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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

دولة الظلم ساعة !!
لو كنُت مكان الرئيس عبد   - 
الفتاح السيسي رئيس جمهورية 
مصر العربية لما قمت بالتوقيع 
على »إتفاق المبادئ األثيوبي« 
القيم  معايير  كل  عن  الخارج 
ألعداء  الباب  وفتح  والمبادئ 
مصر للعبث في أمن مصر المائي 
القومي  الذي يشكل عصب األمن 

المصري العام لمصر وشعبها.
األساس  من  قبلت  كنت  وما   -
طاولة  إلى  الجلوس  فكرة 
المفاوضات للتفاوض على حق 
مصر المشروع في الحصول على 
حصتها الكاملة من مياه نهر النيل 
عنوان البقاء وسبيل الحياة الوحيد 

للشعب المصري!
- ولو كنت مكان الرئيس ما قمت 
برسم خط أحمر أو أي خط آخر 
بالقوة ال  أُخذ  من أي لون ألن ما 
للفعل  بالقوة وكان البد  يسترد إال 

أن يسبق القول ال العكس!
- ولكنت تعاملت مع هذا الملف 
يفرض  احترافية  أكثر  بأسلوب 
مصر  لمكانة  العالم  احترام 
القادرة على  وتاريخها وقدراتها 
المنطقة والعالم  زعزعة استقرار 
بيعداً عن كل أشكال المشاعر ولغة 
العواطف التي أكل الدهر عليها 

وشرب منذ زمن بيعد!
- ولو كنت مكان الرئيس ما قمت 
بتجميد الدور السياسي ألحزاب 

المعارضة المصرية، وما قمت 
المعارض  بإغالق وسائل اإلعالم 
للنظام الحاكم ويفيد حضورهما 
على  ويعينها  المصرية  الدولة 
اتخاذ القرار الصحيح أو بتصحيحه 
في الوقت الصحيح خاصة مع هذه 

الملفات الشائكة والمصيرية!
- وما كنت فكرت لوهلة بتسييس 
القضاء وتقييد القضاة بسياسة 
النظام الحاكم عن قيامه بإقرار 
والعدل،  العدالة  وتطبيق  الحق 
التعليم  بتدهور  سمحت  وما 
وأبناء  لبالدي  المستقبل  عماد 
بتسييس  سمحت  وما  بالدي، 
المشهد الرياضي إللهاء الرأي 
الداخلي وإفساده لهذا الحد  العام 
والسلم  األمن  يتهدد  بات  الذي 
الفساد  للتعتيم على  االجتماعي 
والمفسدين وتجاوزات الحكومة 
الوطن  حق  في  المقبولة  غير 
والمواطن وأدت وهو ما يحزنني 
إلى تراجع شعبية الرئيس إلى حٍد 

كبير بين جموع الشعب.
الرئيس  مكان  كنت  لو  نعم   -
قيام  أسباب  باسترجاع  لقمت 
يناير ال لمرة بل أللف  ثورة 25 
الظلم  بأن دولة  ليتذكر   ... مرة 
العدل إلى أن تقوم  ساعة ودولة 

الساعة!! 
وتحيا مصر ...
وللحديث بقية
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2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

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

بيع وشراء واستبدال
منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية

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

514.947.2555

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment

Industrial-Mining-Real state-
seniors home management

Please call  
514- 909 -3334

فرص استثمار صلبة 1٠٠٪ عائد على االستثمار
صناعة- تعدين - بناء وتعمير- منازل إقامة المسننين

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

الخارجية  وزير  قال  الجمعة،  جديد،  تصريح  في    
على  أبًدا  توافق  لن  إثيوبيا  إن  مكونن  دمقي  اإلثيوبي 
الحفاظ على  إلى  التي تسعى  العادلة«  الشروط »غير 

الهيمنة المائية لمصر والسودان، على حد تعبيره.
واعتبر مكونن أن المفاوضات حول سد النهضة فرصة 
لألطراف، إذا اتبعت مصر والسودان نهًجا بناء لتحقيق 
التي  الجارية  العملية  إطار  للجانبين في  نتيجة مربحة 

يقودها  االتحاد اإلفريقي.
وخالل كلمة له في مناقشة عبر اإلنترنت، نظمتها وزارة 
في  االثيوبية  البعثات  مع  بالتعاون  االثيوبية  الخارجية 
أوروبا، قال مكونن إن ممارسة ضغوط غير ضرورية 
على إثيوبيا من خالل التسييس المتعمد، وتدويل القضية، 
االستعمارية«  »الحقبة  بمعاهدة  تقبل  إثيوبيا  تجعل  لن 

بشأن نهر النيل، وفق ما أفاد مراسلنا.
والخميس كشفت مصادر مطلعة أن إثيوبيا شرعت في 
الملء  لعملية  تمهيدا  النهضة،  لسد  العليا  البوابات  فتح 
تلك  تأثير  أثار تساؤالت تطرح حول  الثانية، وهو ما 

العملية على السودان ومياهه.
قالت مصادر مطلعة إن إثيوبيا شرعت في فتح البوابات 

وهو  الثانية،  الملء  لعملية  تمهيدا  النهضة،  لسد  العليا 
العملية على  تلك  تأثير  أثار تساؤالت تطرح حول  ما 

السودان ومياهه.
وأكد مصدر متابع لسير عمليات اإلنشاء في سد النهضة 
األثيوبي لسكاي نيوز عربية، فتح البوابات العلوية للسد 
األربعاء، عند مستوى منسوب 540، وذلك بهدف تخفيض 
المياه استعدادا لعمليات صب الخرسانة وتعلية السد إلى 
مستوى قد يصل إلى 595 مترا، حسبما تخطط له إثيوبيا 
تمهيدا للبدء في الملء الثاني لبحيرة السد خالل الشهرين 

المقبلين.
كما نشرت صفحة إثيوبيا بالعربي الناشطة للدفاع عن 
حق إثيوبيا في المضي قدما في مشروع سد النهضة، 

صورا قالت إنها لعملية فتح البوابات العلوية للسد.
ودعا السودان في وقت سابق إثيوبيا لعدم المضي قدما 
في تنفيذ خطة الملء الثانية بشكل أحادي، مشيرا إلى 
أن غياب آلية واضحة لتنسيق البيانات يمكن أن يؤثر 
على سالمة سد الروصيرص السوداني الواقع على بعد 
100 كيلومتر من السد اإلثيوبي، كما يمكن أن يتسبب 
في نقص حاد في مياه الشرب على غرار ما حدث العام 

الماضي عندما أقدمت إثيوبيا وبشكل مفاجئ على الملء 
األول لبحيرة سد النهضة بمقدار 4.9 مليار متر مكعب.
تتمسك  إذ  النهضة تراوح مكانها،  وال تزال أزمة سد 
إثيوبيا  وترفض  بمواقفها،  النهضة  سد  أزمة  أطراف 
الطرح المصري السوداني باللجوء لمجلس األمن للتوسط 
في األزمة. والخميس، اعتبر المتحدث باسم الخارجية 
اإلثيوبية أن السودان ومصر يريدان إخراَج ملف سد 

النهضة من اإلطار اإلفريقي بالذهاب 
إلى مجلس األمن.

وأكد المسؤول اإلثيوبي، أن الموقف 
التمسك بوساطة  لبالده هو  الرسمي 

االتحاد اإلفريقي.
وترفض أديس أبابا، مقترح الخرطوم 
والقاهرة بوساطة رباعية تضم االتحاد 
والواليات  المتحدة  واألمم  اإلفريقي 

المتحدة واالتحاد األوروبي.
التصريحات اإلثيوبية، تأتي بعد يومين 
من مخاطبة وزير الخارجية المصري 
سامح شكري، األمين العام لألمم المتحدة 

ورئيس مجلس األمن لشرح أحدث تطورات أزمة السد 
والمفاوضات المتعثرة.

ال  بالده  إن  قال  جانبه  من  المصري  الخارجية  وزير 
تزال تعمل في إطار مفاوضات سد النهضة، وأشار  إلى 
أن هناك قدرا من التعنت من الجانب اإلثيوبي.، مقابل 
المرونة من الجانبين المصري والسوداني، فلم تنجح جولة 

المفاوضات األخيرة في كينشاسا، في حلحلة األزمة.

  ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي والرئيس الجيبوتي إسماعيل 
عمر جيلة، تطورات قضية سد النهضة 
اإلثيوبي خالل اتصال هاتفي تلقاه السيسي 

من نظيره الجيبوتي.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، 
السفير بسام راضي، بأن السيسي أكد 
الثابت  مصر  موقف  االتصال  خالل 
قانوني  اتفاق  إلى  التوصل  بضرورة 
ملزم وشامل حول ملء وتشغيل السد.

وقد تم التوافق بشأن أهمية تسوية هذه 
القضية الحيوية لتفادي تأثيرها السلبي 

على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.
فقد  المصرية  الرئاسة  لبيان  ووفقا 
تناول االتصال التباحث بشأن عدد من 
موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، 
خاصة على الصعيد االقتصادي والتبادل 
التجاري وزيادة االستثمارات البينية، 
وذلك في ظل التعاون الثنائي واإلقليمي 
المصالح  لتحقيق  البلدين  بين  الممتد 
المشتركة وصون األمن واالستقرار، 
اإلفريقي  القرن  منطقتي  في  خاصًة 

والبحر األحمر.
وقدم الرئيس السيسي التهنئة إلى الرئيس 
جيله بمناسبة إعادة انتخابه لوالية جديدة، 

معربا عن تمنياته بخالص التوفيق والنجاح في مهمته 
لتحقيق التقدم المنشود للشعب الجيبوتي.

من جانبه، أكد الرئيس جيله اعتزاز جيبوتي بالعالقات 
التاريخية واألخوية التي تربط بين البلدين، السيما في 
ضوء حرص مصر المستمر على تلبية االحتياجات 

التنموية لبالده، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود آفاق 
واسعة لتطوير العالقات ودفع أطر التعاون المشترك 

في مختلف المجاالت.

  قال رئيس البرلمان اإليراني، 
الجمعة، في تغريدة على تويتر، 
تخصيب  في  نجحت  بالده  إن 
وذلك   ،60% بنسبة  اليوارنيوم 
بالتزامن مع المحادثات التي تجريها 
بالده في العاصمة النمساوية فيينا، 

من أجل العودة لالتفاق النووي 
المبرم في 2015.

لطهران،  الجديد  اإلعالن  ويعد 
انتهاكاً لالتفاق النووي، الذي ال 
يسمح سوى بتخصيب اليورانيوم 

عند نسبة 3.67%.

  أعلن الكرملين أن القرار النهائي 
اقتراح  مع  التجاوب  كيفية  بشأن 
بين  قمة  لعقد  المتحدة  الواليات 
الرئيسين الروسي فالديمير بوتين 
إلى  يعود  بايدن  جو  واألمريكي 

الزعيم الروسي.
ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية 
دميتري بيسكوف أثناء موجز صحفي 
اليوم الجمعة، إلى أن المبادرة بشأن 
عقد اجتماع بين الرئيسين في دولة 
ثالثة والتي جاءت على لسان بايدن 
خالل اتصاله األخير مع بوتين الثالثاء، 
المقترح  إلى حد كبير مع  تتطابق 
الذي طرحه الرئيس الروسي سابقا.
وتابع بيسكوف أن تحليل المبادرة 
األمريكية الجديدة سيتطلب “بعض 
الوقت”، مضيفا أن روسيا ستعلن 
عن ردها على المقترح وفقا لقرار 

رئيسها.
لرئاسة  ا باسم  لمتحدث  ا وأشار 
الروسية إلى أن موسكو لم تطرح 
أي شروط لعقد القمة، مذكرا بأن 
بوتين تحدث أصال عن  “الرئيس 

إمكانية عقد لقاء في غضون األيام 
القليلة القادمة أو أي موعد الحقا، 

ولم يتحدث عن أي شروط”.
وشدد بيسكوف على أن مبادرة بوتين 
طرحت أصال بهدف محاولة إعادة 
بين  العالقات وإطالق حوار  بناء 
روسيا والواليات المتحدة، مضيفا أن 
مواقف بوتين وبايدن تتطابق بشأن 
ضرورة خفض التصعيد القائم في 
العالقات بين موسكو وواشنطن لكن 
تختلف فيما يخص إدراك ضرورة 

مراعاة المصالح المتبادلة.
رد  كيفية  عن  سؤال  على  وردا 
روسيا على العقوبات الجديدة التي 
فرضتها إدارة بايدن عليها مؤخرا، 
قال المتحدث إن مبدأ الرد بالمثل 
يعد أساسيا في مثل هذه المسائل، 
لكن القرار النهائي يعود أيضا إلى 
فيما يخص  الدولة، وكذلك  رئيس 
لدى  الروسي  السفير  موعد عودة 
الواليات المتحدة أناتولي أنطونوف 
)الذي تم استدعاؤه إلى موسكو في 

21 مارس( إلى واشنطن.

واليونان تركيا  خارجية  وزيري  بين  كلامية  وحرب  مشاكسة 

والسودان لمصر  المائية  الشروط  على  أبدا«  توافق  »لن  بأنها  وتعلن  تتعنت  إثيوبيا 

الكرملين: عقد قمة مع بايدن يعود 
لبوتين ومواقفهما تتطابق حول ضرورة 

خفض التصعيد الثنائي

  اشتبك وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو، لفظيا مع نظيره اليوناني 
نيكوس ديندياس، الخميس، خالل مؤتمر 

صحفي مشترك في أنقرة.
المؤتمر الذي بدأ بالتعبير عن األمل في 
تحسين العالقات سرعان ما تحول إلى 
حرب كالمية عندما بدأ الحديث عن قضايا 

خالفية.
وفي محاولة لتخفيف التوتر المستمر منذ 
شهور بسبب النزاعات على الحدود في 
شرق البحر المتوسط، التقى ديندياس 
بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
وبجاويش أوغلو في أول زيارة يقوم 
بها أي من الجانبين منذ اقتراب قواتهما 
البحرية من الدخول في مواجهة العام 

الماضي. 
غير أن المناخ الودي الذي ساد بداية 
المؤتمر الصحفي في أعقاب االجتماعات 
لم يستمر طويال بعد أن قال ديندياس إن أي 
انتهاكات لسيادة اليونان ستُواجه بعقوبات، 
وهي تصريحات رفضها جاويش أوغلو 

وقال إنها »غير مقبولة«.
على  رده  في  أوغلو  جاويش  وقال 
هنا  إلى  »أتيت  ديندياس  تصريحات 
وتحاول اتهام تركيا لتبعث برسالة إلى 

بلدك.. ال يمكنني قبول ذلك«.
وبدأ ديندياس المؤتمر الصحفي بالتعبير 
عن دعم اليونان لمحاولة تركيا االنضمام 
إلى االتحاد األوروبي وإلعادة ضبط 

العالقات بين البلدين، لكنه اتهم أنقرة 
بأنها أرسلت مرارا طائرات فوق أراضي 

بالده.
قال ديندياس »موقف اليونان واضح. 
تركيا انتهكت القانون الدولي والبحري في 

بحر إيجه وشرق البحر المتوسط«.
ورفض جاويش أوغلو هذا االتهام، قائال 
إن تركيا لم تتعد على سيادة اليونان في 
أعمال البحث والتنقيب واتهم أثينا بإعادة 
المهاجرين في بحر إيجه، وعندما ندخل 

في اتهامات متبادلة فإن هناك الكثير ليبلغه 
أحدنا لآلخر، وإذا أردت مواصلة هذا 
النقاش والتوتر فلك هذا وسنفعل ذلك 

بالمثل«. 
غير أن الجانبين قاال إنهما يريدان مواصلة 

حل خالفاتهما عبر الحوار.
شمال  حلف  في  عضوان  والدولتان 
األطلسي لكنهما على خالف بشأن العديد 
من القضايا مثل المطالبات المتنافسة 
بالسيادة على امتداد الجرف القاري لكل 

منهما في البحر المتوسط والمجال الجوي 
وموارد الطاقة وقبرص المقسمة عرقيا 

وبعض الجزر في بحر إيجه.
وتصاعد التوتر بين البلدين في الصيف 
الماضي عندما أرسلت تركيا سفينة تنقيب 
إلى مياه متنازع عليها في البحر المتوسط، 
لكن خفت حدته قليال بعدما سحبت أنقرة 
السفينة واستأنف البلدان المحادثات الثنائية 
لحل الخالفات بينهما بعد توقف خمسة 

أعوام.

 صالح سليم واإلعالم األحمر
والذين  الحرام  البطوالت  ألصحاب  والتابع  الكاذب  اإلعالم 
يتعرضون لنجم الزمالك الشاب إمام عاشور ويطالبون بإعدامه 
رياضياً بدعوى تعرضه للكابتن صالح سليم أحد رموز النادي 
األهلي، عليهم أن يستمعوا لحديث الفنان هشام سليم على 
الحالي محمود  النادي  رئيس  فيه  هاجم  والذي  دراما  أون 
الخطيب وإدارته السيئة للنادي مؤكداً على أن هذا كان رأي 
على  بناًء  األهلي  كارنيه عضوية  رفض  وأنه  أيضاً  والده 

نصيحة والده الالعب صالح سليم!!
الرسالة

يادة  ز يعلن  يراني 

إ

ال� البرلمان  رئيس 
60% بنسبة  اليورانيوم  تخصيب 

السيسي يؤكد على موقفه من سد النهضة لرئيس جيبوتي

اعداد: 
أنطوانيت جرجوس

حكمـة العـدد

تتقدم إدارة جريدة الرسالة بخالص 
التهاني وأطيب األماني للجالية العربية 

واإلسالمية بمناسبة حلول
شهر رمضان المبارك

أعاده هللا على الجميع بالخير والسالم والمحبة 
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لماذا يجب أن أتلقى اللقاح؟

ألنه يحمي من كوفيد-19 ويساعدك على تجنب اإلصابة بالمرض

حتى لو تعافى العديد من األشخاص دون عالج، فقد يموت البعض من كوفيد-19 أو يعانون 
من مشاكل في القلب أو الرئة مثل االلتهاب الرئوي. يمكن أن يتأثر الجهاز العصبي أيًضا

دعونا نواصل حماية أنفسنا!
خالل األشهر المقبلة، سيبقى كوفيد-19 طالما أن الغالبية العظمى من السكان لم يتم تطعيمها بعد.

نريد جميًعا معرفة المزيد 
عن لقاح كوفيد-19

Québec.ca/vaccinCOVID
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كوفيد-19

اغسل يديكاسعل في كمك غطي وجهك  حافظ على المسافة
الخاصة بك

 لتباعد
لمسافة 

مترين
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  قالت وزارة الخارجية الروسية، يوم 
الخميس، إن موسكو سترد “حتماً” على 
العقوبات الجديدة التي فرضتها عليها الواليات 
أنها استدعت سفير  إلى  المتحدة، مشيرة 
واشنطن في موسكو إلجراء “محادثات 

عسيرة”.
وفوض الرئيس األمريكي جو بايدن، في 
وقت سابق، حكومته لفرض عقوبات على 
أي قطاع في االقتصاد الروسي، بما يشمل 
إجراءات قد تضع قيوداً على قدرة روسيا 
على إصدار دين سيادي؛ عقاباً لموسكو على 
تدخلها في انتخابات الرئاسة األميركية في 

2020 وهو ما تنفيه موسكو.

  أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، 
الخميس، أنها استدعت السفير الروسي 
لدى لندن، أندريه كيلين، على خلفية تقارير 
عن هجمات سيبرانية وحشد للقوات على 

حدود أوكرانيا من قبل روسيا.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في 
الروسي  السفير  إنها “استدعت  بيان، 
على خلفية القلق العميق للمملكة المتحدة 
من السلوك الخبيث من قبل روسيا، بما 
في ذلك الهجمات السيبرانية والتدخالت 
في العمليات الديمقراطية وحشد القوات 
المسلحة قرب حدود أوكرانيا وضم القرم 

بشكل غير شرعي”.

وأضافت أن نائب وزير الخارجية 
اتهم  بارتون،  فيليب  البريطاني، 
كيلين،  استقباله  خالل  روسيا، 
بالوقوف وراء اختراق برمجية شركة 
“SolarWinds”، كما “أبدى أيضا قلق 
المملكة المتحدة من تزايد حشد القوات 
بالقرب من حدود أوكرانيا  الروسية 

وضم القرم بصورة غير مشروعة”.
وتابع البيان: “هذه األنشطة تنطوي على 
تهديد وتزعزع االستقرار. روسيا في 
حاجة للكف عن استفزازاتها وخفض 
التوتر بما يتماشى مع التزاماتها الدولية”.

وشدد بارتون على أن “بريطانيا ستواصل 

إلى  للفت االهتمام  الحلفاء  العمل مع 
العمليات الخبيثة للقوات االستخباراتية 

الروسية وإحباطها”.
وتعتبر هذه الخطوة تأكيدا من قبل 
بريطانيا إلجراءات الواليات المتحدة، 
الخميس فرض عقوبات  التي أعلنت 
واسعة على روسيا تشمل 32 شخصا 
وكيانا وتطبيق حظر على شراء سندات 
الحكومة الروسية بدءا من 14 يونيو 

وطرد 10 دبلوماسيين روس.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن رد 
موسكو على هذه العقوبات “سيكون حتميا 
ومدروسا” ليتم إعالنه في أقرب وقت.

  وسط أجواء وصفت باإليجابية، 
انتهى اجتماع اللجنة المشتركة لالتفاق 
النووي في فيينا، أمس الخميس، وتم 
االتفاق على أن تجري لجان الخبراء 
مباحثات فيما بينها لبحث شقين فنيين، 
هما شق إلغاء إجراءات الحظر وشق 

القضايا النووية.
د  لالتحا لسياسي  ا لمدير  ا واعتبر 
األوروبي إنريكي مورا، أن الجميَع 
إلى األمام  بالمباحثات  للتقدم  مستعٌد 
رغم التصعيد في األيام الماضية، فيما 
أكد السفير الروسي ميخائيل أوليانوف 

أن االجتماع كان إيجابيا.
وقال إن االجتماعات مستمرة بصورة 
غير رسمية، وإن دعت الحاجة الجتماع 

رسمي فسيتم تحديُده الحقا.
التشاور حول  يتم  الجولة  وفي هذه 
العقوبات األمريكية على إيران وتخلي 

طهران عن التزاماتها النووية.
في غضون ذلك، أكد كبير المفاوضين 
الخارجية  وزير  ونائب  اإليرانيين 
اإليراني، عباس عراقجي أن بالده 
استنزافية  بتاتا مفاوضات  تريد  “ال 
وطويلة أمد، الغرض منها هو التفاوض 

من أجل التفاوض”.
اللجنة  اجتماع  قبل حضوره  وقال 
المشتركة المنبثقة من االتفاق النووي 
اليومين  في   ..“ الخميس:  فيينا  في 
الماضيين، أجرينا مشاورات مكثفة 

مع مختلف الوفود”، وذلك نقال عن 
وكالة األنباء الرسمية اإليرانية “إرنا”.
وتابع “اليوم سنبدأ العمل مرة أخرى 
بشكل رسمي أكثر ونأمل أن تتمكن 
مجموعات العمل من عقد اجتماع في 
أقرب وقت ممكن والمضي قدما في 
العملية”، مضيفا “كما قلنا من قبل، نحن 
ال نبحث عن مفاوضات استنزافية قد 
تستغرق وهدفها الوحيد هو التفاوض من 
أجل التفاوض، وسنقول ذلك بوضوح 
اليوم، وسوف نسير في هذا االتجاه”.

وأضاف “إذا سارت المفاوضات في 
االتجاه الذي نتوقعه، عندها ستستمر 
بشكل طبيعي، وإال سيتم التصدي لها”.
المشتركة  اللجنة  اجتماع  هذا ويعقد 
المنبثقة من االتفاق النووي في فندق 
النظام اإليراني  جراند فيينا، ويمثل 
فيها عباس عراقجي، النائب السياسي 
لوزير الخارجية اإليراني محمد جواد 
ظريف، وهو يترأس الوفد اإليراني 

في هذه المحادثات.
اإليرانية  اإلعالم  وسائل  وحسب 
يقود عراقجي وفدا مكونا من ممثلين 
قبيل  من  أخرى  إيرانية  لمؤسسات 
ووزارة  اإليراني  المركزي  البنك 
النفط ومنظمة الطاقة الذرية اإليرانية، 
األميركية  العقوبات  تستهدف  حيث 
التي توصف باألشد صادرات النفط 
اإليراني  المصرفي  والغاز والنظام 

على خلفية األنشطة النووية اإليرانية 
المثيرة للقلق.

لسياسة  ا منسق  يرأس  حين،  في 
الخارجية باالتحاد األوروبي إنريكي 
مورا االجتماع بحضور ممثلين من 
دول 1+4 وهي الدول األعضاء في 
مجلس األمن عدى الواليات المتحدة 
وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين 

انسحاب  ألمانيا وقبل  إلى  باإلضافة 
إدارة دونالد ترامب كان يطلق على 

المجموعة دول 5+1.
وفي واقع األمر إيران بحاجة ماسة 
إللغاء العقوبات التي فرضتها إدارة 
دونالد  السابق  األميركي  الرئيس 
ترمب بشكل متواصل منذ انسحابها 
في 2018 من االتفاق النووي المبرم 

في 2015 خالل فترة إدارة أوباما.
وتستأنف المفاوضات بعد أن كانت 
تعرضت أهم منشأة إيرانية لتخصيب 
اليورانيوم في نطنز يوم األحد الماضي 
إلى هجوم دمر معظم أجهزة الطرد 
المركزي لتخصيب اليورانيوم حسب 

مسؤولين إيرانيين.
وبالرغم من فقدان إيران لورقة نطنز 

الرئيس  أن  إال  المفاوضات،  خالل 
اإليراني حسن روحاني أكد بأن بالده 
بنسبة  اليورانيوم  تخصيب  تستطيع 
%90 لو أرادت ذلك، وبعيد ضربة 
تخصيب  عن  إيران  أعلنت  نطنز 
وتركيب   20% بنسبة  اليورانيوم 
1000 جهاز طرد مركزي متطور 

في المنشأة المتضررة.

   استدعت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، 
السفير األميركي لدى موسكو، وووجهت انتقادات 
الذعة إلى الواليات المتحدة على خلفية فرضها 
عقوبات على عشرات األفراد والكيانات الروسية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا 
زاخاروفا، إن الرد على العقوبات األميركية الجديدة 
»ال مفر منه«، وإن الوزارة استدعت السفير األميركي 
لدى موسكو جون سوليفان، وفق »فرانس برس«.

وأضافت في تصريحات متلفزة: »الواليات المتحدة 
ليست مستعدة لقبول الحقيقة الموضوعية بأن هناك 
عالًما متعدد األقطاب يستبعد الهيمنة األميركية )...( 

ال مفر من الرد على العقوبات«.
وكانت واشنطن أعلنت في وقت سابق عقوبات 
على عشرات األفراد والكيانات الروسية، على 
خلفية التدخل في االنتخابات الرئاسية األميركية 
ومحاوالت تجسس إلكترونية ودور موسكو في 

أوكرانيا.
ووقع الرئيس األميركي جو بايدن على أمر تنفيذي 

جديد بشأن روسيا، من شأنه أن يوسع نطاق 
العقوبات عليها.

وجاءت هذه العقوبات بعد يومين فقط على مكالمة 
هاتفية جمعت الرئيس األميركي، جو بايدن، مع 

نظيره الروسي، فالديمير بوتن.
وبدا أن هناك انفراجة في توتر العالقات بين الدولتين، 
ال سيما مع الحديث عن مقترح قمة تجمع الزعيمين 
في دولة ثالثة، وتراجع الواليات المتحدة عن نشر 
سفينتين حربيتين في البحر األسود، في خضم توتر 

متصاعد بين روسيا وأوكرانيا.
 لكن هذه العقوبات بددت هذه التوقعات، التي ظهرت 
جلية في تصريحات المسؤولين الروس، إذ قالوا 
إن واشنطن بعد المكالمة تراجعت عن التصعيد 

في أزمة أوكرانيا.
وقبيل اإلعالن عن هذه العقوبات، صرح المتحدث 
باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، ديمتري بيسكوف، 
أن اإلجراءات الوشيكة لن تساعد في عقد القمة 

المحتملة بين الرئيسين.

لكنه استدرك قائال إن األمر متروك لبوتن وبايدن 
لتقرير ما إذا كانت خطة القمة ستمضي قدما.

وقال البيت األبيض إن العقوبات جاءت ردا على 
محاولة تقويض إجراء انتخابات ديمقراطية حرة 
ونزيهة والمؤسسات الديمقراطية في الواليات 
المتحدة وحلفائها وشركائها، واالنخراط في وتسهيل 
األنشطة اإللكترونية الضارة ضد الواليات المتحدة 

وحلفائها وشركائها.
واتهم روسيا بتعزيز الفساد العابر للحدود واستخدامه 
للتأثير على الحكومات األجنبية، ومتابعة األنشطة 
خارج الحدود اإلقليمية التي تستهدف المنشقين 

أو الصحفيين.
وتحظر العقوبات على المؤسسات المالية األميركية 
المشاركة في السوق األولية للسندات المقومة بالروبل 
أو بغير الروبل الصادرة بعد 14 يونيو 2021 من 
قبل البنك المركزي لالتحاد الروسي، أو صندوق 
الثروة الوطني لالتحاد الروسي، أو الوزارة المالية 

لالتحاد الروسي.

   قال مبعوث أمريكي يوم الخميس إن بالده 
مستعدة لتسهيل محادثات الحدود البحرية 
أنها  إلى  لبنان وإسرائيل والتي أشار  بين 
ستعود بالنفع على االقتصاد اللبناني الذي 

يعاني أزمة شديدة الوطأة.
وخالل زيارته بيروت، حّمل وكيل وزارة 

الزعماء  الخارجية األمريكية ديفيد هيل 
اللبنانيين المسؤولية عن استمرار الجمود 
الرامية لتشكيل حكومة  المحادثات  في 
الذي عصف  تعالج االنهيار االقتصادي 
المحلية، وحذر من أن  العملة  بقوة بسعر 
العقبات«  الذين يواصلون وضع  »أولئك 

يعرضون أنفسهم إلجراءات عقابية، دون 
أن يسمي أفرادا بعينهم.

وفي إطار حملة ضغوطها على إيران، صعّدت 
واشنطن العام الماضي من العقوبات على 
حزب هللا المتحالف معها وفرضت عقوبات 
على وزراء سابقين متهمة إياهم بالفساد وبأن 
لهم صلة بالجماعة المدعومة من طهران 

وتصنفها واشنطن جماعة إرهابية.
واتهم هيل حزب هللا وإيران بتقويض الدولة 
وذلك بعد أن التقى يوم الخميس بالرئيس 
اللبناني ميشال عون، وهو حليف سياسي 
العقوبات األمريكية زوج  للجماعة طالت 

ابنته جبران باسيل.
إيران بشأن  المحادثات مع  وقال هيل إن 
المبرم عام 2015  النووي  إحياء االتفاق 
لكنها  بالمنطقة  يمكن أن تعزز االستقرار 
»ستكون مجرد بداية لعملنا« الذي ستتناول 
المتحدة »العناصر األخرى  الواليات  فيه 

لسلوك إيران المزعزع لالستقرار«.
وبينما تعهد هيل بعدم التخلي عن المصالح 
النزاع  لبنان، قال إن حل  األمريكية في 

الحدودي البحري مع إسرائيل »يمكن أن 
يجلب مزايا اقتصادية مهمة على لبنان«.

وبدأ البلدان المتجاوران مفاوضات في العام 

الماضي بعد سنوات من المساعي الدبلوماسية 
األمريكية، لكن المحادثات تعثرت.

البحري  التنقيب  النزاع عمليات  وعرقل 

في شرق البحر المتوسط. وفي حين تضخ 
إسرائيل الغاز من الحقول البحرية، لم يكتشف 
لبنان بعد مكامن تحوي احتياطيات تجارية..

   قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية 
إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 17 آخرون 
الخميس  في هجوم بسيارة ملغومة وقع 
في حي مدينة الصدر مترامي األطراف 

بالعاصمة بغداد.
وذكرت الشرطة أن السيارة كانت متوقفة 
في سوق مزدحمة لألجهزة المستعملة في 

الحي الذي يغلب عليه الشيعة.
وقال بيان للجيش العراقي إن انفجارا في 
بغداد أسفر عن مقتل مدني  سوق بشرق 
النار في  وإصابة 12 آخرين واشتعال 

عدة سيارات.
وقال شهود إن الدخان األسود كان يتصاعد 
فوق السوق فيما هرعت سيارات اإلسعاف 

إلنقاذ الجرحى.

وتوقفت الهجمات االنتحارية، التي كانت تقع 
بشكل يومي تقريبا في بغداد، في السنوات 
األخيرة منذ هزيمة تنظيم داعش في 2017، 
ضمن تحسن شامل في األوضاع األمنية أعاد 
الحياة إلى طبيعتها في العاصمة العراقية.

انتحاري نادر الحدوث أعلن  وهز هجوم 
تنظيم الدولة اإلسالمية المسؤولية عنه سوقا 
مزدحمة في بغداد في يناير، مما أسفر عن 
مقتل 32 على األقل. وكان ذلك أول تفجير 

كبير بالعراق في ثالث سنوات.
جاء هجوم يوم الخميس بعد يوم واحد من 
استهداف طائرة مسيرة ملغومة قوات أمريكية 
في مطار أربيل بشمال العراق، فيما أسفر 
هجوم صاروخي منفصل عن مقتل جندي 

تركي في قاعدة عسكرية قريبة.
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األشياء التي تبدو لنا صغرية
   دكتورة في إحدى الجامعات تكتب 
في تويتر: أشفق على طلبة األونالين، 
وعلى ضياع أيامهم التي قضوها أمام 
الجامعة،  األجهزة بعيدا عن أروقة 
القهوة الصباحية،  ممراتها، كؤوس 
تجمعات الرفاق، المحاضرات التي تم 
تطنيشها، أزمة الباصات، حر الصيف 
الماطر. هي أمور ال  الشتاء  وبرد 
تشترى، هي ذكريات تعاش وحسب.

طالب في السنة األخيرة من المرحلة 
الثانوية يقول: ال أصدق أنني سأحصل 
الثانوية من أمام شاشة  على شهادتي 
كمبيوتر. ال أتصور أنني لن أذهب إلى 
مدرستي ألرى زمالئي قبل أن أغادر 
المدرسة نهائيا. كنت أعّد نفسي لهذه 
السنة التي هي بسنوات الدراسة كلها. 
تابعت بشغف أخي الذي حصل على 
قبلي بثالث سنوات. سجلت  الشهادة 
في ذاكرتي كل الحفالت التي نظمتها 
المدرسة لهم أو نظمها الطالب ألنفسهم 
طوال عامهم األخير كي أقوم وزمالئي 
باستنساخها في سنتنا األخيرة. كل 
هذا تبخر وأصبح في خانة األحالم 
التي لم تتحقق، ويبدو أنه سيتكرر في 

الجامعة أيضا.
تفاصيل الحياة الجامعية التي تحدثت عنها 
الدكتورة الجامعية في تغريدتها تلك قد 
تبدو في ظاهرها صغيرة، لكنها ليست 
كذلك. ألروقة الجامعة وممراتها رائحة 
تمتزج بألق سنوات الشباب التي نخطو 
بها في تلك األروقة والممرات، ولكؤوس 
القهوة الصباحية في »كافيتريا« الجامعة 
مذاق يعبق بأجواء الدراسة الجامعية 
التي ال تشبهها أجواء أخرى، ولتجمعات 
الرفاق في حرم الجامعة أبواب تنفتح 
على صداقات تتكون مع وجوه تتفرق 
بأصحابها دروب الحياة بعد ذلك في 
مسارات مختلفة، والمحاضرات التي 
أننا  يتم »تطنيشها« بمزاجنا تشعرنا 
أصبحنا مسؤولين عن تصرفاتنا، وأزمة 
الباصات والمواصالت هي العذر الجاهز 
كلما غبنا عن محاضرة أو تأخرنا عن 
موعد بدء محاضرة، ولحر الصيف 
وبرد الشتاء الماطر دفء وقشعريرة 
العام  تبدلت فصول  نشعر بهما كلما 
وخطونا نحو كهولتنا محّملين بالحنين 
إلى أيام شبابنا األولى. إنها حقا »أمور 
ال تشترى، هي ذكريات تعاش وحسب«.
للذهاب  اليوم  يتوق  الذي  الطالب 
إلى مدرسته هو نفسه الذي كان دائم 
التبرم من دوام المدرسة، وهو نفسه 
الذي كان يختلق األعذار للتغيب عن 
المدرسة، وهو نفسه الذي كان يتسلل 

مع زمالئه مبتعدين عن أسوار المدرسة 
كلما تسنى لهم ذلك. ما الذي حدث كي 
تصبح المدرسة اآلن مكانا يشتاق إليه 
الطالب ويفتقدونه؟ هل هو اإلحساس 
بقيمة األشياء حين ال نستطيع فعلها؟ 
لكنها  أنها صغيرة،  ثمة أشياء نظن 
تترك بصمات ال تنمحي على خرائط 
حياتنا، ال نشعر بقيمتها إال عندما تحول 
الظروف دون قدرتنا على االحتفاظ بها.

قرأت تقريرا منقوال عن صحيفة أجنبية 
يقول إن فترة التسعينيات من القرن 
الماضي كانت هي األفضل واألكثر 
حضورا في ذاكرة الجيل الذي يتحدث 
عنه التقرير. يبرر معدو التقرير ذلك 
بكون التسعينيات شهدت بداية التقدم 
لكنها حافظت  الحديث  العصر  في 
الماضي.  بساطة  كبيرة على  بدرجة 
أدلة  إن هناك  قائال  التقرير  يمضي 
الفترة كانت  بأن هذه  القول  تدعم 
أفضل عقد من الزمن، فقد ال يتذكر 
الفترة  تلك  أطفاال خالل  كانوا  من 
انهيار االتحاد السوفيتي، لكنهم بالتأكيد 
يتذكرون أشياء صغيرة مثل الرغبة في 
امتالك جهاز تسجيل األصوات الذي 
كان برفقة الطفل كيفن، بطل الجزء 
الثاني من فيلم »وحيدا في المنزل«. 
لهذا قرر معدو التقرير أن يعودوا إلى 
الذي شاهد جيله حلقات  الزمن  ذلك 
وفيلم »تايتانيك«  »عائلة سمبسون« 
واستمعوا فيه إلى أغاني فريق »باك 

ستريت بويز«.
إنه من خالل ما  التقرير أيضا  يقول 
نشهده هذه األيام يمكن الجزم بأن 
فترة التسعينيات كانت أيام الرومانسية 
األخيرة إذ كانت تمثل العقد األخير من 
الحب من دون إنترنت. الشباب الذين 
اعتادوا على استخدام وسائل االتصال 
في وقتنا الحاضر قد ال يمكنهم استحضار 
المشاعر التي كانت لدينا عندما نفتقد 
شخصا وال يمكننا االطمئنان عليه. 
أصبح الشعور باالشتياق والشغف 
الذي كان ينتج عن طول المسافات أمرا 
مستحيال في عالمنا اليوم حيث يمكنك 
االتصال بمن تريد من خالل ضغطة 
زر. كانت التسعينيات العصر الذهبي 
الستئجار شرائط الفيديو ومشاهدة فيلٍم 
ما أكبر عدد ممكن من المرات إلى حين 
إعادته إلى المحل الستبدال آخر به. هذه 
متعة ال يعرفها اليوم جيل »نتفليكس« 
و »يوتيوب« وقنوات األفالم التي تبث 

على مدار الساعة.
األشياء التي تبدو لنا صغيرًة ال نشعر 

بقيمتها إال عندما نفقدها.

aliobaid2000@hotmail.com

أخبــار

وسيا تعلن أنها سترد على العقوبات الأمريكية بعد  ر
استدعاء سفير واشنطن

بريطانيا تستدعي السفير الروسي بسبب هجمات سيبرانية وحشد القوات على حدود أوكرانيا

4 قتلى و17 جريحا في انفجار سيارة 
مفخخة في مدينة الصدر  شرق بغداد

»لا مفر من الرد«.. موسكو تستدعي السفير الأميركي بعد العقوبات

مبعوث أمريكي: محاد�ثات الحدود البحرية مع إسرائيل ستعود بالنفع على لبنان

يراني

إ

وسط أجواء إيجابية.. انتهاء اجتماع فيينا حول الاتفاق النووي الا

  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
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Dégustez 
nos délicieux

desserts de 
Ramadan

Baklava mixtes
Cheaibiyat

Katayef aux noix

Kellej Knéfeh



  أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الخميس، 
أهمية االستمرار في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية 
بين لبنان وإسرائيل واستكمال الدور األمريكي من 
موقع الوسيط النزيه والعادل، مشيرا الى أنه يحق 
وبما  مصلحته  ضوء  في  موقفه  يطّور  أن  للبنان 
يتناسب مع القانون الدولي ووفقا لألصول الدستورية.

وطالب الرئيس اللبناني، خالل استقباله مساعد وزير 
الخارجية األمريكي للشئون السياسية السفير ديفيد 
الحدود  خط  لترسيم  دوليين  خبراء  باعتماد  هيل، 
البحرية وااللتزام بعدم القيام بأعمال نفطية أو غازية 
وعدم البدء بأي أعمال تنقيب في حقل كاريش من قبل 
إسرائيل وفي المياه المحاذية، مشددا على أنه يفرط 
بالسيادة والحقوق والمصالح اللبنانية، وضرورة أن 

يكون ترسيم الحدود موضع توافق بين اللبنانيين.
وتال المستشار اإلعالمي والسياسي للرئيس اللبناني 
فيه عن  نقل  اللقاء،  بيانا عقب  أنطوان قسطنطين 
الرئيس ميشال عون تأكيده أنه مؤتمن على السيادة 

والحقوق والمصالح ولن يفرط بها، وحرصه على تجنيب 
لبنان أي تداعيات سلبية قد تتأتى عن أي موقف غير 
متأن، إلى جانب بذل كل الجهود ليكون ترسيم الحدود 
موضع توافق بين اللبنانيين وليس موضع انقسام بهدف 

تعزيز موقف لبنان في المفاوضات مع إسرائيل.
ودخل لبنان وإسرائيل مفاوضات حول الحدود البحرية 

المتنازع عليها بينهما والتي تبلغ نحو 860 كيلومترا، 
الدفاع  وزارة  مؤخرا  أودع  اللبناني  الجيش  أن  غير 
مذكرة تتضمن لوائح بتعديل إحداثيات الحدود الجنوبية 
والجنوبية الغربية، وتفيد بوجود مساحة إضافية تعود 
التي كانت قد ُوضعت عام  لبنان عن اإلحداثيات  إلى 
2011 ليصبح بذلك حجم المنطقة التي يطالب بها لبنان 

2290 كيلومترا.

وانطلقت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل 
لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين في 
14 أكتوبر الماضي، وُعقدت منذ ذلك الحين 4 جوالت 
من التفاوض برعاية من األمم المتحدة داخل أحد المقار 
الدولية  السالم  حفظ  قوات  )مقر  لبنان  في  لها  التابعة 
العاملة في الجنوب اللبناني – يونيفيل( بمنطقة الناقورة 
جنوبي البالد، وبوساطة من الواليات المتحدة األمريكية.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

مصر تتحدث عن نفسها 

أبريل   3 السبت  يوم  المومياوات  نقل  أن عرض  ال شك   
للحضارة  القومي  للمتحف  المصري  المتحف  من   2021
المصرية قد بهر العالم  كله وأثبت أن الحضارة المصرية هي 
أصل كل الحضارات وتجعلنا نفخر بأننا أحفاد الفراعنة الذين 

صنعوا المجد لبالدهم  .
وفي هذا العرض تم نقل 22 مومياء عبارة عن 18 ملكاً و4 
ملكات ينتمون لألسر 17 ، و18 ، و19 ،و20 وقد أختارت 
وزارة السياحة أخر ضوء للشمس ألن ذلك يتناسب مع فلسفة 
ميدان  الموكب من  القدماء وأستغرق  المصريين  الدفن عند 
 49 نحو  مترات  كيلو  الممتد ل5  الفسطاط  حتى  التحرير 
المومياوات  تم وضع  تابوتاً  المومياوات و17  . ونقل  دقيقة 
على حوامل من معدن تم تصنعيها في أمريكا حتى التتفاعل 
مع جسد المومياء ثم نقلت في كبسوالت معزولة نيتروجينياً 

بدرجة حرارة ورطوبة حتى ال تنفجر .
وعملية نقل المومياوات ليست األولى لها فقد تم تنظيم حفل 
متحف  في  الملكية  المومياوات  لعرض  القاهرة  في  مهيب 
المتحف  بناء  وعقب  توفيق  الخديوي  في حضور  بوالق 
المصري في التحرير عام 1902 تم نقل المومياوات الملكية 
الزعيم سعد  إلى ضريح  نقلهم  تم   1931 في عام  لكن  إليه 
زغلول في عهد الملك فؤاد األول حيث دفن سعد زغلول بداية 
في اإلمام الشافعي ألن الضريح بني بعد وفاته ثم تم نقل رفات 

سعد زغلول للضريح بعد وفاة الملك فؤاد األول .
المتحف  إلى  الملكية  المومياوات  عادت   1936 عام  وفي 
المصري بالتحرير ولكن لم يتم عرضهم إال في عام 1952 
الملكية  المومياوات  قاعة  تخصيص  تم   1994 عام  وفي 
بالتحرير في عهد الرئيس حسني مبارك . ومن بين الملوك 
والملكات رمسيس الثاني وسفنن رع وتحتمس الثالث وسيتي 
األول وحتشبسوت وميريت أمون وأحمس وزوجته نفرتاري 

.
اآلثار  المصري ووزير  اآلثار  وأوضح زاهي حواس عالم 
القائمين  الملكية هو رغبة  المومياوات  نقل  األسبق أن سبب 
على اآلثار في عرض المومياوات بطريقة علمية تشمل الملك 
أتخاذه كان وفقاً  تم  أن كل ما  آثاره مؤكداً  وبعض قطع من 
لنتائج الدراسات التي تمت والتي تخلو من اإلثارة فضاًل على 
العمل على تنويع مصادر الجذب السياحي وأكد أنه كان من 
النقل بال فعاليات إال أن الرئيس السياسي  المقترح أن يكون 
وّجه برفع كفاءة كل المنطقة المحيطة والخروج بالمومياوات 

في موكب يليق بعظمة ملوك مصر . 
الهام كان بمثابة دعاية سياحية كبيرة  ال شك أن هذا الحدث 
المستقبل  في  السياح   من  الماليين  إليها  ستجذب  لمصر 

القريب .

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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الرئيس اللبناني يطالب باعتماد خبراء دوليين 
لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

لبنان  حكومة  أزمة  لحل  وبوتين  الحريري  بين  هاتفي  اتصال  دقيقة   50

لقاح  من  جرعة  أول  تتلقى  ميركل 
ينيكا” “أستراز

باكستان تحجب مؤقتا مواقع 
الاجتماعي ومنصات  التواصل 

الرسائل الفورية بعد مظاهرات 

فيديو »مقتل آدم« يثير صدمة 
في الولايات المتحدة

سياسي«  »سلاح  تركيا  قضاء  أمريكي:  أكاديمي 
أردوغان بترسانة 

  قال أكاديمي أمريكي إن النظام التركي حول القضاء من دوره الحيوي 
لفرض العدالة إلى سالح سياسي لتصفية المعارضين وتكميم المنتقدين.

هنري باركي؛ أستاذ العالقات الدولية بجامعة ليهاي األمريكية، أضاف، 
في مقال منشور بصحيفة »واشنطن بوست«، أن الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان حّول -بشكل منهجي- القضاء التركي إلى أداة قهر، 
والهدف من ذلك هو قمع أي معارضة أو انتقاد له أو لسياساته من أجل 

إزالة جميع القيود على السلطة التنفيذية.
وأشار باركي إلى حكم صدر الثالثاء، سلطت فيه المحكمة األوروبية 
لحقوق اإلنسان الضوء على حالة النظام القضائي التركي تحت حكم 

أردوغان. 
ولفت إلى أن المحكمة أدانت تعامل السلطات التركية مع قضية أحمد 
ألتان، الكاتب الكبير والمفكر الذي حكم عليه في البداية بالسجن مدى 
بزعم  أشهر(  وستة  سنوات  لعشر  الحكم  تخفيض  )ثم جرى  الحياة 

المشاركة في محاولة االنقالب العام 2016.
بضغط أوروبي.. سلطات أردوغان تفرج عن الصحفي 

أحمد ألتان
ووجدت المحكمة األوروبية أنه ال دليل على أن أعمال 
ألتان كانت جزًءا من خطة لإلطاحة بالحكومة، مشيرة 
إلى فشل االدعاء في منح ألتان القدرة على الوصول 
إلى القضية المرفوعة ضده باإلضافة إلى انتهاكات 

أخرى لإلجراءات القانونية الواجبة.
باركي لفت إلى أن نفس األمر ينطبق على أي عدد من 
المسجونين في ظل النظام التركي الحالي، موضحا أنه 
في عام 2019 وحده، جرت تحقيقات بشأن حوالي 
36066 شخًصا في تركيا بسبب »إهانة« الرئيس، 
من بينها 12298 أسفرت عن محاكمات، و3831 

انتهت إلى إدانات.
وقال إنه في بعض األحيان ربما يحاول بعض القضاة 
عكس هذا االتجاه، غير أن مثل تلك الحاالت نادرة، 
بالنظر إلى أن القضاء يعمل بتوجيهات مباشرة من 
رئيس يرفع بشكل رويتني دعاوى قضائية شخصية ضد قادة المعارضة 

بتهمة التشهير.
لمضايقة  الدولة  موارد  استخدام  في  تكمن  الفكرة  أن  باركي  ورأى 
وترهيب الخصوم تحت ستار التقيد بالقانون، قائاًل: »أن تكون منتقًدا 
يعني أن تعيش بالوقت المتوفر لديك، إذ ال يستطيع المرء أبًدا التنبؤ 
بالوقت الذي سيتم فيه تعبئة أجهزة الدولة لمالحقة أو مضايقة شخص 

ألي سبب من األسباب«.
واختتم أستاذ العالقات الدولية مقاله بالقول إن المستقبل ال يبشر بالخير 
الدستورية والديمقراطية عبر استخدام  تآكل  إذ أن  لتركيا،  بالنسبة 
انهيار مؤسسات  إلى  النهاية  في  التعسفية، سيؤدي  االستراتيجيات 
الدولة، وبمجرد حدوث ذلك، سيكون من المستحيل تقريًبا إعادتها 

مًعا مجدًدا.

  تصدر ملف تشكيل الحكومة اللبنانية مكالمة هاتفية 
سعد  المكلف  الوزراء  رئيس  بين  دقيقة   50 استمرت 

الحريري والرئيس الروسي فالديمير بوتين.
المكتب اإلعالمي للحريري، أعلن في بيان، أنه جرى 
يوم الخميس، اتصال هاتفي بين الحريري وبوتين، من 
مقر الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية، وبحضور 
المسؤولين في الوزارة ومبعوث الحريري الخاص إلى 

روسيا جورج شعبان.
وأوضح أن المكالمة جرت عبر تقنية الترجمة الفورية 
واستمرت 50 دقيقة، تناول خاللها الجانبان مجمل األوضاع 

في لبنان والمنطقة.
ووفق البيان نفسه، تركز اللقاء الذي وصفته مصادر الوفد 
اللبناني بـ«الممتاز«، على موضوع األزمة الحكومية في 
لبنان، وتم التشديد خالله على ضرورة تشكيل الحكومة 

الجديدة بأسرع وقت ممكن.
كما تطرق إلى آفاق التعاون بين لبنان وروسيا في مجال 
للبنان  روسيا  تزويد  وإمكانية  كورونا  جائحة  مكافحة 

بكميات من اللقاح الالزم.
وكشفت المصادر التي لم يحدد البيان طبيعتها، أنه تم 
التفاهم على مواصلة البحث بين الجانبين الروسي واللبناني 
لالستفادة من دعم موسكو في مختلف المجاالت، وتسهيل 
لبنان  في  لالستثمار  الروسية  الشركات  أمام  األرضية 

والشركات اللبنانية لالستثمار في روسيا.
وفي بيان سابق، أعلنت الرئاسة الروسية )الكرملين( أنه 

جرى اتصال هاتفي بين بوتين والحريري.
وأفاد بيان الكرملين بأن الحريري أطلع بوتين على تطورات 
الوضع الداخلي في لبنان، واإلجراءات المبدئية من أجل 

تشكيل الحكومة الجديدة وتخطي األزمة االقتصادية.
وتم التأكيد من قبل الجانب الروسي على موقف موسكو 

المبدئي في دعم سيادة لبنان واستقالله ووحدة أراضيه.
 وبحسب بيان الكرملين، تناول البحث المسائل اإلقليمية 
الملحة واستعداد الجانبين للعمل المشترك من أجل تهيئة 
الظروف المالئمة لعودة الالجئين السوريين المتواجدين 

في لبنان.
وأضاف أن الجانبين تطرقا إلى عدد من قضايا التعاون 
المشترك، مشددين على ضرورة تعزيز العالقات االقتصادية 

والتجارية بين البلدين.
ويوم األربعاء، وصل الحريري إلى موسكو، في زيارة 
يلتقي خاللها بوتين ونظيره ميخائيل ميشوستين، ووزير 

الخارجية سيرغي الفروف، ومسؤولين آخرين.
وفشل الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية وذلك منذ أكثر 
من 8 أشهر من إعالن تشكيلته بسبب خالف مع الرئيس 
ميشال عون الذي يتمسك بحصوله على الثلث المعطل 
الحريري بشكل مطلق  ما يرفضه  الحكومة، وهو  في 
ألنه يّشل عمل الحكومة ويجعلها عرضة للتفكك السريع.
وفشلت حتى الساعة جميع المبادرات العربية والغربية 
بإقناع عون بالتخلي عن مطلبه، لتشكيل الحكومة التي 
يشترط المجتمع الدولي إعالنها لتقديم الدعم المادي للبنان 

عقب االنهيار الذي يشهده البلد منذ أكثر من عام.

  أفاد متحدث باسم المستشارة األلمانية 
أنجيال ميركل اليوم الجمعة، بأنها تلقت 
الجرعة األولى من لقاح “أسترازينيكا”، 
في وقت تشهد ألمانيا ارتفاعاً في أعداد 

اإلصابات بفيروس كورونا.
حثت  األلمانية  المستشارة  وكانت 

المشرعين على تفويض سلطات جديدة 
تسمح لها بفرض إغالق وحظر تجول 
في المناطق التي ترتفع فيها معدالت 
اإلصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى 
أن “غالبية األلمان يؤيدون إجراءات 

أكثر صرامة”.

الباكستانية  الحكومة  وقررت    
اليوم الجمعة حجب مواقع التواصل 
االجتماعي ومنصات الرسائل الفورية 
مؤقتا، بعد أيام من مظاهرات عنيفة 

مناهضة لفرنسا.
وأمرت وزارة الداخلية الباكستانية هيئة 
بـ”الحجب  الباكستانية،  االتصاالت 
الكامل” لتويتر وفيس بوك وواتسآب 
ويوتيوب وتلجرام حتى الساعة 15,00 

)11,00 ت ج(.
ولم تذكر الحكومة سبب هذا الحظر، 
لكنه يأتي بعد يوم من توصية فرنسا 
رعاياها والشركات الفرنسية في باكستان 
بمغادرة البالد مؤقتا، عقب احتجاجات 
قادها حزب متطرف، أصابت أجزاء 
كبيرة من البالد بالشلل وأسفرت عن 

مقتل شرطيين.
وكثيرا ما تستخدم األحزاب السياسية 
منصات وسائل التواصل االجتماعي 

لحشد المؤيدين.
وبعدما اعتقل زعيمهم سعد رضوي 
الحزب  أنصار  رد  جاء  االثنين، 

لبيك  “حركة  المتطرف  االسالمي 
باكستان” غاضبا في الهور، حيث 
الطرق  مفترقات  من  العديد  قطعوا 
في  وكذلك  المدينة  في  الرئيسية 
كراتشي )جنوب( كبرى مدن البالد، 

وفي العاصمة إسالم أباد.
حسين  خادم  نجل  رضوي  واعتقل 
رضوي مؤسس الحركة الذي توفي 
في نوفمبر بعد ساعات من دعوته إلى 
مظاهرة في 20 أبريل في إسالم أباد، 
للمطالبة بطرد السفير الفرنسي لمسألة 
تتعلق بنشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي 

محمد في فرنسا.
وعملت حكومة رئيس الوزراء عمران 
السيطرة على  خان جاهدة من أجل 
جماعة “لبيك باكستان” لسنوات، لكنها 
أعلنت هذا األسبوع فرض حظر تام على 
الجماعة مصنفة إياها على أنها جماعة 
إرهابية. وعززت التدابير األمنية في 
محيط السفارة الفرنسية في إسالم أباد، 
وتم نشر حاويات على طول الحائط 

الخارجي للسفارة.

نشرت سلطات مدينة شيكاغو،    
يوم الخميس، تسجيل فيديو يظهر فيه 
شرطي يقتل قاصرا يبلغ من العمر 13 
عاما، في مشاهد »ال تُحتمل«، بحسب 
رئيس بلدية المدينة األميركية، والذي 

دعا إلى الهدوء.
في الشريط المصّور الذي التقطته كاميرا 
للمشاة مثبتة على رأس شرطي، يمكن 
رؤية شرطيين يالحقون آدم توليدو وهو 
من أصل التيني، ويأمرونه بالوقوف 

ورفع يديه. ثّم يتم إطالق النار عليه 
في الوقت الذي توقف المراهق ورفع 

يديه في الهواء.
وأكد مّدٍع أن آدم توليدو كان مسلّحاً، 
لكن لم تتسّن رؤية أي سالح بين يديه 

في الفيديو.
ووصف رئيس بلدية شيكاغو لوري 
اليتفوت هذه المشاهد في مؤتمر صحفي 
بأنها »ال تُحتمل«، داعياً السكان إلى 
التحلي بالهدوء في وقت يتصاعد التوتر 

حول عنف الشرطة في البالد.
وفي خضم محاكمة الشرطي األبيض 
المتهم بقتل المواطن األميركي من أصل 
إفريقي جورج فلويد في مايو 2020، 
ُقتل دونتي رايت في مينيابوليس على يد 
شرطية تؤكد أنها أخطأت بين مسدسها 
األميري والصاعق الكهربائي »تايزر«.
ونقلت »فرانس برس« عن محامية 
عائلة توليدو، أدينا فايس أورتيز قولها 
»سواء كان آدم ولداً يخدم في الكنيسة 
أم كان متورًطا في نشاط سيء، الواقع 

أنه كان يسير في الشارع وقتل دون 
أن يكون مسلّحاً« عند مقتله.

 وُقتل المراهق في 29 مارس حوالي 
الساعة 02,30 فجراً.

وتلقت الشرطة نداًء بعد معلومات عن 
إطالق نار وطاردت سيراً المراهق، 
وشاباً يبلغ 21 عاماً كان معه يُدعى 

روبن رومان.
وأوقف هذا األخير بسرعة، لكن شرطياً 
استمّر في مطاردة آدم توليدو قبل أن 

إطالق النار عليه.
وأوضح مساعد مّدع في المقاطعة التي 
تضّم شيكاغو أن توليدو كان يحمل 
سالحاً عندما أُردَي، بحسب ما أوردت 

»فرانس برس«.
لكن متحدثة باسم مقاطعة كوك قالت 
الخميس لقناة »دبليو جي إن« المحلية 
إن هذا المدعي »لم يكن على اطالع 

كامل قبل التحدث أثناء جلسة«.
وكتب بين كرامب محامي عائلة جورج 
فلويد في تغريدة أن المشاهد »فظيعة 
وصادمة و)تشكل( تذكيراً جديداً بآفة 
عنف الشرطة الذي ال نزال نعاني منه 
في أميركا، وبالحاجة الملّحة إلصالح 

الشرطة«.
وتجّمعت مجموعات صغيرة الخميس 
وسط مدينة شيكاغو لالحتجاج سلمياً 
على مقتل المراهق بعد نشر المشاهد. 
»اسجنوا  بالقول  البعض  وهتف 
أوردت  ما  بحسب  الشرطيين!«، 

وسائل إعالم محلية.

أخبــار

   قانون مثير للجدل أقره البرلمان الفرنسي، 
الخميس، في ظل معارضة شرسة من المدافعين 

عن الحريات.
وفي أجواء أقل توترا من تلك التي سادت خالل 
دراسة مشروع القانون في قراءته أولى، أقرت 
“الجمعية الوطنية”، أحد غرفتي برلمان فرنسا، 
إيمانويل  الرئيس  اقترحه حزب  الذي  النص 

ماكرون.
وجرى إقرار القانون بتأييد 75 برلمانيا ومعارضة 
33 رغم االحتجاجات الكبيرة للمدافعين عن 
الحريات العامة، حيث يعاقب على نشر مشاهد 

لقوات األمن بنية سيئة.
وتركزت االنتقادات على المادة 24 من القانون، 
حيث يرى معارضو القانون أنها تغذي الخالفات 
واالتهامات بشأن عنف الشرطة. وهي المادة 
نفسها التي تسببت في اندالع احتجاجات واسعة 

بالبالد قبل فترة.
والمادة القت أيضا استهجانا من أحزاب اليسار 
ونددت بها نقابات الصحفيين لكنها تلقت دعما 

قويا من نقابات الشرطة التي أيدت بشدة ما تنص 
عليه من حماية القوى األمنية خالل العمليات من 
خالل معاقبة نشر مقاطع مصورة عنها بنية سيئة.

ولتهدئة الذين يخشون المساس بحرية اإلعالم، 
أعاد مجلس الشيوخ الفرنسي )ذو غالبية يمينية( 
صياغة المادة وإخراجها من إطار قانون الصحافة.

غير أن الخطوة لم تفلح في وأد غضب األحزاب 
اليسارية التي انتقدت قانونا يمنع “المواطنين 

من االنتقاد”.
تظاهر آالف األشخاص  قليلة،  أسابيع  وقبل 
احتجاجا  باريس،  الفرنسية  العاصمة  وسط 
على عنصرية الشرطة والعنف األمني، وفقا 

للمنظمين والسلطات.
ومن مطالب المتظاهرين العزل الفوري لعمالء 
يشتبه بضلوعهم في استخدام عنف أو أعمال 
قتل، وإلغاء مشروعي قانوني “األمن الشامل” 
و”االنفصالية”، إضافة إلى المطالبة بإلغاء عمليات 
التحقق المستمرة من هوية المواطنين، وعزل 

الشرطيين المتهمين بالعنصرية.

»الأمن الشامل«.. برلمان فرنسا يقر 
قانونا مثيرا للجدل

فرصة للجادين

مطلوب مندوب لتسويق سجاد لفرش 
المساجد في مونتريال وضواحيها

يشترط سيارة
يرجى االتصال برقم 
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عبر الفيديو كونفرنس.. الوزير شكري يعقد مشاورات سياسية مع نظيره المغربي

القاهرة/ فرج جريس:قالت مصادر مطلعة   
لسد  العليا  البوابات  فتح  إثيوبيا شرعت في  إن 
ما  الثانية، وهو  الملء  لعملية  تمهيدا  النهضة، 
العملية  تلك  تأثير  تطرح حول  تساؤالت  أثار 

على السودان ومياهه.
في  اإلنشاء  عمليات  لسير  متابع  وأكد مصدر 
سد النهضة األثيوبي لسكاي نيوز عربية، فتح 
مستوى  عند  األربعاء،  للسد  العلوية  البوابات 
منسوب 540، وذلك بهدف تخفيض المياه استعدادا 
لعمليات صب الخرسانة وتعلية السد إلى مستوى 
قد يصل إلى 595 مترا، حسبما تخطط له إثيوبيا 
تمهيدا للبدء في الملء الثاني لبحيرة السد خالل 

الشهرين المقبلين.
كما نشرت صفحة إثيوبيا بالعربي الناشطة للدفاع 
عن حق إثيوبيا في المضي قدما في مشروع سد 
النهضة، صورا قالت إنها لعملية فتح البوابات 

العلوية للسد.
ودعا السودان في وقت سابق إثيوبيا لعدم المضي 
قدما في تنفيذ خطة الملء الثانية بشكل أحادي، 
مشيرا إلى أن غياب آلية واضحة لتنسيق البيانات 
الروصيرص  سد  على سالمة  يؤثر  أن  يمكن 
السوداني الواقع على بعد 100 كيلومتر من السد 
اإلثيوبي، كما يمكن أن يتسبب في نقص حاد في 
مياه الشرب على غرار ما حدث العام الماضي 

عندما أقدمت إثيوبيا وبشكل مفاجئ على الملء 
مليار   4.9 بمقدار  النهضة  سد  لبحيرة  األول 

متر مكعب.
لموقع  قال  أبوبكر مصطفى  السدود  لكن خبير 
سكاي نيوز عربية، إن فتح هذه البوابات والبدء 
بإطالق كمية قد تصل إلى مليار متر مكعب سيمكن 
السودان من تخزين المياه في سد الروصيرص 
القريب من السد اإلثيوبي، وضخها منه عندما تشتد 
حاجة السودان للمياه الالزمة للتوليد الكهربائي.

ويأتي هذا التطور بعد أقل من 48 ساعة على دعوة 
تقدم بها رئيس الوزراء السوداني عبد هللا حمدوك 
لنظيريه المصري مصطفي مدبولي واإلثيوبي 
آبي أحمد، لعقد قمة ثالثية لبحث الخالفات حول 
سد النهضة والتي تمحورت خالل الفترة االخيرة 

حول االتفاق الملزم والملء الثاني للبحيرة.
الخيارات  مهما حول  الدعوة سؤاال  وطرحت 
المتاحة إلنقاذ المفاوضات وما إذا كان بإمكان 
البلدان الثالثة تجديد االلتزام السياسي والتوصل 
التفاق في الوقت المناسب وفقا التفاق المبادئ 
للموقع عليه بين الدول الثالث في 23 ماس 2015.

ووصلت المفاوضات حول السد االثيوبي لطريق 
استضافتها  التي  االجتماعات  فشل  بعد  مسدود 
الديمقراطية، خالل  الكونغو  كينشاسا عاصمة 
الفترة من الرابع وحتى السادس من أبريل الحالي.

   قال وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو يوم الخميس 
إن بالده سترسل وفدا بقيادة نائب 
وزير الخارجية إلى مصر في 
مطلع مايو أيار في إطار مساع 
إلصالح العالقات المتوترة مع 

القاهرة منذ سنوات.
لت  قا لماضي  ا لشهر  ا في  و
تركيا إنها استأنفت االتصاالت 
وإنها  مصر  مع  لدبلوماسية  ا
بعد  التعاون  من  مزيدا  تريد 
سنوات التوتر منذ عزل الجيش 
الرئيس   2013 عام  المصري 
لجماعة  المنتمي  محمد مرسي 
كان  والذي  المسلمين  اإلخوان 

مقربا من أنقرة.
القوتين  بين  العالقات  وتقارب 
اإلقليميتين قد يكون له أثره في 
المتوسط.  البحر  منطقة  أنحاء 
لدولتين  ا من  كل  دعمت  فقد 
طرفا مختلفا في الصراع الليبي 

وعقدتا اتفاقات متعارضة 
البحرية  الحدود  لترسيم 
مع دول ساحلية أخرى. 
قال  أوغلو  لكن جاويش 
فصال  إن  األربعاء  يوم 
عالقات  في  يبدأ  جديدا 

أنقرة مع مصر.
جرت  مقابلة  في  وقال 
مع محطة  الخميس  يوم 
مصر  ن  إ في  تي. . ن إ
وجهت الدعوة لوفد تركي 
األسبوع  في  لزيارتها 
األول من مايو لمناقشة 
لبلدين.  ا بين  العالقات 
اجتماعا  أن  إلى  وأشار 

جية  ر لخا ا ير  ز بو سيجمعه 
بعد  شكري  سامح  المصري 
تلك المحادثات. وكان جاويش 
شكري  مع  تحدث  قد  أوغلو 

األسبوع. مطلع  هاتفيا 
“الجانب  أوغلو  وقال جاويش 

لوفد من  المصري وجه دعوة 
تركيا للزيارة في األسبوع األول 
من مايو. األجواء بيننا نضجت 
واالجتماعات يمكن أن تتواصل”.
وقالت مصر من قبل أن أفعال 
تركيا يجب أن تكون متسقة مع 
يتسنى  المصرية حتى  المبادئ 

العالقات.  تطبيع 
وفي الشهر الماضي طلبت تركيا 
من قنوات التلفزيون المصرية 
المعارضة العاملة فيها تخفيف 
حدة االنتقادات الموجهة للقاهرة، 
في أول خطوة ملموسة لتخفيف 

التوتر.

   قال مسؤولون أكراد إن طائرة مسيرة ألقت متفجرات قرب 
قوات أمريكية متمركزة في مطار أربيل بشمال العراق في وقت 
متأخر يوم األربعاء، لكن لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية.
قاعدة  في  تركي  مقتل جندي  آخر عن  وأسفر هجوم صاروخي 

عسكرية قريبة، حسبما أفادت وزارة الدفاع التركية.
وهذا أول هجوم يُعرف أن طائرة مسيرة نفذته على قوات أمريكية في 
أربيل، وسط وابل من الهجمات الصاروخية على قواعد تستضيف 
القوات األمريكية وعلى السفارة في بغداد، تلقي واشنطن بالمسؤولية 

فيه على فصائل مدعومة من إيران.
وقالت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان ومقرها أربيل في 

بيان إن الطائرة المسيرة كانت تحمل مادة تي.إن.تي التي 
استخدمتها الستهداف القوات األمريكية. وأضافت أن أحدا 

لم يُصب في الهجوم.
وأشادت جماعة يقول مسؤولون غربيون وبعض المسؤولين 
العراقيين إنها متحالفة مع إيران بالهجوم لكنها لم تعلن 

مسؤوليتها عنه صراحة.
وأصاب وابل من الصواريخ نفس القاعدة العسكرية التي 
يقودها األمريكيون في محيط مطار أربيل الدولي في فبراير 
شباط مما أسفر عن مقتل متعاقد غير أمريكي يعمل مع 

جيش الواليات المتحدة.
سقط  أربيل،  في  الصاروخي  الهجوم  من  قليل  وقبل 
إلى  قاعدة  محيط  في  أو  على  األقل  على  صاروخان 
تركية حسبما  قوات  تستضيف  التي  المدينة  الغرب من 
ذكر مسؤولو أمن عراقيون. وقالت أنقرة إن ذلك الهجوم 

أسفر عن مقتل جندي تركي.
وأصاب صاروخ قاعدة تابعة لفصيل شيعي عراقي بالقرب 
من تلك القاعدة التركية بعد بضع ساعات، بحسب تصريحات 
مسؤول أمني، مما أسفر عن إصابة مقاتل واحد على األقل.

ولتركيا أيضا قوات في العراق في إطار قوة تابعة لحلف شمال 
األطلسي وكذلك قوة تهاجم االنفصاليين األكراد في الشمال.

وتعارض الجماعات المسلحة المدعومة من إيران كال من الوجود 
األمريكي والتركي وتطالب بانسحاب جميع القوات األجنبية بالكامل.
وترد الواليات المتحدة أحيانا بضربات جوية على فصائل مسلحة 

متحالفة مع إيران في مواقع منها الحدود العراقية السورية.
دونالد  السابق  األمريكي  الرئيس  بها  أمر  وتسببت ضربة جوية 
ترامب وأودت بحياة القائد العسكري اإليراني البارز قاسم سليماني 

في دفع المنطقة إلى شفا حرب شاملة.

 القاهرة/ فرج جريس: “قلم حر ساهم بإخالص وأمانة في 
الدفاع عن قضايا وطنه”، هكذا نعت الهيئة الوطنية المصرية 
لإلعالم برئاسة حسين زين، الكاتب الصحافي الكبير مكرم 

محمد أحمد، الذي توفي الخميس عن عمر 86 عاما.
وترك الراحل خلفه إرثا صحفيا ضخما وتاريخا ال ينسى، بعد 
مسيرة امتدت ألكثر من 60 عاما استطاع خاللها حفر اسمه 
كواحد من أبرز الصحفيين في مصر والعالم العربي، ممن 

أثروا الحياة الثقافية بإسهاماتهم الفريدة والمميزة.
ويعد مكرم أحد أبرز شيوخ مهنة الصحافة في مصر، خاض 
مسيرة طويلة في غمار العمل الصحفي والثقافي والوطني، 
بداية من عمله كمحرر بصحيفة “األخبار” العريقة ووصوال 
إلى رئاسته المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم في أول تشكيل له.

وشهدت حياته المهنية محطات بارزة، فقد شغل منصب نقيب 
الصحفيين واألمين العام التحاد الصحفيين العرب.

بمحافظة   1935 يونيو   25 مواليد  من  أحمد  محمد  مكرم 
المنوفية )شمال القاهرة(، حاصل على ليسانس اآلداب قسم 

الفلسفة عام 1957.
عمل في بداية حياته المهنية محررا بصحيفة “األخبار”، قبل 
أن ينتقل للعمل بـ”األهرام” ليكون مديرا لمكتبها في سوريا 
بعد ذلك، ثم مراسال عسكريا في اليمن عام 1967، كما رأس 
أيضا قسم التحقيقات الصحفية في الجريدة قبل أن يتم تعيينه 

مساعدا لرئيس التحرير ثم مديرا للتحرير.
إدارة مؤسسة  1980، ترأس مكرم مجلس  بدايات عام  مع 
مجلة  تحرير  رئيس  منصب  شغل  وكذلك  الهالل”،  “دار 

“المصور” الشهيرة.
كما انتخب نقيبا للصحفيين في الفترة من 1989 وحتى 1991، 
ومن 1991 حتى 1993، وفي عام 2007 حصل على نسبة 

)نائب  الميرغني  رجائي  منافسه  أمام  بالمئة   70 أصوات 
رئيس تحرير وكالة األنباء المصرية الرسمية( في انتخابات 
النقابة، كما كان أيضا عضوا في مجلس الشورى ألكثر من 

4 دورات متتالية.
ومع تشكيل المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم في مصر، كان 
أول من شغل منصب الرئيس، وذلك في الفترة من 11 أبريل 
2017 وحتى يونيو 2020، وخالل رئاسته للمجلس، وضع 
المشهد الصحفي واإلعالمي من  لتنظيم  عددا من الضوابط 

حالة الفوضى في ذلك الوقت.
قال  زين  حسين  في مصر  لإلعالم  الوطنية  الهيئة  رئيس 
خالل نعيه للصحفي الراحل، إنه “كان يمتلك قلما حرا أسهم 
الدفاع عن قضايا وطنه، وأسهم أيضا  بإخالص وأمانه في 
المتميزة  كتاباته  ستظل  بمصر.  الثقافية  الحركة  إثراء  في 
وآرائه تراثا ثقافيا متميزا تعتمد عليه األجيال القادمة في عالم 

الصحافة واإلعالم”.
بيان، قائال إن  لتنظيم اإلعالم في  المجلس األعلى  كما نعاه 
“مصر فقدت كاتبا وطنيا وقيمة كبيرة. الراحل أفنى عمره في 
خدمة الصحافة المصرية وشارك في معارك الوطن في فترات 
عصيبة طوال تاريخه الصحفي، الذي يضعه في صدارة الكتاب 
والمفكرين المخلصين الذين وقفوا مساندين للدولة المصرية”.
الرسمية  عبر صفحتها  مطولة  تدوينة  في  الهيئة  ووصفته 
بموقع التواصل االجتماعي “فيسبوك” بـ “المقاتل الشريف”، 

استعرضت خاللها محطات من سيرته الذاتية.
عداء تنظيم اإلخوان

اشتهر مكرم بأنه “لم يهادن أحدا، بل كان ينحاز للمهنة والصحفيين 
جميعهم”، وقد جعله ذلك في مرمى تنظيم اإلخوان في فترة 
حكمه لمصر وحتى ما بعد ثورة 30 يونيو 2013 بشكل خاص، 

نظرا آلرائه وتصريحاته 
المناهضة للتنظيم.

كان التنظيم يكن العداء 
الرئيس  إن  حتى  له، 
مرسي  محمد  األسبق 
أحد  في  باالسم  ذكره 
ا  )وتحديد ته  مؤتمرا
في 26 يونيو 2013(، 
منتقدا مواقفه المناوئة 
لحكم التنظيم وسياساته.
سيناء ومحاولة االغتيال

ومن بين المواقف التي 
تسلط الهيئة الضوء عليها 
الراحل،  مسيرة  في 
أنه كان أول من يدخل 
من  يح  بتصر ء  سينا
األمم المتحدة قبل جالء 

القوات اإلسرائيلية بشهرين.
كما أنه أسهم في أول مراجعـة ألفكار الجمـاعة اإلسـالمية، 
عندما التقى قياداتهم ألكـثر من 4 أسابيع في سجن العقرب، 
المتطرفين  يد  اغتيال على  لمحاولة  مما تسبب في تعرضه 

عام 1987.
ولمكرم عديد من المؤلفات التي لخصت أفكاره ورؤاه حول 
عديد من القضايا الوطنية، من بينها: “عن الثورة في جنوب 
الجزيرة”، و”أحاديث مع اإلسرائيليين”، و”حوار مع الرئيس”، 
و”حوار أم مواجهة” )عن مراجعات الجماعات اإلسالمية(، 
وكتاب “القدرة النووية المصرية.. التحديات وأسباب اإلخفاق”، 

كما نال عديدا من التكريمات على مدار مسيرته المهنية.
شهادة وزير اإلعالم

وحرصت قيادات وشباب الجماعة الصحفية في مصر، ولفيف 
من المثقفين، على نعي مكرم، متذكرين بصماته التاريخية التي 
ال تنسى، من بينهم وزير الدولة لإلعالم أسامة هيكل الذي 
قائال عنه:  المصرية  الصحافة  وفقيد  تجمعه  شارك صورا 
“أثرى الصحافة بكتاباته المتميزة وكان موهبة صحفية كبيرة، 

وكان ممن التزموا أمانة الكلمة، وله تاريخ صحفي حافل”.
وتابع: “شارك في أحداث محلية ودولية مهمة، وقد صحبته 
فى عدة مهام صحفية خارجية وكان الفتا للنظر بقدرته على 

التحرك كصحفي شاب رغم كبر سنه”.

   القاهرة/ فرج جريس: أجرى وزير الخارجية 
سامح شكري، يوم الخميس، مشاوراٍت سياسية 
عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مع وزير الشؤون 
الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين 
بوريطة،  ناصر  المغربية  بالمملكة  بالخارج 
تباحث الوزيران خاللها حول ُمجمل العالقات 
ذات  اإلقليمية  الملفات  ومستجدات  لثنائية،  ا

الُمشترك. االهتمام 
الرسمي  الُمتحدث  أحمد حافظ  السفير  وصرح 
باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين أعربا عن 
اعتزازهما بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه 
العالقات الثنائية بين القاهرة والرباط، وحرص 
البلدين على الدفع بها ُقدًما في مختلف المجاالت 
على نحو يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، ويعكس 
متانة األواصر التاريخية بين مصر والمغرب.
د دعم  وأضاف المتحدث أن الوزير شكري جدَّ
الغربية  الصحراء  لقضية  األممي  للحل  مصر 
بهدف التوصل إلى حل سياسي وفًقا لقرار مجلس 
األمن 2351، فضاًل عن الترحيب بجهود المملكة 
المغربية الشقيقة الجادة وذات المصداقية للدفع 

ُقدًما بإيجاد حل عادل ودائم لتلك القضية.
إلى  كذلك  السياسية  المشاورات  تطرقت  كما 
ُمستجدات القضية الفلسطينية، حيث أطلع الوزير 
الرامية  الجهود  على  المغربي  نظيره  شكري 
الستئناف عملية السالم، وصواًل إلى دعم إقامة 
وقد  الدولتين.  إطار حل  في  الفلسطينية  الدولة 
ن وزير الخارجية العمل المتواصل للمغرب  ثمَّ
الشقيق، باعتباره رئيس لجنة القدس، في التأكيد 

على الطابع العربي والديني لمدينة القدس.
واتصااًل بالملف الليبي، فقد اتفق الوزيران على 
تكثيف التواصل بين البلدين بهدف دعم الوصول 
نحو  على  ليبيا،  في  لألزمة  شاملة  تسوية  إلى 
يضمن استعادة ليبيا ألمنها واستقرارها ورخاء 

الشقيق. شعبها 
كما تم التأكيد على ضرورة إعالء الحلول السلمية 
للقضايا العربية، ووقف أي تدخالت أجنبية في 

شئون الدول العربية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية 
بوريطة على  الوزير  أطلع  الوزير شكري  إن 
ُمستجدات ملف سد النهضة، معرًبا عن تقديره 

للدور المغربي الداعم لمصر في هذا الملف؛ 
التنسيق  إلى االتفاق على تكثيف  إضافة 
األفريقي،  االتحاد  إطار  في  البلدين  بين 
والعمل على تعزيز بنية السلم واألمن في 
القارة األفريقية لمواجهة التهديدات التي 

تواجهها القارة.
من ناحية أخرى أكد وزير الخارجية المصري 
سامح شكري، الخميس، أن بالده مازالت 
النهضة،  إطار مفاوضات سد  تعمل في 
مشيًرا إلى أن هناك قدرا من التعنت من 
المرونة من  الجانب اإلثيوبي، في مقابل 
الجانب المصري والسوادني في المفاوضات.
وقال شكري: “مستمرون في سعينا حتى 
وإن كان الوقت ضيقا، من أجل حل األزمة، 

بما ال يضر مصالح مصر والسودان”.
الخارجية المصري على أن  وأكد وزير 
هناك متابعة يومية ألزمة سد النهضة، ألن 

المياه مسألة وجود لمصر.
الشؤون  لجنة  اجتماع  وأوضح شكري، خالل 
اإلفريقية بمجلس النواب، أن المشاورات لم تصل 

إلى نتيجة، وما زال هناك فسحة من الوقت.
وأشار إلى حرص مصر على حل األزمة من خالل 
التفاوض والتفاهم، وإتاحة فرصة للمفاوضين الدوليين 

لحل األزمة بما ال يضر بمصالح دولتي المصب.
وأوضح أن األعمال األحادية من جانب إثيوبيا 

تضر بمصالح دولتي المصب.
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بقلم: تيماء الجيوش

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

لسد  العلوية  البوابات  تفتح  إثيوبيا 
السودان في  وقلق  النهضة.. 

وفد تركي يتوجه لمصر في مايو يليه لقاء 
بين وزيري الخارجية

بالمتفجرات تستهدف قوات أمريكية  طائرة محملة 
في مطار أربيل العراقي

مكرم محمد أحمد.. رحيل أحد أشهر  اساتذة الصحافة في مصر

 Violent behaviour toward women is“     
”cowardly.“François Legault

مضى عام و نيف منذ أن تم اإلعالن عن حاالت الكورونا و 
بشكٍل  رسمي في كندا. و كيبيك كان لها نصيباً من حاالت الوفاة 
التي تصاعدت و بشكٍل ُمحزن ، و هذا بطبيعة  و اإلصابات 
لم  انتقاله.  الفايروس و شدته و طريقة  ناجم عن ماهية  الحال 
الوباء على الصعيد الصحي فقط، بل  انتشار  نتائج  تقتصر 
الى االقتصادي و  الوقت حتى امتدت  الكثير من  لم يمضي 
االجتماعي ،وحتى السياسي أيضاً. و العنف ضد المرأة لم يكن 
بمعزٍل عن هذا كله. تنبهت العديد من المؤسسات و المنظمات 
العنف  الى هذا األمر و شّددت  أن  القرار  النسوية وصانعي 
ضد المرأة سيتصاعد نظراً للظروف االستثنائية التي اقتضت 
من الغالبية البقاء في المنزل ، مما يعني عملياً بقاء المرأة وجهاً 
لوجه أمام من يضطهدها و يُعنفها طوال الوقت ، و في مساحة 
للمساعدة أو  أبوابًا  لها  ُتتيح  بالمطلق وال  آمنة  محددة ليست 
الهيئات  المنظمات و  العديد من  العمل  الدعم حيث توقف عن 
النفسية عموماً  التوتر و الصحة  القلق و  ناهيك عن  المعنية، 
انتشاره. في أرقام دراسة  الوباء و  التي رافقت و الزالت  و 
رسمية تم نشرها عبر CBC تبين أن هناك ٤٢٪ من النساء 
ما بين شهر تموز /يوليو و شهر تشرين الثاني /نوفمبر للعام 
٢٠٢٠ عانين من العنف  في االغالق االول للوباء كما تبين أن 
٤٣٪ من النساء لم يطلبن المساعدة عند وقوع العنف الن 
دائماً  كان موجوداً  أو شريكاً  العنف ضدهم زوجاً  من مارس 
أمامهن في منازلهن و في كل دقيقة من تفاصيل حياتهن اليومية 
. أرقام اخرى لمنظمات  أيضاً نُِشَرْت عبر CBC و راديو كندا 
أشارت الى أن وتيرة العنف لم تتراجع في العام ٢٠٢١ و منذ 
شهر يناير / كانون الثاني للعام ٢٠٢١ قد تلقت حوالى ٣٥ الف 
طلب عبر االتصالي الهاتفي او اإلنترنت و هو رقم عالي جداً 
 COVID الوباء   بهذا أضاف  .. و  المنظمة سابقاً.  لم تشهده 
المعلومات و  الى  المرأة ووصولها  19 عبئاً اخر على كاهل 

الخدمات الداعمة في مقاطعة كيبيك. 
على العموم يعلم من يعمل في الشأن النسوي و إنهاء العنف ضد 
المرأة على اختالف اشكاله و درجاته بأن المرأة الُمعنفة تواجه 
معضلًة جدية في حصولها على االقامة االمنة في حال هروبها 
من العنف ، في مثل مقاطعة كيبيك على وجه الخصوص المرأة 
الُمعنّفة  اواًل تلجأ الى مأوى للطوارئ ثم الى مكان إقامة مؤقت 
او  إقامة  الى ان تحظى بمكان  الثانية   المرحلة  الملجأ في  او 
سكن دائم خاٍص بها يقيها و يحفظ سالمتها الشخصية. و هذا 
األمر تحديداً و بالنتيجة شّكل معضلة للمنظمات و المؤسسات 
المعنية التي توجهت بطلب زيادة الموارد والتمويل حين عانت 
نقصاً شديداً و عدم القدرة على تلبية حاجة النساء الغير مسبوقة 

للحصول على المالجئ  بسبب العنف. 
كما أشارت عدة جهاٍت معنية بالشأن النسوي الى أن المالجئ 
فقد نقصت مواردها بشكٍل حاد  كان ضررها نوعياً،  تحديداً 
الُمعنفات  النساء  الصلة مع  أفقدها  الوباء مما  انتشار  أثر  على 
تفاجأ معظمنا و  اللواتي هن باآلالف . في ظل هذا كله   و 
النساء من  المتوالية عن ازدياد عدد  بحزٍن شديد من االخبار 
ضحايا العنف في مقاطعة كيبيك.    االرتفاع األخير في جرائم 
إنسانياً،  و  و اجتماعياً  قلقاً حكومياً  أثار  النساء في كيبيك  قتل 
الى سبعة  قليلة تصاعدت األرقام من ضحية  فخالل أسابيع 
ضحايا من النساء. دفع هذا الى أن يتقدم رئيس حكومة كيبيك  
François Legault   فرانسوا لوغو و يقول :«هذا مخيف، 
اذار/مارس ٢٠٢١  التصريح في ٣  أقبله.«حدث هذا  أنا لن 
امام أجهزة اإلعالم والصحافة  الدوري  التقرير  تقديمه  واثناء 
عن مستجدات االصابات و الوباءCOVID 19  . و أضاف 
البرابرة«.  2021 مثل  المنطقي أن نعيش في عام  ليس  من 
ُمعتبراً أن كل سلوٍك عنيف ضد المرأة هو سلوك جبان و هو 
ليس بشيء من الرجولة. و يُعلن بحزم بأنه سيتولى شخصياً و 
الحكومية  الخدمات  الُمعنفات و  النساء  بشكٍل مباشر موضوع 

التي تُقدم لهن كماً و نوعاً.  
لعاٍم  لم يكن سعيداً عن خطة عمٍل  أنه  فرانسوا لوغو صّرح 
سابق و كان لها في حال تقدمها  أن تُضاعف المساحات الداعمة 
للمرأة. عبر ما  أكده ووعد به لوغو في عدٍد من المرات أمام 
اإلعالم تمحورت خطواٍت مبدئية لسياسة حكومة كيبيك و 
العمل على حماية المرأة كان أولها : بأن األماكن اآلمنة للمرأة 
الُمعنفة ستكون متاحة و ستستوعب كل من تشعر بالقلق على 
أمنها و سالمتها. و الثاني وعداًاخر بتمويل يسدُّ النقص و يُعيد 
التوازن بما يُفيد سالمة المرأة و أمنها و يتناسب مع مسؤولية 
حكومة كيبيك . و دون ُمضي مزيداً من الوقت أعلنت حكومة 
تبلغ ٢٢ مليون دوالر ستُجزأ على خمس  كيبيك عن ميزانية 
الثالث من االعالن  سنوات و ُمخصصة لمالجئ مؤقتة. 
الطويلة في  الوقت و قوائم االنتظار  الحكومي كان اختصار 
الحصول على الخدمات الحكومية و المتعلقة بالرجال العنيفين 
الساخن  العنف. مع ضمانة توفر الخط  الذين يمارسون  او 
بالتنسيق مع المؤسسات القانونية و الرسمية المعنية و الذي يتيح 

االبالغ عن حاالت العنف الزوجي المشتبه به. 
تأتي أهمية التمويل من حقيقة بسيطة بأنها ستساعد المرأة في 
تخطي عنٍف قد يُكلفها حياتها ، و تقييم االوضاع التي تعيشها 
المرأة و مؤشرات العنف و ما إذ كانت حقيقًة على درجة من 
قالت  الجرمية. في مقابلٍة مع راديو كندا  الدرجة  الخطورة و 
المرأة  ايزابيل شارست وزيرة شؤون    Isabelle Charest

في حكومة كيبيك : 
 »دورنا هو وضع آلية للوقاية والمساعدة في حاالت العنف.« و 
أضافت أن معظم التمويل هدفه الرئيس هو اتخاذ تدابير التدخل 

السريع«. و تعني هنا التدخل السريع ضد العنف. 
للحكومة في  التصريحات  الرسمية و  المواقف   أطلقت هذه 
العنف  إنهاء  للنساء و حماية حقوقهن و  كيبيك أماًل جديداً 
ضدهم. هذا العنف الذي كلفهن حياتهن. كما دفعت بالعديد من 
النسويات و المنظمات المعنية بالمرأة الدعوة ألن تُعيد المقاطعة 
و حكومتها النظر بالتشريع المحلي و تغييره كما دعت بالعديد 
من العامالت في الشأن النسوي الى السير على خطى مقاطعة 

 .Clare’s Law سسكاشوان و سن تشريع كلير
وبالتعريف يُّمكن قانون كلير أجهزة الشرطة من إعالم المرأة 
بمعلوماٍت جزائية أو جرمية أو عنفية  التي قد تواجه خطراً 
تتوفر في سجالت شريكها أو زوجها. غير أنني أعتقد هذا غير 
بالتشريع  المتعلقة  الى االقتراحات  أود أن أضيفه  .  ما  كاٍف 

والقانون هو : 
المرأة هو  العنف ضد  إنهاء  المساواة و  أواًل: أن يكون مبدأ 
أولوية حكومية  يتم اعتمادها وبشكٍل عاجل فال زال الوباء قائماً 
و العنف ليس أمراً وقتياً أو مرحلياً بل هو نتاج عوامل عدة لسنا 

هنا بمعرض شرحها او تحليلها. 
ثانياً: من ناحية تشريعية و الن دور القانون هام جداً و اساس 
في المجتمعات الديمقراطية فال  بد من احتساب كل عمل عنفي 

جسدي او لفظي ضد المرأة و مضاعفة العقوبة عليه. 
القبعات  له  ُترفع  السيد فرانسوا لوغو و حكومته  ما أطلقه 
احتراماً و هو عبّر حقيقة عما يفكر و يشعر به الكثير من سكان 
 . المرأة هو سلوك جبان  بأن كل سلوٍك عنيف ضد  المقاطعة 
المساواة  النتائج و رؤية مزيٍد من  بإنتظار  اليوم جميعاً  نحن 
واحترام حقوق المرأة كجزٍء من حقوق اإلنسان  ليس فحسب 
في مقاطعتنا الجميلة كيبيك و كندا بل في العالم أجمع و النسانية 

و حضارة أرحب.  أسبوع سعيد لكم جميعاً.

المرأة و رحى العنف و الوباء
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التعازي خالص 
مكرم محمد أحمد في ذمة الله

أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في شهر بفضل 
التاريخي« »التضخم 

القادمين الحجر الصحي للمسافرين  الكنديون يدعمون 

أخبــار

فريق أنطوان فغايل
فريق كامل من مستشارين التسليف العقاري
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شيوخ  أحد  هللا  رحاب  إلى  انتقل 
الكاتب والصحفي  المصري  اإلعالم 

القدير األستاذ والصديق 
المرحوم / مكرم محمد أحمد

وذلك صباح يوم الخميس 15 ابريل 
2021 عن عمر يناهز 86 عاماً. 

نقيب  منصب  شغل  الكبير  والراحل 
ومنصب  دورات،  لثالث  الصحفيين 
الصحفيين  التحاد  العام  األمين 
للمجلس  السابق  والرئيس  العرب، 

األعلى لتنظيم اإلعالم.
وقد تدرج وشغل العديد من المناصب 

الصحفية المرموقة منها:
- رئيس مجلس إدارة دار الهالل سنة 1980

- رئيس تحرير مجلة المصور مدة 24 عاماً بدءاً من سنة 1981
نقيب الصحفيين من 1989 حتى عام 1991، ومن عام 1991 حتى عام 1993 .   -

وكان أستاذاً للعديد من كبار أصحاب األقالم في مصر في الوقت الراهن.
"جريدة الرسالة" في كندا إدارة وكتّاب يسألون هللا العلي القدير للراحل الكبير فسيح 
جناته مع الصديقين واألبرار، والصبر والسلوان لجميع أفراد أسرته الكريمة ولجميع 

الزمالء واألهل واألصدقاء.
ويخّصون بالعزاء ابنته الزميلة اإلعالمية أمينة مكرم وزوجها الصحفي هشام عبد 

العزيز نائب رئيس تحرير األهرام 
إنَّا هلل وإنَّا إليه راجعون

فريد زمكحل 
رئيس مجلس إدارة 
ورئيس تحرير جريدة الرسالة 

 وصلت أسعار الذهب، الخميس، إلى ذروتها 
سندات  عوائد  تراجع  مع  شهر  من  أكثر  في 
من  المستثمرين  وهروب  األمريكية  الخزانة 

موجة تضخم تاريخية.
ودفع تراجع عوائد سندات الخزانة األمريكية، 
المستثمرين صوب المعدن كمالذ آمن في مواجهة 
تضخم محتمل في المستقبل، وذلك رغم بيانات 
أفضل من المتوقع القتصاد الواليات المتحدة.

قفزة الذهب
وحسب رويترز، بحلول الساعة 17:49 بتوقيت 
جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.8% 
إلى 1766.50 دوالر لألوقية )األونصة( بعد 
أن صعد في وقت سابق إلى 1769.37 دوالر، 
أعلى مستوى له منذ 26 فبراير/شباط الماضي.
وصعدت عقود الذهب األمريكية اآلجلة، بنسبة 
%1.8 ليتحدد سعر التسوية عند 1766.80 دوالر.

تضخم تاريخي في األفق
سكويرد  سيركل  مؤسس  سيكا،  جيفري  وقال 
يلوح  هائل  »تضخم  إن  البديلة،  لالستثمارات 
في األفق بال ريب، والذهب أفضل أصل يمكن 
مستويات  أعتبره  ما  فيه  نرى  وقت  في  تملكه 

تاريخية«. تضخم 
وارتفعت الفضة %1.8 مسجلة 25.86 دوالر 
إلى  ليصل   2.1% البالديوم  زاد  فيما  لألوقية، 
2733.75 دوالر، بعد أن بلغ في وقت سابق ذروته 
منذ 28 فبراير/شباط 2020 عند 2760.53 دوالر.
دوالر   1197.91 إلى   2.3% البالتين  وتقدم 

لألوقية.
3 مؤشرات إيجابية لالقتصاد األمريكي

ويعد ارتفاع مبيعات التجزئة وانخفاض طلبات 
المصانع،  إنتاج  النتعاش  باإلضافة  اإلعانة، 
ثالثية مميزة بالنسبة االقتصاد األمريكي وسط 

تداعيات كورونا.
المتحدة  بالواليات  المصانع  إنتاج  وانتعش 
الماضي  مارس/آذار  شهر  خالل  األمريكية، 
للبيانات،  المحلي، ووفقا  الطلب  وسط قوة في 
ارتفع إنتاج السيارات بالرغم من عجز عالمي 
في رقائق أشباه الموصالت أجبر بعض الصناع 

على خفض اإلنتاج.
زيادة إنتاج المصانع

)البنك  االتحادي  االحتياطي  مجلس  وقال 
المركزي(، الخميس، إن إنتاج الصناعات التحويلية 
قفز %2.7 الشهر الماضي بعد نزوله %3.7 في 
فبراير/شباط الماضي، ومازال إنتاج الصناعات 

التحويلية أقل قليال عن مستواه قبل الجائحة.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد 

توقعوا ارتفاع اإلنتاج %4 في مارس/آذار.
وزاد إنتاج المصانع بوتيرة سنوية %1.9 في 
العام بعد تسارعه بمعدل بلغ  الربع األول من 
األول  أكتوبر/تشرين  من  الفترة  في   12.4%

إلى ديسمبر/كانون األول.
السلع  على  الطلب  ضخم  مالي  تحفيز  ويغذي 
وسط انخفاض في المخزونات، وهو ما يدعم 
بنسبة  يسهم  الذي  التحويلية  الصناعات  قطاع 

%11.9 من االقتصاد األمريكي.
التجزئة مبيعات 

في  بقوة  األمريكية  التجزئة  مبيعات  وانتعشت 
مدفوعات  األمريكيون  تلقى  إذ  مارس/آذار، 
مساعدات مرتبطة بالجائحة إضافية من الحكومة، 
فيما سمحت زيادة نشاط التطعيم باللقاحات بعودة 
المزيد من النشاط االقتصادي، مما يدعم التوقعات 

بنمو قوي في الربع األول من العام.
إن  الخميس،  األمريكية،  التجارة  وزارة  وقالت 
مبيعات التجزئة ارتفعت %9.8 الشهر الماضي. 
وُعدلت بيانات فبراير/شباط بالزيادة بما يظهر تراجع 
المبيعات %2.7 بدال من %3 في القراءة السابقة.
آراءهم  رويترز  استطلعت  اقتصاديون  كان 
في   5.9% التجزئة  مبيعات  زيادة  توقعوا  قد 

مارس/آذار.
انخفاض طلبات البطالة

اليوم  العمل  وأظهر تقرير منفصل من وزارة 
أن عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة 
البطالة ظل مرتفعا في األسبوع الماضي، وهو 

ما ربما ال يعبر بدقة عن وضع سوق العمل.
فقد بلغ إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية 
المقدمة للمرة األولى مستوى معدال في ضوء 
العوامل الموسمية عند 576 ألف طلب لألسبوع 
المنتهي في 10 أبريل /نيسان الجاري، مقارنة 

مع 769 ألفا في األسبوع السابق.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 

700 ألف طلب في أحدث أسبوع.

كنديين  خمسة  كل  من  ثالثة  يعتقد  مسح    
المسافرين سواء  المفروضة على  القيود  أن 
وصلوا عن طريق البر أو الجو تشكل تدبيًرا 
»ضرورًيا« ، وفًقا لمسح أجراه معهد أنجوس 
ريد مؤخًرا. يجب على أولئك الذين يسافرون 
جواً إلى كندا اإلقامة في فندق تختاره الحكومة 
لمدة ثالثة أيام على نفقتهم الخاصة ، وانتظار 

 .COVID-19 نتائج اختبار
يجب عليهم وأولئك الذين يصلون عن طريق 
البر الحجر الصحي لمدة 14 يوًما. يوافق ثمانون 
في المائة من المستجيبين على الحجر الصحي 
اإللزامي لمدة أسبوعين لجميع المسافرين بغض 
النظر عن كيفية وصولهم ، لكن 37 في المائة 
سيعفون األشخاص الذين يمكن أن يثبتوا أنهم 
قد تم تطعيمهم بالكامل. في حين أن الكنديين 
الحالية  الحكومية  اإلجراءات  على  يوافقون 
إال أن 30 في المائة يعتقدون أنها فعالة في 
الحد من خطر أن ينشر المسافرون الفيروس. 
بينما حثت الحكومة الكنديين على عدم السفر 

دولًيا ، إال أنها لم تفرض حظًرا تاًما. 
من  المائة  في   51 أن  االستطالع  هذا  وجد 
كامل على  الكنديين سيدعمون فرض حظر 
السفر الدولي. وهذا يمثل انخفاًضا بمقدار 14 

نقطة عن يناير 2021. 
الواليات  مع  الحدود  بقاء  الكنديون  يفضل 
المتحدة التي يبلغ طولها 8891 كيلومتًرا مغلقة 
الواليات  مع  الطويلة  حدودها  كندا  أغلقت 
المتحدة أمام جميع الرحالت باستثناء الرحالت 
إنه ليس  الضرورية ، وقال رئيس الوزراء 
لديه خطط إلعادة فتحها في أي وقت قريب. 
 ، الوباء  فترة  طوال  اإلغالق  الكنديون  أيد 
المشاركين  أكثر من نصف  ، يرغب  واآلن 
في اإلغالق حتى سبتمبر 2021. فقط 16 في 
المائة يودون فتح الحدود في 21 أبريل. في 
حين أن الحدود مغلقة من الناحية الفنية أمام 
المسافرين ، إال أن هناك العديد من االستثناءات. 
كبير  بشكل  المتكاملة  التوريد  سلسلة  بسبب 
والتجارة الضخمة بين كندا والواليات المتحدة، 

 ، المثال  الشاحنات ، على سبيل  فإن سائقي 
معفيين. وكذلك األشخاص الذين يحتاجون إلى 
السفر من أجل تطبيق القانون ، أو الضباط ، 
أو السالمة العامة ، أو المصالح اإلنسانية ، 
أو الصحة العامة. على سبيل المثال ، هناك 
مجال  في  يعملون  الذين  الكنديين  من  العديد 
وقد  المتحدة  الواليات  في  الصحية  الرعاية 
يعبرون الحدود يومًيا. تقع أجزاء كثيرة من 
COVID- ثالثة من جائحة كندا في موجة 
19 ، ومعظمها مدفوع بمزيد من المتغيرات 
للفيروس. يبدو أن المستجيبين أكثر  المعدية 
إحباًطا. يقول 29 في المائة أن الحياة لن تعود 
بمقدار  يمثل زيادة  ، وهذا  أبًدا  إلى طبيعتها 

ثماني نقاط عن شهر يناير. 
من بين أولئك الذين يعتقدون أن الحياة الطبيعية 
إال  تحدث  لن  إنها  معظمهم  يقول   ، ستعود 
االستطالع عبر  إجراء  تم   .2021 عام  بعد 
اإلنترنت بين 5 و 8 أبريل 2021 بين 1577 

كندًيا بالًغا.
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الفيلسوف أقوال  من 
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أكمـــل.. قـد 
:  ال شاشة وال بشاشة !! المغرب  بقلم: عادل عطيةرمضان في 

بقلم: ابراهيم شير
كاتب واعالمي سوري

بقلم: خالد بنيصغي

شعر: نسرين حبيب

-1 من الممكن أن تأتي المشكلة بالجريمة  
لكن من المستحيل أن تأتي الجريمة بالحل  . 

-2 الموت يتجه غرباً ، ألن فقاعات العمر ال تعود إلى الشرق  
وما العمر إال عدد من فقاعات الهواء بين صرختين  

فهذا عمره مائة عاما .. هذا إناؤه كان فيه ماء يكفي لمائة فقاعة  
وهذا عمره خمسون عاما .. هذا إناؤه كان فيه ماء يكفي لخمسين فقاعة  

وهذا عمره عام .. هذا إناؤه كان فيه ماء يكفي لفقاعة واحدة . 
وهاتوا لي فقاعة واحدة خرجت من أي إناء وعادت إلى الشرق . 

-3 الذين ينظرون إلى الماضي ، ينظرون إلى قبور أجدادهم  
والذين ينظرون إلى المستقبل ، ينظرون إلى حدائق أحفادهم  

-4 الماضي تحت األرض 
والحاضر فوق األرض 

والمستقبل معلق بين السماء واألرض .  
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الجمعة 16 ابريل 2021

      “قد أُكمل”، قالها األب بإبتهاج، وهو يزف 
ابنته العروس إلى زوجها!

“قد أُكمل”، قالها الطفل الضاحك، عندما أتم والده 
إصالح لعبته المفضلة!

“قد أُكمل”، قالها الفنان ووجهه يفيض بشراً، وهو 
ينظر إلى التمثال الذي نحته مزهواً!

انتهى  عندما  بارتياح،  المؤلف  قالها  أُكمل”،  “قد 
من كتابة كتابه الجديد!

التي  تلك  هي  ـ،  قيلت  ـ  أُكمل”  “قد  أروع  ولكن 
صدرت عن ذاك الذي أتى طائراً في أجنحة النعمة 
متقلداً سالح  المنفذة،  القدرة  بقوة  الفادية، مسرعاً 
الفداء،  المفتدية، البساً على رأسه خوذة  الشجاعة 
على  أخيراً  ليحط  الخالص؛  ثمن  يديه  في  وحاماًل 
اإللهي،  العدل  قصاص  محتماًل  صليبه،  عرش 

حتى “أكمل” كل شيء!
كل  في  كاماًل  كان  الذي  ذاك  قالها  أُكمل”،  “قد 

وفي  وفي خدمته،  كرازته،  وفي  بّره،  في  شيء: 
رسالته!

وفى  الذي  ذاك  قالها بصوت عظيم،  أُكمل”،  “قد 
كأس  وشرب  كاملة،  اللعنة  وحمل  كله،  الدين 

الدينونة حتى آخرها!
رأس  سحق  لذي  ا لسيد  ا نطقها  كمل”،  أُ “قد 
الخالص  الجحيم، ومنح  قوات  الحية، وداس على 

للمسبيين!
التي  الخالدة،  النصرة  هي صرخة  أُكمل”،  “قد 
قد  فالسماء  حين،  كل  أفكارنا  في  تكون  أن  يجب 
ُفتحت لإلنسان، وظالم القبر تغيّر إلى مجد القيامة، 

والصعود مع المسيح!
عن  تعبيراً  لفرح  ا صيحة  هي  كمل”،  أُ “قد 
أجمع. وكل  للعالم  أفضل  المصالحة، وعن رجاء 
على  يحصل  وبقائلها،  الكلمة،  بهذه  يؤمن  من 

السالم مع هللا!...  

    ليفترض أي مواطن سوري أنه استيقظ في الخامسة فجراً ليجد نفسه 
مرافقاً شخصياً للرئيس السوري بشار األسد، وقبل أن يتحرك من كرسيه 
يرى الرئيس ال يزال على مكتبه يقلب بين االوراق والملفات التي أمامه 
ليتصل  العسكري  الهاتف  يأخذ  ثم  الحاسوب،  التفاصيل من  ويقرأ بعض 
الغربية ويأخذ آخر  المنطقة الشمالية  بالضابط المسؤول على الجبهة في 
تتجاوز  مدة ال  قبل  معه  أجراه  اتصال  آخر  منذ  التي حدثت  المعلومات 
التعليمات  بعض  يعطيه  الضابط  مع  محاورات  وبعد  ساعات،  الثالث 
الشرقية ويطلع  المنطقة  بمسؤول  يتصل  السماعة حتى  ويغلق  العسكرية 
منه على األوضاع في الحسكة، ويستمر في االتصاالت بين الرقة ودير 
الجنوبية  والجبهة  الوسطى  والمنطقة  الشمالي  الزور وجبهة ريف حلب 
لسوريا، وبعد كل هذا ينظر الرئيس األسد الى المرافق ويقول له اتشرب 
القهوة فيذهب الرئيس بنفسه ليقوم بتحضير القهوة له ولمرافقه ويقول له 

)لن تستطيع معي صبراً(.
اتصال  يأتيه  اإلفطار حتى  ويتناول  ليغسل وجهه  الرئيس  يذهب  أن  ما 
العسكري  الوضع  معه  ويناقش  بوتين،  فالديمير  الروسي  نظيره  من 
والسياسي واالقتصادي وأوضاع اللجنة الدستورية وهنا يحاول المتصل 
من  يكون  فما  الرئاسية،  االنتخابات  أو  اللجنة  بشأن  اقتراحات  يقدم  أن 
وهو  الدستوري  واجبه  عليه  يمليه  وبما  بحزم  يتصرف  أن  إال  الرئيس 
داخلي  شأن  هذا  له  فيقول  قرارها،  واستقالل  الدولة  هيبة  على  الحفاظ 
يقرره السوريون فقط، نحن نتقبل منكم كحلفاء النصائح والمشورة ولكن 
أكثر من ذلك ال، وكل هذا يجري وهو على طاولة الطعام التي اكل منها 

الرئيس االسد القليل فقط ويذهب الى مكتبه فوراً ليكمل عمله.
في  يراه  من  يسلم على كل  ليركب سيارته  المرأب  الرئيس  نزول  أثناء 
طريقه سواء المرافقة أو المزارعين في الحديقة وحتى السائقين ويطمأن 
إلى  ثم يركب سيارته والى جانبه مرافقه ويذهب  على أوضاعهم جميعاً 
البالد  في  االقتصادية  يحاور مرافقه عن األوضاع  الطريق  أثناء  مكتبه. 
وسعر صرف  األسعار  وارتفاع  الغاز  وطوابير  المحروقات  وأزمة 
الدوالر وأثناء الحديث يقول الرئيس لمرافقه في االمس كتب فالن على 
الفيسبوك هذا المقترح وارى أنه جيد لو طرح بهذه الصورة وأُضيف له 
هذا التفصيل، وفالن كتب كذا لكنه هاجم الحكومة بطريقة ليست إيجابية 
المرافق كيف  يتفاجئ  هنا  فقط،  الهجوم  وليس  النصائح  بإعطاء  قام  ليته 

علم الرئيس بكل هذه التفاصيل؟
الجميع من عامل  أحوال  يتفقد  وكالعادة  مكتبه  إلى  األسد  الرئيس  يصل 
النظافة وحتى مدير مكتبه، وما أن يجلس على كرسيه حتى تنهال عليه 
ليناقش  الوزراء  يأتيه رئيس مجلس  االتصاالت من كل حدٍب وصوب، 
ليناقشه  المالية  يدخل وزير  االجتماع  وأثناء  للدولة  العامة  الميزانية  معه 

للموظفين  مالية  اعفاءات  الرئيس  ويقترح  الرواتب  رفع  بقرار  الرئيس 
العملة  يتناقشون عن سعر صرف  ثم  والقروض،  المنح  الى  باإلضافة 
األجنبية والسعر في السوق السوداء وطريقة ضبط هذا األمر، وهم في 
هناك  بأن  األسد  الرئيس  ويبلغ  للدخول  النفط  وزير  يستأذن  االجتماع 
أفكاره لتجاوز األزمة  المحروقات ويطرح  الدولة من  أزمة في مخزون 
في الوقت الراهن وهنا يبدأ نقاش بين شد وجذب بخصوص هذا األمر، 
وما هي إال دقائق حتى يدخل وزير الكهرباء ويفتح نقاش عام بخصوص 
السورية  المحافظات  في  القطع  وأزمة  لها  النفطية  والتوريدات  الكهرباء 
األعمال  بسبب  دمرت  والتي  الترميم  قيد  التي  الكهرباء  ومحطات 
اإلرهابية يتم خالل هذا النقاش وضع الخطوط العريضة للمرحلة القليلة 

المقبلة وينتهي االجتماع. 
الصعداء  المرافق  ويتنفس  الثالثة عصراً،  قد وصلت  الساعة  تكون  هنا 
ألنه يتصور أن الرئيس األسد قد انتهى من االجتماعات لكنه كان مخطئأ 
مع  ليناقش  الصحة  وزير  دخل  حتى  الماء  الرئيس  شرب  إن  ما  ألن 
وباء كورونا  البالد ووضع  في  الصحية  التطورات  آخر  األسد  الرئيس 
ويدخل بعدها وزير التربية ووزير التعليم العالي ويتم النقاش حول تفشي 
الوضع  يبقى  أم  الصحي  اإلغالق  البالد وضرورة  في  الوباء من عدمه 
المستهلك  حماية  ووزير  الداخلية  وزير  يكون  وهنا  عليه،  هو  ما  على 
في االجتماع ليتم بحث قضية اإلغالق هل هي فكرة سديدة في ظل هذه 
الى  باالضافة  ايضاً،  أم ال  فعاًل  المواطن  تفيد  أم ال وهل سوف  األزمة 

االوضاع االمنية.
انتهى  قد  اليوم  أن  المرافق  ويتصور  المساء  في  ينتهي  االجتماع  هذا 
كان  لكنه  الدولة،  رئيس  برفقة  الفاخر  الطعام  ليتناول  يذهب  وسوف 
الى  يدخلون  المستوى  رفيعي  الدفاع وضباط  وزير  أيضا ألن  مخطئاً 
مكتب الرئيس ليعقدوا اجتماعاً عسكرياً يتناول كل القضايا بداية من طعام 
الجنود ولباسهم على الجبهة حتى آخر التطورات العسكرية، يقدم الضباط 
العسكري،  الوضع  تفصيل بخصوص  بكل  الرئيس  ويناقشهم  اقتراحاتهم 
وفي نهاية االجتماع يقول لهم الرئيس ألم تنسوا شيئاً؟ فيقولوا مثل ماذا؟ 
فيقول لهم التسريح العسكري فيطلب منهم دراسة قرارات تسريح دورية 
ويقول لهم العسكري هو أخي وابني لذلك يجب أن يبقى بخير ألنه حامي 

هذا الوطن.
الداخلية  االجتماعات  انتهت  الليل وفعاًل  الى نصف  قد وصلنا  نكون  هنا 
لتبدأ أخرى خارجية يتم خاللها تبادل االتصاالت مع زعماء وقادة دول 
يقول  العلني فقط، وبعدها  الحياد  بينهم حليف وآخرون على  الذين  العالم 
أنه  يتصور  هنا  المرافق  الطعام،  لنتناول  فلنذهب  لضيفه  األسد  الرئيس 
سوف يأكل اآلن أفخر أنواع الطعام، لكنه يصدم عندما يرى طاولة طعام 

عليه  ايضاً  وبسيطة  جداً  عادية 
عائلة  أي  طاولة  على  يوجد  ما 
فأنا  تفضل  له  ويقول  سورية 

ايضاً لم أتناول الطعام االساسي منذ يومين أو ثالثة ولم أنم منذ تلك الفترة 
ايضاً، وهو يتناول الطعام يفتح حاسوبه على مواقع التواصل االجتماعي 
ويتابع جميع ما ينشر من المواطنين السوريين وأي مشكلة يراها يكتبها 
ويلتفت على  حلها،  يتم  لكي  مكتبه  لمدير  األوراق  يعطي  ثم  على ورقة 
الضيف ليقول له كل منزل ال توجد فيه الكهرباء ويشعر سكانه بالبرد أو 
بالحر أنا من يتألم، كل الجئ في الخارج سواء كان معارضا او مؤيدا أنا 
من يتألم عليه، كل حجر دمر في الوطن أنا من يتألم، ولكن هذه الحرب 
لرحلت  برحيلي  الحل  كان  لو  نخوضها، وهللا  أن  ويجب  علينا  فرضت 
ولكن الحل هو إنهاء سوريا من على الخريطة لذلك بقيت.. ثم يلتفت الى 
المرافق ويقول له، لقد نسيت ان اليوم هو عيد زواجي، هل تتصور ان 
ايام بحكم  فانا لم ارى عائلتي منذ عدة  اسماء سوف تتجاوز هذا االمر؟ 

ضغط العمل الهائل.
الرئيس  يعرف  من  جميع  ولكن  االسد  الرئيس  رفقة  تخيلي  يوم  هذا 
التي  الرئاسية  القرارات  يتابع  ومن  يومه،  هو  هكذا  أن  يعلم  شخصياً 
بداية  منذ  مثاًل  التفاصيل  بكل  علم  على  أنه  يعلم  شخصياً  منه  تصدر 
للموظفين  المالية  المنح  من  العديد  اآلن، صرف  وحتى  الجاري  العام 
القرض  قيمة  لزيادة  مالية  إعانة  وقدم  والعسكريين،  المدنيين  الدولة  في 
الطالبي الشهري ليستفيد من ذلك اكثر من 300 الف طالب، ورفع أجور 
الساعات التدريسية للمكلفين بالتدريس في التعليم األساسي والثانوي، ثم 
المشاريع  لدعم  األصغر  التمويل  لتأسيس مصارف   8 رقم  القانون  أقر 
التي  الجرائم  عن  عفواً  ومنح  الدخل،  ومعدومي  لمحدودي  الصغيرة 
بدعم  االلتحاق، ووجه  التملص من  بقصد  العلم  بخدمة  المكلفون  ارتكبها 
الحصول على  من  الموظف  ليتمكن  المؤسسات  في  التعاونية  الصناديق 
بهذه  وهو  اخرى  كثيرة  قرارات  الى  باإلضافة  حاجته،  فيه  يسند  مبلغ 
الفترة كان مصاباً بوباء كورونا ولم يعفيه هذا من متابعة هذه التفاصيل 

واتخاذ هذه القرارات.
كم  يشاهد  اآلن  ويراه  أعوام  قبل عشرة  األسد  الرئيس  يرى صورة  من 
من  خارجية  يومياً ضغوطات  يعيش  فهو  وجهه،  اعترى  الذي  التعب 
العسكرية  الضغوطات  الى  باإلضافة  والحلفاء على حد سواء،  األعداء 
قيصر  وأزمة  والحصار  السوري  الشارع  ثم ضغوطات  والسياسية، 
ناهيك عن أزمة الفساد والالجئين والمناطق المحتلة، ورغم ذلك يتابع كل 
التفاصيل في البالد ويراقب كل تصرف للحكومة ويصدر قرارات مهمة 

وحساسة تفيد المواطن السوري ألنه بوصلة الرئيس.

الحنين.. 
الّرحيل خيانة 

. َنشتاق. حنَي 

وَنحلم  أعُيَننا  ُنغِمُض 

رحل باّلذي 

لَيَقظة ا َعِن  نا  ُيبِعُد فالّشوُق 

الحنني تراَب  َتنبُش  واليقظة 

للوحدة  َيصحُبنا  والحنني 

لّذكرى ا لدفِء  نا  َتجرُّ والوحدة 

مضت لحظاٍت  ُتحيي  لّذكرى  وا

كربيت ُعَلِب  يف  الوقَت  َنحبُس  َكَمْن  فَنصرُي 

ِننا أجفا بني  من  لّلحظُة  ا َتتسّلَل  لئّل   . . وَنتسّمُر

لرَّحيل.. ا ِبَجِد  الحننُي  َبل  وَيَتَسْ

العالم جميعا باألم ومؤخرا صنعوا   تحتفل شعوب 
لها عيدا لالحتفال واالحتفاء بها لما لها الدور الكبير 
في حياه الشعوب جميعا فهي العمود الفقري لنمو أي 

مجتمع وتقدمه.
التي تدل  الشرفية  وحصلت األم على بعض األلقاب 
اإلله(  )أم  نثر  موت  مثل  لها  المجتمع  احترام  على 

وحمت نسوت )أم الملك(.
وعن التقاليد الملكية المصرية، لعبت األم دورا بارزا، 
حيث أنها كانت المعبر الذي البد أن يعبره الملك لكي 
التقاليد تتطلب أن  يصل إلى عرش البالد، فقد كانت 

يكون حاكم البالد من أم ملكية.
شئ  كل  في  واألمومة  باألم  القديم  المصري  اهتم  و 
التماثيل وداخل  ذلك على  أنه جسد  في حياته، حيث 
المصرية  الفنية  النماذج  من  العديد  فهناك  المقابر، 

القديمة التي تحاكى ذلك االهتمام.
ووجد ضمن مقابر الدولة الحديثة كثير من البرديات 
في  لألم  التقليدية  النصوص  من  نماذج  حوت  التي 

عيدها«.
النيل، عندما  لعيد األم آخر شهور فيضان  واختاروا 
بذور  أو  البذور-  لبذر  معّدة  الخصبة  األرض  تكون 
الحياة التي تبعث الحياة في األرض- وهو شهر هاتور 

في التقويم المصري القديم، وهاتور أو حتحور تعبر 
عن ربة الجمال ومعنى »حت- حور« مرضعة اإلله 
»حور«، لذلك شبهوا األم بنهر النيل الذي يهب الحياة 

والخصب والخير.
الخلق،  نظريه  في  الكون  القديم  المصري  و صور  
الشمس  تحمل  التي  باألم  نوت(  )الربة  السماء  وشبه 
وتلدها كل يوم وفى نهاية اليوم تبتلعها، وهكذا كل يوم، 
للفراعنة مرجعا مهما  الوهلة األولى  فكانت األم منذ 
ثم  ونفتيس  وايزيس  نوت  العقيدة، وكانت  تكوين  في 
حتحور وغيرها مثال على عظم مكانة األم عندهم».

وظهرت  الربة حتحور  بصور وخصائص وقدست 
والعطاء،  لألمومة  كربة  وعرفت  كثيرة  أماكن  في 
واندمجت مع إيزيس، وقورنت في بالد اليونان بالربة 
افروديت )فينوس(، وارتبطت حتحور بالربة األم لما 

تحمله من أشكال األنثى.
التي تدل  الشرفية  وحصلت األم على بعض األلقاب 
على احترام المجتمع لها مثل موت نثر )أم اإلله( وأم 
والمعروفة  اإلله  لدى  والمفضلة  نسوت  حمت  الملك 
لدى الملك وغيرها. وأشار أبودشيش إلى أنه من أبرز 
وحتشبسوت  نيت  مريت  حكمن مصر  التي  الملكات 

وخنتكاوس وتا وسرت وسبك نفرو، على حد قوله.

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

يوم برفقة الرئيس االسد.. لن تستطيع معه صبرا.. 
كنت حاسس

عشاين  حتكون  يوم  يف  أنك  حاسس  كنت 

حناين  من  كامن  وتدوق  قلبي  دق  تسمع  مل 

بحبك  أين  تعرف  ملا 

أماين  كثري  كثري  امتنيت  شوفتك  ما  ويوم 

ايوا حسيته  ليك  حبي  ده 

ناداين  جا  طيفك  ما  أول  من 

ليا   بالنسبة  حبك  وهمس 

رعاين  اليل  والحبيب  الطبيب  كان 

السنني  بعد  الليايل  بعد 

جروح من  شوفته  اليل  وبعد 

جفاين اليل  من  حيايت  يا 

عليا جاي  هواك  لقيت 

دواين  كان  حبيبي  يا  ثواين  ويف 

عشاين  حتكون  يوم  يف  أنك  حاسس  كنت 

إلهي ده يشء  بينا   روحي  يا  اليل جمع  ما   

تاين  لحد  يوم  يف  أو  لغريي  تكون  مستحيل   وأبدا 

الهنا  وأنت  النعيم  أنت  ده 

زماين  فرحة  كامن  وأنت 

 حّل شهر رمضان الكريم بفضل هللا على المسلمين في كل بقاع 
العالم ، وحلَّْت فرصة أخرى نشكر هللا عز وجل على إهدائها لنا 

والمغفرة  الكثيرة  بالحسنات  وكرمه  وجوده  فضله  يزيد  كي   ،
قال هللا  قال رسول هللاملسو هيلع هللا ىلص   ( فقد  العظيم   واألجر  والثواب 

عز وجل : كل عمل ابن آدم له إال الصيام هو لي ، 
وأنا أجزي به ، فوالَّذي نفس محمد بيده لُخْلَفُة فم 
الحمد   .) المسك  الصائم أطيُب عند هللا من ريِح 

والشكر هلل رب العالمين .
الكم  لذلك  واندهشُت  التلفزة  شاشة  في  نظرُت 
الهائل من المسلسالت الدرامية و »السيتكومات« 
الكاميرا  وبرامج  المغربية  واألفالم  الكوميدية 
القنوات  في  تعرض  بدأت  التي  التافهة  الخفية 
 ، والثانية  األولى  القناتْين  في  خاصة  المغربية 
عندما أقول اندهشت من هذا األمر فال يعني أن 

 ، طويلة  وعقود  لسنوات  معتاد  فاألمر   ، السنة  هذه  جديد  األمر 
وكأن هذا الشهر الفضيل أصبح متخصصا لدى القنوات المغربية 
وحتى العربية بوفرة هذه األعمال التلفزية الرخيصة ، كنت أَُمنِّي 
بأماني كثيرة من وطننا  اإلسالمي كأن أجد مثال بين هذا  النفس 
السؤال  أصبح  ، صراحة  واحدا  دينيا  مسلسال  ولو  الهائل  الزخم 
ملّحاً بشكل الفت للنظر : من هؤالء الممثلون والفنانون في حقيقة 
أمرهم ؟؟ لماذا ال يفكرون نهائيا في أي إنتاج إسالمي ؟؟ ماهي 

على  بسماعها  آذاننا  أتعبوا  والتي  إيصالها  يريدون  التي  الرسالة 
أهدافهم  ماهي  ؟؟  الدوام 

وغاياتهم ؟؟ 
أن  جدا  المؤسف  من 
يحدث كل هذا في حكومة 
حزب  يقودها  إسالمية 
العدالة والتنمية الذي علق 
عليه المغاربة آماال كبيرة 
تصوراتهم  تفوق  وأحالما 
إلى  يتجرعوا  أن  قبل   ،
الخيبات  أنواع  جل  اآلن 
واألخالقية  االجتماعية 
والدينية   ، واالقتصادية 
في  الخصوص  وجه  على 
المغاربة ألداء  المساجد في وجه  فتح  بين رفض  تناقض صارخ 
صالة التراويح ، فيما ال تزال مظاهر الحياة المغربية اليومية تضج 
االحترازية  التدابير  احترام  عدم  أنواع  بكل  الحكومة  أعين  أمام 
العامة  األسواق  في  االكتظاظ  مثل  من   « كورونا   « جائحة  ضد 
تقليدية كانت أم عصرية ، واالزدحام الالفت للنظر في الحافالت 
 ، الكمامة مثال  ارتداء  ، دون  الخرقاء  السلوكيات  ، وغيرها من 
ودون توفير » المعقم » في المحالت واإلدارات المغربية  إال في 

البعض القليل منها ... 
المساجد  إغالق  من  البد  كان  إذا 
هناك  فلتكن  كورونا  جائحة  بسبب 
صرامة في التعامل مع كل القطاعات 
ألن   ، الحكومية  وغير  الحكومية 

تتخذ  التي  القرارات  هذه  جّراء  والظلم  بالغبن  يشعرون  المغاربة 
الروحي وفي شهر كريم وفضيل  المجال  بهذه الصرامة في  فقظ 
تملؤها  حياة  في  للمغربي  تبقَّى  الذي  فما   ، رمضان  شهر  هو 
 ، الصعبة   العيش  لقمة  يقاوم  الذي  فقيره  عند  المادية  األزمات 

والدينية عند فقيره وغِنيِّه على حد سواء ؟؟ 
تفهم  ال  أنها  إّما  والتنمية  العدالة  حزب  بقيادة  المغربية  الحكومة 
أن  ويمكنها  الشهري  أجرها  التي ضمنت  المغاربة  فئة  هناك  أن 
ليس  فئة  وهناك   ، الكريم  الشهر  هذا  في  الليلي  باإلغالق  تقبل 
لها أي دخل إال  بعملها اليومي في القطاع الخاص مثل المقاهي 
أي دخل  دون  توفر حاجياتها  أن  لها  فكيف  وبالتالي   ، والمطاعم 
دولة  في  أننا  أيضا  تفهم  ال  الحكومة  أن  أو  ؟؟  الشهر  هذا  في 
قنواتها  شاشات  على  الفن  بدعوى  التسيُّب  بهذا  تقبل  ال  إسالمية 
المالي  التدبير  تجعل  ولألسف  التي  األسباب  وهي   ، الوطنية 
 ، الخطر  من  األحمر  الخط  يدخل  المغربي  للمواطن  والروحي 
نسأل   .. ودينيا  وأخالقيا  اجتماعيا  الغموض  يلفه  بمستقبل  وينذر 

هللا العافية .. دمتم بود .

كلمات: يوسف زمكحل



 

 ارتجاج الدماغ أو ما يُعرف أيًضا بارتجاج المخ، عبارة عن إصابة 
إلى حدوث  الرأس تؤدي  نتيجة صدمة أو ضربة على  دماغية تحدث 
المحاط بأغشية سحائية وسائل نخاعي تساعد في  المخ  اهتزاز في 
امتصاص الصدمة، لكن إذا كانت الصدمة شديدة على الرأس فإن أثرها 
يكون أشد كما يحصل في حوادث السير التي قد تؤدي إلى إهتزازالدماغ 
ذهاباً وإياباً واصطدامه بقوة بجدران الجمجمة من الداخل، مما قد  يسبب 
نزيفاً شديداً في الدماغ، لذا يجب مراقبة المصاب وتقديم الرعاية الطبية 

إذا ساءت حالته .
أسباب إرتجاج الدماغ :

السقوط من أماكن مرتفعة، او اإلنزالق على أرض مبللة السيما لدى 
كبار السن، كذلك اثناء ممارسة رياضة عالية الخطورة مثل: المالكمة 
العلوي  أوالجزء  للرأس  العنيف  العمل، والهز  القدم، واصابات  وكرة 

للجسم عند مداعبة األطفال .
أنواع إرتجاج الدماغ :

•- الدرجة األولى : اليحدث في هذا النوع فقدان للوعي وتظل االعراض 
مصاحبة للمصاب لفترة خمس عشرة دقيقة.

•- الدرجة الثانية : ال يتسبب هذا النوع أيًضا في فقدان وعي المصاب 
ولكن أعراضه هي التي تظل مصاحبة للمصاب لمدة تزيد عن خمس 

عشرة دقيقة .
•- الدرجة الثالثة : وفي هذه الحالة يجب أن يتم الذهاب إلى الطبيب على 

الفور حيث يعاني فيها المصاب من فقدان للوعي تام .
أعراض ارتجاج الدماغ :

تختلف األعراض اعتماداً على شدة اإلصابة وحالة الشخص  المصاب 
الصحية قبل اإلصابة  وكذلك عمره .

القريبة، وبطء في  ومن هذه االعراض صعوبة في تذكر األحداث 
بالغثيان والقيء، وصعوبة في  التركيز، وصداع مع شعور  التفكير و 
العينين ورؤية مزدوجة، وشعور باإلرهاق،  التوازن، وزغللة في 

وحساسية للضوء والصوت، واضطراب في النوم .
تشخيص ارتجاج الدماغ : 

ال يحصل الطبيب غالبا على معلومات مؤكدة ومفصلة من المريض، 
فالعديد من المرضى اليتذكرون تفاصيل الحادث بدقة، لذا يلجأ األطباء 
لسؤال المرافقين عن بعض التفاصيل، هذا وتعتبر معرفة آلية اإلصابة 
وتسلسل األحداث امراً مهماً لتحديد المخاطر المحتملة للنزف الدماغي، 

لمعرفة  الطبيب  يحتاج  كذلك 
التي  التي يعاني منها المصاب، واألدوية  معلومات عن األمراض 
يتناولها، السيما مميعات الدم ألنها  تزيد من إحتمال حدوث النزوف، 
ويقوم الطبيب بعد ذلك بإجراء فحص بدني كامل للمريض يشمل البحث 
التوازن، كما يبحث  الشلل أو اضطراب  عن عالمات الضعف أو 
الجمجمة، وفي حال  الطبيب عن أي كسر بما في ذلك كسور عظم 
االشتباه بنزوف دماغية فإن الطبيب قد يلجا الجراء فحوصات مساعدة 
الدماغ   خاصة عند وجود أعراض مثيرة لإلشتباه، بإجراء تصوير 
الطبقي المحوري)CTScan(،  أو الرنين المغناطيسي )MRI(، كماقد 
إذا  ليراقب نشاطه   )EEG(الدماغ يطلب لطبيب  مخططًا لكهربائية 

حصلت لدى المصاب اختالجات .
عالج ارتجاج الدماغ :

قد يحتاج المصاب للبقاء ليلة في المستشفى تحت المراقبة والمالحظة 
بعد ارتجاج المخ، وإذا وافق الطبيب على إمكانية المالحظة في المنزل، 
ينبغي أن يبقى معه أحد لمدة 24 ساعة على األقل، وذلك من أجل التأكد 
بإيقاظه عدة مرات بشكل  يقوم  لديه، وقد  من أن األعراض ال تسوء 

دوري للتأكد من أنه ليس في غيبوبة .
للمخ  للسماح  الراحة الجسدية والعقلية من أهم عوامل العالج   إن 
العام وعدم  البدني  المجهود  ينبغي تجنب  لذا  بالتعافي من االرتجاج، 
ممارسة الرياضة التي تحتوي على حركات عنيفة، وينصح أيضاً بعدم 
التعافي، وللتغلب على الصداع  تمام  المدرسة حتى  أو   للعمل  الذهاب 
يمكن تناول بعض المسكنات، مثل األسيتامينوفين. وتجنب أخذ بعض 
المسكنات األخرى، مثل اإليبوبروفين واألسبرين، ألنها تزيد من خطر 

النزيف .
أما في حاالت ارتجاج الدماغ الشديدة التي يكون فيها نزف دماغي مع 
تجمع دموي داخل الجمجمة ضاغط على الدماغ فقد يستدعي ذلك من 
الدموي  التجمع  الجمجمة وإزالة  العصبية فتح عظام  الجراحة  طبيب 

الضاغط .
الوقاية من ارتجاج الدماغ :

هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها للوقاية من ارتجاج الدماغ، مثل؛ 
استخدام المعدات الوقائية الالزمة عند ممارسة األلعاب الرياضية التي 
السير من ارتداء حزام األمان والقيادة  أنظمة  الوقاية، واتباع  تتطلب 

ضمن السرعة المسموح بها، واتباع إجراءات األمان في المنزل ..!! 

المجاملة والنفاق أمران في تشابهما أختالف   
فكيف  وفي أختالفهما شبه ، قد يبدو ذلك لغزاً 
فيما  أو يختلط ذلك  يتشابهان ويختلفان  أن شيئين 
اللغز سيدرك  بينهما ؟! ولكن من يدقق ويزيل 
من قولنا أنهما يتشابهان في شكليهما ويختلفان في 
مضمونهما وعلى الرغم من أن هذا المضمون فيه 
ففيه أساس يحوي األمرين وهو  بينهما  أختالف 
المدح فالمجاملة مدح متواضع غالباً ما يكون في 
محله أما النفاق أو التملك فهما مدح زائد غالباً ما 
ابداء رأي غير  فالنفاق هو  يكون في غير محله 
أو من  حقيقته والمنافق هو منيعلم غير ما يخفي 
يضمر الكره ويبدى الود أما التملق أو الملق فهو 
أما أطرف  فيه  المبالغ  المعسول  بالحديث  التودد 
المجاملة  األمرين فهي تختلف وال تتشابه ففي 
الممدوح  المادح في هدوء وتحفظ ويتلقى  يمدح 
المدح في تواضع وخجل ولذلك كان يقول  هذا 
من يُمتدح في أيام سابقة تلك الجملة التي أندثرت 
المستحدثة : أخجلتم تواضعنا  األن بين األلفاظ 
النفاق يمدح المادح في تصنع وحذق  أما في 
الممدوح مدحه في غرور وكبرياء وفي  ويسمع 
المجاملة يسعى األول إلى مدحه لرؤيته أن الثاني 
يستحقه ويشعر هذا باألمتنان وقد يشعر فيه بما ال 
إليه رغبة منه  النفاق يهدف األول  يستحقه وفي 
في الحصول على شيء ما أو في تأكيد قدره عند 
من يمتدحه ولكن الخلط في ذلك هو من يرى أن 
إليه  المدح ولكنه يسعى  بهذا  الثاني ليس جديراً 
به  الممدوح جدارته  فيه  ويرى  مدفوعاً مضطراً 
فهو يتواءم مع أفتخاره بنفسه وبتعاظمه وما يزيد 
أو أن يشعر في باطنه بما يمحو إحساساً  الخلط 
بالنقص أو بالخطأ يضمره هو ودون أن  عنده 
يبدو له ولذلك فهو دائماً يجازي مادحه ويقدره عن 
غيره فيكون من يمتدحه هكذا عالة عليه. وهذه 
الحكاية تبرز هذا النفاق وذلك التملق وهي واحدة 
للشاعر الفونتين  المعروفة  الحكايات  من أشهر 
الناس  للتالميذ ويتداولها  المدارس  يعلمها أساتذة 
وال سيما من يدرسون اللغة الفرنسية على الرغم 
إلى  البعض يعارض ذلك حتى ال يؤدي  من أن 
فبداًل من أن تبعث على السخرية  نتيجة عكسية 
والتندر تحمل على النزوع إلى النفاق والخداع من 

البعض عند الرغبة في شيء ماء يريدونه . 
تحكي الحكاية أن ثعلباً كان يتجول وينظر حوله 

فيرى  يتطلع  يلتهمه وفي سيره  يبحث عن شيء 
أمسك  وقد  األشجار  من  يعتلي شجرة  غرابًا 
فإذا  الجبن تغريه رائحتها  بمنقاره قطعة من 
عن  بهما  يبحث  مكره  وُيثار  عقله  يعمل  هو 
الغراب  إلى  الفريسة فيرنو  تلك  يها  يقتنص  حيلة 
فيها ويثني  يمتدحه  بلهجة معسولة  إليه  يتحدث 
فيه  النشوة  تتعثر  فلم  يغني  على صوته حتى 
فإذا  أزدادت وأزداد معها فخراً  بل  المدح  بهذا 
الجبن  فتقع قطعة  ليعلن صوته  منقاره  يفتح  هو 
ويلقي عليه معها درساً  الثعلب  فيلتقطها  فمه  من 
الحكاية من  نترجم هذه  . وها نحن  فيه  يؤنبه 
بالشعر وهو  كتبه الفونتين  الذي  الفرنسي  نصها 

يقول فيها : 
األستاذ غراب وقد أعتلى شجرة عالية 

يمسك بمنقاره قطعة من الجبن 
فلرائحتها المغرية يلقي عليه األستاذ الثعلب

بلهجة عذبة هذا الحديث : 
الثعلب عمت صباحًا  )أْي حرف  » أي سيدي 

نداء(
كم أنت جميل وكم تبدو لي رائعاً 

فبال لغو لو أن شقشقة صوتك الصداح 
تماثل ريشك الزاهي الفواح 

لبدوت أعرق الطيور وأفضل طيور الغابات«  
فلم يتمالك الغراب فرحه 

فحتى يعلن صوته الجميل 
يفتح منقاره العريض فتقع منه فريسته 

فيلتقطها الثعلب ويقول له : 
» سيدي الطيب تعلم أن كل متملق 

يعيش عالة على من يسمع له 
وهذا درس كلفك اآلن فقط وبغير شك هذا الجبن

ويخجل الغراب ويضطرب وقد تعهد
ولكن متأخراً أن ال يؤخذ به أبداً 

الثعالب وما تتصف به من تلك الصفة  فيالمكر 
! أترى هذا المكر قد جاء إلى الثعلب وتملك من 
أتاوه من  أم  فيه  عقله فغدا محتوى وراثياً تأصل 
البيئة التي يعيش فيها حتى يستطيع أن يحافظ على 
الحيوانات  بين  التنافس  فيها  نفسه في غابة يشتد 
وكل حيوان له من الصفات ما يؤهله لهذا التنافس 

 .
الحيوانات ليس لها عقل وال إدراك  يقولون أن 
ولكن أغلب الظن أن لها منه مقداراً كثيراً أو قلياًل 

يجعلها تدرك وتفهم وإال فلماذا يهرب بعضها إذا 
تعرض لمن يؤذيه ولماذا يهاجم بعضها ويكشر 
أنيابه عندما يشعر باألذى من غيره ؟ فالبد  عن 
التبصر  من أن يكون لعقولها ما يحملها على 
واإلدراك والثعلب من بين الحيوانات يعرف 
الذي  بمكره وهذه الصفة تنطبق على الشخص 
فإذا من يعرفونهم  الدهاء  المكر وهذا  يمتلك هذا 
الكثير أو  الناس  بالثعلب وبعض  يلقبونه دائمًا 
القليل منهم الذين يُلَقبون بالثعالب لما بهم من مكر 
وخداع يسعون بهما إلى النفاق والتملق ليحصلوا 
على رغباتهم في نفوسهم كما أن بعض اولئك 
ُيتَملقون يرضخون إلى ذلك فيرتضونه  الذين 
ويستسيغونه ويشعرون فيه بالغرور والتعاظم 
الحكاية – وهوككل حكاياته  . والشاعر في هذه 
يرمز بها إلى اإلنسان فالغراب والثعلب هم نمطان 
يتملق والثاني يستهويه  هذا  أنماطه أحدهما  من 
التملق والرمز فيها لمن يتبصر واضحًا جلىٌّ 
الكاتب لبعض األلفاظ في  ، يبدو من أستخدام 
حكايته ويبدو معه في محتواها . ولكن هناك 
باله  الكاتب -أو على  بال  أمرين أحدهما كان في 
النحو – وهذا ما النشك فيه  كما يقولون علماء 
أم هو فقط  إليه  والثاني ال نعرف إن كان يرمي 
عنصراً من عناصر الحكاية وضعه فيها ليحكيها 
إلى  ترمز  الفاظاً  أما األمر األول فهو أستخدامه 
فيقول  ألقاباً  الغراب والثعلب  إلى  فينسب  اإلنسان 
maitre  corbeau  واألستاذ  األستاذ غراب 
الثعلب  maitre renard وعندما يحدث  ثعلب 

monsieur الغراب يلقبه بسيدي
الحيوانات وإنما على  ألقاب ال تطلق على  وهي 
الثاني فهو قطعة الجبن  األشخاص اما األمر 
وهي عنصر من عناصر الحكاية فمن المعروف 
الثعلب وإنما  الغراب وال  أن ال يأكل الجبن ال 
ثالث  أمر  وهناك  تأكله  التي  هي  األشخاص 
التملق أو  وهو أن الحيوانات ليس من شيمها 
النفاق إال إذا قلنا أن المداعبة بينها هي شكل من 
 . لتستدني وتسترضي غيرها  إليه  التملق تهدف 
وغير ذلك من األمور يمكن أن نستشفها من هذه 
الحكاية القصيرة الموحية فمنها ما هو فلسفي 
ونفسي ومنها ما هو اجتماعي وسياسي فهي 
الكاذب  للذين يخدعون بالمدح  درس لألغبياء 
وهي  والخجل  بالخسارة  بعضه  يشعرون 

توضح قيمة الذكاء إن كان يرتبط بالتملق فالثعلب 
فيه  يرغب  فيما  القوة  أن يستخدم  ال يستطيع 
فيستخدم المكر أما القوة فهي قوة الحديث المقنع 
ما  الحصول على  المخادع بخداعه في  وقدرة 
يطمع دون عنف فهو الذي يتحدث فهو الخطيب 
ليحقق  يتملق  ألفاظه والذي  ينتقي  الذي  الجيد 
الحكاية  يلقي مغزي  الذي  فهو  ذلك  رغبته ومع 
فيصمت  الُمناَفق  الثاني  أما  نهايتها  في  تبدو  التي 
لها في زهو وغرور  نشوة يخضع  ويستمع في 
قد  فهو  الحقيقة مخادع كاألول  فيهما وفي  هو 
خدع نفسه وأعتقد أن بها ما يرى فيها من ينافقه 
التي  فالمرتبة األجتماعية  أجتماعي  بعد  ولهذا 
فارغة  تبدو  قد  الحكاية  محتوى  من  نلمحها 
أما ما  بالغرور والكبرياء  أرتبطت  إذا  وخاوية 
بها اإلنسان  التي يستطيع  الحكمة  يزلل ذلك فهي 
أن يدرك ما هو حقيقي وما هو خاطئ وهو التعلم 
ادراكه حتى ال يخسر وال تسقط عنه مبادؤه  من 
الشخصية واألدبية واوضاعه المادية واألجتماعية 
معاً ويظل بعد ذلك أمر سياسي كثير ما يضمنه 
السياسي في  للوضع  انتقاده  الكاتب حكاياته وهو 
الملك  فيه  به والذي كان يملك  الذي كان  العصر 
يبدو ذلك  الرابع عشر على فرنسا . وقد  لويس 
بالحكاية ولكن في  لما هو ليس  أو إضافة  تزيداً 
النقد  الكاتب نلمح دائمًا هذا  تبصرنا لما يكتبه 
الذي كان ال يستطيع أن يبرز مضمونه  الخفي 
بأسلوب به تصريح في ذلك الوقت مثلما كان 
أمام  الحرية  لهم  لم تكن  الذين  الكتاب  الكثير من 
الملكية وأمام من يمتلكون السلطة على  القدرة 
الرمز  أدبهم يضمنونه  المباشر فيخضعون  النقد 
الغراب  وضع  إلى  دقة  في  فللنظر  والتلميح 
الكاتب في  والثعلب في الحكاية فاألول يضعه 
بذلك  قائمة فيرمز  فيها شجرة  يعتلى  مرتبة أعلى 
الذين يتحكمون  الملك وإلى  أو  الحاكم  إلى مرتبة 
الثاني في مرتبة أسفل  السلطة ويضع  في مبادئ 
يتملقونهم وينفاقونهم ومنهم  الذين  الشعب  كأفراد 
الملك في بالطه ممن يسعون  إلى جانب  من هم 
إلى هذا التملق والنفاق يهدفون بهما إلى الحصول 
على رغبة يطمحون إليها أو يطمحون بالتودد إليه 

في التقرب منه واألستحواز على امتنانه .

 نشأ سميح في قرية ريفية صغيرة منعزلة 
المنزلة بشمال مصر،  تقع علي ضفاف بحيرة 
ليس بها مدارس أو معابد ، عاش وسط أسرة 
كادحة من صائدي األسماك، كان له خمسة 
أشقاء وشقيقات ، ولم يكن والدة يهتم بتربية 
أوالده وتعليمهم، أما أمه فكانت تكافح وتفني 
حياتها لإلعتناء وخدمة أسرتها الكبيرة .. وكان 
يتمتعان بصحة  له شقيق يصغره بعامين، وكانا 
وقوة بدنية فائقة، إال انه في إحدى رحالت 
البحيرة  وأصيبا  الشقيقان في مياه  الصيد، وقع 
إثره شقيقه  بالتهاب رئوي حاد.. مات علي 
لعدة  المرض والموت  بينما ظل سميح يصارع 
أسابيع إلي أن تعافى .. وعندما افاق من غيبوبة 
القدر قد منحه بعضًا من  المرض ، أحس أن 
القوي الخارقة وغير العادية ، فعندما كان يلهو 
مع أشقائة ، كان يبهرهم بدقة معرفة عدد نوي 
البلح المخبأة في قبضة من يلهو أمامه ، بل 
انه كان يمكنه تحريك بعض األشياء عن بعد 
بمجرد أن يركز نظره عليها ، وكان يرشدهم 
عن األماكن التي يطرحون شباكهم في البحيرة ، 

فيخرجوها مكتظة  باألسماك !!. 
يتمتع بجسد ضخم  كبر سميح وأصبح شابًا 
طويل القامة، عريض الصدر، مفتول العضالت 
له   ، عريضتان  وراحتاه  قويتان  ذراعاه   ،
بفم دقيق وأنف معقوفة وجبهة  وجها جميال« 
أما لون  عريضة وشعر مسترسل ولحية كثة، 
عينيه الرماديتين اللتين كان أعجب ما فيهما هو 
التأثير بهما علي اآلخرين  الخارقة على  قدرته 
إليه  الشديد  الناس  وكان ذلك هو سر انجذاب 
منذ باكورة مراهقته وبلوغه طور الرجال، كما 
كانوا ال يستطيعون مواجهة نظراته أو التحديق 
في عينيه طويال. .!! فقد كانت له شخصية قوية 

كاريزمية مؤثرة للغاية..

إنزعج سميح ذات يوم ،عندما أخبره أخوته أن 
الوالدة طريحة الفراش وتعاني من حمي شديدة، 
الحمي  إلي حجرتها ولمس يدها فتركتها  فهرع 

في الحال وقامت وخدمتهم !
الصيد  مهنة  يترك  أن  عليه  أن  سميح  شعر 
يشفي  بقريته   المحيطة  بالقرى  ويطوف 
المرضى ويخفف اآلم الناس ، مستعينا«بقدراته 
الفائقة وموهبته التي نالها من القدر.. كان ال يجد 
البحيرة  اين يسند رأسه فبني عشة علي ضفة 
ليستقبل  النخيل ،  البوص والغاب وسعف  من 
فيها المحتاجين وذوي األسقام .. وكان يأخذ من 
عطايا األغنياء ليسد عوز الفقراء .. فذاع خبره 
التخوم المجاورة ، وجابت شهرته  في جميع 
اآلفاق وسمع بها القاصي والداني ، كانوا يأتون 
اليه  البعيدة يحضرون  القري والمدن  اليه من 
الصم والبكم ومن بهم روح شريرة والمجانين 
وكان يشفيهم بنظرة عميقة من عينيه ولمسة 
ضاغطة من يديه وببضع كلمات غامضة من 

فمه .
المجاورة طفل يعاني من  المدينة  وكان لرئيس 
الدم وكانت حالته خطرة وتتفاقم وأصبح  سيولة 
علي شفا الموت ، فأشار عليه أحد مساعديه 
له قدراته وعجائبه ،  بإستدعاء سميح ، وعدد 
فوافق وأرسل عربته الخاصة إلحضارة ، دخل 
المنزل وجلس إلي جوار الطفل ونظر  سميح 
طويال بعينيه الثاقبتين لعيني الطفل ولمس جبهته 
بالجلوس ثم  وردد كلمات عدة مرات ، وأمره 
الوقوف وشاهد جميع الحاضرين توقف النزيف 
إبنها واحتضنته وسط  ، فاندفعت والدته الي 

ذهول الوالد  وفرحة الجميع .. 
بينما كان يمشي وسط حشد من مريديه ، كانت 
تسير خلفه إمرأة تشكو بالم مزمن في صدرها ، 
فقالت لنفسها إن لمست ثوبه ابرأ وعندما فعلت 
التي خرجت منه ،  بالقوة  ذلك ، شعر سميح 
فإلتفت إليها ، انهارت واعترفت بما فعلت ، فقال 
التالي  اليوم  ..في  إيمانك قد شفاك  يا إمرأة  لها 

ذهبت اليه في عشته ، فقال لها :  
 -  لماذا لم تحضري زوجك معك ؟

- ليس لي زوج ..

– بالصدق تكلمتي ، فالذي معك ليس زوجك ! 
- نعم يا سيدي كان عشيقى وهجرته عندما نلت 
لكنه  به ،  الشفاء علي يديك ، وقطعت عالقتي 

أخذ يالحقني ويضغط علي بعنف ألعود اليه ..
الخطية وتوبي توبة  إلي  إبنتي  يا  – ال  تعودي 

صادقة..
– لكني عندما قلت له اني تبت قال لي: البد أن 

تخطئي لكي يكون للتوبه معني !!    
إبنتي بسالم وال  يا  إذهبي  – هذا كالم شيطاني 

تعودي للخطية ..  
الناس صراخاً  أيام ، عندما سمع  مرت عدة 
عظيمًا ، اتجهوا لمصدر الصوت ، فاصابتهم 
صدمة شديدة عندما وجدوا سميح خارج عشته 
جالسا علي األرض يبكي مثل األطفال وهو 
وكان   !! عنقها  من  مذبوحة  إمرأة  يحتضن 

ينتحب وهو يقول   مراراً :- أنا تأخرت !!  
حضرت الشرطة سريعًا وقبضت علي سميح 
الذي إستسلم لهم بدون مقاومة  ولكنه كان مازال 
القيد في يديه  أنا تأخرت !! وضعوا  يردد : 
ورجليه وساقوه ليمثل أمام مأمور السجن ، فأمر 
بحبسه في زنزانة انفرادية ، في إنتظار المثول 

أمام القاضي..
انهم شاهدوا  المحكمة ، قال شهود اإلثبات  في 
القتيلة تزور عشة سميح عدة مرات وتقف عند 
المتساقطة  الدموع  باكيه وتقبلهما وتمسح  قدميه 
بشعر رأسها، وكانت تدهن قدميه بالطيب. وقال 
المتهم جالساعلي  إنهم وجدوا  أيضًا  الشهود 
القتيلة وفي يده سكين ملوث  األرض بجانب 

بالدماء.. 
النفي : »إن سميح كان يجول في  قال شهود 
.. وليس من المعقول إن هللا  األنحاء يفعل خيراً 
إنه مالك  البشر،  ليقتل  يضع فيه موهبة كهذه 

نزل من السماء .. 
المجني عليها ؟  القاضي سميح هل قتلت  سأل 
لم يرد سميح .. أجل القاضي الجلسة ألسبوعين 
للنطق بالحكم .. أودع سميح مرة أخري في 
المأمور  إستدعي   ، الصباح  وفي  زنزانته.. 
 .. الحرس تحت رقابة مشددة  سميح، فأحضره 

سأله :

– لماذا قتلت هذه المرأة المسكينة بهذه الطريقة 
البشعة؟

- أنا تأخرت يا سيدي !! ..
– سيتولي ذلك المحققون المختصون ، لكن قل 

لي كيف تصنع هذه العجائب ؟  
- إنها هبة من السماء يا سيدي ..

أعاني من  انا  ؟  يمكنك مساعدتي  إذا هل   -
التبول  البول تحول عملية  حصوات في مجري 

إلي عذاب ال يطاق .. 
– أنت رجل طيب يا سيدي ، إقترب مني قليال ..

ضغط سميح براحتيه علي وسط وبطن المأمور 
ونفخ في وجهه وقال له :

 - إذهب لبيتك بسالم يا سيدي !! 
فى جلسة النطق بالحكم ، عوقب سميح بثالثين 
جلدة علي ظهره واإلعدام شنقاً في ميدان عام 
.. حضراإلعدام جمع  التالي  اليوم  ، في ظهيرة 
غفير من مريديه وأمه وإخوته وأشرف علي 
تنفيذ الحكم مأمور السجن الدموع تسيل من 
القوي ببرأة سميح، وكان من  عينيه إلحساسه 
ببدء اإلجراءات فأوكل  الصعب عليه إإلشاره 
المأمور  لنائبه .. طلب أشقاء سميح من  ذلك 
إستالم جسد سميح  لدفنه فسمح لهم.. دفن سميح 
في قبر أصبح بعد ذلك مزارا« للناس من جميع 

األرجاء.
القتيلة في قرية مجاورة  قبض علي عشيق 
ثالثة  وقتل  مقهي  في  الشغب  إثارة  بتهمة 
قاتل  أنه  التحقيقات إتضح  أثناء   .. أشخاص 
عليه  محكوم  أنه  أدرك  فعندما  متسلسل، 
قتل  بعدة جرائم  باإلعدام ال محالة، إعترف 
تفصيليا«  وإغتصاب ، ومن ضمنها إعترف 
تعقبها وهي في طريقها  لعشيقته عندما  بذبحه 
أن  قبل  بها  ، ولحق  لزيارة سميح في عشته 
قاومته  لكنها  للعشه وحاول إغتصابها،  تصل 
بشدة ، فذبحها وسط صراخ عم المكان وهرب 
التفت خلفه ورأي سميح يخرج  لكنه  بعيدا«، 
مسجاه  بالقتيلة  ليفاجئ  العشه  من  مسرعا 
تنزف منها بغزارة ،  علي األرض والدماء 

فإحتضنها وهو يبكي ويصرخ قائال :   
 أنا تأخرت  .. أنا تأخرت!! 

حكايات الشاعر الفرنسي الفونتين

)le corbeau et le renard( الغراب والثعلب

شعر: صباح غريب

على رسلك....مهاًل 
أيها القمر 

ترافقني في نومي 
وفي سهر

أتبحث مثلي 
عن نور شمسك 
الغائبة عن النظر 

عبثا تحاول اللحاق بها 
وأنا  لحالك أرثي 

لِما أصابك من ضجر !
تلهث خلف شمس

والظالم فيك وحولك
زمر تتلوها زمر 

وهؤالء المهرولون
يتساقطون كأوراق خريف 

صفراء ..
كما سيدهم أمر

فمنهم من أبقاه سرا
ومنهم  قد جهر 

لغز الحياة ما  أدرك كنهه بشر 
ال من مأل اإليمان قلبه 

وال من كفر !!
على رسلك مهال
علٌي أيها القمر 

ترافقني في منامي
وفي سهر 

شعر : 
عباس شعبان

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

Brain  Concussion ... إرتجاج الدماغ

أنا مقدرش أكون ليكي كما المعشوق
أنا مقدرش أكون نسمة هوى مخنوق

أنا مقدرش أكون هيَّ
ولحن ف غنوة منسّية
تغّنيها فى ليل الّشوق

أنا مقدرش أكون ع الشّط
ع الهامش

أنا مقدرش أكون عايش
ومش عايش

يا أكون ليكي بطل مغوار يشّق الّشوق
يا تبقي لّيا حلم قديم

وذكرى جميلة منسية

قصة بقلم :  
نعمة هللا رياض

ترجمة: إدوار ثابت

على رسلك مهال ايها القمر 
أنا مقدرش

“الصحة العالمية” قلقة من تزايد انتشار كورونا في رمضان

     Vendredi 16 avril 2021
أدب وثـقافةالجمعة 16 ابريل 2021

يوسف زمكحل    همسـات
ال يفهم النساء إال النساء 

الناس يفضلون األكذوبة الجميلة عن الحقيقة الُمرة 
مع الحب يبقى األمل في أن يعود اإلنسان إنساناً

يسخر من جروحك كل من ال يعرف األلم 
ينشر  كالهما  كان  وإن  والصحيفة  المرأة  بين  تشابه  ال 

األخبار !
يقولون الحب كالمرض أمامه تضعف المقاومة

ال تبكي على من ال يستحق دموعك 

الحب كاألبناء يجب أن ترعاه طول الوقت 
 ، عمري  أنِت  العمر   ، مجنوِنك  األسم   : إليها  رسالته 

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

مشتاق يناديها .

تقرير وتصوير / رامي أبو ريه

المظاهر  العديد من  يتضمن شهُر رمضان   
الشعراُء  جعل  ما  وهذا  والُروحيَّة،  الدينيَّة 
واألدباء والمؤرخون على مّرِ العصور يتسابقون 
الكثير من  فقد حفلت  تدوينها وتسجيلها،  في 
الشعر وكتب األدب وغيرها بذكر هذا  دواوين 
بَمْقدِمه، وتوديع  الكريم، ما بين ترحيٍب  الشهر 
الناس،  له، وتوضيح ألهمية الصوم في حياة 
وعاداتهم في رمضان في مختلف بقاع األرض، 
الحبيبة عن  ولكن رمضان يختلف في مصرنا 

غيرها من البالد. 
يتميز رمضان في مصر بطابعه الخاص من 
الدينية واالجتماعية، فنجد أن كل حي  الناحية 
أو مدينة في مصر لها ما يميزها عن غيرها في 
الكريم، ولكنها تشترك  االحتفال بشهر رمضان 
جميعها في قدسية هذا الشهر المبارك في نفوس 
المسلمين، ولعل حي السيدة »زينب« رضي 
التي  المتميزة  هللا عنها وأرضاها من األحياء 
تحتفل بهذا الشهر خاصة وأنه يأتي بعد مولد 
السيدة زينب الذي يكون في آخر ثالثاء من شهر 
رجب كل عام هجري، وبعد المولد مباشرة 
تأتي االحتفاالت الرمضانية فنجد ورش صناعة 
أبرز مظاهر االحتفال برمضان،  الفوانيس أحد 
الياميش وأماكن بيعه المنتشرة في  وصناعة 
تمتلىء  كما  العريقة،  زينب  السيدة  شوارع 
الشوارع بالزينات، وتنتشر الشوادر المخصصة 
الرمضانية في  الزينة  أنواع  لعرض وبيع جميع 

شوارع السيدة زينب، وتستعد المحالت وتتسابق 
لعرض أفضل ما لديها.

المصريين  السيدة زينب بين جموع  يشتهر حي 
بمكانته الروحية والدينية وذلك لوجود مسجد 
السيدة زينب رضي هللا عنها؛ حفيدة الرسول 

البيت من مكانة  صلى هللا عليه وسلم، ولما آلل 
في نفوس المصريين، ولذلك يذاع البث المباشر 

لصالة الفجر لمدة عشرة أيام متواصلة من مسجد 
السيدة زينب خالل شهر رمضان من كل عام، 
الروحانية  المكان نوًعا من  وهو ما يضفي على 

الذي بات سمة تميزه عن  والتقليد الرمضاني 
غيره من األحياء في القاهرة.

السيدة  القاهرة على زيارة   ويحرص سكان 
زينب خالل شهر رمضان المبارك، وذلك لتناول 
الماضي وروعة  ثنايا  االفطار أو السحور بين 
التي  الشعبية  التراث، وذلك لشهرتها باألكالت 
يعشقها المصريين جميًعا واالستمتاع بالصالة في 
المسجد، وإذا ما تجولنا في شوارع السيدة طوال 
الشهر الكريم، سنجد موائد الرحمن المنتشرة في 
تقديم  القائمين عليها على  كل مكان مع حرص 
أفضل الخدمات واألطعمة فيها بل ويتسابقون 
الناس من الطرق حرًصا على كسب  في جذب 

ثواب إفطارهم.
بالمظاهر  زينب  السيدة  حي  ويذخر 
التي تعكس عظمة  الرمضانية  والروحانيات 
وجالل هذا الشهر الكريم، ان حي السيدة زينب 
رضي هللا عنها بما يمتاز به من موقع يربط بين 
الخديوية، يجعلك  التاريخية والقاهرة  القاهرة 
وتستحضر روحانيات طالما  بالزمن  تسافر 
اشتقنا اليها جميًعا. وإنني أدعوكم جميعا لقضاء 
لرؤية هذه  الكريم هناك،  الشهر  أيام  يوم من 
بالعين تختلف عن  فالرؤية  بأنفسكم،  األجواء 
يمكنكم ان تستمتعوا خالل هذا  القراءة. كما 
يقدمها »بيت  التي  الحفالت  بالعديد من  اليوم 
لمكتبة اإلسكندرية  والتابع  السناري« األثري 

بميدان السيدة زينب. 

العالمية إنها تشعر   قالت منظمة الصحة 
كورونا  حاالت  تزايد  احتمال  من  بالقلق 
أفريقيا وشرق  خالل شهر رمضان في شمال 

المتوسط.
العالمية  المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة  وأكد 
في شرق المتوسط، أحمد المنظري، في مؤتمر 
الفيديو، أن عدد اإلصابات ازداد  صحفي عبر 
بنسبة %22 والوفيات زادت بنسبة %17 خالل 
األسبوع الماضي مقارنة باألسبوع السابق عليه.

وقال: »تعكس هذه الزيادة في اإلصابات اتجاهاً 
التي تمتد من  المنطقة  القلق« في  يبعث على 

المغرب حتى باكستان.
وأضاف: »يساورنا القلق على وجه الخصوص 
من أن الوضع الحالي قد يتفاقم خالل شهر 
رمضان إذا لم يلتزم الناس بالتدابير االحترازية 

التي أثبتت جدواها«.
الناس يمكن أن تشعر بأن وضع  وأوضح أن 
االجتماعي  التباعد  على  والحفاظ  الكمامات 
ضروري خالل شهر رمضان »للمساعدة على 

احتواء« الوباء.
وقالت داليا سمهوري، مسؤولة مواجهة الحاالت 
الطارئة، إنَّ منظمة الصحة العالمية تأمل أن يتم 

اتخاذ كل اإلجراءات االحترازية في المساجد.

وطالبت »المصابين بأي مرض« بأن يبقوا في 
منازلهم لئال يضروا باآلخرين.

أصبحت  »اللقاحات  أن  المنظري  وأوضح 
بلدان اإلقليم«، ولكنه شدد  متوفرة اآلن في كل 
على أنه »ال يزال هناك اختالل صارخ في 
اللقاحات ويظهر هذا االختالل بوضوح  توزيع 

في إقليمنا على وجه الخصوص«.
الرعاية الصحية  العاملين في مجال  وتابع »أن 

الذين يعيشون في بعض األماكن  واألشخاص 
واليمن  سوريا  مثل  للخطر  عرضة  األكثر 
للغاية في الحصول على  لديهم فرص محدودة 

اللقاحات«.
اليمن تلقى  وأشار مسؤولو المنظمة إلى أن 
14 مليون جرعة من  وعودا بالحصول على 
تلقى  اللقاحات عبر تحالف »كوفاكس«، لكنه 

بالفعل 260 الف جرعة فقط حتى اآلن.



   من المشاكل التي تتعرض لها الصبايا 
بموسم الصيف، هو ظهور البقع الداكنة بسبب 
أشعة الشمس، والتي تتسبب بمشاكل توحيد 
لون البشرة لديِك، لهذا أنِت بحاجة لعمل 
ماسكات طبيعية بشكل دائم، للمحافظة على 
لون بشرتِك، وال تتأثر بشكل سلبي بمشاكل 

لون البشرة الداكن واالسمرار، والبقع.
والحليب أحد المواد الغذائية المهّمة التي 
تحتوي على مضادات أكسدة، ومواد تساعد 
على تفتيح لون البشرة، باإلضافة إلى 
البروتين والفيتامينات التي تجدد خاليا بشرتِك 

باستمرار. وإليِك الماسكات الطبيعية..
ماسك البطاطا والحليب والليمون

 - 3 مالعق كبيرة حليب كامل الدسم
- حبة بطاطس مهروسة بالخالط

- عصير ليمونة واحدة
تحضير الماسك

اخلطي الحليب مع الليمون والبطاطا.
الخليط على بشرتِك واتركيه لمدة  وزعي 

نصف ساعة.
أزيلي الخليط، واغسلي وجهِك بالماء

كرري الماسك مرة أو مرتين 
نتيجة  على  للحصول  أسبوعيًّا 

مرغوبة.
ماسك الحليب مع األفوكادو والعسل

 - ثمرة أفوكادو مهروسة
- ملعقة كبيرة حليب
- ملعقة كبيرة عسل

بعضها  مع  المكونات  اخلطي 
لمدة  البعض، وضعيها على بشرتِك 
20-30 دقيقة تقريبًا، إلى أن تشعري 

ببعض الشدّ في وجِهك.
اغسلي وجهِك بعدها بالماء الفاتر.

أسبوعيًّا  مرة  الماسك  كرري 
لتحصلي على بشرة شبابية وصحية، 

وبألوان موحدة أيًضا.
ماسك الحليب مع ماء الورد وزيت 

الزيتون
 - ملعقة كبيرة حليب

- ملعقة صغيرة زيت زيتون
- ملعقة صغيرة ماء الورد

تحضير الماسك

ضعي الحليب مع ماء الورد وزيت الزيتون 
في وعاء.

بها  بالماسك، امسحي  استخدمي قطنة مبللة 
وجهِك بلطف.

اتركي الماسك حتى يبدأ يجف على بشرتِك، 

أو اتركيه لمدة 20 دقيقة.
اشطفي وجهِك بعدها بالماء الفاتر.

يفضل تكرار الماسك كلما شعرِت أّن 
البقع  بشرتِك بحاجة لنضارة، وأّن مشاكل 

بدأت تظهر.

   يعاني عدد كبير من األشخاص من مشاكل أو أمراض 
بين االلتهابات، مرض كرون،  تتنوع  الهضمي،  الجهاز  في 
البواسير، عسر الهضم، القرحة، االرتجاع المريئي وغيرها.

كيف يمكن لهذه الفئات أن تصوم شهر رمضان من دون تعب، 
وهل منهم من هو ممنوع عن الصوم؟

الكبد والجهاز الهضمي  الجواد، أستاذ  الدكتور سعيد عبد 
السؤال في  بكلية الطب جامعة اإلسكندرية، يجب عن هذا 

الموضوع اآلتي:
مرضى قرحة االثنا عشر

لفترة طويلة بحدوث آالم  يتسبب الصيام وانقطاع الطعام 
تآكل  إلى  المعدة، والذي يؤدي  نتيجة زيادة حمض  ومغص 
للقرحة وقيء دموي فيحدث  لنزيف  االثنا عشر، وقد يؤدي 
انسداد معوي أي عدم تصريف الطعام؛ وبالتالي ال يُنصح لهذه 

الفئة من المرضى بالصيام.
مرضى كرون

المفيدة لمرضى كرون، حيث  الممارسات  الصيام من  يعتبر 
الطعام والشراب على تهدئة أعراض  يساهم االمتناع عن 
التقرحي. وفي حالة عدم  القولون  مرض كرون والتهاب 
استقرارالمرض مع الصيام يُنصح المرضى بمراجعة 
الطبيب؛ لكي يستبدل األدوية العالجية بأخرى تكون أكثر قدرة 

في السيطرة على األعراض.
مرضى التهاب المرارة

الدهون  الطعام، حيث يجب استبعاد  إلى نوعية  التنبه  يجب 
البخار، مع عدم اإلكثار  المشبّعة واعتماد طريقة طهي على 
المرارة  لتجنّب تهيج  الحاّرة منها،  التوابل وخصوصاً  من 

والشعور باأللم والمغص.
مرضى االضطرابات المعوية

قد يتسبب الصيام في عسر الهضم واالنتفاخ والحرقة والتقيؤ 
بالدوار عقب  إلى الشعور  والغازات، وربما يصل األمر 
المشبّعة، مثل  الدهون  الطعام محتوياً على  إذا كان  اإلفطار 
المقالي واللحوم المدهنة وسواها. لذا، يجب التنبه إلى نوعية 

الطعام وطريقة تحضيره.
مرضى البواسير

تناول أطعمة تسبب اإلمساك،  إذا  بالصيام  المريض  يتأثر 
ولذلك يجب عليه ضبط النمط الغذائي الذي يتبعه وذلك بزيادة 
السلطات ومن شوربة  المزيد من  تناول  كمية األلياف عبر 

الخضروات، لتجنّب اإلمساك الذي يُفاقم مشكلة البواسير.
مرضى سرطان المعدة

يتأثر مريض سرطان المعدة بالصيام، وقد يكون عليه 
اإلفطار، خصوصاً إذا كان الصيام سيفاقم حالته أو يتعارض 
مع العالج الذي يتلقاه. فالمرضى في مرحلة العالج الكيميائي 
تناول سوائل بكميات  إلى  ال يمكنهم الصوم ألنهم بحاجة 
كبيرة على مدار اليوم. كما أنَّ العالج الكيميائي قد يتسبب فى 
يُحبذ تجنّب اإلرهاق والعبء  لذا  اإلجهاد واألرق والغثيان، 

اإلضافي.
 مرضى االرتجاع المريئي

بالحموضة وضيق  المريض يشعر 
النوم  التنفس، ومشكلته تكون عند 
مباشرة بعد السحور؛ فهذا يعرضه 
لنهجان وحرقان وسعال وصعوبة 
بالتنفس. ننصحه بالنوم بعد السحور 
بثالث ساعات حتى يتم الهضم. 
يبدأ  وبالنسبة لإلفطار ينصح بأن 
بالماء والتمر أو أي نوع  الصائم 
المعدة  لتهيئة  السوائل الحصية  من 
ولتجنّب االنتفاخ وتحسين عملية 

الهضم.
وسوء  التغذية  سوء  مرضى 

االمتصاص
المرضى بشكل خاص  النوعية من  يؤثر الصيام على هذه 
وقد يتفاقم مرض سوء التغذية مما يستلزم وضع خطة صحية 
التي يحتاجها  الغذائية  العناصر  متوازنة للحصول على كافة 

الجسم خالل الصوم.
مرضى السيلياك

الذين يعانون من مرض  الصوم قد يؤثر على المرضى 
السيلياك، فإذا تناول المريض الجلوتين يقوم الجهاز المناعي 
في جسمه، كردة فعل، بإنتاج أجسام مضادّة لهذه المادة. وهذه 
األجسام تقوم بإتالف الجدار المبطن لألمعاء الدقيقية. ويعتمد 
الجلوتين مما يجعل  الخالية من  الغذائية  الحمية  العالج على 
الطعام كل ثالث ساعات، وإال يُصاب  إلى  الجسم محتاجاً 
الشديد، ويجب مراجعة  بالضعف والدوار والتعب  المريض 

الطبيب لمعرفة إمكانية الصيام.
اإلسهال

قد يحدث اإلسهال أثناء الصيام نتيجة اإلفراز المفرط لألمالح 
المعوي بسبب استهالك كمية كبيرة من  الجهاز  والمياه في 
الكافيين. كذلك  التي تحتوي على كميات من  المشروبات 

استهالك كميات كبيرة من العصائر والمشروبات التي تحتوي 
إلى اإلسهال واالنتفاخ  الفركتوز، مما يؤدي  الكثير من  على 

لدى بعض األشخاص.
باإلسهال،  إلى اإلصابة  الصيام ال يؤدي  أّن  إلى  مع اإلشارة 

ولكن بعض الممارسات الخاطئة هي التي تؤدي إلى ذلك .
 مرضى الكبد

الذين يعانون من أمراض  ننصح بعدم الصوم لالشخاص 

الكبد المزمنة مثل تليف الكبد أو فشل الكبد الحاد، أو من هم 
بحاجة إلى تناول عدة أدوية خالل أوقات متقاربة، أو مرضى 
االستسقاء الذين يتناولون أدوية مدرة للبول، أو من يصاحب 
لديهم أمراٌض أخرى كالسكري وارتفاع ضغط  الكبد  مرَض 
الدم أو األعراض المتكررة كالغيبوبة الكبدية، فهؤالء قد يشكل 

الصيام خطراً على صحتهم.
 نصائح عامة لمرضى الجهاز الهضمي

إلى  بالرجوع  المرضى  الجواد  الدكتور سعيد عبد  وينصح 
الجهاز الهضمي على  الطبيب لمعرفة مدى قدرة مريض 
تحمل الصيام، وكذلك ضبط نوعية األدوية لتتسق مع الصيام 
الدسمة والمهيجة  وعدد ساعاته، كما ينصح بتجنّب األطعمة 
للجهاز الهضمي، وبدء اإلفطار دائماً بكوب من الماء ثمَّ التمر. 
وينصح أيضاً بعدم تناول كميات كبيرة من الدهون واستبدالها 
بألياف وكربوهيدرات معقدة للحفاظ على مستوى السكر في 

الدم. وأن يكون اإلفطار بصفة عامة صحياً.
لعدم  الدكتور سعيد على أهمية مضغ الطعام جيداً  ويؤكد 
التعّرض لعسر الهضم، وأن يكون النوم بعد ساعتين إلى ثالث 

بعد السحور تجنباً لالرتجاع وسوء الهضم.
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أقنعة الحليب لتوحيد لون بشرتِك

وصفات طبيعية لمنع تكسر الأظافر

أمراض الجهاز الهضمي في رمضان.. كيف نتعامل معها؟

 يمكن أن يؤدي روتين العناية الخاطئ إلى بشرة جافة 
أننا  ندرك  ومتهيجة وإحمرار. في بعض األحيان، ال 
الثمن.  باهظة  باستخدام منتجات  بالفعل  نؤذي وجوهنا 
بل  العناية،  منتج  بسعر  دائماً  يتعلق  األمر ال  ذلك ألن 
بالحصول على بشرة خالية من العيوب من دون مكياج. 
إليِك مجموعة نصائح إحترافية قد تساعدك في تحقيق ذلك 

خاصة لذوات البشرة الحساسة. 
الكريمات استخدمي 

الكريمات والمستحضرات.  استخدام  بين  هناك فرق 
استخدام  األفضل  والحساسة، من  الجافة  للبشرة  بالنسبة 
للحفاظ على رطوبة  أثقل  الكريمات ألنها تشكل حاجزاَ 
المستحضر بسرعة وينصح  الجلد  بشرتك، يمتص 
استخدامه خالل أشهر  يمكن  أيضاَ.  العادية  للبشرة  به 

الصيف.
قصري وقت االستحمام 

يبلغ الحد األقصى لوقت اإلستحمام من 5 إلى 10 دقائق. 
البشرة  لتنظيف  كاٍف  إن هذا وقت  الجلدية  أطباء  يقول 
إلى عواقب غير  تؤدي  قد  ذلك  المبالغة في  وترطيبها. 
إزالة  يتم  تفرطي في غسلها وتنظيفها،  سارة. عندما 
تنفتح  بشرتك.  تحافظ على صحة  التي  الطبيعية  الزيوت 
الجسم، وقد تالحظي بعض  الماء من  المسام ويخرج 
بالماء  فوائد لالستحمام  أيضاً، هناك  التهيج واإلحمرار. 
متأكدة من  تكوني  لم  إذا  والبارد، ولكن  والدافئ  الساخن 

أيهما مفيد لبشرتك، فاستخدمي الماء الفاتر.
تجنبي المواد المعطرة

إذا الحظتي أن بشرتك أصبحت متهيجة 
وحساسة، استخدمي المستحضرات والصابون 
تقلل  إنها  العطور«.  والمنظفات »الخالية من 
أقل.  تفاعالت حساسية  التهيج وتسبب  من 
تمييزها  تم  التي  المنتجات  كوني حذرة من 
بكلمة »غير معطر«، إذ قد تحتوي على مواد 

كيميائية يمكن أن تهيج بشرتك.
أغلقي باب الحمام

مفتوحاً  الحمام  باب  نترك  قد  من وقت آلخر، 
المزيد من  بدخول  للسماح  أثناء االستحمام، 
الهواء. يقترح أطباء الجلدية تجنب هذه العادة. 
الحمام، فهذا يحافظ على الرطوبة  أغلقي باب 
التي تشتد الحاجة إليها في الغرفة حتى ال تجف 

بشرتك كثيراً.
ادهني المرطب مباشرة 

المرطب هو عندما تكون  لتطبيق  أفضل وقت 
الماء  الحالة، يحبس  مبللة. في هذه  بشرتك 

أال تستخدمي منشفة  التهيج اإلضافي. حاولي  ويمنع 
مباشرة،  الغسيل  بعد  الكريم  لكن ضعي  لتجفيف وجهك، 

تجنبي الدعك.
الحساسة، وقد  البشرة  أن يضر  القوي ممكن  التقشير 

ينصح  لهذا ال  والتهيج.  األمر مع االحمرار  ينتهي بك 
استخدام  المقشر، ومن األفضل  باستخدام  الجلد  أطباء 
بعد  بشرتك  بجفاف  إذا شعرت  كيميائية خفيفة.  مقشرات 

التقشير، استخدمي مرطباً بعده مباشرة.

نصائح غذائية لشهر رمضان المبارك6 نصائح للتعامل مع البشرة الحساسة المتهيجة
للحفاظ على  السليمة ضرورية  التغذية     
جودة الصحة العامة، بخاّصة في شهر 
رمضان المبارك؛ الذي يفقد الجسم فيه 
عناصر غذائية مهمة جّراء سوء التغذية، مما 
الى اإلصابة بمشكالت صحيّة عدّة،  يؤدي 
عدا عن الشعور باإلرهاق والتعب. ولتفادي 
نُقدم نصائح غذائية لشهر  المشكالت،  هذه 

رمضان المبارك.
المفيد اعتبار الصيام خالل شهر  من 
لتقوية  المبارك، فرصة ممتازة  رمضان 
المناعي، وللمساعدة في ضبط  الجهاز 
مستويات السكر في الدم ومستويات الدهون 
النصائح  اتباع  الثالثية، وذلك من خالل 

الغذائية اآلتية.
تناول التمر

بتناول ثالث  المفيد بدء طعام اإلفطار  من 
حبات من التمر؛ لدوره في مدّ جسم الصائم 
أثناء االنقطاع  افتقده  الذي سبق أن  بالسكر 
ليتم  للدماغ  الطعام، وفي بعث إشارات  عن 
استقبال الطعام بشكل جيِّد. وبعد تناول التمر، 
فتناول وجبة  الماء،  يُنصح بشرب كوب من 
المتوافر في  اإلفطار؛ حتى يتسنَّى للسكر 

التمر الوصول إلى الدماغ.
وجبة اإلفطار الصحيّة

بها،  االلتزام  التي يجب  من اإلرشادات 
تناول  البعد عن  اإلفطار،  تناول وجبة  عند 
إبالغ  الطعام بسرعة؛ حيث تستغرق عمليَّة 
دقيقة،  امتألت 20  قد  المعدة  بأن  الدماغ 
الطعام بسرعة فستشعرين  تناولِت  فإذا 
اإلفطار.  الفراغ من  بعد  بالتخمة والكسل 
الشوربة  تناول طبق  إلى ذلك، يجب 
الرئيسة، شريطة  فالوجبة  فالسلطة،  أوالً، 

الغذائية  العناصر  احتوائها على 
والتي  للجسم،  والمفيدة  الصحيّة 
والبروتين  األلياف،  تشتمل على 
كاللحوم والدجاج واألسماك، 
والبقول كالعدس والفاصولياء 
والحمص، وهذه األخيرة هي 
بالبروتين.  أيضاً مصدر غني 
أن  الرئيسة  الوجبة  وعلى 
الكربوهيدرات،  تحتوي على 
المسلوق  والقمح  الكامل  كاألرز 
والمغربية  )البرغل( والكسكس 
المصنوعة  والمعكرونة  والكينوا 

من القمح الكامل.
الرئيسي  ويجب أن يكون الطبق 
خالياً من الدهون، أو أن يحتوي 

على كمية قليلة للغاية منها.
عدم إهمال وجبة السحور

تمدّ  السحور مهمة في رمضان؛ فهي  وجبة 
لذا  التالي،  اليوم  بالقوة والطاقة في  الجسم 
الوجبة كافية  يجب الحرص على أن تكون 
الكربوهيدرات بطيئة  ومتوازنة وغنية في 
االمتصاص، مثل: الخبز األسمر، أو الشوفان 
ثانية،  البروتينات )كالبقوليات(. من جهة  أو 
تحذف الدهون المشبَّعة، مثل: السمن والزبدة 
البقر  الحيوانية ولحم الضأن ولحم  والدهون 

من الوجبة.
تناول الفاكهة باعتدال

الفاكهة، وذلك  بتناول نوعين من  يوصى 
بين اإلفطار والسحور، باإلضافة إلى شرب 
الدسم. وفي شأن  الحليب قليل  كوبين من 
الحلويات، يمكن تناول القليل منها، ولكن بعد 
مضي 4 ساعات من الفراغ من أكل مكونات 

وجبة اإلفطار الرئيسة.
تناول  البعد عن اإلفراط في  عموماً، يجب 
الطعام، كما االنتباه إلى نوعيّته وكّميته، 
وذلك لتحفيز جهاز المناعة وتجنّب اإلصابة 
المعوية والمعدية واإللتهابات  باألمراض 

المتكّررة.
المداومة على شرب الماء

الماء بين  يُنصح بشرب كميَّات وافرة من 
الجسم  لمدّ  وجبتي اإلفطار والسحور؛ وذلك 
النهار. ويُمكن شرب كوب  أثناء  بالسَّوائل 
من الماء الدافئ مضافاً إليه ثمرة من عصير 
الليمون الحامض، ما يوقظ األعضاء، 
الكبد، وينزع السموم من الجسم،  بخاّصة 

ن عمليَّة الهضم، ويقلِّل من اإلمساك. ويُحّسِ
الطهي الصحي

يفيد تجنُّب القلي عند إعداد الطعام، واستبدال 

بالزيت عند الطهي. ويُفّضل سلق  السمنة 
الطعام أو شيه عوضاً عن قليه.

التخفيف من تناول الملح
التقليل من إضافة  يجب الحرص على 
الطعام، ومن استهالك األطعمة  إلى  الملح 
بالملح، كاللحوم الحمراء والزيتون  الغنية 
والمخلَّالت والجبن وأنواع مختلفة من 
لعدم الشعور بالعطش،  البسكويت؛ تجنباً 

خالل ساعات الصوم الطويلة.
عدم المبالغة في تناول الحلويات

المبالغة في تناول الحلويات  يُنصح بعدم 
بالدهون  المشبعة  الرمضانية، بخاّصة تلك 
والسكر. ويستحسن أكل الحلويات، باعتدال، 
وذلك لمرتين في األسبوع، بعد انقضاء 
الفراغ من  ساعتين على األقل من موعد 

طعام اإلفطار.

                   
لموسم صيف 2021 Brandon Maxwell

العناية باألظافر روتين يكاد يكون يوميًّا في حال تعاني     
النمو والتشقّق. طبعًا الكريمات  التكّسر وعدم  األظافر من 
المشاكل، لكن ماذا عن  التخلّص من هذه  المعالجة تساعد في 
المنزل وبمواد وخلطات طبيعية؟ مواد سهلة  تجربة العالج في 

التحضير، موجودة في مطبِخك. فلنتعّرف إليها:
خلطة خل التفاح لألظافر

الحديد والكالسيوم  التفاح على مواد مغذّية مثل  يحتوي خّل 
والمغنيسيوم، باإلضافة إلى عدد من المعادن األخرى التي تُعتبر 
ضرورية لنمو األظافر الصحية القوية والمتينة والمحافظة عليها.

الطريقة:
اِمزجي ملعقة من خل التفاح مع ثالث مالعق من الماء لتخفيف 
المحلول. اِنقعي أظافرِك في المحلول لمدة 3-5 دقائق، ثم اغسلي 
بتجفيفها  بالماء. بمجرد أن تنظفي أظافرِك، قومي  يديِك برفق 

باستخدام مرطب.
االستخدام : مرة واحدة يوميًّا.

خلطة عصير البرتقال
إنتاج  C، الذي يشجع على  بفيتامين  البرتقال غني  عصير 
الكوالجين - وهو مكّون رئيسي ضروري لنمو األظافر وقّوتها.

البرتقال  اِنقعي أظافرِك في كوب صغير من عصير  الطريقة: 
بالماء  تقريبًا. بمجرد االنتهاء، أشطفي أظافرِك  لمدة 10 دقائق 
الدافئ، وضعي مرّطبًا حتى تصبح أظافرِك ناعمة وتبدو صحية.

االستخدام : مرة واحدة يوميًّا.

خلطة الطماطم
تحتوي الطماطم على كميات كبيرة من البيوتين وفيتامين A و 

C، ما يساعد في نمو األظافر وقّوتها.
الطريقة: اُخلطي نصف كوب من عصير الطماطم مع ملعقتين 
اِنقعي أظافرِك لمدة 10 دقائق  الزيتون في وعاء.  من زيت 

على األقل.
االستخدام: مرة واحدة يوميًّا.

خلطة زيت الزيتون
المنزلي كان موجودًا منذ قرون عدة. يُعرف زيت  العالج  هذا 

الزيتون بأنه أحد أفضل المرطبات 
الليمون  يُعرف  حين  في  لألظافر، 
بخصائصه المضادة لألكسدة، حيث أنّهما 
يُعدّان أفضل وصفة لتقوية األظافر، فضاًل 

عن منع التكّسر.
اُخلطي ثالث مالعق من زيت  الطريقة: 
الزيتون مع ملعقة واحدة من مرّكز 
المحلول  الليمون. قومي بتسخين  عصير 
في الميكروويف، حتى يصبح دافئًا. 
اِنقعي أظافرِك لمدة 10 دقائق، قبل شطفه 

بالماء الدافئ.
االستخدام: مرة واحدة يوميًّا.

خلطة ملح البحر

العديد من معادن  البحر يحتوي على  أّن ملح  المعروف  من 
الشفاء، والتي تساعد على تقوية األظافر وإضافة لمعان لطيف 

وصحي.
البحر في وعاء  الطريقة: اِمزجي ملعقتين كبيرتين من ملح 
صغير من الماء الدافئ. قومي بإضافة بضع قطرات من الزيوت 
األساسية إلضافة رائحة ذكية إلى أظافِرك، وكذلك تليينها. اِنقعي 

أظافرِك لمدة 10-15 دقيقة.
االستخدام: 2-3 مرات في األسبوع للحصول على أفضل 

النتائج.
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  وجهت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم رسالة 
الرمضاني »2020«، والشركة  ألبطال مسلسلها 
المنتجة للعمل، بعد النجاح الكبير الذي حققته الحلقة 
األولى والتي القت إشادة كبيرة وردود فعل إيجابية 

من الجمهور.
وبدأت نادين رسائلها عبر صفحتها الشخصية 
السوري  للفنان  بـ »تويتر«، حيث وجهت رسالة 
قائلة: » صديقي قصي يعطيك ألف  قصي خولي 
عافية، أنا صحيح أراك كل يوم وكل مشهد ولكن 
إنك  لما رأيتك على الشاشة إحساس آخر فعالً 

جبّار«.
من جانبه علق قصي على رسالة نادين قائالً: 
»الغالية والشريكة أنت، سعيد جداً بإنجازك التنوع 

والتميز عنوانك، مبروك«.
وأضافت نادين في رسائلها: »أستاذ صادق الصباح 
شكراً لك ألنك كنت مرافقنا بكل لحظة وما قصرت 
مع أحد، كنا مرتاحين ونقدر نعطي من قلبنا، بحبك 
ليعلق على كالمها قائالً: »نادين إنت  كثيراً«، 
التي نفتخر بها وبنجاحها  بنت الشركة ونجمتنا 
التميز مع كل دور تقدمه، هللا  وإصرارها على 

يوفقك«.
نادين جابر  للفنانة  نادين نجيم رسالة  كما وجهت 
والفنان بالل شحادات، قائلة: »سهرتم أليام كثيرة 
على الورق لخروج العمل بالشكل السليم، وأعطيتم 
كل شخص حقه، وجعلتونا نستمتع بكل مشهد 

وأعطيتونا مساحة، شكراً لكم«.
ويشارك في بطولة مسلسل »2020« بجانب نادين نجيم، كل من 

قصي خولي ورامي عياش وروال بقسماتي ورندة كعدي وماريتا 
نادين جابر وبالل  فيليب أسمر وكتابة  الحالني، وهو من إخراج 

شحادات.

  حرص الفنان المصري خالد النبوي، 
على طمأنة الجمهور، بشأن تطورات حالته 
الصحية، بعدما تدهورت خالل األيام القليلة 
الماضية، ودخوله العناية المركزة، إثر 

إصابته بفيروس كورونا.
وكتب خالد النبوي، عبر حسابه الرسمي على 
موقع التغريدات »تويتر«، قائال: »مساء 
النور على كل األحباب الغاليين.. الحمد 
هلل في آخر فترة العزل، إن شاء هللا أخرج 

منها على خير.. مرض كورونا خطير، 
ربنا يحفظكم منه وأتمنى الشفاء العاجل 

لكل الناس«.
ووجه خالد النبوي، التهنئة لجمهوره، 
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، قائال: 
»كل سنة وأنتم طيبيين ورمضان كريم عليكم 
وعلى مصر، واألمة العربية واإلسالمية 

كلها«.
وكانت حالة من الجدل أثارتها منى المغربي 

زوجة الفنان خالد النبوي، بعدما طالبت 
جمهور النجم بالدعاء له، دون اإلفصاح عن 

طبيعة مرضه.
يشار إلى أن خالد النبوي تعرض ألزمة 
صحية مفاجئة مع بداية العام الماضي 
2020، تسببت في خضوعه لعملية جراحية 
طارئة ودخل العناية المركزة وطالبت أيضا 
حينها زوجته منى المغربي الجمهور بالدعاء 

له واتضح بعد ذلك أنها أزمة قلبية.

الفنانة روجينا، وأبطال    تواصل 
السلطان«، تصوير  مسلسل »بنت 
انطالق عرضه،  تزامنًا مع  العمل 
وذلك بعد أن حصل فريق العمل على 

إجازة بأول يوم فى شهر رمضان.  
المسلسل فى إطار  وتدور أحداث 
اجتماعى تشويقى حول رحلة صعود 
العديد من  »روجينا«، ومواجهتها 

الصعوبات فى طريقها.  
السلطان«، بطولة روجينا،  »بنت 
باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن 
بدر، بيومى فؤاد، ندى موسى، 
محمد مهران، محمود حجازى، نهى 
أوتاكا،  الروس،  أبو  صالح، حسن 
أيمن سالمة، وإخراج أحمد  تأليف 

شفيق.

  انتقد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس 
النواب، صورة المرأة في مسلسالت رمضان 2021؛ خاصة 
ما جاء  التام  كبير«، معلنًا رفضه  مالوش  في مسلسل »اللي 
المرأة، رغم مساندة  العنف ضد  األولى؛ واستمرار  بالحلقات 

الدولة لها في شتى المجاالت.
أن مسلسل »اللي  األربعاء،  اليوم  له  بيان  وأكد مهني، خالل 
المرأة في  كبير« حرص على بث صورة سلبية عن  مالوش 
العنف ضد  وإنما صدَّر صورة  ذلك  فقط  ليس  غياب زوجها، 
الزوجة بوجه عام، ويأتي ذلك في ظل مكافحة الدولة المصرية 

بكل مؤسساتها ظاهرة العنف ضد المرأة بشتى أنواعه.
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه ال يمكن 
ألحد أن ينكر حجم التهميش والمعاناة الذي كانت تعانيه المرأة 
على مر العصور، ولكن اختلف الوضع تماًما في عهد الرئيس 
تمكينها في كل  ذلك  دليل على  السيسي، وأكبر  الفتاح  عبد 

مؤسسات الدولة وفي شتى المجاالت.
وأضاف البرلماني أن وسائل اإلعالم والمسلسالت تلعب دوًرا 
كبيًرا في مكافحة العنف ضد المرأة وضرب الزوجة، ولذلك ال 
بد من تصحيح المفهوم والتوجيه بداًل من تشجيع الرجال على 
الحكومة  المعاملة معهن، مطالبًا  األساليب في  استخدام هذه 
أي عنف  الرمضانية؛ لرصد  المسلسالت  الرقابة على  بتشديد 
التحرك  المسلسالت، فضاًل عن ضرورة  للمرأة من خالل 

السريع ضد هذه المسلسالت.

  كسر فيلم Raya and the Last Dragon حاجز الـ 90 مليون دوالر إيرادات 
في دور العرض السينمائية حول العالم، وذلك بعد عرضه على أكثر من 2000 شاشة 

عرض منذ الخامس من مارس الماضى.
تدور أحداث الفيلم في عالم خيالى يدعى »كوماندرا« عاش خالله البشر والتنانين معًا 
في وئام لكن عندما هددت قوة شريرة األرض، ضحى التنانين بأنفسهم إلنقاذ البشرية، 
لتعقب  لمحارب وحيد »ريا«،  الشر، واألمر متروك  بعد 500 عام عاد هذا  واآلن، 

التنين األسطوري األخير الستعادة األرض المكسورة وشعبها المنقسم.
تران، وإخراج دون هال  أوكوافينا وكيلي ماري  الفيلم  في  الصوتي  باألداء  ويقوم 

وكارلوس لوبيز استرادا.
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ياسمين رئيس في ملوك الجدعنة : ناس زي عود 
الكبريت تعيش حكاكة وتموت محروقة

وجينا تستأنف تصوير »بنت السلطان« تزامًنا مع عرضه ر

أول تعليق برلماني على مسلسل »اللي مالوش كبير« 
بعد تصدر صورة ضرب الزوجة

بعد عرضه على 2000 شاشة فيلم

 يكسر حاجز الـ 90 مليون دولار

بعد عرض   »2020« بأبطال  تشيد  نجيم  نادين 
خولي! قصي  وصفت  وهكذا  حلقاته..  أولى 

  ظهرت النجمة ياسمين رئيس في الحلقة 
الجدعنة والذي  األولى من مسلسل ملوك 
تنافس به في سباق الدرامي لموسم رمضان 
بكل  فاتن حرفوش  لتكشف عن شخصية 
أنها في عالقة حب مع  تفاصيلها، وندرك 
سرية )عمرو سعد(، وأيًضا يميل إليها العديد 

من رجال المنطقة.
النجمة ياسمين  الحلقة، عبرت  وخالل 
الشعبية من خالل مالبسها  الفتاة  رئيس عن 
بها عن  تدافع  التي  الجمل  البسيطة، وبعض 
نفسها من رجال المنطقة مثل »ناس زي عود 
تعيش حكاكة وتموت محروقة«،  الكبريت.. 
إن رأت  ما  وأيًضا ردحت ورفعت حذائها 
الرجال في  أحد  يتشاجر مع  حبيبها سريّة 
الفتاة  أنوثة  الجانب اآلخر من  لتمثّل  الحارة، 

الشعبية.
الجدعنة على  ويُعرض مسلسل ملوك 
الساعة 7 مساًء  تمام  mbc مصر في  قناة 
وأيًضا  الليل، و1 ظهًرا  و12:30 منتصف 

.vip على منصة شاهد
المسلسل  بطولة  في  ياسمين رئيس  ويشارك 
النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا 
أحمد صفوت،  الجليل،  يوسف، عمرو عبد 
للفنان  العزيز، مع ظهور خاص  دالل عبد 
القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة 
تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد  من 

خالد موسى.
باختالف  ياسمين رئيس هي نجمة متميزة 
نافست مؤخًرا  قدمتها،  التي  الشخصيات 
بفيلم لص بغداد،  المصرية  السينما  في 

الـ 33 مليون جنيه  والذي تجاوزت إيراداته 
المختلف بالش  فيلمها  مصري، وأيًضا 
أم كلثوم  تبوسني، كما جّسدت شخصية 
أم كلثوم،  البحث عن  العالمي  فيلمها  في 
لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا  بطولتها  بجانب 
يعتبر أعلى  المحاضرة األخيرة والذي 
لإليرادات،  تحقيقًا  فيلم رومانسي مصري 
في  أحمد حلمي في صنع  النجم  تعاونت مع 
القدير محمد  المخرج  مصر، وانطلقت مع 
فتاة  بفيلم  السينمائية  أولى بطوالتها  في  خان 
األعمال  العديد من  ياسمين  قدمت  المصنع، 
الخائن،  أنا  أنا شهيرة  مثل  الناجحة  الدرامية 
وتنتظر حاليًا  ثالث وعرض خاص،  طرف 

إطالق فيلمها قمر 14 قريبًا

دينا الشربيني تتألق بالأحمر وُتطلق سر السيدة كاف في »قصر النيل«
  انطلقت اليوم الحلقة األولى من مسلسل 
ليكشف  الشربيني،  دينا  للنجمة  النيل  قصر 
عن شخصية السيدة كاف أو كاميليا، والتي 
بفستان أحمر مميز،  ظهرت ألول مرة 
)نبيل عيسي(  السيوفي  نبيل  به  لتقابل 
وتخبره بأسرار خطيرة عن عائلته وتجبره 
تنظم  في مكان سّري، ولكن  مقابلتها  على 
الرجال  له كامينًا وتجعل مجموعة من 
يضربونه، ثم تقوم بتصويره لتذلّه بعد ذلك 

بهذه الصور.
لديه ستوديو  لديها أخ  ثم نكتشف أن 
بعائلة  تصوير، وأن له عالقة قديمة 
السيوفي، وأن والدها كان يعمل في 
بداخله،  قُتل  العائلة ولكنه  امتلكته  مصنع 
انتظار  العائلة في  أن  ندرك  الوقت  ومع 
لندن،  السيوفي من  كبيرها منصور  عودة 
أنه تزوج من  الحلقة  نهاية  لنكتشف في 
السيدة كاف... فما سر  هناك وزوجته هي 

كاميليا وعالقتها بعائلة السيوفي؟

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل 
فواز،  الغفور، صبري  النجوم ريهام عبد 
أحمد مجدي، صالح  أحمد خالد صالح، 
نبيل  الخشت، محمد حاتم،  عبد هللا، مريم 
السعيد، من  ناردين فرج، عمر  عيسي، 
الملك، وإخراج  تاليف محمد سليمان عبد 

خالد مرعي.
الشربيني حققت نجاًحا  دينا  يذكر أن 
الرمضانية،  بمسلسالتها  جماهيريًا واسعًا 
الماضي بمسلسل  الموسم  نافست  حيث 
لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من 
وأيًضا مسلسل »زي  مرة خالل حلقاته، 
كبيرا وتصدر  نجاحا  الذي حقق  الشمس« 
استفتاءات رمضان  المركز األول في 
الشربيني  دينا  كـأفضل مسلسل وحصلت 
النجمة  على أفضل ممثلة، كما تستعد 
للمأذون  يذهب  البعض ال  فيلميها  إلطالق 
العرض  مرتين وثانية واحدة في دور 

المصرية خالل هذا العام.

  تصدرت النجمة الكبير شيريهان، تريند 
الجمهور  مع  لها  أول ظهور  بعد  جوجل  
لسنوات طويلة، فى إعالن  بعد غياب 
تغلبها  فيه قصة  تجسد  الشركات،  إلحدى 

المرض. على 
بعودتها  و جمهورها  واحتفى كل محبيها 
هاشتاج حمل  بعد غياب عبر  أخرى  مرة 
ذكريات  تويتر، مسترجعين  اسمها على 
التي عاشوا عليها  فوازيرها  و  الطفولة 
انبهارهم  طوال حياتهم، وعبروا عن 
وإطالالتها  االستعراضية  بحركاتها 

الساحرة.
الهاشتاج: »عودة  التعليقات على  ومن 
األسطورة شريهان، تبقى ملكة االستعراض 
منتظرين عودتك  كنا  الزمان،  مهما طال 
انتظرها  طيبة  ألنها  الصبر،  بفارغ 
كبير  بشوق  السنوات  هذه  جمهورها كل 
القلوب  وألنها متواضعة بقي مكانها في كل 

البيوت«. وصورتها في كل 
النجمة شريهان، وجهت رسالة  وكانت 

المصري وعبرت عن سعادتها  للشعب 
لمشاركتها الجمهور خالل رمضان الحالي، 
بموقع  الشخصي  وقالت على حسابها 
ودقيقة  ثانية  كام  فيه  العمر  »تويتر«: »هو 
معكم  بكم  أو شهر وعام ألعيش  وساعة 
إنسانية صادقة،  لحظة  بعيش  أنا  وبينكم؟.. 
لكم  قلبي وعمري  من  انحناءة شكر  لحظة 
لحظة  استثناء،  ترتيب وال  ودون  جميعاً 
رقبتي من  في  لرد جميل  كثيراً  انتظرتها 
متلخبطة  كلها  2002، مشاعري  سبتمبر 

لكن سعيدة«.
رسالتها  خالل  شريهان،  وأضافت 
وبكتب،  بكتب  بكتب،  لجمهورها: »كنت 
رسائل كتير ال يعلمها غير ربي وأبعت لكم 
لكم  وانحناءة شكر  احتضاني  بثانية  وأحلم 
واحد.  كانت من طرف  كلها  ولكن  جميعاً، 
لواحد  اقولها  اقدر  إزاي  مكنتش عارفة 
واحد فيكم وبنفسي!! ولو عليا.. كنت عايزة 
ادخل بيت بيت وزقاق زقاق وشارع شارع 

وحارة حارة وكل حي ومدينة وقرية«.

  جاءت الحلقة األولى مليئة 
باألحداث المثيرة في مسلسل »حرب 
للفنانة يسرا«، حيث تضمنت  أهلية 
األحداث محاولة »مريم« التي 
تقدمها يسرا في المسلسل التواصل 
مع ابنتها )جميلة عوض( وزوجها 
السابق )رشدي الشامي(، لكن 
التجاهل كان مصيرها، وحين 
تفرض نفسها على الجميع في عيد 
ميالد ابنتها، يصبح مصيرها الطرد.

مع ذلك، نجد مريم تدفع مبلغاً طائالً 
بإصالحات في  يقوم  الذي  للسباك 
الذي يعود  الرجل  المنزل، هذا 
أجل  المنزل مرة أخرى من  إلى 
سرقتها، كذلك تستمر مريم في 
الطبيب  النفسي مع  العالج  جلسات 
ثم  باسل خياط،  يؤدي دوره  الذي 
للتوتر مع زوجة  نقاش مثير  يدور 

الطبيب )أروى جودة(.

تستدرج  ذلك،  مع  بالتوازي 
لتقوم بتغيير  ابنة مريم صديقتها 
مالبسها في الحمام، ثم نكتشف في 
نهاية الحلقة، إن ذلك كان كمين من 

أجل تصويرها في الحمام عارية.
كل هذه األحداث دفعت المشاهدين 
للتساؤل عن ماضي شخصية 
ابنتها  التي تدفع  مريم، واألسباب 
لالبتعاد عنها بهذه الطريقة. قد 
السبب،  النفسي هو  المرض  يكون 
عن  األحداث  تكشف  قد  لكن 

تفاصيل أخرى.
»حرب أهلية« بطولة يسرا باسل 
خياط وجميلة عوض ومايان 
السيد وأروى جودة ورشدي 
إنتاج  الشامي وسينتيا خليفة، 
القيعي  منة  تأليف  العدل جروب، 
عبد  عادل،وإخراج سامح  وأحمد 

العزيز.

خالد النبوي يعلق لأول مرة منذ تدهور 
حالته الصحية

الحرب الأهلية في مسلسل يسرا تبدأ من الحلقة الأولى

شريـهان تسيطر على التريندات بعد غياب .. والجمهور:
»عودة الأسطورة«

Raya and the Last Dragon
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  في الوقت الذي يشهد فيه الوضع 
الوبائي مرحلة حرجة في منطقة بوس، 
Beauce، جنوب مدينة كيبيك عاصمة 
الكندي،  الوسط  في  كيبيك  مقاطعة 
فإن المسؤولين الرسميين في المدينة 
والسلطات الصحية فيها يبدون قلقهم 
الناس  عند  الحماسة  انخفاض  بشأن 

لإلقبال على تلقي لقاح أسترازينيكا.
تقول كاري باكيه، رئيسة موقع التلقيح 
هيئة  لمذياع  سان-جورج  مدينة  في 
هادئ  المكان  »إن  الكندية:  اإلذاعة 
النهار نحو  استقبلنا طيلة  لقد  للغاية، 
150 شخصا في الوقت الذي يمكننا 
فيه استيعاب  شخص 1200 شخص 

يوميا«.

هذا علما أن مدينة سان-جورج 
تمثل المكان الذي يشهد حاليا نسبة 
عالية من تفشي العدوى بالفيروس 
التاجي بين سائر أنحاء مدن كيبيك، 
بمعدل إصابة 631 شخصا لكل 

000 100 نسمة.
تقول المتحدثة: أعتقد أن الخوف 
يساور العديد من المواطنين. لديهم 
أحيانا أسئلة، وال يجرؤون على 
المجيء لرؤيتنا. أقول، إذا كانت 
وناقشها  تعال  أي شكوك،  لديك 
معنا، فهي فرصة أمام األشخاص 
في الـ55 وما فوق من العمر ألخذ 
جامعة  طورته  الذي  اللقاح  هذا 

الخاطئة حول هذا اللقاح. أوكسفورد. إن هناك العديد من المعتقدات 
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه 
يوم  الدنمارك  الصحية في  السلطات 
األربعاء أن البالد تتخلى نهائيا عن لقاح 
أسترازينيكا ضد كوفيد 19- بسبب آثاره 
الجانبية »النادرة« ولكن »الخطيرة«، 
مما يجعل الدولة االسكندنافية هي األولى 
البريطاني- اللقاح  عن  تتخلى  التي 

السويدي في أوروبا.
وكانت الدنمارك بالفعل أول دولة في 
أوروبا تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا 
الماضي،  آذار/مارس   11 في  تماًما 
بعد تقارير وصفت حاالت استثنائية 
من جلطات الدم، إلى جانب انخفاض 

الصفائح الدموية والنزيف. 
في كندا، لن تتبع الحكومة الفيدرالية، 
في الوقت الحالي، مسار الدنمارك. 
الحكومة  في  الصحة  وقامت وزارة 
على  التحذيرات  بتحديث  االتحادية 
بنسخته  اللقاح،  انبوب  ملصقات 
وبنسخته  األوروبية:أسترازينيكا، 
الكنديين  إلبالغ  كوفيشيلد،  الهندية: 
وأخصائيي الرعاية الصحية باآلثار 

الجانبية المحتملة للقاح.
في مؤتمر صحفي، صّرح مدير مكتب 
العلوم الطبية في وزارة الصحة الكندية 
في الحكومة الفيدرالية الدكتور مارك 
بيرتيوم »إن وزارة الصحة الكندية لم 
تجد أي عوامل خطر معينة، يحددها 
الدموية  للجلطات  الجنس،  أو  العمر 

النادرة جًدا إثر أخذ لقاح أسترازينيكا. 
على ذلك، فإن استخدامه ال يقتصر على 

مجموعات سكانية معينة«.
إذ ال تزال وزارة الصحة الكندية تعتبر 
أن مخاطر تجلط الدم التي يتسبب بها 
اللقاح منخفضة للغاية وأن فوائده تتفوق 

على عيوبه المحتملة. 
في سياق متصل، تقوم اللجنة االستشارية 
الوطنية للتلقيح بمراجعة البيانات المتاحة 
وتحديد ما إذا كان يجب تغيير توصيتها 
بعدم إعطاء اللقاح لألشخاص الذين تقل 

أعمارهم عن 55 عاًما أم ال.
حالة  وقعت  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر 
واحدة في كندا حتى اآلن لتجلط الدم 
عند سيدة من مقاطعة كيبيك بعد أخذها 
للقاح أسترازينيكا، وقد أكدت السلطات 
الصحية في البالد بأنها تعافت وال خوف 

على حياتها. 
التي  الوكالة  أكدت  السياق،  هذا  في 
ترعى تنظيم األدوية ومنتجات الرعاية 
الصحية في المملكة البريطانية المتحدة 
 Medicines and Healthcare
products Regulatory Agency
من  جدا  نادرة  حاالت  وقعت  أنه   ،
انخفاض  بسبب  الدموية  الجلطات 
صفائح الدم بعد أخذ لقاح أسترازينيكا. 
وتفيد البيانات أن هذا التأثير الجانبي 
 250  000 أصل  من  لشخص  وقع 
أخذوا اللقاح الذي صنّعته شركة األدوية 

البريطانية السويدية أسترازينيكا.

  أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة 
كيبيك في وسط البالد يوم الثالثاء أنها 
حددت حالة تجلط الدم لدى شخص تلقى 
جرعة أولى من اللقاح المضاد لداء كوفيد-
.AstraZeneca 19 الذي صنعته شركة

في بيان صحفي، تشير وزارة الصحة 
والخدمات االجتماعية في حكومة كيبيك 
إلى أنه »تمت رعاية هذا الشخص من 
قبل شبكة الخدمات الصحية واالجتماعية 
وتلّقى الرعاية المناسبة لحالته. إنه يتعافى 
اآلن في منزله وال يوجد خوف على 

حياته«.
الذي  الصحفي  المؤتمر  وخالل  هذا 
عقده رئيس حكومة كيبيك فرنسوا لوغو 
لإلحاطة بالمستجدات في األزمة الصحية، 
أشار وزير الصحة كريستيان دوبيه إلى 
أن السلطات الصحية المحلية كانت تتوقع 
حدوث حاالت نادرة للجلطات الدموية. 
»وكلّنا أمل أضاف وزير الصحة، في 
أن يّظل هذا النوع من الحوادث ضمن 

إطار العوامل المعروفة«.
وأضاف الوزير دوبيه »الخبر السار هو 
أن السيدة التي حددت لديها حالة التجلّط، 

تم االعتناء بها وهي بصحة جيدة.
في الوقت الحالي، نحن متيقظون للغاية.
الذي  الصحة  وزير  القول  على  شدد 
هو نفسه أقبل قبل مدة قريبة على أخذ 
لقاح أسترازينيكا محاوال تبديد مخاوف 

المواطنين بعد الجدل الذي أثير حول 
اللقاح البريطاني-السويدي.

وقال دوبيه مطمئنا: 
 100  000 من  »أكثر  تطعيم  تم  لقد 
شخص خالل األيام الخمسة الماضية 
بلقاح أسترازينيكا، ونحن نتحدث عن 
حالة واحدة من تجلّط الدم والشخص 
اللقاح هو  تلقيه  بعد  بها  الذي أصيب 

اليوم بصحة جيدة.
وفي البيان الصحفي الذي أرسلته وزارة 
الصحة أيًضا، يذكر كبير األطباء في 
كيبيك الدكتور أوراسيو أرودا بأن »كل 
اللقاحات المقدمة في كيبيك آمنة، وأنها 
أثبتت فعاليتها بشكل قاطع ال لبس فيه«.
هذا ووفًقا لوزارة الصحة والخدمات 
االجتماعية في حكومة كيبيك، فإن خطر 
اإلصابة بتجلط الدم مع قلة الصفيحات، 
وهو ما حدث لدى المواطنة الكيبيكية التي 
تلّقت أسترازينيكا، يمثل حالة واحدة من 
كل 000 100 جرعة لقاح تم إعطاؤها.

على صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء 
الكندي جوستان ترودو بأن الحكومة 
الفيدرالية ستنتظر وزارة الصحة الكندية 
 Johnson & للبت في استخدام لقاحات
Johnson قبل اتخاذ قرار في هذا الشأن.
الوزراء  رئيس  تصريحات  وجاءت 
الكندي إثر إعالن الواليات المتحدة عن 
تعليق استخدام هذا اللقاح إثر وقوع ست 

حاالت من تجلط الدم يحتمل أن تكون 
مرتبطة بلقاح جونسون أند جونسون، 
بما في ذلك حالة قاتلة واحدة على األقل.

ويذكر أن هناك شخص آخر تلقى اللقاح 
في حالة حرجة في المستشفى في الواليات 
الصحية  السلطات  وتجري  المتحدة. 
هذا  لتأثير  شاملة  مراجعة  األمريكية 
اللقاح قبل إعادة الترخيص باستخدامه.
في بيان نشر على تويتر، قالت وزارة 
الصحة الكندية إنها كانت على اتصال 
بشركة جونسون آند جونسون وطلبت 
منها إبالغها بأي حالة أخرى لتجلط 
الدم المحتمل فيما يتعلق باستخدام هذا 
اللقاح الذي ال يتطلب سوى جرعة واحدة 
للحماية من اإلصابة بفيروس كورونا 

المستجد.

في انتظار الخالصات في ملف اللقاح 
األميركي الذي لم يصل بعد إلى كندا، 
يقول رئيس الحكومة الكندية االتحادية 
جوستان ترودو، فإن كندا لن تسعى إلى 
تعديل أو حتى إلغاء العقد الموقع مع 

شركة األدوية المصنعة.
وطلبت أوتاوا 10 ماليين جرعة من 
شركة Johnson & Johnson. ومن 
المقرر أن تصل الشحنة األولى من هذا 
الشهر  البالد بحلول نهاية  إلى  اللقاح 

الحالي.
وفي حال توقف استخدام هذا اللقاح، 
أكد رئيس الوزراء مجدًدا أن الحكومة 
من  الماليين  عشرات  عدة  ستستقدم 
الجرعات من شركتي فايزر-بيونتيك 

وموديرنا.

تم اآلن تعيين مختبر كان رائًدا في     
مجال الجلطات الدموية التي تسببها األدوية 
لدى  تحدث  قد  التي  الجلطات  لتشخيص 
 .AstraZeneca األشخاص بعد تلقيهم لقاح
تقول السلطات الصحية الكندية إن متالزمة 
جلطة دموية نادرة للغاية قد تكون مرتبطة 
باللقاح ، لكن فوائد الحصول على اللقاح 
تفوق بكثير أي خطر.حتى اآلن ، اختبر 
العلماء في مختبر مناعة الصفائح الدموية 
ماكماستر 10 عينات دم من أشخاص يشتبه 
في إصابتهم بمشاكل تخثر الدم بعد الحصول 
على لقاح أسترازينيكا. يمكنهم تلقي عينات 
دم من جميع أنحاء كندا وإجراء اختبارات 
لمعرفة ما إذا كان دم المريض يحتوي على 
أجسام مضادة معينة معروفة بأنها تسبب 
التخثر. تُرسل النتائج بعد ذلك إلى األطباء 
المعالجين للمرضى لمساعدتهم على تحديد 

أفضل عالج. 
من بين االختبارات العشرة التي أجريت 

حتى اآلن، تبين أن اختباًرا واحًدا فقط كان 
إيجابيًا لألجسام المضادة التي تسبب التخثر. تم 
عالج المريض وهو اآلن يتعافى بشكل جيد.
يعمل العلماء بجهد لتحديد الروابط هذا لم 

يحدد أن التجلط كان بسبب اللقاح. 
يحاول العلماء في جميع أنحاء العالم معرفة 
ما إذا كان اللقاح يؤدي إلى إنتاج هذه األجسام 
تكوين جلطات  في  تتسبب  التي  المضادة 

صغيرة متعددة في الدم. 
الشديدة  الحاالت  في  أنه  أيًضا  وجد  وقد 
من COVID-19 ، قد يصاب المرضى 
بجلطات دموية غير طبيعية. يتحرك البحث 
المزيد  اكتشاف  لمحاولة  سريعة  بوتيرة 
حول دور األجسام المضادة وجلطات الدم 
الشديدة   والحاالت  باللقاحات  يتعلق  فيما 

 .COVID-19
اآلن  ماكماستر  مختبر  في  العلماء  يقود 
تسبب  اكتشاف كيف  لمحاولة  دولًيا  بحًثا 

األجسام المضادة الجلطات. 

الجاري  أبريل   14 األربعاء  يوم  الكندي  الصحة  قال وزير     
أعراض  لعالج  »الضرورية  األدوية  من  مخزوًنا  تبني  كندا  إن 

.»COVID-19
أواًل  ستشتري  كندا  أن  إلى  هاجدو  باتي  الصحة  وزيرة  أشارت 
ما يكفي من 12 دواًء لمدة ثالثة أشهر. هذه األدوية هي تلك التي 
تستخدمها المستشفيات لعالج المرضى المصابين بأمراض خطيرة 

.COVID-19 بسبب
COVID- عند اختيار هذه األدوية ، نظرت الوزارة في تجربة كندا مع
19 حتى اآلن باإلضافة إلى نصيحة المقاطعات واألقاليم وخبراء 
الرعاية الحرجة. يشير إلى البيان الصحفي. تم إنشاء هذا االحتياطي 

بالتعاون مع »المقاطعات واألقاليم والشركاء اآلخرين.«
يتطلب منع وإدارة نقص األدوية جهوًدا متضافرة من قبل الحكومات 
الفيدرالية وحكومات المقاطعات واألقاليم والجهات الفاعلة في سلسلة 
التوريد. ويكمل احتياطي األدوية األساسية هذه اإلجراءات ، حيث يزيد 
مخزون األدوية المهمة لعالج كوفيد 19- وبالتالي يوفر شبكة أمان.
اعتباًرا من أوائل أبريل 2021 ، »منحت حكومة كندا عقوًدا تزيد 
قيمتها على 26 مليون دوالر لشركات األدوية الكندية لبناء إمدادات 
من األدوية األساسية ، والتي ستشارك في تكلفتها مع المقاطعات 

واألقاليم المشاركة.«
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كندا     إلى  الأسبوع  مليون جرعة فقط تصل هذا  كوفيد:  لقاحات  إمدادات  في  إنخفاض 

الطلق الهواء  في  بكوفيد  العدوى  انتشار  لشرح مخاطر  دامغة  لا معطيات علمية 

تغيير دعوة  المساعدة على  كيبيك: 
التراثية العبادة  أماكن 

  تستمر حاالت االستشفاء المرتبطة بداء كوفيد-
19 في االزدياد في مقاطعة أونتاريو. وقد تسبب 
إلى  شخًصا   176 انتقال  في  التاجي  الفيروس 

المستشفى في الساعات الـ24 الماضية.
أعلنت السلطات الصحية المحلية في أونتاريو عن 
وقوع 3670 إصابة جديدة بداء كوفيد19- في الـ24 
ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد اإلصابات منذ 
بداية الجائحة إلى 679 394، وعن 15 حالة وفاة 
جديدة تسبب بها الفيروس التاجي ليرتفع إجمالي 
الوفيات بسبب الفيروس التاجي في أونتاريو إلى 

 .7582
وأوتاوا  ويورك  وبيل  تورونتو  مدن  زالت  وال 
تسجل أعلى األرقام في تعداد اإلصابات اليومية.

وقد أفادت السلطات الصحية عن تسجيل تورونتو 
لـ 1016 إصابة جديدة اليوم، تلتها بيل )613( 

ويورك )519( وأوتاوا )214(.
وتفيد السلطات بأن اإلصابات الجديدة تسجل في 
شكل رئيسي عند األشخاص الذين تتراوح أعمارهم 

بين 20 و39 عاما.
دخل في الـ 24 ساعة الماضية إلى المستشفيات 
عبر أنحاء أونتاريو 176 شخصا ممن استدعت 
حالة إصابتهم بكوفيد19- ذلك، ليرتفع إجمالي عدد 
األشخاص من سكان أونتاريو في المستشفيات إلى 

1822 شخصا.
ذروة أيضا سجلتها أونتاريو في عدد األشخاص 
في العناية المركزة وعلى أجهزة التنفس الصناعي 

بسبب كوفيد.
وفي أحدث البيانات، يبلغ عدد المرضى في العناية 

المركزة: 626 )7+(
ويبلغ عدد المرضى على أجهزة التنفس الصناعي: 

)+14( 422
هناك 2573 حالة شفاء جديدة اليوم الثالثاء  13 
إبريل الجاري ، في المقابل ارتفع عدد الحاالت 
النشطة إلى 840 35، بزيادة بلغت 1822 عن 

يوم أمس.
هذا ولمعالجة النقص في الكوادر الطبية في بعض 
المناطق، تسمح أونتاريو بإعادة توزيع العاملين 
في مجال الرعاية الصحية في الوحدات الصحية 

والمراكز األكثر تضرًرا من الوباء.
ممرضة في وحدة العناية المركزة تعتني بمريض 
في مستشفى في مدينة سكاربورو في شمال شرق 
تورونتو في وقت سابق من هذا الشهر/سي بي 

Evan Mitsui:سي
عملية التلقيح

تشير بيانات السلطات الصحية المحلية إلى أنه 
تم إعطاء ما يزيد قلياًل عن 600 95 جرعة من 
اللقاحات المضادة لكوفيد19- خالل الساعات الـ24 

الماضية في أونتاريو.
في عدد  القياسي  الرقم  الحجم من  هذا  ويقترب 
األشخاص المطعمين في يوم واحد وهو 000 100 
الذي كانت أحرزته أونتاريو األسبوع الماضي. 
زيارة  على  الناس  لتشجيع  منها  مبادرة  وفي 
مراكز التحصين، منحت مدينة تورنتو عاصمة 
أونتاريومؤخًرا 5.5 مليون دوالر لمجموعات غير 
ربحية لتعمل على تشجيع األشخاص المعّرضين 

للخطر على أخذ اللقاح.

وزارة  في  مصادر  أشارت  متصل،  سياق  في 
الصحة في حكومة المحافظين التقدميين على رأس 
السلطة المحلية، إلى تأخير في استالم شحنتين من 
جرعات لقاح موديرنا المقررتين للشهر الحالي. 
قالت المصادر إن تسليم الدفعة الثانية البالغة 500 
ألف جرعة تم تأجيله حتى نهاية أبريل. وهو ما 
يؤثر على تطعيم ٪40 من سكان  أن  ينبغي  ال 
أونتاريو البالغين بحلول وقت رفع أمر البقاء في 
المنزل المرعي اإلجراء حاليا في أرجاء المقاطعة.

السالالت المتحورة
ارتفاع مّطرد أيضا تشهده اإلصابات بالسالالت 
أونتاريو األكثر  التاجي في  للفيروس  المتحورة 
الحاالت  تفاصيل  يلي  وفيما  وخطورة.  ضررا 
الثالثة  بالمتغيّرات  المرتبطة  الجديدة  المؤكدة 

المقلقة لفيروس كورونا المستجد.
عدد الحاالت المؤكدة للفيروس المتغير البريطاني: 

.)+3947( 20 487
عدد الحاالت المؤكدة للفيروس المتغير الجنوب 
إفريقي: 81 )مثل اليوم السابق، لم يتم تحديد أي 

إصابة أخرى(.
عدد الحاالت المؤكدة للفيروس المتغير البرازيلي: 

.)+3( 143
على صعيد آخر، يستمر معدل النتائج اإليجابية 
لعينات فحوصات الكشف عن اإلصابة بكوفيد19- 
في الزيادة وتخطت نسبة العينات التي أتت نتائجها 
إيجابية يوم الثالثاء  13 إبريل الجاري الـ 10% 
من إجمالي العينات التي أجري الفحص عليها في 

المختبرات في الـ24 ساعة الماضية.  

اللقاح  جرعات  كميات  تنخفض    
المضاد لكوفيد19- التي سيتم تسليمها 
إلى كندا هذا األسبوع. وسيصل فقط 
ما يزيد قليال عن مليون جرعة لقاح 
إلى البالد خالل األيام السبعة المقبلة.

وأفادت السلطات الصحية الفيدرالية بأن 
الكمية الواردة هذا األسبوع ستقتصر 
على  هذا  فايزر-بيونتيك.  لقاح  على 
الرغم من ارتفاع عدد اإلصابات بداء 
كوفيد19- الذي تشهده البالد مؤخرا. 
وأوضحت السلطات بأنه لن تصل إلى 
البالد هذا األسبوع أية جرعات أخرى 

من لقاحات موديرنا وأسترازينيكا.
ونقلت وكالة الصحافة الكندية بأنه ينتظر 
أن ترسل شركة موديرنا إلى كندا نحو 
1،2 مليون جرعة من لقاحها، ولكن 
أما  المقبل.  قبل مطلع األسبوع  ليس 
Johnson & ،John-  بالنسبة للقاح
الكندية  الحكومة  أجازت  الذي   son
االتحادية استخدامه أيضا، فإن تاريخ 
وصول الدفعة األولى منه إلى البالد 

غير معروف بعد.
هذا وتأمل الحكومة الفيدرالية في أن 
يكون تراجع اإلمدادات باللقاحات الذي 

ستشهده البالد هذا األسبوع مؤقتا.
وكانت وزيرة الخدمات العامة والتموين 
في حكومة جوستان ترودو، أنيتا أناند 
جددت في نهاية األسبوع المنصرم، تعهد 
الحكومة بالحصول على عدة ماليين 
من جرعات اللقاحات المضادة لكوفيد 

خالل األسابيع القليلة المقبلة.
د. تيريزا تام مديرة وكالة الصّحة العاّمة 
أّكدت على ضرورة فرض إجراءات 
لالرتفاع  للتصّدي  متشّددة  وقاية 
المتسارع في اإلصابة بالسالالت الجديدة 
المتحّورة من فيروس كورونا المستجّد/

Adrian Wyld/CP
مديرة وكالة الصحة العامة في البالد 
الدكتورة تيريزا تام: ذروة الموجة الثانية 

من الجائحة وشيكة
على  الصحة  مسؤولي  كبيرة  قالت 
تيريزا  الدكتورة  الفيدرالي  المستوى 
تام »إن البالد تقترب من ذروة الموجة 
كورونا  فيروس  لجائحة  الحالية 
المستجد«، هذا في الوقت الذي سجلت 
فيه مقاطعة أونتاريو في وسط البالد  
الجاري  رقما  أبريل   11 األحد  يوم 
قياسيا في عدد اإلصابات اليومية الجديدة 

تجاوز الـ 4000 إصابة.
اعتقادها  عن  تام  الدكتورة  وتعرب 
بأن النمو الحالي في أعداد اإلصابات 
يمثل الموجة الثانية من الجائحة، هذا 
على الرغم من أن مسؤولي الصحة 
العامة في عدة مقاطعات عبر البالد 
يعتبرون أن الموجة الثالثة هي التي 

تجتاح كندا حاليا.
صّرحت كبيرة مسؤولي الصحة في 
البالد في بيان صحفي نشر يوم األحد 

11 أبريل الجاري بالقول:
نشهد زيادة مقلقة في نسبة اإلصابات 

بالسالالت المتحورة للفيروس التاجي، 
للقلق.  ومثيرة  العدوى  شديدة  وهي 
وقائية  بإجراءات  االلتزام  يجب  لذا 
احترازية  وبتدابير  صارمة،  صحية 
فردية متشددة في األماكن التي تنتشر 
فيها مخاطر العدوى بالفيروس التاجي 

ومتغيراته. 
في سياق متصل، تجدر اإلشارة إلى أن 
المعدل الوطني لنسبة عدد المرضى بكوفيد 
الذين استقبلتهم وحدات العناية المركزة 
عبر البالد زاد بنسبة %23 في األيام 
السبعة الماضية مقارنة باألسبوع السابق.

في هذا اإلطار، تقول الدكتورة تيريزا 
تام »إن التفشي الحالي للعدوى يضغط 
مرة أخرى على نظام الرعاية الصحية 

عبر البالد«.
على  العامة  الصحة  مديرة  تشير 

المستوى الفيدرالي بأن الفيروس التاجي 
يصيب حاليا فئات عمرية في متوسط 
العمر، وتظهر البيانات زيادة حادة في 
اإلصابات وفي حاالت االستشفاء لدى 
األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 

40 و59 عاما.  
كما تظهر بيانات السلطات الصحية 
الفيدرالية أن عددا كبيرا من المنتمين 
إلى هذه الفئة العمرية تم إدخالهم في 
شهر آذار/مارس المنصرم إلى وحدات 
العناية المركزة ووضعهم على جهاز 

التنفس الصناعي.
نسبة  تضاعفت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
مرضى العناية المركزة الذين تتراوح 
أعمارهم بين 18 و 39 عاًما من شهر 
كانون الثاني/يناير إلى آذار مارس، 

من ٪7.4 إلى 15٪.  

     أعلنت وزيرة الثقافة في كيبيك، 
ناتالي روي ، عن منح ما يقرب من 1.8 
مليون دوالر لـ 22 مشروًعا لتحويل 

أماكن العبادة التراثية.
وقالت وزارة الثقافة في بيان صحفي: 
»تم تخصيص مبلغ 1146440 دوالًرا 
أمريكيًا كجزء من الدعوة الثانية -2020
2021 لمشاريع برنامج إعادة تأهيل 
تم  التي  التراثية  العبادة  دور  فائض 
اإلعالن عنها في سبتمبر الماضي«.

وسيحصل مشروعان آخران على دعم 
بمبلغ 822.692 دوالر في الجزء الثاني 

من البرنامج.
والهدف المحدد لهذا األخير هو »تسهيل 
انتقال فائض أماكن العبادة التراثية إلى 

استخدامات جديدة تتماشى مع احتياجات 
المجتمعات ، مع تعزيز الحفاظ على 

خصائص تراثها وتعزيزها«.
لقد جعلت حكومتنا مهمتها هي الحفاظ 
على التراث الثقافي الذي يجعل كيبيك 
جميلة جًدا وعرضه. بفضل هذا الدعم 
إلعادة تأهيل دور العبادة التراثية ، 
يمكننا منح حياة ثانية للمباني الرائعة 
الراسية في قلب المناطق والمجتمعات 
التي ولدت فيها. تزين هذه األصول 
التراثية مناظرنا الطبيعية وتشهد على 
اإلرث الذي تركه لنا أجدادنا والذي 

نفخر به.
ناتالي روي وزيرة الثقافة واالتصاالت

بمعلومات من حكومة كيبيك

     في مقاطعة كيبيك في وسط البالد، أعلن رئيس 
الحكومة فرنسوا لوغو بعد ظهر يوم األربعاء عن 
تراجعه عن التشدد الذي كان أعلنه، بشأن ارتداء 
الكمامة في الخارج في كل األوقات  لحماية أكبر 

من الفيروس التاجي.
وصّرح زعيم حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك 
على رأس الحكومة قائال: »إن ارتداء القناع الواقي 
سيكون إلزاميا فقط عندما يكون من الصعب الحفاظ 
على مسافة مترين مع اآلخرين من األشخاص الذين 

ال يعيشون معنا تحت سقف واحد«.
ويحدد لوغو في رسالة نُشرت على فيسبوك، وبكل 
وضوح » أنه أثناء القيام بأنشطة مثل لعبة الجولف 
أو كرة المضرب، أو حتى عندما يجلس الناس على 
مسافة بعيدة في الحديقة، لن يكون من الضروري 

ارتداء قناع«.
المتغيّر  الفيروس  بأن  الحكومة  رئيس  ويضيف 
البريطاني سريع االنتشار، مما يزيد المخاطر في 
الهواء الطلق. لذلك علينا أن نكون حذرين أكثر من 

أي وقت مضى«.
تجدر اإلشارة إلى أن تشديد اإلجراءات االحترازية 
الصحية مؤخرا في كيبيك إدى إلى خلق المزيد والمزيد 

من اإلحباط بين السكان. كما بدأت الحكومة المحلية 
تتعرض النتقادات شديدة، وتتهم باالفتقار إلى الوضوح 

والتماسك في الطريقة التي تنقل بها توجيهاتها.
وقد أثارت عودة حظر التجول إلى الساعة 8 مساًء 
وكيبيك،  مونتريال  ذلك  في  بما  مناطق،  عدة  في 
في  اإلجباري  القناع  بارتداء  الخاصة  والتعليمات 

الخارج، استياء عدد كبير من المواطنين.
من جهتها، أعربت أحزاب المعارضة المحلية عن 
قلقها إزاء تراجع تقيّد السكان باإلرشادات والتدابير 
االحترازية التي تفرضها السلطات الصحية، منددة 
باالرتباك الذي يحيط بهم. وتصر األحزاب على قيام 
الحكومة بشرح األسباب العلمية التي تبرر قراراتها 
المتعلقة بالصحة العامة، خصوصا لجهة فرض ارتداء 
القناع الواقي في الهواء الطلق. وبرأي هذه األحزاب 

فإن هذا اإلجراء من الصعب اتباعه.
وكان أقّر كبير األطباء في كيبيك الدكتور  أوراسيو 
أرودا في مؤتمر صحفي عقد أمس، بأن هذا اإلجراء 

يبدو غير متماسك.
قال الدكتور أرودا إنه ال توجد »دراسات دامغة« 
تدعم ارتداء القناع الواقي في الهواء الطلق، لكنه 
أضاف بأنه من الممكن أن تكون في الهواء قطرات 

أو رذاذ ملّوث.
المتحورة  للسالالت  الكبير  االنتشار  لقابلية  نظًرا 
وانتقالها، ومع األخذ في االعتبار حقيقة أنه ال تزال 
هناك جزيئات في الخارج على بعد أقل من مترين، 
فقد تم اعتماد هذه التوصية من قبل خبرائنا باإلجماع 
)مدير وكالة الصحة الوطنية  العامة في كيبيك الدكتور 

أوراسيو أرودا(.
في سياق متصل، نقلت هيئة اإلذاعة الكندية بأنها 
وجهت السؤال إلى كافة الهيئات الصحية اإلقليمية 
عبر أنحاء كيبيك، عما إذا كانت تملك معطيات علمية 
تفيد بأن هناك مخاطر من التقاط العدوى بكوفيد في 

الهواء الطلق.
وجاءت اإلجابات كلها لتؤكد التالي: »ال بيانات موثقة، 
وما نملكه من معطيات ال يسمح لنا بإعطاء نسبة معينة 
لهذا الخطر أو باإلجماع على وجود خطر فعلي«.  
وبرر الدكتور أرودا في المؤتمر الصحافي أمس 
أنه بدافع الحذر ومع ما يمكن رؤيته من تجمعات 
في الحدائق والمتنزهات في هذه األوقات الربيعية، 
القناع  قررت السلطات الصحية التوصية بارتداء 
لطافة األنشطة الخارجية عندما ال يكون الناس من 

العائلة ذاتها.

صابات وفي الاستشفاء  

إ

كيبيك تعلن أول حالة تجّلط دموي مرتبطة بلقاح أسترازينيكاتسود في أونتاريو الزيادة في عدد الا

معمل قادر على تشخيص جلطات الدم بسرعة 
بعد التطعيم

كندا تنشئ مستودع  استراتيجي لأدوية 
COVID-19

     Vendredi 16 avril 2021 
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رغم تخّلف بعض الكنديين عن أخذه، تّصر كندا على اعتماد لقاح أسترازينيكا



  الفراعنة في بالتيمور
بالتيمور بوالية ميريالند األمريكية للحصول على  إلى مدينة  وصلت 
درجة الدكتوراه في تاريخ وآثار مصر والشرق األدنى القديم في جامعة 
جونز هوبكنز العريقة في بداية عام2003. ولفت نظري أن الجامعة 
المصرية  اآلثار  من  بعض  بها  تعليمية صغيرة  أثرية  مجموعة  تضم 
اللقاء  استضافت  قد  الجامعة  كانت   ،2002 عام  أواسط  وفى  القديمة. 
السنوي لمركز البحوث األمريكي بمصر بعد فترة طويلة من انعقاده 
في نفس الجامعة. وشهدت نهايات عام 2003 وصول معرض »مصر 
الخالدة« من المتحف البريطاني بلندن إلى »متحف والترز للفن« الشهير 
بمدينة بالتيمور في إحدى محطاته األمريكية العديدة. فما قصة مصر 

الفرعونية في مدينة بالتيمور األمريكية وتحديدا 
في متحفها المعروف »الوالترز«؟

 يقع »متحف والترز للفن« في وسط مدينة بالتيمور، 
قريبا جدا من منطقة الميناء الداخلي )اإلنر هاربر( 
وليس بعيدا عن جامعة جونز هوبكنز، ويعتبر من 
أبرز معالم المدينة الثقافية. وبناه هنري والترز 
)1931-1848( عام 1909، رجل األعمال وجامع 
التحف األمريكي المعروف، ابن مدينة بالتيمور. 
بين عامي  الرائعة،  الفنية  آثاره وكنوزه  وجمع 
1931-1899. وبوفاته أصبحت مجموعة اآلثار 
المصرية واحدة من أجمل المجموعات األثرية 
الخاصة في الواليات المتحدة األمريكية. وفى ما 
واإلعارات  والمقتنيات  اإلهداءات  ساهمت  بعد 
الزمنية الطويلة في جعل المتحف واحدا من أهم 
المجموعات األمريكية في الفن المصري القديم. 
وربما جذب والترز إلى اقتناء أعمال الفن المصري 
القديم قيامه برحلة بحرية في البحر المتوسط في 
عام 1889 زار خاللها مصر، وتحديدا القاهرة 
والجيزة لمدة يومين. وفى تلك الزيارة، جلب عددا 
من روائع مجموعته المصرية. وعلى عكس عدد 
كبير من هواة جمع اآلثار الثمينة في زمنه، لم 
يقم أو يكلف والترز أحدا بإجراء حفائر له في 

مصر من أجل التنقيب عن اآلثار المصرية إلثراء مجموعته الخاصة، 
في  اآلثار  بيع  أو من صاالت  التجار  من  بالشراء  أغلبها  اقتنى  وإنما 

مصر وخارجها.
وبينما شغل هواة جمع اآلثار المصرية أنفسهم بجلب المومياوات والبردي 
واآلثار الكبيرة الحجم إلى متاحفهم ومجموعاتهم الخاصة، انصب اهتمام 
والتمائم  الصغيرة  التماثيل  مثل  والثمينة  الصغيرة  اآلثار  والترز على 
كمية  اقتناء  إلى  بدأب  وانصرف  المهمة.  والقطع  والحلى  والجعارين 
كبيرة وفريدة من التماثيل المصرية واألعمال المصنوعة من البرونز. 
إلى مجموعته حتى  الكبيرة  التماثيل  نهاية حياته، ضم عددا من  وفى 

أصبحت متميزة للغاية في زمن قصير.
المصرية في  القطع  أهم  والترز واحًدا من  اشترى   ،1925 وفى عام 
آثار فرنسي غير  تاجر  المدعو »نحي« من  تمثال  مجموعته، وأعنى 
معروف في نيويورك، وربما جاء هذا التمثال من سقارة، وربما اشتراه 
جنود  أحد  أو  الهيروغليفية،  الكتابة  مكتشف  شامبليون،  جان-فرانسوا 

الحملة الفرنسية على مصر في نهاية القرن الثامن عشر الميالدي.
ومن بين اآلثار المصرية المهمة في الوالترز، نقش من معبد من سمنود 
)وسط الدلتا المصرية(، يمثل الملك نختنابو الثانى )من ملوك األسرة 

30(، وتمثال كبير ألنثى فرس النهر يجسد الربة الحامية »تاورت«. 
ومن بين جميع المتاحف األمريكية، اشترى والترز أكبر عدد من التماثيل 
المستخرجة من خبيئة الكرنك التي اكتشفها المهندس الفرنسي جورج 
ليجران في فناء الصرح السابع الخاص بالمعبود آمون من الصروح العشرة 
في معابد الكرنك. وعلى ذلك، فإن مجموعة اآلثار المصرية بالوالترز 
المومياوات  مثل  المهمة  المصرية  الموضوعات  من  عدد  في  ضعيفة 
ذلك  على  وللتغلب  والبردي.  اليومية  الحياة  وقطع  الجنائزي  واألثاث 
النقص، قام المتحف في عام 1941 بالحصول على مومياء من متحف 
المتروبوليتان للفن في نيويورك. وكان قد عثر على هذه المومياء في 
البر الغربي لمدينة األقصر في منطقة الدير البحري )حيث يوجد معبد 
الملكة حتشبسوت الشهير( بين عامي 1930و1931. وهذه المومياء لسيدة 

وذات غطاء جميل من الكارتوناج، وتعد من روائع متحف الوالترز. وبعد 
ذلك، جاءت مومياء أخرى من العصر الروماني، ومومياوات حيوانية، 
ومومياء القمح الطقسية. وأعار متحف المتروبوليتان بعضا من آثاره 
الجنائزية للوالترز. وكذلك فعل المعهد الشرقي بجامعة شيكاغو حين 
للوالترز. وتمتد زمنيا مجموعة  اليومية  أعار بعضا من أدواته للحياة 
العصر  إلى  المبكرة  األسرات  من عصور  بالمتحف  المصرية  اآلثار 
اليونانى-الرومانى. وتم إعداد وإعادة افتتاح القسم المصري بالمتحف 

للجمهور في عام 2001.
ورغبة منه في أن يشرك أهل مدينته، مدينة بالتيمور، في التمتع بمجموعته 
الفنية الضخمة، كتب هنري والترز في وصيته أن يؤول المبنى ومحتوياته 
الجمهور«. وعندما  بالتيمور وذلك »لمنفعة  مدينة  إلى عمدة ومجلس 

مات في عام 1931، أصبح الوالترز متحف مدينة بالتيمور.
وفى النهاية، أقول إن مجموعة اآلثار المصرية في متحف والترز للفن 
في مدينة بالتيمور تعد خير معبر عن مصر القديمة وحضارتها على 
أرض أمريكية، وتعكس ماضًيا مصرًيا بعيًدا غير أنه مفعم بالحيوية، 

وتمثل حالة ال تنتهي من السحر والجمال.

قصة خلق الكون
فكر  إليه  ما توصل  أبدع  القديمة من  الكون في مصر  نشأة  تعد قصة 
المصري القديم في تفسير تلك الظاهرة التي عالجها بكثير من الرقي 
الفكري واإلبداع الفلسفي اللذين توصله إليهما قبل وصول األديان السماوية 

بفترة زمنية طويلة إلى أرض مصر المباركة. 
لقد بزغت تصورات واجتهادات اإلنسان عن خلق الكون من الولع اإلنساني 
الملح بالبحث عن تفسير منطقي أو غير منطقي يرضي ضالته ويروي 
شغفه بكشف السر وراء من ومتى وكيف نشأ الكون الفسيح من حوله. 
وفي ذلك البحث المضني، بلورت خبرة الكائن البشري المتراكمة بالعالم 
الذي كان يعيش فيه عبر مالحظته الدقيقة أو العابرة على مر الزمن، 
أفكاره وتصوراته عن عملية الخلق. وساهمت 
كل حضارة بنصيب وافر أو ربما غير شاف 
في هذا المضمار، سواء نسبت الخلق إلى إله 
خالق له مقدرة غير محدودة، أو أرجعت نشأة 
الكون إلى مجرد المصادفة البحتة التي ال دخل 
فيها لمقدرة ما إلهية كانت أو غير ذلك من قوي.
القدماء  المصريون  يبِن  لم  السياق،  وفي هذا 
ومختلف  الكون  نشأة  كيفية  عن  تصوراتهم 
المخلوقات والكائنات على مجرد أفكار نظرية 
جوفاء، بل أرسوها على أسس ووقائع وحقائق 
مستمدة من البيئة المصرية القديمة أعطت معنى 
كبيًرا وأهمية بالغة تعكس خبرتهم بالحياة فوق 

األرض وبالكون من حولهم. 
كانت األفكار الدينية ونظريات الخلق والعالم 
اآلخر من أكثر األمور التي شغلت بال المصريين 

القدماء
وال تشير نظريات خلق الكون لدى المصريين 
القدماء إلى أفكار علمية تشرح كيف أوجد اإلله 
القادر الكون من حولهم بكل كائناته، بل هى 
تصورات رمزية تحاول فهم الخلق وطبيعته 
أبدع  وكيف  الخلق  عملية  في  الخالق  ودور 
الحياة وعن دور العناصر المختلفة في الخلق 
وأهمية كل منها في هذه العملية المعقدة وتراتب ظهورها في سلم الخلق.

وكان الخلق أمًرا مهًما في الفكر الديني المصري القديم. ووفًقا لمعتقداتهم 
اإلرادة  محدودة  غير  علية  إلهية  قوة  هناك  كانت  بأنه  آمنوا  الدينية، 
والقدرة على الخلق واإلبداع واالبتكار أوجدت كل الكائنات وكل األشياء 
منذ البداية واستمرت تخلق وتبدع وتجدد ما أخرجت للوجود بصورة 

النهائية دون كلل أو ملل. 
ومن الالفت للنظر أن المصريين القدماء لم يشيروا إلى جنس هذه القوة 
اإللهية؛ فلم تكن مذكًرا أو مؤنًثا، بل كانت مزيًجا من الجنسين مًعا؛ وذلك 
ألهمية وجود عنصري الذكر واألنثى من أجل التزاوج بغية استمرارية 

الخلق والتجدد ودورة الحياة. 
وفي األغلب األعم، تشير تصورات المصريين القدماء عن الخلق -بوضوح 
جلي ودون أدنى شك- إلى وحدة وتناغم وتفرد الكائنات واألشياء التي 
المسرح  وتهيئة  الكون  نشأة  في  شرعت  حين  اإللهية  المقدرة  خلقتها 
لإلنسان بإعالء شأن الوجود والقضاء على العدم وإقرار النظام وإنهاء 
الفوضى من أجل استمرارية وتمكين الكائن البشرى األسمى من العيش 
فوق سطح األرض ألزمنة أبدية غير مقيدة بعدد معلوم. وتعددت نظريات 

المصريين القدماء عن الخلق، ونشير فيما يلي إلى أشهرها.

أدب وثقافة
من كتاب:  أسرار اآلثار 

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

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

بقلم: سونيا الحداد

أميرُة المطِر 

     Vendredi 16 avril 2021
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الصداقة  هدية الحياة المقدسة!

  تكملة للعدد الماضي: 

المطِر أميرُة 
قزح قوَس  َترسُم 

األنهاِر حدقاِت  في 
كفراشٍة تطارُدني 

األشجاِر  نزيَف  تلثُم 
الناِر حرائِق  ُسحاَب  تعانُق 

الفجِر من  خلسٍة  في  الشهُب  تودُعها 
ابدية     ذاكرًة  ُتبقيني 
النخيِل َسعِف  مرايا  في 

عينيِك ظِل  في  أناُم 
الهاربِة دموَعِك  واعانُق 

جنوني من 
جسدِك مرايا  في  يسقُط  وجعي 
خوفي من  تتكسُر  وحكاياتي 

امرأٍة ضفاِف  على 
االحالُم تطارُدها 
*      *      *

وحيداً أسيُر  كيف 
الليِل وسَط 

امرأٍة سِر  عن  ابحُث 
الغجِر حفلِة  في  ضاعْت 

البحِر( )موِج  الى  يدي  أمدُّ 
عاصفٌة تمسكني 

روحي أسى  اتذكرُّ 
صوتي في  أِفَل  ونجماً 

امرأٍة حكايات  الى  يكبُر  وشوقي 
عيني في  نامْت 

الحلُم يطردَني  أن  خوفي 
الليِل أسراِر  من 

يديِك بين  روحي  وأحمُل 
واالمطاُر الكلماُت  وتطاردني 

وقلبِك روحي  بين  وتهُت 
المحراِب في 

القمِر نوِر  وسَط  يسيُر  الليُل 
الصحراِء؟ في  الفرُح  يسيُر  كيف 
الدخاِن واحاِت  تطوُق  واالحزاُن 
الليِل في  وحيداً  يمشي  محرابِك 

الِعشِق تراتيِل  عن  يبحُث 
الثلِج وأسراِر 

التيه في  سقَط  كتاٍب  وحروِف 
المرآِة في  انعكَس  والليُل 
روحي شعلِة  الى  يدُه  يمُد 

البحِر وموِج 
مطٍر مثل  وجُهِك  يرتجُف 

الريُح تأخذُه 
الغربِة شطآِن  في  يمضي 

الدهشَة يالقي 
قزح قوِس  في 

الصحراِء ورماِل 
شهقت  امرأٍة  وروِح 

الناِر... مثل 

شعر: جاسم نعمة مصاول

قصائد من الديوان الرابع 
) يعشُقِك هذا المطر (

وجد صديقا  أن »من  الماضي  في  قيل   
وجد كنزا«.  حكمة تعبر الزمان والمكان،  
جميع  في  بها  مستشهدة  األجيال  تتوارثها 
مراحل الحياة سواء الصعبة منها ام السعيدة.
أن تجد كنزا يعد أمرا نادرا ال يحصل كل 
الحياة،  هذه  في  أبدا  يحصل  ال  وقد  يوم 
شبهت  التي  الصداقة  قيمُة  على  يدل  مما 
به.  الصديق الفعلي هو هذا اإلنسان الذي 
يشكل مع الزمن  جزءا منك وكأنه فردا من 
عائلتك، فمن الطبيعي جدا ان تعد االصدقاء 
على أصابع اليد لندرتهم، مثلهم مثل الكنوز 
المخبأة.  »الصداقة هي فعل محبة يختاره 
انه شعور عفوي وعميق جدا  األحرار«. 
ال يمكن لنا تفسيره كليا، مثله مثل الحب.   
شخصان يلتقيان على درب الحياة تنشأ بينهما 
عالقة عفوية صافية صفاء القداسة، تعطي 
يطلب  ال  الصديق  مقابل.  دون  ذاتها  من 

له  تثبت  كي  في صداقته  تستثمر  أن  منك 
حسن نواياك.  يوم اختارك صديقا عرف 
معدنك وأحبه، واختاره.  إن غبت عنه ايام 
ابدا. إن  الصداقة  تتأثر  وشهور وسنين آل 
أخطأت عاتبك ليعود ويضمك إلى صدره.  
يسمع لك دون تأفف من سلبيتك ساعة تتألم 
يسمعك  غيره،  ومع  معه  تخطأ  روحك.  
ويحاول تضميد جراحك، يحترم كرامتك وال 
يقبل اذالله، يؤنبك لمحبته لك.  مهما تحدث 
الناس عنك بالسوء تراه بجانبك دائما، سندا 
يحميك يوم تتعثر متألما.  إنه هذا الشخص 
الذي يحبك وانت تختلف عنه فكريا وماديا 
وشخصك  روحك  يعشق  النه  واجتماعيا، 
الذي يكون مكمال في أغلب األحيان.  يوم 
اناديك صديقي أنادي روحك، أخاويك وكم 
من صداقة حلت مكان روابط الدم وأبدعت 

في تواجدها.

يوم تخسر صديقا أعرف أنه لم يكن صديقا 
أنها عالقة أعمق من  متطلبات  لك يوما. 
العالقات االجتماعية اليومية وما تحمله من 
تصرفات اغلبها شكلية كي تناسب الوضع 
الحاضر ومصالحه. الصداقة تعمل بصمت وال 
تقبل الخسارة فهي دائمة اإلخالص والتفاني، 
خاصتان ال تموتان أبدا. عالقة بمثابة هدية 
كونية تحييك وتمسك بيدك في مسيرة الحياة 

الشيقة في مصاعبها ومحاسنها.
هذا الكون البديع يحمل نفائس كنوزه الفكرية 
والروحية تنعم علينا بنورها قوس قزح يتوج 
سماءنا، يغنيها جماال سره من اسرار العجب.  
الصداقة  تختبر  أن  شيق  من مصير  له  يا 

الفعلية مغامرا في هذه الدنيا!

عّمان،  األردنية  العاصمة  بلدية  علّقت   
أحد  في  متراً   2132 بطول  علماً  الخميس، 

شوارع المدينة، وعرضه 6 أمتار.
وُعلق العلم األردني الطويل في شارع الستين 
بمنطقة عبدون الراقية في الجزء الغربي من 
عّمان، احتفااًل بالمئوية األولى لتأسيس المملكة، 
لألرقام  »جينيس«  موسوعة  لدخول  وسعياً 

القياسية.
االجتماعية  للتنمية  المدينة  مدير  نائب  وقال 
في أمانة عّمان الكبرى، حاتم الهمالن لوكالة 
عالم  دخول  إلى  »نسعى  برس«:  »فرانس 
التاريخ  جينيس بأطول علم أردني على مر 

ليكون أطول علم في العالم«.
وأشار إلى »رمزية سياسية« يرتديها العدد 
2132، إذ يرمز الرقم 21 للعام 1921 تاريخ 
إعالن األمير عبد هللا األول حينها »تأسيس 
إمارة شرق األردن«، فيما »32 هو )الثاني 

من مارس/آذار( ويرمز لتاريخ وصوله إلى 
مدينة عّمان«.

بالمثلث  الستين  شارع  بداية  في  العلم  ويبدأ 
األحمر والنجمة السباعية في وسطه، مع تدرج 
األلوان من األعلى إلى األسفل أسود فأبيض 

فأخضر، على مدى الشارع.
أمانة عّمان صنعت  أن  الى  الهمالن  وأشار 
سعياً  خاصة  مؤسسات  مع  بالتعاون  العلم 
مع  بالتزامن  »جينيس«،  موسوعة  لدخول 
احتفال األردن بمئوية الدولة وتزامناً مع يوم 

العلم في 16 أبريل/نيسان.
وبحسب الهمالن، هناك تواصل مستمر مع 
القائمين على موسوعة »جينيس« منذ اللحظة 
األولى، مشيراً إلى وجود »شركات خاصة 
طوله  لتوثيق  العلم  يصورون  ومختصين 

ويتواصلون مع جينيس لمساعدتنا«.

األردن يستعد لدخول جينيس بـ »أطول علم في العالم«

هزة أرضية تعيد تشغيل 
ساعة عمرها 100 عام.. 

عطلها زلزال في 2011

زلزال  بسبب  عام   100 عمرها  يابانية  ساعة  توقفت  أن  بعد    
بعد  جديد  من  لتدق  عادت  أعقبه،  الذي  وتسونامي  المدمر   2011

هزة أرضية حركتها مؤخرا.
أن ضرب  بعد  بالماء  بوذي غمرت  معبد  في  المحفوظة  والساعة 
تسونامي الساحل الشمالي الشرقي لليابان في أعقاب الزلزال المدمر 
الذي أودى بحياة أكثر من 18 ألف شخص في مارس/ آذار 2011.
يوم  بونشون ساكانو إصالحها دون جدوى، ولكن  مالكها  وحاول 
13 فبراير/ شباط من هذا العام، وقبل أسابيع من الذكرى العاشرة 
للكارثة، ضرب زلزال آخر المنطقة نفسها، وعادت الساعة إلى العمل.

ووفقا لصحيفة "Mainichi Shimbun" تم حفظ الساعة التي تعمل 
 Miyagi في منطقة Yamamoto في Fumonji في معبد
اليابانية، بعد أن تعرضت مياجي وفوكوشيما المجاورتان لزلزال 

.2011



    افضل االماكن السياحية في كوبا
يرغب الكثيرون في معرفة معلومات عن 
كوبا التي تعتبر بمثابة أكبر جزيرة في 
منطقة البحر الكاريبي، وتجمع كوبا ما بين 
التاريخ والثقافة، وفي ساحاتها المرصوفة 
بالحصى نجد العديد من األماكن التاريخية 
التي تم إدراجها في قائمة التراث العالمي 
لمنظمة اليونسكو، ومازالت المباني القديمة 

ذات المظهر الرائع تمأل المكان.
مدينة هافانا القديمة

تعتبر هذه المدينة من أهم أماكن التراث 
العالمي لمنظمة اليونسكو، وهي تحتوي 
على جزء محفوظ جيًدا من التاريخ الكوبي، 
وعند التجول في الشوارع المرصوفة 
بالحصى والنظر إلى مختلف المباني 

الباروكية والكالسيكية الجديدة يتمكن السياح من معرفة كيف 
كانت الحياة في كوبا قبل حوالي 200 عام.

وتشهد المدينة في الوقت الحالي الكثير من عمليات التجديد الشاملة 
التي تبث الحياة في المباني التاريخية من جديد، وتعتبر ساحة 
بالزا فيجا من أفضل األماكن السياحية التي يمكن زيارتها هناك، 
وهي عبارة عن مكان يمتلئ بالحياة والمباني التاريخية البارزة.

مدينة منتجع فاراديرو

تعتبر مدينة أو منتجع فاراديرو واحدة من أشهر األماكن السياحية 
على شاطئ كوبا، وهي موطن ألحد من أفضل الشواطئ 
في منطقة البحر الكاريبي، وهو يمتد على طول شبه جزيرة 
هيكاكوس، وتمتد في البحر على الساحل الشمالي، إنها بمثابة 

جسر متحرك يرتبط بالبر الرئيسي.
على شريط المدينة المحاط بالنخيل يتواجد صف من الفنادق 
يحتوي على ما يزيد عن50 فندق، وتجذب الشواطئ المميزة 

ذات الرمال البيضاء السياح من كل مكان في العالم.
 Parque Josone ومن أجمل األماكن في المدينة أيًضا هو منتزه
الهادئ الذي يعتبر موطن لحدائق الزهور الجذابة، ويحتوي على 
مطعم ومسبح خاص وبحيرة صغيرة، ويمكن للزوار التجديف 
بالقوارب في وسط الطبيعة الساحرة واالستمتاع بأوقاتهم هناك.
ومن أفضل األنشطة الشهيرة التي يمكن القيام بها هناك هي 
الغوص والغطس، وكذلك صيد األسماك من أعماق البحر، 
والقفز بالمظالت والجولف، وتتوافر أيًضا العديد من الرحالت 

اليومية إلى مختلف أماكن الجذب الثقافية.
مدينة ترينداد

يحب الكثير من السياح استكشاف هذه المدينة الرائعة التي 
تعتبر من أهم مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وتحتوي 
البلدة على الكثير من المباني التي يتم تجديدها بشكل مستمر 
وجذاب، وتنتشر هناك العديد من الشوارع المرصوفة بالحصى 
التي تأخذ الزوار إلى عالم تاريخي، وتعود الكثير من المباني 
إلى القرنين 17 و 19، وفي هذه الفترة اشتهرت البلدة بتجارة 
الرقيق والسكر، وفي الوقت الحالي تعتبر واحدة من أفضل 

المدن السياحية في كوبا.
وفيها يستمتع السياح باألجواء الممتلئة بالحيوية، وهناك ساحة 
مركزية وكنيسة كالسيكية رائعة، باإلضافة إلى دير القديس 
فرنسيس وبرج الجرس المميز ومتحف العمارة االستعمارية 
والمعرض الفني، وPalacio Brunet وهو عبارة عن منزل 
كبير تم بناؤه خالل عام 1812 ومازال يتميز باللوحات الجدارية 

األصلية واألرضيات الرخامية.
وفي شرق المدينة نجد منطقة فالي دي لوس إنجينيوس التي 
تم إدراجها في قائمة التراث العالمي، وتحتوي المنطقة على 
الكثير من المعالم األثرية التي تعود إلى القرن التاسع عشر، وقد 
ازدهرت هناك المطاحن ومزارع قصب السكر، ومن أفضل 
األنشطة هناك هي ركوب الخيل واالستمتاع بالمناظر الطبيعية 

الخالبة للحقول والجبال وأشجار النخيل.
مدينة غوارداالفاكا

هي أيًضا من أهم المدن السياحية في كوبا، وتحيط بها الشواطئ 
الساحرة والهادئة، وكذلك األشجار ذات المظهر الجذاب، وهناك 

يمكن السباحة في المياه الصافية واكتشاف جمال الطبيعة 
والحيوانات البحرية والشعاب المرجانية الملونة.

وفي هذه المدينة يتم تنظيم الكثير من المغامرات والرحالت 
البحرية والجوالت التي تساعد على مشاهدة جميع المعالم 

الموجودة هناك.
افضل المزارات السياحية في كوبا

جزيرة كايو كوكو

من المعروف أن جزيرة كايو كوكو الشهيرة في كوبا هي واحدة 
من أفضل الوجهات الشاطئية المثالية، وواحدة من الجزر الجميلة 

المنعزلة هناك، وتنتشر هناك العديد من الشواطئ التي تكسوها 
أشعة الشمس، وهذه الشواطئ من أهم عوامل الجذب السياحي 
المميزة، وتنتشر الطيور في هذه الجزيرة بشكل كبير وتمنحها 

مظهر طبيعي أكثر من رائع.
وادي فيناليس

يبلغ عدد سكان كوبا حوالي 12 مليون نسمة تقريًبا، ويهتم 
السياح والكثير من السكان المحليون بزيارة وادي فيناليس 
الذي يعتبر أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، إنه 
عبارة عن وادي أخضر جميل يقع في شمال مدينة بينار ديل 
ريو ويحتوي على تالل من الحجر الجيري شديدة االنحدار، 

وهذا األمر يخلق منظر طبيعي خالب.
وتمتلئ أراضي هذا الوادي بالعديد من األماكن الزراعية، ويتم 
فيها زراعة التبغ والفواكه والخضروات، وتناسب هذه األراضي 
عشاق الطبيعة والجلوس في الهواء الطلق، وهناك من الممكن 
ممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة وركوب الخيل في 

التالل، واستكشاف المناطق الطبيعية المحيطة.
ممشى ماليكون في هافانا

تم إنشاء هذا الممشى في عام 1901 وتم بناؤه بشكل جزئي 
مرة أخرى في عام 1902 وما بعده، وهو عبارة عن كورنيش 
القيام  بواجهة بحرية شهيرة في مدينة هافانا، ومن الممكن 

بنزهة رائعة هناك.
ويمتد هذا الممشى على بعد حوالي سبعة كيلومترات من حي 
هابانا فيجا إلى منطقة فيدادو، وهي عبارة عن منطقة تجارية 
مركزية، وعلى طول هذا الممشي نجد مجموعة متنوعة من 

المباني التي تعود إلى القرن العشرين وهي محفوظة حتى اآلن 
بشكل جيد وتمثل مزيج من األساليب المعمارية الفريدة من نوعها.

وهناك تمت عملية طالء المباني باللون الوردي الفاتح واألصفر، 
وهي مبهجة للغاية ويسعد بها المصورين من كل مكان، وفي 
هذه المنطقة يلقي الصيادون شباكهم للصيد، ويتجول األطفال 

الصغار ويتسلقون الجدار البحري في حماس وشغف.
ضريح تشي جيفارا

يعتبر هذا الموقع الشهير من المواقع التي شهدت آخر حرب 
عصابات قادها تشي جيفارا خالل عام 1958، وقد تم دفن جثة 
تشي هناك ويعتبر ضريحه والنصب التذكاري من أهم أماكن 
الجذب السياحي في المدينة، وهناك أيًضا تمثال برونزي لتشي 

جيفارا موجود في ساحة الثورة.
متحف ناسيونال دي بيالس ارتيس

يناسب هذا المتحف جميع عشاق ومحبي الفنون، وال يجب ان 
تفوت فرصة زيارة هذا المتحف إذا قررت زيارة كوبا، ويتميز 
المتحف بمجموعة كبيرة من اللوحات والفنون الكوبية والعالمية 
المثيرة لإلعجاب، كما تتواجد أيًضا مجموعة من األعمال التي 
تعود إلى العصور القديمة، وعلى مدخل المتحف نجد تمثال 
رخامي رائع وبالداخل هناك العديد من المنحوتات والمطبوعات.

شبه جزيرة زاباتا
هي عبارة عن شبه جزيرة كبيرة تعتبر من أهم األماكن التي 
تتجمع فيها الطيور ويزورها محبي الطبيعة الساحرة، إنها 
منطقة بعيدة ال تحتوي على الكثير من السكان، وبها عدد كبير 
من المناظر الطبيعية المتنوعة واألراضي الرطبة في المنطقة 

المحيطة بالبحر الكاريبي.
ويحتوي المكان أيًضا على محمية المحيط الحيوي التابعة لمنظمة 
اليونسكو، وهي موطن لما يقرب من 150 نوع مختلف من 

الطيور، كما تكثر هناك الببغاوات والتماسيح.

السياحة العالمية

اعداد : مايك انجلو

     Vendredi 16 avril 2021
الجمعة 16 ابريل 2021
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 Les proverbes en français et arabe

الزمالك يتأهل لدور الـ16 في كأس مصر بالفوز علي حرس الحدود 3-1
  تأهل الزمالك إلى دور ثمن النهائي بكأس 
مصر بعد فوزه علي حرس الحدود بثالثة 
أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، 
مساء يوم األربعاء، على ستاد السويس الجديد 

في إطار دور ال32- من بطولة الكأس.
ولعب الزمالك بتشكيل مكون من محمد أبو جبل، 
حمزة المثلوثي، وحسام عبدالمجيد، ومحمود عالء، 
ومحمد عبدالشافي، فرجاني ساسي، وإسالم جابر، 
محمود شيكاباال، ويوسف أوباما، وحميد أحداد، 

وسيف الدين الجزيري.
وفاجأ حرس الحدود الزمالك بهدف مبكر في الدقيقة 
التاسعة عن طريق حسن يوسف الذي استلم الكرة من 
خارج منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية سكنت أقصى 
الزاوية اليمنى لمرمى أبو جبل حارس الزمالك، 
وأكمل حرس الحدود المباراة بعشرة العبين، بعدما 
تلقى أحمد قطاوي بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله 

على حميد أحداد على حدود منطقة الجزاء 
في الدقيقة 17.

ونجح الزمالك في إدراك التعادل في الدقيقة 
19 عن طريق يوسف أوباما والذي نجح في 
تنفيذ الركلة الحرة بطريقة رائعة، وتحصل 
الزمالك علي ركلة جزاء في الدقيقة 50 بعدما 
تدخل المدافع خالد سامي على حميد أحداد داخل 
منطقة الجزاء، نفذها محمود عالء، وحولها 
في شباك حارس حرس الحدود، ليضيف هدف 

التقدم للقلعة البيضاء.
وفي الدقيقة 67، تحصل الزمالك على ركلة 
جزاء ثانية، بعد عرقلة إسالم جابر داخل 
منطقة الجزاء، سددها محمود عالء بنجاح في 
شباك الحرس ليضيف الهدف الثاني له والثالث 
لفريقه، ويقود الزمالك للتأهل إلى دورالـ16 

ليالقي اإلسماعيلي في دور الـ16 من كاس مصر.

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ريال مدريد يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادله سلبيا مع ليفربول
    تأهل فريق لاير مدريد إلى الدور نصف النهائي 
أهداف  بدون  تعادله  أبطال أوروبا، رغم  لدوري 
مع فريق ليفربول في المباراة التي جمعت بينهما 
“أنفيلد” خالل  ليفربول  في معقل  األربعاء  مساء 

مواجهة إياب ربع النهائي للمسابقة .
وحقق لاير مدريد، انتصارا ثمينا على ليفربول في 
مباراة الذهاب بنتيجة )1-3( في ملعبه “ألفريدو دي 
ستيفانو”، وذلك ساعده على التأهل حيث سيواجه 

تشيلسي اإلنجليزي في نصف النهائي.
البداية لتسجيل هدف مبكر،  وضغط ليفربول من 
وكان أول تهديد في المباراة، من أصحاب األرض، 
المنطقة،  داخل  تمريرة  تلقى محمد صالح  حيث 
وسدد كرة أرضية، تصدى لها تيبو كورتوا حارس 
مرمى لاير مدريد بقدمه اليسرى في الدقيقة الثانية.

وجاء الرد من لاير مدريد، بتسديدة من لوكا مودريتش 
على حدود المنطقة في الدقيقة 9، اصطدمت بدفاع 
وتألق كورتوا   ، الركنية  إلى  ليفربول وخرجت 
لتسديدة  التصدي  في  حارس مرمى لاير مدريد 
ليفربول على  قائد  ميلنر  صاروخية من جيمس 

حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 11.

بيكر حارس  األيمن ألليسون  القائم  وحرم 
بنزيما مهاجم لاير مدريد من  ليفربول، كريم 
تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 20، بعد تسديدة 

أرضية داخل المنطقة.
التقدم  وأهدر صالح فرصة تسجيل هدف 
تمريرة  تلقى  41، حيث  الدقيقة  في  لليفربول 
أرضية داخل منطقة الجزاء، من زميله ساديو 
لينتهي  أعلى مرمى كورتوا  لكنه سدد  ماني 

الشوط األول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ومع بداية الشوط الثاني، واصل ليفربول الضغط 
ولكن دون جدوي ، وأضاع فينيسيوس جونيور 
فرصة تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 
66، حيث انطلق وسدد كرة تصدى لها أليسون 
حارس ليفربول، والذي واصل التألق بالتصدي 

للكرة مرة أخرى قبل أن تصل أمام بنزيما.
وحاول يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، 

تنشيط فريقه بإشراك ألكانتارا وجوتا وتشامبرلين 
وشاكيري بدال من ميلنر وكاباك وماني وفيرمينو، 
وعلى الجانب اآلخر دفع زيدان مدرب لاير مدريد 
بأودريوزوال ورودريجو وإيسكو بدال من كروس 

وفينيسيوس وأسينسيو.
التصدي النفراد من محمد  في  وتألق كورتوا 
العمق  في  تمريرة  بعد  ليفربول،  مهاجم  صالح 
من ألكانتارا الذي استغل خطأ ساذجا من العبي 

وفشل   ،92 الدقيقة  في  التمرير  في  مدريد  لاير 
العبو ليفربول في محاوالتهم لتسجيل هدفا شرفيا، 
ويحقق  النهائي  لنصف  تأهله  الميرنجي  ليحسم 

المباراة. من  المطلوب 

األهلي يتأهل إلى دور الـ16 لكأس مصر بفوزه على النصر 2-1

    تأهل الفريق األول لكرة القدم بالنادي األهلي إلى 
دور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد فوزه على نادي 

النصر القاهري بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة 
التي أقيمت بينهما مساء األربعاء باستاد اإلسكندرية 

ضمن مباريات دور الـ32 من المسابقة.
وضرب األهلي حامل اللقب في نسخته 
الماضية موعدا مع انبي في دور الـ16 من 
كأس مصر بعدما تأهل الفريق في وقت 

سابق إلى المرحلة ذاتها.
وجاءت المباراة متوسطة المستوى، حصل 
الثالثة  األهلي على فرصة مبكرة بالدقيقة 
بعدما تبادل طاهر محمد طاهر التمرير مع 
وليد سليمان ليواجه الحارس ويسدد كرة 

خرجت لضربة ركنية.
وفي الدقيقة السادسة، سقط أكرم توفيق على 
أرض الملعب في كرة مشتركة، وطلب دخول 
الجهاز الطبي لتأثر بآالم في الكوع ، وشارك 
أليو ديانج بدال من أكرم توفيق في الدقيقة 
12 من عمر المباراة، بعدما طلب الجهاز 
الطبي عدم عودة العب المنتخب األولمبي 

ألرض الملعب من جديد.
وأهدر األهلي فرصة مركبة في الدقيقة 22 بداية 

من صالح محسن الذي سدد ارتدت من الحارس ثم 
ذهبت إلى ناصر ماهر الذي سدد وارتدت من الدفاع.
وتقدم وليد سليمان لصالح األهلي في الدقيقة 45+3 
بعد عرضية لعبها مروان محسن ارتدت من الدفاع 
أمام الالعب المخضرم الذي سددها مباشرة في الشباك.
الثاني، تعادل أحمد الصعيدي لصالح  وفي الشوط 
النصر في الدقيقة 54 من عمر المباراة بعدما لعب 
أحمد داهش الكرة عرضية أرضية من الجانب األيسر 

ليستقبلها الصعيدي في شباك علي لطفي.
واستطاع والتر بواليا الذي شارك كبديل في الشوط 
الثاني أن يسجل التقدم من جديد لصالح األهلي في 
الدقيقة 83 بعد تصويبة من طاهر محمد طاهر ذهبت 
إلى الكونغولي بالخطأ لكن أحرزها من تسديدة قوية 

من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك النصر.
وأهدر بواليا فرصة إلضافة الهدف الثالث في الدقيقة 
89 بعدما تبادل التمرير مع كهربا وانفرد بالحارس 
لكنه استطاع أن يتصدي هذه المرة لكرة الالعب 

الكونغولي لتنتهي المباراة بفوز األهلي 2-1.

- اكل وبحلقة
A Cheval donné, on ne regarde pas la brideصاحب بلين كداب -

 On ne peux courir deux lièvres à la fois
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   نظمت جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، كلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية، ظهر المهراز، بالعاصمة العلمية للمملكة المغربية، 
للشعر، وذلك  العالمي  باليوم  مدينة فاس، ندوة علمية احتفاء 
المغاربية  للثقافة والدراسات  المركز األكاديمي  بالتعاون مع 
والشرق أوسطية والخليجية، ومعهد صروح للثقافة واإلبداع، 
مع تقديم كتاب: المنتقى المعين من شعراء المغرب في القرنين 
التاسع عشر والعشرين، لمؤلفه فضيلة العالمة الدكتور موالي 
عبد هللا بنصر العلوي حفظه هللا، وعرفت هذه الندوة مشاركة 
باحثين ونقاد وشعراء، وأقيمت بقاعة القرويين، بكلية اآلداب 

ظهر المهراز، مساء يوم السبت 10 أبريل 2021.
عرفت هذه الندوة العلمية تكريم رواد البحث العلمي في الجامعة 
والعلوم  اآلداب  كلية  عميد  السيد  تكريم  تم  المغربية، حيث 
اإلنسانية األستاذ الدكتور خالد لزعر، وأيضاً تكريم السيد العميد 
السابق لهذه الكلية األستاذ الدكتور عبد الرحمن طنكول، وأيضاً 
تكريم األستاذ الدكتور عبد هللا بنصر العلوي الرئيس المؤسس 
للمركزاألكاديمي للثقافة والدراسات المغاربية والشرق أوسطية 
والخليجية، وشهدت فعاليات الندوة تنظيم جلستين علميتين، وفقرة 
للتكريم، وجلسة لقراءة الشعر بأصوات أبرز الشعراء المغاربة، 

ومعرض للكتب واإلصدارات.
الدكتور عبد الرحمن  العلمية فضيلة األستاذ  الجلسات  ترأس 
طنكول، وقدم األستاذ الدكتور خالد لزعر عميد الكلية مداخلة 
حول أثر الشعر العربي في األدب األلماني، ثم تلتها مداخلة 
للدكتور عبد الوهاب الفياللي، ومداخلة للشاعرة األستاذة نبيلة 
حماني رئيسة معهد صروح للثقافة واإلبداع، ثم مداخلة األستاذ 

الدكتور عبد هللا بنصر العلوي.
الذهبي فقرة تكريم  الدكتور إدريس    بعد ذلك، ترأساألستاذ 
الشخصيات العلمية، وقدم كلمات مؤثرة في حق المحتفى بهم، عبّر 
فيها عميق المحبة والتقدير الذي يكنه لهم، وأبرز بعض جهودهم 
العلمية من خالل التعريف بمسارهم العلمي المشرف،والحافل 
بالعطاء واإلنتاج العلمي، كما قدم المكّرمون كلمات عبّروا فيها 
عن شعورهم وهم ينالون هذا التكريم، وذلك في مشهد يحتفي 
برواد البحث العلمي، ويجدد معاني الوفاء والتقدير واالمتنان 

لما بذلوه من عطاء.
ثم جاء دور االحتفاء بالشعر ليقّدم الشعراء قصائدهم، وكانت 
البداية معالشاعر الدكتور أحمد مفدي، ثم الشاعر الدكتور عبد 
الكريم الوزاني، والشاعر محمد شنوف، والشاعرة نبيلة حماني، 

والشاعر محمد االدريسي، وآخرون.
أما الجلسة العلمية الثانية، فتم فيها تقديم مداخلتين، حيث قدم الدكتور 
خالد التوزاني قراءة في كتاب شعراء الصحراء المغربية، وقدم 
الدكتور عبد الفتاح البوزيدي قراءة في كتاب شعراء حاضرة فاس، 
وقدم الدكتور خالد لزعر مداخلة حول الشعر، ثم قدم السيد رئيس 
الجلسة الدكتور عبد الرحمن طنكول مداخلة حول مفهوم الشعر.

لقد شّكلت هذه الندوة مناسبة إلحياء جملة من القيم اإلنسانية وتجديد 
أواصر الوفاء بين أجيال أبَدَعـت وأعطت بال حدود، ينبغي أن 
ال يُنسى ذكرها وأن ال يُنكر فضلها، ألنها تمثل ذاكرَةأّمٍة حية، 

وأجيال قادمة ينبغي أن تعرف تاريخ األمة التي تنتمي إليها.
     ومهما قيل عن انحسار مساحة الشعر في عالمنا المعاصر، إال 
أن حضور القصيدة مازال مؤثّراً في الوسائط الجديدة، فالصورة 

الرقمية احتاَجت إلى الكلمات الجميلة الواصفة والمعبّرة، وال 
صوت يعلو في الرقميات على صوت الكلمة الجميلة والمؤثرة، 
والشعر موطن الجمال ونبُع الجالل،ولذلك فإنَّ الشعَرما يزال 
يمارس وظيفته في التأثير على جمهور واسع، يظهر ذلك أيضاً 
في حضور القصيدة بأنواعها وأنماطها واتجاهاتها، في ميادين 
كثيرة؛ في مناسبات متفّرقة، وفي تخليد أمجاد األمم ومنجزاتها، 
بل في ساحات المقاومة والدفاع عن األوطان، وفي ميادين العمل 
وتحفيز الُعّمال، وفي التربية والتعليم والتدريب، وفي انتشال المرء 

من بؤس الماديات، وجفاء اآللة التي ال ترحم. 
ال تخفى أهميُة القصيدِة في تأريخ الحياة النفسية واالجتماعية، 
وفي التعبير عن مظاهر الحضارة ونقل الثقافة، وتوثيق المشاهد 
والصور بدقة متناهية، وإيماناً بالّشعر وثيقًة تحفظ ذاكرة األمة 
المغربية، يأتي العمل الموسوعي الذي أنجزه الدكتور عبد هللا 
بنصر العلوي، والمعنون بــ: المنتقى المعين من شعراء المغرب 
في القرنين التاسع عشر والعشرين، والذي يتكون من عدة أجزاء، 
صدر منها البعض في انتظار تتمة المشروع، ولذلك تكتسي 
ندوة االحتفاء باليوم العالمي للشعر، أهمية خاصة في تقديم عمل 
أكاديمي يشّرف الجامعة المغربية، ويرّسُخ أفقاً جديداً من التواصل 
الثقافي والتعاون المثمر، في سياق انفتاح الجامعة واستمرارية 
عمل األستاذ الباحث، باعتباره رائداً في مجاٍل من مجاالت البحث 
والتكوين، ال يتوقف عن العطاء والبذل، وضمن هذا التوّجه العام 

يعمل األستاذ الدكتور عبد هللا بنصر العلوي، وفق إيقاع يومي 
في التأليف والتوجيه والتواصل، ليقّدم درساً في العمل الدؤوب 
حيث عطاُء العالِم والخبير َمعيٌن ال ينضب، فكان المنتقى الُمعين 
من شعراء المغرب في القرنين التاسع 
عشر والعشرين، خير شاهد على عمٍل 
ضخم، ال تطيقه مؤسساٍت فكيف برجٍل 
فرٍد، وقد صدق الحق تبارك وتعالى حين 
ًة” )سورة النحل،  قال: “إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن أُمَّ
120(، فبعض الرجال مؤسسات تمشي 
على األرض، وخزائن علم تسير على 
قدمين، بل جامعة متحركة، هذه الحقائق 
تصدق على كثير من رجاالت العلم في 
بلدنا المغرب، ومنهم فضيلة الدكتور عبد 

هللا بنصر العلوي حفظه هللا.
 ومن أجزاء هذه الموسوعة، يأتي الجزء 
المغربية،  الخاص بشعراء الصحراء 
ليوثّق لواحد وخمسين شاعراً من شعراء 
وبعدد صفحات  المغربية،  الصحراء 
تقترب من ستمائة صفحة،ويضم هذا 
عن  فضال  الموسوعة،  من  الجزء 
نادرة تنشر ألول مرة،  ذلك نصوصاً 
المغربية، كما  الصحراء  لشعراء من 
يضم ترجمة لمغمورين منهم، لم يكن 
من السهولة الوصول إلى سيرهم، وهذا 
الكتاب لم يكتفبمسرٍد للشعراء وتعريف بمسارهم، بل ضم بين 
دّفتيهأيضاً دراسات قيّمة أنجزها األساتذة: محمد الظريف وعبد 
الكريم الرحيوي ومصطفى بوخبزة، وقفوا فيها على جوانب من 
النبوغ المغربي في هذه الرقعة المغربية، الغنية بتراثها الفكري 
بأمجادها ومفاخرها ومحافظتها على  والحضاري، األصيلة 

الثوابت الفكرية والوطنية.
باالنتماء  الشعور  المغربية،يُعّزُز  حراء  الصَّ إنَّرصَد شعراء 
إلى وطن واحد، ويقوي عناصر االنتماء المشترك لقيم إنسانية 
د المغاربة  ودينية، تُمثل جملًة من الثوابت الوطنية، التي توّحِ
قاطبة، ولقد كان الدكتور عبد هللا بنصر العلوي على وعي تام، 
بالسياق الحضاري في الراهن لمؤلَّفه حول شعراء الصحراء، 
حيث يقول في تمهيد الكتاب: “إنَّ هذا الُمنَجز يمنح لعام نشره 
هذا )2021( زخماً للدبلوماسية الثقافية الدولية في حضورها 
القنصلي بمدينتي العيون والداخلة جوهرتي الصحراء المغربية، 
رعايًة للوحدة الوطنية وُسبِل إقرارها بصون هويتها المغربية 
وبِسعة مجاالت التنمية التي يحرص عليها جاللة الملك محمد 

السادس نصره هللا وأعّز أمره”.
أما منهجية تأليف هذه الموسوعة، فيقول الدكتور عبد هللا بنصر 
العلوي:وقد صنّفت هؤالء الشعراء حسب مكان ميالدهم وفق 
المنهج اإلقليمي الذي ال يعارض الرؤية الوطنية واإلنسانية. فقد 
دأبت الدراسات المغربية على لّم شتات كثير من أخبار المدن التي 

حظيت بكتابات عن 
تاريخها وأعالمها 
ممن ُولد بها أو حّل 
فيها أو توفي بها،مما 

يسهم في تكامل الرؤية الثقافية الوطنية. 
ويمكن توضيح هذه المنهجية في جملة من اإلجراءات وهي: 

أ- وضع تقديم عام يعّرف بسياق العمل.
ب - تمهيد عن الحاضرة الشاعرة.

ج - تصدير بمثابة مدخل إلى الحركة الشعرية بالحاضرة كتبه 
الدكاترة: محمد ظريف وعبد الكريم الرحيوي ومصطفى بوخبزة.

ثم يأتي القسم الخاص بالشعراء واألشعار: كل شاعر يتم التعريف 
به، واستحضار ما نشره من شعر أو ألّفه من مصنفات، وما قيل 
عنه، ثم مصادر ترجمته، وأخيراً االستشهاد بنماذج من شعره، 
وهي نصوص ثرية تُسِعف الدارسين في بحث خصوصيات 

الشعر في الصحراء المغربية.
الكتاب، تم وضع ملحقين: األول مسرد ألزيد من  وفي آخر 
مائتي شاعر من شعراء الصحراء المغربية، مع ذكر مواطن 
ترجمتهم في معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع 
عشر والعشرين، الذي نشرته مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود 
البابطين لإلبداع الشعري، بالكويت عام 2008. وكتاب:معلمة 

المغرب، ومصادر أخرى.
والملحق الثاني يقّدم جرداً ألهم المصادر والمراجع التي اهتمت 
تقّرب  أربعين ُمصنّفاً،  أزيد من  الصحراوي، وضّم  بالشعر 

الموضوع من الباحثين في هذا المجال.
وعلى الرغم من أهمية هذا الكتاب في حفظ ذاكرة الشعر في 
الصحراء المغربية، ومنحه المكانة الالئقة عبر بعثه من جديد؛ 
بإحياء مغموره، والتعريف بمجهوله، ونشر نصوصه، واإلحاطة 
بمجمل خصوصياته الفنية والموضوعية، ويكفي الكتاب هذه 
المفاخر ليكون عالمة من عالمات النبوغ المغربي المتجّدد، 
إال أنَّ تواضع العلماء يأبى أن ينظر للعمل نظرة كمال أو تمام، 
وفي هذا الصدد وبعد استفراغ كل الجهد، يختم الدكتور عبد هللا 
بنصر العلوي كتابه هذا، بقوله: “إن ما قّدمناه ال يتجاوز غيضاً 
من فيض، ممن ترجمنا لهم وعرضنا لبعض أشعارهم” .وبهذا 
يضرب الدكتور عبد هللا بنصر العلوي مثااًل للباحث المغربي 

الذي يعمل في صمت ويُنِجُز ويُبدع دون ضجيج.
أخيراً، لقد عكست هذه الندوة، جملة القيم اإلنسانية التي طبعت 
الثوابت  انفتاحه وتواصله، وفي ترسيخ  المغربي في  الشعر 
الوطنية وتحصينها، وتعزيز الدبلوماسية الشعرية، وهي القيم 
التي حرص على إشاعتها الدكتور عبد هللا بنصر العلوي ليس 
في ما كَتَب فقط، ولكن في مأَسَسة هذه القيم، لتتجّسد في تأسيسه 
لمركز أكاديمي ُعمره اآلن أزيد من عشرين عاماً، يحمل اسم 
المركز األكاديمي للثقافة والدراسات المغاربية والشرق أوسطية 
والخليجية، وهو المركز الذي نشر أزيد من ستين كتاباً، أغلبها 
بدعم من معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة المستشار الخاص 

لصاحب السمو رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة.

هل القراءة مفيدة بالقدر الذي 
يزعمه رّوادها؟

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

القراءة  كانت  الماضي  في    
علٍم  طالِب  لكّل  األهم  المصدر 
المرجع  الكتاب  وكان  ثقافة  أو 
وحتى  معلومة.  لكّل  األساسي 
لمدة زمنيّة ليست بالبعيدة لم تكن 
الكتب متوّفرة في جميع المجاالت! 
أذكر أننا، كطالب في الكلّية العليا 
للهندسة في بيروت، كنّا ندّون على 
به األستاُذ  يتلّفظ  دفاتر ورقيّة ما 
المحاضر، لنعيد قراءته فيما بعد  
لدى التحضير لالمتحانات، وذلك 
التصوير  فيه  يكن  لم  زمٍن  في 

الورقي متوّفراً للجميع!
على مدى عقوٍد وقرون، كان المقياس 
المرء، هو عدد  ثقافة  يُحّدد  الذي 
الكتب التي قام بقراءتها والمراجع 
التي اّطلع عليها! إاّل أن األمر األهم 
يكمُن فيما يقرأه طالُب العلم والثقافة 
وما يبقى عالًقا في فكره بعد مرور 

زمن على إتمامه القراءة:
قراءة الرواية

قد يغضب منّي كثيرون، وتجوُل 
من  منهم  عدٍد  وجوُه  ذهني  في 
معارفي، عندما أقول أن الرواية 
بالقليل  إاّل  ثقافة  قارئها  تزيد  ال 
مصدراً  تَُعدُّ  وال  المعرفة،  من 
القارئ ال  العلم!  لطاّلب  موثوقاً 
أوقاًتا  يعيش  أنه  إاّل  منها  يستفيُد 
مع أبطالها تجعلُه يمضي ساعاٍت 
يفرُح أو يحزن معهم ويشعُر بما 
يُعانون منه، تماماً كما يشعُر عندما 
يُشاهُد فيلًما سينمائياً! أّما من الناحية 
اللغوية ، فال تزيد قارئها إاّل ببعض 
المفردات وال تحّسُن كثيراً قدرته 
على الكتابة والتعبير إاّل بالمقدور 

الذي يتعُب عليه!
قراءة الكتب العلمية واالجتماعية 

وغيرها
بالطبع تلعب هذه الكتب دوراً أكبر 
في تعليم القارئ وتفتح له مجاالت 
قد تساعده في أمور حياته العملية 
أو االجتماعية أو النفسية أو العائليّة 
غير  أو  الصحيّة  أو  الطبّية  أو 
ذلك! إاّل أن مفاعيلها ال تزيد عّما 
يتذّكره القارئ بعد مرور سنوات 

على قراءتها!
قراءة الصحف والمجّلت

يجعل  القراءات  من  النوع  هذا 
اإلنسان يّطلع على كّل ما يجري 
من حوله وعلى األمور السياسية 
واالقتصادية والحياتية والفنية وتجعله 
على بيّنة من أمور تجري حوله 

أو في بلدان العالم كافة!
اإلذاعات وأجهزة التلفزة 

في أيامنا هذه نجد أن أجهزة الراديو 
المعرفة، واألغلب  تزيدنا بعض 
بينما  السيارة؛  في  نكون  عندما 
أجهزة التلفزيون ففيها من البرامج 

وأغلبها  ثقافة ومعرفة  يزيدنا  ما 
الوقت  وتمضية  للتسلية  ُوجدت 
ونشر أخبار يرتئيها القيّمون على 
هذه المحطات وقد تكون موّجهة!

وسائل التواصل االجتماعي الحديثة 
بدأنا  الحديثة  األزمنة  هذه  خالل 
طلب  من  الجدوى  عن  نتساءل 
في  الكتب  قراءة  عبر  المعرفة 
ما  إيجاد  يُمّكننا من  الذي  الوقت 
وبمجّرد  بلمحة بصر  نسأل عنه 
لعنكبوتية!   ا لشبكة  ا على  لنقر  ا
أصبَح كّل من يحمُل جهازاً خلوياً 
بخفايا  وعالماً  مثقفاً  نفسه  يعتبر 
األمور وال حاجة له أن يطلَب العلم 
عبر القراءة أو اتباع وسائل التعلّم 
التقليدية! وعلى سبيل المثال نجد 
أغلب األطباء يعانون من مشكلٍة 
وهي أن أغلب مرضاهم ال يأتون 
إليهم إاّل بعد أن يكونوا قد تشبّعوا 
إليها عبر  معلومات وصلوا  من 
لهم في  قد يسيء  اإلنترنت، مما 
اتباع ما يوصيهم به األخّصائيّون! 

القراءة واللغة العربية 
حفظت من األستاذ إميل ديب ما 
بين  الكبير  يُرّدده عن االختالف 
إتقان لغات العالم واللغة العربية! 
ففي لغات العالم كافة، يقرأ اإلنسان 
النص ليفهمه، بينما في اللغة العربيّة 
علينا أن نفهم النص قبل أن نُحسَن 

قراءته!
وعلى الرغم من وفرة الكتب بهذه 
اللغة وازدياد نشرها خالل العقود 
الماضية، إاّل أننا نجد تراجًعا ملموساً 
في إتقان كتابتها ومعرفة قواعدها! 
ونستغرب وجود الكثير من الشعراء 
الجدد الذين ال يأبهون الرتكابهم 

أخطاء لغوية في منشوداتهم!
ومن المؤسف اننا نجد الكثيرين ممن 
قرأوا المئات من الكتب العربيّة ما 
زالوا يرتكبون أخطاء ال يستهان 

بها عندما يكتبون أو يتكلمون!
للحقيقة، اللغة العربية لها مستويان:
ال  التي  وهي  المكتوبة  اللّغة   •
يُخطئ  قد  و لتشكيل  ا عي  تستد
القارئ في قراءتها في قلبه، أو ال 
في  يؤثّر ذلك كثيراً  يُخطئ، وال 

فهم المحتوى !
• اللّغة المقروءة بصوت مرتفع، 
إاّل  أداءها  يحسُن  ال  التي  وهي 
القليلون المتمّرسون! وقد ال تنفع 
كثيراً معرفة القواعد ألن الوقوع 
في الخطأ يسبق السرعة الالزمة 

لمراجعة القواعد لدى العقل!
وإذ لي من نصيحة لمحبّي القراءة 
باللغة العربية هي أن يعيدوا قراءة 
نٍصّ بصوٍت مرتفع بعد أن يكونوا 
قد استمعوا إلى قراءته من شخص 

متحّكٍم باللغة!
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اهم 10 شخصيات عرفت بنزعتها السلمية
 عرف العالم على مدار التاريخ، رموز 
واسعة،  السياسية شهرة  الحياة  تصدرت 
اإلنساني  العمل  سماء  في  اسمها  وسطع 
مستوى  على  للشعوب  السالم  تعريف  و 
الشخصيات  تلك  حصلت  سواء  العالم، 
بالفعل على تقدير عالمي وجوائز أو سواء 
سطرت أسمائها في تاريخ مشرف، لم يفرق 
التاريخ في شهرتهم ما بين أبيض وأسود 
فقط هو  الفيصل  كان   ، وشرقي وغربي 
المواقف السلمية ، واألعمال المؤثرة في 
اإلنسانية لذلك عدد تلك الشخصيات كان 
بعضهم  أسماء  كانت  وإن  حتى  بالمئات 
لم تنل الشهرة مثل الباقي ، أو لم تحظى 
بجوائز إال أن دورها كان بارز ومعروف 
وتعتبر اهمية السالم في حياتنا أكبر بكثير 

من المفاهيم الجافة في الجال السياسي.
ومن افضل قادة دعاة للسالم في التاريخ كان 
نيلسون مانديال، و ميخائيل جورباتشوف 
بعض  نطرح  ، وسوف  باركس  ، روزا 

هذه الشخصيات فيما يلي:
المهاتما غاندي

ذات  انجلترا  فيه  كانت  الذي  الوقت  في   
قوة وبأس شديد ، وتحكم سيطرتها على 

الدول التي احتلتها ووقعت تحت سيطرتها، 
وفرضت عليها القوانين، ونشرت جنودها 
الذي  الزعيم  ظهر  لحكمها،  وأخضعها 
استطاع أن يهزمها و يقهر نفوذها بدون 
بساطة  اتخذ من  الذي  و  أو سالح  عنف 
مظهره رمزا لكفاحه، كان ذلك قبل قرن 

مهاتما  السالم  ونصف حيث ظهر رجل 
غاندي على ساحات الهند مناضل، وتعتبر 
كلمة مهاتما ذات مضمون خاص بالحياة 
بدأ   ، العظيمة  الروح  تعني  الهندية وهي 
غاندي المواجهة مع الدولة البريطانية وهو 
ناشط في المجال الحقوقي والسياسي، كان 
جل هدفه حصول بالده على االستقالل، 

ورفع المعاناة عن فقراء بالده.
واجه بريطانيا بال عنف ، سعى إلى تحقيق 
وحدة الهند بين كل الديانات من الهندوس 
ومن المسلمين ، حاول الحفاظ على الهند 
دولة موحدة لكن محاولته باءت بالفشل وتم 
تقسيم الهند، وانفصال باكستان عن الهند 
ليصبحا دولتان، وقف المهاتما غاندي في 
مواجهة العنف المتبع ضد المسلمين الهنود 
الذي اختاروا البقاء في الهند وعدم النزوح 
إلى باكستان ، مع االحتفاظ بدينهم، وحاول 
المهاتما غاندي مناصرتهم ، مما أدى إلى 
مقتله على يد شاب هندوسي متطرف ، لم 
يقبل انضمامه لمناصرة المسلمين عام ألف 
تسعمائة وسبع وأربعون، دون أن يتحقق حلمه 
في استقرار دولة الهند ووحدتها دون تفرقة 
بسبب الدين أو العرق ، ودون أن يستطيع 
الهند  المسلمين في  العنف ضد  أن يوقف 
، وحتى اليوم يبقى من بين الموضوعات 
الهامة التي تثار دائماً ذكر موضوع عن 

السالم في العالم.
أونغ سان سو كي

منحت جائزة نوبل للسالم أونغ سان سو كي 

وذلك لدورها في الدفاع عن الديموقراطية 
وحقوق اإلنسان، والحلول السلمية ، ونبذ 
 ، بورما  بلدها  في  لدورها  وذلك  العنف 
الديمقراطية  الدفاع عن  عنها  اشتهر  فقد 
و المعارضة السياسية، وكانت تسير على 
نهج المهاتما غاندي في النضال بال عنف 
، رغم إقامتها الجبرية الطويلة لسنوات ، 
وبعد اإلفراج عنها ، عادت لتواجه الساحة 
الحقوق  للدفاع عن  أخرى  السياسية مرة 
بسلمية، واستمرت على الطريق رغم ما 

تعرضت له هي وحزبها.
ميخائيل جورباتشوف

كان ميخائيل جورباتشوف صاحب دور 

االتحاد  في  السالم  في عملية  كبير وهام 
السوفيتي، وكان رئيس الحزب في بالده 
السوفيتي،  االتحاد  في  الشيوعي  للتيار 
حاول إنهاء الحرب الباردة ، واتجه لفرض 
عالقات دولية تتسم بالسالم، تم اختطافة من 
التيار الشيوعي الذي ينتمي له لكن على يد 
متطرفين من نفس التيار كانوا ضد منهجه 
السلمي، وتم اإلفراج عنه ، نال جائزة نوبل 
للسالم بسبب سعيه السلمي في حل النزاعات.

تيجل الروب 
كانت حياة تيجال الروب الكينية الرياضية 
سبيل لها لتحقيق أحالمها السياسية ، وقناعتها 
وتحقيق  وسياسية  تعليمية  حياة  تقديم  في 
تقدم  أن  أهلها  اإلنسان مما  مبادئ حقوق 
من  التخلص  على  تعمل  مؤسسة  للسالم 

العنف والحروب الطائفية واألهلية ، وقد 
وظفت الرياضة وبطوالتها في الماراثون 
والذي حققت فيه أرقام قياسية على مستوى 
العالم وظفت كل ذلك لخدمة منهجها السلمي 
عن طريق إقامة ماراثون سالم رياضي، 
يتنافس فيه قادة بالدها كينيا و بالد أخرى 
مثل أوغندا والسودان ، للوصول إلى طرق 
التي  النزاعات، وخاصة  في حل  سلمية 

تنشب بين القبائل.
نيلسون مانديل

تاريخ  في  األشهر  السياسي  السجين  هو 
العالم، كان نيلسون مانديال ، كان محاربا 

للفصل العنصري في بالده جنوب أفريقيا، 
ومعاديا التفرقة العنصرية ، والفقر ، ناهض 
ما  سجن  أفريقيا،  جنوب  في  االستعمار 
العديد  يقارب ثالثون عام، وحصل على 
من الجوائز في حقل السالم، و استمر في 
نضاله بعد خروجه من السجن وحتى يوم 

وفاته يعمل في نشر مفهوم السالم .
بينظير بوتو

وهي رئيسة وزراء باكستان ، كانت من 
توليها  قبل  باكستان  في  المعارض  التيار 
رئاسة الوزراء، وتم اعتقالها ونفيها ، تولت 
رئاسة الوزراء مرتين متتاليتين وتم اتهامها 
بتهم فساد وهي خارج البالد ، وعادت مرة 
أخرى لتواجه النظام في محاولتين متتاليتين 
الثانية ،  الغتيالها فشلت األولى ونجحت 
نالت عدة جوائز في  وقد   ، اغتيالها  وتم 

حقوق اإلنسان.
مارتن لوثر كينج 

من  وهو  أمريكي  سياسي  وناشط  زعيم 
أصل أفريقي، أصغر الحاصلين على جائزة 
نوبل للسالم سنآ ، دافع عن حقوق األفارقة 
األمريكية، وأسس  المتحدة  الواليات  في 
بدايته  كانت  للمساواة،  الداعية  الحركات 

في كره البيض لذاتهم بسبب التفرقة 
العنصرية، حتى وصل للنضج الكافي 
الذي جعله يفرق بين معاداة البيض و 
معاداة الظلم والتفرقة المبنية على لون 
أو عرق ، وكذلك عدم المساواة، قد 

رافق كل االحتجاجات التي تطالب بالعدل 
والمساواة والحرية ، حتى تم اغتياله على 
يد مأجور ، كما أشارت التحقيقات الحتمالية 
وال   ، متطرفة  يمينية  شخصيات  تورط 
ينكر األمريكان فضل نضاله في وصول 
أمريكا لما هي عليه اآلن ، إلى جانب أن 
عبارات عن يوم السالم العالمي دائماً ما 

تستند ألقواله الشهيرة.
ليو تولستوي 

بكتاباته  اشتهر  روسي  أصل  من  كاتب 
له  كان   ، العنف  ونبذ  السالم  تنتهج  التي 
تأثير كبير على مناهضي العنف ، ودعاة 
السالم في جميع أنحاء العالم ، والذين أقروا 
الزعماء  التأثير على  في  بدوره  بأنفسهم 
السلميين مثل المهاتما غاندي ومارتن لوثر 
بيفيل عن طريق  كينج جونيور وجيمس 
تعبير  مصدر  ليصبح  ورواياته،  أفكاره 

عن السالم في رواياته.
 سوزان أنتوني

سوزان براونيل أنتوني هي ناشطة سياسية 
أمريكية ، و لها دور إصالحي وعمالي في 

بالدها ، اشتهرت بالدفاع عن حقوق المرأة 
، ناضلت من أجل مساندة المرأة وتحقيق 
مكاسب لها في حق االنتخاب و التصويت، 
، وبعد  اعتقالها  تم 
ت  ا بسنو تها  فا و
مها  حال أ تحققت 
المرأة في  في حق 

االنتخاب.
روزا باركس

أطلق عليها أم وراعية 
للحقوق المدنية في 
كان  فقد   ، أمريكا 
األمريكي  القانون 
يفرض على السود 
إال  لجلوس  ا عدم 
في المقاعد الخلفية 
للحافالت ، وفي حالة السفر يحق للبيض 
الطريق  طوال  السود  ووقوف  الجلوس 
مفسحين لهم المقاعد، وطبقا لهذا القانون 
فقد كانت روزا باركس تركب الحافلة حين 
طلب منها سائق الحافلة الذي الحظ وقوف 
رجل أبيض في حافلة السفر االمتثال للقانون 
مكانها  األبيض  الرجل  ليجلس  والوقوف 
، إال أنها رفضت وبعد الوصول للمحطة 
تم اعتقالها ،وتحققت اول انتصاراتها بعد 
والتي  القوانين،  السود ضد  احتجاجات 
نجح بالفعل االحتجاج في تغييرها ، ونالت 

جوائز عديدة لنضالها. 

أدب وثقافة

بيتكوين حتافظ على القمة 
والدوالر يعلن فشله

جامعة سيدي محمد بن عبد هللا تحتفي باليوم العالمي للشعر 

بقلم: سليم خليل

    في أخر الثالثينات من القرن الماضي  
الشرس  الياباني  للغزو  الصين  تعرضت 
بتفوق عسكري هائل ؛ وكانت الصين  تعاني 
من حرب أهلية وصراع  بين  الشيوعيين 
والسلطة الحاكمة بقيادة الجنرال - شاي كان 
تشيك- الذي  انسحب إلى جزيرة  فورموزا 
في  الصين  تايوان  مثلت  ؛  حاليا  تايوان 
لغاية  الدولية  المتحدة والمؤتمرات  األمم 
عندما  الماضي  لقرن  ا من  السبعينات 
قررت إدارة الرئيس األميركي  الراحل 
الصين ومنذ   نيكسون مصالحة  ريتشارد 
الصين منصبها  استرجعت  التاريخ  ذلك 
في المجتمع العالمي وبقيت تايوان محمَية 

أميركية  مستقلة . 
في هذه األحوال المضطربة حققت اليابان 
إنتصارات سريعة في كافة المعارك  بقوة 
عسكرية متفوقة أرضا وبحرا وجوا .  في 
ذات الوقت كانت النازية األلمانية تنتصر 

عدة  واحتلت  أوروبا  في  األرض  على 
بلدان أوروبية . لم تكن في حينه الواليات 
المتحدة  مشاركة رسميا في الحرب  في 

أوروبا وفي الشرق األقصى .
قررت الواليات المتحدة  مساعدة الصين ضد  
اليابان  بإرسال متطوعين  من الطيارين 
المتطوعين   أكثر  يكن  لم  ؛  المتقاعدين 
من المحاربين وقيل إنهم  تطوعوا نتيجة 
اإلغراءات المالية أو متململين من التقاعد 
؛ وأرسلت طائرات حربية لمقاومة الغزو 

الياباني.
 : المتطوعين مغريا جدا  كان عقد عمل 
١٣٧٠٠ دوالر شهريا  زائد ٥٥٠ دوالر 
تعويض غذاء وهدية ٧٠٠٠ دوالر لكل 
طائرة معادية تتحطم؛  وشهر إجازة سنوية  
مدفوعة.  في حينه كانت هذه المبالغ الشهرية 
كافية لشراء منزل فخم وعدة  سيارات .

أول من وصل إلى الصين  كان الكابتن  

القواعد  ليحضر  المتقاعد  شينولت  كلير 
والمطارات لقدوم القوة األميركية المقاتلة 
مع العتاد والطائرات .  نتيجة المغريات 
المادية  تشكلت القوة الالزمة سريعا وانتقلت 
نوع كرتيس    مئة طائرة  الصين مع  إلى 
أرسلت هذه الكمية  بسرعة لتلبية الحاجة 

الفورية ؛  لم تكن الطائرات مجهزة 
بالكامل للقتال ؛ لكن الكابتن  شينولت  مع  
المتطوعين استطاعوا في الصين  تجهيزها 
قدر  اإلمكان للقتال  واستطاع  الطيارون 
إسقاط ٤٩٧ طيارة  معادية يابانية لقاء ٧٣ 
طائرة أميركية  طيلة الحرب لغاية دخول 
الحرب ضد  المتحدة  رسميا   الواليات 
اليابان بعد الهجوم الياباني الشرس على 
قاعدة بيرل هاربور األميركية في هاواي.
أطلق على فريق المتطوعين من طيارين 
و ميكانيكيين وفريق تزويد اطائرات على 

األرض إسم  النمور الطائرة .

تحدثت الصحيفة الرسمية لحكومة الصين 
أنهم   األميركيين  المتطوعين  فريق  عن 
أنقذوا الصين وأطلق إسم النمور الطائرة 
األميركية على عدد من الساحات  والحدائق 
العامة في الصين تكريما لتضحياتهم بحياتهم  

في سبيل حرية الصين  .
سجلت وثائق  القتال أن الطيارين حاربوا 
بطائرات مجهزة ببنادق رشاشة من الصين 
واتكل  السريع  للقتال  كفاية  دقيقة  ليست 
الطائرات   في  ومساعدوهم   الطيارون 
على قدراتهم الشخصية إلسقاط  هذا العدد 

الضخم من طائرات العدو .
حسب تقارير الخبراء  قام فريق المتطوعين 
دفاع عجائبية على  بعمليات  األميركيين 
الطائرات  عمليات إصالح  في  األرض 
في  للقتال  والذخيرة  بالوقود  وتزويدها 
الجو  لتحقيق النصر في الحرب الجوية 
التي امتدت فوق الصين وتايالند وبورما.

الياباني الشرس على بيرل  بعد الهجوم  
هاربر طلبت القيادة العامة  للعمليات ضم  
فريق النمور الطائرة إلى الجيش  ؛ لكن 
أكثرهم  قرر التقاعد والبعض منهم  بقي  في 
الصين كمدربين ومتعاقدين لتزويد الصين 
بالعتاد وهذه الفئة أحرزت ثروات كبيرة  .
أقيم متحف حربي  بإسم الكابتن  شينولت  
في مدينة مونرو في والية لويزيانا الجنوبية 
األميركية تكريما لقيادته وانتصار فريقه في 
العمليات الحربية الصعبة ؛ كما أخرجت 
هوليوود فيلما حربيا جويا  تمثيل جون واين 
الشهير تخليدا للمعارك الجوية وبطوالت 

فريق المتطوعين بقيادة  كلير شينولت .
أقام  الجوية حيث  القاعدة  الصين  حولت 
الكابتن  شينولت قيادته إلى ساحة  تاريخية  
تخليدا  لقيادته ولتضحيات فريق المتطوعين 

األميركيين .

ساعدت الواليات المتحدة الصين ضد الغزو الياباني في الحرب العالمية الثانية

) أرجو من الذين لديهم آراء مسبقة حول الموضوع أن يترّيثوا قبل 
كتابة تعليقاتهم وذلك حتى اإلفراغ من قراءة هذا المقال(

  استقرت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بالقرب من الذروة القياسية التي 
سجلتها يوم األربعاء عند 64895.22 دوالر.

وجاء ذلك مع أول ظهور لمنصة كوينبيز للعمالت الرقمية على ناسداك 
عبر إدراج مباشر، لتسجل العملة الرقمية األكثر شعبية في العالم )بيتكوين( 

نحو 63250 دوالرا في أحدث تداول.
وهبط الدوالر األمريكي إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع مقابل العمالت 
الرئيسية األخرى اليوم الخميس مع تراجع عائدات الخزانة بعد ارتفاعها 
الشهر الماضي، إذ يزداد المستثمرون اقتناعا بأن مجلس االحتياطي االتحادي 

سيبقي أسعار الفائدة متدنية لبعض الوقت.
وهبط الروبل الروسي أكثر من %1 إلى 76.65 للدوالر بفعل تقارير ذكرت 
أن الواليات المتحدة ستعلن عن عقوبات على موسكو قريبا ربما اليوم الخميس 

بسبب ما قيل عن تدخلها في االنتخابات ونشاطها الخبيث على اإلنترنت.
وتراجع مؤشر الدوالر، الذي يتتبع أداء العملة األمريكية مقابل 6 عمالت 
أخرى، إلى أدنى مستوى منذ 18 مارس/آذار مسجال 91.535 في الجلسة 

األوروبية قبل أن يتعافى ليصبح مستقرا باألساس عند 91.590.
وصعد اليورو وصوال إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 1.1990 
دوالر، مسجال أعلى مستوى منذ الرابع من مارس/آذار، قبل تداوله بتغير 

بسيط عند 1.19735 دوالر.
وجرى تداول الدوالر عند 108.87 ين بعدما بلغ أدنى مستوى في ثالثة 

أسابيع عند 108.755 األربعاء.
وتراجعت عائدات السندات األمريكية ألجل عشر سنوات إلى 1.6165% 
في التداوالت األوروبية، نزوال من ذروة 14 شهرا عند %1.776 التي 

بلغتها في أواخر مارس آذار، مما قلص جاذبية عوائد الدوالر.
ساعدت تأكيدات متكررة من مسؤولين في مجلس االحتياطي االتحادي بأنهم 
سيبقون أسعار الفائدة منخفضة في استقرار السندات األمريكية، خاصة في 

السوق قصيرة األجل.
فقد  األولية.  بالسلع  المرتبطة  العمالت  لدعم  أيضا  الدوالر  تراجع  وأدى 
ارتفع الدوالر األسترالي بما يصل إلى 0.7754 دوالر اليوم الخميس للمرة 
األولى منذ 23 مارس/آذار بعدما صعد واحدا بالمئة في اليوم السابق الذي 
شهد خروجه من نطاق تداوله الضيق على مدار األسابيع القليلة الماضية.
وصعد الدوالر النيوزيلندي أيضا إلى ذروة ثالثة أسابيع عند 0.7174 دوالر.



Malgré la suspension de son utilisation aux 
États-Unis, Ottawa n’a pas l’intention pour 
l’instant de revoir le contrat d’approvision-

nement des vaccins de Johnson & Johnson, dont les 
premières doses devraient arriver vers la fin du mois.
Les autorités sanitaires américaines ont recommandé 
mardi «une pause» dans l’utilisation du vaccin contre 
la COVID-19 de Johnson & Johnson afin d’enquêter 
sur l’apparition de cas graves de caillots sanguins 
chez plusieurs personnes.
Le contrat actuel avec Johnson & Johnson, dont les 
détails restent confidentiels, prévoie la livraison de 
jusqu’à 38 millions de doses au Canada.
Aux États-Unis, une personne est morte d’une 
thrombose sanguine et une autre se trouve dans 
un état critique après avoir reçu ce vaccin contre la 
COVID-19.
Au total, six personnes âgées de 18 à 48 ans ont 
présenté, de 6 à 13 jours après l’injection, des symptômes 
de thrombose cérébrale, conjugués avec une chute de leur 
niveau de plaquettes sanguines.
Santé Canada «suit cette situation de près et collabore avec 
le fabricant, la Food and Drug Administration (FDA) des 
États-Unis et les organismes de réglementation d’autres 
pays. Il a demandé à Janssen de l’informer de tout cas de 
ces problèmes de coagulation rares», a détaillé le ministère 
fédéral.
Rappelant qu’il ne s’agit pas de la première fois qu’un vaccin 
suscite l’inquiétude, l’administratrice en chef  de l’Agence 
de santé publique, la Dre Teresa Tam, a dit s’attendre à 
ce que Santé Canada agisse «avec autant de vigilance» que 
lors des rebondissements entourant le vaccin d’AstraZe-
neca.
Le vaccin de Johnson & Johnson, à dose unique, a été auto-
risé le 5 mars dernier. Il s’agit du dernier vaccin à avoir 
reçu le feu vert de Santé Canada.
Un vaccin parmi d’autres
Pour le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, 
l’avenir du vaccin de Johnson & Johnson ne devrait pas 
ébranler plus qu’il ne faut l’effort de vaccination.
«[...] Que Johnson & Johnson ne soit pas là, on a aucun 
problème à réaliser notre objectif  de 5,3 millions [de per-
sonnes vaccinées] pour la fin juin. Ça, c’est clair, a lancé le 
ministre Dubé. Ce n’est pas Johnson & Johnson qui va venir 
faire la différence».
La barre des deux millions de personnes vaccinées ayant 
été franchie au Québec, M. Dubé fonde son espoir sur l’arri-

vée massive des doses de Pfizer et de Moderna au cours des 
prochains mois. Pfizer doit notamment envoyer un million 
de dose par semaine d’ici juin, et deux millions de doses par 
semaine en juin.
Le Canada devrait avoir reçu plus de 43 millions de doses 
d’ici la fin juin.
Québec se fait rassurant
Après avoir confirmé mardi un premier cas de thrombose 
avec thrombocytopénie au Québec dans les derniers jours, 
la santé publique de la province a réitéré que les protocoles 
en place permettent de détecter et de soigner «rapidement» 
les personnes touchées.
L’individu avait reçu une dose du vaccin d’AstraZeneca, 
un vaccin à adénovirus, soit du même type que celui de 
Johnson & Johnson. Ces vaccins actuellement sont sous la 
loupe des spécialistes en raison de leurs liens avec ces effets 
secondaires indésirables rares.
«La personne a été prise en charge par le réseau de la santé 
et des services sociaux et elle a reçu les soins appropriés 
à son état. Elle récupère maintenant à son domicile et on 
ne craint pas pour sa vie», a indiqué la santé publique du 
Québec par communiqué.
Expliquant que ce type d’incident était «attendu», le direc-
teur de la santé publique Horacio Arruda a affirmé que la 
prise en charge «rapide» de l’individu «démontre que les 
systèmes et les protocoles en place fonctionnent».
«Il est important de rappeler que les risques de développer 
une thrombocytopénie avec thrombose à la suite du vaccin 
sont minimes comparativement à celui de complications 
liées à la COVID-19», a-t-il ajouté.

Le gouvernement Legault 
contrevient à l’esprit de la loi 
en renouvelant depuis plus 

d’un an l’état d’urgence sanitaire sans 
consulter les parlementaires, affirme 
la cheffe de l’opposition officielle, 
Dominique Anglade.
La Loi sur la santé publique pré-
voit que «l’état d’urgence sanitaire» 
déclaré par le gouvernement vaut 
pour une période maximale de 10 
jours «à l’expiration de laquelle il 
peut être renouvelé pour d’autres 
périodes maximales de 10 jours ou 
avec l’assentiment de l’Assemblée 
nationale pour des périodes maxi-
males de 30 jours», a-t-elle rappelé 
lors d’un point de presse, mercredi.
Or, depuis plus d’un an maintenant, 

le gouvernement Legault 
a renouvelé cet état d’ur-
gence à 55 reprises grâce 
à des décrets, et ce, sans 
consulter les députés de 
l’Assemblée nationale.
«Il est anormal qu’en 
période de crise on soit 
obligé de gérer de cette 
manière-là avec les décrets 
et d’éliminer les principes 
de démocratie», a déclaré 
Dominique Anglade.
Selon elle, le gouvernement aurait 
dû consulter les parlementaires au 
moins à douze reprises, ce qui n’a pas 
été fait.
«Bien sûr, le gouvernement est majo-
ritaire, mais cette majorité-là ne lui 

permet pas de 
passer tout droit 
par rapport à 
ses obligations 
démocratiques et 
éviter des débats 

démocratiques. Nos débats sont 
essentiels en temps normal, ils le sont 
encore davantage en temps de crise», 
a-t-elle dit.
Le fait de discuter au Salon bleu du 
renouvellement de l’état d’urgence 
sanitaire ne ralentirait pas nécessai-
rement la prise de décision rapide 
nécessaire à la gestion de la crise, 
croit la cheffe libérale.
«Ça permettrait au gouvernement de 
réellement faire tous les devoirs qu’il 
a à faire», juge-t-elle.

Québec durcit les règles entourant le port 
du masque à l’extérieur, qui est désormais 
obligatoire dès que deux personnes ne 

résidant pas        à la même adresse pratiquent une 
activité en plein air. Cette restriction s’applique 
même aux couples qui n’habitent pas ensemble. 
La virulence du variant britannique a convaincu 
la Santé publique de donner un tour de vis sup-
plémentaire dans les zones rouge et orange, alors 
que la température de plus en plus clémente incite 
les citoyens à sortir. Le Dr Horacio Arruda a 
admis mardi qu’aucune «étude controlée» n’ap-
puyait toutefois cette nouvelle mesure sanitaire 
imposée aux Québécois. 
«L’objectif  qu’on a principalement, ce n’est pas 
d’écoeurer les gens, c’est de les protéger, a-t-il insisté, 
flanqué de François Legault et du ministre de la Santé, 
Christian Dubé. On n’a qu’à voir comment les gens se 
comportent dans la rue pour comprendre la raison pour 
laquelle on ajoute cet élément-là». 
Des réticences envers le port du masque à l’extérieur : 
explications 18h
Play Video
Depuis vendredi, le couvre-visage était exigé à l’exté-
rieur pour les groupes de trois personnes ou plus ne 
provenant pas de la même bulle familiale s’adonnant à 
une activité extérieure. 
Une nouvelle consigne qui avait été froidement accueil-
lie par les nombreux citoyens qui ont profité du beau 
temps la fin de semaine dernière. 
Dans un arrêté ministériel adopté dimanche, le gouver-
nement a mis la barre à deux personnes. 

Le Directeur national de la Santé publique a reconnu 
que cette nouvelle règle peut paraître «incohérente». 
En effet, des conjoints ne résidant pas à la même adresse 
peuvent se voir à l’intérieur sans être masqués, mais ils 
devront dorénavant porter un couvre-visage pour aller 
prendre une marche dans le quartier. 
Sachez que la distanciation de deux mètres entre les 
gens ne provenant pas de la même bulle familiale doit 
également s’appliquer en tout temps. 
«Même à l’extérieur, quand vous parlez, quand vous 
éternuez ou vous toussez, vous projetez des parti-
cules», a insisté le Dr Arruda.
Le seul moment où il est permis de retirer son couvre-
visage, c’est lorsque vous êtes assis à deux mètres de 
distance de vos compagnons de loisirs. 
Le ministère de la Santé a tenu à préciser que les enfants 
de moins de dix ans n’ont pas l’obligation de porter le 
masque à l’extérieur, ni les citoyens qui pratiquent la 
baignage ou les sports nautiques. 

L’ouverture de la vac-
cination aux 55 ans 
et plus avec le vaccin 

d’AstraZeneca a donné un 
nouveau souffle à la cam-
pagne dans l’ensemble de la 
province. 
Depuis jeudi dernier, pre-
mier jour où il a été rendu 
disponible aux 55 ans et 
plus, 120 000 doses ont été 
données. Seulement dans 
la journée de lundi, 23 600 
personnes avec ou sans ren-
dez-vous ont été vaccinées, 
un record avec ce vaccin. 
En plus des cliniques sans 
rendez-vous déployées, plus 
de 40 000 rendez-vous ont 

été pris par la population 
pour les prochains jours, 
prochaines semaines. 
825 000 rendez-vous ont 
été pris au total, partout au 
Québec, depuis jeudi der-
nier.
Le gouvernement invite 
tous les Québécois qui sont 
dans les groupes priorisés 
à prendre leur rendez-vous 
de vaccination. 
Dans la grande région de 
Montréal, des campagnes 
de communications ciblées 
seront mises en marche 
afin de rejoindre certains 
groupes prioritaires. 

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous
Ces prévisions positives venant d’une des plus 

grandes banques d’Angleterre publiées dans un 
rapport en janvier de cette année sont suivies 

en mars dernier par d’autres prévisions sur l’économie 
égyptienne dans un rapport publié par l’agence améri-
caine Fitich Rating qui devra avoir une croissance de 
son produit national brut de 6% l’an prochain et de 3% 
pour la présente année. 
De plus, on sait que l’Égypte a enregistré en 2019 
une croissance du PNB de 2 % alors que la plupart 
des grands pays n’ont enregistré aucune croissance et 
même ont enregistré une baisse du PNB à cause de la 
crise économique mondiale due au fléau de la Corona. 
En outre, il est important de mentionner qu’en Égypte 
plus d’un secteur de l’économie a connu ces 2 dernières 
années une progression; Tout d’abord les investisse-

ments étrangers ont aug-
menté récemment alors 
qu’on rapporte la signature 
de 9 nouvelles ententes avec 
des compagnies étrangères 
pour un montant de 981 
millions de dollars dans 
l’exploitation de 19 nou-
veaux puits de gaz naturel. 
D’autres parts, le chômage de 7,8 % en 2019 a baissé à 
7,3 % en 2020. 
De plus l’inflation qui était de 6,8 % en 2019 a baissé à 
5.1 % en 2020. 
En résumé, les prévisions de Fitich Rating vont dans le 
même sens que les prévisions de la Standard Chartered 
Bank. 

Standard Chartered Bank : L’économie égyptienne 
parmi les 10 plus grandes économies du monde en 2030

Vaccin Johnson & Johnson : Pas de suspension 
des livraisons au Canada

Urgence sanitaire: Legault contrevient à l’esprit 
de la loi, dit Anglade

Activité extérieure entre deux personnes: le port 
du masque désormais obligatoire

Le vaccin d’AstraZeneca 
donne un nouveau souffle 
à la vaccination au Québec
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رمضان كريم
Femme de Mon Pays

Mon pays est toi
Mon pays est foi
Mon pays c’est l’avenir
Mon pays c’est toi et moi 

Tu avances dans l’âge et tu rajeunie
Tu grandies tous les jours sans mépris
Tu te manifestes pour la gloire
Tu seras une merveilleuse jeune fille

Femme tu as fait tes preuves
Durant ta vie tu t’es mise à l’épreuve
Économiste, financière et doctoresse
Tu as grimpée les échelles de la finesse

Conseillère, talentueuse
Impératrice fabuleuse
Je t’admire dans tes qualités
Le chemin est long soit courageuse

Une manifestation culturelle
Une révolution de plus belle 
Réclamant une justice adéquate
Refusant la politique des querelles

Entre les partis politiques
Entre les escrocs cyniques  
Sauves les tiens et redresses la barre
Nous voulons un régime civique

Aides les pour retrouver la voie
Guides les pour rejoindre la foi
De reconstruire un pays model
De faire revivre en eux la joie

D’arrêter le vol et la mauvaise gestion
De rétablir un pays de droit loin des religions
L’égalité est une richesse humaine
La confiance en soi rétablit le serment

Entre un peuple qui a voulu revivre  
Parmi des patriotes dignes de survivre
Toutes les difficultés pour atteindre
Le sommet d’un pays de prospérité à suivre.

Salah EL ACHKAR  يسعد إدارة  سوبر ماركت أخوان   
  أن تتقدم بخالص التهاني وعظيم األماني 

من الجالية العربية واإلسالمية بمناسبة 

حلول شهر رمضان المبارك
      أعاده هللا على الجميع باليمن 

             والخير والبركات

أخوان كبرى األسواق التجارية 
التي توفر لك كل ما يحتاجه 
البيت من المنتجات الغذائية 

اإليرانية والشرقية  
6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371www.akhavanfood.com
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  أجرت وزارة السياحة واآلثار، التجريب 
األخير إلطالق مدفع رمضان من جديد بعد فترة 
توقف دامت ما يقرب من ٣٠ عاماً، وذلك من 
ساحة متحف الشرطة بقلعة صالح الدين األيوبي 
بالقاهرة كما كان قديماً، وذلك بعد قيام الوزارة 
بترميمه ليعود انطالقه من جديد أول أيام الشهر 

الكريم، منوهاً للصائمين عن موعد اإلفطار.
السياحة  إيمان زيدان مساعد وزير  وأشارت 
المتاحف والمواقع األثرية،في  لتطوير  واآلثار 
المدفع جاءت  تصريح إلى أن أعمال ترميم 
الخدمات  الوزارة لرفع كفاءة  في إطار خطة 
السياحية بالمتاحف والمواقع األثرية ومنها قلعة 

صالح الدين األيوبي.
المدفع سوف يضرب من جديد  أن  وأوضحت 
لحظة غروب الشمس وعند موعد اإلفطار 

الحفاظ  بما يضمن  وذلك كل يوم طوال شهر رمضان، 
للقلعة وفي نفس الوقت مواكبة  التراث األثري  على 
الحديثة وذلك عن طريق إطالق  التكنولوجيا  استخدام 

شعاع ليزر بجوار المدفع ليصل لمسافة بعيدة.
المدفع شملت إزالة طبقة  وأوضحت أن أعمال ترميم 

الصدأ المكونة على جسم المدفع وتنظيفه من الداخل.
من جانبه، قال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع اآلثار 
االسالمية والقبطية واليهودية إن القصص حول حقيقة 
أنها جميعا تؤكد على  قصة مدفع رمضان تعددت إال 
بقلعة صالح الدين  أنها نشأت فى مدينة القاهرة، تحديداً 

األيوبي بالقاهرة.
وتروي إحدى القصص أن مدفع رمضان يرجع إلى عهد 
المملوكي خشقدم حين أراد أن يجرب مدفعاً  السلطان 

المدفع وقت غروب  إليه، وصادف إطالق  جديدًا وصل 
الناس  شمس أول يوم من رمضان عام ١٤٦٧م، فظن 
أن السلطان تعمد إطالق المدفع لتنبيه الصائمين إلى أن 
موعد اإلفطار قد حان، فخرجت جموع األهالي إلى مقر 
التي استحدثها،  الحسنة  البدعة  لتشكره على هذه  الحكم 
وعندما رأى السلطان سرورهم قرر المضي في إطالق 

المدفع كل يوم إيذانًا بموعد اإلفطار.
وهناك قصة أخرى تقول أن بعض الجنود في عهد 
المدافع،  الخديوي إسماعيل كانوا يقومون بتجربة أحد 
فإنطلقت منه قذيفة دوت في سماء القاهرة، وتصادف أن 
المغرب في أول يوم من رمضان،  أذان  كان ذلك وقت 
تقليدًا جديدًا لإلعالن عن  اتبع  الخديوي  الناس أن  فظن 
موعد اإلفطار، فصاروا يتحدثون عن ذلك، وعندما 
ابنة الخديوي إسماعيل بما حدث،  علمت الحاجة فاطمة 

بأن  الخديوى إصدار فرمان  الفكرة فطلبت من  أعجبتها 
المدفع عادة رمضانية جديدة وعرف  يجعل من إطالق 
وقتها باسم مدفع الحاجة فاطمة، وفيما بعد اضيف إطالقه 

فى السحور واألعياد الرسمية.
ويُعتقد أن المدفع تم تغييره أكثر من مرة وانتقل إلى أكثر 
من مكان، ويعرض حاليا بساحة متحف الشرطة بقلعة 
صالح الدين األيوبي بالقاهرة، ومواصفاته هى مدفع 
ماركة كروب إنتاج عام ١٨٧١م عبارة عن ماسورة من 
الحديد ترتكز على قاعدة حديدية بعجلتين كبيرتين من 
الخشب بإطارات من الحديد، وكان يقوم بتشغيله اثنين من 
الجنود أحدهم لوضع البارود فى الفوهة واألخر الطالق 
القذيفة، وعلى الرغم من مرور ٣٠ عاماً منذ توقفه إال أنه 
ظل في قلوب وأذهان المصريين، حيث أصبح من التقاليد 

بقلم: أبو حجاجالراسخة ومظهر من مظاهر الشهر الكريم.

 جمرد كلمة
  من فوازير رمضان هذا العام : 

-1 منَّ الذي يقف وراء أثيوبيا في تعنتها في موضوع سد النهضة ؟
-2 عدم تشكيل وزارة في لبنان حتى اآلن !

-3 هل سترضخ إيران لتهديدات أمريكا ؟
-4 اخذ الجرعة الثانية من اللقاح بعد 3 أشهر بداًل من 21 يوماً في كندا !!

إلعالناتكم يف الرسالة 
(450) 972-1414  
 (514) 961-0777
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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

   هناك مثل شهير يقول بما معناه أن 
»هللا عندما خلق الناس ووزع األرزاق 
لم يكن هناك من احد راض عن رزقه 
ورأى ان رزق غيره أفضل. وعندما 
وزع العقول الجميع كان راض وسعيد 
بل ويتشدد ويعتقد أن عقله أفضل من 

غيره.« 
المقولة مهمة وتعكس حال  واجد هذه 
البعض  العديد منا حيث يصعب على 
األخذ بالنصيحة أو التشكيك بالقرارات 
واإلقرار باألخطاء. وال ألوم شعوبنا 
العربية وحدها في هذا األمر ألنه أمر 

منتشر وعام للبشرية. 
ولكن الغرب تقدم عنا في نظرية 
اإلقرار بالخطأ وبالتالي القدرة على 
االعتراف به وتصحيحه.. وبالتالي 

االلتزام بديناميكية تطوير الذات. 
ومع حفظ حق كل منا باختيارنا ممن 
يجب أن نأخذ النصيحة - الن هناك 
بعض النصائح يجب االنتباه منها وهي 
بالعسل- يجب أن نوسع  السم  مثل دس 
من نظرتنا لألمور وتعاملنا معها بدأ من 
المهنية  إلى اختيار حياتنا  تربية األبناء 
إلى كيفية التعامل مع العالقات اإلنسانية 
المتعددة األبعاد والمعقدة سواء في 
أو  العمل  الشارع او محيط  أو  المنزل 

المجتمع ككل. 
تتغير في  وطبعا هناك ثوابت ال 
األخالق اإلنسانية وهي تعني بالخير 
التي ال  العامة واألسس  العام والمبادئ 

يجب المساس بها. 
ولكن ما اقصده اليوم هو مرونة التعامل 

مع األشخاص واألمور ونظرتنا لها. 

ومن هنا كانت المهنة التي بدأت 
باالنتشار والتزايد أخيرا وهي مهنة 
مدربي الحياة »life coach” وأصبح 
النجوم على  البعض من روادها مثل 
المستوى العالمي ولهم تبعية ال يستهان 
بالنهاية يساعدون  بها. ولم ال! ألنهم 
األشخاص على رؤية مختلفة لألمور 
وربما متطورة تساعدهم على تطوير 
حياتهم والتخلص من المطبات أو 

المشاكل التي يعانون منها بعالقاتهم. 
هؤالء المدربين البعض منهم درس 
العالقات اإلنسانية والبشرية وعلم 
النفس وهم على درجة عالية من 
إعطاء  والمقدرة على  المؤهالت 
النصح. والبعض األخر لألسف ليس 
على قدر عال من األهلية. وهنا أيضا 
يجب علينا االنتباه من يقدم لنا النصيحة 

وممن نأخذ النصيحة. 
أنهم موجودين في  الفكرة األهم  وتبقى 
الكثير من النصائح  كل مكان ويقدمون 
فيديوهات  بالمجان من خالل  واألفكار 
او مقاالت على وسائط  او محاضرات 
التواصل االجتماعي. وهذا أمر مفيد 
جدا للجميع ومتاح للجميع ألنهم قريبين 
بهذا الشكل وال نحتاج ان يفرض علينا 

شي نحن نختار النصيحة. 
تبقى المسؤولية والفرصة بان نطور 
تبدأ بمسح بعض األفكار  ذواتنا ولكنها 
المسبقة أو التقاليد المجتمعية التي ربما 
ورثناها وليس بالضرورة أنها صحيحة 

أو مفيدة. 

ودمتم 

المدرب الحياتي 

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

آلي يتجول    أثار مشهد كلب بوليسي 
قوية  نيويورك مقارنات  في شوارع مدينة 
 Black العلمي  الخيال  مع أحداث مسلسل 

Mirror »بالك ميرور«.
وفقًا لمجلة »نيوزويك« األمريكية، ظهر 
كيلوجرام   31 الـ  اآللي ذي  البوليسي  الكلب 
في الشوارع األمريكية ألول مرة في أواخر 
بالتعامل  الماضي، واختصت مهامه  العام 
مع المواقف التي تتضمن رهائن أو مسلحين 

معتصمين بمنزل.
البوليسي  الكلب  الموقع، أن مشهد  وذكر 
يغادر مبنى برفقة بعض ضباط الشرطة أثار 
ضجة لدى رواد مواقع التواصل االجتماعي، 

وتحول إلى »تريند« عبر موقع »تويتر«.
العنكبوتية  ونشر أحد مستخدمي الشبكة 
للكلب اآللي  مقطع فيديو يتضمن مشهدًا 
قبل شيئًا كهذا؟ هل  أر من  تعليق: »لم  تحت 

رأيتموه؟
الكلب »R2D2«، وادعى  وأُُطلق على 
الكلب  أفضل من  يتحرك  أنه  الفيديو  صاحب 
الفيديو  العادي، فيما علق أحدهم على 
نيويورك حقًا  تستخدم شرطة  متسائاًل: »هل 

كالب آلية، هذا أمر جنوني«.
وحقق مقطع الفيديو قرابة مليون مشاهدة عبر 
مواقع التواصل االجتماعي، خاصةً مع مقارنة 
الفيديو بمسلسالت خيال علمي مثل  الجمهور 
»بالك ميرور«، وأفالم مثل »روبو كب«، 
التي تدور أحداثها في المستقبل حيث تسيطر 

التكنولوجيا على كل شيء.
الكلب اآللي من  إلى أن  الموقع،  وأشار 
 »Boston Dynamics« تصميم شركة
لآلليات، ويأتي مجهًزا بأضواء وكاميرا 
للضباط من  يسمح  بما  التواصل  وقادر على 

الحديث مع الضحايا.

الملكة  73 عاماُ، ودعت    بعد زواج دام أكثر من 
الماضي، وفي  الجمعة  فيليب،  إليزابيث، زوجها األمير 

انتظار إلقاء التحية األخيرة، السبت المقبل.
ويبدو أن ملكة بريطانيا ستحيي دوق أدنبرة للمرة 

األخيرة، وهي جالسة »وحيدة« في جنازته الرسمية.
المحتمل  أنه من  البريطانية،  وذكرت صحيفة »مترو« 
جلوس الملكة إليزابيث الثانية، بعيدة عن أفراد أسرتها، 
للقواعد الصارمة  اتباعاً  فيليب، وذلك  في جنازة األمير 

لطوارئ فيروس كورونا المستجد.
إلى جنب مع  الملكة، جنباً  أن جاللة  وهذا يعني أيضاً 
الذين سيكونون حاضرين لجنازة األمير  الـ30 مشيعاً 
الواقية، داخل  الكمامات  فيليب، سيجب عليهم ارتداء 
كنيسة سانت جورج بقلعة وندسور، وذلك للمساعدة على 

منع انتشار الفيروس التاجي.
ينتهي األمر بجلوس ملكة بريطانيا،  المحتمل أن  ومن 
المساعد،  الـ94 عاماً، مع أعضاء من طاقهما  صاحبة 

وذلك أثناء المراسم الدينية داخل الكنيسة.
وقال متحدث باسم القصر للصحيفة البريطانية: 
الدينية ستكون متوافقة  الخدمة والمراسم  »أوضحنا أن 
مع قواعد كوفيد19-«.  يأتي ذلك في الوقت الذي عادت 
فيه ملكة بريطانيا إلى مهامها الملكية بعد 4 أيام فقط من 
وفاة زوجها، إذ استضافت الثالثاء أول حدث شخصي لها 
منذ وفاة فيليب بمناسبة تقاعد أكبر مسؤول في أسرتها، 

اللورد تشامبرلين، إيرل بيل.
وقال مسؤول ملكي إنه أُعلن في نهاية األسبوع أن البالط 
الملكي وأسرهم سيظلون في حداد ملكي لمدة أسبوعين، مع 

استمرار أفراد األسرة في القيام بالمهام المناسبة للظروف.
وأشرف إيرل بيل على ترتيبات جنازة دوق أدنيرة، 
المعروفة باسم »عملية الجسر الرابع«، قبل تسليم 
 MI5 المسؤولية إلى خليفته، رئيس التجسس السابق في

بارون باركر، قبل أكثر من أسبوع بقليل من وفاة فيليب.
وفي غضون ذلك، وكجزء من االستعدادات األمنية 
للجنازة، تجري شرطة »تاميز فالي« عمليات بحث 
متخصصة في جميع أنحاء مدينة وندسور، حيث يفحص 
الهاتف  الضباط أثاث الشوارع بما في ذلك صناديق 
القمامة، كجزء  البريد والمصارف وصناديق  وصناديق 

من العملية.
ويذكر أن قصر باكنجهام أعلن سابقاً أن الجنازة لن تكون 

مفتوحة للجمهور لكنها ستبث على التلفزيون.

  أعاد رواد مواقع التواصل االجتماعي 
باللغة العربية قصة بيع ورقة أهداها عالم 
الفيزياء األشهر في العالم ألبرت آينشتاين 
لعامل فندق في اليابان باعها حفيد األخير 

الحقا بمبلغ 1.3 مليون دوالر.
وبحسب ما تم تداوله حول القصة المثيرة 
فإن آينشتاين سافر إلى اليابان عام 1922 
في الوقت الذي أُعلن فيه فوزه بجائزة 

نوبل.
ولم يجد العالم الشهير وقتها ماال ليعطي 
إكرامية لعامل الفندق الذي جلب الشاي له، 
فأعطاه ورقة كتب عليها بخّط يده حكمة 
عن الحياة المتواضعة، فباعها حفيد العامل 
بمزاد في القدس بأكثر من  بعد 95 عاماً 

1.3 مليون دوالر.
لكن بالبحث اتضح أن القصة الحقيقية 
مغايرة في بعض تفاصيلها، فمبدئيا لم 
يكتب آينشتاين الورقة لعامل الشاي بل إلى 

ساعٍ قابله في فندق باليابان.
وفي التفاصيل، قام العالم اليهودي بجولة 
في عام 1922، وفي طريقه من أوروبا 
أُبلغ آينشتاين أنه فاز بجائزة  اليابان،  إلى 
نوبل في الفيزياء، لكنه مع ذلك قرر 
مواصلة رحلته وتغيب عن االحتفال في 

ستوكهولم.
ورفض ساعٍ جاء إلى فندق إمبريال في 
طوكيو قبول إكرامية من آينشتاين، كما 
كانت العادة المحلية، أو أن مطور نظرية 

النسبية لم تكن لديه نقود صغيرة على 
اإلطالق.

وفي الحالتين، لم يرغب آينشتاين في ترك 
ناقل الرسائل يرحل خالي الوفاض، لذلك 
كتب له مالحظتين باللغة األلمانية. قال 
آينشتاين لساعي البريد: »ربما إذا كنت 
محظوظا، فستكون قيمة هذه األوراق 
المالية أكثر بكثير من مجرد إكرامية 

عادية«.
وكتب آينشتاين على إحدى الورقتين، وهي 
تحمل شعار الفندق، عبارة »حياة هادئة 
ومتواضعة تجلب سعادة أكبر من السعي 
للنجاح وما يرافقه من قلق دائم«. وكتبت 
على ورقة عادية »إن كانت هناك إرادة 

فهناك طريق«.
وفي 24 أكتوبر/تشرين االول 2017 
ُعرضت األوراق النقدية للبيع بالمزاد 
العلني في دار وينرز للمزادات في القدس، 
إلى جانب قطع أخر، بما في ذلك رسالتان 

كتبها آينشتاين في سنوات الحقة.
 كان السعر االفتتاحي للورقة التي تسمى 
»نظرية السعادة« 2000 دوالر، وقدرت 
قيمتها ما بين 5000 و8000 دوالر - لكن 
الفرق بين هذا التقدير والسعر النهائي 

كان هائالً.
بيعت الورقة مقابل 1.3 مليون دوالر، 
وقالت دار وينرز للمزادات إنها لن تكشف 

عن اسم المشتري وال اسم البائع.

  اكتشف علماء آثار إيرانيون جزءا من نص تذكاري ملكي منسوب الى أعظم حاكم للمملكة 
اآلشورية الجديدة.

وعثر العلماء على بقايا فريدة من نوعها خالل أعمال التنقيب في كباه تيبا، بمحافظة كرمانشاه.

وتم العثور على بقايا النص الذي يعود الى سرجون الثاني، والذي يعرف بأنه 
التي  الحديثة  المملكة اآلشورية  التاريخ، أو باألحرى  أعظم ملوك آشور في 
حكمها من 705 إلى 722 قبل الميالد، وكان يدعى أيضا بـ »شاروكين الثاني« 

والتي تعني »الملك الحقيقي«.
يذكر بأن سرجون الثاني اعتلى 
األكبر  شقيقه  وفاة  بعد  العرش 
شلمنصر الخامس وجعل استعادة 
السلطة السابقة آلشور الهدف الرئيسي 

لحياته.
الكشف األثري من  ويعتبر هذا 
االكتشافات الهامة كونه يتكون من 
23 سطرا مكتوبا بخط مسماري، ولم 

يتم فك شفرته بعد.
تيبا، كانت في العصور  العلماء أن كاباه  كما والحظ 
أنها كانت مكتظة  القديمة مدينة مهمة وكبيرة، ويعتقد 
الميالد على  الثالثة قبل  دائم منذ األلفية  بالسكان بشكل 

األقل حتى بداية العصر اإلسالمي.

وتم تسجيل سرجون الثاني، في التاريخ، كحاكم قام بتوسيع وتقوية الممتلكات التي احتلها والده 
الذين حكموا األجزاء  الكلدان واآلراميون  القادة  الثالث، وحارب مع  تيغاتبيلسار  المفترض، 
الجنوبية من بابل، مع أورارتو وشعوب أخرى، وكانت مهمته الرئيسية إظهار قوة اإلله آشور، 

الراعي الرئيسي لإلمبراطورية اآلشورية.
لقرون كانت آشور تعتمد على بابل، لكنها أصبحت دولة مستقلة في القرن الرابع عشر قبل الميالد 

وتحولت تدريجيا إلى واحدة من أعظم إمبراطوريات الشرق األدنى القديم.

عابر بعزمي المستحيل

    Email: elressalanews@gmail.com    www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     

ما حقيقة إهداء آينشتاين ورقة لعامل شاي ياباني باعها حفيده بـ 1.3 مليون دولار؟

العثور على بقايا ملكية لأعظم حكام آشور في إيران

ــوة ــطـ لـــــف ُخـ ــُت أ ــ ــي ــ ــش ــ وَم

أتــــبــــع جــــنــــون َهــــــــواِك

حـــــَيـــــا حـــــــروف بــلــيــدة أَ

ــدة ــي ــص ــور ق ــ ــض ــ قــــــاوم ح

لــــــوحــــــي عــــاش فــــيــــه ا

ــى ــنـ ــعـ قــــــابــــــل بـــــــــأي مـ

ــي  ف ــاً  ــ ــب ــ ح  .. ــْك  ــ ــِق ــ ــش ــ ع

ــر ــم ــث ُت ــب  ــ ــُح ــ ل وروعــــــــُة ا

بـــســـتـــان ُيـــعـــطـــي نــبــُتــه

ــادوا فــيــه ــ ــ ــى أشـ ــن ــع كـــل م

واحترموا  .. منه  ــوِك  ــرُف َع

ــْك ــ ــلُ ــ ــرِف أم ــ ــح ــ ــل ــ وأنـــــــا ل

ــي ــ ــي روح ــ ــروح ــ وأنـــــــِت ل

ــي ــ لــــــــروَح روح ــَش ا ــ ــع ــ ن أ

ُيـــقـــِســـْم ال   ... ــم  ــ ــس ــ أق

ــواه ــ ــ ــع جـــــنـــــون ه ــ ــب ــ ــت ــ ي

عـــــاشـــــق لــــكــــل مـــعـــنـــى

ــبــي ــل ــل ق ــ ــن ك ــ أُحـــــِبّـــــْك م

ــْل ــي فـــي طـــريـــِق األلـــــف م

جـــمـــيـــْل أراه  ووجـــــــــْه 

ــوة لـــيـــل طـــويـــْل ــ ــف ــ ــن َغ ــ م

ــز ذلـــيـــْل ــ ــاج ــ ــف ع ــيـ ــعـ ضـ

ــيـــن ُعــــجــــاف بــخــيــْل ــنـ سـ

دخـــيـــْل ــان  ــ كـ وإن  حـــتـــى 

ــي أوجـــــد لـــه بـــديـــْل ــي ــع س

ــْل ــوْع أصــي ــ ــاً مـــن ن ــروفـ حـ

أللــــــــف جـــــيـــــٍل وجــــيــــْل

ــْل ــي ــب َن ـــوْم  ــه يـ ــن ــوا ع ــالـ وقـ

لـــجـــلـــيـــْل لــــحــــرف ا ــه ا ــيـ فـ

سبيْل عابر  ال   ... حياتي  يا 

ــُر ثـــغـــُرِك ســلــســبــيــْل ــمـ وخـ

وقـــــلـــــْب عـــــــاش عـــلـــيـــْل

لــدلــيــْل لــعــشــُق  ا يــحــتــاج  وال 

اه َجــمــيــْل وهــــواِك فــي َمــــَد

قــلــيــْل أراه  ــر  ــيـ ــثـ ــكـ لـ وا

المستحيْل ــعــزمــي  ِب ــر  عــاب

إليزابيث  الملكة 
فيليب الأمير  جنازة  في  وحيدة 

ضجة  يثير  بوليسي  آلي  كلب 
نيويورك ع  شوار في 

1992.. مدفع رمضان يعود  لأول مرة منذ عام 
الأيوبي  الدين  صلاح  قلعة  من  للانطلاق 


