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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

ديكتاتورية السيسي غير مستقرة

في مقال خطير نشر في مجلة   
األمريكية  بوليسي«  »فورين 
تحت  الجاري،  الشهر  بداية 
عنوان »ديكتاتورية السيسي غير 

مستقرة«. 
قال فيه كاتبه الصحفي »فرانسيسكو 
المصري  الرئيس  أن  سيرانو« 
الدروس  تعلَّم  الفتاح السيسي  عبد 
الرئيس  التي أدت إلى سقوط نظام 
المصري األسبق حسني مبارك، 
الذي أفرط في نظامه القمعي طوال 
30 عاماً حتى سقط سريعاً في 18 

يوماً فقط.
ويعتقد الكاتب بأن نظام الرئيس 
الذي  السيسي  الفتاح  المصري عبد 
وصل إلى سدة الحكم عام 2014 
حيث  من  وعنفاً  قمعاً  األكثر  هو 
الحجم الممارس ضد المصريين في 
الماضية، وهو ما  القليلة  السنوات 
يؤكد على أن خوف النظام المصري 
من خروج  هو  السيسي  برئاسة 
لتمأل الشوارع مرة أخرى  الحشود 

وهو هاجسه األكبر.
اإلختالف  نقاط  الكاتب  عّدد  وقد 
على  االستبداديين  النظامين  بين 
حد وصفه .. بأن نظام مبارك سمح 
بترك مساحة للمعارضة الخاضعة 
للرقابة لكنه لم يرحب بأي معارضة 
للخطر  من شأنها تعريض سيطرته 
وكانت قوات األمن في عهده تقوم 
المشتبه بهم  بتعذيب  بشكل روتيني 

إلرهاب غيرهم من المواطنين.
للرؤية  افتقاره  رغم  مبارك  لكن 
أنه  إال  األمد  البعيدة  السياسية 
أهمية وجود سبل شرعية  أدرك 
تحت سيطرة الدولة لرفع الضغط 
المواطنين من خالل صمامات  عن 
المصريين  لتنفيس  أنشأت خصيصاُ 
طالما أنها ال تستهدفه بشكل مباشر 
إلنتقاد  أصوات  بوجود  وتسمح 
في  اليومية  المعيشة  صعوبات 
الصحف ووسائل اإلعالم المختلفة، 
بقائه  أسباب  أهم  من  ذلك  وكان 
في السلطة لثالثة عقود متواصلة 
الكاتب الذي وصف  بحسب رأي 
األحداث التي وقعت سنة 2011 
بالتجربة الديمقراطية القصيرة التي 
للقيادة  انقطاع وقتي قصير  شكلت 
األبوية الطويلة المدى للجيش على 

مصر وعلى الحكم.
الرئيس السيسي لسدة  حتى وصل 
الحكم وبدأ في تقليص كل أشكال 
الخطاب العام والمعارضة معتقداً 
هذه  مثل  بوجود  السماح  بأن 
صغيرة  كانت  مهما  المساحات 
الفادحة  األخطاء  أكبر  من  تعتبر 
للرئيس مبارك ونظامه ما دفعه دفعاً 
للقضاء على أي مساحة لالعتراض 
في الفضاء العام مستخدما القوة 
الدولة  الكاملة لألجهزة األمنية في 
الطابع  نحو نزع  رغبة منه وسعياً 
السياسي عن المجتمع بالكامل على 

حد قول الكاتب.
البداية مع جماعة اإلخوان  وكانت 

وسريعاً  وأنصارها  المسلمين 
لتشمل  القمع  وسائل  امتدت  ما 
سياسية  حركة  أو  شخص  أي 
بعض  بطرح  تقوم  أن  تحاول 
التساؤالت عن الوضع االجتماعي 
الراهن. فالمعارضون  واالقتصادي 
العلمانيون  السياسيون والنشطاء 
والحقوقيون والفنانون والصحفيون 
مستخدمو  وحتى  واألكاديميون 
وسائل التواصل االجتماعي من غير 
السياسيين أصبحوا معرضون جميعاً 
لمخاطر االعتقال في حال خروجهم 
عن النص العام والسائد للدولة بأي 
شكل من األشكال، وقد وصل األمر 
بالنظام إلى شن حرب على األطباء 
المصريين وغيرهم من العاملين في 
مجال الصحة وسط جائحة كورونا 
بدالً من األخذ والرد في الخطاب 
عليه  أطلق  ما  وهو  السياسي، 
»القومية  سياسة  مسمى  الكاتب 
الخبيثة« ونسب ميالدها للرئيس 
وتظهر  ظهرت  والتى  السيسي، 
بشكل شرس سواء في الطريقة التي 
تروج بها الحكومة ووسائل إعالمها 
النظام أو في  وأنصارها النجازات 
من  بها  يسخرون  التي  الطريقة 
المفترضين... األمر  الرئيس  أعداء 
الذي وصل بالرئيس المصري لربط 
الوالء له ولنظامه من قِبل المواطن 

بالوالء لمصر..
بوصف  مقاله  الكاتب  وأختتم 
»ديكتاتورية السيسي« باعتبارها 
الثقة  إلى  وتفتقر  مستقرة  غير 
الدائم  للجوئه  نظراً  بالنفس، 
الكبيرة  المياه  الستخدام خراطيم 
في  الصغيرة...  الحرائق  إلخماد 
إشارة إلى استخدام النظام المصري 
للقمع والقوة المفرطة أمام جميع 

أشكال االعتراض.
مقاله  نهاية  في  الكاتب  ويخلص 
إلى أن االنتفاضة الشعبية التي أدت 
إلى زوال نظام مبارك لم تكن نتيجة 
القمع غير الكافي على عكس ما 
يعتقد السيسي، وإنما كانت نتيجة 
التدهور المستمر للحياة االجتماعية 
وفشل  للمصريين  واالقتصادية 
الحلول  إيجاد  البوليسية في  الدولة 
ولكل  لها  والمرضية  المناسبة 
المعاشة ويعاني  الحياتية  المشاكل 
.. وهو ما  المواطن المصري  منها 
السيسي  نظام  به  ويقوم  ينتهجه 
تراكم  تسريع  على  ويعمل  اليوم 
الحتمية ضده على حد قول  الطاقة 

الكاتب.
الرئيس  إدارة  وهو ما سوف تقوم 
»بايدن«  الجديد  األمريكي 
باستخدامه على الوجه األمثل في 
األيام واألسابيع القليلة القادمة ضد 
لتصريحات  النظام المصري وفقاً 
الرئيس األمريكي وإدارته المباشرة 
للبيت  المباشرة منذ دخوله  أو غير 

األبيض..

وللحديث بقية.... 
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Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

رئيس الحكومة التونسية: 
الأزمة السياسية الحالية تعطل 

مصالح الدولة

  قال رئيس الحكومة التونسية هشام 
المشيشي، اليوم الجمعة، إن األزمة 
السياسية التي تمر بها البالد، وعدم 
اليمين  ألداء  الجدد  الوزراء  دعوة 
الدستورية تسببت في تعطيل كبير 
للمرافق العامة ومصالح الدولة، وإن 

األمر “لم يعد يحتمل االنتظار”.
وأضاف المشيشي، في تصريحات 
توزيع  على  إشرافه  هامش  على 
في  االبتكار  مسابقات  جوائز 
 2020 لعام  التقليدية  الصناعات 
للصناعات  الوطني  بالديوان 

التونسية،  منوبة  بوالية  التقليدية 
جندي  “أنا  وقال  يستقيل،  لن  إنه 
في خدمة البالد وعلي واجب تجاه 

الدولة ومؤسساتها”.
وشدد على أن اختصاص فض مثل 
هذه اإلشكاليات يعود إلى المحكمة 
الدستورية، وأوضح أنه آن األوان 
لتركيز هذه المحكمة وتدارك التأخير 
الحاصل في الغرض، وفتح النقاش 
األطياف  مكونات  مختلف  مع 
السياسية والبرلمانية لتسريع مسار 

تركيزها.

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 100٪ عائد على االستثمار
صناعة- تعدين - بناء وتعمير- منازل إقامة المسننين

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

القائد  باسم  المتحدث  أعلن    
العراقية  المسلحة  للقوات  العام 
اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، 
تدمير أنفاق ومضافات لعصابات 
في صحراء  اإلرهابية  “داعش” 

جزيرة األنبار.
عمليات  قيادة  إن  رسول  وقال 

الجزيرة نفذت عملية أمنية في منطقة 
الجزيرة،  صبخة ضمن صحراء 
العملية أسفرت عن  أن  إلى  الفًتا 
 4 على  والعثور  أنفاق   4 تدمير 
مضافات تابعة لعصابات “داعش” 
اإلرهابية فضاًل عن ضبط سيارتين 

لهم.

  اتهم زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون كبار المسؤولين 
في بالده بـ »االنهزامية«، وحملهم مسؤولية الحالة المزرية 

التي وصل إليها االقتصاد.
وفي مؤتمر لكبار المسؤولين، انتقد كيم »بشدة« المسؤولين 
عن التخطيط االقتصادي في مختلف القطاعات، معتبرا أنهم 
فشلوا في تنفيذ »األفكار والسياسات« التي تم اإلعالن عنها 
في كانون الثاني/ يناير خالل انعقاد مؤتمر الحزب الحاكم، 

وفق وكالة األنباء الرسمية الكورية الشمالية.
وفي المؤتمر، وهو األول منذ خمس سنوات والثامن في 

تاريخ كوريا الشمالية، وضع خطة جديدة لتنشيط االقتصاد. 
وكشف المؤتمر أيًضا عن حجم الضائقة المالية لهذه الدولة 
المعزولة. اعتذر كيم عدة مرات عن حدوث أخطاء في 
التخطيط االقتصادي، معتبرا أن السنوات الخمس الماضية 

كانت »األسوأ«.
الجمعة، في ختام المؤتمر الذي استمر أربعة أيام، انتقد كيم 
االفتقار إلى »رؤية خالقة وخطط واضحة« لدى المسؤولين 

لمواجهة هذا الوضع.
وأشار إلى الزراعة، التي وضع المسؤولون عنها أهداًفا إنتاجية 

»دون مراعاة الوضع الحالي، حيث البيئة التشغيلية غير 
مواتية والدولة غير قادرة على توفير ما يكفي من المواد«.

وتعرضت قطاعات أخرى لالنتقاد بسبب حصصها اإلنتاجية 
المسؤولون  واُتهم  نحو غير معقول«،  »المنخفضة على 

بعدم الكفاءة و«التظاهر بأداء عملهم«.
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية تهدف إلى إرغام 
والبالستية  النووية  برامجها  عن  التخلي  على  يانغ  بيونغ 

التي حققت تقدما سريعا في ظل قيادة 
كيم جونج أون. 

وفشلت قمة هانوي التي جمعت بين كيم والرئيس السابق 
دونالد ترامب في فبراير/ شباط 2019، وتوقفت المفاوضات 

حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية منذ ذلك الحين.
كشفت كوريا الشمالية عن عدة صواريخ جديدة خالل العروض 
العسكرية التي نظمتها في أكتوبر/ تشرين األول والشهر 
الماضي، وقال كيم إنه يريد تعزيز ترسانة بالده النووية.

وتتزايد الضغوط المالية التي تواجهها بيونغ يانغ، حيث 
أدت جائحة كوفيد19- والفيضانات الصيف الماضي إلى 

خسائر فادحة في اقتصادها المنهك بالفعل.

األمريكي  الرئيس  عن  الدفاع  محامو  يعرض    
السابق دونالد ترامب حججهم أمام مجلس الشيوخ، 
اليوم الجمعة، لتبرئة موكلهم من تهمة “التحريض على 
العصيان” على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول 

) الكونجرس ( في 6 يناير.
وسيؤكد محامو الدفاع مجدداً، أمام مئات من أعضاء 
مجلس الشيوخ والقضاة والمحلفين والشهود في هذه 
المحاكمة التاريخية، أن “ال عالقة لترامب بأعمال 
الشغب” وأن محاكمة العزل برمتها “غير دستورية” 

ألنه لم يعد رئيساً.
المجلس  أمام  اختتم فريق االدعاء مرافعته  وبعدما 
الخميس، واستعرض على مدى يومين وقائع الهجوم 
الدموي على مبنى الكونجرس بأشرطة فيديو مروعة، 
حان دور فريق الدفاع، الذي سيحاول اعتباراً من 
ظهر الجمعة )17,00 بتوقيت جرينيتش( تفنيد حجج 

المّدعين الديمقراطيين.
وقال ديفيد شون، أحد محامي ترمب لقناة “فوكس 
نيوز” الخميس، إن “الرئيس متفائل جداً”، واعداً بأن 
تكون المرافعة قصيرة ال تزيد عن 4 ساعات، علماً 
أن كل فريق يحظى بـ16 ساعة توزع على يومين.

وأضاف “كما قلُت منذ البداية، ما كان يجب أن تحدث 
هذه المحاكمة أبداً. وإذا حصلت، يجب أن تكون قصيرة 

قدر اإلمكان نظراً للغياب الكامل لألدلة”.
الذي شعر به حتى  ورداً على سؤال عن االستياء 
الجمهوريين بعد عرض الصور القاسية للهجوم، قال 
شون ساخراً “هذا ما يحدث عند اللجوء إلى استديو 
لألفالم السينمائية”، في إشارة إلى اإلخراج الُمحكم 
والمؤثر. وأضاف “لم يربطوا إطالقاً بين دونالد ترامب 
وكل ذلك”، في إشارة إلى أن الفيديوهات لم تقدم أدلة 

ملموسة على عالقة ترامب بأحداث الكابيتول.
في المقابل، يرى المّدعون الديمقراطيون أن ترامب 

مدى  أي  إلى  يعلم  “كان 
كان الوضع قاباًل لالنفجار” 
حين أجج غضب مؤيديه 
عبر الصراخ بال دليل على 
حصول تزوير لالنتخابات 

الرئاسية.
وقال المّدعي الديمقراطي 
ترامب  إن  نيجوس،  جو 
به  وألقى  الفتيل  “أشعل 
الغرفة،  هذه  في  مباشرة 
علينا”، مذكراً بدعوة ترمب 
أنصاره إلى مسيرة نحو 
الكابيتول في 6 يناير خالل 
جلسة الكونجرس إلقرار 
بايدن،  جو  الرئيس  فوز 

و”القتال كالشياطين”.
وقال جيمي راسكين الذي 

يرأس فريق النواب المكلّفين توجيه االتهام، إن الهجوم 
الدموي هو “ذروة تصرفات الرئيس وليس غريباً” عنها.

وأضاف: “َمن في هذه الغرفة يستطيع أن يصدق أنه 
سيكف عن التحريض على العنف لتحقيق أهدافه، إذا 

ُسمح له بالعودة إلى المكتب البيضاوي؟”.
مجلس  الخميس،  الديمقراطيون،  المّدعون  وحذر 
الشيوخ من أن التقاعس عن إدانة ترامب سيسمح له 
بـ”تكرار فعلته” في حال تسلم منصباً عاماً مجدداً، 
لذا دعوا إلى إدانته ألن هذا الحكم سيتبعه تصويت 
لجعله غير مؤهل للترشح لالنتخابات مجدداً، وهو 

ما يطمح إليه ترامب.
وذّكر االدعاء أعضاء مجلس الشيوخ بأنهم هم أنفسهم 

نجوا في اللحظة األخيرة من “األسوأ”.
وال تزال آثار الواقعة ظاهرة على الكابيتول، الذي 

يخضع لحراسة مشددة حتى اآلن يؤّمنها عسكريو 
الحرس الوطني، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ 

الواليات المتحدة.
والخميس، خرج بايدن عن صمته تجاه قضية المحاكمة، 
قائاًل إن بعض نواب مجلس الشيوخ المعارضين إلدانة 
ترامب “قد يغيرون موقفهم” بعد انتهاء فريق االدعاء 

من عرض وقائع االعتداء.
وحرصت الناطقة باسمه جين ساكي على توضيح كالمه، 
مؤكدة أن بايدن ال يتحدث عن أمر مؤكد بل يعبّر عن 
مشاعر رئيس ديمقراطي “تأثر” بتسجيالت الفيديو.

وبعد الدفاع، سيأتي يأتي دور أعضاء مجلس الشيوخ 
لطرح أسئلتهم كتابًة على الطرفين.

وتسارعت وتيرة المحاكمة إلى درجة أن المحامي 
حكم  إصدار  يمكن  إنه  الخميس،  قال  شون  ديفيد 

قبل االثنين.

الروسي  الخارجية  وزير  قال   
مقتطفات  في  الفروف،  سيرغي 
من مقابلة نشرت على موقع وزارة 
الخارجية على اإلنترنت، الجمعة، 
إن موسكو مستعدة لقطع العالقات 
مع االتحاد األوروبي إذا فرض عليها 

عقوبات اقتصادية مؤلمة.
روسيا  بين  لعالقات  ا وواجهت 
والغرب ضغوطا جديدة بسبب سجن 
المعارض الروسي أليكسي نافالني، 
األمر الذي أثار الحديث عن احتمال 

فرض عقوبات جديدة.
أوروبيين  دبلوماسيين   3 وقال 
لرويترز، الخميس، إن من المرجح 
أن يفرض االتحاد األوروبي حظرا 
على السفر وتجميدا ألصول حلفاء 
للرئيس الروسي فالديمير بوتن، ومن 
المحتمل أن يكون ذلك هذا الشهر، 
إلى  وألمانيا  فرنسا  لمحت  بعدما 

رغبتهما في المضي قدما في األمر.
وزاد ضغط العقوبات منذ أن أثارت 
موسكو غضب الدول األوروبية في 
األسبوع الماضي بطرد دبلوماسيين 
بدون  والسويد  وبولندا  ألمانيا  من 
إخطار مسؤول السياسة الخارجية 
في االتحاد األوروبي الذي كان يقوم 

بزيارة لموسكو.
وردا على سؤال خالل مقابلة بشأن 
اتجاه موسكو نحو قطع العالقات مع 
التكتل، قال الفروف: “نتحرك من 
في  هذا(.  )لفعل  استعدادنا  منطلق 
حال شهدنا مجددا فرض عقوبات 
في بعض القطاعات تسبب مخاطر 
المجاالت  ذلك  في  بما  القتصادنا، 
األكثر حساسية”. وأضاف: “ال نريد 
عزل أنفسنا عن الحياة العالمية، لكن 
يتعين أن نكون مستعدون لذلك. إذا 

كنت تريد السالم استعد للحرب”.

احلريري: ال تقدم يف املشاورات لتشكيل احلكومة 
ومتمسك برؤية الـ 18 وزيرا

القوات المسلحة العراقية: 
تدمير أنفاق ومضافات لعصابات داعش 

في الأنبار

كيم يوبخ كبار مسؤولي كوريا الشمالية: انهزاميون فشلة

بعد انتهاء فريق الادعاء.. مجلس الشيوخ يستمع إلى الدفاع 
في محاكمة ترامب

المكلف  اللبناني  الوزراء    قال رئيس 
سعد الحريري، اليوم الجمعة، إنه ال تقدم 
التي أجراها مع رئيس  في المشاورات 
الجمهورية ميشال عون في سبيل تشكيل 
أنه مستمر  إلى  الجديدة، مشيرا  الحكومة 
الرامية إلى  في إجراء تلك المشاورات 
تأليف حكومة تكون قادرة على إنقاذ لبنان.
صحفي  تصريح  في  الحريري،  وأكد 
مقتضب عقب لقاء عقده اليوم مع الرئيس 
بعبدا  قصر  في  عون  ميشال  اللبناني 
القائمة  أنه متمسك برؤيته  الجمهوري، 
على تشكيل حكومة مصغرة تضم 18 
وزيرا من االختصاصيين )الخبراء( الذين 
ال ينتمون لألحزاب والقوى والتيارات 
السياسية، وال يمتلك فيها أي فريق سياسي 
الرؤية  المعطل، وأن تلك  الثُلث الوزاري 

لن تتغير أو تتبدل.
االلتقاء برئيس  إنه حرص على  وقال 

الزيارات  الجمهورية ميشال عون، إلحاطته بمضمون 
التي أجراها في اآلونة األخيرة لعدد من الدول العربية، 
موضحا أن تلك الزيارات تستهدف استعادة عالقات تلك 

الدول مع لبنان في ظل الغيبة الطويلة عنها.
وأشار الحريري إلى أنه لمس خالل زيارته األخيرة إلى 
لبنانية  فرنسا حماسا حيال ضرورة أن تتشكل حكومة 
التي سبق وطرحها  الطريق  جديدة في ضوء خريطة 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إبان زيارته إلى لبنان 
في شهر سبتمبر الماضي، والتي حظيت حينها بموافقة 
من جميع القوى السياسية اللبنانية، وذلك في سبيل إنقاذ 

الذي يعاني منه وإعادة إعمار  التدهور  لبنان ووقف 
لدمار واسع عقب  الذي تعرض  البحري  ميناء بيروت 

االنفجار الذي وقع بداخله في 4 أغسطس الماضي.
وأضاف “كل األمور التي من شأنها إنقاذ لبنان جاهزة، 
الجديدة، وأن تكون تلك  ولكن يبقى تشكيل الحكومة 
التابعين  الحكومة من االختصاصيين واألشخاص غير 
السياسية، ألنه ال يمكننا أن نمضي قدما في  لألحزاب 

مهمة إنقاذ لبنان بدون مثل هذه الصيغة الحكومية”.
وتابع الحريري قائال “إذا ظن أحدهم أن الحكومة 
المجتمع  إذا كان بها أشخاص سياسيون فإن  الجديدة 
فإنه يكون مخطئا  لبنان،  ينفتح على مساعدة  قد  الدولي 

إزاء هذا التصور وذاك المنطق”.
وشدد على أن الفكرة األساسية تتمثل في تشكيل حكومة 
بها وزراء من األشخاص االختصاصيين، ال يمثلون 
استفزازا ألي فريق أو تيار سياسي لبناني، وأن يعملوا 

في سبيل إنجاح مشروع إنقاذ لبنان.
وقال الحريري إنه تشاور مع الرئيس اللبناني حول هذه 
التشاور وإن كان ال  الفكرة األساسية، وأنه سيستكمل 
يوجد ثمة تقدم حتى اآلن، مضيفا “شرحت للرئيس أن 
لبنان أمام فرصة ذهبية وأنه يجب اإلسراع في تشكيل 
الحكومة وفق هذه المواصفات اإلنقاذية، وعلى كل فريق 

سياسي أن يتحمل مسئولية مواقفه اعتبارا من اآلن”.

العلاقات  بقطع  تهدد  وسيا  ر
وبا أور مع  الروسية 

حكمـة العـدد

اعداد: 
أنطوانيت جرجوس
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الخميس،  البيت األبيض،  باسم  قالت متحدثة    
إن واشنطن لن تجري مفاوضات مع إيران إال إذا 

التزمت بتعهداتها بموجب االتفاق النووي
المتحدثة جين ساكي  آخر، أوضحت  من جانب 
التحدث مع رئيس  يعتزم  بايدن  الرئيس جو  فإن 
لكنه  قريبا،  نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء 

لم يحدد موعدا. 
وأكدت أن بايدن يتطلع إلى التحدث مع نتنياهو. »هو 

بالطبع شخص يرتبط بعالقة طويلة األمد معه«.
 وال تزال إدارة بايدن تعمل على تحسين استراتيجيتها 
بشأن سبل إحياء االتفاق النووي المبرم عام 2015، 
ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  منه  انسحب  الذي 
عام 2018، لكنها تريد العمل مع الحلفاء إلبطاء 
جهود إيران في تخصيب اليورانيوم ومنع سباق 

التسلح بالشرق األوسط.
إيران رفع مستويات  أعلنت  الماضي،  والشهر 

يتخطى  ما  إلى 20%، وهو  اليورانيوم  تخصيب 
حدود االتفاق الـ5%، في انتهاك واضح لالتفاق.

وطلب وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن من 
مبعوث إيران المعين حديثًا، روب مالي، تشكيل 
دبلوماسيين وخبراء  مفاوضات مكون من  فريق 
مع مجموعة من اآلراء حول مسار المضي قدما 

مع إيران.

  سلطت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، الضوء 
على قرار الرئيس األمريكي جو بايدن بتشكيل فريق عمل 
داخل وزارة الدفاع “البنتاجون” يُخول إليه صياغة سياسة 

جديدة حيال الصين.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها نشرته على موقعها اإللكتروني 
الخميس – إن الفريق الجديد ُمكلف بصياغة سياسة شاملة 
تجاه الصين، لتدرس كل شيئ بداية من األمور المتعلقة بنشر 
العالقات مع  إلى  العالم  أنحاء  القوات األمريكية في جميع 

الجيش الصيني.
وأعلن بايدن، عن قراره في هذا الشأن خالل زيارة للبنتاجون 
أجراها يوم أمس األربعاء وأمر الفريق الجديد، الذي سوف 
يضم ضباًطا نظاميين ومدنيين برئاسة إيلي راتنر، وهو مستشار 
دبلوماسي سابق لبايدن ومتخصص في شئون الصين، بتقديم 

توصيات في غضون أربعة أشهر.
وقال بايدن، في هذا الشأن: “إن األمر سيتطلب جهًدا حكومًيا 
كاماًل، وتعاوًنا من الحزبين مع الكونجرس بجانب تشكيل 
تحالفات وشراكات قوية”، مشيرا إلى أن “هذه هي الطريقة 
التي سنواجه بها تحدي الصين ونضمن فوز الشعب األمريكي 

بالمنافسة في المستقبل”.
وتعليقا على ذلك، قالت “فاينانشيال تايمز” إن هذا القرار جاء 
في الوقت الذي تصوغ فيه اإلدارة الجديدة في واشنطن سياستها 
تجاه الصين، السيما بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوياتها 

منذ إقامة العالقات الدبلوماسية بين البلدين قبل أربعة عقود، 
وذلك في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي اتخذ موقًفا 
بين ممارساتها  تتراوح  الصين بشأن قضايا  تجاه  عدوانًيا 
التجارية والمخاوف بشأن التجسس اإللكتروني ونشاطها في 

بحر الصين الجنوبي.
بايدن أظهر عالمات تدل  وأوضحت الصحيفة، أن فريق 
على أنه سيحافظ على موقف صارم تجاه بكين، فيما حذرت 
وزارة الخارجية األمريكية الصين مؤخًرا من محاولة ترهيب 
تايوان بعد دخول طائرات حربية صينية منطقة الدفاع الجوي 
للجزيرة ومحاكاة هجوم ضد حاملة طائرات أمريكية قريبة.

ونقلت “فاينانشيال تايمز” عن إلبريدج كولبي، وهو مسئول 
كبير سابق في إدارة ترامب السابق، وسوف يساعد في صياغة 
موقف البنتاجون الجديد تجاه الصين، قوله: إن مراجعة البنتاجون 
ستكون “حاسمة” في تحديد ما إذا كانت إدارة بايدن ستواجه 

ما قال إنه حجم التحدي الصيني في المجال العسكري.
وأضاف كولبي :”أن إدارة بايدن أرسلت إشارات قوية إلى حد 
كبير بشأن الصين حتى اآلن، لكنها تميل إلى بداية ناعمة أو 
حتى التقليل من أهمية القوة الصلبة، وخاصة القوة العسكرية، 
في المنافسة مع الصين”، واعتبر أن الخطر العسكري من 
بكين كان ومازال يتزايد وسيحتاج إلى إعطائه األولوية على 

حساب قضايا أخرى.
على الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج، واحتجاز وانتقد كبار مسئولي إدارة بايدن الصين بسبب حملتها القمعية 

ما يقدر بمليون مسلم من طائفة األيجور في منطقة شينجيانج 
الشمالية الغربية، فيما أكد بلينكين أنه يتفق مع إدارة ترامب 

في أن قمع االيجور كان “إبادة جماعية”.

    دعت باريس وموسكو طهران 
الخميس إلى التحلّي بالمسؤولية على 
صعيد الملف النووي، وذلك غداة تقرير 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية أّكد بدء 
إيران بإنتاج اليورانيوم المعدني في 
أحدث إجراء ضمن سياسة الجمهورية 
اإلسالمية للتخلّي تدريجاً عن التزاماتها 

المنصوص عليها في اتفاق 2015.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان 
إنّه “من أجل الحفاظ على الحيّز السياسي 
للبحث عن حّل تفاوضي، ندعو إيران 
إلى تجنّب اتخاذ أي تدبير جديد يؤدّي 

إلى مفاقمة الوضع”.
بدوره قال نائب وزير الخارجية الروسي 
سيرجي ريابكوف لوكالة “ريا نوفوستي” 
لألنباء “نفهم منطق اإلجراءات واألسباب 
التي تدفع إيران، )ولكن( رغم ذلك فمن 
الضروري التحلّي بضبط النفس والنهج 

المسؤول”.
وأثار تولّي إدارة الرئيس جو بايدن 
مسؤولياتها في واشنطن، األمل في 
إحراز تقدّم دبلوماسي مع إيران بعد 
سياسة “الضغوط القصوى” التي اتّبعها 

سلفه دونالد ترامب.
غير أّن طهران وواشنطن تتبادالن دعوة 
الطرف اآلخر إلى القيام بالخطوة األولى 

الستئناف حوار جادّ.
وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية في 
بيانها عن “الترحيب برغبة اإلدارة 

األميركية الجديدة العودة إلى مقاربة 
اإليراني  النووي  للملف  دبلوماسية 
بهدف الرجوع إلى خطة العمل الشاملة 
المشتركة”، التسمية الرسمية التفاق فيينا 

الموقّع في 2015.
ودعا ريابكوف الواليات المتحدة إلى 
“رفع العقوبات المفروضة على طهران” 

وإلى “عدم اإلطالة بال داعٍ”.
وفي تغريدة على تويتر قال وزير الخارجية 
اإليراني محمد جواد ظريف مساء الخميس 
إّن “مسؤولي اإلدارة األمريكية يواصلون 
الحديث عن ضرورة امتثال إيران لخطة 
العمل الشاملة المشتركة. باسم ماذا يفعلون 
ذلك؟ الواليات المتحدة كفّت عن المشاركة 
في هذه االتفاقية في مايو 2018، وانتهكت 
خطة العمل الشاملة المشتركة، وعاقبت 
أولئك الذين امتثلوا لقرار األمم المتحدة. 
حتّى اليوم، ال تزال الواليات المتحدة 

على الموقف نفسه تماماً. قبل أن تعظوا 
اآلخرين، امتثلوا”.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
أفادت مساء األربعاء أّن إيران بدأت 
إنتاج اليورانيوم المعدني، موضحة أنها 
“تحققت” في 8 فبراير من وجود “3,6 
غرامات من اليورانيوم المعدني في منشأة 

أصفهان” )وسط(.
وتعدّ هذه المسألة حساسة إذ إّن اليورانيوم 
المعدني قد يستخدم في إطار صناعة 

أسلحة نووية.
وتنفي إيران دوماً رغبتها في انتاج 

قنبلة ذرية.
وأعربت كّل من باريس وموسكو األربعاء 
عن مخاوفهما، ففي حين قال المسؤول 
الروسي إّن “هذا ال يبعث على التفاؤل”، 
رأت فرنسا اّن الوضع “مقلق” في ظل 

“تراكم انتهاكات إيران التفاق فيينا”.

    رجح الرئيس األمريكي جو بايدن، الخميس، 
تغيير بعض النواب لرأيهم في محاكمة دونالد ترامب 

بعد العرض المؤثر لجهة االدعاء.
وقال بايدن في تصريحات من المكتب البيضاوي: 
»أظن أن البعض قد يكون غير رأيه« في تلميح 
إلى أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين 
قد يقررون التصويت لصالح إدانة الرئيس السابق.
وغداة عرض مشاهد صادمة القتحام الكابيتول، 
يعكف المدعون الديمقراطيون الخميس، على 
عرض حججهم ضد دونالد ترامب الذي يحاكم 
بتهمة »التحريض على التمرد« في إطار اقتحام 

مبنى البرلمان.
ويقود النائب الديمقراطي جيمي راسكين، فريق 
االدعاء بمحاكمة ترامب بمجلس الشيوخ، بعد 
اتهامه بالتحريض على اقتحام مبنى الكابيتول لقلب 
نتائج االنتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس جو 
بايدن، بحسب وكالة »أسوشيتد برس« األمريكية.

وبالرغم من احتمال حصول ترامب على البراءة 
بفضل الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين 
ظلوا أوفياء للرئيس السابق، تمكنت المحاكمة من 
إبراز راسكين، الذي يعمل بصفة مدير المساءلة 

للديمقراطيين.
ويوم الثالثاء الماضي، ألقيت روايات مروعة 
عن مثيري الشغب الذين حاصروا الرموز الرائدة 

للديمقراطية الرائدة.
الروايات المروعة عن مثيري الشغب التي استذكرها 
راسكين، الثالثاء، جاءت مقترنة بمأساة عن حياته 
الشخصية؛ فقد انتحر تومي نجل راسكين )25 
عاًما( عشية رأس السنة بعد سنوات من الصراع 

مع االكتئاب.
وبعد دفنه، رافق النائب األمريكي ابنته تابيثا 
التالي، يوم  وصهره هانك إلى الكابيتول اليوم 
السادس من يناير/كانون الثاني، عندما حدث 

هجوم مثيري الشغب.

وسألته ابنته وصهره عما إن كانت األوضاع ستكون 
آمنة بالنظر إلى أن ترامب كان قد حث أنصاره 
على المجيء إلى واشنطن لدعم ادعاءات الرئيس 
السابق التي ال أساس لها حول تزوير انتخابات 

نوفمبر/تشرين الثاني.
وتذكر راسكين رده عليهما بقوله إنها بالطبع 

ستكون آمنة؛ ألن »هذا هو الكابيتول«.
وفي النهاية اقتحم مثيرو الشغب المبنى، وكان يتم 
توجيه النواب بقاعة المجلس الرتداء أقنعة الغاز.
وقال راسكين إن ابنته وصهره كانا محبوسين 
في مكتب قريب، يختبئان تحت طاولة، مضيفًا: 

»اعتقدا أنهما سيموتان«.
وعندما انتهى األمر واجتمعت العائلة معًا مجددًا، 
وعد راسكين ابنته أن ال شيء مثل هذا سيحدث 
مجددًا في المرة القادمة التي تذهب فيها إلى 
الكابيتول، لكنها ردت عليه بالقول إنها ليست 

مهتمة بالعودة إلى هناك.

قالت مديرة مجمع دراسات الجينوم     
المعني بمرض كوفيد-19 في بريطانيا إن 
ساللة فيروس كورونا التي اكتشفت ألول 
مرة في مقاطعة كنت البريطانية ستنتشر على 
األرجح في أنحاء العالم، مضيفة أن مكافحة 
الفيروس ستستمر لعشرة أعوام على األقل.

وذكرت شارون بيكوك لهيئة اإلذاعة البريطانية 
)بي.بي.سي( أن ساللة كنت »اجتاحت البلد، 

ومن المرجح أن تجتاح العالم«.
وأضافت: »عندما ننتصر على الفيروس أو 
يتحور بنفسه ويصبح غير خبيث، أي ال يسبب 
المرض، يمكن أن نكف عن القلق بشأنه«.

وتابعت: »لكن بالنظر للمستقبل أعتقد أننا 
سنواصل هذا ألعوام. سنواصل هذا لعشرة 

أعوام مقبلة في رأيي«.
وأوضحت أن اللقاحات المعتمدة لالستخدام 
حاليا »يبدو أنها تعمل بشكل جيد ضد المتغيرات 

الحالية للفيروس«.
وكانت بريطانيا اكتشفت في سبتمبر الماضي 
الساللة الجديدة من كورونا عن طريق شخص 

في منطقة »كنت« جنوب شرق إنجلترا.
وفي أعقاب ذلك، أعلنت نحو 50 دولة في 
مختلف أنحاء العالم اكتشاف الساللة الجديدة.

ويقول العلماء إن الساللة الجديدة أكثر قابلية 
للتفشي من الساللة المعرفة بنسبة تصل إلى 
70 بالمئة، وهذا من األسباب التي تدعو للقلق 
لكن ال دليل حاليا على أنه يجعل المرضى 

في حالة أكثر سوءا.

العالمية في  أعلنت منظمة الصحة     
أوروبا، الخميس، أنه رغم اتجاه اإلصابات 
بكورونا نحو التراجع إال أن وضع القسم 
األكبر من الدول األوروبية ال يزال “هشا” 
في مواجهة الوباء، محذرة من “شعور زائف 
باألمان” بسبب عدد الذين تلقوا اللقاح والذي 

ال يزال قليال.
العالمية في  وقال مدير منظمة الصحة 
أوروبا هانس كلوج خالل مؤتمر صحفي إن 
“وضع الغالبية الساحقة من الدول األوروبية 

ما زال هًشا”.
وشدد مسؤول األمم المتحدة على أنه “إذا 
الفوائد  العدوى اآلن، فإن  انتقال  لم نوقف 
المتوقعة من اللقاحات في مكافحة هذا الوباء 
قد ال تكون واضحة”. ورأى أنه “في الوقت 

الراهن، هناك خيط رفيع بين األمل في اللقاح 
والشعور الزائف باألمان”.

لدى مجمل الدول الـ 53 في المنطقة األوروبية 
لمنظمة الصحة العالمية )بما في ذلك العديد 
من دول آسيا الوسطى(، ال يزال عدد الحاالت 
األسبوعية المبلغ عنها يتجاوز المليون، لكن 
هذا الرقم اإلجمالي يتراجع منذ أربعة أسابيع 
كما أن الوفيات تنخفض أيضا منذ أسبوعين 

بحسب منظمة الصحة.
وبشكل رمزي تجاوز عدد جرعات اللقاحات 
التي أعطيت في المنطقة وبلغ 41 مليونا، 
عدد الحاالت المسجلة منذ بدء الوباء ويبلغ 
36 مليونا. لكن بيانات المنظمة تظهر أنه 
تم تلقيح 1,5 في المئة من السكان في 29 

دولة أوروبية.

وفي االتحاد األوروبي، تلقى 2,9 في المئة 
من السكان جرعة واحدة على األقل. وتلقى 
الجرعة  5,83 مليون شخص على األقل 

الثانية أي 1,3 في المئة من السكان.
وأكدت منظمة الصحة العالمية مجددا على 
اللقاح  ضرورة أن يكون الحصول على 

منصفا، بغض النظر عن ثراء البالد.
وحذر كلوج من أن “الوصول غير العادل 
للقاحات يمكن أن يأتي بنتائج عكسية. فكلما 
طالت مدة بقاء الفيروس زاد خطر حدوث 

طفرات خطيرة”.
في كل أنحاء المنطقة، سجلت 38 دولة حاالت 
مرتبطة بالنسخ المتحورة من الفيروس التي 
ظهرت في بريطانيا و19 بتلك التي ظهرت 

في جنوب أفريقيا بحسب آخر البيانات.
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العرب يف املريخ
   وأخيرا وصل »مسبار األمل« 
حامال العرب معه إلى المريخ، تماما كما 
خطط ونفذ قادة دولة اإلمارات ليقدموا 
هذا اإلنجاز التاريخي غير المسبوق 
هدية ليس لشعبهم فقط، وإنما للعرب 
جميعا، في عام احتفال دولة اإلمارات 
العربية المتحدة باليوبيل الذهبي لقيامها. 
وهو أمل استمد قوته من الفكرة نفسها؛ 
فكرة الوصول إلى الكوكب األحمر بعد 
خمسين عاما من قيام الدولة، األمر الذي 
يحمل في طياته رسالة إلى العرب وكل 
الشعوب، مفادها أنه ال مستحيل في 
قاموس الطموح، وأن أقصى نقطة في 
المجرة الكونية التي نعيش فيها يمكن 
الوصول إليها إذا توفرت اإلرادة والعزيمة 

والتصميم والثقة بالنفس.
لو عاد الزمن بنا خمسين عاما إلى الوراء، 
إلى أوائل السبعينيات من القرن الماضي، 
عندما كانت دولة اإلمارات حلما يداعب 
خيال أبناء اإلمارات، وكانت محاوالت 
إرسال مركبات إلى المريخ قد بدأت في 
أوائل الستينيات، وتحدث واحد من أهل 
اإلمارات عن ارتياد الفضاء أو إرسال 
مسبار إلى المريخ العُتِبر هذا نوعا 
من الهذيان، أو جموحا في الحلم بعيد 
المنال. نعم إنه حلم، لكّن هناك فرقا بين 
األحالم التي يقف وراءها رجال طامحون 
وقادرون على تحقيقها، وبين األحالم 
التي تُعّد ضربا من المستحيل في نظر 
البعض. لقد كان قادة دولة اإلمارات 
ومؤسسوها وأبناؤها من ذلك الصنف 
من الرجال الذين إذا حلموا صمموا على 
تحقيق أحالمهم، وإذا قرروا كانوا على 
مستوى قراراتهم. لهذا كان ارتياد الفضاء 
واحدا من األحالم الممكنة التي راودت 
عقول أهل اإلمارات، وكان الوصول 
إلى المريخ واحدا من تلك القرارات 
التي اتخذها أبناء اإلمارات، وصمموا 

أن تصبح حقيقة على أرض الواقع.
كيف جاءت فكرة الذهاب إلى المريخ، 

وكيف تبلورت؟ 
جاءت الفكرة في خلوة وزارية استثنائية 
تم عقدها أواخر عام 2013 في جزيرة 
صير بني ياس بأبوظبي، قاد خاللها 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، عصفاً ذهنياً 
مع أعضاء المجلس استعرض فيه جملة 
أفكار استعداداً لالحتفال باليوبيل الذهبي 
لقيام االتحاد في العام 2021. يومها 
ُطِرحت فكرة إرسال مهمة الستكشاف 
المريخ كمشروع جريء. وخالل أسبوع 
من طرح الفكرة تمت دراسة إمكانية 
تحقيقها في مركز اإلمارات للتكنولوجيا 
المتقدمة، الذي صار اسمه بعد ذلك مركز 
محمد بن راشد لعلوم الفضاء، وجاءت 
اإلجابة »نعم.. باستطاعتنا ذلك«. وقام 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم بعرض هذا التحدي على أخيه 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

القائد  نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب 
األعلى للقوات المسلحة، وتم اتخاذ قرار 

الذهاب إلى المريخ. 
ولكن لماذا اختارت اإلمارات الذهاب 
إلى هذه المنطقة الكونية البعيدة كي 
تحتفل بالوصول إليها تزامنا مع يوبيلها 
الذهبي، وقد كان بإمكانها أن تحتفل بهذه 

المناسبة على األرض؟
من يعرف دولة اإلمارات وأبناءها 
يعلم أنهم يعشقون التحديات، وليس ثمة 
تحديا أصعب من الذهاب إلى المريخ، 
خاصة إذا كانت الدولة صغيرة وناشئة 
لم تكمل 50 عاما بعد، ذلك أن هناك 
أربع دول فقط نجحت في الوصول إلى 
المريخ، هي الواليات المتحدة والهند 
واالتحاد السوفياتي السابق ووكالة 
الفضاء األوروبية، وهي دول كبيرة 
ذات كثافة سكانية عالية وتاريخ عريق. 
وعندما يدخل »مسبار األمل« العربي 
اإلماراتي مداره بنجاح، تكون دولة 
اإلمارات بهذا اإلنجاز الدولة الخامسة 
التي تنجح في إطالق مهمات مريخية، 
وثالث دولة تصل إلى مدار المريخ 
بنجاح من المحاولة األولى. وقد حدث 
هذا بالفعل يوم الثالثاء التاسع من شهر 
فبراير، لتدخل دولة اإلمارات والعرب 
جميعا التاريخ بوصول »مسبار األمل« 

إلى المريخ.
هكذا يتم تطويع األحالم في اإلمارات 
وتحويلها إلى حقائق على أرض الواقع. 
وفي هذا درس لكل من يسعى إلى االرتقاء 
بنفسه، واالنتقال من أرض الحلم إلى 
فضاء اإلنجاز، فالحلم حق مشروع 
لكل إنسان، لكن تحقيق أي حلم مرهون 
بقدرة اإلنسان على امتالك األدوات 
التي تساعد على ذلك. وقد امتلك قادة 
وشعب اإلمارات هذه األدوات، وفي 
صدارتها األمل والثقة، وتسخير كل 
الموارد لتحقيق الحلم، وأول هذه الموارد 
اإلنسان الذي هو سر نجاح أي فكرة، 
واألداة األولى لبلورة األفكار وتنفيذها. 
وقد تم بناء »مسبار األمل« في مركز 
محمد بن راشد للفضاء بأيٍد إماراتية، 
وشارك في تطويره بعض الجامعات 
األمريكية، في خطوة لتصنيع مسابير 
قادمة بشكل كامل، تماما كما حدث في 
القمر الصناعي »خليفة سات« الذي تم 
تصنيعه وتطويره بالكامل في المركز 
بأيدي فريق من المهندسين اإلماراتيين.
صناعة األمل والثقة هي هدف أهل 
اإلمارات، واألمل والثقة هما الرسالة 
التي يريدون أن يرسلوها إلى كل الشعوب 
العربية من أجل استئناف حضارة العرب 
التي توقفت بفعل الخالفات والصراعات 
والتشرذم الذي يعيشونه. من هنا جاء 
اختيار األمل ليكون اسما للمسبار، ومن 
هنا كانت الثقة قاعدة لصناعة األمل، 
ومن هنا كان الطموح الذي أوصل 
»مسبار األمل« والعرب إلى المريخ 

ليدخلوا التاريخ.

aliobaid2000@hotmail.com

أخبــار

البيت الأبيض: لا مفاوضات مع إيران قبل الالتزام 
النووي بالاتفاق 

محاكمة ترامب قد لا تتم.. بايدن: بعض النواب قد يغيرون آرائهم

“فاينانشيال تتايمز”: بايدن يبدأ أولى خطواته في مواجهة الصين بتشكيل فريق عمل جديد

بريطانية تحذر: سلالة  خبيرة 
ونا الجديدة »ستجتاح  كور

العالم«

التحّلي  إلى  طهران  تدعوان  وموسكو  باريس 
النووي الملف  في  بالمسؤولية 

ونا كور زال هشا في مواجهة  ما  وبا  أور الصحة: وضع  منظمة 

  بقلم: علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي

LR Lotfi, Rafla & Associates
35 years of expertise

in accounting, audition and tax consultant

Count on us and sit back and relax.  
whatever your accounting needs are, we can deliver.

Our accounting services
* CORPORATE
- Bookkeeping, sales tax, payroll
- Review and Audit Financial statements
- Corporation income tax
- Tax audit & Tax planning
- Incorporation & Business evaluation
- Financing & Business Plan

* PERSONAL
- Tax return, for Canadian, Non-Resident and US tax return
- Income Tax Planning

* Estate
- Financial statements; Tax planning & Return

* PROFESSIONAL
- Special full accounting service for Professional,    
   Doctors and pharmacies

You like to maximize your wealth in a small 
business corporation?

Ontario Branch:
7030 Woodbine Ave.
Markham, Ontario L3R 6G2
Tell: +1-905-943-9653
Fax: +1-905-946-8971

Montreal Branch:
9900 Cavendish Boul.
Montreal, Qc. H4M 2V2
Tell: +1-514-935-0303
Fax: +1-514-935-0005

Call us now

Email: Info@lr-ca.ca    www.lotfiRafla.ca



“منتدى  خارجية  وزراء  أجمع    
أن  على  الخميس،  أمس  الصداقة”، 
الجلسات المطولة فيما بينهم خصصت 
لعدد من القضايا اإلقليمية المهمة، مشيرين 
إلى أن “المنتدى ليس موجها ألي طرف”.
لوزراء  الصحفي  المؤتمر  وخالل 
خارجية منتدى الصداقة في أثينا، قال 
وزير خارجية مصر، سامح شكري، إن 
هناك تحديات سياسية واقتصادية عديدة 
بسبب جائحة كورونا، مبرزا أن بالده 
تسعى إلى التعاون من أجل تحقيق رفاهية 

ومصالح شعوب المنطقة.
وتابع “قدرتنا على مواجهة التحديات 
تتضاعف حين نواجهها بالتعاون والتكامل 

فيما بيننا والعمل المشترك”.
كما أشار إلى أن توسع قوات أجنبية على 
أراض عربية “ينبئ على تراجع في 
منظومة العالقات الدولية وعدم القدرة 

على احترام مبادئ األمم المتحدة”.
وأضاف “البد أن يكون هناك احترام 
لكافة المبادئ الدولية والقيم المشتركة 
وعدم توظيفها ألغراض ضيقة.. أدعو 
بكامل  يطلع  أن  إلى  األمن  مجلس 
المبادئ  هذه  تعزيز  في  مسؤوليته 

وتوفير االستقرار”.
من جهته، جدد وزير خارجية السعودية، 
فيصل بن فرحان، “التأكيد على أهمية 
سيادة الدول وحقوقها واستقاللها وسالمة 
واألعراف  للقوانين  وفقا  أراضيها 

الدولية”.
كما أدان بن فرحان “التدخالت الخارجية 

في شؤون الدول، حيث تهدد هذه التدخالت 
واالستقرار  الدوليين  والسلم  األمن 

االقتصادي العالمي”.
وتابع “ندعم كل ما يفضي لخفض التوتر 
والتصعيد وحل النزاعات بالحوار والسبل 
السلمية.. ونحن مستعدون للعمل مع كافة 

الدول ألجل السالم واالستقرار”.
لشؤون  اإلماراتية  الدولة  وزيرة  أما 
فقالت  الهاشمي،  الدولي، ريم  التعاون 
واألزمات  التحديات  حجم  “تزايد  إن 
التي تواجه المنطقة يتطلب منا التعاون 
وعمال جدا وزيادة في التنسيق والتعامل 
بحكمة وعقالنية إلرساء أسس التنمية 

واألمن والسالم”.

وتابعت “كما أن أزمة كورونا تحتاج 
لتضافر الجهود لتجاوز تحدياتها”.

وفيما يخص مكافحة اإلرهاب، أوضحت 
اجتماعاتنا  خالل  “أكدنا  الهاشمي 
ضرورة االلتزام بالقوانين واألعراف 
الدولية وضرورة توحيد الجهود لمكافحة 

اإلرهاب”.
وأردفت قائلة إن “اإلمارات كدولة محبة 
للسالم تواصل مساعيها الرامية لنشر 
ثقافة التسامح واالعتدال والتعايش بين 
والعقل  الحوار  لغة  وتغليب  الشعوب 

فيما بينهم”.
الزياني،  عبداللطيف  ذكر  جانبه،  من 
الجلسات  البحرين، أن  وزير خارجية 

والشفافية  بالوضوح  اتسمت  المطولة 
والصراحة.

فرصة  اللقاء  هذا  لنا  “أتاح  وأوضح 
التباحث في عدد من القضايا اإلقليمية 
المهمة، وعلى وجه الخصوص تحديات 
األمن واالستقرار، إلى جانب التعاون 
المشترك لتحقيق االزدهار لصالح شعوب 

المنطقة”.
وأضاف “كما تدارسنا مجاالت التعاون 
المشترك بين دولنا في مرحلة ما بعد 

مواجهة جائحة كورونا”.
وبيّن أيضا أنه تم التباحث حول “تطورات 
األوضاع السياسية واألمنية وانعكاسها 

على أمن واستقرار المنطقة”.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

مصر الحديثة 
 ال شك أن مصر اليوم تتغير لألفضل بفضل رئيسها عبد 
الذي يحمل رؤية جديدة لمصر ويعمل جدياً  السيسي  الفتاح 
. ومصر  يوم مشروعات جديدة عمالقة  فنرى كل  لتحقيقها 
بإنشاء شبكة طرق عمالقة  تقوم  الكبرى  الدول  تواكب  لكي 
على أعلى مستوى توصل شماله بجنوبه وشرقه بغربه وبدأت 
في  ألف راكب   48 يخدم  الذي سوف  المونوريل  بمشروع 
3 سنوات وهو مشروع  للمشروع  الزمني  الساعة والجدول 
أكتوبر  القاهرة و6  بمدن  الجديدة  اإلدارية  العاصمة  سيربط 
منظومة  بتنفيذ  تقوم مصر  كذلك   . والجيزة  زايد  والشيخ 
متر  كيلو   1000 بإجمالي طول  السريع  الكهربائي  للقطار 
360 مليار  الجمهورية وبتكلفة إجمالية قدرها  على مستوى 
جنيه وهو سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة 
مروراً بالعاصمة اإلدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر 
ومحطة سكك حديد اإلسكندرية الحالية ومدينة برج العرب، 
وتبلغ سرعة القطار 250 كم في الساعة وسيتم بدء تسديد قيمة 

المشروع بعد 6 سنين من األن وعلى مدار 14 سنة .
البحث  بحقوق  ومصرية  عالمية  شركة   11 فازت  كذلك 
بالصحراء  منطقة   80 في  المصري  الذهب  والتنقيب عن 
الشرقية بمصر . كذلك تقوم مصر بإنشاء المنطقة االقتصادية 
تتميز  القومية حيث  المشروعات  أحد أضخم  السويس  لقناة 
وأهم  السويس  قناة  بجوار  فريد  استراتيجي  بموقع  المنطقة 

طرق التجارة الدولية .
 6 خالل  اإلسكان  مشروعات  من  العديد  تنفيذ  تم  كذلك 
للقضاء  مليار جنيه   100 تقترب من  إجمالية  بتكلفة  سنوات 
الخطورة عن  إزالة مصادر  والعمل على  العشوائيات  على 
الوحدات التي تقع تحت خطوط الضغط العالي أو في نطاق 
التلوث الصناعي ، وتمكنت مصر أيضاً من إنشاء 5 مطارات 
جديدة حيث تم االنتهاء من مطار العاصمة اإلدارية الجديدة 
الدولي  سفنكس  )المليز( ومطار  الدولي  البردويل  ومطار 

وجاري تنفيذ مطارات برنيس ورأس سدر . 
واستطاعت مصر خالل هذه الفترة افتتاح مشروع حقل ظهر 
العمالق في البحر المتوسط والبدء في تنفيذ العديد من عمليات 
التنقيب عن الغاز والبترول في جميع أنحاء الجمهورية وفي 

المياه اإلقليمية المصرية بعد توقفها منذ عام 2010 .
الشكر  السيسي  الرئيس  تتغير لألفضل ويستحق  اليوم  مصر 
عليه والحكومة وكل مؤسسات الدولة ولكن ال بد أن يواكب 
الدولة  تقوم  أن  من  بد  وال  والرؤى  الفكر  في  التغيير  هذا 
بمواجهة مشكلة الزيادة السكانية بقوانين تفرضها حيث ثبت 
فشل الحلول التقليدية في معالجة هذه المشكلة الكبيرة أما المهم 
واألهم مع كل هذه التغييرات ال بد من إلغاء خانة الديانة من 
بطاقة الرقم القومي التي مازالت حتى اليوم إذا كنا فعاًل نريد 

أن نواكب العالم المتقدم . 

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

Parapsychologie 
DANS L'astrologie :

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

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

Mail :jackleblond888@yahoo.com
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»النهضة« تدعو أنصارها 
لنزول الشارع.. مخطط اقتتال 

داخلي بتونس

  دعت حركة النهضة اإلخوانية في 
تونس أنصارها للنزول إلى الشارع 
في مظاهرات مؤيدة للحكومة، في 

خطوة قد تزيد األوضاع اشتعاال.
وتعيش تونس أزمة دستورية غير 
مسبوقة بسبب رفض الرئيس، قيس 
سعيد، قبول عدد من الوزراء الجدد 
الذين اختارهم رئيس الحكومة، هشام 
المشيشي، في التعديل الحكومي، ألداء 
اليمين بعد نيلهم الثقة من البرلمان يوم 

26 يناير/كانون الثاني/ الماضي.
إلى  موقفه  سعيد  الرئيس  وأرجع 
تحفظه على بعض الوزراء بدعوى 
وتضارب  فساد،  شبهات  وجود 
البعض منهم،  مصالح تحوم حول 
كما أعلن اعتراضه على اإلجراءات 
التي رافقت التعديل ألنها برأيه تفتقد 

لسند دستوري. 
11 حقيبة وزارية بقيت معلقة بين 
في  الدستورية  الصالحيات  نزاع 
الحكومة  رئيس  ودفعت  تونس، 
من   ”: القول  إلى  المشيشي  هشام 
لم  ء  بوزرا ء  لبقا ا لممكن  ا غير 

يباشروا مهامهم”.
ورغم األزمة التي تعيشها البالد دعت 
حركة النهضة، الخميس، أنصارها 
للنزول إلى الشارع في تاريخ سيتم 
اإلعالن عنه الحقا، لـ”دعم الحكومة 
والبرلمان والدستور”، حسب زعمها.
الداعم  لقرارها  تثبيتها  كما جّددت 

لرئيس الحكومة هشام المشيشي.
الدعوة للنزول للشوارع، والتي تأتي 
بعد أيام قليلة من دعوة مماثلة لقيادي 
إخواني تونسي، وتمثل توجيها صريحا 

لالقتتال الداخلي بين أبناء تونس.
دعوة رئيس شورى حركة النهضة 
عبدالكريم الهاروني، والتي اعتبرها 
البعض تصريحا صادما، أثارت ردود 
فعل سلبية على مواقع التواصل، وسط 
بإشعال  لإلخوان  االتهامات  تزايد 
فتيل الحرب األهلية من أجل البقاء 

في السلطة.
الهاروني - أحد مؤسسي المليشيات 
تصريح  في  حّرض   - اإلخوانية 
أنصاره  األربعاء  مساء  تلفزيوني 
سياسات  على  محتج  كل  لمهاجمة 

حركة النهضة طيلة 10 سنوات.
وتحمل شريحة واسعة من التونسيين 
حركة النهضة اإلخوانية المسؤولية 
الرئيسية عن األزمات االقتصادية 

واالجتماعية التي تعيشها البالد. 
االتهامات،  وبعد سيل جارف من 
حاول الهاروني تبرير دعوته بادعائه 
سعي حركة النهضة لدعم مجهودات 
القوات األمنية، متغافاًل بأن القانون 
التونسي يمنع وجود مليشيات مسلحة 
تعمل خارج القانون، بحسب متابعين 

للشأن الداخلي.
دعوة رئيس شورى اإلخوان أنصاره 
للنزول للشارع خطة أخرى لتعكير 
المناخ السلمي في تونس، وإعالن عن 
خروج أجهزتها السرية للعلن بعد أن 
تآكلت شعبيتها، بحسب ناشط سياسي.
الدعوات  تلك  أن  متابعون  ويرى 
اإلخوانية تهدد بإشعال حرب شوارع 
في البالد، خاصة مع غليان الشارع 
تجاه تجاوزات الحركة وسعيها الدائم 

الحتكار السلطة، رغم الفشل الذي 
منيت به في كافة نواحي الحياة.

واعتبر المراقبون، أن األزمة المفتوحة 
تونس  في  الثالث  الرئاسات  بين 
)البرلمان والحكومة والجمهورية( 
أقرته  الذي  السياسي  النظام  سببها 
2014، نظام  العام  النهضة  حركة 
البالد،  ويضعف  السلطات  يشتت 
ويفتح المجال للتأويالت والتأويالت 

المضادة.
السلطة  رأسي  بين  األزمة  وتأتي 
المحكمة  غياب  ظل  في  التنفيذية 
منذ  تشكيلها  تعثّر  التي  الدستورية 
سنوات بسبب خالفات حزبية على 

أعضائها.
واألربعاء، صعد الرئيس قيس سعيد 
من لهجته تجاه المشيشي والغنوشي، 
الدستور  وانتقد محاوالتهما تجاوز 
وخرق القانون لتثبيت التعديل الوزاري، 
مجددا حرصه على تطبيق الدستور 
واحترام علوية القانون ومؤسسات 

الدولة.
التعديل  أن  إلى  سعيد  قيس  ولّمح 
الوزاري تم إجراؤه على مقاس حركة 
الداعم  السياسي  والحزام  النهضة 
للمشيشي، مشددا على أنه لن يقبل 
بأن يضع كل من تعلقت به شبهات 
الفساد وتضارب المصالح يده على 

القرآن ألداء اليمين الدستورية.
وهتف المحتجون خالل األيام المنقضية 
بإسقاط حكم النهضة ومحاسبة زعيمها 
راشد الغنوشي على جرائمه اإلرهابية 

التي ارتكبها في حق التونسيين.
السياسي  والناشط  المحامي  وكتب 
فيس  في  عبر حسابه  كتيتي  بشير 
بوك: “خطير جدا ما قاله الهاروني.. 
إنها عقلية مليشيات ودعوة صريحة 
بأجهزتها هي من  الدولة  لالقتتال، 
تحمي شعبها، وعلى القضاء التونسي 

محاكمة الهاروني”.
بن رجب  أنيس  الناشط  بينما علق 
تعرض  “النهضة  قائال:  عبيدي، 
خدماتها بإنزال مليشياتها إلى الشارع 
إخماد  في  األمن  قوات  لمعاضدة 
الحرس  االحتجاجات على طريقة 

الثوري اإليراني”.
وكتب الناشط السياسي مازن حداد: 
“لما يقول عبدالكريم الهاروني رئيس 
مجلس شورى النهضة إن شباب النهضة 
للتصدي  األمنية  القوات  سيعاضد 
للمحتاجين، فهو أسلوب مليشياوي 

اعتمده عمر البشير بالسودان”.
األزمات التي تعصف بتونس جددت 
الدعوات بضرورة التخلص من النظام 
الرئاسي،  النظام  البرلماني لصالح 
الذي يكون فيه الرئيس هو المحدد 

للسياسيات .
أحزاب مثل الدستوري الحر، وحركة 
مشروع تونس الليبرالية، وعدد من 
النظام  في  النقابية ترى  األصوات 
البرلماني الذي يحكم حاليا ال يخدم إال 
حركة النهضة اإلخوانية وأذرعها .

واعتبرت مصادر مقربة من الرئيس 
التونسي، أن قيس سعيد يدرس مبادرة 
شاملة لتغيير النظام السياسي في تونس، 
وعرضه على االستفتاء الشعبي قبل 

يونيو/حزيران المقبل.

وزراء خارجية “منتدى الصداقة” بأثينا: المنتدى ليس 
موجها لأي طرف

تركيا ترد على الخارجية الأمريكية بشأن منظومة 
إس- 400.. وتعلق على خروجها من ليبيا

لبنان يقرر فتح المساجد ظهر 
قامة صلاة

إ

الجمعة ل�

المليشيات التركية تحرق منازل السوريين 
بتل تمر بعد نهب محتوياتها

ضربات جوية تستهدف أوكاًرا لتنظيم 
“داعش” في جبال حمرين بالعراق

وخ حوثي أطلقه  تدمير صار
الحوثيون تجاه خميس مشيط

خلال لقاء مع المنفي.. حفتر يؤكد 
دعم جيشه للسلطات الجديدة

اليوم  المساجد ظهر  بفتح  استثنائيا  قراًرا  اللبنانية  السلطات    أصدرت 
إلقامة صالة الجمعة فقط، مع التشدد في تطبيق اإلجراءات والتدابير الوقائية 

والصحية الرامية إلى منع انتشار فيروس “كورونا”.
الخميس،  بيان  لبنان، في  العامة لألوقاف اإلسالمية في  المديرية  ودعت 
المصلين إلى االلتزام بالضوابط والشروط الصحية المعتمدة حتى يُمكن أداء 
صالة الجمعة غدا، بأن يكون الوضوء في المنزل، واعتماد فحص الحرارة 
قبل دخول المسجد بعد التعقيم ووضع الكمامات والقفازات، وإحضار سجادة 

صالة خاصة بكل فرد، واعتماد التباعد بين المصلين.
وكانت السلطات اللبنانية قد أغلقت جميع المساجد في عموم البالد ابتداء 
من األسبوع األول لشهر يناير الماضي، حرصا على حياة المصلين في 
ضوء تفشي وباء “كورونا”، وذلك بعد التشاور مع األطباء والمتخصصين 
واستنادا إلى المعطيات الصحية وبعد التنسيق مع الجهات الرسمية المكلفة 

بالتعامل مع تفشي وباء “كورونا”.

  أحرقت عناصر من مليشيا فرقة الحمزة 
الموالية لتركيا 5 منازل ألهالي قرية قاسيمة 
بريف بلدة تل تمر الغربي، وذلك بعد سرقة 

محتوياتها.
وأوضح المرصد السوري لحقوق اإلنسان، 
تعد  قاسمية  قرية  أن  أمس،  بيان مساء  في 
فارغة من سكانها الذين نزحوا أثناء هجوم 
بالقوات  مدعومة  لتركيا  الموالية  الفصائل 
القرية  في  ويتواجد  المنطقة،  على  التركية 

قاعدة عسكرية تركية كبيرة.

 أشار المرصد إلى أن هذه االعتداءات تأتي 
في إطار االنتهاكات المتواصلة بحق ممتلكات 
المواطنين، وازدياد نفوذ تلك الفصائل المدعومة 

من تركيا وتسلطها على السكان المحليين.
كان المرصد السوري رصد في 3 فبراير 
الجاري، إضرام عناصر من فرقة الحمزة 
الموالية لتركيا النيران في 4 منازل لعائالت 
تل  بريف  القاسمية  قرية  قرية  في  مهجرة 
تمر، بالقرب من النقطة العسكرية التركية 

المتواجدة في القرية.

  أعلنت خلية اإلعالم األمني العراقية، 
جوية  تنفيذ ضربات  الخميس،  أمس 
دقيقة استهدفت خاللها أوكاًرا وكهًفا 
عصابات  عناصر  قبل  من  يستخدم 
تنظيم “داعش” اإلرهابي في سلسلة 

جبال حمرين.
قناة  أفادت  الخلية – حسبما  وذكرت 
اخبارية عراقية – أنه “وفًقا لمعلومات 
استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من 

نفذت  المشتركة،  العمليات  قيادة 
طائرات )F_16( العراقية ضربات 
دقيقة استهدفت خاللها أوكاًرا وكهًفا 
عصابات  عناصر  قبل  من  يستخدم 
جبال  سلسلة  في  اإلرهابية  داعش 
حمرين ضمن قاطع عمليات صالح 

الدين”.
وأضاف البيان أن “الضربات أسفرت 

عن تدمير هذه األهداف بالكامل”.

  أكد قائد »الجيش الليبي« المشير 
المسلحة  القوات  دعم  حفتر  خليفة 
وسعيها  البالد  في  السالم  لعملية 
للحفاظ على الديمقراطية والتداول 

السلمي للسلطات.
جاء ذلك خالل اجتماع عقده حفتر 
في مكتبه في بنغازي يوم الخميس 
المجلس  رئيس  المنفي،  محمد  مع 
الرئاسي الليبي الجديد، الذي وصل 
المدينة في وقت سابق قادما من أثينا.
الجيش  دعم  عن  حفتر  وعبر 

الجديد وحكومة  الرئاسي  للمجلس 
الوحدة الوطنية التي أنتجها الحوار 
السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول 
بالبالد إلى االنتخابات المنتظرة في 

ديسمبر المقبل.
وكان المنفي تعهد فور انتخابه بأن 
يكون المجلس الرئاسي ممثال لكل 
إقصاء،  أو  تمييز  دون  الليبيين، 
مجددا التزامه بمواعيد االنتخابات 
المصالحة  وإنجاز  ديسمبر،  في 

الوطنية.

  نقلت قناة »TRT« التركية الرسمية، عن 
»قالن« قوله إن »منظومة S-400 ال تشكل 

تهديداً ألنظمة دفاع ناتو«.
وأضاف قالن أن لقاًء سيجري انعقاده »في األيام 
القادمة بين وزيري خارجية تركيا وأمريكا«.
وزارة  باسم  المتحدث  أكد  األربعاء،  ويوم 
الخارجية األمريكية، نيد برايس، أن سياسة 
واشنطن لم تتغير تجاه مسألة تشغيل تركيا 
منظومة إس400-، ُمضيفا أن المنظومة تهدد 
األمن التكنولوجي لحلف الناتو وال تتوافق مع 
عتاده.  وجاءت تصريحات المتحدث عندما 
بتفعيل  التركي بأن تقوم  المقترح  ُسئل عن 

جزئي للمنظومة الروسية.
وفي منتصف ديسمبر/كانون األول الماضي، 
فرضت الواليات المتحدة عقوبات على الوكالة 
الحكومية التركية المعنية بشراء األسلحة، بعد 
أسابيع من اختبار أنقرة للمنظومة، وهو قرار 

انتقدته تركيا ودعت إلى إعادة النظر فيه.
من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الرئاسة 
التركية إن بالده لن تخرج من ليبيا، موضًحا: 

»سنبقى في ليبيا بناًء على اتفاقية 
التعاون العسكري واألمني ما دامت 
الحكومة الليبية تلتزمها وتطلب 

وجودنا«.
الوفاق  وحكومة  تركيا  ووقعت 
في طرابلس على مذكرتي تفاهم 
في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، 
األولى لترسيم الحدود البحرية – 
التي ُقوبلت باعتراض مصري 
ويوناني – والثانية كانت للتعاون 
العسكري واألمني. وحينما كانت 
لقوات  هجوم  تحت  العاصمة 
الجنرال الليبي خليفة حفتر قائد 

ما يسمى بـ«الجيش الوطني الليبي«.
والشهر الماضي، انتهت مهلة خروج القوات 
األجنبية من ليبيا، بموجب اتفاق جنيف بين 
طرفي النزاع في أكتوبر/تشرين األول 2020، 
دون تنفيذ. وتم تمديد المهلة الحقا إلى 3 أشهر 

أخرى.
في حين اعتبر إبراهيم قالن أن »اتفاقية ترسيم 
الحدود البحرية مع الحكومة الليبية كانت نقطة 
.»TRT« تحول تاريخية«، وفقا لما أوردته قناة
بانتخاب  أن بالده ترحب  وأضاف »قالن« 
السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا »لكن ما زال 
لدينا تخوفات من وجود المليشيات المسلحة 

التابعة لحفتر«.
وقبل أيام، انتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي 
المنعقد في جنيف برعاية األمم المتحدة، سلطة 
انعقاد  المرحلة االنتقالية لحين  لتقود  جديدة 
االنتخابات العامة المأمول تنظيمها في ديسمبر/

كانون األول المقبل.

  أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم 
الخميس، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا 

الحوثية تجاه مدينة خميس مشيط السعودية.
متعمدة  إرهابية  »محاوالت  هناك  إن  التحالف  وقال 
وممنهجة من قبل المليشيا الحوثية الستهداف المدنيين 

واألعيان المدنية«. 
وأكد أنه »ستتم محاسبة المخططين والمنفذين لالعتداءات 
اإلرهابية بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي اإلنساني«.

ويأتي هذا بعد يوم واحد من إعالن قيادة القوات المشتركة 
لتحالف دعم الشرعية في اليمن إحباط محاولة إرهابية 
الستهداف مطار أبها الدولي في السعودية من قبل المليشيا 

الحوثية.

أخبــار
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مصر للطيران تسّير 57 رحلة 
على متنها أكثر من 4667 راكًبا

وزير الخارجية يؤكد الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع السودان

جيش الاحتلال يفجر منزل أسير 
فلسطينى شمالي الضفة

 القاهرة/ فرج جريس:  استقبل السيد الرئيس 
عبد الفتاح السيسي أمس السيد بشر الخصاونة، رئيس 
مجلس الوزراء بالمملكة األردنية الهاشمية، وذلك 
مدبولي رئيس مجلس  الدكتور مصطفى  بحضور 
الوزراء، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية 
بأن رئيس الوزراء األردني نقل تحيات جاللة ملك 
األردن للسيد الرئيس، معرباً عن حرص األردن على 
المكثف مع مصر إزاء مختلف  التنسيق والتشاور 
القضايا، وكذلك تطوير آفاق التعاون الثنائي، وذلك 
في ظل ما يجمع البلدين من عالقات وروابط قوية 
على جميع المستويات، وفى ضوء أهمية ومحورية 
يساهم في مواجهة  بما  بالمنطقة،  المصري  الدور 

التحديات المشتركة التي تمر بها األمة العربية.
للعاهل  الرئيس نقل تحياته  السيد  من جانبه؛ طلب 
الحسين، مشيداً  بن  الثاني  الملك عبد هللا  األردني 
سيادته بحسن االستقبال وكرم الضيافة خالل الزيارة 
إلى األردن، وذلك في ضوء ما  الرئاسية األخيرة 
يتمتع به البلدان الشقيقان من روابط تاريخية وطيدة 
وعالقات أخوية على المستويين الرسمي والشعبي، 
ومعرباً عن التطلع لمواصلة التنسيق القائم بين البلدين 
على مختلف المستويات، سواء ثنائياً أو في إطار آلية 

التعاون الثالثي مع العراق، السيما في ظل تعاظم التحديات 
التي تواجهها المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مجمل 
في  بالتعاون  يتعلق  ما  البلدين، خاصًة  بين  الثنائية  العالقات 
وسبل  المتطرف،  والفكر  اإلرهاب  ومكافحة  الطاقة،  ملف 
تعزيز العالقات االقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقي 

إلى مستوى العالقات السياسية بين البلدين، فضاًل عن بحث 
المتفق عليها في  المشروعات  تنفيذ  أجل  الفعالة من  اآلليات 

إطار آلية التعاون الثالثي مع العراق.
كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن آخر مستجدات األوضاع 
اإلقليمية، حيث تم التوافق حول أهمية استمرار التنسيق المتبادل 
وتضافر الجهود المشتركة، بهدف التأكيد على مبدأ التسوية 

السياسية الشاملة لمختلف النزاعات والقضايا في المنطقة.

كما تم التطرق إلى تطورات عملية السالم في الشرق األوسط، 
والتنسيق المصري األردني في هذا االطار، خاصًة في ظل 
نتائج االجتماع الوزاري األخير لجامعة الدول العربية يوم 
العمل على تكثيف  تأكيد أهمية  ٨ فبراير الجاري، حيث تم 
لقرارات  استناداً  الفلسطينية  األزمة  لتسوية  الدولية  الجهود 
واستئناف  السالم  عملية  حلحلة  بهدف  الدولية،  الشرعية 

المفاوضات.

 القاهرة/ فرج جريس: “استقبل السيد الرئيس 
عبد الفتاح السيسي أمس الدكتور عصام بن سعيد، 
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي وذلك 
المخابرات  رئيس  كامل  عباس  السيد  بحضور 
العامة، والسفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية 

السعودية بالقاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية 
بأن السيد عصام بن سعيد نقل رسالة للسيد الرئيس 
من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
موضوعات  من  عدد  تناولت  العزيز  عبد  بن 
التعاون الثنائي، كما تضمنت التأكيد على عمق 
العالقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين 
أطر  تعزيز  على  المملكة  وحرص  الشقيقين، 
مختلف  البلدين على  بين  االستراتيجي  التعاون 
المشترك  العمل  مسيرة  ومواصلة  األصعدة، 
والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا 

والدولية. اإلقليمية 
إلى  تحياته  نقل  الرئيس  السيد  من جانبه؛ طلب 
العهد،  ولى  وسمو  السعودي،  العاهل  شقيقيه 
التي  االستراتيجية  الخصوصية  سيادته  مؤكداً 
تتسم بها العالقات المصرية السعودية وما تمثله 

من ركيزة الستقرار المنطقة العربية بأسرها، ال سيما في ضوء الظروف الدقيقة التي 
تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

البلدين  بين  البناء  والتشاور  التعاون  تطوير  استمرار  اللقاء على  التوافق خالل  تم  وقد 
الشقيقين في مختلف المجاالت، لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، 

فضاًل عن تدعيم أواصر التضامن العربي.

  شعب مصر شعب  ذو وعي  وطني وقومي 
عالي جدا بالرغم من كل الصعوبات التي يمر بها 
شعبنا من جراء فساد وعزل من العهود الماضية 
طال من طال من كل صاحب صوت حق لوطنه لم 
يتمكن  أن يتبوأ منصب أو قياده في هيئه او وزاره 
ال لشئ إال ألنه صاحب فكر ورؤية وصوت محب 
لوطنه .. بل كان كل صاحب الوساطة والمحسوبية 
هو من يقدم له الكرسي وهو مغيب عن الواقع التي 
يعيشه الوطن ويشعر به المواطن مناصب توزع 
لكل من هب ودب تحت شعار المصالح  تتصالح 
هذا بخالف  أصحاب الشعارات الرنانة أصحاب 
الحركات الحقوقية المسمومة التي طالما شاهدها 
و سمعها الشعب المصري على مدار حقبه من 
الزمن ماضيه  يفاجئ فيها بالماليين والمليارات 
من  الموجه  الحقوقية  الحركات  تلك  ألصحاب 
الخارج لحشد ضعاف النفوس أصحاب المشي 
والرقص على جثث ودماء المصريين .. لهؤالء 
نقول المصري بطبعه منتمى لألرض منتمي للوطن 
منتمي لألهرامات والنيل لكل شارع وحارة منتمي 
لصوت محمد رفعت منتمي للمدرسة والكنيسة ال 
تراهنوا على مصر وشعبها بشعارتكم المسمومة  
قد تضيق بنا األحوال لكن حضن الوطن اغني 
نحيا فيه فقراء   وال نحيا مشردين نحن ال ننساق 
ننساق  ال  نحن  الموجه  األصفر  اإلعالم  خلف 
خلف أصحاب المصالح والدوالرات نحن نحيا 
علي أرضنا شرفاء أعزاء في ظل جيش بيحمي 
اجلنا معجزات  األرض والعرض ويصنع من 
نحن لن ننساق خلف من يتآمر علينا نحن شعب 
وجيش يد واحده خلف قياده حكيمة تحرص مصر 

وشعبها وتسهر علي أمنها.
حفظ هللا مصر بلدي وبحبها.. وصلت

 القاهرة/ فرج جريس: أكد وزير الخارجية 
سامح شكري، حرصه على مواصلة تعزيز 
العالقات الثنائية بين مصر والسودان خالل 
والعمل  التنسيق  وتكثيف  المقبلة،  الفترة 
المشترك لتحقيق المزيد من التميز في إطار 
عالقات التعاون االستراتيجي البناء التي تجمع 
الزخم  على  والبناء  الشقيقين،  البلدين  بين 
الجاري الذي تشهده لالرتقاء بها إلى آفاق 
أرحب من الشراكة والتعاون لما فيه صالح 
البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يعزز من 
الروابط األزلية الراسخة التي تجمع بينهما 

على المستويين الرسمي والشعبي.
جاء ذلك خالل اتصال هاتفي أجراه وزير 
الخارجية ، مساء األربعاء، مع الدكتورة مريم 
الصادق المهدي وزيرة خارجية جمهورية 
السودان الشقيق، وذلك عقب أدائها اليمين 

الدستورية.

وقدم شكري للوزيرة السودانية أصدق التهاني 
بمناسبة توليها مهام منصبها معرباً عن خالص 

التمنيات بالتوفيق والنجاح.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي 
باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري 
أعرب عن تمنياته للسودان الشقيق دوام الخير 
والتقدم ولشعبه المزيد من الرخاء واالزدهار، 
وموجهاً الدعوة لوزيرة الخارجية السودانية 

لزيارة القاهرة في أقرب فرصة سانحة.
وأضاف حافظ، أن وزيرة الخارجية السودانية 
أعربت من جانبها عن تقديرها البالغ لمصر 
تحقيق  نحو  المشترك  العمل  إلى  وتطلعها 
الثنائية  العالقات  في  التطوير  من  المزيد 
والمضي بها قدماً في إطار أواصر األخوة 
التاريخية التي تجمع بين شعبي وادي النيل، 
مؤكدة األولوية التي يشكلها تعزيز العالقات 

الثنائية مع مصر خالل الفترة المقبلة.

 القاهرة/ فرج جريس: سيرت الشركة الوطنية 
57 رحلة جوية،  مصر للطيران، أمس الخميس، 
منها 39 رحالت دولية، 3 رحالت شحن جوي، 
و15رحلة داخلية تنقل الرحالت على متنها أكثر 

من 4667 راكًبا.
بتطبيق  التام  التزامها  للطيران«  وأكدت »مصر 
على  للمحافظة  واالحترازية  الوقائية  اإلجراءات 
صحة وسالمة الركاب والحد من انتشار فيروس 
كورونا، في جميع مراحل السفر والعودة على متن 
الطائرات، لضمان أفضل خدمة مقدمة للعمالء بكل 

وسائل الراحة واألمان.
وسيّرت مصر للطيران 39 رحلة دولية إلى كل من 
»تورنتو، بيروت، أكرا، نادجامينا، كازبالنكا، تونس، 
الجوس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لندن، باريس، 
نيويورك، فرانكفورت، دبي،  موسكو، اسطنبول، 
بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، عنتيبي، أديس 
تسير  كما  الشارقه، مسقط، جوهانسبرج«.  أبابا، 
الشركة 15رحلة داخلية إلى »شرم الشيخ، والغردقة، 

واألقصر، وأسوان، و 3 رحالت شحن جوي«.
وفي إطار خطة الدولة االحترازية لمواجهة فيروس 
»كورونا« ومنع انتشاره عبر المسافرين، يحظر 
 PCR دخول القادمين من الخارج دون نتيجة تحليل
سلبية قبل 72 ساعة على األكثر من الوصول إلى 
المصرية، فضاّل عن فرض غرامات  األراضي 
مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة 

إلجبارها على االلتزام بالقوانين.
وتتحمل شركة الطيران إما تكاليف إجراء تحليل 
PCR – المقدر قيمة إجراؤه داخل المطار بنحو 
1650 جنيها لألجنبي – ألي راكب تحمله إلى مصر 
دون التحليل أو منتهى تحليله أو إعادته مرة أخرى 
على متن نفس الرحلة، فضال عن إجبارها تحمل 
نفقات إقامته لمدة 24 ساعة داخل أحد الفنادق لحين 
صدور نتيجة التحليل، باإلضافة إلى تغريمها مالًيا 

ألف دوالر لعدم االلتزام.
وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة 
الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع 
الجنسيات دون تحليل »PCR« بنتيجة سلبي قبل 
الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى األطفال 

أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.
القادمين من  المصريين واألجانب  القرار  ويشمل 
جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من »اليابان- 
الصين – تايالند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا 
ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت«، 
96 ساعة على األكثر من  حيث يتم السماح بمدة 
الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول نظرا 
لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، 
كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ 
تحليل  إجراء  فقط  وطابا  علم  ومرسى  والغردقة 

PCR فور وصولهم المطار.

   فّجر جيش االحتالل اإلسرائيلي، مساء األربعاء، منزل أسير فلسطيني في 
قرية طورة قرب جنين شمالي الضفة الغربية، بدعوى قتله مستوِطنة إسرائيلية.

فرق  رفقة  الظهيرة،  منذ ساعات  المنزل  القرية، وحاصر  اقتحم  الجيش  وكان 
هندسية؛ تحضيرا لتفجيره.

وتخلل االقتحام مواجهات مع عشرات الشبان الفلسطينيين، 
وسط إطالق لقنابل الغاز والصوت، والرصاص المطاطي، 

ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
وتتهم إسرائيل “محمد مروح قبها” بتنفيذ عملية قتلت فيها 

مستوِطنة، في 20ديسمبر الماضي.
من جانبه، قال قدورة فارس، رئيس نادي األسير الفلسطيني، 
إن إقدام الجيش على هدم منزل قبها هو “إمعان في ممارسة 
سياسة العقاب الجماعي الممنهجة بحّق األسرى وعائالتهم، 
في محاولة مستمرة، الستهداف حّق الفلسطيني في مقاومة 

االحتالل ومواجهته”.
بدورها، استنكرت حركة “حماس” تفجير منزل األسير 

“قبها”، معتبرة إياه “فعال إرهابيا”.
قاسم، في تصريح  الحركة، حازم  باسم  المتحدث  وقال 
صحفي، إن تفجير المنزل سلوك “يعكس منطق العصابات 

التي يتصرف بها الكيان الصهيوني”.
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بقلم: تيماء الجيوش

الليبرالية و النسوية... 
احلركات املسمومة 

 . يحيونه  الحضور وقوفاً  و  الموسيقية  األمسية  إنتهىت       
في  تجلس  لحضورها و هي  تلمعان شكراً  إليها و عيناه  نظر 
ابتعد   ، ابتسمت طوياًل  و  الشكر  بادلته نظرة   ، األول  الصف 
النوتة و نزل بها إلى الجمهور  القانون ، حمل أوراق  آلة  عن 
يهديهم  أن  و  منها  بأجمل  تحيتهم  يرد  أن  أراد   ، إياهم  ليمنحها 
الليلة. و كان  أبدعه هذه  التي رافقته وما  الموسيقية  عالماته 
لها  يريد  . هكذا هو ال  منها  ببعٍض  ان تحظى  أيضًا  نصيبها 
ثقة و حرة  بكل  يوماً  إليه   تأتي  أن  يوّدها  أو ضغطاً.  إحراجاً 
من كل ثقل  و هي سعيدة و ذات قناعًة تامة به ، بمن هو و ما 
يزدادا عمقاً  الجامعة و هما  أروقة  هو عليه. منذ زمالتهما في 
بمعرفة بعضهما البعض ، مساحات ال محدودة من االتفاق في 
لهما  الرأي  بذات  ينتهي  نقاش أن  التقدير ، كان ألي  اآلراء و 
دون استثناء هنا آو هناك . هما يريان في المرأة شريكاً مجتمعياً 
أساسياً ال تستقيم الحضارة بدونه وال تُقاس مدنية اية مجتمع إال 
أي  على  الفقر عاراً  في  يريان  نسائه. هما  بدرجة علو مرتبة 
مجتمع ال يمحوه إال  القضاء عليه. و كالهما يرى في الزواج 
مؤسسة جميلة ناجحة تستهدي بالثقة و الصدق. كم كان أصياًل 
لرقيه  له و  بآرائه والزال و كم كانت هي وما زالت ممتنة 
الفكري. عاد الى جوار آلة القانون ، حيى الجمهور مرًة أخرى 
و انصرف. و كذلك هي و صديقاتها بدأن بمغادرة المسرح. في 
الطريق الى المنزل كان الحديث من احدى صديقاتها عن جمال 
موسيقاه و فضاءات الروح التي تختزنها. كان عرفاناً بموهبته 
و إحيائه اللٍة تقليدية ربما ال تُغري الكثيرين بمعرفة أصولها أو 
بالعزف عليها. قالت : »تلك األوتار تلتحم مع أنامل من يهواها 
الهوى،  كلمة  الصديقات جميعاً ضحكاً و مزاحاً عند  »ضّجت 
الهوى  بنعومٍة و بصوٍت خفيض »  و  تردد  انطلقت  إحداهن 
بأن  فإعجابه و رغبته  المرح في خطواتهن.   ما زاد  هوايا« 
خافياً في محيطهما  أمراً  يُعد  لم  يوماً حياة مشتركة  لهما  يكون 
االجتماعي. لكنها هي من تتريث و هي من تود أن تعطي األمر 
تحديد مشاعرهما وإن كانت   الصدق في  التفكير و  حقه من 
رغبتها حقيقية في ارتباطهما معاً. ِزد على ذلك أن عائلتها تدفع 
بها الى االرتباط و ترى تقليدياً أن سعادتها في إرتباٍط يوفر لها 
في  العمر قصير  و هي  الكريمة وأن  الحياة  و  أواًل  االحترام 
سٍن لم يعد يحتمل تأجياًل و هي بحق أهاًل لكل ما هو جميل في 

الحياة حيث  ال ينقصها علماً أو أخالقاً أو عماًل. 
لم تقف عائلتها عند التمني فقط بل طلبوا منها و برجاء أن تقابل 
سعيد  في يوم الغد القادم لخطبتها و الذي يمتُّ لها بصلِة قرابٍة 
بعيدة لكنه مجتهد دوماً بأن تصل تفاصيل عمله و نجاحاته الى 

الجميع مهما قرب أو بعد. 
لرغبة  احترامًا  لكنها قررت و  نقيضان في كل شيء   هما 
ابتسامًة مقتضبة في زاوية  . تختصر  تقبل زيارته  أن  أهلها 
فمها عندما تقف عند فهم  المفارقات أو الصدف و توقيتها في 
الحياة. اليوم أمسية موسيقية ل وليد الذي يرغبها و بشدة و  بكل 
أناقة وصبر  و غداً عليها استقبال سعيد  الصاخب دوماً بأخبار 
الحرص  الحريصة كل  أمامها هي   البنكية  عمله و حساباته 
المقبل لن يكون سوى متمماً لهذه  على حريتها و أن ارتباطها 
الحرية و ليس ُمدمراً لها.  . خرجت مما تفكر به عندما تنبهت 
إلى أنها وصلت منزلها . حيت الصديقات مودعة عند الباب و 
التالي  اليوم  القريب. في  اللقاء  ليلة سعيدة على أمل  تمنت لهن 
استقباله  في  الجميع  يكون  أن  أمها  قد حرصت  و  حضر سعيد 
و البيت في أحسن حلته . تبادلوا عبارات الترحيب و األخبار 
المختصرة عن أفراد العائلة إال هو إال سعيد فكل حدٍث له  فيه 
بطولٍة فردية  و كل أمٍر له فيه  معرفًة دقيقًة به و أي موضوٍع 
الى قصصه و  بد و بطريقة ما أن يصل بطريقٍة ما  يُطرح ال 
سرده و الى أخر صفقة أتمها و نجاحاته فيها. هكذا هو لم يتغير 
لديه من الليونة الشيء الكثير يرافقها تمرساً و خبرة ال ِيستهان 
الحياة و مهما  تفاصيل  ابسط  نفسه حتى في  بها في تسويق 
نمطيته التتغير،  او عملية. ضحكت في سرها  كانت شخصية 
بالشفقة عليه و هو  تشعر  أحيانًا   . يعنيها  ذلك و ال  تفهم  هي 
الواسعتين  بعينيها  ترقب    ، يتيماً  بُعداً  نفسه سوى  في  يرى  ال 
كيف انصرف أهلها الواحد تلو اآلخر من الغرفة كي تتجاذب 
يوفر  لم  أواًل.   لها  يوجه طلبه  الحديث مع سعيد و  أطراف 
الوقت و انبرى يسألها الموافقة على خطبتها له. ابتسمت له و 
أنا؟ فرد ألنك قريبتي و جميلة و ذات سمعة طيبة  سألته لماذا 
و أعرفك منذ نعومة أظافرك. عادت لسؤاله و ماذا تعرف عن 
المرأة ؟ من هي؟ ماذا عني ، عن أحالمي؟ همومي؟ مخاوفي؟ 
عملي؟  عاد برأسه إلى الخلف و عقد بين حاجبيه ، لما تسألين؟ 
ثم ما هذا السؤال عن أحالمك و عملك. أحالم المرأة مع زوجها 

و عملها ال حاجة ألن تُهين نفسها به. 
ألنني حقاً أود أن أعرف كيف تراني و من أنا. ويبدو أنني قد 
حصلت على إجابتي  بجملتين قصيرتين منك. أجابها و بمزاٍح 
محاواًل أن يأخذ دفة الحديث منها : آٍه من هذه الكتب و الروايات 
أنهى جملته  و   . كانت دالاًل  إن  أسئلتك  أمانع  تقرأيها، ال  التي 
بضحكٍة حادة. عاودت النظر في عينيه بل أرجوك ال تُكثر  في 
الحديث الن ردودك  زادت من  األمر سوءاً. ألول مرٍة تراه 
ُمحرجاً، ألول مرٍة تراه فقير الكلمات و الحجة . هو أيضاً كان 
المنتظمة  الرفوف  و  نحو مكتبتها  اتجه غاضبًا   ، مدركًا هذا 
و لن تحميك  تحتضن كتبها قائاًل: هذه الكتب لن تطعمك خبزاً 
تعاستك ووحدتك.  الكتب ستكون سبب  الزمان. هذه  من غدر 
أنت ال تُخيفيني  بثقافتك. عند الباب الرئيسي مغادراً و بصوٍت 
هانئة  ليلًة  تكن  لم  إال.  ليس  كتبك ستجعل منك عانساً   ، عاٍل  
الكل كان يستفسر و يبحث عن إجابة ما لما حدث . كان عليها 
أن تشرح لهم وجهة نظرها وأن زواجها ب سعيد سيجعل منها 
أو وجهة  بأي رأي  يلتقيا  لن  وإنهما  اقل.  أكثر وال  جارية ال 
 ، التالي  الصباح  كليًا عن األمر. في  نظر فكالهما مختلف 
كان قرارها أال يمضي وقتاً دون لقاء وليد. في الصباح التالي 
أدركت أن من يرى في المرأة شريكاً أساسياً هو من يستحق ان 
يرافقها في رحلة العمر على مطباتها و اختالف مراحلها. هو 
من سيرى في المرأة ليس ربع أو نصف الحضارة بل الحضارة 
به مرحبًا بزهرة  أجابها  ما  أول  به و كان  اتصلت  بأكملها. 

العمر. كل العمر. نورتني

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

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

Tel.: 514 332-6333: للحجز واالستعالم 

أخبــار

السيسي يعرب عن تطلعه لمواصلة التنسيق بين مصر والأردن على 
مختلف المستويات

السيسي يتلقى رسالة من خادم الحرمين الشريفين 
تتناول قضايا التعاون الاستراتيجى بين مصر والسعودية
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(514) 961-0777 /  (450) 972-1414   elressalanews@gmail.com 

الفيلسوف أقوال  من 
الهادي السيد 

القمر.. ضوء  رحاب  في 

وبداية  بالمغرب..  وموتى  غرق   
ونا( )كور ضد  التطعيم 

بقلم: عادل عطية

بقلم: ابراهيم شير
كاتب واعالمي سوري

شعر: نسرين حبيب

-  ال يحتاج أعداؤنا للضرب على بطوننا ونحن جوعى ، فالجوع كفيل بذلك . إنما 
يحتاجون ألن نظل على نفس الحالة . 

-  سألته : من أين يأتي عدوي بطلقات مسدسه ؟ أجاب : من أخطائك يا غبي . 
-  ال أحد يخسر دمه سوى الضحية . 

يمسك  غليظا  رجال  والتقت  األرض  على  نزلت  حتى  سعيدة  الفضيلة  كانت    -
العصا. 

-   من كتب على نفسه الرحمة ، لن يكتب على غيره العذاب 
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  هو جارنا األول، رغم المسافة الهائلة التي 
بيننا وبينه!

في  الوحيد  النور  وكأنه  ـ  بعيوننا  إليه  نصعد 
ليالينا ـ، وينزل إلى نفوسنا الُمغرمة به، وكأنه 

النور الحارس، الذي يهتم بدروبنا!
للقمر تأثير نبيل وعميق في شعورنا، وسلوكنا..
والسهر،  لليل،  ا رحلة  في  ـ  برفقته  ألننا 
 ، دنا أجدا ذكريات  مع  بل  نتقا  ، لسمرـ وا
وأمانيهم،  أحالمهم  وجهه  على  طبعوا  الذين 
المملة، والتي  المتشوقة، وآهاتهم  وانتظاراتهم 
تلتقي وتتزاحم معاً، منذ كنا على وجه األرض، 

وما تزال!
وألنه، عندما يغيب، ينتشر الظالم عميقاً ثقياًل. 
ال  الذي  الغامر  الشوق  يترك  يرحل  وعندما 

يسافر!
وألنه، رغم جمال النجوم الخافقة، إال أنه يبدو 
يُظهر عبقرية  الساحر،  فبضوئه  األجمل؛  هو 

تقاطيع الكون، ومالمحه الخاّلبة! 
التي  الليلية،  االعجوبة  هذه  نرى  وعندما 
الصادح  واالفتتان  الدهشة،  فينا مشاعر  تثير 

بالبهجة؛ نمجد هللا!
في  انه بالرغم من كونه معتماً  وعندما نعرف 

رسالة  توصيل  إلى  جاهداً  يسعى  لكنه  ذاته، 
على  مظلمة  تزال  ما  كثيرة  ألماكن  النور 

األرض، نُقدره، ونتعلم منه، ونقتفي به!
ال  التي  النجوم  رغم  ـ  وحيداً  نراه  وعندما 
ـ،  جهة  كل  من  به  وتحيط  حوله،  تحصى 
وعندما تختطفه الغيوم القاتمات، وتخبئه أوراق 
الشجر، نشعر شعوراً حياً بالمواساة، والتعزية!
يوم  ـ  اكتشفناه عنه من ظالم  ما  برغم  ونحن 
بأقدامنا على ترابه ـ، ما زلنا نحبه حباً  وطئنا 
نناجيه  عاطفياً جداً، ودافقاً، ومتألقاً، وما زلنا 
ونستبشر به مع كل طلعة منه تُجّرد السماء من 
عتمتها، ونتعاطف معه مع كل غيمة يخفت بها، 
أو ينطفيء، وما زلنا نخرج من بيوتنا كل يوم؛ 
تحية  ونلقي  الجليل،  الرائع  لنشاهد حضوره 
المرح والفرح، على ذلك الموجود في األعالي 
، يصب من أبدية السماء:  ـ كما كان دائماً للغيرـ 

نوراً براقاً من األمل في الليل!
وربما نغمض عيوننا؛ ليندفع في مشاعرنا لحن 
لفتاة  أهداه  والذي  لبيتهوفن،  القمر”،  “ضوء 
ُحرمت من نعمة البصر، وقال عنها: “بما انها 
ال تستطيع أن ترى ضوء القمر؛ فسأحاول أن 
أعلنه لها بالعزف”!   وقد كان عزفاً جمياًل!...

األرض  على  يسيطر  الذي  الخفي  العالم  ذلك  هي  الماسونية      
ومقّدراتها، ويتحكم بمصير السكان وخصوصاً المسلمين من جاكرتا 
المليارات  وصرف  الخطط  بتنفيذ  الماسونية  وتقوم  طنجة.  إلى 
لتدمير الدول العربية فقط وتفتيتها ودّب الفرقة بينها والسيطرة على 
وسيادة  والمعرفي  العلمي  والتفوق  النهوض  من  ومنعها  مقدراتها 
إذا رسب طالب  في عقولنا؟  ما هو مزروٌع  هذا  أليس  المجتمعات. 
الثانوية أو الجامعة يقولون مٔوامرة ماسونية، إذا فشلت ثورة عربية 
ماسونية.  مٔوامرة  ايضاً  نجحت  وإذا  ماسونية،  مٔوامرة  يقولون 
أصبحت الحروف السبعة لهذه الكلمة أشبه بلعنة الفراعنة على أمتنا، 
ولتدميرنا  علينا  جميعها  الماسونية  المٔوامرات  لماذا  السٔوال:  ولكن 
الماسونية  أن  تقولون  كما  مثال؟  الغرب  على  وليست  فقط،  نحن 
لماذا ال تدمر الغرب أيضاً،  الدينية وهي ضد األديان السماوية، إذاً 

لماذا العرب فقط؟
أواًل لنكن على علم بأن أي شخص لديه لحية وكتاب فتاوى وأحاديث 
أمة  يدمر  أن  يمكنه  وغير صحيحة،  كانت ضعيفة  لو  حتى  نبوية 
ذلك،  مثال على  وليبيا خير  والعراق  بأكملها، وما جرى في سوريا 
أليست رٔوية المالٔيكة تقاتل إلى جانب “ثوار سوريا” هي من الفتاوى 
إلى  لئاتي  العربي واإلسالمي  الشباب  من  اآلالف  مٔيات  دفعت  التي 
هذا  أّن  تقولوا  أن  تستطيعون  فهل  وتدميرها؟  شعبها  لقتل  سوريا 
لقولها هي  دفعه  أو من  مثاًل؟  ماسونٌي  الفتوى  هذه  قال  الذي  الشيخ 
التي  الفتاوى  من  أيضاً  أليست  الشهيرة “ومالو”  الفتوى  الماسونية؟ 
وتكفير من  والصوم  الصالة  فتاوى  أليست  في سوريا؟  القتل  سهلت 
ال يصلي هي التي دفعت أبناء الشعب العربي لقتل بعضهم البعض؟ 
إذاً الماسونية ليست بحاجة لصرف المليارات لتدمير شعوب مستعدة 

لتدمير نفسها ذاتياً مثل االشتعال الذاتي بدون أي تعٍب وجهد.
الخطط  ووضع  المليارات  بصرف  ستقوم  الماسونية  لماذا   ، ثانياً
العالم  لقيادة  ٔاهٌل  أنتم  وهل  مثاًل؟  العالم  تقودوا  ال  حتى  لتدميركم، 
من  العربية  الشعوب  وتحرر  العثمانية  الدولة  انهيار  بعد  أصاًل؟ 
الدول  استطاعت  هل  وااليطالي،  والبريطاني  الفرنسّي  االحتالل 
استطاعت  هل  العربي”  “الربيع  أحداث  وبعد  العالم؟  قيادة  العربية 
“داعش”  مثل  الربيع  خلفه  ما  لقد شاهدنا  العالم؟  قيادة  واحدة  دولة 

كان  كيف  المدن،  بعض  واحتلت  المنطقة  إلى  أتت  عندما  التي 
أكثر  البشرية  والديني واألخالقّي، وشاهدنا عودة  الفكري  االرهاب 
من 1500 سنة إلى الوراء، إلى عصر ما قبل الجاهلية حتى. اإلسالم 
وابن رشد،  الصفاء،  إخوان  أمثال  والفالسفة  المبدعين  آالف  يمتلك 
الهيثم، وصدر  وابن  األندلسي،  وابن حزم  سينا،  وابن  والفارابي، 
الدين الرومي، وابن خلدون،  الدين الشيرازي، واألصمعي، وجالل 
لكننا اآلن كفرنا بكل هٔوالء وبدٔانا بتطبيق قاعدة بأي قدم يدخل المرء 

إلى الحمام وبعدها ننتظر الماسونية لتدمرنا مثاًل؟
المالية  المٔوسسات  هي  أمتنا  وعلى  علينا  الحرب  يشّن  من  ثالثا، 
الحروب،  من  لالستفادة  تتبعها  قواعد  ثالثة  لديها  التي  األميركية 
أو إسكات  الحلفاء  لتمويل حروبها وجلب  الدول  استدانة  األولى هي 
الثالثة  أما  الحرب.  أثناء  االسلحة  والثانية شراء  الدولية.  المنظمات 
يدها  قد وضعت  المٔوسسات  هذه  تكون  وبذلك  اإلعمار،  إعادة  فهي 
لم  اآلن،  وحتى  العربي  الربيع  بداية  ومنذ  وما حولها،  الدول  على 
يبَق معمل أسلحة في العالم لم يعمل ويبع ويورد السالح لمنطقتنا من 
جميع دول العالم سواء الحليف أو العدّو. وهذا األمر لم يكلف الغرب 
مليارات الدوالرات إلشعال الحروب في منطقتنا، ولكن كلفهم شيخاً 

يحمل كتاب فتاوى وشباباً جهالَء ال يعصون شيخهم ما أمرهم.
الفرق  ولكن  أوروبا،  بل حتى  المستهدفة  فقط  منطقتنا  ليست  رابعا، 
يفكرون، وأجبروا واشنطن على دعمهم  أنهم  بيننا وبين األوروبيين 
الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  الغباء.  واصلنا  فقد  نحن  أما  للنهوض 
وإنهاَكها  بدمارها  األوروبية  القارة  إبقاء  المتحدة  الواليات  أرادت 
المتحدة  المملكة  رٔييَس وزراء  اإلنكليزي  الثعلب  ولكن  فأكثر،  أكثر 
بفكرة  ترومان،  هاري  األميركي  الرئيس  خدع  تشرشل،  ونستون 
استالين  السوفيتي جوزيف  االتحاد  زعيم  يريد  الذي  الحديد  الستار 
أنها  غير  واشنطن  من  كان  فما  له  الشرقية  أوروبا  وضم  إنشائه 
التي  الدول  لجذب  األوروبية  القارة  إعمار  إعادة  دعم  أُجبرت على 
هذا  سّمي  و  واشنطن  لتحالف  لتنضم  الشيوعيون  عليها  يسيطر 
مع  اليابان  فعلته  األمر  ونفس  مارشال”،  بـ“مشروع  المشروع 
قامت  ما  وهو  الحرب،  نهاية  في  استسالمها  بعد  المتحدة  الواليات 
به كوريا الجنوبية حيث أن جميع الدول أرعبوا واشنطن بالسوفييت 

وأجبروها  الشيوعي  والمد 
على إعادة إعمار دولهم. أما 

نحن فال تزال واشنطن ترعبنا كل مرة بشخص وفي النهاية ئاتي العم 
سام لئاخذ أموالنا ويترك الفتات لشعوبنا المتعبة والممزقة.

الواليات المتحدة ال تريد دواًل ذات قرار سيادّي وبدون ديون خارجية 
وتقف ضد  لواشنطن  ال  وتقول  شيء  كل  في  نفسها  على  وتعتمد 
ولذلك  الحرب عليها،  قبل  كانت سوريا  كما  المنطقة،  في  مشاريعها 
سخرت كل شيء لخدمة مشروع تدميرها وتقزيم دورها وإدخالها في 
دوامة إعادة اإلعمار والديون الدولية، ولم تكن هذه الحرب بمخطط 
بأدوات  وليس  أكثر،  ليس  سياسي  اقتصادي  بمخطط  بل  ماسوني 
جاهزة  وألننا شعوٌب  منطقتنا  من  طأيفية  دينية  أدوات  بل  ماسونية 
لالقتتال في أية لحظة، وهذه الفتاوى الدينية موجودة منذ مئات السنين 
بريطانيا،  أو  فرنسا  في  سواء  لها  محفل  أول  وقبل  الماسونية  قبل 
نتغنى  إلى اآلن  نفسه ولألسف  قبل اإلسالم  الدموي فهو  تاريخنا  أما 
بغبي قتل أبناء عمه “الزير سالم” وآخر قتل من يستضيفه في منزله 

“عمرو بن كلثوم” ونعود لنقول أن الماسونية تدمرنا!.
توقعيه  أشهر من  بعد خمسة  اغتيل  كنيدي،  األميركي جون  الرئيس 
أكبر  األميركي  الفيدرالي  البنك  ١١١١٠ ضد  رقم  الشهير  قراره 
ليندون  خلفه  اتخذه  قرار  وأول  العالم  في  مالي  احتيال  مٔوسسة 
األمر  بل  ماسوني  ليس  األمر  إذاً  القرار  إلغاء  هو  جونسون، 

اقتصادي.
نحن اآلن بحاجة لبناء مراكَز فكريٍة جديدة بعيدة كل البعد عن نظرية 
وما  الجيد  منه  ونٔاخذ  التراث  لندرس  ونعود  والماسونية  المٔوامرة 
لنا  يكون  أن  أردنا  إن  مستقبلنا،  ويدمر  يشرذمنا  ما  ونترك  ينفعنا 
مستقبل واالبتعاد عن الطائفية والنزعة القبلية في تعامالتنا الحياتية. 
طبعا أنا ال أبرء الماسونية أو الغرب ولكن عندما ال تحمي زوجتك 
للدكتور  كان  اغتصبها،  إذا  أحداً  تلم  فال  منزلك  تؤمن  يكفي وال  بما 
الماسونية  عن  مهمة  محاضرات  المسيري رحمه هللا  الوهاب  عبد 
ليست  المنظمات  هذه  أن  في جميعها  وأكد  وإسرائيل،  والصهيونية 
نحن  لكننا  تُخترق  ال  أو  تخطئ  أو ال  العالم  تحكم  أو  ذكية  أو  قوية 

الجهلة الذين نحّمل اآلخر ضعفنا وهزيمتنا. 

  أعلنت وزارة السياحة واآلثار االنتهاء 
وتطوير سبيل “رقية  ترميم  أعمال  من 
وذلك  السالح،  سوق  بشارع  دودو” 
الدرب  منطقة  آثار  تفتيش  مع  بالتعاون 
إشراف  والسيدة عائشة، وتحت  األحمر 
القاهرة  تطوير  لمشروع  العامة  اإلدراة 
التاريخية ،وذلك في إطار المشروع الذي 
أطلقته الوزارة لترميم وإنقاذ ١٠٠ مبنى 

أثري بالقاهرة التاريخية.
وأشار العميد مهندس هشام سمير مساعد 
وزير السياحة واآلثار لمشروعات اآلثار 
مشروع  على  والمشرف  والمتاحف 
الى   ، له  التاريخية، في تصريح  القاهرة 
لألصول  وفقا  نفذت  الترميم  أعمال  أن 
الفنية واألثرية للخرائط والوثائق القديمة 

للسبيل، حيث شملت أعمال التوثيق المعماري، والترميم الدقيق لواجهة السبيل 
تعتبر من  الواجهة  فهذه  بها.  المزخرفة  النحاسية  تغشيات شبابيك  وإلظهار 

أجمل واجهات األسبلة العثمانية الموجودة في القاهرة.
وأضاف أن أعمال الترميم الداخلية للسبيل تضمنت ترميم األرضية الرخامية 
المزخرف، والشبابيك  الخشبية  الغرفة  التسبيل، وترميم وعزل سقف  لغرفة 

والكتبيات الخشبية الموجودة بغرفة الكتاب، وتأهيل المنطقة الخلفية للسبيل .
ومن جانبه..أوضح محمود عبد الباسط مدير عام القاهرة التاريخية،أنه خالل 
لكتلة  الحجري  السلم  المنسوب األثري ودرج  الكشف عن  تم  الترميم  أعمال 
الكهرباء ووضع نظام إضاءة جديد  تم تطوير شبكة  الرئيسية، كما  الدخول 

متكامل من الداخل والخارج .
كفاءة  ترميم ورفع  إلى  يهدف  أثري  مائة مبنى  إنقاذ  أن مشروع  الى  ولفت 

المباني األثرية وترميمها لتكون على مسار الزيارة األثري والسياحي.
ابنتها  روح  على  شاهين  بنت  بدوية  دودو”انشأته  “رقية  سبيل  أن  يذكر 
المرحومه رقيه دودو عام ١١٧٤ هـ،حسب ما أشارت إليه العديد من النقوش 
الكتابيه التي وردت بواجهة السبيل، وهي حفيدة رضوان كتخدا الجلفي، ولم 
يسمح لهم بكتابة إسمه على هذه المنشأة نظرا لهزيمته أمام خصومه المماليك 
المقوسة  الواجهة  ذات  العثمانية  األسبلة  تخطيطه  في  السبيل  ويتبع  ومقتله. 
والتي تتكون من حجره مستطيلة في ثالثة أضالع والضلع الرابع يأخذ الهيئة 

المقوسة يفتح بها شبابيك التسبيل، ويعلوها الكتاب

    أعلن المجلس األعلى لآلثار مد معرض )ملوك 
بالعاصمة  القومي  بالمتحف  حالًيا  المقام  الشمس( 
القادم، حيث  يونيو   30 ليستمر حتى  براغ،  التشيكية 
استمر المعرض لمدة 6 أشهر بمكان عرضه بالمتحف، 

وكان من المقرر انتهائه خالل فبراير الجاري.
وأشار المجلس – في بيان أصدره يوم الثالثاء – إلى 
أن مد فترة عرض المعرض جاءت بناًء على موافقة 
إدارة  الماضي ومجلس  يناير   20 الوزراء في  مجلس 

المجلس األعلى لآلثار في 29 ديسمبر الماضي.
لآلثار  معرض  أول  يعد  الشمس  ملوك  ومعرض 
الدولة  آلثار  معرض  وأكبر  براغ،  في  المصرية 
القديمة وتم افتتاحه في أغسطس الماضي بالتزامن مع 

للبعثة  األثري  العمل  عاًما على   60 بمرور  االحتفال 
لمحة  لزائريه  المعرض  ليقدم  أبوصير؛  في  التشيكية 
على  يشجعهم  مما  المصرية  الحضارة  عن  صغيرة 
واالستمتاع  آثارها  من  المزيد  لمشاهدة  زيارة مصر 

الخالبة. بشواطئها 
أعمال  نتاج  من  أثرية  قطعة   90 المعرض  ويضم 
حفائر البعثة التشيكية في منطقة أبو صير األثرية من 
ومجموعة  )رع-نفر-اف(،  للملك  تمثال  رأس  بينها 
لكاتب  تمثال  منها  القديمة  الدولة  من  التماثيل  من 
وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من 
اوشابتي  تماثيل   10 إلى  باإلضافة  الكانوبية،  األواني 

من الفيانس.

    يستلهم 20 فنانا فلسطينيا من 19 قرية أعماال فنية 
بهدف  فيه  العمل  يجري  قرية   50 ترميم  مشروع  من 

الحفاظ على الموروث المعماري الفلسطيني.
الفني  المعرض  أعمالهم ضمن  الشبان  الفنانون  وقدم 
)50 قرية 20 فنانا( الذي تنظمه في رام هللا مؤسسة عبد 
المحسن القطان ومركز المعمار الشعبي )رواق( والقائم 

على مشروع ترميم عدد من القرى الفلسطينية. 
الفنية  اللوحات  من  عددا  يضم  الذي  المعرض،  بدأ 
على  أخرى  إضافة ألعمال  مختلفة  بطرق  المرسومة 
الشاشة، بجدارية ضخمة تروي العديد من الحكايات التي 

عاشتها قريتا الجيب وقلنديا في الضفة الغربية. 
في  المشاركة  الطحان  آية  المعمارية  المهندسة  وقالت 
أعمال الترميم “هذه الجدارية جزء من عمل بحثي قامت 
المقدسي  الريف  إحياء  مشروع  في  رواق  مؤسسة  به 

وجوالت من توثيق التاريخ الشفوي”.
وأضافت لرويترز خالل تواجدها في المعرض “قررنا 
الجدات وكبار  تحكيها  التي  الحكايات  ونوثق  نرسم  أن 

السن”. 
تعرف  الحكايات  هذه  خالل  من  أنه  آية  وأوضحت 
في  الناس  تجمع  كيفية  على  المشروع  في  المشاركون 
القدس  القرى ومدينة  بين  العالقات  القرى وطبيعة  هذه 

واإلنتاج الزراعي والحرفية والبيع الشراء فيها.
وقالت “منذ العام 2007 ركنا )اعتمدنا( على 50 قرية، 
والدراسات أثبتت إذا قدرنا نحافظ على 50 قرية أو 50 
مركزا تاريخا يمكننا أن نحافظ على %50 من الموروث 
إلى  وصلنا  “حاليا  فلسطين”.وأضافت  في  المعماري 

القرية العشرين في أعمال الترميم”.
وشكل المعرض فرصة كبيرة للعديد من الفنانين الشبان 

من أبناء القرى لتقديم أعمالهم للجمهور ألول مرة. 
تعكس طبيعة  التي  اللوحات  من  العديد  المعرض  يضم 
الحياة في القرى والمباني فيها وأخرى للطبيعة وجمالها 

بألوان زاهية.
عنود درويش من قرية بني نعيم والمشاركة في المعرض 
بلوحة فنية تظهر الطبيعة الخالبة لقريتها قالت لرويترز 
اللي عايشين  إحنا  كبيرة  يعطينا فرصة  المعرض  “هذا 
في القرى نقدم أعمالنا والناس تتعرف علينا. كمان يتيح 

لنا تبادل خبراتنا والتعرف على أساليب جديدة بالرسم”.
كما  نيسان  أبريل  نهاية  حتى  أبوابه  المعرض  ويفتح 
األعمال  من  مجموعة  على  التعرف  للزائرين  يمكن 
تعود  القطان  المحسن  عبد  بمؤسسة  الخاصة  الفنية 
مجاورة  قاعة  في  وضعت  وعالميين  محليين  لفنانين 

للمعرض.

العنكبوت خيوط 

ال َتْلَتِصْق ِبَجَسدي َكِحباِل اأَلخَطبوط
ِوصالَُك ما عاَد َيْجِذُبني

أَْرِخ ِظاللََك َحْولي َكُخيوِط الَعْنَكبوت
َحّتى أَغانيَك في األُْذِن َتْطِرَبني

َدْعَك ِمَني ُهَنْيَهًة أِلَْبغيك، لِساني ِعْقُدُه َمربوط
ال أََودُّ َجْرَحَك ِبلَْفٍظ َيْجَرُحني

َتعبيُر »ِمَن الُحّب ما َقَتل« أو َنْقٌش على َصْخٍر َمْنحوت
َصحيٌح باَت ِمْنَك ُيْنِفُرني

اْبَتِعْد َعّني صاَر َكْيفي ِمزاًجا في صّناَرِة صاِئٍد َمربوط
ال َتْصَطْد في ماِئَي الَعِكِر َتْضَحلُني

ال أَْشَتهي الحيَن فيَك َشّيا َفُبْعُدَك آِنيٌّ َموقوت
اتُرْكني َدْع َعْنَك لَومي َتْخُنُقني

ما لَِكالِمَك ُضًحى ُيصيُبني ِبداٍء َوحالَِة ُهبوط
َعْلَقُم الَحْنَظِل َتراني ِمْنُه اآلَن أَْقَرَبني

َيميًنا َوَقَسًما ما لي على َغْصبي ُحّبَك َجَبروت
َرني؟! لَِم َعقلي ِبَسْخٍط َعلَْيَك َثوَّ

ْدَت ِعْقَد الِوصاِل َفباَت َطْرُف الّشفاِه َمْخيوط َبدَّ
ال أَبغي الُقَبَل وال اللُّعاَب َسيَّلَني

َمْوِعٌد ِمْنَك في َزَمٍن ُكْنُت ِباْرِتقاِب لَحِظِه أَموت
َتني َمْوِعٌد َمَعَك في َزَمٍن َبعيٍد أَحياني َموَّ

ال أَْدري ما الَّذي َدَفَعني إلى َهْجِرَك َوصاَر ِبالَهْجِر َمنوط
وللّا ال أَدري ما الَّذي أَْبَعَدني.. َغيََّرني

 عندما تعطلت العديد من األعمال والخدمات 
في العالم بأسره بسبب جائحة » كورونا » ، كان 
للمغرب نصيبه من إغالق العديد من الخدمات 
واألعمال في وجه المواطنين ، وبذلك لم تشتغل 
الركود  هذا  بسبب  المجتمع  فئات  من  العديد 
المغربية  الحكومة  ، وألن  الجارف  االقتصادي 
ال تملك ما تعّوِض به المجبرين على التوقف عن 
العمل ، فإن هذه الفئة الهشة من المجتمع لم تجد 
السبيل حتى للقمة الرغيف كي تسد به رمقها .. 
وعندما أعلنت المملكة المغربية عن فتح بعض 
للنسيج  معمل  في  الكارثة  حلّت  العمل  أوراش 
استئناف  من  أسبوع  بعد  فقط   ، طنجة  بمدينة 
العمل به بعد توقف لعدة أشهر بسبب الجائحة ، 
لكن الطامة العظمى هو تتوالى المصائب تباعاً 
، فقد توفي 28 عامال غرقا بسبب مياه األمطار 
بالطابق  المتواجد  المعمل الصغير  التي غمرت 
تحت أرضي ، ومعظم الوفيات من النساء ، ثم 
يكتشف المغاربة أن مصنع النسيج هذا ، يشتغل 
بطريقة سرية وغير قانونية لتتوالى األسئلة حول 
وأعوان  وموظفين  مسؤولين  من  المتواطئين 
العظمى  المصائب  هذه  في  التسبب  في  الدولة 
عن  الطرف  وغض  باالرتشاء  الجشع  بسبب 
بطريقة  العمل  ورشات  لفتح  المنظمة  القوانين 
أّمٍ  مأساة  هنا  نذكر  أن  ويكفي   .. شرعية  غير 
الحادث  هذا  في  األربعة  بناتها  وفاة  تحكي عن 
اثنتان متزوجتان وواحدة مخطوبة  المأساوي ) 
( كما أن صاحب  الشباب  بداية  ، والرابعة في 
المعمل يستغل العمال بأجور زهيدة ومتدنية جدا 
المشروعة  ودون ضمان ألي حق من حقوقهم 
كل  بمحاسبة  المطالبة  إال  للمغاربة  يبق  لم   .
أقسى  وإنزال  المصيبة  هذه  في  المتسببين 
العقوبة بهم ، كما يطالبون بتقصي الحقائق في 
واعتماد  السرية  المشاريع  هذه  مثل  من  العديد 
تأهيلها  أو  نهائيا  بإغالقها  سواء  فيها  القانون 

. التحمالت  دفتر  في  المحددة  الشروط  حسب 
وباء كورونا  التطعيم ضد  المغرب حملة  بدأ   -
مواطن  مليون  يناهز  ما  حقن  تم  وقد   ، مؤخرا 
مغربي بالجرعة األولى حتى اآلن ، لكن الجدير 
بالذكر هو أن الحكومة المغربية كانت قد أعلنت 
الشهرْين عن  تقارب  مدة  منذ  التلقيح  بداية  عن 
وذلك ألسباب   ، الحملة  فيه  بدأت  الذي  الموعد 
على  كبير  بشكل  الطلب  ارتفاع  أهمها  تقنية  
والمنتجة  الغنية  الدول  وإعالن   ، اللقاح  طلب 
اًل  للقاح عن أولوية استعماله لفائدة مواطنيها أوَّ
بشكل مستعجل ، وهو ما نتج عنه هذا التأخر في 
المغرب بالرغم من أن المملكة المغربية اشترت 
 30 من  أزيد  لتطعيم  مليون جرعة   66 حوالي 
مليون مغربي وكذلك المقيمين بالمغرب ، بمن 
الشرعيين  وغير  الشرعيين  المهاجرين  فيهم 
وجنوب  اإلفريقي  الساحل  دول  من  القادمين 
الصحراء . لكن ما نخشاه  صراحة هو أن يقع 
المغرب في مشكل تأخر اللقاح للمرة الثانية ثم 
يجد المغاربة الملًقًِّحين بالجرعة األولى أنفسهم 
والتي  الثانية  الجرعة  لقاح  تواجد  عدم  أمام 
فيروس   « ضد  المناعة  كسب  يمكن  ال  بدونها 
الدول  لبعض  قد وقع  19 » وهو مشكل  كوفيد 
منها » كندا » التي لم تبدأ حتى اآلن في التطعيم 
أن  طبيا  به  الموصى  من  التي  الثانية  بالجرعة 
ثالثة  بعد  األولى  الجرعة  من  للمستفيد  تعطى 
أسابيع  أزيد من ستة  قد مرًّ  فيما اآلن   ، أسابيع 
الثانية لتأخرها بسبب  دون أن تبدأ في الجرعة 
هو  نرجوه  فما   . عليها  العالمي  الطلب  ارتفاع 
اللقاح  من  الكافي  العدد  على  كندا  تحصل  أن 
ال  وأن   ، معا  بالجرعتْين  المواطنين  لتطعيم 
مشكل  في  المعمور  بلدان  وكافة  المغرب  يقع 
بجرعة  وليس   ، بالجرعتْين  لشعوبها  التطعيم 
الثانية فترة من الزمن تزيد  واحدة تفصلها عن 
بكثير عن ثالثة أسابيع . وعلى هللا قصد السبيل . 

بقلم : خالد بنيصغي 

لكل من يهمه األمر!
يُسعد إدارة جريدة الرسالة اإلعالن عن إنشاء قسم خاص لترجمة الكتب األدبية أو البحوث 

العلمية من اللغة العربية إلى الفرنسية والعكس، من خالل مترجمين متخصصين على أعلى 
مستوى من الدقة والحرفية..    لمزيد من االستعالم االتصال على :

أخبار ومقاالت

هل الماسونية دمرت العالم العريب؟.. 

اآلثار: مد معرض “ملوك الشمس” ببراغ 
لـ30 يونيو القادم

اآلثار: االنتهاء من أعمال ترميم وتطوير سبيل 
“رقية دودو”بشارع سوق السالح
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 الظفر الناشب حالة شائعة تحدث نتيجة إنغراز  أحد جانبّي الظفِر 
إبهام إصبع  الحالة  المحيط به، وعادة ما تصيب هذه  الجلد  داخل 

القدم .
تقليم األظافر بشكل خاطئ  حيث  الناس يعملون على  لعديد من  ا
تصبح زوايا الظفر حادة وتتماهى حدوده مع شكل اإلصبع، ولكن 
هذه التقنية قد  تؤدي إلى نمو الظفر داخل الجلد المحيط باإلصبع، 

حيث ينحني جانب الظفر نحو األسفل وينغرز في الجلد .
أسباب الظفر الناشب :

- الوراثة : للوراثة دور في زيادة إمكانية اإلصابة بإنغراز الظفر 
في لحم اإلصبع . 

- الصدمة: قد ينتج إنغراز الظفر في اللحم عن صدمة مثل؛ سقوط 
النشاطات  القدم أو االنخراط في بعض  جسم صلب ما على إصبع 
القدم كالركض والركل  التي تضغط مطواًل على أصابع  الرياضية 

أثناء ممارسة رياضة كرة القدم .
إلى قصه  اللحم  الظفر في  انغراز  :  يعود سبب  الخاطئ  التقليم   -
ليصبح قصيرا جدا. هذا األمر يدفع اللحم الذي بجوار الظفر إلى أن 

ينعطف فوق الظفر .
-  إصابة الظفر بالفطريات.

-  إنتعال أحذية وجوارب صغيرة و ضيقة .
األعراض :

يمكن أن تقسم األعراض إلى ثالث مراحل .
الذي يجاور حافة  الجلد  المرحلة األولى يحصل احمرار في  - في 
الظفر، مع تورم وانتفاخ فيه،وشعور باأللم عند الضغط  على 

اإلصبع .
- وفي المرحلة الثانية يزداد األلم و يصاحبه ظهور عالمات إنتان 
إفرازات   بالظفر، كما تخرج منه  الذي يحيط  الجلد  جرثومي في 

تقيحية و دم .
للجلد حول ظفِر  نمٍو  الثالثة، فيحصل فرط في  المرحلة  أما في   -

اإلصبع المصاب مع نمو زائد في اللحم المحيط به .
إلى  السريري، وال تحتاج عادة  بالفحص  الحالة عادة  تم تشخيص  ي

فحوص مخبرية وشعاعية .
عالج الظفر الناشب :

يقتصر العالج في بعض األحيان على إجراءات قد يقوم بها المصاب 
في المنزل، وتشمل؛ 

تقل عن  الدافئ ثالث مرات يومياً، ولمدة ال  الماء  القدم في  وضع 
20 دقيقة، لتخفيف األلم و الورم، وكذلك وضع خيط تنظيف أسنان، 
الظفر  يفيد في جعل  المنغرز عقب االستحمام، حيث  الظفر  تحت 
ينمو فوق حافة الجلد، وكذلك دهن المنطقة الملتهبة بمرهم يحتوي 
على مضاد حيوي،  وارتداء أحذية مفتوحة أو صنادل بهدف تخفيف 

الضغط على اإلصبع المصابة، وتناول المسكنات لتخفيف األلم . 

التدخل الجراحي :
الظفر  الطبيب حافة  نفعاً،  يرفع  المنزلية  لم تجِد اإلجراءات  ذا   إ
الغارز في اللحم بحذر، مع وضع قطنة  أو خيط تنظيف أسنان أسفله، 
ويساعد هذا اإلجراء على فصل الظفر عن الجلد، كي ينمو فوق حافة 

الجلد بشكل طبيعي.
وقد يلجأ الطبيب إلى إزالة الظفر بصورة جزئية إذا  كان الظفر ناشباً 
يقلم الطبيب  الممكن أن  اللحم مع وجود احمرار وصديد، ومن  في 

الظفر أو يزيله، بعد  تخدير إصبع القدم قبل إجراء العملية .
الطبيب  يقوم  قد  فإنه  فيها هذه اإلصابة  تتكرر  التي  الحاالت  وفي 
بإزالة قاعدة الظفر، فيزيل جزءاً من الظفر مع النسيج اللحمي الذي 
يقع تحته، ويصاحب ذلك تجريف جيد للجذر عند قاعدة الظفر حتى 
العملية بإستخدام مخدر  الظفر مرة أخرى، وتجرى هذه  ينمو  ال 
الظفر بضمادة بعد  موضعي، وُتنظف اإلصبع بمطهر، ويغطى 
العملية، ويوصف للمصاب مضاد حيوي ومسكنات لعدة أيام، ويجب 

إلتزام الراحة لمدة  يومين مع رفع القدم لتخفيف الورم .
نصائح للوقاية :

تقليم األظافر بشكل  الناشب  الوقاية من الظفر  تشمل إجراءات 
الجزء األمامي إلصبع  مستقيم، و أال تكون منحنية فتطابق شكل 

القدم .
وارتداء حذاء مالئم ومناسٍب للقدمين حيث يمكن لألحذية التي تحدث 
المحيِط  الجلِد  ضغطاً على األصابع أن تسبَب إنغراز  األظافِر في 

بها .
إلى  بالذهاب  القدمين  الدم في  وينصح من يعاني ضعف جريان 
للمصابين  ينبغي  لتقليم األظافر، كما  أقدام بشكل منتظم  مختص 
بمرض السكري فحص القدمين بشكل يومي للتأكد من عدم وجود أية 
عالمة ظفر ناشب ألن حس األلم في القدمين يكون ضعيفاً لديهم  ..!! 

لإلبداع  الشارقة  جائزة  أعلنت   
في  الفائزين  قائمة  الثالثاء،  العربي، 
 2020/2021 لعامي   24 الـ  الدورة 
القصيرة  الشعر والقصة  في مجال 
الطفل  وأدب  والمسرح  والرواية 
 7 تضمنت  والتي  األدبي  والنقد 

مصريين.
وبحسب بيان للجائزة، فاز من مصر 
أحمد محمد  الشاعر  الشعر  في مجال 
على  بحصوله  سعيد  الوهاب  عبد 
“نهار  ديوان  عن  الثالث  المركز 
الغزالة، وفي مجال القصة القصيرة، 
أبو  إبراهيم  محمد  الطالب  حصل 
الفتوح القليني على المركز الثاني عن 

المسرح  الموسيقى”، وفي مجال  القصصية ” طعنات  المجموعة 
حصل الكاتب سيد محمد عبد الرازق عبد العال على المركز الثاني 

عن مسرحية “العابر”.
نورا محمد عبود على  الكاتبة  الطفل حصلت  أدب  وفي مجال 
الكاتب رشاد  فيما حصد  المعروف”،  كنز  األول عن ”  المركز 

السيد محمود زقيزق على المركز الثاني عن “دكان الكراميلال .
وفي مجال النقد حصل الباحث محمود سليم على سليم على المركز 
األول عن بحثه بعنوان “تحوالت النص الشعري من التراث إلى ما 
الباحثة  الثاني حصلت  المركز  الحداثة تنظيًرا وتطبيًقا ” وفي  بعد 

رشا محمد السعيد عطا.
يذكر أن جائزة الشارقة لإلبداع العربي تستهدف فئة الشباب والتي 
تأتي تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو 
الشارقة، وانسجامًا مع جهوده في دعم  المجلس األعلى حاكم 
أنحاء  اإلمارات وفي  دولة  في  والكاتبات،  الكّتاب  الموهوبين من 

الوطن العربي الكبير.
أو  للكاتب  األول  المعدة لإلصدار  المخطوطات  الجائزة  وتخص 
النحو  الجوائز على  يسبق نشرها في كتاب، وقيمة  ولم  الكاتبة، 
التالي 6 آالف دوالر للفائز األول، و 4 آالف دوالر للفائز الثاني، 

و3 آالف دوالر للفائز الثالث.
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 ملخص العدد السابق 
أحبها رغمًا عنه ومن غير أن يتحكم في 
نفسه ودون أن يدري أو يحتاط فهي متزوجة 
فها هو قد أحبها حباً ملك على نفسه وسيطر 
عليه العشق والتاع بحرمانه منها فلم يستطع 
الذين  أن يتحمله ولكنه ال يفعل مثل هؤالء 
يتعرضون لمثل هذا العشق مع اختالفهم 
فهو شاعر والشاعر به ما ليس بعامة الناس 
فشعره هو الذي يحقق رغبته فيها إن كان ال 
يستطيع أن يبوح بحبه لها ورغبته فيها وهو 
الذي يحل ذلك الصراع بين عشقه واشتياقه 
التياعه وحرمانه منها ينظمه  إليها وبين 
إليها ويوضح فيه حبه وعشقه وما يرغبه 
هو  الشعر  هذا  فكأنما  منها  ويتمناه  فيها 
بينهم وبينها والذي يفصح  المباشر  الوسيط 
. فيه عما به وعما يمسه منها ويراه فيها 
يحب  فيمن  تغزل  إذا  الغزلي  والشاعر 
القلب مضطرم الشعور  ثائر  ويعشق فهو 
النفس وال سيما إن  سريع اإلحساس حمي 
كانت مشاعره حقيقية فياضة وكان إحساسه 
ليس متكلفًا أو مصطنعًا ، وهو مستنفر ال 
فإذا أحب  يفتر استنفاره مشتد يكره اإلذعان 
يحب بكل كيانه ال يقصر فيه وال يضعف 
كلها  بجوارحه  يعشق  فهو  عشق  وإذا 
ال يتوانى فيها وال يهدأ إن كان يلتاع من 
بينه وبين  حرمان واشتياق فيظل في صراع 
هذا الحرمان وهذا االشتياق يبدو ذلك في 
شعره ويعكسه إحساسه . وإذا هو مع ذلك 
يأسره اليأس من ناحية ويمسه األمل من ناحية 
ثانية وإن كان هذا خيااًل يستشفه  وال يخلو 
معهما من خجل يعتريه ممن يعشقها ومن 
لها عما  االحجام عن مصارحتها واالفصاح 
العشق وعن رغبته فيها إال في شعره  به من 
يتمنى  تلك األحاسيس ولكنه  فيه  الذي يوضح 
اللقاء منها حباً له بل ويستدنيه أو يتمثله رغبة 
منه فيه فإن لم يستطع الحصول عليه فهو 
يتمناه في شعره الذي يكتبه عنها وإليها . 
والحب ليس غريباً وال خيااًل وإنما هو حقيقة 
فيه وهو إحساس  فيها وأمر ال لبس  ال ريب 
خفي يلمس النفوس ويداعب المشاعر فينساب 
القلب ويتملك  إليها حتى يكمن فيها فيغمر 
بين  الكيان فيربط  الوجدان حتى يسيطر على 
العاشق وبين من يعشقها فيثير فيه الحنين 

إليها والرغبة فيها . وأحاسيس الحب والعشق 
ليست لغواً وال دعابة وال تثير نفوراً وال 
الناس االستمتاع وحب  تثير في  ضيقًا وإنما 
االستطالع عندما يسمعونها ويقرؤون عنها 
ترويها القصص والروايات على مر العصور 
وعند كل الشعوب وتعرضها االعمال المرئية 
والمسموعة كالسينما والمسرح والتلفزيون 
واإلذاعة ويتحدث عنها الشعراء في أشعارهم 
فال ينفر منها إال غليظ النفس وفظ الشعور وال 
بها وتستهويه إال من به حس مرهف  يعجب 
الذي يتحدث  الغزل  وشعور رقيق . وشعر 
عن الحب ويتغزل فيه الشاعر فيمن يحبها به 
انكار جنسي  نمطان : نمط حسي أو قل بال 
ألن الشاعر يتحدث فيه عن مفاتن المرأة التي 
تروقه ويوضح فيه ما عليها من خصال شكلية 
الجمال فيما بجسمها أو في  ويبرز عناصر 
بعض أجزاء منه مما تتميز فيه النساء . ونمط 
الشاعر  عفيف أو قل عاطفي ال يتحدث فيه 
في مضمونه العام عن تلك المفاتن إال ضمنياً 
ولكنه يركز فيه على متعة اللقاء ولوعة النأي 
والحرمان وكان الشعر العربي في عصر بني 
النمطين وشعرائهما  أمية وغيره يشمل هذين 
النمط الحسي عمر  معًا فمن أبرز شعراء 
أبرز شعراء  أبى ربيعة واألحوص ومن  بن 
الملوح وما كتبه في  العاطفي قيس بن  النمط 
ليلى وكثيّر وما كتبه عن عزة وغيرهم وهم 
العذريون . ولكن من الحق  ما يطلق عليهم 
العفيف  النمط  أن نقول وان ال ننكر أن هذا 
الشعر ال يخلو في مضمونه – وإن كان  في 
متواريا – من مشاعر حسية ورغبة جنسية 
فالشاعر الذي يتحدث فيه إنما هو يتحدث 
عن امرأة تختلف عنه في الجنس وهي بها ما 
ينشأ عنهما  الشكل والسلوك وما  ليس به في 
لقائها فهو يشعر  بها أو رغب في  ألتقى  فإذا 
إلى عينيها عندما  بلذة عندما ينظر  بغير شك 
يدنو منها أو يلتصق بها أو يلمس يدها ويبتهج 
إليه وإلى  عندما يسمع منها حديثها فينصت 
إلى فمها وهي  رنة صوتها  فيه بل ويتطلع 
إليها وهي تبتسم وإن  ألفاظها وينظر  تلقي 
الخفر  أو  الخجل  لقائها  ابتسامتها وفي  بدا في 
القدماء كل  اللغة والشعراء  كما يقول علماء 
التي  المفاتن  لها من  ذلك ليس إال من امرأة 
تستهويه ولها معها جنس يختلف عن جنسه 
أمامه  يتمثلها  الشعر فهو  فإذا كتب عنها ذلك 
وهو يكتب عنها ويظل في خياله وهو يناجيها 
شكلها ومفاتنها وإن لم نتشدد فلنقل أن النمطين 

وإن اختلفا يرتبطان معًا فنكن يكتب شعراً 
حسيًا فهو ال يخلو من عاطفة ومن يكتب 
شعراً عاطفيًا ال يخلو من رغبة جنسية . 
 ، وصناعة  إحساس  حقيقته  في  والشعر 
عليه  ويسيطر  الشاعر  يتملك  إحساس 
ويثيره ويحسه فيرغب في اإلفصاح عنه 
ينتقيها  التي  عن مضمونه فيصنعه باأللفاظ 
وبأسلوبه الذي يشرحه به ، ويشكله في أبيات 
البالغية  بالمحسنات  موزونة مقفاة  ويجمله 
التي  تكسب شعره رونقاً وجمااًل فيصدر عنه 
يأتي من  الموسيقى ،  إيقاع  إيقاع يكاد يشبه 
الوزن والقافية وجزالة األلفاظ وتناسقها ونمق 
األسلوب ورقيه فيطرب له من يقرؤه ويسمعه 
فال يقل طرباً ، والسيما لمن يهواه عن سماع 
المقطوعات الموسيقية وإن اختلفت قواعد 
اإليقاع الحرفية في كليهما . وااللفاظ عند 
الشاعر الغزلي واألسلوب الذي يستخدمه بها 
التي يرغب  الوسيلة  ليشرح به احساسه هما 
إليها  التي يقصد  بها في أن يؤدي المالمح 
. ولكن  يروقه  فيها جمااًل خاصاً  والتي يرى 
أحياناً ما تكون هناك مالمح وحقائق يشعر بها 
تثيره وتحسه على أن  فإذا هي  إليها  ويهدف 
يوضحها أو يبرزها ويصبو إلى أن يدل عليها 
، ثم يرى أن هناك حقائق خارجية بعضها أو 
كلها تمنعها ويصعب عليه أن يكشف عنها 
فينتقي من األلفاظ ما  إليها مباشرة  فال يقصد 
أو يضمنها تشبيهاً  إليها  أو يرمز  إليها  يوحي 
أو استعارة أو غير ذلك حتى تدل عليها أو 
تنبئ بها فتكون هي الحل بين ما يرغب وبين 
ما يخشى أو هي الحل بين الرغبة ونقيضها . 
تلقائياً  هباًء أو  والشاعر ال يضحى شاعراً 
وإنما هو قبل ذلك بفترة تطول أو تقصر يشعر 
إذا أحس بعاطفة  الحكي والسيما  بالرغبة في 
تتأصل  الرغبة فما أن  تحثه على ذلك وتشتد 
فيه حتى تبدو وكأنما هي نزعة أو غريزة 
فيسعى إلى الكتابة ليشبعها ولكن البد له حتى 
يكتب ما يليق ويصح من أن تكون ملكته 
اللغوية وحصيلته من معرفة قواعد الشعر 
قويتين أو على األقل مالئمتين وقد يسعى 
بالقراءة واالطالع ولهذا بقدر  إلى تنميتهما 
ما يكون إحساس الشاعر متأججًا ورغبته 
اللغوية والشعرية كلها  في الرواية وملكته 
بقدر ما يكون شعره قوياً ورصيناً  القوة  من 
له  يتوفر  يلزم أن  ثم هناك أمر   . فيه  بكل ما 
العاطفي ورغبته  يقل أهمية عن احساسه  وال 
بما يملك من  النظم  الرواية وقدرته على  في 

الموهبة  اللغة وقواعد الشعر وهي  مصادر 
الخيال  الموهبة هي  الرئيسية في هذه  والقيمة 
الشاعر يستخدم في شعره  المخيلة كما أن  أو 
المجاز والرمز والتشبيه واالستعارة  وغير 
الخيال  البديعية وكلها من  المحسنات  ذلك من 
أو تنبع منه وهو األساس في الشعر وبهذا 
التخيل وقيمته في  الذي يرتكز على  األساس 
الشعر فهو يبرز األفعال اإلنسانية ويوضح 
للحقيقة  يبدو ممثاًل  النفسية ولهذا  االنفعاالت 
بل يكمن في توظيف هذه األفعال واألحاسيس 
الشاعر  فيه  الذي يستخدم  المختلفة باألسلوب 
هذه المحسنات فيضمن الحقيقة خيااًل أو يوحي 
به إلى الحقيقة فالشاعر هو الذي يقدر على أن 
القلب وما يضمره من  يدرك ويكشف أسرار 
أفعال فيستنبط  هذه األسرار عما يصدر من 
من المشاعر اإلنسانية ما يخفى منها وما يلوح 
عليها من سلوك ولهذا فهو يوضح بإحساسه 
الدقيق ما ليس واضحاً بل ما ليس مرئياً أو 
مفهوماً . ولهذا فالشعر الذي ينبع من الموهبة 
القدرة  ويرتكز على الخيال تبدو قوته في 
النفس باألحاسيس  التمثيل الذي يثير  على 
والمشاعر التي يفصح عنها ، وهذا يؤدي إلى 
الشاعر والمتلقي  العقلية والنفسية عند  المتعة 
باألشخاص  يرتبط  والشعر   . معًا  للشعر 
الذي يعيشون فيه ويقرؤه ويسمعه  وبالواقع 
الناس ليلمسوا ما يرونه فيه  وهذا االرتباط ال 
يتحقق ببلوغ الواقع فقط وإنما يبرز ويثير ما 
الواقع  يبرز  ما ال  فالشاعر غالباً  يختلف عنه 
ويحكيه كما هو وال يروي األمور واألحداث 
كما بدت أو تبدو وإنما يرويها بخالف ما بدت 
وبغير ما تبدو بل وبما يمكن أن تكون وتقع بل 
وبما يحب ويعشق ويشتاق إلى أن تكون وهذا 
ليس خداعًا منه وإنما هذه هي قيمة الشعر 
يستهوى  والذي  الخيال  على  يرتكز  الذي 
اللذة وكأنهم  الناس ويشعرون فيه بشئ من 
يهربون به من الواقع وال سيما إذا كان الواقع 
التي يهواها ويعشقها  أما هو مع تلك  مرهقًا 
ويلتاع من حرمانه منها فخياله الخاص به 
التي يحبها ويشتاق  ينحصر معظمه في هذه 
إليها ، فإذا تغزل في شعره فهو ال يتغزل 
. إال فيها وإذا كتب فهو يكتب عنها وإليها 

البقية في العدد القادم 

الشـــاعر  

شعر: صباح غريب

حقيقة عشتها 
كأنني في رابعة النهار 

رأيته بأم عيني..يسألني ...
هل األمور على أحسن حال!؟

ماذا أجيب !
وتلعثم على شفتي الكالم 

تاهت الكلمات ..وقد ضاق المجال 
ووقفت مشدوها

ما نطقت ببنت شفة ..
والسؤال يتلوه سؤال ..

أصدقني القول يا ولدي ..
لَِم ال تجيب على السؤال!!

عهدتك طلقا.. 
ناطقا في كل اللغات !
هل نسيت صوتي !!
والعتابا واألوف..

في الحقل والعرزال !!
هل ضاع الدليل واإللهام !!

وصوت العرب
يدوي في اإلعالم !!

فأجبته دون أن ينطق لساني ..
مع كل إعتذاري...
ال يسرك الحال..

بعدما غبتم إنتهى الموال 
يا والدي!! واليوم 

نفتقد المعتصم والرجال!!
نزل الجميع من الغربال 
ما عادت األعراب تحنوا 

في الوصال
يٌدعون الوصل بليلى!!

وليلى ترزح تحت اإلحتالل 
والحق أقول 

هكذا كان دأبهم وإنما 
سقط القناع وبان اإلحتيال

إشتد العداء بينهم !!!
حمي الوطيس 

وعدوهم صال وجال..
تاهت األقدار فينا 

يمينا وشمال 
وحمدت ربي أنك لم تر 

ما آلت له األحوال !!
ورجوته من كل قلبي ..

إلغي السؤال 
إنسى السؤال..

باألمس راودني منام 

شعر : 
عباس شعبان

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

الظفر الناشب إلبهام القدم ...
Ingrown Toenail

بيرسملي خطوط الليل
في وقت الّشمس مترّوح
ويرسملي مالمح ُخضرة
وزرعة لّسة  راح تطرح

ويرسملي كمان تاني
معاني لّسة راح تفرح
وأنا قاعد ف مكتبتي
وبرسم كّل يوم شكلي

وأنا راكب حصان فكري
ومالي الّدنيا باأللوان

بيرسملي
بيرسملي كتير في حاجات

على باله
لكّني بخاف عشان
آخر القلم ممحاة

 

يوسف زمكحل   همسـات
- الحب هو عش يعيش به أثنان 

- كل الحييل مسموح بها في الحب
- العبقرية ليست في أن تحب بل أن تجعل هذا الحب مستمر 

- ال أحد مسئول عن سعادتك إال قلبك 
- إن لم تجد الحب في الحياة .. أوجده في أحالمك 

- يقولون أن الرجل تقنعه الدموع والمرأة تقنعها القبلة 
- مهما أغلقت األبواب وعلقت المتاريس فالحب يستطيع أن يدخل 

الذئاب عندما تحب تصبح خراف 
- ما أتعس الحب الذي يقبل أن ُيقاس )شكسبير( 

- من كلماتي : أنا اتغيرت يوم ما عرفتك .. وشوفت جمالك وقابلت 
عينيك .. وعرفت خالص أني بحبك .. وسمعت قلبي بينادي عليك 
.. أنت هنايا وأنت منايا .. أنت الدنيا بكل ما فيها .. وياك يا حبيبي 
القلب وأنت  .. وأنت  بيها  بحلم  كثير  اللي عشت   .. الفرحة  بعيش 

الروح .. اللي الشوق مشتاق يناديها .

بقلم: سليم خليل

بقلم: إدوار ثابت

باألمس راودني منام

7 مصريين يفوزون بجائزة الشارقة لإلبداع العربي 
في دورتها الـ24

أنغـــام

     Vendredi 12 février 2021
أدب وثـقافةالجمعة 12 فبراير 2021

 حدثني صديق من القاهرة  هاجر مؤخرا 
التي   الشباب  ثورة  فترة  إلى كندا وعاش 
سميت بالربيع العربي التي اندلعت  في ٢٥ 
يناير ٢٠١١ وعن ما جرى  في شوارع 
مدن مصر وخاصة شوارع القاهرة من قمع 
السلطة والضحايا إلخ .  ال فائدة من وصف 
ما حدث في شوارع المدن وما يهمنا هنا 
حديثه عن أسلوب التعبير الفني وكيف كان 
الشباب الرًسامون يرسمون على الجدران 
معبرين عن ما يجري على األرض وكيف 
كانت السلطة ترسل شاحنات مجهزة بعمال 
وتجهيزات لطلي تلك الرسوم وطمسها ؛ 
بهواتفهم  الرسوم  الشباب يصورون  كان 

ويرسلونها  إلى  األقارب واألصدقاء .
كان الثائرون ينتقلون من شارع إلى شارع 
يوميا ليرسموا على أي جدار قابل ليرسم 
عليه في مركز المدينة عالمين بأن الجدارية 
ستطلى بالدهان سريعا .  لم ينقل صديقنا 
بعض تلك الرسوم ولم يحفظها  وكل ما 
تحدث عنه أن تلك الرسوم كانت بمستوى 
فني عالمي يمكن أن يرفع راسموها إلى 

مستوى المشاهير مثل بيكاسو  وغيره.
ذكرتني تلك الرسوم  بلوحتين : - الجرونيكا 
للفنان  والثانية  الشهير  بيكاسو  لبابلو   -
 - سيكييروس  إلفيرو  داوود  المكسيكي 

تروبيكال أميركا -.
عنها  تحدث  لبيكاسو  الجرونيكا  جدارية 
وبمقاالت   طويلة  سنين  بالفن   العالمون 
نقد فني زاد من شهرتها لتصبح تاريخية 

؛ عبر فيها بيكاسو عن مجزرة  ُقتل فيها 
أمهات وأطفال  قرية الجرونكا  في أسبانبا 
بقصق الطائرات األلمانية واإليطالية خالل 
العشرينات  في  األسبانية  األهلية  الحرب 
والثالثينات من القرن الماضي . ساعد األلمان 
واإليطاليون الجنرال -فرانكو- قائد الجيش 
األسباني الذي قاتل الثائرين ضد العرش 
الملكي األسباني .  يمكن مشاهدة اللوحة 
شبكات  كافة   على  بيكاسو  صفحة  على 
التواصل اإلجتماعي ؛  كان  شباب القرية 
يقاتلون مع الثوار ولذلك قُصفت القرية وكانت 
اللوحة   ًتظهر    . وأطفاال  نساَء  الضحايا 
بشاعة ووحشية  تلك الحرب األهلية ؛ في 
اللوحة نساء تستنجد بأعين جاحظة  وأجزاء 
أطفال وقطع  خيول مفزعة  … إلخ إلخ 

رسم  بيكاسو األسباني  في فرنسا اللوحة 
عام -١٩٣٧-  من  ثالث أجزاء: 

٣،٥٠ متر إرتفاع ٧،٨٠ متر عرض.    
وطلب أن ال تنقل إلى أسبانيا خالل حياة 
الجنرال فرانكو ؛ ُعرضت اللوحة في أكثر 
العالمية الشهيرة المجهزة ببيئة  المتاحف 
في  أسبانيا   إلى  ونقلت  لأللوان  حافظة 
وفاة  بعد  الماضي  القرن  من  السبعينات 
الجنرال فرانكو حسب وصية  بيكاسو . 
أما اللوحة الجدارية الثانية الشهيرة فهي 
للرسام المكسيكي سيكييروس؛ طلبت والية 
كاليفورنيا رسم جدارية  على حائط بناء 
المكتبة اإليطالية األثرية في لوس أنجيلوس  
بإسم - تروبيكال أميركا -.  كان الهدف 

أن  يرسم الفنان لوحة عن  طبيعة أميركا 
الليل  في  يعمل  الرسام  كان   . اإلستوائية 
محاطا بكافة حاجاته للرسم ولم  يظهر على 
اللوحة رسوم واضحة لغاية ليلة اإلفتتاح !!
من  فيها رجل  وإذا  اللوحة  الرسام  أكمل 
الهنود الحمر السكان األميركيين األصليين  
-مصلوبا - على صليب  مزدوج ، صليب 
يعلوه صليب، ذراعاه مقيدتان على  عارضة 
الصليب األعلى وساقاه مشدودتان عرضا 
على عارضة الصليب األدنى ، فوق رأسه 
يوم  صباح   ! بجناحيه  األميركي  النسر 
وأمروا  المسؤولون    فوجىء  اإلفتتاح  

بطالء الجدارية لطمس معالمها !
مساحة اللوحة  ٢٤ متر عرض و ٨  متر 
 ،١٩٣٦ عام  اللوحة  ُرسمت    . إرتفاع 
بعد  طمس معالمها  إزدادت شهرة ألن 
أجزاَء منها بقي ظاهرا وأصبحت مزارا 
للمستهزئين بتصرف السلطة !  في مطلع 
هذا القرن قام  ناشطون  باإلعتراض على 
تشويه  قطعة فنية شهيرة عالمية  وأمرت 
مقاطعة كاليفورنيا  بترميمها وولدت من 

جديد عام ٢٠١٢  .
كم  نتمنى أن تنشر جداريات القاهرة ؛ أو 
يسمح  للفنانين الشباب إعادة  رسم البعض 
منها لتكون وثيقة تاريخية لألجيال القادمة 
معبرة عن ثورة شباب الجامعات  ويتناولها 
الكتاب العالمون بالفن الجرافيتي ليعطهونها 
إلى  الشباب  الفنانين  حقها ويرفعونها مع 

الشهرة العالمية والتاريخية .

ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ ولوحات الرسامين  المعبرة 
عن المآسي  التي حدثت  في  شوارع  القاهرة 

شعر: جاك سمير جرجوس

ــاد ــي امل ــد  ــي ع صــبــيــحــة  ــوت يف  ــ امل ــي  ــن م ــا  دنـ

ــار ــتـ ــخـ تـ أن  ــق  ــ ــحـ ــ الـ ــروح  ــ ــ ــل ــ ــ ل ــا  ــ ــ ف

ــاة ــيـ ــحـ ــعـــشـــق الـ ــا عـــشـــق الــــــــروح بـ ــ يـ

قـــوة وال  ــول  ــ حـ وال  وأٌم  ــن  ــت ــل ــف ط يل 

الــــعــــذاب  ــد  ــ ــع ــ ب مــــنــــزيل  إىل  عــــــدت 

ــدري ــ ــقـ ــ لـ شـــــــكـــــــراً  ريب  شـــــــكـــــــراً 

ــقــراً ــو كــنــت ف ــى ولـ ــاة حــت ــي ــح ــل ال ــم مــا أج

هـــذه مـــحـــنـــتـــي  بـــعـــد  رجــــــــاء  يل  ــا  ــ فـ

ــاد ــجـ ــه والـ ــ ــًا ل ــ ــائ ــ ــه ق ــلـ ــور الـ ــ ــان نـ ــكـ فـ

الـــــســـــواد املــــــــــوت  أم  الـــــحـــــيـــــاة 

ــل الـــــــوداد ــتـ ــقـ ــدر بـ ــ ــقـ ــ ويــــــا لــــــؤم الـ

الـــجـــواد ــة  بـــرعـ ــدت  ــ ع ألين  ريب  شـــكـــراً 

ــب الـــســـهـــاد ــ ــ ــاً أح ــبـ ــلـ ــه قـ ــ ــل ــ ــا ال ــ ــف ــ وش

ــي األوحـــــــــد ولــــــــأوالد ــبـ ــحـ شـــــكـــــراً لـ

ــؤاد ــفـ ــن الـــصـــحـــة بــطــيــب الـ ــسـ ــا أحـ ــ ومـ

كــــــن مــــحــــبــــاً لـــصـــحـــتـــك واخـــــتـــــار

قلبي عاش مرتين

الســــواد بــــــدل  األبيــض 



   خطوط تحت العين، ال يقتصر ظهورها 
على المرأة المتقدمة في العمر؛ بل نالحظ 
فتيات في سن العشرين، وتظهر عليهن 
عالمات وخطوط تحت العين، وهناك أسباب، 
منها: تعرض البشرة للعوامل الخارجية التي 
تؤثر عليها سلباً، منها: األتربة وأشعة الشمس 
الضارة؛ لذا فإن منطقة العين تحتاج إلى عناية 
خاصة؛ ألنها من المناطق الحساسة في الوجه 

التي ينبغي علينا الحفاظ عليها وعدم إهمالها.
وإليك عالج تجاعيد العينين في سن العشرين..

 الطريقة األولى:
الخيار والبيض

المكونات:

نصف حبة خيار.
بياض البيض.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
ملعقة كبيرة من النعناع.

طريقة التحضير والتطبيق:
ضعي جميع المكونات السابقة في الخالط 

الكهربائي، واخلطيها جيداً.
اتركي الخليط في الثالجة لمدة 10 دقائق.
طبقي الخليط على الوجه بصورة كاملة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ.
الطريقة الثانية:

العسل والفراولة
المكونات:

ملعقة صغيرة من العسل.
3 حبات من الفراولة.

طريقة االستخدام:
قومي بهرس الفراولة ثم امزجيها مع العسل 

جيداً؛ حتى يتجانس العسل مع الفراولة.
طبقي المزيج حول العينين، مع تركه لمدة 

20 دقيقة.
امسحي العينين بقطعة قطن نظيفة.

اغسلي الوجه بالماء البارد.
رطبي الوجه بماء الورد، مع الحرص على 

تطبيق الوصفة مرتين أسبوعياً.
الطريقة الثالثة:

 الجزر وزيت الزيتون

المكونات:
نصف جزرة.

خمس قطرات من زيت الزيتون.
طريقة التحضير والتطبيق:

قطعي نصف الجزرة إلى قطع صغيرة جداً.
قومي بإضافة زيت الزيتون على الجزر مع 

التقليب جيداً.
ضعي الخليط على قطع شاش صغيرة 

وطبقيها حول منطقة العين.
اتركي الخليط على منطقة العين لمدة 20 

دقيقة.
اغسلي المنطقة بالماء الدافئ، وضعي كريماً 

مرطباً.

   رغم شهرة حليب جوز الهند وتعدد 
استخداماته في مجاالت الطهي والعناية بالمظهر 
للمرأة، إال أن هناك كثيرات ال يزلن  الجمالي 
يجهلن حتى اآلن كيف يمكن االستفادة منه؟ 
اليوم مجموعة من أفضل ماسكات حليب  جمعنا 
التي يُنصح بتجربتها لبشرة متألقة  الهند  جوز 

على الدوام:
حليب جوز الهند يعالج البشرة الجافة

لكن قبل ذلك دعونا نتطرق أوالً إلى فوائد حليب 
جوز الهند بالنسبة للبشرة:

البشرة خاصة في مثل هذا  أوالً: يحارب جفاف 
الطقس ويعمل على ترطيبها بشكل فعال.

الجلد، كما  الحفاظ على مرونة  ثانياً: يساعد في 
يقلل من عالمات الشيخوخة بشكل كبير.

النعومة  البشرة بشكل آمن ويمنحها  ثالثاً: يقشر 
الالزمة.

 أهم ماسكات حليب جوز الهند : حليب جوز الهند 
والعسل للتقشير

مكوناته:
2 ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند، ملعقة كبيرة 

E من العسل، كبسولة فيتامين
طريقة التحضير:

في وعاء صغير يُمزج حليب جوز الهند بالعسل 
وكبسولة فيتامين E جيداً.

التالية، يتم غمس قطعة قطن نظيفة  بالمرحلة 
في الخليط السابق لتوزيع المكونات على البشرة 
الشكل مدة زمنية ال تقل عن 30  وتركها بهذا 

دقيقة.
لكن يُراعى هنا قبل الشطف، تدليك البشرة لمدة 5 

دقائق، يعقبها بعد ذلك غسل الوجه بالماء البارد.
الخلطة مرتين  تُكرر  الفعالة،  النتائج  ولمزيد من 

أسبوعياً.

حليب جوز الهند وخشب الصندل للتفتيح
مكوناتها:

ملعقة صغيرة من خشب الصندل، 2 ملعقة من 
حليب جوز الهند، 1-2 ملعقة من عسل النحل

طريقة التحضير:
لدمج خشب الصندل بحليب جوز  تحتاج أيضاً 

الهند والعسل حتى يتشكل قوام متوازن.
بعد ذلك يُفرد القناع على البشرة النظيفة مدة 20 

الفاتر، وذلك بمعدل ال  بالماء  الغسل  دقيقة قبل 
يقل عن 3 مرات أسبوعياً ضماناً لتحقيق التغذية 

والتفتيح المطلوبين.
حليب جوز الهند وزبدة الشيا للرؤوس السوداء

مكوناتها:
الهند، ملعقة من  2 ملعقة كبيرة من حليب جوز 

الخميرة، ملعقة من زبدة الشيا
طريقة التحضير:

إذابة زبدة  تختلف عما سبق كونها تتطلب أوالً 
الشيا في حمام مائي ساخن حتى يبقى من السهل 
إليها وتوزيعها بشكل  إضافة باقي المكونات 

صحيح على أماكن الرؤوس السوداء بالبشرة.
يتم فرك  البشرة  المكونات على  بمجرد جفاف 
أماكن الرؤوس وغسل الوجه بالماء الفاتر للشعور 

باالختالف والتألق.
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  مع اقتراب موعد يوم الحب، الذي يصادف في تاريخ 14 فبراير من كل عام، أضحت الكثيرات من السيدات والشابات في صدد 
البحث عن أجمل اإلطالالت التي تليق بهن من فساتين سهرة حمراء مثالية لهذه المناسبة السنوية والتي تعد آخر موضة.

ولكي نسهل عليهن عملية االختيار، عمدنا في سيدتي إلى جمع باقة مميزة وملفتة من فساتين السهرة الحمراء الجميلة جداً التي 
رصدناها على منصات عروض األزياء الجاهزة، والهوت كوتور لموسم ربيع 2021 كي تكون بمثابة مصدر وحي لتسيق 

إطاللتهن هذا العام في يوم الحب.
تعتبر الفساتين الميدي واحدة من أروع التصاميم التي يمكن أن تحتويها خزانة المرأة. فهي قطع يمكن اعتمادها لمختلف المناسبات 

ومن النهار إلى الليل، شرط تنسيقها مع اكسسواراتها بالطريقة الصحيحة لكل مناسبة.
وألن يوم الحب على األبواب، تعد فساتين السهرة الحمراء الميدي الخيار األمثل ذلك ألنه يمكنك اعتمادها في مناسبات أخرى في 

المستقبل، مع تغيير بسيط في المجوهرات أو االكسسوارات.
لفتتنا فساتين السهرة الحمراء الميدي بقصاتها المستقيمة األنيقة على منصات عروض ربيع 2021 ضمن أسبوع الهوت كوتور 

 ،Badgley Mischka جامعةً بين الفخامة واألسلوب البسيط األنيق، وقد أعجبنا ميدي مستقيم القصة ضمن عرض بادجلي ميشكا
يتميز بأكمامه ذات الكشاكش الحيوية وحزام أحمر يحدد الخصر.

كما وجاء الفستان األحمر الميدي مفعماً بالرقي ضمن عرض تداشي شوجي Tadashi Shoji  الذي قدمه من قماش الدانتيل الفاخر 
والكشاكش ذات التصميم الملفت.

فساتين الميدي تناسب مختلف األجسام شرط ارتدائها مع حذاء بكعب الستكمال اإلطاللة بشكل مثالي.
اعتمدي لمناسبة يوم الحب هذا العام فساتين السهرة الحمراء باألكمام المنفوخة.. فهي تعد من أحدث الصيحات باألخص وأننا الحظنا 

تضمينها في عروض أهم الدور العالمية.
رأينا الفستان األحمر باألكمام المنفوخة واألسلوب غير المبالغ فيه ضمن عرض إيلي صعب Elie Saab، فجاء بتصميم قميص 

من األعلى مع حزام ليبرز جمال الخصر.
 ،Zuhair Murad كما وبرزت األكمام المنفوخة من خالل تصميم لفستان سهرة أحمر من قماش الترتر والشيفون لدى زهير مراد

الذي تالعب بالخامات لتكون النتيجة عبارة عن 
تحفة فنية تحبس األنفاس.

تليق بهذا الفستان تسريحة الشعر الريترو وحذاء 
مع كالتش باللون الذهبي.

 من قال أن فساتين السهرة الحمراء الطويلة حيكت فقط لمناسبات األعراس والحفالت الكبيرة؟!
ال تترددي في ارتداء ما تحبين، فهذه المناسبة تأتي مرة في السنة، لذا اتبعي قلبك لتكوني األجمل.

لدى أرماني بريفيه Armani Prive، جاء فستان السهرة األحمر الطويل مع كاب من الشيفون الراقي ليغطي أكتاف العارضة. 
كذلك، فقد لفتنا بفتحته األمامية المفعمة باألنوثة ضمن عرض زهير مراد، Zuhair Murad؛ والذي يعد األمثل على صاحبات 
آخر، إذا صح التعبير، ضمن عرض جمباتيستا فالي  القامة الطويلة. أما فستان السهرة األحمر الطويل، فقد اتخذ منحًى فنياً 

Giambattista Valli الذي صممه بالكامل من كشاكش الشيفون ذات األسلوب الحيوي المفعم بالشباب.

فساتين سهرة حمراء مثالية ليوم الحب آخر موضة ربيع 2021

علاج تجاعيد العينين في سن العشرين

ماسكات سحرية من حليب جوز  الهند لترطيب البشرة وتبييضها

الشهية  تبحثين عن طرق لسد  هل   
الوقت وترغبين في  المفتوحة طوال 
السريع  وتقليل اإلحساس  السيطرة عليها 

بالجوع خالل اليوم؟ 
العادات  الكثير من  الحقيقة هناك  في 

اليومية التي يمكن اتباعها للسيطرة 
على الشهية المفتوحة. 

والحيل  النصائح  وإليك هنا بعض 
السحرية التى سوف تساعدك على 
اليومية ومن  تقليل كميات طعامك 
ثم إنقاص الوزن الزائد بالجسم في 

أسرع وقت.
1- تناولي الطعام ببطء 

الطعام بسرعة من أهم  تناول 
السمنة  إلى  التى تؤدي  األسباب 
لماذا؟ ذلك  تعلمين  والبدانة. هل 
الشبع تستغرق 20  إشارات  ألن 
إلى  األقل حتى تصل  دقيقة على 
أن اإلسراع في  يعني  المخ، مما 

تتناولين  الطعام سوف يجعلك  تناول 
المخ! وهو  يستجيب  أن  إلى  أكبر  كميات 
أطيلي مدة  لهذا  بالتأكيد.  ما ال ترغبينه 
مضغ الطعام واجعلي هناك وقتًا كافيًا بين 
إلى أخرى فهذا يساعد  اإلنتقال من ملعقة 
الطعام وتحسين  تقليل كميات  كثيًرا في 

الهضم. عملية 
2- اتبعي نظرية الخمس وجبات 

الطريقة مفيدة جدًا مع األشخاص  هذه 
بالجوع بشكل سريع،  الذين يشعرون 
فبدالً من تناول ثالثة وجبات كبيرة يوميًا، 
يفضل تقسيمهم إلى خمس وجبات تتضمن 
الطعام مع  كل منها كميات أصغر من 
التركيز على األطعمة الصحية الخالية من 
أيًضا عدم مرور  يفضل  الكثيرة.  الدهون 

تناول وجبة  ثالثة ساعات دون  أكثر من 
خفيفة تتمثل فى ثمرة فاكهة أو خضار.

والمشروبات  الماء  أكثري من شرب   -3
الدافئة

إليك فى  بالجوع  الشعور  يتسلل  عندما 

الرئيسية، حاولي  الوجبة  غير ميعاد 
الشاي  الدافئة مثل  المشربات  بتناول 
بالحليب  الممزوجة  واألعشاب والقهوة 
المشروبات سوف  الدسم. هذه  الخالي من 
الوقت  الشهية لبضع  تساعد على سد 

والتوقف عن التفكير فى الطعام.
اإلكثار من شرب المياه أيًضا من الطرق 

العملية فى تقليل اإلحساس بالجوع.
باأللياف  الغنية  تناولي األطعمة   -4

الصحية
باأللياف  الغنية  من مميزات األطعمة 
بالطاقة  الجسم  تمد  أنها  الصحية  الغذائية 
فترة طويلة كما  به  الالزمة وتختزن 
بأقل  بالشبع  إحساًسا طويالً  تمنحك  أنها 

السعرات الحرارية. 

وتتضمن هذه األطعمة الخضراوات 
بمختلف أنواعها، الحبوب الكاملة، حبوب 
الموز،  التفاح،  البروكلي،  الشوفان، 
التوت، المكسرات، بذور السمسم والكتان 

والفول.

5- الشطة والفلفل الحار
الحارة يساعد على سد  تناول األطعمة 
الشهية في وقت سريع والتقليل من الرغبة 
بهذا من  القيام  الطعام. ويمنك  تناول  فى 
الفلفل  أو  الشطة  قليل من  خالل إضافة 
إلى كل وجبة وبعدها تنخفض  الحار 
يساعد على  ما  النصف وهو  إلى  الشهية 

تناول الطعام الصحي بدون إفراط.
في  المقدمة  الطعام  ٦- تحكمي فى كمية 

كل وجبة
عند إعداد طبقك الخاص، حاولي فى كل 
فيه  التى تضعيها  الطعام  تقليل كمية  مرة 
يوم وليس  بعد  يوم  تدريًجا  ذلك  ونفذي 
بشكل مفاجئ مع محاولة تجنب إضافة 
المزيد من الطعام عند اإلنتهاء من الوجبة 

الجزء  أيًضا ملء  المخصصة. ويفضل 
األكبر من الطبق بالخضروات أو السلطة 

والباقي لحم ونشويات. 
ثم  اللحم  ثم  الخضار  بتناول  ابدئي 
اقتربت على  قد  تكوني  النشويات بحيث 
الشبع عند الوصول إلى النشويات )الجزء 

الذي يسبب زيادة الوزن بشكل أكثر(. 
٧- مارسي بعض التمارين قبل األكل

الشهية  أن  الدراسات  بعض  أثبتت 
تنخفض بشكل كبير بعد ممارسة التمارين 
القيام  لهذا يمكنك  الرياضية مباشرة. 
المنزل  الرياضية في  التمارين  ببعض 
الشهية  التي سوف تساعدك كثيًرا في سد 

بطريقة بسيطة للغاية.
٨- تناول الشوكوالتة الداكنة

الداكنة  الشوكوالتة  إن كنت من محبي 
فبالتأكيد أنت سعيدة اآلن ألن عليك 
أشهر طرق  فهي من  الطعام  قبل  تناولها 

سد الشهية التي ينصح باتباعها. 
٩- استخدمي أطباق صغيرة الحجم ربما 
تكون حيلة غريبة ولكنها سوف تسادك كثيًرا 
في تناول كميات أقل من الطعام وبالتالي 
السيطرة على الشهية المفتوحة. لهذا اهتمي 
عند تحضير الطعام وضع كميات متوسطة 
في طبق صغير وعدم إعادة ملئه من جديد 

حتى إن كت تشعرين بالجوع.
10- اختاري وجبات خفيفها بها بروتين

إذا كان يشغل ذهنك دائًما تناول الوجبات 
الوجبات  اختيار  بالبروتين عليك  الغنية 
بالشبع  التي تضمن لك لشعور  الخفيفة 
وال تزيد من وزنك. لهذا عليك تجربة هذه 
الحمص،  الزبادي،  مثل  الخفيفة  األطعمة 
التونة  البيض،  السوداني،  الفول  زبدة 

والعدس.

فوائد البصل لتقوية الجهاز المناعي ومنع التقاط الفيروسات10 نصائح وحيل للسيطرة على الشهية المفتوحة

فوائد شرب اليانسون قبل النوم للنساء لا تصدق!

 البصل غني بالمغذيات الطبيعية والفيتامينات ومضادات 
األكسدة التي لها دور في تقوية المناعة والوقاية من 

الكورونا يجب أن  األمراض، ومع تفشي مرض 
نهتم بطرق الوقاية، ومنها تعزيز الجهاز المناعي 
التي تساعد على ذلك،  تناول األطعمة  من خالل 
التي تلعب  البصل من أهم هذه األطعمة  ويعتبر 

دوراً في حماية الجسم وتعزيز جهازه المناعي.
تطلعنا رئيسة نقابة اختصاصيي التغذية في لبنان 
الجهاز  لتقوية  البصل  كريستال بّشي، على فوائد 

المناعي في اآلتي:
فوائد البصل في الوقاية من األمراض

النقيبة كريستال بّشي إن »البصل  بداية تقول 
يحتوي على فيتامين سي C بنسب عالية وفيتامين 
التي تساعد على  الفيتامينات  B، وهما من  بي 
الكثير من  المناعي، مما يقي من  الجهاز  تعزيز 
العدوى. هذا فضالً عن  األمراض والحماية من 
له دور  الذي  السيلينيوم  البصل يحتوي على  أن 

المناعة والتقليل من االلتهابات ومنع  في تحفيز وظائف 
اإلصابات الفيروسية.

ومن المؤكد أن تناول البصل يساعد على الوقاية من اإلصابة 
أنه مهم في تعزيز  العلمية  الدراسات  باألنيميا، حيث أكدت 
إنتاجها، مما  بالجسم وزيادة  الحمراء  الدم  مستوى كريات 
يساعد على التقليل من معدل اإلصابة بفقر الدم واألنيميا ومن 
المختلفة؛ بسبب غناه  السرطانية  نسبة اإلصابة باألمراض 
بمضادات األكسدة القوية التي تحمي خاليا الجسم من الجذور 

الحّرة المسبّبة لألمراض السرطانية المختلفة«.
فوائد البصل في ضبط السكر والكولسترول بالدم

البصل قادر على ضبط مستويات السكر والكولسترول 
في الدم

أّن »البصل يساعد على  إلى  النقيبة كريستال بّشي  وتشير 
تنظيم مستوى السكر بالدم؛ بسبب احتوائه على مادة الكروم 

الدم؛ ولهذا ينصح  السكر في  التي تقي من ارتفاع معدل 
العلمية  الدراسات  أّن  بتناوله لمرضى السكري، السيّما 
أثبتت أن تناوله يقلّل من مستويات السكر بالدم والتحكم به، 
فضالً عن أن البصل يحتوي على مرّكبات مثل الكيرسيتين 

والكبريت، والتي تقي من اإلصابة بمرض السكري.
التي  التجاعيد  الحماية من  البصل على  تناول  هذا ويساعد 
إنه يحتوي على  السن، حيث  التقدّم في  البشرة مع  تصيب 
فيتامين C الذي يساعد على إنتاج الكوالجين، كما أنه مفيد 
جداً لنضارة البشرة وترطيبها والتقليل من مشاكلها )حبوب 

وبثور وجفاف(.
التي  البصل على مضادات األكسدة والمرّكبات  ويحتوي 
تساعد على التقليل من الدهون الثالثية بالدم، وخفض معدل 

الكولسترول، مما يقلل من خطر اإلصابة باألمراض القلبية، 
فضالً عن أنه يحتوي على مضادات االلتهابات والبوتاسيوم، 
المرتفع،  الدم  التقليل من ضغط  مما يساعد على 
والوقاية من حدوث الجلطات القلبية. والبصل غني 
األلياف التي تساهم في خفض مستوى الكولسترول 
في الدم وتقليل خطر اإلصابة بمرض السكري من 

النمط الثاني ومشاكل القلب.
ويحتوي البصل على مرّكب األليسين الذي يخفف 
من نمو الخاليا السرطانية ويحمي الجسم من 
التعّرض للسرطان، كما يحمي من االلتهابات 
وفقاً لعدة دراسات. كما يحتوي على كمية مرتفعة 
أنواع االلتهابات  من مضادات األكسدة لمحاربة 
والجذور الحّرة التي تؤدي الى شيخوخة األعضاء.
نيئاً وغير مطبوخ؛  البصل  تناول  المفضل  ومن 
حتى ال يفقد مضادات األكسدة التي يحتوي عليها«.

فوائد البصل الصحية ال تحصى
النقيبة بّشي حديثها عن فوائد البصل،  وتتابع 
المعدة، يعالج  فتقول: »البصل يقي من اإلصابة بقرحة 
الدم، وبالتالي  الكولسترول في  الهضم، يخفّض نسبة  سوء 
يخفّض نسبة اإلصابة بتصلب الشرايين والجلطات. ويعتبر 
عالجاً فعّاالً للسعال والكحة، وخصوصاً إذا تّم مزج عصير 
الحلق، يمنع  التهاب  أنّه يخفف من  العسل، كما  البصل مع 
تليّف الدماغ ويحّسن الصحة العقلية لإلنسان، يطّهر األمعاء 
المسؤولة  تلك  البكتيريا والجراثيم، وال سيّما  والقولون من 
العين ويطّهرها من األتربة  ينقّي  بالبواسير.  عن اإلصابة 
الرؤية ويقي من  العالقة بها، كما يحّسن مستوى  والشوائب 
اإلصابة بالعمى الليلي. يحافظ على صحة العظام ويقيها من 
الكثير من األطباق  بالهشاشة ويدخل في تحضير  اإلصابة 

والوصفات، بحيث ال يكاد يخلو من أي مطبخ«.

 فوائد اليانسون للجسم متعددة، خصوصاً إذا ما تمَّ شربه 
الزكية  الرائحة  البذور الصغيرة ذات  فتلك  النوم،  قبل  دافئاً 
لها مفاعيل صحية كبيرة، تطلعِك عليها اختصاصية التغذية 
Diet of The Town، في  أبو رجيلي، من عيادة  عبير 

الموضوع اآلتي:
اليانسون غني بالعناصر الغذائية

هل تعلمين أّن اليانسون منخفض الوحدات الحرارية، ال سيّما 
إليه؟ وهو  السكر األبيض  تمَّ شربه من دون إضافة  إذا ما 
يحتوي على نسبة عالية من العديد من المعادن المهمة، بما 
في ذلك الحديد والمنغنيز والكالسيوم؛ مما يجعله رائعاً لتقوية 
جهاز المناعة في الجسم، خصوصاً في ظل جائحة كورونا.

اليانسون ينّظم مستوى السكر بالدم
اليانسون يمكن أن  أنَّ بذور  العلمية  أكدت بعض األبحاث 
أننا بحاجة  تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، علماً 
الدراسات واألبحاث إلثبات هذا األمر  المزيد من هذه  إلى 

أكثر فأكثر.
اليانسون يقضي على الفطريات والبكتيريا

اليانسون تملك خصائص  إنَّ بذور 
للميكروبات على نحو فعّال،  مضادّة 
مما يساهم في وقاية الجسم من اإلصابة 
أنواع محددة  بالعدوى، والقضاء على 

من الفطريات والبكتيريا، ومنع نموها.
انقطاع  اليانسون يخفف من أعراض 

الحيض
الهرمونات  إنَّ االنخفاض في مستوى 
النساء في السن يتسبب في  مع تقدم 
الدورة الشهرية لديهن، وهو  انقطاع 
انقطاع الحيض،  ما يسمى بمتالزمة 

التقلبات  التي تتسبب بأعراض شائعة ومزعجة، أبرزها 
التخفيف من حدّة  اليانسون في  المزاجية، ويأتي هنا دور 

هذه األعراض.
اليانسون يساعد على محاربة االكتئاب

أّن  نتائجها  فقد أظهرت  أبحاث علمية متعددة،  إلى  استناداً 
بذور اليانسون قد تساعد على محاربة الكآبة والتخفيف من 

أّن مفاعيلها قد تكون مماثلة لبعض  ناهيِك عن  أعراضها، 
األدوية المضادّة لالكتئاب!

اليانسون صديقك في  نصيحة اختصاصية: اجعلي شراب 
هذه الفترة العصيبة التي يمرُّ بها العالم؛ لتقوية جهاز المناعة 
لديك، واشربي كوباً منه قبل النوم بساعتين؛ لتجنّب الدخول 
إلى الحمام في منتصف الليل. وقد يكون من المفيد جداً إضافة 

عود من القرفة إلى المزيج.



وصية والد حلا شيحة تحسم أنباء اعتزالها 
الفن بسبب معز مسعود

ظافر العابدين: حلمي كان احتراف كرة القدم 
ونجحت كممثل بحب الجمهور

  أكدت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب تأجيل 
الجاري على  الذي كان مقررا يوم 19 فبراير  حفلها 
الوقت  بنفس  الشارقة، ولكنها  المجاز في مدينة  مسرح 
وعد جمهورها بقرب اللقاء بعد غياب عن تقديم الحفالت 

دام أكثر من عام.
إدارة مسرح  الرسمي الصادر عن  البيان  نقلت  شيرين 
الشارقة وقالت غبر حسابها بموقع تويتر:  المجاز في 
تزامنا مع اإلجراءات وتدابير الصحة االحترازية بدولة 
االمارات العربية المتحدة تم تأجيل حفل يوم 19 فبراير 
بالشارقة على مسرح المجاز حتى إشعار آخر .. إن شاء 

هلل لقاؤنا قريب.
العام  البعيدة عن جمهورها منذ مطلع  يذكر أن شيرين 
بالمشاركة في  الماضي، وعدت عشاقها أكثر من مرة 
المسرح، وكان آخر وعودها تغريدة  حفل مباشر على 
أطلقتها األسبوع الماضي أكدت فيها مشاركتها في حفل 
مسرح المجاز، ولكن سوء الحظ ال يزال يطاردها، حيث 
تأجيل  تم  فيه:  قالت  بيانا عاجال  المسرح  إدارة  أصدرت 

حفل أصالة وشيرين عبد الوهاب على 
بالشارقة حتى إشعار  المجاز  مسرح 

آخر، وذلك من أجل سالمة الجميع. 
التذاكر سيتم  قيمة  العلم أن  يُرجى 

استردادها مباشرةً على الحساب 
البنكي الخاص بكم. شكًرا 

جزياًل.
واستقبلت شيرين العام الجديد 
2021 بإطالق أغنية جديدة 
بعنوان »أرض الجمال«، من 
كلمات أمير طعيمة، والحان 

عمرو مصطفي، وتوزيع: أمير سمير وإيهاب سمير، 
وهندسة صوتية: محمد إسماعيل، وتم إطالقها عبر 
الفيديو  التواصل االجتماعي، بطريقة  منصات مواقع 
كليب وتتضمن مشاهد من أبرز المواقع السياحية 
المصرية، دون أن تظهر شيرين مكتفية بوضع صوتها 

فقط.

أنها بصدد تحضير »ميني  وسبق ان كشفت شيرين، 
الكبير مع شركة روتانا،  ألبوم« إضافة إلى األلبوم 
ورفضت شيرين حسم مشاركتها في فيلم سينمائي غنائي 
إنتاج وليد منصور، وقالت إن خطوة  استعراضي من 
الجديد،  لم تحسم مشروعها  التمثيل في حساباتها ولكنها 
كما طالبت بمراعاة انها فنانة وبنفس الوقت زوجة لفنان 

معروف ويستحق الدعم.

إلى  تيم حسن  السوري  النجم  يعود    
العالية من خالل  الرومانسية  الدراما 
بالتزامن  الذي يعرض  مسلسل »أنا« 
الجاري عبر  فبراير  الحب 14  يوم  مع 

منصة شاهد اإللكترونية.
المسلسل  في  تيم حسن صراعاً  يعيش 
امرأتين، في حكاية على  ويقع في حب 
الممثلتين  مدار 10 حلقات تجمعه مع 
الصاعدتين رزان جمال وروال بقسماتي 
لعبير شرارة وإخراج سامر  عن نص 

برقاوي.
ماذا  لكن  قلبه،  نحو  الحب طريقاً  ويجد 
قلب آخر ال  لو كان ذلك على حساب 

ذنب له؟
الكامل  التشويقي  الفيديو  تيم حسن  نشر 
لتضح معالم وتفاصيل  لمسلسل »أنا« 
انتظاره من جمهور  الذي طال  العمل 
السوري، والواضح من  النجم  وعشاق 
بين  المسلسل  يقع في  تيم  أن  الفيديو 
نارين، حبه لزوجته وحبه لعشيقته وكأنه 
منهما، وعند  أي  يتخلى عن  أن  يريد  ال 

اكتشاف زوجته تتصاعد أحداث العمل.
المسلسل  تيم حسن في هذا  واعتمد 
إذ أطال شعره وربطه  إطاللة جديدة 
للخلف، وهي إطاللة بعيدة كل البعد عن 
قدمها في مسلسل  التي  شخصية »جبل« 
»الهيبة« على مدار أجزائه المتتالية التي 
حققت نجاحاً جماهيرياً لدرجة أن الكثير 

من الشباب أصبحوا مهووسين بها.
تيم حسن  تميز  الفنية  وخالل مسيرته 
بأدائه ألدوار عديدة تاريخية ورومانسية 
لشخصيات  وسياسية  واجتماعية 

معروفة.

التي  الرومانسية  أبرز األدوار  ومن 
حفرت في مسيرة تيم حسن:

على طول األيام:
تيم قصة حب  المسلسل جسد  في هذا 
النجمة سالف فواخرجي  عاصفة مع 
الحب  عن  اجتماعي  إطار  ضمن 
الذات  والشغف والحنين وصراعات 
وتبدل  والمال  السطوة  قوى  في مواجهة 
العمل من  المحيط من حولنا،  العالم 
كتابة فادي قوشقجي وإخراج حاتم علي، 
يشكل الحب عصباً رئيسياً في هذا العمل 
والتعلق  الشام  فكرته حول حب  وتتركز 
الحميمة  اإلنسانية  العالقات  من خالل 

والراقية التي تسود بين أبطاله.
نزار قباني

الذي  المسلسل  تيم حسن في هذا  أبدع 
السوري  الشاعر  يعرض سيرة حياة 
القصائد  إلقاء  قباني، من خالل  نزار 
الجسدي، واستطاع  والتعبير  والمشاعر 
قباني  تفاصيل شخصية  أن يغوص في 
التي عاشها مع  الحب  تفاصيل  ودخول 
قمر  تأليف  النساء، وهو من  العديد من 

الزمان علوش وإخراج باسل الخطيب.
تشيللو

قدم تيم حسن شخصية )تيمور تاج الدين( 
الرجل الذكي والغني والمتسلط الذي يقع 
نادين نسيب نجيم  )ياسمين(  في حب 
لتبدأ قصة  البيانو،  المتزوجة من عازف 
والشراء، وخطف  البيع  مبنية على  حب 
قلوب  الدور  تيم حسن من خالل هذا 
إنتاج شركتي  المسلسل من  الجمهور، 
فيلمز وكتابة نجيب  الصباح وإيغل 

نصير وإخراج سامر برقاوي.

  كشف الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة المصرية حال 
شيحة، عن وصيته التي أوصى بها ابنته، وكذلك وصيته لزوجها 
المنتج الفني والداعية المصري معز مسعود، اللذين عقدا قرانهما 

يوم االثنين الماضي وسط حضور المقربين من أسرتيهما فقط.
وحسم أحمد شيحة أنباء اعتزال ابنته حال شيحة للفن، بعد أحاديث 
انتشار خبر ارتباطها بمعز مسعود  الشأن منذ  دارت في هذا 
الفني  الوصية في اإلطار  وحتى زواجهما رسمياً، حيث دارت 
وما سيتم تقديمه خالل الفترة المقبلة وهو ما حسمه معز مسعود 

أيضاً بقطعه وعداً على نفسه، بأن تقدم حال أعماالً ذات قيمة.
اقتصار  واعتذر والد حال شيحة لألصدقاء والمقربين بسبب 
الحفل على عائلتي العريس والعروس والمقربين 
للغاية فقط، بسبب اإلجراءات االحترازية التي 

فرضتها جائحة كورونا.
وقال والد حال شيحة، في تصريحات 
تلفزيونية إنه أوصى ابنته بالوقوف إلى 
جانب زوجها، كما أوصاها أيضاً على 
الصعيد الفني، مؤكداً أنه طالبها بالحفاظ 
على فنها وتقديم ما له قيمة فنية يعجب 

الجمهور.
وجاء في حديثه بشأن تلك الوصية 
نصاً: »وّصيتها تقف جنبه، وتحافظ 
على فنها وتعمل األدوار اللى 
بتعجب الناس«، وبيّن والد 
حال شيحة أن معز مسعود 
وعده بأن تقدم حال 
شيحة أدواراً فنية لها 

قيمة.
حال  والد  وتابع 
شيحة، أنه لم يكن 
يريد التفريط في ابنته 
ألي شخص يتقدم لها 
إال أن معز مسعود 

شخص محترم وفق وصفه، الفتاً إلى أنه أوصاه بقوله: »قلت لمعز، 
حال أغلى الناس عندي وحاجة كبيرة ومهمة، وتحتاج حد يكون 
حقيقي بيحبها ويحافظ عليها ويقف جنبها، وهو شخص محترم 

للغاية«.
في ذات السياق حرصت حال شيحة على أن تتشارك مع متابعيها 
فرحة زواجها من معز مسعود، وكان لشقيقاتها )هنا ورشا ومايا( 
دور كبير معها في مشاركتها فرحتها، حيث نشرت عبر خاصية 
)ستوري( عبر حسابها في موقع )انستغرام( صوراً جمعتها 

وشقيقاتها.
ولفتت الشقيقات الثالث األنظار بإطالالتهن، ليظهرن كما األميرات، 
وفق ما وصفهن المتابعون في مواقع التواصل االجتماعي، بعد 
تداولهم للصور على نطاق واسع، مؤكدين أن الصور أظهرت 

جمالهن وحالة الفرحة التي يشعرن بها في هذه المناسبة.
ولم تمر المناسبة على شقيقتي حال، هنا ورشا إال بتركهما بصمة 
عبر حسابيهما في موقع )انستغرام(، حيث نشرت هنا شيحة 
مجموعة من صور عقد القران أرفقتها بتعليق قالت فيه: »تم عقد 
قلباً  الجميلة  قران حبيبتي وأختي وروحي ونصفي اآلخر حال 

وقالباً على الذي اختاره قلبها وأيده عقلها«.
وأضافت هنا شيحة قائلةً: »يا رب بارك لهما وبارك عليها واجمع 
أيام  النهارده من أسعد  يا حلوال..  بينهما في خير.. بحبك قوي 
حياتي ألني شيفاكي مبسوطة.. يا رب دايماً مبسوطة، بدعيلكوا 

ربنا يحفظكوا ويبعد عنكو العين ويرضيكوا ويرضي عليكو«.
بينما شاركت رشا شيحة مجموعة من الصور جمعتها بحال 
وزوجها معز، وعلقت عليها قائلةً: »مبروك ألجمل أخت ومعز، 
اللهم أسعدهم حتى يكونوا أسعد خلقك ربي اجعل الفرح عنواناً 

لهم في كل لحظة«.
وكانت حال شيحة قد ارتدت فستان سهرة أبيض، بينما أطل معز 
مسعود ببدلة سوداء، وارتدى أشقاء ووالدة حال مالبس كاجوال 
عادية، فيما شاركت حال صوراً عبر )انستغرام(، عبرت فيها عن 
فرحتها مع متابعيها بعد عقد القران معلقة: »اليوم الحمد هلل احتفلت 
بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت 

اشارككم اللحظات«.

الراحل علي حميدة هو  للمطرب  الفني  ربما كان اإلنتاج    
األقل بين أبناء جيله، حيث اقتصر على 6 ألبومات فقط، غير 
أنه كان من بين األكثر تأثيرا على الساحة خالل نهاية ثمانينات 

القرن الماضي.
والمطرب الراحل من مواليد 1965، واشتهر بأغنية 
التي حققت وقت طرحها باألسواق نجاحا كبيرا..  “لوالكي” 
حيث نجح األلبوم في بيع 6 ماليين نسخة 1988 وهو األعلى 
أيقونة في عالم  الوقت، وما زالت أغنية “لوالكي”  في ذلك 

الموسيقي”.
الثمانينيات، بمسقط رأسه  الغنائية فترة  الراحل مسيرته  وبدأ 
تقليد أحد، وفضل  أو  الموجة  يفكر في ركوب  مطروح، ولم 
أن يقدم لونا مختلفا، ولم يجد أفضل من تراث مدينة مطروح 

والغناء البدوي، غير أن األمر لم يكن سهال على اإلطالق.
وواجه علي حميدة العديد من العقبات في بداية مسيرته حيث 
لم يكن من السهل العثور على منتج لتقديم ألبومات لمطرب أو 
الشاعري،  الملحن والمطرب حميد  التقى  ملحن شاب، حتى 
وأثمر التعاون بينهما عن ألبوم غنائي كامل بعنوان “لوالكي” 

حقق نجاحا كبيرا.
الجندى وتوزيع  وأغنية “لوالكى”، كانت من كلمات عزت 
الشاعرى، و نجحت األغنية فى تحقيق  الكبير حميد  الفنان 
ميعات وصل أكثر من 6 ماليين نسخة على مستوى العالم، وقد 
اصدر بعدها ألبومات اخرى بعنوان “كونى لي” ، و”ناديلي” 
الذى  الكبير  النجاح  لم ينجح علي حميدة فى تكرار هذا  ولكن 

حققه مع أغنية “لوالكى”، على مدار أكثر من 30 عاما.
وظلت “لوالكي” بمثابة األغنية التى حققت وحدها لعلي حميدة 
الواسعة، ومكاسب مالية كبيرة حيث تمكن من شراء  الشهرة 
شقة على النيل و3 سيارات وفقا لما روى علي حميدة فى أحد 
حواراته المتلفزة قبل وفاته، إال أن لعنة نجاح هذه األغنية حلت 
عليه بعدما تكبد خسائر مالية فادحة عقب ازمة شهيرة له مع 

الضرائب.
النجاح الكبير الذى حققته أغنية “لوالكى” حاول بعض  وبعد 
فيلم  الملفت، إلنتاج  النجاح  السينمائيين استغالل هذا  المنتجين 

فيه نجاح أغنية “لوالكي” ويحمل نفس اسم األغنية،  يستغل 
وهو ما حدث بالفعل عام 1993 حينما تم إنتاج الفيلم من بطولة 
على حميدة ومعالي زايد، وإخراج حسن الصيفى، وسيناريو 

وحوار مصطفى محرم.
وتدور قصته حول مطرب شاب من مرسى مطروح يتطلع 
للشهرة ، يكون فرقة غنائية من الشباب إلحياء األفراح 
والمناسبات، حتى يلتقي مع منتجة تقيم مسابقة لألصوات الشابة 
ويفوز هو بالمسابقة فتنتج لها ألبوما غنائيا يحمل اسم “لوالكي” 
المنتجة،  باهر ويتزوج  يتمكن من خالله تحقيق نجاح  والذى 

غير أن الفيلم لم يحقق نجاحا جماهيريا.

ألبومات غنائية هي  الفني لـ”حميدة” 6  ويضم األرشيف 
العشرة، احكي لي، كوني  العين، خان  ناديلي، نن  “لوالكي، 

لي” كما شارك في فيلمين هما “مولد نجم” و”لوالكي”.

لكنه عاد  واختفى حميدة عن األضواء وغاب سنوات طويلة، 
في نهاية 2020 ليكشف عن تدهور حالته الصحية، وعدم 
قدرته على تحمل نفقات عالجه، وكانت استغاثته مريرة للغاية.
أيامه أعراضا مرضية شديدة  وواجه علي حميدة فى آخر 
للتدخل والتكفل بعالجه لعدم  الدولة  دفعته لالستغاثة بأجهزة 
العالج، في ظل معاناته  بتكاليف  التكلف  المالية على  قدرته 
من حصوة بالمرارة، تسببت في حدوث انسداد، وهو ما تسبب 
في أزمات ومضاعفات صحية بالقولون، واستجابت الحكومة 
لطلبه وقررت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد عالجه على 

نفقة الدولة.

وخضع علي حميدة عملية جراحية ناجحة، لكن سرعان ما 
تدهورت صحته على نحو سريع ليغادر الحياة مساء أمس 

الخميس.
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تيم حسن يقع في حب امرأتين

علي حميدة.. “المرارة” تصمت مطرب “لولاكي”

درة تجسد دور هند رستم رمضان المقبل

جمهورها:  تعد  الوهاب  عبد  شيرين 
قريب لقاؤنا 

بالك من زيزي«،  أمينة خليل، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل »خلي  الفنانة   تمتواصل 
والمقرر عرضه فى السباق الرمضاني المقبل. 

المرأة ولكن بشكل مختلف وستقوم برفع قضية  أمينة خليل، قضايا  المسلسل ستناقش  ضمن أحداث 
طالق على زوجها وستقوم بإهانته داخل المحاكم. 

»خلى بالك من زيزى«، بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح »تايسون«، على قاسم، صفاء الطوخى، 
سلوى محمد على، تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي 

ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي، وينتمي العمل لنوعية الـ15 حلقة.

 تواصل الفنانة منة فضالي، تصوير مشاهدها في مسلسل »مقابلة مع السيد آدم«، 
بدمشق والمقرر عرضه في رمضان المقبل. 

الرحال«، وهي خبيرة تجميل مصرية  المسلسل شخصية »نور  وتجسد »منة« في 
تذهب إلى سوريا من أجل البحث عن شقيقتها التي اختفت في ظروف غامضة. 

تأليف  فادية خطاب، منة فضالي،  آدم«، بطولة غسان مسعود،  السيد  »مقابلة مع 
وإخراج فادي سليم.

 كشفت النجمة جنات، عن التحضيرات النهائية 
لحفلها القادم فى دار األوبرا بمناسبة عيد الحب، 
للحفل  فيديو من بروفات االستعداد  حيث نشرت 
المايسترو والفنان  المقرر يوم 12 فبراير، مع 
محمد الموجى وفرقته الموسيقية، متمنية أن يكون 

يوما مليئا بالحب والتفاؤل للجميع.
الرسمية  الفيديو، عبر صفحتها  ونشرت جنات 

على فيسبوك، وعلقت عليه، قائلة: »
بروفات تحضير حفلة عيد الحب

الموجى وفرقته  الفنان د. محمد  المايسترو  مع 
الدكتورة جيهان مرسى، كل  الموسيقية وبرعاية 
تفاؤل  تبقى  عيد حب وأنتم طيبين وأيامكم كلها 

وحب، فى انتظاركم 12 فبراير بدار األوبرا«.
المغربية جنات، إلحياء حفل  المطربة  وتستعد 
غنائى، على المسرح الكبير بدار األوبرا 

المصرية، يوم الجمعة المقبل الموافق 
12 من شهر فبراير الجارى فى 
تمام الساعة الثامنة مساء، ويشاركها 
فى الحفل كل من المطرب أحمد 
عفت وعازف الجيتار األردنى 
وحيد ممدوح، وذلك ضمن حفالت 
التى تنظمها دار األوبرا  الحب  عيد 

المصرية.
ألبومات جنات، هو  يشار أن آخر 
الذى ضم  انتظارك«  ألبوم »أنا فى 
11 أغنية باللهجة المصرية، تعاونت 
مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار 
بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، عزيز 
الحباك، جمال الخولى،  الشافعى، عبد الحميد 
شادى نور، كريم حكيم، سالمة على، على فتحى، 
الملحنين وليد سعد، مدين،  الحبشى، ومن  أحمد 
رامى جمال، أحمد حسين، عماد تاج، خالد فتوح 

وبالل سرور.
المطربة جنات، تتر مسلسل  وكان آخر أعمال 
»بخط اإليد« من بطولة أحمد رزق وسوسن 
بدر ويسرا اللوزى وآخرون، كما غنت المطربة 
التليفزيونية  تترات عدد كبير من المسلسالت 
زهرة وأزواجها الخمسة، مذكرات سيئة السمعة، 
القرآن،  النساء فى  حكايات وبنعيشها، قصص 

عيون القلب.

 أكد الفنان التونسي ظافر عابدين، إنه لم يخطط لتغيير مسار 
حياته من كونه العب كرة قدم والتحول إلى مهنة التمثيل، مؤكدا 
أنه كان يعشق األخيرة كمجرد متفرج، واحتاج للكثير من الثقة 

في النفس حتى يحترف الفن، ألنه باألساس شخصية خجولة.
وأضاف ظافر عابدين في برنامج » its show time«، المذاع 
على قناة » CBC«: »كانت هناك ظروف ابعدتني عن كرة القدم 

وكان حلمي وحبي األول هو كرة القدم.«
وتابع: كان عندي حب التمثيل ومشاهدة الفنانين من التلفاز فقط، 
ولم اكن مقتنعا بأن أكون ممثال في يوم من األيام وكنت خجوال 

في البداية.
وواصل ظافر عابدين قائال: دفعت نفسي 
التمثيل  الثقة ودخلت مجال  للحصول على 

وأنا أحب التمثيل ولدي شغف فيه.
وحول الفارق بين صناعة السينما في العالم 
العربي وبين هوليوود، قال ظافر: نحتاج إلى 
التحضير بشكل أكبر من أجل إنجاز األعمال 
الفنية بشكل أفضل، ومجاراة األعمال الفنية 

العالمية التي نشاهدها.
وكشف ظافر العابدين عن رؤيته لكيفية تواجد 
الفنان على مواقع التواصل االجتماعي، 
مؤكدا أن األمر صعي ويحتاج إلى الكثير من 
التوازن، وأضاف ردا على سؤال اإلعالمية 
مها الصغير ظافر العابدين عن أهمية 
السوشيال ميديا بالنسبة له، وطرحت عليه 
مقولة لبيل جيتس إذا لم تكن موجودا على 
اإلنترنت، أيا كان نوع عملك، سواء في الفن 

أو األعمال التجارية، فلن تكون موجودا.
وأجاب ظافر العابدين: أكيد بيل جيتس فاهم 
أكثر في الموضوع. أقول التواجد في السوشيال ميديا مهم، لكن 
ما مقدار التواجد، هذا ما يجب أن يركز فيه اإلنسان. لكن الهوس، 
والوصول لحالة مرضية، وأن تكون على السوشيال ميديا كل 4 
دقائق أو دقيقتين، هذا ربما كثير جدا، يجب التوازن الصحي في 

التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي.
ولم يمانع ظافر من احتراف ابنته عالم الفن، مؤكدا أنه سيحترم 
الناس لرغباته  اختياراتها مثلما رغب طوال حياته في احترام 

واختياراته.

منة فضالى فى دمشق من أجل 
»مقابلة مع السيد آدم«

أمينة خليل تطلب الطلاق من 
وجها بسبب »خلى بالك من زيزى«  ز

  قال المخرج محمد العدل إن مسلسله الذي سيشارك به في السباق الدرامي المقبل »بين السماء واألرض«، 
مستوحى من رواية األديب العالمي نجيب محفوظ، والذي قدم عام 1959 كفيلم سينمائي حمل ذات العنوان، من 

بطولة الفنانة الراحلة هند رستم.
وأضاف محمد العدل إنه تم التعاقد رسمياً مع الفنانة التونسية درة والتي سوف تجسد دور هند رستم بالفيلم، 

ولكن بشكل مختلف أمام الفنان هاني سالمة، مؤكداً أنه سيكون 15 حلقة فقط، وسيتم عرضه في النصف 
الثاني من شهر رمضان.

وأعرب العدل عن سعادته النضمام درة لفريق العمل، حيث يعتبر المسلسل التعاون الثاني بينهما، فقد 
سبق وأخرج مسلسل »الخروج« الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وكان من بطولة درة وشريف 

سالمة وظافر العابدين ونخبة من النجوم. ويضم المسلسل الجديد، نخبة من نجوم الدراما في مقدمتهم 
سوسن بدر، ومعها محمد ثروت، يسرا اللوزي، نجالء بدر، أحمد بدير، محمد لطفي، ندا موسى، 

محمود الليثي، ونورهان.



  قبل ثالث سنوات ، ُصنفت مدينة 
كيبيك من بين أفضل ثالث وجهات في 
العالم للرحالت البحرية. بحلول نهاية 
موسم 2018 ، استقبل ميناء كيبيك 
156 سفينة من 26 خًطا للرحالت 
البحرية. في نهاية عام 2021 ، سيتم 
الصفر  إلى  المجموع  هذا  تخفيض 
ألن كندا قررت تمديد حظر السفن 
السياحية في مارس الماضي ، وعلى 

األقل حتى عام 2022. 
الحظر  ينتهي  أن  المقرر  من  كان 
المفروض على إحضار سفن الرحالت 

 100 من  أكثر  تضم  التي  البحرية 
شخص إلى كندا في 28 فبراير. قال 
وزير النقل الفيدرالي عمر الغبرة ، إن 
السفن السياحية في المياه الكندية تشكل 
خطراً على صحة الكنديين. »بينما 
يواصل الكنديون القيام بدورهم للحد 
من انتشار COVID-19 ، تواصل 
حكومتنا العمل بجد لضمان بقاء نظام 
النقل الكندي آمنًا. يعد الحظر المؤقت 
السياحية  السفن  متن  لإلبحار على 
ضرورًيا  أمًرا  النزهة  وقوارب 
لمواصلة حماية الفئات األكثر ضعًفا 

بين مجتمعاتنا وتجنب إغراق أنظمة 
الرعاية الصحية لدينا. قال الوزير 
الغبرة يوم الخميس: »هذا هو الشيء 

الصحيح والمسؤول«.
البحرية  الرحالت  تأثرت صناعة   

في أمريكا الشمالية
 يؤثر القرار الكندي على الوجهات 
األكثر شعبية في كندا ، بما في ذلك 
سانت لورانس والمقاطعات البحرية 
وحتى كولومبيا البريطانية على طول 
ساحل المحيط الهادئ. سيطال الحظر 
الممتد أيًضا أالسكا وسياتل بواشنطن 
بشدة بسبب القرب الجغرافي للمدن 
من كندا. القرار األخير لتمديد الحظر 
المفروض على السفن السياحية التي 
تضم أكثر من 100 شخص حتى عام 
2022 يؤثر بشكل خاص على مدينة 
Skagway ، أالسكا ، التي تعتمد 
بشكل كبير على سياحة السفن السياحية 
في تنميتها االقتصادية. سفن الرحالت 
البحرية المتجهة إلى أالسكا إما أن 

تبدأ رحلتها في كندا أو تتوقف عند 
الطريق. تعتمد هذه المدينة الصغيرة 
 1000 التي يزيد عدد سكانها عن 
نسمة بشكل كبير على السياحة بين 

مايو وسبتمبر. 
عندما ال تكون الرحلة ممتعة

كما حذرت الحكومة الفيدرالية الكنديين 
من الرحالت البحرية خارج البالد 
، على الرغم من أن اآلالف منهم ما 
زالوا يسافرون إلى جنوب الواليات 

المتحدة هرًبا من كآبة الشتاء. 
سيطال الحظر الممتد أيًضا أالسكا 
وسياتل بواشنطن بشدة بسبب القرب 
القرار  كندا.  من  للمدن  الجغرافي 
األخير لتمديد الحظر المفروض على 
السفن السياحية التي تضم أكثر من 
100 شخص حتى عام 2022 يؤثر 
 Skagway بشكل خاص على مدينة
، أالسكا ، التي تعتمد بشكل كبير على 
تنميتها  في  السياحية  السفن  سياحة 

االقتصادية. 

  كشفت السلطات الصحيّة الكيبكيّة 
عن حالِتي إصابة بساللة جديدة من 
منطقة  في  المستجّد  فيروس كورونا 
أبيتيبي تيميسكامانغ في غرب مقاطعة 

كيبيك.
وأّكد المعهد الوطني للصّحة العاّمة في 
كيبيك، الذي يتولّى مراقبة السالالت 
المقاطعة،  في  الفيروس  من  الجديدة 
حصول حالَتي إصابة بالساللة التي تّم 
رصدها في جنوب إفريقيا التي يقول 
إنّها أكثر قابليّة للعدوى من  الخبراء 

السالالت األخرى.
وتّم كشف الحالتين في السابع والخامس 
عشر من كانون الثاني يناير الفائت، 
وقد تعافى الشخصان المصابان حسب 
السلطات الصحيّة المحليّة في منطقة 

أبيتيبي تيميسكامانغ.
في غضون ذلك، تبحث حكومة كيبيك 
في احتمال فرض المزيد من القيود خالل 
العطلة الربيعيّة التي تبدأ األسبوع المقبل.
قد  لوغو  فرانسوا  حكومة  وكانت 
عدد  في  اإلجراءات  تخفيف  أعلنت 
منطقة  بينها  من  كيبيك،  مناطق  من 
أبيتيبي تيميسكامانغ، نظرا لمعّدالت 

اإلصابة المتدنّية فيها.
وسمحت بإعادة فتح المطاعم وصاالت 
الرياضة، كما سمحت بتجّمعات محدودة 
العدد، لكّن اإلجراءات الصارمة اتمّرت 
في مدينة مونتريال وفي كيبيك العاصمة.
لوغو  فرانسوا  حكومة  فرضت  وقد 
حظر التجّول من الثامنة مساء حتّى 
الخامسة صباحا في كاّفة أنحاء كيبيك 
الماضي حتّى  الشهر  السابع من  من 

الثامن من شباط فبراير الحالي.

وتتخّوف الحكومة من احتمال 
أن تؤّدي العطلة المدرسيّة إلى 
موجة من العدوى بالفيروس، 
أبناء  لوغو  فرانسوا  وحّث 
المقاطعة على مواصلة االلتزام 
بإرشادات السلطات الصحيّة.

ولم يستبعد لوغو خالل مؤتمره 
احتمال  الثالثاء،  الصحفي 
فرض قيود إضافيّة، دون أن 

يكشف عن طبيعتها.
حاالت  عدد  تراجع  ورغم 
كوفيد19-، أثارت السالالت 
الجديدة من الفيروس القلق، بعد 
ظهور 8 حاالت إصابة بساللة 
بريطانيا منذ أيّام، وبعدها حالتَي 

إصابة بساللة جنوب إفريقيا من فيروس 
كورونا المستجّد.

ورغم تراجع الحاالت، أصبحت كيبيك 
أّول مقاطعة تسّجل أكثر من 10 آالف 

حالة وفاة بسبب الفيروس.
فرانسوا  كيبيك  حكومة  رئيس  يقول 
لوغو »نحن قلقون مع اقتراب العطلة 
تنّقالت  التي تشهد حركة  المدرسيّة، 
داخل  الناس  بِقي  لو  حتّى  كثيفة، 

المقاطعة«: .
 وغّرد لوغو على موقع تويتر للتواصل 
االجتماعي مشيرا إلى أنّنا »نسير في 
ما  الوضع  ولكّن  الصحيح،  االتّجاه 
زال صعبا بالنسبة للمّرضات وطاقم 
العاملين في المستشفيات« وينبغي بالتالي 

استمرار الحذر.
على  تعديالت  إدخال  المحتمل  ومن 
نظام حظر التجّول، وتتّخذ الحكومة 
قرارها بالتشاور مع السلطات الصحيّة 

الكيبيكيّة.
ويشير رئيس الحكومة إلى أّن البحث 
بين  احتمال نشر حواجز  يجري في 
مناطق كيبيك، ألّن البعض منها مصنّف 
التنبيه  حالة  في  أي  حمراء،  مناطق 
مصنّف  اآلخر  والبعض   ، القصوى 
برتقالي، أي في مرحلة التنبيه المعتدل.
وقد وضعت المقاطعة خالل الموجة 
األولى من الفيروس  نظام تنبيه مرّمزا 
باأللوان األخضر واألصفر والبرتقالي 
واألحمر ، وتعني تباعا حالة اليقظة 
وحالة ما قبل التنبيه، والتنبيه المعتدل 

والتنبيه األقصى.
ودعا لوغو األهالي إلى تجنّب التجّمعات  
العائليّة خالل العطلة المدرسيّة، وعدم 
الطلب من األشخاص الذين تجاوزوا 

الخامسة والستين رعاية األطفال.
 ويقول د أوراسيو أرودا مدير وكالة 
الصّحة العاّمة في كيبيك إّن السالالت 
قابليّة  »أكثر  الفيروس  من  الجديدة 

للعدوى وأكثر فتكا«.
السلطات  قلق  السالالت  هذه  وتثير 
يؤّدي  العدوى  انتشار  ألّن  الصحيّة، 
إلى المزيد من الضغط على نظام الصّحة 
العاّمة في المقاطعة، وتعتزم المقاطعة 
زيادة عدد العيّنات التي تختبرها من 
كما  الفيروس  من  الجديدة  السالالت 

قال د. أورودا.
وهناك قلق من أن تكون الجهود المبذولة 
إذا  ما  لِمعرفة  كافية  غير  كيبيك  في 
كانت السالالت الجديدة من الفيروس 
تنتشر على نطاق أوسع مّما تشير إليه 

االرقام الحاليّة. 
وتُجري المقاطعة حاليّا تسلسال لِنحو 8 
بالمئة من العيّنات المأخوذة من نتائج 
اختبارات تشخيص الفيروس اإليجابيّة، 
وتهدف إلى زيادتها إلى 15 بالمئة خالل 
األسابيع المقبلة كما قال مدير وكالة 
الصّحة العاّمة في كيبيك د. أوراسيو 

أرودا.
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مقتل بونداوي في مونتريال: فرقة مكافحة الأسلحة غير المشروعة تباشر عملها قريبًا
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إ

أونتاريو تّسجل أدنى مستوى لل�
بكوفيد منذ نوفمبر الفائت 

ونتو الكبرى سيتخّطى المليون دولار هذه السنة  معّدل سعر المنزل في تور

كوفيد - 19: بائعو الزهور وتحّديات الفيروس مع اقتراب موعد عيد العشاق
  الرابع عشر من فبراير موعد سنوّي مع  
الذي    Valentine’s Day العّشاق عيد 

يقترن مع تقديم الهدايا لِلحبيب.
ويكثر اإلقبال على شراء الشيكوالته والزهور  
وسواها من الهدايا بالمناسبة، وقد تركت 
جائحة كوفيد 19 تداعياتها على بائعي الزهور 

في عدد من أنحاء كندا على ما يبدو.
ويواجه البعض منهم نقصا في كميّات الزهور 
التي يتسلّمونها في العادة، ال سيّما أّن الفالنتاين 
هو من أهّم األيّام وأكثِرها ازدحاما بالنسبة لهم.

جزيرة  في  الزهور  بائعي  بعض  ودعا 
برنس إدوارد  وأونتاريو أبناء المقاطعَتين 
إلى تقديم طلباتهم لِشراء الزهور في وقت 

مبّكر هذه السنة.
وقد اضطّرت بعض المزارع لِتقليل إنتاجها 
من الزهور أو إقفال أبوابها  العام الماضي 

بسبب الجائحة.
ورغم استئناف النشاط، ما زال قطاع صناعة 
الزهور يعاني نقصا في اإلمدادات بسبب 

الجائحة.
وتساهم مجموعة من العوامل في هذا النقص، 
من بينها انخفاض عدد الرحالت الجويّة 
وتراجع حركة الشاحنات التي تنقل الزهور 
عادة من أميركا الجنوبيّة نحو كندا عبر مدينة 

ميامي في والية فلوريدا األميركيّة.  
أدريِين   « الزهور  بيع  محل  واضطّر   
أجاكس  مدينة  في  جيفت«  أند  فالورز 
تصاميم  من  لِلحّد  أونتاريو  مقاطعة  في 
باقات الزهور التي يعرضها على موقعه 
صاحبات  إحدى  تقول  كما  اإللكتروني 

المحّل، شيريل ِدك.

ويستورد تّجار الزهور في أونتاريو العديد 
كولومبيا  من  والورود  الزهر  أنواع  من 
واإلكوادور، ويواجهون تحّديات هذه السنة 
فرضتها  التي  النقل  تراجع حركة  بسبب 

الجائحة.
وتقول سارة جيمسون صاحبة محّل »سويت 
بيز« في تورونتو إنّه يتّم في العادة شحن 
الزهور على متن طائرات الرّكاب الواصلة 

من مدينة ميامي إلى تورونتو.
الزهور  في  نقصا  تواجه  أن  تستبعد  وال 
المعروضة للبيع  في متجرها بسبب تراجع 

عدد الرحالت الجويّة بين المدينتين.
وقد أعلنت كندا والواليات المتّحدة منذ بداية 
الجائحة في آذار مارس 2020، إغالق الحدود 
أمام السفر غير الضروري بصورة مؤّقتة 
بين البلدين، بموجب اتّفاق يهدف للحّد من 

تفّشي الفيروس.  
في  الزهور  العديد من محاّلت   ويواجه 
أونتاريو،كبرى المقاطعات الكنديّة من حيث 
السّكان، نقصا في اإلمدادات خالل  عدد 
الجائحة، خصوصا مع تراجع اإلنتاج في 

كولومبيا واإلكوادور.
وتجد البلَدان صعوبة في تلبية الطلبات العاديّة 
كما تقول مارتا فانديبول صاحبة محّل »فان 
بيل فالورز« في مدينة كورتيس في أونتاريو.
وتشتري فانديبول عادة ألف زهرة زنبق، 
وتتوّقع أن تحصل على نصفها فقط هذه 
التي  األلوان  وقد ال تحصل على  السنة، 

تختارها كما تقول.
واضطّر بعض بائعي الزهور إلى وضع حّد 
للطلبات، نظرا لِصعوبة العمل في ظروف 

الجائحة، وإجراءات التباعد الجسدي أثناء 
العمل والنقص في التوريد.

وتقول سارة جيمسون إنّها تضع رفاهيّة فريق 
عملها قبل الربح، وقّررت قبول مئة طلب  

فقط  في موسم الفالنتاين الحالّي ليس إاّل.
وتبيع عادة ما بين 175 إلى 275 باقة ورد 
التي  المبيعات  الفالنتاين، ما عدا  يوم  في 

تسبق العيد.
ويشّجع العديد من التّجار الزبائن على اختيار 
زهور غير الورد، ما يتيح بيع عدد أكبر من 
الزهور المنتجة محليّا كما قالت شيريل ِدك 
وأضافت أّن الناس سوف يسعدون بالباقة 

التي يتلّقونها.
وفي جزيرة برنس إدوارد الصغيرة الواقعة 
في الشرق الكندي، يواجه بائعو الزهور 

التحّديات نفسها.
وتقول سيندي روبيشو صاحبة محّل »كيلّيز 
فالورز« في مدينة سامرسايد إّن العرض 
من مزارع الدفيئة في أونتاريو هو أدنى من 

المعتاد هذه السنة.
ورغم أّن المزارعين يستخدمون األضواء 
لضوء  يحتاجون  أنّهم  إاّل  االصطناعيّة، 
الشمس، وكان الطقس غائما باإلجمال في 
تورونتو، وهناك نقص في ضوء الشمس 

كذلك  في أميركا الوسطى  كما قالت.
برنس  جزيرة  في  الزهور  تّجار  ويدعو 
إدوارد أبناء المقاطعة إلى تقديم طلباتهم 
في وقت مبّكر، و التحلّي بالمرونة ألنّهم 
قد ال يحصلون على أنواع الزهر أو األلوان 

التي يريدونها.  

مليارات  استثمار  الكنديّة  الحكومة  تعتزم    
الدوالرات في مشاريع النقل العام عبر أنحاء البالد.
وتعّهد رئيس الحكومة جوستان ترودو باستثمار 
15 مليار دوالر على مدى ثماني سنوات، من بينها 
3 مليارات سنويّا على مدى 3 سنوات اعتبارا من 
العام 2026، مخّصصة لِمشاريع النقل العام في 

المدن الكنديّة.
ويتيح التمويل المستقّر والمخّطط مسبقا أمام البلديّات 
التخطيط لمشاريع مستقبليّة في مجال النقل العام 

كما قال رئيس الحكومة جوستان ترودو.
»نحتاج إلى أنظمة نقل عام فّعالة وحديثة تربط 
مجتمعاتنا ببعضها البعض« قال رئيس الحكومة 
قبيل اجتماع افتراضّي عقده مع رؤساء بلديّات 

كبرى المدن الكنديّة.
أضاف ترودو: »في حين أّن هذه االستثمارات 
مفيدة القتصادنا وحيويّة من أجل التعافي من هذه 
األزمة، فإنّها تساعد أيضا في تحقيق أهداف التغيّر 

المناخي« 
وتدعم هذه االستثمارات مشاريع النقل العام، على 
غرار كهربة النقل وتوفير آليات ِبصفر انبعاثات، 
وتوسيع خطوط قطارات األنفاق والممّرات الخاّصة 

بالدراجات الهوائيّة وممّرات المشاة.
وانخفض عدد مستخدمي وسائل النقل العام في 
المدن بصورة حاّدة منذ بداية الجائحة مع تحّول 
الكثير من الكنديّين إلى العمل عن بعد من المنزل.

وانخفض المعّدل بنسبة 64 بالمئة في تشرين الثاني 
نوفمبر الفائت مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019 
حسب ما أفادت به بيانات وكالة اإلحصاء الكنديّة.
وتراجعت نتيجة ذلك عائدات الكثير من وكاالت 
مّما شّكل ضغطا إضافيّا على موازنات  النقل، 

والحكومات  البلديّات 
المحليّة في المقاطعات، 
التي تعاني من انخفاض 
زاد  وقت  في  عائداتها 
أولويّات  على  إنفاقها 
متعلّقة بجائحة فيروس 

كورونا المستجّد.
آيفيسن  دون  وأعرب 
إدمنتون  مدينة  عمدة 
مقاطعة  عاصمة 
تجّمع  ورئيس  ألبرتا، 
الكنديّة،  البلديّات  اتّحاد 
إلعالن  ارتياحه  عن 
رئيس الحكومة الكنديّة 
جوستان ترودو، ورأى 
أحد  يلبّي  اإلعالن  أّن 

منذ  االتّحاد  إليها  يدعو  التي  المطالب األساسيّة 
سنوات.

ومن شأن التمويل الطويل األمد أن يساعد المدن 
الكنديّة على توسيع النظام التحّولي وأن يعطي 
دفعا للنمّو االقتصادي المستدام في البالد كما قال 

عمدة إدمنتون دون آيفيسن.
ومن شأنه أن يوّفر المزيد من فرص العمل، ويساعد 
في الحّد من االنبعاثات الذي تتطلّع كندا إليه كما 

قال العمدة.
وأفاد مكتب رئيس الحكومة في بيان أّن حكومة 
جوستان ترودو أنفقت منذ العام 2015، أكثر من 
13 مليار دوالر على نحو 1300 مشروع في 

وسائل النقل عبر أنحاء كندا.
وساهم التمويل في بناء ما يزيد على 240 كيلومترا 

من خطوط قطارات األنفاق والقطارات الخفيفة، 
وشراء 300 حافلة ِبصفر انبعاث، كما ساهم في 
بناء 500 كيلومتر من الممّرات، وممّرات المشاة 
والدّراجات الكهربائيّة في مختلف أنحاء البالد كما 
ورد في البيان الذي أصدره مكتب رئيس الحكومة.

وأّكدت الحكومة استعدادها لمساعدة المناطق النائية 
ومجتمعات السّكان األصليّين على تطوير حلول 

للنقل العام تناسب واحتياجات كّل منها.
المقبل  المتوّقع إجراء مشاورات األسبوع  ومن 
حول التمويل المستمّر  لِوسائل النقل العام، وتحديد 
التعاون بشأنه بين مختلف المستويات الحكوميّة.
ويندرج تمويل قطاع النقل العام الذي أعلن عنه 
جوستان ترودو في إطار خّطة حكومته التي تهدف  
لتوفير مليون وظيفة وإِنعاش االقتصاد ومواجهة 

التغيّر المناخي.

  قالت عمدة مونتريال فاليري بالنت 
إّن الفرقة الدائمة المكلَّفة بمكافحة االتجار 
غير المشروع باألسلحة النارية التي 
أعلنت البلدية عن إنشائها منتصف كانون 
األول )ديسمبر( الفائت ستباشر عملها 

في غضون أسبوعْين.
وساهم ارتفاع عدد حوادث إطالق النار 
في مونتريال، وآخرها أسفر عن مقتل 
الشابة المراهقة مريم بونداوي وإصابة 
شاب كان معها بجراح في حّي سان 
المدينة مساء األحد  ليونار في شرق 
الفائت، في زيادة الضغوط على إدارة 
العمدة بالنت إلطالق هذه الفرقة التابعة 

لجهاز شرطة بلدية المدينة.
وأّكدت العمدة أّن خطتها لمكافحة االتجار 
غير المشروع باألسلحة تسير على قدٍم 
وساق، بالرغم من حصول بعض التأخير. 
والجزء الرئيسي من الخطة هو إنشاء 

هذه الفرقة الدائمة.
ر أن تبصر هذه الفرقة  وكان من المقرَّ
الخاصة النور ضمن مهلة تتراوح بين 
أربعة وستة أسابيع من تاريخ اإلعالن 
عنها، أي بحلول آخر كانون الثاني )يناير( 

الفائت على أبعد تقدير، لوال التأخير.
وأضافت العمدة بالنت في مقابلة صباح 
اليوم مع إذاعة راديو كندا أنّه وإن كان 
يجب »عدم تبرير كّل شيء بـ’’كوفيد 
- 19‘‘»، فالجائحة »تضيف ثقاًل على 
بعض الهيئات، من بينها جهاز شرطة 

بلدية مونتريال الذي يعمل بجّد«.
وكانت مريم بونداوي لتحتفل بربيعها 
السادس عشر في السادس عشر من آذار 
)مارس( المقبل لو لم تسقط خالل إطالق 
نار استهدف السيارة التي كانت بداخلها 
والتي كانت مركونة على جانب الشارع.

وجاء إطالق النار من سيارة مّرت في 

الشارع أسفر أيضاً عن إصابة راكب 
آخر كان مع بونداوي في السيارة نفسها 
وهو شاب في الحادية والعشرين من 
تشّكل خطراً  لكّن إصابته ال  عمره، 

على حياته.
وكانت بونداوي عند إصابتها برأسها 
األصدقاء  من  مجموعة  مع  تتحدث 
الواقفين على الرصيف بجانب السيارة، 
لكن يُعتقد أنّها لم تكن مستهَدفة شخصياً 

من قبل مطلقي النار.
وقدمت بونداوي من وطنها الجزائر قبل 
عامْين لالنضمام إلى شقيقتْيها األكبر 
منها سنّاً في مونتريال بهدف متابعة 

الدراسة.
بنا، كانت شقيقتنا  »هي كارثة حلت 
حلمنا في كندا«، قالت صافية بونداوي، 

شقيقة مريم.
وستضّم الفرقة الخاصة الجديدة المكلَّفة 
بمكافحة االتجار غير المشروع باألسلحة 
النارية 30 شرطياً، ويأتي تمويلها من 
ميزانية جهاز شرطة بلدية مونتريال، 

كما قالت العمدة.
وستوَكل إلى الفرقة مهمة توقيف قادة 
شبكات التهريب في مونتريال، وسيكون 
بوسع أفرادها التعّمق أكثر في تحقيقاتهم 
بهدف تفكيك هذه الشبكات، على حّد 
مدن  كبرى  في  الشرطة  جهاز  قول 

مقاطعة كيبيك.
الشرطة  عناصر  إيجاد  علينا  »كان 
وتأهيلهم. الفرقة باتت جاهزة وستباشر 
العمل في غضون أسبوعْين«، أّكدت 

العمدة بالنت.
بـ«مكافحة  التزامها  بالنت  وكّررت 
المشروعة  غير  باألسلحة  االتجار 
وبال هوادة« في مدينة ارتفع فيها عدد 
جرائم العنف المرتَكبة بواسطة أسلحة 
نارية %15 في سنٍة واحدة، بين عامْي 

2019 و2020.
لكّن بالنت تعتبر أّن حوادث إطالق 
النار المتكررة في أحياء شرق مونتريال 
وشمال شرقها، بالرغم من خطورتها، 

ليست حرباً بين عصابات الجريمة.
»لسنا فعاًل في حالة عصابات شوارع 
جيل  من  أشخاص،  أمام  نحن   .)...(
الشباب، حائزين، ألسباب مختلفة، على 
قالت  نارية غير مشروعة«،  أسلحة 
بالنت مضيفة »يمكننا القول إّن ما نراه 
يندرج أكثر في استراتيجية ترهيب«.
الدائمة  الفرقة  إنشاء  إلى  وباإلضافة 
المكلَّفة بمكافحة االتجار غير المشروع 
باألسلحة النارية تنوي بلدية مونتريال 
زيادة المساعدات التي تقّدمها للمنظمات 
حضور  وتعزيز  المحلية  المجتمعية 
في  المدينة، السيما  كّل  في  الشرطة 
أحياء »شمال مونتريال« و«ريفيير دي 
بريري - بوانت أو ترامبل« و«سان 

ليونار«.
وتقع هذه األحياء في شرق مونتريال 
المهاجرون  ويشّكل  شرقها  وشمال 
عالية  نسبة  العرقية  األقليات  وأفراد 
ل في أوساطهم معدالت  من سكانها وتُسجَّ

بطالة مرتفعة نسبياً.

  ليلة بدء رفع قيود الحجر في عدد 
من المناطق عبر مقاطعة أونتاريو يوم 
األربعاء 10 فبراير الجاري ، سجلت 
المقاطعة في الـ 24 ساعة الماضية أدنى 
مستوى لها في اإلصابات بكوفيد - 19 
تشرين  شهر  مطلع  منذ  الوفيات  وفي 
الثاني/نوفمبر الماضي. وأفادت السلطات 
الصحية يوم الثالثاء 9 فبراير الجاري 
عن 1022 حالة إصابة جديدة بالفيروس 

التاجي، و17 حالة وفاة.
إنه المستوى األدنى من اإلصابات منذ 
شهر 11 في حال تم استثناء حصيلة يوم 
2 شباط/فبراير الماضي، ففي ذلك اليوم 
لم تحَص كل اإلصابات بسبب التغيير 
الذي طرأ على نظام البيانات في مدينة 

تورونتو.
وتأتي دوما المدن الثالث المستثناة من 
خطة رفع الحظر يوم األربعاء 10 فبراير 
الجاري ، في طليعة المدن التي وقعت فيها 
اإلصابات في األربع والعشرين ساعة 
الماضية. وهي مدينة تورونتو عاصمة 
المقاطعة مع 343 إصابة جديدة، تليها 
مدينة بيل )250( ومدينة يورك )128(.

وفي الحصيلة حسب التوزيع على المدن 
األخرى، ُسجلت 42 إصابة في مدينة 
هالتون و41 في واترلو و25 في أوتاوا 
العاصمة الكندية وفي دورهام وفي مدينة 
نياغارا أفيد عن 18 إصابة كما لوحظ 
تدني مستوى اإلصابات في ويندزور- 
إيسكس أيضا مع 16 إصابة جديدة في 

الساعات الـ24 الماضية.
تجدر اإلشارة إلى أن معدل اإلصابات 
الجديدة اليومية في أونتاريو بلغ خالل 
األسبوع المنصرم  1367، وهو يتابع 
الثاني/ كانون   11 منذ  االنخفاض  في 
يناير الماضي. هذا ويبلغ إجمالي عدد 
اإلصابات بداء كوفيد19- في مقاطعة 
أونتاريو منذ بدء الوباء 494 280. ويبلغ 

إجمالي عدد الوفيات 6555.  
ارتفاع عدد حاالت االستشفاء

شهدت حاالت االستشفاء بسبب الوباء 
ارتفاعا طفيفا في الـ 24 ساعة الماضية، 
وهناك 909 اشخاص يتلقون العالج بسبب 
المقاطعة  عبر  المستشفيات  في  كوفيد 
في  اليوم.  الكندي  الوسط  في  الواقعة 
المقابل، أفيد عن تراجع عدد الحاالت 
في العناية المركزة وتحت جهاز التنفس 
الصناعي. كما تدنى أيضا عدد الحاالت 

الناشطة إلى 948 13.
الوضع في مراكز الرعاية الطويلة األجل

هناك حاليا 205 مراكز للرعاية الطويلة 
األمد عبر مقاطعة أونتاريو تعاني من 
بـ8  تفشي للعدوى وهي حصيلة أدنى 
بالمقارنة مع حصيلة يوم أمس االثنين.
تحديات  و  أونتاريو  في  الحجر  رفع 

يفرضها الفيروس المتغيّر
باألمس كان رئيس حكومة أونتاريو دوغ 
فورد قد كشف عن خطة المقاطعة لرفع 
الحجر التدريجي وإعادة إطالق االقتصاد.
ألبناء  المنزل  مالزمة  فرض  ويرفع 
المقاطعة، وتعيد المحال التجارية غير 
األساسية فتح أبوابها بين العاشر والـ 22 
من الشهر الجاري بحسب المناطق. علما 
أن المناطق الساخنة وهي مدن تورونتو 
وبيل ويورك ستكون األخيرة على قائمة 
المناطق التي ستشهد رفع الحجر فيها. 
هذا وحذرت سلطات المقاطعة من تعليق 
رفع الحجر في شكل مفاجئ في منطقة 
بعينها في حال عادت اإلصابات فيها 

إلى االرتفاع.
من جهته، أبدى كبير األطباء في أونتاريو 
الدكتور ديفيد ويليامز قلقه من انتشار 

الفيروس المتغيّر األكثر عدوى.
وفي حصيلة اإلصابات بسالالت الفيروس 

التاجي في أونتاريو هناك:
227 إصابة بالمتغيّر البريطاني

3 إصابات بالمتغيّر الجنوب-افريقي
1 إصابة واحدة بالمتغيّر البرازيلي

عدد اختبارات تشخيص اإلصابة متدني 
عدد  كان  التوالي،  على  الثاني  لليوم 
األشخاص الذين تقدموا إلجراء فحص 

كشف اإلصابة بكوفيد متدني.
وقام أقل من 800 30 شخص بإجراء 
الفحص في الساعات الـ 24 الماضية، 
في الوقت الذي تستطيع فيه المختبرات 
المتعاونة مع سلطات المقاطعة تحليل 

000 70 عينة في اليوم الواحد.
هذا وبلغت نسبة معدل النتائج اإليجابية 

لفحوصات كورونا اليوم 3،3%.
سير التطعيم

تلقى يوم االثنين جرعات اللقاح 500 12 
شخص في أونتاريو وهو أعلى معدل 

يومي خالل الشهر الجاري.
وقد أشارت سلطات المقاطعة إلى أن 
برنامج التطعيم يشهد تباطؤا بسبب النقص 

في الجرعات.  

 8 اإلثنين  يوم  صدر  تقرير  يُظهر    
فبراير الجاري عن الغرفة العقارية في 
على  أّن   )TRREB( تورونتو  منطقة 
مدن  كبرى  في  منزل  بشراء  الراغبين 
كندا وضواحيها أن يكونوا مستعدين لدفع 

مبالغ غير مسبوقة.
فقد جاء في التقرير أّن معّدل سعر المنزل 
الفئات في تورونتو الكبرى  من مختلف 
سيتجاوز خالل العام الحالي عتبة المليون 

دوالر.
وبشكل أدّق تتوقع الغرفة العقارية أن يبلغ 
معدل سعر المنزل 1,025 مليون دوالر 
بحلول نهاية عام 2021، مقارنًة بمعّدل 
عام  نهاية  دوالراً   929.692 بلغ  سعر 
2020، أي بزيادة نسبتها نحو 10,25%.

»عدنا إلى السيناريو الذي تحدثنا عنه كثيراً 
في السنوات األخيرة، حيث أّن ما يُضاف 
ال  للبيع  المعروضة  المنازل  قوائم  على 

يلبّي النمّو في عدد الصفقات«، قال كبير 
محللي السوق في الغرفة العقارية، جايسن 

ميرسر، في مؤتمر صحفي.
المذكورة  الطلب  عوامل  أخذنا  »فإذا 
في الحسبان وأضفنا إليها ما نتوقعه من 
معروض جديد يدخل السوق، هذا يعني 
استمراراً في الضيق«، أضاف  ميرسر.
ويأتي كالم ميرسر فيما السوق العقارية 
في تورونتو الكبرى تشهد منذ مطلع العام 

الحالي موجة شراء ال سابق لها جعلت 
المبيعات في كانون الثاني )يناير( ترتفع 
خالل سنة بأكثر من النصف ومعدل سعر 
بيع المنزل يقترب من عتبة المليون دوالر.
االرتفاعات فصُل شتاء  وساهم في هذه 
الناس  خالله  ع  ُشّجِ المألوف  عن  خارج 
على تجنّب التجمعات في فترة أعياد نهاية 
السنة الماضية من أجل الحّد من انتشار 

جائحة »كوفيد - 19«. 

جراءات خل�ل العطلة المدرسّية الربيعّيةالحكومة الكندّية تستثمر 15 مليار دولار على مدى 8 سنوات في النقل العام

إ
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أغاني الحب الفرعونية

التى  والشعرية  األدبية  األعمال  أروع  من  الفرعونية  الحب  أغانى  تعتبر 
جاءت إلينا من مصر القديمة. ومثّل النبات عنصًرا مهًما للغاية فى مصر 
القديمة، وكان له العديد من المعانى واالستخدامات والتمثيالت والوظائف 
فى أغلب مظاهر الحياة والموت. واهتم به المصريون القدماء اهتماًما كبيًرا، 
واستخدموه لمنافع عديدة، فعلى سبيل، استخدم فى الطقوس الجنائزية بسبب 
فوائده الجنائزية والطقسية – فضاًل عن ارتباط بعض أنواعه بآلهة معينة 

– وأيًضا ألغراض زخرفية بل وأخرى شعرية.
وُوظف النبات بكثافة كعنصر زخرفي داٍل في أغانى الحب الفرعونية التي 
ترجع إلى عصر الدولة الحديثة. وأثار هذا االستخدام الزخرفي عدًدا من 
األسئلة مثل: لماذا استخدم الفراعنة النبات في هذا السياق األدبى تحديًدا؟ 
وهل كان هذا االستخدام مختلًفا عن االستخدامات األخرى للنبات؟ وما المعنى 
وراء هذا االستخدام؟ وما وظيفة هذا االستخدام؟ وهل كانت هناك أهمية لهذا 

االستخدام؟ وما كانت رمزيته وداللته األدبية والفنية؟

الطبيعة الساحرة كانت وراء إلهام أغاني الحب 
الفرعونية

شكلت أغاني الحب من عصر الدولة الحديثة نوًعا فريًدا في األدب المصرى 
القديم. وجاء أغلبها من قرية دير المدينة بالبر الغربي لمدينة األقصر الحالية. 
وكان، أغلب الظن، النشاط اإلبداعي المكثف في عصر الرعامسة )عصر 
األسرتين التاسعة عشرة والعشرين حوالي 1295 - 1069 قبل الميالد(، 
وتحديًدا عهدّي الملكين سيتي األول ورمسيس الثالث، الدافع الرئيس وراء 
ظهور وتطور هذه األغاني التي ربما ألفتها الصفوة المثقفة في مدينة طيبة 
القديمة. وأعاد كتابتها فنانو وكتاّب دير المدينة. وتعد أغاني الحب معروفة 
من مصارد محددة أهمها بردية شستر بيتي األولى وبردية هاريس 500 

بالمتحف البريطاني، وبردية تورين.
وعلى الرغم من أن كاتبي أغانى الحب كانوا من الرجال غالًبا، فقد نجحوا 
بصورة كبيرة في التعبير عن مشاعر النساء القوية تجاه عشاقهن. وتعنى 
أغاني الحب في المقام األول باإلنسان. وتصور الحب كحالة شعرية فريدة. 
وتمتلىء هذه األغاني باإليحاءات الحسية الصريحة. ومثلت تعبيًرا متحرًرا 
عن الحب والجنس في مجتمع المدينة المفتوح على الثقافات الوافدة إلى مصر 
الفرعونية. وتحمل األغاني في طياتها رسالة غير مباشرة تعبر عن الحب 
والرغبة الحميمة بين العاشق والمعشوقة، لكنها تلمح وال تصرح بأية أنشطة 
جنسية صريحة. واهتم مؤلفوها بمديح الحب والسعادة والدعوة لالستمتاع 

بالمتع فوق سطح األرض.
واستخدمت البيئة النباتية وعناصرها الزخرفية بكثافة في هذه األغانى، فتعدد 
ذكر األحراش، والحقول، والحدائق، والبساتين. وكانت الحقول والحدائق 
أمكنة محببة للقاء بين العاشقين. وكانت الحدائق بكل نباتاتها وأشجارها، 
مثل اللوتس والصفصاف، أحد أهم العناصر الرمزية في األغانى. وكانت 

األشجار العًبا نشيًطا ومحوًرا في أغانى الحب.
وأغاني الحب، ليست دائًما، في حاالت كثيرة قصة حب، وتنتهي عادة نهاية 
سعيدة. ويشكل المكان والزمان عنصران مهمان من عناصر قصة الحب هذه. 
وكانت المناسبات االحتفالية أوقاتًا جيدة لممارسة الحب بين العشاق والعاشقات 
من الشباب. وربما إبدعت وازدهرت أغاني الحب في العيد الجميل للوادي 
واحتفال بداية العام. ولكل أغنية زمنها الخاص، وكان بعض لقاءات الحب 
يحدث بالنهار أو بالليل. غير أن النهار، عندما تشرق الشمس، كان األنسب 
للقاءات الحب. وكان مكان الحب، حيث يلتقي العشاق، أهم عناصر أغاني 
الحب، والذي كان حديقة فى الغالب. ويعد الحب في الحديقة موضوًعا مكرًرا 
في أغانى الحب حيث أظهرت أغاٍن عديدة أن الحب كان عادة يحدث في 
حديقة. وفي هذا السياق المكاني، تمثل الحديقة مكاًنا يأطر سياق الحب يمتاز 
بالتجدد والخصوصية وجمال وروعة الطبيعة. وقد ترمز الحديقة عموًما 
إلى فتاة أو إلى الطبيعة الجنسية األنثوية على وجه الخصوص، عالوة على 
كون الحديقة مكاًنا رائًعا شديد الخصوصية والحميمية للعاشق أن يلتقي فيه 
بمعشوقته. ويمكن أن توصف بعض الحدائق بأنها أماكن للمتعة مخصصة 

للتجدد واالنتعاش والترويح عن النفس.
وعلى الرغم من سيادة وسطوة العالم النباتي في أغاني الحب، لم تذكر كل 
أنواع النباتات في هذه األغانى العديدة. واستخدمت أجزاء من جسد المحبوبة 
بشكل رمزي وعميق وموٍح. وتكونت العناصر الزخرفية، التى لعبت دوًرا 
محوًرا في أغانى الحب، من األشجار والفواكه والخضراوات واألزهار. 
وكان من بين النباتات المثمرة لذيذة المذاق التين والتفاح والجميز وكانت 
توحى عادة بفكرة الخصوبة والتواصل واالرتواء. واختيرت األزهار الملونة 

والعطرية الفواحة.

وتعد لغة النباتات الخاصة باألشجار والفاكهة فريدة جًدا وتعبر تعبيًرا حًيا 
سس لسياقه. وكانت بيئة الحب هذه طبيعية للغاية،  وحقيقًيا عن الحب وتّؤِ
مليئة بكل العناصر التي تساعد على تحقيق الحب وازدهاره. وعلى الرغم 
من أن لغة األغاني ال تتحدث صراحة عن لقاءات جنسية فعلية، كما سبق 
القول، فإن ذلك ال يحتاج إلى مجهود كبير لتبين حقيقة ما كان يحدث بين 
العشاق والعاشقات. وتعتبر البيئة الطبيعية خير مكان لتحقيق ذلك، وإذا لم 
فإنها كانت مقدمة مناسبة ألدائه في مكان آخر.  فيها،  يمارس فعل الحب 
وحملت رائحة األشجار والفواكه دالالت جنسية قوية وساعدت كثيًرا في 
خلق بيئة مناسبة لممارسة الحب. وعبرت نصوص مصرية قديمة عديدة 
عن أهمية تأثير الرائحة على الرجال والنساء على حد سواء في اإلعداد للقاء 
الجنسي. وعكست بشكل ملحوظ موائد النبالء ومناظر األعياد وبردية تورين 
اللوتس،  فيها مثل أزهار  الحديثة، )وما ظهر  الدولة  الجنسية، من عصر 
واألقماع العطرية، إلخ( أهمية العطر ودالالته الجنسية. وذكًرا مراًرا نبيذ 
العنب، المستخرج من الكروم والذي يعد واحًدا من أفضل أنواع الخمور، 
في أغانى الحب. وتظهر إحداها فكرة السكر من الخمر كأحد مظاهر األعياد 

واالحتفاالت ومدلوالتها الجنسية. 
والخالصة أن أغلب العناصر النباتية المستخدمة في أغانى الحب كانت من 
الفاكهة واألزهار )مثل اللوتس على سبيل المثال(، ولها أغراض وظيفية 
ورمزية، عالوة على أغراضها الزخرفية المعروفة. وللنبات هنا دور جديد 
كعنصر زخرفي ورسول محبب للغرام. وله أيًضا رمزية داللية واضحة من 
خالل تمثيله بعض أجزاء من جسد الحبيبة، كما أشير من قبل. وكان أيًضا 
العنصر األكثر توافًرا في بيئة العاشق والمعشوقة على السواء. وتعد هذه 
العناصر النباتية حديثة الظهور في المشهد األدبي واللغوي المصري القديم. 

ونجح مؤلفو أغاني الحب في توظيف هذه العناصر أدبًيا على نحو موفق 
وفريد ال يعكس فقط معناها الديني المعروف. وكان هذا السياق مقصوًدا 
في حد ذاته نظًرا لما يمثله من خلق وإبداع متجدد لصورة رومانسية جميلة 
النفس وتبعث على  في  السرور  تبث  والمعشوقة على حد سواء،  للعاشق 
الخلق  بداية  الذي حدث مع  الحب األول  للحب وإعادة فعل  المشهد  تهيئة 
وجلبته اآللهة لألرض، ومنها تعلم البشر فنون الحب من أجل أن يستمر 
لمواجهة قوى الشر التى تسعى لتدمير أسس الحياة. وعبرت أغانى الحب عن 
ارتباطها الوثيق بالحياة األولى ومتعها الحسية على سطح األرض. ويمثل 
مشهد الحب فى الحديقة النبات نفسه حين يبدأ صغيًرا وينمو حتى يسيطر 
على المشهد كله تماًما مثل الحب الذي يساعد على استمرارية الحياة ممتلئة 

بالسعادة والمتعة والحب.

مصر القديمة في متحف اللوفر

يعتبر متحف اللوفر واحًدا من أهم وأعرق المتاحف العالمية، وفي البداية 
ُشيد كقلعة تحمى مدينة باريس، وأصبح مقًرا للحكم، ثم متحًفا خالًدا يحفظ 

للبشرية ذاكرتها عبر األزمان. 
ويعد الجناح المصري في اللوفر من أبرز أجنحته، وبعد التوسعات األخيرة 
خمس  حوالي  إلى  المعروضة  القطع  عدد  زاد  “الثورة«  بـ  التي وصفت 
من  أكثر  فبلغت  العرض  مساحة  وتضاعفت  أثرية،  قطعة  ألف  وخمسين 
أربعة آالف وخمسمئة متر، تمتد عبر تسع عشرة صالة في المتحف، ليصبح 
بذلك أجمل وأغنى المتاحف المصرية في العالم، لدرجة أنه ُوصف من قبل 

المختصين بـ “الجناح األسطوري«.
وتجئ البداية، في الخامس عشر من مايو 1826، عندما أصدر شارل العاشر 
جان-فرانسوا  وتعيين  اللوفر،  في  المصري«  »الجناح  بإنشاء  ملكياً  أمراً 

شامبليون أميناً عاماً له، تقديراً لجهوده الدؤوب ومناداته المستمرة بإنشاء 
متحف لآلثار المصرية.

وكانت الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت 1798 - 1801، 
أولى محطات انتقال اآلثار المصرية إلى فرنسا؛ اذ قام أفرادها بجمع ما 
استطاعوا جمعه من آثار مصر ليحملوها إلى فرنسا. لكن حالفهم سوء الحظ 
هذه المرة، فسقطت كل هذه اآلثار التي جمعوها بما فيها حجر رشيد الشهير، 
في أيدي أعدائهم اإلنجليز بعد هزيمة عسكرية مريرة. وانتقلت تلك اآلثار 
إلى إنجلترا، التي أسست بها واحداً من أروع أجنحة المتحف البريطاني في 

لندن، وأعنى »الجناح المصري«.
نابليون  اللوفر من صديق  إلى  المصرية  اآلثار  أولى مجموعات  وجاءت 
المعروف  الفرنسي  الرسام  للمتحف اإلمبراطوري  الشخصي وآخر مدير 
فيفان دنيون، واشتملت على تماثيل ملكية عدة، ودخلت المتحف في عام 

1793. وتبعتها 16 قطعة أخرى في عهد لويس السابع عشر.
وعندما اعتلى شارل العاشر العرش، ُعرضت مجموعة ضخمة من التماثيل 
المصرية القديمة احتفاء بهذه المناسبة، واشتملت على تمثال المعبودة إيزيس 
الضخم من فيال اإلمبراطور الروماني هادريان، وثالثة من تماثيل الكتلة 
للنبالء »آخ - آمون - رع« و«بادي - آمون - أوبت«، و«واح - إيب- رع«، 
والتمثال الجاثي للمدعو »ناخت - حور - حب« وتمثالين للملكين »نفرتيس 
األول« و«أكوريس« من األسرة 29. وأحضر الكونت دي فوربى التماثيل 
الجميلة للربة »سخمت« الممثلة فى هيئة أنثى لها رأس لبؤة. وأهدى ابن 
تاجر اآلثار بيير بول تدنا - دوفن التابوت الحجري األول لـ »أيونا« إلى 

لويس الثامن عشر.
وحتى قبل انشاء الجناح المصري في اللوفر، كان شامبليون يحاول كسب 
الرأي العام لصالحه من أجل االعتراف الكامل بالفن المصري القديم. فحاول 
قدر استطاعته أن يحضر روائع هذا الفن إلى باريس كي يقنع المسؤولين 
الفرنسيين بجمال وعظمة الحضارة المصرية القديمة، التي هي - في رأيه 
- أعظم حضارات الدنيا قاطبة. وفى العام 1824، فوض المتحف شامبليون 
شراء مجموعة »دوران« التي بلغ عددها حوالي 2149 قطعة أثرية، لتصبح 
بحق أولى مجموعات اآلثار المصرية الضخمة التي تدخل اللوفر، ووصفها 
أمين اآلثار المسؤول عن تقييمها الكونت كالر قائاًل: »يجعل تنوع وروعة 
هذه اآلثار - والتي تشكل بمفردها معرضاً جمياًل، يظهر كل شيء يتعلق 
بمصر - منها مجموعة صالحة للفن والتعلم، وليست أقل أهمية من تلك التماثيل 
الضخمة التي تمأل اللوفر، فهي عن ذلك البلد المدهش المتفرد مصر«. فعالوة 
على حوالي 1225 قطعة من التمائم والفنون الصغرى والمومياوات واألواني 
والحلى، اشتملت المجموعة على العديد من التوابيت المتميزة والمعروفة بـ 
»توابيت دوران« ولوحات »سنوسرت« و«أوزير - رع« والتمثال النادر 
لـ »مري آمون« والتماثيل الصغيرة لـ »آمون - إم - أوبت« و«تامروت«.
وصّدق شارل العاشر على أمر شراء هذه المجموعة في الرابع عشر من 
ديسمبر 1824، وكانت لحظة فارقة في تاريخ الجناح المصري في اللوفر. 
ونظراً لضخامة المجموعة وتميزها، اقترح التقرير األولى المرفوع إلى 
السلطات الفرنسية إنشاء جناح خاص لآلثار المصرية في اللوفر، على أن 

يُطلق عليه اسم »متحف شارل العاشر«.
وعندما أقدم القنصل الفرنسي العام في مصر وجامح اآلثار الشره، براناردين 
سنوات  عبر  جمعها  والتي  الهائلة،  الخاصة  مجموعته  بيع  على  دروفتى 
عمله الطويلة في مصر، رفضت فرنسا شراءها؛ نظراً لمغاالته في ثمنها. 
وعلى الفور، اشتراها ملك سردينيا شارلس فليكس وعرضها في متحف 

»كورين« في إيطاليا.
وندم شامبليون أشد الندم على ضياع هذه المجموعة من أيدي اللوفر.

وعبر بحثه الدؤوب عن مجموعات أخرى، اكتشف شامبليون وجود مجموعة 
ضخمة في ليفورنو في إيطاليا، كّونها أكبر لصوص اآلثار المصرية في 
العصر الحديث، قنصل بريطانيا العام في مصر هنري سالت في الفترة من 
1819 - 1824. وكان سالت أعظم ناهبي اآلثار المصرية، فنهب معظم 
جبانات األقصر ومعابد الدلتا، فطلبها المتحف البريطاني لما بها من مجموعة 
العام 1818. فشحذ شامبليون  التماثيل الضخمة والنقوش الجميلة في  من 
فصاحته واستخدم ملكاته الخاصة للتأثير على شارل العاشر وحثه على شرائها، 
حتى يفوت فرصة االنتفاع بها على المتحف البريطاني. فكتب إلى الدوق دي 
بالكا الذي دافع بدوره عن شامبليون وقضيته العادلة، مستغاًل صداقته للملك 
ومطالباً إياه باآلتي: »يجب علينا أن نحصل على معظم المجموعات الكاملة 
واآلثار الكبيرة؛ اذ تستدعى متطلبات دولتنا دولة العلم أن ننشئ متحفاً حقيقياً 
لآلثار المصرية شاماًل كل المدارس واألساليب واألحجام، وعلى فهذا، فإن 
مجموعة ليفورنو كاملة، وعما أعرفه عنها، أنها فرصة حقيقية لن تُعوض 

كي تكّون فرنسا متحفاً مصرياً في اللوفر«.
ولفت األمر االنتباه، وأثار اهتمام الجميع، بمن فيهم شارل العاشر نفسه الذي 
بالشراء على الفور في 23 فبراير 1826، وكوفئ  أصدر مرسوماً ملكياً 
شامبليون على جهوده بتعيينه أميناً عاماً للجناح المصري الجديد في اللوفر 

في الخامس عشر من شهر مايو من العام نفسه.
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ما هو سرك أيها الحب؟!
مخيمات النازحين 

  تكملة للعدد الماضي: 

عصفوٍر مثَل  وجُهِك  يأتيني 
االساطير فجِر  في 

الغجرية والخرافاِت 
عينيِك في  القمُر  يتغزلُّ 

جسدِك يتشردُّ 
االمطاِر في 

روحي في  تكبُر  امرأٌة  أنِت 
اسفارِك في  الناُر  تتوحُد 
مذعوراً خيالُِك  يعانقني 

البرِق زحاِم  فوق  يسحبني 
المرايا في  يحترُق  الحبَّ  وأرى 

البركاِن حمِم  من  كشظايا 
بغداد الى  تمتُد  االزهاَر  لكن 
ومساءاتها وحدتها  لتكسَر 

، ، لحزينة، ا
*   *  *    

البحِر ضفاِف  على  قبالتي  تنفجُر 
الروِح جروَح  يغطي  والصمُت 

القديسُة تلك  تأخُذني 
ظنوني،،، من 

قديسون الشعراُء  تقوُل: 
سماويون مالئكٌة 

الِعشِق بَرسِم  مهووسوَن 
الصبايا عيوِن  في 
العاشقاِت والفتياِت 
الجميالِت والنساِء 

االنهاِر ضفاَف  يفرشوَن 
الياسمين بقصائِد 

الجهنمية الورود  وعطور 
الغجرية الشفاِه  وقبالِت 

*  *  *    
السماوية االميرُة  أيتها 

وجُهِك يطلُّ 
...صوري دفاتري  بين 

وطقوسي تخيالتي 
قصائدي عن  تبحثين 
الضوُء يصمُت  عندما 

الكلماِت من  عاريًة  ألراِك 
الناِر رقصِة  في  تشتعُل  وضفائرِك 

اسَمِك انقُش 
بابلية مسلٍة  في 
سومرية وزقورٍة 
أشورية وبوابٍة 

الصمِت أسورِة  فوَق  بالفرِح  لتزحفيَن 
عينيِك تتوارى 

البحاِر سواحِل  خلَف 
االنهاِر وشواطئ 
بالورِد المزدحمِة 

قزح قوس  مثل  وشفاٍه 
البحَر يخطُف  قمٌر  مثل  وجُهِك 

الشمِس من  الضوَء  تلتمُس  ونجوٌم 
بضفائرِك لي  َمْن 
تعويذًة ألحملَها 

القادم سفري  في 
ِعشٍق ونزيَف 

كالناِر( )يطوقني 

لاعلاناتكم في الرسالة

شعر: جاسم نعمة مصاول

قصائد من الديوان الرابع 
) يعشُقِك هذا المطر (

 ما هو سرك أيها الحب؟ كل روح تولد ما أن 
تتفتح براعمها تقع أسيرة أفيونك. تتملك أحالمها، 
ذاتها، نهارها وليلها.  تسيّرها  زهرة في مهب 
في  آلهة  منها  تجعل  في سمائك.   نجمة  ريحك، 
مملكتك تتوجها سر الوجود ، سر الخلود.  تجعل 
منها أجمل الجميالت تفديك دون سؤال، دون ترّدد، 
ال بل يطيب لها الفناء في سبيلك بعد أن تذوقت 
إكسيرك. تجعل منها الجشعة التي ال يردعها أي 
عائق في سبيل الحفاظ عليك لها وحدها دون غيرها.  
الحياة والموت يتساويان ساعة تنصهر الروح بك.  
يتحرر الزمان من حدوده ليدخل مملكة الال حدود 
على  وكأنها  توأمها  فيها  الروح  تالقي  الزمنية، 
هو  بات  وقد  منه  المفّر  يمكن  موعد.  موعد ال 
القدر، فيا له من قدر!  قدر محتوم يتجّدد والروح 
إليه ال يعيقها عائق.  تعرف أن  تعرف طريقها 
دخول مملكتك هو جزء من رحلتها، جزء يحمل 
مغرياته وتجاربه، مسكه ومّره، لكنّها ال تكترث 

ال بل إليك تهرول. كيف ال ومعك الحياة تولد!
يا سيد اإللهام أنت، غنتك أجمل القصائد وأشاعت 
اله  تنادي  األرواح  جميع  الفنون.   درر  جمالك 
الحب أن يترأف بها ويمنحها بركاته.  أي هدية 
يطّهر  بلسما  األجيال  عبر  تُعبد  كي  أنت  مقدسة 
من  سّرك  منها.  ويتكاثر  ينشيها  أريجا  الروح، 
أسرار الوجود التي ال جواب لها لكنّه السر األكثر 
دائرة  تدخل  روح  أي  الجواب  تريد  آل  شعبية. 
طلسمانك، يكفيها أن تكون أسيرتك مستسلمة الى 
قوانينك.  سجنك هو حريتها، عذابك هو قوتها، 
نداءها  تخشى  أن  لها  كيف  ملهمها.  هو  فرحك 

وأنت بين يديها؟
السالم والحرب،  تلهم  الحب؟  ايها  ما هو سرك 
تحمل  والعبودية.   الحرية  واألشواك،  الزهور 

جميع التناقضات في جعبتك تجّرب 
الروح بها دون هوادة. ال عجب أن تصنّف باألله 
ويخصص لك أيام عبادة وقد فتحت للروح أبواب 

والجحيم  السماء 
معا.  ترمي سهامك ترسم بها القدر.  هديّة تحمل 
مفاجأتها من دموع الحزن والفرح. حزن مستعدة 
الروح أن تمّر به لو حصل، مستعدة ألي ثمن من 
أجل اللقاء، من أجل الوصال، من أجل سعادة ال 
يكفيها شرح وال كالم.  سعادة تحمل بصماتها تجعل 
تدركه.   الروح  الكالم، وحدها  الصمت سيد  من 
هدية دموعها من أريج الورود، فرحها من سر 
الوجود.  قد تنتظر الروح حيواة قبل أن يصيبها 
هذا السهم ومهما طال االنتظار ال بد أنه آت يوما.

يليق بك العيد أيها الحب، الجميع يتوق اليك طمعا 
في الجمال والحنان, رغبة في تخطي الشر إلى 
الواحة.  إلى  الصحراء  من  الخروج  في  الخير، 
يليق بك العيد يا من يدخل العيد الى قلوبنا. ارمي 
لمن  هنيئا  لك.  قربانا  قلوبنا  من  واجعل  سهامك 

هو ضحيتك له الحياة األبدية!

في  وهم  الشتاء  مواسم  مرت   
أعمدتها  ترهلت  متناثرة  خيام 
على قلوبهم، وفي الصيف الشمس 
جلودهم.  على  كالسياط  الحارقة 
وانفتحت  مدارس،  بال  األطفال 
العطشى  الروح  مجاعة  بوابات 
خيامهم  تشرذمت  ماء،  لقطرة 
كالمغتربين،  كالشتات،  أوصاال 
تبعثرت الخيام كالمنافي، تفرقت 
المترفة  النقية  الوجوه  األسماء، 
الشاهقة كالسماء، تزاحمت األوجاع 
بألم الفراق، الـقلوب مـع الـوجوِه 

حـزينٌة.
والدماء  مرتعدة  أيديهم  الُمسنّون 

جفت في عروقهم. 
عتمة  في  كالظّل  حناجر صامتة 
الليل تحت أسقف مهترئة في برٍد 
قارس يتربص بهم والضمائر نائمة 

في سبات.
مخيمات لبست ثوب حزن أبدي 
يعتصر األعماق َيسكنُها الَصقيُع 
العاتية  والرياح  والمطر،  والثلج 
المرء  تخنق  االتجاهات  كل  من 
صدره،  على  وتجثم  بغبارها، 
الفيضان الواثب يغرق جسده يحصد 
كل شيء حوله في فوضى عارمة 
بنورها  لُُهب  الرعدية،  كالزوابع 

تكسو األرض كالثوب.
عاصفة هوجاء وظالم دامس في 
األفق يفاقم بؤسهم، صرخات الطيور 
تهمس في ذعر خائفة كالمشردين 
يفترشون األرض ويلتحفون السماء. 
بالنازحين  خيام عشوائية مكتظٌة 
تفتقر إلى الدفء والحنان، سيول 
ومستنقعات موحلة وأمراض شائعة 
وخوف من المجهول والحرمان.

أبناء إدلب الخضراء كانت بيوتهم 
الطفولة  وبهجة  بالضوء  عامرة 
شامخة  فيها  المآذن  والمسرات، 
مدينة  أجراسها.  تقرع  والكنائس 
قلب  الدنيا  وريحانة  الياسمين 
الحضارة ومجدها الزاهر، عليها 
ومنحها  والرسل  األنبياء  سار 
الشعراء أجمل قصائدهم على مر 
القرون، الجواهري يغني هضابها 
والمتنبي يهتف باسمها ، ونينوى 
الموصل أم الربيعين مدينة الشعر 
اآلشورية  والحضارة  والتاريخ 
آلشور  سنحاريب  من  الممتدة 
بانبيال، فتاة نمرود كانت ترحب 
بابتسامتها أن ادخلوا المدينة آمنين 
وشهرزاد كانت حاضرة لتعزف 
أجمل لحن من حكايات ألف ليلة 

وليلة.

بقلم: علي فارس / مونتريال



    مدينة بومباي
تعد مدينة بومباي واحدة من أشهر مناطق 
الجذب السياحي في إيطاليا ، يعد الموقع 
المحفور ، الذي دفنه ثوران بركان جبل 
فيزوف القريب في عام 79 بعد الميالد ، 
وتقدم المدينة لمحة رائعة عن أيام الحياة 
الرومانية في القرن األول الميالدي ، تم 
تعيين موقع للتراث العالمي لليونسكو في 
عام 1997 ، بومبي تجذب أكثر من مليوني 

زائر كل عام.
حقيقة اختفاء مدينة بومباي

بالقرب من  ثار بركان جبل فيزوف ، 
 50 أكثر من  إيطاليا ،  نابولي في  خليج 
مرة ، حدث أشهر ثورانه في عام 79 بعد 

الميالد ، مما عمل على طمر مدينة بومبي الرومانية القديمة 
تحت سجادة كثيفة من الرماد البركاني ، كتب أحد الشهود أن 
الغبار يتناثر على األرض مثل الفيضان ، وأحاط المدينة بـ 

ظالم مثل أسود الغرف المغلقة وغير المضاءة.
مات ألفي شخص ، وُهجرت المدينة منذ ما يقرب من سنوات 
عديدة، عندما أعادت مجموعة من المستكشفين اكتشاف الموقع 
في عام 1748، فوجئوا عندما اكتشفوا أن بومبي كانت سليمة 
في الغالب تحت طبقة سميكة من الغبار والحطا ، ولقد ساعدت 
المباني والتحف والهياكل العظمية التي خلفتها المدينة المدفونة 

في التعرف على الكثير من الحياة اليومية في العالم القديم.
الحياة في بومبي

جعل المستوطنون اليونانيون المدينة جزًءا من المجال الهلنستي 
في القرن الثامن قبل الميالد.كانت مدينة ذات عقلية مستقلة ، 

سقطت بومبي تحت تأثير روما في القرن الثاني قبل الميالد ، 
وفي النهاية أصبح خليج نابولي نقطة جذب لألثرياء الذين يقضون 

عطالتهم من روما الذين استمتعوا ساحل كامبانيا.
بحلول مطلع القرن األول الميالدي ، كانت مدينة بومبي ، التي 
تقع على بعد حوالي خمسة أميال من الجبل ، منتجًعا مزدهًرا 

لمواطني روما األكثر تميًزا.
كانت تحتوي على منازل أنيقة وفيالت متقنة تصطف على 
المدن والعبيد  المعبد ، تعج السياح وسكان  جانبي الشوارع 
داخل وخارج المصانع الصغيرة ومحالت الحرفيين والحانات 
الناس في  الدعارة والحمامات ، وتجمع  والمقاهي وبيوت 
الساحات  20000 مقعًدا وتسكعوا في  لـ  تتسع  التي  الساحة 
واألسواق في الهواء الطلق ،  في عشية ذلك الثوران في عام 
79 بعد الميالد ، قدر العلماء أن هناك حوالي 12000 شخص 
يعيشون في بومبي وتقريباً نفس العدد في المنطقة المحيطة.

تاريخ مدينة بومبي
  ، القرن األول  أبعد من  إلى  الواقع  تاريخ بومبي في  يعود 
الحفريات األثرية في الموقع تشير إلى أن المجتمع كان على 
األرجح تأسست في وقت ما حوالي 7 إلى 6 عشر قبل الميالد 
القرن ، من الواضح أيًضا من العينات األساسية المأخوذة من 

الموقع أن بومبي عانت من غضب جبل فيزوف قبل االنفجار 
المدمر في عام 79 بعد الميالد.

على الرغم من تاريخها السابق مع البركان ، ازدهرت بومبي 
وشهدت في السنوات المائة والخمسين التي سبقت االنفجار طفرة 
في البناء من نوع ما ، كانت المدينة ، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 
عشرين ألف نسمة ، متطورة للغاية في يومها بمدرج كبير ونظام 
العامة والعديد من  الحمامات  المياه والعديد من  لتزويد  قنوات 

المنازل والشركات الخاصة.
في وقت ثوران البركان ، كانت بومبي في ذروتها في المجتمع 
الروماني وكان المجتمع مكاًنا شهيًرا لقضاء العطالت للرومان ، 
تقع بومبي على بعد حوالي خمسة أميال من جبل فيزوف وقريبة 
جًدا من الساحل ، وتقع في مكان جميل جعلها وجهة مثالية لقضاء 

العطالت في يومها.
كانت الحياة في بومبي في القرن األول الميالدي تتطلب قدًرا 
معيًنا من التسامح مع الزالزل الطفيفة ، إن تواترها جعل هذه 
الزالزل الطفيفة ليست أكثر من مجرد إزعاج وفكرة الحقة ، 
حتى 5 فبراير ، 62 بعد الميالد ، عندما تسبب زلزال عنيف في 
إلحاق أضرار جسيمة ببومبي والمنطقة المحيطة بها ، تضررت 
معظم المباني في بومبي خالل هذا الزلزال وبدأت فترة إعادة 
البناء في المدينة ، والتي كانت ال تزال مستمرة بعد سبعة عشر 

عاًما عندما اندلع جبل فيزوف في عام 79 بعد الميالد.
إعادة اكتشاف بومبي

ظلت بومبي على حالها حتى عام 1748 ، عندما وصلت مجموعة 
من المستكشفين الباحثين عن القطع األثرية القديمة إلى كامبانيا 
وبدأت في الحفر  ووجدوا أن الرماد كان بمثابة مادة حافظة 
رائعة تحت كل هذا الغبار ، كانت بومبي تقريًبا كما كانت منذ 

الهياكل  تم تجميد  تقريًبا ، كانت مبانيها سليمة  2000 عام 
تماًما حيث سقطت ، وتناثرت األشياء واألدوات  العظمية 
المنزلية اليومية في الشوارع حتى أن علماء اآلثار في وقت 
الحق اكتشفوا جراًرا من الفاكهة المحفوظة وأرغفة الخبز.

التنقيب في بومبي لعب دوًرا  العلماء أن  العديد من  يقول 
رئيسًيا في إحياء الكالسيكية الجديدة في القرن الثامن عشر 
فًنا  العائالت األكثر ثراًء وعصرية في أوروبا  ، عرضت 
ونسًخا من األشياء من األنقاض ، وساعدت رسومات مباني 
بومبي في تشكيل االتجاهات المعمارية للعصر ، على سبيل 
المثال ، غالًبا ما قامت العائالت البريطانية الثرية ببناء غرف 

إتروسكان تحاكي تلك الموجودة في فيالت بومبي.
اليوم ، استمرت أعمال التنقيب في بومبي منذ ما يقرب من 
ثالثة قرون ، وال يزال العلماء والسياح مفتونين بأطالل المدينة 

المخيفة كما كانت في القرن الثامن عشر.
حفريات بومبي

تم اكتشاف األنقاض الموجودة تحت األرض ألول مرة من قبل 
المهندس المعماري دومينيكو فونتانا في عام 1594 ، عثر عليها 
أثناء حفر قناة ، لكنه لم يطاردها ولم تبدأ الحفريات بشكل جدي 

حتى عام 1748.

انتشرت أخبار هذه الحفريات في جميع أنحاء أوروبا وسرعان 
ما أصبحت بومبي محطة أساسية في الجولة الكبرى ، كما 
توافد الباحثون عن الكنز على الموقع لتحميل اللوحات الجدارية 

والفسيفساء والمنحوتات والمخطوطات.  
استمر العمل المنهجي طوال القرن التاسع عشر ، وفي هذه 
الموقع ، تم إنشاء  المخيفة في  الفترة تم صنع قوالب الجسد 
هذه عن طريق صب الجص السائل في تجاويف تحت األرض 

خلفتها أجساد الضحايا المتحللة.
في اآلونة األخيرة ، تم إطالق برنامج ترميم طموح يُعرف 
باسم مشروع Great Pompeii في عام 2012 ، وكجزء 
من هذا ، تم تجميع فريق مكون من 200 فرد من الخبراء 
الدوليين ، يتألف من علماء اآلثار ، وُمرممي الفنون ، وعلماء 
القديم ، وعلماء  النبات  الكمبيوتر ، وأطباء األسنان ، وعلماء 

األشعة والعديد من المتخصصين.
أثمرت جهودهم بشكل سريع وشهدت السنوات األخيرة ثروة من 
االكتشافات الجديدة وإعادة االفتتاح ، في عام 2018 ، تم كشف 
النقاب عن لوحة جدارية مثيرة تصور أسطورة ليدا والبجعة في 
 Casa degli ضجة كبيرة ،ثم ، في أوائل عام 2020 ، تم افتتاح

Amanti )House of Lovers( للجمهور.
كما كان المدرج الروماني من أوائل االكتشافات ويعود تاريخ 
أقدم مدرج روماني إلى عام 70 قبل الميالد ، ويمكنه استيعاب 

ما يصل إلى 20000 متفرج.

السياحة العالمية

اعداد : مايك انجلو

     Vendredi 12 février 2021
الجمعة 12 فبراير 2021

ركن الرياضة

حقيقة مدينة بوميب ” Pompeii ” االيطالية

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

الكلمـات المتقاطعة

أفقيا: 
-1مطرب مصري معتزل 
-2 عاصمة بوركينا فاسو 

المكان  هذا  في   – نفي  حرف   3-
)معكوسة(

الحلويات  -4 بحر – سكب – من 
)معكوسة( 

-5 أرض مرتفعة – من مستلزمات 
المطبخ

-6 حياتي وعمري – )ارو( مبعثرة
-7 حشرات منظمة – جاهل 

-8 عمر – من األحالف العسكرية 
-9 سفينة الصحراء – مدينة ليبية 

مدينة   – المخاطب  ضمير   10-
عراقية 

رأسياً : 
-1بلد أفريقي 

-2 متشابهان – عملة مصرية ملغاة 
– قصة لمصطفى أمين 
-3 ترك المكان –الليمان

ألح – كبرت  -4 نصف )رائد( – 
وازدهرت 

-5 مدينة سورية – للنداء 
-6 صبغة – لقب محمد صالح 

-7 رفع صوته – متشابهان – يقوم 
باألسر 

-8 صفوف – إلهك 
-9 نلعب – نسيان 

الحليم  لعبد  أغنية   – إلههم   10-
حافظ 

حل الكلمات المتقاطعة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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 Les proverbes en français et arabe

الفيفا يهنئ األهلى على المركز الثالث في كأس 
العالم لألندية

  هنأ االتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” األهلى بعد 
تتويجه بالميدالية البرونزوية وحصوله على المركز 
العالم لألندية بعد فوزه على نظيره  الثالث بكأس 
فريق بالميراس البرازيلى بركالت الترجيح بنتيجة 
3 – 2، عقب نهاية الوقت األصلى بالتعادل السلبي.

وكتب الفيفا عبر حسابه بموقع التواصل اإلجتماعى 
الفوز  للنادى األهلى  قائال:”ألف مبروك  “تويتر” 
بالمركز الثالث فى كأس العالم لألندية على حساب 

فريق بالميراس البرازيلى”.
وأشاد الفيفا بتألق الحارس محمد الشناوى بعد تصديه 

لركلتى جزاء خالل المباراة، ليقود المارد األحمر 
لحصد المركز الثالث فى كأس العالم لألندية.

ونجح األهلى فى حصد المركز الثالث للمرة الثانية 
فى تاريخه بمونديال األندية بعد نسخة 2006.

وكان األهلى قد بدأ كأس العالم لألندية فى نسختها 
الحالية بالفوز على فريق الدحيل القطرى فى ربع 
النهائي بهدف سجله حسين الشحات، وخسر فى نصف 
النهائي أمام بايرن ميونخ األلماني بثنائية نظيفة ونجح 
فى الفوز على بالميراس البرازيلى بركالت الترجيح 

بنتيجة 3 – 2 فى مباراة تحديد المركز الثالث.

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

بايرن ميونخ يتوج ببطولة كأس العالم 
لألندية للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه 

على تيجريس

بايرن ميونخ األلماني ببطولة  نادي      توج 
كأس العالم لألندية، للمرة الثانية في تاريخه، بعد 
فوزه على تيجريس أونال المكسيكي، بهدف دون 
رد في مباراة أقيمت مساء اليوم الخميس، على 
البطولة  نهائي  التعليمية في  المدينة  استاد  ملعب 

التي أقيمت في قطر.
الدقيقة  بافارد في  بنيامين  البايرن  وأحرز هدف 

59 من عمر المباراة.
وكان بايرن ميونخ قد توج باللقب في عام 2013، 

بالبطولة التي أقيمت في المغرب.
الفريقان شن الهجمات خالل أحداث  وتبادل 
الشوط األول، ولكن دون وجود خطورة حقيقية 

على المرميين.
وسجل جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ هدفا في 
الدقيقة 18، تم الغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو التي 

أشارت إلى وجود تداخل من روبرت ليفاندوفسكي 
لحظة تسجيل الهدف، وكان في موقف تسلل حينها.

وفي الشوط الثاني، أحرز الظهير الفرنسي بينامين 
بافارد هدف انتصار بايرن ميونخ في الدقيقة 59 
بعد متابعته لرأسية ليفاندوفسكي التي ارتدت من 

يد حارس تيجريس.
واحتسب الحكم الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو، التي 
أشارت على عدم وجود تسلل على ليفاندوفسكي.
ونجح بايرن ميونخ فى الوصول للمباراة النهائية 
لكأس العالم لألندية بعد تخطيه األهلى بثنائية نظيفة 
ليفاندوفسكي فى  البولندى روبرت  النجم  سجلها 
نصف النهائي، فى المقابل تأهل فريق تيجريس 
بالميراس  بتغلبه على فريق  المكسيكي  أونال 
الفرنسي  الهداف  البرازيلى بهدف نظيف سجله 

المخضرم أندرى بيير جينياك.

االتحاد السكندري يفوز على اإلسماعيلي 
بهدف نظيف في الدوري

    فاز االتحاد السكندري على اإلسماعيلي بهدف 
دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، 
على استاد برج العرب، ضمن لقاءات األسبوع الــ11 

من بطولة الدوري الممتاز.

وأحرز هدف االتحاد كريم الديب في الدقيقة 69 من 
ركلة جزاء. وبهذا الفوز ارتفع رصيد االتحاد إلى 14 
نقطة في المركز العاشروتجمد رصيد اإلسماعيلي 
عند 10 نقاط في المركز السابع عشر وقبل األخير.

تأهل وادي دجلة وإنبي لدور الـ١٦ بكأس مصر 
بفوزهما على البنك األهلي ونبروه

إلى دور  وإنبي،  فريقا وادي دجلة  تأهل      
الـ16 لبطولة كأس مصر لكرة القدم.

أمس  بعد فوزه عصر  تأهل وادي دجلة  جاء 
بنتيجة 1-3،  األهلي  البنك  فريق  الخميس على 
السكة  إستاد  التي جمعتهما على  المباراة  في 
الحديد ضمن منافسات دور الـ32 لكأس مصر.
أنتوي ومحمد  سجل ثالثية وادي دجلة، رودي 
الدقائق 21 و55  في  إنتيما  هالل وجورجينيو 
و93، فيما أحرز محمد دبش هدف البنك األهلي 

الوحيد في الدقيقة 42.
يواجه وادي دجلة في دور  أن  المنتظر  ومن 
االتحاد  مباراة  الفائز من  لكأس مصر،  الـ16 

السكندري والنجوم.
كما تأهل إنبي للدور ذاته، بعد فوزه اليوم على 
فريق اتحاد نبروه بنتيجة 2-1، في المباراة التي 

أقيمت على ملعب السالم.
ومن المقرر أن يواجه إنبي في دور الـ16 للكأس، 

الفائز من مباراة األهلي والنصر.

فوز سيراميكا كليوباترا علي غزل المحلة بهدفين 
نظيفين في الدوري الممتاز

    حقق فريق سيراميكا كليوباترا انتصاًرا ثميًنا 
على مضيفه غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة 
التي جمعتهما، أمس الخميس، باستاد غزل المحلة 
في إطار الجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز.
سجل هدفي سيراميكا كل من أحمد ياسر ريان في 
بالخطأ  المحلة  فتح هللا العب  42 ومحمد  الدقيقة 

80، وأضاع شريف عادل  الدقيقة  في مرماه في 
ركلة جزاء لسيراميكا في الدقيقة 49.

ليرتفع  الموسم  لسيراميكا هذا  الخامس  الفوز هو 
مؤقًتا،  الرابع  المركز  في  نقطة   19 إلى  رصيده 
في  نقطة   14 عند  المحلة  تجمد رصيد  بينما 

التاسع. المركز 

 - On est jamais mieux servi que par soi même 
 

 - ما يحك ظهرك إال نفسك 
 - Les bonnes intentions ne suffisent pas 

  -  وما نيل المطالب بالتمنى 
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إيجار الرحم: بين الطب 
والتعاليم الدينية

مسبار األمل.. عالمة فارقة يف مسرية اإلجنازات 
احلضارية لإلمارات

بقلم:  
بشــير القــّزي

  الطب، بين الماضي والحاضر
لم يصل الطب الى ما آل إليه اليوم إّل بعد 
المرور بمعاناة ومخاض استمّرا عصوراً 
طويلة وتجارب ل متناهية قضى خاللها 
نتائج  إلى  الوصول  قبل  نحبهم  كثيرون 
ملموسة، هذه النتائج تطورت مع الزمن 

وأّدت فيما بعد إلى شفاء من أعقبهم!
المرضى  يعالج  البدء كنا نسّمي من  في 
“بالحكيم” نظراً ألنه كان حكيماً في متعّدٍد 
من المجالت المختلفة عن مضمار الطب!
لجأ كّل من مرَض عبر التاريخ القديم الى 
شتّى أنواع المعالجات، منها استعمال المراهم 
المصنوعة  والشرابات  يدوياً،  المرّكبة 
من األعشاب وحتى من براز الحيوانات 
كالبول وغير ذلك، ولم ننَس بعد ما ُسّمي 
بالطب العربي والمجبّر العربي وكان آخر 
العالج “الكّي” )على حسب ما ورد في 
المثل الشعبي الشهير(. ويجب أّل ننسى 
ما لجأ إليه كلُّ من عانى من وعكٍة ما، 
من اللجوء إلى المشوعوذين أوالّرقاة أو 
فّك الحجاب أوحتى ثقب الجمجمة وإلى 

ما هنالك...
ما  خالل  حدثت  التي  التطورات  أما 
ليتجاوز الخمسة عقود األخيرة فإنها قد 
فاقت مجموع ما توّصل إليه العلم خالل 
آلف السنين التي سبقت! وإذ أستعرُض 
ما مررُت به شخصيّاً خالل حياتي، ومن 
خالل األوضاع الصحيّة التي مررُت بها، 
والتي استلزمت إجراءات طبّية،  أستنتُج 
أنّي لو كنُت قد ُولدُت في زمن سبق تاريخ 
قد  لما كنت  فقط،  بأربعين عاماً  ولدتي 

عّمرُت إلى ما إلُت إليه اليوم!
بعٌض مما توّصل إليه الطب هو أنه بات 
بمقدورنا معرفة جنس المولود قبل ولدته، 
الحمض  التأكيد بواسطة  أيضاً  وبإمكاننا 

النووي على أن الولد إبن أبيه، وبإمكان 
خارج  أبوين  من  طفاًل  يُولَِد  أن  الطب 
ابتكارات  من  هنالك  ما  وإلى  أمه  رحم 

طبيّة وعلمية!
الدين بين الماضي والحاضر

• ما هو الدين؟
الدين هو اإليمان بخالق أعظم خلق الدنيا 
وما عليها. وأما اتباع التعاليم التي رافقته 

ما هو إّل استكمال للعبادة!
• هل غّطت األديان مجمل أوضاع الحياة؟
قد يكون ذلك وقد ل يكون، وهللا أعلم! في 
معظم األوضاع، نجد أن الكثير من علماء 
كل  بخصوص  آراء  يصدرون  األديان 
مستجدات الطبابة وينهون عن بعضها وقد 
يقبلون البعض اآلخر! هل يعني رفُضهم 
ان رأيهم يأتي من عند ربهم وقد أوكلهم 
بذلك؟ ليس لدي الجواب الشافي وما عند 

الخالق ليس عند عبيده!
خالصة:

ل يوجد لدي الكفاءة الالزمة للحكم بموضوع 
إيجار األرحام ودحضه أو الموافقة عليه. 
إّل أنه مّما ل شّك فيه، أنه لو أراد هللا منعه 
لَما جعل حدوثه ممكناً! وإذا كان الرضوخ 
إلى الحال التي خلَقنا ربّنا عليها ما يجب 
اتباعه، فهل يعني ذلك أن الذي فيه علّة 
يجب أن يستسلَم لها ول يحاول شفاءها؟ 

وعلى سبيل المثال:
• من تلَفْت كليتاه أعليه ان ينتظر مماته 

ول يلجأ الى استبدال كليته؟
• من ضعَف قلبه أيجب ان ل يخضع إلى 
استبدال  إلى  يلجأ  أو  مفتوح  قلب  عملية 

قلبه بقلب سليم؟
• عند انتشار جائحة أو وباء ما بين البشر، 
أمن الواجب عدم التلقيح وانتظار ما سيحدث 

دون أدنى وقاية؟

في  مستوى  أدنى  الدولر  بلغ    
انحسر  إذ  األربعاء،  يوم  أسبوعين 
فيما  اآلمنة،  األصول  على  الطلب 
يتطلع المستثمرون إلى تعاف متوقع 
من جائحة كوفيد 19 هذا العام مدفوعا 

بتحفيز مالي ونقدي كبير.
واستقرت بيتكوين عند نحو 46 ألفا 
و500 دولر بعد أن بلغت مستوى 
و216  ألفا   48 عند  جديدا  مرتفعا 
دولرا أثناء الليل بعد أن كشفت تسال 
عن استثمار بقيمة 1.5 مليار دولر 

في العملة المشفرة الرائدة.
المنافسة  الفتراضية  العملة  وبلغت 

تتحرك  ما  عادة  التي  اإليثريوم، 
بالتزامن مع بتكوين، مستوى قياسيا 
عند 1826 دولرا اليوم قبل أن تتداول 
مرتفعة 1.1 بالمئة إلى 1791 دولرا.

ونزل الدولر الذي عادة ما يُنظر إليه 
كمالذ آمن مقابل العمالت المناظرة 
الرئيسية، إذ تلقى اإلقبال على المخاطرة 
الدعم من تفاؤل حيال دعم مالي ونقدي 
واللقاحات  للشركات  قوية  وأرباح 

المضادة لفيروس كورونا.
المستوى  إلى  الدولر  ونزل مؤشر 
للمرة  اليوم   90.378 المنخفض 
أحدث  في  وبلغ  الشهر  هذا  األولى 

تداولت 90.398 وبصدد تكبد خسائر 
للجلسة الثالثة.

واستقر الدولر تقريبا عند 104.58 
ين بعد أن نزل إلى المستوى المنخفض 
البالغ 104.5 للمرة األولى هذا الشهر 

في الجلسة السابقة.
وارتفع اليورو إلى 1.2126 دولر 
معززا مكاسبه لليوم الثالث. وعاود 
الجنيه اإلسترليني بلوغ أعلى مستوى 
في ثالثة أعوام عند1.3827 دولر 
قبل أن يتداول مرتفعا 0.1 بالمئة عند 

1.3818 دولر.

لوحة “العشاء األخير”    خرجت 
تُعتَبر إحدى  التي  دافنشي  لليوناردو 
العالم،  الجدارية في  اللوحات  أشهر 
بسبب  عليها  المفروض  الحجر  من 

جائحة “كوفيد19-”.
مدينة  في  الذي يضمها  الدير  وعاد 
ميالنو هذا األسبوع يجتذب عشاق الفن 
من عاصمة إقليم لومبارديا والمناطق 
المحيطة بها، لكّن الوقت لم يحن بعد 
لفتح الباب أمام حشود السياح المألوفة.
فابري )37 عاماً(  أليساندرا  وقالت 
التي تعمل في قطاع اإلعالن الرقمي: 
“بالنسبة لي، إنها بمثابة ولدة جديدة، 
كأنني أعيش مرة أخرى، إنها فرصة 
للهروب بعد هذا الوباء الرهيب، للسمو 
الروحي، ولتحريك المشاعر مجدداً”، 

وفقاً لوكالة “فرانس برس”.
في  هي  ميالنو  في  المقيمة  فابري 
األصل من أوربينو، في وسط إيطاليا، 
وهي مسقط الرّسام رافاييل و”كانت 
ذات يوم عاصمة النهضة اإليطالية، 
دافنشي صالت  بليوناردو  وربطتها 

وثيقة جداً”، على ما تشرح.
تتناوب مجموعات صغيرة ل تتعدى 
12 شخصاً بصمت كل 15 دقيقة أمام 
اللوحة الجدارية التي رسمها عبقري 
ماريا  دير سانتا  في  النهضة  عصر 
ديلي جراتسيي، بعد الفحص اإللزامي 

لدرجة الحرارة عند المدخل.

وهذه التحفة الفنية التي تمثل العشاء 
األخير للمسيح مع رسله الـ12 عشر، 
وفيه أبلغهم أن أحدهم سيخونه، رسمها 
1494 و1498  بين عامي  دافنشي 

على جدار قاعة طعام الدير.
أما آنا أوغانيسيان )50 عاماً( وهي 
عازفة بيانو فرنسية تعيش في ميالنو، 
فقالت إن اللوحة “أجمل عمل فني” 
بأنها  إياها  رأته في حياتها، واصفًة 
“مزيج ساحر من الفن والروحانية”.

حضرت آنا مع ابنتها آن شارلوت إلى 
الدير من دون سابق تخطيط للحصول 
على تذكرة في اللحظة األخيرة، وهو 
ما لم يكن ممكناً قبل الجائحة، إذ كان 
وقت النتظار لمشاهدة “العشاء األخير” 

يصل إلى 3 أشهر.
وكان المتحف الذي أعيد فتح أبوابه 
اإلغالق خالل  إلى  الثالثاء اضطر 
الحجر األول في نهاية فبراير/شباط، 
وأعيد فتحه في 10 يونيو/حزيران قبل 
إقفاله مجدداً في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.
خفض  إلى  المتكرر  اإلقفال  وأدى 
تبلغ نحو  التي كانت  كبير إليراداته 
1.2 مليون يورو سنوياً، إذ انخفضت 

بنسبة ٪80 عام 2020.
وشهد المتحف رقماً قياسياً في الزيارات 
عام 2019، وحضر أكثر من 445 
ألف زائر لالحتفال بالذكرى الخمسمئة 

لوفاة ليوناردو دافنشي.

المكسيكية، األربعاء،    أعلنت الحكومة 
لقاحي  الطارئ  لالستخدام  رّخصت  أنّها 
لصينيين  ا فاك”  و”كورونا نسينو”  “كا

المضاّدين لفيروس كورونا.
في  المسؤول  لوبيز-جاتيل،  هوغو  وقال 
الحكومة عن مكافحة جائحة “كوفيد19-” 
لترخيص  ا “ ّن  إ صحفي  مؤتمر  خالل 
الطارئ أعطي لكال اللقاحين”، وفقاً لوكالة 

“فرانس برس”.
وأضاف أّن جرعات لقاح “كورونافاك” الذي 
تنتجه شركة “سينوفاك” الصينية “ستصل 
جاهزة  قوارير  في  معبّأة”  المكسيك  إلى 
“كانسينو”  لقاح  أّن  حين  في  لالستخدام، 

الذي تنتجه شركة “كانسينو بيولوجيكس” 
سيصل “بالُجملة” في ُشحنات ستُنقل إلى 
ولية كيريتارو )وسط( حيث ستعبّأ الجرعات 

في القوارير المخّصصة لها.
سبق  للّقاحين،  ا ين  هذ لى  إ فة  وباإلضا
للمكسيك وأن منحت تراخيص مشابهة لثالثة 
لقاحات أخرى، هي لقاح “فايزر-بيونتيك” 
األميركي-األلماني، ولقاح “أسترازينيكا” 
البريطاني ولقاح “سبوتنيك في” الروسي.
وسجلت المكسيك البالغ عدد سّكانها 126 
مليون نسمة حتى األربعاء حوالي 1.958.000 
إصابة بـ”كوفيد19-” من بينها نحو 170 

ألف وفاة، وفقاً للبيانات الرسمية.

.. األوطان  لى  انِت 
. محتلة. نت  كا لو  حتى 

.. والدفء  الشمس  لى  انِت 
. . مختبئة نت  كا لو  حتى 

حتى  لنور  ا لى  انِت 
الظالم اعيش  كنت  لو 

السراب  طريق  في  المل  انِت 

فى  الحب  انت 
لٌكره  ا ينة  مد

لو  حتى  لعبير  ا و
لورد ا اختنق 

األمان  لى  انِت 
.. مأل  لو  حتى 
. لخوف. ا قلبى 

حتى  احبك  سأظل 
عنى رحيلك  بعد 

بعدك  حياة  ل 
عبير ول  رونق  ل 

نه  ظمآ سأظل  بعدك 
رتويت ا مهما 
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الماااااان  .. وافقد 
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    شكل نجاح وصول مسبار األمل إلى 
مداره حول كوكب المريخ، عالمة فارقة في 
مسيرة اإلنجازات الحضارية التي حققتها 

دولة اإلمارات.
كما شكل إضافة نوعية تؤكد سبق الريادة 
العلمية للعرب والمسلمين في مجالت 
والطب،  والرياضيات،  الفلك،  علوم 
والهندسة، والمالحة، والكيمياء وغيرها.
ودخلت دولة اإلمارات العربية المتحدة 
بشكل رسمي السباق العالمي لستكشاف 
الفضاء الخارجي، عبر مرسوم الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 
وبدء  للفضاء،  اإلمارات  بإنشاء وكالة 
العمل على مشروع إرسال أول مسبار 
المريخ،  كوكب  إلى  وإسالمي  عربي 
أطلق عليه اسم “مسبار األمل” لتكون 
اإلمارات واحدة من بين عدة دول تطمح 

لستكشاف هذا الكوكب.
وينسب هذا اإلنجاز القومي الكبير إلى 
األمة العربية واإلسالمية قاطبة، لإلنجاز 

العلمي الفضائي الكبير الذي تمكنت دولة 
للمريخ  في غزوها  تحقيقه  من  اإلمارات 
مكانة  مستحضرة  األمل،  مسبار  برحلة 
وأهمية هذا التراث العلمي العربي الكبير، 
وليس هذا فحسب بل ومسجلة مكانها العالمي 
المتقدم جدا في هذا اإلنجاز كخامس دولة 
أنباء  لوكالة  وفقا  العالمي،  المستوى  على 

اإلمارات “وام”.
بنجاح لستكشاف  المسبار  إطالق  ويأتي 
كوكب المريخ ثمرة لما حققته اإلمارات في 
مجال دعم وتطوير قطاع التعليم والبحث 
وفرت  اإلمارات، حيث  دولة  في  العلمي 
القيادة الرشيدة مختلف األدوات واإلمكانات 
لتأسيس أجيال مؤثرة في مجتمعها، ومساهمة 

في جهود البحث العلمي العالمية.
وتقف صالة ابن الهيثم للعلوم والتكنولوجيا، في 
متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية، المنضوي 
تحت مظلة هيئة الشارقة للمتاحف، شاهدة 
على إنجازات العلماء المسلمين وحضورهم 
الفاعل في تاريخ الحضارة اإلنسانية، والتي 
انضم إليها حديثا مسبار األمل، حيث أكدت 
أنه يشكل عالمة فارقة في مسيرة اإلنجازات 
الحضارية لإلمارات والعرب والمسلمين.

وتروي العديد من النماذج والمجسمات، التي 
أبرز الكتشافات  الصالة حكايات  تضمها 
البشرية، حيث كان للعرب والمسلمين ميزة 

السبق والتفوق إذ قدموا للبشرية نظريات 
واختراعات في مختلف العلوم.

وتأتي أهمية الصالة من واقع كونها منصة 

بالدور  المتحف  ومرتادي  الزوار  تعرف 
المحوري الذي لعبه العلماء العرب والمسلمين 
في رفد التاريخ البشري، والتأسيس لتطور 
تحتوي  حيث  المختلفة،  العلوم  مجالت 
على عدد كبير من المجسمات والنظريات.

وتترجم محتويات الصالة ونماذج اختراعات 
لعلماء مسلمين، مسيرة تطور علوم الفلك 
اإلسالمي، الذي ازدهر ما بين القرنين الثاني 
والثامن الهجريين )الثامن والرابـع عشـر 
المسلمين  العلماء  برع  الميالديين(، حيث 
في منطقة الشــرق األوســط وشمال أفريقيا 
ووضعوا  الفلك،  مجــال  فـي  واألندلس 
بصمــة  تــرك  الذي  العلــم  لهذا  أساسا 
دائمــة علــى اللغــة العلميــة، التي ما تزال 

تستخدم مفردات أصلها عربي.
وتستعرض الصالة عدداً من المجسمات التي 
تعتبر نماذج طبق األصل عن اختراعات 
الذين  العلماء  أولئك  معرفة  سـعة  تكشف 
ووفروا  الحديـث،  الطـب  أسس  وضعوا 
خالل  من  كبيرة  خدمة  جمعاء  للبشرية 
شروحهم الشاملة، ونظرياتهم العلمية حول 
اآللية التي يعمل بها جسم اإلنسان، كما تمكنوا 
من تقديم وصف دقيق لوظائف األعضاء 
كالدورة الدموية باإلضافة إلى التقدم الذي 
والصيدلة،  الجراحة،  مجالت  في  حققوه 
والعظام، والعيون، والرعاية الجتماعية.
الرياضيات  أقدم علوم  أحد  الصالة  وتقدم 
نقله علماء  الذي  الهندسة،  متمثاًل في علم 
الرياضيات المسلمين عن اليونانيين والهنود، 
وأنظمة  جديدة  نظريات  فيه  واسـتحدثوا 

حسابية مهمـة تستخدم حتى اليوم.
وقد أدى هذا العمل دوراً بالغ األهمية فـي 
تطـور علـوم الفلـك، وفـن رسم الخرائط، 
والفنون، كما وظف  والعمـارة، والهندسة 
العلماء المسلمون من خالل الهندسة المبتكرة، 
المعرفة المدفوعة بوازع ديني، لوضع حلول 
علمية تساهم في توفير حياة طبيعية لإلنسان، 
فتمكنوا من صناعة أجهزة الري، والطهي، 
واألقفال المتطورة بشفرات تصل إلى 12 
رقماً، فضاًل عن النوافير التي صممها العلماء 

عطفاً على فهم علم السوائل المتحركة.
وفي علم المالحة، تستعرض الصالة نماذج 
تكشف تفوق العلماء المسلمين وقدرتهم في 
تحديد مساراتهم من خالل النجوم، فقدموا 
للبشرية اختراعات وأدوات تتيح لهم اإلبحار 
فـي عـرض المحيطـات الهائجـة، ومـن ثـم 

استفاد  وقد  إلـى سـواحله،  بأمـان  العـودة 
هذا  في  المسلمين  براعة  األوروبيون من 
اشرعة  تركيب  في  قلدوهم  حيث  المجال 

حركة  في  كبير  أثر  له  كان  مما  لسفنهم 
البحرية. التجارة 

علوم  أثروا  الذين  المسلمين  العلماء  ومن 
الحسن  ابن  علي  أبو  الحسن  يبرز  الطب 
ابن الهيثم كواحد من أبرز العلماء في علم 
رياضيات  عالم  كان  حيث  البصريات، 
وفلك وفيزياء وكيمياء، وأسس كتابـه فـي 
البصريات “المناظـر” لدراسة علم الضوء، 
والنعكاس  الضوء،  طبيعــة  في  وبحث 
والنكسار، ووصف فيزيولوجيا اإلبصار 
وآليته، وبنية العين وتشـريحها، كمـا درس 
العدسـات بتجريب المرايـا المختلفـة، واستخدم 
الظواهــر  لدراســة  بكثافة  الرياضيـات 
العين  شـّرح  من  أول  وهــو  الضوئيــة، 
أعضائها،  وظائف  وبيّن  كاماًل  تـشريحاً 
لتأثيرات  ا درس  من  أول  كذلك  وهــو 
والعوامل النفسية لإلبصار، كما أورد كتابه 
“المناظر” معادلة من الدرجة الرابعة حول 
انعكاس الضوء على المرايا الكروية، وما 

تزال تعرف باسم مسألة ابن الهيثم.
الطب  بتطور  اإلسالمي  العالم  واشتهر 
في  انتشرت  حيث  الصحية،  ية  والرعا
ربوعه المستشفيات المتطورة، ومن بينها 
مستشفى قالوون في القاهرة، الذي يعتبر 
العالم  في  المستشفيات  وأهم  أشهر  من 
نور  مستشفى  إلى  باإلضافة  اإلسالمي، 
الدين، في دمشق الذي بناه الملك العادل نور 
الدين محمود الزنكي عام 549هـ 1154م، 
واشترط في وقفـه أن يكون مخصصاً للفقراء 
والمساكين، وتحول لحقاً ليصبح أحد أشهر 
المشافي ومدارس الطب والصيدلة في البالد 
إليه  يفدون  األطـباء  كان  وقـد  اإلسالمية، 
األطباء،  كبار  فيه  وتعلم  العالم،  كل  مـن 

مثل ابن سينا والزهراوي.
المعارف  اإلسالمية  الحضارة  واعتبرت 
والتطور،  لتقدم  ا أساسيات  من  لتعلم  وا
فحرصت على الهتمام بإنشاء الجامعات 
العلوم  دراسة  فرصة  للطالب  تقدم  التي 
مختلف  في  األخرى  والعلوم  اإلسالمية 
المجالت، وتقدم الصالة مجسماً للمدرسة 
سنة  بنيت  التي  بغداد،  في  المستنصرية 
625هــ/ 1227م، وهي من أقدم الجامعات 
اإلسالمية في العراق وقد نجت هذه المدرسة 
من التدمير المغولي عام 655 هــ/ 1258م 
الثقافة  متحف  من  جزءاً  فتعد  اليوم،  أما 

والفن اإلسالمي.
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علماء العصر العباسي يف الفلك
 اشهر علماء الفلك في العصر العباسي
لقد برع علماء المسلمين في كل فرع من 
في  مساهماتهم  العلمية،  المعرفة  فروع 
علم الفلك مثيرة لإلعجاب بشكل خاص، 
على الرغم من وجود ما يقدر بـ 10000 
فلكية إسالمية و ما يقرب من  مخطوطة 
في  محفوظة  إسالمية  فلكية  أداة   1000
تمت  إذا  وحتى   ، المتاحف  و  المكتبات 
الصورة  فإن   ، صحيح  بشكل  فهرستها 
التي يمكننا من خاللها إعادة بناء علم الفلك 
العباسي  العصر  في  ، خاصة  اإلسالمي 
المخطوطات  معظم  تعود  قائمة،  ستظل 
واألدوات المتاحة إلى الفترة الالحقة من 
علم الفلك اإلسالمي ، أي من القرن الخامس 
عشر إلى القرن التاسع عشر ، وعلى الرغم 
من أن بعضها مبني على أعمال سابقة أو 
على غرارها ،أنواع العلوم واعالمها في 
العصر العباسي، فإن العديد من األعمال 
المبكرة موجودة في نسخ فريدة وأعمال 
وضع  دون  الضياع  وشك  على  أخرى 

عالمة ،و نذكر من اهم العلماء:
البيروني

البيروني ، كميل أبو الريحان محمد بن أحمد 
البيروني ، )من مواليد 4 سبتمبر 973 م ، 
خوارزم ، خراسان ]اآلن في أوزبكستان[ – 
توفي حوالي 1052، من شخصيات علمية 

من العصر العباسي 
، عالم  ، عالم رياضيات  فلك مسلم  عالم 
اإلثنوغرافيا و األنثروبولوجيا و المؤرخ 

و الجغرافي.
عاش البيروني في فترة اضطراب سياسي 

غير معتاد في شرق العالم اإلسالمي.
خدم أكثر من ستة أمراء مختلفين ، جميعهم 
معروفون بأنشطتهم القتالية وعدد كبير منهم 

لقي غاياتهم في الوفيات العنيفة.
ومع ذلك ، فقد نجح في أن يصبح الموسيقي 

األكثر أصالة في العالم اإلسالمي.
بعد الفترة التي سافر فيها البيروني أو هرب 
بدًل من الحروب ، تناقص البحث المستمر 
عن الرعاة – الحقل الكامل للسامانيين في 

عهد محمود بن سبكتكين.
تولى محمود غزني عاصمة له في 998 
وابن  البيروني  من  بانضمام كل  وطالب 

سينا   إلى بالطه.
تمكن ابن سينا   من الهرب ، لكن البيروني 
نهاية  لم يستطع ، وعمل في غزنة حتى 
حياته عندما لم يرافق محمود في حمالته 

في شمال الهند.
على الرغم من أن البيروني ربما كان ضيًفا 
غير راغب في محارب ل يرحم ، إل أنه 
ل يزال يستخدم المناسبة لكتابة مالحظات 
حادة عن الهند من شأنها أن تكسبه شهرة 
كإثنوغرافي وعالم أنثروبولوجيا ومؤرخ 

بليغ للعلوم الهندية.
ناصر الدين الطوسي

من علماء العصر العباسي، على الرغم من 
أنه معروف باسم ناصر الدين الطوسي ، 
إل أن اسمه الحقيقي هو محمد بن محمد 
ُعرف  الحقيقة  في  الطوسي.  لحسن  ا بن 
في  المختلفة  األسماء  من  بعدد  الطوسي 
حياته مثل محقق الطوسي وخواجة الطوسي 

وخواجة ناصر.
ولد الطوسي في طوس ، الواقعة بالقرب 
من مشيد في شمال شرق إيران ، في أعالي 

وادي نهر الكشاف.
ولد في بداية القرن الذي شهد غزوات في 
جميع أنحاء العالم اإلسالمي من المناطق 
القريبة من الصين في الشرق إلى أوروبا 

في الغرب.
كان اإلمام الثاني عشر هو الطائفة الرئيسية 
للمسلمين الشيعة والمدرسة التي تلقى فيها 
الطوسي تعليًما كانت في األساس مؤسسة 

دينية.
ومع ذلك ، أثناء دراسته في طوس ، كان 
الطوسي يدرس مواضيع أخرى من قبل 
على  مهم  تأثير  لها  سيكون  التي  و عمه 

تطوره الفكري.
تضمنت هذه الموضوعات المنطق والفيزياء 
مع  أيًضا  يدرس  كان  بينما  تافيزيقا  والمي
مدرسين آخرين لتعلم الرياضيات ، وخاصة 

الجبر والهندسة.
عبد الرحمن الصوفي )العزوفي(

كان عبد الرحمن الصوفي ، المعروف في 
الغرب باسم أزوفي ، أحد أبرز علماء الفلك 

العملي في العصور الوسطى.
كان الصوفي أول عالم فلك يصف “ضبابية” 
السديم في أندروميدا في كتابه عن األبراج 

)أطلس السماء(.
أطلق على المجموعة الجنوبية من النجوم 
لقب “البقر األبيض” أو “الثور األبيض” 
في  تقارير من مالحين عرب  لقيها  ت بعد 

أرخبيل الماليو.
نحن نعرف اآلن هذه المجموعة من النجوم 
Mag- سحابة( Nubecula Major  باسم

ellanic الرئيسية(.
من  للسماء  مخططات  لصوفي  ا رسم 
مقاديرها.  على  بعناية  وحكم  مالحظاته 
كان كتابه “الكتاب المصور الثابت” تحفة 

من روائع علم الفلك النجمي.
ابو الوفا

األلقاب البديلة: أبو الوفا البوزجاني ، أبو 
الوفا ، محمد بن محمد بن يحيى بن إسماعيل 

بن العباس أبو الوفا البوزجاني.
أبو الوفا ، كما قال أبو الوفا بالكامل ، محمد 
بن محمد بن يحيى بن إسماعيل بن العباس 
أبو الوفا البوزجاني ، )مواليد 10 يونيو 
 997 توفي  إيران –   ، بوزجان   ،  940
أو يوليو 998 ، بغداد ، العراق( ، عالم 
الفلك والرياضيات المسلم البارز ، وقد قدم 
مساهمات مهمة في تطوير علم المثلثات.

عمل أبو وفاء في مرصد الخاص في بغداد 
بين  لتحديد ، من  قام بمالحظات  ، حيث 
عوامل فلكية أخرى ، ميل مسار الشمس 
، وطول الفصول ، وخط عرض المدينة.

كما عمل مع علماء الفلك في خورزم )اآلن 
في أوزبكستان( لتحديد الفرق في خط الطول 
بين الموقعين من خالل المراقبة المتزامنة 

لخسوف القمر.
لم يكتشف ، كما يُزعم أحيانًا ، عدم المساواة 
بعد  فيما  سميت  والتي  القمر  حركة  في 
، ولكن في عمله في علم  المساواة  بعدم 
الستة  المثلثية  الدوال  فلك استخدم جميع  ال

وجداولها المحسوبة.
بوزجاني

كان البوزجاني أحد علماء الفلك والرياضيات 
وقدم   ، الوسطى  العصور  في  ائدين  الر

مساهمات مهمة في علم الفلك الرصدي.
مهدت إنجازاته في علم المثلثات الطريق 

لحسابات فلكية أكثر دقة.
ولد بوزجانى فى بوزجان بمنطقة نيسابور.

أصبحت المدينة اآلن أرًضا مهجورة بالقرب 
من بلدة تربت جام الصغيرة ، والتي تقع 

اليوم في محافظة خراسان اإليرانية.
كان من عائلة متعلمة وراقية، ويقال إنه 
درس الحساب تحت إشراف أعمامه وأمه.
أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن يونس

اسم ابن يونس الكامل هو أبو الحسن علي بن 
عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدافي.
كما يشير السم ، كان جده األكبر يونس ، 

وجده أحمد ، ووالده عبد الرحمن.
كانت عائلة من العلماء ، والده عبد الرحمن 

مؤرخ معروف.
ل نعرف سوى القليل جًدا عن طفولة ابن 
الغزو  نشأ خالل  أنه  نعلم  لكننا   ، يونس 

العسكري لمصر
بالفاطميين  الصلة  وثيق  يونس  ابن  ن  كا

وكان عمله العلمي مدعوًما من خليفتين.
بدأ ابن يونس في إجراء مالحظات فلكية، 
على الرغم من عدم اليقين بشأن األدوات 
التي استخدمها ابن يونس ، ادعى الكتاب 
يونس على  قدم لبن  العزيز  أن  األوائل 

األقل بعض األدوات.
اهم الفلكيين في العصر العباسي

ابو القاسم المجريتي
المجريتي  أحمد  بن  مسلمه  القاسم  أبو   
، كيميائي ، عالم رياضيات  فلك  ، عالم 
أسبانيا  في  مسلم  وباحث   ، اقتصادي   ،

اإلسالمية.
 Planispherium ترجمة  في  شارك 
الحالية  الترجمات  وحسن   ، بطليموس  ل
لكتاب المجسطي ، وقدم وحسن الجداول 
المؤرخين  ، وساعد  للخوارزمي  لفلكية  ا
من خالل صنع جداول لتحويل التواريخ 
الفارسية إلى سنوات هجرية ، وقدم تقنيات 

المسح وتقنيات الثالوث.
كان من بين أوائل الكيميائيين الذين سجلوا 

استخدام وتجربة أكسيد الزئبق.
المسلمين اإلسبان في عهد  ألمع  كان من 

الحكم الثاني.
البتاني

األلقاب البديلة: أبو عبد هللا محمد بن جابر 
بن سنان البطاني السراني الشعبي ، البيجني 

، الباتيجني ، الباتينيوس.
كامل أبو عبد هللا محمد بن جابر بن سنان 
البطااني السراني ، )مواليد 858 ، في أو 
أورفا  من  بالقرب   ، حاران  من  القرب  ب
بالقرب من سامراء   ،  929 ، سوريا – 

، العراق(
عالم الفلك والرياضيات العربي الذي صقل 
القيم الحالية لطول السنة والفصول ، من 
، وميل  لالعتدال  السنوي  الستباق  أجل 

مسير الشمس.
لقد أظهر أن موضع ذروة الشمس ، أو أبعد 
نقطة عن األرض ، متغير وأن الكسوف 
المكتمل(  غير  ولكن  )المركزي  لحلقي  ا

للشمس ممكن.
الفلكية  بطليموس  حسابات  بتحسين  ام  ق
بعلم  الهندسية  الطرق  استبدال  من خالل 
لمثلثات. من 877 أجرى سنوات عديدة  ا
من المالحظات الدقيقة بشكل ملحوظ في 

الرقة في سوريا.

أدب وثقافة

بقلم:   سناء سراج

ســأظل احبــك

الدوالر عند أدنى مستوى في أسبوعين

رائعة دافنشي »العشاء األخير« 
تخرج من »حجر كورونا«

المكسيك ترخص لقاحين صينيين ضد كورونا

)مالحظة : أنصح األشخاص الذين لديهم قناعات مسبقة حول الموضوع أن يتوقفوا 
عن متابعة القراءة، ولهم الشكر سلفاً(



Le premier ministre de l’Inde Naren-
dra Modi assure que son pays «fera 
de son mieux» pour faciliter l’envoi 

au Canada de vaccins produits chez lui.
«J’ai été heureux de recevoir un appel de 
mon ami Justin Trudeau. Je lui ai assuré 
que l’Inde ferait de son mieux pour facili-
ter l’approvisionnement en vaccins contre 
la COVID achetés par le Canada», a indi-
qué M.Modi sur Twitter mercredi.
L’entretien entre les deux hommes n’était 
pas prévu à l’agenda du premier ministre 
Trudeau, mais Santé Canada planche 
actuellement sur l’homologation d’un 
vaccin qui doit nous arriver d’Inde, celui 
d’AstraZeneca et de l’Université britan-
nique Oxford.
Ottawa a commandé 20 millions de doses 
de ce vaccin.
Exportations indiennes bloquées
Véritable pharmacie mondiale, l’Inde pro-
duira un milliard de doses pour AstraZe-
neca. C’est le Serum Institute, le plus 
grand producteur mondial de vaccin, qui 
se charge de cette importante commande.
Or, l’Inde a accordé une autorisation 
d’urgence au vaccin britannique à condi-
tion que le Serum Institute n’exporte pas 
une seule dose à l’étranger avant que les 
Indiens les plus à risque n’aient été immu-
nisés, ce qui pourrait prendre plusieurs 
mois.
En conséquence, la députée de l’opposi-

tion Michelle Rempel Garner a demandé 
vendredi en comité parlementaire si le 
gouvernement avait contacté le premier 
ministre Modi pour négocier. Mais la 
ministre de l’Approvisionnement Anita 
Anand n’avait pas pu lui répondre.
Après avoir approvisionné les Indiens, le 
Serum Institute prévoit livrer sa produc-
tion en priorité au programme COVAX à 
compter de mars ou avril.
COVAX est une initiative mondiale menée 
par l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et deux groupes internationaux 
de défenses des vaccins. Elle soutient le 
développement, l’achat et la livraison de 

vaccins dans plus de 180 pays.
Son objectif  est de garantir que les doses 
soient réparties équitablement entre 
toutes les nations, riches et pauvres. Les 
pays les plus pauvres qui ne sont pas en 
mesure de négocier directement avec les 
pharmaceutiques dépendent entièrement 
de ce programme.
Le Canada est le seul pays du G7 à rece-
voir des doses par l’entremise de COVAX 
pour le moment. Ottawa prévoit recevoir 
un demi-million de doses via COVAX 
d’ici fin mars et près de deux millions d’ici 
fin juin, a indiqué la ministre Anand la 
semaine dernière.

L’opposition officielle à l’hôtel 
de ville de Montréal sou-

haite profiter du mois de l’His-
toire des Noirs pour reconnaître 
la métropole comme étant une 
ville de musique gospel.
Les chants gospels sont deve-
nus aux fils des décennies une 
musique engagée qui permet à 
la communauté noire de trans-
mettre des valeurs universelles 
comme l’amour, la solidarité et 
le partage.
«C’est un pas vers l’inclusion, 
c’est une musique de combat et 
ça aiderait à bâtir des ponts entre 
les communautés noires et la 
société en général», a mentionné 
le conseiller de la Ville du district 
de Saint-Michel pour Ensemble 
Montréal, Josué Corvil.
Ce dernier a participé à des mani-
festations l’été dernier liées au 
mouvement Black Lives Matter. 
C’est là que l’élu a été interpelé 
par des gens de la communauté 
qui réclament que la Ville recon-
naisse officiellement la musique 
gospel, au même titre que le jazz 
et le rock.
Alors que Montréal s’est enga-
gée à lutter contre le racisme et 
la discrimination systémique, M. 
Corvil souligne que la Ville se 
doit de reconnaître la contribu-
tion de toutes ses communautés.
«Si on reconnaît Montréal 

comme une ville de jazz, pour-
quoi on ne la reconnaîtrait pas 
ville gospel, s’interroge la fon-
datrice de Jireh Gospel Choir & 
Montréal Gospel Choir, Carol 
Bernard. On part du spirituel 
jusqu’au Hip Hop avec un mes-
sage d’espoir.»
En partageant son amour du 
gospel depuis plus de 20 ans, 
le groupe dirigé par Mme Ber-
nard, composé d’une quinzaine 
de Montréalais, s’est taillé une 
place de choix dans l’industrie 
de la musique au Canada et en 
Europe.
La chanteuse Carine au Micro 
croit elle aussi que la Ville de 
Montréal doit reconnaître la 
musique gospel. «C’est par le 
canal d’une chorale gospel dans 
l’ouest de l’Île que je me suis 
introduit dans la communauté», 
a mentionné l’artiste d’origine 
béninoise. La chanteuse qui fait 
maintenant carrière partout 
au Canada et en Europe s’est 
notamment remémoré ses per-
formances gospels dans des lieux 
de culte montréalais lors de son 
arrivée au Québec.
Ensemble Montréal déposera 
sa motion visant à reconnaître 
la métropole comme étant une 
ville de musique gospel lors du 
prochain conseil municipal le 22 
février.

Le gouvernement du 
Québec veut élargir l’accès 
au vote par correspon-

dance en vue du scrutin municipal 
du 7 novembre prochain, la pre-
mière élection d’envergure à se 
tenir cette période de pandémie de 
COVID-19 dans la province.
La ministre des Affaires munici-
pales et de l’Habitation, Andrée 
Laforest, a ainsi déposé le projet 

de loi 85 à l’Assemblée nationale 
mercredi.
Celui-ci autoriserait le Directeur 
général des élections du Québec 
(DGEQ) à modifier par règlement 
des règles électorales prévues par 
la Loi sur les élections et les réfé-
rendums dans les municipalités 
pour le prochain scrutin munici-
pal.
Le vote par correspondance pour-

rait ainsi être élargi aux résidants 
des résidences pour ainés, aux 
personnes incapables de se dépla-
cer pour des raisons de santé, aux 
proches aidants et aux individus 
en quarantaine sous recomman-
dation de la santé publique.
Plus de jours de vote pourraient 
aussi être prévus en amont de 
l’élection, le 7 novembre.
« Comme il s’agit d’un événement 
d’envergure nécessitant la réali-
sation de diverses procédures en 
amont de la période électorale, la 
ministre souhaite que les prési-
dents d’élection bénéficient d’une 
meilleure prévisibilité quant aux 
règles applicables », indique un 
communiqué diffusé mercredi.
Le DGEQ pourrait ainsi établir 
les conditions et les modalités du 
vote par correspondance, prévoir 
des jours de vote supplémen-
taires et définir les fonctions des 
membres du personnel électoral, 
y indique-t-on aussi.

De telles mesures exceptionnelles 
ont déjà été mises en place pour 
les élections partielles qui se sont 
tenues depuis le début de la pan-
démie en mars 2020 grâce à l’état 
d’urgence sanitaire toujours en 
vigueur dans la province.
Toutefois, les élections géné-
rales de novembre nécessitent 
beaucoup de préparation et il est 
impossible pour le gouvernement 
de savoir si l’état d’urgence sani-
taire sera toujours en place à cette 
date, d’où la nécessité de ce projet 
de loi, explique le cabinet de la 
ministre Laforest.
Ces pouvoirs exceptionnels 
seraient ponctuels, le temps que la 
crise soit résorbée.
Lors de la prochaine élection 
générale municipale, plus de 1 100 
municipalités devront tenir des 
élections de manière simultanée. 
En 2017, cet exercice a impliqué 
environ 12 000 candidats et 8 000 
élus.

La pondération des deux bulletins sco-
laires de l’année 2020-2021 sera révi-
sée, passant à 35% pour le premier et 

à 65% pour le second, annonce le ministre de 
l’Éducation Jean-François Roberge. 
La dernière étape compte habituellement 
pour 60% de la note finale. 
«Cela devrait permettre aux élèves qui 
auraient éprouvé des difficultés plus impor-

tantes durant les premiers mois de l’année 
scolaire d’augmenter leurs chances de réussir 
leur année scolaire et de poursuivre leur che-
minement vers le niveau supérieur», indique 
le ministre. 
Jean-François Roberge ajoute que les taux 
d’échecs sont relativement stables par rap-
port à l’année dernière, selon une analyse d’un 
échantillon de résultats du premier bulletin. 

Les partis d’opposition pressent le gouver-
nement Legault de clarifier les règles qu’il 
compte mettre en place pendant la semaine 

de relâche, des barrages routiers notamment, au 
moment où de plus en plus de cas de variants de la 
COVID-19 sont détectés dans la province.
Le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel 
Nadeau-Dubois, invite Québec à faire preuve 
«d’originalité» si le problème du manque de res-
sources policières se pose.
«Le statu quo est impossible. On ne peut pas vivre 
une semaine de relâche sans qu’il n’y ait aucun 
contrôle, aucun encadrement des déplacements 
interrégionaux et j’inclus là-dedans les déplace-
ments entre l’Ontario et les régions limitrophes au 
Québec», a-t-il affirmé.
La vice-première ministre et ministre de la Sécu-
rité publique, Geneviève Guilbeault, a répété en 
point de presse mercredi matin que tout est sur la 
table, mais qu’aucune décision n’a été prise pour le 
moment.
La semaine de relâche ne doit pas être synonyme 
de «semaine de relâchement», a-t-elle dit en ajou-
tant être inquiète de l’apparition de plus en plus de 
cas de variants de la COVID-19 dans la province.
«Oui, il faut tenir compte du nombre de policiers, 
mais les ressources ne seront jamais un enjeu, 
puis, je veux dire, si un jour on venait à manquer 
de policiers, il y a d’autres types de professionnels, 
d’autres types de services qui pourraient être solli-
cités», a fait valoir Geneviève Guilbault.
Mais pour le député de Matane-Matapédia, Pascal 

Bérubé, le gouvernement a perdu du temps dans ce 
dossier. Plusieurs citoyens réclament des barrages 
routiers au Bas-Saint-Laurent depuis l’annonce du 
changement de palier d’alerte de sa région.
«Je vous confirme que présentement sur le ter-
ritoire de ma circonscription, il y a de nombreux 
touristes hivernaux qui proviennent d’un peu 
partout au Québec, preuves à l’appui. Alors, ça, 
ça existe présentement. À partir du moment où le 
premier ministre a dit, ce n’est pas interdit, mais ce 
n’est pas recommandé, je veux dire, les gens font 
avec», a expliqué Pascal Bérubé.
La députée du Parti libéral du Québec Isabelle 
Melançon appelle quant à elle à plus de clarté de la 
part des autorités.
«Si ça prend des barrages, s’il faut éviter que les 
gens passent d’une région à l’autre, bien, qu’on le 
fasse, mais que ce soit clair, puis que ça ne soit pas 
dit: «bien, on recommande fortement»», a-t-elle 
martelé.

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousCe rapport positif  publié par une des 
plus grandes institutions bancaires 
anglaises s’ajoute à deux autres rap-

ports positifs sur l’économie égyptienne : Le 
premier vient de l’agence Standard & Poor’s 
sur l’économie de l’Égypte pour l’an 2021-
2022 qui annonce que le produit national brut 
(PNB) enregistrera une croissance de 2,7% 
par rapport à l’an dernier. 
Quant au second rapport positif  celui de la 
Banque mondiale sur la croissance du (PNB) 
de l’Égypte pour l’an 2019-2020 est de 3,6% 
juste après la Chine avec une croissance de 
3,8% pour devenir les 2 seuls pays au monde 
à enregistrer une croissance de leur (PNB) 
alors que le reste des pays n’ont enregistré 
aucune croissance et il y en a parmi eux qui 
ont accusé une baisse du (PNB) à cause de la 
crise (Corona) qui a causé des dommages à 
l’économie mondiale. 
En plus, l’Égypte a reçu durant l’an 2020 des 

investissements 
étrangers dont 
voici 3 des plus 
importants : Tout 
d’abord un inves-
tissement d’un montant de 2,659 milliards 
d’Euros dans la construction d’un monorail 
par la compagnie canadienne Bombardier 
entre la ville de Six Octobre et la Nouvelle 
Capitale Administrative.  Pour le second inves-
tissement il s’agit de la construction d’une 
ligne de train électrique à haute vitesse d’une 
longueur de 1 000 kilomètres par la compagnie 
allemande Siemens entre El-Sokhna et Marsa 
Matrouh au coût de 23 milliards de dollars, et 
quant au 3e on parle d’un investissement de 13 
millions de dollars pour la prospection de l’or 
en Égypte par des investisseurs canadiens et 
égyptiens.  Ces trois investissements ont été 
réalisés en association avec des investisseurs 
égyptiens. 

Standard Chartrered Bank : L’économie 
égyptienne parmi les 10 grandes économies 

du monde en 2030

Québec prépare les premières élections générales pandémiques

Montréal doit être reconnue comme une 
ville gospel, dit Ensemble Montréal

La pondération des bulletins revue

L’Inde approvisionnera le Canada en vaccin Semaine de relâche: le gouvernement Legault 
pressé de dévoiler son jeu
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Au-delà des nuages

Salah EL ACHKAR 

Une liberté guidée traverse ci-haut
Légère ou épaisse se dessine à l’eau
Pure avec forte humidité
Brusquement un dessin de bateau

Des nuages humides qui traversent
Par sa lourdeur nous envoie quelques averses
Résultat d’un accouplement de ces nuages
Forment un male et une femelle qui nous verse

De la pluie pure formant un Ph zéro
Le pur nuage qui devient de l’eau
Des fois des grêles et d’autres fois de la neige
La nature nous a toujours surprise on nous délivrant le plus beau

De sa production continuelle autour de la terre 
Des nuages guidant l’Homme dans l’atmosphère
Démontrer le fuseau à prendre pour éviter
Les dangers qui peuvent produire la force de l’air

Ce phénomène qui nous fait des surprises 
L’évaporation d’eau chaude qui devienne grise 
A la rencontre du l’air froid provoque la pluie
La nature nous donne des leçons provenant de la matière grise

L’animation des nuages en formant des dessins
Des poules, des coqs et des poussins
Des visages, des objets, des animaux et des fleurs
Cette nature nous démontre le début et la fin 

De notre existence dès le premier jour
De l’être humain, de la faune, la flore et l’amour
Ce nuage nous fait vivre des circonstances
Dans nos mémoires vivants et au-delà du parcourt

Les nuages font rêver les amoureux
Qui transmettent le message savoureux
Ces nuages portent nos souhaits
Gardons-nous ce rêve merveilleux
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  أعلن قصر باكنجهام أن األميرة يوجيني حفيدة الملكة 
هو أول  ذكراً  الثالثاء مولوداً  الثانية، وضعت  إليزابيث 

حفيد لألمير أندرو.
بيان أن يوجيني »وضعت مولوداً  القصر في  وأوضح 
في يوم 9 فبراير/ شباط 2021 الساعة 8,55  ذكراً 

صباحا )بالتوقيت المحلي وتوقيت جرينتش( في مستشفى 
بورتالند« بوسط لندن.

البيان إلى أن زوجها جاك بروكسبانك الذي  وأشار 
اقترنت به في أكتوبر/ تشرين األول 2018 في وندسور، 

كان حاضراً خالل الوالدة.

أندرو،  ابنتَي  واألميرة يوجيني )30 عاماً( هي إحدى 
الثانية، وسارة فيرجسون،  إليزابيث  للملكة  الثاني  النجل 

ووالداها متطلّقان.
الحادي  يُحدد اسمه األول بات  لم  الذي  الجديد  والمولود 

عشر في ترتيب خالفة الملكة، وهو تاسع أبناء أحفادها.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
9 فبراير هو يوم دخول العرب عصر الفضاء .

شكراً دولة اإلمارات 

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

 أخوان كبرى األسواق التجارية
 التي توفر لك كل ما يحتاجه البيت
 من المنتجات الغذائية اإليرانية

  والشرقية
15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 

إلعالناتكم يف الرسالة 
(450) 972-1414   (514) 961-0777
elressalanews@gmail.com    fzemokhol@gmail.com

www.el-ressala.com
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

 
 آخر عمود

فريــد زمكحـل

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

   والخورازميات و لوغاريتميات 
الكمبيوتر مرة أخرى والفيس بوك 
والتسلية المفيدة أو التسلية بهدف التسلية. 
هي فكرة تخطر أحيانا عند تصفحنا الفيس 
بوك. وهنا أؤكد وأقول أني في األيام 
العالم  المتبحرين بهذا  الحالية لست من 
المتفاعلين  أو  ولست من متابعي األخبار 
الواجب  أداء  معها.. ولألسف بعيدة عن 
مع األصدقاء عبر هذا المنبر.. أتمنى ان 
أكون نشيطة ومتابعة في المستقبل.. فأقدم 
اعتذاري أوال ومحبتي وأتابع نحو فكرة 

وجدتها عن الفيس بوك. 
ومثال أحيانا نكون نقرأ او نشاهد فيديو 
عن موضوع سياسي أو ثقافي أو إنساني 
معين ونرى أنفسنا نتابع سلسلة يستدرجنا 
)نعم أقول يستدرجنا الفيس بوك من خالل 
لوغاريتمياته( الى مواضيع اخرى يعتقد 
الفيس أنها ستكون من دائرة اهتماماتنا 
.. وربما ال تكون كذلك. وحذار ان دفعنا 
الفضول لرؤية الفيديو بناء على عنوان 
يبدو انه مهم او ذو محتوى جيد .. ألنه ربما 

هذا المحتوى سيأخذنا إلى مسار آخر.. 
ومثال نتابع فيديو عن موضوع اآلثار 
وتاريخ مصر ) واعترف باني أحبه 
جدا(، يقودنا إلى فيديو عن الفنانين 
العريقين مثل أم كلثوم ومنزلها األثري في 
مصر .. وفجأة نرى لدينا سيل من األخبار 
الفنانين  لمواقع هزيلة عن إخبار زيجات 
والكثير من إخبار النميمة... وطبعا 
عناوين لهذه األخبار أحيانا تبدو مزيج 
المحتوى هزيل  الثقافة والفن ولكن  بين 
ويفتقر إلى المصداقية. وأظنها لعبة أتقنتها 
الكثير من المواقع من حيث العناوين 

االستدراجية. 
اليومية في  تقرأ عن بعض األوضاع  او 
سوريا، ويتبعه فيديو عن حال األطفال 
في سوريا ومن ثم مسابقات األغاني 

التلفزيونية  القنوات  تقوم بها بعض  التي 
العربية وفيها مشاركات ألطفال من 
سوريا.. وفجأة تصبح متابعا ألخبار 
الفنانين السوريين والنميمة.. مرة أخرى.. 
إليها معبد بعنوان ثقافي هنا  والطريق 

او هناك.. 
العرب  الفنانين  وطبعا مع االحترام لكل 
المصريين والسوريين الذي اغنوا 
المكتبات العربية بأعمال ترفع لها 
القبعات. حديثي هنا عن شريحة معينة 

من األخبار. 
ويأتي احد ليفسر لك أن هذا يحدث بسبب 
 .. نوعية اهتماماتك.. هذا صحيح نسبيا 
ولكن ..والحقيقة أنها ليست اهتماماتك 
وإنما لوغاريتميات الفيس بوك التي 
أصبحت تديرنا — »نحن على كيفو 
للفيس وتحت إدارته«. أنها مزيج بين 
الفيس بوك من جهة —  لوغاريتميات 
الى  التي تقود  الثقافية  البراقة  والعناوين 
محتوى ليس بالضرورة من مستوى 
عالي من الثقافة وأحيانا بعيد عن اهتمامنا 
القيمين عليه يعرفون هذه الحيلة  ولكن 

ويتبعونها من اجل التسويق والترويج. 
لنا نحن كبالغين هو أمر مقدور  بالنسبة 
الذين  السن  عليه ولكن ماذا عن صغار 
بدأوا يتعرفون على الكتابة والزالوا 
ضعفاء بمعرفة المحتوى.. إنها الفئة 

الصغيرة تحت العشر سنوات! 
المحتوى.  او  تتبع األطفال  ومن الصعب 
فيه  المحتوى  بالضرورة أن يكون  وليس 
إخالل باألخالق حتى يعتبر هابط. ونحن 
نعرف جميعا أن الكثير من األفكار تزرع 
برأس األطفال ممن هم اقل من عشر 

سنوات بسهولة لمجرد تكرارها! 
تتركوا عقولكم  اللوغاريتمات وال  تابعوا 
أنتم واهتماماتكم أو اهتمامات أوالدكم 

للفيس إلدارتهم »على كيفه«!

كيفــه« »عــلى 

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش
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ثقافة “الكيمو” من حوالى سنة    تواجدت 
900 بعد الميالد حتى 1470 بعد الميالد 
وسكنت الساحل الشمالى لبيرو الحديثة، 
وتركزت حول مستوطنتهم الرئيسية فى تشان 
تشان، وفى األسبوع الماضى، اكتشف عمال 
بوليفار، فى مدينة شيمبوت،  الغاز فى مدينة 
أنكاش بشمال بيرو ، مقبرة تعود  فى منطقة 
إلى عصر ما قبل اإلسبان مع ثالث سفن 

مزينة.
وأوضح خوان لوبيز مارشينا، رئيس مديرية 
الثقافة الالمركزية )DDC( فى تشيمبوتى، 
أنه تم العثور على أحدث بقايا هيكل عظمى، 

ancient- جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع
.origins

الجديدة  البقايا  الدكتور لوبيز أن هذه  ويقول 
تعود إلى ما قبل اإلسبان، وسيتم التنقيب عنها 
الدراسة  إلى متحف ماكس، من خالل  ونقلها 
المكتشفة حديثًا، ويأمل  الدقيقة ألجزاء الجسم 
الباحثون فى حساب جنس الشخص، وما 

يتكون منه نظامه الغذائى وما وظيفته.
اكتشاف مهم  إلى أن هذا  وأشار عالم اآلثار، 
للمنطقة  بشكل خاص ألن كل مقبرة جديدة 
التى  توضح “مدى ثراء الشعوب المختلفة 

تعود إلى آالف السنين”.

 Winterlude الثلج وينترلود   مهرجان 
في منطقة أوتاوي في نسخته الثالثة واألربعين 

هذه السنة.
وتحيي المنطقة الواقعة على ضفّتي نهر 
أوتاوي، في محيط العاصمة أوتاوا  هذا 
المهرجان منذ العام 1979، وتستقطب أنشطته 

الزّوار من مختلف أنحاء البالد.
السنة  افتراضيّا هذه  أنشطته  المهرجان   ويقدّم 
بسبب جائحة فيروس كورونا المستجدّ، و 
تستمّر فعاليّاته من  5 حتّى 21 فبراير الجاري، 
وتعّول صناعة السياحة عليه ألنّه يجتذب سنويّا 
ما يزيد على نصف مليون شخص إلى منطقة 

أوتاوي القريبة من مدينة أوتاوا عاصمة البالد.
التراث  ويدّر المهرجان الذي ترعاه وزارة 
الكنديّة عشرات الماليين من الدوالرات، وتعّج 
فنادق المنطقة والمطاعم ووسائل النقل بالزّوار 
للتسلية  الذين يقصدون منطقة أوتاوي طلبا 
التي  والراحة، وِلالستمتاع  بمختلف األنشطة 

يحفل بها.
النار  الجليد ومشاعل  التزحلق على  ومن بين األنشطة 
التي يشارك في نحتها عادة  الجليد  ومباريات منحوتات 
الحفالت  العالم، فضال عن  فنّانون من كندا ومن حول 

الغنائيّة التي يحييها فنّانون كنديّون.
لكّن جائحة فيروس كورونا تركت تداعياتها على 
افتراضيّا بصورة استثنائيّة كما  الذي يجري  المهرجان 
قالت كاترين كاالري نائبة رئيس التنمية في وجهة  أوتاوا 

السياحيّة.
تتأثّر صناعة السياحة في أوتاوا بأكملها ألّن  وسوف 
الثلج  الجميع يستفيدون من أحداث على غرار مهرجان 

كما قلت. 
التنمية في وجهة   نائبة رئيس  وتقول كاترين كاالري 
تفتقد صناعة السياحة كثيرا  السياحيّة: »سوف  أوتاوا 
الثلج ألنّها تأثّرت بحدّة بتداعيات الجائحة،  مهرجان 
التي اختارت  الكنديّة  التراث  ولكنّنا نحترم قرار وزارة 
تقديم المهرجان افتراضيّا«: وأّكدت كاالري على أهميّة 
إلى طبيعتها،  السياحة عندما تعود األمور  إعادة إطالق 

النسخة االفتراضيّة  وأعربت عن أملها في أن تساهم 
المجانيّة في اجتذاب السيّاح من كندا إلى منطقة العاصمة 

أوتاوا عندما تنتهي الجائحة.
بيلتييِه مدير جمعيّة أصحاب  الرأي ستيفان  و يشاطرها 

الفنادق في أوتاوا و منطقة أوتاويه.
تداعيات مهّمة  المهرجان االفتراضي سيترك  أّن  ويؤّكد 
على صناعة السياحة في المنطقة، ويشير إلى نسبة 

اإلشغال المتدنّية في الفنادق حاليّا بسبب الجائحة.
المهرجان يحظى بشعبيّة واسعة  أّن  إلى  بيلتييِه  ويشير 
المستويات  أنّه يُجري مشاورات مع مختلف  ويضيف 
السياحي،  القطاع  يتكبّدها  التي  الخسائر  الحكوميّة بشأن 

دون أن يحدّد قيمتها.
إّن  الثلج  المتحدّثة باسم مهرجان  إيزابيل جوتيه  وتقول 
تقديم بعض األنشطة  المساعي من أجل  بذلوا  المنّظمين 
حضوريّا، لكّن إجراءات الوقاية حالت دون ذلك، 

وباإلمكان متابعة المهرجان من المنزل بأمان كما قالت.
وأّكدت أّن المهرجان اتّخذ قرار تقديم األنشطة افتراضيّا 

حرصا منه على سالمة الكنديّين.
ويقدّم المهرجان على مدى 17 يوما مروحة واسعة من 

األنشطة، من بينها مسابقات ومقاطع فيديو وألعاب البحث 
عن الكنوز و تحدّيات تحضير الطعام وسواها.

وحذّر المنّظمون من صفحة مضلّلة على موقع فيسبوك 
الشبكة  الُمبحرين على  الثلج وتدعو  تحمل اسم مهرجان 
إلى تسجيل أسمائهم من أجل مشاهدة حفالت من 
المهرجان، وتدعوهم إلى إعطاء رقم بطاقة االئتمان 

الخاّصة بهم.
وتحدّث وزير التراث ستيفان غيلبو بالمناسبة عن 
الثلوج  أّن  المهرجان الذي تجري فعالياته مشيرا إلى 
المهّم أن يستمّر  البالد ومن  تغّطي مساحات واسعة من 
الكنديّون في مزاولة األنشطة في الهواء الطلق والتسلية 
السلطات  بإرشادات  والحفاظ على رشاقتهم مع االلتزام 

الصحيّة حرصا على سالمتهم.
وأّكد أّن 7 مدن كنديّة تشارك في مباراة نحت الجليد ومن 

الممكن التصويت عبر اإلنترنت.
وأّكد الوزير غيلبو أّن المهرجان مناسبة لالحتفال بتاريخ 
الكنديّين الناطقين بالفرنسيّة واالنجليزيّة وتاريخ السّكان 
األصليّين وتاريخ السود الذي تحييه كندا في شباط فبراير 

من كّل سنة.

  ربما شاهد البعض الفيلم الكرتوني »فروزن« حيث يتحول كل شيء 
الكرتوني أصبح واقعا  الفيلم  إلسا.. ربما هذا  إلى جليد، بما في ذلك قلعة 

في كندا.
ففي تلك الدولة القريبة من القطب الشمالي والمحيط المتجمد الشمالي، تم 
افتتاح فندق جليدي بالكامل، واستخدم في تشييده حوالي 40 ألف طن من 

الجليد.
ويضم الفندق الجليدي غرفا وبارا وصالة وحتى كنيسة زفاف لم يرغبون 
ثلجية  بيئة  باردة ولمن يرغبون في »الزواج« في  في قضاء عطلة 

بدرجات حرارة تصل إلى 5 درجات تحت الصفر.
ويتضمن الفندق 21 غرفة وجناحا، نحتت بداخلها أعمال فنية جليدية، كما 

يضم أحواض استحمام ساخنة وساونا تحت النجوم.
ويوجد هذا الفندق الجليدي، واسمه »أوتيل دو غالس« أو »فندق الجليد« 

في منتجع فالكارتيه في مقاطعة كيبيك، بكندا.
لقضاء عطلة »صقيعية« في هذا  الذهاب  أن  نعلم  أننا  الرغم من   وعلى 
الوقت من العام ليس متاحا للجميع بسبب تفشي وباء كوفيد19- في العالم 
يتضمنه من  بما  الفندق  إلقاء نظرة على هذا  بأس من  أجمع، ولكن ال 

منحوتات ولوحات فنية جليدية.
الجدران، وأسرة  نقوش معقدة على  للغاية، مع  الفندق رائعة  تبدو غرف 
ليست  بالتأكيد  الجليد وحتى مدفأة صغيرة، وهي  كبيرة مصنوعة من 

مصنوعة من الجليد.
التي  الكبيرة  الجليدية  التماثيل  أيضا  الفندق  البارزة في  المعالم  وتشمل 

أن يحتوي  التجول في ممراته، في حين  أثناء  العثور عليها  يمكن 
بدوره على طاوالت وأرائك مصنوعة  الجليد  المصنوع من  المطعم 
تقديم  ويتم  أريحية،  بكل  االسترخاء عليها  أيضا، ويمكن  الجليد  من 
الطعام فيه بينما يتم تقديم المشروبات في أكواب مصنوعة من الثلج 

بكل تأكيد.
الفندق وغرفه ليست للعرض فقط، فمن  وبالطبع فإن أجنحة 
ما ذكرت صحيفة ميرور  ليلة واحدة، بحسب  الحجز إلقامة  الممكن 

البريطانية.
ويحصل الضيوف على أكياس نوم في القطب الشمالي، وهو عبارة 
فالكارتيه«  إلى غرفة في »فندق  باإلضافة  الجليد،  عن سرير من 
أمتعتهم واالستحمام في  تخزين  للضيوف  يمكن  الليلة حيث  نفس  في 
الجليدي أن يستحم  الفندق  المقيم في  بالتأكيد لن يستطيع  إذ  الصباح، 

بالماء المثلج، إال للقادرين على ذلك.

الفندق من الصفر كل عام، بتصميم  الغريب في األمر أنه تتم إعادة بناء 
وديكور جديدين، حيث تبدأ علمية البناء في ديسمبر، وتستغرق 6 أسابيع، 

ويعمل في تشييده 50 شخصا، وباستخدام 40 ألف طن من الجليد والثلج.
ونظرا ألن الثلج هو المادة الرئيسية لبناء »فندق الجليد«، يجب أن تكون 
درجات الحرارة أقل من 5- درجة مئوية حتى يتم البناء، وتُستخدم مدافع 

الثلج في الموقع إلنشاء كمية هائلة من الجليد والثلوج الالزمة.
وإلنشاء المبنى نفسه، يتم نفث الثلج في القباب واألقبية، ثم يتم تثبيته في 
أكثر  الثلج  أن يصبح  بمجرد  بأشكال وقوالب خشبية.  أيام  لبضعة  مكانه 

صالبة ويتجمد، تتم إزالة األشكال والقوالب.
ويتم   - الجليد  أكوام من  بدون  فندقا جليديا  يكون  لن  لألثاث،  بالنسبة  أما 
استخدام كتل ضخمة منها إلنشاء الكراسي واألسرة وطاوالت النوم وحتى 

البار الموجود في الموقع.
للنظر  فنية الفتة  الجليد إلنشاء منحوتات وأعمدة وأعمال  كما يستخدم 

يمكن العثور عليها بعيدا وسط جميع غرف وممرات الفندق.
العام  كندا في  فندق جليدي ألول مرة في  أول  افتتاح  تم  أنه  إلى  يشار 
الثلج« »آيس هوتيل« في  بالفعل من »فندق  2001، وكان مستوحى 
السويد، الذي شيّد عام 1996 أيضا بالكامل من الجليد والثلج مع أكوام من 

األعمال الفنية واإلقامات المتاحة طوال الليل.
مليوني  أكثر من  الكندي  الجليد  فندق  استقبل  العام األول إلطالقه،  منذ 

زائر، حيث اختار ما يقرب من 70 ألف ضيف اإلقامة لليلة واحدة.
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أحدث صرعات الراحة.. فندق ساحر شيد 
بالكامل من الثلج

ــع ــيـ ــمـ ــَجـ ــدة فــــــــوَق الـ ــ ــي ــ ــص ــ ــق ــ ل ــى ا ــ ــق ــ ــب ــ وت

ــي فــــي الـــســـهـــِل الــَيــنــيــع ــانـ ــعـ ــمـ ــو الـ ــ ــل ــ وح

ــا الــَصــقــيــع ــ ــاه ــ ــَي ــ ــر أع ــاعـ ــشـ مــــع ثــــــورة مـ

ــع ــيـ ــَربـ ــِس الـ ــمـ ــشـ ــك لـ ــِنـ ــضـ ــي حـ ــ اشـــتـــاقـــت ف

لـــــــَجـــــــأت إلــــــيــــــه لــــــجــــــوء الـــــَوجـــــيـــــع

ــع ــيـ ــَوسـ ــه الـ ــ ــوق ــ ــب وش ــحـ ــُمـ ــه الـ ــونـ ــنـ ــي جـ ــ ف

َتـــضـــيـــع كــــــــــادت  ــر  ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ مـ وذروة 

ــع ــيـ ــَرضـ ــِل الـ ــفـ ــطـ ــالـ ــْك كـ ــ ــدِيـ ــ ــَثـ ــ ِبـ َحــــلَــــَمــــْت 

حـــــامـــــل جــــــــــراح الـــــُســـــهـــــد الــــَدمــــيــــع

ِبــــــبــــــراءة مـــامـــحـــه وُحــــســــْنــــه الـــَبـــديـــع

ــع ــ ــَوديـ ــ وحــــــــــواره لـــظـــنـــوِنـــك بـــلـــطـــِف الـ

ــه الــــَرفــــيــــع ــ ــرفـ ــ ــحـ ــ َيــــنــــســــج عــــتــــابــــه ِبـ

ــره الـــُمـــطـــيـــع ــ ــبـ ــ ــارة وصـ ــ ــبـ ــ ــِعـ ــ ِبـــــصـــــدِق الـ

ــع ــيـ ــطـ ــَقـ ــوُد الــــمــــعــــانــــي راعـــــــــي لـ ــ ــ ــقـ ــ ــ َيـ

ــع ــ ــَذري ــ ل ا ــه  ــلُـ ــشـ َفـ  ... ــْك  ــِقـ ــشـ عـ ــي  ــ ف ــاره  ــ ــ ك

ــع ــ ــي ــ ــَوج ــ فـــشـــلـــه فـــــي عــــــــاج  قـــلـــبـــي ال

ــا الـــَصـــقـــيـــع ــ ــاه ــ ــي ــ ــر أع ــي ِبـــمـــشـــاعـ ــيـ ــحـ ــَتـ لـ

ــع ــ ــي ــ ــَرب ــ ل ــي لــــــــدفء ا ـــنـ ـــض تــــتــــوق فـــــي ح

ــع ــيـ ــمـ ــَجـ ــت قـــصـــيـــدتـــي فــــــــوَق الـ ــ ــلَـ ــ ــَعـ ــ َجـ

ــع ــي ــن ــَم ــٍل ال ــهـ ــسـ ــي الـ ــ ــانـــي ف ــعـ وصــــــدق الـــمـ

الملكة إليزابيث تستقبل حفيدا 
جديدا.. األول ألندرو


