
أمريكيون أن وزارة  أعلن مسئولون    
الدفاع األمريكية )البنتاجون(، اليوم الخميس، 
تدرس توسيع نطاق التدريب الذي يقدمه 
الجيش األمريكي للقوات األوكرانية، مع 
وجود خطط لمضاعفة عدد القوات التي 
يدربها الجيش األمريكي في قاعدة عسكرية 

أمريكية بألمانيا.
ونقلت صحيفة )نيويورك تايمز( األمريكية، 
على موقعها اإللكتروني اليوم، عن مسئولين 
أمريكيين قولهم إن التدريب الموسع، من 
من  األمريكيين  المدربين  تمكين  شأنه 
نحو  من  تتألف  أوكرانية  كتيبة  تدريب 
600 إلى 800 جندي كل شهر، بدًءا من 

أوائل العام القادم.
وقامت الواليات المتحدة – منذ بدء األزمة 

الروسية األوكرانية في شهر فبراير الماضي 
– بتدريب 3100 جندي أوكراني، على 
أسلحة معينة مثل أنظمة الصواريخ المدفعية 
عالية الحركة؛ والتي هي قاذفة صواريخ 
متطورة، وفًقا إلحصاءات وزارة الدفاع 

األمريكية.
ومن المقرر أن يتم نظام التدريب الجديد 
في قاعدة للجيش األمريكي في جرافنوهر 
بألمانيا، حيث يجري البنتاجون تدريباته 

المشتركة على األسلحة.
المسئولون  أعرب  آخر،  صعيد  على 
األوكرانيون عن تخوفهم من سحب الكثير 
من القوات من الخطوط األمامية في أي 
وقت من أجل التدريب المتخصص على 

األسلحة.

  فشل االتحاد األوروبي في االتفاق 
على حزمة تاسعة من العقوبات على 
روسيا، في محادثات جرت في وقت 
به  أفاد  ما  وفق  األربعاء،  متأخر 

دبلوماسيون، الخميس.
وقال دبلوماسي من االتحاد األوروبي، 
في تصريحات اليوم، إن الدول اقتربت 
مفاوضات  في  التفاق  التوصل  من 
الدول  وبعض  بولندا  لكن  األربعاء، 
اعتراضات،  لديها  تزال  األخرى ال 
المتوقع تعميم مسودة  أنه من  مضيفاً 

جديدة مساء الخميس.
وتم تأجيل فرض عقوبات جديدة على 
إذا  ما  الخالف حول  بسبب  موسكو 

كان ينبغي على االتحاد األوروبي تسهيل مرور صادرات 
األسمدة الروسية عبر الموانئ األوروبية، حتى لو كانت 
المدرجين في  األعمال  لرجال  األسمدة مملوكة  شركات 

القائمة السوداء.
ويقول البعض إن قيود االتحاد األوروبي تشكل تهديداً لألمن 
الغذائي للبلدان النامية، بينما يقول آخرون إن تخفيفها سيسمح 
األسمدة،  يمتلكون شركات  الذين  األعمال  لطبقة رجال 

بالتهرب من عقوبات االتحاد األوروبي عليهم.
وقال أحد الدبلوماسيين في االتحاد األوروبي إن بولندا ودول 
البلطيق تبلغ الدول األخرى بأنها تخدع نفسها إذا اعتقدت 
أن تخفيف القيود على األسمدة الروسية لن يتحول إلى ثغرة 

تستغلها “األقلية الحاكمة” )في موسكو(.
األغذية  برنامج  مشاركة  األعضاء  الدول  بعض  وتريد 
العالمي في اإلذن بتصدير األسمدة إلى البلدان التي تحتاجها.

يذكر أن اجتمع زعماء االتحاد األوروبي ببروكسل الخميس 
هو األخير هذا العام.

في  االستثمارات  على  قيوداً  التاسعة  الحزمة  وتتضمن 
العقوبات  إلى مجموعة من  باإلضافة  الروسي،  التعدين 
 3 أيضاً  تستهدف  كما  الشركات واألفراد.  الجديدة على 
مصارف، بما في ذلك بنك التنمية اإلقليمي الروسي، و4 

منافذ إعالمية، إضافة إلى فرض قيود على تصدير المواد 
العسكرية،  لألغراض  المستخدمة  والتقنيات  الكيميائية، 

ونحو 200 فرد وكيان.
الطائرات  إلى  الجديدة وصول روسيا  العقوبات  وتحظر 
المسيّرة، إذ قالت رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون 
دير اليين إنها “ستعطل وصول روسيا إلى جميع أنواع 
الطائرات من دون طيار والمركبات الجوية المسيّرة، كما 
نقترح حظر الصادرات المباشرة لمحركات الطائرات من 
دون طيار إلى روسيا والتصدير إلى أي دولة ثالثة يمكن 

أن تزود روسيا بطائرات مسيّرة، مثل إيران”.
والثالثاء، أعلنت بريطانيا أنها فرضت عقوبات على 12 
قائداً عسكرياً روسياً متورطين في ضربات صاروخية 
استهدفت مدناً أوكرانية، وكذلك على رجال أعمال إيرانيين 
عسكرية  مسيرة  طائرات  وتوريد  إنتاج  في  متورطين 

استخدمت في الهجمات.
الصنع،  إيرانية  المسيرة  الطائرات  أن  وذكرت بريطانيا 
المدنيين، مستشهدة  في هجمات على  لعبت دوراً رئيسياً 
بمعلومات أمريكية تظهر أن إيران أصبحت أحد أكبر الداعمين 
العسكريين لروسيا، وأنها أمدتها بمئات الطائرات المسيرة.

ونفت طهران وموسكو االتهامات الغربية لروسيا باستخدام 
طائرات مسيرة إيرانية الصنع لمهاجمة أهداف في أوكرانيا.

  تم مساء يوم الثالثاء الماضي 
الموافق 13 ديسمبر الجاري، 
للبيت  الجنوبي  الرواق  إنارة 
قزح،  قوس  بألوان  األبيض 
الرئيس األمريكي  وذلك بعد قيام 
الديمقراطي جو بايدن بالتوقيع 
»الحماية  قانون  على  مباشرة 
نفس  من  للزواج  الفدرالية« 
الجنس من خالل احتفال أقيم في 
للبيت األبيض  الجنوبية  الحديقة 
بحضور أكثر من 2000 شخص 
خصيصاً لهذه المناسبة في تحدي 
األخالقية  للقيم  مسبوق  غير 
الدينية السامية  النبيلة والتعاليم 
من قبل الرئيس األمريكي الذي 
ألقاها على  قال من خالل كلمة 
الحضور »الطريق ال يزال طويالً 
في الوقت الحالي، ولكن أولئك 
الذين يؤمنون بالمساواة والعدالة 

لن يستسلموا أبداً«.
سبق  قد  أنه  المعروف  ومن 
إضاءت الجانب الشمالي للبيت 
بألوان قوس قزح خالل  األبيض 
إدارة الرئيس األسبق باراك أوباما 
المحكمة  في أعقاب صدور حكم 
 Obergefell v. العليا الشهير 
Hodges  سنة 2015، والذي 
الدستوري للزواج  يضمن الحق 

من نفس الجنس.
الحكومة  القانون  ويُطالب 
الفيدرالية باالعتراف بالزيجات 
تتم بشكل قانوني في جميع  التي 
إلغاء  مع  األمريكية  الواليات 
قانون الدفاع عن الزواج وهو 
مشروع قانون عام 1996 الذي 
القائم  ال يعترف سوى بالزواج 
على اتحاد قانوني فقط بين رجل 

وامرأة كزوج وزوجة.
الواليات  الذي يعنى سقوط  األمر 
أخالقياً  األمريكية  المتحدة 
تعد  لم  بأنها  يُؤكد  الذي  للحد 

قادرة وبأنها إلى زوال ال شك 
فيه ُمعلنة بذلك سقوط ونهاية 
المتحدة األمريكية كقوة  الواليات 
وحيدة في إدارة شئون العالم بعد 
سقوطها العسكري الكبير أمام 
الدب الروسي الذي يتمسك بالقيم 
واألخالق اإلنسانية النبيلة، وبات 
على بُعد خطوات من قيادة العالم 
القادمة  في الشهور والسنوات 
خلفاً لهذه القوى التي فقدت كافة 
القبول بها وفي  عناصر أسباب 

قيادتها للعالم من غالبية الدول!
تنبؤات  صحة  يؤكد  ما  وهو 
الكاتب الصحفي الكبير الراحل 
محمد حسنين هيكل الذي توقع 
في  األمريكي  السقوط  هذا 
»اإلمبراطورية  الشهير  كتابه 
األمريكية« بعد قيامها بإالغارة 
على العراق وتحديداً في الصفحة 
الكتاب والذي  رقم 436 من هذا 

قال فيه حرفيا:
اإلمبراطورية  أن  »والغريب 
األمريكية عند ذروة علوها – 
بثقافة تجربتها األولى  تصَّرفت 
تمكنت  أن  بعد  الُحمر  الهنود  مع 
نجلي  )ُعدى وقصي(  قتل  من 
السابق صدام  العراقي  الرئيس 
يفعل  كان  كما  حسين، وتصَّرفت 
المهاجرين  »قوادون« جماعات 
القارة  قلب  إلى  الزاحفين 
الموروث  ألخ.. ألن  األمريكية 
الكمون  فرصة  لديه  الثقافي 
تستدعيه  حتى  الخمول  أو 
نفسه  يُعيد  فإذ هو  المستجدات، 
منه  تشكَّل  الذي  المثال  على 

ابتداًء أي من البداية.«
ربنا موجود وكل عام وأنتم بخير 
بمناسبة عيد الميالد المجيد وعيد 
الجديدة  الميالدية  السنة  رأس 
بالخير  الجميع  أعادهما هللا على 

واليمن والبركات.
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زمكحل  فـريد   

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  

بايدن والمسمار الأخير في نعش 
مبراطورية الأمريكية!
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5 سياسـة

2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

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

بيع وشراء واستبدال
منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية

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

514.947.2555

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment

Industrial-Mining-Real state-
seniors home management

Please call  

514- 909 -3332
فرص استثمار صلبة 100٪ 

عائد على االستثمار
صناعة- تعدين - بناء وتعمير- 

منازل إقامة المسننين
لالستعالم برجاء االتصال 
بالدكتور/ ايهاب لطفي 

  سجل الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة في سجل 
الشرف الخاص بوزارة الدفاع االمريكية )البنتاجون(، 
بسام  السفير  الرئاسة  باسم  المتحدث  صرح  حسبما 

راضي اليوم الخميس.
وفيما يلي نص الكلمة:

“بسم هللا الرحمن الرحيم
وزارة  مقر  زيارة  اليوم  سرورى  دواعى  لمن  إنه 
يمثل  الذي  الصرح  “البنتاجون”،  االمريكية  الدفاع 
إحدى أعرق المؤسسات العسكرية على مستوى العالم، 
كما يسعدنى االلتقاء بالسيد أوستن لويد، وزير الدفاع 
األمريكي، وبهذه المناسبة وبصفتي رئيس لجمهورية 
العربية اؤكد حرصى على ترسيخ العالقات  مصر 

التاريخية المتميزة التي تربط مصر بالواليات المتحدة، 
لما فيه صالح الشعبين المصري واألمريكي، وأتطلع 
إلى أن تمثل زيارتى الحالية خطوة جديدة على طريق 
توثيق الروابط التي طالما جمعت بين بلدينا وتعزيز 
التعاون الثنائى المشترك في كافة المجاالت، لما فيه 

صالح شعبينا ودولتينا.
وأصدق  االستقبال،  حفاوة  على  الشكر  خالص  مع 
التمنيات للواليات المتحدة الصديقة بكل الخير والسالم 

والرفعة ومزيد من التقدم واالزدهار.

عبد الفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية”.

  دعا الرئيس األمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إلى 
تمثيل دائم لالتحاد اإلفريقي في مجموعة العشرين.

جاء ذلك في كلمة الرئيس األمريكي اليوم الخميس خالل 
الجلسة االفتتاحية ألعمال اليوم الثالث واألخير لقمة القادة 

بين الواليات المتحدة األمريكية وإفريقيا.
وقال الرئيس بايدن إنه سيتم تخصيص 100 مليار دوالر 

لمساندة ودعم الدول اإلفريقية وتعزيز أمنها.
وأعرب الرئيس بايدن عن تطلعه إلى االستماع من القادة 
األفارقة بشأن القضايا والمسائل األساسية وذات األولوية التي 
يجب العمل على إنجازها في القارة السمراء وكيف يمكن العمل 
على تعزيز التعاون الثنائي بين الواليات المتحدة وإفريقيا.

وأضاف أن هذه القمة تركز مع جدول أعمال االتحاد اإلفريقي 
لعام 2023، على المستقبل القارة اإلفريقية، مضيفا أن “الخيارات 
التي ستختارها اليوم هي التي تسمح لنا بمواجهة التحديات 

والتي ستحدد توجه العالم في العقود القادمة”.
وأشار بايدن إلى أن أمريكا تركز على إفريقيا وتعمل معها 
لمواجهة التحديات العالمية، مشيرا إلى أنهم لديهم رؤية مشتركة 

وعالم حر ومنفتح وآمن.
ولفت إلى أنه أكد – في سبتمبر الماضي خالل جلسة الجمعية 
أفريقيا،  إلى  دائم  تمثيل  األمن – ضرورة  لمجلس  العامة 
العشرين  إلى مجموعة  األفريقي  االتحاد  بانضمام  مطالبا 

ليصبح عضوا فيها.
وقال بايدن إنه “خالل الثالث سنوات القادمة بالتعاون مع 
الكونجرس األمريكي نريد أن نوفر 55 مليار دوالر إلى 
إفريقيا لدفع األولويات التي نتقاسمها ولدعم جدول األعمال لعام 
″2063، موضحا أن هذا المبلغ استثمار من أمريكا في البنى 
التحتية اإلفريقية والنظم الصحية واألمنية واالقتصادية بها.

وحول مجال األمن والدفاع، أشار الرئيس األمريكي إلى تقديم 
100 مليار دوالر لمساندة أمن الدول اإلفريقية، موضحا أنه 
طلب من السفير “جوني كارسون” أهم دبلوماسيين األمريكيين 
وهو شخص يحترم إفريقيا ولديه خبرة طويلة في العمل مع 

حكومات القارة، بأن يلعب دورا أساسيا في هذه المتابعة.
وقال بايدن إنه “سيتم إنشاء لجنة للعمل مع )الشتات اإلفريقي( 

في أمريكا؛ لنستفيد من قدراتهم في أمريكا وهي كبيرة.
وأعرب عن امتنانه لجميع الحضور للمجيء إلى أمريكا؛ 
للمشاركة في هذه القمة، قائال “أتطلع إلى زيارتكم في بالدكم 
“، الفتا إلى أنه تم وضع أجندة هذه القمة بالتعاون مع االتحاد 

االفريقي”.
وأوضح أن أمريكا تدعم كل الخطط التي وضعت لألجندة 
المقبلة للسالم في إفريقيا التي ترتكز على التنمية المستدامة .

واختتم بالقول “إفريقيا شريك عالمي، ونريد أن نعزز الشراكة 
معكم وأن نعمل مع االتحاد اإلفريقي لتلبية تطلعات شعوبهم”.

ميالد مجيد وعام سعيد   
السيد  ميالد  بذكرى  أيام  بعد  أجمع  العالم  يحتفل    
المسيح له كل المجد كلمة هللا المتجسد على األرض 
وروحه القدوس الذي جاء ليعلِّمنا كل معاني الرحمة 
والحب والتسامح والسالم، والذي قال لكل من يؤمن 
به وبرسالته » إن عرفتموني تعرفون الحق والحق 

يحرركم«.
بمناسبة  للجميع  األماني  التهاني وأطيب  مع خالص 
أن  نتمنى  الذي  الجديد  والعام  المجيد  الميالد  عيد 
يكون عام رحمة وحب وتسامح وسالم للجميع وبين 
الجميع خالياً من العنف والبغض وكل أشكال الحروب 

واألمراض واألوبئة.
الرسالة

وبي يفشل في فرض حزمة عقوبات  ال�تحاد الأور
وسيا تـاسعة على ر

البنتاجون يدرس توسيع نطاق تدريب القوات 
وسيا الأوكرانية في ظل الحرب مع ر

تركيا وسوريا على طريق التطبيع.. 
مقترح بآلية لتسريع المسار الدبلوماسي

خلال زيارته لمقر “البنتاجون”.. 
الرئيس السيسي يسجل كلمة في سجل 

الشرف الخاص بالوزارة

في كلمة أمام القمة الأمريكية الأفريقية
بايدن يدعو إلى تمثيل دائم للاتحاد 

فريقي في مجموعة العشرين

إ
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رحيل قيمة وقامة

رحيل الكاتب الصحفي واإلعالمي الكبير 
األستاذ/ مفيد فوزي بعد رحلة طويلة من العطاء عن 
دنيانا، لن ينال من بقائه في ذاكرة األجيال الحالية أو 

القادمة ألنه قيمة وقامة.
خالص تعازينا لكل من يعرف معنى القيمة والقامة!

القطيعة،  11 عاما من     بعد 
محادثات  وتركيا  سوريا  بدأت 
العالقات  “تطبيع”  طريق  على 
التي شهدت على مدار السنوات 

الماضية محطات “متوترة”.
ذلك “التطبيع” والذي سيفرض 
واقعا جديدا على المناطق الحدودية 
بين البلدين، قوامه التعاون األمني 
طابعا  يأخذ  بدأ  “التناحر”،  ال 
بين  “التوتر”  إلنهاء  دبلوماسيا 

سوريا وتركيا.
آخر تلك المحطات والتي توقف 
أعلن  ما  التطبيع،  قطار  عندها 
عنه الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان، الخميس، من أنه اقترح 
على نظيره الروسي فالديمير بوتين 
تأسيس آلية ثالثية مع سوريا لتسريع 
المسار الدبلوماسي بين أنقرة ودمشق.
أردوغان  ترك” عن  ونقلت “خبر 
إنه  لتركمانستان،  بعد زيارة  قوله، 
عرض على بوتين المبادرة بعقد سلسلة 
من االجتماعات بين تركيا وروسيا 
وسوريا لتناول العالقات مع دمشق 
والتي اتسمت بالتوتر منذ فترة طويلة.
“أوال  التركي:  الرئيس  وأضاف 
الدفاع  وزراء  ثم  مخابراتنا  أجهزة 
ثم وزراء خارجية )الدول الثالث( 
يمكنهم االجتماع بعد اجتماعاتهم، ربما 
نجتمع نحن كزعماء، عرضت األمر 
على بوتين ولديه رؤية إيجابية بشأنه”.

قبل اندالع أحداث 2011 في سوريا، 

كانت تركيا حليفاً اقتصادياً وسياسياً 
أساسياً لدمشق، عبر عالقة صداقة، 
جمعت الرئيس التركي رجب طيب 
بشار  السوري  بنظيره  أردوغان 
األسد، إال أن تلك العالقة “انقلبت 

رأساً على عقب” في 2011.
ففي أعقاب األحداث التي اندلعت في 
سوريا في ذلك الوقت، دعت تركيا 
حليفتها سوريا إلى إجراء إصالحات 
سياسية، إال أن األخيرة لم تستجب، 
مما دفع أنقرة للتصعيد ومطالبة األسد 

بالتنحي “منعاً إلراقة الدماء”.
بين  جديدة  تصعيدية  موجة  وفي 
البلدين، أعلنت تركيا في مارس/آذار 
2012، إغالق سفارتها في دمشق، 
ليتراشق بعدها الرئيسان االتهامات، 
فيما بدأت أنقرة في اتخاذ خطوات 
بدمشق،  السياسية  المعارضة  لدعم 

لتتحول إلى مقر لالئتالف الوطني 
لقوى الثورة والمعارضة السورية، 
قبل أن تبدأ دعم الفصائل المعارضة 

المسلحة.
ذروتها  بلغت  تصعيدية،  محطات 
في عام 2020، بعد أن دخلت أنقرة 
ودمشق في مواجهة مباشرة، بعد مقتل 
عناصر تركية بنيران قوات األسد 
شمال غرب البالد، ليرفع البلدان بعدها 
شعار التهدئة، إثر وساطة من روسيا.
مؤشرات  أعقبها  الوساطة،  تلك 
تقارب بين الطرفين برزت في الفترة 
األخيرة، بينها دعوة وزير الخارجية 
في  أوغلو  جاويش  مولود  التركي 
أغسطس/آب الماضي، إلى مصالحة 
بين النظام والمعارضة، وتصريح 
نوفمبر/تشرين   23 في  أردوغان 
الثاني بإمكانية لقائه نظيره األسد.

اعداد: أنطوانيت جرجوس

حكم وأمثال
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septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
novembre 23, 2022 1:22 PM

client : MCE Nº 111181225-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi

description : Vaccination Noël trim fermé : 6,6’’ x 9,8’’

pièce : Hebdos trim ouvert : X’’ x X’’

version : FR visible : X’’ x X’’

infographiste : EV bleed : X’’

nom fichier : 81225-3_MCE_VaccNoël_Hebdos_FR_6,6x9,8

couleur C M J N PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

  Check   

  List  √ Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront  
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

Les fêtes arrivent vite.

Faites-vous vacciner
contre la COVID-19 maintenant

pour être protégé à temps.
Prenez rendez-vous au

Québec.ca/vaccinCOVID
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Joyeux
&Bonne Année
Noël

2999
13991299

115$
135$

DinDe 
cuite

bûche De 
noël

à partir De
lb

lb

baklava mixte
petit-four

gigot
D’agneau

Servi avec 3 kg 
de riz, légumes 
grillés et sauce.

Servi avec 3 kg 
de riz, légumes 
grillés et sauce.



االتحاد  دبلوماسيون من  أكد     
والهرسك  البوسنة  أن  األوروبي، 
تلقت رسميا قرار منحها وضع دولة 

»مرشحة« لنيل عضوية التكتل.
وكان وضع البوسنة والهرسك كمرشحة 
األوروبي مشروطا  االتحاد  لعضوية 
بإجراء إصالحات تتعلق بسيادة القانون 
والمعايير الديمقراطية واإلدارة العامة 
في الدولة الواقعة في غرب البلقان. 

ويأتي تقدم البوسنة نحو العضوية في 
االتحاد  في  نطاقا  أوسع  إطار ضغط 
األوروبي من أجل التوسع في غرب 
البلقان، والتنافس مع الصين وروسيا 

على النفوذ في الدول المجاورة.  
الثالثاء  بروكسل  في  اجتماع  وخالل 
الماضي، أوصى وزراء شؤون االتحاد 
البوسنة والهرسك  بمنح  األوروبي، 
وضع دولة مرشحة رسميا لالنضمام 

إلى االتحاد األوروبي.
وقال وزير شؤون االتحاد األوروبي 
ترأس  الذي  بيك  التشيكي ميكوالس 
المحادثات في إطار رئاسة جمهورية 
التشيك لالتحاد، إن هذه الخطوة »رسالة 
قوية« من االتحاد تؤكد التزامه بالسماح 

بانضمام أعضاء جدد.
وقالت الوزيرة األلمانية لشؤون االتحاد 
األوروبي أنا لوهرمان، إن »)البوسنة 

والهرسك( بذلت جهودا هائلة لإلصالح 
في األشهر األخيرة«، مشيدة باالنتخابات 
التي أجريت هناك مؤخرا والتي اتسمت 

بالنزاهة والحرية.
ويعد منح البوسنة وضع دولة مرشحة 
أول خطوة في مسار طويل ومعقد لنيل 
التكتل ويتطلب موافقة دول  عضوية 

االتحاد األوروبي الحالية باإلجماع.

   فبعد نحو أسبوعين من إعالن وزارة الخارجية 
اإليرانية أن الوزير حسين أمير عبداللهيان أرجأ 
زيارته إلى روما لوجود اجتماع مهم في طهران، 
خرج وزير الخارجية اإليطالي، أنطونيو تاجاني، 

لتكذيب الرواية اإليرانية.
أمام  ألقاها  كلمة  في  تاجاني،  أنطونيو  وقال 
البرلمان اإليطالي، إن »حسين أمير عبداللهيان 
وزير الخارجية اإليراني كان يخطط للسفر إلى 
إيطاليا، لكنني لم أقابله واضطر إللغاء رحلته«.
وأضاف تاجاني أنه يريد »استدعاء سفير إيران 
فور تقديم أوراق اعتماده لرئيس الدولة في إيطاليا 

لبدء مهامه في روما«.
وأثيرت قضية استدعاء سفير إيران لدى إيطاليا 
المجلس  في  األعضاء  الدول  صوتت  بينما 
المتحدة،  لألمم  التابع  واالجتماعي  االقتصادي 
من  إيران  طرد  على  بالموافقة  األربعاء،  أمس 

المرأة. لجنة 
وال تزال إيران تصر على قمع المتظاهرين واعتقالهم 

وإصدار أحكام قاسية بالسجن واإلعدام بحقهم.
واألسبوع الماضي، تم إعدام اثنين من المحتجين 
وهما محسن شيكاري ومجيد رضا رهنورد في 
طهران ومشهد، األمر الذي أثار غضب المواطنين 
داخل وخارج إيران وردود فعل دولية واسعة من 

جانب الحكومات.
قالت  الجاري،  األول  كانون  ديسمبر/  ومطلع 

وزير  إن  »إيرنا«،  اإليرانية  الرسمية  الوكالة 
زيارته  ألغى  عبداللهيان  أمير  حسين  الخارجية 
المقررة إلى إيطاليا بهدف المشاركة في اجتماع 
الحوار األطلسي، بسبب وجود اجتماع مهم للغاية 

في طهران.
بالخارجية  مصدر  عن  الوكالة  نقلت  وحينها، 
اإليرانية لم تكشف عنه قوله إنه »بسبب برنامج 

في طهران  األعمال  جدول  على  كان  آخر  مهم 
لوزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبداللهيان، 
فقد تم إلغاء موضوع السفر إلى إيطاليا بغرض 
المشاركة في االجتماع المذكور من جدول األعمال«.
»عبداللهيان  أن  إلى  اإليراني  المصدر  وأشار 
سيخطط لزيارة روما في وقت آخر بالتنسيق مع 

نظيره اإليطالي«.

  مرّر مجلس الشيوخ األمريكي مشروع 
التواصل  تطبيق  استخدام  قانون يحظر 
االجتماعي “تيك توك” على األجهزة 

الصادرة عن الحكومة األمريكية.
وذكرت تقارير صحفية أن مجلس الشيوخ 
أقّر مشروع قانون يحظر على الموظفين 
توك”  استخدام منصة “تيك  الفيدراليين 
األجهزة  على  االجتماعي  للتواصل 
أحدث محاولة من  يمثل  الحكومية؛ مما 
الخناق على  لتضييق  الجمهوريين  قبل 
للصين، مع  المملوك  الشهير  التطبيق 
اقتراح وجود دعم من الحزبين “الجمهوري 
لتنظيم  الكونجرس  والديمقراطي” في 

استخدامه بشكل أكبر.

من جانبه قال السناتور الجمهوري جوش 
القانون – في  الذي قدم مشروع  هاولي، 
بيان اليوم – إن الحظر سيمنع األفراد من 
التطبيق على األجهزة  أو استخدام  تنزيل 
الصادرة عن الحكومة الفيدرالية، باستثناء 
أولئك الذين يعملون في تطبيق القانون أو 

األمن القومي.
جدير بالذكر أن مشروع القانون، الذي أقره 
مجلس الشيوخ باإلجماع، سيتطلب موافقة 
مجلس النواب قبل نهاية جلسة الكونجرس 
إلى توقيع  العام، باإلضافة  الحالية لهذا 
الرئيس األمريكي جو بايدن عليه ليصبح 
إذا كان  الفور ما  قانوًنا. ولم يتضح على 

هناك دعم أوسع لمشروع القانون.
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كانــون أسئلة إبراهيم
    سأقول لك اآلن شيئا يدهشك 
منزلنا  أن حديقة  بحق. هل تصدق 
التنسيق  هذا  بمثل  كانت  القرية  في 
يتساهل مع  أبي  يكن  لم  والجمال؟ 

البستانية أبدا لو حدث أي إهمال.
حاولت االبتسام وأنا أقول: سمعت 

أنه كان قصرا ال منزال.
كبيرا،  بيتا  كان  مبالغة.  - ال، هذه 

ولكنه كان بيتا جميال.
ثم سكت لحظة قبل أن يضيف وقد 

غلبه هو االكتئاب هذه المرة:
- ولكني لم أعرف فيه السعادة أبدا.

- حتى أنت؟
تطلع إبراهيم نحوي وقال في بطء: 
ماذا تقصد حتى أنا؟  نعم، حتى أنا! 
سمعتك مرات تتحدث عن طفولتك 
الفقيرة وصدقني أني في بعض األحيان 
كنت أحسدك! كنت أسأل نفسي لماذا 
لم أكن أنا أنت؟ لماذا لم أكن أي إنسان 
آخر بدال من أن أكون أنا؟ أحيانا ما 

تأتيني هذه األفكار الغريبة.
إلى  - هل كانت طفولتك شقية حقا 

هذا الحد؟
ولكنه واصل كأنه لم يسمعني: أسأل 
نفسي كثيرا في هذه األيام، ما هي 
فينا  تتحكم  التي  المصادفات  تلك 
وتصنعنا؟ هل كان من الضروري 
حقًّا أن أولد ابنا لمالك األرض في 
القرية؟ وهل كان من الضروري أن 
يمأل أبي البيت بالكتب التي يقتنيها 
اسمه بخط  ويجلّدها ويطبع عليها 
منها  يفتح  أن  المذهب دون  النسخ 
القراءة  همَّ  أنا  لي  يترك  ثم  كتابا، 
منذ تعلمت القراءة؟ ماذا لو أن شيئا 
من ذلك لم يحدث؟ هل كانت حياتي 
ستفسد من أولها؟ هل كانت حياتي 
العطب في كل شيء؟  ستقع على 
مثلما  الحياة  بهذه  أستمتع  لم  لماذا 

يستمتع بها كل إنسان؟
بدأ إبراهيم أسئلته بهدوء، ثم تسللت 
نبرة من التوتر إلى صوته. أوشكت 
ليست  األفكار  إن هذه  له  أقول  أن 
علمية، ولكنني أمسكت لساني حين 
رأيته يحك جبينه بيده ويحدق أمامه 
مباشرة، وكأنه يبحث اآلن في هذه 
التي  لألسئلة  إجابة  الحديقة عن 

عذبته طويال.
كان إبراهيم ينحدر من أسرة غنية 
كان  بينما  قريتها،  في  تملك أرضا 
بهاء  المصري  الكاتب  بطل رواية 
طاهر »الحب في المنفى« ينحدر من 
أسرة فقيرة تعيش في قرية في آخر 
فيها طفال وحيدا مع  نشأ  الصعيد، 
أبيه بعد أن ماتت أمه بالمالريا وهو 
الرابعة من عمره. كان فخورا  في 
وأبوه  البذلة ألول مرة  ارتدى  يوم 
المدرسة  إلى  ليذهبا  يصحبه معه 
البعيدة في المدينة. يتذكر كيف كان 

في أيامه األولى يفرح عندما يقول له 
أحد المدرسين أن يخرج من الفصل 
أن يحضر بعض  أبيه  ويطلب من 
أن  أو  لألقالم،  أو حبرا  الطباشير 
يحمل له إحدى الخرائط الكبيرة التي 

يضعونها على السبورة... 
ولكن متى بدأ يشعر بالعار؟ عندما 
كبر قليال؟ عندما كان التالميذ يعيرونه 
إذا ما تشاجروا في الفسحة بأنه ابن 

فراش المدرسة؟ 
كان إبراهيم وبطل الرواية، الذي لم 
يُْوِرد الكاتب له اسما فيها، صحفيين 
فّرقت بينهما االنتماءات عندما كانا 
التقيا  أما اآلن، وقد  في وطنهما، 
المدن  إحدى  بعد سنين طويلة في 
األوربية، فقد جمعت بينهما صداقُة 
منفيَّين بإرادتهما، أو رغما عنهما، 
فقد أرادت الصحيفة التي كان يعمل 
فيها بطل الرواية أن تبعده عن مقرها 
المدينة  تلك  في  لها  فعينته مراسال 
أن  إبراهيم  اختار  بينما  األوربية، 
أن  بعد  بلد عربي  نفسه في  ينفي 
كانا زميلي  بلده،  في  بالغربة  شعر 
المبادئ  بينهما  فّرقت  مهنة سابقين 

المنافي.  وجمعتهما 
- ما الفائدة أن يجد اإلنسان ما ظل 
يبحث عنه طول عمره، ولكن بعد 

فوات الوقت؟
كان هذا واحدا من أسئلة إبراهيم التي 
لم يجب عنها صاحبه، فهو يعرف 
أنه يمكن أن يساعده بالصمت أكثر 
مما يساعده بالثرثرة. في سؤال آخر 
التفت إبراهيم إلى صديقه، وقال فيما 

يشبه الغضب:
يترك  أن  الزمن دون  يمر  لماذا   -
في النفس عالمة؟ دون أن يقول هنا 
تتوقف عن الحب، وهنا تترك األمل، 

وهنا تكف عن التفكير؟
توتر صديقه  أن  يشعر  أجاب وهو 

يعديه:
ولكننا  العالمات،  تأتي  ربما   -

نتجاهلها.
أمام وجه  يلوح  إبراهيم وهو  قال 

بالنفي: صديقه 
أنا ال أجد في داخلي  أبدا..  أبدا،   -

هذه العالمات.
أن  تنتهي، رغم  إبراهيم ال  أسئلة 

الحياة نفسها تنتهي. 
في ختام الرواية، التي انتهى المؤلف 
1995 في جنيف،  من كتابتها عام 
دّون بهاء طاهر: »هذه رواية أساسها 
الخيال، ولكن هناك مع ذلك أشياء 
حقيقية«. هذه األشياء الحقيقية ربما 
وجدناها في كتاب »السيرة في المنفى« 
الذي نشره بهاء طاهر قبل وفاته بخمس 
سنوات. توفي بهاء طاهر أواخر شهر 
أكتوبر الماضي تاركا لنا حبا وسيرة 

في المنفى يُكِمل أحدهما اآلخر.

    شهر كانون يدغدغ القلب. ما أعّز 
هذا الشهر على قلوبنا، خصوًصا نحن 
معشر المسيحيّين! هو الشهر الذي فيه 
تصطّك أجسادنا بفعل البرد القارس، 
الذي فيه تستدفئ  الشهر  أيًضا  لكنّه 
نفوسنا بعيد ميالد السيّد المسيح، الذي 
نحتفل به في الخامس والعشرين من 

هذا الشهر. 
ليس صدفًة أن يحوي اسم »كانون« بين 
طيّاته هَذين البُعَدين: الَبْرد والكينونة. 
فكانون، لغًة، هو الموقد الذي نشعله 
لنستدفئ ونتّقي البرد. أّما جذره َفـِمن 
بامتياز. في  الوجود  »كان«، فعل 
كانون، كان البرد وكان يسوع. في 
أكثر أشهر السنة برًدا أتانا يسوع ليُدفئ 
منّا القلب والروح. »تعالوا استدفئوا«، 
أخاله ينادينا من مذود مغارته. العالم 
بارد، األنظمة باردة، المجتمع بارد، 
القلوب باردة، عائالتنا باردة... ليتها 

تشتعل من نور هذا الشهر وناره! 
قيل لنا، ونحن صغار، إّن ثوًرا وحماًرا 
أحاطا بيسوع الطفل كي يدفئاه بأنفاسهما 
ويخّففا عنه برد المغارة. مع أّن هذا 
التفسير صبيانّي ال أساس له، ال في 
الكتاب المقّدس وال في علم الاّلهوت، 
غير أنّه، مع بساطته، فيه لمسة من 
الحّب والحنان. بهيمتان قّدمتا ليسوع 
المولود ما لم يستطع البَشُر في بيت 
الدفء، كأّن جسد  يقّدموه:  لحم أن 
يسوع يحتاج إلى الدفء، وال تُدفئه 

إاّل األنفاس الطاهرة.
كانون شهُر الحّب في قاموسنا. حتّى 
ا، ومن خلف  في الغرب العلمانّي جدًّ
المرّتبة وأنوار  المحاّلت  واجهات 
الشوارع الزاهية، يمكن أن نستشّف 
الحّب. الناس يلهثون وراء الضوء كي 

يخفوا عتمًة في داخلهم، ينغمسون في 
الصخب كي يهربوا من حاجتهم إلى 

السكون الداخلّي. 
انتقاد هذه  إلى  المؤمن عادًة  يميل 
الظواهر في كانون. يقول: »هذا ليس 
العيد«، »هؤالء بعيدون عن روح 
العيد«، »هؤالء ال يعرفون الميالد 
وال يدرون مغزى والدة يسوع«، 
»هؤالء، ُجّل هّمهم األكل والشرب 
والصخب«... صحيح، ولكن... الحّب 

يكمن في هذه »لكن«...   
أنت يا من يصلّي الميالد وينعم بأنوار 
المولود، إيّاك والترف الروحّي. يسوع 
َمن  إلى  إلى َمن ال يشبهونك،  يأتي 
ال يشاركونك برجوازيّتَك الروحيّة، 
إلى من َتميل فطريًّا إلى أن تنتقَدهم 

وتُناديهم »ُهم«... َمن ُهم »ُهم«؟ 
هم الذين ال يعرفون من الميالد سوى 
أن يزيّنوا َمحالّهم التجاريّة وبيوَتهم 

الُمتخمَة أكاًل وشرًبا؛ 
هم الذين تميُل فطريًّا إلى أن تنتقَدهم 
بأنّهم ال يعرفون ربَّهم إاّل وقَت العيد؛ 
هم الذين يحصرون اهتمامهم في هديّة 
العيد علّها تُدخل فرًحا إلى قلوبهم؛ 

هم الذين لم ينعموا ربّما بما نعمَت به، 
بأحٍد يروي عَطشهم إلى كلمٍة حيّة؛ 
هم الذين ينتقدون ويتململون ويخطأون 

في اليوم سبعين مّرة سبع مّرات؛ 
هم الذين تنتقدهم وأنت تصلّي َصّداًحا 
ليلة الميالد: »الشعُب السالُك في الظلمة 

أبصَر نوًرا عظيًما«...
هؤالء هم »الشعُب السالك في الظلمة« 
بنوره...  الذين عليهم أشرَق يسوُع 
الميالُد لهم، كما لك. وباأَلولى لهم. 

وأنت تصلّي الميالد، َدع لميالد يسوع 
أن يوّسَع آفاَق قلبك... وسَع قلِب يسوع.

aliobaid2000@hotmail.com

أخـبــار

والهرسك  البوسنة  رسميا.. 
الاتحاد  »مرشحة« لعضوية 

وبي الأور

واية إيران: رفضنا استقبال وزير خارجيتها إيطاليا تفند ر

مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع 
قانون يحظر استخدام “تيك توك” على 

الأجهزة الحكومية

  بقلم: علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي

بقلم: المطران ميالد الجاويش 
               مطران كندا 
للروم الملكّيين الكاثوليك

وسيا ستواصل تطوير اقتصادها بالرغم من  بوتين: ر
الضغوط الخارجية غير المسبوقة

وخ يارس الباليستي..  نصب صار
بوتين يصدر تهديدا نوويا جديدا للغرب

اليوم  بوتين،  فالديمير  الرئيس  الرئيس  أكد   
الخميس، أن روسيا مستمرة في تطوير اقتصادها 

بالرغم من الضغوط الخارجية غير المسبوقة.
المجلس  اجتماع  خالل  كلمته  في  بوتين،  وقال 
الرئاسة الروسي للتنمية االستراتيجية والمشاريع 
الغرب شن عقوبات عدوانية غير  إن  الوطنية، 
مسبوقة ضد روسيا كانت تهدف إلى سحق اقتصادها 
األجنبية  العمالت  احتياطيات  سرقة  خالل  من 
وانهيار العملة الوطنية )الروبل( وإحداث تضخم 
مدمر، الفتا إلى أن روسيا تعتزم االستمرار في 
عملية التطوير في شتى القطاعات وتنفيذ البرامج 
والمشاريع واالرتقاء بالبالد بغض النظر عن أي 

ضغوطات أجنبية.
وأكد أن روسيا لن تقدم على أسلوب االنعزال نتيجة 
الشراكات  بتوسيع  ستقوم  بل  الغربية  العقوبات 
والتعاون والتواصل مع جميع من يرغب في ذلك، 
إلى جانب تطوير عالقاتها التجارية واالستثمارية 
واالقتصادية مع الدول الصديقة، فقد قامت روسيا 
االقتصادية  والجهود  الصادرات  توجيه  بإعادة 

والتجارية إلى األسواق الواعدة والصديقة.
وقال “إن العقوبات المفروضة ضد روسيا أدت 
أوروبا”؛  بلدان  في  للتضخم  قياسية  أرقام  إلى 
على  الغرب  فرضها  التي  العقوبات  خالل  فمن 
التضخم  مستوى  نمو  نسبة  وصلت  فقد  روسيا؛ 
في دول االتحاد األوروبي من %10 إلى 25% 

في بعض الدول.
وأضاف أن أهداف الغرب لم تتحقق على أرض 
الواقع، فقد عمل رجال األعمال والسلطات الروسية 
بطريقة مركزة ومهنية وأظهر المواطنون تضامنا 
ومسؤولية، وبفضل العمل المشترك للحكومة والبنك 
المركزي الروسي والمواطنين استقرت األوضاع 

االقتصادية.
وأوضح أن واردات روسيا في غضون 9 أشهر 
زادت  فيما   1.5 بنسبة  نمت  الجاري  العام  من 
الصادرات الروسية بنسبة %42، كما زاد الفائض 

التجاري بنسبة 2.3، الفتا إلى أن االتحاد األوروبي 
ال يزال يستهلك خدمات ومنتجات روسية ولكنه 
ال يمكنه تصدير منتجاته إلى روسيا، “ولذا فنحن 
وإفريقيا  آسيا  في  مستقرين  شركاء  عن  نبحث 

الالتينية”. وأمريكا 
وأشار بوتين إلى أن الصادرات النفطية لروسيا 
نمت بنسبة %25 خالل التسعة أشهر األولى من 
العام الجاري، الفتا إلى أن روسيا تتطلع إلى تطوير 
البنية التحتية من خالل بناء الموانئ البحرية في 
الطبيعي  الغاز  تصدير  وزيادة  والشرق  الشمال 
من خالل عدد من المشروعات مما سيؤدي إلى 
زيادة صادرات الغاز إلى 48 مليار متر مكب، 
والتي ستصل مستقبال إلى 80 مليار متر مكعب 

من الغاز الطبيعي إلى الدول الشرقية.
وأكد الرئيس الروسي أن مشروع غاز “سيبيريا 
 88 إلى  الغاز  زيادة صادرات  إلى  سيؤدي   ”2
مليار متر مكعب إلى الدول الشرقية بحلول عام 
2030 وهو ما يمثل أكثر من %60 من اإلمدادات 

إلى أوروبا.
وقال إنه من المقرر إنشاء منصة رقمية في غضون 

للمستهلك  النهائي  السعر  لتحديد  القادمة  األشهر 
األوروبي  االتحاد  سياسات  واصفا  األوروبي، 

بشأن أسعار الغاز بـ “الجنون”.
وأضاف أن روسيا لديها دورا محوريا ورياديا في 
سوق المنتجات الزراعية العالمية؛ وهي ما زالت 
النباتية  والزيوت  للحبوب  المصدرين  أكبر  من 
واألسمدة لألسواق الخارجية، حيث قامت بتصدير 
25 مليون طن من األسمدة خالل العام الجاري 
كما وجهت األسمدة واألغذية المجانية إلى عدد 
من الدول الفقيرة، الفتا إلى استعداد روسيا لتوجيه 

المزيد من األسمدة في وقت قريب.
وأوضح أنه البد من تنفيذ التنمية المتكاملة للمشاريع 
وتطوير البنية التحتية، لذلك فإن روسيا تواصل 
بناء الطرق السريعة التي تربط أقاليمها مع الدول 
المجاورة بما يسهم في تطوير التعاون التجاري، 
أي  من  اللوجيستية  اإلمدادات  تأمين  جانب  إلى 
في  التحتية  والبنية  اإلمكانات  وتوسيع  مخاطر 
البحر األسود وبحر آزوف لرفع فرص التصدير، 
وتطوير الطريق البحري الشمالي بما يسمح بزيادة 

حجم البضائع بحري.

 أصدرت روسيا تهديًدا نوويًا جديًدا للغرب الخميس 
للقارات  العابر  الباليستي  يارس  بنصب صاروخ 
داخل منصة اإلطالق الثابتة جنوب غرب موسكو.
وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية 
نصب الصاروخ الضخم، القادر على ضرب أهداف 
في الواليات المتحدة وبريطانيا، في منصة بمجمع 
كوزيلسك العسكري في منطقة كالوغا بغرب روسيا.
واستغرقت عملية نصب الصاروخ العابر للقارات 
والذي يبلغ مداه بمدى 12000 كيلومتر باستخدام 

وحدة نقل وتحميل خاصة، بضع ساعات.
وأوضح قائد تشكيل كوزيلسك الصاروخي، أليكسي 
سوكولوف، أن التدريبات تهدف إلى إرسال رسالة 
إلى الغرب، بأن كال من المملكة المتحدة والواليات 

المتحدة داخل نطاق أسلحتنا.
أن  العملية في حقيقة  أهمية هذه  وقال: »تكمن 
القتالية في  بدأ مهامه  الصاروخ االستراتيجي 

الموعد المحدد«.
الوطن على سالح صاروخي نووي  سيحصل 
أي مهام على  الممكن حل  يجعل من  مما   ، آخر 
فقد  الروسي  الوطن  أما  االستراتيجي.  المستوى 
حصل على نموذج جديد من السالح النووي قادر 
إليه على  ُتوكل  أية مهام  بتنفيذ  له  السماح  على 

االستراتيجي«. المستوى 
توبول  للصاروخ  تعدياًل  يارس  الصاروخ  ويعد 
 .2009 األولى عام  للمرة  الخدمة  إم، وقد دخل 
واستخدم في مناورات روسية في أكتوبر/تشرين 

األول، في محاكاة لرد على هجوم غربي نووي 
تعرضت له روسيا.

إر  يمتلك صاروخ  الروسية  تي  آر  لشبكة  ووفقا 
انشطارية، ويعمل  قتالية  يارس رأسا   24 إس – 

بالوقود الصلب.
6 رؤوس نووية تتراوح  ويمكن للصاروخ حمل 

قوتها ما بين 150 و500 كيلوطن.
قبل معهد موسكو  الصاروخ من  وتم تصميم 
للتقنيات الحرارية كتعديل للصاروخ »توبول – إم 

» النووي المطور.
كيلومتر، ويصل   12000 الصاروخ  ويبلغ مدى 

وزنه عند اإلطالق 46 طنا.
ووفقا للتقرير حل الصاروخ »يارس، إر إس 24« 
بديال لصاروخ »فويفودا« )»الشيطان« حسب 

تصنيف الناتو( الذي يعمل بالوقود السائل.
وتمتلك قوة الصواريخ االستراتيجية الروسية ما يزيد 
عن 147 صاروخا من هذا طراز توبول-إم، بينها 
135 منصة متحركة و12 منصة ثابتة لـ«يارس«.
القوة  وإلى جانب صواريخ يارس الحديثة، تملك 
فويفودا،  ثقيال من طراز  50 صاروخا  الروسية 
و32 صاروخا من طراز »توبول – إم« على 16 

منصة متحركة و16 منصة ثابتة.
أن يحل صاروخ كيدر  يتوقع  التقرير  وبحسب 
 2024 الروسي الجديد الذي ينتهي تصميمه عام 
الرغم  يارس على  المستقبل محل صاروخ  في 

من حداثته.



   عواصف تضرب العالقات اإليرانية 
مع دول أوروبية على خلفية ما تعتبره 
ترتكبها  “انتهاكات حقوقية”  األخيرة 

طهران في تعاملها مع االحتجاجات.
“إيرنا”  اإليرانية  الرسمية  الوكالة 
وزارة  أن  الخميس،  مساء  ذكرت، 
سفير  استدعت  الهولندية  الخارجية 
طهران لديها، علي رضا كاظمي أبدي، 
على خلفية “انتهاك الحكومة اإليرانية 

لحقوق اإلنسان”.
وأوضحت الوكالة أنه “جرى استدعاء 
السفير اإليراني لدى هولندا علي رضا 
كاظمي آبدي، اليوم، من قبل الخارجية 
الهولندية بسبب انتهاك حقوق اإلنسان”.

وأضافت أن “الخارجية الهولندية قدمت 
للسفير اإليراني إدانتها النتهاكات مستمرة 

للحقوق والحريات األساسية في إيران”.
واألربعاء، أعلن وزير الخارجية اإليطالي 
أنه “يخطط الستدعاء سفير إيران الجديد 
بمجرد تسليم أوراق اعتماده إلى رئيس 

الدولة في العاصمة روما”.
بينها  من  الدول،  من  العديد  وكانت 
فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا، قد 
استدعت سفراء إيران لديها على خلفية 
السلطات  نفذتها  التي  عمليات اإلعدام 
المتظاهرين  من  اثنين  القضائية ضد 

في أقل من أسبوع.
ويأتي االستدعاء فيما تواصل السلطات 
اإليرانية شت حملة اعتقاالت ضد الناشطين 
في البالد، حيث أوقفت السلطات المحامي 

البارز محمد علي كامفيروزي.
إبالغه  تم  إنه  باقر  وقال شقيقه محمد 

باعتقاله، مضيفاً أن “القضاء اإليراني 
مسؤول عن حماية حياة وصحة شقيقه 

المحامي محمد علي كامفيروزي”.
وفي سياق منفصل، قال مصدر مطلع 
لبي بي سي باللغة الفارسية، إن الناشط 
الجامعي شهاب بيات الذي جرى اعتقاله 
نوفمبر/  مطلع  األمن  قوات  قبل  من 
يتصل  ولم  الماضي،  الثاني  تشرين 
اعتقاله،  من  أسبوع  بعد  إال  بأسرته 
فظة  محا في  لمحكمة  ا عليه  حكمت 
الخميس،  اليوم  إيران،  همدان غرب 

بالسجن ثالث سنوات.
وأضاف المصدر أن “بيات احتجز في 
الحبس االنفرادي لمدة أسبوع و”تعرض 
للتعذيب” خالل تلك الفترة”، الفتا إلى 
أن أسنانه “ُكسرت أثناء االستجواب”.

لألمم  العامة  الجمعية  اعتمدت     
المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرار السيادة 
الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده 

الطبيعية
ورحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
الشيخ،  حسين  لفلسطينية،  ا لتحرير  ا
بالقرار األممي في الجمعية العامة لألمم 
الفلسطينيين  بحقوق  الخاص  المتحدة، 

على مواردهم الطبيعية في وطنهم
وقال الشيخ في تغريدة على موقع تويتر 
إن هذا القرار األممي يضاف إلى مئات 
القرارات التي تؤكد على الحق الفلسطيني 
وإجراءاته  االحتالل  شرعية  وعدم 

العدوانية والعنصرية وممارساته 
دولة،   159 القرار  لصالح  وصوتت 
دول،   10 التصويت  عن  وامتنعت 
)دولة  دول هي   8 في حين عارضته 
االحتالل اإلسرائيلي، الواليات المتحدة 
األمريكية، كندا، تشاد، جزر مارشال، 

ميكرونيزيا، بالو، وناورو(
وشكر مندوب فلسطين الدائم لدى األمم 
المتحدة السفير رياض منصور جميع 
الجماعي  شبه  الدعم  هذا  على  الدول 
أن  مؤكدا ضرورة  الفلسطيني،  للحق 
تلزم إسرائيل بفحوى هذا القرار، وأن 

يجبرها العالم على تنفيذه

   تنطلق اليوم عملية 
تونس  خارج  االقتراع 
والتي يستمر التصويت 
معلنة  أيام   3 لمدة  فيها 
بدء االنتخابات التشريعية 
تسجيل  وسط  المبكرة، 
صفر ترشح في7 دوائر 
 ،10 بين  من  انتخابية 
وحيد  مرشح  تقدم  فيما 
بالدوائر الثالث المتبقيّة، 
ما يعني فوزه آليّا بمقعد 
المرتقب،  البرلمان  في 
حسب القانون االنتخابي.

أّما داخل البالد، فيختتم اليوم المترشحون لالستحقاق 
البرلماني في 151 دائرة، دعايتهم التي تواصلت على 
مدى ثالثة أسابيع ليكون الجمعة المقبل “يوم الصمت 
االنتخابي”، قبل الذهاب إلى صناديق االقتراع السبت.
واتهمت نقابة الصحفيين في تونس هيئة االنتخابات 
بممارسة ضغوط وتضييقات على وسائل اإلعالم سعيا 
إلسكات األصوات المنتقدة قبيل انتخابات البرلمان.

النقابة أشارت الى أن ممارسات الهيئة تدخل ضمن 
اإلعالمية  التغطية  توجيه  بهدف  “الضغط”  خانة 
.. هذا ويقول  والحد من موضوعية وسائل اإلعالم 
معارضون وناشطون إن الهيئة الجديدة لم تعد مستقلة 
وأصبحت تابعة للسلطة.. فيما ترفض هيئة االنتخابات 
هذه االتهامات وتقول إنها تعمل بشكل مستقل تماما.
وفي السياق، أكد وزير الخارجية األمريكي، أنتوني 
قيس سعيد  التونسي  الرئيس  مع  لقاء  بلينكن، خالل 
في واشنطن األربعاء التزام الواليات المتحدة العميق 

التونسية. بالديمقراطية 
وقالت وزارة الخارجية األمريكية في بيان إن بلينكن 

أكد لسعيد أيضا دعم واشنطن القوي القتصاد تونس، 
في ظل ما وصفها “باألزمة” االقتصادية الراهنة.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية إجراء انتخابات 
برلمانية “حرة ونزيهة” في تونس في السابع عشر من 
ديسمبر كانون األول الحالي وإجراء إصالحات شاملة.
سعيد  لقاء  إن  التونسية  الرئاسة  قالت  جانبها،  من 
تونس  في  األوضاع  لبيان حقيقة  وبلينكن “خصص 
األطراف  بعض  تنشرها  التي  االدعاءات  ودحض 

بغرض اإلساءة إلى صورة تونس في الخارج”.
وأضافت الرئاسة في بيان أن اللقاء استهدف “إبراز 
أهمية تمكين الشعب التونسي… من ممارسة حقه في 
التعبير بكل حرية عن إرادته عن طريق االنتخابات”.
ويزور سعيد واشنطن للمشاركة في القمة اإلفريقية 

األمريكية.
يوم  االنتخابات  لتنظيم  تستعد  تونس  أن  إلى  ويشار 
تشريعية  انتخابات  أول  الجاري، وهي  ديسمبر   17
بعدما أعلن سعيد حل البرلمان في مارس الماضي، 
 25 في  اتخذها  التي  االستثنائية  اإلجراءات  عقب 
يوليو 2021 وشملت تجميد البرلمان وإقالة الحكومة.

  مسؤولية يحّملها برلمانيون لبنانيون لحزب 
هللا على خلفية االعتداء على قوات “يونيفيل” 
معتبرين أن ما حصل “جريمة جديدة” بسجل 

المليشيات.
وتشهد منطقة العاقبية في الجنوب اللبناني بين 
الحين واآلخر إشكاالت بين دوريات تابعة لقوات 
األمم المتحدة “يونيفيل” وأنصار حزب هللا في 

المنطقة الحدودية الجنوبية.
وفي حادث خطير وقع خارج منطقة عملياتها، 
ثالثة  وأصيب  “يونيفيل”  من  عنصر  ُقتل 

آخرون بجروح.
بيان،  في  اإليرلندية،  الدفاع  قوات  وقالت 
إن أحد جنودها من بعثة حفظ السالم التابعة 
لألمم المتحدة قتل في لبنان في وقت متأخر 
قافلة  تعرضت  عندما  األربعاء،  مساء  من 
ثمانية  تقل  مدرعتين،  مركبتين  من  مكونة 
جنود وكانت متجهة صوب بيروت، لنيران 

أسلحة خفيفة.
البيان أضاف أن فردا آخر من القوات األممية 
حالته خطرة بعد أن خضع لعملية جراحية بعد 
الواقعة، مشيرا إلى أن جنديين آخرين يتلقيان 

العالج من إصابات طفيفة.
بيان صدر  قالت “يونيفيل” في  من جانبها، 
الخميس، إنها تنسق مع القوات المسلحة اللبنانية 
وتفتح تحقيقا في مقتل جندي إيرلندي بلبنان أمس.
إعالم  أفادت وسائل  الحادث،  تفاصيل  وفي 

محلية بحدوث إشكال في منطقة العاقبية جنوب 
لبنان مساء أمس، بين أهالي المنطقة وقّوة من 
“اليونيفيل”، وذلك على إثر اعتراض األهالي 

على مسار الدورية. 
والحقا، ُسمع صوت إطالق نار في المحلّة، 
فيما تعّرضت آلية تابعة للقوات الدولية لحادث 
أثناء محاولة االنسحاب من موقع اإلشكال، ما 

أّدى إلى انقالبها، وجرح عناصرها.
الغموض يكتنف ما وراء كواليس  وال يزال 
االعتداء، فيما يتخّوف اللبنانيون من تداعياته 
وما إذا كان يعني مزيداً من التعقيد في الملفات 
السياسية الحساسة، وإقبال البالد إلى فوضى أمنية.

وفي أول ردود الفعل، حمل عدد من السياسيين 
والبرلمانيين اللبنانيين حزب هللا مسؤولية وقوع 

الحادث بشكل غير مباشر.
وقال النائب اللواء أشرف ريفي في بيان حصلت 
“العين اإلخبارية” على نسخة منه، إن “االعتداء 
على اليونيفيل هو جريمة إضافية يرتكبها حزب 
هللا تحت عنوان األهالي، بحق لبنان واستقراره، 

على وقع السلطة الساكتة والعاجزة”.
وأضاف ريفي أن “المطلوب التحقيق وجلب 
المعتدين إلى القضاء، وإال فإن استمرار هذا 
المسلسل سيكّرس سطوة السالح غير الشرعي، 
وسيؤدي إلى التعطيل النهائي للقرار 1701، 

الذي يشّكل ضمانة للبنان”.
وختم متسائال: “إلى متى يا حزب هللا ستمعن 

وعزله  لبنان  تخريب  في 
وتعريضه ألفدح المخاطر؟”.

من جانبه، استنكر سمير جعجع 
رئيس حزب القوات اللبنانية 
“االعتداء السافر” على جنود 
الكتيبة اإليرلندية، متسائال:  
“هل هذا جزاء الدول التي 
للمساعدة  أبناءها  أرسلت 
االستقرار في  إرساء  على 

بالدنا؟”.
بيان  في  جعجع  وأضاف 
حصلت “العين اإلخبارية” 
على  أنه  منه،  نسخة  على 
الحكومة اللبنانية أن تواكب 
لحظًة بلحظة األجهزة األمنية 
والقضائية المعنية، لتحقيق 
كامٍل وشفّاٍف ودقيٍق بالحادثة، 
والخروج بأسرع وقت ممكن 
بنتائج واضحة، واتخاذ كل 

اإلجراءات الالزمة لضمان عدم وقوع حوادث 
مماثلة في المستقبل.

فيما غرد النائب عن قوى التغيير، مارك ضو، 
عبر حسابه على تويتر يقول: “عزاؤنا لقوات 
حفظ السالم اليونيفيل بعد مقتل أحد أفراد الكتيبة 
الشفاء  العاقبية ونتمنى  اإليرلندية في منطقة 

العاجل للجرحى”.

ومدان  خطير  العاقبية  اعتداء  وأضاف:” 
ومستنكر، وهو بمثابة توجيه رسائل باالتجاهات 
كافة ،والتذكير بأن هناك من يحاول دائما إن 
يحول الجنوب إلى منطقة نفوذ حصري للسالح 

الخارج عن الدولة”.
وختم:” يجب تنفيذ القرارات الدولية وضمان 
سيادة واستقرار لبنان، ونطالب بتحقيق سريع 

واعتقال مطلق النار”.

وذكرت وسائل إعالم محلية اليوم أن حادث 
االعتداء يأتي في سياق حالة من التوتر التي 
تسود منذ فترة بين حزب هللا وقوات األمم المتحدة 
العاملة في جنوب لبنان، على إثر قرار مجلس 
األمن بتجديد التمديد لها سنة إضافية تنتهي في 
أغسطس/ آب 2023، قائال إن القرار “يمنحها 
بمهامها من دون  الحركة لالضطالع  حرية 

تنسيق مسبق مع الجيش اللبناني”.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

أهم أحداث 2022
أهم أحداث  الروسية األوكرانية من  الحرب  أن    -1 ال شك 
فبراير ومستمرة حتى   24 في  بالتحديد  بدأت  والتي  العام  هذا 
أوكرانيا  ليست على  لها أضرار كبيرة  المقال وكان  كتابة هذا 
إقتصادية صعبة  وتأثيرات  كله  العالم  بل على  فقط  أو روسيا 
على إقتصاديات العالم مما أدى إلى أرتفاع أسعار السلع في كل 
بلدان العالم وحدوث أزمة للطاقة وأرتفاع أسعارها باألخص في 
أوروبا والتي متوقع لها شتاءاً صعباً هذا العام وتأتي هذه المعاناة 
بسبب الغبي زلينسكي رئيس أوكرانيا الذي دمر بالده أرضاءاً 
ألمريكا ومازال يعاند ويكابر ظناً منه أن النصر أت ال ريبة فيه!
-2 يأتي مؤتمر قمة المناخ لمكافحة التغيرات المناخية الذي عقد 
نوفمبر حتى   6 وبالتحديد من  المصرية  الشيخ  مدينة شرم  في 
يجمع  أن  أستطاع  فهو  العام  هذا  في  كثاني حدث  نوفمبر   18
بايدن  األمريكي جو  الرئيس  مثل  الكبار  العالم  قادة  120 من 
الفرنسي  والرئيس  اإلنجليزي ريشي سوناك  الوزراء  ورئيس 
ايمانويل ماكرون والمستشار األلماني اوالف شولتس وولي عهد 
الثاني ملك األردن  والملك عبد هللا  بن سلمان  السعودية محمد 
اإلمارات وغيرهم ونجح  دولة  زايد رئيس  بن  والشيخ محمد 
الجيد  التنظيم  بسبب  الحاضرين  وأبهر  كبيراً  نجاحاً  المؤتمر 

وجمال مدينة شرم الشيخ والتي تلقب بمدينة السالم .
-3 ثالث أهم حدث يأتي هذا العام هو أفتتاح مونديال كأس العام 
في الفترة من 6 نوفمبر حتى 18 ديسمبر والذي يقام ألول مرة 
في بلد عربي وهو قطر التي أستطاعت رغم التحديات أن تقيم 
هذه البطولة العريقة وقد حضر اإلفتتاح األمير تميم رئيس قطر 
الثاني  السيسي والملك عبد هللا  الفتاح  المصري  عبد  والرئيس 
ملك األردن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وغيرهم من 
الشخصيات الكبيرة من رؤساء دول وحكومات وكانت المفاجأة 
األولى لهذا المونديال هو هزيمة الفريق األرجنتيني بقيادة ليونيل 
تم  السعودي وقد  الفريق  يد  العالم على  ميسي أعظم العب في 
تنظيم هذا المونديال في هذه الفترة من السنة لتجنب الطقس الحار 

في التواريخ التي تقام فيها عادة .
الرئاسية  اإلنتخابات  أن هناك أحداث أخرى حدثت مثل  الشك 
األبرز هي  أن  إال  األمريكية  النصفية  واإلنتخابات  الفرنسية 
التي تكلمت عنها متمنياً للجميع وللعالم كله بمناسبة عيد الميالد 
بالخير والسعادة  العام واستقبال عام جديد مليئ  المجيد ونهاية 

واألستقرار .
youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

أخبــار

  “كانوا سعداء وفرحين للغاية، وكأنهم 
تخلصوا من كابوس”، بهذه الكلمات وصف 
الرئيس التونسي، استقبال مواطنيه لقراراته 

االستثنائية في يوليو/تموز 2021.
واتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد، في 
25 يوليو/تموز 2021، قرارات وصفت 
بـ”الثورية”؛ بينها تعليق عمل البرلمان 
لمدة 30 يوما وإقالة رئيس الحكومة هشام 
مشيشي بناء على الفصل 80 من الدستور 
الذي يخوله اتخاذ تدابير استثنائية، ليقرر 
بعدها بأشهر حل البرلمان في 30 مارس/

آذار 2022، بعد احتجاجات ومظاهرات 
حثته على ذلك.

وصفت  لخطوة  تونس  تستعد  وفيما 
بـ”الهامة” على طريق التخلص من تنظيم 
اإلخوان، بإجراء االنتخابات البرلمانية 
في 17 ديسمبر/كانون األول الجاري، 
كلمته  في  سعيد،  قيس  الرئيس  حاول 
على هامش القمة األمريكية اإلفريقية، 
تنشيط الذاكرة األمريكية بشأن األحداث 
التي دفعته لمثل تلك القرارات والردود 

الشعبية عليها.

وقال قيس سعيّد إن تونس كانت “على 
شفا حرب أهلية”، مضيًفا: “أينما ذهبت، 
كان المواطنون التونسيون يطالبون بحل 
البرلمان وانتهى بي األمر بحله... لماذا؟ 
ألن البالد كانت على شفا حرب أهلية، 
لذلك لم يكن لدي خيار آخر إلنقاذ الشعب 

التونسي”.
وأوضح الرئيس التونسي، أنه استقبل وقتها 
“العديد من النواب في قرطاج )مقر القصر 

الجمهوري( وطالبوني بحل البرلمان”.
وتابع الرئيس التونسي “خرج الناس إلى 
الشوارع في نفس الليلة، في 25 تموز/

يوليو 2021. كانوا سعداء وفرحين للغاية، 
وكأنهم تخلصوا من كابوس”.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية األمريكي 
أنتوني بلينكن بـ”الشراكة طويلة األمد” 
بين الواليات المتحدة وتونس، كما أعرب 
عن دعم بالده “النتخابات شاملة وشفافة” 
من أجل ضمان “سماع أصوات متنوعة 
في تونس” قبل ثالثة أيام من االنتخابات 
التشريعية المقررة في 17 ديسمبر/كانون 

األول الجاري.

الجمعية العامة تعتمد بالأغلبية الساحقة قرارا لصالح 
الشعب الفلسطيني

بدء الاقتراع في الخارج في الانتخابات 
المبكرة في تونس التشريعية 

»انتهاكات« وعواصف دبلوماسية.. 
هولندا تستدعي سفير إيران

برلمانيون لبنانيون يستنكرون الاعتداء على »يونيفيل«: جريمة حزب الله

خوان«

إ

قيس سعيد من واشنطن: التونسيون خرجوا للشوارع فرحا بالتخلص من »كابوس الا

Jeudi 15 décembre 2022
الخميس 15 ديسمبر 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

  الثالثاء الماضي، أقال البرلمان األوروبي، نائبة رئيسته إيفا كايلي 
على خلفية شبهات بالتورط في قضية فساد.

وكايلي هي من نواب رئيس البرلمان األوروبي األربعة عشر، من 
بين 4 أشخاص اعتقلتهم السلطات البلجيكية ووجهت إليهم اتهامات 
في مطلع األسبوع بتلقي أموال وهدايا من الخارج مقابل التأثير على 

صنع القرار.
وأمس، قالت الشرطة البلجيكية في بيان »في سياق تحقيقات مكتب 
المدعي العام االتحادي في فساد استهدف أشخاصا ناشطين في البرلمان 
األوروبي، صادرت الشرطة القضائية االتحادية قرابة 1.5 مليون 

يورو خالل عمليات تفتيش نفذتها في منطقة بروكسل«.
ونشرت الشرطة البلجيكية على صفحاتها بمواقع التواصل االجتماعي، 
المشتبه بهم في  النقدية المصادرة، والتي وضعها  صورا لألموال 

حقائب سفر داخل المنازل.
في غضون ذلك، تم تمديد حبس كايلي، المتهمة الرئيسية، حتى 22 
ديسمبر/كانون األول على األقل، بعدها قد يصدر أمر باإلفراج عنها 

بانتظار نتائج التحقيق، وفق اإلذاعة األلمانية.
وقال محامي المتهمة ميخاليس ديميتراكوبولوس إن فريقها القانوني 
طلب تأجيل جلسة االستماع المخصصة لنظر اإلفراج عنها، لبضعة 

أيام للتحضير.
كما نقلت رويترز عن محاميها قوله إن كايلي تصر على أنها ال عالقة 

لها بأكوام النقود التي عثرت عليها الشرطة البلجيكية.
وأثارت الفضيحة غضبا في بروكسل ومخاوف بين نواب البرلمان 
األوروبي والزعماء السياسيين من أن تزيد من اهتزاز صورة االتحاد 
األوروبي في الداخل والخارج، مما دفع البرلمان إلى أن ينأى بنفسه 

سريعا عن كايلي.
وعلى مدار األيام الماضية، فتشت شرطة بلجيكا التي تحتضن مقر 
األوروبي مع  البرلمان  في  19 منزال ومكتبا  األوروبي،  االتحاد 
مصادرة أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة ومئات اآلالف من اليورو.

و كاش.. حصيلة  1.5 مليون يور
وبي »فساد« البرلمان الأور

  فشل مجلس النواب اللبناني 
رئيس  نتخاب  ا في  ا  د مجد
سفرت  أ حيث  للبالد  يد  جد
نتائج الجلسة النيابية العاشرة 
المخصصة لالنتخاب الخميس 
النائب  المرشح  عن حصول 
 38 على  معوض  ل  ميشا
المرشح  حصل  فيما  صوتا 
عصام خليفة على 8 أصوات 
والمرشح زياد بارود صوتين 

والمرشح صالح حنين صوتين 
فيما حصلت أسماء أخرى على 
3 أصوات. وصوت 37 نائبا 
إلغاء  تم  كما  بيضاء،  بورقة 

أصوات 19 نائبا.
األولى  الجولة  في  وشارك 
للجلسة 109 نواب، فيما فقدت 
الجولة الثانية نصابها لوجود 
71 نائبا فقط بعد مغادرة عدد 

من النواب قاعة المجلس.

مجلس النواب اللبناني 
يفشل للمرة العاشرة في 

انتخاب رئيس جديد للبلاد 
خلفا لعون



المال  أعلن طارق  فرج جريس:  القاهرة/   
وزير البترول المصري أن بالده اكتشفت حقال 
ضخما للغاز في مياه البحر األبيض المتوسط.

وأوضح الوزير، الخميس، أن كشف الغاز يقع 
في حقل النرجس بالبحر المتوسط.

التقييم اآلن  وأضاف أن االكتشاف في مرحلة 
للتأكد من حجم االحتياطيات.

وأوضح المال خالل جلسة عقدتها لجنة الطاقة 
المصري حول خطة  النواب  بمجلس  والبيئة 
الوزارة  أن  المعدنية،  البترول والثروة  وزارة 
تعمل على خطة لعمليات البحث واالستكشاف 

بقيمة 8 مليارات دوالر.
ولفت إلى وجود 118 بئرا استكشافية ستعمل 

على زيادة اإلنتاج لتعويض التناقص العالمي.
وأضاف أن هناك خطط بالتنسيق مع الشركات 
العالمية لتأهيل وتدريب الشباب العاملين، السيما 

وأن القطاع يحتضن 240 
ألف موظف.

لزيادة  مصر  وتسعى 
استكشافات الغاز الطبيعي، 
الطلب  من  لالستفادة 
المتزايد على الغاز منذ 
اندالع الحرب الروسية 

األوكرانية.
كتوبر/تشرين  أ وفي 
أكد  الماضي،  األول 
وزير البترول المصري 
الغاز  احتياطيات  أن 
الطبيعي بمنطقة شرق 

المتوسط يمكنها أن تساعد في الحفاظ على أمن 
الطاقة بأوروبا.

بنك  من  التمويل  توفير  إلى ضرورة  وأشار 

االستثمار األوروبي والبنك األوروبي إلعادة 
اإلعمار، لالستثمارات في تنمية تلك االحتياطيات 
تحفيز  يضمن  بما  منها،  الكاملة  واالستفادة 
المستثمرين وسرعة تأمين إمدادات الطاقة في 
ظل األهمية التي تكتسبها منطقة شرق المتوسط.

 القاهرة/ فرج جريس: سلطت 
صحيفة “ذا باست” البريطانية، 
الضوء على المعارض التي ستُقام 
في   2023 المقبل  العام  خالل 
العالم، وعلى رأسها أحد المعارض 

الفرنسية عن مصر القديمة.
وتابعت أن معارض مصر تتمتع 
بشعبية كبيرة في العالم، حيث تشهد 
تدفًقا جماهيريًا كبيًرا خصوًصا تلك 
المتعلقة بالملك توت عنخ آمون 

أو رمسيس الثالث.
البريطانية  الصحيفة  وأوضحت 
تأثير  لقديمة  ا لمصر  كان  نه  أ
قوي على العديد من الفنانين منذ 

العصور القديمة. 
وأشارت إلى أنه من بين هؤالء 
النحات الفرنسي أوغست رودين 

)1917-1840(، الذي جمع 
األثرية  القطع  العديد من 
وأجزاء النحت، بما في ذلك 
المواد المصرية، ووصف 
نصب بلزاك التذكاري لعام 
1898 بأنه “أبو الهول في 

فرنسا”. 
وأضحت أن بعض هذه القطع 
األثرية من مجموعة الفنان 
تُعرض في هذا المعرض 
الذي يضم أكثر من 400 
قطعة تكشف جوانب من 
عالقة عمله بمصر القديمة.

وأكدت الصحيفة البريطانية 
عرض  المقرر  من  أنه 

رودين،  ومنحوتات  رسومات 
جنبًا إلى جنب مع المواد األرشيفية 

والصور الفوتوغرافية التي تلقي 
الضوء على رؤى القرن التاسع 
عشر لمصر، وسوق الفن في ذلك 

والكتاب  الفنانين  ودور  الوقت، 
واآلثار وعلماء المصريات اآلخرين 

في تأجيج اهتمام رودين. 

 القاهرة/ فرج جريس: خالل جولتها الخارجية 
الثانية إلى اإلمارات العربية المتحدة، يرافقها وفد 
من مؤسسات الدولة، قامت السفيرة سها جندي، 
وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج 
بزيارة بنك مصر الفرع الرئيسي في دبي، للتعريف 
بما يقدمه البنك من خدمات للمواطنين المصريين 
بالخارج، وذلك بحضور السفير عمرو عباس 
مساعد وزيرة الهجرة للجاليات والوفد الرسمي 
الرئيس  البيلي  خالد  استقبلهم  حيث  للوزارة، 
التنفيذي بنك مصر، باإلمارات العربية المتحدة، 
وأحمد اسماعيل مدير شبكة فروع اإلمارات، 
وأحمد حسين ذكري نائب رئيس أول مدير اإلدارة 
القانونية، وحسام السيد مدير فرع دبي ومحمد 

أحمد الرفة، مدير فرع الشارقة.
وأشادت السفيرة سها جندي بالتنسيق الدائم وبجهود 
األستاذ محمد األتربي رئيس بنك مصر ورئيس 
الخدمات  كافة  واتاحة  الوطنية،  البنوك  اتحاد 
لعمالء البنك من أبناء الجالية المصرية هناك، 
المالية  مثل فتح وإدارة الحسابات، التحويالت 
والتمويل العقاري بضمان الودائع، وخطط التمويل 
العقاري بتسهيالت بنكية متميزة لعمالء البنك، 

باإلضافة لخدمات الشركات المتعددة.
وأثنت وزيرة الهجرة علي تفوق فروع بنك مصر 
فى أنحاء اإلمارات والمتواجدة منذ ما يزيد عن 
المصرفي  األداء  في  التميز  مثمنة  40 عاما، 
االقتصادية  العالقات  الوطنية، وتدعيم  للبنوك 
والمالية بين البلدين، حيث يحرص البنك على 
تقديم خدماته من خالل 4 فروع في أنحاء دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، وسيتم افتتاح الفرع 
الخامس قريًبا في business-bay قلب منطقة 
المال واألعمال ليكون أحد أكبر الفروع لخدمة 

المصريين بالخارج.
ووجهت السفيرة سها جندي الدعوة للمصريين 
بالخارج في االستفادة من الشهادات االدخارية 
الدوالرية التي تقدمها البنوك الوطنية بفائدة غير 
مسبوقة، مشيدة بخطط التوسع في الخارج لتسهيل 
فتح حسابات لمواطنينا ، مثمنة جهود المصريين 
بالخارج في دعم االقتصاد الوطني ودورهم في 

توفير العملة الصعبة وزيادة التحويالت.
وأوضحت وزيرة الهجرة أهمية ما يحدث من 
تطور مرتبط بالتوسع في التسهيالت اإلليكترونية 
بالخارج  المصريين  لتيسير تحويالت  المقدمة 
بجانب التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة 
داخل  األسر  إلى  التحويالت  لتيسير وصول 
الوطن في القرى والنجوع، ضمن خطط التحول 
الرقمي للدولة المصرية، عبر التنسيق بين البنوك 
الوطنية وهيئة البريد المصرية وشركات الخدمات 

المالية في مصر.
وأدارت السفيرة سها جندي نقاًشا مع الحضور 
حول التيسيرات الجديدة المقدمة في استقدام سيارة 
للمصريين بالخارج بإعالن مجلس الوزراء الغاء 

شرط توفير رصيد القيمة الجمركية في الحساب 
الشخصي قبلها بثالثة أشهر، إضافة لبحث آليات 
تعزيز استثمارات المصريين بالخارج، واالستماع 
استجابة  المساهمة  الشركة  إنشاء  في  لرؤيتهم 
لطلبهم خالل مؤتمر الكيانات، خاصة أن ممثلي 
بنك مصر في اإلمارات يتمتعون بخبرة جيدة في 
مجال المال واألعمال ويمكنهم أيضا نقل رؤية 
العمالء من المصريين باإلمارات، كما تضمنت 
المناقشات دعم مناخ االستثمار في مصر وسبل 
التطوير وتحفيز استقطاب االستثمار األجنبي.

ومن ناحيته، أوضح خالد البيلي الرئيس التنفيذي 
بنك مصر باإلمارات العربية المتحدة، أن فروع 
المتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  مصر  بنك 
المصري  االقتصاد  بين  وصل  كهمزة  تعمل 
واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي كافة 
بشكل  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وسوق 
الخدمات  مستويات  أعلى  تقديم  عبر  خاص 
المصرفية لعمالء البنك من األفراد والشركات 

والمؤسسات وإدارة الثروات.
وقال “البيلي” إن عمالء البنك يتمتعون بمختلف 
الحسابات،  وإدارة  فتح  مثل  لألفراد  الخدمات 
التحويالت المالية والتمويل العقاري. باإلضافة 
لخدمات الشركات المتعددة وذلك عن طريق فروع 
البنك فى أنحاء اإلمارات منذ ما يزيد عن 40 
عاما من التميز في األداء المصرفي ولعب دور 
مفصلي في تدعيم العالقات االقتصادية والمالية 
الوطنية  البنوك  البلدين، مؤكًدا أن عمالء  بين 
من أبناء الجالية المصرية في اإلمارات يمكنهم 
أيًضا االستفادة من خدمات بنك مصر بفروعه 
المختلفة في أنحاء اإلمارات، وفقا لبروتوكول 
التعاون بين البنوك الثالثة، مشيًرا إلى أن البنك 
أتاح شهادات ادخار بعوائد تتجاوز %17، وهو 

ما يمثل استفادة كبيرة للمواطنين.
واستعرض الحضور ما شهده بنك مصر اإلمارات 
واإليرادات  األعمال  نمو حجم  فى  من طفرة 
التحديات  من  الرغم  األخيرة على  اآلونة  فى 
االقتصادية الراهنة وما حدث من تطور كبير 
في تحديث وتنويع خدماته عبر فروعه الخمسة 
ومختلف الخدمات المصرفية اإللكترونية مثل 
باإلضافة   www.Banquemisr.ae موقع 
 BM UAE الذكية  للهواتف  البنك  لتطبيق 
وأجهزة الصراف اآللي، أيضا يمكن التواصل 
االتصال  مركز  رقم  على  البنك  مع  مباشرة 

800BMUAE المجاني
وفي ختام اللقاء منحت السفيرة سها جندي، وزيرة 
الهجرة درع الوزارة لخالد البيلي رئيس فرع بنك 
مصر في دبي، كما قدم لسيادتها تكريما باسم 
بنك مصر باالمارات العربية المتحدة ،تقديرا لما 
تبذله من جهود لدعم الجاليات المصرية حول 
العالم، والتعاون لتعزيز التيسيرات والمحفزات 

للمصريين بالخارج.

 القاهرة/ فرج جريس: تزينت المطارات المصرية 
ومباني مطار القاهرة الثالثة استعداًدا الستقبال العام 

الميالدي الجديد، 
المختلفة  المطار  صاالت  بين  التنسيق  تم  حيث 
سواء مباني الركاب رقم )1( و)2(و)3(، ومبني 
الصالة الموسمية ومبنى صالة )4( لوضع الزينات 
وأشجار الكريسماس ومجسمات بابا نويل والهدايا 

في أرجاء المطارات.
رئيس  محروس،  سعيد  محمد  المهندس  وصّرح 
مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات 
والمالحة الجوية، بأن االستعداد للعام الجديد بتزيين 
مطار القاهرة وباقي المطارات المصرية وخاصة 
مطارات الجذب السياحي شرم الشيخ والغردقة وبرج 
العرب، يهدف لنشر أجواء االحتفال وبث البهجة 
لدى المسافرين والقادمين لقضاء إجازة رأس العام 
في مصر، والتي من المتوقع أن تشهد إقبااًل سياحًيا.

 القاهرة/ فرج جريس: التقى الرئيس عبد 
مع  واشنطن  في  الخميس،  السيسي،  الفتاح 
األمريكي،  الخارجية  بلينكن، وزير  أنتوني 

لمناقشة ملف “سد النهضة”.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى 
باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد على 
تمسك مصر بتطبيق مبادئ القانون الدولى ذات 
الصلة، ومن ثم ضرورة إبرام اتفاق قانونى 

ملزم بشأن قواعد مليء وتشغيل السد للحفاظ 
على األمن المائى لمصر وعدم المساس بتدفق 
أقدم  عليه  قامت  الذي  النيل  نهر  فى  المياه 

حضارة عرفتها البشرية منذ آالف السنين.

»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

الرئيس السيسى يناقش مع وزير الخارجية الأمريكى 
ملف »سد النهضة«

وزيرة الهجرة تشيد بخدمات بنك مصر 
مارات والتيسيرات المقدمة 

إ

بال�
للمصريين بالخارج

تقرير بريطانى: معرض مصر فى فرنسا ضمن الأفضل 
عالمًيا خلال 2023

مصر تعلن اكتشاف حقل ضخم للغاز في البحر المتوسط

الرئيس السيسي يشارك في إفطار عمل مع عدد من قيادات الحزب الجمهوري 
بمجلس النواب الأمريكي بمقر إقامته بواشنطن

Jeudi 15 décembre 2022
الخميس 15 دسيمبر 2022

الرئيس  فرج جريس: شارك  القاهرة/   
عبد الفتاح السيسي، األربعاء، بمقر إقامته 
بواشنطن، في إفطار عمل مع عدد من قيادات 
الحزب الجمهوري بمجلس النواب األمريكي.
رئاسة  باسم  الرسمي  المتحدث  وصرح 
الجمهورية بسام راضي، بأن الرئيس أكد 
على استراتيجية ومتانة العالقات المصرية 
للدور  تقدير مصر  األمريكية، معرباً عن 
الذي يقوم به مجلس النواب األمريكي في 
تعزيز الشراكة بين البلدين، والتطلع لمواصلة 
االرتقاء بهذه الشراكة وتعزيزها في مختلف 
مجاالت التعاون الثنائي في إطار من االحترام 

المتبادل والمصلحة المشتركة.
التواصل مع  الحرص على  سيادته  مؤكداً 
مختلف دوائر صنع القرار بالواليات المتحدة، 
البلدين  بين  والتشاور  التنسيق  إطار  في 

الصديقين إزاء مختلف القضايا.
الجمهورية  القيادات  أعربت  جانبهم؛  من 
بمجلس النواب األمريكي عن تشرفهم بلقاء 

الرئيس، مؤكدين على أن مصر تمثل حليفا 
رئيسيا للواليات المتحدة فى منطقة الشرق 
األوسط، ومعربين عن التقدير لدور مصر 
المحوري كركيزة لألمن واالستقرار في 
المتوسط  البحر  األوسط وحوض  الشرق 
والقارة األفريقية، إلى جانب جهود مصر 
الناجحة في التصدي لخطر اإلرهاب والفكر 
المتطرف وإرساء مفاهيم التسامح الديني، 
الرئيس  بقيادة  الرشيدة  المتزنة  ومساعيها 
للتوصل إلى حلول لمختلف األزمات التي 

تمر بها المنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد 
حوار متبادل بين الرئيس والقيادات الجمهورية 
بمجلس النواب الذين حرصوا على االستماع 
لتقدير سيادته تجاه مجمل االوضاع االقليمية 
الدولية  القضايا  االوسط، وكذلك  بالشرق 

ذات االهتمام المشترك.
المناقشات مع أعضاء مجلس  تناولت  كما 
الجمهورية  القيادات  النواب األمريكي من 

مستجدات قضية سد النهضة.
ومن جانبه أكد الرئيس على موقف مصر 
الثابت الذي يهدف إلى صون أمنها المائي من 
خالل إبرام اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد 

التدفق  لضمان  وذلك  السد  وتشغيل  مليء 
الي مصر،  النيل  لمياه  التاريخي  الطبيعى 
لمصر  الكلى  االعتماد  االعتبار  في  آخذاً 
على نهر النيل كمصدر أساسي للمياه، وقد 

النواب  الحضور من أعضاء مجلس  عبر 
األمريكي عن تفهمهم التام لشواغل مصر 
وموقفها من تلك القضية الحساسة التي تتعلق 

باألمن القومي المصرى.

نساء سّطرْن أمثولة 
  يميل البعض غالباً الى قراءة عاٍم مضى . ينظر في حصيلته 
و ما تّم فيه ، مقدماته و نتائجه و ربما تأثيره على أعوام قادمة . 
وربما الحال في العام 2022 ال يختلف كثيراً عّما سبقه. ما كان 
إلى نمٍط طبيعي  اليومية   الحياة  عالمة فارقة فيه هو بدء عودة  
اتسمتا بعزلة   لعامين كاملين  ألقى  بظله  الذي  الوباء  بعيداً عن 
المجتمع و ازدياد عدد حاالت  انتشار المرض في  في سبيل منع 
اإلصابة . فقد اآلالف حياتهم خالل الوباء ،  أخلى بتوازناٍت عديدة 

و غيّر ثقافات و شرائط لم تكن بالحسبان. 
 وفي هذا  العام أيضا الذي تتسارع أيامه األخيرة تقدمت أسماء 
نساء  اخترن الشجاعة في الحياة السياسية وكم هي الشجاعة في 
السياسة ضحلة. نساء صنعن التاريخ لم يترددن في اتخاذ موقٍف و 
كن يعلمن تمام العلم أن شجاعتهن تعني خسارة أصوات انتخابية و 
تمثيل نيابي  . كان نصيب الشمال األمريكي أن  تبرز فيه إمرأتان 
القانون و  التي وقفت مدافعة و بضراوة عن  ليز تشيني  أولهما 
الدستور و األسس الديمقراطية  عبر عملها كنائبة في الكونغرس 
األمريكي عن والية وايومينغ و من ثم اختيارها كعضو في لجنة 
يناير او  التحقيق في أحداث السادس من  التي  تتولى  الكونغرس 
كانون الثاني للعام ٢٠٢٠ والتي وقعت  فيها أعمال شغب أّدْت الى 
مقتل و جرح عدد من األشخاص حينها و تمحورت حول الطعن 
في  االنتخابات االمريكية  و رفض نتائجها التي أودت ب دونالد  
ترامب  الى خسارة السباق الرئاسي للبيت االبيض  . هذا الشغب 
تُمليه صناديق االقتراع  المسبوق  و عدم قبول ما  الغير  والعنف 
القواعد  ألتزام   الى  هو ما رفضته تشيني جملة و تفصياًل داعية 
العملية االنتخابية وشفافيتها.   الثقة في  الدستورية و عدم زعزعة 
الشعبوي أن  المد  لم يكن خاٍف عنها و في تصاعد  ليز تشيني  
موقفاً كهذا يعني خسارة سياسية لها . و هذا ما حدث عملياً حيث 
المحافظة  و خسرت مقعدها  انّفضت عنها حاضنتها االنتخابية 
في الكونغرس بنتيجة االنتخابات في شهر تشرين  الثاني نوفمبر 
الديمقراطية.  لكنها وقفت وبثبات  ضد ما يمس األسس   .٢٠٢٢
السياسي سيجدها قد  رفضت مبدأ الصمت ،  يتابع عملها  من 
الّحط من شأن ديمقراطية دستورية دفع  ُتشارك في  رفضت أن 
الكثير دمائهم من اجل بنائها عبر منعرجاٍت تاريخية و حرٍب أهليٍة 
ليز  تابعت  الظروف األستثنائية  و صعوبتها  بالرغم من  نازفة. 
تشيني أداء واجبها الدستوري كإمرأٍة منُتخبة تقوم بما  يُمليه عليها 
أية مساحة لالنصياع االنصياع  لديها  لم يكن  الدستوري.  قسمها  
لألستقطابات السياسية او الحزبية . ما كان وال زال لديها هو الدفاع 
عن الديمقراطية و محاوالت تقويضها . التمسك بالقانون و المبادئ 

األساسية التي تحمي الحريات و الديمقراطية.    
التي  حملت إرثها  بيلوسي  نانسي  الثاني هو   النموذج  المرأة 
السياسي و من خالل عملها كنائبة في الكونغرس ومن ثم رئيسة 
له كانت تعلم تمام العلم أن المخاطرة في العمل السياسي قد تتجاوز 
بالقتل  تنديد و تهديد  المعقول أحيانًا وتتراوح ما بين اعتداء و 
ضدها و ضد أفراد أسرتها و لعل ما حدث من اعتداء على منزلها 
منذ شهرين و  إصابة زوجها بضربات مطرقة على رأسه من 
قبل المعتدي و من ثم اعترافه  من انه اراد تحطيم ركبتيها بذات 
المطرقة هو ما تقشعر له األبدان و ما يشير بوضوح الى العنف 
السياسي ضد المرأة . نانسي بيلوسي أعلنت أنها لن تُرّشح نفسها 
أنها  دافعت عن  الذكر  لها  للدورة االنتخابية بعد عامين. سيبقى 
المرأة و حقوقها ، دعمت دخول النساء السياسة من كافة أطيافهم 
المختلفة ، نادت بأن يكون التمثيل متساوياً في المجلس التًشريعي 
ال سيما تمثيل نساء األقليات . أكّدْت أن التنوع أساسي و أن جلوس 
قالته عن  . ما   . و نوعاً  السياسية ستثري كماً  المرأة بمشاركتها 

المرأة و مستقبل مشاركتها السياسية و تقدمها لالنتخاب
«We’re at a threshold, tipping point, you call it 
whatever you want to call it, but it’s different. 
It’s a transformative place because these women 
marched, now they’re running, they’re going to 
win, and they’re going to make a tremendous 
difference.“ 
»نحن اآلن  على عتبة نقطة تحول ، سمها ما شئت ، لكنها مختلفة،  
النساء هاتيك ُسرْن ، يجريْن و سوف  المكان ألن  انه تحول 
ينتصرْن ، وهن من سيصنعن فرقاً هائاًل. » هذا ما كان عليه األمر 
في الغرب أو باألحرى في الشمال األمريكي .  أما في الشرق فقد 
كانت هناك شجاعة من نوع اخر ، شجاعة إمرأة عادية لم تطرق 
أبواب السياسة  ولم تشارك بها، بل كانت بعيدة عنها ، هي شجاعة 
مهسا اميني، أو  انتفاضة المرأة في إيران .  كان الرد على مقتل  
مهسا اميني هو تظاهر النساء و الرجال ثم مزيداً من التظاهر . 
مهسا  ألقت القبض عليها شرطة االخالق لعدم ارتدائها الحجاب 
بصورة مالئمة.ردت مهسا على االهانات و الشتائم التي ُوِجهْت 
لها من قبل أفراد الشرطة  فكان أن قاموا بضربها وتعذيبها و من 
ثم موتها على أيديهم.  مهسا ُقِتلْت و هي تدافع عن كرامتها. شعار 
WOMAN, LIFE , FREE-  التظاهر  في إيران بعد مقتلها

DOM . كان إمرأة، حياة، حرية.     
بات لهذا  الشعار أصدائاً تتردد في أرجاء  القارات و مؤثراً بما 
إيران نساًء  التايم األمريكية ألن تختار نساء  مجلة  يدفع  منطقياً 
لهذا العام نظراً لبطولتهن و صمودهن. أُلغيت شرطة األخالق في 
إيران بالنتيجة و ال زال أمام النساء كل النساء مسيرة طويلة لمزيٍد 
من الحريات و احترام الحقوق و الديمقراطية. كل عاٍم وانتم جميعاً 
بخير . كل عام ونحن في مجتمعاتنا نساًء  و رجااًل وأطفااًل نعمل 
لمزيٍد من السالم ، السالم الدائم، الكرامة و المساواة ولن يخبو أماًل 

ما دام هناك نساء يعملن و يجاهدن بشجاعة و دون مساومة.  

 أسبوع سعيد لكم جميعاً.

مطار القاهرة والمطارات المصرية تستعد 
للعام الجديد بأشجار الكريسماس
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الفيلسوف أقوال  من 
الهادي السيد 

البيضاـــء العصاـــ 

شعر: نسرين حبيب

     Jeudi 15 décembre 2022
الخميس 15 ديسمبر 2022

األكثر  العصا، وكانت  اكتشفوا        
كان  التي  موسى”،  “عصا  شهرة: 
ورعاية  عليها،  لالتكاء  يستخدمها؛ 

األغنام، وصنع األعاجيب!
الناس،  بين  سائراً  مثاًل  لها     صنعوا 
لذلك   لمن عصى”؛   “العصا  فقالوا: 
الساخرة”،  “الرسوم  فنانو  يرسمها 
 ، ب لتضر ؛  مير لمسا با قة  شو مر

وتجرح، وتستسيل الدماء الفاسدة!
للتربية  األسرة؛  رب  يد  في  هي     
التصويرية  الكتابة  ففي  لذلك  والتقويم؛ 
إنسان  برسم  لألب  ُيرمز  الصينية، 

بالعصا! يمسك 
لمدرسة؛  با لمعلم  ا يد  في  وهي     

لتصحيح أخطاء تتكرر!
رمزاً  الجيش؛  قائد  يد  في  وهي     

والتحكم! للقيادة، 
   كانت هي “النابوت” في يد الفتّوة في 
هو  كما  ـ  الخصوم  بها  يرّوع  الحارة؛ 

الحال في ملحمة “الحرافيش”!
طي  لشر ا يد  في  صبحت  أ و    
المتظاهرين  بها  يضرب  “خيزرانة”؛ 

في الشوارع!
إساءة  أدمنوا  من  هناك  أن  أعرف     
قة،  ا لصد ا دب  وأ هللا،  مع  األدب 
 ، فسة لمنا ا و لعمل،  ا و  ، كة لشرا ا و
في  العصى  يضعون  ومن  والوطنية، 

العجالت!
   لكن العصا لم توجد للعقاب والقهر، 

بل للتأديب والتهذيب!
ذكريات  رغم  العصا،  أحب  إنني     

األلم األليمة!
   أُثّمن “العصا الرفيقة”، وهي في يد 
جوقة  قائد  يد  وفي  رعيته،  يحب  راٍع 
كفيف،  يد  وفي  نوتته،  بها  يستنطق 
يد  وفي  الظالم،  في  طريقه  يتلمس 
رجل مسّن يتكئ عليها بطمأنينة، وهي 

تعضده في شيخوخته!
البيضاء”،  “العصا  مع  وأصطف     
األخالقيات  من  حزمة  من  المنحوتة 
لكي  تدعونا  التي  السماوية،  والمبادئ 
لتفسح  الحياة؛  في ضباب  عليها  نتكئ 
لقلب،  ا رة  حضا نحو  لطريق  ا لنا 

والمجتمع، والعالم كله!...

•  المقدمات الجذابة تفتح فوهة البندقية لتتسع أللف طلقة، لذلك غالباً ما يستخدم 
المجرمون حكايات ُمَسلية إليقاع الضحايا. 

• إذا سمعت عدوك يضحك، فهذا هو صدى صراخك.
• وإذا أردت أن تعرف كيف تضحك الشياطين .. أُْنظر كيف يصرخ البشر.

• ليست أسعد اللحظات عند عدوك وهو يُشاهدك َتْغَرق، ولكن عندما تتوسل إليه 
طالباً طوق النجاة.

لَْعنة يضع بيضة جديدة  أنه مع كل  الشيطان  بشتائم العنيه، طالما  • وال ينشغل 
في سلته.

• إذن العنوا خطيئتكم، فالشيطان كلما لعنتموه ازداد فرحاً، ألنه مع كل لَْعنة يضع 
بيضة جديدة في سلته.

     فقدت مصر والعالم العربي .. إعالمي قدير 
بكل  العربية  اللغة  .. عاشق  .. جريء  مختلف   ..
بليغ..   .. روافدها مميز في نطق مخارج حروفها 
فصيح .. مشرف دائماً.. المحاور حيث أحب لقب 

الي قلبه .. األستاذ الكبير مفيد فوزي ..
صاحبة  بالط  في  المتميزة  الشخصية  صاحب 
تحقيقاته   .. الفريدة  البصمة  .. صاحب  الجاللة 
 .. مميز  صوته   .. ناجحة  حواراته   .. متنوعة 
والفنية  األدبية  و  السياسية  الشخصيات  أهم  حاور 
و الرياضية .. علي مستوي الوطن العربي خالل 
أخرجت  مدرسة  صاحب   .. لمهنية  ا مسيرته 
إعالميين مميزين .. تميز بأسلوب جميل .. تسمح 

لي أن اسألك .. 
“ حديث المدينة “ برنامجه الشيق .. كان ينتظره 
بالكاميرا  خرج   .. قرن  ربع  مدي  علي  الجميع 
المواطن  بنبض  أحس   .. المصري  الشارع  الي 

عن قرب ..

مفيد فوزي .. قيمة و قامة صحفية وإعالمية رفيعة 
الصحفي  ..تاريخه  مثلها  تجد  أن  قل   .. المستوي 

واألدبي حافل بالعمل والعطاء واإلخالص .. 
اغتيال  محاولة  حادثة  المصريين  بذهن  عالق 
صاحب نوبل األديب الكبير نجيب محفوظ.. حيث 
 .. القاتل  الي محبس  بالكاميرا  مفيد  األستاذ  ذهب 
العشرين  يتعدي  لم  العمر  مقتبل  في  شاب  وكان 
الذي  َمن  تعرف  ياولد  أنت  مباشرة  سأله   .. عاماً 
حاولت قتله .. هل قرأت له ..كم دفعوا لك.. وكانت 
 .. والكتابة  القراءة  يعرف  ال  الشاب  أن  الصدمة 

مغيّب استؤجر للقيام بفعلته ..!!
تزوج اإلعالمية القديرة أمال العمدة و بكاها كثيراً 
اإلعالمية  البنته  و  لها  اميناً  ظل  و  انتقالها  عند 

حنان مفيد ..
تشرفت  كله  عمره  الصحافة  محراب  في  عاش 
بمقابلته إثناء إقامتي في المدينة العامرة ابوظبي.. 
إليه  دعي  الذي   .. القدس  مؤتمر  الي  جاء  عندما 

 .. نهيان  ال  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور 
معلم  الرئيس  والمتحدث  ..وكان  ثراه  هللا  طيب 
في  أخري  ومرة  الثالث..  شنودة  البابا  األجيال 
دبي بمركز سيتي مول .. اعلم انه زملكاوي كبير 
ويعشق القلعة البيضاء .. بادرته أنا زملكاوي مثلك 
التعارف  بداية  وكانت   .. احتضنني  و  ابتسم   ..

وأسهب في شرح عشقه للزمالك العظيم …
وداعاً لألستاذ الذي لن تجود بمثله األيام ..

سامحنا .. اقبل اعتذارنا عن كل الشامتين لموتك .. 
هم ال يعرفون قيمتك .. و مقدارك .. أنت المصري 
.. ثقافة  الغالية  األصيل الذي عشق تراب مصرنا 
الغبرة  األيام  هذه  في  تفشت  الموت  في  الشماتة 

هذه ..
أحضان  في  رتبه  و   .. عبدك  نفس  ارحم  يارب 
ال  حيث  يعقوب..  و  أسحق  و  ابراهيم  القديسين 
 .. تفني  ال  حياة  بل   .. تنهد  وال  حزن  وال  وجع 

هللويا 

   الحياة حلوة بفرحها ومرها، مشاكلها وصعوبة تأمين حاجيات تأمين سعادتنا 
والعيش في بحبوحة كما كانت قبل أن تفاقمت الظروف السابقة واحتالل كوابيس 
في  )والكوليرا (الحقا  الكورونا(   ( اللعين  الوباء  اجتياح  بعد  والفكر  الخوف 
أقفلت وأفلست  الكثير من رؤوساء األعمال شركاتهم ومطاعم  فقد  حالة فريدة 
وموظفين تم تسريحهم وبطالة وإحباط لكثير من الناس ،لألسف هذه حالة عامة 
لم  الحروب  البشر شردتهم  الشعوب ربما حالة عالمية وتشريد ولجوء ماليين 

ترحم ويد القدر تجعل اإلنسان البائس في حالة ضياع يفتش عن سبيل النجاة !
على  مجراها  تأخذ  الظروف  وترك  الحل  هو  االستسالم  هل  السؤال  ويبقى 
إحباط النفوس واالكتئاب والتوقف عن الكفاح وإطالة معاناتنا كشعوب غارقة 
الدؤوب  بالعمل  نفوسنا ونناضل  التحدي والصمود ونكشف عن  أم  بالضياع؟ 
لننال ما نريد وهذا باإلرادة القوية ! هذا ما أراه بقصص وحكايات ، ووصول 
الماليين للمهجر وفي نفوسهم تحقيق حياة أفضل في بالد بعيدة عن الصراعات 
يجدوا  التي من خاللها  ،والحياة  أمنًيا  أفضل لضمان سالمتهم  لحياة  السياسية 
السعادة بعد إنهيار الوطن وسلطته مع عصابات وحكام غير مسئولين عن حياة 

البشر وأصبح الغني في فقره يحتاج لمساعدة عائلته .
)قصة نبيل المكونة من ستة أفراد تحتاج بأقل تقدير لصحة جيدة ! كيف للنفوس 
ان تكون بخير وصحة جيد وهي بأمس الحاجة لتوفير ما يريد وغير متوفرة وإن 
توافرت يصعب تأمينه لضيق الحال ! نبيل رجل عصامي مصمم على تحقيق آماله 
في مستقبل أوالده ،تقدم الى إحدى السفارات للحصول على فيزا تمكنه من السفر 
. انتظر نبيل قبول موعد المقابلة المقرر بفارغ الصبر ،في العاشر من شهر آب 
توجها نبيل وأفراد عائلته الى السفارة الكندية بإنتظار المقابلة وقلبه يزداد نبضه 

مرددا في سره بصالته هلل بالموافقة لتكون له حظوظ من الرب بالقبول. 
تمت المقابلة وكانت ناجحة بقبول طلبه بصفة مهاجرين فرحنا إكتمل وأصبح الحلم 

حقيقي ،والخطوة المقبلة هو الحركة لتأمين 
مبلغ كبير لبطاقات السفر وأموال اللبنانيين 
محجوزة ومصادرة ،و ال حيلة دون اإلقدام 
على بيع البيت وكل ما نملك لتأمين تكاليف 

السفر والهروب وإنقاذ األسرة وتأمين حياة سعيدة ومستقبل يضمن حياة أوالدنا 
خ (.....قبل نهاية العام . أقلعت الطائرة وحطت بسالم بحمد هللا بالسالمة وكان 
تناولنا  السفر  للراحة من  داره  الى  بنا رافقناه  العائلة متأهاًل  بإستقبالنا صديق 

األحاديث بفرح ،بعد استراحة قليلة توجهنا الى الفندق )هوليداى إن ( . 
الجامعة  من  قريب  سكنه  مكان  إختيار  في  نبيل  تمكن  األولى  األسابيع  في 
والمحالت التجارية ومرافق الدولة ومن حدائق ومشافي وصيدليات في مدارس 
في المنطقة واستأجر شقة مكونة من خمسة عرف ونصف لحاجة األسرة وتمكن 
من تأمين أوالده كل في مكانه للصفوف الذي يستحقونه وزوجته ايضا انصرفت 
تقدم بطلب توظيف في إحدى  المعامل ونبيل  التفتيش عن عمل حتى في  الى 
والنشاط  اإلسرة  في عيون  الفرحة  ارتسمت  ، وهكذا  الشركات إلختصاصه 

لتحقيق أحالمهم بحياة سعيدة .
التحق نبيل بعمله بعد قبول طلبه األولي ،والزوجة وجدت إحدى الشركات لصنع 
المالبس في المنطقة التجارية وفي نفسها األمل والعمل بين البيت ومسؤوليتها 
لخدمة عائلتها دون تأخرها عن مواظبتها عن العمل، الجميع التزم بنظام الحياة 

الجديدة ،ومثلها الكثير من العائالت التي فرضت عليها ترك أوطانها 
اليه  التي وصلت  والحياة  باألفكار  يستمر متمسك  اإلنسان  السؤال هل  ويبقى 
البالد ؟أم يخضع لتطور األوضاع والتنازل عن رغباته في ترك مسقط رأسه 
ليعيش  تحترم شعبها  دولة  بين  الفرق  لحياة جديدة وإلكتشاف  وأهله ويستسلم 

بسالم بعيداً عن وطنه ووطن أجداده!!! 

المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  سفارة  نظمت     
لتجربة  “ا بعنوان  ندوة  ء،  األربعا  ، لقاهرة با
وتمكين  حماية  مجال  في  والمصرية  اإلماراتية 

المرأة”.
خالل  كلمتها  في  الكعبي،  مريم  السفيرة  وقالت 
الفعالية  هذه  في  إليكم  أتحدث  أن  “يسعدني  الندوة: 
عن اإلنجازات التي حققتها دولة اإلمارات في مجال 
تمكين المرأة، حيث تجني ابنة دولة اإلمارات ثمار 
النهج السديد الذي وضعه الشيخ زايد بن سلطان آل 
دعم  في  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  والشيخ  نهيان، 
الشيخ محمد  يواصل  فيما  المرأة وضمان حقوقها، 
بن زايد آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات، دعم تلك 
في  المرأة  دور  تعزيز  في  ساهمت  التي  المسيرة 

جميع المجاالت والقطاعات”.
تدعم  اإلمارات  دولة  قيادة  أن  السفيرة  وأضافت 
المرأة، إيمانا منها بأن المرأة شريك أساسي للرجل 
تطوير  في  مهم  دور  لها  وأن  المجاالت،  كل  في 
فاطمة  الشيخة  إلى  الشكر  موجهة  الوطن،  وتنمية 
رئيسة  العام  النسائي  االتحاد  رئيسة  مبارك،  بنت 
الرئيسة األعلى  المجلس األعلى لألمومة والطفولة 
للدور  اإلمارات(،  )أم  األسرية  التنمية  لمؤسسة 
المحوري في دعم المرأة كشريك أساسي في عملية 

التنمية الشاملة لدولة اإلمارات.
دولة  دستور  أن  الكعبي  مريم  السفيرة  وأوضحت 
اإلمارات كفل حقوق المرأة، حيث أقر مبدأ المساواة 
كما  طبيعتها،  مع  يتناسب  بما  الرجل،  وبين  بينها 
بالوظائف  وااللتحاق  التعليم،  في  حقها  على  نّص 
الدعم  لذلك  ونتيجة  والخاص.  العام  القطاعين  في 
إنجازات  اإلمارات  دولة  حققت  المساندة،  وتلك 
تُوجت  الجنسين، حيث  بين  التوازن  كبيرة في ملف 
بالمركز األول عربيا في تقرير الفجوة بين الجنسين 
لعام 2022، والذي يصدر عن المنتدى االقتصادي 

العالمي.
عكست   2021 اإلمارات  رؤية  أن  إلى  ولفتت 
المرأة  بتمكين  للدولة  الرشيدة  القيادة  التزام  مدى 
بزيادة  الدولة  قامت  اإلطار  هذا  وفي  اإلماراتية، 
إلى  االتحادي  الوطني  المجلس  في  المرأة  تمثيل 
%50، كما يشهد التشكيل الوزاري الحالي لحكومة 
من  أكثر  يمثلن  وزيرات   9 وجود  اإلمارات  دولة 

%27 من التشكيل الوزاري.
تشغل  النساء  أن  الكعبي  مريم  السفيرة  وأكدت 
اإلمارات،  دولة  في  العام  القطاع  وظائف  ثلثي 
من  العديد  في  تفوقا  اإلماراتية  المرأة  وأظهرت 
عدد  يبلغ  االقتصاد  مجال  ففي  المهمة،  القطاعات 
سيدات األعمال اإلماراتيات ما يزيد على 23 ألف 
 50 قيمتها  تتجاوز  مشروعات  بإدارة  يقمن  سيدة، 
السلمية  النووية  الطاقة  مجال  وفي  درهم،  مليار 
لبرنامج  ا في  لمشاركات  ا اإلناث  عدد  تجاوز 
ما  وهو  الـ20%،  نسبة  اإلماراتي  السلمي  النووي 
للطاقة  العالمية  البرامج  في  المسجلة  النسب  يفوق 

السلمية.
مجاالت  أبرز  أحد  الفضاء  قطاع  “يعتبر  وتابعت: 
العلوم المتقدمة التي سجلت فيها ابنة دولة اإلمارات 
والدولي،  المحلي  المستويين  على  فاعال  حضورا 
مشروع  في  تية  اإلمارا ة  لمرأ ا تشارك  حيث 

بنسبة  األمل(  )مسبار  المريخ  اإلمارات الستكشاف 
من   34% تشكل  بينما  القيادي،  الفريق  من   50%

إجمالي فريق العمل بالمشروع.
المرأة  إلي أن نجاح  الكعبي  السفيرة مريم  وأشارت 
الدولة  داخل  يقتصر على  لم  وإنجازاتها  اإلماراتية 
كل  في  الفعالة  مشاركتها  إلى  ذلك  تعدى  بل  فقط، 
وحاليا  والعالم،  المنطقة  مستوى  على  المحافل 

الخارجية  بوزارة  العاملين  من   43% المرأة  تمثل 
أكاديمية  خريجي  من  و60%  الدولي،  والتعاون 
المرأة  تحتل  وبذلك  الدبلوماسية.  قرقاش  أنور 
الدبلوماسي  العمل  في  متميزة  مكانة  اإلماراتية 
الواسعة  العالقات  شبكة  نسج  في  بفاعلية  لتساهم 
كما  والدولية،  اإلقليمية  شراكاتها  وتعزيز  للدولة 
الدبلوماسي  العمل  في  الالفت  النسائي  الحضور  أن 
دولة  ابنة  تحتلها  التي  والثقة  المكانة  يؤكد  للدولة 

اإلمارات.
من  أكثر  شاركت   ،2019 عام  في  أنه  وأوضحت 
في  العربية  الدول  من  العديد  يمثلن  امرأة   130
التي  السالم،  وحفظ  العسكري  التدريب  مبادرة 
وزارة  مع  بالتعاون  المتحدة،  األمم  عليها  تشرف 
دولة  في  العام  النسائي  واالتحاد  اإلماراتية  الدفاع 
حماية  على  المشاركات  تدريب  وتم  اإلمارات، 
العنف ضد  من  الحد  في  والمساعدة  المرأة،  حقوق 
الصراع  مناطق  في  لهن  الدعم  وتقديم  النساء، 
من  كريمة  برعاية  مؤخرا  جرى  حيث  بالعالم. 
الشيخة فاطمة بنت مبارك، االحتفاء بتخريج الدورة 
فاطمة  الشيخة  لمبادرة   3 الـ العسكرية  التدريبية 
التي  السالم واألمن،  في  المرأة  لتمكين  مبارك  بنت 
مع  وبالتنسيق  الدفاع  وزارة  مع  بالتعاون  ينظمها 

هيئة األمم المتحدة للمرأة.
أن  الكعبي  مريم  السفيرة  أكدت  كلمتها،  ختام  وفي 
القيادة  من  كبير  باهتمام  تحظى  اإلماراتية  المرأة 
األساسية  الداعمة  تعد  والتي  للدولة،  الرشيدة 
والسياسية  التشريعية  البيئة  توفير  خالل  من  لها 
أطلقت  والتي  والثقافية،  واالجتماعية  واالقتصادية 
لتكون  واسعة،  آفاقا  أمامها  وفتحت  إمكاناتها، 
مساهما فاعال في مسيرة دولة اإلمارات ونهضتها.

المجلس  مقرر  محمود،  ماجدة  قالت  جانبها،  من   

خالل  المصرية،  الجيزة  بمحافظة  للمرأة  القومي 
من  كبير  بدعم  تحظى  المصرية  المرأة  إن  كلمتها، 
السيسي،  عبدالفتاح  الرئيس  بقيادة  المصرية  الدولة 
دستور  أن  موضحه  الذهبي،  عصرها  وتعيش 

٢٠١٤ كفل للمرأة حقوقها كاملة.
كفلت   ٢٠٣٠ الوطنية  االستراتيجية  أن  وأضافت   
وتمكينها  بالرجل  ومساواتها  حقوقها  للمرأة  أيضا 

الذي  المهم  الدور  إلى  مشيرا  واقتصاديا،  سياسيا 
دعم  في  كريمة”  “حياة  الرئاسية  المبادرة  تقدمه 

المرأة المصرية.
في  للمرأة  القومي  المجلس  دور  واستعرضت 
مجال دعم وتمكين المرأة المصرية والمرأة الوافدة 
والعنف ضد  القاصرات  اقتصاديا، ومكافحة زواج 
بكل  المجلس  مكاتب  من خالل  والتحرش،  المرأة 
محافظات مصر ومن خالل الخط الساخن للمجلس، 
الفتة إلى أن برنامج تمكين المرأة اقتصاديا حقق ٢ 

مليار و٩٠٠ مليون جنيه.
مجلس  زكي، عضو  جيهان  الدكتورة  أكدت  فيما 
التاريخ ومنذ  منذ فجر  أن مصر  المصري،  النواب 
المرأة  تدعم  النيل  ضفاف  وعلى  البشرية  تطور 
المجتمع  أساسيات ودعائم  عليها، وهي من  وتعتمد 
إيزيس  أسطورة  يتضح من خالل  وهذا  المصري، 
األم  صورة  تمثل  التي  المصرية  اإللهة  وهي 

والزوجة الوفية.
رؤية  من  استفادت  المصرية  المرأة  أن  وأكدت 
ببناء  تهتم باألساس  التي  السيسي  الرئيس عبدالفتاح 
هما  والفنون  الثقافة  أن  موضحه  وتثقيفه،  اإلنسان 

الظهير القوى للسياسة.
الخلل  معالجة  بضرورة  المصرية  النائبة  وطالبت 
يؤدى  والذي  المجتمعات  في بعض  الحادث  الثقافي 
إلى بعض المشاكل، مثل العنف ضد المرأة وزواج 
القاصرات، ولهذا البد من تضافر الجهود لمواجهة 

ذلك الخلل.
نائب  السعدي،  المستشار صالح  فيها  الندوة شارك 
بالقاهرة،  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  سفير 
لشيوخ  ا مجلس  عضو  لقط،  ا محمود  لنائب  وا
تحرير صحيفة  مدير  الحسيني،  وأسماء  المصري، 

األهرام المصرية.

غــروٌب فاـــِجر
املكان نفِس  يف  َنلَتقَي  أن  َنسَتطيُع  ال 

فاِجُر وُغروُبك  َبريٌء  َفُشوقي 

عمياُء ُدروٌب  الُعمِر  رحلِة  يف 

غاِدُر يُف  والزَّ ناِدَرٌة  الحقيقُة  فيها 

َرَحل منُهم  والكثرُي  يبقى  من  قليٌل  عديٌد،  الّرفاُق 

عاِبُر  إاّل  الّسبيِل  يف  ليس  فاملرُء 

عّنا وَيغرُب  َيفنى  اّلذي  هو  الّلئيُم 

جاِبُر. الخاطِر  يف  الحقُّ  والّصديُق 

.. القلوب  أدمَى 
العيون وابىَك 
الضلوع ومزق 
.. الرجال  وقهر 
النفوس وكرس 

ملسته واكرث  هذا  كل 
.. عيون  يف  وعشته  رأيته 

.. واحبتك   واخوتك  اوالدك 
واسعة رحمة  الله  رحمك 

والسامء االرض  تسع 
.. وجلدك   بقدر صربك 

.. احتاملك  وقوة 
احاملك وثقل 

.. دنيانا   عن  فراقك  يوم 
تساوي يشء ال  التي 

.. فيها   ما  بكل 
.. القرب  منزل  أمام 

الرثي ونرث 
والوحشة  .. والوحدة 

والخوف والرهبة  القاتلة 
.. مميت  احساس 

فعليا.. منوت  أن  قبل 
أختاه يا..  والله 

انول ان  ودعوت  متنيت 
نهاية يف  به  ُفزيت  ما 

الصاخبة الحياة  رحلة 
الله عليا  يغدق  وان 

عليك اغدقه  مام  فضله  من 
.. أنست   التي  الحشود  من 

الجمع ومن  وحشتك 
الله سخره  الذي 

علييك ليصلوا 
.. العمر   طول  وقبلها 

وجمع إياه  الله  منحك  الذي 
بجوارك احبتك  كل 

.. األخرية  الليلة  طوال 
علييك املصلني  وجموع  
يزفوِك وكأنهم  اليوم 

.. الخلد  جنة  اىل 
الطائر ونعشك  الله  بإذن 

الخطوات يسبق  كان  والذي 
.. الطريق   ويأكل 

.. احبته   للقاء  مرسعا 
الجنة إىل  الراحلني  

.. الله  بإذن 
وأمان سالم  يف  فلرتقدي 

السابقون وانتم  
الالحقون ونحن 

لتدمع العني  وإن 
.. ليحزن   والقلب 

ملحزونون لفراقك  وان 
الله يريض  ما  إال  نقول  وال 
نلتقي حتى  أختاه  يا  وداعا 

وعظيم كبري  وداعا 
.. بسالم   ارقدي 
ايب و  امي  بجوار 

.. قابلِت  ولو  واجدادي 
… ويوسف  مريم 

وارسيل السالم  أسألك 
الدافئ الحضن 

.. السنني   وشوق 
الطوال الليايل  وحنني 

والساعات األيام  وحرمان 
أعيشها زلت  وما  عشتها  التي 
الفلسطيني الشاعر  قال  وكام 

درويش مصطفى 
يا..أماه جنينا  ماذا 
مرتني منوت  حتى 

الحياة يف  مرة 
املوت عند  ومرة 

املوت
.. املوىت  ال … يوجع 

األحياء يوجع   .. املوت 

أخبار ومقاالت
بقلم: عبدهللا الديك

           مفيــد فــوزي 

عادل عطية

لماذا نبىق متمسكين باألفكار التقليدية دون تغيير !!!

سفيرة اإلمارات بمصر: المرأة اإلماراتية سجلت حضورا فاعال يف قطاع الفضاء محليا ودوليا

فراقك يا أختاه..

خــواطر مســـائية

يف طفوليت رأيتك

بقلم : 
سناء سراج

بقلم: فيفيان فريد

بقلم :  أمال مذهر

يف كل أب حنون 

رايتك ويف حداثتي 

ذلك األخ الذي يحمي أخته من كل خطر

والصديق الذي كنت أحيا معه بهفوايت دون حرج

ويف شبايب حلمت بك

الفارس بذلك  حلمت 

الدنيا ألكون له وحده الذي يخطفني من  القوي 

عقله برجاحة  حبهقوي  نداء  ألبي 

وحنانه  بحبه  قوي 

وال يهاب اال الله 
ويف رشدي رايتك ابناً باراً

الحنان بحور  منه  تفيض 

قلبي ثنايا  بني  أخبئه  الذي 

البش من عيون 

نعم رسمتك يف خيايل

بني سطوري ووصفتك 

تلمحك عيناي أن  من قبل 

ويف دنيتي ظهرت 

الرجال أحببتك ودون كل 

الذي يحتويني  رأيت فيك األب 

يحميني  الذي  واالخ 

لقلبي  األقرب  والصديق 

الذي يخطفني بنظرة ويضمني ايل قلبه  الفارس   وذلك 

حبه.  مملكة  يف  ملكة  ليتوُجني 

الهروب  أمام عينيك عجزت عن  نعم حبيبي 

النار لهيب  تنصهر من  اذابني دفئهام كشمعة  وبني ذراعيك، 

طفلة وكأنني  غمرتني  حنانك  وبفيض 

بالكلامت  يقال  ما ال  قلت  وبشفتيك 

نعم يا فاريس

من جديد فقد صنعتني 

أنَت فجأة.  لُتحييه  وبالحب أحييت قلب قد مات فجأة 

من اآلخر



 

 

   ما أنواع الهربس؟
يوجد عدة أنواع من الهربس ولكن األكثر 

شيوعاً في إصابات العين هو:
بعد  غالباً  ويحدث  البسيط  الهربس   1-
ونزالب  األنفلونزا  يسما  ال  الحميات 
البرد، وهو عادة يصيب الجلد عند فتحات 
الوجه كاألنف، والفم والعينين بفقاعات 
مائية، وقد يحدث قرحاً بقرنية العين أو 
التهابات بالقرنية صعبة العالج، تؤدي 

غالباً لحدوث سحابات بالقرنية.
الهربس ويسمى  -2 والنوع اآلخر من 
يأتي عن طريق األعصاب  “زوستر” 
ويسبب آالماً شديدة في مسار العصب.. 
ولو أصاب عصباً من أعصاب الوجه فقد 
يؤدي إلى آالم شديدة في مصار عصب 
الوجه.. وغالباً ما يحدث هذا النوع من 
ناحية واحدة من الجسم “أيمن أو أيسر”.

ويصحب األلم ارتفاع في درجة الحرارة، 
ثم ظهور فقاعات مائية على الجلد عند 
مسار العصب وقرح بالقرنية والتهابات 
تؤدي إلى سحابات وضعف اإلبصار.

ويجب على الشخص المصاب أن يستشير 
المرض  أصاب  وإذا  فوراً  األخصائي 
الجلد فقط فيكتفي المريض بوضع المواد 
المطهرة على الفقاعات المائية .. مع أخذ 
المضادات الحيوية، وفي حاالت الهربس 
زوستر المصحوب بألم تعطى مسكنات.

أما في حالة إصابة القرنية بقرحة فيجب 
وضع مرهم الفيروسيد مع مرهم يصفه 
األخصائي وإغالق العين مع مباشرتها 
يومياً وفي الحاالت المستعصية قد نلجأ 

إلى كي القرحة.
وتوجد بعض الحاالت التي ال تستجيب ألي 
نوع من العالج وقد تحتاج هذه الحاالت 
إلى عملية ترقيع سطحي بالقرنية، وفيها 
منها  بداًل  ونضع  القرنية  قشرة   نزيل 
الناتجة  السحابات  أما   .. سليمة  قرنية 
من الهربس فعالجها عملية ترقيع قرنية 
سواء كان الترقيع “سطحياً أو عميقاً”.
و “التوكسوبالزما” نوع من الطفيليات 
قد  “بروتوزون”،  الواحدة  الخلية  ذي 
يصيب الكبار أو الصغار، وحامله األصلي 
الحيوانات المستأنسة كالقط والكلب وقد 

ينتقل بالتنفس أو البلع.
عند  المرض  يحدث  قد  األطفال  وفي 

المولود حديثاً ويتسبب في:

-1 اليرقان 
-2 تضخم الكبد

-3 الطحال
-4 تضخم الغدد الليمفاوية .. وقد يحدث 
في السنة األولى ويصيب الطفل اللتهاب 
في المشيمة وشبكية العين، ويؤدي إلى 
المخ  على  يؤثر  وقد  اإلبصار..  فقدان 
وتشنجات  الرأس  تضخم  إلى  ويؤدي 

وتكلس بقشرة المخ..
وفي البالغين يؤدي التوكسوبالزما إلى :

-1 ضعف الجسم
-2 تضخم بالغدد الليمفاوية

-3 طفح جلدي
-4 زيادة في عدد الكرات البيضاء، أو 

قد يحدث التهاباً شبكياً
كيف يتم اكتشافه؟

يكتشف مرض التوكسوبالزما بواسطة  
عينة  طريق  عن  معين  معملي  فحص 
بالزما وعالجه سهل بمباشرة األخصائي.

هل يوجد قمل بالجفون؟
يمكن رؤية القمل بين الرموش، وكذلك 
يمكن رؤية بيضه األسود ملتصقاً بأسفل 
بأكالن  المريض  ويشعر  الرموش.. 
شديد في طرف الجفون، ولعالجه تقص 
الرموش ويدهن طرف الجفن بمرهم مع 
استعمال غسول يصفه الطبيب المعالج.

الميجرين 
ما هو مرض الميجرين؟

ألم  أو  الشقيقة  مرض  الناس  يعرف 
نصف الرأس بمرض الميجرين، وهو 
كما يوحي اسمه ألم شديد يصيب نصف 
رأس الشخص أو جانباً معيناً من الوجه 
والرأس وغالباً يكون األلم في نفس الجانب.

ما أسبابه؟
ال يُعرف تماماً سبب حدوث هذا النوع 
من األلم إال أنه من المؤكد أن انتكاسة 
الدورة الدموية في هذه الجهة من الرأس 
ويكون  األلم  يسبق ظهور  أو  يصاحب 
األوعية  تضييق  اإلنتكاسة  هذه  سبب 

الدموية أو توسعها.
نبذة تاريخية عن المرض؟

عرف مرض الميجرين منذ أقدم العصور 
 1200 عام  بردية مصرية  في  وذكر 
قبل الميالد ووصفه أو الطب أو قراط، 
استعمل الطبيب اإلغريقي جالس الكلمة 
اليونانية هيمي كرانيا أي نصف الجمجمة 

لوصف األلم الذي يصيب جانباً واحداً 
الرأس، تحولت كلمة هيمي كرانيا  من 
لتي  ا ميجرين  كلمة  لتصبح  وتحولت 

نستعملها اآلن.
ما درجة انتشاره؟

هناك الماليين من األشخاص في العالم 
الذين يشكون من مرض الميجرين ويعتقد 
أن نسبة تترواح بين 12 و %15 من كل 
سكان العالم تصاب في وقت من األوقات 
بهذا األلم، ولكن بدرجات مختلفة وبتكرار 
متراوح .. ويصيب هذا المرض النساء 
اثنين  بنسبة  الرجال  يصيب  مما  أكثر 
إلى واحد ولكن هنا نوعا من الميجرين 

يُعرف باأللم العصبي.
ويصيب مرض الميجرين األطفال من 

الجنسين بنسبة متساوية تقريباً.
ما أنواع هذا المرض؟

توجد أربعة أنواع من نوبات الميجرين هي:
-1 الميجرين الكالسيكي

-2 الميجرين البسيط أو الثانوي
-3 األلم العصبي الصداعي

يصيب  لذي  ا لبطني  ا لميجرين  ا  4-
األطفال فقط

ما هو الميجرين الكالسيكي؟
ما أعراضه؟

تسبق نسمه أو تحذير حدوث األلم وقد 
يكون ذلك:

صحي  بتوعك  شعور  شكل  على   1-
ميجرين  بقرب حدوث  الشخص  يحذر 

بعد ساعات قالئل.
في  الشخص  هذا  يستفيق  لباً  وغا  2-
تستطيعان  ال  عينيه  أن  فيجد  الصباح 

التركيز على األشياء.
بحيث  مشوشة  األشياء  يشاهد  أو   3-
أو  كتاب  عنوان  قراءة  من  يتمكن  ال 

صحيفة يومية.
نقطة سوداء  نشوء  غالباً  ذلك  يتبع   4-
في وسط مجال النظر تتضخم شيئاً فشيئاً 
بحيث تسبب بعد فترة فقداً شديداً للرؤية 

المركزية.
البصر  فقد  منطقة  أعلى  في  تظهر   5-
خطوط متعرجة تدريجياً إلى الخارج في 
المناطق المقابلة في العينين بحيث تحتل 
أو حتى نصف  أو ربع  منطقة صغيرة 

المجال البصري.
ولنا تكملة في العدد القادم

    عزيزي القارئ قد ال  تتذكر اليوم 
الذي طالعتنا وكاالت األنباء والعديد من 
مواقع اإلنترنت بصور وتعليقات حول خبر 
نشر إعالن تم إعداده على شكل الفتات 
ضخمة مثبتة على أكثر من 800 حافلة 
تجوب شوارع لندن يحمل عبارة واحدة 
“ هللا قد ال يكون موجوداً ، كفوا عن القلق 
وتمتعوا بحياتكم “ ؟ !!.. و بالطبع هي 
عبارة ال تنطلق إال من بشر ملحد يحمل 
لو أضاف  دعوة كافرة بوجود هللا حتى 
للعبارة “ قد “ عبر تشكيك غير مقبول 
من أي مؤمن ينتسب إلى أي دين أو عقيدة 
، بل هي تحمل رسالة أكثر كفراً وبشاعة 
عندما يتم تصوير أن الحياة بعيداً عن هللا 
العلي القدير يمكن أن تكون ـ وحاشا هلل ـ 
ممتعة وكأننا أمام صوت الشيطان متجسداً 
في الفتات تجوب العاصمة البريطانية ليل 
نهار .. ورغم رفضي ورفضك عزيزي 
القارئ للعبارة وناشروها وممولوها حتى 
لو كان هناك إدعاء بأن تلك الفعلة الشريرة 
جاءت بدعوى العمل على فصل الكنيسة 
عن الدولة في بريطانيا ، وأنهم يدعون أنها 
مجرد عبارة تثير االبتسام وكأنها بمثابة 
ُدعابة ، فإنه أمر بشع وممجوج ،ينحدر 
بنا الى القاع بداًل من أن يسمو بعقدائدنا 

ويترقى باخالقنا.
اتجاه ليس  فالملحد ينكر وجود هللا وهو 
بجديد. االمر الذي تحدث عنه داوود النبى 
قائاًل “قال الجاهل في قلبه “ليس اله” ) 
مزمور 1:14( ؛ اى منذ حوالي 1000 
سنة قبل الميالد يذكر األلحاد –وهو أولي 
الخطايا وأخطرها. وما أكثر الخطايا التي 
تتولد عن اإللحاد! من الصعب أن تحصي.. 

فااللحاد مرض يتفشى فى جسد العالم ككل 
فاصبح عدد البشر الذين ال يدينون بأي 
ديانة يتفّوق على عدد الهندوس في العالم. 
وهذا ليس أمرا هيّنا على اإلطالق. تخيل أن 
الالديانة تأتي ثالثا بعد المسيحية واإلسالم. 
بعدد يقارب المليار ونصف بشري، وهو 
رقٌم بعيد كل البعد أن يكون قلّة؛ كما تبين 
األحصائيات الحديثة إن أعداد الملحدين 
فى ازدياٍد مستمر ، فوفقا لتصريحات دار 
اإلفتاء المصرية في يناير 2014، هناك 

نحو 866 ملحداً في مصر!
وفى نفس العام، عممت عدة وسائل إعالم 
“وين  مؤسسة  أجرتها  دراسة  سعودية 
غالوب الدولية لألبحاث” كشفت فيه أن 
“خمسة في المئة من السعوديين قالوا إنهم 
كانوا ملحدين”، أي في بلد يبلغ عدد سكانه 
29 مليون نسمة. واإللحاد نوعين: أحدهما 
ينكر وجود هللا. والثاني هو الذي يرفض 
هذا اإلله أو يتهكم عليه وينتقده.. واإللحاد 
الرافض هلل: إما أن يرفضه لسبب شهواني. 
أو لسبب اقتصادي. فالذين يرفضونه لسبب 
شهواني. يرون أن هللا يقف ضد شهواتهم 
بوصاياه التي تمنعهم عن التمتع بخطايا 
معينة. فلماذا يقبل الناس علي األلحاد و 
يتخلى البعض عن هللا ؟ وهل األلحاد اتجاه 

عقالني كما يدعي الملحدون؟
لعل من أهم األسباب التي دفعت اإلنسان 
إلى اإللحاد هو تعرضه للظلم وطغيان، 
وافتقار للحب، والغرق في الشهوات، و 
السقوط في الكبرياء، كما ان هناك أسبابا 
أخرى يمكن أن تتسق مع السياق السياسي 
في العالم العربي، أبرز تلك األسباب هي 
ممارسات الجماعات اإلرهابية التكفيرية 

التي تنتهج الوحشية والترهيب والذبح باسم 
مشوهاً  مفهوماً  ّصدرت  والتي  اإلسالم 
الدين، ورسخت صورة وحشية  لتعاليم 
الشباب من  من  نفر عدداً  له، مما  قاتمة 

اإلسالم ودفعهم إلى اإللحاد.
ومنابر  عبادة  دور  ديانة  لكل  إنه  وكما 
المؤمنين  نفوس  فى  الوعظ  و  للخطاب 
التى  منابرهم  لهم  الملحدين  ايضاً  كذلك 
انتشرت عبر وسائل التواصل االجتماعى 
و السموات المفتوحة التى جعلت العالم كله 
قرية صغيرة فسهلت المهمة لتلك الثعالب 
المؤمنين عن  للنهش فى جسد  الصغيرة 
طريق فيسبوك وتويتر ويوتيوب والمدونات 
وهي الوسائل اإلعالمية األكثر تداوال بين 
المستخدم  لعدم كشف  العرب  الملحدين 

عن هويته .
ويحتوى فيسبوك على العديد من الصفحات 
التي تدعو الملحدين العرب إلى االنضمام 

إليها.
يجريها  التي  النقاشات  محتوى  ويتنوع 
يقول  فبعضهم  الحسابات،  أصحاب هذه 
إنهم يريدون “هدم خرافات الدين باستخدام 
العقل”، أما على” يوتيوب”، أنشأ بعض 
الملحدين العرب العديد من القنوات التي 
تجذب آالف المشتركين. وغالبا ما ينشر 
القنوات مقاطع فيديو ضد  أصحاب هذه 
االديان تحمل عناوين مثل: “خرافات الدين”.

ويُعرف موقع “تلفزيون “العقل الحر” على 
اإلنترنت بنفسه على أنه “إحدى وسائل 
اإلعالم العلمانية عبر اإلنترنت التي تهدف 
إلى تقديم أخبار بعيدة عن هيمنة الرقابة 
الشرق  شعوب  إلى  والحكومية  الدينية 

األوسط والعالم”.!

واالن وبعد أن أصبح شباب العالم العربى 
فريسة سهلة لاللحاد و الملحدين نحتاج الى 
حملة موجهة للشباب من الكنائس بجميع 
طوائفها و االزهر الشريف للتصدى لمثل 
تلك الهجمات الشرسة على االديان ، حيث 
أطلقت وزارة الشباب المصرية بالتعاون مع 
مؤسسة األزهر مبادرة لمواجهة “التطرف 
واإللحاد”كما كان للكنسية دورا فعاال من 
خالل ندوات و دورات للشباب تقوم على 
مقاومة االلحاد باستخدام نظريات التعلم 
العلم  بأن  والتوضيح  الشرح  من خالل 
وااليمان يكمالن بعضهما البعض وليسا 
متناقضان وان معرفة النظريات العلمية 
الحديثة تسهل فى تبسيط مفاهيم جدلية فى 
المقاومة وااللحاد. وان معرفة العلوم هى 
لتمجيد عمل هللا، وإنشاء قنوات فضائية 
للرد على االفكار المغلوطة وتصحيحها، 
على  لالجابة  مباشرة  لقاءات  وعمل 
الترغيب فى االنغماس فى  التساؤت، و 
بيوت هللا والتفاعل االجتماعى االيجابى 

مع الشباب .
بوجود  مؤمناً  وبالفطرة  يولد  الطفل  إن 
ان  فعلينا  والديه  ديانته من  يتوارث  هللا 
ننمى ونغرس فيه محبة هللا والدين ، قد 
تختلف أسماء هللا في شتي الديانات؛ لكن 
قناعاته  فللكل  ؛  ثابت  أمر  باهلل  اإليمان 
وحدسه الذي يجبره على اإليمان بوجود 
إله، كما أن الموروثات الثقافية والعادات 
الدينية التي يمارسها المتدينين لن تختفي 
أبًدا، وطالما أن عقل اإلنسان الزال يفكر 
يحكم  إله  إلى وجود  دائًما  فإنه سيهتدي 

هذا الكون.

  نحن البشر حتفنا في عواطفنا! في تعلقنا 
بأشخاص تخيلنا حبهم ، وفي انجذابنا نحوهم، 
ومطاردتنا العبثية لظل واقع يتفاوت بين 
الفقد، وشٌك آخر  شكين؛ شٌك في إمكان 
في إحتمال الحصول عليه والفوز به ... 
كانت من ساكني الحي الفقير في المدينة ، 
لَت الفقَر، ولكنها لم تكن لتتحمل الكلمات  تَحمَّ
والنظرات التي كشفت لها تواضع هيئتها ، 
كانت تجلس وقتاً طويال صامًتة بال حراك 
أمام مجري الحياة. إختارت العزلة، والحيطة 
من خطر اشتهاء ما يصعب الحصول عليه 
، تحرٌك  إعتيادية  بحياة رتيبة،  قنعت   ،
في ِركاب السائرين، ردود باهتة، كلمات 
مقتضبة. إذعان صامت لرغبات اآلخرين 
، زهٌد في الجدل، ترفع عن اللهاث وراء 
العبث والالمعنى . كانت قانًعة راضًية، 
غير راغبة وال مستعدة للتغيير، حتى وقع 

ما وقع، وقلب حياتها رأًسا على عقب
عادت بالذاكرة لذلك اليوم فى الجامعة.. 
فبعد أنَّ ظلت عامين منكًبة على الدراسة 
رأته وهي في السنة الثانية، رجل وسيم 
، يرتدي مالبس أنيقة ، تحدثت معه حديًثا 
عابًرا. تكررت اللقاءات واألحاديث الخاطفة. 
وجدت نفسها تفتعل المواقف لتتحدث معه. 
تنتظر لقاءه، وتخطط له ، ابهرها بثقافته 
مختلف  في  الحديث  من  وتمكنه  العالية 

الموضوعات ..
جادت عليها الذكريات المؤلمة، إستحضرت 
بوعيها المضطرب ما جرى لها قبل أن 
تقابله، فقبل أن تراه بأشهر قليلة وكانت 
في آواسط مراهقتها، السن الذي يقف بنا 
لحظة واحدة؛  في  على عتبات كل شئ 
العلة  الكون،  تاريخ  أرواحنا،  أجسادنا، 
والسبب ، العقل والجنون، التهور والجبن، 

الزهد والطموح، التساؤل، الحيرة واليقين، 
فقدان الذات والبحث عنها،. كل شئ دفعة 

واحدة في لحظة قاسية.   
كانت تنتظر في فناء الكلية المنمق بالخضرة 
واحواض الزهور، بدأ يتحدث. كانت تسمع 
كانت  كانما   ، قلبها  بدقات  قوله مختلًطا 
تدفع بما فيه إلى شفتيها ، قررت أن تكسر 
قواعد الغزل وتكون هي البادئة ، نطقت 
له الكلمة من أعماق روحها .. أحبك .. فقد 
كان عشقها كالميالد والموت ال يحدثان 

إال لمرة واحدة، وال يهرب منهما أحد. 
يمتلك الصمت الكامل أحياًنا دوًيا مقبًضا،. 
يتضائل األمل تدريجيًا. ابتسامة غامضة منه. 
تخلص من حرج مصطنع وبدأ في الرد..
لم تنصت لما قاله، وال تتذكره، َوصلُها 
المعنى، نقلهاُ على الفور من سجل األحياء 
إلى قائمة أشباه الموتى. أدركت معنى أن 
تُبنى األشياء في سنوات وتنهار في ثواٍن. 
كل ما كان يفصل بين الحياة وشبه الموت 
ثوان! كلمة تخرج من فم إنسان! رده كان 
كالموت الرحيم الذي يحدث دون أن يفعل 
أحٌد لك شيًئا إال أن يفصل عنك شرايين 
عقلها:  عليها سؤاٌل شغل  الح  الحياة!!. 
وفق أي قانون ينال من ينال، ويُحرم من 
يُحرم؟! ولَم ُخلقنا أضعف من أن نتحمل 

فقد األشياء بعد التعلق بها ؟!
هربت من أحزانها إلي بطون الكتب ، لم 
يكن عقلها يتوقف عن النبض حتى أثناء 
النوم، علها تقف على عتبة اليقين. غاصت 
بين مجادالت  األدباء، حارت  في خيال 
التاريخ عن منطق  الفالسفة، بحثت في 
للواقع يشير إلى نقطة نهاية لكون بدا فجأة 
بال نهايات، مملوءاً بالثقوب والتشوهات 
والنقائص، فقٌر، فساٌد، تسلط، شقاء، ألم، 

إيمان،  مادية،  عبثية، عقالنية، خرافة، 
وثنية، أشياء أكبر من استيعاب البشر!!.
برغم العناء، عادت من رحلتها العقلية ، 
تحولت إلي ثقًب أسوًد ال هم له إال ابتالع 
األشياء الجميلة. وتمر األيام. تفقد األحزان 
على  كاآلالت  نسير  وتتركنا   ، أوزانها 
أو  األيام ذهاًبا وجيئة بال هدف  قضبان 
نقطة وصول. تزوجت، كسائر الكائنات 
الحية! كيفَ؟! ومتى؟! وممن؟! اإلجابة : 
جسد راقد بجانبها تفصله عنها في الِطباع 
القطب  بُعد  والفعل  والطموح  والتفكير 

الشمالي عن الجنوبي
دهشتها،  من  أقل  تكن  لم  الزوج  دهشة 
غير أن كاًل منهما كان يداري ما بداخله، 
ويرسل لشريكه النفور واالغتراب مشفًرا 
كانت  الكالم.  قبل  والجسد  الوجه  على 
الزوجة تشعر بكثير من النفور مظاهرها 
والشكوى   ، والسخط  والنحيب  البكاء 
فلم  الالشئ،  ومن  شئ  كل  من  الدائمة 
أومذاًقا  للجسد،  طعًما  الزواج  من  يذق 
للروح. جنين َتحرك في أحشائها زادها 
سخًطا وبكاًء . رزقت بطفل جميل إحتل 
قلبها وتربع في وجدانها ، وإستعانت به 
لتمضية الزمن الغادر الذي ال يرحم .. 
مضت من األعوام علي زواجها خمسة ،  
صارحت زوجها أنها لم تعد تحتمل العيش 
يترك  أن  . رجته  االنفصال  معه وتريد 
لها الطفل إلنها ال تتصور الحياة بدونه ، 
وافق علي طالقها وترك لها الطفل وغادر  
المنزل ، حذروها من إمكان طليقها ان 
يسترد الطفل حال بلوغه السن القانونية 
، تجاهلت كل ذلك طالما يرقد ابنها في 
دفئ أحضانها .. ولكن حدث ما لم تتوقعه 
، طليقها الذي سبق أن تخلي عن الطفل 

طالب بضمه 
إلي أسرته 
الجديدة ، جاء 

إليها موضحا أنه تزوج حديثاً من إمرأة 
إتضح أنها عاقر ومن الصعب عالجها ، 
فإقترحت عليه زوجته الجديدة ضم إبنه من 
زوجته السابقة بطريق ودي، أو يطالب 
بحقه من محكمة األسرة .. جن جنونها 
منزلها  في  تدور  وأخذت  عقلها  وفقدت 
المالبس وتخدش  األثاث وتمزق  تحطم 
وجهها بأظافرها ، وفي النهاية إنهارت 
علي األرض تبكي وتولول ، فلم يبقي من 
الحياة ما تعيش ألجله.. أصبحت تعاني 
وبصرية. صدمتها  من هالوس سمعية 
أشياًءاً  تتخيل  والحب جعلتها  الحياة  في 

ال وجود لها..
تسلمت إخطاراً من محكمة األسرة بطلب 
الحضور برفقة إبنها ، وافقت علي الذهاب 
وهي تضمر في نفسها أمراً .. إطلع القاضي 
علي أوراق القضية ، سأل طليقها بضعة 
أسئله ،ثم جاء دورها ، لم تجب علي أي 
من األسئلة ، آثرت الصمت ، ضمت طفلها 
بقوة إلي صدرها وهم يحاولون إقتالعه 
منها ، لم يتوقف بكاء الطفل وصرخات 
األم لحظه واحدة ، أثناء إنصراف طليقها 
قد  كانت  مسدساً  أخرجت  طفلها  حاماًل 
نحو  طلقة  ،أطلقت  خصيصاً  إشترته 
طليقها ، أخطأت طريقها لتصيب الطفل 
في مقتل  ... صمتت تماما وصمت معها 
 ، تيه وهذيان  إلى  الوجود، صارت  كل 
في مستشفي األمراض النفسية ، شخص 
بانها تعاني من  النفسيين حالتها  األطباء 
إختالل عقلي خطير ، ووضعوا قيوداًعلي 

حركتها خشية أن تقدم علي اإلنتحار .!

    أنهى الشاب يوسف دراسته الجامعية 
وكان يحتفل مع  رفاقه بالتخرج عندما وصله 
نبأ وفاة جده الذي تعهد تربيته وتغطية نفقات 
دراسته آلن والديه كانا قد فارقا الحياة على 

أثر حادث سيارة .
سارع يوسف بالعودة إلى جدته ليهتم بها 
وليتسلم إدارة أعمال وأمالك العائلة . خالل 
تسلم زمام األمور في الشركة  طلبت الجدة  
من حفيدها طلبا خاصا إذ قالت له :  كل 

ما يهمني وأنا على قيد الحياة  أن أعرف
شيئا عن سيدتين:  إيزابيل وكارولين كان 
جدك يرسل لهن مبالغ مالية دون أن يعلمني 
عن السبب ؛ وأخشى أنه  كان على عالقة 

غرامية بهن .
هكذا كان ليوسف مهمة غريبة وهي التحري 
عن سيدتين يمكن أن تترك عالقة جده بهن 
مشاكل مشاركة في اإلرث ومتاعب مالية 
في المستقبل ؛ ومن األفضل أن يكون على 

اطالع كامل قبل التعرض إلى مفاجآت 
والوقوع في مشاكل من األفضل مواجهتها 

وحلها في الوقت المناسب .
بدأ  يوسف تحرياته عن السيدتين ومرت 
األشهر دون الوصول إلى نتيجة؛ وكلما 
طال الوقت زادت هذه المشكلة من إهتمامه 
؛ إلى أن قدمت مواسم أعياد الميالد ورأس 

السنة.  هنا أعلمته سكرتيرة الشركة
أن جده كان يشتري شجرة الميالد كل عام 
بنفسه من بائع خارج المدينة وكان يختارها 

بنفسه وكان يهتم بزينة الشجرة ووضع الهدايا 
للموظفين حولها.  كان جدك وجميع الموظفين 
وعائالتهم يجتمعون ليلة العيد في صالة 
الشركة يرنمون تراتيل الميالد ويتبادلون 
التهاني ثم يوزع جدك الهدايا والمكافآت . 
بعد ذلك ينصرف الجميع شاكرين ومتمنين 
له وللجميع النجاح والصحة  وللعالم السالم 
والمحبة. كانت مناسبة الميالد المجيد أجمل 

حدث يتكرر منذ سنين في الشركة .
في  اليوم التالي ذهب  يوسف إلى بائع  شجر 
الميالد وعرف  بنفسه قائال  إنه  يرغب 
بالسير على خطى جده  وأختار شجرة 
ودفع ثمنها؛ قال له البائع كان جدك يشتري 
شجرتين يأخذ واحدة وأنا أهتم بإيصال الثانية 
إلى  حيث يريد . سأل يوسف البائع لمن 
كان يرسل جدي الشجرة الثانية؟  فأجابه 
البائع إلى سيدة إسمها كارولين ؛والعنوان:  
مركز إيزابيل الصحي ! شكر يوسف البائع 
وأخذ شجرة ثانية متجها إلى العنوان الذي 
يحمل إسم  إيزابيل تكريما وتخليدا لذكرى 
سيدة محسنة فاضلة تبرعت ببناء المركز 

الصحي لمعالجة المشلولين .
دخل  يوسف المركز وقدم  شجرة الميالد 
وطلب مقابلة كارولين؛ أجابته المسؤولة 
أن كارولين مصابة بالشلل على أثر حادث 
سيارة وكانت هي المسببة بالحادث الذي 
ذهب ضحيته رجل وزوجته ؛ كما كان  
رجل  فاضل  يزور المريضة من وقت 

آلخر وخاصة بمناسبة الميالد ويتبرع بقسم 
من تكاليف المعالجة واإلقامة ويقدم

شجرة  الميالد للمركز . فسأل يوسف هل 
يمكن أن أعرف تاريخ الحادث ؟ بعد العودة 
إلى السجالت تبين أن  تاريخ الحادث كان 
ذات يوم الحادث الذي ذهب ضحيته والده 

ووالدته.
كانت  المفاجأة كالصاعقة !  اضطر يوسف 
للجلوس والتأمل لدقائق دون حركة مندهشا 
ومتذكرا جده وعظمة ما كان يقوم به من 

أعمال الخير .
زار يوسف السيدة كارولين وشاهدها مقعدة 
بدون حراك ثم عاد إلى جدته ليخبرها عن 
عظمة أعمال جده ؛ وإن السيدتين اللتين 
كانت الجدة  تخشاهما كانتا إيزابيل - المركز 
الصحي -وكارولين السيدة التي  تسببت 
؛  إبنها وزوجته  أو  والديه  وفاة  بحادث 
منذ  الدائم  بالشلل  كارولين مصابة  وإن 

يوم الحادث .
عانقت الجدة حفيدها ودموع الفرح تنهار 
من عينيها وشكرته وطلبت منه مرافقتها  
لزيارة كارولين .  عندما وصال إلى غرفة 
كارولين التي كانت بدون حراك : ألقت 
الجدة التحية وعايدتها بعيد الميالد وقالت 
لها :  أنا  ويوسف نسامحك بمناسبة هذا 
العيد المقدس ؛ عندما سمعت كارولين ما 
قيل لها إلتفتت والدموع تنهمر من مقلتيها 
وشكرت الجدة على معايدتها ومسامحتها .  

كانت بصحبة الجدة ويوسف المسؤولة عن 
المركز التي أكدت أن كارولين لم تحرك 

رأسها منذ الحادث .
تمجد  هللا بمخلوقاته  ؛ تمجد  هللا بالمؤمنين 
وامتحانهم بالمصائب ؛ لقد سار الجد ثم 
الجدة ويوسف على هدى اإليمان وتعاليم 
المسيح وكانوا المثل في المحبة والعطاء 

والمسامحة.

شعر: 
صباح غريب

شعر : 
عباس شعبان

صوت الشيطان يَدوَّى فى العالم !

إمرأة مختلة ...

الصداع وعيون األطفال

هي بالحنان مليئة 
وكأنها ما ّخلَِقت إال لذاك 

 تحضنك بقلبها قبل ذراعيها
تشعرك بأنها ليس لها سواك 
عيناها تشع فرحا ونورا  

حين لقياك 
تشًمك كوردة عطرة

يعجبها شذاك
أنت المفضل عندها 

عما عداك 
وتحرص كل الحرص 

على هداك
 تحب من أحبك 
وتعادي من عاداك
بالحنان  تحفك 
وكل ما لديها 

هي حقا تعادل الدنيا 
وما عليها

 فالفضل كله بعد هللا 
يعود لها

 وبالتأكيد ...ألباك 
وهذا ليس غريبا عليها
 فإنها للرحمة مالك 

 هلل در أمنا 
 وكل أم هي بالحنان مليئة
وكأنها ما خلقت إال لذاك 

بقلم :  نعمة هللا رياض

بقلم :  چاكلين جرجس 
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طب تيجي يوم نقعد نحاسب قلبنا 
ألجل  األمان اللي انت خنته ف عهدنا ؟

وعلى األمان لّما نحّس انك سند
نيجي نتسند 

نتلقي  طعنه ف ضهرنا ؟
وعلى األمان لّما تحّس اّن الهوى

 اللي بيسكن في الصدور كان ملكنا ؟
 الّصدور كان ملكنا ؟ 

وعلى األمان  لّما نحّس بضحكنا
 لّما بيطلع م القلوب بيهّزنا ؟ 

وعلى األمان لّما تحّس إّن العيون
كان فيها لمعة لّما تيجى في وسطنا ؟
وعلى األمان لّما تعيشه في الهوى
كات كّل لحظة فيه تمّر بُعمرنا ؟

طب تيجي يوم 
طب تيجي يوم نقعد نحاسب قلبنا

ألجل األمان اللي أنت خنته ف عهدنا ؟
وعلى األمان لّما نحّس اّنك سند

نيجي نتسند 
نتلقى  طعنة ف ضهرنا؟

طب تيجي يوم نقعد نحاسب عقلنا ؟
الجل الكالم اللي انت قلته ف حّبنا 
وعلى الخيال اللي بنيته ف عّشنا 

نيجي نعيش  نلقى الفراغ من حّظنا ؟
 تيجي نقول:

 إّن الهوى اللي حلمنا بيه  مش حقنا   ؟
دي كّل  وردة يوم رويتها بالهوى 

كانت بتدبل لّما تيجي في كّفنا 
 تيجي  نقول: 

 إّن الخداع اللي لقيته في هواك
 فوق احتمال كّل القلوب 

مش قلبنا ؟
فوق احتمال كّل العقول 

مش عقلنا ؟ 
لكّننا وبرغم أسوة أمرنا 

 سلّمنا حالنا  لربنا!!

هي بالحنان 
مليئة

حساب القلوب

بقلم: الدكتور عبد العليم محمود

من وحي الميالد
بقلم: سليم خليل

صـــدق
 أو لا تصـــدق...

 
يوسف زمكحل   همسـات

ال يوجد إمرأة ترفض الحب سوى إمرأة عانت منه
لنا يدين واحدة نساعد بها أنفسنا واألخرى لنساعد 

بها اآلخرين
قتلت ألف إمرأة في داخلي وصرِت أنِت الملكة

المرأة ترى أعمق بينما الرجل يرى أبعد
الدمعة تقنع الرجل أما المرأة فتقنعها القبلة

تكره المرأة ثالثة إمرأة أجمل منها .. ومن يسألها 
عن عمرها .. ومن يسألها عن ماضيها

ال يعرف الصبر إال الذين صبروا

جمال المرأة في عينيها ألنها الباب المفتوح إلى قلبها
الحب  في  يقع  من  مسؤولية  تتحمل  ال  الجاذبية 

)ألبرت أينشتاين(
 .. تبكينا  أني أحبك عندما  من أشعار نزار قباني : 
وأحبك وجهك غائماً وحزينا .. الحزن يصهرنا معاً 
ويذيبنا .. من حيث ال أدري وال تدرينا .. تلك الدموع 
إلهاميات أحبها .. وأحب خلف سقوطها تشرينا .. 
بعض النساء وجوهن جميلة .. وتصير أجمل عندما 

يبكينا .



Jeudi 15 décembre 2022
الخميس 15 ديسمبر 2022

فوائد الليكوبين للنساء »خارقة« خصوصًا للوقاية من السرطان والزهايمر

أســباب وعـــلاج قــلة التبـــول

زيوت أساسية تخفف آلام »الصداع النصفي«

ماسك الكركديه والنشا للبشرة الدهنية

أحدث صيحات المعطف الأبيض في شتاء 2023

   هناك العديد من المنتجات الموجودة 
الرغم  والتي على  في ثالجاتنا وخزائننا، 
التقليدية،  تؤدي وظيفتها  أنها  من حقيقة 
لنا حلوالً جذرية  تقدم  أن  أيضاً  يمكنها 
لمشكالت عدة، وتصبح جزًءا من روتين 
المنتجات صودا  لدينا. ومن هذه  الجمال 
بيكربونات  أو  )بايكينغ صودا  الخبز 
باسم  الصودا(، والذي يُعرف علمياً 
»كربونات هيدروجين الصوديوم«. وهذا 
للذوبان في  القابل  الناعم  الكيميائي  الملح 
العجين،  في خبز  الماء، يستخدم كثيراً 
المنزلي والوصفات  التنظيف  في  وأيضاً 
التجميلية الطبيعية. إليِك هذه االستخدامات 

الفعالة األخرى لصودا الخبز:
لنضارة الوجه

إلى كريم مرطب وملعقة  للوجه، ستحتاجين  أو مقشر  لصنع مبيض 
صغيرة من صودا الخبز ووعاء معقم. امزجي المكونين حتى تحصلي 
على عجينة خفيفة، تضعينها بلطف على وجهك. اتركي مزيج الصودا 
الخليط  يمكن وضع هذا  دافئ.  ماء  باستخدام  أزيليه  ثم  دقيقة،  لمدة 15 

في أي مكان على جسمك.
لتفتيح مناطق في الجسم

على عكس التحضير السابق، امزجي صودا الخبز مع عصير الليمون 
الحامض الطازج، للحصول على معجون خفيف. من المهم توضيح أنه 
لن يكون بإمكانك وضع هذا المعجون على وجهك، ألن وجود الليمون 
األفضل  لذلك من  للشمس.  تعرضه  الوجه عند  في  البقع  يسبب ظهور 

استخدامه على المرفقين أو الركبتين أو اإلبطين أو داخل الفخذين.
لشعر قوي

إلضفاء لمعان على شعرك والقضاء على الشوائب فيه، ما عليك سوى 
مزج ملعقة صغيرة من صودا الخبز بكمية قليلة من الماء، حتى تحصلي 
لمدة 5  اتركيها  فروة رأسك.  بها  تدلكين  بقوام خفيف جداً  على عجينة 
أن شعرك  بالماء إلزالتها. ستالحظين  اشطفي شعرك  ذلك  بعد  دقائق، 

يكتسب قدراً من اللمعان والقوة.
إزالة الروائح الكريهة من جسمك

لصنع مزيل للعرق والروائح غير المستحبة، ستحتاجين إلى 70 غراماً 
من صودا الخبز، و70 غراماً من نشاء الذرة، و4 مالعق صغيرة من 
زيت جوز الهند، و5 قطرات من زيت شجرة الشاي. بمجرد أن تحصلي 
قديمة  المزيج في حاويات  ثم ضعي  امزجيها جيداً،  المكونات،  على 

لمزيل العرق، واتركيها لمدة يومين في مكان بارد، قبل استخدامها.
لكل هذه المستحضرات، يوصى بالحصول على صودا الخبز التي تباع 

في الصيدليات.

   يعد المعطف من أهم قطع األزياء في فصل الشتاء، لكن عادة تميل 
بينما شتاء  الفصل،  لتتناسب مع أجواء  الداكنة  إلى األلوان  اختياراتنا 
2023 مختلف تماماً، حيث يعد المعطف األبيض من أساسيات خزانة 

المرأة العصرية في هذا الموسم.
وإذا كنِت تبحثين عن أجرأ اإلطالالت وأحدثها، فعليِك تنسيق المعطف 
اليومية أو المخصصة لألناقة  العملية  األبيض مع إطاللتِك، سواء 

والسهرات.
الشتاء على  بها في  التألق  التي يمكنِك  البيضاء،  المعاطف  من أجمل 
 ،»Canada Goose« من »Mystique Park« مدار اليوم، معطف
الطويل والمميز بسحاب قابل لإلزالة، ويتميز هذا الطراز ببطانة ناعمة 

من قماش التريكو على واقي الذقن، وأشرطة ظهر داخلية عملية.

إذا كنِت تبحثين عن معطف كالسيكي خالد يتناسب مع أناقتِك اليومية، 
 ،»Max Mara« من ،»Caterina« فال يوجد أفضل من معطف
النمط  الوجه، وعازل وناعم، ويتميز  المصنوع من صوف مزدوج 
أحادي الصدر بتصميم مريح ويأتي بظل محايد، ما يجعله إضافة مثالية 

إلى خزانتِك الشتوية.
 BOTTEGA( »يعد معطف الكالسيكي من »بوتيغا فينيتا
الملمس، ويتميز بتصميم  الموهير  VENETA( مصنوع من مزيج 
بياقة كالسيكية وجيوب بقالب  العاملة، ويأتي  المرأة  يتناسب مع  أنيق 

وأزرار كبيرة الحجم، لتضيف لمسة مميزة على المعطف.
بأناقة غير معهودة، فهو مثالي  يتميز   »VALENTINO« معطف
يأتي تصميمه  الشتاء، حيث  الليلية في فصل  للسهرات واإلطالالت 

أناقة فورية،  الذي يعلق على األكتاف للحصول على  الكاب  بصيحة 
بقبة مدورة  وهو مصنوع من مزيج الصوف والكشمير، ويتميز 

وشعار )V( ذهبي اللون على المقدمة.
يعد معطف »GUCCI« من مجموعة »Ouverture« متعدد 
يأتي  اليوم، حيث  لجميع إطالالتِك على مدار  االستخدام، ومناسباً 
بتصميم بسيط ولون أبيض مائل للكريمي، ويأتي تصميمه بياقة مميزة 

مع أزرار ذهبية اللون تضيف جماالً خاصاً إلى أزيائِك.
 )STELLA MCCARTNEY( »معطف »ستيال مكارتني
مصنوع من الصوف مع حزام من القماش نفسه، وبطانة عاجية من 
أمامية منخفضة  اللونية، وتتميز بطية صدر مدببة وفتحة  الدرجة 

الصدر مزدوجة مع أزرار أنيقة تزيد جمال المعطف.

الفواكه  الليكوبين صبغة موجودة في بعض    
اللون األحمر، وهي أحد  والخضروات ذي 
الكاروتينات  القوية من عائلة  مضادات األكسدة 
الكبيرة؛ مضادّة للسرطان، مضادّة ألمراض 

القلب واألوعية الدموية، مضادّة للزهايمر..
إليك فوائد الليكوبين للنساء، في اآلتي:

- يمنع الليكوبين ظهور بعض أنواع السرطان
في مكافحة  تلعب هذه الصبغة الحمراء دوراً 
الثدي. أظهرت دراسة أجريت على  سرطان 
النساء المعرضات للخطر بعد سن انقطاع الطمث 
أنه مع استهالك 25 ملغراماً من الليكوبين يومياً 
لمدة 10 أيام؛ انخفض األديبونكتين، وهو هرمون 

يشارك في تطور هذا المرض، بنسبة %9.
 Cancer مجلة  في  نشرت  دراسة  وفي 
Prevention Research، قام الباحثون بفحص 
الكبد، وجدوا أن هذه  الليكوبين على  آثار صبغة 
القدرة على زيادة  لديها  المضادّة لألكسدة  المادة 
الجيدة، وبالتالي منع االنتشار  الميكروبات  تنوع 
المفرط لبكتيريا معينة مرتبطة بالتهاب الكبد، مما 

تسبب في تطور سرطان هذا العضو من الجسم.
- يمنع الليكوبين أمراض القلب التاجية

لديك )المصدر:  القلب  الليكوبين لصحة  تناولي 
) Pexels

الليكوبين على عدة مستويات: فهو يساعد  يعمل 
الدم  السيء في  الكوليسترول  تقليل مستوى  على 
تأكسده، وهي ضربة مزدوجة تجعل  ويحدُّ من 
الشرايين، وهي ظاهرة  الممكن منع تصلب  من 
القلب وحوادث  مسؤولة عن احتشاء عضلة 
الدماغية )CVA(. يمنح هذا  الدموية  األوعية 
المضادّ لألكسدة الشرايين المرونة الالزمة لتقليل 
ارتفاع ضغط الدم. وبالتالي، وفقاً لدراسة فنلندية، 
يقلل استهالك الليكوبين من خطر اإلصابة بالسكتة 
الدماغية بنسبة 55% وخطر اإلصابة بنوبة قلبية 

بنسبة %59.
- يلعب الليكوبين دوراً ضدّ مرض الزهايمر

الفرنسيين من معهد  الباحثين  اكتشف فريق من 
يقلل  النشط  العنصر  الفرنسي أن هذا   Inserm
الزهايمر. ويقال إن  من خطر اإلصابة بمرض 
التأكسدي،  تقاوم اإلجهاد  مضادات األكسدة هذه 
الدماغ  المسؤول بشكل خاص عن شيخوخة 
الذاكرة، وزيادة سيولة أغشية الخاليا  وفقدان 

العصبية.

انخفاض إنتاج البول من األعراض التي يعاني منها المرضى الذين    
فقدوا الكثير من السوائل، ويحدث أيضاً عند األشخاص الذين لديهم انسداد 
في المسالك البولية، ومع ذلك قد ينتج الجسم كمية أقل من البول لعدة أسباب 
مختلفة. يعّرف كتاب »األمراض الجراحية الشائعة« قلة البول على أنها 
إنتاج بول أقل من 400 مل كل يوم، وقد يكون انخفاض إنتاج البول عالمة 

على وجود مشكلة صحية أساسية في الجسم والتي تتطلب عالجات مختلفة.
أبرز األسباب الشائعة لقلة التبول

1-الجفاف
الجفاف الذي ينتج عن الحمى أو اإلسهال هو أحد األسباب األكثر شيوعاً 

)Adope Stock :النخفاض إنتاج البول )المصدر
 الجفاف هو أحد األسباب األكثر شيوعاً النخفاض إنتاج البول، إذ ال يتطلب 
األمر سوى فقدان حوالي 3% من وزن الجسم من الماء حتى يبدأ الشخص في 
المعاناة من الجفاف، ويحدث الجفاف عندما ال يحصل الجسم على كمية كافية 
من السوائل من النظام الغذائي أو عندما يفرز الجسم السوائل بسرعة كبيرة 

للغاية بحيث يتعذر على الشخص تعويضها.
نتيجة أعراض مثل الحمى أو اإلسهال أو  وقد يكون الجفاف أكثر شيوعاً 
القيء، حيث تستهلك هذه األعراض الكثير من ماء الجسم، مما يجعل من 
الصعب االحتفاظ بالسوائل في الجسم، وفي هذه الحاالت تحاول الكلى الحفاظ 
على مخازن الجسم السائلة من خالل عدم إفراز البول. ويمكن المساعدة في 

عالج الجفاف من خالل:
- شرب المزيد من الماء ببطء.

- تناول األطعمة الغنية بالسوائل مثل الفواكه والحساء.
- مشروبات إلكتروليت جاهزة للمساعدة في تجديد أمالح وسوائل الجسم.

- في الحاالت الشديدة، يمكن لألطباء إعطاء الشخص المحاليل والسوائل 
عن طريق الوريد.

2-انسداد المسالك البولية
البولية هي سبب آخر محتمل  االنسدادات الجسدية والوظيفية في المسالك 

النخفاض إنتاج البول، وتشمل الحاالت التي قد تسدُّ المسالك البولية ما يلي:
- حصى الكلى.

- تضخم حميد في غدة البروستاتا.
- تشريح غير طبيعي في المسالك البولية بسبب حاالت خلقية أو متصلة 

بالجراحة.
- جلطات دموية في المسالك البولية.

- تلف األعصاب التي تتحكم في المثانة.
- السرطانات )عنق الرحم، البروستات، المثانة والقولون(.

يتضمن عالج االنسداد في المسالك البولية أوالً اكتشاف سبب اإلنسداد ومكان 
حدوثه، وتعتمد خيارات العالج على السبب الكامن وراء هذا االنسداد.

3-التهابات أو صدمة شديدة

قد تؤدي العدوى الشديدة، مثل تعفن الدم أو فقدان الدم أو أي صدمة أخرى، 
إلى فقدان كمية البول عن طريق التسبب في إصابة الجسم بالصدمة، وقد تقلل 
حالة الصدمة من تدفق الدم إلى األعضاء مثل الكلى، وال تستطيع الكلى إنتاج 

البول بدون تدفق هذا الدم.
والصدمة هي حالة طبية طارئة تتطلب عناية فورية، إذ يهدف األطباء إلى 
تثبيت حالة الشخص أوالً قبل إجراء االختبارات لتحديد السبب األساسي وبدء 

العالج المناسب.
4-بعض األدوية

يجب التأكد من شرب ما يكفي من الماء لترطيب الجسم قبل جرعة الدواء قد 
يؤدي تناول بعض األدوية إلى انخفاض إخراج البول، وتشمل هذه األدوية:

-العقاقير غير الستيرويدية المضادّة لاللتهابات.
-المضادات الحيوية أمينوغليكوزيد.

-مثبطات اإلنزيم المحول لألنجيوتنسين.
-أدوية العالج الكيميائي ومثبطات المناعة، وهي ضاّرة بالكلى بشكل عام.

يجب على الشخص الذي يتناول هذه األدوية بانتظام التأكد من أنه يشرب ما 
يكفي من الماء لترطيب الجسم قبل تناول األدوية.

5-الفشل الكلوي
الفشل الكلوي أقل سبب شائع النخفاض إنتاج البول، وسيختبر األطباء 
بانتظام األشخاص المعرضين لخطر فقدان وظائف الكلى أو الذين عانوا 

منها، ومع االكتشاف المبكر قد تكون هناك طرق 
لوقف أو على األقل إبطاء فقدان وظائف الكلى، 
أما إذا تطور إلى فشل كلوي كامل، فسيحتاج 
الشخص إلى عالجات متقدمة، مثل غسيل الكلى 

أو زرع الكلى.
عالج قلة التبول

يكون السبب الكامن وراء انخفاض إنتاج  غالباً 
البول واضحاً، على سبيل المثال مرض عابر، 
في هذه الحاالت، يجب أن تختفي هذه األعراض 

بمجرد أن يأخذ الشخص المزيد من السوائل.
في حاالت أخرى قد يكون انخفاض إنتاج البول 
عالمة على حالة كامنة أكثر خطورة، لذا يجب 
على أي شخص يعاني من انخفاض إنتاج البول 
بانتظام أن يزور الطبيب لتشخيص االضطراب 
األساسي وعالجه، فقد يساعد العالج الفوري في 

تقليل الضرر طويل األمد لخاليا الكلى أو منعه.
وسيرغب األطباء أوالً في استبعاد األسباب البسيطة لهذه المشكلة، مثل 
األمراض األكثر شيوعاً، وسوف يسألون عن األدوية التي يتناولها الشخص 
وقد يطلبون اختبارات أخرى، مثل الموجات فوق الصوتية أو األشعة 

المقطعية أو اختبارات الدم للمساعدة في تحديد عالمات أي حاالت أساسية 
للكشف عن أي عوائق جسدية.

على أي حال، من األفضل مراجعة الطبيب لتشخيص السبب الكامن وراء 
انخفاض إنتاج البول، والعالج المناسب مهم في كل حالة لتجنّب المضاعفات 

الخطيرة المحتملة، والتي قد تشمل تلف الكلى على المدى الطويل.

النصفي ليست  اإلصابة بالصداع    
الذي  إذ إن األلم  لدينا،  المفضل  باألمر 
يمكن أن نشعر به ليس سهالً على 
الكثيرة  الجانبية  آثاره  اإلطالق، كما أن 

يمكن أن تزعجنا على المدى البعيد.
ومن المعروف أن هناك العديد من 
الطرق، التي يمكن من خاللها منع 
إيقافه، إال  أو  النصفي  حدوث الصداع 
أنها قليلة الفائدة، أو ال فائدة منها بمجرد 

حدوث الصداع النصفي بالفعل. 
لكن يمكن القول بأن هناك طريقة 
واحدة يمكنك من خاللها تخفيف آالم 
الصداع النصفي بداًل من تناول األسبرين 
الزيوت  باستمرار، وتتضمن استخدام 
لتهدئة هذا األلم، اعتمادًا على  العطرية 

الروائح التي تستخدمها. 
ومثل أي عطر، يمكن أن تساعد الروائح 
التأثير على الجسم بطرق  أحيانًا في 
التي  الروائح  لذلك إن معرفة  مختلفة، 
يمكن أن تساعد في تخفيف آالم الصداع 
النصفي هي أداة جيدة، يمكنها أن 

تساعدك في معالجة الصداع النصفي.
الزيوت األساسية التي تحتاجها للصداع 

النصفي
إن أفضل خمسة زيوت عطرية يمكن أن 
تساعد في عالج الصداع النصفي، هي: 
الالفندر والنعناع وإكليل الجبل والبابونج 

واألوكالبتوس.
وباإلضافِة إلى أنه يساعد في عالج 
الصداع النصفي، فإن الالفندر زيت 
أساسي رائع لمساعدتك في الحصول 
على نوم جيد، وهو ما يمكن القول عنه 
الذين يعانون  إنه مزيج مثالي ألولئك 

الصداع النصفي الليلي، وعدم النوم. 
التي  التبريد،  النعناع، فله خاصية  أما 
يمكن أن تساعد في وقف تلك اآلالم، 
إلى  السليم  الدم  والخفقان، وجلب تدفق 
المنطقة المصابة، في حين تشتهر عشبة 
الجبل بكونها مضادًا لاللتهابات،  إكليل 

ولها أيًضا خصائص مسكنة لأللم. 
الالفندر،  مثل  البابونج،  ويشتهر 
إلى  المهدئة باإلضافة  بخصائصه 
يُعرف  بينما  لأللم،  ممتاًزا  كونه مسكنًا 
األنفية،  الجيوب  بتطهير  البابونج 
الدم، وهما أمران يمكن  وخفض ضغط 
النصفي  الصداع  إلى عالج  يؤديا  أن 

في النهاية.
التي يمكنك استخدام  الكيفية،  وعن 
الحظ هناك  فلحسن  فيها،  الزيوت  هذه 
استخدام  يمكنك من خاللها  عدة طرق 
الزيوت األساسية، عندما تعاني الصداع 
النصفي، وأولها وأسهلها وضع بضع 

باردة،  الزيت على منشفة  قطرات من 
ومن ثم وضعها على جبهتك، كما 
أيًضا وضع بضع قطرات على  يمكنك 

كرة قطنية، ووضعها أسفل أنفك.
التأكد من عدم وضع  المهم  لكن من 
الكثير من الزيت العطري على تلك 

القوية  الروائح  إذ إن  المنشفة،  أو  الكرة 
يمكن أن تؤدي إلى زيادة الصداع 
النصفي، وبالتالي يكون تأثيرها عكسياً، 
لذلك ال تبخل على نفسك، واشتِر زيوتك 
األساسية من شركة مضمونة ذات جودة 

عالية.

بطين.. استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز منها تبييض تحت الاإ

المرأة  المهتمة بجمال  الجمال والدراسات    ينصح خبراء 
أثبت  الدهنية، حيث  للبشرة  الكركديه والنشا  استخدام ماسك 
المسام  الشوائب، ويعالج  البشرة من جميع  فعاليته في تنظيف 
الماسكات على حمض  الواسعة وحب الشباب؛ إذ تحتوي 
التي تساعد على تجديد  القوية  بروبوكواتشيك ذي الخصاص 
الخاليا، وشدها والحفاظ على نضارتها على الدوام، مع قدرتها 
على منع نشاط إنزيم اإليالستاز المسؤول عن تحطيم اإليالستين 
الدهنية، كذلك زيادة مرونتها ومقاومة نشاط  للبشرة  الطبيعي 

عالمات الشيخوخة من االنتشار في السن المبكرة.
يعمل الماسك على تقشير البشرة، ويساعد الكركديه على إزالة 
الشوائب، ويزيل  البشرة، ويجعلها خالية من  الميت من  الجلد 

أحماض عضوية  البشرة؛ الحتوائه على  لون  الوجه ويوحد  تصبغات 
تساعد على ذلك، كما يحتوي الكركديه على مضادات أكسدة تصل إلى 
التجاعيد وااللتهابات ويساعد  البشرة من  90%، ويعمل على حماية 
الدهون الطبيعية بها، إلى جانب كونه يعمل كمرطب  البشرة في إفراز 
والحيوية  النضارة  البشرة، ويعطيها  تهدئة  للبشرة، ويعمل على  رائع 

والبريق الطبيعي، وله فوائد عديدة في القضاء على الهاالت السوداء.
الدهنية  البشرة  الشوائب من  الشباب: إلزالة جميع  ماسك عالج حب 
وعالج حب الشباب اعتمدي هذا الماسك فقط اطحني زهرة الكركديه مع 
الماء حتى يتحول الخليط لعجينة ناعمة، وأضيفي ملعقة من مسحوق نشا 
األرز وكبسولة فيتامين هـ واللبن على الكركديه، وقلبي جيداً للحصول 
الوجه، واتركيه  الماسك على  ثم ضعي  قوام سميك ومتجانس،  على 

بالماء،  الوجه  البشرة قومي برش  بتمدد  أن تشعري  فبمجرد  يجف، 
وافركي الماسك بحركة دائرية بلطف، واشطفيه واتركيه حتى يجف.

لتفتيح  األنواع  أفضل  الكركديه من  نبات  يُعد  البشرة:  تفتيح  ماسك 
الطبيعية  الوصفات  أهم  الكركديه والنشا من  البشرة، وألن ماسك 
الجلد وإزالة  لون  البشرة وتوحيد  تفتيح  يعمل على  إنه  للبشرة، حيث 
والقليل  الماء  بغْلي نصف كوب من  والندبات، حضري ماسكك  البقع 
من أوراق الكركديه، وبعد أن تبرد أضيفي ملعقتين صغيرتين من ماء 
الكريمي على  الماسك  النشا، وافردي  الورد وملعقتين صغيرتين من 
البارد،  بالماء  الوجه  يُشطف  ثم  دقيقة،  لمدة عشرين  البشرة واتركيه 
ويتم وضع  مباشرة،  الوجه  بعد شطف  الثلج  بمكعب من  الوجه  ويُدلك 
كريم مرطب على البشرة بعد أن تجف، ويمكن تكرار الماسك مرة في 

اليوم قبل النوم.
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  يستعد الفنان هاني سالمة، لبدأ تصوير اولى 
الذي يحمل  الجديد  فيلمه  مشاهده ضمن أحداث 
البطولة  عنوان »الحاكم«،  بدبي ويشاركه في 
تأليف عمرو محمود  الفنانة مي عمر، وهو من 
ياسين وإخراج ألبير مكرم، والذي يعود به للسينما 
فيلم »واحد  تقديمه  بعد غياب دائم 11عام بعد 

صحيح« عام 2011.
الفيلم  الفنان هاني سالمة، يظهر ضمن أحداث 

بشخصية أمير عربي في فيلم »الحاكم«، وتتوالى 
األحداث في إطار تشويقي.

الفنان هاني سالمة في  يذكر أن أخر أعمال 
السينما فيلم »واحد صحيح«، وشارك في البطولة 
بجانب هاني سالمة، رانيا يوسف، ياسمين 
رئيس، عمرو يوسف، بسمة، كندة علوش، حنان 
تامر حبيب وإخراج هادي  تأليف  سليمان ومن 

الباجوري.

الشربيني عن استعدادها  الفنانة دينا    كشفت 
لتقديم فوازير غنائية استعراضية تتضمن قصة 
درامية، وأكدت أنها بدأت بالفعل تصوير الحلقات 
األولى مع المخرج مجدي الهواري، ولكنها 
رفضت حسم إمكانية عرضها في رمضان 
2023، مؤكدة أن العمل يحتاج المزيد من الوقت 
الموسم مسلسل جديد  بنفس  خاصة وأنها ستقدم 

بعنوان »كامل العدد«.
لقاء مع  الفنانة دينا الشربيني في  واوضحت 
قائلة: صورت جزء  بالعربي   The Insider
من الفوازير مع المخرج مجدي الهواري، ولكن 
هي محتاجة وقت، وهيبقى في غنا ورقص 

واستعراضات وتمثيل ودراما.
المطلقة في  للبطولة  وأعلنت دينا سابقاً عودتها 
موسم رمضان 2023، بمسلسل جديد بعنوان 
»كامل العدد« تخوض به ألول مرة تجربة دراما 

الغموض  ال 15 حلقة، وتتخلى فيه عن أجواء 
واإلثارة، لتقدم الكوميديا االجتماعية.

دينا الشربيني ستقدم مسلسل »كامل العدد« 
الفنان شريف سالمة، مع  البطولة  ويقاسمها 
النجمين أحمد جمال سعيد وأية سماحة، والعمل 
من وتأليف يسر طاهر ورنا أبوالريش، وإخراج 
البدء في تصويره  المنتظر  الحلفاوي، ومن  خالد 
التعاقد مع بقية  منتصف نوفمبر الجاري بعد 

نجوم العمل.
الكبير  الشربيني، عن عشقها  كما أعربت دينا 
أنا بموت في المسرح،  للمسرح، موضحة: 
وعندي مسرحية قريب إن شاء هللا، والمسرح فيه 
أدرينالين ورهبة والجمهور كان فظيع، وحسيت 
بتحبني قدامي، وبعد ما عملت مسرح  الناس  أن 
الفعل  المغنين علشان بيشوفوا رد  يا بخت  قُلت 

ده على طول.

  تنظر محكمة األسرة بدائرة قصر النيل، اليوم الثالثاء دعوى 
الثالث رجل  الفنانة عال غانم ضد زوجها  المقامة من  الُخلع 
األعمال عبد العزيز لبيب، وذلك للضرر ووجود خالفات زوجية 
فيها عال قضية خلع ضد  التي ترفع  الثانية  المرة  بينهما، وهي 
الدعوى للصلح،  العام 2018 عن  تنازلت في  زوجها، ولكنها 

وسافرت بعدها لإلقامة الدائمة في أمريكا.
عال رفعت دعوى الخلع فور عودتها إلى مصر الستئناف نشاطها 
الفني، بعدما تعاقدت أوالً على بطولة مسلسل »توحة«، ثم تعاقدت 
الفنان  على المشاركة ببطولة مسلسل »الحاج إكس النس« أمام 
محمد سعد، والمقرر عرضه خالل موسم المسلسالت المصرية 

لرمضان 2023.
وتعود عال غانم إلى عالم الفن مرة أخرى بعد غياب 5 سنوات، 
إذ قدمت آخر أعمالها فيلم »الفندق« الذي عرض عام 2017، 
بدير وإخراج  وشارك في بطولته محمد نجاتي ومروى وأحمد 
عاطف شكري، كما شاركت في نفس العام خالل مسلسل »طعم 
الدين وإخراج  الحياة« مع سامو زين وساندي وحسناء سيف 

الرئيس« مع  إلى مسلسل »ظل  العزيز حشاد، إضافة  عبد 
أحمد  المغني وهنا شيحة وإخراج  ياسر جالل ومحمود عبد 

سمير فرج.
أنها  إلى مصر مؤكدة  عن كواليس عودتها  وتحدثت عال سابقاً 
استكشاف هل  في  كانت ترغب  بعد غياب  عندما زارت مصر 

الزال الناس يحبونها؟ وهل يريدون رؤيتها مجدداً أم ال؟
الحديدي  أثناء حلولها ضيفة على اإلعالمية لميس  وأضافت 
ببرنامج »كلمة أخيرة« المذاع على شاشة قناة ON E: »المفاجأة 
بتقولي  الناس  المطار كانت كل  إلى أرض  كانت بمجرد نزولي 
بالحب  السالمة، حسيت  إنتي رجعتي؟! حمداً هلل على  وحشتينا 
وشعرت بالفعل وحشت الناس وأي حد ممكن يبقى مبسوط أن كل 

الناس بتحبه كده«.
المقبلة بعناية شديدة،  إنها ستختار أعمالها  وقالت عال غانم، 
وستكون حريصة على اختيار أعمال تستمتع بها، واعترفت بأن 
عدداً كبيراً من أعمالها الفنية وافقت على تقديمه من أجل احتياجها 

للمال لإلنفاق على نفسها وعلى ابنتيها.

  بدأت النجمة غادة عادل البروفات النهائية لمسرحيتها الجديدة »فرصة سعيدة« 
المقرر عرضها حصرياً بموسم الرياض لمدة خمسة أيام في الفترة من 14 إلى 

18 من ديسمبر الجاري على مسرح العلي، ضمن فعاليات موسم الرياض 
خلفاً لمسرحية »سيدتي الجميلة« التي انتهت عروضها مؤخراً.

غادة تقدم المسرحية الجديدة تحت قيادة المخرج أشرف زكي، 
ويشاركها البطولة شريف سالمة ومحمد عبد الرحمن توتا ومحمد 

المصرية  الفنانة  شاهين ومنير مكرم وكريم مغاوري، وتجسد 
شخصية راقصة استعراضية بالموالد الشعبية ألول مرة على 

المسرح.
ونشرت غادة عادل البوستر األول للمسرحية عبر حسابها 

قائلة: »سعيدة بوجودي  إنستغرام، وعلقت عليه  بموقع 
في موسم الرياض بمسرحية فرصه سعيدة من يوم 14 

إلى يوم 18، في انتظاركم«.
وتعاقدت غادة عادل مؤخراً على بطولة مسلسل 
»وزن الريشة«، بطولة أحمد السقا، أسماء أبو 
اليزيد، وآخرين، وهو من تأليف محمد هشام عبية، 
ومن المقرر بدء تصوير العمل بعد شهر رمضان 

المقبل.
وقبل السفر إلى الرياض انتهت غادة عادل وفريق 
الفيلم  عمل فيلم “ساعة إجابة” من تصوير 

بالكامل ومن المقرر عرضه قريباً.
واحتفلت النجمة غادة عادل مع فريق عمل الفيلم 
العمل على  بنهاية التصوير، وحرص نجوم 

التقاط الصور التذكارية.
أبو سيف في معسكر  المخرج مصطفى  ودخل 
المونتاج والمكساج  مغلق لالنتهاء من عمليات 
الخاصة بالفيلم استعداداً لعرضه في موسم الربيع.
ويقوم ببطولة الفيلم إلى جانب غادة عادل الطفل 
المشاهدين  سليم مصطفى الذي خطف قلوب 

النجوم منهم  البطولة عدد كبير من  بشخصية يونس في مسلسل »ليه أل؟!«، ويشاركهم 
النجمة سوسن بدر، شريف سالمة، آيتن عامر، نجالء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية 
طلبة، فيدرا، فراس سعيد، إيمان السيد، مراد مكرم، أحمد فتحي، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، 
مجدي البحيري، باإلضافة إلى المغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك 

في الفيلم بالغناء أيضاً.
الثامنة  فيلم »ساعة إجابة« حول طفل في  وتدور أحداث 
من عمره كثير الخالف مع والديه المحبين، يصل هذا 

الخالف إلى ذروته عندما يخفق والداه في الوفاء بوعدهما له بالذهاب إلى السينما، فيتشاجر 
الباب بشدة، ويتمنى أن يحصل على أب وأم مختلفين، يسمع  معهما ويدخل غرفته مغلقاً 
إلى بيت جديد مع عائلة  انتقل  أمنيته وأنه  الباب يكتشف تحقق  الرعد، وعند فتحه  صوت 

جديدة ليعيش مغامرة جديدة.
الفيلم فكرة أحمد شيكو، ومن تأليف ورشة »ورق عنب« لكتابة السيناريو، التي تضم شيرين 
نبيل، وإخراج  عالء، محمد خضر، أحمد شيكو، ريم معاليفي، مصطفى خضر ورحاب 
مصطفى أبو سيف، ومن إنتاج شركة »Lagoonie Film Production«، وشاركت في 

.»Rise Studios« اإلنتاج شركة

  تشارك النجمة ياسمين عبد العزيز برفقة زوجها الفنان أحمد 
المقرر عرضه  والذي من  نار«،  العوضي فى مسلسل »ضرب 

فى رمضان 2023.
 وانطلق تصوير العمل أمس فى اللوكيشن المخصص للمسلسل، 
أحمد  النجم  يقدم  بينما  فتاة من شبرا  ياسمين دور  تقدم  حيث 
القاهرة  إلى  العوضى دور شاب صعيدى من سوهاج يحضر 

يدعى جابر أبو شديد.

الرحمن وإخراج  تأليف ناصر عبد  نار«  مسلسل »ضرب 
وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته  مصطفى فكرى 
تامر  بدرية طلبة،  السيد،  إيمان  األتربى،  المرشدى، هدى  سهير 
آخر من  العزيز، وعدد  تيسير عبد  أحمد عبد هللا محمود،  نبيل، 
الثالث بين ياسمين والعوضى في  التعاون  العمل  الفنانين ويسجل 
مالوش  نفس« و«اللى  مسلسلى »آلخر  قدما سوياً  بعدما  الدراما 

كبير«.

  تواصل الفنانة أمينة خليل، تصوير مشاهدها 
الجديد »شقو«، بطولة  فيلمها  ضمن أحداث 
الفترة  عمرو يوسف، والمقرر طرحه خالل 

المقبلة.
الفنانة أمينة خليل، تظهر خالل األحداث 
بشخصيتين األولى بدور جديدة ومختلفة 
فألول مره تقدم شخصية راقصة شرقية 
الثاني فتظهر بدور  أما  العايقة،  فتنة  تدعى 

سيدة كبيرة في السن.
وتدور أحداث »شقو«، في اطار اجتماعي 
كوميدي حول مجموعة من األصدقاء، وهو 
بطولة عمرو يوسف، يسرا، ومحمد ممدوح 
وأمينة خليل وتأليف وسام صبرى وإنتاج 

أحمد السبكى وإخراج كريم السبكى.
إلى أن عمرو يوسف شارك مؤخًرا في  ويشار 

نيللي  إبليس«مع عائشة بن أحمد،  مسلسل« وعد 
كريم، فتحي عبدالوهاب، وهو من تأليف توني 

جوردن، وإخراج كولين توج.
ويذكر أن أخر أعمال الفنانة أمينة خليل في السينما، 
مشاركتها في فيلم »البدلة«، من بطولة تامر حسني، 

أمينة خليل، أكرم حسني، وآخرين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج وليد منصور، وإخراج ماندو العدل.

  قالت الفنانة سميرة أحمد، أنها تشاهد الكثير من األعمال 
الفنية سواء في السينما أو الدراما خالل الفترة الحالية.

الكثير من  الدراما والسينما قالت: »أشاهد  وعن مستوي 
الدراما ولكن اهتمامي  أو  السينما  الفنية سواء في  األعمال 
المصرية، ولديها  الدراما  أكثر بما يعرض من أعمال في 
التي تم  الدرامية  التحفظات على بعض األعمال  بعض 
الفاظ خادشة أو  الشاشة ألنها تحتوي علي  عرضها علي 
التفكير قبل  بالذوق المصري فيجب  تليق  موضوعات ال 
القيام بإنتاجها وعرضها علي الشاشة ولكن رغم كل هذا اري 
المصرية واتمني استمرار  الدراما  تقدم في مستوي  وجود 

األفضل والذي يليق بتاريخ الدراما المصرية.
التحضير وتتمنى  لديها عمل مميز في مرحلة  أنها  وأكدت 
الشاشة الصغيرة وينال  إلى  أن تعود من خالله عن قريب 

اعجاب جمهوري.

  أعلنت النجمة غادة عبد الرازق غيابها عن موسم رمضان 
2023، وذلك بسبب انشغالها بتصوير فيلمها الجديد »جوازة 

بالعافية« مع أحمد أدم وبيومي فؤاد.
وأضافت غادة عبد الرازق فى تصريحات تلفزيونية أن الفيلم 

من المقرر عرضه فى إجازة نصف العام.
وتابعت غادة أنها تريد تقديم شىء مختلف فى الدرما خالل 
الفترة القادمة، لذلك قررت الخروج من هذا الموسم وتأجيل 

المنافسة لرمضان 2024.
يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق الدرامية مسلسل »لحم 
غزال«، الذي عرض في رمضان 2021، من تأليف إياد 
إبراهيم وإخراج محمد أسامة، وشارك فيه مي سليم، شريف 
سالمة، عمرو عبدالجليل، رحاب الجمل، وفاء عامر، 

مصطفى أبو سريع، ياسر الطوبجي.

  يشارك النجمان خالد سليم ومى سليم في مسلسل 
»السجل األسود«، والذى انطلق تصويره األسبوع 

الماضى لعرضه في ماراثون رمضان 2023.
وقدم الثنائي مي سليم وخالد سليم أول عمل بينهما وهو 
مسلسل »جبل الحالل« مع النجم الراحل محمود عبد 
العزيز والذي تم عرضه عام 2014، وشارك فى 
بطولته وفاء عامر وطارق لطفى وياسمين صبرى 
وكريم محمود عبد العزيز وهبة مجدى ونرمين الفقى 
وعدد كبير من الفنانين وتأليف ناصر عبد الرحمن 

وإخراج عادل أديب.
والتقت مى سليم وخالد سليم لثانى مرة فى فيلم »شكة 
دبوس« الذى قدما بطولته سوياً عام 2015، وشارك 
فى بطولته محمد شاهين ونسرين أمين وسامية 
طرابلسى وسامى مغاورى ووائل عبد العزيز، ومن 
تأليف أيمن عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد عبد هللا 

صالح، وخضعا لجلسة تصوير من أجل غالف أحد 
المجالت وقتها.

ثالث األعمال التى اجتمعا فيها الثنائى مسلسل »اختيار 
اجبارى« الذى تم عرضه 2017 وقدمت مى دور 
زوجة خالد فى األحداث، وشارك فى بطولة عمل أحمد 
زاهر، كريم فهمى، إنجى المقدم، هيدى كرم، سلوى 
محمد على، فاطمة ناصر، أحمد كمال، هند عبد الحليم، 
انجى أبو زيد ومحمود حجازى إخراج التونسى مجدى 

السميرى، وتأليف حازم متولى.
 يذكر أن مسلسل »السجل األسود«  تأليف ياسر 
بدوى وناصر طوبال وإخراج جميل جميل المغازى 
وتدور أحداثه في اطار اجتماعى تشويقى وهو بطولة 
خالد سليم، مى سليم هالة فاخر، منذر رياحنة، محمد 
نجاتي، حازم إيهاب، أحمد عبد هللا محمود، وعدد آخر 

من الفنانين.

  قال الفنان المصري محمد هنيدي أنه سيمنح 
جائزة لمن يتوقع نتيجة صحيحة لمباراة األرجنتين 

وكرواتيا في كأس العالم.
محمد هنيدي كتب، على حسابه الخاص على 
موقع »الفيس بوك«: »اللي هيتوقع نتيجة ماتش 
األرجنتين وكرواتيا صح .. هكسبه تذكرتين 
هدية للعرض الخاص لفيلمي القادم قريبا نبيل 

الجميل أخصائي تجميل«.
الفنان المصري أضاف: »ومع التذكرتين 
2 فشار جبنة وحاجة ساقعه وغزل البنات 

وسندوتشين حواوشي وفوار عشان الهضم«.
وتابع مازحا: »اللي مبيحبش فشار الجبنة 

هيكون متاح يبدله مقابل 500 جنيه للفرد«.
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أزمة الرعا�ة الصحية للأطفال: سينغ �يهدد بالانسحاب من الاتفاق مع الحزب الليبرالي

أربور توصيات  كل  تنفيذ  تنوي  الحكومة  الجيش:  في  السلوك  سوء 

ونتو تور في  ليكشور‘‘   - ’’ميسيسوجا  بمقعد  ترودو  ي  لليبرالييّ �حتفظ  تشارلز سوزا 

إنتاج قياسي من شراب القيقب الكندي 
هذه السنة

استقبال كيبيك على  ’’قدرة‘‘  كلامه عن  �وضح  ترودو 
112 ألف مهاجر سنو�ًا  

   قال زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت 
سينغ، إّن حزبه على استعداد لالنسحاب من ’’اتفاق 
الدعم والثقة‘‘ مع الحزب الليبرالي الكندي الذي يقوده 
إذا لم تكن  الفدرالية جوستان ترودو  رئيس الحكومة 
هناك بادرة من الحكومة لحل ’’أزمة الرعاية الصحية 

لألطفال الكنديين‘‘.
وبموجب هذا االتفاق الذي دخل حيّز التنفيذ في 22 آذار 
)مارس( الفائت، يضمن الحزب الديمقراطي الجديد، 
في  الليبرالية  األقلية  حكومة  بقاء  التوجه،  اليساري 
السلطة حتى نهاية واليتها عام 2025. وفي المقابل، 
وعد الليبراليون بإحراز تقدم في عدد من الملفات ذات 
األولوية بالنسبة للديمقراطي الجديد، ومن أبرزها ما 
يتعلق بالرعاية الصحية، السيما رعاية األسنان لألطفال.

وعلى الرغم من أّن بعض شروط االتفاق محددة تماماً، 
مثل رعاية األسنان، فإّن مواده المتعلقة بالرعاية الصحية 
إضافية  إلى ’’استثمارات  ببساطة  تشير  عام  بشكل 
د أو  دائمة‘‘، لكنها ال تتضمن أّي جدول زمني محدَّ

د. مبلغ محدَّ
إذا لم نَر خطوات بشأن الرعاية الصحية، فإننا نحتفظ 

تماماً بحق سحب دعمنا.
نقال عن جاغميت سينغ، زعيم الحزب الديمقراطي الجديد

’’إنه قرار ال نتخذه بخّفة )...(. اآلن حان الوقت لمواصلة 
الضغط، ألّن هدفنا هو إنقاذ األرواح، هو إنقاذ نظامنا 
الصحي، هو مساعدة العمال، هو مساعدة األطفال‘‘، 

أّكد سينغ.
وقال سينغ إنه قلق بشكل خاص من المشاكل ’’المتزايدة‘‘ 
في مستشفيات األطفال في جميع أنحاء كندا. وطلب إجراء 
مناقشة طارئة في مجلس العموم فيما تواجه مستشفيات 

األطفال حالياً تدفقاً لألطفال المرضى.
’’نحن على حافة اإلنهيار‘‘، أضاف سينغ، ’’أطفالنا 

في خطر حالياً‘‘.
يُذكر في هذا الصدد أّن مستشفى األطفال في شرق أونتاريو 

)CHEO( في أوتاوا دعا األسبوع الماضي الصليب األحمر 
الكندي إلى مساعدة موظفيه الذين يوفرون العالج لعدد 
قياسي من األطفال المصابين بأمراض الجهاز التنفسي.

 )ACH( وفي الوقت نفسه يستخدم مستشفى ألبرتا لألطفال
في كالغاري مقطورة مدفأة كغرفة انتظار إضافية.

’’وفي مقاطعة كيبيك، في مونتريال، قال العاملون في 
مجال الرعاية الصحية - األطباء والممرضات - إّن الوضع 
هو أسوأ ما رأوه في حياتهم، مع أولياء وأطفال يائسين، 

ومع عاملين صحيين ُمتَعبين‘‘، أضاف سينغ.
’’يفتقر رئيس الحكومة إلى قدرة القيادة، عليه أن يجتمع 
برؤساء حكومات المقاطعات وأن يجد حلواًل)...( بداًل 

من إلقاء اللوم عليهم‘‘، قال سينغ.

وكتب سينغ إلى رئيس مجلس العموم لتقديم إشعار مسبق 
لطلب حزبه بإجراء مناقشة طارئة، مشيراً في كتابه إلى 

العديد من التطورات المقلقة في جميع أنحاء كندا.
ويعتقد زعيم الحزب الديمقراطي الجديد أّن التحرك العاجل 

للحكومة ينبغي أن يسترشد بمناقشة برلمانية.
وأوضح سينغ أّن الشروط المفروضة في ’’اتفاق الدعم 
د،  والثقة‘‘ بشأن الرعاية الصحية ’’مرنة‘‘ بشكل متعمَّ
لكنه، كما قال، ال يرى ضرورة ملّحة من جانب الحكومة 

الليبرالية.
’’ال يتعلق األمر فقط بتحويالت في مجال الصحة: هذه 
أزمة فورية تتطلب إجراًء فورياً وأن يتدخل رئيس الحكومة 
ويُظهر قدرة قيادية‘‘، أّكد زعيم الحزب الديمقراطي الجديد.

  حّقق منتجو شراب القيقب الكنديون رقماً قياسياً جديداً عام 
2022 قدره 17,4 مليون غالون، بزيادة %53,8 عن محصول 
عام 2021، حسب وكالة اإلحصاء الكندية. ويساوي الغالون 

اإلمبراطوري المستخَدم في كندا نحو 4,55 ليترات.
وأوضحت وكالة اإلحصاء، وهي مؤسسة فدرالية، أّن هذه 
الزيادة في محصول عام 2022 تأتي بعد تراجع اإلنتاج في عام 
2021 بسبب انحسار موسم السّكر الناجم عن فصل ربيع دافئ.

وبلغ إجمالي إنتاج شراب القيقب في كيبيك السنة الحالية 15,9 
مليون غالون، بزيادة %59,1 عن إنتاج سنة 2021.

وهذا أيضاً محصول قياسي في هذه المقاطعة التي تُعتبر إلى 
حد بعيد أكبر منتج لشراب القيقب في كندا، حيث أّن إنتاجها 
يمثل %90 من إجمالّي اإلنتاج الوطني وأكثر من %70 من 

اإلنتاج العالمي.
وتقول وكالة اإلحصاء إّن ظروف الربيع المؤاتية جداً ساهمت 
في زيادة الغلة وزيادة اإلنتاج من شراب القيقب في كيبيك 

العام الحالي.
وهذه الزيادة مّكنت أيضاً المنتجين الكيبيكيين من تجديد احتياطهم 
االستراتيجي من شراب القيقب، إذ كان عليهم استخدامه في عام 

2021 لتلبية الطلب المحلي وطلبات التصدير.
وفي مقاطعة نيو/نوفو برونزويك، الجارة الشرقية لكيبيك، 
بلغ محصول منتجي شراب القيقب 810.900 غالون، بزيادة 

%3,2 عن محصول عام 2021.
وتقول وكالة اإلحصاء إّن صناعة شراب القيقب سجلت توسعاً 
في أنحاء مختلفة من نيو/نوفو برونزويك، ما انعكس زيادًة 

في اإلنتاج.
وفي أونتاريو، الجارة الغربية لكيبيك، ارتفع اإلنتاج بنسبة 
%27,7 هذه السنة ليبلغ 589.800 غالون. وهذا عائد جزئياً 
إلى ارتفاع المحاصيل إلى مستويات قياسية في المناطق الشمالية 

من المقاطعة.
وتفيد وكالة اإلحصاء أّن منتجي شراب القيقب الكنديين صّدروا 
8,5 ماليين غالون من منتجات القيقب في األشهر التسعة األولى 
من عام 2022، بتراجع نسبته %3,4 عن الصادرات القياسية 

لة خالل الفترة نفسها من عام 2021. المسجَّ

  قالت نائبة رئيس الحكومة الفدرالية، وزيرة المالية 
كريستيا فريالند، إّن كندا ستحّول إلى أوكرانيا ما يعادل 
115 مليون دوالر كندي للمساهمة في إصالح شبكتها 
الكهربائية التي تضررت على نطاق واسع جراء القصف 
الروسي الذي يمعن في استهداف بنيتها التحتية الطاقية.
وسيأتي هذا المبلغ من الرسوم اإلضافية التي تفرضها 
الواردات من روسيا وبيالروسيا، حليفة  كندا على 

روسيا في الحرب التي تشنها على أوكرانيا.
يُذكر أنه في 2 آذار )مارس( فرضت كندا رسوماً 
جمركية بنسبة %35 على تقريباً كل السلع المستوردة 

من روسيا وبيالروسيا.
وأعلنت فريالند عن هذه المساعدة الكندية الجديدة خالل 
مؤتمر ’’التضامن مع الشعب األوكراني‘‘ الذي انعقد 
اليوم في باريس برئاسة مشتركة فرنسية أوكرانية 
وبمشاركة ممثلي نحو 50 دولة و20 مؤسسة دولية.

وتعّهد المشاركون بتقديم ما يزيد قلياًل عن مليار يورو 
)أكثر بقليل من 1,44 مليار دوالر كندي( لمساعدة 
األوكرانيين على النجاة من الشتاء القارس، وفق ما 

أعلنته وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.
وفي هذا اإلطار، دعُم كندا ’’سيساعد في جعل أوكرانيا 
تحمي بنيتها التحتية الطاقية وتجتاز الشتاء الصعب 

المقبل‘‘، أوضحت فريالند.
وأضافت فريالند أّن بوتين وأعوانه ’’مجرمو حرب‘‘ 
ويحاولون استخدام برد الشتاء كسالح لكسر معنويات 

’’الشعب األوكراني الرائع‘‘.
وتوّجه الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى 
المشاركين في المؤتمر بكلمة عبر الفيديو قال فيها إّن 
بالده بحاجة إلى ما ال يقل عن 800 مليون يورو )1,15 

مليار دوالر كندي( من المعدات والمساعدات الطارئة 
لتمكين شعبه من تجاوز فصل الشتاء.

أصبحت المولدات )الكهربائية( ضرورية في أوكرانيا 
مثل السترات الواقية من الرصاص. إنها الوسيلة الوحيدة 
لحماية الناس العاديين والمجتمع األوكراني فيما تحاول 

روسيا فرض انقطاع كلي للتيار الكهربائي.
نقال عن فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا

ومنذ بداية الغزو العسكري الروسي األخير ألوكرانيا في 
24 شباط )فبراير( 2022، دفعت كندا 2 مليار دوالر 

كمساعدة مالية مباشرة ألوكرانيا وتعّهدت بدفع أكثر 
من 2,5 مليار دوالر كمساعدات عسكرية وإنسانية 

ومساعدات أُخرى.
ومبلغ الـ115 مليون دوالر الذي أعلنت عنه كندا يُضاف 

إلى المبلغْين المذكورْين أعاله.

كما تقّدم كندا دعماً إضافياً ألوكرانيا من خالل مشاركاتها 
في المؤسسات المالية الدولية، من بينها صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار 

والتنمية.

  فاز مرشح الحزب الليبرالي الكندي تشارلز سوزا 
التي جرت األثنين في دائرة  الفرعية  في االنتخابات 
Mississauga–Lakes- )’’ميسيسوجا - ليكشور‘‘ 

.)GTA( في منطقة تورونتو الكبرى )hore
وهذه أول انتخابات فدرالية فرعية منذ االنتخابات الفدرالية 
العامة األخيرة في 20 أيلول )سبتمبر( 2021، كما أنها 
تشكل أول اختبار سياسي لبيار بواليافر الذي انتُخب زعيماً 
لحزب المحافظين الكندي، حزب المعارضة الرسمية 

في مجلس العموم، في 10 أيلول )سبتمبر( 2022.
وتفيد النتائج األولية أّن سوزا حصل على %51,2 من 
أصوات المقترعين في الدائرة، أمام مرّشح المحافظين، 

رون شهينزر، الذي نال %37,3 من األصوات.
)يساري  الجديد  الديمقراطي  الحزب  مرشحة  وحلّت 
األصوات،  بـ%4,9 من  ثالثًة  التوجه(، جوليا كول، 
أمام مرشحة الحزب األخضر الكندي، ماري كيدنيو 
في  الشعب  األصوات(، ومرشح حزب  )%3,2 من 
كندا )PPC(، خالد السوداني )%1,2 من األصوات(.
الفرعية  االنتخابات  هذه  في  المشاركة  نسبة  وبلغت 

.26,5%
قال سوزا في الكلمة التي ألقاها بعد أن اتضح فوزه.

’’كممثلكم الخاص في أوتاوا، أريد أن تعلموا أني هنا 
ألقّدم لكم دعمي، للعمل معكم وألكون واقعياً من أجل 

إيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي نواجهها‘‘. 
وشغر مقعد دائرة ’’ميسيسوجا - ليكشور‘‘ أواخر أيار 
)مايو( الفائت باستقالة النائب الليبرالي سفين سبينجمان 

ألخذ وظيفة في األمم المتحدة.
وفي االنتخابات العامة األخيرة قبل سنة وربع احتفظ 
سبينجمان، األلماني المولد، بمقعد الدائرة لوالية ثالثة 
على التوالي، حاصاًل على حوالي %45 من أصوات 
المقترعين، أي أقّل من نسبة األصوات التي نالها سوزا.
64 عاماً مولود في  البالغ من العمر  وتشارلز سوزا 
تورونتو لعائلة مهاجرة من البرتغال. وهو كان نائباً في 
الجمعية التشريعية ألونتاريو زهاء 11 سنة متواصلة 

Missis- ميسيسوجا‘‘  دائرة ’’جنوب  خاللها  )مثّل 
sauga South( تحت راية الحزب الليبرالي المحلي 

.)OLP( في أونتاريو
الفترة مناصب وزارية  وتبوأ سوزا أيضاً خالل هذه 
في حكومة ُكبرى مقاطعات كندا من حيث عدد السكان 
وحجم االقتصاد، فُعهدت إليه تباعاً حقائب العمل والهجرة 

والمالية.
وفي هذه الحملة االنتخابية الفرعية حظي سوزا بزيارة 
دعم من زعيم حزبه الليبرالي، رئيس الحكومة الفدرالية 
جوستان ترودو، وزيارات العديد من الوزراء الفدراليين.

أّما منافسه الرئيسي، مرشح المحافظين رون شهينزر، 
وهو شرطي سابق، فلم يحَظ بدعم مماثل من حزبه، 
على الرغم من أّن هذه االنتخابات الفرعية هي األولى 

منذ انتخاب بيار بواليافر زعيماً للمحافظين.
أستاذة العلوم السياسية في جامعة أوتاوا البروفيسورة 

جونفييف تيلييه علّقت على نتائج هذه االنتخابات في 
مقابلة مع راديو كندا، فرأت أّن حزب المحافظين لم يقم 
بعد بوضع برنامج انتخابي، مضيفًة أنه لو أراد بواليافر 
اغتنام الفرصة لتقديم أفكار جديدة لما وجد الكثير من 

األفكار ليقترحها على الناخبين.
ورأت تيلييه أّن فوز سوزا قد يجعل إمكانية إقدام ترودو 
على إجراء تعديل حكومي أكثر احتمااًل وأن يتّم بالتالي 
تعيينه وزيراً، في وقت تسري شائعات بأّن مهاماً أُخرى 

قد توكل إلى وزيرة المالية الحالية كريستيا فريالند.
يقّدم السيد سوزا )بفوزه( مساعدة كبيرة لجوستان ترودو، 
فهو يحمل معه خبرة اقتصادية ومالية. ال يمكننا القول 
ترودو.  بالسيد  يحيط  كبيراً  اقتصادياً  فريقاً  هناك  إّن 
وبالتالي، فإّن وجود السيد سوزا يتيح تحسين الخبرة 

في هذا المجال للحكومة.
نقال عن جونفييف تيلييه، بروفيسورة في العلوم السياسية 

  تعهدت وزيرة الدفاع الوطني أنيتا أناند بتنفيذ جميع توصيات تقرير 
لويز أربور عن إدارة سوء السلوك الجنسي داخل القوات المسلحة الكندية.

وفي تقرير قدمته األربعاء إلى البرلمان، لفتت الوزيرة أناند إلى أنّه سبق 
لحكومتها أن أعلنت موافقتها على تطبيق 17 توصية من التوصيات الـ48 

المنبثقة عن المراجعة الخارجية الشاملة المستقلة التي أجرتها أربور، وهي 
قاضية سابقة في محكمة كندا العليا ومفوَّضة سابقة لألمم المتحدة لحقوق 

اإلنسان، والتي تم اإلعالن عنها أواخر أيار )مايو( الماضي.
وال يشير تقرير الوزيرة أناند فقط إلى أّن التوصيات الـ31 اأُلخرى سيتم 
دمجها أيضاً في عملية إعادة تنظيم القوات المسلحة، لكنه يقّدم 
أيضاً تفاصيل حول التقدم المحَرز في الخطوات التي بدأ تنفيذها.

ومع ذلك، سيتعيّن االنتظار عدة سنوات، في بعض الحاالت، حتى 
تُستكمل التحوالت المطلوبة.

وهكذا، منذ تشرين األول )أكتوبر( 2021، اقترحت أربور على 
الحكومة أاّل تعود القوات المسلحة مسؤولًة عن إدارة مزاعم سوء 
السلوك الجنسي وأن تُنقل هذه الملفات إلى السلطات المدنية. وفي 

الشهر التالي وافقت الوزيرة أناند على هذه التوصية.
ويشير التقرير الذي تم تقديمه أمس إلى أّن الشرطة العسكرية 
تلقت تعليمات بـ’’إجراء فحص ألّي ملف عن مزاعم ارتكاب 
جرائم جنائية ذات طبيعة جنسية‘‘، وعند اإلمكان نقل كل شيء 

إلى السلطات المدنية.
وفي حزيران )يونيو( 2022 دخلت حيَز التنفيذ أحكاُم تعديل قانون 
الدفاع الوطني الذي يقنّن، من بين أمور أُخرى، نظام القضاء 
العسكري، وذلك بمزامنة نظامْي القضاء العسكري والقضاء المدني 
لتقديم حقوق جديدة لضحايا الجرائم ذات الطابع العسكري، ’’بما 
في ذلك الحق في المعلومات والحماية والمشاركة والتعويض‘‘.

وفي تقريرها تذكر الوزيرة أناند عدة جوانب تحتاج للتوضيح، 
من بينها تحقيقات محتَملة حول قضايا رفضتها السلطات المدنية، 
والتزامات كندا بموجب القانون الدولي، وقدرة السلطات المدنية 
على التحقيق في قضايا وقعت خارج البالد، وأيضاً أحكام انتقالية 

لقضايا قيد االستئناف.
ولهذا السبب، يقول التقرير، إّن التغييرات التشريعية التي سيتعيّن 
إجراؤها على قانون الدفاع الوطني ’’قد تستغرق عدة سنوات‘‘.

’’وفي غضون ذلك )...(، سيستمر بشكل جدي العمل على تنفيذ 
المراجعة الخارجية الشاملة المستقلة وتنظيم إحالة الملفات إلى 

السلطات المدنية‘‘.
وتعتزم الحكومة الفدرالية أيضاً السير ُقُدماً في مراجعٍة متعمقة 
للكليتْين العسكريتْين، في كينغستون في مقاطعة أونتاريو وفي سان 
جان سور ريشوليو في مقاطعة كيبيك، السيما بسبب المشكالت 
المتعلقة بهيكل قيادة السلطة والمسؤولية لجناح الطالب الضباط.

   أمام تعليقات معاِرضة من وزيرة 
كيبيك وبعض  الهجرة في مقاطعة 
أحزاب المعاَرضة في مجلس العموم، 
أراد رئيس الحكومة الفدرالية جوستان 
ترودو الثالثاء توضيح كالمه بشأن 
’’قدرة‘‘ ثانية كبريات مقاطعات كندا 
على استقبال ما يصل إلى 112.000 

مهاجر سنوياً.
وكالة  مع  السنة  نهاية  مقابلة  ففي 
الصحافة الكندية )PC / CP(، كان 
ترودو قد ذكر هذا الرقم في رّده على 

سؤال حول هذا الموضوع.
الكاملة  القدرة  كيبيك حالياً  ’’تملك 
الستقبال 112.000 مهاجر سنوياً. 
رئيس  قال  معاينة‘‘،  هذه   )...(

الحكومة الليبرالية.
ويمثل هذا الرقم %22,3 من الـ500.000 
مهاجر الذين أعلنت حكومة ترودو مؤخراً 
عام  بحلول  سنوياً  استقبالهم  تنوي  أنها 
سكان  يشكله  ما  النسبة  وتمثل   .2025

كيبيك من أصل إجمالي سكان كندا.
يوم الثالثاء أراد ترودو توضيح كالمه 
العموم،  خالل فترة األسئلة في مجلس 
الذي  المحافظين،  حزب  اتهمه  أن  بعد 
يشكل المعارضة الرسمية، وحزُب الكتلة 
الكيبيك بالتدخل في قرار حكومة كيبيك 
بشأن تحديد عدد المهاجرين إلى مقاطعتها.

’’لم اقترح أرقاماً لكيبيك‘‘، قال ترودو، 
’’أقرر بأّن لكيبيك القدرة على زيادة عدد 
المهاجرين إليها إن هي أرادت ذلك. تتمتع 
)سلطات كيبيك( بهذه الصالحيات ألننا 
ندرك أهمية كيبيك في حماية اللغة الفرنسية 

واألّمة الكيبيكية‘‘.
ثم استدرك قائاًل ’’أنا ال أوصي به أيضاً 

)عدد المهاجرين 112 ألفاً(‘‘.
نحترم  ونحن  لكيبيك  عائد  قرار  ’’هذا 

الصالحيات على هذا المستوى‘‘، أضاف 
ترودو بشأن تحديد عدد المهاجرين، خالل 

فترة األسئلة.
وفي حديثه مع الصحفيين، فّسر النائب 
بيار بول هاس، من حزب المحافظين، 
كالَم رئيس الحكومة الفدرالية عن ’’112 
إلى  أنه ’’توجيه‘‘  على  مهاجر‘‘  ألف 
سلطات كيبيك. وبول هاس هو المسؤول 
عن نواب كيبيك في حزب المحافظين.

’’السيد ترودو يقول: ’يمكن استقبال ما 
يصل إلى 112.000 مهاجر )سنوياً( في 
كيبيك‘. حكومة كيبيك تقول: ’ال. أجرينا 
الحساب ووجدنا أنه الستقبال المهاجرين 
 50.000 هو  العدد  الصحيح،  بالشكل 
)سنوياً(‘. إذن، يبذل السيد ترودو، بشكل 
غير مباشر، شكاًل من أشكال الجهد لفرض 
عدد من المهاجرين لكيبيك، وهو ما نعتقد 
أنه ال ينبغي له القيام به‘‘، قال بول هاس.

زعيم الكتلة الكيبيكية إيف فرانسوا بالنشيه 
يعتقد هو اآلخر أّن رئيس الحكومة الليبرالية 

يريد فرض رؤيته.

ويرى بالنشيه، الذي يدعم حزبُه فكرة 
استقالل كيبيك عن االتحادية الكندية، أّن 
حكومة ترودو في وضع سيئ للتحدث عن 
ل  عدد المهاجرين بسبب التأخير المسجَّ

لديها في معالجة ملفات الهجرة.
ودعا بالنشيه ترودو إلى ’’معاودة القيام 
بواجباته وترك كيبيك تدير شؤون الهجرة 

واللغة الفرنسية‘‘ لديها.
وكانت وزيرة الهجرة والفرنََسة واالندماج 
كيبيك،  في  لوغو  فرانسوا  حكومة  في 
كريستين فريشيت، قد كتبت في تعليق 
إلى وكالة الصحافة الكندية أّن لدى كيبيك 
في  نوعه  من  فريداً  مزدوجاً،  ’’تحدياً 
كندا‘‘، وهو معالجة نقص العمالة وفي 
الوقت نفسه إيقاف تراجع اللغة الفرنسية، 
’’وهو ما يبدو أّن السيد ترودو ال يزال 

غير حّساس تجاهه‘‘.
’’يعود األمر لكيبيك، ولكيبيك وحدها، في 
تحديد عدد المهاجرين إليها‘‘، أضافت 
الوزيرة في حكومة حزب التحالف لمستقبل 

.)CAQ ‘‘كيبيك )’’كاك
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معبد الملكة نفرتاري
يقع معبد أبو سمبل الصغير أو معبد جميلة الجميالت الملكة نفرتاري إلى 
جوار المعبد الكبير الخاص بزوجها الفرعون الشهير الملك رمسيس الثاني. 
ومن أجل الجميلة نفرتاري بنى لها زوجها ذلك المعبد المتميز في الصخر 
الطبيعي. ونحتت تماثيل عديدة في واجهة المعبد تمثل الملك العظيم وزوجته 
الجميلة التي أبهرت العالم قديما وحديثا بجمالها وجاذبيتها وعذوبتها ورقتها 
التي ال تقاوم. ثم تتوالى األجزاء المعمارية المكونة لهذا المعبد المهم. وصارت 
نفرتاري الزوجة الرئيسة للملك رمسيس الثاني، على الرغم من تعدد زيجاته 

ومحظياته. وكانت نفرتاري أم ستة من أهم أبناء الملك رمسيس الثاني. ومن 
فرط حبه الشديد لزوجته فائقة الجمال، أمر الملك المعظم بإنشاء مقبرة رائعة 

لها في وادي الملكات.
»الوادي  مثل  أسماء عدة  القديمة  في مصر  الملكات  وادي  منطقة  حملت 
العظيم« و«الوادى الجنوبي« و«تا ست نفرو« ويعنى االسم األخير »مكان 
س في البداية كجبانة مخصصة  الجمال«، وشاع أكثر من االثنين السابقين، وأسَّ
لدفن نساء الطبقة المالكة من المجتمع المصري القديم في بداية عصر الدولة 
الحديثة على الشاطئ الغربي لنهر النيل المواجه لمدينة األحياء في شرق 
طيبة )األقصر الحالية(. ولم تبدأ الحفائر العلمية المنظمة إال في عام 1903م، 
بوصول اإليطالي الشهير »إرنستو سيكياباريللى« )1928-1856م( -مدير 
المتحف المصري في تورينو-وحصوله على التصريح بالتنقيب في الوادي 
من مصلحة اآلثار، فنجح في اكتشاف مقبرة الملكة الفاتنة نفرتاري، جميلة 

الجميالت. 
ومنذ العثور على هذه المقبرة الجميلة، اعتبرت واحدة من أجمل المقابر 
التي أبدعتها مخيلة المصريين القدماء فكرا وأداء، فبلغت الرسوم المصورة 
على جدرانها وممراتها 520 متًرا مربعا من الجمال الساحر. وحين اكتشفها 
سيكياباريللى في عام 1904م، فتح الباب ليطل العالم على واحدة من أجمل 
اإلبداعات الفنية في العالم عبر تاريخ الفن البشرى الطويل، وعلى واحدة 
من أجل وأجمل المقابر القادمة من مصر الفرعونية ذات الرسوم التي تخلب 
األبصار وتسحر العقول بجمال مناظرها وتنوع موضوعاتها ونقاء وصفاء 
ألوانها. وأصبح من المفضل عند عشاق الجمال الراغبين في نشدان البهجة 
زيارة هذه المقبرة للنهل من جمالها األخاذ، وأصبح الجمال عالمة وعنوانا 
عليها وعلى صاحبتها، جميلة الجميالت، كما كانت الحال في حياتها األولى 

المليئة بالجمال والحب والسعادة والعشق وفى عهد مليكها العاشق األبدي 
لها ولجمالها التي كانت تنافس به حتحور ربة الحب والجمال عند قدماء 
المصريين. وتحول الطموح الفني الذي راود وساور صاحبتها ومبدعيها 
إلى حقيقة واقعة واضحة كوضوح الشمس في كبد السماء في نهار مشمس 

رائق العذوبة.

ملحمة عالمية إلنقاذ معبدّي »أبو سمبل«
بدأ  الذي  النيل  ارتفاع منسوب نهر  بدأ  أن  إلى  المعبدين جيدة  كانت حالة 
ينتج عن بناء السد العالي وبحيرة ناصر من خلفه مما كان سببا قد 
يهدد بغرقهما، مما جعل من الضروري نقلهما للحفاظ عليهما من 
الغرق. وكانت عملية نقل معابد أبو سمبل من أصعب عمليات نقل 
المباني على مر التاريخ حيث كان التحدي كبيًرا أمام المهندسين 
المعماريين واآلثاريين على حد سواء كي ينجحوا في تنفيذ ذلك 
كان  أمامهم  األصعب  التحدي  أن  العمالق، خصوصا  المشروع 
الحفاظ على الزوايا الهندسية والقياسات الفلكية كي تستمر ظاهرة 
الثاني  الملك رمسيس  الفرعون األشهر  تعامد الشمس على وجه 
مرتين في العام. وتم القيام بعملية إنقاذ لمعبديَّ أبو سمبل من الغرق 
عقب بناء السد العالي في ستينيات القرن العشرين واستمرت تلك 
العملية عدة سنوات. وتم نقل معبدي أبو سمبل من موقعهما اللذين 
كانا فيهما إلى الموقعين الحاليين اللذين هما فيهما اليوم على الهضبة 
الشرقية بارتفاع حوالي 64 متًرا فوق الموقع القديم وحوالي 180 

متًرا إلى الغرب من موقعهما األصلي. 

تمت عملية نقل المعبدين على عدة مراحل. وفى المرحلة األولى، تم إقامة 
من  المعبدين  لحماية  المعبدين  وبين  الخالد  النيل  نهر  مياه  بين  عازل  سد 
الغرق في المياه التي كانت ترتفع بسرعة. وفى المرحلة الثانية، تمت تغطية 
واجهة المعبدين بالرمال أثناء تقطيع الصخور المكونة لهما. وفى المرحلة 
الثالثة، قام المهندسون البارعون بتقطيع كتل المعبدين الحجرية ثم ترقيمها 
حتى يسهل تركيبها بعد النقل، قبل أن يتم نقلها إلى مكان المعبدين الجديد. 

وبعد نقل جميع األحجار من موقعها القديم، تم البدء في المرحلة الرابعة، 
وكانت عبارة عن تركيب األحجار مرة أخرى بداية من قدس األقداس إلى 

واجهة المعبدين. كما تم بناء قباب خرسانية تحت صخور الجبل الصناعي 
نقل  تم  المعبدين. وبذلك  الجبل على  لتخفيف حمل صخور  المعبدين  فوق 
معبديَّ »أبو سمبل« العظيمين بنجاح ساحق ليصبح نقلهما أحد أهم وأكبر 
مشاريع القرن العشرين الضخمة والدقيقة التي تطلب تنفيذها الحفاظ على 
تعامد الشمس على وجه نجم األرض الفرعون األشهر الملك رمسيس الثاني. 
وفي النهاية، فإن مشروع إنقاذ آثار النوبة وتحديًدا معبدّي أبو سمبل الكبير 
والصغير، الذي تبنته منظمة اليونسكو العالمية، سوف يظل عالمة ساطعة 
الدولي  المجتمع  تكاتف  على  الضياء  وناصعة  الوضوح  وبراقة  كالشمس 
في لحظة ما من عمر وتاريخ وحضارات األمم من أجل إنقاذ آثار النوبة 
العظيمة من الغرق في مياه بحيرة ناصر التي خلقها السد العالي من ورائه، 
ليس كبحيرة صناعية تتراكم فيها المياه بغزارة خلفه، بل كبحيرة حضارية 
تجمع وتربط بين أبناء وادى النيل الواحد في الشمال في مصر وفى الجنوب 
الثقافية  العشرين  القرن  مشروعات  أروع  من  واحدة  وفى  السودان،  في 
والحضارية الكبرى التي ال تنسى والتي اتحدت فيها بصدق البشرية جمعاء 
على كلمة سواء من أجل الحفاظ على تاريخها الجمعي من الضياع في فترة 

زمنية من عمر الشعوب ال تتكرر كثيًرا. 
وال يمكن أن ننكر أبًدا أنها جاذبية مصر وتاريخها وحضارتها وآثارها التي 
ال تقاوم والتي يقف العالم أجمع انحناًء لعبقرية البناء المصري القديم الذي 
جعل الحجر يتكلم ويحكى لنا حكايته التاريخية المجيدة التي ما تزال تبهرنا 

إلى اآلن وإلى أن يرث هللا األرض ومن عليها. 
وال يمكن أن نغفل دوًما أنها قصة مصر الخالدة المتوهجة دوًما والعظمى 
حضارًيا دائًما وأبًدا ذات الفصول والقصص والحكايات التاريخية التي ال 
تنتهي، وتعد قصة إنقاذ آثار النوبة واحدة من قصصها الحضارية العديدة 

التي نستنشق عبيرها وعبقها آناء الليل وأطراف النهار.  

مصر وأفريقيا
أقدم عصور  القدماء. ومنذ  المصريين  لدى  للغاية  أفريقيا مهمة  كانت 
االنتشار  في  كبيًرا  دوًرا  الفراعنة  لعب  القديمة  المصرية  الحضارة 
الفراعنة  وقام  العظيمة.  القديمة  القارة  هذه  معالم  وكشف  أفريقيا  في 
وكانت  القديم.  المصري  التاريخ  بدايات  منذ  األفريقية  القارة  بتمصير 
أفريقيا هي العمق الجنوبي للحضارة المصرية. وأمدت أفريقيا مصر 
والمصريين القدماء بالعديد من السلع والمنتجات التي كان المصريون 

القدماء يحتاجون إليها من أجل تشييد حضارتهم العظيمة. 
القديمة  الدولة  وعصر  القديمة  المصرية  األسرات  بداية  فراعنة  وقام 
البعثات  وإرسال  أفريقيا  مع  والدبلوماسية  التجارية  العالقات  بتعزيز 
أفريقيا  وكانت  القديمة.  مصر  إلى  األفريقية  المنتجات  لجلب  والوفود 
تكن  لم  التي  المنتجات  العديد من  لوجود  نظًرا  القديمة؛  لمصر  منجًما 

موجودة في مصر القديمة في تلك الفترة. 
وبدأت العالقات المصرية القديمة مع الجنوب منذ أقدم العصور. وكانت 
بين  الحضاري  والتداخل  التواصل  على  شاهدة  األسرات  قبل  ما  فترة 
تأسيس  في  جًدا  مهمة  المبكرة  األسرات  فترة  وكانت  وجنوبها.  مصر 
والوجود  التفاعل  وكيفية  لها  بالنسبة  األولويات  وتحديد  المصرية  الدولة 
مع جيرانها إلى الجنوب من حدودها التي كانت متغيرة. وكان نهر النيل 
هو شريان الحياة الذي يربط بين وادي النيل شمااًل وجنوًبا. وكانت النوبة 
النوبة  أو  السفلى  النوبة  سواء  المنطقة  في  األثير  المصري  الملعب  هي 
العليا. ونرى منذ بدايات الحضارة المصرية الوجود المصري فاعاًل للغاية 

ومؤثًرا في الجنوب.
التكملة في العدد القادم

أدب وثقافة

القــــديمة ِسحــر مصــر 
البصير بقلم: د. حسين عبد 

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

بقلم: مينا بشير

ميلادِك اغنية غجرية

     Jeudi 15 décembre 2022
الخميس 15 ديسمبر 2022

  تكملة للعدد الماضي: 

الريح في  شمعًة  أشعَل  ميالُدِك 
ذاكرتي تغازُل 

الصمِت في  صوتي  يغرُق 
عالمِك في  تسطُع  نجوماً  وأرى 

ضوءاً أمسُك  كيف 
روحي الى  يتسلُل 

هاربٍة أزمنٍة  في  أركُض  يتركني 
استضيفها أن  ترفُض 

قصائدي خيمِة  في 
صباحاتي أجرجُر 

نائمًة زالت  ما  شوارٍع  في 
الحلم في  

مقهى في  أجلس  لن 
الشمس عند  يهذي 

النوُم يقطُعني 
احالمي التقاء  عند 

الطيور بزغردِة 
غجرية وأغنيٍة 

قصيدتها تكتمل  لم 
الوقُت حان 

آالمي  تترسَب  كي 
المهاجرة االنهار  مع 
االمطار مواسم  في 

الثلج نار  في  معِك  واختفي 
الشمس حديقِة  في  المنكسرِة 
طفولتي أمواِج  في  أتذكُرِك 

الماء مع  يرقُص  البحُر  حيث 
الريح أسراَر  أعرُف  ال 

تتدحرُج الرمال  متاهاِت  ألن 
االنهار حدود  فوق 

العرباِت تغادُر  ياروحاً 
االضواء تحت  وتقُف 
شوارَعي  تغادَر  لن 

القمر وأفراُح  االبواِب  أضواُء 
..... الصباح  ونسيُم 

الشهور.. في  كالمواسم  الماضي  يأتي  لو 
بالذكريات،  الربيع  ألتى 

كالزهور! مبهجات 
المدى، على  ونثر 

الطيور!  من  الهاجرات  أغاريد 
القاتمات، بغيومه  الشتاء  ولروى 

الصدور! في  تضج  آمال 
كالصخور! يابسات  مشاعر  وكل 

الخريف، وألطاح 
عليائه، من 

شرود! كلمات  جفاف 
الشائكات، حروفها  وأطلق 

ُمرغمة!  
الحقيرة، النفايات  مسالك  تمأل 

القبور! ورائحة 
رماًل، للصيف  األفكار  وتصبح 

صخرا، للبحر  واألحالم 
لهموم، وا

موجة، بعد  موجة  تواجه 
البحور! أكتاف  على  سابحات 

المرافئ،  أسوار  عند  أني  غير 
السفر، أوراق  أثقال  أحمل 
الماضي، ذكريات  أعاني 

العبور! وآالم 

شعر: جاسم نعمة مصاول

انَتقم دون أن تشعر

النفط يتراجع بنسبة 2 بالمئة مع صعود 
الدولار ورفع الفائدة

و يزأر أمام الدولار بقوة.. أعلى مستوى في 6 أشهر اليور

قصائد من الديوان الثالث )ترسُمني لغزاً(

عادل عطية

معبد الملكة نفرتاري أو معبد »أبو سمبل« الصغير.

نقل معبد »أبو سمبل« الكبير.

لو يأيت المايض كالفصول... 

    عندما تبلُغ الشكوى حاجَز األلم، عندما 
يصبُح الَبوُح أثَقَل على الروِح من الكتمان، 
يغدو من الصعِب أو من شبِه المستحيِل علينا 
مُت  يوَمها، حطَّ حالي  ذلك  كان  ننِطق.  أن 
َن  أَتَمكَّ ألاّل  داخلي  في  االسطواناِت  َل  ُمَشّغِ
ذلك  الُمعتادة،  ِر  الَتَذمُّ اسطوانِة  تشغيِل  من 
رًة حتى أقصى حاّفاِت الملل.  أنها باتت ُمكرَّ
يَوَمئٍذ لم أستطع اختراَع َشكوى جديدًة لتَنَطلي 
على اآلخرين، على الشاِمتيَن و الُمسَتهزئيَن 
الذين كانوا ينتظروَن ُسقوطي. لم أُكن وقَتها 
إال َدّوامًة ضخمًة من الفشِل و األعذار، دّوامًة 
ثقيلًة َتمشي على قَدمين. َبقيُت رهينَة الَشكوى 
حتى َسِمعُت من إحدى َمعاِرفي عن “االنتقاِم 
اإليجابي” كنُت في تلك اللحظِة أريُد أن أنتقَم 
بشّدة، أن أنتقَم من الُظروف، من الدولِة و 
الحكومِة و الَضرائب، من شتاِء كندا و من 
َمواعِظهم  بَنصائحهم و  يُلقوَن  الذين  أولئَك 
على قاِرعِة َطريقي، كمن يقِذُف قطعًة نقديًة 
ٍل َعفيف. لطالَما َرغبُت باالنتقاِم  في يِد ُمتَسّوِ
اللَذيِذ من ُمَصّدِري الَشَفقة، من َعبيِد الماِل 
و الُسلطة. في الحقيقِة لم أُكن أريُد في تلك 
المرحلِة من حياتي سوى االنتقام، لكنني لم 
أُكن قد َسمعُت قط عن االنتقاِم اإليجابي. و 
الذي اتَّضَح لي عن طريِق البحِث و سؤاِل 
الُمثقَّفيَن و َذوي الخبرِة هو أنُه انتقاٌم مشروٌع 
لكنُه يكوُن بصيغٍة أكثَر ُهدوًئا، أكثَر اتِّزاًنا 
و َروية. بحيُث أنه ال يَتَطلَُّب القتَل أو َتدبيَر 
الكارما  قانوِن  َتجنيَد  ُن  َيَتَضمَّ الَمكيدات، ال 
لصالِحنا أو إعادَة حفِر الجرِح بنفِس الُعمِق 
في قلوبهم. إن االنتقاَم اإليجابي أسهُل من 
ذلك بكثير، أسهُل و أبَسُط من ارتداِد َسهِم 
االنتقاِم  أنواِع  أقوى  و  أفضُل  لكنُه  الَخيبة، 
على اإلطالق. إنه االنتقاُم بالصمِت و النجاح. 
ُف االنتقاُم اإليجابي بعدِم إبداِء أيِة  بحيُث يُعرَّ
رّدِة فعٍل تجاَه ما حدَث في الماضي، في ابتالِع 
كلماِت الَوعيِد و الُمضي ُقُدًما. ما يميُّز هذا 
النوَع من االنتقام هو أنه كسفينٍة َتنَتِشلُنا من 
دوِر الَضحية، بل إنُه أبَعُد ما يكوُن عن ذلك 
الَدور. فمن ينَتِقُم بالفعِل و الكالِم و الَتجريِح 
ُش المِتداٍد  ليس سوى َضحية، َضحيٌة تتعطَّ
في جرِحها، َضحيٌة تتوُق إلى تَسريِب َجرِحها 

إلى ذلك الجاني. كما أن الضحيَة التي تنَتِقُم 
ُل إلى جاٍن فتُساِهُم في َتكاثُِر نسِل الُجناِة  تتحوَّ
على هذه األرِض الطاهرة. هذا هو ما يفعلُه 
نَظري،  في  بُمتَِّبعيه.  المشروع”  “االنتقاُم 
َحضاري،  غير  و  ِبدائًيا  انتقاًما  يُعتَبُر  إنه 
َر كل إنساٍن في َجرِح َمن يكرُه بنفس  فلو فكَّ
لَت الدنيا إلى  الطريقِة التي َجرحُه بها لتحوَّ
َملك، فعنَدها سيكوُن  غابٍة دون أسد، دون 
أنفِسهم، و سيرَتِفُع  ُملوًكا في أعيُِن  الجميُع 
مما سيؤّدي  ُمريعة،  بطريقٍة  األنا  منسوُب 
السيادِة و  إلى اضِمحالِل َحضارِة  َتدريجًيا 
القيادة، و ليس هذا ما يُريدُه البَشر، ال سيما 

أنه سيسَتِمرُّ حتى انقراِض الَخليقة. 
يبقى االنتقاُم اإليجابي هو السبيُل األرقى و 
األسلَم، حيث َيستخدُم الَمرُء ِسالًحا فتّاًكا ضدَّ 
َغريمه، أال و هو ِسالُح التجاهل. يكفي أن 
ننَجح، يكفي أن نسَتِمرَّ في تحسيِن أنُفِسنا و 
تطويِر حياتنا حتى نعَتلي بُطموحنا فوق كل 
َسقف. يكفي أن نوِقَظ الوعي في أعماِقنا و 
باكتشاِف ذلك العالَِم الغريب، عالَِم  أن نبدأَ 
ُر فيها االلتفاَت  الذات. في اللحظِة التي نُّقّرِ
ألنُفِسنا و االنطالَق في طريِق نجاِحنا، سيعلَُم 
الجميُع أنهم ليسوا مَحطَّ اهتماِمنا، سيدِركوَن 
حقيقَة أنهم ال يستحّقوَن الِتفاتًة واحدًة منا و 

أنهم لم يكونوا يوًما محَوَر أكواننا. 
أن  اآلن  المقاَل  هذا  يقرأُ  من  أريُد من كل 
بَتطبيِق خّطِة  يبدأَ  يأُخَذ شهيًقا طوياًل و أن 
الهدَف  ذلك  رَت  تَذكَّ اإليجابي. هل  االنتقاِم 
إنه  نعم،  تحقيقه؟  في  َرغبَت  لطالَما  الذي 
تبتسُم و أنت تقرأُ  الذي جعلََك  الهدُف ذاتُه 
هذه الُجملة اآلن، أريدَك فقط أن تتخيَّله، أن 
تتخيََّل نفسَك الُمنهكَة بعد أن جَعلتُه حقيقة، 
َق حالوَة َجبِر االنتصار. ال  أريدَك أن تتذوَّ
ني ما هو ذلك الهَدُف الذي يحَتلُّ تفكيرَك  يُهمُّ
في هذه البُرهة، سواٌء أكاَن افتتاَح مشروعَك 
الخاص، أو نيَل الدرجاِت الُعليا في دراستك، 
أو الحصول على شهادِة الماجستير، أو حتى 
خسارَة بعِض الكيلوهات الزائدة من وزنك. 
ا، المهمُّ هو تحديدُه و عقُد  كل هذا ليس ُمهمًّ
العزِم على تحقيقه، هكذا ستنَتِقُم منهم دون 

أن تشعر، دوَن أن تُحاوَل.

  انخفضت أسعار النفط بنحو 2 بالمئة، 
الخميس، وسط قلق المتعاملين بشأن توقعات 
الطلب على الوقود بسبب ارتفاع الدوالر ومع 
رفع البنوك المركزية العالمية ألسعار الفائدة.

وقالت تينا تينغ، المحللة االقتصادية لدى 
النفط  »سي.إم.سي ماركتس«، إن سعر 
يتعرض لضغوط، إذ أثارت توجيهات مجلس 
االحتياطي الفيدرالي األميركي بشأن تشديد 
سياسته النقدية المخاوف مجددا بشأن النمو 
االقتصادي، مما رفع الدوالر ودفع أسعار 

السلع األولية إلى االنخفاض.
ويمكن أن يؤدي ارتفاع الدوالر إلى إضعاف 
الطلب على النفط ألنه يجعل السلعة أكثر 

تكلفة لمن يملكون عمالت أخرى.
أيام متتالية، هبطت  لثالثة  بعد ارتفاعها 

العقود اآلجلة لخام برنت 1.69 دوالر أو 2 بالمئة بحلول الساعة 
16:38 بتوقيت غرينتش إلى 81.01 دوالر للبرميل، بينما خسرت 
 75.51 إلى  بالمئة  1.77 دوالر أو 2.3  الخام األميركي  عقود 

دوالر للبرميل.
وقال رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي األميركي، جيروم بأول، 
األربعاء، إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة في العام المقبل، 

حتى مع انزالق االقتصاد نحو ركود محتمل.
ورفع كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي األوروبي أسعار الفائدة 

لمحاربة التضخم الخميس.

وفي الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تراجع استهالك الطاقة 
المصانع واستمرار تراجع مبيعات  إنتاج  تباطؤ  في نوفمبر مع 
التجزئة، في أسوأ بيانات خالل ستة أشهر، نتيجة ارتفاع حاالت 

اإلصابة بكوفيد19- وفرض قيود لمكافحة العدوى.
وتعرضت أسعار النفط لمزيد من الضغوط أيضا بعدما قالت شركة 
تي.سي إنرجي الكندية إنها بصدد استئناف العمليات في جزء من خط 
األنابيب كيستون، بعد أسبوع من تسرب أكثر من 14 ألف برميل 
من الخام في ريف كانساس مما أدى إلى إغالق األنبوب بالكامل.

وفي غضون ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط 
الخام األميركية ارتفعت بأكثر من عشرة ماليين برميل األسبوع 

  ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في ستة أشهر اليوم الخميس 
بعدما قالت رئيسة البنك المركزي األوروبي كريستين الجارد إن 
هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لكبح جماح التضخم، 

وذلك قبل أن ينخفض في تعامالت متقلبة.
ويأتي ذلك بعد يوم من إشارة مجلس االحتياطي االتحادي )البنك 

المركزي األمريكي( إلى زيادات أخرى في تكلفة اإلقتراض.
ورفع البنك المركزي األوروبي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على 
التوالي، وإن كان بمعدل أقل مما فرضه في آخر اجتماعين له، 
لكنه تعهد بمزيد من الرفع ووضع خططا لسحب السيولة النقدية 

من النظام المالي في إطار مكافحته للتضخم الجامح.
وقالت الجارد إن مخاطر التضخم المتصاعد ال تزال قائمة مما 

يتطلب مزيدا من التشديد النقدي.
وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى منذ التاسع من يونيو/ حزيران 
إلى  بالمئة   0.38 قبل أن ينخفض  الدوالر،  1.0737 مقابل  عند 

1.0642 مقابل الدوالر خالل تعامالت اليوم.
وصعد مؤشر الدوالر، الذي يقيس قيمة العملة األمريكية مقابل سلة 
من العمالت األخرى، بنسبة 0.70 بالمئة خالل تعامالت اليوم إلى 

104.37 نقطة.
وقلصت العملة األمريكية مكاسبها لفترة وجيزة اليوم بعد بيانات 
المتوقع في  أكثر من  التجزئة األمريكية  أظهرت تراجع مبيعات 

بينما بقي  السابق،  الثاني بعد ارتفاعها في الشهر  نوفمبر/تشرين 
عدد الفرص المتاحة في سوق العمل أقل من الباحثين عنها، وتراجع 

عدد طلبات إعانة البطالة األسبوع الماضي.

اليوم بعدما رفع بنك  الجنيه اإلسترليني خالل تعامالت  وهبط 
إلى  بالمئة وأشار  بالمئة من ثالثة   3.5 إلى  الفائدة  إنجلترا سعر 

احتمال رفعها مرة أخرى.
وانخفض الجنيه اإلسترليني في أحدث التعامالت 1.49 بالمئة إلى 

1.2243 مقابل الدوالر.
وتراجعت الكرونة النرويجية بعد أن رفع البنك المركزي النرويجي 
سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى أعلى مستوى في 13 عاما عند 
2.75 بالمئة اليوم الخميس، موافقا لتوقعات االقتصاديين الذين قالوا 
إن »من المرجح« أن يرفع البنك أسعار الفائدة مرة أخرى في الربع 
األول من عام 2023 مع استمرار مستوى التضخم فوق المستهدف.
وهبطت العملة النرويجية 1.07 بالمئة إلى 9.8570 مقابل الدوالر.
وانخفض الفرنك السويسري أيضا بعد أن قال رئيس البنك الوطني 
انتهاء  السابق ألوانه إعالن  السويسري توماس جوردان إن من 
الخطر بشأن ارتفاع التضخم، بعد أن رفع البنك المركزي أسعار 
الفائدة مجددا اليوم بواقع 50 نقطة أساس إلى واحد بالمئة ولمح 

إلى مزيد من الرفع.



  القرية الفرعونية
القرية الفرعونية من األماكن السياحية المفضلة لدى معظم العوائل 

المصرية والسياح األجانب أيضاً، تتضمن هذه القرية متحف حي 
كبير وواسع يحمل العديد من األماكن التي تتكلم عن تاريخ الحضارة 
المصرية، حيث تجعل كل من يزورها يستمتع بمعرفة تاريخ الفراعنة 

والحضارة المصرية بأكملها
ساهم الفنانين في عرض عروض تثقيفية مهمة تتحدث عن عدة مواقف 
وأحداث مهمة في العصر الفرعوني، تساهم هذه القرية بنقل كل من 
يزورها إلى الوراء في العصر الفرعوني، وما يميز هذه القرية عن 
باقي األماكن السياحية األخرى هو وجود مالهي لألطفال ومركز فني 

كبير باإلضافة إلى مراكز للتسوق ومطاعم
ماجيك جالكسي

ماجيك جالكسي من األماكن الترفيهية والسياحية المناسبة لجميع األعمار، 

وباألخص األطفال الذين أعمارهم تبلغ أثنى عشر سنة، حيث يوجد 
ألعاب مناسبة ألعمارهم كثيراً تقدر بمئة لعبة تقريباً، باإلضافة إلى 

أماكن مخصصة لألطفال بمختلف األعمار وحتى الرضع
أما بالنسبة إلى األب واألم فيوجد الكثير من المراكز للتسوق، حيث 
يقع ماجيك جالكسي في منطقة واسعة مخصصة للتسوق وهي ستي 
ستارز، وعنوان ماجيك جالكسي هو الطابق الرابع والخامس لستي 

ستارز، في مساكن المهندسين، مدينة النصر
يتميز مركز ماجيك جالكسي عن باقي األماكن الترفيهية األخرى هو 
الدخول المجاني، ويتم إعطاء األطفال كارت مشحون للعب، وعند 

انتهائه يمكن إعادة شحنه مرة أخرى.
األهرامات وأبو الهول

األهرامات وأبو الهول هو أكثر األماكن السياحية زيارة في مصر منذ عدة 

سنوات، فهو يعد مكاناً تاريخياً مهم جداً، ومناسب للعوائل ولكل الفئات 
األخرى، ومن المعروف أنه أحد العجائب السبعة في العالم، حيث يتطلع 

كل زائر في مصر إلى زيارة هذه األعجوبة العظيمة والتاريخ المهم
يوجد بجانب األهرامات تمثال أبو الهول الضخم جداً، يتم تنفيذه هذه 
األعجوبة بدقة فنية وحرفة عالية جداً، وباإلضافة إلى جمال منظرهم 
يوجد الكثير من األنشطة الترفيهية األخرى مثل ركوب الجمال والخيل، 
كما يوجد أيضاً داخل األهرامات حجرات أو ممرات ضيقة تحتوي 

على عدة كنوز وآثار
وتكون جدرانها مليئة بالكتابات والفرعونية المبهرة، وأيضاً يوجد 
قارب بجانب األهرامات يطلق عليه قارب شمس، يحتوي هذا القارب 
على أشياء فرعونية مصنوعة بشكل يدوي محترف، ومن خاللها 
يتم التعرف على الحضارة الفرعونية العظيمة وكيف عاش الفراعنة
حيث تستمتع كل العوائل والزوار أثناء تجولهم في المكان، كما 
يمكنهم بالتقاط الصور مع هذه األماكن التاريخية وشراء بعض التحف 
الصغيرة، أما بالنسبة إلى سعر بطاقات الدخول فهو مناسب جداً أو 

شبه مجاني، حيث ال يتجاوز الخمس جنيهات فقط.
حديقة األزهر

تناسب حديقة األزهر العوائل الذين يبحثون عن مساحات خضراء 
واسعة وهواء نقي، حيث تكون هذه الحديقة بعيدة عن ضوضاء وإزعاج 
المدينة، كما تكون مناسبة جداً لالسترخاء والهدوء، وهي عبارة عن 
تلة مليئة بالنخيل واألشجار واألزهار الملونة، باإلضافة إلى بحيرة 

ومطاعم ومالعب مخصصة لألطفال ونافورات عديدة
كما يمكن أن يتم إقامة حفالت مثل حفل عيد الميالد والمناسبات األخرى، 
وأيضا يوجد حفالت موسقيقة يتم إقامته في الحديقة كل يوم، عنوان 

الحديقة هو شارع صالح سالم، الدراسة في القاهرة القديمة، أما بالنسبة 
إلى سعر بطاقات الدخول فهو ال يتجاوز الخمس جنيهات.

مركز كيدزانيا
هذا المركز هو مكان ترفيهي سياحي وتعلمي في نفس الوقت، حيث 
يتم تصميمه خصيصاً لتشجيع األطفال على ممارسة وظيفة أحالمهم، 
من خالل اللعب، تعتبر هذه الطريقة هي األفضل لمعرفتهم بالحياة 
االجتماعية، وتساعدهم على التخلص من الشعور بالوحدة واالنعزال، 

وأيضاً يوجد عدة أماكن لتسوق والمطاعم لألهل
باإلضافة إلى مركز ترفيهي واسع يتضمن شوارع ومباني ومواصالت 
مخصصة لألطفال، أما بالنسبة إلى بطاقة الدخول فهي تكون مجانية 
لألشخاص الذين يقل سنهم عن السنتين، واألشخاص الذين يبلغون ثالث 
سنوات يبلغ سعر بطاقة دخولهم مئة جنيه، واألطفال الذين يتراوح سنهم 
من أربعة إلى أربعة عشر عاماً يكون سعر بطاقة دخولهم مئة وثالثون 

جنيه، وللبالغين خمسة وثمانون جنيه.
البحيرة المسحورة

تعتبر هذه البحيرة من األماكن السياحية التي تم اكتشافها حديثاً في 

مصر، لها منظر خالب وإطاللة ساحرة، السبب وراء تسمية هذه 
البحيرة المسحورة هو تغير لون المياه سبع مرات في اليوم، ويتغير 
لونها مع تغير شدة ضوء الشمس، كما يتم تسميتها ببحيرة البدو ألنهم 
يدخلون للسباحة بها ومن ثم يقومون برمي األحجار وتمنى األمنيات

باإلضافة إلى كونها مكان سياحي وترفيهي، تكون مياه هذه البحيرة 
مكونة من كمية كبيرة من المعادن، التي تساهم في عالج الكثير من 

المشاكل التي تصيب المفاصل، مثل الروماتيزم.
خليج فيورد طابا

هذا المكان هو عبارة عن بقعة مخصصة للغطس تتميز بمنظرها الجميل 
والخالب، يقع هذا الخليج على بعد خمسة عشر متراً عن جنوب طابا، 
يعتبر هذا المكان من أروع األماكن المخصصة للعوائل والسياح، حيث 
يمكنهم الخوص بشكل أمن ومحمي تماماً، يحتوي على كمية كبيرة من 

الشعاب المرجانية التي تعطي منظر طبيعي وخالب للمياه.
منطقة البلو هول

يرجع تاريخ وجود هذه المنطقة السياحية إلى سقوط شهاب في جنوب 
سيناء، يعتبر هذا المكان من أهم وأكبر األماكن السياحية التي تقع 
في مدينة دهب المصرية، سبب سقوط هذا الشهاب إلى ظهور بقعة 
زرقاء كبيرة، حيث أصبحت هذه البقعة من أهم األماكن السياحية في 
السنوات األخيرة، باإلضافة إلى ذلك تعتبر هذه المنطقة من أهم المناطق 

المخصصة للغوص في البحر األحمر.
رأس الشيطان

هذا المكان هو من أكثر األماكن السياحية والترفيهية الغير معروفة، 
وتتميز بالهدوء واألماكن المخصصة لالسترخاء، االسم األول لهذا 
المكان هو رأس الشطآن ولكن بسبب صعوبة نطق هذه الجملة على 
السائحين األجانب تم تغيره إلى رأس الشيطان، يضم هذا المكان عدة 
خيم وال يوجد فيها أي فنادق أو مكان آخر للنوم، مما يجعله تجربة 

فريدة من نوعها ومميزة
وتكون الخيم المخصصة للنوم مصنوعة من القش وجريد النخيل، وهناك 
نوع آخر يتم صنعه من الطوب المبني والمغطاة بجريد النخيل، تتضمن 
كل هذه الخيم مكيفات للهواء، ومن المميزات األخرى لهذا المكان هو 

الطعام البدوي الذي يتم تقديمه إلى الزوار
يستطيع زوار هذا المكان السياحي أن يستمتعون بالجلوس أمام البحر 
واالستماع بتجربة الغوص السطحي، باإلضافة إلى تجربة تسلق الجبال 
لألشخاص البالغين، حيث يضم هذا المكان تسع جبال مخصصة للتسلق 

والمغامرات، باإلضافة إلى جبل موسى وجبل سانت كاترين.
محمية وادي الجمال

محمية وادي الجمال من أهم وأجمل األماكن في مصر لها عدة قطاعات 
منها القطاعات البحرية والقطاعات البرية، وتعد هذه المحمية من أكثر 
المحميات طلباً في الرحالت البرية والبحرية بسبب جمالها وطبيعتها الخالبة
إليها الكثير من  وعلى الرغم من أن هذه المحمية معروفة ويذهب 
العوائل والسائحين إال أن عدد كبير من السائحين وحتى الساكنين في 
مصر ال يعرفوها وهذا جعلها من ضمن قائمة أجمل أماكن سياحية 

في مصر غير معروفة .
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 Les proverbes en français et arabe

موعد مباراة فرنسا واألرجنتين في نهائي كأس 
العالم 2022

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

غزل المحلة يرتقي للمركز الثاني بالدوري بالفوز 
على طالئع الجيش 3-2

    حصدت مصر المركز السابع في المشاركة األولى 
في بطولة العالم للكوارش التي أقميت في دولة الهند 

بمشاركة نحو 60 دولة.
االتحاد  لبيان  يمنى حسن طبقا  الالعبة  وفازت 
السابع خالل  بالمركز  بوكسينج،  للكيك  المصري 
 52 منافسات  في  للكوارش  العالم  بطولة  منافسات 
الفني  المدير  فنية ريهام مصطفى  قيادة  كجم تحت 

لرياضة الكوارش.
للكيك  وكان محمد صبيح رئيس االتحاد المصري 
بوكسينج أعلن ضم اللعبة ضمن لجانه ليتم تفعيلها 
في  كابتن ريهام مصطفى  تعيين  بشكل سريع مع 
منصب المدير الفني لرياضة الكوارش في االتحاد.

وتعد رياضة الكوارش من ضمن األلعاب القتالية ويسمح 

فيها بارتداء الحجاب خالل المنافسات في البطوالت 
الدولية كما أنها تبدأ من ميزان 48 كجم إلى 87 كجم 
ثم الوزن الثقيل فوق الـ100 كجم للرجال، ويبلغ مدة 
المباراة للفتيات 3 دقائق وللرجال 4 دقائق عبارة عن 
شوط واحد وفي حال التعادل يتم احتساب 2 دقيقة فقط 

تحت مسمى »جولد سكور«.
ويضم االتحاد المصري للكيك بوكسينج عددا من 
الرياضات ضمن لجانه من ضمنها السامبو والشوت 
بوكسينج والكوارش ورياضة الفنون القتالية المختلطة 
»MMA« وسط سعى دائما من جانب االتحاد للتطوير 
وتوسع قاعدة المشاركة األمر الذي يظهر جليا في تزايد 
كبير في أعداد الالعبين والالعبات المسجلين ضمن 

لجان االتحاد المصري للكيك بوكسينج.

لكرة  للفريق األول  الفني  الجهاز      أعلن 
لقدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو 
فيريرا، عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة 
باستاد  الجمعة-  لها غدا-  المقرر  البنك األهلي، 
لمسابقة  السابعة  الجولة  الدولي، في  القاهرة 

الدوري المصري الممتاز.
وشهدت القائمة عودة كل من المهاجم سيف الدين 
الجزيري و محمد اشرف “روقا”، وضمت القائمة 
كال من: حراسة المرمى: محمد عواد – محمد 
صبحي. وفي خط الدفاع : عمر جابر – محمد 
المجيد – مصطفى  الغني – حسام عبد  عبد 

الزناري – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح.
وفي خط الوسط : محمد أشرف “روقا” – عمرو 
السيسي – نبيل عماد دونجا – إمام عاشور – يوسف 
إبراهيم “اوباما” – سيد عبد هللا “نيمار”-محمود 

عبد الرازق “شيكاباال”- أحمد سيد “زيزو”.
أكينوال – يوسف  : سامسون  الهجوم  وفي خط 
أسامة نبيه – يوسف حسن – سيف الدين الجزيري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 14 نقطة، 
المركز  فيوتشر صاحب  األهداف عن  وبفارق 
يتواجد  بينما  النقاط،  الرصيد من  بنفس  الرابع 
البنك األهلي في المركز الـ 12 برصيد 6 نقاط .

    وأنهى منتخب فرنسا مغامرة المغرب في نصف 
نهائي كأس العالم، بالفوز عليه بهدفين دون رد، مساء 
األربعاء على ستاد البيت، وسجل هدفي المباراة، ثيو 

هيرنانديز وكولو مواني في الدقيقتين 5 و79.
وواصل المنتخب الفرنسي، حملة الدفاع عن اللقب، 
الثانية على التوالي،  ليتأهل للمباراة النهائية للمرة 
وسيواجه األرجنتين في المباراة النهائية على ستاد لوسيل.

أما المنتخب المغربي سيلعب ضد كرواتيا على الميدالية 
البرونزية، في تكرار لمواجهة الفريقين بالدور األول 
من النسخة الحالية، والتي انتهت بالتعادل السلبي في 

المجموعة السادسة.
ويأتي موعد مباراة فرنسا واألرجنتين في نهائي كأس 
العالم 2022، يوم األحد 18 ديسمبر القادم، على ملعب 

ستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.
وتنطلق صافرة المباراة، في تمام الساعة السادسة 

مساًء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساًء بتوقيت 
القاهرة، الرابعة مساًء بتوقيت المغرب، الثالثة مساًء 

بتوقيت جرينيتش العالمي.
ستُنقل مباراة فرنسا واألرجنتين في نهائي كأس العالم 
2022، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 إتش دي، 
وبي إن سبورتس ماكس 3 إتش دي، وكذلك قنوات 

الكأس إكسترا 1 و2 إتش دي.
ويُمكن مشاهدة مباراة فرنسا واألرجنتين بث مباشر 
في نهائي كأس العالم 2022 لحظة بلحظة ودون 
تقطيع، على تطبيق »تود«، وخدمة »بي إن كونكت«.

وأعلنت بي إن سبورتس نقل مباراة فرنسا واألرجنتين 
في نهائي كأس العالم قطر 2022، على القناة المفتوحة، 
وكذلك قناة الكأس إكسترا، كما حصلت الرياضية 
األرضية المغربية على حقوق نقل مباراتي نصف 

النهائي والنهائي.

    حقق فريق غزل المحلة فوزا مهما ومثيرا 
على ضيفه فريق طالئع الجيش، بثالثة أهداف 
مقابل هدفين هدف في المباراة التي أقيمت، عصر 
األربعاء، على ستاد غزل المحلة، وذلك في افتتاح 
منافسات األسبوع السابع من عمر مسابقة الدوري 

الممتاز لكرة القدم.
ففي الشوط األول احتسب حكم اللقاء محمد الغازي 
أول ضربة جزاء لفريق طالئع الجيش بهذا الموسم 
سجلها الالعب احمد سمير في أول عشر دقائق 
من عمر المباراة ليحرز أولى أهدافه مع فريقه 

بهذا الموسم.
وأضاف إسالم محارب الهدف الثاني لطالئع 
الجيش في الدقيقة 37 بتمريرة رائعة من زميله 
بالفريق احمد سمير، وبعدها قلص غزل المحلة 
الفارق بتسجيل العبه معاذ الحناوي هدفا قبل انتهاء 

الشوط األول بثواني.
وفى الشوط الثاني، تم طرد خالد سطوحي، العب 
طالئع الجيش، في الدقيقة 51 ليكمل الفريق المباراة 
بعشر العبين فقط وبعدها انتفض فريق “زعيم 

الفالحين” بتسجيله هدفين “ريمونتادا”، حيث أدرك 
التعادل في الدقيقة 70 عن طريق العبه “البديل” 
احمد الشيخ والذي أضاف بعد أربع دقائق الهدف 
الثاني له والثالث لفريقه لتنتهى المباراة بفوز مهم 

ومثير لغزل المحلة بنتيجة 3-2.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق “زعيم الفالحين” 
إلى 16 نقطة ليرتقى إلى المركز الثاني بجدول 
ترتيب المسابقة المحلية، فيما تجمد رصيد طالئع 

الجيش عند سبع نقاط في المركز العاشر.
ويتصدر جدول ترتيب المسابقة المحلية حتى 
اآلن األهلي برصيد 18 نقطة يليه غزل المحلة ثم 
الزمالك برصيد 14 نقطة وفيوتشر بنفس الرصيد.
ومن المقرر أن يواجه سيراميكا كليوباترا ضيفه 
أسوان واالتحاد السكندري ضيفه فاركو والداخلية 
ضيفه سموحة والمقاولون العرب ضيفه إنبى؛ وفى 
يوم الجمعة يلتقى اإلسماعيلي مع ضيفه بيراميدز 
وحرس الحدود مع ضيفه المصري البورسعيدي 
البنك األهلي واألهلي مع  والزمالك مع مضيفه 

ضيفه فيوتشر، وذلك في إطار األسبوع السابع.

أماكن سياحية للعوائل يف مصر .. 
مشهورة وأخرى جديدة مل تعرف بعد
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تحت السواهي دواهي
 Méfiez vous de l’eau dermonte

الغاية تبرر الوسيلة 
 La fin justifie les moyens

مصر تحصد المركز السابع في المشاركة األولى 
ببطولة العالم للكوارش

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة البنك 
األهلي غدا في الدوري الممتاز



     إن تنظيم كأس العالم في 
قطر، وبشهادة العديد من المحلّلين 
والمتابعين، كان مختلفاً عن العادة 
في تنظيم هذا الحدث الرياضي 
العالمي، بدءاً بالتحضير للمونديال 
الرياضية، وما  بإقامة المالعب 
صاحبه من تقليل من قدرة دولة قطر على النجاح في هذا التنظيم، ثم ما رافقه 
قبل موعد انطالق المباريات من قوانين تنظيمية، وما صاحبها من تقليل بقيمتها 
من لدن بعض الدول الغربية، ليُصاب العالم بعد ذلك بالذهول وهو يتابع الحدث 
بمواصفات تقنية وعلمية مبتكرة وجديدة، تضاهي أكثر الدول تقدماً في العالم، 
ثم يصاب العالم مرة ثانية بالذهول وهو يتابع حجم منسوب القيم الذي يتدفق 
في جنبات المالعب وأرضيتها، عندما شاهد الماليين عبر القنوات الفضائية 
سلوك الالعبين المغاربة بعد فوزهم الساحق على أكبر الفرق الرياضية العالمية.
    ومنها مظاهر السجود تعبيراً عن الفرح، حتى ُوصف المنتخب المغربي 
بمنتخب الساجدين الحامدين، ومنها مظاهر البر بالوالدين وخاصة األم التي 
نزلت إلى الملعب في لوحة إنسانية نادرة، لم يعتد جمهور الكرة على مشاهدة 
الطفل  المقابلة، ومشهد  نهاية  بعد  الملعب  داخل  والدته في  يفرح مع  العب 
ذلك من  المغربي.. وغير  المنتخب  والده حارس مرمى  يلعب مع  الصغير 
التي تعاني  الكثيرين، وخاصة األمم  التي ستظل راسخة في أذهان  المشاهد 
من هشاشة نظام األسرة ونقص حاد في القيم اإلنسانية السامية، على الرغم 

من أنها أمم تبدو مدافعة عن تلك القيم.
     ويبقى المشهد األكثر تأثيراً، وفي الوقت نفسه، هو ما أقلق الكثير من 
العالم اإلسالمي،  بها  التي ظهر  االلتحام والوحدة  ذلك  الغربية،  المجتمعات 
ورفع العلم الفلسطيني والدعاء والصالة والسجود والتضامن والتعاون، حيث 
ظهرت األمة اإلسالمية جسداً واحداً، وهذه المظاهر تمثل نصراً جديداً، ألنه 
تشخيص لحالة العرب اليوم، خاصة وأن بعض الالعبين في المنتخب المغربي 
المغرب  لبلدهم  لهم والء  ذلك  الغربية، مع  الدول  في  ولدوا وترعرعوا  قد 
ولقيمهم اإلسالمية، الشيء الذي يعني أن األمل في المستقبل وفي الشباب قائم 
وله مشروعية، في أن يحلم العرب بنهضة جديدة تتأسس على الهوية األصيلة، 

وعلى التسامح وقبول االختالف.
  ال أحد ينكر األداء المتميّز لفريق المنتخب المغربي، فقد ظهر بصورة مختلفة؛ 
ومنها سيادة روح الفريق وبروز العمل الجماعي، وهيمنة االنضباط الكامل، 
واحترام المدرب، والصبر والصمود والعزيمة، حتى انتزعوا النصر، وتغلّبوا 
المونديال،  على فرق رياضية عريقة لم تكن تظن أنها ستسقط وتُقصى من 
وهذا يعني أن الشعوب والدول تتغير، وأن المغرب الذي ظهر في المونديال 
يختلف عن المغرب القديم الذي اعتاد عليه الغرب، مثلما انتصر أيضاً فريق 
المملكة العربية السعودية، ومثلما انتصرت دولة قطر في تنظيم هذا الحدث 
العالمي، كل ذلك يؤكد أن المنطقة العربية اليوم تشهد تحوالت كبيرة، وهو 
ما جعل العالم اآلخر المتقدم يعبّر عن قلقه، فقد حاولت دول أوروبية ومنها 
ألمانيا فرض قيمها في البلد المضيف لهذه التظاهرة الكروية، حيث حاولت 
الترويج للمثلية والشذوذ وربطها بحقوق اإلنسان وباالنفتاح وحرية التعبير.. 
أن نشاهد مظاهر أخرى ال تنسجم مع قيم قطر  وقد كان من المرتقب أيضاً 
الدولة المضيفة، وقد تتناقض مع العقل والمنطق والعرف، مع العلم أن الذوق 
والقانون يقتضي أن تحترم الجموع المشاركة في المونديال قيم الدولة المضيفة، 
مثلما يخضع العرب في الدول الغربية لقوانين الغرب مهما كانت متناقضة مع 
قيمهم، فكذلك يجب أن يخضع الغرب لقيم المجمع العربي واإلسالمي، وهذا 

هو جوهر التسامح الحق، الذي يعني االحترام المتبادل. 

     لقد أظهرت هذه التظاهرة الرياضية، زيف كثير من الشعارات، إن الطرف 
اآلخر الغربي يحتفظ بإحساسه بالتوفق واالستعالء، وال يريد االعتراف بقيم 
إلى عهد  النجاح واالنتصار في حدث دولي كان  اآلخرين، ويستكثر عليهم 
قريب حكراً على العالم المتقدم، إن ردود فعل األوروبيين وهم يشاهدون فوز 
المغرب وتقدمه، تكشف عن كثير من التطرف والعنصرية، ومن ذلك انزعاج 
واضح في مالمح رئيس الفيفا عند إعالن نهاية مقابلة المغرب و البرتغال وتأهل 
المغرب، حيث عادًة ما يقوم رئيس الفيفا إنفانتينو بالتصفيق للمنتخب الفائز، 
لكنه تصرف بشكل مغاير مع المنتخب المغربي، المنتخب العربي واإلفريقي 

والمسلم والقادم من العالم الثالث.
العربي واإلسالمي، حاضرة بقوة في  للعالم  الغربي  إن أطروحة االستعمار 
مونديال قطر، وعلى الرغم من التقدم الهائل لدولة قطر في مجاالت علمية 
لجميع  المتميز  األداء  في  العربية  الرياضية  الفرق  وتقدم  وإنسانية،  وتقنية، 

العبيها، وأيضاً مستوى الوعي الحضاري عند الجمهور العربي، كل ذلك لم 
يشفع للعرب والمسلمين، في تعديل صورتهم التي يحملها عنهم الغرب، هذا 
الغرب الذي استكثر عليهم الفوز في مباراة الكرة بالمونديال، واستكثر عليهم 
ذلك االلتحام بين الجماهير عبر ربوع العالم اإلسالمي، إنها اإلسالموفوبيا التي 
تعصف بالغرب واليمين المتطرف في حكوماتها الذي يخشى المّد اإلسالمي 

وزعزعة هوية تلك المجتمعات.
   وتتأكد هذه الفوبيا عند الغرب من العرب والمسلمين، بشكل جلي في مباراة 
المغرب وفرنسا، وعلى رأسها أخطاء تحكيمية ومنها عدم منح ضربتي جزاء 
الموازين، وذلك بشهادة خبير في  أمام فرنسا كانت ربما ستغير  واضحتين 
التحكيم عبر قنواتbeinsport  وقناة أخرى إسبانية، فهل كان لحضور الرئيس 
الفرنسي ضمن الجمهور دور في التأثير على النتيجة؟ هناك عوامل أخرى 
أسهمت في فوز المنتخب الفرنسي وخروج المغرب، يصعب التحقق منها في 
غياب تصريحات مباشرة وصريحة، إال أن المؤكد هو وجود ضغط مورس على 
المنتخب المغربي، ومع أن نظرية المؤامرة تبدو أسهل طريق للتفسير، إال أن 
العقل يقتضي في النهاية االستفادة من الدروس، واالستعداد للمستقبل بما يليق 
من تكاثف الجهود ووحدة الصف والمزيد من التشبث بالهوية والقيم اإلنسانية 
الكونية، ومع أن المونديال مجرد حدث كروي، يدخل ضمن خانة الترفيه أو 
التسلية أو اللعب، إال أنه أصبح ديبلوماسية ناعمة قائمة بذاتها، وال يمكن إنكار 

آثار المونديال على البلد المضيف، والبلدان المشاركة في الحدث، والجمهور 
والالعبين، ورؤية السياسيين والمستثمرين وأهل الفكر والعلم والفن واإلبداع.. 
إن العالم العربي واإلسالمي قبل مونديال قطر ليس هو بعد المونديال؛ هناك 
الكثير من األشياء التي ستتّغير، وهناك أشياء بالفعل تغيّرت خالل المونديال.

العرب في صناعة  يشارك  العالمي،  الحدث  تاريخ هذا       ألول مرة في 
الحدث، وقد كانوا من قبل مجرد متابعين ومتفرجين، وهذه نقطة تحّول تبشر 
بالكثير من األمل في تحطيم الصورة السلبية التي يحملها اآلخر عن العرب، 
ويحملها العرب عن أنفسهم، على الرغم كل التحديات الجسيمة، وعلى رأسها 

اإلسالموفوبيا واليمين المتطرف والعنصرية واالستعالء الغربي.. 
ولعل من أجمل ما أختم به هذا المقال، هو ما كتبه المفكر المغربي الدكتور 
والتواصل  للثقافات  الروحي  البعد  في  المتخصص  الحراق،  التهامي  محمد 
والجماليات، من أجل التأمل واالعتبار، أحد عشر درسا من مشاركة المغرب 

في مونديال قطر:
-1 الثقة في الكفاءات الوطنية؛

-2  التعاون من أجل نجاح وطن ال من أجل إرضاء نرجسيات أشخاص؛ 
-3 الشخص المناسب في المكان المناسب؛ 

-4 اختيار األشخاص الجامعيين بين الكفاءة والوالء للوطن وعدم االقتصار 
على أحدهما؛ 

لغياب  والمغتنمين  الظالم  في  والمغتنين  والرويبضة  السماسرة  -5 محاربة 
الوضوح وخلط األوراق وتمييع المعايير؛ 

-6 الجمع بين اإليمان والعمل، بين النية والسعي، بين االعتزاز بالذات وامتالك 
القدرة على الفعل؛ 

-7 ال سبيل للتنمية والتطور والتوهج واالنخراط الفاعل في العصر إال باالستمداد 
من الوعي الوجداني الجماعي، وتخصيب ثقافة الذات، وتثمير الميراث االمشتََرك 
واالعتداد باالنتماء الروحي والحضاري، وتحويل الذاكرة القيمية الجماعية إلى 
حاضن روحي وثقافي لتوليد األمل والتحفيز على العمل وتوهيج اإليمان بالقدرة 

على التحدي والذهاب نحو أقصى مراقي اإلنجاز والنجاح؛ 
-8 عدم الفصل بين المجاالت من حيث روح البذل وقيم التضامن والتعاون 
واإليمان بالقدرة على الفعل وتسخير كل الطاقات من أجل الوطن ال من أجل 
بة لشروط النجاح المشترك  فئة أو عرٍق أو جماعة أو مصلحة ذاتية أنانية مخّرِ

بهذه الدرجة أو تلك؛ 
-9 ال سبيل لفصل األمة عن تاريخها ودينها وثقافتها وحضارتها وطموحاتها 
التاريخية الدفينة في الوحدة والتنمية وصناعة التاريخ و اإلسهام في صياغة 

الحضارة اإلنسانية؛ 
-10 الوطن ليس مجرد جغرافيا أو لون أو نشيد أو شعارات ...إلخ، إنه كل 
هذا وغيرُه، الوطُن يسكُن المواطَن قبل أن يسكَنه، إذ يحمل المواطُن وطَنه في 

وجدانه وخياله وإحساسه واسمه وذاكرته... حيثما حلَّ وارتحل؛ 
-11 النجاح يحقق اإلجماع على الناجح، ويحوله إلى قدوة، بشرط أن يكون 
النجاح واشجا بين أخالق العطاء وعطاء األخالق، وننقذه من آفات الغرور 

والتكبر وسطو التبني الحتكار ثمرات اإلنجاز المادية والمعنوية. 
أحد عشر درًسا، نستفيدها من النجاح الباهر للمغرب في مونديال قطر لكرة 
القدم، ويمكن، بل يجب، أن تكون سبيلنا لنجاحات أخرى في قطاعات التعليم 
إنها معالم ثورة وثروة  والصحة واإلعالم والسياسة واالقتصاد والفن...إلخ. 
بنفس مغاربي إفريقي عربي أمازيغي أصيل، عنوانه أن ال شيء مستحيال إذا 

آمنا بالعمل وعملنا بإيمان”.
انتهى كالم المفكر المغربي الدكتور محمد التهامي الحراق، والشك أن سيل 
الدروس سيتواصل بعد مونديال قطر، هناك حقاً المزيد من األمل، في غد أفضل.

  درجت عدة دول، وفي طليعتها الواليات المتحدة، 
كما درجت منظمات دولية، وفي طليعتها األمم المتحدة، 
على فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على دول ألسباب 
مختلفة، منها لمنعها من تطوير برامج نووية، أو بحجة 
رعاية اإلرهاب، أو الحتالل دولة أخرى، أو الي سبب أو 
حجة أخرى، والغاية من هذه العقوبات إرغام المسؤولين 

في الدولة المعاَقبة على تغيير سياستهم. 
ولكن هذه العقوبات، كما سنبين الحقا، لم تنجح في حمل 
الحكومات المعنية على تغيير سياساتها، بل كل ما نتج عنها 
هو خلق صعوبات اقتصادية ومالية لشعوب هذه الدول، 
بينما الحكام يستمرون في تمتعهم بالبحبوحة ورغد الحياة.
التي تعرضت  الدول  فيما يلي ، وباختصار كبير، أهم 
للعقوبات، وفق التسلسل الزمني لفرض هذه العقوبات.

-1  كوريا الشمالية
فرضت الواليات المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية 
في العام 1950 بعد أن قصفت هذه الدولة جارتها كوريا 
وتيرة  ازدادت  ثم  المتحدة،  الواليات  حليفة  الجنوبية 
العقوبات الستمرار كوريا الشمالية بتحدياتها لقرارات 
العقوبات حيث وصلت الواليات المتحدة الى اعتبارها 

دولة راعية لإلرهاب عام 1988. 
أيام الرئيس األميركي بيل كلينتون، تم تخفيف العقوبات 
بدأت اإلدارة  الشيء  حيث  الشمالية بعض  عن كوريا 
الدولة، ولكن بسبب  انفتاح على هذه  األميركية سياسة 
النووي  برنامجها  تطوير  في  األخيرة  هذه  استمرار 
وانسحابها من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، تم 
إعادة فرض العقوبات عليها مع إضافة عقوبات تصعيدية 
في مجاالت التجارة والعمليات المالية والمصرفية والسفر، 
كل ذلك في سبيل حمل هذه الدولة على تغيير سياستها، 
ولكن بالرغم من هذه العقوبات التي أدت الى عزلة كبيرة 
لكوريا الشمالية وصعوبات جمة لشعبها، فإن هذه الدولة 
بل  العقوبات،  باإلستمرار في سياساتها رغم  تكتف  لم 
زادت من تحدياتها للواليات المتحدة وللمجتمع الدولي 
عبر القيام بتجارب نووية متتالية، وقد ضربت عرض 
الحائط بالعقوبات المفروضة عليها في سبيل المضي في 

طريق تحقيق طموحاتها النووية.
-2 إيران

بدأت الواليات المتحدة بفرض عقوبات على إيران عام 
1979 عندما قام طالب إيرانيون باحتالل السفارة األميركية 
في طهران واحتجاز رهائن بعد تأسيس الدولة اإلسالمية، 

ثم زادت وتيرة العقوبات األميركية العتبار إيران دولة 
تدعم اإلرهاب في خالل ثمانينيات القرن الماضي. وعندما 
بدأت إيران بتخصيب اليورانيوم، فرض عليها مجلس 
األمن التابع لألمم المتحدة عقوبات على اإلستثمارات في 
مجال البترول ومشتقاته، والعمليات المصرفية والتأمين، 
ومجاالت اقتصادية اخرى، في الوقت الذي كانت تدعي 
فيه إيران أن برنامجها النووي هو لغايات سلمية بحتة.

ونتيجة لتوقيع اإلتفاق النووي الذي كان من شأنه وضع 
في  العقوبات  معظم  ُرفعت  اليورانيوم،  لتخصيب  حد 
مطلع عام 2016، ولكن بعد سنتين من ذلك، قرر الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، بصورة أحادية، سحب الواليات 
من هذا اإلتفاق وإعادة فرض العقوبات على إيران مع 

إضافة عقوبات جديدة بصورة تصاعدية.
هذه العقوبات أضرت كثيرا باإلقتصاد اإليراني، ولكن 
إيران لم تغير سياستها النووية نتيجة للعقوبات، بل سبق 
لها أن وافقت في العام 2015 على  وضع حد للتخصيب 
تطبيقا لإلتفاق النووي وليس رضوخا للعقوبات. وما نشاهده 
اآلن من صعوبات في طريق مفاوضات العودة الى هذا 
اليورانيوم، جعل  بتخصيب  إيران  واستمرار  اإلتفاق، 
كثيرين يعتقدون أن إيران لن تعود الى اإلتفاق وستستمر 
بالتخصيب وصوال الى تحقيق أهدافها بأن تصبح دولة 
نووية، غير سائلة عن العقوبات، على غرار ما فعلته 

كوريا الشمالية منذ عقدين من الزمن.
-3 العراق

 ،1990 في منتصف عام  للكويت  العراق  اجتياح  بعد 
فرض مجلس األمن عقوبات مالية وحظرا تجاريا على 
العراق، وقد كانت الغاية من هذه العقوبات إرغام الرئيس 
العراقي صدام حسين على اإلنسحاب من الكويت، ودفع 
تعويضات عن الخسائر التي سببها هذا اإلجتياح، والتخلي 
عن أسلحة الدمار الشامل الذي كان العراق متهما بحيازتها. 
ليس خافيا على أحد أن اإلنسحاب العراقي من الكويت 
الواليات  أن شنت  بعد  بل  للعقوبات،  نتيجة  لم يحصل 
الرئيس  بموجبها  أجبرت  العراق  على  حربا  المتحدة 
العراقي على اإلنسحاب، ولكن الواليات المتحدة بعد ذلك 
فرضت على العراق عقوبات قاسية للغاية سواء في ما 
يتعلق باستيراد المواد الغذائية أو بتصدير النفط وغير 
ذلك، من أجل إرغام العراق على تغيير سياسته خاصة 
فيما يتعلق بعالقة الدولة العراقية مع األكراد، ولكن لم 
تنفع تلك العقوبات في تغيير السياسة العراقية، ولم يسقط 

صدام حسين إال بعد ما عرف ب “حرب الخليج الثانية” 
حيث شنت الواليات المتحدة حربا جديدة على العراق 

عام 2003 واحتلت العاصمة بغداد. 
األمم  وال  المتحدة  الواليات  تتمكن  لم  أخرى،  بعبارة 
المتحدة من إرغام العراق على تغيير سياسته ومواقفه 
عبر تطبيق نظام قاس من العقوبات، ولكن فقط عبر شن 

حرب شاملة على هذا البلد.
-4 سوريا

في شهر آذار/مارس من العام 2011 بدأت تحركات في 
الشارع السوري تطورت الى مطالبات بتغيير النظام، 
وقد جوبهت هذه التحركات بالقمع الشديد من قبل الحكومة 
وكندا  المتحدة  والواليات  األوروبي  اإلتحاد  جعل  ما 
تفرض  العربية  الدول  وجامعة  وسويسرا  وأوستراليا 
عقوبات اقتصادية وقيودا على سوريا لحملها على تغيير 
أنه  الشارع، علما  التحركات في  القمعية تجاه  سياستها 
سبق للرئيس األميركي جورج بوش اإلبن أن فرض في 
إياه  النظام السوري، متهما  2004 عقوبات على  العام 
لبنان  السيطرة على  في  برعاية اإلرهاب واإلستمرار 

وأمور أخرى.
العقوبات والقيود الدولية طالت أيضا الرئيس بشار األسد 
وعددا غير قليل من معاونيه، علما أن مجلس األمن لم 
يتمكن من فرض أية عقوبات على سوريا بسبب الفيتو 

الذي مارسته كل من روسيا والصين. 
وقد حاولت ادارة الرئيس األميركي باراك أوباما تشجيع 
الثوار في سوريا على اإلطاحة بنظام الرئيس األسد عبر 
التي  القاسية  العقوبات  الى  باإلضافة  بالسالح  دعمهم 
فرضتها على الحكومة السورية والرئيس األسد. معروف 
أن حملة العقوبات القاسية التي بدأها الرئيس أوباما عام 
الرئيس األسد ما  أن  إذ  نتيجة  أية  الى  لم تصل   2011
زال على رأس الدولة بعد أحد عشرة عاما من بداية هذه 
العقوبات، وحكومته ما زالت تتبع السياسة نفسها، رغم 

العقوبات والقيود الدولية المفروضة عليها.
-5 روسيا

تخضع روسيا حاليا لنظام من العقوبات مفروض عليها 
من قبل الواليات المتحدة واإلتحاد األوروبي وحلف شمال 
األطلسي ومجموعة الدول السبع، وتعتبر هذه العقوبات 
من أقسى ما تم فرضه على أية دولة، وقد فرضت هذه 
الرابع  أثر اجتياح روسيا ألوكرانيا في  العقوبات على 
والعشرين من شهر شباط/فبراير من هذا العام، وتصاعدت 

وتيرتها لتشمل عقوبات إضافية على أشخاص وشركات 
قريبة من الرئيس بوتين، وكل ذلك في سبيل حمل روسيا 
على وقف حربها على أوكرانيا واإلنسحاب منها. ولكن 
القاسية جدا،  والقيود  العقوبات  هذه  بالرغم من جميع 
ما نراه هو ليس فقط استمرار روسيا في عدوانها على 
أوكرانيا، بل أيضا قصف المدن اآلهلة بالسكان، وتدمير 
البنى التحتية خاصة معامل توليد الكهرباء ونحن اآلن 
على أبواب فصل الشتاء وما يرافقه من برد قارس وحاجة 

للطاقة في سبيل التتدفئة.
التي  الدولية  العقوبات  المختصرة عن  األمثلة  من هذه 
تُفرض على بعض الدول، من الواضح أن هذه العقوبات 
الى  تؤدي  وهي  تفرضها،  التي  للدول  نفعا  تجدي  ال 
المستهدفة من  الدول  لشعوب  كبرى  أضرار وخسائر 
تلك العقوبات دون تحقيق األهداف المرسومة لها، على 
غرار ما شاهدناه في حينه في العراق من زيادة كبرى 
في الوفيات، وخاصة وفيات األطفال، نتيجة للقيود التي 
كانت مفروضة على استيراد المواد الغذائية. ونظرا لعلم 
الدول، من التجارب السابقة، بعدم جدوى تلك العقوبات 
لماذا اإلستمرار في فرضها  المعاقبة،  الحكومات  على 

وزيادة وتيرتها في كثير من األحيان؟
ال شك أن أحد األسباب الذي يحمل دوال مثل الواليات 
المتحدة على فرض عقوبات على أخصامها هو شعورها 
قبل  مقبولة من  نشاطات غير  تجاه  التحرك  بضرورة 
نفسها مضطرة  تجد  الدول، ولذلك فهي  حكومات هذه 
الحكومات،  تجاه هذه  اتخاذ موقف علني وواضح  الى 
أمام  التحرك  بعدم  اتهامها  سواء ألسباب مبدئية خشية 
أعمال ونشاطات غير مقبولة، أو أيضا كي ال تتهم بغض 
النظر أو حتى التواطؤ والمشاركة في مثل هذه األعمال.

ولكن هنالك سبب أهم من ذلك وهو أن الدولة التي تفرض 
الدولة  التردي اإلقتصادي في  أن يؤدي  تأمل  عقوبات 
المعاقبة الى تحركات من قبل الشعب ضد حكومته أو 
الى ثورة تطيح بالمسؤولين، وهذا ما كانت تأمله الواليات 
المتحدة والدول الغربية من عقوباتها القاسية على روسيا 
وعلى الدول األخرى المذكورة أعاله. إال  أن شيئا من 
ذلك لم يحصل وهذا ما يثبت نظرية عدم جدوى العقوبات 
العقوبات  تبقى  ما، ولكن  دولة  لتغيير سياسة ومواقف 
نافعة فقط عندما تطال أفرادا، إذ تعرقل هذه العقوبات 

تحركاتهم الدولية ومصالحهم المالية.

قّصة تسجيل أغنية في اإلذاعة 
اللبنانية سنة ١٩٥٨ 

العقوبات الدولية، إجراءات غير مجدية

  : سلاموفوبيا 

إ

مونديال قطر وال�
ما بعد الكرة

ناسا: تسرب غامض من مركبة فضاء يلغي عملية سير في المحطة الدولية

الُمَثقَّف الَعربّي:بقلم: د. خالد التوزاني 

بقلم:  
بشــير القــّزي

  في مطلع عمري وإذ كنت على مقاعد الدراسة ، كانت العادة 
ونيل  العلمي  التحصيل  إلى  للسعي  أوالدهم  األهُل على  يلُجَّ  أن 
الشهادات، ألّن الَفاَلَح مضموٌن لخّريجي الجامعات! والكفاءة تنمو 
أيضاً مع سنّي الخبرة وتؤّهل أصحابها العتالء المناصب المهّمة 

التي تعود بمردود مهّم على الذين يتبوأونها!
إاّل أن الشهادات وسني الخبرة، في بلداٍن كبلدنا لبنان، لم تكن كافية 
للحصول على المركز، ما لم تكن مقرونة بما نُسّميه “الواسطة”، 
وهي الدعم الذي يؤّمنه أحد أصحاب النفوذ للُمتقدم، أكان الداعُم 

سياسّي االرتباط أم إدارّي السلطة!
لة موجودة في الكثير من األقطار،  قد نجد العديد من هذه الحوافز المؤّهِ
إاّل أن ما يتميّز به لبنان يفوق بأهّميته كّل الشهادات والخبرات، أال 
وهو شهادة االنتماء الطائفي الذي يتقارن مع هويّة الفرد، والذي 
تتقّدم أولويّتُه على مجمل الكفاءات المطلوبة! واالنتماء الطائفي 
ال يعني االلتزام الديني، وقد يكون االنسان بعيداً عن دينه، إاّل ان 

تصنيف دينه على هويته يحمي حقوقه )وقد يضّر بها أحياناً(.
في الماضي كان االنتقاء الطائفي يقتصر على عدًّة مراكز سلطويّة، 
إاّل ان الزمن لعب دوراً في توسيع النطاق على مجمل المراكز 
وحال دون إعطاء األفضلية لذوي الكفاءة، وأصبح االنتقاُء يعتمد 

على المذهب الديني الُمسّجل على الهويّة الرسميّة!
َي بثورة ١٩٥٨ بدأ تطبيق  قاعدة ٦ x ٦ ُمكّرر على  بعد ما ُسّمِ
المراكز الحكومية ، وذلك بإناطة كّل وظيفة تابعة للدولة بمذهب 
ديني معيّن! بين هذه التعيينات تّم إنهاء عقد مدير اإلذاعة اللبنانيّة، 
الذي كان في ُعهدة حليم الرومي ، وتّم تعيين بديٍل له مسّجل حسب 

السجالت الرسمية تحت المذهب الديني المطلوب!
في تلك األيام، كان األستاذ إميل ديب أحد الملّحنين الُمعتمدين في 
اإلذاعة اللبنانية، وكان يواظب على إنتاج األغاني واأللحان بشكٍل 
منتظم! في يوٍم من األيام، كان األستاذ ديب متواجداً في االستوديو 
يُشرُف على تسجيل أغنيٍة من ألحانه ومن كلمات الشاعر الداموري 
جورج غريّب، وكانت تُنِشدها فتاة تتمتّع بصوٍت أّخاذ، الى جانب 
البرازيل من  في  ُولدت  وقد  متكامل وجميل،  بمظهر  احتفاظها 
أبوين من أصول لبنانية ! لَمَح األستاذ ديب أن الضوَء األحمر تّمت 
إضاءته، وذلك يعني الطلب من اإلدارة التوّقف عن التسجيل! وإذ 
كان التسجيل وصل الى منتصف األغنية، سأل: “هل نُكمل التسجيل 
الفوري عن  بالتوّقف  بالطلب  ونتوقف بعد ذلك؟” كانت اإلجابة 
تكملة التسجيل! تعّجب األستاذ إميل ديب من هذه البادرة المفاجئة 
، وقد كانت القطعة قد القت موافقة أعضاء اللجنة المشرفة كافة، 

حتى ان أحدهم كتب عبارة إعجاب بيده: “فوق المستوى!”
دخل األستاذ إميل مكتب مدير اإلذاعة الجديد، وكانت المّرة األولى 
التي يلتقيه بها! كان أسمر السحنة، معتدل البنية، أسود الشعر، يُحّدق 
ِه! كان  بعينّي الذي يودُّ أن يُبسط سيطرته على مركٍز استلمه لتّوِ
األستاذ عبد الجليل وهبه، وهو شاعر معروف، جالساً على إحدى 
الكنبات الجلدية السوداء مقابل المكتب الخشبي الذي يجلس وراءه 
اللون  الحائط وراءه مكتبة من نفس  تُغّطي  بينما  الجديد،  المدير 
الخشبي، وتحوي العديد من كتب الدواوين واسطوانات التسجيل.

وإذ كان يعقُد حاجبيه، سأل المدير الجديد بنبرِة السائل وهو يُوّجه 
أجابه  الكلمات ؟”  أنت من كتب  إميل: “هل  إلى األستاذ  كالمه 
األستاذ إميل:” ال! أنا من قام بكتابة اللحن، أّما من كتب الكلمات 
فهو األستاذ جورج غريّب!” قال له المدير: أعطني الكلمات!” وإذ 
كان نّص الكلمات بيده، قام بتسليمه الورقة. وكانت األغنية كالتالي:

أمسيات
سكــراٌت للُمحــــاِل      ساهراٌت في خيالي
عـــلّلتني باألمــاني      في مجاالِت الجماِل
إّنها في روِض حّبي     أمسياٌت للظـــــالِل
ِدنُّها من غير خمـٍر      وأنا عـــفُّ السؤاِل

فليكن يا دهُر سجٌن      وقيــــوٌد وليــــــالي     
غامت الرؤيا بعيني     عند أعطاِف الزواِل
إّنني أحببــُت وهماً      هاَم في دنيا الخيــاِل
ال تلمــني يا زماني      ففؤادي في اشتعـاِل
يا حبيبي ال تدعني       أبتني فوق الرمــاِل

األستاذ جورج غريّب

المدير  أخذ  الشعر،  قراءة  فّن  بعيٍد عن  وبإلقاٍء  بصوٍت خشبي، 
يقرأ كلمات األبيات الثالثة األولى من القصيدة، ثّم عّقب مستهزئاً: 

“أهذا يُعدُّ شعراً ؟” 
قراءة  أُعيَد  أن  الكريم  أستاذَي  يا  لي  إسمح  إميل:  األستاذ  أجابه 
النص، وأخذ يقرأُه بحسب أصول قراءة الشعر، وبدا النصُّ جمياًل 

وذا رونق بديع! 
بعد قراءة بضعة أبيات، قاطع المدير األستاذ إميل سائاًل: “أهكذا 
يُقرأُ النّص؟” أجابه األستاذ إميل قائاًل: نعم! وقد ذّكرَتني يا سعادة 

المدير بما حدث في إحدى قرى الجبل، واسترسل قائاًل:
العلمي  التحصيل  بقصد  الخارج  الى  ابنهما  والدان  أوفد  ان  بعد 
للتخّرج بشهادات عالية، وصلت برقيّة من االبن. قرأها الوالد، ثمَّ 
استشاط غضباً وتوّجه نحو زوجته سائاًل: “أيُرسُل لنا ابننا أوامَر 
بعد أن زّودناه بمّدخراتنا كافة وقمنا ببيع البقرة الحلوب كي نؤّمن 
له مصاريف دراسته في الخارج؟” أجابته زوجته: “ماذا قال لك”؟ 
قال بصوٍت آمر : “أبي… أرسل دراهم!” طلبت منه قراءة البرقيّة، 

ااّل ان الزوج قال:” أنت ال تُحسنين القراءة مثلي!” 
بعد فترة قصيرة من ذلك وبعد ان الحظت الغيظ الذي ألّم بزوجها، 
رضَي الزوج بتسليمها البرقيّة، وقامت بقراءتها أمامه بصوت دلوع 

ولطيف: أب—ي! أرس—-ل داراه—م
لم يكتب هكذا في برقيّته منذ  لَم  انفرجت اساريره:”  أجابها وقد 

البداية؟”
في تلك اللحظة، وإذ كان األستاذ عبد الجليل وهبه واقفاً أمام مقعده، 

أخذ يَقهقه بصوٍت عاٍل وارتمى على الكنبة من كثرة الضحك!
بعد ذلك توّجه األستاذ إميل نحو المدير وقال له: بعد كّل هذه الجهود 

سألغي تسجيل األغنية وسأتوقف عن تسجيل أية أغنية الحقاً!
خرج األستاذ إميل ديب من المكتب والمدير يناديه للعودة…

)وللقّصِة تكملة(

  ألغت وكالة الفضاء األمريكية 
الفضاء  في  سير  عملية  )ناسا(، 
كانت مقررة في أعقاب اكتشاف 
فضائية  مركبة  من  مادة  تسرب 
راسية في محطة الفضاء الدولية.
وقالت “ناسا” إن رائدي الفضاء 
بروكوبيف  سيرجي  الروسيين 

الفضاء  بيتلين، ورواد  وديمتري 
الفضائية،  المحطة  في  اآلخرين 

ليسوا في خطر.
قد  الروسيان  الفضاء  رائدا  كان 
وخفضا  الفضاء  مالبس  ارتديا 
ضغط قفل الهواء، استعدادا للسير 
ساعات  سبع  لمدة  لفضاء  ا في 

بث  في  التسرب  تم رصد  عندما 
فيديو مباشر.

وقالت “ناسا” إن الفرق األرضية 
الحظت “تسربا كبيرا لمادة غير 
ء  لفضا ا مركبة  من  معروفة” 
الراسية   ”-22 إس  إم  “سويوز 
محطة  على  راسفيت  وحدة  في 

الفضاء الدولية.
يشار إلى أن موسكو قيمت طبيعة 
السائل والتأثيرات المحتملة على 
سالمة مركبة “سويوز” الفضائية، 
التي حملت بروكوبيف وبيتلين ورائد 
الفضاء في وكالة ناسا فرانك روبيو 
إلى الفضاء في سبتمبر الماضي.
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بقلم / مسعود معلوف
سفير متقاعد



L’ancien ministre des Finances de l’Ontario Charles 
Sousa a aisément remporté l’élection partielle dans 
Mississauga-Lakeshore, lundi soir, conservant ainsi 

ce comté dans le giron libéral.
L’élection partielle représentait le premier test pour les 
libéraux de Justin Trudeau et les conservateurs de Pierre 
Poilievre depuis l’accession de ce dernier à la tête du parti.
Selon les résultats préliminaires, M. Sousa devançait lar-

gement ses adversaires en obtenant 12 194 voix, soit 51,2 
% des suffrages, contre 37,3 % pour le candidat conserva-
teur Ron Chhinzer. Le NPD occupait la troisième marche 
du podium loin derrière avec à peine 4,9 % des voix.
Au total, 40 candidats tentaient de se faire élire lundi soir, 
dont 34 indépendants, dont la plupart se sont contentés 
des miettes, n’obtenant à peine 10 voix.
Le taux de participation était de 26,48 %.
L’élection de lundi soir ne changera donc pas l’équilibre 
des forces à la Chambre des communes, où les libéraux 
demeurent minoritaires, mais sont assurés de garder le 
pouvoir grâce à l’appui du NPD.
«Ce soir, les électeurs de Mississauga-Lakeshore ont rejeté 
les politiques irréfléchies des troupes conservatrices de 
Pierre Poilievre et ont choisi d’aller de l’avant avec Justin 
Trudeau et le plan positif  de notre équipe libérale visant 
à rendre la vie plus abordable et à bâtir une économie cen-
trée sur le bien-être des Canadiens», a indiqué par com-
muniqué Azam Ishmael, directeur national du PLC.
Considérée comme un bastion libéral, la circonscription 
de Mississauga-Lakeshore avait cependant basculé dans 
le camp conservateur le temps d’un mandat sous Stephen 
Harper, entre 2011 et 2015.
En 2021, elle avait été remportée par le libéral Sven Spen-
gemann qui avait obtenu 44,9 % des voix, contre 38,7 % 
pour le conservateur Michael Rass.

Une centaine de membres du réseau de 
l’éducation ont manifesté devant les 
bureaux du premier ministre François 

Legault, mercredi matin, à Québec.
Lampes de poches en main, des enseignants, des 
membres du personnel de soutien et des pro-
fessionnels affiliés à la Centrale des syndicats 
du Québec (CSQ) ont formé une chaîne devant 
l’édifice Honoré-Mercier pour envoyer un mes-
sage clair au gouvernement.
«On a besoin d’une lueur d’espoir. Les gens 
dans le réseau sont exténués depuis des années, 
subissent beaucoup de compressions [...] c’est 
le temps de poser des gestes concrets pour ces 
gens-là. Ils ont besoin de valorisation, ils ont 
besoin de conditions de travail gagnantes pour 
pouvoir effectuer leur travail au quotidien», 
indique le président de la Fédération du personnel de soutien 
scolaire, Éric Pronovost.
La présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, doit pré-
senter la réponse du gouvernement aux demandes syndicales 
déposées en octobre dernier. 
«Le message qu’on veut envoyer c’est que demain on a besoin 
de signes positifs, on a besoin de pouvoir dire à nos ensei-
gnants: on est dans une réelle négociation et contrairement au 
passé, ce ne sera pas une négociation où on va traîner pendant 
70 rencontres avant que des mandats clairs soient donnés», 
soutient la présidente de la Fédération des syndicats de l’ensei-
gnement, Josée Scalabrini.

Les syndiqués réclament notamment une plus grande valo-
risation de leur travail et de meilleures conditions afin de 
contrer la pénurie de main-d’œuvre. 
«Chez les professionnels on a plus de 500 postes vacants 
actuellement, donc les conditions salariales sont un morceau 
important, mais les conditions de travail en général sont aussi 
importantes», mentionne le président de la Fédération des 
professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec, 
Jacques Landry.
Les négociations devraient débuter en janvier prochain. Les 
syndiqués souhaitent que la prochaine convention collective 
soit signée avant la rentrée scolaire de septembre 2023.

Québec solidaire (QS) a réclamé mercredi un moratoire 
sur les claims miniers près des lieux de villégiature et 
des municipalités, dénonçant le «bar ouvert» qu’est 

devenu le sous-sol pour les minières. 
«Ce n’est pas normal que les compagnies minières soient 
maîtres du territoire, peu importe la volonté des citoyens ou 
leurs élus. C’est une vision d’un autre siècle et il faut que ça 
change», a indiqué Alejandra Zaga Mendez, responsable soli-
daire en matière d’environnement dans un communiqué. 
«Ça fait des années que les villes et les MRC se mobilisent 
pour mettre un frein au Far West des claims miniers, mais le 
gouvernement les ignore et déroule le tapis rouge aux entre-
prises minières», a ajouté la députée solidaire. 
La formation politique de gauche profite de la tenue de la 
COP15 pour souligner le leadership des municipalités en 
matière de protection de la biodiversité, un engagement muni-
cipal qui contraste avec l’inaction du gouvernement Legault. 
«Ça fait longtemps qu’on a compris à Québec solidaire que de 
mettre les villes au cœur de notre stratégie de protection de la 
nature est un gage de réussite!» a affirmé Étienne Grandmont, 
responsable solidaire en matière d’affaires municipales. 

QS estime que la CAQ doit répondre aux demandes des villes, 
en réformant la Loi sur l’expropriation pour leur permettre la 
création d’espaces verts et la protection des espaces naturels. 
«Dans les villes et les villages du Québec, il y a une nouvelle 
génération d’élus qui mène la charge pour le climat et pour la 
protection de la biodiversité, la CAQ devrait s’en inspirer», a 
ajouté M. Grandmont.

On Sunday, December 11, 2022, Hakim, the Egyptian 
singer behind the pop songs “Ah Ya Alby” and “Wala 
Wahed”, graced us with his presence on the Olympia 

stage. Before the latter appeared, the crowd had the chance to 
dance to upbeat Arabic songs played by DJ Tito, for whom you 
can find the recording of  his part on YouTube. By around 9pm, 
Hakim’s band came on stage and started playing music, which 
made the whole crowd scream at the top of  their lungs. A couple 
of  minutes later, Hakim emerged on the scene, and the applauds 
got louder. I was aware of  Hakim’s music and popularity in 
Egypt, but I only knew a handful of  songs. It was a pleasant 
surprise to see a big Middle Eastern community come together 
to sing to every word and dance to fun songs. Strangers – people 
from all ages – would greet each other as if  they were family 
members and would dance together as small groups. The Olym-
pia’s balconies were full, as well as the floor section. People who 
had seats upstairs would go downstairs from time to time and 
dance with their friends. It was like attending a huge Egyptian 
party! Hakim thus succeeded in lighting up the ambiance with 
his witty personality and his powerful voice. Everyone was sin-
ging and dancing from the beginning of  the show until its end. 
There wasn’t one single down time and that impressed me: the 
Lion of  Egypt was able to captivate the crowd for two hours. 
Very few performers can do so. Moreover, what I really apprecia-
ted is that he also celebrated the members of  his band’s talents. 
For example, at some point during the show, he brought one of 
the members to the front to play the darbuka and that part was a 
show on its own. Needless to say, Hakim’s performance was spec-
tacular, and the singer triumphed in bringing people together, 
leaving them with a memorable night in their hearts. 

Les citoyens de L’Ancienne-Lorette 
renoueront avec les hausses de taxes en 

2023. Limitée à 2 % pour le secteur résiden-
tiel, elle sera toutefois beaucoup plus salée 
pour les commerçants, jusqu’à 5 %. 
Après un gel en 2021 et une baisse de la 
facture de taxes de 2,5 % en 2022, les pro-
priétaires de maisons et condos doivent 
s’attendre à recevoir une facture plus élevée 
dans les prochains mois. 
Pour une résidence moyenne d’une valeur 
de 298 000 $, l’impôt foncier s’établira à 3 
095 $, soit 87 $ de plus. Cela comprend la 
hausse générale de 2 % de la taxe mais aussi 
la hausse des tarifs de 0,9 % (35,74 $) pour 
l’aqueduc, les égouts et les matières résiduelles. 
Le compte de taxes de la Ville de L’Ancienne-
Lorette demeurera néanmoins le plus bas parmi les 
trois villes de l’agglomération, a insisté le maire 
Gaétan Pageau, évoquant un écart de 135 $ avec la 
Ville de Québec et de 275 $ avec la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures pour la même maison 
moyenne.  
À n’en point douter, la Ville souhaite le « maintien 
du compte de taxes le plus bas possible ». La for-
mule, répétée maintes fois mardi soir à l’hôtel de 
ville, a été repiquée dans l’en-tête des documents 
budgétaires présentés au public. 
L’inflation considérable de 6,4 %, l’explosion des 
coûts des travaux et services ainsi que la hausse 
substantielle de la quote-part d’agglomération (+ 6,6 
%) auraient justifié une hausse nettement supérieure, 

a-t-on rappelé, dans le contexte économique actuel. 
Le secteur commercial ne sera toutefois pas épar-
gné. La Ville introduit une « nouveauté » avec deux 
paliers de taxation afin de rééquilibrer, dit-on, le 
fardeau fiscal. Près de la moitié des commerçants 
auront une hausse « limitée à 2,5 % ». 
« L’impact sera toutefois plus important, allant 
jusqu’à une hausse moyenne de 4,96 % pour cer-
tains propriétaires d’immeubles commerciaux de 
valeur foncière supérieure », a précisé la Ville. 
« Je pense qu’on peut être fiers du budget (de 35,4 
M$) qui a été présenté », s’est félicité le maire 
Pageau en fin de soirée. La dette continuera de bais-
ser rapidement. Elle est passée de 39,5 M$ en 2020 
à 30,9 M$ cette année et devrait fondre à 22,1 M$ 
d’ici la fin de l’année 2023. La Ville dispose encore 
d’un surplus non affecté de 19 M$ grâce aux gains 
en cour contre la Ville de Québec. 

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousC’est de source certainequ’on a 
annoncé le 11 mai 2022 le début de 
la production de 18000 tonnes de 

sucre parjour, dela plus grande usine de sucre 
au monde construite à Menyia au coût d’un 
milliard de dollars USdont 70% proviennent 
d’investisseurs des Émirats regroupés sous 
le nom de la compagnie El Gharir.
De plus, selon la même source d’information, 
la capacité de production maximale de l’usi-
ned’un million de tonnes par an devra être 
réalisée vers la fin de l’an prochain, 2023.
En outre, un responsable de la compagnie 
a tenu à préciser que c’està ce moment que 
l’Égypte sera autosuffisante ensucre.
D’un autre côté, la production de cette 

usine permettra à 
l’Égypte d’exporter 
annuellement 120 
tonnes de sucre; 
de plus, on économisera pour 900 millions 
de dollars US qu’on devait débourser pour 
importer du sucre pour suffire à la consom-
mation locale.  Il est important de mention-
ner que l’usine de sucre occupe une superficie 
de 240 Feddans.
D’autre part, ce méga projet comprend aussi 
la construction du plus grand silo à sucre au 
monde d’une capacité de 417000 tonnes de 
sucre.
En terminent cemégaprojet a créé 51500 
d’emplois.

La compagnie Canal Suger : Investissement d’un 
milliard de dollars US dans la construction de la 

plus grande usine de sucre au monde

L’Ancienne-Lorette: hausse de taxes de 2 % pour 
le résidentiel et jusqu’à 5 % pour les commerces

Des enseignants manifestent à Québec

QS veut un moratoire sur les claims miniers

Review of Hakim’s Show in Montreal

Élection partielle: Trudeau remporte une première 
manche face à Poilievre
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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 :

BEAU RIVAGE MATROUH
https:// www.carolsbeaurivage.com



    جذبت ثروات مصر المستعمرين والباحثين عن الكنوز 
الميالد عندما أسس اإلسكندر األكبر  منذ عام 332 قبل 
التي تحمل االسم نفسه، مألت الحروب مع أكبر  مدينته 
إمبراطوريات التاريخ الرومان والفرس والعثمانيون وأخيراً 
البريطانيين - 22 قرنًا منذ ذلك الحين ؛ في عام 1798، قاد 
نابليون أيًضا غزًوا فرنسيًا قصيًرا أدى إلى اكتشاف حجر 

رشيد، والذي فتح أعين أوروبا الغربية على مصر.
انتظاره  الذي طال  الكبير   المصري  المتحف  مع استعداد 
أبوابه عام 2023، دعا بعض علماء اآلثار وعلماء  لفتح 
المصريات والمتاحف إلى إعادة اآلثار المصرية إلى 
وطنهم، وسط حملة متزايدة إلنهاء االستعمار في المتاحف 

األمريكية واألوروبية.
يقول عالم المصريات زاهي حواس وفقا لمجلة سميثسونيان: 
»كان الناس نائمين لسنوات، وهم اآلن مستيقظون، أنا متأكد 
من أن الغربيين لديهم كوابيس مما حدث: نقل تاريخ وتراث 
إفريقيا إلى بلدانهم دون حق. ليس هناك حق لهم في امتالك 

هذا التراث في بلدهم على اإلطالق«.
حتى قبل اإلسكندر األكبر، كانت مصر معروفة لليونانيين، 
حيث وردت إشارات في إلياذة هوميروس واألوديسة لطالما 
التراث  تشابكت خيوط االستعمار األوروبي في مصر مع 
العديد من  الرومان واستوعبوا  تبنى  فقد  للمنطقة:  الثقافي 
القديمة بعد هزيمة أوكتافيان  العادات المصرية  جوانب 
الميالد، ولكن بعد  أنطوني وكليوباترا في 30 قبل  لمارك 
الميالد،  القرن بعد  السابع. في  العربي في منتصف  الفتح 

أصبح االتصال األوروبي بمصر متقطعًا.
العثمانية،  بعد قرون عندما كانت مصر تحت السيطرة 
أثارت النقوش الغامضة على المسالت المصرية التي أعيد 

إنشاء  تم  النهضة،  تركيبها في روما اهتمام علماء عصر 
متحف Museo Egizio »المتحف المصري« في تورينو 

بإيطاليا عام 1824 من قبل عائلة سافوي الملكية في جنوب 
أوروبا وقد بدأ االعتقاد الخاطئ في القرن السادس عشر بأن 
تمثال من  اكتشاف قاعدة  المدينة ذات أصول مصرية بعد 
العصر الروماني مع نقش التيني يقول أن هناك معبدًا لإللهة 
المصرية إيزيس يقف في تلك البقعة، أسس آل سافوي، الذين 
لتوضيح عالقتهم  المصرية  بدأوا في الحصول على اآلثار 

بهذا التاريخ العريق، المتحف لعرض هذه المقتنيات.
تقول أليس بروكتر مؤرخة الثقافة المادية ومؤلفة »الصورة 

الكاملة: القصة االستعمارية للفن في 
متاحفنا ولماذا نحتاج إلى التحدث« حوله: 

»لقد نجحت الحكومة المصرية إلى حد كبير في إعادة 
القطع  العديد من  إلى حقيقة أن  األشياء ويرجع ذلك جزئيًا 

تم التقاطها بطريقة غير قانونية وبطريقة سهلة التوثيق.«
تم نهب العديد من القطع األثرية التي تم االتجار بها بشكل 
غير قانوني والتي أعيدت مؤخًرا في الربيع العربي 2011 
وبيعت إلى متاحف مثل متحف متروبوليتان للفنون في مدينة 
المتحف عشرات  الدولية، أرسل  التحقيقات  نيويورك، بعد 

القطع إلى مصر.

  تعمل الدولة المصرية على إزالة كل 
المعوقات أمام أعمال الحفائر التى تتم بالمناطق 
األثرية، من خالل العديد من البعثات سواء 
المصرية أو األجنبية، ولكن ما يلفت النظر 
خالل السنوات الثمانية األخيرة، هو تسهيل 
العمل من أجل العثور على الكنوز األثرية 
المصرية واستخراجها من باطن األرض وهذا 
شجع البعثات المصرية على العمل ليل نهار 
برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى، األمين 
العام للمجلس األعلى لآلثار، لخروج ميراث 
أجدادنا القدما من باطن األرض، مما نتج عن 
اكتشاف العديد من القطع األثرية الهامة فى 
تاريخ مصر القديم، وبدورنا نتابع ونتواصل 
القيادات المصرية بالمناطق األثرية  دائما مع 
للوقوف على ما هو جديد ومعرفة المنجز 
الذى حققته الدولة متمثلة فى وزارة السياحة 
واآلثار، وخالل هذا التقرير لنا وقفة مع ما يتم 

فى طريق الكباش.
قال الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام 
آثار الكرنك والمشرف على طريق الكباش، 
إن األعمال مستمرة فى طريق الكباش، يوميا 
هناك أعمال ترميم وتطوير واكتشافات من 
خالل أعمال الحفائر التى تتم بالطريق، فتم 
العثور على أجزاء من مبانى التى تعود للعصر 

الرومانى وتم إضافتها للطريق.

وأوضح فى تصريحات 
خاصة لـ »اليوم السابع«، 
أنه جارى أعمال الحفائر 
للعثور على باقى أجزاء 
المبانى التى تم إضافتها 
تكتمل  حتى  للطريق 
الرؤية بالكامل، وخالل 
أعمال الحفائر بالمنطقة 
يتم العثور على العديد 
من الشوهد التى تنتمى 
للعصور المختلفة أبرزها 
البطلمى  العصر  من 
والرومانى، كانت مثلت 
إضافات لطريق الكباش، 
فليس األمر فى طريق 
الكباش مجرد رصيف 

حجرى وتماثيل تم وضعها على جانبين الطريق 
ولكن هناك مبانى اخرى ملحقة بالطريق.

وأوضح الدكتور مصطفى الصغير، أنه منذ 
افتتاح طريق الكباش تم ترميم عدد كبير من 
التماثيل الموجودة على جانبي الطريق وتم 
التماثيل الكاملة في الطريق، حيث  زيادة عدد 
كان هناك قواعد كثيرة ال يوجد عليه تماثيل، 
ومع استمرار أعمال الحفائر ظهر العديد من 
تلك التماثيل فيتم إعادة تركيبها مرة أخرى 

باألجزاء التي تم اكتشافها، فنحن بصفة دورية 
التنقيب أيضا،  نعمل فى الترميم وتطويروفى 
إلى جانب إقامة الفعاليات المختلفة، ومشاركة 

المجتمع المدنى وزيارات المدارس.
وكان إلحياء طريق الكباش الفرعونى محط 
اهتمام الدولة ألنه أحد أهم المشروعات القومية 
فى المجال األثرى والسياحى، فى قلب مدينة 
األقصر، والذى يضمن لألفواج السياحية رحلة 
سياحية بين التراث والحضارة الفرعونية 
القديمة، بطول 2700 متر بدًءا من معبد 

األقصر بكورنيش النيل، حتى معابد الكرنك 
التاريخية.

وطريق الكباش كان يشهد احتفاالت أعياد 
األوبت بموسم الفيضان، والتى كان يزور فيها 
آمون معبد زوجته موت فى األقصر، والتى 
تبقى 40 يوما بمعبد األقصر وتنتقل للكرنك 
عبر النيل بمواكب احتفالية، وتسير مواكب 
االحتفاالت أيًضا من وإلى معبد الكرنك عبر 
طريق الكباش فى مشاهد كرنفالية دونت على 

جدران المعابد الفرعونية بالمحافظة.

       

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
كلنا مع المغرب في كأس العالم ولكن تحويل الرياضة الي 
حرب طائفية بطلها المسلمين ضد الكفار هو أكبر إساءة 

لإلسالم نفسه .
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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

   يقول ليو تولستوي »ومثلما تضيئ 
لقلب طيب  يمكن  الشموع  شمعة االف 
القلوب« وهذه  ينير ويسعد االف  ان 
تأتينا ونحن  الميالد  اعياد  هي روح 
المحتاجين  نساعد والجميع يساعد 
او خارجها وبطرق  سواء في كندا 

مختلفة. 
في كندا ينشط االشخاص من المقتدرين 
المال لمساعدة  والقادرين بالجهد او 
البعض يغسل الصحون في  المحتاج. 
بيوت االيواء او العجزة او يحضر 
ويطبخ للمحتاجين. البعض يخدم 
المشافي والبعض االخر  ويتطوع في 
يغني لالطفال او يعزف البيانو .. وكل 
يتبرع بوقته وجهده وماله باشكال 
متعددة… انها روح عيد الميالد المجيد. 
وفي بالدنا هناك الكثير من المحتاجين 
سواء ماديا او معنويا في سوريا ولبنان 
انه  .. وحتى مصر … حيث  ووو 
اعين  الجوع في  ان نرى  المؤلم  من 
المتجددة في  الخبز  ازمة  الفقراء مع 
التي  العالمية  الغذاء  مصر وازمة 
بالجوع… وتشير  الماليين  تهدد مئات 
الماليين  ان عشرات  المرعبة  االرقام 
الغذاء االساسي  في  لنقص  معرضين 
انه وقت   .. الخبز في مصر  وهو 

العطاء االن. 
الجميل ان نتبرع بجهدنا ومالنا هنا في 
كندا والجميل واالجمل ايضا ان نتبرع 
البرد  المتعبة من  لمن يحتاج في بالدنا 
البنى  التي دمرت  والجوع والحرب 
التحتية واالرض والشجر… وخاصة 

سوريا.. 
الكافي واطفال  الطعام  تجد  عائالت ال 

او  تدفئة  بدون  المدارس  الى  تذهب 
يتخللها  ان  البرد  يستطيع  بثياب  تذهب 
العظام سريعا..  الى  بسهولة ويتسلل 
السماء والناس  تعيش تحت رحمة 

المحبة. 
للمحتاجين.. الرحمة 

انه يمكننا ان نرسل  اليوم  ونتذكر 
 .. الخير  الحبتنا هناك وهم يوزعون 
وان كلمة طيبة هي اجمل الهدايا ان لم 

يكن الى العون المادي سبياًل. 
السالم  المسيح عليه  في بالدنا ولد 
والبلدان  ومحبته عبرت االرض… 
المسيح  للسيد  .. ولكن  العالم  حول 
تاريخ وحياة  العذراء محط  وللسيدة 

ووالدة في بالد الشام ومصر.
وفي دمشق - مثال- في الجامع االموي 
المسيح ووجهه  السيد  الزالت صورة 
منحوتة عاليا في حجارة الحائط الكبير 
يحيى »يوحنا  النبي  .. والزال ضريح 
الذي نحتفي به هنا في  المعمدان« — 
الوطني  الرمز  كيبيك كل عام وهو 
الكبير — يتربع وسط الجامع االموي 
 .. والمسيحي  المسلم  له  ويصلي 
والزال حوض العمادة في قلب المسجد 

يتبارك به الزائرون. 
قبلها وقبل ذلك  المسجد كان كنيسة 
اله ارمي …  معبد بيزنطي وقبل ذلك 
انها دمشق التي احتضنت الجميع حيث 
الكنائس  الجميع كيف اطعمت  يذكر 
المجاعات  ايام  والمسلم في  المسيحي 

عبر التاريخ. 
تاريخ طويل واالهم منه هي االنسانية 

القوية فيه. 
اهل الخير هم … واهل الخير أنتم. 

العيد.. الميالد المجيد 

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

المقبلة من سكان  ستُمنع األجيال    
التبغ في إطار  نيوزيلندا من شراء 
التدخين  لمكافحة  قوانين جديدة  مجموعة 
بين  الثالثاء، وهي من  البرلمان،  أقرها 

أشد القوانين صرامة في العالم.
وتشمل هذه القوانين حظر بيع التبغ ألي 
شخص من مواليد أول يناير عام 2009 
وما بعده، وهذا يعني أنه بعدم مرور 50 
أراد شخص ما شراء علبة  إذا  عاما، 
التي  سجائر عليه أن يظهر بطاقة هويته 

تؤكد أن عمره 63 عاما على األقل.
لكن السلطات الصحية في نيوزيلندا تأمل 
ذلك  قبل  التدخين  تتالشى ظاهرة  أن  في 
التاريخ، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”، 
إذ يقول المسؤولون إن بالدهم تسعى ألن 

تكون خالية من التدخين بحلول 2025.
الجديد، سيتم فرض  القانون  ووفق 
 150 إلى  عقوبة في شكل غرامة تصل 
)95910 دوالر  نيوزيلندي  ألف دوالر 

أميركي( على المخالفين.
الحظر ساريا طوال حياة  وسيبقى 

وكالة  أوردت  ما  وفق  الشخص، 
“رويترز”.

النيكوتين  كمية  التشريعات  وتقلل 
السجائر وكذلك عدد  بها في  المسموح 
التبغ  بيع  يمكنهم  الذين  التجزئة  تجار 

بنسبة 90 بالمئة.
نائبة  فيرال  الدكتورة عائشة  وقالت 
التشريع  “هذا  بيان:  في  الصحة  وزير 
نحو مستقبل خال من  التقدم  يسرع 

التدخين”.
الناس  وأضافت: “سيعيش اآلالف من 
حياة أطول وأكثر صحة وستصبح 
بتوفير نحو  الصحية أفضل  المنظومة 
عدم  نتيجة  دوالر  مليارات  خمسة 
التي يسببها  الحاجة إلى عالج األمراض 
أنواع عديدة من السرطان  التدخين، مثل 
والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبتر 

األطراف”.
المرخص  التجزئة  تجار  وسيُخفض عدد 
600 بحلول نهاية عام  لهم بيع التبغ إلى 

2023 نزوال من 6000 حاليا.

  شهد معرض جدة للكتاب حضور نجوم الفن 
الجلسات  الذين شاركوا في  العربي،  العالم  من 
الحوارية ضمن فعاليات المعرض. وكانت النجمة 
يسرا والنجمة شيماء سيف أول زوار المعرض، 
وشاركتا في جلسة حوارية تحت عنوان “صورة 
المرأة العربية في األعمال الدرامية”، حاورتهما 

فيها اإلعالمية سارة دندراوي.
كما حضر النجم محمد هنيدي المعرض للمشاركة 
في جلسة حوارية إلى جانب الفنان السعودي 
الشاب إبراهيم الحجاج بعنوان “مراحل الكوميديا 

في العالم العربي”، وحاوره فيها ياسر بكر.
وحضر النجم أحمد حلمي إلى المعرض 
للمشاركة في جلسة حوارية، تخص مسيرته 
الفنية، تحت عنوان “حلمي حلمك”، وحاورته 

فيها اإلعالمية سارة عبدالعزيز.
النجوم في جولة على معرض جدة  وشارك 
المقام في “جدة سوبر دوم”، وأبدوا  للكتاب 
إعجابهم بمحتوى المعرض، والجلسات الحوارية 
المرافقة، إضافة إلى ورش العمل، وأشادوا 

بالدور الثقافي في المنطقة.

المصرية  البعثة األثرية  تمكنت    
التابعة لجامعة كامبردج  اإلنجليزية 
العمارنة  تل  آثار  بمنطقة  والعاملة 
دفنة  الكشف عن  المنيا من  بمحافظة 
الحلي  من  مجموعة  على  تحتوي 
أثناء أعمال  المصنوع من الذهب، وذلك 
الشمالية، حسبما  العامة  بجبانة  الحفائر 
بيان منشور على صفحة وزارة  أفاد 

السياحة واآلثار.
العام  وقال مصطفى وزيري األمين 
تعمل  البعثة  إن  لآلثار،  األعلى  للمجلس 
في جبانة العامة الشمالية منذ عام 2010 
الحالة اإلجتماعية  لدراسة  في محاولة 
آتون  واإلقتصادية لسكان مدينة آخت 
العمارنة( عاصمة مصر خالل  )تل 
الغذاء  اخناتون، ونوعية  الملك  عصر 
الفترة من  الشائعة فى هذه  واألمراض 

تاريخ مصر القديمة.
السمسطاوي  قال جمال  ومن جانبه، 
تم  أنه  الوسطي  آثار مصر  مدير عام 
الدفنة على مجموعة من  بداخل  العثور 
تتكون من  الذهب  المصنوع من  الحلي 
أحدهم مزين بصورة  ثالثة خواتم من 
إله  القديم “بس”  المصري  المعبود  من 
المرح والثاني مزين برموز هيروغليفية 
يمكن أن تقرأ “سات نبت تاوي ” بمعني 
قالدة  إلى  باإلضافة  بنت سيدة األرضين 

صغيرة من حبات الذهب المفرغ.
البعثة  نائب رئيس  أنا ستيفين  وأضافت 
آثار  بمنطقة  تعمل  البعثة  أن  اإلنجليزية 
الثمانينات وقامت  العمارنة منذ  تل 
بالكشف عن الكثير من اآلثار، باإلضافة 
اللبن  الطوب  لمباني  الترميم  أعمال  إلى 
المنازل والقصور وترميم معبد  وبقايا 

آتون الصغير والكبير.
جدير بالذكر أن منطقة آثار تل العمارنة 
المناطق األثرية في  تعتبر من أهم 
أنها كانت عاصمة مصر  مصر حيث 
الملك أخناتون والذى نادي  خالل عصر 
آتون  أسماه  إله واحد  بالتوحيد وعبادة 
أفق  أى  آتون  المدينة آخت  وأطلق على 
آتون وأقام فيها الكثير من المبانى الدينية 
الكبير والمعبد  المعبد  آتون مثل  لعبادة 
الملكية  القصور  إلى  باإلضافة  الصغير 
والذى  الملك  الكبير ومنزل  القصر  مثل 
الطريق  يعبر  بينهما كوبرى  يربط  كان 
للمرور من  اخناتون  الملكى يستخدمه 
القصر  الحكم، وكذلك  لمقر  إقامته  مقر 
نفرتيتي  الشمالي والمعروف بقصر 
الكبيرة  المنازل  الكثير من  إلى  باإلضافة 
البالط وكبار رجال  التى تخص رجال 

الدولة.
وتضم المنطقة كذلك 
25 مقبرة منحوتة 
الشرقى  بالجبل 
تخص كبار رجال 
الدولة والكهنة وهي 
مقابر كبيرة منقوشة 
دينية  بمواضيع 
العمارنة  تمثل فن 

الدينية  للمبانى  اخناتون ومناظر  وديانة 
الكبير والصغير  المعبد  المدينة مثل  فى 
ونفرتيتي  واخناتون  الملك  ومنزل 
المقبرة  إلى  باإلضافة  الستة،  وبناتهما 
مقابر  تشبه فى تخطيطها  والتى  الملكية 
الملوك وتقع داخل  الدولة الحديثة بوادى 
الشرق من  الى  كم   15 بعد  الجبل على 

المدينة األثرية.
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ــُل وأنـــا ســاهــر ــي ــل ــام ال ــن ي

نـــاديـــِك ــِع الــعــيــِن أُ ــدمـ بـ

ــاِك ــ ــس ــ ــف أن ــيـ فــــكــــر كـ أُ

ــرِف بـــهـــواِك ــ ــح ــ ــُع ال ــ دمـ

يقتلُني الــوحــي  ونــــزُف 

لـــو قــلــُت بــأنــي أكـــرُهـــِك

ــي أهـــواِك ــأن ــُت ب ــل ــو ق ولـ

تقعْد ال   .. الــدنــيــا  ــوُم  ــق ت

ساهر وأنـــا  الــلــيــُل  لــيــنــاَم 

نـــاديـــِك ــِع الــعــيــِن أُ ــدمـ بـ

ــاِك ــ ــق ــ ــر كـــيـــف أل ــ ــكـ ــ فـ أُ

ــي ــن ــق ــاح ــن قــــــدٍر ُي ــ ومـ

يقتلني الـــوحـــي  ونــــزُف 

ساهر وأنـــا  الــلــيــُل  لــيــنــاَم 

ــِن أُحـــاِكـــيـــِك ــي ــع بــدمــع ال

ــواِك ــِر الــعــمــر أهـ ــي عــم ف

ُمستلقي الُسهِد  حضِن  في 

شوقي أو  المعنى  بــشــوِق 

ورقــي على  ــِت  أن ــَدِك  ووحـ

أُفقي فــي  يسبُح  وطــيــُفــِك 

أرقــى مــن  الكلمُة  ــُد  ــزي وَت

عشقي ــن  ع الـــكـــِذُب  ــمُّ  ــن َي

ــن صــدقــي ونَّـــم الـــقـــوُل ع

الِفسِق إلى  أدعوِك  وكأني 

ُمستلقي الفكِر  حضِن  في 

حقي مـــن  ــِك  ــي ف مـــا  ــل  وكـ

قلقي من  أشــواقــي  وَتــزيــُد 

صعقي على  تعمل  أيــامــُه 

حرقي مــن  الــبــعــُد  ــُد  ــزي وَي

ُمستلقي أحامي  حضِن  في 

تبقي لكي  وأسألُِك  أرجوِك 

غرقي َبحِرِك  في  كان  ولو 
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Pharmacie Amir Helkany
895, rue de la Gauchetière O.
Montréal Québec H3B 4G1
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نتكلم اللغة العربية، 
الفرنسية واألنجليزية

نقوم بتوصيل الدواء أينما تكونون داخل مدينة مونتريال أو خارجها 

المتحف الكبير يفتح أبوابه قريبا.. 
كنوز مصر بين النهب وجهود إعادة الآ�ثار

اكتشاف أجزاء من مبانى تعود للعصر الرومانى فى طريق الكباش.. 

الآ�ثار: الكشف عن مجموعة من الحلى الذهبي بتل العمارنة بالمنيا

ينّم الكذُب عن عشقي

معرض جدة للكتاب يجذب نجوم الفن العربي دولة تفرض أشد قوانين مكافحة 
التدخين صرامة في العالم !!

Merry Christmas

Happy New Year




