
شمال  لحلف  العام  األمين  قال    
األطلسي )ناتو( ينس ستولتنبرج، اليوم 
الجمعة، إن الحلف “لن يتراجع” عن 
دعمه ألوكرانيا، وأن ال سالم مستداماً 
في أوكرانيا سيحدث إذا “فازت روسيا 
المعتدية”، فيما حذر من زيادة بكين 

لـ”حضورها العسكري”.
وشدد في مؤتمر صحفي قبيل اجتماع 
في  الحلف  خارجية  لوزراء  مقرر 
بوخارست األسبوع المقبل، على أن 
“الناتو سيواصل الوقوف مع أوكرانيا 
مهما طال األمر. نحن لن نتراجع”.

وتأتي تلك التصريحات، في وقت دخل 
النزاع في أوكرانيا شهره العاشر، وسط 
انقطاع للتيار الكهربائي والمياه، عن 
مناطق أوكرانية واسعة بينها العاصمة 
كثيفة  كييف، غداة ضربات روسية 
استهدفت منشآت الطاقة األوكرانية.

وعن إرسال منظومات صواريخ باتريوت للدفاع الجوي 
إلى أوكرانيا، قال ستولتنبرج إن القرار يقع على عاتق 

“دول بعينها”.
وكانت ألمانيا قد رفضت الخميس طلباً بولندياً إلرسال 

منظومات الدفاع الجوي “باتريوت” إلى أوكرانيا.
الصين  إن  قال ستولتنبرج  بكين،  المنافسة مع  وبشأن 
“ليست خصماً”، ولكنه حذر من أنها “تزيد من حضورها 

العسكري”.
وكان ستولتنبرج قد حض الدول الغربية االثنين، على 
ضرورة توخي الحذر من بناء أشكال جديدة من التبعية 
للصين، في الوقت الذي تتخلى فيه عن إمدادات الطاقة 
الروسية، مشيراً إلى خطط مستقبلية لتعزيز اإلنفاق الدفاعي.
وفي إطار مفهومه االستراتيجي الجديد الذي تم االتفاق 

عليه في يونيو، وصف الناتو الصين بأنها تمثل تحدياً 
لـ”مصالح وأمن وقيم” التحالف، باعتبارها قوة اقتصادية 
وعسكرية ال تزال “غامضة بشأن استراتيجيتها ونواياها 

وحشدها العسكري”.
وعكست الوثيقة تغييراً في المفاهيم، رغم أن استراتيجية 
الناتو السابقة منذ عام 2010 لم تذكر أبداً بكين، التي 
كان يُنظر إليها بشكل أساسي على أنها شريك تجاري 
غير ذي خطورة، وقاعدة تصنيعية في الغرب آنذاك.

كان البرلمان األوروبي أقر، الخميس، حزمة مساعدات 
جديدة إلى أوكرانيا تبلغ قيمتها 18 مليار يورو )18.7 
مليار دوالر(، في خطة ما زالت المجر تعرقل تطبيقها.
وتسعى كييف للحصول على تمويل بالمليارات للعام 
المقبل في وقت تكافح لمواجهة التداعيات االقتصادية 

العملية الروسية.

  أكد الرئيس الصيني 
شي جين بينج اليوم الجمعة 
أن بالده ستواصل الدعم 
القوي لكوبا في الدفاع 
الوطنية،  سيادتها  عن 
خل  لتد ا ضة  ر معا و
والحصار،  الخارجي 
مضيفا أن الصين مستعدة 
للعمل مع كوبا من أجل 
لتنمية  ا درة  مبا تنفيذ 
العالمية ومبادرة األمن 
العالمي، وكذلك التعزيز 
المشترك للسالم والتنمية 

في العالم.
جاء ذلك خالل المحادثات 
لرئيس  ا عقدها  لتي  ا

الصيني شي جين بينج، اليوم في العاصمة بكين، مع 
نظيره الكوبي ميجيل دياز كانيل بيرموديز.

وقال الرئيس الصيني، في تصريح أوردته وكالة األنباء 
الصينية )شينخوا(، إنه “بغض النظرعن كيفية تغير 
الوضع الدولي، فإن التزام الصين بصداقة طويلة األمد 
مع كوبا لن يتغير، ولن يتغير تصميم الصين على دعم 
كوبا في مواصلة نهج االشتراكية “، مؤكدا أن إرادة 
الصين في العمل مع كوبا لن تتغير لحماية النزاهة 
والعدالة الدوليتين ومعارضة الهيمنة وسياسة القوة.

في نصف  األولى  الدولة  كوبا هي  أن  إلى  وأشار 
مع  دبلوماسية  أقامت عالقات  التي  الغربي  الكرة 
الصين، الفتا إلى أن العالقات بين البلدين أصبحت 
االشتراكية،  الدول  بين  والتعاون  للتضامن  مثاال 

المتبادلة الصادقة  للمساعدة  فضال عن كونها مثاال 
بين البلدان النامية.

كما أعرب عن رغبة بكين في تعميق الثقة السياسية 
المتبادلة وتوسيع التعاون العملي مع هافانا.

وبعد االجتماع، تم التوقيع على 12 وثيقة، بما في 
بين وزارتي خارجية  السياسي  التشاور  ذلك خطة 
الحزام  مبادرة  لتعزيز  تفاهم  ومذكرة  لبلدين،  ا
إلى  التي تسعى  اآلسيوية  الدولة  والطريق – خطة 
60 دولة- ومذكرة  أكثر من  التحتية في  البنى  بناء 
لتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بين البلدين.

ووصل دياز إلى بكين، بدعوة من الرئيس شي جين 
بينج، بعد زيارة روسيا وتركيا، حيث التقى بنظيريه 
طيب  ورجب  بوتين  فالديمير  والتركي،  الروسي 

أردوغان على التوالي.

  يخيم الحذر اليوم الجمعة 
على كافة المناطق األوكرانية، 
من تجدد الغارات الجوية التي 
نفذتها الطائرات الروسية 

خالل األيام الماضية.
وقد أطلقت اليوم تحذيرات 
جديدة في مناطق كيروفوهراد 
ونيكوالييف ودنيبروبيتروفسك 
في أوكرانيا، وفقا لخريطة 
تنبيه الغارات الجوية عبر 
لوزارة  التابعة  اإلنترنت 
التحول الرقمي األوكرانية.
وفي وقت سابق، حذرت 

السلطات األوكرانية من غارات في مقاطعة خاركوف.
كانت روسيا بدأت منذ العاشر من أكتوبر الماضي تنفيذ 
ضربات جوية مكثفة على البنية التحتية األوكرانية، 
السيما محطات الطاقة، في رد على ما بدا الستهداف 
جسر شبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها عام 
20014، وعلى تراجع قواتها أيضاً في بعض مناطق 
الجنوب األوكراني السيما خيرسون، فضال عن شمال 

شرق البالد.
إال أن الصراع الذي طوى شهره التاسع، اليبدو حتى 

اآلن أنه سينتهي قريباً، في ظل تمسك كييف برفض 
الحوار أو التسوية مع موسكو، قبل انسحابها من كافة 

األراضي التي احتلتها.
األشكال،  من  شكل  بأي  موسكو  ترفض  حين  في 
التراجع عن قرار ضم األقاليم  االنسحاب، أو حتى 
الماضي،  سبتمبر  أواخر  في  التي ضمتها  األربعة 
أال وهي )لوجانسك ودونيتسك شرقاً، باإلضافة إلى 
زابوريجيا زخيرسون جنوباً( ال بل عمدت خالل الفترة 
الماضية على إصدار آالف جوازات السفر الروسية 

لسكان تلك المناطق.

  كيف يمكن لنا القبول بما تُريد 
الحكومات  بعض  علينا  فرضه 
المارقة وعلى أطفالنا من مرحلة 
الحضانة وسنوات الدراسة األولى 
السماء  لتعاليم  تعاليم مخالفة  من 
ووصايا هللا ومفردات التكوين 
اإلنساني  للتكوين  البيولوجي 
العالم،  المتعارف عليه منذ نشأة 
مقومات  بين  ويُحدد  ويميز 

الذكورة ومقومات األنوثة؟
بتشكيك  القبول  لنا  يمكن  كيف 
البيولوجية  أوالدنا في طبيعتهم 
والجسدية وهم في طور الطفولة 
مراعاة  أدنى  دون  والتنشئة 
لحقوقنا اإلنسانية وحقوق األهالي 
برفض تعليم أوالدهم مثل هذه 
المعادية  الشيطانية  التعاليم 
لكل العقائد واألديان السماوية 

واألرضية؟
نعم .. كيف لنا القبول بما يسمونه 
تنتهك  الجنسية« وهي  »بالمثلية 
بالطول   .. األسرية  مفاهيمنا 

والعرض والقوة الجبرية؟
وهي تسرق عقول أوالدنا بحكم 
أكبر  على  الغاشمة  سيطرتها 
العالمية  اإلعالمية  المنصات 
العام للشعوب  الرأي  المؤثرة في 
وبقوة  ؟  عقولهم  وتستهدف 
ما  بتنفيذ  يقوم  الذي  القانون 
تستهدف  قوانين  من  يقّروه 
عليهما  بمن  واألرض  السماء 
ومن فيهما بصورة عدائية غير 
مسبوقة تستهدف القضاء على 

اإلنسان واإلنسانية؟
.. ال يحق لغيري أن يفرض  نعم 

علىَّ أو على غيري ما ال يريده 
وال أُريده ألوالدي من تعاليم تخدم 
فجور األقلية على حساب حضور 
وحقوق األغلبية بدالً من أن تفعل 

العكس؟
نعم كيف يمكن لهذه الحكومات 
أن تفرض عليَّ 8 مليار إنسان 
التعاليم لصالح  القبول بمثل هذه 
50 مليون شخص على أقصى 
يعانون من مرض  تقدير ممن 
بالمثلية  ويفتخرون  الشواذ 
العالم  الجنسية وباتوا يحكمون 
ويتحكمون به وبشعوبه متغافلين 
الخلق  وحقوق  السماء  حقوق 
والخليقة، وحق كل إنسان في 
يتوافق مع معتقداته  رفض ما ال 
والروحية  الجسدية  اإلنسانية 
تتبعها خطوات  في خطوة سوف 
للكفر  الجميع  تدعوا  مستقبلية 
وبطبيعته  وبالسماء  باهلل 
البيولوجية واإلنسانية المخلوق 
الشياطين  بها من أجل حفنة من 

وأعوان الشياطين.
يقبله  ولن  هذا  أقبل  لن  أسف 
والحكماء  العقالء  من  غيري 
والمثقفين المؤمنين باهلل وباليوم 

اآلخر!
أسف وألف أسف لن أقبل بهذا 
المصير العفن الُمجرم ألوالدي 
الثمن الذي  وأحفادي مهما كان 
الذي  أدفعه نتيجة قراري  سوف 
ال رجعة فيه بضرورة حمايتهم 
لدعائم  الُمدمر  العبث  هذا  من 
الحياة واإلنسان واإلنسانية، وفي 

النهاية .. هللا غالب .. هللا غالب.
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زمكحل  فـريد   

بدون رتوش

fzemokhol@gmail.com

 تأسست في مونتريال
29/11/1995

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

المثلية الجنسية انتهاك صريح 
لحقوق الأغلبية!

year

2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

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

بيع وشراء واستبدال
منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية

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

514.947.2555

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment

Industrial-Mining-Real state-
seniors home management

Please call  

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

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

التركي  الرئيس  قال    
أردوغان،  طيب  رجب 
أنقرة  إن  الجمعة،  اليوم 
تسعى إلقامة “حزام أمني” 
من الغرب إلى الشرق على 
طول الحدود الجنوبية لبالده.
لمناسبة  كلمة  في  وأضاف 
اليوم العالمي للقضاء على 
العنف ضد المرأة “مع الحزام 
خارج  ننشئه  الذي  األمني 
حدودنا، سندافع عن حقوق 
الماليين من النساء واألطفال 
األبرياء. سننجز هذه المنطقة 
بأكملها  على طول حدودنا 
من الغرب إلى الشرق في 

أقرب وقت ممكن”.
وحدد الرئيس التركي، الذي ينوي شن هجوم بري 
السورية الستكمال  البلدات  المناسب”،  الوقت  “في 
منطقته األمنية التي يبلغ عرضها 30 كيلومتراً على 
طول الحدود الجنوبية، وهي تل رفعت ومنبج وعين 

العرب )كوباني كما يسميها األكراد(.
وستشمل هذه المنطقة، بحكم األمر الواقع، مدينة كوباني 
التي انتزعتها “قوات سوريا الديمقراطية” )قسد( في 
2015 من تنظيم “داعش” بدعم من الواليات المتحدة، 
إذ تعد كوباني آخر منطقة تفلت من سيطرة الجيش 
في  الحدود  على طول   2019 منذ  المنتشر  التركي 

األراضي السورية.
ويشن الجيش التركي منذ األحد، سلسلة من الغارات 
على شمال شرقي سوريا ومواقع لمقاتلين أكراد، وذلك 
رداً على هجوم أسفر عن سقوط 6 ضحايا وجرح 81 
آخرين وقع بمدينة إسطنبول في 13 نوفمبر الجاري، 
تزعم أنقرة أنه “تم التخطيط له في كوباني”، ما نفاه 

األكراد.
الجوي  القصف  تركز  الماضية،  األيام  خالل  لكن 
ونيران المدفعية على مناطق تقول السلطات التركية 
إنها تستهدف فيها مواقع لحزب “العمال الكردستاني” 
وحلفائه من “وحدات حماية الشعب” أكبر مكون في 

“قسد”، فيما نفى الجميع ضلوعهم في االعتداء.

  قال الرئيس الروسي فاليمير بوتين، اليوم الجمعة، 
قبل عيد األم ، الذي تحتفل به روسيا في يوم األحد األخير 
من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، ألمهاب  الجنود الذين 
سقطوا في أوكرانيا، إن قيادة البلد كلها “تشاركهم األلم”، 
وأنه يتفهم أن ال شيء يمكنه أن يعوض ألم فقدان االبن، 

وأن السلطات الروسية ستعمل جاهدة لضمان أال يُنسوا.
وأضاف الرئيس الروسي متحدثا لهم في اجتماع اليوم 
“ال يمكنكم تصديق كل شيء على التلفزيون، هناك الكثير 
من األمور المزيفة. اإلنترنت مليء بالخدع واألكاذيب، 

وال يمكن الوثوق بشيء”.

شي جين بينج: دعمنا متواصل لكوبا في الدفاع 
عن سيادتها الوطنية ومعارضة التدخل الخارجي

الناتو: لا تراجع عن دعمنا لأوكرانيا.. 
والصين ليست خصما

رفض إيراني لقرار الأمم المتحدة بفتح تحقيق 
دولى حول قمع الاحتجاجات

قامة “حزام أمني” 

إ

أردوغان: نسعى لا
على طول الحدود الجنوبية

بوتين: لا يمكن الوثوق بكل شيء على 
نترنت والتلفزيون

إ

الا

حكم وأمثال

اعداد: أنطوانيت جرجوس

   نددت وزارة الخارجية اإليرانيّة 
التابع  بقرار مجلس حقوق اإلنسان، 
تحقيق  بفتح  القاضي  المتحدة،  لألمم 
التي  االحتجاجات  قمع  حول  دولي 
ميني  أ مهسا  بة  لشا ا ة  وفا أشعلتها 

في إيران.
بيان  في  الخارجية،  وأعلنت وزارة 
صدر مساء الخميس، عن أن الجمهورية 
اإلسالمية تعارض االجتماع الخاص 
لمجلس حقوق اإلنسان، وتعتبر القرار 
الصادر عنه “مرفوضا”، مؤكدة أنها “ال 
تعترف رسميا بالمهمة الموكلة إليه”.
اإلنسان،  حقوق  مجلس  وصادق 
قدمته  الذي  القرار  على  الخميس، 
25 صوتا في  بتأييد  ألمانيا وأيسلندا 
مقابل ستة أصوات رافضة وامتناع 
16 دولة عن التصويت، خالل اجتماع 

طارئ للمجلس في جنيف.
ولفتت وزارة الخارجية إلى “وجود 

اللجنة المتخصصة للتحقيق في وفاة 
السيدة مهسا أميني، ووجود لجنة تحقيق 
وطنية مكونة من محامين وبمشاركة 

مستقلين”. ممثلين 
واعتبرت بالتالي أن “تشكيل أي آلية 
الشهرين  قضايا  في  للتحقيق  جديدة 
غير  أمرا  يعد  إيران  في  الماضيين 
الوطنية  للسيادة  وانتهاكا  ضروري 
الموكلة  بالمهمة  تعترف  وال  للبالد 

له في هذا الصدد”.
أن  من  الخارجية  وزارة  وحذرت 
“الحكومة األلمانية وبعض الحكومات 
هذا  تقديم  في  شاركت  التي  الغربية 
خاطئة  حسابات  على  بناء  القرار 
وتحت ضغط بعض اللوبيات السياسية 
واألخبار الكاذبة لبعض وسائل اإلعالم 
المكشوفة المعادية إليران المعروفة، 
ارتكبت خطأ استراتيجًيا” مشيرة إلى 
أن “مرور الوقت سيُظهر أن قصر 

نظرهم السياسي هذا سينتهي به األمر 
إلى اإلضرار بمصالحهم”.

زية  النتها ا لتوجهات  ”ا بـ ونددت 
واستغالل قضية حقوق اإلنسان أداة 
من قبل مجموعة معينة من البلدان”.
وأقر أعضاء مجلس حقوق اإلنسان، 
الخميس، فتح تحقيق دولي حول القمع 
أشعلتها  التي  لالحتجاجات  الدامي 
إيران،  في  أميني  مهسا  الشابة  وفاة 
االنتهاكات  حول  أدلّة  جمع  بهدف 
التي ارتكبت تمهيداً لمالحقة محتملة 

للمسئولين عنها.
وخالل مناقشة مشروع القرار، أطلق 
اإلنسان،  لحقوق  السامي  المفّوض 
رّدا  بعد  يلَق  لم  الذي  تورك،  فولكر 
من طهران على طلبه زيارتها، نداء 
إلى الجمهورية اإلسالمية ناشدها فيه 
المفيد وغير  االستخدام غير  “وقف 

المتكافئ للقوة” ضّد المتظاهرين.

تتأهب أوكراني وسط تحذيرات من غارات جوية جديدة

ال تحرص على اكتشاف األخرين أكثر من الالزم
فاألفضل أن تكتفي بالخير الذي يظهرونه في وجهك دائما

واترك الخفايا لرب العباد.



ُيسعد منظمة الكتَّاب الكندية األفروآسوية وجريدة الرسالة 
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ي أتعلم
قررت إ�ن

ّ الفرنساوي وده غ�ي
ة خالص حاجات كت�ي

لو كنت قادرة أتعلم
الفرنساوي، إنت كمان تقدر

رانيا
ي عام 2015

 وصلت من مرص �ن
ي أتحدث الفرنسية

فخورة بأ�ن
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بإجراء هذا  األنبا كيرلس، وسعيد  أنا برحب بك سيادة   - 
الحوار معكم.

- أنا أسعد
س:  نبدأ بسؤالنا المعتاد برجاء تعريف نفسك للقارئ ومتابع 

جريدة الرسالة
ج: أنا األنبا كيرلس وليم سمعان مطران أسيوط الشرفي، فحتى 
كام يوم كنت مطران أسيوط وأصبحت اآلن الزائر الرسولي 

لكنائس الواليات المتحدة وكندا
س: أتمنى أن تكون الرحلة كانت غير متعبة أو مرهقة ولكن 
بما أنك قمت بهذه الرحلة وأنا عرفت من سيادتكم أنك قمت 

بزيارة كندا من ثالثين عاماً تقريباً هل رأيت تغيير ؟
ج: أنا ال أقدر أن أتذكر طبعاً من 30 سنة أكيد الدنيا أتغيرت 
جئنا من قبل كان وقت الصيف وكان الجو جميل جداً وباألمس 
فوجئت بالثلج ولكني كنت متوقعاً لهذا البرد ومرتب أموري 
علشان أنا ال أتحمل البرد كثيراً لكن كندا جميلة وشعبها جميل 

جداً ولكن أحنا يهمنا شعبنا أبناء الكنيسة
س: سيدنا يا ريت تكلمنا عن هدف الزيارة وأسبابها وتجولت 

فيها أين وأين ؟
لكنائس  أول زيارة رسمية كزائر رسولي  الزيارة دي   -
الواليات المتحدة وكندا من فترة كان غبطة البطريرك بنفسه 
هو المسئول عن كنائس المهجر كلها بيزورها حسب ظروفه 
فيه بعض اآلباء البطاركة قدروا يجيوا  بأنتظام كل سنتين مثل 
األنبا أسطفانوس الثاني وكان لي الشرف أن ارافقه في زيارة 
من زياراته لكنائس المهجر وبعض اآلباء البطاركة لم يقدروا 
علشان المشاغل الكثيرة وسبب ثاني هو أن الرعايا كثروا شوية 
عن األول وبرضه فيه مشاكل وتحديات كثيرة ففكرنا في داخل 
سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية أن نقسم المسئولية شوية 
على ثالثة من اآلباء المطارنة ففي واحد تولى منطقة البالد 
العربية الخليج العربي وأستراليا وواحد تولى مسئولية البالد 
المتحدة وكندا،  الواليات  بالد  وأنا طلعت قرعتى  األوروبية 
وهي أول زيارة لي رسمية الهدف منها التعرف على الرعايا 
إليها  أعرفها خالص ووماكنتش ذهبت  كنتش  ما  ففي رعايا 
وفي رعية واحدة ذهبت إليها من 30 سنة كانت قائمة ورعية 
ثانية ذهبت إليها أكثر من مرة يعني من 30 سنة لكن ذهبت 

إليها أكثر من مرة لمناسبات مختلفة لكن فيه رعيتين لم أراهم 
وما كانوش موجودين فأتعرف على الرعية وعلى أحتياجات 
أفضل  نخدمهم بطريقة  نقدر  الكنائس دي وإزاي  في  أبنائنا 
من الناحية الروحية والناحية الرعوية ونربطهم بالكنيسة األم 
والحظت في كل مكان نذهب إليه الناس كانت فرحانة جدا جداً 
أنه أخيراً الكنيسة بتفكر فيهم وأنا أكدت لهم أن الكنيسة كانت 
دائماً تفكر فيهم يمكن ما ماكانتش بتفتقدهم شخصياً إنما في كل 
إجتماع بنستعرض طلباتهم وأحتياجتهم ورعايتهم فأنا أبتديت 
أول رعية في والية تنيسي في الواليات المتحدة ألن كان هناك 
الزم نعين كاهن جديد مكان الكاهن الذي كان في تنيسي اللي 
نقلناه على لوس انجلوس لرعية أكبر بكثير وهو شاب عنده 
رؤية وتخطيط وبعد لوس أنجلوس ذهبت إلى نيويورك كان 
الراعي بتاعنا بقاله فترة وكنا رسمناه لدرجة قمص  وهناك 
بين  بيصلوا في مكانين  كنيسة ولسه  لسه ماعندهاش  رعية 
يايون ووالتبريدج في والية نيو جيرسي صلينا قداس أحتفال 
كانوا حاطين عينهم  كنيسة  أحتفالية وشوفنا  مناولة  فيه  كان 
عليها واتكلمنا مع المطران وأن شاء هللا تمشي األمور ويكون 
لينا مكان ثابت هناك وبعدين جئت إلى مونتريال رعية كبيرة 
جداً أكبر رعايا المهجر عندنا اللي بعرفهم من زمان برضه 
من 30 سنة ومن هنا سوف أذهب إلى تورونتو أخر زيارة 

ثم أعود إلى القاهرة
س: أكيد سيدنا أنت مشتاق للعودة إلى القاهرة؟

الناس بيترجوني أقعد معهم فترة أطول قلت  ج: هو صحيح 
لهم سوف أتي إليكم مرة ثانية فترات أطول مع رعية أو أكثر 
المرة دي كان الزم أزور  وأقعد معاهم فترة أكثر غير هذه 

كل الرعايا.
الروحي سواء كان آلباء  الوضع  نيافتك  س: كيف ترى 

الكنيسة أو ألبنائها أبناء الرعية؟
ج: أنا في كل رعية ذهبت إليها شوفت األباء بيبذلوا مجهود 
تجاه  والرعوية  الروحية  بواجباتهم  يقوموا  علشان  كبير جداً 
ُبعد  بنالحظها وهي  هنا  كبيرة  الكنيسة، وهناك مشكلة  أبناء 
بذل  يبخلوا من  الكهنة ال  لكن  المسافات، مسافات شاسعة 
المسنين  للمرضى وبعض  يروحوا خصوصاً  الجهد علشان 
وأنا ذهبت معهم لبعض المرضى وكبار السن وشوفت قد ايه 

الناس بيقدروا الخدمات اللي بيقوموا بها اآلباء الكهنة طبيعي 
المسافات وعندنا  تحدي  أول  أكيد  قدامهم  كثيرة  تحديات  فيه 
مجموعات ثانية كثيرة موجودة في والية ثانية بس مش قادرين 
نخدمها لقلة عدد الكهنة مش حنقدر نروح كل مكان لكن أنا 
بإننا حنشوف طريقة أخرى إلفتقادهم من  وعدت ناس كثير 
وقت ألخر وكيف يمكن ألقرب كاهن منهم يروح يسأل عليهم 

لغاية ما يريد ربنا ونعملهم رعية مستقلة هناك.
تفقدية  بزيارة خارجية  الرسولي  الزائر  يقوم  س: عندما 
مثاًل معه  بيكون حامل  لكنائس طائفته هل  رعوية روحية 

فكر ما أو طلبات، ما مراد تنفيذها ؟
ج: يعني أحنا بنيجي أساساً ممثلين للسينودس المقدس للكنيسة 
بنيجي باسم غبطة البطريرك فالرسالة اللي بنوصلها أنه الكنيسة 
كلها أبتدءاً من غبطة البطريرك واآلباء المطارنة مهتمين بكم 
وأنا جاى علشان  منكم  قريبيين  لكم  بيصلوا  فيكم  وبيفكروا 
أسمعكم أنا مش جايب رسالة معايا أنا جاي علشان أسمعكم 
الخاصة  القرارات  المقدس ألن  للسينودس  أسمع وأوصل 
بكنائس المهجر تأخذ جماعيا وهذا يشير كيف الكنيسة مهتمة 
مش شخص واحد مش البطريرك لوحده أو الزائر الرسولي 
لوحده إنما كل آباء السينودس مشتركين بنفكر مع بعض ونتبادل 
اآلراء وفيه غني كبير جدا لما نتبادل الفكر ونشوف الوسيلة 

اللي بها نخدم أبنائنا بطريقة أفضل بكثير.
س: من خالل مشاهداتك وزياراتك كيف وجدت شباب 
الكنيسة وهل هم عند حسن ظنك أم عليهم بعض المالحظات 

اللي ممكن تبديها؟
ملينيين  الرعايا  يعني في كل  قابلتهم  اللي  الشباب  أبداً  ج: 
غيرة وحب للكنيسة ومحبة لربنا بس فيه تحديات كثيرة جدا 
بتواجههم المجتمع اللي عايشين فيه بيعلم قيم تختلف عن القيم 
الشرقية  بتعلمها مجتمعاتنا  اللي  والقيم  الكنيسة  بتعلمها  اللي 

المحافظة التقليدية فإزاي نوفق دلوقتي بين تقاليدنا.
يعني  البالد  هنا وبعض  بيتعلموه  واللي  الكنيسة  تعاليم  وبين 
انتررديكال خالص زي هنا في كندا وغيره إزاي أحنا نقدر 
وفي كل مكان  ونقنعهم دي مسألة صعبة جداً  نحافظ عليهم 
بسمع التحديات دي فقلت لهم أحنا محتاجين مع بعض كهنة 
المهجر اللي هم عايشين معاكم ايدهم في النار هنا غيرنا أحنا 

اللي أيدنا في المية نقعد مع بعض ونسمع ونضع كل التحديات 
أمامنا ونحاول مع بعضنا نالقي توجهات وحلول ألن واحد 

لوحده مش حيقدر.
س: سيدنا أنا أعلم أن هناك ضيق وقت ألرتباطك بمواعيد 
أنا معتاد  الفرصة ولكن عندي سؤال  أتاحة  وأشكرك على 
أني أطرحه على ضيوفي ما هو السؤال اللي كنت تتمني أن 

أقوم بطرحه عليك ولكني لم أفعل ؟
ج: ال أحنا في الخدمة السؤال اللي عايز تطرحه حضرتك.

س: هل كان في ذهنك أو تتمني عليا أنا أقوم بطرح سؤال 
معين يعني تريد اإلجابة عليه وأنا لم أسأله؟

ج: إطالقاً لو عندي حاجة حاقولها لوحدي حتكلم مش حنتظر 
السؤال لكن ال أعرف توجهات القراء اللي بيتابعوا قناة الرسالة 

بتكون إيه وأنا مستعد ألي تساؤل حضرتك تطرحه.
المهجر عن  اللي يفرق في خدمة  إيه  للخدمة  بالنسبة  س: 

الخدمة في بالدنا ووطننا األم ؟
ج: أكيد فيه فوارق كثيرة جداً عندنا أتعودنا على أسلوب معين 
أسهل بكثير وأبسط بكثير ألن الناس لسة بخيرهم لم يتأثروا 
دايماً  للكنيسة  تقليديين محبين جداً  الناس  بمجتمع غريب، 
بكثير جدا وكمان  أسهل  المناسبات وهذا  بيشاركوا في كل 
مقدر  أنا  كنائسنا وسط شعبنا  قريبة جدا  المسافات واألبعاد 
الناس اللي ساكنة على بعد 40 و60 كيلو بيجيوا سفر طويل 
جداً ويعملوه كل أسبوع بانتظام دي صعبة جداً من ناحية ثانية 
األسبوع  مدار  يوم على  أنشطة كل  نعمل  نقدر  أحنا  كنائسنا 
الوالدين عندهم شغل  أند بس ألن  الويك  في  تقريبا  هنا  لكن 
مطحونيين من الصبح لليل لما يخلصوا ما بيصدقوا يوصلوا 
بيتهم يقعدوا مع أوالدهم شوية وبعدين األوالد مرتبطين بوالديهم 
علشان وسائل اإلنتقال العربيات وخالفه فما يقدروش يجيبوا 
كل يوم يجيبوهم مرتين في األسبوع عندنا أنشطة كثيرة جدا 
كثيرة جداً  أنشطة  أبونا عامل  ديجيبت  نوتردام  كنيسة  في 
وبحسدهم إزاي يشاركوا ويجيوا  لكن في أماكن ثانية الخدمة 

قاصرة على الويك أند سبت وأحد فقط.
س: سيدنا أسمح قبل أن أختم معك أسألك برضه سؤال معتاد 
هل تعتقد أن هناك مع التغييرات التي في العالم والدعوات 
المشبوهة اللي في العالم هل هناك تغييرات أو هناك أمل في 
أن يبقي اإليمان كما هو أم أنك تخشي من تراجع اإليمان ؟

- ال بدون شك مش ممكن نضع رأسنا في الرمل قدمنا واقعياً 
مشاكل كبيرة جدا تعترض الحفاظ على اإليمان اللي بنعرفه 
أكثر من  أكثر من مرة وفي  هنا  أحنا  اتعلمناه  اللي  التقليدي 
اإليمان  إلى  الموروث  اإليمان  باإلنتقال من  بنطالب  إجتماع 
الشخصي وده عايز مجهود كبير جداً من الكنيسة ومن األشخاص 
التحديات كبيرة جداً جداً وما أعتقدش  نفسهم مش سهل لكن 
أنه يمكن رؤية اإليمان اللي أحنا بنعرفه واللي بنتصوره اللي 
موجود في بلدنا في شرقنا المسيحي هنا في  المهجر مع كل 
السياسية  األيدلوجيات  والنظم وكل  القوانين  التحديات وكل 

الموجودة في البالد هنا.
س: سيدنا في نهاية هذا اللقاء هل هناك رسالة بصفتك زائر 
رسولي ومسئول للكنيسة القبطية الكاثوليكية رسالة توجهها 
لعموم األقباط الكاثوليك وعموم المسحيين سواء في مصر 

أو في المهجر ماذا تقول لهم ؟
ج:  أقول لهم ال يجب أن يغيب عن نظرنا احتياجنا هلل ورعايته 
وعنايته ومساندته لنا في مشوارنا على األرض فخللينا متمسكين 
أمانتنا  بالرغم من عدم  كان هو  لو  له حتى  أمناء  بيه خللينا 
حيظل هو أمين لوعوده وعهوده بيرعي كنيسته بطرقه المختلفة 
لكن نعمل مجهود كبير علشان ما نبتعدش عنه علشان نكون 

قريبيين منه نضع ثقتنا فيه
- سيدنا أسمح لي أن اشكرك على هذا الحوار اللي أنا ُشرفت 
بإجرائه معك شخصياً وبتمنى إن شاء هللا أن نلتقيك مرة أخرى 
بإذن هللا سواء في كندا أو في القاهرة يسعدني كثيرا ً جداً ان 
أقوم بهذا أيضاً ومن خالل حوار أخر في القاهرة بشكرك من 

كل قلبي لوقتك ولمحبتك.

حوار الروح مع الزائر الرسولي للولايات المتحدة وكندا 
للاقباط الكاثوليك الأنبا كيرلس سمعان ورسالة محبة للشباب

دعــوة عاــمة

أجرى الحوار: فريد زمكحل
تصوير : يوسف زمكحل

أعزائي المشاهدين قراء جريدة الرسالة ، ُيسعدنا اليوم أن نرحب بكم ونرحب بضيفنا في هذا اللقاء نيافة األنبا كيرلس وليم سمعان الزائر الرسولي لكندا 
والواليات المتحدة األمريكية لطائفة األقباط الكاثوليك.
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الشاعر المصري
أ. فيكتور ديابأ. يوسف زمكحل

الشاعر المصري
أ. إدوارد بشارة

ُيقدم فقرات األمسية 
اإلعالمي المتميز المعروف 

الشاعر العراقي
أ. جاسم مصاول

الشاعرة التونسية
عزة الدريدي

الشاعرة العراقية
أروى السمارائي

الشاعر اللبناني
أ. جان كرم



   أكد وزير الخارجية األميركي 
بلينكن مواصلة بالده دعم  أنتوني 
الشعب اإليراني في مواجهة قمع 

السلطات »الوحشي«.
ودعا في بيان الخميس، السلطات 
اإليرانية لوقف قمع المحتجين والعنف 
ضد النساء والفتيات. كما أشار إلى أن 
بالده ستعمل على إقصاء إيران من لجنة 
األمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة.

إلى ذلك، قال في البيان إن »اآلالف 
من اإليرانيين الشجعان خاطروا 
بحياتهم وحريتهم لالحتجاج على سجل 
النظام الطويل من القمع والعنف، بعد 
وفاة مهسا أميني في حجز ما يسمى 

بشرطة األخالق اإليرانية«.
وعن جلسة مجلس حقوق اإلنسان 
التي عقدت أمس، أوضح أن الجلسة 
أدنى شك في أن أعضاء  ال تترك 

مجلس حقوق اإلنسان يدركون خطورة 
الوضع في إيران.

كذلك بيّن أن بعثة تقصي الحقائق التي 
تم تشكيلها اليوم ستساعد في ضمان 
القمع  المنخرطين في  أولئك  تحديد 
المستمر للشعب اإليراني  العنيف 

وتوثيق أفعالهم.
الخزانة األميركية  وكانت وزارة 
قد فرضت أمس، حزمة جديدة من 
العقوبات المتعلقة بإيران، طالت 3 
انتهاك حقوق  إيرانيين على خلفية 

اإلنسان.
وقال مكتب مراقبة األصول األجنبية 
التابع للوزارة في بيان إن المسؤولين 
الذين أدرجوا على قائمة العقوبات هم 
بلدية سنندج  علي أصغري رئيس 
عاصمة محافظة كردستان، وعلي 
المدينة،  قائد شرطة  رضا مرادي 

القوات  قائد  ومحمد تقي أوصانلو 
البرية التابعة للحرس الثوري المسؤولة 
عن محافظة أذربيجان الغربية بشمال 

غربي إيران.
المتحدة قبل  الواليات  فيما فرضت 
أسبوع أيضاً، عقوبات على موظفين 
كبار بمؤسسة إعالمية حكومية في 
تتهمها واشنطن ببث مئات  إيران، 
االعترافات التي أدلى بها معتقلون 
تحت الضغط في الوقت الذي تزيد 
فيه واشنطن الضغوط على طهران 

بشأن حملة قمع االحتجاجات.
الكردية  الشابة  أنه منذ مقتل  يذكر 
 22 العمر  البالغة من  أميني  مهسا 
الفائت، بعد  16 سبتمبر  عامًا في 
3 أيام على توقيفها من قبل شرطة 
األخالق أثناء زيارة لها إلى طهران 
مع شقيقها األصغر، بزعم انتهاكها 

قواعد اللباس الصارمة المفروضة، 
والتظاهرات لم تهدأ في البالد.

وأشعل موتها احتجاجات غير مسبوقة 
تقدمتها في معظم  3 سنوات،  منذ 
األحيان الشريحة الشابة في إيران.

وتصدت القوات األمنية بشكل عنيف 

للمحتجين، وتحّدثت منظمة حقوق 
اإلنسان في إيران التي يقع مقّرها في 
أوسلو، في آخر حصيلة أصدرتها، 
أيدي  416 شخًصا على  عن مقتل 
القوات األمنية في إيران، بمن فيهم 

51 طفاًل و21 امرأة.

     بحث الرئيس الروسي فالديمير بوتين، الخميس، 
خالل محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع 
السوداني، محاولة بعض الدول الغربية وضع سقف لسعر 
النفط الروسي، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي 

إلى عواقب وخيمة على األسواق العالمية.
وجاء في بيان الكرملين: »تم التطرق إلى الوضع على خلفية 
محاولة عدد من الدول الغربية وضع حدود لسعر النفط 
الروسي. وأكد بوتين أن مثل هذه الممارسات تتعارض مع 
مبادئ عالقات السوق، ومن المحتمل أن تؤدي إلى عواقب 

وخمية على أسواق الطاقة العالمية«.
وأضاف البيان: »أعطى الجانبان تقييما إيجابيا للعمل المشترك 
بمشاركة روسيا والعراق في إطار »أوبك+«، مما يجعل من 

الممكن ضمان استقرار سوق النفط العالمية«.
ويتطلب اعتماد حد ألسعار النفط موافقة جميع الدول األعضاء 
في االتحاد األوروبي. وبحسب وكالة »بلومبرغ«، وصلت 
مفاوضات االتحاد األوروبي بشأن تحديد سقف أسعار النفط 

الروسي إلى طريق مسدود.
وأفاد مسؤول رفيع بوزارة الخزانة األمريكية، األربعاء، بأنه 
من المرجح أن تقوم الواليات المتحدة وحلفاؤها، بعد وضع 

النفط الروسي،  سقف لسعر 
بتعديل سعر النفط عدة مرات 

سنويا وليس شهريا.
دول  مالية  وزراء  وسعى 
مجموعة السبع )بريطانيا 
وكندا  وإيطاليا  وألمانيا 
والواليات المتحدة وفرنسا 
واليابان( في سبتمبر/ أيلول، 
إلى فرض قيود على أسعار 
النفط الروسي، كجزء من 

توسيع العقوبات.
وقدم االتحاد األوروبي في 
أوائل أكتوبر/ تشرين األول 
الحزمة الثامنة من العقوبات 
ضد روسيا، والتي تتضمن 

أساسا تشريعيا لتحديد سقف سعر النقل البحري للنفط 
الروسي إلى دول ثالثة.

وصعد الغرب ضغوط العقوبات ضد روسيا على خلفية العملية 
العسكرية في أوكرانيا، إال أن هذه العقوبات كان لها ارتدادات 

قاسية على من فرضها، حيث أدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء 
والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والواليات المتحدة.

وأكد بوتين أن الهدف الرئيسي للغرب، يتمثل في تدهور 
حياة الماليين من الناس، مشددا على أن روسيا قادرة على 

مواجهة وحل جميع المشكالت، التي يخلقها الغرب لها.

    دعا الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
الخميس، منظمة األمن والتعاون في  امس 
أوروبا إلى طرد روسيا من صفوفها، وذلك 
في مداخلة عبر الفيديو أثناء جلسة في وارسو 
عقدها المجلس البرلماني لهذه المنظمة الدولية، 

بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
البرلمانية  الوفود  وقال زيلينسكي مخاطبًا 
المنظمة: »إّننا نرى  للدول األعضاء في 
الالزمة  الحلول  تجد  دولية عديدة  منّصات 
للمساعدة في وقف إرهاب روسيا، وعزل هذه 
والبحث عن  اإلمكان،  قدر  اإلرهابية  الدولة 
تسببت  التي  الوحشية  العالمية  لألزمات  حّل 

بها روسيا«.
الرئيس األوكراني: »لماذا منظمة  وتساءل 
األمن والتعاون في أوروبا ليست حتى اليوم 
واحدة من هذه المنّصات؟ لماذا تحديداً ال تزال 
دولة إرهابية، حتّى بعد تسعة أشهر من الجرائم 
المستمرة، عضواً في مجلسكم البرلماني«؟ وشّدد 
زيلينسكي على أّن »حرب روسيا ضّد أوكرانيا 

هي اختبار ألّي منظمة دولية«.

وبولندا التي تتولّى الرئاسة الدورية 
لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا 
للعام الحالي، أعلنت مؤخراً رفضها 
مشاركة وفد روسي في أعمال المجلس 
البرلماني للمنظمة في وارسو، وكذلك 
في أعمال المجلس الوزاري للمنظمة 
المقّرر عقده في أوائل ديسمبر )كانون 

األول( في لودز )وسط(.
المفترض أن يرأس هذا  وكان من 
الوفد وزير الخارجية الروسي سيرغي 
الفروف. وقد اعتبرت موسكو قرار 
وارسو »استفزازياً وغير مسبوق«، 
إلى االجتماع  أّن وفدها  إلى  مشيرة 
الوزاري سيرأسه سفيرها لدى المنظمة 

ألكسندر لوكاشيفيتش.
واالجتماع الوزاري السنوي لمنظمة 
األمن والتعاون في أوروبا هو الهيئة 
المركزية المسؤولة عن قرارات هذه 
الهيئة الدولية. وفي العادة كان الفروف 

يرأس وفد بالده إلى هذا االجتماع.
البرلمان األوروبي على  واألربعاء، صّوت 
نّص يعتبر روسيا »دولة راعية لإلرهاب« في 

الدول الـ27 في  حربها على أوكرانيا، داعياً 
االتحاد األوروبي إلى أن تحذو حذوه.

    أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن 
إتمام صفقة تبادل أسرى مع كييف، أسفرت 
عن تحرير خمسين جنديا روسيّا، ستوصلهم 
القوات الجوية الروسية الى موسكو للعالج 

وإعادة التأهيل.
ووفقا للوزارة: »في 24 نوفمبر، ونتيجة 
لعملية تفاوض، تم إعادة 50 جنديا روسيّا 
التي يسيطر عليها نظام  من األراضي 
كييف، وكانوا في خطر مميت في األسر«.

نقل جميع  الوزارة: »سيتم  بيان  وأضاف 
الجنود على متن طائرات نقل عسكرية 
التأهيل، وهم  للعالج وإعادة  إلى موسكو 
يتلقون المساعدة الطبية والنفسية الالزمة«.

في اليوم السابق، أعيد أكثر من 30 عسكريا 
من األراضي التي تسيطر عليها قوات كييف، 
وتم تبادل األسرى على نطاق واسع بين 
موسكو وكييف في 3 نوفمبر، أسفر عن 

عودة 107 أشخاص إلى روسيا.
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الدناءة والترفُّع أحرجتم الكبار يا صغاري األعزاء
قرأتها  التي  الكتب  ليس عدد      
الطفلة السورية شام محمد البكور، 
في  العربي  القراءة  تحدي  بطلة 
نسخته السادسة، والتي بلغت 100 
كتاب خالل عام واحد، هو أكثر ما 
 7 البالغ  اهتمامي، وال سنها  جذب 
سنوات فقط، وإنما حرصها وحرص 
زمالئها الصغار، الذين صعدوا إلى 
منصة التكريم في أوبرا دبي، على 
التحدث بلغة عربية فصيحة خالية من 
األخطاء التي يقع فيها أغلب الكبار 
بالفصحى،  التحدث  الذين يحاولون 
رغم قلتهم بين المتحدثين بالعربية، 
الذين هم قليلون أيضا إذا ما قارناهم 
بالذين يحرصون على الحديث بلغات 
غيرها، إما لعجز متأصل لديهم في 
إتقان لغتهم األم، أو لعقدة نقص في 
أو  التحدث  أن  نفوسهم، العتقادهم 
العربية مظهر من  باللغة  الكتابة 

التخلف. مظاهر 
لن أستدعي ما سبق أن كتبتُه وكتبه 
غيري من الغيورين على اللغة العربية 
عن أهمية هذه اللغة ومكانتها وقْدرها 
بين اللغات، وعن اعتزاز غيرنا من 
استهانتنا  بلغاتهم مقابل  الشعوب 
فقد أصبح هذا  بلغتنا،  العرب  نحن 
من األمور التي كثر الحديث عنها، 
تكراره غير ذي جدوى،  وأصبح 
ولعله أشبه ما يكون بالبكاء على اللبن 
بين  المسكوب ومحاولة جمعه من 
حبات الرمل التي تسرب خاللها، ولكن 
أستعيد سيرة شام، التي شاهدناها من 
خالل الفيلم القصير الذي تم عرضه 
في حفل ختام البطولة عنها، والذي 
عرفنا منه أنها قد خرجت من رحم 
انفجار  فقد نجت شام من  المعاناة، 
أودى بحياة والدها وهي لم تزل بعد 
رضيعة، وأصيبت بشظايا في رأسها، 
وتربت في ظروف صعبة، لكن األمل 
انبعث وسط األلم، فتميزت شام وسط 
الطالبات، وأصبحت  قريناتها من 
قائدا صغيرا، لديها قدرة على حفظ 
وسرد األشياء التي تقرؤها في زمن 
قصير جدا، ذات مهارات رائعة جدا، 
يرى مواطنوها فيها مستقبل سوريا 
بعد 20 عاما، مثلما جاء على ألسنة 
الذين تحدثوا في الفيلم مشيدين بها.
تفوقت شام على أكثر من 61 ألف 
طالب وطالبة في سوريا، وفازت 
بتمثيل بلدها في تحدي القراءة العربي، 
وأحرزت في النهاية بطولة التحدي 
متفوقة بذلك على أكثر من 22 مليون 
المشاركة  سجلوا  وطالبة  طالب 
القياسية األكبر في التحدي القرائي 
منذ انطالقته. هذا التفوق، رغم صغر 
سن شام، يدحض مقولة أن الرفاهية 
شرط للتفوق، ويؤكد أن المعاناة تكون 

أحيانا دافعا لإلبداع والتفوق. ويبقى 
ا، وهو ما بدا  عامل الثقة بالنفس مهمًّ
على الطفلة شام في كل المقابالت التي 
أجريت معها، وكل األحاديث التي 
لوسائل اإلعالم ووسائط  بها  أدلت 
التواصل االجتماعي التي طاردتها، 
ببطولة  فوزها  إعالن  قبل  حتى 
التحدي، وهو ما ينطبق أيضا على 
بقية المشاركين، خاصة أولئك الذين 
وصلوا معها إلى المرحلة النهائية، 
أنفسهم،  واثقين من  وكانوا جميعا 
معبرين عنها بوضوح وطموح 
إلى نيل البطولة، لوال أن صغر سن 
باإلضافة  مقارنة بزمالئها،  شام، 
ونبوغها،  وتفوقها  جدارتها  إلى 
كانت عوامل مهمة أدت إلى فوزها، 
وتتويجها بطلة للنسخة السادسة من 

تحدي القراءة العربي.
أعود إلى ما بدأت به، فأقول إن حرص 
اللغة  استخدام  شام وزمالئها على 
العربية الفصحى خالل األحاديث التي 
أدلوا بها، والمقابالت التي أجريت 
معهم، وخلو نطقهم من األخطاء 
لدى  اعتدنا سماعها  التي  اللغوية، 
الكبار عادة، كان الفتا، وهو ما يجعل 
لغتنا  استعادة  لدينا كبيرا في  األمل 
العربية مكانتها ومجدها بين أبنائها، 
فإذا كان هؤالء األطفال الصغار قد 
أنفسهم  يعبروا عن  أن  استطاعوا 
بلغة عربية فصيحة مبينة خالية 
الكبار  فإن  اللغوية،  من األخطاء 
يستطيعون ذلك دون شك، شريطة 
أن يتخلصوا من وهم صعوبة اللغة 
العربية، وأن يبذلوا جهدا أكبر في 
تعلمها وااللتزام بالتحدث بها، كما أن 
األطفال العرب يجب أن يجعلوا من 
شام وزمالئها قدوة لهم وهم يرون كل 
هذا الجمال المتدفق من كلمات اللغة 
العربية الفصحى وهي تجري على 
ألسنة أطفال صغار مثلهم، حرصوا 
استخداما صحيحا  استخدامها  على 
دون أخطاء، ونستطيع نحن أن نفعل 
مثلهم، أو نحاول أن نفعل بأقل قدر 
من األخطاء، على أمل أن نستطيع 
مثلما  يوما،  الكمال  إلى  الوصول 
يحققوا  أن  الصغار  استطاع هؤالء 
البعض  يراها  التي  المعادلة  هذه 
أثبتت شام وزمالؤها  وقد  صعبة، 

أنها ممكنة.
لقد أحرجتم الكبار يا صغاري األعزاء، 
فال أقل من أن نوجه لكم تحية، ونشد 
على أيدي أهاليكم الذين كان لهم دور 
كبير في رسم هذا المشهد الجميل الذي 
رأيناه على مسرح أوبرا دبي في 
الحفل النهائي لتحدي القراءة العربي، 
فأثلج صدورنا وأبهج نفوسنا، وجعلنا 

نستبشر خيرا بمستقبل لغتنا.

    ليس سهاًل الترّفع، أّما الدناءة ففي 
الدنيؤون كثيرون  اليد. لهذا  متناول 

والمترّفعون قليلون. 
أن تترّفع هو أن ترفَع نفَسك عن 
المغنم الخسيس، أن تجهد أاّل ينحدر 

ميُل قلبك نحو الحضيض.
لماذا بالدنا ال تتقّدم؟ ألّن أغلب القيِّمين 
عليها دنيئون، يبتنون القصور المذّهبة 
ويرتضون لشعبهم سكنى األكواخ 
الدناءة هي  المهترئة.  والعمارات 
أن تطلب العّز لك وأن تُقنع غيرك 

بالفقر المدقع.
»عاِمِل الناس كما تريد من الناس أن 
يعاملوك« )لو 6: 31(، قاعدة ذهبيّة 
كهذه ال مكان لها عند المنحّطين. فُهم 
ال يَُسّرون للخير الذي ناله غيرهم، 
ال بل يَُسّرون إن سلبوا غيرهم الخيَر 

الذي لهم.  
ما أصُل الدناءة؟ الدناءة جنيُن الطمع. 
الطّماع يريد أن يحصل على كّل شيء. 
الكتابّي، خطيئة اإلنسان  في تراثنا 
األّول هي أنّه أراد أن يسيطر ويهيمن 
ويمحو المسافات ويحتّل كّل األمكنة، 

حتّى مكان هللا. 
نسمع العاّمَة تتكلّم على »تّفاحة آدم«، 
وعلى آدم الذي نهاه هللا أن يأكل من 
»شجرة التّفاح«. في الرواية األصليّة، 
ليس هناك من تّفاح وال إّجاص وال 
دّراق، بل »شجرة معرفة الخير 
والشّر« )تك 2: 9(. نهى هللا اإلنساَن 
أن يأكل من هذه الشجرة كي يضع له 
ا، مسافًة، فال يظّن نفَسه سيّد الكون  حدًّ
ل أن يحّدد ماهيّة الشّر والخير.  المَخوَّ

نحو  جموٌح  عادًة،  اإلنسان،  في 
السيطرة، نحو إعالء »أناه« فوق 
الجميع. »ألمانيا فوق الجميع«، شعاٌر 
وا الويالت  أساء فهَمه النازيّون، َفَجرُّ

على وطنهم. 
في الحّد حياة، وفي المسافة حّريّة. 
أُطيع الحدود أحيا وأُحيي.  عندما 
وبين  بيني  مسافة  أترك  عندما 
المقيت.  أتفادى االنصهار  اآلخرين 
الحدَّ  قّدسِت  الوضعّية  الشرائع  كّل 
وشّرعت المسافات بين البشر. »تنتهي 
حّريّتك عندما تبدأ حّريّة اآلخرين«، 
هذا حّد. يوم استراحة في األسبوع، هذا 
حّد. إشارة السير في الشارع، هذا حّد. 
في إنجيلنا، كلمة قاسية أوصى يسوع 
بها تالميَذه: »من أراد أن يتبعني فليَكفر 
بنفسه ويحمل صليبه ويتبعني« )مر 8: 
34(. بحسب معايير التسويق، كلمات 
كهذه ال زبائن لها، ال بل »تهّشل« 
كّل زبون. لكن هذا هو الترّفع بعينه: 
أاّل تضع نفَسك محوَر الكون، فَتقضَي 
عمرك تلبّي حاجاتك التي ال تنتهي، 

وغالًبا على حساب اآلخرين. 
أن تكفر بنفسك هو أن تُفرغها وتُفسَح 
فيها محالًّ كي تسع أخاك الذي بقربك. 
هذا هو معنى »الصليب« الذي خيََّر 
أن يحملوه: صليب  أتباعه  يسوع 
اآلَخر! صليب الزهد! صليب الترّفع!

»أَخرجوا من الدنيا قلوَبكم من قبِل 
أن َتخرَج منها أبدانُكم«، قال اإلمام 
أبي طالب. هذه خارطة  بن  علّي 
طريق لمن رام منّا الترّفع. فهلّم بنا 

إلى الُعلى! 

aliobaid2000@hotmail.com

أخـبــار

بلينكن: ندعو إيران لوقف العنف ضد النساء وقمع المحتجين

بوتين يحذر من »تداعيات خطيرة« لتحديد سقف أسعار النفط الروسي

الدفاع الروسية: تحرير 50 جنديا في صفقة 
تبادل أسرى مع كييف

وسيا وبا لطرد ر زيلينسكي يدعو منظمة الأمن والتعاون في أور

  بقلم: علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي

بقلم: المطران ميالد الجاويش 
               مطران كندا 
للروم الملكّيين الكاثوليك

خارطة طريق أمريكية إسرائيلية عسكرية بالمنطقة

أفيف  اإلسرائيلي  الجيش  أركان  رئيس  أعلن   
كوخافي، أنه سيتم توسيع األنشطة المشتركة مع 

الجيش األمريكي في المنطقة بشكل كبير.
وقال الجيش اإلسرائيلي إنه »تم االتفاق على خارطة 
طريق بشأن استمرار األنشطة المشتركة وتشكيل 

الفرق الخاصة للتعامل مع التحدي اإليراني«.
وأضاف كوخافي، في ختام زيارة للواليات المتحدة: 

»من أجل تحسين التعامل مع التحديات اإلقليمية، 
ستشهد الفترة القريبة المقبلة توسيعا ملموسا لرقعة 
األنشطة المشتركة مع القيادة المركزية التابعة للجيش 

األمريكي«.
الجيش  سيواصل  ذلك،  مع  »وتزامًنا  وأضاف: 
التموضع  ضد  مكثف  بشكل  العمل  اإلسرائيلي 

اإليراني في المنطقة«.

»العين  تلقته  بيان  في  اإلسرائيلي  الجيش  وتابع 
اإلخبارية«: »أنهى رئيس هيئة األركان، الجنرال 
المتحدة  الواليات  إلى  زيارته  كوخافي،  أفيف 
األمريكية وعاد إلى أرض الوطن، بعد أن قام، 
أمس األربعاء، بزيارة مقر قيادة سالح البحرية 

بنورفولك«. األمريكية 
القوات  قائد  كوخافي  الجنرال  »رافق  وأضاف: 
في  جال  حيث  كاودل  دريل  األدميرال  البحرية 
بهدف  للمروحيات  حاملة  وفي  نووية  غواصة 

تعميق المعرفة عن قدراتها العملياتية«.
األركان،  رئيس  »وشارك  رصده:  في  ومضى 
الثالثاء في تقييم عملياتي للوضع في مقر القيادة 
المركزية للواليات المتحدة )CENTCOM( في 
لقاء عمل مع  فلوريدا، وعقد  بوالية  تامبا  مدينة 
قائد القيادة المركزية، الجنرال مايكل كوريال«.

وأشار إلى أن »الجلسة المشتركة لتقييم الوضع بين 
المنطقة  التي تواجهها  التحديات  تناولت  الهيئات 
وعلى رأسها إيران، حيث تم االتفاق على خارطة 
طريق بشأن استمرار األنشطة المشتركة وتشكيل 

الفرق الخاصة للتعامل مع التحدي اإليراني«.
وكان كوخافي التقى، بداية األسبوع، كبار المسؤولين 
ومقر  بالبنتاغون،  األمريكية  الدفاع  وزارة  في 
وكالة المخابرات المركزية ) سي.آي.إي( والبيت 
األبيض، وأجرى لقاءات مع كل من رئيس هيئات 
إسرائيل  وسفير  األمريكية،  المشتركة  األركان 
في واشنطن، ومستشار األمن القومي األمريكي 

ورئيس وكالة المخابرات المركزية.

المجر ترجئ المصادقة على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو للعام المقبل

  أرجأت المجر أمس الخميس المصادقة على انضمام السويد 
وفنلندا إلى حلف شمال األطلسي »ناتو« إلى العام المقبل.
وقال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إن برلمان بالده 
إلى حلف شمال  فنلندا والسويد  سيصادق على انضمام 

األطلسي العام المقبل.
وما يزال ملف انضمام البلدين 
إلى الناتو في انتظار مصادقة 

المجر وتركيا.
الذي كان يتحدث  أوربان 
على هامش قمة لمجموعة 
فيشيغراد في سلوفاكيا أكد 
أن بودابست تدعم انضمام 
الناتو،  السويد وفنلندا إلى 
مشيرا إلى أن القضية ستكون 
ضمن جدول أعمال أول دورة 
للبرلمان المجري التي ستعقد 

في فبراير/شباط المقبل.
 28 وحتى اآلن، صادقت 
دولة من األعضاء في حلف 
السويد  الناتو على انضمام 

وفنلندا، حيث يتطلب انضمام أي دولة موافقة 
جميع األعضاء.

وبطلبهما االنضمام إلى حلف الناتو تكون كل من 

فنلندا والسويد قد تخلتا عن سياسة عدم انحياز كانتا تعتمدانها 
منذ عقود، وذلك عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 

المستمرة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.
ولعدة مرات، رفض الحزب الحاكم في المجر تحديد جلسة 
برلمانية لمناقشة القضية، رغم إعالن الحكومة المجرية 

دعمها النضمام البلدين إلى الناتو.
بالمماطلة  الحاكم  المجر الحزب  المعارضة في  وتتهم 
البرلمان  القضية في جدول أعمال  عبر رفضه إدراج 

للتصويت عليها.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي قال غيرغيلي غولياس، 
رئيس مكتب رئيس الوزراء المجري، إن برلمان البالد 
اضطر إلقرار إصالحات لمكافحة الفساد تطالب بها بروكسل، 

قبل مناقشة قضية االنضمام إلى حلف شمال األطلسي.
لتحرير تمويل  المجر محادثات مع بروكسل  وتخوض 
اليورو من صندوق لالتحاد األوروبي معلّقة  بمليارات 

حاليا على خلفية مخاوف من الفساد.



   قالت ثالثة مصادر محلية أمس الخميس إن هناك طائرات 
تركية مسيرة تستهدف منشآت نفطية رئيسية تديرها قوات سوريا 
في  األكراد في شمال شرق سوريا،  يقودها  التي  الديمقراطية 

ضربات جوية أدانتها الواليات المتحدة بشدة.
وقالت قوات سوريا الديمقراطية إن عشرات من بينهم 11 من 
مقاتليها لقوا حتفهم في الضربات، وهذه هي المرة األولى التي 
تستهدف فيها تركيا منهجيا حقول النفط في المنطقة التي تسيطر 

عليها قوات سوريا الديمقراطية.
وبدأت طائرات حربية تركية شن ضربات على قواعد وحدات 
حماية الشعب الكردية السورية في شمال سوريا مطلع األسبوع 

مما أدى إلى ضربات انتقامية على طول الحدود السورية.
وقالت قوات سوريا الديمقراطية، قسد، إن تركيا ضربت األراضي 
السورية بشكل أعمق مما فعلته في عملياتها السابقة. وقالت في 
بيان إن الضربات قتلت 15 مدنيا و25 جنديا من القوات السورية.

ووعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتوسيع العملية وقال 
إن أنقرة ستتوغل بريا في الوقت الذي تراه مناسبا.

وجاء في بيان قوات سوريا الديمقراطية أن “العدو يستهدف توجيه 
ضربات كبيرة لقواتنا الدفاعية وخاصة قادتنا ومراكز قيادتنا… 

وبهذه الطريقة يمهد لهجوم بري”.
بالفعل ثالث مرات منذ  السورية  أنقرة في األراضي  وتوغلت 

عام 2016 مستهدفة الجماعات المسلحة الكردية.
في  قتلى  أسقط  تفجير  الجوية ردا على  الغارات  تركيا  وشنت 
االتهام  بأصابع  وأشارت  الجاري  نوفمبر   13 في  إسطنبول 
قوات سوريا  تتزعم  التي  الكردية  الشعب  إلى وحدات حماية 
امتدادا لحزب  الشعب  أنقرة قوات حماية  الديمقراطية. وتعتبر 

العمال الكردستاني المحظور.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، ونفى حزب العمال 

الكردستاني ووحدات حماية الشعب تورطهما.
وقالت ثالثة مصادر في مدينتي القامشلي والحسكة السوريتين 
إن الطائرات المسيرة التركية قصفت منشآت نفطية في ساعة 
متأخرة األربعاء قرب القامشلي وأيضا في منطقة الرميالن الغنية 

بالنفط التي يوجد بالقرب منها قوات أمريكية.
وقالت المصادر إن تركيا كثفت أيضا ضربات الطائرات المسيرة 
في قلب المناطق الحضرية مستهدفة كبار المسؤولين العسكريين 

من وحدات حماية الشعب.
وقالت وزارة الدفاع األمريكية )البنتاجون( إن الضربات الجوية 
التركية تهدد سالمة العسكريين األمريكيين وإن الوضع المتصاعد 
يعصف بالتقدم على مدى سنوات ضد تنظيم داعش في المنطقة.

وردا على سؤال عن تعليق البنتاجون، قال مصدر بوزارة الدفاع 
التركية إن أنقرة “تختار األهداف بحذر” وإنها على اتصال وثيق 
بنظرائها األمريكيين. وقال المصدر إن حقول النفط ليست من 

بين أهداف أنقرة.

   تستضيف السعودية الشهر المقبل قمة عربية صينية، خالل 
زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى الرياض.

فإن  لي شيوي هانج،  دبي  في  العام  الصيني  القنصل  وبحسب 
أوائل ديسمبر/ قمة عربية - صينية في  السعودية ستستضيف 

كانون األول المقبل.
وكان وزير الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان قد أعلن 
في أكتوبر/تشرين األول الماضي أنه من المرتقب أن يقوم الرئيس 

الصيني شي جين بينج بزيارة إلى الرياض.
وفي بيان له قال القنصل الصيني إن القمة الصينية العربية األولى 
ستعقد في المملكة العربية السعودية في أوائل شهر ديسمبر/كانون 

األول وتحديدا خالل األيام العشرة األولى من الشهر.
وأشار إلى أن هذا الحدث مهم لتحسين العالقات الصينية العربية 

وعالمة بارزة في تاريخ العالقات الصينية العربية.
أيام عن عقد قمة  قبل  قد أعلن  وكان األمير فيصل بن فرحان 
سعودية صينية، وقمة خليجية صينية، وقمة عربية صينية، خالل 

زيارة الرئيس جين بينج إلى الرياض.
وكان الرئيس الصيني قد زار السعودية في العام 2016.

وتأتي هذه القمم وزيارة الرئيس الصيني إلى الرياض في وقت 
تشهد فيه العالقات السعودية األمريكية توترا إثر قرار المملكة 

خفض إنتاج النفط من خالل تحالف “أوبك +”.
واعتبر البيت األبيض قرار التحالف النفطي الذي تقوده السعودية 
اصطفافا إلى جانب روسيا في حرب أوكرانيا، وهو ما رفضته 

السعودية.

   فشل البرلمان اللبناني الخميس 
انتخاب رئيس  في  السابعة  للمرة 
الموقع  شغور  رغم  للجمهورية، 
جراء  الحالي،  الشهر  مطلع  منذ 
انقسامات سياسية عميقة في خضم 
تعجز  متسارع  اقتصادي  انهيار 

السلطات عن احتوائه.
بيضاء،  بورقة  نائباً   50 واقترع 
فيما حصل النائب ميشال معوض 
المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة 
بينها  أخرى  وكتل  جعجع  سمير 
كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبالط، 

على 42 صوتاً.
وتعارض كتل رئيسية بينها حزب 
والعسكرية  السياسية  القوة  هللا، 
األبرز، معّوض المعروف بقربه 
نه  بأ وتصفه  ألميركيين،  ا من 
”، داعية إلى التوافق  مرشح “تحّدٍ
سلفاً على مرشح قبل التوجه الى 

البرلمان النتخابه.
وانتقد النائب المعارض فراس حمدان االحتكام 

الى فكرة “التوافق”.
كتلة  كل  “فلتتفضل  برس  فرانس  لوكالة  وقال 
وتصّوت كما يجري في أي ديموقراطية حول 
لعبة  إطار  في  البقاء  لنا  يمكن  ال  ألنه  العالم، 
التوافق” التي اعتبرها “فكرة عشائرية طائفية 
أوصلت البلد الى التفكك وحالة الشلل الذي تعيشه 

المؤسسات اليوم”.
وأبدى أسفه لوجود قرار “بأن يبقى مجلس النواب 
في  المنظومة”،  لحماية  طائفية  سياسية  محمية 
حين أّن “ثمة حاجة ألن تتحمل الكتل البرلمانية 

ظل  في  البلد  لمصلحة  وتتواضع  مسؤولياتها 
الوضع االقتصادي المأساوي الذي نعيشه، بداًل 

من كسر إرادة الناس وتعطيل المصالح”.
والمحاصصة  التسويات  نظام  يؤخر  ما  وعادة 
القائم بين القوى السياسية والطائفية، القرارات 
المهمة، وبينها تشكيل الحكومة أو انتخاب رئيس.
لجلسة  بري موعداً  نبيه  البرلمان  وحّدد رئيس 

جديدة مطلع الشهر المقبل.
ويحتاج المرّشح في الدورة األولى من التصويت 
إلى غالبية الثلثين أي 86 صوتاً للفوز. وتصبح 
الغالبية المطلوبة اذا جرت دورة ثانية 65 صوتاً 

من 128 هو عدد أعضاء البرلمان.
رئيس حتى  انتخاب  في  البرلمان  فشل  ويؤشر 

اآلن، إلى أن العملية االنتخابية قد تستغرق وقتاً 
طوياًل، في بلد نادراً ما تُحترم المهل الدستورية 
فيه. وال يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية 

تخّوله فرض مرشحه.
حكومة  وجود  مع  الرئاسي  الفراغ  ويتزامن 
قرارات  اتخاذ  عن  عاجزة  أعمال  تصريف 
 2019 منذ  لبنان  يشهد  وقت  وفي  ضرورية، 
بين  من  الدولي  البنك  اقتصادياً صنّفه  انهياراً 

األسوأ في العالم.
الجامعي  للمؤرخ واألستاذ  نواب  وصّوت ستة 
عصام خليفة، بينما وضع أحد النواب اسم رئيس 
به  أطاح  الذي  أليندي  سلفادور  الراحل  تشيلي 

انقالب عسكري عام 1973.

   وافق البرلمان األوروبي، أمس الخميس، 
على حظر إصدار التأشيرات األوروبية لحاملي 
جوازات السفر الروسية الصادرة في المناطق 
الروسية الجديدة وكذلك في شبه جزيرة القرم 

وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.
األوروبي،   للبرلمان  العامة  الجلسة  وخالل 
صوت 531 نائبا لصالح هذا االقتراح، فيما 
عارضه 7 نواب وامتنع 34 نائبا عن التصويت.
وجاء نص االقتراح “بهدف ضمان السياسة 
الموحدة في مجال التأشيرات والموقف الموحد 
من الفحوصات التي يخضع لها األشخاص الذين 
يعبرون الحدود الخارجية ال يجوز اعتبار أي 
وثائق روسية صادرة في )هذه( المناطق، أو 
المناطق األوكرانية  المقيمين في  األشخاص 
التي  المناطق  أو  عليها روسيا  تسيطر  التي 
انفصلت عن جورجيا، وثائق صالحة إلصدار 

التأشيرة وعبور الحدود الخارجية”.
إلى  المبادرة  واضعو  أشار  ذاته،  الوقت  وفي 
الروس  للمواطنين  استثناءات  إجراء  ضرورة 
الذين كانت لديهم جوازات سفر روسية قبل بداية 

إصدار هذه الوثائق في هذه المناطق”.
وأضاف المكتب الصحفي للبرلمان األوروبي أن 

هذه االستثناءات يجب أن تشمل أيضا األشخاص 
قانونيا  مؤهلين  أو غير  قاصرين  “كانوا  الذين 

وقت إصدار الجوازات”.
وأوضح: “ومع ذلك فإنه مايزال بإمكان األشخاص 
االتحاد  أوكرانيا دخول  في  النزاع  الفارين من 

األوروبي ألسباب إنسانية”.
وسيتم نقل هذا االقتراح إلى المفوضية األوروبية 

الدول األعضاء في االتحاد األوروبي كي تصدق 
قبولها  يتم  لن  التي  للوثائق  الدقيقة  القائمة  على 

إلصدار التأشيرات.
الموافقة  بعد  التنفيذ  حيز  القيود  هذه  وستدخل 
الرسمية عليها من قبل مجلس االتحاد األوروبي 
لالتحاد  الرسمية  الجريدة  في  القرار  ونشر 

األوروبي.

   أعلن مسؤول أمني أوكراني كبير 
إيرانيين  عسكريين  مستشارين  مقتل 
طهران  محذرا  القرم،  جزيرة  بشبه 
من استهداف أي إيراني موجود ببالده 

يدعم موسكو.
وقال أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس 
إن  األوكراني،  والدفاع  القومي  األمن 
اإليرانيين كانوا حاضرين في شبه جزيرة 
القرم لمساعدة روسيا في توجيه والتحكم 
في المسيرات المسلحة “شاهد 136-” 

التي قدمتها الحكومة في طهران.
وفي حين لم يذكر دانيلوف عدد القتلى 
تقارير صحفية  أفادت  اإليرانيين،  من 
ألول  ا ين  تشر / بر كتو أ  ، ئيلية ا سر إ
في  قتلوا  إيرانيين   10 بأن  الماضي، 
في  األوكرانية  العسكرية  الضربات 

شبه جزيرة القرم.
وبعد أن أنكرت في البداية وجود طائرات 
إيرانية بدون طيار في أوكرانيا، زعمت 
روسيا  زودت  أنها  طهران  حكومة 
بدون  الطائرات  من  بـ”عدد صغير” 
طيار قبل أشهر من اندالع الحرب في 

٢٤ فبراير/شباط الماضي.
لكن طهران تنفي إرسال مدربين إيرانيين 
الطائرات  قيادة  في  الروس  لمساعدة 

المسيرة.
وما بين هذا وذاك، أعربت كييف عن 
شكوكها بشأن الرواية اإليرانية لألحداث، 
حيث اجتمع خبراء من كال البلدين بناًء 
على طلب طهران لمناقشة األدلة التي 

أوكرانيا. جمعتها 
بكييف:  بلة  مقا في  نيلوف  ا د ل  قا و
اإلصرار  في  مستمرون  “اإليرانيون 
على أنهم ليسوا موردي أسلحة لالتحاد 
الروسي لكننا بحاجة إلى تأكيد. هل لدينا 

هذا التأكيد حتى اليوم؟ ال”.
وأضاف دانيلوف: “نحن نتفهم أن هذه 
األشياء ال تطير دون أن يتعلم اآلخرون 
كيفية تشغيلها، والروس ليس لديهم العقول 

لمعرفة ذلك بأنفسهم في العالم الحديث 
إنها مسألة  أي شيء.  إخفاء  يمكنك  ال 

وقت فقط قبل أن يتضح كل شيء”.
وفي شأن آخر، قال دانيلوف إنه من غير 
قد سلمت  إيران  كانت  إذا  ما  الواضح 

أيضا صواريخ باليستية إلى روسيا.
وتابع: “سنفعل كل ما في وسعنا للتأكد 
حال صح  في  والذي  األمر،  هذا  من 
فسيخبرنا شيئين. أواًل: ليس لدى روسيا 
القدرة على تصنيع صواريخها الخاصة، 
على األقل باألرقام التي من شأنها أن 
تسمح لها بمواصلة حرب واسعة النطاق.. 
ثانًيا: إذا كان لدولة خاضعة للعقوبات 
منذ عام 1979 القدرة على إنتاج مثل 
التي  العقوبات  نوع  فما  األسلحة،  هذه 
سؤاال  يثير  فإنه  لذلك  عنها؟  نتحدث 

كبيرا حول اإلنفاذ “.
سكرتير مجلس األمن القومي والدفاع 
األوكراني تحدث كذلك عن عالقة بالده 
بإسرائيل، مؤكدا أنها تعتبر مثااًل على 
“األمور الواقعة في المنطقة الرمادية”.

وأضاف: “هناك قائمة طويلة من المعدات 
العسكرية اإلسرائيلية التي تود حكومة 
إسرائيل  لكن  عليها،  الحصول  كييف 
سعت إلى تجنب انتقام موسكو وحاولت 

تصوير نفسها على أنها محايدة”.
وفي حين تؤدي عودة بنيامين نتنياهو 
السياسية في االنتخابات هذا الشهر إلى 
تعقيد الصورة بشكل أكبر حيث تربطه 
فإن  بوتين،  فالديمير  مع  وثيقة  عالقة 
مشاركة إيران إلى جانب روسيا ستؤثر 

أيًضا على حسابات إسرائيل.
وتجاهل االقتراحات بأن وتيرة الهجوم 
بسبب  تتباطأ  قد  األوكراني  المضاد 
المادي  الحاجز  أو  الشتوي،  الطقس 
لنهر دنيبرو، الفتا إلى ضرورة الدفاع 
عن بالده وتحريرها من اإلرهابيين في 

أي وقت من السنة.

  أثنى الرئيس التونسي قيس سعيد على 
في  األمن  قوات  به  قامت  الذي  الدور 
تأمين قمة الفرانكوفونية بجزيرة جربة 
اليائسة  المحاوالت  كل  من  “بالرغم 
جهات  بها  قامت  لتي  ا لمفضوحة  وا
معلومة ال َهّم لها سوى السلطة والمال 
وتخريب الدولة والمجتمع”، في إشارة 

إلى تنظيم اإلخوان.
قيس سعيّد، ظهر  لقاء  ذلك خالل  جاء 
توفيق  قرطاج،  بقصر  الخميس  امس 
ومراد  الداخلية،  وزير  الدين،  شرف 

سعيدان، المدير العام لألمن الوطني.
ونظمت جزيرة جربة التونسية بمحافظة 
 19 يومي  تونس  مدنين جنوب شرقي 
و20 نوفمبر الجاري القمة الفرانكوفونية 

للدول الناطقة باللغة الفرنسية.
وتناول اللقاء ملف فاجعة الغرق بجرجيس 
حيث شّدد الرئيس التونسي على ضرورة 
التسريع في األبحاث وتعزيز الفرق التي 
تحّولت إلى محافظة مدنين جنوب شرقي 
البالد حتى يعلم أهالي الضحايا والشعب 

التونسي الحقيقة كاملة.
وذّكر سعيد بمتابعته اليومية لهذا الملّف، 
وأّكد على أنه ال مجال لإلفالت من إحالة 

أي شخص على القضاء 
مهما كانت الجهة التي 
اإلدارة  أو  إليها  ينتمي 

التي يعمل بها.
ل  يلو أ / سبتمبر في  و
المنقضي، غرق مركب 
هجرة غير شرعية قرب 
سواحل جرجيس التابعة 
لمحافظة مدنين ولقي أكثر 
من 18 شخصا حتفهم.

ويطالب أهالي الضحايا، 
بمعرفة مصير أبنائهم بعد 
غرق المركب وبضرورة 
إيجاد حلول لمشاكل مدينة 
جرجيس ما جعل أبناءها 
يهاجرون بطريقة غير 

قانونية.
كما تطّرق سعيد إلى ملف 
مقاومة االحتكار والترفيع 
في األسعار، مشيرا إلى 

المناسبات هو  في عديد  ما يحصل  أن 
مالحقة ضعاف الحال من التجار وعدم 
َهّم  الذين ال  المحتكرين  لكبار  التصّدي 
التنكيل  سوى  الفترة،  هذه  خالل  لهم، 

بالمواطنين في حياتهم ومعاشهم وصّحتهم 
وبّث اإلشاعات فضال عن تخزينهم لمود 

غذائية بصفة غير شرعية.
وتناول اللقاء أيضا ضرورة التصّدي لتفّشي 
ظاهرة ترويج المخدرات واستهالكها التي 

تتفاقم يوما بعد يوم وهو ما يُؤّكد وجود 
شبكات منظمة داخل الوطن تتعامل مع 
تدل على ذلك  الخارج كما  شبكات في 
مليون قرص  من  أكثر  إدخال  محاولة 

مخّدر إلى تونس في المّدة األخيرة.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

أحداث نوفمبر  والمونديال!
مصر  ضد  والمحرضين  بالخونة  اليوتيوب  أمتأل   1-   
نوفمبر   11 يوم  الشوارع  إلى  النزول  الشعب على  وتحريض 
لتكون  الحديثة ُسخرت  التكنولوجيا  بطريقة غير مسبوقة وكأن 
أداة إلسقاط مصر وال أريد أن أذكر هؤالء الذين هم هاربين من 
مصر ويقبضون بالدوالر مقابل التحريض ضد مصر ورئيسها 
الخونة ألنهم ال  أسماء هؤالء  أسم من  أي  أذكر  أن  أريد  وأل 
 11 يوم  الكبرى  يكفي صدمتهم  أساساً  نذكرهم  أن  يستحقون 
الذكي  الشعب  نوفمبر عندما وجدوا دعوتهم غير مستجابة من 
التي حولت   2011 يناير   25 ثورة  الدرس من  أستوعب  الذي 
المسلمين  الفرصة لإلخوان  إلى فوضى عارمة وأعطت  مصر 
مقاليد  وتوليهم  السطح  الثورة ويظهروا على  هذه  يركبوا  بأن 
الحكم وفشلهم الذريع في إدارة الدولة ولوال تدخل الجيش وقائده 
إال هللا  مداها  يعلم  ال  أهلية  لقامت حرب  السيسي  الفتاح  عبد 
والغريب أن البعض من كريمة المثقفين صدقوا وأقتنعوا بنجاح 

هذه الدعوة وندموا بعد ذلك  لوقعوهم في هذا الفخ التآمري .
الظهور  الخونة من  نفسه هل سيمتنع هؤالء  والسؤال سيطرح 
في   وتكراراً  فهم سيحاولون مراراً  بالطبع ال  أخرى واإلجابة 
تحريضهم  ضد مصر وشعبها طالما يقبضون من تلك الجهات 
وبأي  بأي طريقة  وقيادتها  إسقاط مصر   تريد  التي  والدول 
2013 وسيظلوا  يونيو   30 في  أفسدوا خططهم  صورة ألنهم 
يحلمون ويحلمون ولكن عناية هللا وذكاء الشعب وقيادته سيفسد 

لهم أحالمهم .
-2 وأخيراً بدأ المونديال في قطر بعد أن كان حلماً ثقياًل بالنسبة 
الحلم خصوصا عندما  يتبدد هذا  أن  الذين كانوا خائفين  لقادتها 
البطولة ستسحب من قطر ولكن تبددت  أنطلقت اإلشاعات بأن 
هذه اإلشاعات عندما أعلن األمير تميم بن حمد إفتتاح مونديال 
بينهم  الرؤساء من  2022 بحضور عدد من  لعام  العالم  كأس 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك عبد هللا ملك األردن 
التركي رجب طيب  والرئيس  مازن  أبو  الفلسطيني  والرئيس 
أردوغان الذي صافح الرئيس السيسي مما يبشر بعودة العالقات 

بين البلدين
التي سادت  التوتر  الخالفات وحالة  السابقة من  الحقبة  وإنتهاء 

بينهما سابقاً .
أما بالنسبة لحفل اإلفتتاح ورغم إمكانيات قطر المادية الكبيرة إال 
أنه لم يكن بالمستوى الرائع والغريب أنه بدأ بتالوة القرآن الكريم 

مع وجود إعالنات البيرة في الملعب!
youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

أخبــار

  وصل العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني 
إلى العاصمة عمان عقب زيارة عمل قصيرة 
مباحثات  أجرى خاللها  اإلمارات  دولة  إلى 
الشيخ محمد بن  الرئيس اإلماراتي  ثنائية مع 

زايد آل نهيان.
وقد بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الملك  األردني  العاهل  مع  اإلمارات  دولة 
عبدهللا الثاني، العالقات األخوية الوثيقة التي 

تجمع البلدين.
وناقش رئيس دولة اإلمارات والعاهل األردني 
مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك الذي 
يحقق مصالح البلدين المتبادلة، وفقا لوكالة أنباء 

اإلمارات )وام(.
ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بملك األردن 
في بلده الثاني، متمنياً له “موفور الصحة والسعادة 
ولألردن وشعبه الشقيق دوام التقدم واالزدهار”.

وخالل اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي، 
تطرق الجانبان إلى فرص تنمية مسارات التعاون 
المتعددة ومجاالته خاصة التنموية واالقتصادية 

بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين.
وكان العاهل األردني الملك عبدهللا الثاني، قد وصل 
الخميس، إلى العاصمة اإلماراتية أبوظبي، في زيارة 

عمل قصيرة، حيث كان في استقباله الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين اإلماراتيين.

وبي يحظر إصدار �تأشيرات لحاملي جوازات صادرة في  البرلمان الأور
المناطق الروسية الجديدة

أوكرانيا �صطاد مستشارين إيرانيين 
في القرم.. و�توعد طهران بالمزيد

البرلمان اللبناني يفشل للمرة السابعة في انتخاب رئيس

خوان

إ

قيس سعيد ينتقد محاولات �خريب �ونس ملمحا لل�

منشآت  �ركية   �ستهدف  ضربات 
سوريا بشمال  نفطية 

السعودية  المقبل..  ديسمبر 
صينية عربية  قمة  مارات�ستضيف 

إ

العاهل الأردني يصل عمان عقب زيارة عمل قصيرة لل�

Vendredi 25 novembre 2022
الجمعة 25 نوفمبر 2022

Parapsychologie DANS 
L'astrologie :

Parapsychologie est l'étude des événements qui ne peut être expliqué par ce que les scienti-
fiques savent sur la nature et le monde 

Parapsychologie DANS L'astrologie:
Mieux se Connaître, amélioration de la Qualité de vie Personnelle et du couple, Avoir les 
bons Conseils versez CHAQUE état, 
Trouver Reportages la possibilité.
Première session = 60 $ pour jeune          Première session pour adulte 100 $

Mail :jackleblond888@yahoo.com



 القاهرة/ فرج جريس: نجحت البعثة األثرية 
المصرية التابعة للمجلس األعلى لآلثار، والعاملة 
بجبانة قويسنا األثرية بمحافظة المنوفية خالل 
امتداد  الكشف عن  في  الحالي  الحفائر  موسم 
لجبانة قويسنا األثرية والتي تضم مقابر أثرية 
ترجع لفترات زمنية مختلفة تحتوي على عدد 

من المومياوات ذات ألسنة ذهبية.
للمجلس  العام  األمين  وزيري  وقال مصطفى 
األعلى لآلثار، في بيان لوزارة االثار والسياحة، 
الرقائق  أيضا على عدد من  البعثة عثرت  إن 
الذهبية على هيئة ألسنة آدمية في فم بعض من 
المومياوات المكتشفة و التي في حالة سيئة من 
الحفظ، باإلضافة الى العثور على بعض الدفنات 
عبارة عن هياكل عظمية ومومياوات والتي تم 
تجليدها بالذهب على العظم مباشرة تحت اللفائف 
الكتانية واألصماغ والقار المستخدمة في عملية 
التحنيط، هذا باإلضافة إلى بقايا توابيت خشبية 
على الهيئة اآلدمية وعدد من المسامير النحاسية 

المستخدمة في تلك التوابيت.
أيمن  فقال  المكتشفة،  الجبانة  أجزاء  عن  أما 
عشماوي رئيس قطاع اآلثار المصرية بالمجلس 
األعلى لآلثار، إنها تتميز بطراز معماري فريد، 
حيث شيدت من الطوب اللبن، وتتكون من بئر 
للجبانة وعلى جانبيه  الغربية  الجهة  في  للدفن 
غرفتي، باإلضافة إلى القبو الرئيسي الذي يمتد 
من الشمال إلى الجنوب به ثالث حجرات للدفن 

مقبية األسقف وتتجه من الشرق للغرب .
وأضاف أن أعمال الحفائر داخل الجبانه كشفت 

عن أنه تم استخدامها خالل ثالث فترات زمنية 
عثرت  التي  األثرية  اللقى  أن  حيث  مختلفة، 
من  مستوى  كل  في  الدفن  وعادات  بداخلها 
مستويات الدفن بها ُوجدت مختلفة عن بعضها 
البعض، باإلضافة إلى اختالف اتجاهات الدفن 
يرجح  الذي  األمر  المومياوات  وطرق وضع 
إعادة استخدام المقبرة بداية من العصر المتأخر 
والعصر البطلمي ومرحلتين في العصر الروماني.

وبدوره، قال قطب فوزي رئيس اإلدارة المركزية 
للوجه البحري، إن البعثة نجحت أيضا في الكشف 
عن عدد من الرقائق الذهبية على هيئة الجعران 

وزهرة اللوتس باإلضافة إلى 
الجنائزية  لتمائم  ا من  عدد 
والجعارين الحجرية واألواني 
التي استخدمت في  الفخارية 

عملية التحنيط.
وأشار مصطفى رزق، رئيس 
عام  ومدير  األثرية  البعثة 
أن  المنوفية،إلى  آثار  منطقة 
األثرية  البعثة  أعمال  نتائج 
في جبانة قويسنا خالل مواسم 
السابقة، أسفرت في  الحفائر 
المقابر  الكشف عن عدد من 
والوحدات المعمارية والتي عثر 
بداخلها توابيت حجرية ذات 
الهيئة اآلدمية وتابوت ضخم 
من الجرانيت األسود ألحد أهم 
الكهنة في مدينة أتريب ) بنها 

( عاصمة اإلقليم العاشر.
ويعُد موقع جبانة محاجر قويسنا من أهم المواقع 
األثرية في الدلتا، حيث يقع بمنطقة كفور الرمل 
التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وتضم 
الجبانة دفنات لعصور متعددة استخدمت لفترات 
القيمة  زمنية طويلة كجبانة لإلقليمين، وترجع 
التاريخية واألثرية لجبانة قويسنا إلى تنوع طرق 
لدفن  نادرة  جبانة  بها ووجود  الدفن  وأساليب 
الطيور المقدسة، وعدد من الوحدات المعمارية 
تشكل مجموعة مقابر مشيدة من الطوب اللبن من 
العصر المتأخر والعصرين اليوناني والروماني.

 القاهرة/ فرج جريس: أعلن أعضاء في لجنة 
»العفو الرئاسي« المصرية عن إخالء سبيل 30 
سجيناً. وأكد النائب البرلماني طارق الخولي، عضو 
لجنة »العفو الرئاسي« في مصر، )الخميس(، 
جديدة  دفعة  استقبال  على  التنسيق  أنه »جار 
تضم )30 شخصاً( من الُمفرج عنهم بقرار من 
النيابة العامة المصرية ونيابة أمن الدولة العليا«. 
فيما أشار طارق العوضي، عضو لجنة »العفو 
الرئاسي«، إلى أنه »منذ إعادة تفعيل دور لجنة 
الماضى وحتى  الرئاسي( في رمضان  )العفو 

اآلن، خرج أكثر من 1000 شخص«.
عن  أفرجت  قد  المصرية  السلطات  وكانت 
عشرات المحبوسين على ذمة قضايا بموجب 
»عفو رئاسي« بالتوازي مع جلسات »الحوار 
الوطني«، التي تجري برعاية الرئيس المصري 

عبد الفتاح السيسي.
وذكر الخولي، في تصريحات متلفزة )الخميس(، 
أن »لجنة )العفو الرئاسي( تُقدم مهامها بصورة 
سريعة، بسبب التنسيق مع النائب العام المصري 
ووزير الداخلية المصري إلنجاح أعمال اللجنة، 
بوجه  يتم  الذي  النتائج  من  الكم  هذا  وتحقيق 
سريع«، مؤكداً أن »دور اللجنة يمتد ليس فقط 
لتلقي الحاالت وفحصها؛ بل دمجها في المجتمع«، 
موضحاً أن »دمج المفرج عنهم مجتمعياً، عمل 
مع  مستمر  بشكل  التواصل  ويتم  للغاية،  مهم 
المفرج عنهم، ونجحنا في توفير فرص العمل 

أن  إلى  الفتاً  للبعض«، 
وضعها  لها  حالة  »كل 
يتعلق  ما  في  لخاص  ا
لها  عمل  فرص  بتوفير 

أو عودتها لعملها«.
المصري  الرئيس  ودعا 
 26 في  الوطني  للحوار 
أبريل )نيسان( الماضي، من 
أجل التحضير لما وصفها 
بالجمهورية الجديدة. وقال 
إن  الدعوة  توجيه  عند 
أن يضم  الحوار »يجب 
جميع الفصائل السياسية 
في  واحدة«،  باستثناء 

تكرر  ما  تنظيم »اإلخوان«، وهو  إلى  إشارة 
في الجلسة االفتتاحية للحوار، واالجتماع األول 

لمجلس أمناء الحوار الوطني.
وكان النائب الخولي قد ذكر في تصريحات سابقة 
نقلتها وكالة »أنباء الشرق األوسط« المصرية، 
أن »قرارات العفو عمن لم يتورطوا في دماء، 
وال ينتمون لتنظيمات )إرهابية(، تمثل قوة دفع 
كبيرة لنجاح الحوار الوطني، ومد جسور الثقة 

بين كل أطراف العملية السياسية«.
من جهته قال رضا فرحات، نائب رئيس حزب 
»توالي  إن  )الخميس(،  مصر،  في  المؤتمر 
قرارات العفو الرئاسي بإخالء سبيل 30 محبوساً 

)الخميس( ودمجهم مجتمعياً، خطوة  احتياطياً 
)مهمة وإيجابية( تمثل تهيئة إيجابية لبدء جلسات 
عمل الحوار الوطني نحو الجمهورية الجديدة«، 
مضيفاً أن »قرارات العفو الرئاسي تأكيد على 
الحوار  لنجاح  الدولة  الصف(  ورغبة  )وحدة 
)االستراتيجية  تنفيذ  على  وحرصها  الوطني 
الجمهورية  اإلنسان( في ظل  لحقوق  الوطنية 
الجديدة التي تسع للجميع، من دون النظر ألي 
في  فكرية«، مشيراً  أو  آيديولوجية  اختالفات 
دخلت مرحلة  أن »مصر  إلى  له  تصريحات 
جديدة بمثل هذه القرارات )المهمة( التي ترسخ 
حالة الثقة، وتبني جسورا من التواصل بين جميع 

أطراف المجتمع«.

 القاهرة/ فرج جريس: قال األمين العام لجامعة 
الدول العربية أحمد أبو الغيط إن “االنتهاكات 
المحتلة  الفلسطينية  في األرض  اإلسرائيلية 
بانفجار األوضاع،  تتصاعد على نحو ينذر 
تحت سمع وبصر المجتمع الدولي الذي يبدو 
أنه تخلى عن مسؤوليته في تحقيق رؤية حل 

الدولتين عبر التفاوض”.
المنتدى  أمام  كلمته  في  الغيط،  أبو  وأكد 
المتوسط،  السابع لالتحاد من أجل  اإلقليمي 
مدينة  في  الخميس،  أعماله،  انطلقت  الذي 
برشلونة، أنه “ال ينبغي أن تطغى األزمات 
العالمية المستجدة على المشكالت واألزمات 
التي تعاني منها المنطقة العربية، وعلى رأسها 
القضية الفلسطينية التي ال يمكن تهميشها أو 
تجاهلها، حيث يعاني الشعب الفلسطيني من 
نظام احتالل ال يمكن وصفه سوى بالتفرقة 

العنصرية”.
وطالب الدول األوروبية باالعتراف بالدولة 
الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 

1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال المتحدث الرسمي باسم األمين العام، إن 
المنتدى يهدف إلى تعميق التعاون والتكامل 
بين ضفتي المتوسط في عدد من المجاالت 
المناخ،  وتغير  االقتصادية،  التنمية  أهمها 
والتجارة، والتمويل، والبنية التحتية، وحركة 
األفراد، والبحث والتعليم العالي، مضيفا أن هذا 
االجتماع الوزاري يعد فرصة مهمة للتشاور 

وتبادل الرؤى حول مواجهة التحديات المشتركة 
التي تمر بها منطقة األورو- متوسط، كما يتيح 
الفرصة للنظر فيما تم إنجازه بشأن األولويات 
التي حددها الوزراء لعدد من المجاالت في 
األعوام السابقة، باإلضافة لبحث سبل وخطط 

العمل المستقبلية.
وفي السياق ذاته، التقى أبو الغيط مع وزير 
الدولة اإليرلندي، المسؤول عن التنمية الريفية 
والمجتمعية، على هامش االجتماع، حيث أشاد 

األمين العام بالموقف الداعم واإليجابي إليرلندا 
تقديره  الفلسطينية، معربا عن  القضية  نحو 
لتصويتها لصالح قرار الجمعية العامة لألمم 
المتحدة المعني بالممارسات اإلسرائيلية التي 
تمس حقوق الشعب الفلسطيني، والذي تطلب 
فيه الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية 
الرأي القانوني بشأن التبعات القانونية الناشئة 
عن االنتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق 

الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

 القاهرة/ فرج جريس: شهد الفريق أسامة 
عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، 
والفريق أول كونستانينيوس فلورس رئيس 
والفريق  اليونانية،  العامة  األركان  هيئة 
لحرس  ا ئد  قا كيس  زيرفا يموكريتوس  د
البحرية  القوات  وقائد  القبرصى،  الوطنى 
الملكية السعودية المرحلة الرئيسية للتدريب 
البحرى الجوى المشترك ) ميدوزا – 12(، 
حسبما أفاد بيان منشور على صفحة المتحدث 

الخميس. العسكري 
وقد استمرت فعاليات التدريب لعدة أيام بنطاق 
بجمهورية  المتوسط  البحر  عمليات  مسرح 
مصر العربية بمشاركة عناصر من القوات 
البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية 
واليونانية والقبرصية والسعودية واألمريكية، 
وألمانيا،  والبحرين،  اإلمارات،  من  وكاًل 
والكونغو،  واألردن،  والمغرب،  وفرنسا، 

ورومانيا بصفة مراقب .
وكان فى االستقبال على متن الحاملة الفريق 
أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية ، 
وبدأت المرحلة الرئيسية بتقديم عرض تفصيلى 
عبد  )جمال  المروحيات  حاملة  متن  على 
الناصر( تضمن عرض األنشطة والفاعليات 
التى تم تنفيذها فى مراحل التدريب المختلفة 
، عالوة على عرض المخطط الزمنى لتنفيذ 

األنشطة خالل المرحلة الرئيسية .
وشاهد رئيس األركان والحضور تنفيذ عدد 
فى  المشاركة  للدول  التدريبية  األنشطة  من 
التدريب تضمنت تنفيذ إسقاط مظلى لعناصر 
المظالت لتأمين رأس الشاطئ بمنطقة اإلبرار، 
كما تم تنفيذ عملية إغارة على هدف ساحلى 
المشترك  العمل  على  القدرة  مدى  أظهرت 
قذف  تنفيذ  إلى  باإلضافة  وإقتدار.  بكفاءة 
المعادية على  األهداف  جوى ضد عدد من 
المهام ،  الساحل بواسطة الطائرات متعددة 
وكذلك تنفيذ رماية مدفعية للوحدات البحرية 
باألعيرة المختلفة ضد األهداف غير النمطية 
أبرزت ما تتمتع به القوات من دقة ومهارة 

عالية فى إصابة األهداف.
كما اشتمل التدريب تنفيذ حق الزيارة والتفتيش 
على سفينة مشتبه بها ، والتدريب على صد 

هجوم جوى معادى، كما نفذت القوات الخاصة 
الثغرات  كفتح  األنشطة  من  عدد  البحرية 
وتأمين رأس الشاطئ واإلغارة على هدف 
ساحلى، تلى ذلك تنفيذ عملية برمائية بواسطة 
حاملة  متن  على  المحمولة  اإلبرار  وسائط 
المروحيات للسيطرة على األهداف الحيوية 
الهجومى  الهليكوبتر  طائرات  قيام  كذلك   ،
ممر  لتأمين  المكثف  النيرانى  الدعم  بتقديم 

اإلقتراب لوسائط اإلبرار .
بتنفيذ تشكيل إستعراض  واختتمت األنشطة 
الوحدات  من  عدد  بمشاركة  جوى  بحرى 
البحرية مختلفة الطرازات والطائرات المتعددة 
المهام من الدول المشاركة لتحية الحضور.
تضمنت  للتدريب  األولى  المرحلة  وكانت 
والمحاضرات  األنشطة  من  لعديد  ا تنفيذ 
المفاهيم  لتوحيد  العملية  والبيانات  النظرية 
بالتخطيط  والقيام  المنفذة,  للقوات  المشتركة 
وجوية  بحرية  قتال  أعمال  إلدارة  الراقى 
نجاح  ويأتى  التهديدات  كافة  مشتركة ضد 
الذى بذل فى  هذه المرحلة تتويجاً للمجهود 
التخطيط واإلعداد والتنسيق لألعمال القتالية 

بين القوات المشاركة فى التدريب .
األركان  رئيس  نقل  المرحلة،  ختام  وفى 
تحيات وتقدير الفريق أول محمد ذكى القائد 
العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج 
الحربى للحضور، مؤكداً أن التدريب )ميدوزا( 
يعد أحد أهم التدريبات المشتركة التى تنفذها 
من  نظرائها  مع  المصرية  المسلحة  القوات 
الدول الشقيقة والصديقة، وأن التدريب يهدف 
أحدث  على  والتعرف  الخبرات  تبادل  إلى 
المشاركة  الدول  لمختلف  القتالية  التكتيكات 
للعناصر  المتميز  باألداء  بالتدريب ، مشيداً 
العالية  المعنوية  والروح  لألنشطة  المنفذة 
البحرية  القوات  لرجال  المشرف  والمظهر 
أثناء تنفيذ المراحل القتالية المختلفة ، وقدرتهم 

على تنفيذ عمل مشترك بإحترافية ودقة .
وحضر المرحلة الرئيسية عدد من كبار قادة 
الشقيقة  والدول  المصرية  المسلحة  القوات 
لمختلف  العسكريين  والملحقين  والصديقة 
الدول المشاركة بالتدريب ونخبة من اإلعالمين 

وعدد من طلبة الكلية البحرية .

»صالون سعيد« 
Esthétique Antoinette للسيدات و Salon Said Habouri يسعد إدارة

أن تستقبل عمالئها الكرام طوال أيام األسبوع ما عدا األحد واألثنين على عنوانها الكائن في:
345, boul. Chomedey, Local - 3, Laval Qc. H7V 3S7

Tel.: 514 332-6333: للحجز واالستعالم 

أخبــار
بقلم: تيماء الجيوش

أبو الغيط: الوضع في الأراضي الفلسطينية ينذر بالانفجار

لجنة »العفو الرئاسي« المصرية تعلن إخلاء سبيل 30 محبوسًا

الا�ثار: الكشف عن مقابر ودفنات ترجع لعصور مختلفة ومومياوات ذات ألسنة ذهبية بجبانة قويسنا

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية 
للتدريب المشترك ) ميدوزا – 12 (

الرئيس السيسي يتابع نشاط هيئة قناة السويس

Vendredi 25 novembre 2022
الجمعة 25 نوفمبر 2022

 القاهرة/ فرج جريس: عقد الرئيس عبد 
الخميس مع  أمس  اجتماعا  السيسي  الفتاح 
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
الرئاسة  باسم  الرسمي  المتحدث  وصرح 
تناول  االجتماع  بأن  بسام راضي  السفير 

“متابعة نشاط هيئة قناة السويس”.
وقد اطلع الرئيس السيسي في هذا اإلطار 
على معدالت حركة المالحة بقناة السويس، 
حيث أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس 
الجديدة التي تم افتتاحها عام ٢٠١٥ أدت إلى 
مضاعفة إيرادات القناة السنوية للتجاوز ٧ 
مليار دوالر سنوياً، وكذلك عدد السفن العابرة 
ساهم  ما  وهو  يومياً،  سفينة   ٧٠ لحوالى 
الوطنى، وتوفير  فى جهود دعم االقتصاد 

العملة االجنبية.
كما ساهمت قناة السويس الجديدة في تخفيض 
انبعاثات الكربون من السفن العابرة بإجمالي 
٥٣ مليون طن نظراً لزيادة القدرة االستيعابية 
للقناة وتقليص زمن رحلة عبور السفن، وهو 
قناًة خضراء  لتصبح  القناة  يدعم جهود  ما 

بحلول عام ٢٠٣٠.
وقد وجه الرئيس السيسي ببدء تنفيذ تطوير 

مبادرة  اطار  فى  البردويل  بحيرة 
“سيناء البردويل” التى تساهم هيئة 
قناة السويس من خاللها في جهود 
تنمية سيناء بالتعاون مع شركة ديمي 
إلى زيادة  تهدف  والتي  البلجيكية، 
إنتاج بحيرة البردويل من األسماك 
الفاخرة التي تشتهر بها البحيرة من 
٤٠٠٠ طن إلى ١١ الف طن سنوياً 
على المدى القصير وصواًل الى ٥٠ 
الف طن على المدى المتوسط، وذلك 
وتوسيع  وتعميق  البحيرة  بتطوير 
الممرات المائية للبواغيز التي تصلها 
بالبحر المتوسط، فضاًل عن المساهمة 
الزراعية  في استصالح األراضي 
والتشجير  النباتي  الغطاء  وتعزيز 
بسيناء بمساحة تصل إلى ١٥ الف 
استخدام  إعادة  طريق  عن  كم٢، 
رواسب البحيرة من خالل معالجتها 
وتطهيرها وضخها في تربة سيناء، 
االمر الذي يحقق مردود تنموي وبيئي 

كبير في شمال سيناء.
السويس  قناة  هيئة  رئيس  استعرض  كما 

بالقناة منذ  المالحة  مؤشرات نشاط حركة 
بداية العام الحالي وحتى اآلن، بما فيها أعداد 
السفن المارة وحجم الحموالت والحاويات، 

والتي حققت معدالت زيادة قياسية مقارنًة 
بنفس الفترة عن العام الماضي فيما يخص 
أعداد السفن وحجم البضائع العابرة وكذلك 

االرتفاع في اإليرادات، والتي من المتوقع 
إلى حوالي  الجاري  العام  بنهاية  أن تصل 

٧،٨ مليار دوالر.

حقوق المرأة المالية، 
حق الكد و السعاية

  القانون المدني السوري .. في المادة ٨٦ نص على أن العقارات 
األميرية: هي تلك التي تكون رقبتها للدولة ويجوز أن يجري عليها 

حق التصرف. 
حق الرقبة يعني حق الملك و هذا يعني أن الدولة هي المالكة للعقار 
األميري، الخارج عن المخطط التنظيمي، لكن يحق لألفراد و بموجب 
حق التصرف في المادة ٨٦ آنفة الذكر  أن يتم تسجيل العقار بأسمائهم 
و بموجب سندات ملكية تخولهم حق  بيع العقار و استعماله و استغالله 

و استثماره إلى ما هنالك من حقوق. 
و العقار األميري يبقى أميرياً ما دام خارج المخطط التنظيمي. يتغير 
ُيمكن لألفراد   التنظيم. حينها  للعقار بدخوله منطقة  العقاري  النوع 
إلى  للعقار من األميري  النوع الشرعي  يتقدموا بدعوى تغيير  أن 
بقاء حقوقهم كما  الورثة و  قانونية تحفظ حق  الملك. وهناك خطوة 
هي في العقار األميري باستخراج صحيفة العقار و بتاريٍخ سابٍق من 
اللجوء للتقاضي أو دعوى تغيير النوع الشرعي للعقار أمام المحاكم 
و أن يكون مدوناً عليها أميري مما يحفظ حقوقهم عند تقاسم اإلرث 
المحكمة  الملك  العقار  المطلق. ما يجدر ذكره هنا أن  بالتساوي  كٌل 
المختصة بحصر اإلرث فيه هو المحكمة الشرعية و العقار األميري 
يُعقد االختصاص فيه بحصر اإلرث المحاكم العادية )محكمة الصلح(. 
ُذِكَر القانون السوري هنا نظراً إلى أن القوانين العربية بالجمل تعتمد 
الشريعة مصدراً أساسياً أو مصدراً من مصادر التشريع و على هذا 
تتقاطع النصوص و القوانين في مواضع كثيرة ال سيما في موضوع 

اإلرث الشرعي و اإلرث القانوني.  
على أية حال ُوِجَد هذا النظام العقاري منذ القرن التاسع عشر ، و هو 
الذي أصدرته حينها أال  العثمانية والقانون  الدولة  إلى  يعود بأصوله 

وهو قانون »انتقال األموال األميرية« . 
القائل بإن للمرأة ذمة مالية مستقلة  الذي استند على المذهب الحنفي 
و لها عملها و استحقاقها لإلرث وفق قسمة ال تمييز فيها على اعتبار 
أن مالك الرقبة أو المالك األصلي هو السلطان و هو من يُعيد توزيع 
الحصص و ليس األفراد . كان هذا شائعاً نتيجة للظروف العامة في 

تلك الحقبة في ظل الحكم العثماني. 
و هو حقيقة كان موجوداً في معظم الدول العربية و ال زال في بعض 

المناطق على الرغم من محدوديتها.
من الهام العودة إلى كل هذه المخارج القانونية و دراستها تاريخياً و 
تشريعياً و قانونياً بهدف دعم حصول المرأة على مزيٍد من حقوقها . 

و من حيث المبدأ نظرياً، قانونياً وجود نظام العقارات األميرية  منح 
المرأة شيئاً من هذه حقوقها ، كما أنه من األسس التي ال يزال يعمل 
لتغيير جذري في  الباحثين في محاوالت  الُمّشرعين و  عليها بعض 
التغيير ممكناً  القول أن  نظام اإلرث و حقوق المرأة، وهم يؤكدون  
وهناك سابقة يمكن اإلستناد إليها أال وهي مثال العقارات األميرية ، 
و بالتالي الخروج من دائرة ُغبن المرأة و دفعها،  بل أعتماد المساواة 
في توزيع الحصص األرثية بين الذكور و اإلناث. فالمرأة ترث و ال 

تنقص حصتها عن حصة الرجل.
إعالمياً، ثقافياً، إجتماعياً  في كل مرة  النقاش يأخذ زخماً  ولعل هذا 
كان هناك محاولة لمعالجة اإلرث أو الحقوق المالية للمرأة كما حدث 
في تونس منذ سنوات و مشروع مساواة الحصص اإلرثية بين الرجل 
ُبعيد دعوى شيخ   اليوم يعود مرة أخرى بشكٍل مختلف  المرأة و  و 
األزهر إلحياء فتوى من التراث الشرعي في حق الكد و السعاية منذ 
عدة أسابيع . و بالرغم من أنه يختلف جوهرياً عن التجربة التونسية و 
عن  العقارات األميرية إال أنه تم الخلط بينهما في العديد من مساحات 
التوضيح  السليم مما يستدعي  البحث  النقاش بطريقة ال تستوي و 

القانوني بينهما. 
النساء  الى أن  ُتشير  العربي  العالم  أية حال اإلحصاءات في  على 

اللواتي تعود لهن ملكية أراٍض بأسمائهن هي ٤٪ فقط. 
هو  المالية عموماً  المرأة من حقوقها  التشريع حرمان  القانون و  في 
صعوبة حقيقية و ملموسة. نجد هذا األمر حين تقف العالقة الزوجية 
حائاًل أمام المرأة العاملة أو المرأة صاحبة المال من إثبات أحقيتها في 
الملكية المشتركة مع الزوج للعقارات أو المنقوالت في حال الطالق 
و الوفاة .  و قد يُذكر المانع األدبي كمادٍة قانونية تساعد المرأة حين 
اللجوء للقضاء في التشريع السوري و المصري و الذي يُشابه الحال 
في معظم التشريعات العربية . غير أن هذا لم يكن كافياً بالمجمل و 
لم يحقق العدالة كما هي ناهيك عن عدم تناسبها مع المعايير الدولية 
لحقوق المرأة. فتوى حق الكد و السعاية و بإختصار هو محاولة لرأب 
ُمّدرسة،  المرأة )كأن تكون طبيبة، موظفة،  بالقول أن مال  الصدع 
عاملة…(و الذي حصلت عليه من عملها وأثناء زواجها و اختلط و 
امتزج مع مال زوجها يبقى من حقها و لهذا تستطيع أن تقوم بعزل 
مالها في حال الوفاة أو الطالق قبل منحها بقية الحقوق من نفقة …الخ
الزوج في حال  قبل  الظلم بمكان االستيالء على مالها من  وأنه من 
الطالق أو زواجه بامرأة أخرى أو بقية الورثة و هي األحق به. تأتي 
الدعوى إلى هذه  الفتوى على ذكر ما يحق للنساء و هذا أمر ُملّح و 
كم لحق بالمرأة من الظلم جّرائه و كان األدعى النص عليه منذ زمٍن 
بعيد . احتاج األمر العودة إلى جذور وفتاوى  تراٍث ليس بالقريب حتى 
الطبيعي في زمننا الحاضر و  المرأة من الحصول على حقها  يُّمكن 
في أزمنة تجاوزت فيه المجتمعات المدنية مراحل بعيدة كماً و نوعاً 
في السعي نحو العدالة االجتماعية و المساواة و النقد الذاتي المستمر 

للمعايير الدولية بهدف االرتقاء بمستوى إنساني أثرى و أعمق. 
الوفاة ربع تركة  فللمرأة في حال  الشرعي   إلى اإلرث  بالعودة  و 
زوجها المتوفى إن لم يكن لها ولد و الثمن من التركة إن كان لها ولد و 
هذه القاعدة الشرعية التي استند إليها معظم القوانين في البلدان العربية 
الميراث  المرأة في  إنكار حق  هو  الغالب مجتمعياً  . و  و اإلسالمية 
بل و في الثروة المشتركة إن لم يكن لديها دليل. هو نسيج اجتماعي 
ثقافي وموروث تقليدي حازم ينطلق من تبعية المرأة و عدم استقاللها 
الثقافية  الساحة  و احترام حقوقها. و هذا األمر ال ينسحب فقط على 
العمل في ملفات حقوق  أتاح لي  القانونية أيضًا.  االجتماعية بل و 
المرأة أن أجد بعضاً من النساء ال يقبلن بأخذ نصيبهم من التركة إما 
لعدم توفر الوعي لديهن ، أو خشية نبذهن  من عوائلهم و محيطهم 
األجتماعي، و ال أجافي الحقيقة بالقول أن البعض األخر من النساء 
تذهب حقوقهن هدراً حين يقرر القاضي و بموجب سلطته منع توريث 
المرأة مناصفة كأن يحكم بأن شروط  النص القانوني ال تنطبق على 
العقار األميري المتنازع عليه و هذا حدث و في أكثر من قضية على 
الرغم من تحديد النوع العقاري و في وقٍت سابق بسنوات للتقاضي. 

النقاش و إثارة السؤال فيما يتعلق بحقوق المرأة لن يقف، حق المرأة 
في اإلرث و حرمانها منه هو عنف . حرمان المرأة من حقها في ملكية 

شاركت بها و بعملها هو عنف قانوني. 
ويبقى الهدف األساسي هو الوصول إلى تغيير قانوني اجتماعي ثقافي 
نوعي و في هذا السعي تبدو هذه الخطوات من مثل الدعوى إلى فتوى 
تأخذ درجة  لم  أنها مجرد دعوى  الرغم من  السعاية و على  الكد و 
الفتوى الرسمية و لم يتم النص عليها قانوناً بعد إال أنها ثمينة حقا و لو 

مرحلياً  تحاول إنهاء جزٍء ولو يسير من العنف ضد المرأة . 
 يتابع العديد هذه الدعوى و هي بالتأكيد لن تقتصر على مصر كقطر بل 
ستكون نموذجاً لبقية الدول العربية و للمرأة العربية على وجه التحديد 

في عملها الدائم لنيل حقوقها كاملة و رأب الجسر مع كرامتها. 
سيتمم هذه الخطوة تفاصيل أهمها هو تحديد دقيق لنسبة أو نصيب المرأة 
من الثروة أو التركة و من هو الُمخّول الذي يقوم بتقدير هذه النسب و 
درجة تمثيل المرأة في عملية التقدير و التطبيق هل هو مباشر و فوري 

أم يستدعي إجراءات معقدة تستهلك وقت و طاقة النساء؟ 
 CEDAW القانون الدولي و المعاهدات ال سيما

المرأة منحى يليق  و في موادها ٢،٥، ١٥، ١٦ أخذت حقوق 
بالمجتمعات اإلنسانية ال سيما من حيث احترام حقوق اإلنسان. 

و هذا هو جوهر ما ذهبت إليه المواد بالنص على أن الدول الموقعة 
و األطراف في االتفاقية عليها اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء 
على التمييز ضد المرأة في جميع األمور المتعلقة بالزواج والعالقات 
المساواة بين  األسرية ، وعلى وجه الخصوص لضمان ،  أساس 
الرجل والمرأة.  نفس الحقوق لكال الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة 

الممتلكات وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها ... 
 أسبوع سعيد لكم جميعاً.
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بقلم : على أبودشيش 
خبير اآلثار المصرية 
وعضو اتحاد األثريين

العالناتكم في الرسالة

عندما يصبح للأندية الرياضية: »دين«!

شعر: نسرين حبيب

     Vendredi 25 novembre 2022
الجمعة 25 نوفمبر 2022

وجدت  الرياضة  أن  تعلم  لقد     
من  الكثير  وأن  اإلنسان،  وجود  مع 
العديد من  استوحيت من  قد  الرياضات 
البدائي؛  اإلنسان  بها  قام  التي  األنشطة 
فمطاردة الفريسة من أجل لقمة العيش، 
استوحي منها: رياضة العدو والرماية. 
الطبيعية،  الكوارث  لتجاوز  لقفز  وا
والسباحة  القفز.  منه: رياضة  استوحي 
استوحي  األسماك،  وصيد  البحر  في 
واستعمال  لسباحة.  ا رياضة   : منها
رياضة  منها:  استوحي  للتنقل،  الخيل 

الخيل.
تساعد على  الرياضة:  أن  تعلم  كما     
والشجاعة،  والتحدي  والصبر،  التحمل 
النزية،  والتنافس  باإلحترام،  وترتبط 
للتعارف  أداة  وانها:  بالنفس،  والثقة 

والتقارب بين األفراد والشعوب! 
أنه  ـ،  ـ وهذا هو األهم     وكان يشعر 
يمتلك  المعرفة،  هذه  من  أكثر  يمتلك 
ولهذا  القدم..  كرة  لعب  في  موهبة 
بااللتحاق  حلم  عدة  ولسنوات  السبب، 
بأحد األندية إلستثمار موهبته.. وفي كل 
األندية،  بأحد  لإلختبار  يتقدم  كان  مرة 
الفنية  بمهاراته  اعجاباً شديداً  يلقى  كان 
في اللعب، لكن ما أن يكتشف المسئولون 
بهم  عجا ا يتحول  »مسيحي«؛  نه  أ
أن  فعلم  وتجاهل، ورفض؛  إلزدراء، 

ودولة،  دين،  اإلسالم  ُيظهر  من  هناك 
الرياضة في مصر  وناډ رياضي، وأن 

أداة للتفرقة!
وقد  عادل«،  »مارك  ويتساءل     
أليس  مفتوحاً:  جرحاً  موهبته  صارت 
جميع المصريين، متساوين في الحقوق 
والواجبات، كما يصرح بذلك المسئولون 
في كل وسائل  ولياًل  نهاراً  الحكوميون 

اإلعالم؟!..
األندية  مسئولي  لة  رسا ليست  أ    
والمجلس  الكرة،  واتحاد  الرياضية 
روح  زرع  هي:  للرياضة،  األعلى 
أبناء  بين  والتآخي  والتسامح  الحب 
الشعوب،  بين  كما هي  الواحد،  الوطن 

وبعضها؟!..
   وإذا كنتم كمسئولين ال ترون غضاضة 
إلى  اجنبي  في ضم العب  أو حرجاً، 
اختالف  برغم  مصري،  ناد  صفوف 
عقيدته.. أليس باألولى يحق لشاب قبطي 
أن يجد من يحتضنه، ويرعی  موهوب 

موهبته؟!..
والنزعة  التعصب  عن  الترّفع  ان     
التي  العليا  بالقيم  والتمسك  الطائفية، 
الرياضية،  األلعاب  فكرة  عليها  قامت 
كل  في  البطوالت  أجلها  من  وتنظم 
ني  معا اسمى  من  لهو   ، لمسكونة ا

اإلنسانية!...

     انطلقت منذ ايام منافسات بطولة كأس العالم 
لكرة القدم.. التي تحتضن دولة قطر .. التي تقع على 
ضفاف الخليج .. مبارياتها علي استادات فخيمة… 

تكلفت مليارات من الدوالرات … 
 88 لوسيل بحضور  استاد  اقيم علي  االفتتاح  حفل 

الف متفرج .. بدا بسيطاً مبهراً .. 
تقدمهم   .. العرب  الرؤساء  الملوك و  اغلب  حضر 
كذا رؤساء  السيسي.. و  الرئيس عبدالفتاح  فخامة 

الدول االجنبية و ضيوف قطر .
البداية … مباراة الدولة المضيفة قطر مع منتخب 

االكوادور… 
السعودي  المنتخب  الجولة األولي.. فوز  نتائج  أهم 
علي االرجنتين بقيادة الساحر ميسي و رفاقه النجوم 

الكبار الذين يلعبون في دوريات العالم المختلفة ..
االرجنتين  تتصدر  الثقيل حيث  العيار  من  مفاجأة 
للفوز  المرشحة  لفرق  ا من  كونها   .. المشهد 
تعرف  ال  لتي  ا لقدم  ا كرة  لكنها   . . لبطولة  با
العرق …  الجهد و  تكافأ من يعطيها  المستحيل و 
رينارد  هارفي  الفرنسي  السعودية  مدرب  وضع 
علي مصيدة  األول  الشوط  لعب   .. محكمة  خطة 
االرجنتين..  لمنتخب  هدفين  الغاء  بها  وتم  التسلل 
من ضربة  الوحيد  الهدف  ميسي  احرز  ان  بعد 

الضغط  علي  اعتمد  الثاني  الشوط  في  جزاء.. 
المتقدم في ملعب االرجنتين مما اسفر عن  العالي 
احراز هدفين في دقائقه االولي .. فاز بهم المنتخب 
السعودي رغم محاوالت االرجنتين المستميتة .. 

حدث قلب كل التوقعات التي وضعها خبراء كبار 
في مجال اللعبة .. عم الفرح انحاء المملكة العربية 
عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  واصدر  السعودية 
للمباراة عطلة رسمية  التالي  اليوم  باعتبار  قراراً 

لكل السعوديين .. 
و  بولندا  تضم  لتي  ا المجموعة  امور  تعقدت 
مواجهة  يجعل  مما  سلبياً  تعادال  اللذان  المكسيك 

االرجنتين والمكسيك موقعة حربية ..
االولي  مباراته  في  االنجليزي  المنتخب  امتعنا 
بالفوز على المنتخب االيراني بستة اهداف و كذا 
منتخب الديوك الفرنسي الذي هزم استراليا باربعة 
جيداً  عرضًا  التونسى  المنتخب  قدم  اهداف.. 

وانتزع نقطة التعادل مع المنتخب الدنمركي .. 
البشر  من  مليارات  يتابعه   .. كبير  كروي  عرس 

حول العالم .. 
اجمع  للعالم  أبهي صورة  في  قطر  دولة  ظهرت 
التلفزيوني و  النقل  التنظيم والمالعب و  من حيث 
استوديوهات التحليل بكافة اللغات .. اماكن االقامة 

ألالف من الضيوف وفدوا من شتي بقاع األرض..
عيون  و  بأمان..  المونديالي  الجو  يعيش  الكل 

ساهرة علي راحتهم و اسعادهم .. 
توجيهات عليا من امير البالد تميم بن حمد ال ثاني 

.. بتوفير كل السبل لكافة الضيوف .. 
و  مميزة  ينقلون صورة  األجانب  المراسلين  لذا 
التي سخرت  الدولة  للعالم  عن وفادة قطر  مبهرة 

كل اإلمكانات المادية لتذليل الصعوبات. 
لكن مع الفرح .. تبقي غصة في قلوب المصريين.. 
اسياد اللعبة عبر السنين .. مصر التي شاركت في 
النسخة االولي من كأس العالم عام 1934 .. تخلفت 
اثر فساد كروي   .. الظهور في مونديال قطر  عن 
.. حيث هيمنة منظومة اهالوية  المحروسة  تعيشه 
من  المصرية.. قصص  الرياضة  مقدرات  علي 
درب الخيال في الفساد .. لتدليل نادي أوحد.. يكرهه 
اغلب المصريين.. سخرت له كل اإلمكانات الغير 
دون  المقدمة  االحمر  النادي  هذا  ليحتل  مشروعة 
النهاية اضاعوا االسم الكبير في  وجه حق .. وفي 

كافة المجاالت مصر ..
من  هؤالء  يختفي  ان  العاجل  القريب  في  نتطلع 
لتعود   .. عودة  بال  المصري  الرياضي  المشهد 

لمصر ريادتها و فرحها .

     أحتفل قدماء المصريين بعيد األم، 
كعيد مقدس، ابتداًء من الدولة القديمة، 
البطالمة،  أواخر عهد  واستمر حتى 
عليه  والنص  األم  عيد  ذكر  وورد 
في أكثر من بردية من برديات كتب 
الدولة  مقابر  ووجد ضمن  الموتى، 
التي  البرديات؛  من  كثيًرا  الحديثة؛ 
التقليدية  النصوص  حوت نماذًجا من 

لألم في عيدها.
اختاروا لعيد األم آخر شهور فيضان 
الخصبة  النيل؛ عندما تكون األرض 
معّدة لبذر البذور- أو بذور الحياة التي 
الحياة في األرض، وهو شهر  تبعث 
القديم،  المصري  التقويم  في  هاتور 
ربة  عن  ُتعبر  حتحور  أو  وهاتور 
الجمال ومعنى حت- حور مرضعة 
بنهر  األم  شبهوا  لذلك  حور،  اإلله 
والخصب  الحياة  يهب  الذي  النيل؛ 

والخير. 

وفي مصر القديمة؛ مارست األم الدور 
لتهيئ  الجهد،  كل  وبذلت  الطبيعي، 
لتحيا حياة  المناسب ألوالدها،  المناخ 
األسرة  من  ثم جعلت  هانئة،  سعيدة 
نسيجا قويا ومتماسكا، ومن هذا المناخ 
الحضارة  إلنجاز  المجتمع  هيأت 
الباقية حتى اآلن، وتصور المصري 
القديم؛ الكون في نظرية الخلق، وشبّه 
التي تحمل  باألم؛  الربة نوت  السماء 
نهاية  يوم، وفي  الشمس، وتلدها كل 
تبتلعها وهكذا كل يوم، فكانت  اليوم؛ 
األم منذ الوهلة األولى للفراعنة مرجًعا 
مهما في تكوين العقيدة، وكانت نوت 
وإيزيس ونفتيس ثم حتحور وغيرها؛ 

مثال على عظم مكانة األم عندهم. 
أنجبت  التي  إيزيس؛  الربة  وكانت 
النظام  مثل  الذي  حورس  المعبود 
بعد حكم  األرض،  االجتماعي على 
التماثيل  من  الكثير  وهناك  البشر، 

ُترضع  وهي  إيزيس،  تصور  التي 
المعبود حورس، مشيًرا إلى أن الربة 
حتحور؛ ظهرت بصور وخصائص، 
كثيرة، وُعرفت  أماكن  في  وُقّدست 
واندمجت  والعطاء،  لألمومة  كربة 

مع إيزيس، وقورنت في بالد اليونان 
أفروديت، وارتبطت حتحور  بالربة 
أشكال  من  تحمله  لما  األم،  بالربة 
األنثى مثل الصدر العظيم للربة األم - 
حيث له داللة على عميلة الرضاعة؛ 

التي وهبها هللا تعالى لألم. 
األلقاب  بعض  على  األم  وحصلت 
احترام  على  تدل  التي  الشرفية؛ 

المجتمع لها مثل موت نثر )أم اإلله(، 
والمفضلة  نسوت،  الملك حمت  وأم 

الملك  لدى  والمعروفة  اإلله،  لدى 
وغيرها.

   يحكى أن في احدى المدن أصدقاء لمراحل سنين الدراسة الثانوية والجامعية 
كانوا مقربين من بعضهم البعض وفي يوم أختلف األصدقاء في وجهات نظرهم 
في  قناعتهم، وانصرفوا كل  موقفاً حيال  أخذ  منهم  السياسية وكل  ميولهم  في 

سبيله، لكنهم في أعماقهم لم يرغبوا بذلك.
تفارقهم وكل  لم  الصداقة  ان ُعرى  إذ  والتقوا  بعد مرور عشر سنوات عادوا 
فرد منهم يسأل، أين أصدقاء العمر والوفاء واإلخالص لسنين جمعتهم؟ وكانت 
أجمل ساعات العمر على مقاعد الدراسة وأيام الجامعة! ومع األيام التقى سامر 
بزميله فادي يستفسر عن بقية األصدقاء وتفقد بعضهم البعض. وبدأوا بالتواصل 
من جديد وفي نفوسهم الرغبة لتجديد الصداقة الوفية وعندما التقوا تساءلوا عن 
احوال صديقهم وائل وما أحواله! فرد خالد انه فقد الكثير من حيويته ونشاطه 
الصحي ال  القامة ووضعه  نحيل  األيام ووجده  إحدى  في  به  التقى  إذ  السابق 
يساعده على العمل بعد أن كان موظفاً نشيطاً فقد وظيفته بسبب حالته الصحية، 

متزوج ولم يرزق بأوالد.
كان في وضع ال يحسد عليه يتسكع في الشوارع، فقرر الجميع االلتقاء في مطعم 
أن يخدشوا مشاعره  قدرته دون  قريب وتحدثوا وقرروا مساعدته كٌل حسب 
وكبريائه، ونحن في طريقنا الى المطعم رأيناه منتظرا الحافلة لتنقله الى داره، 
التفت نحونا بابتسامة األمل متسائال! كيف أموركم يا أصدقاء العمر وما أدراكم 
أن  اتفقنا  هنا  نحن  الصديق عالء مختصرا  اجابه  المكان؟  بهذا  عن وجودي 
نتناول العشاء وأن تتجدد في قلوبنا المحبة واإلخالص لوفاء السنين وما عليك 

الغالي  سوى مرافقتنا وسنفرح بحضورك 
ونتبادل األحاديث ونطمئن على أحوالنا بعد 
هذا الغياب الطويل ، رافقنا ونفسه انفرجت 

بابتسامة صفراء مخفية لئال تزعج الرفاق، ابتدأ كل فرد يسرد ما عنده من اخبار 
،احمد تخرج وحصل على وظيفة في الدولة بعد أن نجح في المنافسة بترتيب 
جيد من بين المتقدمين وحاز على منصب في وزارة الخارجية، أما عماد التحق 
مع عمه في مؤسسته إلنشاء مشاريع بناء ناجحة، أما خالد بعد وفاة والده أكمل 

الطريق في إدارة الشركة المعروفة لمنتوجات المالبس الداخلية.
حان وقت تناول الوجبة الغذائية وهم في سعادة كاملة بأخبارهم، كٌل منهم في 
نفسه مبدأ الوفاء ومساعدة زميلهم الذي قضى عليه الدهر بما يستطيع القيام به 
متسائلين هل  وائل  الى زميلهم  بالحديث  متوجهين  التأثير على صحته،  دون 
الشركة بصفة  تعيينك في  ام ترغب  العمل )كمراقب( في مؤسستنا؟  بإمكانك 
)حاجب( فالتفت وعيونه تدمع من الفرح وخيارين معروضين عليه بسبب حالته 
الصحية وبما يتناسب ووضعه. فوافق على العرض شاكرا لهم ما قدموه له من 

مساعدة ال ينساها، متمنيا للجميع التوفيق.
أما المفاجئة الثانية لوائل كانت سلفة مادية تساعده على ترتيب أوضاعه لحين 

التحاقه في عمله الجديد في الشركة بصفة حاجب عند صديقه خالد.
ذاكرتهم حكمة  وفي  السعادة  قلوبهم  تمأل  البعض  بعضهم  انصرفوا مودعين 

)الصديق وقت الضيق( الصديق هو عنوان الوفاء والمحبة الخالدة .....

كأول شخص  التاريخ  ماكفال  البريطاني جون  يدخل  قد     
اختارته وكالة  أن  بعد  الفضاء  إلى  يذهب  الهمم  من أصحاب 
في  للمشاركة  رائد فضاء   17 من  كواحد  األوروبية  الفضاء 

مهمات مستقبلية، ويمكن أن يتضمن ذلك الذهاب إلى القمر.
وفقد العداء البالغ من العمر 41 عاًما ساقه اليمنى في حادث 
دراجة نارية في تايالند عندما كان عمره 19 عاما، و لم يتخل 
الهمم  أولمبياد بكين ألصحاب  بالجري، ونجح في  عن شغفه 
لعام 2008 وحصل على أكبر جائزة في مسيرته مع الميدالية 

البرونزية في 200 متر.
المملكة  إلى  العودة  اختار  أنه  ماكفال  مغامرات  أفضل  ومن 
لسيبيريا  العابرة  الحديدية  السكك  عبر  الصين  من  المتحدة 
وعبر منغوليا وروسيا وأوكرانيا قبل دخول أوروبا الوسطى.
 ،2014 وتقاعد بعد ذلك للتركيز على مهنة الطب، ففي عام 
في  والجراحة  الطب  في  البكالوريوس  درجة  على  حصل 
في  عضوا  أيضا  وأصبح  كارديف،  بجامعة  الطب  كلية 
مسجل  حاليا  وهو   2016 عام  في  للجراحين  الملكية  الكلية 

متخصص في اإلصابات وجراحة العظام يعمل في جنوب إنجلترا.
وتم اختيار ماكفول اآلن للمشاركة في مشروع “باراستروناوت”، ويمكن أن 

يصبح في النهاية أول رائد فضاء من أصحاب الهمم على اإلطالق.
أعلنت  اختياره: “عندما  إعالن  بعد  في تصريحات صحفية  ماكفال  ويقول 
إعاقة جسدية،  من  يعاني  مرشح  تبحث عن  أنها  األوروبية  الفضاء  وكالة 
اعتقدت أنها كانت فرصة ملهمة ومبهجة، ونظرت إلى المواصفات وقلت، 
إنه هذا أمر طموح حًقا وجريء جًدا وشجاًعا لفعله، وبفضل خلفيتي العلمية 

الواسعة شعرت بأنني قد أتمكن من الحصول على هذه الفرصة”.
أطرافهم  في  لديهم قصور  ممن  يكونوا  أن  الفرصة  لهذه  للمتقدمين  ويمكن 

السفلية، سواء من البتر أو العيوب الخلقية.
1.3 متر  إلى  الذين يصل طولهم  ويمكن أن يكونوا من األشخاص األقصر 
)4.3 قدم( أو أولئك الذين لديهم أطوال أرجل مختلفة، بينما ظلت المتطلبات 

التعليمية والنفسية للمرشحين كما هي بالنسبة ألي رائد فضاء آخر.
إعاقة جسدية، وسيشارك  يعانون من  257 متقدًما  وكان ماكفول واحًدا من 
اآلن تدريبات، كجزء من دراسة جدوى لمعرفة ما يحتاج إلى تكييفه وإعادة 

تصميمه ليذهب إلى الفضاء.
الفضاء  رائد  تدرب  فقد  ذلك،  من  بالرغم  األمر عدة سنوات  يستغرق  وقد 
البريطاني تيم بيك مع وكالة الفضاء األوروبية في عام 2009 قبل ذهابه إلى 

الفضاء في عام 2016.

في  الطاقي،  االنتقال  وزارة  ذكرت     
تنقيط  المغرب حصل على   “ أن  بالغها 
الدولية،  المناخية  السياسة  عاٍل في مجال 
فيما يخص خفض انبعاثات الغازات الدفيئة 
 COP22 انعقاد  بعد  بسياقما  مذّكرة   ،  “
في  القوي  التزامه  عن  المغرب  أبان  إذ 
إطار اتفاق باريس، ومشاركته الفعالة في 
المناخ، باإلضافة  العالمية حول  التحالفات 
التي  الطموحة  الجهوية  المبادرات  إلى 
مانحة  الملكية،  للتوجهات  طبقا  أطلقها 
إياه دورا رياديا في مجال الطاقة والتنمية 

المستدامة على الصعيد اإلفريقي .
وكشف تقرير مؤشر األداء المناخي لسنة 
2023 حلول المغرب في المرتبة الرابعة 
المؤشر،  60 دولة شملها  بين  عالميا، من 
ما خّول له صدارة المشهد البيئي والمناخي 
أخرى  قفزة  بذلك  ليحقق  إفريقيا وعربيا، 

في مؤشر األداء المناخي .
ويُقيِّم التقرير أداء 60 دولة، وأداء االتحاد 
معا  ُيعتبران مسؤولْين  اللذين  األوروبي، 
غازات  انبعاثات  من  المائة  في   90 عن 
االحتباس الحراري، تم تصنيفها حسب 14 
مؤشرا، وفقا ألربع فئات هي: “ الطاقات 
االحتباس  غازات  وانبعاثات   ، المتجددة 
والسياسة  الطاقة  واستخدام  الحراري،  

المناخية .
وحازت الدنمارك المرتبة األولى، متبوعة 

بالسويد ثم الشيلي في المرتبة الثالثة ، 
وتجدر اإلشارة إلى أن مؤشر أداء المناخ 

هو أداة مستقلة للرصد تمكن من تتبع أداء 
يهدف  المناخ،  حماية  مجال  في  البلدان 
إلى تعزيز الشفافية في ما يتعلق بالسياسة 
المجهودات  ومقارنة  الدولية،  المناخية 
المبذولة لحماية المناخ والتقدم المحرز من 
طرف كل دولة بناء على مؤشرات دقيقة .
فيما  التزاماته  بكل  المغرب  أوفى  وقد 
بموجب  الوطنية،  التقارير  بتقديم  يتعلق 
المناخ،  تغير  بشأن  المتحدة  األمم  اتفاقية 
من خالل تقديم أربع بالغات وطنية وثالثة 
تقارير حول الجهود المبذولة للتخفيف من 

انبعاثات غازات االحتباس الحراري.
األداء  مؤشر  تقرير  أن  إلى  ويشار 
إعداده  وراء  تقف   2023 لسنة  المناخي 
جيرمان   “ الحكومية:  غير  المنظمات 
الشبكة  و”    )Germanwatch(ووتش
المناخ  المناخي “ و” معهد  للعمل  الدولية 

األلماني الجديد
ضروريا  أصبح  بالمناخ  االهتمام  إن 
في  الدول  ويجب على   ، أخالقيا  وواجباً 
العالم أن تتعاون فيما بينها ، خاصة الدول 
تزدهر  التي  الشمالية  وأمريكا  األوربية 
فيما   ، للمناخ  ملوثة  عدة صناعات  فيها 
االهتمام  والعربية  اإلفريقية  الدول  على 
الجد  محمل  على  وأخذه  الموضوع  بهذا 
المتدخلين  باقي  مع  الفعلي  واالندماج   ،
والمخاطر  لحماية األرض من األضرار 
على  الطبيعية  الحياة  تهدد  التي  المتعددة 

هذه البسيطة . 

فوضى الِعناق
الِعناق ذاك  إىل  أَشتاُق 

األعناق َيأرُس  اّلذي 

مشاِعري ُفضوِل  يف  َوُيثرُي 

الُعّشاق.. َحننَي 

الَيامم ِعناُد  ِعناِقَك  يف 

امُلشاِغب َصرِبَي  َيخَترِبُ 

الَكالم َغراَم  َوُيَعّوُضني 

باح الصَّ َعجاِئِز  كالم 

الّدور نواِفِذ  عىل 

الُحبَّ َيغزُل  َكَنوٍل 

َيخيُط َسّجاٍد  َكحاِئِك 

طور.. السُّ َتجَتِمَع  حّتى  َسطٍر  ِتلَو  َسطًرا 

حضِنَك َتفاصيُل  َتأرُسين 

الُغباَر الرُّفوُف  َتأرُس  كام 

األرشيف ُغَرِف  يف 

ِبَأنفاِسَك َفَألَتِصُق 

الَحفيف.. إىل  َجِر  الشَّ أوراِق  ِبَشَغِف  ُد  َوأََتَنهَّ

الِعناق َوأذوُب يف ذاَك 

الُجنون أصواُت  َوُتثرُيين 

امُلجون فوىض  َرأيس  يف  َهَمساُتَك  َوَتخَتِصُ 

دى الصَّ حياَء  َتخدُش  الّصغريَُة  َوشوشاُتَك 

املدى أطراَف  الِمَس  أِلُ ِذراَعْيَك  بني  ني  َتلفُّ

الَعتيقة َمَلّفايت  َتنكُش 

رّسّي اعِتاٍف  عن  َيبَحُث  َكَمن 

الَكفيفة دفاِئني  يف  ُتقّلُب 

ِلِعناِقَك َشَغفي  َفَيزداُد 

َوأَشتاق..

الِعناق هذا  إىل  أَشتاُق 

األعناق.. َيأرِسُ  اّلذي 

ابتسم  تقويل  ما  قبل 

 ..  هات منديل 

.. دموعي  بيه  امسح 

اشيل   منديل  هات 

.. وهمومي  احزاين  فيه 

اكتم   منديل  هات 

اليل   اوجاعي  بيه 

.. ضلوعي  بتمزق  

منديل   كامن  وهات 

.. أُص فيه خيبة  

.. وسنيني  ايامي 

يأخي   منديل  هات 

قهريت   فيه  اخبي 

.. وكرسيت  وخبتي 

احط   منديل  هات 

من   فيه خذالين 

اهيل و خالين ..

يكفِي منديل  هات 
 

مخنوقة   اليل  ااّلهات 

ضلوعي.. وبني  حلقي  يف 

دستة   كامن  وهات 

اليل   تكفي  مناديل 

من   هاشلهم 

ظنوين..  و  حيايت 

وهات  وهات 

 .. يجي مت قامش 

واالهات  للدموع 

جاي  عيل  والندم 

واليل فات من  ..

.. وسنيني  أيامي 

اطلب   وبعدها 

 … ابستمتي  تشوف 

أخبار ومقاالت
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    كيف تكون الوقاية؟
كيف يمكن أن تكون الوقاية؟ .. وكيف 

يمكن أن يفيد العالج؟
الواقع أن العلم الحديث قد أعطى أخصائي 
أجزاء  كل  استكشاف  فرصة  العيون 
الشبكية في وقت قصير جداً.. وبالتالي 
التغيرات  اكتشاف  الممكن  من  أصبح 
التي يحتمل أن تهدد سالمة العين وهي 

في مراحلها األولى.
التغيرات  تكون  األحيان  معظم  وفي 
موجودة بالفعل في العين .. ولكن حدوث 
 .. األخرى  قبل  واحدة  في  االنفصال 
وبعد شهور أن حتى سنوات يظهر في 

العين األخرى.
وبذلك يمكن أن نقول إنه من المفيد عمل 
فحص  على قاع العين للتأكد من سالمته.. 
وحتى تتم الوقاية من االنفصال الشبكي 
للمريض أصبحت هناك وسائل ال تحتم 
رقاده.. أو حتى عمل جراحة له ..  من 
هذه الوسائل الكي الضوئي، أو أجهزة 
الليزر .. والكي بالتبريد  العالج بأشعة 
.. وكل هذه األنواع تؤدي نفس الوظيفة 
ولكن افضلها وأكثرها مالءمة هو الكي 

باألرجون ليزر – أو األندوليزر.
فقد ثبت خالل االثنى عشر عاما األخيرة 
أنها أفضل الوسائل ويوجد منها في بالدنا 
أعطت  التي  األجهزة  من  وفير  عدد 
.. ولكن  الحاالت  لمئات  الشفاء  فرصة 

ماذا يفعل الكي؟
لمتآكلة  وا لدقيقة  ا األجزاء  يثبت  نه  إ
الثقوب والتمزقات بسياج متين  ويحيط 
يمنع حدوث االنفصال من هذه األماكن 
وال يوجد أي نوع من المضاعفات لهذا 
العالج. على أساس استخدامه في الوقت 

السليمة. المناسب وبالطريقة 
فإن  الشبكي  االنفصال  حدث  إذا  أما 
تحتاج  الحاالت  من  العظمى  الغالبية 
أنواع  استعمال  يلزم  وهنا  إلى جراحة 
مختلفة من األجهزة للكي منها: العملية 
هنا هي إزالة السائل الزجاجي لمريض 
وإحالله بزيت السلكون أو بغاز بركلورو 
كاربون، ويتم اختيار النوع المناسب من 

الكي حسب طبيعة الحالة.
ويلزم كذلك استعمال خيوط ومواد أخرى 
خاصة تقوم مقام المسائد للشبكية.. وترفع 
نسبة نجاح العالج إلى ما يقرب من 90% 

في معظم الحاالت كما تقلل فترة رباط 
العينين وفترة الرقاد بالسرير.

يمكن  حتى  النصائح  هذه  اآلن  ونقول 
الوقاية من حدوث هذه الحالة:

العين  أما  الطائرة  الذبابة  إذا ظهرت   -
يجب فحصها جيداً

ثم  حالة  لكل  مطلوبة  التامة  الراحة   -
تشخيصها على أنها نزيف بالعين، وهنا 
الحتمال  بدقة  العين  قاع  فحص  يجب 
وجود تمزق شبكي ضمن أسباب النزيف.
لألطفال  خاصة  عناية  توجيه  يجب   -
المصابين بقصر النظر أو من أصيبوا 

بإصابة مباشرة في العين أو الرأس.
عملية  إجراء  في  التأخر  عدم  يجب   -
عالج االنفصال الشبكي فإن ذلك يرفع 
نسبة نجاح العملية ويحفظ مستوى عالياً 

من الشفاء.
أورام العين:

ما هي أورام العين .. ماذا يخفي وراءها؟
الجسم  أعضاء  بقية  مثل  مثلها  العين 
باألورام  لالصابة  معرضة  األخرى 

الخبيئة وهي نوعان:
-1 أولية وثانوية .. واألولية هي الناشئة 

من العين نفسها
-2 أما الثانية فتعني أن الورم األول موجود 

بعضو آخر بالجسم وله عالقة بالعين.
ما هي األورام األولية؟ 

العين  ملحقات  تصيب  األولية  األورام 
لمقلة،  وا لملتحمة،  وا لجفون،  ا مثل: 
وتتركز “رودنت ألتر” الجفون: “القرحة 
الجفن  تصيب  ما  غالباَ  وهي  اآلكالة” 
األسفل بالجزء المجاور لألنف، وأورام 
أورام  أما  بالجفن،  الموجودة  الغدد  في 
الملتحمة فهي تتركز في القرحة اآلكالة 
أيضاً، وفي األورام الملونة وغيرها، في 
حين أن أورام المقلة كثيرة وأهمها نوعان.

ما هي الورم الملون:
ورم ملون تصاب به الطبقة المتوسطة 
للمقلة، ويكثر في المشيمة عنه في الجسم 
الهدبى أو القزحية، ودرجة اإلصابة به 
نادرة جداً لدى األطفال، كما يندر حدوثه 

قبل سن الخمسين.
ما هي أورام الشبكية؟

أما النوع الثاني فتصاب به شبكية العين، 
وهو  الصغار..  بين  شيوعاً  أكثر  وهو 
غالباً خلقي ويظهر إكلينيكياً بين الثانية 

والخامسة .. وتندر اإلصابة به بعد العام 
الخامس من العمر .. وغالباً ما يصيب 

هذا الورم عيناً واحدة.
ما هو العالج؟

لعين  ا م  أورا عالج  أن  لمؤكد  ا من 
ممكن، بل هو سهل وميسور إذا أخذنا 
في االعتبار سرعة عرض الحالة على 
الطبيب المعالج ليسهل عليه تشخيصها 

منذ البداية ووصف العالج المناسب.
ما هو عالج أورام الجفون؟

كالقرحة  مثاًل  الجفون  ألورام  بالنسبة 
فإن  والملتحمة  الغدد  وأورام  اآلكالة، 

العالج يتم عن طريقين:
-1 استئصال الورم نفسه

-2 أو بواسطة العالج الكهربائي
-3 أو بكليهما معاً

-4 وكذلك عن طريق استئصال الجفن 
المصاب

فإذا تم االستئصال أو العالج الكهربائي 
من  شفاؤها  يتم  أن  يمكن  العين  فإن 
لكنه  الطبيعية  لحالتها  وتعود  المرض 
بالنسبة ألورام المقلة وشبكية العين وإلى 
وما  لها  الحاسم  العالج  يظهر  لم  اآلن 
زالت البحوث العلمية تحاول الوصول 
إلى خطوة مهمة في هذا الطريق تخفف 
آالم المصابين بها وتفتح أمامهم أبواب 

األمل والنجاة.
اآلن  حتى  يتم  لم  أنه  المالحظ  ومن 
أن  كما  بها..  اإلصابة  سبب  اكتشاف 
نسبة المصابين بأورام العين في البالد 

العربية نادرة جدا.
أما عن عالج أورام الشبكية ويطلق عليه 
المقلة  باستئصال  فيتم  بالستوما  ريتينو 
كامل وللعلم فإنه يظهر ألهل المريض 
وكأننا ننظر إلى قطة حيث يظهر اللون 

األصفر أو األخضر من عينها.
ما هو الهربس والتوكسوبالزما؟

“الهربس” مرض من األمراض المعدية 
التي قد تصيب العين .. والجراثيم المتسببة 

تدخل تحت مجموعة الفيروسات.
ما أنواع الهربس؟

يوجد عدة أنواع من الهربس ولكن األكثر 
شيوعاً في إصابات العين هو:

ولنا تكملة في العدد القادم

    لحظات شديدة الغموض، ال يعرف 
لكّن  تأتي،  متى  أو  تأتي  كيف  اإلنسان 
إحساساً غامضاً، وحدثاً مبهر يحدث غالًبا 
يجتمع عشاق  الليل حيث  منتصف  عند 
و  الغموض  و  اإلنبهار  حيث  المغامرة 
تحت سفح  مكان  كل  فى  تتجلى  الرهبة 
الجبل أو بأعلى نقطة فى الجبل عليك فقط 
أال تكون وحيًدا انضم إلحدى مجموعات 
راغبي تسلق  الجبال لتبدأ المغامرة فى 
و  أرض مصر  من  المميزة  البقعة  تلك 
التى ناجى فيها هللا موسى النبى  ؛ و لتكن 
مطمئًنا سيكون معك دليلك الخاص ممنوع 
صعود الجبال دونه هو من بدو سيناء و 
األكثر إلماًما بتلك المنطقة الوعرة ؛ كن 
المرشد  فشرح  للمفاجأت  مستعًدا  أيًضا 
األثرية  التاريخية و  المنطقة  تلك  لمعالم 
سيصيبك بالذهول ، و إلضفاء جوا من 
التمييز و الغموض سيطلق المرشد اسم 
لمجموعتك لينادي به عليكم خالل رحلة 
أحًدا  يضل  ال   حتى  والهبوط  الصعود 
لنبدأ  و  أنفاسك  ألتقط  هنا  و  الطريق.. 
المغامرة على وعد باللقاء على قمة الجبل 
في انتظار لحظة شروق الشمس بأشعتها 
الذهبية وهي تغمر سالسل الجبال بنورها.
  اخلع نعليك فى هذه البقعة المقدسة فأنت 
األن على سفح جبل موسى الذى يتيح لك 
رؤية أروع منظر طبيعي بين قمم الجبال 
التي تتلون بألوان مختلفة ،و جواره جبل 

سانت كاترين أعلى قمة فى مصر بلونه 
األخضر و تسكوه بلورات الثلج البيضاء 
، مدينة سانت كاترين بأسرها تتحول إلى 
النقى فى الشتاء، استمتع  اللون األبيض 
بتصوير المناظر الطبيعية الخالبة قبل أن  
تبدأ رحلة النزول التي غالبًا ما تكون أسهل 
، خاللها  يمكنك مشاهدة منازل البدو في 
أحضان الجبال، وأشهرهم قبيلة الجبالية.
المرشد  المغادرة سيصطحبك  وقبيل     
دير  العالم هو  في  دير  أقدم  في  للتجول 
بقالع  يوحى  هو  و  كاترين”  سانت   “
القرون الوسطى، سمي الدير باسم القديسة 
كاترين التي هربت من اإلسكندرية خوًفا 
لها  الروماني  من اضطهاد اإلمبراطور 
العتناقها المسيحية، وعاشت تتعبد في هذه 
المنطقة التي سميت باسمها ، وإن كنت 
من محبى القراءة ستجد ثانى أهم مكتبة 
فى العالم بعد مكتبة الفاتيكان و تضم آالف 
اليونانية  باللغات  األثرية  المخطوطات 
والسريانية والعربية، قد تتفاجأ عندما ترى 
نسخة من وثيقة “العهدة المحمدية” التي 
تعهد فيها الرسول )صلى هللا عليه وسلم( 
، بحماية ساكني الدير في كل زمان عندما 
لجأ إليه المطارنة والرهبان طلًبا للحماية 
فما كان من النبي األكرم إال أن تعهد بذلك 

ملزًما المسلمين بحمايته إلى يوم الدين.
ويعتبر هذا الدير الوحيد في العالم الذي 
يحتضن بين أرجائه مسجد، وهو مسجد 

“الحاكم بأمر هللا” . 
   بالرغم من قصر الرحلة إال أنها ممتعة 
حًقا استرخ قليال قبل التجول فى المدنية 
و   ، التذكارية  البدوية  المنتجات  لشراء 
كنز  فهى  البيوت  بين  التسكع  تنسى  ال 
معمارى و لوحة فنية بديعة تتالحم فيها 
من  بيزنطية  بإطاللة  بالحدائق  البيوت 
القرن الرابع الميالدى، عالوة على ذلك 
هناك تناغم واضح بين الطبيعة والمبانى 
الروحانية التى تتميز بها المنطقة، أعدك 
استطعت  كلما  الرحلة  هذه  أنك ستكرر 
حيث الطبيعة الخالبة التي شهدت أحداث 

تاريخية دينية جعلتها أرض مباركة.
   و إلضفاء مزيد الجمال فى تلك الرقعة 
تنمية شاملة  بعمل  الدولة  قامت  المميزة 
لمنطقة سانت كاترين من خالل مشروع 
“التجلى األعظم” وإنشاء “مزار روحانى” 
المقدس  بالوادى  المحيطة  الجبال  على 
المدينة  مقومات  من  االستفادة  لتعظيم 
الالئقة  مكانتها  فى  و وضعها  السياحية 
التى تستحقها هذه البقعة الطاهرة المقدسة 

من أرض مصر .
   مشروع التجلى األعظم يتضمن حماية 
صحراء سانت كاترين والتنوع البيولوجى 
وعمل بنك جينات للفصائل النادرة والتراث 
الثقافى للبدو وإدراجه فى مخططات التنمية 
واإلدارة وهناك برنامج واضح للحفاظ على 
الجانب  المنطقة كتراث معمارى، ومن 

االجتماعى فإن المشروع يتضمن تحويل 
التراث الثقافى والطبيعى ليؤدى وظيفة فى 
المجتمع  المحيط وتشجيع  المجتمع  حياة 
ومشاركة  التراث  فى  موارد  باستثمار 
القيادات المحلية واألهالى فى كل مراحل 
المشروع ، سيتم الضخ بمشروعات عمالقة 
وإعادة تشغيل مطار سانت كاترين، ليسع 
600 راكب في الساعة، و إنشاء منتجعات 
وفنادق تتماشى مع البيئة الموجودة لسانت 
كاترين، وافتتاح مستشفى على أعلى مستوى 
وممشى سياحي، وطريق جديد بين سانت 
كاترين، والطور وسانت كاترين، وشرم 

الشيخ وغيرها.
بالتزامن  و  الشتاء  بداية فصل  ومع     
فى  العالمى  التسامح  بيوم  احتفاالنا  مع 
16 نوفمبر و الذى تعبر عنه تلك البقعة 
المقدسة حيث تم انعقاد ملتقى للسالم العالمى 
بها  وأيًضا بإنتهاء مؤتمر المناخ الناجح 
السياحة  لتنشيط  الذى كان فرصة هامة 
بأقصى سرعة  نبدأ  أن  المصرية  علينا 
لسانت  كبرى  تسويقية  حملة  فى وضع 
بين  الجديد، خطة تجمع  كاترين بشكلها 
المغامرة،  و  والدينية  الشاطئية  السياحة 
نحن فى انتظار هذا الحدث الجلل و إلى 
ذلك الحين علينا فقط االنتظار و المشاهدة 
فى صمت فكما يقولون الصمت فى حضرة 

الجمال جمال . 

بدء  المصرية ألول مرة عن  الحكومة  أعلنت      
التموين المصرية في  بيع مخزون القمح لدي وزارة 

البورصة السلعية.
وتسعى وزارة التموين في مصر خالل الفترة المقبلة 
لطرح كميات من القمح لديها للبيع عبر منصة بورصة 
للحفاظ على مستوى  المصرية  المطاحن  أمام  السلع 

األسعار  في السوق.
البورصة  التنسيق مع  تم  أنه  التموين  وأعلنت وزارة 
المصرية للسلع لطرح كميات من مخزون القمح عبر 
المنصة بمعدل مرتين كل أسبوع بدءا من األحد المقبل 

27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
إن عمليات  بيان رسمي،  في  التموين  وقالت وزارة 
الطرح األولية ستكون الشهر الجاري بما يمثل إنطالق 

فعليه للبورصة المصرية للسلع.
وأضاف البيان أن ذلك يأتي باالتساق مع سياسة الدولة 
السلع  أسعار  استقرار  لتنظيم األسواق والحفاظ على 

في السوق المصري، خاصة لسلعة القمح التي تأثرت 
أسعارها بسبب الحرب الروسية األوكرانية.

وتابع البيان أن الوزارة توصلت إلى قيام هيئة السلع 
التموينية بطرح كميات من مخزون األقماح للبيع عبر 
بورصة السلع ، ليمثل ذلك االنطالق الفعلي لبورصة 

السلع في مصر.
التموينية  للسلع  العامة  الهيئة  أن  على  البيان  وشدد 
يؤثر على  ال  بما  القمح  لكميات  بائع  ستكون طرف 
القابضة  الشركة  وستكون  االستراتيجي  االحتياطي 

للصوامع ملتزمة بالتسليم.
كان وزير التموين المصري الدكتور على المصيلحي 
قد أكد في وقت سابق أن مخزون القمح في مصر يكفي 
مع  اجتماع  وذلك خالل   ،2023 أبريل/نيسان  حتى 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء 

الدكتور مصطفي مدبولي.
وعرض وزير التموين موقف المخزون االستراتيجي 

بهدف  األساسية  الغذائية  السلع  لجميع  واألرصدة 
تحقيق االستقرار في األسعار خاصة مع حلول شهر 
لشهر  االستعدادات  مناقشة  وتم  المعظم،  رمضان 
رمضان، مؤكًدا أن مخزون القمح يكفي حتى أبريل/
أما  القادم،  الحصاد  بدء موسم  ولحين  القادم،  نيسان 
فبراير/ االحتياطي حتى شهر  فيكفي  للسكر  بالنسبة 
شباط القادم، مشيرا إلى أن الموسم الجديد للسكر يبدأ 

في يناير /كانون الثاني.
ويبلغ حجم استهالك مصر من القمح نحو 18 مليون 
طن سنوًيا، مع إنتاجية تصل إلى 10 مليون فدان، فيما 

يتم استيراد باقي االحتياجات من الخارج.
وعلق الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب الخبير االقتصادي 
القمح  التموين بطرح كميات من  على خطوة وزارة 
للبيع عبر بورصة السلع قائاًل: خطوة جيدة نحو الحفاظ 
على مستوى أسعار الخبز السياحي وبعض السلع التي 
يدخل في مكوناتها القمح مثل المكرونة، موضحاً أن 

من  أقل  إنتاجية  بطاقة  تعمل  كانت  الشركات  بعض 
الطبيعي الفترة الماضية.

وأضاف أن القرار سيساهم في زيادة معدالت التشغيل 
في المطاحن وبعض المصانع، في الوقت نفسه يعزز 

استقرار السوق.
وفسر عبدالمطلب الخطوة بأنها تفعيل لبورصة السلع 
التي من شأنها توفير المنتجات والسلع بأسعار مناسبة 

للتشغيل وبالتالي الحفاظ على استقرار األسعار.
من جانبه، قال أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي 
معتمدة  منشأة   22 لديها  إن مصر  الزراعة  بوزارة 
وأوكرانيا،  الهند وروسيا  من  القمح  استيراد  يمكنها 
مؤكًدا أن الهند أحد أهم األسواق البديلة وقت الحرب 

الروسية األوكرانية.
وأضاف أن الرقعة الزراعية تنتج نحو 8 ماليين طن 
قمح، والحكومة استهدفت خالل العام الحالي 10 ماليين 

طن، وتستورد الدولة نحو %66 من احتياجاتها.

    عاش الشقيقان صابر وصبحي  في 
مدينة أسيوط عاصمة الصعيد ، لم يبخل 
عليهما والدهما في نفقات التعليم رغم ضيق 
ذات اليد ، تخرج صابر من كلية الطب ، 
ونال صبحي إجازة الحقوق ، إجتاز صابر 
سنة اإلمتياز وعين في مستشفي حكومي 
في مدينة نائية بالقرب من صحراء أسيوط 
يشغل وظيفة  أن  ولم يرضي صبحي   ،
التدرب في   لها ، وفضل  حكومية رشح 
مكتب محامي معروف بأسيوط .. مرت 
األيام بوتيرة بطيئة ، بال أمل في تحسن 
الذي ال يكاد يغطي مصاريفهما  دخلهما 
المال  من  قدر  أي  توفير  عن  ناهيك   ،
لمجرد التفكير في الزواج وتكوين أسرة 
.. وللعمل علي تحسين دخلهما ، إلتحق 
صابر بعيادة تعمل في تخصصات مختلفة 
يديرها طبيب معروف ، علي أن يستقبل 
في  فقط  مرتين  في تخصصه  المرضي 
األسبوع ، إلتاحة الوقت لغيره من الزمالء 
أن يعملوا ، بينما إختار أخيه صبحي أن 
يفتتح مكتباً مستقاًل للمحاماه معتمداً علي 
عمله  من  إكتسبها  التي  الكبيرة  خبرته 
المحامي المعروف .. وبالرغم من  لدي 
مشاغلهما وإرتباطات أعمالهما ، حرص 
الشقيقان علي اإلحتفاظ بعالقتهما الوطيدة 
مع والديهما ، فكانا يقضيان معهما وقتاً 
ليس بالقليل .. وهكذا سارت بهما الحياة 

إلي أن حدث ما لم يكن في الحسبان ..
فذات يوم زار عميل من عمالء صبحي 
المحامى مكتبه ، وكان رجل أعمال متقدم 
في العمر ، وكان علي عالقة وثيقة بصبحي 
، وكان أعزب  ويعمل منفرداً في مكتبه ، 
قال لصبحي :- يعلم هللا أني إخترتك لتكون 
كاتماً ألسراري ومن يحافظ علي مصالحي 
، وقد جئت لك اليوم ومعي هذه الحقيبة 
 ، نقداً  الجنيهات  وبها خمسة ماليين من 
كنت احتفظ بهذا المبلغ دائماً في منزلي 
وال أودعه في البنك الذي به حسابي ألني 
أحتاج دائماً لسيولة نقدية لسداد متطلبات 
تجارتي ، وتعاقداتي .. سأله صبحي :- وماذا 
تطلب مني إلقدمه لك؟ - أطلب منك أن 
تحتفظ بهذه الحقيبة في مكان آمن عندك 
أجري  ريثما   ، الزمن  من  لمدة قصيرة 
المفتوح  القلب  في  جراحية  عملية  فيه 
النقاهة ، وسأدفع لك  فترة  تنتهي  وحتي 
بهذه  فيه  الف جنيها عن كل يوم تحتفظ 
الوديعة طرفك .. وافق صبحي بعد تردد 
علي طلب العميل مع وعد بزيارته يوم 
الجراحة واأليام التالية خالل فترة النقاهة 
.. نجحت الجراحة ولكن حالة الرجل كانت 
حرجة مما إستدعي نقله للعناية المركزة ، 
ثم تدهورت  حالته أكثر ، ولم يمضي سوي 
ستة أيام من تاريخ الجراحة حتي فاضت 
أخيه صابر  تولي صبحي مع   .. روحه 
إستخراج شهادة الوفاه وتم الدفن .. الحظ 

صبحي أنه لم يتواجد في الجنازة  أحد من 
أقارب الرجل أو معارفه ، فتولي صبحي 
إصدار إعالم وراثة .. إستدعي صبحي 
أخيه صابر وقال له :- مضي اكثر من 
شهر علي صدور إعالم الوراثة ولم يتقدم 
أحد للقيد فيه . لكن إدعي رجل أعمال كان 
يتعامل مع الفقيد أنه أقرضه سبعة ماليين 
دوالر أمريكي لإلشتراك معه في عملية 
إستيراد قطع غيار سيارات وقدم إيصال 
إستالم المبلغ ، وعند إطالعي عليه ساورني 
وعندما   ، الفقيد  توقيع  في صحة  الشك 
صارحته بشكي ثار وهدد بإبالغ الشرطة 
.. ساد الوجوم وجه الشقيقين ورفع صبحي 
عينه إلي أخيه وقال له :- بماذا تنصحني 
ألفعل وقد ترك الفقيد هذه األمانة في عنقي 
، وها هم اللصوص يحومون ويتربصون 
بتركته ، رد صابر:- أري ان من الواجب 
الحفاظ علي أموال الفقيد الذي وثق فيك ، 
ويجب أن نتصرف بسرعة قبل ان يتحرك 
رجال الشرطة ويتم التحفظ علي أمواله ، 
سأل صبحي شقيقه :- وأين نضع كل هذه  
األموال ؟ قال صابر:- سنشتري بها سبائك 
ذهب وانا أعلم مكان لخبيئة في الصحراء 
ال يمكن للشرطة الوصول اليها - وكيف 
تستدل انت عليها ؟ - إنها حفرة في قمة 
تل مرتفع علي بعد500 متر من الطريق 
ونحن  كنا   ، اسيوط  الصحراوي شرق 
طلبه في المدرسة الثانويه نقوم برحالت 
للكشافة في منطقة هذا التل المهجور .. 
قام صبحي مع أخيه بشراء سبائك الذهب 
ووضعاها في حقيبة مصفحة وذهبا لموقع 
التل ، كان التل كما وصفه صابر مهجوراً 
تماماً وفي قمته حفرة مستطيلة عمقها متر 
ونصف ، حفر الشقيقان في رمال الحفرة 
ووضعا  أمتار  ثالثة  إلي  العمق  ليصل 
بالرمال  ثم  باالحجار  الحقيبة وغطياها 
حتي العمق السابق وهو متر ونصف ، 
وبعدئذ غادرا المكان وعادا لمسكنهما .. 
مضت عدة أيام وتحققت مخاوفهما ، إذ 
إقراضه  الذي إدعي  أبلغ رجل األعمال 
واتهم   ، الشرطة  بالدوالر  نقودا  للفقيد 
الشقيقين باإلستيالء علي أموال الفقيد .. 
اللذان  الشقيقين  بإستدعاء  النيابة  أمرت 
أنكرا حيازتهما إلي من نقود الفقيد ، ونفيا 
تبديدهما إلمواله .. طلب وكيل النيابة من 
المباحث تفتيش أصول وممتلكات  إدارة 
الشقيقين والفقيد والحجز علي أرصدتهم 
في البنك .. وإزاء إنكار األخوين اإلستيالء 
علي أموال المتوفي ، تمت محاكمتهما بتهمة 
تبديد أموال الفقيد ، وحكم عليهما بالحبس 
لمدة ثالثة سنوات .. قضي الشقيقان أسوأ 
أيام حياتهما في السجن ، ما بين المعاملة 
القاسية للحرس والتنمر المستمر من  باقي 
أيام عجاف علي  فيها  النزالء ، وتحمال 
أمل أن يناال المكافأة حال اإلفراج عنهما 

.. أخيراً تم أإلفرج قبل إنتهاء مدة السجن 
وذلك لحسن السير والسلوك .. لقد إستوفي 
الشقيقين ،  المجتمع والقانون حقهما من 
ودفعا في المقابل أفضل سنوات عمرهما 
بين قضبان السجن . في اليوم التالي ،اسرع 
الشقيقان إلي موقع التل ، وكانت المفاجأة 
مهجور  من  المكان  تغير  لقد   ، الكبري 
تماماً ، إلي مكان يمتلئ بمحالت الحمص 
والحلوي والسمسمية والمقاهي والمطاعم 
الرملي من  الطريق  المقامة علي طول 
التل !!   الطريق الصحراوي وحتي قمة 
، جلسا مشدوهين علي مقعدين في محل 
مشروبات وسأال صاحب المحل عن تفسير 
لما يشاهدانه ، أجاب الرجل ضاحكاً :- أال 
تعلمان شيئاً عن المكان الذي جئتما اليه 
الشيخ  أنتم في حضرة ضريح  ؟ عموماً 
مبروك الذي له كرامات كثيرة ال تحصي  
منذ  المغرب  إلي مصر من بالد  ، جاء 
عامين وإختار أن يعتكف في حجرة خشبية 
بناها أعلي التل وإشتهر بعالج المرضي 
ومن ال تنجب ومن يشكو من قلة الرزق 
وغيرها من الطلبات وكان يعيش هو وتلميذه 
علي ما يضعه الزوار في صندوق النذور 
وعلي هداياهم من أطعمة ومشروبات .. 
ولم يعيش في مكانه علي التل سوي عام 
بعدها ودفن في  ، توفي  أسابيع  وبضعة 
علي  بناء  التل  أعلي  الموجودة  الحفرة 
طلبه ، سأله صابر :- وهل يمكننا زيارة 
الضريح اآلن ؟ - ال فمواعيد الزيارة تبدأ 
من التاسعه صباحاً ويغلق باب الضريح 
في الساعة السادسة بعد الظهر ..في صباح 
اليوم التالي صعد الشقيقان علي الطريق 
الضريح  إلي  والمؤدي  تم رصفه  الذي 
،وعندما إقتربا منه اصابهما الذهول مما 
شاهداه ، فقد كان بناءاً ضخماً من الطوب 
األسمنتي وجدرانه مغطاه بمالط بني لونه 
جذاب، ورصفت األرضية بالبورسولين 
، بينما كان باب الضريح الحديدي مزود 
بسلسلة حديدية وقفل كبير ، أما الضريح 
نفسه فقد كان مغطي برخام أبيض ، مما 
أضفي عليه وقار ورهبه .. أثناء عودتهما 
من الزيارة ، قال صبحي ألخيه صابر:- 
إن  ؟  الضخم  البناء  هذا  من  نحن  أين 
جدرانه وارضياته من الخرسانة وبالط 
الدخول  باب  ناهيك عن   ، البورسولين 
 ، حديدية  بسلسلة  يقفل  الذي  الحديدي 
الذي  المسلح  الضريح  هذا غير حارس 
الليل ، ربما  يرافقه كلب حراسة طوال 
لحراسة صندوق النذور الكبير والمتخم 
كل  علي  نتغلب  أن  لنا  فكيف   ، بالنقود 
؟   الخبيئة  إلي  لنصل  الصعوبات  هذه 
قضاها  التي  الليلة  طوال  ينم صابر  لم 
بعينيه  يبحلق  كان   ، بأسيوط  الفندق  في 
في ظالم الحجرة يبحث عن حل .. مع 
كتف  علي  الشمس ربت صابر  شروق 

أخيه طالباًمنه أن يرافقه لزيارة الضريح 
!!..هناك إستمر في الطواف خارج مبني 
الضريح حتي توقف أمام محل للحلويات 
مبني بالطوب وطلب من صاحبه تأجير 
المحل كاماًل بالبضاعة ، وافق صاحب 
 ، فيه  مغالي  بسعر  تأجيره  علي  المحل 
خاصة أن حركة البيع بطيئة كون المحل 
موجود خلف بناء الضريح .. في رحلة 
العودة للفندق شرح صابر خطه توصل 
لها لينفذاها معاً فقط وبدون علم أي شخص 
آخر .. قال صابر:- سنحفر في أرضية 
المحل بئراً  عمقه ثالثة أمتار ثم نستمر 
المدفن  مكان  إتجاه  في  أفقياً  الحفر  في 
لمسافة سنقدرها علي الطبيعة ، وعندما 
نصل اليه ، نكون قد وصلنا للحقيبه إذا 
حفرنا مسافة متر ونصف رأسياً ألعلي 
إنها  بقوله:-  ذلك  .. عقب صبحي علي 
خطة ذكية نتخطي فيها جميع المعوقات 
أسفلها  التعامل  يتم  فوق األرض ،ولكن 
، ويلزمنا لتحقيق ذلك جاروفين ومقطفين 
لجمع نواتج الحفر والواح خشبيه لتقوية 
جوانب النفق األفقي واسطوانات اكسجين 
، ويتم  للقياس وكشافين إضاءة  وشريط 
الحفر ونقل الرمال لياًل لعدم جذب األنظار، 
قال صابر:- ومن حسن حظنا أن أرضية  
محل الحلوي من الواح الخشب وسنحتاج 
اليها لبناء النفق .. هيا لنبدأ من اآلن .. تم 
الحقيبة  بنجاح وعثرا علي  الخطة  تنفيذ 
المخبأه بعد ثمانية أيام من الحفر الليلي .. 
في منزلهما جلسا يتفرسان طوياًل السبائك 
للنفس،  لحظة مصارحه  ، وفي  الذهبيه 
أدركا إنه ال حق لهما في هذه السبائك !!  
والتي  السبائك  قيمة  يجب صرف  وإنه 
تضاعفت قيمتها عدة مرات لتصبح بضع 
عشرات من ماليين الجنيهات في مشروع 
المجتمعات  لخدمة  بإنشائه  حلما  طالما 
قاما بشراء قطعة من األرض   ، الفقيرة 
علي الطريق الصحراوي بالقرب من التل 
المقام فيه الضريح وحصال علي الموافقات 
الالزمة إلقامة منطقة خدمات بسعر التكلفة 
، تشمل مستشفي به تخصصات مختلفة 
ومدرسة ابتدائية وورشة إصالح سيارات 
تقام علي الطريق السريع ، أنفقا فيها قيمة 
السبائك بالكامل، باإلضافة إلي ما أعلناه 
في وسائل اإلعالن عن قبول التبرعات 
في   .. المشروع  إستكمال  في  للمساهمة 
اقل من ثالثة سنوات إكتمل العمل وتولي 
الدكتور صابر اإلشراف علي المستشفي 
الذي إكتسب شهرة كبيرة في مصر. كما 
تولي صبحي المحامي اإلشراف علي باقي 

خدمات المشروع ..
العجيب في األمر والذي يثير الدهشه ، 
هو مواظبة صابر وصبحي علي زيارة 
ضريح الشيخ مبروك ، ووضع ما تيسر 

معهما في صندوق النذور !!!

شعر: 
صباح غريب

شعر : 
عباس شعبان

كن فى حضرة الوادى المقدس 

الخبيئـــة ...

الصداع وعيون األطفال

بين نابلس جبل النار 
وبين األحرار في جنين 

قد  بزغ فجر 
طال انتظاره 

وأصبح لِأْلُْسِد عرين 
يبشر بفتح من هللا 

ونصر مبين 
هذا شعب عرفه الغزاة 

العابرين 
حقيقة يدركها 
اللعين  المحتل 
فهذا  شعب 
لَِحًقِه مطالب 
ولن يستكين

في بالد
باركها هللا 
  إسمها 
فلسطين 

بين نابلس جبل النار 
وبين األحرار 

في جنين 
قد بزغ فجُر 
طال انتظاره 

وأصبح لِأْلُْسِد  عرين 

بقلم :  نعمة هللا رياض

بقلم :  چاكلين جرجس 
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لقمة  رغيف العيش  
اللي  غموسها الذل
حبست كتير أبدان 
من غير جدار تنذل 

والقلب رافض رجوع 
عن سكته لو ضل

حتضيع حدود الكون 
والفكر كاد  ينشل
حريتك دي حياة 

قوم اعدل الموازين 
مش كلمتين في كتاب 
أو أسم في الجرانين
متخافش هي حياة

وكلنا مفارقين
ارفع بقي الِهمة 

طول عمرنا مطاطيين
أواقفل الموضوع 
ملعون أبو خالك

مهما تكون موجوع
مكتوب علي  بطاقتك
اسم البعيد جربوع

بين نابلس جبل النار 
رغيف الذل

بقلم: الدكتور عبد العليم محمود

 مصر تطرح القمح يف البورصة السلعية األحد
يوسف زمكحل   همسـات

ألنه  اليكذب  الذي  الوحيد  الرجل  هو  األعزب 
بال زوجة!

أسرع وسائل اإلنتشار بعد المرأة هو اإلنترنت 
والتلفزيون

ضعف المرأة يكمن في قلبها وهذا سر جمالها
ال  والرجل  خانها  رجل  أول  تنسى  ال  المرأة 

ينسى أول إمرأة أحبها
من  الدنيا  في  ما  كل  تجد  المرأة  شفتي  على 

سم وعسل

بعد القلوب تنام وتصحو بعد فوات األوان
كن قوياً في حبك وال تكن ضعيفاً

ال تحب قلب ال يملك سيادته
الحب يفتح كل األبواب المغلقة )السيد المسيح(
من كلماتي : معرفش إزاي في غفلة .. خطفت 
قلبي عندها .. ولما ناديت عليه .. لقيته حاضن 
قلبها ..بيشتكليه قسوة حبيبي .. ومرار عذابي 
في بعدها .. ما أنا أصلي بحبها .. بحبها بحبها 

بحبها .
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9 نصائح لتهدئة العقل وطرد التوتر في ظل إيقاع الحياة السريع 

اكتشفي أعراض السرطان الستة التي لم تسمعي بها من قبل

فوائد خبز القمح الكامل.. قد لا تعرفين أهميتها الصحية البالغة 

طرق سهلة لتبييض الأسنان ببساطة.. تمتعى 
بابتسامة مشرقة

مجموعة شانيل التحضيرية لربيع 2023

الغذائية  العناصر  العديد من  الليمون على  يحتوي     
بالبشرة من خالل إضافة بعض  العناية  في  تساعد  التي 
التقرير،  لهذا نستعرض في  الطبيعية األخرى،  المكونات 
لما  بالبشرة، وفقاً  للعناية  الليمون  وصفات طبيعية من 

.”treehugger“ ذكره موقع
وصفة الليمون لعالج أثر حب الشباب

للبكتيريا،  الليمون على خصائص مضادة  يحتوى عصير 
لذلك يساعد في عالج أثر حب الشباب من خالل تحضير 
4/1 كوب عصير ليمون طازج مع 4/1 كوب ماء و1 /2 
العسل،  كبيرة من  ملعقة  )مقشر(، ونصف  كوب شوفان 
ثم خلط جميع المكونات في وعاء وتدليك البشرة بالخليط 

لمدة 30 ثانية، ثم غسل البشرة بالماء الدافئ.
وصفة الليمون لترطيب البشرة:

وتهدئة  التورم  وتقليل  ترطيب  والخيار على  الليمون  بين  الجمع  يساعد 
الليمون ونصف  كبيرتين من عصير  ملعقتين  البشرة، من خالل خلط 
ثم غمس قطعة  البارد،  الماء  أكواب من   3 الخيار و  كوب من شرائح 
البشرة  ثم غسل  دقائق  لعدة  بها وتركها  البشرة  الخليط ومسح  في  قطن 

بالماء، مع حفظ الخليط في الثالجة لمدة تصل إلى أسبوع.
وصفة الليمون لتقشير البشرة:

البشرة، وعند خلطه مع مكونات  تفتيح وتقشير  الليمون في  يساعد 

يفضل  البشرة حساسة  كانت  إذا  التقشير، وفى حالة  في  يساعد  أخرى 
بالملح، ولتحضير الوصفة ينصح بمزج 1 ليمون ، و  الليمون  استبدال 
بالماء  الوجه  ثم غسل  لوز،  ، و 2/1 كوب زيت  1 كوب ملح كوشير 
البشرة  الخليط وفركه بحركات دائرية لطيفة، ثم غسل  الدافئ، ووضع 

بالماء وتجفيفها.
وصفة الليمون لتفتيح البشرة:

البشرة من خالل دمجه مع 3 رشات  تفتيح  في  الليمون  يساعد عصير 
يعمل على  الذى  والزبادي  االلتهاب  تقليل  في  يساعد  الذى  الكركم  من 
ترطيب البشرة خاصة بعد تعرضها لحروق الشمس، وترك الخليط لعدة 

دقائق ثم غسل البشرة بالماء.

   من إمارة موناكو المتوسطيّة، استوحت Virginie Viard المديرة اإلبداعيّة 
لدار Chanel مجموعة Cruise 2023، حيث امتزجت أجواء الرياضة وسباق 

السيّارات واليخوت، في إطالالت مريحة شبابيّة مع رفاهية موناكو المعهودة. 
المجموعة أن ترّكز بشكل خاّص على جيل  للدار في هذه  المديرة اإلبداعيّة  أرادت 
الشباب الذي يبحث عن تنسيق إطالالت انسيابيّة، مالئمة للحياة اليوميّة وتؤّمن الراحة 
المطلقة، فقدّمت إطالالت عمليّة مستوحاة من سباق الفورموال 1 الذي يقام في موناكو، 
ابتكاراتها. تجدين في هذه  الذي عّودتنا عليه في  الكالسيكّي  التألّق  تتخلّى عن  دون أن 
بنقوش األزهار،  المزيّنة  الفضفاضة والقصيرة  الطويلة  الفساتين  إلى  المجموعة، إضافة 
التويد أو من الحرير، السترات المزيّنة بنقشة المربّعات المستوحاة من  الجمبسوت األبيض واألحمر والجمبسوت الاّلمع من 
أعالم الفورموال 1 والتي زيّنت أيضاً الفساتين بأقمشتها الناعمة والخفيفة، كما تضّم المجموعة قمصاناً قطنيّة مطّرزة أو مزيّنة 

باألزهار والشورت األبيض القصير مع التوب المزيّنة بنقشة المربّعات باللونين األبيض واألسود والجيليه األحمر.  كذلك، لم 
تستوحِ Viard من سباق سيارات الفورموال 1 فقط، إنّما أيضاً من سباقات اليخوت ومن مالبس العبي كرة المضرب. استوحيت 
 Côte في المنطقة، هو الذي أمضى آخر أيّامه فيها. عرضت المجموعة في Karl Lagerfeld المجموعة أيضاً من ذكريات
d’Azur بكّل ما فيها من مناظر طبيعيّة خاّلبة. فما قد يعكس أسلوب عيش أجمل الوجهات السياحيّة المتوسطيّة بشكل أفضل 
من هذه المجموعة المفعمة بالحيويّة واأللوان! خصوصاً أّن Viard  تعتبر موناكو »كتلة من المشاعر واألحاسيس«. لذلك، ال 
 Caroline De واألميرة Grace Kelly تخلو المجموعة من الحنين إلى الماضي، فتعيد إلى أذهاننا صور األميرة الراحلة

 ...Monaco
تنّوعت أقمشة المجموعة بين التويد الذي يعتبر الخامة األيقونيّة لدار Chanel، إضافة إلى الكريب، الترتر الزهرّي، الدانتيل 
والحرير. وقد برزت فيها طبعات المربّعات ونقوش األزهار على الفساتين، إضافة إلى رمز الدار المطّرز على القطع التي 

صّممت على لوحة ألوان زاهية، كاألزرق، األحمر، الزهرّي، األبيض، األسود، الكحلّي والذهبّي.  

تكتمل من دون األكسسوارات  كيف لمجموعة مماثلة أن 
المميّزة؟ لقد أبدعت Viard في تقديم أكسسوارات مكّملة، 

الهندسيّة، منها بشكل مضرب  كالحقائب ذات األشكال 
التنس ومجوهرات جريئة من أساور، أقراط وقالدات تحمل 

إلى خوذات  إلى محافظ صغيرة، وصوالً  الدار، إضافة  شعار 
أّي  لتتّوج  بعناية،  الناريّة. صّممت األكسسوارات  الدّراجات 

إطاللة بلمسة شابّة وعصرية. أتت القبّعات المزيّنة بعالمة الدار، 
إلى  بالكامل  العرض  وتنقل  لمسة مميّزة على اإلطالالت  لتضفي 

أجواء السباقات والرياضة. 

  تعلّمي فن اإلبطاء
أمر  إنه  تفعلين كل شيء بسرعة، على عجل، وكأن هناك حالة طارئة! 
مرهق للغاية. العالج: أجبري نفسك على إبطاء كل إيماءة وحركة، والقيام 
للغاية. يمكنك تكرارها بمجرد  بذلك ببطء. تجربة مدهشة ولكنها ممتعة 

بالتوتر: توقفي عن فعل شيئين في وقت واحد، مثل  أن تشعري 
إفراغ محتويات الغسالة أثناء تدفق القهوة. بدالً من ذلك راقبي نزول 
القهوة، استنشقي رائحتها، أغلقي عينيك لبضع لحظات.. خذي الوقت 

لتذوق اللحظة.
امنحي نفسك بعض الوقت

خذي حماماً طويالً، ثم ضعي طالء األظافر واتركيه يجف، 
واحصلي على مقشر لكامل الجسم وقناع، إذ نادراً ما تأخذين الوقت 
القيام بذلك، لمزيد من  أثناء  بالموسيقى  لنفسك. حاولي االستمتاع 

الرفاهية، وال تنظري إلى الساعة.
حرري جدولك

غالباً ما تفيض جداول عطالت نهاية األسبوع والعطالت بقدر جداول 
أسابيع العمل. كما لو كنا خائفين من الفراغ أو الملل وكان علينا أن 
نثبت أننا كنا نشيطين - حتى مفرطي النشاط - وأننا لم نضيع وقتنا. 

توقفي، وقومي بتفريغ جدول أعمالك؛ فالفكرة من ذلك هي االستفادة من 
للعيش  الطويلة )حتى أليام كاملة( حيث ال يوجد شيء مبرمج  اللحظات 
دون ضغوط أو قيود: التسكع في البيجامات، ومشاهدة التلفاز مع األطفال، 

وحل الكلمات المتقاطعة أو أخذ قيلولة...
افصلي نفسك عن العالم الخارجي

أو تصفح اإلنترنت  اليوم،  إليك على مدار 24 ساعة في  الوصول  يمكن 
على الشاطئ، أو في السرير أو في المرحاض.. االتصال المفرط يرهق 

)نصف  فشيئاً  إلى استراحة. اعملي على ذلك شيئاً  اإلنسان. هناك حاجة 
ليوم كامل تقضينه  إلى فصل نفسك  اليوم، ساعة...(، لتصلي  ساعة في 
خارج الشبكات االجتماعية، ال تضطرين فيه إلى مراجعة رسائل بريدك 
اإللكتروني، وتضعين هاتفك جانباً. هذا األمر يساعدك على طرد التوتر 

وتهدئة العقل.
ماطلي ببعض األمور

النفس  الباحث في علم  المهام. يحذر  لتنفيذ بعض  ماطلي أو خذي وقتك 
القيام بكل  األمريكي كوري بوتس مما يسميه »االستباق« )الرغبة في 
شيء على الفور(، والذي يخفي الميل إلى االندفاع، فقط من أجل تخفيف 
اكتشفي  من ذلك،  بشكل خاطئ. بدالً  بالضغط والنجاح، وأحياناً  الشعور 
متعة المماطلة، إنها ليست مسألة التخلي عن كل شيء، بل هي تمييز المهم 

والعاجل عن الباقي، وإسقاط ما ال لزوم له؛ لالستمتاع بالحياة.
اكتشفي الصمت

لتناول اإلفطار في هدوء تاّم، أو الذهاب في نزهة على  االستيقاظ مبكراً 
األقدام أو البقاء في المنزل ليوم واحد بدون هاتف: إن فرض الصمت على 
نفسك لبضع ساعات هو تجربة ممتعة لإلبطاء والتراجع. إنه مريح 

للعقل والجسم.
تجولي بال هدف

أو توقيت: تنزهي حسب  المشي، بدون هدف  اكتشاف متعة  أعيدي 
حالتك المزاجية، العبي دور السائح واسلكي الطرق الجانبية، ارفعي 
افتحي عينيك وأذنيك... من  المباني،  أو  السماء  إلى  لتنظري  أنفك 
الرائع إعادة اكتشاف مدينتك ومنطقتك واكتشاف عدد من المفاجآت 

التي غالباً ما تفوتك.
اصنعي أشياء بيديِك

الحياكة أو التطريز، هذه األنشطة اليدوية هي اتجاه قوي في »الحياة 
البطيئة«. في الوقت نفسه، تعتبر مضادة للتوتر، وهي تحتاج فقط إلى 
االهتمام )الذي يحرك العقل، والذي يتجنّب بعد ذلك اجترار األفكار(، 

ويُلزمك بترك هاتفك المحمول جانباً، ويعلمك الصبر..
خذي الوقت الكافي للطهي في المنزل

أو اختبار وصفة  الطازجة، أو طهي يخنة الخضروات  البازالء  قصف 
جديدة من الحلوى، أو خبز الخبز بنفسك: يتطلب الطهي االنتباه والهدوء 
بأنه لحظة  الطهي  إلى  النظر  الذهنية«. حاولي  والصبر وحتى »اليقظة 
مفروضاً  من أن يكون عمالً روتينياً  الحواس، بدالً  لالسترخاء ولمتعة 
عليِك. وسوف تسعدين كثيراً عند الجلوس إلى الطاولة وتذوق ما صنعت 

يداِك.

  فقدان الوزن غير المبرر، والتعب الشديد، واأللم الجديد 
المطول الذي ال يزول أو حتى الدم في البول والبراز .. هذه 
للكثيرين.  للسرطان معروفة )بشكل عام(  المثيرة  العالمات 
ومع ذلك، يظل من المستحيل معرفة جميع األعراض 
المصاحبة للسرطان ألنَّ عددها مرتفع جداً، وليس من السهل 
بحيث ال  البعض خفيفاً جداً  إذ قد يكون  اكتشافها جميعها، 

تاُلحظ.
اكتشفي في اآلتي 6 أعراضاً غير معروفة للسرطان:

أنواع السرطان تفوق الـ200!
العديد من  »هناك أكثر من 200 نوع من السرطان مع 
األعراض المحتملة المختلفة. من المستحيل معرفتها جميعاً، 
إذا  المهم الحصول على نصيحة طبيبك  السبب من  ولهذا 
بالنسبة لك أو ال تختفي«،  الحظِت أي شيء غير طبيعي 

تقول كارين بيتس، رئيسة قسم المعلومات الصحية في مركز 
أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

- تغير لون وشكل األظافر
يمكن أن يخبرك لون وشكل أظافرك عن حالتك الصحية. في 
الواقع، يمكن أن يكون التغيير في الشكل مقدمة لسرطان الرئة 
بينما يمكن أن تكون األظافر الشاحبة مرتبطة بسرطان الكبد. 
يمكن أن تكون الخطوط الزرقاء أو البنية أو السوداء عالمة 
على اإلصابة بسرطان الجلد، وبشكل أكثر تحديداً على الورم 
الميالنيني تحت اللسان، وهو شكل نادر يمثل أقل من 1% من 

األورام الميالنينية لدى األشخاص ذوي البشرة الفاتحة.
- التعرق المفرط

في حين أنه من الطبيعي تماماً التعرق في الطقس الحار، أو 
بالحمى،  الرياضة، أو عندما تكونين مصابة  أثناء ممارسة 

بما في  بالسرطان،  إلى اإلصابة  قد يشير  الليلي  التعرق  فإنَّ 
ذلك سرطان الغدد الليمفاوية الالهودجكين، أو سرطان الغدد 
اللوكيميا، أو سرطان  أو  السرطانية،  أو األورام  الليمفاوية، 
الحدوث  نادر  العارض  الكبد. هذا  العظام أو حتى سرطان 
انقطاع  الهرمون مثل  التغييرات في مستويات  إلى  ويُعزى 

الطمث.
- سماع بعض األصوات

يمكن أن تكون أورام الدماغ - السرطانية أو الحميدة - مسؤولة 
السمعية مثل األصوات. يمكن أن تحدث هذه  الهلوسة  عن 
الفص الصدغي، وهو جزء  يقع في  الورم  إذا كان  الظاهرة 
يعالج الصوت واللغة والذاكرة. يمكن أن تكون  الذي  الدماغ 
العقلية  الهلوسة أيضاً عالمة على اضطراب في الصحة 

ويوصى بشدّة باستشارة الطبيب.

- البراز العائم
يمكن أن يكون البراز العائم من أعراض سرطان البنكرياس، 
خاصةً ألن أورام البنكرياس تسدُّ قنوات البنكرياس، وتوقف 
الدهنية.  ر األطعمة  تكّسِ التي  إطالق اإلنزيمات والصفراء 
ويطفو. لكن احذري، فهذه  البراز دهنياً جداً  لذلك يصبح 
بالضرورة عالمة على اإلصابة بسرطان  ليست  األعراض 
إلى وجود مرض االضطرابات  البنكرياس وقد تشير أيضاً 

الهضمية أو التليف الكيسي.
- فقدان االهتمام بأي هواية

المفاجئ بهواية اعتدت على حبها  قد يكون فقدان االهتمام 
الدماغ. في دراسة أجراها  عالمة على اإلصابة بسرطان 
King›s College London، قال مرضى  باحثون في 
بعالقاتهم ووظائفهم  إنهم ال يهتمون كثيراً  الدماغ  سرطان 

وهواياتهم. حتى شخص واحد 
من كل ثالثة مصابين بسرطان 
الدماغ قد يغيّر شخصيته. يمكن أن 
تحدث مثل هذه الظاهرة عند الفص 
الدماغ  الجبهي، وهي منطقة من 

م المشاعر والشخصية. تنّظِ
- الشعور بالدوار والخراقة

التوازن، سقوط األشياء..  فقدان 
إلى  الخراقة قد تشير  في حين أن 
أنها قد تكون أيضاً  الخرف، إال 
الدماغ،  عالمة تحذير لسرطان 
الورم على جذع  إذا تشكل  خاصة 

الشوكي. من  بالحبل  الدماغ  الذي يربط  الجزء  الدماغ، وهو 
لهذه  يمكن  الجسم،  وبقية  الدماغ  بين  خالل قطع االتصال 
تتداخل مع طريقة  أو  أخرق  األورام أن تجعل منك شخصاً 

المشي لديك.

  كان األسالف على مّرِ السنين 
يعتمدون على القمح الكامل بوصفه غذاًء 
أساسياً ألفراد األسرة. والقمح ومنتجاته 
الغذائيَّة شهرة  العناصر  أكثر  يُعتبر أحد 

في العالم؛ حيث ال يخلو أي منزل منه.
والقمح الكامل يمتاز باحتوائه على 
الفيتامين »إي -E«، ومجموعة كبيرة 
 B2و B1 :مثل« B الفيتامين بي  من 
الفوليك«،  وB6 وB3 وB9 أو حمض 
باأللياف والمعادن،  إلى غناه  باإلضافة 
الحديد، والكالسيوم، والمغنيسيوم،  مثل: 

والفوسفور والبوتاسيوم.
أبرز فوائد خبز القمح الكامل الصحية، 

في السطور اآلتية.
- السيطرة على الجوع

الكامل على نسبة  القمح  يحتوي خبز 
التي تؤدي  الغذائية  عالية من األلياف 
في الجسم، وتساعد في  دوراً مهماً 

بالجوع بفضل  السيطرة على الشعور 
قدرتها على تعزيز الشعور بالشبع 

بسرعة ولوقت أطول.
- محاربة مشكلة اإلمساك

تليين  الكامل يساعد في  القمح  إن خبز 
مشكلة  محاربة  وبالتالي  األمعاء، 
كّمٍ  اإلمساك، وذلك بفضل احتوائه على 

هائل من األلياف الغذائية.
- محاربة مرض السكري

بما إن خبز القمح الكامل أبطأ من الخبز 
األبيض للتحلل في المعدة؛ فهذا يعني أنه 
الدم بطريقة  السكر في  ال يرفع مستوى 
لمرضى  يُعتبر مناسباً  ثَم  سريعة، ومن 

السكري.
- الوقاية من بعض السرطانات

التي يحتوي  الغذائية  بفضل األلياف 
فإنه يسهم في  الكامل؛  القمح  عليها خبز 
طرد السموم من الجسم من خالل تحفيز 

الوقاية  التبرز، وبالتالي يؤمن  عملية 
أنواع السرطان مثل سرطان  من بعض 

القولون والمستقيم.
- مفيد لمرضى القرحة المعوية

النغذية  يوصي األطباء وإختصاصيو 
التي تساعد  الكثير من األلياف،  بتناول 
المعدة؛  إنتاج حمض  السيطرة على  في 
الكامل مفيداً  القمح  يُعتبر خبز  من هنا 
جداً لشفاء قرحة المعدة، إذا ما تمَّ تناوله 
ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن، 
القرحة  تفاقم  التي  العناصر  وخاٍل من 

المعوية.
- الوقاية من الكولسترول

باأللياف  الغني  الكامل  القمح  يسهم خبز 
التخفيف من نسبة الكولسترول  على 
الضار »LDL« في الجسم، ورفع 
 .»HDL« الجيد الكولسترول  مستوى 
ومن خالل ذلك، يؤمن الوقاية من 

أمراض القلب والشرايين.
- نسبة السعرات الحرارية

يحتوي خبز القمح الكامل والخبز 
الحرارية  السعرات  األبيض على كمية 

نفسها؛ فحصة نصف رغيف صغيرة 
بوزن 30 غراماً تحتوي على 80 سعرة 
حرارية، لكن نسبة األلياف والفيتامينات 
والمعادن مرتفعة في خبز القمح الكامل.

بالبشرة الليمون للعناية  وصفات طبيعية من 

  إن األسنان البيضاء تظهر اإلنسان أنه بصحة جيدة وبثقة 
بالنفس كبيرة، ما يجعله مشرقا ويتحدث بحيوية، ولكن كثير 
من الناس تشتكى من أن لديهم أسنان صفراء وليست بيضاء، 
في  تفرطي  بالفم، وحتى ال  العناية  برغم من حرصهم على 
يمكن  التي  الطرق  يوجد بعض  بدون جدوى  الكثير  التفكير 
من خاللها، جعل األسنان بيضاء متألقة، بدون استخدام مواد 

تذكر. كيميائية 
غسل األسنان بانتظام

يجب غسل األسنان بشكل يومى للحفاظ على لمعان األسنان، 
األسنان بشكل  استخدام فرشاة  التأكد من  وصحتها، ويجب 
بعد  تزال صفراء  أسنانه ال  أن  الشخص  وإذا وجد  دورى، 

شرب بعض المشروبات فعليه غسل األسنان بكثرة ألنها تجعل األسنان 
صفراء، ويمكن غسل االسنان بمعجون أسنان مبيض، ألنها تعمل على 

كشط خفيف إلزالة البقع الصعبة من سطح األسنان، لمزيد من الثقة.
سحب الزيت

يعتبر سحب الزيت عالج تقليدى لدى الهنود، وهى تقنية لتحسين صحة 
أو زيت  الشمس  استخدام زيت عباد  كبير، ويمكن  بشكل  الفم ونظافته 
فوائد  وله  لذيذ  األفضل ألن طعمه  الهند هو  السمسم ولكن زيت جوز 
كبيرة ال تحصى، عن طريق أخذ ملعقة من الزيت ووضعها في الفم مع 

الضغط على األسنان وتركه لمدة من 15 إلى 20 دقيقة.

فرشاة األسنان مع صودا الخبز
من المعروف أن صودا الخبز لها خصائص تبيض األسنان، ولها طبيعة 
كبيرة من صودا  ملعقة  الحصول على  كاشطة بشكل معتدل، ويمكن 
األسنان، مع  لتنظيف  بها،  األسنان  االسنان وفرك  الخبز مع معجون 

مالحظة الفرق بعد فترة.
فرك األسنان بقشور الموز والبرتقال والليمون

الفاكهة  األسنان غير مكلفة، وهى قشور  لتبييض  أخرى  يوجد طريقة 
األسنان،  تبيض  يساعد على  الذى  الستريك،  تحتوى على حامض  التي 
األسنان  به  الليمون، وتفرك  أو  البرتقال  أو  الموز  فيمكن جلب قشر 

برفق، لمدة دقيقتين، ثم يغسل الفم وتغسل األسنان.



لمسرحية  األول  العرض   Marcelin Champagnat شهد  مسرح    
االول  المسرحي  االنتاج  المهجر”، وهي  انتاج “فنون  “المهاجران” من 
لفنانين محترفين مقيمين في المهجر من بطولة رامز االسود وزياد التواتي 
ومن اخراج شادي مقرش، حضرها حشد كبير من ابناء الجاليات العربية 

المنتشرة في كندا.
تدور احداث المسرحية وهي من النوع الكوميدي الساخر، والمأخوذة عن 
البولندي سالفومير ميروجيك سنة 1974، حول مهاجرين  للكاتب  نص 
الحرية والديمقراطية  الوان  لكل  المفتقدتين  بلديهما  اجبرتهما ظروف 
ليعيشا في  تاركين وراءهما عائلة واحباء  للهجرة  والعدالة االجتماعية 
غرفة صغيرة بال نوافذ تحت األرض، يتقاسمان فيها المكان، وحب الحياة، 

الحنين واألمل.
تداعياتها من خالل شخصيتين  بكل  االغتراب  نعيش حالة  المسرحية   في 
المثقف  السوري رامز االسود  الثقافة والعمل،  متباينتين من حيث 
العامل  أالّمي  التواتي  والتونسي زياد  االيديولوجي،  السياسي  والالجىء 
اول فرصة ممكنة،  لعائلته في  ليعود  المال  لتوفير  الذي يسعى  كحفار 
اال “مواسير  الحياة  معالم  بالقبو غابت عنها  اشبه  تجمعهما غرفة واحدة 
المجاري” التي تمثّل سقفها، كما بعض الكراسي الخشبيّة وأدوات المطبخ 
يعني  ما  المسرح،  يتوّسط خشبة  الذي  الخشبي  المكتب  ذاك  البسيطة كما 
توافر كل عناصر الفقر والتقّشف واالفتقاد الى كل مقومات الحياة الطبيعية 

في بيئة اختيرت طوعا بحثا عن آفاق جديدة وحياة افضل.
هي مسرحية من فصل واحد يبدأها الرجالن بالحديث عن ليلة رأس السنة 
في هذا البلد األوروبي مع تخيّل كيفية احتفال شعبه بهذه الليلة الجميلة وما 
تتضمنه من رقٍص وسهر واحتساء للنبيذ فيما هما يعيشان التعاسة بكل مرارتها 
والوانها، وتبدأ الحبكة لحظة الدفع بالحوار الالمنطقي والالنساني الى اقصى 
حدوده، مرة بتهدئة التوتر المتبادل بين الشخصيتين واخرى بالتصعيد به الى 
اقصاه ما دفع بالفقير الى تمزيق نقوده التي حرص على جمعها في دمية، ما 

ساهم في تبخر حلم العودة الى الديار ورؤية الزوجة واألطفال.
استثنائيًا خالل  أداًء  قدّم  الفقراء  يمثّل طبقة  كان  الذي  التواتي  الفنان زياد 
العرض، من خالل محاولته فهم طالسم وادّعاءات رفيقه في الغربة الذي 
يعتبر نفسه أحد فقهاء المجتمع المخملي  كما ابدع الفنان رامز االسود في 
شخصية الالجئ السياسي الذي نجح في زرع فكرة الالعودة برأس زميله 
الى محاولته شنق  افضت  نفسية  بأزمة  له  متسببا  البؤس واالغتراب  في 

نفسه بربطة عنقه.
الكثيرة  المهاجرين وهواجسهم  “المهاجران” رسالة صادقة عن اوجاع 
لنا  يقدم  للعمل ان  الناجحة  المخرج شادي مقرش بحكمته وادارته  عرف 

نموذجا حقيقيا عنها محاوال وبكل 
موضوعية التأكيد على أّن الهجرة 
ليست الحل األمثل، بل يجب 
البحث عن حلول أخرى بعيدا 
عن االستسالم الكلي لوجع الغربة 

واالنشقاق العائلي جّرائها.
“المهاجران” بصمة جديدة تضاف 
العربي في بالد  الى االغتراب 
الربوع  الى  الحنين  الصقيع حيث 

هو الدفئ المصقول بأمل العودة.
هناك  كانت  نيوز”  “الكلمة 
المهجر  فنون  اعمدة  احد  والتقت 
الذي تحدث عن  رامز االسود 
اختيار “المهاجران”كأول  سبب 
عمل مسرحي يطالّن من خالله 
تتناول  قائال:”  الجمهور  على 
الغربة  موضوع  المسرحية 
تداعياتها،والمهاجران  بكل 
النص  كون  خيار مناسب جداً 
بامتياز ويتناسب مع فكرة  ذكي 
االغتراب بكل معانيه ضمن قصة 
الى  يؤدي  ما  لطيفين وهو  وقالب 

البسيطة،السلسة  النصوص  النوع من  الجمهور،فهذا  المرتقب مع  التفاعل 
العالي  الفهم  لناحية  بكل موضوعية  االنسانية  تؤدي وظيفتها  ان  يمكنها 
الديار كما  الى  العودة  ،بمفهوم  باالشياء،بالوطن  االنسان  للحنين ،عالقة 

لمفهوم االغتراب وكل ما يمت اليه بصلة”.
وعمن هم زياد ورامز وشادي مؤسسو “فنون المهجر” اجاب”نحن شباب 
نمتهن التمثيل باحتراف مصقول بشهادات جامعية وخبرة واسعة في ميدان 
نختزن من  ،اردنا وبما  العربي  الوطن  التلفزيوني على مستوى  التمثيل 
فنون ومعارف وخبرات ان نؤسس ما يشبه تطلعاتنا ويلبي طموحنا الفني 
في  النور  ابصرت  المهجر”التي  فرقة “فنون  ،فكانت  االغتراب  بالد  في 
العام 2020 في ظل الغياب التام لالحتراف المسرحي في كندا ،او بمعنى 
،والذي  الهادف  الترفيهي  المسرحي  الفن  تفعيل  ،بهدف  االكاديمي  آخر 

افتتحنا معه ومن خالله مسرحية “المهاجران”.
للثقافة  الصلبة  البيئة  امام مغامرة جريئة،فغياب  اليوم  وأضاف:”نحن 

لناحية خلق  كثيرة  اعباء  يرتّب علينا  العربي  المجتمع  الحقيقية من ضمن 
موضوع جديد نحاول ان نجعله مستداما ،نحاول ان نؤسس العمال هامة 
انتاجات صورية  ثم  الى مهرجانات ومن  انتاج مسرحي  تتطور من  قد 
المهاجران  لعرض  فنية  لجولة  التحضير  اننا بصدد  ،كما  باالفالم  مرتبطة 

في فصل الربيع المقبل.
المهجر “المستقبلية اجاب االسود “انها كثيرة  وعن مشاريع “فنون 
نقدمها مناسبة على مختلف االصعدة  التي  المادة  تكون  ان  ،ونتوخى 
للمغترب وحياة االغتراب ،هدفنا الفن المرتبط باالنسان بشكل مباشر وما 
اتمناه حقيقة هو ان يكون لنا بصمة في صناعة البرامج الفنية الهادفة توفر 

للجيل الصاعد من ابنائنا بيئة حاضنة لموروثاتنا الثقافية الفنية البنّاءة.
وختم قائال:”نحن اليوم امام الخطوة االولى والتي استطعنا من خاللها ان 
التمثيل واالخراج انما بات  نؤسس لفريق محترف ال تقتصر اعماله على 
لدينا فريق  من ضمن مهامه التصاميم والعالقات العامة و….والذي بات 

بامكاننا ان نعمل معا لتقديم افضل العروض واجملها.

Vendredi 25 novembre 2022
أخبار الفنالجمعة 25 نوفمبر 2022

  أعرب الفنان سيد رجب عن 
سعادته بـ فوز فيلمه الجديد 19ب 
بـ ثالث جوائز في مهرجان القاهرة 
الـ 44، مؤكدًا  السينمائي في دورته 
أنه تأثر بالفيلم على المستوى النفسي.
وقال سيد رجب في تصريحات 
تلفزيونية: فيلم 19 ب كله إحساس 
وأنا كان نفسي أشتغل مع المخرج 
أحمد عبد هللا من زمان والحمدهلل 

عملنا شغل حلو يجمع بين الموهبة 
واالحتراف.

وأضاف سيد رجب: فيلم 19 ب 
هو دعوة للتعامل مع الحيوانات 
بلطف ويدور حول الوحدة والخوف، 
وأنا بحس بالوحدة وإن مفيش حد 
حواليا أحيانًا، ومين فينا مش بيحس 

بالوحدة؟
كما كشف سيد رجب عن رأيه 

في فعاليات الدورة الـ 44 من 
مهرجان القاهرة السينمائي، 
قائاًل: مهرجان القاهرة السينمائي 
شرف لينا إنه بهذا المستوى 
وكل سنة بيتطور وبيجيب أفالم 

وندوات مختلفة.
ومن ناحية أخرى، أكدت ناهد 
السباعي على حديث سيد رجب، 
قائلة: فخورة أن فيلم 19ب 
حصد 3 جوائز في مهرجان 
القاهرة السينمائي، وكل شخص 
شاف الفيلم خرج وهو حاسس 
بـ حالة مختلفة وأنا حبيت الفيلم 
وحالة العزلة اللي فيها سيد رجب في 
الفيلم، وأحيانًا بحس إني نفسي أنعزل 

بعيد عن الناس مع حيواناتي.
ويذكر أن، فيلم 19 ب يضم عددا 
كبيرا من الفنانين، أبرزهم ناهد 
السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى 
عابد، مجدي عطوان، سيد رجب، 

ومن تأليف وإخراج أحمد عبد هللا.

  نجاح منقطع النظير وعرض متميز لمسرحية »ناس من ورق« 
لألخوين رحباني على مسرح Marcellin-Champagnat   في مدينة 
الفال- كيبيك – كندا والتي اختارتها األستاذة ماري تريز سلهب مخرجة 
العمل لتقديمها على هذا المسرح الكبير بعد حافل من التدريبات الشاقة 
لمجموعة مؤلفة من المواهب الشابة في كندا تُعرف باسم مجموعة الحياة 
)RITM(، وهي مسرحية قديمة لألخوين رحباني تم عرضها على مسرح 

البيكادلي سنة 1972.
الكندي واللبناني،  النشيدين  أُقيم على يومين عزف  الذي  العرض  سبق 
وذلك بحضور كل من سيادة المطران ميالد الجاويش راعي أبرشية كندا 

الرسمي مع كاتدرائية  الراعي  الكاثوليك، وهو  للروم  الملكيين  لطائفة 
المخلص للروم الملكيين الكاثوليك إلقامة هذا العرض المسرحي الكبير، 
الكاثوليك  للسريان  أبرشية كندا  أنطوان راعي  المطران بولس  وسيادة 
العام والسيدة حرمه، والنائب  لبنان  والسيد األستاذ طوني عيد قنصل 
السان  بلدية  الليبرالي انجلو الكونو والسيدة حرمه باإلضافة لعضو 
لوران السيد عارف سالم، والسيد أنطوان طيار عضو بلدية المون رويال 
آلين ديب عضو بلدية الفال، واألرشمندريت ربيع أبو زغيب،  والسيدة 
الورع برنارد باست، ولفيف من قدامي اإلعالميين ورؤساء  واألب 

تحرير الصحف ..

وقد القى سيادة المطران الجاويش كلمة تمنى فيها العمر الطويل للسيدة 
فيروز والرحمة ألخوين عاصي ومنصور رحباني، خاتماً كلمته بإنك إذا 

أردت للبناني أن ينسى لبنان ال تسمح له بسماع فيروز.
العراقية، وقد امتألت صالة  الجمعية  الكبير وفد من  العرض  كما شاهد 
العرض بحشد كبير من أبناء الجالية اللبنانية والعربية من عشاق المسرح 
التي قامت  السيدة فيروز  المطربة  الكبيرة  الفنانة  الرحباني وصوت 
أو  المسرحية  الفنانة  أكثر من ممتاز  بتجسيد شخصيتها بشكل احترافي 
التي صالت  السيدة مها لحود،  نفسها  المسرح كما تُحب أن تصف  ابنة 
الجمهور  المسرح واستحقت تصفيق  لها على خشبة  وجالت كما يحلو 

وأبدا إعجابه بها مع جميع الفنانين والفنانات المشاركين والمشاركات في 
أنطوان  الفنان  الجميع ومنهم  بها  باحترافية وتقنية أشاد  العمل  تقديم هذا 
حداد والفنان إيليا الزين والفنانين تامو زيدان ورامي غنيمة وإيلي مسعد، 
ومن الفنانات السيدات ليديا رحمة، وماري الزين، ألكسندرا نهرا اللواتي 
نالت إعجاب  المسرحية بصورة كبيرة  تقديمهن ألدوارهن  أبدعن في 
واعتزازاً، كما ال يمكن أن ننسى  تقديراً  لهم ولهن  بالتصفيق  الجمهور 
السيد حنا ضرغام مدرب وراقص  الذي قام به كل من  الكبير  المجهود 
الفريق على  الفنان ومدرب أعضاء  نّكوزي  نبيل  المتميز والسيد  الدبكة 
الرقصات األخرى المقدمة في العرض، وال تنتمي لرقصة الدبكة اللبنانية 

ار والفنانين فانيسا  الشهيرة، كذلك ال يمكن أن ننسى الفنان جان كلود نصَّ
فّضول وكريستل بعيني وجوزيف صايغ.

عمل ناجح يستحق كل اإلشادة سواء من حيث اإلخراج العام أو من حيث 
التمثيل أو فرق الرقص.

التقدم بكل التهنئة للسيدة  النهاية سوى  وجريدة »الرسالة« ال يسعها في 
ماري تريز سلهب مخرجة العرض وللفنانة مها لحود نجمته الجميلة 
ولجميع أعضاء وعضوات »فريق RITM مجموعة الحياة« على نجاح 
هذا العرض المسرحي الكبير ونتمنى لجميعهم وجميعهن كل التوفيق 

والتألق والنجاح في قادم أعمالهم المسرحية والفنية.

الفنانة لبلبة، عن كواليس تكريمها بجائزة الهرم    كشفت 
الذهبي لـ إنجاز العمر في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
بدورته الـ 44، مؤكدًا إنها شعرت بحب الجمهور خالل 
صعودها على المسرح لتسلم الجائزة، وإنها لن تنسى أيام 

المهرجان.
وقالت لبلبة، خالل حوارها مع اإلعالمي رامي رضوان، في 
برنامجه مساء DMC، على هامش فعاليات حفل ختام الدورة 
القاهرة السينمائي، عن لحظة تكريمها:  الـ 44 من مهرجان 
كان فيه صدق لما طلعت أقابل الناس ومكنتش مرتبة هقول 
إيه، واللي حسيته قولته، ولما بدأت أتكلم على والدتي ولقيت 
الجمهور تأثر وعنيهم دمعت قُلت مش ممكن أسيبهم في دموع 
على عنيهم، فحبيت أضحكهم فحكيت لما ماما كانت في السينما 
وحست بوجع الوالدة، وقدرت أسيب ليهم ابتسامة، وده مكنش 

في الحسبان حتى األستاذ حسين كان بيضحك أوي.
وتابعت: إحساسي لما عرفت إني هتكرم في مهرجان القاهرة السينمائي، كنت 
مبسوطة أوي ألن قابلوني بشكل جميل جدًا وأنا مش ممكن أنسى أبدًا األيام الحلوة 
دي بتاعة المهرجان، وكنت بتمنى نجاح المهرجان، وفعاًل المهرجان نجح والناس 
كلها مبسوطة ومستوى األفالم عظيم جدًا وفيه نظام جميل، ويا خسارة المهرجان 

النهاردة آخر يوم وهيوحشنا.
وتحدثت الفنانة لبلبة، عن سر استمرار مسيرتها الفنية منذ الصغر حتى يومنا هذا، 
قائلة: سر استمرار مسيرتي الفنية إني حبيت الفن واتعودت عليه، وخيروني بين 
إني هكمل وال أل وأنا كنت عايزة أكمل، وفيه حاجة عملتها والدتي في سن ُمحير 
كنت 14 سنة وعملت أفالم، ومخلتنيش أبعد عن السينما وخلتني الناس شايفاني 

باستمرار ومتعودة عليا.
وتأثرت الفنانة لبلبة أثناء حديثها عن الجمهور وكيفية استقباله له في أعمالها 
الفنية، وعلقت باكية: الجمهور رباني وكبرت مع أوالده، أنا مستغربة إن السنين 
دي كلها عدت بسرعة وكبرت وبقيت كده وأنا كنت طفلة ومش قادرة أتخيل 
إن السنين دي كلها عدت بسرعة، زي األم مهما والدها كبروا بردو بتشوفهم 

صغيرين.
وأضافت: أنا متأثرة علشان قُلت لألستاذ حسين فهمي، وأنا داخلة إنه هيوحشنا 
والمهرجان هيوحشنا، كنا متعودين كل يوم نشوف بعض والناس مبسوطة، 
ولكن خالص المهرجان خلص، وربنا يدينا العمر ونبقى موجودين في الدورة 

الـ 45 ونسعد الناس أكتر.

  صدم الممثل روبرت داوني جونيور 
المعجبين في حفل جوائز الحكام الثالث عشر 
ألكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، بسبب 

إطالالته الجديدة.
وحضر الممثل الشهير بشخصية »أيرون 
مان« الحفل مع زوجته سوزان، لكن كثيرا من 
الفنان لم يستطيعوا التعرف  الحضور ومعجبي 

عليه.
ووفق موقع »ياهو« البريطاني، ظهر روبرت 
برأس حليق، بشكل مختلف تماًما عما اعتاد عليه 
الجمهور، حيث يحرص الممثل على تصفيف 

شعره البني الناعم بعناية.
وعبر المعجبون على وسائل التواصل االجتماعي 

عن دهشتهم من المظهر الجديد للممثل األمريكي،
وكتب أحدهم على موقع تويتر: »لقد صدمتني 
رؤية روبرت داوني جونيور أصلع ألول مرة«، 

وقال آخر: »لم أتعرف عليه للوهلة األولى«.
وذكر الموقع، أن قرار الحالقة جاء بسبب مزحة، 
حيث قرر روبرت أن يسمح ألطفاله أن يحلقوا 

شعره في عيد الهالوين.
وأعلن روبرت بعدها أنه طلب من أطفاله أن 
يقوموا بحالقة شعره، استعدادًا لدور جديد يلعبه 

.The Sympathizer في فيلم
وأعجب الجمهور للغاية بروبرت األب وحبه 
ألبنائه، وأشادوا بقرار حالقة رأسه متحمسين 

للدور الجديد.

بامتياز فني  عربي  بتوقيع  الاغتراب  اوجاع  تحاكي  مسرحية  “المهاجران” 

سيد رجب: فيلم 19 ب يجمع بين الموهبة والاحتراف.. 
وتنظيم مهرجان القاهرة السينمائي شرف لنا

لبلبة باكية: الجمهور رباني وكبرت مع أولاده.. ومستغربة إن السنين 
عدت بسرعة وكبرت وبقيت كده

أيرون مان يصدم الجمهور بـ »نيولوك« 
في أحدث ظهور

عرض أسطوري ناجح لمسرحية »ناس من ورق« للأخوين رحباني في كندا

بقلم : جاكلين جابر
عدسة : جريدة  الرسالة

تغطية بقلم : أ. فريد زمكحل
عدسة : جريدة  الرسالة

سيادة المطران الجاويش وقنصل 
لبنان العام بين المخرجة وفريق 

عمل ريتم المسرحي 

الفنانة مها لحود نجمة العرض
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نعمة فق  موَّ الكبير  للفنان  ناجحة  ثقافية  أمسية   : الكندية  العراقية  الجمعية 

المناخي التغّير  للتكّيف مع  فيدرالية جديدة  بناء  معايير 

الهدايا  أقل على  الكنديين سينفق  ثلث 
أساسية إلى خدمات خيرية  اللجوء  ينوي  وخمسهم 

فرض ضريبة الكربون الفدرالية في ثثلاث 
مقاطعات أطلسية اعتبارًا من يوليو / تموز 

’’مراكز شرطة‘‘  الكندية حول  للشرطة  تحقيق 
ونتو  تور في  صينية سرية 

  أقامت الجمعية العراقية 
فنية  ثقافية  أمسية  الكندية 
المصادف  السبت  يوم 
 19November, 2022
»نصب  عنوان:  تحت 
الحرية، دالالته ورموزه« 
قدمها الفنان المبدع  موفق 
اإلعالمي  وأدارها  نعمة 
المتميز األستاذ فيكتور دياب.

حضر األمسية غفير من أبناء 
الجالية العراقية والجاليات 
العربية وتضمن الحاضرون 

لفيف من األدباء والكتَّاب 
بينهم  من  الصحفيين 
الكاتب والشاعر الصحفي 
زمكحل  فريد  األستاذ 
والصحفية السيدة جاكلين 
جابر ولفيف من الفنانين 
المبدعين في مجاالتهم.

تطرق الفنان موفق نعمة 
إلى تفاصيل تاريخية عن 
فكرة تأسيس النصب بعد 
من  عشر  الرابع  ثورة 
كانعكاس   1958 تموز 
لنضال الشعب العراقي 
العربية  الشعوب  ورفد 
التواقة لالنعتاق من قيود 
واالستغالل  االستعمار 

بنموذج فني رائع.
شرحت الندوة بتفاصيل دقيقة تقنية التنفيذ المبدع للفنان جواد 

سليم- فنان الشعب وابنه البار.
ساهم الحضور الكريم بإسالة ونقاشات شيقة أضفت طابعا 

جميال لتبادل اآلراء واألفكار.
مونتريال  في  الكندية  العراقية  الجمعية  تتقدم  الختام،  وفي 
بالشكر واالمتنان الجزيلين لجميع الحضور متمنين لقاءهم 

في أمسيات قادمة.
قدمت في نهاية األمسية شهادة تقديرية وباقة ورد وبطاقة شكر 

وامتنان لألستاذين موفق نعمة وفيكتور دياب.

اللجنة اإلدارية للجمعية العراقية 
الكندية - مونتريال

  أعلن وزير البيئة والتغيرات المناخية في الحكومة الفدرالية 
ستيفن غيلبو أّن حكومته ستفرض ضريبة الكربون الفدرالية على 
المستهلكين في مقاطعتْي نوفا سكوشا وجزيرة األمير إدوارد ومقاطعة 
نيوفاوندالند والبرادور اعتباراً من األول من تموز )يوليو( المقبل.

وتتوقع حكومة جوستان ترودو أن تبدأ في سداد مدفوعات حوافز 
العمل المناخي )CAIP / PIAC( في هذه المقاطعات األطلسية 
الثالث في األسابيع الالحقة. وهذه المدفوعات الموجهة للمستهلكين 
غير خاضعة للضريبة. وستنضم بالتالي هذه المقاطعات إلى مقاطعات 
ألبرتا وساسكاتِشوان ومانيتوبا وأونتاريو حيث النموذج الفدرالي 

المتعلق بالضريبة على الكربون هو ساري المفعول حالياً.
وتواصل مقاطعات نيو )نوفو( برونزويك وكيبيك وبريتيش كولومبيا 

وأقاليم الشمال الغربي إدارة ضريبة الكربون الخاصة بها.
ومدفوعات حوافز العمل المناخي هي جزء من خطة الحكومة 
الفدرالية لتعيد إلى المستهلكين %90 من األموال التي تجمعها من 
ضريبة الكربون. وترسل الحكومة هذه المدفوعات فصلياً، أربع 
مرات في السنة: في كانون الثاني )يناير( ونيسان )أبريل( وتموز 

)يوليو( وتشرين األول )أكتوبر(.
إّن  أسمائهم  الكشف عن  فدراليون طلبوا عدم  وقال مسؤولون 
مدفوعات تموز )يوليو( الصافية ستبلغ 248 دوالراً لسكان نوفا 
سكوشا و240 دوالراً لسكان جزيرة األمير إدوارد و328 دوالراً 

لسكان نيوفاوندالند والبرادور.
وسترسل الحكومة مدفوعات مماثلة في تشرين األول )أكتوبر( 

2023 وكانون الثاني )يناير( 2024.
وتبلغ ضريبة الكربون حالياً 50 دوالراً عن كّل طن متري من 
مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ومن المتوقع أن ترتفع إلى 65 دوالراً 
للطن في عام 2023 وإلى 170 دوالراً للطن بحلول عام 2030.
في المبدأ، تأخذ ضريبة الكربون في االعتبار التكلفة اإلجمالية 
المتزايدة النبعاثات غازات االحتباس الحراري، الناجمة مثاًل عن 
حرائق الغابات وموجات الحر والجفاف وفقدان الممتلكات بسبب 

الفيضانات. 
ومن خالل ربط هذه التكاليف باستهالك الوقود األحفوري تأمل 
الحكومة في إقناع المستهلكين والمؤسسات بأخذ خيارات أقل تلويثاً.
وتصف حكومة ترودو الليبرالية ضريبة الكربون بأنها الطريقة 

األكثر فعالية لتسعير التلوث وتحفيز ابتكار الطاقات النظيفة.
وفي سياق متصل أعلنت الحكومة الفدرالية عن تقديم منح مالية 
يبلغ حدها األقصى 5.000 دوالر لمساعدة الكنديين ذوي الدخل 
المنخفض والمتوسط على االنتقال من نظام تدفئة يعمل على المازوت 

إلى نظام يعتمد على مضخة حرارية.

  ُقتل فتى إسرائيلي كندي وأُصيب 
حوالي 15 شخصاً آخرين بجراح صباح 
األربعاء في هجومْين بالقنابل في القدس.

وقع االنفجار األول بالقرب من موقف 
حافالت، عند أحد مداخل المدينة، يكون 
في العادة مزدحماً. وتبعه االنفجار الثاني 
بعد حوالي نصف ساعة، على مسافة 
غير بعيدة، في ضاحية راموت شمال 

المدينة.
وقالت السلطات اإلسرائيلية إّن الفتى 

المشار إليه، واسمه أرييه شوباك، في 
في  وُقتل  عمره  من  عشرة  الخامسة 

االنفجار األول.
وُذكر في وقت سابق أّن اسم عائلته هو 
شيشوبيك، لكّن مصادر محلية أّكدت 
لوكالة الصحافة الفرنسية أّن اسمه على 
جواز سفره الكندي هو أرييه شوباك.

وقال الـ »شين بيت«، جهاز األمن العام 
بالقنابل  هجوم  آخر  إّن  اإلسرائيلي، 
في القدس، وهي مدينة متنازع عليها 

اإلسرائيلي  الصراع  قلب  في 
الفلسطيني، يعود إلى عام 2016.
سفيرة كندا لدى إسرائيل، ليزا 
كتبت على صفحة  ستادلباور، 
’’تويتر‘‘ الخاصة بالسفارة إنّها 
’’محّطمة القلب‘‘ بسبب مقتل هذا 
’’الشاب الكندي‘‘ في ’’هجوم 

إرهابي ُمدان في القدس‘‘.
وقّدمت السفيرة الكندية التعازي 
ألسرة أرييه شوباك وألصدقائه.

وهنا في كندا نّدد رئيس الحكومة 
ترودو  جوستان  الفدرالية 
بالتفجيرْين اللذْين وقعا في القدس.
بوفاة  علمت  الحزن  »ببالغ 
شاب كندي في هجوم إرهابي 
في القدس. أتقّدم بأصدق التعازي 
وأفّكر  وأصدقائه.  أسرته  من 
أيضاً بالمصابين«، قال رئيس 

الحكومة الكندية.
تدين كندا هذا العنف بأقوى العبارات.
رئيس  ترودو،  جوستان  عن  نقال 

الحكومة الكندية
»هو فتى لم يفعل أّي شيء ألّي كان 
وُقتل لمجرد أنه يهودي«، قال من جهته 
رئيس الحكومة اإلسرائيلية الخارجة، 

يائير البيد، عن أرييه شوباك.
وكان أرييه شوباك الذي يقيم في القدس 

مدرسته  إلى  للذهاب  الحافلة  ينتظر 
وتّم  االنفجار.  وقوع  عند  التلمودية 
ظهر  بعد  المدينة  في  جنازته  تشييع 

نفس اليوم.
وبدون إعالن مسؤوليتها عن الهجومْين، 
اإلسالموية  رّحبت حركة »حماس« 
قطاع  على  تسيطر  التي  الفلسطينية، 
غزة، بهما واعتبرتهما في بيان بمثابة 
»ثمن لجرائم واعتداءات إسرائيل ضد 

شعبنا«.
يُشار إلى أنه في أعقاب الهجمات القاتلة 
المعادية إلسرائيل في الربيع، نفّذ الجيش 
اإلسرائيلي أكثر من 2.000 غارة في 
الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 
حرب حزيران )يونيو( 1967، ال سيما 

في مدينتْي جنين ونابلس.
اإلسرائيلية،  الغارات  هذه  وأسفرت 
أحياناً،  بها  ترتبط  التي  واالشتباكات 
في  قتياًل   125 من  أكثر  سقوط  عن 

الفلسطينيين. أوساط 
وفي نابلس في شمال الضفة الغربية 
فتى  جنازة  في  صغير  حشد  تجّمع 
فلسطيني في السادسة عشرة من عمره، 
أيدي  على  ُقتل  شحادة،  أحمد  يُدعى 
اشتباكات  خالل  اإلسرائيلية  القوات 
ليلية مع مقاتلين محليين، حسب السلطة 

الفلسطينية.

أول  الفيدرالية  الحكومة  أطلقت    
التغيرات  مع  للتكيف  لها  استراتيجية 
كندا،  راديو  علمه  لما  ووفقاً  المناخية. 
ستستثمر أوتاوا مبلغاً إضافياً قدره 1,6 

مليار دوالر لجعل كندا أكثر مرونة.
واختار وزير الحماية المدنية، بيل بلير، 
والمسؤولُة  الرسميّتْين  اللغتْين  ووزيرة 
عن وكالة الترويج االقتصادي للمقاطعات 
األطلسية )ACOA / APECA(، جينيت 
بوتيبا تايلور، السفر إلى جزيرة األمير 

إدوارد للكشف عن هذه االستراتيجية.
تحاول  األطلسية،  المقاطعات  وكسائر 
الجزيرة، وهي أصغر مقاطعات كندا، 

التعافي من ’’فيونا‘‘.
التي  االستوائية  بعد  ما  العاصفة  فهذه 
ضربت ساحل المحيط األطلسي أواخر 
أيلول )سبتمبر( الفائت، تسببت بأضرار 
 )BAC / IBC( قّدر مكتب التأمين الكندي
قيمتها بـ660 مليون دوالر، ما يجعلها 
أغلى عاصفة ضربت حتى اآلن مناطق 

كندا األطلسية.
ومن المتوقع أن تصبح األحداث المناخية 
الزمن.  مرور  مع  تواتراً  أكثر  القاسية 
أنه بحلول عام 2030  وتقّدر الحكومة 
ستتسبب الكوارث الطبيعية بخسائر تصل 

إلى 15,4 مليار دوالر سنوياً.
وتَُعّد الفيضانات من بين أغلى األحداث 

المتطرفة،  المناخية 
خسائر  تمثّل  فهي 
مليار   2,9 قدرها 
وهذا  سنوياً،  دوالر 
التي  لألضرار  فقط 

تلحق بالمساكن.
وللحّد من األضرار 
الفاتورة،  وخفض 
معايير  تطبيق  سيتم 
وسيتم،  جديدة.  بناء 
في هذا اإلطار، وضع 
المباني  لجعل  دليل 
الجديدة أكثر مقاومة 
للفيضانات وحرائق 

الغابات.
وهذا اإلجراء لوحده 
الممكن  من  سيجعل 

توفير ما يصل إلى 4,7 مليارات دوالر 
سنوياً، وفقاً للحكومة.

نصف  يتبنى  أن  في  الحكومة  وتأمل 
لتكييف منازلهم مع  الكنديين إجراءات 
المناخية  بالتغيرات  المرتبطة  المخاطر 

بحلول عام 2025.
أخيراً، في غضون ثالث سنوات، تهدف 
الحكومة، في %65 من الحاالت، إلى 
التي  للمقاطعات  إضافي  تمويل  تأمين 
تطلب المساعدة في أعقاب وقوع كارثة 

طبيعية. وكل ذلك لتطبيق إجراءات التأهب 
أجل مواجهة  والتعافي من  واالستجابة 

الكوارث الطبيعية في المستقبل.
طائرة مروحية تراقب حريق غابات قرب 
بلدة أشكروفت في بريتيش كولومبيا في 

صيف 2021.
جوستان  حكومة  تقترح  المجموع،  في 
ترودو الليبرالية 84 إجراًء لتحسين قدرة 
كندا على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأجرى وزير البيئة والتغيرات المناخية 
الفدرالي، ستيفن غيلبو، استشارات في 

استراتيجيته  لوضع  كندا  أنحاء  جميع 
لمواجهة التغيرات المناخية، لكّن الوثيقة 
التي تّم الكشف عنها اليوم ليست مكتملة 

تماماً.
فالمقاطعات والبلديات ومنظمات السكان 
األصليين لم تعِط بعد موافقتها النهائية. 
وستواصل الحكومة الفدرالية المحادثات 
مع هذه األطراف خالل األشهر الثالثة 
المقبلة كي تضمن أّن استراتيجيتها تلبّي 

احتياجات الجميع.

  فيما تواصل أسعار المستهلك االرتفاع منذ شهور، ينوي تقريباً واحٌد من 
أصل كّل ثالثة كنديين خفض نفقاته على هدايا عيد الميالد هذا العام، وفًقا 

.)Ipsos( ‘‘الستطالع جديد أجرته شركة ’’إبسوس
ومع ذلك، فإّن العدد نفسه تقريباً ينوي أن ينفق على الهدايا مبلغاً مشابهاً 

تقريباً للذي أنفقه العام الماضي.
وقال %9 من المستطلَعين إنهم ال يريدون شراء هدايا، فيما قال نحو من 

%20 منهم إنهم لم يفكروا بعد في المبلغ الذي سينفقونه عليها.
Canada- )وأُجري االستطالع لصالح جمعية ’’كندا هيلبس / كندا دون‘‘ 

Helps / CanaDon( الخيرية التي تنشط في مجال ربط المانحين بجمعيات 
خيرية تعمل لصالح قضايا تهمهم.

وأظهر االستطالع أّن نصف الكنديين تقريباً يفضلون الحصول على هدية 
يمكن أن تدعم مؤسسة خيرية بداًل من حصولهم على هدية مادية.

كما أظهر االستطالع أّن %22 من الكنديين يتوقعون اللجوء إلى مؤسسة 
خيرية للحصول على خدمات أساسية في األشهر الستة المقبلة.

لكّن %20 من الُمستطلَعين قالوا إنهم يريدون خفض تبرعاتهم مقارنة بالعام 
الماضي. وأحد األسباب الرئيسية وراء ذلك هو، حسب قولهم، ارتفاع تكلفة 

المعيشة.
ولتشجيع الناس على العطاء وفقاً إلمكانياتهم، تدعو ’’كندا هيلبس 
/ كندا دون‘‘ الجمهور للمشاركة في حدث ’’يوم الثالثاء أُعطي‘‘ 
)GivingTuesday / Mardi je donne(، الموافق يوم الثالثاء 
29 تشرين الثاني )نوفمبر( الجاري والذي يلي ’’الجمعة األسود‘‘ 
 Vendredi( أو ’’الجمعة المجنون‘‘ بالفرنسية ،)Black Friday(
fou(، و’’اثنين اإلنترنت‘‘ )Cyber Monday(. ويُشّكل ’’الجمعة 
األسود‘‘ بداية موسم شراء هدايا أعياد آخر السنة وتقّدِم فيه معظم 
المتاجر عروضاً وخصومات، فيما ’’اثنين اإلنترنت‘‘ هو لتشجيع 

الناس على التسّوق على اإلنترنت.
وتقترح الجمعية على الناس أن يقّدموا ألحبتهم في ’’يوم الثالثاء 
أُعطي‘‘ بطاقات هدايا مخصصة للعمل الخيري، فيقوم متلقو البطاقات 
بدورهم بتقديمها إلى جمعيات خيرية من اختيارهم مسجلة على 

CanadaHelps.org موقع
’’مع توّقع %22 من الكنديين اللجوء إلى خدمات خيرية أساسية 
مثل الطعام والمأوى في األشهر الستة المقبلة، تُعّد التبرعات الخيرية 
وسيلة رائعة لكي تظهروا ألحبتكم أنكم تهتمون بهم بينما تقومون 
بدعم المجتمعات المحلية المحتاجة‘‘، كتبت جاين ريكيارديلي، 
رئيسة العمليات والرئيسة التنفيذية المؤقتة لدى ’’كندا هيلبس / 

كندا دون‘‘، في بيان.
وشمل االستطالع 1.000 كندي بلغوا سّن الثامنة عشرة فما فوق، 
وأجرته ’’إبسوس‘‘ على اإلنترنت بين 28 تشرين األول )أكتوبر( 

الفائت و1 تشرين الثاني )نوفمبر( الجاري.
وال يمكن تحديد هامش خطأ لنتائج هذا االستطالع ألّن عيّنات 
االستطالعات على اإلنترنت تكون غير احتمالية. لكن، لغرض 
المقارنة فقط، سيكون لعيّنة احتمالية بهذا الحجم هامش خطأ يبلغ 

%3,5، في اتجاه الزيادة أو النقصان، 19 مرة من أصل 20.

   توّد الشرطة الملكية الكندية )الشرطة 
الفدرالية( التحدث إلى أّي شخص قد يكون 
تعّرض للتهديد أو المضايقة أو الترهيب من 
قبل ’’مراكز خدمة شرطة‘‘ غير ُمعلَنة تعمل 
لصالح جمهورية الصين الشعبية في منطقة 

تورونتو.
»الشرطة الملكية الكندية على علم بتقارير 
التحديد  وجه  على  تستهدف  التي  األنشطة 
الدياسبورا الصينية في كندا وتُجري تحقيقاً 
لتحديد ما إذا حدثت أنشطة إجرامية متصلة 
بهذا الملف«، قالت الشرطة الملكية في بيان.

وأضافت الشرطة الكندية أنها تحقق في »تدخل 
محتمل من جانب جهة أجنبية«، وهو ما يشير 
يستهدف مصالح  قانوني  غير  إلى ’’نشاط 
كندية أو يضر بالمجتمع الكندي ويهدد األمن 

القومي الكندي‘‘.
Safe- )ونشرت منظمة ’’سيفغارد ديفندرز‘‘ 
guard Defenders( الحقوقية تقريراً في 
هذه  الحالي حول  الخريف  وقت سابق من 
المكاتب الصينية المتواجدة بشكل غير رسمي 

في الخارج.
وحسب هذه المنظمة الواقع مقرها الرئيسي 
في إسبانيا، تقع ثالثة من هذه المكاتب في 
منطقة تورونتو الكبرى: أحدها داخل منزل 
وآخر في مبنى تجاري في ماركام، ومكتب 
 )convenience store( ثالث في حانوت

في سكاربورو.
وكانت سفارة الصين في كندا قد أوضحت لشبكة 
’’سي بي سي‘‘ )القسم اإلنكليزي في هيئة 
اإلذاعة الكندية( أّن حكومة مقاطعة فوجيان 
في جنوب شرق الصين أطلقت منصة رقمية 
لمساعدة المواطنين الصينيين في الخارج على 
إنجاز بعض المعامالت، كتجديد رخصة القيادة 

على سبيل المثال.
يجرون  ال  متطوعين،  أّن  السفارة  وأّكدت 
هذا  من  أُخرى  أنشطة  أو  جنائية  تحقيقات 
القبيل، يعملون في هذه المكاتب في الخارج.
الماضي  األسبوَع  قال  متصل،  سياق  وفي 
مديُر مكتب التحقيقات الفدرالي )FBI( في 
الواليات المتحدة كريستوفر راي إّن احتمال 
تواجد مراكز سرية للشرطة الصينية على 
لدى  كبيرا  قلقاً  يثير  األميركية  األراضي 

الواليات المتحدة.
»أجد أنه من المشين االعتقاد بأّن الشرطة 
الصينية تسعى للتواجد في نيويورك، على سبيل 
المثال، دون أن يكون هناك تنسيق مناسب. 
هذا ينتهك السيادة ويلتف على بروتوكوالت 
التعاون القضائي والُشرطي«، قال راي أمام 
لجنة األمن الداخلي والشؤون الحكومية التابعة 

لمجلس الشيوخ األميركي.
ومع ذلك، رفض راي تقديم تفاصيل عن تحقيق 

مكتب التحقيقات الفدرالي في هذه القضية.
ورّدت الصين بالقول إّن هذه ليست مكاتب 
شرطة بل مراكز يديرها متطوعون يقومون 

بمساعدة المواطنين الصينيين في الخارج.
»هؤالء ليسوا موظفين في الشرطة الصينية. 
يجب على الواليات المتحدة التوقف عن إحداث 
ضجة حول هذه المزاعم التي ال أساس لها«، 
في  الصينية  السفارة  باسم  المتحدثة  قالت 
واشنطن، ليو بينغيو، لوكالة »رويترز« لألنباء.
طلب  على  ترد  لم  الصينية  السفارة  لكّن 
»رويترز« بالحصول على قائمة بهذه المكاتب.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قالت وزارة 
الخارجية الصينية الشيء نفسه عن مراكز 
الحكومة  أمرت  عندما  هولندا  في  مشابهة 
الهولندية بإغالقها خالل تحقيق بشأن أنشطتها.
البريطاني  البرلمان  في  أعضاء  دعا  كما 
إلى إجراء تحقيقات بشأن مكاتب مماثلة في 

المملكة المتحدة.
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القدس  في  المزدوج  التفجير  في  كندي  إسرائيلي  فتى  مقتل 
’’الارهابي‘‘ بالهجوم  يندد  وترودو 

عدسة : هشام الغضبان



تاريخ مصر في أرض النوبة
تعتبر أرض النوبة من أغنى المناطق األثرية على ضفاف نهر النيل، وكانت 
توجد بها حضارات عظيمة، وعثر بأرضها الممتدة على العديد من البقايا 
األثرية بداية منذ عصور ما قبل التاريخ مروًرا بالعصور الفرعونية واليونانية-
الرومانية والمسيحية واإلسالمية ووصواًل إلى العصر الحديث. وجغرافًيا 
تمتد منطقة النوبة من جنوب مصر إلى عمق أرض السودان وتحديًدا من 
مدينة أسوان إلى الدبة على وادي نهر النيل الخالد. ويتحدث أهل هذه المنطقة 
الحضارية العريقة اللغة النوبية. وتقسم عادة النوبة إلى النوبة السفلى -والتي 
تمتد من الجندل األول إلى الجندل الثاني على نهر النيل- والنوبة العليا التي 
تمتد في أرض السودان الشقيق. ووفقا لعلماء اآلثار والمؤرخين، فإن النوبة 
تمتد عادة إلى أواسط السودان لتشمل المناطق التي كانت تحت حكم دولة 
كوش المعروفة التي كان مقرها في مدينتي نباتا ومروي في األلفية األولى قبل 
ميالد السيد المسيح وبعد ميالده عليه السالم. وشغلت تلك المنطقة حضارات 
عديدة منذ عصور ما قبل التاريخ وتكونت بها ثقافات محلية مدهشة وامتد 
منها عبق الحضارة المصرية القديمة إلى أطراف وأعماق القارة األفريقية. 
الفرعونية،  الحديثة  القديمة والدولة الوسطى والدولة  الدولة  وفى عصور 
شهدت منطقة النوبة وجوًدا مصرًيا متميًزا ومزدهًرا. وتشبع ذلك الجزء 
من النوبة بالحضارة المصرية القديمة مما أدى في عصر االنتقال الثالث 
إلى قيام أهل كوش بالسيطرة على الحكم في أرض النيل وتكوين ما يعرف 
باألسرة الخامسة والعشرين مقلدين بذلك سير فراعنة مصر العظام أمثال 
الفرعون المحارب الملك تحتمس الثالث والفرعون الشمس الملك أمنحتب 
الثالث ونجم األرض الفرعون األشهر الملك رمسيس الثاني. وبحلول العصر 
المتأخر، بسطت مصر نفوذها على أرض النوبة إلى أن دخلت الحضارة 
الفرعونية إلى مرحلة الذبول والنسيان. ومع دخول اإلسكندر األكبر أرض 
مع  ازدهرت  ثم  الهيللينستي،  العالم  إلى جزء من  تحولت مصر  مصر، 
عصر البطالمة، وصارت جزًءا مهًما من العالم الروماني والبيزنطي ثم 

من العالمين المسيحي واإلسالمي إلى وقتنا الحالي.  

حملة اليونسكو إلنقاذ آثار النوبة 
نتيجة لبناء السد العالي بمدينة أسوان، كما سلف القول، فقد غمرت بحيرة 
السد مواقع أثرية مهمة وامتدت المنطقة التي ستغمرها مياه بحيرة السد 
العالي إلى مسافة كبيرة. وتنبهت الحكومة المصرية إلى الخطر الذي يحيق 
بآثار مصر في بالد النوبة، فما كان منها إال أن تدق ناقوس الخطر وتدعو 
األمم في جميع أنحاء العالم بأن تمد يد العون لمصر للمساعدة في إنقاذ آثار 
مصر في بالد النوبة إلنقاذ هذا التراث الخالد الذي لم يكن واجبا وطنيا 
يخص مصر العظيمة وحدها، بل كان واجبا إنسانيا يخص العالم أجمع. 

وكان لبناء السد العالي أكبر األثر على تطور البحث األثري في بالد النوبة 
وقيام العديد من البعثات المصرية والدولية األثرية بالتنقيب عن اآلثار في 
بالد النوبة بكثافة غير مسبوقة. وقامت كل بعثة بإجراء أبحاث أثرية كاملة 
العثور عليها بكل دقة  يتم  التي كان  الحفائر األثرية  نتائج  وتسجيل جميع 
وعناية. وفى وقت وجيز، نجحت منظمة اليونسكو في تكوين حملة عالمية 
تلك  وفى  والخبراء.  والخدمات  الالزمة  المالية  المعونات  على  للحصول 
المناسبة، أقيم حفل كبير في المقر العام لمنظمة اليونسكو العالمية بباريس 

لإلعالن عن النداء العالمي لإلسهام في حملة إنقاذ آثار بالد النوبة.

ثروت عكاشة »أبو الثقافة المصرية«
ولم يكن لهذا العمل العمالق أن ينجح هذا النجاح الساحق أو حتى يتم التفكير 

فيه دون وجود قامات ثقافية مصرية عظمى نشأت ونبتت في أرض مصر 
العاشقة والمعشوقة وعشقت أرض مصر الخالدة وأهلها وتاريخها وآثارها 
وحضارتها. فقد كان لرجال مصر العظام الدور األساسي في هذا اإلنجاز 
الحضاري الكبير، ونذكر منهم بكل تأكيد وفخر واعتزاز الدكتور ثروت 
عكاشة واألستاذ عبد المنعم الصاوي والدكتور محمد جمال الدين مختار 
األسماء  من  بكر وغيرهم  أبو  المنعم  عبد  والدكتور  آدم  والدكتور شحاته 
الفريد.  الملحمي  العمل  الذاكرة في هذا  التي ال تسقط من  العديدة  الالمعة 

غير أن الفضل يرجع أوال وبشكل أساسي إلى دينامو العمل وشعلته التي لم 
تكن تخبو أبدا الدكتور ثروت عكاشة القامة الثقافية الكبرى في مصر في 
الثقافية. ويتضح  العشرين وما بعده وفى حياة المصريين  القرن  منتصف 
من خالل كتاب الدكتور عكاشة المعروف »إنسان العصر يتوج رمسيس 
أجل  من  العمالق  المثقف  ذلك  بذله  الذي  المحوري  الدور  أهمية  الثاني« 
إقناع الرئيس جمال عبد الناصر بضرورة إطالق حملة دولية إلنقاذ آثار 
النوبة ومساهمة منظمة اليونسكو العالمية في هذه الحملة التي لم تكررها 
منظمة اليونسكو بهذا الشكل المذهل وبهذا النجاح غير المسبوق من بعد. 
واختار القدر أن يعتذر الرئيس جمال عبد الناصر عن حضور االحتفال بنقل 
معبدي »أبوسمبل« إلى موقعهما الجديد وينيب عنه الدكتور عكاشة الذي 
دخل التاريخ من أوسع أبوابه بهذا الحدث العظيم وأعماله الفريدة والمهمة 

الثقافة المصرية، فكان  األخرى من أجل تأسيس بنية ثقافية قوية ألركان 
بحق األب المؤسس للثقافة المصرية ليزيد على معماره وزراء ثقافة مصر 
الالحقون في بناء وإعالء صرح الثقافة المصرية من بعده حتى يصل إلى 
لقد  والجمال.  والخير  الحق  حيث حب  مبتغاه  إلى  باستمرار  ويتجه  عاله 
كان نقل آثار النوبة ملحمة تاريخية مثيرة لإلعجاب، وسوف يظل التاريخ 
العظام  المصريين  البنائين  أسماء  بفخار  بأحرف من نور مسجال  يذكرها 
وعلى رأسهم المثقف الموسوعي والرائد المؤسس الدكتور ثروت عكاشة 

»أبو الثقافة المصرية« بامتياز. 

معبدا أبو سمبل
تقع مدينة أبو سمبل إلى الجنوب من مدينة أسوان على الضفة الغربية لنهر 
النيل الخالد في النوبة المصرية بالقرب من حدود مصر الدولية مع دولة 
السودان الشقيق. وبُنى في »أبو سمبل معبدان منحوتان في الصخر يرجعان 
الثاني من األسرة التاسعة عشرة من  إلى عهد الفرعون األشهر رمسيس 

عصر الدولة الحديثة الفرعونية. 
وكان معبد أبو سمبل الكبير واحًدا من أربعة معابد بنيت خالل فترة حكم 
وادي  معبد  هي:  األخرى  والثالثة  واحدة،  كوحدة  الثاني  رمسيس  الملك 
السبوعة )مقر المعبود آمون رع( ومعبد الدر )مقر المعبود رع حور آختي( 
ومعبد جرف حسين )مقر المعبود بتاح(. وقد أمر الفرعون رمسيس الثاني 
مهندسيه البارعين بالبدء في بناء معبدي »أبو سمبل« في السنوات األولى 
الخامس والعشرين  العام  فيهما في  العمل  العريق واكتمل  من فترة حكمه 

من حكمه المديد. 

معبد أبو سمبل الكبير
 يطل معبد »أبو سمبل« الكبير على بحيرة ناصر في منظر جمالي رائع 
الصافية  السماء  تتزاوج زرقة  أثرى آخر حيث  يتكرر في مكان  أن  قلما 
بزرقة المياه الرائقة ورمال صحراء مصر الصفراء النقية بصخور المعبد 
الداكنة وخضرة األشجار والنباتات الموجودة في المنطقة بسمرة أبناء مصر 
العمارة في مصر  الكبير من روائع فن  أبو سمبل  المميزة. ويعتبر معبد 
القديمة. وتتصدر تماثيل الملك رمسيس الثاني األربعة الجالسة واجهة المعبد 
التي تشبه الصرح ويبلغ كل تمثال من هذه التماثيل حوالي 22 متًرا، ويحيط 
بهذه التماثيل تماثيل أصغر واقفة تجسد أم الملك وزوجة الملك، وتماثيل 
أكثر صغرا تصور أبناء وبنات الملك الممثلين واقفين بين قدميَّ الفرعون. 
وحدث زلزال في العصور القديمة أثر على التمثالين المحيطين بالمدخل إلى 
المعبد مما أدى إلى تساقط الجزء العلوي من التمثال الجنوبي، بينما عانى 
التمثال الشمالي منهما بشكل أقل ضررا من التمثال السابق وتم ترميمه في 
عهد أحد خلفاء الملك رمسيس الثاني، وهو الملك سيتي الثاني في نهايات 
عصر األسرة التاسعة عشرة. وفوق المدخل يوجد كورنيش ضخم يحتوي 
على اسم الملك رمسيس الثاني. ويضم جانب المدخل على اليسار نقًشا يضم 
ألقاب الملك. ثم أجزاء المعبد المعمارية وصواًل إلى قدس األقداس حيث 
الثاني بين تماثيل آلهة مصر الكبرى في تلك  يوجد تمثال الملك رمسيس 

الفترة المهمة من تاريخ مصر الفرعونية.
ومن أروع معالم معبد »أبو سمبل« الكبير هو اختراق شعاع الشمس باب 
المعبد ليصافح وجه رمسيس الثاني مرتين من كل عام في ظاهرة هندسية 
وفلكية تثير االنبهار باستمرار. ويؤكد هذا على عبقرية المصري القديم التي 
لها أدلة كثيرة ما تزال تحير العالم كله إلى اليوم الحالي. وتعد ظاهرة تعامد 
الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بذلك المعبد المهم حدًثا فريًدا 

ينتظره عشاق مصر في كل مكان في العالم. 
 التكملة في العدد القادم

أدب وثقافة

القــــديمة ِسحــر مصــر 
البصير بقلم: د. حسين عبد 

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

نغمُة الأعراس
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  تكملة للعدد الماضي: 

مقهى في  أجلُس 
فنجاٍن في  قصائَد  أقرأُ 
شفتيِك فوق  نسيُتها 

أيامي حرقَة  يعوَضني  َمْن 
؟ المنفى  في 

معطفها( )تخلُع  أوجاعي 
الريح في  مغلقٍة  نافذٍة  من 

حافلٍة في  المسافَر  عالَمِك  أحببُت 
المعابد زقوراِت  نحو  تركُض 

الصمُت يمنعني  لن 
ذاكرتِك في  أتدفأَ  أن 

الضياع أياُم  ترصُدني  عندما  باليتم(  )أشعُر 
البرق مع  المتساقطُة  والدموُع 

روحينا في  اللهُب  ينطفأَ  لن 
البحر في  كالموجِة 

ريح نسمِة  كل  مع  تتجدُد 
الزمُن يأخذُني 

الغجر رحيل  عند 
أشعاري وأعلقُّ 

رحلوا من  خيِم  على 
المكاُن يسافُر  حيث 
االعراس نغمة  على 

الطقوس وعبث 
..... النوارس  واغنياِت 

ما.. ليلة 
بيضاء أجنحة  بي  سُتحلق 

األرض وتستوطن 
عمر زهرة  لديهم  تركت  ألطفال 

تكبر ال  الزهرة 
العمر طال  مهما 
لقلوب تأخذني 

الحب ابتهاالت  سوى  تعرف  ال   
النبض وجمال 

بالحكمة مألى  عناوينها  لكتب 
الصدق كل  تحمل 

العاصف للريح  إال  تنحني  ال  ألشجار 
لقاصف وا

البرد ليالي  في 
واقفة وتموت 

الطود ظالل  عند 
***

ما.. ليلة 
الصمت رداء  عنها  وتنفض  ستصفو 
القاتمة بالسحب  تغسل  سماء  تحت 

الموت رداء 
***

ما.. ليلة 
النادر كالحلم  الحلم  سيكون 

ثانية يتكرر  ال 
قاطبة البيضاء  فاألجنحة 
األرض أرض  تستوطن  ال 

شعر: جاسم نعمة مصاول

قصائد من الديوان الثالث )ترسُمني لغزاً(

عادل عطية

  الساعة الرابعة أكثر وقت يستهويني للمشي أواخر 
أيام الخريف، وما من مرة مشيت مع لونا إاّل جنيت 
الجسدية،  الرياضة  إلى  إضافة  توصف،  ال  متعة 
والخروج من الحجر الذي طال أكثر من تسعة شهور، 
بالرغم  اإلسمنتية  الجدران  بين  المكوث  مللت  وقد 
أجبر  كلما  أنّه  يبدو  لكن  كثيراً،  أخرج  ال  أنّي  من 

اإلنسان على شيء مقته، وشعر بالضيق والكآبة.
رحت أمشي كالعادة، ولونا تقفز أمامي، تستمتع بالنسيم 
البارد. لقد دخل العالم كله في حالة من انعدام الوزن 
والقنوط واليأس طيلة الفترة الماضية، مرحلة تاريخية 
من حياة كّل أطياف الشعوب، العالم يتخبّط في بحر 
أسود، ال يعرف أوله من آخره. هزيمة نفسية تنهش 
األفئدة، وال مخرج يلوح في األفق. اإلنسان كما قال 
سارتر محكوم عليه بالحّرية، ولكن أين هي الحرية 
اآلن؟ أين نحن منها وهي ممسوكة ببراثن الخوف 
والقلق والجوع؟ الشرق يتخبّط في الحروب والفقر، 
والغرب يتخبّط في الصراع السياسي للسيادة والريادة 
على العالم، ومن يملك المال يملك السلطة، ويرى 
من حّقه أن يتسلّط على العالم كلّه. أفكار ال أعرف 
لماذا خطرت ببالي وأنا أمشي، أستنشق الهواء البارد 
من  أتخلّص  أن  أريد  وكأنّني  زفرة  فأطلق  الثقيل، 
صخرة كبيرة تجثم على صدري، فالوجود اإلنساني 
ال قيمة له وهو مكبّل بسالسل العجز. الحرية أساس 
اإلبداع واالنطالق، وال إبداع في ظّل العجز والقمع.
اليقظة،  أحالم  أعيش  وأنا  العالم  على  وعيت  منذ 
أحلم وأنا في كامل وعيي، واآلن ها أنا أحلم بصباح 

مشرق يأتي على األّمة.
أحلم  آخر،  مكان  في  وخيالي  لونا  مع  أمشي  كنت 
بطيف خفّي، يحملني على وتريّة العشق، يصقلني 

امرأة من ضلعه.
البارد  النسيم  المساء،  هذا  جّداً  جمياًل  المناخ  كان 
يشّجع أكثر فأكثر على االسترسال في الحلم، أغلق 
علّي  اختلطت  الحجر،  هذا  أكثر عن  ألبتعد  عينّي 
األصوات، وشعرت كأّن هناك من يناديني من بين 
إليه  وأصغيت  للصوت،  استأنست  الوعر،  شجر 
أكثر فأكثر. كان الصوت أشبه بالهمس أو بحفيف 
السنابل في الحقول قبل الحصاد، تتمايل مع الريح 
مثقلة. لم ألتفت إلى الوراء، لم أرد االلتفات، أردت 
أن أستسلم للصوت، ال رغبة لي في رؤية صورة 
من يكلّمني، لم أستغرب أن يكون شبحاً من الهنود 

القدامى سكان البلد. ابتسمت للفكرة، راقت لي، خاّصة 
األرواح  عن  وأفالمهم  الهنود  أعشق قصص  وأنا 
لتحلّق  الموت،  بعد  الصقور  وتسكن  تذهب،  التي 
بحرية في السماء الزرقاء حيث ال وجع وال حرب 
الرجل  اقتحم  بهم حين  فتكت  التي  تلك  أوبئة،  وال 
األبيض عليهم خلوتهم وغاباتهم، ومن فوق السحب 

ترقب األرواح األجيال التالية.
أبطأت المسير كي يتسنّى لي اإلصغاء أكثر للصوت 
الذي يسير بمعيتي، كان الصوت دواء لوجع الوحدة 
وألم الحياة ومتاعبها، مضيت في سيري، ورفيقي 
األثيري يهمس بين الفينة واألخرى بكلمات ال أفهمها، 
حالة شاّذة وغريبة ربما ولكن أحياناً يفّضل اإلنسان 

رفقة الوهم والخيال على البشر.
كان هناك نسر في الفضاء يطير صوب أشّعة الشمس 
الخجولة التي تنحدر نحو البحر، توّقفت قلياًل، ألختبر 
حقيقة ما يجري حولي، أوراق الشجر تتناثر على 
األرض كلما هّب النسيم، واألغصان ترقص. أغمضت 
عينّي وفي أعماقي بدأ الفضول ألعرف هوية قريني 
السائر معي. ترّدد صدى صوته وكأنّه خارج من 
أعماق كهف، فتحت عيني، والتفّت إلى الوراء بسرعة، 
الذي  الوقت  أحمل  تثقل،  بدأت  السريعة  خطواتي 
يسرقني منّي في صدري، والزمن القابع على كتفّي 
كالجبل يشّدني نحو األرض لئال أرتفع، ضجيج روحي 
روح  بالسكون.  المغمورة  الغابة  أزعج  وأفكاري 
ترتعش في ثنايا الهواء، وواقع يضربني مثل موج 
المحيط المقابل في الجهة األخرى. توّقف الصوت 
عن الهمس، وتوّقف معه حلم يقظتي، شيء ما تخّطى 
مدارك البشر، احتقن النسيم تحت ظّل الشجرة حيث 
أنّي دخلت مكاناً  ثقله، عندها أدركت  أقف، واشتّد 
الظّل  إليه، حيث روح رابض في  الدخول  ممنوع 
الحجب عن  يفّك  لعلّه  أكثر  الولوج  أردت  العميق. 

بصري، فأرى ما دار بخلدي.
أحّدق  عطش،  روحي  أعماق  وفي  المكان  تركت 
في الفضاء، إذ دارت األرض فجأة، وضاقت بي.

شّدتني لونا وكأنّها توقظني مني، ألراني أقف وحدي 
قلبي، وقطرات  أقبض على  أتصارع مع روحي، 
الدماء تسيل على التراب وأوراق الشجر األصفر 
حولي، وعلى أغصان الشجرة فستان أزرق فارغ منّي.

تخّدرت قدماي، وأثقل ندى الليل أجفاني، متى أستيقظ 
من حلمي؟

وزير ثقافة مصر العظيم د. ثروت عكاشة.

معبد »أبو سمبل« الكبير.

»
ّ

»فستان أزرق فارغ من

ليــلة ما...
بقلم: األديبة 
إخالص فرنسيس

من المجموعة القصصية

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

www.el-ressala.com

لاعلاناتكم في الرسالة

    إنه  المواطن الالجىء اإليراني مهران 
كريمي ناصري الذي ألهمت قصته المخرج  
الشهير ستيفن سبيلبرغ  في  كتابة وإخراج  فيلم  
الممثل  الشهير  المطار والذي  مثله  الجىء 

توم هانكس عام ٢٠٠٤ . 
أعلنت خبر وفاته  صحيفة األسوسياتد برس 
البريطانية يوم١٢ نوفمبر الحالي ٢٠٢٢ -  في 
فرنسا حيث  باريس  في  ديغول  مطار شارل 
عاش  بدون أوراق ثبوتية  تثبت شخصيته سنين 
طويلة  من الزمن  منذ ١٩٨٨ ولغاية  ٢٠٠٦.  
ووالدة  إيراني   والد  من   ١٩٤٥ عام  ولد 
بريطانية  في مقاطعة سليمان في إيران التي 
كانت مستعمرة بريطانية ؛  ذهب إلى إنكلترا 
للدراسة عام  ١٩٧٤؛  وعاد إلى  إيران  بعد  
مظاهرات  في  شارك  الجامعة؛  من  تخرجه 
إلى  نفي  ثم  وأعتقل وسجن   الشاه  ضد حكم 

خارج البالد بدون جواز سفر .
قدم طلبات إقامة في عدة بلدان أوروبيه ولم 
منظمة  وافقت   والحقا  موافقة  على  يحصل 
بلجيكا  في  المتحدة  لألمم  لتابعة  ا الالجئين 

وحصل على وثيقة الجىء .
الحقه سوء الحظ في باريس العاصمة الفرنسية 
سارق  وانتشل  القطار  في  يتنقل  كان  حيث 
حقيبته المحتوية على أوراق ثبوتية كالجىء 
سياسي في أوروبا .   إعتفلته الشرطة الفرنسية 
آخر آلنه ال  بلد  أي  إلى  ترحيله  تستطع  ولم 
يحمل هوية شخصية وألنه لم يرتكب جريمة 
. أخيرا ذهب إلى مطار شارل ديغول حيث 
مئات  بسبب دخول وخروج  ال رقابة شديدة 
المسافرين  كل لحظة؛ هناك وبين المسافرين 
إستعمل مقاعد اإلنتظار لينام واستعمل تسهيالت 
اإلستراحة ويأكل من المطاعم  سنين عديدة  
حيث استطاع  شرح قضيته إلى موظفي المطار 
وأحيانا  بشفقة   وعاملوه  معه  تساهلوا  الذين 

ساعدوه في حدود أمكانياتهم .
المطار في  الذين شاهدوه في  بعض األطباء 

ترحالهم تبرعوا بمعاينته وفحصه  للحفاظ على 
نشاطه في هذه اإلقامة المغلقة  - ال شبابيك وال 
هواء طلق  - وزودوه بما يحتاج من فيتامينات 

وأدوية ليستمر نشيطا في إقامته المحدودة .
تعليمات في أوروبا  األثناء صدرت  في هذه 
وأجبر  نظامية   الغير  والهجرة  اللجوء  لمنع 
على البقاء في المنطقة الحرة في المطار حيث 
وجد معاملة إنسانية . في آخر التسعينات بلًغه 
ثبوتية  شخصية  أوراق   أن  األمن   رجال 
جاهزة وعليه الذهاب إلى مكاتب األمن  ليوقع  
ويستلم وثيقة إقامة  بعد سنين من  إقامة جبرية 
المطار شبه  إختيارية حيث أصبح  موظفوا 
وقًووا من  والجميع حدثوه  عائلته وأصدقائه 

عزيمته 
وساعدوه وأمنوا له مكتبا وورق ليكتب مذكراته 
؛ كما  أن كثيرين من المسافرين  بإستمرار في 
التحية ويعرضون  يلقون عليه  كانوا  مهمات 

المساعدة .
تردد في استالم أوراقه الثبوتية لكن أجبرته 
اإلقامة  وثيقة  ويستلم  ليخرج  باريس  شرطة 
.  شعر أنه ضائع في جو الحرية في باريس 
مثل  مثله  المحدودة   اإلقامة  من  سنين   بعد 
الذين يخلى سبيلهم  بعد سنين في  المساجبن 
السجن ويجدون الحياة مختلفة  تماما عن ما 
عائلة وال  الجريمة!  ال  ارتكابهم  يوم  كانت 

أصدقاء وال حياة إجتماعية !!
بعد عدة أسابيع في الحرية الغريبة عليه قرر 
العودة إلى المنطقة الحرة  في المطار ؛   قسم 
 . طائراتهم  انطالق  المنتظرين  المغادرين 
رًحب به الموظفون ورجع إلى زاويته حيث 
الحياة  له  برفقة من سهلوا  أقام سنين طويلة 
التي اختارها مجبرا في مكتب وكرسي  ومقعد 

لراحة المغادرين .
اسمه وقصته  نوفمبر وخلد  يوم  ١٢  رحل  
المخرج الشهير ستيفن سبيلبرغ ومثل حياته 

الممثل الشهير توم هانكس.

رحيل الالجىء  ملهم ستيفن سبيلبرغ يف إخراج 
فيلم  الجىء المطار بطولة الممثل توم  هانكس

بقلم: سليم خليل

صـــدق
 أو لا تصـــدق...



  صفاقس هي مدينة في تونس ، تقع على بعد 270 كيلومترا جنوب 
 Taparura شرق تونس العاصمة . تأسست في عام 849 م على أنقاض
و Thaenae ، وهي عاصمة محافظة صفاقس . وميناء علي البحر 
األبيض المتوسط ، بلغ عدد سكان تونس حوالي 860،000 نسمة في عام 
2005م ، بينما يبلغ عدد سكان صفاقس 340،000 في عام 2005 م .

األنشطة االقتصادية الرئيسية في صفاقس هي الصناعات مثل “معالجة 
الفوسفات” ، والزراعة : “الزيتون وزيت الزيتون والمكسرات” 
، وصيد األسماك وبها أكبر ميناء للصيد في تونس ، والتجارة : ” 
استيراد وتصدير ” ، وغالبا ما توصف المدينة بأنها “المدينة الثانية” 

في تونس”بعد العاصمة تونس”

تاريخياً
بحلول نهاية القرن التاسع 10 أصبحت صفاقس دولة مستقلة ، حيث 
احتلت المدينة واصبحت تحت سيطرة روجر الثاني ملك صقلية سنة 
1148م وظلت حتى تحررت في 1156 م علي يد القوات المحلية ، 
واحتلت لفترة وجيزة من قبل القوات األوروبية مرة أخرى ؛ حيث 
أحتلها اإلسبان ، في القرن ال16 ، وذلك قبل الوقوع في أيدي العثمانيين 
، وأصبحت صفاقس قاعدة ال تتجزأ من القراصنة البربر ، مما دفع 
البندقية إلي محاولة غزو فاشلة في 1785م ، وفي أواخر القرن ال19 
فتحت فرنسا صفاقس وباقي تونس وتم دمجها مع اإلمبراطورية 

الفرنسية ، وخالل الحرب العالمية الثانية ، استخدمت قوات المحور 
المدينة كقاعدة رئيسية لها حتى أخذتها القوات البريطانية في 10 نيسان 
1943م ، وبعد الحرب العالمية الثانية ، أعيدت تونس إلى فرنسا ، 

ولكن حصلت على استقاللها في عام 1956م .
جغرافياً

يحدها البحر األبيض المتوسط من الشرق ، ومحافظة قابس من الجنوب 
، ومحافظة المهدية من الشمال ومحافظات القيروان وسيدي بوزيد 

وقفصة من الغرب . وتشمل أيضا أرخبيل القرقنة .
موقعها الجغرافي : تطل صفاقس على البحر المتوسط ، بشريط 
ساحلي يبلغ طوله حوالي 235 كم ، وهي أكبر ميناء في تونس ، مما 
جعلها تلعب دورا هاما في التجارة على المستوى الوطني والدولي .
إدارياً : تنقسم صفاقس إلى ستة عشر محافظة ، و ستة عشر من البلديات .

اقتصادياً
اعتمد اقتصاد صفاقس أساسا على زيت الزيتون والصيد والفوسفات 
منذ عام 1960م ، وكان هناك بعض الصناعات مع ظهور المشاريع 
الصناعية الصغيرة والمتوسطة ، هذا بجانب تطوير قطاع التعليم العالي .

أشجار الزيتون في صفاقس :
تحتل زراعة الزيتون المرتبه األولي في اقتصاد صفاقس ، على 
الرغم من كل هذه التغييرات الهامة في االقتصاد اإلقليمي ، حيث 
تبلغ نسبه مساحة األراضي الزراعية بالكامل ” ٪90 ” ، وخصصت 
منها ٪40 إلنتاج زيت الزيتون و ٪30 لزراعة اللوز في تونس ، مما 

يجعلها أول منتج محلي .
ويوجد مصدر آخر لالقتصاد في صفاقس وهو استغالل النفط : حيث 
يستخرج الغاز الطبيعي من مسكار والذي يمتد على مساحة 352 
كيلومتر مربع ، وله القدرة علي استخراج 22.7 مليار متر مكعب ، 

والذي ينتج 1180000 طن في السنة .
تنقسم القوى العاملة إلى ثالثة قطاعات : الزراعة ، وصيد األسماك 
بنسبة ” ٪25.3 ” والخدمات بنسية ” ٪25.6 ” ، والصناعات التحويلية 

بنسبة ” 24.4٪ ” .
النقل

 SNCFT تقدم صفاقس من خالل نظام مقياس السكك الحديدية الضيقة من
التي من شأنها نقل الفوسفات وخام الحديد للتصدير ، ولكن تتوفر أيضا 
خدمات نقل الركاب إلى تونس ، وعالوة على ذلك تم تقدم صفاقس في 
مجال النقل بالطيران حيث جهز – مطار طينة الدولي لعمل رحالت 
مجدولة بانتظام إلى مطار باريس شارل ديغول ، ومطار صبيحة كوكجن 
الدولي ، ومطار طرابلس الدولي ، ورحالت الى مطار جدة للحج 

إلى مكة المكرمة .الطريق السريع A1 يربط صفاقس مع تونس .
اإلتصاالت

تأسست اإلتصاالت في عام 1961م ، إذاعة صفاقس تبث عشرين 
ساعة في اليوم على MW 720 كيلو هرتز / 105.21 ميغاهيرتز .

السياحة
تقع صفاقس على الساحل الشرقي لتونس ، أي في منتصف الطريق 
تقريبا على الطريق السريع بين تونس والحدود مع ليبيا . تحتوي 
صاقس على المتحف األثري ، وقاعة المدينة ” البلدية” في شارع 

الحبيب بورقيبة .
في الطابق األرضي من قاعة المدينة التي تستضيف مجموعة 
رائعة من الفسيفساء من المنطقة ، وال سيما في المدن الرومانية 
Taparura ” حيث توجد صفاقس اآلن ” وThaenae ” التي تمثل 

طينة غرب صفاقس ” .

القصبة : تقع في ” الركن الجنوبي الغربي من المدينة ” . وكانت 
القصبة حامية عسكرية قبل وأثناء الحمله الفرنسية ” -1881 1956″ 
. حيث أزال النفوذ الفرنسي” المباني ، الخ” ولكن أصبحت القصبة 
اآلن تستضيف الغرف من العروض المتعلقة بهذه الصناعة و تشتهر 
صفاقس بالبناء ، باإلضافة إلى ذلك هناك عرض من العمارة الدينية 
وبعض الوثائق في غرفة أخرى ، حيث يوجد مسجد حمدوني تحت 
األرض ، بالتأكيد يمكن تسليط الضوء على اطاللة من أعلى أي برج 

من األبراج التي تشكل جزءا من القصبة .
ويشار دار Djellouli أيضا الذي يعرف باسم القصر الحاكم ، وهو 
التقليدية الذي بني حول فناء مفتوح ، والمكون  مثال على العمارة 
من طابقين من الشرفات على أربعة جوانب وتفتح الغرف على هذه 
الشرفات ، ودار العناصر الثقافية وعرض األزياء ، فضال عن أمثلة 
من الطبخ ، والخط العربي ، والتطريز ، و تقطير العطور واألثاث 
.ومقهى الديوان ، بين باب الديوان وباب القصبة ، حيث كانت مقهى 

الديوان في األصل برج آلResace ، وله وظيفة عسكرية كبيرة حتى 
وصول الفرنسيين ومشروع Taparura ، وAzria والكنيس الرئيسي 

و هو الوحده التي تستحق الزيارة .
على السطح يمكن ان تالحظ الجدار الدائري ، حول ارتفاع الخصر ، 
وكان هذا الجدار هو األساس لبرج المياه في أواخر عام 1800 ، وفي 
طريقك للخروج ، يمكن ان تنزلق إلى غرفة دائرية ذات سقف عالى 
لتدعيم تخزين المياه ،ويوجد سوق الحدادة ” سوق القصر” قرب .

اللغة
تضم تونس لتجانس كبير مع دول المغرب العربي ، وذلك ألن جميع 
السكان تقريبا يتحدثوا اللغة العربية التونسية ، ومعظمهم أيضا يعرفون 
القراءة والكتابة باللغة العربية الفصحى . كما تتحدث تونس للغة 
الفرنسية بإعتبارها اللغة الدارجة التونسية مع مجموعة كبيرة تتحدث 
العربية – أو بشكل أكثر دقة هناك مجموعة من اللهجات وبالتالي 
، ال توجد هيئة التقييس الرسمي للتونسية العربية والتي تتحدث بها 
أساسا في سياق الحوار اليومي داخل األسرة ، ووفقا للدراسات 
اللغوية ، فإن اللغة الفرنسية هي اللغة القريبة إلى المالطية ، والتي 

يتحدث بها للغات البربرية من قبل أقلية ، وخاصة في الجنوب .

السياحة العالمية

     Vendredi 25 novembre 2022
الجمعة 25 نوفمبر 2022

ركن الرياضة
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الكلمـات المتقاطعة
أفقيا: 

-1 كاتبة مصرية راحلة

-2 من أخوات كان – وجع )معكوسة( 
– متشابهان

-3 شتم ولعن)معكوسة(- بلد عربي

4 – أرشد

5 - رقدن – بحر أمواجة عاتية

6 - يعم – جبال في أوروبا )معكوسة(

7 - رسول )معكوسة( – للتعريف

8 - شهر هجري – هرب

9 - قام بتفكيكه – أحد األبراج الترابية

10 - المدينة الباسلة – أداة جزم

رأسياً :

-1 عاصمتها تيرانا – ود
2 - مدينة في جنوب فرنسا - جس – 

تقال في التليفون
وأرغب  اريد   – قرآنية  3 – صورة 

-قط
4 – رن )معكوسة(- في لغة الطاولة

5 – ضمير الغائبين – قصة لمصطفى 
أمين – ساعد )معكوسة(

 – جوهر   – )معكوسة(  أصر   –  6
حرف جر

7 – أستفسر منهم – أبو األب
8 – حيوانات ترعى

حيوان   – على  حصل   – رقد   –  9
ضخم

10 – نقيب الموسيقيين السابق

حل الكلمات المتقاطعة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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 Les proverbes en français et arabe

نتيجة مباراة بلجيكا وكندا في كأس العالم قطر 2022
  انطلقت مباراة بين بلجيكا وكندا على ملعب أحمد بن علي بنادي الريان.

بداية المباراة كانت قوية، حيث هدد باتشواي مرمى منتخب كندا، من أجل تسجيل الهدف 
األول لمنتخب بلجيكا في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، من خالل تسديدة قوية ولكن الكرة 

وجدت طريقها نحو يد الحارس ميالن بوريان.
وكاد أن يسجل العبو منتخب كندا الهدف األول في مرمى بلجيكا، بالدقيقة السابعة من عمر 
المباراة، من خالل هجمة منظمة ابتدت من الجانب األيمن ولكن مدافعي الشياطين الحمر 

نجحوا في إبعاد الكرة بالشكل المطلوب.
واحتسب الحكم الزامبي جاني سيكازوي ركلة جزاء لمصلحة كندا في الدقيقة 8 بعد مراجعة 
تقنية الفيديو التي أكدت وجود لمسة يد على العب بلجيكا يانيك كاراسكو داخل مربع العمليات.
وتقدم الالعب ألفونسو ديفيز لتسديد ركلة الجزاء لكن تيبو كورتوا كان لها بالمرصاد وحافظ 

على نظافة شباكه.
وأصبح حارس مرمى نادي لاير مدريد االسباني ومنتخب بلجيكا تيبو كورتوا، أول حارس 

بلجيكي يتصدى لركلة جزاء في تاريخ الشياطين الحمر في كأس العالم.
كما تصدى حارس مرمى لاير مدريد لركلة الجزاء الخامسة من أصل 9 ركالت جزاء خالل 
عام 2022، بنسبة نجاح بلغت 56 في المئة، ليواصل كورتوا التألق مع فريق المدرب كارلو 

أنشيلوتي ومنتخب بلجيكا.
وفي الدقيقة 44 خطف المنتخب البلجيكي هدف التقدم بفضل كرة طولية من توبي ألدرويرلد 

وضع بها المهاجم ميتشي باتشواي في مواجهة المرمى ثم سدد بقوة داخل الشباك.
وفي الشوط الثان، حاول منتخب بلجيكا إضافة أهداف أخرى، عن طريق ميتشي باتشواي الذي حاول 
التسديد في أكثر من مناسبة، ولكن حارس كندا كان له بالمرصاد، واألمر نفسه ينطبق على كيفن دي 

بروين وبقية العبي الشياطين الحمر.
العديد من  بذلك  التعادل، صانعاً  بالمشاهدة، حيث حاول تسجيل هدف  لم يكتِف  الكندي بدوره  المنتخب 

الفرص السانحة للتسجيل، ولكن الحظ خانه في الكثير من المرات، كما كان تألق تيبو كورتوا حاسماً.
ولم تشهد باقي الدقائق أي جديد على مستوى النتيجة، لينجح منتخب بلجيكا في الفوز على كندا بهدف 

نظيف، وسيبدأ من اآلن التجهيز لمواجهة منتخب المغرب يوم األحد القادم.

تشكيلة بلجيكا وكندا اليوم في كأس العالم 2022:
ودخل المنتخب البلجيكي بالتشكيلة األساسية اآلتية: تيبو كورتوا – ألدرفيلدر – ديندونكر – فيرتونخين 
– كاستاني – اكسيل فيتسيل – يوري تيليمانس – كيفين دي بروين – ايدين هازارد – يانيك كاراسكو – 

ميتشيل باتشواي.
فيما خاض منتخب كندا المباراة بالتشكيلة التالية: ميالن بوريان – جونستون – ستيفين فيتوريا – كمال 
ميلير – اتينا هتشنسون – ستيفين ايوستاكويو – جونيور هويلت – ريتشي الريا – تيجون بوشانان – 

ألفونسو ديفيز – جوناثان دايفيد.

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

»لقطة تحبس األنفاس«.. رد فعل رونالدو على 
»هفوة« حارس مرمى البرتغال

تعادل سلبي بين أوروجواي وكوريا الجنوبية

    حبس العبو منتخب البرتغال أنفاسهم بعد 
هفوة كبيرة ارتكبها حارس المرمى ديوغو كوستا 
خالل المباراة ضد غانا )2-3( مساء الخميس، 
القدم  العالم لكرة  نهائيات بطولة كأس  ضمن 

»قطر 2022«.
بالذعر،  وشعر كريستيانو رونالدو وزمالؤه 
وهم يتابعون كيف يضع زميلهم ديوغو كوستا 
الكرة على األرض في الوقت القاتل، ومن خلفه 
الذي خطف  إينياكي ويليامز،  الغاني  الالعب 
الكرة وكاد أن يقتنص هدف التعادل لبالده، لو 
المناسب  الوقت  البرتغالي في  الدفاع  ال تدخل 

وإنقاذ الموقف.
وأحرز النجم المخضرم كريستيانو رونالدو )37 
عاما( هدف التقدم لبالده في مرمى غانا، عند 
الدقيقة 65 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه، 
وذلك قبل استبداله في الدقيقة 88 من زمن اللقاء 

على استاد )974( بالعاصمة الدوحة.
وبحسب شبكة أوبتا لإلحصائيات، فإن رونالدو 
وصل إلى الهدف رقم 8 له خالل نهائيات كأس 
التاريخ يسجل  العالم، وأصبح أول العب في 
المونديال  خمسة أهداف في نسخ مختلفة من 

 .)2022 ،2018 ،2014 ،2010 ،2006(

    تعادل منتخب أوروجواي مع نظيره 
التي  المباراة  الجنوبي سلبيا في  الكوري 
جمعت بينهما، مساء أمس الخميس، باستاد 
“المدينة التعليمية” ضمن مباريات الجولة 
األولى للمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 

لكرة القدم “قطر 2022”.
إال  أهداف،  الرغم من عدم دخول  وعلى 
قوية ومثيرة، وكانت  المباراة جاءت  أن 
19 عن طريق  الدقيقة  أول تسديدة في 
العب أوروجواي ونجم لاير مدريد الحالي 
أعلى مرمى حارس مرمى  تمر  فالفيردي 

كوريا كيم سيونج جو.
34، أضاع منتخب كوريا  الدقيقة  وفي 
المهاجم  الجنوبية هدفا محققا عن طريق 
أهدر فرصة خطيرة  الذي  يونج وون  كيم 
لصالح منتخب بالده من داخل منطقة الجزاء 
وسدد كرة قوية مرت فوق عارضة منتخب 

أوروجواي.
وكاد منتخب أوروجواي أن يفتتح التسجيل في 
الدقيقة 44 برأسية عن طريق دييجو جودين 
لكن هذه المرة يتدخل القائم األيمن ويحرم 
منتخب “السليستي” من فرصة هدف محقق.

وفي الشوط الثاني ، واصل منتخب أوروجواي 
إضاعة الفرص أمام المرمى، ففي الدقيقة 63 
مر نونيز من جهة اليسار ليصل حتى منطقة 
الجزاء ويقوم بعرضية أرضية يتدخل حارس 

كوريا كيم سيونج جيو ثم يشتتها الدفاع.
قوية  فالفيردي كرة  90، سدد  الدقيقة  وفي 
القائم  في  ترتطم  الجزاء  من خارج منطقة 
وتخرج إلى ضربة مرمى، قبل أن يرد سون 
الجزاء  قوية من حدود منطقة  ويسدد كرة 
المباراة  لتنتهي  األيسر؛  القائم  بجوار  تمر 
بالتعادل السلبي؛ ليحصل كل منتخب على 

أول نقطة له في مونديال قطر.

بهاالسياحيةاالماكناهموصفاقسيفالسياحة
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اللي اتلدع من الشوربة ينفخ في الزبادي
Chat échaudé craint l’eau froide

حكم القوي على الضعيف
La raison du plus fort est toujours la meilleure



   تقديراً للجهود الكبيرة التي 
بذلها معالي الدكتور مانع سعيد 
العتيبة في خدمة التواصل الثقافي 
بين اإلمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، واعترافاً بفكره الموسوعي 
العربية واإلنسانية، وبُعد نظره وِحكمته، وتثميناً  للقضايا  الثاقبة  ورؤيته 
لرصيده الفكري والشعري والعلمي واإلنساني، أشرف األكاديمي المغربي 
الدكتور عبد هللا بنصر العلوي على إعداد مشروع علمي وأكاديمي رفيع 

بمدينة  بن عبد هللا  تبنّته جامعة سيدي محمد  المستوى، 
تحت  المغربية،  للمملكة  العلمية  العاصمة  فاس، 

عنوان: “كرسي معالي األستاذ الدكتور مانع 
سعيد العتيبة للدراسات األدبية واألكاديمية 

والذي سوف  اإلماراتية”،  المغربية- 
لعتيبي  ا لفكر  ا في  لبحث  ا يعّمق 

بالتجديد  الحافل  وإبداعه ومساره 
إلهام  ليكون مصدر  واالبتكار، 

لألجيال ومعول بناء لألوطان.
   أّكدت هيئة التدريس في هذا 
عن  المتميّز  العلمي  الكرسي 
بالعمل على دراسة  اعتزازها 
جوانب من عبقرية العتيبة ونقلها 
إلى طالب الدراسات العليا، فقد 
أصبح معالي الدكتور مانع سعيد 
بذاتها،  قائمة  مدرسة  العتيبة 
التقدير  تستحق  رائدة  وتجربة 
األجيال  إلى  بنقلها  واالهتمام 

وتخليدها في سجل مفاخر األمة 
العربية واإلسالمية المعاصرة، لما 

بذله من جهد في التأسيس لنهضة إنسانية 
وفكرية كان لها األثر المحمود على مستوى 

الحياة الفكرية والثقافية واالقتصادية والسياسية، 
واألدب  الفلسفة  في  أكثر من مجال؛  في  كتب  فقد 

واالقتصاد والحوار والتواصل واإلبداع والفن والجماليات 
المثالي بهمة عالية وشموخ  وضرب أروع األمثلة في السلوك اإلنساني 
يذّكر األمة برجالها العظام، والناظر في منجزه ينهل من قيم ونظريات 

ورؤى فريدة وملهمة.
     يعّد الدكتور مانع سعيد العتيبة رجل فكر ودبلوماسية وشعر وأدب، 
راكم تجربة طويلة في التواصل والحوار واإلنتاج األدبي والفكري، وضمن 
مجاالت واسعة من العمل في الميدان، أثمرت رؤًى متعددة وحصيلة ُمشّرفًة 
من المنجزات، تنم عن شخصية موسوعية فذة، وإرادة صلبة ال تلين، ويأتي 
هذا الكرسي العلمي الذي يتخّصص في الفكر العتيبي وإبداعه، يركز على 
جهوده الفكرية وإسهاماته في مختلف المجاالت، وكيف عّمقت رؤيته لألدبية 
المغربية واإلماراتية في أبعادها الحضارية واإلنسانية الصالت التي تربط 

البلدين اإلمارات والمغرب.
     لقد استوعب الدكتور مانع سعيد العتيبة ثقافة عصره بكل اللغات فكان 
شاهدا على العصر منفتحاً على الوسائط الجديدة في الفكر والعمل واإلنتاج 
والتواصل، فهو فضاًل عن إتقانه فن التواصل ضمن مهامه الدبلوماسية 
الرسمية وإشعاعه الثقافي واإلنساني، نجده باحثاً أكاديمياً نال أرفع الدرجات 
العلمية من مختلف الجامعات الدولية، وكتب في الحوار والتواصل أكثر 

من دراسة، ومنها كتابه: “حوار الحضارات: األنا واآلخر”، حيث يظهر 
في ثنايا هذا الكتاب عمق ثقافة العتيبة، وكيف استطاع أن يؤسس حواراً 
بين الحضارات، ينهل من رصيد الذات العربية وتراثها الغني بمؤشرات 
الحالي،  العصر  في  الحوار  التواصل واالنفتاح، محاواًل كشف معيقات 
واقتراح مداخل لتجويده واالرتقاء به، مع تقدير الجهود السابقة في هذا 
المجال، وذلك كلما تعلّق األمر بالعقل العربي وبالنظام القيمي اإلسالمي، 
حيث نجده دائماً يؤكد على أهمية بناء الشخصية المتفّردة التي تأتي بالجديد 
والمفيد، وتحّقق ذاتها بعيداً عن التقليد، يقول العتيبة: “وال 
يبني نماذج لشخصية واحدة مكّررة، بل يفتح الباب 
لنمو الشخصية الفردية المتحّررة من كل العقد 
أو  اجتماعية  أم  كانت  نفسية  المثبطة، 

فكرية” .
   عندما نتحدث عن الدكتور 
مانع سعيد العتيبة، فنحن نتحدث 
عن الشاعر والسياسي والمثقف 
واالقتصادي ورجل البترول.. 
توليفة نادرة لشخصية عربية 
استثنائية قيل عنها إنها موسوعة 
ر  لمستشا ا فهو   ، متحركة 
الخاص لصاحب السمو رئيس 
العربية  اإلمارات  في  الدولة 
المتحدة، أحد أهم الشخصيات 
العربية التي جمعت بين العمل 
الدبلوماسي واالهتمام اإلبداعي 
واإلنتاج الفكري والتكوين الذاتي 
األدبية  أعماله  إنَّ  العصامي، حيث 
تمثل إرثاً ثقافياً كبيراً من ذخائر األدب 
األجيال  منه  تنهل  واإلماراتي  العربي 
وتسترشد به، لما يحمله من قيم إنسانية سامية، 
ترّسخ التعايش والحوار وتشّجع على التسامح 
واالنفتاح والتواصل، فضال عن نجاحاته في مجال 
االقتصاد وريادة األعمال ، الشيء الذي يجعل من أفكاره 

محط اهتمام العالم برمته، ومن سيرته نموذجاً للنجاح والتميّز والعطاء.
    أما شخصيته فقد اتسمت بالتواضع ومحبة الناس، ورؤيته للعمل واإلنتاج 
متفّردة، كما أن نظرته للحياة ُملِهمة للكثيرين من أجل النجاح، فهو يعطي 
القدوة بسلوكه أواًل وبصبره وطموحه، وحكمته وتبّصره ثانياً، وهي صفات 
القادة والزعماء، ولذلك ال غرابة أن يؤكد على ضرورة الحوار وقبول 
االختالف، ولعل حديثه عن نفسه في أحد الحوارات التي أُجريَت معه قبل 
عب  المعاني عندما يقول: “من الصَّ خمس سنوات، تؤكد بعضاً من هذه 
والمحرج أن يتحدث اإلنسان عن نفسه، ولكن يمكنني القول باختصار إنَّ 
التوفيق من هللا عز وجل. هللا يأمرنا بالعمل “وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم 
ورسوله والمؤمنون”، وقد عملُت وكنُت جاًدا وُمخلًصا لألمانة التي حملتها 
والمسئولية التي كلفت بها أمام هللا والنفس والوطن. وضعُت سقًفا عالًيا 
لطموحي وأهدافي، وحينما يحدد االنسان هدفه ويحسم أمره ويتوكل على 
الخالق ويكّد ويجتهد فاهلل سيأخذ بيده ويوفقه، وال شك أن العوامل المساعدة 
مهمة أيًضا، فاقتناص الفرص والتركيز والعمل والمثابرة تدعم النجاح وتساعد 
على تحقيق الهدف. ومن المهم أيًضا أن يحب االنسان عمله، فالحب يصنع 
المعجزات ويولد المتعة، وأنا أجد متعة في العمل، ومتعة في الشعر، ومتعة 

في السياسة ومتعة في الحوار الذي أؤمن به، سواء الحوار بين الحضارات 
أو الحوار بين الشعوب والحوار بين االطياف المختلفة، فقضايانا العالقة 
ال حل لها إال بالحوار وليس بآلية الحرب ولغة السالح التي يجب تجنبها 
والتخلي عنها كلًيا، منحنا هللا نعمة العقل، وبالعقل والحكمة يمكننا معالجة 
أزماتنا ومشاكلنا وخالفاتنا، وما تمر به األمة العربية اليوم هو شيء غريب 
علينا يعيدنا إلى عصر الجاهلية، الجاهلية التي خلصنا االسالم منها وهذبنا 
عندما دعانا الى السلم واحترام اآلخر من خالل محاورته واحترام اختالفه 

واعتماد الديمقراطية ومبدأ تداول السلطة..” . 
    ال شك أن هذه الروح العالية من المحبة اإلنسانية واإلخاء الصادق وتعزيز 
الحوار الفاعل، هي ما جعل الدكتور مانع سعيد العتيبة “حواراً يمشي على 
األرض”، وأّهلَُه لينال أرفع األوسمة الملكية السامية والدرجات األكاديمية 
الرفيعة، في مختلف المؤسسات العلمية الدولية، ومنها حصوله على جائزة 
المتوسط للسالم للعام 2018، وهي الجائزة التي لم تعط منذ 30 عاماً إال 
لشخصين، نظراً لدور جهود الدكتور مانع سعيد العتيبة في تعميق الحوار 
والتعايش بين الشعوب والمجتمعات، كما تشهد بذلك مسيرته الغنية على 
المستوى الثقافي األدبي واالقتصادي والمجتمعي ، ثم في سنة 2019، أقامت 
جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس حفل تسليم الدكتور مانع سعيد العتيبة 
دكتوراه فخرية  بدرجة “أستاذ محاضر” سلّمتها له جامعة “تورفيرغاتا” 
للسالم وحوار  الداعمة  لمواقفه وكتاباته  TorVergata اإليطالية، وذلك 
الحضارات واألديان وقبول اآلخر والتعايش بين مختلف الشعوب، فضال 
عن ما تكشف عنه دواوينه الشعرية وكتبه الفكرية والنقدية من نزعة إنسانية 
آالم وآمال اإلنسان في كل زمان ومكان، وقد كشفت بعض  تتفاعل مع 
األحداث األليمة في حياته عن شخصية إنسانية رقيقة جداً تتأثر بالعواطف 

ومشاعر الحنان، فيتدّفق الشعر شالال منهمراً من الجمال والبهاء.
    للدكتور مانع سعيد العتيبة اهتمامات فكرية تروم تأصيل التواصل وبناء 
حوار حقيقي ومثمر، ففي مارس من عام 2003، قّدم محاضرة علمية ضمن 
فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لكلية العلوم اإلنسانية بجامعة اإلمارات، 
والذي أقيم تحت عنوان “العولمة التفاعل والتعامل”، داعياً في مداخلته الى 
إشاعة مبدأ ثقافة الحوار البنّاء المتبادل، وبما يخدم مصالح األمة العربية 

والحفاظ على هويتها الثقافية ومكانتها الحضارية بين األمم.
   كما أصدر في نهاية عام 2003، كتاباً يحمل عنوان: “حوار الحضارات 
األنا والذات”، وفي أواخر عام 2004، شارك في المؤتمر الثالث للفكر 
العربي الذي أقيم بمراكش في موضوع:  ”العرب بين ثقافة التغيير وتغيير 
الثقافة”، وقّدم فيه الدكتور مانع سعيد العتيبة مداخلة تحمل عنوان: “حوار 
المناسبات  من  ذلك  وغير   ، واآلفاق”  والعوائق  الدواعي  الحضارات: 
العلمية التي دافع فيها مانع عن الحوار وقبول االختالف وترسيخ التعايش 
والتواصل، ووقف مرافعاً عن قيم إنسانية أصيلة في اإلنسان بغض النظر 
عن انتمائه ولغته ودينه وِعرقه، وال شك أن هذه الروح العالية من المحبة 
والتسامح والتواصل الفعال، ال تصدر من فراغ، وإنما وراءها رؤية ثاقبة 

وفكر سديد مؤيد بالحق وبالعقل واإليمان.
الدكتور مانع سعيد  إليها محبة  الموضوعية، ويُضاف  لكل هذه األسباب 
الوطنية، وحرصه على  القضايا  ودفاعه عن  المغربية،  للمملكة  العتيبة 
التواصل مع المثقفين والمؤسسات الرسمية في المغرب، كل ذلك دفع نخبة 
من الباحثين والدكاترة بالجامعة المغربية تحت إشراف األكاديمي الدكتور 
عبد هللا بنصر العلوي إلى إعالن “كرسي معالي األستاذ الدكتور مانع سعيد 
العتيبة للدراسات األدبية واألكاديمية المغربية- اإلماراتية”، بجامعة سيدي 
محمد بن عبد هللا بمدينة فاس، والذي سوف يشكل إضافة في غاية األهمية 

لحقل الدراسات الجامعية العليا.

  يقضي الدستور األميركي بإجراء انتخابات رئاسية كل 
أربع سنوات، وانتخابات تشريعية كل سنتين. اإلنتخابات 
التشريعية تشمل جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 
اربعماية وخمسة وثالثون عضوا، وثلث أعضاء مجلس 
الشيوخ إذ أن هؤالء البالغ عددهم مائة عضو )عضوان 
عن كل والية أميركية( يخدمون مدة ست سنوات، فتجري 
انتخابات لثلث األعضاء كل سنتين. اإلنتخابات التشريعية 
تتزامن مع اإلنتخابات الرئاسية كل أربع سنوات، وتجري 
الرئاسية  الوالية  مجددا بعد سنتين، فتصادف منتصف 

وتعرف عندئذ باإلنتخابات النصفية.
اإلنتخابات النصفية التي جرت هذه السنة في الثامن من 
تشرين الثاني )نوفمبر( انتهت بفوز نسبي وخسارة نسبية 

لكل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
الديمقراطي، كان معظم المراقبين  بالنسبة الى الحزب 
يتوقعون خسارة كبيرة لهذا الحزب إذ أنه، من الناحية 
التاريخية واإلحصائية، الحزب الذي يسيطر على البيت 
األبيض يخسر إجماال هذه اإلنتخابات ويكسب الحزب 
المعارض األكثرية في مجلسي النواب والشيوخ التابعين 
للكونغرس، يضاف الى ذلك هذه السنة أن الوضع اإلقتصادي 
ليس جيدا والتضخم المالي بلغ ارقاما قياسية ونسبة التأييد 
للرئيس بايدن متدنية، وهذا ما جعل الكثيرين ينتظرون 
موجة جمهورية ضخمة تسيطر على مجلسي الكونغرس 
الى  اللون األحمر يرمز  الحمراء ألن  بالموجة  عرفت 
الحزب الجمهوري بينما األزرق يرمز الى الديمقراطي، 
إال أن ذلك لم يحصل وخسر الديمقراطيون مجلس النواب 

ولكنهم حافظوا على األكثرية في مجلس الشيوخ.
فوزه  مع  فهو،  الجمهوري،  الحزب  الى  بالنسبة  أما 
باألكثرية في مجلس النواب، لم يحقق فوزا كاسحا إذ أن 
األكثرية التي حققها ضئيلة جدا خالفا للتوقعات، فكان 
ذلك بمثابة نصف انتصار، كما أنه لم يتمكن من السيطرة 
على مجلس الشيوخ لكسب األكثرية فيه، فكان ذلك بمثابة 

نصف خسارة.
إن حصول الحزب الجمهوري على األكثرية في مجلس 
النواب، وإن كانت أكثرية ضئيلة، سيخلق للرئيس بايدن 
بعض المتاعب، سواء في السياسة الداخلية أو في السياسة 
الخارجية، ولكن الفوز النسبي الذي حققه حزب الرئيس 
بايدن باحتفاظه باألكثرية في مجلس الشيوخ سيساعده 

بعض الشيء على تجنب قسم من هذه المتاعب.
الجمهوري  الحزب  سيسببها  التي  المضايقات  أوال: 

للرئيس بايدن
السنتين  تبدأ دورة  الثاني )يناير(  الثالث من كانون  في 
للكونغرس وفقا للتعديل الدستوري رقم 20 الصادر عام 
1933، وقد تعهد عدد من نواب الحزب الجمهوري أن 
يباشروا منذ اليوم األول للكونغرس الجديد بتشكيل لجنة 
لمحاكمة نجل الرئيس بايدن الذي له منذ سنوات بعض 
بتهمة  والصين،  أوكرانيا  في كل من  المالية  المصالح 
استعمال نفوذ والده السياسية عندما كان نائبا للرئيس أوباما 

وقبلها رئيسا للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس.
ال بد من التوضيح أن هذه التهم ظهرت منذ بدأ بايدن 
حملته اإلنتخابية عام 2020، وهو قد صرح آنذاك بأنه 
للمساعدة في  العالم  لم يتدخل يوما مع أي مسؤول في 
أعمال ونشاطات نجله الدولية، وجدير باإلشارة هنا الى 
أن الرئيس السابق دونالد ترامب، أثناء رئاسته، اتصل 
بالرئيس األوكراني للحصول منه على تأكيد للتهم الموجهة 
ضد بايدن، وعندما فشل في ذلك، قطع بعض المساعدات 
عن أوكرانيا، وقد شكل هذا التصرف غير القانوني من 
الذي  الكونغرس  قبل  من  لمحاكمته  سببا  ترامب  قبل 
كانت األكثرية فيه للديمقراطيين، ولكنهم فشلوا في عزل 
ترامب ألنهم لم يتمكنوا من الحصول على تأييد 75% من 
أعضاء مجلس الشيوخ، ويبدو أن الجمهوريين يستعدون 
اآلن لإلنتقام، ولكنهم سيصابون أيضا بالفشل في محاكمة 
بايدن ألنهم ال يتمتعون حتى باألكثرية البسيطة في مجلس 
الشيوخ الذي هو المخَول عزل الرئيس بموافقة ما ال يقل 

عن 75% من األعضاء.
لحزب  ا في  لمتطرفون  ا يستعد  آخر،  صعيد  على 
في  الكونغرس  في  مهامهم  تسلمهم  فور  الجمهوري، 
القادم، التخاذ الخطوات اآليلة الى تشكيل  العام  مطلع 
العدل  وزارة  في  بايدن  الرئيس  إدارة  لمحاسبة  لجان 
لديمقراطيين،  ا لصالح  الوزارة  هذه  تسييس  بتهمة 
ووزارة الداخلية بتهمة عدم منع مئات آالف النازحين 
من دخول األراضي األميركية عبر الحدود الجنوبية، 
جائحة  معالجتها  طرق  في  للتحقيق  الصحة  ووزارة 
كورونا، كما أنهم يستعدون إللغاء اللجنة الخاصة التي 
تم تشكيلها لمتابعة تطورات التغير المناخي إذ أن قسما 
من اتباع الرئيس السابق ترامب في الحزب الجمهوري 
ويعتبرونها  المناخي  التغير  بمسألة  إطالقا  يؤمنون  ال 

قضية سياسية بحتة يستغلها الديمقراطيون.
الجمهوري  الحزب  يعتزم  التشريعي،  الصعيد  وعلى 
المباشرة فور توليه رئاسة مجلس النواب الغاء بعض 
القوانين التي صدرت في السنتين الماضيتين أيام رئاسة 
الحزب الديمقراطي للمجلس، ومنها قانون يقضي بتخصيص 
مبلغ 80 مليون دوالر لقسم الضرائب في وزارة المالية 
لزيادة عدد مراقبي الضرائب لمالحقة المتخلفين عن دفع 
الجمهوريون إصدار  يود  كذلك  الضريبية.  متوجباتهم 
قانون يسمح ألهالي الطالب بأن يكون لهم كلمتهم في 
الغاز  انتاج  لزيادة  قوانين  التعليمية، واصدار  البرامج 
والبترول داخل الواليات المتحدة وكذلك زيادة التمويل 

ألجهزة الشرطة وأجهزة مراقبة الحدود.
اليمين  ينوي غالة  الخارجية،  بالسياسة  يتعلق  ما  وفي 
الجمهوري في مجلس النواب تقليص المساعدات المالية 
والعسكرية المقدمة ألوكرانيا في حربها ضد روسيا، كما 
سيسعون الى تشكيل لجنة لمحاسبة إدارة الرئيس بايدن على 
كيفية انسحابها من افغانستان، وما رافق هذا اإلنسحاب 
من عمليات ضد الجيش األميركي أدت الى مقتل عدد 

من الجنود، والى ترك أسلحة ومعدات عسكرية متطورة 
تبلغ قيمتها عشرات باليين الدوالرات تمكن تنظيم طالبان 

من السيطرة عليها بعد اإلنسحاب األميركي المفاجئ.
ومن المتوقع أيضا، بالنسبة الى الشرق األوسط، أن يضغط 
الجمهوريون، بعد تسلمهم رئاسة مجلس النواب، على 
إدارة بايدن للعودة الى القرارات التي كان اتخذها ترامب 
أثناء رئاسته، وأهمها اإلعتراف بالضفة الغربية وهضبة 
الجوالن على أنها أراض اسرائيلية، ووقف المساهمات 
األميركية في ميزانية األونروا، وعدم اإلعتراف بحل 
الدولتين، وهي قرارات كانت إدارة بايدن تراجعت عنها 

بعد تسلمها الحكم مطلع 2021.
الجمهوري على  الحزب  تأثير مضايقات  ثانيا: حدود 

إدارة بايدن الديمقراطية
جدير بالتذكير، قبل كل شيء، أن البيت األبيض ومجلس 
الشيوخ هما تحت سيطرة الحزب الديمقراطي، ومجرد هذا 
الواقع من شأنه أن يحد كثيرا من وقع وتأثير مضايقات 
يعتزم  التي  فالقوانين  بايدن.  إدارة  على  الجمهوريين 
بعد موافقة  إال  أن تصدر  يمكن  تبنيها ال  الجمهوريون 
مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس عليها، ولذلك سيصعب 
إن لم يكن سيستحيل على الحزب الجمهوري المضي في 

برنامجه التشريعي المخالف ألولويات الرئيس بايدن.
وفيما يخص السياسة الخارجية، فهي من صالحيات الرئيس 
ووزير خارجيته، ولن يستطيع الحزب المعارض التأثير 
على الرئيس إال إذا كان هذا األخير بحاجة الى موافقة 
مجلس النواب على قانون ما في أمر يهمه كثيرا، فيتم 
التفاوض بين الحزبين، وفي حال التوافق، يقبل الرئيس 
ببعض األمور التي تهم الجمهوريين الذين يوافقون بدورهم 

على مطالب الرئيس التشريعية.
أما بالنسبة الى لجان التحقيق التي ينوي الحزب الجمهوري 
مطلع  في  النواب  مجلس  رئاسة  تسلمه  فور  تشكيلها 
الموضوع هو من صميم صالحيات  القادم، فهذا  العام 
المجلس الذي له الحق بالتحقيق في أي أمر أو مع أي 
مسؤول أو مواطن يعتقد أنه خالف الدستور أو القانون، 
ولكن على  الرسمية.  مهامه  في  تجاوز صالحياته  أو 
مجلس النواب، من أجل محامكة وعزل أي مسؤول بمن 
فيهم رئيس الدولة، إحالة المحاكمة الى مجلس الشيوخ 
وال يمكن إصدار الحكم إال بموافقة ما ال يقل عن ثالثة 
أرباع أعضاء مجلس الشيوخ، ومن هذا المنطلق، وبما 
أن هذا النوع من المحاكمات هو سياسي وليس قضائيا، 
لن تستطيع لجان مجلس النواب الوصول الى أية نتيجة 

ملموسة في هذه المحاكمات.
النواب يعرفون جيدا استحالة  الجمهوريون في مجلس 
تمكنهم من الوصول الى نتيجة نهائية في هذه التحقيقات، 
تأخذ  بأمور جانبية  بايدن  الرئيس  إلهاء  يودون  ولكنهم 
الكثير من وقته ومن وقت معاونيه سعيا الى عرقلة تنفيذ 
برنامجه اإلقتصادي والتشريعي، وإلظهاره بمظهر الرئيس 
الضعيف، كل ذلك استعدادا لإلنتخابات الرئاسية القادمة 

السابق ترامب ترشحه  الرئيس  بعد سنتين والتي أعلن 
رسميا لها منذ اآلن.

تمكين غالة  قد تحول دون  التي  من األسباب األخرى 
الجمهوريين في المجلس النيابي من تحقيق أهدافهم هو 
أن بعض القادة في الحزب الجمهوري نفسه ال يشجعون 
المضي في مثل هذه الخطوات النهم يخشون أن تنعكس 
سلبا على الحزب في اإلنتخابات القادمة إذ أن المواطن 
األميركي يهمه التركيز بصورة خاصة على االوضاع 
الى  أدى  الذي  المالي  التضخم  ومحاربة  اإلقتصادية، 

ارتفاع كبير جدا في أسعار المواد الغذائية
والطاقة، وعلى أمور حياتية هامة مثل التعليم والتأمين 
الصحي ومحاربة الجريمة، أكثر مما يهمه تشكيل لجان 
تحقيق بأبعاد سياسية بحتة لن تؤدي الى تحسين أحوال 

المواطنين بأي شكل من األشكال.
في اإلنتخابات النصفية األخيرة، ركز الجمهوريون على 
األوضاع اإلقتصادية الصعبة في البالد ومن هذا المنطلق، 
اعتقد كثيرون ان حزبهم سيحقق فوزا ساحقا، بينما الرئيس 
بايدن، في مداخالته قبيل اإلنتخابات، ركز على حماية 
الديمقراطية وعلى حق النساء في اإلجهاض بعد أن ألغت 
 1973 الصادر عام  قرارها  أشهر  منذ  العليا  المحكمة 
الذي كان يعطي الحق للمرأة في اإلجهاض، ويبدو أن 
مداخالت بايدن في مجال اإلجهاض والديمقراطية سمحت 
للديمقراطيين بإيقاف الموجة الحمراء التي كانت متوقعة.
والسؤال المشروع الذي يطرح نفسه اآلن، خاصة في 
الدول التي تتهمها الواليات المتحدة بأنها غير ديمقراطية، 
هو عن أية ديمقراطية يتحدث األميركيون عندما نرى 
باإلنتخابات  الفائز  الحزب  يفعله  أن  يريد  ما  كل  أن 
القوانين  إلغاء  ومحاولة  السابقة،  اإلدارة  محاكمة  هو 
والقرارات التي اتخذتها، وهذا من شأنه أن يؤدي الى 
تغييرات جذرية في المواقف السياسية وعدم استقرار 
في البالد، وأين الديمقراطية في عدم اعتراف ترامب 
بنتيجة انتخابات عام 2020 واعتداء مواطنين أميركيين 
من  بتشجيع   2020 يناير   6 بتاريخ  الكونغرس  على 

الرئيس ترامب نفسه؟
ولكن يمكن القول في الختام أن هذه الديمقراطية، بالرغم 
التي  اإلنتخابات  وبفضل  تعتريها  التي  الشوائب  من 
تجري بصورة دورية ومنتظمة، تبقى أفضل من القمع 
الدكتاتورية،  الدول  في  المواطنون  له  يتعرض  الذي 
حيث يفقد المواطن حقه في التعبير عن رأيه واختيار 
ممثليه باإلنتخاب، وتشكيل أحزاب ومجموعات سياسية 

تدافع عن حقوقه.
في الخالصة، ما زالت الديمقراطية في الوقت الحاضر 
افضل األنظمة السياسية المتوفرة في العالم، وتبقى العبرة 

طبعا في احترامها وتطبيقها.

 مصيف سطيحون اللبناني                                     

نتخابات الأميركية النصفية؟

إ

ماذا بعد ال�

إطلاق كرسي معالي الأستاذ الدكتور مانع سعيد العتيبة
ماراتية

إ

ال� المغربية  والأكاديمية  الأدبية  للدراسات 

المواقع الأثرية والمتاحف المصرية 
تشهد إقباًل� كبيًرا من الجمهور 
في ال�حتفال بمئوية اكتشاف 

توت عنخ آمون

العالناتكم في »الرسالة«

الُمَثقَّف الَعربّي:بقلم: د. خالد التوزاني 

بقلم:  
بشــير القــّزي

الحقيقي وان  اكثر من عمري  فكرة وكأنّي كبرت  تخالجني    
السنين التي تكّون تعداد سني حياتي هي اقل بكثير من التغيرات 

التي عايشتها ُمذ تفتحت عيناي على ما جال حولي !
تعود بي الذكريات الى األيام التي نشأت فيها في المدينة التي شهدت 
والدتي أال وهي بيروت. كبرت وترعرت في شقة كانت تقع في 
الطابق الرابع من بناية تواجدت في شارع المستشفى الفرنسي الذي 
كان يقع غرب شارع سوريا في وسط المدينة في منطقة تسمى 
“بالخندق الغميق”. وكان هذا الشارع على بعد خطوات من جريدة 
“الحياة” الشهيرة والتي شهدت دارتها مصرع مؤسسها ورئيس 
تحريرها “كامل مروة” في مكتبه سنة ١٩٦٦ وهي ذكرى التغيب 

عن مخيلتي ألن الواقعة هّزت الحي بأكمله !
والمعروف عن مدينة بيروت انها تتحلى بشتاء معتدل فيما صيفها 
حار جدا وترتفع في الجو نسبة الرطوبة   بحيث ان أي فرد يكاد 
فالجدران  ليال.  النوم  عليه  فيما يصعب  نهاراً  في عرقه  يغرق 
التي  سطعت عليها الشمس تبصق خالل الليل ُحمم ما خّزنته من 
حرارة لتجعل لذة  النوم أمراً مستحياًل علما أن اجهزة التكييف لم 

تكن قد توافرت بعد.
في تلك األيام ، اي خالل الخمسينات والستينات كانت بيروت تتميز 
بوجود نسبة عالية من ذوي الطبقة المتوسطة بين سكانها. وللهروب 
من وطأة الحر خالل الصيف، كان الكثير من عائالت تلك الفئة يهّم 
بإستئجار شقة لقضاء موسم الصيف في احدى البلدات المتواجدة على 
المرتفعات المطلة على العاصمة. فكان مجرد اإلبتعاد مسافة تقاس 
بعشرات الدقائق بالسيارة واإلرتفاع الى الهضاب  يفي بالغرض 
فحرارة الجو تقل بعدد من الدرجات مما يجعل  قضاء فصل الصيف 
في الربوع الجديدة لذة ومتعة ال تفّوتان. فبعد انتهاء موسم المدارس 
في أواخر شهر حزيران كان يتم اإلنتقال الى المقر الصيفي وكل 
ما يترتب على ذلك وهو نقل األثاث واألدوات المنزلية الى المقر 
الصيفي وكل ما يلزم للعيش على أفضل ما يكون. وكان الوضع 
الجديد يدوم لغاية أواخر شهر أيلول حيث تتم العودة الى المنزل 
الشتوي! اما الرجال فكانوا يواظبون على الذهاب الى أعمالهم في 

المدينة والعودة الى المصيف بعد الظهر.
وكنَت عندما تسأل احد معارفك عن المكان الذي يمضي فيه صيفه، 
تسمعه يجيبك بتسمية احدى البلدات التي وقع عليها اختياره كبرمانا، 
او بعبدات،او بحمدون، او فيطرون، او ريفون، أو عجلتون... إال 
الذي لم يكن بمقدوره، لسبب او آلخر، اإلنتقال الى مصيف فكان 

يجيبك “سطيحون”
وما هي “سطيحون” وأين توجد؟

كانت العادة ان نقوم كل صباح لدى اإلستيقاظ بفتح الشبابيك وفتح 
درف الستائر الخشبية وذلك لتهوئة غرف النوم، صيفاً او شتاء. 
وكان للغرفة التي كنت  أرقد فيها مع كل من أخوّي  نافذة وباب 
يدلي على شرفة تطل على الغرب. وكانت الرؤية تمتد الى نحو 
نصف ميل من األبنية المتعددة ذات الدور اآلحادي بمعظمها وذات 
السطوح المسّطحة الخرسانية والتي بنيت من ثالثة عقود من قبل او 
اكثر. وكان األفق يصطدم بصف أبنية من ثالثة او اربعة طوابق 

يتوسط مرآها جامع ال تزال أذناي ترددان صدى آدانه! 
ففي كل صباح من األيام الحارة التي كان يبدأ موسمها في منتصف 
حزيران وينتهي في منتصف أيلول ) على أساس ان أيلول طرفه 
بالشتي مبلول( كنت أتصبّح بمشهد ال يثّمن وال اغفر لنفسي كوني 
السطوح  كانت  النظر  فعلى مرمى  الصور!  أيا من  له  التقط  لم 
مأهولة من الذين رفعوا فرشهم عبر الساللم وجعلوا من السطح 
مرقداً لهم طوال الليل. فمع بزوغ الشمس كنت ارى أجساما تتحرك 
ثم تنزل على الساللم الخشبية لقضاء ما يلزم في البيت قبل الذهاب 
الى العمل. وكان يتم ترتيب الفرش في مكانها بانتظار المساء من 
دون اي خوف من المطر، فبيروت ال تمطر فيها السماء طوال 

فصل الصيف )فيما عدا أيلول كما ورد سابقا(
هذه كانت قصة سطيحون كما عرفت والتي قضت عليها المكيفات 

الكهربائية...

  شهدت المواقع األثرية والمتاحف المصرية التابعة للمجلس األعلى 
إقبااًل  األربعاء،  الجمهورية،  أنحاء  بجميع  للزيارة  والمفتوحة  لآلثار 
كبيًرا على زيارتها، بعد قرار المجلس األعلى لآلثار بفتح أبوابها مجانا 
للمصريين والعرب واألفارقة واألجانب المقيمين بمصر، وذلك ضمن 
احتفاالت الوزارة بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.
وقال الدكتور مصطفى وزيري األمين العام للمجلس األعلى لآلثار، في 
تصريح صحفي اليوم األربعاء، إن هذا القرار جاء بهدف رفع الوعي 
السياحي واألثري لدي المصريين وكذلك إتاحة الفرصة لألجانب والعرب 

واألفارقة المقيمين بمصر للتعرف على الحضارة المصرية العريقة.
وأوضح أن المناطق األثرية والمتاحف كانت قد استعدت لهذا اليوم على 
أكمل وجه، حيث اصطحب مفتشو اآلثار بهذه المواقع وأمناء المتاحف، 
بتاريخ هذه  تعريفهم  تم خاللها  إرشادية مجانية  الزائرين في جوالت 

المواقع ومقتنيات المتاحف المختلفة.
وأكد وزيري أنه على الرغم من التوافد الكبير إال أن الزيارات شهدت 
تنظيما كبيرا مما أتاح الفرصة للزائرين باالستمتاع بالزيارات على مدار 
ساعات الزيارة الرسمية، حيث أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بقضاء اليوم 

وسط عبق تاريخ وحضارة المصريين القدماء.

Vendredi 25 novembre 2022
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La Fédération canadienne des contri-
buables (FCC) dénonce la hausse des 
droits de mutation immobilière (taxe 

de bienvenue), qui vient d’entrer en vigueur 
à Québec pour les transactions de plus de 500 
000$. 
La Ville de Québec vient d’ajouter trois tranches 
d’imposition. 
Au lieu de payer une taxe représentant 1,5 % du 
montant de la transaction, les nouveaux proprié-
taires devront débourser 2 % pour les immeubles 
vendus entre 500 000$ et 1 M$, 2,5 % pour les 
transactions entre 1 M$ et 2 M$, puis 3 % pour 
toute transaction supérieure à 2 M$. 
«La Ville de Québec doit accueillir plus de 
familles et d’entrepreneurs. C’est contre-produc-
tif  que le maire Marchand veuille les accueillir 
en augmentant la taxe de bienvenue», déplore 
Nicolas Gagnon, directeur au Québec pour la 

FCC, un organisme pancanadien 
à but non lucratif  fondé en 1990 
en Saskatchewan. 
«En augmentant les taux de 
transfert de propriété, l’adminis-
tration Marchand fait du tort aux 
familles qui cherchent à vendre 
leur maison comme aux ache-
teurs, qui voient les contraintes 
d’achat augmenter», ajoute-t-il. 
Les commerçants sont plus tou-
chés 
À Québec, environ 9 % de toutes 
les transactions sont concernées 
par cette hausse. Les transac-

tions de grande valeur sont se réalisent principa-
lement dans le secteur commercial. 
« Pour une maison d’une valeur de 684 000 $, la 
différence sera de 920 $ de plus que le droit de 
mutation actuel. Pour un immeuble commercial 
d’une valeur de 2,5 millions de dollars, la diffé-
rence sera d’environ 20 000 $. Au lieu d’ajouter 
des taxes, la Ville de Québec devrait assainir ses 
dépenses, qui ont augmenté de 74 millions de 
dollars au cours de la dernière année », ajoute la 
FCC dans son communiqué.  
Précisons que toutes les grandes villes québé-
coises appliquaient déjà un taux supérieur pour 
des tranches d’imposition qui excèdent 500 000 
$ avant que la Ville de Québec décide d’emboî-
ter le pas. L’administration Marchand estime 
que la hausse des droits de mutation générera un 
revenu supplémentaire de 8 M$ par année. 

«On vous demande de partir», a tranché le juge Paul 
Rouleau qui préside la commission, après une énième 
incartade avec l’avocat Brendan Miller. Ce dernier a été 
escorté à l’extérieur par les gardes de sécurité.  

Le juge Rouleau qui avait jusque-là fait preuve d’une grande 
patience était visiblement irrité après que Me Miller l’ait 
maintes fois interrompu pour exiger agressivement qu’un 
témoin de plus soit entendu en cette 6e et ultime semaine 
d’enquête.
«Il ne s’agit pas de ce que vous voulez, mais de ce que la com-
mission doit faire», a rétorqué le juge Rouleau en levant l’au-
dience pendant quelques minutes.
Miller se plaignait également du fait que de nombreux mes-
sages textes du personnel politique du gouvernement déposés 
à la commission soient lourdement caviardés.
L’avocat a été réadmis dans la salle d’audience quelques heures 
plus tard après s’être excusé publiquement.
Un complot libéral
Mais une autre tuile devait lui tomber dessus peu après : une 
poursuite en diffamation de la part d’un des patrons de la firme 
de communication Enterprise Canada, Brian Fox.

Lundi, Me Miller a tenté de convaincre la commission que 
M.Fox travaillait pour le Parti libéral et que, à ce titre, il avait 
agité un drapeau confédéré dans le convoi à Ottawa pour faire 
porter le chapeau nazi à ses clients.
Or, M. Fox indique dans une déclaration rendue publique 
mardi, être un membre de longue date du Parti conservateur 
du Canada et avoir même participé à la campagne qui a mené 
Pierre Poilièvre, partisan du convoi, à la tête du parti.
«Ces accusations ne pourraient pas être plus sans fondement 
et elles causent un préjudice immédiat et irréparable à notre 
client», écrivent les avocats de M. Fox qui exigent une rétrac-
tion publique immédiate.
Au cours des dernières semaines, Brendan Miller a plusieurs 
fois fait sourciller en lançant des affirmations sans présenter 
aucune preuve de ses dires.
Il a notamment affirmé que les forces de l’ordre avaient kid-
nappé des enfants dans le convoi et les avaient abandonnés à 
l’extérieur d’Ottawa, en pleine nuit.
Il n’est plus jamais revenu sur cette déclaration, comme sur 
plusieurs autres.

Jackie Smith hausse le ton 
envers le maire Bruno 
Marchand qui n’en fait pas 

assez, selon elle, en matière de 
logement social. Seulement 
36 unités ont été annoncées 
depuis son élection il y a plus 
d’un an, alors que la Ville 
ambitionne d’en construire 
500 par année.
La cheffe de Transition 
Québec rappelle que la Vision 
de l’habitation a été adop-
tée par la Ville de Québec en 
2020, sous l’administration 
Labeaume. Son successeur, 
Bruno Marchand, poursuit le 
même objectif  en espérant la 
mise en chantier de 250 nou-
veaux logements sociaux et 
250 logements abordables par 
année, durant cinq ans. 
« Nous sommes loin du compte 
», a tonné Mme Smith en point 
de presse à l’hôtel de ville mer-
credi matin. L’administration 
Marchand, souligne-t-elle, 
n’est responsable que de la 
création de 36 logements com-
munautaires avec la cession du 
défunt bar Kirouac à une coo-
pérative d’habitation. 
La construction n’a pas encore 
débuté et les unités promises 
pourraient voir le jour à l’hori-
zon de 2025, annonçait-on en 
mai dernier.
Aucun projet près du tracé du 
tramway
«La Ville comptait trouver 
des partenaires financiers afin 
d’acquérir des terrains et des 

immeubles le long du tracé du 
tramway pour y inclure des 
logements sociaux. Pour l’ins-
tant, rien de tel ne s’est pro-
duit», critique-t-elle. 
Quand le maire s’en remet aux 
gouvernements supérieurs 
pour expliquer les délais, il 
utilise une « fausse excuse », 
selon Mme Smith, qui l’invite 
à intensifier ses pressions. 
«Le maire de Québec a quand 
même un poids.» 
«Si le provincial et le fédé-
ral n’en font pas assez pour 
le logement, il faut le clamer 
haut et fort, mais comme ville 
nous pouvons aussi démontrer 
de l’initiative et du leadership 
en négociant des ententes 
avec le privé, ou en imposant 
des mesures contraignantes 
pour bonifier l’offre», suggère 
la conseillère du district de 
Limoilou. 
Exigences aux promoteurs
Mme Smith réclame l’adop-
tion d’un nouveau règlement 
pour exiger des promoteurs 
immobiliers qu’ils contribuent 
à l’offre de logements sociaux 
et communautaires, soit en 
cédant des logements, soit en 
offrant une contribution finan-
cière à la Ville. 
Selon elle, il y a urgence 
d’agir. «On s’en va dans une 
récession. Si la demande de 
logement social est criante 
(actuellement), ça va être 
encore pire dans un, deux, 
trois ans.» 

Libérer des lits sur les étages pour désengorger les 
débordantes urgences du Grand Montréal, «ça ne se 
fait pas en criant ciseaux», signale le ministre de la 

Santé, Christian Dubé, qui juge néanmoins excellente, une 
proposition faite en ce sens par sa cellule de crise. 
À son arrivée au conseil des ministres, le premier ministre 
François Legault a fait savoir qu’il entend faire le point sur le 
sujet avec son trio santé, mercredi après-midi. 
«Je pense que tout le monde fait son possible, a-t-il assuré. 
Évidemment, il manque d’infirmières, on ne peut pas en 
former du jour au lendemain. Quand je parle à mes collègues 
des autres provinces, on vit la même situation partout.» 

Répondant brièvement à son tour aux questions des jour-
nalistes, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a réagi 
à une information rapportée plus tôt par le chroniqueur 
Jonathan Trudeau, sur les ondes du 98.5, à l’effet que son 
ministère tarde à donner le feu vert une recommandation 
formulée par sa cellule de crise. 
Ce comité, formé à la fin octobre pour mieux résorber 
les débordements dans les urgences du Grand Mon-
tréal, réuni quelques «experts terrain» avec les PDG des 
CISSS et des CIUSSS de la région métropolitaine et de 
la Montérégie. 
Il semble toutefois que l’appareil gouvernemental en 
santé met des bâtons dans les roues de la cellule de crise, 
qui propose de libérer certains lits sur les étages des 
hôpitaux pour désengorger les urgences où la situation 
est plus critique. 
Avant les Fêtes?
Le ministre, qui trouve cette proposition «très intéres-
sante», concède que sa mise en pratique semble plus 

complexe qu’en apparence. 
Ce serait toutefois «une question de jours» avant qu’il n’y 
donne suite, vraisemblablement avant les Fêtes. 
«(Il) faut aussi s’assurer que les recommandations qui sont 
faites on peut les implanter correctement, alors ces vérifica-
tions-là sont faites en ce moment», a-t-il expliqué. 
«Le débat est toujours entre les urgences et les chirurgies», 
a relaté le ministre. 
«Ce que je veux juste m’assurer c’est qu’avant qu’on mette ça 
dans le public, que tout le monde soit d’accord», a-t-il conti-
nué. 

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousC’est ce qu’annoncé un des respon-
sables de la compagnie japonaise « 
Sumitomo » à la suite de la signature 

de l’entente, en date du 14 septembre 2022, 
pour l’investissement d’un montant de 100 
millions de dollars US pour la construction 
d’une usine pour la fabrication de câbles et 
de fils électriques pour voitures dans la ville 
de Al Asher men Ramadan situé à une cin-
quantaine de kilomètres du Caire.
Cette plus grande usine au monde de son 

genre occupe 
une superficie de 
150,000 mètres 
carrés.
De plus, a ajouté le responsable de la com-
pagnie japonaise, que la production qui 
devra débuter vers la fin de l’an 2023 sera 
tout exporter vers d’autres pays.
Enfin, ce mégaprojet créera 10 milles nouvel 
emploi, ce qui devrait aider à la baisse du 
taux du chômage au pays.

Constructionau coût, de 100 millions de dollars 
US, de la plus grande usine au monde pour la fabri-
cation de câbles et de fils électriques pour voitures

Crise dans les urgences: une «excellente proposition» 
sur la table, selon Dubé

L’avocat du convoi de la liberté expulsé

Logement social: Jackie 
Smith hausse le ton envers le 

maire Bruno Marchand

Un organisme dénonce la hausse de la «taxe de 
bienvenue» du maire Marchand

Très loin au-delà de l’horizon
Mes pensés voyagent en survolant  
Disparaisses dans ce grand vide
Sans laisser aucune trace en amont 

Mes idées  à la vitesse des ondes 
Partent à la recherche de mon amour dans un monde
Où les râpasses sont affamés
De tomber sur une gazelle féconde

La rareté des antilopes
Me laisse croire à un holdup 
Dans  un milieu dangereux
La méfiance est une nécessitée qui galope  

Etalée à côté de la piscine pour se faire bronzer
Subitement  le prince dit charmant arrive pour jazzer 
Profite par son regard, sa touche et son appréciation
Le charmeur prétend être de bonne volonté

De séduire cette charmante Assia
La  convaincre pour la faire sortir derrière les acacias
Faire une ballade nocturne à la claire de lune
En se cachant dans l’ombre des hortensias 

L’essentiel, lui faire la cour de possession 
Montrer sa virilité par une démonstration
De ses biceps, sa force et son show off
L’exemple d’un méditerranéen de confession

Je suis peut être en exagération
Mon vécu ne se trompe pas avec mes intuitions
Un langage que les célibataires utilisent
Pour faire admettre leurs propres visions

Rester à l’abri de tout soupçon 
Faites une marche arrière avec conviction
Si le prétendant souhaite te revoir
Il connaitra le chemin du son cœur souffrant

Salah ACHKAR 

Au-delà de l’horizon
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WELCOME
TOURS

WELCOME
TOURS

 -Desert safari

 -Beach Holidays

 -Nile Cruises

 - Conference & 
meetings

 -Incentive

-Tranportation & 
limousine services

-Self tailored tours

- FIT & Private
services 

- Meetings & 
cooperates services

تقدم لك :

تمتعوا ببحر وشمس مرسى مطروح
 Hotel Carols Beau Rivage



    يستعد ولي العهد البريطاني أمير ويلز ويليام وزوجته 
كيت ميدلتون زيارة الواليات المتحدة خالل 10 أيام.

الرحلة قد تكون فرصة لتحسين  مراقبون يعتبرون أن 
مكانة النظام الملكي في البالد التي انتقل للعيش فيها األمير 
هاري وزوجته، وباتا يوجهان منها انتقادات الذعة للعائلة 

المالكة في بريطانيا. 
وبحسب تقرير نشرته صحيفة »صنداي تايمز« 
البريطانية، فقد وصفت مقابلة »أوبرا وينفري« مع دوق 
الملكية في  بأنها »90 دقيقة من اإلبادة  ودوقة ساسكس 
وقت الذروة« مما ترك سمعة النظام الملكي مشوهة، وفي 
أعقاب المقابلة، نقل عن أحد رجال البالط الملكي قوله إن 

األسرة بات »لديها اآلن مشكلة مع األمريكيين«  
ونتيجة لذلك، تعتبر رحلة كيت وويليام وكالهما 40 عاًما، 
ذات أهمية كبيرة في األوساط الملكية، إذ بات يُنظر إليها 
على أنها فرصة الستعادة »بيت وندسور بقوة من جديد« 

في أمريكا، في إشارة للقب العائلة الملكة في بريطانيا.
الفعاليات،  الزوجان عددًا من  الرحلة، سيحضر  وخالل 
حول قضايا مختلفة بينها تغير المناخ، والشباب الضعفاء، 

والتكنولوجيا الخضراء.
الزيارة حفل توزيع جوائز إيرث  أبرز ما في  وسيكون 
الذي سيعقد في بوسطن 2 ديسمبر/كانون  الثاني،  شوت 
األول المقبل، قبل بثه تليفزيونيا بعد ذلك بيومين على »بي 

بي سي«، ومولتي تشويس في أفريقيا، و PBS في أمريكا.
وبعد أيام من حضور أميري ويلز للحدث في بوسط، ستقام 
Ripple of Hope في مدينة نيويورك 6  حفل جائزة 

ديسمبر /كانون األول، حيث سيحصل شقيقه هاري وزوجته 
ميجان على جائزة لعملهم في مجال العدالة العرقية والصحة 

العقلية.
الشقيقين في  بين  لقاءات محتملة  تقارير عن أي  ولم ترد 
المتحدة، وسط خالف متصاعد بين أعضاء  الواليات 

األسرة، وعدم وجود أي بوادر على 
المصالحة.

ويستعد هاري لطرح مذكراته بعنوان »سبير« )االحتياطي( 
العديد من  أنها تكشف  يناير/كانون األول ويفترض  في 

الحقائق حول حياته قبل وبعد خروجه من العائلة المالكة.

  تزامنا مع الضجة المثارة حول احتمالية تورطها وزوجها 
في اإلبالغ عن الوثائق السرية بمقر إقامة والدها بمنتجع مار إيه 
الغو، بدأت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس األميركي السابق، زيارة 

هي األولى لها لمصر بصحبة عائلتها.
واستهلت إيفانكا زيارتها لمصر بجولة في منطقة أهرامات 
الجيزة، حيث نشرت صورا على صفحتها الرسمية بفيسبوك 
لها ولعائلتها وهم يمتطون الجمال واألحصنة وفي خلفيتهم 

األهرامات وأبو الهول.
 وغردت إيفانكا باإلنجليزية قائلة: »يوم في األهرامات.. إنه ألمر 

مميز جدا استكشاف جمال مصر ألول مرة مع عائلتي«.
وتفاعل المصريون والعرب بالتعليقات مع إيفانكا، وأشادوا 
بجمال صورهم مع األهرامات، وتمنوا لها االستمتاع مع عائلتها 

خالل جولتها بمصر.
من جانبه، قال عالم اآلثار المصري والوزير السابق، زاهي 
حواس، لموقع »سكاي نيوز عربية« إن زيارة ابنة رئيس أميركا 
السابق لمصر ولمنطقة األهرامات خصوصا، أمر مهم جدا 

ويمثل دعاية جيدة للسياحة المصرية.
 حواس الذي يتولى اإلشراف على أعمال االستكشافات األثرية 
بمنطقة األهرامات، أشار إلى أن مثل هذه الشخصيات المهمة 
والمشهورة عالميا يتم إفساح المجال لهم وتخصيص وقت معين 
لزيارتهم إلى منطقة األهرامات ليلتقطوا الصور المميزة لنشرها 
على صفحاتهم وفي وسائل اإلعالم من أجل الدعاية اإليجابية 

للسياحة المصرية.
من جانبه، كشف مسؤول بوزارة السياحة واآلثار، لموقع 
»سكاي نيوز عربية« أن جولة إيفانكا تشمل عدة أماكن مختلفة 
في مصر، وال يتم اإلعالن عنها مسبقا الحتياطات أمنية، وأنه 
بعد كل زيارة لمكان من األماكن المحددة تقوم إيفانكا بالنشر عنه 

بنفسها وهذه أفضل دعاية 
للسياحة المصرية.

 وبينما لم يزر ترامب 
مصر مطلقا، فإن زوجته 
ميالنيا قامت بزيارة مصر 
ومنطقة األهرامات عام 
2018 بينما كان ترامب 
الرئاسة  في  يزال  ال 
األميركية، وبعدها التقي 
بالرئيس المصري عبد 
في  السيسي،  الفتاح 
نيويورك، وأخبره أن 
ميالنيا انبهرت برؤية 

األهرامات.
إلى  اإلشارة  تجدر 
أن زيارة إيفانكا نجلة 
الرئيس األميركي السابق 
لمصر تأتي بعد أيام من 
قرارها بعدم االنخراط 
السياسية،  الحياة  في 
والذي أعلنته بعد ساعات 
فقط من إعالن والدها 
الترشح النتخابات الرئاسة 

األميركية في 2024.
إيفانكا  تدور حول  التي  الشبهات  الزيارة كذلك مع  وتتزامن 
التي عثر  السرية  الوثائق  اإلبالغ عن  وزوجها، في قضية 
دونالد  والدها  إقامة  إيه الغو« مقر  منتجع »مار  عليها في 

ترامب.
حيث زعم مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب في حوار 
البالغة  إيفانكا،  إن  األميركية  إن بي سي«  قناة »إم إس  مع 
السلطات  أبلغا  العمر 41 سنة، وزوجها كوشنر هما من  من 

المختصة عن وجود وثائق سرية في منزل ترامب.

       

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
كيف يكون كأس العالم المقام  هذه الفترة في قطر بال 
معلقين مصريين الذين هم أساتذة التعليق في الوطن 

العربي؟!!!
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

 آخر عمود

فريــد زمكحـل

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

أيام  الشهر ومنذ  مرت خالل هذا     
قليلة مضت ذكرى االحتفال السنوي 

بالمحاربين القدماء. 
لنا جميعا وهي  المناسبة جميلة حقا  هذه 
لالحتفال بالحياة وليس الموت وحتى 
نتذكر بان السالم أهم وأجمل من الحرب 
وأن علينا أن نحفظ الحياة والحقوق 
والكرامات بالسالم وليس الحرب— قدر 

اإلمكان وان نسعى جاهدين لذلك . 
وهنا اذكر قصة جميلة أحب إعادتها النها 
تمثل الكثير من القيم التي نحب أن تتوج 

بمكانة عالية في معاييرنا األخالقية. 
القدماء وجملة مختصرها  المحاربين 

« S.W.L.K«
القدماء األوربيين  المحاربين  يقول احد 
الثانية - ويروي  العالمية  خالل الحرب 
عنه أوالده وهم أصدقاء قدماء- بانه كان 
يكتب رسائل بشكل متواصل لزوجته 
المحبة وهو على جبهة القتال. كان يتحدث 
فيها عن محبته لها وعما يحصل معه 
انه  وكيف يعيش ظروفا صعبة وكيف 
يحارب من اجل سالمة بالده ويطمئن 

على محبوبته زوجته وعائلته. 
المكتوبة هي خيط  كانت تلك الرسائل 
الحياة الذي يربطه بكل من يحب وأولهم 
زوجته. وكان يكتب على مظروف البريد 
بعد ان يلصقه وعند زاوية اإلغالق 

.»S.W.L.K«
باللغة   «  S.W.L.K»واختصار
االنجليزية معناه األصلي هو جملة 
  ”Sealed With a Loving Kiss«

أي ألصقت بقبلة محبة. 
ويالها من رسالة محبة. ويالها من 
نتخيل إحساس زوجته  قصة. ويمكن أن 
الرسالة من جبهة  محبوبته عندما تصلها 
القتال وتطمئن بأنه بخير وتستعلم أخباره 
ويطمئن أوالده على سالمته. من هذه 
الرسالة تصل مشاعر المحبة واأللم 
والشجاعة والحزن والرغبة بالسالم 

وكذلك صد األشرار. 
الذين  المحظوظين  الرجل من  وكان ذلك 
الكثير من  الحياة دون  عادوا على قيد 

األذى الجسدي. 
وكلما مرت علي ذكرى لقاء ذلك الرجل 
أحسست بالنبل الذي كان يحمله بشخصه. 
ليس فقط ألنه كان شخصا يدافع من اجل 
اآلخرين ولكن الن نبل شخصه كان 
في كيانه ونوع عالقته بزوجته  أساسياً 

وأسرته ومجتمعه. 
هذه الجملة استعملها الكثيرين ولكن علقت 
الكبير  لهذا الصديق  القصة  بذاكرتي هذه 
البعيدة.  والتي تفيض محبة رغم ذكراها 
واستعمل هذا االختصار أبناء هذا الرجل 
تقل محبة  في مناسبات مختلفة ولكنها ال 

وال ظروف استثنائية. 
القدماء في كندا  المحاربين  نتذكر  واليوم 
التي كان لرجالها ونسائها ولها دور كبير 
الثانية وان يكون  العالمة  في الحرب  

عالمنا أكثر سالما اليوم. 
اليوم نحيي ذكراهم ونتذكر األحياء منهم 

ونكرمهم. 
بان  نتذكر  لكي  واليوم هي مناسبة 
المحاربين القدماء هم كثر من ذلك التاريخ. 
وبعضهم ربما لم يحارب في الحرب 
العالمية األولى أو الثانية بأية صفة كانت 
ولكنه قام بأعمال إنسانية ترقى لمن شارك 
في هذه الحروب ومنهم أجدادنا الذين قاموا 
بحماية الالجئين وضحايا الحربين. ومنهم 
الكثير في بالدنا العربية وكلنا يعرف 
المذابح واالضطهاد واألحداث األليمة التي 
تعرض لها األرمن والسريان والشركس 
وحتى العرب في الحرب العالمية األولى 
وكان أجدادنا في سوريا والعراق ولبنان 
وبالد الشام عموما ومصر خير نصير 

وخير مالذ امن للجميع. 
القدماء في  المحاربين  تكريم  اليوم ومع 
الشهامة-  بفعل  أجدادنا  - أصدقاء  كندا 
البقية  أن  لو  نحبهم ونتمنى  بأننا  نتذكر 

كانوا أحياء ولم يتعرضوا لألذى. 
والتضحية  الحرب  لتمجيد  ليس  يوم  انه 
الموت وال  باألرواح ألننا ال نحب 
لتمجيد من حارب  يوم  انه  الحروب. 
ويوم نعد فيه بأننا سنعمل ما بوسعنا من 

اجل السالم وسالمة األرواح. 

السالم أجمل وأهم

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

  أعلن متحف األقصر للفن المصري القديم، 
الهول  أبو  لـ  عرض تمثال فريد من نوعه 
إلى  التمثال  يقدم قربانًا، ويعود  الكالسيت  من 
 – 1350 18 الحديثة أواخر األسرة  الدولة 

1336 ق.م.
وأوضح متحف األقصر للفن المصري القديم، 
في منشور له عبر صفحته الرسمية على 
الممتلئة في  الرفيع والشفاه  الفم  فيسبوك، أن 
التمثال قد نحت في  التمثال تدل على أن هذا 
الشاب  الملك أخناتون، وصهره  أواخر حكم 
توت عنخ آمون وهو تمثال ألبو الهول رابض 
دون قاعدة تظهر الرجالن األماميتان في 
صورة ذراعين آدميتين، وتظهر الرأس على 
النمس وتظهر  بقايا  هيئة رأس شخص عليها 
اللحية المستعارة ويغطي الكتفين األماميتين ما 

يمثل القالدة وتظهر تفاصيل الجزء الخلفي من 
الجسم حيث المخالب والذيل الملتف والعينان 
بالغائر. ويمكن تأريخ هذا األثر في عصر 
العينين  إلى محجري  توت عنخ آمون استنادا 
الذي يمثل  الغائرتين، والحز على الخدين 
رباط الذقن ورداء الرأس اللذين كانا مطعمين 
بعجينة أو بزجاج ملون ويعكسان الذوق 

المسرف للملك الشاب.
ويذكر أن الدالئل تشير إلى أن تمثال أبو الهول 
الملك خفرع حوالي عام  تم نحته في عهد  قد 
ثاني أهرام  2532 ق.م.، صاحب   - 2525
الجيزة، ويقع تمثال أبو الهول ومعبده الموجود 
أمامه بجوار معبد وادي خفرع مباشرة 
المؤدي  الطريق الصاعد  السفلي من  والجزء 

إلى معبده الجنائزي والهرم.

  قال الدكتور  زاهي حواس، عالم المصريات، 
ووزير اآلثار األسبق، إننا جمعنا 100 ألف توقيع 
المتحف  في حملتنا السترداد حجر رشيد من 

البريطاني، والزودياك من متحف اللوفر.
له: استهدف  بيان  وأضاف زاهي حواس خالل 
الحصول على مليون توقيع، قبل إرسال 

العريضة إلى المتحف.
الدكتور زاهي حواس، قد أعلن أن هناك  كان 
العربية واإلنجليزية على موقعه  باللغة  وثيقتين 
اإللكتروني الخاص؛ يطالب فيها المصريون 
بالتوقيع إلكترونيًا، من أجل الحصول على 100 

ألف توقيع، والذهاب إلى بريطانيا للمطالبة 
بالحصول على حجر رشيد.

وأوضح عالم المصريات، أن المتحف البريطاني 
الحجر، نظًرا لمجموعته  يمكن أن يعيش بدون 
الكبيرة من مصر القديمة، مضيفًا: يمكن 
البريطاني أن يقول ما يريد.. لكن من  للمتحف 
المهم أن يعود حجر رشيد، حيث لديه آالف 
تتأثر  المصرية معروضة وُمخزنة، ولن  القطع 

مجموعته بشكل كبير.
الدكتور حواس، ما يلي: مع  وتضمنت عريضة 
المتاحف  إنهاء استعمار  العالم كله عن  حديث 

المتحف  الغربية؛ يبدو من السخف أن يحتفظ 
البريطاني بالحجر.

اللوفر  أيًضا؛ متحف  كما يدعو زاهي حواس 
في باريس إلى إعادة برج دندرة، وهو جزء من 

السقف الذي كان في السابق معبدًا مصريًا.
أنتظر مليون توقيع، وهذا هو  وتابع حواس: 
الوقت الذي سأرسل فيه الخطاب رسميًا، 
وسأستخدم الصحافة للضغط على المتحف 
القطع،  اللوفر إلعادة هذه  البريطاني ومتحف 
والمكان الصحيح يجب أن يكون المتحف 
المصري الكبير الذي سيُفتتح قريبًا جدًا للجمهور.

  فى محاولة لتغيير ثرواتهم، يقوم عدد من المدن فى إيطاليا الصغيرة بتطوير خطط 
مغرية لتطلب من الناس االنتقال إلى هناك.

فى منطقة مشمسة من  بلدة  بريزيتشى، وهى  قدمت   ،”CNN“ نشرته لتقرير  ووفقًا 
بوليا بـ إيطاليا، عرًضا لجذب الناس من جميع أنحاء العالم.

وأعلن المسؤولون، أن سلطات البلدة سيدفعون للناس 30 ألف يورو لشراء سكن فارغ 
والحصول على اإلقامة.

وقال ألفريدو باليس، مستشار “بريزيتشى” المحلى: “هناك العديد من 
 1991 بناؤه قبل عام  تم  الذى  التاريخى  المركز  الفارغة فى  المنازل 

والتى نود رؤيته حيًا مرة أخرى مع سكان جدد”.
األحياء  ببطء إخالء  نشهد  أن  المحزن  باليس: “من  السيد  وأضاف 

القديمة المليئة بالتاريخ والهندسة المعمارية الرائعة والفن”.
يهدف الحافز النقدى إلى جذب السكان المحتملين لالنتقال إلى المدينة 

التى شهدت انخفاًضا فى معدل المواليد.
فقد  اإلعداد،  قيد  تزال  الصفقة ال  تفاصيل  أن  الرغم من حقيقة  على 
األسابيع  الطلبات فى  قبول  لبدء  السلطات تخطط  أن  المستشار  ادعى 
التفاصيل  العثور على جميع  يمكنه  المقبلة وأن أى شخص مهتم 

الالزمة على موقع مجلس المدينة.
وتابع فى حديثه: “سنقدم ما يصل إلى 30 ألف يورو لألشخاص الراغبين فى االنتقال 
إلى هنا وشراء أحد هذه المساكن المهجورة، وسيتم تقسيم إجمالى التمويل إلى قسمين: 

سيخصص جزئيًا لشراء منزل قديم وجزئيًا إلعادة تجهيزه، إذا لزم األمر”.
مدينة  أكبر  لتصبح  بلدية مجاورة  2019 مع  االندماج فى عام  أن  باليس  السيد  يدعى 

المشروع  استمرار  إضافية لضمان  أمواالً  لهم  قد ترك  أكواريكا”،  “بريزيتشى – 
لسنوات مقبلة.

وقال لشبكة “CNN”: “بعد االندماج، وفقًا للقانون اإليطالى، ستنعم أراضينا األوسع 
والتى  مقبلة،  لعدة سنوات  يورو سنويًا”  العامة، حوالى “مليون  األموال  بمزيد من 

نعتزم استثمارها لتنشيط الحى القديم”.
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ــي ــاف ــك ــوْم إعــت ــ ــي ــ ل ــن ا ــلـ دعــيــنــي أُعـ

إكتشافي محض  عمري  في  ووجــوِدك 

وفــــي مــعــظــمــِه جــــــاَءا إعـــتـــرافـــي

ــه وِشـــغـــافـــي ــافـ ــغـ ــي ِشـ ــب ــل ــق ــك ل ــأنـ بـ

ــي ــافـ ــجـ ُيـ أو  ــك  ــ ِئ ــا ــ ــي ــ ح ــدش  ــ ــخـ ــ ُيـ

الثقافي بإطارها  القصيدة  بحور  على 

ــوِم طــاِف ــي ــل ــا ول ــه ــواج ــنــي أم ــلُ تــحــِم

ــوجــد َمــَصــافــي ــار ُي ــب ــِك ل ــي َمــَصــاِف ا ف

ــي ــاف ــٌي وَص ــق ــبــي ن ــك فـــي قــل ــِق ــش وع

ِخــالفــي عــاشــق  قــلــِبــك  ــي  ف ــوجــد  ُي وال 

كاِف لليوِم  حبيبتي  يا  فيِك  ُقلته  وما 

ــي ــافـ ــفـ ــكـ بـ فــــيــــه  هللا  نـــــــي  َعـــــــزَّ

ــي ــاف ــوم خ ــ ــي ــ ل ــاد عـــلـــيـــِك ا ــ ــا عـ ــ ومـ

ــي ــافـ ــنـ ــئ ُمـ ــ ــي ذلِــــــــَك شـ ــ فـــهـــل فـ

ــي ــاف ــف ــت ل ــم إ ــ ــة رغ ــق ــي ــق ــح ــوم ال ــه ــف م

ــي ــاف ــف ــة ِض ــس ــالم ــم ســـابـــح بــجــهــٍد ل

ــى ــافـ ــطـ ــر َمـ ــوغ آخــــ ــ ــل ــ أُحـــــــــاول ب

إصطفافي ــُد  ــي ج أُ روحـــي  ــا  ي ــك  ــلِ وألج

لـــُخـــرافـــي ــري مـــالكـــي ا ــم ــع وأنـــــِت ل

ــْة ديـــوانـــي وصــــورْة ِغــالفــي ــا بــطــل ي
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