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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

الانتخابات الأمريكية
بحيادية تلتزم جانب الحق والحقيقة!!

المحكمة  قرار  أنتظر  مازلُت   
الدستورية العليا في الواليات المتحدة 
الرئاسة  إنتخابات  حول  األمريكية 
الكثيرة  الطعون  بعد  األمريكية 
الحزب  بها  تقدَّم  الذي  والمتعددة 
ضد  ترامب  والرئيس  الجمهوري 
الديمقراطي ومرشحه السيد  الحزب 
جو بايدن، الذي قام بإعالن فوزه 
المتحدة  الواليات  رئاسة  بمنصب 
بصورة غير قانونية وبتعاون مشترك 
األخبار  شبكات  بعض  وبين  بينه 
الحياد أو  لم تقف على  التي  العالمية 
على مسافة واحدة من المرشحين 
بصورة واضحة فاضحة وفي غاية 
والحزب  بايدن  لصالح  التنظيم 
الشديد بصورة  الديمقراطي ولألسف 
لما ذكرته صحيفة  غير قانونية وفقاً 
»بوليتيكو« التي أفادت منذ 48 ساعة 
العامة  الخدمات  إدارة  رئيسة  بأن 
األمريكية إميلي مورفي قد رفضت 
المرشح  بفوز  االعتراف  بالفعل 
بايدن في االنتخابات  الديمقراطي جو 
الرئاسية والذي يُؤكد الخبراء على 
أنه بدون موافقتها لن يتمكن بايدن 
المالية  الموارد  إلى  الوصول  من 

العامة للدولة.
وهو ما تكلم عنه االعالمي الشهير 
برنامجه  افتتاحية  في  وايلز  ريك 
»ترو نيوز« منذ يومين ووصفها 
النقاط  بالنارية ألنها وضعت  البعض 
فوق الحروف وكانت تحت عنوان 
المدبر«،  اإلعالمي  »االنقالب 
والذي قال فيه السيد وايلز حرفياً 
الحرة  الدستورية  »الجمهورية 
قد  األمريكية  المتحدة  للواليات 
سقطت االسبوع الماضي في ثورة 
شيوعية ... قام فيها الثوار باستخدام 
واالستراتيجيات  األساليب  نفس 
سبق  التي  األمريكي  الشعب  ضد 
المخابرات  باستخدامها  قامت  أن 
المركزية األمريكية في بعض دول 
العالم، وهي اساليب مصممة إلرباك 
الشعب والتغرير به  لترهيبه ما يؤدي 
الثورة  لمطالب  إرادياً  لخضوعه 
والثوار، والوقت سيكشف بأن لهذه 
بعمق  مزروعين  متآمرين  الثورة 
الفيدرالية  الحكومة  مؤسسات  في 
والحكومات المحلية، واكبر صدمة في 
معرفة أن مّن قام بإخراج هذه الثورة 
وتمويلها الحزب الشيوعي الصيني. 
وأكد السيد ريك وايلز بأن األسابيع 
القادمة ستصبح متوترة وفوضوية 
لو عرف الشعب األمريكي حقيقة ما 

الماليين من  حدث... مضيفاً عشرات 
الوطنيين يعرفون أن ما ُسرق هو 
أكثر من االنتخابات فقد ُسرقت »بالدنا 
منا«، وإن رئيسنا الجديد هو وابنه 
المدمن للمخدرات والجنس قد باعا 
الشيوعي  للشيطان )الحزب  نفسيهما 

الصيني (.
إن ما حدث يوم السابع من نوفمبر 
بإعالن جو بايدن )الرئيس المنتخب( 
من قبل اإلعالم، ما هو إال إنقالب 
سياسي مدبر من قوى الشر وتنفذه 
األدوات  باقي  مع  اإلعالم  أدوات 
الفيدرالية  الحكومة  في  الموجودة 
والحزب الديمقراطي، غير الخاليا 

النائمة في كل مكان.
لم يكن أختيار يوم السابع من نوفمبر 
جزافاً بل كان مدبراً وبعناية ألنه كان 
بمثابة رسالة واضحة بأن 7 نوفمبر 
1917 كان يوم بدء الثورة البلشفية 
بقيادتها اليهودية في روسيا التي أتت 
على  وأجهزت  للحكم  بالشيوعيين 
بالرصاص بما  القيصر وعائلته رمياً 
فيهم األطفال... ثم الثورة الدموية 
الكنائس وقتلت  التي أحرقت  العارمة 
بأعداٍد  والمسيحيين  القساوسة 

مهولة.
تبعث  البلشفية  الثورة  ذات  وها هي 
بعد قرن وثالث  أمريكا  من جديد في 
المشئوم 7  اليوم  نفس  سنوات وفي 
لو كتب  ... والتي  نوفمبر 2020 
لها النجاح ألدت إلى قرن من الظالم 
التي  وللحريات  للبشرية  بالنسبة 
أمريكا قبل األسر  نادت بها  طالما 
الشر،  االقتصادي من قبل جماعة 
الممارسة  بالمقاومة  ولكن هناك أمل 
وليست  الثورة  هذه  ضد  حالياً 
بإظهارها  القيام  بالبسيطة رغم عدم 
األبواق  من  أي  في  نشرها  أو 
أدوات  الحقيقة  التي هي في  العالمية 
يتوافق مع  الصهيوماسونية، ألنه ال 

ما أعلنته سابقاً.
واليتي  أن  والمؤكد  األكيد  والخبر 
بايدن  أريزونا وبنسيلفانيا قد فقدهما 
لصالح ترامب، وهو ما يعني عدم 
المطلوبة  حصوله على 270 صوتاً 
التي تعطيه مفتاح  للمجمع االنتخابي 
البيت األبيض، وبالتالي هذا يجعل من 
خبر إعالنه الرئيس المنتخب خبراً 
باطالً ! وهو ما سنراه وستفصح عنه 
الدقيقة  لمتابعتي  القادمة وفقاً  األيام 
أرض  على  يدور  ما  كل  لمجريات 
تلتزم جانب  الواقع من أمور بحيادية 

الحق والحقيقة!!

year

5 سياسـة
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المغرب يعلن إطلاق عملية عسكرية 
في الكركرات بالصحراء الغربية

  أعلن المغرب اليوم الجمعة أنه أطلق 
عملية عسكرية في منطقة الكركرات 
على  الغربية  الصحراء  في  العازلة 
الحدود مع موريتانيا، من أجل “إعادة 
إرساء حرية التنقل” المدني والتجاري 
في المنطقة، مدينا “استفزازات” جبهة 

بوليساريو.
الخارجية  وزارة  عن  بيان  وصدر 
“هذه  أن  فيه  أوضحت  المغربية 
العملية تأتي بعد عرقلة أعضاء من 
جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي 
الذهب )بوليساريو( منذ 21 أكتوبر، 
الطريق الذي تمر منه خصوصا شاحنات 
نقل بضائع نحو موريتانيا وبلدان أفريقيا 

جنوب الصحراء”.
وتابع البيان “البوليساريو ومليشياتها 
التي تسللت إلى المنطقة منذ 21 أكتوبر، 
قامت بأعمال عصابات هناك وبعرقلة 
حركة تنقل األشخاص والبضائع على 
هذا المحور الطرقي، كما تقوم بالتضييق 
باستمرار على المراقبين العسكريين 
للمينورسو” بعثة األمم المتحدة المكلفة 
مراقبة احترام اتفاق وقف إطالق النار.

كما أشار إلى أن “المغرب قرر التحرك 
في احترام تام للسلطات المخولة له” 

أمام هذه “االستفزازات الخطيرة وغير 
المقبولة” من أجل “وضع حد لحالة 
التحركات  الناجمة عن هذه  العرقلة 
المدني  التنقل  حرية  إرساء  وإعادة 

والتجاري”.
وزارة  في  مسؤول  أفاد  ذلك،  إلى 
الخارجية المغربية أن أفراد من الهندسة 
المدنية التابعة للقوات المسلحة الملكية 
انتشروا على حوالى عشر كيلومترات 
“لسد ثغرة” في الجدار الدفاعي الذي 
يفصل طرفي النزاع، بهدف “منع أي 

دخول للمنطقة”.
على إثر إعالن المغرب، أشار وزير 
الخارجية الصحراوي اليوم إلى أن 
قوات جبهة تحرير الساقية الحمراء 
ووادي الذهب )بوليساريو( المدعومة 
من الجزائر، ترد على الجيش المغربي 
الذي أعلن إطالق عملية عسكرية في 
الصحراء الغربية في منطقة الكركرات 

العازلة قرب موريتانيا.
وكان حوالى مئتي سائق شاحنة مغربي 
وّجهوا األسبوع الماضي نداء استغاثة 
إلى كل من الرباط ونواكشوط، قالوا 
فيه إنهم عالقون في معبر الكركرات 
الواقع بين موريتانيا والصحراء الغربية.

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment

Industrial-Mining-Real state-
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فرص استثمار صلبة 100٪ عائد على االستثمار
صناعة- تعدين - بناء وتعمير- منازل إقامة المسننين

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

''عصابة اخلونة'' األصوات'' ويتحدث عن  ''فرز  انتقاد  يواصل  ترامب 
  واصل الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
الخميس، توجيه أسهم النقد لعملية فرز أصوات 
االنتخابات الرئاسية، وذلك في سلسلة تغريدات 

نشرها على حسابه الرسمي في تويتر.
»لماذا  األولى:  التغريدة  في  ترامب  وقال 
استغرقت عملية الفرز وقتا طويال في والية 
كاروالينا الشمالية؟ هل يبحثون عن المزيد 
من بطاقات االقتراع لترميم ذلك أيضا؟ اآلن 

مع إعادة الفرز، سنفوز بجورجيا أيضا«.
وأضاف: »لن تسمح والية بنسلفانيا وميشيغان 
لمراقبينا بدخول غرف الفرز. هذا األمر غير 

شرعي!«
وفي تغريدة ثانية، ذكر الرئيس: »حسًنا ، لقد 
رأيت ما يكفي. ماذا سيحدث لهؤالء الرجال 
وعصابة  كومي  وجيمس  ماكابي  )أندرو 

البلطجة الخائنة(؟«.
وكان مكابي مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي 
قبل تقديم استقالته لترامب في أغسطس عام 
في  ترامب سلفه كومي  أقال  بينما   ،2017

مايو من نفس العام.
أما التغريدة الثالثة، فأشار فيها ترامب إلى تقرير 
يقول إنه جرى »حذف 2.7 مليون صوت لصالح 
التقرير يكشف أن  ترامب على الصعيد الوطني.. 
221000 صوتا في بنسلفانيا تم تحويلها من ترامب 

إلى بايدن«.
ويتحدث ترامب في هذه التغريدة عن برنامج التصويت 
»Dominion« الذي استخدم في عملية جمع وإحصاء 

أصوات الناخبين في بعض الواليات.
وقالت تقارير إعالمية إن البرنامج تسبب في تحويل 

األصوات التي حصل عليها ترامب لصالح منافسه بايدن.
ونفت الشركة األميركية المصنعة لهذا البرنامج هذه 
االدعاءات وقالت في وقت سابق إنه ال أساس لها من 
الصحة. كما وضع موقع تويتر عالمة »تحذير« على 
تغريدة ترامب األخيرة واعتبرها »ربما مضللة«. األمير  السعودي  العهد  ولي  قال   

تسعى  المملكة  إن  سلمان  بن  محمد 
حجم  عفة  مضا على  للعمل  ية  بجد

االقتصاد وتنوعه.
السعودية  أن  إلى  أشار  حين  وفي 
تحقيق  وجيزة  فترة  في  استطاعت 
على  شدد  مسبوقة،  غير  إنجازات 
وأهم  أكبر  أحد  تعد  السعودية   “ أن 

العالم”. اقتصاديات 
في  متسارعا  نموا  :”حققنا  وأضاف 
مشيرا  الماضية”،  الثالث  السنوات 
النفطي  غير  المحلي  الناتج  أن  إلى 
لنجاح خططنا  الرئيسي  المؤشر  هو 

االقتصادية.
وبينما أعرب عن تفاؤله بتسارع وتيرة 
النمو مع زوال جائحة كورونا، قال إن 
السعودية هي أحد أفضل 10 دول في 
الـ G20 بالتعامل مع تبعات كورونا.
إعادة هيكلة واسعة لتعزيز اإليرادات

إلى ذلك، قال إن زيادة معدالت التوظيف 
هي أحد أولويات الحكومة، مشيرا إلى 
أن برامج وسياسات الحكومة ستخفض 

البطالة عند %7 قبل 2030.
وشدد على أن الحكومة قامت بإعادة 
هيكلة واسعة لتعزيز اإليرادات غير 

النفطية.

الأمير محمد بن سلمان: نسعى 
بجدية للعمل على مضاعفة 

حجم الاقتصاد

فرنسا تعرب عن استعدادها للاضطلاع بدور في حل صراع كاراباخ

ونا وسيا تمر بتجربة قاسية بسبب جائحة كور بوتين: ر

رهابي منفذ هجوم وسط فيينا

إ

المدعي العام النمساوي: 12 شريكا محتملا للا

اليوم  بوتين،  فالديمير  الروسي  الرئيس  أكد    
قاسية على خلفية  بتجربة  تمر  أن بالده  الجمعة، 

جائحة فيروس “كورونا” المستجد.
اليوم في منتدى “أفكار  كلمته  بوتين، خالل  وقال 

باختبارات جدية  نمر  بناءة لعصر جديد”، “نحن 
العاديون والشباب  بالجائحة، والمواطنون  مرتبطة 
الطبي ورجال األعمال عملوا  المجال  والعاملون في 
بأنهم سيستمرون  ثقة  وأنني على  بجدية،  ويعملون 
األخالقي  بطابعها  تبهرنا  ساطعة  بأعمال  بالقيام 

واإلنساني”.
وأضاف الرئيس الروسي قائال “لدينا بالفعل الكثيرون 
الشجعان والصادقين والمتجاوبين  من األشخاص 
إلى  تعتمد عليهم روسيا”، مشيرا  الذين  والنشطاء، 
قوة  كانت  التاريخية  والعهود  األوقات  أنه في جميع 
المساعدة  تكمن في موهبة شعبها وقيم مثل  روسيا 

المتبادلة واحترام التاريخ والوطنية.
انتشار  مكافحة  لعمليات  الروسي  المركز  وكان 
فيروس “كورونا” أعلن تسجيل رقم قياسي بإصابات 
 24 الـ  الساعات  “كورونا” في عموم روسيا خالل 
الماضية، بلغ 21 ألفا و983 إصابة جديدة بالفيروس.

  أكد مكتب المدعي العام فى النمسا، 
اليوم الجمعة، أن هناك 21 شريكا محتمال 
لإلرهابي منفذ الهجوم في فيينا في 2 
نوفمبر الجاري ، مشيرا الى أنه تم التحقيق 
مع 21 شخصا معروفين باالسم باعتبارهم 
شركاء محتملين للقاتل في فيينا وأن عشرة 
األسبوع  نهاية  منذ  محتجزون  منهم 

الماضي.
وأوضحت المتحدثة باسم المدعي العام 
في فيينا نينا بوسيك ، في مؤتمر صحفي 
اليوم، أن األحد عشر اآلخرين الزالوا 
طلقاء لعدم وجود أسباب كافية لالحتجاز.

ومن جانبه، قال مايكل لونجر رئيس فريق 
التحقيق فى الحادثة أن الشرطة تفترض أن 

القاتل “لم يكن له شريك مباشر” .

و أضاف لونجر أن السؤال المطروح 
حاليا حول المساهمات الملموسة التي 
يشتبه في أن المتهم تلقاها من االخرين ، 
مشيرا إلى أنه ال يزال من غير الواضح 
كيف وصل اإلرهابي وهو مدجج بالسالح 
إلى وسط المدينة ومن أين حصل على 

أسلحته.
وأوضح أن مكتب التحقيقات الفيدرالي 
بالبحث  يقوم  األمريكي )إف بي آي( 
عن  االجتماعي  التواصل  قنوات  في 
المتواطئين المحتملين لكن لم يتم تأكيد 

ذلك رسمًيا.
وأشار إلى أن هناك اتصاال مع مكتب 
حماية الدستور والسلطات األمنية في 
ألمانيا وسويسرا بعد أن التقى اإلرهابي 

مع أربعة متطرفين معروفين من هذه 
الدول في فيينا في منتصف يوليو الماضي 

، مشيرا إلى أن هناك “تبادال مستمرا 
للمعلومات” عبر الحدود الوطنية.

الرئيس  الجمعة، إن  اليوم  بيان  الفرنسية في  الرئاسة    قالت 
أبلغ رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان  إيمانويل ماكرون 
الخميس، أنه مستعد للمساعدة في التوصل إلى حل دائم ومتوازن 

لجميع األطراف في صراع ناجورنو كاراباخ.
القتال،  انتهاء  الرئيس “عبّر عن رضاه عن  البيان، أن  وأضاف 
وجدد التأكيد على صداقته ألرمينيا وشعبها، واستعداده للمساعدة 
في التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من كل األطراف” في 

اإلقليم.
وتشارك موسكو إلى جانب واشنطن وباريس في رئاسة مجموعة 
لم  لكنهما  بالوساطة في صراع ناجورنو كاراباخ،  دولية معنية 
تشاركا في االتفاق الذي وقعته روسيا وأرمينيا وأذربيجان إلنهاء 

القتال حول المنطقة، والذي استمر ستة أسابيع.
ومن المتوقع أن ترسل فرنسا والواليات المتحدة دبلوماسيين إلى 

موسكو قريباً إلجراء مناقشات بشأن الصراع.

  الحرب الدائرة اآلن بين القبائل األثيوبية وحكومة أبي 
أحمد هل هي بفعل فاعل أم انتقام إلهي ؟
-----------------------

منَّ الذي يريد تغيير هذا العالم لألسوأ؟ وألي سبب ؟ 
ولصالح مّن؟

اسئلة ستبقى بال أجوبة .. ألنه يراد لها أن تكون كذلك!
 فريد زمكحل

اعداد: 
أنطوانيت جرجوس

حكمـة العـدد
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مع المسيح ذاك أفضل جداً
انتقل إلى األمجاد السماوية فجر يوم األحد الموافق الثامن من نوفمبر 2020 

المرحوم المهندس/ 

إميل فاخوري ميخائيل 
والسيدة  ميخائيل  فاخوري  فايز  المرحوم  نجل 
فتنة صليب إبراهيم وزوج السيدة سامية شاكر 
عبد المسيح ووالد كل من دكتور مهندس رامي 
والمهندس سامح وفادي وشادي، وشقيق كل من 
لويز  فايز  المهندس  ميخائيل زوجة  إيفا  السيدة 

والدكتورة أنطوانيت ميخائيل، والفقيد 
وماجدولين  ماري  السيدات  من  كل  شقيقة  ابن 
صليب والمرحومة نرجس والمرحوم جوزيف 
صليب وابن عم السادة والسيدات عماد ويسري 
وزكريا  ووفاء  وعفاف  وهدى  نجوى  ثابت، 
شوقي، هدى وليلى وناجي ونبيل رمزي، فيفي 
وعهدي  وسوزي  فخري  فرج،  ونرمين  وفؤاد 
سعد فاخورى، وابن خالة روماني وريم سعد، 
السادة  من  وكل  أيوب،  ومدحت  سهير وجمال 
والمرحومة  ويوسف  وفريد  سامية  والسيدات 

فاتن زمكحل، وابن خال السيدة لوسيان وليم.

والقديس  العذراء  السيدة  كنيسة  في  نفسه  لراحة  الجناز  قداس  مراسم  أقيمت  وقد 
أثاناسيوس في ميسيسوجا الساعة الثانية عشر من ظهر يوم 2020/11/11

ثم استقبلت العائلة العزاء بين الساعة السادسة والتاسعة مساءاً على العنوان التالي:
 Dundas st. East 737 St. John’s Dixie cemetery

 Mississauga Magnolia Hall



الرساـلة في  ناتكم  علا

إ

ل�
Tel: 514 961 0777  /   450 972 1414 

fzemokhol@gmail.com     elressalanews@gmail.com    
elressala@videotron.ca   

 www.el-ressala.com

    أكد المبعوث األميركي الخاص لشؤون إيران، الخميس، 
استمرار حملة الضغط بالعقوبات على طهران في ظل إدارة 
جو بايدن، حتى في الوقت الذي تعهد به الرئيس المنتخب بإعادة 

الواليات المتحدة إلى االتفاق النووي مع القوى العالمية.
الممثل األميركي  الذي يشغل منصب  أبرامز،  إليوت  وقال 
الخاص لفنزويال أيضا، إن العقوبات التي تستهدف إيران بسبب 
انتهاكات حقوق اإلنسان وبرنامج الصواريخ الباليستية ونفوذها 

اإلقليمي »ستستمر«.
وتابع أن ذلك، باإلضافة إلى التدقيق المستمر من قبل مفتشي 
األمم المتحدة والشركاء األميركيين في الشرق األوسط، سيبقي 

على هذا الضغط.
وتمتلك إيران اآلن من اليورانيوم أكثر بكثير مما هو مسموح لها 
بموجب االتفاق، الذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب بشكل 
أحادي عام 2018، كما أن الشرق األوسط يعاني توترات طهران 

وواشنطن، مما دفع البلدين إلى شفا الحرب في بداية السنة.
وقال أبرامز في مقابلة مع »أسوشيتد برس«: »حتى لو عدنا 
)إلى االتفاق( وحتى لو كان اإليرانيون مستعدون للعودة. مع 
هذا اليورانيوم المخصب حديثا، فلن تكون قد حلت هذه المسائل 
األساسية حقا حول ما إذا كان سيسمح إليران بانتهاك التزامات 

األمد الطويل التي تعهدت بها للمجتمع الدولي«.
ولم ترد بعثة إيران لدى األمم المتحدة بعد على طلب للتعليق 
على تصريحات أبرامز، علما أن السياسيين اإليرانيين ناقشوا 
بشكل متزايد إمكانية عودة الواليات المتحدة إلى االتفاق الذي 
أدى إلى تقييد طهران لتخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات 

االقتصادية.
وحل أبرامز محل برايان هوك كمبعوث لشؤون إيران، 
الذي أعلن أنه ترك منصبه في أغسطس بعد أن واجه حملة 

الضغط القصوى التي شنها ترامب.
ويبلغ مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، الذي كان 
سيقل عن 300 كيلوغرام بموجب االتفاق، أكثر من 
تقرير  2440 كيلوغراما )5380 رطال(، وفقا ألحدث 

لمفتشي األمم المتحدة.
ويحتمل أن تكون هذه مادة كافية لصنع سالحين نوويين 
في األقل حسبما يقول الخبراء، إذا اختارت إيران متابعة 

العمل على القنبلة.
كما تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 4.5 
بالمائة، وهي نسبة أعلى من المسموح به بموجب االتفاق، 
بكثير من مستويات تصنيع األسلحة  أقل  لكنها ما تزال 

النووية البالغة 90 بالمئة.
وتخلت طهران عن جميع القيود المفروضة على تخصيب 
اليورانيوم بعد أشهر من انسحاب ترامب من االتفاق، حتى 
في حين حاول شركاء دوليون اآلخرون باالتفاق، الصين 
وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وألمانيا، إنقاذه دون جدوى.

وفي غضون ذلك، بدأت إيران أعمال البناء في منشأة نطنز 
لتخصيب اليورانيوم تحت األرض بعد اندالع حريق وانفجار 
وصفته بأنه »عمل تخريبي« في مصنع لتجميع أجهزة الطرد 

المركزي المتطورة في يوليو الماضي.
ووصف أبرامز البناء بأنه »تحد إيراني آخر« للوكالة الدولية 

التفتيش في مواقع  بأعمال  تقوم  التي ما تزال  الذرية،  للطاقة 
إيران النووية، كما دان تباطؤ إيران في السماح للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بالتحقيق في موقع مشبوه خارج طهران، حيث 

اكتشفت جزيئات يورانيوم مخصب.
ودأبت إيران التأكيد على سلمية برنامجها النووي، لكن الوكالة 

تتعلق  بأنشطة  إيران »قامت  قالت إن  الذرية  للطاقة  الدولية 
بإنتاج قنبلة نووية« في »برنامج منظم« حتى نهاية عام 2003.

وذكر أبرامز أن إيران تسعى إلى استغالل المواطنين األميركيين 
الذين ما يزالون محتجزين في سجونها، كأوراق تفاوضية في 

المفاوضات المستقبلية.

الخميس  تنظيم »داعش« أمس     أعلن 
مسؤوليته عن هجوم األربعاء في جدة 
السعودية، وفقا لما نقلته وكالة »رويترز«.

وكانت منطقة مكة أكدت في بيان يوم األربعاء، 
إصابة شخصين في هجوم جدة أحدهما موظف 

بالقنصلية اليونانية واآلخر فرد أمن.
وقالت الخارجية الفرنسية إن هجوما وقع في 
مدينة جدة السعودية، وأدى إلى إصابة عدد 

من األشخاص، وفق ما نقلت »رويترز«.
وأشارت »رويترز« إلى أن الخارجية الفرنسية 
دانت الهجوم الذي وقع أثناء مراسم االحتفال 

بذكرى انتهاء الحرب العالمية األولى.

   أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية 
الكرملين، دميتري بيسكوف، أن قوات 
حفظ السالم في إقليم كاراباخ ستكون 
روسية، وأن التنسيق مع تركيا سيكون 

عبر مركز في أذربيجان.
وقال بيسكوف ردا على تصريحات أنقرة 
حول مشاركة قوات تركية في عمليات 
السالم في كاراباخ،: “يمكننا االفتراض 
أن هناك بعض االختالفات في الفهم ، 
فقوات حفظ السالم هي قوات الجيش 
التماس  المنتشر في منطقة  الروسي 
بين الطرفين )األذربيجاني واألرمني(، 
التركي  الجيش  التفاعل مع  وسيكون 
في إطار مركز للمراقبة على أراضي 

أذربيجان”.
وأشار إلى أن موسكو أكدت أكثر 
من مرة أن مشاركة قوات تركية في 
عمليات السالم في كاراباخ، “ليس فقط 
موضوعا للنقاش بين موسكو وأنقرة، 
بل يجب أن يتم االتفاق عليه من قبل 

أرمينيا وأذربيجان”.
بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي 
سيرجي الفروف ،في تصريح اليوم 
لن  األتراك  المراقبين  أن  الخميس، 
وأن  كاراباخ،  في  متواجدين  يكونوا 
واألتراك،  الروس  المراقبين  عمل 
الطائرات  باستخدام  بعد  سيكون عن 

المسيرة.
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الكتابة بفقاعات الصابون

   »الشعر يُكَتب بالدموع، والرواية 
بالدماء، والتاريخ بفقاعات الصابون«. 
ص 254 من رواية »لعبة المالك« 
للكاتب اإلسباني »كارلوس زافون«.

بعد ذلك، في الصفحة 259 من الرواية، 
كان الناشر الفرنسي أندرياس كوريلي، 
الذي قّدم عرضا مغريا لبطل الرواية 
دافيد مارتين، مقابل كتابة نص يؤسس 
لديٍن جديد، كان كوريلي يسأل مارتين:
وأفولها  العقائد  تعلل والدة  بم   ...  -

على مدار التاريخ؟
أجاب مارتين:

- ال أعلم. قد أعزو ذلك إلى عوامل 
أو سياسية.  اقتصادية  أو  اجتماعية 
تتكلم مع رجل كف عن  حضرتك 
الذهاب إلى المدرسة منذ أن كان في 
سن العاشرة. ال أفقه شيئا عن التاريخ.

رد كوريلي:
يا  البيولوجيا،  التاريخ هو مزبلة   -

مارتين.
قال مارتين:

- ربما كنت متغيبا عن المدرسة، حين 
شرحوا هذه النقطة.

إذا كان التاريخ يُكتَب بفقاعات الصابون 
فهذا  يقول زافون في روايته،  كما 
يعني أنه يتبخر مثلما تنفجر فقاعات 
الهواء مخلفة رذاذا  الصابون في 
سرعان ما يذوب ويختفي. ربما تكون 
هذه واحدة من نظريّات الُكتّاب التي 
قد ال يوافق عليها المؤرخون، لكن ما 
المختلفة،  بحوادثه  التاريخ  لنا  يحفظ 
نقرؤه  ما  أيًّا كانت درجة مصداقية 
بكتبهم ومذكراتهم  الُكّتاب  منها، هم 
لنا، سواء  يتركونها  التي  ورواياتهم 
كانوا جزءا من تلك األحداث، أو أو 
لنا في  مثلما يروي  لها،  معاصرين 
العراقي  الرحالة والمذيع  مذكراته 
يونس بحري، صاحب عبارة »هنا 
التي  الشهيرة،  العرب«  برلين حي 
العربية«  برلين  أطلقها من »إذاعة 
التي أسسها قي ألمانيا النازية، بدعم 
من »غوبلز« وزير دعاية هتلر، لتكون 
البريطانية   B.B.C إذاعة  بمواجهة 
وإّبان  قبل  العربية  باللغة  الناطقة 

الحرب العالمية الثانية.
يقول يونس بحري في مذكراته عن 
سجن أبوغريب، الذي دخله مع رجال 
العهد الملكي في العراق بعد مجزرة 

قصر الرحاب عام 1958:
ُفِتحت  إال لحظة حتى  »... وماهي 
الحارس  الخارجية، وإذا  األبواب 
باب  يفتح  المولج بحراستنا،  رسن، 
يقتاد  غرفتنا على مصراعيه وهو 
بلحية حمراء، ويضع على  أعرابيا 
قذرة  عينية نضارة سوداء ومالبسه 
وبدون عباءة، وحذاء أقذر من أرض 

المكنسة  تمر عليها  لم  التي  غرفتنا 
منذ أجيال.

 وما أن فك وثاق األعرابي حتى قذف 
أتفرس  وأنا  بيدي،  فتلقيته  به علّي، 
في وجهه، فما عتمت أن عرفته، ولم 
أتمالك نفسي من الصراخ وأنا أبكي من 
شدة الفرح، وبعد برهة قصيرة سادها 
إليه مصافحا:  يدي  الوجوم، مددت 
أهال بك با أبا ليث! لقد أشاعوا بأنهم 

قتلوك... وأنهم سحلوك في بغداد!
فقال الدكتور فاضل الجمالي: لقد ُشبّه 
ليتهم  يا  لهم... ولكن  ُشّبه  لقد  لهم.. 
فعلوا ذلك لتخلصت من ألم الضرب 

والتشنيع...«.
أبوليث، أو الدكتور فاضل الجمالي، 
الملكي  العهد  كان واحدا من رجال 
الذين سيقوا إلى سجن أبوغريب بعد 
انقالب 14 تموز 1958 في العراق، 
وُقِتل  الملكي،  بالنظام  الذي أطاح 
على إثره جميع أفراد األسرة المالكة 
العراقية، وعلى رأسهم الملك فيصل 
الثاني، وولي العهد األمير عبد اإلله، 
ورئيس الوزراء نوري السعيد. كان 
الدكتور الجمالي وزيرا، ثم أصبح رئيسا 
لمجلس  انُتِخب رئيسا  كما  للوزراء، 
النواب مرتين. وكان إلى جانب ذلك 
اللغة  إلى جانب  يجيد  مفكرا وكاتبا، 
العربية اللغات اإلنجليزية والفرنسية 
وقد  والفارسية،  والتركية  واإليطالية 
ألف ما يربو على 20 كتابا في مجاالت 
علمية وتربوية عدة، وفي مجال الوحدة 
والقومية العربية، وكان أول شخصية 
عراقية تحمل شهادة الدكتوراه في علوم 
التربية من جامعة هارفارد،  كما كان 
المخول من الحكومة العراقية بالتوقيع 
على ميثاق األمم المتحدة عند تأسيسها 
عام 1945. لكن االنقالبات العسكرية 
منذ  العربي  العالم  توالت على  التي 
أربعينيات القرن الماضي ال تعترف 
بالشهادات وال الدرجات العلمية وال 
المؤلفات والكتب. لذلك اعتُِقل الدكتور 
1958 وُحِكم  14 تموز  الجمالي في 
عليه باإلعدام، ثم أُطلِق سراحه عام 
1961 ليعيش الجئا سياسيا في سويسرا 
التونسي  الرئيس  أن يستدعيه  قبل 
تونس  إلى  بورقيبة  الحبيب  األسبق 
التونسية، ويعينه  الجنسية  ويمنحه 
أستاذا لفلسفة التربية في جامعة تونس. 
وقد توفي في تونس عام 1997 عن 
يرى  أن  95 عاما، دون  ناهز  عمر 

وطنه األصلي العراق.
»هنالك أزمنة وأمكنة، أن تكون فيها 
تكون  أن  بكثير من  أحد أشرف  ال 
194 من رواية  أحًدا ما«. ص  فيها 
للكاتب اإلسباني  السماء«  »سجين 

»كارلوس زافون«.

aliobaid2000@hotmail.com

أخبــار
إميلي ميرفي.. السيدة التي تغلق باب البيت الأبيض في وجه بايدن

  بدأت األنظار تتجه هذه األيام إلى إميلي ميرفي، مسؤولة 
إدارة الخدمات العامة، والتي بيدها مفاتيح نقل السلطة في 
الرئيس  إلى  ترامب،  دونالد  الرئيس  من  األبيض  البيت 

المنتخب جو بايدن.
ولم تكن ميرفي معروفة على نطاق واسع، خصوصا أن عملها 
ال يتطلب أي ظهور إعالمي، إال أن هذه المرأة بدأت تحظى 
باهتمام متزايد مع إصرار ترامب على عدم التعامل مع فريق 

بايدن من أجل نقل السلطة.
وتدعم ميرفي ترامب في إصراره على رفض قبول الهزيمة في 
االنتخابات الرئاسية األميركية التي جرت في الثالث من نوفمبر 
الجاري، وفاز بها بايدن، وفق ما أظهرت النتائج حتى اآلن.
تتمثل في عدم إعطاء  التي  ترامب  وتنفذ ميرفي قرارات 
حتى  أو  السلطة  نقل  إجراءات  لتمويل  األخضر  الضوء 
الوصول  في  بايدن  يعقد مهمة  قد  الذي  األمر  فيها،  البدء 

إلى البيت األبيض.
وعين ترامب ميرفي مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة في 
ديسمبر 2017، وهي إدارة غير معروفة عادة للجمهور، 

وتتركز مهامها في إدارة مدير مكتب الحكومة الفيدرالية.
وتعد إميلي ميرفي، وهي محامية مولودة في مدينة سانت 
لويس في والية ميزوري، المشرفة األولى على القوى العاملة 

المدنية الفيدرالية وممتلكات الحكومة الفيدرالية وعقودها.
ودخلت إلى دائرة الضوء لرفضها حتى اللحظة -بتوجيهات 
من ترامب على األرجح- التوقيع على أوراق تخليص 
إلى جانب  السلطة،  لنقل  الالزمة  الدوالرات  ماليين 
صعوبة الوصول إليها من المسؤولين الحكوميين في 

اآلونة األخيرة.
وعندما تم اإلعالن عن فوز بايدن باالنتخابات الرئاسية 
األميركية في 7 نوفمبر الجاري، رفضت ميرفي التوقيع 
على خطاب يسمح لفريق بايدن االنتقالي ببدء العمل 
رسميا والوصول إلى الوكاالت الفيدرالية والصناديق 

االنتقالية.
ويشمل ذلك منع فريق بايدن من الحصول على مساحات 
للمناصب  المرشحين  خلفيات  في  والتدقيق  مكتبية، 
قد  التي  السرية  المعلومات  إلى  الوزارية، والوصول 
التي  الطوارئ  لحاالت  لالستجابة  تكون ضرورية 

تواجهها اإلدارة عندما تكون في المنصب.
وعملت ميرفي متطوعة في عملية انتقال السلطة إلى 
ترامب في أواخر عام 2016، قبل أن تنضم إلى اإلدارة 
ذاتها مسؤولة عن االتصال في البيت األبيض ضمن 

وكالة األمن العام.

بايدن وإيران.. مبعوث أميركي يكشف سياسة واشنطن »الجديدة«

الكرملين: قوات حفظ السلام في 
وسية إقليم كاراباخ ستكون ر

»داعش« يتبنى الهجوم المسلح في جدة

  في مقابلة مطولة مع شبكة »سكاي نيوز« البريطانية، 
كشف العالم األلماني ذو األصل التركي أوغور شاهين، كثيرا 
من األسرار التي رافقت إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا 
المستجد، الذي أعلنت عنه شركتا »فايزر« األميركية و«بيونتك« 

األلمانية مؤخرا ومنح العالم أمال في نهاية محنة الوباء.
 53( توريجي  أوزالم  وزوجته  عاما(   55( شاهين  وبات 
عاما( في بؤرة االهتمام العالمي هذا األسبوع، بعد إعالن 
الشركتين التوصل إلى لقاح فّعال بنسبة تزيد على 90 بالمئة 

في التجارب السريرية.
وقال شاهين، الشريك المؤسس لشركة »بيونتك« المتخصصة 
في  اللقاح  توزيع  يبدأ  أن  يتوقع  إنه  الحيوية  الكيمياء  في 

بريطانيا منتصف ديسمبر. 
لكنه أكد أن األمر يعتمد على التراخيص لتي تمنحها السلطات 
للقاح، لذلك فإن أقرب موعد لن يكون قبل منتصف الشهر المقبل.
وحتى مع توزيع اللقاح، فإن تغيرا جذريا لن يحدث بحسب 

العالم األلماني، الذي حذر من شتاء قاس.
وقال شاهين: »الشتاء سيكون صعبا وسيزداد سوءا قبل أن تبدأ 
األوضاع في التحسن«، وأضاف أنه »في انتظار إتمام اختبارات 

والموافقات  السالمة 
أفضل  فإن  الحكومية، 
يفعله  أن  يمكن  شيء 
المرء هو ارتداء القناع 
الطبي والمحافظة على 

التباعد االجتماعي«.
وتابع: »لدى كل شخص 
ال  واألمر  مسؤولية، 
يقتصر على الحكومات، 
واألهم هنا ارتداء القناع 
وتوخي الحذر وتجنب 
بقاء الكثير من األشخاص 
لفترة  في غرفة واحدة 

طويلة«.
وتوقع شاهين أن تعود 
الحياة إلى طبيعتها في 
المقبل  العام  منتصف 
وأوروبا  بريطانيا  في 

الواليات المتحدة.
في  شاهين  وتطرق 
تحدث  التي  المقابلة 
بداية من  اللقاح  إلى مراحل صنع  بألمانيا،  فيها من منزله 
يناير الماضي، بعدما بدأت األخبار تتوافد عن وجود فيروس 

في الصين.
وقال: »لم نكن نتوقع نحن العلماء أن يكون فعاال، إذ إن توقعاتنا 

كانت في حدود تتراوح بين 60 و80 بالمئة«.
الذي تعرض في صناعة  الوحيد«  وذكر شاهين »الضغط 
اللقاح، وقال إن »األمر لم يكن سباقا ضد بعضنا البعض، 

بل سباق مع الوقت«.
وقال إنه سيتناول اللقاح في اليوم األول الذي يسمح له بذلك.

ويملك العالم األلماني جهاز تلفزيون في منزله، ويذهب إلى 
العمل بالدراجة الهوائية رغم أن قيمة شركته السوقية وصلت 

إلى 21 مليار دوالر.
وقال إن كل ما يريده هو التركيز في عمله، معتبرا نفسه من 

الطبقة الوسطى وأكد أنه ال يرغب بأكثر من الحياة العادية.
وهاجر العالم من تركيا، موطنه األصلي، مع عائلته عندما 
كان طفال في الرابعة من عمره، وعاش ودرس في ألمانيا 
إلى أن حصل على درجة الدكتوراه في مجال األدوية بجامعة 

سارالند عام 1993.
وعندما صادف البروفيسور شاهين في يناير من هذا العام 
ورقة علمية حول تفشي فيروس كورونا بمدينة ووهان في 
الصين، شعر بالصدمة بشأن مدى تشابه عقاقير األجسام 
المضادة للسرطان مع تلك الالزمة للقاحات الفيروسية المحتملة.
وقال إنه »كان من الواضح أن احتمال تحول كورونا إلى 
جائحة كبير«، وتوقع أن يصل الوباء إلى ألمانيا، وأضاف: 
»لذلك، كان منطقيا أن نبدأ بالعمل سريعا، فال وقت لدينا 

لنضيعه«.

والتقى شاهين أوزالم توريجي أثناء العمل، وأسسا مع بعضهما 
شركة عام 2001، وتزوجا في العام التالي.

وفي عام 2008 شاركا في تأسيس شركة »بيونتك«، وباعا 
في العام ذاته شركتهما األولى بمبلغ يزيد على مليار دوالر.

وعينت الشركة على وجه السرعة 500 موظف للعمل على 
مركبات محتملة للقاح المنتظر، وفي مارس الماضي حظيت 

بدعم من »فايزر« األميركي وشركة أخرى صينية.
وبعد أقل من 9 أشهر، كان الزوجان أول شخصين يقدمان 

أمال حقيقيا للعالم بشأن نهاية الوباء.

  بقلم: علي عبيد الهاملي
)كاتب وإعالمي إماراتي(

طبيعتها إلى  الحياة  عودة  موعد  يحدد  ر«  »فايز لقاح  ع  مختر
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»فخ تركي« في مذكرة صلاحيات المجلس الرئاسي الليبي

الحريري استقبل دوريل واستعرض معه الاوضاع وملف تشكيل الحكومة

  تضمنت مذكرة صالحيات المجلس الرئاسي الليبي 
الجديد التي تم عرضعها الخميس، على الملتقى السياسي 
الليبي في تونس بندا يحصن اتفاقيات الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان مع فايز السراج، خالل المرحلة 
االنتقالية، وذلك بما يضمن التواجد العسكري التركي 

في ليبيا.
ونصت الفقرة العاشرة من المادة السادسة لمذكرة صالحيات 
المجلس الرئاسي، التي حصلت سكاي نيوز عربية على 
نسخة منها والمقدمة للملتقى السياسي الليبي في تونس 
للتوقيع عليها، أن »ال تنظر السلطة التنفيذية خالل المرحلة 
التمهيدية في اتفاقيات أو قرارات جديدة )أو سابقة( بما 
يضر باستقرار العالقات الخارجية لدولة ليبيا أو يلقي 

عليها التزامات طويلة األمد«.
وكانت اللجنة العسكرية الليبية قد اتفقت في 23 أكتوبر 
الماضي على »إخراج القوات األجنبية من ليبيا وسحب 
المرتزقة ووقف االتفاقات المبرمة بين الرئيس التركي 
أردوغان وبين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في 
المجاالت العسكرية واألمنية والبحرية وحصر وتصنيف 
المسلحة بجميع مسمياتها على  والكيانات  المجموعات 
كامل التراب الليبي وتفكيكها وذلك وفقا لمخرجات برلين 
قرار مجلس األمن رقم 2510 وإعالن القاهرة وتفاهمات 
أبو ظبي وهو ما رحب به أعضاء مجلس األمن في 26 
أكتوبر وأوصوا بااللتزام باالتفاق لحل األزمة في ليبيا«.
العسكرية  اللجنة  شرعت  الدولي،  الترحيب  ذلك  ومع 
لترتيب  ليبيا  داخل  جلساتها  عقد  في  المشتركة  الليبية 
آليات التنفيذ بالتزامن بين جلساتها وبين  انعقاد المسار 

السياسي في تونس.
ويعطل النص الجديد المعروض على الملتقى في تونس، 
اتفاق اللجنة العسكرية 5+5 بخصوص بدء مغادرة األجانب 
المجلس  وجدوى  قيمة  مع   متضاربا  يأتي  كما  لليبيا، 
إعالنهما   المزمع  الجديدة  الحكومة  أو  الليبي  الرئاسي 

نهاية االجتماعات في 16 من الشهر الجاري.
يأتي ذلك في رابع أيام الحوار السياسي الليبي المنعقد 

في تونس من 9 إلى 16 نوفمبر الجاري لالتفاق على 
اختيار مجلس رئاسي وحكومة جديدة في ليبيا.

وأشار أحد المشاركين في الملتقى لـ »سكاي نيوز عربية«، 
والذي آثر عدم ذكر اسمه، إلى أن استمرار وجود هذا 
النص يفرغ االتفاق من محتواه ويتعارض مع  6 نصوص 
رنانة  بديباجات  الذي جاء  الجديد  االتفاق  بذات  واردة 

حول السيادة الوطنية الليبية.
نيوز  »سكاي  لموقع  ليبيون  وسياسيون  نشطاء  وقال 
عربية« في وقت سابق إن غالبية المشاركين في الملتقى 
من أعضاء تنظيم اإلخوان اإلرهابي أو تنظيمات تابعة 
لتيارات إرهابية وآخرين داعمين للميليشيات المسلحة 
وأن عددهم 43 من ضمن 75 شخصية تجتمع في قمرت 

التونسية إليجاد إطار لليبيا الجديدة.
وانسحب رئيس لجنة المصالحة بالمجلس األعلى لقبائل 
ليبيا، زيدان معتوق الزادمة، معترضا على ما وصفه 

بوجود شخصيات جدلية، وأخرى إخوانية داعمة لإلرهاب، 
وغيرها مّمن كانت السبب في معاناة الليبيين طيلة األعوام 

العشرة الماضية.
وكتب الكاتب والشاعر والناشط السياسي الليبي، عمر 
التكبالي، على صفحته بموقع فيسبوك: »المشاركون في 
حوار تونس مجموعة من اإلخوان واإلرهابيين والباقي 

كومبارس«.
ورأت الحركة الوطنية الشعبية الليبية في الحوار: »بأنه 
ينبئ باستمرار األزمة، وربما تعقيدها في الفترة القادمة، 

ولن يكون بأحسن حال مما جلبه حوار الصخيرات«.
وفي السياق ذاته، انتقد المجلس األعلى لقبائل الطوارق 
ومجلس حكماء وأعيان الجفرة عدم وجود ممثلين لهم 
بالملتقى، معتبرين ما حدث إقصاًء وتهميشا لهم، ويتناقض 
مع تصريحات المبعوثة الدولية بأن االختيارات ستشمل 

كل المكونات والمناطق الليبية.

   تعهدت سوريا، الخميس، بمواصلة جهودها 
حياة  وتأمين  الخارج  من  الالجئين  عودة  لتأمين 

كريمة لهم.
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر الدولي حول عودة 
جهودها  ستواصل  »دمشق  السوريين:  الالجئين 
لتأمين عودة المهجرين من الخارج وتأمين حياة 

كريمة له«.
كما أشار البيان إلى ضرورة »المساعدة على تيسير 
المجتمع  وعلى  السوريين  لالجئين  اآلمنة  العودة 

الدولي المساهمة في هذه العملية«.
وخالل الجلسة االفتتاحية للمؤتمر يوم األربعاء، 
الحكومة  إن  األسد  بشار  السوري  الرئيس  قال 
السورية تعمل على تأمين عودة ماليين الالجئين 
الذين فروا من الحرب في بالدهم، لكن العقوبات 
يعقد  مما  الدولة،  مؤسسات  عمل  تعرقل  الغربية 

هذه الخطط.
هذا  والغربية  العربية  الدول  من  عدد  وتقاطع 
يقول منتقدون  فيما  الذي نظمته روسيا،  الحدث، 
وشددوا  الالجئين،  لعودة  بعد  يحن  لم  الوقت  إن 
على أن األولوية األولى يجب أن تكون توفير مناخ 

آمن لعودة المواطنين للبلد الذي موقته الحرب.
ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف 
العقوبات بأنها »خنق مالي« يستخدم لمنع وصول 

لمنع عودة  الخارجية ووضع عقبات  المساعدات 
النازحين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
على  السيطرة  استعادة  من  األسد  قوات  وتمكنت 
ال  أخرى  مناطق  لكن  سوريا،  من  واسعة  بقاع 
تزال خارج سيطرة الحكومة، ال سيما في الشمال 

بالقرب من الحدود مع تركيا.

وتسببت الحرب السورية المستمرة منذ تسع سنوات 
في مقتل نحو نصف مليون شخص وإصابة أكثر 
من مليون وإجبار حوالي 5.6 ماليين على الفرار 
إلى الخارج كالجئين معظمهم إلى الدول المجاورة.

ونزح داخليا 6 ماليين آخرين من سكان سوريا البالغ 
عددهم قبل الحرب 23 مليون نسمة بسبب القتال.

(514) 961-0777  (450) 972-1414 

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

سخونة األحداث 
 أوال: هل سيعود الرئيس دونالد ترامب رئيساً للواليات 
المتحدة األمريكية لفترة ثانية بعد أن قررت سلطات والية 
الرئاسة  إنتخابات  أصوات  فرز  إعادة  األمريكية  جورجيا 
بين  األصوات  فارق  أن  أتضح  أن  بعد  يدوياً  األمريكية 
بايدن وترامب يقل عن %0.5 وتأتي هذه الخطوة بعد أيام 
من إعالن فوز جو بايدن في إنتخابات الرئاسة األمريكية 
538 صوتاً من أصوات المجمع  290 من  وحصوله على 
المجمع  في  16 صوتاً  جورجيا  والية  وتمتلك  اإلنتخابي 
والمتأرجحة  الحاسمة  الواليات  أبرز  من  وتعد  اإلنتخابي 
بايدن  تقدم  النتائج  أحدث  وتظهر   . الرئاسة  إنتخابات  في 
على  الذي حصل  ترامب  منافسه  على   % 49.5 بنسبة 
 . جورجيا  والية  في  الناخبين  أصوات  من   49.2 نسبة 
ستكون  اإلنتخابات  هذه  في  تزويراً  هناك  أن  ظهر  وإذا 
التي  الديمقراطية وهي  قلعة  وصمة عار في جبين أمريكا 
تلقن العالم كل يوم دروساً في ممارسة الديمقراطية والتي 
األخرى  الدول  شئون  في  للتدخل  حجة  منها  أحياناً  تتخذ 
بايدن  بفوز  هلل  من  كل  وجه  على  قوية  وستكون صفعة 
سواء في أمريكا أو من خارج أمريكا ، أما في حالة عدم 
العالم  سيضطر  الحالة  هذه  ففي  تزوير  حالة  أي  ثبوت 
بايدن  مع  أدق  بمعني  أو  الجديد  الوضع  مع  يتعامل  أن 
وابَى  شاء  من  شاء  هذا  من  مفر  المزعومة وال  وحكومته 
من ابَى . ولكن كل ما أخشاه أن يرفض البعض أي نتيجة 
وتندلع أعمال عنف أمريكا في غني عنها وممكن أن يكون 

لها تأثير ضار على العالم كله .
جراي(  )تي  إقليم  أثيوبيا  تشهدها  تطورات خطيرة  ثانيا: 
بأعتقال  قراراً  هناك  السلطات  أصدرت  فقد  المشتعل 
هذا  كل  والتواطؤ  الخيانة  بتهمة  الجيش  في  17 ضابطاً 
 200 إلى  ألستقبال  تستعد  السودان  نجد  نفسه  الوقت  في 
تسعى  فيما  أثيوبيا  في  الصراع  من  فروا  الجئ  ألف 
أقرب  في  اإلنسانية  المساعدات  لوصول  المتحدة  األمم 
الحكومة  بين  الداخلي  األقتتال  أن  والحقيقة   . ممكن  وقت 
هناك  أن  العلم  مع  خطير  أمر  تيجراي  وإقليم  األثيوبية 
ثيوبيا  ا تدفع  لكي  لواقع  ا أرض  على  حدثت  مجازر 
هذه  أن  كما  الحرب  في  الحربية  المقاتالت  ألستخدام 
كبيرة  إقتصادية  تداعيات  لها  يكون  أن  ممكن  األحداث 
وليلة  يوم  . وهذه األحداث حدثت في  وعسكرية وسياسية 
واإلنتخابات  كورونا  بأزمة  العالم  أنشغال  أثناء  وفي 
أثيوبيا  أحمد رئيس وزراء  أبى  فرأينا  األمريكية  الرئاسية 
الخارجية  ووزير  المخابرات  ومدير  الجيش  قائد  يقيل 
القتال  يؤدي  أن  من  األن  والمخاوف   . أسباب  أبدأء  دون 
الحالي إلى حرب أهلية تتسبب ايضاً بعدم أستقرار البلدان 
في  تجرى  التي  األحداث  هذه  كل  هل  والسؤال  المجاورة 
تقطع  ان  تحاول  لدولة  الفراعنة  بلعنة  صلة  لها  أثيوبيا 

شريان الحياة عن الشعب المصري .؟!

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

     Vendredi 13 novembre 2020
الجمعة 13 نوفمبر  2020

بقلم: محمد منسي قنديل

محاصرا جدرة  بو  رشيد 
       منذ عامين تقريبا تعرض 
الكاتب الجزائري رشيد بوجدرة 
لحملة غريبة، هذا الكاتب الذي 
وله  عاما   76 العمر  من  يبلغ 
تنوعت  با،  كتا ثالثين  حوالي 
وقصص  والشعر  الرواية  بين 
األفالم، ويكتب باللغتين العربية 
لغات  ثمان  ويجيد  والفرنسية، 
كتبه  وترجمت  الالتينية،  منها 
إلى العديد من اللغات، كل هذا لم 
يحمه من حملة السخرية والكراهية 
التي يتعرض لها، والتشكيك في 
اسالمه حتى أن أحدى الجمعيات 
االسالمية قد افتت أنه ال يجوز 
دفنه  أو  أو غسله  عليه  الصالة 
صورة  لمسلمين،  ا بر  مقا في 
أخرى للمعاملة الخشنة وأسلوب 
التصيد الذي يتعرض له الكتاب 
العربي،  عالمنا  في  والمفكرين 
حافة  إلى  دائما  يدفعونهم  فهم 
االتهام، والسجون دائما مفتوحة 
البتالعهم، وهذا ماحدث إلسالم 
البحيري واحمد ناجي وغيرهم 
أن  فيه  ومما الشك  في مصر، 
بقية السجون العربية مليئة بهذا 
لتهم  طا لذين  ا السجناء  لنوع  ا
تهمة “ التفكير”، وحمدا هلل أن 
تصل  لم  بوجدرة  رشيد  حالة 
بعد لمرحلة السجن،  ولكنه في 
النقاط  ألكثر  تتعرض  مرحلة 
أنسان  أي  حياة  في  خصوصية 

وهي عالقته بربه.
مزحة،   األمر على صورة  بدا 
واحد من مقالب الكاميرا الخفية 
ر  لنها ا ة  قنا على  ع  ا تذ لتي  ا
المذيع  استضاف  الجزائرية، 
الكاتب بوجدرة، ورغم أنه يبدوا 
عجوزا ومنهكا إال أن الحديث بدأ 
من نقطة االستفزاز، سأله المذيع 
لماذا تحقق كتب أحالم مستغانمي 
رواجا اكثر من كتبه، وقبل أن 
السؤال  لهذا  إجابة  عن  يبحث 
المحرج فوجئ بأثنين من رجال 
األمن يدخالن االستديو ويوقفان 
التصوير، ويطالبان الكاتب بإبراز 
هويته، وبأصابع مرتعده يخرج 
هذا  افقده  وقد   ، بطاقته  الكاتب 
الدخول المباغت قدرته على أي 
محاولة  أو  المقاومة،  من  نوع 
االثنان  ويستمرأ  نفسه،  حماية 
والمذيع  هو  ويسلمانه  الموقف 
لقبض  با تطالب  منية  أ مذكرة 
عليه بتهمة االلحاد والتخابر مع 
الدول األوروبية، يرتبك الكاتب 
ينفي  ان  المفاجأة، ويحاول  من 
التهم، موقفه من أوروبا معروف 
وهو مضاد لها وليس جاسوسا، 
وحين يحاول الضحك مخففا من 
التوتر يأمره أحدهم في حزم آال 
يضحك، ويعود سؤاله بخشونة 
إن كان مسلما ويرد بوجدره أنه 
مسلم ونص، وإن كان ال يصلي، 
ال يبدو أن أحدا يصدقه، والدليل 
أنه لم يدخل زوجته الفرنسية إلى 
اإلسالم حتى اآلن، يطلبان منه أن 
يردد الشهادة فيرددها، يطلبان منه 
أن يعيدها  ثالث فيفعل، يطلبون 
ان يرفع يده بالدعاء،  ويكتشف 
فجأة أن الجميع  كانوا يكتمون 
جميعهم   ، بصعوبة تهم  ضحكا
المذيع  وأولهم  منه،  يسخرون 
بالهداية  له  للدعاء  يرفع  الذي 
بينما يكتم ضحكاته بصعوبة،، لم 
يحترم أحد سنه ومكانته األدبية، 
تعاملوا معه بشماته بعد أن اثاروا 
رعبه ، ولم يملك إال أن ينهض 
غاضبا ويغادر االستديو مهددا أنه 
سوف يقاضيهم جميعا، الغريب 
األذن  منه  يطلب  لم  أحدا  أن 
بإذاعة الحلقة كما هو متعارف 
عليه، ومع ذلك فقد اذيعت كاملة 

الجميع. وشاهدها 
هذه النوعية من المقالب أصبحت 
شهر  من  السادية  المعالم  أحد 
رمضان، حيث ينفس المشاهدين 
الصوم  جراء  من  أنفسهم  عن 
واستشعار  األسعار  وارتفاع 
وهم  المشاهير  بمشاهدة  الفساد 
لمقالب،  ا لهذه  ضحية  يقعون 
وسواء كانت حقيقية أو مفبركة 
تة  لشما ا عر  مشا ي  تغذ فهي 

العادي  فالمواطن  داخلهم،  في 
أنه ضحية،   العام  يشعر طوال 
لذا يسعده أن يجد وقوع ضحية 
وما  منه،  بدال  مشهورة  أخرى 
حالة  في  ساخنا  لمقلب  ا جعل 
بوجدرة أن قضية الحاده كانت 
وكان  المحك،  على  مطروحة 
خوفه حقيقيا وهو يواجه رجال 
الشرطة المزيفين، كانا تجسيدا 
وهي  مخاوف  من  ماكبته  لكل 
الذين  لجانب  السلطة  تنحاز  أن 
يناؤونه وتقرر معاقبته، فالجرائم 
الفكرية، إن كانت تعد جرائم، هي 
غامضة وغير يقينية وتستخدمها 

السلطات دائما للترهيب.
بالحزب  عضوا  كان  بوجدرة 
ويفاخر  الجزائري،  الشيوعي 
في  األوحد”  “الشيوعي  بلقب 
هذا البلد، فكان من الطبيعي ان 
بشكل  االلحاد  تهمة  به  تلتصق 
بعد  الهجوم  حدة  وزادت  آلي، 
مع  تلفزيونية  مقابلة  اجرى  أن 
في  الجزائر  في  الشروق  قناة 
برنامج المحاكمة، وسار البرنامج 
منذ البداية في مسار خاطئ، فقد 
بالقسم  يقوم  أن  بوجدرة  رفض 
المعتاد في المحاكمات وفضل ان 
يحلف بقبر امه التي لم يزره في 
المذيعة  تسأله  ان  وبدال  حياته، 
عن أدبه أو عن اراءه الثقافية او 
السياسية فوجئ أن السؤال: هل هو 
ملحد؟، وحاول ان يزوغ بالقول 
أن هذا أمر خاص به، فالدين هو 
عالقة خاصة بين االنسان وربه، 
ولكن هذا جعل الحوار يدور في 
تعبيره،  حد  على  مكهرب  جو 
والمذيعة التني تلف وتدور وتعود 
للسؤال ذاته، يتخلل ذلك انقطاع 
التقنيين  التصوير والشجار بين 
بحيث استغرق تسجيل البرنامج 
ساعة  عن  مدته  التزيد  الذي 
اربع ساعات،  إلى  امتد  واحدة 
وعندما عاد  سؤال االلحاد من 
جديد رد الكاتب غاضبا ومازحا 
وال  ملحد  أنه  نفسه  الوقت  في 
يؤمن بالقرآن، وإن كان يرى أن 
النبي محمد هو شخصية ثورية 
عظيمة، هكذا انطلق السهم، في 
لحظة من التعب والغضب صرح 
بأمر بالغ الخصوصية لغير ذي 
يدل  ولكنه  تعبير مركب  صلة، 
على واقع الحال، حاول بوجدرة 
يكن  لم  أنه  ليؤكد  األمر  تدارك 
يقصد ما قاله حرفيا، وطلب من 
المذيعة أن تحذف المقطع بأكمله 
تقوم  أن  المونتاج، ووعدته  في 
بذلك، وأنها لن تذيع الحلقة قبل 
أن تحصل على موافقته، لكنها 
وحين  به،  تتصل  ولم  تفعل  لم 
حاول االتصال بها لم ترد عليه، 
واستغل القائمون على البرنامج 
لإلعالن  لذات  با لمقطع  ا هذا 
عن هذه الحلقة، استدارت حلقة 
عنقه،  حول  الجهنمية  االلحاد 
وعبثا حاول أن يفلت منها، ادلى 
بأكثر من حديث صحفي، اعلن 
فيها أنه مسلم وإنه ينتمي ألجيال 
من المتصوفة على رأسهم ابن 
باديس، المجاهد الجزائري الكبير، 
ونفى  ان يكون قد حاول إهانة 
حضارة نشأ في ظلها وعاش بين 
أهلها، ولكن من قرأ ليس كمن 
رأى، كانت الصورة طاغية على 
الجميع، وانطبع مشهده  حواس 
الشارع  ذهن  في  الشاشة  على 
للمرة  وافق  وعندما  الغاضب، 
الثانية على أن يظهر في برامج 
في فرصة  يأمل  كان  تلفزيوني 
أخيرة  يتمكن فيها من الدفاع عن 
نفسه، ولكن هذا المقلب الجارح  

كان في انتظاره.
هذا هو نصيب الكاتب من الحرية 
في عالمنا العربي، التفتيش في 
اعماقه، والقاء شباك الدين حوله 
الصطياده، لقد تضامن كثير من 
االدباء الجزائريين والعرب مع 
رشيد بوجدرة، دافعوا عن حريته 
ورفضوا  االعتقاد،  في  وحقه 
قه  عما ا في  لتفتيش  ا لة  و محا
وارهابه، ومازال الكاتب مدان 

دائما مهما فعل ومهما اعتقد.

سوريا تتعهد بـ »حياة كريمة« للاجئين العائدين

الكويت تمنح ُمهلة 
قامة قبل فرض 

إ

لمخالفي الا
عقوبــــاـت

الأمم المتحدة: 11 ألفا نصفهم أطفال فروا من إثيوبيا للسودان
  أعلنت الكويت منح ُمهلة لمخالفي اإلقامة من 1 إلى 
عقوبات  فرض  يجري  أن  على   ،2020 ديسمبر   31
قانونية على من لم يقم بتعديل وضعه بعد المهلة المحددة.
المتحدث  الدين،  سعد  هيثم  لسان  على  اإلعالن  وجاء 
العاملة  القوى  لوزارة  اإلعالمي  والمستشار  الرسمي 
المصرية، حيث قال إن الوزير محمد سعفان تلقى تقريرا 
عبر سفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار 
الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية 

في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.
صدور  تضمن  التقرير  أن  الدين  سعد  هيثم  وأوضح 
قرارا يمنح ُمهلة لمخالفي اإلقامة من 1 إلى 31 ديسمبر 
2020، ومن لم يقم بتعديل وضعه من المخالفين ستوقع 

قانونيا. المقررة  العقوبات  عليه 
ووزير  الوزراء  رئيس  نائب  أن  إلى  التقرير  وأشار 
انتهت  لمن  يتيح  قرارا  أصدر  الصالح  أنس  الداخلية 
 2020 1 يناير  إقاماتهم أو سمات دخولهم اعتبارا من 
وما قبله، والذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامات بالبالد 
المقررة دون  الغرامة  لدفع  المغادرة مع استعدادهم  أو 
إلى  يتوجهوا  أن  لهم  يتيح  التحقيق،  إلى جهات  إحالتهم 
لتعديل أوضاعهم خالل  اإلقامة  لشؤون  العامة  اإلدارة 
الفترة من 1 إلى 31 ديسمبر المقبل ممن توافرت فيهم 

لإلقامة. المقررة  الشروط 
من  وضعه  بتعديل  يقم  لم  من  أنه  من  القرار  وحذر 
المخالفين لقانون اإلقامة خالل المهلة المذكورة ستوقع 
له  الترخيص  يتم  ولن  قانونيا  المقررة  العقوبات  عليه 
بالعودة  له  يسمح  وال  البالد  عن  إبعاده  ويتم  باإلقامة 

إليها مرة أخرى.

  أعلن ممثل لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون 
الالجئين، الخميس، أن نحو 11 ألفا عبروا من إثيوبيا 
إلى السودان فرارا من الصراع الدائر في بلدهم، 

يقدر بأن نصفهم من األطفال.
وقال أكسل بيستشوب، ممثل المفوضية للصحفيين في 
إفادة عبر اإلنترنت: »إنهم يأتون من دون متعلقات 
تذكر، وفي حين جاء معظمهم في صحة جيدة، لدينا 

معلومات عن بعض المصابين«.
وأودت الضربات الجوية والمعارك البرية في شمال 

إثيوبيا بحياة المئات، ودفعت الالجئين إلى التدفق 
عبر الحدود إلى السودان، وأشعلت النار في رماد 

االنقسامات العرقية في إثيوبيا.
وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي تحكم 
المنطقة الشمالية التي يعيش فيها أكثر من خمسة 
ماليين نسمة، حالة الطوارئ في مواجهة ما وصفته 

بأنه »غزو خارجي«.
الجبهة  أحمد  آبي  اإلثيوبي  الوزراء  رئيس  ويتهم 
بإشعال الشرارة األولى للصراع بعد مهاجمة قاعدة 
عسكرية اتحادية وتحديها لسلطته، فيما يقول التيغراي 

إنهم يتعرضون لالضطهاد في ظل حكمه المستمر 
منذ عامين.

وتقول وكاالت اإلغاثة التابعة لألمم المتحدة إن الوضع 
في تيغراي يزداد سوءا. وحتى قبل اشتعال القتال مطلع 
نوفمبر الجاري، كان هناك 600 ألف شخص يعتمدون 

على المساعدات الغذائية.
وقال مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية إن 
وكاالت اإلغاثة لم تعد قادرة على إعادة ملء مخازنها 
بالموارد الغذائية والصحية وإمدادات الطوارئ األخرى 

بسبب عدم القدرة على الوصول إلى المنطقة.

  استقبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد 
الرئيس  مستشار  الوسط«  »بيت  في  الحريري 
الفرنسي لشؤون الشرق األدنى باتريك دوريل، 
غريو،  آن  لبنان  في  الفرنسية  السفيرة  ترافقه 
بحضور الوزير السابق الدكتور غطاس خوري 

والمستشار الدكتور باسم الشاب.
وجرى خالل اللقاء استعراض مجمل األوضاع 
وملف  الفرنسية  المبادرة  وموضوع  لبنان  في 

تشكيل الحكومة الجديدة.

أخبــار

الرساـلة في  ناتكم  علا

إ

لا



الرئيس السيسي: تحية تقدير واحترام من الشعب 
المصري للشعب اليوناني

ميليشيا  تعنت  خطورة  من  ُيحذر  العربي  البرلمان 
النفطي “صافر”  خزان  صيانة  ومنعها  الحوثي 

ويجرف  اعتقالات  حملة  يشن  سرائيلي 

إ

الا الاحتلال 
بنابلس أراضي 

الشرطة الهولندية تحتجز شخصا على خلفية إطلاق النار 
على السفارة السعودية

 القاهرة/ فرج جريس:   التقى السيد الرئيس عبد الفتاح 
أثينا مع السيد كونستانتينوس  السيسي صباح الخميس في 

اليوناني. والبيئة  الطاقة  وزير  هاتزيداكيس، 
بأن  الجمهورية  رئاسة  باسم  الرسمي  المتحدث  وصرح 
اللقاء تناول بحث دعم التعاون المشترك بين الجانبين في 
مجال الطاقة، خاصًة في ضوء الجهود المصرية لتعزيز 
الوطني  أو  اإلقليمي  المستوي  على  سواء  الطاقة  قطاع 

داخل مصر.
لتعزيز  توليها مصر  التي  األهمية  الرئيس  السيد  أكد  وقد 
التقليدية  الطاقة  مجاالت  في  اليونان  مع  التعاون  عالقات 
والجديدة والمتجددة، خاصة بعد تأسيس منتدى غاز شرق 
المتوسط بالتوقيع علي ميثاقه من قبل دوله االعضاء، والذي 
الي  باالضافة  إقليمياً هاماً في هذا االطار،  سيمثل محفاًل 
الحدود  لترسيم  مؤخراً  ابرامها  تم  التي  الثنائية  االتفاقية 
البحرية بين مصر واليونان والتي ستتيح تعظيم االستفادة 
الهيدروكربونية  والثروات  الطبيعي  الغاز  مخزون  من 

المتوسط. بالبحر  الطرفين  لكل  االقتصادية  بالمناطق 
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء عكس االرادة المشتركة 
بين البلدين لتفعيل جهودهما للتعاون في مجال الطاقة الي 

نتائج واقعية من اجل صالح البلدين والشعبين الصديقين.
مع  أثينا  في  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  السيد  التقى  كما 
السابق  اليونان  وزراء  رئيس  تسيبراس،  أليكسيس  السيد 

اليوناني. لحزب سيريزا  الحالي  والرئيس 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان السيد 
بعالقاتها مع  اعتزاز مصر، حكومًة وشعباً،  اكد  الرئيس 
اليونان معبراً سيادته عن تقديره لمستوى تطور عالقات 
التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجاالت خالل فترة 
اليونان،  وزراء  رئيس  منصب  “تسيبراس”  السيد  تولي 
لتنسيق  البلدين  بين  التشاور  مواصلة  الي  سيادته  متطلعاً 

اإلقليمية. التطورات  إزاء مجمل  المواقف 
من جانبه، أعرب السيد “تسيبراس” عن ترحيب اليونان 
المجاالت  العالقات مع مصر في كافة  بتنمية  واعتزازها 
في  مصر  به  تقوم  الذي  المحوري  الدور  ظل  في  وذلك 
دعامة  من  تمثله  وما  المتوسط،  وشرق  األوسط  الشرق 

المنطقة. واستقرار  ألمن 
حول  والرؤي  النظر  وجهات  تبادل  اللقاء  خالل  تم  وقد 
خاصة  المنطقة،  في  والقضايا  السياسية  المواقف  مجمل 

الليبية وتطورات االوضاع في شرق المتوسط. االزمة 

 القاهرة/ فرج جريس: أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي 
من  ومحبة  واحترام  تقدير  يحمل رسالة  أنه  الخميس  يوم 

الشعب المصري إلى الشعب اليوناني.
البرلمان  الرئيس  مع  اللقاء  ـ خالل  السيسي  الرئيس  وقال 
البرلمان  لرئيس  يتوجه  إنه  أثيناـ  العاصمة  في  اليوناني 
تقدير واحترام واعتزاز كبير ومحبة من  اليوناني برسالة 

الشعب المصري إلى ممثلي الشعب اليوناني.
وأعرب الرئيس السيسي عن خالص التعازي لرئيس البرلمان 
اليوناني في ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة بحر إيجه، 

متمنيا في الوقت نفسه الشفاء العاجل
وشدد الرئيس السيسي على عمق العالقات اليونانيةـ  المصرية 
وذلك من خالل إجراءات عملية حقيقة بين البلدين، مشيرا 
إلى عملية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، وذلك 

وفقا للقانون واألعراف الدولية.

وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي -خالل اللقاء مع رئيس 
التي  الزيارة  هامش  على  الخميس  يوم  اليوناني  البرلمان 
وتقديره  العميق  شكره  عن  أثيناـ  العاصمة  إلى  بها  يقوم 
الدول  إلى  مصر  إيصاله صوت  على  اليوناني  للبرلمان 

وكافة البرلمانات االوروبية. 
لزيارة  اليوناني  البرلمان  رئيس  السيسي،  الرئيس  ودعا 
متبادلة  زيارات  إلى  البرلمان  رئيس  “أدعو  قائال:  مصر 
بين البرلمان المصري واليوناني”، كما أعرب عن شكره 
العميق على حفاوة االستقبال والضيافة الذي يعكس -رغم 
والمحبة  واالحترام  المودة  وآثاره- حجم  )كورونا(  وباء 

بين البلدين.
البرلمان  لرئيس  السيسي  الرئيس  قال  الكلمة،  ختام  وفي 
لقوية  ا الصديقة  مصر  ئما  دا ستجدون  “إنكم  ليوناني  ا

لكم”.  الداعمة 

 القاهرة/ فرج جريس:  قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن ما 
يجمع بين مصر واليونان من قواسم مشتركة ومصالح متبادلة 
وروابط ثقافية وثيقة يجعل من البلدين الصديقين جسًرا مهما 
للتالقي والحوار والتعاون بين العالمين العربي واإلسالمي من 
ناحية والقارة األوروبية من ناحية أخرى ويضع على كاهلنا 
مسئولية مشتركة لنشر قيم السالم والتسامح ونبذ العنف واالحترام 
المتبادل بين شعوب وثقافات جنوب وشمال البحر المتوسط.

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي خالل مأدبة العشاء الرسمية 
مساء  ساكيلالروبولو،  كاترينا  اليونان  رئيسة  أقامتها  التي 

األربعاء تكريًما لسيادته، والتي جاء نصها :-
كاترينا  السيدة  الرئيسة  ..السيدة  الرحيم  الرحمن  هللا  بسم 
لفخامتكم  اليونانية،أتوجه  الجمهورية  ساكيلالروبولو رئيسة 
بالشكر والعرفان على كرم الضيافة وحفاوة االستقبال خالل 
زيارتي لبلدكم الصديق الذي يحظى بمكانة خاصة في نفسي، 
ولدى الشعب المصري بأسره، حيث نتشارك مًعا إرًثا حضارًيا 
يضرب بجذوره في أعماق التاريخ، فمصر واليونان من أقدم 
الحضارات وأكثرها عراقة وأصالة، وكان لهما دور بارز 
وتأثير ال يمكن إنكاره على تقدم مسيرة الحضارة اإلنسانية 

في مختلف مجاالت العلوم والفنون واألدب.
إن ما يجمع بين مصر واليونان من قواسم مشتركة ومصالح 
الصديقين  البلدين  من  يجعل  وثيقة  ثقافية  وروابط  متبادلة 
جسًرا مهما للتالقي والحوار والتعاون بين العالمين العربي 
واإلسالمي من ناحية والقارة األوروبية من ناحية أخرى ويضع 
على كاهلنا مسئولية مشتركة لنشر قيم السالم والتسامح ونبذ 
العنف واالحترام المتبادل بين شعوب وثقافات جنوب وشمال 

البحر المتوسط.
السيدة الرئيسة..ولقد جاءت زيارتي إلى بلدكم العزيز في وقت 

الثنائية  عالقاتنا  فيه  تشهد 
طفرة مشهودة في كافة أوجه 
تتسم  ما  يؤكد  بما  التعاون 
به تلك العالقات من طبيعة 
استراتيجية تستهدف تحقيق 
كما  البلدين  شعبي  تطلعات 
مثلت فرصة مهمة الستمرار 
الرؤى مع  وتبادل  التشاور 
فخامتكم ودولة رئيس الوزراء 
ليس فقط حول سبل االرتقاء 
بالتعاون فيما بين بلدينا على 
كافة األصعدة وإنما لتنسيق 
المواقف حول القضايا اإلقليمية 
على  المباشر  التأثير  ذات 

أمننا القومي.
وجهات  في  التوافق  ولعل 
النظر الذي ساد في محادثاتنا 
يعكس اقتناًعا راسًخا بضرورة 
مواصلة التضامن لتحقيق أهدافنا 
المشتركة، وتزداد أهمية لقائنا 
تشهده  ما  إلى  بالنظر  اليوم 
من  المتوسط  شرق  منطقة 
ممارسات استفزازية ومحاولة 

زعزعة االستقرار اإلقليمي بالمخالفة لقواعد القانـون الدولي 
ومبـادئ حسـن الجـوار، باإلضافة إلى حالة التوتر واالحتقان 
الراهنة بين العالمين اإلسالمي واألوروبي جراء الرسوم السيئة 
للرموز والمعتقدات الدينية المقدسة، وما تالها من جرائم إرهابية 

األمر الذي يؤكد المسئولية الملقاة على عاتق مصر واليونان 
األمن  للحفاظ على  اإليجابي  النموذج  تقديم  في  لالستمرار 
واالستقرار بالمنطقة والعمل على تصحيح األفكار المغلوطة 
وإعمال صوت العقل والحكمة إلرساء اإلخاء والمساواة وقبول 

اآلخر ورفض العنصرية والتطرف والكراهية.

لزيارة مصر  الدعوة  لفخامتكم  أوجه  أن  لي  يطيب  وختاًما 
تعميق  أجل  من  جهودنا  لمواصلة  القريب  المستقبل  في 
التوفيق  كل  لكم  متمنيا  بلدينا  بين  والتنسيق  التعاون  أوجه 
والسداد ولشعب اليونان الصديق مزيًدا من الرفعة والرخاء 

واالزدهار. وشكًرا.

البرلمان  رئيس  حذر    
العسومي،  عادل  العربي 
من خطور استمرار تعنت 
االنقالبية  الحوثي  ميليشيا 
لفريق األمم  السماح  وعدم 
المتحدة لصيانة خزان “صافر 
” النفطي ُقبالة ميناء “رأس 
الُحديدة  مدينة  في  عيسى” 
على البحر األحمر، والذي 
لم يخضع للصيانة منذ خمس 

سنوات.
في   ، ” مي لعسو ا “ نبه  و
إلى  الخميس  بيان صحفي 
يواجه  أن خزان “صافر” 

خطر تسريب مليون ومائة ألف برميل من النفط الخام األمر 
الذي سيؤدي إلى غرق أو انفجار الخزان بعد حدوث تسرب 
للمياه داخل الخزان ما يُنذر بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية 
تتخطى آثارها اليمن ويُشكل تهديداً خطيراً لألمن والسالمة 

البيئية في الدول الُمطلة على البحر األحمر.
وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة التحرك الدولي 
الفوري والعاجل لتمكين فريق األمم المتحدة الفني من القيام 

بعملية صيانة الخزان أو تفريغه األمر الذي أصبح ال يتحمل 
التأجيل لتفادي هذه الكارثة اإلنسانية الكبرى.

الدولي  والمجتمع  الدولي  األمن  مجلس  العسومي  وطالب 
بتحمل مسؤولياتهم األمنية واإلنسانية واألخالقية والعمل الجاد 
إلنقاذ الموقف المتأزم الذي ينذر بكارثة، واتخاذ إجراءات 
سريعة وعاجلة إللزام ميليشيا الحوثي االنقالبية بالسماح فوراً 
بوصول الفريق الفني األممي إلجراء عملية التقييم والصيانة 

للخزان قبل وقوع الكارثة.

  اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الخميس 7 فلسطينيين 
من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية )وفا( أن االحتالل اإلسرائيلي 
اعتقل فلسطينيين اثنين من مخيم قلنديا، بعد أن داهم منزلهما، 

كما اعتقل فلسطينيا من بلدة يطا بالخليل.
وأضافت أن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت فلسطينيا من 

بلدة كوبر برام هللا، وأخر من مخيم نور شمس بطولكرم.
وفي بيت لحم، اعتقل االحتالل اإلسرائيلي أسيرين محررين 
من شارع الصف، ومن حارة الفواغرة وسط مدينة بيت لحم.

وفي شمال الخليل , اعتدى جنود االحتالل اإلسرائيلي، الخميس 
بالضرب على مسن فلسطيني، أثناء قطفه ثمار الزيتون في 

بلدة بيت أمر .
وأفادت وكالة األنباء الفلسطينية 
)وفا( بأن جنود االحتالل اعتدوا 
بالضرب على المسن محمد عبد 
الحميد الصليبي )77 عاما(، 
ثمار  قطف  في  عمله  أثناء 
الزيتون في أرضه القريبة من 
مستوطنة “بيت عين” المقامة 
على أراضي المواطنين جنوب 

غرب البلدة.
وأشارت إلى أن جنود االحتالل 
حاولوا منع المسن من العمل 
أن رفض  وبعد  أرضه،  في 
االنصياع لهم وأكمل قطف ثمار 

زيتونه، انهال عليه جنود االحتالل بالضرب المبرح بأعقاب 
البنادق، وأجبروه على مغادرة المكان تحت تهديد السالح.

وفي السياق.. جرفت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أراضي 
شرق قرية يانون جنوب شرق نابلس.

وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة غسان دغلس 
– لـ “وفا” – “إن أعمال التجريف التي يقوم بها المستوطنون 
وجنود االحتالل، تهدف إلى توسعة المستوطنات المحيطة 

بقرية يانون”.
البؤرة  محيط  في  تتركز  التجريف  عمليات  أن  وأوضح 
االستيطانية التي تحمل رقم 777 المقامة على جبل عبد هللا 

شرق يانون.

  أعلنت السلطات الهولندية الخميس أن الشرطة احتجزت 
رجال على خلفية حادث إطالق النار على سفارة السعودية 

في الهاي.
وقالت الشرطة، في بيان، إنها “اعتقلت رجال في 40 عاما 
من مدينة زوترميير… لالشتباه بتورطه في حادث إطالق 

النار على سفارة السعودية”.
وأوضحت أن عملية االعتقال نفذت قرب بيت الرجل في 
زوترميير، مضيفة أنها صادرت على سيارة له في إطار 

إجراء التحقيق، وذكرت أنها ستستجوب المشتبه فيه.
وسبق أن أكدت الشرطة أن مقر سفارة السعودية في الهاي، 

الواقع بميدان كونينغينيغراختي، تعرض في حوالي الساعة 06:00 
إلطالق نار دون سقوط أي إصابات جراء الحادث.

كما أكدت السفارة السعودية في تعرضها لحادث إطالق النار الذي 
لم يؤد إلى وقوع إصابات، داعية مواطني المملكة المتواجدين في 

هولندا إلى رفع مستوى الحيطة والحذر.

     Vendredi 13 novembre 2020
الجمعة 13 نوفمبر 2020

بقلم: تيماء الجيوش

الديمقراطية شرط أساسي 
العنف  العالمي لمناهضة  اليوم  قليلة تفصلنا عن  أياٌم       
المجتمعات اإلنسانية  يترافق مع عدم مقدرة  الذي  المرأة  ضد 
نهائياً على اختالف  إيقافه  أو  الحد منه  الدولية من  و منظماتها 
أنواعه من سياسي الى ثقافي، اقتصادي ، اجتماعي ، قانوني، 
جسدي و امتداٍد جغرافي ال يقتصر على مجتمٍع بعينه أو ثقافٍة 
بعينها. ولم ينجو من آفته بلداٍن ديمقراطية تجاوزت فيها المرأة 
بثباٍت  تقدمها  السياسية و االجتماعية و برز  القيود  الكثير من 
 ، السياسة االوروبية  السياسي. سيدة  القرار  نحو معاقل صنع 
المستشارة ميركل في الماني  Angela Merkel نجاح جوسيندا 
الى  في نيوزيلندا في االنتخابات، كاملة هاريس ووصولها 
    .Kamala Harris منصب نائب الرئيس في الواليات المتحدة
والنساء العربيات في بعٍض من الدول العربية. و في كندا حيث 
السيدة  أولهن  النساء مناصب سياسية هامة و  العديد من  تتولى 
كريستيا فريدالند وتوليها لمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء 

 .Chrystia Freeland
الفارق في نسبة العنف ضد المرأة و انخفاض ما تحتله جغرافياً 
في البلدان المتقدمة  يعود و بشكٍل اساسي الى أنها تعتمد النظام 
القانون  الديمقراطي من حيث احترام حقوق اإلنسان و سيادة 
ففيها يفتح الباب على مصراعيه أمام المرأة ألن تتجاوز للسقف 
التشريعي و محدداته و هذا حقيقًة راسخة نجحت  السياسي و 
النظم الديمقراطية في تأكيدها و جعلها تقاليد سياسية ثابتة لديها 
حيث تقوم الديمقراطية أساساً على احترام مبدأ المساواة و هو في 
جوهره ينادي بأن ال تمييز بين االفراد اللذين هم من لهم حصراً 
حق تقرير مصيرهم على تنوع مشاربهم و اختالفاتهم الثقافية، 
االثنية، السياسية ، الجندرية، الدينية و المجتمعية. و هم من لهم 
يتأتى عبر خلق رأي عام. والعالقة  انفسهم و هذا  الحق بحكم 
الديمقراطية كلما  التبادلية هنا عالقة جوهرية، فكلما تعززت 
إزداد اضطراداً احترام مبدأ المساواة، وكلما تعزز مبدأ المساواة 
ازدادت جذور الديمقراطية رسوخاً في المجتمع و بات يبتعد عن 

ضفة العنف و الموجه ضد المرأة. 
و المساواة هنا تحت سقٍف ديمقراطي لها أبعاد متعددة فهناك البعد 
السياسي حيث لالفراد الحق في الترشيح و اإلنتخاب و السلطة 
السياسية ال تستمد شرعيتها بالُمطلق إال من خالل إرادة و رضا 
مواطنيها  . و هناك البعد القانوني أي أن الحماية القانونية هي 
حٌق ال تمييز فيه قائم على عرٍق أو جنٍس أو دين، ليس هناك من 
مواطن درجة اولى و مواطن درجة ثانية، المرأة ليست مواطنة 
للمساواة هو أخالقي ،  الثالث  البعد  أدنى درجة من غيرها. و 
السياسي و  الهرم  للمواطنين  يبديها  فاألحترام هنا هو مسؤولية 
إلى  الحكومات  القانوني على تنوع درجاته  من  التشريعي و 
ُيقال أن  .  والحق  القانونية  التشريعية والمؤسسات  المؤسسات 
تعتمد على مؤسساتها في  الديمقراطية  النظم  الدول ذات  معظم 
بناء مفهوم مختلف لدور المرأة و مشاركتهن السياسية و القانونية 
النتيجة بشكٍل مباشر و غير  التي تؤثر من حيث  المباشرة و 
مباشر أيضاً على ممارسة المرأة لحقوقها و ماهية هذه الحقوق ، 

والتحليل العملي للنظرية و التطبيق في هذا الخصوص. 
ال يختلف أثنان على أن تطور مفهوم دور المرأة  قد أثمر في 
إثراء حقوقها، فها هو حق المرأة في التصويت و الذي يُعدُّ بحق 
النسوية قد  الحركة  انتزعتها  التي  الحقوق االصيلة  أبرز  من 
للدفاع عن حقوق  منذ ماءة عاٍم خلت من حركة  تحول تدريجاً 
المرأة وتعزيزها في منحها القدرة على التصويت في االنتخابات 
الى  التشريعية و غيرها  ،  المجالس  و اختيار من يمثلها في 
دخول المرأة ذاتها المعترك السياسي و تمثيل المرأة للناخبين في 
الدوائر االنتخابية المختلفة. وهو حق تم رفضه سابًقا قبل عقود 
خلت بل و حورب دون هوادة من قبل أطراٍف محافظة كان من 
الهام لديها الحفاظ على تقليٍد و موروٍث مجتمعي بالغ ما بلغت 
ردائته و خروجه عن دائرة حركة التاريخ و المنطق على حساب 

و التضحية بحقوق االنسان .
التي  الدول  أن  المرأة هو  تطور مفهوم دور   و ما عزز أيضاً 
عنيت بالدرجة االولى بإلتزامات و مصداقية نظامها الديمقراطي 
و مؤسساتها  هو أعتمادها بالدرجة األساسية على احترام مبدأ 
العقبات و كل ما ال  آنفاً وعلى تحدي كافة  المساواة كما ذكرنا 
يتسق معه بما فيه مساندي الموروث التقليدي االجتماعي الذي لم 
يقدم سوى الخذالن تلو االخر للمرأة و حقوقها. . كانت المعادلة 
انتهاكاٍت  لديها بسيطة فمنطقيًا ال يستقيم مجتمٍع ما في ظل 
المرأة و  انتهاكات حقوق  منتظمة و ُيغض الطرف عنها ، و 

العنف ضدها ال تخرج عن قوس هذه المعادلة . 
الديمقراطية في سعيها  الدول  لهذه  ُيشهد  كان أيضًا و اليزال 
لبناء مجتمٍع أكثر حضارة و إنسانية و حاضن ألفراده  الحثيث 
القانون  تبني مطلق ل   المتنوعة  كافة على اختالف  اطيافه 

الدولي كمصدٍر تشريعي لقوانينها المحلية بل و دساتيرها. 
و كل ما تشمله طيات القانون الدولي من: 

المتعددة األطراف، اإلعالنات  ،  والقرارات  *المعاهدات 
المتحدة و  تم اعتمادها من قبل االمم  التي  الدولية  والتوصيات 

المنظمات الدولية على حٍد سواء 
المتحدة بأجهزتها  تتخذها االمم  التي  *القرارات و اإلجراءات 
المختلفة وهيئاتها المتعددة من قرارات مجلس االمن الى قرارات 

الجمعية العامة و قرارات لجنة حقوق االنسان...الخ
الحديث يطول و يستلزم مساحاٍت واسعة من البحث و التحليل 
لمناهضة  العالمي  اليوم  لكنه  نقاٍط مفصلية عدة  الوقوف عند  و 
العنف ضد المرأة و لنا جميعاً مجتمعات و نساء و  من نعمل في 
سبيل العدالة و المساواة و حقوق اإلنسان أن نفخر بهذا اليوم و 
نعي جميعاً أن  الكم النوعي من التغييرات القانونية و الوصول 
ثقافًيا ، ال  السياسي هو أمر حيوي ، ولكن  القرار  الى مراكز 
يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه للنساء من أجل: رؤية توازن 
حقيقي بين الجنسين ، الثقة في السعي لتحقيق المساواة اقتصادياً 
و مجتمعياً ومن أجل المزيد من المشاركة السياسية التي يجب أن 
تُمنح للمرأة وأن تعتمدها الدول و حكوماتها و مجتمعاتها و هذا 

لن يحدث إال في ظل نظام ديمقراطي . 
السياسي ، و أماًل بأن  التمثيل  للنساء بوصولهن لهرم  هنيئًا 
 . المجتمعات االنسانية  حضورهن سيزيد من حضارة و رقي 
الديمقراطية شرط أساسي تمنحنا جميعاً صوتاً واحداً يقول »ال 
العشرين من نوفمبر/  الخامس و  بانتظار  المرأة«.  للعنف ضد 

تشرين الثاني. 
اسبوع سعيد لكم جميعاً.

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

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

Tel.: 514 332-6333: للحجز واالستعالم 

أخبــار

الرئيس السيسي يلتقي وزير الطاقة اليونانى في 
أثينا و رئيس حزب “سيريزا”

وبية سلامي والقارة الأور

إ

السيسي: مصر واليونان جسر للتلاقي بين العالمين العربي والا
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بقلم : على أبودشيش 
المصرية اآلثار  خبير 

ود القر وادي 

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

الفيلسوف أقوال  من 
الهادي السيد 

فارغة! هتافات 

تشتكي  ال 
.. الغزير  المطر  من 

بقلم: عادل عطية

شعر: نسرين حبيب

- يضحكون عليك بقدر ما يتسع خيالك . 
- تكفي ثرثرة البشر لكي أفهم لماذا حجب هللا الكالم عن القطط والكالب . 

- وطن بال حرية .. قيد بال قدسية . 
- الفارق بين لسان يردد كلمات السفلة ولسان يردد كلمات القديسين هو أحيانا فارق في 

العملة . 
- الحياة مخلوقة عديمة األخالق ال تترك أية نقطة ضعف لدينا إال وضغطت عليها بعنف. 
- الزاهد في الحياة يعيش فيها غنيا وهو فقير ويعيش فيها فقيرا وهو غني ، إنه في الحالتين 

غني .

بجبل  مغلًقا  وادًيا  القرود  وادى  يعد   
القرنة غربي مدينة االقصر ، ويشبه وادى 
الملوك في تضاريسه، وجغرافيته، وتحيط 
والشرق  الجنوب  من  جبلية  سالسل  به 
والغرب، ويطلق عليه “وادى القرود”، أو 

“الوادى الغربي”.
من  العديد  على  الغربي  البر  ويحتوى  
والتي  القديمة،  الفرعونية  والمقابر  اآلثار 
الثامنة عشرة  إلى األسرة  يرجع معظمها 
كان  الحديثة، حيث  الفرعونية  الدولة  من 
يمثل الوادي الغربي لمدينة طيبة  االقصر 
أن  آنذاك، موضحا  الدولة  حاليا، عاصمة 
الشرقي،  الوادي  إلى  ينقسم  الغربي  البر 
“وادى  بـ  والمسمى  الغربي،  والوادي 

القرود”.
البعثة  يد  فتره علي  ، منذ  الحفائر  وبدأت 
األثرية المصرية برئاسة الدكتور الدكتور 
من  عدد  إلى  باإلضافة  حواس،  زاهي 
األثريين العاملين بوزارة اآلثار، موضًحا 
أن أعمال الحفائر في منطقة وادى القرود 
الرئيسي  هدفها   ، باألقصر  الغربي  بالبر 
البحث عن إحدى المقابر التي تعود لعصر 
أسفرت  والتي  عشرة  الثامنة  األسرة 

األثاث  لتصنيع  30 ورشة  اكتشاف  عن 
الكثير عن حياة  الجنائزي، حيث تضيف 

بناة مقابر وادي الملوك.
بعد  الغربي،  الوادي  يطلق على  واالسم 
تم  حيث  “آى”،  الملك  مقبرة  اكتشاف 
اكتشفاها على يد “جيوفانى بلزونى” عام 
باب  قام بحفر اسمه على  1817، والذي 
المقبرة وتاريخ اكتشافها كنوع من الفخر بما 
اكتشفه، وعندما دخل المقبرة ودخل غرفة 
اسم  المقبرة  أحد عماله على  أطلق  الدفن 
الرسومات  القرود”، وذلك بسبب  “مقبرة 
المنقوشة على الحوائط والتي بها اثنا عشر 

قردا مرتبة في 3 صفوف.
الملوك”  بالذكر أن منطقة “وادى  وجدير 
الملوك  مقابر  من  العديد  على  تحتوي 
والنبالء في ذلك الوقت، إال أن أغلبها يتركز 
في الوادي الشرقي، بينما يحتوى “الوادي 
أربع  القرود” على  “وادى  أو  الغربي” 
مقابر فقط، أشهرها لـ “أمنحتب الثالث” أحد 
الثامنة عشرة ومقبرة “خپر  ملوك األسرة 
خپرو رع “، “آى” الملك رقم 13 لألسرة 
الثامنة عشرة أيًضا، وهى المقبرة الوحيدة 

المتاحة للزوار بالوادي كله.
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    الولد الفاسد؛ يجر ألهله اللعنة!
الكفر،  إلى  الكثيرين  يقود  المزّيف؛  والمؤمن 

واإللحاد، والتمرد على هللا!
تتصاعد  لماذا  ألدركنا:  جيداً؛  ذلك  في  تأملنا  لو 
انتشار  مع  بدأت  والتي  لإلسالم،  المسيئة  الرسوم 
التي يرتكبها مسلمون،  العنف والهجمات اإلرهابية 
التجارة  برجي  تفجير  الخصوص،  وجه  وعلى 

العالميين في نيويورك عام 2001!
لقد تعودنا أن يتبرأ األب من ابنه السيء، وأن تتبرأ 

الجماعة من أفرادها الجانحين!
ثم نتجاهل ثمار أفعالهم، ونغضب، وننتفض، ونهتف 
في الشوارع ضد ردة فعل اآلخر، ومطالبين بالنقمة 

حتى الدم!
بل، وننسى في ثورتنا الجامحة، أننا نشارك، جميعاً، 

في اإلساءة إلى معتقداتنا، ومقدساتنا..
باسمه،  اآلخرين  ُنكفر  عندما  هللا،  إلى  نسيء 

ونغتصبهم باسمه، ونقتلهم باسمه!
بقبط  “اوصيكم  قال:  الذي  الرسول،  إلى  ونسيء 
بوصيته  يضربون  بالبعض  فإذا  خيراً”،  مصر 

عرض الحائط!
يقول: “وال تجادلوا أهل  الذي  القرآن،  إلى  ونسيء 
يدخل  فإذا بشخص  أحسن”،  بالتي هي  إال  الكتاب 
كنيسة نوتردام في نيس الفرنسية، ويقطع رأس امرأة 
مصلية، ويجز رقبة رجل في رحاب هللا، ويطعن 

آخرين، مردداً: “هللا أكبر”!
والسؤال هنا: ما ذنب هؤالء المسيحيين، خصوصاً، 
إيبدو”، صحيفة  “شارلي  أن صحيفة  عرفنا  إذا 
يسارية ملحدة، تتهكم، وتسخر، وترسم صوراً، ضد 
كل األديان، وال تستهدف المسلمين فقط ـ كما يظن 

البعض ـ؟!
فقد سخروا من هللا نفسه، وصوره بصورة شخص 
وكتبت  نارية،  بندقية  على ظهره  يحمل  غاضب، 

فوقه: “القاتل الزال يركض”!

حاماًل  إياه  راسمين  النبي،  موسى  من  وسخروا 
لوحي الشريعة ـ التي كانت متضمنة الوصايا العشر 
اللوح “وصايا  على  كتبوا  انهم  غير  ـ،  المعروفة 
إيبدو العشرة”، وبجانب كل وصية عبارة مقذعة، ال 

أستطيع، وال يليق بي أن أعيد ذكرها!
المسيح  لوالدة  الحقيقية  “القصة  عنوان:  وتحت 
فتحت  وقد  المسيح،  أم  العذراء  الصغير”، رسموا 
منها طفل  ـ وكأنها تضع مولوداًـ، واخرج  رجليها 
بأشعة صفراء، في سخرية وتهكم ال  صغير محاط 

حدود له!
عنوان  تحت  رسموه  فقد  المسيح،  السيد  عن  أما 
العشاء  قصة  إلى  إشارة  في  ـ  الحمقى”  “عشاء 
األخير للمسيح وتالميذهـ  وهو يمد يديه، وتعلو وجهه 

ابتسامة عريضة، ويقول: “إلى الطاولة”!
كما رسموه معلقاً على الصليب، يمد لسانه، وحوله 
“انزلوني من  لهم:  يقول  الدين، وهو  بعض رجال 

هنا.. أريد أن أصّوت في االنتخابات”!
وقد يتساءل البعض، عن صمت اليهود والمسيحيون 
وأليست  ايمان،  أليس عندهم  التطاوالت:  إزاء هذه 

لديهم نخوة؟!
   بالتأكيد لديهم االيمان والنخوة، ولكن.. لديهم أيضاً 
الثقة في إلههم، وفي ايمانهم، وفي قوته. وان الرسوم 
المسيئة ـ مهما كانت وضاعتها ـ ال يمكن ان تنال من 

عظمة الخالق، وإيمان المخلوق!
الدين، ولكنها  باسم  قد تكون  الغاضبة،  الهتافات  ان 
ليست في الحقيقة من أجله.. هي فرصة، للتسويات 
السياسية، وبدياًل عن الصرخات الحقيقية التي تعتمل 

داخل االنسان، وال يستطيع البوح بها! 
الموتورين:  مرة هتف هؤالء  كم  لي،  فقولوا  وإال 
أو  كرامة،  يا  أو  يا حرّية،  نفديِك  والدم  “بالروح 
أخالق...”، وهي من مطالب هللا،  يا  أو  يا عدالة، 

ورسله العظام، لهم؟!...

 Yes“ فعاليات المتدربات في      شارك عدد من 
وقمن  الجيزة  أهرامات  أمام  من   ،”Yoga Day

بممارسة اليوجا، بهدف مكافحة العنف ضد المرأة.
األساسية  الرياضات  إحدى  اليوجا،  رياضة  وباتت 
في الدول، بل وأكثر الفلسفات انتشاًرا، بعد أن غزت 
مع  بشكل الفت، خاصة  البلدان  إلى  وتسلّلت  العالم 
فأصبح  المعاصرة،  الحياة  في  التوتر  درجة  ازدياد 
الجسدي  لالسترخاء  يسعى  شخص  كل  يمارسها 
من  دولة  تخلو  تكاد  ال  إنه  حتى  الذهني،  والصفاء 

مراكز للتدريب عليها وممارستها.
للمرأة في  القومي  المجلس  وبدورها، أعربت رئيسة 
مصر الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وسعادتها بما 
جاء في التقرير الصادر عن هيئة األمم المتحدة للمرأة 

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن اإلجراءات التي 
اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خالل جائحة 
 21 اتخذت  أن مصر  أوضح  الذي   ،”19 “كوفيد- 
لمعايير رصد هيئة األمم  المرأة وفقاً  لمساندة  إجراًء 
المتحدة، وهو أعلى عدد من التدابير التي اتُِخَذت في 

الشرق األوسط منذ بدء األزمة.
وأوضحت مايا مرسي أن تقرير األمم المتحدة أكد أن 
مصر األولى في منطقة الشرق األوسط وغرب آسيا 
فيما يتعلق بالجهود واإلجراءات التي اتخذتها لمساندة 
المرأة خالل جائحة “كوفيد- 19”، كما تضمن التقرير 
دولتين هما مصر  تفاصيل  الضوء على  يلقي  ملحقا 

وجورجيا.

الواليات  لجيش  الوطنى  المتحف  افتتاح  تم      
المتحدة الذى تبلغ تكلفته 400 مليون دوالر أبوابه 
يوم األربعاء  القدامى  المحاربين  يوم  للجمهور فى 

الماضي.
“المتحف  المتحف  مديرة  كول،  تامى  وقالت 
التاريخ بطريقة  أن أعرض هذا  مذهل، ويشرفنى 
والجيش  األمريكى  الجندى  بين  العالقة  ُتظهر 
األمريكى واألمة”، جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع 

washingtontimes
ويتتبع متحف تاريخ الجيش بالترتيب الزمنى ومن 
خالل موضوعات معينة مثل “الحفاظ على األمة” 
والتى  العالمية”،  “الحرب  و  األهلية  والحرب 

تصور دور الجيش فى انتصار الحلفاء فى الحرب 
العالمية الثانية، تنتشر فى جميع أنحاء المتحف أكثر 
من 1500 قطعة أثرية ووثيقة وقصة شخصية من 

الجنود.
“تأسيس  معرض  عبر  أنه  كول”  “تامى  وتقول 
العناصر من  العديد من  الزائر  األمة”، سيصادف 
مدفع صغير  ذلك  فى  بما  الثورية،  الحرب  فترة 
كان شائًعا فى القرن الثامن عشر، وبالنسبة للعديد 
المتحف،  مجموعة  فى  الموجودة  العناصر  من 
قالت السيدة كول: “هذه هى المرة األولى التى يتم 
عرضها فيها، مضيفة أنه من المهم الحفاظ على هذه 

العناصر وإتاحتها”.

لوحة  المزادات  دور  إحدى  طرحت    
وينستون  األسبق  بريطانيا  وزراء  لرئيس 
تشرشل، رسم فيها عبوة المشروب المفضلة 

لديه، للبيع فى مزاد علنى.
وتعد الللوحة من نوع الطبيعة الصامتة، حيث 
تمثل  إحداهما  مشروب،  عبوتا  فيها  تظهر 
نوع “الويسكي” المفضل لدى تشرشل، إلى 

جانب إبريق وكوبين.
جنيه  ألف   250 إلى  اللوحة  سعر  ووصل 

وقد رسمها  دوالر(،  ألف   328( إسترلينى 
بـ”تشارتويل” فى  دارة عائلية  تشرشل، فى 

ثالثينيات القرن العشرين.
وكان قد أهدى هذا العمل إلى رجل األعمال 
كان  الذى  أفيريل هاريمان  وليام  األمريكى 
حينها  األمريكى  للرئيس  خاصًا  مبعوثًا 
أربعينيات  فى  بأوروبا  فرانكلين روزفيلت 

القرن الماضى.

الهرم األكبر سوى جزءا  يعتبر      ال 
صغيرا من تراث مصر القديمة، التي خلفت 
حضارة عريقة ومتنوعة. ,وفي هذا التقرير 
سنتعرف على أبرز 10 اختراعات مصرية 

قديمة غيرت طريقة حياة البشر.
إن  ووركس”  ستاف  “هاو  موقع  وقال 
في  ربما  ساهموا  القدماء  المصريين 
العالم”، كما  تقدما في  األكثر  “الحضارة 
اشتهروا باختراعاتهم المذهلة التي غيرت 
عددا من مناحي الحياة، بداية من الزراعة، 

وصوال إلى الموضة.
-1 مكياج العين:

أهم  كأحد  العيون  مكياج  يصنف  ال  قد 
لكن  البشرية،  تاريخ  في  االكتشافات 
الخاصة في هذا  المصرييين لهم بصمتهم 

األمر. 
وذكر المصدر أن المصريين اخترعوا ما 
يعرف بـ”مكياج العيون” 4 آالف سنة قبل 
السخام مع  الميالد، وذلك من خالل دمج 
معدن يسمى “غالينا”، بهدف إنشاء مرهم 
أسود يعرف باسم “الكحل”، والذي ما يزال 

مستخدما إلى غاية يومنا هذا.
-2 لغة مكتوبة:

لرواية  الرسوم  استخدام  أن  المؤكد  من 
يعود  إذ  الجديد؛  باألمر  ليس  القصص 
تاريخ لوحات الكهوف الموجودة في فرنسا 
وإسبانيا إلى 30000 قبل الميالد. لكن هذه 
لم تتطور إلى “لغة  الرسومات واللوحات 

مكتوبة” إال في مصر.
إلى  تاريخه  يعود  المصري  الكتابة  نظام 
الوقت  مرور  ومع  الميالد.  قبل   6000
واصل المصريون إضافة عناصر أخرى 
لهذا النظام، بما في ذلك األحرف األبجدية، 
لهم أصواتا وشخصيات  تمثل  التي كانت 

معينة.
-3 ورق البردي:

كان الصينيون سباقين الختراع الورق قبل 
يعرفه  لكن ما ال  الميالد،  140 عاما من 
قد طوروا  المصريين كانوا  أن  الكثيرون 
بديال رائعا قبل ذلك بآالف السنين، باستخدام 

نبات البردي.
كان هذا النبات ينمو في مناطق المستنقعات 

التي تصطف على نهر النيل. وأثبت شكل 
هذا النبات وصالبته أنه مثالي لصنع أوراق 

متينة.
تعتمد  القديمة  المصرية  الحياة  وكانت 
كثيرا على هذا الورق، وذلك في األشرعة 
من  وغيرها  لحصير  وا دل  لصنا وا

الضروريات..
-4 التقويم:

في مصر القديمة، كان التقويم يعني الفرق 
لم  المجاعة.  الطعام وفترة  بين فترة توفر 
يكن المصريون يعرفون متى سيبدأ فيضان 
التقويم،  معرفة  وبدون  السنوي،  النيل 
بأكمله معرضا  الزراعي  سيكون نظامهم 
يخترعون  جعلهم  الذي  األمر  للخطر، 

“التقويم”، الذي كان مرتبطا بالزراعة.
3 مواسم  إلى  آنذاك  التقويم  تقسيم  وجرى 
رئيسة: الغمر والنمو والحصاد. )يدوم كل 

موسم أربعة أشهر(.
-5 المحراث:

رغم أن المؤرخين ليسوا متأكدين تماما من 
المحراث، إال أن بعض األدلة  مكان نشأة 
بين  من  كانوا  المصريين  أن  إلى  تشير 
التي استخدمته حوالي  المجتمعات األولى 

4000 قبل الميالد.
صنعوا  لمصريين  ا أن  لمحتمل  ا من 
المحراث في البداية من أدوات يدوية، قبل 

أن يربطوه، بعد نحو ألفي سنة، بالثيران.
-6 النعناع للنفس الطيب:

القدماء على  المصريون  يشكر  أن  يجب 
ابتكار طريقة فريدة إلخفاء الروائح الكريهة 
أحيانا.  البعض  أفواه  عن  تصدر  التي 
كانت المشكلة مرتبطة، كما اآلن، بصحة 
األسنان. وألن المجتمع آنذاك لم يكن يدرك 
خلطة  اخترع  فقد  أسنان،  طبيب  معنى 
الروائح. وكانت  للتغلب على هذه  النعناع 
اللبان والمر  الخلطة عبارة عن مزيج من 

والقرفة.
-7 لعبة البولينغ:

بنحو  تبعد  منطقة  اآلثار  علماء  اكتشف 
إلى  وتعود  القاهرة،  عن  كيلومترا   90
القرنين  في  الروماني  االحتالل  فترة 
العلماء  الميالد. ووجد  بعد  الثاني والثالث 

غرفة تحتوي على مجموعة من الممرات 
األحجام  ذات  الكرات  من  ومجموعة 
يقفون  آنذاك  المصريون  المختلفة. وكان 
على الممر ويحاولون دحرجة الكرات في 

اتجاه فتحة توجد في نهاية المسار.
-8 حالقة وقص الشعر:

أوائل  بين  من  القدامى  المصريون  كان 
الناس الذين اعتبروا أن الشعر غير صحي 
التي  الشديدة  الحرارة  في ظل  خصوصا 
مريحة”.  “غير  شعورهم  تجعل  كانت 
لذلك، كانوا يقومون بقص شعرهم أو حلق 

رؤوسهم ووجوههم بانتظام. 
الغاية، اخترع المصريون ما يمكن  ولهذه 
وهي  األولى،  الحالقة  أدوات  اعتباره 
الحادة  الحجرية  الشفرات  من  مجموعة 
أن  قبل  مقابض خشبية،  في  الموضوعة 

يستبدلوها بآالت الحالقة النحاسية.
-9 قفل الباب:

بقفله،  وقمت  الليل  في  بابك  أغلقت  كلما 
االختراع مصري خالص.  هذا  أن  تذكر 
القدماء جهازا من  فقد اخترع المصريون 
الميالد.  4 آالف من  نحو  قبل  القبيل  هذا 
كانت األقفال المصرية آنذاك أكثر آمانا من 
“التكنولوجيا” التي طورها الرومان الحقا، 
لتثبيت  الزنبرك  تعتمد على  كانت  والتي 

الباب في مكانه.
-10 معجون األسنان:

الكثير  كما ذكرنا سابقا، واجه المصريون 
ذلك  ويرجع  أسنانهم،  مع  المتاعب  من 
في  ورمل  حبيبات  وجود  إلى  باألساس 

خبزهم، مما أدى إلى تلف المينا.
بذل  األسنان،  طبيب  غياب  ظل  وفي 
للحفاظ على  القدامى جهودا  المصريون 
بداية  في  توصلوا  أسنانهم، حيث  نظافة 
األمر إلى العيدان التي تمكنهم من تنظيف 
إليهم  يُنسب  بقايا الطعام بين األسنان. كما 
أسنان،  فرشاة  أول  اختراع  في  الفضل 
والتي كانت من أغصان خشبية. إضافة إلى 
كل هذا، ساهموا أيضا في ابتكار ما يشبه 
الذي كان يضم  الحالي،  معجون األسنان 
البيض  الرماد وقشر  قديمة مثل  مكونات 

ومسحوق حوافر الثور والخفاف.

10 اختراعات مصرية قديمة »غيرت العالم« رسمها  لوحة  طرح   .. علىن  مزاد  ىف 
إسترليىن جنيه  ألف   250 بـ  تشرشل 

رسالة من األهرامات لمواجهة العنف 
ضد المرأة

أمريكا تفتتح المتحف الوطنى لجيش الواليات 
المتحدة بتكلفة 400 مليون دوالر

ُقباَلتي الَمَلنخوليا 

... وبعد انِقطاِع َسَنواٍت، َمَدْدُت الَيَد إلى الَيراِع من َجديِد
َفعاَث في كلماٍت على األبيِض، َيخطُّ أحرًفا من َحديِد

َيمِزُج الِمداَد في أحاسيَس، لُِيعّبَر عن مكنوناِت زمٍن مديِد

رفِة َيرشُقني ِبنظراٍت ِمْلغٍة ذاَك الفاِرُع العوِد رأْيُتُه ُقبالَتي على الشُّ
َتكاُد َتظنُّ الماِئَق الُمَتَملَِّق ماًذا، لوال أّنُه ماَح في مشَيِتِه وماَس كُمَتَرّبٍص لَدوِد

أماَل قواَمُه ُيطِفُئ الّنبراَس مختااًل، كَعّواٍد ُتداِعُب أناِملَُه أوتاَر عوِد

َيرمي إلى إلهاِب ناري الُمْسَتِعرِة، ُمْلِبًسا اللَّيَل َغْيَهًبا كأّنماُه في ِحداِد
توارى ِخلسًة وما عْدُت أرى لُه َملَمًحا، وَحسْبُتُه مَن األمواِت في ِعداِد

ديِد، َوأَدخلَني في َنوَبِة ُمجوٍن َوإِلحاِد غاَب عن َعيني في َعتَمِة اللَّيِل الشَّ

َمْكٌر ُمَتَجّسٌد في َثْوِب َثعلٍَب ُمْسَتْحلٍِف لَِفريَسٍة، ُمْسَتْفِحٍل في آٍن َبليِد
أَدَخلَني في َدّواَمٍة جاِهلًَة َمأَربُه، فاّتَخذُت الَقراَر بالِفعِل النَّديِد
ويٌل لَثعلٍَب من سّم أَفًعى َغّضٍة، َتنفُث الخْبَث ذا الَعلَقِم الَفريِد.

لماذا دخلِت دنياَي الغريبة ؟؟ .. 
لماذا اقتحمِت هدوئي ووسادتي ..

 .. عندما تقفين أمامي تنطلق شرارة قلبي 
اقتحمِت قلبي المفتوح فكان لِك سيدتي ..

ليس ببابه حارس وال قفل ..
تعالْي أينما شئِت ومتى شئِت ..

أنِت تجلبين الشتاَء لزهرة لم تَر الربيع ..
وتشتكين أنَّ ُجْرَحِك أليم وعميق ..

وتنسْين أن ُجرَح المجنون أعمق .. 
من ال يملك عشقاً قلُبُه كالحجر .. 
وقلبي أنا عشقه غزير كالمطر ..
دمي يجري بجراحات عميقة .. 

 .. قبيلتك  الجاري نحو  النهر  يحمله 
لم أعد ذاك الصبور لحظة أو دقيقة .. 

.. لكي أهديك شيئا جديرا غالطت الحقيقة 
ألهديك أحمراً في أحمر الحديقة .. 
َوْرداً لك ال تقولي إنك فقط صديقة ..

.. المليحة والشقيقة  الخليلة  بل أنت لي 

فال تطلبي مني أن أغير هذه الطريقة ..
با غريقة .. الّصِ فالقلب والوجدان كلها في 

.. الرقيقة  الغالية   فتحملي قليال من مشاعري 
قد رسمُت طريقنا فال تبتعدي يا رفيقة ..  
ال تخافي ففي الحب أنت الحرة الطليقة ..

بقلم : خالد بنيصغي 

لكل من يهمه األمر!
يُسعد إدارة جريدة الرسالة اإلعالن عن إنشاء قسم 

خاص لترجمة الكتب األدبية أو البحوث العلمية 
من اللغة العربية إلى الفرنسية والعكس، من خالل 

مترجمين متخصصين 
على أعلى مستوى من الدقة والحرفية..

لمزيد من االستعالم االتصال على :

أخبار ومقاالت



 

 إلتهاب مزمن  يؤثر على عدة مفاصل في 
الجسم، يؤدي إلى ألم وتورم واحمرار مع 
تصلب وتحدد في الحركة، وغالبا ما يؤثر على 
مفاصل األصابع واليدين في المراحل األولى 
من المرض ، ومن ثم  ينتشر إلى المفاصل 
األخرى، حيث قد يصبح المريض غير قادر 

بنشاطاته  القيام  على 
اليومية من دون مساعدة، 
هذا وقد يصيب المرض 
أيضا أعضاء أخرى من 
مثل؛  بااللتهاب  الجسم 
الرئتين، العيون، القلب، 

والكلى  .
الروماتويد  أسباب 

المفصلي :
الروماتويد  مرض  ُيعد 
المفصلي أحد اضطرابات 
الذاتية   المناعة 
 Auto immune (

disorder(،   حيث يحصل خلل في تمييز 
الجسم على أعضائه، وينتج عن ذلك أن الجهاز 
المناعي يعتبرها أجسام غريبة ويهاجمها، 
وهذا الذي يحصل في مرض الروماتويد 
المفصلي، حيث يهاجم الجهاز المناعي الغشاء 
الزاللي معتبرا إياه جسما غريبا، فيفرز الغشاء 
انزيمات تسبب اإللتهاب في المفصل، وعندئذ 
يشعر المريض بألم وتورم وتصلب، ومع تقدم 
المرض يحدث تآكل في الغضاريف وتنخر في 

عظام المفصل .
العوامل التي تزيد من إحتمال اإلصابة : 

- الجنس : النساء أكثر عرضة لإلصابة مقارنة 
بالرجال . 

- العمر :  غالباً ما تبدأ اإلصابة   في الفترة 
العمرية  60-40 عام  

- الوراثة : إن وجود تاريخ عائلي لإلصابة 
بالروماتويد يرفع امكانية اإلصابة به .

- التدخين : يزيد من خطر اإلصابة، كما أنه 
يزيد من شدة أعراض المرض .

- العوامل البيئية : إن  التعرض لبعض المواد 
الكيميائية مثل السيليكا ) Silica( واألسبستوس  

)Asbestos( يزيد من إحتمال  اإلصابة . 
- السمنة:  زيادة الوزن يعتبر عامل خطر 

إضافي لإلصابة  . 
أعراض الروماتويد المفصلي :

يبدأ المرض على شكل إرهاق وتعب وألم 
عام في الجسم مع ارتفاع خفيف في الحرارة، 
وقد يستمر ذلك لعدة اسابيع قبل أن  يتطور 
المرض ويظهر إلتهاب المفاصل الصريح، 
وغالبا ما يبدأ االلتهاب في مفاصل اليدين، 
هذا وإن أهم اعراض وعالمات الروماتويد 
هي الشعور بألم مع تورم وإنتفاخ وتصلب في 
المفاصل، وغالبا ما تكون األعراض اكثر شدة 
في الصباح، وفي كثير من الحاالت يصيب 
االلتهاب مفصلين متقابلين على طرفي الجسم، 
ويعاني المصاب من فقد الشهية الذي يؤدي إلى 

نقص في الوزن .
تشخيص الروماتويد المفصلي :

ويتم ذلك بالفحص السريري للمريض بشكل 

المتأثرة  المفاصل  فحص  ثم  ومن  عام، 
تحليل  الحالة  تستدعي  وغالبا  بالمرض، 
مخبري للدم، للتاكد من وجود فقر دم، ومعرفة 
والكشف    ،ESR بالدم  الترسيب  سرعة 
عن مشعر الروماتويد )R F(، الذي يكون 
إيجابي بنسبة %70 إلى %80 ، كما قد يحتاج 

المريض إلى تصوير باألشعة  السينية لليدين 
أو أي مفصل آخر متأثر بااللتهاب .

عالج الروماتويد  المفصلي :
تهدف المعالجة إلى السيطرة على أعراض 
المرض، والحد من تلف المفاصل، والمحافظة 
على نمط حياة المريض وقدرته على القيام 

بالوظائف الحياتية  اليومية  .
المعالجة غير الدوائية :

وتتضمن الراحة للمفاصل المصابة شريطة أن 
يواصل المريض المحافظة  على لياقته البدنية 
قدر اإلمكان، وممارسة التمارين الرياضية 
التي تساعد على الحد من تصلب المفاصل، 
ومن تلك النشاطات  التي أثبتت فائدتها في 
تعزيز مجال حركة المفاصل، المشي والسباحة 
استخدام  يساعد  كما  الدراجة،  وركوب 
الموجات فوق الصوتية في تخفيف االلتهابات 
المفصلية، وُينصح المريض الذي يعاني من  
البدانة بتخفيف الوزن، واالبتعاد عن التدخين 

والمشروبات الكحولية .
العالج باألدوية :

لتخفيف األلم والتورم وااللتهاب في المفاصل، 
األدوية؛  هذه  ومن  المرض،  تفاقم  ومنع 
األسبرين واإليبوبروفن والنابروكسين، كذلك 
استخدام مثبطات أنزيمات األكسدة الحلقية 
2 ) السيليكوكسيب(، وفي بعض الحاالت قد 

يستدعي األمرحقن المفصل بالكورتيزون، 
و ينبغي أن يراجع المريض الطبيب بشكل 

دوري للكشف عن أي آثار جانبية لألدوية .
المعالجة الجراحية :

ويتم ذلك في حال فشلت المعالجة المحافظة، 
أو عند حدوث تشوهات في المفاصل تعيق من 
حركتها، وذلك إلسترجاع الفعالية الوظيفية 
للمفصل، ويختلف اإلجراء الجراحي حسب 
الحالة، فقد يحتاج المريض إلى استئصال 
الغشاء الزاللي للمفصل لتخفيف حدة االلتهاب، 
أو التنظيف الجراحي للفصل باستخدام المنظار 
أو تبديل المفصل بمفصل اصطناعي في 
الحاالت المتقدمة للمرض التي يكون فيها 

المفصل قد تآكل بشكل كامل ،،!!
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 الشاعر به ما ليس بعامة الناس . هي تسكن بالبيت الذي 
يسكن به ، يراها عندما تأتي وتذهب ، فيحييها وتحييه تحية 
فإذا   ، تبتسم  تكاد  بايماءتين من رأسيهما وشفاه منهما  خافتة 
البيت من الصيانة  تحدثا فحديثهما ينحصر فيما يحتاجه 
المياه والغاز وغيرهما  والنظافة وما يصرف على تكاليف 
مما تبذله هذه الشركات من أعمال . وهي جميلة متألقة تهتم 
ألوانها وأشكالها  تنتظم ف  فتنتقيها بنمط عصري  بمالبسها 
فيها تنسيق مساحيق وجهها وصبغة  وتهتم بزينتها فتراعي 
بأسلوب ال  فيها شعرها  فيه وتصفف  شفتيها بشكل ال مبالغة 
تزيد فيه وتضفيف إليهما الحلي البراقة التي تحيط بمعصمها 
القود  المختلفة والتي تستدير حول عنقها من  من األسورة 
الزاهية والقالئد القصيرة أحيانا تكاد تلتصق بجيدها والطويلة 
تدنو منهما  أو  بين نهديها  تارة ما  فتلمس  تتدلى  ثانية  أحياناً 
تارة غيرها . وقد زاد على أناقة مالبسها ورقة زينتها جسمها 
بالغة  الطول وال قصيرة  المتناسق فهي ليست طويلة فارهة 
القوام وال نحيفته وإنما هي  القصر وهي ليست ضخمة 
متوسطة الطول ناضرة البدن بضة األطراف لينة األعطاف 
فتنة ومع ذلك  الحواشي في جمالها  ناعمة األوصال خصبة 
لياليه  فجمالها ليس بارعًا ال يضارعه جمال وليس جماال 
جمال وإنما هو جمال حلو شيق تبدو منه فتنتها وهو فطري 
ساذج إن صح أن يوصف به فسذاجة الشئ هو الرائق الغير 
فيه ومن  الذي ال عيب  الفطري هو األصيل  مشوب والشئ 
ذلك يلوح جمالها . أما سيرها عندما تخطو فهو متزن ال تكلف 
فيه وال مبالغة ال يعرف منه إن كان أتزان الكبرياء والتباهي 
أم أتزان التراخي والالمباالة فإذا تحدثت فحديثها بسيط تقليدي 
ولكن به رنة ورقة معاً وال يخلو معهما من تلك األلفاظ العامة 
التي تلقيها دون جفاء وبغير مشقة ، قد يشتد فيه صوتها أحياناً 
فال تنأى عنه ليونته وقد يخفت أحياناً ثانية فتصدره في نعومة 
وطالوة وفي بحة عذبة وآهات مرهفة تمزج بأنفاسها وكأنما 
تتأسى . يراها يوماً تنزل ساللم البيت وكانت تسبقه بدرجات 
السلم حتى تتعثر فتصدر بوتها آهة  تبلغ أول  قليلة فما أن 
الدرجات رغمًا عنه  خفيفة تكاد معها أن تقع فيفزع ويقفز 
سريعًا ويدنو منها وهو يمد ذراعيه يوشك بهما أن يحوط 
يلمسها فيسألها في حنو وهو  خصرها ولكنه يخجل من أن 
يتفحص قدميها ثم يرنو إلى وجهها : هل بها شئ يؤلمها فتهز 
لفتتها جفنيها وقد  رأسها وتلتفت إلى وجهه وهي تطرف في 
مست ساقها بكفها وتنهدت في هدوء فتقول له في رقة : ال.ال. 
وتشكره وكأنما قد زال عنها األلم فيرى حين ذاك في لحظة 
إليه أو رغبة به ولكن ذلك  عينيها بال وعي منه وبال سعي 
إلى أن  أنبرى فجأة هو ما دفعه دون أن يدري  الذي  األمر 
ينظر إلى وجهها ويلمح مقلتيها مثلما دفعها هي إلى أن تلتفت 
إليه لتطمئنه أن ال شئ بها وتنتصب وتنظم من هيئتها فتحييه 

ويحييها وقد أبتسم كالهما أبتسامة خفيفة تتجه 

يتقدم فيراها وقد أستقلت  ثم  قلياًل  فيتأنى  الشارع  إلى  معهما 
الليل وإذا  سيارتها وأنطلقت بها على الطريق . وما أن يقبل 
هو بمخدعه يستدني إلى خياله ما رأه منها وهي تنزل ساللم 
البيت فيتخيل تعثرها وآهاتها الحانية التي أصدرتها من فمها 
وفزعه وهو يهرع نحوها وقد مد ذراعيه إليها ليسندها حتى 
ال تقع من غير أن يلمس خصرها خجاًل منه ولكن رغماً عنه 
وبال وعي منه يتخيل أن ذراعيه قد أحاطت خصرها ويتمل 
آهاتها الخفيفة وهي تتعثر وتنهدها الهادئ وهي تمسك ساقها 
انزلقت  التي  وكأنما يسمعهما فيشعر باألشفاق على قدمها 
التالي  اليوم  ألم . وفي  بالحنو عليها لما مسها من  ويشعر 
ألتفت عليه  فإذا رصغ قدمها قد ُربط بضمادة  يراها وينظر 
فيشهق هو في دهشة فتبتسم هي أبتسامة خفيفة وكأنما تطمئنه 
فيسألها في شئ من القلق عما بقدمها فتقول له : شئ بسيط لقد 
ربطها حتى ال تسوء وسانزع الضمادة بعد أيام فيسألها مرة 
ثانية : أال زلِت تشعرين بالقلم ؟فتقول له : ألم طفيف اليقلق 
فيضيف وكأنما يحذرها آال تهمل فيها أو كأنما يقتنص الوقت 
له في  تتعافي فتومىء  : أذن ال تزيلها قبل أن  إليها  للتحدث 
ما يشبه الهمس . فما أن يخلو إلى نفسه حتى يستدني ما كان 
بينهما فيتخيل تلك الضمادة التي أحاطت رسغها فيشعر بالحنو 
على قدمها بل وعليها ولكنه يشعر مع حنوه بالمتعة للحديث 
له عندما  الهامس  الرقيقة وشكرها  تباداله وألبتسامتها  الذي 
أنصرفت . وبعد أيام قليلة يراها فإذا هي قد ازالت الضمادة 
فيبتسم وقد أوشك على أن يصيح فرحًا ألختفاء  عن قدمها 
تبادله فرحه ولكنه يخشى من أن  ألمها فتبتسم هي وكأنما 
تستغرب ألهتمامه بها فيقول لها في حرص ينتقي به ألفاظه 
: نعم  : األن أعتقد أن األلم قد زال فتومئ وتقول في هدوء 
فينتهز هذا اللقاء وكأن به رغبة في أن يستمر حديثهما فيهمس 
الساللم في سرعة  : إذن أحذري من أن تنزلي  لها مبتسمًا 
فتقول وكأنما ال حيلة لها : أحياناً أضطر إلى ذلك عندما أكون 
الحديث  أكثر من هذا  اليوم  بينهما في ذلك  لم يكن   . متعجلة 
ولكنه بدأ يشعر بعده باألعجاب بها بل وكثيراً ما كان يتطلع 
إليها ويدقق فيها من غير أن تلحظه فيتساءل في أستغراب : 
من أين يصدر عنها هذا الجمال الفتان الذي يغريه والذي ال 
يراه في غيرها ؟! هل هو في طبعها الداخلي وشخصيتها التي 
تستهويه أم من شكلها الخارجي وهيئتها البارزة ، هل بتألقها 
الرائعة أم بحديثها  البراقة أم برقتها  بأبتسامتها  أم  الذاهي 
الحنو عليها  فيه  تثير  الذي تصدره في آهات حانية  الهامس 
. وإذا هو عندما يخلو  أم هو مزج من كل تلك الخصال معاً 
أنماطه  إلى نفسه وإلى خياله يستدني هذا األعجاب ويفّصل 
ويستدني معها السعادة التي تتملكه عندما يراها ويحدثها فبدأ 
يترقب رؤيتها ولكنها ال تتاح له إال عندما تأتي إلى البيت أو 
فيها  تزداد رغبته  أياماً  فإذا غابت  ينتظرها  تذهب عنه فظل 

وإذا زادت األيام قويت رغبته وأشتد أمله في أن يراها . 
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يّطلع  يقرأ في كتاب األغاني لألصفهاني  البيت  جلس بشرفة 
العذريون »  الذين يطلق عليهم »  الغزل  فيه على شعراء 
فأخد يقرأ شعر قيس في ليلى وشعر جميل في بثينة ويتفحص 
. ويلفت  يقوله كثيّر في عزة  يقوله عروة في عفراء وما  ما 
أنتباهه ويصرفه عن القراءة صوت حركة تصدر عن سيارة 
فإذا هي بسيارتها تشتد  الشارع  إلى  فينظر  ال يعمل محركها 
التوتر  القيادة وقد تملكها  في أن تحرك المحرك بمفتاح 
والعصبية دون جدوى فينزل في سرعة ويدنو منها وقد 
له في  فتقول  بالسيارة  القيادة ويسألها عما  جلست على مقعد 
ضيق : ال تعمل فيسألها ان تفتح غطاء السيارة األمامي فما 
)البطارية( أمالحاً  المقود  الغطاء حتى يرى على  أن يجذب 
بيضاء متراكمة على طرفيه فيشير إليها فتترك مقعدها وتدنو 
المقود ومنعته من  منها فيقول لها أن األمالح قد أضعفت 
المحرك والبد من تنظيفه بمياه ساخنة فتقول له  أن يغذى 
المفاتيح  الفور فيسألها أن تعطيه بعض  أن ستحضرها على 
فتسرع وتفتح حقيبة السيارة الخلفية وتقدمها له ومعها قطعة 
من القماش فيوضح لها أن سيفك طرفي المقود حتى تحضر 
تنأى عنه  المياه فتشتد وقد أوشكت على أن تجري فما أن 
فيها بصوت خافت يحذرها من أن تجرى  قلياًل حتى يصيح 
على الساللم فتلتفت إليه وتومئ له وهي تبتسم .ويفك جانبي 
المقود وينظف طرفيه فتقبل هي وقد حملت إناًء به مياه ساخنة 
فيأخذه منها ويغمر المقود وطرفيه وما حوله بالمياه يزيل بها 
ما ترسب عليه من أمالح فإذا هي وقد دنت منه تنظر فيه ماذا 
يفعل قد أوشكت على أن تلتصق به فإذا هو يشعر بدفئها وكأن 
بأنفاسها عذبة وكأن  المياه ويشعر  دفئها قد طغى على دفء 
الذي ينضح به  الماء  عذوبتها قد طغت على عذوبة بخار 
اإلناء ويقيد أطراف المقود في شدة ويحثها على أن تتأكد من 
عمل المحرك فتتجه وتجلس على مقعد القيادة فما أن تحرك 
بيدها تحييه  إليه  فإذا هي تشير  السيارة  المفتاح حتى تعمل 
وكأنما تمتدحه وقد أبتسمت في بشاشة كادت أن تهلل معها . 
ويغلق غطاء المحرك ويلتقط المفاتيح التي عمل بها ويضمها 
ويضعها مع قطعة القماش بالحقيبة الخلفية ثم يتجه ويدنو منها 
والزالت أبتسامتها تعلو وجهها فيقول لها من خلف النافذة وقد 
المقود بكفاءة  أستقرت على مقعدها يطمئنها : األن سيعمل 
فتشكره في حمية وتشير إليه بيدها وتتحرك بسيارتها في هدوء 
ثم تسرع وهي تضغط على آلة التنبيه وكأنما قد فرحت بعمل 
اليوم يحس بسعادة مست نفسه وتمكنت  سيارتها . وفي ذلك 
لم تكن سعادته فقط لمساعدتها على عمل سيارتها وإنما  منه 
للسعادة التي غمرتها وقد ضمنتها تحياتها الباشة المتألقة عندما 
رأت سيارتها تعمل . وما أن يمر ذلك اليوم حتى يشعر نحوها 
بإحساس أكثر من األعجاب بل أقوى منه ، وغير السعادة 
التي تتملكه عندما يراها ويحدثها وغير السعادة التي ملكته من 
سعادتها هي بعمل سيارتها فقد بدأ يمسه شعور يجذبها إليه أو 

يجذبه إليها ثم يزداد هذا الشعور بعد أن يلمح عليها شيئاً يختلف 
عن ذلك الذي أحسه فيها بل ويناقضه وهو الضيق واألسى 
ولم يقل تأثره بهما عما أثرت فيها سعادتها بل أكثر فقد رأها 
يوماً وقد ألّم بها أسى بدا على وجهها وعلى أساريرها فتأسى 
ألساها فإذا هو يسألها في خجل: ماذا بِك ؟ فتقول من غير أن 
تنظر إليه وفي لهجة هامسة : ال شئ فيتطلع إلى عينيها وقد 
أوشكت الدموع أن تغمرهما فتزيد عيناها تأثره فلم يستطع 
أن يتحمل صمتها فتحثه الجرأة فيقول لها في حنو لم يقَو على 
أخفائه : أراِك مبتئسة قلياًل فتلتفت إليه فلم يعرف إن كانت قد 
أحست بمشاعره أم هي لفتة أضطر إليها حديثهما ولكنها تهمس 
: شئ عادي ولم يتحدثا أكثر من هذا الحديث القصير ولم يجرؤ 
على أن يسألها عما بها ولكنه أحس حينذاك وبعد ذلك بالعطف 
وبالحنو عليها فبدا يؤثر فيه كل ما يلوح عليها سواًء من السعادة 
أو من األسى ويظل أياماً في صراع بين شكه في إحساسه وبين 
يقينه منه ولكنها في صراعه هذا ال تغيب بل ال تنأى عن خياله 
بل يقوى فيه حنينه وأشتياقه إليها حتى يزول الشك ويقوى 
اليقين فيضحى إحساسه هذا ليس إعجاباً وليس إنجذاباً فحسب 
وليس عطفاً وحنواً عليها أو تأثراً منه بما تقول وبما يبدو عليها 
فقط وإنما هو إحساس يشبه الحب بل هو الحب ال غيره وشعور 
يشبه العشق بل هو العشق ال شئ سواه . ولكن كيف ترك نفسه 
تنساق إليها وتسترسل من غير أن يتحكم فيها حتى شعر بهذا 
الحب ثم تمكن منه دون أن يدري ودون أن تدري هي وكيف 
تطور ذلك فيه بعد أن كان يراها ويتحدثان حديثاً تقليدياً تلقائياً 
فكانت رؤيتها وكان حديثهما بعد ذلك هما المبرر للحب الذي 
شعر به نحوها ولو لم يكن حديثهما ورؤيتها ، أليست هي 
تحيتها الناعمة الحلوة التي تلقيها عليه في همس يشبه الحنو في 
كل مرة يراها فيها ثم أليس هذا الجمال الذي يحسه بها وتلك 
الرقة التي تبدو عليها هما المبرران لحبه وإن كان كل ذلك 
ليس هو المبرر فهل يستطيع أن يتغاضى عنه وهي قريبة منه 
يراها كثيراً عندما تأتي وتذهب . بل كيف أضحى اإلعجاب 
واإلنجذاب عشقاً وأمسى العطف والحنو أشتياقاً رغماً عنه 
؟ هل يؤنب حسه المرهف الذي تأثر بها وبكل ما بها وعليها 
حتى أحبها ؟ أم هل يعاتبها هي على شخصيتها ورقتها وعلى 
فتنتها ونعومتها وعلى كل ذلك الذي أثر فيه منها أو باألصح 
التأثير  أثرت هي فيه بكل ذلك فلم يستطع أن يتحرر من هذا 
حتى سيطر عليه أليست هي هي المبرر ؟! ولكن كيف حدث 
هذا وهي : وهي متزوجة ؟! هل نسي ذلك أم تناسه أم أعتقد أن 
رؤيته وحديثه إليها وحديثها إليه شيء سهل بسيط ال غضاضة 
منه أم لم يتخيل أن يقوى شعوره حتى أضحى حباً وعشقاً وترك 
نفسه على سجيتها حتى أحبها ورغب فيها . هي متزوجة ولها 
أثنان من األبناء غالم في الدراسة الثانوية وصبي في دراسته 
األبتدائية على الرغم من أن ذلك ال يبدو عليها وال يلوح على 

شكلها بل وال على جسمها ذلك الرقيق الناعم .

الشـــاعر  

 بقلم: 
جــاك قرانـطـة

هكذا أريدك أن تكوني

شعر: صباح غريب

حبيبة قلبي تسألني 

ما هي أخبارك 

أغوص أغوص في بحور

أسرارك وأنهارك 

ألتقط اللؤلؤ المكنون 

في أعماقك ..

أبحث عن عطر 

يشبه أعطار أنفاسك 

أسير مع سلك شائك 

يمنعنا من اللقاء

مع الوطن المبارك 

أحلم في دنيا بال حدود 

بال جمارك ...

بانتظار اليوم المنشود 

وتنطفيء ناري ونارك 

ويحلو مراري..ومرارك 

فكل شيء ال شك هالك 

ويبقى وجه الكريم 

تدلنا خيوط الشعاع 

على طريق آمن وسالك

تسألين ما هي أخبارك !!

باختصار شديد...

أخباري هي أخبارك 

يقولون 

شارك في الحل السلمي ..

شارك 

أي سالم يا هذا!!

سالم الثعابين والذئاب 

وكل أفاك سارق !

حبيبة قلبي تسألني 

ما هي أخبارك ..

وانا اجيب 

أخباري هي أخبارك 

شعر : 
عباس شعبان

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

 الروماتويد المفصلي وعالجه 
   Rheumatoid

  Arthritis

يا شارع الحواديت
جيتك أنا وجاري

ومشيت معاه سّكته
كان األمل جاري

والقلب أصله بريء
والعقل مش داري
إّن الولد دا جرئ
والغدر متداري
حنشكي لمين ؟!

حنشكي لمين ؟
ونحكي لمين ؟

دا كلّه ع الجبين مكتوب
وأنا ودمعي ِنبات الليل
وآجي أبعد أالقي قلوب

بتمنعني وتربطني
ياريتني عن هواها أتوب

يوسف زمكحل   همسـات
- على شفتي المرأة تجد كل ما في 

الدنيا من سم وعسل 
بعد  تنام وتصحو  القلوب  - بعض 

فوات األوان 
أمام  تنهار  المرأة  مبادئ  كل   -

حبها لرجل 
- أدم أول محظوظ عرف الحب 

عندما  يبدأ  المرأة  عند  التاريخ   -
تحب 

- ننسى قلوبنا ونتذكرها حين نحب 
المالمح  المرات خدعتنا  - كم من 

الجميلة ! 
إال  الدنيا  دساتير  كل  تتغير   -

دستور الحب فهو ثابت ال يتغير 
ميتة  إمرأة  محبة  بال  المرأة   -

)أفالطون(
- من أشعاري : أنِت مين ؟.. ياللي 
 .. فكري  وشغلِت   .. قلبي  ملكِت 
أنِت مين ؟ .. أنِت الشوق والمحبة 
.. وأال فرح السنين .. أنِت الهجر 
والفراق .. وأال العذاب واألنين .. 
أنِت مين ؟ أنِت بالنسبة ليا .. حلم 
حّسيت  وياِك   .. زمان  من  حلمته 
الدفا .. وعشت كمان األمان .. أنِت 
يا حبيبتي الهوى .. اللي قلبي في 

أيده رهين .. أنِت مين ؟.

قصة بقلم :  
نعمة هللا رياض

بقلم: إدوار ثابت

حبيبـة قلبي تسألني
شارع الحواديت
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كوني كما أريدك أن تكوني ، حبيبتي كوني صديقتي كوني
كوني – رفيقتي . عشيقتي . عنيدة ال تكوني –

كوني – مهما كنت كوني . سازجة . ال تكوني –
صادقة لبيبة كوني ، كاذبة ال تكوني . نظيفة عفيفة كوني ، عنيدة ال تكوني- 
ناعمة ملهمتي كوني ، خشبة ال تكون . مسامحة متفائلة كوني ، متشائمة ال 

تكوني –
كنت مهما كنت كوني ، عنيدة ال تكوني –

و مرت األيام . و مرت األيام – بعدت المسافات و تناست األحالم و لم يبقى 
الذكريات . هناك على بعد أميال و أميال كانت صغيرة و كبرت  منها اال 
سريعا . كانت برعمة . زكية و أصبحت وردة جورية ، زهرية اللون . و 

دارت األيام .
ذبلت تلك الوردة الجورية اللعوب و لم يبقى منها إال الذكريات .

و هكذا دارت األيام ...

أدب وثـقافة

إسمي كمال صفوت المنصوري، عمري 27   
عاما، أتمتع بحمد هللا بلياقة بدنيه عاليه، وصحة 
جسدية ممتازة، مطلق. وأنجبت طفال يعيش مع 
زوجتي السابقة. أعمل معيدا« بقسم الكهرباء بكلية 
الهندسة. تبدأ أحداث قصتي عندما قرأت إعالنا« 
في الصحف يطلب متطوعين في برنامج )مارس 
وان( األمريكي لترشيح رواد فضاء ضمن بعثة 
للسفر للمريخ بال عودة. قلت لنفسي: لماذا ال أتقدم 
وليس لي إرتباطات تذكر في الدنيا، عدا ولعي 
الشديد بابني وحرصي علي لقائه حسب ما قررته 
محكمة األسرة. مازلت أتذكر لوعة بكائه عندما 
علم بهجرتي للمريخ وإنه لن يراني مرة أخري. 
وهكذا أصبحت واحدا« ضمن مئات المرشحين من 
قارة أفريقيا إلختيار واحدا« فقط. بعد اإلختبارات 
الطبية والنفسية تم إختيار أربعة مرشحين من 
أفريقيا للسفر إلي مقر البرنامج بالواليات المتحدة 
إلجراء إختبارات نهائية إلختيار واحدا« منهم. 

وفزت في النهاية بالترشيح عن قارة أفريقيا.
 تشكلت البعثة المقرر إنطالقها إلي المريخ في 
خالل عام من عشرة رواد من مختلف القارات 
منهم ثالث فتيات يرأسهم قائد البعثة األمريكي. 
وخضعنا لبرامج تدريب مكثفه تشتمل علي السباحة 
في فضاء غرفة محاكاة إنعدام الوزن، والتدرب 
علي ارتداء بذلة معادلة الضغط وشرب الماء 
المحضر من البول بعد تطهيرة. إلي أخره من 
التدريبات الضرورية لرحلة طويلة في الفضاء, 
أول  تلقينا محاضرات متخصصة.. في  كذلك 

محاضرة ألقاها عالم فضاء من ناسا قال:
 - أهنئكم علي إختياركم ألول بعثة بشرية تستعمر 
المريخ وتقيمون فيها إقامة دائمة يمكنها التمدد 

واإلكتفاء الذاتي. سابدأ بالسؤال المنطقي وهو: لماذا 
نستتعمر كواكب أخري؟ واإلجابة قد تكون زيادة 
المخاوف من حرب عالمية ذرية، أو وباء فتاك 
يحصد أي منهما الجنس البشري أو ببساطة حب 
البشر لإلستكشاف, وكما عبر اإلنسان المحيطات 
فيها، تغلب اإلنسان  القارات ويعيش  ليكتشف 
علي جاذبية األرض ليطير في الجو ثم ليعبر إلي 
الفضاء ويطأ القمر ومن ثم يتطلع إلعمار الكواكب 

األخري.
 والسؤال التالي: لماذا نستعمر كوكب المريخ 
الملقب بالكوكب األحمر؟ واإلجابه ألن المريخ 
هو أقرب الكواكب في المجموعة الشمسية بعد 
كوكب الزهره، ووجود المياة فيه علي شكل جليد.
ومن الحقائق المعروفة هي أن المريخ كوكب 
غير مضياف للبشر أو أشكال الحياة المعروفة 
علي األرض، فهو في مدار حول الشمس أبعد من 
األرض عن الشمس، وقطره نصف قطر األرض 
وكتلته عشرها، والطاقة الشمسية %43 مما يصل 
لألرض، وسنة المريخ 88، %1 من سنة األرض 
والجاذبية علي المريخ%38 من جاذبية األرض، 
وليس للمريخ غالف مغناطيسي مما يسمح بنفاذ 
كمية كبيرة من األشعة الكونية الضارة، ويتكون 
الغالف الجوي للمريخ من %95 من ثاني أكسيد 
الكربون، كل هذا يسبب فقدان العضالت وهشاشة 
العظام، أما األخبار المشجعة فهي إننا قد أرسلنا من 
قبل روبوتات لتجهيز مأوي وممرات داخل انابيب 
الحمم البركانية للمريخ، وهي سميكة وتحميكم من 
األشعة الكونية والعواصف الشمسية التي تخترق 
الغالف الجوي الرقيق للكوكب األحمر، كذلك ثبت 
البكتريا الزرقاء معمليا« في ظروف  نجاح تكاثر 

مشابهه لتربة وطقس المريخ، مما يمكنا من انتاج 
الغذاء والوقود للبعثة المقيمة.

 لفت نظري منذ اإلجتماع األول للبعثة كالرا وهي 
عضوة في البعثة من بوالندا تعمل مهندسة في 
مجال األلكترونيات وعمرها ال يتعدي 25 عاما 
جميلة، ذلك الجمال الذي ال تمل من النظر اليه، 
وفوق ذلك تتمتع بنشاط عالي وذكاء متوقد.ولكن لم 
أكن قد علمت بعد، أن راج من الهند وعضو البعثة 

أيضا معجب بها ويتقرب منها بكافة السبل.
 في محاضرة تاليه شرح عالم في النفس واإلجتماع 
عدد من المصاعب التي ستواجهنا وتشتمل علي 
األثار النفسية للعزلة والمهام المتكررة التي يتوالها 
أعضاء البعثة والعيش مدة طويلة مع عدد محدود 
من أفراد آخرين، وايضا« منع أفراد طاقم سفينة 
الفضاء التي يستغرق سفرها للمريخ تسعة أشهر 
من ممارسة الجنس، فالمرأة الحامل تحتاج لتغذية 
اضافية لها وللطفل من الحصص الموجودة علي 
متن السفينة، كذلك يعيق الحمل ورعاية الطفل 

واجبات وقدرات مطلوبه من أفراد الطاقم.
 كان حظي من التقرب من كالرا أوفر من حظ 
راج، بسبب تداخل المهام الموكلة لي مع تلك 
لكالرا فأتيحت لي فرصة الحوار معها والتعرف 
علي ظروف كال منا علي األرض، وحدث ذلك 
التجاذب الطبيعي بيننا، فقررنا الزواج، وابلغنا قائد 
الرحلة الذي بارك الزواج ووثقه واوصي كالرا 
بعدم الحمل لحين الوصول للمريخ طبقا لقوانين 

البعثة.
 وصلنا بسالم إلي المنطقة المحددة علي أرض 
المريخ وبدأنا في تشغيل مولدات الطاقة الشمسية 
الشمسية،  بالطاقة  تشحن  التي  العربة  وكذلك 

ومعدات إنتاج الغذاء والوقود والطاقه واألكسجين. 
وقد تم في رحالت مكوكية سابقة يقودها روبوتات 

توفير هذه المعدات في موقعنا. 
 في فترة الراحة من آداء مهامنا كنا نتصل بأهلنا 
وأقاربنا، وكنت أتصل بإبني بشغف علي فترات 
متقاربة. كما كنا أيضا« نجتمع معا في المساء 
لنتسامر ونحكي ذكرياتنا علي األرض. نظرنا 
إلي قبة السماء عندما أشار أحدنا لكوكب األرض 
األزرق وقال ها هي أرضنا، العالم الذي جئنا منه، 
ليس أكثر من حبة رمل في كوننا الفسيح، ال يظهر 
لنا تقسيم الدول أو خطوط الحدود أو الصراعات 
بين البشر علي حبة الرمل الزرقاء هذه! تساءل 
زميل آخرعن إمكانية وجود حياة عاقلة أخري 
في باليين الكواكب في الكون، رد عليه أحدنا: - 
أنا ذاهب لعالم آخر.  ربما، فالمسيح قال لتالميذة: 
كنت أستمع لمناقشتهم وقلبي يهفو للحظة واحدة 
لكورنيش النيل وقراطيس الترمس وكيزان الذرة 
المشويه ماسكا بيد طفلي الناعمة.. إنه عالمي الذي 

فقدته، والذي طالما أحببته بكل المقاييس. 
 قالها سليمان الحكيم منذ آالف السنين: - باطل 
األباطيل، الكل باطل وقبض الريح وال منفعة 
تحت الشمس، حقا« كل من عاش تحت الشمس 
ويمارس حياته اليومية. يأكل ويشرب وينجب 
أطفاال«، ويعمل في مهنة وال يبتكر فيها، بل يؤدي 
ما يطلب منه، فال منفعة منه، وهو كقبض الريح، 
يولد ليعيش ويتناسل ويموت. المنفعة الحقيقية 
واإلنجاز المحسوب، هما للعلماء ومراكز البحث 
العلمي الذين إبتكروا الكهرباء والذرة والقطارات 
والطائرات، وغيرها من المخترعات التي جعلت 
حياة البشر أسهل، وكما عبر اإلنسان المحيطات 

ليكتشف القارات ويعيش فيها، تغلب اإلنسان علي 
جاذبية األرض ليعبر إلي الفضاء ويطأ القمر 

ويتطلع إلعمار الكواكب األخري.
 جاء وقت والدة كارال وأنجبت طفلة جميله، فرح 
جميع أفراد البعثة وتناولنا الحلوي عدا زميلنا راج 
الذي الحظت علي وجهه بوضوح الغيرة الشديدة 

والحسد العميق. 
 وإلن الطبيعة البشرية تغلب التطبع، وتسيطر 
قتل  منذ  اإلنسان  الشريرة علي  النزعة  أحيانا 
قايين أخيه هابيل. فبالرغم من التوصيات الدائمة 
ألعضاء الفريق بالتعامل بهدوء والسيطرة علي 
اإلنفعاالت، حدث عندما كنت أمر في تفتيش 
روتيني علي أجهزة المختبر، أن شاهدت الزميل 
فعاتبته  المقننة،  مياة فوق حصته  راج يسرق 
واخبرته باني سأقدم تقريرا« بذلك فثار وهجم 
علي وسدد طعنة غادرة في جسدي ونقلت في حالة 
حرجه لمستشفي البعثة. قبض علي الجاني وسجن، 
ونظرا« لحالتي المتدهورة، أوصيت بحرق جثتي 
إذا فارقت الحياة, ودفن رمادها في تربة المريخ، 
ألصبح، وياللمفارقة، أول من يدفن خارج األرض، 
وقد سجل من قبل اإلنجاز الوحيد الذي حققته، 
بأني أول إنسان ينجب طفلين أحدهما في األرض 

واالخر في المريخ. !!!
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5 علامات تخبرك بعدم تناول ما يكفي من الغذاء

معجون الأسنان وخلطات لتقوية أظافرك في الشتاء

خبيرة تغذية تحدد التوابل المفيدة لمحاربة أمراض الشتاء

تعرفي على أبرز فوائد الشاي لجمال العيون والرموش

ماسك الرمان مهم جدًا لتغذية البشرة هذا الفصل

ظهور كدمات زرقاء في الجسم بدون سبب.. ماذا يعني ذلك؟

ودع الكرش.. 5 أطعمة مفيدة لبناء عضلات البطن

بهدف  قاسية  يتبع بعض األشخاص حميات غذائية    
خسارة الوزن الزائد بشكل سريع، والحصول على جسم 
إلى اإلصابة  يؤدي  قد  ذلك  أن  إال  القوام،  مثالي ممشوق 
الناتجة عن عدم حصول  الصحية  بعدد من األضرار 

الجسم على ما يكفيه من الغذاء.
1- تساقط الشعر

يوميًا،  الشعر  فقد عدة خصالت من  يتم  أن  الطبيعي  من 
الشعر في  إذا الحظت تراكم كمية متزايدة من  ومع ذلك 
ذلك عالمة على  يكون  فقد  االستحمام،  أثناء  أو  الفرشاة 
للعديد  الجسم  الغذاء، وافتقار  يكفي من  ما  تناول  عدم 
الشعر  نمو  للحفاظ على  الالزمة  الغذائية  العناصر  من 
البروتين  العناصر  تلك  أهم  بشكل طبيعي وصحي.ومن 
أنه عندما  الحرارية، حيث  والبيوتين والحديد والسعرات 
يكفي منها يعطي األولوية  الجسم على ما  ال يحصل 

لصحة القلب والعقل واألعضاء الحيوية.
2- اضطرابات النوم 

بالرغم من أن اإلفراط في تناول الطعام قد يسبب صعوبة 
في النوم، إال أن اتباع نظام غذائي صارم يمكن أن يؤدي 
إلى اضطرابات النوم أيًضا، حيث أظهرت األبحاث التي 
السعرات  تقييد  أن  الحيوانات واإلنسان  أجريت على 
الحرارية يؤدي إلى انقطاع النوم وتقليل فرص الحصول 

على النوم العميق.
3- الشعور الدائم بالبرودة

بالبرد  تشعر  كنت  إذا 
السبب  يرجع  فقد  باستمرار، 
يكفي من  ما  تناول  إلى عدم 
الجسم  يحتاج  الطعام، حيث 
إلى حرق عدد معين من 
لتوليد  الحرارية  السعرات 
الحرارة والحفاظ على درجة 
ومريحة  صحية  حرارة 
أنه حتى  ثبت  للجسم، كما 
الحرارية  السعرات  الحد من 
بشكل خفيف يخفض درجة 

حرارة الجسم األساسية.
4- اإلمساك

تناول  اتباع نظام غذائي صارم وقلة  يؤدي  أن  يمكن 
الطعام إلى اإلصابة باإلمساك، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قلة 
البراز وبطء حركة  لتكوين  الجسم  ينتجها  التي  المخلفات 
ذلك على  يؤثر  قد  الهضمي، حيث  الجهاز  الطعام عبر 

صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.
5- القلق

يؤدي  قد  ذاته  نظام غذائي في حد  اتباع  أن  بالرغم من 
بالقلق  يشعر  قد  الشخص  أن  إال  إلى حالة مزاجية سيئة، 
للغاية، حيث  المنخفضة  الحرارية  السعرات  تناول  نتيجة 
أكثر من 2500 مراهق  أظهرت دراسة أجريت على 
يتبعون  أنهم  تم تصنيفهم على  أن 62٪ ممن  أسترالي 
قاسية معاناتهم من مستويات عالية من  حمية غذائية 

االكتئاب والقلق.

الفواكه  الرمان من أفضل    يعدّ 
للجسم، ألنه يحتوي على كمية  المفيدة 
الفيتامينات والمرّكبات  كبيرة من 

الطبيعية الضرورية لصحتك.
النساء تجهل فوائد  الكثير من  ولكّن 
الرمان الجمالية لبشرة، لذا نعرض لِك 
ماسك الرمان، لتكوني على أتّم استعداد 
في استقبال بشرة نضرة خالية من 

العيوب والشوائب:
البشرة  لتغذية  الرمان مهم جداً  ماسك 

هذا الفصل
 يعمل ماسك الرمان بشكل أساسي على 
تقشير البشرة وشدّها، وذلك من خالل 

العناصر الطبيعية الموجودة فيه.

يتميز ماسك الرمان بالفيتامينات الكبيرة 
التي تساعد على منع ظهور عالمات 

التعب والتقدم في السن، مثل التجاعيد.
تفتيح لون  الرمان على  يساعد ماسك 
البشرة وإعادة اإلشراقة التي تحتاجها.

ماسك بذور االرمان: استخرجي حبوب 
ثّم  الرمان وضعيها في وعاء، ومن 
قومي بهرسها حتى تحصلي على 

عصير الرمان.
ضعي المزيج على بشرتِك لمدة ال تقل 
العشرين دقيقة، وافركي بشرتِك  عن 
بالماء  جيدًا. من بعدها قومي بغسلها 
الفاتر، وانتبهي كيف تصبح بشرتِك 

أكثر نعومة وإشراقًا.

  أوضحت الدكتورة إيرينا ليزون، خبيرة التغذية 
الروسية، أن التوابل يمكن أن تساعد في موسم 
البرد واألمطار على الوقاية وعالج أمراض 
الشتاء.وأشارت ليزون، إلى أن التوابل بحد ذاتها 
مواد غذائية فريدة. وهي بدرجة ما نفس المضافات 
الحيوية النشطة، التي تؤثر في الجسم، وتحتوي 
على كمية كبيرة من الزيوت الطيارة ومضادات 
األكسدة والعناصر المعدنية النادرة ومركبات 

الفالفونويد الحيوي نقاًل عن »نوفوستي«.
وقالت: »أنصح بتناول التوابل ليس فقط في 
الخريف، بل يجب أن يصبح استخدامها تقليدا 
واختيار النوع المالئم على األقل من األنواع األكثر 
شيوعا لكل طعام. ويجب أال ننسى الفلفل األسود، 
الذي يحفز على إفراز الصفراء، ويحتوي على 

نسبة جيدة من الزيوت الطيارة«.
ووفقًا لها، يمكن عمل مشروبات ممتازة من 
التوابل والبهارات للتدفئة، وتقول، »فمثال في 
موسم البرد يمكن عمل شاي من توابل مختلفة. 
ومن اليانسون النجمي والحبهان والقرفة أو 
إضافتها إلى الشاي، أو غليها مع عصير العنب 
أو الكرز مثال أو شاي الكركديه«.وتضيف يمكن 
للتوابل تخفيف أعراض المرض، وتقول »إذا كان 
الشخص قد أصيب بالتهاب الحلق أو السعال، 
فهناك وصفات عديدة تخفف من هذه األعراض 
من خالل الغرغرة باستخدام الماء الدافئ مع 
التوابل، ولتخفيف السعال يمكن استخدام الحليب 
مع العسل والتوابل، وخاصة إذا كان السعال 

جافًا«.

للجفاف في  التي تتعّرض  أكثر األماكن  أنّه من    هل تعلمين 
الشتاء هي األظافر؟ وعلى الرغم من ذلك، فهي تعتبر من المناطق 
المنسيّة والمهملة في الجسم دائماً، والنتيجة هي أظافر دائمة 

التكّسر والبهتان.
للرطوبة والهواء  الجسم عرضة  أماكن  أكثر  تعتبر من  فاألظافر 
وتأثراً بالماء، لذلك فأظافرك بحاجة إلى عناية مضاعفة، ال سيما 
في أيام الشتاء، وال تنسي أّن تناول األطعمة الصحية يؤثر بصورة 

مباشرة على صحة أظافرك وقّوتها.
إليك هذه الطرق للعناية بأظافرك وتدليلها هذا الشتاء:

الدافئ  بالماء  انقعي أظافرك في وعاء مليء  1- نقع األظافر:   
وقطرات من عصير الليمون لمدة خمس دقائق، ثم اشطفي أظافرك 

جيّداً بالماء الدافئ للتخلص من آثار الليمون.
2- تقشير أظافرك: ضعي كمية من معجون األسنان على فرشاة 
بحركات دائرية لبضع  بها أظافرك جيداً  أسنان قديمة، وافركي 
دقائق، للتخلص من األوساخ والجلد الميت المتراكم على أظافرك، 
الدافئ، وستحصلين على أظافر نظيفة  بالماء  ثم اشطفي أظافرك 

في الحال، فمعجون األسنان هو المنتج السحري 
في تقشير األظافر.
ال تهملي أظافرك: 

الفازلين  3-ترطيب األظافر: قومي بوضع   
التقشير،  الزيتون على أظافرك بعد  أو زيت 
لتحصلي على أظافر رطبة والمعة. كما عليك 
الحرص على تكرار وضع الفازلين يومياً على 
النوم، لضمان ترطيبها ونعومتها  قبل  أظافرك 

بشكل مستمر.
4-ماسك أظافر أسبوعي: قومي بعمل ماسك 
أسبوعي ألظافرك، وذلك عن طريق مزج 
الهيدروجين مع نصف  ملعقة من بيروكسيد 
الخبز، حتى تحصلي على  ملعقة من صودا 
عجينة متماسكة، وضعيه على أظافرك لمدة 

خمس دقائق، ثم اشطفي يديك بالماء الفاتر.
5-نظام غذائي صحي: احرصي على تناول األطعمة التي تساعد 

السبانخ، والبيض،  على تقوية األظافر وزيادة رطوبتها، مثل: 
بالكالسيوم، كالجبن ومنتجات األلبان  الغنية  وكذلك األطعمة 

بأكملها.

تُعد من  المشاكل، حيث  الكثير من  إلى  العينان    تتعرض 
الجسم، وعند ظهور إحدى مشاكلها  الحساسة في  األعضاء 
المشاكل بشكل طبيعي،  تلك  إلى حل  البعض  يلجأ  الجمالية 
أبرز  المنزل، ومن  المتوفرة في  المكونات  وذلك باستخدام 
بأنواعه،  الّشاي  للعين  الطبيعية وأشهرها استعمااًل  المواد 
لتعززي  يلي؛  فيما  بفوائد عديدة سنعرفك عليها  يتميز  حيث 

من جمالك به.
فوائد الشاي للرموش

رموش العين هي من أبرز عالمات جمال عيون المرأة، وذلك 
بتطويلها وتكثيفها، وألن بعض النساء يواجهن مشكلة ضعف 
الرموش وتساقطها باإلضافة إلى نقص كثافتها بشكل ملحوظ، 
باستخدام  للماسكارا، ننصحك  اليومي  خاصة مع االستخدام 
الشاي، الذي سيساهم في حل هذه المشاكل، وذلك من خالل 
غمس كرة قطنية في الشاي األخضر غير الُمَحلَّى، ووضعها 
على الرموش من الجذور حتى األطراف، وتركه لمدة عشر 

البارد، وبهذا سوف  بالماء  أو خمس عشرة دقيقة، ثم شطفه 
المسام، مما يسمح  الشاي نموها ويساعد في تنظيف  يحفز 
بحدوث نمو أكبر للرموش، خاصة أن الشاي األخضر يحتوي 
الرموش، ويمكن فعل  التي تحفز نمو  الفالفونويد  على مادة 
لمدة ثالثة أشهر، ولخليط  ذلك مرتين أو مرة واحدة يوميًّا 
العسل مع زيت  الرموش اخلطي شاي  أكثر فعالية في نمو 
بأكملها، للحصول  الرموش  اللوز األصلي، ثم ضعيه على 
أيام، كما يمكنك استخدام وصفة  نتيجة خالل  على أفضل 
الشاي األخضر وزيت الجوجوبا للحصول على نتائج أفضل، 
الجوجوبا مع ثمن كوب  ولتطبيقها اخلطي ملعقتين من زيت 
لمدة  الرموش  يبرد ضعيه على  الشاي األخضر، وبعدما  من 

ال تتجاوز عشر دقائق.
فوائد الشاي للعيون

للعين، ومنها  الطبيعيّة  الفوائد  العديد من  الشاي على  يحتوي 
انتفاخ العيون ومحاربة التجاعيد وإزالة الترهل  تقليل 

الجفاف  العين ومنع  إلى جانب ترطيب  الدقيقة،  والخطوط 
الطويل والمساعدة على  العمل  العينين بعد  وتخفيف إجهاد 
العين، باإلضافة  التي تحدث تحت  الشفاء من االلتهابات 
المكياج، وإخفاء  التي يسببها  الكيماوية  المواد  بقايا  إزالة  إلى 
العين وُحْمَرتها، وذلك من  التهاب  السوداء ومعالجة  الهاالت 
خالل مضادات األكسدة الموجودة في الشاي، ولتطبيق الشاي 
على العينين قومي بوضع أكياس الشاي في الثالجة لُمدّة 30 
الباردة على الجفون وهي ُمغمضة  دقيقة، ثم ضعي األكياس 
لمدة عشر دقائق لمرتين في اليوم، أو استخدمي كمادات الشاي 
على العينين، وذلك بوضع كيس شاي في ماء ساخن وتبريده 
ثم وضعه على العينين وتركه عشر دقائق، ويمكنك دهن تحت 
العين بنصف ملعقة عسل لمدة عشر دقائق، وبعد ذلك يغسل 
الوجه والعينين بماء فاتر، ولترطيب العينين ومعالجة كدماتها 
وآالمها يمكنك استخدام الطرق السابقة باستخدام شاي البابونج 

أو الالفندر.

  يرغب بعض األشخاص في بناء عضالت البطن »Six Packs«، والحصول على 
انكماشات جلدية، ويمكن تحقيق ذلك  أو  بطن مسطحة قوية ومشدودة دون ترهالت 
الهدف من خالل ممارسة التمارين الرياضية التي يوصي بها خبراء اللياقة البدنية، إلى 

جانب االهتمام بتناول بعض األطعمة.
1- الفلفل الحلو

تناولها  ثم فإن  بفيتامين سي، ومن  الغنية  الرومي أحد األطعمة  أو  الحلو  الفلفل  يُعد   
باعتدال يساهم في مقاومة إطالق الكورتيزول في الجسم، وهو الهرمون المسؤول عن 
زيادة مستوى االستجابة للتوتر وااللتهابات، ما يزيد تخزين الدهون في منطقة البطن، 
ويعيق بناء العضالت، لذا، أنّت بحاجة إلى أطعمة تقلل هذا الهرمون في الجسم، وأبرزها 

الفلفل الحلو والبروكلي.
2- البيض

البطن، حسب  الدهون في  انخفاض نسبة تراكم  البيض على اإلفطار في  تناول  يساهم 
ما نُشر في »International journal of obesity«، حيث أن البيض يحتوي على 
كميات عالية من البروتين والكربوهيدرات الصحية، وكالهما يساعد على إنقاص الوزن 

وبناء العضالت بسهولة.
3- الحليب الُمدعم

أظهرت الدراسات أن الحليب المدعم يساهم في بناء عضالت البطن، نظًرا الحتوائه على 
جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم أثناء التمارين الرياضية، ومن بينها الكالسيوم 
وفيتامين د والبروتين، وهي عناصر غذائية ضرورية لبناء العضالت وتقويتها، فضاًل عن 

المساهمة في التخلص من دهون البطن.
4- اللحوم البيضاء

أو  الرومي  الديك  الدهن، مثل  الخالية من  البيضاء  اللحوم  بتناول  التغذية  يوصي خبراء 

 Journal of the American College“ الدجاج يوميًا، وتوضح دراسة منشورة في
of Nutrition” أن تناول هذا النوع من البروتين يساهم في زيادة معدالت حرق الدهون 

وبناء العضالت سريعًا.
5- اليقطين األخضر

الفيتامينات  الذي يحتوي على نسبة عالية من  القرع،  أنواع  اليقطين األخضر أحد  يعتبر 
بينها  الغذائية، ومن  للعناصر  اليومية  الجسم  والمعادن، حيث يوفر 30٪ من احتياجات 

فيتامين سي، والذي يساعد على بناء العضالت ومنع تخزين الدهون في منطقة البطن.

بدون سبب  الجسم  يمكن ظهور كدمات زرقاء في    هل 
وبسهولة؟ لماذا قد يحدث ذلك وما هي الحاالت الصحية التي 

يمكن أن تؤدي إلى ظهور الكدمات الزرقاء؟ 
الكدمات

ما  الجلد، وعادة  الدم تحت  احتباس  يتم  الكدمة عندما  تحدث 
الصغيرة.  الدموية  األوعية  في  نتيجة ضرر حدث  ذلك  يكون 
يمكن أن تؤدي ضربة أو صدمة ما أو أي شئ آخر إلى ارتفاع 

الضغط فجأة على الجلد، مما يُسبب ظهور كدمة.
قليلة، ولكن  أيام  الصغيرة في خالل  الكدمات  تشفى  ما  غالباً 
بالعظام، مما  الضرر  إلحاق  القوية جداً  الضربة  تُسبب  قد 
إلى حدوث نزيف عميق وكدمات تستغرق عدة أسابيع  يؤدي 

لكي تشفى.
في  أن يالحظ بعض األشخاص ظهور كدمات زرقاء  يمكن 
لها، وقد  الرئيسي  السبب  تذكر  بدون  أو  بدون سبب،  الجسم 
بحالة صحية معينة، ولكن  الشخص  يعني ذلك إصابة  ال 
يجب مراجعة الطبيب في حالة مالحظة تغير مفاجئ في عدد 
الكدمات، وسوف نعرض لك في هذا المقال األسباب المحتملة 

لظهور هذه الكدمات.
ظهور كدمات زرقاء في الجسم بدون سبب

التقدم  بسهولة مع  بالكدمات  إلى اإلصابة  يميل األشخاص  قد 
في العمر، ألن األوعية الدموية تصبح أضعف، ويصبح الجلد 
أرق، كما أنه يمكن ظهور كدمات في الجسم فجأة نتيجة لوجود 

تاريخ عائلي لهذه الحالة.
يمكن أن تؤدي العديد من الحاالت الصحية أو تغييرات أسلوب 
وقد  بدون سبب،  الجسم  في  إلى ظهور كدمات زرقاء  الحياة 

تشمل ما يلي:
األدوية

نزيف وظهور  للدم حدوث  المخففة  األدوية  تُسبب  أن  يمكن 

كدمات زرقاء في الجسم بدون سبب، وتشمل 
بعض هذه األدوية األكثر شيوعاً ما يلي:

وارفارين.
هيبارين.

األسبرين.
إلى  العالجات  أن تؤدي بعض  كما يمكن 
ضعف األوعية الدموية أيضاً، مثل العالجات 
العشبية كاليانسون والجينسنج وغيرها، 

وكذلك بعض مضادات االكتئاب.
تعاطي الكحول وأمراض الكبد

الخطر  الكحول من عوامل  تعاطي  يعتبر 
تقدم مرض  الكبد، ومع  الرئيسية ألمراض 
التي  البروتينات  إنتاج  الكبد عن  يتوقف  الكبد 
يمكن  لذلك  الدم، ونتيجة  تجلط  تساعد على 

ظهور كدمات زرقاء في الجسم بدون سبب.
اضطرابات النزيف

الدم،  تجلط  إلى  الوراثية  الحاالت  العديد من  تؤدي  أن  يمكن 
ما  الهيموفيليا، وعادة  ومن ضمن هذه االضطرابات مرض 
بسيطة، ولكن من  الوراثي كدمات  النزيف  يُسبب اضطراب 
نزيف  يعاني من  أو  زائد  بنزيف  الشخص  يُصاب  أن  الممكن 

مهدد للحياة.
الفيتامينات نقص 

الجسم وتجلط  إلى شفاء  الفيتامينات  تؤدي بعض  أن  يمكن 
بإسم  تُعرف  فيتامين سي حالة  يُسبب نقص  أن  فيمكن  الدم، 
اإلسقربوط، كما يساعد فيتامين ك الجسم على تكوين الجلطات 
يمكن ظهور كدمات زرقاء في  ما  النزيف، وغالباً  لوقف 

الجسم بدون سبب لدى البالغين بسبب نقص فيتامين ك.
التهاب األوعية الدموية

يُسبب التهاب األوعية الدموية ظهور كدمات زرقاء في الجسم 
التنفس،  من ضيق  أيضاً  الشخص  يعاني  بدون سبب، وقد 

وظهور قرح أو كتل على الجلد.
الشيخوخة فرفرية 

حالة الفرفرية تُصيب عادة كبار السن، وتُسبب ظهور كدمات 
في الجسم، وغالباً ما تؤثر على الذراعين واليدين، ويجب على 
فور  الكدمات  إدراك  الحالة  يعانون من هذه  الذين  األشخاص 
التعرض  وتقليل  الجلد من اإلصابة،  حدوثها ومحاولة حماية 

ألشعة الشمس.
السرطان

نادراً ما يكون ظهور الكدمات الزرقاء في الجسم بدون سبب 
عالمة على اإلصابة بالسرطان، وبكن قد تُسبب بعض أنواع 
السرطان التي تؤثر على الدم ونخاع العظام ظهور الكدمات، 

مثل سرطان الدم.

احذري بقاء مساحيق التجميل على الوجه أثناء النوم
البشرة من مساحيق  تنظيف  النوم من دون  يعتبر    
التجميل أمراً سيئاً للغاية، حيث يسبب ترك كريم األساس 
آثاراً  التجميل  والماسكرا وغيرها من مساحيق  والكحل 

سلبية على البشرة.
بثور ورؤوس سوداء

الوجه  بشرة  التجميل على  بقاء مساحيق 
إلى تراكم األوساخ  النوم يؤدي  قبل 
الميت وبقايا مساحيق  الجلد  وخاليا 
التجميل، التي تسد المسام، ثم إلى التهاب 
بثور  البشرة يظهر في صورة  مزمن في 

ورؤوس سوداء.
بشرة باهتة

تستيقظ كل صباح،  أن  تتمنى  امرأة  كل 
لتشاهد بشرة صافية  المرآة  وتنظر في 
يتم  لم  إذا  لن يحدث  نقية مشرقة، وهذا 
إن  إذ  المساحيق،  البشرة من  تنظيف 
التي تحتوي عليها  الزيوت والمكونات 
الوسادة طوال  المساحيق، ستلطخ  تلك 

الليل وستتفاعل مع البشرة لتجعلها باهتة في الصباح.
التجاعيد ظهور 

الليل يحبس  البشرة طوال  التجميل على  ترك مساحيق 
المسام  داخل  الضارة  الكيميائية  المساحيق  تلك  مكونات 
الجلد، مما  انهيار حاجز  إلى  لفترة طويلة، ويؤدي هذا 
األوان، وقد ذكرت صحيفة  قبل  الوجه  يسرع شيخوخة 

ديلي ميل عن تجربة توقفت فيها امرأة عن غسل وجهها 
ببساطة وضع مكياجها على  لمدة شهر كامل، وأعادت 
تقدمت  أنها  والنتائج  المغسولة كل صباح،  بشرتها غير 
في  والسبب  بمقدار 10 سنوات،  فعلياً  العمر  في  بشرتها 

ذلك أنها تخطت تنظيف بشرتها طوال تلك الفترة.

حب الشباب
يعد تنظيف البشرة من الخطوات المهمة في روتين تطهير 
أساسي خاصة  بشكل  أمر مطلوب  اليومي، وهو  البشرة 
لمن لديهن بشرة مختلطة أو دهنية، وبالطبع فإن النوم من 
تفاقم مشكلة  إلى  التجميل سيؤدي  تنظيف مساحيق  دون 

بشرتهن وزيادة حب الشباب فيها.

اإلصابات الجلدية
تأكدي من أن وجود خدش أو جرح في الوجه، أو التهاب 
في الجلد بسبب وجود بثور أو حب الشباب، من المحتمل 
أن يسبب عدوى فيروسية بسبب تفاعل الجروح مع المواد 
البشرة هي  أن  التأكد من  الليل، وعليك  الكيميائية طوال 

خط الدفاع األول ضد العدوى.
طفح جلدي

التجميل على  ما تحتوي مساحيق  غالباً 
البشرة  تهيج  صبغات وعطور تسبب 
لفترات طويلة،  الجلد  عند تركها على 
أو  بالوردية  المصابة  المرأة  أن  السيما 
أكثر  الحساسة هن  البشرة  صاحبات 

عرضة لإلصابة.
نصائح مهمة:

يوم  النوم كل  قبل  اغسلي وجهك جيداً   -
السلفات، ويفضل  بصابون خاٍل من 
أو استشارة  الكبريت  استخدام صابون 
الطبيب لمعرفة الصابون المالئم لبشرتك.

- ال بد من تنظيف الوجه مرتين، إذا كنت تضعين مكياجاً 
كثيفاً، ابدئي بمسحة سريعة بكريم مزيل للمكياج ثم غسل 

الوجه جيداً.
- من الجيد جداً للبشرة استخدام منظف عميق ومقشر مرة 
تحتوي على  استخدام منظفات  األقل، مع  على  أسبوعياً 

الفاهيدروكسي.   ان كنت ممن تحّب مواكبة آخر أحماض 
الموسم،   الرائجة هذا  الموضة  صيحات 
تعرفي  الى  طرق ارتداء البلوفر الخفيف 
موضة خريف 2020 لتحصلي على 

الدفء والعصرية في نفس الوقت.
التنورة  الخفيف مع  البلوفر  تنسيق  يعد 
الخفيف  البلوفر  ارتداء  أبرز طرق  أحد 
موضة خريف 2020، مثل إطالالت 
باللونين   Altuzarra ألتوزارا  ماركة 

األحمر والوردي.
تنورة  الخفيف مع  البلوفر  نسقي  وكذلك 
Dior متوسطة الطول مثل إطاللة ديور
الخفيف مع  البلوفر  اعتماد  يمكن  كما 
إطاللة  مثل  تنورة قصيرة وبوت طويل 

سيلين Celine بالبلوفر األبيض.
اعتماد واحدة من أجمل  يمكنك  أيضاً 
الخفيف موضة  البلوفر  ارتداء  طرق 
الخفيف  البلوفر  بتنسيق  خريف 2020 
مع البنطال، سواء كان واسعاً أو ضيقاً.

Chanel إطاللة  قدمت ماركة شانيل 
مميزة تجمع بين البلوفر الخفيف والملون 

مع سروال جلد بتصميم فضفاض.
 Dior كذلك ارتدت عارضة ديور 
الخفيف مع سروال جينز واسع  البلوفر 

إلطاللة عصرية نهاراً.
بدون  الخفيف  البلوفر  تنسيق   وأحببنا 
بأكمام وسروال واسع  قميص  أكمام مع 
 Kenneth أمامية من ماركة  بتقليمات 

.Ize
 Miu أزياء ميو ميو  ولفتت عارضة 
الضيق مع  بالجمبسوت  األنظار   Miu
كارديجان قصير مفتوح من األمام، وهو 
يناسب موسم  بلوفر خفيف  عبارة عن 

الخريف.
ارتداء  واآلن تعرفتي على أحدث طرق 
الخفيف موضة خريف 2020  البلوفر 
أنيقة وعصرية هذا  بإطالالت  لتتألقي 

الموسم.

طلالة خريفية وعصرية مفعمة بالدفء البلوفر ل�إ



نيللي كريم تحتفل بانتهاء تصوير 
فيلمها الجديد »الثالثاء 12«

أمير كرارة والعوضي يظهرون في »االختيار 2«..

هل أصيبت عبلة كامل بالسرطان؟.. طليقها الفنان 
يكشف الحقيقة

تفاصيل فيلم »السرب« ألحمد السقا 

رغم االنسحاب.. جوني ديب يستلم أجره كاماًل
 )10 ماليين دوالر( عن

»أنا« يشغل تيم حسن في الفترة الحالية

سمية الخشاب: الحمد لله إني مروحتش مهرجان الجونة

السقا،  الفنان أحمد  تعاقد    
بعنوان  فيلم جديد  على بطولة 
المخرج أحمد  »السرب«، مع 

نادر جالل.
أحداثه  تدور  الذى  الفيلم  تفاصيل 
التشويق واالثارة  إطار من  فى 
واألكشن، حول خطف مواطن 
ليبيا ومحاوالت  مصرى فى 
البحث عنه  السقا  الفنان أحمد 

واستعادته.
الفنان  أن  بالذكر،  الجدير 
له تصوير  يتبقى  السقا،  أحمد 
فيلمه  من  فقط  مشاهد   10
»العنكبوت«، والذى يجمعه 
جالل  نادر  أحمد  بالمخرج 
السابق  باالضافة لخوضه  أيًضا، 
المقبل من خالل  الرمضانى 
مسلسل »نسل األغراب« مع 
أمير كرارة، وهو من  الفنان 

إخراج محمد سامى.

  سيحصل النجم السينمائي 
 10 على  ديب  جوني 
ماليين دوالر على األقل 
لتصوير مشهد واحد من 
 Fantastic Beasts فيلم
3، بعد أن طلبت منه شركة 
االنسحاب   Warner Bros
عقب رفض دعوى تشهير 

رفعها في المملكة المتحدة.
يتعين  أنه  تقارير  وأشارت 
 Warner شركة  على 
للممثل  تدفع  أن   .Bros
العمر 57 عاًما  البالغ من 
الفيلم،  بالكامل عن  أجره 
الذي صور مشهدًا واحدًا 
منه فقط، منذ بدء اإلنتاج في 
وفقًا  لندن،  20 سبتمبر في 

لمجلة هوليوود ريبورتر.
أن  الماضي  التمثيل األسبوع  أخبر االستوديو طاقم 
ديب لن يلعب دور جيلرت غريندلفالد في سلسلة جي 

كي رولينغ.
الفيلم حتى 15  تأجيل إصدار  تم  ذلك،  إلى  باإلضافة 
المستمرة في  المتغيرة  الظروف  يوليو 2022 وسط 

صناعة السينما في ظل تصاعد وباء فيروس كورونا، 
حسبما أفاد موقع الموعد النهائي. كان من المقرر سابقًا 

أن يصل إلى دور العرض في 12 نوفمبر 2021.
في  المولود  الممثل  بالتخلي عن  االستوديو  قرار  جاء 
ذا  بعد رفض محاكمة تشهيره ضد صحيفة  كنتاكي 
بأنه »زوج معتدي«  مقال  أن وصفته في  )بعد  صن 

وسط انفصاله العاصف عن الممثلة آمبر هيرد(.

العنف ضد  ليلى علوى مبادرة توقف  الفنانة    دعمت 
الرسمية بموقع الصور  المرأة، ونشرت على صفحتها 
لها بكمامة مكتوب عليها  إنستجرام صورة  والفيديوهات 
أبدًا  »مش عادي«، وعلقت عليها كاتبة: »ماتسكتيش 
على حِقك، توقف العنف ضد المرأة بيبدأ من عنِدك، بيبدأ 

بصوتٍك وبشجاعة صغيرة منٍك.. ألن سكوتٍك مش عادي.. 
مبادرة لتسليط الضوء على قضايا العنف ضد المرأة«.

وشاركت ليلى علوى مؤخًرا في مهرجان الجونة 
بالغردقة  الجونة  بمنتجع  فعالياته  أقيمت  السينمائي والذي 

على ساحل البحر األحمر.

وقعت النجمة المصرية سمية الخشاب في زلة لسان، أثناء ردها على    
الجونة،  الفنية، وآخرها مهرجان  التجمعات  سؤال حول أسباب غيابها عن 
لتفشي فيروس  إني مروحتش« في إشارة  الحمد هلل  حيث ردت سريعا » 
كورونا بين النجوم الذين شاركوا في فعاليات الدورة الرابعة، وحاولت سمية 
تلتزم  بأنها ال زالت  النجوم، وتأكيدها  بالشفاء لكل  بالدعاء  الخطأ  تدارك 

باجراءات التباعد االجتماعي لحماية نفسها وأسرتها.
بالعربي، عن سر غيابها عن   ET لبرنامج  وقالت سمية في تصريحات 
انتشرت في  التي  الفنانين  الجونة والمناسبات االجتماعية وأفراح  مهرجان 
األيام القليلة الماضية: الحمدهلل أني مروحتش مهرجان الجونة وربنا يشفي 
كل مريض بس محدش كان ملتزم وكان شيء مخيف، ومبروحش مناسبات 

اجتماعية عشان الدنيا لسة مش أمان.
ونفت سمية الخشاب ما تردد عن وجود قصة حب جديدة في حياتها وأكدت 
أنها ليست مرتبطة وتعيش حالة من السالم دون االرتباط العاطفي، مشددة: 
ال أفكر في الزواج وال االرتباط وأنا في حالة حب واهتمام ورعاية كاملة 

مع نفسي.
وعن مشاركتها مع محمد رمضان في مسلسل »موسى« لرمضان 2020 

المقبل تمنت سمية التوفيق في العمل وأن يكون نمبر وان رمضان.
تلتزم موقفا حذرا من فيروس كورونا، واعتذرت  الخشاب  يذكر أن سمية 
النجم  فيلم »صابر وراضي« مع  تعاقدها على بطولة  إتمام  سابقا عن عدم 
أحمد آدم، بسبب انتشار فيروس كورونا، وأشارت إلى أنها لن تلقي بنفسها 

في التهلكة، وتم اختيار النجمة اللبنانية رزان مغربي بدال منها.
وأصدرت سمية الخشاب بيانا عاجال أكدت فيه اعتزازها بالعمل مع أحمد آدم 
والمنتج السبكي، ولكنها ال زالت خائفة من فيروس كورونا، وترفض العمل مهما 

كانت اإلجراءات االحترازية المتبعة داخل موقع التصوير.
آدم، لكن فيروس كورونا  السبكي وأحمد  العمل مع  إنها كانت تحب  وأضافت 
وخوفها من اإلصابة هو سبب االعتذار، متمنية الخير والتوفيق لكل فريق العمل.

للمطهرات،  أو استخدام  أنه مهما كانت هناك إجراءات احترازية  وأوضحت 
قد يكون  الممثلين اآلخرين بدون كمامة، وبالتالي  أمام  بالنهاية سيقف  فالممثل 
التي تضم أكثر من ممثل وتستدعي  المشاهد  عرضة لإلصابة، خاصة في 

التقارب بينهم.
وأشارت سمية إلى أنها لن تقبل بالمخاطرة بحياتها ولن ترمي نفسها في التهلكة 

من أجل العمل، طالما أنه ليس هناك داعٍ للتسرع.

  تخطت أغنية »كرهتنى في الحب« الذى 
طرحها النجم تامر حسنى منذ 3 أيام حاجز 
الفيديوهات  3 ماليين مشاهدة على موقع 
الشهير يوتيوب وهى من كلمات محمد 
البوغة وألحان محمود خيامي وتوزيع 
طارق عبد الجابر ميكس وماستر أمير 
الغنائى  البومه  محروس، وتعد من ضمن 

الذى يحمل اسم »خليك فوالذى«. 
وسبق وأعلن النجم تامر حسنى عبر حسابه 
الرسمي على موقع فيس بوك عن طرح 
أغنيته جديدة بعنوان »قولني كالم«، حيث 
كتب: »استمع اآلن ألغنية )قولني كالم( 
أحدث أغنية من ألبوم خليك فوالذي«، كما 
لم يكتف بذلك وإنما شوق جمهوره ألغنية 
جديدة باسم »كرهتني في الحب« حيث 
كتب: »وانتظروا بعد ساعة من اآلن أغنية 

كرهتني في الحب«.
تامر حسنى  النجم  ناحية أخرى، ظهر  من 
الشابة هنادي مهنا على  الفنانة  فى فرح 
الفنان أحمد خالد صالح، وقام بغناء أغنيته 

الجديدة »مابطلناش إحساس«.
وتقول كلمات األغنية: كبرنا وعقلنا مابقاش 
كالمهم يشغلنا، وال بنهتم نعرف ناس 
بتهملنا، كبرنا وفهمنا عرفنا إن الوجع 
يعلّمنا،  أوقات، بيجى ويمشى بس عشان 
الناس، مش  بّطلنا نقيس مقامتنا بعيون 
تتقاس،  الناس  الناس بتشوف وال كل  كل 
بّطلنا نحب زيادة مبّطلناش إحساس، سيبنا 
بقينا مع  بُعده يتعبنا،  اللى بيسيبنا وبّطل 
بقلوبنا وكسبنا، كبرنا فى عينينا  اللى فاز 
بقينا ندوس على  تعنينا،  اللى  الحاجة  ودى 

األوجاع تعلّينا.

انتقل فريق عمل مسلسل »ضربة معلم«، 
الفنان محمد رجب، إلى إحدى  بطولة 
الفيالت، الستكمال التصوير بعد انتهاء عدد 
من مشاهد الحارة بمدينة اإلنتاج اإلعالمى.

وتدور أحداث المسلسل فى اطار اجتماعى 

شعبى ومن المقرر عرضة يوم 21 نوفمبر، 
وهو بطولة محمد رجب، مى سليم، رانيا 
إنعام سالوسة،  فريد شوقى، محمد نجاتى، 
تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل 

فاروق.

الفنانة  أنباء مؤخرا حول إصابة    ترددت 
السرطان  الكبيرة عبلة كامل بمرض  المصرية 

وأنها في مراحله األخيرة.
كامل ووالد  الفنانة عبلة  أحمد كمال، طليق  الفنان 
تردد  ما  لينفي صحة كل  بناتها، خرج عن صمته 

من أنباء عن إصابة طليقته الفنانة بالسرطان
كمال كتب، على حسابه الخاص على موقع »الفيس 
بوك«: »الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد 
عن حالتها الصحية اليوم، كذب وخداع ورغبه في 
تحقيق مكاسب رخيصة علي حساب فنانة كبيرة«.

قبل على كل  قد رد من  أحمد كمال  الفنان  وكان 
الفن  اعتزال عبلة كامل  ما تردد مؤخرا حول 

ألسباب دينية.
ينشر عنها،  ما  تتابع  أن عبلة كامل ال  أكد  كمال 

نيابة عنها،  يرد  أن  منه  اعتزالها، طلبت  بشائعات  أخبرها  وعندما 
وأضاف: »عبلة من زمان مبتهتمش بمتابعة األخبار، لما اقولها بيتقال 

كذا كذا تقولي أرجوك رد بالنيابة عني«.
وتابع: »اتقال إنها اعتزلت ألسباب دينية هللا اعلم من اللي ورا كلمة 
األسباب الدينية دي، المهم إن الخبر مش صحيح، بالعكس هي هتشتغل 

قريب، لكن بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا«، مشددا على أنه هناك جهات 
معينة تحاول الترويج بأن عبلة كامل تحّرم الفن ، وهذا أمر خاطئ.

أساسيا  وأنه أصبح جزءا  فترة طويلة،  منذ  الحجاب  ترتدي  أنها  وأكد 
من مالبسها، فال جديد بالنسبة لها، لذا فإن أي حديث عن اعتزال عبلة 
لها،  مناسب  تنتظر دور  أنها  إلى  فارغ«، مشيرا  الديني »كالم  كامل 

وأنها ستعود للفن مع بداية العام الجديد تقريبا.

  بدأ النجم السوري تيم حسن تصوير أولى مشاهده في بطولة 
المسلسل القصير » أنا« وهو العمل المخصص للعرض على 
منصة » شاهد vip«ومن إخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة 

»الصباح إخوان« للمنتج صادق الصبّاح.
العمل الجديد تتكتم الشركة المنتجة على تفاصيله في الفترة 
الحالية، ولكن بحسب المعلومات، فإنه سيكون بعيداً كل البعد عن 
مسلسل »الهيبة« الذي يعرض موسمه الرابع حالياً وبالتالي فإن 
تيم سيؤدي في العمل شخصية بعيدة تماماً عن شخصية »جبل 

شيخ الجبل«.
ويشارك في بطولة مسلسل »أنا« عدد من النجوم منهم رزان 
جمال، وروال بقصماتي، وجوزيف بو نصار، وايلي متري 

وديامان بو عبود.
 »vip وكان تيم قد حضر الموسم الماضي على منصة » شاهد
من خالل مسلسل » العميد« والذي شاركته بطولته النجمة 

السورية كاريس بشار وهو من تأليف وإخراج باسم السلكا.
يشار إلى أن » الهيبة .. الرد« يعرض حالياً على عدد من 
القنوات الفضائية ويحقق نسب مشاهدة عالية وهو من بطولة 

النجم السوري تيم حسن.

المصري هاني رمزي على  الفنان  تعاقد    
بطولة فيلم جديد، يحمل اسم »عمر المحتار«، 
الختم وشادي  تأليف سامح سر  وهو من 

محسن.
الجديد تعرض هاني  الفيلم  اسم  وبعد إعالن 
بأنه  البعض  االنتقادات، واتهمه  للعديد من 
العربي  الوطن  يسخر من رمز من رموز 

عمر المختار .

وخرج هاني رمزي، لتقديم االعتذار مؤكدًا أنه 
السخرية على اإلطالق، حيث كتب  يقصد  ال 
تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات 
أننا  فهم  اللي  لكل  القصيرة »تويتر«:«أعتذر 
الوطن  السخرية من رمز من رموز  نقصد 
له  ليس  الفيلم  أن  المختار وأوكد  العربي عمر 

عالقة به«.
وأضاف: »نحن صناع الفيلم شاغلنا هو إسعاد 

الناس وليس اإلساءة ألحد؛ ولذلك سنغير 
قبول  لما حدث وأرجو  الفيلم وآسف  اسم 

اعتذاري«.
العمل ينتمي لنوعية األعمال الكوميدية، ولكنه 
أشار إلى أنه مختلف كليا عن أعماله السابقة، 

الذي قدمها في السينما من قبل.
يذكر أن أخر مشاركة للفنان هاني رمزي في 
السينما كانت في عام 2018، وذلك من خالل 

فيلم »قسطي بيوجعني«، الذي شاركه بطولته 
الراحل حسن حسني، ومايا  الفنانين،  كال من 
أبو سريع، وأحمد جمال  نصري، ومصطفى 
تأليف وإخراج  والعمل من  سعيد، وآخرين، 
لهاني  كبير  إخفاق  العمل  لمعي، وشهد  إيهاب 
كانت  السينما حين عرضه، حيث  في  رمزي 

إيراداته متواضعة للغاية.

     Vendredi 13 novembre  2020
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أنباء عن وجود    ترددت 
الفنانة  بين  كبير  خالف 
المصرية شيرين عبدالوهاب 
الفنان حسام حبيب،  وزوجها 
أموال  قام األخير بسحب  بعدما 
تخص زوجته ، حيث أنها قامت 
بإدارة  بتكليفه رسميا  من قبل 

أعمالها.
شيرين  أن  األنباء  وأكدت 
لم  إيرادات  اكتشفت تغيير في 
تعلم بها شيء، كما اكتشفت 
بعض العقود التي أتمها زوجها 
إليها، وهو ما  دون الرجوع 
التي  الشراكة  لفسخ  دفعها 
تجمعهما، كما سيعلنان طالقهما 

قريباً.
الفنانة المصرية خرجت عن 

صمتها لتعلق على هذه األنباء بتعليق مقتضب، اشات خالله لعدم صحة 
هذه األنباء، حيث كتبت، على حسابها بموقع »تويتر«: » السالم عليكم 

ورحمة هللا وبركاته، إحنا بألف خير«.
وكان الفنان حسام حبيب قد وجه تهنئة رومانسية لزوجته الفنانة شيرين 

عبدالوهاب، احتفاال بعيد ميالدها الذي حل يوم 8 أكتوبر.
حسام حبيب نشر صورة له وهو يحتضن شيرين، على حسابه الخاص 
على موقع »انستجرام«، وعلق قائال: »دمتي لي شيئا جميال ال ينتهي«.

وتابع: »كل سنه وانت احلى واطيب واجمل و احن و اجدع شيرين في 
الدنيا.. ربنا ما يحرمنيش منك و يبعد عنك و عننا كل حاجه وحشه«.

»كرهتنى فى الحب« 
لـ تامر حسنى تتخطى حاجز 

3 ماليين مشاهدة فى 27 ساعة

فريق عمل »ضربة معلم« يواصل 
التصوير فى إحدى الفيالت

بعد تعرضه لالنتقادات.. هاني رمزي يعتذر بسبب أسم فيلمه الجديد »عمر المحتار«

ليلى علوي تدعم مبادرة توقف العنف 
ضد المرأة

هل انفصلت شيرين عبدالوهاب عن حسام حبيب 
بعد سرقته لها؟.. الفنانة تعلق

الفنانة المصرية نيللي كريم    احتفلت 
بانتهاء تصوير دورها في فيلمها الجديد 

»الثالثاء 12«.
الفنانة المصرية نشرت مجموعة صور 
العمل، على حسابها  من احتفالها مع صناع 
الخاص على موقع »انستجرام«، وعلقت 

قائلة: »فركش فيلم الثالثاء 12«.
وفيلم »الثالثاء 12« بطولة نيللي كريم، 

وباسم ياخور، وعمر ميقاتي، وبديع أبو 
إيهاب، وكارول  شقرا، وجويا جبور، ونور 
التونسي  عبود، وغيرهم، وهو ومن إخراج 

مجدي سميري.
يبلغن  فتيات  الفيلم حول ثالث  وتدور أحداث 
من العمر 14 عاًما يكافحن مع والديهن 
الرغم من االختالفات  لتحقيق أحالمهن على 

االجتماعية والدينية.

المقرر أن يشارك كال    من 
الفنانين أمير كرارة وأحمد  من 
العوضي، الذين قاموا بتقديم 
البطولة في الجزء األول  دور 
من مسلسل »االختيار«، حيث 
يجسد شخصية  كرارة  كان 
الشهيد البطل أحمد المنسي، فيما 
كان يجسد العوضي شخصية 

اإلرهابي هشام عشماوي.
أمير كرارة وأحمد  الفنانين 
في  سيظهران  العوضي 
»االختيار 2« كضيوف شرف، 
وذلك سيكون من خالل أحد 
المشاهد على طريقة الفالش باك.
مسلسل »االختيار 2« يشارك 
في بطولته إلى جوار مكي وكريم 

إياد  الفنانين،  عبدالعزيز كال من 
المقدم، ومحمد  نصار، وإنجي 
تأليف  عالء، وبشرى، وهو من 
هاني سرحان، ومن إخراج بيتر 
باقي  التعاقد مع  ميمي، وجاري 
المشاركين في بطولته،  الفنانين 
إضافة إلى ظهور عدد كبير من 

الفنانين فيه كضيوف شرف.
»االختيار2« يظهر بطوالت 
الشرطة المصرية ودورها في 
حماية المجتمع المصري من 
العمليات اإلرهابية، على عكس 
الجزء األول منه الذي كان يظهر 
بطوالت الجيش المصري في 
حماية المجتمع من اإلرهاب 

والتكفيرين.

يذكر إن مسلسل »االختيار 2« 
قدم منه جزء أول عرض في 
المارثون الرمضان الماضي، 
البطل  الشهيد  وكان يحكي قصة 
أحمد المنسي، وقام ببطولته 
الفنان أمير كرارة، وهو من 
تأليف باهر دويدار، وأخرجه 
بيتر ميمي، وشارك في بطولته 
عدد كبير من الفنانين منهم، أحمد 
العوضي، ومحمود حافظ، وأحمد 
الرافعي، وأحمد فواد سليم، 
وناهد رشدي، وآخرين، إضافة 
إلى ظهور عدد كبير من الفنانين 
فيه كضيوف شرف منهم، محمد 
المصري، وعمرو  إمام، وماجد 

سعد، ومحمد رجب.

3 Fantastic Beasts



  يبحث فرانسوا لوغو رئيس حكومة 
كيبيك في عدد من االحتماالت من أجل 
السماح ألبناء المقاطعة باالحتفال بعيد 
الميالد في ظروف صحيّة آمنة، في 
المناطق   من  العديد  زالت  ما  وقت 
التنبيه  حالة  في  أي  حمراء  مصنّفة 
القصوى من فيروس كورونا المستجّد.

وسبق أن كتب لوغو في  رسالة مفتوحة  
موّجهة إلى وسائل اإلعالم »أّن الحياة 

أقوى من كّل شيء«.
ووّجه رئيس الحكومة رسالته وسط 
فرضتها  التي  الصعبة  الظروف 
الجائحة، وعقب حادثة االعتداء بالسيف 
التي وقعت في مدينة كيبيك العاصمة 

مطلع الشهر الجاري.
وأّكد لوغو حرصه على التقاليد وعلى 
أن يتمّكن أبناء المقاطعة من االحتفال 
إلى  مشيرا  السنة،   ورأس  بالميالد 
أنّه يكون مرتاحا في حال اقتصرت 
محدود  عدد  على  العيد  اجتماعات 
من األهل، و تمّكن األجداد من رؤية 

أحفادهم.
و أفادت معلومات حصلت عليها صحيفة 
القسم  كندا،  راديو  وأّكدها  بريس  ال 
الكنديّة،  اإلذاعة  هيئة  في  الفرنسي 
أّن رئيس الحكومة يبحث في احتمال 
الميالد ورأس  بتجّمع خالل  السماح 
السنة يضّم عائلتَين تقيمان في عنوانَين 

مختلَفين.
في  حذرة  زالت  ما  الحكومة  ولكّن 
حاالت  عدد  أّن  خصوصا  موقفها، 
رغم  ارتفاعه  يواصل  كوفيد19- 
القيود المتشّددة التي فرضتها والتي 
من  والعشرين  الثالث  حتّى  مّددتها 

الشهر الجاري.
بصورة  تنتقل  العدوى  ألّن  ونظرا 
أساسيّة خالل التجّمعات في الداخل، 
من المحتمل أن يترافق السماح بالتجّمع 
المحدود خالل الميالد ورأس السنة مع 
إجراءات عزل صّحي طوعي قبل أيّام 

على موعد العيد وبعده.
ويقتصر التجّمع الذي تسمح به السلطات 
على يومين أو ثالثة  أيّام على األكثر 

خالل كلذ من العيَدين.
باب  ما زال من  ولكّن هذا اإلجراء 
االحتماالت، ولم تُعلن الحكومة حتّى 

اآلن أّي قرار بشأن احتفاالت العيد.
تقول جنفياف غيلبو نائبة رئيس الحكومة 

ووزيرة السالمة العاّمة في كيبيك.
»لسنا بعد في مرحلة الميالد. ونأمل 

في أن نكون قادرين على توفير بعض 
الحريّة للكيبيكيّين. ولكّن رئيس الحكومة 
يكّرر باستمرار أّن علينا أن نستبعد 

االحتفاالت الضخمة«:
واستبعدت غيلبو تجّمعات تضّم 20 إلى 
25 شخصا، وأّكدت أّن االجتماع مع 
أفراد العائلة المباشرين ومع األصدقاء 

يوّفر االرتياح خالل فترة األعياد.
من جهة أخرى، أّكدت وزيرة السياحة 
الكيبيكيّة كارولين برو ووزير االقتصاد 
واالبتكار بيار فيتزغيبون أّن أسواق 
الميالد ستفتح أبوابها هذه السنة وسط 
إجراءات الوقاية التي فرضتها السلطات 

الصحيّة.
وتشتهر كيبيك بأسواق الميالد  التقليديّة 
التي تفتح أبوابها سنويّا الستقبال الزّوار 
المقاطعة أواخر  العديد من مدن  في 
نوفمبر وتستمّر  الثاني  شهر تشرين 

حتّى نهاية السنة.
ويعرض الحرفيّون الكيبيكيّون  ومنتجو 
أعمالهم   المحليّة   الغذائيّة  المواد 
ومنتجاتهم في هذه األسواق، وتتألأل 
ويترّدد  الميالد  أضواء  أرجائها  في 
الميالديّة  واألغنيات  الترانيم  صدى 
الكبار  قلوب  إلى  البهجة  تُدخل  التي 
والصغار وتدفئ القلوب في عّز فصل 

الشتاء الكندّي القارس البرد.
برو  و  فيتزغيبون  الوزيران  وأّكد 
في بيان أّن  الحكومة ستحّدد القدرة 
االستيعابيّة ألسواق الميالد تبعا لمساحة 
كّل منها، لضمان الحفاظ على مسافة 

متَرين بين المتسّوقين.
كما أّن األسواق ستكون ملزمة بتحديد 
وجهة السير بوضوح من خالل عالمات 
و  األرض،  على  تضعها  وإشارات 

بتوفير معّقمات اليدين للزّوار.
أيضا  المغلقة  الميالد  أسواق  وتلتزم 
بهذه اإلجراءات فضال عن أّن الكمامة 

تكون إلزاميّة فيها.
وأضاف البيان بأّن أنشطة اللهو المعتادة 
التجّمعات،  لتجنّب  ممنوعة  ستكون 
المأكوالت  تذّوق  أيضا  وممنوع 
المعروضة للبيع في المناطق المصنّفة 
حمراء وبرتقاليّة، أي في مرحلتَي التنبيه 

األقصى و التنبيه المعتدل.
كارولين  السياحة  وزيرة  وأعربت 
برو عن ارتياحها ألّن أسواق الميالد 
تشّجع التّجار والحرفيّين في هذه الفترة 
العصيبة التي تمّر بها األعمال بسبب 

الجائحة.

  أحيت كندا يوم األربعاء، أسوًة 
بسائر دول الكومنولث، »يوم الذكرى« 
 le أو   ،Remembrance Day(

.)jour du Souvenir
الوالياُت  أيضاً  اليوم  هذا  وأحيت 
المتحدة، حيث يُعرف بـ »يوم قدامى 
 ،)Veterans Day( المحاربين« 

وعدُة دول أوروبية.
وفي األساس »يوم الذكرى« مناسبة 
الستذكار تضحيات الجنود في الحرب 
العالمية األولى. فعند الساعة الحادية 
في  الحادي عشر  اليوم  من  عشرة 
الشهر الحادي عشر من عام 1918 
القتالية بين  األعمال  توقفت رسمياً 
أوروبا  في  المتحاربة  الجيوش 
أن  إلى  التنفيذ  حيز  الهدنة  ودخلت 
انتهت الحرب العالمية األولى بصورة 
رسمية مع توقيع اتفاق فرساي في 

28 حزيران )يونيو( 1919.
فيما  السنة  هذه  تحّل  الذكرى  لكّن 
تواجه  العالم،  دول  كمعظم  كندا، 
هنا  ومن   .»19  - »كوفيد  جائحة 
على  المواطنين  السلطات  تشجيع 
إحياء المناسبة في منازلهم، ال في 

الساحات واألماكن العامة.
وبهذه المناسبة وضعت حاكمة كندا 
العامة جولي باييت كما رئيس الحكومة 
وزوجته  ترودو  جوستان  الكندية 
الغار  من  إكلياًل  غريغوار  صوفي 
أمام ضريح الجندي المجهول في موقع 
للحرب  الوطني  التذكاري  النُصب 
في أوتاوا، في مراسم اقتصرت فيها 
المشاركة على عدد محدود من الناس 

بسبب الجائحة.

وكان ترودو قد شّجع 
المواطنين على إحياء 
من  وإن  الذكرى، 

بيوتهم.
قال ترودو : »بالرغم 
نستطيع  ال  أننا  من 
نفعل  كما  التجّمع 
في العادة، يمكننا أن 
لقدامى  دعمنا  نظهر 
بوضع  المحاربين 
خشخاش  زهرة 
مراسم  ومشاهدة 
على  الذكرى  يوم 

اإلنترنت«، .
قدامى  »لنكّرم 

الكثير  أعطونا  الذين  المحاربين 
الخدمة  يواصلون  الذين  والجنوَد 
الحكومة  رئيس  أضاف  حالياً«، 

الليبرالية.
حزب  زعيم  أوتول،  إلرين  وكان 
المعارضة  يشكل  الذي  المحافظين 
الرسمية في مجلس العموم، موقف 

مماثل.
والتذّكر  »التأّمل   : أوتول  قال 
ال  أفعااًل  ليست  هذه  واالحترام. 
المسيرات  في  إاّل  بها  القيام  يمكن 
وأمام النصب التذكارية. هي أفعال 
عاطفية سنحافظ عليها في سنٍة كّرس 
فيها الكنديون أنفسهم للتكيّف والمثابرة 

خالل هذه األوقات العصيبة«.
الكندية«  الملكية  »الفرقة  وشّجعت 
اأُلخرى،  هي   ،)RCL - LRC(
الكنديين على إحياء يوم الذكرى في 
منازلهم، عبر شاشات التلفزة وعلى 

شبكة اإلنترنت.
و »الفرقة الملكية الكندية« جمعية 
غير ربحية، تضّم نحو 260.000 
قدامى  من  رئيسي  بشكل  عضو، 
الجنود الكنديين وقدامى أفراد الشرطة 
الملكية الكندية وأجهزة الشرطة التابعة 
للمقاطعات والبلديات وأفراد عائالتهم، 
كما أّن االنتساب إليها أصبح متاحاً 

لعامة المواطنين.
وتّم التركيز هذه السنة على الذكرى 
السنوية الـ75 لنهاية الحرب العالمية 
الثانية بعد أن تّم إلغاء العديد من مراسم 
إحياء هذه الذكرى في أوروبا وأماكن 

أُخرى بسبب الجائحة.
يُشار هنا إلى أنّه مع مر السنين والعقود 
أصبح يوُم الذكرى مناسبًة يتذكر فيها 
الكنديون جنودهم الذين قُتلوا أو أصيبوا 
ليس فقط خالل الحرب العالمية األولى 
التي  التالية  الحروب  في  أيضاً  بل 
الحرب  فيها كندا، أي في  شاركت 

الكورية  والحرب  الثانية  العالمية 
أفغانستان،  في  األمن  ومهمة حفظ 
وفي مهمات حفظ السالم العديدة التي 
شاركت فيها بالدهم، فيضعون على 

صدورهم زهرة خشخاش حمراء.
وفي الحرب العالمية األولى )1914 
- 1918( فقدت كندا ومقاطعة نيو 
فاوندالند والبرادور )التي لم تكن قد 
انضمت إلى كندا بعد( أكثر 66 ألف 
جندي، وفقدت في الحرب العالمية 
الثانية )1939 - 1945( أكثر من 
45 ألف جندي، هذا عدا الجرحى 
الكنديون  الجنود  والمعاقين. وسقط 
في هاتْين الحربْين في أوروبا بصورة 

رئيسية.
وُقتل 516 جندياً كندياً في الحرب 
الكورية )1950 - 1953( و159 
جندياً بين عامْي 2001 و2014 في 
إطار قوات المساعدة الدولية إلرساء 

األمن في أفغانستان.
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الفيروس  عن  الكشف  لاختبار  متطوع   3000 المطلوب   :19  - كوفيد 
اللعاب بواسطة 

كندا في يوم الذكرى : الجندي ساشا ماثيو  يحّن إلى مزمار القربة
  لم يسلم يوم الذكرى الذي تحييه كندا في الحادي 
عشر من تشرين الثاني نوفمبر من كّل سنة تكريما 
لجنودها من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجّد.

وفرضت الجائحة تغييرات عديدة على المراسم التي 
تجري بالمناسبة في مختلف أنحاء كندا.

وتكّرم كندا في هذا اليوم ذكرى الجنود في الخدمة 
ساحات  في  سقطوا  الذين  الجنود  ذكرى  وتحيي 
القتال في الحرب العالميّة األولى، والذين سقطوا 
في الحروب مهّمات السالم التي شاركت فيها كندا 

حول العالم.
وفي مونتريال، وجد جندي االحتياط ساشا ماثيو 
المنتمي إلى الفوج االسكتلندي في الجيش الكندي 

أمام هذا الواقع غير المسبوق.
ما  غالبا  القربة  مزمار  آلة  ماثيو عازف  أّن  ذلك 
يشارك في هذا اليوم في عزف الموسيقى االسكتلنديّة 

على آلته في مراسم إحياء يوم الذكرى.
فمنذ 25 سنة، تعزف الموسيقى االسكتلنديّة طوال 
دقيقتَي الصمت التي تتخلّل المراسم، وغالبا ما يكون 

ساشا ماثيو من بين العازفين.
وينتمي ماثيو عازف مزمار القربة منذ خمس سنوات 
إلى وحدة »بالك ووتش« في  فوج  المشاة الملكي 
الكندي هايالند، ويقول إّن العزف عادّي بالنسبة له.

ويرتدي جندي االحتياط ساشا ماثيو اإلزار اإلسكتلندي 
المميّز، ويقول إنّه مشغوف بآلة مزمار القربة  التي 
جذبته منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره، يوم 

تأثّر لدى سماعها.
وكان يومها في عداد طاّلب االحتياط في الجيش 
في  وشارك  مونتريال،  مدينة  غرب  في  الكندي 

أمسية عزف فيها الجنود هذه اآللة.
ولم يترّدد في نهاية األمسية في التوّجه إلى المسؤول 
سائال إن كان بإمكانه االنضمام إلى فرقة العزف.

ويقول ماثيو إنّه وجد صعوبة في إقناع والده برغبته 
في أن يصبح عازف موسيقى اسكتلنديّة على مزمار 

القربة ، ألّن الوالد الهندي 
ذلك  قبل  يسمع  لم  المولد  
كانت  وألنّها  اآللة،  بهذه 
ستكلّفه 65 دوالرا في حينه.
التشجيع  لقي  أنّه  ويضيف 
من والديه ال سيّما أنّه كان 
يعزف على آلَتي الكمان و 

الترومبون.
وعمل في البداية كمتطّوع 
الجويّة  القّوات  في  مدني 
في  ينضّم  أن  قبل  الكنديّة 
العام 2015 كجندي احتياط 

إلى الفوج االسكتلندي.
وشارك ماثيو خالل فصل 
جانب  إلى  الفائت   الربيع 
مساعدة  في  الجنود  رفاقه 
الطويلة  الرعاية  مراكز 
األمد التي كانت تعاني نقصا 
في اليد العاملة في مواجهة 
فيروس كورونا المستجّد.

ماثيو عن تحّدي  ويتحّدث 
عزف هذه اآللة ألّن العزف 
النوطة  ورقة  يحمل  ال 
من  ويعزف  الموسيقيّة 

خالل الذاكرة،.
بالك  وحدة  جوقة  وتضّم 

ووتش 12 عازف مزمار القربة و10 عازفي طبلة، 
األكثر  تكون   الذكرى  يوم  تسبق  التي  واألسابيع 
ازدحاما كما يقول، ألّن المراسم تتوالى في عدد 

من المناطق في جزيرة مونتريال.
لكّن الجائحة غيّرت طبيعة المراسم هذه السنة، ولن 
يشارك فيها الجمهور كالمعتاد التزاما باإلرشادات 

الصحيّة.

وتقتصر المراسم في مونتريال على حفل خاص 
تشارك فيه عمدة المدينة فاليري بالنت.

وفي أوتاوا، جرت المراسم بحضور رئيس الحكومة 
جوستان ترودو وحاكمة كندا العاّمة جولي باييت، 

وفي غياب الجمهور.
ماكولي   لورانس  المحاربين  قدامى  وزير  ودعا 
عبر  المراسم  ومتابعة  الجنود  تذّكر  إلى  الكنديّين 

شاشات التلفزة من منازلهم استثنائيّا هذه السنة.

  “نعرف جميعنا أّن الفيروس آخذ في االزدياد، 
ولهذا أدعو الكنديّين مّرة أخرى إلى االلتزام بإرشادات 
السلطات الصحيّة للوقاية »: بهذا الكالم توّجه رئيس 
الحكومة الكنديّة جوستان ترودو في مؤتمره الصحفّي 
يوم الثالثاء في وقت شهدت العديد من المقاطعات 

ارتفاعا في عدد حاالت كوفيد19-.
ودعا ترودو الجميع مجّددا إلى التزام التباعد الجسدي 
وارتداء الكمامة وغسل اليدين، وتنزيل تطبيق تتبّع 

حاالت كوفيد - 19 على هواتفهم الخليويّة.
بعض  تبذل  أن  الضروري  من  أنّه  واعتبرترودو 
المقاطعات والبلديّات  جهودا إضافيّة الحتواء انتشار 

الفيروس، ولكن دون أن يسّميها باإلسم.
قال رئيس الحكومة جوستان ترودو : »مع ارتفاع 
19، هنالك ضغوط مرتفعة  عدد حاالت كوفيد - 
على كاّفة مستويات الحكومة من أجل حماية األفراد 
أّي من  يخّفف  بأاّل  أمل  وكلّي  االقتصاد.  وحماية 
قادة البالد من الحذر بسبب شعوره بالضغط كي ال 
يؤّدي ذلك إلى إغالق األعمال وتباطؤ االقتصاد«
وأعرب ترودو عن قلقه للعدد المرتفع من حاالت 
اإلصابة بمرض كوفيد - 19 الذي يتسبّبب به فيروس 
كورونا المستجّد في البالد، وأّكد أنّه من الممكن 

السيطرة على العدوى بالتعاون بين الجميع.
وقّدمت الحكومة ما يزيد على 3،3 ماليين اختبار 
سريع للكشف عن الفيروس في المقاطعات واألقاليم، 
كما أّن وزارة الصّحة وافقت على اختبار بي دي 
فيريتور BD Veritor للكشف السريع عن الفيروس، 
وهو جهاز محمول قادر على معالجة االختبار في 
أكثر بقليل من 15 دقيقة كما قال رئيس الحكومة 

جوستان ترودو.
حاالت  عدد  واستمّر 
كوفيد - 19 في االرتفاع 
أونتاريو  مقاطعَتي  في 
مانيتوبا  وفي  وكيبيك،  
في وسط الغرب، كما أنّه 
مسبوقة  غير  أعدادا  بلغ 
و  ألبرتا  مقاعطَتي  في 
في  كولومبيا  بريتيش 

الغرب الكندي.
كولومبيا،  بريتيش  ففي 
الحكومة  رئيس  حّث 
أبناء  هورغان  جون 
التخفيف  على  المقاطعة 
من التفاعالت االجتماعيّة وحّذر من احتمال العودة 
إلى إجراءات أكثر تشّددا في حال لم يتراجع عدد 

حاالت كوفيد - 19.
وأّكد هورغان أّن الجائحة فرضت تحّديات كبيرة 
على الجميع دون استثناء، وال يتوّهمّن أحد بناء على 
ما يحدث في بريتيش كولومبيا و كندا وحول العالم ، 

بأنّنا سنتجاوز هذه المرحلة قريبا كما قال.
وفي مانيتوبا، أعلن برايان باليستر رئيس الحكومة 
اليوم  توسيع نطاق مرحلة التنبيه القصوى اعتبارا 
من يوم الخميس من العاصمة وينيبيغ ليشمل مختلف 

أنحاء المقاطعة.
ودخلت المقاطعة مرحلة التصنيف األحمر في نظام 
التصنيف المرّمز باأللوان الذي وضعته الحكومة 
المخاطر مصنّفة  4 مستويات من  يتضّمن  والذي 
بأربعة ألوان، األحمر والبرتقالي واألصفر واألخضر، 
تتراوح من القيود األقّل تشّددا إلى األكثر تشّددا تبعا 

لتطّور الجائحة.
وأعلن  باليستر عن فرض المزيد من القيود المتشّددة 
بما فيها إغالق بعض األعمال والخدمات الشخصيّة 
ومحاّلت التسّوق الحضوري ومتاجر التجزئة غير 

األساسيّة وقاعات استقبال الزبائن في المطاعم.
ودعا د. برنت روسان رئيس الخدمات الطبيّة في 
مانيتوبا الجميع إلى التقيّد بإرشادات الوقاية والتخفيف 
من االختالط االجتماعي ليقتصر على االتصاالت 

األساسيّة دون سواها.
وأّكد د. روسان أّن مانيتوبا نجحت في السابق وسوف 
تنجح اآلن في تسطيح منحنى الفيروس مشيرا إلى 

أّن األسابيع المقبلة ستكون صعبة ولكنّها مهّمة إلنقاذ 
األرواح وتخفيف الضغط عن النظام الصّحي في 
المقاطعة، مشيرا إلى »أنّنا على مفترق خطير حاليّا«.
وأعلن رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو عن 
مساعدة ماليّة قدرها 61 مليون دوالر للسّكان األصليّين 
في مانيتوبا لدعمهم في  مواجهة الجائحة والتداعيات 

المعيشيّة التي سبّبتها لهم.
وفي أونتاريو، أعلنت د. كريستين إليوت عن 1388 
حالة كوفيد - 19 و15 حالة وفاة، وهو رقم قياسي 
آخر في كبرى مقاطعات كندا من حيث عدد السّكان 

وحجم االقتصاد، للمّرة الثالثة خالل أربعة أيّام.
وأضافت الوزيرة في تغريدة على موقع تويتر للتواصل 
في  كوفيد19-  حالة   520 إلى  مشيرة  االجتماعي 
.Peel مدينة تورونتو و 395 حالة في منطقة بيل

وارتفع متوّسط عدد الحاالت اليومي إلى 1154 حالة 
في أونتاريو خالل األسبوع الماضي.

للمّرة األولى عتبة  النشطة  الحاالت  وتخّطى عدد 
العشرة آالف حالة في المقاطعة، و أفيد عن 10106 

حالة نشطة فيها.
وفي حين ارتفع عدد حاالت االستشفاء ليبلغ 422 
حالة، تراجع عدد الحاالت التي تستدعي دخول العناية 

المرّكزة لليوم الثالث على التوالي.
وفي كيبيك أفادت السلطات الصحيّة عن 1138 حالة 

كوفيد - 19 و 38 حالة وفاة يوم الثالثاء. 
وأّكد فرانسوا لوجو رئيس حكومة المقاطعة أّن الوضع 

الراهن يقتضي اعتماد الحذر الشديد.
وأعلن لوجو في مؤتمره الصحفي أّن القيود المفروضة 
في المناطق المصنّفة حمراء أي في مرحلة التنبيه 
القصوى سوف تستمّر حتّى الثالث والعشرين من 

الشهر الجاري.
واستبعد تخفيف القيود في وقت يستمّر عدد حاالت 

المرض والوفاة بسبب كوفيد - 19 في االرتفاع.
ودعا لوجو المدراء العاّمين في المراكز الجامعيّة 
 ،CIUSS المتكاملة للخدمات الصحيّة واالجتماعيّة
ومراكز الرعاية الطويلة األمد إلى فرض ارتداء 
الكمامة إلزاميّا، مشيرا إلى أنّه سوف تتّم مساءلتهم 

بهذا الشأن.
وقال كريستيان دوبيه وزير الصّحة الكيبيكي إّن 
الحكومة سوف تتابع عن كثب إجراءات التهوية 

في المدارس وسواها من المؤّسسات.

  تتعّدد اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجّد 
ويعلّق الخبراء اآلمال عليها في إطار جهود التصّدي 
لجائحة كوفيد - 19 التي تجاوز عدد المصابين بها 

50 مليون شخص حول العالم.
وفي كيبيك، أكمل خبراء المعهد الوطني للصّحة العاّمة 
INSPQ بصورة شبه كاملة مشاريع التحّقق من 
فاعليّة اختبارات الكشف عن الفيروس بواسطة اللُعاب.

وقد يصبح من الممكن استبدال اختبارات مسحة األنف 
التي تقضي بإدخال مسحات قطنيّة في تجويف األنف، 
باختبار اُلّعاب األكثر سهولة للكشف عن الفيروس.

ويبحث معهد الصّحة العاّمة في كيبيك عن 3 آالف 
متطّوع للمشاركة في اختبار اللُعاب حسب معلومات 
حصل عليها راديو كندا، القسم الفرنسي في هيئة 

اإلذاعة الكنديّة.
وتقضي الطريقة الواعدة أن يقوم الشخص بالغرغرة 

بالمياه وبصقها في أنبوب اختبار.
ويطّور المعهد مشروعه بمشاركة 10 مستشفيات 

في عدد من أنحاء المقاطعة.
وفي حال األطفال الذين قد يصعب عليهم الغرغرة 
وبصق كميّة من المياه كافية لالختبار، يمكن االستعاضة 

عنها بأخذ عيّنة لعاب من داخل الخّد.
وأعرب العديد من األشخاص الذين تحّدثوا إلى راديو 
كندا عن ارتياحهم الختبار اللُعاب، وأّكدوا أنّه أسرع 

و أسهل وأقّل مشّقة من مسحة األنف.
وتقول د. جوديت فافار المستشارة الطبيّة في المعهد 
الوطني للصّحة العاّمة في كيبيك إنّه في حال سار البحث 
عن متطّوعين على مايرام وكانت النتائج جازمة، قد 

يصبح استخدام اختبارات 
الغرغرة شائعا اعتبارا من 

مطلع العام المقبل.
عن  فافار  د.  وتُعرب 
شأن  من  بأّن   اعتقادها 
اختبار الغرغرة أن يحّل 
المشاكل الناجمة عن النقص 
في المعّدات، ألّن كل ما 
يحتاجه هو الماء وأنابيب 

االختبار.
أضافت د. جوديت فافار : 
»سوف يشّكل ذلك خطوة 
مهّمة نحو األمام في حال 
كانت كّل البيانات المتوّفرة 

مواتية. ونحن على ثقة بأن تتوّفر لدينا في غضون 
شهر كّل البيانات الالزمة للتحقّق من صّحة المنّصات 

التي نُجري عليها االختبارات حاليّا«.
وينبغي التأّكد كما قالت د. فافار من أّن لدى كّل مختبرات 
كيبيك األجهزة المطابقة لتحليل هذه الطريقة الجديدة.
ومن حسنات اختبار الغرغرة أنّه من الممكن ألّي 
شخص إجراؤه بنفسه ألنّه يتطلّب حّدا أدنى من 
يتطلّب معّدات وقاية حسب قول  اإلشراف و ال 

أخّصائيّة الوبائيّات د. آني كلود البي.
وأشارت د. البي إلى أّن أخّصائيّي الصّحة يخضعون 
باستمرار الختبار الكشف عن الفيروس بحكم عملهم، 
واختبار الغرغرة يسّهل عليهم األمور إلى حّدد بعيد.

وتساعد اختبارات الغرغرة في اختصار وقت التحليل 

المخبري بعض الشيء، ألّن عيّناتها ال تحتاج للتخفيف، 
خالفا الختبارات اللُعاب المعتادة.

ووحدهم المرضى الذين ال يمكنهم االستفادة من هذه 
االستخبارات هم أولئك الذين ال ينتجون كميّة كافية من 
اللُعاب أو غير القادرين على الغرغرة، مثل األطفال 

وكبار السّن والذين يعانون اضطرابات معرفيّة.
في  للمشاركة  التطّوع  يود  من  كّل  على  ويتعيّن 
االختبارات أن تظهر عليه أعراض مرض كوفيد-

19 أو أن يكون قد اختلط بأشخاص مصابين به.
واالختبار مستخدم حاليّا في ألمانيا وفي مقاطعة 
بريتيش كولومبيا، ومن المتوّقع أن تصبح مقاطعة 
كيبيك واحدة من بين طليعة مستخدميه كما قالت د. 
جوديت فافار الطبيبة المستشارة في المعهد الوطني 

للصّحة العاّمة  في كيبيك.

الكندّيين  يدعو  ترودو  و  يرتفع  الحالات  عدد   :19  - كوفيد 
رشادات

إ

بالا الالتزام  إلى 

كوفيد - 19: حكومة كيبيك تفتح باب احتفالات الميلاد على نحو آمن وضمن شروط
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كبرى لتضحيات  إحياًء 
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الواحات البحرية
بعد االكتشافات األثرية المذهلة فى الواحات البحرية، صارت الواحات 
البحرية قبلة للسياح من مختلف أنحاء العالم نظرا ألنها من أهم المناطق 
األثرية والسياحية فى األرض المصرية، وعروس صحراء مصر الغربية، 
وألنها ذات تاريخ ثرى وتطور طبيعى منذ أقدم العصور، وذات أجواء 
تاريخ عريض، وآثارها ومواقعها من أهم اآلثار وأشهر  ساحرة وذات 
المواقع بامتياز. والحق يقال فإن الواحات البحرية منطقة سياحية مهمة 
للغاية، وهي أمل مصر فى السياحة فى صحراء مصر الغربية، خصوصا 
السياحات القصيرة وسياحة السفارى والسياحة البرية وسياحة السفارى 
والسياحة الخدمية والترفيهية والجوية والترانزيت والعالجية التى تستغل 
المناظر الطبيعية فى السياحة خصوًصا النفسية منها وغيرها، وبها مجاالت 
عديدة من الحرف التقليدية والمقتنيات األثرية والبيئية والصناعات الصغيرة، 

وبها أيضا عدد ليس بالقليل من الفنادق الصديقة للبيئة. 
حوالي  مبعدة  على  الغربية  مصر  صحراء  فى  البحرية  الواحات  وتقع 
والباويطى  ومنديشة  القصر  واحات  من  وتتكون  القاهرة.  من  كم   420
الباويطى. وتعتمد  الجيزة وعاصمتها هى مدينة  والحيز. وتتبع محافظة 

فى اقتصادها على زراعة وتجفيف البلح وزراعة الزيتون والسياحة. 
تاريخ الواحات البحرية

 ويعد تاريخ الواحات البحرية تاريخا ثريا ويوضح أهم مراحل التاريخ التى 
مرت بها مصر منذ أقدم العصور إلى اآلن. وكشفت الحفائر األثرية التى 
أُجريت فى منطقة الحيز- شمال عاصمة البحرية مدينة الباويطى- عن أن 
المنطقة كانت مأهولة بالسكان فى منتصف عصر الهولوسين الجيولوجى، 
وأن أهل الواحات البحرية عاشوا بالقرب من البحيرات التى كونها المطر. 
وترجع اإلشارات الدالة على وجود ذكر للواحات فى عصر الدولة القديمة 
االنتقال األول مرحلة مضطربة فى  السادسة. وكان عصر  إلى األسرة 
تاريخ مصر القديمة. ولم تمدنا اآلثار إلى اآلن بأى شىء يذكر عن وضع 
تزايًدا  الوسطى  الدولة  العصر. وشهد عصر  ذلك  فى  البحرية  الواحات 
ملحوًظا فى األنشطة والعالقات بين أهل وادي النيل وأهل صحراء مصر 
عن  الغربية  مصر  حدود  بحماية  عشرة  الثانية  األسرة  وبدأت  الغربية. 
طريق بناء سلسلة من الحصون.  وجاءت أهم اإلشارات إلى الواحات فى 
نهاية عصر االنتقال الثانى على لوح الملك كامس حين أشار إلى البحرية 
فى أحد نصوصه من عصر الهكسوس الذي ربما توقفت فيه التجارة بين 

وادي النيل والواحات الفتقاد األمن. 
واستمرت أهمية الواحات البحرية فى عصر الدولة الحديثة كأحد النقاط 
االستراتيجية والعسكرية على حدود مصر الغربية. وُعين أحد أبناء البحرية 
المدعو إمنحتب حوى كحاكم إقليمى وتنسب إليه أقدم المقابر المكتشفة فى 
البحرية  الواحات  حاكم  إمنحتب حوى  مقبرة  وتعتبر  البحرية.  الواحات 
التى تعود إلى تلك األسرة. وقد ذكر أكثر من مرة على  من أهم اآلثار 
يدفن  أن  الواحات وربما كان ذلك سبًبا فى  أهل  أنه من  جدران مقبرته 
فى تلك المقبرة فى موطنه األصلى. وتقع المقبرة على مقربة من قرية 
القصر. وال تحمل مناظر المقبرة أية تأثيرات أجنبية؛ وعلى هذا األساس 
فإن إمنحتب حوى وعائلته وخدمه يظهرون بمالبس مصرية، والمالحظ 
أن المقبرة نفسها ال تختلف عن أية مقبرة مصرية من تلك الفترة. وتمثل 
ومناظر  التقليدية  الجنائزية  المناظر  جدرانها  على  المصورة  المناظر 
المآدب، فضاًل عن ظهور صاحب المقبرة وهو يساعد فى عملية وزن 
وتخزين الحبوب وأوانى الخمر. وأشار الملك رمسيس الثانى إلى البحرية 

فى معبد آمون باألقصر على أنها مكان مقدس. 
أهمية  والعشرين  الثانية  األسرة  ملوك  األول من  الملك شاشانق  وأدرك 
هدية  يعد  كان  الذي  بالنبيذ  غنية  وكأراض  للقوافل  كمحطات  الواحات 
عظيمة. ثم سكن العديد من العائالت الليبية منطقة الواحات البحرية. وكان 
من بينهم رجل يدعى إرعاوا فى السنوات األخيرة من حكم األسرة الثالثة 
والعشرين. وسوف نرى بعد ذلك أن أحد أحفاده أصبح حاكًما للواحات 
البحرية وكاهًنا أعلى لكل اآللهة التى تعبد فيها فى عصر األسرة السادسة 
والعشرين. وكان ذلك الرجل وأسرته المسؤولين عن تشييد معظم اآلثار 

التى اكتشفت فى البحرية. وهذا الحاكم هو جد خونسو إيوف عنخ. 

السادسة  األسرة  وتعتبر 
مدينة  عاصمتهم  إلى  نسبة  الصاوى  بالعصر  يعرف  ما  أو  والعشرون 
سايس )صا الحجر( فى الدلتا المصرية واحدة من الفترات المزدهرة فى 
تاريخ مصر فى العصر المتأخر. وتوثقت الصلة بشكل كبير بين أهالى 
الدلتا أو مركز الحكم فى مصر وبين الواحات خصوصا البحرية وسيوة فى 
عهد الملك واح إيب رع )أبريس(. وفى الغرب بسط نفوذه على الواحات 
وأقيم فى عهده معبد ما تزال بقاياه موجودة إلى اآلن. وأخذت البحرية فى 
االزدهار تحت حكم الملك أحمس الثانى )أمازيس(؛ ففى عهده تم إنشاء 

أربع مقاصير فى عين المفتلة أشرف 
على تشييدها جد خونسو إيوف عنخ. 
وعمل الملك أحمس الثانى )أمازيس( 
على تعميرها وتحصينها كى يتمكن 
أهلها من الدفاع عن أنفسهم ضد أى 

اعتداء من الغرب. 
وعانت الواحات البحرية فى الفترة 
الفرس  نهاية حكم  بين  تفصل  التى 
األكبر  اإلسكندر  ومجىء  لمصر 
األراضى  باقى  مثل  مثلها  لمصر 
تبرز  أهميتها  وعادت  المصرية. 
من جديد بمقدم اإلسكندر المقدونى 
والذي صور يقدم القرابين لإلله آمون 
فى معبده. وتعود أسباب إنشاء هذا 
المعبد ونسبته إلى اإلسكندر األكبر إلى 
زيارة اإلسكندر األكبر الشهيرة لمعبد 
الوحي فى سيوة الستشارة اإلله آمون 
عمن قتل والده. ولقد تسلم اإلسكندر 
اإلجابة واألكثر من ذلك فقد خلع كهنة 
وربما  الفراعنة.  ألقاب  عليه  آمون 
طريقه  فى  مر  قد  اإلسكندر  يكون 

إلى سيوة بالبحرية؛ فشيد هذا المعبد تخليًدا لذكرى تلك الزيارة. وتحت 
حكم البطالمة نمت البحرية بقوة ونشط اقتصادها وطورت طرق التجارة 
خصوصا المؤدية إلى ليبيا وأنشىء العديد من النقاط العسكرية. وبعد أن 
تمكنوا من احتالل ليبيا أنشأ البطالمة حامية عسكرية قوية فى الواحات 
درب  طريق  عن  ودارفور  مصر  بين  التجارة  طرق  لحماية  البحرية 
األربعين الذي يصل الواحات الخارجة بغرب السودان. وقاد اإلمبراطور 
الرومانى هادريان قوات حربية إلى الواحات البحرية. وعثر على خريطة 
تبين ووجود معسكرات القوات الرومانية فى عدة مناطق بالبحرية مثل 
وتم  الرومانى  العصر  فى  أزدهارها  أوج  إلى  البحرية  الحيز. ووصلت 

زراعة القمح الذي كان يصدر بكثرة إلى العاصمة روما. 
التراث  فى  مراًرا  البحرية  الواحات  ذكرت  المسيحية  العصور  وفى 

فى  مسيحية  آثار  ووجدت  المصرية  القبطية  الكنيسة  وتاريخ  المسيحى 
العصور  القصر والباويطى ومنديشة والحيز. وكذلك استمر ذكرها فى 
البحرية،  إلى  اإلسالم  دخول  وبعد  اإلسالم مصر.  دخول  قبل  الوسطى 
استمرت أهميتها عبر عصور مصر اإلسالمية قاطبة كممر مهم من خالل 
دروب الصحراء تنقلت تجارة القوافل عبره. وزارها عدد من الرحالة فى 
القرن التاسع عشر. وعمل بها الدكتور أحمد فخري فى القرن العشرين. 
ثم أكمل الدكتور زاهى حواس العمل فى نهايات القرن العشرين وبدايات 
القرن الحادى والعشرين. وما تزال الواحات البحرية أرًضا بكًرا للعمل 

األثرى وآلفاق االستثمار السياحى والثقافى.
آثار الواحات البحرية

 وتحفل الواحات البحرية بعدد كبير من المقابر والمقاصير والمعابد والمعالم 
األثرية المتميزة مثل مقابر العصر الصاوى فى منطقة الشيخ سوبى ومنطقة 
المعبد  األكبر،  اإلسكندر  المفتلة ومعبد  سليم ومقاصير عين  قارة قصر 
الوحيد له فى مصر كلها إلى اآلن، ومعبد اإلله بس، ووادى المومياوات 
الذهبية، وعدد من اآلثار اليونانية والرومانية والقبطية واإلسالمية، وعدد 
من المواقع الطبيعية ذات المناظر الساحرة التى ليس لها مثيل فى العالم 

أجمع مثل عيون المياه الطبيعية والمزارات 
البيئية مثل متحف تراث الواحات البحرية والصحراء البيضاء والسوداء 
وجبل الكريستال والحيز وغيرها. وفيما يلي ألقى الضوء على أهم آثارها. 

الباويطى مقابر 
تعد مقبرة إمنحتب حوى من أقدم مقابر الواحات البحرية. ونقرت مقابر 
المنطقة  لطبيعة  وكان  المحلى.  الرملى  الصخر  فى  البحرية  الواحات 
السبب فى تفرد تلك المقابر حيث تميزت بأن حجراتها ذات أسقف مقبية. 
وتعد مساحة المقبرة فى الواحات البحرية صغيرة. وتتكون المقابر غالبا 
وحجرات  أعمدة  ذات  صالة  من 
وترجع  أركانها.  فى  جدا  صغيرة 
مقابر الواحات البحرية من العصر 
المتأخر إلى العصر الصاوى، ولجميع 
مقابر األسرة السادسة والعشرين فى 
الواحات البحرية مداخل صاالت ذات 
أعمدة باستثناء مقبرة جد آمون إيوف 
عنخ؛ حيث أن أعمدة مقبرته مستديرة 
بردى  زهرة  شكل  على  قمم  وذات 
وأعمدتها ملونة بلون أبيض وتخلو من 
أية مناظر. وللمقابر األخرى أعمدة 
مربعة ذات مناظر تصور آلهة، وذات 
سقوف مقبية مكسوة بجص وملونة. 
ويمكن تقسيم مقابر األسرة السادسة 
والعشرين فى الواحات البحرية إلى 
قسمين. مقابر قارة قصر سليم هى 
عبارة عن تل صغير يكتنف مدينة 
عن  االرتفاع  هذا  ونتج  الباويطى. 
الحطام المتراكم عبر العصور. وتوجد 
مقابر  أهم  من  مقبرتان  التل  أعلى 
وهما  والعشرين  السادسة  األسرة 

مقبرتا جد آمون إيوف عنخ وابنه باننتيو. 
وحفرت مقبرة جد آمون إيوف عنخ فى الحافة الشرقية لمدينة الباويطى 
وتدعى قارة قصر سليم. ولم يتبِق من المقبرة سوى حجرة الدفن التى يمكن 
الوصول إليها عن طريق بئر. وكسيت جدران حجرة الدفن بطبقة جص 
ملون بلون أصفر. وتحتوي حجرة الدفن على مناظر من كتاب الموتى. أما 
المقصورة العلوية، فلم يبق منها شىء. وتفتح حجرة الدفن ناحية الغرب، 
وسد مدخلها بكتلة ضخمة من الحجر الرملى. وتوجد فى جدران المقبرة 
عدة أبواب وهمية ملونة. وحجرة الدفن مربعة الشكل تقريبا، ولم تقطع 
أركانها بإتقان، وتدعم السقف أربعة أعمدة ملونة ومحفورة فى الصخر 
مدخل  ملون  بردي. وغطت طبقة من جص  هيئة زهرة  وتيجانها على 
إيوف  آمون  اسم جد  الدفن، وجدرانها، وأعمدتها وسقفها. وذكر  حجرة 

عنخ عدة مرات على جدران حجرة الدفن دون أي لقب. 
عنخ  إيوف  آمون  جد  والده  مقبرة  من  الغرب  إلى  باننتيو  مقبرة  وتقع 
العلوية.  للمقصورة  آثار  أية  على  يعثر  ولم  متًرا.  عشر  خمسة  بحوالى 
ناحية  يفتح  أحدهما  مدخالن،  وأسفلها  أمتار،  ستة  حوالي  البئر  وطول 
الجنوب، بينما المدخل اآلخر في الناحية الشمالية يؤدى إلى حجرة الدفن 
األساسية. وتتكون المقبرة من صالة ذات أعمدة وثالث حجرات جانبية، 
واحدة منها فقط هى المنقوشة وهي الحجرة األساسية المواجهة للمدخل. 
أحمد  الدكتور  اكتشفها  أن  منذ  الشيخ سوبي  قارة  مقابر  واختفت مداخل 
فوقها  بُنيت  حيث  العشرين؛  القرن  هذا  من  األول  النصف  فص  فخري 
موثقة  المقابر  تلك  من  أربعة  أن  ونجد  الباويطى.  بمدينة  حديثة  منازل 
لها  مقابر  وهي  عدة،  كتب  في  فخري  أحمد  الدكتور  بواسطة  ومؤرخة 

أهمية تاريخية مميزة في الواحات البحرية. 
ويفتح مدخل مقبرة بادي عشتار ناحية الشمال. ويمكن الوصول إليها عن 
طريق بئر مغلق من أعلى. وتتكون المقبرة من صالة بها أربعة أعمدة 
وثالث حجرات، ويرقد التابوت بين األعمدة، والصالة ذات سقف مقب. 
وُسدت الحجرة الداخلية بكتل من األحجار. وجدران البئر مكسوة بجص 
لكنها غير مزخرفة، وفى الصالة ذات األعمدة، أول المناظر، وكل جوانب 

األعمدة األربعة مكسوة بجص ومزخرفة أيًضا.
وقطعت مقبرة ثاتى في الجرف الغربى، وهي أحدث من مقبرة جده بادي 
عشتار التي تقع خلفها ومدخلها في االتجاه المقابل. ويعد صخرها فقيًرا 
جًدا وسقفها متساقطا فى أماكن عديدة، وجدرانها مليئة بتصدعات تسبّبت 
في تحطيم جزء كبير من مناظرها. ويقع مدخل المقبرة ناحية الجنوب، 
وهي مثل المقابر األخرى بها حجرات تحت األرض يتم الوصول إليها 
عن طريق بئر. وكان الوصول إلى مقبرة ثاتى سهاًل. ويمكن من خالل 
كسر في جدارها الشمالى الدخول إلى مقبرة بادي عشتار. وسقط جزء 
برمال  المقبرة  وردمت  كثير  تلف  بجدرانها  وحدث  المقبرة  سقف  من 
وتقع  فوقها.  منازل  وشيدت  فخري  الدكتور  نّظفها  أن  بعد  أخرى  مرة 
مقبرة تانفرت باستت على بعد عدة أمتار من مقبرة زوجها ثاتي وهي 
الخارجى.  مقبرة غير مكتملة. وتعد واجهة جدارها ملساء عند السطح 
وُوضعت فوقها طبقة خفيفة من الجص ثم لُونت بعد ذلك. وهناك جزء 
صغير مزخرف من هذه المقبرة. وصورت صاحبتها في حضرة أوزير 

ونفتيس. وإيزيس 
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اآلثار: اكتشاف ٢٨ دينارا من الذهب و٥ قطع صغرية من دنانري من العصر 
العباسي بالفيوم

متساح عمالق يقتحم ملعب جولف 
يف فلوريدا

  تكملة للعدد الماضي: 

امرأٌة ثمَة 
األسطورِة الى  تنتِسُب 

عصوٍر منُذ  جَسدي  إْعَتَقلَْت 
أصابِعي بين  َتسللْت 

الريح مع  الهارِب  الضوِء  مثَل 
تنبعُث  موسيقى  مثَل 

البحِر امواِج  من 
فرحٍة فراشٍة  مثَل 
الزنابِق بزهوِر 
بنوِرها احَتفلُت 

ضفائَرها افَتَرْشُت 
الصمِت جداِر  خلَف  وحشِتي  طردْت 

صورِتها رسَم  أُعيُد 
افيَن  الَعرَّ خارطِة  في 
دمٍع بال  الريُح  تحملُني 
طيفاً تأتيني  أن  أحلُم 

ملتِهٍب كَقَمٍر 
الثلِج أياَم  تطرُد 

ذاكرتي من  هربْت  قصائٍد  عن 
أوجاعي تفتُح 

الباردَة الحدائَق  تدفُئ 
الطيوُر هجرتها  التي 

*     *      *
وردًة يرسُم  َمْن 

وجهي صفحِة  في 
حديقتي عن  الكآبَة  يطرُد  َمْن 

للريِح أتعرضُّ 
الماَء َتِصْل  لم  وأصابعي 

بعيداً المطُر  مازاَل   
العاشقاِت الصبايا  شفاِه  عن 

غزٍل بقصائَد  يثرثرون  الغربِة  شعراُء 
الموحشِة الثلِج  ليالي  في 

أحزاني  أسمُع  وأنا 
الريح مع  صداها  يرتُد 

الزهرِة تلك  عن  يفصلني 
جمرٌة  ... دمٌع   ... وحشٌة 
لهيبها من  البرُد  يجفُل 
للعشِق قلُبها  مفتوٌح 

لربوِتها طرٌق  تأخُذني 
الصبِح ندى  من  يرتجُف  كطيٍر 

*     *     *
للرثاِء وقَت  ال 

موطِنها عن  تبتعُد  العصافيُر 
حزيناً أصبًح  الفراُت 
الكآبُة عينيه  تطرُز 
جريُح الوطَن  ألن 

االغراُب اغتصَبها  عاشقًة  وامرأًة 
الشاطُئ يبتعُد  كيَف 

ذكرياِتنا عن   ... طقوِسنا  عن 
لي ترسُم  بامرأٍة  أحلُم 
قزح قوِس  من  وطناً 

القمِر أْسِوَرِة  على  َنَواِفُذُه  تطلُّ 
ضوٍء من  مطراً  تحمُل  امرأٌة 

المقهورة المدِن  صباحاِت  في  أنهاراً  وتفتُح 
هللاِ شمَس  لتعانَق 

الفجِر..... يقظِة  عند 

شعر: جاسم نعمة مصاول

قصائد من الديوان الثالث 
) ترسُمني لُغزاً (

 اكتشفت البعثة المصرية الروسية 
بدير  المعروف  بالموقع  العاملة 
من  لفافة  الفيوم  بمحافظة  البنات 
الطين  الكتان مربوطة بخاتم من 
يحمل رموز غير واضحة وعند 
فتحها عثر بداخلها على ٢٨ دينارا 
من الذهب و ٥ قطع صغيرة من 
الدنانير التي ترجع جميعها للعصر 

العباسي.
ووصف أسامة طلعت رئيس قطاع 
اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية 
بالمجلس األعلى لآلثار، في تصريح 
بأهم  األثري  الكشف  هذا  اليوم، 

االكتشافات بالمنطقة نظرا لكونه 
المصرية  للبعثة  األول  الموسم 
الروسية بالجزء الشمالي من المنطقة 
قبل  من  بها  عثر  والتي  األثرية، 
علي العديد من المومياوات التي 
ترجع للعصر اليوناني الروماني، 
مما يعكس حقب تاريخية متنوعة 
بين اليوناني والروماني والقبطي 

واإلسالمي.
المكتشفة  المجموعة  أن   وأوضح 
تتكون من ١٦ دينارا من عصر 
باهلل  المقتدر  العباسي  الخليفة 
 –  ٩٠٨ / هجريا   ٢٩٥- ٣١٧(

٩٣٢ ميالدى( وخمسة أجزاء من 
الخليفة  عصر  من  ذهبية  دنانير 
المقتدر، باإلضافة إلى ١٠ دنانير 
من عصر الخليفة الراضي باهلل ) 
٣٢٢- ٣٢٩ هجري/ ٩٣٤ – ٩٤٠ 
ميالدي( ودينارين من عصر الخليفة 
المعتصم باهلل )٢١٨-٢٢٧هجري/ 

٨٣٣ – ٨٤٢ ميالدي(.
االثرية  البعثة  أن  بالذكر  جدير 
 ٢٠٠٣ عام  منذ  تعمل  الروسية 
بمنطقة دير البنات بالفيوم، حيث 
كشفت عن العديد من التوابيت و 

المومياوات.

 أثار مشهد تمساح يتجول بملعب 
فلوريدا للجولف دهشة كثيرين، بعد 
االستوائية  العاصفة  تصويره خالل 

»إيتا« في أمريكا.
بوست«  »نيويورك  لصحيفة  وفًقا 
األمريكية، شوهد التمساح الذي يمتلك 
أرجاًل خلفية أطول من الكالب، وجذع 
قوي، يتجول في نادي فالنسيا للجولف في 
والية فلوريدا، خالل اإلعصار »إيتا« 

على ساحل الوالية يوم األربعاء الماضي. 
وقال تايلر ستولتينج، العب الجولف، 
الذي التقط مقطع الفيديو الشهير: »كنت 
التمساح  كان  لقد  صدمة،  حالة  في 
ضخًما، أضخم من أي تمساح رأيته 

في حياتي«.
وأثار مقطع الفيديو تشكك البعض بسبب 
ضخامة التمساح غير المسبوقة، إال أن 
»ستولتينج« وزميله جيف جونز أكدا 

أن التمساح حقيقي تماًما، رغم أنهم لم 
يروه سوى لثواٍن معدودة. 

وانتشر الفيديو بسرعة، وكان لمتابعي 
بعض  االجتماعي  التواصل  مواقع 
التعليقات الساخرة، فقال أحدهم: »لقد 
انتقلت لفلوريدا اليوم، أرغب في استرداد 

أموالي من فضلكم«.
وشجع آخر المسؤولين على مطاردة 
التمساح واصطياده، من أجل دراسته.

فرض  األحد،  جنيف،  مدينة  أعلنت     
أقرتها  التي  تلك  من  أكثر صرامة  تدابير 
المركزية، الحتواء  السويسرية  السلطات 

فيروس كورونا المستجد.
والمطاعم  الحانات  غلق  التدابير  وشملت 
مسعى  في  األساسية،  غير  لمتاجر  وا
بفيروس  بات  اإلصا ة  د زيا ء  الحتوا

كورونا. 
المهنية لشركات مصاعد  الجمعية  وأفادت 
وضع  ستجعل  أنها  الجليد  على  التزلج 
مرافقها خالل  جميع  في  إجباريا  الكمامة 

الموسم الشتوي. 
المنطقة  إن  جنيف  كانتون  وقالت حكومة 
وأعلنت  للوضع”  شديدا  “تدهورا  تشهد 

“حالة التأهب”. 
اعتبارا  ستغلق  أنه  بيان،  في  وأضافت، 
والحانات  المطاعم  اإلثنين،  مساء  من، 
السينما  )قاعات  أخرى  ترفيه  ومراكز 
والمتاحف والمسابح والمكتبات وغيرها(، 

وجميع المتاجر غير األساسية.
المنطقة  سكان  المحلية  الحكومة  ودعت 
حال  في  إاّل  بيوتهم،  مغادرة  عدم  إلى 
التنقل  تمنع  لم  لكنها  القصوى،  الضرورة 

رسميا. 
ويعني ذلك أن المنطقة التي يقطنها نصف 

صارم  لحجر  ستخضع  شخص  مليون 
إبقاء  هو  وحيد  فرق  مع  الربيع،  في  كما 

المدارس مفتوحة. 
باالرتفاع  التدابير  هذه  السلطات  وبررت 
التي  المحلية  اإلصابات  عدد  في  الكبير 
وزيادة  يوميا،  األلف  مؤخرا  تجاوزت 

حاالت االستشفاء لمصابي )كوفيد19-(. 
في  لفيروس  با بين  لمصا ا د  عد بلغ  و
 474 جنيف  في  الجامعية  المستشفيات 
 78 مقابل  اإلنعاش،  في  منهم   56 األحد، 
قبل  اإلنعاش  في   13 بينها  استشفاء  حالة 

أسبوعين. 
النظام  بلوغ  أن  الحكومي  البيان  وأوضح 

الصحي طاقته القصوى “وشيك”. 
األماكن  في  إجبارية  الكمامات  وصارت 
الفضاءات  في  وكذلك  لمغلقة  ا لعامة  ا

المفتوحة إن تعذر إبقاء مسافة أمان. 
وتشهد سويسرا التي يبلغ عدد سكانها 8,5 
انتشار  معدالت  أعلى  أحد  نسمة  ماليين 

الفيروس. 
نحو 10 آالف  الماضي  األسبوع  وسجلت 
في  لوفيات  ا وعشرات  يومية  بة  إصا
أكثر  اإلجمال  في  البالد. وأحصيت  أنحاء 
جراء  وفاة  وألفي  إصابة  ألف   150 من 

الفيروس منذ ظهوره أول مرة. 

جنيف تواجه كورونا بإجراءات 
أكثر صرامة



  متى بدأت الحضارة الرومانية 
قد يختلط األمر على البعض من حيث الفرق بين الحضارة 
اليونانية والحضارة الرومانية، فالحضارة الرومانية تعد من 
اقدم الحضارات في العالم، حيث نمت روما القديمة بدًءا 
من القرن الثامن قبل الميالد ، من بلدة صغيرة على نهر 
التيبر في وسط إيطاليا إلى إمبراطورية شملت في ذروتها 
معظم أوروبا القارية وبريطانيا ومعظم غرب آسيا وشمال 

إفريقيا وجزر البحر األبيض المتوسط.
بعد 450 عاًما كجمهورية، أصبحت روما إمبراطورية في 
أعقاب صعود يوليوس قيصر وسقوطه في القرن األول 
قبل الميالد، وقد بدأ الحكم الطويل والمنتصر إلمبراطورها 
األول )أغسطس( عصًرا ذهبيًا من السالم واالزدهار، وعلى 
الرومانية  النقيض من ذلك ، كان تدهور اإلمبراطورية 
الميالد أحد أكثر  الخامس بعد  القرن  وسقوطها بحلول 
االنهيارات الداخلية دراماتيكية في تاريخ الحضارة اإلنسانية

بناء روما
عندما نحاول العثور على بحث عن الحضارة الرومانية 
سوف نجد العديد من المعلومات الشيقة، وبالنسبة لبناء روما، 
فقد تم بنائها على سبع تالل، والتي تُعرف باسم “تالل روما 
السبعة”، وهي ) تل إسكويلين، تل باالتين، تل أفينتين، تل 

كابيتولين، تل كويرينال، تل فيمالين وتل كايليان (.
في عام 450 قبل الميالد ، نُِقش أول قانون روماني على 
أثنى عشر لوًحا برونزًيا، والتي تُعرف باسم الجداول االثني 
عشر، وعرضها علًنا في المنتدى الروماني، وقد تضمنت 
هذه القوانين قضايا اإلجراءات القانونية والحقوق المدنية 
وحقوق الملكية ووفرت األساس لجميع القوانين الرومانية 

في المستقبل.
بحلول عام 300 قبل الميالد تقريًبا، كانت السلطة السياسية 
الحقيقية في روما تتمحور في مجلس الشيوخ، والذي كان 
يضم في ذلك الوقت أفراًدا من العائالت النبيلة واألثرياء.

التوسع العسكري في روما
الرومانية  الدولة  المبكرة ، نمت  الجمهورية  خالل فترة 
بشكل كبير من حيث الحجم والقوة، فعلى الرغم من قيام 
الغال بنهب وحرق روما في عام 390 قبل الميالد ، إال أن 
الرومان انتعشوا تحت قيادة البطل العسكري )كاميلوس(.
الجزيرة اإليطالية  النهاية على شبه  بالسيطرة في  قاموا 
الميالد، ثم خاضت روما  264 قبل  بأكملها بحلول عام 
سلسلة من الحروب المعروفة باسم الحروب البونيقية مع 
قرطاج ، وهي دولة مدينة قوية في شمال إفريقيا، ونتهت 
الكاملة على صقلية  بونيقيين بسيطرة روما  أول حربين 

وغرب البحر األبيض المتوسط ومعظم إسبانيا.
بينما في الحرب البونيقية الثالثة والتي قامت عام )-149
الرومان على مدينة قرطاج  الميالد(، استولى  قبل   146
ودمروها وباعوا سكانها الباقين عبيًدا ، مما جعل جزًءا 
من شمال إفريقيا مقاطعة رومانية. في الوقت نفسه ، قامت 
روما أيًضا بتوسيع نفوذها، وهزمت الملك فيليب الخامس 
إلى  المقدونية وحولت مملكته  الحروب  ملك مقدونيا في 

مقاطعة رومانية أخرى.
النمو الثقافي في روما

لقد أدت غزوات روما العسكرية مباشرة إلى نموها الثقافي 
كمجتمع، حيث استفاد الرومان بشكل كبير من االتصال 
بالثقافات المتقدمة مثل اإلغريق و االثار اليونانية، وظهر 
األدب الروماني األول حوالي 240 قبل الميالد، مع ترجمات 
من الكالسيكيات اليونانية إلى الالتينية، حيث اعتمد الرومان 

في النهاية الكثير من الفن والفلسفة والدين اليوناني.
عصر األباطرة الرومان

أعاد حكم ) أغسطس ( الروح المعنوية إلى روما بعد قرن من 
الفتنة والفساد وبشر باكس رومانا الشهير، حيث كانوا قرنان 
كامالن من السالم واالزدهار، فقد أقام العديد من اإلصالحات 
االجتماعية، وحقق العديد من االنتصارات العسكرية وسمح 

لألدب الروماني والفن والعمارة والدين باالزدهار.
وجدير بالذكر أن ) أغسطس ( حكم لمدة 56 عاًما، مدعوًما 
بجيشه العظيم وبتزايد عبادة اإلخالص لإلمبراطور، وعندما 

توفي، رفع مجلس الشيوخ ) أغسطس ( إلى مرتبة اإلله 
، ليبدأ تقليًدا طويل األمد في تقديس األباطرة المشهورين.

العمارة الرومانية
كان لالبتكارات المعمارية والهندسية الرومانية تأثير دائم 
على العالم الحديث، حيث تم تطوير القنوات الرومانية ألول 
مرة في عام 312 قبل الميالد ، مما مكن من ظهور المدن 
المناطق الحضرية، وتحسين  إلى  المياه  نقل  عن طريق 
الصحة العامة والصرف الصحي، وقد نقلت بعض القنوات 
الرومانية المياه لمسافة تصل إلى 60 مياًل من مصدرها ، 
وال تزال نافورة تريفي في روما تعتمد على نسخة محدثة 

من القناة الرومانية األصلية.
كما يعتبر اإلسمنت والخرسانة الروماني جزًءا من السبب 
في أن المباني القديمة مثل الكولوسيوم والمنتدى الروماني 

ال تزال قوية حتى يومنا هذا.
تقدًما في  الطرق  أكثر  الرومانية، وهي  للطرق  وبالنسبة 
العالم القديم، وقد مكنت اإلمبراطورية الرومانية التي كانت 
تزيد عن 1.7 مليون ميل مربع في ذروة قوتها من البقاء 
على اتصال، وشملت هذه االبتكارات التي تبدو حديثة مثل 
عالمات األميال والصرف، وقد تم بناء أكثر من 50000 
ميل من الطرق بحلول عام 200 قبل الميالد. والعديد منها 

ال يزال قيد االستخدام اليوم.
التجارة والصناعة الرومانية

من الناحية االقتصادية ، كانت “باكس رومانا” التي أنشأها 
الرومان حول البحر األبيض المتوسط مواتية للغاية للتجارة، 
حيث كانت التجارة البحرية لمسافات طويلة أكثر شمواًل 
في زمن اإلمبراطورية مما كانت عليه في أي وقت قبل 

القرن التاسع عشر.
المزارع  التجارة على تطوير  التوسع في  وقد شجع هذا 
للتصدير، والحرفيين  المحاصيل  التي تزرع  والعقارات 
المتخصصين في سلع التصدير، ونمو العمليات التجارية 
عالية التنظيم التي تمتد عبر اإلمبراطورية، وإحدى الحقائق 
التجارة هي نظام أساطيل  تأثير كبير على  لها  التي كان 
الحبوب التي تنقل الحبوب من مصر وشمال إفريقيا إلى 
روما، إلطعام سكان العاصمة، وقد تم إنشاء هذا من قبل 
اإلمبراطور ) أغسطس ( ، حتى يتمكن الفقراء الرومان 

من الحصول على خبز مجاني كل يوم.
وقد أدى حجم التجارة في اإلمبراطورية إلى ظهور النظام 
المالي األكثر تقدًما في العالم القديم. كانت البنوك تمارس 
في روما منذ أيام الحرب البونيقية الثانية )202-218 قبل 
الميالد( على األقل، وقد ادت العمليات العسكرية الواسعة 
النطاق للجمهورية الالحقة أيًضا إلى إنشاء شركات للمقاولين 
الذين شاركوا في إمداد الجيوش والقيام بعمليات زراعة 

الضرائب في المقاطعات، وارتبط بهذا ارتفاع التمويل.
وقد حدث معظم اإلنتاج الصناعي في ورش صغيرة من 
البرونز والنجارين وعمال  الخزافين والحدادين وعمال 
الجلود واإلسكافيين وصناع المصابيح وغيرهم من الحرفيين، 
ويشكل أفراد األسرة باإلضافة إلى بعض العبيد القوة العاملة 

في معظم هؤالء.
التعليم في روما

األطفال الصغار من كال الجنسين، ومن مجموعة واسعة من 
الخلفيات االجتماعية، قد التحقوا بمدارس صغيرة يديرها 
العبيد أو العبيد السابقون؛ في األسر الميسورة، تم تعليمهم 
في المنزل، وأيًضا من قبل العبد أو المتحرر، وقد أقيمت 

المدارس في األماكن العامة، مثل الرواق.
وقد تم تعليم األطفال القراءة والكتابة والحساب عن طريق 
التعلم عن ظهر قلب، وتم استبعاد الفتيات األكبر سًنا من 
النساء  الرغم من مالحظة بعض  الرسمي على  التعليم 
الرومانيات لتعلمهن، ويجب أن يكملن تعليمهن في المنزل.

أما بالنسبة للبنين، استمر التعليم في إتقان قواعد اللغة الالتينية 
واليونانية، وفي كثير من األحيان، كانت المدن تدفع لمعلم 
عام ألداء هذه المهمة، وكان منصب المعلم يحظى باحترام 
كبير )حتى لو كان غالًبا ما يشغله عبد سابق(، وكان هؤالء 
المعلمون يتابعون أحياًنا وظائف مهمة في الخدمة المدنية.

السياحة العالمية

اعداد : مايك انجلو
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- Les proverbes en français et arabe

منتخب مصر يختتم تدريباته اليوم استعداًدا 
لمواجهة توجو

  يختتم المنتخب الوطني األول لكرة القدم بقيادة 
حسام البدري، مساء اليوم تدريباته على استاد القاهرة 
استعداًدا لمواجهة توجو غًدا السبت فى الجولة الثالثة 
من التصفيات األفريقية المؤهلة ألمم أفريقيا 2022 
بالكاميرون، ومن المقرر أن يضع اليوم حسام البدرى 
الرتوش األخيرة على الخطة التى سيواجه بها الفريق 
المنافس خاصة أنه ال بديل عن الفوز من أجل تصحيح 
المسار حيث تعادل المنتخب فى مباراتّى كينيا وجزر 

القمر ويمتلك نقطتين فى رصيده.
فى السياق ذاته، كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أنه لم 
تتم زيادة راتب حسام البدرى المدير الفنى التحاد الكرة 
بنسبة %10 كما يتردد، وأوضح مسئولو الجبالية أنه 
رغم أن تجديد العقد كان فى شهر سبتمبر الماضى إال 
أنه تم تجديد العقد ولم يتم زيادة راتب حسام البدرى 
بنسبة %10 فى راتب سبتمبر أو أكتوبر، رغم وجود 
ذلك فى العقد وفًقا للبنود المتفق عليها إال أنه لم يحصل 

على الزيادة ولم يقرر اتحاد الكرة صرفها له.
ويحصل حسام البدرى على 750 ألف جنيه شهرًيا 
من اتحاد الكرة، بعد انتهاء فترة تخفيض الرواتب فى 
اتحاد الكرة بسبب جائحة كورونا، كما بادر المدير 
الفنى بالتنازل عن نسبة %25 من راتبه خالل توقف 
النشاط، قبل استعادة راتبه كامال مع استئناف النشاط 

الرياضى فى مصر.
ويحل منتخب توجو ضيًفا على نظيره منتخب مصر 
مساء غدا السبت في استاد القاهرة في الجولة الثالثة من 

تصفيات كأس األمم األفريقية 2022، قبل أن تتجدد 
المواجهة بينهما بعدها بثالثة أيام على ملعب كيجيه 

في لومي عاصمة توجو، يوم 17 من الشهر نفسه.
القياسي في  ويبحث منتخب مصر، صاحب الرقم 
عدد مرات الفوز بأمم أفريقيا برصيد سبعة ألقاب، 
عن انتصاره األول في المجموعة بعد تعادله مع كينيا 
وجزر القمر في أول جولتين، ليحتل المركز الثالث 

في ترتيب المجموعة السابعة.
وخاض حسام البدري المدير الفني للمنتخب 4 
مباريات مع الفراعنة منذ توليه المسئولية في 19 
سبتمبر 2019 عقب إقالة المكسيكي خافيير أجيري 
المدير الفني السابق، منهما مباراتين وديتين قبل 
بداية مشوار التصفيات، لم يحقق خاللها أي فوز منذ 
ما يقارب 422 يوماً بما يعادل عاماً وشهر وثالثة 

أسابيع وخمسة أيام .
رغم البداية غير المتوقعة لمنتخب مصر األول بقيادة 
حسام البدرى، فى تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021 
بالكاميرون، والتعادل أمام كينيا وجزر القمر، إال أن 
فرص الفراعنة قوية جًدا فى التأهل، السيما أنه يصعد 
المنتخبان صاحبا المركزين األول والثانى من كل 

مجموعته وهو ما يسهل مهمة الفراعنة.
وتحتل جزر القمر قمة المجموعة السابعة برصيد 4 
نقاط وكينيا فى المركز الثاني برصيد نقطتين ومنتخب 
مصر فى المركز الثالث بنفس الرصيد وتوجو فى 

المركز الرابع واألخير بنقطة واحدة.

  بنهاية المواجهات الفاصلة للتأهل إلى بطولة 
كأس أوروبا 2021، اكتمل عقد المنتخبات الـ24 
المتأهلة للمنافسة القارية، والتي ستشهد ديربي 

بريطاني كالسيكي.
وشهد مساء الخميس 4 مباريات فاصلة نهائية، 
لتحديد آخر 4 منتخبات متأهلة للبطولة األوروبية 

األكبر، الصيف المقبل.
وعادت اسكتلندا للبطولة األوروبية بعد غياب 
بانتصارها على صربيا في  25 عاما، وذلك 
مباراة فاصلة في بلغراد، بفضل ركالت الترجيح.

وتعادل المنتخبات بنتيجة 1-1 في الوقت األصلي، 
3-5 بركالت  بنتيجة  تنتصر اسكتلندا  قبل أن 
للبطولة بعد غياب منذ نسخة  لتعود  الترجيح، 

عام 1996.
ووقعت اسكتلندا في مجموعة »الغريم« اإلنجليزي، 
باإلضافة لمنتخبي التشيك وكرواتيا، وستترقب 
الجماهير موقعة إنجلترا واسكتلندا الكالسيكية 
على استاد ويمبلي في لندن، على أحر من الجمر.
الشمالية  ومن ناحية أخرى، تأهلت مقدونيا 
بتاريخها،  للمرة األولى  لبطولة كأس أوروبا 
وذلك بعد انتصار تاريخي على غريمتها جورجيا 

بهدف نظيف.
وستقع مقدونيا الشمالية في مجموعة صعبة إلى 

جوار هولندا وأوكرانيا والنمسا.
كما تأهل منتخب سلوفاكيا للبطولة للمرة الثانية 

في تاريخها، بعد انتصارها على إيرلندا الشمالية 
بنتيجة 1-2، بعد الوقت اإلضافي.

المجموعة  البطولة في  وستخوض سلوفاكيا 
الخامسة، إلى جانب إسبانيا وبولندا والسويد.

انتصار  البطولة بعد  إلى  كما وصلت هنغاريا 
بهدفين مقابل هدف،  آيسلندا،  دراماتيكي على 
البطولة،  لكن مهمتها ستكون صعبة جدا في 
حيث وقعت في »مجموعة الموت«، إلى جانب 

فرنسا وألمانيا والبرتغال.
وكان من المقرر أن تقام بطولة أوروبا بين يومي 
العام، لكنها تأجلت  12 يونيو و12 يوليو هذا 
لصيف 2021، حيث ستقام في 12 دولة أوروبية.
ومع اكتمال المنتخبات المتأهلة، هذا هو شكل 
المجموعات الست لبطولة كأس أوروبا 2021:
المجموعة األولى: إيطاليا - تركيا - ويلز - سويسرا
المجموعة الثانية: بلجيكا - الدنمارك - روسيا 

- فنلندا
المجموعة الثالثة: هولندا - النمسا - أوكرانيا - 

مقدونيا الشمالية
المجموعة الرابعة: إنجلترا - كرواتيا - التشيك 

- اسكتلندا
المجموعة الخامسة: إسبانيا - بولندا - السويد 

- سلوفاكيا
المجموعة األولى: فرنسا - ألمانيا - البرتغال 

- هنغاريا

  فاز منتخب الجزائر على 
نظيره الزيمبابوي )1-3(، في 
المباراة التي جمعتهما مساء 
أمس الخميس، على ملعب 
5 يوليو، ضمن الجولة الثالثة 
من التصفيات المؤهلة لكأس 

أمم أفريقيا.
وسجل أهداف الجزائر كل من 
بغداد بونجاح )31( وسفيان 
فيجولي )43( ورياض محرز 
تينوتيندا  وقع  فيما   ،)67(
كاديويري على هدف زيمبابوي 

الوحيد في الدقيقة 80.
ورفع المنتخب الجزائري، 

رصيده إلى 9 نقاط، في صدارة المجموعة الثامنة، 
4 نقاط، في  بينما تجمد رصيد زيمبابوي عند 

المركز الثاني.

- ابعد عن الشر وغنيله  
Ne réveiller pas le chat qui dort 

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

- أكل وبحلقة
- A cheval donné on ne regarde pas les brides

الجزائر تفوز على زيمبابوي 1-3 في التصفيات 
المؤهلة ألمم إفريقيا

كتمل عقد المتأهلين لـ »يورو 2021«..  ا

قمة نارية بين تونس وتنزانيا فى تصفيات امم 
افريقيا اليوم

    يستضيف المنتخب التونسى نظيره التنزانى، 
في المواجهة المقرر إقامتها في تمام التاسعة من 
مساء اليوم، الجمعة، في رادس، ضمن منافسات 

الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2021، المقرر 
إقامتها بالكاميرون، حيث يتصدر “نسور قرطاج” 
جدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط من 
فوزين متتاليين ويأتي منتخبات ليبيا وتنزانيا وغينيا 
االستوائية خلفها برصيد 3 نقاط لكل منهم، حيث 
خسرت ليبيا أمام غينيا االستوائية في نفس الجولة 

بنتيجة 2-3 مساء األربعاء.
ويسعى منتخب تونس لمواصلة انتصاراته وتحقيق 
فوز جديد من أجل تعزيز حظوظه في حسم بطاقة 

التأهل لكأس األمم األفريقية مبكًرا.
ويلتقى نسور قرطاج مع تنزانيا اليوم بملعب حمادي 
العقربي األوليمبي في رادس قبل أن يلتقي الفريقان 

مجدًدا بعدها بأربعة أيام في دار السالم.

واكتملت صفوف المنتخب التونسى بعدما التحق 
وهبي الخزري نجم فريق سانت إتيان الفرنسي 

بمعسكر منتخب بالده.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “الشروق”التونسية، فإن 
الخزرى نجم سانت إتيان وديالن برون مدافع ميتز 
ومحمد دراجر العب أولمبياكوس وحمزة رفيع 
نجم اليوفي انضموا لمعسكر نسور قرطاج مؤخرا 
استعداداً لمواجهة تنزانيا فى تصفيات أمم أفريقيا.

وأضافت الصحيفة أنه بانضمام الرباعى المحترف 
يصل معسكر تونس 26 العباً من بينهم 19 العباً 
محترفاً، فيما يغيب نسيم هنيد مدافع أيك أثينا اليوناني 
بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا ليعوضه مدافع 

النجم الساحلي صدام بن عزيزة.
وشهدت قائمة نسور قرطاج تواجد على معلول 
ظهير أيسر األهلي وفرجاني ساسي العب وسط 

الزمالك.
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هل الحظ هو واقع 
أم خيال؟

اجلامعة املغربية: القوة الناعمة يف جمال الدبلوماسية الثقافية والعلمية 
بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

الجواب  نجد  نشأنا وكبرنا ونحن ال    
الشافي لهذا التساؤل! تارًة نؤمن بأن الحظ 
السعيد يرافق أناساً دون غيرهم وطوراً 
نخلص الى نكران وجوده ونعلن أن الوقائع 
التي تحصل ما هي إال نتيجة مصادفة ال 

عالقة لها بأية معادلة!
عند التمنّي لولدها بمستقبل باهر، نجد كّل 
أّمٍ تدعو البنها: “هللا يطعمك حظ مليح!” 
ومع أن غالب األديان تعزو النجاح إلى 
بركٍة ورضى من هللا، إاّل أنه لم يثبت حتى 
اآلن أن تأدية صالٍة معيّنة أو القيام بعمٍل 
خيري، يؤّدي أّي منهما إلى نتيجة مرجّوة!
لذا، سأحاول في ما يلي أن أقّسم المعطيات:

• جمال المعالم
خالفاً للمعضالت الرياضية التي نستخلص 
فيها الى حّلٍ واحٍد صحيح ، نجد أن مسألة 
جمال معالم اإلنسان تتعّدد بتنّوعها ومهما 
حاولنا وضع أطٍر لها نجد نماذج مختلفة 
ال تعّد وال تُحصى! ففي ما يخص الوجه 
نتوقف عند شكل العينين، وطول الرموش، 
التي  النظرات  الحاجبين، وسحر  ورسم 
تفوق بقوتها تأثير الكالم، وجمال األنف، 
تفرجان  اللتين  الشفتين  انسكاب  وروعة 
بيضاء،  متناسقة  أسنان  تزيّنه  ثغٍر  عن 
إلى جانب توّرد الوجنتين ، ولون البشرة 
إلى  األّخاذ... أضف  ونضارتها والشعر 
ذلك شكل الجسم وطوله وتناسق أعضائه 
وجمال نتوءاته...كلّها معطيات تأتي مع 
الوالدة وهي تلعب دوراً في نجاح اإلنسان 

في مضمار حياته العملية واالجتماعية!
• االبتسامة

ينجح حاملها  لها سحرها وقد  االبتسامة 
أو الحصول على وظائف  بتبّوء مراكز 
العابسة!  الوجوه  ذوو  إليها  قد ال يصل 
والوجه البشوش عطيّة تأتي مع االنسان 
مذ نعومة أظافره وهو يساعد على إشعاع 

البهجة على من حوله!
• الذكاء

مع ان الذكاء هو من عطايا الخالق، إاّل 
أنه يجب تقسيمه الى أقسام:

- الذكاء الصافي
وهو الذي يحمله االنسان مذ والدته والذي 
يساعده على التفوق على غيره في عدة 
ميادين كالتحصيل العلمي واالكاديمي وحل 
المعضالت وغير ذلك. ونرى أصحاب هذا 
الذي يقومون  العمل  الذكاء ينجحون في 
فيه، وقد يكون رؤساؤهم أقل ذكاًء منهم!

- الذكاء مع قّوة التركيز 
قوة التركيز تساعد كثيراً على النجاح عندما 

تصاحب الذكاء. وهي تلعب دور العدسة 
المكبّرة في مضاعفة قوة ذاك الذكاء في 
اتجاه معيّن. ولذا نجد أصحاب هذه الميّزة 

ينجحون في النطاق الذي يعملون فيه!
- الذكاء االحتيالي 

هذا هو الذكاء الذي ساعد بني آدم على 
أن يصبحوا ملوك هذه البسيطة ومن ثّم 
بدأوا يتناحرون فتغلّب أشّرهم على أْطيبهم. 
منه  بعٌض  يأتي  الذكاء  من  النوع  وهذا 
القسم  ينمو  بينما  المتوارثة  “بالجينات” 
اآلخر بالتربية ولذا قلّما نجد مجتمعاً شّريراً 

ال يُنبُت أشراراً!
• قّوة الكلمة والتعبير

الذين يحسنون فّن الخطابة والكالم يستطيعون 
إحكام رأيهم ويتغلّبون على من دونهم مهارة 
وذلك بطالقة لسانهم، ولذا نراهم ينجحون 
في ميادين متعددة كالسياسة والتجارة وغير 
ذلك. وهذه المهارة يكتسب معظمها الناشئ 

في البيئة التي يترعرع فيها.
• القوة الجسدّية

كان للقوة الجسدية دور كبير في الماضي 
إاّل أنه ضعف مع انتشار اآلليات واألسلحة 
الفتاكة. إاّل أنه يجب أاّل ننسى أن إصابة 
إلى  يعود  قد  صحية  بأمراض  البعض 

“جينات” ُولد معها!
• المثابرة

قد يتفّوق المرء في عمٍل ما ولفترة معيّنة 
إاّل أنه من دون مثابرة سيخفق في ما يقوم 

به وسيحّل الفشل مكان النجاح!
• التوقيت

او  نجاح  في  مهماً  دوراً  التوقيت  يلعب 
أو  النجاة  يتسبب في  فشل أي عمل وقد 
القضاء على حياة شخص أو مجموعة ما 
إذا وجدوا في لحظة معيّنة في مكان ما!

• اتخاذ القرار
كل شخص تمّر أمامه خالل حياته فرصة 
أو أكثر للقيام بعمل ما. قراره بالقيام بذاك 
العمل قد يقوده الى النجاح او الفشل. وقد 

ال يتذّكر تلك المناسبة إاّل بعد حين!
• الصدفة

نجاح بعض  في  الصدفة دوراً  تلعب  قد 
المراهنات إاّل ان ذلك يظّل ضمن النسبيّات 

الضئيلة للنجاح.
خالصة:

ما يُنسب الى الحظ يعزى الكثير منه الى 
العناصر التي تأتي مع الوالدة بينما يعود 
البعض اآلخر الى التنشئة، بينما أقلّه يرجع 
الى الصدفة، وقد تكون هناك أسباب أخرى 

أهملت ذكرها!

  للمرة الثانية خالل عام، أجبر تفشي فيروس 
كورونا المستجد السلطات السويسرية على وضع 
نافورة جنيف خارج الخدمة، رغم أنها رمز للمدينة.
تقذف  التي  الشهيرة  نافورة جنيف  تعمل  ولن 
مياهها إلى علّو 140 مترا في بحيرة ليمان مجّددا 
في ظّل الموجة الثانية من وباء كوفيد19- التي 

تعاني منها سويسرا بشّدة.
ألغراض  العمل  عن  المياه  نافورة  وأوقفت 
تشغيلها مجّددا  المفترض  الصيانة، وكان من 
لكن  الجاري  الثاني  نوفمبر/تشرين   12 في 
مجلس الدولة في كانتون جنيف، ارتأى أنه من 
األفضل اإلحجام عن هذه الخطوة، حسب وكالة 

أنباء فرنس برس.
وقالت الحكومة المحلية في بيان: “نظرا للوضع 
في سويسرا عموما وجنيف  الراهن  الصحي 
قّرر  كوفيد19-،  وباء  تفّشي  نتيجة  خصوصا 
مجلس الدولة تحييد رمز مدينة جنيف مؤقتا في 

ظّل الموجة الثانية”.
وتابعت: “الحكومة المحلية بهذه الخطوة توجه 
نداء إلى السكان لحثّهم على الحّد من تنّقالتهم 

وخروجهم  قدر المستطاع”.
وهذه هي المّرة الثانية التي تطالب فيها السلطات 
بوضع النافورة خارج الخدمة هذه السنة جّراء 

تفّشي وباء كوفيد19-.
وتوّقفت النافورة عن العمل لمّدة 83 يوما خالل 
تدابير العزل العام المعتمدة في الربيع الماضي.

وتسبح جنيف بقرارها هذا عكس التيّار السائد في 
الكثير من المدن حول العالم التي اختارت تحويل 
معالمها الشهيرة إلى رمز للصمود في وجه الوباء 

من خالل اإلضاءة عليها.
وتوضع نافورة المياه هذه التي تعمل منذ العام 
1891، خارج الخدمة عادة خالل موجات البرد 

والرياح العاتية ومؤخرا األوبئة.
وهي تضاء ليال دعما لقضايا خيرية أو إنسانية 

أو دبلوماسية.
وتشهد سويسرا عموما ومنطقة جنيف خصوصا 
ارتفاعا شديدا في حاالت اإلصابة بكوفيد19- منذ 

بضعة أسابيع.
وفرضت جنيف تدابير عزل جزئي لتفادي اكتظاظ 

المستشفيات كما الحال في بعض المناطق.

  في أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة، 
سجلت روسيا قرابة 22 ألف إصابة جديدة 
بفيروس كورونا المستجد خالل آخر 24 ساعة.
بمكافحة  الخاصة  العمليات  وأعلنت غرفة 
اليوم  في روسيا  التاجي  الفيروس  انتشار 
اليومي، عن رصد  تقريرها  في  الجمعة، 
مقابل  بالفيروس،  جديدة  إصابة   21983
21608 إصابات في اليوم السابق، مشيرة 
إلى عدم ظهور أعراض اإلصابة لدى 25% 

من المرضى الجدد.
وتتوزع اإلصابات الجديدة بين كافة أقاليم 
روسيا الـ85 وعلى رأسها العاصمة موسكو 
)5974 إصابة( وسان بطرسبورغ )1756 

إصابة(.
وسجلت السلطات الصحية الروسية خالل 
اليوم األخير 411 وفاة ناجمة عن مرض 
بعد  كورونا،  يسببه  الذي   ”-19 “كوفيد
قفزتين غير مسبوقتين بـ439 و432 وفاة 

في اليومين السابقين.
بكورونا  اإلصابات  عدد  إجمالي  وارتفع 
الجائحة  بداية  منذ  التي سجلت في روسيا 
بواقع %1.2 خالل الساعات الـ24 الماضية 
وأصبح مليون و880551 إصابة مؤكدة، 
منها 32443 حالة وفاة، و441205 حاالت 
نشطة )ما يمثل زيادة بـ2837 منذ أمس(.

وتماثل 18735 مريضا للشفاء من العدوى 
في البالد خالل اليوم األخير، ليبلغ إجمالي 
عدد المتعافين مليون و406903 أشخاص.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 67.3 
مليون فحص مختبري لتشخيص اإلصابات 
بكورونا )636 ألفا منها خالل الساعات الـ24 
الماضية(، وال يزال 447.5 ألف شخص 

تحت الرقابة الطبية.
وتسعى السلطات الروسية إلى إطالق حملة 
تطعيم واسعة النطاق ضد كورونا في البالد 

بحلول نهاية العام الجاري.

     Vendredi 13 novembre 2020
الجمعة 13 نوفمبر 2020

بلوماسية الثقافية والعلمية، بين الجامعة المغربية والعديد من       شّكلت الّدِ
دول العالم وخاصة المؤسسات الثقافية، رافعًة للتعاون المشترك في مختلف 
حقول المعرفة والعلوم واآلداب والفنون والخبرات، بما يخدم أهداف البحث 
العلمي عموماً، ويعّزز مكانة المغرب التاريخية، ويعكس التطورات التي 

يشهدها، وقد لعبت الجامعة المغربية منذ تأسيسها دوراً ُمِهّماً في 
تنشيط هذه الدبلوماسية، حيث شّكلت مجااًل لتنمية الدبلوماسية 
الثقافية عبر مشاريع البحث العلمي ووحدات التكوين والتأطير 
األكاديمي، في مختلف مجاالت المعرفة وضمن مراكز الكليات 
والمعاهد والمختبرات، وأيضاً في مواضيع البحث األكاديمي 
الذي خّصص جزءاً من اهتمامه لخلِق فرٍص جديدٍة للتواصل 
الثقافي بين المغرب وباقي دول العالم، وضمن هذا التواصل 
المغربية  الجامعة  أساتذة  من  ثلّة  نستحضُر جهود  العلمي 
الذين أبدعوا مشاريع ثقافية وازنة ومبادرات بحثية رائدة في 
التواصل الثقافي وخاصة بين المغرب وبعض الدول العربية 
 1998 المثال دولة اإلمارات، ففي سنة  ومنها على سبيل 
كان تأسيس مجموعة البحث في اإلبداع والدراسات المغربية 
اإلماراتية، والتي تجاوز إنتاجها العلمي إلى اليوم أزيد من 
تسعين كتاباً وعشرات الندوات ومعارض الكتاب وعشرات 
الدورات التكوينية واللقاءات العلمية واأليام الدراسية، وهي 
مجموعة البحث التي أسهم في إنشائها عدد من أساتذة الجامعة 
المغربية، وعلى رأسهم الدكتور عبد هللا بنصر العلوي رفقة 
أساتذة آخرين منهم الدكتور محمد الدناي رحمه هللا، والدكتور 
عبد المالك الشامي، والدكتور أحمد العراقي، والدكتور العميد 
محمد الشاد، إلى جانب نخبة من الباحثين الذين انخرطوا في 
مشاريع هذه المجموعة األكاديمية وأسهموا في تحقيق تراكم 

علمي جدير باالهتمام والتقدير، وكان له دور في تقوية التبادل الثقافي بين 
المغرب واإلمارات، وترقية التواصل الثقافي إلى أشكال من التعاون التي 
تعود بالنفع على البلدين، خاصًة وأنَّ هذه المجموعة كانت أول كيان ثقافي 
يرصد التواصل العلمي واألدبي بين المغرب واإلمارات، وذلك في فترة 

كانت فيها الدراسات المغربية حول دول الخليج العربي نادرة جداً.
وفي مرحلة أخرى أنشأ الدكتور عبد هللا بنصر العلوي المركز األكاديمي 
للثقافة والدراسات المغاربية والشرق أوسطية والخليجية، بكلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية ظهر المهراز، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس، من أجل 
ترسيخ هذا التواصل وتعزيزه وخلق فرص التبادل العلمي والثقافي، ضمن 
إطار أكاديمي وتنظيمي ومؤسساتي، أثمر العديد من مشاريع التعاون بين 
المغرب وعدد من دول الخليج العربي، مما ساعد على تعزيز التفاهم وتوثيق 
عرى التواصل األدبي والفني، سواء من خالل مشاركة األدباء والشعراء 
المغاربة في عدد من اللقاءات والندوات، أو عبر إسهامهم في المجالت 

والدوريات العربية، باإلضافة إلى الزيارات المتبادلة بين المؤسسات الثقافية 
المغربية والمشرقية في شؤون األدب والنقد واإلبداع والتاريخ والحضارة 
واالجتماع والمواضيع االستراتيجية والعلمية والمعرفية، وقد كان من ثمار 
هذه الجهود التي قام بها هذا المركز األكاديمي إصدار العديد من الكتب 

المتعلّقة بخصوصيات األدب العربي في المشرق.
المغربية  البحث في اإلبداع والدراسات  تأسيس مجموعة  لقد مّر على 
اإلماراتية أزيد من عشرين عاماً، نظمت العديد من التظاهرات في فاس 
والرباط ومراكش ، وفي أبوظبي وغنتوت ودبي والشارقة .. ولتأريخ 
هذا الجهد العلمي أصدر المركز األكاديمي للثقافة والدراسات المغاربية 
والشرق أوسطية والخليجية كتاباً خاصاً بمناسبة مرور عقدين من الزمن 
على تأسيس مجموعة البحث في اإلبداع والدراسات المغربية اإلماراتية 
مائة عام على والدة مؤّسس  بمرور  احتفاًء  )2018-1998(، وأيضاً 

اإلمارات الشيخ زايد رحمه هللا.
 وقد حمل هذا اإلصدار التأريخي واالحتفائي عنوان: )الشيخ زايد في المنجز 
الثقافي لمجموعة البحث في اإلبداع والدراسات المغربية اإلماراتية(، وصدر 
بتأليف وتنسيق الرئيس المؤّسس لهذه المجموعة البحثية الدكتور عبد هللا 
بنصر العلوي، وضمن منشورات المركز األكاديمي في طبعته األولى 

أواخر عام 2018.
  وفي كتاب: الفاعلية األكاديمية 
في الحضور الثقافي بين المملكة 
المغربية ودولة اإلمارات العربية 

المتحدة، والذي ُطِبع بمدينة فاس عام 2016،  رصٌد  لبعض ما أنجز من 
خالل تكشيف دقيق  للمنجزات وتقاريرها وملحق بصور الفعاليات الثقافية. 
لقد أسهمت الدبلوماسية العلمية والثقافية في انتعاش الحركة الفكرية واإلبداعية 
بإنشاء بيوت الشعر اإلماراتية بتطوان ومراكش، وتزايد أعداد المجالت 
العربية التي يكتب فيها المغاربة، كما تزايد عدد الجوائز التي يحصدها 
الباحثون المغاربة، في مختلف المجاالت، وتعكس هذه النجاحات مستوى 
النضج العلمي الذي حققته هذه الدبلوماسية، في التواصل والتعاون، وفي 
البحث واإلنتاج العلمي، ومع ذلك فإن هذه الدبلوماسية تحتاج لتعزيزها 
وضمان استمراريتها، المزيد من العمل الجاد المؤّسساتي، نظراً لطابع 
االنفتاح والحداثة التي اختارها المغرب والتي جعلته قطباً ثقافياً رائداً في 
شمال إفريقيا، استطاع توجيه ثمرات هذه الدبلوماسية لخدمة قضايا المغرب 
وتحقيق انتصارات جديدة على أعداء وحدته الترابية وحماية ثوابته الوطنية 
وترسيخ سيادته على أراضيه وحماية حدوده ضد كل أشكال االنتهاك أو 
اإلساءة، خاصة وأنَّ المغرب كان دائماً مع الحلول الّسلمية ُمدافعاً عن قيم 
التسامح والتعايش والتعاون والتضامن، وهي القيم التي جعلت المغرب 
مجااًل رحباً لجذب االستثمار وفضاًء محبّباً للعيش واالستقرار، يتجلى في 
تحّوله من منطقة عبور المهاجرين األفارقة نحو القارة األوربية، إلى منطقة 
استقرار وِسلم وأمان، وهو بذلك يتقاطع مع أهداف البحث العلمي واإلشعاع 
الثقافي للجامعة المغربية، في ترسيخ هذه القيم السامية، بل وحماية استقرار 
الشعوب الصديقة للمغرب والدفاع عن وحدتها الترابية ضد طل تقسيم أو 
انتهاك، ثم أخيراً خدمة اإلنسان في جوهره دون أّي التفات إلى جنسه أو 
وحية التي يُعتبر المغرب أحد  عرقه أو لونه أو دينه.. وهي الدبلوماسية الرُّ
وحي كالمساجد  روادها الكبار بما يشتمل عليه من مؤهالٍت في المجال الرُّ
والزوايا والطرق الصوفية والمآثر الدينية، وبما يشتمل عليه من مؤسساٍت 
رسميٍة وعلى رأسها مؤسسة إمارة المؤمنين والتي ال يخفى ما تبذله من 

جهوٍد في دعم الّسالم العالمي.
أخيراً لقد حّققت الّدبلوماسية الثقافية والعلمية التي تقودها الجامعة المغربية، 
من خالل مجموعة من المراكز العلمية، والمختبرات والمجالت المغربية، 
حققت تراكماً ُمِهّماً على مستوى المشاريع الثقافية العالمية والتي عّززت 
الفهم الّسليم لقضايا المغرب، إلى جانب ما َطبع هذه الّدبلوماسية ِمن ِحرٍص 
على التعاون المشترك مع جميع الدول، وفتح األوراش التواصلية الثقافية 
واالقتصادية، والتي تسير في اتجاه تنمية االستراتيجيات الكبرى للمملكة 
المغربية، وعلى رأسها بناء نموذج تنموي جديد ورائد ومنسجم مع العصر، 

يحقق الرخاء والمزيد من االستقرار.

العالناتكم في الرسالة

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

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

معلومات عن مكتبة اإلسكندرية
  معلومات هامة عن مكتبة اإلسكندرية

و   ، العامة  المكتبات  عرفت  الزمان  قديم  منذ 
خصوصا في وقت اليونانيين حيث كانوا مولعين 
بالقراءة و الثقافات و االطالع دائما على حضارات 
الدول األخرى ، ونشر ثقافتهم و تصدير علمهم و 

معرفتهم للدول.
و  آسيا  النهرين  بين  ما  بالد  في  المكتبات  كانت 
سوريا و مصر ، من اقدم و اعرق المكتبات التي 

عرفها التاريخ .
خالل بحث عن مكتبة االسكندرية كانت من اقدم 
المكتبات التي سعى الكثير من اليونانيين الي زيارتها 
و التعرف على ما بها من كتب و حضارات مختلفة 
لكافة الدول ، حيث تضم المكتبة الكثير من الكتب 
لالطالع عليها و بالعديد من اللغات المختلفة التي 

جعلتها منارة للعلماء والعلم .
اعجب اإلغريقين بما وصل اليه جيرانهم من تطور 
في العلم و في انشاء المكتبات العامة ، فقاموا بإرسال 
الحضارات  لمشاهدة  العلماء  من  الدفعات  بعض 
المختلفة، و االطالع عليها كي يقوموا بعمل مكتبات 

تحاكي تلك المكتبات .
بعض العلماء اليونانيين الذى قاموا بزيارة مصر 
للتعرف على علمها و مشاهدة حضارتها و االطالع 
على مكتبه اإلسكندرية وما بها ، افالطون ،فايدروس 
و تيماوس، ثيوفراستوس ، إيودوكسوس و كنيدوس 
، ديوجين اليرتيوس ، وكل هؤالء انبهروا بالتقدم 
التي رؤوها  المختلفة  بالعلوم  و   ، شاهدوه  الذي 

داخل المكتبة .
انطلق مشروع اإلسكندرية و بدأ في عام 334 قبل 
الميالد، و كان اكبر المشروعات العالمية في ذلك 
الوقت، لم يكن هدف المكتبة مقتصر على نشر نوع 
واحد من العلوم أو بلغة واحدة ، بل كان هدفها نشر 

كافه العلوم بكافه اللغات و المعاني المختلفة.
و بعد وفاة االسكندر نشطت حركة البحث العلمي 
الكيمياء  و  الفيزياء  منها  المختلفة و  الدراسات  و 
بطريقة غير مسبوقة ، مما جعل مكتبة اإلسكندرية 
هي المكتبة العظيمة في العلم و النور الذي انطلق 

منة العلم .
نشأة مكتبة اإلسكندرية

في عام 297 قبل الميالد لجأ الملك ديميتريوس الى 
بالط الملك بطليموس األول ، ليصبح مستشارا له و 
بالفعل استفاد بطليموس من معرفه ديمتريوس و من 
علمه الواسع ، حتى كلفه بأنشاء مكتبة االسكندرية 
وهي احدى اعرق انواع المكتبات الجامعية االن .

تاريخ مكتبة اإلسكندرية قديما

و  بطليموس  الملك  تحت تصرف  المكتبية  كانت 
الذي قام بتنفيذ كافة األوامر التي طلبها منه الملك 
ديميتريوس ، و كانت ميزانية المكتبة في قبضة يد 

الملك بطليموس و تحت تصرفه .
قام بطليموس بجمع اكبر عدد من الكتب كي يجلها 

اكبر مكتبة في العالم .
قام البعض بالتشكيك في ان مكتبة اإلسكندرية ليست 
من اقدم المكتبات التي ظهرت في العالم ، و قال 
البعض ان هذه ادعاءات من اليونانيين ليثبتوا انهم 
قاموا بعمل حضارة لهم ، و ان هذا كله غير صحيح 
و ال يوجد دليل قاطع على ان المكتبة العظيمة او 
مكتبة اإلسكندرية من اقدم المكتبات على مستوى 

العالم و على مر األزمنة .
اقدم  تعد من  ان مكتبة اإلسكندرية  الدليل على  و 
بعض  على  عثورهم  هو   ، العالم  في  المكتبات 
الرسائل المتعلقة بالملك أريستاس و التي تعود الى 
الثاني قبل الميالد ، مما يجعلها من اعرق  القرن 
المكتبات على مستوى العلم و من اكثر المكتبات 

المليئة بالعلم و العلوم المختلفة .
قام بطليموس بجمع العديد من الرجال األقوياء كي 
العالم و  انحاء  الكتب من جميع  يقموا بجمع كافة 
كافه الكتاب كي يتم نقلهم الى مكتبة اإلسكندرية ، و 
بالفعل حدث ذلك ، و تم نقل اكبر عدد من الكتب الى 
المكتبة ، مما جعلها اكبر مكتبة على مستوي العالم .

ولكن اغلب الكتب التي تم نقلها الى مكتبة اإلسكندرية 
اليونانية  باللغة  في ذلك الوقت كان معظمها كتب 
و  الوقت  ذلك  في  اليونانيين  بسبب وجود  ذلك   ،
سعيهم إلنشاء هذه الكتب و سعيهم إلنشاء حضارة 

خاصة بهم .
أهمية مكتبة اإلسكندرية

مكتبة  وخاصة  الجامعية  المكتبات  أهمية  ترجع 
مر  المكتبات على  اقدم  من  انها  الى  اإلسكندرية 
األزمنة و التي تحمل حضارة اكثر من دولة و اكثر 

من علم بأكثر من لغة.
تجمع  بل   ، فقط  الحد  أهميتها عند هذا  تتوقف  لم 
المكتبة بين اكثر من زمن في نفس الوقت ، كما 

يأتي اليها سائحين من كافة انحاء العالم .
وهناك العديد من المستفيدين في الوقت الحالي من 
المكتبات  من  المستفيدين  فئات  بينهم  من  المكتبة 
الجامعية ، الن مكتبة اإلسكندرية تعد من المكتبات 
و خاصة  الجامعات  منها  تستفيد  التي  و  الكبرى 
انها تصنف ضمن افضل المكتبات اإللكترونية .

من القصص الرائعة التي تم تداولها عن البطالمة ، 
هي انهم كانوا يقمون بتفتيش كافة السفن التي توجد 

في ميناء اإلسكندرية او التي تعبر عن طريق ميناء 
اإلسكندرية ، حتى ان يتم العثور على كتب داخل 
السفينة فيتم مصادرة الكتاب و اخذه الى المكتبة .

و ابالغ أصحاب الكتب انهم يمكن االطالع عليها 
داخل المكتبة ، و انها ترحب بزيارتهم في أي وقت 
، كما انهم يمكنهم االطالع على اكثر من كتاب داخل 

المكتبة و بالعديد من اللغات .
المكتبة عن  جديد  لغة  من  اكثر  تعلم  يمكنهم  كما 
المكتبة  في  متواجدين  كانوا  الذي  العلماء  طريق 

في ذلك الوقت .
كما يقوم المفتشين في ذلك الوقت بأخذ الكتاب و 
عمل نسخة منه و إعادته مره اخرى للمالك في نفس 
الوقت ، مع عمل مكافئه ألي مالك كتاب النه يزيد 

من علم المكتبة .
و هناك العديد من القصص األخرى حول تجميع 
بطليموس الثاني العديد من الكتب األخرى و خصوصا 
الكتب الشعرية او النصوص الشعرية ، قام باكتشافها 
)جالينوس ( فى كتاباته عن مكتبة اإلسكندرية و عن 

كتابته حول أبقراط .
حيث قام بطليموس الثاني بتحديد كافة الدول التي بها 
اكبر الشعراء و بها العديد من الدواوين ، و ارسل 
اليهم مرسال يطلب منهم بيع هذه النصوص اليه و 
انه سوف يقوم بشرائها بمبالغ كبيرة ، وافقت بعض 

يمتلك  كان  العرض الن بعضهم  هذا  الدول على 
نسخ اخرى منها .

و لكن الدول التي كانت تأبى ارسال هذه الدواوين 
او الشعر ، كان يقوم بطليموس الثاني بمحاربتهم 
الحصول  من  يتمكن  كي  كبير  بجيش  و غزوهم 
على اكبر عدد من الكتب اثناء هذه الغزوة ، كي 

يوفرها لمكتبته ولقراء مكتبة اإلسكندرية.
يقوم  ، كان  الطرق  بكل هذه  بطليموس  يكتفي  لم 
في بعض األحيان بتجميع اكبر عدد من المؤلفين 
و الكتاب من عدة دول و لديهم العديد من اللغات و 
يطلب منهم تأليف بعض الكتب التي يقوم بنشرها 

و يعطيهم مبالغ مادية كبيرة .
و على الجانب االخر يقوم بتجميع بعض الشعراء 
و الكتاب الذين لديهم علم كافي بالكتابة و الترجمة 
يقوموا  حيث  اخرى  بالد  الى  بإرسالهم  يقوم  و 
أخرى  لغات  الى  ترجمتها  و  الكتب  بعض  بنسخ 
كي يستفيد منها اهل الدولة بوجود لغة جديدة ، و 
باستفادته هو االخر بأنه حصل على كتاب جديد .
من  العديد  بجمع  يقوم  كان  األحيان  بعض  في  و 
الصبية داخل احد انواع المكتبات و تعليمهم الكتابة 
و القراءة بلغات مختلفة و التدريس لهم ، كي يكونوا 

فريق كبير من الكتاب و المؤلفين .

أدب وثقافة

اإلصابات اليومية بكورونا يف روسيا 
تالمس ألول مرة الـ22 ألفا

للمرة الثانية.. كورونا يضع »رمز جنيف« خارج الخدمة



Le premier ministre fédéral Justin Trudeau exhorte 
les municipalités et les provinces à éviter de trop 
assouplir les restrictions sanitaires visant à infléchir 

la courbe de propagation de la COVID-19.
«On voit des cas records dans des juridictions qui pour-
raient en faire plus pour amener des règles et limiter les 
éclosions», a-t-il déploré en point de presse mardi, évitant 
de pointer du doigt une province ou une autre.
Il a martelé que le choix de maintenir des établissements 
ouverts de peur que des entreprises mettent la clé sous la 
porte finirait par coûter plus cher sur le long terme, écono-
miquement parlant.
«J’espère qu’aucun leader au pays n’assouplit la vigilance 
au niveau de la santé publique parce qu’il ressent la pres-
sion de ne pas fermer des entreprises ou de ralentir l’éco-
nomie», a-t-il ajouté.
Pressé de questions sur cette mise en garde, le premier 
ministre a précisé qu’il n’avait toujours pas l’intention 
d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence afin de mettre 
au pas certaines régions du pays qu’il jugerait laxistes. Il 

s’est contenté de dire qu’il collabore avec ses homolo-
gues depuis le début de la crise et que les mesures d’aide 
fédérales aux employeurs et aux Canadiens privés de 
revenus sont justement là pour faciliter l’imposition de 
mesures de confinement partielles par les autres ordres 
de gouvernement.
«On est en train de demander aux communautés, aux 
municipalités et aux provinces si on peut en faire plus en 
tant que gouvernement fédéral pour les aider à prendre 
les bonnes décisions pour protéger les citoyens», a-t-il 
plaidé.
Ni le premier ministre québécois, François Legault, ni 
la mairesse de Montréal, Valérie Plante, n’ont paru se 
sentir visés par la mise en garde de M. Trudeau. Ils ont 
tous deux affirmé qu’ils gardaient le cap avec leurs res-
trictions.
Le Québec a prolongé les mesures sanitaires pour les 
zones rouges jusqu’au 23 novembre. L’Ontario a pour 

sa part permis la réouverture de salles d’entraînement, de 
bars et de cinémas dans les régions d’Ottawa, Peel et York, 
qui se trouvent dans une zone orange selon le code de cou-
leurs propre à la province.
Le premier ministre ontarien Doug Ford a répliqué à M. 
Trudeau en demandant plus de soutien pour les entrepre-
neurs. Il a tout de même précisé qu’il ne savait pas si les 
commentaires de son homologue fédéral s’adressaient à lui.
Par ailleurs, Ottawa a annoncé, mardi, l’approbation 
d’une nouvelle technologie permettant de dépister la 
COVID-19 en un peu plus de 15 minutes, le Bd Veritor de 
l’entreprise américaine Becton Dickinson And Company. 
Le fédéral a commandé 7,6 millions de ces tests rapides et 
une première portion de cette livraison arrivera dans les 
prochaines semaines.
À la veille du jour du Souvenir, le gouvernement Trudeau 
a aussi débloqué un investissement de 20 millions $ pour 
la mise sur pied d’un fonds d’urgence pour appuyer des 
organismes de vétérans.

L’incapacité du Québec à faire 
diminuer les infections au 
coronavirus force le gouverne-

ment à maintenir les fermetures dans 
les régions en zone rouge au moins 
jusqu’au 23 novembre, a annoncé 
François Legault. L’État québécois 
se prépare toutefois à la distribution 
massive d’un vaccin.
«Malheureusement, les indicateurs 
nous montrent qu’il faut être encore 
plus prudents. On n’a pas réussi à 
réduire le nombre de nouveaux cas. 
On voit depuis quelques jours une 
augmentation», a indiqué le premier 
ministre mardi. 
Seules trois régions, la Côte-Nord, le Bas-Saint-
Laurent et l’Abitibi-Témiscamingue, vont bien. Le 
reste du Québec est en zone rouge, et cinq régions 
sont particulièrement affectées par la pandémie et 
sont dans une situation «inquiétante». 
- Le Saguenay–Lac-Saint-Jean: la région où c’est le 
plus «difficile», elle est touchée un peu partout sur 
son territoire ; 
- Lanaudière: la ville de Joliette est aux prises avec 
une éclosion ; 
- La Mauricie et le Centre-du-Québec: éclosions 
importantes à Trois-Rivières, Batiscan et Artha-
baska entre autres ; 
- La Gaspésie: la Côte-de-Gaspé est sous haute sur-
veillance.
Québec ne songe pas pour l’instant à resserrer 
les mesures, mais François Legault fait un appel 
aux résidents de ces cinq régions: «Respectez les 
consignes». «Il y a tout le lieu de croire que dans 
les milieux ou ça va mal, il y a eu plus de contacts 
dans les dernières semaines. Il faut respecter les 
consignes», a-t-il dit. 
Il se félicite toutefois d’avoir pu maintenir les écoles 
et les lieux de travail ouvert, et est en train de pré-

parer un plan «Noël». 
Quant au vaccin de Pfizer, une lueur d’espoir dans 
la grisaille automnale, le ministère de la Santé se 
prépare à sa distribution. Les doses doivent être 
conservées à très basse température et Québec 
a déjà acheté des congélateurs. Mais il faudra 
attendre plusieurs mois avant qu’une bonne partie 
de la population soit vaccinée, a indiqué François 
Legault. 
D’autres vaccins risquent également d’être sur le 
marché dans les prochains mois, a ajouté le ministre 
de la Santé Christian Dubé. L’opération de vacci-
nation risque cependant d’être un casse-tête logis-
tique, puisque deux doses doivent être données au 
patient, ce qui requiert plus de rendez-vous et de 
déplacement. 
Le Canada a déjà réservé 20 millions de doses, et 
le Québec aura sa part en proportion de sa popu-
lation, a dit M. Dubé. «C’est pour ça que ça nous 
prend beaucoup de congélateurs, a-t-il ajouté. Dans 
un premier temps, tout indique que les travailleurs 
de la santé et les personnes âgées seront priorisés 
par la campagne de vaccination, a précisé le direc-
teur national de la Santé publique Horacio Arruda. 
Mais des analyses supplémentaires devront être 
faites pour établir la «séquence» de distribution. 

Québec annonce la création d’un 
guichet unique pour aider les 
entrepreneurs à s’y retrouver 

parmi les nombreux programmes d’aide 
à leur disposition.
Une somme de 90 millions $ sera ainsi 
investie notamment pour ajouter des 
ressources dans les municipalités régio-
nales de comtés (MRC).
Un autre montant de 7,5 millions $ ser-
vira à «améliorer les compétences des 
ressources, le développement d’outils 
d’intervention, le maillage et la syner-
gie des interventions entre les régions», 
a indiqué le cabinet du ministre de 
l’Économie, Pierre Fitzgibbon, par voie 
de communiqué.
«Le gouvernement du Québec veut s’as-
surer que les entreprises ont accès à des 
services d’accompagnement, de capital 
de croissance et d’investissement de 
haute qualité comparables d’une région 
à l’autre et respectueux des spécificités 
régionales», poursuit-on.
La coordination de ce nouveau guichet 
unique, «Accès entreprise Québec», 
sera assurée par le ministère de l’Éco-
nomie et de l’Innovation et sa mise en 
œuvre sera réalisée en partenariat avec 
la Fédération québécoise des munici-
palités, l’Union des municipalités du 
Québec et d’autres partenaires.
«Les entreprises seront davantage 
outillées pour poursuivre leurs acti-
vités et atteindre leur plein potentiel, 
des conditions essentielles à une crois-

sance économique soutenue des régions, 
particulièrement en cette période de 
conjoncture difficile», a expliqué la 
ministre déléguée au Développement 
économique régional, Marie-Eve 
Proulx.
La Fédération des chambres de com-
merce du Québec (FCCQ) se dit en 
accord avec les principes de l’annonce, 
mais émet des réserves quant à la voie 
empruntée pour venir en aide aux 
entrepreneurs.
«Notre préoccupation est davantage à 
savoir si les MRC sont les bons véhi-
cules pour offrir l’aide et l’expertise 
nécessaire aux entrepreneurs. Assuré-
ment, il faudrait éviter que des décisions 
politiques viennent affecter le dévelop-
pement local», a affirmé son président-
directeur général, Charles Milliard.
À la Fédération canadienne de l’entre-
prise indépendante (FCEI), on rappelle 
que «pour les petites entreprises, le 
fardeau réglementaire est très lourd à 
porter et le temps est une denrée très 
rare».
L’annonce est bien reçue, «car en 
misant sur une meilleure prestation 
de services dans toutes les régions, 
les propriétaires de PME pourront se 
retrouver rapidement parmi les pro-
grammes disponibles et ils pourront se 
consacrer à leur entreprise ainsi qu’à 
la gestion de la crise», a ajouté Fran-
çois Vincent, vice-président Québec à 
la FCEI.

Le programme 
Un emploi 
en sol québé-
cois est une 

initiative de la Fédéra-
tion des chambres de 
commerce du Québec 
(FCCQ) et vise à favo-
riser l’intégration en 
emploi des personnes 
immigrantes. Le pro-
gramme propose une 
préqualification des 
candidats potentiels en 
amont, un accompa-
gnement à distance et 
des séances d’entretiens 
exploratoires entre les 
candidats présélection-
nés et les employeurs. 
Désormais présent 
dans 14 régions, il offre 
également de l’informa-
tion adaptée aux per-
sonnes immigrantes et 
des outils complémen-
taires pour favoriser 
une intégration à l’em-
ploi réussie au Québec. 
Pour se conformer aux 
mesures sanitaires, le 

programme Un emploi 
en sol québécois a effec-
tué un véritable virage 
technologique afin 
d’assurer le maintien 
de ses activités. Grâce 
au numérique, le pro-
gramme peut continuer 
d’offrir ses services de 
préqualification des 
candidatures de per-
sonnes immigrantes 
aux employeurs en 
organisant des entre-
tiens exploratoires en 
ligne via visioconfé-
rence. En plus d’aider 
les entreprises dans 
la préqualification des 
candidatures, il aug-
mente les chances 
d’obtenir une corres-
pondance optimale 
entre les compétences 
des personnes immi-
grantes et les besoins 
des employeurs.
Pour plus d’informa-
tions, consultez le site 
internet
www.emploisolquebecois.ca 

De nombreuses cérémonies se 
tiendront mercredi d’un bout 
à l’autre du pays pour rendre 

hommage aux anciens combattants en ce 
jour du Souvenir.
«Il nous est impossible de nous ras-
sembler en personne aujourd’hui, mais 
nous pouvons quand même prendre un 
moment pour honorer et penser à nos 
anciens combattants et à ceux qui sont 
tombés au combat», a fait savoir le pre-
mier ministre Justin Trudeau, par com-
muniqué.
La fin de la Première Guerre mondiale 
est commémorée chaque année le 11 
novembre, puisque l’Armistice est entré 
en vigueur le 11e jour du 11e mois à 11 h.
Les Canadiens sont invités, à 11 h, à tenir 
une minute de silence en hommage aux 
Canadiens tombés au front lors des dif-
férentes guerres auxquelles le Canada a 
pris part.
«Ce jour est particulièrement significatif 
cette année alors que nous soulignons le 
75e anniversaire de la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale, a ajouté M. Trudeau. 
Pour montrer notre gratitude et notre 
respect face à l’ampleur de leurs sacri-
fices, nous les plaçons près de notre cœur 

sous la forme d’un coquelicot.»
À Ottawa, les gens sont invités à suivre 
la cérémonie nationale qui se déroule au 
Monument commémoratif  de guerre du 
Canada et qui est diffusée en direct sur 
Facebook.
«Nous avons le devoir et le privilège de 
nous souvenir et de rendre hommage 
aux fils et aux filles du Canada tombés 

au combat. [...] Je sais qu’il y a des vété-
rans partout au Canada qui sont rentrés 
chez eux avec des blessures invisibles. 
Vous n’êtes pas seuls. Aux familles avec 
une place vide à la table - sachez que ce 
sacrifice ne sera jamais oublié», a indiqué 
le chef  conservateur Erin O’Toole.
«N’oublions jamais leur sacrifice», a-t-il 
ajouté.

Pour vos annonce au Journal El Ressala
 (514) 961-0777 /  (450) 972-1414 

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

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousC’est un partenariat entre le secteur 
publique (ministère du pétrole) et le sec-
teur privé qui a réalisé à Mostorode en 

banlieue du Caire ce méga projet sur une super-
ficie de 340 000 mètres carrés de la construc-
tion au coût de 4.3 milliards de dollars de la 
plus grande raffinerie de pétrole en Afrique qui 
produit près de 850 000 tonnes de « Benzine » 
ainsi que toutes sortes de carburants de quali-
tés supérieures et même pour les avions à réac-
tion; Des quantités aux coûts de 300 millions 
de dollars de produits pétroliers que l’Égypte 
devait importer annuellement pour suffire à 
la demande du marché local et que l’Égypte a 
arrêté d’importer après la construction de la raf-
finerie de Mostorode ce qui a permis à l’Égypte 
d’annoncé l’autosuffisance en produits pétro-
liers raffinés, une annonce qui vient s’ajouter 
à la précédente  annonce de l’autosuffisance de 

l’Égypte il y a six 
mois en gaz naturel 
en même temps que 
l’annonce de son 
exportation à partir de l’an prochain.
L’annonce de l’autosuffisance en gaz naturel 
s’est faite grâce à la découverte du gaz naturel 
à (Zohr) par la compagnie Italienne (Einy), un 
puit à quelques kilomètres de Port-Saïd dans 
les eaux territoriales de l’Égypte en Méditerra-
née avec des réserves assurées de 30 trillions de 
pieds cubes de gaz naturel.
Un tout dernier mot, la réalisation du projet 
de construction de la raffinerie de Mostorode 
a créé près de 18 000 emplois dans la région de 
Mostorode une ville en banlieue du Caire, pen-
dant qu’on annonce des pertes d’emplois dans 
plusieurs pays de grandes économies au monde.

Investissements de 4.3 milliards de dollars dans la 
construction à Mostorode de la plus grande raffi-

nerie de pétrole en Afrique 

Les mesures sanitaires prolongées de deux 
autres semaines

Québec annonce un guichet unique 
pour les entrepreneurs

Un programme pour aider 
les personnes immigrantes 

à trouver un emploi 
à la hauteur de leurs 

compétences

Jour du Souvenir: des célébrations sobres au pays

Trudeau met en garde les provinces et municipalités 
contre un trop grand relâchement
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في خدمة أبناء الجالية العربية على العناوين التالية:

Nelly Kanou  
237, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4N 1C8

Tél.: (514) 331-2134
Fax: (514) 331-1421

Nelly & Tania Kanou 
475, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4L 5X7

Tél.: (514) 744-0203
Fax:  (514) 744-0206

Seta Marachian    
5855, Gouin Ouest
Montréal, Qc. H4J 1E5

Tél.: (514) 334-8641
Fax:  (514) 334-6909

Tania Kanou     
740, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4L 5C8

Tél.: (514) 744-2555
Fax:  (514) 744-9423

خدمة توصيل ادلواء جماانً وخدمات أخرى كثرية

Nelly Kanou, Tania Kanou 
& Seta Marachian
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  شهدت األعوام الماضية استقبال الملكة إليزابيث، 
ملكة بريطانيا، لما يصل إلى 30 من أفراد أسرتها في 

مزرعة ساندريجام، لالحتفال بعيد الميالد.
لكن نظراً ألزمة فيروس كورونا المستجد، فملكة 
بريطانيا في حيرة من أمرها ما بين خضوع 
الميالد في  المالكة لعيد  للعائلة  المعتادة  االحتفاالت 
القرار  إلغائها تماماً،  لتغييرات كبيرة أو  ساندريجام 
المقبل، خاصة  بداية ديسمير  قبل  يتم حسمه  الذي لن 
في ظل رفض موظفي جاللتها للحجر الصحي بعيداً 
عن عائالتهم، إذ لن يُسمح لهم برؤية عائالتهم لمدة 4 

أسابيع خالل اإلجازات.
لمجلة »فانيتي فير« األمريكية في نسختها  وفقاً 
إليزابيث  الملكة  1988، ترحب  اإليطالية، منذ عام 
الثانية، بالعائلة المالكة بأكملها في منزل ساندريجام في 
ريف نورفولك المقاطعة البريطانية الواقعة في شرق 
أنه يمكن تكراره  تقليد اعتقدت جاللتها  إنجلترا( في 

هذا العام أيضاً.
ولكن بسبب طوارئ فيروس كورونا المستجد 
»كوفيد- 19« يمكنها )على مضض( نقل االحتفاالت 
إلى قلعة وندسور، حيث تقيم هي وزوجها األمير 
فيليب، أمير إدنبرة، اآلن لمدة شهر في عزلة في 

المقاطعة اإلنجليزية بيركشاير.
وحتى في حالة ذهاب إليزابيث وزوجها إلى مزرعة 
ساندرينجهام، فإن عيد العائلة المالكة البريطانية 
سيظل مختلفاً عن األعوام الطويلة الماضية، بدءا من 
 St Mary المجدلية  القديسة مريم  القداس في كنيسة 
Magdalene، التقليد الذي حافظت عليه جاللتها هي 
وأسرتها ألعوام طويلة، حيث يكون في استقبالهم من 

قبل حشد كبير من الناس.
 لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هذا 
العام حث جاللتها على تجنب الزحام الذي يحدث في 

الطريق من المقر الملكي إلى الكنيسة.

لذلك قررت إليزابيث على مضض عدم حضور 
القداس، األمر الذي حدث مرتين فقط خالل 33 عاماً، 
في عام 1953، بسبب زيارة رسمية لنيوزيلندا، وفي 

عام 2016، بسبب إصابتها باإلنفلونزا الشديدة.
وذلك باإلضافة إلى أن اإلجراءات الحالية لمكافحة 
»كوفيد19-« ال تسمح حتى بإقامة حفالت عائلية كبيرة، 
سيتعين على الملكة أن تستقر على عشاء صغير في عيد 

الميالد مع زوجها و4 ضيوف آخرين فقط.
كما طلبت ملكة بريطانيا من معاونيها وضع خطتين 
لعشاء عيد الميالد، واحدة تتماشى مع قاعدة الحد األقصى 

6 أشخاص، واألخرى توفر عدداً أكبر من الضيوف.
يذكر أن الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا صاحبة 
 HMS« ذاتية للدخول في عزلة  الـ94 عاماً، عادت 
Bubble« )االسم المستعار ألسرة موظفيهما 
98 عاماً، في  فيليب،  المختصرة( مع زوجها األمير 

قلعة وندسور قبل اإلغالق الجديد.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
المواطن  أدلى  فقد   ، به  يحتذى  أن  يجب  األمريكي  المواطن  وعي 
إنتخابات الرئاسة األمريكية وذهب  األمريكي ابراهام آدمز بصوته في 
إلى اللجنة المخصصة له ليعطى صوته للمرشح الرئاسي جو بايدن رغم 

مرضه الشديد ورغم أنه مات من أربعين عاماً .!!!

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

 أخوان كبرى األسواق التجارية
 التي توفر لك كل ما يحتاجه البيت
 من المنتجات الغذائية اإليرانية

  والشرقية
15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 
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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

  فترة مزدحمة.. المحاربين القدماء
مليئة  أيام  علينا  ومرت  تمر  حقا 
باألحداث. كل واحدة اهم من االخرى... 
وأيضا واحدة من أهميتها تغطي على 
األحداث التي نمر خاللها او بعدها ومن 

ثم تليها اخرى تغطي عليها. 
وياتي اخيرا ذكرى يوم المحاربين 
القدماء في شهر نوفمبر الحالي. وبرأي 
المتواضع هذا التاريخ ال يقل أهمية عن 
األحداث الكبرى! هو يوم لنبدي تقديرنا 
لمن حارب من اجل سالم الجميع! 
لنا ان نركز عليه من  ولكنه يوم ربما 

اجل إحالل السالم وحفظ األرواح. 
الحروب  تظهر  العالمية  األفالم 
وخسارة األرواح بكثير من الشجاعة 

والرومانسية والواقعية ... 
الحرب وألمها هو من  ولكن من عاش 
يعرف تماما معنى االلم الذي ال يريد ان 

يعيشه احد اخر. 
القدماء هو يوم العالء  المحاربين  يوم 

والتذكير بأهمية السالم! 
الرسائل  السالم نعم وهذه هي اهم 

اليوم!
وبالعودة الى سرد بعض هذه األحداث 
اليوم بسالم  التي نحتاج ان نحلها 
وبسلمية .. وحيث نبدو في معمعة منها 
األيام كيف تسير هذه  وتعرض علينا 
فاعلين  فيها سواء  التي نحن  األحداث 

فيها ام غير قادرين على فعل شيئ. 
الكورونا يسيطر على الساحة ... ثم 
جاءت احداث أوروبا وفرنسا واثارت 
زوبعة موضوع ضرورة محاربة 
التشدد من جديد وضرورة حفظ حرية 

الرأي واين تقف حدود حرية الرأي 
والعنصرية .. ووتوالى األحداث وتفتح 
باب اعادة النظر ودراسة أسباب 
هذا الموضوع وطرق معالجته على 
المستوى األوروبي وتداعياته على 
المستوى العالمي. وهذا الموضوع 
التي  الجوانب  الكثير من  ينطوي على 
تدعو الى حلول منطقية ووسطية ال 
يكون فيها األساس ان يكون هناك 
رابح او خاسر.. ولكن ضرورة حفظ 
الكثير من  الحقوق واالبتعاد عن  جميع 
الممارسات سواء اكانت عنصرية ام 

متشددة. 
وجاءت االنتخابات األمريكية لتغطي 
على الجميع وتخرجنا من دوامة اوربا 

الى احداث امريكا التي ال تزال تدور...
التاريخية  ومعها تدور حلقات االحداث 
لتثبيت عالقات سلمية بين بعض دول 

الخليج وإسرائيل. 
وكذلك احداث قد تبدو اقل أهمية ولكنها 
حاسمة ومصيرية جدا ومهمة لشعوب 
المنطقة! ومنها مياه النيل الذي يبدو ان 
االثار المستقبلية للسد الذي شيدته إثيوبيا 
اثار مؤذية كبيرة  له  النهر ستكون  عل 
الجميلة وشعبها... وايضاً  على مصر 
المطلوب حلول وسطية تحفظ حقوق 
الجميع. اليوم نرى نفس المصير لنهري 
اللذين يغذيان سوريا  دجلة والفرات 
والعراق ولكن تركيا تتحكم بمجموعة 

من السدود التي أدت الى شح المياه! 
الحلول السلمية الوسطية. 

وسلمتم جميعا. والف رحمة على ارواح 
الشهداء..

فترة مزدحمة.. المحاربين القدماء

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

السعودية،  أرامكو  لآلثار، وشركة  المجلس األعلى    وقع 
والمملكة  العربية  بين جمهورية مصر  ثقافي  تعاون  اتفاقية 
العربية السعودية، بشأن إقامة معرض أثري بعنوان” شطر 
المسجد” وذلك بمتحف إثراء بمدينة الظهران بالسعودية في 

الفترة من آخر نوفمبر الحالي ولمدة 24 شهراً.
للمجلس  العام  األمين  وزيري  الدكتور مصطفى  وأعرب 
التعاون  بهذا  االتفاقية – عن سعادته  توقيع  – خالل مراسم 
للبلدين  والتاريخية  الثقافية  الروابط  على  الضوء  يلقي  الذي 

متمثلة  المصرية،  الدولة  إيمان  وعلى  والسعودية،  مصر 
تلعبه  الذي  البارز  بالدور  واآلثار،  السياحة  وزارة  في 

المجتمعات. حياة  في  المتاحف 
وتبنّي  لتحقيق رسالتها،  بينها  فيما  التعاون  أهمية  وأكد 

ال  الشقيقة،  العربية  الدول  بين  الثقافات  وتبادل  نشر  فكرة 
اإلسالمية عن طريق كشف  الحضارة  مجد  إحياء  سيما 

اللثام عن أهم الكنوز األثرية من خالل نافذة المعارض.
مجلس  موافقة  بعد  جاء  االتفاقية  هذه  إبرام  أن  وأوضح 

مناقشته  بعد  لآلثار  المجلس األعلى  إدارة 
أقرت  والتي  الخارجية  المعارض  بلجنة 
المقرر عرضها  األثرية  القطع  قائمة 
مقتنيات  من  أثرية  قطعة   84 تضم  والتي 
والتي  بالقاهرة،  اإلسالمي  الفن  متحف 
لوظيفتها،  تدعيًما  بالمساجد  ارتبطت 
وكراسي  والمحاريب  المنابر  مثل 

المصاحف.
كذلك  تتضمن  المقتنيات  أن  وأضاف 

والتنانير  والثريات  كالمشكاوات  أدوات اإلضاءة 
أشكالها  تعددت  التي  الِقَطع  والشماِعد وغيرها من 
اإلبداع  على  المسلم  الفنان  قدرة  فيها  وبزغت  وأنماطها، 

الِحقَِب واألقطار. في مختلِف 
النعيم نائب الرئيس لشؤون  المهندس نبيل  من جانبه، وجه 
واآلثار،  السياحة  لوزارة  الشكر  السعودية،  أرامكو 
والتي  البلدين  بين  يجمع  والذي  المثمر  التعاون  هذا  على 
تاريخية  بروابٍط  الطويل  تاريخهما  ارتبطا خالل  طالما 

وثقافية. وسياسية  واقتصادية 
وتاريخه  المسجد  نشأة  يتناول  المعرض  أن  إلى  وأشار 
مختلف  من  أثرية  قطعة   130 استعراض حوالي  عبر 
روائع  على  الضوء  ويلقي  اإلسالمي،  العالم  دول  أنحاء 
تعكس  والتي  بالمساجد،  ارتبطت  التي  اإلسالمي  الفن  قطع 
من  اإلسالميّة  والفنون  الحضارة  إليه  ما وصلت  بدورها 

تقدم وازدهار.

ميسيسيبي  ملكة جمال والية  فازت    
عاما،   22 الـ  Asya Branch صاحبة 
فيما حلّت  أمريكا،  بلقب ملكة جمال 
كيم الين،  أيداهو،  ملكة جمال والية 

وصيفة.
الحكام، اإلعالمية آبي  وضمت لجنة 
هورناسك، ورائدة األعمال غلوريا 
مايفيلد بانكس، والمراسلة الرياضية التي 
1999 بمسابقة ملكة جمال  فازت في 
المتحدة، كيمبرلي بريسلر،  الواليات 

يارا،  إلى جانب سيدة األعمال سوزان 
2000 بمسابقة جمال  والفائزة عام 

الواليات المتحدة لينيت كول.
الجديدة ذات األصول  الملكة  وتألّقت 
 Power« بتاج الحفل  األفريقية، في 
الذي صّممته في   »of Positivity
للمجوهرات خصيصاً  دار معّوض  دبي 
للفائزة بالمسابقة، وفيه 5 أحجار تنزانيت 
زرقاء محاطة بالماس، رافقتها حبات من 

الياقوت والسافير األزرق.

أشرعة  الخشخاش    أضاءت صور زهور 
إحياء  أوبرا سيدني، فجر األربعاء، مع  دار 
أستراليا الذكرى الثانية بعد المئة ليوم الذكرى.

بأداء  قام عازف بوق  الشمس،  ومع شروق 
مقطوعة )الست بوست( إلحياء ذكرى انتهاء 
العالمية األولى وتكريم من فقدوا  الحرب 

أرواحهم أثناء الخدمة.
الحادية عشرة  المدافع في  وسكتت أصوات 
 1918 الثاني  تشرين  نوفمبر   11 يوم  صباحا 
بعد حرب دامت أكثر من أربع سنوات، وبعد 
الخشخاش من  الصراع، كانت زهرة  انتهاء 
المعارك  قليلة نمت في ساحات  نباتات  بين 
لتذكر من  الزهرة رمزا  الجرداء وأصبحت 

فقدوا حياتهم.
أنحاء أستراليا لكن  القداديس في  وأقيمت 
19«، حدت من الحشود،  قيود »كوفيد- 
الوزراء سكوت  وفي كانبيرا وضع رئيس 
الزهور خالل قداس  إكليال من  موريسون 

بمناسبة يوم الذكرى.
ألف أسترالي أرواحهم وأصيب   60 أكثر من  وفقد 
أكثر من 150 ألفا أو أُسروا أو تعرضوا لغازات سامة 

النصب  األولى، حسبما يوضح  العالمية  الحرب  خالل 
األسترالي التذكاري للحرب.

البريطانية  لألديبة  أثار نصب مكّرس    
النسوية ماري وولستونكرافت دشن الثالثاء 
البعض  انتقد  إذ  لندن ردودا متباينة،  في 

خيار تمثيلها عارية.
أولى  وكانت ماري وولستونكرافت إحدى 
المفّكرات النسويات. وهي طالبت في كتابها 
1792 تحت عنوان »إيه  الصادر سنة 
فنديكايشن أوف ذي رايتس أوف ويمان« 
)»تسويغ لحقوق المرأة«( بأن تتمتع النساء 

بالحقوق عينها مثل الرجال.
وابنتها ماري شيلي هي مؤلفة رواية 

»فرانكنستاين«.
وبعد وفاة ماري وولستونكرافت سنة 1797 
أقل نجمها على الصعيد  38 عاما،  عن 
األدبي من جّراء تكّشف تفاصيل عن حياتها 
البارز هو محّط  الشخصية، لكن دورها 

تقدير اليوم.
ونصبت المنحوتة الفضية المؤلّفة من تصميم 
تجريدي المالمح يعلوه تمثال نسائي صغير عار في 
البريطانية  الفنانة  لندن وهي من صنع  ساحة شمال 

ماغي هامبلينغ.
الذي اعتبره  التصميم  وأتت اآلراء متباينة بشأن هذا 
البعض »رائعا«، في حين رأته مثال صحيفة »ذي 
المحافظة »مزعجا« و تساءل  دايلي تلغراف« 

آخرون إن كان رجل بمرتبة المفّكرة ليجّسد عاريا.
غير أن هامبلينغ قالت في تصريحات لصحيفة »ذي 
لتقيّد ماري  إن »المالبس كانت  إيفنينغ ستاندارد« 

وولستونكرافت التي تمثل كل النساء«.

باحلب وحده تكتفي!

    Email: elressalanews@gmail.com    www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     

أوبرا سيدني تتألق بزهور اخلشخاش 
إحياء ليوم الذكرى

منحوتة ألديبة نسوية عارية تثري جدال يف بريطانيا

اآلثار: 84 قطعة أثرية من مقتنيات متحف الفن 
اإلسالمي يف معرض أثري بالسعودية

»أفريقية« ملكة جمال أمريكا.. 

تفي أو  حبيبتي  ــا  ي تــعــّبــر  ال  ــارة  ــب ع ــِك  ــي ل إ ُق  أشــتــا

ــعــرفــي َت ــه  ــي ف لــيــوٍم  يــصــبــو  لـــذي  ا د  لـــفـــؤا ا بــمــكــنــون 

يــحــتــفــي قـــربـــك  ــي  فـ ــتــي  ــب ــي ــا حــب يـ ــك  ــل ــك ب ــي  ــل ك ــأن  ــ ب

وتختفي عــلــيــِك  تــبــدو  هــنــاك  ــة  ــع ودم هــنــا  بــتــســامــة  بــا

ينتهي ــأال  بـ ــاً  ــ دوم نــرجــوه  ويــطــول  ــدأ  ــب ي وحـــديـــٌث 

يــنــتــشــي  ــِك  ــُثـ ــديـ حـ ــن  مـ ــه  نـ ــأ وكـ د  ــدَّ ــجـ تـ تـــوقـــف  إن 

تــقــتــفــي لــرحــيــقــك  لـــنـــحـــِل  كـــا لـــمـــشـــاعـــر  ا وحـــولـــه 

يفي ــا  م ــِة  ــول ــمــق ل ا ــي  ف كـــان  ذا  إ ــِك  ــي ل إ ُق  اشــتــا نــعــم 

فــاعــطــفــي  . . ِك  خـــطـــا ــع  ــب ــت ي لـــلـــروح  لــــروح  ا وحـــب 

ــد ويــحــتــفــي ــســع ي ــك  ــل ــك ب ــم وكــلــي  ــع ن لـــيـــِك  إ اشـــتـــاق 

ويرتقي يسعد  لـــروح  ا بخطى  ــلــروح  ل لـــروح  ا ــب  وح

وقلوبنا تصرخ على الدوام بأنها بالحب وحده يا حبيبتي تكتفي

كورونا يغير عادات الملكة 
إليزابيث في عيد الميالد

إن قلت بأني ال أشتاُق إليِك فأنا كاذٌب، ألنِك النار التي ُتشعُل شوقي، 
وُتلهُب قلبي وَتقوده وَتقودني إلى طريق الحب والجنون، والشجون 

واأللم.
قلم يستلهم معطياته  اشتياقي من مفكر وأديب وصاحب  وقد حولني 
من الحياِة ومن األلم إلى موسيقى يستجدي من أوتار ُعوده النغم، كما 
َيستجدي األديب من أفكاره األمل الذي ُيدّونه على أوراقه القلم ليهرب 

معه، ويهرب به وبمشاعره بعيداً عن دائرة الندم!
وهو حائر تائه بين المنطق والال منطق، بين ال ونعم، وكالهما صعب 

وبواقعنا الُمعاش يحتك ويصطدم!
في صراٍع َيشتد ويحتدم!
لذا أعذريني إن قلت لِك:


