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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير
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بدون رتوش

استقبال السيسي لنظيره الأمريكي جو بايدن في شرم الشيخ

وصل الرئيس األمريكى جو بايدن إلى مطار شرم
الشيخ الدولي ،مساء اليوم الجمعة ،للمشاركة في قمة
المناخ « ،»COP27في أول زيارة له إلى مصر،
وكان في مقدمة مستقبليه الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي ،حيث عقدا لقاء ثنائيا.
وقال الرئيس األمريكي ،في تصريحات فور وصوله،
إن «مصر تحدثت بقوة عن الحرب في أوكرانيا،
وكانت الوسيط الرئيسي في غزة».
وعبر بايدن عن أمله بـ «أن تكون العالقات مع مصر
أقوى في نهاية هذه الزيارة».
من جانبه ،قال الرئيس السيسي ،إن «مصر أطلقت
ً
شامال لمعالجة قضايا حقوق اإلنسان».
نهجً ا
ولفت السيسي إلى أن «مصر لديها أيضا لجنة عفو
رئاسي للنظر بالقوائم التي تستحق اإلفراج».
وأشار الرئيس المصري ،كذلك ،خالل اجتماعه بالرئيس
األمريكي ،إلى أن «مصر أطلقت أيضا مبادرة للحوار
الوطني».
وخالل الزيارة يلتقي الرئيس األمريكي نظيره
المصري عبدالفتاح السيسي لمناقشة عدد من القضايا
اإلقليمية والثنائية المهمة والمشاركة في المؤتمر
السابع والعشرون لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ «كوب ،»27حسب بيان
للبيت األبيض.
وأشار جيك سوليفان ،مستشار األمن القومي األمريكي،

في مؤتمر صحفي اليوم ،إلى أن
«بايدن ينطلق إلى كوب 27ويحمل
معه زخما تاريخيا بشأن المناخ ،وذلك
بفضل إقرار قانون خفض التضخم
وغيره من الخطوات المهمة األخرى
التي تضع الواليات المتحدة دوما
على طريق نحو تحقيق طموحاتها
وأهدافها للطاقة النظيفة».
ويتعرض بايدن لضغوط عالمية كبيرة
لبذل المزيد بشأن الدول التي تعاني
تحت وطأة الكوارث الطبيعية.
ويمضي بايدن ساعات قليلة في منتجع
شرم الشيخ المصري المطل على
البحر األحمر ،مقر انعقاد المؤتمر.
وكان بايدن كتب في تغريدة
قبل ساعات على تحليق الطائرة
الرئاسية« :نعيش عقدا حاسما،
وتسنح لنا فرصة خالله وعلينا
أن نثبت أنفسنا ونمضي قدما في
كفاحنا من أجل المناخ العالمي»،
مضيفا« :لنجعل من هذا المؤتمر
محطة لتلبية النداء».
وكان بايدن قد تعهد بالمساهمة بمبلغ  11,4مليار
دوالر في آلية سنوية لتقديم  100مليار دوالر من

معركة «خيرسون» نهاية البداية
أم بداية النهاية !!

الدول الغنية للدول النامية ،بغرض االنتقال إلى
مصادر الطاقة المتجددة ،وتعزيز مقاومتها للتغير
المناخي.

وبعد قمة المناخ «كوب ،»27يتجه بايدن إلى قمة
رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» ،في كمبوديا،
ومنها إلى إندونيسيا ليشارك بقمة مجموعة العشرين.

الكرملين :بوتين لن يحضر قمة مجموعة نهاية دبلوماسية لحرب أوكرانيا  .خلافات بدوائر
العشرين ولن يوجه رسالة عبر الفيديو
أمريكية بشأن الحل

أكد الكرملين اليوم الجمعة ّ
أن الرئيس
الروسي فالديمير بوتين ،لن يحضر
قمة مجموعة العشرين في اندونيسيا
األسبوع المقبل ،ألن جدول أعماله يحول
دون ذلك ،وال يعتزم توجيه رسالة عبر
الفيديو خالل القمة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية

ديميتري بيسكوف “قرار (عدم الحضور)
اتخذه رئيس الدولة شخصياً ويتعلق
بجدول أعماله وضرورة تواجده في
روسيا”.
وأوضح بيسكوف أن فالديمير بوتين ال
يعتزم أيضاً توجيه رسالة عبر الفيديو
خالل القمة.

ألول مرة منذ فبراير/شباط الماضي،
تجري روسيا والواليات المتحدة محادثات
نووية تستضيفها القاهرة خالل األسابيع
المقبلة.
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي
سيرجي ريابكوف ،اليوم الجمعة ،أن
المحادثات التي ستعقد في مصر ستكون
في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري
أو أوائل ديسمبر/كانون األول المقبل،
وستتناول تفتيش مواقع األسلحة النووية
بموجب معاهدة ستارت الجديدة.
وأوضح أن هذه المحادثات ،التي ستستمر
أسبوعا ،تعد خطوة باتجاه إحياء المحادثات
األوسع نطاقا لمراقبة األسلحة والتي
توقفت منذ انطالق العملية العسكرية
الروسية في أوكرانيا في  24فبراير/

شباط الماضي.
و كا نت ر و سيا قد منعت ا لمفتشين
األمريكيين من دخول مواقع األسلحة
النووية الخاصة بها في أغسطس/آب
الماضي ،بسبب قيود على التأشيرة
والسفر للروس التي قالت إنها جعلت
دخول األراضي األمريكية بالنسبة لهم
مستحيال.
وعلقت الدولتان عمليات تفتيش المواقع
النووية في مارس/آذار  2020بسبب
جائحة فيروس كورونا وكانتا تناقشان
كيفية استئنافها بسالم.
وعقدت اللجنة االستشارية الثنائية التي
تتناول المسائل العملية بشأن كيفية تطبيق
معاهدة ستارت الجديدة ،آخر اجتماع لها
بجنيف في أكتوبر/تشرين األول .2021

أول محاد�ثات نووية بين روسيا وأمريكا
منذ بدء حرب أوكرانيا

ظهرت خالفات بأعلى مستويات الحكومة
األمريكية بشأن ما إذا كان ينبغي الضغط
على أوكرانيا للسعي إلى نهاية دبلوماسية
لحربها مع روسيا.
وفي حين حث جنرال أمريكي كبير على
التفاوض ،دفع مستشارون للرئيس جو بايدن
بأن الوقت مبكر للغاية ،بحسب صحيفة
“نيويورك تايمز” األمريكية.
وأثار الجنرال مارك ميلي ،رئيس هيئة األركان
المشتركة ،القضية خالل اجتماعات داخلية
حيث تحدث عن أن أوكرانيا حققت ما يمكن
أن يتوقعوه بشكل معقول بساحة المعركة
قبل الشتاء ،وأنه يجب عليهم محاولة تعزيز
مكاسبهم على طاولة المفاوضات ،بحسب
مسؤولين مطلعين على المناقشات.
لكن عارض كبار المسؤولين اآلخرين الفكرة،
مصرين على أن الجانبين غير مستعدين
للتفاوض وأن أي توقف للقتال سيعطي فقط
الرئيس الروسي فالديمير بوتين فرصة إعادة
تنظيم الصفوف.
وفي حين يعتقد مستشارو بايدن أن من المرجح
أن تتم تسوية الحرب من خالل المفاوضات
في النهاية ،بحسب مسؤولين ،خلصوا إلى أن
اللحظة ليست مؤاتية وأنه ال يجب أن ينظر
إلى الواليات المتحدة على أنها تضغط على
األوكرانيين للتراجع بينما يتمتعون بالزخم.
وخرج النقاش ،الذي تناوله المسؤولون شريطة
عدم كشف هويتهم بسبب حساسية المداوالت،
إلى العلن خالل األيام األخيرة حيث أدلى الجنرال
ميلي بتعليقات علنا ألمح فيها إلى نصيحته
الخاصة .وقال خالل خطاب في نيويورك،
األربعاء“ :اغتنموا الفرصة”.
وأوضح خالل حوار مع قناة “سي إن بي سي”
األمريكية ،الخميس“ :رأينا الجيش األوكراني
يقاتل الجيش الروسي إلى طريق مسدود .اآلن،
ما يحمله المستقبل غير معروف بأي درجة
من درجات اليقين ،لكننا نعتقد أن هناك بعض
االحتماالت هنا لبعض الحلول الدبلوماسية”.
ومع ذلك ،حرص البيت األبيض على أن ينأى
بنفسه عن أي تصور بأنه يدفع الرئيس األوكراني

فولوديمير زيلينسكي للتنازل عن األراضي إلى
روسيا حتى في الوقت الذي تسحب فيه موسكو
قواتها من مدينة خيرسون االستراتيجية.
وقال جيك سوليفان مستشار األمن القومي
للرئيس“ :ال تضغط الواليات المتحدة على
أوكرانيا .ال نصر على أشياء مع أوكرانيا .مع
نفعله هو التشاور كشركاء ونظهر دعمنا ليس من
خالل البيانات العامة أو الدعم المعنوي فحسب
بل عن طريق الدعم المادي الملموس من نوع
المساعدات العسكرية التي ذكرتها من قبل”.
وكان البنتاجون قد أعلن ،الخميس ،عن إرسال
حزمة مساعدات عسكرية أخرى بقيمة 400
مليون دوالر إلى أوكرانيا.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” األمريكية أن
مسألة موقف الواليات المتحدة من المفاوضات
أثارت محادثات بكال جانبي المحيط األطلسي
خالل األيام األخيرة ،حيث يحاول المسؤولون
األمريكيون واألوكرانيون والروس فك شفرة
اإلشارات المختلطة في بعض األحيان من
واشنطن.
تركت رحلة أجراها سوليفان إلى كييف
األسبوع الماضي انطباعا لدى البعض بأن إدارة
بايدن تحث زيلينسكي على إظهار االستعداد
للتفاوض على األقل ،لكن نفى المسؤولون

األمريكيون ذلك.
وبدال من ذلك ،بحسب قولهم ،في نهاية اجتماع
ركز في األساس عى مساءل أخرى مرتبطة
بالحرب ،اقترح سوليفان أن يفكر زيلينسكي
في كيف ستبدو عبارة “السالم العادل” التي
استخدمتها مجموعة السبع الشهر الماضي،
عندما يحين وقت المفاوضات في المستقبل.
وازداد االرتباك بسبب تعليقات بايدن الغامضة
خالل مؤتمر صحفي ،األربعاء .وعندما سئل
عما إذا كان يعتقد أن أوكرانيا لديها اآلن النفوذ
الذي كانت بحاجة إليه لبدء المفاوضات ،ترك
الرئيس الباب مفتوحا.
وقال بايدن“ :يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم
إصدار قرار أم ال بشأن ما إذا كانت أوكرانيا
مستعدة للتسوية مع روسيا أم ال”.
ً
الحقا بشأن ما إذا كان
وعند الضغط عليه
يقترح أن تفكر أوكرانيا في التنازل عن بعض
أراضيها ،سارع بايدن بالرفض ،قائال“ :األمر
متروك لألوكرانيين”.
وأضاف“ :ال شيء عن أوكرانيا بدون
أوكرانيا” ،مكررا الخط الرسمي بشأن أن أي
قرار يجب أن تحسمه كييف ،وليس الواليات
المتحدة أو أوروبا .وتابع“ :أعرف أمرا
واحدا :لن نخبرهم بما يتعين عليهم فعله”.

حصيلة جديدة للعملية «إيريني»  .مهمة حظر إمداد ليبيا بالسلاح

حك

ال تندم أبدا ً على معرفة أي شخص في حياتك
فالناس الجيدون يعطونك السعادة
والناس السيئون يعطونك التجربة
أما أسوأ الناس فيعطونك درسا ً

م وأمثال

اعداد :أنطوانيت جرجوس

فـريد زمكحل

وسط أزمة تغذيها أطراف خارجية ،يحاول المجتمع الدولي
جاهدا وقف السالح الذي يغذي الصراع في ليبيا إال أن ذلك اإلجراء
نجح مرة وفشل مرات.
هذا ما جاء في حصيلة عمل عملية “إيريني” البحرية التابعة
لالتحاد األوروبي والتي أطلقها في  31مارس/آذار  2020بهدف
المحافظة على حظر توريد األسلحة إلى ليبيا ،المقرر من األمم
المتحدة منذ سنوات.
واليوم الجمعة قدمت عملية “إيريني” البحرية ،والتي أيضا تستخدم
المراقبة الجوية واألقمار الصناعية ،تقريرا عن أنشطتها خالل شهر
أكتوبر/تشرين األول الماضي ،كاشفة رصدها “ 42رحلة جوية
مشبوهة وتحقيقها في  230سفينة تجارية عبر المكالمات الالسلكية”.
كما شملت أنشطة العملية األوروبية خالل الشهر المشمول بالتقرير
“تفتيش وتحويل مسار سفينة ومصادرة شحنتها بعد تقييمها بأنها
تنتهك حظر األسلحة”.
إضافة إلى “تنفيذ ثماني زيارات على السفن بموافقة الربان ومراقبة
 25مطارا وممرات هبوط و 16ميناء ومحطات نفطية”.
وفي تقريرها اليوم أكدت العملية البحرية والجوية أنها
“أصدرت توصية واحدة لتفتيش سفينة مشبوهة في موانئ
الدول األعضاء في االتحاد األوروبي”.
وعن كامل أعمالها منذ انطالقها في  31مارس/آذار
 2020قالت عملية “إيريني” في تقريرها إنها “صعدت
إلى  25سفينة مشبوهة وفتشتها وحولت ثالث سفن من
أصل  25إلى ميناء دولة عضو في االتحاد األوروبي
وصادرت حمولتها”.
كما حققت “مع  7528سفينة تجارية من خالل طلب
المعلومات عبر المكالمات الالسلكية ،وزارت  393سفينة
بناء على موافقة مالكها”.
“إيريني” كشفت في تقريرها أن “تركيا رفضت الموافقة
على صعود السفن المشبوهة وتفتيشها في تسع مناسبات”.
ويتهم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أنقرة بتسليح
المليشيات في غرب ليبيا عبر شحنات أسلحة ترسلها في

سفن عبر البحر.
باإلضافة إلى ذلك حققت العملية األوروبية “في  1052رحلة
جوية مشبوهة و 25مطارا و 16ميناء وقدمت  40تقريرا خاصا
إلى فريق خبراء األمم المتحدة المعني بليبيا”.
تلك التقارير بحسب العملية األوروبية “أشار معظمها إلى انتهاكات أو
انتهاكات محتملة لحظر األسلحة وأنشطة تهريب النفط في الغرب”.
وعام  2011عقب اندالع احتجاجات أسقطت النظام الليبي السابق
تقرر مجلس األمن فرض حظر توريد األسلحة على ليبيا وفق القرار
رقم  ،1970فيما استمر ذلك القرار لكون البالد دخلت بعدها في
صراعات مسلحة عديدة وانقسامات جعلت من المجتمع الدولي
يصر على عدم تسليح الليبيين.
وحاليا تعيش البالد أزمات سياسية تتمثل في صراع على السلطة
بين حكومتين ،إضافة إلى أزمة أمنية تتمثل في انتشار مليشيات
مسلحة بعضها متطرفة ،يحاول الجيش الليبي القضاء عليها للسير
بالبالد نحو االستقرار.

مازالت األخبار المتداولة
حول الموقف العسكري على
األرض في مدينة خريسون بين
القوات الروسية واألوكرانية غير
واضحة ومتضاربة إلى ح ٍد كبير،
رغم استمرارية سيطرة الجيش
الروسي الذي ح ّمل لـ «كييف»
مسئولية قصف وصفته بالمتسبب
الرئيسي في أضرار طالت س ّد
كاخوفا ،ما أدى إلى انقطاع المياه
والكهرباء عن المدينة بعد تضرر
ثالثة أبراج أسمنتية تحمل خطوط
جهد عالي على محور بيريسالف
– كاخوفا ،وذلك من خالل بيان
أكدوا خالله عدم وجود كهرباء
وال ماء في المدينة وفي بعض
أحياء المنطقة ،وأنه يُعد أول
انقطاع معلن من الجانب الروسي
في الماء والكهرباء عن مدينة
خيرسون التي يسيطر عليها
الجيش الروسي مستهدفا ً مرارا ً
ضرب البنية التحتية للطاقة في
أوكرانيا ،خاصة في األسابيع
األخيرة ،األمر الذي أدى إلى
انقطاع كبير وواسع في الماء
والكهرباء في العديد من المناطق
على غرار العاصمة كييف في
تطور خطير للصراع الدائر حاليا ً
بين الجانبين ،والذي صرح
السيد /رسالن اغاييف المسئول
في اإلدارة التابعة لروسيا في
مدينة نوفايا ،بأن «كل شئ تحت
السيطرة» في المنطقة المجاورة
لس ّد كاخوفا ،والتي تبعد 60
كيلومترا عن مدينة خيرسون،
وبأن الصاروخ الذي أصاب الس ّد
ال ُمشيد على نهر دنيبر مصدر
المياه األساسي لشبه جزيرة
القرم التي ضمتها موسكو
ألراضيها سنة  ،2014لم يلحق
به أضرارا ً خطيرة ،والتي قامت
القوات الروسية في األيام الثالثة
الماضية بإجالء المدنيين من
كافة القرى المحيطة بالسد خشية
تعرضه إلى أي هجوم صاروخي
محتمل من الممكن أن يؤدي إلى
تدميره بهدف إغراق الضفة
اليسرى «لنهر دينبر» وفق
تقديرات السلطات المحلية.

وفي تقديري أن «معركة
خيرسون» الوشيكه الوقوع
ستكون هي األشرس عسكريا ً
في هذه الحرب ،حيث ستزيد من
حدة التوتر بين المعسكر الروسي
واآلخر الغربي على أكثر من
صعيد ،خاصة بعد إخالء موسكو
لسكان المدينة من المدنيين
وتحويلها إلى حصن دفاعي
بشكل واضح ،ما ينذر بمواجهة
عسكرية قد تكون هي األعنف
منذ إندالع الحرب الروسية
األوكرانية ،هذا أوالً.
أما ثانياً :التهديد العلني والصريح
لموسكو باستهداف وضرب كافة
األقمار االصطناعية الغربية
في حال ثبوت تورطها في
تزويد الجانب األوكراني ببعض
المعلومات االستخباراتية عن
التحركات العسكرية للجيش
الروسي والذي يثق بأن الصقيع
المتوقع خالل  6أسابيع قد يعوق
من تقدم القوات األوكرانية،
وهو ما سيكون لصالح القوات
الروسية بكل تأكيد.
ثالثاً :ألهمية هذه المدينة بالنسبة
للجانب الروسي من الناحية
االستراتيجية حيث خسارتها
تعني العودة إلى نقطة الصفر من
جديد في هذه الحرب ،ألنها بمثابة
تأمين للوجود الروسي في شبه
جزيرة القرم ،عالوة على موقعها
الجغرافي المتميز المطل على
البحر األسود وعلى بحر أزوف.
وكل هذه العوامل المهمة سوف
تجعل االحتفاظ بها مسألة حياة
أو موت بالنسبة للروسي الذين
لن يتراجعوا عن استخدام
السالح النووي للحفاظ على هذه
المدينة إن اضطرتهم الظروف
على األرض إلى اللجوء لهذا
الخيار المدمر ولو كان في أضيق
الحدود!!
والتي ستكشف األيام واألسابيع
القليلة القادمة حقيقة ما سوف
يسفر عنه الوضع العسكري
الخطير والمتأزم في هذه المدينة
التي ال تقبل القسمة على أثنين
بكل المقاييس!!

fzemokhol@gmail.com

Lotfi, Rafla & Associates
Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment
Industrial-Mining-Real stateseniors 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

2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

514.947.2555
بيع وشراء واستبدال
منازل  -مكاتب  -عقارات تجارية وسكنية

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة
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بايدن يحتفي بـ «خسارة أقل للديمقراطيين»
في انتخابات الكونجرس

بقلم :علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي

هنا القاهرة
أكتب هذا المقال من القاهرة،
قلب العروبة النابض ،وأنا أعيش
زخم االحتفاء بمرور  50عاما
على العالقات اإلماراتية المصرية،
من خالل االحتفالية التي نظمتها
حكومتا دولة اإلمارات العربية المتحدة
وجمهورية مصر العربية تحت عنوان
«اإلمارات ومصر قلب واحد» بهدف
تعزيز الروابط والعالقات الدبلوماسية
الممتدة منذ خمسة عقود بين البلدين،
وصياغة مستقبل أكثر تعاونا وإنجازا
بينهما في مختلف المجاالت والقطاعات
الحيوية.
لم يكن احتفاال عاديا بكل المشاعر
العاطفية الكبيرة التي تجسدت فيه،
خاصة لنا نحن أبناء اإلمارات الذين
تلقينا تعليمنا الجامعي في مصر ،فقد
كان اللقاء مع رفاق زمن الدراسة
الجامعية الجميل مناسبة الستدعاء
أحلى ذكريات العمر في بلد النيل
الذي يفيض خيره على أبناء مصر،
ويمتد ليشمل أبناء األمة العربية كلها
وشعوب العالم أجمع ،مرسّ خا دورها
القيادي في المحافظة على التوازن
واألمن واألمل الذي ما زال قائما،
رغم الظروف التي مر بها وطننا
العربي خالل العقد األخير ،ورغم
األزمات والمؤامرات التي تعرض
لها .كانت احتفالية بحجم المناسبة التي
أقيمت من أجلها ،وكانت إبحارا في
الذاكرة وال أجمل منه لنا نحن الذين
تلقينا تعليمنا الجامعي في «أم الدنيا»
الحنون ،وحملنا معنا إلى وطننا أجمل
الذكريات وأروعها عنها ومنها.
«يا إلهي! من يصدق أن كل هذه العقود
من الزمن قد انقضت؟» هكذا كان
حالنا ،نحن طلبة وطالبات اإلمارات
الذين درسنا في مصر ،ونحن نلتقي
على أرض الكنانة بعد كل هذه السنوات
بدعوة من منظمي االحتفالية ،ويجمعنا
حفل عشاء ،نستعيد خالله ذكريات
سنوات دراستنا ،بينما صورنا ،التي
أغلبها باألبيض واألسود ،تتتابع على
ُضعت في القاعة ،لتنقلنا
الشاشة التي و ِ
إلى أجواء ذلك الزمن األجمل.
هل تغيرت أشكالنا بفعل عامل الزمن
الذي ال يترك شيئا على حاله؟ هل
تفرقت ببعضنا الطرق بفعل ضرورات
الحياة وظروفها التي تأبى إال أن
تفرض قوانينها على البشر؟ هل تحققت
األحالم التي أبحرت إليها سفننا وقتها
أم حالت الرياح دون الوصول إلى
موانئها؟ هل ،وهل ،وهل...؟ أسئلة
كثيرة انهمرت علينا ،تنوعت إجاباتها
بين «ال» لدى بعضنا ،و «نعم» لدى
بعضنا اآلخر .ثمة سؤال واحد فقط
كانت إجابته «ال» لدى الجميع :هل

نقص حبنا لمصر ،وهل خ َفت حنينا
إليها رغم هذه السنين الطوال؟ لهذا
كادت الدموع تطفر من عيوننا عندما
ُدعينا للوقوف على المنصة في اليوم
الثاني من االحتفال ألخذ صورة
جماعية ،وبينما كانت القاعة تضج
بتصفيق كل من كان فيها كان شعور
بالفخر يمأل نفوسنا ألننا نحمل على
صدورنا وساما اسمه «خرّيج مصر».
«اللي يشرب من َميّة النيل يرجع لها
ثاني» .هذه مقولة شعبية مشهورة
لدى أشقائنا المصريين ،تجسدت على
أرض الواقع حقيقة لمسها كل من زار
مصر ،أو عاش فيها فترة من الزمن،
وأولهم نحن اإلماراتيون الذين درسنا
في مصر ،ذلك أن مصر «وصية
زايد» والد اإلماراتيين ومؤسس
دولتهم ،وصاحب الفضل ،بعد هللا
تعالى ،على كل حبة رمل من رمال
الوطن إلى يوم الدين ،فهو القائل:
«أوصيت أبنائي بأن يكونوا دائما
إلى جانب مصر ،وهذه وصيتي،
أكررها لهم أمامكم ،بأن يكونوا دائما
إلى جانب مصر ،فهذا هو الطريق
لتحقيق العزة للعرب كلهم .إن مصر
بالنسبة للعرب هي القلب ،وإذا توقف
القلب فلن يُك َتب للعرب حياة» .تلك
كانت وصية الشيخ زايد ،عليه رحمة
هللا ،ألبناء اإلمارات ،ومن ّ
أحق بأن
نحمل ،نحن اإلماراتيين ،وصيته
في قلوبنا من زايد الذي أحبته مصر
مثلما أحبها؟
لقد كنت شاهدا على حب مصر
وأبنائها للشيخ زايد ،عليه رحمة
هللا ،أثناء زيارته التاريخية لها في
شهر مارس من عام 1988م ،بعد
فترة غياب فرضه ظرف سياسي ال
يمكن إخراجه عن سياقه التاريخي
وقتها ،ورأيت كيف استقبل الشعب
المصري الشيخ زايد ،طيب هللا ثراه،
بكل الحب ،كأنهم يستقبلون أبا فاض
بهم الحنين إليه ،كما رأيت كيف جاب
الشيخ زايد ،عليه رحمة هللا ،أرض
مصر من شمالها إلى جنوبها ،ومن
شرقها إلى غربها ،كأنه ابن عائد
إلى حضن أمه بشوق ولهفة .كانت
زيارة تاريخية لم أشهد لها مثيال في
زيارات الشيخ زايد ،عليه رحمة
هللا ،الرسمية للدول العربية وغير
العربية ،ومشاركاته في القمم العربية
والخليجية وغيرها ،على مدى عقدين
من الزمن ،قمت خاللهما بتغطيتها
تلفزيونيا عن قرب.
«هنا القاهرة» قلب العروبة النابض.
وها نحن نعود إلى نيلها لنشرب منه
مرة أخرى فنجده عذبا زالال كما شربنا
منه أول مرة ،وكما سيبقى دائما.

رغم مؤشرات الهزيمة للديمقراطيين بانتخابات
التجديد النصفي للكونجرس ،حاول الرئيس األمريكي
جو بايدن التخفيف منها بطريقة مختلفة.
الرئيس األمريكي جو بايدن وفي تغريدة عبر حسابه
على تويتر اكتفى باإلشارة لمجلس النواب دون التطرق
لـ «الشيوخ» باعتبار أن نتيجته لم تحسم بعد.
معلومة حاول بها بايدن التخفيف من فرحة الجمهوريين
بـ «احتفاء» خاص به كون خسارة الديمقراطيين لمقاعد
مجلس النواب هذه المرة تعد األقل منذ أول انتخابات

نصفية أجريت لرئيس ديمقراطي منذ  40عامًا.
تقارير صحفية أمريكية أكدت أن األغلبية الجمهورية
في مجلس النواب ستقيد دون شك التحركات التشريعية
لـ «بايدن» في الداخل األمريكي كما ستحول دون
تنفيذ توجهاته الخارجية أيضا.
ويتأهب الرئيس الديمقراطي لعامين مختلفين من واليته
الممتدة حتى العام  ،2024ومهما تكن النتائج النهائية
فإنها بدون شك ستكون منعطفا بمساره الرئاسي.
راقب بايدن مجريات االقتراع من البيت األبيض

بيلوسي للسيسي:
مصر ركيزة للاستقرار في
الشرق الأوسط

أعربت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس
النواب األمريكي عن تقدير واشنطن لجهود
مصر ودورها المحوري كركيزة لالستقرار
في منطقة الشرق األوسط.
جاء ذلك في تصريحات لبيلوسي خالل
لقائها الخميس بالرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي على هامش مؤتمر األمم المتحدة
لتغير المناخ ( )COP27المنعقد بمدينة
شرم الشيخ المصرية.
وهنأت بيلوسي ،الرئيس السيسي على التنظيم
المتميز للقمة العالمية للمناخ (،)COP27
ً
مثمنة عمق التعاون المشترك بين البلدين
ً
الصديقين ،مؤكدة في الوقت ذاته األهمية
الكبيرة التي توليها الواليات المتحدة للعالقات

مع مصر.
من جانبه ،أكد الرئيس السيسي
أن العالقات المصرية
األمريكية استراتيجية،
معربا عن تطلعه لتطويرها
في المجاالت كافة.
وشدد الرئيس السيسي على استمرار
مصر في مكافحة اإلرهاب والفكر
المتطرف المحرض على العنف والدمار
والتخريب وهدم الدول.
ويأتي هذا اللقاء عشية زيارة يقوم بها
الرئيس األمريكي جو بايدن إلى مصر
اليوم للمشاركة في قمة المناخ ،كما
سيجري مباحثات مع الرئيس السيسي.

سوناك :بريطانيا سترسل ألف
صاروخ أرض-جو لأوكرانيا

أكد رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك في
اتصال هاتفي مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي
الخميس ،أن بالده سترسل ألف صاروخ أرض-جو
إضافيا ألوكرانيا.
فقد وصف سوناك في حسابه على موقع تويتر االنسحاب
الروسي من خيرسون «بالتقدم القوي» ،مضيفاً أن

اجتماع نقله التلفزيون مع قائد العمليات الروسية
في أوكرانيا الجنرال سيرغي سوروفيكين بانسحاب
القوات الروسية من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو في
منطقة خيرسون.
ومع دخول الهجوم الروسي قريباً شهره التاسع،
يواصل الغرب إعادة تأكيد دعمه لكييف عسكريا

aliobaid2000@hotmail.com

إيران تفاجئ العالم وتحرج إسرائيل
بتفتيش منشآتها النووية وتسمح بأخذ عينة

ذكرت وكالة األنباء «رويترز»،
أن إيران سمحت الوكالة الدولية للطاقة
الذرية بتفتيش أحد الموقعين ،وافقت
األسبوع الماضي على السماح بدخولهما،
بعد رفض من الجانب اإليراني بأنها في
منطقة منشآت عسكرية اليجوز الدخول
والتفتيش بها.
وقال أحد التقاريير التي حصلت عليهما
رويترز إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
فتشت أحد الموقعين وأخذت عينات بيئية
من هناك ،في إشارة إلى عينات تهدف
إلى الكشف عن آثار لمواد نووية ربما
كانت موجودة.
وأضاف التقرير إن مفتشي الوكالة
سيزورون الموقع اآلخر في وقت الحق
في سبتمبر في موعد تم االتفاق عليه بالفعل
مع إيران ألخذ عينات بيئية.
وقال التقرير الثاني إن مخزون إيران من
اليورانيوم منخفض التخصيب زاد 534

كيلوجراما في الربع األخير ،وهي نفس
الكمية تقريبا في األشهر الثالثة السابقة،
ليصل إلى  2105.4كيلوجرام.
ويتجاوز هذا عشرة أمثال الحد األقصى
البالغ  202.8كيلوجرام الذي حدده االتفاق
النووي اإليراني المبرم مع القوى الكبرى
في عام  2015والذي انتهكته إيران ردا
على انسحاب واشنطن من االتفاق في
 2018وإعادة فرض العقوبات على
طهران بسبب ذلك.
وتعارض ذلك بما صرحت به إسرائيل
عند قيام رئيس الموساد اإلسرائيلى بتسليم
مستندات لواشنطون في سبتمبر الماضي
على استمرار إيران بالتسليح النووي وأن
طهران تملك اليورانيم المخصب في مكان
شمال إيران في منشئات سرية.
نفي الخميني حين ذاك إدعاءات إسرائيل
بوجود أسلحة نووية ،ورفض دخول دول
أجنبية في تفتيش منشأتها العسكرية.

بريطانيا سترسل أكثر من  25ألف سترة مخصصة
لمقاومة الطقس شديد البرودة للقوات األوكرانية.
وكان زيلينسكي قال في وقت سابق إنه بحث مع سوناك
أهمية استمرار اتفاق تصدير الحبوب من بالده عبر
مواني البحر األسود ،مضيفاً عبر حسابه على تويتر
أنه ناقش مع سوناك أوجه الدعم الدفاعي ألوكرانيا
والمساعدة على «تحمل فترة الشتاء».
يأتي ذلك فيما أمرت روسيا قواتها باالنسحاب من
مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا األربعاء في نكسة
أخرى قوية لقواتها ووسط هجوم أوكراني مضاد.
وأمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خالل

ولوجيستيا وماليا.
في حين اقترحت المفوضية األوروبية األربعاء على
الدول األعضاء الـ 27منح أوكرانيا مساعدة بقيمة 18
مليار يورو لعام  2023على شكل قروض.
وسعى األمين العام لحلف شمال األطلسي ينس
ستولتنبرغ لطمأنة كييف أيضا.
وقال ستولتنبرغ للصحافة بعد لقائه رئيس الوزراء
البريطاني ريشي سوناك في لندن« ،من الواضح
ج ًدا أن هناك دعمًا قويًا من الحزبين في الواليات
المتحدة لمواصلة تقديم دعم ألوكرانيا ،وهذا األمر
لم يتغيّر».

الهند ُتطالب بوقف أعمال ال ُعنف في ميانمار

طالبت وزارة الخارجية الهندية بوقف
أعمال العنف في ميانمار ،مُعربة عن تأييدها
لالتفاق الذى كانت قد توصلت إليه رابطة جنوب
شرق آسيا آسيان باالجماع فيما يتعلق بهذا الشأن.
وقال سورابه كومار سكرتير وزارة الشئون
الخارجية الهندية  -في تصريحات صحفية
الخميس ،إن «موقفنا واضح تماما بشأن ميانمار،
ونود أن يتم وقف أعمال العنف التى تتزايد هناك
ضد المدنيين وأن يتم تشكيل حكومة ديمقراطية
 ،وسياستنا فيما يتعلق بذلك سياسة معلنة».
وأضاف «نؤيد االتفاق الذى توصلت إليه
رابطة آسيان باالجماع بشأن ميانمار ،ونود
أن تتخذ الرابطة زمام المبادرة ،وأن يتم تنفيذ
هذا االتفاق الذى يدعو إلى إنهاء فورى للعنف
فى ميانمار وأن يتم إجراء حوار بين كافة
األحزاب المعنية وتعيين مبعوث خاص ،وأن

تقدم الرابطة معونة إنسانية إلى ميانمار وأن
يزور مبعوث خاص من الرابطة
وأكد أن بالده تولى اهتماما بالعالقات مع
رابطة آسيان ،مشيرا إلى أن رئيس الوزراء
الهندى كان يشارك  -فى الماضى  -في
اجتماعات قمة الرابطة ،لكن نائب الرئيس
الهندي «جاجديب ذانخار» سيقوم بتمثيلها في
القمة المقبلة ،وسيزور كمبوديا خالل الفترة
ما بين  13 11-نوفمبر للمشاركة في القمة
الهندية مع الرابطة ،وسيحضر القمة السابعة
عشر لمجموعة شرق آسيا.
ولفت إلى أن كمبوديا تتولى حاليا رئاسة
/آسيان ،/وأنها تستضيف هاتين القمتين،
وأن وزير الشئون الخارجية الهندى « إس
.جايشانكار « سيرافق نائب الرئيس فى
هذه الزيارة.

حتى الساعات األولى من يوم األربعاء ،حيث
أجرى اتصاالت هاتفية لتهنئة أكثر من 30
مرشحا ديمقراطيا.
وحتى صباح األربعاء ،كانت سيطرة
الديمقراطيين على الكونجرس ال تزال على
المحك ،حتى أشارت النتائج إلى قوة ديمقراطية
مفاجئة بتحقيق انتصارات في سباقات رئيسية،
بينها السباق على مجلس الشيوخ في والية
بنسلفانيا.
وقد اقتنص جون فيترمان مقعدا كان يسيطر
عليه الجمهوريون في بنسلفانيا ،ويعتبر أساسيا
في آمال الحزب الديمقراطي لالحتفاظ بالسيطرة
على المجلس.
وبالرغم من انتعاش معدالت تأييد بايدن من
أدنى مستويات لها في الصيف ،يظل أقل شعبية
مع تصويت الناخبين باالنتخابات النصفية.
وحال سيطر الجمهوريون على الكونغرس ،يستعد
حلفاء بايدن لخوض معارك للحفاظ على تمويل
الحكومة والوفاء بالتزاماتها المالية ،ومواصلة
الدعم ألوكرانيا ،وحماية إنجازاته التشريعية من
مساعي اإللغاء.
وقد يعني فوز الجمهوريين ً
أيضا وصول مجموعة
من مرشحي هذا الحزب ممن يعتبرهم بايدن تهديدا
للديمقراطيين لرفضهم االعتراف بنتائج سباق الرئاسة
لعام  ،2020مما يحد النوافذ المحتملة للتعاون ويكشف
عن تحديات جديدة قبل .2024

بقلم :المطران ميالد الجاويش
مطران كندا
للروم الملكيّين الكاثوليك

«ص ِل ُبت مع المسيح»
ُ

َ
قرأت الق ّديس بولس فعليك
إذا
نفسك لكالم ّ
أقل ما يُقال
ّئ
أن تهي
َ
ٍ
فيه إنّه ّ
يهز كيانك .وقف ذات مرّ ة
واعترف أمام أهل غالطية ً
قائل:
«ص ُ
لبت مع المسيح» .عبار ٌة من
ُ
كلمات ثالث ،لك ّنها ّ
تلخص عمرً ا
مفعمًا بالنضال والوجع .كتبها بولس
إلى أهل غالطية الذين أحبّهم وأحبّوه،
مكان ما خذلوه وأوجعوه،
الذين في ٍ
ً
رسالة فيها الكثير من
فكتب لهم
َ
الغضب والحسرة .باعترافه أمامهم
لب مع المسيح»ّ ،
يؤكد لهم ّ
أن
أنّه ُ
«ص َ
الحياة ال يحياها ً
الهثا وراء سلط ٍة أو
مصلحة ،ال ليرضي أح ًدا أو ليسعى
وراء بحبوحة أو راحة ...الحياة ،مُذ
آمن ،ال يراها ّإل من منظار صليب
ّ
بالرب
يسوع ،من منظار اإليمان
يسوع« :وما أحياه اآلن في الجسد
أحياه في اإليمان بابن هللا الذي أحبّني
وبذل نفسه من أجلي» (غل .)21 :2
لم يخطر ببال بولس أن يربط إيمانه
بخير يمكن أن يُصيبه أو ببحبوبة
ٍ
يمكن أن يحصل عليها .اإليمان عنده
ليس ضمانة لصحّ ة أوفر ،وسعادة
أوسع ،ووقاية أكثر ،و َت ٍّ
رق أكبر.

ُ
لم يحاجج ّ
اضطهد ،ولم
الرب عندما
يكفر بالكنيسة عندما عاكسه اإلخوة
األقربون .أقصى ما قاله م ّر ًة ّ
إن الش ّدة
ثقلت عليه وجاوزت طاقته حتّى يئس
من الحياة ( 2كور  .)8 :1بولس آمن
فرح عندما
ولم يمنّن نفسه بالطيّباتَ .
ضحكت له الدنيا ،وصبر عندما اضط ّر
أن يشارك المسيح صليبه .عل َم جيّ ًدا ّ
أن
مصيره لن يكون أفضل من حال مريم
التي ،مع كونها أ ّم ّ
الرب« ،سيجوز
السيف في نفسها» (لو  .)35 :2ولن
يكون أفضل من حال التلميذ الذي «ما
إن يُقبل إلى خدمة ّ
الرب يجب أن يُع ّد
نفسه للمحنة» (سيراخ .)1 :2
ُ
إعالن إيمان.
«صلبت مع المسيح» هو
ُ
أيضاَّ ،
نُقرّ به ،نحن ً
كل مرّ ٍة نجابه
ً
منطقا ال يَقبلُه اإلنجيل.
في مجتمعنا
إذا اعترضك أمرٌ يخالف إيمانك،
َ
صمدت ولم تنجرف مع التيّار،
إذا
ف ِقف عندها وافتح ملء ذراعيك ُ
وق ْل
عاليًا مع بولس العظيم :وأنا ً
أيضا
أُصلب مع المسيح ،وألجل المسيح!
ما أحيا ُه اآلن في الجسد فإنّما أحياه
باإليمان بابن هللا الذي أحبّني وبذل
نفسه من أجلي.

فرنسا تستقبل سفينة إنسانية
على متنها ُ 230مهاج ًرا

قالت فرنسا ،إنه تم استقبال سفينة «أوشن فايكينج» اإلنسانية
التي تحمل على متنها  230مهاجرً ا ،بعد أن رفضت إيطاليا
استقبالها.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تصريحات
صحفية أوردتها قناة «فرانس  »24مساء اليوم الخميس ،إن استقبال
تلك السفينة سيكون استثنائيًا؛ نظرً ا ألن الركاب مكثوا  15يومًا
في عرض البحر انتظارً ا لقرار السلطات اإليطالية.
وأضاف أن الذين ال يستوفون شروط طلب اللجوء منهم ،سيتم
ترحيلهم مباشرة ،ودان وزير الداخلية الفرنسي الخيار غير المقبول
إليطاليا بعدم استقبال تلك السفينة.
من ناحية أخرى ،قررت فرنسا التعليق الفوري ،للمشروع المقرر
للصيف الستقبال  3500الجئ متواجدين حاليا في إيطاليا.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان  -في تصريحات
أوردتها قناة (فرانس  )24اإلخبارية مساء الخميس ،إن هناك
آلية أوروبية تسمح بنقل الالجئين في دول أوروبية إلى أخرى ،ال
سيما الالجئين الواصلين إلى إيطاليا ،في إطار القانون الدولي وقانون
البحار ،داعيا جميع األطراف األخرى (في هذه اآللية) ،السيما ألمانيا،
إلى تعليق خطتهم الستقبال الجئين موجودين حاليا في إيطاليا.
وأشار إلى أن فرنسا ستتخذ إجراءات «لتعزيز مراقبة الحدود» مع إيطاليا،
مبينا أنه من الواضح أنه ستكون هناك عواقب وخيمة جدا على العالقات
الثنائية بين باريس وروما.
يأتي هذا في وقت قررت فيه فرنسا استقبال سفينة «أوشن فايكينج» التي
تحمل على متنها  230مهاجرا ،بشكل استثنائي وذلك بعد أن رفضت إيطاليا
استقبالها.

أخبــار
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انطلاق الانتخابات النيابية
والمجالس البلدية في مملكة
البحرين السبت
تنطلق غدا السبت انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية
في مملكة البحرين؛ حيث من المقرر أن تبدأ مقار االقتراع في
استقبال الناخبين من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء
بالتوقيت المحلي.
وأعلنت اللجنة العليا لإلشراف على سالمة االنتخابات النيابية في
البحرين أنه ً
طبقا للقوانين المنظمة للعملية االنتخابية ،تبدأ مرحلة
الصمت االنتخابي ،وذلك قبل  24ساعة من بدء عملية االقتراع
في االنتخابات النيابية والبلدية.
ودعت إلى وجوب التزام كافة المترشحين بوقف جميع أشكال
الدعاية االنتخابية وعبر كافة الوسائل ،وذلك بدءًا من الساعة 8
من صباح اليوم.
وأكدت الحرص على ضمان توفر كل األجواء الديمقراطية
السليمة التي تسهم في إجراء انتخابات حرة ونزيهة ،وتعزيز
المشاركة اإليجابية والبناءة ،وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم
الديمقراطي عبر انتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس
البلدية وحثت الناخبين على المشاركة الفعالة في عملية التصويت
الختيار ممثليهم النيابيين والبلديين غدا السبت وذلك من الساعة
 8صباحً ا حتى  8مسا ًء
يشار إلى أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين أصدر
أمرا ملكيا بتحديد ميعاد االنتخاب والترشح لعضوية مجلس النواب.
وتقرر فتح باب الترشح يوم  5وحتي يوم  9أكتوبر الماضي على
أن تجري االنتخابات يوم السبت الموافق  12نوفمبر واإلعادة
يوم  19نوفمبر.
وتم إجراء االنتخابات في السفارات والقنصليات والبعثات
الدبلوماسية البحرينية في الخارج الثالثاء الماضي الموافق 8
نوفمبر واإلعادة  15نوفمبر.
ومن المقرر أن تُضاف نتائج االقتراع في الخارج إلى نتائج
االقتراع في المملكة المقرر إجراؤها غدا.
ويتألف مجلس النواب من أربعين عضواً يُنتخبون بطريق االنتخاب
العام السري المباشر وفقاً لألحكام التي يبينها القانون.
وتكون مدة مجلس النواب  4سنوات ميالدية من تاريخ أول
اجتماع له ،وتجرى في خالل الشهور األربعة األخيرة من تلك
المدة انتخابات المجلس الجديد.

إيران تصنع صاروخا أسرع
من الصوت

قال الجنرال اإليراني حاجي زاده ،أن إيران اخترعت صاروخا
بالستيا أسرع خمس مرات من سرعة الصاروخ الباليستي الحالي.

وأضاف الجنرال ،إن الصاروخ الذي قامت إيران بإختراعة من
نوع “هايبر سونك” وهو يتعدي سرعة الصوت و اليمكن ألي
نظام دفاعي حالى بالتصدي له ،وسوف يستغرق األمر سنوات
كثيرة لكى يكون لهذا الصاروخ نظام دفاعي مضاد .
يعرف أن صناعة الصواريخ البالستية هي ميدان تنافس بين الدول
العظمي ،ومدي سرعة وقدرة هذة
وط ّو رت بعض الدول وفي مقدمها روسيا منصات إطالق
برية متحركة مثل المركبات والقطارات ،التي يمكنها إطالق
الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ،وتمثل روسيا أقوى دول
العالم في هذا المجال.
وثمة دول أخرى تطور قدرات صاروخية واسعة ،وتقول إنها
أصبحت تمتلك القدرة على إطالق صواريخ باليستية عابرة
للقارات وأبرزها كوريا الشمالية.

هولندا ُتخصص مبلغًا ضخ ًما
لصندوق دعم أوكرانيا

خصصت وزارة الدفاع الهولندية ،مبل ًغا ضخمًا للصندوق
الدولي لدعم أوكرانيا لشراء المعدات العسكرية.
ً
ووفقا لبيان الوزارة“ :ستخصص هولندا  100مليون يورو
للصندوق الدولي لدعم أوكرانيا ،الذي تم إنشاؤه حديثا .وستستخدم
هذه األموال لتمويل المعدات العسكرية ألوكرانيا”.
يُذكر أن ً
كل من بريطانيا والدنمارك والنرويج تشارك في هذه
المبادرة.
وفي وقت سابق ،أعلنت هولندا والواليات المتحدة وجمهورية
التشيك ،تزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية ثقيلة ،و 90دبابة،
كجزء من حزمة مساعدات عسكرية بقيمة  120مليون يورو.
من ناحية أخرى ،قال مستشار األمن القومي للبيت األبيض جيك
سوليفان ،إن واشنطن ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة
ألوكرانيا تشمل أنظمة دفاع جوي ،م ً
ُضيفا “ستعلن الواليات
المتحدة اليوم عن حزمة أخرى من المساعدات األمنية ألوكرانيا،
والتي تشمل منظومات دفاع جوي مهمة مثل صواريخ هوك،
باإلضافة إلى أربعة أنظمة دفاع جوي أمريكية من طراز أفينجر
مزودة بصواريخ ستينغر”.

عباس يدعو الفلسطينيين إلى الاستعداد للتصدي
لضم أراض بالضفة الغربية

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس
أمس الخميس شعبه إلى االستعداد إلفشال
مخططات ضم أجزاء من الضفة الغربية
إلى إسرائيل ،بعد فوز اليمين اإلسرائيلي
في انتخابات الكنيست األخيرة.
وقال عباس في كلمة بثها التلفزيون الرسمي
مخاطبا الفلسطينيين الذين احتشدوا وسط
قطاع غزة إلحياء الذكرى الثامنة عشرة
لرحيل الرئيس ياسر عرفات “علينا أن
نكون جاهزين للمرحلة القادمة”.
وأضاف دون أن يشير إلى نتائج االنتخابات
اإلسرائيلية “أن نفشل مخططات الضم كما
أفشلناها من قبل… وأن نتصدى بحزم
لمحاوالت منع قيام الدولة الفلسطينية
بغزة والضفة والقدس”.
وتابع قائال “هم(اإلسرائيليون) يدركون أن
إرادة الشعب الفلسطيني ال يمكن كسرها،
ونقول لهم نحن هنا باقون ولن نرحل”.
وكان بنيامين نتنياهو ،الذي بات واضحا
أنه سيشكل الحكومة اإلسرائيلية القادمة بعد
فوزه في االنتخابات البرلمانية األخيرة،
قد أعلن عن مخططات لضم أجزاء من
الضفة الغربية إلسرائيل عندما كان
رئيسا للوزراء.
وتعهد عباس بالحفاظ على إرث عرفات
وقال “لقد سلمنا ياسر عرفات الثوابت

الوطنية ،ونحن متمسكون
بها ولن نتنازل عنها
وقلنا في وداعه العهد
هو العهد والقسم هو
القسم”.
وأضاف “لقد قلت
وبأعلى صوت أن ال
دولة في الضفة بدون
غزة وال دولة في غزة
بدون الضفة والقدس”.
وتابع قائال “لن نقبل
بأقل من دولة فلسطينية
مستقلة على حدود الرابع
من (يونيو) حزيران
لعام  67وعاصمتها
القدس الشرقية ،هذه
هي األمانة التي حملنا
إياها ياسر عرفات ونحن
أوفياء ومتمسكون بتحقيقها”.
ورحل عرفات في الحادي عشر من
نوفمبر في العام  2004بعد أن بقي
محاصرا في مقره في رام هللا سنوات،
واتهم الفلسطينيون إسرائيل بالوقوف
وراء مرضه الذي تسبب في وفاته ،بينما
لم تعترف إسرائيل بمسؤوليتها عن ذلك.
وشهدت مدينة رام هللا مسيرة حاشدة شارك

فيها اآلالف من طلبة المدارس والموظفين
والمواطنين رفعوا فيها األعالم الفلسطينية
وصور عرفات ورددوا الهتافات الوطنية.
وتوجه عدد منهم إلى مدخل مدينة رام
هللا الشمالي وألقوا الحجارة على أفراد
من الجيش اإلسرائيلي.
وقال الهالل األحمر الفلسطيني إن اثنين
من المتظاهرين أصيبا بالرصاص الحي
خالل المواجهات.

لهذا األخير مع راشد
الغنوشي وتمويل
تنظيم القاعدة عن
طريق اإلرهابيين في
ليبيا مثل عبدالحكيم
بالحاج واالرتباط
باإلخوان في مصر”.
وبيّن اليحياوي أنه
تم فتح تحقيق في
هذه القضايا وسيتم
إصدار قرارات إيداع
بالسجن وأوامر تفتيش
ضد هؤالء المتهمين
وستتم مالحقتهم دوليا.
وأضاف أن هذه
القضية انطلقت بشكوى
رفعها األمين العام للحراك ثامر بديدة في  29أبريل/
نيسان  ،2019بعد تهجيره قسريا من تونس ،حيث “قدم
خاللها كل األدلة التي تثبت تورط حركة النهضة في
العديد من القضايا اإلرهابية ،وأنها كانت محل بحث
وتحليل من المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية”.
وقال “إن توفر الشبهات الجدية واألدلة الضرورية
ساهم في قرار فتح تحقيق في هذه الشكوى ،حيث تم
ربط هذا الملف بشكوى أخرى لالجئ السياسي الليبي
البغدادي المحمودي الذي تم توقيفه في تونس بمخالفة
واضحة لالتفاقية الدولية ومعاهدة جنيف للجوء السياسي
وحقوق اإلنسان ،إلى جانب البحث في الشكاوى األخرى
ذات العالقة الموجودة لدى المحكمة الجنائية المتعلقة
بتورط قيادات من حركة النهضة”.

وطالب عباس في كلمته بإنهاء االنقسام بين
الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تسيطر
عليه حركة حماس منذ العام .2007
وقال مخاطبا المواطنين في قطاع غزة
“أنتم أعزاء على قلوبنا ،سنبقى معا
يدا واحدة حتى ننهي االنقسام ونهزم
االحتالل ،فليس لنا إال هذا الخيار وهذا
الدرب وسنمضي عليه حتى القدس ورفع
رايات فلسطين على مقدساتها”.

والبغدادي المحمودي ،هو آخر رئيس وزراء في نظام
معمر القذافي ،كان لجأ إلى تونس عقب سقوط القذافي
في  ،2011لكن الحكومة التونسية بقيادة “النهضة
اإلخوانية” استجابت لطلب ليبي بتسليم المحمودي
في قرار أثار احتجاجات واسعة من قبل أطراف
سياسية وحقوقية.
اليحياوي نبه إلى أن “الشبكة اإلرهابية التي ترتبط بها
حركة النهضة أصبحت واضحة وهي شبكة خطيرة
تمس باألمن الدولي ،وفق تعبير المدعي العام للمحكمة
الجنائية الدولية”.
واختتم حديثه بالتأكيد على فتح التحقيق وسيتم إصدار
مذكرات توقيف دولية واستدعاءات وقرارات تفتيش
وستصبح هذه القيادات والشخصيات مالحقة دوليا،
بتهمة التستر على اإلرهابيين الدوليين.

بعد فشل الجلسة الخامسة  .رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو لعقد جلسة جديدة
لانتخاب رئيس البلاد الخميس المقبل

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه
بري إلى عقد الجلسة السادسة النتخاب رئيس
جديد للجمهورية ،الخميس المقبل ( 17نوفمبر
الجاري) ،وذلك بعد إخفاق المجلس النيابي
في انتخاب رئيس جديد في الجلسة الخامسة
التي عقدت أمس.
وأسفرت نتائج الجلسة عن حصول النائب
ميشال معوض على  44صوتا ،فيما صوت
 47نائبا بورقة بيضاء وحصل عصام خليفة
على  6أصوات ،باإلضافة إلى صوت واحد
للمرشح الجديد زياد بارود وصوت واحد
للمرشح الجديد زياد حايك ،فيما صوت 7
نواب بعبارة “لبنان الجديد” ونائب بعبارة
“ألجل لبنان” وورقة ملغاة ،فيما تعذر عقد
جولة ثانية.
وينص الدستور اللبناني على فوز المرشح
الذي يحصل على اغلبية  86صوتا من بين
أصوات  128عضوا بالمجلس في الجولة
األولى لالنتخاب ،وفي حال عدم حصول أي
من المرشحين على هذا العدد ،تجرى جولة
ثانية يفوز فيها من يحصل على  65صوتا.
وكان المجلس النيابي قد عقد أولى جلساته
المخصصة النتخاب رئيس جديد للبالد في
 29سبتمبر الماضي قبل نحو  32يوما من
انتهاء والية الرئيس السابق ميشال عون ،إال
أن الجلسة تعذر فيها انتخاب رئيس جديد للبالد
لعدم حصول أي من المرشحين على النسبة
المقررة للفوز باالنتخابات ،حيث أسفرت
الجولة األولى بأولى جلسات انتخاب رئيس
جديد للجمهورية عن حصل المرشح النائب
ميشال معوض على  36صوتا فيما حصل
المرشح سليم إده على  11صوتا ،بينما صوت

 63نائبا بورقة بيضاء و 12نائبا بعبارات
رمزية وذلك من بين  122نائبا شاركوا في
الجلسة .ولم تنعقد جولة ثانية لالنتخاب في
الجلسة األولى بعدما فقدت الجلسة نصابها
القانوني حيث غادر الجلسة  37نائبا وبقي
 85نائبا فقط في حين أن النصاب القانوني
لعقد الجلسة يبلغ  86نائبا ويكتفى للفوز
فيها باألغلبية النسبية بواقع  65صوتا فقط.
وفي الجلسة الثانية – التي عقدت الخميس (13
أكتوبر الجاري) – لم تجر عملية االنتخاب
نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني النعقاد
الجلسة لحضور  71نائبا فقط من بين 128
نائبا ،فيما يتطلب انعقاد الجلسة حضور ثلثي
أعضاء المجلس بواقع  86نائبا.
وأسفرت الجلسة الثالثة – التي عقدت يوم
الخميس ( 20أكتوبر الماضي) – عن حصول
النائب ميشال معوض على  42صوتا فيما
صوت  55نائبا بورقة بيضاء ،بينما اقترع
 22نائبا ألسماء أخرى وعبارات وذلك من
بين  119نائبا شاركوا في الجلسة .وبمجرد
انتهاء الجولة األولى لالقتراع ،غادر عدد
من النواب قاعة المجلس مما أفقد الجلسة
نصابها القانوني البالغ  86عضوا ،فقرر
رئيس المجلس نبيه بري رفع الجلسة
والدعوة لعقد جلسة رابعة االثنين الموافق
 24أكتوبر الماضي.
وفي الجلسة النيابية الرابعة النتخاب رئيس
جديد للجمهورية ،تعذر انتخاب رئيس
لعدم حصول أي من المرشحين على
النسبة الدستورية المقررة للفوز بالرئاسة
في الجولة األولى لالنتخاب من بين 114
نائبا حضروا الجلسة ،حيث حصل النائب
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Parapsychologie est l'étude des événements qui ne peut être expliqué par ce que les scientifiques 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.
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Première session pour adulte 100 $
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عالء عبد الفتاح!

شكوى عمرها  3سنوات  .الجنائية الدولية تتحرك ضد «إخوان تونس»

حصار مشدد على رموز تنظيم إخوان تونس من
كل االتجاهات ،فبعد مالحقات قضائية لجرائمهم داخليا
توالت المالحقات ضدهم دوليا بتهم اإلرهاب.
قضائيا في الداخل التونسي تشمل جرائم إرهابية
وفسادا ماليا وتبييضا لألموال وتآمرا على أمن البالد،
قبل إعالن حراك  25يوليو المساند للرئيس التونسي
قيس سعيد عن تعهد المحكمة الجنائية الدولية بنظر
شكوى رفعها أمينه العام ضد حركة النهضة بعد أن
أثبت وجود عالقة بين الحركة والجماعات اإلرهابية.
المتحدث الرسمي باسم حراك  25يوليو ،حاتم اليحياوي،
قال الخميس إن الحراك رفع قضية لدى المحكمة الجنائية
الدولية ضد حركة النهضة اإلخوانية وتم قبولها في
الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وبحسب اليحياوي فإن تقريرا صادرا عن المدعي
العام للمحكمة الجنائية الدولية أثبت وجود عالقة بين
حركة النهضة والجماعات اإلرهابية ،وعلى رأسها
المتطرف أبو بكر البغدادي بواسطة شبكة منتشرة في
تونس ومصر وليبيا وسوريا وأوروبا.
وأكد حاتم اليحياوي ،أن قائمة المتهمين شملت كال
من راشد الغنوشي والرئيس التونسي األسبق المنصف
المرزوقي ورئيس الحكومة األسبق اإلخواني حمادي
الجبالي ووزير الداخلية السابق ورئيس الحكومة األسبق
اإلخواني علي العريض.
وتشمل قائمة المتهمين كذلك تورط قضاة سامين في
التستر على هذه الملفات من بينهم سفيان السليطي
وبشير العكرم إلى جانب العديد من األسماء األخرى،
وفقا للمتحدث الرسمي باسم حراك  25يوليو.
وأوضح أن هذه األسماء “ثبت تمويلها لقيادات إرهابية
على غرار أبو بكر البغدادي ووجود عالقة واضحة

أضواء

ميشال معوض على  39صوتا فيما صوت
 10نواب لمرشح جديد وهو عصام خليفة،
كما صوت  50نائبا بورقة بيضاء و13
نائبا بورقة عليها عبارة “لبنان الجديد”
باإلضافة إلى ورقتين ملغاتين .وبمجرد

انتهاء الجولة األولى لالنتخاب ،غادر
عدد من النواب قاعة الجلسة مما أفقدها
النصاب القانوني الالزم لعقد جولة ثانية
لالنتخاب يفوز فيها من يحصل على 65
صوتا فقط.

مصر بلد األمن واألمان ترعى أبنائها وتحنو عليهم  ،ولكن
بعض أبنائها اليعرفون مكانتها وقدرها ومن بين هؤالء عالء
عبد الفتاح الذي أفرزته ثورة  25يناير  2011والتي أخرجت
الكثيرين من الذين يعيشون على أرضها ويتمتعون بخيراتها
وبدال من أن يردون لها الجميل تراهم يريدون أن ينزلوا بها فتكاً
ً
ويحاولون تدمير كل مؤسساتها التي تعتبر أهم أركانها ولوالها
لباتت مصر مرتعاً للفوضى واإلرهاب!
وهذه األيام يعقد مؤتمر قمة المناخ في مصر والذي يجمع قادة
من جميع أنحاء العالم لمناقشة أثار التغيير المناخي ومحاولة
إيجاد الحلول إليقاف والحد من الكوارت الطبيعية التي تضرب
العالم يوماً بعد يوم  ،وينتهز البعض هذا الحدث المهم ويحاول
أن يؤثر عليه باألفتراءات واألكاذيب حتى يفشل وحتي يشوهوا
صورة مصر أمام العالم  ،فيتكلمون عن من لُقب بالناشط
السياسي عالء عبد الفتاح المسجون حالياً بعد أحكام صدرت
ضده على خلفية إتهامه بالتحريض واألشتراك في التعدي على
أفراد القوات المسلحة والتظاهر والتجمهر وتكدير األمن والسلم
العام في أحدا ث ماسبيرو والتي أسفرت عن مقتل  25قبطي .
وبجوار مؤتمر قمة المناخ المنعقد في شرم الشيخ يعقد مؤتمراً
لإلفراج عن عالء عبد الفتاح تنظمه أخته سناء عبد الفتاح وأنا
شخصياً أتعجب من الذين يتهمون مصر بالقمعية وفي نفس
الوقت تسمح بعقد مؤتمر لإلفراج عن أحد المتهمين بقضاياً
كثيرة!
وقد أبدت السيدة نهاد أبو القمصان مدير المركز المصري
لحقوق المرأة التي حضرت هذا المؤتمر عن تعجبها من طريقة
إدارة سناء عبد الفتاح للمؤتمر قائلة مش عاوزين يسمعوا غير
صوتهم وفي استراتيجية غير مفهومة وتتهمها بأن مارست
إرهاباً فكرياً ضدها!
وهناك فيديوهات لعالء عبد الفتاح يسب فيها المرأة بألفاظ
خارجة وهناك تويتات مدونة له أيام ثورة  25يناير  2011يقول
فيها على لسانه  :لوال حرق األقسام ما كانتش الداخلية هتتربي ..
حرق األقسام كان أسلوب تأديبي سلمي ً
بدال من ذبح كل الضباط
علناً!!! وهناك تويتة أخرى كتب فيها عالء لو طهروا وزارة
الداخلية وأتوا لنا أجدع دستور وأتوا بحاكم دستوري منتخب
وكتبوا أحسن قانون تظاهر في الدنيا برضه مش ملتزم بيه !..
تحيا مصر حرة أبية ويسقط عالء عبد الفتاح وكل الخونة الذين
كانوا يحلمون بإسقاط مصر .
youssef.zemokhol@yahoo.com

رصاصة طائشة تخترق جسم طائرة
ركاب لدى هبوطها في مطار
بيروت دون إصابات

أكدت شركة طيران الشرق األوسط اللبنانية (شركة الطيران
الوطنية) أمس الخميس أن رصاصة طائشة اخترقت ،بعد
ظهر الخميس ،جسم طائرة تابعة لها لدى هبوطها في مطار
رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت ،موضحة
أن الطائرة نجحت في الهبوط بسالم وال إصابات.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت ،في تصريح
صحفي ،أن رصاصة طائشة أصابت الطائرة العائدة من األردن،
ً
مضيفا أن مطار بيروت يواجه هذه األزمة دائمًا إضافة إلى
أزمة الطيور التي تشكل خطرً ا على حركة الطيران.
ويعاني لبنان من ظاهرة الرصاص الطائش وإطالق النار
عشوائيًا في مختلف المناسبات واالحتفاالت ،وسط مبادرات
عديدة لوقف هذه الظاهرة.

أخبــار

Vendredi 11 novembre 2022
الجمعة  11نوفمبر 2022

بقلم :تيماء الجيوش

كسر سقف الرخام
BREAKING THE MARBEL CEILING

نعلم تماماً و كذلك معظم النساء اللواتي تعملن في التشريع
و السياسة أن هناك جانب للعمل السياسي يُقارب المخاطرة
و يتجاوز أحيانا خطوطاً حمراء إن كان تهديداً  ،إعتداءً ،أو
ً
أغتياال.
أنا سأبقى ألنني أريد أن تقتدي بي النساء األخريات  .هذا ما
ذكرته السيدة نانسي بيلوسي في معرض أحد لقاءاتها مع
اإلعالم  .هي كسرت سقف الرخام و تجاوزته لم تدعه يمنعها
من عملها السياسي و قيادتها له .
نانسي بيلوسي ،المرأة  ،رئيسة الكونغرس األمريكي ،
ً
تعرضا للتهديد و الوعيد بل
و النائبة ُتع ُّد الهدف األكثر
واالعتداء  .وما وقع مؤخراً
هجوم على منزلها كان
من
لها
ٍ
يستهدفها شخصياً لم يجانب هذه الحقيقة  ،التقارير المختلفة
ذكرت أن المعتدي كان يصرخ أين هي نانسي؟ هو ذات
الصراخ حين هو ُِجم الكونغرس في السادس من كانون الثاني
 ٢٠٢١أين هي نانسي؟
هذه المرة وللمصادفة كانت غائبة عن منزلها فوقع االعتداء
على زوجها ( ضربتان على أعلى الرأس بالمطرقة)
المعتدي قال في التحقيق أنه أراد أن يأخذها رهينة و يستجوبها
فإن لم تقنع ُه أجوبتها كان سيحطم ركبتيها بالمطرقة .لكن
ولسبب تواجدها في والية ثانية ذلك اليوم ،لم يستطع تنفيذ
خطته  ،لم يجدها المعتدي بل وجد زوجها بول بيلوسي فقام
باالعتداء عليه عوضاً عن ذلك .بوحشية الوصف هذه هكذا
ما كان قد حدث .مجموعة من المعلومات المُضللة   �Misin
formation
ً
رجل بريء و األهم
بحياة
تودي
أن
في
سببا
تكون
كادت أن
ٍ
أنها بالدرجة األولى موجهة ضد إمرأة عملت من أجل
ً
رجاال و نساءً .مجموعة من المعلومات المُضللة لم
الجميع
تقدم من شيء و ال يُحتسب لها سوى إساءتها للديمقراطية ،
إثارة الشكوك حول نزاهة نظام االنتخاب الذي هو عماد النظم
الديمقراطية و رفع سوية العنف إلى درجة اإليذاء و القتل .
السيدة نانسي بيلوسي ُولِدت ألبوين أمريكيين كاثوليكيين من
أصول إيطالية في بالتيمور والية ميريالند.
ٍ
والدها توماس اليساندرو Thomas D’Alesandro Jr .
ً
نائبا في الكونغرس
عمل في المجال السياسي و كان
األمريكي .درست نانسي القانون  ،تزوجت و انجبت خمسة
أطفال خالل ستة سنوات  ،عندما قررت دخول المُعترك
السياسي  ،كانت تعلم يقيناً أن دورها كأم قد منحها الكثير من
القوة وهي غالباً ما تمازح بشأنه و تشير اليه بفخر من حيث
أن مهام المرأة األم ال تنتهي و ال حصر فهي الدبلوماسية
و المربية و السائقة و الممرضة و المعلمة …الخ .نجحت
بيلوسي في أن تكون نائبة في الكونغرس األمريكي.
كان هذا في انتخابات العام  ١٩٨٧وحينها كان عدد النساء
النائبات في الكونغرس األمريكي  ٢٤نائبة فقط و في ظل
ترحيب يُذكر بالنساء اللواتي يتقدمن للعمل في المجالين
عدم
ٍ
السياسي و التشريعي.
بيلوسي جلبت معها أمران هامان من تراثها العائلي ،
اإلنساني  ،السياسي  ،أولهما أن تهتم بعدد أصوات الناخبين
و كم بلغ أو يبلغ و ثانيهما و هو األهم أن تستمع الى قاعدتها
بعمق و احترام.
االنتخابية
ٍ
استمرت في العمل لعقو ٍد دون هوادة و ما يُحتّ ُم عليها ذلك
اتصال مباشر مع قاعدتها االنتخابية مؤ ِثر ًة
من أن تكون على
ٍ
أصواتهم و اقتراحاتهم .
و كسابقة هي أول إمرأة في تاريخ الواليات المتحدة تصبح
رئيسة للكونغرس  .speaker houseما بعد الهجوم على
منزلها  ،غالبت دموعها أكثر من مرة في لقائها يوم االثنين
 ٧تشرين الثاني /نوفمبر على قناة ال CNN Anderson
Cooper 360
كانت كما هي إمرأ ًة ُصلبة متوازنة ذات خبرة ال يضاهيها
فيها أحد  ،تعلم تماماً أن السياسة معترك صعب  ،وتدرك
أن العديد ينظر الى تجربتها و انها باتت نموذجاً للعديد من
النساء  ،أكدت السيدة بيلوسي أنه آن األوان للتعافي مما
سياسي حاد  ،وأن هذا
انقسام
تمر به الواليات المتحدة من
ٍ
ٍ
ً
عمال مناطاً بالديمقراطيين و الجمهوريين على ح ٍد
األمر هو
ً
سواء  ،وان الديمقراطية ليس مكانا لمثل هذه االعتداءات .و
عرَّ فتها بأنها:
A democracy is freedom to vote in free and
fair elections
ثم تابعت القول أن ما تريده حقاً هو حزب جمهوري قوي.
لت عن أثر ما حدث على عملها لم تنفي نفياً قاطعاً
عندما سُ ِئ ْ
أثره و نتائجه لكنها كانت كما هي و كما عهدها ناخبوها
فخورة بعملها وما أنجزته كإمرأة و نائبة ال أحد يستطيع أن
ينال من ذلك ،ففي المجال التشريعي هي رئيسة المجلس
التشريعي األمريكي ( الكونغرس) و هو يلي مباشرة منصب
الرئيس  ،و هي كانت أول من اعتلى هذا المنصب ممهد ًة
الطريق لمن يليها من النساء  ،دافعت عن المرأة و حقوقها
و دعمت دخول النساء السياسة من كافة أطيافهم المختلفة
وبأن يكون التمثيل متساوياً في المجلس ً
التشريعي ال سيما
نساء االقليات  .أك ّد ْت أن التنوع أساسي و أن جلوس المرأة
بمشاركتها السياسية ستثري كماً و نوعاً.
“It’s not that we’re saying that women are
better than men. The beauty is in the mix. You
have to have diversity of opinion at the table,
whether it’s men and women, people of color,
”.young people
أضف على ذلك وعندما كان النقاش على أش َّد ِه و ال يتمتع
الحزب الديمقراطي بأغلبية في العام  ٢٠١٠كانت هي من
أص َر على ما يُعرف اليوم بقانون  .Obama careبتمريره
ّ
و التصويت عليه في المجلس و نجحت بذلك .رأت أن نجاح
المرأة يعني نجاح مجتمع ووطن بأكمله .و تجد في تمثيل
ناخبيها شرفاً عظيماً يسبق ما عداه
Greatest honor I have, though, is to represent
the people of San Francisco. To walk on the
Floor of the House – every time I walk on, I
think, «They chose me to be the one to speak
»for them
ما بقي في حوزة السؤال هو تأثير ما يشابه هذا العنف
الذي وقع على قرار العديد من النساء في ولوج العمل
السياسي ؟ لعل الجواب المختصر هو من يؤمن بالديمقراطية
و يعمل الجلها يعلم حق العلم أن هذا لن يثني أحداً من
التقدم و االنخراط في الشأن السياسي  ،هي مسألة قيم ،هي
مسألة خيار أن تكون وأن تعمل  .الديمقراطية هي مسألة
كرامة إنسانية  .السيدة بيلوسي سيدة التشريع  ،كنت وال
ً
نموذجا للقيادة  ،للمرأة  ،للقيم المدنية  ،للدفاع عن
زلت
ً
الديمقراطية ،لك تُرفع القبعات دوما .ا
أسبوع سعيد لكم جميعاً.

الرئيس السيسي يتفقد فعاليات المنطقة الخضراء ويلتقي أعضاء اللجنة المنظمة
ويشاركهم في مارثون للدراجات
القاهرة /فرج جريس :تفقد الرئيس عبد
الفتاح السيسي ،صباح أمس الخميس،
الفعاليات المُقامة بالمنطقة الخضراء في
مؤتمر قمة المُناخ ( ،)COP27والمُنعقد
في مدينة السالم “شرم الشيخ”.
وشارك الرئيس السيسي في ماراثون
ركوب الدراجات مع مجموعة من الشباب
المشارك في المؤتمر ،إلرسال رسالة
للعالم حول أهمية الحفاظ على البيئة ،حيث
يوجد بالمنطقة الخضراء عدد من األنشطة
الرياضية الصديقة للبيئة مثل الدراجات
الكهربائية وغيرها من األنشطة.
كما توجه الرئيس السيسي لزيارة شباب
اللجنة المنظمة والتعرف علي دور غرفة
العمليات المركزية التي تديرها اللجنة المنظمة
لمنتدى شباب العالم ،والتي تتولى مسؤولية
تنظيم العمليات التنظيمية واللوجستية لمؤتمر
( ،)COP27واستمع سيادته لشرح مسؤولي
اللجنة المنظمة حول الخطط واألعمال التي
تم تنفيذها في قمة المُناخ ،ومستوى القدرات
واإلمكانات الفنية والتنظيمية للشـباب المُتطوع،
عالوة على تقدير سـريع للموقف التنظيمي

الحالي للمؤتمر .وحرص الرئيس السيسي
على التحدث مع الشباب المتطوع وأعضاء

اللجنة المنظمة ،وقد عبر عن إيمانه وثقته
بقدرات الشباب المصري ،ووجه الشكر

والتقدير للشباب المتطوع على الصورة
العالمية المشرفة التي يقدمونها عن مصر

خالل قمة المُناخ والعديد من الفعاليات الدولية
ً
سابقا.
التي شاركوا في تنظيمها

على هامش ( . )COP27وزيرة البيئة توقع مذكرة على هامش ( . )COP27مدبولي يشهد مراسم توقيع
تفاهم مع الجانب المغربي فى مجال حماية البيئة مذكرة تفاهم بشأن تحويل المؤسسات الحكومية
إلى مؤسسات ذكية
والتنمية المستدامة

القاهرة /فرج جريس :وقعت ياسمين
فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزراي
ومبعوث مؤتمر المناخ  COP27وليلي
بنعلي وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية
المستدامة بالمملكة المغربية امس الخميس
مشروع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر
العربية والمملكة المغربية لتعزيز التعاون
فى مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة
وذلك على هامش قمة مؤتمر المناخ
 COP27المنعقدة بمدينة شرم الشيخ.
أكدت وزيرة البيئة أن توقيع مذكرة التفاهم
يأتي فى إطار إيمان البلدين العربيين
الشقيقين بضرورة تضافر الجهود العربية
المشتركة على المستوى الوطني والعربي
لحماية البيئة ،ورغبة كل منهما في توطيد
أواصر األخوة والمحبة بينهما في إطار
تعاون مشترك في المجال الفني لحماية
البيئة ،وإدراكاً منهما بتشابه المشاكل
البيئية ذات الطابع الفني في المؤتمرات
والمحافل البيئية الدولية واإلقليمية بما يخدم
مصالحهما لبلوغ الهدف النبيل في إطار
التعاون المشترك ،معربة عن سعادتها
بالتعاون مع الوزيرة المغربية فيما يخص
مبادرة المخلفات  ٥٠لعام .٢٠٥٠
وأوضحت وزيرة البيئة أن مذكرة التفاهم

تعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين في
عدد من المجاالت البيئية تشمل اإلطار
المؤسسي والتشريعي للبيئة والتنمية
المستدامة ،تقييم األثر البيئي للمشروعات،
التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية
وتطوير الطاقات المتجددة ،التدبير المندمج
للمناطق الساحلية ومكافحة التلوث البحري،
إضافة إلى اإلدارة المتكاملة للمخلفات
الصلبة والخطرة العابرة الحدود بجميع
أنواعها ،والتدبير المندمج للمحميات
الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي وإعادة
تأهيل النظم البيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن مجاالت
التعاون المشترك بين البلدين يتضمن
أيضا التخطيط البيئي للتنمية المستدامة
للمناطق الحضرية والقروية ،مؤشرات
البيئة والتنمية المستدامة ،التربية البيئية
من اجل التنمية المستدامة ،إضافة إلى
التكنولوجيا الحديثة واالبتكار البيئي،
واالقتصاديات البيئية واالستثمار في
المشروعات البيئية ،فضال عن مجاالت
أخري تتعلق بحماية البيئة.
وتابعت وزيرة البيئة والمنسق الوزراي
ومبعوث مؤتمر المناخ  COP27أن تنفيذ
أنشطة التعاون المشتركة تأتي من خالل

تبادل الزيارات بين المسئولين والخبراء
الوطنين في إطار بعثات أو دورات
تدريبية ،وتبادل المعلومات البيئية والوثائق
والنشرات بصفه دورية ،وتشجيع الشراكة
على مستوى الخبراء الفنيين وبين جميع
األطراف التي تعمل في مجال حماية البيئة
بين البلدين ،وتنفيذ دراسات ومشروعات
بيئية مشتركة ،إضافة إلى تبادل الخبرات
واإلطالع على االستراتيجيات والسياسات
البيئية في البلدين ،وتنسيق المواقف بين
البلدين من خالل الحضور والمشاركة في
المؤتمرات والفعاليات اإلقليمية والدولية
وتبادل اآلراء في اجتماعات جامعة
الدول العربية ،وجمعية األمم المتحدة
للبيئة وباقي المنظمات الدولية الرسمية
والغير رسمية (منظمات المجتمع المدني
المعنية بشئون البيئة).
من جانبها أكدت ليلي بنعلي وزيرة االنتقال
الطاقي والتنمية المستدامة على عمق
العالقات الثنائية بين جمهورية مصر
العربية والمملكة المغربية فيما يخص
الحفاظ على البيئة ،والتنسيق فيما يخص
مؤتمر التنوع البيولوجي القادم بمونتريال
بكندا ،إضافة إلى المشروعات القائمة بين
البلدين فى مجال حماية البيئة.

القاهرة /فرج جريس :شهد مصطفى
مدبولي ،رئيس مجلس الوزراء ،امس
الخميس؛ مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين
كل من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات ،وشركة “هانويل” مصر،
وذلك بشأن تحقيق التميز التشغيلي
الرقمي المستدام للمؤسسات الحكومية
المصرية وتحويلها إلى مؤسسات ذكية
تعتمد على التكنولوجيا الحديثة الصديقة
للبيئة ،وذلك على هامش فعاليات قمة
المناخ  ،COP27المنعقدة حاليا بمدينة
شرم الشيخ ،وذلك بحضور عمرو
طلعت ،وزير االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات.
ووقع مذكرة التفاهم المهندسة غادة لبيب،
نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات لشئون التطوير المؤسسي،
والمهندس خالد هاشم ،رئيس شركة
“هانويل” لشمال إفريقيا.
وأشار رئيس الوزراء عقب توقيع
مذكرة التفاهم إلى أنها تأتي في إطار
تنفيذ خطط الدولة للتطوير المؤسسي
الرقمي المستدام للمؤسسات الحكومية،

وذلك تحقيقاً للتميز التشغيلي لها ،وبما
يضمن االستدامة اإلدارية والبيئية،
وصوال إلى جهاز إداري كفء وفعال
يحسن إدارة موارد الدولة ،ويتسم
بالشفافية والنزاهة والمرونة ،ويعلي
من رضا المواطن ،تنفيذاً لتوجيهات
الرئيس عبد الفتاح السيسي ،رئيس
الجمهورية ،في هذا الصدد.
وأوضح وزير االتصاالت أن مذكرة
التفاهم تستهدف التعاون المؤسسي
المشترك بين الوزارة وشركة “هانويل”
مصر ،لتحويل المبنى الجديد لديوان عام
محافظة جنوب سيناء ،ومبنى مستشفى
شرم الشيخ ،إلى مبان ذكية مستدامة
لتحقيق أعلى معدالت الفاعلية ،وتقليل
معدالت إهدار الطاقة للمباني ،من خالل
المساهمة في تحقيق التميز التشغيلي،
وبما يضمن االستدامة اإلدارية والبيئية
للمؤسسات الحكومية.
وأشارت غادة لبيب إلى أنه بموجب
مذكرة التفاهم ،سوف يتم تنفيذ نموذج
تجريبي للمشروع بمدينة شرم الشيخ،
لتحويل المبنى الجديد لديوان عام

محافظة جنوب سيناء ومبنى مستشفى
شرم الشيخ إلى مبان ذكية مستدامة
باالعتماد على التقنيات الحديثة ال سيما
الذكاء االصطناعي وتحليل البيانات.
كما أضافت أنه سيتم دراسة إمكانية
تعميم تكنولوجيا المباني الذكية على
مختلف المؤسسات الحكومية المصرية
في ضوء مخرجات ونتائج تنفيذ النموذج
التجريبي للمشروع بمدينة شرم الشيخ،
لزيادة الفاعلية وتقليل إهدار الطاقة ،بما
يضمن التميز التشغيلي الرقمي المستدام
لها ،ويسهم في خلق نموذج عمل يتواكب
مع التوجه العالمي نحو التحول األخضر
وخفض االنبعاثات الكربونية من خالل
تبني تكنولوجيا صديقة للبيئة.
وأعرب خالد هاشم ،عن سعادته بتوقيع
مذكرة التفاهم على هامش فعاليات
قمة المناخ  ،COP27مشيراً إلى أنه
بتنفيذ مشروع التميز التشغيلي للمباني
المستهدفة بمدينة شرم الشيخ ،سيسهم
ذلك في تحسين بيئة العمل ،وكفاءة
استخدام الطاقة ،وخفض االنبعاثات
الكربونية.

«السياحة» تشارك بجلسة عن السياسات والاستراتيجيات المشتركة لتعزيز خطط مواجهة التغير المناخي

القاهرة /فرج جريس :شاركت الدكتورة نشوى طلعت
مستشار وزير السياحة واآلثار للسياحة المستدامة،
امس الخميس ،في جلسة نقاشية عن السياسات
واالستراتيجيات المشتركة لتعزيز أنشطة وخطط
مواجهة التغير المناخي في قطاع السياحة ،والتي
عُ قدت في المنطقة الزرقاء على هامش انعقاد مؤتمر
األطراف السابع والعشرين التفاقية األمم المتحدة
لتغير المناخ  COP 27والذي تستضيفه حالياً مصر
بمدينة شرم الشيخ ويستمر حتى  18نوفمبر الجاري.
وقد ألقت الدكتورة نشوى طلعت مستشار وزير
السياحة واآلثار للسياحة المستدامة كلمة رحبت
خاللها بالحضور كافة في مدينة شرم الشيخ ،معربة
عن سعادتها بالمشاركة في مثل هذا الحدث الهام الذي
يعد فرصة لقاء بين العديد من المتخصصين والخبراء
في مجال السياحة المستدامة.
وأشارت الدكتورة نشوى طلعت إلى أن مصر وضعت
مفهوم االستدامة كعنصر استراتيجي رئيسي لتحقيق
مزيد من التنمية والنمو ،مستعرضة جهود وزارة
السياحة واآلثار في مجال السياحة المستدامة ،حيث
أن استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة ترتكز على
تحقيق استدامة في السياحة والنشاط األثري في مصر
بما يتماشى مع أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
ومع األهداف الوطنية لخطة التنمية المستدامة لمصر
.2030
وأشارت إلى “وحدة السياحة الخضراء” ()GTU
التي أنشأتها الوزارة في عام  2014لتساهم في بناء
القدرات المؤسسية داخل الوزارة والتنسيق مع شركاء
المهنة من القطاعين العام والخاص لدفع التحول نحو
األخضر وتطبيق جميع جوانب االستدامة البيئية
واالقتصادية واالجتماعية.
وتحدثت أيضاً عن برنامج “”Green Star Hotel
الذي يعتبر أحد شهادات االعتماد البيئي المصممة
خصيصاً لقطاع الفنادق في مصر وتشمل المعايير
المعترف بها دوليًا ،والذي يهدف إلى تمييز المنشآت
الفندقية التي تطبق معايير االستدامة والتي سترفع

من قدرة قطاع السياحة المصري على تلبية الطلب
المتزايد على األنشطة السياحية المستدامة مع تعزيز
القدرة المحلية على مواجهة تحديات تغير المناخ،
موضحة أن أكثر من  40٪من هذه المعايير تتعلق
باستخدام التكنولوجيا والتقنيات المختلف لتقليل استهالك
الطاقة والمياه والتي ترتبط بشكل مباشر على تقليل
انبعاثات غازات االحتباس الحراري ،موضحة تبني
مصر أيضاً لمبادرة “الزعانف الخضراء” Green
 Finsوالتي تعطي شهادة تفيد تطبيق مجموعة من
المعايير البيئية للمساعدة في حماية الشعاب المرجانية
من اآلثار السلبية المرتبطة باألنشطة السياحية ،الفتة
إلى أن هذه المبادرة تعتبر برنامج االستدامة الوحيد
المعترف به دولياً لمراكز الغوص والغطس.
وأكدت على أن رأس المال البشري يعتبر محوراً رئيسياً
للتحول نحو األخضر ،مشيرة إلى أنه تم تصميم وتنفيذ
برنامج لبناء القدرات لتعزيز الوعي والمهارات الفنية.
كما تحدث خالل الجلسة النقاشية Zoritsa Urosevic
المدير التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية (،)UNWTO
و Ovais Sarmadنائب السكرتير التنفيذي لألمم
المتحدة لتغير المناخ ( ،)UNFCCCوKhalida
 Bouzarاألمين العام
المساعد لمدير المكتب
اإلقليمي للدول العربية
ببرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي .UNDP
كما شارك في حضور
ا لجلسة من ا لو ز ا ر ة
وزير مفوض داليا عبد
«صالون سعيد»
الفتاح المُشرف العام
يسعد إدارة  Salon Said Habouriللسيدات و Esthétique Antoinette
على العالقات الدولية
واالتفاقيات بالوزارة،
أن تستقبل عمالئها الكرام طوال أيام األسبوع ما عدا األحد واألثنين على عنوانها الكائن في:
والدكتورة سها بهجت
345, boul. Chomedey, Local - 3, Laval Qc. H7V 3S7
مستشار الوزير لشئون
للحجز واالستعالم Tel.: 514 332-6333:
ا لتد ر يب و ا لمتحد ث
الرسمي باسم الوزارة.
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أخبار ومقاالت
بقلم :عبدهللا الديك

شعر :نسرين حبيب

مصر الغالية ام الدنيا …
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بقلم :
سناء سراج

يلومونين الناس عىل حبك
يقول الناس إنك خنت عهدي ومل تحفظ هواي ومل تصني ..
يعايرنني بحبك ومبدى شوقي وحنيني الدائم إليك..
يقولون انني احبك اكرث مني ..
نعم ..أحبك أكرث مني ..
وكيف ال وانت اول نبضة تدق يف احشايئ ..
وكيف ال  ..وأنت قطعة خلقت من ثنايا فؤادي..
وكيف ال  ..وأنت أول من رأيته بعني قلبي ..
وكيف ال ..وأنت أول من احتضنه صدرى ..
وحمته ضلوعي واشبعته ذايت حبا وحنانا ..
هل للمتيمم أن يستقيل من حب حبيبه ..
هل للعاشق أن ينىس عشق روحه ..
هل لألم أن تنىس أو تتغافل  ..عن ولدها ..
وفلذة كبدها ..
والله ياعمري يا عمرو ويا عمورى ..
والذي اسمك يشبه حروف عمرى ..
واستمد منه الحياة ..
لن يفغل قلبي وال عقيل عن التفكري فيك ما حييت ..
يف كل عمرى الفائت والقادم حتى أخر أنفايس ..
واذا كان قلبك دق المرأة غريي ..
وسكن فؤادك حبيب ًة غريى ..
فأنا والله اريض ..بطيب خاطر
ألن عشق الحبيب والرفيق ..
مذاقه غري عشق االم واالبن واالصدقاء ..
فسبحان من خلق كل أنواع الحب لتدق له قلوبنا ..
وسبحان من جعل الغالوة أنواع
وكل حب له مذاقه ورونقه ..
وإذا كان فراق يوسف ومريم مؤمل وموجع
فهم ما زالوا يف قلبي قاطنني..
ونعم الله عليا ال احصيها ..
فعندي عمرو ومحمد ومروان..
هم فلذات كبدي ورونق حيايت وأنفايس
التي استنشقها لتحييني..
فليبارك الله فيكم و يحفظكم و يرعاكم
و يحميكم
يا أعز الناس عندي واغالهم ..

العالناتكم في الرسالة
(450) 972-1414

(514) 961-0777 /

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

الي هؤالء الخونة الذين يريدون للوطن مصر
الغالية كل الشر …
الي هؤالء الذين يحشدون الهمم لدماره  ..ويدعون
اآلفاقين لنشر النار في دياره ..
من انتم وكم عددكم ؟؟ ..وما هي نياتكم
ماذا تدبرون  ..يا حاقدون …
اليوم … ١١/١١سيكون اعالن الماليين … انهم
وراء القائد سائرين..
والي جحوركم مقبورين…
اهديكم القصيدة التي منعت من النشر”
“مسافرون”
ألقاها الشاعر الدمشقي نزار قباني في مهرجان
المربد الخامس في بغداد عام  1985وقد أحدثت
ضجة كبيرة داخل األوساط األدبية لجرأتها في
حينها ،وتم التعتيم والتشويش عليها و منعت من
الصدور على الصحف العراقية وقنوات اإلعالم...
كانوا ينتظرون من نزار قصيدة مدح على غرار
الشعراء السابقين ،فكانت القصيدة عكس ذلك،
قصيدة تتكلم عن الواقع المرير الذي مر ويمر بنا،
رحم هللا نزار
“مسافرون
مسافرون نحن فى سفينة األحزان
قائدنا مرتزق
وشيخنا قرصان
مواطنون دونما وطن
مطاردون كالعصافير على خرائط الزمن

مسافرون دون أوراق..وموتى دونما كفن
نحن بغايا العصر
كل حاكم يبيعنا ويقبض الثمن
نحن جوارى القصر
يرسلوننا من حجرة لحجرة
من قبضة لقبضة
من مالك لمالك
ومن وثن إلى وثن
نركض كالكالب كل ليلة
من عدن لطنجة
ومن طنجة الى عدن
نبحث عن قبيلة تقبلنا
نبحث عن ستارة تسترنا
وعن سكن
وحولنا أوالدنا احدودبت ظهورهم وشاخوا
وهم يفتشون في المعاجم القديمة
عن جنة نظيرة
عن كذبة كبيرة… كبيرة
تدعى الوطن
أسماؤنا ال تشبه األسماء
فال الذين يشربون النفط يعرفوننا
وال الذين يشربون الدمع والشقاء
معتقلون داخل النص الذى يكتبه حكامنا
معتقلون داخل الدين كما فسره إمامنا
معتقلون داخل الحزن..وأحلى ما بنا أحزاننا
مراقبون نحن فى المقهى..وفى البيت

عادل عطية

وفى أرحام أمهاتنا لساننا..مقطوع
ورأسنا..مقطوع
وخبزنا مبلل بالخوف والدموع
إذا تظلمنا إلى حامى الحمى قيل لنا :ممنـــوع
وإذا تضرعنا إلى رب السما قيل لنا :ممنوع
وإن هتفنا..يا رسول هللا كن فى عوننا
يعطوننا تأشيرة من غير ما رجوع
وإن طلبنا قلماً لنكتب القصيدة األخيرة
أو نكتب الوصية األخيرة قبيل أن نموت شنقاً
غيروا الموضوع
يا وطنى المصلوب فوق حائط الكراهية
يا كرة النار التى تسير نحو الهاوية
ال أحد من مضر..أو من بنى ثقيف
أعطى لهذا الوطن الغارق بالنزيف
زجاجة من دمه و بوله الشريف
فال بنو (  ) ...يعرفوننا ..وال بنو قحطان
وال بنو ربيعة ..وال بنو شيبان
وال بنو ‘لينين’ يعرفوننا ..وال بنو ‘ريجان’
يا وطنى ..كل العصافير لها منازل
إال العصافير التى تحترف الحرية
فهى تموت خارج األوطان”
احمد ربك  ..إنك في مصر  ..الغالية  ..حماها هللا
من كل شر
تحيا مصر  ..تحيا مصر… تحيا مصر

األوليغارش الروس ..بريطانيا تجمد أصوال بأكثر من  20مليار دوالر
جمدت بريطانيا أصوال بنحو  18مليار جنيه
استرليني بحوزة األوليغارشي الروس وأفراد آخرين
وشركات خاضعة لعقوبات بسبب حرب موسكو في
أوكرانيا.
وكشفت أحدث أرقام لوزارة الخزانة البريطانية،
الخميس ،فقد بلغت األصول الروسية التي جمّدتها لندن
في إطار عقوباتها على موسكو بعد األزمة األوكرانية
 18.4مليار جنيه استرليني ( 20.9مليار دوالر).
وترى لندن أن المبلغ يبيّن “محورية دورها في مواجهة
روسيا بسبب حربها في أوكرانيا” ،مشيرة إلى أن هذا
المبلغ يزيد بنحو  6مليارات جنيه استرليني عن جميع
برامج العقوبات البريطانية األخرى.
والعقوبات المفروضة على روسيا باالشتراك مع حلفاء
المملكة المتحدة “تستهدف  1200شخص وأكثر من 120
كيا ًنا ،وتُجمّد أصول  19مصرفاً روسياً ...منذ بدء الحرب
الروسية األوكرانية”.
وبحسب الخزانة البريطانية “جُ ِّمدت  60بالمئة من
احتياطيات (موسكو) من العمالت األجنبية وانهارت
الصادرات الروسية بينما انخفضت الواردات (إلى البالد)
من السلع ذات األهمية القصوى من البلدان التي تطبق
العقوبات بنسبة  68بالمئة”.
وأكدت الحكومة البريطانية في الربيع ّ
أن أصول
األوليغارشي رومان أبراموفيتش المجمدة تبلغ وحدها
أكثر من  9مليارات جنيه استرليني ( 10.5مليار يورو).
وقال مكتب تنفيذ العقوبات المالية ( ،)OFSIالتابع
لوزارة المالية ،في تقريره السنوي ،إن روسيا تجاوزت
ً
تعرضا للعقوبات
ليبيا وإيران لتصبح أكثر الدول
البريطانية.
واألصول المجمدة هي مزيج من األسهم في الشركات
والنقدية المودعة في الحسابات المصرفية ،وال تشمل
األصول المادية مثل العقارات أو اليخوت أو األصول
الموجودة في مناطق تابعة للتاج مثل غيرنزي وجيرسي.
فرضت الحكومة عقوبات على  95٪من الصادرات
الروسية إلى المملكة المتحدة وستتوقف جميع واردات
النفط والغاز الروسي بحلول نهاية العام.
وقال أندرو جريفيث  ،وزير الخزانة في بيان “ ،لقد
فرضنا أشد العقوبات على روسيا على اإلطالق وهي
تشل آلة الحرب الخاصة بهم”.
وفرض االتحاد األوروبي ثماني حزم عقوبات تستهدف

بشكل رئيسي الصناعة الروسية وأفرادا روسا منذ
بدءالحرب الروسية األوكرانية في  24فبراير/شباط
الماضي ،وتشمل نحو  30مليار دوالر من األصول
الروسية.
قال المسؤولون إن روسيا
تعاني على المدى الطويل
من هجرة األدمغة ونقص
الوصول إلى التقنيات
الحيوية ،حيث خفضت
 7 5 ٪من ا لشر كا ت
عملياتها و 25٪غادرت
البالد بالكامل.
وبينما يتم تجميد األصول
الروسية حاليًا فقط ،هناك
مناقشات حول الخيارات
المتاحة لمصادرتها .يقول
المسؤولون الغربيون إن
هناك حاجة إلى مساعدة
مالية واسعة النطاق إلعادة بناء أوكرانيا وحجة أخالقية
للمسؤولين عن الغزو للمساهمة في ذلك.
وفي سياق متصل ،قالت محافظ البنك المركزي الروسي،
إلفيرا نابيولينا ،إنه ال يجب االستهانة بتأثير العقوبات
الغربية على االقتصاد الروسي والعالمي.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية لألنباء عن نابيولينا
قولها في كلمة ،يوم الثالثاء ،خالل اجتماع مشترك
للجان مجلس النواب الروسي (الدوما) ،إنه بالنظر إلى
“االتجاهات الرئيسية للسياسة النقدية الموحدة للدولة
للعام المقبل والفترة  ،2024-2025فإن العقوبات قوية
للغاية ،وال ينبغي التقليل من تأثيرها على االقتصاد
الروسي والعالمي ،وسيكون من المستحيل عزل نفسك
عن تأثيرها”.
وأشارت نابيولينا إلى أن “العقوبات تغير جغرافية
الواردات والصادرات الروسية ،وتكسر الروابط
االقتصادية الخارجية القديمة ،وتتطلب ظهور روابط
جديدة ،الفتة إلى أن االقتصاد يمر حاليا بفترة تحول
هيكلي”.
لكنها قالت إن ضغط العقوبات يتزايد مما يضر بالشركاء
في دول أخرى أيضا.
وأضافت“ :رغم حقيقة أن النظام المصرفي تلقى الضربة

ألمانيا ترفض صفقة صينية ستعرض «صناعة
أساسية» لمخاطر أمنية
منع وزير االقتصاد
األلماني رسميا المستثمرين
الصينيين من شراء مصنع
رقائق ،مرجعا ذلك لـ”حماية
ا لصنا عا ت ا لر ئيسية من
تهديدات أمنية محتملة”.
وقال وزير االقتصاد األلماني
روبرت هابيك إن مجلس
الوزراء األلماني منع استحواذ
مستمثر ين صينيين على
شركتين ألمانيتين..
وأضاف“ :السبب في ذلك هو
أنه يجب حماية أمن النظام في
ألمانيا وأن مناطق اإلنتاج الحرجة
تتطلب حماية خاصة”.
وأوضح نائب المستشار األلماني
أوالف شولتس ،أن الواقعة األولى
تتعلق ببيع منشأة لتصنيع الرقائق
تابعة لشركة إلموز في دورتموند
لمستثمر صيني مشيرا إلى أن
شركة إلموز أعلنت هذا.
وأضاف هابيك أن الواقعة األخرى
تخضع لألسرار التجارية الخاصة
بالشركة المعنية .وقال إنه لن
يمكنه الخوض في تفاصيل لهذا
السبب.
و تا بع ها بيك أ ن بال د ه بها
اقتصاد سوق مفتوح وترحب
باالستثمارات القادمة من الخارج
“ لكن اقتصاد السوق المفتوح ليس
اقتصاد سوق ساذجا”.
وكانت شركة و Elmosلصناعة
الرقائق أعلنت يوم اإلثنين الماضي
أن وزارة االقتصاد األلمانية
حذرت من أنها لن تسمح لشركة
 ،Silexوهي شركة سويدية تابعة

لشركة صينية ،بشراء مصنع
مقابل  85مليون يورو.
“و ”Elmosهي واحدة من أصغر
شركات أشباه الموصالت في
ألمانيا ،والتي تنتج بشكل رئيسي
رقائق لصناعة السيارات.
وبموجب الصفقة مع  ،Silexكان
من المقرر أن تستخدم Elmos
االستثمار للتخلي عن إنتاجها
ً
وبدال من ذلك تقوم
الخاص
بمعالجة الرقائق التي يتم شراؤها
من الشركات المصنعة التعاقدية.
وأعرب هابيك عن اعتقاده بأن من
الممكن استخدام المصالح التجارية
في إطار سياسة القوة ضد مصالح
جمهورية ألمانيا االتحادية ،وقال
إن قانون التجارة الخارجية يعد
لذلك سيفا بتارا “ وسنواصل شحذه
مرة أخرى في المستقبل”
وأضاف هابيك أنه يتعين تقليل
التبعية في قطاعات حيوية بعينها.
كانت صحيفة “هاندلسبالت”
األلمانية ذكرت أن الحكومة
األلمانية تعتزم منع استحواذ

مستثمر صيني على شركة “إي
آر إس إلكترونيك” ومقرها في
بافاريا ،وقالت الصحيفة إن هذه
الشركة واحدة من الشركات التي
تعمل على مستوى العالم في مجال
صناعة منشآت أشباه الموصالت.
وتأتي عملية النقض على الصفقة
بعد أسبوع من لقاء المستشار
أوالف شولتز مع الزعيم الصيني
شي جين بينج .وقبل تلك الرحلة،
وافقت ألمانيا على صفقة أبرمتها
شركة صينية مملوكة للدولة
للحصول على جزء من محطة في
ميناء هام من الناحية االستراتيجية.
والجمعة الماضي ،بدأ المستشار
األلماني زيارته األولى منذ
توليه منصبه للصين ،في رحلة
اقتصادية الطابع لكنها تكتسب
غالفا سياسيا.
فقد ركز الجانبان فى مفاوضاتهما
على العالقات الثنائية ،والقضايا
الدولية مثل مكافحة تغير المناخ،
والحرب في أوكرانيا والوضع في
شرق آسيا.

األولى واألقوى ،فقد صمد أمام صدمات هذا العام بشكل
جيد ،ويحتفظ بإمكانية اإلقراض وهامش أمان”.
وأشارت نابيولينا إلى أن الوضع في االقتصاد العالمي
وتوازن المخاطر تحول خالل األشهر األخيرة نحو

لعبة للوطن!
كان المواطن الكندي “فيكتور
أوريل” ،على وشك الرحيل إلى
استراليا ..لكن قبل سفره ،حدثت حادثة،
غيّرت مجرى قراره :صدم امرأة
بسيارته ،ووضع في السجن!
في أيام محبسه ،التي تمر بطيئة
ومملة ،كان خياله الرحب ،يصرّ على
فرد أجنحته؛ ففكر في شيء يقضي به
على سأمه ،الذي يعانيه خالل الساعات
الطويلة!
لم يجد في مكتبة السجن ،كتباً تروق له
مطالعتها ،فبحث عن المجالت القديمة؛
ربما يجد فيها ضالته!
وبينما هو يتصفحها ،تفتّح ذهنه ،ومر
به خاطر ،فأمسك بصور المجالت،
وراح يُقطعها إلى قطع غير منتظمة،
ثم بدأ يخلطها ،ثم يعود ويحاول التوفيق
بينها مرة أخرى!
فلما أفرج عن “أوريل” ،رأى أن
يستغل لعبته ،التي جاءت في لحظة
سحرية ،معبأة بامكانيات للمغامرة،
والتي فتن بها ،وساعدته على تجاوز
ملله واحباطاته؛ فبادر واشترى بضع
مئات من الصور القديمة ،وطفق
يلصقها على ورق مق ّو ى ،ثم راح
يقطع الصورة الواحدة إلى أجزاء عدة،
ويضعها في صندوق من الكرتون،
وأخيراً يحمل صناديقه ليبيعها للدكاكين!
استطاع “أوريل” ،بما كان قد

أدخره ،للسفر إلى أستراليا ،أن ينشيء
تجارته ،ويعمل هذه األلعاب كألغاز،
يقوم األطفال بحلها ،وانتشرت في جميع
أنحاء العالم ،وأصبح السجين السابق:
مليونيراً!
أال تالمس قصة حياة “فيكتور
أوريل” ،بمشاعره التي اخترقت أفكاره
المسبقة ،مشاعرنا جميعاً ،نحن سكان
العالم الثالث؟..
ألم نحلم باالنطالق إلى حياة جديدة،
نجد فيها :الحرية ،والعدالة ،والكرامة،
وكل ما هو أفضل ..فإذا بنا في سجن
كبير مقيدين بأغالل خيبات األمل،
واجترار األلم ،والحزن ،وقد مللنا لعبة
السياسة القذرة ،التي دائما تترك خاسراً،
يعاني ويقاسي؟..
أال ننظر باأللم الحزين ،إلى صورة
الوطن ،الذي تمزقه سيوف التعصب
ا لمسلو لة  ،و تفر قه با لخيا نة على
األعادي :فهذا مسلم ،وذاك مسيحي.
وهذا سني ،وذاك شيعي .وهذا شمالي،
وذاك جنوبي؟..
فلتلهمنا ،إذن ،أحجية صور “أوريل”
الممزقة؛ لنمارس ما نسميه“ :لعبة
للوطن” ،نجمع ،بها ،شتات العقول
المتدحرجة ،والقلوب الممزقة ،ونلم
شمل أبناء الوطن الواحد بكل تياراته،
واختالفاته ،وخالفاته؛ لتعود صورة
الوطن ،كاملة ،ومرئية ،ومنظورة!

خــواطر مســـائية
بقلم :فيفيان فريد

سيناريو أكثر “صعوبة”.
من هم األوليغارشيون الروس؟
األوليغارش هو فرد يحقق أمواال طائلة من خالل
العالقات العائلية والتركات أو من خالل الصناعة التي
لها سيطرة دينية أو عسكرية.
و”األوليغارش” هو عضو في “األوليغارشية” – وهو
هيكل سلطة يتمتع فيه عدد ضئيل جدا من الناس بقدر
كبير جدا من السلطة.
وعادة ما يشار إلى األوليغارشيين الروس على هذا النحو
إذ جمعوا ثرواتهم بسرعة بعد انهيار االتحاد السوفيتي في
التسعينيات وأثناء الخصخصة الجماعية في البالد.
ويعد رومان أبراموفيتش أحد األمثلة المعروفة
لألوليغارشيين الروس في ثقافة المملكة المتحدة ،إذ
تصدر عناوين الصحف بعد شرائه نادي تشيلسي
اإلنجليزي عام .2003
ومن أشهر األوليغارشيين الروس إضافة إلى رومان
أبراموفيتش ،ألكسندر أبراموف وأوليغ ديريباسكا
وميخائيل بروخوروف وعليشر عثمانوف وجيرمان
خان وفيكتور فيكسيلبيرغ وليونيد ميخيلسون وفاجيت
ألكبيروف وميخائيل فريدمان وفالديمير بوتانين وبيوتر
أفين وفيتالي أفينك وفيتالي أفينك.

اشتاق لنفيس بني يديك
ومالذي يف همسك بني ذراعيك
اشتاق لوجدك لنبض قلبك
لكلامتك التي تتمتمها بشفتيك
لحنانك وعطفك ...اشتاق إليك
وفجر الحب الذي انبثق من عينيك
اشتاق لدفء قلبك وأنا بني يديك
اشتاق لصدق قلب
نابض تحمله عيل كفيك
اشتاق لقلب ذلك الطفل
الذي استكان بني ضلعيك
اشتاق لتلك االبتسامة
التي تنري وجنتيك
اشتاق لنظرات االمل
التي أملحها يف حزين مبقليتك
اشتاق ألماين وسالمي
وغفويت كطفل عيل منكبيك
متميز انت يف عطائك
وإشتياقي وإحتياجي هو خري شاهد
عيل كل ما قلته واقوله اليوم ياحبيبي إليك

تسيير رحالت جوية مباشرة بين تل أبيب والدوحة يف كأس العالم
قال االتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الخميس إنه سيتم تسيير
رحالت طيران عارض مباشرة بين إسرائيل وقطر ،اللتين ال تربط
بينهما عالقات دبلوماسية ،خالل كأس العالم لكرة القدم لتسهيل حضور
المشجعين اإلسرائيليين والفلسطينيين الذين تنطبق عليهم
الشروط.
وقال الفيفا إنه توسط في االتفاق الذي يسمح لحاملي
تذاكر المباريات وبطاقة (هيا) الرقمية بالصعود على متن
الرحالت من مطار بن جوريون في تل أبيب إلى مطار
حمد الدولي في الدوحة خالل البطولة التي تستمر شهرا
واحدا .وقال مسؤول قطري لرويترز إن االتفاق يسري
على جميع الفلسطينيين ،بمن فيهم أولئك الذين يعيشون
في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا في بيان “بهذا االتفاق
سيتمكن اإلسرائيليون والفلسطينيون من الطيران معا
واالستمتاع بكرة القدم معا”.
وجاء في بيان الفيفا أن متحدثا باسم قطر  ،2022الهيئة
المنظمة للبطولة ،قال إن االتفاق يسمح لحاملي التذاكر
ووسائل اإلعالم الفلسطينية “بالسفر على هذه الرحالت
العارضة دون قيود ألن لهم حقا متساويا في االستمتاع
بالبطولة”.
وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير البيد في بيان إن المفاوضات على
مدى عدة أشهر أدت إلى اتفاق لفتح “مكتب إسرائيلي في قطر لتقديم
الخدمات للمشجعين القادمين لكأس العالم”.
وأضافت وزارة الخارجية اإلسرائيلية في بيان أنه “تم االتفاق على قيام
فريق قنصلي إسرائيلي بتقديم خدمات قنصلية للمواطنين اإلسرائيليين
(الذين سيحضرون كأس العالم)”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية لرويترز إن الفريق
القنصلي اإلسرائيلي سيكون مقره في قطر خالل بطولة كأس العالم ،التي
تقام ألول مرة في الشرق األوسط في الفترة بين  20نوفمبر تشرين الثاني
و 18ديسمبر كانون األول .وردا على طلب بشأن تفاصيل حول الفريق
القنصلي ،قال المتحدث الرسمي إنهم سيكونون مواطنين إسرائيليين من
ذوي الخبرة في هذا المجال.
وردا على طلب للتعليق على الخطط القنصلية اإلسرائيلية ،أحال
المسؤول القطري رويترز إلى بيان الفيفا ،الذي نص على أن شركة
سفر مقرها الدوحة ستقدم ،بالتنسيق مع وزارة الخارجية اإلسرائيلية،
المساعدة القنصلية للزائرين اإلسرائيليين في قطر خالل بطولة كأس
العالم.
وفي يونيو حزيران ،حين أعلنت إسرائيل أن بإمكان مواطنيها حضور
كأس العالم في قطر ،قال البيد ،وهو أيضا وزير الخارجية ،إن هذا

“يفتح بابا جديدا لنا إلقامة عالقات دافئة”.
وقال المسؤول القطري إن اتفاق الرحالت الجوية المباشرة ال يغير موقف
قطر من تطبيع العالقات مع إسرائيل المرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف المسؤول أن االتفاق جزء من التزام قطر باشتراطات الفيفا
الستضافة البطولة وال ينبغي تسييس األمر .وأضاف أنه بفضل هذا
االتفاق سيتمكن الفلسطينيون اآلن من االستمتاع بأول بطولة لكأس العالم
في العالم العربي واإلسالمي.
وأشار المسؤول القطري في وقت الحق إلى أن الدوحة أبلغت إسرائيل
“أن أي تصعيد في القدس أو غزة أو الضفة الغربية” خالل البطولة سيثير
مخاطر إلغاء االتفاق بما في ذلك الرحالت المباشرة.
وعادة ال يستطيع حاملو جوازات السفر اإلسرائيلية السفر إلى قطر إال
بالحصول على تأشيرات خاصة بالبطوالت أو المؤتمرات الرياضية .وال
توجد رحالت جوية مباشرة بين البلدين.
وقال مصدر مطلع على االتفاق ،طلب عدم نشر اسمه ،إن هناك محادثات
مع الخطوط الجوية الملكية األردنية لتسيير رحالت طيران مستأجرة
لكأس العالم.
وقال الفيفا إن ترتيب الرحالت “يخضع لمتطلبات األمن اإلسرائيلية
والقدرات التشغيلية”.
وأضاف المصدر أن ما ال يقل عن ثمانية آالف فلسطيني و3900
إسرائيلي تقدموا بطلبات للحصول على بطاقة هيا.
وأقامت اإلمارات والبحرين ،جارتا قطر الخليجيتان ،عالقات مع إسرائيل
بموجب اتفاقات توسطت فيها الواليات المتحدة في عام .2020
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بقلم :الدكتور عبد العليم محمود

الصداع وعيون األطفال

موليير اليزال يثير الجدل!
يحتفل رواد الفن الفرنسى فى هذا
الشهر بالكاتب المسرحى “ موليير”؛
الذى لقبه الكاتب و الفيلسوف فولتير بـ
“فيلسوف الكوميديا االجتماعية” المتالك
موليير القدرة الفنية ،والثروة اللغوية
العميقة ،والمعاني القوية على الصعيدين
اإلنساني واالجتماعي المغلفين بالكوميديا
الساخرة البديعة  ،إضافة إلى أن أعمال
موليير تتمتع بروح اإلجتهاد والمثابرة
 ،وطموحه الجامح غير المحدود الذى
مكنه من النهوض بالمسرح الفرنسى
في سنوات قليلة  ،فقد أجمع أدباء العالم
العربى و الغربى القدامي والمعاصرين
الذين قرأوا وأحبوا أدب موليير على إنه
الكاتب الفرنسي الوحيد الذي كتب ما قد
يكتبه “العقل البشري” كله من روائع
األدب الكوميدي اإلنساني على نحو كامل
من التعابير والمعاني الغنية الواضحة في
نصوصه المتشبعة بالمفاجآت الدرامية
غير المتوقعة.
بالطبع كان موليير مدعوماً من لويس
الرابع عشر ومن نافذين في القصر ،ليتمكن
من اختراق الصعوبات التي واجهها.

فأعماله ابتعدت عن الكالسيكية ،ولم تكن
موضع إجماع؛ لخرقها بشكل كبير قواعد
الجماليات الكالسيكية ،لذلك لم يُنظر إليه
وعلى مدى عقود على أنه كاتب عظيم،
ً
ممثال بارعاً .كان ال بد
بقدر ما اعتُرف به
من انتظار زمن طويل كي تجد نصوصه
التي ُكتبت بنكهة الشعب ،وللشعب ومرحه
ومشكالته العميقة ،ما تستحقه من تقدير.
فخلف الهزل والضحكّ ،
تمكن موليير من
رسم كاريكاتيرات شديدة العبقرية .بفضل
التضخيم والكاريكاتورية في رسم أبطال
أعمالهَّ ،
تمكن من أن يظهر ويشرّح عيوب
مكامن ضعف بشرية تصعب رؤيتها دون
وضع الشخصية تحت مجهر التكبير ؛مما
يجعلنا نرفع القبعة أمام أعماله فبالرغم
من مرور الزمن و التغييرات االجتماعية
التى طرأت على الشعوب فى العصور
الماضية ؛ يروادنا تساؤل مُلح هل كان
موليير يتحدث عن عصره أم عن عصرنا؟
الفرق بينهم وبيننا هو أن التنوير فى فرنسا
جاء بعد موليير مباشر ًة  ،أما نحن النزال
نحبو نحو التنوير ؛ ألم يحين حتى األن
موعد إستعادة هيبة المسرح و األعمال

الثقافية و التنويرية لرفع المستوى المعرفى
و الثقافى للمجتمع ؟ !
علينا أال نغفل الدور الهام الذى تلعبه
القوى الناعمة و دور الثقافة و خاصة
الفنون بمختلف اشكالها و ألوانها و على
رأسهم المسرح بأعتباره “ أبو الفنون “
فهو مرآة تعكس هموم وقضايا الوطن ،
حيث يجسد المسرح بفنانيه حال المجتمع
بشكل عام و يكشف الغطاء عن بعض
المشاكل اإلجتماعية و السياسية و
اإلقتصادية التى تنخر فى عظام الوطن و
تؤرق المواطنين تأتيهم فى قالب كوميدى
ً
محبب للمتلقى بل و يقدم ً
حلول
أيضا
لمشاكله مما يزيد من نسبة وعى المواطن
و طريقة تعامله مع مجريات األمور.
يستحق “ أبو الفنون “ أن يستعيد
مجده و نبدأ من جديد لنتخطى فترات
اإلخفاق؛ نحتاج لتوجيهات الناقد الفنى
للعمل المسرحى من خالل وجهة نظر
متكاملة للعمل و ليس ناقد للنص المسرحى
فقط ،إنتقاء األعمال المسرحية الهادفة و
االبتعاد عن فكرة االسكتشات الموجودة
حاليًا  ،فالمسرح الحقيقى هو الذى يُنمى

و يُثقف و ينشىء ً
جيل واعيًا مبدعً ا لكنه
ال يخلوا من الفكاهة و الضحك الراقى
الغير مبتذل .
لذلك أثمن عمليات اإلحالل و التجديدات
المكثفة للمسرح العائم فى حى المنيل
بالقاهرة فهو يعتبر قلعة من قالع الفن
المصري و الذى كانت بدايته عوامة
متحرّ كة  ،تتنقل بين كل محافظات
مصر المطلة على النيل ،لتقديم العروض
المسرحية ؛ فقد شهد فى الفنرة الماضية
أعمال تطوير وصيانة كما حُ وّلت جدران
المبنى إلى فضاء فني برسوم لرموز
الكوميديا المصرية ليظهر في حلة
جديدة ،و يعود للحياة لجذب الجمهور و
ال سيما الشباب و عليه يجب تكاتف رجال
األعمال وجمعيات التنمية االجتماعية مع
مسرح الدولة؛ وعمل جوائز تشجيعية
لنصوصه الجيدة،إعادة الروح للفرق
المسرحية من جديد والعمل على تطوير
تقنيات خشبة المسرح غير المواكبة
للعصر ،وكذا تطوير تقنيات الممثل ثم
االهتمام بالتسويق الجيد لألعمال لتحقيق
مكاسب مالية.

بقلم   :نعمة هللا رياض

(قصة رعب )                 

زائـر منتصــف الليــل...

في عصر يوم من األيام  ،وفي حديقة
منزلي جلست اتأمل جمال ما فيها من
أشجار وارفة ،ومزروعات خضراء ،
وروعة الوان الورود واألزهار ..إعتراني
إحساس بأني أملك العالم  ،برغم البرودة
التي تسللت إلي ساقي التي فسرتها بإقتراب
فصل الخريف  ،ولكن فجأة  ،تقلص وجهي
وتبحلقت عيناي إلي ألفضاء وتقطعت
أنفاسي وإنحنيت إلي األمام  ،بدأت أشعر
بوخزات في أحشائي  ،حاولت الوقوف فلم
أملك القدرة علي ذلك  ،إكتفيت بالجلوس
علي األريكة لكني ترنحت أثناء جلوسي
وإرتميت علي األرض ممتقع الوجه ،
أغوص داخل نفسى  ،دوار  ،دوخة ،
فقدت الوعي وذهبت فى نوم عميــــق..
في اليوم التالي  ،وجدت نفسي فى ساحة
هائلة األبعاد  ،بل ال حدود لها ،هل هى
أرض أم سحاب ؟  ،..وكانت مزدحمة
بحشود ألشخاص ال أعرف إن كانوا
ً
رجاال أم نساء  ...ذهبت إلي حارس
الساحة وسألته -:أين أتسلم عملي الجديد
؟ بحث في الكشوف التي أمامه وقال لي
 -:لم يصل إسمك بعد  ،يمكنك اإلنتظار
في الساحة سألته -:هل يمكنني أن أزور

مقر عملي القديم؟  -يمكنك بالطبع  ،بشرط
عودتك قبل الموعد المحدد  ،وإال ستحرم
من الزيارات مستقبال  ..انطلقت مسرعً ا
عائ ًدا إلى بيتي  ،تعجبت من وصولي
في منتصف الليل بسرعة  ،فال إحساس
بوزني ،وحركتي خفيفة للغاية مثل الريشة
فى الفضاء  ..صعدت إلى بيتي  ،فتشت
عن زوجتي بين حجراته لمحتها تنزوي
وحيدة وشاردة في ركن بعيد ،جسدها الغض
يرتجف ألمًا  ،تنهمر الدموع من عينيها ،
وكأنها فقدت العالم بأسره  ،هل كل ذلك
بسبب سفري لعملي الجديد ؟!! ناديتها
فلم ترد  ،كررت ندائي بإسمها وبصوت
عالي فلم يتحرك لها جفن  ،سمعتها تقول
وهي نائمة تبكي  - :لماذا تركتني وحيدة
وسافرت بعيداً ؟ دخل كلبي األليف حجرة
النوم كما تعود  ،بمجرد رؤيتي لم يرقص
فرحاً ويقفز علي جسدي  ،كما يفعل دائماً
عندما أغيب عنه  ،ولكنه وياللعجب أخذ
ينبح نباحاً عدائياً ومستمراً تجاه المكان
الذي أقف فيه  ،إستيقظت زوجتي من
نومها مذعورة وأخذت في تهدئته  ،ولم
يهدأ إال عندما خرجت من الحجرة !!
ً
قليال خارج حجرة النوم ثم
إنتظرت

فتحت الباب وتعمدت أن يصدر صريراً،
دلفت إلي الحجرة وأغلقت الباب خلفي
محدثا ضجة أيقظتها مرة ثانيه وهي في
رعب شديد ،فقد شاهدت للتو الباب يغلق
ويفتح بال أحد يحركه  ،أضاءت مصباح
بجانب الفراش ونظرت في أنحاء الغرفة
لعلها تجد أحداً بال جدوي  !!..حاولت
مرة أخري لفت نظرها فضغطت علي
زر تشغيل التلفزيون الموجود بالحجرة
فلمعت الشاشة مصدرة صوتاً مشوشاً
بدون ارسال مرئي  ،أسرعت زوجتي
بإطفاء الشاشة بواسطة آداة التحكم عن
بعد وأطفأت نور المصباح  ،أغمضت
ً
قليال ثم
عينيها لتواصل النوم  ،إنتظرت
ضغطت علي زر التشغيل مرة أخري ،
سمعتها تصرخ في هلع  ،إنتظرت برهه
ثم خرجت من الغرفة وانا مندهش كيف
لم تراني أو تشعر بوجودي ! نظرت
إلي أصابع كفها  ،فلم أجد خاتم زواجنا !
إنتهي وقت الزياره وعدت مرغمًا إلى
مسكني الجديد  ..في الصباح قابلت من
طلبوا مقابلتي ،وقفت أمامهم وهم يسألوني
عما فعلت في عملي القديم وفي بيتي ومن
تعاملت معهم  ،إنتعشت ذاكرتي وأصبحت

حلب عاصمة الثقافة اإلسالمية
منذ وأكثر من عقد من الزمن وأثناء وجودي في دمشق
تلقيت دعوة من وزارة الثقافة لمناسبة مهرجان لحلب
الشهباء التي صنفت بعاصمة الثقافة اإلسالمية برعاية
رئيس البالد القائد بشار األسد برعاية وزارة الثقافة وجمعية
العاديات وكل الفعليات الفنية واإلعالمية وإشتراك كوادر
كبيرة عملت الليل والنهار مع الجهات المختصة لحفظ النظام
واألمن  ،ونجاحه لتحقيق الهدف السامي ببرنامج عمل مميز
ليغني ويعطي حلب حقها ويرجع بهائها ورواجها بين المدن
العالمية التاريخية والثقافية المتعددة واألقدم في العالم ،
تاريخها يشهد عليها ومعالمها األثرية في العالم اإلسالمي ،
ما زال بادياّ للعيان للحضارة والتاريخ منقوش يتألق إبداعه
ً
مكلال بالفرابي عندما وطئ
في قلعة حلب والمقروء تاريخها
قلعتها أبو األنبياء ابراهيم الخليل عليه السالم  ،ومع صور
كل حقبة من التاريخ تنطوي على الفكر والفن والمحبة
رسمها ماهر رشيد مبيض بعمل لمجموعات وفعاليات فنية
لتجسيدها في عمله األوبراتي الفني التي مرت بها خالل
العصور التاريخية العابرة  ١٢٠٠عام قبل الميالد ،وحلب
ذات كيان عمراني بالحضارات اإلنسانية وإزدهارها عبر
التاريخ اإلستعراضي شواهد منقوشة بالحجر األشهب
يتألق إبداعه في قلعة حلب والمقروء  ،كان من أعالمها
الفيلسوف أرسطو حيث عشقها ،وعبيدة ابن الجراح دخلها
مع جيوجشه بسالم وأعطى األمان لسكانها ودور عبادتهم
ومنازلهم وحماية مصالحهم والسماح لجنود الروم مغادرتها

ككتاب مفتوح ،سردت عليهم كل ما
فعلت خيراً كان أو شراً  ..حاصروني
بأسئلتهم ثم طلبوا مني اإلنصراف إلي
حين  ،وسيبلغوني حينئذ بنوعية مكاني
الدائم ومستواه  ، ..تعجبت من هذه
المقابلة وكنهها ..
في ز يا ر تي ا لتا لية و صلت لمنز لي
السابق وفي منتصف الليل ايضاً  ،بدأت
تدب فيه الحياة من جديد ،توارت الكآبة
واندثر الحزن ،خرجت زوجتي من غرفة
نومها مرتدية ثوباً رائعاً  ،رن جرس
الهاتف فأجابت عليه بنعومة ،تحدثت
مع شخص علي الجانب اآلخر  ،تعلن
قبولها الزواج منه ..
اآلن قد عاد كل شيء إلى طبيعته السابقة
 ،أدركت ما حدث لي منذ اللحظة التي
سقطت فيها من األريكة في حديقتي ،
فهمت لماذا لم يحس أحداً بوجودي ،ولم
يسمع أحد صوتي  ..إحتوتني مشاعر
قاسية بالغربة ،إرتجف جسدي وتصبب
جبيني ً
عرقا ،شعرت بغيابي عن الوجود،
تركت البيت ورحلت إلى موطني الجديد،
جلست أنتظر المجهول ،ساكنًا بال حراك ..

بقلم   :أمال مذهر

بسالم و إفتتاح الجامع األموي بزعايةسليمان بن عبد الملك
عام  ٧١٧م ،حيث تغنى الشعراء بأجمل القصائد الشعرية .
حلب ذات كيان عمراني عبر العصور بملتقى األعراق
واألجناس والثقافات عبر قوافل المستكشفين ،تجتذب فيها
ثمرات العقول المتنبي ،الفارابي واألزربيجاني وإبن جابر
األندلسي متحدين في نقش حجارتها وصروحها ومالمحها
في العهد األموي منها بناء الجوامع والكنائس والذي إنتشر
في المشرق واوروبا فن العمارة والزخرفة الحجرية  ،وهنا
ال بد من التوقف عند اعالم الفكر والذوق والفن للذين كانت
بصماتهم البيضاء تظهر الصورة الحقيقية من خالل البحث
والتدقيق عند مراجع الباحثين والمؤرخين لوصفها في
إطارها الذهبي منذ آالف السنين والتعريف واإلعتراف لشتى
بالد العالم على اننانحن العرب إسالم ومسيحيين تالزمنا
في حياتنا وطبعنا التاريخ لحضارتنا الحقيقة بنشر العلوم
والفنون وحروف األبجدية بالتوثيق لتراثنا لتبقى حلب في
ذاكرة التاريخ .
ذلك قبل موعد عودتي الى كندا بأيام ،وكان ال بد مني
الحضور (ولو كان في الصين) .
وكانت رغبتي بالحضور بإتجاه محطة البولمان لحجر مقعد
ليوم السفر من دمشق الى حلب بعد أن جهزت نفسي وما
أحتاجه لقضاء اليومين والزيارة لقلعة حلب الشهيرة والجامع
األموي ...
كانت الساعة العاشرة صباحا لتنطلق الحافلة تنهب األرض

ً
نهبا متوجه الى حلب
الشهباء تسابق عقارب
الساعة قاصدة مدينة
ا لثقا فة ا إل سال مية
و ا لسال م و ا لتعا يش
بين مختلف ا أل د يا ن
والشعوب التي تعاقبت عبر ألوف السنين والمشاركة الدولية
لهذا الحدث التاريخي والذي تجسد بجهد وهمة أقالم الفكر
والعلم والثقافة التاريخية  ،كانت شمس المغيب عندما حطت
الحافلة في نهاية الرحلة ألتوجه الى الفندق المجاور لقاعة
اإلحتفال اخذت قسطا من الراحة  ،عند الساعة السابعة
توجهت الى القاعة الكبيرة المجهزة بأجمل المظاهر التي
تليق بالحضور وما تعنيه من قيمة المناسبة  ،إبتدأ العرض
بعد استكمال الحضور وزير الثقافة أناب عن الرئس إفتتح
الحفل بكلمة ترحيب بالحضور واستكملت بالعروض
الثقافية بعدها كانت كلمة الوزير واختتمت بكلمة من
محافظ حلب شكر الجميع على نجاح اإلحتفال  ،إنصرف
الجميع وفي نفوسهم السعادة  ،في اليوم التالي قصدت القلعة
التاريخية ثم توجهت لزيارة الجامع األموي وجلت في
كل ارجائه وال يقل عظمة عن الجامع األموي في دمشق
جلت في اسواق المجاورة ألبحث عن كتاب تفسير القرآن
الجاللين .ثم توجهت الى محطة االكرنك لعودتي الى مدينة
دمشق وفي قلبي كل السعادة والفرح .

“ميتا” المالكة لـ”فيسبوك” تقرر تسريح  11ألف موظف
أعلنت شركة “ميتا” المالكة لـ”فيسبوك” أنها ستسرح  11ألف
موظف ،في إطار حملة تخفيض النفقات التي أعلنت عنها قبل أيام.
يذكر أنه من المتوقع أن تؤثر عمليات التسريح على عدة آالف
من الموظفين.
وذكرت ميتا أن لديها أكثر من  87000موظف في نهاية سبتمبر،
وطالب المسؤولون في الشركة بالفعل الموظفين بإلغاء السفر
غير الضروري.
وستكون عمليات التسريح المخطط لها أول تخفيضات واسعة في
عدد الموظفين تحدث في تاريخ الشركة البالغ  18عامًا ،وعلى
الرغم من أنه أصغر على أساس النسبة المئوية من التخفيضات
في شركة تويتر األسبوع الماضي ،والتي طالت حوالي نصف
موظفي تلك الشركة ،إال أن عدد موظفي  Metaالمتوقع أن

يفقدوا وظائفهم قد يكون األكبر حتى اآلن في شركة تقنية كبرى
تقلصا في صناعة التكنولوجيا.
خالل عام ،والتي شهدت ً

ما هي الجلوكوما الخلقية؟
 1من أخطر أمراض الطفولة المبكرة 2إهمال عالجها يؤدي إلى العمى المؤكد 3ويزيد في خطورتها أنها تحدث فيالعينين في  25%من الحاالت
ما مظاهره؟
 1يولد الطفل وعيناه كبيرتان  ..مماقد يسعد له األبوان  ..ظناً منهما أن ذلك
يزيد من جمال الوجه ..ولكن سرعان ما
تدمع العينان.
 2ويظهر االحمرار في بياض العين 3ويخاف الصغير من مواجهة الضوء 4وهذه هي المرحلة التي قد يجدي فيهاالعالج  ..ولذا وجب التنبيه على أطباء
األطفال واآلباء بمالحظة هذه العالمات
واإلسراع لطبيب العيون.
 5إذ كلما تأخر العالج قلت فرص النجاحوزادت احتماالت إصابة العين بالعمى..
إذا أن العين تبدو كبيرة ألن الضغط
بداخلها كبير  ..وهذا الضغط يؤثر على
العصب البصري تدريجياً ويدمره ،ويدمر
اإلبصار بالتالي.
ما هو العالج؟
عالج هذا المرض جراحي  ..والغرض
منه هو تقليل ضغط العين
إذن فاحمرار لون بياض العين عالمة
خطيرة ،يجب المبادرة باستشارة طبيب
العيون بشأنها  ..وال يرجع ذلك إلى أن
كل أسباب احمرار العين خطيرة فعلى
النقيض من ذلك فأكثر األسباب شيوعاً
هي البسيطة والخطيرة  ..مهمة عسيرة
إال على الطبيب المتخصص في أمراض
العين ..إذ قد الحظنا أن كثيراً من أرماد
العين والتهاباتها تشترك في كثير من
األعراض مثل االحمرار ،والتدميع ،أو
اإلفراز ،والخوف من مواجهة الضوء
 ..إلخ .فقد تحدث هذه األعراض في
األرماد البسيطة وقد تحدث في تقرح
القرنية وااللتهابات القزحية والجلوكوما
الخلقية الخطيرة.
ما هي أمراض العين الخلقية؟
كثير من هذه األمراض يؤدي إلى أن يولد
الطفل أعمى تقريباً ،ولحسن الحظ فهي
نادرة الحدوث  ..وفي هذه الحاالت يجب
على األبوين إتاحة الفرص للطفل للتعلم،
ورؤية الحياة بحواسه األخرى ..وذلك

بإلحاقه بأحد مراكز تأهيل المعوقين ..وفي
هذه المراكز يتم تعليم الطفل قراءة كتب
مطبوعة بحروف بارزة “طريقة برايل”،
كما يمكن تعليم الطفل الكثير من الحروف،
لكي يستطيع أن يعيش حياة كريمة وال
يصبح عالة على المجتمع ومن الواجب
التعريف بمثل هذه المراكز وتشجيعها
ومتابعة أعمالها لكي تضمن حسن قيامها
بالواجب النبيل الملقى على عاتقها.
ما تأثير لعب األطفال على العين؟
ينتج الكثير من إصابات العين من لعب
األطفال الصلبة أو المدببة ،ومن آالت نارية
وبنادق وآالت مدببة وتؤدي معظم هذه
االصابات إلى تهتك أنسجة العين مما قد
يستدعى استئصالها ..أو فقد اإلبصار بها
تماماً  ..ولذلك ننصح بعدم استعمال مثل
هذه اللعب أو عدم انتاجها ،أو استيرادها
أساساً ،واستبدالها باللعب المصنوعة من
المطاط أو البالستيك.
الذبابة الطائرة
ما عالمات حدث االنفصال الشبكي؟
كلما كان عالج االنفصال الشبكي مبكراً
كان األمل في نجاحه أكبر ..واألعراض
األولى لالنفصال الشبكي معروفة والوقاية
من االنفصال الشبكي واضحة ..فإذا ما
حدث االنفصال الشبكي فكيف يمكن
عالجه؟ وهل هو يصيب األطفال؟ فيما
يلي القصة الكاملة لالنفصال الشبكي.
 1قبل أن يحدث التمزق في شبكة العينتظهر فجأة أمام العين نقط سوداء دائمة
الحركة ..يقال عنها الذبابة الطائرة ..هذه
النقاط السوداء تزداد فجأة في العدد ..
ويكون ذلك قبل حدوث االنفصال الشبكي.
ولكن قبل أن نستمر في الحديث عن
اعراض االنفصال الشبكي يجب أن ننبه
إلى حقيقة مهمة:
في بعض الحاالت تكون هناك نقاط سوداء
متحركة أمام العين دون أن يكون ذلك
عالمة على أن االنفصال الشبكي سيحدث.
إن هذه الحالة نسميها :ذبابة طائرة حميدة
 ..أى ال يصاحبها أي تغيرات في الشبكية،
والطبيب يستطع أن يفحص قاع العين عند
ظهور هذه الذبابات ..وهو يستطيع أن
يقول ال خطر  ..فالشبكية سليمة.
وهكذا يجب أن يختفي القلق تماماً  ..إذ
إن ظهور الذبابات فجأة أو زيادة عددها

شعر :
عباس شعبان

شعر:
صباح غريب

يفصلني البحر عنك
يفصلني البحر عنك
وبرد يجتاح أضالعي
أين عينيك تملؤني دفئاً
وذراعك بالحب
تمسك بذراعي
أهيم على وجهي في األفق البعيد
وشوق بها النفس إلى ذكرى
هزت االوصال ..فلم أجد
رفيقا يؤنسني..غير يراعي
ألجأ إليه في حلي وترحالي
أبثه همي وأوجاعي
سبحانك اللهم وبحمدك
على قلم  يحمل
ما تضيق به الروح
منتظرا شعاعي
انا ما هزمني اليأس
وما كانت ..تلك طباعي
سأنهض من خوفي ومن بردي
وأركب البحر فاردا شراعي
أرنو  إلى شاطيء
ترسو عليه  السفينة
وزيتونة  مباركة  تظللني
وانسى أن البحر
عنك يفصلني
وبردا كان يجتاح أضالعي

همسـات
في الحب ال ترى لوناً واحداً بل ترى كل األلوان
في المصاعب تتوحد الناس
الذين ولدوا أثناء العواصف ال تخفهم هبوب
الرياح
أكبر خطر على اإلنسان هو اإلنسان نفسه
الحب هو الشيئ الوحيد الذي الحدود له فهو
يجتاز كل السدود
يأتيكم الحب ولو كنتم في بروج مشيدة
ننسى قلوبنا ونتذكرها حين نحب
ال تسأل المراة ماذا تحب بل أسألها ماذا تكره

فجأة أيضا يجب أن يكون دعوة إلى سرعة
فحص قاع العين ..ألننا هنا نكون أمام
أحد احتمالين:
 1الشبكية سليمة  :وهكذا يجب أنيختفي القلق والخوف
ً
انفصاال شبكياً :وبذلك
 2أو أن هناكيمكن أن يبدأ العالج والحالة في أبسط
 3صورها  ..وهذا يزيد األمل في نجاح
العالج.
 3والواقع أن سبب ظهور هذه النقاطالسوداء أمام العين قد يكون ناتجاً عن
“عكارة بالجسم الزجاجي للعين”.
 4أو نتيجة لنزف قد يؤدي إلى حدوث تجمعدموي يحجب الرؤية كلية لحين امتصاصه
فيظهر التمزق بفحص قاع العين ..ويكون
هنا هو السبب في هذا النزف.
عالمة أخرى لها أهميتها :ظهور برق
إن هذه األضواء التي تلمع فجأة أمام
العين تكون عالمة تدعو إلى سرعة
فحص العين أيضا ..ولكن قد تمر الحالة
دون ظهور هذا البرق  ..على الرغم من
وجود الحالة المرضية بالعين.
وثالث األعراض :احتجاب رؤية جزء من
ميدان النظر أو مجال اإلبصار ..ويزداد
ذلك بالتدريج  ..بل وقد يصاحب ذلك
وجود اعوجاج في األشياء التي تراها
العين ..بل وتشوه مالمحها.
ومن الضروري أن ألفت النظر إلى
أن المريض قد ال يشكو وال يالحظ أي
عرض من هذه األعراض ..ما دام يستعمل
العين األخرى ..ويحدث ذلك خاصة في
األطفال ..وقد قمنا بالفعل بفحص حالة
ً
طفال مصابين باالنفصال
أكثر من ثالثين
الشبكي  ..وتبين أن كل طفل من األطفال
الذين أصيبوا باالنفصال في العين األولى
دون أن يلحظ األهل أو يشكو الطفل من
أي شئ ...وعندما أصيبت العين الثانية
بدأ الطفل في الشكوى من الضعف الشديد
في الرؤية.
وعند الكبار قد ال يالحظ المريض أى
عرض من األعراض حتى يذهب بطريق
الصدفة لعمل نظارة أو تغييرها فيجد
ضعفاً شديداً في إحدى العينين  ..وال
تتحسن الحالة باستعمال النظارة وهنا
يكتشف الطبيب وجود االنفصال الشبكي.
ولنا تكملة في العدد القادم

يوسف زمكحل
أننا مع القضاء والقدر حين نولد وحين نحب
وحين نموت (محمود عباس العقاد)
أشكوك للسماء
من كلمات الشاعر نزار قباني :
ِ
أشكوك للسماء  ..كيف استطعت  ،كيف  ،أن
ِ
تختصري ..
جميع ما في الكون من نساء!!!  ..ألن كالم
القواميس مات  ..ألن كالم المكاتيب مات
 ..ألن الكالم الروايات مات  ..أريد أكتشاف
طريقة عشق  ..أحبك فيها بال كلمات .

الرس ــم ع
الفـ ــاضي
ليه مرسوم
بالريشة الكالم واأللوان ؟!
ّ
لكنه بان بهتان
كلمة ورا كلمة
جايّة تقول أوهام
تعبان بيتلوى
ال روحه  بترفرف
وال قلبه كان ولهان
ليه الكالم مرسوم
ّ
الشفة ؟
بالحرف ع
مليانة باأللوان
ّ
بالخفة
معجونة
كلمة ورا كلمة
تتلون الرسمة
واللوحة مش بتبان
ليه الكالم مرسوم
ق ّدامي ع النوتة ؟!
كلمة ورا كلمة
ّ
بتغني ح ّدوتة
ّ
وكالم بيترقص
والخطوة مظبوطة
والتون علي السيكا
ال قلبي حس غرام
وال داب مع األلحان
ليه الكالم مرسوم
بعجينة من ُس ّكر ؟
معجونة بالخفة
متلوّ نة باخضر
والورد كان احمر
لمّا تدوق حتبان
منظر علي الفاضي
والكدر كان ...بهتان
ليه الكالم مرسوم
والرسم ع الفاضي ؟
خلّي الكالم بيدور
دايما ف إحساسك
خلّي الكالم أحكام
والقلب كان قاضي
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اعتمدي كاب في شتاء  ،2023للوك دراماتيكي ودافء

الكاب يحارب الطقس البارد نعم ،لكنّه يحمل أيضا ً أجمل ميزة
وهي :إضافة الدراماتيكية والكثير منها إلى اللوك! ارتدي هذه السترة
إليك ما إن تدخلين إلى مكان ما في شتاء .2023
وإلفتي كل األنظار ِ
طويل أو قصير ،بلون هادئ أو ملفت ،الكاب برز على منصات
عروض خريف وشتاء  2023-2022بمختلف الموديالت ،ليتسنّى

يعجبك.
لك فرصة انتقاء التصميم الذي
ِ
ِ
إطالالتك الرسمية
استعدّي في شتاء  2023على اعتماد كاب في ك ّل
ِ
لوكك
لك ك ّل الدفء كما ستن ّكه ِ
والكاجوال شيك! هذه القطعة ستؤ ّمن ِ
بلمسة ملوكية ودراماتيكية (خصوصا ً إن كانت طويلة) .في ما يلي
لك افكار مميّزة لتنسيق كاب هذا الموسم ،تابعي القراءة
سنقدّم ِ

وشاهدي الصور لتستوحي منها.
رأيك أن ترتدي كاب مع فستان بطول متوازي ،سواء كان قصير،
ما ِ
طويل أم ميدي .من المفضّل أن يكون طول الكاب والفستان هو نفسه،
ت إلى كاب أقصر من الفستان بكثير ،هذا األمر قد يفشل في
فإن لجأ ِ
قوامك.
مدح
ِ

أسباب ظهور البطن السفلية عند النساء وطرق التخلص منه
يعدّ تراكم الدهون في منطقة البطن
السفلية أمراً غير محبب لدى كثيرين .ما
هي أسباب ظهور البطن السفلية عند النساء
وطرق التخلص منه في التقرير اآلتي:
هناك العديد من األسباب التي تجعل الناس
يكتسبون دهون البطن ،تُشير دهون البطن
إلى الدهون الموجودة حول البطن .هناك
نوعان من دهون البطن:
 الحشوية :وهي دهون تحيط بأعضاءالشخص.
 تحت الجلد :وهي دهون تتراكم تحتالجلد.
تعدّ المضاعفات الصحية للدهون الحشوية
ضررا من وجود الدهون تحت الجلد.
أكثر
ً
لماذا تعتبر دهون البطن خطرة؟
تعدُّ زيادة الوزن أحد األسباب الرئيسية
لألمراض الرئيسية .ويمكن أن تزيد دهون
البطن الزائدة من خطر:
 أمراض القلب والشرايين؛ ضغط الدم المرتفع؛ السكتة الدماغية؛ داء السكري من النوع 2؛ الربو؛ سرطان الثدي؛ سرطان القولون؛ مرض عقلي.أسباب ظهور دهون البطن السفلية
ث ّمة عوامل عدّة تُسبب تراكم دهون البطن

السفلية
تشمل األسباب الشائعة لزيادة دهون البطن
ما يلي:
 .1سوء التغذية
يمكن لألطعمة السكرية مثل الكعك،
والحلوى ،والمشروبات مثل الصودا
وعصير الفاكهة أن تسبب زيادة الوزن
وإبطاء التمثيل الغذائي والتقليل من
قدرة الجسم على حرق الدهون .قد تؤثر
األنظمة الغذائية منخفضة البروتين وعالية
الكربوهيدرات أيضًا على الوزن.
 .2عدم ممارسة الرياضة
إذا كان الشخص يستهلك سعرات حرارية
أكثر مما يحرق ،فسوف يزداد وزنه .فنمط
الحياة غير النشط يجعل من الصعب على
الشخص التخلص من الدهون الزائدة،
خاصة حول البطن.
 .4اإلجهاد
عندما يكون الشخص في حالة خطرة
أو ضغط مرتفع ،فإن الجسم يفرز
الكورتيزول ،وهذا يمكن أن يؤثر على
عملية التمثيل الغذائي .يتسبّب الكورتيزول
في بقاء تلك السعرات الحرارية الزائدة
حول البطن ومناطق أخرى من الجسم
الستخدامها الحقًا.
 .5علم الوراثة
دورا في اإلصابة بالسمنة،
تلعب الجينات ً
إذ يمكن أن تؤثر على السلوك ،والتمثيل

الغذائي ،وخطر اإلصابة
بأمراض مرتبطة
بالسمنة.
 .6قلة النوم
ثمة رابط بين زيادة
الوزن وقلة النوم ،مما
قد يؤدي إلى زيادة دهون
البطن .وترتبط فترة
النوم القصيرة بزيادة
تناول الطعام ،مما قد
يلعب دورا ً في تكوين
دهون البطن.
 .7التدخين
في حين أن التدخين ال
مباشرا لدهون
يعد سببًا
ً
البطن ،لكن يُعتقد أنه عامل خطر.
تابعي المزيد :حرق دهون البطن
بمشروب سهل التحضير
طرق للتخلص من دهون البطن السفلية
يساعد اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن
على التخلص من دهون البطن السفلية
قد تساعد الخطوات التالية على فقدان
دهون البطن غير المرغوب فيها:
 .1تحسين النظام الغذائي
يمكن لنظام غذائي صحي ومتوازن أن
يساعد الشخص على إنقاص الوزن.
يوصى بتجنّب السكر واألطعمة الدهنية
والكربوهيدرات المكررة ذات المحتوى

الغذائي المنخفض.
 .2زيادة التمرين
يمكن أن يؤدي نمط الحياة الخامل إلى
العديد من المشاكل الصحية الخطيرة،
بما في ذلك زيادة الوزن .يجب على
األشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن
تضمين قدر جيد من التمارين في روتينهم
اليومي.
 .3الحصول على مزيد من ضوء الشمس
تشير مراجعة تعود إلى عام  2016إلى
التعرض ألشعة الشمس لدى الحيوانات
أن ّ
يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في زيادة
الوزن والخلل األيضي.
 .4تقليل التوتر

أطعمة متهمة بظهور حب الشباب ..انتبهي إل�يها

معروف طبيا ً أن حب الشباب حالة جلدية ،تظهر على البشرة عند
انسداد مسامات الجلد بالزيوت ،وظهور خاليا الجلد الميتة ،ما يؤدي إلى
ظهور الرؤوس البيضاء أو السوداء أو البثور ،وينتشر حب الشباب أكثر
بين المراهقين ،وإن كان يُصيب األشخاص من جميع األعمار.
وتتهم بعض الدراسات العلمية بعض أنواع الطعام بأنها تتسبب بشكل
مباشر أو غير مباشر بظهور حب الشباب ،حيث يضع الخبراء بعض
األطعمة في خانة التسبب بظهورها ،ومنها:
 الكربوهيدرات والسكريات:يميل معظم الشباب إلى تناول السكريات والكربوهيدرات في طعامهم،
مثل :المعكرونة والشعيرية والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة،
حيث تزيد هذه األنواع ظهور حب الشباب بنسبة  ،%30بسبب ارتفاع
هورمونات األندروجين في الدم.
 األطعمة المسببة للحساسية:يظهر حب الشباب عند تناول األطعمة التي تسبب الحساسية لبعض
الناس ،مثل :الفول السوداني ،البيض ،الحليب ،األسماك ،فول الصويا

بعد سن الـ  50عاماً ،تقل كتلة العضالت.
هذه الظاهرة الطبيعية تسمى «ساركوبينيا»
وتؤدي إلى فقدان القوة ،وتعزز اضطرابات
المشي وتزيد من خطر السقوط .باإلضافة إلى
بناء العضالت من خالل التمرينات البدنية
المنتظمة ،والتي تساعد على منع ساركوبينيا
وإبطائها ،يلعب النظام الغذائي أيضا ً دورا ً
رئيسياً .لكن ما هي األطعمة التي تساعد في
الحفاظ على العضالت؟.
البروتينات هي أهم العناصر الغذائية لمحاربة
هزال العضالت .يجب أن تحسبي ما ال يقل عن
 1إلى  1.2جرام من البروتين لكل كيلوجرام

والقمح ،حيث تساهم في انتشار البثور
والحبوب على البشرة بمجرد تناولها.
 الوجبات السريعة:تحتوي الوجبات السريعة على سعرات
حرارية عالية ،حيث يؤدي إدمان تناولها إلى
ظهور حب الشباب؛ كونها غنية بالدهون
بنسبة .%43
 منتجات األلبان:يؤدي شرب منتجات األلبان والحليب ،ومنها
اآليس كريم ،إلى ارتفاع نسبة األنسولين في
الدم ،وبالتالي اإلصابة بحب الشباب ،بنسبة
 4مرات أكثر من اإلصابة الطبيعية .لذا
ينصح األطباء باالعتدال في تناول هذه األطعمة.
 الشوكوالتة:التزال العالقة بين الشوكوالتة وحب الشباب غير واضحة ،لكن إحدى

يؤثر إفراز هرمون التوتر -الكورتيزول-
على شهية الشخص ،ويمكن أن يتسبب في
تناول المزيد من الطعام.
 .6تحسين أنماط النوم
يعد الحصول على قس ٍط كافٍ من النوم
الجيد أمراً ضروريا ً عندما يحاول الشخص
التخلص من الوزن ،بما في ذلك دهون
البطن.
 .7اإلقالع عن التدخين
يمكن أن يقلل اإلقالع عن التدخين بشكل
كبير من مخاطر الدهون الزائدة في البطن.
مالحظة من «سيدتي.نت» :قبل تطبيق
هذه الوصفة أو هذا العالج استشارة طبيب
مختص.

الدراسات الطبية وجدت أن تناول الشوكوالتة زاد تفاعل الجهاز المناعي
مع البكتيريا المسببة لحب الشباب ،حيث يؤدي تناول  %25من الشوكوالتة
الداكنة يوميا ً إلى ظهور حب الشباب على بشرة الوجه ،بعد  15يوما ً من
تناولها يومياً.

سراويلك الكالسيكية والكاجوال شيك ،وابتعدي
نسّقي أيضا ً كاب مع
ِ
عن ارتداء السراويل الواسعة للغاية مع الكاب إذ أن هذه الطريقة
للتنسيق ستجعل اللوك مبالغ به.
يمكنك حتما ً أن تنسّقي أيضا ً
صة
بق
تكون
أن
شرط
الكاب،
مع
التنانير
ِ
ّ
لوكك ناجح .%100
متوازية أو أن تصل إلى حدود الخصر ليكون ِ

للحامل  .أطعمة ممنوعة أول �ثلاثة أشهر أبرزها الأجبان الصفراء

خالل فترة الحمل يتوجب عدم تناول بعض
األطعمة التي تتسبب في تعرض الحامل لبعض
المضاعفات الصحية وقد تكون السبب في اإلجهاض
 ،ولذا يجب عليهن تجنب تناول بعض األطعمة خالل
الحمل وخاصة أول ثالثة أشهر.
-1األجبان التي تحتوي علي بكتيريا الليستيريا أي
بعض األجبان الغير مبسطرة ،فتناول الحامل لها قد
يهدها باإلجهاض ،أو إصابة الجنين بمرض خطير،
ولذا يجب توخي الحذر ،وتجنب تناولها.
 -2البيض الغير مطهوا جيدا يعد خطرا علي صحة
المرأة الحامل ،ويتسبب في تعرضها لتسمم الحمل
واإلجهاض ،والسبب في ذلك زيادة خطر اإلصابة
ببكتريا السالمونيال ،ولذا جيب تجنب هذا الطعام في
حالة عدم طهوها جيدا خالل الحمل.
 -3الكبدة من األطعمة التي يجب تجنبها أول ثالثة
أشهر من الحمل ،ألنها تحتوي علي فيتامين أ الذي يعرض الجنين
للعيوب الخلقية ،ولذا يجب تجنب تناولها أول ثالثة أشهر من الحمل
للحفاظ علي صحة الجنين.
 -4األسماك التي تحتوي علي نسبة عالية من الزئبق ،تعد من األطعمة
التي تؤثر سلبا علي الجهاز العصبي لألم والجنين ،ولذا يجب تجنبها

من وزن الجسم يومياً ،وهو أكثر من الموصى
به للبالغين األصحاء والتي تتراوح من 0.8
إلى  1جرام .على سبيل المثال إذا كان وزنكِ
 65كيلوجراماً ،فاحسبي  65إلى  78جراما ً
من البروتين يوميا ً على طبقك .للقيام بذلك،
راهني على األطعمة الغنية بالبروتينات ،مهما
كان مصدرها ،حيوانية أو نباتية.
 الدواجنالدجاج والديك الرومي والطيور ...الدواجن هي
لحوم غنية بالبروتين ،بمتوسط  28جراما ً من
البروتين لكل  100جرام.
 -أحشاء بعض الحيوانات

الكلى ،المخ ،كبد العجول ،لحم الضأن أو الدواجن
 ...األحشاء تحتوي على مستويات بروتين جيدة،
بين  15و  25جراما ً لكل  100جرام.
 اللحم البقرييحتوي لحم البقر على قدر من البروتين مثل
الدواجن ( 29ج لكل  100ج) .لكن كوني حذرة،
فاللحوم الحمراء تصنفها منظمة الصحة العالمية
على أنها ربما تكون مسببة للسرطان .وبالتالي،
يوصى بالحد من استهالكها إلى  500جرام في
األسبوع.
 ثمار البحرالحبار والقريدس وبلح البحر وسرطان البحر

بشكل نهائي خالل هذه الفترة للحفاظ علي الصحة العامة ،ومن أشهر
أنواعها التونة.
-5اللحوم المصنعة ،تعد من األطعمة الخطر التي ييجب تجنب تناولها
أثناء فترة الحمل ،ألنها خطر كبير يعرض الجنين لإلجهاض ،وأيضا
يزيد من فرص تعرضه للعديد من المشاكل الصحية ،فهي غير جيدة
النضج ،وأيضا مليئة بالدهون.

 6نصائح للحفاظ عليه الشعر من التساقط
في فصل الشتاء

الكثير من الفتيات يعانين من مشكالت كثيرة عند دخول فصل الشتاء،
نظرا لممارسة بعض
فالبعض منهن قد يصيبهن تساقط الشعر بشكل كبير ً
األساليب الخاطئة ،لذا نتناول خالل السطور التالية نصائح هامة لمنع
تساقط الشعر في الشتاء وفقًا لما جاء بموقع” metropolisindia
التدليك بالزيت:
ت تعانين من تساقط في الشعر ،فالبد من استخدام طرق
في حالة إذا كن ِ
العالج الفعالة في منع التساقط ،بواسطة تدليك فروة الرأس بالزيت ،لكي
تساعد في زيادة نشاط بصيالت الشعرعن طريق زيادة نشاط الدورة
الدموية .
طريقة تدليك فروة الرأس بالزيت:
قومي بتحضير  3مالعق من زيت الزيتون ،أو زيت اللوز ،وقومي بتدليك
فروة الرأس ببطء لمساعدة الزيوت على االختراق لجذور الشعر.
ابحثِى عن السبب الحقيقي لتساقط الشعر:
قبل البدء في عالج تساقط الشعر بطريقة عشوائية ،تعرفي على األسباب
الحقيقية وراء سقوطه ،فمن الممكن أن يكون إجهاد ،أو سوء تغذية ،وفي
حالة عدم معرفة السبب قومي بزيارة طبيبك المختص .
تناولي طعا ًما صحيًا :
من الممكن أن يكون الطعام عامل أساسي في تساقط الشعر وضعف حالة
الجسم ،لذا البد أن تحرصي على تناول أطعمة غنية بالعديد من العناصر
المغذية ،والتي تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن ،والحرص
أيضًا على تناول فيتامين (أ) وفيتامين (هـ) يحفز الدورة الدموية في فروة

 10أطعمة يجب تبن�يها للحفاظ على العضلات بعد سن الخمسين
وغيرها ...هي المأكوالت البحرية التي تحتوي
على أفضل مستويات البروتين ،بين  18و26
جراما ً لكل  100جرام.
 بعض أنواع األجبانبعض أنواع األجبان غنية جدا ً بالبروتين :هذا
هو الحال مع جبنة «ايمانتال» ( 29جراما ً لكل
 100ج)  ،كونتيه ( 29جراماً)  ،البارميزان
( 35جراماً) أو جبن الماعز الجاف ( 27جراماً).
 سمك القداألسماك الدهنية مثل سمك السلمون مصدر ممتاز
للبروتينات
تحتوي هذه السمكة على  32جراما ً من البروتين

رأيك أن تنسّقي كاب فوق سترة
للوك ستايلش تماما ً كالفاشينيستا ،ما ِ
يمكنك أن ترتديه فوق سترة بليزر مثالً.
أخرى؟
ِ
التدرجات ،فال تتردّدي
إن كن ِ
ت تفضّلين اإلبتعاد عن هذا الشكل من ّ
في اعتماد كاب بلون هادئ وأساسي كاألسود ،البيج ،الكحلي
وغيرها.

لكل  100جرام .توصي وكالة األمن الصحي
الوطنية ( )ANSESفي فرنسا ،بتناول األسماك
مرتين في األسبوع ،بالتناوب بين األسماك
الدهنية مثل السلمون واألسماك الخالية من
الدهون مثل سمك القد.
 البيضيعتبر بيض الدجاج أيضا ً مصدراً جيداً للبروتين،
فهو يحتوي على  12جراما ً لكل  100جرام.
يمكنك إعداد قائمة مأكوالت طويلة من البيض.
 مشتقات الحليبيساهم الجبن األبيض ومنتجات األلبان األخرى
أيضا ً في تناول البروتين.

 العدسالبقوليات ،مثل العدس ،هي أيضا ً مصادر جيدة
جدا ً للبروتين ،حيث تحتوي على  9جرامات
لكل  100جرام .امزجيها مع الحبوب مثل األرز
لالستفادة من تناول البروتين الكامل.
 الفول السودانييوفر الفول السوداني البروتين .تحتوي زبدة
الفول السوداني على  30جراما ً لكل 100
جرام والفول السوداني  29جراما ً لكل 100
جرام .اختاريها غير مملحة للحدّ من تناول
الملح الذي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم
وأمراض القلب واألوعية الدموية.

الرأس لمساعدة بصيالت الشعر على الحفاظ على إنتاجيتها ويساعد
فيتامين (ب) في الحفاظ على صحة الشعر.
استخدمي النوع المناسب من منتجات الشعر حسب نوع شعرك:
كوني حريصة على استخدام نوع شامبو وبلسم مناسب لطبيعية بشرتك،
ويفضل أن تحرصي على اختيار منتج خاليًا من الكبريت أو قد يتسبب
في حدوث جفاف للشعر ،إذا كان شعرك جافا فاحرصي على استخدام
المنتجات التي تحتوي على عناصر ترطيب.
تجنبِى أخذ دش ساخن:
تجنبِى االستحمام بالماء الساخن لفترات طويلة أو غسل الشعر ،فالحرارة
الزائدة قد تتسبب في حدوث تلف للشعر بشكل كبير ،أيضًا حاولي الحد من
استخدام مكواة التجعيد أو مجففات الشعر.
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أخبار الفن

المغنية العالمية سيلين ديون تؤدي شخصيتها الحقيقية في فيلم �تامر حسني يقدم لائحة نصائح للتخلص
Love again
من «العاـــدات السـيئة»
و «مجاهدة النفس»

أعلنت النجمة العالمية سيلين ديون األربعاء أنها ستتولى بطولة الفيلم الكوميدي الرومانسي «الف أغين»
( )Love againالذي يبدأ عرضه في دور السينما سنة  2023وتجسد فيه شخصيتها الحقيقية.
وكتبت المغنية المتحدرة من مقاطعة كيبيك الكندية على شبكات التواصل االجتماعي «أراكم في
السينما!» ،موضحة أنها ستشارك في الفيلم إلى جانب نجمة أفالم بوليوود الهندية بريانكا تشوبرا
جوناس والممثل األسكتلندي سام هيوين المعروف بدوره في المسلسل الدرامي «آوتالندر»
(.)Outlander
وأشارت سيلين ديون أيضا ً إلى أنها ستؤدي أغنيات جديدة لها في هذا الفيلم الذي أنتجته شركة
«سوني» وسيُعرض على الشاشة الكبيرة في  12مايو.
ويتناول الفيلم الذي أخرجه جيم ستراوس («ذي إنكريديبل جيسيكا جيمس») قصة شابة
تُواصل بعد وفاة خطيبها إرسال رسائل نصية هاتفية إليه .وأدى ذلك إلى نشوء عالقة
بينها وبين الشخص الذي انتقل اليه رقم الهاتف ،وهو صحافي ،بفضل
سيلين ديون.
وكانت ديون أعلنت في أبريل الفائت أنها أرجأت إلى
 2023كل الحفالت المقرر أن تحييها هذه السنة
في أوروبا ضمن جولتها العالمية «كاريدج
وورلد تور» بسبب مشكلة صحية
تعانيها.
واضطرت النجمة الكندية
إلى إلغاء أو تأجيل
عدد من حفالتها
ألسباب طبية
ونتيجة جائحة
كوفيد.19-

«إنساني جدا» نيللي كريم تكشف عن ملامح من تفاصيل
فيلم «ع الزيرو»

كشفت الفنانة نيللي كريم عن مالمح من قصة فيلمها الجديد « ع الزيرو» ،
الذي تشارك فيه مع عدد من النجوم منهم الفنان محمد رمضان ،جومانا مراد،
وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف دكتور مدحت العدل ،إخراج محمد
العدل
وقالت نيللي كريم خالل لقاء أجرته في برنامج «صباح العربية» ،إن فيلم «ع
الزيرو» انساني جداً ،وتدور أحداثه حول «أب» يمر بظروف صعبة للغاية،
وفي نفس الوقت يتعرض ابنه لإلصابة بمرض خطير ،ويسعى جاهدا ً بشتى
الطرق إليجاد حل لعالجه رغم الظروف التي تواجهه.
وخالل اللقاء ،نوهت نيللي كريم عن مشاركتها في الموسم الدرامي الرمضاني
 ،2023قائلة « سأشارك في مسلسل صعيدي وهذه هى المرة األولى التي أقدم
فيها شخصية صعيدية».
وعلى جانب آخر ،تشارك الفنانة نيللي كريم في أحداث الجزء الثالث من
مسلسل « ليه أل» بطولة عدد من النجوم منهم صالح عبدهللا ،عايدة رياض،
أحمد طارق ،معتز هشام ،تأليف مريم نعوم ورشه سرد ،إخراج نادين خان.
يشار إلى أن الجزء الثاني من العمل كان بطولة منة شلبي ،وأحمد حاتم ،ومراد
مكرم ،ومها أبوعوف ،وسارة عبدالرحمن ،وسليم مصطفى ،ومنى أحمد زاهر،
ودنيا ماهر ،وفراس سعيد ،ويارا جبران ،وتامر نبيل ،وريم حجاب.

شقيق شيرين �يهاجمها  .ويلمح لتواجدها مع حسام حبيب

مع انشغال مواقع التواصل االجتماعي بأزمات النجوم «النفسية» ووقوع بعضهن
ضحية ل «العادات السيئة» ومنها اإلدمان ،تطوع النجم تامر حسني لتقديم الئحة نصائح
للتخلص من «العادات السيئة» و «مجاهدة النفس» ،مؤكدا ً أنه اقتبسها من تجربته
الشخصية ومن اطالعه الواسع على الكتب المتخصصة في هذا المجال.
تامر نشر صورة له عبر حسابه بموقع إنستغرام وعلق عليها برسالة طويلة قال فيها:
«يوم جميل على الجميع كالعادة مش بعتبركم محبين فقط ال انا دايما ً بشوفكم ناس
من أهلي حتى لو بعضكم معندوش االحساس دا تجاهي ،انا بقى عندي تجاهكم كلكم
االحساس دا و دا احساس ربنا زرعه فيا معرفش ليه و معرفش ليه مزروع فيا بالقوة
دي عشان كدا اقسم باهلل اي خير بعرفه بحب انقله ليكم فوراً».
أضاف :كنت بقرأ موضوع مهم اوي بما اني مجنون قراءه و سماع حبيت اكلمكم
عنه و هو ((مجاهدة النفس )) واثق اننا كلنا بنمر بظروف و مؤثرات و افكار بتغير
حاجات جوانا في ناس بتغيرها لألفضل و في ناس لألسوأ و كالمي لكل شخص
حاسس من جواه انه متضايق و عنده خطأ في فكره او عقيدته و قناعته او عاده
سيئة و معصيه ثابته مش عارف يتخلص منها او صفه في شخصيته مش كويسه
و فاقد االمل في تصليحها».
وتابع ناصحا ً محبيه« :عشان يصلحها و يتغير الزم اول حاجه يعترف بيها قدام
نفسه و ميقاوحش و يبرر وجودها ،الزم يشوفها يبقى أوال تعترف بيها قدام نفسك،
وثانيا تاخد قرار حاسم في بدء اإلمتناع عنها ،وثالثا تدرس المقابل لها في الصالح
و تسعى في اتجاهه».
وتوقف تامر حسني أمام تأثير األصحاب وقدم الخطوة الرابعة بقوله« :اختار اصحاب
صفاتهم بعيده عن هذه العيوب و العادات المشابهة.
واختتم الالئحة بنصيحة خامسة قال فيها« :اصبر على نفسك في التغيير يعني لو اخدت
قرار ورجعت فيه مش معناه انك فشلت ال خد القرار تاني حتى لو فشلت في االصالح
 ١٠٠مره عادي ،خد كمل في اصرارك على التغيير و التطوير و خد كمان مره القرار اهم
حاجه راقب نفسك وشوف مؤشر تحسنك بيزيد وال ثابت خليك وراه لحد ما يبدأ يعلى هتالقي نفسك
واحده واحده انتصرت على نفسك و كسبت التحدي».

هند صبري تنتهي من «مهب الريح»

تقترب الفنانة هند صبري من االنتهاء من تصوير
مشاهدها في مسلسلها الجديد “مهب الريح” ،والمسلسل
من إخراج أحمد خالد موسى ومحمد يحيي.
ويشارك في بطولة مسلسل “مهب الريح” عدد من
النجوم ومن أبرزهم ،هند صبرى ،ماجد المصرى،
جومانا مراد ،إياد نصار ،نهى عابدين ،هدى المفتي،
وعدد آخر من الفنانين.
والمسلسل نسخة عربية من المسلسل األميركي
“الزوجة الصالحة” ،ويتكون من  45حلقة مقسمة على
ثالثة أجزاء ،وكل جزء يحمل  15حلقة.
وتدور أحداثه في إطار من التشويق واإلثارة ،حول
شخصية “أليسيا فوريك” ،التي تقدمها هند صبري،
وهي زوجة صالحة مطيعة ومخلصة لزوجها ،الذي
يعمل محاميا ً بالدولة ،لكن تنتهي به الحال في السجن بعد
فضيحة جنسية كبيرة ،وعدة قضايا فساد أخرى.
من جانب آخر شاركت الفنانة التونسية في حملة برنامج
األغذية العالمي لألمم المتحدة ،حيث صورت مقطع
فيديو لتسليط الضوء على تأثير أزمة المناخ على
المجتمعات األشد ضعفًا واحتيا ًجا في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا.
وتوضح الحملة خطورة تأثير أزمة المناخ على األمن
الغذائي في المستقبل ،وقالت هند “نحن نعيش تغير

المناخ يوميًا ،األمر ليس فقط مجرد ارتفاع في درجات
الحرارة ،بل إنه أكبر من هذا بكثير ..االرتفاع في
درجات الحرارة يؤثر على الزراعة والموارد المائية،
وهذا يعني أن أمننا الغذائي والمائي في خطر”.

وأضافت صبري أن األشخاص الذين يجبرون على
ترك منازلهم بسبب العواصف والفيضانات يتزايدون
وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة ،سنشهد المزيد من
النازحين في المستقبل القريب.

محمد فراج يكشف عن أصعب مشاهده فى «الغرفة »207

تشتعل أزمة شيرين عبد الوهاب مع شقيقها من
جديد ،بعد أن هاجمته شيرين فور خروجها من
المستشفى ،وتوعدته بسبب ما اعتبرته مؤامرة بدافع
الشفقة واألخوة.
محمد عبد الوهاب ،شقيق شيرين الذي أجبرها على
دخول المستشفى ،للعالج من إدمان المخدرات ،قرر أن
يعلق على أفعالها عقب خروجها من المستشفى.
وعبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي “فيسبوك”،
كتب قائال “حسبي هللا ونعم الوكيل ..تمشي سواق بيشتغل
معاكي بقاله  22سنة صاينك وصاين والدك ..وشغالة
بنت صغيرة ملهاش ذنب”.
وانتقل بعدها ليعلق على إنهاء عالقتها مع ميمي فؤاد،

مدير أعمالها السابق ،وكيف تحول في غضون أيام إلى
“المدعو ميمي” ،بحسب ما ورد في بيان شيرين.
حيث علق شقيقها قائال “اللي كنتي من شهر منزله صورة
ليه كاتبة عليها أجدع راجل في مصر” ،مبديا اندهاشه
مما فعلته معه ،وإنهاء عالقة العمل بينهما.
وفي نهاية تعليقه ألمح محمد عبد الوهاب إلى تواجد حسام
حبيب زوجها السابق بصحبتها ،وهو األمر الذي نفته
شيرين فور خروج صورة تجمعهما معا.
وكتب محمد عبد الوهاب قائال “يا ترى بقى بعد كل
ده ..لوسي ابن طنط فكيهة ..اللي انتي معاه من ساعة ما
خرجتي ..في فيال قرايبه في “الند مارك” مبسوط ؟”.
ذلك األمر الذي أثار جدال كبيرا ،في ظل ربط الجميع بين

أمير المصري :القوة الناعمة تتحمل رسالة
هامة في مواجهة التغيرات المناخية

أعرب الفنان أمير المصري ،عن
سعادته بتواجده ومشاركته في قمة المناخ
«كوب  »27بشرم الشيخ ،مضيفًا :أهتم
باألمور اإلنسانية فقد شاركت في أفالم
عن الالجئين ومشكالت التهجير بسبب
مشكالت البيئة وفخور باستضافة مصر
لقمة المناخ.
وأضاف من خالل برنامج «صباح الخير
يا مصر» ،على القناة األولى والفضائية
المصرية،اليوم األربعاء ،أن مصر من أهم
الدول في القارة السمراء ،وتحمل رسالة
إلى العالم بأكمله.
وواصل :أنا اآلن سفير لألمم المتحدة
بمؤتمر شباب البلد ،لدعم الشباب في العمل

الخاص والعام هناك حالة من الوعي بين
المجتمع الشبابي.
كما أكد على أهمية القوة الناعمة حيث
أن رسالتها أسرع في مواجهة التغيرات
المناخية وبالفعل هناك فيلم خاص عن
«كوب  »27تتضمن أحداث حقيقية وليست
مجرد تمثيل ،وهدفنا إيصال رسالة إيجابية
في ظل اهتمام الكثير في مصر بقضايا
المناخ.
وفي رسالته لشباب العالم قال :سعيد
بالمشاركة في قمة المناخ وإن شاء هللا اللي
جاي يكون أحسن وأتمنى أن يستفيد الجميع
من إقامة كوب  27في مصر الذي يعد
بمثابة إنجاز كبير.

حسام حبيب وما ذكره محمد عبد الوهاب ،على الرغم من
كونه لم يذكر اسمه في الحديث.
لكن المفاجأة تمثلت فيما نشره حسام حبيب عبر خاصية
القصص المصورة على “إنستغرام” ،حيث كتب قائال
“زعالن على شلتك يا بطيخة”.
وهو األمر الذي فسره البعض باعتباره ردا غير مباشر
على شقيق شيرين عبد الوهاب ،وكونه غاضبا من رحيل
من كانوا ينقلون إليه أخبار شقيقته.
ويبدو أن األزمة لن تتوقف عند هذا الحد ،في ظل
اشتعالها من جديد بعد خروج شيرين من المستشفى،
وتوعدها لشقيقها بسبب ما فعله.

قال الفنان محمد فراج ،إنه لم يتطرق لقراءة رواية
الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق قبل تصوير مسلسل
«الغرفة  ،»٢٠٧و المستوحى أحداثها من خاللها،
مشيرا إلى أنه وضع كامل تركيزه فى السيناريو حتى
ً
يندمج مع تفاصيلها بالكامل.
وأضاف «فراج» إن كواليس التصوير كانت مرهقة
للغاية بسبب أحوال الطقس ،باإلضافة لطبيعة أحداث
المسلسل المختلفة والتى يسيطر عليها الرعب
والغموض واالثارة ،مشيرا إلى أنه خالل تصوير
بروفة أحد المشاهد فى الريسيبشن وكانت حفلة ،وبشكل
مفاجىء صرخ أحد الممثلين المشاركين من المجاميع
بشكل هيستيرى ،وهو من أحد المعازيم بالحفلة لدرجة
أن الفنانة ناردين فرج فزعت وتوترت ،وبعد ذلك تم
اكتشاف أن لديه كهرباء بشكل زائد فى جسده ،ولكنهم
وقتها فزعوا ظنًا بأنه شيئًا أخر مثل الجن وخاصة أن
أحداث المسلسل تدور فى إطار رعب.
«الغرفة  ،»207بطولة محمد فراج ،ريهام عبدالغفور،
كمال الباشا ،وعدد من ضيوف الشرف ،ومن تأليف
تامر إبراهيم وإخراج تامر عشرى.

 17نوفمبر ..حفل روبى في الرياض

تستعد الفنانة روبى إلحياء حفل غنائي بموسم
الرياض ،يوم  17نوفمبر ،ومن المقرر طرح تذاكر
الحفل ،يوم األربعاء الموافق  9نوفمبر ،عبر الموقع
االلكتروني الرسمي لموسم الرياض.
وشاركت روبي ،متابعيها الملصق الدعائي للحفل،
عبر حسابها على « انستجرام» حيث ظهرت عليه
منفردة ،وعلقت « :جاهزين نتقابل فى الرياض».
على جانب آخر انتهت روبي من تصوير فيلم
«جروب الماميز» ،الذي تدور أحداثه في إطار
كوميدي ،حول «جروب» على تطبيق الواتس آب
خاص بإحدى المدارس ،حيث يتواجد فيه ثالث أمهات
من ثالث طبقات اجتماعية مختلفة ،حيث تعاني «مريم
ونادية» روبي وغادة ،من عالقات سيئة مع أبنائهما،
فتقرر «هنا» ملكة جمال مصر السابقة ،مساعدتهما
للتقريب بينهما وبين أبنائهما ،وهي أم مرحة لطيفة
ال تعرف االنضباط ،والفيلم تأليف إيهاب بليبل وغادة
عبدالعال ومن إخراج عمرو صالح.

لاعلاناتكم في الرسالة

450 972 1414 / 514 961 0777
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أخـب ــار ك ـ ــندا

التعاون مع الصين ’’ضروري ‘ لكنها تخ ّل بالنظام العالمي
وكندا لن تتردد في مواجهتها
رفعت وزيرة الخارجية الكندية
ميالني جولي النبرة بوجه الصين،
في رحلة دبلوماسية إلى منطقة
المحيطيْن الهندي والهادئ ،حينا
قالت  ،هي قوة ال يمكننا تجاهلها
على الصعيد االقتصادي ولكن يجب
علينا أيضاً أن نكون حذرين منها.
ففي خطاب ألقته في تورونتو
صباح األربعاء اعترفت وزير
الخارجية الكندية بذلك :وزن
الصين الديموغرافي ونفوذها
’’يجعالن التعاون معها ضرورياً
لمواجهة التحديات العالمية‘‘ ،مثل
التغيرات المناخية.
ّ
لكن جولي حرصت أيضاً على أن
تؤكد أنه ،عند الضرورة ،لن تتردد
كندا في مواجهة الصين التي هي ’’قوة عالمية تزعج النظام
العالمي بشكل متزايد‘‘ و’’تسعى إلى تشكيل البيئة العالمية بحيث
ً
تساهال مع مصالح وقيم تبتعد أكثر فأكثر عن قيمنا‘‘.
تكون أكثر
ووعدت الوزيرة جولي بمواصلة الدفاع عن حقوق اإلنسان
في الصين’’ ،حيث تُوثَّق بشكل جيّد ادعاءات ذات مصداقية
عن انتهاكات وجرائم ضد اإلنسانية‘‘ ،وبمواصلة االعتراض
على إجراءات أُحادية تعرّ ض الوضع الراهن لتايوان للخطر،
وأيضاً بمواصلة الدفاع عن حرية التعبير في هونغ كونغ.
وتوجهت وزيرة الخارجية في حكومة جوستان ترودو الليبرالية
إلى الكنديين الذين لديهم مصالح اقتصادية في الصين.
’’يجب أن نرى األمور بوضوح ( .)...وظيفتي تقتضي أن
أخبركم ّ
أن هناك مخاطر جيوسياسية مرتبطة بممارسة األعمال
التجارية مع هذا البلد‘‘ ،قالت جولي واعدة بمساعدتهم.
ولكن كيف يمكن لكندا أن تعمّق روابطها مع دول الهندي والهادئ
دون معاداة الصين ،البلد العمالق الواقع في قلب المنطقة؟
ثم قالت وزيرة الخارجية الكندية  :أعلن اليوم أننا نستثمر في

تعميق فهمنا للطريقة التي ّ
تفكر بها الصين وتعمل وتخطط،
وللطريقة التي تمارس بها نفوذها في المنطقة وفي العالم.
أضافت ميالني «وهذا االستثمار البالغة قيمته  50مليون دوالر
سيذهب بشكل خاص إلى ’’السفارات الرئيسية‘‘ لكندا إلرسال
خبراء إليها يكونون مكرَّ سين لتعميق فهمنا للتحديات التي
تفرضها الصين وللفرص التي تتيحها».
ويتوجه رئيس الحكومة الكندية ووزيرة خارجيته قريباً إلى
آسيا حيث يشاركان في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا
( )ASEANالتي تنعقد في العاصمة الكمبودية بنوم بنه ،ثم
في قمة مجموعة الدول العشرين في مدينة بالي اإلندونيسية ،ثم
في اجتماع القادة االقتصاديين لمنتدى التعاون االقتصادي آلسيا
والمحيط الهادئ ( )APECفي العاصمة التايالندية بانكوك.
الهدف لكندا من هذه الرحلة ،وفقاً للوزيرة جولي ،هو أن
نكون ’’واضحين‘‘ بشأن الطريقة التي لن تكون فيها كندا
ملتزمة فحسب ،بل أيضاً كيف ’’سنكون قادة على المسرح
العالمي ،وذلك من خالل تعميق صداقاتنا الحالية والبحث
عن حلفاء جدد‘‘.

قانون العلمنة الكيبيكي :الاستئناف يثير نقاشًا حول تناقض في
شرعة الحقوق والحريات

ّ
تبت في تناقض مثير لالهتمام وارد في الشرعة الكندية للحقوق
يتعيّن على محكمة االستئناف في كيبيك ،على هامش عملها في
النظر بشأن صالحية قانون علمانية الدولة في هذه المقاطعة ،أن والحريات.
فقانون علمانية الدولية (المعروف على نطاق واسع بالرقم
 21الذي حمله مشروع القانون قبل أن يصبح قانوناً)
يستند إلى المادة  33من الشرعة ،أي إلى ’’بند االستثناء‘‘
(،)clause dérogatoire / notwithstanding clause
لتعليق حرية المعتقد الديني في حالة ارتداء رمز ديني ما.
وللتذكير ،يحظر قانون علمانية الدولة ،الذي أقرّ ته
الجمعية الوطنية الكيبيكية في حزيران (يونيو) ،2019
على القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وحرّ اس
السجون والمعلّمين في المدارس االبتدائية والثانوية العامة
L’ass. Egyptienne Canadienne pour l’Art, la Culture
ارتدا َء الرموز الدينية على اختالفها خالل دوام العمل.
le Tourisme, et l’Information
يحصن القانون ،مدة خمس سنوات قابلة
وبند االستثناء
ّ
للتجديد ،بوجه الطعون الدستورية.
الجمعية المصرية الكندية للفنون والثقافة والسياحة واإلعالم
وتنص المادة  33على أنه يجوز لهيئة تشريعية أن تحيد
عن بعض مواد الشرعة ،ال سيما المادة  15التي تحظر
Journal El Ressala
أي تمييز قائم ،في جملة أمور ،على أساس الجنس .ومع
رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير
ذلكّ ،
فإن بند االستثناء ال يسمح بالتهرب من المادة  28من
ّ
فــريد فــؤاد زمكحل
الشرعة التي تنص من جانبها على أن الحقوق والحريات
المنصوص عليها في الشرعة ’’مكفولة بالتساوي لألشخاص
Président et rédacteur en chef
من كال الجنسيْن‘‘.
Farid Fouad Zémokhol
هذا النقاش الذي احتل جزءاً كبيراً من يوم أمس ،أطلقته
المحامية بيري رافون ،الخبيرة في القانون الدستوري،
نائب رئيس مجلس اإلدارة فرج جريس
التي تمثل مجلس المدارس التي تعلّم باللغة اإلنكليزية
Vice Président Farag Greiss
في مونتريال.
وجادلت رافون ّ
بأن قانون العلمنة ’’يضر بشكل غير
نائب رئيس التحرير يوسف زمكحل
ّ
متناسب بالنساء المسلمات في ممارسة حريتهن الدينية‘‘.
Deputy Editor Youssef Zemokhol
ودعمت رافون ادعا َءها بالقول ّ
إن طلبات الحصول على
المعلومات المق َّدمة إلى نحو  300مؤسسة عامة أظهرت
إخراج وتصميم  /نــازلي ســـــليم
ّ
أن القيود التي يفرضها قانون العلمنة لم تؤثر ّإل على
Mise en page et plans Nazly Selim
النساء المسلمات.
وقالت رافون ّ
’’المشرّ ع اختار عمداً استثناء المادة 28
إن
كتاب ومحررون
ِ
من تطبيق (المادة)  ‘‘33من أجل ،على وجه التحديد،
على عبيد الهاملي  ،كيندة الجيوش
سليم خليل  ،جاكلين جرجس ،خالد بنيصغي،
ضمان حماية حقوق المرأة.
د .حسين عبد البصير ،مايك أنجلو ،
المحامي جوليوس غراي ،الذي يمثل اللجنة الكندية للحقوق
إن قانون العلمنة ’’لم يقيّد ّ
والحريات ،قال ّ
بشير القزي  ،تيماء الجيوش ،السيد الهادي
حق ممارسة
سونيا الحداد ،د .خالد التوزاني ،د .عبد العليم محمود،
الدين‘‘ وال الذهاب إلى دور العبادة .ومع ذلك ،أوضح غراي
ً
سراج،
صالح األشقر ،عباس شعبان ،صباح غريب ،سناء
أنه إذا كان هذا الحق موجودا ’’فقد ت ّم تقييده ،وت ّم تقييده
مصاول،
جاسم
سمير سيداروس ،عادل عطية ،نسرين حبيب،
متساو بين الرجال والنساء ،وبالتالي على وجه
بشكل غير
ٍ
عبد هللا الديك ،أمال مذهر
التحديد إنها الحالة (المنصوص عليها في المادة) .‘‘28
ّ
وفي الجهة المقابلة ،شددت المحامية آميلي بيلتييه ديروسييه،
مدير مكتب تورنتو د .رامز زمكحل
التي تمثل المدعي العام في كيبيك (وبالتالي حكومة
ً
ّ
Tél.: 1-905-790-1770
المقاطعة) ،مرارا على أنه ليس للمادة  28تأثير مستقل.
’’موقف المدعي العام هو أنه ال يمكن االلتفاف على
Correspondant au Caire / Claudine Karma
بند االستثناء باستخدام المادة  28إلعادة تفعيل حقوق
Section de la publicité au Caire
وحريات ت ّم تقييدها‘‘ ،قالت بيلتييه ديروزييه ،واعتبرت
Caroline Mikhail
ّ
أن ’’المادة  33تسمح بشكل صريح بعدم التقيّد بالمادة
 ‘‘15على الرغم من وجود المادة .28
Bureau chef au Caire
وأضافت بيلتييه ديروزييه ّ
أن معارضي قانون العلمنة
8 Hoda Sharawy Bab ElLouk
فشلوا في تقديم دليل إحصائي لدعم حجتهم حول التمييز
ّ
Tel.:
Tel:
239350400 / 01228008424
المحدد ضد المرأة .فالنساء يمثلن  88%من معلمي المدارس
Email:
elressalacanada@gmail.com
االبتدائية و 65%من معلمي المدارس الثانوية ،وبالتالي
ليس مفاجئاً أن ُ
يك ّن أكثر تأثراً بالقانون ،حسب رأيها.
المحامية مولي كريشتالكا ،التي تمثل ثالث معلمات ،اثنتان
مدير مكتب اإلسكندرية سمير سيداروس
منهن مسلمتان ُ
ّ
ّ
طعن بقانون
واألخرى مسيحية كاثوليكية،
Bureau chef au Canada
العلمنة ،قالت ّ
ٌ
مطلوب من الدولة ومؤسساتها،
إن ’’الحياد
وليس من األفراد العاملين لديها‘‘.
672 boul. Des Laurentides # 212 Laval, Qc. H7B 4S6
أن من الخطأ اعتبار ّ
واعتبرت كريستاال ّ
أن وضع معلّم
أو معلّمة صليباً حول عنقه أو ارتداء معلمة حجاب رأس
(514) 961-0777 / (450) 972-1414
إسالمياً يعني ّ
أن المؤسسة التربوية أو الدولة تتبنّى دين
Email: elressalanews@gmail.com
هذا المعلم أو تلك المعلمة.
fzemokhol@gmail.com
وتستمرّ جلسات االستماع في محكمة االستئناف ،أعلى
www.el-ressala.com
سلطة قضائية كيبيكية ،لغاية  18تشرين الثاني (نوفمبر)
الجاري.

نقال عن راديو كندا الدولي

ترودو يغيب عن المراسم الوطنية ليوم الذكرى اليوم لارتباطات دولية
في ساحات الشرف.
يُذكر ّ
أن ترودو تغيّب عن المراسم

ويديرها كل سنةّ ،
إن رئيس الحكومة
وممثلين رئيسيين آخرين لها هم دوماً

غاب اليوم رئيس الحكومة الكندية
جوستان ترودو عن المراسم الوطنية
ليوم الذكرى (Remembrance Day
 )/ le jour du Souvenirفي أوتاوا
لحضور قمة في كمبوديا تضم ً
دوال من
كافة أنحاء جنوب شرق آسيا.
وكشف مسؤولون كبار عن الغياب
المقرَّ ر لرئيس الحكومة خالل لقاء
إعالمي قالوا فيه ّ
إن ترودو غادر
كندا في وقت متأخر من أمس الخميس
للمشاركة في قمة رابطة دول جنوب
شرق آسيا (’’آسيان‘‘  )ASEANفي
العاصمة الكمبودية بنوم بنه.
وقمة ’’آسيان‘‘ ،التي من المقرَّ ر أن
تبدأ أعمالها يوم السبت ،هي األولى من
بين أربعة اجتماعات دولية سيشارك
فيها ترودو تباعاً على مدى  10أيام.
فرئيس الحكومة الليبرالية سيحضر
أيضاً قمة مجموعة الدول العشرين
في مدينة بالي اإلندونيسية ،ثم قمة
منتدى التعاون االقتصادي آلسيا
والمحيط الهادئ (’’أبيك‘‘ )APEC
في العاصمة التايالندية بانكوك،
وأخيراً قمة الفرنكوفونية في جزيرة
جربة التونسية.

وقال مكتب رئيس الحكومة في بيان
إن هذه القمم ’’ستعزز أولوياتنا‘‘ ّ
ّ
وإن
ترودو يحضرها إلى
جانب زعماء آخرين
من حول العالم ،بما
في ذلك من المملكة
والواليات
المتحدة
المتحدة وفرنسا.
وقالت المتحدثة سيسيلي
روا ّ
إن رئيس الحكومة
التقى بعسكريين عاملين
قدامى
وبمحاربين
في مقاطعة نيو/نوفو
برونزويك في شرق
البالد في وقت سابق
من هذا األسبوع.
وفي هذا اإلطار زار
ترودو قاعدة غيجتاون
العسكرية في يوم قدامى
المحاربين من السكان األصليين
المصادف في الثامن من الشهر الحالي،
وزار مدافن ’’بيونير غاردنز‘‘ في مدينة
أوروموكتو (Oromocto Pioneer
 )Gardens Cemeteryحيث أ ّدى
التحية للعسكريين الكنديين الذين سقطوا

الوطنية ليوم الذكرى في عام 2018
للمشاركة في تجمع دولي لقادة عالميين
بمناسبة الذكرى المئوية األولى لنهاية
الحرب العالمية األولى.
وقالت نجمة بوند ،المتحدثة باسم الفيلق
الملكي الكندي الذي ينظم المراسم الوطنية

فازت رئيسة حكومة ألبرتا دانييل
سميث بمقعد دائرة ’’بروكس ميديسين
هات‘‘ ()Brooks-Medicine Hat
في جنوب المقاطعة في انتخابات فرعية
يوم أمس ،ما يسمح لها بالجلوس كنائبة
في الجمعية التشريعية في إدمونتون.
وانتُخبت سميث زعيمة لحزب المحافظين
المتحد ( )UCPالحاكم في ألبرتا في
 6تشرين األول (أكتوبر) الفائت خلفاً
لزعيم الحزب ،رئيس الحكومة المستقيل،
جايسن كيني.
وتبوأت منصب رئاسة الحكومة بصورة
رسمية بعد أقل من أسبوع على ذلك
وكانت تنتظر الفرصة لدخول الجمعية
التشريعية كنائبة مجدداً ،إذ سبق لها أن
مثّلت دائرة ’’هايوُود‘‘ ()Highwood
إلى الجنوب من كالغاري ،كبرى مدن
عامي
ألبرتا ،مدة ثالث سنوات بين
ْ
 2012و.2015
وفازت سميث بمقعدها النيابي الجديد
حاصد ًة  54,5%من أصوات المقترعين،
أمام غويندولين ديرك ،مرشحة الحزب
الديمقراطي الجديد ()Alberta’s NDP
التي نالت  26,7%من األصوات .ويشكل
ُ
الحزب المذكور ،اليساري التوجه،

المعارضة الرسمية
في الجمعية التشريعية.
وشارك في االقتراع
 12.695ناخباً ،ما
يمثّل نسبة مشاركة
بحدود .37%
وأصبح مقعد ’’بروكس
ميديسين هات‘‘ شاغراً
مع استقالة نائبة الدائرة،
ميكاييال فراي ،التي
تنتمي لحزب المحافظين
المتحد ،عقب فوز
سميث بزعامة الحزب.
واستقالت فراي إلفساح
المجال أمام رئيسة
الجديدة
الحكومة
بالترشح لمقعد نيابي.
وفي خطاب الفوز مساء
أول أمس وعدت سميث
بأن تكون ممثلة جميع سكان ألبرتا في
الجمعية التشريعية ،ال ناخبي ’’بروكس
ميديسين هات‘‘ فقط.
ّ
وقدمت سميث في خطابها لمحة عامة عن
أولوياتها ،فوعدت باتخاذ تدابير لمساعدة
سكان ألبرتا على مواجهة التضخم في

األسعار وبالعمل على إصالح النظام
الصحي وبناء عالقة جديدة أكثر ندية
مع الحكومة الفدرالية.
وبما أنها أصبحت نائبة ،ترغب سميث في
أن تق ّدم بنفسها مشروع قانونها بشأن سيادة
ألبرتا عند استئناف األعمال البرلمانية
المقرر أواخر تشرين الثاني (نوفمبر)

عقد وزير الصحة الفدرالي جان إيف
دوكلو ونظراؤه في المقاطعات واألقاليم
ثان في فانكوفر على
اجتماعات ليوم ِ
ساحل الهادي.
وفي غضون ذلك أعرب رؤساء حكومات
المقاطعات واألقاليم عن ’’خيبة أمل‘‘ ّ
ألن
الحكومة الفدرالية ’’ال تق ّدم أيّ استجابة
بشأن القضية الجوهرية المتمثلة في
التمويل المستدام للرعاية الصحية‘‘.
فقد أصدروا بياناً صحفياً جددوا فيه
مطالبتهم الحكومة الفدرالية بزيادة
التحويالت الكندية في مجال الصحة
( )CHT / TCSمن  22%إلى 35%
وأن ’’يت ّم الحفاظ على هذه النسبة على
مرّ الزمن‘‘.
تُضاعف المقاطعات واألقاليم جهودها
لتحسين الخدمات الصحية التي يحتاج
إليها الكنديون والتي تعرضت لضغوط
بسبب جائحة كوفيد  .-19الموارد
الكبيرة ضرورية لدعم هذا العمل
األساسي ولتسريعه ،ولتحقيق ذلك تحتاج
المقاطعات واألقاليم إلى شريك مالي
فدرالي موثوق به.
نقال عن مقتطف من بيان رؤساء حكومات

المقاطعات واألقاليم
كما طلبوا من
الحكومة الفدرالية
هجرة
تشجيع
َّ
المؤهلين
المهنيين
في قطاع الصحة.
’’لم يلتزم رئيس
الحكومة الفدرالية
بحوار بنّاء مع
نظرائه فيما يتعلق
بشراكة جديدة مع
الحكومة الفدرالية
بشأن تمويل الرعاية
الصحية‘‘ ،أضاف
رؤساء حكومات
المقاطعات واألقاليم.
من جهته ،لم يق ّدم
وزير الصحة الفدرالي جان إيف دوكلو
أيّ تفاصيل عن وعده بالتمويل.
وهو قال ّ
إن المقاطعات واألقاليم يجب
أن توافق على استخدام مؤشرات صحية
مشتركة وإنشاء نظام بيانات حول الصحة
’’عالمي المستوى‘‘ لكندا.
ّ
كما أعلن الوزيردوكلو ّ
أن الحكومة

الفدرالية مستعدة لالستثمار في سلسلة
ثانية من التمويل ’’التفاقيات مصممة
على القياس مع المقاطعات واألقاليم‘‘.
وهذا من شأنه أن يضمن ،وفقاً للوزير
دوكلو’’ ،الدعم للعاملين في مجال الرعاية
الصحية ،والوصول إلى فرق طب أسرة،
والحصول على خدمات في مجال الصحة
النفسية‘‘.

لكن من غير الوارد بالنسبة لوزير الصحة
في حكومة جوستان ترودو الليبرالية في
أوتاوا ذكر مبالغ محددة أو ’’الدخول في
نقاش حول النسب المئوية‘‘.
ّ
لكن الوزير دوكلو قال إنه من المفترض
أن ترتفع التحويالت الصحية الفدرالية
من  45مليار دوالر إلى  49مليار دوالر
قريباً.

قال المدير البرلماني للميزانية الفدرالية
إيف جيرو ّ
إن تغير المناخ يُضرّ منذ ما
قبل اليوم باالقتصاد الكندي.
وتفيد دراسة تحليلية جديدة نشرها مكتب
المدير البرلماني يوم أمس أنه في عام
 2021كان إجمالي الناتج المحلي في

كندا أدنى بنسبة  0,8%مما كان يمكن
له أن يكون بدون تغير المناخ .وهذا يمثل
انخفاضاً يتراوح بين  20و 25مليار دوالر
في النشاط االقتصادي.
وهذا التراجع في إجمالي الناتج المحلي
الحقيقي مرتبط بعوامل مثل انخفاض

اإلنتاج الزراعي وزيادة استهالك
الطاقة ،واألضرار المادية وقيود
اإلنتاجية الناجمة عن الحرارة
الشديدة أو عن اإلغالق القسري
لبعض الصناعات بسبب الظروف
الجوية.
وحتى لو تم تنفيذ كل واحدة من
سياسات العمل المناخي التي ت ّم
اإلعالن عنها حول العالم بشكل
كامل ،يتوقع المدير البرلماني
للميزانية أن يصل تأثير التغيرات
المناخية على االقتصاد الكندي إلى
 5,8%بحلول نهاية القرن الحالي.
وزير البيئة والتغيرات المناخية
الفدرالي ،ستيفن غيلبو ،يشارك هذا
األسبوع ،على رأس وفد كندي ،في
أعمال مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغيّر
المناخ ،المعروف أيضاً باسم ’’كوب ‘‘27
( ،)COP27في شرم الشيخ في مصر.
ويقول غيلبو ،وهو خبير بيئي مرموق،
إنّه لم َ
يبق أمام المجتمع الدولي سوى

بضع سنوات أُخرى إلبقاء كوكب األرض
صالحاً للعيش.
ّ
وذكر غيلبو ّ
بأن الـ’’كوب  ‘‘27هو مؤتمر
’’التنفيذ‘‘ الذي يهدف لجعل حكومات
الدول تنتقل ’’من الوعود إلى األفعال‘‘،
أي إلى تسريع جهودها للحد من انبعاثات
غازات االحتباس الحراري.
وتجتمع في شرم الشيخ وفود من جميع
أنحاء العالم لإليفاء بااللتزامات التي ت ّم
التعهد بها بموجب اتفاق باريس حول
المناخ.
يُذكر ّ
أن حكومات  195دولة حول العالم
توصلت في كانون األول (ديسمبر) 2015
في العاصمة الفرنسية إلى هذا االتفاق الذي
يُعتبر أول اتفاق عالمي حول المناخ ،وهو
نص على احتواء ارتفاع درجة حرارة
ّ
األرض بـ’’أدنى بكثير من درجتين
مئويتين‘‘ قياساً بما قبل عهد الصناعة،
ال بل دعا دول العالم لـ’’مواصلة الجهود
للحد من ارتفاعها عند مستوى  1,5درجة
مئوية‘‘.

مدعوون لحضور المراسم.
«نشعر بخيبة أمل ألنه لن يكون حاضراً
هذه السنة‘‘ ،قالت بوند عن ترودو ،قبل
أن تضيف ’’نحن نفهم أنه ،في بعض
األحيان  ،قد تطرأ أمور وطنية تمنعه
من الحضور‘‘.

ألبر�تا :سميث تفوز بمقعد نيابي في انتخابات فرعية

الجاري.
وعند إقراره ،يتيح القانون الجديد لحكومة
ألبرتا أن ترفض تطبيق القوانين والسياسات
الفدرالية التي تعتبرها متعارضة مع
مصالح المقاطعةّ .
لكن معظم الخبراء
الدستوريين الذين ّ
اطلعوا على مشروع
القانون اعتبروه غير دستوري.

التحويلات الصحية الفدرالية :رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم ’’خائبون ‘

التغيرات المناخية تكلف الاقتصاد الكندي أكثر من  20مليار دولار سنويًا
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أدب وثقافة
ِسحــر مصــر القـ ــديمة

قصائد من الديوان الثالث (ترس ُمني لغزاً)

شعر :جاسم نعمة مصاول

بقلم :د .حسين عبد البصير

مدير متحف اآلثار والمشرف على مركز
د .زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية
تكملة للعدد الماضي:

ــباح الثــلج
أش ُ
اليك
كلما أسي ُر
ِ
ُ
ٌ
جراحات
تعترضني
الثلج
لم تغاد َر أشباحَ
ِ
ُ
ُ
فجر
أبحث عن
كنت
ٍ
ينتشلُني من الفوضى
ْ
جاءت امطا ُر ِك
ورعو ُد ِك
ُ
تزلزل جسدي في االقدار
البرق
ُسحبٌ تتركني وحيداً في
ِ
أمشي خلف االسوار
ٌ
ُ
غامضة تطاردني
وخرائط
في االنهار ...
يدك من فوق االشجار
تمدين
ِ
صوت
صو ُت ِك ال يشب ُه أي
ٍ
ُ
نهر
يعزف على ضف ِة
ناي
ٌ
ٍ
عينيك
تطفو كلماتي في بحير ِة
ِ
ال يسعها أن ترحلْ
تفرحُ في الضجة
يلمعُ ضوءُ ها وسط الليل
حيّاني وجهُ ِك
ومضى الى الفرح
َ
زمن االشجان .....
كي ال يتذك َر

عادل عطية

الفــ ّزاعة...
أألجل حفنة حنطة
تخشى أن ُتفقدها
ً
رجال من قش
تصنع
يخيف األطيار
يطارد ها
حتى العش
وتسأل:
أين أغاريد األطيار
على األشجار؟!..
*** *** ***
أألجل قليل من صمت
و سكو ن
ُتقهر أطفالك
برموز الرعب
وتسأل:
أين ضحكات مالئكة األرض،
وأسئلة تترى،
تفتح أبواب الفكر؟!..
*** *** ***
كرس دوّ ار
أألجل
ِ
يتجه نحو غروب الشمس
تجوب بضباطك
و ا لعسكر
تغيب مع الشمس الحرية
تضيع في البيداء الوطنية
وتسأل:
أين حب الشعب؟!..
*** *** ***
لكن الريح العاصف للثوار
قو يّة
ترفع عن رجل القش
األسمال
وينكشف القش
ينتشر لهيب النار
يأتي على كل القش

مصادر التاريخ المصري القديم

باريس.
قائمة أبيدوس
كما تضمنت قائمة أبيدوس التي سُ جلت داخل معبد أُنشئ في عهد الملك
سيتي األول في أواخر القرن الرابع عشر قبل الميالد  76اسمًا ملكيًا كان من
المفروض أن تُقدم القرابين إلى أصحابها باعتبارهم يمثلون الدوحة المقدسة
التي ينتسب إليه الحاكم سيتي األول .وتلك القائمة منقوشة على جدار في
غرفة على هيئة ممر في معبد أبيدوس الذي شيده الملك سيتي األول في

اقتصرت مصادر عصور ما قبل التاريخ أو الدهور الحجرية القديمة ،على
ما تركه اإلنسان األول ،في مصر وغيرها ،من أدوات بدائية متواضعة
صنع أغلبها من الحجر ،وصنع بعضها من قطع فروع األشجار وعظام
الحيوانات وقرونها وأنيابها .وما خلفه ذلك اإلنسان أحيا ًنا من رسوم أولية
بدائية تمثل طفولة الفن البدائي المتأثر بأوهام السحر وبدايات العقائد الدينية.
ثم ما تركه في أواخر تلك الدهور من بقايا أدوات الزراعة األولية وما
شابهها من الحرف البسيطة وأواني وأدوات االستعمال اليومي ،وقطع
ً
فضال عن المقابر الصغيرة وبقايا
الحلي والزينة المناسبة لعصرها،
الهياكل الشرية والحيوانية الموجودة بها.
أما بالنسبة للعصور التاريخية القديمة ،فقد تعددت مصادرها األصلية
تعد ًدا كبيرً ا.
ومن أهم مصادر حياتها السياسية الداخلية والخارجية ما نقشه الفنانون
والمؤرخون المصريون كتابة وتصويرً ا من أعمال الملوك الحربية
والمدنية والدينية على النصب الحجرية وعلى المسالت وجدران المعابد،
ثم ما سجلوه من قوائم أسماء ملوك العهود الغابرة أو السابقة المتعاقبة.
حجر باليرمو
يعد حجر باليرمو من أشهر المصادر التاريخية في مصر القديمة .وسجل
أسماء ملوك مصر منذ ما قبل األسرات حتى عهد الملك ني-وسر-رع في
رسم لقائمة ملوك الكرنك.يرجع إلى عام .1904
منتصف عصر األسرة الخامسة وبداية القرن الخامس والعشرين ق.م.
وتكمن أهمية هذا الحجر في أنه ُشفع بعض تلك األسماء من ملوك مصر
القديمة بمدد حكمهم وأهم منجزاتهم وحروبهم وأعيادهم وطقوسهم الدينية.
ونقل الجزء األكبر من هذا الحجر إلى متحف باليرمو في القرن الماضي ،أبيدوس في سوهاج في صعيد مصر .ثم أضاف إليه ابنه وخليفته الملك
وبقيت أجزاء أخرى صغيرة منه في متحف القاهرة .وسُ مي بذلك االسم؛ رمسيس الثاني .ويطلق على ذلك البهو «بهو األجداد» ،أو «بهو التسجيالت».
نظرً ا لوجوده اآلن في متحف باليرمو بإيطاليا .وهو عبارة عن قطع منفصلة وتُظهر تلك القائمة بجالء تسلسل ملوك مصر منذ الملك «مينا» ،أول ملوك
من لوحة حجرية كانت منحوتة من
البازلت .وكان ارتفاع اللوحة األصلية
حوالي مترين وعرضها كان يصل
تقريبًا إلى نصف المتر.
قائمة الكرنك
تضمن قائمة الكرنك التي سُ جلت على
جدار في معبد اإلله آمون بمعابد الكرنك
بمدينة األقصر من عهد الملك تحتمس
الثالث في النصف األول من القرن
رسم لقائمة ملوك سقارة يرجع إلى عام .1904
الخامس عشر قبل الميالد .وتذكر أسماء
الفراعنة الذين حكموا مصر منذ عصر
األسرة األولى .وهي أسماء واح ًدا وستين ً
ملكا من أسالف الملك تحتمس األسرة األولى ،وتنتهي القائمة بالملك سيتي األول نفسه .غير أنه وعلى
واقفا يقدم قرابين على أرواح  61الرغم من أهمية تلك القائمة ،فإنها قد سجلت أسماء ملوك مصر من وجهة
الثالث .تبين القائمة الملك تحتمس الثالث ً
ً
ملكا جالسين أمامه .ويوجد بجانب كل ملك اسمه في هيئة خرطوش .وتصور نظر الملك سيتي األول الشخصية ،فنراه ال يذكر اسم الملكة حتشبسوت على
القائمة الملك تحتمس الثالث عند قيامه بتوسيع معبد آمون ،وقيامه بنقلهم إلى سبيل المثال ،وكذلك لم يذكر ملوك مصر في فترة العمارنة أمثال أخناتون
أماكن أخرى .وال تقدم القائمة التتابع الزمني للملوك المصريين القدماء ،وسمنخكارع وتوت عنخ آمون.
ولكن أهميتها تنبع من ذكرها لملوك عصر االنتقال األول وعصر االنتقال قائمة تورين
وامتازت قائمة تورين التي دونت في القرن الثالث عشر قبل الميالد في عهد
الثاني ،الذين لم تذكرهم القوائم األخرى.
الملك رمسيس الثاني ( 1213 – 1279ق.م ،).بتسجيلها على بردية تاريخية،
وتذكر قائمة ملوك الملك تحتمس الثالث بالكرنك الجملة التالية:
«الملك من خبر رع (تحتمس الثالث) عسى أن يتمتع بالحياة والدوام والقوة والتزامها بتصنيف بعض أسمائها في مجموعات وأسر ملكية ،واهتمامها
والصحة مثل رع األبدي .تقديم قربان «حتب-دي-نسوت» (أي قربان يقدمه بتقصي مدد حكم بعضهم باألعوام والشهور واأليام .وتكمن أهميتها في
أنها احتوت على أسماء  300ملك وحاكم لمصر القديمة ،ولكنها لألسف لم
الملك) لملوك مصر العليا والسفلى».
وقد نُقلت القائمة في القرن الماضي إلى متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية تصلنا كاملة .ونصها مكتوب بالخط الهيراطي .وقد اهتمت بعض النصوص

وميض غامض قرب حطام «تيتانيك»
يقود لاكتشاف مذهل

منذ  26عاما ،تلقى غواصون وميضا
غامضا تحت الماء ،على مقربة من حطام
السفينة األشهر «تيتانيك» لكن األمر ظل
لغزا.

الفردية لكبار رجال الدولة بتسجيل ما قام به أصحابها من أعمال ووظائف
وبعثات ومنشآت.
تضمنت قائمة األسماء المدونة على البردية إلى جانب الملوك المصريين،
أسماء ملوك الهكسوس (الحكام األجانب ،والذين أطلق عليهم المصري
القديم« :حكاو-خاسوت» ،أي «حكام البالد األجنبية») .وذلك يجعل من بردية
تورين ذات أهمية؛ ألن قوائم الملوك األخرى كانت تحذف الهكسوس منها؛
ألنهم كانوا يُعتبرون غزاة وأعداء .وإمعا ًنا في التخصيص وضع الكاتب
لقب «أجنبي» بجانب اسم الحاكم الهكسوسي.
قائمة سقارة
تضمنت قائمة سقارة التي سُ جلت في مقبرة تينري ،أحد كبار كهنة عهد الملك
رمسيس الثاني في النصف األخير من القرن الثالث عشر قبل الميالد ،عدد 58
ً
حديثا إلى المتحف المصري بميدان التحرير في القاهرة.
اسمًا ملكيًا .ونُقلت
أما آخر المصادر ،فيتمثل في كتابات الرحالة والمؤرخين والعلماء واألثريين
الذين يعتمد على كتاباتهم أغلب الدارسين والباحثين اآلن ،أمثال هيرودوت

وسترابو وديودورس الصقلي وبلوتارخ وآريانوس وأرستياس وسينيكا
وأولوس وجلليوس وإميانوس ومارقللينوس وأوروسيس وعبد اللطيف
البغدادي والمقريزي والجبرتي وابن بطوطة وفلندرز بتري وعبد العزيز
صالح وأحمد فخري وسليم حسن وغيرهم.
أبو سمبل يتوج إنسان العصر الحديث
تمر السنون وتتعدد األحداث ويسقط من الذاكرة عدد كبير من المشروعات
سواء أكانت عظيمة أو غير عظيمة ،لكن يبقى مشروع إنقاذ آثار النوبة،
وخصوصا معبديّ «أبو سمبل» الكبير والصغير ،من المشروعات الحضارية
والثقافية الكبرى في العالم أجمع في القرن العشرين.
وبدأ التفكير في ذلك المشروع العمالق بعد أن قررت مصر الشروع في بناء
مشروع السد العالي ،وعلى أثر ذلك قامت مصر الدولة العظمى حضاريًا
والرائدة ثقافيًا بامتياز ،وساعدها في ذلك دول العالم المتحضر آنذاك ،بالحفاظ
على تراث مصر الحضاري في أرض النوبة العريقة من الغرق والضياع
في مياه بحيرة ناصر التي كونها السد العالي خلفه على مساحة شاسعة.
وسارعت الحكومة المصرية بتقديم طلب رسمي لمنظمة اليونسكو العالمية
إلنقاذ آثار النوبة من الضياع الوشيك .ثم خاطبت منظمة اليونسكو بدورها
الدول األعضاء لبدء الحملة الدولية إلنقاذ آثار النوبة .وبالفعل قامت بعثات
العديد من الدول بحفائر علمية منظمة واسعة النطاق ،وتم تسجيل وترميم
العديد من المواقع األثرية ،وتم إنقاذ وترميم آالف من القطع األثرية ،وكذلك
تكفيك ونقل العديد من المعابد األثرية المهمة ،وإعادة تجميعها في عدد من
المواقع الجديدة ،وكان من بين أكثر المعابد شهرة في هذا السياق معابد أبو
سمبل الكبير والصغير وفيلة وغيرها من معابد النوبة العزيزة.
التكملة في العدد القادم

من المجموعة القصصية

باقي الكائنات التي تعيش في عمق ذلك المحيط.
وقال موراي روبرتس ،أستاذ البيولوجيا البحرية
التطبيقية والبيئة بجامعة إدنبرة بإسكتلندا ،وهو
أحد الباحثين مع نارجوليه ،إن األمر مهم بشكل

بقلم :األديبة
إخالص فرنسيس

«ظــــل النعنـــــاع»
مشرّد الزمالك

وكان هنري نارجوليه ،قائد غاطسة له باع طويل
في ذلك المجال ،قد التقط إشارة ضوئية عام
 1996في تلك المنطقة.
ويقع حطام السفينة في قاع المحيط األطلسي،
تحديدا في شمال المحيط ،على عمق يصل لـ4
آالف متر تحت سطح المحيط.
لكن رحلة أخرى إلى حطام السفينة في هذا
العام ،تضم نارجوليه و 4باحثين آخرين ،قادتهم
إلى المنطقة التي ظهر فيها الوميض من قبل.
كان ظن نارجوليه في البداية أن الوميض ناتج
عن حطام سفينة أخرى ،لكن الواقع كان غير
ذلك ،إذ عثر على شعاب صخرية ،مكونة من
ترسيبات بركانية مختلفة ،ومليئة بالحياة البحرية،
وفيها إسفنج وأسماك وكركند ،وشعاب مرجانية،
يصل عمرها آلالف السنين.
وعُ د ذلك االكتشاف رائعا ،ال سيما من الناحية
البيولوجية ،حيث تختلف الكائنات الحية هناك عن

كبير للعلم« :كنا نعتقد أنه حطام سفينة ،لكنه
أكثر روعة من حطام سفينة».
واعتبر روبرتس ،أن نارجوليه ،اكتشف شيئا
علميا عظيما ،سيخدم عالم البحث العلمي المتعلق
بالحياة البحرية وطبيعة المحيطات .ويطلق على
تلك المنطقة السهل السحيق.
وهذا المصطلح يطلق على أعماق المحيطات،
التي تصل ما بين  3آالف إلى  4آالف متر،
وهي تشكل  60%من سطح األرض.
ذلك االكتشاف بالقرب من حطام تيتانيك ،قد
يساعد في فهم بعض األلغاز المتعلقة باإلسفنج
والشعاب المرجانية وتنقالتها في المحيط ،وهو
األمر الذي مثل لغزا كبيرا للعلماء خالل عقود.
لكن نارجوليه يعتقد أن الوميض الذي شاهده
من قبل يتعلق بشيء آخر ،أكبر من ذلك السهل،
مؤكدا أنه سيقوم بمهمة أخرى لمعرفة سببه،
وربما يقوده األمر الكتشاف مذهل آخر.
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الهواء مشبع بالغبار الذي يعمي األبصار ،ما إن تفتح
فمك حتى تتناول وجبة منه.
هذا االنفجار الغباريّ لم يمنع هذا الفيضان من البشر السائرين
في الشوارع إال ً
قليل ،والباعة المتج ّولون والشحّ اذون
وماسحو زجاج السيارات كأنّهم تح ّدوا في سبيل لقمة
العيش مزاج الطبيعة وطغيان الرمل الصحراوي سعيًا
وراء سراب الحياة منسيين مهمّشين على قارعة الزمن،
لكنّهم عصب الحركة ،واللوحة التي ال تكاد زاوية وال
شارع وال دوار في المدينة تخلو منهم ،فهم
كالشجر الجاف المهمل على األرصفة ،والحتمية
المفروضة كالموت في ّ
كل مكان دون السؤال:
لماذا ،ومن المسؤول؟ عيونهم ال تشبع من
النظر الخائف المتوجّ س في الوجوه حولهم.
عينان واسعتان اعترضتاني ،وأنا أسير في
الشارع ،أحاول أن أهتدي إلى طريق المكتبة،
ّ
يشق الزاوية الداكنة التي تك ّور فيها
يكاد
على نفسه في هيكل بشريّ يشبه اإلنسان.
رأس كبير دون مالمح ،وجسد لم أعرف
تفاصيله ،يرتدي بنطلو ًنا ّ
ممز ًقا قصيرً ا،
يكشف عن ساقين عاريتين إال من سخام
السيارات واألرصفة.
ً
صندل أسود ،لكن
تراءى لي أنه ينتعل
حين اقتربت ً
ّ
توضحت الصورة
قليل
أكثر ،لقد كوّنت له األتربة والوحول حذاء
ً
صيفا ،والبرد شتاء.
طبيعيًّا يقيه سخونة األسفلت
ّ
تذكرت المتنبّي وهو يصف قدمي كافور األخشيديّ :
َ
َ
ُ
ّ
ّ
نعل إذا
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َ
كنت حافيا
يض ّم بقوة ركبتيه المرتعشتين إلى صدره ،مسن ًدا ذقنه
إليها ،وكلما اقتربت تكشفت لي الصورة أكثر ،واتّضحت
معالم وجههّ .
فكان كبيران ،وشعر أسود أشعث ،رقبة تكاد
ّ
وكأن ثقل هذا الرأس قد أنهكها ،فآثرت الغوص
ال ترى،
في نوم عميق بين كتفيه.
رائحة العرق المقززة تسرّ بت الى أنفي مع الهواء الذي
أجبرت على استنشاقه ،لم أعد أسمع صوت مح ّدثي على
الهاتف الخلويّ .
خيّل لي أنّه يرى ّ
جل ًدا أمامه ،يحاول أن يهرب منّي
أكثر بالتك ّور أكثر داخل جسده ،وقد برزت أظافره بشكل
عنيف مخيف مدافع خائف بالدرجة األولى.
ّ
ّ
الشاب على قارعة
تلفت حولي علّي أرى َمن خلف هذا
الطريق تحت سطوة الطبيعة .حين أزفت بأطرافه في طبقة

كثيفة من الوحل ،والوحل يقيه شرّ عواملها ،مالمحه تن ّم
عن عمر ال يتجاوز  ٢٥سنة ،هزيل البنية ،عيناه السوداوان
والعمش المتراكم منذ شهور يحتاج إلى صابون مطهّر
وماء كثير كي تزيله.
ً
خوفا ،وتعريانني في وسط الشارع من
عيناه تقدحان
إنسانيتي.
أح ّدق به ،يتعرّ ق جسدي ،تدمع عيناي ،خيالي الخصب
سافر بي الى الشارع الذي قطعته منذ لحظات حيث األمن
والعساكر تحرس بيت أحد الوجهاء ،يتراكضون ليفتحوا
البوابات أمام سيارة المرسيدس

ا لفا ر هة
الخارجة ،أخفي وجعي ،يتسارع
نبضي ،أعتذر له عن مالمسة روحه المكبّلة داخل هذا الجسد.
ّ
الخاصة أم أنّه
شاب ال أعرف أهو من ذوي االحتياجات
ّ
ضحية الشوارع.؟
ّ
اليومي.
تنقض عليه ،تبحث عن قوتها
أفواج الذباب
ّ
شعرت ّ
بأن روحي مكبّلة والرغبة في داخلي من االنتقام.
لكن ممّن!؟ اآلذان صمّاء في ضوضاء األنانية.
ّ
كل الكون بيتك ،وهذه الجدران ّ
أحن عليك من بني جنسك،
ومن مواقف األخالقيين ،وأصحاب المبادئ ،واألعراف،
واألصول.
عصفورٌ مهيض األجنحة ّ
ينط فزعً ا ووجعًا كلما طالعه
وجه إنسان.
صغير دائما تحت ستارة الغبار الكثيفة ،وهر ٌم مبكر،
تنعكس سنوات عمره في مسامات جسده ،وطبقات األوساخ
التي تعلوه.
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السياحة العالمية
مبا تتميز قرية الدولفني الرتفيهية

ركن الرياضة
السعودية تتعادل مع بنما وديا استعدادا
للمونديال

مصر تستضيف بطولة السلسلة الدولية
لـ”الجولف” ألول مرة..
وجوائزها  1.5مليون دوالر

تستضيف مصر منافسات “الجولة اآلسيوية”
لرياضة الجولف في القاهرة للمرة األولى -بطولة

تعادل المنتخب السعودي مع نظيره البنمي 1
 ،1 /امس الخميس ،في مباراة دولية ودية استعدادا
لمنافسات كأس العالم لكرة القدم في قطر والتي تنطلق
يوم  20من نوفمبر الجاري.
وتقدم منتخب بنما في الدقيقة الثامنة عن طريق إسماعيل
دياز ،قبل أن يدرك المنتخب السعودي التعادل عن
طريق هيثم عسيري في الدقيقة .37
وتمثل هذه المباراة التجربة قبل األخيرة للفريق قبل

خوض غمار منافسات كأس العالم ،كما يختتم بها
معسكره المقام في أبوظبي لتعود البعثة إلى الرياض
حيث تخوض الودية األخيرة يوم  16من الشهر
الجاري أمام منتخب كرواتيا.ويتواجد المنتخب
السعودي في المجموعة الثالثة ،حيث يستهل مبارياته
بمواجهة األرجنتين يوم  22نوفمبر الجاري قبل أن
يواجه بولندا والمكسيك يومي  26و 30من الشهر
ذاته على الترتيب.

«محرز عاد» ..جوارديوال يدافع عن نجم الجزائر
ويكشف دوره مع مانشسر سيتي

السلسلة الدولية -في نادي الجولف في مدينتي.
وتقام منافسات البطولة خالل الفترة من  10إلى
 13نوفمبر الجاري.
وتشهد البطولة مشاركة  20العبا من  9دول
مختلفة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وصرّ ح تشو مين ثانت رئيس الجولة اآلسيوية
خالل المؤتمر الصحفي“ :من الرائع أن يكون
ظهورنا األول في مصر مع هذه البطولة الرائدة،
وهي ٌ
دولة تتمتع بإمكانات جولف غنية”.
من جانبه ،قال محمد عطاهلل ،عضو االتحاد
المصري للجولف“ :بطولة السلسلة الدولية ٌ
دليل
واضحٌ على حجم التطور والطفرة التي يشهدها
الجولف في مصر والمنطقة بأسرها – إنها تُظهر

ً
حقا القوة والعمق اللذين يتمتع بهما الجولف هنا.
ٌ
إمكانيات مذهلة ،كما أنها تجربة رائعة
لدينا

لالعبين العرب المشاركين ،والذين يمثلون تسعة
دول مختلفة”.
وستشهد البطولة مشاركة العبين من جميع أنحاء
المنطقة من تسع دول عربية مختلفة ،بجانب النجوم
العالميين على غرار سكوت فنسنت بطل وسام
االستحقاق ،وسيهوان كيم وفاتشارا خونغواتماي
بطولتي السلسلة الدولية
على مدى أسابيع متتالية في
ّ
في المغرب ومصر على التوالي.
يُشار إلى أن بطولة «السلسلة الدولية في مصر»
تُقام في الفترة من  10إلى  13نوفمبر ،في نادي
مدينتي للجولف ،في القاهرة ،على أن يكون
الدخول مجانيا لمزيد من التفاصيل https://
.asiantour.com

منتخب اليد يخسر من الكونغو في أمم أفريقيا للسيدات

غازل بيب جوارديوال ،مدرب مانشسر
سيتي اإلنجليزي ،نجمه الجزائري رياض محرز،
بعد عرضه المميز في كأس رابطة المحترفين
اإلنجليزية .وقاد محارب الصحراء فريقه لتجاوز
تشيلسي بالفوز عليه بنتيجة  ،2-0مسجال هدفا
رائعا من ركلة حرة ،إلى جانب ظهوره بأداء
مميز على مدار الـ 90دقيقة.
وتحدث بيب جوارديوال لإلعالمي اإلنجليزي،
مايك ميني من «بي بي سي» ،قائال »:لقد عاد
رياض ،ليس ألنه سجل هدفا وكان وراء اللقطة
التي جاء منها الهدف الثاني ،بل ألن العديد من
التفاصيل األخرى تظهر لي ذلك».
وأضاف« :لم يكن جيدا تماما في بداية الموسم
الجاري ،ولكنه اآلن عاد لمستواه المعهود ،وسيكون
في غاية األهمية بالنسبة لنا خالل النصف الثاني

خسر المنتخب األول لسيدات كرة اليد
أمام جمهورية الكونغو بنتيجة  ،21-20في
مستهل بطولة أفريقيا ،المقامة حاليا في السنغال.
وانتهى الشوط األول بتقدم جمهورية الكونغو
 ،11-9قبل أن يعادل المنتخب النتيجة في
الشوط الثاني ،قبل انتهاء اللقاء بفوز الكونغو.
وعاد منتخب الفراعنة للمشاركة في البطولة
بعد غياب  10سنوات منذ نسخة  ،2012بعد
إعادة تكوين المنتخب من قبل اتحاد اليد.
وأوقعت القرعة ،المنتخب في المجموعة الثانية
رفقة منتخبات تونس والمغرب وجمهورية
الكونغو وغينيا.
وتضم بعثة منتخب السيدات ،رئيس البعثة أيمن

صالح ،والمدير الفني رامي عبد اللطيف،
والمدرب العام وليد أبو العطا ،ومدرب
الحراس وليد عبد المقصود ،والمدير اإلداري
إيمان مرجان ،واخصائية العالج الطبيعي منة
هللا بدوي ،ومحلل األداء الفني حازم حامد.
كما ضمت قائمة أسماء الالعبات ،أمينة
عاطف – مي جمعة – شيماء صبري – شهد
الشواربي – سهيلة خالد – فرح الشاذلي –
ليلى هيثم – ملك طلعت – نهى أيمن – سارة
يحيى – منة هللا سيد – شهد حسام – أمينة
هشام – يارا هاني – مريم عمر – كنزي
حاتم – تقى كامل.

يوجد موقف للسيارات.
سهولة دخول المعاقين.
مواعيد قرية الدولفين الترفيهية
تفتح القرية أبوابها من االثنين إلى السبت ،من الساعة  3مسا ًء حتى
 11مساءً ،وتغلق يوم األحد فقط.
ويكون أفضل وقت لزيارة القرية خالل ساعات المساء بعد غروب
الشمس ،وذلك لتفادي أوقات الذروة ويكون الطقس أكثر راحة لك
ولعائلتك ويمكن للمرء أن يأخذ عائلته في نزهة مسائية.
األنشطة السياحية في قرية الدولفين الترفيهية
عروض الدالفين.
عروض الفقمة.
عروض السيرك.
ركوب القارب
لألطفال .حديقة
مائية وزالقات.
العاب اطفال.
متحف المخلوقات
الحية .مطاعم
وكافيهات.جولة
بالقطار المكشوف.
بيت الرعب .التنزه في الحدائق.
عروض الدالفين :أهم ما يميز قرية الدولفين الترفيهية بالدمام هي
عروض الدالفين الشيقة؛ حيث تقوم الدالفين ببعض الحركات الرائعة
أمام المشاهدين للترفيه واإلستمتاع بها ،ويعتبر هذا العرض من أبرز
العروض التي تجذب إنتباه الناس ويأتوا إليه من جميع أنحاء العالم،
وتبلغ سعر التذكرة لدخول عرض الدولفين المميز حوالي  30لاير
سعودي للكبار ،والدخول مجاني لألطفال دون سن الثانية.
عروض الدالفين
عروض الفقمة :بجانب عروض الدالفين المميزة لقرية الدولفين الترفيهية
بالدمام تأتي عروض الفقمة التي تحظى بشعبية كبيرة بين الزوار والسياح
ً
انضباطا
من جميع أنحاء العالم؛ حيث أن هذه الفقمات تعتبر أكثر الحيوانات
وذكا ًء في العالم ،ويتم إجراء هذه العروض من قبل مدرب خاص بهم يقوم

مع المتعة للضيوف البالغين في القرية ،وفي الغالب هو ال يناسب
األطفال بشكل كبير.
متحف المخلوقات الحية
مطاعم وكافيهات :إذا كنت في القرية مع عائلتك وتبحث عن مكان يقوم
بتقديم طعام حالل ولذيذ في نفس الوقت ،فيمكنك زيارة مطاعم وكافيهات
قرية الدولفين لالستفادة من الطعام والمشروبات اللذيذة الموجودة في
هذه المطاعم ،ويحتوي المطعم على الكثير من الخيارات إذا كنت
تفضل تناول الطعام خارج القرية أو داخلها ،ومن هذه المطاعم مطعم
تثليث البخاري ،ومطعم فالفل ،وبرجر كنج ،وإينوك دارين ،وغيرها.
مطاعم وكافيهات

Les proverbes en français et arabe

إعداد  :رايق مبسوط جداً

الكلمـات المتقاطعة

 – 10سباق شهير للسيارات – لقب
محمد صالح

 – 10أغنية لنجاة الصغيرة – أول
السلم الموسيقي

2 1

 – 9متشابهان – يقدم أليهم المدد –
دمر

 – 9لقب مرشد اإلخوان المسجون –
قام بتربيتهم

3

 – 8مادة قاتلة – سئم

 – 8عظم – قصة لمصطفى أمين

4

 – 7يستخدم للصعود – فات – والدي

 – 7في السجاد – متشابهان – من
اجلهم

10 9 8 7 6 5

 – 6ضمير الغائبة (معكوسة) – من
أجله – هللا

 – 6جمع مدينة – مرض يصيب
العيون

ذ

 – 5مهم – من أجلنا

 – 5أسرهم – كاتبة عربية راحلة
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 – 4طائر – في األعياد

 – 4ذراع (معكوسة) -من المسافات

 1م
 2د
 3ي
 4ح
 5هـ
 6ي
 7س

 – 3يزيد – أعبر – ملكة فرعونية
(معكوسة)

 3-الدوسيه الخاص بهم – لمس

ا

 2-عالمي – مدينة سورية (معكوسة)
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ب ي

 1فنانة مصرية راحلة – 2في الحمام – أسرة – نصف يريد
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 1حارس الزمالك السابق ومنتخبمصر
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تضحك ادلنيا معك ..
أبيك تبيك وحدك

بتوجيههم إلى بعض الحركات المضحكة التي تجعل المشاهدين يضحكون،
وغالبًا ما تكون هذه الحركات باستخدام الكرة ،وهذا العرض مناسب

جولة بالقطار المكشوف :أول ما يمكنك االستمتاع به بعد دخولك القرية
هو القيام بجولة استكشافية للمكان ،إما سيرً ا على األقدام والتنزه في
الممرات المرصوفة واالستمتاع بالمساحات الخضراء الممتدة في جميع
أنحاء القرية ،والمسابح الخارجية المنتشرة هناك ،أو ركوب القطار
المكشوف أو ما يسمى بالطفطف الذي يأخذك في جولة مليئة بالمرح
في القرية ،والتي يعتبرها األطفال ممتعة بحد ذاتها.
جولة بالقطار المكشوف
بيت الرعب :بيت الرعب هو ما يميز القرية عن غيرها من أماكن
الترفيه في الدمام ،ويحتوي الكهف على تماثيل ضخمة مرعبة موضوعة
في جو مليء باإلثارة والرعب ،وتم تزويد الكهف بأصوات مخيفة
وأضواء خافتة وملونة تجعل المكان أكثر إثارة ورعب ،وهو مكان
مناسب للكبار فقط.
بيت الرعب
التنزه في الحدائق :تنتشر الحدائق الخضراء الواسعة في جميع أنحاء
القرية ،حيث توجد أماكن للجلوس للعائالت واالسترخاء تحت المظالت،
ويمكنك تناول بعض المشروبات الباردة خالل جلساتك العائلية هناك.

هـ د
م و

Premier arrivé, premier servi

كل إللي يعجبك والبس إللي يعجب الناس
«» Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas

حل الكلمات المتقاطعة

إللي سبق أكل النبي

من الموسم».
واستغل «الفيلسوف» الفرصة لتويجه رد غير
مباشر على مهاجمه إيريلينج هاالند ،بشأن إهدار
محرز لركالت الجزاء قائال »:البعض سيقول بأنه
أضاع ركالت جزاء ،ولكن من وجهة نظري ،هو
العب تحمل مسؤوليته ،وهذا يعني لي الكثير».
وأردف جوارديوال« :محرز العب بجودة ال
نقاش فيها ،هو يعرف كيفية التعامل مع الكرة
عندما يتم فرض ضغط عليه ..لقد كان جيدا أمام
إشبيلية في دوري األبطال وكرر نفس المستوى
أمام تشيلسي ،هذا أمر إيجابي».
يذكر أن رياض محرز أسهم في  5أهداف ،سجل
 4وصنع واحدا ،خالل  11مباراة شارك فيها
أساسيا في مختلف البطوالت مع مانشسر سيتي،
خالل الموسم الجاري.

قرية الدولفين الترفيهية
تقع قرية الدولفين في الدمام على طريق الكورنيش ،الحمراء ،عند مدخل
جزيرة المرجان ،وتعتبر قرية الدولفين من أبرز األماكن السياحية في
الدمام في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية ،ويتردد عليها
الكثير من الزوار والسياح من جميع أنحاء العالم ،حيث أنها مدينة
ترفيهية كاملة يوجد بها عدد من المميزات ،ومن أبرز مميزات قرية
الدولفين الترفيهية التالي:
يوجد بها العديد من األلعاب الترفيهية الكهربائية الحديثة لألطفال
واأللعاب المائية وبيت الرعب.
يوجد بها عدد من حمامات السباحة والمنزلقات.
تحتوي الحديقة على منطقة جلوس خارجية ومسبح مواجه للبحر.
يتم تقديم عروض الدالفين وأسود البحر وعروض السيرك المصرية
واألسود اإلفريقية.
يوجد بالقرية متحف متقدم للحياة البرية والحياة المائية.
يضم المتحف مطعم يقدم المأكوالت الساخنة والطازجة من مختلف
المأكوالت والمشروبات.
يوجد طريق مشاة يمكنك السير فيه للحصول على بعض الصور التذكارية.

للبالغين والعائالت
واألطفال ،كما
يُسمح للزوار ً
أيضا
بالتقاط الصور مع
الدالفين والفقمات،
مما يجعل الحديقة
أكثر جاذبية
للسياح.
عروض الفقمة
عروض السيرك:
لتستمتع بزيارتك لقرية الدولفين الترفيهية يجب أن تشاهد عرض
السيرك الشيق والذي يحبس األنفاس ،واالستمتاع بمشاهدة الحيوانات
المُفترسة في هذه العروض التي تم تدريبها على أعلى مستوى والتي
تقوم بعروض شيقة وممتعة للمشاهدين.
عروض السيرك
ركوب القارب لألطفال :تتيح القرية ً
أيضا إمكانية السباحة وركوب
القارب مع الدالفين األليفة ،وإلتقاط بعض الصور ألطفالك مع هذه
الكائنات المائية اللطيفة لخلق الذكريات لهذه اللحظات التي ال تنسى
في حياتهم.
ركوب القارب
لألطفال
مائية
حديقة
وزالقات :تحتوي
القرية على عدد
كبير من المسابح
والمالهي المائية
المميزة التي
تضاعف المتعة في زيارتك وأطفالك للقرية ،وتتميز هذه الزالقات
المائية بأنها آمنة لألطفال ،ويوجد زالقات مخصصة للكبار ً
أيضا.
حديقة مائية وزالقات
العاب اطفال :يوجد ً
أيضا بالقرية ألعاب أطفال كهربائية ومنطقة مالهي
مخصصة لهم ،بجانب ألعاب الفيديو التي يمكن لألطفال االستمتاع باللعب
بها ،وتكون منطقة المالهي مفتوحة لجميع األطفال والكبار لتوصيل
خصيصا لمواكبة
المتعة إلى العائلة بأكملها ،كما تم تصميم هذه األلعاب
ً
التكنولوجيا من خالل خلق بيئة آمنة وسعيدة.
العاب اطفال
متحف المخلوقات الحية :يوجد بالقرية متحف لألحياء البحرية والبرية
والمخلوقات الحية والمحنطة ،ويوجد به كهف من الرعب يقدم التشويق
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علماـء اللغـة في العصـر العباــسي

بقلم:
بشــير القــ ّزي

وا ف ّتتاه!...

كانت قد تفتَّت شلّة اللقاء ظهر كل يوم ثالثاء لتناول وجبة غداء
َ
ضعف خطر
في أحد المطاعم ،وذلك بسبب جائحة الكورونا .ما ان
اإلصابة بالمرض حتى عاد الزبائن الى ارتياد المطاعم بشكل شبه
عاديّ  .في أحد األيام اتصل بي صديقي نبيل ليعلمني أنه التقى بالصديق
فارس (الزحالوي) في أحد مطاعم الڤال وتناول ٌّ
كل منهما صحنَ فتّة
حمّص! للحقيقة ،أخذ على خاطري بعض الشيء ،وذلك ألني لم أعلم
بوجبة الطعام ّإل بعد ان تناوالها!
بعد أسبوعين من ذلك ،وفي حدود الساعة الحادية عشرة صباحاً ،اتصل
بي نبيل مجدداً وسألني“ :هل انت في الڤال؟ “أجبته بالنفي ،ثم قال
لي أنه يمرّ بالسيارة مقابل المطعم الذي يق ّدم أكلة الفتّة ،فسألته“ :اين
يقع هذا المطعم؟” فأجاب ”:مقابل “ال دييس” على “كوري البيل”
“! قلت له ان الوقت مازال مبكراً للغداء!”
ما ان تجاوزت الساعة
ُظهر النهار حتى اتصلت
بفارس وسألته ما إذا
كان يريد تناول صحن
فتّة ،أجاب“ :أنا لها”.
قلتً :
ُ
“إذا سأمرُّ ألخذك
من مركز عملك”.
ُ
اتصلت
في طريقي اليه
بنبيلّ ،إل أنه لم يرد على
المكالمة ،كما اتصلت
بجوزيف (الزحالوي
أيضاً) والذي يبدو انه
كان بعيداً عن هاتفه.
قبل ا ن أ صل ا لى
مركز عمل فارس،
ْ
تصلت بي أ حد ى
ا
الصديقات ،فسألتها ما إذا كانت تريد مالقاتنا لتناول صحن فتّة! قالت
“:أين؟” أجبتها ”:ال أعرف اسم المحل انما كل ما أعلمه انه يقع على
شارع “كوري البيل” مقابل “الدييس”!” قالت“ :بعد تناول الوجبة
ستصبحان بحاجة ألخذ قيلولة!”
قبل ان نصل الى المطعم ،وقد قاربت الساعة الواحدة بعد الظهر ،
اتصل بنا نبيل رداً على مخابرتي واعتذر عن مشاركتنا النه فرغ
لتوّه من تناول طعامه!
دخلنا المطعم وجلسنا حول الطاولة النظيفة الوحيدة والتي كانت بجانب
شبّاك الواجهة األمامية ،بينما تواجد عدد من من السيدات حول ثالث
طاوالت ،أما باقي الطاوالت فكانت جاهزة للتنظيف بعد ان غادرها
الزبائن الذين كانوا يجلسون حولها.
ّإل ان الخجل تملّك بي فجأة بعد أن نظرت عبر الزجاج نحو الناحية
الثانية من الشارع وقرأت اسم المحل المواجه! لم تكن الصالة التي
ملهى للراقصات! ّ
تذكرت أني ر ّددت كببّغاء
تحمل اسم “ال دييس” ّإل
ً
ّ
ُ
على السيدة التي اتصلت بي أني اقصد المطعم الذي يقع مقابل ذاك
ّ
تنشق األرض وتبلعني! أ َو َظنَّ ْت السيدة أني من
الملهى! تمنّيت ان
الذين يواظبون على التر ّدد على هكذا أمكنة؟
حضرت ابنة صاحب المطعم الى الطاولة وهي تعتذر عن تأخرها في
تنظيف باقي الطاوالت .كانت شابة ،طويلة القامة ،محتشمة الملبس،
وجهها أبيض السحنة تزيّنه ابتسامة جميلة تنعكس على نظرة عينيها.
بدأ صاحبي بالكالم“ :بالنسبة لي ،أريد صحن فتّة ،إنما بدون ثوم”.
قالت“ :على راسي ”.استطرد قائال“ :أُكرّ ر بدون أي ثوم ،ألن أي
وجود للثوم مرفوض تماماً” .أجابت“ :فهمت!” ث ّم عاد للقول“ :سأعي ُد
ْ
أومأت
الصحنَ لكم ولن أُ َس ّدد ثمنه إن اشتممت أية رائحة للثوم”.
برأسها بالموافقة ،مع أنّي لم أفهم إصرار صديقي وتكراره على عدم
وجود الثوم في صحنه!
جاء دوريُ .
قلت“ :انا أيضاً بدون ثوم!” أنتفض صديقي وقال“ :لماذا
بدون ثوم؟ أنا مسألتي شخصيّة أما أنت فتأخذ صحنك عاديّا مع القليل
من الثوم!” ومع أني لست من أكلة الثوم ،إنما ّ
أفضل ّأل يكون صحن
ٌ
“قليل من الثوم يُ َن ِّكه َطع َم
الفتّة خالياً من أية نكهة للثوم! وتيمّناً بالقول
ّ
الطعام” ،شرحْ ُت طلبي للفتاة فما كان منها إل أن قالت ضاحكة“ :الثوم
الذي لن نضعه في صحن صديقك سنضعه في صحنك”!
لم يأخذ الكثير من الوقت تحضير الصحنينّ ،
وإل بالفتاة تُحضرُ لنا
طلبينا .يت ُّم تقديم ّ
كل طلبيّة في كاسة وتحتها صحن ،وكالهما من
حصا
البورسالن األبيض مع ملعقة كبيرة .أما بالنسبة لي ،فقد أضافت ّ
كبيراً ّ
مقشراً من الثوم وضعته على الصحن بجانب الكاسة!
كان طع ُم الطبق لذيذاً ج ّداً مع أني كنت أشعرُ أني أقر ِق ُ
ش بين أسناني
مكعّبات صغيرة للغاية من الثوم!
ُ
صعدت الدرج للسالم
كنت سعي ًدا جداً لدى عودتي الى المنزل ،وما ان
على زوجتي وكانت في الغرفة الكبيرة مستلقحة على الكنبة مقابل
جهاز التلفزة حتى انتفضت صارخة“ :ما هذه الرائحة؟ ال لن تدخل
ُ
فوجئت بوصول رائحة
الغرفة وستستحم وتنام في الطابق االرضي”!
الثوم لها وما زلت ابع ُد عنها مسافة تزيد عن الخمسة أمتار! وكأني
كنت ّ
ُ
فوجئت بردة الفعل
أتنقل وتواكبني هالة تسبقني من رائحة الثوم!
هذه على الرغم من ان زوجتي تلجأ كثيرا إلدخال الثوم في طهيها!
ُ
خلعت مالبسي قبل الدخول الى الغرفة وتوجَّ هت نحو الحمّام حيث
ً
استحممت طويال لنزع أية رائحة ثوم قد تكون علقت على جسمي! بعد
ذلك نظفت أسناني بالفرشاة والمعجون وخيط التنظيف! ارتديت مالبس
ُ
ُ
ُ
أمضغ علكة مستكة
أخذت
مضغت أربع حبات شوكوال ،ثم
نظيفة ثم
ُ
أعدت تنظيف أسناني للمرة الثانية ّإل ان اإلحساس
صنع غندور.
ُ
َ
خلدت الى السرير للنومّ ،إل ان
جوف فمي!
بطعم الثوم بقي يتملك
العطش كان يؤرقني بين الحين واألخر وكنت أشعر أني أمضغ طبقة
من الثوم بين أسناني!
ُ
قصدت المطعم بعد أسبوعين برفقة فارس ،وما ان حضرت الفتاة
ُ
لخدمتنا ،قالت أنها ستقفل المحل بعد أقل من نصف ساعة! قلت لها
مازحاً :في الوجبة الماضية لصحن الفتّة ،لم يقتصر األمر على طرد
الحي تجمّعوا وطردوني! هذه
زوجتي لي من المنزل ،بل إن أهالي
ْ
المرة ال أريد أن أُطر ْدّ ،
وإل سأبيت عندكم في المطعم! ضحكت
وذهبت إلحضار الطلبيّة!
ما ان فرغنا من تناول الطعام وكانت قد روت لوالدتها ما حصل لي
َ
في المرَّ ة الماضية ،حتى توجّ ْ
طردك
هت نحوي الوالدة قائلة :إذا ت ّم
فمحلّك محفوظ هنا!
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أدب وثقافة

العلم في العصر العباسي
شهد العلم في الدولة العباسية تقدم كبير للغاية من حيث
الكم والكيف  ،مما جعل الحياه في تلك الدولة حياة
إبداع وتخصص وظهرت الترجمة أيضا حيث توفر
العديد من أنواع العلوم واعالمها في العصر العباسي .
وفي أعوام  656 ، 132هجريا كان ذلك زمن القرون
األولى األربعة  ،فقد شهدت تلك العصور تألق العقول
اإلسالمية بالنواحي المعرفية  ،عن طريق اإلبداع
واالستيعاب لعلوم الفقه اإلسالمي بأنواعه من حيث
القران والسنة النبوية واإلنسان والعربية وكان يطلق
على ذلك علوم النقل .
وكانت تلك الفترة مجال إبداع واستيعاب لجميع العلوم
التي تشترك فيها الحضارات  ،وهي معروفة بالعلوم
العقلية ،مثل الفلك والكيمياء والفيزياء والطب واألدوية
والعقاقير والنبات والرياضيات وغير ذلك من أنواع
العلوم األخرى .
وكان يوجد في ذلك العصر عدد كبير من المدارس
التي تدرس جميع أنواع العلوم  ،التي تنتشر في مختلف
أرجاء الدولة اإلسالمية في تلك الفترة  ،وظهر في تلك
العصر تنافس وتفاعل من خالل التخصصات المتنوعة .
وظهرت المعاهد العلمية وأصبح العلم ال يقتصر على
المسجد  ،وما زالت المساجد له من االستمرارية واألهمية
واتسعت الدوائر العلمية  ،مما ترتب عن ذلك تأسيس
عدد كبير من المجالس العلمية والجامعات والمدارس
والمكتبات العلمية التي له مكانة كبيرة .
واستمرت المكتبات في اإلبداع واإلجتهاد وقيل عنها
صاحب موسوعة القصة للحضارة (ول ديورانت)
وقد كانت هي الحضارة األولى والعالمية والمهيمنة
بإنفراد خالل تلك القرون من الزمن .
فهي شكلت حضارة أولى بشتى األرجاء وأستمر الحال
بها كذلك لما يصل لمدة عشرة قرون  ،لما يتجاوز
القرن العاشر الهجري .
الخليل بن أحمد الفراهيدي
وهو أحد األئمة المتخصصين في علم األدب واللغة
 ،وهو من أنشئ علم العروض وكان يحب الشعر
 ،ودرس النظم واإليقاع ورتب مجموعة كبيرة من
األشعار وجمعها بصورة منظمة مع بعضها .
أبو األسود الدولي
وهو من أشتهر بالفصاحة وهو من قام بوضع علم
النحو  ،وما كان يحتويه من فاعل ومفعول وحروف
الجر والمضاف والجزم والنصب  ،وهو من قام
بوضع النقاط على المصحف ووضح بأن هناك فرق

بين االستفهام والتعجب .
األصمعي
قام برواة الشعر وحافظ على األداب
باللغة العربية  ،وهو من العلماء األئمة
في اللغة ،وقام بتجميع كل ما تتوصل
إليه يديه ولعلمه الغزير في النحو ساعده
بصورة كبيرة بالمهمة األدبية .
الجاحظ
أطلق عليه هذا االسم بسبب الجحوظ في
عينيه  ،وهو من األوائل الذين أنتهجوا
أسلوب ومنهج خاص  ،وأسس النقد
األدبي وتميز منهجه بالدقة والعلم وكان
يبدأ بالشك حتى يعرض النقد .
ابن جنى
كان نابغة باألدب منذ أن كان صغيرا،
وقرأ في نواحي شتى متعلقة باألدب
وأقتنى المذهب البصري باللغة  ،وتميز
بقوة مالحظته بمعاني اللغة .
وشرح عدد من األبيات الشعرية للمتنبي،
وكان يهتم بقضايا لغتنا العربية وما كان
يتعلق باألصل الذي يرجع له اللفظ  ،وكان له الكثير
من المؤلفات وكان من ضمنها مؤلفه فقه اللغة .
سيبويه
وهو له ميراث في اللغة عظيم ،وقام ببسط علم النحو
وكان صاحب العديد من الكتب  ،وكان من أشهرها
الكتاب وقد كان في بداية حياته قد تلقي علوم الحديث
والفقه وكان يلقب بأنه أبا النحو .
الزمخشري
وهو من أشهر علماء اللغة العربية وكان يثنى عليه من
األدباء والشعراء  ،وكان إماما بالبالغة والنحو والتفسير
والحديث قام بتأليف مجموعة كبيرة من المؤلفات ،
وكان أهمها مؤلفه أساس البالغة ويعد هذا الكتاب أحد
أروع القواميس باللغة العربية .
المبرد
هذا العالم من علماء النقد والبالغة والنحو  ،وكان
يعيش بالعصر العباسي وكان له ثقافة عديدة  ،التي
أشتملت على الكثير من الفنون والعلوم  ،وكان يتلقى
العلم بمدينة البصرة على يد مجموعة عظيمة من علماء
األدب واللغة  ،وعاصر تسعة من خلفاء الدولة العباسية .
عبد القاهر
يعتبر هذا العالم من أسس علم البالغة وله عدد من
المؤلفات الرائعة مثل أسرار البالغة ودالئل اإلعجاز

بقلم :د .خالد التوزاني

صد ر مؤ خر اً كتا ب
ص ّو ُ
ف الذي َب ْي َننا و َم َعنا:
(ال َت َ
ٌ
مساحات معرفيّة شاغرةٌ لتجارب
عرفانيّة جديدة) ،ضمن سلسلة تجديد النّظر في الدين والسلوك ،التي
يرأس تحريرها األكاديمي المغربي الدكتور خالد التوزاني ،وهي سلسلة
تق ّدم تصوّراً جديداً حول قضايا التدين وأنماط السلوك ،وفق رؤية علمية
تحترم االختالف وتأخذ بعين االعتبار خصوصيات كل ثقافة وسياق
إنتاجها وتداولها ،بغية تجديد النظر لفهم أعمق ورؤية أشمل تبدع الحلول
وتقرّ ب وجهات النظر ،وذلك إيماناً بأهمية إحياء علوم الدين وتجديدها،
في السياق المعاصر ،لتحقيق االرتقاء بالسلوك ،وخلق جسر اللقاء بين
األصول الكبرى للدين وتطبيقاته في الواقع العملي ،ضمن دائرة األخالق
الكبرى التي تمنح اإلنسان كماله المنشود.
وفي اللجنة العلمية واالستشارية لهذه السلسلة الدكتورة زهرة الثابت
األستاذة الجامعية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية القيروان ،بتونس
الخضراء ،في تخصص مقارنة األديان .والدكتورة ماجدة مولود
رمضان الشرع ،أستاذة مشاركة في التاريخ اإلسالمي ،في جامعة
ليبيا .ثم المفكر السعودي والكاتب الصحفي البارز الدكتور زيد بن
علي الفضيل -مدير البرنامج الثقافي بمركز الخليج لألبحاث ،بالمملكة
العربية السعودية .ثم األكاديمي الجزائري الدكتور سالم بن لباد ،أستاذ
التعليم العالي ،بالجمهورية الجزائرية .وأيضاً المفكر البحريني الدكتور
محمد ّ
الزكري القضاعي ،المتخصص في فلسفة إنتاج المعارف
ومقارنة مفاهيم الجماعات ،والذي يدرس بالجامعات األلمانية مادة
دراسات إسالمية وتصوفيّة وهو مدير دارة ابن الزكري األلمانية
للنشر المعرفي والتي صدر هذا الكتاب ضمن منشوراتها.
صدر هذا الكتاب بتحرير وتنسيق الدكتور محمد ّ
الزكري القضاعي،
وذلك في طبعته الثانية المزيدة والمنقحة .بعد نفاذ الطبعة األولى في
بضعة أشهر من صدور الكتاب في ألمانيا تحت عنوان“ :التصوف
الذي بيننا ومعنا” ،وكان قد أشرف على تحريره األكاديمي المغربي
الدكتور منتصر حمادة رفقة الباحث البحريني الدكتور محمد
الزكري .وتضمن الكتاب ترجمة األرضية النظرية إلى اللغة
األلمانية ،ومعها بعض فصوله ،وأنجز الترجمة متيّاس هنيش .مع تقديم
حرّ ره الدكتور أحمد الخليع.
أما محتويات الكتاب في هذه الطبعة الجديدة ،فقد جاءت متنوعة حسب
االنتماءات الثقافية والمجاالت البحثية للمشاركين في الكتاب من
مختلف الجنسيات والجغرافيات المعرفية ،وتمثلت تلك المحتويات في
الدراسات اآلتية:
تأطيرٌ نظريّ
ومنهجي بعنوان :المنعطف في دراسات التص ّو ف
ّ
ُ
ّ
َ
كريّ
اعي ،وهو الذي
ض
الق
الز
محمد
الدكتور
البحريني
الجديد للمفكر
ِ
ترعرع في مدينة ال ّدمام الواقعة في شرق المملكة العربية السعودية.
متخصص في قضايا األنثروبولوجيا
خريج جامعة إكستر البريطانية،
ٌ
كتب عن التص ّوف وقضايا إسالميّة
والمعرفة والدراسات اإلسالميّةَ .
عدة ّ
ركز فيها على طرق إنتاج المعارف .درّ س في جامعة وستمنستر
س ما ّدة نظريّة المعرفة والبحث العلمي في جامعة بي
البريطانية ويدرّ ُ
ٌ
بحوث
تي يو – كوتبس في ألمانيا .يهت ّم حالياً بدراسات القرآن وله
ٌ
ومقاالت عد ٌة وأخرى قيد النشر .كما إنه التحق في طفولته بحلق
التعليم التقليدي لتعلم الفقه الحنبلي ودرس الحديث ،وهو منتظم في
ّ
والذكر في نضجه .ويهوى كتابة الخواطر ّ
الشع ِْريّة.
حلق التصوف
يقيم في مقاطعة براندنبورغ األلمانية منذ عام .2016
ثم دراسة بعنوان :التصوف والتنمية؛ البُعد الروحي في صناعة اإلنسان
الكامل ،لألكاديمي المغربي الدكتور خالد التوزاني ،وهو متخصص
في التصوف والنقد والجماليات ،رئيس المركز المغربي لالستثمار
الثقافي – مساق ،تخرّ ج في جامعة فاس/المملكة المغربية ،شعبة علم
النفس ،وناقش رسالة الماجستير عام  2009في موضوع اللطائف
والغرائب الصوفية ،ثم رسالة الدكتوراه عام  2013في موضوع:
جماليات العجيب في الكتابات الصوفية ،وصدر له أزيد من سبعين
مؤلّفاً وبحثاً ،ونال عدة جوائز عربية ،منها جائزة ابن بطوطة لألدب
الجغرافي عام  2016في اإلمارات العربية ،وجائزة ناجي نعمان

 ،له عدد أخر من الكتب التي تناولت في كلماتها عن
اإلعجاز والتي منها الرسالة الشافية في إعجاز القرآن .
وهو من أعظم الكتب التي تحدثت عن اإلعجاز  ،وهي
تعبر عن النظرية الخاصة بالنقد العربي بمفهومها
الحديث .
محمد بن عبدهللا بن مالك
وهو نزيل دمشق وهو أحد أئمة النحاة  ،وقد حافظ
على اللغة وقيل عنه أنه ولد في  601أو  600هجريا
 ،وقد تلقى العلم في دمشق على يد جماعة والحسن
الصباح والسخاوي .
وقد شهد كثيرا من علماء اللغة العربية  ،وقد بذل جل
جهده لتحسن اللسان عند العرب وقد بلغ الغاية عن
ذلك  ،وحقق السبق وكان من المتقدمين كما أنه كان
إماما بالقراءة والعلل التي بها .
وكان واسع المعرفة بعلم التصريف والنحو وكأنه
بحرا ال يستطيع أحد أن يجاريه وال أحد يوازيه برا
وقال عنه أبو حيان بأن بن عبدهللا لن يكون له شيخ
معروف ،وإن كان السوطي قد قال عنه بأن له شيخ
جليل هو ابن يعيش الحلبي .
وله عدد كبير من التصانيف المتنوعة والتي منها األلفية
بالنحو  ،وإكمال العمدة بالشرح والعمدة وقصيدة في
األفعال ،وقصيدة في المقصور والممدود وشرحها .
وله عدد أخر من التصانيف مثل تعريف في الصرف

وشرحه  ،والجامع المعمور،وإذا صلى بالعادلية  ،وفلك
المحتوم  ،تصدر بالتربة العادلية كما قام بإعراب عدد
من أحاديث اإلمام البخاري .
عثمان بن جنى أبو الفتح
فكان من أعلم األئمة بالنحو والتصريف وإن كان علمه
بالصرف يتفوق على النحو ألنه كان يقوم بقراءة النحو
بجامع الوصل ومر من عنده أبو على الفارسي  ،ووجه
له سؤال في التصريف وكان قد قصر فيها وقال له (
تزببت قبل أن تخصرم) وعند ذلك قام بمالزمته لمدة
 40عام ،وتلقى التصريف وأعتنى به .
وقد قال عنه المتنبي بأنه رجل قد ال يعرف مكانته الكثير
من الناس  ،وقد قام بتصنيف الخصائص بالنحو وغير
ذلك وقد كان يناظر المتنبي في علم النحو .
عبد الوهاب بن إبراهيم بن أبي المعالي الخزرجي
الزنجاني
وهو صاحب مؤلف شرح الهادي المشهور وقد أكثر
الجاربردي في النقل عنه بشرح الشافية  ،حيث قال
السيوطي بأنه وقف لديه بخطه ،وذكر بأخره عندما
فرغ عنه ببغداد سنة  654هـ وله التصريف المشهور .
كما له متن الهادي وألف عدد من القوافي والعروض
وعلى مختصرة بالتصريف شروح مفيدة مشهورة
عند أبناء الزمان والتي يعد من أفضلها شرح السعد
التفتازاني وخطة في غاية الجودة .

ال َت َص ّو ُف الذي َب ْي َننا و َم َعنا:
مساحات معرف ّية شاغر ٌة لتجارب عرفان ّية جديدة
ٌ

العالمية عام  2016في لبنان ،وجائزة أحمد مفدي للدراسات النقدية
عام  2015في المغرب ،وجائزة الشيخ المختار الكنتي للثقافة العالِمة
عام  2019في موريتانيا ،نشر العديد من المقاالت في مجالت محكمة،
وهو عضو لجان التحكيم في بعض الجامعات العربية والمجالت
البحثية ،وخبير في مناهج البحث والنشر ،وله حضور بارز في
المؤتمرات العربية والدولية.
ثم دراسة بعنوان :التصوف والمدينة؛ الحركة الصوفية في الالذقية،
للدكتور قصي حاتم ،وهومن مواليد الجمهورية العربية السورية،
وقد عرف عنه االهتمام بدراسات التراث والتاريخ العربي .له عدة
مساهمات في شتى أنواع القضايا االجتماعية واألنثربولوجية.
ودراسة التصوف وعلم القانون :مدخل موجز لتأطير العالقة،
للدكتور البحريني علي الصديقي ،وهو حاصل على دكتوراه في
القانون .يدرس مواد قانونية في كلية الحقوق بجامعة البحرين ،كما أنه
عضو لجنة الخبراء القانونيين في منظمة العمل العربية .يرأس تحرير
مجلة “الحقوقية” البحرينية .له ع ّدة كتب

منشورة ومقاالت كثيرة مطبوعة .مهت ٌم
بالفكر والتراث ومستجدات القانون .كما أن له قناة يوتيوبيّة تهدف
إلى رفع سقف الوعي العربي.
ثم دراسة التصوّف والعمارة الروحيّة؛ َته ِْي َئ ُة المسجد للقاء المتعالي
بالفاني :قراءة روحانية للمكان ،أنجزتها الدكتورة أناليزا أورسيلي-
ديكسون ،وهي باحثة في ّ
الفن اإلسالمي وعالقته بالروح والرمز
الصوفي .عملت في األكاديميات والجامعات األسترالية .لها محاضرات
وبحوث وكتب في هذه القضايا الدقيقة .واشتهرت بروحانياتها ورؤيتها
الفلسفية العميقة للدين اإلسالمي.
ودراسة أخرى حول التصوّف والمثنوي :التاجر وطائر الببغاء ..من
مثنويّات جالل الدين الرومي ،ترجمة وشرح الدكتور محمد عبد السالم
الكفافي ،ولد في مدينة دمياط  -جمهورية مصر العربية .عمل مدرساً
طه
ّ
في كلية اآلداب جامعة القاهرة ( ،)1950ثم محاضراً في جامعات أميركا
( ،)1955 - 1953فأستاذاً في جامعة بيروت العربية ( .)1955تولى
عمادة كلية اآلداب في جامعة بيروت ( ،)1964ثم عمادة كلية اآلداب
في جامعة القاهرة .كان عضواً في الجمعية التاريخية ،وعضو جمعية
المكتبات في القاهرة .له مؤلفات مطبوعة تزيد على خمسة عشر كتاباً،
منها“ :ترجمة وشرح مثنوي جالل الدين الرومي شاعر الصوفية
األكبر” (جـ - )1القاهرة  ،1966وطبعت األجزاء الثاني والثالث
والرابع بعد وفاته ،و”في أدب الفرس وحضارتهم”  ،1967و”جالل
الدين الرومي في حياته وشعره”  ،1970و”دراسات في علوم القرآن”
 ،1972و”مختارات من كتاب النصيحة لفريد الدين العطار” (منظومة
للشعر الصوفي) .1972
وللمفكر البحريني الدكتور محمد الزكري دراسة ثانية في هذا الكتاب
ُ
شغف المرجعيات العلمانية باألفق الصوفي.
بعنوان :التصوّف والعلمانيّة؛
ّ
والفن؛ الحضور الصوفي في اإلبداعات
وكتب في العالقة بين التصوف

َربي:
ال ُم َث َّقف الع ّ

الفنيّة المُعاصرة ،الكاتب والمفكر المغربي الدكتور منتصر حمّادة،
وهو رئيس تحرير مجلة “أفكار” ،ومدير مركز المغرب األقصى
للدراسات واألبحاث ،الرباط ،منسّ ق تقرير الحالة الدينية في المغرب
الذي يصدر عن المركز .شارك في عدد من المؤتمرات داخل وخارج
المغرب ،صدرت له مجموعة من الدراسات والمؤلفات ،منها“ :في
نقد خطاب  11شتنبر” (“ ،)2002المسلمون وسؤال تنظيم القاعدة”
(“ )2007في نقد تنظيم القاعدة :مساهمة في دحض أطروحات
الحركات اإلسالمية الجهادية” ،مركز الجزيرة“ ،)2010( ،الوهابية
في المغرب” ،دار توبقال“ ،)2012( ،في نقد العقل السلفي” ،المركز
الثقافي العربي“ ،)2014( ،الخطاب الوعظي المعاصر :مساهمة في
نقد ظاهرة الدعاة الجدد” (.)2019
ودراسة تحمل عنوان التصوف واللغة؛ الشعر والرمز في الخطاب
نصه :محمود رشدي عبد المنعم وياسمين محمد
الصوفي ،انتقاه وفرّ غ ّ
ّ
عزت .حرّ رها الدكتور إيهاب حمّاد ،وهو من مواليد لبنان سنة .1973
تلقى علومه االبتدائية في مدرسة الراهبات في القاع .تخصص في اللغة
العربية وآدابها ،ونال إجازة من كلية اآلداب في الجامعة اللبنانية ،كما
نال شهادة دكتوراه في اللغة العربية وآدابها من الجامعة اللبنانية سنة
 .2014درّ س أصول التدقيق ّ
وفن اإللقاء لصفوف الماجستير في الجامعة
اللبنانية في فرعيها الرابع والخامس (صيدا وزحلة) .وشارك في عدد
من األمسيات والمؤتمرات األدبية والفكرية في لبنان والخارج .أصدر
أربع مجموعات شعرية هي :الرسم على الماء ،وبنات الظل ،والريح
ظال ،واألربعون ً
ً
ظال .كما أصدر في النقد األدبي وأصول التدقيق:
الفاعلية الصوفية والوجودية في الشعر اللبناني الحديث ،أدونيس في
كتاب الحصار بين البنية والرؤية ،وأصول التدقيق اللغوي.
وتضمن الكتاب أيضاً دراسة بعنوان :التصوف والبيئة؛ نهج المتص ّوفة
في تصميم الحديقة الفارسية ،للدكتور حميد شيرفاني ،وهو مدير
الدراسات العليا وأستاذ مشارك في هندسة المناظر الطبيعية والتخطيط
العمراني في كلية هندسة المناظر الطبيعية في جامعة والية نيويورك.
ّ
حصل على الدكتوراه وعلى ماجستير في التخطيط الحضري واإلقليمي
من جامعة برينستون وماجستير في القانون من جامعة هارفارد .وقد
نشر أبحاثا على نطاق واسع حول التخطيط البيئي والتصميم الحضري
كان آخرها :التصميم الحضري :مرجع شامل ( ،)1980مراجعة
التصميم الحضري ( ،)1981وعملية التصميم الحضري (.)1985
والدكتور شيرفاني حالياً عضو في هيئة التحرير االستشارية لمجلّة
جمعية التخطيط األميركية.
الروحي في صالونات
العالج
والعالج؛
أما دراسة :التص ّو ف
ّ
المتصوفات ،فقد أنجزتها الدكتورة منى برهان غزال ،وهي من مواليد
سوريا ومن رعايا مملكة البحرين .انطلقت معرفياً بنشر ثالثة كتب في
الشعر واألدب العربي ،ثم طبعت ع ّدة كتب في مواضيع التاريخ القديم
والحديث .ونزل لها موسوعات نسائية ع ّدة وقضايا فلسفية ،طبع منها
ّ
الحب والتصوف ما بين واقع التاريخ
أربعة كتب .حالياً تهتم بميتافيزيقيا
وواقع السلوك للوصول إلى المعارج اإللهية ،وصل عدد المطبوع
من كتبها إلى ثالثة وعشرين كتاباً وهناك عشرة كتب أخرى هي قيد
الطبع .تعيش حالياً في أحد أرياف مملكة البحرين الهادئة كأرملة وأ ّم
ألربعة من األوالد وعدد من األحفاد .كما أن لها قناة يوتيوبيّة تهدف
ّ
الحب والشعر والتصوف.
إلى نشر ثقافة
وللمفكر والباحث المغربي الدكتور منتصر حمادة دراسة ثانية منشورة
ضمن هذا الكتاب في موضوع فريد من نوعه يحمل عنوان :التصوّف
والتحوّل إلى اإلسالم :اعتناق اإلسالم في أوروبا عبر البوابة الصوّفية.
ثم دراسة ثالثة منشورة في الكتاب للمفكر البحريني الدكتور محمد
الزكري تحمل عنوان :التصوّف واالستمرار :سر بقاء المتصوّفة أقدم
حركة إسالمية.
قص ُة ّ
العطار عبد
وضمن مواد الكتاب دراسة حول التصوّف واألدبّ :
القادر ،للدكتور إياد النجّ ار من مواليد الجمهورية العربية السورية .وله
مجموعة من القصص والروايات الهادفة.
وقد اختتمت الكتاب الدكتورة منى غزال بمقال موسوم بعنوان :مقامات
ملوّنةَ :م َقا َم ُ
ص ّو ِفيْنَ َبيْنَ ال ّدعَ ـا ِء واالنكسار.
صوّفات وال ُم َت َ
ات ال ُم َت َ
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Québec pourrait augmenter ses seuils d’immigration
s’ils sont francophones

S

’il réussit à freiner le déclin du français avec les seuils
actuels de nouveaux arrivants, le gouvernement Legault
confirme qu’il pourrait augmenter le nombre d’admissions pour y accueillir plus de francophones en provenance
de l’étranger.
Ce week-end, le Journal dévoilait que le gouvernement
Legault évaluait la possibilité de changer de position sur les
seuils d’immigration en échange d’une garantie du fédéral
que les nouveaux arrivants supplémentaires soient tous francophones.
À l’entrée du conseil des ministres mercredi matin, le premier
ministre a assuré que le Québec «n’est pas là du tout» pour
le moment, mais qu’il ne fermait pas la porte à une hausse s’il
réussit à croître le nombre de francophones qui immigrent
avec les normes actuelles.
«On limite le nombre d’immigrants à 50 000 par année.
Pourquoi? Parce qu’actuellement, il y a une baisse chaque
année du pourcentage de Québécois qui parle français. Donc,
il faut trouver un moyen dans les 50 000 d’en avoir plus qui
parlent français. Une fois qu’on aura atteint cet objectif-là,
bien là on pourra se parler et se demander si c’est possible
d’accueillir plus d’immigrants francophones», a-t-il expliqué.
«Pour l’instant, on veut régler le problème à l’intérieur du
50 000.»
Porte fermée à Ottawa
Justin Trudeau aurait dit à François Legault qu’il faut freiner le déclin du français, mais ne semble pas vouloir aider
concrètement le Québec dans sa quête. «Mais, quand on vient

pour lui demander les moyens pour atteindre ces objectifslà, il ferme la porte», a indiqué le premier ministre Legault,
rappelant qu’Ottawa choisit 40% des immigrants du Québec.
«Il faudrait qu’il y ait une ouverture du côté d’Ottawa pour
nous aider. Dans les immigrants qui sont choisis à Ottawa,
pour le Québec, il y en a la moitié qui ne parle pas français»,
a-t-il dit, rappelant qu’il est inquiet de la situation du français
au Québec, principalement sur l’île de Montréal.

Transferts en santé: Pierre Poilievre accuse Trudeau de
«diviser» les Canadiens

P

ierre Poilievre a accusé Justin Trudeau de «diviser»
les Canadiens en s’immisçant dans les champs de
compétence des provinces, au lendemain de l’échec
abrupt des négociations entre les provinces et Ottawa
sur les transferts en santé.
«On a vu hier avec les réunions par rapport à la santé que
les ministres n’ont pas pu résoudre une entente pour supporter notre système de santé», a lancé le chef conservateur lors

d’une de ses très rares conférences de presse, mercredi.
Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a reçu
une fin de non-recevoir de ses homologues provinciaux,
mardi, après avoir ouvert la porte à une augmentation
des transferts en échange d’un programme de partage
de données universel entre les paliers de gouvernement.
M. Poilievre en a rajouté une couche en évoquant, sans
le dire, l’utilisation récente de la clause dérogatoire par
le gouvernement de Doug Ford pour empêcher une
grève du personnel d’enseignement.
«Le fait qu’on a des premiers ministres partout au pays
qui ont des propositions controversées par rapport aux
pouvoirs provinciaux, c’est le résultat d’un premier
ministre à Ottawa qui divise».
Se présentant comme une chef capable d’unifier le
pays, il a dit qu’un premier ministre devrait se garder
d’«attaquer les champs de compétences des provinces».
Il s’agissait d’une des très rares fois où M. Poilievre, élu
il y a tout près de deux mois jour pour jour chef du
Parti conservateur du Canada (PCC), prenait les questions des journalistes dans le cadre d’une conférence de
presse.
L’événement, par ailleurs, s’est tenu dans une épicerie
de Vancouver, loin de la colline parlementaire.
Ce dernier s’est défendu d’éviter les questions des journalistes
de la Tribune de la presse parlementaire à Ottawa.
«Ce n’est pas juste la Tribune de presse parlementaire qui
contrôle l’agenda. Et je crois que c’est ce qui se passe ici : que
la tribune de presse croit qu’elle devrait dominer le discours
politique», a-t-il dit.

La signature d’une entente importante avec la Davie attendue
avant la fin de l’année

L

a signature de l’entente faisant de Chantier Davie le troisième
partenaire de la Stratégie nationale de construction navale

Salah ACHKAR

(SNCN) pourrait être annoncée avant la fin de l’année 2022, a
laissé entendre aujourd’hui le ministre Jean-Yves Duclos.
Cette entente permettra au chantier d’avoir accès à des contrats
totalisant 10 G$ jusqu’en 2040.
«On attend l’annonce et la signature finale de l’entente-cadre
d’ici la fin de 2022. La signature de cette entente lancera le début
d’un pôle maritime mondial, d’une envergure qui rendra fiers

Cratiella de Hara
Méfiante de naissance et intelligente
Charismatique, contradictoire et brillante
Ouverte d’esprit et communicative
Médium, meneuse d’homme et intolérante
Défit l’homme dans son travail
Tenace, intraitable dans la discussion du bail
Têtue par ses convictions, bonne négociatrice
Bénéficiaire des événements de retrouvailles
Une vierge extrêmement difficile
Elle fait des choix rarement faciles
Par ailleurs quant elle se donne
C’est le paradis sur terre très docile
Elle n’est pas un ange qui se déplace
Elle n’est pas non plus une menace
Agréable par ses dons et sujets
Traductrice des termes selon son préface
Elle garde la douceur à qui le mérite
Elle se donne à un homme de son choix mais pas un ermite
Sa force de caractère l’oblige
Ne pas céder ses droits mais elle profite
De toute occasion à la performance
De toute manipulation tordante
Pour son orgueil et sa fertilité
Elle offre le meilleur d’elle-même pour les circonstances
Cratiella, gracieuse par son prénom
L’harmonie se prononce par le Nom
De Harra, une mélodie par son appel
Michel-Ange s’est assoupli devant son front
Qui projet l’intellectualité
Derrière elle des Mâles à se jeter
Par terre pour demander Grace
À sa gravissime Majesté

tous les pionniers de l’industrie maritime du Québec», a déclaré
le ministre de la Santé du gouvernement fédéral et responsable
de la région de Québec lors d’un colloque réunissant les acteurs
de la construction navale au Centre des congrès de Québec.
Cette entente-cadre, qui fait actuellement l’objet de négociations, fixera les modalités pour accélérer la fabrication de
navires dont a besoin le Canada. Plus tôt en journée, le ministre
de l’Éducation et responsable de la région Chaudières-Appalaches, Bernard Drainville, a confirmé que le gouvernement de
la CAQ serait présent pour la mise à niveau du chantier qui est
préalable au début de la construction des navires.
En 2019, le gouvernement fédéral s’est engagé à renouveler la
flotte de la Garde côtière canadienne et il a annoncé qu’il intègrerait un troisième partenaire stratégique chargé de construire
six brise-glaces de programme et la construction d’un briseglace polaire.
«Ces sept navires seront les plus gros, les plus modernes jamais
construits au pays.
Le partenaire sera aussi chargé de la construction de deux nouveaux traversiers pour desservir les Îles-de-la-Madeleine et les
provinces maritimes», a rappelé M. Duclos.
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«Nous défierons la Chine quand nous le
devrons», dit Mélanie Joly

Le

gouvernement Trudeau
dévoilera le mois prochain
les détails d’une nouvelle
stratégie géopolitique pour faire face
à la Chine, «une puissance mondiale
qui bouleverse de plus en plus l’ordre
international».
Les grandes lignes de cette nouvelle
politique ont été dévoilées une première fois par la ministre des Affaires
étrangères Mélanie Joly lors d’un discours prononcé à la Fondation Asie
Pacifique du Canada.
«Nous défierons la Chine quand nous
le devrons. Nous coopérerons avec
la Chine lorsque nous le devrons», a
résumé la ministre.
Un volet de la nouvelle stratégie sera la diversification
des investissements canadiens dans la région. Plutôt
que de concentrer les efforts dans l’économie chinoise,
Ottawa favorisera les liens économiques avec d’autres
pays de l’Asie et de l’Indo-pacifique.
Un pivot vers l’Inde, «la plus grande démocratie du
monde», est dans les plans d’Ottawa.
«L’Inde devenant le pays le plus peuplé du monde, son
leadership et son influence ne feront que croître, tant
dans la région que dans le monde», a prononcé Mme
Joly.
Celle-ci a mis en relief les liens qui unissent déjà
l’Inde et le Canada, notamment en raison de la communauté immigrante d’origine indienne en constante
croissance au pays.
«L’Inde cherche à étendre ses relations commerciales
dans les secteurs de l’énergie, de l’alimentation et de

la technologie - tous des domaines où le Canada est
fort.»
Par ailleurs, le Canada souhaite «approfondir notre
compréhension de la façon dont la Chine pense,
opère et planifie; de la façon dont elle exerce son
influence dans la région et dans le monde».
Pour cela, 50 millions de dollars seront allongés afin
d’augmenter le nombre de personnel dans les ambassades et bureaux du Canada partout sur le continent
et ici à Ottawa.
Au-delà de l’aspect purement économique et politique, le Canada se voit aussi comme défenseur de la
liberté de presse et d’expression à Hong Kong, où la
main de Pékin se resserre de jour en jour.
Ces valeurs doivent être défendues avec davantage
de vigueur, alors que la Chine «cherche à façonner
l’environnement mondial de manière à ce qu’il soit
plus permissif pour des intérêts et des valeurs qui
s’éloignent de plus en plus des nôtres».

Un cadeau du ministre Girard avant Noël

C

hose promise, chose due.
Voilà ce que dit la maxime
et la Coalition avenir Québec
(CAQ) tient sa promesse électorale
d’aider les Québécois à souffler un
peu financièrement.
Les contribuables admissibles n’auront aucune démarche à faire pour
obtenir entre 400 et 600$. Ce montant sera versé automatiquement
par dépôt direct ou par chèque à
ceux ayant transmis leur déclaration
de revenus de 2021.
- Près de 4,6 millions de particuliers,
dont le revenu individuel ne dépasse
pas 50 000 $, profiteront du montant maximal, soit 600 $
- Le montant de 600 $ diminuera
graduellement pour les revenus
supérieurs à 50 000 $, pour s’établira à 400 $ à partir d’un revenu de
54 000 $
- Plus de 1,5 million de particuliers, dont le revenu
se situe entre 54 000 $ et 100 000 $, auront droit à
un montant de 400 $
- Le montant de 400 $ diminuera graduellement

après 100 000 $ pour s’établir à 0 $ à un revenu de
104 000 $ ou plus
Le ministre Eric Girard fera le point sur la situation
économique du Québec le 8 décembre prochain.
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تمتعوا ببحر وشمس مرسى مطروح

Hotel Carols

Beau Rivage

WELCOME

TOURS

: تقدم لك

-Desert safari
-Beach Holidays
-Nile Cruises

WELCOME

TOURS

- Conference &
meetings
-Incentive
-Tranportation &
limousine services
-Self tailored tours
- FIT & Private
services
- Meetings &
cooperates services

تابعـونا يوميا على www. el-ressala.com
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Canadian Realities

من واقعــــنا

بقلم :كنده الجيوش

مبادرات سورية مهمة
تم االحتفال هذا األسبوع بإنشاء
وانطالق جمعية رجال األعمال
والمهنيين السوريين الكنديين في
مونتريال بحضور وزراء وشخصيات
كندية سورية وكندية كبيرة لتؤكد على
أهمية هذه الجمعية.
ومن هذه الشخصيات التي دعمت
وحضرت االنطالقة -على سبيل المثال
ال الحصر  -وزير النقل الفيدرالي
عمر الغبرا وكلنا نعرف انه كندي
من أصل سوري وكذلك كارل طباخ
(الرئيس السابق للغرفة التجارية
الكندية والرئيس الحالي لـ Invest
 )Canadaوباسل عطا هللا (أحد
مؤسسي  )SSENCEالكبيرة والمهمة.
نحن نعرف حجم هذه األسماء
وإنجازاتها وما يمكن لها أن تساعد
في انجازه في هذه المبادرة التي
تزداد وتكبر أهميتها عندما تأتي في
وقتها المناسب من اجل تحقيق أهداف
ومشاريع إنسانية واقتصادية.
الجمعية ،وهي جمعية تجارية ومهنية
غير ربحية ،هدفها هو السعي لتوفير
منصة للتواصل ألعضائها وتبادل
األفكار وتعزيز روح المبادرة في
المجتمع ومد الجسور مع جميع
جمعيات المجتمع الكندي ذات األهداف
والمجاالت المماثلة.
الجالية السورية الكندية كبيرة
وتكبر كل يوم .أعضاء الجالية بينهم
الكثير من رجال األعمال ولديهم
إمكانيات ضخمة اقتصادية وفكرية

ومهنية تستحق أن تستثمر في المجال
الصحيح ،وتستحق أن تمنح هذه
الجالية والجمعية التي تمثلها الفرص
المناسبة إلمكانياتها الكبيرة لتطوير
التعاون االقتصادي داخل كندا وأيضا
مع العالم الخارجي.
وللتأكيد على أهمية الجمعية انضم إلى
حفل اإلطالق مجلس إدارة CIBPA
(الرابطة اإليطالية الكندية لألعمال
والمهنية) وغرفة التجارة اليونانية،
كبيرا من الدعم
قدرا ً
اللذان قدم كالهما ً
والتوجيه لهذه المبادرة.
االنطالقة أيضا احتفلت ببعض
الكنديين السوريين الذين أسسوا أنفسهم
في كندا وأصبحوا ركائز في مجتمعهم
الكندي ومجتمع األعمال في كندا
وخارجها.
الجالية السورية تكبر في كندا ولكنها
أيضا جالية منتشرة عبر العالم ويدأب
بتأسيس نفسها بشكل جيد في أوروبا
وأمريكا الشمالية والشرق واألوسط
وشمال أفريقيا بشكل كبير ..هذه الميزة
وهي االنتشار واألذرع المتفرعة
والمتنوعة تمنحها ميزة كبيرة في عالم
األعمال.
وعندما تبدأ جمعيات رائدة مثل
«جمعية رجال األعمال والمهنيين
السوريين الكنديين» في تسهيل
وتطوير التواصل من مونتريال مع
بقية كندا والعالم نكون في طريقنا إلى
مشاريع مهمة ومتطورة كبيرة ذات
آفاق بعيدة واعدة.

جمرد كلمة

عجائب آخر العام :
أقتحام منزل نانسي بيلوسي رئيسة الكونجرس األمريكي
الذي بال حراسة واالعتداء على زوجها!!!

أطلق متحف اللوفر ،حملته السنوية
الثالث عشرة لجمع التبرعات ،في إطار
مبادرته «توس ميسين» ،حتى يتم ّكن من
شراء علبة سيجار ثمينة كان يملكها السياسي
الفرنسي إيتان دي شواسيول ،أحد أبرز
الوزراء خالل فترة حكم لويس الخامس
عشر.
ويأمل المتحف الفرنسي في جمع ما ال يقل
عن  1,2مليون يورو لشراء هذه العلبة
الذهبية اللون والمزينة بقطع من الكريستال
التي تعود إلى القرن الثامن عشر.
وسبق أن حصل المتحف على مبلغ 500
ألف يورو من «جمعية أصدقاء اللوفر» ،فيما
يواصل السعي للحصول عن مبالغ إضافية
من جانب شركات ومانحين فرنسيين وأجانب

وبفضل تبرعات وفرتها  5600جهة وشكلت
ض َّمت عام
ما مجموعه مليون يوروُ ،
 2021إحدى التحف التي صممها جوفاني
أمبرودجيو ميسيروني ( )1616-1551إلى
المجموعات الوطنية.
وشارك في مبادرات «توس ميسين» منذ
إطالقها عام  2010ما مجموعه  30ألف
تبرعاتهم أكثر
متبرع ،بينهم  12ألفا ً وفّروا ّ
ّ
من مرة ،بحسب المتحف.
والقت حملة عام  2017نجاحا ً استثنائيا ً
لناحية جمعها  1,5مليون يورو من 8500
متبرع ،ما أتاح للمتحف شراء كتاب تقويم
خاص بالملك فرانسوا األول.

بيعت ماسة «فورتشن بينك» الوردية العمالقة
والنادرة جداً ،لقاء  28,5مليون دوالر ،لشخص
من آسيا ،خالل مزاد أقيم في جنيف .وتعتبر هذه

الجوهرة ،أكبر ماسة وردية على شكل إجاصة بهذه
الجودة ،تُطرح للبيع في مزاد على اإلطالق ،بحسب
دار كريستيز.

Email: elressalanews@gmail.com

الشرطة البريطانية تعتقل رجلا
رشق الملك تشارلز بالبيض

ألقي القبض على محتج يوم األربعاء،
بعد إلقاء بيض وحمض الكبريتيك على الملك
تشارلز الثالث والملكة كاميال ،بينما كانا
يسيران في مدينة يورك شمال إنجلترا.
وقع ذلك فيما دخل الملك وزوجته يورك من
خالل ميكلغيت بار ،وهي بوابة من القرون
الوسطى عادة ما استقبلت الملوك في المدينة.
أظهر مقطع مصور إلقاء عدة بيضات
وسقوطها على األرض .ولم يبد أن أي منها
أصاب الزوجين اللذين استمرا في تحية
الحشود.
شوهد عدد من أفراد الشرطة يتعاملون مع
رجل عند حاجز للحشود .ونقلت وكالة أنباء
بريطانية أنه أصدر صيحات استهجان وهتف
”هذه البالد بنيت على دماء العبيد” بينما كان
يلقى القبض عليه.
حاول بعض أفراد الحشد إسكاته هاتفين ”عار
عليك” و”ليحفظ هللا الملك”.
سافر تشارلز وكاميال إلى يورك ضمن سلسلة
من الواجبات في أنحاء المملكة المتحدة لبدء عهد الملك الجديد.

آخر عمود
فريــد زمكحـل

وزارا أيضا كاتدرائية المدينة ،يورك مينستر ،وأزاحا الستار عن تمثال لوالدة الملك ،الملكة
إليزابيث الثانية التي توفيت في سبتمبر بعد  70عاما على العرش.

النرويج :الأميرة مار�ثا لويز تتخلى عن واجباتها الملكية

قالت األميرة مارثا لويز ،ابنة ملك النرويج هارالد ،إنها لن تمثل
رسميًا األسرة الملكية من اآلن فصاعدا ،بعد ”العديد من التساؤالت
المتعلقة بي وبدور خطيبي”.
في يونيو ،ارتبطت األميرة البالغة من العمر  50عا ًما ،وهي الرابعة في
ترتيب والية العرش النرويجي ،بديريك فيريت ،وهو أمريكي يصف
نفسه بأنه طبيب ساحر ومعالج على موقعه اإللكتروني.
قالت مارثا لويز في بيان صادر عن القصر ”لقد قررت في الوقت
الحاضر أنني لن أقوم بواجبات رسمية للعائلة المالكة” ،مضيفة أن
القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع والديها ”إلحالل السالم بشأن األسرة
المالكة”.
ستحتفظ األميرة بلقبها ،لكن القصر قال إنها أبلغت المنظمات التي ما
إطارا
زالت تعمل فيها كراعية بأنها ستتخلى عن الدور ،الذي وفر ً
لواجباتها الرسمية.
صرح بو غليديتش ،األمين العام لجمعية الروماتيزم النرويجية لوكالة
”قرارا منظ ًما وحكي ًما من
األنباء النرويجية (إن تي بي) بأن هذا كان
ً
الراعية”.
وكانت الجمعية تدرس إنهاء تعاونها مع مارثا لويز بسبب خطبتها
لألمريكي فيريت ،اتهمت وسائل اإلعالم النرويجية مارثا لويز وفيريت
بزعم استخدام لقبها الملكي لتحقيق مكاسب تجارية إلى جانب الترويج
ألساليب الرعاية الصحية البديلة.

شهيــ ُد المعاـــني ...
أســي ُر الســطور!

مـــات الـــحـــوار وال مــن صـــا ٍة وال مــن بخور
ســـرادق وال مــن زهــور
مــات الــحــوار وال مــن
ٍ
عـــزاء وال مــن حضور
ـاء وال مــن
ٍ
وال مــن بــكـ ٍ
وب ــات الــحــديـ ُ
ـث أســي ـ َر الــتــعــالــي سجين الفتور
شــريـ َد األمــانــي شهي َد المعاني أســيـ َر السطور
يــنــتــقــى ُس َ
ــبــل الــــوداع يــرتــدي ثـــوبَ الــغــرور
َ
عــرش الضياع وهــو غاية فــي السرور
يعتلى
ٌ
بعض من حروفي التي تأبي أن تثور
ُتداعبه
َ
تعيش وتحيا وتحلم في دائــرة القصور
وباتت
َتجيئ وتغدو بين الثنايا بين الحنايا خلف الصدور
ُ
عمق الشعور
مدفونة في
عزوف وهي
تمرح وتلهو في
ٍ
ِ
جُ ــم ٌ
بــألــف ُســور
بــألــف ال و ُمــحــاطــة
َــل ُمــعــاقــة
ِ
ِ
ُ
عمر الزهور
غض غري ُر وفي
ليموت الحوار وهو
ِ
عـــزاء وال مــن حضور
ـاء وال مــن
ٍ
وال مــن بــكـ ٍ
ســـرادق وال مــن صــا ٍة وال مــن بخور
وال مــن
ٍ
fzemokhol@gmail.com

اكتشاف نفق تحت معبد مصري قديم  .هل عثر على قبر كليوباترا؟

بقلم :أبو حجاج
اكتشف علماء اآلثار في مصر ،الذين ينقبون
في منطقة معبد قديم بمنطقة أبو صير قرب
االسكندرية ،نفقًا واسعا تحت المعبد ،يعتقد أنه ربما
يؤدي إلى المكان الذي دفنت فيه ملكة مصر القديمة
«كليوبترا».
وقالت وزارة السياحة واآلثار المصرية في
بيان نشر على حسابها في فيسبوك إن البعثة
األثرية المصرية الدومينيكانية التابعة لجامعة
سان دومينغو برئاسة كاثلين مارتينز ،نجحت
في الكشف عن نفق منحوت في الصخر على
عمق حوالي  13متر تحت سطح األرض وذلك
أثناء أعمال الحفر األثري للبعثة بمنطقة معبد
تابوزيريس ماغنا ،أي «قبر أوزوريس العظيم»،
غرب اإلسكندرية.
ونقل بيان الوزارة عن األمين العام للمجلس األعلى
لآلثار ،مصطفى وزيري ،قوله إن النفق يبلغ طوله
حوالي  1,305أمتار ،وارتفاعه حوالي مترين ،كما
تم العثور بالقرب من المعبد على رأسين مصنوعين
من األلبستر ،إحداهما لشخص من العصر
البطلمي ،واآلخر من المرجح أنه تمثال ألبو الهول.
بارزين ،بهدف جمع األموال الالزمة
وأًضحت كاثلين مارتينز أن الدراسات المبدئية
والمتمثلة بـ 3,9ماليين يورو.

متحف اللوفر يطلق حملة تبرعات
لشراء علبة سيجار

هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية  20 - 40%على مدّخراتك لتعليم أوالدك

تشير إلى أن التصميم المعماري للنفق المكتشف
يشبه بصورة كبيرة تصميم نفق يوبيلينوس
باليونان ،ولكنه أطول منه ،واصفة إياه بـ»اإلعجاز
الهندسي».
وأضافت أنه أثناء أعمال الحفائر والمسح األثري
للنفق ،تم الكشف عن جزء من النفق غارق تحت
مياه البحر المتوسط كما تم العثور على عدد من
األواني الفخارية والجرار الخزفية تحت الرواسب
الطينية ،باإلضافة إلى كتلة مستطيلة الحجم من
الحجر الجيري ،وباستكمال أعمال الحفائر فقد
أثبتت العديد من الشواهد األثرية أنه يوجد جزء
من أساسات معبد تابوزيريس ماغنا مغمورة تحت
الماء ،والتي تعمل البعثة حاليا للكشف عنه.
يشار إلى أنه وفقا للمصادر العلمية فقد ضرب
ً
زلزال بين
الساحل المصري ما ال يقل عن 23
عامي  320و 1303ميالدية ،مما أدى إلى انهيار
جزء من معبد تابوزيريس ماغنا وغرقه تحت
األمواج.
جدير بالذكر أن البعثة خالل مواسم الحفائر
السابقة ،تمكنت من العثور على العديد من القطع
األثرية الهامة داخل المعبد منها عمالت معدنية

تحمل صور وأسماء كال من
الملكة كليوباترا ،واإلسكندر
األكبر ،وعدد من التماثيل
مقطوعة الرأس ،وتماثيل لإللهة
إيزيس ،باإلضافة إلى نقوش
وتماثيل نصفية مختلفة االشكال
واألحجام.
كما اكتشفت شبكة أنفاق تمتد
من بحيرة كينغ ماريوت إلى
البحر المتوسط ،و 16دفنة داخل
مقابر منحوتة في الصخر والتي
شاع استخدامها في العصرين
اليوناني والروماني ،باإلضافة
إلى عدد من المومياوات والتي
تبرز سمات عملية التحنيط
خالل العصرين اليوناني
والروماني.
ووفقا لتقارير صحفية أجنبية فقد قالت مارتينيز إنه
في الوقت الذي تم فيه بناء النفق ،كان عدد سكان
تابوزيريس ما بين  15و 20ألفا ،مشيرة إلى أنه
تم بناء النفق تحت معبد يكرم أوزوريس ،وهو إله

مصري قديم للعالم السفلي ،وإيزيس ،إلهة مصرية
كانت زوجة أوزوريس.
وبحسب التقارير اإلعالمية األجنبية ،فقد تم اكتشاف
نفق منحوت في الصخر يعتبر «معجزة هندسية»
على عمق  43قدما تحت معبد قديم قد يؤدي إلى

موقع دفن فُقد منذ فترة طويلة آلخر فرعون حكم
مصر ،أي كليوبترا ،وعشيقها مارك أنتوني.
يعتقد علماء اآلثار الذين يعملون في موقع في
مصر أنهم عثروا على النفق المؤدي إلى قبر
كليوباترا.

اكتشاف مذهل واستثنائي في إيطاليا

كاشانو في الحفاظ عليها «تقريبا مثلما كانت عليه».
وقال العالم الخبير في اآلثار اإليطالية ،إن فريقه عثر على  24تمثاال
كبيرا ،باإلضافة إلى بضعة تماثيل صغيرة ،وأضاف أن الشيء غير
المعتاد هو أنها مصنوعة من البرونز وليس من الطين.

عثر علماء اآلثار في إيطاليا على أكثر من  20تمثاال من البرونز
محفوظة بشكل بديع في أحواض استحمام ساخنة بمنطقة توسكاني يعود
تاريخها إلى العصور الرومانية القديمة ،فيما يصفه الخبراء بأنه اكتشاف
«استثنائي».
وعثر على التماثيل خالل األسبوعين الماضيين في سان كاشانو دي بانيه،
وهي بلدة واقعة فوق تل على بعد نحو  160كيلومترا إلى
الشمال من روما حيث كان علماء اآلثار يستكشفون األطالل
القديمة على مدى ثالثة أعوام الماضية.
وقال جاكوبو تابولي األستاذ المساعد بجامعة األجانب في B. Pharm.
سيينا والذي يقود المشروع األثري لرويترز اليوم الثالثاء «إنه
اكتشاف مذهل واستثنائي».
وأضاف تابولي أن التماثيل ،التي تقول وكالة األنباء اإليطالية
(أنسا) إن عمرها  2300عام ،مغطاة بما يقارب  6آالف عملة
برونزية وفضية وذهبية ،وساهمت المياه الساخنة في سان
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