
األمنية  الممارسات  فاقت    
المقبول  العشوائية في مصر حد 
به والمتعارف  المسموح  وحيّز 
في ميثاق وقوانين  عليه دولياً 
بات  الذي  األمر  اإلنسان،  حقوق 
بالسلب على دعائم وأركان  يؤثر 
الجديدة ويشكك في  الجمهورية 
العام  أهدافها وتوجهها  مصداقية 
القريب والبعيد مع  المدى  على 
الملحوظ والمؤسف في  التراجع 
الرأي  لحرية  الممنوحة  المساحة 
وُملفت  ملحوظ  بشكل  والتعبير 
المستوى  على  سواء  للنظر، 
الشعبي أو اإلعالمي المنوط به أن 
الشعب  بين  الوصل  يكون همزة 
بمختلف  الحاكم  نظامه  وبين 
السيادية  ومؤسساته  أجهزته 
للدولة  المواطنين  نقل معاناة  في 
التخفيف من هذه  على  معاً  للعمل 
المناسبة  الحلول  المعاناة وإيجاد 
ي لها من خالل فتح  لحلها والتصّدِ
المجتمعي يتسم  للحوار  قنوات 
المتبادل  واالحترام  بالشفافية 
يمكن  ال  والذي  الجميع،  بين 
بحال من األحوال أن يحدث وسط 
غير  األمنية  الممارسات  هذه 
التي تخلط وتُصنف  المشروعة 
ضمن  والتعبير  الرأي  حرية 
الدولة  اإلرهابية ضد  الممارسات 
المصرية وسط غياب وتقاعس 
الرقابية والقضائية عن  األجهزة 
الحفاظ  به  المنوط  بدورها  القيام 
وعدم  الُسلطات  فصل  على 
السماح بتوغل أي ُسلطة على 
األخرى وخاصة األمنية بحجة 
إلى  وصل  الذي  النظام  حماية 
الشعب  من  بتفويض  السلطة 
الداخل  في  الشعب  غالبية  أو 
األجهزة  تقوم  الذي  والخارج، 

بالتجسس عليه والحجر  األمنية 
بأسلوب غير مفهوم  على رأيه 
بالسلب على  أو مسئول ويؤثر 
عالقات مصر الخارجية مع الكثير 

من دول العالم الكبرى.
التي يجب  الحقيقة  نعم هذه هي 
لتصحيح  الجميع  يَعيها  أن 
قبل فوات اآلوان دون  الوضع 
الحاجة إلرسال من يتجسس على 
للنظام  المعارضين  المصريين من 
ألمانيا  في  كما حدث  الخارج،  في 
األمريكية في  المتحدة  والواليات 
أساء لمصر والنظام  ُمعيب  شكل 
بصورة غير مسبوقة وللمصريين 
ولهذه  الخارج  في  الموجودين 
للعيش  استقبلتهم  التي  الدول 
أنظمة  على أراضيها من خالل 
لكل منَّ  تبيح وتُبيح  ديمقراطية 
الرأي  أراضيها حرية  يُقيم على 
ما  كان في حدود  والتعبير طالما 
للقانون  يسمح به الدستور ووفقاً 
وبعيداً عن أي شكل من أشكال 

العنف واإلرهاب.
أن  أمل ورجاء  أقول هذا على 
للعواقب  المصري  النظام  يتنبه 
الدولية الخطيرة التي من الممكن 
تطبق  أو  تفرض  أو  تترتب  أن 
الممارسات  إزاء هذه  ضد مصر 
المرفوضة والتي لم ولن تتسامح 
معها األنظمة الديمقراطية الكبرى 
تحت أي مسمى ألن هناك من 
إن آجال  يراقبها ويحاسب عليها 
أو عاجالً وهو ما ال نرضاه لمصر 
الذي فّوضه  الحاكم  لنظامها  أو 
األمنية  األجهزة  لحكمه ال  الشعب 

التي باتت تعمل ضده!! 
اللهم  بلغت  قد  إني  اللهم 

فأشهد. 
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زمكحل  فـريد   

بدون رتوش

fzemokhol@gmail.com

 تأسست في مونتريال
29/11/1995

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

الممارسات الأمنية المصرية 
والعواقب المحتملة! 

year

5 سياسـة

2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

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

بيع وشراء واستبدال
منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية

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

514.947.2555

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment

Industrial-Mining-Real state-
seniors home management

Please call  
514- 909 -3334

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

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

  أّكد رئيس حكومة مقاطعة كيبيك فرانسوا 
لوجو أنه سيتم رفع بعض اإلجراءات الصحية 
الطارئة التي تّم وضعها خالل عطلة أعياد نهاية 
السنة الماضية، في ظّل االنتشار السريع لمتغيّر 
أوميكرون من فيروس كورونا، نظراً ألّن عدد 
اإلصابات بوباء ’’كوفيد - 19‘‘ يسّجل حالياً 
’’استقراراً‘‘ وألّن المقاطعة ستبلغ ذروة االستشفاء 

’’في األيام المقبلة‘‘.
وألّن ’’تضحيات‘‘ الكيبيكيين أتت ثمارها، ستسمح 
الحكومة للمتاجر بإعادة فتح أبوابها يوم األحد 
اعتباراً من 23 كانون الثاني )يناير( الحالي وسترفع 
حظر التجول ابتداًء من يوم االثنين المقبل، 17 
كانون الثاني )يناير(، أضاف لوجو في مؤتمره 
الخميس  أمس  ظهر  بعد  عقده  الذي  الصحفي 
بمشاركة وزير الصحة كريستيان دوبيه ووزير 
التربية جان فرانسوا روبيرج والمدير الوطني 

االنتقالي للصحة العامة الدكتور لوك بوالو.
يُذكر أّن لوجو وعد في 30 كانون األول )ديسمبر( 
الفائت، عند إعالنه عن إجراءات جديدة للحّد من 
انتشار الجائحة، أّن حظر التجّول الليلي سيكون 
أول إجراء يتم رفعه عندما يتحّسن الوضع في 

مستشفيات كيبيك.
وقال رئيس الحكومة إنه يأمل في أن تتمكن المطاعم 
وصاالت العروض الفنية ودور السينما ومرافق 
أُخرى من إعادة فتح أبوابها ’’في األسابيع المقبلة‘‘، 

لكنه لم يعِط موعداً محدداً لذلك.
يُشار إلى أّن المطاعم ال تزال قادرة على تقديم 
خدمات تسليم الطلبات لزبائنها أو إيصالها إلى 
عناوينهم، لكّن قاعات الطعام فيها مغلقة كإجراء 

للحّد من انتشار الوباء.
وأعلن لوجو عن توسيع نطاق إلزامية إبراز جواز 
سفر لقاحي محدَّث ليشمل، ابتداًء من 24 كانون 
الثاني )يناير(، المتاجر التي تزيد مساحتها عن 

1500 متر مربع، باستثناء متاجر المواد الغذائية 
والصيدليات كونها تقّدم خدمات تُعتبر أساسية.

كما حرص لوجو على عودة طالب المدارس 
االبتدائية والثانوية إلى مقاعد الدراسة بصيغة 
حضورية اعتباراً من يوم االثنين المقبل، طبقاً 
لما كان قد أعلنه في 30 كانون األول )ديسمبر( 
ولما أعاد تأكيده مساء أمس على صفحته على 

موقع ’’فيسبوك‘‘ للتواصل.
وقال رئيس الحكومة الكيبيكية إنه ’’من المهم جداً‘‘ 
أن يلتقي طالب المدارس بأصدقائهم ومعلّميهم، 

مضيفاًَ أّن ’’األولوية في كيبيك هي للتعليم‘‘.
وكان المدير الوطني االنتقالي للصحة العامة، 
الدكتور لوك بوالو، قد قال خالل نهار أمس، غداة 
تعيينه في منصبه الجديد، إّن المدارس ستعيد فتح 

أبوابها يوم االثنين المقبل.

وإذا لم يكن هناك شّك في أّن العديد من أولياء 
الطلبة مرتاحون إلعادة فتح المدارس في الموعد 
التعليم  الرئيسية في قطاع  فالنقابات  المذكور، 
هاجمت بشّدة حكومة حزب التحالف من أجل 
مستقبل كيبيك )كاك CAQ( واتهمتها بلعب دور 
’’الساحر المتدرب‘‘، أي الشخص الذي يطلق 

العنان ألحداث ال يستطيع إيقاف مسارها.
ورأت النقابات أّن هذه العودة إلى المدارس بصيغة 
حضورية بعد أيام معدودة ستعّرض سالمة الطالب 

والمعلمين للخطر.
يُشار إلى أّن عدد اإلصابات الجديدة بفيروس 
كورونا المسّجلة في الساعات الـ24 األخيرة في 
مقاطعة كيبيك بلغ 8.793 حالة، وأّن إجمالي 
عدد الحاالت النشطة تراجع بـ4.384 حالة ليبلغ 

93.239 حالة.

 قرار غريب عجيب!!
  قرار الحكومة المصرية المتسرع بإزالة الحي السادس والسابع 
وإخالء سكانه لتطويره تحت »شعار المنفعة العامة«، ُيهدد بل يقضى 
على جميع فرص االستثمار العقاري في مصر حيث لم يحترم القرار 
مفهوم الملكية الخاصة للمواطنين ويزيد من مشاكلهم الحياتية 
الُمعاشة بدون سبب مقبول مهما كانت قيمة التعويض المادي 
نفة بالعشوائية. المقدم لهم، خاصة وأنهما من األحياء غير المصَّ

فريد زمكحل

كوريا الشمالية تهاجم واشنطن 
وخية �ـالثة وتجري تجربة صار

اعتداء بعبوات ناسفة على مقر 
حزب رئيس البرلمان العراقي

بلينكن: بضعة أسابيع الُمهلة المحددة 
نقاذ الاتفاق النووي وإلا سنلجأ لخيارات أخرى

إ

لا

  حّذر وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن 
من أنه لم تتبّق سوى “بضعة أسابيع” إلنقاذ االتفاق 
النووي اإليراني، مؤّكداً أن بالده “مستعّدة” للجوء 
إلى “خيارات أخرى” إذا فشلت المفاوضات الجارية 

في فيينا إلعادة إحياء هذا االتفاق.
آر”  بي  “أن  إذاعة  مع  مقابلة  في  بلينكن  وقال 
األمريكية العامة “أعتقد أن أمامنا بضعة أسابيع 
لنرى ما إذا كان بإمكاننا العودة لالمتثال المتبادل” 
ببنود االتفاقية التي انسحبت منها بالده في 2018 

وتحّررت من مفاعيلها بعد ذلك تدريجياً إيران.
المتبّقية  المهلة  أن  من  األمريكي  الوزير  وحّذر 
للتوصل إلى اتفاق هي أسابيع فقط و”ليس شهورا”.

وأضاف “الوقت ينفد منّا فعاًل” ألن “إيران تقترب 
أكثر فأكثر من اللحظة التي يمكن فيها أن تنتج، 
خالل فترة زمنية قصيرة جداً، ما يكفي من المواد 

االنشطارية لصنع سالح نووي”.
بلينكن أيضاً من أن اإليرانيين يحرزون  وحّذر 
إنجازات في المجال النووي “سيصبح التراجع عنها 

صعباً أكثر فأكثر، ألنهم يتعلّمون أشياء ويقومون 
بأشياء جديدة بعدما كسروا القيود المنصوص عليها 
في االتفاق” الذي أبرم في 2015 وفرض قيوداً على 
األنشطة الذرية اإليرانية مقابل تخفيف العقوبات 

المفروضة على إيران.
وإذ أكد أن التوصل إلى اتفاق في فيينا “سيكون 
النتيجة األفضل ألمن أمريكا”، هّدد بلينكن بأنّه 
إذا لم تثمر مفاوضات فيينا اتفاقاً “فسنبحث في 
أخرى،  مرة  أخرى،  أخرى وخيارات  خطوات 

بالتنسيق الوثيق مع الدول المعنية”.
وأضاف “هذه هي بالضبط الخيارات التي نعمل 
عليها مع شركائنا في أوروبا والشرق األوسط وما 
بعدهما. كل شيء في أوانه، لكن هذا كان موضوع 
عمل مكثّف في األسابيع واألشهر الماضية”، في 
عمل عسكري  تنفيذ  إمكانية  إلى  إشارة ضمنية 

ضد إيران.
وأكد بلينكن أن األميركيين “مستعدون ألي من 
المسارين، ولكن من الواضح أنه سيكون أفضل 

نعود”  أن  وشركائنا  حلفائنا  وأمن  ألمننا  بكثير 
إلى اتفاق فيينا، “غير أنه إذا لم نتمّكن من ذلك، 

فسنتعامل مع هذه المسألة بطرق أخرى”.
وتجري إيران مباحثات في فيينا تهدف إلى إحياء 
االتفاق المبرم العام 2015 بشأن برنامجها النووي، 
منضوين  يزالون  ال  الذين  األطراف  مع  وذلك 
فيه )فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا(. 
التي انسحبت أحاديا  المتحدة  الواليات  وتشارك 
من االتفاق العام 2018، بشكل غير مباشر في 

المباحثات.
وخالل األيام الماضية، عكست تصريحات المعنيين 
بالمفاوضات، تحقيق بعض التقدم، مع التأكيد على 

استمرار تباينات بينهم بشأن قضايا مختلفة.
وبدأت مفاوضات فيينا في أبريل 2021 بين إيران 
والدول التي ما زالت منضوية في االتفاق )فرنسا 
وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين(، بمشاركة 
أميركية غير مباشرة. وبعد تعليقها لنحو خمسة 

أشهر، استؤنفت المباحثات في نهاية نوفمبر.
وتشّدد طهران على أولوية رفع العقوبات االقتصادية 
ذلك،  أعقاب  في  واشنطن  عليها  فرضتها  التي 
والحصول على ضمانات بعدم تكرار االنسحاب 
المتحدة  الواليات  تركز  المقابل،  في  األمريكي. 
واألطراف األوروبيون على أهمية عودة إيران 
الحترام كامل التزاماتها بموجب االتفاق، والتي 
على  ردا   2019 من  بدءا  عنها  التراجع  بدأت 

انسحاب واشنطن.
وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات اقتصادية مفروضة 
على إيران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية 
وضمان سلمية برنامجها، إال أن مفاعيله باتت في 
السابق  الرئيس األميركي  حكم الالغية مذ قرر 
دونالد ترمب سحب بالده أحاديا منه عام 2018، 

معيدا فرض عقوبات قاسية.
وأبدى الرئيس جو بايدن الذي خلف ترامب مطلع 
2021، استعداده إلعادة بالده إلى االتفاق النووي، 

لكن بشرط امتثال طهران مجددا لمندرجاته.

  أطلقت كوريا الشمالية “مقذوًفا غير 
محّدد”، حسب ما أعلن الجيش الكوري 
الجنوبي الجمعة، في تجربة هي الثالثة 
للدولة المسلحة نوويًا في أقل من أسبوعين 

ألسلحة مفترضة.
وقالت هيئة األركان المشتركة في سيول 
الجمعة إن “كوريا الشمالية تطلق مقذوًفا 
غير محّدد باتجاه الشرق”، من دون 

اإلدالء بمزيد من التفاصيل.
وقالت قوة خفر السواحل اليابانية، إنها 
كوريا  رصدت عملية “اإلطالق من 
الشمالية لما يبدو أنه صاروخ أو صواريخ 

باليستية عند الساعة 14,55”.
وأكد متحدث باسم خفر السواحل لوكالة 
فرانس برس، إن القوة ال تزال بصدد 
إجراء التحليالت لمعرفة أين سقط وما 

إذا كان مقذوًفا واحًدا أو أكثر.
ورغم العقوبات الدولية المفروضة عليها 
على خلفية برنامجها لألسلحة النووية، 
أجرت بيونغ يانغ تجربتين لما قالت إنها 
صواريخ فرط صوتية هذا العام، في 

الخامس و11 من يناير.
بعد التجربة الثانية التي أشرف عليها 
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، 
فرضت الواليات المتحدة عقوبات على 
خمسة أشخاص مرتبطين ببرنامج بيونغ 

يانغ لألسلحة الباليستية.
وعقب القرار األمريكي، اتهم متحدث 
باسم وزارة الخارجية في بيونغ يانغ، 
الواليات المتحدة بأنها “تتعمد تصعيد” 

الوضع.
وقال المتحدث في تصريحات نشرتها 
وكالة األنباء الكورية الشمالية الرسمية 
صباح الجمعة “إذا تبنت الواليات المتحدة 
موقف مواجهة كهذا، ستضطر جمهورية 
كوريا الشعبية إلى اتخاذ رد فعل أقوى 

ومؤكد تجاهه”.
الشمالية  كوريا  وبّخت  السياق،  وفي 
يوم الجمعة، إدارة الرئيس جو بايدن 

البالد  على  جديدة  عقوبات  لفرضها 
بسبب تجاربها الصاروخية األخيرة، 
أقوى  إجراءات  اتخاذ  من  وحذرت 
وأكثر وضوحا إذا استمرت واشنطن 

في “موقف المواجهة”.
ودافع متحدث باسم وزارة الخارجية، 
في بيان نقلته وكالة األنباء المركزية 
الكورية الشمالية الرسمية، عن إطالق 
بيونج يانج األخير لصواريخ يزعم أن 
سرعتها تفوق سرعة الصوت باعتبارها 
تدريبات مبررة أخالقيا للدفاع عن النفس.

وقال المتحدث إن العقوبات الجديدة تؤكد 
نية الواليات المتحدة العدائية الهادفة إلى 
الشمال رغم دعوات  “عزل وخنق” 
واشنطن المتكررة لبيونج يانج باستئناف 
الدبلوماسية التي تعثرت بسبب الخالفات 
بشأن تخفيف العقوبات وخطوات نزع 

السالح النووي.
األربعاء،  يوم  بايدن  إدارة  وفرضت 
عقوبات على خمسة كوريين شماليين 
معدات  على  الحصول  في  لدورهم 
الشمالية  كوريا  لبرامج  وتكنولوجيا 
الصاروخية في ردها على أحدث تجربة 
صاروخية لكوريا الشمالية هذا األسبوع. 
وقالت إدارة بايدن أيضا إنها ستسعى 
لفرض عقوبات جديدة عبر األمم المتحدة.

وجاء إعالن وزارة الخزانة بعد ساعات 
فقط من قول كوريا الشمالية إن الزعيم 
كيم جونغ أون أشرف على تجربة ناجحة 
لصاروخ فرط صوتي يوم الثالثاء، والذي 
زعم أنه سيزيد بشكل كبير من “رادع 

الحرب” النووي في البالد.
واتهم المتحدث باسم كوريا الشمالية 
بموقف  بالتمسك  المتحدة  الواليات 
”شبيه بالعصابات”، قائاًل إن تطوير 
كوريا الشمالية للصاروخ الجديد هو 
جزء من جهودها لتحديث جيشها وال 
يهدد  وال  بعينها  دولة  أي  يستهدف 

أمن جيرانها.

  استهدف مهاجمان اليوم الجمعة مقر 
حزب “تقدم” في األعظمية ببغداد بعبوات 
ناسفة ، والذي يتزعمه رئيس البرلمان 
العراقي محمد الحلبوسي المنتخب مؤخرا 
لوالية ثانية على رأس البرلمان، الفتا إلى 
أن القوات األمنية طوقت مقر الحزب وتم 

فتح تحقيق عاجل.
واستنكر حزب “تقدم” استهداف مقره 
في األعظمية من قبل مجموعة وصفها 
بالخارجة عن القانون، قائال إن هذا العمل 
اإلرهابي يتزامن مع اإلنجازات التي نحققها 

بالتعاون مع شركاء الوطن.
وأكد الحزب أن هذا “العدوان اآلثم لن 
يزيدنا إال تمسكا بموقفنا الداعي لوحدة 

العراق واستقراره”.
وقبيل ذلك استهدف هجوم صاروخي، مساء 
الخميس، المنطقة الخضراء في العاصمة 
العراقية بغداد، حسب ما أعلنته خلية اإلعالم 

األمني العراقية.
وتم إطالق 3 صواريخ من منطقة كرارة 
التابعة لمدينة الدورة جنوب بغداد، باتجاه 
السفارة  تقع  حيث  الخضراء،  المنطقة 

األميركية في بغداد.
واعترضت “المنظومة الدفاعية األمريكية 
في بغداد صاروخين من أصل ″3، بينما 
سقط أحد الصواريخ في مجمع القادسية 

في المنطقة الخضراء”.

وتوالت تبعات سياسية دولية ومحلية على 
الهجوم الصاروخي األخير على السفارة 
األمريكية في بغداد، حيث أفاد البنتاجون 
بأنه بعث برسائل إليران بشأن الهجوم 
على البعثة الدبلوماسية األمريكية، وأكد 
البنتاجون جاهزيته للرد على الفصائل 

المسلحة في العراق.
السفارة األمريكية في بغداد،  ووصفت 
االعتداء عليها بأنها محاولة إلى تقويض 
أمن العراق وسيادته وإبعاده عن عالقته 
الدولية. لطالما قلنا إن هذه األنواع من 
الهجمات المشينة هي اعتداء ليس فقط 
على المنشآت الدبلوماسية بل على سيادة 

العراق نفسه.
البيانات  توالت  المحلي،  الصعيد  على 
والتصريحات بين المسؤولين العراقيين، 
حيث وصف رئيس الجمهورية برهم صالح، 
عملية االستهداف بالعملية اإلرهابية التي 
تهدف إلى عرقلة االستحقاقات الوطنية 
التيار  زعيم  اعتبر  بينما  والدستورية، 
الصدري مقتدى الصدر، الهجوم بالسعي 

لزعزعة األمن في البالد.
من جانبه، اعتبر زعيم ميليشيا العصائب 
قيس الخزعلي، أن استهداف السفارة محاولة 
لخلط األوراق، نافيا عالقة الفصائل المسلحة 
بالهجوم وهو موقف يختلف عن تصريحات 

الخزعلي السابقة.

لمدارسهم  الطلاب  عودة  لوجو: 
القادم الأثنين  من  بدًءا  التجوال  حظر  ورفع 

اعداد: أنطوانيت جرجوس

حكمـة العـدد
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هل لديك أي استفسارات بشأن اللقاحات المضادة 
لفيروس كورونا )كوفيد-19(؟

يوّفر الخط الهاتفي 211 الخدمات باللغة اإلنجليزية والفرنسية وأكثر من 200 لغة أخرى، بحيث 
يساعدك في العثور على المعلومات أو الموارد التي تحتاج إليها، والتي يمكن أن تساعدك.

هذه الخدمة مجانية وسرّية.

اتصل برقم 211.

المطـران الجاـــويش لجـريدة »الرساـــلة«

أول ما تبادر إلى ذهني كان ضرورة أن أتعلم كيف أكون أسقفًا!!  -
نجيل قبل التدبير والتقديس مهمتي الأولى!! »التبشير« بال�إ  -

أقول للآباء الكهنة بأنني ُأحبهم كثيرًا وُأقّدر تعبهم!  -
كنا على  موعد ولقاء مع سيادة المطران ميالد الجاويش الذي وصل من لبنان لخالفة سيادة المطران ابراهيم ابراهيم كرئيس ألساقفة طائفة الملكيين 
للروم الكاثوليك في عموم كندا، والذي كان في استقبالي أنا وشقيقي يوسف زمكحل، والذي بدأت حديثي مع سيادته بكل الشكر والتقدير على استقباله 
الحافل لنا في مقر إقامته العامر بالمحبة والقداسة إلجراء هذا الحوار الصحفي، الذي أمل أن يكون عند حسن ظن قراء "الرسالة" .. والذي بدأته 

مباشرة بالسؤال التالي:

   س: بداية أحب أن أتقدم من سيادتك بخالص التهاني بمناسبة شغلك 
لهذا المنصب الجديد والحساس على رأس أبراشية الكنيسة الملكية للروم 
الكاثوليك في كندا خلفاً لسيادة المطران الكلي االحترام ابراهيم ابراهيم حفظه 
هللا. أرجو أن ُتعطينا نبذة عن نفسك قبل وبعد انضمامك للحياة الكهنوتية 

والرهبانية حتى اليوم؟
ج: اسمي ميالد الجاويش كاهن من لبنان راهب انتمي إلى الرهبانية الباسيلية 
الُمخلّصية الذي حضر منها جميع األساقفة إلى كندا من قبلي بداية من المطران 
ميشيل حكيم مروراً بالمطران سليمان حجار ثم المطران ابراهيم ابراهيم حتى 
إن األباء الذين أسسوا غالبية إبراشيات الروم الكاثوليك في كندا جاءوا من نفس 
الرهبانية منذ 1892 وأنا سليل هؤالء األباء األساقفة، وأنا كاهن منذ 21 سنة، 
ولكن في الرهبنة ، وانا متخصص في الكتاب المقّدس واحمل درجة الدكتوراه 
في الكتاب المقدس من جامعة لوفان في بلجيكا ودرست في روما أيضا وفي 
لبنان وخدمت ثماني سنوات في بروكسل ولدي خبرة في االغتراب وشعور 
االغتراب وخدمت في لبنان ككاهن رعية، كذلك في أمانة سر الرهبانية، هذه 

هي خبرتي الكهنوتية.
وأنا من عائلة الوالد فيها متوفي ومازالت أمي بحمد هللا على قيد الحياة، من 
البقاع من ضيعة  عائلة تتألف من 4 شباب وبنت وحيدة وأصلي من سهل 
صغيرة اسمها المنصورة وهي بالطبع غير مدينة المنصورة في جمهورية 
مصر العربية... المنصورة هي قرية بقاعية. أبي كان فالحاً أي مزارعاً 
وتعاملت أنا أيضا بحكم النشأة مع األرض وأعرف جيداً قيمة األرض وقيمة 
القرية والعائلة، خاصة وأنا قادم من عائلة متواضعة وليس من عائلة غنية هذا 

بالمختصر المفيد.
س: اختيارك لشغل هذا المنصب الرعوي الرفيع في كندا المعروف عنها بأنها 
صاحبة الشتاء القارس واألجواء المتقلبة صيفاً وشتاءاً كيف كان ؟ وكيف 

كان رد فعلك عند معرفتك بهذا االختيار؟
ج: أنا لم أحضر إلى كندا من قبل وهذه هي المرة األولى لي في كندا ولكن كنت 
اقرأ وأتابع وضع الرعية وعمل األباء األساقفة الذين سبقوني في الحضور 
إليها والخدمة فيها وكانت معرفتي بالفعل معرفة نظرية أكثر من كونها معرفة 
عملية، وعندما عينت كمطران لها أول ما تبادر إلى ذهني كان هو ضرورة 
أن أتعلم كيف أكون أسقفاً، ألنني كنت كاهناً طيلة حياتي عند رعيتي الصغيرة 
ولكن أن أكون أسقفاً على أبرشية مترامية األطراف وأن أتعامل مع اآلباء ومع 
الناس، هذه كانت أول لمحة طرأت على فكري يجب عليَّ أن أتعلم كيف أكون 
أباً، وقد قلت في كلمة لي موجودة في كتاب لي، برنامجي  أسقفاً وأن أكون 
األسقفي في كلمة واحدة هي أن أكون أباً أواًل للكهنة المعاونين لي وثانياً للشعب 
وهذا بطبعي ليس صعباً خاصة وأنا من خلفية رهبانية متواضعة ومن خلفية 
قرية متواضعة وليس صعباً عليَّ أن أكون مع الناس، وفي كلمة أخرى أخذت 
منها شعار مهم من لقاء الرب يسوع مع قائد المئة الذي طلب منه أن يشفي غالم 

له مريض ويتعذب، فقال له يسوع أنتظر وسوف أتي معك.
قال له قائد المئة أنا غير مستحق أن تدخل تحت سقف بيتي ويكفي أن تقول 
كلمة واحدة ليبرأ غالمي ويتعافى.. ومنها أخذت شعاري »قل كلمة فحسب« 
.. لماذا ألنني رجل الكلمة وأحب الكلمة ومهمة األسقف األولى بالنسبة لي هي 
»التبشير« باإلنجيل والعمل مع كلمة هللا قبل التدبير وقبل التقديس، وأنا أحاول 
الَنَفس الجديد بعملي عن طريق العمل بكلمة هللا وهي ضمن  أن أضع هذا 
اختصاصي وتخصصي، وهي ما يساعدني أكثر وأكثر لالتجاه صوب هذا 

المنحنى دون التدبير، وأعني فيها اإلدارة ودون إهمال بطبيعة الحال للتقديس.. 
ر بكلمة  تقديس األسرار ، ولكن هذا هو الَنَفس اإلجمالي الكبير لعملي بأن أُبّشِ
هللا لذا أخذت أيضاً كشعار كلمة القديس بولس الرسول »إن التبشير باإلنجيل 

ليس فخراً لي بل هو واجب«.
س: قبل أن ألتقيك وصفك أحد أصدقائي 
بأنك رجل تتمتع بالروحانية والكلمة 
المؤثرة، وبأنك صاحب إصدارات وأبحاث 
ُيشار إليها في تفسير وشرح آيات الكتاب 
الُمقّدس، هل يمكن أن تلقي الضوء على 

بعض نشاطاتك في هذا المجال؟
ج: أنا وحتى اآلن قمت بإصدار 8 كتب، 
أول كتاب أصدرته كان قاموس يوناني 
عربي بالتعاون مع أحد اآلباء الكهنة 
ويدعى اآلب مكاريوس أما الكتاب الثاني 
الذي أصدرته فكان بمناسبة مرور 300 
سنة على تأسيس دير الُمخلص أسميته )يا 
ُمخلص العالم( صدر سنة 2011، كتاب 
بيحكي عن تاريخ  جميل جداً وفخم جداً 
الثالث فكان عن قديس  الدير، أما الكتاب 
من رهبانيتنا يدعى اآلب بشارة أبو مراد 
الُمخلص، وكان يتمحور حول حياته في 
السنوات األخيرة في الدير وأحضرت 
مخطوطات موجودة بالدير عن ما كتابته 

يوميات الدير عن أبونا بشارة، وُقمت بنشرها في كتاب أصدرته عزيز عليَّ 
بعنوان »هللا الذي في القبو« وفيه جمعت كل مقاالتي الالهوتية والوجدانية 
واإلجتماعية والوطنية في كتيب صغير وجميل جداً في نفحة أدبية، وهو كتاب 
يعبِّر عن فكري وعن أسلوبي في الحياة وفي الكتابة، أما الُكتب الباقية فهي 
ُكتب تفسيرية للكتاب المقدس، كتبت كتاب عن الكلمة تُفسر اإلنجيل بعنوان 
»خذ الصبي وأمه« عن رواية الميالد في إنجيل متى، ومؤخراً صدر لي 
كتاب بعنوان »أسرار الناصرة« كتبت فيه عن المرحلة الخفية لحياة السيد 
المسيح التي لم يذكرها اإلنجيل من وقت ما كان عمره صفر وحتى بلوغه سن 
الـ 30 من عمره، وهذا كتاب علمي وكان المصدر الرئيسي للكتابة حول هذا 
الموضوع هو اإلنجيل بالذات مع أن اإلنجيل لم يذكر أي شئ عن هذه المرحلة 
وهذا الكتاب كتبته في ثالثة أشهر في السنة الماضية أثناء فترة الحجر بسبب 
كورونا، في هذه الفترة إنحجرت في غرفتي مثلما أنحجر يسوع بالناصرة، 
وكما قلت صدر تحت عنوان »أسرار الناصرة« أضواء على سنوات يسوع 

المفقودة في األناجيل.
س: بعد وصولك لكندا وتسلمك لمهام منصبك الرعوي والديني الجديد 
والرفيع، هل قمت بوضع خطوط أو أفكار جديدة لهذه المرحلة الجديدة في 
مسيرتك الدينية، إن الفترة الزمنية القصيرة لسيادتكم في كندا لم تعطيك 
الفرصة لتحديد هذه الخطوط واألفكار التي ستكون بمثابة خارطة طريق 

لمستقبل األبراشية في كندا؟
ج: كما قلت لك سابقاً بأنني سوف أتعلم كيف أكون أُسقفاً وسأبدأ بدراسة الواقع 
الكندي وما يطلبه الناس ألنني أوظف وأنمي أفكاري من خالل معايشتي للناس 

واالستماع لهم وللكهنة األباء، أي مشروع سيلهمني إياه روح هللا من خالل دراسة 
الواقع سأمشي فيه ربما أشعر بأن هناك ضعف ما مع الشباب لذا البد من دراسة 
األرض وأنتظر الوقت المناسب الذي يُلهمني فيه هللا طلب مشروع معين في 

إطار معين أمضي فيه.

أحس أن هناك ضعف في جزئية دراسة اإلنجيل وهو أحد أهم المشاريع الذي أفكر 
فيها برأسي وسأعمل لها نظام من خالل خلق معهد متخصص في اإلنجيل يكون 
عبر وخالل االنترنيت ) Online( يصل لكل أبناء الرعية في عموم كندا من 
المحبين التعمق في دراسة وفهم الكتاب الُمقدس من خالل دورات تعليمية مساوية 
لما تقدمه الجامعات في هذا الخصوص عن متى، عن بولس أو عن العهد القديم أو 
الجديد بشكل يكون مالمس لواقع حياة الناس وبشكل علمي وفكري متميز وبسيط 
ألنني أؤمن من أن كلمة هللا قادرة على محاكاة الناس في أآلمهم وأوجاعهم، كما 

في فرحهم في الواقع الذي نعيشه اآلن حتى ولو في كندا...
وهنا نكون بنضرب عدة عصافير بحجر واحد أوالً التعرف على اإلنجيل وال 
نظل غرباء عنه.. ثانياً التعرف على واقعنا المسيحي من خالل كلمة هللا. ثالثاً 
نجاوب من خالله على أسئلة الناس الذين هم في حاجة لمعرفتها ومن هذه األسئلة 
على سبيل المثال لماذا هناك مرض؟ وهناك وباء؟ وكيف لنا أن نقرأ مدلول هذا 
الوباء على ضوء كلمة هللا، والبد لنا من اإلجابة على هذه التساؤالت المهمة وحتى 
ال يذهب الناس لآلبار المشققة لتأخذ منها المياه، خاصة و هناك الكثيرون الذين 
يتعمدون وضع تعاليم غير صحيحة وُمغرضة وملتوية، وهذا ما أحاول مجابهته 
والتصدي له من خالل إعطاء التعاليم الصحيحة واألجوبة المناسبة للناس عن 
كل موضوع، هذا باإلضافة الهتمامنا بتوسيع الرعية وبناء كنائس جديدة، وأمس 
كنا في اجتماع للكهنة في إحدى المدن بخصوص هذا الموضوع وهناك ناس 
من رعيتنا ليس عندهم أي كنيسة وال شئ على اإلطالق وهذا يتطلب منا العمل 
والتواصل المستمر مع الكنيسة المحلية الكندية إلنشاء عالقات طيبة تساعدنا على 
االهتمام بالبنيان الحجري ولكن دون إهمال العمل على اإلنسان الذي يأتي في 

المقام األول واألخير في رزنامة اهتمامنا بتنمية كنيستنا الملكية.
س: دعني ابتعد بك قلياًل عن النطاق الديني وأسمح لي أن أسألك عن هواياتك 

الشخصية؟
ج: أنا قارئ نهم أقرأ في اليوم الواحد ما بين 4 إلى 5 ساعات، عندما كنت كاهن 
هذا الشئ جعلني فيما بعد أتوسع في أفكاري ومحاضراتي ومؤلفاتي، والذي 
لألسف اآلن نتيجة الضغط اإلداري والعمل واللقاءات قل نسبياً، هذا بالنسبة 
لهواية القراءة أما هواياتي األخرى فتتمحور حول التريض البدني بالمشي 
والسفر والتأمل وكلها عوامل تساعدني في سعي  بالتعرف على الناس عن قرب 
وبالتالي دراسة الواقع وهناك الكثير من األفكار التي راودتني من خالل تأملي 
في الطبيعة واألشجار والمدن، وهذا كله يعطيني نوع من الغنى المعرفي والرب 
يسوع نفسه كان إنساناً في حالة من التنقل والسفر المستمر حيث ذهب من الشمال 
إلى الجنوب ذهب إلى لبنان وإلى مصر ولو جبرياً لحمايته وحماية حياته وحياة 
العائلة المقدسة وألنه فعل كل هذا وعاشر الجميع من الفريسيين والخطأة وعاشر 
الصالحين واألشرار وأكل معهم عرفه الناس كما عرفهم وأحبوه كما أحبهم 
يب وسكير وُمحب  وفي بعض األحيان والمواضع أطلق عليه البعض بأنه شّرِ
للعشارين والخطأة والزواني ولكنه كان قريب من الناس بهدف تغيير وإصالح 
قلوبهم ونفوسهم وطرقهم المتبعة في الحياة .. وأنا مثله وأستطيع القول بأن هوايتي 

المفضلة اإلقتراب من الناس.
س: أريد منك توجيه كلمتين األولى لآلباء الكهنة والثانية ألبناء الرعية؟

ج: أقول لإلباء الكهنة بأنني أحبهم جميعاً وأقّدِر تعبهم وعملهم وجهدهم وحتى في 
مرات كثيرة أتفهم لتقصيرهم في بعض األمور ألنهم في النهاية أباء تركوا أهلهم 
وبلدهم ويعيشون في بالد االغتراب بعيداً عن األهل مثلي أنا .. وكل ما أمر به أنا 
من مشاعر أعكسه على اآلباء مشفقاً على تعبهم مؤكداً بأنني سأكون اليد المساعدة 
م  لهم في حال وجود أي تقصير من جانبهم.. اليد التي تعاون وتؤازر وتُشجع وتُقّوِ
وتُّدبر أكثر من اليد الذي تقتص وتعاقب .. وهذه هي طبيعتي »األبوة« ثانياً 
وبالنسبة للرعية كلمتي لهم وهم أحبائي بأنني سأكون بالنسبة لهم األب الذي إن لم 
يستطع أن يكون مع الجميع إال انه سوف يستمع للجميع وسأصغي للجميع خاصة 
وأنا منفتح مع الجميع مطبقاً لما جاء وقلته عند رسامتي عن القديس بولس بقوله 

»سأكون مع اليوناني يوناني ومع اليهودي يهودي لكي أربح الجميع للمسيح«.
وأبرشيتنا هنا متعددة هناك المصري واللبناني والسوري والفلسطيني والكندي إلى 
أخره، سأكون مع المصري مصري ومع السوري سوري ومع اللبناني لبناني 
ومع الفلسطيني فلسطيني ألربح الجميع للمسيح... أنا قضيتي يسوع وال أهتم 
بأي قضايا أخرى سوى بيسوع والعمل وفق مشيئته ال عالقة لي بكل األشكال 
الطائفية أو الحزبية لذا منَّ يُريد أن يعمل معي بنية صافية وخالصة أُدخله قلبي 

وأهال وسهاًل به.
س: سؤال قام بطرحه نائب رئيس التحرير األستاذ يوسف زمكحل المشارك 
في هذا اللقاء وكان من جزئين األول عن ما هي األخطار الذي تواجه الكنيسة 
حالياً؟ والسؤال الثاني عن رؤية سيادة المطران ميالد في وباء كورونا وهل 

هو غضب من هللا وعقاب أم ماذا بالتحديد؟
ج: بالنسبة للجزء األول من السؤال األخطار التي تواجه المسيحية دائما ما 
تكون من الداخل المسيحي أكثر من الخارج اختالف أخوة الرب فيما بينهم 
يهدم البيت في حال انقسامنا وعدم تقبلنا لبعضنا البعض، وهو في تقديري أكثر 
خطورة من أي خطر خارجي نتعرض له ألننا نتوحد في هذه الحالة وفي مثل 
هذا الموقف ونكون أقوياًء وكل كنيسة تم اضطهدها من الخارج عبر التاريخ 

كانت كنيسة قوية ولكن يبدأ التراخي عندما يبدأ السوس ينخر من الداخل وهذه 
تكون كارثة الكوارث.

أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال هللا من وجهة نظري ال ُيعاقب وهناك 
ُتفيد بأن هللا ال ُيعاقب أحد ومثال على ذلك  قراءات الهوتية كثيرة موجودة 
أنت ابنك مع كل الشر الذي فيك ال تقتص من ابنك ولكنك تقوم بتحذيره من أن 
استمراره في ارتكاب األخطاء سيؤدي به في النهاية إلى حصد ما زرعت يداه 
وكورونا ما هو إال حصاد لما زرعه اإلنسان بيده وحذره منه هللا مراراً وتكراراً 
ولكنه لم يسمع وال يريد أن يستمع بالتالي هو ليس عقاب إلهي على اإلطالق 
بقدر ما هو بُعد لإلنسان ورفض تام لالستماع إلى كلمة هللا وتحذيراته له .. أما 
لماذا ال يتدخل هللا، ألنه خلقنا أحرار وأحياناً يترك األمور على ما هي عليه 
ربما لكي نتعلم من الدرس ونعيه جيداً .. مثاًل في الحرب العالمية الثانية ُقتل 
حوالي 60 مليون إنسان ولم يتدخل هللا ألنها ليست من إستراتيجيته في معالجة 
مثل هذه األمور.. اإلنسان حر وهللا يُحبه ويحّذره من أنه سيحصد في النهاية 

مما زرعت يداه شراً كان أو خيراً كان.
س: ما هو السؤال الذي كنت تتوقع مني أن أطرحه علي سيادتكم ولكني 

لم أفعل؟
ج: ماذا تطلب من الناس؟ 

س: ماذا تطلب من الناس؟ وماذا ُتريد أن تقول لهم؟
ج: بدون أن أقع في فخ اإلجابة التقليدية أقول أنا أطلب من الناس أن يدعو لي 
بكل بساطة ألن األسقف صاحب مسئولية رهيبة أحياناً ال يدري عنها أي شئ 
لذا أطلب أن يُصلي لي الجميع لكي استطيع استلهام روح هللا وأخذ القرارات 
السليمة على الدوام وبالمناسبة كان عندي لقاء مع األطفال عندما وصلت إلى 
كندا علمتهم فيه كيف يُصلّون لي قلت لهم افتحوا يديكم وصلوا لمطرانكم ألنه 
ضعيف وفي حاجة للصالة وبالشعور بأن الجميع بجانبه لو قّصر في شئ ما، 

من باب المحبة ال أكثر. 
س: أتمنى أن تكون جميع أسئلتي لسيادتكم في مكانها الصحيح وبأني أحسنت 

توجيه الحوار بالصورة التي ترضيك وترضى قارئ الرسالة؟
ج: ال كل األسئلة كانت في مكانها بالنسبة لي وأتمنى أن تكون كذلك لمن 

سيقرأون هذا الحوار الِحرفي والمهني بامتياز أهنئك عليه.
س: سؤال أخير، ماذا تحب أن تقول لجريدة الرسالة؟

ج: أن تبقى دائما باعثة فرح ألن في هذه األيام هناك إعالم كثير يهدم بدالً من 
أن يبني ويساعد على البناء، لذا أتمنى أن يتحلى نقدك على الدوام باإليجابية ألن 
كل ما هب ودب يُنشر وأدعوك وأدعو الرسالة بأن تكون نوراً للعالم ال ظالماً، 
واسمح لي أن أقول بأن عملنا الكنسي عمل تتابعي لذا دعني أحيي من خاللك 
عمل كل من سبقوني في تولي هذه المسئولية من األساقفة واآلباء حتى ولو كان 
هناك أي تقصير أو نقص ما وحتى يقوم من سيأتي من بعدي باستكمال المسيرة 
واستكمال أي عمل أخفقت به ليكتمل البناء، لذا أُحب أن أوجه الشكر لمن سبقوني 
من المطران حكيم والمطران حجار والمطران ابراهيم وال يمكن أن أنسى أو 

أتغافل عن الدور الكبير الذي قام به األب جورج قرياطي ابن رهبانيتي.
هنا عزيزي القارئ نصل لختام هذا الحوار الذي أنهيته بتوجيه كل الشكر لسيادة 
المطران ميالد الجاويش على ُحسن الضيافة ومنحنا للوقت الكافي إلجراء هذا 
الحوار الذي أتمنى أن يكون عند ُحسن ظن الجميع على أمل تكرار مثل هذا 
اللقاء بصفة دورية لما فيه من فوائد كثيرة للجميع .. مع صادق محبتي وخالص 

تقديري واحترامي للجميع.

أجرى الحوار: فريد زمكحل – يوسف زمكحل



  هدد مستشار األمن القومي األمريكي جيك سوليفان، 
ما  إذا  قاسية ضدها  اقتصادية  إجراءات  باتخاذ  روسيا 

اتخذت قرارا بغزو أوكرانيا.
القومي األمريكي في تصريحات  وقال مستشار األمن 
صحفية مساء الخميس، لم يتضح لنا ما إذا كانت روسيا 
قد قررت اتخاذ المسار العسكري، وال يوجد موعد محدد 

الستئناف المحادثات مع روسيا.
وأضاف أن احتمالية قيام روسيا بغزو عسكري ألوكرانيا 
االقتصادية محور مجموعة  والعقوبات  قوية،  تزال  ال 

الجزاءات المحتملة التي تستهدف روسيا.
وتابع، نعتقد أن الدبلوماسية هي القرار المعقول الوحيد، 
وعلى الروس أن يقيموا الموقف جيدًا، والعقوبات ضد 
روسيا هي جزء واحد فقط مما يمكن لنا ولحلفائنا القيام 

به إزاء احتمالية غزو أوكرانيا.
المضي  بأن روسيا قررت  تجزم  لم  المتحدة  الواليات  أن  إلى  وأشار 
قدما في الخيار العسكري في أوكرانيا، وهي مستعدة لمواصلة اتباع 

النهج الدبلوماسي لتعزيز االستقرار في تلك المنطقة.
ومن جانبها، استبعدت االستخبارات األمريكية أن تكون موسكو اتخذت 

قرارا بغزو محتمل ألوكرانيا.

  وافقت المحكمة األمريكية العليا أمس الخميس، على 
منح اإلدارة األمريكية، الحق بفرض اللقاحات على مقدمي 
الخدمة الصحية في الواليات المتحدة في كافة أنحاء البالد.

ورفضت المحكمة طلب اإلدارة بتفويض يمكنها من إجبار 
الموظفين بالشركات الكبرى على تلقي اللقاحات أو إجراء 
اختبارات كورونا في وقت تتصاعد فيه اإلصابات بكورونا.

  أعلنت وزارة العدل 
األمريكية توجيه تهم 
الفتنة  التآمر وإثارة 
ئم  ا جر ب  تكا ر ا و
لـ11 شخًصا  عنف 
م  قتحا ا قضية  في 

مبنى الكابيتول.
وقالت الوزارة في بيان، 
إن مؤسس مجموعة 
“أوث كيبرز”، إحدى 
أبرز جماعات اليمين 
المتطرف األمريكي، 
تم توقيفه على خلفية 
اقتحام  في  ضلوعه 

مقر الكونجرس.
 56 العمر  البالغ من  أن ستيوارت رودز  وأضافت 
عاما، وعشرة أعضاء آخرين في المجموعة وّجهت 
إليهم تهمة “إثارة فتنة”، وهو االتهام األخطر الموّجه 
حتى اآلن للمشاركين في اقتحام مبنى الكابيتول في 

السادس من يناير/ كانون الثاني 2021.
وفي وقت سابق، تعهد الرئيس األمريكي جو بايدن 
التي  الكونجرس  مبنى  اقتحام  واقعة  تكرار  بعدم 

حدثت قبل عام. 
األولى  الذكرى  في  كلمة  األمريكي  الرئيس  وألقى 
ألحداث اقتحام الكابيتول على يد أنصار سلفه دونالد 

ترامب في 6 يناير/كانون األول الماضي.

واتهم بايدن سلفه ترامب بمحاولة منع االنتقال السلمي 
للسلطة قبل عام لكنه فشل.

وأضاف: “العصابة التي اقتحمت مبنى الكونجرس 
كانت تريد تمزيق بالدنا ودستورها”.

عديدة حول  أكاذيب  نشر  السابق  “الرئيس  وتابع: 
انتخابات 2020، ألنه يفضل مصلحته على مصلحة 

البالد ودستورها”
أن رفض  بايدن في حديثه: “لم يسبق  ومضى جو 
رئيس أمريكي االنصياع لنتائج االنتخابات.. وال يمكن 

أن نكون أمة تتقبل العنف السياسي كأمر طبيعي”.
وشدد على أن انتخابات 2020 كانت أقوى تعبير عن 

الديمقراطية في تاريخ الواليات المتحدة.

  أعلن قصر بكنجهام، 
مساء الخميس، أن األمير 
أندرو البريطاني تخلى 
عن مسؤولياته العسكرية 

ومهامه الملكية.
جاءت هذه الخطوة بعدما 
فشل محامو أندرو في 
أمريكي  إقناع قاض 
برفض دعوى قضائية 
ضده تتهمه بارتكاب 

انتهاكات جنسية.
أمريكية  وتتهم سيدة 
تدعى فرجينيا جوفري، 
األمير أندرو، باالعتداء 
في  عليها  لجنسي  ا
مناسبات مختلفة،   3
ورفعت قضية ضده 
أمام المحكمة الجزئية 
األمريكية في مانهاتن، 

أكدت خاللها أن األمير أندرو اعتدى عليها 
جنسيا وضربها قبل نحو عقدين عندما كان 

عمرها 17 عاما. 
وقالت جوفري، التي كان اسمها في السابق 
فرجينيا روبرتس، في بيان “أُحمل األمير 

آندرو المسؤولية عما فعله بي”.
ليسوا  والمال  السلطة  وتابعت “أصحاب 
بمنأى عن تحمل مسؤولية أفعالهم، أتمنى 
لو ترى الضحايا األخريات أن باإلمكان أال 
نعيش في صمت وخوف، واستعادة الحياة 

باإلفصاح وطلب العدالة”.

الـ61 عاما، كان  آندرو صاحب  واألمير 
الصلة برجل  الشخصيات ذات  أبرز  من 
الذي  إبستين،  األعمال األمريكي جيفري 
وجه إليه القضاء في نيويورك عام 2019 
اتهامات باستغالل عشرات النساء والفتيات 

جنسيا لصالح مسؤولين كبار.

  قال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، الخميس، إنه يتعين على 
عن  يتخلى  أن  األوروبي  االتحاد 
“قصر نظره” هذا العام، وأن يتصرف 
بمزيد من الشجاعة لتحسين العالقات 

مع تركيا.
اجتماع  أردوغان، خالل  وأضاف 
سنوي مع سفراء الدول األعضاء في 
االتحاد األوروبي، إن العالقات بين 
تركيا واالتحاد األوروبي تتعرض لـ 
“التخريب” من خالل االختباء وراء 

ذريعة التضامن داخل الكتلة.
أشار  األناضول،  وكالة  وبحسب 
أردوغان إلى أن االتحاد األوروبي 
يجب أن يعمل ضد مثل هذا النهج، 
مضيفا أنه يتعين على بعض الدول 
األعضاء “التخلي عن نهجهم في حل 
مشاكلهم مع تركيا في أروقة االتحاد”.

ونوه أردوغان إلى الجهود التي بذلتها 
تركيا في سبيل إقامة حوار وعالقة 
األوروبي،  االتحاد  مع  دبلوماسية 
باإلضافة إلى الزيارات والمحادثات 
الرفيعة المستوى: “شاركنا أيضا في 
حوارات رفيعة المستوى حول تغير 
والرعاية  والهجرة  واألمن  المناخ 
الصحية “، مشيرا إلى أن هذه الخطوات 
اإليجابية العديدة التي اتخذتها تركيا 
“لم تلق االستجابة التي توقعناها من 

االتحاد األوروبي”، وشجب “تكتيكات 
المماطلة” من قبل الكتلة.

المهمة  القضايا  إن  أردوغان  وقال 
مثل “وضع  األوروبي  االتحاد  في 
للهجرة )ومعالجة(  سياسة مشتركة 
والعداء لإلسالم”  األجانب  كراهية 
قد تم تنحيتها جانبا، وأن الكتلة “لم 
بالمالحظة”  جديرة  خطوات  تتخذ 

بشأن هذه القضايا الملحة.
لديه  شخص  “أي  أن  إلى  وأشار 
منظور موضوعي لمثل هذه المشاكل 
يقر بأن تركيا هي دولة رئيسية في 
التغلب على مثل هذه المشاكل التي 

يواجهها االتحاد األوروبي”.
إن  أردوغان  قال  وكدولة مرشحة، 
تركيا تواصل مفاوضاتها مع الكتلة في 
مجاالت “سالسل التوريد، والهجرة، 
والدفاع، وكراهية األجانب وكراهية 
اإلسالم، والصحة، والطاقة”، وأن 
تركيا “تلعب دورا في حل المشكالت”، 
مضيفا أن عالقات االتحاد األوروبي 
مع الدولة يجب أن “تمضي قدما”.

وقبل خطاب أردوغان، كان وزير 
جاويش  مولود  التركي  الخارجية 
أوغلو قد التقى أيضا بمبعوثي االتحاد 
األوروبي، حيث غرد الحقا على تويتر 
أنهم أجروا تقييما واسعا لـ “تطورات 

السياسة الخارجية الحالية”.

  أفادت صحيفة “تايمز” البريطانية نقال عن مصادر حكومية، 
بأن وزيرة الخارجية ليز تروس تخطط لزيارة موسكو.

وحسب المصادر، فإن الزيارة قد تتم في بداية فبراير المقبل، 
بينما قال مصدر آخر إن مثل هذه الزيارة غير واردة على 

الجدول في الوقت الحالي.
ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر المقربة من الوزيرة، أن 
“هناك أمورا كثيرة يجب أن تحدث من أجل أن تتم الزيارة، 
لكنها… ستدرس إمكانية الزيارة إذا كانت اللحظة مناسبة وإذا 

كان من شأن ذلك أن يساعد في تحقيق أهدافنا”.
وفي حال قيام تروس بهذه الزيارة، ستكون أول وزيرة خارجية 
إلى  عندما وصل   ،2017 عام  منذ  تزور روسيا  بريطانية 
الذي كان  الحالي  الوزراء  موسكو بوريس جونسون رئيس 

وزيرا للخارجية آنذاك.
وصرحت تروس في أعقاب اجتماع مجلس روسيا – الناتو بأن 
“الطريق الوحيد” لروسيا هو “وقف التصعيد” حول أوكرانيا، 

و”المشاركة في المناقشات البناءة”.

   أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون 
بين، الخميس، أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية 
لن تسهم في حل المشكالت القائمة في شبه الجزيرة الكورية، 

داعيا جميع األطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس.
وقال المتحدث “إن الصين عارضت دائما تطبيق أي دولة 
لعقوبات أحادية الجانب، باإلضافة إلى ما يسمى بالوالية 
القانون  القضائية الخارجية على دول أخرى على أساس 

المحلي”.
الجديدة “ال تساعد في حل  العقوبات  وأضاف أن حزمة 
قضية شبه الجزيرة الكورية”، ُمشيٍرا إلى أن الصين تأمل 
من جميع األطراف “التصرف والتحدث بحكمة” وااللتزام 

بالحوار والمشاورات. كما أضاف أن األمر يتطلب جهودًا 
مشتركة إضافية من أجل استقرار الوضع الكوري.

يُشار إلى أن كوريا الشمالية أجرت أول أمس الثالثاء تجارب 
صاروخية على صاروخ صرحت بأن سرعته تفوق سرعة 
الصوت، ويعد هذا ثاني صاروخ يتم إطالقه في البالد منذ 
بداية العام الجاري، حيث تم إطالق أول صاروخ في 5 يناير.

يُذكر أنه، في وقت سايق من اليوم، أعلنت مندوبة الواليات 
المتحدة الدائمة لدى األمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد على 
تويتر، أن الواليات المتحدة تقترح فرض عقوبات جديدة من 
األمم المتحدة ضد كوريا الشمالية ألنها أجرت ست عمليات 

إطالق صواريخ باليستية منذ سبتمبر 2021.

   أعلنت فرنسا، أمس الخميس، عن رفع الحظر الذي 
فرضته على المسافرين من المملكة المتحدة.

وأكد وزير السياحة الفرنسي جان باتيست لوموان، أنه سيتم 
السماح للسائحين البريطانيين الذين تم تحصينهم بالكامل 
الفرنسية مرة أخرى  ضد كوفيد-19 بدخول األراضي 

اعتبارا من اليوم الجمعة.
وكتب لوموان على موقع تويتر: »نحن نخفف شروط الدخول 
المحصنين«،  للمسافرين  المتحدة  المملكة  إلى فرنسا من 

حسبما أوردت صحيفة »اإلندبندنت« البريطانية .
وأضاف أنه يشترط لدخول فرنسا إجراء اختبار سلبي قبل ما 
ال يزيد على 24 ساعة قبل المغادرة، موضحا أن المرسوم 
الرسمي سينشر صباح الغد، وستدخل القواعد المخففة حيز 

التنفيذ على الفور.
المسافرين  وكانت فرنسا قد فرضت حظًرا على دخول 
الماضي  للمرة األولى في 20 ديسمبر  إليها  البريطانيين 
انتشار متحور »أوميكرون« من فيروس كورونا  خشية 
المستجد، وأصبح الحظر ساري المفعول منذ ذلك الحين .

والسماح ألولئك الذين لديهم عدد قليل من »األسباب الملحة« 
بالدخول إلى فرنسا عند السفر من المملكة المتحدة، مثل 
المواطنين الفرنسيين وعائالتهم، كما تم حظر اإلجازات 

ومعظم الزيارات العائلية والمهنية .
وأعلنت فرنسا األسبوع الماضي عن تخفيف هذه القواعد بشكل 
طفيف، واآلن سيتم رفع الحظر تماًما عن جميع المسافرين 

البريطانيين الذين تم تحصينهم بالكامل ضد الفيروس.

Vendredi 14 janvier 2022
الجمعة 14 يناير 2022

عبر ذاكرة تتلاعب بنا
هل حدث أن مررت بموقف     
ما، فشعرت أن هذا الموقف مر بك 
في زمن آخر ال تستطيع أن تدركه؟

هل حدث أن جرى بينك وبين شخص 
ما حوار، فشعرت أن هذا الحوار دار 
بينك وبين شخص ما في موقف آخر 

ال تستطيع أن تتذكره؟
هل حدث أن قابلت شخصا في مكان ما، 
فشعرت أنك رأيت وجه هذا الشخص 
في مكان آخر ال تستطيع أن تحدده؟

ربما كان قد حدث لك هذا، وربما ال، 
لكنه يحدث للكثيرين فال يجدون له 
تفسيرا مقنعا، أو ربما وجدوا، لكنهم 
مضطرون إلبعاده عن تفكيرهم ألنه 
قد يتعارض مع الدين والمعتقد الذي 
يؤمنون به. ورغم هذا، وبعيدا عن 
فكرة التناسخ، التي يؤمن بها البعض 
السماوية، نشعر  الديانات  وتنكرها 
أحيانا أننا جزء من مشهد مررنا به 
في زمن ال نعرف متى هو على وجه 
التحديد، أو أننا كنا أشخاصا آخرين 
ال نعرف من هم، وأين عاشوا، ومتى 

عاشوا، وإلى أين ذهبوا.
مرة أخرى، هذا ليس تكريساً لفكرة 
التناسخ، ولكنه االنطباع الذي تخرج به 
بعد أن تقرأ رواية »بساتين البصرة« 
للكاتبة المصرية منصورة عزالدين.
أبطال الرواية الرئيسيون هم هشام 
خطاب، وأمه ليلى، وميرفت، الذين 
يعيشون في قرننا هذا، ويزيد بن أبيه 
الخّواص، وزوجته مجيبة، وصديقه 
مالك بن عدي النّساخ، الذين عاشوا في 
القرن الهجري األول؛ شخصيات أتت 
من زمنين مختلفين، ورغم المسافة 
بين الزمنين فإن ثمة روابط بين بطل 
الرواية هشام خطاب، الذي يعيش في 
مصر، ويزيد بن أبيه الذي عاش في 
بالعلماء،  البصرة يوم كانت تموج 
عندما أعلن واصل بن عطاء الغّزال 
خروجه على معلمه الحسن البصري، 
فقال الحسن قولته الشهيرة: »اعتزلنا 
الجدال  ليبدأ عصر من  واصل«، 

والمناظرة واالنشقاق.
»وأما الياسمين: فقد ُحكي أن رجال 
أتى الحسن البصري رحمه هللا فقال: 
رأيت البارحة كأن المالئكة نزلت من 
السماء تلتقط الياسمين من البصرة. 
فاسترجع الحسن وقال: ذهب علماء 
الياسمين يدل  إن  قيل  البصرة. وقد 
الهّم والحزن ألن أول اسمه  على 
المنقولة من  العبارة،  يأس«. بهذه 
تفسير األحالم الكبير المنسوب لإلمام 
محمد بن سيرين، تُقّدم الكاتبة للرواية.
المعاصرة  متأرجحا بين شخصيته 
وشخصية يزيد بن أبيه الغابرة ظل 

ينتقل من زمن إلى  هشام خطاب 
زمن. خطر له، بينما يتجسد ركض 
ذاته العتيقة أمام ناظريه، أن بداخله 
سرا ال قدرة له على تحمله، وأنه في 
جريه في ذاك الزمن الغابر كان يبحث 
للغز يقض مضجعه. في  عن حل 
موقعه الحالي، على المقعد الرخامي 
أمام شجرة البومباكس، انتقلت إليه 
عدوى البحث وقلقه. عرف أنه، هشام 
خطاب، لن يتوقف عن البحث أبدا، 
سيظل مهجوسا به، عاجزا عن هجره 
حتى لو عثر على مبتغاه. أّرقه عبء 
السر المفترض، رغم عدم وضع يده 
على كنهه؛ وبهذا استحال السر لغزا 
جديدا يضاف إلى اللغز األول الذي 
سعى تجسده السابق؛ يزيد بن أبيه، 

إلى فك شفرته.
على هذا النحو جاءت الرواية تجمع 
بين زمنين تربط بينهما األحداث في 
خطين نشعر أنهما متباعدان أحيانا، 
ونشعر أحيانا أخرى أنهما متقاربان 
إلى درجة التناسخ، بينما يمضي الزمن 
عابرا كل الخطوط، صانعا منها نسيجا 
متنوع األشكال واأللوان واألحداث 
والشخوص ذات الرغبات والنزعات 

واألهواء والحسنات والخطايا.
كان مالك النساخ في زيارة له إلى 
الكرخ لشأن من شؤونه عندما صادف 
آخر  بعد مرور عقود على  مجيبة 
مرة رآها فيها. كان منشغال بذكرى 
أبيه،  بن  يزيد  قتله،  الذي  زوجها، 
مفكرا فيه منذ الصباح، عندما لمح 
السوق،  في  تبيع األجاص  عجوزا 
متقشفة، ال  فقيرة  بمالبس  متشحة 
يكاد يبين منها سوى اليدين والوجه. 
فيها كان مألوفا، دقق في  شيء 
المحيطة  الغضون  عينيها، وبرغم 
بهما وبهتان نظرتهما، تعرف فيهما 
أخذته رعشة؛  على عيني مجيبة. 
فالمرأة الهرمة أمامه بدت له كمن 
بعد  األموات.  بين  لتوها من  قامت 
أن تعرف إليها، وأخبرته بما جرى 
البصرة وحتى  لها منذ أن غادرت 
الزمن  أن  أيقن  اليوم،  لها  رؤيته 
حاجز يفصلنا عما مضى، حاجز غير 
مرئي، لكنه أقوى الحواجز وأقساها، 
ال سبيل إلى اختراقه والعودة إلى ما 
سبق وعشناه إال خطفا، وعبر ذاكرة 

تتالعب بنا وفق أهوائها.
ها نحن قد عبرنا من زمن إلى زمن 
مودعين عاما ومستقبلين عاما، فهل 
تُرانا عبرنا حاجزا غير مرئي، ال 
إلى ما  إلى اختراقه والعودة  سبيل 
سبق وعشناه إال خطفا، وعبر ذاكرة 

تتالعب بنا وفق أهوائها؟

aliobaid2000@hotmail.com

أخـــــــــــــــــــــــــبــار

»اقتحام الكونجرس«.. اتهام 11 شخصا 
بالتآمر وإ�ثارة الفتنة

و  قصر باكنجهام يعلن تخلي الأمير أندر
عن مهامه الملكية

وسيا التايمز: وزيرة الخارجية البريطانية تخطط لزيارة ر

فرنسا ترفع حظر السفر عن البريطانيين 
المحصنين بالكامل

وبي أن يتصرف  أردوغان: على الاتحاد الأور
بشجاعة لتحسين العلاقات مع تركيا

بكين: العقوبات على كوريا الشمالية لن تسهم في 
حل الأزمة القائمة في شبه الجزيرة الكورية

  بقلم: علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي

وسيا حال  تهديد أمريكي بعقوبات قاسية على ر
غزو أوكرانيا

بايدن ينجح في فرض اللقاحات على 
مقدمي الخدمة الصحية



  أعادت القوى األمنية في لبنان الخميس 
فتح جميع الطرق المغلقة وأزالت الحواجز 
وصناديق القمامة التي أغلق بها محتجون 
في  الرئيسية  والميادين  الطرق  من  عددا 
العاصمة اللبنانية بيروت وعدد من المدن 
الكبرى بالمحافظات وذلك احتجاجات شعبية 
الغضب”  بـ”يوم  ما سمي  فعاليات  ضمن 
احتجاجا على تردي األوضاع االقتصادية 
والمعيشية وعدم تنفيذ االتفاقات التي تمت 
بين االتحادات العمالية والحكومة، فضال 

عن عدم تنفيذ القرارات الخاصة بصرف 
الحكومة  أعلنتها  التي  اإلعانة االجتماعية 
بعد رفع الدعم نهائيا عن المشتقات البترولية 
وانعكاساته على االرتفاع الكبير في األسعار 

وخدمات النقل.
المناطق  من  العديد  االحتجاجات  وشملت 
والشمال  لبنان  وجبل  بيروت  بمحافظات 
قام  حيث  والبقاع،  والنبطية  والجنوب 
المحتجون بإغالق الطرق بصناديق القمامة 
أو باشعال النيران في إطارات من الكاوتش 

أو عبر سالسل بشرية.
وكان وزير التربية والتعليم قد قرر أمس 
تعطيل المدارس بجميع انواعها والجامعات، 
كما قررت جمعية المصارف إغالق البنوك 

اليوم.
اللبناني  الداخلية  وزير  وجه  جهته،  من 
باتخاذ  األمن  قوى  مولوي  بسام  القاضي 
تدابير لمنع حصول أي إخالل باألمن أو 
وممتلكاتهم،  الغير  حريات  على  تعديات 
وذلك حفاظاً على األمن والحريات العامة.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

بســـنت
 كانت بسنت البالغة من العمر سبعة عشر عاماً تعيش في إحدى 
الغربية بمصر وكانت تملك وجها مالئكياً  التابعة لمحافظة  القرى 
عبارة عن عينان زرقتان وشعر  أسود كسواد الليل وأنف صغير 
إلى األحمرار  يميالن  يقف في شموخ وعظمة وكبرياء ووجنتين 
وشفتان منطلقتان وكانت بسنت تعيش مع والديها وأختها وأخوها 
وكانت بسنت تذهب إلى المدرسة حيث كانت بالصف الثاني الثانوى 
وكان كل شئ على مايرام إال أن في يوم من األيام وعند عودتها إلى 
منزلها تعرض لها مجموعة من الشباب فبدأوا يغازلونها وقال لها 
أحدهم مساء الخير يا جميل محسوبك أسمه محمد حسن تالثة ثانوي 
المنزل وتكرر  بكلمة واحدة وأكملت طريقها نحو  ترد بسنت  ولم 
نفس المشهد في اليوم التالي ولم تنطق بسنت بكلمة واحدة فقال لها 
الشاب الذي أعترضها في المرة األولى أنِت شايفة نفسك على إيه 
أنت مش عارفة أنا مين أنا أكبر واحد في الناحية دي  أنا حخليكي 

تيجي لي وتترجي فيا ولم تبال بسنت بما قاله هذا الشاب .
بالدموع   أمها  لتستقبلها  منزلها  إلى  بسنت  عادت  ايام  عدة  وبعد 
وتصفعها على وجهها قائلة أنت جبتيلنا العار وبسنت في صدمة مما 
يحدث وتسألها فيه إيه يا ماما وتقول لها أمها مش عارفة فيه إيه دي 
صورك وأال مش صورك فتمسك بسنت بالصور وتصرخ بسنت ال 
ال وبدأت تبكي أقسم باهلل يا أمي دي مش أنا مش أنا دي مش أخالقي 
أنت ربتيني أحسن تربية وتنظر األم إلى بسنت ومالمح وجهها فقد 
رأت الصدق في عينيها وفي لحظة حضنت األم أبنتها بعد أن هزت 
بنتي  يا  كيانها دموع بسنت وصراخها وسألتها أمها طيب فهميني 
إيه الموضوع ده لو أبوك شاف الصور دي حيقتلك ويقتلني معاك 
فقصت بسنت على أمها قصة الشباب الذين أعترضوها وتوعدوا لها 

باألنتقام منها ألنها رفضت أن تجاريهم .
في اليوم التالي ذهبت بسنت إلى المدرسة لتفاجئ بنظرات الفتيات 
إليها ولكنها لم تعرف السبب ودخلت بسنت إلى الفصل وهي تشعر 
وبدأ يشرح  الفصل  إلى  الكيمياء  أستاذ  بشئ غريب  وفجأة دخل 
درس الكيمياء ثم سأل بسنت فاهمة فقالت أيوه يا أستاذ فرد عليها 
األستاذ كويس أنك فاهمة ده أنِت  بقيتي تريند على إجهزة التواصل 
األجتماعي أكثر من شيماء فتاة التيك توك وعند هذه اللحظة عرفت 
بسنت نظرات الفتيات إليها وقالت بصوت عالي أنا بريئة وخرجت 
بسنت من الفصل لتجري والدموع تنهار من عينيها ودخلت بسنت 
إلى المنزل لتجد كل من في المنزل ينظر إليها نظرات كلها إتهام 

فتقول لهم بسنت أنتم كمان وتدخل إلى غرفتها وتقفل على نفسها .

في اليوم التالي فتحوا الباب على بسنت بعد أن كسروا الباب عليها 
ليجدوها على فراشها جثة هامدة ويجدوا ورقة بجوارها كتبت فيها 

أنا ذاهبة إلى العالم الذي ال ظلم فيه فأنا بريئة بريئة بريئة .!

 
youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

إعادة فتح الطرق المغلقة بلبنان وهدوء يعم كافة 
المناطق بعد انتهاء فعاليات “يوم الغضب”

البرلمان الكويتي يخفف عقوبات بعض مخالفات الاعلام

أخبــار

   طالب األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، 
وطاقمها،  )روابي(  اإلماراتية  السفينة  عن  الفوري  باإلفراج 
والمحتجزين من قبل الحوثيين من أمام السواحل اليمنية، مشدداً 
على إدانة الجامعة العربية الكاملة لهذا العمل واعتباره من أعمال 

القرصنة البحرية.
وأكد أبو الغيط، في بيان صحفي أمس الخميس، أن االستيالء على 
السفينة يُعد تصعيداً خطيراً من جانب الحوثيين، وأنه ليس موجهاً 
ضد دولة بعينها وإنما ينتهك مبدأ حرية المالحة الثابت في القانون 
الدولي وقانون البحار، بما قد يؤثر على مصالح العديد من الدول 
ويُهدد حركة التجارة الدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

وأكد مصدر مسؤول باألمانة العامة لجامعة الدول العربية، في 
البيان ذاته، أن السلوك الحوثي، وما تورطت فيه الميلشيا من أعمال 
القرصنة واالختطاف؛ يعكس منحى إجرامياً خطيراً يتعين التصدي 
له وردعه، صيانة لحرية المالحة في هذا الشريان التجاري الهام، 

وحفاظاً على األرواح والممتلكات.

    انضمت قوات يمنية تدعمها اإلمارات إلى قوات 
التحالف التي تقاتل الحوثيين حول مدينة مأرب في 
وسط اليمن في محاولة جديدة للسيطرة على المنطقة 

المنتجة للطاقة.
في  الحوثيون  تقدم  التي  مأرب،  وقوضت معركة 
والمواقع  الرئيسية  المدينة  باستثناء  أنحائها  معظم 
القريبة الغنية بالنفط والغاز، آمال التوصل ألي هدنة 
وشيكة تجتهد الواليات المتحدة واألمم المتحدة في 

محاوالت لتطبيقها.
وقال هانز جروندنبرج، مبعوث األمم المتحدة الخاص 
إلى اليمن، لمجلس األمن يوم األربعاء إن الجانبين 
“يمضيان قدما نحو الخيارات العسكرية”، محذرا 
آمال  المدنيين وعلى  المدمرة على  التداعيات  من 

السالم في المدى القريب.
أسفرت الحرب المستمرة منذ قرابة سبع سنوات عن 
مقتل عشرات اآلالف وتشريد الماليين، ودفعت اليمن 

إلى شفا المجاعة مع انهيار االقتصاد.
وذكرت األمم المتحدة أن القتال في الجوف شماال 
ومأرب في وسط البالد وشبوة في الجنوب على مدى 

الشهر الماضي أدى لتشريد ما يزيد على 15 ألفا.
وقال مهندس يدعى عبد هللا النيسي في شبوة لرويترز 
“الناس متشائمون وال يعلمون إلى أين تتجه البالد”.
وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية هذا األسبوع 
القتال بعدما  عن عملية جديدة تهدف لتغيير مسار 
نجحت قوات ألوية العمالقة التي تدعمها اإلمارات 
وجرى نشرها في اآلونة األخيرة بدعم من الضربات 

الجوية في طرد الحوثيين من محافظة شبوة المنتجة 
للنفط وإعادة فتح الطريق إلى مأرب.

التي  وذكرت مصادر عسكرية محلية أن األلوية، 
يتركز معظمها على طول الساحل الغربي الذي ظل 
هادئا نسبيا على مدى األعوام الثالثة الماضية، دخلت 
مأرب يوم االثنين وسيطرت منذ ذلك الحين على 

أجزاء كبيرة من مديرية حريب بالمدينة.
وقالت ميساء شجاع الدين الباحثة في مركز صنعاء 
للدراسات االستراتيجية “ألوية العمالقة مسلحة ومدربة 
على نحو أفضل )من قوات التحالف اليمنية( وجديدة 
في القتال... الحوثيون سيبدون مقاومة شرسة لكن 

بوجه عام صفوفهم منهكة”.

   قالت الشرطة السودانية ومسعفون إن محتجا واحدا 
العشرات  وأصيب  قتال  األقل وضابط شرطة  على 
يوم الخميس في يوم آخر من المظاهرات ضد الحكم 

العسكري في السودان.
وتخرج حشود ضخمة بانتظام إلى الشوارع للمطالبة 
 25 في  وقع  انقالب  منذ  المدني  الحكم  إلى  بالعودة 
أكتوبر تشرين األول وأنهى ترتيب تقاسم السلطة الذي 

بدأ في عام 2019.
وقالت الشرطة إن ضابط شرطة برتبة عميد قتل طعنا 
العاصمة  الخميس في  يوم  المتظاهرين  أحد  يد  على 
النارية  الخرطوم حيث أطلقت قوات األمن األعيرة 
والغاز المسيل للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون 

الزحف إلى القصر الرئاسي.
وقال مسعفون في مدينة بحري القريبة إن أحد المتظاهرين 
قتل متأثرا بإصابته بطلق ناري في البطن. وذكروا أن 
عشرات المحتجين يتلقون العالج من إصابات بأعيرة 
نارية وجروح أخرى في الخرطوم والمدن المجاورة.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية وهي مجموعة 
موالية للحركة االحتجاجية “جرائم حقيقية تُرتكب اآلن 

في حق شعبنا الثائر”.
وردا على سؤال حول بيان اللجنة، قالت 
الشرطة إن أكثر من 20 ضابط شرطة 

أصيبوا على أيدي المتظاهرين.
تركت  السابقة،  لالحتجاجات  وخالفا 

السلطات معظم الجسور والطرق مفتوحة وسط تراجع 
أمني في العاصمة، بعد أن غيرت لجان المقاومة موعد 
االحتجاج من األربعاء إلى الخميس. وظلت خدمات 

اإلنترنت والهاتف تعمل.
واقية  نظارات  يضعون  وهم  المتظاهرون  وشوهد 
وأقنعة وقفازات اتقاء للغاز المسيل للدموع أثناء سيرهم 
نحو القصر الرئاسي وسط الخرطوم. وقال شاهد من 
البعض كان يخلع حجارة من األرصفة  إن  رويترز 

لتشكيل حواجز.
مئات  بعد بضع  الوصول على  تمكنوا من  أن  وبعد 
من األمتار من القصر الرئاسي، تراجع المتظاهرون 
بعد إطالق قوات األمن الغاز المسيل للدموع وقنابل 
الصوت. وقال الشاهد إن المتظاهرين المصابين ومن 

تعرضوا لإلغماء نُقلوا على متن دراجات نارية.
وقال شهود لرويترز إن قوات األمن أطلقت في وقت 
الحق بعد ظهر يوم الخميس أعيرة نارية على متظاهرين 

كانوا ينسحبون من مسار االحتجاج في حي قريب.
إن ما ال  ويقول مسعفون مؤيدون لحركة االحتجاج 
يقل عن 64 شخصا قتلوا في السودان منذ االنقالب 
والغاز  الحي  الرصاص  األمن  قوات  إطالق  نتيجة 

المسيل للدموع.
ويبرر القادة العسكريون انقالبهم بأنه إنقاذ للسودان 
من الفوضى وقالوا إنهم سيحمون الحق في االحتجاج 

السلمي.

اللبناني ميشال عون أمس الخميس بقرار     رحب الرئيس 
تمديد العمل لثالثة أشهر حتى مارس المقبل بالخطة الطارئة التي 
اطلقتها األمم المتحدة لتوفير الوقود للمحافظة على القطاعات 
الحيوية مثل الرعاية الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي 

والتي استمرت لثالث أشهر حتى ديسمبر الماضي.
جاء ذلك خالل لقائه بنائبة المنسق الخاص لألمم المتحدة بلبنان 
والمنسقة المقيمة لألمم المتحدة ومنسقة الشؤون اإلنسانية الدكتورة 

نجاة رشدي بقصر الرئاسة ببعبدا.
وأكد عون ان الخطة الطارئة التي اطلقتها رشدي لمدة ثالثة 
اشهر تركت آثاراً إيجابية، مشيرا إلى أن هذه الجهود تواكبها 
الدولة اللبنانية حيث تعمل من جهتها على تخفيف المعاناة عن 
الخدمات  الى  الحاجة  تنامي  بعد  اللبنانية، خصوصا  العائالت 

األساسية والضرورية.
وأكد الرئيس اللبناني دعم الجهود التي تبذلها األمم المتحدة في 
اعداد وتنفيذ برامج تأمين الحاجات اإلنسانية للبنانيين، ال سيما 

في مجاالت التعليم والمياه والكهرباء والدواء.
من جانبها، عرضت على نجاة رشدي خالل اللقاء تقريراً بالعمل 
الذي تقوم به منظمات األمم المتحدة لمواجهة األوضاع اإلنسانية 
الملحة في لبنان، الفتة الى ان األمم المتحدة ستواصل تقديم هذا 
الدعم، مؤكدة أنه يتوجب على الدولة اللبنانية ان تقوم هي ايضا 
بما عليها من مسؤوليات في هذا الصدد. وأكدت الدكتورة رشدي 
ان ال شروط من األمم المتحدة للمساعدات اإلنسانية، وليس هناك 
أي تأثير سياسي على عمل المنظمات الدولية في هذا المجال.

وأعربت عن امتنانها للدعم الذي يقدمه رئيس الجمهورية للمشاريع 
تتناول  والتي  لبنان  في  المتحدة  األمم  بها منظمات  تقوم  التي 
خصوصاً المسألة اإلنسانية والصحية واالجتماعية، وخصوصا 
تلك التي تم رصد موازنات مالية لها من الدول المانحة، ومنها 
تخصيص 6 ماليين دوالر لتمويل مشروع لمنظمات غير حكومية 
متعلقة بحماية الطفل ومكافحة العنف ضد المرأة وخدمات التعليم 
لحوالي 29 الف شخص من اللبنانيين والنازحين والمهاجرين.

   أقر مجلس األمة )البرلمان( الكويتي 
يوم الخميس بأغلبية ساحقة تعديالت قانوني 
المرئي  المطبوعات والنشر واإلعالم 
والمسموع ليخفف بعض العقوبات من 
السجن إلى الغرامة المالية، في خطوة 
تشير إلى رغبة الحكومة والبرلمان إلى 
تهدئة التوتر السياسي وتقليل القيود على 

الصحافة واإلعالم.
أقر التعديل عقوبة الغرامة المالية، بحد 
أقصى 10 آالف دينار بدال من الحبس، 
لكثير من المخالفات ومنها “خدش اآلداب 
العامة أو التحريض على مخالفة القوانين 
أو رجال  القضاء  تحقير  أو  إهانة  أو 
القضاء” ومنها أيضا إفشاء األنباء عن 
االتصاالت السرية الحكومية والتأثير 
في قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى 
زعزعة الثقة بالوضع االقتصادي للبالد 

وغيرها من المخالفات.
وقال النائب حمد المطر رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد 
التي أعدت التقريرين البرلمانيين إن هذه التعديالت التشريعية أبقت 
عقوبة الحبس فقط على ثالثة محظورات هي المحظورات الشرعية 
كالمساس بالذات اإللهية أو المالئكة أو القرآن الكريم أو األنبياء 
وثانيا التحريض على قلب نظام الحكم في البالد وثالثا التعرض 

لشخص أمير البالد بالنقد.
تقول المذكرة االيضاحية لقانون اإلعالم المرئي والمسموع إنه على 
أرض الواقع برزت أوجه قصور عديدة للقانون السابق أدت في 
بعض األحيان إلى تقييد الحريات وتضييق نطاقها. ويأتي التعديل 
التعديل  لحرياتهم”. وقصر  األفراد وصونا  “حفاظا على حقوق 

العقوبة على مرتكب المخالفة دون غيره.
تضمنت التعديالت أيضا خفض رأس المال الالزم إلصدار صحيفة 
إلى 100 ألف دينار بدال من 250 ألفا، كما قصر المدة الممنوحة 
للوزير للبت بشأن طلب تأسيس صحيفة أو قناة فضائية إلى 60 
يوما بدال من 90 يوما وألزم الوزير بالموافقة على اإلصدار إذا 

تحققت الشروط.
تم إقرار هذه التعديالت في جلسة استثنائية دعا لها بعض النواب 
بالتنسيق مع الحكومة، في مؤشر على انتهاء العداء الذي كان قائما 
بين البرلمان والسلطة التنفيذية والذي أعاق كثيرا من التشريعات 
خالل العام الماضي وقلص جلسات البرلمان إلى عدد محدود للغاية.

الصباح خطوات  الجابر  نواف األحمد  الشيخ  البالد  أمير  واتخذ 
لنزع فتيل المواجهة بين الحكومة والبرلمان، إذ أصدر مراسيم 
في  متهمين  وآخرين  بالخارج  موجودين  معارضين  بالعفو عن 

قضايا أمن دولة.
وفي 28 ديسمبر كانون األول شكلت الكويت حكومة جديدة برئاسة 
للمالية وثالثة  الخالد الصباح ضمت وزيرا جديدا  الشيخ صباح 
أعضاء معارضين في مجلس األمة، وهو ما أنهى القطيعة بين 
الحكومة وعدد كبير من النواب المعارضين، لكن ال تزال هناك 
كتلة معارضة تصر على مطلب “رحيل الرئيسين”، أي رئيس 
لكن  للحكومة،  مواليا  يعتبرونه  الذي  البرلمان  الحكومة ورئيس 

تأثير هذه الكتلة أصبح محدودا في البرلمان.
وتحظر الكويت، الدولة العضو في منظمة أوبك، األحزاب السياسية 
لكنها منحت برلمانها نفوذا أكثر من المسموح به ألي مجلس مماثل 
في دول الخليج العربية األخرى، ومن ذلك سلطة إقرار القوانين 
ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، واالقتراع 

على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.
وشغل النواب المعارضون حقائب اإلعالم والشؤون االجتماعية 

وشؤون مجلس األمة.
وهذه ثالث حكومة للكويت خالل عام واحد بعد أن استقالت الحكومتان 
السابقتان خالل المواجهة مع البرلمان التي عرقلت جهود الدولة 

لإلصالح المالي.

أبو الغيط ُيطالب بالافراج 
الفوري عن السفينة الاماراتية 
وابي” وطاقمها المحتجزين  “ر

من قبل الحوثيين

مقتل متظاهر وضابط شرطة في 
اشتباكات بالسودان

مارات تدخل مدينة مأرب اليمنية والأمم المتحدة تحذر من التصعيد

إ

قوات تدعمها الا

الرئيس اللبناني يرحب بتمديد الخطة الأممية الطارئة لتوفير الوقود للقطاعات الحيوية لثلاثة أشهر

Vendredi 14 janvier 2022
الجمعة 14 يناير 2022

Parapsychologie DANS 
L'astrologie :

Parapsychologie est l'étude des événements qui ne peut être expliqué par ce que les scien-
tifiques 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

  قالت السفارة األمريكية 
الهجوم  إن  بغداد،  في 
ي  لذ ا خي  و ر لصا ا
استهدف مجمع السفارة 
شنته مجموعات إرهابية 
أمن  لتقويض  تسعى 

العراق وسيادته.
في  السفارة  وذكرت 
بيان، إن “تعرض مجمع 
السفارة األمريكية مساء 
الخميس لهجوم من مجاميع 
إرهابية تسعى لتقويض 
وسيادته  العراق  أمن 

وعالقاته الدولية”.
وأضافت “لطالما قلنا إن 

هذه األنواع من الهجمات المشينة هي اعتداء ليس فقط 
على المنشآت الدبلوماسية، بل على سيادة العراق نفسه”. 
وتعرضت المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط 
العاصمة بغداد، التي تضم مؤسسات حكومية حساسة 
ومباني دبلوماسية بينها السفارة األمريكية، إلى هجوم 

بعدد من الصواريخ مساء الخميس.
وبحسب خلية اإلعالم األمني العراقي، فإن القصف تسبب 
بإصابة طفل وامرأة من أهالي منطقة القادسية القريبة 
من الخضراء، بعد سقوط صاروخ قرب دور سكنية.
وتابع بيان الخلية األمنية، أن الصواريخ انطلقت من 

منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

من  العديد  العراق  الحالي، سجل  العام  مطلع  ومنذ 
الهجمات المماثلة التي تستهدف أماكن تواجد األمريكان 
في العراق سواء في المقار العسكرية أو الدبلوماسية، 
القدس  فيلق  قائد  لمقتل  الثانية  الذكرى  من  تزامناً 
الحشد  هيئة  رئيس  ونائب  سليماني  قاسم  اإليراني 

أبو مهدي المهندس.
انتهاء  أعلن  الماضي،  األول  ديسمبر/كانون  وفي 
الدولي  والتحالف  األمريكية  للقوات  القتالية  المهام 

والتحول إلى دور استشاري تدريبي.
إيران  من  مقربة  مسلحة  ومليشيات  فصائل  وتتبنى 
فرض  بهدف  بالعراق،  األمريكية  القوات  مهاجمة 

سطوتها على القرار السيادي والسياسي.

وخي:  السفارة الأمريكية عن الهجوم الصار
يستهدف سيادة العراق



 القاهرة/ فرج جريس: أكدت السيدة انتصار السيسي 
قرينة رئيس الجمهورية أن المصريين قادرون على 

اإلبداع والعطاء إذا ما أتيحت لهم الفرصة.
وقالت السيدة انتصار السيسي، في تدوينة على صفحتها 
الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي الخميس، 
“سعدت بتفقد معرضي )حياة كريمة( و)تراثنا( وجناح 

الحرف اليدوية في منتدى شباب العالم”.
وأضافت إن ما شهدته من منتجات رائعة وعروض 

مبهرة بأيدي شباب وشابات مصر، ال سيما من قرى 
الريف وأهل سيناء، يثبت أن المصريين قادرون على 
اإلبداع والعطاء إذا ما أتيحت لهم الفرصة، وهو “ما 
نقوم به منذ سنوات ونعمل على تعزيزه عبر مشروعنا 

الكبير )حياة كريمة(”.
ومن  الملهمة،  الشبابية  النماذج  إلى  التحية  ووجهت 
التقيت بهم في )startup vein(، حيث رأت في أفكارهم 

وأحالمهم، أمل مصر ومستقبلها.

 القاهرة/ فرج جريس: أقلعت طائراتا نقل عسكريتان محملتان بأطنان من المساعدات الطبية والمقدمة من 
وزارة الصحة والسكان المصرية من 
الجوية متجهة  القاهرة  قاعدة شرق 
 ، اإلتحادية  تنزانيا  جمهورية  إلى 
للمساهمة فى تخفيف األعباء  وذلك 
عن المواطنيين بتنزانيا، وذلك تنفيذا 
لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى 
دعم وتضامن  إستمرار  إطار  وفى 
فى  األفريقية  الشعوب  مع  مصر 

مختلف الظروف.
علي صفحة  منشور  بيان  وبحسب 
الخميس،  اليوم  العسكري  المتحدث 
على  تأكيداً  المساعدات  تلك  تأتى 
الدور المصرى المحورى فى محيطها 
القارى، ولمساندة جهود الدول األفريقية 
فى تجاوز كافة األزمات التى تواجه 

شعوب القارة .

 القاهرة/ فرج جريس: التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة 
البيئة بممثلي برنامج األمم المتحدة اإلنمائى UNDP على 
هامش مشاركتها في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ، لمناقشة 
سبل التعاون في ملف تغير المناخ واإلعداد الستضافة مؤتمر 

.COP27 المناخ القادم
وأكدت وزيرة البيئة أن رعاية الرئيس السيسي لجلسة الطريق 
من جالسكو إلى شرم الشيخ بمنتدى الشباب وكلمة رئيس 
الوزراء بها تعبر عن االهتمام الملحوظ في مصر على المستوى 
السياسي بقضية تغير المناخ، والذي يعد نجاحا كبيرا كان 
نتاج جهود متواصلة وإيمان حقيقي بأهمية القضية وتأثيرها 

على مستقبل الشعوب واالجيال القادمة.
وأشارت الوزيرة إلى حرصها على قيام وزارة البيئة بدورها 
التنسيق والتنظيمي بين كافة الجهات لدمج األبعاد البيئية في 
قطاعات التنمية واعداد االستراتيجيات والسياسات الالزمة 
والتأكيد على القيمة المضافة من مراعاة معايير البيئة، إلى 

جانب إشراك المجتمع وخاصة الشباب في العمل البيئي.
ولفتت إلى مجموعة من النجاحات التي تعد نقاط فارقة في 
الماضية وكان برنامج  الفترة  البيئة فى مصر خالل  قطاع 
UNDP شريكا في بعضها، ومنها إصدار معايير االستدامة 
البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط وإجراءات تخضير الموازنة 
العامة للدولة واعالن وزير المالية للسندات الخضراء، ووضع 
لطاقة، واشراك  المخلفات  لمشروعات تحويل  إطار منظم 
مؤتمر  اإلعداد الستضافة  إلى  باإلضافة  الخاص،  القطاع 
المناخ COP27 وإطالق االستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.
ومن جانبها، أشادت ممثل البرنامج بالجهود الحثيثة لمصر 
وشعبي  سياسي  زخم  وخلق  البيئة  لقضايا  النظرة  لتغيير 
بها، والنجاحات المتواصلة في هذا المجال والتي ستنعكس 
على مؤتمر المناخ القادم وستساعد على تقديم نسخة ناجحة 
ومتميزة، وأعربت عن رغبة البرنامج في تقديم المساعدة 

والشراكة في إنجاح هذا المؤتمر الهام.
وأوضحت وزيرة البيئة باعتبارها مبعوث مؤتمر المناخ القادم 
والمسئولة عن التنسيق الوزاري للمؤتمر لوجيستيا وفنيا، أن 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائى UNDP من الجهات الداعمة 
دائما للعمل البيئي في مصر، وخاصة االستراتيجية الوطنية 
لتغير المناخ والتي يتم العمل عليها حاليا وترجمتها في شكل 
برامج، حيث رحبت بالتعاون المشترك خالل الفترة القادمة 
لتقديم الدعم الفني للخروج بحزمة من المشروعات من تلك 
البرامج في مجاالت الطاقة المتجددة والتكيف مع آثار تغير 
المناخ، وإدارة المياه والزراعة، والتعاون لتحديد اإلحتياجات 

العاجلة وطويلة المدى في كل قطاع بما يساعد مصر على 
رسم خارطة طريق واضحة وجذب الشراكات الالزمة من 

شركاء التنمية والقطاع الخاص.
كما ناقشت وزيرة البيئة مع ممثلي البرنامج أهمية التوعية 
واالعالم في خلق اهتمام محلي وعالمي بمؤتمر المناخ القادم، 
حيث شددت الوزيرة على اهتمام القيادة السياسية بضرورة 
توعية المواطنين بابعاد قضية تغير المناخ وتأثيراتها عليهم 
اآلثار ومواجهتها، موضحة  تلك  التعامل مع  في  ودورهم 
الرسائل  من  مجموعة  تقدم  قومية  حملة  إطالق  سيتم  أنه 
إلى جانب  للجمهور،  تقدم معلومات اساسية ومبسطة  التي 
العمل على تنظيم حوار وطني لتغير المناخ لمختلف الفئات 
سواء الشباب والمرأة والمجتمع المحلي واألطفال والنقابات 
العمالية والجامعات ورجال الدين والمستثمرين، بحيث يتم 
اجراء حوار وطني مع كل فئة، مما سيخلق دمج غير مسبوق 

لكافة أطياف المجتمع.
بنسخة مميزة  للخروج  أن مصر تسعى  الوزيرة  وأضافت 
من المؤتمر تكون المشاركة المجتمعية وتوحيد الجهود سمة 
ملهم  توجه  بأنه  البرنامج  ممثلة  علقت  بها، حيث  أساسية 
يعطي مزيد من األمل للشعوب في ظل ما يشهده العالم من 
كوارث وازمات نتيجة تغير المناخ، موضحة أن البرنامج 
أعد استطالعا للرأي بين مجموعات من الناس في ٢٥ دولة 
منها مصر عن ما يتطلعون له من اجراءات في مواجهة آثار 

تغير المناخ، كالوظائف الخضراء والطاقة الجديدة.
وناقشت الوزيرة مع ممثلي البرنامج أيضا مشروع شرم الشيخ 
الخضراء GREEN SHARM ضمن استعدادات المدينة 
المناخ، والذي يضم ٤ مكونات هي اإلدارة  إلقامة مؤتمر 
المتكاملة للمخلفات من خالل منظومة ذكية لعمليات الجمع 
والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة وتقديم خدمات مميزة 
تتناسب مع مكانة مدينة شرم الشيخ واستقبالها الدائم ألحداث 
ومؤتمرات عالمية، والمكون الثاني السياحة المستدامة من 
خالل تقييم فنادق المدينة للحصول على العالمة الخضراء 
وتدريب العاملين على المعايير البيئية وآليات السياحة الخضراء، 
وتشجيع مراكز الغوص للحصول على العالمة الخضراء، 
التوعية  بالطاقة، ومكون  المعني  الثالث  المكون  إلى جانب 
واالتصال واالتساق مع السياسات البيئية، باإلضافة إلى تنفيذ 
لدعم  الكهربائية  االتوبيسات  للدراجات والتوسع في  مسار 
النقل المستدام بالمدينة، حيث تم مناقشة في إمكانية التعاون 
لتنفيذ خطة االستدامة للمؤتمر والخروج بعدد من المبادرات 

للطرح في المؤتمر.

 القاهرة/ فرج جريس: جدد الرئيس المصري عبدالفتاح 
لملء  ُملزم  قانوني  للتوصل التفاق  بالده  السيسي سعي 

مع  للتعاون  استعداد مصر  مبديا  النهضة،  سد  وتشغيل 
الجانب اإلثيوبي فيما يخص ملف مياه نهر النيل.

الرابعة من  النسخة  في ختام  المصري  الرئيس  وقال 
منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، الخميس، إننا توجهنا 
إلى مجلس األمن بشأن قضية سد النهضة بسبب جمود 

الموقف اإلثيوبي.
وأضاف إننا نهدف إلى التوصل التفاق قانوني ُملزم لملء 
وتشغيل سد النهضة، ونحن نقدر كل جهود التنمية التي 
تشهدها إثيوبيا لكن نأمل أال يكون ذلك على حساب المياه. 
وتابع، أن المياه التي تصل مصر والسودان ال تساوي 

%10 من المياه التي تسقط على الهضبة اإلثيوبية. 
اإلثيوبية  السلطات  أعلنت  الخميس،  وفي وقت سابق 
إزالة 17 ألف هيكتار من الغابات الشهر المقبل تمهيدا 

للملء الثالث لبحيرة سد النهضة.
جاء ذلك خالل اجتماع ضم وزيرة الري اإلثيوبية المهندسة 
بني شنقول جومزالشاذلي  إقليم  عائشة محمد، وحاكم 
اإلثيوبية  الفيدرالية  الحكومة  من  ومسؤولين  حسن، 
بمدينة أصوصا عاصمة، إقليم بني شنقول جومز الذي 

يقع به سد النهضة.
بيانا جاء  بني شنقول جومز  إقليم  وأصدرت حكومة 
فيه، أن االجتماع أمن على اإلسراع في إزالة 17 ألف 
هيكتار من الغابات الشهر المقبل تمهيدا للملء الثالث 

لبحيرة سد النهضة.

وبشأن األوضاع في السودان، أكد الرئيس السيسي أن مصر 
حريصة على استقرار السودان والمنطقة، واألوضاع هناك 
بحاجة إلى توافق سياسي بين كل القوى الوطنية في سبيل 

الخروج من األزمة الراهنة وإجراء انتخابات.
وشدد على أن استقرار السودان بالغ األهمية بالنسبة لمصر.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة التعاون مع الدول 
اإلفريقية، متابعا أننا ننظر إلى اإلرهاب باعتباره أداة لتدمير 

الدول، وبالتالي نحتاج إلى التعاون من أجل االستقرار.
وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خالل لقائه مع الصحفيين 
األجانب على هامش منتدى شباب العالم،  الخميس: “نتحدث 
عن دول الساحل والصحراء وكينيا وأوغندا، واإلرهاب 
آفة مدمرة للدول، ونحن مستعدون للتعاون مع دول إفريقية 
ولدينا مركز في مصر قادر على التدريب في مجال مكافحة 
اإلرهاب، ونحتاج لفعل ذلك ألن اإلرهاب يستخدم كأداة 

تخريب لتدمير مستقبل الدول”.
وتابع الرئيس: “فيما يتعلق بتناول اإلعالم لما يتم القيام به 
في مصر، ال يمكننا أن نقول لآلخرين ماذا يقولون، لكن نحن
أحرار أيضا في بناء بلدنا، حتى ال يجدوا شيء يكتبوا عنه 
إال ما نقوم به من بناء، ومن الممكن أن يروا ان هناك أمور 
أخرى تحتاج إلى قوة دفع، فال يوجد أزمة في ذلك، يقولون 

ما شاءوا ومرحب بهم في مصر وهي حرية”.

 القاهرة/ فرج جريس: سلم الرئيس عبد الفتاح السيسي 
الوطنية  األكاديمية  لخريجي  التخرج  الخميس، شهادت 
الوطنية  األكاديمية  دفعات  تخرج  للتدريب، ضمن حفل 
العالم  شباب  لمنتدى  واألخير  الرابع  اليوم  فى  للتدريب 
يعقد تحت شعار  الذي  الرابعة،  الشيخ في نسخته  بشرم 

“العودة مًعا”.
وسلم الرئيس السيسي، شهادة التخرج للمهندس المعماري 
عمر سيف هللا خريج برنامج المبعوثين في الخارج مدرس 
مساعد بهندسة القاهرة والحاصل على منحة نيوتن لنيل 

درجة الدكتوراة في جامعة )يو سي ال( بلندن.
كما سلم الرئيس السيسي شهادة التخرج، إلي الشيخ محمد 
الدعاة  لتأهيل  الرئاسي  البرنامج  أبو هاشم خريج  السيد 
امام وخطيب ومدرس مسجد السيدة زينب، والذي تميز 
بقوة عباراته ومرونته في التعامل مع زمالءه اثناء فترة 

بالبرنامج. تدريبه 
وسلم الرئيس السيسي أيضا شهادة التخرج للطيار داليا 
الطياريين  تدريب  برنامج  خريجة  خليفة،  الدين  عالء 
بمهاراتها  تميزت  والتي  للطيران،  بشركة مصر  الجدد 

القيادية وادائها المتميز خالل فترة تدريبيها بالبرنامج.
سمير  إيمان  العام  المحامي  الشهادات،  تسليم  وشمل 
القمري خريجة برنامج تدريب السادة المحامين العموم 
العامة  بالنيابة  الدولي  التعاون  العامة محام عام  بالنيابة 
المصرية وأولى عضوات النيابة العامة، وشهادة التخرج 
إلي المهندس محمد احمد الصرفي خريج برنامج تدريب 
السويس  قناة  هيئة  رئيس  للسيد  الفني  المكتب  اعضاء 
بالعمل  وتميز  الهيئة  لرئيس  الفني  بالمكتب  قسم  وكيل 
كما  العمل..  فريق  في  فعال  عضو  وكونه  الجماعي 
برنامج  كمال خريجة  محمد  شاهندة  المستشارة  تسلمت 

تدريب السادة مستشاري هيئة قضايا الدولة دفعة 2014 
تميزت بالحماس والتفاعل ونشر الروح االيجابية خالل 

فترة تدريبها بالبرنامج.
المستشار  إلي  التخرج  السيسي شهادة  الرئيس  سلم  كما 
شنودة نسيم قلدس، خريج برنامج السادة معاوني النيابة 

االدارية دفعة 2012 شهادة التخرج، والذي تميز بااللتزام 
ولمهارات القيادية خالل فترة تدريبه بالبرنامج، والمستشار 
بالل احمد شمس الدين خريج برنامج مجلس الدولة دفعة 
2015، مندوب مساعد بمجلس الدولة تميز بقدرته على 
اتخاذ القرارات وروح المبادرة والدافعية أثناء فترة تدريبه، 

والدكتورة سارة عبد الحميد عبد الجابر خريج البرنامج 
الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة مدرس بقسم طب النانو 
بمعهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة كفر الشيخ حاصلة 
على جائزة الكيمياء الخضراء لعلوم الحياة المقدمة من 
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )يونسكو(.

بقلم: تيماء الجيوش

»صالون سعيد« 
Esthétique Antoinette للسيدات و Salon Said Habouri يسعد إدارة
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السيسي: نسعى ل�تفاق قانوني ُملزم لملء وتشغيل سد النهضة

الرئيس السيسي يسلم شهادات التخرج لخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب

المرأة في  العنف ضد  القضاء على  تأتي أهمية قوننة    
المرأة من  أولها هو حماية  المحلية ألسباٍب عديدة  التشريعات 
الدرجة أيضاً . حيث  للمجتمع منه و بذات  العنف و  حماية 
تُفرض بموجب هذا القانون عقوبة ُمشدّدة على األفعال المعاقب 
الذي قد  المرأة و  التي يرتكبها الرجل ضد  المستمرة  عليها 
يرتبط بعالقة زوجية أو قربى معها أو غريب عنها،  و بالتالي 
أو  التهديد  أو  فإن إرتكابه ألفعاٍل جرمية معينة مثل االعتداء 

التحرش أو االضطهاد سيجعله محاًل للمسائلة القضائية. 
أهدر العنف ضد  النساء  كرامتهن و أبعدهن عن اإلندماج  و 
أدى بهن إلى تغريبٍة في محيطهن اإلنساني و المجتمعي.   إن 
اعتماد  هذا القانون الذي يُعنى بمعاقبة فعل يُرتكب بإستمرار 
العدالة األساسية  ُيعدُّ من قواعد  إيذاء أو موت  إلى  و يؤدي 
القضائية  التشريعية و  المؤسسات  السلطة و  قيام  التي تقتضي 
بأخذ دورها ومنع تكرار إرتكاب فعٍل جرمي على اختالف 
توصيفه و درجاته. يحافظ على حياة النساء و األطفال و يُبقي 
مجتمعاٍت بأكملها آمنة بعيدًة عن العنف. أظهرت  اإلحصائيات 
العنف  القضاء على  قانون  تّبنت  التي  الدول و  العديد من  في 
النساء من الضحايا  إلى إزدياد نسبة  تُشير  أرقاماً  المرأة  ضد 
المختصة ، وبالتالي  الجهات  إلى  يتقدمن بشكواهن  اللواتي 
تأخير و  المناسبة دون  الرعاية الصحية  إلى  حصولهن على 
انخفاٍض ملحوظ في نسبة  إلى  بالنتيجة  القانونية و  الخدمات 
الدول  لم تغفل تشريعات هذه   . المرأة  العنف ضد  الجرائم و 
عن  تحديد األفعال الجرمية بدقة و شرحها إلى جانب عقوبتها 
مما جعلها إستراتيجية ناجحة تتسق تماماً مع المعاهدات الدولية 
و القانون الدولي و التزاماته. يترافق الحديث عن العنف ضد 

المرأة بالتأكيد على عدم خلو  أي مجتمٍع و بالمطلق منه. 
العام ٢٠٢١ في مقاطعة كيبيك في كندا  برقٍم يرتفع  انتهى 
فيه عدد النساء  من ضحايا العنف حيث وصل إلى ١٨ إمرأة 
الزوج. ال يختلف األمر كثيراً عن  أو  الشريك  يد  ُقِتلْت على 
نساء الشرق اللواتي ُقتلن على أيدي أزواجهن أو أقاربهن في 
بلٍد عربي آخر. ولعل  أو أي  سوريا، تونس، األردن، مصر، 
األقرب تاريخاً هو بسنت في مصر و آيات الرفاعي و تعنيفها 
العام مع  الرأي  و مقتلها في دمشق على يد زوجها. تعاطف 
النساء الُمعنفات وما لحق بهن من القهر كان واضحاً و مباشراً. 
لكن المسألة هنا هي ليست في االنفعال او ردة األفراد  النابذة 
المسألة هي في صياغة استراتيجية  للعنف  بل  المستهجنة  و 
تتماشى مع المعاهدات الدولية و الكرامة اإلنسانية أواًل  و هذا 
ما أثبتته القوانين المحلية في القضاء على العنف ضد المرأة في 
التي باتت أمراً ال بد للتشريع العربي  من  عدٍد من الدول. و 
تبنيه  و دون تأخير. يعلم خبراء القانون أن العديد من القوانين 
الجزائية و قوانين العقوبات العربية تنص موادها على الحبس 
ما ال يقل وسطيًا عن سبعة أعوام  في حاالت  الضرب و 
اإليذاء المفضي إلى الموت او لعاهات دائمة بشكٍل عام،  لكن 
هذا غير كاف ٍ بعد أن وصلت نسبة  االعتداء على النساء في 
إلى مستوى غير مسبوق،   انتهاك  كرامتهم  العربية و  البلدان 
الجرائم ضد اإلنسانية و زواج  الجماعية و  إلى اإلبادة  وصل 
الذي يتصاعد و االتجار باألشخاص و استعباد  الصغيرات 
الذي مارسته  داعش بوقاحة و إجرام قلَّ نظيرهما  النساء 
النفسي،  المتعددة  بأنواعه و صوره  ناهيك عن العنف المحلي 
الجسدي، القانوني، االقتصادي …الخ.  ربما مثال تونس هو 
األول من نوعه الذي اختار المشرع فيه أن يُصدر و منذ سنين 
قانون العنف ضد المرأة في قانونها األساسي عدد٥٨ المؤرخ 

في العام ٢٠١٧.  
الدول األخرى في هذا الصدد نجدها  إلى تجارب  في عودٍة 
القوانين تأتي متالزمًة مع حزمٍة من  أثبتت أن نجاح هذه  قد  
البرامج تنقلها من حيز النظرية إلى التطبيق العملي و منها و 
ليس على سبيل الحصر تحديث النظم القضائية و التدريب في 
المناطق  المحاكم، خدمات و مساعدة للضحايا  ال سيما في 
الريفية، أصحاب اإلعاقة و الُمسنات، إنشاء المزيد من المراكز 
و المالجئ و توفير الموارد المالية و االقتصادية. الناجيات من 
العنف يحتجْن بالتأكيد إلى معلومات تضمن سالمتهم الجسدية 
.فغالبًا ما  المالجئ  المزيد من  التي تفترض توفر  والنفسية 
تهرب المرأة من يد ُمعنفها و يقع على عاتقها أن تُبقي هويتها 
و مكان إقامتها الجديد بعيداً عن األعين بحيث ال يمكن تتبعها 
أو اقتفاء أثرها بهدف حماية أمنها و أطفالها و حياتها ، و ال 
ناحية اخرى  العنف من جديد. من  دائرة  الغرق في  إلى  تعود 
يُمكنّها بقاء معلوماتها محمية من الحصول وبمرونٍة أكثر على 
القانونية …الخ كل ما تقدم وضعه  المساعدات الصحية و 
المشرع نصب عينه حين اتجه إلى سن قوانين مناهضة العنف . 
حماية الخصوصية لم تكن عنواناً إعالمياً متداواًل فقط بل منهجاً 
و خطة عمل تدرجت من الحماية إلى اإلجراءات إلى السياسة 
التشريعية إلى األجهزة التنفيذية و على رأسها جهاز الشرطة  
الُمحفزات و تطوير نظم المعلومات بأكملها بهدف توفير  إلى 

البيئة الموائمة للضحايا. 
العمل في حال كانت الضحية عاملة  األكثر أهمية هو محيط 
أو موظفة حينها يتوجب على رب العمل قبول اإلشعار الُمقدم 
بحدوث العنف األسري  ُمرفقاً بورقة رسمية مما يُفسح المجال 
المرضية.  بهذا شأن اإلجازة  العمل و شأنها  لقبول إجازة من 
قيامه بفصل  أو  لمنح مثل هذه اإلجازة  العمل  و رفض رب 
تتقدم بدعوى  العمل يخول الضحية ألن  لتغيبها عن  الموظفة 
تعويض مادي للقضاء المدني. وجود هذا القانون على الساحة 
التشريعية يقتضي دعماً مجتمعياً يضم الرجال و النساء على حٍد 
سواء و هو الضامن ألمن و سالمة النساء. االكتفاء بالموقف 
الشجب  و االستنكار لن يوقف  التمني و  األخالقي من حيث 
الجريمة بحق المرأة و لن ينهي العنف ، بل القانون و نصوصه 
التفسير  هو  أو  التأويل  التي ال تحتمل  المباشرة و  الواضحة 
النقص و يحفظ كرامة األفراد جميعاً  الفراغ و يسدُّ  من يمأل 
. لضحايا العنف،  إلى بسنت وإلى آيات ، لكم جميعاً الرحمة 

الواسعة.
 أسبوع سعيد لكم جميعاً.

تغريبة المرأة

ون على  قرينة الرئيس السيسي: المصريون قادر
بداع والعطاء إذا ما أتيحت لهم الفرصة

إ

ال�

المتحدث العسكري: مصر ترسل مساعدات طبية 
ال�تحادية تنزانيا  لجمهورية 

Vendredi 14 janvier 2022
الجمعة 14 يناير 2022



الايراني؟ النووي  الاتفاق  رهينة مفاوضات  لبنان  هل 

  اإلتفاق النووي الذي عقد بين إيران والدول الدائمة 
العضوية في مجلس األمن زائد ألمانيا في تموز 2015 
أيام الرئيس األميركي األسبق باراك أوباما ونائبه جو 
بايدن، كان مقتصراً على نشاطات إيران النووية، من دون 
التطرق الى الصواريخ الباليستية اإليرانية والمتدادات 
إيران في المنطقة، خصوصاً في اليمن والعراق وسوريا 
ولبنان، وقد أشاد أوباما وبايدن آنذاك بهذا اإلتفاق على 

أنه سيضع حداً لطموحات إيران النووية.
 ولكن عندما أعلن دونالد ترامب ترشحه للرئاسة في ذلك 
العام، ركز كثيراً في حملته اإلنتخابية على انتقاد هذا 
اإلتفاق معتبرا إياه أسوأ اتفاق توّقعه بالده، واعدا بسحب 
الواليات المتحدة منه في حال انتخابه رئيسا، وهذا ما 
فعله في أيار عام 2018، ما اعتبر صفعة إلدارة أوباما 

ولصدقية الواليات المتحدة في اتفاقاتها الدولية.
 لذلك عندما ترشح بايدن للرئاسة عام 2020، جعل من 
عودة الواليات المتحدة الى اإلتفاق النووي إحدى أولويات 
حملته اإلنتخابية، وبعد تسلّمه الرئاسة بفترة قصيرة، أعلن 
عن رغبته في التفاوض مع إيران لهذه الغاية. في تلك 
األثناء، كانت إيران قد شعرت أنها في حّل من التزاماتها 
الواردة في اإلتفاق وعاودت تخصيب اليورانيوم معلنة 
كما رفضت  لغايات سلمية،  النووي هو  برنامجها  أن 
الجلوس للتفاوض المباشر مع الواليات المتحدة بل عن 
طريق الوسطاء األوروبيين. ومن هذا المنطلق بوشرت 

المفاوضات في فيينا في نيسان من هذا العام.
 ولكن قبل التفاهم على البدء بالمفاوضات في فيينا، حاول 
بايدن إدخال موضوع صواريخ إيران الباليستية وامتدادات 
فرفضت  التفاوض،  برنامج  المنطقة ضمن  في  إيران 
إيران ذلك رفضا قاطعا مؤكدة أن اإلتفاق األساسي الذي 
خرجت منه الواليات المتحدة لم يلحظ هذه المواضيع، 
الواليات  عودة  على  فقط  يكون  أن  ينبغي  والتفاوض 
المتحدة الى اإلتفاق، ورفع العقوبات األساسية التي كان 
ترامب قد أعاد فرضها عند انسحابه من اإلتفاق، وكذلك 

العقوبات اإلضافية القاسية التي فرضها الحقاً.
في  المفاوضات  8 جوالت من  اآلن  لقد عقدت حتى   
فيينا، 6 جوالت في عهد الرئيس اإليراني السابق حسن 
روحاني، ثم توقفت المفاوضات لبضعة أشهر بناء على 
طلب إيران إثر انتخاب الرئيس ابراهيم رئيسي، وأعيدت 
المفاوضات في الجولة السابعة بوفد إيراني جديد في 

أواخر تشرين الثاني.
 مع أن امتدادات إيران في المنطقة وصواريخها الباليستية 
تشغل كثيرا اإلدارة األميركية، إال أن معرفة إيران ألولوية 
بايدن لتنفيذ وعده اإلنتخابي في العودة الى اإلتفاق النووي 
ألسباب سياسية داخلية بغية إلغاء قرار ترامب التعسفي 
للواليات  الدولية  الصدقية  من جهة، والستعادة بعض 
المتحدة من جهة ثانية، جعلت إيران تتشدد في رفض 
إدخال أي موضوع في المفاوضات الى جانب الموضوع 

النووي البحت.
 ال ينكر أحد تدّخل إيران القوي والفعال في كل من اليمن 
والعراق وسوريا ولبنان، وتأثيرها القوي في مجريات 

األمور في هذه الدول على مختلف الصعد، وما يحصل 
في لبنان خير دليل على ذلك، سواء بالنسبة الى عدم تمكن 
الحكومة اللبنانية من اإلجتماع، أو بالنسبة الى القرارات 
األساسية في الدولة التي لـ«حزب هللا« الكلمة الفصل فيها.

 يهّم الواليات المتحدة، بال أدنى شك، تقليص النفوذ اإليراني 
في هذه الدول قدر المستطاع. فالسعودية، الغارقة منذ 
سنوات في حربها مع الحوثيين في اليمن المدعومين من 
إيران، هي الحليف الكبير للواليات المتحدة في الخليج. 
ومع أن البترول السعودي لم يعد له أهمية كبرى للواليات 
المتحدة بالذات كما كان الوضع في السابق، إنما واشنطن 
تعتمد على السعودية لتأمين البترول لحلفائها مثل اليابان 
وكوريا الجنوبية والدول األوروبية، خصوصا في ظل 
التهديد الروسي غير المباشر بوقف امداد ألمانيا وسواها من 
الدول األوروبية بالغاز الروسي عبر أنابيب »نوردستريم 
2« نتيجة لألزمة األوكرانية، ومن هذا المنطلق يهّمها 

إيقاف التدخل اإليراني في اليمن وإنهاء هذه الحرب.
 أما في العراق حيث خسرت الواليات المتحدة كثيرا في 
األرواح والمال منذ الحرب التي قادتها على هذا البلد عام 
2003، فإّن اإلدارة األميركية، سواء من الديموقراطيين 
أو الجمهوريين، ال تستطيع اإلنسحاب التام من العراق من 
دون تحقيق انتصار ما، ولو نسبي، بعد تراكم الخسائر، 
وهذا اإلنتصار، بالنسبة الى األميركيين، يكمن في تقليص 
النفوذ اإليراني في هذا البلد، وقد بدأ يظهر بعض النتائج 

بعد اإلنتخابات العراقية األخيرة.
 وفي سوريا أيضا، حيث هنالك وجود عسكري أميركي 
محدود، تسعى الواليات المتحدة الى إضعاف النفوذ اإليراني 
الذي ساهم، الى جانب التدخل الروسي العسكري المباشر، 
في استمرار نظام الرئيس بشار األسد الذي كانت الواليات 
المتحدة وحلفاؤها َيجهدون إلسقاطه، وقد تجد اإلدارة 
التنسيق مع روسيا في  الى  األميركية نفسها مضطرة 
هذا المجال، على رغم الخالفات القوية القائمة حالياً بين 
هاتين الدولتين، كون روسيا أيضا لها مصلحة في تخفيف 
التدخل اإليراني في سوريا، ويظهر ذلك من خالل َغض 
روسيا الطرف عن عمليات القصف الجوي التي تقوم 
بها إسرائيل بين الحين واآلخر لمواقع عسكرية سورية 

فيها وجود إيراني.
 أما في لبنان، فإن الواليات المتحدة قد صنّفت »حزب 
هللا«، المرتبط ارتباطا وثيقا بإيران، منظمة إرهابية ذات 
قدرة قوية على إلحاق أضرار وخسائر جمة بإسرائيل 
في حال نشوب حرب مع إيران إذا فشلت مفاوضات 
اإلتفاق النووي، وهنا تكمن العالقة المباشرة بين هذه 

المفاوضات ومستقبل الوضع في لبنان.
 ال بد هنا من التوضيح، إذا ما نظرنا الى جوهر المفاوضات 
الجارية حاليا في فيينا، أن الخالف اإليرانيـ  األميركي 
ليس شديد التعقيد. فاإلتفاقية األساسية الموقعة عام 2015 
النووي  للتطور  كانت تضع حدا  أنها  إذ  واضحة جدا 
اإليراني بمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن 
ترفع الواليات المتحدة العقوبات عن إيران، ولذلك فإّن 
المطلوب حالياً هو مجرد العودة الى اتفاق سبق التفاوض 

والتوافق عليه.
 ولكن العقبة الكبرى في إعادة إحياء اإلتفاق تكمن في من 
سيتخذ الخطوة األولى إذ تطالب إيران برفع العقوبات 
كلياً قبل أن تعود الى التزاماتها، بينما تطالب الواليات 
المتحدة إيران بوقف التخصيب أواًل والسماح للوكالة 
النشاط  لمراقبة  مجددا  بالعودة  الذرية  للطاقة  الدولية 

النووي اإليراني قبل أن يتم رفع اي عقوبات عنها.
 يقول بعض المتابعين للموضوع انه، لو صدقت النيّات 
لدى الفريقين، لكان من الممكن اإلتفاق من دون تأخير 
يقابلها الفريق  الفريقين بخطوة  على أن يقوم كل من 
الثاني بخطوة مماثلة حتى الوصول الى الحل النهائي 
للمسألة في خالل أسابيع قليلة، ويرى كثيرون صعوبة 

في إنجاز هذه المفاوضات بحل يرضي الجميع، معتبرين 
أن إدارة الرئيس اإليراني السابق كانت معروفة باعتدالها 
ومرونتها ولم تستطع، بعد 6 جوالت من المفاوضات، 
الوصول الى النتيجة المرجوة، فكيف سيتم إنجاز هذه 
المفاوضات في عهد الرئيس اإليراني الحالي ابراهيم 
رئيسي، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الغرب عموما 
والواليات المتحدة تحديداً، خصوصا بعد أن تراجع الوفد 
الجوالت  الذي كان قد حصل في  التقدم  اإليراني عن 

الست األولى؟
 ال شك في أن بايدن يهمه كثيرا إعادة إحياء اإلتفاق، 
ولكنه ال يستطيع أن يقبل بالشروط اإليرانية لكي ال يعزز 
اإلنطباع السائد حاليا بأنه رئيس ضعيف، خصوصا قَبيل 
اإلنتخابات التشريعية التي ستجري هذا العام، حيث ال 
يستطيع أن يخسر األكثرية الضئيلة جدا التي يتمتع بها 
حالياً حزبه في الكونغرس، وهو يأمل، في حال نجحت 
مفاوضات فيينا، ان توافق إيران في مرحلة الحقة على 

إجراء مفاوضات على سائر األمور العالقة.
في  تتشدد  إيران  أّن  ثانية،  جهة  من  البعض،  ويرى   
شروطها وتسعى لكسب الوقت حتى تتمكن من الوصول 
الى تصنيع السالح النووي ألّن هذا هو أحد أهدافها الذي 

ال يمكن أن تتراجع عنه.
 وهكذا يبدو مستقبل لبنان مرتبطا الى حد بعيد بما ستؤول 
اليه مفاوضات اإلتفاق النووي التي ستحدد مستقبل العالقة 
بين إيران والواليات المتحدة والتي يتوقف عليها كثير 

من التطورات في المنطقة.
 ففي حال نجحت المفاوضات وأُعيد إحياء هذا اإلتفاق، 
وهذا األمر ليس مضموناً على ما يبدو، سترفع الواليات 
المتحدة معظم العقوبات المفروضة على إيران، وستُفرج 
عن حساباتها المجمدة في عدد من الدول الغربية، ما 
سيسمح للدولة اإلسالمية بتعزيز دعمها لـ«حزب هللا« 
ويزيد من تأثيرها ليس في لبنان فحسب، بل في المنطقة 
أنه سيكون لهذا الحزب سلطة أكبر على  عموما، أي 

قرارات الحكومة اللبنانية ومواقف لبنان عموماً.
 وفي حال فشلت المفاوضات ولم يتم التوصل الى اتفاق 
مع إيران، خصوصا أن الواليات المتحدة قد أعلنت أخيرا 
ضرورة بَت الموضوع في األسابيع القليلة المقبلة، يصعب 
تصور حصول قبول أميركي وأوروبي وإسرائيلي بإيران 

نووية، وقد هددت إسرائيل مراراً بأنها لن تسمح إطالقا 
بذلك، كما أعلن وزير الخارجية األميركي أثناء زيارته 
إلسرائيل منذ أسبوعين أن كل اإلحتماالت واردة في حال 
عدم توقف إيران عن تخصيب اليورانيوم واستمرارها 
في منع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مراقبة 
مختبراتها في صورة كاملة. وهذا يعني احتمال قصف 
أميركي، وفي  بدعم  النووية  إيران  اسرائيل مفاعالت 
هذه الحال ستحّرك إيران ذراعها في لبنان لتوّجه قذائف 
وصواريخ »حزب هللا« على إسرائيل مع ما يمكن َتوّقعه 

من ردات فعل إسرائيلية على لبنان.
 فلبنان على ما يبدو واقع بين احتمالين، أحدهما سيئ 
واآلخر أسوأ، إذ ان حصول اتفاق أيراني-أميركي من 
شأنه أن يزيد من سيطرة »حزب هللا« في لبنان، كما 
أن عدم الوصول الى اتفاق قد يزيد من احتماالت حرب 
إسرائيلية -إيرانية مع ما سيكون لها من عواقب مدمرة 

على لبنان.
هذا  من  لبنان  إخراج  في  ورغبة  الخلفية،  هذه  على   
المأزق، تسعى منظمات أميركيةـ  لبنانية الى إقناع إدارة 
بايدن أن يكون هنالك سياسة أميركية تجاه لبنان مستقلة 
بعض الشيء عن سياستها العامة للشرق األوسط، بحيث 
تحصل ضغوط عليه وعلى األمم المتحدة لتطبيق القرار 
1701 بحذافيره، ولمراقبة الحدود اللبنانية ـ السورية 
بفعالية أكبر لكي ال تزيد ترسانة »حزب هللا« وتقوى 
أكثر مما هي عليه اآلن، مع تهديدات جدية لمسؤولين 
لبنانيين بعقوبات قاسية في حال استمرارهم في تقديم 

الدعم السياسي والغطاء المعنوي للحزب.
وفي الختام، ال بد من التأكيد ان ما يساعد لبنان على 
عدم وقوعه رهينة تطورات خارجية هو توافق مكونات 
المجتمع اللبناني على حد أدنى من التفاهم في ما بينهم على 
القضايا األساسية للعيش الواحد، سواء لجهة عدم استقواء 
أي فريق بالخارج لتعزيز موقعه داخليا، أو لجهة عدم 
التهديد بالسالح للحصول على مكتسبات سياسية وغير 
سياسية، وكذلك التوافق على مسلمات أساسية بحيث ال 
يؤيد فريق من اللبنانيين هذه الدولة أو تلك بينما يخاصمها 
أو يعاديها فريق آخر. وطالما بقي األفرقاء اللبنانيون 
منهم  فريق  كل  ويدين  بعض،  على  بعضهم  منقسمين 
بالوالء لدولة خارجية، سيبقى لبنان عرضة لألزمات 

وضحية ألية اهتزازات قد تحصل خارج حدوده.

اكتشافات أثرية جديدة بمشروع ترميم تمثالي ممنون 
ومعبد الملك أمنحنب الثالث
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بقلم: السفير السابق للبنان في كندا / 
مسعود معلوف

بقلم: عبدهللا الديك

  في البداية .. أهنيء قراء وأحباء جريدتنا الغراء .. الرسالة .. بالعام 
الميالدي الجديد 2022 .. متمنياً للجميع عاماً سعيداً مباركاً .. 

الحقيقة.. بداية العام الجديد كانت مليئة باألخبار الغير مستحبة .. لكنها 
إرادة هللا .. 

إلى  تاسوني سونا  يونان وعقيلته  القديس مكاري  الغالي  أبانا  انتقال   -
األمجاد السماوية .

- انتقال قديس اإلسكندرية أبونا متي باسيلي .. مالك كنيسة مارجرجس / 
اسبورتنج .. عن عمر ناهز ال ٩٩ عاماً .

الدكتور جابر عصفور .. وزير  التنوير والفكر الراقي  - رحيل فارس 
الثقافة السابق .. و رئيس جامعة القاهرة األسبق .

- صدمة وفاة اإلعالمي وائل االبراشي بعد معاناة طويلة مع وباء الكوفيد .
- وفاة المستشارة تهاني الجبالي .. نائب رئيس مجلس الدولة .

- وفاة المطرب الخلوق المبدع احمد الحجار .
- وفاة الفنانة مها ابوعوف . 

المؤسف.. والمحزن أن أغلبية الشعب المصري أصبح من الدواعش.. 
علي حين غرة .. خرجت النفوس الدنيئة من أوكارها تسب وتلعن و تشمت 
في سعادة تشمئز منها األبدان .. لتدني مستواها .. و تطفوا الكراهية وغل 
وسواد القلوب .. ما هذا هل شعبنا المصري الطيب بهذه الصفات .. بل 
وصل الجهل مداه أنهم اعتقدوا أن اللي مات هو أبونا زكريا بطرس وليس 
مكاري يونان … مكاري يونان الذي شفي مرضي المسلمين دون تفرقة 
.. اجتماعاته في كنيسة األزبكية كانت المنقبات والمحجبات بل والعرب 

يملئون أركانها طالبين الشفاء .
ما كتب عن اإلعالمي وائل االبراشي يندي له الجبين .. حتي أن األستاذ 
الكبير شريف الشوباشي .. كتب علي صفحته .. ال .. بقي … ده إحنا فعاًل 
في مجتمع مريض .. انتوا بتدافعوا عن الدين بالشكل ده ؟؟؟ اسفوخس 

عليكم !!!
بل أن دار اإلفتاء المصرية أصدرت بياًنا.. هذا هو فحواه :،

مناسبة  بل هو   .. الحسابات  لتصفية  للشماتة وال  مناسبة  الموت  ليس 
للعظة واالعتبار .. فإن لم تسعفك مكارم األخالق علي بذل الدعاء للميت 
واالستغفار له .. فلتصمت ولتعتبر.. ولتتفكر في ذنوبك و ما اقترفته يداك 
و جناه لسانك ، وال تعين نفسك خازناً علي الجنة والنار ، فرحمة هللا عز 

وجل وسعت كل شيء. 
رحم هللا الجميع أحياًء و أمواًت ولنردد مع أبونا مكاري يونان .. لكن أنا 

مش من هنا … أنا ليا وطن تاني .
اذكرنا يابويا أمام عرش النعمة .. الجالس عليه رب السموات واألرض .. 

يسوع المسيح .. له كل المجد .

  نجحت البعثة األثرية المصرية األلمانية برئاسة 
هوريج سوروزيان، خالل الموسم األثري الحالي 
تمثالي  ترميم  بشروع  الجارية  األعمال  أثناء 
الثالث  أمنحتب  للملك  الجنائزي  والمعبد  ممنون 
المعروف باسم “معبد ماليين السنين” بالبر الغربي 
الكشف عن مجموعة من األحجار  باألقصر، في 
و  الهول  أبو  هيئة  ملكيين على  لتمثالين  الضخمة 
االلهة سخمت، هذا باإلضافة إلى الكشف عن بقايا 
جدران وأعمدة مزخرفة بمناظر احتفالية وطقسية.

للمجلس  العام  األمين  وزيري  مصطفى  وقال 
األعلى لآلثار، إنه من بين القطع المكتشفة أجزاء 
من  الثالث  أمنحتب  للملك  تمثالين ضخمين  من 
الحجر الجيري على هيئة أبو الهول، مرتديا غطاء 
وقالدة عريضة  الملكية،  واللحية  النمس  الرأس 
المنطقة  في  العثور عليهما  تم  والذي  العنق  حول 
الخلفية لبوابة الصرح الثالث، مشيرا إلى أن جميع 
القطع الخاصة بهذين التمثالين قد خضعت لعمليات 
والتي  والترميم،  والتقوية  التنظيف  من  دقيقة 
االسم  يحمل  الصدر  بمنطقة  نقش  أظهرت وجود 
المعبود  ” محبوب  الثالث وهو  الملكي المنحتب 

آمون رع “.
وأضاف أن البعثة عثرت أيضا على ثالثة تماثيل 
الجرانيت األسود لإللهة سخمت، عند  نصفية من 
الكبرى  األعمدة  المفتوح، وصالة  الفناء  واجهة 
قطع  مع  القطع  هذه  تجميع  يتم  وسوف  للمعبد، 
أخرى تم العثور عليها في وقت سابق في الموقع 
وذلك تمهيدا لعرضها في أماكنها األصلية بالمعبد.

النقوش  من  عدد  الكشف عن  تم  انه  الى  وأشار 
مناظر  عليه  الرملي  الحجر  من  بجدار  الخاصة 
الحب-سد وتمثال صغير من  لعيد  احتفاالت  تمثل 
ربما  جالسا  الموظفين  ألحد  األسود  الجرانيت 
من  انه  الدراسات  أشارت  وقد  زوجته  بجانب 
بعد  ما  لفترة  التمثال  تاريخ هذا  يعود  أن  المرجح 
هذا  في  الترميم  أعمال  استمرت  العمارنة عندما 

المعبد بواسطة الفنانين والكتاب.

وأوضح أنه تم العثور على بعض قواعد 
النصف  في  الحجرية  والكتل  ألعمدة 
الجنوبي من صالة األعمدة الكبري األمر 
أكبر  الصالة كانت  أن هذه  الذي يوضح 

مما هو معروف بمزيد من األعمدة.
وأشار إلى انه تم نقل هذه القطع من أماكن 

المعبد  داخل  عنها  الكشف 
تركيبها  دة  وإعا لترميمها 
حيث ظهرت األلوان األصلية 
ا  تمهيد وذلك  منها  يد  للعد
أماكنها  في  وضعها  إلعادة 

األصلية بالمعبد.
هوريج  أكدت  نبها  جا من 
البعثة،  رئيسة  سوروزيان 
إن  حيث  الكشف  هذا  أهمية 
تمثالين  والكشف عن  العثور 
ضخمين على هيئة أبو الهول 
طريق  ية  بدا وجود  يؤكد 
بين  ما  يقع  الذي  المواكب 
وفناء  للمعبد  الثالث  الصرح 
يقام  كان  والذي  األعمدة، 
بعيد  الخاصة  االحتفاالت  فيه 
الوادي الجميل كل عام وكذلك 
بعيد  لخاصة  ا االحتفاالت 
العشر  في  للملك  الحب-سد 

سنوات األخيرة من حكمه.
الدراسات  أن  إلى  وأشارت 
البعثة  أجرتها  التي  المبدئية 
ل  لهو ا بو  أ لي  تمثا على 

أوضحت أن طولهما يبلغ ما يقرب من 8 أمتار.
تجدر اإلشارة إلى أن مشروع ترميم تمثالي ممنون 
 1998 بدأ في عام  الثالث،  أمنحتب  الملك  ومعبد 
والمعهد  واآلثار  السياحة  وزارة  إشراف  تحت 
وإعادة  المعبد  بقايا  على  للحفاظ  لآلثار  األلماني 
قبل على  من  البعثة  وقد عثرت  بناءه من جديد، 

العديد من التماثيل الضخمة لإللهة سخمت وللملك 
أمنحتب الثالث وزوجته الملكة تي.

ومن المعروف أن الملك أمنحتب الثالث كان قد أقام 
معبده الجنائزي الذي أطلق عليه اسم معبد ماليين 
تعرض  ولكنه  باألقصر،  الغربي  بالبر  السنين 
البالد خالل  اجتاح  مدمر  لزلزال  نتيجة  للتدمر 

العصور المصرية القديمة.

عام جديد … شديد 
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بقلم : على أبودشيش 
خبير اآلثار المصرية 
وعضو اتحاد األثريين

الرسـالة في  إلعالناتكم 

الفيلسوف أقوال  من 
الهادي السيد 

األحمر.. الضوء 

» كورونا« والعناد ضد الوطن .. 

بقلم: عادل عطية

بقلم: خالد بنيصغي

شعر: نسرين حبيب
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المتوهج،  الضوء  تعشق  كفراشات  قلوبنا  كفاية؛     طيبون 
األلق،  ُيسحرها  الرقيقة  مشاعرنا  فضاءاته.  في  وتسبح 
بالضوء  فإذا  الضوء،  اكثر من بؤرة  نقترب  النور.  ويُسكرها 
األبيض النقي، يتحّول إلى ضوء أحمر، بلون الدم المسكوب: 

على أرضنا، وفي بيوتنا، وفي بيوت هللا! 
يحملون  اناس،  إلى  بحميمية  نقترب  ألننا  كفاية؛  طيبون     
كذبة،  لرسل  بنا في مصيدة  فإذا  كأنها وجوه مالئكة،  وجوهاً 
ُيغيّر  عندما  الشيطان،  يفعل  كما  يتنكرون،  ماكرون،  وفعلة 

شكله إلى شبه مالك نور!
للعبادة  بيوتًا  يبنون  الذين  نرى  عندما  كفاية؛  طيبون     
والحسنات،  للثواب،   التماساً  بأعطّياتنا،  فنهرع  والصالة، 
العظيم:  التاريخ  مصداقية  ذلك،  بعد  لنكتشف  والبركات.. 
مسكونة  كانت  منها  فنوع  هلل،  بيوت  المعابد  كل  “ليست 

بالشياطين”!
    طيبون كفاية؛ ألن األعمال الطيبة، هي دائماً تفيض بالنور. 
كل  يشوهون  الذين  اآلخرين  للظالم: ظالم  ابداً عرضة  لكن 
إلى  اليومية  والتبرعات  الزكاة،  أموال  فيحولون  نبيل،  عمل 
هذا، وكصفة  وبارود، ورصاص. ورغم  سيوف، وسكاكين، 

مميّزة لعمل الخير، يستمر في اغرائنا بفيض من النور!
   طيبون كفاية؛ ألننا نثق في إيمان هؤالء الذين يدعون إلى 
وجود هللا الواحد األحد، الذي ال شريك له. لكنهم ال يتركونه 
في  نحن  ولنبكي  كإله..  دوره  يأخذون  خليقته؛ ألنهم  يحاسب 
وأمام  واإللكترونية،  الورقية،  الصحف  النهاية، على جدران 

الشاشات في خبر عاجل! 
فنتهيىء  التكبير،  إلى صيحات     طيبون كفاية؛ ألننا نصغي 

أحد  في  ورد  بما  ُيذّكروننا  بهم  فإذا  السماء،  كلمة  لتلقي 
“اآلن  المبارك:  الرب  نشوة  عن  الهندوسية،  النصوص 
أصبحت أنا الموت، إنني مدمر العالم”.. وبينما نتعاطف معهم 
كانت،  مهما  قضية  هناك  ليس  أنه   ننسى  خادعة  قضايا  في 

تبرر ذبح االبرياء! 
الفروسية، والبطولة،     طيبون كفاية؛ ألن هناك من يّدعون 
والشهامة، فنصدقهم.. ولكنهم عندما ينقّضون على غيرهم، ال 
يحترمون شجاعة اآلخر، وال يقدسون ايمانه بمبادئه، فينّكلون 

بجثته، ويقذفونها بإزدراء؛ لتأكلها وحوش البريّة!
الدين  من  يتخذون  الذين  أمام  ألننا ضعفاء  كفاية؛     طيبون 
مع  الحل”..  هو  “اإلسالم  القائلين:  مع  فُنصّف  لهم،  شعاراً 
ويريدون،  يبغون  التي  المكانة  هم  ليتبوأوا  الوحيد،  الحل  أنه 

وليس نحن!
إلى  “تنقلنا  التى  الشاشة  أمام  نجلس  حين  كفاية؛  طيبون    
للحياة،  العداوة  وتنشر:  وتذيع،  تعلن،  بها  فإذا  الجنة”، 

وللطبيعة، وإلرادة اإلنسان الحر!
كمحافظين  “الحجاب”،  لنداء  نستجيب  عندما  كفاية؛  طيبون 
يستخدمونه  نجدهم  ولكننا  مجتمعاتنا..  وعلى  المرأة،  على 
كرمز مرئي للتفرقة، ولإلختباء به في أعمال السطو، والزنا، 

واإلغتصاب، والقتل!
    طيبون كفاية، وأرجو أن نظل متمسكين بطيبتنا، وفي ذات 
الوقت، علينا أن ننزعج من سذاجتنا، وأن ندّرب حواسنا، و 
عقولنا، على االكتشاف المبكر للشر، الذي يظهر متنكراً ليبدو 
يساند  كمن  أصبحنا  وإال  بشعة..  آثاره  ولكن   بهيج،  كضوء 

الشر، ويساهم في مّده، واتساعه، وتوغله!...

شـعب حـكاية 

باتوا ُمعتاديَن نزوَل املاَلجئ، َيقصفون

عىل غفلٍة منهم، َيرتُك زبائُن املقاهي كراسيهم وَيهُربون

إّل أّنهم مَع الِهدَنِة َيتواَعدون،

يف كّل لحظِة َوْقِف إطالِق ناٍر ُيحاولون

إعادَة األّياِم الَخوايل وُيجّددون

الّنارجيلِة، َيلهثون امُلَتَبّقَيِة إشعاَل جمراِت  بأنفاِسهم 

من خوِفهم ومن غضِب العدّو َيرسقون 

لحظاٍت جميلًة مَن املايض ُيعيدون..

عَر وأَْخَذ الحيطِة والَحَذِر ُيذيعون مّلوا الذُّ

دماًرا جرحى وقتىل أسامءهم ُيعّددون

عىل اإلذاعات وامُللَحِق وَنرشاِت األخباِر َيعيشون،

َيَتَبَْمجون كاأللغاِم القاِتَلِة والقناِبل املوقوَتِة 

ساعة فوَق األرِض وساعة تحَتها َيختِبئون..

وُيتاِبُع األعداُء خرَق جداِر الّصوِت وَيصَطِنعون

حرًبا وهمّيًة َكِتلَك األرِضيَِّة وُيرِعبوَننا وُيرِعبون

َتَسلُِّطِهم وُطغياِنهم سَيْحَيون.. األمواَتفي قبورِهم، َفِمن 

اُب ُتراًبا إّنا.. رماٌد وُحطاٌم برشيٌّ َيدوسون ما عاَد الرتُّ

دون!؟ أَُهُم األحياُءأم الرّّقاُد بعضهم بعًضا َيَتَفقَّ

شعٌب.. إذا ما رضبوا املثَل ِبَجَبوِته.. َفُهم َحْتاًم ُيخِطئون. 

أخبار ومقاالت

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

 www.el-ressala.com

الملك  المصري األسبق زاهي حواس نظرية وفاة  اآلثار  رفض وزير    
توت عنخ آمون، متأثرا بـ”فقر الدم المنجلي” الموروث.
اإلخبارية”، ردا على  لـ”العين  وجاء تصريح حواس 
تيمان  كريستيان  األلمانيان  العالمان  عنه  أعلن  ما 
الثالثاء صحيفة  نشرته  تقرير  في  ماير  وكريستيان 

“إكسبريس”.
األكثر  السبب  المنجلي هو  الدم  فقر  إن  العالمان  وقال 
التي  اإلصابة  أن  إلى  مشيرين  العظام،  لتلف  شيوعا 
ولم  المرض،  هذا  عن  ناتجة  القدم،  في  توثيقها  تم 
الملك  إصابة  في  تسببت  باإلمكان عالجها حيث  يكن 

بالتهابات نتيجة عدم التئام الكسر.
فترة  كل  تظهر  التي  النظريات  من  ويتعجب حواس 
عن وفاة الملك توت، معتبرا أن الدراسة األخيرة التي 
أشرف عليها، ورجحت وفاته بإصابة حرب، قد حسمت 

الجدل.
وقال حواس: كانت النظرية الرائجة، هي أن هذا الملك 
تلقاها على رأسه،  األعداء  متأثرا بضربات من  مات 
أثبتنا عدم  التي توجد في رأسه، وهو ما  الفتحة  بسبب 

دقته، حيث كانت ممارسات التحنيط في األسرة الـ18 تقضي بإجراء فتحة 
في الرأس لوضع مواد التحنيط.

وأضاف: “األشعة المقطعية التي أجريناها خالل الدراسة أثبتت وجود كسر 
في قدمه اليسرى، حدث على األرجح قبل وفاته بيومين، نتيجة سقوطه من 

العجلة الحربية، وربما يكون هذا الكسر هو الذي تسبب في وفاته”.
وتولى الملك توت العرش عندما كان في الثامنة أو التاسعة من عمره فقط، 

وحكم مصر لنحو عقد حتى وفاته في عام 1324 قبل الميالد تقريبا، وظل 
اكتشف عالم  القديم حتى  المصري  التاريخ  ثانوية في  الملك توت شخصية 
اآلثار البريطاني هوارد كارتر قبره عام 1922، عندما قام بالحفر عبر أحد 

األبواب ودخل قبر الفرعون، الذي ظل على حاله منذ حوالي 3200 عام.

والمصمم  والمهندس  للفنان  كان        
المصري القديم  الدور البارز في إخراج 
التي وصلتنا عبر  الرائعة  الفنية  األعمال 
على  فريًدا  شاهًدا  بقيت  والتي  التاريخ، 
القديم فى  تشييد أعظم  عبقرية المصري 

حضارة في العالم أجمع.
الفنانين جيش من العمال  وكان من وراء 
الحياة،  الفعلي لمختلف نواحي  الوقود  هم 
وعلى عواتقهم قام هذا الِخَضم الهائل من 
اإلنتاج الحضاري على ضفاف نهر النيل 
الذي انبعثت منه الحياة في مصر القديمة 

فكانت أول حرفه هي الزراعة.
الهامة  األعمال  من  الزراعة  وكانت 
رة  للحضا رسمت  لتي  ا و  ، قة لشا ا و
انتظام  وكان  الرئيسة  معالمها  المصرية 
المصري  لحياة  سمة  أهم  هو  الزراعة 
الحرف  إلى  اتجه  ذلك  بعد  ثم  القديم، 
األساسية للتكيف مع البيئة المحيطة، فلوال 
العمال المصريون لما تم إنجاز األهرامات 
الخالدة، ولواله لما كانت المعابد والمقابر 
الصناعات  وما عرفنا  اآلن،  باقية حتى 
الخشبية والمعدنية وطريقه صنع األواني 

والفخار وصناعة الذهب.
 وكان العامل المصري القديم هو السبب 
الصناعات  هذه  وبقاء  استمرار  في 
اليدوية القديمة فقد عمل في ظل إمكانيات 
متواضعة، وأبدع شتى أنواع الفنون والتي 

ال زلنا نتيه بها فخًرا على العالم أجمع.
المصري  العامل  ومهارة  اتقان  فلوال 
أسماء  لما وصلتنا  -والكالم ألبو دشيش- 
الملوك العظام، ومن أهم إبداعات العمال 
تشييد األهرامات التي تدل على اإلعجاز 
الهندسي للمهندس والعامل المصري ولقد 

الدكتور  المصرية  اآلثار  عالم  اكتشف 
الهرم  بناة  العمال  مقابر  حواس  زاهي 
والعامل  المهندس  أن  أجمع  للعالم  ليثبت 
األهرامات  هذه  بنوا  من  هم  المصري 

الخالدة. 
القديمة  في مصر  الصناعات  أهم  ومن 
مثل صناعة  الحجرية  الصناعات  كانت 
وصناعة  الحجرية،  واألواني  التماثيل 
وكذلك  المحاجر،  من  األحجار  قطع 
والفضة  الذهب  مثل  المعدنية  الصناعات 
مبلًغا  الصنعة  دقة  بلغت  وغير ذلك، وقد 
كبيًرا مثال على ذلك قناع الملك توت عنخ 
في  القديم  المصري  برع  وأيًضا  آمون، 
الكيماوية في صناعة األدوية  الصناعات 
الصناعات  في  الطبية، وكذلك  والعقاقير 
المنزلي  األثاث  صناعة  مثل  الخشبية 

والجنائزي.
العمل  في  المعاناة  أشد  العمال  وعانوا 
تحت الظروف قاسية، وقد طالبوا بحقوقهم 
المادية، وقاموا بعمل أول إضراب مسجل 
عهد  في  وذلك  اآلن،  حتى  التاريخ  في 

الملك رمسيس الثالث.
وعلى جدران معبد هابو في مدينة األقصر 
عمالي  احتجاج  أول  التاريخ  لنا  يسجل 
العمال  اجتمع  حيث  السنين،  آالف  منذ 
الذي  الجنائزي  المعبد  في  المصريون 
بناه الملك رمسيس الثالث وقاموا بإعالن 
لسياسة  رفًضا  واالعتصام  االحتجاج 
لتأخر  أدت  والتي  االقتصادية،  الملك 
أجور العمال في دير المدينة لمدة شهرين، 
لمطالب  الثالث  رمسيس  الملك  وامتثل 
خلدته  الذي  االعتصام  وانتهى  العمال 

جدران معبد هابو في األقصر.

   أعتقد بأن الكل يتفق أن فيروس “ كورونا “ قد  قلب موازين الحياة 
، والحال أننا نعيش حالة الطوارئ إلى حين أن تعود الحياة بعد أن تغادر 
“ كورونا “ عالمنا إلى األبد بإذن هللا ، لكن ولألسف هناك من الناس من 
يعاند ويرفض قرارات الدولة فقط من أجل العناد ، ألنه ببساطة ليس خوفاً 
من الموت ، وال خوفاً من نتائج اللقاح ضد “ كورونا “ ، فقط ألنها فرصة 

أخرى إلبراز العضالت ضد الوطن .
ما إن قررت وزارة العدل اعتماد جواز السفر لولوج المحاكم ، حتى أقامت 
الدولة ممثلة  بينها وبين  الحبل  تقعدها ، وبدأ شد  الدنيا ولم  المحامين  هيئة 
لكن   ، السيادة  المغربية ذات  الدولة  قرار  والقرار هو   ، العدل  في وزارة 
الغريب في األمر هو أن يقوم المحامون بالتظاهر بالمئات  من أجل رفض 
جواز التلقيح مع العلم أن 80 في المئة منهم ملقحين بالجرعة األولى والثانية 
؟؟ومادام أن أغلب المحامين بهذا الوضع فلماذا هذا العناد ؟؟ ولماذا يجب 
دائما أن نقف ضد قرارات الدولة بالرغم من أنها ال تضر األغلبية ؟؟ فما 
المانع أن أُْظِهَر جواز التلقيح قبل الولوج إلى المحاكم ؟؟ لماذا أرفض ذلك 
وجواز التلقيح معي ؟؟ وما الذي يجعلني أتضامن مع أقلية من زمالئي وهي 

- أصال - عبرت عن رأي مخالف لرأيي باختيارها عدم التلقيح ؟؟ 
فاألمر واضح   ، بكل سهولة  التساؤالت  هذه  نجيب عن  أن  نستطيع  إننا 
وضوح الشمس في الظهيرة ، األمر يتعلق بهذا العدد الهائل من األحزاب 
ُب  يُغّرِ فيما  البعض  َق  يَشّرِ أن  الطبيعي جّداً  فمن   ) 38 حزب   ( المغربية 

البعض اآلخر ، ومن الطبيعي أيضا أن نجد في كل قرار من سيغرد خارج 
السرب ، ولكن البيت الذي يُْبنى على أذواق ِعّدة ليس له سقف ، لذلك فكيفما 
العناد والضد من كل  الشعب ، فستعيش  التي اختارها  الحكومة  كان شكل 
، ولألسف  التشريعية  االنتخابات  في  تنجح  لم  التي  المعارضة  األطراف 
ستحاربها هذه المعارضة من داخل قبة البرلمان ، وكذلك من خارجه وهذا 
األمر أخطر من األول . ولذلك لن يستقيم الوطن إال بتقليص عدد األحزاب 
بشكل كبير ، فنحن ال نحتاج إال لثالث أو أربع أحزاب على أكبر تقدير . 
وكفى من إرضاء الخواطر الذي هو سبب رئيسي في تناسل هذه األحزاب 

كلها دون تقديم أي منفعة للوطن ، بل إنها تضره أكثر مما تنفعه .
والدستور  بالقانون  المحامين ستجيب  هيئة  أن  اإلدراك  تمام  ندرك  نحن 
المغربيين ، وسيقولون إن المطالبة بجواز التلقيح ُمخالف للقانون ألنه ينص 
على أنه اختياري وليس إجبارياً ، لكن في المقابل الدولة ترى أننا نعيش حالة 
الطوارئ مع “ كورونا “ فكيف نفكر بأن الدولة تريد أن تضر بمواطنيها ؟؟ 
ثم إن المغرب حتى اآلن وصل إلى نسبة 66 في المئة تقريبا بتلقيح ما يقارب 
25 مليون مغربي ولم يتبق إال نسبة 14 في المئة لتحقيق المناعة الجماعية ) 
80 في المئة ( ، ونحن نسأل كل مغربي وكل هيئة وجهة معارضة للتلقيح ما 
الذي تخافونه ؟؟ هل تخشون الموت بسبب التلقيح ؟؟ فالكل يعلم أن لكل أجل 
كتاب ، ولكل نفس أجلها ، ونطرح سؤااًل  أكثر إلحاحاً إذا كان المعارضون 
تلقيح يقفون حجر  يفكرون في غيرهم أم ال ؟؟ هل يفكرون أنهم من دون 

عثرة أمام هدف صحي للدولة وهي التي 
أنفقت ماليين الدوالرات من أجل توفير 

ما يكفي من جرعات اللقاح ، في الوقت الذي لم تستطع فيه العديد من الدول 
توفير اللقاح لشعوبها ؟؟ 

وهل ال يستحق هؤالء ال 25 مليون مغربي الملقحين تضحية من القلة من 
ليسوا مع  أنهم  أم  بعد ؟؟  التلقيح  يأخذوا جرعة  لم  الذين  المغاربة  إخوانهم 
قدَّر  إذا أصابهم – ال  لن يحزنوا عليهم    - لنفرض جدال  األغلبية وأنهم– 

هللا – أي مكروه ، ألنهم يتحملون مسؤولية قرارهم ؟؟ . 
التفكير بهذه الطريقة هو خطأ في حد ذاته ، وحتى لو افترضنا  إن مجرد 
أن اختيار الدولة للتلقيح لكل المغاربة أمر غير صائب ، فإن الوقوف ضد 
بعد نتيجة التلقيح المرتفعة لدى المواطنين يضر  قرارات الدولة خصوصاً 
لهذا يجب علينا   ، التلقيح  أخذوا  المغاربة  أغلب  ، ألن  اإلنسانية  بأخالقنا 
جميعاً أن نكون على صعيد رجل واحد ، وأن نفكر دائماً في األغلبية التي 
يضرها ما يضرنا وينفعها ما ينفعنا . ويكفى من معاندة الوطن فقط من أجل 
العناد والمعارضة ، فأحياناً كثيرة ال نحتاج إلى التكلم بالقانون أو العمل به ، 
بقدر ما نحتاج أكثر أن نُبدي مرونة مع الوطن والمواطنين دون ان نلجأ لقوة 
ضغط نملكها ضد الدولة ، ألن ذلك ال يفيد إطالقاً حتى وإن فزنا في مواقفنا 
، فاالنتصار هو أن  على الوطن ، فإن ذلك يعتبر انكساراً وليس انتصاراً 

أنتصر مع الدولة ال أن أنتصر عليها .. دمتم بود .

الحقيقي  اليوسف  - إسمها  روز      
من  اليوسف  الدين  محيي   فاطمة  
عام  وتوفيت    ١٨٩٨ عام  ليد  موا
بيروت  في  ولدت  ؛  في مصر   ١٩٥٨
بعد  والدتها  وتوفيت  تركية   عائلة  من 
والدتها؛ كان والدها تاجرا  تركها  لدى 
لبنان،   بيروت-  في   مسيحية   عائلة  
اهتمت تلك  العائلة  برعايتها وتربيتها 

وأطلقت عليها إسم  روز  . 
أخباره   وانقطعت  لبنان  والدها   غادر 
وتبنت العائلة اللبنانية فاطمة- روز ولم  

تعلمها عن أصلها وديانتها  .
وافقت  لعاشرة  ا روز  بلغت  عندما 
مع  سفرها  على  لبيروتية  ا ئلة   لعا ا
لى  إ بحرا  درا  مغا ئلة  للعا يق  صد
تخلي  بقرار  روز  تفاجأت  أميركا. 
لتسافر  السهولة  بهذه  عنها  لديها  وا
ذلك  بعد    . مع مجهول وغضبت جدا 
إبنة تلك  أعلمتها مربيتها  بأنها ليست  
العائلة التي  تولت رعايتها  وأن إسمها 
الدين  محيي  إبنة  فاطمة   - الحقيقي 
تخلى عنها وهي  تركيا  اليوسف  من  
مسلمة  والدتها وهي  وفاة  بعد  رضيعة 
أصلها  حقيقة  معرفتها  بعد   . الميالد 

قبلت السفر بحرا مع ذلك الغريب .
اإلسكندرية   مرفأ  في  السفينة  توقفت 

في مصر حيث غادرت فاطمة السفينة  
إلى المجهول  وهي بعمر عشر سنوات  
الممثل   عائلة  مع  عاشت   مصر  في 
ترافقه وعائلته  وكانت   فرح   إسكندر 
الكثير من  المسرح  حيث شاهدت  إلى 
هذه  في  واندمجت   المسرحية  الفرق 
عندما     . أحبتها  التي  الفنية   البيئة  
الممثل  أعطاها  عشرة  الرابعة  بلغت 
الثانوية  األدوار  فرح  بعض  إسكندر  

التمثيليات. في 
عيد   عزيز  لفنان  ا لممثل  ا كتشفها  إ
لم  عا في  االنطالق  في  وساعدها 
بطولة  أدوار  يعطيها  وأخذ  التمثيل 
قررت   ١٩١٢ عام  في  ورئيسة.  
القاهرة حيث  إلى  اإلسكندرية   مغادرة 
  . أبيض  جورج  فرقة   إلى  انضمت 
؛   والشهرة  التمثيل  في  تتألق  أخذت 
عام  ١٩٢٣ انضمت إلى  فرقة  الفنان 
أصبحت  حيث  وهبة  يوسف  الشهير  
الدور  تمثيلها  بعد  األولى  نجمة مصر 
الكاميليا”.   “غادة  تمثيلية  في  الرئيسي 
الدور مثلت دور سيدة عجوز  بعد هذا 
حينه   في  لممثالت  ا أشهر  رفضت 
وأتقنته   فيه  ولمعت  لصعوبته  تمثيله 

وازدادت شهرتها. 
الممثل  مع  حدث خالف   ١٩٢٥ عام 

الشهير يوسف وهبة وفرقته  كانت وقتها 
روز  في أوج شهرتها!!!  هنا أصبحت 
االستمرار   !!! الطرق  مفترق  على 
تمثيلية  بفرق  المشاركة  يعني  بالتمثيل 
أقل أهمية من مسرح يوسف وهبة  وهذا 
ال يتناسب مع مركزها كممثلة أولى في 
مصر !!!  قررت ترك المسرح  لتفتتح 
مجلة أسبوعية  فنية أطلقت عليها  إسم  
- روز اليوسف -  التي تطورت  بثبات 
لتصبح  المجلة  الفنية األولى في مصر 
الصحيفة   أسست  فترة  قصيرة  بعد    .
اليومية السياسية  بإسم - روز اليوسف- 
أيضا التي  القت إزدهارا  مرموقا ساهم  
ومنهم  كتاب مصر  أكبر  تحريرها  في 
نجيب محفوظ وعباس محمود  الكاتب 

العقاد وعائشة عبد الرحمن. 
لماذا    : السؤال  عليها  محبوها  طرح 
المسرح  وأنت أشهر ممثلة في  تركت 
مصر ؟  جاوبت: على الممثل أن يعتزل  
المسرح قبل  أن  يتخلى عنه المسرح ! 
العربية  تعلمتها من  اللغة  تتقن  لم تكن 
  . المسرح  في  التمثيلية  األدوار   حفظ 
قال عنها األستاذ  مصطفي أمين : إن  
المالكة ألكبر مجلة  روزاليوسف وهي 
سياسية في الوطن العربي ؛ ومع  ذلك  
لم  تكن تعرف  طريقة  الكتابة  وكان 

الكتابة  شبيه بخط األطفال   خطها  في 
رائعة   أديبة  كانت  ولكنها   الصغار؛ 

وقارئة  كبيرة .
الصحيفة   في  مقاالتها   أكثر  في  كانت 
الوفد  وحزب  النظام  تنتقد   اليومية 
وإغالق   للسجن  وتعرضت  الحاكم 
لصحف  ا ئعي  با منع  و تبها   مكا
والمجالت من بيع منشوراتها واإلفالس 
نتيجة تراكم الديون . بعد خروجها  من 
أن تصدر مطبوعات  السجن  قررت  
عديدة  : -  مصر الدرة - و- صدى الحق 

- و- دار النور - .
تزوجت روز اليوسف  من محمد عبد 
 - الشهير  الكاتب  منه  وأنجبت  القدوس 
إحسان عبد القدوس - ثم  تزوجت  من 
قاسم  الثالث   والزوج  طليمات  زكي 

أمين .
في  كبير  دور  اليوسف  لروز  كان 
مرحلة   وكانت  العربي   األدب  نهضة 
الذهبي   للعصر   إمتدادا   نشاطها  
إسماعيل   الخديوي  بحكم  المصري  
السويس  قناة  افتتحت   الذي في عهده  
لألوبرا  في مصر  دار  أول  بناء   وتم 
المرحلة   تلك  في   أفريقيا  وظهر  وفي 
فة   لثقا وا لشعر   وا األدب  ء  عظما

العربية.   

العمال يف مصر القديمة 

روز اليوسف يتيمة األم من تركيا
طفلة في لبنان- رائدة مسرح وصحافة في مصر

بقلم: سليم خليل صـــدق
 أو لا تصـــدق...

زاهي حواس يكشف حقيقة وفاة توت عنخ آمون بفقر الدم

بقلم :  أمال مزهر

قلمي سلوتي

سلوتي  هو  المفضلة،  لعبتي  هو  القلم    
أحاسيسي  ناقل  هو  مرآتي  ،هو  وحدتي  في 
أداعبه   ، نفسي  في  المتأججة  ومشاعري 
متابعة  يرافقني في  لكي  وأمسكه برفق وحنان 
مواضيع  فيها  أتناول  الكتابة  مع  مشواري 
دفتر  من  واقعية  بقصص   ، إنسانية  اجتماعية 
وسرور  بفرح  نعم   ، حية  شواهد  مع  الحياة 
سنين  منذ  العربية  الصحافة  قلبي  إلى  أدخلت 
الحياة  دفتر  من  وأفكاري  خواطري  لتدوين 
إدارتها  مجلس  )رئيس  ا(،  الحدث  )بجريدة 
ورئيس تحريرها الصحفي رؤوف نجم ( واليوم 
والشاعر  )الصحفي   ،) الرسالة  )جريدة  مع 

الكبير األستاذ فريد فؤاد زمكحل رئيس مجلس 
الوجه  التحرير( أردُت ترسيخ  اإلدارة ورئيس 
وأفكار  هواجس  من خالل  للمثقف  اإلنساني 
لقصص وأخبار ، لتوصيل الخبر المفيد وأخبار 
للعيش  أوطانهم طلبا  َتَرُكوا  الذين  المهاجرين 
الكريم هربا من حروب أشعلت أكلت األخضر 
واليابس ، ماليين تشردوا وألوف روت دمائهم 
أرض بالدهم ، لكنهم مازالوا يحملون في قلوبهم 
أوطانهم وأخباره لتوصيلها للقراء بصدق الكلمة 
وبشفافية مطلقة ، شاهدة على الحدث السياسي 

اإلجتماعي بألوانه المختلفة بأفراحه وأحزانه . 
ال الشئ جديد ، الجميل في األمر عندما يستطيع 

إنسان أن ينقل بقلمه الممسك به بين أنامله وقائع 
تبقى شهادة على مرارة  قلبه  يرويها وطرقات 
معينة  تتأجج في وصف حالة  الحياة ومآسيها 
أن  المرء  على  مفاجئات وحكايات يصعب   ،
مع  مشواري  متابعة  مع  وإكتشافها  يتجاهلها 
ما  الرسالة( ألروي  )الجاللة  أسرتي صاحبة 
دفعت ضريبتها  تجارب  من  فكري  في  يدور 
القلم  وأهمية  لآلخرين  عبرة  تكون  ربما  سلفا 

عندما يكون حاضرا لتدوين أحداثها .......

- الجهاد هو الكلمة الوحيدة التي يذكر معها اسم 
هللا والبندقية .

- أعطني قسما يذكر فيه اسم هللا والبندقية وأنا أضمن لك جنودا يحاربون 
ألف عام . 

-  األخالق ال تحتاج أوصياء.
-  الفضيلة كانت سعيدة حتى نزلت على األرض والتقت رجال غليظا يمسك 

العصا .
- ال أحد يخسر دمه سوى الضحية .



 

  الصداع عند األطفال
قد ما هو صداع األطفال؟

الرئيسية  األسباب  أحد  األطفال  لدى  الصداع 
ألن  الطبيب...  على  تستدعى عرضهم  التي 
دائما  فاألطفال  لديهم عديدة،  الصداع  أسباب 
يشكون من الصداع بمعدل حوالي %7 منهم 
و%15 من اليافعين.. والصداع يمكن أن يؤثر 

سلباً على أنشطة الطفل.
الصداع عند األطفال سواء أكانوا بنين أم بنات:
لقد كتب الكثير عن الصداع عند األطفال لكن 
الغموض مازال يشوب بعض الجوانب، أنا نسبة 
الصداع فهي ترتفع كلما تقدم الطفل في العمر..
-1 فالنسبة تعادل %2 عند األوالد دون العاشرة.

-2 وهي تعادل %5 عند األوالد ما بين الحادية 
والثالثة عشرة.

-3 وهي تعادل %9 عند الذين تتراوح أعمارهم 
ما بين الخامسة عشرة والواحد والعشرين.

-4 ويكون الصداع وراثياً يصيب الذكر واألنثى 
معاً وبنفس النسبة.

-5 بعد فترة البلوغ تخف األعراض عند الذكور 
وتستمر عند اإلناث، وتحصل هذه األعراض 
خالل الفترة الدراسية، وهي على أنواع .. وتعمل 
على إزعاج األوالد كما تعوق حياتهم الدراسية 
وتحد من نشاطهم .. مع العلم بأنهم نشيطون في 

فترات ما قبل وبعد الصداع.
ما هي أنواع الصداع التي تحدث عند األطفال؟ 
-1 الصداع البسيط -2 الصداع الجانبي النابض

-3 صداع البطن
-4 الصداع الناتج عن مرض عضوي

ما هو الصداع البسيط عند األطفال؟
الصداع البسيط: الصداع الذي يشتمل على أعراض 
“هضمية – الحس – النظر”. الصداع الذي يليه 

ارتخاء في العضالت مع حالة من الغيبوبة.
-1 من االضطرابات الهضمية عند األطفال نذكر:

- تأخر في الشهية

- توقف للشهية أو ازدياد للشهية
- ألم في المعدة والبطن

- اسهال    -  انتفاخ في األمعاء - استفراغ 
-2 من االضطرابات في النظر نذكر:

- اضطرابات في الرؤية - غشاوة في النظر
- الشعور بنقاط سوداء، تستمر األعراض من 

20 إلى 30 دقيقة  - تعب في القراءة.
-3 اضطرابات في الجهاز البولي: مثل ازدياد 

كمية البول
-4 اضطرابات نفسية وعصبية متعددة.

أو  مرحلي  بشلل  األعراض  هذه  تنتهي  وقد 
ارتخاء عضلي يدفع بالولد إلى اللجوء للنوم لفترة 
طويلة من الزن، يستيقظ بعدها في صحة جيدة. 
أمام هذه األعراض وفي حال وجود الصداع 
عند أحد أفراد العائلة، على األهل أن يستشيروا 
الطبيب لمعرفة الطرق الناجحة للحيلولة دون 
استمرار األعراض، ومن ثم للحيلولة دون تأزم 
الحالة النفسية عند ولدهم، ألن هذه االضطرابات 
من  يمنعه  مما  مكباًل،  أسيراً  المصاب  تجعل 

ممارسة واجباته اليومية.
الصداع في حال التحقق من صحته ومن تشخيصه 
من  بأي طريقة  معالجته  الواجب  من  يصبح 
الطرق، ألن المصاب به يصبح متعثر الخطأ، 
ويخاف من اإلقدام على أي عمل، يتألم نفسياً 
الناحيتين  من  مرهقاً  تعيساً،  له،  يحدث  مما 

الجسدية والعقلية.
تنهك صاحبها،  التي  األمراض  من  الصداع 
وتتعبه فال يشعر بالراحة وال يشعر باالنبساط، 
وال يشعر باألمل ويبقى في دوامة األلم الذي 
ال يفارقه .. والذي في حال اشتداده ينهك قواه 
ويجعله أسيراً ألعراضه السلبية التي قد تزيد 

من ألمه الجسدي والمعنوي .
ما هو الصداع الجانبي النابض؟

-1 قد يسبقه ألم في المعدة
-2 يعلو األلم إلى أعلى الرأس ويهبط فيما بعد 

إلى أسفل العنق والكتف.
-3 خالل هذه الفترة يهرب الولد من الضجيج

-4 من النور واألصوات المرتفعة ألنها تساعد 
على ازدياد الصداع.

-5 يحاول اللجوء إلى غرفة هادئة للنوم
-6 مع البحث عن األماكن المظلمة

7 ويظهر أيضا شحوب في الوجه وتقيؤ أحياناً
-8 تدوم األعراض عدة ساعات وتنتهي فجأة

-9 بعدها ينام الولد نوماً عميقاً.
جيدة  حالة  في  وهو  بعدها  يستيقظ  ثم   10-

فيطلب الطعام.
التي حدثت  تترك أعراض الصداع  -11 وال 

أي تأثير سلبي على الولد.
يحدث الصداع النابض والجانبي عن األطفال 

ما بين عمر السنة والعشر سنوات 
-13 أحياناً تدوم هذه األعراض عدة أيام وتأتي 
على اشكال مختلفة يفصل ما بينها فترات راحة 

مع شعور بالتحسن.
-14 في حال استمرار الصداع عند األطفال 
فإن حالة من االضطراب النفسي قد تعترى كال 
منهم، مما يؤثر على الدراسة والصحة العامة.

-15 على األهل في حال حدوث هذه األنواع من 
آالم الرأس أن يستشيروا أقرب طبيب مختص 
ذلك  معالجة  السبب، ولمحاولة  للتعرف على 
بسرعة، حفاظاً على صحة أطفالهم وعلى نفسيتهم.

-16 كل إهمال من قبل األهل، كل جهل للمخاطر 
أطفالهم  لها طفل من  يتعرض  أن  يمكن  التي 
نتيجة األلم الذي يحدث قد يعرض حياة األطفال 

وعالقاتهم مع اآلخرين إلى الخطر.
ما هو صداع البطن؟

صداع البطن يصيب األطفال فجأة على شكل 
ألم شديد في البطن، واضطرابات هضمية عديدة 

من استفراغ وإسهال.  

 ولنا تكملة في العدد القادم

  حياة المصرى على مر األزمان ارتبطت 
ارتباطا و ثيقا بالفن لذلك فليس مستغرب 
العالم  فى  المسرح  فكرة  بداية  تكون  أن 
مرتبطة بالعصر الفرعونى، فقد أكد على 
ذلك النقوش التى ظهرت بمحيط المقابر 
الفرعونية خاصة فى االحتفاالت المتصلة 

بالطقوس الدينية .
و لنستعيد أمجاد المسرح المصرى الذى 
فقد رونقه و تم هجره إلى أجل غير مسمى 
علينا أن نستلهم روح عباقرته اللذين قدموا 
الكثير لنهضة تلك الصناعة الفنية المجيدة 
؛ فقد كانت البداية عام 1870 عندما أنشاء 
“يعقوب صنوع” والملقب “ بابو نضارة “ 
أول مسرح عربى فى مصر ، لكنه عانى 
كثيًرا فى بداية مشواره مع المسرح، وذلك 
نظًرا إلى جهل الجمهور بالفن المسرحى، 
على  يطل  كل عرض  بداية  قبل  وأخذ 
العرض  يتناوله  ما  ويشرح  الجمهور 
حتى  واألخالقى  االجتماعى  ومغزاها 
يفى قدر استيعاب الجمهور لما يقدمه من 
عروض مسرحيةو بكل عزيمة و إصرار  
قدم على خشبته ما يقرب حوالى ٣٠ عرًضا 
مسرحًيا متنوعا بين  التراجيديا المأخوذة 
عن  الروايات المترجمة عن الفرنسية وكتب 
فيها عن حالة الفقر فى مصر وهاجم فيها 
الخديو إسماعيل، وبدأ النشاط المسرحى 
فى تلك الفترة ثم لحقتها مرحلة االقتباس 
من التاريخ العربى، وكان أوبريت »راستو 
وشيخ البلد والقواص« التى راعى مؤلفها 
فى كتابتها باللغة الشعبية الممزوجة ببعض 
األغانى الشعبية المنتشرة فى تلك الحقبة 
ألسنة  على  متداولة  وأصبحت  الزمنية 

الناس، وكانت فرقته تتكون من ١٠ فتيان 
فقط، وفى بعض األعمال كان أحد أبطال 
فرقته يرتدى المالبس النسائية ويقدم أحد 
أدوارها، ثم انضم إلى فرقته فتاتين، وأصبح 

مسرحه مزدهًرا. 
و قدم أيًضا ثالثة عروض مسرحية كوميدية 
وهى “ البنت العصرية” و” الضرتين”  
و”غندورة مصر” أمام الخديو إسماعيل 
وحاشيته فى قصر النيل، والتى نالت اعجابه، 
لذلك أطلق عليه الخديو لقب “ موليير” مصر، 
لتشابه اهمية أعماله بما يقدمه موليير الكاتب 
المسرحى الفرنسى المعروف ؛ وسمح له 
بإنشاء مسرح قومى وقدم عليه عروضه 
المسرحية الكثيرة للجمهور، وعندما قدم 
عرض “الوطن والحرية” الذى سخر فيها 
من فساد القصر غضب الخديو إسماعيل 
منه وأمر بإغالق مسرحه ونفى صنوع فى 

فرنسا حتى الحقه الموت.
ثم تأسست فرقة الشيخ “سالمه حجازي”في 
عام 1905، وبدأت في افتتاح عروضها على 
مسرح “سانتي” بحديقة األزبكية، حيث قدم 
العديد من الروايات المسرحية،  حجازي 
التي شارك فيها بألحانه وصوته أيًضا، ومن 
أشهر تلك المسرحيات: “هارون الرشيد، 

ليلى، المظلوم”.
و ألجل كل هذا الزخم التاريخى للمسرح 
المصرى و عباقرته من الفنانين العظام اللذين 
احتلوا مكانة رفيعة فى قلوب المشاهدين 
حتى هذه اللحظة يعتبر المسرح المصرى 
هو األهم واألبرز على اإلطالق في نطاق 

الوطن العربي .
وعليه ، أن العمل الثقافي في مصر يواجه 

تحديات هائلة بينماعلى صعيد أخر تتصاعد 
المرحلة  تكون  أن  األماني واألحالم فى 
القادمة مستجيبة لمتطلبات التعامل مع تبعات 
حالة من حاالت الغزو الوهابى للثقافة و 
المستهدف لبنيان التركيبة القيمية والنفسية 
واالجتماعية للشخصية المصرية بكل غلظة 
وغباوة حيث واتتهم أحالم السيطرة على 
الشخصية المصرية وتغيير أصول تركيبتها 
الطيبة المعتزة بحضارة األجداد ، والسبب 
في خطورة هذا الغزو دخول ذلك المعتدي 
عبر التسلل إلى خاليا الجسد المصري من 
بوابات الدين وتعاليمه المقدسة التي كان من 
السهل فتحها حيث القلوب تهفو لنداء األديان 
ورساالتها بشكل عام ، وبشكل خاص طبيعة 
الشخصية اإلنبساطية المصرية و استثماًرا 
لحالة تراجع معرفي بصحيح العقائد من 
فإذا أضفنا ضغط   ، األصيلة  مصادرها 
اإلحتياجات المادية و حدة التفاوت الطبقي 
بعد إختفاء الطبقة الوسطى وحالة العناء من 
غياب العدالة اإلجتماعية ، ندرك فداحة ما 

حدث وما يخططون إليه ..
الذى  الهام  الدور  نغفل  أال   ولذلك علينا 
تلعبه القوى الناعمة و دور الثقافة و خاصة 
الفنون بمختلف اشكالها و ألوانها و على 
رأسهم المسرح بأعتباره “ أبو الفنون “ فهو 
مرآة تعكس هموم وقضايا الوطن ، حيث 
يجسد المسرح بفنانيه حال المجتمع بشكل 
عام و يكشف الغطاء عن بعض المشاكل 
اإلجتماعية و السياسية و اإلقتصادية التى 
تنخر فى عظام الوطن و تؤرق المواطنين 
فى قالب كوميدى محبب للمتلقى بل و يقدم 
أيًضا حلواًل ألغلب مشاكله مما يزيد من 

نسبة وعى المواطن و طريقة تعامله مع 
مجريات األمور .

و ألن الطفل هو بذرة نجاح أى مجتمع و 
تقدمه فعلينا أن ننميه و نغرس حب الفنون و 
الثقافة فيه منذ الصغر وليكن المسرح إحدى 
أهم الوسائل التي تعتمدها التربية الحديثة في 
تطوير وتنمية العديد من المهارات والقدرات 
اللغوية و غرس روح المبادرة وتعزيز الثقة 
بالنفس وتطوير المهارات الحسية والحركية 
لدى األطفال والتي يصعب تحقيقها من خالل 
وسائل أخرى ، علينا أيًضا أن نبدأ من جديد 
و نتخطى فترات اإلخفاق ، نواجه تحدياتنا 
و نتخطى العقبات إلعادة المجد للمسرح من 
جديد ، المسرح الحقيقى الذى يُنمى و يُثقف 
و ينشىء جياًل واعًيا مثمًرا مبدًعا الذى ال 
يخلوا أيًضا من الفكاهة و الضحك الراقى 
الغير مبتذل فليكن “ المسرح المصري لكل 
المصريين “ ال يخجل فيه أب من اصطحاب 
أوالده معه لصدور كلمة خارجة من ممثل 

مغمور تخدش مسامع أبنه أو أبنته .
عبد  أيناس   . د  مبادرة   أثمن  وعليه 
يأتى  و  المتنقلة  المسارح  بعودة  الدايم 
ذلك بالتعاون مع وزارة اإلنتاج الحربى 
سواء برفع كفاءة الموجود منها حالياً أو 
التصنيع الجديد، و تنفيذ عدد ستة مسارح 
متنقله وتجهيزها بكافة ملحقاتها و أدواتها 
من إضاءة وكاميرات ليصبح لدينا قوافل 
مسرحية و مكتبات ثقافية لألسرة تجوب 
القرى والنجوع في كل أرجاء المحروسة 
... ليعود للمسرح مجده من جديد و يعود 
لنا الجمهور المحترم المثقف الواعى الذى 

كدنا ننساه .
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حتى ال يفقد “ أبو الفنون “ هيبته 

الصداع وعيون األطفال

إحساسي إّن
جّوا الكالم حّبة حروف

جاّية تقّدم اعتذار 
جاّية تقول لّيا في خوف
إّن في يوم جاي القرار

جاي الكالم يشرح ظروف
بّس الحروف حاّسة بمرار

إحساسي إن
نبض الكالم أصبح ضعيف

إّن الحياة فيه انتظار
وحروف بتسقط م الكالم

***
تشبه ألوراق الّشجر 

وقت الخريف فيها انكسار
أصل الكالم بيشيل حروف

واحة وراحة للهوى
او ليل ميطلعلوش نهار

تتشابك األيدي
إذا ما التقينا 

كأن الدنيا جمعناها 
في ايادينا 

نخشى  تفلٌتها 
كما الماء

من أصابعنا
يمر  كالثواني وقتنا

ال يشعر بنا أبدا
تالشت األرواح في

السما العالي 
إختصرناها 
في  مآقينا

نرى فيها جنان الخلد 
زهور االرض تنمو 

في روابينا 
نذوب في ثنايا الحب 

فنجري على غير هدى 
ال حر وال برد

لحيظات كنا عشناها 
إله الكون يحمينا 

ركبنا البحر 
تدفعنا أمانينا
تمرد الموج 

خضناه..
توجهنا  صوارينا 

لنبلغ مجدا 
كان حلمنا األزلي
تحط فيه مراسينا 
حروف تنبض 

إن كتبناها
فتظهر شعرا
في قوافينا

سحاب يمأل الدنيا
يظللنا

وأمطار كما األنهار 
تجري في سواقينا 
يمضي العمر نبحث 

عن حلم يراودنا
على مر الزمان 

يناجينا 
أال يا ليالي األنس 

عودي واجمعي
شملنا 

لتتشابك األيدي 
إذا ما التقينا

ونشعر أن دنيانا 
جمعناها في أيادينا

بقلم :  نعمة هللا رياض

بقلم :  چاكلين جرجس 

مملكة شيدت ..

إحساسي إّن
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قصة فرعونية

 

يوسف زمكحل   همسـات

تجربة واحدة فاشلة في الحب تجعلهم يخافون الحب العمر 
كله

اكبر عدو للمرأة هو المرأة نفسها
أحياء وهم أموات وأموات وهم أحياء

وما أصعب الفراق أنه الموت وانت على قيد الحياة
عش في ربيعك وال تجري نحو عواصف اآلخرين

سالماً على من يعرفون معنى الحب
كيف يكون الحب أعمى وهو الذي يجعلنا نرى الحياة جميلة

أنك  متأكداً  دائماً  كن  ولكن  مرة  وألف  ومرتين  مرة  سامح 
لست إله

أنا ال أهجر أحد ولكني ال أمسك يد من ال يريدني )شكسبير(
.. وشوفت جمالك  ما عرفتك  يوم  اتغيرت  أنا   : كلماتي  من 
وقابلت عينيك .. وعرفت خالص أني بحبك.. وسمعت قلبي 
بينادي عليك .. أنت هنايا وأنت منايا .. أنت الدنيا بكل ما فيها 
.. وياك يا حبيبي بعيش الفرحة .. اللي عشت كثير بحلم بيها 

.. وأنت القلب وأنت الروح .. اللي الشوق مشتاق يناديها

تتشابك األيدي إذا ما التقينا 

  قبل شروق الشمس بوقت قليل ،أيقظت 
ناميثا زوجها من نومه العميق وهي منزعجة 
للغاية ، وعلي وجهها  إرتسمت كل مظاهر 
الرعب والهلع وهي تصيح :- أوناس .. يا 
أوناس إستيقظ ..إستيقظ ، أنظر ماذا يحدث 
النافذة  نحو  الزوجان  !! هرع  الخارج  في 
وأزاحا الستارة قليال ، ليشاهدا أغرب منظر 
في حياتهما ، كان الطريق خالي من المشاه وال 
يوجد به سوي جنوداُ إصطفوا علي الجانبين 
شاهرين حرابهم ، وفي وسط الطريق كانت 
تتحرك مركبات حربية تجرها الخيول ويعتلي 

كل منها جندي قابضا” علي رمحه ..
بعد قليل ظهرت مركبه كبيرة يجرها حصانان 
وقف فيها رئيس الجند وبجانبه جندي ضخم 
البنيه يدعو بصوت جهوري جميع أفراد شعب 
شيدت )الفيوم حالياً ( للتجمع في الساحة العامة 

للمدينة  لسماع بيان هام ..
إحتشد في الساحة بعد قليل معظم قاطني المدينة 
. ومنهم أوناس وناميثا وإبنتهما ميريت، وحضر 
أيضا” بعض الوافدين من المقاطعات القريبة 
الذين أتوا للتسوق ومبادلة بضائعهم .. وقف 
نفرو حاكم المقاطعة وصاح بصوت عظيم : يا 
أهل شيدت الكرام ، لقد عاني شعب المقاطعة 
من سطوة وتسلط  أمنمحات فرعون كيمت 
مقدراتنا، وإضطهاده  ( علي  حالياً  )مصر 
الفساد والرشوة في حاشيته  لشعبنا ، وساد 
، وتدهورت األخالق ، وإنتشرت األمراض 
والشذوذ بين الرجال وبين النساء في جميع 
كثيرا” من شبابنا في  فقدنا  ، وقد  األرجاء 
التي خاضها جيشنا ضد  الطاحنة  المعارك 
أعداء الوطن ، وقد أدي كل ذلك إلي تراجع 
عدد المواليد في مقاطعتنا ، ولم يفدنا كثرة 
الدعاء في معابد اآللهة التسعة الذين نعبدهم..

اآللهة آمون- رع وشوم وتكنوت وجب ونوت 
وايزيس وأوزوريس وست ونفتس المقامة في 
مدينتنا شيدت.. فلماذا نستمر في عبادتهم ، 
وتقديم القرابين لهم ولكهنتهم  ؟، ونهمل إلهنا 
القوي سبك  )التمساح(  الساكن في بحيرتنا 
المقدسة )بحيرة قارون حالياً ( .. فمن اآلن 
وصاعداً ، سنعبد فقط  أإلله سبك ونقدم له 
وحده  القرابين ،  وسنحول جميع المعابد في 
مدينتنا من عبادة اآللهة التسعة إلي عبادة اإلله 
الطقوس والشعائر  الواحد سبك ، وستتغير 
واألناشيد إلي تبجيل إلهنا الجبار سبك وتمجيدة 
.. كلكم تعلمون أن الفرعون إمنمحات الذي 
يحكم كيمت في أهناس )أسيوط حالياً( ، ليس 
كأبيه الفرعون العظيم الذي إهتم بالزراعة 
وشق قناة مرمر بين النيل وبحيرتنا المقدسة 
، وأقام سداً عليها ببوابات ضخمة ، ليحمي 
الفيضان ، أو  النيل من خطر  أرض وادي 
ليصرف المياة من البحيرة للترع في أوقات 
الجفاف ، وبهذا أصبحت مقاطعة شيدت سلة 
كيمت  لشعب  والفواكه  والغذاء  المحاصيل 
الحالي كل  الفرعون  إبنه  كله، واآلن أهمل 
، وإعتمد  اللهو واإلنحالل  شئ وتمرغ في 

علي إنجازات أبيه .. وبناءاً علي ذلك قررت 
أن أنقذ مقاطعتنا العزيزة من براثن اإلهمال 
والتدهور، وأنصب نفسي فرعوناً علي شيدت 
، أطلب اآلن من رئيس الجند أن يتلو عليكم 
األوامر والتعليمات الجديدة التي أصدرناها 
الجند حتي  إنحني رئيس  المملكة..  لصالح 
المست جبهته األرض ، ثم قبل يد الفرعون 

الجديد ، وتحول للحشد الحاضر وقال :
أنفسنا  نهنئ   ، العظيم  شيدت  شعب  يا   -
ومملكتنا الفتية بفرعوننا المفدي سبك نفرو، 
ونتعهد أمامه أن نفتدي مملكتنا بكل ما نملك 
من أرواح  ودماء ، وسنبني أسواراً عالية 
حول مدننا ونحرسها من األعداء ليل نهار 
بين  للمساواه  نتطلع  إننا  البواسل..  بجنودنا 
أفراد الشعب ، فلن يكون بيننا غني أو فقير 

، لذلك سيرتدي
كل منا زي مميز وموحد كل حسب مهنته 
آخر  زي  وللبناؤن  زي  لهم  فالمزارعون 
وصائدو األسماك لهم زي والجنود لهم زي 
خاص بهم وهكذا .. أما بخصوص النساء فقد 
رأينا أنه من األفضل تكريمهن بأن يالزمن 
منازلهن يرعون عائالتهن ويجهزون الطعام 
ويتولون النظافة وغسل المالبس إلي آخر ذلك 
من األعمال المنزلية ، وبخصوص تراجع 
عدد المواليد ، فلنا ترتيب آخر سنعلنه عليكم 
في القريب العاجل، واآلن إهتفوا معي : تحيا 

شيدت .. تحيا شيدت .. تحيا شيدت !!  
شعرت ناميثا بالقلق والتوجس من القرارات 
الجديدة .. وقبضت بشدة علي يد زوجها، بينما 
هرعت إبنتهما ميريت لتمسك باليد األخري 
ألبيها وهم في طريق عودتهم للمنزل .. في 
صباح اليوم التالي ، تحققت مخاوف ناميثا 
، فبينما كانت تطحن القمح بحجري الرحي 
الفطير  لتعد   ، بنتها  إ مع  العجين  وتخبز 
للذهاب  يتأهب  كان  الذي  لزوجها  والطعام 
الباب  لعمله ، سمعوا طرقاً متواصاًل علي 
ليفاجئ بضابط  الباب  بفتح  أوناس  ، أسرع 
وثالثة جنود شاهرين حرابهم ومعهم إمرأة 
ترتدي مالبساً عسكرية ، قال الضابط :- إننا 
لجنة من اللجان المكلفة بزيارة جميع منازل 
مملكة شيدت إلعالن وتنفيذ المرسوم التالي 
للنقص  : بإسم الفرعون سبك نفرو ، نظراً 
الشديد في عدد المواليد في المملكة مما يؤثر 
علي مقدراتنا وقوتنا العسكرية ، لذلك أمرنا 
بتشكيل فرقة تابعة للجيش من اإلناث قوامها 
ثالثة آالف فتاة وإمرأة يتراوح عمرهن بين 
خمسة عشر وثالثون عاما يتخصصن فقط في 
الحمل واإلنجاب ورعاية األطفال المولودين 
حتي سن الثالثة، وسيحصلن علي طعام وفير 
من  إعفائهن  وسيتم  مميزة،  طبية  ورعاية 
الموحد  المنزلية ، ويكون ردائهن  األعمال 
وغطاء الرأس أحمر اللون وسيطلق عليهن 
تعيين  وسيتم   ، شيدت  أمهات  فرقة   ، إسم 
بتشكيل  أمرنا  كذلك   ، أم  مائة  لكل  مشرفة 
فرقة تابعة للجيش من الذكور قوامها ستمائة 

رجل يتراوح عمرهم بين عشرون وثالثون 
عاما يتخصصون فقط في تخصيب أعضاء 
فرقة األمهات، ويكون ردائهم الموحد وغطاء 
الرأس أزرق اللون، وسيطلق عليهم إسم ، فرقة 
الواهبون ، وسيعين مشرف لكل مائة رجل 
، وليكن معلوماً لشعبنا العظيم ، أن الفرقتين 
المذكورتين سوف تؤديان خدمة وطنية جليلة 
للفرعون سبك نفرو ولمملكة شيدت الفتية..

فيها  المدون  البردي  الضابط صفحة  طوي 
المرسوم الفرعوني ، وحدق بحدة في أوناس 
وزوجته ناميثا وابنتهما ميريت وقال بصوت 
آمر :- أري إنكم صالحين لضمكم للفرقتين 
هيا   ، الفرعوني  المرسوم  في  المذكورتين 
إنضموا إلخوانكم في الخارج .. أندفعت ناميثا 
وإحتضنت زوجها وإبنتها وهي تصرخ قائلة 
:- ال ، ال، لن تفصلونا عن بعض، إننا نخدم 
وطننا ونخلص له وال نستحق هذا الظلم .. 
بوجه جامد أشار الضابط لجنودة فقبضوا علي  
أفراد األسرة وساقوهم للخارج .. وصل النساء 
إلي معسكرين كبيرين  المطلوبين  والرجال 
للجيش خارج المدينة ، عليهما حراسة قوية 
، وبهما نصبت أعداداً كبيرة من الخيام ، تم 
إيواء كل عشرة نساء في خيمه ، وتم كذلك 

نفس نظام اإليواء في معسكر الرجال ..
الجميع  نودي علي  التالي  اليوم  في صباح 
ليقفوا صفوفاً متراصة لسماع تنبيهات من قائد 
المعسكرين الذي بادر بالترحيب بالوافدين، وقال 
لهم:- إنكم ستكونون فخراً لمملكة شيدت الفتية 
ومثاًل يحتذي لشعبها ، لذلك يجب عليكم التحلي 
بصفات وعادات جديدة وثورية .. إنسوا التحيات 
التقليدية القديمة مثل يوم سعيد ، كيف حالك ، 
مساء الخير .. وغيرها وقولوا : سبك يحرسك 
، مساء سعيد  مع سبك ، اآلله سبك يرعاك ،  
وذلك إلننا بطبيعتنا شعب متدين ولديه وازع 
ديني قوي منذ فجر التاريخ ، فيجب أن ننسب 
كل شئ لإلله سبك ، وهو الذي يرعانا ويحل 
مشاكلنا ، لذلك يتم منع قراءة وحرق كل أوراق 
البردي إال التي تحتوي علي أدعية لإلله سبك 
وعدم سماع أي أغاني إال األناشيد التي تمجد 
اإلله سبك ، ويمنع منعاً باتاً الرقص والغناء 
..ويطبق عقاب  الحفالت والمهرجانات  في 
شديد علي السارق والقاتل والزاني ، فإذا أخطأ 
أي فرد فسينتظره الجلد أو الرجم بالحجارة ، 
الذي ستقومون به بأنفسكم ، أو الشنق وتعليق 
جثة المشنوق علي جدار المدينة ليكون عبرة 
لنا جميعاً ، أما من يعارض نظامنا، فسنربطه 
بالحبال ونلقيه في البحيرة المقدسة ليتكفل به اإلله 
سبك ويلتهمه جزاء خطيئته العظمي ..إنصرف 
التجمع وعادت ناميثا إلي خيمتها وجلست تبكي 
علي حالها ، فأحست بيد تربت علي كتفها ، 
التفتت لتجد زميلة لها في الخيمة تقول :- ال 
تحزني فكلنا نتجرع همومنا وعلينا أن ندعو 
اآللهة أن تنقذنا من هذا الكابوس ، إسمي نارمر، 
ما هو إسمك ؟   - ناميثا  ، حكت كل منهما ما 
حدث لها ، وأصبحتا منذ تلك اللحظة صديقتين  

ن  حا تبو
كل لألخري بأسرارها.. في إجتماع دعت له 
رئيسة المشرفات، قالت : إننا نطلب من كل 
فتاة وأم أن تنسي نظام الزواج المطبق خارج 
هذين المعسكرين .. فما نفعله هو خدمة لمملكتنا 
وبمباركة اإلله سبك ، وقد وعد الفرعون سبك 
نفرو بإهداء قالدة سبك الذهبية الثمينة ، لكل 
أطفال وتربيهم حتي سن  تنجب خمسة  من 
الثالثة وستنال حريتها وسنهديها كذلك قطعة 
أرض لتزرعها وتعيش منها.. فعلي كل فتاة 
أو إمرأة تشعر انه قد جاء الوقت لتحمل أن 
تبلغ مشرفتها لتتصرف .. مرت األيام وذات 
ليلة عادت نارمر الي خيمتها صامتة متجهمة 
الوجه، سألتها ناميثا :- ماذا حدث ؟ أخبريني ، 
أجابت نارمر:- لم أشعر بالمهانة مثلما شعرت 
بها الليله .. – كيف ذلك ؟ - لقد أبلغت المشرفة 
في الصباح إنه قد جاء الوقت إلحمل ، وبعد 
غروب الشمس إستدعتني ودخلنا معاً إلي خيمة 
إمرأتين  بها فراش واحد ، ورأيت  صغيرة 
بمالبس عسكرية واقفتين  مع رجل برداء 
أزرق ، يبدو أنه من فرقة الواهبين ، وكان 
معصوب العينين ، وأشارت المشرفة للمرأتين 
للبدء ، فأرقدوني علي الفراش وأعصبا عيني 
وأمسكا بذراعي وقدمي ، وهما تدعوان اإلله 
سبك أن يبارك ، وطلبت المشرفة من الرجل 
أن يبدأ مهمته ، فبدأ وإستمر بطريقة رتيبة ليس 
بها أي إحساس أو عاطفة ، وعندما إنتهي ، 
إنصرف الجميع وطلبت مني المشرفة العودة 
لخيمتي .. قالت لها ناميثا:- ال تحزني ، لقد 
رتبت هروبي من المعسكر ، فعندما أخرجونا من 
منازلنا ، خبأت في المالبس التي كنت أرتديها 
ما أملك من حلي ذهبية ، سأعطي بعضا منها 
للتجار الذين يجلبون األغذية للمعسكر نظير 
إخفائنا تحت األجولة الفارغة عند خروجهم 
من البوابات .. وهكذا هربت ناميثا ونارمر 
من شيدت وسافرتا علي الفور إلي أهناس ، 
وطلبتا مقابلة الفرعون أمنمحات ، وعندما أذن 
لهما بالدخول سجدتا له وقبلتا يديه ثم قصتا 
عليه ما يحدث في المملكة المتمردة شيدت من 
فظائع وما يعانيه شعبها من إضطهاد وقتل 
تعسفي لألبرياء ، مما حولها إلي عالم مظلم 
كئيب..قال لهما الفرعون : - لقد سمعت من 
هذا  مثل  في شيدت  الموجودين  جواسيسي 
الكالم ، وستساعدنا اآللهه في القريب العاجل 
إلي  المتمردة  المقاطعة  ، علي استعادة هذه 
فترة وجيزة  الوطن األم كيمت..بعد  حضن 
جهز الفرعون أمنمحات حمله عسكرية كبيرة 
، وهاجم مدن شيدت وقتل فرعونها سبك نفرو 
وحاشيته ، وأفرج عن أفراد فرقتي األمهات 
وإبنته  أوناس  بينهم  ، وكان من  والواهبين 
ميريت ، وإحتفل أمنمحات بهذا النصر ببناء 
مسله بإسمه في شيدت، دون عليها أحداث 
الجيش  وبحضور  وإخضاعها،  استسالمها 

والشعب أمام المسلة ، هتف الجميع :
 ! ! ت  م كي ا  حي . ت ت . م كي ا  حي . ت ت  . م كي ا  حي ت

بقلم: الدكتور عبد العليم محمود

يعتذر الدكتور غازي الفنوش عن الكتابة هذا العدد 

لينوفو تعلن إطلاق لاب توب جديد يحتوي على شاشتين!
 ThinkBook Plus أعلنت شركة لينوفو عن إطالق جهاز  
Gen 3 الجديد، والذي يحتوي على شاشتين، حيث هناك شاشة 
أساسية واحدة بحجم 17.3 بوصة )مثل الشاشة العادية(، وهناك 

شاشة أخرى بحجم 8 بوصات على سطح لوحة المفاتيح.
وقامت العديد من الطرز األخرى التي جربت عامل الشكل هذا، 
أي منتجات Asus ‘ gaggle من Duo بوضع الشاشة الثانوية 
في الجزء الخلفي من السطح ودفعت لوحة المفاتيح إلى األمام. 
لكن Lenovo وضعت لوحة المفاتيح بداًل من ذلك على الجانب 
األيمن من الهيكل، مما أدى إلى تحريك لوحة المفاتيح إلى اليسار.
في حين أن مظهر ThinkBook Plus Gen 3 يعتاد قلياًل، 
ترى مونيكا تشين، الخبيرة في مجال األجهزة اإللكترونية الحديثة، 
أن “التصميم أفضل بكثير من تلك الموجودة في Duos. لست 
 T. مضطًرا لشراء مسند راحة يد منفصل، ولن تبدو وتشعر مثل

 Keyboard In The Front عندما تكتب. أعلم أن أعضاء rex
Club سيختلفون معي في هذا األمر”.

وعرضت Lenovo حالتين أنيقتين الستخدام الشاشة الثانوية أثناء 
العرض التوضيحي الموجز. يمكنك كتابة مالحظات عليها )إذا 
كنت تستخدم اليد اليمنى، فقد يواجه بعض أصحاب الكتابة باليد 
 .OneNote اليسرى بعض المشكالت(، ويتم مزامنته مباشرًة مع
وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد مزود بشاشة رئيسية 
IPS مقاس 17.3 بوصة بدقة وضوح 3072×1440 بيكسل 
وبمعدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز، باإلضافة إلى شاشة أخرى 
ثانوية تعمل باللمس مقاس 8 بوصات من نوع LCD على يمين 

لوحة المفاتيح وبدقة وضوح 800×1280 بيكسل.
وهناك مميزات رائعة أخرى، حيث إذا كنت على سبيل المثال تقوم 
بتحرير صورة على الشاشة الرئيسية، يمكنك استخدام القلم لتكبير 

جزء صغير منه على الشاشة الثانوية. يمكنك التخلص من عوامل 
التشتيت مثل Twitter وSpotify في األسفل، أو يمكنك سحب 
آلة حاسبة، أو يمكنك عكس بعض الهواتف الذكية، أو يمكنك فقط 

تمديد أي تطبيق تشاهده على الشاشة األساسية.
البرنامج معقًدا مثل Asus على الرغم من أن هذا قد  ال يبدو 
يكون األفضل، حيث أن معرفة كيفية استخدام Asus هو شيء 
كامل “ال يبدو أن Lenovo على عكس Asus أيًضا، تحاول 
حث المطورين على صنع أشياء خصيًصا لعامل الشكل هذا، فقد 

الحظوا أن لديها الكثير من االستخدامات بالفعل”.
 Intel Core أيًضا مع معالجات   ThinkBook Plus يأتي 
من الجيل الثاني عشر، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 32 
جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، باإلضافة إلى 

.FHD كاميرا األشعة تحت الحمراء



    الجلد حول العين نحيف ورقيق وحساس 
مقارنة بالبشرة في  المائة تقريباً  بنسبة 40 في 
أجزاء أخرى من الجسم. وبالتالي، فإنه يصاب 
إلى  النهاية  يؤدي في  بالجفاف بسهولة، مما 
السوداء واالنتفاخ والخطوط  الهاالت  ظهور 
إلى عالمات  الدقيقة والتجاعيد باإلضافة 
تحتاج منطقة تحت  لذلك،  األخرى.  الشيخوخة 

العين إلى ترطيب جيد.
كثير  السوداء هي مشكلة شائعة. في  الهاالت 
الوراثة. هناك  من األحيان، هو بسب عامل 
العين،  السوداء تحت  للهاالت  عدة أسباب 
أو في بعض األحيان كثرة  النوم  قلة  منها 
الماء،  الكافيين، ونقص  النوم، والكثير من 
بالبشرة  العناية  إلى ذلك. تتطلب  واإلجهاد وما 
/ كريمات محددة وبعض  العين مصل  تحت 

العالجات في المنزل.
السوداء  الهاالت  لتخفيف  خلطات طبيعية 

المفعول سريعة 
الضغط البارد

األوعية  تقلص  الباردة على  الكمادات  تساعد 
األوعية  تتسع  األحيان  كثير من  الدموية. في 
الدموية القريبة من عينيك، وعندما يكون الجلد 
الظل على شكل  العينين رقيقاً، يظهر  حول 

دوائر داكنة.
أو مالعق  باردة  استخدمي منشفة ضمادة 
ماء مبرد  أو  بازالء مجمدة  أكياس  أو  مجمدة 
أو كيس  بارد  أو خيار  بارد  أكياس شاي  أو 
باردة. ضعيه  أو أي شيء مبرد ككمادة  ثلج 
لمدة 15-10  العين، واسترخي  على منطقة 

الطريقة 2-3 مرات ومرة  دقيقة وكرري هذه 
نتائج  للحصول على  أو مرتين في األسبوع 

أفضل.
وصفة عصير الخضروات المرطب

أساسيين من  كل ما تحتاجنه هو عنصرين 
تحتوي  والبطاطس.  الطماطم   - المؤن  خزانة 
الطماطم والبطاطس على عوامل  كل من 
تفتيح أي  تبييض طبيعية، مما يساعد على 
امزجي  البطاطس.  داكنة. قشري قشر  بقعة 
ناعم. أضيفي  والطماطم في هريس  البطاطس 
القليل من الماء إذا لزم األمر.صفي المهروس 
قماش موسلين.اسكبي  الناعم من خالل قطعة 
لمدة  ثلج ويُجمد ويُخزن  قالب  العصير في 

أسبوع أو أسبوعين.
أو  العين  مباشرة على منطقة  المكعب  ضعي 

لفيه بقطعة قماش من الشاش.
كرري هذه الخلطة كل 3-4 مرات في األسبوع 

لنتيجة أفضل.
خلطة قناع صودا الخبز

استخدمي الماء البارد أو الحليب البارد لتشكيل 
اللوريك  الحليب على حمض  يحتوي  عجينة. 
االنتفاخ وتهدئة  الذي يساعد على مكافحة 

البشرة.
خذي ملعقة صغيرة من صودا الخبز، واسكبي 
البارد واخلطيه جيداً  الماء  أو  البارد  الحليب 
ناعمة.ضعيها تحت منطقة  تتكون عجينة  حتى 
دقيقة.  لمدة 20-15  ترتاح  عينيك واتركيها 
أو  بقطعة قماش مبللة  بإزالته برفق  قومي 
أو  بكريم  اتبعيه  البارد.  بالماء  اغسلي وجهك 

مصل تحت العين للحفاظ على الرطوبة.
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ونا يؤثر على الدورة الشهرية لقاح كور أسباب صعوبة إنقاص الوزن مع التقدم في السن وطرق الوقاية 

ماسك للهالات السوداء سريع المفعول  

4 نصائح للأمهات لحماية للأطفال الرضع من البرد

القت  موديالت المعاطف الكاروهات الطويلة   
كبيراً خالل  اآلونة األخيرة من موسم شتاء 2021، رواجاً 

المعاطف  الكاروهات خاصة الطويلة من أكثر وتعتبر 
الموديالت التي تحبها النساء والصبايا؛ نظراً ألناقتها واعتمادها في أغلب األوقات والمناسبات 
المختلفة، وفي هذا األلبوم جمعت لِك سيدتي موديالت معاطف كارو وسادة طويلة لتنتقي الموديل 

المناسب حسب ذوقِك لموسم الشتاء.
 Jason للفتاة التي تفضل اعتماد المعاطف الكاروهات الطويلة اخترنا لِك من عالمة جيسون وو

Wu هذا المعطف المصمم من قماش الصوف؛ حيث جاء بأسلوب طويل وجذاب وبياقة طويلة 
وعريضة وأكمام واسعة، وُصمم بمربعات عريضة باللون األسود واألبيض وخطوط باللون 
األحمر واألسود، وهو مطرز بأزرار كبيرة باللون األسود، ويمكنك تنسيق بوت طويل برقبة 

وبكعب عاٍل من الجلد باللون البني الداكن، وحقيبة يد صغيرة باللون األسود أو األحمر.
أعجبنا هذا التصميم من عالمة إليزابيتا فرانكي Elisabetta Franchi لمعطف كارو طويل 
مصنوع من قماش الصوف؛ حيث ُصمم بأكمام واسعة وياقة طويلة مع أزرار بشكل جذاب في 
منتصف المعطف باللون األسود، وُصمم باللون األسود وبمربعات باللون األوف وايت، وخطوط 

عريضة باللون الرمادي الفاتح، ويمكنك ارتداء بلوفر برقبة عالية باللون البيج أو األبيض وحذاء 
طويل جلد باللون األوف وايت مع حقيبة يد كالتش باللون األسود.

قدمت عالمة سيفيديني Cividini العديد من تصاميم المعاطف الشتوية الطويلة، خاصة 
الكاروهات التي القت رواجاً كبيراً خالل هذه اآلونة، وقد اخترنا لِك هذا التصميم لمعطف كارو 
البني واألسود بمربعات صغيرة وخطوط عريضة أفقية باللون األصفر  طويل مصمم باللون 
الباستيل، وجاء المعطف بياقة عريضة وطويلة وأكمام ضيقة، ويمكنك ارتداء فستان قصير باللون 

األسود أو الرمادي مع حذاء بكعب رفيع باللون الذهبي.

أما في هذا التصميم فقد أعجبنا 
Bora هذا المعطف من عالمة بورا  أكسو 
الشتوية التي تبقى مستمرة في Aksu، وهو من المعاطف 
جاء المعطف بتصميم طويل وأكمام واسعة، جميع مواسم الشتاء، وقد 

وياقة عريضة وُصمم بألوان الكاروهات األساسية كاللون األحمر واألسود مع خطوط رفيعة 
باللون األبيض، يمكنك تنسيق تنورة من الجلد باللون األسود، قميص كاروهات باللون األسود 
واألبيض أو فستان قصير باللون البيج، وأيضاً يمكنك ارتداء بوت طويل من الجلد باللون األسود.

الزهايمر: 9 عادات بسيطة تجنبك المرض وفقًا لدراسات عملية
   يمكن تجنّب حالة واحدة من كل ثالث حاالت من الخرف، من خالل 
لنتائج دراسة  وفقًا  الرئيسية،  الخطر  ثالثة عوامل من عوامل  مراعاة 
قدمت إلى المؤتمر الدولي لجمعية مرض الزهايمر )AAIC( ونشرت 
في مجلة النسيت الطبية. منذ الطفولة، يجب االنتباه إلى التعليم والعناية 

بسمعك طوال الحياة وعدم التدخين.
1- ممارسة الرياضة كل يوم

القيام  فإنَّ  يناير 2019،  نُشرت في  أمريكية  برازيلية  لدراسة  وفقًا 
بجلسة رياضية واحدة يوميًا من شأنه حماية الذاكرة والقدرات المعرفية 
والمادة الرمادية، وبالتالي الحفاظ على مرض الزهايمر تحت السيطرة. 
الجسم،  في  في إطالق جزيء »إيريسين«  الرياضة  تتسبب  الواقع،  في 
العصبية، والذي  الخاليا  بين  تكوين روابط جديدة  مما يسّرع من 
المشي، وركوب  اليوجا، ورياضة  الموجودة مسبقًا.  الروابط  يقوي 

الدراجات... عليك فقط أن تختاري ما يعجبك.
2- اتباع حمية مايند MIND الغذائية

تعنى حمية مايند، التي طورتها جمعية الزهايمر، بتقليل خطر اإلصابة 
تركز  الحمية  اتبعت عن كثب. هذه  إذا  بحوالي %50  الزهايمر  بمرض 
)الملفوف والسبانخ والهندباء  الخضراء  الورقية  الخضراوات  على 
البّري  )العنب  والتوت   )... والكاجو  واللوز  البندق  )كذلك  والجوز   )...
أو حتى األسماك.   )... )العدس والحمص  والبقوليات   )... والكشمش 
والجبن  والزبدة  الحمراء  اللحوم  بتجنّب  يُنصح  ذلك  العكس من  وعلى 

والحلويات واألطعمة المقلية.
3- شرب الشاي األخضر

كوب واحد من الشاي األخضر )حوالي 200 مل( يحتوي على ما يصل 
إلى 400 مجم من مرّكبات الفالفونول. ومع ذلك، وفقًا لدراسة أمريكية 
نُشرت في يناير 2020، فإنَّ تناول الفالفونول بشكل يومي سيجعل من 

الثمانين.  بعد سن  الزهايمر، حتى  الممكن منع مرض 
يوصي الباحثون )على األقل( بكوب واحد يوميًا، مع 

وجبة الفطور على سبيل المثال.
4- السباحة في الماء البارد

وفقًا لدراسة بريطانية نُشرت في أكتوبر 2020، فإنَّ 
البارد  الماء  بانتظام في  الذين يسبحون  األشخاص 
الزهايمر. هذه  بحماية إضافية ضدّ مرض  يتمتعون 
 )RBM3( العادة الجيدة ستعزز بالفعل تخليق بروتين

القادر على حماية الخاليا العصبية.
5- العناية بالنوم

النوم الجيد يقي من الزهايمر
بالصحة بشكل عام. ولكن  النوم مضّرة  قلة  أن  نعلم 
وفقًا للعديد من الدراسات العلمية، يمكن أن يؤدي النوم 

السيئ و / أو قلة النوم المزمنة إلى ظهور مرض الزهايمر، من خالل 
المسؤولة عن األعراض.  الشهيرة  األميلويد«  تكوين »لويحات  تسريع 

خالل النهار، يُفضل الحصول على قيلولة قصيرة )أقل من 30 دقيقة(.
6- الطبخ بزيت الزيتون

الزيتون  لزيت  الممتاز«، سيكون  الزيتون »البكر  اختيار زيت  شريطة 
الفئران  أجريت على  لدراسة  وفقًا  الزهايمر،  وقائية ضدّ مرض  مزايا 
الموجودة في زيت  الجزيئيات  فإنَّ  الباحثين،  في عام 2017. وبحسب 
لويحات  إذابة  تساهم في   )... األكسدة  )أوميغا 9، مضادات  الزيتون 

األميلويد المسؤولة عن أعراض الزهايمر.
7- الذهاب إلى الساونا

الدموية كما هو معلوم؛  القلب واألوعية  الساونا ممتازة لصحة  إن 
بجلسة ساونا  القيام  أن  نُشرت في عام 2016  فنلندية  أظهرت دراسة 

الزهايمر  بالخرف ومرض  أيًضا من خطر اإلصابة  يقلل  يوميًا  واحدة 
للذعر: 2  داعي  المنزل، فال  لديك ساونا في  يكن  لم  إذا  بحوالي %60. 

إلى 3 جلسات أسبوعيًا تقلل بالفعل من خطر اإلصابة بحوالي %20.
8- لعب ألعاب الفيديو

يمكن أللعاب الفيديو حماية الوظائف المعرفية، وتقوية الذاكرة، والحفاظ 
على قدرة الدماغ، وفقًا للعمل األسترالي المنشور في عام 2016. وليس 

من المستغرب أن تراهن على ألعاب تدريب الدماغ بدالً من الحركة.
9- تناول المكمالت الغذائية

 )B بي  فيتامينات  إلى عائلة  ينتمي  الكولين )وهو جزيء  لمكمل  يمكن 
أن يساعد في الوقاية من مرض الزهايمر، بل ويخفف من أعراضه عند 
تثبيته بالفعل، وفقًا لدراسة أمريكية أجريت عام 2019. ويوجد الكولين 

أيًضا في صفار البيض ولحوم األعضاء.

    تدفئة الرضيع وحمايته من البلل الذي 
يتعرض له بسبب تسريب الحفاظات، أمر بالغ 
األهمية بالنسبة لألم خاصة في فصل الشتاء فمع 
برودة الطقس يمكن أن يُصاب الطفل لنزالت 
البرد واإلنفلونزا، حيث يتأثر األطفال حديثو 
الوالدة بالحرارة المنخفضة أكثر من غيرهم، 
لذلك على األمهات الحفاظ على حرارة أجسام 
أطفالهن الطبيعية في أشهر الشتاء الباردة، لذا نقدم 
لِك عدة نصائح هامة لحماية رضيعك من تسريب 
الحفاض وتسهيل تغيير مالبسه خالل فترة الشتاء 
كما أوضح خبيرة األزياء مصطفى الشافعي أن 
هناك بعض القطع في مالبس األطفال قد نستغلها 
بشكل سليم لتجعلنا نستطع تغيير القطعة المبللة 
وتجنب التسريب للحفاظات مما يسهل األمر 

خاصة في الشتاء في عدة نصائح كما يلي:
وضع الحفاضة بشكل سليم

لمنع حدوث أي تسريب من ظهر طفلك، يجب 
إلى أعلى حتى  الحفاضة  تتأكدي من سحب  أن 
قلياًل  الحفاضة أعلى  الخلفي من  الجزء  يكون 
من الجزء األمامي، ثم اغلقي الشريط الالصق 
ألسفل قليال، وبهذا تتجنبي حدوث تسريب 
الحفاضة من الخلف نتيجة وجود فجوة بين 
الحفاض وظهر الرضيع، بسبب حركات 
أرجلهم النشطة، أو بسبب ارتفاع الحفاضة في 

بطن الرضيع وسقوطها ألسفل من الظهر.
ال تضغطي على الحفاض

وقال خبير األزياء عندما يمتلئ الحفاض 

لذا يجب  للتسريب  بالماء يكون أكثر عرضة 
نهائيا بمالبس طفلك  أن تتجنبي الضغط عليه 
كـ “السالوبيت” أو الكلسون الضيق على سبيل 

المثال، فغلق كباسين سالوبيت طفلك على 
الباسه مالبس تقوم  الليل، أو  أثناء  الحفاض 
الماء بكثرة،  الحفاضة ويتسرب  بالضغط على 
النوم خصيصاً جعل مالبس  فترة  لذا عليِك في 
الطفل فضفاضة بعض الشيء وليس بها أي 

كباسين أو أزرار من األسفل.
استخدام الحفاض المشمع

يعمل الحفاض المشمع على حفظ السائل 
الطفل، حيث يعطي  داخله ويمنع بلل مالبس 
حماية مكثفة لرضيعك، وإذا ال ترغبين في 
استخدام الحفاض المشمع يمكنك أن تلبسي 

المناسب لعمره  بالمقاس  طفلك حفاضين األول 
أكبر، حتى تضمني عدم  وحفاض آخر مقاس 

حدوث تسرب.

البافتة
من الخطأ أن تقومي بتغيير مالبس طفلك 
الشتاء وخاصة  باستمرار خالل فصل  العلوية 
في الليل، ولكن قد تتسخ مالبس طفلك الخارجية 
الذي قد يصل  البلل والماء  أو تتعرض إلى 
إلى تغيرها  الداخلية، وتضطري  إلى مالبسه 
بـ  لذلك من الضروري أن تستعيني  بالكامل، 
البلل  التي تحمي مالبس طفلك من  “البافتة” 
اليوم، ومنها أشكال وأحجام  أو األوساخ طوال 
عديدة تناسب كل فترة من اليوم مثل وقت الطعام 

أو اللعب.

و وسادة طويلة لأناقتك هذا الشتاء موديلات معاطف كار

   الدورة الشهرية 
تتأثر بعدة عوامل، 
التعّرض  منها 
النفسي  للضغط 
ببعض  واإلصابة 
األمراض. لكن تشكو 
بعض اإلناث من 
تأخر الدورة الشهرية 
لقاح  تلقي  بعد 
كورونا. فما مدى 
صحة هذا األمر؟ 
اإلجابة في السطور 
اآلتية بحسب موقع 

DW األلماني:
إن لقاحات كورونا 
قد يكون لها تأثير 
بسيط على الدورة 
حسب  الشهرية، 

نتائج دراسة علمية أميركية. في حين 
يعتقد الباحثون أن هذا التأثير مؤقت 

ولن يدوم.
أكدت نتائج دراسة أمريكية حديثة، أن 
اللقاحات المضادّة لفيروس كورونا 
يمكن أن تؤخر الدورة الشهرية قليالً 
للدراسة التي نشرت  عند النساء. ووفقاً 
في مجلة »أمراض النساء والوالدة«، 
فإن الدورة الشهرية تبدأ بعد نحو يوم 
عند النساء الملقحات مقارنة بالنساء غير 
الملقحات. ومع ذلك، لم تتأثر مدة الدورة 
الشهرية. وأشار الباحثون، إلى أن أثر 
اللقاح على الدورة الشهرية ضئيل، ومن 

المحتمل أن يكون مؤقتاً.
عمد الباحثون إلى تقييم البيانات من أحد 
التطبيقات المستخدمة لمراقبة الخصوبة 

لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 
18 و45 عاماً وال يستخدمن أي وسائل 
هرمونية لمنع الحمل. وكانت حوالي 
2400 امرأة منهن حاصلة على اللقاح، 
معظمهن تلقين لقاح بيونتيك-فايزر )55 
بالمئة( ثم يليه موديرنا )35 في المئة( 
ثم جونسون آند جونسون )7 في المئة(. 
وللمقارنة، تمَّ العمل أيضاً على بيانات 

1500 امرأة لم يحصلن على اللقاح.
عمد العلماء إلى مقارنة البيانات من ثالث 
دورات شهرية متتالية، ثالث قبل اللقاح 
وثالث بعده. أما للنساء غير الملقحات 
فكانت هناك ست دورات شهرية متتالية. 
في المتوسط، ارتبطت جرعة اللقاح 
األولى بزيادة طول الدورة بمقدار 0.64 
يوم، والجرعة الثانية بزيادة قدرها 

0.79 يوم.

   يزداد وزن النساء، مع تقدمهن في العمر، وخصوصاً بعد 
مرحلة انقطاع الطمث؛ حيث يصبح الحفاظ على الوزن المعتاد أكثر 
صعوبة من ذي قبل، فالجسم يميل لتخزين الدهون أكثر من حرقها، 
لكن ليس هناك من شيء مستحيل؛ فزيادة الوزن بعد انقطاع الطمث 
ليست حتمية، حيث يمكنك تغيير النتيجة باتباع عادات صحية في 
تناول الطعام واتباع أسلوب حياة نشط. اكتشفي أسباب صعوبة 
إنقاص الوزن لدى النساء مع التقدم في السن وطرق الوقاية في 

الموضوع اآلتي.
كشف طبيب بريطاني عن أسباب زيادة الوزن لدى النساء مع تقدمهن 

في السن، رغم كل محاوالتهن إلنقاصه.
وقال الدكتور نيتو باجيكال، طبيب استشاري أول في أمراض النساء 
والتوليد في بريطانيا لصحيفة »إكسبريس«، إن معظم البالغين 
يميلون إلى زيادة الوزن بثبات بين سني 20 و65 عاماً وزيادة توزيع 

الدهون في الجسم.
ويترافق ذلك مع زيادة الدهون الداخلية في الجسم، وهي النوع األكثر 
خطورة والمعروفة باسم الدهون الحشوية، التي ترتبط بمقاومة 
اإلنسولين وأمراض القلب والسكري من النوع 2 وأنواع معينة من 

السرطانات.
وأضاف الدكتور نيتو أن التقلبات الهرمونية في فترة ما قبل انقطاع 
الطمث »الدورة الشهرية« إضافة إلى اضطرابات النوم »على سبيل 
ق الليلي« وزيادة مستويات القلق  المثال بسبب الهبات الساخنة والتعرُّ
أو االكتئاب التي تظهر في سن اليأس، واإلجهاد؛ تجعل زيادة الوزن 

أسهل وفقدانه أكثر صعوبة.
وأوضح الدكتور نيتو أن ارتفاع مستويات بعض الهرمونات مثل 
الهرمون المنبِّه للجريب الذي يفرزه الدماغ إلى جانب انخفاض 
مستويات هرمون اإلستروجين؛ قد يكون له عالقة بزيادة الوزن، 
ناهيك بنمط الحياة الذي يجعل بعض النساء يجدن صعوبة في إنقاص 

الوزن مع التقدم في السن.
خطورة زيادة الوزن بعد انقطاع الطمث

زيادة الوزن خالل سن انقطاع الطمث قد تؤدي إلى مضاعفات 
خطيرة تهدد صحة المرأة. ويتسبب ذلك وفق موقع »ويب طب« 
بأمراض القلب وداء السكري من النوع الثاني وأنواع مختلفة من 

السرطان، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي.
طرق للوقاية من زيادة الوزن بعد انقطاع الطمث

أسباب صعوبة إنقاص الوزن مع التقدم في السن عديدة
ال توجد وصفة سحرية للوقاية من زيادة الوزن أو تجنبها بعد انقطاع 
الطمث، لكن هناك طرقاً يمكن اتباعها للحفاظ على الوزن عند 

المستوى اآلمن، ومنها:
- زيادة معدل الحركة

يمكن أن تساعدك األنشطة الهوائية في التخلص من الوزن الزائد 
والحفاظ على وزن صحي للجسم. كما أن تدريبات القوة مهمة أيضاً؛ 
فكلما زادت الكتلة العضلية، فإنَّ الجسم يحرق السعرات الحرارية 

بكفاءة أكبر، وهو ما يسهل التحكم في الوزن.
باإلضافة إلى ذلك، يُنصح بممارسة تدريبات القوة على األقل مرتين 
في األسبوع. إذا أردِت إنقاص وزنك أو تحقيق أهداف محددة من 

اللياقة البدنية؛ فقد تحتاجين إلى ممارسة المزيد من التمارين.
- تناول كمية أقل من الطعام

للحفاظ على وزنِك الحالي، بصرف النظر عن خسارة بعض الوزن 
الزائد؛ فقد يلزم تقليل السعرات الحرارية بمقدار 200 سعرة حرارية 
يومياً خالل فترة الخمسينيات من عمرِك، مقارنة بما اعتدتِه خالل 

فترة الثالثينيات واألربعينيات.
تناولي المزيد من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة، واختاري 

المصادر معتدلة البروتين.
- التمسي الدعم

أحيطي نفسِك باألصدقاء واألحباء الذين يدعمون جهودك التباع 
نظام غذائي صحي وزيادة النشاط البدني. واألفضل أن تشكلي فريقاً 

منهم لتغيير أنماط الحياة معاً.
وتذكري أن فقدان الوزن بنجاح في أي مرحلة من مراحل 
الحياة يتطلب تغييرات دائمة في النظام الغذائي وعادات ممارسة 

الرياضة.
بي االنضمام إلى أحد  قومي بالحركة والمشي السريع كل يوم. جّرِ

فصول تعليم اليوجا.
تناولي الفاكهة الطازجة بدالً من البسكويت. شاركي وجبات المطعم 
مع إحدى صديقاتك. التزمي بالتغييرات واستمتعي بصحة أفضل!



الفنانة كارمن بصيبص، لمسلسل    روجت 
الثالث، مشوقة الجمهور  عروس بيروت الجزء 
للجزء األخير من المسلسل، وكتبت عبر حسابها 
على انستجرام، قائلة:« عروس بيروت الموسم 

الثالث 23 يناير مين راح يحضر المسلسل«.
الحلقات األولى من مسلسل »عروس  تنطلق 
الثالث يوم 23 يناير  بيروت« فى موسمه 
الجارى على إحدى المنصات اإللكترونية، 
الثالث تطورات حياة  الموسم  وتتوالى أحداث 
»فارس وثريا« كارمن بصيبص وظافر 
التى واجهتهما،  المالية  العابدين، بعد األزمة 
وكيف يتقبل فارس محاوالت ثريا لمساعدته فى 

اإلنفاق على أسرتيهما.
الجديد من مسلسل »عروس بيروت«  الموسم 
سيشهد العديد من التطورات والخالفات 

الزوجين ثريا وفارس الضاهر،  بين  المستمرة 
خاصة بعد قرارها العودة إلى الغناء ضمن إحدى 
الفرق لتوفير المال فور تعرضهم لألزمة المالية 
التي حلّت في بيت الضاهر نهاية الموسم الثاني، 
أما آدم »محمد األحمد« فينفصل عن زوجته 
سارة ، وستكلل قصة حب الست ليلى والمحامي 

عادل بالزواج.
»عروس بيروت« بطولة ظافر العابدين، 
كارمن بصيبص، تقال شمعون، جو طراد، محمد 
الدبس، وفارس  األحمد، مرام على، وضحى 
أبوعلي، وماري تيريز معلوف،  ياغي، وجاد 
الدين،  ورانيا سلوان، ونور علي، وعالء عالء 
وأيمن عبدالسالم، وفايق عرقسوسي، ولينا 
حوارنة، وسامي أبوحمدان، جينيفر عازار، 

وفادي إبراهيم.

الجديد  الدرامى  المسلسل  اليزيد مؤخرا ألبطال  أبو  أسماء  المصرية  الفنانة  انضمت    
“توبة ” بطولة الفنان عمرو سعد.

ومن المقرر أن تبدأ أسماء أبو اليزيد تصوير دورها نهاية شهر يناير الجاري بعد االنتهاء 
المقرر  المسلسل  أحداث  تلعبها ضمن  التي  بالشخصية  الخاصة  التحضيرات  كافة  من 

عرضه فى شهر رمضان المقبل.
والعمل  الدراما؛  فى  اليزيد  أبو  بين عمرو سعد وأسماء  األول  التعاون  توبة  ويعد مسلسل 
تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وتلعب أسماء أبو اليزيد دور زوجة عمرو سعد 

ضمن أحداث المسلسل المستوحى من فيلم المشبوه للزعيم عادل إمام.
أماكن  بمعاينة  يقوم  بالمسلسل حيث  الخاصة  التحضيرات  أحمد صالح  المخرج  ويواصل 

التصوير وترشيح األبطال المشاركين فى العمل استعدادا النطالق التصوير.
اليزيد ،وماجد  أبو  ويشارك في بطولة مسلسل »توبة« كل من عمرو سعد، وأسماء 
المصرى، ودياب، وصبا مبارك، وكريم عفيفى، ومن تأليف ورشة كتابة مكونة من عدد 

من المؤلفين الجدد ومن إخراج أحمد صالح.

  قال الفنان إدوارد إنه انضم إلى فريق عمل مسلسل »ملف سرى«، من بطولة هانى 
سالمة، ويجسد أحد األدوار الرئيسية فى العمل الذى انطلق تصويره والمقرر طرحه فى 

موسم رمضان المقبل، وهو من تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البالسى.
الفنانين للمشاركة في بطولة المسلسل وعلى  وتعاقدت الشركة المنتجة مع عدد من 
رأسهم ماجد المصرى، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، نضال الشافعى، محسن 
محيى الدين، شيرين، كارولين عزمى، صبا الرافعى، إيمان يوسف وجاٍر التعاقد مع 

باقى الفنانين.
وأحيا مؤخرا الفنان إدوارد وفريقه جيبسى حفالً غنائيًا بمناسبة احتفاالت رأس السنة، 
وكان  قد أعرب مؤخًرا عن سعادته بنجاح حفالته األخيرة فى منطقة الساحل الشمالى، 
وأضاف فى تصريحاته لـ«اليوم السابع« أن هذه الحفالت أعادت بالذاكرة 23 عاًما، 
عندما كان يحيي مثل هذه الحفالت الجماهيرية الكبيرة، مشيًرا إلى أن نجاح هذا الحفل 
أعطاه طاقة إيجابية جعلته هو وكل فرقته الموسيقية أال يبتعدوا مرة أخرى عن الغناء 
ولن يجعل التمثيل يخطفه مرة أخرى، وحرص إدوارد على أن يوجه شكره إلى 
الجمهور الذى حرص على الحضور ووعدهم أن القادم سيكون أقوى، وأن هناك أغاني 

جديدة سيقوم الفريق بطرحها قريبًا.
فريق »جيبسى« بدأ فى التسعينيات، وحقق نجاحا وقتها، كما اشتهرت لهم بعض 
األعمال الفنية ومنها أغنية »ليندا« »اليلو« التى تم تصويرها أيضا بطريقة الفيديو 

كليب، ومن مؤسسى الفريق أيضا الموزع الموسيقى أحمد عادل.
على الجانب األخر انتهى إدوارد من تصوير حدوتة »خيال حلمى« من مسلسل »حد 
فاصل« ويجسد ضمن أحداثها شخصية رجل أعمال، حيث يبتعد عن الكوميديا من 
خالل هذه الحدوتة، وجمعت المشاهد األخيرة من الحدوتة بين إدوارد والفنانة نانسي 
صالح والتي تشاركه في بطولة الحدوتة، ويشارك فى البطولة كل من محمد مهران 
الفنانين، والحدوتة من تأليف محمد إبراهيم،  وغفران وعفاف رشاد وعدد آخر من 

وإخراج تامر حمزة.

للغاية ألنه  الفنان ياسر جالل جدا والعمل معه ممتع  أنها تحترم  الفنانة نور  كشفت    
يحتضن كل فريق العمل، وعملها معه أسعدها جدا، فقد قدمت معه مسلسل رحيم وأيضا 
مسلسل ضل راجل، وعن مسلسل ضل راجل قالت: »أحلي ما في المسلسل أنه تناول أحداثا 
اجتماعية حقيقية، وكان دوري فيه مميز وأكثر ما أعجبني أنه لم تحدث قصة حب بيني 
وبين بطل العمل ياسر جالل كما توقع الكثير، ولكن كان هناك احترام وإعجاب لرجولته 

وحبه لزوجته«. 
وأضافت نور، أثناء استضافتها في برنامج صاحبة السعادة والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس 
نفسها، وقدمت  القصة  بين مسلسل رحيم وضل راجل  DMC: »الفرق  قناة  ويذاع على 

فيهما شخصيتين مختلفتين تماما، وأنا أحب مسلسل رحيم فكان به حالة جميلة«. 
المزعج  النوع  المسلسل غريبة ومن  الحريم قالت نور: »قصة   وعن مسلسل جمال 
أقدمه حتى أكسر  اتخذت قرارا أن  بالنسبالي، وعندما عرض علّى ترددت كثيرا ولكن 
الخوف وأقدم كذلك رسالة من خالله، وبالمناسبة التعاويذ التي كانت تقرأ في المسلسل لم 
تكن حقيقية، ولكن المشهد الذي لم أحبه هو مشهد الزار ألنها كانت فرقة زار حقيقية وكنت 

قلقة جدا وأزعجني جدا«. 
المقبل  الرمضانى  النبوى ألول مرة فى مسلسله  الفنان خالد  أمام  اللبنانية نور   وتقف 
»راجعين يا هوا«، المقرر انطالق تصويره خالل الفترة المقبلة، ويتناول المسلسل العديد 
من المفاجآت للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، من إخراج محمد سالمة ومعالجة 

وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك.

  احتفلت الفنانة المغربية سميرة سعيد مؤخرا بعيد ميالدها الـ 64، وكشفت لجمهورها 
عن عمرها دون خجل.

سميرة سعيد أكدت إنها لم تخجل من الكشف عن عمرها، حيث قالت: »طول عمري مفيش 
عندي مشكلة أفصح عن عمري إلنه حقيقة وجزء من تاريخي«.

الفنانة المغربية أضافت: »بالعكس أنا فخورة بكل مرحلة في حياتي من طفولتي، ليه 
أخبي عمري وأتكسف منه.«

بقولها: »الواحد مش  لها،  التي وصلت  التهنئة  وعبرت عن سعادتها برسائل 
عارف يعبر عن شعوره من حالوة الناس وقلبهم الحلو، بيخلوني أحس بمكانتي 

عندهم وده بيديني تفاؤل.«

Vendredi 14 janvier 2022
أخبار الفنالجمعة 14 يناير 2022

فيلم بينلوبي كروز
The 355 يحقق 4 ملايين دولار 

بشباك التذاكر الأمريكي

غادة عادل تبدأ تصوير دورها في مسلسل »أحلام سعيدة« مع يسرا

تفاصيل دور مصطفى شعبان في مسلسله 
الرمضاني الجديد »دايما عامر«

بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ 64.. سميرة 
سعيد: لا أخجل من عمري

كارمن بصيبص تروج لمسلسل 
عروس بيروت »الجزء الثالث« 

قبل عرضه 23 يناير الجارى

أسماء أبو اليزيد تبدأ تصوير 
دورها في مسلسل »توبة« 

إدوارد: أشارك فى مسلسل 
»ملف سرى« مع هانى سلامة 

للعرض فى رمضان المقبل

باسل خياط يحقق في جريمة قتل بمسلسله الجديد »منعطف خطر«

تفاصيل دور منى زكي في مسلسلها الرمضاني الجديد »لام شمسية«

  حقق فيلم The 355 إيرادات وصلت 
إلى 4 ماليين و621 الف دوالر بـ شباك 
التذاكر األمريكي، بعد طرحه بـ 3145 
دار عرض أمريكية، منذ يوم 7 يناير 
الفيلم الجديد  الجارى، ومن المقرر طرح 
بـ عدد كبير من دور العرض خالل الفترة 

المقبلة.

فيلم The 355 قصته مستوحاة من كتاب 
»السحرة« الذي صدر عام 1983، لرولد 
دال، ويحكي عن قصة مخيفة ومضحكة 
وخيالية لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات، 

يعيش مع بعض السحرة.
فيلم The 355 من بطولة مجموعة متميزة 
من األبطال منهم، جيسيكا تشاستين، 

ديان كروجر، بينلوبي 
جايسون  كروز، 
فليمينج، بابلو سكوال، 
مارسيلو كروز، إدي 
سيباستيان  أرنولد، 
فيفيروس،  كابتن 
فيديريكو تروجيلو، 
إدجار راميريز، ليو 
سيباستيان  ستار، 
ستان، جون دوجالس 
طومسون، سيلفستر 
جايسون  جروث، 

وونج.
ومن إخراج سيمون 
كينبيرج، وتأليف تيريزا ريبيك، يذكر أن  
مخرج الفيلم سيمون كينبيرج، كتب وأخرج 
وأنتج عدد من األفالم من قبل، وترشح 
لجائزة أوسكار مرة واحدة عن مشاركته 
في إنتاج فيلم The Martian عام 2016.

 Universal Pictures كما أعلنت شركة

عن طرح فيلم Marry Me للنجمة 
العالمي جينيفر لوبيز في دور العرض 
الفرنسية يوم 9 فبرايرالمقبل، وذلك قبل 
طرحه يوم 11 فبراير2022، في الواليات 
المتحدة األمريكية، وهوالفيلم الذي تأجل 
عرضه أكثر من مرة، بسبب فيروس 

كورونا.
الفيلم حول نجمة بوب  وتدور أحداث 
يتخلى عنها خطيبها مغنى الروك قبل 
المقام وسط  لحظات من حفل زفافهما 
نيويورك بعدما علمت بخيانته، ما  مدينة 
يدفعها لعرض الزواج على رجل تختاره 
الحشود، والذى يحمل  عشوائيًا من بين 
Marry me، أما قصة  الفتة بعنوان 
لبوبى  الفيلم فهى تستند لرواية مصورة 

كروسبى.
لوبيز وأوين ويلسون في  يشارك جنيفر 
النجوم، ومن    البطولة عدد كبير من 
أبرزهم سارا سيلفرمان ومالوما وجون 

برادلي وغيرهم.

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

لاعلاناتكم في الرسالة

  بدأت الفنانة المصرية غادة عادل تصوير أول مشاهدها من المسلسل الجديد 
»أحالم سعيدة« فى منطقة الحى المتميز بمدينة 6 أكتوبر.

أن  العدل  العمل جمال  منتج  وأكد  انتصار،  الفنانة  وبين  بينها  المشاهد  وجمعت 
بديكور شقة  البلد  فى منطقة وسط  أيام   3 منذ  التصوير  بدأت  يسرا  العمل  بطلة 

وتستأنف التصوير األيام المقبلة فى الديكور الخاص بها.
المخرج عمرو  بتوقيع  الثانية  للمرة  الدراما  وتجتمع غادة عادل مع يسرا في 
تم عرضه عام 2014  الذى  قدموا معا مسلسل »سرايا عابدين«،  بعدما  عرفة، 

وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم المصريين والعرب.
بعد  السعودية  العربية  المملكة  قليلة من  أيام  منذ  قد عادت  وكانت غادة عادل 
الترفيهى، وشارك في  الرياض  بموسم  الليل«  عرض مسرحيتها »في نص 
الرحمن »توتا«، سليمان عيد،  الرداد، ريم مصطفى، محمد عبد  بطولتها حسن 
الراحل  الكاتب  والعمل مستوحى من عالم  بسيط  مصطفى هريدى، مصطفى 

بهجت قمر وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

الموسم  األولى من  لبدء تصوير مشاهدها  البحيرى  داليا  المصرية  الفنانة  تستعد    
بطولته  فى  يشاركها  والذى  أوى«،  الشهير »يوميات زوجة مفروسة  لمسلسلها  الخامس 

الفنان خالد سرحان.
ومن المقرر أن تبدأ داليا البحيري تصوير المسلسل فى شهر فبراير المقبل فى الديكورات 

بالعمل. الخاصة 
وتدور أحداث الموسم الخامس من المسلسل حول العديد من الموضوعات االجتماعية التي 

تهم الجمهور، حيث نجح المسلسل في جذب أنظار الجمهور في جميع أجزائه السابقة.
يذكر أن مسلسل »يوميات زوجة مفروسة أوى«، من بطولة داليا البحيرى وخالد سرحان 
تيخة وسلوى  المنعم ومدحت  السيد ومروة عبد  وإيمان  داوود  أبو  وشيماء سيف ومحمد 
عثمان وعالء زينهم ونور إيهاب وسليم الترك وياسين أمير وشريف باهر ودعاء رجب 

ووائل عالء وآخرين.

وبي في  تعرف على تفاصيل دور ر
فيلم »العيل« بطولة أحمد حلمي

  يواصل الفنان باسل خياط، تصوير مسلسله 
الجديد »منعطف خطر« المكون من 15 حلقة، 
الرقمية  المنصات  والمقرر عرضه على إحدى 
خالل الفترة المقبلة، ويجسد باسل خالل أحداث 
العمل شخصية محقق يحقق في جريمة قتل 

تتمحور حولها قصة العمل.
ويشارك في بطولة مسلسل »منعطف خطر« 
باسم سمرة، ريهام  محمد عالء وسمر مرسى، 
أبو ضيف،  الشرقاوى، سلمى  آدم  الغفور،  عبد 
أحمد صيام وعدد آخر من الفنانين، حيث يعتمد 
الفنانين  العمل على مشاركة عدد كبير من 
كضيوف شرف نظراً لطبيعة األحداث، والعمل 
إخراج السدير مسعود نجل الفنان غسان مسعود.
المسلسل  الفنان باسل خياط،  وكان آخر أعمال 
السوري »قيد مجهول« الذي عرض على 

الرقمية، وشارك في بطولته  المنصات  إحدى 
الرواسى، ‘إيهاب  المنعم عمايري، نظلى  عبد 
فايز قزق،  شعبان، هيا مرعشلي، جيانا عنيد 
بيار داغر وتأليف  التقى،  رامى أحمر، ترف 
السدير  لبن، لواء يازجى، وإخراج  أبو  محمد 

مسعود.
وقدم باسل خياط في رمضان الماضى مسلسل 
أهلية« والذى شارك في بطولته مع  »حرب 
يسرا، أروى جودة، جميلة عوض، مايان 
السيد، رشدى الشامى، محمود حجازى، بسنت 
لمى كتكت،  فؤاد،  برلتنى  صيام، خالد حجاج، 
الحريرى، اسالم  عمرو صالح ميريت عمر 
صادق، محمد دسوقى، وضيفة  الشرف شيرين 
رضا، وتأليف احمد عادل وإخراج سامح عبد 

العزيز.

  تستعد النجمة المصرية منى زكي 
لبدء تصوير مسلسلها الجديد »الم 
المقرر عرضه  شمسية«، والذي من 

في شهر رمضان القادم 2022.
وتجسد منى زكي ضمن أحداث 
المسلسل دور »راجية« وهي ُمدرسة 
الدولية،  المدارس  أطفال في إحدى 

ومتزوجة من الفنان إياد نصار.
والعمل تدور أحداثه في إطار تشويقي 
القضايا  العديد من  اجتماعي ويناقش 
التي شغلت الرأي العام مؤخًرا، ومنها 

التحرش باألطفال.

ومسلسل »الم شمسية« بطولة منى 
زكي، وإياد نصار، وأحمد رزق، 
وعلي قاسم، وإسعاد يونس، وأسماء 
تأليف مريم نعوم،  جالل، وهو من 
وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج شركة 

»ميديا هب«.
وقد حددت الشركة المنتجة موعد 
يناير  التصوير ليكون في شهر  بدء 
الجاري، كما تم وضع خطة زمنية 
لالنتهاء من تصويره قبل حلول شهر 

رمضان القادم 2022.

  بدأ الفنان المصري مصطفى شعبان مؤخرا تصوير دوره في مسلسله الرمضاني الجديد »دايما 
عامر«.

ويجسد مصطفى شعبان دور مستر عامر وهو مشرف اجتماعى في مدرسة، فيما تقدم لبلبة دور ميس 
زهرة مديرة المدرسة.

الدين »ميس  الوفا«، ميرنا نور  أبو  الجليل »مستر  أدوارهم عمرو عبد  المدرسين فيجسد  أما 
إبراهيم »ميس  فدوى«، سينتيا خليفة »ميس ماهيتاب«، كريم عفيفى »مستر نوفل«، سما 

همت«، أحمد الشامى »مستر شريف«.
الفترة  التعليم في مصر خالل  المسلسل مشاكل  ويناقش مصطفى شعبان خالل أحداث 

الفتاح،  المؤلف أحمد عبد  الشباب تحت اشراف  تأليف ورشة من  األخيرة،وهو من 
وبطولة مجدي الهواري.

  تواصل الفنانة المصرية روبي تصوير دورها في الفيلم الجديد »العيل« بطولة 
النجم أحمد حلمي.

الفيلم شخصية فتاة تعمل Event Planner اسمها  وتجسد روبي خالل أحداث 
فيروز، وفي نهاية األحداث تتزوج أحمد حلمي بعد قصة حب بينهما تنشأ ضمن 

مشاهد العمل.
ويظهر أحمد حلمي خالل األحداث بشخصية رجل يعمل في مصلحة السجون، 
وتجمعه عدة مواقف مع عمرو عبدالجليل الذي يظهر بدور مسجون، فيما يعمل 
حلمي في نفس الوقت في شركة استثمارية يمتلكها صديقه المقرب، الذى يجسده 

أحمد مالك.
الجليل، ونسرين  وفيلم »العيل« من بطولة أحمد حلمي، وروبي، وعمرو عبد 
أمين، ونور إيهاب، واحمد مالك، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد 

شاكر خضير.

نور لـ إسعاد يونس: ياسر جلال فنان حقيقى والعمل معه ممتع

وجة مفروسة أوى 5«  داليا البحيرى تبدأ تصوير مسلسلها »يوميات ز
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المواطنين  لجميع  كافية  لقاحات  كندا: هناك  راء  وز رئيس 
رابعة للحصول على جرعة 

الرحلات العديد من  إلغاء  بعد  السفر  لوكلاء  أوقات صعبة 

البرد الشديد: مستوى قياسي من 
استهلاك الكهرباء في كيبيك 

وسيا أوكرانيا تطلب من كندا وسائر الغرب الاستعداد لتطبيق عقوبات جديدة على ر

  تدنت درجات الحرارة صباح الثالثاء في مقاطعة كيبيك 
إلى مستويات شبه قياسية ترافقت مع بلوغ االستهالك الجماعي 

للكهرباء سقفاً قياسياً.
وكان يوم الثالثاء أبرد أيام فصل الشتاء الحالي لغاية اآلن في 
مناطق كيبيكية عديدة. وبلغت الحرارة عند الساعة الثامنة صباحاً 
29,6 درجة مئوية تحت الصفر في مطار جان لوساج الدولي في 
مدينة كيبيك، عاصمة المقاطعة، و25 درجة مئوية تحت الصفر 

في مونتريال، كبرى مدنها.
وبالرغم من أنها درجات حرارة متدنية جداً، فهي ظلت بعيدة 
نسبياً عن األرقام القياسية المسجلة في هذا المجال، وهي 33,9 
درجة مئوية تحت الصفر لمدينة كيبيك في عام 1976 و29,4 

درجة مئوية تحت الصفر في مونتريال عام 1954.
لكّن استهالك الطاقة الكهربائية في كيبيك، في تلك السنوات 
الغابرة، كان أدنى بكثير مّمأ هو عليه حالياً، إذ كان عدد السكان 
أقل وكانت نسبة هامة من المنازل تستخدم الحطب للتدفئة ولم تكن، 
على سبيل المثال، حّمامات الجاكوزي التي تستهلك كميات كبيرة 
من المياه الساخنة قد وصلت إلى المنازل، ولم تكن المنازل تحفل 
باألجهزة اإللكترونية، من حواسيب وسواها، كما هي الحال اليوم.

’’تظهر أرقامنا هذا الصباح عند حوالي الساعة الثامنة أّن الرقم 
القياسي لالستهالك قد ُحّطم‘‘، قال المتحدث باسم ’’هيدرو كيبيك‘‘ 
)Hydro-Québec( سندريكس بوشار في مقابلة مع راديو كندا.
’’إنه استهالك بمقدار 39.900 ميغاواط لكّل مقاطعة كيبيك، 
ل في كانون الثاني )يناير( 2014  وهو يفوق الرقم القياسي المسجَّ
والذي تجاوز بقليل عتبة الـ39.000 ميغاواط‘‘، أضاف المتحدث 

باسم شركة الكهرباء العامة في كيبيك.
من الواضح أّن الطقس الشديد البرودة يلعب دوراً مهماً )في 
استهالك الكهرباء(. علينا أن ندّفئ منازلنا، والتدفئة تمثل نحواً 

من %50 من االستهالك )في مقاطعة كيبيك( في الشتاء.
أميركا  في  للكهرباء  رئيسياً  منتجاً  كيبيك‘‘  وتُعتبر ’’هيدرو 
الشمالية، وهي أيضاً مصّدٌر للطاقة عليه أن يحترم عقوده، حتى 

في فصل الشتاء.
لذلك، قد تستورد هذه الشركة العامة الكهرباَء بنفسها في طقس 
شديد البرودة. وهذا ما حصل صباح أمس إذ استوردت ما مجموعه 
2.000 ميغاواط من مقاطعة أونتاريو الكندية، الجارة الغربية لكيبيك، 

ومن والية نيويورك األميركية التي تحّد كيبيك لجهة الجنوب.
والكهرباء المولَّدة في مقاطعة كيبيك نظيفة، فهي بمجملها تقريباً 

من إنتاج سدود كهرومائية.

  قال الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي لرئيس 
الحكومة الكندية جوستان ترودو إّن على دول الغرب أن 
تكون مستعدة لفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب 
تعزيز حشودها العسكرية على حدود أوكرانيا الشرقية.

وجاء ذلك في حديث هاتفي بين زيلينسكي وترودو صباح 
أمس، عشية انعقاد اجتماع رئيسي في بروكسل بين الدول 
الثالثين األعضاء في منظمة حلف شمال األطلسي )ناتو( 
وروسيا. وكندا عضو مؤسس في حلف الـ’’ناتو‘‘ الذي 

أبصر النور عام 1949.
ويهدف اجتماع بروكسيل إلى نزع فتيل التوتر المستمر بين 
الغرب وموسكو فيما يقوم الجيش الروسي بحشد المزيد من 
قواته على الحدود الشرقية ألوكرانيا، ما يعزز المخاوف 
من قيامه بغزو أراضي الدولة األوروبية المذكورة وهي 

إحدى جمهوريات االتحاد السوفياتي السابق.
من جهتها دعت روسيا حلف الـ’’ناتو‘‘ إلى ضمان عدم 
توسعه شرقاً إلى أوكرانيا. لكّن هذا المطلب يرفضه كّل 

من الحلف وأوكرانيا بشكل قاطع.

يجب أن يظل موقف الدول الغربية في الحوار مع روسيا 
ثابتاً وحاسماً. من الضروري أن نكون مستعدين للتطبيق 
الفوري لحزمة وقائية من العقوبات ضد روسيا لمواجهة 
الخارجية  وزارة  عن  »نقال  العدوانية  الكرملين  نوايا 
فولوديمير  األوكراني  الرئيس  عن  نقاًل  األوكرانية 

زيلينسكي.«
وكرر زيلينسكي لترودو أنه ال ينبغي للغرب أن يستجيب 

لمطالب موسكو بالحد من توسع الـ’’ناتو‘‘.
’’ال ينبغي ألحد غير أوكرانيا ومنظمة حلف شمال األطلسي 
التأثيُر على عملية اندماجنا في الحلف‘‘، أضاف زيلينسكي.
ووفًقا لمصدر كندي فإّن ترودو ’’أعاد تأكيد دعم كندا 
الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وشدد على أّن أّي 
توغل عسكري في أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة، 

بما في ذلك عقوبات منسقة‘‘.
وأضاف المصدر أّن رئيس الحكومة الكندية ’’شدد على 
التنسيق الجاري بين شركاء أوكرانيا من أجل الوقوف 

صفاً واحداً في وجه االستفزاز الروسي‘‘.

كما حّث زيلينسكي كندا على تمديد مدة 
عسكري  تدريب  مهمة  في  مساهمتها 
للـ’’ناتو‘‘ في أوكرانيا والتي من المقرر 
أن تنتهي في نهاية آذار )مارس( المقبل. 
ويشارك 200 جندي كندي في هذه المهمة.
كما اتفق الزعيمان على ضرورة بذل 
جهود مشتركة للحصول على تعويض 
مناسب لعائالت الـ176 راكباً الذين ُقتلوا 
عندما أسقطت القوات المسلحة اإليرانية 
طائرة الخطوط الجوية األوكرانية الدولية 
ذات الرحلة رقم PS752 قبل عامْين.

يحملون  غالبيتهم  في  الركاب  وكان 
الجنسية الكندية أو من الحاصلين على 
اإلقامة الدائمة في كندا أو ممن يتابعون 
ركاب  إلى  إضافة  كندا،  في  الدراسة 
الطائرة،  طاقم  بينهم  من  أوكرانيين، 
أو  السويدية  الجنسية  وركاب يحملون 

البريطانية أو األفغانية أو اإليرانية.
وكان وزير الخارجية األوكراني، ديميترو 
كوليبا، قد قال في وقت سابق أمس إّن 
أّي تنازل من حلف الـ’’ناتو‘‘ لروسيا بأنه لن يتوّسع شرقاً 

سيكون بمثابة هزيمة استراتيجية.
’’يبدو الموقف مثيراً للسخرية بشكل خاص إذ تطالب روسيا 
بضمانات أمنية في الوقت الذي تقوم فيه قوات لها يزيد 
قوامها عن 100.000 جندي بالتلويح باستخدام القوة على 
حدود أوكرانيا وتحتجز شبه جزيرة القرم رهينة وتقاتل في 
منطقة دونباس، وفيما تقوم أجهزة خاصة روسية بتقويض 
األمن على حدود بيالروسيا مع بولندا وليتوانيا وتتحول 
إمدادات الغاز )إلى أوروبا( إلى أداة للسياسة الخارجية‘‘، 

أضاف وزير الخارجية األوكراني.
يُذكر أّن روسيا قامت عام 2014 بضّم شبه جزيرة القرم 
األوكرانية بعد أن أطاحت انتفاضة شعبية في أوكرانيا 

بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش المدعوم من موسكو.
وفي ذاك العام أيضاً ألقت روسيا بثقلها وراء تمرد انفصالي 
في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا حيث قتل أكثر من 

14.000 شخص في سبع سنوات من القتال.

  َتوافق نواٌب عن أحزاب المعارضة في الجمعية الوطنية الكيبيكية 
)الجمعية التشريعية( على أّن خطوة حكومة حزب التحالف من أجل 
مستقبل كيبيك )كاك CAQ( بفرض ’’مساهمة صحية‘‘ على األشخاص 
الذين ال يكونون قد تلقوا بعد الجرعة األولى من اللقاح المضاد لفيروس 
كورونا في األسابيع القادمة هي ضرب من االرتجال وتخلو من الشفافية 
وتهدف بالدرجة األولى إلى ’’حرف األنظار‘‘ عن الواقع الصحي 

في ظّل الجائحة.
الناطق باسم الحزب الليبرالي الكيبيكي )PLQ( لشؤون الصحة العامة، 
النائب منصف دّراجي، قال مساء أول أمس في لقاء مع تلفزيون راديو 
مؤتمر  في  لوغو  فرانسوا  الكيبيكية  الحكومة  إعالن رئيس  إّن  كندا 
صحفي عقده في وقت سابق عن هذه المساهمة الصحية جاءت من 

باب ’’االرتجال‘‘.
وأضاف دّراجي، المغربي األصل والذي كان في يومه األول كناطق 
باسم الحزب الليبرالي الكيبيكي لشؤون الصحة، أّن مؤتمر لوغو الصحفي 
شّكل ’’فرصة ضائعة‘‘، إذ لم يستثمره رئيس الحكومة لطمأنة سكان 
مقاطعته، ال سيما فيما يتعلق بعودة الطالب إلى مقاعد الدراسة بعد 

عطلة أعياد نهاية السنة الماضية.
وكّرر دّراجي ما قالته زعيمة حزبه، دومينيك أنغالد، في تغريدة على موقع 
’’تويتر‘‘ للتواصل عن أّن رئيس الحكومة من خالل خطوته المذكورة 

’’يفّرق‘‘ بين الكيبيكيين و’’يحرف األنظار‘‘ عن الواقع الصحي.
ورأى دّرأجي، الذي يشّكل حزبه المعارضة الرسمية في الجمعية الوطنية، 
أنه قبل أن تفرض حكومة لوغو مساهمة صحية، يتعيّن عليها، بكل بساطة، 

أن تكون قدوة وتصدر قراراً بالتلقيح اإلجباري.

كما انتقد الناطق باسم حزب التحالف الكيبيكي )QS( لشؤون الصحة، 
النائب فينسان ماريسال، بشدة خطوة حكومة لوغو بفرض مساهمة صحية 

على غير الملقحين.
ففي اللقاء التلفزيوني نفسه رأى ماريسال، الذي يشكل حزبه اليساري 
التوجه ثاني أحزاب المعارضة في كيبيك، أّن من سيدفع ثمن 
هذه الخطوة هم بالدرجة األولى األشخاص ’’األكثر هشاشة‘‘ 

في المجتمع.
ِمن بين )األشخاص غير المحصنين( هناك مشردون وأشخاص 
يعانون من مشاكل نفسية خطيرة وأشخاص بدون أوراق ثبوتية، 

فهل سيرسل لهم فرانسوا لوغو فاتورة؟
نقال عن مقتطف من بيان لحزب التضامن الكيبيكي تعليقاً على 
خطوة حكومة كيبيك بفرض ’’مساهمة صحية‘‘ على من ال 

يتناولون اللقاح
ومن جهته رأى الناطق باسم الحزب الكيبيكي )PQ( لشؤون 
الصحة، جويل أرسونو، أن حكومة لوغو تظهر تسّرعاً من 
خالل رغبتها بفرض ’’مساهمة صحية‘‘ على األشخاص غير 

الملقحين.
’’إذا أردنا فتح هذا النقاش، يجب علينا أيضاً إعادة فتح قانون التأمين 
الصحي، وهذا أمر يتّم مع البرلمانيين في عملية صارمة، وأيضاً 
مع خبراء من خلفيات مختلفة يأتون للتحدث في الموضوع‘‘، 
كيبيك  الستقالل  الداعي  حزبه  يشكل  الذي  أرسونو  أضاف 

المعاَرضة الثالثة في الجمعية الوطنية.
مع حجم األزمة الحالية وشدتها، ما هي خطة الحكومة؟ )...( 
لم تقترح )الحكومة( بروتوكواًل للعودة إلى المدارس )بصيغة 
حضورية(، علماً بأّن هذا ما يريد أولياء الطالب سماعه اليوم! 
لقد فضلت )الحكومة( حرف األنظار من خالل خطوة تبدو، 

في الواقع، مرتجلًة للغاية.

أونتاريو،  حكومة  رئيس  مكتب  أّكد    
دوغ فورد، على عودة طالب المقاطعة 
 17 إلى مدارسهم بصيغة حضورية في 
كانون الثاني )يناير(، أي يوم االثنين المقبل.

واستؤنِفت الدراسة في كبرى مقاطعات كندا 
بعدد السكان في 5 كانون الثاني )يناير(، 
بعد عطلة أعياد نهاية السنة الماضية، ولكن 
عبر اإلنترنت، إاّل في شرق المقاطعة حيث 

استؤنفت األسبوع الحالي.
وكان فورد قد أعلن األسبوع الماضي أّن 
كانون   17 حتى  مغلقة  ستظل  المدارس 
الثاني )يناير( على أقرب تقدير، مشيراً إلى 
إمكانية تأجيل هذا التاريخ إذا لزم األمر.

وفي 30 كانون األول )ديسمبر( الفائت قال 
رئيس الخدمات الطبية في أونتاريو، الدكتور 
كيران مور، إّن سلطات المقاطعة ستوفر 
 )N95( ‘‘-95فئة ’’أن أقنعة واقية من 
لموظفي المدارس والمزيَد من أجهزة تنقية 
الهواء ’’هيبا‘‘ )Hepa( لقاعات الدراسة.
في المقابل ستقوم المدارس بتوزيع أقنعة 
قماشية فقط على الطالب. ويرى العديد من 
الخبراء أّن هذا النوع من األقنعة غير كاٍف 
لمواجهة متغير أوميكرون الشديد العدوى.
وفي سياق متصل، أعلن أول أمس وزير 
أنه  ليتشي،  أونتاريو، ستيفن  التربية في 
يمكن إعادة توظيف المعلمين المتقاعدين 
لمدة 95 يوماً بداًل من 50 يوماً من أجل 
المتوقَّع  االرتفاع  تعويض  في  المساهمة 
والمقلق في تغيّب المعلمين مع إعادة فتح 

المدارس.
يُشار إلى أّن نحواً من 60 معلّماً متقاعداً فقط 

أعربوا عن رغبتهم بالعودة 
إلى العمل في المدارس منذ 
الفائت،  )سبتمبر(  أيلول 
حسب اتحاد المعلمين في 
.)OTF - FEO( أونتاريو

وفي ردود الفعل على تأكيد 
مكتب رئيس الحكومة على 
عودة الطالب إلى المدارس 
يوم  حضورية  بصيغة 
االثنين المقبل، قال رئيس 
مجموعة ’’أولياء شركاء 
 ،)PPE( التربية‘‘  في 
بول باريل، إّن أعضاءها 
القرار  لهذا  مرتاحون 
الحكومي لكن لديهم بالتأكيد 
بعض التحفظ قبل التهليل 
أن  من  يخشون  ألنهم  له 

تُقِدم الحكومة على تغيير آخر في موقفها 
بحلول يوم االثنين.

وأضاف باريل أّن ’’غالبية‘‘ أولياء الطلبة 
’’مسرورون لعودة أوالدهم إلى قاعات 
الدراسة‘‘ وأنه كوالد ’’يشعر باألمان‘‘ 
وأّن ذلك عائد جزئياً إلى سياسة المقاطعة 
فيما يتعلق باالرتداء اإلجباري لقناع الوجه 
المعلمين  قبل  من  المدرسة  في  الواقي 

والطالب على حّد سواء.
معلمي  اتحاد  رئيسة  اتهمت  جانبها  من 
 ETFO( المدارس االبتدائية في أونتاريو
FEEO -(، كاِرن براون، حكومة فورد 
نقابتها  مع  التشاور  دون  قرارها  باتخاذ 

ودون اتخاذ تدابير وقائية مناسبة.

نتسائل مرة أخرى عّما تّم فعله لضمان عودة 
آمنة ومستدامة للدراسة بصيغة حضورية 
معلمي  اتحاَد  الحكومة  تستشر  لم  ولماذا 

المدارس االبتدائية في أونتاريو
نقال عن كاِرن براون، رئيسة اتحاد معلمي 

المدارس االبتدائية في أونتاريو
من نصف  أقّل  أّن  إلى  براون  وأشارت 
 5 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  األطفال 
سنوات و11 سنة قد تلقوا على األقل جرعة 
واحدة من اللقاح المضاد لـ’’كوفيد - 19‘‘ 
وأّن سلطات المقاطعة لن تحصي الحاالت 
الجديدة من الوباء في المدارس وأّن حكومة 
المقاطعة ’’ليس لديها خطة ملموسة لمواجهة 
أوساط  في  التغيّب  في  المتوقَّعة  الزيادة 

الموظفين‘‘ المرضى أو المحجورين.

من جهتها قالت الرئيسة التنفيذية لجمعية 
أونتاريو  في  المسّجالت  الممّرضات 
إنه  غرينسبون،  دوريس   ،)RNAO(
يجب  كان  بأمان  المدارس  فتح  إلعادة 
المقاطعة أن تفرض قيوداً  على سلطات 
أُخرى للحّد من انتشار متغير أوميكرون.
فتح  إعادة  فإّن  يحدث،  لم  ذلك  أّن  وبما 
الوضع‘‘  تفاقم  إلى  المدارس ’’ستؤدي 

في المستشفيات.
وبرأي غرينسبون، كان على المقاطعة، 
المعلمين على  المثال، إجبار  على سبيل 
تناول اللقاح وتزويدهم بأقنعة ’’أن95-‘‘ 

في وقت سابق خالل الجائحة.
’’إنها مشكلة صنعناها وال أعتقد أنه يمكننا 

حلها في غضون أسبوع‘‘.

  شهد العديد من وكالء السفر في منطقة 
أوتاوا غاتينو، أسوة بوكالء السفر في كندا 
بشكل عام، تغييراً في وضعهم مع الموجة 
الجديدة من جائحة ’’كوفيد - 19‘‘، وهم 
يعّرض  الدعم  في  النقص  أّن  يعتقدون 

قطاعهم للخطر.
عندما حظرت الحكومة الفدرالية الرحالت 
الجوية من دولة جنوب إفريقيا أواخر تشرين 
الثاني )نوفمبر( الفائت بسبب انتشار متغيّر 
أوميكرون فيها، بذل كْروين دوغان جهوداً 
كبيرة لمساعدة زبائنه على اجتياز سلسلة 
من موانع السفر ومتطلبات اختبار الكشف 
عن فيروس كورونا، مستجيباً التصاالتهم 

على مدار الساعة.
ويقول دوغان إنه منذ ذلك الحين ووضُع 

وكالء السفر أمثاله يزداد سوءاً.
’’في الوقت الحالي نحاول فقط البقاء على 
قيد الحياة‘‘، يضيف دوغان، وهو شريك 
 ‘‘Voyages G Travel’’ في وكالة سفر
في غاتينو، المدينة الكيبيكية التي يفصلها 
عن أوتاوا الواقعة في مقاطعة أونتاريو 

نهٌر يحمل اسم العاصمة الفدرالية.
ويعتقد دوغان وسواه من وكالء السفر 
في منطقة أوتاوا غاتينو أنه بعد اثنتْين من 
السنوات العجاف ومزيج من الرحالت 
المالي  الجديدة والدعم  الملغاة والقواعد 
المحدود، باتت أعمالهم في خطر بعد أن 
بدا لهم أّن قطاعهم أخذ، بعد طول انتظار، 

يتعافى.
فالرحالت الدولية استعادت بعض الزخم 

في عام 2021 وبلغت في تشرين األول 
)أكتوبر( تقريباً ربع المستوى الذي كانت 
عليه قبل أن تضرب الجائحة العالم قبل 
نحو سنتْين، وفقاً ألحدث البيانات الصادرة 

عن وكالة اإلحصاء الكندية.
العدوى  الشديد  أوميكرون  متغيّر  لكّن 

سرعان ما قّوض هذا التعافي 
التدريجي.

األول  كانون   15 ففي 
وزير  طلب  )ديسمبر( 
الصحة الفدرالي جان إيف 
دوكلو من الكنديين الذين كانوا 
يخططون للسفر إلى الخارج 
لقضاء فترة أعياد نهاية السنة 

إلغاء رحالتهم.
وكالته  بأّن  دوغان  ويقّدر 
نصف  قرابة  خسرت 
حجوزاتها بسبب اإللغاءات 
التوصية  هذه  أعقبت  التي 

الحكومية.
الفدرالية  الحكومة  وتطلب 
المسافرين  من جميع  حالياً 

الدوليين الذين تزيد أعمارهم عن خمس 
سنوات أن يقّدموا دلياًل على نتيجة سلبية 
فيروس  عن  للكشف  ُجَزيئي  الختبار 
كي  أُخرى،  لمتطلبات  إضافة  كورونا، 

تتيح لهم دخول كندا.
وتعتقد رئيسة الجمعية الكندية لوكاالت 
السفر )ACTA (، وندي بارادي، أّن هذه 
المتطلبات الحكومية، معطوفة على النقص 

العالمي في اختبارات الكشف، تشكل عنصراً 
رادعاً بوجه المسافرين.

’’هذا الشتاء سيكون مدّمراً‘‘، تقول بارادي.
بعد عامين من الوباء ، يقول دوغان إنه 
اعتاد اإللغاء. لكّن الفارق الرئيسي هذه 
المرة هو أّن شركته ليست مؤهلة للحصول 

على دعم مالي فدرالي.
’’ال يساعدوننا‘‘، يقول دوغان، قاصداً 
الحكومة الفدرالية، ’’وهذه هي المشكلة‘‘.

يعمل معظم وكالء السفر - حوالي 80% 
منهم، حسب دوغان - مقابل عمولة. وهذه 
الطريقة في دفع األجر تشكل مشكلة ألنها 
تعني أن وكالء السفر غالباً ما يعملون 
مقدماً، لكن ال يتقاضون أجرهم عند إلغاء 

الرحالت، تقول رئيسة جمعية وكالء السفر 
المستقلين، جوديت كواتيس.

’’وهذا يعني، مرة أُخرى، مزيداً من العمل 
دون أجر‘‘، تضيف كواتيس.

وفي رسالة بعثتها بالبريد اإللكتروني إلى 
’’سي بي سي‘‘ )القسم اإلنكليزي في هيئة 

اإلذاعة الكندية( قالت ماري بيار باريل، 
الملحقة اإلعالمية لوزير السياحة الفدرالي، 
راندي بواسونو، إّن بإمكان وكاالت السفر 
المؤهلة التقدم بطلب للحصول على مساعدة 
مالية لألجور واإليجار في إطار برنامج 
 PRTA -( والضيافة  السياحة  إنعاش 
THRP( أو برنامج الدعم في حالة الحجر 

المحلي، وهما برنامجان فدراليان.

  قال رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو، إن الحكومة قد 
أمنت ما يكفى من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا 

لجميع المواطنين المؤهلين لتلقى جرعة رابعة معززة.
وأضاف ترودو - فى تصريحات خالل مكالمة أجراها مع 
رؤساء وزراء المقاطعات واألقاليم فى كندا، وذلك وفًقا لبيان 
مكتب رئيس الوزراء الكندى - أن كندا تكافح مع ارتفاع معدالت 
العدوى واالستشفاء بسبب متحور »أوميكرون« شديد العدوى.
 18 أنه اعتباًرا من  الرسمية أظهرت  البيانات  وأوضح أن 
ديسمبر الماضى تلقى %87.3 من الكنديين الذين تتراوح 
أعمارهم بين 12 عاما فأكثر جرعتين، بينما تلقى %1.3 من 
األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاًما، مؤكًدا أن 
الحكومة تخطط إلجراء 140 مليون اختبار سريع للفيروس 

للمقاطعات واألقاليم فى يناير.
وكان المسؤولون قد أعلنوا، الجمعة الماضية، ارتفاع الحاالت 

اليومية بنسبة %65 مما يهدد أنظمة الرعاية الصحية.

المساهمة الصحية لغير الملقحين في كيبيك: أحزاب 
المعارضة تتهم الحكومة بحرف الأنظار

حكومة أونتاريو تؤّكد عودة الطلاب إلى قاعات الدراسة الاثنين المقبل
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وكانت األفعال التي تُعتبر جريمة في القانون الروماني مشابهة تماًما لما يعاقب 
عليه في القانون البطلمي. وكان يمكن تحديد فئات الجرائم في مصر الرومانية 
وهي الجرائم ضد األفراد، والجرائم المالية، والجرائم السياسية، والجرائم ضد 
أن  البطلمي نرى  العصر  الدينية. وبالمقارنة مع  النظام االجتماعي، والجرائم 

الجرائم السياسية قد حلت محل الخيانة. 
وكانت جريمة القتل مشهودة بها إلى حد كبير في األدلة من مصر الرومانية، كما 
كان هناك تميًزا بين القتل المتعمد وغير المتعمد. وكانت عقوبة القتل شديدة مثل 
الصلب والسخرة في المناجم. وكما كانت الحال في القانون البطلمي، تضمنت 
الجرائم ضد األفراد السرقة واالبتزاز ومنع مسؤولي الدولة من القيام بأعمالهم، 
باإلضافة إلى تدمير الممتلكات الخاصة. ولكن في القانون الروماني، تنوعت الجرائم 
ضد األفراد بصورة أكبر حيث شملت تدمير الوثائق وتقييد الحريات والحرمان من 
الدفن. وتم تكليف المسؤولين الحكوميون باإلشراف على عملية العدالة الجنائية، 
سواء من خالل الفصل بين كبار المسؤولين أو من خالل الشرطة المحلية. وعلى 
الرغم من ذلك، فإن تطبيق القانون في مصر الرومانية لم ينجح بنفس الصورة 

التي كان عليها في العصر البطلمي.
وكانت وسيلة تحديد ما إذا كان النظام الروماني يتم تطبيقه عملًيا هي 
معرفة إلى أي مدى كان العنف والجريمة متفشين في مصر. وكان هذا 
أمر معقًدا إلى حد ما؛ ألن المصادر األدبية الرومانية القديمة هي في 
جميع األحوال أحادية الجانب في تصويرها السلبي لمصر وسكانها. 
النشاط اإلجرامي في مصر  لقياس درجة  التقليدية  وكانت الطريقة 
الرومانية هي وضع قائمة بالجرائم من البرديات الموجودة. وعلى الرغم 
من مشاكل هذا النهج فإنه أصبح اإلجماع العلمي العام أن مصر كانت 
بالفعل مكاًنا عنيًفا إلى حد ما ال سيما في األجزاء غير الصالحة للسكن.
وهناك مشكلة أخرى في نظام العدالة الجنائية في مصر الرومانية 
وهي أن السلطة القانونية بالكامل كانت مركزية حيث كان الحاكم فقط 
صاحب الحق في الفصل في النزاعات؛ لذا أصبحت عملية التقاضي 
بطيئة ومعقدة للغاية. ويبدو أن نظام العدالة الجنائية الروماني في مصر 
كان غير فعال. وكان يفتقر إلى المواد الالزمة للتعامل مع الجريمة على 
نحو مالئم؛ إذ لم يكن لدى معظم مسؤولي الدولة السلطة الفعلية التخاذ 
القرار بشأن مثل هذه األمور. وبسبب هذا يبدو أن القانون والعدالة كان 
لهما معنى أقل في المستويات األدنى من اإلدارة وفي جميع أنحاء الريف 
المصري. وفي ضوء هذا كله لن يكون من المستغرب أن يكون هناك 

القليل من األدلة على التنفيذ الفعلي للعقوبة الجنائية في مصر الرومانية. وكانت 
العقوبات المالية مصدقة في مصر الرومانية، متمثلة في مصادرة الممتلكات كما 
أن هناك القليل من األدلة على وجود غرامات مالية. وفيما يتعلق بالعقاب البدني، 
ال يوجد الكثير من األدلة التي يمكن أن تقود إلى االعتقاد بأنها كانت تُستخدم بشكل 
متكرر، كما أنه كان يحظر استخدام العقاب البدني ضد المواطنين الرومان. وإنما 
كان يُطبق على العبيد. أما بالنسبة لعقوبة اإلعدام، فال يوجد دليل عليها في مصر 
الرومانية إال بعد القرن الثالث الميالدي، فكانت العقوبة على القتل المتعمد إما 

بالنفي أو مصادرة الممتلكات.
وكان العدل مفهوًما مركزًيا داخل المجتمع المصري القديم. كانت الفرعون هو 
وحده يمتلك السلطة القانونية الحقيقية للفصل في األمور. لكن من الناحية العملية 
قام بتفويض العديد من المهام إلى الوزير. ولم يتم تمييز القانون الجنائي عن القانون 
المدني. وعموما ال يبدو أن القانون قد تم تدوينه على اإلطالق. وبالنسبة للعقوبات 
فكان األكثر شيوعا الضرب بالعصي وبتر األنف واألذنين وإلحاق الجروح. ومع 
ذلك، يبدو أن المصريين القدماء كانوا مترددين تماًما فيما يتعلق بتطبيقها. وبعد 
أن أصبحت مصر مملكة بطلمية، أّسس البطالمة نظاًما بيروقراطًيا فعااًل لخدمة 
اإلدارة اليونانية الجديدة، وزيادة الدخل من خالل فرض الضرائب. وكان النظام 
البيروقراطي مبنًيا على هياكل إدارية مصرية موجودة. ومن المشكوك فيه جدا أن 
القانون الجنائي المصري التقليدي استمر في الوجود بعد 305 قبل الميالد. ومن 
أجل تحقيق أهدافهم، استرضى البطالمة المصريين بوسائل مختلفة حتى إذا كان 
اليونانيون بالتأكيد يشكلون النخبة االجتماعية واإلدارية، فإن الثقافة المصرية كانت 
لها مكانة في المجتمع حيث يمكن مالحظة ذلك في النظام القانوني الذي استمرت 
فيه القوانين والعادات اليونانية والمصرية في التعايش.وتقدم القانون الجنائي بشكل 
كبير منذ عهد الفراعنة، ويبدو أنه تم اعتباره منفصاًل عن القانون المدني. وعندما 
فرض الفراعنة أقسى عقوباتهم على القضاة الفاسدين والذين سرقوا المقابر الملكية، 
كان القانون الجنائي البطلمي هو األقل تسامًحا في الجرائم التي تؤذي إيرادات 
الدولة. وكان القانون البطلمي يعالج القضايا بسرعة وبشكل محلي في كثير من 
األحيان، مما يثبت أنه كان وسيلة فعالة للغاية للحفاظ على النظام االجتماعي. 
وبعد أكثر من قرن من كونها جزًءا من اإلمبراطورية الرومانية، سقطت مصر 
في أيدي الرومان في 30 ق.م، وقاموا بالعديد من التغييرات في األنظمة اإلدارية 
والقانونية البطلمية، حيث أصبحت مصر تابعة مباشرة لإلمبراطور، الذي عين 
حاكًما يحكم البالد باسمه. وأصبحت السلطة القضائية في مصر الرومانية مركزية 
إلى حد بعيد، فقط الحاكم يمكن أن يحكم بشكل قاطع في القضايا القانونية. وعلى 

الرغم من حقيقة أنه يمكنه تفويض بعض الحاالت إلى مرؤوسيه، فإن هذه المركزية 
لدى  الختام، كان  الحقوق. وفي  الحصول على  أبطأت وبصورة شديدة عملية 
الحكومة الرومانية في مصر نفس األهداف التي كان ألسالفها البطلميين، لكن 
فلسفتهم اإلدارية كانت مختلفة تماًما، حيث كانت بال شك عاماًل مهًما في تراجع 
العدالة الجنائية في مصر الرومانية، باإلضافة أيًضا أنه بعد عام 30 ق.م، أصبحت 
مصر جزًءا من إمبراطورية أكبر في مقابل كونها كانت مملكة تُدار بالكامل من 

الداخل خالل العصر البطلمي.
لقد كانت »الماعت« هي وجه مصر القديمة المشرق، بينما كانت »اإلسفت« الفوضى 
هي وجه مصر القديمة المظلم. إن قصة الحضارة في مصر الفرعونية هي قصة 
إقامة »الماعت«، وقصة الفوضى في مصر الفرعونية هي سيادة »اإلسفت«. 
إن قصة مصر الفرعونية باختصار هي قصة الصراع بين »الماعت« )العدالة 

والنظام( و«اإلسفت« )الفوضى( على أرض مصر الفراعنة.  
السجون في مصر الفرعونية

عرفت مصر الفرعونية السجون!
وكانت السجون في العالم القديم هي األماكن التي كان يتم فيها إيداع وحبس المخالفين 
للقانون سواء أكانوا من المدنيين أو من أسرى الحروب أو من المنشقين السياسيين 
أو من المهرطقين أو من المارقين الخارجين عن الدين وغيرهم. وظهرت السجون 
في العالم القديم في مصر القديمة والعراق القديم واليونان القديم وروما القديمة. 

ووردت إشارات عدة عن السجون في العديد من النصوص المصرية القديمة. ولعل 
أشهر ما ورد عن وجود السجون بالفعل في مصر القديمة ما جاء في قصة سيدنا 
يوسف عليه السالم في الكتب السماوية المقدسة، أي أن مصر القديمة قد عرفت 
السجون دون شك. وقدمكث سيدنا يوسف عليه السالم بضع سنين داخل السجن. 
وعندما ظهرت براءته خرج من السجن مكرًما وفي عظمة تليق به عليه السالم. 

وهنا يتجلى بوضوح دور العدالة في إحقاق الحق ورفع الظلم عن المظلومين.
وتؤكد الحقيقة التاريخية والشواهد األثرية أن مصر القديمة عرفت السجون ُمنذ 
القدم. وقد كانت السجون مكاًنا من أجل إعادة التأهيل وإلخراج الُمذنب بعد فترة 
إلى المجتمع وهو صالح تماًما ويستطيع أن يحيا حياة إنسانية كريمة مرة أخرى في 
ظل المجتمع المصري القديم الذي كان يقدس قيمة ومفهوم »الماعت« أو العدالة. 
وقبل الحديث عن مفهوم السجون في مصر الفرعونية، يجب علينا الحديث عن 
العدالة في مصر الفرعونية والتي كانت مهمة للغاية. وكانت جزًءا ال يتجزأ من 
جميع جوانب المجتمع وثقافته. وكان القانون من األمور األساسية في حياة المصري 
القديم، خصوًصا أن مصر هي التي أبدعت القانون والنظام القضائي. واعتبر 
المصري القديم أن لقرارات المحكمة أكبر تأثير على حياة المجتمع، حيث كان 
يجب معاقبة الخارجين على القانون، وتقديم المساعدات لألطراف المتضررة. 
وكان يتم تعيين أفضل الرجال من مختلف أنحاء مصر كقضاة حتى يصلوا إلى 

تحقيق العدالة وتطبيق القانون.
وكان الملوك الفراعنة مسؤولين عن جميع األمور القانونية في مصر. وكانوا في 
كثير من األحيان يصدرون المراسيم ذات الطابع القضائي. وكان الوزير تحت 
الفرعون مباشرة، ويعمل كيده اليمنى. ووضع الفرعون الوزير على رأس اإلدارة 
في مصر. وكان مسؤواًل عن النظام القضائي للدولة. وفوض الفرعون والوزير 

مسؤولياتهما القضائية واإلدارية إلى المسؤولين المحليين.
ومنذ عصر الدولة القديمة )2686 - 2181 قبل الميالد(، كانت مصر تُدار من قبل 
مجموعة من الموظفين المتعلمين، وهم الكتبة الذين اجتازوا المهمة الشاقة المتمثلة 
في تعلم القراءة والكتابة. وكان لطبقة الكتابة دور أساسي في ازدهار مصر. كما 
تطور القانون المصري ببطء شديد. وكان يمكن أن تظل القوانين سارية المفعول 

لفترات طويلة للغاية. 
ومن هذا الوصف الواسع للهيكل اإلداري لمصر، ال يمكننا أن نستنتج الطريقة 
التي كان يُمارس بها القانون في الواقع. وعلى الرغم من أن الحجم الهائل لمواد 
المصدر المتاحة لنا، فإنه لم يتم بعد العثور على أي مثال للقانون المصري المقنن 

قبل عام 700 قبل الميالد.
وفي غياب وجود قانون مقنن، يجب علينا أن تستند معرفتنا بالقانون المصري 
في الواقع إلى وثائق أخرى متاحة، مثل العقود والوصايا وسجالت المحاكمة 
والمراسيم الملكية. ولألسف لم تصلنا هذه بأعداد كبيرة. ولحسن الحظ، فهناك 
استثناءات لهذا جاءت مجتمع العمال بدير المدينة في عصر الدولة الحديثة. وعلى 
مدار عدة قرون، أنتج سكان دير المدينة عشرات الوثائق التي تم أرشفتها. وتمتد 
السجالت التي خلفها هؤالء العمال على مدار عصر الدولة الحديثة. وتقدم هذه 
النصوص معلومات عن الحياة اليومية لهم. وساهمت بشكل كبير في معرفتنا 

بالنظام القضائي المصري القديم.
ومن الصعب – استناًدا إلى نصوص مثل سجالت المحاكمة – أن نميز القانون 
الجنائي عن فروع القانون األخرى. حيث لم يكن القانون الجنائي، 
ًفا بوضوح داخل النظام القضائي المصري. لكن هناك طريقة  معرَّ
أخرى لتحديد القضايا الجنائية بوضوح في النصوص القانونية من 
تنفيذها في  تم  التي  العقوبات  تقييم  المدينة، وذلك من خالل  دير 
الحاالت المختلفة، حيث أنه ليس من الواضح أن كل التجاوزات 

كانت متساوية في العقوبة.
ويبدو أن السرقة كانت موجودة إلى حد ما في دير المدينة، فلدينا في 
السجالت االتهامات والتحقيقات والعقوبات المفروضة. ومع ذلك فإن 
العقوبات لم تتجاوز العقوبات االقتصادية حيث كان يضطر اللص 
إلى إعادة البضائع المسروقة. وكان يتعين عليه دفع تعويض يمكن 
أن يصل إلى أربعة أضعاف القيمة األصلية للبضائع المسروقة. اما 
إذا كانت البضاعة المسروقة ملًكا للدولة، فتكون العقوبة أثقل بكثير. 
أما إذا كان المسروق ملًكا للفرعون، فكان اللص ٌمطالًبا بدفع ثمانين 
إلى مائة ضعف األشياء المسروقة باإلضافة إلى العقاب الجسدي 

مثل الضرب أو في حاالت نادرة تصل إلى اإلعدام.
والنصوص القضائية الصادرة من دير المدينة غير محسومة فيما 
يتعلق بالموقف القانون المصري من الزنا واالغتصاب، لكن بالتأكيد، 
كان المصريون ينظرون إلى كل من االغتصاب والزنا كسلوك غير 
مشروع، حيث كان يتم التعامل معه في كثير من األحيان من قبل المحاكم. أما فيما 
يتعلق باألفعال األخرى التي يمكن أن نطلق عليها سوء سلوك جنسي مثل المثلية 
والبغاء فال يبدو أن هذه كانت جرائم جنائية. وكان االعتداء الجسدي بالتأكيد جريمة 
يعاقب عليها القانون في المجتمع المصري القديم، وهناك بعض الحاالت التي تم 

فيها إدانة شخص ما حيث تلقى الجاني عقوبة جسدية من نوع ما. 
وكانت ماعت إلهة العدالة مبدأً إرشاديًا داخل المجتمع المصري القديم. وهذه »العدالة 
الترابطية«، أي العيش وفًقا لمبادئ »ماعت« كان مسؤولية جماعية، ومن ثم ليس 
من المستغرب أن تُعتبر نزاهة القضاة ذات أهمية استثنائية. حيث كان القضاة 
مسؤولين حكوميين، يمثلون الفرعون في المسائل القانونية واإلدارية؛ لذا فإن 
أي سوء تصرف قضائي ينعكس بشكل مباشر على الفرعون؛ لذا تم اتخاذ جميع 

االحتياطات لضمان نزاهة المحكمة. كما هو موضح في نصوص دير المدينة.
وقرب نهاية عهد رمسيس، تشكلت مؤامرة الغتيال الملك بين واحدة من الملكات 
وعدد من رجال البالط الملكي. وتضمنت المؤامرة العديد من النساء من الحريم 
الملكي، فضاًل عن عشرة من مسؤولي الحريم وزوجاتهم. وقبل تنفيذ الخطة، تم كشف 
الخيانة والقبض على جميع المعنيين وأمر الفرعون بمالحقتهم. وبما أنه ال يمكن 
معالجة قضية بهذا الحجم من قبل محكمة قانونية عادية، فقد تم تعيين لجنة خاصة 
تتألف من أربعة عشر من كبار المسؤولين للتحقيق في الجرائم ومعاقبة المذنبين.

وكانت المقابر – خاصة تلك التابعة للطبقة العليا – هدًفا للسرقة، وكان ذلك جريمة 
يعاقب عليها القانون، حيث وصلت عقوبة السطو على المقابر الملكية إلى اإلعدام، 
والمحكمة الكبرى التي يرأسها الوزير هي التي تحكم بنفسها في حوادث السطو 

على المقابر الملكية. 
وعلى الرغم من أن معلوماتناعنالسجونفيمصرالفرعونية قليلة، فيمكن القول إنه 
بناء على ما تقدم من معرفة مصر الفرعونية بمبادئ تحقيق العدالة، والحق فى 
األمن واألمان، وإرساء مبادئ القضاء والعقوبات وإقرار القوانين وتنفيذ األحكام، 
وكما سبقت اإلشارة، فكان البد من وجود مكان يوضع به الُمذنب من أجل فصله 
عن المجتمع لفترة ما حتى يعود إلى رشده ويخرج بعد ذلك شخًصا صالًحا للعيش 
في المجتمع. وكان فى تقييد حرية المذنب مجااًل لتهذيبه وإعادته إلى الصواب. 

وعلى هذا األساس، عرفت مصر الفرعونية عالم السجون. وكان السجن مهًما 
داخل المجتمع الفرعوني. ووردت كلمة سجن في اللغة المصرية القديمة تحتاسم 
»إيتح« و »خنرت«.وكالهم اظهرا في سياق الحديث عن القلعة أو السجن. وكلمة 
»خنري« بمعنى »سجين«. وحمل السجن الكبير في طيبة اسم »خنرتور«. وجاءت 

كلمة »خنرت« من الفعل »خنر« بمعنى »قيّد« أو »حبس«. 

أدب وثقافة
من كتاب:  أسرار اآلثار 

توت عنخ آمون واألهرامات والمومياوات
البصير بقلم: د. حسين عبد 

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

أتَعمدُّ في عينيِك 

     Vendredi 14 janvier 2022
الجمعة 14 يناير 2022

ذكرى تنصيب إليزابيث الأولى.. 
قصة ملكة قادت أعظم انتصار 

فى التاريخ البريطانى

  تكملة للعدد الماضي: 

دجلَة عند  أنلتقي 
بردى أم 

العصافيِر أجنحُة 
الندى صبُح  يبللها 

الفراشاِت قبالُت  تقطُفها  والزهوُر 
الفجِر نجمِة  عند  أنلتقي 

القمِر مساِء  عند  أم 
أختاَر أن  لي  كيف 

شفتيِك ورحيِق  حريتي  بين 
روحِك وصدى 

الليِل دجى  في  أبحُث  كيف 
سمائي من  غابت  شمٍس  عن 

الصحراِء أفِق  خلف  ارتحلْت  أو 
* **

الجسوُر تتقطُع 
رويدا رويداً  قلبِك  الى 
النوِر بوصلُة  تضيُع 

اليوِم زحمِة  في 
النوِم صراِخ  في 

ميالدي تاريَخ   ... عنواني  تسألُني 
سيدتي لها  أقوُل 
الغجُر رحَل  لقد 
وثاِئقْي وأحرقوا 
أصلي كنُت  عندما 

الضوِء    خيمِة  في 
 * **

المتوقدتاِن عيناها  أبهرتني 
بالعشِق المجنونة  ذاكرتي  يا 
الروِح؟ ظالِم  من  ينقُذني  َمْن 

الوداِع؟ نخَب  يشرُب  َمْن 
الفجُر؟ ُيولَُد  متى 
أسماً أكتَب  كي 

الشمِس وضوَء  الحزَن  بادلني 
الغاباِت وعبوَر 

المنفية ذاكرتي  يا 
تاريخِك في  وهماً  سأبقى 

الكتابِة سطوِر  من  سأرحُل 
واألسفاِر

مرٍة آلخِر  وأحَزُن 
عينيِك في  أتعمدَّ  كي 

االمطاِر،،،،، في  روحي  هَر  وأُطَّ

شعر: جاسم نعمة مصاول

قصائد من الديوان الثالث )ترسُمني لغزاً(

الملك  ابنة  وهى  بريطانيا  ملكات  أشهر  من  األولى  إليزابيث  تعتبر    
اإلعدام عام  فيها حكم  نِفذ  التى  الثانية  بولين زوجته  وآن  الثامن،  هنرى 
والنصف  الثانية  في  إليزابيث حينها  الوطن، وكانت  بتهمة خيانة   1536
من عمرها ومن هنا تم إلغاء زواج آن من هنرى الثامن، وقد نصبت ملكة 

على بريطانيا فى مثل هذا اليوم 13 يناير من عام 1559.
الحكم أخوها من  1547، خلفه في  الملك هنري في عام  أبيها  بعد موت 
إلى  العرش  ورث   ،1553 عام  في  توفي  وعندما  السادس  إدوارد  أبيها 
ليدي جين غراي مقصياً بذلك أختيه إليزابيث، وماري عن الحكم ومخالفا 
للقانون آنذاك، لكن أرادته لم تتم، فقد توجت ماري على العرش، وتم خلع 

ليدي جين جراي وأعدمت.
كانت ماري تسيء الظن بإليزابيث التي كانت سترشح بعدها للحكم، بينما 
كانت إليزابيث تتجنب بشدة التدخل فى األمور السياسية خالل فترة حكم 
مارى، ومع ذلك فقد وقعت إليزابيث ضحية الظن فى عام 1554 بعد الثورة 
المعروفة باسم ثورة ويات، التى فشل فيها الثوار فى اإلطاحة بحكم مارى، 
واعتقلت إليزابيث رغم عدم ثبوت أى أدلة تدينها باالشتراك فى الثورة.

الحكم،  الملكة وتولت  إليزابيث  1558 أصبحت  عندما توفت مارى عام 
وأدارت البالد بالشورى، واعتمدت في كثير من األمور على فريق من 

المستشارين الموثوق بهم بقيادة وليام سيسيل، بارون بورجلى األول.
غير  وإخواتها  والدها  من  اعتداال  أكثر  حكمها  فترة  فى  إليزابيث  كانت 
األشقاء، وكان أحد شعاراتها »أرى، ولكنى ال أتكلم« وفقا لكتاب المؤرخ 

ديفيد ستاركلى »إليزابيت وكفاح نحو العرش«.
إليزابيث حاكمة غير شرعية، كما أحل  أن  البابا  أعلن   1570 وفى عام 
رعاياها من الوالء لها، وجرت مؤامرات عديدة تهدد حياتها، ولكن تم إحباط 

جميع هذه المؤامرات بفضل جهاز الخدمة السرية الذى يديره وزرائها.
 كانت إليزابيث حذرة وعلى دراية بالشؤون الخارجية والمناورات التى 
تدور بين القوى الكبرى، مثل »فرنسا وإسبانيا«، وفى منتصف عقد 1580 
انهزم  المعركة  وفى  إسبانيا،  مع  الحرب  لتجنب  الخيار  يكن إلنجلترا  لم 
 ،1588 عام  في  اإلنجليزية  القوات  يد  على   اإلسبانى  األرمادا  أسطول 

ليرتبط اسم إليزابيث بأعظم انتصار عسكرى فى التاريخ اإلنجليزى.

 Beats Pill أوقفت شركة أبل طرح سماعاتها المكبرة  
Plus، التي كانت آخر سماعات السلكية ببطاريات من هذا 

النوع توفرها أبل باألسواق.
أن  التقنيات،  بأخبار  المختص  فيرج«  »ذا  موقع  وذكر 
السماعات رفعت من ضمن األجهزة المتاحة للشراء على 

الموقع الرسمي ألبل.
ولم تعد السماعة متاحة للبيع عبر الموقع الرسمي لعالمة 

سماعات Beats التي تمتلكها أبل حاليا.
والحظ األمر الخبراء بموقع »ناين تو فايف ماك« المختص 
بأخبار أجهزة أبل، والذي أفاد بان السماعات Beats، كان 

أول ظهور لها في األسواق عام 2015.
 Beats كانت هذه السماعات، أول سماعات تطرحها عالمة
أبل عليها رسميا، بمقابل 3 مليارات  بعد استحواذ شركة 

دوالر في عام 2014.
 Beats ورغم ذلك يستمر التعاون حتى اآلن بين أبل وشركة
في طرح أفخم وأقوى انواع سماعات األذن في العالم من 

مختلف اإلصدارات.
يترقب عمالء  الذكية،  أبل  وفيما يخص سماعات هواتف 
أبل طرح ثالثة إصدارات جديدة كليا من سماعات أبل »إير 

بودز« بمختلف فئاتها خالل عام 2022 المقبل.

وظهرت مجموعة تسريبات جديدة، تكشف عن حقيقة مواعيد 
طرح ثالثة إصدارات من سماعات أبل المنتظرة بحسب 

تنبؤات الخبراء.
 AirPods Pro 2 ،الثالثة تشمل سماعات واإلصدارات 

.AirPods 4 وسماعات ،AirPods Max وسماعات
وفيما يخص موعد طرح سماعات AirPods Pro 2، فمن 
المتوقع طرحها بتصميم جديد وميزات جديدة لتتبع اللياقة البدنية
لسماعات  بقدر كبير  احتمالية طرحها بتصميم مشابه  مع 

Beats Studio Buds الالسلكية.
وحسب الخبير الموثوق Ming-Chi Kuo، السماعات تصل 

لألسواق أواخر عام 2022 المقبل ضمن مؤتمر أبل السنوي.
وفيما يخص إصدار سماعات AirPods Max، هذا اإلصدار 
من السماعات ستطرحه أبل بتعديالت طفيفة فيما يخص التكلفة 
والتصميم، في حين ستتوافر بعدد أكبر من خيارات األلوان.

وقد تصل النسخة الجديدة من هذا اإلصدار من سماعات أبل 
في مايو/أيار المقبل.

 AirPods واإلصدار األخير ضمن هذا التقرير هو إصدار
4، بالنظر لطرح أبل إلصدار AirPods 3، في أكتوبر/

تشرين األول الماضي، حتى اآلن موعد طرح جيل جديد 
من هذا الطراز أمر مستبعد لعام 2022.

  أحبته كثيراً  ، جدا جدا، كان لها الروح والحياة بكل ما فيها ، كان يمتلك 
قلبها ودقاته،  حتى أنفاسها ونبضات ذاتها . 

أحبته وكأنها لم تحب غيره في الدنيا .
 كان ملء العين والقلب وعشق الروح، كانت ال ترى غيره في الحياة كانت 
تحول كل عيوبه إلي مميزات وتخلق له كل المبررات واألعذار  وتقنع بها 

نفسها وكل من حولها. 
نحو  فريدة  أحاسيس  كانت  تلك   ، احضانك  بين  وحبا  عشقا  تذوب  كانت 
الكثير  فيها  قصة حب  بعد  تزوجت  حيث   ، الرحمن  عبد  وحبيبها  زوجها 
والكثير من المفارق والمعاناة ، وخاضوا معارك كثيرة حتى توجت  قصة 

حبهم بالزواج وانتصر الحب .
الكثير من  بها  ، حياة  البشر  أغلب  متقلبة ومتنوع مثل  فريدة حياة  عاشت 
الحب والسعادة والحزن بها الرخاء واأليام الصعاب بها الدموع والضحكات 
، القرب والبعد الحب والهجر ، وفي كل األحوال لن تتخيل فريدة أن تعيش 
دون وجود عبد الرحمن في حياتها ، كانت ال تتخيل أنها تستطيع  أن تعيش 
بدون أنفاسه أو أن يمر يوم بدون ان تراه ، حتى في عز الخصام كان من 
المستحيل أن يبيت خارج البيت ولو يوما ، نعم يتخاصمون وال يتحدثون 
يتخاصمون   ، واحدا  يوما  ولو  عينيها  عن  يغيب  ال  البيت  في  يظل  ولكن 

بدون هجران .
تمضي الحياة هكذا وتضحي وتتنازل فريدة عن حقوق كثيرة لها من أجل 

عينيه) عبد الرحمن ( ، من أجل رفيق العمر والقلب ، وعشق الروح .
حتى جاء منتصف العمر وشرد الحبيب وحدثت السقطة المميتة والتي كانت 
بمثابة طعنة غادرة بسكين بارد شق قلب فريدة ومزقه، وبعثر سنوات العمر 
والحب الجارف في مهب الريح ، وأشعل النيران في حب عاش سنوات، 

وسحق عبد الرحمن ذكريات عاشت فريدة تشيدها سنوات وسنوات، خان 
وغدر وباع حب اغلي من الحياة .

بالنسبة  الصغيرة  السقطة  هذه  ورغم  قبل  من  تبكى  لم  وكأنها  فريدة  بكت 
لسقطات أغلب الرجال في هذه المرحلة من العمر سن األربعين،  ورغم 
أن فعلته كانت مجرد إعجاب بفتاة تصغره بعشرين عاما ويزيد عمرها عن 
سن ابنه الكبير بعدة سنوات ، سقط عبد الرحمن في هذا المستنقع الذي يقع 

فيه أغلب الرجال ، وسرعان ما انكشف أمره  في أول الحكاية .
ووصلت فريدة الي كل خيوط الموضوع وفجرته، وكانت النهاية الحتمية 
بينهما ، والتي أصرت فريدة وقتها علي االنفصال وتوعدت له بارد أنواع 
وأوالدها  ببيتها  وتضحي  ستسحقه   وانها  يديها  علي  سيرتها  التي  االنتقام 
وال تتركه يذهب لواحدة غيرها ، وتوسل إليها أن تسامحه وال تتركه وانه 
نادم وانه ال يستطيع أن يعيش بدونها ، وبكي تحت قدميها ، وساق عليها 
بعض أصدقائه لكي تغفر له وتسامحه ، وأن ال تهدم بيتها وتصعب األمر 
علي أطفالها،  وظل عبد الرحمن يستجد فريدة ان تسامحه وتغفر له هذه 

الزلة األولى واألخيرة في حياتهما .
إليها  عودته  و  اإلعجاب  هذا  عن  تخليه  ورغم  والسنوات  األيام  ومرت 
سريعا نادما راكعا يقبل قدميها ويديها ندما وخجال ويستجدي  أن تسامحه، 
ولكنها لم تنس ولم تغفر أو تسامح بل تحول هذا الحب تدريجيا إلى جرح 
عميق مازال ينزف ومع مرور األيام تحول إلي كره وترصد وانتقام  كلما 

سنحت الفرصة لها.
صوت  مسامعها  إلى  أتى  ذكرياتها   في  غارقة  مسترخية  وهي  ليلة  ذات 

رائعة أم كلثوم .. أنت عمري  
رجعوني عنيك أليامي اللي راحوا علموني اندم علي الماضي وجراحه.

عاشت مع الكلمات وذابت مع النغمات 
وجنتيها  على  الدموع  انسابت  حتى 
وتذكرت رغم مرور السنين ، تذكرت 

هذا الموقف الذي تسبب في جرح عميق ال يندمل أبدا.
 و بعثت له برسالة مع أغنية أنت عمري  ، وهذا نص رسالة فريدة، لعبد 

الرحمن.
 ، بمشي عليه  اللي  التراب  تبوس  ، كنت  بحبك  إيه  كنت  أد  تعرف  لو  آه 
مكنتش عمرك غدرت أو خنت ، آه  لو تعرف أد إيه كنت روحي واكتر 
ديما  اتنين  احنا  ان  الدنيا حبيته وعمرى ما حسيت  ، واكتر حد في  شوية 
كنت بحس ان احنا روح واحده في جسدين ، وأن ليا حقوق كتير تغاضيت 

عنها علشان خاطر عيونك ،  بكل رضا وحب .
ضاعوا  اللي  الكتير  وسنيني  عمرى  رحلة   ، الرحلة  خسارة   ، ياخسارة   
ياخسارة فعال الن اللى بينكسر عمره ما يرجع زي االول ، الزم هيفضل 
شرخ كبير اووي جوانا يألمنا كلما تذكرنا ، خسارة انك تعيش بقية عمرك 
على الذكريات اللي فاتت وتعيش تتمني انك تنسى الذكريات دي ألنها اد 

ايه مؤلمة وموجعة .
متستغربش األغنية دي  فكرتني بحاجات كتير حلوة اوووي لدرجة متتعوضش 

، ومتتوصفش .
كلمات بسيطة أرسلتها فريدة لزوجها عبدالرحمن  ، وبللت دموعها األوراق 
واختلط الدمع باألحبار ،  والغناء باآلهات ، ودقات قلبها المجروح بالنغمات 
، وتشابهت  كلمات الرثاء والعتاب بكلمات الحب والشوق واالشتياق وانت 

عمرى ..
وكانت هذه حكاية غنوة . انت عمري قيثارة النغم أم كلثوم.

حكاية غنوة ... انت عمرى..

أبل تحذف سماعات Beats Pill Plus من متجرها

بقلم : سناء سراج



    متى بنيت قلعة صالح الدين
قلعة صالح الدين األيوبي ويطلق عليها قلعة الجبل ألنها 
توجد على أحد المرتفعات التي ترتبط بتالل المقطم وتتميز 
بإطاللة ساحرة على مدينة القاهرة بشكل كامل، تم بنائها 
عام 1184 م في عهد الملك الناصر صالح الدين التابع 
لألسرة األيوبية والذي حكم مصر في الفترة من 1169 

م حتى 1193 م .
فكرة إنشائها جاءت عندما الحظ صالح الدين عند حكمه 
المدن  تحميها مثل  قلعة  لديها  ليس  القاهرة  أن  لمصر 
الشام مثل مدينة  توجد في بالد  التي  الكبرى األخرى 
حلب ومدينة دمشق، والقاهرة مدينة عظيمة وكبيرة لذلك 
فهي بحاجة إلى قلعة عسكرية ضخمة فأمر الملك صالح 

الدين بإنشاء القلعة.
هل هناك فرق بين قلعة محمد علي وقلعة صالح الدين

فوقها  القلعة  لبناء  المقطم  تلة  اختيار  الدين  قرر صالح 
وذلك بعد أن قام بالتحقيق في العديد من المواقع المصرية 
المختلفة الختيار أنسب مكان لبناء القلعة وإختيار هذا المكان 
فوق تلة المقطم ألنه يطل على مدينة القاهرة بالكامل ألنها 
تكون في موقع عالي يكشف مدينة القاهرة بأكملها وهي 

ميزة قوية جدا في حالة الهجوم على أي عدو.
عندما تولى محمد علي باشا الحكم أقام العديد من الترميمات 
القلعة  داخل  له قصرا  األيوبي وبنى  الدين  لقلعة صالح 
الطرق  إلى مسجد محمد على والعديد من  باإلضافة 

والبوابات الهامة للقلعة.
الدين  القلعة في األصل هي قلعة صالح  وعلى هذا فإن 
أما محمد علي  إنشائها وتشيدها  فكرة  إليه  يرجع  والتي 

فقد قام بتطويرها وتكملة بنائها.
أهم ما يميز قلعة صالح الدين األيوبي

في  توجد  التي  المعالم  أهم  الدين من  قلعة صالح  تعتبر 
التي  القاهرة، كما تعتبر من أهم القالع العسكرية  مدينة 

بنيت في العصور الوسطى.
أمر صالح الدين ببناء أسوار القلعة وإنشاء بوابتين لهما 
باإلضافة إلى إنشاء أبراج نصف دائرية، ولم يكتمل بناء 
القلعة في عهد الملك صالح الدين وإنما أكمل بنائها في 
عهد ابنه الملك العادل الذي عمل على بناء أبراج خارجية 

حول األبراج الداخلية لزيادة حمايتها.
وأهم هذه األبراج هي: برج الرملة، برج اإلمام، برج الحداد.
باإلضافة إلى أبراج مربعة مثل: آل الطرفة، آل كركيالن.

والقلعة تعتبر بمثابة مدينة كبيرة تحاوطها أسوار وأبراج 
إلى جزأين جزء شمالي شرقي  عالية وضخمة ومقسمة 

جزء جنوبي غربي.
الجزء الشمالي الشرقي يحتوي على التحصينات العسكرية 
يبلغ طولها  منتظم  بشكل غير  في منطقة مستطيلة  وهو 
حوالي 560 م والعرض حوالي 317 م وتتميز جدرانها 
بنائها في  تم  والقوة واالرتباط مع بعضها ألنه  بالمتانة 

وقت واحد.
الشمالي  العسكري  القسم  الجنوبي من جدار  والجانب 
الشرقي برج دائري يعود تاريخه للعهد العثماني، وينتهي 

الجانب الجنوبي من الشرق ببرج دائري.
الجانب الشرقي يوجد به 4 أبراج دائرية وهم برج اإلمام 

وبرج الرملة، وآل مكواسير وبرج الحداد.
أما الجانب الشمالي يوجد به برجين كبيرين أحدهم يطلق 

عليه برج الصحراء.
تتميز القلعة بأسوارها السميكة التي تبلغ حوالي 3 أمتار 

ويتراوح ارتفاعها من 10 – 20 متر.
تحتوي األبراج على غرف مستطيلة يوجد داخل كل برج 
الغرف  وتتميز  الذراع،  يشبهان شكل  غرفتان جانبيتان 
بأنها على إستعداد حربي حيث يوجد بها فتحات مخصصة 

لرمي السهام.
ملكية  بمالمح  يحتفظ  بأنه  الغربي  الجنوبي  القسم  يتميز 
كبيرة ويعتبر مدينة مليئة بالقصور والمساجد وشارك في 
بنائه الكثير من الحكام بداية من عهد صالح الدين األيوبي 

حتى عهد محمد على العثماني.
الجزء  أقل مساحة من  الغربي  الجنوبي  الجزء  مساحة 
الشمالي الشرقي حيث يعتبر أكبر مسافة فيها تبلغ حوالي 
510 م وذلك من الشمال للجنوب والمساحة من الشرق 

للغرب تبلغ حوالي 270 م.
الملك الكامل بن العادل الذي حكم مصر هو أول من قام 
م   1208 في عام  القلعة وذلك  إلى  الحكم واإلدارة  بنقل 

7 قرون  وظلت قلعة صالح الدين مقر للحكومة حوالي 
إلى  بنقل اإلدارة  قام  الذي  الخديوي إسماعيل  حتى عهد 

قصر عابدين في حكمة عام 1874م.
ويرجع أسلوب بناء القلعة إلى األسلوب الذي يتم إستخدامه 
في بناء أسوار القاهرة الفاطمية والتي تتميز باهتمامها في 
محاذاة الحجر، باإلضافة إلى اإلهتمام بالصقور المتشابكة 

في باب المدرج والشرفات الموجودة في برج الحداد.
كما تظهر عناصر معمارية جديدة داخل قلعة صالح الدين 
مثل األبراج الدائرية، ويوجد تشابه أيضا بين المكونات 
المعمارية التي توجد في قلعة صالح الدين وبين القالع 

التي توجد في األردن.
دور القلعة التاريخي في مصر

في مراحل  المصرية  السياسة  في  كبير  للقلعة دور  كان 
التاريخ المختلفة حيث دافعت القلعة عن مصر ضد العديد 
من الهجمات المختلفة العنيفة، وشهدت قلعة صالح الدين 
العديد من األحداث التاريخية على مر العديد من القرون 
للحكم في عهد  المختلفة على مصر حيث كانت مقرا 

والمماليك. األيوبيين 
الهامة مثل مسجد  المعالم  العديد من  القلعة على  تحتوي 
محمد علي والذي يعتبر مثال رائع للعمارة العثمانية التي 
كانت توجد في مصر باإلضافة إلى مسجد الناصر محمد 

ومسجد سليمان باشا.
وتعتبر قلعة صالح الدين األيوبي من أهم المواقع التاريخية 
القلعة  القاهرة وجدير بالذكر معرفة أن  شهرة في مدينة 
تستضيف أربعة متاحف أثرية رائعة ومثيرة لإلهتمام وهم :

– المتحف العسكري.
– متحف العربات الملكية.

– متحف الشرطة.
– متحف قصر الجوهرة.

تعطي القلعة إطالالت ساحرة على مدينة القاهرة بالكامل 
وذلك نظرا ألنها تقع على قمة منحدر مرتفع.

قام صالح الدين بحفر بئر داخل القلعة لكي يستخدمه الجنود 
البئر من أصعب  التعرض لحصار وكان هذا  في حالة 
اإلنشاءات التي كان عليهم إنجازها في القرن 12 حيث 
كان يصل عمق البئر إلى حوالي 90 متر وهو ما يجعلة 
أعجوبة رائعة وحقيقية محفورة في صخور جبل المقطم.
بسبب موقعها  القالع في مصر  أرقى  القلعة من  تعتبر 
اإلستراتيجي والتي تعطي إطاللة رائعة على المدينة بالكامل.
كما تعتبر قلعة صالح الدين موقع جيد للتراجع في حالة 

تم اإلستيالء على مدينة القاهرة.
كان للقلعة دور كبير في األحداث التاريخية التي شهدتها 
مصر بعدها كان للقلعة دور هام في الدفاع عن القاهرة أثناء 
الغزو الفرنسي بقيادة نابليون 1798 م حيث دافعت القلعة 
بصرامة حتى استطاع الفرنسيون اقتحام جدران القلعة.

المماليك في قصر  يقضي على  أن  استطاع محمد على 
الجوهرة الذي يقع داخل قلعة صالح الدين حيث دعا محمد 
التي  المذبحة  في  بوحشية  المماليك وقضى عليهم  علي 
سميت بمذبحة القلعة وعلى غرار ذلك استطاعت مصر 
أن تنفصل عن حكم العثمانيين وأصبحت مستقلة بذاتها.

بوابات قلعة صالح الدين
بوابة المقطم

برج مراقبة  قريبه من  إنشائها  تم  بذلك ألنه  تسميتها  تم 
المقطم، وتم بناء هذه البوابة في عهد العثمانيين، ويطلق 
عليها اآلن اسم بوابة صالح سالم نسبة السم الشارع الذي 
تقع عليه وتحتوي جدران البوابة على العديد من الشرفات.

الحديدية البوابة 
بناها محمد علي لكي تكون البوابة الرئيسية ألنها تسمح 
بمرور العديد من المعدات الحربية والمدافع داخل القلعة، 
بباقي  الحديدية  البوابة  أقام محمد علي طريق يربط  كما 

القاهرة وسمي بشارع باب الحديد.
تتميز البوابة بأن لها واجهتين رئيسيتين والواجهة الشمالية 
فيهم تطل على شارع باب الحديد الذي يقع قريبا من دار 
المحفوظات وتحتوي على العديد من العناصر المعمارية 

الهامة مثل اللوحة التذكارية.
البوابة الوسطى

المبنيين  بين  تقع وسط  كانت  بذلك ألنها  تسميتها  تم 
والسلطان  السلطان قالوون  يتبعوا  الذين  االداريين 
بوابة  البوابتين  بين  الوسط  في  تقع  أنها  كما  الغوري، 

الحديدية. والبوابة  المقطم 

السياحة العالمية

اعداد : مايك انجلو

     Vendredi 14 janvier 2022
الجمعة 14 يناير 2022
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 Les proverbes en français et arabe

أمم إفريقيا.. سلبية مسحة منتخب مصر قبل 
مواجهة غينيا بيساو

   أدى المنتخب الوطني تدريبه أمس في الخامسة مساء 
بتوقيت الكاميرون )السادسة في القاهرة( على ملعب 
سيناج المخصص للتدريبات بمدينة جاروا الكاميرونية 
استعداًدا للقاء غينيا بيساو، يوم السبت المقبل ضمن 

الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة.
وكانت بعثة المنتخب الوطني قد أجرت المسحة الطبية 
للمباراة المقبلة بمعرفة اللجنة المنظمة للبطولة، فيما 

جاءت نتائجها سلبية لجميع أعضاء البعثة.
ويجري جمال عالم رئيس االتحاد المصري لكرة 

القدم رئيس البعثة، مسحته التالية يوم السبت المقبل.
ويعقد غًدا في 1.45 )بتوقيت الكاميرون( المؤتمر 
الصحفي الخاص بتقديم مباراة غينيا بيساو بحضور 
كارلوس كيروش وعمرو السولية، فيما يؤدي الفريق 
تدريبه الختامي للمباراة غًدا على ملعب التدريبات نفسه 

في الخامسة مساء )بتوقيت الكاميرون(.
كما سيتم عودة أكرم توفيق إلى القاهرة على طائرة 
المشجعين يوم السبت القادم بعد إصابته وعدم تمكنه 

من استكمال البطولة.

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

الكاميرون تتأهل لثمن نهائي كأس األمم اإلفريقية 
على حساب إثيوبيا

   حقق منتخب الكاميرون فوزا كاسحا 4 / 1 على 
منتخب إثيوبيا- أمس الخميس- في الجولة الثانية 
لمباريات المجموعة األولى بالمسابقة القارية، وبذلك 
يكون الكاميرون أول المتأهلين لدور الـ16 ببطولة 
كأس األمم األفريقية لكرة القدم في نسختها الـ33.
المجموعة  الكاميرون بصدارة  وانفرد منتخب 
برصيد 6 نقاط، محققا العالمة الكاملة حتى اآلن، 
بعدما تغلب 2 / 1 على بوركينا فاسو في المباراة 
الماضي- فيما  للبطولة- يوم األحد  االفتتاحية 
الترتيب بال رصيد  إثيوبيا في ذيل  بقي منتخب 
أمام كاب   1  / النقاط، عقب خسارته صفر  من 
فيردي، صاحب المركز الثاني حاليا بثالث نقاط، 

في الجولة األولى.
وبذلك، ضمن منتخب الكاميرون تأهله لألدوار 
اإلقصائية للمسابقة، التي توج بها 5 مرات، بصرف 

النظر عن نتائج اللقاءات األخرى بالمجموعة.
وفي حال تساوي منتخب الكاميرون مع بوركينا 
فاسو وكاب فيردي في رصيد 6 نقاط لكل منهم 
بنهاية لقاءات المجموعة، سوف تحتكم المنتخبات 

الثالثة لفارق المواجهات المباشرة فيما بينها لتحديد 
المراكز، والتي ربما – وهو احتمال ضعيف للغاية 
– تدفع بالمنتخب الكاميروني للتراجع للمركز الثالث، 
حيث سيكون حينها ضمن الصاعدين أيضا ضمن 
أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في 

المجموعات الست بالدور األول.
وبادر منتخب إثيوبيا بتسجيل هدف مبكر ومباغت 
عن طريق داوار هوتيسا في الدقيقة الرابعة، قبل 
أن يكشر منتخب )األسود غير المروضة( عن 
أنيابه، ويرد بأربعة أهداف حملت توقيع كارل توكو 
إيكامبي في الدقيقتين الثامنة و68 وفانسون أبوبكار 
في الدقيقتين 53 و55، وكان من الممكن أن تزداد 
غلة الكاميرون التهديفية في اللقاء لوال سوء الحظ 
الذي الزم العبيه بعدما تصدت العارضة ألكثر 

من تصويبة على المرمى اإلثيوبي.
ورفع أبوبكار رصيده التهديفي في البطولة إلى 4 
أهداف، بعدما سبق له تسجيل هدفين من ركلتي 
جزاء أمام بوركينا فاسو، ليتربع منفردا على صدارة 

ترتيب هدافي البطولة.

األهلي يتعادل مع الجونة بدون أهداف في المجموعة 
الثانية بكأس رابطة األندية

اإلسماعيلي والمقاولون يهزمان سموحة والبنك 
األهلي في كأس الرابطة
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- الثالثة تابتة
Jamais deux sans trois 

- كل تأخيرة وفيها خيرة
  Vaut mieux tard que jamais

    تعادل فريق النادي األهلي مع ضيفه الجونة 
بدون أهداف في اللقاء الذي جمعهما، عصر أمس 
الخميس، على ملعب “األهلي وي السالم”، ضمن 
منافسات الجولة األولى من المجموعة الثانية لبطولة 

كأس رابطة األندية المحترفة في نسختها األولى.
التعادل منح الفريقين نقطة وحيدة في بداية مشوارهما 
بكأس الرابطة، في انتظار نتائج باقي مباريات المجموعة 
الثانية، حيث يلتقي سموحة مع اإلسماعيلي، والمقولون 

العرب مع البنك األهلي في وقت الحق الخميس.
وشارك بيتسو موسيماني المدير الفني لألهلي، بتشكيل 
مكون من مجموعة من الالعبين الشباب والبدالء، 
لتعويض غياب الالعبين الدوليين والالعبين المصابين، 
حيث بدأ األهلي اللقاء بتشيل مكون من “مصطفى 
شوبير ومحمود وحيد ومحمد مغربي ومحمد هاني 
وكريم فؤاد وعبد الرحمن مانو ومحمد نصير وزياد 

طارق ومحمد محمود وصالح محسن وحسام حسن”.
أما الجونة، فاعتمد مدربه رضا شحاتة على التشكيل 
األساسي للفريق، وبدأ اللقاء بتشكيل مكون من، “عماد 
السيد وعمرو طارق ومحمد نجيب ومحمود الجزار 
وعمرو سعداوي وعمرو بركات ونور السيد وأحمد 
صافي وكريم طارق وخالد قمر وإسالم محارب”.

وسيطر الجونة على منطقة وسط الملعب معظم فترات 
المباراة، ولكن فشل في زيارة شباك شباب األهلي، 
المرمى مصطفى  الدفاع حارس  تألق خط  بفضل 
أكثر من  فيما برز ضمن صفوف األهلي  شوبير، 

العب أبرزهم زياد طارق ومحمد مغربي.
الرابطة، سيلتقي األهلي  الثانية لكأس  الجولة  وفي 
المقبل، كما سيعب  مع اإلسماعيلي، يوم اإلثنين 
في اليوم ذاته الجونة مع المقاولون العرب، والبنك 

األهلي مع سموحة.

    فاز اإلسماعيلي 
والمقاولون العرب 
سموحة  على 
األهلي  والبنك 
بالنتيجة ذاتها بهدف 
ضمن  رد  دون 
كأس  منافسات 
الرابطة لحساب 
المجموعة الثانية.

سجل هدف المباراة 
الوحيد عبد الرحمن 
مجدي في الدقيقة 

الثالثة من عمر اللقاء.
جاء الهدف بعد عرضية من الناحية اليمنى وصلت 
إلى محمد الشامي الذي مرر الكرة لعبد الرحمن 
مجدي الذي أطلق تسديدة بباطن القدم سكنت أقصى 

الزاوية اليسرى لمرمى الهاني سليمان.
ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص الخطيرة إذ 
أن العبي الفريقين اعتمدا على التسديد من خارج 
منطقة الجزاء وإما شتتها الدفاع أو ذهبت التصويبات 

لخارج الملعب.
وفي ملعب المقاولون العرب فاز أصحاب األرض 

على البنك األهلي بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد محمد طلعت في الدقيقة 
13 من عمر اللقاء.

وبذلك يتصدر اإلسماعيلي والمقاولون المجموعة 
الثانية بثالث نقاط لكل منهما، يليهما األهلي والجونة 

بنقطة لكل منهما بعد تعادلهما سلبيا.
ولم يحصد سموحة والبنك األهلي أي نقطة ليحتال 

المركزين الخامس والسادس.
وفي الجولة الثانية سيواجه البنك األهلي منافسه 

سموحة، ويلتقي المقاولون مع الجونة.
فيما يحل اإلسماعيلي ضيفا على األهلي في ملعب 

برج العرب.



س:  القارئ ألعمالك اإلبداعية يدرك من الوهلة 
البسطاء  بحياة  لديك ولعا مدهشا  ان  األولى 
والمهمشين فما هو السبب في هذا الولع وسر 

هذا االهتمام ؟ 
ج: لقد جاء هذا االهتمام والولع منذ طفولتي فقد 
كنت أرى هؤالء الناس من حولي وكان بالنسبة 
عالم غريب انا لست منه وكنت اضع نفسي دائما 
مكانهم رغم سني الصغيرة واراقب كل شيء 
بدقة حياتهم ملبسهم طعامهم بيوتهم اشاؤهم وكنت 
احزن كثيرا  وأيضا استطيع  ان انوه ان المي 
وابي كان لهم دورا كبيرا في تفتح عيني عليهم 
فأمي كانت ترسل بي بصحون مملؤه بالطعام الى 
الفقراء  من اهل الحي وكان ابي يعطيني نقودا 
أخر كل شهر ألعطيهم ألحد البيوت  كمساعدة 
لهم هناك عرفت معنى الحياة البسيطة والناس 
المهمشة والغير قادرة على ان تحيا حياة كريمة 
ابي وامي كانوا يتصرفون قاصدون عمل  الخير 
ولم يدركوا  أنهم ارسوا بأعماقي أشياء كبيرة 
حملتها من طفولتي الى االن  وكتبتها وعبرت 
عنها  بكل اعمالي  األدبية فانا الزلت اذكر تماما  
الوان األبواب التي كنت اطرقها ألمدهم بأطباق 
السابعة من عمري  اتجاوز  لم  الطعام وكنت 
كنت اركن الطبق جانبا ألتمكن من دق الباب 
او اضع حجرا القف عليه واتمكن من الضغط 
على جرس الباب او الساقط ألدقه والزلت اشعر 
بحرارة الطبق في ايدي والزلت اذكر البسمة 
التي كانت ترتسم على وجوه من امدهم ببعض 
النقود اخر كل شهر  اذكر ذات مرة دخلت منزل 
احدهم فقد كان  رب االسرة مريضا وادخلتني 
زوجته إليه يومها رأيت المعنى الحقيقي  للفقر 
ربما او األكيد ان كل هذه المشاهد رسخت في 
اعماقي وبقيت ابحث عنها في وجداني في كل 
زمان ومكان وبعد طفولتي كنت كبرت قليال 
كان والدي يرسل بي الى منزل جدي وارضه 
الزراعية  في منطقة سياحية تابعة لدمشق بعد 
ان تغلق المدارس أبوابها ألقضي شهرين عنده 
وعند  عمتي رحمها هللا كنت أرى حياة الفالحين 
البسطاء التي التختلف كثيرا عن من هم في الحي 

الذي شهد والدتي .
س:  ماذا عن نشأتك االجتماعية ومصادر تكوينك 

المعرفي وبمن تأثرت من الكتاب ؟ 
ج:  لقد ولدت و نشأت بحي جميل جدا من احياء 
دمشق وقد لعب دورا مهما في مخيلتي ببيوته 
وناسه والبائعين والمحالت وأصحاب المهن الحرة 
كل شيء كان في ذلك الحي كما كان يقطن فيه 

األغنياء والفقراء جنبا الى جنب وقد كان والدي 
رحمه هللا ميسور الحال ووفر لنا حياة كريمة جدا 
كما انه كان يخصص لي مصروفا ايضافيا لكي 
اشتري الكتب والمجالت من ذات الحي نفسه 
وكان يشجعني على القراءة  وقد اطلعت على 

تصدر المجالت كمجلة أسامة التي التزال 
إلى اآلن 

بأعداد  واحتفظ 
الكتب كثيرة  ثم  ومن  تانتان  ومجلة  منها 

والروايات وكنت اقرأ رغم صغر سني لروائيين 
الكثير من االدب المترجم الروسي واالمريكي 
واالنجليزي والصيني اما الكتاب العرب قرات 
لهم وانا في 25 من عمري ومابعدها قرأت الكثير 
للكاتب المصري عبد الحميد جودة السحار الذي 
شغفت بكتاباته  ومن ثم نجيب محفوظ وحنا مينه 
ويوسف السباعي ويوسف ادريس وكثيرون كما 
كنت اتابع مجلة حواء  المصرية وكنت اقرأ لسعاد 
حلمي اتابعها واقرأ لها واخر ساعة والكواكب  
ومجلة الهالل وااللغاز لمحمود سالم الذي كانت 
تصلنا الى دمشق بشكل مستمر وكنت شغوفة بها 
والزلت احتفظ باألعداد كاملة واشتري منها كلما 
زرت القاهرة وهناك كتاب كثيرون قرأت لهم 
وكاتبات مصريات أيضا كما كنت اتابع بشغف 
مجلة المختار  . ال استطيع القول انني تأثرت 
بأحد بل كنت مطلعة على كتابات كثيرة متنوعه 
لكن استطيع بل أؤكد ان شيخ الرواية السورية 
حنا مينه وجهني لكتابة الرواية والتركيز عليها 
القصيرة  القصص  مابين  كتاباتي  تنوع  رغم 
الخليجي  والشعر والتاريخ والدراما والتراث 

ودمجه في الرواية .
س: ماذا عن الجوائز في مسيرتك اإلبداعية 

وماهي اهم الجوائز التي فزت بها ؟
حصلت على جائزة دولية واحدة هي جائزة عوشة 
بنت حسين الثقافي من  امارة دبي عن عملي 
الروائي األول امومة وغربة كرمتني بهذه الجائزة 
الدكتورة موزة غباش ولكن احب ان انوه انني 

مقصرة في مشاركاتي 
لنيل الجوائز 

إنني ألسباب كثيرة من  هذه األسباب هو 
اكتب الرواية وتأخذ مني وقتا ومجهودا يستمر 
لسنوات ويضيع علي وقت التقديم واحيانا كثيرة 
هم يضعون شروطا التناسبني مثال  أن ال تكون 
منشورة او يحددون الوقت او سنة اإلصدار او 
الفئة العمرية وهكذا لهذا ال اتابع وال اقدم على 
جوائز اال نادرا اذا صادف ان عملي الروائي 
حديث ولم يقدم لجائزة أخرى وهكذا فوجدت ان 
هذه الشروط ال استطيع اللحاق بها كما حصلت 
على الوسام الذهبي من نادي تراث االمارات 
كثيرة  فهي  التكريمات  ناحية  اما من  مؤخرا 
ومهمة فقد كرمت مرتين من قبل الشيخ هزاع 
بن حمدان بن زايد آل نهيان مؤسسة دار زايد 
العليا لألعمال اإلنسانية مطبعة المكفوفين الن 
اغلب اعمالي اسلمها للمطبعة عندهم واحرص 
ان اقدم كل مؤلف جديد ان يطبع لهؤالء الفئة 

من أصحاب الهمم 
س:  ماذا عن متابعة الحركة النقدية إلبداعاتك؟ 
وماهي رؤيتك ككاتبة لدور النقاد العرب في متابعة 

اإلصدارات األدبية والكتابة عنها ؟ 
نقاد كثيرون في  ج:  في فترة ما  كان هناك 
التسعينيات وبداية االلفين يتابعون كل نتاجنا االدبي  
ثم خفت  تلك الحركة التي كنا  ننتظرها  من ناقد 

متخصص  ليصول ويجول في نتاجنا االدبيلقد 
اصبح النقاد قليلون جدا في الوطن العربي وليس 
في االمارات فقط  عن نفسي كان هناك  فعال 
من يتابع اعمالي ويكتب عنها كنقد او يكتبون 
بزاوية  أخيرة من الصحيفة عن اعمالي  دون 
ان يكون بيننا معرفة ما  ومع ندرة وجود النقاد 
أصبحت اعمالي تطلب للترجمة وليس 
للنقد ومنها زمن الصبر الذي ترجم الى 
3 لغات  اإلنجليزية وبرايل بعد ان صدر 
بالعربية واالن ترجم الى اللغة  الرابعة 
وهي االسبانية وسوف يرى النور قريبا  . 
المحترفين  النقاد  احترم جدا  ككاتبة  انا 
كبيرة  بحالة شغف  واكون  المنصفين 
بناء  يكون  دائما  نقدهم ألنه   ألسمع  
واستمتع جدا وهم يتحدثون عن افكاري 
كيف صغتها وكيف جعلت منها رواية 
او قصة والنقاد لهم دور كبير ومهم 
في متابعتنا وال غنى لنا عنهم وارى 
ان على المؤسسات الصحفية تعيين 
متخصصين بالنقد لمتابعة كل ما يصدر 

لنا ككتاب ومبدعين .
س: ماذا عن المناخ الثقافي العام بدولة المهجر 
االمارات العربية المتحدة والمناخ الثقافي بوطنك 
الفن واالبداع  االم من ناحية توافر مقومات 

ومتطلبات العملية اإلبداعية ؟ 
ج:  في اإلمارات هناك كتاب وكاتبات وشاعرات 
وكتاب قصة قصيرة وروائيين وروائيات كلهم 
ممتازين انا اتابعهم بشكل او باخر واسمح لي 
ان أوجه لهن او لهم كلمة بان ال يبتعدوا عن 
الكتابة مهما كانت الظروف واعتب جدا على 
من يكون لها قلم جميل وتبتعد عن الساحة  سواء 
كانت شاعرة  او كاتبة قصة قصيرة او روائية 
اما بالنسبة لسوريا تبقى أيضا لها مساحة كبيرة 
في التواجد بكتابها وكاتباتها لكنني لألسف غير 
متابعة لهن بشكل كبير او لهم بحكم تواجدي في 

االمارات لما يزيد عن أربعة عقود . 
س: في عصر الميديا ومواقع التواصل العابر 
للقارات هل مازلت تراهنين على الكتاب الورقي 
كوعاء ناقل للفكر واداة وسيطة تقليدية للمعرفة ؟ 
ج: نعم مازلت اراهن البديل ابدا عن الكتاب 
الورقي فهو الوحيد الذي ان امسكناه نشعر بدفء 
خاص وحنين كبير في طياته فالكتاب ليس فقط 
ناقل للفكرة واداة بل هو المشاعر الجميلة نفسها 
التي نحملها معنا عبر القارات وانا ممكن يقطني 
الكتب القديمة  واشحنها معي دائما  وادفع وزن 

زيادة كما حصل معي في سفرتي األخيرة ملئت 
حقيبتين كبيرتين وعدت بهم الى االمارات   .

س: على هامش زيارتك للقاهرة ماذا عن انطباعاتك 
عنها كحاضرة قديمة للثقافة والفنون وهل اليزال 

دورها الرائد قائما أم تراجع ألسباب ما؟ 
ج: مصر أم الدنيا وستبقى ام الدنيا  وحاضرة 
في فنها وثقافتها مهما مر عليها من صعوبات انا 
زرت القاهرة 5 او 6 مرات كان أولها عام 2004 
احببتها حبا كبيرا واحببت ناسها في بساطتهم 
وحب المساعدة ولهفتهم المميزة  وحبهم للضيف 
واستيعابهم لنا،يحتوون كل زائر بضحكة ببسمة 
بترحاب ،تصحبه حرارة كبيرة لديهم شغف كبير 
ليقدموا لنا كل المساعدة مصر هي ام الفن والثقافة 
وتستحق هذا بجدارة  وستبقى طالما االهرامات 
واقفة شامخة  لقد زرت اسوان واالقصر في 2018 
وهناك رأيت عظمة مصر والنيل العظيم رايته 
من منبعه  دعني أقول لك شيئا اخر  في احدى 
سفراتي دخلت مقهى صدفة الحتسي فنجان من 
الشاي )الكشري(  كان يجلس فيه كل الجنسيات 
العربية تقريبا  والكل منسجم ويتحدثون تارة بلهجاتهم 
وتاره أخرى باللهجة المصرية تركت فنجان الشاي 
من يدي واخذت اراقب الجميع واستمع لهم قلت 

صحيح وهللا يا مصر انك أم الدنيا .
س: ككاتبة كبيرة ومتحققة بماذا تنصحين شباب 
االدباء خاصة هؤالء الذين يخطون خطواتهم 

األولى على طريق االبداع الوعر ؟ 
ج: هو طريق متعب ووعر هذا صحيح انصح 
الموهوبين  باالستمرار في القراءة أوال القراءة 
الكثيفة والمتنوعة بكل المجاالت ومن ثم الكتابة 
باستمرار وال يتوقفون ابدا حتى لو لم ينشروا وان 
يحتفظوا بكل ما يكتبونه في االدراج ال لكي تبقى 
فيها بل ليعودوا اليها بعد سنوات سوف يجددون 
منها او سيرون ماذا كتبوا من سنتين او ثالثة 
سيكتشفون تطور أفكارهم وقلمهم  مع تقدم العمر 
ومع الممارسة الدائمة في الكتابة كما انصحهم 
بعدم التردد في اطالع من سبقوهم في الكتابة 
من باب المشورة الن من سبقهم هم فقط الذين 
يميزون موهبتهم كما انصحهم بعدم الخوف لقد 
قابلت ذات مرة كاتبة سورية تكبرني عمرا و 
كنت في بداياتي في الكتابة  وهي كانت قد كتبت 
بعض القصص وأخفتها استيحاءا وخجال  وخوفا  
وقد قرات لها واحدة اذكر كان اسم القصة شجرة 
البرتقال وكانت رائعة كم  البرتقال او حدائق 
حزنت على هذه الموهبة التي لم تجد من يشجعها 
فدفنتها في ادراج مكتبها ولم يقرأها احد غيري . 

       من األكيد أن الكتابة للطفل، تختلف عن الكتابة 
الذي  النص  للراشد، وال شك أن أصعب نص، هو ذلك 
يُوّجُه إلى القارئ الصغير، ألنه يحتاج إلى معرفة دقيقة 
والمجتمع  العالم،  إلى  وينظر  يفكر  وكيف  الطفل  بعقل 
القارئ يبدأ من الّصغر، وهذا يعني أن المجتمعات التي 
بالكتابة  اهتماماً  القراءة، تعرف أيضاً  إقبااًل على  تعرف 
الموّجهة لألطفال، وإذا كان العالم العربي يعاني من فتور 
الكتب وخاصة مع  اإلقبال على  القراءة وتراجع في  في 
انتشار الهواتف الذكية التي أصبحت في يد األطفال، ولم 
يعد للكتاب مجال للتداول في مجتمع الصغار، وألنَّ هذا 
األدباء  فقد حاول كثير من  إقرأ،  أمة  الوضع ال يشّرف 

العرب كتابة أعمال إبداعية من أجل الطفل، ومن 
هؤالء الكتاب العرب نستحضر بعض الرواد 
ومنهم الدكتور جمال بوطيب واألستاذالعربي 

بنجلون والكاتب زهير قاسمي، وغيرهم ممن 
نبغوا في الكتابة للطفل أو أدب الطفل، وسوف 

األمر  ويتعلق  أمجد،  للعم  المقال  هذا  أخصص 
بالكاتب المغربي أمجد مجدوب رشيد.

أصدر الكاتب المغربي أمجد مجدوب رشيد مجموعة 
بثالثة  األمر  ويتعلق  للطفل،  الموجهة  الكتب  من 

والذي  وثمار«،  وأزهار  كتب قصصية: »أشجار 
45 صفحة...  إلى  على5 قصص، ووصل  يشتمل 

وكتاب»قصة الِمطحنة وقصص أخرى«، والذي يضم 6 
قصص، وهو55 صفحة، وكتاب »الهدايا الغالية«، والذي 
يحتوي على 8 قصص، ووصل إلى 72صفحة. أما كتاب 
الـأناشيد » أنشودتي « فيضم10 من النصوص الشعرية 

ذات الطابع القصصي الماتع،وبلغ 47 صفحة.
والكتب جميعها من الحجم المتوسط،وتجدر اإلشارة إلى كون 
الكاتب أمجد مجدوب رشيد سبق أن أصدرت له دار النشر 
مقارباتللصناعات الثقافية، سلسلة قصصية لألطفال مكونة 
من 12 كتابا تحت عنوان:»سلسلة حور نور « سنة 2018، 
كما صدرت له:»سلسلة أمجد القصصية الجديدة«، وهي 6 
قصص/كتب،عناوينها كاآلتي: الراعي والشجرة.  وفكرة 
عجيبة. وأسماء والموزة.  وحلم. والوطن. ثم القطة والبطة.

وسبق أن أصدر أيضاً العم أمجد نصوصاً أخرى لألطفال، 
ه  ويتعلق األمر بكتاب:الوردة والقمر، وهو كتاب مفرد موجَّ
لليافعين، له طبيعة توجيهية، روحية ودينية، ُطِبع مرتين، 
مرة بدعم من جمعية آباء وأولياء وأمهات ثانوية ابن بطوطة 
اإلعدادية، بفاس، ودعم من مطبعة بالل بمدينة فاس، سنة 
الفنان  الثانية بغالف جديد رسم لوحته  2018، والطبعة 

يوسف مجدي، سنة 2020. 
   ثم كتاب آخر يحمل عنوان: حبيبة والطائر الجميل، وهو 
كتاب يضم 5 قصص، صدر عن دار “مقاربات للصناعات 
الثقافية” التي يرأسها األكاديمي والمبدع المغربي الدكتور 
سنة  وملّونة،  محدودة،  أولى  طبعة  في  بوطيب،  جمال 
ثانية  أعيد طبعها طبعة  تكلفتها،  ولكن الرتفاع   ،2018
دون ألوان، في السنة نفسها. وهذه القصص هي: حبيبة 
نهار،  تفوز، وحكاية  أن  تريد  الجميل. وحسناء  والطائر 

وحكيم والشمس، وحاسوب جديد. 
وقد سبق للكاتب أمجد مجدوب رشيد أن كتب في مجال 

األمر  ويتعلق  الدراسي،  ودعم مسارهم  األطفال،  تعليم 
وهي  األولي،  التعليم  لمرحلة  الجميلة:  بكتاب: حروفي 
قصص مبّسطة تعليمية تهدف إلى تمكين الطفل من تعلم 
الحرف، أو االستئناس به، في قالب قصصي، مع تنويع 

أشكال العرض. 
ثم كتاب سلسة المزهر، وقد 
جاء في ثالثة كتب لدعم تعليم 
اللغة العربية موجه لتالميذ 
الطور اإلعدادي، واسم هذا 

الكتاب بالكامل: 

“المزهر في 
واإلنشاء  اللغوي،  الدرس 

للقراءة  مداخل  مع  والتعبير، 
المنهجية”. وقد كتب مقدمته الدكتور المرحوم سعيد 

الشقروني، وأصدرته الدار العالمية للكتاب ومؤسسة مغرب 
الكتاب بالدار البيضاء، في طبعة أنيقة، سنة 2019، وكل 
كتاب يضم جزءين: واحد لإلنشاء والتعبير )أوراقه خضراء(، 
والثاني للدرس اللغوي )أوراقه برتقالية(، ويعّد هذا الكتاب 
حصيلة جهد تربوي وممارسة صفية داخل القسم، فاألستاذ 
أمجد مجدوب رشيد أستاذ اللغة العربيةألكثر من عقدين من 
الزمان،وقد سبق تكليفهباإلرشاد التربوي وتنظيم األنشطة 
الثقافية، وهو أيضاًروائي، وشاعر،وناقد، وباحث أكاديمي 

يتابع دراسته العلياً بإعداد أطروحة لنيل الدكتوراه.
وقد خبر مستوى التالميذ وصعوبات التعلم لديهم، من خالل 
مساره وتجربته الواسعة، مما أّهله إلنجاز هذا العمل الذي 

يمكن استعراض أهم ما يتميّز به من خالل اآلتي:
أوال: كتاب بُِني منهجيا من منطلق بيداغوجية التعلم الذاتي. 
ثانيا: تمَّ توظيف مفاهيم الذكاءات المتعددة، خصوصا الذكاء 

البصري، ومعطيات البيداغوجيا الفارقية. 
من  فتتكون  العمل  هذا  أطرت  التي  المنهجية  أماالخلفية 

اثنتي عشرة نقطة:
1 – تعدد المداخل لتحقيق الفهم.

2 – القصد إلى المسألة والهدف دون إضاعة الجهد. 
3 – اإلكثار من النصوص القرائية الداعمة، والتطبيقية.
بة داخل القسم.  4 – توظيف عدد من النصوص المجرَّ

5 – ربط المتعلم بحياته االجتماعية الفعلية. 
6 – إدماجه في حياته الثقافية ومظاهرها.

7 – إعداده لتقبّل مستجدات الطور الثانوي.
8 – توظيف الخطاطات غير المسبوقة. 

9 – تنويع عدد من التمارين التطبيقية والنماذج اإلعرابية.

10 – تعريف المتعلم بشخصيات، وكتب، وأحداث هامة. 
التلميذ  تمهيدية، إلعداد  ومداخل  11 – وضع فصول، 

الستقبال المهارات القادمة.
12 – خلق الدافعية عند المتعلم، إلشراكه في بناء الدرس.  
وقفة مع كتاب »أشجار وأزهار وثمار«: ويضم القصص 

التالية:
1 –حلم زهرة.   2 – نخلة تحكي سيرتها.

3 – كرمة العنب.  4 – الكرز والتوت.
5 – كنز الغابة. 

تجمع هذه القصص بين عناصر منظومة من 
القيم، متنوعة المشارب، فيها القيم المعرفية، 
وقيم الصبر والمصابرة، وقيم التواضع، وقيم 

المحافظة على البيئة.
تعّود الكاتب على دمج معطيات متعددة، يرى 
أنها تحقق نجاح القصة، فالقصة الواحدة 

عنده تتكون من خمسة عناصر:
العنصر األول: الفكرة والقيمة المستهدفة. 
العنصر الثاني: قليل من الخيال، بقدر 

مضبوط.
العنصر الثالث: الشرح اللغوي السياقي. 
مثال: “كانت رشيدة تسقي الكرمة، وترعاها، 
وتظل ترنو )تنظر( إلى أغصانها طويال.” 

)ص. 16 من قصة “كرمة العنب”.(
العنصر الرابع: إدراج مقطع شعري، في 

خ قيمة في حلة شعرية ُمَمْوَسقة. مثال الغالب، يثَبِّت،  ويرّسِ
من قصة “حلم زهرة”: 

“كادت شقيقة النعمان أن تستمع لغناء العمال في الورشة: 
م وقتك//  نّظِ قلبك//  ف  نّظِ ثوبك//  ف  نّظِ ْف جسمك//  نّظِ
بسم  قل  ربَّك//  واذكر  باليمنى//  ُكْل  واخِفْض صوتك// 

هللا// قل بالحسنى// حاِوْر خصمك//”.
وقفة مع كتاب “قصة الِمطحنة، وقصص أخرى”: ويضم 

6 قصص:
1 – قصة الِمطحنة. 2 – قصة الفأس. 3 – قصة المنشار.

4 – حكايات المقص. 5 – قصة القارورة. 
6 – قصة الِمطرقة. 

وهذا الكتاب القصصي استهدف رفع معرفة الطفل بعدد 
من األدوات التي نستعملها في حياتنا اليومية، كالِمطحنة، 
مثال، ال يخلو منها منزل. فإن لم تكن للبن، والتوابل، فهي 
يُستخدم لصنع بعض  ما  للعصائر، والمشروبات. ومنها 
األرغفة، وغيرها. كما ال يخلو منزل من منشار، ومقص، 
ومطرقة،وقوارير. وقد ُكِتبت هذه القصص بمراعاة الواقع 
الخيال توظيفا بسيطا، كالملح في  االجتماعي، وتوظيف 
حده ضيّعه.  عن  زاد  فإن  يفسده،  وال  غه،  يسّوِ الطعام 
إمتاع  لتحقيق  المواقف مضحكًة، ساخرًة،  وبُنيت بعض 
الطفل، وإلقباله على القراءة، ومتحت هذه القصص من 
بيئة مغربية. فنقرأ مثال في قصة “حكايات المقص” ما 
يلي: “في قريتنا المقص له يوم مميز، هو يوم قّصِ صوف 
الخراف والنعجات، حيث يتحول الحدث إلى حفل بهيج، 
والفطائر  بالحليب،  كالشعرية  الشهية،  األكالت  فيه  تَُعّد 

المختلفة، ويفرح األطفال...” )ص. 36(

وقفة مع كتاب “الهدايا 
الغالية”: ويضم 8 

قصص، هي:
إنسان.  1 – ذكاء 
لعم  ا ل  خيا  –  2

ساّلم.  3 – رحيمو.
4 – رحمة الحيوان. 5 – عبد الرحيم.  6 – األمانة. 

7 – الثليجة.  8 – المحبة في القرآن. 
والهدايا نتركها مفاجأة للقارئ، ليكتشف ما هي. ومن هذا 
الحيوان”: “وضرب  من قصة “رحمة  نقتطف  الكتاب 
الحاليقي على الدّفِ ُمنِشًدا: ارحم يا إنسان، ارحم كل ما 
خلق الرحمن// ذاك العنوان// والقصة آتية// من يكرمنا// 
من يعطينا درهم// أو بنصف يُجْد كي نتِمْم.” )ص. 32(. 
والقيم التي تتضمنها هذه المجموعة هي الرحمة، والذكاء، 

واألمانة، والمحبة.
أناشيد ذات  وأخيراً، نختار كتاب “أنشودتي”، والذيضم 
طابع قصصي، وهي أناشيد مبسطة لألطفال، وكل أنشودة 
تقدم بناء ماتعا يجد فيه الشخصية، والحدث، والوصف، 
والصراع. وإن استفاد الطفل من المغزى والقيمة المتجليين 
ُمعينا في حياته. وعناوين هذه  له  األناشيد، كانا  في هذه 

األناشيد كاآلتي:
1 – صديق الماء. 2 – الثعلب. 3 – صديقاي.

4 – بالدي. 5 – وطني. 6 – الراعي جوهر.7 – لعبتي. 
8 – الكتاب. 9 – األمل. 10 – زهرة السوسن. 

ونقدم نموذجا من نشيد “وطني”: “وطني أرض خضراء// 
جبل صافح الصحراء// وطني بحر واسع// واسع واسع 
واسع// وطني شط رائع// رائع رائع رائع// وطني تاريُخ 
َمفاخر// وطني َمشِرق أحالمي//  تاريُخ  َمفاخر// وطني 
وطني َمولِد أنغامي// ِعش يا وطني// شامخا طول الزمن// 

ِعش يا وطني.”
وقد صدرت هذه الكتب األربعة بفاس، العاصمة العلمية 
للمملكة المغربية، وطبعتها مطبعة بالل. ويشار إلى كون 
رسومها من إبداع الفنان يوسف مجدي، والفنان عبد هللا 
الدرقاوي، وبعض الرسوم من إبداع العم أمجد مؤلف الكتاب.
الكتابة  الجهود في  إلى أن هذه  أخيراً، البد من اإلشارة 
للطفل، تعتبر جهوداً فردية، وبمبادرة ذاتية، تعتمد على 
اإلمكانات الخاصة، وعلى ُحسن العالقات مع دور النشر 
والجهات الداعمة، وخاصة مؤسسة مقاربات بمدينة فاس، 
الرائدة في النشر والصناعات الثقافية والتي يدير األكاديمي 
المبدع الدكتور جمال بوطيب، وقد أثمرت حصيلة مشّرفة 
من األعمال المتنوعة، ومن بينها الكتابة الموجهة للطفل، 
كاتب  نفسه  بوطيب  الدكتور جمال  أن  إذا علمنا  خاصة 
للطفل، وحائز على جائزة المغرب للكتاب في أدب الطفل، 
مقااًل  المجال  هذا  في  لجهوده  أن نخصص  نأمل  والذي 
قادماً بحول هللا، وتبقى الكتابة للطفل أحد المجاالت التي 
األجيال  في  لتأثيرها  نظراً  الالزمة  العناية  منحها  ينبغي 
القادمة وكونها أحد مصادر الثروة البشرية في المستقبل، 
إذ ال مستقبل إال بالقراءة، وال قراءة مستدامة إال تلك التي 
كالنقش  الصغر  في  التعلم  لمقولة  الّصغر، طبقاً  تبدأ من 

على الحجر.

قصة عود )ملحق رقم ٢(

العالناتكم في »الرسالة«

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

عود”  “قّصة  كتابتي  لدى    
بة  كتا من  فرغُت  نّي  أ ظننت 
بة  قرا منذ  لتيحدثْت  ا ية  لحكا ا
قرٍن مضى، وقدحّرك تفاصيلها 
وجود عوٍد في مونتريال صدفتُه 
األستاذ  للملّحن  زيارتي  لدى 
إميل ديب، في مدينة “تيربون 
من  رسالة  وصول  ان  إاّل   .“
السيدة “حلوة”، والتي تقيم في 
والية فلوريدا، جعلنيأكتب ملحقاً 

لتلك القصة!
لي  تكّشفت  ان  وبعد  اآلن،  أما 
بد  ال  كان  إضافيّة،  معلوماٌت 
في  التفاصيل  تلك  إضافة  من 

ملحٍق ثاٍن!
 ، لطفي س  ر فا سف  يو ن  كا
المتأّصل من بلدة البرجين، في 
إقليم الخّروب، قد أمضى قسماً 
من عمره في المكسيك، وقد جمع 
يعزم على  أن  قبل  كبيرة  ثروة 
العودة الى بلده األّم.وصل لبنان 
قبل بداية الحرب العالمية األولى، 
وكان يصطحب، باإلضافة الى 
زوجته، ثالثة أوالد تم إنجابهم في 
المكسيك: ماري وأنيس وفارس. 
أّما بقيّة أوالده، جورجيت وميشال 

وألبير، فولدوا في لبنان.
ضي  ا ر أل ا من  لكثير  ا تملّك 
موّزعة  واألمالك  والبساتين 
بغالبيّتها بين سهل الدامور والرميلة 
الذي  الكبير  المنزل  من  واتخذ 
اشتراه من جّدي يوسف مسكنا 
من  يستحوذ  كان  ولعائلته.  له 
يزيد  ما  على  الذهبيّة  الليرات 
قطعة،أما  الف  عشرين  على 
في  فاستودعها  النقدية  األموال 
بنك بطرس الخوري في صيدا! 
العالمية  الحرب  اندالع  ان  إاّل 
على  العثمانيين  حمل  األولى 
االستيالء على ممتلكاته الذهبية 
أجلِتغطية  من  وممتلكات غيره 
األعباء المالية التي ترتّبت من 
جراء الحمالت الحربية!أّما بنك 
بطرس الخوري فقد أعلن إفالسه 

بعد سنوات من ذلك!
بعد انتصار الحلفاء ودخول االنتداب 
الفرنسي، غّرته السياسة ودخل 
ميدانهاإذ ربطته عالقة وثيقة مع 
أول رئيس  السعد،  باشا  حبيب 
حكومة في لبنان الكبير.َخْوُض 
معارك  لطفيعّدة  فارس  يوسف 
تتراكم  الديون  جعَل  انتخابية 
المقاهي،  وباألخص ألن  عليه 
وغيرها   ” تك”برجا ا بلد في 
من بلدات إقليم الخّروب،كانت 
الزبائن على حسابه  تستضيف 
دفتر  المصاريف على  وتسّجل 
المبلغ  تسديد  وتطلب  خاص، 
به  وإذ ضاقت  كل شهر!  مّرة 
الرغم  وعلى  فترتئٍذ،  األحوال 
من ان “الست نظيرة جنبالط”، 
والتي كانت تلعب دوراً مهماً في 
سياسة المنطقة ، كانت قد وعدتُه 
بتسوية المشكلة، إاّل أنه قام ببيع 
الدونمات  من  كبيرة  مساحات 
تبته  عا ولما  لديون!  ا لتسديد 
تصفيته  بسبب    نظيرة  الست 
إليها،  الرجوع  قبل  لألراضي 
من  نزعُت شعرة  “أنا  أجابها: 
شاربيّوأودعتها للمطالبينإلى أن 
بذلك  الديون، ولن أخلَف  أسّدد 

مهما كان الثمن!”
أوالده  لتزويد  يوسف  سعى 
آنئٍذ  المدارس  أفضِل  بالعلمفي 
األصغر  ابنه  بينهم  برز  وقد 
ألبير الذي تخّرج بمهنة محاٍم إاّل 
أنه، لسبب أو آلخر، غادر البالد 
وهاجر إلى كندا وذلك في بداية 
الخمسينات من القرن الماضي! 
أما ابنيوسف األوسط،فارس،  فقد 
فاز بشهادة البكالوريا في أواخر 
إنجازا  يُعّد  وذلك  العشرينات، 
مهّماً زمانئٍذ، باإلضافة إلى أنه 
العربي  الشعر  نظم  يحّب  كان 
وقد حضرتُحفل توقيع أول ديوان 
له في مونتريال، وذلك بعد ان 
بلغ من العمر السنة بعد المائة! 
أما شهادته فكانت قد أّهلته في 
مطلع شبابه ليتبّوأ منصب رئيس 

الجمارك! مصلحة 

الناحية  من  في ظروٍف ضيقة 
أن  ليوسف  يِرق  لم  المادية، 
طالباً  شاهين  عّمي  به  يستنجد 
سم  مرا م  إلتما ليّة  ما ة عد مسا
بعد  وذلك  ماري،  من  الزواج 
خطوبة طال أَمُدها ثالثة عشر 
عاًما! لذا قّرر في أحد األيام أن 
يفسخ خطوبة ابنته ليُزّوجها من 
شخص ثرّي مقتدر، ال من شاٍب 
متوّسط الدخل وما زال في بداية 
تلك  حتى  يستطع  ولم  حياته، 
الساعة من بناء مستقبل مزهر 
لنفسه!لم يُفّكر، ولو للحظة، أن 
إنساناً  يُصبح  قد  الشاب  ذاك 

مرموًقا مميّزاً!
وإذ كان يعرف مدى الحب الذي 
كان يربُط الخطيبين، كان على 
يقين بأن الكالم لن يفيد! لذا دخل 
غرفته ذاك المساء، وفتح درفة 
الخزانة، ثم بواسطة المفتاح الذي 
كان يعلقه برقبته فتح الجارور 
وأخرج منه مسّدسه وتوجه نحو 
ابنته  كانت  الجلوس.   غرفة 
نحو  وتنظر  كنبة  على  تجلس 
النافذة. كان شارباه يتراقصان، 
وحاجباه معقودان، والنار تقدُح 
من عينيه. وضع فوهة المسدس 
بصوٍت  آِمراً  وقال  رأسها  في 
تتأرجح نبرته من شّدةالغضب: 
“أتركيِه الليلة، وليس غداً، وإاّل 

سأقتلك اآلن وسأقتله بعدِك!”
انهمرت الدموع من عينيها وغلب 
الحزن على وجهها! في لحظة 
واحدة رأت اآلمال التي عقدت 
وتصبح  تختفي  تها  حيا عليها 
أن  تعرف  كانت  جحيم!  في 
والدها ما ان يعُقَد على أمر إاّل 
ويُنّفذُه!أحّست باإلحباط وفقدت 
القدرة على الكالم وحتى البكاء!

وإذ انحنت عيناها وهما تنظران 
إلى أرض الغرفة بانكسار، حتى 
أعاَد تهديَده لها وبنبرة أعلى! كان 
الشّرين  أهون  تختار  ان  عليها 
فأومأْت بالقبول على مضض!

أثار خبر فسخ الخطوبة خّضة 
كبيرة في البلدة وجوارها، كما 
عائلتين  بين  كبيراً  عداًء  خلّف 
تكن  لم  زمٍن  وفي  معروفتين! 
وال  الراديو  أجهزة  فيه  توجد 
لهاتف،  ا وحتى  لتلفزيونات  ا
حديث  الخطوبة  فسخة  كانت 
الذي  الكبير  والسؤال  الساعة! 
ال يجد جواباً: “ما عدا مّما بدا؟”

أثارت التساؤالت حفيظة فارس 
الذي كان يداوم في منطقة أبو 
 . لتركيّة ا لحدود  ا على  كمال 
ألنه  شاهين،  من  االنتقام  قّرر 
تسبب بكل هذه المشاكل ، حسب 
تحليله. لم يأخذ نهار إجازة من 
العمل، بل استحصل على ثياب 
كاهن مع بعض المستحضرات 
للتمويه، وأخفى مسّدساً تحت ثيابه 
تقلّه من  أجرة  واستأجر سيارة 
إاّل انه،  أبو كمال الى الرميلة. 
لحسن حظه وحظ شاهين، لم يكن 
عّمي في الجوار، وهكذا عاد الى 
مقره دون ان يُنّفذ المهمة! بعد 
فكره وهمَد عزُمه  ذلك، راجع 

على االنتقام!
بعد سنين من تلك الواقعة وبعد 
ان تزّوج الجميع، وتوّفي زوج 
الى  عائدة  ابنتها  كانت  ماري، 
البيت وهي ترتدي الزّي المدرسي. 
ما ان دخلت الدار حتى فوجئت 
بزائر في الصالون. قّدمته البنتها 
كانت  وإذ  القزي.  شاهين  بأنه 
ترد  لم  عنه،  قد سمعت  الطفلة 
ان تصافحه. جلست بعيدة عنه، 
وقد أدارت ركبتيها نحو الخارج 
وادارت كتفيها باتجاهه وكتّفت 
يديها وهي تنظر اليه وهي تبحلق 
في وجهه عاقدة حاجبيها! أخذ 
يحّدُث الطفلة عن مزايا والدتها 
وأخالقها وعظمة شخصيتها…
ان  دون  تستمع  كانت  انها  إاّل 

تُصغي…
حّذرت  الزائر  غادر  ان  بعد 
والدتها من انها لن تقبل بان تطأ 
رجُل شاهين تلك الدار تحت أي 

ظرٍف من الظروف…
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أدب وثقافة

الكاتب المغربي العم أمجد والكتابة للطفل

الكاتبة الروائية السورية مريم مال 

بقلم/  السعداوي الكافوري

   رغم كل شئ سيظل للكتاب الورقى ألقه وأهميته وبريقه كوعاء ناقل للفكر والمعرفة والثقافة
   الحركة النقدية العربية جيدة وتساير حركة النشر

   التزال القاهرة هي حاضرة الثقافة العربية
   نصيحتى لشباب المبدعين هي االهتمام بتحصيل المعارف من خالل القراءة 

  من خالل لغة شفيفة تتماس مع تخوم الشعر ؛ وبناء قصصي رصين ومحكم ومتماسك جاءت قصص وروايات الكاتبة السورية مريم مال وكأنها مكتوبة بحبر 
القلب حيث أحالت عبر كتابتها نثر الحياة اليومية إلى شعر حقيقي يحفر عميقا فى سراديب الروح كاشفا عن جوانب مهمة مسكوت عنها فى بنية الثقافة العربية، 
إعتمادا على أسلوب بسيط وسهل وعبارات قصيرة متماسكة وموجزة ورؤية تستلهم الماضى وتشتبك مع الواقع وتستشرف أفاق المستقبل ... جريدة الرسالة 

إلتقت بها بالقاهرة وكانت لها معها هذا الحوار:



Justin Trudeau et Jean-Yves Duclos préfèrent 
attendre les détails entourant la «contribu-
tion santé» du gouvernement Legault avant de 

donner leur avis sur la question.
«Évidemment, les détails vont être importants au 
Québec parce qu’on veut que les principes de la Loi 
sur la Santé soient respectés», a déclaré M. Tru-
deau, qui n’a pas voulu se prononcer sur la légalité 
de la proposition.
Il s’est défendu de ne pas répondre à la question, 
soulignant qu’il est important «de savoir quelles 
seront les modalités de cette proposition de Québec 
pour pouvoir s’assurer que ce soit efficace [...] et 
que ce soit en lien avec les principes et les valeurs 
qui nous sont chères», a dit M. Trudeau.
En point de presse mercredi, le premier ministre a 
indiqué que des mesures «très dures» ont été mises 
en place par le gouvernement fédéral pour aug-
menter le taux de vaccination dans la population, 
notamment au sein de la fonction publique fédérale 
et de la GRC.
«On a démontré une rigueur et une approche très 
ferme sur les vaccinations», a-t-il déclaré, rappelant 
que la présentation de son passeport vaccinal est, 
depuis des mois, obligatoire pour monter à bord des 
trains et des avions au pays, par exemple.
Le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos a déclaré 
que les restrictions mises en place depuis l’été der-
nier par les provinces ont contribué à augmenter le 
taux de vaccination d’entre 6 % et 10 %.
Selon lui, la «contribution santé» de Québec soulève 
des «questions délicates», mais qu’il faut toujours 
agir dans un esprit de «bienveillance» envers les 
personnes qui évitent l’aiguille.
Ottawa prolonge les délais des remboursements liés 
aux prêts accordés à travers le Compte d’urgence 
pour les entreprises canadiennes (CUEC) jusqu’à la 

fin de 2023.
La période de remboursement était initialement 
fixée à la fin de l’année 2022, or, de nombreux 
acteurs du secteur privé ont demandé plus de flexi-
bilité en raison de la vague Omicron.
Le programme, mis en place au début de la pandé-
mie, a offert de l’aide à 898 254 entreprises, pour un 
total de 49,17 milliards $ en prêts et majorations 
issues par le gouvernement fédéral.
Les pilules anti-Covid arriveront «bientôt»
Le processus d’approbation des traitements oraux 
antiviraux contre la COVID-19 par Santé Canada 
«avance rapidement» et une annonce sera faite «très 
bientôt», a rapporté M. Duclos.
Le Canada a déjà assuré l’approvisionnement de dix 
millions de ces pilules de Pfizer, ce qui permettra de 
les distribuer «rapidement» dès que le feu vert sera 
accordé. Un processus similaire est en route pour le 
traitement oral de Merck.
Ces deux traitements sont déjà approuvés par les 
États-Unis depuis le mois de décembre.

La recommandation de l’Institut 
national de santé publique 
du Québec de vacciner les 

citoyens contaminés à la COVID-19 dès la 
fin des symptômes ne fait pas l’unanimité 
chez les experts. 
Le docteur Karl Weiss, microbiologiste-
infectiologue à l’Hôpital général juif 
croit plutôt que cette dose n’ajoutera 
aucune protection supplémentaire à ceux 
qui viennent de combattre le virus.
«Je pense que ce n’est pas vraiment 
utile de faire ce genre de chose-là parce 
d’abord, ce qui circule actuellement, c’est 
Omicron. Si vous venez d’attraper la 
COVID, c’est Omicron, donc vous avez 
une protection contre ce variant qui va 
durer pendant quelques mois», explique 
le spécialiste.
Selon lui, la dose de rappel pour ceux 
qui ont eu la COVID-19 pourrait être 

donnée seulement 
dans quelques mois 
pour renforcer leur 
système immuni-
taire.
«Il n’y a aucune 
indication d’aller 
vacciner ces gens-là 
au contraire je crois 
que ces gens-là 
sont protégés pour 
quelques mois et 
je suis de ceux qui 
ont dit que même 
si vous avez déjà eu 
la COVID, vous devez aller recevoir une 
dose de rappel», explique Dr. Weiss.
Cependant, le docteur rappelle que c’est 
très important de se faire vacciner et de 
recevoir la dose de rappel si vous n’avez 
pas contracté la COVID-19 récemment.

« La troisième dose est ce qui nous 
permet de nous empêcher d’avoir la mala-
die sévère, d’éviter l’hospitalisation, pas 
forcément l’infection. Ca se peut que vous 
attrapez la COVID, amis vous auriez tel-
lement peu de symptômes que vous le 
saurez à peine», précise-t-il.

Lors d’un point de presse pour pré-
senter le nouveau directeur national 
de la santé publique, Dr Luc Boileau, 

François Legault a prévenu qu’il compte 
serrer davantage la vis aux adultes qui ne 
sont pas vaccinés. Selon lui, environ 50% 
des lits aux soins intensifs sont actuelle-
ment occupés par des gens qui n’ont reçu 
aucun vaccin. « Cette contribution santé va 
être chargée à tous les adultes du Québec 
qui refusent de se faire vacciner. Ceux qui 
ne peuvent pas pour des raisons médicales 
seront exclus. Nous sommes rendus-là », a 
fait savoir M.  Legault.
« Les personnes qui refusent de se faire 
vacciner amènent un fardeau sur le person-
nel et un fardeau financier, a-t-il poursuivi. 
Ce n’est pas vrai que ce 10% de la popula-
tion non-vaccinée va venir nuire aux efforts 
de la majorité. On est en train de regarder 

avec le ministre des 
Finances le montant 
qui sera exigé et com-
ment se fera l’applica-
tion de cette mesure. »
Le premier ministre a 
aussi dit comprendre 
le ras-de-bol des Qué-
bécois à l’égard des 
mesures sanitaires, 
mais il a aussi rappelé 
l’urgence de la situa-
tion actuelle. « Je sais 
que vous êtes tannés, 
entre autres, du 
couvre-feu. Dès qu’il 
sera possible de l’enlever, on va le faire. 
Je comprends qu’on demande encore des 
sacrifices, mais on ne le fait pas par plai-
sir. Il y a une augmentation réelle des décès 

et des vies sont en jeu. Ça devrait nous 
convaincre de faire encore des sacrifices 
pour les semaines à venir », a-t-il affirmé, 
en ajoutant que son souhait demeure de 
rouvrir les écoles le 17 janvier.

Le passeport vaccinal sera exigé dans les com-
merces à grande surface, sauf  les épiceries et 
les pharmacies, dès le 24 janvier, a annoncé le 

premier ministre du Québec, François Legault, en point de 
presse jeudi.

La situation de la pandémie se stabilise et le Québec 
a atteint le pic du nombre de cas de COVID-19, se 
réjouit François Legault.
Le premier ministre a également annoncé des 
mesures totalisant 500 millions $ pour aider le per-
sonnel des hôpitaux.
Il a déjà annoncé hier la réouverture des écoles pri-
maires et secondaires dès lundi. Le gouvernement a 
obtenu le feu vert de la Direction nationale de santé 
publique.
Les étudiants des cégeps et des universités pourront 
eux aussi assister à leurs cours en présentiel dès le 
17 janvier. 
Le couvre-feu de 22h et 5h en vigueur depuis le 31 
décembre sera aussi levé lundi.    
François Legault confirme qu’un projet de loi en 
bonne et due forme concernant le vaccimpôt sera 
déposé et qu’il fera l’objet de débats à l’Assemblée 
nationale.         

Pour son point de presse, le premier ministre est accompa-
gné du ministre de la Santé, Christian Dubé, du ministre de 
l’Éducation, Jean-François Roberge, et du nouveau directeur 
national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau.

Plus de 250 réfugiés 
afghans de plus sont arri-
vés au Canada, dont 170 

défenseurs des droits de la per-
sonne, a annoncé Ottawa mardi.
«Bon nombre des arrivants d’au-
jourd’hui travaillent depuis des 
décennies à consigner les viola-
tions des droits de la personne 
en Afghanistan et ont l’inten-
tion de poursuivre leur travail 

au Canada avec l’aide d’organi-
sations non gouvernementales 
canadiennes et internationales», 
a fait valoir le gouvernement 
fédéral par communiqué.
Les nouveaux arrivants entame-
ront leur vie au Canada avec une 
quarantaine, avant de recevoir 
de l’aide pour se réinstaller au 
pays, a-t-on précisé.
C’est un privilège d’accueillir 

aujourd’hui cette cohorte de 
réfugiés afghans, qui risquent 
d’être persécutés en raison de 
leur travail de protection des 
droits de la personne des autres. 
[...] Je leur suis reconnaissant 
pour leur travail de documenta-
tion et de prévention des viola-
tions des droits de la personne, 
et je suis fier qu’ils se sentent 
maintenant chez eux dans notre 

pays», a commenté le ministre 
de l’Immigration, des Réfu-
giés et de la Citoyenneté, Sean 
Fraser.
À ce jour, environ 6750 ressor-
tissants afghans ont été accueil-
lis au pays, dans la foulée de la 
chute de l’Afghanistan, revenu 
sous le contrôle des talibans 
après le départ des troupes 
internationales.

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous

1- la construction de cette fontaine fait partie des 
rénovations faites dans le jardin de Maryland., 
ces rénovations à Héliopolis ne sont pas les seules 
rénovations, puisqu’elles ont été précédées par 
d’autre importante rénovation faites dans le châ-
teau du baron Empain qui ont duré pendant 3 ans 
jusqu’en 2020 date à laquelle on a réouvert le châ-
teau au public.
2- la deuxième fontaine musicale est celle qui a 
été construite en 1956 et qui a repris vie en 2021, 
après 41 ans d’interruption à deux pas de la place 
El Tahrir qui a été récemment rénové ou on ins-

talle un obélisque de 
14 mètres d’hauteur 
entouré par 4 statues 
de bélier venant de 
Louxor.
3- quant à la troisième 
fontaine musicale aux 
eaux dansantes elle se trouve dans la place  
 (Soho square) à Charme El Cheikh, ville qui se 
prépare pour le sommet de climat qui se tien-
dra dans cette ville en mars prochain auxquelles 
devront participer 160 pays.

Construction de la 3éme Fontaine musicale dans le jardin de 
Maryland qui a été rénové au grand plaisir 

des Habitants d’Héliopolis

«Contribution santé»: Trudeau attend les détails 
pour se prononcer

Une 3e dose dès la fin des symptômes : «pas vraiment 
utile», dit un docteur

Québec veut faire payer les adultes qui refusent 
de se faire vacciner

EN DIRECT | Le passeport vaccinal exigé dans les 
commerces à grande surface
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L’Amour sentiment éternel,

Poètes, écrivains philosophes de tout 
temps : de Platon à Abou Nuas, de 
Michel-Ange à Shakespeare, de 

Lamartine à Victor Hugo, de Gibran à 
Félix Leclerc et d’autres poètes contem-
porains, plusieurs ont décrit les différentes 
facettes de ce sentiment expérimenté par 
petits et grands, modestes et prétentieux, 
hommes ou femmes, riches ou pauvres, 
sans distinction aucune, tous se désalté-
rèrent à la source, mais peu d’entre nous 
deviennent fontaine.
A peine sorti des entrailles de sa mère, le 
nouveau né ouvrira ses yeux pour sentir 
et accueillir le message d’amour codifié qui 
lui a été destiné. Plus tard sans s’en aperce-
voir il exprimera des sentiments aveugles 
qui se projetteront comme le parfum d’une 
fleur printanière, emporté par la brise 
d’un beau matin ensoleillé. Ce sentiment 
se traduira par des mots doux et sensibles, 
par des paroles fines et touchantes, des 
gestes doux et agréables mais parfois par 
des phrases déchirantes et menaçantes à la 
fois, car l’amour pourra devenir une haine.

L’amour adulte est le phénomène d’une 
saine relation entre les humains, provo-
quée par les désirs de l’âme et du corps, il 
se loge dans chaque cœur, il se prononce 
et se répète sur chaque lèvre, et se traduit 
par des actes concrets. Les expressions 
d’amour sont du domaine privé et exclu-
sif  de l’amoureux qui a su les décrire avec 
courage et conviction, aucune personne ne 
peut être remplacée par une autre ou s’ex-
primer de la même manière, car son ins-
piration amoureuse est unique puisqu’elle 
dépend de l’interaction vivante avec la 
personne aimée.
Porter l’amour en son cœur, c’est voler 
comme un léger papillon multicolore dont 
les couleurs se traduisent en un langage 
sensible plein de tendresse, sa destination 
est la fleur qu’il aime, à chaque moment 
il l’embrasse, il sent une odeur qui lui est 
agréable, il caresse ses pétales de velours, 
il lui chante l’hymne de son amour, il 
échange regards, tendres baisers et 
caresses, il s’enivre de sa salive aussi douce 
que le vin de Bacchus pour enfin cueillir 

le germe tant attendu nourrissant sa faim 
génitale avec un désir absolu jusqu’à l’épa-
nouissement de son âme.
L’amour agent de transformation de 
l’autre est synonyme de souffrance, défi-
nir l’amour peut paraître simple, mais 
lui être fidèle ou non est ce qui façonne 
les effets bénéfiques ou néfastes qui 
modèlent nos attitudes face à la vie. On 
ne peut goûter aux délices de sa beauté 
sans efforts rationalisés continus et non 
contenus. L’état paradoxal d’aimer ou 
d’être aimé ne peut fleurir que si les deux 
conditions se réunissent non seulement 
dans le cœur mais aussi dans la raison.
S’il se transmet par imagination et télépa-
thie, seuls les yeux témoignent de sa fran-
chise et de sa véracité. Quelque soient les 
circonstances, l’amour est immortel, il 
se transmet d’une personne à l’autre, du 
mourant au naissant pour se métamor-
phoser et renaître de ses cendres. Vivre 
d’amour, nous conduit à l’ultime destinée 
celle de mourir d’amour en disant : « Je 
t’aime ». 

Salah ACHKAR 

Plus de 250 réfugiés afghans arrivent au Canada
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WELCOME
TOURS

WELCOME
TOURS

 -Desert safari

 -Beach Holidays

 -Nile Cruises

 - Conference & 
meetings

 -Incentive

-Tranportation & 
limousine services

-Self tailored tours

- FIT & Private
services 

- Meetings & 
cooperates services

تقدم لك :

تمتعوا ببحر وشمس مرسى مطروح
 Hotel Carols Beau Rivage



  

الجامعات  العلماء في إحدى    طّور فريق من 
اليابان، أقنعة تتوهج عند تعرضها لألشعة  في 
فوق البنفسجية إذا كانت تحتوي على آثار لفيروس 
المستخرجة  كورونا باستخدام األجسام المضادة 

من بيض النعام.
العالمية، فإن  وبحسب ما ذكرته وكاالت األنباء 
فريق جامعة محافظة كيوتو، برئاسة رئيسها 
يأمل أن توفر  52 عاًما،  ياسوهيرو تسوكاموتو، 
إذا  للمستخدمين طريقة سهلة الختبار ما  األقنعة 

كانوا قد أصيبوا بالفيروس.
ومع استمرار االختبار لوضعها في االستخدام 
إلى الحصول على موافقة  الفريق  العملي، يهدف 

الحكومة لبيع األقنعة على األرجح العام المقبل.
أنواع  إنتاج عدة  النعام قادر على  إلى أن  ويشار 
مختلفة من األجسام المضادة، أو البروتينات التي 
تحيد األجسام الغريبة في الجسم، وفي فبراير من 
العام الماضي، حقن الفريق شكالً غير نشط وغير 
النعام، ونجح  أنثى  مهدد من فيروس كورونا في 
في استخراج كمية كبيرة من األجسام المضادة من 

البيض الذي وضعوه.
الفريق مرشًحا خاًصا يتم وضعه داخل  وطّور 

الفلتر ورشه بصبغة  قناع الوجه. يمكن إخراج 
فلورية تحتوي على األجسام المضادة لفيروس 
كورونا المستمدة من بيض النعام. في حالة وجود 
الفيروس، سوف يتوهج المرشح عند تسليط 

الضوء تحت األشعة فوق البنفسجية.
وعندما أجرى الفريق تجارب على مدار ما 
يصل إلى 10 أيام مع 32 شخًصا مصابًا 
بالفيروس التاجي، وجدوا أن جميع األقنعة 
التي كانوا يرتدونها تتوهج تحت ضوء األشعة 
البنفسجية، لكنها تالشت مع مرور الوقت  فوق 

وانخفض حملها الفيروسي.
إلى توسيع  Tsukamoto بعد ذلك  يهدف فريق 
التجربة لتشمل 150 مشارًكا. اكتشف رئيس 
الجامعة أنه هو نفسه مصاب بـ COVID-19 بعد 
ارتدائه أحد األقنعة التجريبية ووجده متوهًجا عند 
فحصه. أكد حالته من خالل اختبار تفاعل البلمرة 

المتسلسل.
»يمكننا إنتاج أجسام مضادة من النعام بتكلفة 
المستقبل، أريد  منخفضة«. قال تسوكاموتو: »في 
تحويل هذا إلى مجموعة أدوات اختبار سهلة يمكن 

ألي شخص استخدامها«.

الفضاء األميركية    كشف تقرير جديد لوكالة 
“ناسا” انه سيمر كويكب يبلغ حجمه ثالثة أضعاف 
حجم مبنى “إمباير ستيت” في مدينة نيويورك 
بالقرب من األرض في غضون ستة  األميركية 

أيام.
التي  الهائلة،  الفضاء  التقرير أن صخرة  وأوضح 
يبلغ عرضها كيلومتراً واحداً، ستطير بجوار 
كوكبنا في 18 يناير بسرعة تزيد على 47 ألف ميل 
في الساعة، وإن أي كويكب يبلغ قطره 140 متراً 
إذا اصطدم باألرض –  راً  أو أكبر قد يكون مدِمّ

ُمطلقاً طاقة أكثر من ألف قنبلة ذرية.
ووفقاً لصحيفة “إندبندنت”، سيكون هذا أقرب 
إلى األرض خالل  المتوقع أن يصل  كويكب من 
بما يكفي  المقبلين، لكنه لن يكون قريباً  القرنين 

ليسبب قلقاً كبيراً.
أنه كائن قريب من  الكويكب على  ورغم تصنيف 
األرض، والذي يمثل أي كويكب أو مذنب يقترب 
من وحدات فلكية 1.3 “إيه يو”، سيكون الكويكب 
1.2 مليون ميل من كوكبنا، هذه خمسة  على بعد 

أضعاف المسافة بين األرض والقمر.
ألفاً من  نحو 25  وتراقب وكالة “ناسا” حالياً 
القريبة من األرض، وتضيف ما يقرب  األجسام 

من 30 جسماً جديداً كل أسبوع.
الكويكبات  الجديد، قطعت بعض  العام  بداية  ومنذ 
إلى جانب األرض، بما في ذلك واحد أكبر من 
ساعة “بيغ بن”، والذي سار بشكل غير ضار 
يناير و مرت خمسة كويكبات أخرى   11 بحلول 

خالل األسبوع األول من عام 2022.

  يتيح جناح كندا المشارك في إكسبو دبي لزواره، 
تفاعلية الكتشاف تاريخ كندا  فرصة خوض تجربة 

وريادتها في العديد من المجاالت.
ويشّكل الموضوع الرئيسي للجناح الكندي، وهو 
»نفكر في المستقبل«، منصة لتعزيز فرص التجارة، 
واالستثمار، والتعليم، والسياحة، والهجرة، من جميع 
أنحاء المقاطعات واألقاليم والمدن الكندية، ومن 

مختلف شرائح المجتمع. 
وتسلط مشاركة كندا الضوء على المكانة الرائدة 
الذكاء  الرئيسية، بما في ذلك  القطاعات  للبالد في 
االصطناعي )AI( والروبوتات، والتعليم، والرقمنة، 
والتطبيب عن بُعد، والتكنولوجيا النظيفة، والزراعة، 

والعلوم الصحية، والفضاء، وغيرها.
وافتتحت دولة اإلمارات، في دبي، معرض إكسبو 
الضخم، في أول أكتوبر/تشرين األول 2021، 
وهو الحدث العالمي األكبر منذ تفشي الوباء واألول 
 31 بالشرق األوسط، والذي يستمر حتى  من نوعه 

مارس/آذار 2022.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
فيها  المرور  أن  تثبت  المتالحقة  المرور في مصر    حوادث 
يهتم  وال  الحريق  طفاية  مثل  لها  قيمة  ال  بأشياء  يهتم  عقيم 

بسلوكيات سائق السيارة المتهور الذي يقتل اآلخرين!
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

 آخر عمود

فريــد زمكحـل

كلمة »سينيه« تستخدم كثيرا في     
للتعبير عن قطعة ثياب أو  العربية  بالدنا 
مفروشات أو أية قطعة استهالكية ذات قيمة 
مادية عالية - وليس قيمة تاريخية أو ثقافية.. 
أي مترجمة عن الفرنسية بمعنى بأنها قطعة 
أصلية وبتوقيع منتج فخم االسم.. وغالبا في 

األزياء يعني ما يشابه »ماركة« ..  
الحديث  الفكاهة أو جذب  وأحيانا من باب 
أنها  بأنه أو  يمكن أن يوصف شخص ما 
المادي وان هذا  الغنى  »سينيه« كناية عن 
الغالية وال  الثياب  الشخص ال يرتدي إال 
يقتني إال ما هو ذو ثمن باهظ... وممكن 
أيضا أن يوصف هذا الشخص بأنه أو أنها 
»سينيه« ألنه يهتم باالتيكيت والى درجة 

كبيرة. 
اليوم هناك مجموعة من الظواهر  ولكن 
تتعلق باقتناء ما هو باهظ الثمن وهل هو حقا 
التركيز عليه  يتم  »أمر جيد ومقبول« أن 
للغنى أو لالحترام  انه مقياس  وحده على 
أو القيمة أو للشأن االجتماعي... هل يمكن 
أن نقبل بهذا األمر نحن أغنياء كنّا أم فقراء 

وهل نقبل بتعليمها لألجيال المقبلة.. 
الفترة الماضية تضمنت أسماء من  وفي 
يقفون لهذه الظاهرة بالمرصاد ومن عواقبها 
السلبية أشخاص هم من أغنى أغنياء العالم 
ومن ذوي المكانة االجتماعية والثقافية 
الكبيرة.. وتعددت األسباب لذلك ومنها 
العالقات االجتماعية وسالمتها والبيئة 

والمنظور الفكري وغيرها من األسباب. 
الكثيرة والفيديوهات  انتشار الصور  ومع 
الفاحش  الغنى  التي توثق مظاهر  وغيرها 
التواصل االجتماعي أصبحت  على وسائل 
الممتلكات من الثياب السينيه من دور 
األزياء العالمية هي الدليل األول على 
مكانة شخص ما وقيمته وكم من االحترام 
يجب أن يعطى بناء عليه... وهذا طبعا ليس 
التي  الواعية  أو  المثقفة  الفئات  في أوساط 
تعرف الفرق بين الغني المادي وبين الغنى 

المعنوي والثقافي. 
ولألسف يقع الكثير من الجيل الصاعد 
- مثل بعض ال يستهان بعدده من الجيل 
المنظور الضيق - في فخ أن  السابق ذو 
قيمتك. وبالنتيجة  قيمة ما ترتدي تدل على 
يصلون إلى ما ال يريده أي إنسان واع 
مثقف وهي أن »قيمته أو قيمتها تساوي ثمن 
الحذاء الذي ترتديه او المعطف أو السيارة 
الذي تحترمه  أو الشخص   .  . التي تملكها 
إلى  بالنتيجة  بقيمتك أنت  لهذا األمر يهبط 

هذا الدرك ألنك قبلت بالمقياس.  
المادية  الغنى والراحة  وطبعا ال عيب في 
والسعي إليها ألنها من أسباب الراحة 
والسعادة وهذا أمر ال نريد أن ننكره أو 

نمتلك ونرتدي  .. ونحن نحب أن  نرفضه. 
ثيابا ذات جودة عالية ولكنا ال أن تكون 
اَي شيئ ألنه غالي..  نمتلك  الهدف وال أن 
وبالتأكيد المشكلة األكبر هي عند من يرى 
العقل  أن غنى المظهر يتساوى مع غنى 

والروح ويربي أوالده على ذلك.. 
وال أريد أن استخدم كلمة تصرفات 
»محدثي النعمة« ألنها فيها شيئ من 
العنصرية ضد من كان فقيرا وأصبح غنيا 
الفقراء ماديا هم  بسرعة.. والبعض من 
أغنى األغنياء فكريا وأخالقيا ... وكلنا 
نتفق على ذلك. ولكن هذا التعبير هو غالبا 
ثقافيا  - وليس دوما-  عند من كان فقيرا 
وإنسانيا باإلضافة إلى الفقر المادي وأصبح 
غنيا بسرعة ولم تساعده نسبة الوعي 
ثقافته بغناه بسرعة  لديه أن تلحق  الثقافي 
وتصبح أيضا ثقافة عالية ووعي مرتبط 
بأخالق عالية... فينتج الكثير من التصرفات 

السلبية الهجينة.
ونرى اليوم في العالم نزعة كبيرة في العالم 
بين من يستخدم هذا المقياس للترفع.. ولكن 
نرى أكثر من ذلك واهم هو ابتعاد الكثيرين 
عن هذه الفكرة ومحاولة تفنيدها بغير 
التنعم بما هو ثمين  طريقة.. حيث يمكن 

ولكنه ليس بمقياس.  
العالم وحتى  أثرياء  اثري  ونرى أن بعض 
الكثير من األسر المالكة عبر أوروبا تبتعد 
الفاحش وتصر على  الثراء  عن مظاهر 
للثياب رخيصة  التسوق في سلسلة محالت 
الثمن وترتديها في مناسبات رسمية مهمة. 
الرسمية وثياب  الثياب  وكذلك تعيد ارتداء 
المناسبات في أكثر من فعالية وتورث ثيابها 
ألبنائها وبناتها ويرتدونها ومنهم األسرة 
البريطانية وإمارة موناكو والملكة  المالكة 
اإلسبانية وغيرهم الكثير... وتتنوع األسباب 

والرسائل الموجهة من خالل ذلك. 
العالم  ويصر كذلك بعض من أكثر رجال 
ثراء على عدم تغيير منزله البسيط مثال أو 
يرتدي قميصا بسيطا أو ساعة بالستيكية.. 
وبعض المشاهير يقومون بذات األمر 
ومنهم انجلينا جولي التي أورثت بناتها 
ثيابها وارتدينها في مناسبات كبيرة وأسماء 
كثيرة ال تحضرني ويؤكدون على أن تلتقط 

وسائل اإلعالم وتثبت هذه الظاهرة.. 
كل هذا واحد أهم أسبابه هو نوع من 
التباعد  التقارب االجتماعي ورفض 
بأشكاله.. ومحاولة لرفع الوعي بأهمية 
الثقافة االجتماعية واالحترام والثقة بالنفس 
اإلنسانية وقيمتها وبأنك اكبر من أن تحترم 
إنسان بسبب نوع ساعته وقيمتها وكذلك 
بان قيمتك أنت هي اكبر من »ثمن الحذاء« 

الذي ترتديه. 

»سينيه«.. الفقراء واألمراء 
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تداول عملة  بدء  األمريكية  السك  دار  أعلنت    
معدنية جديدة من فئة 25 سنتا أو ربع دوالر تحمل 
الشاعرة والناشطة  أنجيلو، لتصبح  صورة مايا 

األسطورية أول امرأة سمراء تظهر على العملة.
الربع  أن  األمريكية  إن«  إن  وذكرت شبكة »سي 
أنجيلو هو األول  الذي يحمل صورة  دوالر، 
النساء األمريكيات«،  ضمن برنامج »أرباع 
نساء  الذي سيتضمن عمالت معدنية تظهر عليها 

رائدات في التاريخ األمريكي.
المعدنية األخرى ضمن  تداول األرباع  وسيتم 
العام وخالل  السلسلة في وقت الحق من هذا 
بيان،  السك خالل  دار  قالته  2025، بحسب ما 

اإلثنين.
يلين،  الخزانة األمريكية، جانيت  وقالت وزيرة 
خالل بيان منفصل: »في كل مرة نعيد فيها تصميم 
الفرصة  أمامنا  تتاح  عملتنا، 
نقدره  بلدنا؛ ما  لنروي شيئا عن 

العمالت  تلك  تحتفي  بأن  للغاية  تقدمنا كمجتمع. فخورة  وكيف 
بينهم مايا  أمريكا، من  النساء في  أبرز  بمساهمات بعض من 

أنجيلو.«
العملة،  أحد وجهي  يزال رأس جورج واشنطن يظهر على  وال 

بينما يحمل الجانب اآلخر صورة أنجيلو.
واحتفى المشرعون بإصدار العملة الجديدة، وأرجعوا الفضل في 
هذا اإلنجاز إلى النائبة الديمقراطية باربرا لي بوالية كاليفورنيا، 
التي قدمت مشروع قانون إلعادة تصميم العمالت وتمت الموافقة 
الطريق في  ليمهد   ،2021 لعام  الثاني  يناير/كانون  عليه في 

النهاية لتصميم العمالت الجديدة.
وقالت »لي« خالل تغريدة عبر »تويتر«: »النساء االستثنائيات 

لفترة طويلة– ال سيما صاحبات  بهن  يعترف  لم  األمريكي  التاريخ  الالتي شكلن 
البشرة الملونة- أشعر بالفخر لقيادة مشروع القانون لتكريم إرثهن.«

أمريكية،  يعتبرونهن رموًزا  نساء  أسماء  الجمهور إلرسال  السك  دار  ودعت 
ورحبت الدار بإشراك أسماء نساء يشتهرن بعملهن في الحقوق المدنية، والعلوم، 
والفنون، من بين مجاالت أخرى، مع التركيز على النساء من »خلفيات متنوعة 

عرقيا وإثنيا وجغرافيا«.
وكان الشرط الوحيد القتراح أسماء النساء الالتي تظهرن على العمالت أن تكن 

متوفيات.
وستصدر الوكالة 4 أرباع دوالرات أخرى هذا العام لتكريم كل من: سالي رايد، 
التي  الفضاء، وآنا ماي يونغ  التي كانت أول امرأة أمريكية تصل  الفضاء  رائدة 
أول زعيمة  مانكيلر وهي  نجمة من أصل صيني في هوليوود، وويلما  أول  تعدّ 

لقبيلة الشيروكي وناشطة في حقوق السكان األصليين.

  تم اإلعالن عن تأجيل العديد من األحداث العامة الكبرى لليوبيل الذهبي للملكة 
للزيادة في عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا،  »مارغريت«، نظراً 

حيث أصدرت األسرة الملكية الدنماركية جدواًل زمنياً جديداً 
لالحتفاالت.

كان من المفترض أن تتم األحداث في منتصف شهر 
يناير، بالقرب من تاريخ وفاة والد الملكة وتوليها 

العرش الحقاً )14 يناير(، ولكن تم نقلها اآلن 
إلى 10 و 11 سبتمبر. وتشمل هذه األحداث، 

االحتفاالت في مجلس مدينة كوبنهاغن، وحفالً 
احتفالياً في المسرح الملكي القديم، وخدمة 

احتفالية في كاتدرائية كوبنهاغن وحفل 
عشاء في قلعة كريستيانسبورغ.

وفي تفاصيل البرنامج المخصص ليوم 
14 يناير فستكون كالتالي: في الساعة 
9:30 صباحاً، ستستقبل الملكة وولي 

العهد األمير »يواكيم« رئيس الوزراء في قلعة كريستيانسبورغ، بينما في الساعة 10 
صباحاً ستشارك الملكة، ولي العهد األمير »يواكيم«، ولية العهد األميرة »ماري« 
واألميرة »بينيديكت« في االحتفاالت في البرلمان الدنماركي. في الساعة 12 ظهراً، 
ستنتقل األسرة إلى كاتدرائية روسكيلد، حيث ستضع إكليالً من الزهور على قبر الملك 

»كريستيان التاسع« والملكة »إنغريد«، والد ووالدة الملكة.
يحتفل بنك Danmarks Nationalbank بالذكرى السنوية الخمسين لتولي الملكة 
الحكم في 14 يناير 2022، وذلك بإصدار عملة تذكارية فضية جديدة تحمل صورة 

الملكة »مارغريت«.
يوجد على وجه العملة صورة جديدة للملكة صممتها النحاتة »كاثرين إس موسيهولم«. 
يوجد في الخلف نمط تم إنشاؤه بواسطة الرقم 50 كرمز للذكرى السنوية. يخلق هذا 

النمط إشارة مرئية إلى قصور Amalienborg األربعة وساحة القصر. تم إعداد 

التصميم الخلفي بواسطة »جانيت سكوف جنسن«، مديرة التصميم في 
Danmarks Nationalbank. صدرت العملة التذكارية في ثالث طبعات فضية، 

ويمكن شراء العمالت من يوم 14 يناير.
نظراً ألنه لن يُسمح للجمهور بعد اآلن بالتجمع في قصر Yellow في أمالينبورغ 
إلى  كما هو معتاد في المناسبات الملكية الكبيرة، فقد أضافت العائلة المالكة قسماً 
تهنئة شخصية  المواطنون من ترك رسائل  موقعها على اإلنترنت حيث سيتمكن 

للملكة.
سيتم أيضاً تحديث المنطقة المخصصة لليوبيل في الموقع بشكل مستمر بمعلومات 

حول األنشطة التي ستتم على مدار العام فيما يتعلق باليوبيل.
أنه سيتم اإلعالن عن برنامج أكثر  المالكة أيضاً  العائلة  بيان صحفي، حددت  في 

تفصيالً الحتفاالت منتصف سبتمبر في وقت الحق من العام.
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نقوم بتوصيل الدواء أينما تكونون 
داخل مدينة مونتريال أو خارجها 

الُحضن املريح!!

ون كمامات تضيء  علماء يابانيون يطّور
ونا عند إصابة صاحبها بفيروس كور

صخرة فضاء هائلة تطير بجوار كوكب 
الأرض خلال أيام

مايا أنجيلو.. أول امرأة سمراء على عملة معدنية بالولايات المتحدة

        الكشف عن مواعيد جديدة      
الملكة  لاحتفالات 

باليوبيل  مارغريت 
الذهبي

ببسيط العبارة والمعنى الصريح
ولِدَا الخالص بميالد المسيح

عالم النوايا كاشف القلوب   غافر الخطايا وكل الذنوب
لكل تايب أو عايز يتوب    بروح اإلله حاِبب يدوب

ولِدَا الخالص بميالد المسيح
 وراعي الِخراف ساهر َيجوب    ُيعيد الُعصاة وكل مسلوب
ماحي الخطايا ساتر العيوب     وخالص النفوس مطلوب

ولِدَا الخالص بميالد المسيح
وثمن الخالص على الصليب محسوب   وروح الصالح بالصالة موهوب

محبَّة إله على الصليب مصلوب   وعمل الفداء باإليمان مصحوب

ببسيط العبارة والمعنى الصريح
طريق الخالص طريق المسيح
رب الحياة والكون الفسيح

مهد الحنان والُحضن الُمريح

  فجرت سحر اإلبراشي، زوجة اإلعالمي الراحل وائل اإلبراشي، مفاجأة 
حول أسباب وفاته، حيث أكدت أنه تعرض لخطأ طبي في بداية إصابته بفيروس 

كورونا، وهو ما أدى إلى تدهور حالته حتى وفاته.
زوجة اإلعالمي الراحل أكدت تعرض لخطأ طبي في بداية مشواره العالجي 
مع فيروس كورونا، خاصة من طبيب العزل المنزلي، مشيرة إلى نيتها في رفع 

دعوى قضائية ضده.
وأضافت »البداية من اللي عالجه غلط في األول.. كان في غلط طبي.. دول قتلة 
مش أطباء.. وأي حد يجيله فيروس كورونا الزم يروح دكتور موثوق فيه متخليش 

حد يضحك عليكم«.
وأكدت أنه بعد ذلك تولى الدكتور حسام حسني، حالة زوجها اإلعالمي وائل 
اإلبراشي وتمكن من عالجه بنسبة كبيرة، قائلة: »الدكتور حسام بدأ معاه وكانت 

الرئة متدهورة %95«.
وكشفت أنه ظل ماكثًا في المستشفى من 14 مايو الماضي، وتلقى بداخلها أفضل 
الرعاية الطبية وبالفعل تحسنت حالته والقت تقدما كبيرا، وكان يتمنى الرجوع 

لبرنامجه وأسرته وابنته.
وكشفت تفاصيل آخر مكالمة أجرتها مع زوجها كانت عصر يوم وفاته، حيث 

قالت: »كلمني ومكنش في أي حاجة.. قولتله أنا هغدي البنت عشان كانت راجعة من االمتحان 
وهاجي على طول«.

وأضافت أنها تلقت بعد ذلك مكالمة من المستشفى تخبرها أن زوجها يعاني من سرعة في 

النفس، وتابعت: »عقبال ما وصلت كان خالص.. قالولي عشان نفسه كان سريع شوية«.
وكشفت عن أمنيته األخيرة، بقولها: »كان نفسه اوي يرجع للبرنامج بتاعه وكنا بنعمل تدريبات 
وسجل حاجة للناس بصوته.. قال فيها البعد صعب واسوء حاجة في المرض انه بعيد عن 

شغله وجمهوره«.

براشي تفجر مفاجأة: مات بسبب خطأ طبي
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