنذ 
على  أيام  ثالثة  بعد  سبتمبر،   16 في 
أثناء  األخالق  قبل شرطة  من  توقيفها 
شقيقها  مع  ن  طهرا لى  إ لها  رة  زيا
األصغر، بزعم انتهاكها قواعد اللباس 
لم  المفروضة، والتظاهرات  الصارمة 

تهدأ في البالد.

فقد أشعلت موتها احتجاجات غير مسبوقة 
في إيران منذ ثالث سنوات، تقدمها في 
معظم األحيان شبان وشابات وطالبات 
في رسالة سياسية وتحد للسلطات، وتأكيد 
يعرف  ما  أو  الشابة  الشريحة  أن  على 
 ”GENERATION Z“ بالجيل زي
في واد والسلطات في واد آخر، بحسب 
والمراقبين  المحللين  من  العديد  أكد  ما 

على مدى األسابيع الستة الماضية.

الرئاسي اليمني: ملتزمون بتقديم كافة 
نسان

إ

التسهيلات للتحقيق في انتهاكات حقوق ال�

وبية تعرب عن قلقها من التوترات المستمرة في الأراضي  أربع دول أور
الفلسطينية المحتلة

وسط اشتباكات.. حكومة السوداني 
تنال ثقة برلمان العراق

دانة مجلس الأمن لهجوم المليشيات  اليمن يرحب باإ
الحوثية على ميناء الضبة النفطي

رئيس الوزراء الأردني يجري تعديلا وزاريا 
صلاحات

إ

بهدف تحفيز ال�
باثيلي باجتماع »5+5« في سرت 

الليبية.. مباحثات وتوصيات وإشادات

هيئة ال�نتخابات التونسية تمنح 
الناخبين فترة استثنائية لتحديث 

بياناتهم حتى 20 نوفمبر المقبل

تجدد الغضب غرب إيران.. والأمن يقتل 3 متظاهرين في مهاباد

Jeudi 27 octobre 2022
الخميس 27 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

   ال أعرف إن كنت قد نكأت جرحك أم جرحي، إله هذا 
الكون الرابط هذه األجرام المنيرة التي تندفع في دورة منّظمة 
ملّفعة بالصقيع، ولكنّها تبّث نوراً ال ينطفئ ، في عالم مظلم، 
لكن  الروحية،  اإلنسانية واألناشيد  البشر بخيط  وقد ربط 
نكتشف أحياناً أنّنا وحدنا في هذا الرهط البشري الراقص 
في غيّه وشّره، تثقل أرواحنا، نضارب أجندة الظلم، فتصبح 
الحياة غابة تتشابك، من ينفذ منه نفذ ممّزقاً، ومن بقي في 
الغابة نهشته الوحوش، وأحياناً أخرى أرفع بصري أحّدق 
في عيون الحياة وأسألها: هل حّقاً هناك ما يستحّق هذا التعب 
وأنا امرأة مليئة بالنار والفرح والوجع والضحك والتناقض، 
أطلب الحياة في غير موضعها، وأعلن الحقيقة في المكان 
أقنعة  الحكمة من كّل هذا؟  أين  فيها عرضها.  ُهتك  الذي 
أقّشر  تمّزقني،  تنفّك  أمّد أصابعي ألمّزقها فهي ال  حولي 
أنّي سأترك  الواحد تلو اآلخر، وأبكي، ويبدو لي  الوجوه 
الوجه  أجد  الوجوه، ربما  تقشير  وأمتهن  والحرف،  القلم 
الذي أبحث عنه، أعرف أنّي أهذي، ولكنّي أشعر وكأنّي 
في جزيرة تضربها األمواج من كّل الجهات. يغسلني الزبد 
المالح، وتحرق الشمس جسدي، أتيبّس على صخرة انتظار 
ما ال يأتي، فيأتي سيف الصقيع يصيبني في مقتل. أحياناً 
االزدواجية، وأهون من  أخّف جرماً من  القتل  أّن  أشعر 
زمهرير الشرور الخارجة على أشكال ابتسامات، وعيون 
أشبه بالهوة السحيقة، القتل بكّل أنواعه وبشاعته، من قتل 
األحالم واألماني واإلنسان والحّب، يبقى ألمه أهون من بحر 
العلقم المرير الذي يطوف حولنا على شكل البشر. أريد أن 
الدفوف،  األبواق، وأضرب  أقرع  أن  أريد  أرقص اآلن، 
وأسير في موكب األولين، أتبع روحي واإلرادة الصامتة 
التي تدفعني إلى الرقص على جمر الحياة، وإن أدمت قدمي 
األشواك. ال ضير في نقش خطواتنا الدامية على الطريق 
النشوة  ليسيروا في خطانا على مسيرة  بعدنا  اآلتين  أمام 
بأقدامنا  األشواك  نلملم  أمامهم،  المصاعب  نكشط  والدم، 
العارية، ونفقأ عين القهر الجشعة، ونهيّئ مراكب األبدية، 

نرفع شراع اإلرادة، ونقلع نحو الجمال.
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ي الرسـالة عالناتكم �ف لإ

 القاهرة/ فرج جريس: أيام معدودة تفصلنا عن ميعاد مؤتمر 
 Cop المناخ 2022، وتقترب قمة األمم المتحدة في المناخ
27 من موعد االنعقاد، والتي سوف تستضيفها مدينة شرم 
الشيخ المصرية بدًءا من يوم 6 من نوفمبر 2022، إلى يوم 

18 من نوفمبر من الشهر ذاته 2022.
وتعمل مصر عبر القمة على تنفيذ الدول الكبرى لتعهداتها 
بمؤتمرات األمم المتحدة السابقة للمناخ، ويكون على رأسها 
اتفاقية باريس الموقعة في عام 2015، واتفاقية قمة كوبنهاجن 
مليارات  بضخ  بالقيام  الموقعون  وتعهد   ،2009 عام  في 
الدوالرات من أجل مساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع 

أي تأثير بتغير المناخ خالل ميعاد مؤتمر المناخ 2022.
العالمية، وهي قمة سنوية  المؤتمرات  المناخ هي أحد  قمة 
للتغيرات  المواجهة  أجل  دولة من   197 تحضرها حوالي 
المناخية التي ستهدد الحياة على الكرة األرضية، ومما ستفعله 
هذه البلدان، من أجل مواجهة هذه المشكلة والقيام بمعالجتها.
ويعتبر المؤتمر cop 27 هو السابع والعشرون منذ الدخول 
إلتفاقية األمم المتحدة بشأن وجود التغير المناخي حيث تم 
دولية  تكون معاهدة  1994، وهي  التنفيذ في شهر مارس 
تأثير  بالحد من  القيام  بهدف  العالم  دول  في معظم  وقعتها 

النشاط البشري على المناخ.
المشاريع الستقبال  الشيخ على مجموعات من  تعمل شرم 

مؤتمر المناخ في شرم الشيخ 2022، وتتضمن الخطة اإلنشاء 
27 مشروعا ومن أبرز هذه المشروعات التالي:

-1 مشروع  جسر علوي على الطريق األوسط وهو »طريق 
الملك سلمان«.

و”الطريق  السالم”  “طريق  تربط  قد  محاور  خمسة   2-
األوسط” و”الطريق الدائري”.

-3 مشروع مبنى البلدية الصديق للبيئة.
-4 مشروع منتزه سنترال بارك.

-5 ومشروع المول التجاري.
-6 مجمع البنوك في حي النور.

-7 ثالث محطات للطاقة الشمسية.
-8 محطات شحن سريع لكافة السيارات الكهربائية بشرم الشيخ. 
فؤاد: حشد الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية ودمج 

المناخ بكل القطاعات
لدعم قمة المناخ.. وصول السباح العالمي لويس باغ عائما 

من شرم الشيخ للغردقة
COP 27 أجندة مؤتمر قمة المناخ

وخالل قمة المناخ cop 27، ويتم مناقشة عدد من القضايا 
والموضوعات الهامة بمؤتمر قمة المناخ بشأن التعبئة للعمل، 
وإتاحة كافة الفرص للنظر بآثار تغير المناخ في افريقيا، و 

قضية المياه تكون على رأس أولويات أجندة المؤتمر.

 القاهرة/ فرج جريس: أعلن 
رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
مصطفى مدبولي، أن المجلس 
وافق على إقرار حزمة الحماية 
االجتماعية، التي تشمل إقرار 
عالوة استثنائية لمجابهة غالء 
المعيشة لجميع العاملين بالجهاز 
اإلداري للدولة والشركات التابعة 
المعاشات،  وأصحاب  للدولة 

بمبلغ 300 جنيه شهريا.
وأضاف مدبولي، خالل مؤتمر 
صحفي امس االربعاء، أن مجلس 
الوزراء قرر رفع الحد األدني 
لألجور إلى ثالثة آالف جنيه 

بدال من 2700 جنيه.
الدكتور  وقال رئيس الوزراء 
سيتم  إنه  مدبولي،  مصطفى 
تقديم دعم مالي للقطاع الخاص 
والشركات التي تعثرت بسبب 

األزمة الراهنة لدعم العمالة شريطة عدم 
االستغناء عنها.

وأضاف مدبولي، أنه تم التوافق أيضا 
على حزمة حماية اجتماعية لتوفير دعم 
بشرائح  التموين  بطاقات  لألسر على 
تتراوح من 100 / 200 / 300 جنيه، 
والتي يستفيد منها 10 ماليين مواطن، 

وذلك حتى 30 يونيو 2023.
وقرر مدبولي عدم زيادة أسعار الكهرباء 
واستمرار أسعارها الحالية حتى 30 يونيو 
2023، مشيرا إلى أن كل هذه اإلجراءات 
جاءت لدعم المواطن للمساعدة في تخطي 

األزمة االقتصادية العالمية الراهنة.
الحد األدنى  أنه سيتم رفع  إلى  وأشار 
لإلعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 

30 ألف جنيه في العام، مبينا أن المواطن 
الذي يبلغ دخله 2500 جنيه شهريا أصبح 

غير مطالب بدفع ضرائب.
وأوضح أن هذه اإلجراءات ستُكلف الدولة 
67 مليار جنيه في العام الواحد، وأنها 
الجمهورية  رئيس  بتوجيه من  جاءت 

الرئيس عبد الفتاح السيسي.
موازنة  كيفية  وردا على سؤال حول 
الحكومة ما بين الحفاظ على الموازنة 
العامة للدولة وتخفيض العجز بها، وبين 
إجراءات الحماية االجتماعية، وهل التكلفة 
اإلجمالية للحزمة االجتماعية الجديدة التي 
تقدر بـ 67 مليار جنيه ستتطلب أي تعديل 
للدولة، قال وزير  العامة  الموازنة  في 
المالية محمد معيط إن “الموازنة الحالية 
بها احتياطي تم اإلعالن عنه للتعامل مع 

تلك الظروف االستثنائية بمقدار 135 
مليار جنيه”.

وأضاف: أننا تعاملنا مع جزء منها عند 
االتفاق على زيادة سعر توريد القمح إلى 
1000 جنيه، حيث تم تسديد الفرق من 
االحتياطي ، وهذه الحزمة سيتم تمويلها 
تؤثر  ولن  االحتياطي،  هذا  من  أيضا 
على المستهدفات للموازنة العامة للدولة. 
ولفت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى 
القرارات  هذه  بعض  أن  إلى  مدبولي 
سيتم صدورها كقرار فوري من مجلس 
الوزراء، ولكن قرار العالوة سيحال إلى 
البرلمان بمشروع قانون وسيتم خروجه 
في أسرع وقت، بالتنسيق الكامل، حيث 
يبدأ المواطنون االستفادة منه اعتبارا من 

شهر نوفمبر القادم.

 القاهرة/ فرج جريس: استقبل سامح 
شكري وزير الخارجية، أمس األربعاء 
26 أكتوبر الجاري، مامادو تنجارا 
الدولي  والتعاون  الخارجية  وزير 
الخارج بجمهورية  والجامبيين في 
القاهرة  إلى  جامبيا، خالل زيارته 
للمشاركة في مؤتمر وزراء التعليم 
العالي والبحث العلمي للفرانكوفونية 
الذي يعقد خالل الفترة من ٢٥-٢٨ 

أكتوبر الجاري.
وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، 
وزارة  باسم  الرسمي  لمتحدث  ا
الخارجية، أشار إلى أن اللقاء تناول 
التأكيد على أهمية تعزيز العالقات 
الثنائية والتنسيق في ملفات السياسة 
الخارجية ذات االهتمام المشترك، 
القارة  بقضايا  يتعلق  فيما  السيما 
االفريقية، حيث قام الوزير شكري 
الجارية  االستعدادات  باستعراض 
الستضافة مؤتمر األطراف التفاقية 

.COP 27 األمم المتحدة لتغير المناخ
الخارجية على  وقد حرص وزير 
استعراض أولويات الرئاسة المصرية 
للمؤتمر مؤكداً على أهمية أن بنتائج 
تُعزز عمل المناخ الدولي على شتى 
المستويات، وأن يمثل محطة هامة 
على صعيد تنفيذ تعهدات والتزامات 
المناخ، بما في ذلك توفير التمويل 
والوفاء باإلسهامات المحددة وطنياً 

في مجال خفض االنبعاثات.
وأضاف السفير أبو زيد، بأن الوزيرين 
بحثا سبل معاونة جامبيا في تنظيم 
قمة منظمة التعاون اإلسالمي المقرر 
أن تستضيفها خالل العام الجاري، 
فضاًل عن استعراض دور الوكالة 
المصرية للشراكة من أجل التنمية 
في بناء القدرات الجامبية في مختلف 
الكوادر  إعداد  فيها  بما  المجاالت 
الدبلوماسية وبحث إمكانية النظر في 
التعاون في تأسيس معهد للدراسات 

الدبلوماسية.
ومن جانبه، وفقاً لتصريحات المتحدث 
الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشاد 
وزير خارجية جامبيا بالتعاون القائم 
في مجال الصحة والرعاية الطبية 
وتطوير الخدمات وتوفير التجهيزات 
الطبية بما في ذلك تجهيز مستشفى 
جامبيا بأحدث األجهزة والمستلزمات 
الالزمة، وكذلك قرب االنتهاء من 
تجهيز المستشفى المصري في مدينة 
دورات  عقد  عن  فضاًل  بانجول، 
تدريبية لألطباء الجامبيين والكوادر 
جامعة  بمستشفى  المعاونة  الطبية 

األزهر التخصصي.
كما قدم شكره لمصر على تأسيس 
مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين 
بها في جامبيا بالتعاون بين األزهر 
الشريف واألمانة العامة للتعليم العربي 
واإلسالمي، وإيفاد ثمانية مبعوثين 

أزهريين إلى جامبيا سنوياً.

 القاهرة/ فرج جريس: غيّب 
الموت، الثالثاء، المحامي 
المصري المعروف، فريد 
الديب، عن عمر ناهز 79 
عاما، بعد صراع مع المرض 
دام سنوات، وذلك قبل أن 

ينهي مرافعته األخيرة.
وقالت المذيعة حنان الديب، 
ابنة المحامي فريد الديب، 
في تصريح لموقع “سكاي 
والدها  إن  عربية”  نيوز 
وإنه  اليوم،  توفي صباح 
من  نه  جثما تشييع  سيتم 
مسجد السيدة زينب بوسط 
القاهرة بعد صالة الظهر، 
وسيدفن بمقابر العائلة بمدينة 

السادس من أكتوبر في الجيزة.
وقال المحامي شعبان سعيد، أحد تالميذ 
الديب، لموقع “سكاي نيوز عربية” إن 
حالة المحامي الشهير تدهورت خالل 
األسبوعين الماضيين، وكان األطباء 
يزورونه في منزله، وذلك على الرغم 
من أن حالته كانت قد شهدت تحسنا، 
إثرها  أدخل على  قد  إثر وعكة كان 
بسرطان  إصابته  نتيجة  المستشفى 

الدم “اللوكيميا”.
 1943 الديب من مواليد عام  وفريد 
وتخرج في كلية الحقوق عام 1963، 
العامة حتى  للنيابة  وتم تعيينه وكيال 
أقيل مع آخرين  1969، عندما  عام 
فيما عرف بـ”مذبحة القضاة” حينها.

وكان المحامي الراحل معروف بتولي 
قضايا الكبار أو أشهر المتهمين أو تلك 

القضايا المثيرة للجدل.
وتولى الدفاع عن الرئيس المصري 

الراحل حسني مبارك ونجليه.
للجدل  المثيرة  القضايا  آخر  وكانت 
والتي تطوع الديب للدفاع عن المتهم 
فيها هي قضية قتل نيرة أشرف طالبة 
جامعة المنصورة، والتي ذبحها زميلها 

وقضت المحكمة بإعدامه،
لكن الديب طعن على الحكم، مؤكدا 
أن هناك أخطاء شابته مما تسبب في 

موجة كبيرة من الجدل.
وتوفي الديب قبل تحديد جلسة لنظر 

الطعن وتقديم مرافعته في القضية.

»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

   تتعدد األسباب التي جعلت منا مهاجرين و دفعت بنا الى  
مغادرة الوطن  األم . و حقيقًة هي تختلف من مجتمٍع الى آخر 
أي قد تكون سياسية، إنسانية، أمنية، اجتماعية . هي قد تكون 
جّراء حرٍب أهلية عنيفة،  حروب مدمرة، مجاعة، الرغبة في 
حياة جديدة، لّم شمل العائلة ، ظروٍف اقتصادية- اجتماعية مع 
كل ما تتضمن هذه األسباب من تفاصيل فهي قد حملت أفراداً 
بآمالهم و أمانيهم، خوفهم و قلقهم ، معرفتهم ، ثقافتهم، علمهم 

و إنسانيتهم من ضفة الى ضفة أخرى.
  ربما دولياً الهجرة اتسمت ما قبل  وخالل الحربين العالميتين 
األولى و الثانية بهجرة األوروبيين ، إال أن ما تاله كان هجرة 
منها  المختلفة و  القارات  و  البلدان  العديد من  لتشمل  امتدت 

بلدان العالم العربي. 
بل ورائدة على  للهجرة  بلد جاذب و مستقبل   و كندا هي 
مبادئ  القائم على  الهجرة  برنامج  الدولي من خالل  الصعيد 
النظر  الهجرة  بغض  تقييم طالبي  يتم  ، حيث  تمييزية  غير 
الدين  أو  اللون  أو  العرقي  أو األصل  الجنسية  أو  العرق  عن 

أو الجنس.
 Canada’s settlement التوطين  برنامج  ناهيك عن   
  program الذي يلعب دوًرا حاسًما في دعم اندماج الوافدين 
التغلب على  الدائمين في  المقيمين  الجدد.  عبر مساعدة 
المجتمعية  كي تصبح  الدوائر  ، مع دعم  االندماج  مصاعب 

أكثر ترحيًبا وشمولية.
  هذا كله يتم في إطاٍر من  التعاون و الشراكة   بين السلطات 
المقاطعات منذ لحظة   الفيدرالية( و حكومات   ( االتحادية 
يمتد  بل و   ، استقرارهم  العمل على  الى مرحلة  اختيارهم 
 األمر شاق وليصل  قاعدة الهرم أي البلديات التي تُعنى أيضاً 

بتنفيذ هذا الهدف . 
الهجرة  أن مسارات  يعلم  الكندية  الهجرة   من يختص بشؤون 
أن  و  اللجوء  و  الى جانب األسرية  اقتصادية  هي مسارات 
وأولويته و  االقتصاد  بين  ما  التوازن  نوعاً من  يقتضي  هذا 
المهاجرون  يتمتع  ناحية، حيث  المهاجرين من  أفضل  جذب 
كبيرة في رفع  إلى زيادة  يؤدي  ، مما  تعليم عالية  بمعدالت 
وفقًا ألرقام رسمية في  الكندية.   والعلمية  المعرفية  السوية 
الذين  المهاجرين  يقرب من نصف جميع  ما  العام ٢٠١٦ 
64 عامًا حصلوا على مؤهٍل  و   25 بين  أعمارهم  تتراوح 

جامعي  أو أعلى .
  و من ناحية أخرى أهمية القيم الكندية في الدفاع عن العامل 
اإلنساني و االستجابة السريعة لما يحدث على الصعيد الدولي 
نزال نشهدها،  التي ال  الحاالت  قائمًا  في  ولعل هذا كان 
الحرب األهلية السورية، أفغانستان و عودة طالبان و الحرب 

قي أوكرانيا. 
فهي  استثناًء  ليست  الهجرة هي   الحديث عن  المرأة عند  و    
لجأت للهجرة ولها أسبابها، تأتي و تعمل على أن تُنشئ حياة 
و شبكة و مؤسسات جديدة تليق بها  كإمرأة و إنسانة بالدرجة 
األولى ، و يتعدى األمر إيجابياً بنتائجه على المدى البعيد بما 
يُعّزز الوطن الجديد سياسياً، إنسانياً و أجتماعياً.  ربما هناك 
نسبة من النساء الالتي تتراوح حالتهن االجتماعية االقتصادية 
لغوية،  المعيل دون مؤهالٍت  أي مع  أسرهن  وبقدومهن مع 
  . األساسي على  معيلهن  اعتمادهن  يستمر  أو مهنية  علمية 
الى في  اندفعن  فالنساء  المهاجرات   لكن هذا جزء من كل، 
قطاع العمل، االستثمار و األعمال باإلضافة لهذا وذاك تُسهم 
األجر  المدفوع  االقتصاد عبر عملها غير  في  بعملها  المرأة 
بأطفالها وأسرتها. بطريقة غير مباشرة  من حيث عنايتها 
تُسهم المرأة في مجتمعها الجديد و لعب دور هام في إحداث 

موارد جديدة ربما هو دور ال مرئي لكنه موجود.
  وفقاً لإلحصاءات الرسمية تُّشكل المرأة في كندا  بما يقارب 
بلغ عدد  للعام ٢٠٢٢ حيث  المهاجرين  أعداد  ٥٠٪ من 
المهاجرات   النساء  المهاجرين ٢٥٠،١٠٠ و عدد  الرجال 
٢٤٢،٨٨٤ و ما هو موجود أيضاً كّم  التحديات العديدة  التي 
تواجه النساء المهاجرات  و على ُصعٍد اقتصادية، اجتماعية، 
 ، المهنية  المهارات  المال،  لرأس  االفتقار  تبدأ من  ثقافية 
أيضًا عدم  لربما  األكاديمي و  التعليم  و  اللغوية  المهارات 
المساواة في الدخل حيث ال تُعتبر المرأة من ذوي المهارات 

العالية.
التحديات هو  لهذه  األقسى  الصورة  أن  بالقول  ُيغالى  و ال 
كلياً على  تعتمد  استقاللها حين  براثن عدم  في  المرأة  وقوع 
ُمعيلها و صمتها في حال تعرضها لإليذاء الجسدي و النفسي 
اإلبالغ عنه، عدم  ذلك دون   يواجهن  البعض منهن  فنجد 
طلب المساعدة و المغادرة ، و ابتعادهم مرغمات عن برامج 

تعليمية و مجتمعية هدفها إندماج األفراد الوافدين كافة. 
في ظل هذه المعطيات و سواها  ،  قامت كندا بتصميم آليات 
المهاجرات على موارد  النساء  عامة و ضامنة  لحصول 
تعمل  لمؤسسات و جمعيات  الدعم  واسعة من خالل زيادة 
على تقديم الدعم للنساء المهاجرات و منها على سبيل المثال 
ال الحصر برامج اللغة، رعاية األطفال، السكن… الخ. هذه 
هي كندا ، هذا جزء من سياسات كندا و معاييرها في الهجرة 
و التوطين ، في تقرير الهجرة الذي ُقِدْم الى البرلمان الكندي 
في العام ٢٠١٩ أشار الى تجاوز شعور االنتماء لكندا الوطن 
فيها  لنا  التي  أليست  كندا هي  ولما ال  نسبة٩٣ ٪  الثاني 
بواقعية  تعمل و  التي  كندا  آمنة.  بيوت صغيرة و سماواٍت 
سياسية صرفة محورها أن نجاح برامج الحكومة و سياساتها 
احترام حقوق  التنوع،  تعزيز  و  للتمييز  التصدي  يعتمد على 

اإلنسان  المساواة و االندماج. 
أسبوع سعيد لكم جميعاً.

 الهجرة إلى كندا 

وفاة المحامي المصري الشهير  فريد الديب

بتكليف من الرئيس السيسي.. مدبولي يعلن حزمة 
يبدأ إقرارها الشهر المقبل حماية اجتماعية للمواطنين 

COP 27 ميعاد مؤتمر المناخ 2022 وأجندة مؤتمر قمة المناخ

شكري يبحث مع وزير الخارجية الجامبي تعزيز 
العلاقات الثنائية بين البلدين

الرئيس السيسي: مصر تبذل قصارى جهدها حتى تسفر قمة شرم الشيخ 
عن تنفيذ تعهدات مواجهة ظاهرة تغير المناخ

Jeudi 27 octobre 2022
الخميس 27 أكتوبر 2022

 القاهرة/ فرج جريس: أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
أن مصر تبذل قصارى جهدها مع قيادات العالم، حتى 
تسفر قمة مؤتمر الدول األطراف التفاقية األمم المتحدة 
اإلطارية لتغير المناخ )COP 27(، عن تنفيذ التعهدات 

الدولية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.
ألعمال  وجهها  كلمة  خالل  السيسي،  الرئيس  وقال 
النسخة الثانية من األسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية، 
األربعاء، إن المؤتمر الفرانكفوني يأتي في ذروة استعداد 
مصر الستضافة القمة العالمية للمناخ في مدينة شرم 
الشيخ، معربا عن ترحيبه بوزراء التعليم العالي والبحث 
العلمي بالدول األعضاء في الوكالة الجامعية للفرانكفونية 
المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظمه الوكالة هذا 

العام، في مدينة القاهرة.
الموقر،  مؤتمركم  “يأتي  السيسي:  الرئيس  وأضاف 
العالمية  القمة  ومصر في أوج استعداداتها الستضافة 
للمناخ )كوب- 27 ( بمدينة شرم الشيخ الخضراء، وتبذل 
مصر قصارى جهدها مع قيادات العالم حتى تسفر القمة 
عن تنفيذ التعهدات الدولية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ”.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه انطالقا من إيمان 
أولويات  يتصدر  الذي  للعلم  السامية  بالقيمة  مصر 
استراتيجية التنمية المستدامة في بالدنا، وما يقترن به 
من أنشطة البحث العلمي في شتى الميادين، أود اإلشادة 
للفرانكوفونية لحرصها على  الجامعية  الوكالة  بجهود 
إطالق تلك المبادرة المتميزة بتخصيص أسبوع عالمي 
للفرانكوفونية العالمية سنويا، والذي تستضيف القاهرة 

بكل ترحاب نسخته الثانية هذا العام.
وأضاف الرئيس السيسي، أنه ليس هناك شك في أن مثل 
هذا النمط المتفرد من الدبلوماسية العلمية يتيح الفرصة 
للتبادل والتفاعل بين خبرات وانجازات البحث العلمي بما 
يقدم بشكل عملي وفي إطار متميز من الحوار والتعاون 

الواسعة  لإلمكانات  أمثل  عمليا  نموذجا  والتضامن، 
الستثمار الحوار مع اآلخر والتواصل بين الثقافات في 
الجميع،  انسانية عليا تصب في صالح  تحقيق غايات 

إعماال بمبادئ المساواة واإلخاء والحرية.
وأكد أن التقارب المتنامي بين مصر والوكالة الجامعية 
للفرانكوفونية يستحق كل تأييد ومؤازرة، فاعتبار مصر 
من  وتوقيع سلسلة  للوكالة  بالنسبة  استراتيجيا  شريكا 
اتفاقيات التعاون بين الجانبين، السيما االتفاقية األخيرة التي 
تتخذ من جامعة القاهرة مقرا لمكتبها الوطني ولمركزها 
الخاص بتوظيف طلبة الجامعات المصرية وخرجيها، 
يعكس إرادة صادقة لتطوير وتوسيع نطاق مشروعات 
التعاون الجامعية التي تنفذها الوكالة في مصر بالتعاون 

مع الجامعات المصرية الـ 19 األعضاء في الوكالة.
وأعرب الرئيس السيسي، عن أمله في أن يتم ذلك بما 
يتناسب مع إيقاع العصر ومقتضيات مساراتنا التنموية 
وما يرتبط بها من متطلبات سوق العمل، وذلك في ضوء 
لعام  المستدامة  التنمية  المصرية “استراتيجية  الرؤية 
″2030، بما يحقق تقدما ملموسا في كفاءة الجامعات 
المصرية عبر النهوض بمستوى جودة التعليم والبحث 
من رؤية مصر  ويعزز  واالبتكار  والتدريب  العلمي 
الطالق صحوة معرفية متجددة ومنفتحة تستند في المقام 
األول إلى سياسة تعليمية عصرية متاحة للجميع، بحيث 
تتمتع بالقدرة على تنشئة أجيال جديدة تتميز بالشخصية 
اآلخر  احترام  قيمة  وتتفهم  المستنير  والعقل  المنفتحة 
واالنفتاح المعرفي واإلنساني على الثقافات المتنوعة، 
فضال عن تمتعها بروح المبادرة والقدرة على إطالق 
ملكاتها في شتى مناحي اإلبداع واإلضافة واالبتكار؛ 
التعليمية  بالبنية  للنهوض  آفاقا رحبة  يفتح  الذي  األمر 
لشباب الجامعات وخريجيها ومكوناتهم العلمية والثقافية 
بما يمكن شبابنا من التفاعل مع الفكر المستنير والرؤى 

الجديدة وذلك في منأى عن العقول المنغلقة والنزعات 
المتطرفة والتيارات المنحرفة.

وأكد أن مصر تفخر باستضافة مدينة اإلسكندرية ألحد 
نماذج التعليم الجامعي المتميز، أال وهي جامعة سنجور 
للتنمية في أفريقيا، وها هي تحقق يوما بعد يوم نجاحات 
واعدة فيما يتعلق بإعداد الكوادر االفريقية عالية المستوى 
والمدربة تدريبا عمليا عصريا راقيا بما يؤهل خريجيها 
لدى  المستدامة  التنمية  الفاعلة الستراتيجيات  لإلدارة 

العودة إلى أوطانهم.
وأوضح الرئيس السيسي أنه وجه باالستجابة لمطلب 
للجامعة  جديد  مقر  ببناء  بقيام مصر  سنجور  جامعة 
يكون أكبر حجما وأكثر اتساعا من المقر الحالي، بغية 
استيعاب األعداد المتزايدة من الطلبة األفارقة الوافدين 
إلى الجامعة، وبدأت بالفعل عملية التشييد بحيث يتم افتتاح 

المقر الجديد للجامعة في المستقبل القريب.
وأكد أن استثمار المعرفة في مكوناتها المختلفة، من أجل 
النهوض باألمم عبر نسق متعدد الثقافات واالنتماءات 
يعد رسالة نبيلة حملتها الوكالة الجامعية للفرانكوفونية 
منذ نشأتها بما تستحق عليه كل تقدير وثناء، معربا عن 
أمله في أن يسهم التعامل المثمر والمطرد بين مصر 
الحريصة  المصرية  الجهود  والوكالة في دعم وإثراء 
على بناء أجيال جديدة تجمع بين التكوين العلمي السليم 
والقيم  المتميزة  البحثية  والقدرات  المعرفي  والرقي 
العلمية اإلنسانية، لتكون أجياال تحدوها الثقة وتسكنها 
الطمأنينة التي تمنحها مسيرة التعليم الجامعي المتطورة 
والتي تجيد الربط بين منظومة التعليم الجامعي العصري 
واإلمكانات المتقدمة الالزم توافرها للبحث العلمي مع 

مقتضيات التنمية المستدامة ومتطلبات سوق العمل.



Jeudi 27 octobre 2022 
الخميس 27 أكتوبر 2022 



االثريين  هاما علي عبقرية  دليال  بمصر  االخيرة  االثرية  االكتشافات  تعتبر    
القديم وأبدع في  المصري  المصريين، فكل كشف يظهر كيف عاش  والمرممين 
الذي  الطب والهندسة والفلك والحساب والصيدلة والتحنيط  الحياه مثل  كل علوم 
دليل  بسقارة  االخيرة  المكتشفة  التوابيت  أجمع, ولعل  العالم  يحير  االن سر  حتي 
علي العلم الهائل الذي وصل اليه المصري القديم, فكان تحنيط الجسد دليال قاطعا 
علي ان الروح سوف تعود مره أخري للجسد, فالمصري القديم كان يؤمن بالبعث 
مره أخري بعد الموت ليعود حياة أخري الي ما ال نهاية, فأخذ معه كل شيء في 
المصرية والتنقيب عن  الحفائر  القصر, وبدأت  قبل  القبر  دائما  يقول  القبر, وكان 
االثار المصرية منذ زمن بعيد بل منذ عصر الفراعنة أنفسهم, فكان هناك لصوص 
للمقابر وعندما ينتهي العمال من بناء المقبرة والدفن, كان نهب القبور عنيفا , فكان 
الفراعنة دائما يبحثون عن مكان آمن لدفن موتاهم ولذلك كانت سقارة من ضمن 
التاريخ  قبل  الملوك والملكات منذ عصور ما  فيها  يدفن  الذي كان  أحدي االماكن 

وحتي العصر االسالمي.
الشاغل  كان همه  الدكتور “زاهي حواس”  المصرية  االثار  تولي عالم  وعندما 
للحفائر  بعمل مدارس  فقام  والترميم  الحفائر  فنون  المصريين  االثريين  يتعلم  ان 
والتنقيب  البحث  فنون  أثري مصري علي   500 أكثر من  بتعليم  وقام  المصرية 
حتي أصبح االثريين المصريين ينافسون االجانب بل وتفوقوا عليهم والدليل علي 
بأيد مصرية خالصة,  أجمع وكانت  العالم  أبهرت  التي  االثرية  االكتشافات  ذلك 
المفقودة  الذهبية  بناة االهرام والمدينة  العمال  لمقابر  اكتشافات زاهي حواس  مثل 
واستمر  الثالث،  أمنحتب  الملك  إلى عهد  المفقودة  المدينة  تاريخ  باألقصرويعود 
استخدام المدينة من قبل الملك توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام وتعد هذه المدينة 
الضفة  المصرية على  إدارية وصناعية في عصر اإلمبراطورية  أكبر مستوطنة 
ارتفاع بعض جدرانها  منازل يصل  بالمدينة على  لألقصر، حيث عثر  الغربية 
إلى نحو 3 أمتار، وهي مقسمة إلى شوارع باإلضافة الي هرم الملكة نيت بسقارة 
الدكتور مصطفي  تولي  , ومؤخرا  البحرية  بالواحات  الذهبية  المومياوات  ووادي 
وزيري رئاسة المجلس األعلى لألثار وعلي الفور قام بعمل البعثات للتنقيب عن 
العديد من  التي دفن  الجبانة  العمل بسقارة  المصرية في ربوع مصر وبدأ  اآلثار 
ملوك وملكات مصر وكبار رجال الدولة والكهنة, وفي عام 2018 أعلن الدكتور 
األثرية  البعثة  نجاح  لألثار  األعلى  للمجلس  العام  األمين  وزيري”  “مصطفي 
المصرية فى اكتشاف مقبرة “واح تى” أحد كبار الموظفين بسقارة من عهد الملك 
نفر اير كا رع من أواخر األسرة الخامسة، ويعود عمرها إلى أكثر من 4400 عام، 
ولم تمس من قبل وتتميز باأللوان الرائعة. وكان يشغل منصب ال مشرف قصر 

اإلله ومشرف المركب المقدس.
األثاث،  تمثل  لنقوش  باإلضافة  واألسماك،  الطيور  مناظرصيد  عن  فضال   
والزراعة، وصناعة الفخار، باإلضافة لحب العائلة وحضن الشقيق لشقيقه، وهذه 

النقوش تعتبر من أروع النقوش ألنها تمثل الحياة اليومية.
وتم الكشف بالمنطقة الواقعة شمال غربي هرم الملك »مرنرع« بسقارة عن العديد 
وبها  الدولة،  كبار رجال  أحد  يدعى »إيري« من  المكتشفة لشخص  المقابر  من 
السبعة، كما  الزيوت  القصر، وأواني  القرابين، وواجهة  الجنائزية وموائد  مناظر 

يوجد بها تابوت ضخم.

من  قربها  بسبب  وذلك  »يارت«،  يدعى  الثانية تخص زوجة شخص  والمقبرة 
مقبرته وهي تتكون من بئر مستطيل الشكل، مضيفاً أن المقبرة الثالثة هي لشخص 

يدعى »ببى نفرحفايي«، والذي كان 
»السمير  منها  مناصب  عدة  يشغل 
البيت  على  والُمشرف  األوحد«، 

العظيم.
والمقبرة الرابعة عبارة لسيدة تدعى 
ألقاب مزينة  والتي حملت  »بيتي«، 
المعبودة  وكاهنة  الوحيدة  الملك 

حتحور.
لشخص  فهي  الخامسة  المقبرة  أما 
يدعى »حنو« المشرف على القصر 

الملكي واألمير الوراثي والعمدة.
ر  آلثا ا مجلة   2020 م عا وفي 
سقارة”  “توابيت  تختار  األمريكية 
في  أثرية  اكتشافات   10 أهم  كأحد 

العالم.
االثرية  االكتشافات  اخر  عن  واما 
برئاسة الدكتور “مصطفي وزيري” 
فقد تم االعالن عن أول وأكبر خبيئة 
جنوبي  بسقارة،  لتنقيب  ا بمنطقة 

الجيزة، وتضم 150 تمثاال برونزيا و250 تابوتا خشبيا، تعود للعصر المتأخر.
وأوزير  مين  وآمون  أنوبيس  منها  القديمة  المصرية  المعبودات  لعدد من  وتعود 

وإيزيس ونفرتوم وباستت وحتحور.
إيزيس  المعبودة  الخاصة بطقوس  البرونزية  األواني  الي مجموعة من  باإلضافة 
التوابيت  بدون رأس وتعود  ايمحتب  للمهندس  برونزي  الصالصل، وتمثال  مثل 
500 ق.م، وعثر عليها مغلقة وبداخلها مومياوات بحالة  الملونة لحوالي  الخشبية 

جيدة من الحفظ. 
ولعل أعظم ما عثر عليه هو العثور علي بردية مختومة ولم يمسها أحد، وتم نقلها 
لحالتها األصلية.  وإعادتها  دراستها  أجل  القاهرة، من  المصري، وسط  للمتحف 
فصول  على  تحتوي  أمتار  بتسعة  ,ويقدر طولها  “وزيري”  أسم  عليه  وأطلق 
تعاويذ  المكونة من  الجنائزية  النصوص  الموتى، وهي مجموعات من  من كتاب 

استخدمها المصريون إلرشاد الموتى عبر العالم السفلي.
القديمة  المصرية  الحضارة  وجمال  تبرز عظمه  العظيمة  االكتشافات  هذه  كل 
والذي  الكبير  المصري  للمتحف  االجداد  بناء  االكبر هو  المتفردة ولعل االحدث 
يضم آثار الملك توت عنخ آمون الفرعون الذهبي, والذي سوف يحتفل العالم في4 
نوفمبر القادم الذكرى المئوية الكتشاف مقبرته علي يد عالم االثار هاورد كارتر في 
االقصر وفي كل مدن العالم, قام الدكتور زاهي حواس بتجهيز أوبرا باسم “أوبرا 
توت عنخ آمون” يجسد فيها قصة حياة الملك المليئة بالغموض والسحر فنحن علي 

موعد مع االحفاد في حضرة االجداد.

بقلم : على أبودشيش 
خبير اآلثار المصرية 
وعضو اتحاد األثريين

العالناتكم في الرسالة

الفيلسوف أقوال  من 
الهادي السيد 

نسان.. ذلك السؤال الأبدي!
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حين:  اإلنسان،  تطلعات  ماهی    
يرقص،  أو:  يغني،  أو:  أشعارة،  ينظم 
مقطوعة  يؤلف  أو:  قصة،  يكتب  أو: 

موسيقية، أو: ينحت تمثااًل؟.. 
لصحو  ا من  اً  جو لنفسه  يخلق  هل 

والصفاء، ينقله على أجنحة األحالم؟.. 
بالكماليات،  بيته  يزين  يجعله  الذي  وما 
والكتب،  الزيتية،  اللوحات  فيه  فيضع 
يمثل جمال  بشكل  والبيانو،  واألزهار، 

الفن المجرد؟.. 
استعمال  ومتعة  الحياة،  لذة  هي  هل 
كأنه  العالم  ورؤية  المختلفة،  األلوان 

مسرح كبير؟.. 
لشراء  السوق  إلى  رحلة  نهمل  ولماذا 
نزهة  إلى  لنذهب  الضرورية؛  حاجاتنا 
ال  إننا  مع  أنفسنا،  بها  نناجي  خلوية 

نكسب شيئاً مهماً في هذه النزهة؟.. 
واألساسية،  البدائية  لألشياء  ألن  هل 

قدرة عظيمة على التأثير على القلب؟..
وبنائين  لعمال  نحتاج  أننا  نتصور  قد 
وخياطين، أكثر من حاجتنا من الشعراء 

والمصورين!  
فالشاعر، قد ال يقول إال أشياء خيالية! 

معني  الشعر  لمقطوعة  تكون  ال  وقد 
كمعظم األشياء في الطبيعة!

وال يفعل الرسام إال إهراق الزيت على 
القماش!

باني  التقدر  نية  فاإلنسا ذلك،  ومع 
فيدياس،  تقدر:  مثلما  “األوتوستراد”، 
تماثيلهما  تكاد  اللذان  أنجلو،  ومايكل 

تعرقل السير! 
يسنون  الذين  الحكام  تمجد  ال  وهي 
تمجد: جوته،  مثلما  القوانين والشرائع، 

لم  اللذان يحدثاننا عن أشياء  وشكسبير، 
نرها، وسوف لن تتحقق أبدا! 

هل هو سحر العالم الذي سيظل نتخيله، 
في أي شكل يكون ذلك، والذي يتصل بنا 
عن طريق الصور المرئية، التي لها من 
الجدة والقوة، ما يجعلها تختطف خيالنا 

وتفر به؟..
العالم  إعادة صياغة  محاولة  هي  هل 
عن طريق: األدب والفن، وهي مكّوناته 
بمقدار  بتفسيره،  المفكر  يحلم  الذي 
والفنان  بتصويره،  األديب  يحلم  ما 

بتجسيده، والمرء بمعايشته؟.. 
أن يجد سبياًل  هل ألن اإلنسان، يحاول 
مولوداً  يترك  أن  يحاول  الخلود،  إلى 
يخلد اسمه، ونحن نحب الخلود، ونقتفي 

أثره؟.. 
يحرث حقاًل،  وماذا وراء مشهد رجل 
أم  أو:  العين،  تمأل جرتها من  فتاة  أو: 
شابة مع طفلها، أو: صياد يرتق شباكه، 
أو: نور ينبعث من كوخ منعزل في ليلة 
مواضيع  أفضل  نفسها  وهي  ظلماء، 
ليست  أنها  ومع  والرسامين،  الشعراء 
على  قدرتها  تملك  وال  الهضاب  بقدم 
اإلستمرار، فهي تأسرنا أسراً جمياًل؟.. 

هل ألنها: أكثر أهمية وفصاحة؟.. 
بسببنا  لإلهتمام  مثيرة  الطبيعة  ألن  أم 

نحن؟.. 
اإلنسان،  هو  وذلك  السؤال.  هو  ذلك 
الذي قال عنه أندريه مالرو: “ثمة شيء 
الذي  اإلنسان  اإلنسان،  في  يبقى  أبدى 
ذلك  اإللهي؛  اسميه شطره  يفكر. شیء 
هو قدرته على أن يضع نفسه بإستمرار 

موضع السؤال”!...

الزليج مغربي وثرات  أن  ليثبت  الوقت  للكثير من  المغرب  ال يحتاج     
وحضارة منذ قرون ، ألن التاريخ سجل هذا األمر سواء في القدم أو حتى في 
السنوات القليلة الماضية بالحجة الدامغة ، وما ادعاء الجزائر بأن هذا الزليج 
جزائريا إال صرخة في واد ، وال أساس له من الصحة، بل إننا نستغرب 
إلقدام الجزائر على العديد من االدعاءات التي ال يصدقها عاقل ، وهي نابعة 
بها محللون ومسؤولون ومثقفون  َه  تفوَّ أو   ، ولألسف من مصادر رسمية 
دون خجل ، األمر الذي يستدعي وقفة تأمل طويلة لتحليل هذه التصرفات 
الغريبة ، وهذه السرقات المخجلة في التاريخ والجغرافيا واالقتصاد والدين 
وغيرها ، ونذكر من ذلك - مما يدعو للدهشة واالستغراب والشفقة  – قولهم 
إن الجزائريين كانوا يتواجدون قبل أدم عليه السالم ؟؟ وأهرامات مصر هي 
جزائرية ، وبرج إيفل الفرنسي جزائريا ، وجبل توبقال الموجود جغرافيا 
إلى اآلن في المغرب هو جزائري ؟؟ وأن العديد من األنبياء مدفونون في 

هات ... الجزائر ؟؟ وغيرها كثير من الخرافات والتُّرَّ
أال تخجل هذه الحكومة وهذه األبواق من مثل هذا الكذب المكشوف ؟؟

ليعلم العالم أن الزليج المغربي موجود بالمغرب في كل مكان ، في المدن 
والقرى وفي السقايات والنافورات ، وباألحياء الشعبية وأيضا في القصور 
والمساجد والرياض والحدائق ... أي إنه صناعة مغربية محضة حيث توجد 
عدة مصانع ومحالت لصناعة الزليج المغربي بالفسيفساء إلى يومنا هذا ، 
وفي هذا الصدد قد تحدى المغاربُة األبواَق الجزائرية التي تدعي أن الزليج 
جزائريا بأن يصوروا ولو فيديو واحد يظهر فيه جزائريون وهم يصنعون 
الزليج في بلدهم سواء في مصنع أو حتى في محل صغير ، ولم يكن أيُّ 
وإبداع  لسواعد  األمر محسوم  لهم ؟؟ ألن  المغربي  التحدي  رد على هذا 

المغاربة .
القليلة الماضية في عهد الرئيس عبد  وفي نفس الصدد وفقط في السنوات 
أجل  المغاربة من  ناع  الصُّ ، طلب هذا األخير  بوتفليقة رحمه هللا  العزيز 
الزليج المغربي وهو يعلم أن ذلك ال يمكن إال معهم بفضل هللا رب العالمين .
وتجدر اإلشارة إلى أن المغرب قد طالب  شركة “أديداس” الشهر الماضي 
بسحب القمصان بدعوى أّن تصميمها مستوحى من نقوش الزليج المغربي 
ما عّده “ سرقة ثقافية “ ودعا حينها محام من وزارة الثقافة المغربية الشركة 

األلمانية إلى سحبها “ في أجل 15 يوماً “.
وأفادت “أديداس” أنها توصلت إلى “ حّل إيجابي “ للنزاع بعد محادثات مع 
الوزارة ، وأنه لن يتم سحب القمصان التي يرتديها المنتخب الجزائري في 
عمليات اإلحماء قبل المباريات ، أي بمعنى أنه مطالب بعدم ارتدائها أثناء 

المباريات الرسمية.
نمط  بالفعل من  التصميم مستوحى   “ : أن  لها  بيان  الشركة في  وأضافت 

فسيفساء الزليج ، ولم يكن مقصده أبداً اإلساءة إلى أي أحد “.
في  والحرفيين  للشعب  العميق  احترامنا  نعرب عن  أن  “نوّد   : وتابعت 

المغرب ، ونأسف للجدل الدائر حيال هذه القضية “.
وأخيرا نشكر اإلخوة المصريين الذين ردوا على الجزائر بقوة للدفاع عن 
قنواتهم  ، عبر  المغربي األصيل  التراث  الفاسي كرافد من روافد  الزليج 

ومنصاتهم الرسمية .
، وأضافوا  تراث مغربي  الفاسي  الزليج  إن   ، وقال مختصون مصريون 
أن قصر المشور بتلمسان شيده المغاربة ، وال يستطيع أحد ترميمه سوي 

الحرفيين المغاربة .
وفي سياق متصل ، اعترف مجموعة من األساتذة اإلسبان ، وعلى رأسهم 
المغربية في حدود  المملكة  الزليج ظهر في  ألتاميرانو” ، بأن فن  “بيدرو 
الفاسي  الزليج  أن  اإلسباني  المتخصص  ، وأضاف  الـ10 ميالدي  القرن 
أدخله المور المغاربة إلى إسبانيا األندلسية ، في حدود القرن الـ12 ميالدي 
، يرى جل  ذلك .من جهة أخرى  بغرناطة شاهد على  الحمراء  ، وقصر 
الباحثون ، أن المورو المغاربة ، هم من أدخلوا عمارتهم وفي سياق متصل 
، اعترف مجموعة من األساتذة اإلسبان ، وعلى رأسهم “بيدرو ألتاميرانو” 
، بأن فن الزليج ظهر في المملكة المغربية في حدود القرن الـ10 ميالدي ، 
وأضاف المتخصص اإلسباني أن الزليج الفاسي أدخله المور المغاربة إلى 
إسبانيا األندلسية ، في حدود القرن الـ12 ميالدي ، وقصر الحمراء بغرناطة 
شاهد على ذلك .من جهة أخرى ، يرى جل الباحثون ، أن المورو المغاربة 
، هم من أدخلوا عمارتهم لألندلس ، وبنوا  قصر المشور بتلمسان ، و مسجد 
الجزائر الكبير ، و عدة مساجد و صروح أخرى بالجزائر ، وتونس وإسبانيا 

.. دمتم بود .. ودام الزليج مغربيا إلى األبد ..

• ال يوجد أحد أكثر خجاًل من السعادة .. إنها تستأذن ألف مرة كي تدخل علينا .
 وال يوجد ما هو أوقح من األلم .. إنه يدخل علينا ألف مرة دون أن يستأذن . 

• لم يعتذر أحد منا ألمه عن صرخاته يوم أن كان صغيراً ، ألننا ما زلنا على نفس 
الحالة .

• عندما َتْضحك يتمنى العالم أن يكون مكانك ، وعندما تتوجع ال أحد يتمنى أن يكون 
مكانك  ، سوى أمك ،  سوى أمك ، سوى أبيك .

• المرض يأتي مسرعاً بالشيخوخة كأنها كانت في جيبه .
• وهاتوا لي لصاً بحجم األلم ، يسرق كوكباً بحجم األرض .

• التعب مثل اللص ، ال يأخذ أي منهما عطلة السبت .

     فقدت مصر و العالم اجمع .. علماً من اعالمها .. عالماً جليًل.. قامة عظيمة 
 .. القبطية .. فخر االنسانية  الفرعونية  .. حفيد الحضارة المصرية  و علماً  خلقاً 
االستاذ الدكتور رشاد برسوم .. استاذ األجيال في امراض الكلي و زرع الكلي …

الذي قال عنهم الكتاب المقدس “ يضيء األبرار كالشمس في ملكوت ابيهم  “  
الرجل الذي سار علي درب سيده الرب يسوع المسيح.. يجول يصنع خيراً .. كما 
فاويتموني .. كنت  فاطعمتموني .. كنت غريباً  وعظ علي الجبل ،، كنت جائعاً 

عرياناً فكسيتموني .. كنت مريضاً فزرتموني…له كل المجد .
كلية  من  تخرج  و   1941 في  بصعيد مصر  اسيوط  في  رشاد  الدكتور  ولد 
العلوم  في  التفوق  الشرف و جائزة  1962 مع مرتبة  في  العيني  القصر  طب 

الفسيولوجية 
دكتوراة في االمراض الباطنية مع المعادلة االمريكية 

عضوية و زميل الكلية الملكية البريطانية 
منحة علمية من جامعة باريس للتدريب في قسم امراض الكلي 

عضو اكاديمية نيويورك للعلوم 
اخترع اول جهاز مراقبة مبسط .. تطور بعدها لجهاز كامل للكلي الصناعية…

رئيس مؤسس في الجمعية العربية المراض و زرع الكلي 
كليفالند  الصناعية في مدينة  الهندسية في متحف االعضاء  تم حفظ تصميماته 

االميركية 
الف 22 كتاب علمي لشرح تطور امراض الكلي 

زود المكتبة العلمية ب 35 بحثاً عن مرض البلهارسيا.. نشرته الدوائر العالمية .
المتحدة  الواليات  في  الكلى  العالمية المراض  التقديرية  الجائزة  علي  حصل 

االمريكية 
- رئيس مركز القاهرة المراض الكلي 

القديسين حيث  بأحضان  نفسه  الدكتور رشاد برسوم و رتب  االستاذ  رحم هللا 

.. بل حياة  تنهد  الوجع و ال حزن و ال 
التفني .. هللويا .

- وفاة المحامي األشهر في مصر االستاذ فريد الديب .. عن عمر يناهز ال 79 
عاماً ..بعد معاناة مع مرض السرطان…صال و جال في ساحات المحاكم .. دافع 
انتقد  بالكثير من معارضيه و  القوم و نال اعلي األجور … أصطدم  عن كبار 
كثيراً ألساليبه الغير مقنعة في بعض المرافعات… اليوم ومع صعود روحه الي 
الشهيرة  .. لن يستطيع ان يستخدم مقولته  السماوية  العدالة  امام  ليقف  بارءها.. 

امال ايه …. يجمد مداد القلم من الجميع متذكرين ان للموت اجالل و احترام .

بريطانيين من اصول  بتولي  نادرة  تاريخية  لحظة  تعيش   .. العظمي  بريطانيا 
مهاجرة مناصب حساسة و مقاليد الحكم بها .. رئيس الوزراء ريشي سوناك من 
اصول هندية .. رئيس حزب المحافظين الحاكم ناظم الزهاوي من اصول كردية 
لندن صادق خان مسلم من اصول  يهودي … عمدة  الداخلية  عراقية.. وزير 
باكستانية .. رسالة انجليزية توقر معني الديموقراطية و التعايش األمن … مع 
حفظ الحقوق للجميع دون تمييز او تعصب عرقي … او ديني ،،،،اال نتعلم ؟؟؟

توفي المشرد االيراني عمو حاجي في قرية دجة بمحافظة فارس غرب ايران .. 
عن عمر يناهز 94 عاماً … اشتهر بانه اوسخ رجل في العالم لرفضه االستحمام 
منذ نصف قرن ) 50 عاماً ( لقناعته ان النظافة تجلب المرض و تفقد االنسان 
.. شره  اعزباً   .. حياته  معافاً طيلة  سالماً  انه عاش  المفارقة  .. ومن  سالمته 

للتدخين…عندما اخذه اهل القرية قبل اشهر لالستحمام بالقوة … مات بعدها .
 .. فيها  المال والجهد  يبذلون  بالنظافة والذين  الموسوسة  الناس  يقوله  هناك مثل 

وقت التعب يقولون … يا بخت الوسخين !!!!

رائحة الّذكريات
الّذكريات راِئَحِة  عىل  َمَشْيُت، 

الَعقيم املايض  َطريِق  يف 

الِوحَدة ِذراَع  أَتأّبُط 

خلفي َييش  أَحَسْسُتُه 

ِحُقني ُيال

ُلهاِثه عطَر  َشَمْمُت 

أنفاِسه ِلَصوِت  َطرْبُت 

الزََّمن ِحصاَن  ُيساِبُق 

ُخطاه َتَتساَرُع 

ِبَيدي َيَدُه  َيشِبُك 

جنبي َيسرُي 

النََّظرات صمُت  َيسوُدنا 

ين ُيْسِكُر

الَعتيَقة الَخمِر  ِبَعَبِق 

َوأَحتار

أكرث اللَّيِل  أَْخِيَلِة  يف  ُه  ُأِحبُّ أَ

واِرَفة أَهداِب َشمٍس  أَم عىل 

َحرَييت مع  َوأَبقى 

االختيار َمْوِعِد  يف 

اسَتْوَقَفني إِنَُّه 

املَطحون الُبّ  ِبراِئَحِة 

َملعون َصباٍح  ذاَت 

َقدَية موسيقى  عىل 

َحميَمة َلَحظاٍت  َوَشذى 

الَعْيَنْيِ أَسَمر 

صَطَحَبني ا

املَسجون الَعهِد  ذلك  إىل 

الّذكَريات أَحضاِن  يف 

الَبعيَدة الَوَمضاُت  تلَك  امُلَخّيَلِة  يف  َوَتُرُّ 

الَعتيَدة الَبَسامِت  راِئَحُة  َوَتفوُح 

األحالم واِقِع  عىل  َفَأسَتْيِقُظ 

الِهَثة ِبَشوٍق  ِمرآيت  َنحَو  َوأَرُكُض 

باِحَثة َعْنُه 

عاِبَثة ِبَشعري  أصاِبَع  َفَأرى 

الِحَسة أَْذين  َطْرَف  َوَهَمسات.. 

أَسَتكي  .. َعْيَنيَّ َفُأْغِمُض 

الّذكَريات  َرواِئِح  يف  أَْخَتِبُئ  للُحلِم  َوأَعوُد 

اسَتْوَقَفني اّلذي  ألنَّ 

اسَتْنَزَفني.. َحتاًم 

وطن   كلمة  معني  ايه  يعني  عارف  انت 
الوطن مش رؤساء وال وزراء وال قيادات 

فينا مستوطنة  كبرية  حاجة  الوطن 
وعرض  أرض  يعني  الوطن 

واصل  وناس وصحاب  أهل  الوطن 
واخوك  واخويا  وابنك  ابني  الوطن 

امي  وابوك 
وناس   وجارك  صاحبك  الوطن 
اكرت  متعرفوش  اليل  فيهم  كتري 

تعرفه  اليل  من  بكتري 
حارتك  مدرستك  بيتك  هو  الوطن 

وذكرياتك  .. منطقتك 
صحابك   عيلتك  ناسك  هو  الوطن 

اجدادك  وكامن 
اتبهدلت  اتغربت  تكون  الزم  مش 
اتوجعت  او  انكرست  تكون   يكن 
الوطن   ناس معاك يف  بعض  من 

كلمة وطن  ايه  يعني  تعرف  الزم  بس 
الدايف  الحضن  هو  الوطن 
حبيبتك  اختك  امك  حضن 

تطبطب   اليل  االيد  هو  الوطن 
اللزوم  وقت  عليك 

تهون  الشدة  وساعتها 
هناك  واقف  اليل  الجندي  هو  الوطن 

الحدود  عىل 
دا واحد من كل بيت

املرور  وعسكري  الضابط   هو  الوطن 
الشارع واقف   يف 

املطر   أو تحت  الحر  يف 
تغري  تقدر  وكامن  تعرب  ممكن  واليوم 

تدمر  أو  تقتل  اوعي   بس 
أو تكرس  تحاول تحرق  أو 

مي  بتحارب  انت 
 .. انت عاوز تهدم مي 

وانا وهام  انت  الوطن هو 
امك   عليك زي  غايل  الوطن  خيل 

اخوك  وكامن  ابوك  حبيبتك 
عليه غالية  َنفسه  واحد  وكل 

بيها  اتغني  حلوة  غنوة  الوطن  خيل 
بكرة   أمل يف  الوطن  خيل 

تحققه  حلم  خليه 
وطن كلمة  ايه  يعني  عارف  انت 

أخبار ومقاالت

بقلم: عبدهللا الديك

            احداث متفرقة 

عادل عطية

االكتشافات االثرية  بين عظمة االجداد وعبقرية االحفاد 

بقلم: خالد بنيصغي

معىن الوطن 
خــواطر مســـائية

والزليج  الجزائر 
.. المغريب 

بقلم : 
سناء سراج

بقلم: فيفيان فريد

سيدي  يا  مهال 

زمان منذ  قلبي  أبواب  أوصدت  فقد 

يحتمل يعد  مل  جداً  هش 

كرساً أو ظلاًم وال هوان!

طهره من  يكفي  ما  عاىن  فقد 

والخذالن! الغدر  إال  يجد  ومل 

إىل أن رأى عينيك يف ظالمه

والحنان! الحب  بنورهام  تسطع 

منهام يهرب  أن  له  كيف 

واألمان! بالعطف  أغرقته  وقد 

من همسك يهرب  أن  له  كيف 

بإمعان! بالحب  حروفه  فاضت  الذي 

هواك يف  أبحر  ووجدتني 

وغرقت به إذ مل أجد له شطآن!

وملكته القلب  عرض  فاعتليت 

إنسان! وبقلب  عشق  بإكليل  وتوجته 

صادقة حقيقة  يل  وأصبحت 

العنوان! هو  لحبي  أسمك  وأصبح 

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

fzemokhol@gmail.com  

 www.el-ressala.com



 

    هل يجب أن تكون النظارة مضبوطة؟
العين  النظارة  تؤذي  ... ولكن هل  نعم 

إذا كانت غير مضبوطة؟
تختلف  التي  فالنظارة  تأكيد،  بكل   1-
كثيراً عن قوة اإلبصار، تتعب الشخص 
ومن ثم ال يستطيع أن يستمر في لبسها 
مدة طويلة ... لكن إذا كان االختالف في 
الناحية بدرجة خفيفة، فإنها تسبب  هذه 
الضيق لإلنسان، لكنها ال تؤذي نظره، 

أو تعمل على إتالفه.
-2 وبصفة عامة فإن النظارة يجب أن 
تودي إلى راحة العين، وسهولة الرؤية.
-3 ولذلك فإن على الشخص الذي يحس 
بتعب من نظارته أن يبادر الذهاب إلى 

الطبيب.
-4 وهنا أيضا أنصح: ال تستعمل نظارة 
ترى  كنت  ولو  حتى  غيرك،  شخص 
للعين  تحدث  الواقع  في  بها جيداً، ألنه 

أضرار ال حد لها.
أمراض العيون 

ما هو دمل الجفن؟
-1 قد يصاب الجفن بدمل أو أكثر

-2 ويكون مصحوباً بألم شديد
-3 وتورم في الجفن
-4 واحمرار بالجلد

-5 وقد يصحبه ارتفاع في درجة الحرارة
-6 وخطورة هذا الدمل هو في احتمال 
انتشار العدوى بالميكروب المسبب للدمل 

إلى أجزاء أخرى من الجفن أو العين
-7 كما قد يؤدي إلى فقد بعض الرموش 
ترك  وإذا  الجفن..  شفرة  انتظام  وعدم 
دون عالج فقد يترك أثراً يشوه الجفن.

ما هي أسبابه؟
من أسباب دمل الجفن:

-1 عدوى موضوعية بالميكروب
-2 خاصة إذا كانت الصحة العامة ضعيفة

-3 وأخطاء انكسار العين قد تساعد على 
حدوثه أيضا.

ما هو عالجه؟
ولعالج دمل الجفن:

-1 باإلضافة لعالج السبب تعمل الكمادات 
الساخنة على العين، مع وضع مرهم في 
العين، وتناول المضادات الحيوية بالفم.
شفرة  “التهاب  الرموش  على  القشور 

التقشري” الجفن 
ما سبب ظهور القشور على الرموش؟

-1 قد تظهر قشور بين الرموش
-2 مع احمرار في شفرة الجفن

تحدث  قد  الشديدة  الحاالت  وفي   3-
تقرحات على شفرة الجفن

الحالة قشور في  -4 وقد تصاحب هذه 
عدوى  هناك  تكون  أو  الرأس،  فروة 
إلى  الحالة  هذه  تؤدي  وقد  موضعية، 

التقرحي االلتهاب 
-5 تساقط الرموش وعدم نموها من جديد

ما هو العالج؟
العالج قد يستغرق وقتاً طوياًل .. ولكن 
البد من متابعته باهتمام منعاً لمضاعفته 

ويتلخص العالج في:
-1 البحث عن السبب وتجنبه

-2 كما يعمل غسول قلوي دافئ لشفرة 
الجفن لتذويب القشور

بواسطة  الجفن  بشفرة  دعك  يعبقه   3-
مرهم مضاد حيوي

-4 أو ما يعادله مع تعاطي الفيتامينات 
خاصة فيتامين ب المركب.

-5 واستعمال نظارة طبية إذا لزم األمر.
-6 وعالج قشور الرأس

-7 واإلقالل من تناول المأكوالت النشوية 
والسكرية

متى يحدث الرمد الصديدي في األطفال 
حديثي الوالدة؟

تدمع  ال  الطفل  أن  المعروف  من   1-
عيونه قبل مرور عشرة أيام على األقل 

بعد الوالدة.
من  تدميع  بأي  التنبه  فيجب  ولذلك   2-
أولى  يكون  قد  الوقت  هذا  قبل  العين 
األطفال  في  الصديدي  الرمد  عالمات 

حديثي الوالدة.
في  ويظهر  ذلك  بعد  يتطور  وقد   3-

صورته الكاملة من تورم للجفون.
-4 احمرار للملتحمة

-5 مع إفراج صديدي من العين
-6 وقد يصحب ذلك ارتفاع في درجة 

الحرارة
-7 وتدهور في صحة الطفل العامة

ما هي خطورة هذا المرض؟
قد  فيما  تكمن  المرض  هذا  وخطورة 
تؤدي  قد  مضاعفات  من  إليه   يؤدي 

بالبصر تماماً مثل:
-1 قرحة القرنية 

-2 وسحاباتها

-3 وتقيح المقلة
-4 وضمورها

-5 ولذلك فمن األهمية القصوى الوقاية 
من هذا المرض قبل حدوثه وعالجه عند 
أقل اشتباه في حدوثه .. إذ أن الكثير من 

حاالت العمى تنتج من هذا المرض.
ما هي طرق الوقاية؟

-1 العناية : تتلخص في العناية باألم قبل 
الوالدة وأثناء الوالدة.. فقبل الوالدة يجب 
التناسلي وعالج  العناية بنظافة الجهاز 
أي عدوى به.. وأثناء الوالدة يجب إتباع 

الطرق الطبية في التعقيم.
فيغسل  الطفل  أما  بالطفل:  العناية   2-
من  نقطة  وتوضع  الوالدة  بعد  جسمه 
أو  لعينين  ا في  لفضة  ا نترات  قطرة 
قتل  بغرض  الحيوية  مضادات  قطرة 
أي ميكروبات قد تصل إلى العينين عن 

طريق الجهاز التناسلي للمرأة.
الرمد عدوى من مهل األم  وسبب هذا 
مسئولية  فإن  هنا  ومن  الوالدة،  أثناء 
األبوين جسيمة عند حدوث هذا المرض. 
ولذا فمن واجب المقدمين على الزواج 
التناسلي  الجهاز  في  أي عدوى  عالج 
وذلك حماية ألطفالهما ويحدث هذا في 

الطبيعية. الوالدة 
وهذا المرض معدي ولذا يجب االحتراس 

من ذلك.
الرمد الصديدي في األطفال  ينتج  متى 

األكبر عمراً؟
ناقل  الذباب  طريق  عن  ينتج  قد   1-

الميكروب
-2 أو استعمال أدوات الغير

-3 أو لمس العين باأليدي القذرة.. ألخ
أكثر  من  الرمد  من  النوع  هذا  ويعتبر 

أسباب العمى في البالد النامية عموما
خاصة في الريف حيث مستوى المعيشة 
أقل من مستوى المعيشة في المدن، وحيث 

تقل النظافة ويكثر الذباب.
لدى  الكافي  الوعي  نشر  الواجب  ومن 
الجماهير بخطورة هذا المرض وسهولة 
الوقاية منه بالنظافة فغسل الوجه بالماء 
والصابون مرتين في اليوم قد يؤدي إلى 
العيون من مضاعفات  الكثير من  إنقاذ 
الرمد عند  هذا  أما عالج  المرض  هذا 

حدوثه فمتوافر عند أخصائي العيون.
ولنا تكملة في العدد القادم

    يحتفل العالم كل عام فى نهاية شهر 
اكتوبر بعيد الهالوين الذى تكثر فيه إقامة 
فيها  يرتدي  التي  و  التنكرية  الحفالت 
الصغار والكبار ثياًبا وأقنعة مرعبة ، 
والواقع أن جذور الهلوين التاريخية تعود 
إلى ما قبل 2500 عام، حيث يُعتقد أن 
طقوسه مستمدة من احتفال قديم لقبائل 
السلت في أوروبا، و هي المرتبطة قديما 
بمواسم الحصاد ، فكان السلتيون يضيئون 
النيران ويلبسون المالبس المخيفة لدرء 
األشباح واألرواح الشريرة، التي كانوا 

يعتقدون أنها تأتي مع بداية الشتاء.
 و تزامن وقت احتفال اإليرلنديين الفارين 
أوروبا فى  التى ضربت  المجاعة  من 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
المسيحيين  عيد  توقيت  ،مع  بالهالوين 
“عيد القديسين”؛ وبدأ األمريكيون في 
الجدد  المهاجرين  تقبل فكرة احتفاالت 

تدريجًيا .
و من الملفت لألنظاراحتفال األطفال بتلك 
المناسبة المفزعة و عدم اكتراث أى من 
المؤسسات التربوية  بمدى تأثير ألعاب 
و أفالم الرعب على نفسيتهم و ما تسببه 
فبحسب  ؛  المستقبل  فى  سلوكهم  على 
علماء النفس فالطفل دون الخامسة يعاني 
مشكالت في التمييز بين الواقع والخيال، 
لذلك فمشاهدة أفالم الرعب أو المالبس 
التنكرية المخيفة ومحاكاتها  يؤثر سلباً 
عليهم  و قد تعرضهم لإلصابة بالرهاب 
واضطرابات النوم، وأحياناً الدخول في 
أزمة التبول الإلرادي،  لذلك يجب منع 
األطفال من محاكاة تلك االحتفاالت أو 
مشاهدة ما يبثه التليفزيون من أفالم رعب 
، واالكتفاء باحتفاليات قائمة على المرح 

وليس الخوف .
و المتابع لتلك النوعية من االحتفاالت 

يستطيع أن يرصد مدى استثمار صناع 
السينما بشكل أو بأخر من ظاهرة شعور 
الفور   على  بدأوا  و  بالخوف  اإلنسان 
بمجاراة األحداث و تحويل عيد الهالوين 
إلى تجارة رابحة بالماليين ، فقد أنتجت 
الشركات عشرات األفالم عن الهالويين 
إلى أن أصبحت افالم الرعب هى حصان 
هوليوود الجامح بداية من ثالثينيات القرن 
الماضى و أفالم هيتشكوك ، فنجد أن 
سبعة أفالم كان قد صدر معظمها خالل 
مليار  تجاوزت  أرباحاً  حققت   2016
دوالر، في حين أن مجموع ميزانيتها 

بلغ 109 ماليين دوالر فقط .! 
إال أن هذه الظاهرة جاءت إلى مصر 
بشكل عشوائى ، فأرشيف السينما العربية 
ال يضم عدد كبير من أفالم الرعب فيما 
كانت البداية عام 1945عندما قام يوسف 
وهبي بكتابة و إخراج  فيلًما بعنوان “سفير 

جهنم”، وال أحد يعلم إذا كان الفيلم قد 
نجح تجارًيا أم ال، لكنه نجح في صراعه 
مع الزمن، بدليل أننا نتحدث عنه كأحد 

أفالم الرعب الرائدة . 
إحدى  هى  لسينما  ا صناعة  ألن  و 
الناعمة فى مصر ولها  القوة  مقومات 
تاثيرها االقتصادى الكبير؛ فهل يتطلع 
لسينما  النجاح  لعودة  السابع  الفن  أهل 
ستلقى  أنها  خاصة  المصرية  الرعب 
من  بالرغم  الشباب  بين  كبيرا  رواًجا 
احتياجها إلى شجاعة كبيرة و ميزانيات 

مغرية إلنتاجها .
ولنا في فيلم “الفيل االزرق” مثااًل ؛يمكنه 
تحويل روايات الرعب إلى أفالم تحقق 
المنافسة ، وهل يمكن توقع تدشين سينما 
رعب عربية متطورة برؤى اجتماعية 
تراعي قيًما تربوية ال تهدد حالة السالم 

واألمن النفسي للطفل .

بالكاد  بالفقراء، بعضهم  تعج  الدنيا      
وغالبية   ، يومهم  قوت  علي  يتحصلون 
الفقر،  يعيشون تحت خط  اآلخر  البعض 
يعتمدون علي هبات األثرياء والمعونات 
الحكومية  والمؤسسات الخيرية والمعاشات 
المتدنية.. ومعظم هؤالء الفقراء ال يبذلون 
جهداً ملموساً لزيادة دخلهم ، بل يحاولون 
موازنة دخلهم الذي يزيد جنيهات معدودة 
يدة  لمتزا ا لمعيشة  ا تكاليف  مع  سنوياً  
بعشرات الجنيهات شهرياً ، وهكذا يزداد 
الفقراء فقراً ، ويسود بينهم  العوز وتكثر 

الحاجة .. 
فقراء  ولدوا  الذين  هؤالء  من  قلة  ولكن 
يعانون سوء  فقراء  يظلوا  أن  لم يرضوا 
حظهم حتي مماتهم ، بل استخدموا ذكائهم 
وبذلوا أقصي طاقتهم وقدراتهم في العمل 
الطموحة  أفكارهم  لتحويل  والشاق  الجاد 
إلي واقع ملموس ، وبالتالي حققوا ارباحاً 

لم تكن في حسبانهم.. 
عزيز شاب ترتيبه الثالث من اسرة مكونة 
من ستة أبناء وأمهم ، عاشوا فقراً مدقعاً 
في شقة صغيرة بالدور األرضي في حي 
فارق  قد  الوالد  وكان   ، بالقاهرة  شعبي 
الحياة منذ عدة سنوات ، فإضطرت األم 
أن تعمل في تنظيف الشقق المسكونة في 
أحياء القاهرة المختلفة ، لتتمكن من إعالة 
األسرة ورعايتها ، كذلك إنضم إليها في 
معترك الحياة ثالثة من األبناء الذكور ، 
ليساعدوها في تدبير نفقات المنزل ، كان 
عزيز أحد هؤالء الثالثة ، قد تجاوز السادسة 
عشر من عمره عندما صمم علي إستكمال 
دراسته باإلضافة لمزاولة بعض األعمال 
 ، الدراسة  مواعيد  إنتهاء  بعد  الصغيرة  
وقود  مقهي وفي محطة  في  كنادل  عمل 
في ورشة إلصالح  ميكانيكي  وكمساعد 
ال  التي  األعمال  من  وغيرها  السيارات 

في  وعندما عمل   .. كبيرة  لخبرة  تحتاج 
تنظيف فندق في وسط البلد ، كان ال يتأفف 
من تناول بقايا األطعمة التي يتركها النزالء 
في األطباق التي يطلبونها في غرفهم .. 
داوم علي إعطاء  والدته نصف ما يتحصل 
عليه ، ويدخر النصف الباقي لمصاريف 
 ، انجازها  ينوي  التي  الجامعية  الدراسة 
وبفضل مثابرته واجتهادة ، حصل علي 
وإختار   ، بتفوق  العامة  الثانوية  شهادة 
وقد   ، الخارجية  التجارة  بكلية  اإللتحاق 
في  الطلبه  أفقر  أحد  الكلية  طلبة  أعتبره 
نفس  يرتدى  كان  فقد  الجامعي،  الوسط 
الملبس كل يوم ، وال يبدله إال عندما يقوم 
بغسله وكيه في العطلة األسبوعية !!  ، 
المتهكمة   لكنه لم يكترث بنظرات الطلبة 
وواصل دراسته بطاقة داخلية كبيرة دفعته 
أو  الدراسة  في  الشاق سواء  للعمل  بقوة 
األعمال التي يجني منها أرباحاً محدودة 
لكنها تساعده علي سداد تكاليف المعيشة له 
وإلسرته .. وعندما تخرج من الكلية بتفوق 
لضألة مرتبات  معيداً  يكون  أن  ، رفض 
،  وشغل وظيفة  التدريس  هيئة  أعضاء 
مرموقة في أحد البنوك المشهورة ، وهناك 
تعلم ما يمارسه العاملون في البنك خارج 
نطاق وظائفهم من تجارة العملة األجنبية 
، وتداول الفوركس والتعامل مع العمالت 
الرقمية كالبيتكوين واإليثريوم والبينانس، 
التعامل معها  وهي تجارة تدر لمن يجيد 
في كل  الحذر  توخي  إذا   ، هائلة  أرباحاً 
تعامل يقوم به ، فجميع هذه التعامالت تتأثر 
باالحداث السياسية واالقتصادية في العالم 
يتسبب  أن  يمكن  ذو حدين  فهي سالح   ،
في حدوث خسائر جسيمة عند التداول .. 
الدراسة  في  نابغة  كان  مثلما  لكن عزيز 
، أصبح متفوقاً أيضاً في الحياة العملية ، 

فعكف علي متابعة 

تصريحات البنك المركزي الدورية  وارقام 
وكان   ، البطالة  نسب  وارتفاع  التضخم 
البد له من فهم المصطلحات الحديثة وما 
يستجد منها ، ومتابعة الرسوم البيانية ولم 
يكن هذا غريبا علية ، فقد كان ضليعا في 
الرياضيات واإلستعانة بنظريات اإلحتماالت 
وغيرها ، بما يرجح إحتماالت معينة عن 
القرارات الصائبة  إلي  األخري للوصول 
.. بدأ رصيده في البنوك يتضاعف وتعدي 
السبعين مليون جنيهاً مصرياً باإلضافة إلي 
عشرين مليون دوالر منذ إستالمه الوظيفة 
فقد انتقل  في البنك ، لم ينسي عائلته أبداً 
معها إلي فيلال فاخرة في حي راقي ،  وعين 
عماال لخدمتهم ، وإشتري سيارات حديثة 

إلنتقاالتهم .. 
 ، بالبنك  مكتبه  في  يوم وهو جالس  ذات 
حضرت إليه عميلة شابة وطلبت إستشارته 
في عزمها إيداع خمسة مليون جنيهاً في 
حسابها بالبنك ، أهداها لها والدها في عيد 
األعمال  كبار رجال  ، وهو من  ميالدها 
في  مساعدتها  منه  وطلبت   ، المعروفين 
إستثمار هذا المبلغ بأفضل طريقة ممكنة .. 
نظر إليها وتأمل وجهها الجميل وابتسامتها 
الجذابة وملبسها الفاخر ، وفكر ملياً لعدة 
دقائق قبل ان يرد عليها ، وأخيراً قال لها 
توجد عدة فرص  الصناعة  قطاع  في   -:
لمصانع متعثرة معروضة للبيع ، أفضلها 
في رأيي مصنع كبير للعبوات الزجاجية ، 
وهو معروض بتسعة عشر مليون جنيها ، 
ويمكنك  الحصول بالتفاوض علي سعر بيع 
أفضل ،  قالت له:- ومن أين أحصل علي 
األربعة عشر مليون المطلوبين ، ووالدي 
يرفض الدخول في شراكة مع الغير؟  أجابها 
:- إسمحي لي بالقول أني معجب جداً بذكائك 
ويسعدني   ، النجاح  في  الحثيثة  ورغبتك 
أن أكون شريكاً لك في هذا المصنع ، إذا 

وافقتي .. 
الفتاة  والد  ، كما وافق  المصنع  تم شراء 
علي زواج إبنته من رجل األعمال عزيز ، 
واستمر العمل بنجاح في مختلف األنشطة 
في  متعثراً  كان  الذي  المصنع  وتمكن   ،
المحلي  انتاج ما يغطي حاجة اإلستهالك 
ويصدر أيضا للخارج ، وتخطت ثروتهما 
معاً عتبة المليار جنيه.. لم تنتهي هذه القصة 
بهذه النهاية السعيدة ، فالحياة ال تخلو من 
مطبات وهي كموج البحر تتحرك مداً وجذراً 
في  يتداولون  الذين  المستثمرين  فكبار   ،
سوق العمالت الرقمية يمكن أن يتعرضوا 
فادحة رغم حذرهم واحتياطاتهم  لخسائر 
وذلك ألسباب خارجة عن إرادتهم ، يمكن 
أن نطلق عليها سوء الحظ !! وهذا ما حدث 
لعزيز عندما تداول في عملية واحدة أكثر 
من نصف مليار جنيه ، خسرها في لحظات 
!! والمصائب ال تأتي فرادى، فقد رفعت 
عليه قضية بسبب التهرب الضريبي وتم 
الحجز علي أمواله المودعة في البنوك لحين 

سداد المستحقات الضريبية ..
جلس علي مقعد في منزله مهموم وزائغ 
البصر ، وهو يفكر في التخلص من حياته 
، إقتربت منه زوجته وجلست إلي جواره 
ونظرت إلي عينيه وقالت :- أنا لم أعهد 
من زوجي الحبيب أن يعاني من كبوة مهما 
الطبيعي عند  فمن   ، تعرف  كما   ، كانت 
تداول العمالت الرقمية حدوث خسائر أو 
مكاسب ضخمة ومتوقعة ، ففي هذا السوق 
يوم لك ويوم عليك .. فواجه متاعبك بثبات 
لتخطيها  لديك  الكامنة  بالقوة  وإستعن   ،
فقر  تعاني من  لقد حكيت لي كم كنت   ..
شديد وبدأت من الصفر ، اآلن إبدأ مرة 
الحياة  أخري من الصفر.. وحتي تستمر 
تجاوز المك فالحياة أمامك أهم بكثير من 

الحياة خلفك .

شعر : شعر: صباح غريب
عباس شعبان

الصداع وعيون األطفالثقافة الرعب بين الواقع و الخيال  !!

أنا الشعب الفلسطيني العنيد 
أطلب الحق وعنه لن أحيد 

يتوهم األعداء ضعفنا 
والحقيقة اننا  أقوى 

من رزم الحديد 
يا أمة اإلنسان استيقظي 
فأنا صاحب المجد التليد 

المظلوم تنصروا 
أم لم تنصروا ..

فهذا يسوع ألجلكم ُيْصلُب..
هذا حسين يرفع راية الخلد 

هذا عدْيٌ على نفس الخطى  
كسليٍل البن الوليد 

واعلموا أن النصر لنا 
قصر الزمان أم كان مديد 

عبثا تحاول كسرنا 
يخبرك التاريخ عنا 

كم من غزاة 
قد دنسوا أرضنا 

ذهبوا ...
وذهبت ريحهم 

واستعادت طهرها 
ستعيده بإذن هللا 
حتما من جديد 
فنحن ال نلين أبداً
وإن الن الحديد 

ولقد عرفت ما كان منا 
عبر نضالنا المتجدد 

وما من جديد 
سوف ننسف صرحكم 

فليس على هللا بعيد
إفهموا 

أم  لم تفهموا 
ذاك ليس ذنبنا 

بل ذنبكم 
وأنا لن أزيد 

فأنا الشعب الفلسطيني 
المرابط...

أطلب الحق كاماًل
وعنه لن أحيد 

بقلم :  نعمة هللا رياض

بقلم :  چاكلين جرجس 
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زمني معاك انتهى 
بكرة اللي جاي لّيا

زمنك نسيته خالص 
بال غدر وأذّية

طّولت ف خداعي 
والكّدبة مساوّية
طّولت أنا بالي

وصبرت لي  شوّية
زمني معاك انتهى

بكرة اللي جاي أحلى
شايل في نور خطوته

بسمة أمل تحلى
لّما يروق البال 
كّل الحياة تحلى

زمنك نسيته خالص
انسى كمان  زمني

انسى أّني أحّب  ف ناس
والغدر كان تمني

زمنك ما كان يوم ليك
ف األصل كان زمني 

أنا الشعب الفلسطيني 
زمن الخيانة 

بأحدث أعمال منصة WATCH IT.. برج خليفة يضيء بسلسلة »أم الدنيا« الوثائقية

بقلم: الدكتور عبد العليم محمود

من فقير لملياردير ..

 
يوسف زمكحل   همسـات

إال  ثانية  فرصة  يحتمل  الحب  في  شئ  كل 
الخيانة فهي التحتمل أي شئ

الحب لمن أهتم بك وأوفى
عندما تكون نقياً من الداخل ستعاني إذا كانت 

كل األشياء ملوثة من حولك
أما  شخص  ألي  تهديها  أن  ممكن  اإلبتسامة 

الدموع فهي ألغلى شخص
الناس قلوبها متقلبة فهي تحبك اليوم وتكرهك 

غداً
ال تتعاطف مع أشخاص فشلوا في األحتفاظ بك

النار تحرق كل األشياء ما عداء المشاعر فهي 
تحترق بالبرود وعدم االهتمام

الحب أن أحبك ألف مرة وفي كل مرة أشعر أني 
أحبك ألول مرة )نزار قباني(

من كلماتي : خايف على قلبي منك .. ألحسن 
 .. أهرب  بحاول  اللي  وأنا   .. في هواك  يدوب 
وأتمنى في يوم أنساك .. من كثر اللي شوفته 
.. خايف على  بقساك  .. ودوقته كمان  بصدك 

قلبي منك .   قدم برج خليفة بدبي عرضا لفيديو تضمن 
جزءاً من السلسلة الوثائقية الدرامية “أم 
الدنيا” ومجموعة األعمال األصلية التى 

أطلقتها منصة WACHT IT خالل عام 
2022 والتي ستطلقها خالل األشهر المقبلة.
وقدم أطول برج في العالم عرضاً ضوئيا 

مذهال أضاء سماء مدينة دبي وشاهده 
اآلالف من السائحين شمل جزءا من 
المنصة  أطلقته  الذي  الدنيا  أم  وثائقي 
أول الشهر الجاري وكذلك تنويه عن 
أحدث األعمال المقبلة، مسلسل “اتزان” 
ومسلسل “بالطو وفانلة وتاب” وفيلما 
النداهة” و”الباب األخضر”  “سيوة- 
الذي ستطلقه WATCH IT قريبا. 

المبهر  الضوئي  العرض  أبرز  كما 
على برج خليفة بعض أعمال منصة 
األخرى  األصلية   ،WATCH IT
وتحقيق  وجدران  ريفو  مسلسل  مثل 

وشيف بالبيت.   
وأطلقت منصة WATCH IT، الرائدة 
في إنتاج وبث المحتوى الترفيهي العربي 
على اإلنترنت، في بداية أكتوبر/ تشرين 
األول الجاري السلسلة الوثائقية الدرامية 
“أم الدنيا” وهي األولى من نوعها التي 
تسرد تاريخ الحضارات التي مرت بها 
الدولة المصرية من بداية التاريخ حتى 

وقتنا الحالي.
السلسلة التي تتكون من 15 حلقة، تسرد 
في إطار تشويقي وإنساني بسيط وملم 
تاريخ مصر الطويل منذ بدايته وحتى 
األفالم  سلسلة  وتبدأ  الحديث.  العصر 
المصري  اإلنسان  وتطور  آثار  بتتبع 
عام،  ألف  حوالي عشرين  منذ  القديم 
مروراً بتوحيد األرضين وعصر بناء 
االضمحالل  وعصور  األهرامات، 
الهكسوس  وملوك  والثانية،  األولى 
إلى  الحديثة  الدولة  ملوك  وازدهار 
ونهاية  كليوباترا  حكم  إلى  نصل  أن 

عصر األسرات.
لمادة  ا على  الضوء  تسلط  لحلقات  ا
بين  لتربط  متطور  بشكل  لتاريخية  ا
تاريخ  المشاهد وشخصيات مهمة في 
ة  د للما تضيف  و ية  لمصر ا لة  و لد ا
ألول  ودراميا  إنسانيا  بُعدا  التاريخية 
تاريخ  سرد  في  استخدامه  يتم  مرة 

القديمة. مصر 
تأسست منصة WATCH IT عام 2019، 

في خطوة لحماية الملكية الفكرية للمحتوى 
والعربي  المصري  والسينمائي  الدرامي 
وعمل أكبر مكتبة من األفالم والمسلسالت 
العربي  للمشاهد  والمسرحيات والبرامج 

في كل دول العالم.
منذ  كبير  دورا   WATCH IT وتلعب 
بتقديم  الفنية  المنافسة  إثراء  في  تأسيسها 
والمسلسالت  األفالم  من  متنوع  محتوى 
جذبت  حيث  والمسرحيات،  لبرامج  وا
الراقى.  بمحتواها  المستخدمين  ماليين 
وبدأت WATCH IT في نهاية 2021 
األصلية  األعمال  انتاج  في  التوسع  في 
عملية  في  لتوسع  ا مع   Orig ina ls
االستحواذ على األعمال المختلفة العربية 

العربية. وغير 
محتوى  لتقديم   WATCH IT وتهدف 
آمنة  ترفيهية  لمشاهدة  خصيصاً  ُمختار 
لكل العائالت حول العالم حيث تحرص 
المنصة على تقديم محتوي متنوع ومختلف 
من شأنه إرضاء جميع األذواق والفئات 
مع االلتزام بالحفاظ على االصالة والهوية 
تصبح  أن  وتهدف  والعربية،  المصرية 

العالم. أكبر منصة محتوى عربي في 
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كيف يتكيف الجسم صحيًا 
مع تغير الفصول؟

4 زيوت طبيعية تحارب حساسية تغير 
الفصول.. جربوها

بدائل منزلية للمكياج.. تعطي نتائج مماثلة

طريقة عمل كيراتين للشعر في المنزل

تنسيق اللون الفضي الميتاليك

هنا  تابعينا  والرعاية.  العناية  في  اقدامنا من حقهم  نحرم  ما     غالباً 
للحصول على نصائح حول كيفية رعاية قدميك بشكل طبيعي. ألِق نظرة 

على قدميك وابدأي في العناية بها على الفور .
طرق العناية بالقدمين

اتبعي هذه الخطوات السهلة لعمل باديكير جيد في المنزل:
إزالة طالء األظافر القديم: اختاري مزيل طالء أظافر معتدل للتخلص 
- وليس كرات  قطنية  استخدمي وسادات  أظافرك.  آثار طالء  من كل 

قطنية .
استخدمي  بعد االستحمام،  للباديكير هو  المثالي  الوقت  قدميك:  انقعي 
الخطوة  قبل  قدميك  تجفيف  الساخن( وتأكد من  الدافئ )وليس  الماء 

التالية.
الخفاف مع  القدم وفرشاة  من منظف  استخدمي كالً  الميت:  الجلد  إزالة 
اهتمام خاص  إيالء  قدميك مع  الميت من  الجلد  التقشير إلزالة  منتج 

للكعوب الخشنة. ال تنسي غسل قدميك عند االنتهاء.
لذا استرجعي  الطويلة غير محبذة،  القدم  قص وتشكيل األظافر: أظافر 
أظافرك بطريقة واحدة  ابردي  ناعم مع مقص ومبرد.  أظافرك بطول 
بمعنى ال تستعملي المبرد عليها ذهاباً وإياباً وال تبردي جوانب أظافرك.
تلك  إلى واحدة من  الوصول  لك  نعني  بهذا،  الخارجية:  البشرة  معالجة 

األدوات الخشبية بزاوية ودفع الجلد الزائد إلى مكانه.
تقليم الجلد الزائد: وهذه أهم خطوة، ستحتاجين إلى أداة تشذيب الجلد أو 
»قراص« األظافر لمساعدتك على إزالة الجلد الميت والخشن من جميع 

أنحاء أظافرك. كوني حذرة مع هذه األدوات الحادة!
تدليكاً  قدميك  الغني وامنحي  المرطب  الترطيب: ضعي طبقة من 
الذي تفضلينه وضعي طبقتين  البولندية: اختاري لون األظافر  صغيراً. 

متساويتين على كل ظفر.
بالقدمين العناية 

فاتر بصابون خفيف وجففيهما جيداً، خاصة  بماء  يومياً  قدميك  اغسلي 
بين أصابع القدم.

قدميك  نظفي  اليوم.  في  األقل  بتغيير جواربك مرة واحدة على  قومي 
القدم إلزالة  بين أصابع  دائماً  )امسحي  القدم  بمسحوق  بشكل متكرر 

الرطوبة الزائدة(.
استخدمي بخاخ منعش للقدم قبل ارتداء حذاء مغلق. هذا سوف يتحكم في 

الرائحة ويحافظ على نضارة القدمين طوال اليوم.
الرطوبة.  امتصاص  للمساعدة على  ارتدي جوارب سميكة وناعمة 
تعتبر الجوارب المصنوعة من األلياف الطبيعية مثل الصوف أو القطن 
أو  الجلد  أحذية مصنوعة من  ارتدي  أفضل.  الماصة األخرى  والمواد 

القماش أو الشبك أو أي مواد أخرى تسمح للقدمين بالتنفس.
مثل  التعرق  في  تتحكم  التي  للتعرق  المضادة  القدم  منتجات  استخدمي 

بخاخات القدم ومساحيق القدم.
قد  تتناولها.  التي  والمشروبات  احتياطات خاصة مع األطعمة  اتخذي 
تؤدي المشروبات التي تحتوي على الكافيين إلى زيادة التعرق. وبنفس 
األفراد  قد تجعل بعض  بالتوابل  الغنية  فإن بعض األطعمة  الطريقة، 

يتعرقون كثيراً.
قد يكون التعرق خارج حدود معينة بسبب أسباب وراثية أيضاً.

مهم حقاً  يومياً  الزيت مرتين  يحتوي على  تطبيق كريم مرطب  يعتبر 
لتقليل  الخفاف  استخدام حجر  يمكنك  الكعب.  تشقق  للتغلب على مشكلة 

سماكة الجلد الصلب.
ال تدعي قدميك تتالمس مع عوامل التبييض أو أي مواد كيميائية قاسية 

أو صابون كيميائي قوي. واستخدم المنتجات الطبيعية.

  ينتاب الكثيرين من الناس الخوف من تغير الفصول، 
نتيجة  الجسم،  له من ضعف وتعب في  لما يتعرضون 

التقلبات الجوية وتبدل الفصول وانتشار الفيروسات.
تغيرات سريعة  الطقس  التغير في  وعادة تصاحب 
الصفائح  الجسم، ومحتوى  الهرمونات في  إنتاج  في 
الجسم  فعل  من رد  نوعاً  يعد  الدم، وهو  في  الدموية 

الوقائي للظروف البيئية المعاكسة.
يكاتيرينا  األعصاب،  طب  أخصائية  تقول 
تقلب  الجسم من  إن زيادة حساسية  ديميانوفسكايا، 
العصبي  الجهاز  إلى خلل في  تعود  الفصول، 
تقرير صحي نشرته صحيفة  الالإرادي، بحسب 
التغير  الروسية، مضيفة: »عادة تصاحب  »إزفيستيا« 
الهرمونات  إنتاج  تغيرات سريعة في  الطقس  في 
الدم،  الدموية في  الصفائح  الجسم، ومحتوى  في 
نوع  من رد  اإلنزيمات. وهذا  الدم، ونشاط  وتجلط 
لدى  المعاكسة. ولكن  البيئية  للظروف  الوقائي  الفعل 
تتأخر هذه  مزمنة،  أمراضاً  يعانون  الذين  األشخاص 

العملية، أو ال تحدث، أو تحدث بشكل مفرط«.
القلب واألوعية  أمراض  يعانون  الذين  والمرضى 
والعاطفية وأمراض  النفسية  الدموية واالضطرابات 
الفقري،  العمود  والمفاصل وأوجاع  الهوائية  الشعب 

يتأثرون بشكل مباشر بتقلبات الطقس المتغيرة.
الطقس  لتقلبات  باالستعداد  وتنصح طبيبة األعصاب 
بها، من خالل  المتأثرين  قبل  الفصول من  وتغيرات 
للقدمين، واالستحمام، وممارسة  حمامات ساخنة 
البدنية،  بالتمارين  الرياضية، كما توصي  التمارين 
باألكسجين، مثل:  الجسم  إشباع  التي تساعد على 
الجري والمشي والتمارين الرياضية في الهواء الطلق. 
اتباع نظام غذائي  ديميانوفسكايا: »يمكن  وتضيف 
أربع  بعد كل  الراحة  بنظام  متوازن، وااللتزام  صحي 

ساعات من العمل«.
المتأثرون  قد يالحظها  التي  أبرز األعراض،  ومن 
الظهر، والصداع،  آالم  الطقس:  تقلبات  من  صحياً 

وتزايد حاالت الزكام.

التجميل والمكياج بشكل  الفتيات أمواالً طائلة، لشراء أدوات  تنفق    
مستمر، ومنهن من يبحثن عن بدائل في متناول األيدي من حيث التكلفة، 

وفي الوقت ذاته تعطي نتائج مماثلة لمستحضرات التجميل.
المنزلية  البدائل  للفتيات بعض  الخليج«  تقدم »زهرة  التقرير،  وخالل هذا 

للمكياج، التي يمكن استخدامها دون أن تسبب أي أضرار للبشرة.
زبدة الشيا 

هي بديل طبيعى لكريم األساس، قومي بإضافة 100 غرام من زبدة الشيا، 
إلى ملعقة صغيرة من الكاكاو، وبودرة القرفة، قومي بعدها بخلط المكونات 
إلى خليط متجانس، يمكنك أيضاً وضع بعض قطرات  معاً حتى تتحول 
اللوشن حتى يكون الخليط أكثر سيولة، أقصى فترة لالحتفاظ بهذا الخليط 

هي شهران.
جل الصبار

الكونسيلر، أضيفي جل الصبار مع زبدة  العيوب أو  هو بديل لخافي 
الزنك،  لهما أكسيد  ثم امزجيهما جيداً، وأضيفى  الشيا بكميات متساوية، 

واستخدمي هذا الخليط إلخفاء الهاالت دون تأثير سلبي على بشرتك.
دم الغزال 

ويمكن استخدامه بدالً من أحمر الخدود، ففي علبة صغيرة ضعي معلقتين 
الخليط على  الغزال«، ثم ضعي  الفازلين، والقليل من مسحوق »دم  من 

ثم قومي بغسل  الوجنتين، واتركيه خمس دقائق، 
وجهك جيداً، وستستمر بعدها النتيجة على وجهك 

مدة طويلة.
الخدود بمزيج  أيضاً، أن تحضري أحمر  ويمكن، 
الذرة، ومن  قليل من نشاء  زيت الجوجوبا، مع 
البنجر المطحون، أو  القرفة أو  الكاكاو أو  ثم 
التي  اللونية  بالدرجة  غيرها من مكونات تتحّكم 

ترغبين بها.
ألحمر الشفاه

ولصنع أحمر الشفاه؛ ضعي كمية مناسبة من 
الفازلين الطبيعي، ولون طعام طبيعي أحمر، 
ولتضيفي نكهة ورائحة مميزة، يمكنك إضافة 
الورد، أو  السائلة، أو ماء  الفانيليا  قطرات من 

نقطتين من زيت الالفندر الطبيعي.
مزيل المكياج

الالفندر،  المكياج، بوسعِك مزج زيت الصبار، وزيت  لصناعة مزيل 
وبعض المياه النقية، واستخدامها بعد تبريدها.

للوقاية من الشمس

لصناعة مستحضر للوقاية من الشمس، امزجي زبدة الكاكاو مع زبدة الشيا، 
وزيت اللوز، وشمع العسل.

مرطب الشفاه
لصناعة مرطب الشفاه، امزجي زيت جوز الهند مع قليل من شمع العسل، 

وزيت اللوز أيضاً.

الناس  الكثير من    مع تغير الفصول، يصاب 
إلى  اللجوء  المزيد منهم في  بالحساسية، ويرغب 
المناعي على  الجهاز  الطبيعية لمساعدة  الخيارات 
إليكم 4 أشهر زيوت أساسية  العمل بشكل أفضل.. 

وفوائدها في مكافحة أعراض الحساسية:
الالفندر 

لهذا الزيت مفعول رائع عندما يتعلق األمر بمكافحة 
إذ يمكن أن يسهم في تهدئة االلتهاب  الحساسية، 
والتخفيف من حدته. ولتحقيق ذلك، أضيفوا بضع 
المغلي الستنشاق  الماء  إلى  الالفندر  نقاط من زيت 
لمدة خمس دقائق. ولن يساعد  المتصاعدة  األبخرة 
ذلك في تهدئة األعراض فحسب، بل سيكون له 
أيضاً تأثير مريح قد ترغبون في تضمينه في روتين 

حياتكم اليومي.
النعناع

العالية، وهو يحظى  الفائدة  الزيوت ذات  يعد من 
بشعبية كبيرة في عالم العالج بالروائح، ولحمامات 
الزيت متعدد  الفم. هذا  االسترخاء وحتى لغسول 
االستخدامات له خصائص مضادة لاللتهابات، 
التحكم في االحتقان ويقلل من  وهذا يساعدكم على 

إفرازات البلغم الزائد والعطس ودموع العيون.
البابونج 

يعتبر البابونج من الزيوت الجذابة لرائحته 
وخصائصه المطهرة. كما أنه يساعدكم على 
االسترخاء وتقليل االلتهاب كذلك، فهو يساعد على 
بفوائده، عليكم فقط  الجلد. لالستمتاع  تخفيف تهيج 
المنطقة  النباتي على  البابونج  القليل من زيت  فرك 
المتهيجة أو إضافة ملعقة صغيرة إلى كوب من الماء 

الدافئ وشربه مرتين في اليوم.
األوكالبتوس

ال يمكنكم تجاهل زيت األوكالبتوس في مكافحة 
الحساسية الربيعية، وهو من الزيوت الطبيعية 
التنفسي.  الجهاز  التي تساعد على مكافحة أمراض 
النشطة في تخفيف االحتقان مع  وتساعد مركباته 
تحسين التنفس وهو يحتوي على مضادات االلتهابات 
إذ يعمل على تقوية جهاز  الفيروسية والبكتيرية، 
المنبعثة من  المناعة من خالل استنشاق األبخرة 
مزيج الماء المغلي وزيت الالفندر أو كمادات الماء 
الالفندر ووضعها على  الدافىء مع بضع قطرات 

الصدر والظهر.

  عندما نذكر األلوان 
الميتاليك، سرعان ما يخطر 
إلى بالنا اللون الفضي 
للفت األنظار،  بمختلف درجاته 
كيفما تّم تنسيقه.. لذلك بات اعتماده ضمن اإلطالالت النهارية، خياراً مميّزاً 

وصيحةً رائجة لخريف 2022.
Born In Exile تنسيق اللون الفضي، من بورن إن إكسيل

يمنحِك اللون الفضي الميتاليك إطالالت جذّابة ولّماعة بدرجاته المختلفة؛ 
بأجمل  الموضة واألناقة، وفي كل موسم نشاهده  فهو ال يغيب عن عالم 

التصاميم، سواء الصيفية أو الشتوية.
بإمكانِك اعتماده بستايل وأسلوب خريفي شبابي أنيق بالعديد من الطرق، 

مع الحرص طبعاً على المحافظة على رقّي اإلطاللة؛ فاللون الفضي يُعتبر 
من األلوان الصعبة التنسيق نوعاً ما، كما من السهل الوقوع في فخ البهرجة 

والمبالغة عند اللجوء إليه.
النهار؛ فهي صيحة  الميتاليك ضمن إطالالت  ألوان  ال مانع من تنسيق 
المميّزة من عالمة  الطلّة  بهذه  لذلك ننصحِك  جديدة، تجّرأي واعتمديها.. 
بورن إن إكسيل Born In Exile، اعتمد فيها طقم كاجوال بقماش الساتان 
واللون الفضي، مؤلّفاً من جاكيت مع تنورة قصيرة.. نّسقي اإلطاللة مع 
حذاء كعب عاٍل باللون الفضي أيضاً.. طلّة يمكنك اعتمادها ضمن مناسبات 

الخريف النهارية.
الدنيم،  الميتاليك، ونّسقيها مع تنورة من  الفضي  اختاري توب بصيحة 
وستلفتين أنظار جميع َمن حولِك إليِك.. يمنحِك هذا التنسيق أسلوباً يمزج 

بين األنوثة والجرأة والتميّز.
للبلوزة،  الميتاليك نفسه  بتدّرج  نّسقيها مع حذاء  حتى تكتمل اإلطاللة، 

ويمكنِك اعتماده مثالً لحضور مناسبة عشاء على سبيل المثال أو سهرة.
باللون  قصيراً  فيها فستاناً  Madaen، اعتمد  أنيقة من دار مداين  إطاللة 
الفضي الراقي، نّسقي معه حذاء كعب عاٍل ميتاليكي للوك أنيق وخاطف 

لألنظار.
الكثير من  فقد رافقت  الموسم؛  بقوة هذا  الميتاليك رائجة  الفضي  صيحة 
التصاميم بمختلف ألوانها، وهي خيار مثالي لكل سيدة تبحث عن إطاللة 

تعكس الجرأة والحيوية، وتمنحها الكثير من التميّز في الوقت نفسه.
الملل عن إطاللتِك، اختيار تصاميم بصيحة  من أجمل األفكار إلبعاد 
التي  الميتاليك، ولكن عليِك أن تحرصي عندها باالبتعاد عن األخطاء 

تتناسب مع لون بشرتك، واألهم  التي  تفسدها، وأبرزها اختيار األلوان 
من ذلك طرق تنسيق المالبس واإلكسسوارات بصيحة الميتاليك؛ إلطاللة 

مثالية ومواكبة للموضة، تجعلِك األكثر روعة بين األخريات.
ال تتردّدي في تنسيق قطعتين بصيحة الميتاليك، على شرط أن تكونا بألوان 
متقاربة ومتناسقة؛ مثالً اختاري سرواالً باللون الفضي، مع قميص باللون 
الذهبي الداكن أو البرونزي، وستتميّزين بإطاللة جذّابة إلى أقصى الحدود.. 
ولمزيد من الروعة، ال مانع أن تُكملي هذه اإلطاللة مع حذاء بلون حيوي 

كالفوشيا أو الزهري الغامق على سبيل المثال.
في حال كنِت تملكين تنورة أو توب بصيحة الميتاليك، وال تستطيعين أن 
بلون موّحد ومتناسق  نّسقيها مع قطعة  تقّرري أفضل طريقة العتمادها، 

معها، مثالً تنورة فضية مع توب باللون األسود أو األبيض.

إلى  تميّزي بإطاللة مذهلة 
أقصى الحدود، من خالل 
بصيحة  المالبس  تنسيق 
الميتاليك مع إكسسوارات بألوان 
حيوية، كحقيبة وحذاء باللون 
أو الفوشيا.. كما  األزرق مثالً 
المالبس  نّسقي في إطاللة واحدة 
الميتاليك،  واإلكسسوارات بصيحة 
والتي من غير الضروري أن تكون 
باأللوان نفسها إنما متناسقة؛ فعلى 
باللون  المثال، اختاري فستاناً  سبيل 
الفضي ونّسقيه مع حزام أسود، وذلك 
من الحيل التي تمنحِك جسماً أشبه بالساعة 
الرملية، وانتعلي حذاًء بكعب عاٍل ذهبي 
وحقيبة يد ذهبية.. وإذا كنِت ال تملكين الجرأة 
الميتاليكية، ولكنِك  المالبس  الكافية العتماد 
الفستان األسود  اكتفي بإكسسوار فحسب مع  بهذه الصيحة،  معجبة كثيراً 
الذي يناسب شكل جسمِك؛ فنّسقيه مثالً مع حذاء أو حزام أو حقيبة بلون 

فضي ميتاليك؛ للحصول على طلّة رائعة بامتياز.

طرق العناية بالقدمين في المنزل

الغذائية،  العناصر  إلى  الشعر    يحتاج 
البروتينات  ذلك  في  بما  والفيتامينات، 
للحفاظ على صحته ومنحه  الضرورية 
الكيراتين واحد من  ناعماً. ويعتبر  ملمساً 
تمدّ شعرك  التي  البروتينات األساسية  تلك 
إذا كنت  بالنعومة وتمنحه ملمساً حريرياً. 

ترغبين في فرد شعرك وتعزيز 
إشراقه، بعيداً عن ارتياد صالونات 
لفترات  الشعر واالنتظار  تصفيف 
نقدم لك طريقة عمل  طويلة، 
المنزل وكيفية  في  للشعر  كيراتين 

استخدامه.
العالجات  الكيراتين من  يعتبر 

الفعالة لتنعيم وفرد الشعر
الليفي  البروتين  الكيراتين من  يعدّ 
غير القابل للذوبان الموجود بشكل 
الجلد. وهو  طبيعي في خاليا 
المسؤول عن نمو األظافر، وخيوط 
الجسم  يقوم  والجلد. عادةً،  الشعر، 
بتكسير البروتين والفيتامينات التي 

الكيراتين. ولمساعدة  إلى  فيحولها  يستهلكها 
تناول  الكيراتين، يمكنك  بناء  الجسم على 
األمينية  بالبروتين واألحماض  الغنية  األطعمة 

والبيوتين بما في ذلك فيتامين »أ«.
ما هو عالج الشعر بالكيراتين؟

بالكيراتين على إصالح  الشعر  يساعد عالج 

استبدال  والتالف، عن طريق  المجعد  الشعر 
الخيوط  بناء  فيعيد  الشعر.  فقده  الذي  البروتين 
الشعر. هذا فضالً  تشابك  المتضررة، ويزيل 
تساعد  التي  الخيوط  إلى  الرطوبة  عن إضافة 
على جعلها ناعمة، وسلسة، والمعة وخالية من 

التشابك، ما يجعل الشعر أكثر جماالً.

طريقة عمل كيراتين للشعر في المنزل
كيراتين بمكونات طبيعية لفرد الشعر

للشعر  كيراتين  ترغبين في تحضير  إذا كنت 
بذلك من خالل  القيام  المنزل، يمكنك  في 
استخدام مكونات طبيعية وتطبيقها وفق اآلتي:

كيراتين األرز وجوز الهند

المكونات:
كوب من األرز المسلوق

نصف كوب من حليب جوز الهند.
ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، أو زيت جوز 

الهند أو زيت اللوز.
التحضير: طريقة 

في  المسلوق  األرز  اطحني 
إليه  الكهربائي، وأضيفي  الخالط 
الحليب والزيت. حّركي المكونات 
ليّن  للحصول على مزيج  جيداً 

ومتجانس.
طريقة االستخدام:

ليلة من  قبل  اغسلي شعرك جيداً 
اليوم  الكيراتين. في  استخدام 
إلى عدّة  التالي، قسمي شعرك 
المزيج على  أجزاء، ووّزعي 
بالتساوي  شعرك  خصالت 
باستخدام فرشاة مخصصة للصبغ. 
بواسطة مشط  ثم، مشطي شعرك 
المزيج  لتوزيع  عريض األسنان 
انتظري ساعة  الشعر.  على جميع خيوط 
الخالي من  بالشامبو  قبل شطف شعرك  كاملة 

والكبريت. البارابين 
القناع مرة واحدة في األسبوع  طبّقي هذا 

للحصول على النتيجة المرضية.



نيللي كريم،  المصرية،  الفنانة    تجسد 
فتاة  الفني دور  ألول مرة، في مشوارها 
صعيدية، وتطل به على جمهورها في 

رمضان 2023.
الموسم  في  كريم  نيللي  وتشارك 
الرمضاني، من خالل مسلسل »عملة 
العدل،  تأليف مدحت  نادرة«، من 
وإنتاج شركة  العدل،  ماندو  وإخراج 
»العدل جروب«، وستشارك في 
أبرزهم:  النجوم،  نخبة من  بطولته 
الفنان جمال سليمان، والفنانة 
فردوس عبدالحميد، والفنان كمال 

أبو رية.
نيللي كريم االستعداد  وبدأت 
تلقيها  خالل  من  للعمل، 
للتدرب على  مكثفة  دروساً 
الصعيدية، على  اللهجة 
المتخصصين،  أحد  يد 
التصوير منتصف  لتبدأ 

المقبل. الشهر 
»عملة  مسلسل 
يشهد  نادرة« 
نيللى كريم  عودة 
الكاتب  للتعاون مع 

دام  بعد غياب  العدل،  والسيناريست مدحت 
ألكثر من 4 سنوات، منذ أن قدما معاً مسلسل 

»ألعلى سعر« عام 2017.
نيللي كريم أطلت، في رمضان  أن  يذكر 
الماضي، بمسلسل »فاتن أمل حربي«، وهو 
إبراهيم عيسى، وإخراج  الكاتب  تأليف  من 
العدل، وشارك في بطولته شريف  ماندو 
سالمة، فادية عبدالغني، هالة صدقي، محمد 

الشرنوبي، وخالد سرحان.
نيللي كريم دور  على جانب آخر، تجسد 
الثالث من مسلسل »ليه  الجزء  البطولة في 

أل«، الذي تقوم حالياً بتصوير مشاهده.
المتصلة  للحلقات  ينتمي  مسلسل »ليه أل« 
المنفصلة، وكل جزء تجسد البطولة فيه فنانة 
منه  الثاني  الجزء  مختلفة، فخاضت بطولة 
فيه دور طبيبة  منة شلبي، وجسدت  النجمة 
أمير  أحمد حاتم،  البطولة  عيون، وشاركها 
تأليف  شاهين، وسارة عبدالرحمن، ومن 

مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.
فكان من  المسلسل،  الجزء األول من  أما 
فيه كل  أمينة خليل، وشاركها  الفنانة  بطولة 
من: هالة صدقي وشيرين رضا ومحسن 
الشرنوبي، وعدد من  الدين، ومحمد  محيي 

الوجوه الجديدة من الشباب.

الجديد، ظهر  لفيلمه  ضمن تحضيراته    
مفاجئ،  بشكٍل  بيت،  براد  العالمي  الممثل 
للفورموال 1،  الكبرى  الجائزة  في سباق 
نهاية  المتحدة خالل عطلة  الواليات  في 
أقيم في مدينة أوستن  األسبوع، والذي 

بوالية تكساس األميركية.
النجم  أن يكون وجود  الكثيرون  وتوقع 
العمل،  أجل  السباق من  العالمي في هذا 
فيلم عن سباق  حيث يستعد لتصوير 
يتحدُث  بيت وهو  فقد شوهد  السيارات، 
فيرستابين، وهو سائق سباقات  مع ماكس 
العالم  بطل  وكان  هولندي،  بلجيكي 
بينهما  الماضي، ودار  العام   ،1 للفورموال 

حديث حول سباق السيارات.
إبقاء تفاصيل  ورغم محاوالت براد بيت 
إذ يفضل أن  الكتمان،  المرتقب طي  فيلمه 
تبقى األمور مفاجأة، فإن وجوده في ذلك 
مما يحّضر له، إذ  السباق كشف بعضاً 
ظهر في مقاطع فيديو وهو محاٌط بالجمهور 
والرياضيين ووسائل اإلعالم، كما ظهر 
وهو يركب سيارة حمراء مع أحد نجوم 

السباق.

أثناء  وكذلك، انضم إلى براد بيت 
فيلم  السباق، منتج  وجوده في 
»توب غان: مافريك«، جيري 
بروكهايمر، والمخرج جوزيف 
تناول طعام  كوسينسكي، كما 
الغداء الحقًا مع تيم كوك، الرئيس 
 ،»Apple« التنفيذي لشركة
ويليامز،  فاريل  والموسيقي 
ورئيس »مرسيدس« توتو وولف. 
وتشير التقارير إلى أن ظهور بيت 
في السباق لم يكن أول شيٍء يفعله، 
ضمن استعداداته لفيلمه الجديد، إذ 
العديد من األبحاث  قد أجرى  كان 

حول األمر في السابق.
ويبدو أن رغبة بيت في عدم الكشف 
عن تفاصيل فيلمه المرتقب، جعلته 
يتجاهل إجراء مقابلة مع مراسل 

Sky Sports، مارتن براندل، وهو  قناة 
السيارات بريطاني شهير،  سائق بسباقات 
للعديد من وسائل  عمل مراسالً رياضياً 
اإلعالم بعد اعتزاله، واشتهر بلقاءاته 
وحواراته مع الشخصيات المهمة والشهيرة.

هذا األمر أثار عاصفةً من االنتقادات حول 
أن  إلى  فقد تمت اإلشارة  العالمي،  النجم 
مثل  أسطوري  تاريخ سائٍق  يحترم  لم  بيت 
بكون  استنكارية  أسئلة  براندل، ووجهت 
فيلٍم عن »الفورموال  يقوم بصناعة  الممثل 
أبطالها،  1، وهو ال يحترم أحد أهم 

أسئلته. ويتجاهل 
يتعرض  التي  األولى،  المرة  ليست  وهذه 
كانت  إذ  والتجاهل،  براندل لإلحراج  فيها 
قد  ثاي ستاليون،  الراب، ميغان  مغنية 
بعد أن طرح عليها  تجاهلته ذات مرة، 

أسئلة محرجة حول الرياضة.

االيجابية، على  الفعل  بردود  الفنان عادل كرم، عن سعادته  أعرب 
مسلسل »المتهمة« الذي يعرض حالياً على منصة شاهد vip قائالً: »سعيد 

بهذه النتيجة الرائعة«.
وأضاف عادل كرم خالل مداخلة هاتفية في برنامج » الحكاية« الذي يقدمه 
اإلعالمي عمرو أديب على قناة mbc مصر، إن تحدثه باللهجة المصرية 
كبيراً، خاصة وأن التحدث بهذه اللهجة  خالل أحداث العمل مثّل له تحدياً 
أثناء  يكون مختلفاً  األمر  أمر سهل، ولكن  التصوير  كاميرات  عن  بعيداً 

تصوير المشاهد سواء في فيلم أو مسلسل ويحتاج إلى استعداد مختلف.
وأشار إلى أن المنتج أنور الصباح عندما عرض عليه الدور في المسلسل، 
تم  وبالفعل  المصرية،  اللهجة  يساعده في موضوع  أن  منه وقتها  طلب 
الصحيح  النطق  كبيرة على  الذي ساعده بصورة  الفنان طه خليفة  ترشيح 

للهجة المصرية خالل أحداث المسلسل.
توأم  األحداث بشخصيتين »شريف« و«مراد«  ويظهر عادل كرم خالل 
متشابه، يقتل »شريف« في أولى الحلقات وتتهم زوجته »نورهان« وتجسد 

دورها الفنانة درة.
ومسلسل »المتهمة« مكون من 10 حلقات بطولة درة، دياب، علي الطيب، 
تأليف وإخراج  العربي.  والعالم  نجوم مصر  عادل كرم، ومجموعة من 

تامر نادي.
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محمد فراج عن مسلسل »الغرفة 207«: 
مشروع تعبت فيه ومتحمس ليه

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

لاعلاناتكم في الرسالة

تقام  الذي  الدولي،  السينمائي  القاهرة    أعلن مهرجان 
الفترة ما بين 13 وحتى 22  الـ 44 في  فعاليات دورته 
نوفمبر المقبل عن منافسة الفيلم المصري« 19 ب » في 

المسابقة الرسمية لألفالم الروائية الطويلة.
الفيلم أحمد عبد هللا  ومن جانبه أعرب مخرج ومؤلف 
بالعودة  بيان اعالمي له عن سعادته  السيد، من خالل 
لمهرجان القاهرة، الفتاً إلى أن هذا الفيلم قام بكتابة أحداثه 
التي تزامنت مع جائحة  خالل فترة االنعزال والوحدة 

كورونا.
الوصول  ليستطيع  للتأمل  الفترة دفعته  وأضاف أن هذه 
الزمن ،  الوحدة والعزلة ومرور  إلى فكرة تدور حول 
التي تدور حول  البسيطة،  الفيلم  وذلك من خالل قصة 
حارس عقار عجوز يحاول الحفاظ على شكل حياته الذي 

اعتاده لسنوات«.
واستطرد قائالً في بيانه »أعتبر نفسي محظوًظا للتعاون 
الفيلم بشغف،  الذين عملوا على  الفيلم  مع فريق عمل 

وفخور إني ألول مرة أتعاون مع مصممة األزياء القديرة 
ناهد نصر هللا، والعمل مع الممثلة والمنتجة يارا جبران 
للفيلم، أيضا هذا هو تعاوني  للمرة األولى كمنتج منفذ 
المونتيرة سارة عبد هللا والثاني مع مصمم  الثالث مع 
العمل مرة أخرى  الى  الصوت محمد صالح، باإلضافة 
مع المنتج محمد حفظي وأعتقد أن الفيلم سيحمل مفاجآت 

كبيرة فيما يخص فريق العمل والممثلين«.
الفيلم حول حارس عقار يعيش حياة  وتدور أحداث 
القرن الماضي،  روتينية في فيال قديمة منذ ستينات 
الفيال عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره  لتصبح 
العقار  ليجد حارس  الخاصة،  اقتحام مساحته  شاب يريد 
فيها اكتشاف  يتوقعها يعيد  لم  الُمسن نفسه في مواجهة 

ذاته من جديد.
ناهد  الفيلم سيد رجب، أحمد خالد صالح،  يقوم ببطولة 
السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما 
يضم فريق العمل مهندس الصوت عالء عاطف، ميكساج 
الديكور أمجد نجيب، منتج فني  محمد صالح، مهندس 
محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير 
مالي أشرف المصري، اإلشراف العام جيسيكا خوري، 
مصممة المالبس ناهد نصر هللا، مونتاج سارة عبد هللا، 
مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، 
إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد 

عبد هللا السيد.

 أعلن مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي، والذي 
إلى 10 ديسمبر،  الفترة من 1  الثانية خالل  ستقام دورته 
التي  اليوم، عن اختياراته السبعة لألفالم  اعتباًرا من 

ستعرض ضمن إطار برنامج كنوز البحر األحمر.
البرنامج  المناسبة، صّرح أنطوان خليفة، مدير  وبهذه 
السينمائي العربي والكالسيكي في مهرجان البحر األحمر 
البحر  الدولي، قائالً »يحتفي برنامج كنوز  السينمائي 
الخالدة في تاريخ  األحمر بمجموعة من أبرز األفالم 
يلتزم  الذي  البرنامج؛  العالميّة. وانطالقًا من هذا  السينما 
العريق وبعثه من جديد لألجيال  السينمائي  التراث  بحفظ 
فيلمين من كالسيكيات  الشابّة والقادمة، نجحنا في ترميم 
البحر  السينما المصرية، بدعٍم من مؤسسة مهرجان 
السينمائي  التراث  بأهّمية هذا  إيمانًا  السينمائي؛  األحمر 
في إلهام صنّاع السينما الواعدين، وإمتاع جماهير السينما 

المتيّمين.«
السينمائي  البرنامج  أفتاب، مدير  ومن جانبه، قال كليم 
البحر  تم إعداد برنامج كنوز  المهرجان: »لقد  الدولي في 
األحمر بهدف إحياء التراث السينمائي، من خالل مجموعة 
متنّوعة من أهم األفالم التي شّكلت تاريخ السينما، وتركت 

أثراً عميقاً عبر االجيال. “
»مّررها كما بيكهام« )2002( أحدث هذا الفيلم؛ الذي تحل 

مدوية في وقته،  ثقافيةً  العام، ظاهرةً  العشرين هذا  ذكراه 
إذ يعتبر من أنجح أفالم كرة القدم على اإلطالق. الفيلم من 
ناغرا،  بارميندر  إخراج غوريندر شادها وبطولة كّلٍ من: 
بامرا )بارميندر  نايتلي. وتدور قّصته حول جيس  وكيرا 
التي تحلم  القدم،  التي تعشق كرة  الهندية  الفتاة  ناغرا( 
باحتراف اللعبة على المستوى الدولي، تيمنًا بمثلها األعلى 
البنجابي  ديفيد بيكهام. وبينما يقرر والديها من األصل 
تلتقي جيس بصديقتها  لها،  السيخية خططا أخرى  والديانة 
الجديدة جيولز )كيرا نايتلي( وهي الهدّافة في فريق 
السيدات، أثناء لعبها لكرة القدم؛ وتدعوها لالنضمام للفريق 

المحلي للسيّدات.
الكبير« )1937( هو تحفة سينمائيٍة فارقة يزيد  »الوهم 
للمخرج جان رينوار، ففي إطار  عمرها عن 80 عاًما، 
الدمويّة  العالميّة األولى؛ أحد أعنف الصراعات  الحرب 
الفرنسيين إلى  الجنود  التاريخ، تُساق مجموعة من  في 
القائد األلماني يوهان فون رافنشتاين.  األسر من قبل 
من ماريشال )جان غابين( من  المجموعة كالً  وتضم هذه 
العاملة، ودي بويلديو من الطبقة األرستقراطية  الطبقة 
الطبقة  )بيير فريسناي(، وروزنتال )مارسيل داليو( من 
الكوميدي.  الممثل  البرجوازية، وكارتير )جوليان كاريت( 
وبينما تفشل خطتهم لحفر نفق للخروج من المعسكر األول 
نقلهم إلى سجن )وينترسبورن( الحصين؛  يتم  )هالباك(؛ 
القائد األلماني رافنشتاين )إريك فون ستروهايم(  ليواجهوا 

مرة أخرى.
الفيلم حول الصراع  »سامبيزانجا« )1972( تدور أحداث 
السبعينات، وهو من  إفريقيا في  الدائم ضد االستعمار في 
إخراج سارة مالدورور، عن قصة الكاتب األنغولي خوزيه 
النشر من طرف  فييرا، وقد ظلّت محظورة من  لواندينو 

البرتغال  باستقاللها من  إلى أن ظفرت  الحكومة األنغولية 
في 1975. يحكي الفيلم قصة ماريا التي تبحث عن زوجها 
الناشط السياسي المعتقل. وتصف هذه الدراما قسوة الحكومة 
البرتغالية وشجاعة وبسالة الشعب األنغولي في مقاومة 

االستعمار.
الذي يعد من أول أعمال  الجنّة« )1984(  »أغرب من 
صانع األفالم األمريكي المخضرم والشهير جيم جارموش، 
الذي ينشط في مجال صناعة السينما منذ أربعة عقود خلت. 
تدور أحداث الفيلم في إحدى المدن األمريكية التقليدية حيث 
يقل العمل وتنعدم الفرص. وينتقل ويلي )جون لوري( من 
أصل مجري مع صديقه إدي )ريتشارد إيدسون( وقريبتهم 
بالينت( من  العمر ستة عشرة عاًما )استر  البالغة من  إيفا 
الجانب الشرقي جنوب نيويورك، إلى بحيرة إري وشواطئ 
الملل. ويصاحب  فلوريدا؛ دون هدٍف واضح سوا تحدّي 
الفيلم الوثائقي القصير: »أغرب من  عرضه أيًضا، 
روتردام« )2021(، الذي يأتي على هامش فيلم جارموش: 
»أغرب من الجنّة« )1984(، ليكشف عن كواليس صراع 
المخرجة والمنتجة سارة درايفر في تمويل فيلم جارموش؛ 
باعتباره أحد أكثر األفالم جدالً. حيث تحكي في فيلمها الذي 
يقع في فئة أفالم التحريك؛ وفي إطار من الكوميديا، قصة 
تمويل فيلم »أغرب من الجنة«. حيث استعاد مخرجو الفيلم، 
الجميل،  الزمن  المتحركة؛ قصة أفالم  الرسوم  باستخدام 
تتنقّل في صناديق ال يدري أحد ما  عندما كانت األفالم 

بداخلها. ومن المنتظر أن يُعرض الفيلمين سويَّا.
الراحل  المخرج  »أسد الصحراء« )1980( وهو رائعة 
مصطفى العقّاد، والفيلم الذي حظي بشعبيّة جماهيريّة عالية، 
الذي يؤدي  المختار؛  اللّيبي عمر  القائد  حيث يحكي قّصة 
المقاومة  قيادة  البطولي في  أنتوني كوين، ودوره  دوره 
للتحّرر من االستعمار اإليطالي  الوطنيّة ضمن صراعها 

الفاشي، سنة 1929. وسيُعرض الفيلم بدقّة عالية ألّول مّرة، 
بعد ترميمه بأحدث التقنيات، ضمن احتفاٍء يليق بعّشاق الفيلم 

وأولئك الذين لم يحظوا بفرصة مشاهدته بعد.
فيلمين  البرنامج على ترميم  إلى ذلك، سيعمل  باإلضافة 
إنتاجهما،  انقضاء أكثر من 50 عاًما على  مصريين بعد 
الجمهور  ليشاهدهما  البرنامج  وسيتم عرضهما في إطار 

على الشاشة الكبيرة.
»خلي بالك من زوزو« )1972( من إخراج حسن اإلمام. 
يحكي الفيلم الذي تعشقه مختلف األجيال المصرية والعربية؛ 
قصة فتاة في حالة صراع نفسي بين ماتحبّه وبين مايفرضه 
المقيمة  نعيمة  الراقِصة  ابنة  المحافظ، فهي  عليها مجتمعها 
التي ال تستطيع أن تعبر عن حبّها  في شارع محمد علي، 
تقودها  باعتباره مشينًا في مجتمعها، لكن  للغناء والرقص 
لتعيش معه  الثريّة  الطبقة  لتتعرف على شاب من  األقدار 
قصة حب، فكيف ستكون ردة فعله حال معرفته بحقيقتها. 
التي حلّت بمصر  التغييرات االجتماعية  الفيلم على  يشهد 
في السبعينيات، ويمزج بين الدراما والكوميديا والموسيقى 
تاريخ  قياسية في  االستعراضية. حقق عام 1972 أرقاما 
السينما العربية، وهو من بطولة سعاد حسني وحسين فهمي.
الكرنك« )1967( من إخراج علي رضا.  »غرام في 
الذين  الشباب  الراقصين  الفيلم قصة مجموعة من  يروي 
للنجاح في خضّم معاناتهم ونقص مواردهم  يكافحون 
المادية. ويزداد الموقف تعقيدًا بعد عالقة الحب التي تجمع 
بين أمينة، الراقصة األساسية في الفرقة، وصالح، مخرج 
التفاهم.  كثير من سوء  العالقة على  تشهد  الفرقة، حيث 
العربية، ويأتي  السينما  تاريخ  الفيلم مكانة كبيرة في  يحتل 
القادم  الجيل  إلهام  بهدف  ترميمه وعرضه مرة أخرى 
حيّة على عراقة  الفيلم شهادةً  يعدّ  إذ  األفالم،  من صانعي 

العربيّة. السينما 

عادل كرم: اللهجة المصرية كانت تحديًا كبيرًا لي في مسلسل »المتهمة« 

الجديد لفيلمه  استعدادًا   ..»1 »فورمولا  سباق  في  بيت  براد  لأول مرة.. نيللي كريم 
صعيدية في رمضان 2023

مخرج فيلم »91 ب«: سعيد بالعودة لمهرجان القاهرة مجموعة مختارة من كلاسيكّيات السينما تعرض في مهرجان 
البحر الأحمر السينمائي الدولي

  بدأ العد التنازلي ، لعرض مسلسل الغرفة » 207« 
.vip على منصة شاهد

الفنان محمد فراج عن سعادته  ومن جانبه، أعرب 
لهذا  للغاية  أنه متحمس  العمل، مشيراً  لتواجده في هذا 

المشروع خاصة وأنه بذل به مجهوداً كبيراً.
الخطوة  بمثابة  المسلسل  واعتبر فراج مشاركته في 

الهامة في مشواره الفني.
وشارك فراج متابعيه صورة له ظهر فيها بجانب بوستر 

بها في هذه  يشعر  التي  المشاعر  المسلسل وتحدث عن 
اللحظات ، وجاء تعليقه كالتالي:« كمان إسبوع بالظبط 
الغرفة 207 على منصة شاهد  هيتعرض مسلسل 
تعبت  أنا  .. مشروع  فى حياتى  الخطوة دى مهمة جداً 

فيه جداً ومتحمس ليه قوى«. 
وأضاف« كان ليا الشرف إنى اشتغلت فيه مع مجموعة 
من أكتر الناس اللى بحبهم و باكنلهم كل اإلحترام و قد 
يبقى عمل  الدرامية  أولى بطوالتى  إن  أنا محظوط  إيه 
مستوحى من أعمال كاتب انا بحبه جداً - د. أحمد خالد 

توفيق اللى كبرت على قصصه و كتاباته«.
وتابع »خايف ومتحمس ومبسوط و فخور ومشاعر 
ان  قلبى  ..بتمنى من كل  متلخبطة فى بعض  كثير جداً 

العمل ده تحبوه«.
مسلسل »الغرفة 207« مأخوذ عن رواية للراحل أحمد 
خالد توفيق صدرت في البداية عام 2008 وأعيد نشرها 
القصصية  المجموعة  في طبعة جديدة عام 2017، 
مكونة من 12 قصة تدور أحداثها جميعاً داخل »الغرفة 
207« الموجودة في فندق أصر مالكه على بقائها رغم 
العديد من  أحداث مؤسفة راح ضحيتها  ما شهدته من 

األشخاص.
تامر  السيناريست  »الغرفة 207« من سيناريو وحوار 
لتامر عشري ومن بطولة محمد  إبراهيم، واإلخراج 
الغفور  المطلقة وريهام عبد  أولى بطوالته  فراج في 

وناردين فرج ومراد مكرم ويوسف عثمان.

الماميز«  لفيلم »جروب  المنتجة  الشركة  استبعدت    
الفنانة غادة عادل من بطولة العمل، بعد تحرير محضر 
التصوير، وغيابها  امتناعها عن استكمال  بحقها إلثبات 
عن أكثر من موعد رغم مشاركتها في األيام األولى، 
وتقاضيها مقدم التعاقد، ومن المقرر اختيار نجمة أخرى 
لتحل بدالً منها مع النجمتين روبي وريم مصطفى، خاصة 
وأن الموعد المحدد لعرض الفيلم هو مطلع العام 2023، 
العمل  انشغال نجوم  وينبغي االنتهاء من تصويره قبل 

بتصوير مسلسالت رمضان.
الشركة المنتجة تقدمت ببالغ في قسم الشرطة بمحافظة 
للتحقيق،  للنيابة  الدعوى  الجيزة، وتمت إحالة أوراق 
وقالت فيه إن غادة عادل تكرر غيابها عن موعد التصوير 
دون أعذار مقبولة، وتم تأجيل التصوير أكثر من مرة، ما 
اضطر الشركة الستبعادها من العمل واستكمال تصويره 

بدونها.
الماميز«  وانطلق تصوير أول مشاهد فيلم »جروب 
الفيلم ألول مرة كالً  الماضي، ويجمع  في شهر سبتمبر 
من: روبي وريم مصطفى، حيث تجسد كل منهما أدوار 

أمهات، ويتابعن أداء أبنائهن بالمدرسة.
الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي،  وتدور أحداث 

للواتس آب خاص  يجمع جروْب 
أمهات من ثالث  بالمدرسة ثالث 
طبقات اجتماعية مختلفة، حيث 
تعاني »مريم ونادية« روبي 
وغادة، من عالقات سيئة مع 
أبنائهما، فتقرر هنا ملكة 
السابقة ريم  جمال مصر 
مصطفى، مساعدتهما 
للتقريب بينهما وبين 
أم  وهي  أبنائهما، 
ال  لطيفة  مرحة 
تعرف االنضباط، 
تأليف  والفيلم 
بليبل  إيهاب 
وغادة عبدالعال 
إخراج  ومن 

عمرو صالح.
حت  طر و

الشركة المنتجة للفيلم »جروب الماميز« بوستر دعائياً 
يخلو من صورة النجمات لحين االستقرار على  مبدئياً 

النجمة البديلة لغادة عادل، ورفع بوستر الفيلم شعار: 
»ثورة الجنس اللطيف.. هتعملوا إيه لو فعالً مشيت 

وماعرفتولهاش طريق(؟

450 972 1414  /  514 961 0777

بمحضر غاــدة عاــدل تغاــدر »جروب الماميز«   
في قسم الشرطة



نقال عن راديو كندا الدولي أخـبـــار كـــــندا

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

الجمعية المصرية الكندية  للفنون والثقافة والسياحة واإلعالم

 Journal El Ressala
رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فــريد فــؤاد زمكحل
Président et rédacteur en chef
Farid Fouad Zémokhol

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

Deputy Editor     Youssef Zemokhol

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

كتاب ومحررون
الجيوش  كيندة    ، الهاملي  عبيد  على 

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

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

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

مذهر أمال  الديك،  عبد هللا 

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

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

 Caroline Mikhail

Bureau chef au Caire
8 Hoda Sharawy Bab ElLouk 

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

مدير مكتب اإلسكندرية    سمير سيداروس
Bureau chef au Canada

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

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

الأزمة في هايتي  لمناقشة  كندا  في  الأمريكية  الخارجية  ير  وز
لأوكرانيا الدعم  وتوفير  إيران  في  والوضع 

المهاجرون والمقيمون الدائمون ربع سكان كندا تقريبًا في 2021

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

عودة امرأتْين وطفلْين كنديين من مخيم في سوريا تحت السيطرة الكردية

وت يدفع سكان جزيرة  التهاب أسعار الماز
الأمير إدوارد إلى تركيب مضخات حرارية

25% إلى  ترتفع  الأجانب  يشترييها  التي  العقارات  الضريبة على  يو:  أونتار

  شّكل المهاجرون والمقيمون الدائمون %23,0 من إجمالي سكان 
ل في هذا المجال في  كندا في عام 2021 ، وهذه أعلى نسبة تُسجَّ

تاريخ كندا، حسب وكالة اإلحصاء الكندية.
وتفيد هذه البيانات الجديدة المأخوذة من أحدث تعداد سكاني رسمي، 
أجرته الوكالة الفدرالية المذكورة عام 2021، أّن كندا هي أيضاً الدولة 
التي تضّم أكبر نسبة من المهاجرين ضمن مجموعة الدول السبع.
وفي عام 2021 تجاوزت كندا أيضاً ذروتها السابقة من السكان 
المهاجرين، التي يعود تاريخها إلى قرن كامل بالضبط، أي إلى 
عام 1921، عندما شّكل المهاجرون %22,3 من إجمالي السكان.
ودوماً وفق وكالة اإلحصاء الكندية، شّكل المهاجرون بين عامْي 
2016 )تاريخ التعداد السكاني السابق( و2021 ما نسبته 80% 
من نمو القوى العاملة مع 1,3 مليون قادم جديد استقروا في كندا 
بشكل دائم. وهذه الزيادة مهمة، السيما لملء العديد من الوظائف 

الشاغرة في كافة أنحاء كندا.
وبما أنّه في نهاية العام الماضي كان عدد الوظائف المراد شغلها 
أعلى بنسبة %80 من مستواه قبل حلول جائحة كوفيد19-، ونظراً 
ألّن معدل عمر السكان النشطين اقتصادياً يواصل االرتفاع، فإّن 
هذه الزيادة في عدد المهاجرين يمكن أن تساهم في حسن سير 

االقتصاد الكندي، تشير وكالة اإلحصاء.
وتفيد وكالة اإلحصاء أيضاً أّن أكثر من نصف المهاجرين الواصلين 

حديثاً إلى كندا قد تّم اختيارهم في إطار الفئة االقتصادية، ويبلغ 
عددهم نحو 750.000 شخص.

ومنذ عام 2016، وصل ما يزيد قليال عن ثلث المهاجرين الجدد 
)%36( الذين استقروا في كندا بموجب تصريح عمل أو دراسة 

أو كطالبي لجوء.
وتغيّرت أصول الكنديين الجدد على مّر السنين، فعدد المهاجرين 
األوروبيين يواصل التراجع فيما يواصل عدد القادمين من الشرق 

األوسط وسائر مناطق آسيا االرتفاع.
وتُظهر البيانات أّن %18,6 من القادمين إلى كندا بين عامْي 2016 
و2021 ُولد في الهند، ما يجعلها بلد الوالدة األول للقادمين الجدد.

أما المهاجرون األوروبيون، فبعد أن شكلوا %61,6 من القادمين 
الجدد عام 1971، انخفضت نسبتهم إلى %10,1 في عام 2021.

أكثر من 218 ألف الجئ أصبحوا مواطنين
ويظهر التعداد السكاني األخير أّن 218.430 الجئاً جديداً تّم قبولهم 
كمقيمين دائمين بين عامْي 2016 و2021 وكانوا ال يزالون في 

كندا عندما أخذت وكالة اإلحصاء لمحة عن السكان الكنديين.
ومن بين هؤالء هناك 60.795 الجئاً من سوريا فروا من الحرب 

األهلية التي ال تزال تمزق هذا البلد الشرق أوسطي.
وكان نحو 27.000 الجئ سوري قد سبقوهم إلى كندا بين عامْي 

2011 و2016 حسب التعداد السكاني لعام 2016.
يُشار إلى أّن أصول الالجئين تغيرت على مر السنين، بشكل 
خاص بسبب تغير مناطق العالم التي تشهد اضطرابات 

ونزاعات وحروباً.
فبين عامْي 1980 و1990، على سبيل المثال، قدم معظم 
الالجئين من فيتنام وبولندا والسلفادور. وفي العقد التالي 
جاء أكبر عدد من الالجئين المقبولين في كندا من سريالنكا 

وجمهورية البوسنة والهرسك ومن إيران.
وبين عامْي 2001 و2010 جاء معظم الالجئين من كولومبيا 
وأيضاً من أفغانستان والعراق اللذْين دمرتهما الحروب.

وتشير البيانات الجديدة المأخوذة من التعداد السكاني لعام 
2021 إلى أّن جميع المهاجرين الجدد تقريباً كانوا يقيمون 
في واحدة أو أُخرى من المدن الـ41 الكبيرة في كندا، أي 

تلك التي يزيد عدد سكانها عن 100.000 نسمة.
ومن دون مفاجأة، استقبلت ثالث مدن كبرى أكثر من نصف 
المهاجرين، وتحديداً %53,4 منهم: تورونتو، عاصمة 
أونتاريو وكبرى مدن كندا )%29,5( ومونتريال، كبرى 
مدن كيبيك )%12,2( وفانكوفر، كبرى مدن بريتيش 

كولومبيا )11,7%(.

 أعلن بنك كندا )المصرف المركزي( 
امس رفع معدل الفائدة األساسي بمقدار 50 
نقطة أساس، من %3,25 إلى 3,75%.
أسعار  يتعيّن رفع  أنّه  البنك من  وحّذر 
الفائدة أكثر من ذلك بهدف محاربة تضخم 
األسعار الذي وصل إلى أعلى مستوياته 

في عدة عقود.
ويحاول المصرف المركزي منذ شهور 
تهدئة التضخم وإعادته إلى نطاق سنوي 

يتراوح بين %1 و3%.
لكّن معدل التضخم السنوي تجاوز الحّد 
األعلى من هذا النطاق في نيسان )أبريل( 
2021، وبلغ %6,9 في أيلول )سبتمبر( بعد 
وصوله إلى %8,1 في حزيران )يونيو(، 
أعلى مستوى له في كندا منذ كانون الثاني 

)يناير( 1983 عندما بلغ 8,2%.
والزيادة المعلن عنها هي السادسة على 
التوالي في معدل الفائدة األساسي الذي 
هو مؤشر مرجعي يمثّل سعر الفائدة لليلة 

واحدة بين المصارف.
بنك  رفع  الفائت  )مارس(  آذار   2 ففي 
نقطة   0,25 بمقدار  الفائدة  سعر  كندا 

مئوية إلى %0,5، ثّم في 13 نيسان 
مئوية،  نقطة   0,5 بمقدار  )أبريل( 
وفي 1 حزيران )يونيو( بمقدار 0,5 
نقطة مئوية، وفي 13 تموز )يوليو( 
بمقدار نقطة مئوية كاملة، وفي 7 أيلول 
)سبتمبر( بمقدار 0,75 نقطة مئوية.

وفي معرض شرحه قراره قال بنك 
كندا إّن التضخم ال يزال مرتفعاً وواسع 
االنتشار في جميع أنحاء العالم. وأضاف 
أّن قوة تعافي االقتصاد العالمي بعد 
جائحة كوفيد19- واالضطرابات في 
واألسعار  العالمية  اإلمداد  سالسل 
خاصة  األساسية،  للسلع  المرتفعة 

الطاقة، تفّسر هذه الزيادة.
كما أّن إجراءات التشديد النقدي المتَّخذة 

للسيطرة على التضخم تلقي بثقلها أيضاً 
على النشاط االقتصادي في جميع أنحاء 

العالم.
التشديد  أن يخّف هذا  كندا  بنك  ويتوقع 
حدة  وتراجع  االقتصادات  تباطؤ  مع 

االضطرابات في اإلمدادات.
وقبل صدور القرار كان خبراء االقتصاد 

منقسمين في الرأي حول ما إذا كان بنك كندا 
سيرفع سعر الفائدة 50 أو 75 نقطة أساس.

’’اليوم توقع الكثير من الناس ارتفاعاً )في 
معدل الفائدة األساسي( بنسبة 0,75%، 
لكّن البنك رفعه بنسبة %0,50‘‘، قال 
الخبير االقتصادي دانيال دنيس في مقابلة 
مع محطة التلفزة اإلخبارية التابعة لراديو 
كندا، مضيفاً ’’أعتقد أّن البنك بدأ ينتبه 

لتأثير سياسته‘‘.
يُشار إلى أّن القروض العقارية ذات الفائدة 
المتغيرة وخطوط االئتمان وأسعار الفائدة 
على قروض السيارات تتأثر جميعها بقرار 
بنك كندا اليوم، كما تأثرت بقرارات زيادة 
معدل الفائدة األساسي السابقة. وهذا يعني 
أّن على المستهلك إنفاق المزيد من ماله 

لتسديد هذه القروض.

أّن امرأتْين  الفدرالية  الحكومة  أكدت    
كنديتْين وطفلْين كنديْين قد أعيدوا إلى كندا 
من معسكر اعتقال في شمال شرق سوريا، 
من بينهم أميمة شواي من سكان مونتريال 
والتي كانت الشرطة الملكية الكندية )الشرطة 
الفدرالية( ترصد تحركاتها منذ عام 2014.

وتّم توقيف شواي )27 عاماً( الليلة الماضية 
لدى وصولها إلى مطار مونتريال الدولي. 
وقالت الشرطة الملكية في بيان صحفي إّن 
 INSET /( الفريق المتكامل لألمن القومي
EISN( يجري تحقيقاً حول المرأة الشابة 

منذ أكثر من ثماني سنوات.
وبعد هذا التحقيق تّم توجيه تهم اإلرهاب 
بيارفون  إلى شواي وهي من سكان حّي 
أربع  اآلن  شواي  وتواجه  مونتريال.  في 
تهم بموجب القانون الجنائي، من ضمنها 

المشاركة في نشاط جماعة إرهابية.
محكمة  أمام  الفيديو  عبر  شواي  ومثلت 
مونتريال، وستمثل مجدداً أمامها يوم الجمعة. 
وعارض محامي الدولة اإلفراج عنها مخافة 

عدم مثولها.
وأوضح المفتش ديفيد بودوان، من الفريق 
المتكامل لألمن القومي في مونتريال، أّن 
شواي كانت قد ذهبت إلى سوريا والعراق 
لالنضمام إلى تنظيم ’’الدولة اإلسالمية‘‘ 

المسلح )’’داعش‘‘(.
’’في سوريا، يُزعم أنها شاركت في أنشطة 
إرهابية باسم ’الدولة اإلسالمية‘. وفي تشرين 

الثاني )نوفمبر( 2017 أسرتها ’قوات 
سوريا الديمقراطية‘‘‘، قال بودوان.
العمود  األكراد  المقاتلون  ويشكل 
الفقري لهذا التنظيم الذي يُعّد رأس 
الحربة في محاربة تنظيم ’’الدولة 

اإلسالمية‘‘ في سوريا.
وأضاف بودوان أّن شواي بقيت في 
مخيم الروج في شمال شرق سوريا، 
الخاضع للقوات الكردية، حتى عودتها 
إلى كندا، ’’وستبقى محتَجزة حتى 

نهاية اإلجراءات القانونية‘‘.
أما بالنسبة لطفلْي شواي المولودْين 
في سوريا، فقد أوضح بودوان أّن 
أوكلت  الكندية  الملكية  الشرطة 
مهمة االعتناء بهما إلى أحد المراكز 
الجامعية المتكاملة للخدمات الصحية 
في   )CIUSSS( واالجتماعية 

مونتريال.
والكندية الثانية التي أُعيدت إلى البالد هي 
كيمبرلي بولمان )50 عاماً(، من مقاطعة 
بريتيش كولومبيا، والتي ظهرت في الفيلم 
الوثائقي ’’العودة: الحياة بعد تنظيم ’’الدولة 
 The Return: Life after( ‘‘اإلسالمية
ISIS(. واحتُجزت بولمان ثالث سنوات 

في مخيم الروج أيضاً.
وقالت بولمان إنها وجدت نفسها في ’’مكان 
شنيع‘‘ بعد أن تّم تجنيدها عبر اإلنترنت من 
قبل عضو في تنظيم ’’الدولة اإلسالمية‘‘ 

أصبح فيما بعد زوجها. واعتقلها مقاتلون 
أكراد عام 2019.

وقال محامي بولمان، لورانس غرينسبون، 
في حديث مع إذاعة راديو كندا إنّها وصلت 
صباح اليوم إلى مطار مونتريال الدولي 
هت إليها تهم بموجب المادة 810  حيث ُوّجِ
من القانون الجنائي وإنها تعهدت بموجب 
بالسلم  اإلخالل  بعدم  المحكمة  من  أمر 
العام. وتوجهت بولمان بعد ذلك إلى مدينة 

بريتيش كولومبيا. أبوتسفورد في 
أُعيدت  بولمان  أّن  غرينسبون  وأوضح 

إلى كندا ألسباب طبية، فهي ’’تعاني من 
ونفسية‘‘. مشاكل جسدية 

’’تشكر كندا اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
سوريا على تعاونها، وتعترف بجهودها 
في توفير الرعاية لألشخاص المحتجزين 
في وضع أمني صعب للغاية وفي ظروف 
معاكسة‘‘، قالت وزارة الشؤون العالمية 

في الحكومة الكندية في بيان.
وأشارت الوزارة إلى أّن الواليات المتحدة 
الكنديين  شاركت أيضاً في عملية إعادة 

األربعة.

  دفعت الزيادة في أسعار مازوت التدفئة )زيت التدفئة( 
أصحاب المنازل في جزيرة األمير إدوارد إلى تغيير نظام 

التدفئة الخاص بهم.
وتقول عدة شركات متخصصة في تركيب المضخات الحرارية 

إنها تعمل بأقصى طاقتها لتلبية طلبات الزبائن.
’’األعمال مزدهرة، وبالتأكيد الرتفاع أسعار المازوت تأثير 
كبير‘‘، يقول نيك البالنت، المدير العام لشركة ’’غرينفوت 

للطاقة‘‘ )Greenfoot Energy( في الجزيرة.
ويضيف البالنت : ’’غالباً ما يكون موسم الذروة لدينا في الربيع، 
إذ يتواصل معنا الناس بشكل أساسي من أجل تركيب أنظمة 
تبريد... وبعد ذلك، مع وصول الخريف، تبدأ )وتيرة العمل( 
بالتباطؤ إلى أن نبلغ الشتاء. لكن هذا الخريف كان جنونياً‘‘.

’’والناس، بداًل من تركيب مضخة حرارية صغيرة واحدة في 
كل مرة، يبحثون عن حّل تدفئة لمنزلهم بأكمله‘‘.

ويعتقد البالنت أّن الناس يخشون أال يتمكنوا من دفع ثمن 
مازوت التدفئة هذا الشتاء.

ففي شباط )فبراير( الماضي كان سعر ليتر مازوت التدفئة 
1,33 دوالر. وفي 15 تشرين األول )أكتوبر( الجاري بلغ 

سعر الليتر 2,08 دوالر، أي أنه ارتفع بنسبة 56,4%.
رئيس شركة ’’بايس أتالنتيك‘‘ )PACE-Atlantic(، جوليان 

بويل، يعتقد أّن هذا التحول أمر ال مفر منه.
 Switch( ‘‘وتدير شركته برنامج ’’سويتش شارلوت تاون
Charlottetown( الذي يقّدم منحاً لالنتقال الطاقي في شارلوت 

تاون، عاصمة جزيرة األمير إدوارد.
ويقول جوليان بويل، رئيس شركة ’’بايس أتالنتيك‘‘

أعتقد أّن الناس قلقون حقاً بشأن سعر المازوت. لم يبدأ موسم 
التدفئة بكامل طاقته بعد، وهناك احتماالت بأّن األسعار ستكون 

ثالثة إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه في الشتاء الماضي.
وأضاف بويل إّن برنامج ’’سويتش‘‘ يعمل مع أكثر من 30 
مقاوالً في جزيرة األمير إدوارد ولديه حالياً حوالي 350 مشروعاً 
قيد التنفيذ في شارلوت تاون، نصفها يشمل مضخات حرارية.
’’مع هذه الزيادة الكبيرة في أسعار المازوت يمكن أن يرى 
بعض المالكين عائداً على استثماراتهم في أقل من عامين‘‘، 
يضيف بويل، ناصحاً من لديه نظام تدفئة على المازوت باستبداله 

بآخر يعتمد على تكنولوجيا المضخات الحرارية.
ويتوقع بويل أن يستمر الحماس لالنتقال الطاقي إلى المضخات 

الحراري لعدة سنوات أُخرى.
وجزيرة األمير إدوارد في شرق كندا هي أصغر المقاطعات 
الكندية العشر من حيث المساحة وعدد السكان. تبلغ مساحتها 
5.660 كيلومتراً مربعاً ويبلغ عدد سكانها نحواً من 171 
ألف نسمة، يقيم نصفهم تقريباً في شارلوت تاون وضواحيها.

  كما كان متوقَّعاً، ُرفض االقتراح المقدَّم 
من حزب الكتلة الكيبيكية )BQ( إلى أعضاء 
مجلس العموم الكندي بقطع العالقات بين 

كندا والنظام الملكي البريطاني.
 266 بأغلبية  أمس  االقتراح  رفض  وتّم 
صوتاً فيما وافق عليه 44 نائباً فقط. ويضّم 
مجلس العموم 338 نائباً، 32 منهم للكتلة 
الكيبيكية الداعية الستقالل مقاطعة كيبيك 

عن االتحادية الكندية.
وصّوت نواب حزب المحافظين، الذي يشكل 
المعارضة الرسمية، وغالبيُة نواب الحزب 

الليبرالي الحاكم ضّد االقتراح.
نائب ليبرالي واحد صّوت لصالح االقتراح، 
هو جويل اليتباوند الذي يمثّل إحدى دوائر 
مدينة كيبيك، عاصمة المقاطعة التي تحمل 

االسم نفسه.
كما أّن بعضاً من زمالئه الليبراليين امتنعوا 
فيّرادا،  مارتينيز  كثريا  التصويت،  عن 
دوائر  إحدى  تمثّل  والتي  المولد  التشيلية 

مونتريال، كبرى مدن كيبيك.
الحزب الديمقراطي الجديد أعطى نوابه 
حرية التصويت وفق قناعاتهم الشخصية، 
فكانوا أكثر مياًل بقليل إلظهار دعم لالقتراح.
فدَعَم االقتراح، على سبيل المثال، نائب 
زعيم الحزب، أليكساندر بولريس، الذي 
يمثّل إحدى دوائر مونتريال، ونيكي آشتون، 
المولودة لوزير سابق في مانيتوبا إنكليزي 
المولد والتي تمثّل إحدى دوائر هذه المقاطعة 

الواقعة في غرب وسط كندا.
وامتنع جاغميت سينغ، زعيم 
هذا الحزب اليساري التوجه، 
عن التصويت على االقتراح.
اقتراح  داعمي  بين  ومن 
أيضاً،  الكيبيكية  الكتلة 
النائب  نوابها،  خارج  من 
ذو  ريّس،  آالن  المستقّل 
الذي  المصرية،  األصول 
انشق عن حزب المحافظين 
الشهر الماضي بعد انتخاب 
أعضاء الحزب النائَب بيار 

دائرة  ريّس  ويمثّل  لهم.  زعيماً  بواليافر 
’’ريتشموند - أرتاباسكا‘‘ الكيبيكية التي 
التوالي في  ثالثة على  فاز بمقعدها لمرة 
في  األخيرة  العامة  الفدرالية  االنتخابات 

أيلول )سبتمبر( 2021.
وعند خروجه من مجلس العموم قال زعيم 
الكتلة الكيبيكية إيف فرانسوا بالنشيه إنه 
األحزاب  من  المجلس  أعضاء  شعر  لو 
التصويت  في  أحرار  أنهم حقاً  اأُلخرى 
وفق قناعاتهم لكان االقتراح قد مّر بأغلبية 

’’واسعة‘‘.
ألسباب سياسية أُخرى غير استدامة النظام 
الملكي، وال سيما الخوف من إعادة فتح 
الدستور، )صّوت العديد من النواب ضد 

هذا االقتراح(.
زعيم  بالنشيه،  فرانسوا  إيف  عن  نقال 

الكيبيكية الكتلة 
’’أرى أنه كان ينبغي أن تسود الحداثة 

بالنشيه. أضاف  الحقيقي‘‘،  والصدق 
االقتراح  هذا  الكيبيكية  الكتلة  وقّدمت 
كحزب  لها  يوم  أول  كان  الذي  الثالثاء 
معارضة في الدورة البرلمانية الجديدة.

وحتى لو كانت الكتلة تتوقع هذه الخسارة 
في التصويت، فهي اعتبرت أّن العملية 
الذين  كيبيك،  مقاطعة  لسكان  ستظهر 
مع  الروابط  قطع  أرباعهم  ثالثة  يؤيد 
حقاً‘‘  يمثلهم  ’’من  البريطانية،  الملكية 

العموم. في مجلس 
وكان بالنشيه قد دافع مطواًل عن أهمية 
أّن  المثال،  اقتراحه، ذاكراً، على سبيل 
الناخبين الذين يصوتون في كل  ماليين 
انتخابات فدرالية ’’ال يختارون أبداً ملكاً، 
نائباً‘‘، ومذّكراً بأّن  بل يختارون دائما 

بأداء  ملزمون  العموم  مجلس  أعضاء 
لم نزل  إنكلترا ’’ألننا  لملك  الوالء  قسم 

مغزواً‘‘. شعباً 
وتجنب الليبراليون والمحافظون مناقشة 
هناك  بأّن  مجادلين  القضية،  جوهر 
سيما  ال  أولوية،  ذات  أُخرى  مواضيع 

المعيشة. تكاليف  في  الزيادة 
يا إلهي! ليس هذا ما يقلق الكيبيكيين أو 

األيام. الكنديين هذه 
نقال عن جوستان ترودو، رئيس الحكومة 
الكندية، معلقاً في فترة األسئلة على اقتراح 

الكيبيكية الكتلة 
يُشار إلى أّن عاهل المملكة المتحدة هو، 
بموجب الدستور الكندي، َملك كندا أيضاً. 
وهذا المنصب يتبوأه منذ 8 أيلول )سبتمبر( 
الفائت، تاريخ وفاة الملكة إليزابيث الثانية، 

الثالث. تشارلز  الملُك 

  أعلنت حكومة دوغ فورد في أونتاريو، 
خالل ليلة االنتخابات البلدية في المقاطعة، 
عن زيادة معدل ضريبة المضاربة على 
العقارات التي يشتريها غير المقيمين من 
%20 إلى %25 اعتباراً من يوم، الثالثاء.
وهذا القرار لحكومة كبرى المقاطعات 
وحجم  السكان  عدد  حيث  من  الكندية 
االقتصاد يجعل هذه الضريبة على الشارين 

األجانب األعلى مستوى في كل كندا.
وقالت حكومة الحزب التقدمي المحافظ 
في بيان إّن الهدف هو ’’ردع المستثمرين 
غير المقيمين عن االنخراط في المضاربة 

في سوق اإلسكان في المقاطعة‘‘.
المستثمرين  قبل  من  المضاربة  وتُعّد 
األجانب أحد العوامل التي ساهمت في 
ارتفاع األسعار في بعض األسواق العقارية 
في كندا، ومن ضمنها سوق تورونتو، 
كندا،  مدن  وكبرى  أونتاريو  عاصمة 

وجعلت تملّك منزل أكثر صعوبة على 
المواطنين والقادمين الجدد كمهاجرين.

يُذكر أّن حكومة فورد زادت الضريبة 
على المستثمرين األجانب الذين يشترون 
عقارات في كّل أونتاريو من %15 إلى 

%20 في 30 آذار )مارس( الفائت.
وكانت هذه الضريبة محصورة قبل التاريخ 
بـ’’حدوة  المعروفة  بالمنطقة  المذكور 
 Greater( ‘‘الكبرى الذهبية  الحصان 
تضّم  التي   )Golden Horseshoe
منطقة تورونتو الكبرى )GTA( وعدة 
مدن مجاورة ويقيم فيها نحو ثلثْي سكان 

المقاطعة.
وفي سياق متصل، من المقرر أن يقّدم 
وزير الشؤون البلدية واإلسكان في حكومة 
أونتاريو، ستيف كالرك، اليوم تشريعاً 
يعزز هدف الحكومة المتمثل في بناء 1,5 

مليون مسكن ضمن فترة 10 سنوات.

وتستأنف الجمعية التشريعية في أونتاريو 
بدأت  استراحة  فترة  بعد  اليوم  أعمالها 

منتصف أيلول )سبتمبر( الفائت.

ومع بدء هذه الدورة التشريعية الجديدة 
ذّكرت الحكومة بأّن اإلسكان واالقتصاد 
والرعاية الصحية هي في رأس أولوياتها.

  يقوم وزير الخارجية األمريكي أنتوني 
إلى كندا  له  بلينكين بأول زيارة رسمية 
بصفته دبلوماسًيا أمريكًيا رفيع المستوى. 
وسيسافر إلى أوتاوا اليوم الخميس ثم إلى 

مونتريال في اليوم التالي.
خالل زيارته إلى أوتاوا ، سيلتقي السيد 
بلينكين بوزيرة الخارجية ، ميالني جولي 
، التي سيناقش معها على وجه الخصوص 
األزمة في هايتي ، والوضع في إيران ، 
والمنطقة القطبية الشمالية ، واستراتيجية 
كندا التالية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ 

، والحرب في أوكرانيا. .
تتمتع كندا والواليات المتحدة بواحدة من 
أكثر العالقات إنتاجية وتعاونية وذات مغزى 

في العالم بشأن مجموعة متنوعة من القضايا الثنائية والعالمية. 
الوزير  بيان يوم األربعاء إن زيارة  وقالت ميالني جولي في 
بلينكين تتيح لكندا فرصة إلعادة التأكيد على أهمية التعاون الوثيق 
بين البلدين على الساحة العالمية ، بما في ذلك منطقة المحيطين 

الهندي والهادئ .
في مونتريال ، سيزور وزير الخارجية األمريكية مرفًقا إلعادة 
تدوير الليثيوم مع السيدة جولي. الغرض من الزيارة هو »تعزيز 
القدرة التنافسية ألمريكا الشمالية وتعميق التعاون االقتصادي 

وتعاون سلسلة التوريد« ، وفًقا ألجندة السيد بلينكين.

Jeudi 27 octobre 2022
الخميس 27 أكتوبر 2022

الروابط  بقطع  الكيبيكية  الكتلة  اقتراح  يرفض  العموم  مجلس 
البريطاني الملكي  النظام  مع 



الباب األول: أصل الحضارة
اآلثار وعلماؤها في السينما العالمية

تعتبر العالقة بين السينما واآلثار فريدة ووثيقة ووشيجة وحساسة للغاية. 
وتم تصوير اآلثار وعلماء اآلثار في السينما منذ زمن بعيد؛ غير أنه لم يتم 
تصوير اآلثار وعلماء اآلثار في السينما بشكل احترافي إال في أفالم قليلة جًدا. 
وكان عقد الثمانينات من القرن الماضي هو البداية القوية للتعبير عن اآلثار 
وعلماء اآلثار في السينما بشكل كبير. ومن خالل هذا التركيز على اآلثار 
وعلماء اآلثار في السينما، تم اجتذاب عدد كبير من الجمهور الذي تحول لعشق 
اآلثار والتعرف إلى علماء اآلثار وتقليدهم وحب مشاهد اآلثار وعلماء اآلثار 
عبر األطياف السينمائية الساحرة للشاشة الفضية. وكان التعبير عن اآلثار 
وعلماء اآلثار في السينما بشكل شعبي وترويجي غير فني على اإلطالق. 
وسيطرت السينما األمريكية بآلتها اإلعالمية الشعبية الكبيرة بسلسلة أفالم 
»أنديانا جونز« على عقول الماليين عبر العالم. وقام بتمثيلها النجم األمريكي 
ستيفن  الظاهرة  المخرج  منها  عدد  بإخراج  وقام  فورد  هاريسون  األشهر 
سبيلبرج. وصدر أولها في عام 1981 »غزاة القوس المفقود«. وفى هذا 
الفيلم الذي ينتمي ألفالم الحركة واإلثارة، يقوم عالم اآلثار والمغامر الدكتور 
»إنديانا جونز« من قبل الحكومة األمريكية بالعثور على أرك العهد قبل أن 
يصل النازيون إليه. وثاني أفالم السلسلة هو »إنديانا جونز ومعبد الموت« 

)1984(. وفيه يصل الدكتور إنديانا جونز إلى الهند. وتطلب منه قرية يائسة 
العثور على حجر يشكل أهمية بالنسبة لها. ويوافق. ويتعرف على عبادة 
وثالث  القديم.  القصر  في  الموتى  في سراديب  أسرار خطيرة  ذات  سرية 
األفالم هو »إنديانا جونز والحملة الصليبية األخيرة« )1989(. وفيه يذهب 
األب الدكتور هنري جونز فجأة في عداد المفقودين أثناء البحث عن الكأس 
المقدس. ثم يتبعه ابنه عالم اآلثار البارز »إنديانا« جونز لمنع النازيين من 

الحصول على الكأس المقدس.
فى عقد التسعينيات، نصل إلى مرحلة أفالم الخيال العلمي الممزوج بالفانتازيا 
الجوارسية«  »الحديقة  فيلم  وكان  األثرية.  الحقائق  من  القليل  البعض  مع 
)1993( وما تبعه من أفالم وصواًل إلى آخر أفالم دكتور جونز، فيلم »إنديانا 
جونز ومملكة الجمجمة الكريستالية« )2008(، من أشهر أفالم هذه االتجاه 

من إخراج ستيفن سبيلبرج. 
ويعبر فيلم »ستارجيت« )1994( عن قضية جهاز نقل بين النجوم ُوجد في 
مصر ويؤدى إلى كوكب به بشر يشبهون المصريين القدماء الذين يعبدون 
اإلله رع. ثم تصدر سلسلة أفالم المومياوات للمخرج ستفن سومرز. وكان 

أولها »المومياء« )1999( الذي يتناول قصة أمريكي يخدم في الفيلق األجنبي 
الفرنسي في حفائر أثرية في مدينة هامونابترا القديمة، فيوقظ بطريق الخطأ 
المومياء«  فيلم »عودة  ثم  فتقلب حياته وفريقه رأًسا على عقب.  مومياء؛ 
)2001( الذي يسرد قصة شحن جثة إيمحتب المحنطة إلى متحف في لندن 
حيث يستيقظ مرة أخرى ويبدأ حملته من الغضب والرعب. وفيلم »المومياء: 
األقصى  الشرق  في  أحداثه  وتدور   )2008( التنين«  اإلمبراطور  مقبرة 
حيث يكشف ألكس أوكونيل، ابن مقاتلي المومياوات الشهيرين ريك وإيفي 

أوكونيل، مومياء أول إمبراطور هنا.
واحتلت أفالم الكتاب المقدس مكانة كبيرة في هذه أفالم اآلثار. وظهر فيها 
المكتبة:  »أمين  فريكس  جوناثان  المخرج  فيلم  مثل  سليمان  أمثال  الملوك 
العودة إلى مناجم الملك سليمان« )2006( الذي يحاول فيه أمين المكتبة 

المغامر فلين كارسن العثور على مناجم الملك سليمان. 
وهناك من األفالم ما يحث على الهوية األمريكية مثل فيلمي »الكنز القومي« 
للمخرج جون ترتلتوب بطولة النجم األمريكي الشهير نيكوالس كيدج. وفى 
الفيلم األول »الكنز القومي« )2004(، يتسابق بطلنا المؤرخ للعثور على 
الكنز األسطوري قبل فريق المرتزقة. وفى الفيلم الثاني، »الكنز القومي: 
مذكرات  في  فكرة  تتبع  جيتس  بنيامين  يحاول   )2007( األسرار«  كتاب 
جون ويلكس بوث إلثبات براءة سلفه من اغتيال الرئيس األمريكي األشهر 

إبراهيم لنكولن.  
تعبر هذه األفالم عن اآلثار وعلماء اآلثار من وجهة نظر أمريكية بحتة. 
وتميل غالًبا إلى التجارية والسطحية واإلثارة، وتمثل اآلثار وعلماء اآلثار 
من خالل الفهم األمريكي لألمور، وتدمج التاريخ التوراتي في عدد كبير 
منها، وتستخدم الخيال العلمي. وتعبر عن الصحراء والشرق من منظور 
استشراقي واضح. وتخلط الحقيقة بالخيال واألسطورة من أجل صنع حبكة 

تجارية تخاطب الشباك وتداعب خيال الجماهير عبر العالم أجمع. 
هي أفالم مثيرة وشيقة وممتعة، غير أنها بعيدة عن حقائق اآلثار والعالم 

الحقيقي لعلماء اآلثار. 
أسماء مصر

اسم مصر من األشياء المميزة التي مرت بتطورات عديدة إلى أن وصلت 
إلى اسمها الحالي مصر. ويعد من األمور المثيرة للتساؤل اختالف تسمية 
مصر في اللغات الغربية. واسم مصر، على عكس كل بالد العالم، غير مشتق 
من اسمها العربي الحالي، فهي مثاًل في اللغة اإلنجليزية تُنطق »إيجيبت«. 
وفي معظم اللغات الغربية جاء اسم مصر من لفظ »إيجيبت«، وليس من 

اسم »مصر« الحالي. فما السر وراء هذه التسمية ومن أين جاءت؟
حملت الكتابة المصرية القديمة لمصر القديمة أكثر من اسم. وكان من ضمنها 
في  وذلك  السمراء«؛  »األرض  أو  »السمراء«،  ومعناها  »كيمت«،  اسم 
إشارة إلى تربة مصر السمراء الخصبة في مقابل الصحراء القاحلة، والتي 
أطلق عليها المصريون القدماء اسم »ِدشر« بمعنى »األحمر« أو »األرض 
الحمراء« في إشارة إلى افتقارها إلى مقومات الخصوبة والزراعة؛ وذلك 
لتمييزها عن دلتا النيل الخصبة، وأيًضا وادي النيل، ذلك الشريط األسمر 
على  القدماء  المصريون  أيًضا  وأطلق  النيل.  وادي  في  الموجود  الضيق 
بالدهم اسم »كيمت تا ِمري«، أي »كيمت السمراء األرض المحبوبة«، أو 

فقط »تا ميري«، بمعنى »األرض المحبوبة«.
»إيجيبت«

يعود أصل كلمة »إيجيبت« إلى تعبير من ضمن التعبيرات التي كانت تُطلق 
على مصر في الكتابة المصرية القديمة. كان تعبير »حوت كا بتاح«، ويعني 
»مقر قرين اإلله بتاح في عصر الدولة الحديثة، من ضمن التسميات لواحد 
من أشهر معابد اإلله الخالق »بتاح«، رب مدينة »منف«، العاصمة األزلية 
التابع لمركز  القديمة، وهي قرية ميت رهينة، أو طريق األسود،  لمصر 

البدرشين في محافظة الجيزة الحالية. وأغلب الظن أن المصريين القدماء 
قد استخدموا ذلك االسم الخاص بأهم معبد في العاصمة المصرية القديمة 

آنذاك، وأطلقوه على مصر ككل. 
وبمرور الزمن تحور التعبير. وظهر اسم مصر تحت اسم »آيجوبتس« في 
ملحمة الشاعر اإلغريقي األشهر، »هوميروس« المعروفة باسم »األوديسية«، 
والتي أُلفت في نهاية القرن الثامن قبل الميالد، في منطقة أيونيا اليونانية 
الساحلية، في بالد األناضول، والتي تركز على البطل اإلغريقي، أوديسيوس، 
الذي كان معروًفا باسم »أوليس« في أساطير الرومان، وكان ملك مدينة 
إيثاكا، وتركز أيًضا على رحلته لبالده بعد سقوط طروادة. وما يهمنا هنا أن 
ذلك يعني أن اسم مصر كان معروًفا عند اإلغريق القدماء بذلك على الشكل.

»حوت كا بتاح«
عند تفحص ذلك االسم، نجد أنه مشتق من التعبير المصري القديم »حوت 
كا بتاح« أو » معبد قرين اإلله بتاح«. وعندما دخل اليونانيون مصر القديمة 
وجدوا صعوبة كبيرة للغاية في نطق حروف معينة في ذلك التعبير. وكان 
من ضمنها حرف »الحاء«، الذي كان بداية ونهاية ذلك التعبير الدال على 
مصر القديمة، فقاموا باستبدال حرف »الكاف« بحرف »الجيم«. ومن ثم 

تحول التعبير إلى »حوت آيجوبت«.
ومن المعروف أن اإلغريق القدماء كانوا يضيفون حرف »السين« مسبوًقا 
بحرف من حروف الحركة في نهاية الكالم؛ لذا أصبح االسم النهائي لمصر 
القديمة عند اإلغريق القدماء هو »آيجوبتس«، كما ورد في ملحمة »األوديسية« 
لشاعر اإلغريق األشهر »هوميروس«. ومن خالل ذلك النطق اإلغريق 
الحديثة؛ فصار اسم مصر  اللغات األوروبية  إلى  القديم، دخل اسم مصر 
»إيجيبت« في اللغة اإلنجليزية وفي اللغة الفرنسية، و«أُيجبتن« في اللغة 
اإلسبانية،  اللغة  في  و«إيخبتو«  اإليطالية،  اللغة  في  و«إيجتو«  األلمانية، 

وهكذا في غيرها.
العرب والقبطي 

من كلمة »آيجوبتس«، جاءت تسمية »آيجوبتي«، أي »مصري« أو »المواطن 
الذي يعيش في »آيجوبتس«. ولما دخل العرب المسلمون الفاتحون أرض 
الفاتح العربي الشهير سيدنا عمرو بن العاص في  القائد  مصر على يديَّ 
حوالي عام 640 ميالدية، وجد العرب صعوبة بالغة في نطق »آيجوبتي«، 
فقاموا بنطقها على ذلك النحو »آيقوبطي« أو »قبطي«. ومما يهمنا في هذا 
الشأن أن كلمة »قبطي« في التاريخ القديم تعني »المواطن المصري«؛ وذلك 
بغض النظر عن ديانته سواء أكان قبطًيا مسلًما، أو قبطًيا مسيحًيا، أو غير 
ذلك، غير أن الشيء المؤكد أنه قبطي أي »مصري« من مصر ويعيش 
على أرض مصر الخالدة. ثم تطور األمر وصار البعض يستخدم ككلمة 
أو وصف »قبطي« عند اإلشارة إلى مسيحيي مصر فقط؛ وذلك لتمييزهم 
عن المسيحيين في أي مكان آخر، على غير حقيقة االسم األصلي وداللته.

أصل اسم »مصر«
أما عن كلمة »مصر« الحديثة في اللغة العربية، وفي الوقت الحالي، فهناك 
من العلماء من يرى أنها مشتقة من الكلمة المصرية القديمة، »ِمدِجر«، والتي 
ن«،  تنطق أيًضا »ِمدِشر«، وتعني »الحد« أو »الحاجز«، أو قد تعني »الُمحصَّ
وبما أن مصر محصنة بالطبيعة، وبحفظ هللا سبحانه وتعالي، فسموها بذلك 
اسم مصر. وهناك من  بعيًدا عن أصل  يكون  قد  الرأي  ذلك  االسم، غير 
العلماء من يرى أن اسم مصر الحالي في اللغة العربية، »مصر«، جاء من 
»مصر« من األمصار، أي بلد من البالد، وكما ورد اسم مصر في القرآن 
الكريم، فإنه »مصر« من األمصار، أو بلد من البلدان أو قطر من األقطار.
 هذا هو التطور المتعدد السم مصر منذ أيام المصريين القدماء إلى اآلن.

 التكملة في العدد القادم

أدب وثقافة

القــــديمة ِسحــر مصــر 
البصير بقلم: د. حسين عبد 

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

بقلم: مينا بشير

ذاكرتي عاريٌة من دونِك

عاــلم آخــر...

     Jeudi 27 octobre 2022
الخميس 27 أكتوبر 2022

  تكملة للعدد الماضي: 

المالُك أيتها 
يديِك بين  تاريخي  أضُع 
الحزَن  ... البؤَس  تركُت 

القهِر زمِن  في  خيباتي  ودفاتَر 
البحِر اسواِر  خلف 

المنفى في  افقَدها  لم  آمالي 
القمِر على  تطلُّ  نافذتي 

المالُك؟ تقودني  أين 
موحشًة كانت  ُطرقي 

ناظري عن  اختفى  الوطُن 
خارطتي من  اختفى 

وخارطتي وطني  انِت 
* * *

النوِم في  أرتجُف  كنُت 
وردًة أهدتني  الشمَس  لكنَّ 

تاريخي أفقَد  ال  كي 
دونِك من  عاريٌة  ذاكرتي 
صومعته يفقُد  راهِب  مثل 

الخريف في  المطُر  يذبَل  لن 
الشرفات( في  يقفون  )العشاق  ألن 

تذكرًة سأقتني 
ألحالمِك توصلني 

* * *
يخجُل العاشُق 

أوهاَمه ينشَر  أن 
المنفى خلِف  من  الطوفاُن  يأتيني 

الظلمِة في  يخطو 
القديسين حشوِد  نحو  يتدفُق 

جروحي خلَف  هربوا  وقراصنٍة 
هنا( أضيَع  )لن 

ضوِئِك في  سأهبُط  ألني 
يرفرُف( )عصفوٍر  مثل 
أشجار،،،،،،، غابِة  في 

البصر؟ األيام،  مع  يذهب،  لماذا 
النواظر،  الشبابيك  من  وتظلّم 

طعة؟ لسا ا
الثغاء،  صوت  ويخفت 

لغناء،  وا
الخافقة؟ الطيور  وحفيف 

باألشياء، الممسكات  األيادي  وترتعد 
! لثمينة ا

خانعة! الظهور  وتنحنى 
الكليلة،  األقدام  وتخشى 
الشائكة؟ الدروب  أخطار 

الضجيج، عن  الطواحين  تكف  ولماذا 
الشفاه، أبواب  خلف 

الغائرة؟ األسنان  وتتساقط 
الوضيئة،  األسماء  وتختفي 

الذاكرة؟ ذبول  في 
الطريق:  ذات  في  أألننا 
كلها«؟! األرض  »طريق 
الطويل،  كالليل  والموت 

السائرة؟ النجوم  دون 
. . . لكننا

نصحو.. الصباح،  عند 
بوجوه: 

مستبشرة! باسمات،  صالحات، 
مافقدناه، أن  نعرف  ولسوف 

البسيطة، وجه  على 
القادمة! الحياة  المتدادات  يصلح  لن 

شعر: جاسم نعمة مصاول

أداة الجــريمة: قــلم

عنوان »مثير للجدل« لكتاب مذكرات الأمير هاري المرتقب

فتح المواقع الأثرية والمتاحف مجانا يوم 23 نوفمبر بمناسبة 
ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

قصائد من الديوان الثالث )ترسُمني لغزاً(

عادل عطية

  إنَّ الكاتَب ليس سوى قاتٍل يُمارُس مهنتُه بطريقٍة َحضارية، بالنسبِة له 
تكوُن ساحُة اإلعداِم هي الوَرقة، و يكوُن القلَُم بَمثابِة السيِف الذي سَيهوي 
يتَفنَُّن  الساحة. كما  المشاعُر على أرِض  فَتسيُل  ليقطَع رأسها  الكلمِة  على 
إلى  َجّرِه  و  الَمنطِق  تذليِل  في  الكاتُب  يتَفنَُّن  القتل،  فنوِن  خلِق  في  القاتُل 
لقد  الكاتِب  نَظِر  الَنكراء. نعم يا صديقي، فمن وجهِة  االعتراِف بَجريمتِه 
إضفاِء  جريمُة  هي  و  أال  البَشرية،  عرَفتها  جريمٍة  أبشَع  المنطُق  ارتَكَب 
الَرتابِة على كل َشيء، إذ أصبَحت األشياُء تنَتمي لمنهاِج الِتكراِر المؤلم، 
الَوتيرَة  إن  َتوبة.  دون  مّرٍة  كل  في  قلَمِه  النتشاِل  الكاتَب  يدَفُع  ما  هذا  و 
لوَن  يُّفّضِ فالُكتّاُب  يكتُب،  الكاتَب  يجعُل  ما  هو  الواقِع  ِتكراَر  و  الُمتَِّسقَة 
االحتراَق بَسعيِر الَبوح على أال يغرَق أحُدهم في ُمحيِط الَصمِت الذي يَُغلُِّف 

العالم. 
سوًءا  األَقلَّ  و  الوحيُد  الخياُر  يكوُن  الَملل،  شّدِة  من  الكاتُب  يَتَعفَُّن  عندما 
َر تلك اللحظَة الكبيرَة  بالنسبِة له هو أن يُوثَِّق هذا العَفَن بين أوراقه، أن يَُقّشِ
المؤلِمَة ليسَتخرَج منها نواَة الِعبرة، ثم يقوُم بَطحِن تلك النواِة و توزيعها 
َبنًدا  ذلك  أليَس  الَنشر.  تستحقُّ  قّصًة  منها  يجعَل  و  لَيصيَغها  البَشر  على 
من بُنوِد الرأسمالية؟ أَو ليَست الكتابُة وسيلًة خبيثًة للُمقاَيضِة األنانية؟ في 
الحقيقِة أنا ال أعلَم، لكنني أشعُر أحياًنا أن الكتابَة تجارٌة أيًضا، كُكّلِ شيٍء 
في هذه الحياِة الماّدية، لكن االختالَف الوحيَد َيكمُن في كوِنها تجارًة غير 
راِبحة، فنحُن ننسُج من مشاعِرنا و ذكَرياتنا أوِشحًة لَتدفئِة الُقّراء، لَنحمَيهم 
َث عن  التَحدُّ نجيُد  نحُن  الَبرد.  ليلَتِهمها  أنُفَسنا  تاركيَن  الِوحدة،  َصقيِع  من 
ُث عن ُمعاناتنا؟  ُمعاناتكم يا معشَر الُقّراء، لكننا نَتسائُل من ذا الذي سيتحدَّ
على  برفٍق  تَُربُِّت  و  تفَهمكم  يًدا  َمّجانية،  دافئًة  َيًدا  نمَنُحكم  َسطٍر  كل  في 
ُجروِحنا  فوق  الملِح  َرّشِ  و  الليموِن  بَعصِر  نكَتفي نحن  ُقلوبكم، في حيِن 
المفتوحة. ما أريُد قولُه هنا هو أن الكتابَة ليَست سوى وسيلٍة بسيطٍة لَتجميِد 
الُشعور، كقطعِة َجليٍد ُملَتِهبة، كَثلٍج حاّرٍ شاذ. و ذلك ال ينفي كوَنها عادًة 
مريحًة جًدا للنفِس و العقل. إذ أنها أسهُل طريقٍة لالنتقاِم من َتجارِبنا المؤلمة 
و َمواقِفنا السيئة. إن الُحّريَة الُمرفقَة بعَمليِة الكتابِة تشبُه ُحريَة الَقتل، كما 
كاتًبا  أُكن  لم  لو  كتابه: »  المصري أحمد مراد على غالِف  الكاتُب  يقوُل 

لَوددُت أن أكوَن قاتاًل ُمَتَسلساًل. » 
إنها  الُحرية،  َقيُد  إنها  التناُقض،  و  االزدواجيِة  في  قّمًة  الكتابِة  عَمليُة  تَُعدُّ 
الَجلد،  و  الَعفو  فيه  يجتمُع  قانوٌن  إنها  القتل،  و  الوالدُة  الموت،  و  الحياُة 
تاريُخ  منطق،  الال  و  المنطِق  من  الهدوء،  و  الصَخِب  من  ُمتناِغٌم  َمزيٌج 
والدِة الَنشوى و شاِهُد قبِر األمل. عندما نكتُُب نقتُل اآلخريَن في أعماقنا و 
نُعلُِن انتهاًء صالحيتهم، و لكننا في ذاِت الوقِت نَُخلِّدهم بطريقٍة ما. تمَنُحنا 
الكتابُة َرفاهيَة القتِل بطريقٍة مشروعة، فكم من جريمٍة ارتُِكَبت في الخفاء، 

و أداُة الجريمة قلَم.

  قالت دار »بنغوين راندوم« للنشر، الخميس، 
إنها ستنشر مذكرات األمير هاري في العاشر 
من يناير بعنوان )سبير( »االحتياطي«، والتي 
من  رحلته  يتزعزع«  ال  »بصدق  ستسرد 

»الصدمة إلى التعافي«.
وقالت دار النشر إن الكتاب الذي كان من المقرر 
نشره في وقت الحق من العام الجاري، سيكون 
»مليئا بالبصيرة واإلشراق واستبطان الذات 
والحكمة المكتسبة بشق األنفس عن السلطان 

األبدي للحب على الحزن«.
ويشير العنوان إلى موقع األمير هاري باعتباره 
الشقيق األصغر لألمير وليام الذي أصبح وريثا 
للعرش البريطاني منذ أن أصبح والدهما تشارلز 
ملكا الشهر الماضي بعد وفاة الملكة إليزابيث.
وقبل أن ينجب وليام وزوجته كيت أطفالهما 
الثالثة، كان هاري هو التالي لشقيقه في ترتيب 
وراثة العرش ومن هنا جاءت عبارة »االحتياطي 

للوريث«.
والغالف سيكون عبارة عن صورة لهاري 
ينظر مباشرة إلى الكاميرا باالضافة إلى اسمه 

وعنوان المذكرات.
وتخلى هاري وزوجته ميغان المعروفان رسميا 
باسم دوق ودوقة ساسكس، عن واجباتهما الملكية 
الواليات  إلى  وانتقال   2020 عام  أوائل  في 

المتحدة.
وأصاب الزوجان النظام الملكي البريطاني 
مع   2021 عام  مقابلة  في  شديدة  بصدمات 
أوبرا وينفري حين اتهمت ميغان عضوا لم 

تفصح عن اسمه في العائلة المالكة بأنه أثار 
مخاوف بشأن اللون الداكن المحتمل البنهما، 
وقالت إن حياتها كعضو من األسرة المالكة 

جعلتها تقف على حافة االنتحار.
»طريقا  سلوكه  عن  أيضا  هاري  وتحدث 
مختلفا« عن شقيقه، على الرغم من ظهوره 
هو وزوجته مع وليام وكيت بعد وفاة الملكة 

إليزابيث الشهر الماضي.

والكتاب سيظهر منشورا في 15 لغة منها 
والنسخ  والصينية،  والفرنسية  اإلسبانية 
وأيرلندا  بريطانيا  في  ستتوافر  اإلنجليزية 
وأستراليا ونيوزيلندا والهند وجنوب إفريقيا 

وكندا.
وقالت دار النشر إن سعره سيبلغ 28 جنيها 
بريطانيا  في  )32.43دوالرا(  استرلينيا 

وستصدر نسخة صوتية يقرأها المؤلف.

  وافق المجلس األعلى لآلثار اليوم 
الخميس على مد مواعيد السماح بدخول 
المصريين والعرب واألفارقة واألجانب 
المقيمين لجميع المواقع األثرية والمتاحف 
للمجلس،  والتابعة  للزيارة  المفتوحة 
مجاًنا، يوم 23 نوفمبر 2022، بمناسبة 
مقبرة  اكتشاف  على  عام  مائة  مرور 
على  لتكون  آمون؛  عنخ  توت  الملك 

مدار مواعيد العمل الرسمية.
جاء ذلك بعد أن وافق المجلس، خالل 
اجتماعه أول أمس، أن تكون الزيارة 
مجانية من الساعة 11 صباحاً حتى 3 

عصراً فقط.
المواقع  جميع  الموافقة،  هذه  وتشمل 

األثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة والتابعة 
للمجلس األعلى لآلثار، ما عدا مقابر توت 
عنخ آمون وستي األول ورمسيس السادس 

ونفرتاري باألقصر، وأهرامات الجيزة من 
الداخل.

النجم هاريس فورد في شخصية »إنديانا جونز« الشهيرة.



  تتضمن بلد التاريخ والحضارة العديد من األماكن 
السياحية الرائعة، ولكنها لألسف ليست معروفة 
بالقدر الكافي مثل المعالم األخرى المشهورة كـ 
أهرامات الجيزة والمتاحف والمعابد القديمة والتي 
توجد في محافظات الجيزة واألقصر وأسوان، في 
ذلك المقال نستعرض أبرز تلك المناطق الخفية 
والتي يجدر بك زيارتها والتقاط صور تذكارية لها.

كهف الجارة
يعتبر كهف جارة أحد األماكن السياحية الفريدة 
في مصر، وربما يعود عدم شهرته إلى موقع هـ 
البعيد في الصحراء الغربية، يحتوي الكهف على 

أرضية مستوية تساهم في سهولة اكتشافها، بالنسبة للسقف فهو عبارة 
عن مقرنصات من الحجر الجيري، تلك المقرنصات تنتج عن تفاعل 

المياه مع الحجر وتقطيرها على األرض لسنوات.
إنها منظر جمالي طبيعي يجعلك تشعر وكأنك في عالم بعيًدا عن الواقع، 

إذا ذهبت إلى هناك أرتدي خوذة لتفادي انصدام رأسك بالهياكل المدببة 
في سقف كهف جارة، إنه مجرد إجراء وقائي حيث أن تلك الهياكل أو 

المقرنصات مجمدة وثابتة في مكانها.
يتضمن الكهف العديد من المنحوتات والتي يرجع ناريخها إلى أكثر من 
12000 سنة، وقد تم اكتشافه ألول مرة من قبل المستكشف األلماني 
جيرارد رولفز عام 1873، وقد غادر سكان تلك المنطقة المكان بسبب 
تغير المناخ حتى جار الزمن عليه وتم نسيانه، ولكن تم اكتشافه من جديد 
عام 1989 من قبل كارلو بيرجمان الذي استكشف الصحراء، بإمكانك 

إلقاء نظرة على الكهف من خالل الصور ة التالية.
قلعة شالي

تم بناء قلعة شالي 
في القرن الثالث 
باستخدام  عشر 
الطوب الطيني أو 
“الكرشيف”، تعتبر 
ذات موقع مثالي 
ومناسب لهؤالء 
األشخاص الذين 
يرغبون في التعرف 

على أماكن جديدة ومختلفة،تقع القلعة تحديًدا في سيوة القديمة، وهي 
بارزة وسط المباني المجاورة وقد تهالك حزء كبير منها بسبب األمطار 

الغزيرة، ورغم ذلك الزالت تحتفظ بعنفوان جمالها.
الوادي الملون

عن  عبارة  إنه 
حجرية  متاهة 
يبلغ ارتفاعها 40 
متًرا فوق المنتزه، 
لها ألوان مميزة 
األرجواني  مثل 
واألحمر واألصفر 
في اندماج وامتزاج 
يخطف  ساحر 
األنظار والقلوب، 

إن ذلك المكان يستحق الزيارة حًقا، أحضر معك خالل تلك الرحلة 
الماء والزاد ألنك لن تستطيع ترك المكان بسرعة، وأيًضا اجعل هاتفك 

مستعًدا اللتقاط أجمل الصور لتلك اللوحة الفنية.
جدير بالذكر أنه أسباب تشكيل الوادي ذو األلوان البديعة تتمثل في 

ارتفاع نسبة الحديد في الحجر الرملي، والريح، والتعرية المائية. 
معبد آمون

آمون  معبد  يقع 
إنه  سيوة،  في 
األماكن  أحد 
الدينية الفريدة في 
مصر، بني ذلك 
المعبد بين 535 – 
663 قبل الميالد، 
وقد كان مخصص 
لإلسكندر األكبر 

أحد حكام مصر في تلك الفترة.
كهف الوحوش

كهف  يعتبر 
أقدم  الوحوش 
اآلثرية  األماكن 
في مصر، حيث 
يرجع تاريخه إلى 
حوالي 7000 سنة، 
الكهف  يتضمن 
لوحة   5000
تعود  محفوظة 

للعصر الحجري، تحتوي تلك اللوحات _ المرسومة جدارًيا بأصباغ 
حمراء وصفراء وأخرى سوداء _ على صور للبشر ومخلوقات مختلفة، 
وهي معلقة في جميع جدران الكهف، باإلضافة إلى ذلك فهناك كهف 
آخر يسمى بـ “السباحين” يتضمن أيًضا على مجموعات مختلفة من 

الرسوم التوضيحية التي مر عليها العديد من األزمنة.
حديقة ثعبان البحر
الحديقة  تلك  تقع 
في منطقة تقع في 
قاع شاطيء دهب، 
رؤيتها  تستطيع 
خالل الغطس أو 
الغوص في أعماق 
البحر، تحتوي على 

ثعابين صغيرة ال يظهر منها سوى رأسها، كأنها تشبه العشب الطويل 
في الحقل، ربما ينتابك الشعور بالخوف والخطر عند رؤية مشهد 

الثعابين، لكنها حقها تستحق الزيارة.
وادي الوشواش

يعتبر وادي الوشواش 
المخفية  األماكن  أحد 
التي تستحق الزيارة في 
مصر، باألحرى هي أحد 
الجواهر المدفونة التي ال 
تُعرف بشكل جيد على 
مستوى السياحة، يختبئ 
ذلك الوادي في الجبل 

ويحتاج الزائر إلى دليل للوصول إليه، إنه عالم مذهل حيث تقوم الجدارن 
الرائعة المكسوة بالجرانيت بعملية جمع المياه من األمطار والفيضانات 
في حمام السباحة الخاص بها، إن ذلك المكان يشبه إلى حد كبير األجواء 

البدائية التي تأخذك إلى عالم يبتعد عن ضوضاء الحياة الواقعية.
أماكن لن تصدق أنها في مصر

ما رأيك أن تبتعد عن زحام الحياة وتستكشف عجائب مصر النادرة، تلك 
األماكن السياحية التي ال يعرف الناس الكثير عنها، فـ باإلضافة إلى تلك 
المعالم التي تعرفنا عليها في السطور السابقة، هناك أيًضا المزيد من 
المناطق المخفية، هيا سوًيا نتعرف عليها، حيث أنه قد يُمكنك زيارتها 

يوًما ما، تتمثل تلك المعالم السياحية في اآلتي:
مقياس النيل – جزيرة الروضة

كان الهدف من بناء مقياس النيل هو قياس درجة نقاء مياه نهر النيل، 
وبناء عليه يمكن معرفة إذا كان قد هناك إمكانبة لحدوث مجاعة أو 

فيضان، يعود تاريخ ذلك 
المقياس إلى عام 861 
بعد الميالد، يتمثل شكل 
المقياس في عامود طويل 
ذو ثماني أضالع، ويوجد 
في جزيرة الروضة في 
القاهرة، تم تثبيت العامود 
بواسطة عارضة خشبية 
ممتدة على عرض البئر، 

يحتوي أيًضا على درج أو سلم مخصص للكهنة والحكام والملوك لفحص 
ومراقبة نهر النيل، ولم يُسمح لغيرهم بالنزول إليه.

سراديب الموتى بكوم الشقافة .. اإلسكندرية
بالرغم من وجود المقابر والمعابد _ كأحد المعالم السياحية _ في 

األقصر وأسوان على 
وجه التحديد، إال أنه تم 
العثور على مقابر كوم 
الشقافة في اإلسكندرية 
والتي تعتبر أحد الكنوز 
الحقيقية التي تعود إلى 
العصر الهلنستي، إنها 
بمثابة أكبر مقبرة رومانية 
تشتمل على العديد من 
التماثيل وبعض األشياء 

األخرى التي ترتبط بالعصر الروماني المبكر والمنطقة الهلنستية في 
مصر، إن تلك المنطقة األثرية تعبر عن زمن القدماء المصريين 
واليونانيين والرومان بصورة تفصيلية، وتمثل سراديب الموتى في 

كوم شقافة باإلسكندرية أحد عجائب العصور الوسطى.
كهف السنور

يوجد كهف السنور في 
بني سويف، وهو عبارة 
عن أحد األماكن السياحية 
المميزة، حيث يحتوي 
على تكوينات صخرية 
وذات  نادرة  طبيعية 
جودة عالية، يبلغ عمر 
تلك التكوينات الصخرية 
حوالي 60 مليون سنة، 

حينما ترى الكهف عند تسليط الضوء عليه يبدو كأنك في مكان يُحكى 
عنه في أحد القصص الخيالية، يبلغ طول الكهف حوالي 700 متر.

جزيرة إليفانتين
صغيرة  جزيرة  إنها 
وهادئة تقع في أسوان 
توفر للسياح استراحة 
لالسترخاء،   ترحيبية 
مميزة  عوامل  تشمل 
للجذب الزوار مثل المعابد 
والمتاحف  والحدائق 
القديم، كانت  والحصن 

الجزيرة في السابق مكان للتجارة وال سيما تجارة العاج في مصر 
القديمة، كما كانت ميناء تجاري وعسكري خالل الفترة اليونانية 
والرومانية، باإلضافة إلى ذلك تعتبر جزيرة إليفانتين مركز رئيسي 

لعبادة اإلله خنوم برأس الكبش.
أماكن سياحية غير مألوفة في مصر

هناك أيًضا الكثير من األماكن السياحية غير المألوفة في مصر، 
تتمثل في اآلتي:

محمية وادي الجمال ، البحيرة المسحورة برأس محمد
البحيرة المسحورة بوادي الريان، جبل المدورة بالفيوم
جبل الموتى بسيوة، خليج فيورد بطابا، ضريح أغاخان
غرود أبو محرق، الصحراء البيضاء، البلو هول بدهب

محمية رأس شيطان، محمية وادي دجلة، جبل المدورة بالفيوم
جبل الكريستال بالواحات، مدينة الُقصير، جزيرة تيران بشرم الشيخ

جبل شيشة، بيت الدلفين في مرسى علم، آبار “موط” الساخنة
جبل المرصوص البركاني
آثار غير معروفة في مصر

قصر البارون، قصر األمير طاز، قصر المانسترلى
بيت السحيمي، مجموعة السلطان المنصور قالوون

مجمع مدرسة السلطان حسن وجامع الرفاعي
هرم زوسر )هرم سقارة المدرج(، بانوراما حرب أكتوبر

الكنيسة الُمعلقة، مسجد أحمد ابن طولون، مسجد السلطان حسن
مساجد آل البيت، عمود السواري، متحف االحياء البحرية 

السياحة العالمية

     Jeudi 27 octobre 2022
الخميس 27 أكتوبر 2022

ركن الرياضة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

الكلمـات المتقاطعة
أفقيا: 

-1 مدرب النادي األهلي المصري
-2 مفرد أماني )معكوسة( – أشرب 

بلفة األطفال
-3 في القميص – نصف )رامي( – 

أكلة مصرية شعبية
-4 يطبخ – أيام )مبعثرة(

5 – أكثر رجولة – ضمير الغائبات
ثورة  شهر   – )مبعثرة(  بالل   –  6

1952 )معكوسة(
أحرف   – أشتاق   – للتعريف   7-

متشابهة
8 – لقياس وحدة الكهرباء – حل

عن  به  اإلنسان  يعرف   – بدن   –  9
غيره

 – اإلنسان  جسم  في  يسري   –  10
كوكب الشرق

رأسياً :

-1 من أدوات الكهربائي -أداة أستثناء 
– أجتهد

-2 كاتبة عربية راحلة – من الفنون
-3 قط )معكوسة( – بحر

4 – أغنية تأليف مرسي جميل عزيز
5 – شهر ميالدي – فتان

6 – أداة جزم – طقس – أغلق
7 – ممثلة مصرية ماتت في حادثة 

طائرة – سئم
8 – أستنشق – حب باللغة اإلنجيليزية
9 – حوهر – أغنية لعبد الحيلم حافظ

10 – أسم دولة تقع في جنوب شرق 
أوروبا - والدة

حل الكلمات المتقاطعة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

10    9    8    7    6    5     4     3     2    1 

10    9    8    7    6    5     4     3     2    1 

 Les proverbes en français et arabe

محمد صالح يقود ليفربول للفوز على اياكس 
بثالثية نظيفة والتأهل لدور الـ16 بأبطال أوروبا

المصري “محمد صالح” فريقه  النجم  قاد       
الستة عشر بدوري أبطال  للتأهل لدور  ليفربول 
أوروبا بعد الفوز الكبير علي مضيفه اياكس امستردام 
بثالثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء امس 
األربعاء على ملعب يوهان كرويف أرينا في إطار 
الجولة الخامسة للمجموعة األولي بدور المجموعات.

وسجل محمد صالح الهدف األول لليفر في الدقيقة 42 
من كرة عرضية رائعة من هندرسون سددها صالح 
من لمسة واحدة فوق حارس أياكس إلى داخل الشباك، 
كما صنع صالح هدف ليفربول الثالث لالعب هارفي 
إليوت في الدقيقة 52، بعد تمريرة بينية رائعة خلف 
دفاعات أياكس قابلها إليوت بتسديدة قوية في الزاوية 
القريبة لحارس أياكس تمر أعلى يده اليسرى إلى داخل 

الشباك، وحرز داروين نونيز الهدف الثاني لليفر في 
الدقيقة 49 من ضربة رأس.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 12 نقطة في المركز 
الثاني ليضمن الفريق التأهل لدور الستة عشر، بينما 
تجمد رصيد اياكس عند ثالث نقاط في المركز الثالث.
وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت ولصالح 
الفوز علي  نابولي  الجولة والمجموعة، حقق  نفس 
نظيفة  بثالثية  االسكتلندي  ضيفه جالسكو رينجرز 
سجلها كل من جيوفاني سيميوني هدفين في الدقيقتين 

11 و16 وليو أوستيجارد بالدقيقة 80.
ورفع نابولي رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة 
وكان قد ضمن تأهله لدور الـ16 منذ الجولة الماضية 
،بينما تذيل رينجرز المجموعة بدون اي رصيد من النقاط.

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

رسميا.. كاف يعلن فتح باب الترشح 
الستضافة كأس األمم اإلفريقية 2025

   أعلن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم “كاف”، 
فتح باب الترشح للحصول على حقوق استضافة 

بطولة كأس األمم اإلفريقية 2025.
الكاف قد قرر سحب تنظيم كأس األمم  كان 
اإلفريقية 2025 من غينيا بسبب عدم جاهزيتها 

الستقبال المسابقة القارية.
وقال الكاف -في بيان عبر موقعه الرسمي مساء 
إلى  اليوم  إنه أرسل خطابات  أمس األربعاء- 
االتحادات األعضاء إلبالغهم بشكل رسمي 
التقدم الستضافة كأس األمم  بفتح باب طلبات 

اإلفريقية 2025.
المقبل  11 نوفمبر  وحدد االتحاد اإلفريقي يوم 
الراغبة في  الدول  لتلقي طلبات  نهائيا  موعدا 

الكاف  اإلفريقية، كما حدد  البطولة  استضافة 
المستندات  ذاته إلرسال  الشهر  16 من  يوم 
اهتماما  أبدت  التي  للدول  الخاصة باالستضافة 

البطولة. بتنظيم 
وأعلن الكاف أن يوم 16 ديسمبر المقبل سيكون 
الموعد النهائي لتقديم الموافقات الحكومية الالزمة 
الستضافة المسابقة، فيما سيقوم مسئولو االتحاد 
اإلفريقي لكرة القدم بعمل زيارات تفتيشية للدول 
التي تقدمت بطلبات الستضافة البطولة، وذلك 
خالل الفترة من 5 وحتى 25 من شهر يناير المقبل.
وحدد الكاف يوم 10 فبراير المقبل، إلعالن اسم 
الدولة التي ستفوز بحقوق استضافة وتنظيم كأس 

األمم اإلفريقية 2025.

بورتو يفوز على كلوب بروج 0-4 ويقترب من بلوغ 
دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

بعثة األهلي تصل إلى اإلمارات استعدادا لخوض 
مباراة السوبر أمام الزمالك

- إنتر ميالن يبلغ دور الـ16 بأبطال أوروبا بفوزه على 
فيكتوريا 0-4.. وبرشلونة إلى الدوري األوروبي

- منتخب مصر يتأهل لمونديال الكرة الشاطئية بعد بلوغ 
نهائي كأس األمم على حساب المغرب

    حقق فريق بورتو البرتغالي انتصارا كبيرا 
مساء  نظيفة،  برباعية  بروج  كلوب  على مضيفه 
الخامسة  الجولة  منافسات  األربعاء، ضمن  أمس 
أوروبا  أبطال  دوري  ببطولة  الثانية  للمجموعة 

القدم. لكرة 
 16 الـ  دور  بلوغ  من  بورتو  فريق  قرب  الفوز 
للمسابقة األوروبية، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط 
في المركز الثاني للمجموعة وبفارق نقطة وحيدة 
أتلتيكو  يتواجد  فيما  البلجيكي،  بروج  كلوب  عن 

مدريد اإلسباني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط 
ليفركوزن  باير  مع  قليل  بعد  مباراته  قبل  فقط، 

الرابع. المركز  األلماني صاحب 
سجل رباعية بورتو، مهدي طارمي “هدفين” في 
 ،57 الدقيقة  في  وإيفانيلسون  33 و70،  الدقيقتين 

.60 الدقيقة  أنتونيس في  وستيفن 
ويتبقى لبورتو مباراة وحيدة في دور المجموعات، 
األول  في  مدريد  أتلتيكو  فريق  حيث سيستضيف 

المقبل. نوفمبر  من 

    وصلت بعثة الفريق األول لكرة القدم 
بالنادي األهلي، برئاسة محمد شوقي عضو 
أبو ظبي  إلى مطار  النادي،  إدارة  مجلس 
باإلمارات، استعداًدا لخوض مباراة كأس 
الزمالك، والتي من  أمام  المصري  السوبر 
المقبل على  الجمعة  إقامتها مساء  المقرر 

استاد هزاع بن زايد.

وكان في استقبال بعثة األهلي في مطار أبو 
ظبي وفد من السفارة المصرية في اإلمارات 

برئاسة القنصل نهى قناوي.
يذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير 
عدلي المدير اإلداري للفريق، قد سافرا إلى 
النهائية  الترتيبات  اإلمارات اإلثنين لوضع 

الخاصة باستقبال البعثة.

أماكن سياحية يف مصر .. » اليعرفها أحد«
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عامل ودن من طين وودن من عجين
Faire la sourde oreille

الغالي ثمنه فيه
Le prix s’oublie, la qualité reste



   أعلن مهرجان مراكش الدولي للفيلم 
أنه سيتم خالل دورته التاسعة عشرة التي 
تنطلق خالل الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر 
متميزة  أربع شخصيات  تكريم  المقبل، 
لمسيراتها  تقديرا  السابع؛  الفن  من عالم 

الفنية والمهنية .
إدارة  عن  اليوم  صدر  بيان  وأوضح 
الذهبية  النجمة  منح  أنه سيتم  المهرجان 
اإلسكتلندية  الممثلة  من  لكل  للمهرجان 
لمخرج  ا و ينتون،  سو ا  تيلد ة  لشهير ا
األمريكي الكبير جيمس جراي، ورائدة 
السينما المغربية المخرجة فريدة بنليزيد، 

والنجم الهندي رانفير سينج.
وتحظى تيلدا سوينتون بشعبية وتميز في 
العقود األخيرة، فقد لعبت أدوارا متنوعة 
المؤلفين  أفالم  بين  خاللها  من  تنقلت 

الضخمة. الهوليوودية  واإلنتاجات 
للسينمائيين،  وفية  سوينتون  تيلدا  وتعد 
الذين عملت تحت إدارتهم، وقد اعتبرت 
ولوكا  جارمان،  ديريك  إلهام  مصدر 

جوادانيينو.
كما عملت بصفة منتظمة مع جيم جارموش 

وويس أندرسون وجوانا هوغ.
في  التحول  على  كبيرة  بقدرة  وتتمتع 
تشخيص أدوارها، فهي تتجاوز األنواع 
بشكل  لتتألق  والشخصيات  ئية  لسينما ا
مفاجئ في كل عمل جديد، موقعة بذلك 
ألكثر  تدوم  متميزة  مهنية  مسيرة  على 
من 30 سنة، مما جعلها واحدة من أكبر 

األسماء في السينما المعاصرة.
الفنية  مسيرتها  بدأت  سوينتون  وتيلدا 
كارافاجيو  فيلم  في   1985 عام  كممثلة 
لديريك جرمان، وصورت فيلمها الثاني 
موت الصداقة، تحت إدارة بيتر وولين.

وعملت في أفالم “آخر إنجلترا والحديقة”، 
الثاني”  الحروب”، و”إدوارد  و”قداس 
الذي حصلت عن دورها فيه على جائزة 
أفضل ممثلة في مهرجان البندقية السينمائي، 

وفيتجنشتاين، ثم نالت االعتراف الدولي 
لدورها في فيلم أورالندو لسالي بوتر .

وفي عام 2020، لعبت دور البطولة في 
فيلم الصوت اإلنساني لبيدرو ألمودوفار.

ونالت جائزة األكاديمية البريطانية لفنون 
وجائزة  “البافتا”،  والتلفزيون  األفالم 
أوسكار أفضل ممثلة في دور ثاني سنة 
2008 عن أدائها في فيلم مايكل كاليتون 

الذي أخرجه توني جيلروي.
وفي سنة 2020، حصلت على جائزة األسد 
السينمائي  البندقية  مهرجان  في  الذهبي 
البريطاني  الفيلم  معهد  وجائزة  الدولي 

تقديرا لها عن مجمل مشوارها الفني.
جائزة  على  2022، حصلت  سنة  وفي 

“فيزيوناري” من أكاديمية األوسكار.
تعرف  فقد  جراي  جيمس  المخرج  أما 
جمهور السينما عليه في حقبة التسعينيات 
من خالل أول أفالمه “أوديسا الصغيرة”، 
الخامسة  في  شاب  وهو  أخرجه  الذي 

والعشرين .
من  العديد  بإخراج  جيمس جراي  وقام 
الروائع مثل “الساحات، نحن نملك الليل، 

عاشقان”، وغيرها.
في  سواء  خاصة  بمكانة  يحظى  وبات 
السينما المستقلة أو في أفالم االستوديوهات.
مهرجان  في  النقد  جائزة  على  حصل 
مهرجان  في  الفضي  واألسد  دوفيل، 
اختياره  وتم  الدولي،  السينمائي  البندقية 
في نفس السنة لجوائز الروح المستقلة، 
حيث تم ترشيحه لنيل جائزتي أفضل فيلم 

وأفضل سيناريو.
جراي  جيمس  كتب   ،2000 سنة  وفي 
وأخرج فيلمه الطويل الثاني “الساحات”، 
الذي  فينيكس،  مع خواكين  له  فيلم  أول 
أصبح الحقا ممثله المفضل، حيث جسد 
الثالثة  أفالمه  في  الرئيسية  الشخصيات 
المتتالية، كما لعب دور البطولة أيضا كل 
من مارك والبيرج، شارليز تيرون، فاي 

دوناواي، إلين بورستين وجيمس كان .
الرابع عاشقان  الطويل  فيلمه  اختيار  تم 
)2008( في حفل توزيع جوائز الروح 
إخراج  أفضل  لجائزة  مرشحا  المستقلة 

وجائزة أفضل ممثلة.
نيويورك،  مدينة  في  ولد جيمس جراي 
ونشأ في حي كوينز ودرس السينما في 

جامعة جنوب كاليفورنيا.
وتعد فريدة بنليزيد رائدة السينما المغربية، 
من  العديد  به  فني  برصيد  تحظى  فهي 
اإلنجازات، مما جعلها شخصية محورية في 
السينما المغربية، فهي أول امرأة مغربية 
عملت في مجال اإلنتاج السينمائي، وهي 
السيناريست المبدعة التي كتبت عددا من 
قصب  من  “عرائس  مثل  الكالسيكيات 
امرأتي”،  والبحث عن زوج  وباديس، 
وهي كذلك المخرجة التي وقعت على أفالم 
تناولت موضوعات روحانية، وعالجت 
مكانة المرأة في المجتمع، والسعي لتحقيق 
العدالة االجتماعية، والكشف عن الحقيقة.
الممثلين  أكثر  من  واحد  سينج  ورانفير 
النجوم  وأحد  بوليوود  في  الموهوبين 
حدود  خارج  بعيدا  شعبيتهم  تمتد  الذين 
بالده، حيث تحظى السينما الهندية بالعديد 
المعجبين، ويعتبر رانفير سينج من  من 

الشخصيات األكثر شعبية.
بطل األفالم االستعراضية بامتياز، أظهر 
رانفير مهاراته في فن التمثيل في أشكال 
متنوعة،  أدوارا  سينمائية مختلفة ولعب 
باند  في  المحبوب  بيتو  دور  ذلك  من 
لوليتا،  في  اللص  دور  أو  بارات،  باجا 
بفضل  كونداي.  في  الشرس  المجرم  أو 
يتوقف عن  لم  المتعددة،  المهارات  هذه 

اإلبهار في كل أدواره.
ومؤخرا شرع رانفير سينج في مغامرة 
العالمة  بها:  الشغف  دائم  كان  جديدة 
لتطوير  المخصصة   InkIncالموسيقية

وإبراز مواهب فنية صاعدة.

   كان العالم الفيزيائي البريطاني )جوزيف جون 
اإللكترون مع  اكتشفوا  الذين  أوائل  طومسون( من 
فريق عمله وحسب كتلته، واستطاع بعبقريته أن يقدم 
نظريات تدل على أن الذرة كيان قابل للقسمة، وأنها 
ال تمثل الوحدة األساسية للمادة كما كان يعتقد البعض 
لفترة طويلة من الزمان، وقد اكتشف اإللكترون عقب 
إجراءه لسلسلة من التجارب على أشعة الكاثود في 
نهاية القرن التاسع عشر، وبحديثنا عن اإللكترون؛ فإن 
العلماء عرفوه على أنه جسيم ذري سالب الشحنة وذو 
كتلة ضئيلة جداً، وفي عام 1906؛ قد حاز جوزيف 
الفيزياء الكتشافه  في  نوبل  جائزة  على  طومسون 

التوصيل الكهربائي في الغازات المختلفة.
ولد جوزيف في 18 ديسمبر 1856، في منطقة شيثام 
هيل، الواقعة شمال مانشستر بإنجلترا، وجاء من أسرة 
بسيطة، فكان والده يبيع الكتب، ورغم أن جوزيف كان 
ينوي دراسة الهندسة؛ إال أنه قد التحق بكلية )أوينز( 
في عمر صغير، فقد كان يبلغ 14 عاماً فقط، وقد عانى 
من تعسر مالي أثناء دراسته الجامعية، خاصة بعد 
وفاة والده بعد سنوات قليلة من التحاقه، ولكن بسبب 
تفوقه وذكائه؛ حصل على عدة منح دراسية، فترك 
تلك الكلية في عام 1876، وانتقل إلى كلية )ترينيتي( 

الموجودة بكامبريدج لدراسة الرياضيات.
بعد ذلك تزوج جوزيف طومسون في عام 1890، 
السير  ابنة  إليزابيث(، وهي  تُدعى )روز  من سيدة 
فيزياء  أستاذة  روز  وكانت  باجيت(،  إي  )جورج 
بجامعة كامبريدج، ثم ُرزق الزوجان بطفلين، أحدهما 
يسمى)جورج إي(، وكان هو اآلخر مثل أبويه محباً 
للفيزياء والرياضيات، فسار على خطى أبيه وانشغل 
بدراسة كل ما يتعلق باإللكترونات، إلى أن استطاع 

أن يحصل على جائزة نوبل في نفس المجال.
الموجودة  )ترينيتي(  كلية  من  تخرج جوزيف  بعد 
بكامبريدج، عمل بها وكان جزًء من مختبر )كافنديش( 
التابع لقسم الفيزياء بالكلية، وفي عام 1883؛ أصبح 
محاضراً في الكلية ثم ُعين كأستاذاً للفيزياء التجريبية، 
من  عدد  على  فحصل  بعمله،  وشغوفاً  ومحباً  وقد 
بنظريات  التكريمات والجوائز، وكان حينها مهتماً 
فنشر  الكهرومغناطيسية،  عن  ماكسويل(  )كالرك 
التوصيل  أبحاث حولها، وركز على نظريات  عدة 

الكهربائي للغازات.
وفي عام 1897؛ استطاع جوزيف أن يخرج للعالم بأهم 
اكتشاف علمي في التاريخ، وهو اكتشاف اإللكترون 
عن طريق التجارب على أنابيب أشعة الكاثود، ولكن 
حينها استبعدت األدلة الداعمة لنظريته التي قدمها، 
المغناطيسية  الطاقة  استخدام  ييأس وعمل على  فلم 
لمعرفة ما إذا كان من الممكن فصل الشحنة السالبة 
الكاثود، ولم يستخدم الطاقة المغناطيسية  عن أشعة 
فقط، وإنما حاول في األمر بمجال كهربائي، ومن 
ثم قيم نسبة الشحنة إلى الكتلة لألشعة، فنجح بعد كل 
تلك المحاوالت إلى أن يجعل عالم الفيزيائيين يقبلون 

بوجود اإللكترون.
وبمجرد اعتراف العالم أجمع بوجود اإللكترون، بدء 
جوزيف جون خطوته التالية في محاولة دمج الجسيمات 
في الذرة، فقد كان مؤمناً بالنموذج الذري لبودنغ أو ما 

يُسمى )نموذج طومسون 
الذري(، فكانت وجهة 
نظره أن الذرة ما هي 
إال جسم موجب الشحنة، 
ويدور حوله جسيمات 
)إلكترونات(،  تسمى 
وهذا ما كانت تؤول إليه 
نظريات العالم الفيزيائي 

)إرنست رذرفورد(.
جوزيف  العالم  تكريم 

طومسون
في  لملكية  ا لية  ا لميد ا

عام 1894.
ميدالية هيوز في عام 1902.

جائزة نوبل في الفيزياء عام 1906.
ميدالية الفروسية في عام 1908 من العائلة المالكة.

أعلى وسام كوبلي في عام 1914.
وسام االستحقاق في عام 1912.

تعريف اإللكترون
إن اإللكترون هو الجسيم الذي يدور حول الذرة وتكون 
شحنته سالبة )1.602 × 19-10 كولوم(، مساوية 
لتلك التي يحملها البروتون، ولكنها ذات إشارة موجبة 
ومقاومة إلشارة اإللكترون، ويكون عدد اإللكترونات 
مساٍو لعدد البروتينات حول النواة )وبهذا تكون الذرة 
مقدار  تساوي  من  الرغم  وعلى  اتزان(،  حالة  في 
الشحنة بينهما؛ إال أن حجم وكتلة اإللكترون أصغر 
إذ تصل كتلة اإللكترون  البروتون كثيراً،  من كتلة 
إلى 9.10938356 × 31-10 كجم، أي ما يعادل 
1/1837 تقريباً من كتلة البروتون، ويُعد اإللكترون 
إلى أجزاء أصغر منه-،  يتجزأ  -أي ال  أولياً  جسماً 
وهذا على عكس كاًل من البروتونات والنيوترونات 
التي تتكون من مكونات أصغر، ويتواجد اإللكترون 
تشبه خصائص  أن خصائصه  كما  النواة،  خارج 

الموجة والجسيمات.
يعتقد العلماء أن اإللكترون الذري يدور حول النواة 
بينهم مسافات محددة، وشبهوا  في مدارات كروية 
تلك الحركة بحركة  الكواكب حول الشمس، ويذكر 
العلماء أن المدارات األبعد عن جسم النواة تحتوي 
على أكبر قدر من الطاقة مقارنة بتلك القريبة منها، 
وعندما ينتقل إلكترون من مدار طاقة أكبر إلى آخر 
ويمكن  إشعاعاً كهرومغناطيسياً،  الذرة  تطلق  أقل؛ 
االستفادة من دراسة هذا النموذج في فهم أساسيات 

توزيع اإللكترون ومستويات الطاقة المختلفة.
الطاقة  مستويات  بين  فرق  هناك  أن  فهم  ويجب 
فاً  ا أصد تسمى  قة  لطا ا فمستويات  لمدارات،  وا
إلكترونية، وتوجد حول النواة حاملة باإللكترونات، 
 K, L, M,( :ويبلغ عددها 4 مستويات رئيسية؛ وهي
N( ولكل مستوى طاقة وحدة استيعاب لعدد معين 
باالنتقال  إال  تجاوزها  يمكن  فال  اإللكترونات،  من 
 K الطاقة  مستوى  أن  فنجد  التالي،  المستوى  إلى 
يحمل إلكترونين على حد أقصي، ومستوى الطاقة 
L يحمل 8 إلكترونات، أما M فيحمل 18 إلكترون، 

ومستوى الطاقة N يحمل 32 إلكترون.

أما عن المدارات؛ فهي المكان الذي ترتفع فيه نسبة 
العثور على إلكترون يدور حول النواة أثناء االنتقال 
إلى  النسبة  تلك  تصل  فقد  الطاقة،  مستويات  بين 
 f, d, p,( :90، ويبلغ عددها 4 مدارات؛ وهي%
s( وتسمى القشور الفرعية أو المستويات الفرعية، 
 ،s s على مدار واحد من النوع  إذ تحتوي القشرة 
والقشرة p على 3 مدارات من النوع p، وتحتوي 
وتحتوي   ،d النوع  من  مدارات   5 d على  القشرة 

.f على 7 مدارات من النوع f القشرة الفرعية
أسئلة متداولة عن اإللكترون

هل اإللكترونات موجبة أم سالبة؟
من الذي أطلق على اإللكترونات هذا السم؟

هل يتساوى البروتون واإللكترون في الكتلة؟
لماذا تتنافر اإللكترونات؟

لماذا تكون الذرات محايدة )متزنة(؟
هل اإللكترونات موجبة أم سالبة؟ اإلجابة: اإللكترونات 
سالبة الشحنة، وهي تقاوم شحنة البروتونات الموجبة.

من الذي أطلق على اإللكترونات هذا االسم؟ اإلجابة: 
)جي جونستون ستوني( هو أول من أطلق مصطلح 
إلكترونات في عام 1891، وذلك لوصف الشحنة التي 
تنقل التيار الكهربائي من خالل المواد الكيميائية، كما 
استخدم )جوزيف الرمور( هذا المصطلح أيضاً في 

أبحاثه في جامعة كامبريدج.
هل يتساوى البروتون واإللكترون في الكتلة؟ اإلجابة: 
إن اإللكترونات جسيمات ذرية سالبة الشحنة الكهربية، 
ورغم أنها تتساوي في مقدار الشحنات مع البروتونات؛ 
إال أنها تخالفها في نوع الشحنة نفسها ومقدار الكتلة، 
 ×  9.10938356 إلى  اإللكترون  كتلة  تصل  إذ 
31-10 كجم، أي ما يعادل 1/1837 تقريباً من كتلة 
البروتون، أما عن كتلة البروتونات فنجدها تتساوى 
مع كتلة النيوترونات، فكالهما أكبر من اإللكترون، 
ويمثالن 2000 ضعف كتلته تقريباً، ويكون لهما نفس 

مقدار الشحنة الموجبة.
لماذا تتنافر اإللكترونات؟ اإلجابة: ألن اإللكترونات 
القوة، لما  العكسي لخطوط  الحرة تسير في االتجاه 
لها من صفات الشحنات الموجبة، وبهذا تتغير شحنة 
إلى  السالبة  الشحنة  من  وتتحول  اإللكترونات  تلك 

الشحنة الموجبة.
اإلجابة: ألن  )متزنة(؟  الذرات محايدة  تكون  لماذا 
نسبة اإللكترونات والبروتونات متساوية، ولكن لهما 
شحنات متعارضة، فيقاوم كاًل منهما اآلخر وتصبح 

الذرة محايدة.

       صدر مؤخرا كتابي “أنوار السالكين في تراجم  أعالم 
الصحراء الصالحين” عن مؤسسة فهارس لخدمات الكتاب .

جوهر هذا  العمل العلمي هو الحياة الروحية ألعالم الصحراء 
،  وهي مجال َجغرافي استراتيجي متجانس ذو امتداد طبيعي 
السودان وفيه  إلى بالد  المغرب وبالد شنقيط  من جنوب 
صنهاجة وتافياللت، و درعة،  وفكيك في الصحراء الشرقية. 
القديم،  الَجغرافي واسعا مفتوحا في  المجال  وقد كان هذا 
لكنه عرف تقسيمات خرائطية عبر التاريخ، فتغير اسم عدة 
مناطق، ومنها التي احتُفظ بمسمياتها األولى. وتحضر أماكن 
الصحراء في تراجم هذا الكتاب من خالل أسماء المناطق، 
والمدن، والزوايا، واألنهار، والمدافن، والمساجد، واألودية، 
والقبائل)كنتة ، تجاكانت ، بارك هللا  .. (.نحن نتوخى بذلك 
توضيح جانب هام من الخريطة الدينية المغربية بالصحراء ، 
وجانب  من التاريخ الثقافي  واالجتماعي فيها، ألن كثيرا من 
الرسوم ما تزال قائمة بالرغم من تبدل  األحوال، ودروس 
الديار، وعفاء اآلثار . وقد كانت حركة التصوف ودينامية 
الصالح ممتدة، فاقت وتجاوزت التقسيمات المكانية، وكان 
الولي أو الصالح عابرا للحدود.  مستفيدا من جل عوامل 
االتصال التي أتاحت التواصل بين أهل هذا المجال، فكانت  
الصحراء جسرا تواصليا مفتوحا بالغرب اإلفريقي، منفتحا 
حالت الدينية والعلمية، مما  أيضا  على المشرق بسبب الّرِ
ل التالقح المعرفي الفكري بين أفراد األمة العربية في  فعَّ
المشرق و المغرب،  وتبادل المعارف، والمؤلفات، و نشاط 

رحلة الكتب و المكتبات.
     وتنتمي التراجم إلى فترات تاريخية متعاقبة متالحقة 
متوالية غير منقطعة، عرفت حياة وحركة روحية قوية تُْبرز 
استمرار الصالح والطرق الصوفية في الصحراء منذ القرن  

الرابع إلى الرابع عشر الهجريين.     
الصحراء  أعالم صلحاء  أن عددا من  لنا  وقد ظهر      
القادرية،  أهمها   بارزة  إلى طرق  ينتمون  ومتصوفيها 
والكنتية، والتيجانية، والشاذلية، والغظفية ، والمعينية.. كلها 
نة النبوية، نسج  مريدوها  مالكية المذهب، تغترف من السُّ

تواصال مستمرا بينهم و مواخاة . 
      سيجد  القارئ في هذه التراجم معطيات تتعلق بتاريخ 
المغرب العام و الخاص بالصحراء،  والسيما الجانب الديني، 
و التاريخ االجتماعي و الثقافي،  إذ تضم نصوص التراجم  
الثقافي  التحول  تتناول  للدراسة؛  قابلة  ُمغرية  مادة حافلة 
بالمغرب األقصى والصحراء لقرون، وتوثق أحداثا هامة 

ترتبط بالصلحاء و شخصيات دبلوماسية أحيانا.
  إننا نقدم  لألجيال المعاصرة والقادمة نخبة بشرية  واسعة  
غنية ثرية تفوح بالصالح والعلم ، سعينا إلى تتبع توثيق 
المعلومات السليمة عنها من المظان التي بحثنا فيها فعال 
ِت األواصُر  إلثباتها،  وقد عاش األعالم  الحياة نفسها ؛تقوَّ
الدموية ، والروحية، والعلمية بينهم، فتشابهت تراجمهم،  
ومناقبهم،  وكراماتهم. وتشابهت سيرهم وسير سائر العلماء 
و الصلحاء في مختلف مناطق المغرب من شماله إلى جنوبه، 
واتسمت ثقافتهم بالموسوعية التي تقوم أساسا على حفظ المتون 
الدينية والنصوص الشرعية، وعلى رأسها القرآن الكريم، 

والحديث النبوي الشريف، ثم المتون الشعرية، واللغوية، 
وعلوم الدين .. وتقاربت مشاربهم الصوفية في ظل وحدة 
المذهب المالكي والعقيدة األشعرية،مما يؤكد وحدة النسق 

الروحي، ويبرز الثقافة الوحدوية للمغرب.
    وقد عرفت الصحراء إشعاعا روحيا وعلميا بين بلدان 
الغرب اإلفريقي و المشرق العربي عبر قرون، إذ  انتقل 
العديد من أولئك الرجال  من ربوعهم ، وعَبروا القارات 

ثقافي،  و يبين ،  مما يعكس العمق األنترو 
قدرتهم على التأقلم مع بيئات 
متعددة . بصموا خصوصية 
الثقافة الصحراوية بين األمم 
الديني  التجانس  وأكدوا   ،
بينهم   الحاصل  والعلمي  
ق  لمشر ا ء  علما بين  و
،كما عكسوا في سياقاتهم 
الحركية  االجتماعية  
في  األنتروبولوجية  
ثقافة الغرب اإلفريقية ، 
وقوة المثاقفة واالحتكاك  
بسبب التأثر والتأثير  بين 
المجاالت الَجغرافية.
    لقد حَرَص  هؤالء 
الصلحاء على استثمار 
الزمن بشكل قوي، 
حتى يُعمروه بأعمال 
القلوب والجوارح 
النافعة،  و عباداتهم 
، وقربهم من هللا 
ما َحيَوا. فكانوا 
الفقهاء، والعلماء، 
 ، بين لمر ا و

القرآن،  والمقرئين  والشعراء، 
والمفسرين، واللغويين ، والدبلوماسيين، والمربين، 

والمدرسين.. وكانوا يريدون بذلك زراعة الخير، واالستعداد  
للقاء هللا، ونيل رضاه في الدنيا واآلخرة . فنظرتهم  للزمن 
بعيدة اآلفاق عميقة المعنى . نلمسها في التراجم من خالل 
ر األوقات ..”  مشيرات لغوية دالة عليها مثل؛ “ كان ُمَعّمِ
، و “حريصا على تْعمير وْقته بالعبادات “..  ذاك الحرص 
بهم  من شأنه تقوية شخصيتهم العلمية التي شكلت قدوة  لطالَّ

ومريديهم .
  إنهم كانوا حريصين على ترسيخ وجودهم التاريخي في 
خريطة التأليف العلمي المغربي، والصحراي،  واإلفريقي، 
والعربي. لذلك ال نكاد نجد َعلَما غير عالم ، أو دون أثر 
تأليفي ينقل نظره وفكره ، ودورهم في بناء المواقف في 
تاريخ المغرب ، وحركة الجهاد والمقاومة.. لذلك حرص 
المدونون على تحلية األعالم في تراجمهم ـــ التي تتباين 
حسب مكانتهم ـــ  وعرض شيوخهم، و إجازاتهم العلمية، 
والمجالس، حتى  الزوايا،  و  المحضرات،  وتدريسهم في 

وُجل  بها.  حظوا  التي  العلمية  المكانة  استحقاقهم  يبينوا 
تلك  المعطيات تنقل صورة حية عن تاريخ التعليم العتيق 
بالمنطقة،  وأساليبه، ونوع األسانيد العلمية المعتمدة حينئذ.
حبهم  هؤالء  سير  على  لع  مطَّ أي  على  يخفى  وال       
في  الرحالت  وأهمية  األماكن،  وتغيير  ْحالت  للّرِ الكبير 
تحملوا مصاعب  الذين  الصامدين   األفذاذ  الرجال  بناء 
الصحراء، والحروب، واألزمات،  ولم يهابوا الصعوبات 
أو أثر الغياب عن بلدهم وأهلم. فقد ارتحلوا كثيرا، وكانوا 
سفراء الصحراء ببلدان أخرى، تركوا بها بصمة علمية أو 
نت  دينية أو دبلوماسية ، ومنهم من ُدّوِ
رحالته وخاصة الحجازية منها،  
ومنهم من لم يحصل له ذلك ، 
وقد كانت الدينية منها ذات َمهام 
وروحية،  اقتصادية،  موازية 
وعلمية، وَجغرافية، ودبلوماسية، 
وتجارية،  وكانت المنفعة األصلية 

تجر معها منافع أخرى  .
      وقد ارتبطت الحياة المعرفية 
والروحية بحركات إصالحية كبرى،  
قادها شيوخ و زعماء روحيون من مثل 
القطب الشيخ سيدي المختار الكنتي، 
ماء  المصطفى  الشيخ محمد  والقطب 
العينين بن مامين. وقد هدفت هذه النزعة 
اإلصالحية إلى إصالح السلوك عبر توجيه 
المريدين والطالب وتربيتهم، وهذا يفسر 
للشيخ، وكثرة  العلمية  الحياة  طول زمن 
تآليفه،  وطالبه، وأتباعه، فهو يسير وفق 
ة عبر زمن،   خطط عمل كبرى ،  تتسع ألمَّ
لذلك مازالت األبحاث قائمة لدراسة آثارهم، 
وتأثيرها،  ومعرفة  حركاتهم اإلصالحية، 

وإمكان استمرارها اليوم.
   ويعد هذا اإلسهام العلمي بمثابة بذرة أولية  
في التراجم، و إجابة ضمنية عن قدرة الباحث 

تتعلق اليوم على  بحثية  لما يستطيع من ثغرات  التصدي 
بالتراث الصحراوي ،وسد الفراغ الكبير في هذا المجال، 
فنحن تجرأنا بهذا الصنيع على اقتحام صعوبات  الترجمة، 
و نواصل ماقام به علماء السلف من  اهتمام  بإحياء التراث، 
من أجل لم شتات بنية ثقافية روحية، تُظهر مدى إمكاناته.  
ومن شأن هذا األمر بلورة كيان مغربي موحد من خالل 
رجال الصحراء، نالمس هذا الكيان المغربي في مختلف 
أبعاده وتجلياته المجالية بالصحراء، وننظر في مكوناته، 
ومقوماته، والقيم التي تتحكم فيه، إذ تستوعب التراجم تاريخا 
عميقا عريقا ال يمكن عزله عن ركب التاريخ الخاص والعام 
وسير األبحاث،  و تمكن المعطيات والمعلومات التي تقدمها 
التراجم من إبراز  ظواهر، وقضايا، تحتاج أن تثار وتناقش 
بموضوعية اليوم، كما تُعبر عن التفوق الحضاري، والفكر 

الديني و العلمي في مراحل تاريخية هامة .
التراجم من خالل  يتحدث عن  تقديم معجم  نتوخى،  إننا   

المصادر ، ويوفر للباحثين مادة علمية ميسرة،تجعل  من 
يستعمله يقف على معطيات غنية ، ويقتنع القارئ أن التراجم 
مبطن عن  جواب  وهذا  متجانس.  لفضاء  مرآة حضارة 
ادعاءات  المنكرين لثبات ووحدة الهوية الثقافية المغربية، 
وأنها كيان موحد بُني عبر قرون، فنحن ال نتحدث عن أزمة 
تاريخ أو أزمة بناء، بل هي أزمة اعتراف واطالع على 

ذخائر ثمينة تفيض بالحياة .
إن هذا الكتاب وبالرغم من أنه  يتضمن عددا من الرجاالت 
الذين تنتهي إليهم معظم األسانيد الصوفية في الصحراء وفي 
المغرب األقصى، ويضم أعالما َجغرافية عديدة أخرى ، 
فهو مشروع مفتوح، ألننا لم نضمنه إال ما كان تحت اليد، 
وبوسائط مرتبطة بالتراث المكتوب، وحتى هذه الوسائط 
تبقى بالنسبة لنا محدودة في مادة اللغة الواحدة فما أدراك 
بباقي اللغات التي قالت في الموضوع نفسه. وقد أنشأ مصادر
التراجم األولى جيل من المدونين الموصولين باألعالم من 
وبالتالي هم شهود عصرهم،  وأبنائهم،   ذويهم وطالبهم 
عاشوا معهم، وزامنوهم، فعرفوهم عن كثب،  فكانت ثمرات 
رصد سير علمية معرفية تاريخية ، َنبعت من الوسط والنسق 
والسياق الذي عاشت فيه األعالم، وكلما َفَصل الزمن  بين 
الباحث والَعلم جِهله الناس ، واستدعى ذلك  استمرار البحث 

فيه وتقديمه إلى أجيال الحقة.
لتراجم،  ا في  البحث  تثمين  العمل،  هذا  مقاصد  ومن 
تؤكد  فالتراجم  والمختصين.  للباحثين  وتيسيره،  وتقويته 
بالموارد  االعتراف  ثقافة  وترسخ  الثقافية،  الذاكرة  ثراء 
لمعرفية،  ا الخصوصية  وتعكس  وفاعليتها،  لبشرية،  ا
والدينية، واالجتماعية.ونحن نسجل عناية المغاربة بأعالمهم 
إرساء  بإمكان  يشي  مما  المناطق،  مختلف  في  الصالحة 
موسوعة وطنية لصلحاء المغرب ترقى إلى لّمِ شمِل تراجم 
البلد الواحد الموحد المتجذر الثقافة بعد  المناطق في هذا 
جمع شتات تراجم المناطق كل على حدة، وهو مشروع 
الباحثون  اليوم كما قدر  فإذا قدرنا   . إليه  نتوسمه وندعو 
باألمس على صناعة التراجم واالستمرار فيها فهذا يؤكد 
إن   . القوي  الوطني  واالنتماء  بالتاريخ  الوثيق  ارتباطنا 
هذا اإلنجاز امتداد طبيعي ألبحاث حديثة تسير في نفس 
االتجاه أصبحت  الخزانة المغربية تزخر بها ، و قد أسهمنا 
بالصحراء  الصوفية  “الكرامة  هما؛  سابقين  بكتابين  فيها 
المغربية خالل القرنين الهجريين 13ـ 14؛ الشيخ سيدي 
“،وكتاب  أنموذجا  العينين  ماء  الشيخ  و  الكنتي  المختار 
وفيهن   “ الصحراء  نساء  تراجم  في  الزهراء  سندس   “

الصالحات والوليات ...
     أملنا واسع في أن يجد القارئ المهتم بتراث الصحراء 
الهمم لالشتغال  يفيده، وأن يستنهض مزيدا من  شيئا مما 

العلمي الجاد به.

مطعمان وباقة فجل

أنوار السالكين في تراجم أعلام الصحراء الصالحين

من العالم الذي حسب كتلة 
لكترون

إ

ال�

بقلم:  
بشــير القــّزي

  منذ سنوات معدودة، وقبل جائحة الكورونا اللعينة، كنّا شلّة من 
في  ثالثاء  يوم  كّل  الغداء  تناول وجبة  اتفقوا على  الذين  األصدقاء 
مطعم يتّم اختياره في بداية األسبوع بيناألمكنة العديدة المتوّفرة في 
مدينة مونتريال. قلّما كان عددنا يتجاوز الستّة أشخاص، وكان معظم 

األصدقاء يتحّدرون من مدينة “زحلة.”
يقع على ناصية “مارسيل لوران”،  انتقينا في أحد اللقاءات مطعماً 
وقد اشتهر بتنّوع صحون المقباّلت التقليديّة واللحوم المشوية والشيش 
طاووق.كان أصحاب المطعم مّمن توافدوا على مونتريال في أزمنة 
حديثة بعد أن تركوا البلد الذي نشأوا في ربوعه على إثر األحداث 
المؤلمة التي ألّمت به!وكان من الطبيعي أن يلجأوا الى المهن الحّرة، 

كون الوظائف لم تكن متوّفرة كثيراً لحديثي العهد في هذه البالد!
كانتقلّة خبرة النادل واضحة، إذ ما أن طلبنا أكواب ماء للشرب حتى 
وّزع على كّلٍ منّا زجاجة بالستيكيةتحمل اسم المصنع الذي تم تعبئتها 
فيه.  ما ان طالبنا بكؤوس زجاجيّة حتى صاح مستغرباً: “بدكم كاسات؟”
طلب أحد الموجودين بيننا طبقاً من السمك. أجابه النادل أن ذاك غير 
السمك.  المشاوي “بَتْتبيلة”  لديهم طبق من  إنما  المطعم،  متوّفر في 
طلب صاحبنا الطبق ليُفاجأ بأن الصحن ال يحوي سمكاً بل قطعاً من 

اللحوم المشوية وعليها بعض البهارات المنّوعة!
أّما بالنسبة لي فقد طلبُت صحناً من الفول المدّمس، كما طلب ذلك 
اثنان من األصدقاء.طلبُت أيضاً طبقاً من “المحّمرة” ألفاجأ بأنهم ال 
أننا كنا نخال ان هذه األكلة أتت من بالدكم!  يعرفون ما هي! قلت 
أمامي صحناً  المحّمرة”، وهكذا وضع  قال: “سأحضر لك معجون 
من ذاك المعجون، الذي كان طعمه قريبا من طعم المحّمرة باستثناء 

نكهتها المميّزة!
لما تّم استحضار أطباق الفول، فوجئت بعدم وجود الفجل في صحن 
الخضار الذي لم يكن يحويإاّل على بعض قصاصات الخس، وثالث 
قطع صغيرةمن البصل األخضر! أما عن الفجل الذي قلّما اتناوله إال 

مع الفول، كان جواب النادل أنهم ال يتناولونه مع الفول!
أصحابه  المنطقة،  نفس  في  آخر  مطعماً  قصدنا  التالي  فياألسبوع 
يتحدرون من نفس البلد الذي يتحّدر منه أصحاب المطعم األول. كان 
الديكور جمياًل ويتميّز عن األّول بوجود الخشبيّات على الجدران مع 
رفوف تحمل قطعاً مزخرفة ُصنعت في بالدنا. عندما تّم تزويدنا بالئحة 
الطعام ، لم أرْد أن أرّدد طلب صحن الفول،فسألُت النادل: “هل لديكم 
َبليلة؟” أجابني متسائاًل: “ما هي الَبليلة؟” قلُت بتعّجب: “ال تعرف 
الَبليلة وكنت أظّن أنكم من أدخلها الى بالدنا!” ثّم استطرد قائاًل: “أهذا 
هو الطبق الذي يتم تحضيرة بالحّمص والصنوبر وزيت الزيتون…” 
قلُت له: “نعم.” قال “ال بأس، سأحّضره لك! هذا صحن مشهور في 
بلدنا، ونحن ال نعرفه كثيراً”. سألته: “هل تريد االستعانة  عاصمة 
بغوغل؟” قال: “ال، سأتدبّر أمري!” وقبل ان يغادر الطاولة سألته: 
“هل لديكم فجل؟” أجاب بالنفي! قلت له اني ساذهب آلى السوبرماركت 

الستحضار باقة وأعود قبل ان ينتهي من إعداد الطبق!
باقات  دخلُت حتى وجدت كوماً من  ان  قصدُت “سوبر سي” وما 
الفجل. أخذت باقًة منه وبينما توّجهت نحو الصندوق لتسديد ثمنه، 
اتصلْت بي زوجتي تسألني:”ماذا تفعل؟” أجبتها: “هل تُصّدقين أنّي 

بصدد استحضار باقة فجل للمطعم؟” ضِحكْت دون ان تُصدقني!
وهكذا عدُت الى المطعم مع باقتي، وكانت أكلة بليلة لن أنساها طوال 

حياتي!

Jeudi 27 octobre 2022
أدب وثقافةالخميس 27 أكتوبر  2022

مهرجان مراكش الدولي للفيلم يعلن عن 
تكريم 4 شخصيات فنية خلال دورته المقبلة

بقلم : الدكتورة فدوى اجمولة



Le maire de L’Ancienne-Lorette 
revient à la charge. Il en appelle 
désormais à la « solidarité » et la 

« bonne foi » des élus de Saint-Augustin pour 
qu’ils paient leur « juste part » des frais juri-
diques dans leur croisade commune contre la 
Ville de Québec. 
La Ville de L’Ancienne-Lorette est celle qui 
pilote la bataille de l’agglomération et de sur-
facturation de la quote-part depuis 2011. Elle 
a toujours eu le leadership du dossier et a 
dépensé, jusqu’à présent, plus de 12,3 M$ en 
frais d’expertises juridiques et comptables.  
La Ville de Saint-Augustin, elle, s’est greffée au 
recours et a bénéficié des décisions favorables des tribu-
naux en récoltant 51,7 M$ à ce jour, soit 57 % des gains 
(89,6 M$ au total) en raison de sa richesse foncière plus 
élevée. Le combat n’est toutefois pas terminé et le litige 
persiste sur le mécanisme de calcul de la quote-part 
pour les années à venir. 
« Se défendre contre l’acharnement de la Ville de 
Québec à notre égard, ça coûte cher, très cher. Et la 
quasi-totalité des frais sont assumés par la Ville de 
L’Ancienne-Lorette », expose le maire Gaétan Pageau 
dans une vidéo diffusée dans les dernières heures sur 
Youtube.
Dans les dernières années, tant l’ancien maire Émile 
Loranger que le nouveau maire, Gaétan Pageau, ont 
reproché à la Ville de Saint-Augustin de profiter des 
recours judiciaires intentés par L’Ancienne-Lorette 
« sans devoir assumer leur juste part » des frais juri-
diques.  
Après avoir essuyé plusieurs refus, le maire Gaétan 
Pageau tente cette fois de prendre son homologue de 
Saint-Augustin Sylvain Juneau par les sentiments dans 
une lettre qu’il lui a fait parvenir récemment.  
« Il n’a aucune obligation de le faire car les lois étant 
ainsi faites, la Ville de Saint-Augustin peut récolter sans 
semer, sans cultiver le champ », illustre M. Pageau  
« Les recours des Lorettains sont donc limités, convient 

le maire Pageau. On doit s’en remettre à la bonne foi des 
administrateurs de Saint-Augustin. C’est donc au nom 
de la solidarité, de l’équité et du respect entre les Loret-
tains et les Augustinois que j’ai interpellé M. Juneau. Je 
souhaite que le maire de Saint-Augustin et son conseil 
fassent preuve d’ouverture et démontrent leur sens du 
devoir dans ce dossier », plaide-t-il. 
Juneau promet de « regarder ça » 
Sylvain Juneau confirme avoir reçu la lettre du maire 
Pageau mais n’a pas encore eu le temps d’y donner suite. 
Il promet de « regarder ça » mais comme par le passé, il 
n’est visiblement pas chaud à l’idée de débourser davan-
tage.  
La Ville de Saint-Augustin paie aussi son propre procu-
reur et sa propre firme de comptables dans ce dossier, 
rappelle-t-il. À brûle-pourpoint, il n’a toutefois pas été 
en mesure de préciser les sommes dépensées jusqu’à 
présent, lesquelles sont assurément moindres que celles 
de L’Ancienne-Lorette. 
« Ça fait plusieurs fois qu’on revient sur le même sujet 
et qu’il n’y a pas d’élément nouveau tant qu’à moi... Je 
n’irai pas commencer à payer une firme d’avocats qui ne 
travaille pas pour moi, idem pour une firme de comp-
tables. J’ai aussi des avocats et des comptables qui tra-
vaillent pour moi et que je paie. Mais au-delà de ça, on 
va regarder ça. Je ne peux pas aller plus loin et vous 
donner une position officielle », a-t-il réagi en entrevue. 

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, va 
effectuer sa première visite officielle au Canada en 
tant que responsable de la diplomatie américaine. 

Il se rendra à Ottawa jeudi puis à Montréal le lendemain.
Lors de sa visite à Ottawa, M. Blinken rencontrera la ministre 
des Affaires étrangères, Mélanie Joly, avec qui il échangera 
notamment sur la crise en Haïti, la situation en Iran, l’Arc-
tique, la prochaine stratégie du Canada pour l’Indo-Pacifique 
et de la guerre en Ukraine.
«Le Canada et les États-Unis entretiennent l’une des rela-
tions les plus productives, collaboratives et importantes au 
monde à l’égard de diverses questions bilatérales et mon-
diales. La visite du secrétaire Blinken donne la chance au 
Canada de souligner à nouveau l’importance d’une collabo-
ration étroite entre les deux pays sur la scène mondiale, y 
compris dans la région indo-pacifique», a déclaré Mélanie 
Joly, dans un communiqué, mercredi.
À Montréal, le secrétaire d’État américain visitera une ins-
tallation de recyclage du lithium en compagnie de Mme Joly. 
L’objectif  de cette visite est de «promouvoir la compétitivité 
nord-américaine et approfondir la coopération économique 
et de la chaîne d’approvisionnement», selon l’agenda de  M. 
Blinken.

Le pape François a mis en garde mercredi contre la porno-
graphie qui «affaiblit le cœur» des gens d’Église, car «le 
diable entre par là», a indiqué un communiqué du Vatican.

Recevant lundi des séminaristes et des religieux qui étudient à Rome 
et lui ont posé de nombreuses questions, le pape argentin a dénoncé 
«un vice que tant de personnes, tant de laïcs hommes et femmes, tant 
de religieux et soeurs ont».
«Le diable entre par là. Et je ne parle pas de la pornographie crimi-
nelle (...), mais de celle un peu «normale»», a-t-il poursuivi.
«Le cœur pur, celui qui reçoit tous les jours le Christ, ne peut pas 
recevoir ces informations pornographiques. Et si tu peux éliminer 
ça de ton téléphone, fais-le, comme ça tu n’auras pas la tentation», a 
ajouté le pape.
«Je vous dis: c’est une chose qui affaiblit l’âme. Le diable entre par là: 
il affaiblit le cœur du religieux», a-t-il assuré.
Le pape argentin a déjà condamné à plusieurs reprises la pornogra-
phie, la dernière fois en juin.
«Nous parlons aussi du fléau de la pornographie, qui est mainte-
nant répandue partout», avait-il dit en recevant des associations de 
familles.

Il avait alors qualifié ce fléau d’«atteinte permanente à la dignité de 
l’homme et de la femme», demandant que les autorités «déclarent la 
pornographie comme une menace pour la santé publique».

Le chef  du Bloc qué-
bécois Yves-Fran-
çois Blanchet a le 

droit de siéger aux Communes 
malgré le fait que son serment 
à la Reine n’était pas sincère, 
croit Justin Trudeau. 
«Oui. Je pense que oui, on ne va 
pas passer beaucoup de temps à 
débattre de ça. Le Bloc est tou-
jours intéressé à des chicanes», 
a répondu le premier ministre 
lorsque questionné sur la pos-
sibilité d’exclure M. Blanchet 
de la Chambre.
Cette curieuse question se 
pose depuis que certains libé-
raux d’Ottawa ont avancé, 
lors des débats de mardi sur la 
monarchie, que l’admission du 
chef  bloquiste pourrait l’empê-
cher d’accomplir ses devoirs au 
Parlement.
«Si ce n’était pas sincère, c’est 
comme s’il ne l’avait jamais pris. 
À ce titre, je crois que le pré-
sident [de la Chambre] devrait 
se pencher sur l’opportunité 
pour ce député de continuer à 
siéger à la Chambre», a lancé 
le secrétaire parlementaire du 
leader du gouvernement, Kevin 
Lamoureux.
Refusant de se «disputer», 
le président de la Chambre, 
Anthony Rota, a dit qu’il allait 
«examiner la question plus en 
profondeur» avant de donner 
son avis, le cas échéant.
C’est dans ce contexte que le 
premier ministre Justin Tru-
deau a remis les pendules à 
l’heure en mêlée de presse mer-
credi matin.
«La réalité c’est qu’il y a bien 

des gens qui prêtent ser-
ment à la Reine pour devenir 
citoyens, qui le retirent par la 
suite. Monsieur Blanchet a été 
élu par des Canadiens pour 
servir dans cette Chambre, et 
il s’expliquera comme il voudra 
par rapport au serment», a-t-il 
prononcé.
L’admission de M. Blanchet a 
provoqué des remous et attiré 
des cris lors du débat sur la 
motion.
«Je vais mettre ça clair: mon 
serment d’allégeance à la cou-
ronne britannique n’était pas 
sincère», a carrément dit M. 
Blanchet lors d’un échange avec 
Justin Trudeau à la période de 
questions.
Les élus seront appelés par le 
Bloc à voter sur une motion 
demandant de couper les ponts 
entre le Canada et la monarchie 
britannique en après-midi mer-
credi.
Celle-ci n’a aucune chance de 
passer étant l’opposition assu-
rée des libéraux et des conser-
vateurs.
De leur côté, les néodémo-
crates prévoient laisser leurs 
députés voter selon leur 
conscience, puisque la question 
ne ferait pas l’unanimité au sein 
du caucus. Une députée, Niki 
Ashton, a d’ores et déjà indiqué 
qu’elle appuierait la motion.
«Je crois que le temps est venu 
pour nous de passer à la pro-
chaine étape pour réaffirmer 
et renforcer notre démocratie, 
en coupant nos liens avec la 
monarchie», disait-elle lors du 
débat.

L’envoi de chèques de 400 $ ou 600 $ pour contrer la 
hausse du coût de la vie ne permettra pas de com-
battre la pauvreté sur le long terme, créant juste une 

forme de pansement avec des mesures «insuffisantes et iné-
quitables», selon le Collectif  pour un Québec sans pauvreté.
Lors de la récente course électorale, la Coalition avenir 
Québec (CAQ) avait promis de verser avant Noël une somme 
de 600 $ pour les Québécois qui ont des revenus de moins de 
50 000 $ et de 400 $ pour ceux qui ont des revenus entre 50 
000 $ et 100 000 $.
Si le Collectif  reconnaît qu’il peut s’agir d’un «coup de 
pouce» pour les personnes en situation de pauvreté, celui si 
ne sera pas suffisant.
«[Ce] coup de pouce va dans la plupart des cas être consacré 
aux factures impayées, à l’épicerie, à l’achat de vêtements pour 
l’hiver qui approche. Quand on manque de tout à l’année, un 
chèque de 600 $ est bien vite dépensé. Et que se passera-t-il 
après?» a souligné mercredi par communiqué le porte-parole 
du Collectif, Serge Petitclerc.
«Comme il s’agit d’une aide ponctuelle, elle ne fera rien de 
plus que freiner momentanément l’appauvrissement des 
gens, sans pour autant améliorer leurs conditions de vie», 
a-t-il fait valoir.
L’idée de donner un chèque de 400 $ aux Québécois avec un 
revenu aisé a aussi été remise en question par le Collectif, qui 
juge que cette somme supplémentaire aurait pu être envoyée 
aux personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts.

En ce qui concerne les baisses d’impôt promises, il s’agirait 
aussi d’une mesure inéquitable pour l’organisme.
«Ces baisses d’impôt ne profiteront pas aux personnes les 
plus pauvres vu qu’elles n’en paient tout simplement pas. 
Ensuite, elles priveront le gouvernement de revenus qui 
auraient justement pu servir à les soutenir financièrement ou 
à financer les programmes sociaux et les services publics... 
qui en ont grand besoin», a avancé M. Petitclerc.
La bonification du crédit d’impôt pour solidarité, la hausse du 
salaire minimum ou encore l’augmentation des montants des 
prestations d’assistance sociale font partie des quelques solu-
tions mises en avant par le Collectif  pour aider les personnes 
en situation de pauvreté.

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousTout d’abord, l’exportation des produits 
pharmaceutiques pour 209 millions de 
dollars US représente une augmentation 

de 14,9% en comparaison à la même période de 
l’an dernier (2021).
À ce propos, il est important de rappeler que 
l’Égypte a inauguré au début du mois d’avril 
2021, dans une entente signée avec la fameuse 
compagnie mondiale pharmaceutique Swiss 
((Rosh)), une des plus renommées compagnies 
pharmaceutiques qui existe depuis 125 ans. Selon 
cette entente, la compagnie Rosh devrait transfé-
rer en Égypte la technologie de la fabrication de 
ses produits pharmaceutiques pour faire du pays, 
un centre régional pour la fabrication locale de 

ses produits pharma-
ceutiques. 
Enfin, la cité Gypto 
farma, qui est située 
à el Khanka en ban-
lieue du Caire, occupe une superficie de 182000 
mètres carrés, une cité qui devrait inciter des 
compagnies pharmaceutiques étrangers d’in-
vestir en Égypte.
Reste à ajouter que l’augmentation des expor-
tations des produits pharmaceutiques fait partie 
de l’ensemble des exportations égyptiennes de 
toute sorte, qu’ont augmenté de 44% par rapport 
aux exportations de l’an dernier.

Augmentation des exportations des produits phar-
maceutiques en enregistrant 209 millions de dollars 

US pour les 3 premiers mois de l’année 2022

Chèques de la CAQ: des mesures qui ratent la cible pour 
contrer l’inflation, selon un organisme

Le secrétaire d’État américain en visite à Montréal vendredi

Le pape dénonce la pornographie qui «affaiblit le coeur» des religieux

Serment royal: Blanchet continuera 
de siéger malgré tout, dit Trudeau
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Agglomération: Pageau en appelle à la « bonne 
foi » de Juneau pour le partage des frais

C’est moi Aphrodite elle s’annonce
Elle porte son nom avec aisance
La Déesse de l’amour, ne craignant pas de facteur 
Par ses paroles elle porte toute confiance

Elle communique avec ses yeux
Elle cause avec ses mains, c’est merveilleux 
Elle a du charme et du charisme
C’est un être drôlement fabuleux

Son sourire l’accompagne
Qu’elle soit en ville ou en compagne
Sa couleur basanée et ses lèvres charnues
Elle est fine et pétillante comme le champagne

Elle n’a pas prise du temps pour me séduire
J’ai essayé de m’éloigner et de fuir
La vérité, simplement c’est plus fort que moi
Une très belle rencontre il faut la saisir

Nos rêves s’arrêtent et le sérieux
Commence à apparaitre c’est curieux
Que nous avons eux la même idée
D’annoncer à la fois nos souhaits désireux

Nous communiquons par télépathie
Par amour fervent et sympathie
Nous comprenons ce que l’autre veut dire
Par un geste ou un regard bien précis

Tu as sus pénétrer dans mes sentiments
Je suis ébloui par ton corps séduisant 
Puisque Petra est renait en toi
La déesse de la savane que je désire ardemment

Réalisons nos rêves avec sagesse
L’amour débute, il continue sans cesse
Tant que le désir est exprimé
Par l’envie, la compréhension et la tendresse

Salah ACHKAR 

Une brunette 
fabuleuse
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WELCOME
TOURS

WELCOME
TOURS

 -Desert safari

 -Beach Holidays

 -Nile Cruises

 - Conference & 
meetings

 -Incentive

-Tranportation & 
limousine services

-Self tailored tours

- FIT & Private
services 

- Meetings & 
cooperates services

تقدم لك :

تمتعوا ببحر وشمس مرسى مطروح
 Hotel Carols Beau Rivage



    مع صعوده إلى منصب رئيس 
الوزراء في بريطانيا، سيصبح ريشي 
سوناك وزوجته أكشاتا مورثي أغنى 
من شغل المبنى رقم عشرة في داوننغ 
ستريت في الوقت الذي تصارع فيه البالد 
أزمة اقتصادية وتدرس الحكومة إجراء 

تخفيضات مؤلمة لإلنفاق.
وفي مايو الماضي، احتل الزوجان المركز 
122 في قائمة »صنداي تايمز« ألغنياء 
بريطانيا بعد أن بلغ صافي ثروتهما 
730 مليون جنيه إسترليني )837 مليون 
دوالر(، وحينها كان سوناك أول سياسي 
القائمة منذ تدشينها  بارز يتم إدراجه في 

في عام 1989.
وتتفوق عائلة سوناك بثروتها على أغنى 
رئيس وزراء بريطاني سابق والذي 
قالت موسوعة غينيس لألرقام القياسية 
إنه إدوارد ستانلي. وذكرت الموسوعة 
أن ثروة ستانلي الشخصية التي تجاوزت 
سبعة ماليين جنيه إسترليني في القرن 
التاسع عشر، ربما تصل قيمتها اآلن إلى 

نحو 450 مليون جنيه إسترليني.

وعندما ُسئل في أغسطس الماضي، عن 
كيفية تعامله مع الجمهور باعتباره أكثر 
ثراء من الملكة إليزابيث، قال سوناك 
إنه ال ينبغي على الناس الحكم عليه سلباً 

بسبب ثروته.
للقيادات في شمال  وأضاف خالل فعالية 
إنكلترا: »أعتقد في بلدنا، نحن نحكم 
الناس ليس من خالل حساباتهم  على 
المصرفية، نحن نحكم عليهم من خالل 
أنا فعالً  شخصياتهم وأفعالهم. ونعم، 
محظوظ بالوضع الذي أنا فيه اآلن ولكني 

لم أولد هكذا«.
وقال: »عمل والداي بجد لتوفير كل هذه 
الفرص لي. ولن أعتذر عما فعاله من 
أجلي. وفي حقيقة األمر، هذا هو سبب 
القيام بهذه المهمة ألنني أريد  رغبتي في 

توفير هذه الفرص للجميع«.
وفي استطالع للرأي نُشر االثنين، طلبت 
مؤسسة »سافانتا كومريس« لألبحاث من 
الناخبين وصف سوناك في كلمة واحدة. 
وأظهرت النتائج أن كلمة واحدة كانت الرد 

األكثر شيوعاً، وهي »ثري«.

  بالتزامن مع احتفاالت تعامد الشمس على 
وجه الملك رمسيس الثاني بمعبده بأبو سمبل، 
شهدت المنطقة األثرية بأبو سمبل بدء تشغيل 
عدد من السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة 
لنقل الزائرين من المصريين والسائحين 

داخل المنطقة األثرية.
صرح بذلك د. مصطفى وزيري األمين العام 
للمجلس األعلى لآلثار، الفتا إلى حرص 
وزارة السياحة واآلثار ممثلة في المجلس 
األعلى لآلثار على تشغيل هذه السيارات 
لتسهيل عملية نقل الزائرين الذين حرصوا 
على زيارة المنطقة األثرية لمشاهدة ظاهرة 
تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني 
والتى شهدها ما يقرب من 4 آالف سائح من 
المصريين والسائحين من مختلف الجنسيات 
حيث تعامدت الشمس على وجه الملك في 

تمام الساعة 5:53 فجرا.
وأضاف د. مصطفى وزيري أن تزويد 
المنطقة األثرية بهذه السيارات يأتي في 
إطار المجهودات التى تبذلها وزارة السياحة 
واآلثار، وفق خطة زمنية محددة، لتطوير 
ورفع كفاءة خدمات الزائرين بجميع المتاحف 

والمواقع األثرية بمختلف أنحاء الجمهورية 
خاصة المفتوحة للزيارة، لتوفير كافة سبل 
اإلتاحة وتحسين تجربته الزائرين أثناء 
زيارتهم مع تحويل القطاع السياحي إلى 

قطاع صديق للبيئة في الوقت ذاته.
ومن جانبه قال الدكتور عبد المنعم سعيد مدير 
عام آثار أسوان والنوبة والمشرف العام على 

شئون السياحة واآلثار بأسوان أن السيارات 
الكهربائية تعمل على مدار ساعات الزيارة 
الرسمية للمنطقة وتتواجد عند منفذ بيع 
التذاكر لتيسير عملية تنقل الزائرين، مشيًرا 
إلى أن أعمال تطوير الخدمات شملت أيضا 

تطوير منظومة اإلضاءة ودورات المياه.
هذا وقد قامت الهيئة المصرية العامة 

للتنشيط السياحي بالمشاركة في االحتفال 
بظاهرة تعامد الشمس عن طريق قيام 
مكتب الهيئة بأسوان بتوفير عدد من المواد 
الدعائية للمقصد السياحي المصري بمختلف 
المحافظات المصرية وتوزيعها على 
السائحين للتعريف بالمقومات السياحية التي 

تمتلكها مصر.

       

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
في برنامج مسئوليتي لإلعالمي أحمد موسي حلقة 22 
أكتوبر وفيها يقود هو السيارة وبجواره اللواء خالد 

فودة محافظ جنوب سيناء ويسيران على الطريق السريع 
لجنوب سيناء دون أن يرتدي أي منهما حزام األمان!!
والسؤال إذا كان سيادة اللواء واإلعالمي الفاضالن 

ال ينفذان القانون فمن الذي ينفذه ؟!
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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

المنظورة  المنظورة وغير  القيمة     
لبعض الخطوات السياسية الكبيرة 
فيها  بما  تبقى مهمة من جوانب عديدة 
او  باثرها على عالم لسياسة  يتعلق  ما 
المفاهيم االنسانية  االقتصاد او تطوير 

والمجتمعية لشعب او بلد ما. 
ومنها مثال يمكن ان نتحدث عن ان 
ريشي سوناك نجح بالوصول الى 
رئاسة وزراء بريطانية ليكون اول 
رئيس وزراء من أصول آسيوية واسمر 
التي بني جزء من  البالد  اللون في 
تاريخها على عالقات وثيقة مع الشرق 
الهند  وعلى احتالل اجزاء منه ومنه 

جوهرة التاج البريطاني. 
القيمة المنظورة والمواصفات لهذا 
لها جوانب عديدة فهو قبل كل  الرجل 
شيئ سياسي ناجح ومتعلم ومهني 
رفيع الطراز وكذلك هو رجل ثري 
ويتحدث لكنة الطبقة العليا في بريطانيا 
التي درست في اكسفورد. اذا هو ذكي 
سياسيا ومتمكن بمفاهيمه االقتصادية 
بالدرجة االولى... وهذه بعض من القيم 
المنظورة ونقاط قوته التي دفعت به الى 

هذا المكان ... 
وهناك قيمة غير منظورة بشكل ما 

ومهمة جدا هي التغيير في مجتمع كان 
في السابق — وربما ال يزال حزء 
الطبقية  البأس به منه — يعيش حالة 
االجتماعية والسياسية. مجتمع ال يشبه 
الى حد بعيد كندا مثال او امريكا او 
استراليا حيث تتنوع األعراق بشكل 
واسع جدا. هي بلد متنوع ولكن ليس الى 

حد بعيد او رئيسي. 
الدفع  الغير منظورة هي قوة  القيمة 
التغيير بين صفوف  الموجودة وقوة 
التي تريد ان يكون  األجيال الجديدة 
هناك نوع من المساواة — وان لم تكن 
مساواة حقيقية جدا ولكنها عالمة مهمة 
المفاهيم في مجتمع  على تغييرات في 
ما وقدرة على التحول واعتماد التغيير. 
هذا الرجل حتى وان لم يستمر في مكانه 
فهو ذهب الى الملك البريطاني كرئيس 
وزراء وهذه ستبقى في الذاكرة الجمعية 
والمجتمعية ولها دالالت كبيرة تاريخية. 
في بريطانيا هناك البعض من الوزراء 
المهمين من أصول عربية وآسيوية 

وغيرها ولكن سوناك كان أكبرها. 
وهي ليست كبيرة الى حد يدل على 
تغيير شامل في المفاهيم ولكن هي دليل 

على التغيير.  

القيمة المنظورة وغير المنظورة

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

  في إطار جهود الدولة المصرية لمحاربة 
الممتلكات  المشروع في  اإلتجار غير 
نوبيع  بميناء  األثرية  الوحدة  الثقافية، نجحت 
المواني  أمن  بالتعاون مع شرطة  البحري، 
بالميناء، في ضبط ووقف  الجمارك  وإدارة 
أفروديت و  تمثال لإللهة  محاولة تهريب 
1752 قطعة أثرية من عمالت وأثقال لوزن 

العمالت.
األمين  الدكتور مصطفي وزيري  وأوضح 
العام للمجلس األعلى لالثار أن هذه الضبطية 
نويبع  بميناء  األثرية  الوحدة  تلقي  بعد  جاءت 
البحري بالغ من شرطة أمن الميناء باالشتباه 
تم ضبطها  التي  المقتنيات  أثرية بعض  في 
لنقل  داخل سيارة شحن كبيرة مخصصة 
نوبيع،  الفاكهة خالل مرورها عبر ميناء 
أثرية  الفور تشكيل لجنة  حيث تم على 
متخصصة برئاسة األستاذ محمد عتمان مدير 
عام المنافذ األثرية البحرية، لمعاينة وفحص 

المضبوطات.
األستاذ حمدي همام رئيس  أكد  ومن جانبه 
األثرية  والوحدات  للمنافذ  المركزية  اإلدارة 
الفحص  بعد  أنه  بالمجلس األعلى لآلثار، 
جميع  أثرية  اللجنة  أكدت  والمعاينة، 
اتخاذ اإلجراءات  تم  المضبوطات، وعليه 
المضبوطات  الالزمة و مصادرة  القانونية 

اآلثار طبقا  و  السياحة  لصالح وزارة 
لسنة 1983  اآلثار رقم 117  لقانون حماية 

وتعديالته.
أن  عتمان،  محمد  األستاذ  وأضاف 
البرونز  تمثال من  المضبوطات تضمنت 
الروماني، و  العصر  أفروديت من  لإللهة 
1722 عملة  منها  أثرية  1752 قطعة  عدد 
البيلون، والبرونز من  الفضة ومعدن  من 
نيرون،  األباطرة  البطلمي وعصر  العصر 
تنتمي  والتي  بيوس  وهادريان، وأنطونيوس 
لوزن  مثقال   20 لدار سك اإلسكندرية، و 
بأحجام وأوزان مختلفة،  البرونز  العملة من 
والدراهم  الذهبية  الدنانير  6 عمالت من  و 
الفضية والتي كتب على هامشها رساله 
التوبة، وقوالب  التوحيد وجزء من سورة 
المختلفة  العصور اإلسالمية  العملة من  لسك 
الغائر وأخرى من  بالخط  مكتوب عليها 
الروماني محفور عليها عبارات  العصر 
باللغة اليونانية، باإلضافة إلى عملة من معدن 
اللون عليها صورة االمبراطورة  أصفر 
األمبراطور سبتيموس  جوليا دومنا زوجة 
القرن  بداية  الثانى  القرن  نهاية  سفيروس 
البرونز من  الميالدى، وعملة من  الثالث 
العصر البيزنطي عليها رأس امبراطور غير 

واضح المعالم.

توقّعت الوكالة الدولية للطاقة، الخميس، أن    
تبلغ االنبعاثات العالمية لغازات الدفيئة ذروتها عام 
2025، بسبب خصوًصا »إعادة توجيه عميقة« 
ألسواق الطاقة العالمية منذ بدء الحرب الروسية 

في أوكرانيا.
فقبل ثمانية أيام من افتتاح مؤتمر األطراف الدولي 
للمناخ )كوب 27( في شرم الشيخ في مصر، 
حذّرت الوكالة في تقريرها السنوي لعام 2022 
من »الشروخ« بين الدول الغنية وتلك الفقيرة في 
مجال االستثمارات في الطاقات الخالية من الكربون، 

مطالبةً بـ«جهد دولي كبير لسدّ الفجوة المقلقة«.
كما أوضحت في وثيقة عرض تقريرها أن أزمة 
الطاقة العالمية التي سببها الغزو الروسي ألوكرانيا 
أدت إلى تغييرات عميقة وطويلة األمد بإمكانها 
تسريع االنتقال إلى نظام طاقة أكثر استدامة وأمانا«.
إلى ذلك، أكدت مجددا الحاجة إلى استثمارات 
هائلة في الطاقات النظيفة، سواء كانت خضراء أو 
منخفضة الكربون مثل الطاقة النووية، وإلى تسريع 
العمل في مجاالت معينة مثل البطاريات الكهربائية 
)للسيارات( والتكنولوجيا الفلطائية الضوئية 
والمحِلاّلت الكهربائية التي تنتج الهيدروجين الرامي 

إلى التخلص من الكربون في مجال الصناعة 
خصوصا.

وللمرة األولى، تحدد السيناريوهات الثالثة التي 
تدرسها سنويا الوكالة التي تتخذ في باريس مقرا 
والمنبثقة من منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي، ذروة الستهالك كل من الوقود 
األحفوري )الفحم والغاز والنفط( التي تخنق الكوكب 

وتتسبب في ارتفاع درجة حرارته.
ففي السيناريو المركزي الذي يستند إلى االلتزامات 
التي أعلنتها الحكومات في ما يتعلق باالستثمارات 
المناخية، ستبلغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية 
ذروتها عند 37 مليار طن عام 2025 ثم تنخفض إلى 

32 مليار طن عام 2050.
لكن رغم تلك الجهود، فإن متوسط الحرارة سيرتفع 
بنحو 2,5 درجة مئوية بحلول العام 2100 وهو »بعيد 

عن أن يكون كافيا لتجنب عواقب مناخية شديدة.
وبحسب هذا السيناريو يجب أن تتجاوز هذه 
االستثمارات تريليونَي دوالر بحلول العام 2030 
على أن ترتفع إلى 4 تريليونات للوفاء بشروط 
السيناريو الذي يتوقع انبعاثات صفرية صافية في 

العام 2050.

والحرائق  األعاصير  تحدث    
العالم كل  أنحاء  والفيضانات في جميع 
عام، وتتسبب في خسائر باألرواح 
تهديدات أخرى  لكن هناك  والممتلكات، 

تعد األخطر.
فقد  المتحدة،  األمم  أجرته  لبحث  ووفقًا 
الماضية،  الخمسين عاًما  تضاعف في 
تحدث على  التي  الطبيعية  الكوارث  عدد 

مستوى العالم ثالث مرات.
الحرارة  ارتفاع درجات  أنه مع  كما 
البحر،  العالمية وارتفاع مستويات سطح 
الكوارث  المزيد من  الكوكب  سيشهد 

الطبيعية، أكثر من أي وقت مضى.
قبل،  لم تحدث من  وهناك عدة كوارث 
إمكانية حدوثها موجودة، ويخشى  ولكن 
نتائجها ستكون  العالم من حدوثها ألن 
 grunge مدمرة، وذلك بحسب موقع 
أبرز  العلمية، ومن  بالشؤون  المختص 

هذه الكوارث:
-1 انفجار بركان يلوستون

يلوستون األمريكية  يوجد تحت حديقة 
خزان من الصخور المنصهرة، لم ينفجر 
البركان في آخر 664000 عام، لكن إن 
حدث ذلك فسوف يتسبب في دمار الغرب 

األوسط األمريكي.
-2 زلزال انغراز كاسكاديا

يوجد شمال صدع سان أندرياس الشهير 
باسم منطقة  خط صدع آخر يُعرف 
لـ700 ميل  انغراز كاسكاديا، ويمتد 
إلى كيب  كندا  فانكوفر في  من جزيرة 

كاليفورنيا. ميندوسينو، 
في   2010 أنه بخالف زلزال عام  يُعتقد 
يكون هذا موقعا ألسوأ  أن  يمكن  هايتي، 
كارثة طبيعية في تاريخ أمريكا الشمالية.

-3 غرق بنجالديش
2022، تأثر أكثر من 7 ماليين  في عام 
التي  الشديدة  بالفيضانات  بنجالديشي 
المنازل  بأكملها وجرفت  بلدات  دمرت 

والمحاصيل.
 ،2050 أنه بحلول عام  المتوقع  ومن 
13 مليون شخص  أكثر من  يتشرد  قد 

يعيشون بالقرب من سواحل البالد.
-4 بركان هاواي

انتشرت قصة حول   ،2018 في عام 
كيلوا في جزيرة  بركان  انفجار  إمكانية 
المحيط وتسبب ذلك في  هاواي في 

حدوث موجات تسونامي ضخمة.
الجنوبي  الجانب  المنحدر في  انهار  إذا 
من هاواي، فمن المعتقد أنه سيولد زلزااًل 

تسجيلها  تم  التي  الزالزل  أقوى  بين  من 
تليها موجات تسونامي  على اإلطالق، 

بموجات يزيد ارتفاعها عن 100 قدم.
-5 اشتعال الغابات 

الغابات  بدأت حرائق   ،2020 في عام 
أستراليا  انتشرت عبر  بضربات صاعقة 
بين »أسوأ كوارث  بأنه من  فيما ُعرف 
الحياة البرية في التاريخ الحديث« والتي 
3 مليارات  أثرت على ما يقرب من 

حيوان.
أشعلت موجة حر في  فترة وجيزة،  بعد 
القطب الشمالي حرائق في سيبيريا شديدة 
يتوقع   .NBC البرودة. كما الحظت 
الخبراء أن مواسم حرائق الغابات شديدة 
النفايات  تلحق  التي  الشحن والحرائق 

بالنظم البيئية ستصبح أكثر شيوًعا.
-6 عاصفة شمسية

الشديدة  الشمسية  العواصف  تشكل 
يمكن  للتكنولوجيا، حيث  تهديدًا خطيًرا 
تتسبب عاصفة شمسية خطيرة في  أن 
حدوث انقطاعات هائلة بالتيار الكهربائي 
الصناعية،  الهواتف واألقمار  وتعطيل 

وربما حتى تعطل اإلنترنت.
في عام 2014، قال الفيزيائي بيت رايلي 
إن   Predictive Science من شركة 
هناك فرصة بنسبة ٪12 لحدوث عاصفة 
بحلول  شمسية كبرى تضرب األرض 
الشمس بدورات  2024. وتمر  عام 
التوهجات  أن  11 عاًما، ويُعتقد  مدتها 

كثافة  األكثر  مكانها  في  الشمسية ستكون 
عام 2025.

-7 أعاصير مميتة
المميتة شائعة بشكل  العواصف  أصبحت 
متزايد، ومن المرجح أن تزداد شدتها في 
المستقبل. وفقًا لـ NOAA في 25 عاًما 
17 عاًما  1995 و2020، تضمن  بين 
مواسم أعاصير شديدة بشكل غير عادي 

في جميع أنحاء العالم.
ارتفاع  األعاصير هو  أسباب زيادة  أحد 
الحرارة، وارتفاع مستوى  درجات 
العلماء حدوث  يتوقع  لذلك  البحر،  سطح 

أعاصير أكثر فتًكا في السنوات المقبلة.
-8 انفجار جبل فوجي

اليابان  أعلى جبل في  جبل فوجي هو 

ثار فسيكون  إذا  به بركان ضخم  ويقع 
ذلك كارثيًا.

الرماد البركاني يمكن أن يسحق المباني، 
التيار  انقطاع كبير في  وسيكون هناك 
المجتمعات  وستكون  الكهربائي، 
الجبل في مسار  قاعدة  الموجودة عند 

تدفقات الحمم البركانية.
-9 مجاعة

الجفاف  تسببت سنوات   ،2021 في عام 
يقول  في مدغشقر في مجاعة مدمرة، 
يكون عالمة  أن  يمكن  إن هذا  الخبراء 
أنحاء  المجاعة في جميع  تكرار  على 

العالم.
-10 ازدياد الحفر

اإلبالغ  تم  التي  الحفر  الكثير من  هناك 
عنها في عدة بلدان، حيث تهبط األرض 
فجأة وتبتلع ما فوقها. سبب هذه الحفر هو 

األماكن  الجوفية من بعض  المياه  جفاف 
مما يولد كهوف فارغة.
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نقوم بتوصيل الدواء أينما تكونون داخل مدينة مونتريال أو خارجها 

ضبط تمثال لأفروديت و 1752 قطعة 
أثرية بميناء نويبع البحري

الوكالة الدولية للطاقة تحذر من كارثة 
بيئية في 2025

راء  وز رئيس  أغنى  ريشي سوناك.. 
بريطانيا �تاريخ  في 

4000 سائح مصري وأجنبي يشهدون ظاهرة تعامد الشمس 
بأبوسمبل .. وسيارات كهربائية لنقل الزائرين

عاصفة شمسية وبركان صاعق..  10 كوارث طبيعية يخشاها العالم

يا كَل النساء وكَل الآسامي

ــي ــ ــام ــ ك ــن  ــ ــ مـ رجــــــــــــــاًءا  ــي  ــ ــافـ ــ ــخـ ــ تـ ال 
ــي ــام ــي ــِت مــــن ه ــعـ ــطـ ــتـ ــدي مــــا اسـ ــ ــصـ ــ واحـ
ــي ــ ــام ــ ــي َمــــْنــــَفــــى أح ــ ــاِك فـ ــ ــ ــي ــ ــ وأنــــــــا أح
مــــــا بــــيــــن شــــجــــونــــي وبـــــيـــــن آالمــــــي
ــة لـــخـــصـــامـــي ــ ــق ــ ــاش ــ وِعــــــنــــــاد أمـــــــــال ع
يـــــا نــــبــــَض عــــمــــري ووحــــــــي إلـــهـــامـــي
ــي ــ ــام ــ وُبــــــــــــذور قــــصــــائــــدي وطــــــــرح أي
ــاِء وحــــــافــــــل أثــــامــــي ــ ــ ــس ــ ــ ــن ــ ــ ل وكــــــــــَل ا
ــي ــامـ ــسـ ــي الـ ــقـ ــشـ ــي عـ ــ ــد فـ ــ ــيـ ــ ــي األكـ ــ ــب ــ وح
ــي ــ ــرام ــ ــون غ ــ ــنـ ــ ــمـــســـي وجـ ــهـ ــق لـ ــ ــاش ــ ــع ــ ل ا
ــي ــام ــس ــر م ــ ــائ ــ ــوِرك فــــي غ ــ ــطـ ــ ورحــــيــــق عـ
ــِك رجــــــــــاًءا ونـــامـــي ــيـ ــنـ ــيـ ــي عـ ــضـ ــمـ ــأغـ فـ
ــي ــام ــن ــي فــــي أحــــــام م ــ ــنـ ــ وتـــعـــالـــي زوريـ
ــي ــام ــح ــت ــْد يـــا روحـــــي اق ــيـ ــجـ وأنــــــِت َمــــن ُتـ
ــي ــام ــعــشــق إرغ ــى ال ــد بــالــهــمــس عــل ــجــي ــن ُت َمـ
ــه الـــدامـــي ــوِقـ ــي شـ ــق عـــنـــان خـــيـــال فـ ــل ــط ــُت ل
هيامي وكامل  جنونها  بصحبة  حضورها  برائع 
ــي ــ ــامـ ــ ــا كـــــــَل الـــــنـــــســـــاِء وكـــــــــَل اآلسـ ــ ــ ي


