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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

ترامب ... والفرصة القائمة!!
الفرصة مازالت  في تقديري أن   
قائمة أمام الرئيس األمريكي دونالد 
ثانية،  للفوز بوالية رئاسية  ترامب 
وخاصة وهو يملك مجموعة كبيرة 
تؤكد  التي  القضائية  الحجج  من 
على وجود تزوير غير بسيط قد 
تقلب الوضع رأساً على عقب بنسة 
العليا  المحكمة  أكثر داخل  أو   %50
لصالح الرئيس ترامب، وستفشل 
كل المحاوالت التي يقوم بها البعض 
للتأثير عليها  المحكمة  للضغط على 
تتحيز  قد  بأنها  وتشويه سمعتها 
ترامب وتحكم لصالحه،  للرئيس 
وهو أمر غير وارد على اإلطالق إال 
في حال تقديم حملة الرئيس ترامب 
وجود  على  األدلة  من  يكفي  ما 
عمليات تزوير مقصودة وممنهجة 
بشكل منظم من جانب الديمقراطيين.
واعتقادي أن االنتخابات الحالية 
تُعّد إنتخابات فارقة ألنها ستحدد 
السياسة األمريكية وتوجهها  هوية 
للرؤية  القادمة وفقاً  في السنوات 
بها،  للفائز  والشخصية  الحزبية 
األمريكية  االنتخابات  أن  وأعتقد 
إلى منعطٍف  قد دخلت فعالً وقوالً 
جديد بعد المليونية الشعبية المؤيدة 
للرئيس ترامب والتي بعثت برسالة 
واضحة لكل مّن يهمه األمر بأن 
الـ 71 مليون مواطن الذين أدلو 
بأصواتهم لصالح الرئيس ترامب 
لن يتنازلوا أو يفّرطوا أو يضّحوا 
الرئاسي لصالح عمليات  بإختيارهم 
بايدين...  التي تمت لصالح  التزوير 
القانوني  الفريق  خاصة بعد تقديم 
الوقائع  الكثير من  للرئيس ترامب 
التي تثبت صحة  واألدلة والقرائن 
إدعائتهم بوجود شبهات أعمال غير 
قانونية قد شابت العملية االنتخابية 
بصورة فاضحة وواضحة تنتظر 
حكم قضائي صريح وقاطع بشأنها 
خاصة وهناك حوالي أكثر من 340 

إفادة أو شهادة قانونية موثقة تحت 
تثبت وجود تالعب  اليمين  حلف 
النتائج  التزوير في  وصل إلى حد 
إفادات لموظفين  فضال عن وجود 
البريد يؤكدون فيها على  في هيئة 
أن مديريهم قد طلبوا منهم تعديل 
تواريخ البطاقات للخلف حتى تكون 
للثالث من نوفمبر  بتاريخ سابق 
لكي يتم اعتمادها ضمن األصوات 
يؤدي  لم  ما  وهو  الصحيحة، 
القاضي صمويل  لإلهتمام بما قرره 
العليا عند تصديه  عضو المحكمة 
استهزاء  في  بالتصريح  للموقف 
للوالية  التشريعي  المجلس  بأن 
للقانون  ع  والمشّرِ الرئيس  هو 
داخل  اإلنتخابية  واإلجراءات 
الوالية، األمر الذي يعنى بأن محكمة 
تعديل  أعادت  قد  العليا  بنسلفانيا 
القانون خالل حكمها بإضافة ثالثة 
أيام إضافية بعد الموعد الرسمي 
المحدد إلنتهاء االنتخابات وهم أيام 
ل  4، 5، 6 نوفمبر وهو ما يؤكد تغوَّ
المجلس التشريعي للوالياة في كتابة 

القانون.
أمام  الذي سيكون محل بحث  األمر 
العليا حيث أمر القاضي  المحكمة 
هذه  تجنيب  بضرورة  صمويل 
أو  بعدم عدها  يقل  البطاقات ولم 
منه بأن سلطات  فحصها اعتقاداً 
البطاقات  هذه  أدخلت  قد  الوالية 
المقدرة بحوالي 700 ألف بطاقة 
باقي  مع  )صوت( وأدرجتهم جميعاُ 
الموعد  التي وصلت بعد  األصوات 

النهائي الرسمي لالنتخابات.
قرار  في  سيتضح  الذي  األمر 
فرز  انتهاء  بعد  العليا  المحكمة 
الثامن من ديسمبر  األصوات في 
الفعلي  الفائز  اسم  القادم العالن 
الرئاسة االمريكية في  انتخابات  في 
الثاني(  يناير )كانون  السادس من 

2021 إن شاء هللا .
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العثور على قطعة أثرية غير عادية 
داخل مومياء مصرية

  ذكرت مجلة علمية متخصصة أن علماء 
أمريكيين اكتشفوا قطعة أثرية غير عادية 
داخل مومياء مصرية عمرها 2000 عام.

تفاجأ الخبراء عند فحصهم مومياء باستخدام 
مسرع جسيمات السنكروترون باكتشاف 
عشرات التحف الصغيرة، بما في ذلك قطعة 
أثرية طولها سبعة ملليمترات مصنوعة 

من معدن يسمى الكالسيت.
جاء ذلك من خالل بحث علمي يحمل 
عنوان “الجمع بين التصوير المقطعي 
وحيود األشعة السينية الذي تم حله في 
الموضع لمومياء بورتريه مصرية سليمة 
من العصر الروماني” نشر في مجلة علمية 
 Journal of the Royal“ متخصصة

.”Society Interface
العلماء: “القطعة األثرية الغريبة  وقال 
وجدت بجوار البطن في موقع الشق الذي 

تم من خالله إزالة األحشاء الداخلية أثناء 
التحنيط”. ويقول الخبراء: “إن القطعة 
عبارة عن تميمة تم وضعها في هذا المكان 
خصيصا لتوفير “حماية روحية” للمومياء”.

وافترض العلماء أن القطعة األثرية التي 
عثر عليها داخل المومياء، على شكل 
خنفساء الجعران، والتي كانت شكال شائعا 
للتمائم في مصر القديمة، وأفاد الخبراء 
أيضا بأن الجثة المحنطة تعود لطفل يبلغ 
فيما  العمر حوالي خمس سنوات،  من 
تعكس الصورة المرسومة فوق المومياء 

هيئة امرأة بالغة.
“وتم  بالقول:  الدراسة  الخبراء  ويختم 
اكتشاف الجثة المحنطة، المعروفة باسم 
مومياء هوارا بورتريه رقم 4، بين عامي 
1910 – 1911 وهي تعود إلى القرن 

األول الميالدي”.
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  قضت محكمة تركية، الخميس، بالسجن المؤبد 
على قرابة 500 متهم، بينهم جنراالت وطيارون، 
بعد أن أدانتهم بالتورط في محاولة االنقالب الفاشلة 

عام 2016.
ونقلت »رويترز« عن وكالة »األناضول« الرسمية 
التركية أن األشخاص الذين صدرت بحقهم األحكام 
متهمون بقيادة وتنفيذ محاولة االنقالب قبل أربع سنوات 

من قاعدة جوية قرب العاصمة أنقرة.
لإلطاحة  في محاولة  250 شخصا  من  أكثر  وُقتل 
بالحكومة في 15 يوليو 2016 عندما استولى جنود 

وسعوا  ودبابات  ومروحيات  حربية  طائرات  على 
للسيطرة على مؤسسات الدولة.

وقالت »األناضول« المملوكة للدولة إن 25 طيارا 
كانوا يقودون مقاتالت حربية من طراز  )إف16-(، 
حكم عليهم بالسجن المؤبد المشدد، أي أنه لن ينالوا 
اإلفراج المشروط إال بعد قضاء 36 عاما على األقل 

خلف القضبان. 
ونال أربعة مدنيين محاكمين في القضية 79 حكما 

بالسجن المؤبد لكل منهم.
ووجهت السلطات التركية اتهامات إلى قائد القوات 

الجوية السابق، الجنرال أكين أوزتورك وعسكريين 
آخريين، بقيادة االنقالب من قاعدة »أكينجي« الجوية 
بالقرب من أنقرة، وال سيما منح األمور لقصف المباني 
الحكومية ومحاولة قتل الرئيس، رجب طيب أردوغان.
القضاء  أمام  وجاهيا  475 شخصا  محاكمة  وتمت 
التركي، فيما يتم محاكمة 16 شخصا غيابيا، بينهم غولن.
وكان هذه المحاكمة األبرز من بين عشرات القضايا 
التي يتهم فيها آالف األشخاص بالتورط في محاولة 
االنقالب، التي تقول أنقرة إن الداعية فتح هللا غولن 

ضالع فيها، وهو ما ينفيه بشدة.

في  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  أكد    
رسالة تهنئة بالعيد السابع والسبعين الستقالل لبنان، 
وّجهها إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، »وقوف 
لبنان  جانب  إلى  وقت،  كل  في  كما  اليوم،  فرنسا 

والشعب اللبناني«.
»بمقدور  أنه  على  الرسالة،  في  ماكرون،  وشدد 
اللبنانيات واللبنانيين في يومياتهم أن يعتمدوا على 
دعم فرنسا في تلبية حاجاتهم الملّحة في ميادين الغذاء 
والصحة والتربية والمسكن. فنحن نعمل، بالتعاون 

مع األمم المتحدة ومجموع شركائنا، من أجل عقد 
مؤتمر دولي لدعم الشعب اللبناني«.

وأشار إلى أن »األزمة المتعددة الجوانب التي يجتازها 
والمالية  االقتصادية  لبنان، على مختلف األصعدة 
واالجتماعية، وكذلك السياسية، تستدعي اتخاذ تدابير 
قوية. والحلول معروفة: وهي تكمن في وجوب وضع 
األطراف  كافة  بها  التزمت  التي  الطريق  خريطة 

السياسية في األول من سبتمبر موضع التنفيذ«.
وأضاف أن »خريطة الطريق هذه تجيب في آن معا 

لبنان الصادقين، كما على  على متطلبات أصدقاء 
االنتظارات المشروعة التي عبّر عنها الشعب اللبناني«.

ودعا الرئيس الفرنسي »كافة القوى السياسية بقوة ألن 
تضع جانبا مصالحها الشخصية والطائفية والفئوية 
من أجل تحقيق مصلحة لبنان العليا وحدها ومصلحة 

الشعب اللبناني«.
وختم رسالته بالقول: »تأكدوا فخامة الرئيس من أن 
فرنسا تقف اليوم، كما في كل وقت، إلى جانب لبنان 

والشعب اللبناني«.

القومي  األمة  حزب  رئيس  توفي   
ثرا  متأ لمهدي  ا الصادق  ني  لسودا ا

بإصابته بفيروس كورونا.
وذكرت مصادر في عائلة المهدي وبيان 
أثناء تلقي  صادر عن حزبه أنه توفي 
العالج في اإلمارات العربية المتحدة.

وقبل ثالثة أسابيع، دخل المهدي )84 
عاما( مستشفى في اإلمارات بعد إصابته 

بفيروس كورونا.
وكان المهدي رئيسا للوزراء في السودان 

حتى أطيح به عام 1989 .

السوداني،  الوزراء  أعلن مجلس  وقد 
حالة الحداد العام لمدة ثالثة أيام، ابتداء 
من اليوم , ووجه بتنكيس األعالم في 
جميع مرافق الدولة ومؤسساتها داخل 
البالد، والسفارات السودانية في الخارج.
وكيان  القومي،  األمة  حزب  وأعلن 
األنصار للسودانيين، أن جثمان اإلمام 
الصادق المهدي، سيصل إلى السودان 
صباح غد الجمعة، ليواري الثرى في 
قبة اإلمام المهدي، في مدينة أم درمان 

بوالية الخرطوم.

السودان يعلن الحداد 3 أيام على 
وفاة الصادق المهدي

تركيا على  قاسية''  ''عقوبات  لفرض  يستعد  األوروبي  الربملان 

تركيا.. السجن المؤبد لـ 500 متهم في محاولة الانقلاب

ثيوبي المنتهية ولايته يأمر القوات بالتحرك تجاه 

إ

راء الا رئيس الوز
تيغراي ويحذر المواطنين من الخروج

ماكرون في رسالة إلى عون: فرنسا تقف مع لبنان في كل الأوقات

  أمر رئيس الوزراء اإلثيوبي، آبي أحمد، صباح اليوم 
الخميس، جيش بالده بالتحرك إلى عاصمة إقليم تيغراي.
اليوم الخميس، بأن  وأفادت وكاالت االنباء صباح 
بالتوجه  العسكرية  الوزراء اإلثيوبي أمر قواته  رئيس 
البقاء  المواطنين  تيغراي، طالبا من  إقليم  نحو عاصمة 

في منازلهم.
وأكدت أن التحرك العسكري للجيش اإلثيوبي جاء بعد 
التي  لقادة تيغراي لالستسالم،  الـ72 ساعة  انتهاء مهلة 
منحتها لهم الحكومة، وهو ما جاء في بيان صادر عن 

مكتب رئيس الوزراء، آبي أحمد، اليوم الخميس.
الذين ال يستطيعون  سبق أن حثت الحكومة أولئك 
تيغراي، على  العسكري في  المجلس  االستسالم بسبب 
نزع أسلحتهم واالمتناع عن أن يكونوا رهائن في 
المتمردة واالنتظار حتى يتواصل جيش  المجموعة 

الدفاع الوطني معهم.
اقترب  الجيش اإلثيوبي  آبي أحمد، فإن  بيان  وبحسب 
التي  إقليم تيغراي،  أكثر من مدينة ميكيلي، عاصمة 
يبلغ عدد سكانها حوالي نصف مليون نسمة، مطالبا 

المواطنين بالبقاء في منازلهم.
التيغراي  ميليشيات  أن اآلالف من  الجديد  البيان  وأكد 
في  72 ساعة،  استسلموا خالل  الخاصة  والقوات 
“المرحلة  الجيش سيبدأ  أن  أحمد على  آبي  وقت شدد 
المتمرد في  تيغراي  إقليم  األخيرة” من هجومه على 

البالد، وذلك بعد  شمال 
انقضاء  من  ساعات 
أجل مهلة نهائية لقوات 

تيغراي لالستسالم.
األمن  مجلس  وكان 
قد عقد جلسة،  الدولي 
الماضي،  الثالثاء  يوم 
بطلب من ثالث دول 
وجنوب  تونس  هي 
فنسان  إفريقيا و”سان 
أول  وغرينادين” 
النزاع  له حول  اجتماع 

أفادت  ما  اإلثيوبية، بحسب  تيغراي  الدائر في منطقة 
مصادر دبلوماسية، مساء االثنين.

أن شعبه  اإلقليم  بعد إعالن رئيس  وجاء االجتماع 
“مستعد للموت”، وذلك غداة المهلة التي حددها رئيس 
الوزراء اإلثيوبي، آبي أحمد علي، ومنح بموجبها قادة 

المنطقة الواقعة شمالي البالد 72 ساعة لالستسالم.
وكان أعضاء مجلس األمن الـ15 قد تطرقوا في منتصف 
نوفمبر الجاري إلى النزاع الدائر في تيغراي، لكن تلك 
أثناء غداء شهري  إذ جرت  لم تكن رسمية  المباحثات 
افتراضي استضافه األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريش، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

المتحدة أنطونيو غوتيريش  العام لألمم  وأكد األمين 
األسبوع الماضي ضرورة فتح ممرات إنسانية لمساعدة 
المدنيين المحاصرين في القتال، مشيرا إلى أن السلطات 

رفضت حتى اآلن محاوالت الوساطة.
وقال األمين العام للصحفيين في نيويورك “نحن قلقون 
إثيوبيا”، محذرا من “تأثير  للغاية بشأن الوضع في 

إنساني كبير” بما في ذلك في السودان المجاور.
الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد شن 
الشعبية في  تيغراي  حملة عسكرية على جبهة تحرير 
إياها بمهاجمة معسكرين عسكريين  4 نوفمبر، متهما 
المنطقة الشمالية، فضال عن تحدي  اتحاديين في 

حكومته والسعي إلى زعزعة استقرارها.

  قالت مصادر في البرلمان األوروبي، الخميس، إن 
البرلمان يعتزم التصويت على مشروع قانون يدعو إلى 
فرض عقوبات على تركيا، بسبب ممارساتها المستفزة 
المتوسط، ال سيما تجاه  البحر  في اآلونة األخيرة في 

قبرص واليونان.
وأكد عضو في البرلمان األوروبي، طلب عدم الكشف 
عن اسمه، أن االتحاد األوربي يعمل على تعديل صيغة 
لتكون »عقوبات  العقوبات على تركيا  مشروع قرار 

قاسية«.
وناشد االتحاد األوربي أنقرة، أكثر من مرة، إلى اتباع 
نهج المفاوضات من أجل حل أزماتها مع جيرانها بسبب 
تنقيب تركيا عن الغاز والنفط في شرق المتوسط، وذلك 

قبل البت في مصير العقوبات.
التركي رجب طيب  الرئيس  استجابة  عدم  أن  إال 
إلى طريق  للدعوات األوروبية وصلت  أردوغان 
مسدود على ما يبدو، خصوصا مع استمرار أنقرة في 

ممارساتها االستفزازية في البحر المتوسط.
اعترضت  أيام حين  قبل  الممارسات  آخر هذه  وكان 
تركيا على تفتيش برلين سفينة تابعة لها من قبل البعثة 
ليبيا في عرض  إلى  السالح  توريد  األوروبية لحظر 

البحر المتوسط.
وقبل أيام، حذر وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر، 
المقبل سينظر في مسألة  من أن المجلس األوروبي 

تركيا، ويمكن أن يفرض قيودا عليها بسبب سلوكها 
بين  إقليم ناغورني كاراباخ  المقبول« في نزاع  »غير 

أرمينيا وأذربيجان.
وقال إن »تركيا تلعب دورا مشينا باستغاللها خطاب 
أو مواقف فرنسا من أجل اإلضرار  الجمهورية  رئيس 
بفرنسا وبالقيم التي تحملها فرنسا«، في إشارة إلى حملة 

مقاطعة المنتجات الفرنسية.
وبعد سلسلة من الخالفات، دان االتحاد األوروبي 
االستفزازات »غير المقبولة« من جانب أنقرة في نهاية 
أكتوبر، لكنه أرجأ إلى قمته المقررة في ديسمبر اتخاذ 

أي قرار بشأن العقوبات المحتملة.

  ساعات قليلة تفصلنا عن مشاهدة المباراة النهائية لبطولة 
أفريقيا أبطال الدوري بين الكبيرين الزمالك واألهلي والتي 
أتمنى أن تخرج إدارياً وتحكيمياً وأداًءا ولعباً على المستوى 
الذي يليق باسم مصر وسمعة الكرة المصرية إفريقياً ودولياً 

بعداً عن التعصب والتحيز المعتاد. وهللا السميع المجيب!
فريد زمكحل

األرجنتينية  لم يصمد األسطورة    
دييجو أرماندو مارادونا، العب بوكا 
جونيورز األسبق، أمام مرضه األخير، 
ليفارق الحياة عن عمر يناهز 60 عاما.

صحيفة »كالرين« األرجنتينية أفادت، 
بعد  مارادونا  بوفاة  األربعاء،  مساء 
تدهور حالته الصحية في األيام األخيرة.

وكان نجم منتخب األرجنتين األسبق قد 
خضع لعملية جراحية عاجلة قبل عدة 
أيام، لكن يبدو أنه لم يستطع التعافي 

من آثارها.
وأشارت الصحيفة إلى ظهور سيارات 

إسعاف عديدة أمام منزل مارادونا في 
الساعات الماضية، قبل أن يتبين وفاة 

األسطورة األرجنتينية الحقا.
يذكر أن مارادونا يعد أحد أعظم الالعبين 
في تاريخ كرة القدم، بل يعتبره كثيرون 
األفضل على اإلطالق، نظرا لمهاراته 
االستثنائية وإنجازاته السابقة مع راقصي 

التانجو.
وكشفت الصحيفة عن تعرض مارادونا 
ألزمة قلبية مفاجئة في منزله، الذي 
استقر فيه منذ خروجه من المستشفى 

بعد العملية الجراحية.

الأسطورة  وفاة  إعلام:  وسائل 
مارادونا الأرجنتينية 

اعداد: 
أنطوانيت جرجوس

حكمـة العـدد
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   قال شهود إن سيارة 
مكتوب عليها عبارات 
على الجانبين، اصطدمت 
المستشارة  ببوابة مقر 
أنجيال ميركل  األلمانية 

في برلين، األربعاء.
وأظهرت صور التقطتها 
الشرطة وهي  رويترز، 
داكنة  سيارة  تتفحص 
ُكتب  البوابة، وقد  عند 
األيمن  جانبها  على 
عبارة »أوقفوا سياسات 
العولمة« باللون األبيض، 
وعبارة »أيها الملعونون 
قتلة األطفال والعجائز« 

على الجانب اآلخر.
ولم ترد أنباء عن إصابة أحد، ولم يتضح ما إذا كانت ميركل 
بالمبنى. وانتشر في مكان الحادث عشرات من أفراد الشرطة، 
كما كانت هناك سيارة إسعاف. ونُقل سائق السيارة الذي بدا 

في أواخر سنوات منتصف العمر على مقعد متحرك.
لمعرفة  التحقيق  تويتر: »جاري  على  برلين  وكتبت شرطة 
ما إذا كان السائق تعمد االصطدام... هو رهن االحتجاز«.

لوحات  تحمل  التي  السيارة،  ذلك  بعد  اإلطفاء  ونقل عمال 
تظهر  ولم  البوابة.  بعيدا عن  الغربية،  الشمالية  ليبه  مقاطعة 

أضرار كبيرة على السيارة أو السياج.
وكان من المقرر أن تعقد ميركل اجتماعا بالفيديو مع رؤساء 
وزراء الواليات األلمانية لبحث تمديد إجراءات العزل واتخاذ 

إجراءات اخرى لمكافحة فيروس كورونا.

    انتقل الجدل بشأن المافيا والمنظمات اإلجرامية إلى أروقة البرلمان التركي، 
المتطرف والشعوب  اليميني  القومية  الحركة  تبادلها نواب من حزبي  اتهامات  بعد 

الديمقراطي المؤيد لألكراد، بشأن دعم المافيا واإلرهاب والمنظمات اإلجرامية.
الديمقراطي، ميرال دانيش بيشتاش، إن  الشعوب  نائبة رئيس كتلة حزب  وقالت 
السابق صالح  القومية، دولت بهتشلي، وصف رئيس حزبه  الحركة  رئيس حزب 
المافيا جنبا لجنب  السير مع زعماء  لكنه يواصل  بأنه »إرهابي«،  الدين دميرتاش 

وال يتردد بالدفاع عنهم.
وأضافت في كلمة خالل جلسة للبرلمان، أن عالء الدين تشاكيجي مدان بتشكيل منظمة 

إجرامية، لكن دميرتاش لم يدن بأي قضية إلى اآلن.

القومية، محمد  البرلمان عندما رد رئيس كتلة الحركة  وتأجج الصراع في 
لفنت بلبل، على بيشتاش، بأنه ال داعي لالنزعاج من نعت الرئيس السابق 

لحزب الشعوب الديمقراطي باإلرهابي.
وأضاف: »عالء الدين تشاكيجي قضى 20 عاما في السجن، ولم نصرح بأنه 

لم يرتكب أي جريمة، لكن ال يمكننا القبول بنعته بزعيم مافيا«.
لم يخن  واستطرد: »تشاكيجي 
وطنه وأمته، وإذا كان قد ارتكب 
ذنبا ما فقد نال عقوبته، وال نقبل 

أبدا بمساواته مع دميرتاش«.
القصة عندما وجه كمال  وبدأت 
كليتشدار أوغلو، زعيم أكبر أحزاب 
المعارضة في البرلمان التركي، 
الرئيس  انتقادات الذعة لحكومة 
رجب طيب أردوغان وحليفه 
زعيم حزب الحركة القومية دولت 
بهتشلي، عقب إعالن الحكومة نيتها إجراء 

»إصالحات« قضائية واقتصادية.
الدين تشاكيجي  ناحيته، وجه عالء  من 
إلى كليتشدار أوغلو،  تهديدات وإهانات 
قال فيها: »كن عاقال.. إذا وضعت بهتشلي 
على قدم مساواة مع خونة الوطن، فسوف 

ترتكب خطأ حياتك«.
وتشاكيجي زعيم مافيا ومنظمة إجرامية 

أبرزها محاولة قتل  المسلحة داخل تركيا وخارجها،  الجرائم  العديد من  مدان في 
الصحفي هنجال أولوج، وتنفيذ هجوم مسلح على أحد األندية بمنطقة الفاتح بإسطنبول.

وأخلي سبيل تشاكيجي بعد قضائه 16 عاما في السجن بموجب مشروع تعديل قانوني 
أقره البرلمان التركي في أبريل الماضي، لإلفراج عن آالف السجناء، في إطار تدابير 

الحد من انتشار وباء فيروس كورونا.

   أعلنت هيئة األمن الفدرالي الروسية 
أمس األربعاء عن إحباطها عمليات إرهابية 
كانت خلية لتنظيم “داعش” تخطط لتنفيذها 

في مقاطعة موسكو.
وأوضح األمن الفدرالي في بيان له أن 
عناصره تمكنت من اعتقال أحد أعضاء 
الخلية في مقاطعة فالديمير المجاورة لمقاطعة 
موسكو، وهو من مواطني إحدى دول آسيا 

الوسطى، دون أن يحدد مكان تواجد المشتبه 
بهم اآلخرين.

وذكر البيان أنه “تم العثور في أماكن إقامة 
المتطرفين على عبوة ناسفة،  اإلسالميين 
إضافة إلى مواد أخرى ووثائق”، مشيرا 
الخلية  إلى وجود معلومات تدل على أن 
عملت على التجنيد وجمع األموال لصالح 

اإلرهابيين.

   أعلنت شركة لألمن البحري أن ناقلة 
تشغلها اليونان أصيبت بلغم في مرفأ سعودي 

وفق ما ذكرت وكالة رويترز اإلخبارية.
وقالت شركة األمن البحري البريطانية 
»أمبري« إن الناقلة »أغراري« التي ترفع 
علم مالطا وتديرها شركة »تي إم إس 
تانكرز« اليونانية، أصيبت بأضرار جسيمة 

جراء انفجار اللغم.
ووفقا لـ »Marine Traffic« فإن الناقلة 

»أغراري« حاليًا في ميناء الشقيق السعودي 
بعد رحلة استمرت حوالي 17 يوًما من 

ميناء روتردام.
الناقلة تم بناؤها في عام  وأوضح أن هذه 
2009 وتبحر تحت علم مالطا. تبلغ طاقتها 
االستيعابية 107009 أطنان من الوزن 
الساكن وتبلغ مسودتها الحالية 14.9 متر، 
بينما يبلغ طولها اإلجمالي 243.8 متر، 

وعرضها 42 متًرا.
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ملعقـة شـاي
الرياضيات  أن عالم  لو  تمنيت     
يختر  لم  باركر«  األسترالي »مات 
ملعقة الشاي كي يقّدر بها كمية فيروس 
كورونا المستجد التي أصابت البشر في 
جميع أنحاء العالم حتى اآلن. تمنيت 
لو أنه اختار ملعقة قهوة أو سكر، أو 
ملعقة دواء كحة أو سعال على سبيل 
المثال. الشاي هو مشروبي ومشروب 
قّدر  فلماذا  المفضل،  البشر  ماليين 
»مات باركر« كمية فيروس كورونا 
المستجد التي غيرت وجه الحياة على 
بداية هذا  منذ  الكرة األرضية  سطح 

العام بملعقة شاي؟
أن  أكد  األسترالي  الرياضيات  عالم 
الذي  للفيروس،  اإلجمالية  الكمية 
مليون   60 به  المصابين  قارب عدد 
تبلغ  اآلن،  العالم حتى  شخص حول 
نحو 8 ملليلترات فقط، أي ما يعادل 
حجم ملعقة شاي تقريبا. باركر وضع 
إلى هذه  للتوصل  افتراضات عدة 
الفوضى  قائاًل: كل  النتيجة، وعلق 
الواقعة في العالم اآلن تعود إلى كمية 
ملعقة صغيرة. وكان  بحجم  فيروس 
باركر قد قام بإجراء تقييم على 300 
يومية في  ألف حالة إصابة جديدة 
تقدير  العالم، من خالل  أنحاء  جميع 
عدد الخاليا في كل مصاب بالفيروس 
بناًء على المسحات الطبية واألبحاث، 
وبافتراض أن كل حالة جديدة أصيبت 
لمدة 14 يوًما. ثم قام بعد ذلك بحساب 
عدد األشخاص الذين يحملون الفيروس 
حاليًا، وتوصل في النهاية إلى أن الكمية 
اإلجمالية للفيروس التي أصابت أكثر 
من 53 مليون شخص حول العالم تبلغ 

نحو 8 ملليلترات.
جهد مقدَّر لعالم الرياضيات األسترالي 
القيام  الذي فكر في  باركر،  مات 
إلى  للتوصل  الحسابية  العملية  بهذه 
النتيجة، والمطلوب اآلن من  هذه 
يقوموا بحصر  أن  والخبراء  العلماء 
الخسائر التي منيت بها البشرية نتيجة 
الفيروس.  الصغيرة من  الملعقة  هذه 
فباإلضافة إلى عدد الوفيات الذي أخذ 
يقترب من مليون والنصف، علينا أن 
نعرف حجم الدمار الذي سببته لنا ملعقة 
أقل  الملليلترية هذه خالل  الفيروس 
من سنة. فما ظهر من أرقام الخسائر 
التي منيت بها اقتصادات الدول حتى 
اآلن ال يمثل سوى قمة جبل الجليد، 
والتراجع الذي رأيناه في نسب النمو 
في جميع الدول حتى اآلن ينذر بنتائج 
كارثية لم يشهدها العالم منذ قرون عبر 

أزماته االقتصادية الكبرى. 

ما  أو  الفيروسات،  ملليلترات من   8
يعادل حجم ملعقة شاي تقريبا، على حد 
وصف مات باركر، عصفت بحياتنا 
خالل أقل من عام، ونشرت الرعب 
في أنحاء العالم أجمع، حالة تدعو إلى 
التفكر في أحوالنا، وإعادة حساباتنا، 
ومعرفة حجمنا في هذا الكون، وعدم 
االغترار بما وصلنا إليه من قوة وعلم 
وتقنية ونهضة وتقدم. فحين يقلب هذا 
الحجم الضئيل من الفيروسات حياتنا 
رأسا على عقب، ويحبسنا في بيوتنا، 
ويعطيل الدراسة في مدارسنا وجامعاتنا، 
ويشل حركة مطاراتنا وموانئنا، ويغلق 
الحدود في وجه الداخلين والخارجين 
التباعد،  بلداننا، ويفرض علينا  من 
ويمنعنا من االقتراب من أعز الناس 
لدينا، ويجبرنا على لبس الكمامات في 
كل مكان، حين تتمكن كمية فيروسات 
بحجم ملعقة شاي صغيرة من فعل كل 
إلى  أننا ضعفاء  يعني  فذلك  بنا،  هذا 
التباهي  إلى عدم  يدعونا  الذي  الحد 
فكل هذه  بأنفسنا،  نظنها  التي  بالقوة 
القوة التي نتباهى بها ما هي إال مجرد 
وهم استطاعت كمية فيروسات بحجم 

ملعقة شاي أن تحطمه.
فإن جسيم  باركر«  بحسب »مات 
فيروس كورونا المستجد صغير جدا، 
الخلية  مليون مرة من  وهو أصغر 
البشرية. وبحسبة باركر، هناك نحو 
3.3 مليار فيروس دخلت أجساد البشر 
المصابين بكوفيد19. ولهذا فإن ملعقة 
ليست  العبرة  أن  تعلمنا  الشاي هذه 
بالتأثير،  وإنما هي  والعدد،  بالحجم 
فهذه الكمية من الفيروسات التي بحجم 
أن  استطاعت  ملعقة شاي صغيرة 
تربك أقوى دول العالم وجعلتها تقف 
عاجزة أمامها. ففي الواليات المتحدة 
األمريكية، على سبيل المثال، تجاوز 
مليون إصابة،   12 عدد اإلصابات 
وجاوز عدد الوفيات ربع مليون وفاة، 
حتى ساعة كتابة هذا المقال، وهو ما 
لم  كثيرة أخرى،  ينطبق على دول 
العلمي،  تقدمها  قوتها وال  لها  تشفع 
ولم يحوال دون أن تكون فريسة سهلة 
لملعقة الشاي الصغيرة هذه، األمر الذي 
العظمى  العالم  يؤكد أن نصيب دول 
من ملعقة الشاي هو األكبر بين أنصبة 

الدول األخرى. 
سوف يمضي زمن تذهب خالله ملعقة 
الفيروسات، التي شبهها باركر بملعقة 
ويبقى  المهمالت..  إلى سلة  الشاي، 
مذاق الشاي، مشروب ماليين البشر 

المفضل، على كل لسان.

aliobaid2000@hotmail.com

أخبــار

بايدن : ول�يتي لن تكون ول�ية �ثالثة لأوباما .. و )أمريكا عائدة( بدل�ً من “أمريكا أول�ً “

الأولى..  يوم  الث100  بتحدي  ترامب  إرث  يواجه  بايدن 

المنتخب جو بايدن بأن    صرح الرئيس األمريكى 
واليته الرئاسية لن تكون بمثابة “والية ثالثة” للرئيس 

السابق باراك أوباما، الذي كان بايدن نائبا له.
وقال بايدن في تصريح لقناة “إن بي سي” األمريكية إن 
“هذه ليست والية أوباما الثالثة… ألننا أمام عالم مختلف 

تماماً عما كان في عهد أوباما”.
وتجدر اإلشارة إلى أن بايدن واجه انتقادات على نيته تعيين 

أشخاص كانوا في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
من ناحية أخرى ، قال بايدن إن الواليات المتحدة ستكون 
“مستعدة للقيادة” مجدداً على الساحة العالمية، وتعهد 

بالعمل مع حلفاء واشنطن في الخارج.
وأضاف أن “الرئيس ترامب غيّر المشهد”، وأن الوضع 
كان عبارة عن “أمريكا لوحدها” وليس “أمريكا أوال” 

خالل فترة رئاسة ترامب.
ووفي معرض تقديمه لفريقه للسياسة الخارجية واألمن 
القومي، أشار بايدن إلى نيته بعد تولي السلطة في 20 
يناير إبعاد الواليات المتحدة عن النهج الوطني أحادي 

النزعة الذي تبناه الرئيس الحالي دونالد ترامب.
وقال بايدن إن فريقه، الذي يضم أنتوني بلينكن، مرشحه 
بثقته،  الذي يحظى  الخارجية ومساعده  لتولي وزارة 
سينأى بنفسه عما أسماه الرئيس المنتخب “الفكر العتيق 

واألساليب القديمة” في منهجه للعالقات الخارجية.

وأضاف بايدن في لقاء في مسقط رأسه 
بمدينة ويلمجنتون في والية ديالوير: 
“إنه فريق يجسد حقيقة أن أمريكا عادت 
ومستعدة لقيادة العالم، وليس االنسحاب 
منه، وسيجلس مرة أخرى على الطاولة 
وهو مستعد للتصدي لخصومنا وتقبل 

حلفائنا والدفاع عن قيمنا”.
وقال بايدن إنه فوجئ في اتصاالت مع 
زعماء نحو 20 دولة “بمدى تطلعهم 
إلى عودة الواليات المتحدة لتأكيد دورها 

التاريخي كزعيمة للعالم”.
ومن المرجح أن تركز السياسة الخارجية 
في عهد بايدن على نهج أكثر تعددية 
ودبلوماسية بهدف إصالح عالقات 
واشنطن مع حلفاء رئيسيين، وتبني 
قضايا  بخصوص  جديدة  توجهات 

مثل تغير المناخ.
ويأتي وعده باحتضان تحالفات، من 
بينها تحالفات في منطقة آسيا والمحيط 

الهادئ، بعد تدهور في العالقات الثنائية بين الواليات 
المتحدة والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي 

أعاد إلى األذهان فترة الحرب الباردة.

وبينما من غير المرجح أن تجد الصين في بايدن بديال 
أكثر مرونة من ترامب، يتوقع دبلوماسيون ومحللون نبرة 
أكثر حذرا وجهودا أكبر لتقوية التحالفات للتصدي لبكين.
وقال بايدن إن العمل مع الحلفاء يساعد في جعل أمريكا 

آمنة دون االنخراط في “حروب غير ضرورية”. ولم 
يشر إلى الحرب في أفغانستان، أطول الحروب التي 
خاضتها الواليات المتحدة، فيما يتحرك ترامب لتقليص 

القوات األمريكية هناك.

  كثيرة هي التحديات الماثلة أمام الرئيس األمريكي المنتخب 
جو بايدن، في أول مئة يوم من واليته، في مقدمتها إدارة 

أزمة كورونا.
عاما( عن جزء   78( بايدن  الديمقراطي  تحدث  تحديات 
منها في مقابلة مع قناة “إن بي سي” األمريكية، تزامنا مع 
ترامب على  دونالد  المنتهية واليته  الرئيس  إدارة  موافقة 

انتقال السلطة لخلفه.
للسلطة،  المرشحين  برامج  ثابتا في  بندا  باتت  يوم  والمئة 
وتوصف بأنها األصعب، نظرا لثقل المهام الوظيفية التي 
يجب على الشخص المعني القيام بها من أجل تعزيز موقفه 

وفريقه في الحكم.
في المقابلة، رسم بايدن عناوين عريضة قصيرة لأليام المئة 
األولى من عهدته التي ستنطلق بعد تنصيبه في 20 يناير/
في  الملحة  القضايا  القادم، شملت عددا من  الثاني  كانون 

الشارع األمريكي.
- أولى تلك القضايا، هي جائحة كورونا الذي وضع الواليات 
عدد  حيث  من  تضررا  األكثر  الدول  مقدمة  في  المتحدة 
من  وفيات   257,707 تسجيلها  مع  واإلصابات  الوفيات 

12,421,216 إصابة.
الرئيس  السنوات األربع، يريد  فبمجرد انطالقه في مهمة 
إدارته على وضع  تنصب جهود  أن  المنتخب  األمريكي 
قانون  من خالل  كورونا،  فيروس  لمواجهة  استراتيجية 

رئيسي في الكونجرس
وهو ما تحدث عنه في المقابلة، قائال إنه سيعمل خالل الفترة 
إلى  المذكورة على تخفيف أزمة فيروس كورونا، مشيرا 

البيت األبيض  االنتقالي على تواصل مع فريق  أن فريقه 
المتخصص للتعامل مع الوباء العالمي، حول كيفية توزيع 
اللقاح ووصوله لكافة األشخاص، “أعتقد أننا لن نبلغ الذروة 

كما كنا نظن في السابق”.
وسبق أن وعد بايدن، بأخذ نصيحة كبير األطباء أنطوني 
فاوتشي، الذي يحظى باحترام كبير، في خلية أزمة البيت 

األبيض بشأن فيروس كورونا.
كذلك يعتزم إلغاء إجراءات ترامب القاضية بانسحاب الواليات 

المتحدة من منظمة الصحة العالمية.
- “سأرسل مشروع قانون الهجرة إلى مجلس الشيوخ في 
سبيل للحصول على الجنسية ألكثر من 11 مليون شخص 

غير موثقين في أمريكا”.
هكذا جاء وعد بايدن الذي سيعمل عليه منذ اليوم األول لواليته 
المنتظرة رسميا، ليلغي مرسوما رئاسيا أصدره ترامب حظر 

بموجبه دخول مواطني دول معظمهم من المسلمين
التلفزيونية، عادت “العين اإلخبارية”  المقابلة  وبعيدا عن 
لبرنامج بايدن االنتخابي، للوقوف أكثر على أبرز وعوده 

للمئة يوم األولى من حكمه.
- فإلى جانب ما سبق، وعد بايدن بإنعاش االقتصاد األمريكي، 
مليار دوالر،   700 بقيمة  األمر  لهذا  وقدم خطة طموحة 

واالستثمار بكثافة في مجال الطاقة المتجددة.
- لم تغب الكوارث المناخية التي تعاني منها الواليات المتحدة 
عن برنامج بايدن، الذي يريد العودة التفاقية باريس للمناخ 

التي انسحب منها ترامب عام 2017.
تلوثا،  األكثر  الدول  قادة  األولى، سيجمع  يوم  المئة  وفي 

في قمة المناخ، في محاولة إلقناعهم بزيادة التزاماتهم في 
سبيل المناخ.

بايدن  منظومة وعد  واحدة من جملة  القضاء،  - إصالح 
من  مكونة  وطنية  لجنة  تعيين  اعتزامه  عبر  بإصالحها، 
أعضاء من كال الحزبين الديمقراطي والجمهوري، واألمر 

بحسب الرئيس المنتخب، “ال يتعلق بزيادة عدد القضاة”.
على  “الفوري”  التصويت  أيضا  يريد  ذاته،  اإلطار  في 
مشروع اإلصالح القضائي الذي يطور بشكل خاص بدائل 
للسجن، والتي ستقتصر على المدانين األكثر عنفا، من أجل 

تقليل مخاطر العودة إلى اإلجرام.

مافيا وإجرام وإرهاب.. تثلاسن حاد بين نواب البرلمان التركي

الأمن الروسي يعلن إحباط عمليات 
إرهابية خطط لها تنظيم داعش 

فى مقاطعة موسكو

ويترز: انفجار ناقلة نفط يونانية  ر
أصيبت بلغم في مرفأ سعودي

مقر  بوابة  تصدم  »غاضبة«  عبارات  تحمل  سيارة 
الألمانية المستشارة 

  بقلم: علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي
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  غّرد جنبالط عبر حسابه على 
واطالب  »اعود  فكتب:  تويتر 
الرئيس دياب بعيدا عن الخالف 
السياسي باهمية اتخاذ القرارت 
االساسية في ترشيد االنفاق ودعم 
المواطن مباشرة بمساعدة البنك 

التجار،الن  دعم  ووقف  الدولي 
استخدام االحتياطي االلزامي هو 

مقدمة النهيار شامل«.
وأضاف »كفى مراهنات وزارية 
وانتخابية اقليمية ودولية تعرض 

لبنان الى الزوال«.

  قال إليوت أبرامز المبعوث األمريكي الخاص بشأن 
إيران، األربعاء، إن واشنطن ستفرض عقوبات اليوم على 
4 كيانات بسبب دعمها البرنامج الصاروخي اإليراني.

جاء ذلك بعد أن أنهى وزير الخارجية األمريكي مايك 
إقليمية إلى الشرق األوسط وأوروبا  بومبيو زيارة 

تهدف إلى زيادة الضغط على إيران. 
وتعتزم إدارة الرئيس األمريكي المنتهية واليته دونالد 

ترامب استباق مغادرتها للبيت األبيض بفرض سلسلة 
طويلة وجديدة من العقوبات على إيران.

وقال موقع »أكسيوس« اإلخباري األمريكي، إن إدارة 
ترامب تعمل على دفع خطة لفرض سلسلة طويلة من 
العشرة  األسابيع  في  إيران  على  الجديدة  العقوبات 
المتبقية لها حتى تنصيب الرئيس األمريكي المنتخب 

جو بايدن في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

   شدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس 
الراعي، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عون في القصر الجمهوري في بعبدا، على ضرورة 
لبنان، بدءا من المصرف  الفساد في كل  مكافحة 
المركزي وفي كل المجاالت والمؤسسات، داعيا 

الى متابعة التدقيق الجنائي بوجود حكومة.
واعتبر الراعي ان الدستور ينص على ان يشكل 
الحكومة الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية، وال 
انقاذية  بالتقسيط، مطالبا بحكومة  تشّكل الحكومة 
مدّجنة  وغير  سياسية  غير  حزبية  غير  استثنائية 

لصالح فريق.
تصريحه:  مستهل  في  قال  الراعي  البطريرك 
زيارة  لدي  يكون  عندما  الرئيس  فخامة  »أزور 
إلى الخارج، وزيارتي اليوم تأتي في هذا اإلطار 
على  لشكره  البابا  قداسة  الفاتيكان  في  وسألتقي 
وقوفه إلى جانب لبنان بعد انفجار المرفأ وسأقول 
كانت  واذا  لك  اشتاقوا  اللبنانيين  ان  البابا  لقداسة 

من امكانية ليزور لبنان«.
انفجار  التي تضررت في  المنطقة  ان  إلى  ولفت 
المرفأ معظم سكانها مسيحيون ولم نر حركة بيّنت 
المتطوعين  لكل  التحية  موجها  واحد،  شعب  اننا 

المنطقة. لمساعدة 
وأكد أن لبنان بلد حيادي ألنه منفتح على كل الناس، 
اما التحقيق الجنائي فهو موضوع يجب ان يتابع 

من خالل حكومة وفق الدستور.
وشدد على وجوب ان يضع القضاء يده على الفساد 
ان  التدقيق يجب  الوزارات، مضيًفا  والسيما في 
يشمل كل الوزارات، وتابع: »حاِربوا الفساد اينما 
كان في مصرف لبنان والوزارات والمجالس«.

وأشار الى ان البلد أفلس ألن مالية الدولة اختفت، 

مشددا على وجوب استمرار التحقيق على الرغم 
من مغادرة الشركة المولجة القيام بهذا العمل.

وفي ملف الحكومة، أوضح أن الدستور ينص على 
مع  بالتعاون  الحكومة  المكلف  الرئيس  يشّكل  ان 
ل  تشكَّ ال  الحكومة  أن  مؤكًدا  الجمهورية،  رئيس 

بالتقسيط.
أضاف: »يجب على الرئيس المكلف ان يحضر 
تشكيلة الحكومة كاملة ليدرسها مع الرئيس، فالبلد 
لنا«،  يموت وليس هكذا تشّكل حكومات فليسمح 
واحد،  ليوم  ولو  التأخير  يتحّمل  ال  »البلد  وتابع: 

غير  استثنائية غير حزبية  انقاذية  ونريد حكومة 
سياسية وغير مدّجنة لصالح فريقط.

وردا على سؤال قال الراعي: »الرئيس قام بواجبه 
ومن واجب المجلس النيابي ان يجاوب في ما خص 

الرسالة التي وجهها الى النواب«.
ولفت الى أن كون الرئيس الحريري ُكلّف بتشكيل 
رئيس  مع  التعاون  على  ُمجبًرا  أصبح  الحكومة 
الجمهورية من اجل مصلحة البالد، وختم: »حسنا 
فعال بطي صفحة الماضي ولكن يجب ان يتقّدما 

بتشكيل الحكومة الن عدم التقدم تأّخر«.

(514) 961-0777   (450) 972-1414 
elressala@videotron.ca  elressalanews@gmail.com

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

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

لقاح كورونا المنتظر
 هل سينتهي هذا الكابوس المزعج المسمى بفيروس كورونا 
أو كوفيد 19 وسيتنفس العالم الصعداء  بعد أن راح ضحية 
يبدو  نعم   .. العالم  أنحاء  في جميع  الكثيرون  الفيروس  هذا 
إلنتاج  سباًقاً  هناك  أن  تقول  العالمية  الصحة  فمنظمة  ذلك 
لقاح سريع ضد هذا الفيروس الذي أول ما ظهر في الصين 
أعلن  األن  األنتشار وحتى  أخذ في  ثم   2019 أخر عام  في 
أسرع  في  لقاح  إلنتاج  100 مشروع علمي  من  أكثر  عن 
وقت وأبرز هذه اللقاحات التي تحتل الصدارة : لقاح جامعة 
أكسفورد وتم أنتاجه مع شركة “أسترازينيكا” البريطانية وقد 
أظهر أستجابة قوية على أكثر من ألف مريض .. ثم لقاح “ 
كانسينو بيولوجيكس الصيني ويجري تطويره بدعم من شركة 
“كانسينو بيولوجيكس الصينية وقد حقق نتائج جيدة في إنتاج 
بيونتيك-   “ لقاح  ثم   . 500 مريض  لدى  المضادة  األجسام 
أعلنت  التي  الفرنسية  و”فالنيفا”  األمريكي  األلماني  فايزر 
مليون   90 إلنتاج  أتفاقاً  عقد  أنه  عنه  اإلنجليزية  الحكومة 
التطوير من تصنيع “ شركة  قيد  لقاحين آخرين  جرعة من 
بيونتيك فايزر األلماني األمريكي ومختبرات “فالنيفا الفرنسية 
المحتملة   اللقاحات  بين  الصدارة  يحتالن  اللقاحان  . وهذان 
مليون جرعة   30 بإنتاج  المعنية  األطراف  أتفاق  ويقضي 
لألئتالف األلماني األمريكي و60 مليون للمجموعة الفرنسية 
بدورها  أعلنت  التي  األمريكي  موديرنا  شركة  لقاح  ثم   .
المراحل  والذي دخل  بها  الخاص  للقاح  السريرية  التجارب 
النهائية ثم لقاح وزارة الدفاع الروسية وهو أول لقاح روسي 
شارك في أبتكاره وإنتاجه مختصون عسكريون وعلماء من 

مركز “غامالي” للبحوث وقد بات جاهزاً هو اآلخر .
أختبار  أنه يجرى  العالمية  تقوله منظمة الصحة  وبحسب ما 
العالم وقالت كبيرة  لفيروس كورونا حول  لقاحاً مضاداً   23
نكون  لكي  العالمية سمية سواميناثن  الصحة  منظمة  علماء 
2021 سيتوفر  أنه بحلول منتصف عام  نتوقع  فإننا  عمليين 
لقاح يمكن نشره على نطاق واسع وإن كنت أنا شخصياُ أتوقع 
في غضون شهور قليلة قادمة سيتم تداول اللقاحات ألن هذا 

الفيروس أصبح خراب بيوت للدول .
ما  قد أصاب  المستجد  فيروس كورونا  أن  األرقام  وتظهر 
يقرب من 40 مليون شخص توفي منهم ما يزيد عن 1.11 
مليون شخص  وكانت أكثر اإلصابات في الواليات المتحدة 
األمريكية والذي راح ضحيته أكثر من 250 ألف مصاب ثم 

تأتي البرازيل والهند وإيطاليا وأسبانيا في مراتب متتالية.
أعتقد أن هذا الفيروس أثر تاثيراً مباشراً على إقتصاد معظم 
زيارات  فمنعت  الغلق  إجراءات  في  المبالغة  بسبب  الدول 
األفراد لبعضها البعض حتى أيضاً زيارات األبناء واألحفاد 
والمراكز  والمطاعم  كبيرة  لفترة  الطيران  وتوقفت رحالت 
الرياضية والمسارح  الكبري والشركات واألنشطة  التجارية 
والعالمية  المحلية  المهرجانات  إقامة  ومنع  السينما  ودور 
العالم أموال  المنع وخسر  لم تسلم من هذا  العبادة  حتى دور 
طائلة األمر الذي جعل العالم يخفف ولو قليال من إجراءات 

األغالق .. 
هذا  األنتهاء من  بأننا على مشارف  األفق  في  يلوح  األمل 

الكابوس الذي أمتد ألشهر طويلة وهللا المستعان .

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

     Jeudi 26 novembre 2020
الخميس 26 نوفمبر 2020

بقلم: محمد منسي قنديل

بشورت مسلمة   
    سناء النجار مهاجرة عربية 
المتحدة، ورغم  الواليات  إلى  
عائلتها  مع  هناك  عاشت  أنها 
لمدة 19 عاما، إال أنها مازالت 
تدرك مدى صعوبة التأقلم على 
الحياة في الغرب، ويزداد األمر 
صعوبة في حالة النساء، خاصة 
إذا كانت المرأة مسلمة، وعلى حد 
تعبيرها فاإلسالم ليس سهال، ألنه 
يتطلب قدرا كبيرا من االلتزام، 
حياتها  ليست عن  القصة  وهذه 
ولكن عن التناقضات التي تشعر 
اإلنسان  مواجهة  في  ليس  بها، 
الغربي، ولكن مع نظرائها من 
المسلمين الذين تحمل لهم العديد 
المتناقضة، وهي  المشاعر  من 
تؤكد أنها قد واجهت هذا الموقف 
ال  عديدة  مرات  في  المتناقض 
تستطيع حصرها، تقول: “ هذه 
المرة كنت أسير في أحد المتاجر 
الكبرى عندما رأيت هذه المرأة، 
كان من السهل علي وعلى الجميع 
معرفة أنها مسلمة، كانت تعمل 
تحسب  لنقود،  ا دفع  لة  آ على 
مجموع المشتريات وتعيد للزبائن 
بقية النقود، كانت ترتدي وشاحا 
حول وجهها، تربطه بإحكام تحت 
أي جزء  يظهر  ذقنها، حتى ال 
طويلة  ثوبها  اكمام  عنقها،  من 
وتغطي كل الذراع، كذلك يختفي 
كعبا قدماها تحت الفستان الطويل 
الفضفاض، الجميع يعرفون أنها 
قليال وافكر  إليها  انظر  مسلمة، 
في نفسي، عندما تراني أتأملها، 
افعل ذلك ألن  أنني   هل تدرك 
منظرها مختلف، أو ألنني الحظت 
أن هناك شيئا نتشارك فيه؟، كنت 
تحديقي  أن  لها  ان أوضح  أريد 
اختارت  أنها  بسبب  ليس  فيها 
أن تغطي نفسها، ألن امي تلبس 
في  ولدت  فقد  الطريقة،  بنفس 
تعود  الخليج حيث  بلدان  احدى 
الجميع ان يلبسوا بهذه الطريقة،  
كما أنني اتجه إلى الشرق واقرأ 

آيات القرآن عندما اصلي.
“ فكرت أن اتقدم منه  واحييها 
“بالسالم عليكم”، ولكني توقفت 
لهذا  ارتديه  ماذا  رأيت  حين 
يكشف  قصير  شورت  ليوم،  ا
بلوزة من طراز  افخاذي،  عن 
اكسفورد بال اكمام، وفي قدمي 
صندل مكشوف، شعري كبير، 
هائش ومجعد فوق قمة رأسي،  
منفوش بفعل المجفف الذي استخدمته 
بعد االستحمام، ثم تذكرت الحلقة 
المعدنية المعلقة في أنفي، كانت 
قد اصبحت جزءا من وجهي، ال 
أالحظها إال حين أتمخط، أو يبدي 
واقفة  ظللت  عليها،  تعليقا  أحد 
مترددة، ثم قررت آال اقول لها 
شيئا، تراجعت، تظاهرت أنه ال 
يوجد ما يجمع بيننا، رغم أنني 
اعرف لغتها واعلم اللسان الذي 
تصلي به، لم أكن اريد ان ارى 
في عينيها تلك النظرة التي ستحكم 
بها على مظهري وثيابي، ال اريد 
أن اقرأ ذهنها وهي ترد  “وعليكم 
السالم”،  واجهتني هذا النظرة 
من اشخاص كثيرين، من ديني 
يرتدي  إلى من  ينظرون  نفسه، 
ثيابا مثلي كأناس ضائعين، فقدوا 

طريقهم الصحيح  وخرجوا عن 
اغطي  ال  أنا  اإلسالم،  درب 
كعبي،  حتى  وال  كلها،   ساقي 
وهم يعتبرون أن جسد المرأة كله 
وخاصة كعبيها “عورة”، والكشف 
عنهما هو نوع من ارتكاب اإلثم، 
ال شيء في مظهري يدل على 
الدين الذي أحمله، البعض اآلخر 
قد يقبل بي على مضض باعتباري 
مسلمة ولكن ليس بدرجة كافية، 
أحيانا اشرب الويسكي، وادخن 
المارجوانا، ورغم ذلك كله اشعر 
اصلي،  أنا  مسلمة،  عمليا  أنني 
احيانا افعل ذلك،  اصوم، وانطق 
بالشهادتين، وادفع زكاتي، وادعو 
دعاء السفر قبل أن ادير محرك 
أنني  ذلك  من  واألهم  سيارتي، 
اشعر في اعماقي أنني مسلمة جدا.

 هناك العديدون مثلي، ال يؤمنون 
طقوس  مجرد  ليس  الدين  أن 
متراصة تقوم بها لتؤكد اسالمك، 
نحن نحب اإلسالم، وألننا نحبه 
كثيرا فنحن نرفض اختزاله في 
افعال جامدة، كأنه حفرية نعيش 
فيها حياتنا، من الصعب علينا أن 
نتأقلم مع اي وضع،  أحيانا أجد 
اتعامل مع  أن  انه من االسهل  
غير المسلمين، وال أعيش مع تلك 
التحذيرات المميتة التي تهددني 
بالمصير الذي ينتظرني في نار 
جهنم، كانت تعاليم اإلسالم جزءا 
من  تعليمي الرسمي، فرغم أنني 
تخرجت من المدارس األمريكية، 
كنت  نفسه  الوقت  في  أنني  إال 
تأتي  التي  الدين  كتب  أدرس 
أدرك  ولم  العربي،  العالم  من 
مدى تشدد هذه الكتب إال عندما 
كنت جالسة مع أمي اشاهد احد 
االفالم، كانت تدور حول اسرة 
العمر  من  البالغة  ابنتها  فقدت 
المرض،  بسبب  أعوام  سبعة 
وقالت امي معبرة عن تأثرها : 
“ اعرف أن هناك مكانا خاصا 
اللواتي  لألمهات  هللا  أعده  قد 
فقدن ابنائهن الصغار”، نظرت 
ولو  حتى  اقول:  وأنا  امي  إلى 
امي:  قالت  يكونوا مسلمين؟  لم 
مسلمين،  كانوا غير  لو  خاصة 
هللا  أن  أدرك  كلماتها  جعلتني 
عطوف على الجميع، بغض الدين 
الكالم  بخالف  يعتنقونه،  الذي 
الموجود في الكتب عن حب هللا 
دراستي  إن  وحدهم،  للمسلمين 
غير اإلسالمية قد  زرعت داخلي 
الرغبة في االستكشاف، ودراسة 
جذور  ألعرف  البدوية  الحياة 
االسالم، األمر التي جعلني صامدة 
على اسالمي حتى اآلن، إال أن 
يلقنونين  كانوا  الذين  المدرسين 
والذين ا كان ابي يرسلني إليهم 
كانوا يشعرونني بالخوف، ألنهم 
يرون أنني اهتم بالدنيا أكثر مما 
اللبس  ينبغي، وإن طريقتي في 
غير  صالتي  تجعل  ة  لحيا ا و
اشعر  هذا  جعلني  وقد  مقبولة، 

دائما بالذنب.
ولكني  قط،  االسالم  ارفض  لم 
توقفت عن القلق من كل األشياء 
ان  بالقول  آمنت  لقد  الصغيرة، 
واصبحت  بالنيات،   األعمال 

أدرك ان الدين يسر ال عسر.

تحذير لافت من جنبلاط...
هذه الخطوة مقّدمة 

لانهيار شامل!

واشنطن تعتزم معاقبة 4 كيانات تدعم 
صواريخ إيران

الراعي: نريد حكومة انقاذية استثنائية غير حزبية غير 
سياسية وغير مدّجنة

التحالف يدمر 5 ألغام »إيرانية« 
زرعها الحوثيون بالبحر الأحمر

سابقة لم تحدث.. أستراليا تجرد 
إرهابيا »عربيا« من جنسيتها

سفيرة أمريكا تكشف.. قائمة عقوبات بحق لبنانيين قريبا

لدعم  العربي  التحالف  أعلن    
الشرعية في اليمن، الثالثاء، تدمير 
زرعتها  بحرية  ألغام   5 وإزالة 
مليشيات الحوثي اإلرهابية جنوب 
البحر األحمر. وقال التحالف العربي 
إن األلغام البحرية المكتشفة إيرانية 

الصنع من نوع »صدف«.
وأشار إلى أنه تمت إزالة وتدمير 
نشرتها  بحرياً  لغماً   163 نحو 

المليشيات الحوثية عشوائيا خالل 
اآلونة األخيرة.

وأكد التحالف العربي أن األعمال 
العدائية للجماعة االنقالبية المدعومة 

من إيران تهدد األمن البحري.
وخالل األشهر الماضية، تصاعدت 
األنشطة اإلرهابية للحوثيين بتخطيط 
وإيعاز إيراني في البحر األحمر وباب 
المندب، من تسيير للزوارق المفخخة 
مرورا بنشر األلغام البحرية بشكل 
عشوائي، وصوال إلطالق صواريخ 

باتجاه األراضي السعودية.
وقوبلت اعتداءات الحوثيين بموجة 

إدانات واسعة النطاق على المستويين 
اإلقليمي والدولي، كانت آخرها أمس، 
بمدينة  طاقة  خزان  استهداف  بعد 

جدة السعودية. 

  كشفت السفيرة األمريكية لدى لبنان دوروثي شيا، 
األربعاء، عن أن بالدها تدرس ملفات لشخصيات 

لبنانية تمهيدا لفرض العقوبات عليها.
وقالت »شيا« إن فرض العقوبات على الشخصيات 
اللبنانية التي يتم دراسة حالتها ألسباب مرتبطة 

بالفساد واإلرهاب.
وجاء كالم شيا الذي نقلته الوكالة الوطنية لإلعالم، 
في لقاء افتراضي عقده »معهد بيروت« بلبنان، 
حيث قالت »إن رئيس التيار الوطني الحر النائب 
جبران باسيل شكرني على مواجهته بتفاصيل 

عن مليشيا حزب هللا«.
وأضافت: »باسيل حّور فحوى لقاءاتنا التي جرت 
بيننا والعقوبات التي فرضت عليه جاءت بسبب 
الفساد«، مؤكدة »العقوبات على رئيس الوطني الحر 
، مثال واضح كيف تحاسب واشنطن الفاسدين«.

وكشفت في المقابل أن »هناك ملفات عن شخصيات لبنانية في 
واشنطن يتم دراستها لفرض عقوبات عليها وستتعلق بالفساد 

أو باالرهاب«.
وشددت على أنه »يجب على الدولة اللبنانية أن تجري إصالحات 
فورية«، الفتة إلى أن »الحكومة اللبنانية تحرم سنويا من نصف 
مليار دوالر تقريبا من عائدات الجمارك في المرفأ والمطار«.

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على باسيل قبل حوالي 
أسبوعين متهمة اياه بالفساد.

وعلى إثر حديث شيا، أصدر مكتب النائب جبران باسيل بيانا قال 

فيه :« ال داعي للرّد مجّدداً على السفيرة األمريكية طالما هي 
تكّرر  حديثها دون االتيان بأي برهان حول اتهام  رئيس التيار 
الوطني الحر بالفساد،  وطالما لم تسلّم الدولة اللبنانية أي ملف 

يتضّمن معلومة أو وثيقة أو قرينة«.
وأضاف البيان زاعما:«نلفت  انتباه وزارة الخارجية اللبنانية إلى 
ضرورة أن تذكير  السفيرة األمريكية بضرورة احترام األصول 

الدبلوماسية وعدم التدّخل  بالشؤون الداخلية للبنان«.
وكانت الواليات المتحدة فرضت عقوبات على النائب جبران 
باسيل، وقبله الوزيران السابقان علي حسن خليل، ويوسف فنيانوس 

بتهمة الفساد، ودعم حزب هللا.
  أعلن وزير الداخلية األسترالي بيتر دوتون، 
األربعاء، أن بالده نزعت جنسيتها من شخص 
جزائري المولد، أدين بقيادة خلية إرهابية خططت 
لزرع قنبلة في مباراة لكرة القدم في ملبورن 

عام 2005.
وأصبح عبد الناصر بن بريكة أول شخص يجرد 
من جنسيته وهو ما زال في أستراليا، بحسب 

وكالة »رويترز«.
وقال دوتون للصحفيين في مدينة بريزبن: »إذا 
كان شخص يشكل خطرا إرهابيا كبيرا على 
بالدنا، سنفعل كل ما هو ممكن في إطار القانون 

األسترالي لحماية األستراليين«.
وأُدين بن بريكة في ثالثة اتهامات باإلرهاب، 
وحكم عليه بالسجن 15 عاما لقيادته مجموعة 
إرهابية والنتمائه لجماعة إرهابية وحيازته مواد 

مرتبطة بالتخطيط لعمل إرهابي.
وما زال بن بريكة محتجزا في سجن أسترالي 
رغم انتهاء فترة عقوبته، حيث يسمح القانون 
باستمرار حبس أي مدان في اتهامات إرهابية 

لمدة 3 سنوات بعد انتهاء عقوبته.
وطعن محامو بن بريكة على استمرار حبسه، 
وأمامهم 90 يوما للطعن على إلغاء تأشيرته 

وإعادته للجزائر.
وال يسمح القانون األسترالي بتجريد شخص 

من الجنسية إال إذا كان يحمل جنسية أخرى.
وكانت أستراليا في 2019 قد نزعت جنسية 
نيل براكاش الذي اتهمته تجنيد مقاتلين لتنظيم 
»داعش« اإلرهابي والمحتجز حاليا في تركيا، 
ودفعت بأنه يحمل جنسية فيجي، لكن السلطات 
هناك نفت ذلك مما وتر العالقات بين البلدين.

أخبــار

علاناتكم في الرساـلة

إ

لا



السودان: أكثر من 42 ألف لاجئ إثيوبي في كسلا والقضارف مصر تدين بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة

محافظ القاهرة للمواطنين: »لا تنزلوا من البيوت إلا للضرورة القصوى«

 القاهرة/ فرج جريس:   أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي 
أن الوعي هو اللقاح الحقيقي للتعامل مع فيروس “كورونا”، 
فيروس  إصابات  ألن  والحيطة  للحذر  المصريين  داعًيا 

“كورونا” في تزايد.
لشعب  وجهها  متلفزة  كلمة  في  السيسي،  الرئيس  وتوجه 
المصري بشأن مواجهة فيروس “كورونا”، بالتحية والتقدير 
أنه أجرى  إلى  .. مشيرا  الكريم  العظيم األبي  لشعب مصر 
نقاشا مطوال بشأن تداعيات وتطور الموقف الوبائي لفيروس 

كورونا في العالم وفي مصر.
وقته في  أخذ  بجائحة “كورونا”  يتعلق  ما  أن كل  وأوضح 
النقاش وتم عرض كل السيناريوهات المختلفة الخاصة بهذا 
الموقف من جانب المسئولين سواء في وزارة الصحة أو التعليم 
العالي أو من جانب مستشار الرئيس للشئون الصحية أو من 

جانب رئيس الوزراء.
وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره واحترامه لألطقم الطبية 
التي ال تزال تقوم بدور عظيم جدا من نهاية العام الماضي 
ومستمر حتى اآلن في الحفاظ على الحالة الصحية للمصريين.
وقال الرئيس السيسي إن “كل ما تحقق في هذا المجال كان 
جيًدا ورائًعا وال ينسب فقط إلى وزارة الصحة أو وزارة التعليم 
العالي متمثلة في المستشفيات الجامعية، وإنما للمنظومة كلها 
في مصر حيث عملت الحكومة على دراسات بواسطة لجان 
متخصصة وإدارة أسجل لها االحترام والتحية على ما تحقق 

وأشادت به الدنيا كلها”.
فبراير من  اعتباًرا من  تعاملنا مع األزمة  وأضاف “عندما 
العام الجاري بشكل متوازن وهادئ ًجدا ولم ننقل لكم الفزع 
والخوف من هذا الوباء الصعب، وحرصنا بقدر اإلمكان على 
أن يكون مسار تحركنا مسار متوازن وشاء هللا ـن يكون ذلك 
محل تقدير ودراسة من جانب كثير من الدول األخرى فيما 

يتعلق بإدارة مصر ألزمة هذا الوباء”.
واكد الرئيس السيسي أن الوباء ما زال مستمر وال بدل من 
استمرار حرصنا واإلجراءات الوقائية التي تحدثنا فيها خالل 

الشهور الماضية والحمالت اإلعالمية في شأنها.

وقال الرئيس “إننا اضطررنا خالل إدارة الموجة األولى إن 
لن  نكررها مرة أخرى وذلك  أال  المهم  إجراءات من  نتخذ 
يحدث إال بتعاونكم وحرصكم واتخاذ األمر بمحمل الجد من 
جانب كل الفئات والمستويات في مصر، وعندما اضطررنا 
لعمل عزل جزئي وإغالق جامعات ومدارس ومطاعم ومنشآت 
أن  نريد  األولى، واآلن ال  الموجة  سياحية وغيرها، خالل 

نعيد هذا األمر”.
وأشار إلى أن عرض المسئولين للموقف الحالي عكس زيادة 
حجم اإلصابات في مصر وبالتالي فإننا نتحسب إن هذه الزيادة 
توجه لنا رسالة أن نأخذ إجراءات أكثر شدة وقسوة مثل ما حدث 
خالل الموجة األولى، ولتجنب ذلك نحتاج تعاونكم وحرصكم 

لعدم تكرار هذه اإلجراءات.
وذكر الرئيس السيسي أنه على المستوى االقتصادي اتخذنا 
إجراءات واطلقنا مبادرة بقيمة ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة أثار 
األزمة .. مشيرا إلى أن هذا الوباء كان له تأثير قاسي على 
اقتصاديات العالم كله، لكن في مصر احتفظنا بجزء من النجاح 
نتيجة برنامج اإلصالح االقتصادي الذي تم وأيضا نتيجة تحمل 

المصريين للكثير من إجراءات اإلصالح .
ودعا الجميع إلى التحلي بالهدوء بدون خوف أو فزع ، قائال إن 
“اللقاح الحقيقي هو الوعي في التعامل مع الوباء مع استمرار 
عمل العديد من الدول على التوصل إلى لقاحات وحتى هنا 
في مصر نعمل في هذا االتجاه دون الكالم عنه حتى يوفقنا 

هللا إلى التوصل إلى ما يمكن اإلعالن عنه بشكل رسمي”.
وأضاف أن “العلماء في العالم كله مشغولين بهذا األمر وتجتهد 
الشركات الكبرى لتصل إلى اللقاح المناسب ومن المهم أن تعرفوا 
أنهم توصلوا إلى لقاحات ولكن بالمعايير العلمية والمقاييس 
التي تعتبر أن ما توصلوا إليه يمكن استخدامه بشكل طارئ، 
ونحن حريصون على استقدام هذا اللقاح من منطلق اهتمامنا 
بصحة المصريين ولكن الحرص والوعي يساعد على الحد 

من اإلصابات في أضيف الحدود بل وانتهائها”.
ودعا الرئيس إلى عدم الجلوس في األماكن المغلقة واحترام 
التباعد االجتماعي مع استخدام الكمامات بشكل دائم لتقليل فرص 

اإلصابة، كما دعا الشركات والمصانع ووسائل المواصالت 
الكمامات، داعيا  إلى االستمرار في الحرص على استخدام 
رئيس الوزراء إلى العمل على طرح كميات أكبر من الكمامات 

على بطاقات التموين وفي المدارس والجامعات.
األماكن  تهوية  تجديد  على  العمل  إلى  المواطنين  دعا  كما 
وممارسة الرياضة، مجددا تقديره لألطقم الطبية والحكومة 
في إدارتها لالزمة، مشيرا إلى وجود لجنة متخصصة علمية 
تدعيمها  المضي وسيتم  العام  ديسمبر من  منذ  األزمة  تدير 

نتعاقد عليها لصالح  أن  يمكن  التي  اللقاحات  انسب  لدراسة 
اللقاح لن  القادمة، مع الوضع في االعتبار أن هذا  المرحلة 
يكون متوافرا إال اعتبارا من منتصف العام المقبل ولكن التعاقد 

سيبدأ خالل أيام قليلة قادمة. 
وشدد الرئيس السيسي على استمرار العمل في كافة القطاعات 
مع اتخاذ اإلجراءات التي تحمينا تقينا، وكالعادة نأخذ باألسباب 
كبشر ولكن دائما لنا توجه الى هللا ونتوكل عليه ونستعين بقدرته 

ونستعيذ به من كل شر وسوء. 

 القاهرة/ فرج جريس: اجتمع السيد الرئيس 
عبد الفتاح السيسي يوم األربعاء مع الفريق 
أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة 
وزير الدفاع واإلنتاج الحربي، وذلك بحضور 

الفريق عباس حلمي قائد القوات الجوية.
رئاسة  باسم  الرسمي  المتحدث  وصرح 
الجمهورية بأن االجتماع تناول إطالع السيد 
الرئيس على عدة موضوعات متعلقة بأنشطة 
وجاهزية األفرع الرئيسية للقوات المسلحة 

خاصة القوات الجوية،
كما اطلع سيادته أيضاً على نتائج مباحثات 
السيد وزير الدفاع خالل زياراته الخارجية 
األخيرة، وذلك في إطار التعاون العسكري 
المصرية  المسلحة  القوات  بين  المشترك 
ونظيرتها في بعض الدول الصديقة، وكذلك 
نتائج التدريبات العسكرية المشتركة التي تمت 

مؤخراً مع عدد من وحدات الجيوش الشقيقة.
الذي  الدور  على  الرئيس  السيد  أثنى  وقد 
في ضوء  المسلحة  القوات  به رجال  يقوم 
األمن  مجال  في  تحققت  التي  النجاحات 
االستراتيجي  التوازن  واالستقرار وفرض 
في المنطقة، كما وجه السيد الرئيس التحية 
إلى رجال القوات المسلحة لما يبذلونه من 
أمن  على  وللحفاظ  للوطن  فداًء  تضحيات 
إطار  في  وذلك  المصري  الشعب  وسالمة 
القدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة 
والتخصصات  األفرع  في جميع  المصرية 

التسليح، ونظم 
وفي هذا السياق وجه السيد الرئيس باالستمرار 
االستعداد  درجات  أعلى  على  الحفاظ  في 
في  القومي  أمن مصر  لحماية  والجاهزية 
ظل التحديات الكبيرة التي تموج بها المنطقة.

لدكتور  ا كد  أ   
أحمد موسى  بالل 
رئيس لجنة الطوارئ 
بمعتمدية الالجئين 
ن  إ  ، نية ا د لسو ا
الالجئين اإلثيوبيين 
بواليتى القضارف 
وكسال شرق السودان، 
 217 ألًفا   42 بلغ 
 26 بواقع  الجئا، 
الجئا  و869  ألًفا 
في معسكر حندايل 
بوالية القضارف، 
و348  ألًفا  و15 
ية  قر في  جئا  ال

ثمانية في كسال.
وناشد موسى، في مؤتمر صحفي مساء أمس األربعاء، 
الحكومة والمنظمات اإلنسانية والمجتمع الدولي، لتقديم 
بسبب  الالجئين،  إعاشة  عملية  في  والتدخل  الخدمات 

أعدادهم الكبيرة بواليتي القضارف وكسال.
وأشار إلى تقديم الخدمات لالجئين بصورة مستمرة عبر 

وإقامة معسكرات  والشركاء،  السوداني  األحمر  الهالل 
ثابتة لهم.

السوداني  األحمر  الهالل  قال رئيس جمعية  من جانبه، 
األحمر  الهالل  من  فريقا  إن  عامر،  الفاضل  الدكتور 
السوداني زار واليتي القضارف وكسال، وتعرف على 
األوضاع واالحتياجات والمساعدات الالزمة من إيواء 

ورعاية صحية ودعم نفسي لالجئين.

  القاهرة/ فرج جريس: 
أعربت وزارة الخارجية يوم 
األربعاء عن إدانتها لبناء 
استيطانية جديدة  وحدات 
الفلسطينية  األراضي  في 
المحتلة، لما يُمثله ذلك من 
انتهاك جسيم للقانون الدولي 
ومقررات الشرعية الدولية، 
وذلك اتصااًل بقيام السلطات 
اإلسرائيلية بالُمصادقة على 
بناء وحدات استيطانية جديدة 
في جبل أبو غنيم في القدس 

الشرقية الُمحتلة.
حافظ  أحمد  السفير  وأكد 
المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجية، فى بيان صحفي 
اليوم، أن استمرار السياسات 
اإلسرائيلية االستيطانية في 

األراضي الفلسطينية الُمحتلة يقوض من فرص حل الدولتيّن، 
ويقف أمام جهود إحياء العملية التفاوضية سعياً للوصول إلى 

يُمثله  تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، فضاًل عما 
من تهديد لألمن واالستقرار في المنطقة.

  القاهرة/ فرج جريس: ناشد محافظ القاهرة 
بعدم  المواطنين  العال،  عبد  خالد  مصر  في 
المنازل  القصوى من  للضرورة  إال  الخروج 
لتسهيل عمل رفع تراكمات مياه األمطار من 

الشوارع وتسيير الحركة المرورية.
تساقط  القاهرة،  مناطق  من  العديد  وشهدت 
أمطار متوسطة الشدة، وذلك وفقا لتوقعات هيئة 
األرصاد الجوية ببدء موجة الطقس السيئ، إذ 
الغربي  الساحل  الغزيرة على  األمطار  بدأت 

بأكمله “اإلسكندرية - مطروح - السلوم”.
كما ازدادت حدة األمطار لتشمل الدلتا بأكملها، 
لتتقدم تدريجيا شرقا فتشمل مدن القناة وسيناء 
والسواحل الشرقية تكون غزيرة ورعدية كما 
يصاحب السحب الرعدية تساقط حبات البرد 

وهبات رياح قوية.
وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل 
والتنبؤات الجوية بهيئة األرصاد الجوية إن حالة 
عدم االستقرار بدأت بالفعل على اإلسكندرية 

ومطروح والسلوم وكفر الشيخ.
“بتوخي  لألرصاد  العامة  الهيئة  وأهابت 
الغزيرة  األمطار  تساقط  أماكن  في  الحذر 
ونشاط الرياح، والقيادة بهدوء على الطرق 
السريعة أثناء سقوط األمطار، وبقدر اإلمكان 
عدم البقاء في األماكن المكشوفة أو المفتوحة 
أثناء حدوث البرق، وتجنب التواجد بجانب 
وعدم  اإلنارة،  أعمدة  أو  الكهرباء  كابالت 
الغزيرة  األمطار  سقوط  أثناء  في  الترجل 

بقدر اإلمكان”.
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بقلم: تيماء الجيوش

 CHANGE  التغيير
النسوية عمومًا على مستوى  الحركة  به  قامت       ما 
النسوية من  الحركة  لقد جعلت  بلداٍن عدة كان عظيمًا بحق. 
المجتمعات مجتمعاٍت آمنة و أكثر صالبًة سبقها في ذلك إرٌث 
من نساٍء قاتلن ببأٍس شديد في سبيل الخروج من دائرة التهميش 
الى دائرة احترام الحقوق و عدم خرقها. لم يكن االمر باالمر 
السهل كانت اإلخفاقات تتوالى و ليس  هناك من أمل في ظل 
المرأة  في  الُمغالي في محافظته و ال يرى  الفكر  موجاٍت من 
ُسِخر  أُحبطن و  و  فشلن  النساء  و  قاتلن  ناقص.  كائن  سوى 

منهن ثم انتصرن. 
 استطاعت بجدارة المرأة أن تبتعد عن ضفاف النمطية و تكسر 
اإلنسان.  عن حقوق  بعيداً  تتحقق  الحرية ال  أن  قوالبها مؤكدًة 
الحياة هو حق جوهري يرتبط كل االرتباط بكرامة  و أن حق 
النسوي هو ما دفع بمجتمعاٍت بأكملها أن    اإلنسان.عمق العمل 
تُعيد النظر في التمييز و أن تكون أكثر جديًة في تبني المساواة 
منه  الحد  أو  إنكاره  يمكن  القانون ال  بموجب  الذي و  و  كمبدأ 
فيما أضافته  للبحث  أدعى  أو مؤسسات و هذا  أفراٍد  قبل  من 
الحركة النسوية إنسانياً و أن نفند ما يدعيه البعض بأنها أخفقت 

أو فشلت. 
بأكملها و تطرح سياساتها  تتقدم حكومات  أن  مفاجئًا  يكن  لم 
و  االعتبار حاجات  تأخذ في عين  أن  قاطبة   ُمكلفًة مؤسساتها 
والفتيات عند رسم االستراتجيات والسياسات  النساء  حقوق 
بإنشائها   يقومون  التي  والبرامج  تنفيذ  ، وحين  التي يضعونها 

بل والتشريعات التي تُطرح لسنها كقوانين. 
 كسبت المرأة حق التصويت ، نالت حقاً ال تمييز فيه في التعليم 
و التحصيل االكاديمي ، حق العمل ، الحق في الطالق ، حركة 
الحقوق المدنية كانت وال زالت دؤوبة في سبيل اكتساب مزيٍد 

من الحقوق. 
لم  مثاًل  القائمة عليها،  الفلسفة  و  القوانين  العديد من  تطورت 
دأبت  نسوية.   أنها قضية  لها على  يُنظر  الزواج  تكن مؤسسة 
التمييزية ربما في  القوانين  النسويات بال هوادة على محاربة  
مفاصل معينة منها حضانة الطفل، النفقة، تعدد الزوجات حتى 

في المجتمعات الغربية و اعتباره جرماً جزائياً ، 
الزوج و  المرأة حق خيار  اكتساب  في  بات  النسوية   انتصار 
التمتع بذات الحقوق خالل الزواج و الحق في إنهاء هذا الزواج 

متى أرادت أي الحق في الطالق.
ما يليه هو شريان الحركة النسوية أال وهو الحقوق األقتصادية. 
نظرًة بسيطة الى االقتصاد تعطي الكثير من الدالالت عن دور 
المرأة و كيف كان له من التأثير و الزخم الذي انعكس بالتالي 
 . االقتصادية و االجتماعية  المجتمع و رفاهيته  على حيوية 
خرجت النسوة من دورهن الى سوق العمل و ال زلن . والزال 
الحديث قائماً الى اليوم عن انواع العمل ،   مجاالت العمل التي 

ترحب بالمرأة و المساواة في األجور. 
العمالية وُوِجهت  الحركة  النسوية وجه  الحركة  قادة  غيَّر  
 ، اعتباره مأجوراً  المنزلي و  بالعمل  الجهود نحو االعتداد 
المنزليات و ضرورة  العامالت  أهمية  تحدثوا لإلعالم عن 

احترام حقوقهن. 
واليوم في عالٍم تزداد فيه وسائل االتصال االجتماعي شاقولياً 
وأفقياً كان للحركة النسوية حضوراً أثَّر و بشكٍل ديناميكي على 
ما يُعرض إعالمياً عن المرأة و دورها و ما يناهض حقوقها. 
االعتذار  تم  و  المسيئة  المقاالت  و  المواد  العديد من  تم سحب 
عنها . كما أن المدونات النسويات لهن العديد من المدونات ذات 
الشعبية  العالية في عالم الويب، بات هذا العالم يسرد القصص 
عن النساء وقضاياهن التي تؤثر على حياتهن . جعلها مساحة 
قفزت   . التمييز  و  العنف  و  المساواة   المساواة  للحوار عن 
و  الضوء  الى  الحاالت  االقصاء في بعض  النساء من هامش 
انطلقن الى الحديث و تشكيل رأٍي عام ًوربما نقاش عن التقاطع 
بين النسوية و المواطنة. حضر التحول الثقافي في المجتمعات 
احترامها.. و  النسوية  الهوية  ادوارهن؟  ؟  النساء من هن  عن 

الخ. . 
لم يُعدُّ التحرش الجنسي و الجرائم الجندرية و االغتصاب حديثاً 

Me Too عابراً بل حركة كاملة
و كيف لنا أن ننسى أن الربيع العربي دفع الى الواجهة نسويات 
طالبن أن يكون للديمقراطية و التغيير في االقطار العربية بُعداً 
نسوياً ، بل  أن يكون الموضوع النسوي أساسياً وأن تكون هناك 
السودان  كنداكة  التظاهرات،  العرب  نساء  قادت  شراكة حقة، 
اخريات في  نساء  الحكومي  و  السياسي  القرار  مثااًل، وتولت 
المغرب و تونس و لبنان و مصر . ال نجافي الحقيقة أنه وإلى 
تنته و لن  لم  العربي.  الربيع  بإعادة هيكلة  النساء  حٍد ما قامت 
أم غير  مباشر  بشكٍل  اعلنوه  ما  العربية بحسب  النسوية  تهدأ 
مباشر الى أن يتم وضع حٍد للعنف ضد المرأة و أن تكون هناك 
اإلنسان. و  لحقوق  أساسي  أحترام  أساسية مصانة و  حريات 
اإليمان في ظل ما نشهده من متغيرات متسارعة  هذا أضعف 

على صعيٍد دولي.  
SADIQ KHAN  في معرض إعالنه عن  صديق خان 

 CHANGE أنضمام مدينة لندن الى
أكثر   ، التواصل االجتماعي: »اآلن  قال من خالل وسائل 
إجراءات إلنهاء عدم  اتخاذ  إلى  نحتاج   ، أي وقت مضى  من 
المساواة بين الجنسين.  لهذا السبب أنا فخور جًدا باإلعالن عن 
أن لندن عضو مؤسس مشارك في CHANGE ، وهي شبكة 
دولية رائدة من المدن الملتزمة بتعزيز المساواة بين الجنسين.  
جنًبا إلى جنب مع المدن الشريكة لنا - لوس أنجلوس وبرشلونة 
تغيير حقيقي  نأمل في إحداث   - وفريتاون والمكسيك وطوكيو 
للجميع تحقيق  يمكن  المدن حيث  بناء  ومنهجي من خالل 

إمكاناتهم ، بغض النظر عن الجنس.
العالم على  أنحاء  والحلفاء في جميع  لندن   أحث جميع سكان 
بين  المساواة  لنجعل عدم  المعركة.   إلينا في هذه  االنضمام 

الجنسين شيًئا من الماضي.«
Now, more than ever, we need to take action to 
end gender inequality. That’s why I am so 
proud to announce that London is a co-foun-
ding member of CHANGE, a groundbreaking 
international network of cities committed to 
advancing gender equality. Together with our 
partner cities – Los Angeles, Barcelona, Free-
town, Mexico and Tokyo - we hope to create 
real, systemic change by building cities where 
everyone can fulfil their potential, regardless of 
gender.
I urge all Londoners and allies across the world 
to join us in this fight. Let’s make gender ine-
quality a thing of the past.
تتراجع بل هي حركة حيوية تستمد  لم تخفق ولم  النسوية 
بل  تتوقف  لم   ، الذاتية  ديناميكيتها من محيطها و من عواملها 

هي ماضية باتجاه المستقبل باتجاه إشراقات الكرامة. 

أسبوع 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

ونا الرئيس السيسي: الوعي هو اللقاح الحقيقي للتعامل مع فيروس كور

الرئيس السيسى يطلع علي أنشطة وجاهزية الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة 
خاصة القوات الجوية

الشيوخ الفرنسي يصّوت 
لصالح حث الحكومة 

على الاعتراف بـ”ناجورنو 
كاراباخ” جمهورية مستقلة

  صّوت مجلس الشيوخ الفرنسى، أمس األربعاء، لصالح 
حث الحكومة في باريس على االعتراف بمنطقة “ناجورنو 

كاراباخ” المتنازع عليها كجمهورية مستقلة.
وأوضحت شبكة )إيه بي سي نيوز( اإلخبارية األمريكية 
أن هذا “القرار الرمزي” ال يعني أن باريس سوف تعترف 
بناجورنو كاراباخ كمنطقة ذات سيادة، ولكنها تُعد دعماً 

للجالية األرمنية الكبيرة في فرنسا.
وأشارت الشبكة إلى أن القرار يأتي في الوقت الذي كثّفت 
فيه الحكومة الفرنسية وجماعات اإلغاثة جهودهم خالل 

األيام األخيرة لألشخاص الفارين من ناجورنو كاراباخ.
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به من رفاهية  يتمتع  لما  الحظ  يحالفه  المعاصر  اإلنسان  إن     
والعيش الرغيد والتقدم فى شتى المجاالت العلمية والعملية والتى 
يسرت الكثير من أعباء الحياة .. كما شمل هذا التقدم مجال الطب 
، وكم من  النجاة  لهم  تعافوا وكتبت  فكم من مرضى   ، واألدوية 
و  األدوات  بفضل  الحياة  قسوة  على  تغلبوا  ومعاقين  مصابين 
األجهزة المتاحة .. ومما ال شك فيه أن التقدم التكنولوجى قدم الكثير 
العامة وقد  الثقافة  األبحاث ودعم  إجراء  الفرص لإلطالع و  من 
أصبحت اإلجابة على أى من التساؤالت متاحة على مدار الساعة 
فى أى مجال ، فانشرت المعرفة وعمث الثقافة ولم تعد المؤسسات 
التعليمية هى المصدر الوحيد لتلقى العلم بل بات بين يدينا أجهزة 
األخبار  كافة  على  منها  نتتطلع  العالم  على  نافذة  وكإنها  متعددة 
أن  إذ  اإلطالق  على  أهمية  األكثر  وهى  واإلقتصادية  السياسية 
السياسية واإلقتصاد هما طرفان الخيط التى يهمن به الساسة على 
شئون البالد وهما اللجام الذى يتحكم فى إدارة مستقبل الشعوب ؛ 
ومن المحزن أن تتضائل القيمة الحقيقية لألخالق والشرف والعهود 
والمواثيق أمام المكاسب المنشودة، فحلفاء اليوم هم أعداء الغد فى 
حال إصطدمت األفكار وإختلفت األراء و تعارضت المصالح العليا 
، اذ يقل اإلهتمام باألفراد ويكاد يضمحل ، فال يهم كم من البشر 
سيتأذى إذا اضرمت الحرب أو إشتعلت الفتن أو تفاقمت األزمات 
اإلقتصادية أو أى الممالك ستنهار أو أى شعب سيباد أو أى حضارة 
ستطمس معالمها !! ثم يبررون فعلتهم بأنه كانت هناك مؤامرات 
الغنائم  عن  يفتشون  هم  الحقيقة  وفى  إرهاب  ورعاة  وتدبيرات 
األسلحة  وينتجون  اإلرهاب  يغزون  الذين  ، وهم  البالد  وخيرات 
أبنائهم و يحققون  البالد بشعوبها ! فال يخسرون أرواح  ويغزون 
أرباحا طائلة من تجارة األسلحة المدمرة. فيظهرون بصورة مزيفة 
وكأنهم حماة العالم وصناع السالم وفى الحقيقة هم يعبثون بمقدرات 
الشعوب. وناهيك عن التجارة بالمعلومات الكاذبة التى بروجونها 
وتلفيق التهم وقلب الموازين حتى يحدثون بلبلة فى جميع األوساط 

الثقافية ويوجهون أراء السياسين من أراء معادية إلى أخرى تساند 
وتدعم سياستهم الوحشية. 

-المذكور أعاله  المعاصر  المنطلق نجد أن هذا اإلنسان  ومن هذا 
بمستقبله  يملك حاضره وال يستبشر  تعيس ال  إنسان  إلى  - تحول 
وقد أضاع ماضيه ، تائه فى خضم األحداث ، لقد فقد سالمه ، فهو 
الصورة غير واضحة يحجب جمالها  البعيد وإذ  األفق  إلى  ينظر 
الكثير من الضباب فيدقق النظر جاهدا أن يرى اى شعاع من النور 
إلى  يشتاق  فهو   ، األمر سوء  يزداد  االمل ولكن  او بصيص من 
للتشيد  قدما  المضى  يستطيع  باألمان واإلستقرار حتى  اإلحساس 
والبناء ، ولكن كيف وهو فاقد سالمة ويفتقد إلى كل آليات التنفيذ ؛ 
فكل ما يدور حوله من أحداث ال يحث على اإلبتكار إذ هو محكوم 
األعلى  القائد  التى أضحت  والخارجية  الداخلية  األحداث  بتقلبات 
الذى ال يجوز تجاوز أحكامه ! ومن المؤسف إنه رغم التقدم الهائل 
المشكالت  للعديد من  ايجاد حل  يزال عاجزا عن  العلم ال  إن  إال 
وشفاء الكثير األمراض ؛ مازال العالم يئن من كثرة األعباء واآلالم 
والتوتر والفقر والجهل والمرض ؛ كان من المتوقع ان مع ارتفاع 
القيود  ، والتحرر من  التنعم  الكثير من  المعيشة و وجود  مستوى 
اإلجتماعية ، وقد تغيرت المفاهيم وإختلف وجهات النظر واصبح 
نصيب الفرد فى المشاركة فى جميع المجاالت غير مشروط وبال 
حدود ، كما أصبح اإلنفتاح على مستجدات العصر سببا فى تدارك 
األمور وتحقيق األهداف بوعى وفهم وتحقيق النجاح المتميز ، مع 
ذلك كله نالحظ أننا نعانى من اإلكتئاب و الوحدة ، ونبيت فى عوز 
دائم يولد شعور بعدم الرضى فنلتفت يمينا ويسارا و تتسع خطواتنا 
األيام صراع  إدراكه وكإننا نصارع  نتمكن من  لم  ما  لعلنا ندرك 
عنيف كاد ان يفقدنا لذة النجاح ،اذ أن كل ساعة محسوبة وإن أبطنا 

سنضل الطريق وإن تعثرنا سنخطئ الهدف. 
إن االيام تبدو فى ظاهرها رائعة ومبشرة بالخير ، و العناوين ال 
تبدو سيئة ، أما اإلعالنات تبدو مبهرة، فهناك من يعلن عن عقارات 

و  باأللفات  وسيارات  بالماليين 
رحالت سياحية تحتاج إلى ثروة 
المؤسفة  الحقائق  ؛ ومن  حقيقية 

 ! إستتثمارية  أيضا  أصبحت هى  العالجية  المؤسسات  أن  أيضا 
فمن ال يملك المال ال يمكنه العيش عيشة كريمة ، فال ينال نصيبه 
المحترم فى السكن أو التعليم أو العالج وال حتى الغذاء السليم ولم 
تماما  يعيون  والحكام   . الرخاء  و  الرفاهية  فى  تذكر مطلقا حقه 
وعلى إلمام باحوال شعوبهم وعلى الرغم من ذلك فإنهم يضيّقون 
الخناق ويضيفون أعباء على كاهل الكادحين ، فالطبقة المتوسطة 
على حافة اإلنهيار إذ تتزايد طبقات محدودى الدخل مع الظروف 
من  الكثير  توقف  سوءا  االمر  زاد  ومما   ، الحالية  اإلقتصادية 
األعمال مع هذا الوباء المتفشي والذى أودى بحياة الكثيرين وكأن 
هذا ما كان ينقصنا حتى تتالشى أيضا النجوم التى كانت تحيل دون 
أن  أن  نستطيع  ماذا  او  نقول  ماذا  .. ولكن  الدامس  الظالم  سيادة 
نقدم فالكل يندب حظه تارة بسبب المشاكل المترتبة على االوضاع 
الشعور  إلى  أدى  الذى  اإلجتماعى  التابعد  بسبب  وتارة  الحالية 
القاسى بالوحدة. أصبح اإلنسان يخشى حتى اإلقتراب من اهل بيته 
قبل أن يطرح عليهم العديد من األسئلة: هل قابلت أحدا يبدو عليه 
المرض ؟ هل إستخدمت المطهرات ؟ هل تأكد من تعقيم المكان ؟ 
وكأن اصبح أعداء اإلنسان هم أهل بيته وأقرب الناس إليه وأحبهم 
إلى نفسه ؟ فهل يمكن أن يشعر بعد اإلنسان بالراحة والسعادة هل 
يكون لديه أى تطلع إلستكشاف اى آفاق جديدة فى هذا الجو الممتلئ 
بالتوتر والقلق على حاضره ومستقبله وحياة ذويه ؟ وهنا سؤاال 
يفرض نفسه ماذا قدم لنا العلم ؟ قدم لنا التطور التكنولوجى المرتبط 
والمشاعر  والسكنية  البال  راحة  ولكنه سرق  الحديثة  باألجهزة 
الصادقة ولم يعد هنالك وقت للتأمل وتذوق الجمال لسرعة اإليقاع 
الذى يسبب إثارة الفوضى مما يؤثر بالسلب على الصحة النفسية و 

بالتالى تفقد األيام معناها كما تفقد الحياة مغزاها وروعتها.

 بقلم: كلودين كرمة

؟! األيام  لنا  تصفى  متى 

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

الفيلسوف أقوال  من 
الهادي السيد 

نظيفة... أياٍد 

بقلم: عادل عطية

شعر: نسرين حبيب

- لكل بلد عدو ، وأخطر أعدائها أبنائها . 
- حدد عدوك قبل أن تضغط على زناد مسدسك . 

- كما يتم اصطياد السمكة بما تشتهي ، يتم اصطياد اإلنسان بنفس الطعم . 
- معادلة عليها اللعنة : 

عدد المرتزقة = عدد الذين يلتفون حول السلطة = عدد الذين ال يلتفون حول الوطن 
- الناس ال تصدق السياسي وال المتسول فكالهما ال يدعو للخير بال مقابل . 

- حتى أحالم الفقراء فقيرة مثلهم 
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 عندما انتصر الحلفاء على دول وجيوش المحور، 
ـ  الثانية، جاء “شارل ديجول”  العالمية  الحرب  في 
قائد مقاومة بالده في ذلك الوقت ـ، واجتمع بأركان 

دولته.
الخراب  بأن  فأخبروه:  البالد،  أحوال  عن  سأل 
والدمار، يضرب في أعماق المؤسسات، والمرافق! 
وسأل عن صحة القضاء، فأجابوه: أن القضاء بخير!

فابتسم “ديجول”، لهذه اإلجابة ـ وكأنه يشعر ألول 
القضاء  أن  وقال: “طالما  ـ،  اإلنتصار  بمذاق  مرة 
بخير، وطالما أن شعبنا يحترمه ويوقره؛ فإن فرنسا 

كلها بخير”!
وربما سأل أحدهم نفسه، للحال، هذا السؤال: “وماذا 

يمكن أن يصنع القضاء الصالح؟”..
في  ُتعد  سؤاله،  على  مدهشة  إجابة  هناك  كانت 

المستقبل البعيد..
ففي بداية التسعينيات، أعلن قاٍض، اسمه “أنطونيو 
دي بيترو”، حربه القاسية على الفساد العميق جداً، 
ربوع  كل  في  دماراً  يعيث  كان  والذي  والمميت، 
رفقائه،  من  القضاة  أنزه  معه  وأصطف  إيطاليا، 

النظيفة”، أخذت  في حملة، أطلقوا عليها: “األيادي 
تتسع، وتكبر، حتى ُقبر الفساد، وصار هباًء منثوراً!

كانت معركة مقدسة، وشرسة..
إيطالي،  بها كل  يفخر  القانون،  ذاكرة  في  تزال  ما 

انحاز إلى جهة النزاهة، وحب الوطن!
ـ  نستحق  أال  السؤال:  بهذا  لنا،  توحي  تزال  وما 
نحن المصريين ـ، أن نتشبث بهذا اإلرث األخالقي 
العالم  دّونه  والذي  النظيفة”،  “األيادي  بـ  المسمى 
كله، كوسيلة ناجعة لمكافحة السرطانيات السياسية، 
واإلجتماعية، التي يمكن أن تضرب هنا وهناك، أو 

حيث تجد ثغرة؟..
أنه لكفاح عظيم، حقاً!

الجمهورية  مؤسس  إليه  يشير  العظيم،  والشيء 
الفرنسية الخامسة، قائاًل:

 »ال يمكن تحقيق أي شيء عظيم دون عظماء، وال 
العزم  كانوا عاقدي  إذا  إال  العظماء عظماء،  يكون 

على أن يكونوا عظماء«.
   ومن منا ال يريد أن يكون عظيماً، في وطنه، وفي 

الذاكرة، وفي التاريخ؟!...

الدموي  التطبيع  الكتابُة عن مسلسل  كنَت أعتزُم      
أكتُب عن  أو  الرسمي مع كيان االحتالِل اإلسرائيلي، 
د  ُمَحمَّ والرسوِل  العظيم  ِضّد اإلسالم  الشرسة  الحرب 
“صلى هللاُ عليِه وسلم َ”مْن قبُل إيمانويل ماكرون ومْن 
على شاكلتِه مْن الخونِة الكاذبيَن، أْو أكتُب عْن المحلليَن 
دورها  ينتهي  أمريكا سوَف  أَنَّ  لكْم  الذيَن يصوروَن 
وستتوقُف مصانُع الصواريِخ النوويِة عْن إنتاِج األسلحِة 
القادرِة على تدميِر العالِم فوَر فوز الديموقراطي “جو 
الذيَن ظهروا  المثرثريَن  أولئَك  أكتُب عْن  أْو  بايدن”، 
يخفوَن  يزالوَن  وال  المتلفزِة  الشاشِة  واجهِة  في  فجأُة 
أرُد  أْو   ،َ اآلن  العالميِة حتى  حقيقة مسرحيِة كورونا 
على السياسييَن والكتاِب العرِب الذيَن يثيروَن الفتُن ما 
والتعبيراِت  التهديداِت  بطٌن ويرسلوَن  منها وما  ظهَر 
تعقيبا  التواصِل وغيرها  السخيفَة عبَر مواقِع  والردوَد 
على سلسلِة مقاالتي أْو أكتُب -عْن.... وعْن.... لقْد َصحَّ 
منى العزَم لكن عمدْت أَنَّ أسدَل الستاُر عْن القوِة الخفيِة 
ِالتي أجلسْت الرئيس األسبق ترامب على ُكْرِسي البيِت 
الشيطاني( الغدِر  ليؤدَي رسالتُه لخدمِة)براثِن  األبيِض 
وتمكيِن إسرائيَل مْن نقِل السفارِة وعمِل عالقاٍت بالقوِة 
في  ألقوُه  ُثم  الصغيرة،  العربية  الدول  مَع  الجبريِة 
عرِض الطريِق وأكملوا مؤامرتهْم مَع جو بايدْن الذي 
أعلَن إنحيازه إلسرائيل  ْمسبقا في عاِم 1986 م قائاًل: 
إسرائيَل  إلى جانِب  وقوفنا  مْن  ينزعجوَن  للذيَن  أقوُل 
تكْن موجودًة  لْم  إذا  لهْم  أقوُل  نعتذَر  أْن  منا  ويريدوَن 
دولَة إسرائيَل كاَن يجُب على الوالياِت المتحدِة اختراع 
إسرائيَل )وإذا كنُت أنَت يهوديا فأنا صهيونيا( فماذا عْن 
هذِه المقولِة الجريئِة! ! . . . ها هَو قْد أعلَن هويته مسبًقا 
وجددها بمباركتِه مقتَل الفريِق َقاِسم سليمانّي بقولِه عنه: 
بالنسبِة  فالحكُم   . الموُت.  ويستحق  إرهابي  إنُه رجٌل 
ليَس مجرد شخصياٍت تحُب  اليهودى  للوبي  للحركات 
ومبادئها  إنجازاتها  عْن  وتتحدُث  التلِِفْزُيوِني  الظهور 
ولكنهْم في الحقيقِة ينتقوَن مْن يمثلهم جيًدا ويخطط وينفذ 
معهم، َولََعلَّ مقولة “ جو بايدْن ” هذِه قْد نصبتُه رئيًسا 
للواليات المتحدة األمريكية أثناَء التطبيِع والتآمِر الواقع 

في دولتهم حاليًّا. .  
الشيطانيُة  المؤامرُة  للتاريِخ توضُح  العودِة  الحقيقِة  في 

نراهم  واآلُن  غشاوًة،  وقلوبهم  أبصارهم  على  لمن 
، ويتوخوَن  إستراتيجّيٍ العدو كحليٍف  يقفوَن في صف 
الحذر من أي عالقة تربطهم بأي نظاٍم عربّيٍ يواجهُه 
المنطقِة،  في  اَلتَّْكِفيِرّي   - األسروأَْمِريِكّي  المشروُع 
َخلِيِجيَّة مشبوهٍة  دبلوماسيٍة  بعالقاٍت  معهْم  ويتطبعوَن 
مْن أنظمِة الغرِب؛ نعَم هذا أمٌر واقٌع للكثيِر مْن األنظمة 
العربيَة التي فضلت سياسًة الجماعاِت الدمويِة وبرأتها 
َ العدوه الخبيثة؛ ومْن ثم  في بدايِة االرتهاِن مْن جرائم 
أعلنوا ودهُم وقبولهم للجريمِة حتى أْن كاَن شرها محيط 

بشعوبهْم وثرواِت بلدانهْم.  
منُذ ظهور الرئيس األسبِق ُدونالد ترامب ْ على الساحة 
فترِة  خالَل  وقٍت  أَّي  في  مجاماًل  يكْن  لم  األمريكية 
للعرِب شعوبا  َواْلَبْغَضاء  العداوَة  أعلَن  وقد  رئاستِه، 
وأنظمًة بما فيهْم الرؤساء حتى أنُه كشَف لنا ِبُكّل شفافيِة 
والقاعدُة   - داعْش  التكفيريِة  التنظيماِت  وصدق حقيقِة 
وقال: َوإِنَّ نشأتها تعوُد ألمريكا نفسها ولمْن يقُف خلَف 
لطالما حركْت  التي  السياسِة  تلَك  َكأَنَّ  أمريكا،  سياسِة 
أوراقها مْن تحِت طاولٍة اَْلُمَؤاَمَرات الخاصه بالحركات 
الدموية ومثلْت قصُص مسرحيٍة إنسانيٍة مْن خلِف ستاِر 
أوراقها  قْد غيرْت مساراتها وجددْت  العرِض،  خشبِة 

إلى مرحلٍة جديدٍة مْن الحرِب الصريحِة.  
بشكٍل صارٍخ؛  نفسها  تهيُن  امريكا  المفيِد  بالمختصِر 
مْن تنصُب اليوَم هَو أشُد عداوِة وبغضاَء للعرِب كالذي 
قبلِه بل أشد وأخطر؛ وقْد تكوُن وظيفتُه مقتضيًة  جاَء 
جميِع  ووضِع  بأكملِه  األوسِط  الشرِق  على  للسيطرِة 
اإلسرائيلي  العدو  التطبيِع مع  َفّخ  في  العربيِة  األنظمِة 
مقبٌل على  العالَم  األوسِط؛  الشرِق  سادَة  يا  فانتبهوا  ؛ 
بايدْن  مقولُة  تكوُن  قْد  وربما  مدمرٍة،  عالميٍة  حرٍب 
الدوِل  في جميِع  إسرائيَل  خلِق  مْن  للقادِم  عنوانا  هذِه 
موجودًة  ليسْت  وأنها  حيُث  أمريكيٍة،  برعايٍة  العربيِة 
ومْن  تواجدها،  مسؤوليَة   ” بايدْن   “ يتحمُل  وقْد 
القادمِة  المتوقِع أيضا توجيَه ضربٍة قويٍة في األسابيِع 
في  لتمكينها  إسرائيَل  مَع  بالتعاوِن  الخليِج  قواعَد  مْن 
القادمُة ستحمُل  فاأليام  األحداُث  نستبَق  لْن   . المنطقِة. 
وقٍت  في  منفصٍل  ولذلَك حديث  المفاجآِت،  مْن  الكثيَر 

الحٍق.

االتحاد  أعلن      
األوروبي، األربعاء، أن 
أول مواطني دول التكتل 
تطعيمهم  يمكن   27 الـ
كورونا  فيروس  ضد 
لميالد  ا عيد  بحلول 

أواخر العام الجاري.
وقالت رئيسة المفوضية 
أورسوال  األوروبية 
ن  إ الين،  دير  فون 
في  أخيرا  “ثمة ضوءا 
النفق”، وأضافت  نهاية 
االتحاد  في  للمشرعين 
“أول  أن  األوروبي 
األوروبيين  المواطنين 

قد يتم تطعيمهم بالفعل قبل نهاية ديسمبر”.
لكنها حذرت من أن على الدول األعضاء أن تعد على وجه 
السرعة السالسل اللوجستية لنشر مئات الماليين من جرعات 

اللقاحات.
األعضاء  الدول  تستعد  أن  “يجب  الين:  دير  فون  وقالت 
عن  نتحدث  الحقن.  من  الماليين  عن  نتحدث  نحن  اآلن. 
نتحدث  التطعيم.  تنظيم مراكز  نتحدث عن  التبريد.  سالسل 
عن الموظفين المدربين الموجودين هناك. سمها ما شئت”، 

محذرة من أن كل هذا يجب أن يكون جاهزا.
على  األوروبيين  المواطنين  المسؤولة  حثت  ذلك،  ومع 
فيه  تضر  الذي  الوقت  في  حتى  القيود،  احترام  مواصلة 
باالقتصادات  وتزيد من اإلضرار  بالشركات،  اإلجراءات 
في مصاعب  الناس  كورونا، وتضع  فيروس  دمرها  التي 

اجتماعية وعقلية.
3 آالف وفاة يوميا، كان )كوفيد  وقالت: “مع ما يقرب من 

األسبوع  األوروبي  االتحاد  في  للوفاة  األول  السبب   )19
الماضي”، وأضافت: “المستشفيات ما زالت تحت الضغط 

وفي بعض المناطق مكتظة بوحدات العناية المركزة”.
وحذرت من أنه “يجب أن نتعلم من الصيف وأال نكرر نفس 
األخطاء. االسترخاء المفرط يمثل مخاطرة لموجة ثالثة بعد 
عيد الميالد “، مضيفة أن “عيد الميالد هذا سيكون مختلفا، 

ونعم، سيكون أكثر هدوءا”.
ولدى المفوضية، الذراع التنفيذية لالتحاد األوروبي، اتفاقات 

مع 6 موردي لقاحات محتملين وتعمل على عقد سابع.
مليون   800 من  أكثر  بشراء  للمفوضية  الصفقات  وتسمح 
جرعة، أي أكثر من سكان الكتلة، الذين يبلغ عددهم حوالي 

460 مليون شخص.
إلى  لما يصل  إنها ستوقع عقدا  الثالثاء،  بروكسل،  وقالت 
160 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا التجريبي الذي 
طورته “موديرنا”، وتقول الشركة األميركية إنه يبدو فعاال 

بنسبة 94.5 بالمئة، وفقا لبياناتها األولية. 

    يحيي أوركسترا القاهرة السيمفوني، حفاًل موسيقياً، بقيادة 
المايسترو أحمد الصعيدي وبمشاركة عازف الڤيولينه الدكتور 
المقبل على  السبت  الثامنة مساء  في  وذلك  حسن شرارة، 

المسرح الكبير بدار األوبرا.
الڤيولينة،  “كونشيرتو  تقديم  الحفل،  برنامج  ويتضمن 
السيمفونية الثالثة للمؤلف األلماني الشهير بيتهوفن وذلك ضمن 
فعاليات االحتفاء بعام بيتهوڤن إلى جانب السيمفونية السابعة 

لـ”دڤوراك” .
جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة 
السيمفوني يعتبر األقدم في مصر، 
على   1959 عام  تأسس  حيث 
فرانز  النمساوي  المايسترو  يد 
ليتشاور ، ومنذ هذا التاريخ يسهم 
في  الموسيقية  الحياة  إثراء  في 
مصر من خالل استضافة أشهر 
وأيضا  العالم  في  الموسيقيين 
الموسيقيين  تشجيع  على  عهد 
لفين  لمؤ ا من  يين  لمصر ا
اإلعالن  لهم  وأتاح  والعازفين، 

عن أنفسهم.
من جهة أخرى، تنظم دار األوبرا المصرية، في إطار نشاطها 
الثقافي والفكري،أمسية شعرية غنائية للشاعر عبدهللا حسن في 

السابعة مساء اليوم األربعاء، على المسرح الصغير.
وتتضمن مختارات من القصائد الشعرية الشهيرة التي قدمها 

الفنية منها:”احترامي ، حوار مع طبيب نفسي  في مسيرته 
أنا  النصر ، أخر رسالة ، عزيزي  ، هتبكي عليا ، صباح 
ليا” وغيرها  أمي  اللي مقالتهوش   ، ،أملكيني  اتربيت  أنا   ،
بقيادة  النغم  القصائد ،ويتخللها فقرة غنائية لفرقة عشاق  من 

المايسترو محمد عبد الستار .
يذكر أن الشاعر عبد هللا حسن من مواليد عام 1985 بمدينة 
طنطا وقد اشتهر عام 2012 بأداء الشعر السياسي وقدم العديد 

التي لقيت نجاحا جماهيريا واسعا كما  من القصائد الشعرية 
 2014 ابقي ضابط عام  نفس  الدولة على قصيدتي  كرمته 
واحترامي عام 2015 باإلضافة إلى مشاركته في العديد من 

البرامج التليفزيونية الشهيرة .

توجيه  والرياضة عن  الشباب  أعلنت وزارة      
رسالة إلى الجماهير المصرية من خالل إضاءة برج 
القاهرة الذي يعد أشهر معالم العاصمة المصرية بعبارة 
للجماهير  للتعصب” كرسالة توعية  أواًل ال  “مصر 
المحبة، والروح  التعصب، وإعالء قيم  بنبذ  الكروية 
الرياضية، بالتزامن مع مباراة فريقي األهلي والزمالك 
بعد غد الجمعة في ختام بطولة دوري أبطال إفريقيا 

على ملعب استاد القاهرة الدولي.
يأتي ذلك في إطار مبادرة “مصر أواًل ال للتعصب” 
الشباب  الدكتور أشرف صبحي وزير  أطلقها  التي 
والرياضة، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس 
األعلى لتنظيم اإلعالم؛ لتطبيق الضوابط التي تحفظ 
وإعالء  اإليجابية،  القيم  ونشر  رسالتها،  للرياضة 
الروح الرياضية بين الجماهير المصرية، من خالل 
تنفيذ مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي يتم تنفيذها 

في مختلف محافظات الجمهورية.
بعنوان مبادرة “مصر  القاهرة  ويسبق إضاءة برج 
أوال ال للتعصب”، عقد مؤتمر صحفي بمقر البرج؛ 
لإلعالن عن تفاصيل المبادرة، وآليات تنفيذها، وتوجيه 

قبل  المصرية  الجماهير  إلى  رسالة عامة 
مباراة الزمالك واألهلي.

الجميع  أن  الشباب والرياضة  وأكد وزير 
والزمالك  األهلي  القطبين  مباراة  يترقب 
المباراة بمثابة  في نهائي إفريقيا، وستكون 
ال  أواًل  “مصر  مبادرة  لتطبيق  بروفة 
للتعصب” كونها أول مباراة تأتي بعد إطالق 
المبادرة، مشيراً إلى أهمية االلتزام بالتشجيع 
للفريقين دون  المثالي، ومؤازرة الجماهير 
الثاني،  تعصب أو تجاوز في حق الطرف 
التعليق على  بالقيم األخالقية في  وااللتزام 
التواصل االجتماعي  المباراة عبر وسائل 

المختلفة.
إلى مسئولي  الشكر والتقدير  الوزير  وقدم 
شركة وادي دجلة لحرصهم على المشاركة 
للتعصب”،  ال  أواًل  “مصر  مبادرة  في 
المتعلقة  التنفيذية  اإلجراءات  واتخاذها 
المبادرة  بعنوان  القاهرة  برج  بإضاءة 

برج  الحاصلة على حق رعاية  الشركة  باعتبارها 
القاهرة بالجزيرة، الفتاً إلى التنسيق مع جميع الجهات 
والهيئات الرياضية والشبابية لتعميم المبادرة، وتطبيقها 

ليس فقط على مستوى مباريات كرة القدم بل تستهدف 
الرياضة بشكل عام.

حدَث  وسياسة«  »سياسة 
وال حرج!! 

بقلم/ أسماء أبو بكر

ور شهادات ز

ُتْغِرُقني حيَن َتلقاني ِبواِبٍل ِمَن الَغَزِل 
ْرَف عّما ارَتَكْبَت من ُضروِب الَحماقاِت ِلَغضَّ الطَّ

َتْهطلُني ِبَغزاَرٍة َمْدًحا، وطوفاًنا ِمَن الثَّناِء
َفُتَدْغِدُغ ِكْبِريائي َوَتْجَعلُني ُسْلطاَنَة زماناتي
َتْكَتسي حلَّة الَبراَءِة لُِتْلِبَسني َذْنًبا َوَكأَّني

هوِد في ُعْقِر الّساحاِت َعلَّْقُت ِمْشَنَقَتَك أماَم الشُّ
ِحيَِّة َوُتَمّثُل َدْوَر الَمجنّي َعلَْيِه َتْنَتِحُل َشْخَص الضَّ

َوَتْنَتقي لي َدْوَر الجاني في أَْسَوأ الُمراَفعاِت
ُتْلهيني ِبُمْعَطياٍت َتْخَتِرُعها َعْمًدا

هاِت َفُتْنسيني َجْوَهَر الَقِضيَِّة َوُتنسيني ُمالَبساِت التُّرَّ
ا، وما ِزْلَت َتْنَجُح في إيقاعي ِبِه أُْسلوبَك هذا َحِفْظُتُه َصمًّ

َفُتَجْرِجُرني للّدفاِع َعن اّتهاماتي
ٍر ُتْعلُِن  باِطٌل! َوَعن ساِبِق َتصميٍم َوَتَصوُّ

إِصداَر الُحْكِم الّنهائّي َوَترَفُع الَجلَساِت
َوَتأبى أََبًدا االعِتراَف بارِتكاِب الُجْرِم َبل 

ُتْلِبُسني في الَعلَِن الَقضايا وُتَحّرُم عليَّ االستئنافاِت
فال أَجرُؤ الّطعَن في أَْحكاِمَك الُمْطلََقة، َوأَْعَتِرُف ِبما لَم أُْذِنْب

ا لُِمحاَكماتي...  َوأَْشَهُد زوًرا ِضدَّ َبراءاتي َلَضَع َحدًّ
َوأَعوُد ِلَُغّرَر بَقناعاتي َوأََتغاضى عن رياِئك

َوأرضى ِبدخوِل سجني برجليَّ طالما أّنَك سجُن غاياتي..    

لكل من يهمه المر!
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

أوروبا تعلن موعد حملة التطعيمات ضد كورونا

أوركسترا القاهرة السيمفوين يقدم السبت المقبل روائع 
“بيتهوفن” يف أمسية باألوبرا

إضاءة برج القاهرة برسالة “مصر أوال ال للتعصب”



 

 يتعرض كثير من األشخاص  إلصابات 
مفاجئة في أثناء  ممارسة التمارين الرياضية 
اليومية، ومن تلك اإلصابات  أو األعمال 
اإلصابات  من  وهي   الكاحل،  التواء 

الواسعة االنتشار عالميا، حيث 
 25 بأن هناك  تشير اإلحصائيات 
ألف شخص يتعرضون اللتواء 

الكاحل يومًيا .
األربطة حول مفصل الكاحل تعمل 
على ثباته وحمايته  من اإللتواء أو 
اإللتفاف في القدم، ويتكون الرباط 
من أنسجة ضامة والياف كثيفة 
للتمدد ضمن حدود  قابلة  مرنة 
إذا تمددت األربطة  معينة، ولكن 
فإنها  مجالهاالطبيعي  من  أكثر 
قد تتعرض لتمزقات جزئية أو 
كاملة إعتمادا  على شدة اإلصابة، 
وهناك  العديد من العوامل التي قد 

تسبب بذلك ومنها :
المشي أو الجري فوق أرض   -

غير مستوية.
أثناء ممارسة األنشطة الرياضية العنيفة   -

مثل؛ مباريات كرة القدم أو كرة السلة .
األنشطة  ممارسة  قبل  اإلحماء  عدم   -

الرياضية 
- ارتداء أحذية ال تدعم القدم بشكل مناسب، 

أو أحذية ذات كعب عالي .
- اإلنزالق على ارض مبللة أو على الجليد 

في المناطق التي تتساقط فيها الثلوج .
تصنيف درجات إلتواء الكاحل :

البسيطة وتحدث عندما  الدرجةاألولى   -
يكون هناك شد أو تمزق جزئي لألربطة .

المتوسطة عندما يكون  - الدرجةالثانية 
التمزق كاماًل لبعض األربطة .

- الدرجة الثالثة الشديدة عندما يكون هناك 
تمزق كامل لجميع األربطة، مع عدم ثبات 

مفصل الكاحل .
أعراض التواء الكاحل :

في  النازف  الدم  تجمع  عن  ناتج  تورم 
ألم تزداد  بالمفصل، مع  المحيطة  األنسجة 
أو  حدته عند الضغط على مكان اإلصابة 
القدم، مع احمرار  عند محاولة تحريك 
نتيجة زيادة  المصابة  المنطقة  وحرارة في 

تدفق الدم فيها . 
تشخيص التواء الكاحل :

للكاحل  السريري  بالفحص  ذلك  ويتم 
ودرجة  األلم  موضع  لتحديد  المصاب 
الورم، وللتأكد من سالمة األربطة، وقد 
للكاحل  الطبيب عمل أشعة سينية   يطلب 
للتأكد من عدم وجود كسر في عظام الكاحل 
القدم، كما قد تستدعي اإلصابة  طلب  أو 
أشعة رنين مغناطيسي)MRI(  لتحديد 

سالمة  من  والتأكد  المصابة  األربطة 
العظام, وعلى ضوء ذلك يتخذ الطبيب 

اإلجراءات العالجية المناسبة .
عالج إلتواء الكاحل :

العالج المحافظ : 
هناك ِعّدة خطوات عالجيّة يُنصح باتباعها 
في حال حدوث إلتواء في الكاحل، و تهدف 
إلى تسريع الشفاء، وتخفيف األلم والورم، 
فإذا كان اإللتواء من النوع البسيط، يوضع 
رباط ضاغط حول مفصل الكاحل، ويرفع 
الطرف المصاب على وسادة، ويوضع 
كيس من الثلج على الكاحل لمدة 10 - 15 
دقيقة تكرر ثالث مرات يوميا، كما تستعمل 
العكازات لتسهيل الحركة دون الضغط 

على الكاحل المصاب . 
الثانية  الدرجة  إذا كانت اإلصابة من  أما 
تثبيت  إلى  المصاب  فقد يحتاج  الثالثة،  أو 
الكاحل بجبيرة من الجبس، باإلضافة  إلى 
تناُول مسّكنات  األلم  كاألسيتامينوفين 

واإليبوبروفين 
العالج الفيزيائي :

قوة  زيادة  إلى  الفيزيائي  العالج  يهدف 
الكاحل، ومنع التصلب فيه، ويشمل العالج 
لتوسيع مجال  للتوازن، وتمارين  تمارين 

حركة مفصل الكاحل ..
العالج الجراحي :

الجراحة عندما يعاني المصاب    ُتجرى 
الكاحل  من استمرار عدم إستقرار مفصل 
الفيزيائية  العالجات  إجراء  بالرغم من 
التأهيل لمدة طويلة من  وتمارين إعادة 
الزمن، وفي هذه الحالة يتم إصالح األربطة 
المتمزقة جراحيا، إما بإستخدام أربطة 
اصطناعية او إستعمال  أوتار عضلية من 
الكاحل  المريض ذاته حيث تعيد لمفصل 

استقراره وثباته  ..

 )3( 

 ملخص العدد السابق
هي تسكن بالبيت الذي يسكن به يراها كثيرًا عندما 
تأتي وتذهب فيتحدثان حديثاً هادئاً بسيطاً وعندما يتكرر 
حديثهما ويصلح لها عطاًل بسيارتها يشعر بإحساس 
يجذبه إليها ثم يتطور ذلك فيحبها ولكنه كيف ترك نفسه 
. كيف نسي أو تناسى وضعها  على سجيتها حتى أحبها 

... فهي متزوجة !
يتحدث األديب الفرنسي ستاندال الذي عاصر آواخر القرن 
الثامن عشر وأوائل التاسع عشر في كتابه )عن الحب( عن 
العاشق  يتمكن من نفس  الحب ونموه وتطوره حتى  نشأة 
الذي يشعر به منه ودالئله  تأثيره عليه واألنفعال  ويبرز 
التي تبدو على إحساسه وفي سلوكه ويضع لذلك سبع 
الفتى  يلتفت  أولها هي ما يسميها األعجاب وفيها  مراحل 
إلى  أو منساقاً  عنه  المرأة رغماً  إلى  الرجل  أو  الفتاة  إلى 
هذا األلتفات فيستحسن فيها أموراً مختلفة قد تكون شكلها 
أو حديثها أو حركاتها وما يعجبه فيها من خصال وسلوك . 
أما المرحلة الثانية وما يمكن أن نطلق عليها )التأثر( أو قل 
الطمع أو الطموح وفيها يتأثر العاشق أو من سيعشق بهذا 
األعجاب الذي مسه ويطمح في التعلق بمن ألتفت إليها أو 
رآها فإذا هو يتخيل ويهمس في خياله بينه وبين نفسه : ما 
إليها وأحدثها وتحدثني وما  فاتطلع  أتقرب منها  أجمل أن 
أدنو منها فاصافحها وألمس كفها بل أحتضنها  أحلى أن 
وأقبلها وما هي إال أن يرتقي العاشق إلى ما يلي ذلك وهي 
التي يسميها ستاندال األمل وفيها يزداد  الثالثة  المرحلة 
تأثر العاشق بمن يهوى وتتدفق الرغبة فيه فيشعر باألمل 
بالرغبة في  فيأسره ويتملكه فيشعر  ينمو  ثم  فيمن يعشقها 
أن يتحقق األمل وبالسعادة لو تحقق . أما المرحلة الرابعة 
فهو يراها )مولد الحب( وهي المرحلة التي ينشأ فيها الحب 
بالسعادة عند رؤية  العاشق  ويتكون العشق فيشعر فيها 
من يحبها وباللذة عندما يحدثها ويسمعها أو يصافحها 
إذا غابت عنه ونأت ويلتقت  بالضيق  ويلمسها كما يشعر 
ويلمس األحاسيس التي تبدو عليها والتي يمكن أن تبدو أو 

تقترب منها كما يلمح ما يلوح عليها من سلوك وما يمكن 
ثم هو يعرف  يقترب منه عليها ويحدث منها  أو  يلوح  أن 
التي تحبها  الموضوعات واألشياء  إلى أن يعرف  ويسعى 
الخامسة هي ما  المرحلة  وتستهويها . ويرى األديب أن 
التفكير  العاشق بدوام  التبلور األول وفيها يشعر  يسميها 
فيمن يحبها ولكن تفكيره فيها ال يكون مثلما كان يفكر من 
فإذا هو يحصر  قبل بل وال يكون مثلما يفكر فيها غيره 
فيها ملكات خاصة ويضفي عليها خصال ومميزات يعتقد 
بل يرى عدم تأصلها في غيرها فتروقه هذه الخصال 
والمميزات ويشعر بل يقنع بأن تلك التي يعشقها هي فقط 
التي ترضي نفسه والتي تستهويه وهي فقط التي يهتز لها 
وليس لسواها ويستمتع بها وليس بغيرها فإذا هو يحرص 
على أستمرار عالقته بها والتزيد منها ثم ينمو ذلك فإذا هو 
يركز كل ما يمكنه ويحصر كل سعادته في إرضائها وفي 
إذا أرضاها ورضت عنه ويغتبط أكثر  رضائها فيغتبط 
عندما يبدو ذلك عليها أو تبدي هي ذلك ثم يقول ستاندال أن 
المرحلة السادسة من هذه المراحل هي ما يسميها )الشك( 
وفيها يشك العاشق حتى يتأكد من أن لحبه صدى في نفس 
من يحبها فيشتد ويسعى ليعرف ما يدل عليه ويفصح 
عنه منها فإذا ما رأى هذا الصدي أو أحس به وعرف ما 
تبديه يرضى بحبه  أو  يلوح عليها  يدل عليه منها أو مما 
فيأنس به إليها . أما المرحلة السابعة التي يضعها ستاندال 
الثاني( وفيها تكون  )التبلور  في كتابه )عن الحب( فهي 
المزايا بل  العاشق فيمن يحبها كل  فيكاد يرى  الحب  قوة 
منه  إلى أن يكتشف رغماً عنه أو حباً  ويكتشف أو يسعى 
مزايا جديدة وجمااًل أكثر فيلتذ بما يشعر وبما يراه من هذه 
الخصال وهذا الجمال ويلتذ بكل ما يتمثله منها فيها فيضفى 
عليها وعلى العشق كل ما به من هذه الخصال فيملك ذلك 
التي  العاشق نفسه ويصرفه عن كل شئ إال هذه  على 
الحب  لينال منها على نمط  يفعله  يحبها بل ويتساءل عما 
الذي يبتغيه بل ويفعله حتى ترضى عنه ويرضيها وحتى 
ترتبط به وتلتصق هانئة قانعة . ولكن على الرغم من أن 
التي يراها ستاندال في كتابه هكذا مركزة  المراحل  هذه 
ومتتالية فهي قد تكون منفصلة أو مرتبطة وقد يكون منها 

ما هو مندمج مع غيرها أو ما هو ليس منها وإنما مع ما 
يسبقها أو يلغيها مع ما يتلوها ثم قد تختلف أوضاعها من 
شخص إلى غيره ومع ذلك فهو يوضح هكذا ينشأ بها 
الحب وينمو ويتطور حتى يتكون .أما هو فقد مر بكل هذه 
التي يتحدث عنها ستاندال في كتابه معها والتي  المراحل 
نشأ فيها حبه ونما وتتطور حتى تمكن من نفسه إال مرحلة 
الشك ، كانت مختلفة عنها بل ومتعارضة معها  فقط هي 
عنه دون أن يدري ومن غير أن  ليها رغماً  أتفت هو  قد 
يسعى إلى ذلك وال أن يخطط له فأعجب أواًل بشخصيتها 
لكن لم يكن أعجابه في شخصيتها فحسب وإنما أزداد فكان 
 . بها معاً  بأشياءفيها مختلفة ولكنها مرتبطة كلها  إعجابه 
المتألق الصاِف  الرائق بوجهها  الفطري  أعجب بجمالها 
الذي يحلو به  فيه من أسارير ومالمح بشعرها  ، بكل ما 
وجهها عندما تصففه في رقة وزينتها المتأللئة الالمعة التي 
ببريقهما  البراقتين وكأنهما  بعينيها  بها بال مبالغة ،  تلونه 
ناعستان حالمتان حتى أنفها الطري الشهي الذي تحفه في 
خفة بمنديلها إذا ما ألم به شئ من برودة الهواء ، بأبتسامتها 
المشرقة الحانية وصوتها العذب الطلي ورقته في صياحها 
الذي تصدره كنغم صداح  الهادئ المرهف  ، بضحكها 
الذي تمتزج به بحات كاآلهات بعنقها  الرنان  ، بحديثها 
األملس اللين الذي تزينه بقالئد مختلفة يزيدها من مالسته 
الرقيق الغض معاً وبما عليه من  جمااًل وثقاًل ، بجسمها 
المتزن والمتثني  أعاله وأسفله من رخو وليونة ، بسيرها 
معًا وحركاتها فيه بما بها من تغضن وميس وكأنهما 
تفتعله وإنما يصدر عنها على سجيتها دون  دالل خفي ال 
أن تدري فيزيدها رونقاً وجمااًل وعذوبة ورقة . فهل هذا 
يقوله ستاندال في كتابه )عن الحب( ؟  األعجاب هو ما 
أليس هذا غريباً أن يعجب بكل ذلك فيها ؟! ولكن في الحق 
هذا ما كان وفي الحق كان ذلك ذا مراحل فكل مرة يلتفت 
إليها يعجب بشئ ما فيها حتى أحتواه ما بها فأعجب بكل 
يالحظه فيها وكل ما يراها عليها فإذا هو يستمتع بما يلظه 
إلتياع وإشتياق  لم يخلو من  الذي  ويراه من هذا األعجاب 
معاً دون أن تدري ومن غير أن تفهم ثم ها هو يشعر بما 
يلي ذلك كما يقول ستاندال فتأثر بإعجابه بها وأثرت هي 

التعلق بشئ  إلى  فيه به فأستهوته وراقته فطمع أو طمح 
منها فأخذ يهمس بينه وبين نفسه : ما أجمل أن أتقرب إليها 
فأتطلع إلى عينيها وأحدثها وتحدثني وما أحلى أن أدنو منها 
فيها من  بما  وتدنو مّني فاصافحها وألمس كفها وأستمتع 
إذا هو  ثم  .. أن أحتضنها وأقبلها  ينكر  جمال ورقة ، وال 
يلتمس المرحلة التي تليها وهي األمل والحق لم يكن أمله 
منها كعاشقة ولم تكن رغبته فيها أن تتعلق به أو تحبه وهذا 
ما كان يلتاع له ويتأسى له ولكن كل ما يتمناه منها هو أن 
يراها ويلقاها عندما تأتي وتذهب فإذا رأها ولقاها ألتذ بها 
إليها في حرص وسرعة اليخلوان من  وأستمتع وألتفت 
خوف وإضطراب حتى ال تفهم مضمون ألتفافته فإذا نأت 
عنه قلياًل يتطلع إليها في حنو وخفاء حتى ال تدري وكل ما 
ألفاظها  فإذا تحدثا يستمتع برنة  يتمناه أن تحدثه ويحدثها 
وبحة صوتها وكل ما يشتاق إليه أن تصافحه فإذا صافحته 
يلمس يدها الرخوة وأناملها الناعمة حين ذاك يضم كفها في 
خفة يخجل من أن يضغط عليها ويقتنص لمحة يلمح فيها 
عينيها البراقتين الناعستين من غير أن تلحظ ولكنه وكأنما 
فإذا هو يتخيل ل يرغب  ال تشبعه يدها وال ترويه عينيها 
إليه في رقة يضمنها  في أشتياق أن يحتضنها ويضمها 
إليه أن يدنو منها أو تدنو هي منه  حنوه بل كل ما يشتاق 
فما أن تدنو حتى يستمتع بأن يرها إلى جانبه فإذا أوشكت 
أن تلتصق به أو تكاد تلمسه حتى يشعر بالعطش إليها فإذا 
لم تضع عليها  لذة وعذوبة ولو  هو يستنشق رائحتها في 
ذلك العطر الذي تضع النساء فإذا سارت قليال يحس بعبيها 
وكأنما ألتصق به وتظل بأنفاسه رائحتها التي تنثرها عليها 
الرغبة  فيه  أيامًا تثور  فإذا غابت عنه  تنثرها  لم  التي  أو 
ثانية في أن يراها ويلقاها ويصافحها ويحدثها عندما تأتي 
وتذهب وهكذا ألم به الحب أو تولد كما يقول الكاتب وتملك 
الحرمان فهل  العشق ولكنه حب ملتاع وعشق يؤلمه  منه 

تعرف هي أو تلحظ ، يظنها ال تعرف بل وال تلحظ .

البقية في العدد القادم .

الشـــاعر  

 بقلم: 
جــاك قرانـطـة

أنت صاحبة القرار 
يا أم الشهيد أنت

حكاية 4 شركات تتغذى على شريحة صغيرة من إمبراطورية هواوي الكبرى

شعر: صباح غريب

في لحظة من اللحظات 
سيتوقف الزمان ونخبر العالم عن 
ماضي تولى وعن مستقبل هو آت 
فلتسمعوا صوتنا المليء باآلهات 
بصرخات األطفال ودعاء األمهات
استصرخنا ضمائركم..ناشدناكم

 أعيدوا ألهلها الحريات ! 

صممتم آذانكم ..خرستم..
أغمضتم أعينكم 

أفشلتم كل الطلبات ..
 مع الظالم كنتم ، رويتم عنه 

الحكايات  
ونسجتم للسارق  أغنيات

وصنعتم للمجرم بطوالت!!  

والحق  الصارخ ال يلقى إجابات!
ماذا أقول في أحلى اللحظات ؟

لن  أطيل  عليكم ..
إصبروا قليال ....
قليال من الصبر 

فلطالما وقفنا على أبوابكم
وعشنا مع  تلك العذابات  

وتوهمتم بأنها النهايات
ماذا أقول لكم في لحظة اللحظات؟!

 
ال تخافوا ..ال تخافوا...
سأخبركم بما هو آت 

 اآلن وقد انتصر الحق رغما عنكم 
بارادة العادل المهيمن 

باسط األرض ..ورافع السماوات

اآلن نقول لكم ..لن ننتقم. .
 لن نقتل كما قتلتم. .

لن نسرق كما سرقتم..
ال لن نفعل بكم  المنكرات ..
سنترككم للواحد الديان 
مقيم العدل في األوطان 

يعز من يشاء ويذل من يشاء 
ويكفينا عزا وفخرا بأننا 

صمدنا أمام العذابات 
وانتصرنا ،وصنعنا المعجزات 

صنعنا المعجزات 
فلسطين لنا ..فلسطين لنا وشعبنا 

هو شعب المعجزات 
هو شعب المعجزات..

شعر : 
عباس شعبان

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

التواء وتمزق اربطة الكاحل ... 
Ankle Sprain

الّصبر كان جاري
وأغاني ف المواويل
سكن العذاب داري 
غطي علي القناديل
والغدر كان مكشوف
طول عمره ندل ذليل

قال الزمن كلمته
والصبر أصله قليل

يا صبر علي صبري
اصبر دا صبري عليل
مكسور أوي ف غربته

مستني فجر يميل
يرمي حبال النور
تخنق ظالم الليل
يفتح عيون األمل

تمالها  شمس األصيل

يوسف زمكحل   همسـات
- ال تقتربوا كثيراً من اآلخرين حتى ال يبتعدوا عنكم 

- ثالث أشياء ليس لإلنسان يداً فيهم الميالد والموت .. 
والحب 

- المرأة القبيحة ترى وجهها في المرآة والمرأة الجميلة 
ترى وجهها في وجوه اآلخرين 

- كوفيد -19 أصبح له لقاح ولكن كوفيد الحب ليس له 
لقاح حتى اآلن!

- ما أشقى أن يكون اإلنسان في الشرق إمرأة 
- منتهى العذاب أن تحب إنساناً وتذوب فيه عشقاً وهو 

ال يدري ! 
- الحب كالشمس إذا دخل أي بيت يسود الدفء فيه 

بل  تحطمك  الضيقة  التجعل   : البابا شنودة  أقوال  من   -
حطمها أنت بإيمانك 

قولولي   .. الحب  يوم  في  قابلتوا  ياللي   : كلماتي  من   -
الحب أوصافه إيه ؟ .. نظرة عين وهمس أيدين .. وأال لقا 
لشفايف متواعدين .. أنا معرفش حبيبي هواك .. خالني 
يا  ببقى   .. عني  يبعد  طيفك  ولما   .. ؟  ليه  كده  فرحان 
روحي مشتاقه إليه  .. وابقى يا روحي ملهوفة عليه ...

قصة بقلم :  
نعمة هللا رياض

بقلم: إدوار ثابت

في لحظة من اللحظات
الصــبر
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  تتغذى 4 شركات صينية هي شاومي وأوبو وفيفو وريلمي 
لالستفادة من شريحة صغرى من إمبراطورية هواوي الكبرى 

بفعل العقوبات.
استفادة  األمريكية  التجارة  وزارة  منعت  أن  بعد  ذلك  يأتي 
هواوي من التكنولوجيا األمريكية في مجال الهواتف المحمولة، 
بدعوى أنها تشكل تهديدا لألمن القومي األمريكي، وهو ما 

نفته الشركة الصينية.
وباعت هواوي عالماتها التجارية هونر حيث أعلنت في 20 
نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إلى اتحاد يضم أكثر من 30 
وكياًل وتاجًرا في محاولة إلبقائها على قيد الحياة، في صفقة 

بلغت قيمتها 15 مليار دوالر.
وقالت الشركة إن هذا االتفاق جاء بعد أن تم فرض عقوبات 
حكومية أمريكية قيودا على اإلمدادات للشركة الصينية، وهو 
ما وضع األعمال االستهالكية لضغط هائل بسبب عدم توفر 

العناصر الفنية الالزمة ألعمال الهاتف.
كل هذه األجواء، دفعت الشركات الصينية إلى رفع توقعات 
حصتها السوقية من مبيعات الهواتف المحمولة،، بحسب ديريك 
وانج، المدير التنفيذي المسؤول عن اإلنتاج في شركة ريلمي 

لتصنيع الهواتف المحمولة.
وأشار إلى أن العقوبات األمريكية على هواوي تفتح الباب أمام 
الشركات الصينية األخرى لالستحواذ على جانب من حصتها 

السوقية، فعلى سبيل المثال تتطلع ريلمي لمضاعفة 
مبيعاتها في 2021 إلى 50 مليون هاتف.

التسويقية  األبحاث  مؤسسة  بيانات  وبحسب 
الكورية  سامسونج  شركة  فإن   »Canalys«
جاءت على قمة مبيعات أجهزة هواتف المحمول 
عالميا بالربع الثالث 2020، بعدما استحوذت 
على حصة سوقية قدرها %23 بإجمالى بيع 

80.2 مليون وحدة.
وحلت هواوي في المرتبة الثانية بحصة سوقية 
%14.9 بعدما تمكنت من بيع 51.7 مليون وحدة 
التي  لتسبق شركة شاومي  الفترة،  تلك  خالل 
جاءت في المركز الثالث بمبيعات قدرها 47.1 
مليون هاتف تمثل حصة سوقية تبلغ 13.5%.

واحتلت أبل فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية قدرها 12.4% 
بإجمالي بيع 43.2 مليون وحدة.

 أما على صعيد مبيعات الهاتف المحمول داخل الصين خالل 
الربع الثالث، ظلت هواوي على القمة بحصة قدرها 41.2% 
تعادل 34.2 مليون هاتف، إال أن هذا يعني تراجع المبيعات 

بنحو 18%.
ويأتي خلفها شركة فيفو بحصة تقدر بـ %18.4، تليها شركة 
أوبو البالغ حصتها %16.8، ثم شاومي بحصة تبلغ 12.6%.

 100 بتقدير طلبات بنحو  البيانات، قامت شاومي  وبحسب 
مليون هاتف خالل الفترة من أكتوبر/ تشرين األول 2020 
حتى نهاية مارس/ آذار 2021، أي بزيادة %50 عن التوقعات 

المرصودة قبل توقيع العقوبات على شركة هواوي.
كما أن إنتاج كل من شركة أوبو وشركة فيفو ارتفع بنسبة 8% 
منذ أغسطس/ آب الماضي، بعد أن وصلت طلبات الشراء 

األولى إلى 90 مليونا، والثانية 70 مليونا هاتف.
وفي المقابل انخفضت طلبات هواوي خالل الفترة إلى 42 

مليون جهاز، مسجلة تراجعا نسبته 55%.

جنحت الي بأهداب تلملمها األقدار
                          و مشت في طريق دام ال يعرف قرار

صوت من السماء ، سمعته الرعاة ينادي
                         ال تحزني ال تيأسي أنت صاحبة القرار

طيور من فوق الصخور جاءت تنادي
                         ارحمــوني و ارحمــوا أرض بــالدي 

أسماء سطرت بدماء شهداء بالدي
                         و أجسام تمزقت بسيوف أعداء بالدي

جماجم هشمت ، أكباد تفتت ، رقاب قطعت
                         سماء تلبدت ، دماء نزفت ، عيون فقئت
بلدان دمرت آثار سرقت ... و أنت صامد يا صرح بالدي
أن لك يا تاريخ أن تكتب ، و تصور و تشرح ما جرى ....

ألرض بالدي .
و اليوم ... صرخة من األعماق تنادي 

          ال بد لليل أن ينجلي
                     و ال بد للظلم أن ينقهر

أنت صاحبة القرار أنت ... 
                  يا أم الشهيد أنت 

اليك هذه الكلمات .

أدب وثـقافة

الفيديو يحكي عن  انتباهي مقطع من   شد 
من  ألكثر  حدثت  وغريبه  حقيقية  ظاهرة 
أية صلة  أربعين شخصا« ال تربطهم ببعض 
, وذلك أثناء سيرهم في شارع ) بولد( بمدينة 
ليفربول اإلنجليزية ,  وكما حكي أحدهم : 
كنت أمشي في هذا الشارع  , في طريقي 
لكنيسة القديس لوك الكائنة في آخره  , وفجأه 
خفتت أضواء الشارع وإختفت األصوات 
, ووجدت نفسي في حقبة زمنية مختلفة , 
الشارع قديمة والسيارات طرازاتها   فمباني 
منتهية منذ عقود طويلة , والمارة يلبسون 
مالبس أراها فقط في األفالم األبيض واألسود 
أني في  , وينتابني شعورا«  لعصر قد ولي  
النشوة , وكأني في حلم مباغت,  حالة من 
أكثر  الحالة لبضع ثواني ال  وأستمر في هذه 
, أعود بعدها للزمن الحاضر من جديد .. 
وتتشابه شهادة األربعين شخصا« لحد كبير, 
الكذب  وقد خضعوا جميعا« ألجهزة كشف 

وثبت صدق ما يقولونه !!  
الحالة لهؤالء األشخاص  العلماء هذه  وصف 
السيدات والرجال (  )بإختالف أعمارهم من 
نتيجة  , قد تحدث  بمرورهم بفجوات زمنية 
لتعرضهم إلصوات منخفضة التردد , أو 
موجات كهرومغناطيسية تنبعث من مترو 

للشارع , وتلحق ضررا«  الموازي  األنفاق 
مؤقتا« بالمخ  .. 

فلماذا في   , العلماء هذا  بتفسير  أقتنع  لم   
الظاهرة  بالذات تحدث هذه  بولد(   ( شارع 
المترو  بجوار خطوط  ولماذا ال تحدث   ,
فكرة  لكن   .. العالم؟؟  أنحاء  المنتشرة في 
استحوذت علي  قد  كانت   الزمن  السفر عبر 
سفرا«  الزمنية  الفجوة  فليست   , تفكيري 
لم  الشخص لعصر  تنقل  الزمن إلنها  عبر 
الزمن يختار  السفر عبر  لكن   , يحدده هو 
الذي يريده !!  فيه الشخص العصر والزمان 
فكم سيكون رائًعا إْن عدنا بالّزمن إلى لحظة 
تلك  لنعيش  أو  أفضل  قرارات  لنّتخذ  محّددة 
اللّحظة مّرة أخرى! .. حقًّا سيكون مذهاًل أن 
نستطيع استعادة أيّام طفولتنا الّسعيدة أو حتّى 
األمور  نتمّكن من معرفة كيف ستجري  أن 

في المستقبل البعيد. 
الزمن ؟  السفر عبر  العلم عن  يقول  ماذا 
لكن جاء   , ثابت  الزمن  أن  نيوتن  إفترض 
ُتبطء من  أْن  أرْدت  إذا  أنه  ليثبت  آينشتاين 
للّسفر عبر  بالنسبة  الوقت – وخاّصة  سرعة 
الّزمن – فإنّه عليك أن تتحّرك بسرعة كبيرة 

ا. جدًّ
تخيّل أنّك ستنطلق في مهّمة من األرض عام 

2000م وعليك أن تعود بحلول عام 2032م، 
من   95% إلى  تصل  بسرعة  تسافر  وأن 
الّضوء )ما يعادل 285,000 كم/ث(  سرعة 
، فإّن ما ستجده عند عودتك أّن ساعتك تشير 
2032 م  أنّه عام  2010 م في حين  إلى عام 
على األرض، كما ستكون أصغر ب22 سنة 

من أولئك الذين تركتهم قبل رحلتك .
أّن سرعة 285,000  هناك مشكلة ,  وهي 
ا وال تستطيع أسرع  كم/ث سرعة عالية جدًّ
إليها ,إضافة إلى  مركبة أرضّية أن تصل 
أثناء مغادرتها للغالف  الّسفن الفضائّية  أّن 
المتيسر حاليا« , ال تكاد  بالوقود   , الجّوّي 

تصل سرعتها إلى 10 كم /ث ..
وإْن افترضنا أنّنا قادرون على االنطالق بتلك 
فالّسؤال هو “هل ستتحّمل أجسادنا  الّسرعة 
الهائل؟! ومن  الّتسارع  نتيجة  الكبير  الّضغط 
المستقبل,  إلى  الّسفر  كّل هذا.. يمكن نظريا« 
الحالّي، ولكن ماذا  لكنّه غير متاح في الوقت 
الّزمن الماضي؟ .. وهناك  العودة إلى  عن 

أسباب معارضة للفكرة ..
يتواجد  الماضي فكيف  إلى  لو سافر شخص   
منطقياً  وهذا  أباه  يوجد  أن  قبل  زمن  في 
وفلسفيًا أمر غير مقبول أي أن يسبق االبن 

أباه ؟ ..

   أنه لو استطاع أحد السفر عبر الزمن لماذا 
لم يأتي إلينا من هم في المستقبل ؟  حيث أنهم 

وصلوا إلى أرقى المستويات في التقنية... 
هل يمكن أن أعيش في زمن أحفاد أحفادي 
وهم لم يأتوا بعد ؟ أو أن أعيش في زمن آباء 
أبائي وأنا لم أولد بعد ؟ كيف تكون البيئة التي 

أعيش فيها وهي متغيره اآلن ؟
في  واحدة  كتلة  توجد  أن  الممكن  من  هل 

مكانين مختلفين في نفس الوقت ؟
كان  عندما  بنفسه  الشخص  التقى  لو  ماذا 

صغيرا ؟
إن عدنا إلى الماضي فهل سيكون ما نراه 
للتغيير ؟ و إن كان كذلك كيف  قاباًل  واقعًا 

سيكون التأثير على زمننا الذي أتينا منه ؟
شخص يسافر عبر الزمن، للماضي لقتل 
فإن  بالتالي  السن،  في  صغير  وهو  جّده 
الجد لن يتزوج، وهذا سيؤدي إلى أن والد 
وبالتالي  يكون موجوداً،  لن  الشخص  هذا 
بالتالي لن يكون  ُيولد،  فالشخص نفسه لن 
فالجد  إذاً  الجد.  لقتل  بالزمن  هناك أحد يعود 
المسافر عبر  سيتزوج واألب سُيولد وكذلك 
الزمن الذي سيعود لقتل الجد.... إلخ. وهذا ما 

سيخلق التناقض في الزمن.
بفجوات  مرورنا  أحالمنا  في  عايشنا  كلنا 

زمنية تستمر لبضع ثواني من الزمن , نتحدث 
الذين  اقاربنا أو أصدقائنا  فيها مع أهلنا أو 
الدافئ معهم  بالتواصل  فيها  رحلوا عنا نشعر 
, وقد  الحاضر  للزمن  لنعود  , بعدها نستيقظ 
علمنا أشياء قد تكون محجوبة عنا .. وقد 
عبر شكسبير في روايته هاملت عن شئ 
مشابه عندما ظهر  شبح ليخبر هاملت باحداث 
والده  عمه  قتل  فقد  الماضي,  في  حدثت 
ليستولي علي العرش ويتزوج بوالدته , فيقرر 

هاملت اإلنتقام . 
وكلنا نري الماضي بالمقاييس الفلكية , فضوء 
الينا بعد ثماني دقائق ونصف  الشمس يصل 
التي نراها حدثت منذ  لذا فصورة الشمس   ,
ثماني دقائق ونصف, وكذلك نري صورة 
السنين  اآلف  عنا  تبعد  التي  النجوم  اآلف 
الضوئية , وهي صورة من الماضي السحيق 
إلي  إنهارت وتحولت  قد  , وقد تكون بعضها 

ثقوب سوداء خالل  هذا الزمن  .. !! 

خيال علمي
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طلاق! فوائد أوميجا 3 للنساء ل� غنى عنها على ال�إ

أسباب التهاب الحلق الدائم

ماذا نأكل عند انخفاض الضغط؟

وصفات طبيعية لـ تكثيف الحواجب... إلمسي 
الفرق بأسبوع واحد

زيت كبد الحوت لمحاربة 
ونا! فيروس كور

  التهاب الحلق من األمور الشائعة جداً التي ال تستدعي القلق، وينتج 
غالباً عن أمراض مثل نزالت البرد أو اإلنفلونزا، ويمكن عالجه في 

المنزل، فيما يتحسن عادة في غضون أسبوع.
ويحدث التهاب الحلق بسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية، وقد يكون 
التهاب الحلق مزعجاً في كثير من الحاالت، وقد يصاحب االلتهاب 
حمى شديدة أو صديد على اللوزتين. إال أنَّ األلم الشديد أو المستمر لفترة 
التهاب الحلق  طويلة قد يشير إلى مشكلة أكثر خطورة، يطلق عليها 
الدائم أو المزمن، لذلك إذا استمر ألم الحلق لمدة تزيد على 3 أسابيع، 

يجب عليك زيارة الطبيب لمعرفة السبب.
وبحسب ما ذكرت الدكتورة سبأ جرار، االختصاصية في 

أمراض وجراحة األنف واألذن والحنجرة.
ضعف المناعة يساهم في زيادة التهاب الحلق

التهاب الحلق الدائم هو ألم مستمر في الحلق قد يستمر 
ألسابيع، ويختلف عن أعراض التهاب الحلق الحادّ الذي 
يختفي بعد فترة قصيرة، وهو ينتج عن عدوى إما فيروسية 

أو بكتيرية؛ تعالج بالمضادات الحيوية العادية.
ويساهم أيضاً ضعف المناعة في زيادة عدد مرات اإلصابة 
الناتج عن العدوى، سواء كانت  بالتهاب الحلق الحادّ 

فيروسية أو بكتيرية.
أسباب التهاب الحلق الدائم

ينتج التهاب الحلق الدائم عن عدة عوامل، وقد يستمر هذا 
االلتهاب لفترة طويلة بشكل مزعج للمريض، فقد يستمر 
االلتهاب ألسابيع، مما يسبب الضيق للمريض ويستدعي 

طلب المساعدة الطبية.
ولعل أبرز أسباب التهاب الحلق الدائم، هي:

- التدخين: يعتبر التدخين من األسباب المباشرة اللتهاب الحلق الدائم.
- التعّرض للملوثات: التعّرض لملوثات الهواء بشكل مستمر يؤدي 

لحدوث التهاب دائم في الحلق، لذلك يجب تجنّب التعّرض لها لفترة 
طويلة.

- التهاب اللوزتين المتكرر: يؤدي التهاب اللوزتين وأدوار البرد 
المتكررة إلى حدوث التهاب دائم في الحلق، ما يسبب الضيق للمريض.
- تحسس األنف والتهاب الجيوب األنفية المزمن: يؤدي تحسس األنف 
إلى التنفس من الفم أثناء النوم، مما يسبب حدوث التهاب دائم في الحلق، 

كما يؤدي التهاب الجيوب األنفية المزمن إلى التهاب الحلق الحادّ.
- االرتجاع المريئي: يؤدي ارتداد الحمض من المعدة إلى المريء إلى 

حدوث التهاب مزمن في المريء، مما يؤدي إلي التهاب دائم في الحلق.
- أورام البلعوم: تعتبر حالة نادرة، ولكنها تعطي أعراض التهاب الحلق 
الدائم، وعند الشعور بالتهاب دائم في الحلق؛ يجب استشارة الطبيب 

لمعرفة السبب.

  األوميجا 3 نوع من األحماض الدهنية األساسية التي يحتاجها الجسم إلتمام 
العديد من عملياته الحيوية ومكافحة االلتهابات، وال يمكن له أن يصنّعها بنفسه. 
ومع تطّور العلم، بدأ إنتاج المكّمالت الغذائية التي قد تساعد العديد من األشخاص 
على سدّ النقص في العناصر المهّمة، ومن أشهر هذه المكمالت يأتي أوميغا 3، 

والمعروف بحبوب زيت السمك.
قد تالئم هذه المكّمالت العديد من األشخاص، ففي حالة عدم القدرة على تناول 
مصادرها بالكميات المطلوبة، كما لدى المصابين بحساسية السمك، قد تكون 

المكّمالت الغذائية خياراً مثالياً.
تعّرفي على فوائد أوميجا 3 للنساء مع اختصاصية التغذية ميرنا الفتى، في 

الموضوع اآلتي:
أوميجا 3 : عالج للعديد من األمراض

 تقول اختصاصية التغذية ميرنا الفتى بداية إّن »أوميجا 3 يعمل على عالج العديد 
من األمراض، كون الدهون غير المشبّعة تساهم في تعزيز الوظيفة العامة للجسم.
يساعد حمض أوميجا 3 على تعزيز تدفّق الدم بشكل أفضل، فيمنع تلف الشعر 
وظهور القشرة فيه، كما يساعد على إنتاج زيت فروة الرأس األساسي الذي يعمل 

على تغطية وتغذية خيوط الشعر طبيعياً، ما يمنحه القوة واللمعان.
ولألوميجا 3 دور صحي مهٌم في الحفاظ على انتظام ضربات القلب، وخفض 
ضغط الدم في الجسم، وخفض مستويات الدهون في الدم، وتباطؤ معدّل انسداد 

الشرايين.

ويعتبر األوميحا 3 مهماً جداً للنساء، لألسباب اآلتية:
- التخفيف من آالم الدورة الشهرية.

- تقليل نسب الوالدة المبكرة لدى الحامل.
- تخفيف التهاب المفاصل الروماتويدي.

- المساهمة في خفض الوزن، والتخفيف من الشعور بالجوع«.
مصادر أوميجا 3 الطبيعية

سمك السلمون من أبرز مصادر األوميجا3 
وتعدد االختصاصية ميرنا بعض المصادر الطبيعية ألحماض أوميجا 3، 
وأبرزها: األسماك الزيتية التي تعتبر المصدر الرئيسي لألحماض الدهنية، مثل 

الرنجة، الماكريل، السردين، وسمك السلمون.
كذلك بذور الكتان، زيت بذور الكتان )الكانوال(، بذور اللفت، زيت بذور 
اللفت، زيت الزيتون، والخضراوات الورقية »الخضراء الداكنة«؛ مثل 
السبانخ والجرجير والسلق، باإلضافة إلى فول الصويا والتوفو، من دون إغفال 

المكسرات، خصوصاً الجوز والفول السوداني واللوز.
 فوائد أوميجا 3 للصحة الجلدية

وتضيف االختصاصية ميرنا الفتى قائلة: »إّن أهم ما يميّز أوميجا 3 احتواؤه 
على مضادات األكسدة، والتي تقلل من االلتهابات في الجسم واآلالم المصاحبة 
لها، ولذلك يعمل على التقليل من آالم الدورة الشهرية، والتقليل من انتفاخ البطن 

وااللتهابات وآالم المفاصل، ويساعد على الحدّ من اإلصابة بها.
يعمل األوميجا 3 على التقليل من اإلصابة باألمراض القلبية، والمساعدة على 

انتظام ضربات القلب، وعدم اإلصابة بالضغط المرتفع، ومرض السكري.
وبالنسبة للصحة الجلدية، فاألوميجا 3 يعمل كمرطب طبيعي للبشرة، ويقلل من 
اإلصابة بجفافها وتقشرها، باإلضافة إلى أنه يحميها من اإلصابة بالحساسية، 
ويقلل إصاباتها من االلتهابات الناتجة عن حروق الشمس وإصابتها باألمراض 

الجلدية.
واألوميجا 3 يقلّل من ظهور عالمات الشيخوخة مثل التجاعيد والجفاف؛ ألنه 
يعمل كمرطب دائم للبشرة، ويساهم في عدم ظهور حب الشباب، وفي التقليل من 

االلتهابات المصاحبة لها في حال ظهورها«.
فوائد أوميجا 3 للمبايض

وتتابع االختصاصية ميرنا الفتى: »األوميجا 3 مهٌم للمبايض، وفي زيادة فرص 
الحمل، سواء طبيعياً أو مجهرياً، فمن خالل تناول أوميجا 3؛ زادت الفرص لدى 
النساء الراغبات في الحمل بالطريقة المجهرية، على أن يتم أخذ كميات متوازنة 

منه؛ للحصول على جميع فوائده للمبايض عند البدء في االستعداد للحمل.
ومن فوائد األوميجا 3 للمبايض أنه يمنع حدوث التهابات فيها تؤدي إلى إحداث 
خلل في عمل الهرمونات وتؤثر بشكل كبير على خصوبة المرأة. واألوميجا 3 
يساعد على إيجاد توازن داخلي للهرمونات؛ إذ عند تناول أطعمة معالجة يمكن 
أن يحدث خلل في الهرمونات، في حين أّن تناول أطعمة تحتوي على أوميجا 3 

تتصدى لجميع أنواع االلتهابات في الجسم.
وتتضّمن فوائد أوميجا 3 للمبايض أيضاً الدعم القوي لهرمون اإلستروجين، الذي 
يلعب أدواراً كثيرة ومهمة، شرط االنتباه إلى الكمية المتناولة؛ لتجنّب حدوث خلل 

ما داخل الجسم أو أمراض سرطانية.
ويخفّض أوميجا 3 نسب التستوستيرون التي تعمل على تكون تكيسات على 
بأّن  المبايض لدى النساء، وتحدث اضطرابات في الدورة الشهرية. علماً 
التستوستيرون هو هرمون ذكوري، ولكن يوجد بنسب متوازنة عند النساء، 
فيما الزيادة الحادّة في نسبته تُحدث بعض الخلل في المبايض، وتؤدي إلى 
حدوث بعض االضطرابات. إنما، وعند تناول جرعات مناسبة من أوميجا 
3، يبدأ التحسن التدريجي، وتبدأ الدورة الشهرية في االنتظام، ويبدأ هرمون 
التستوستيرون في االنخفاض، على أن يتم تناول جرعة األوميجا 3 خالل األيام 

األخيرة من الدورة الشهرية«.

  انخفاض ضغط الدم هو ضعف تدفق الدم 
إلى أعضاء الجسم، مما ينتج عنه أعراض 

تشمل الدوار، الدوخة، واإلغماء.
ويعتبر الكثيرون أن ضغط الدم المرتفع 
أشدّ خطورة من الضغط المنخفض، إال أّن 
األخير قد يسبب مشاكل خطيرة أيضاً، مثل 
حدوث سكتة دماغية أو نوبات القلبية أو فشل 
بأنَّ عالج الضغط المنخفض  كلوي، علماً 

سهل وبسيط.
معدل الضغط المثالي هو 80/120 ملم/
زئبق، ويحتمل هذا المعدل بعض الزيادة 
الطفيفة أو النقصان، ولكن في حالة النقصان 
الزائد يمكن تشخيص حالة الشخص بأنه 

مريض بضغط الدم المنخفض.
هناك العديد من األسباب التي يمكن أن تؤدي 
إلى انخفاض ضغط الدم، مثل: الجفاف، قلة 
شرب السوائل، تغيير النظام الغذائي، ممارسة 
التمارين الرياضية، فقر الدم، اإلجهاد، 

مشاكل الغدة الدرقية، انخفاض نسبة السكر 
في الدم، فقدان الدم، وتناول بعض األدوية.

ماذا نأكل عند انخفاض الضغط؟
القهوة ترفع الضغط المنخفض

هناك بعض األطعمة التي يُنصح بها للتحكم 
في ضغط الدم المنخفض وتحسينه، ومنها 

على سبيل المثال:
- شرب السوائل: يؤثر الجفاف بشكل كبير 
على لزوجة الدم وحجم تدفقه في أعضاء 
الجسم، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، 
لذلك فإنَّ شرب الماء والمزيد من السوائل 
المحتوية على السكر يؤدي إلى  خصوصاً 
رفع معدل الضغط إلى مستواه الطبيعي، 

السيّما عند ممارسة الرياضة.
- األطعمة الغنية بالفيتامين بي12: يجب أن 
يحافظ مرضى الضغط المنخفض على تناول 
األطعمة الغنية بالفيتامين بي12 مثل البيض؛ 
ما يؤدي إلى أنيميا الدم  ألنَّ نقصانه غالباً 

وانخفاض الضغط.
- الزيتون: للزيتون فوائد كثيرة، حيث يعتبر 
من مضادات األكسدة، كما يحتوي أيضاً على 
فيتامين هـ والحديد والنحاس، ويساهم كونه 

مملحاً في رفع الضغط بوتيرة سريعة.
- العرقسوس: يساهم نبات العرقسوس في 
رفع مستوى الضغط المنخفض بفاعلية، حيث 
إنه يقوم بحبس السوائل في الجسم والحفاظ 

على معدالت الرطوبة بداخله.
- الملح: يساهم الملح في رفع معدل الضغط، 
ولكن بنسب معقولة؛ ألنَّ الملح الزائد ضارٌّ 
للجسم. ويُوَصى بمعدل ملعقة واحدة  جداً 

صغيرة يومياً من الملح.
- القهوة: إذا انخفض ضغط الدم فجأة، فمن 
المعروف أنَّ الكافيين من المواد التي تعمل 
على رفعه بسرعة؛ لذلك فإنَّ شرب كوب 
من القهوة قد يرفع معدل الضغط المنخفض 

بسرعة.

ليكّن على أجمل ما  إلى اعتمادها  النساء  الكثيفة موضة تسعى  الحواجب    
يُرام، وهّن لذلك يبحثن عن مستحضرات وزيوت ووصفات طبيعية لـ تكثيف 

الحواجب.
وللحصول على حواجب كثيفة وممتلئة وذات مظهر طبيعّي كما هي الموضة، 
لـ تكثيف الحواجب وزيادة  نقدم لِك وصفات غريبة من مستحضرات المطبخ 

نمّوها.
تكثيف الحواجب

البيض: يفيد صفار البيض في تقوية بصيالت الّشعر بسرعة سواء على شعر 
الّراس أو الحواجب، اخفقي صفار البيض وضعيه على حاجبيك، واتركيه مدّة 

20 دقيقة ثّم اغسليه بالماء البارد.
ثّم دلكي  الّصبار ببطء لتستخرجي عصيره  الّصبار: اطحني بضع أوراق 
حاجبيِك به، اتركيه عليهما أطول فترة ممكنة، فللّصبارالقدرة على شفاء ونمو 

الجلد إن كان الحاجبان خفيفين بسبب حساسيّة فيه
عصير البصل: يساعدك عصير البصل على تحفيز نمو الّشعر في الحاجبين 

البصل  الُمشبعة بعصير  القطن  أو غيرهما، استخدمي قطعة من 
الّطريقة منظراً  الحاجبين برفق. تعطي هذه  الجلد أسفل  وافركي 

أجمل للحواجب الخفيفة.
الثّوم: خذي فّصاً من الثّوم وابرشيه مع ملعقة من زيت الزيتون، 

وادهني الحواجب به من مّرة إلى مّرتين في اليوم مدّة أسبوع.
عجوة التمر: خذي أربع أو خمس حبات واحرقيهم على النّار حتى 
يصبح لونها أسود، ومن ثّم اطحنيها واخلطيها مع القليل من زيت 
الخروع واحفظيها في علبة صغيرة، ادهني الحواجب بهذا الخليط 
يوميّاً مع إمكانيّة تكريرها في اليوم أكثر من مّرة. كما أنّه بإمكانك 
ثّم اطحينها  إلى أن يصبح لونها أسود، ومن  التّمر  حرق نواة 
الورد، واستخدميها كما فعلِت في  القليل من ماء  واخلطيها مع 

خليط التّمر والخروع.
نصائح للحصول على حاجبين صحيين:

تعتمد على كّمية  الدّم  فقّوة  الحديد؛  تأكدي من حصولك على ما يكفي من   -1
الحديد لنقل األوكسجين إلى بصيالت الشعر.

2- يساعد فيتامين ب 6 في المحافظة على صّحة األظافر والّشعر، فإذا كنِت 
بإمكانك االستعانة بحبوب  الغذاء،  ال تحصلين على ما يكفي منه عن طريق 

الفيتامينات.
3- تتكّون الحواجب أساساً من البروتين، لذلك أكثري من تتناول اللّحوم، أما إذا 
كنت نباتية، فتستطيعين الحصول على المقدار الذي تحتاجينه عن طريق تناول 

البقوليّات كالفاصوليا، أو الخضار كالقرنبيط، أو من خبز القمح.
4- حاولي أال تغيّري كثيراً بشكل حاجبيِك واتركيهما بشكلهما الّطبيعي، فعند 
نزع شعر الحاجبين يجب عدم أخذ الشعر من أصل شكل الحاجب بل االكتفاء 

بتنظيف الشعر حولهما وذلك يساعد على إعطاء مظهر كثيف وطبيعي.
الحاجب لملء فراغاته فهو مضر جدًا ويتسبب فى  قلم  5- تجنب استخدام 
سقوط الشعر على المدى الطويل، ويمكن استبداله بلون ظل عيون قريب من 

لون الحاجب.

الحوت،  يعمل باحثون نرويجيون على دراسة خصائص زيت كبد    
ومدى قدرته في المساعدة على محاربة فيروس كورونا.

يفكر  التقدم،  يتوقف عن  العالجات لعالج فيروس ال  البحث عن  أّن  رغم 
الباحثون كذلك في قائمة من العناصر الطبيعية التي من شأنها أن تحارب 
 France Info هذا المرض. وفي أوسلو، بالنرويج، ذكر راديو فرانس إنفو
أنَّ فريقاً من العلماء هناك يعكف حالياً على دراسة فوائد زيت كبد الحوت؛ 

من أجل الوقاية ضد فيروس كوفيد – 19، بحسب »توب سانتيه«.

التنفسي؛ بسبب  الجهاز  التهابات  تماماً ضد  الزيت فعّاالً  وقد يكون هذا 
محتواه من الفيتامين دي D. ونحن نعلم مسبقاً أنَّ الفيتامين دي D سيكون 
الليفي، أو حتى  العضلي  أو األلم  الثدي،  من أجل محاربة سرطان  مفيداً 
تصلب اللويحات. وبشكل عام، فإنَّ لهذا الفيتامين فوائد إيجابية على النظام 

العضلي – الهيكلي، وعلى نظام المناعة ككل في الجسم.
فوائد الفيتامين دي في تحفيز جهاز المناعة

يستخدم الفيتامين دي D لكي يتجنب األشخاص من كبار السن التقاط نزلة 
البرد أو إنفلونزا الشتاء. وكنتيجة لذلك؛ يمكن أن يلعب هذا الفيتامين دوراً 
في محاربة فيروس كوفيد – 19. وإضافة إلى ذلك، الحظ أطباء إسبانيون 
العالج بسبب إصابتهم بفيروس  كانوا تحت  أنه من بين 216 مريضاً 

.D كورونا، كانت نسبة 80 في المائة منهم تعاني من نقص الفيتامين دي
ويحتوي زيت كبد الحوت على الفيتامين دي D بكميات كبيرة. وبناء عليه 
الوقاية ضد عدوى سارس – كوف2؟  الحوت على  هل يساعد زيت كبد 
وهل أنَّ الفيتامين دي D أو األوميغا 3 والتي تحتوي على كميات من هذا 
الفيتامين فعّالة للوقاية ضد المرض؟ الدراسة التي سوف يتم إجراؤها على 
70 ألف شخص على مدى عامين سوف تعطينا اإلجابات عن هذه األسئلة 
من دون أدنى شك. وإلى حين صدور النتائج؛ ال تتوقفي عن تناول جرعات 

يومية مناسبة من الفيتامين دي D ، في ظل استمرار جائحة كورونا.

  استحوذت فساتين السهرة المصممة بأكمام منفوخة على إهتمام المصممين 
التصاميم ضمن مجموعات األزياء  باقة منوعة من أجمل  حيث أدرجوا 
الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2020 - 2021، كوني السباقة في تبني هذه 

الصيحة التي ستمنحك لوك عصري على الموضة في سهرات نهاية العام.
أليس +  القصيرة، ظهرت عارضة  السهرة  ركز المصممون على فساتين 
الشابات حيث نسقت فستان ذهبي  Alice + Olivia بإطاللة تناسب  أوليفيا 

قصير V Neck نسقته مع بوت أسود طويل مزين برباط أمامي.
زينت عارضة إيلي صعب Elie Saab الفستان المونوكروم المصمم بقصة الـ 
.Pointy Shoes بحزام الكورسيه العريض وانتعلت حذاء أسود مدبب Wrap

 A Line فستان أرجواني بقصة Huishan Zhang فيما اختارت عارضة

وأكمام منفوخة طويلة نسقته مع صندال شمواه ناعم من نفس لونه.
 حافظت فساتين السهرة عالية الخصر على حضورها ضمن مجموعات األزياء 
الجاهزة، قدمت ماركة تاداشي شوجي Tadashi Shoji موديل مستقيم القصة 
مزج بين األخضر الزمردي الداكن واألسود الراقي، كما أحببنا الفستان األسود 
من كارولينا هيريرا Carolina Herrera والذي يبدأ خصره من أسفل الصدر 

مباشرة مما يعطي مدى أطول للجسم لذلك نرشحه بقوة للقصيرات.
 Jenny بيكهام  بالذهبي من مجموعة جيني  المخطط  الفستان  كما سيعجبك 

Packham والذي يأتي بقصة حورية البحر.
للنحيفات، رصدنا  الخيار األمثل  المطبعة والمطرزة  السهرة  تعتبر فساتين 
Dries Van Noten فستان أخضر زمردي  لدى ماركة درايس فان نوتن 

المطبع  الواسع  الفستان األسود  لفتنا  مزين بطبعات زرقاء داكنة وذهبية، كما 
.Alberta Ferretti برسومات بيضاء من توقيع ألبرتا فيريتي

وقعنا أيًضا في عشق الفستان الشيفون المطرز بالدانتيل والمحبوك برسومات 
.Luisa Beccaria الورود من توقيع ماركة لويزا بيكاريا

يؤمن الفستان الـ V Neck لمن ترتديه إطاللة أنثوية جذابة تنحف القسم العلوي 
من قامتها وتطيل الرقبة، شاهدي الفستان البليسيه الوردي الميتاليك من توقيع 
Paul & Joe والذي زين بحزام وردي عريض، كما نرشح  آند جو  بول 
للجريئات الفستان القصير من األمام والمزود بتنورة إضافية طويلة من الخلف 
والذي تميز بالتوب الـ Peplum المموج والحزام المعقود على شكل فيونكه من 

.Zuhair Murad توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد

طلالة نهاية العام فساتين سهرة بأكمام منفوخة ل�إ
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وج نانسي عجرم بتهمة القتل.. والعقوبة تتراوح بين 15 و 20 عامًا القاضي يدين ز

أنوشكا: الشغل مع يحييى الفخراني متعة.. ونفسي أشتغل سينما

VIP 4 ديسمبر.. أصالة تغني أونلاين عبر شاهد

عادل إمام يعود للسينما بفيلم جديد

أمنية خليل تنقذ ماجد الكدواني في 
»وقفة رجالة«

حنان مطاوع: أعمالي المسرحية 
ليست بالكثيرة ولكنها خطيرة

منة شلبي: مواهب المبادرة النسائية مش معقولة

 علي ربيع ومعتز التوني في رمضان 2021

أبطال  يواصل    
مسلسل »االختيار 2«، 
بعدة  مشاهده  تصوير 
للنجمين  بالقاهرة،  مناطق 
كريم عبد العزيز وأحمد 
مكى، والمقرر عرضه 
الماراثون الرمضانى  فى 

المقبل.
تم االنتهاء من تصوير 
والذى  اإلغتيال  مشهد 
يتم فيه استشهاد الضابط 
المبروك من ضباط  محمد 
والذى  الوطنى،  األمن 
الفنان أحمد شاكر  يجسده 
أولى  فى  اللطيف  عبد 
للدراما بعد غياب  عودته 
9 سنوات، ويتم استشهاده 
العناصر  أحد  يد  على 

االرهابية والذى يجسده الفنان أحمد مكى.
ويتناول »االختيار 2«، بطوالت الشرطة 
للعمليات اإلرهابية والتى  المصرية فى تصديها 
تتضمن قصة الشهيد البطل الضابط محمد 

العناصر  يد  المبروك والذى تم استشهاده على 
أثناء مروره بسيارته  التكفيرية عام 2٠١٣، 
بشارع نجاتى بمدينة نصر، وأطلق إرهابيون 
نارية تجاهه ما أسفر  يستقلون سيارة عدة أعيرة 

عن استشهاده.

  أعربت الفنانة منة شلبي، عن سعادتها بفعاليات مبادرة 
الرسمي  الكتابة، وذلك عبر حسابها  في  النسائية  المواهب 

على موقع تبادل الصور والفيديوهات »انستجرام«.
قائلة  لها،  أرسلت  التي  الكتابية  المشاريع  منة على  علقت 
ٔاعلنت  ما  اتبعتلي من ساعة  اللي  بالمشاريع  »معجبة جداً 

عن مبادرة دعم المواهب النسأيية في الكتابة. 
ؤانا  بجد مش معقولة  فيهم مواهب  العربي  والعالم  مصر 
ؤادعم  ده  الموضوع  ٔابقى جزء من  ٕاني  حقيقي متشرفة 
ٕاني  ٔاقولكم بس  قلت  ٔاقدر عليها.  بٔاي طريقة  المواهب دي 

متابعة وبقرا سيناريوهاتكم ؤانشر شوية طاقة ٕايجابية«.
يذكر أن منة قد أطلقت المباردة في مطلع نوفمبر الجاري، 
الموهوبات في مصر  المؤلفات  والتي تتضمن دعوة جميع 
والعالم العربي إلى إرسال مشاريعهن الكتابية سيناريوهات 
من تأليفهن سواء أفالم قصيرة أو روائية طويلة أو قصص 
درامية، وذلك ضوالتي انطلقت خالل ندوة تمكين المرأة في 
صناعة السينما التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الجونة 

الماضي. السينمائي 

الجديد،  لمسلسله  التجهيزات  الفنان علي ربيع في  بدأ    
لعام 2٠2١  الرمضاني  المارثون  في  به  ينافس  أن  المقرر 
القليلة  األيام  التوني في خالل  المخرج معتز  تعاقد  المقبل. 

الماضية على تولي مسئولية إخراج المسلسل.
بدأو  التوني  أن علي ربيع ومعتز  إلى  وأشارت مصادر 
األيام، وذلك  في عقد جلسات عمل مكثفة في خالل هذه 
المارثون  في  به  يشاركون  إختيار سيناريو جيد  في  لرغبتهم 
الذين  الفنانين  بترشيح  قيامهم  إلى  الرمضاني، إضافة 

سيشاركون علي بطولة المسلسل.
يذكر أن الفنان علي ربيع والمخرج معتز التوني تعاونوا معا 
بإخراج  األخير  قام  الماضي، حيث  الرمضاني  المارثون  في 
مسلسل »عمر ودياب«، الذي قام ببطولته علي ربيع والفنان 
فيلم »الخطة  قدموا معا مؤخرا  أنهم  مصطفى خاطر، كما 
العايمة«، الذي يعرض بالسينمات في الوقت الحالي، وشارك 
في بطولته كال من الفنانين، محمد عبدالرحمن، وغادة عادل، 

وعمرو عبد الجليل.

  تدخل فرح، شقيقة الفنانة هنا الزاهد، عالم 
وذلك  األخيرة،  التمثيل ألول مرة عن طريق 
الدنيا  في مسلسل »حلوة  من خالل مشاركتها 
بطوالتها  أولى  هنا  به  تخوض  والتي  سكر«، 

التليفزيونية. الدراما  عالم  في  المطلقة 
بخوضها  البالغة  فرح عن سعادتها  وعبرت 
نشرت  مرة، حيث  شقيقته ألول  مع  التجربة 
الـ »ستوري«  لها عبر خاصية  صورة 
الشهير  والفيديوهات  الصور  تبادل  بموقع 
للعمل  معلقة: »متحمسة جدا  »انستجرام«، 

مع هنا ألول مرة«.
الـ45 حلقة،  ذات  األعمال  لنوعية  ينتمي 
مختلفة  تقديم حكايات  المسلسل على  ويعتمد 
9 حكايات، وكل  يقدم  حلقاته، حيث  خالل 

بكتابتها  ويقوم  حلقات،   5 مكونة من  حكاية 
مؤلف مختلف عن األخر.

الفخرانى،  يسرى  فكرة  الدنيا سكر«  »حلوة 
فكرته  وتدور  الحلفاوى،  خالد  إخراج  ومن 
ويعتمد على  اجتماعي كوميدي  إطار  في 
الفنانين كضيوف شرف  ظهور عدد كبير من 
الزاهد في  هنا  وتتعاون  في كل حكاية، 
بليبل،  إيهاب  المؤلفين،  من  مع كال  المسلسل 
وأحمد  وفيدرا،  وإياد صالح،  ومحمد ضياء، 
فايد،  إسماعيل، وهند  المصري، وهشام 
الشايب، ومن ضمن  وأيمن  ومحمد جالل، 
تفيد«،  »الجريمة ال  الحكايات، حكاية  هذه 
الرجل« وحكاية  لقلب  وحكاية »9 خطوات 

»المتخصصة«.

فيلم  أمينة خليل، في أحداث  الفنانة  تشارك    
الفترة  »وقفة رجالة، والمقرر عرضة خالل 

القادمة في السينمات.
من خالل األحداث يحدث لمدير أمنية خليل، 
ورطة كبيرة والذي يجسده الفنان ماجد الكدواني، 
أمنية أن  وذلك بعد سرقة أوراق هامة، وتحاول 

تساعدة وتقف جانبه هي وخطيبها في العمل الفنان 
محمد سالم.

الكداونى، أمنية  »وقفة رجالة«، بطولة ماجد 
بيومي فؤاد، شريف دسوقى،  خليل، سيد رجب، 
إنتاج  الجندي،  تأليف هيثم دبّور، إخراج أحمد 

سينرجي وأحمد الجنايني.

تقدم  لم  إنها  الفنانة حنان مطاوع  قالت    
الفنية،  المسرحيات خالل مسيرتها  الكثير من 
قدمتها وصفتها  التي  المسرحية  لكن األعمال 

بـ »الخطيرة«.
بعد تكريمها  لـ»الدستور«،  وقالت حنان، 
للمسرح  الدولي  الشيخ  بمهرجان شرم  مؤخًرا 
»عملت  الخامسة:  دورته  في  الشبابي 
الحكيم، هما )طعام  توفيق  لألستاذ  مسرحيتين 
لكل فم(- وهذه أول مسرحية أقدمها في حياتي- 
الحائر(،  )السلطان  الثانية هى  والمسرحية 
الجديدة،  العربي  المسرح  بسيدة  ولقبت عنها 
ليا، ألن األستاذة سميحة  وكان شرف كبير 

أيوب كانت قد قدمتها في فترة الستينيات«.

لـ سعدهللا ونوس إحدى  وأضافت: قدمت 
المهمة جدًا، وقدمت مسرحية  المسرحيات 
الرئيس«،  كوميدية مع سامح حسين في »أنا 
بمفردي وكوميدي  وقدمت عرض مونودراما 
إجازة«،  في  »أنا  أسمها  إال ربع، وكان  ساعة 
لكنها لم تعرض، وتجاربي قليلة لكنها امتحانات 

كبيرة«.
للمسرح مرة أخرى  إمكانية عودتها  وعن 
الفترة المقبلة، قالت: »ال يوجد مانع في العودة 
المسرح مرة أخرى وتقديم عروض  لخشبة 
يتوقف على وجود نص  األمر  لكن  مسرحية، 
قوي يغريني للعودة مرة أخرى، فالوقوف علي 

خشبة المسرح ممتع وشيق«.

الكبير  المصري  الفنان  قرر    
السينما  إلى  العودة  إمام  عادل 
مجددا بعد غياب طويل عنها، 
الدرامية خالل  واتجاهه لألعمال 

الماضية. السنوات 
لفيلم سينمائي  إمام  ويحضر عادل 
بينما  الكوميديا،  إلى  ينتمي  جديد 
تفاصيله، على  يتكتم صناعه على 
الفترة  يتم اإلفصاح عنها خالل  أن 
المخرج رامى  انتهاء  بعد  المقبلة 
إمام من تعاقدات النجوم المشاركين 
الفيلم، واالستقرار وانتهاء  في 

الخطوط العريضة للسيناريو.
الحصول  قد قرر  إمام  وكان عادل 
تقديم مسلسالت  إجازة من  على 
جديدة العام المقبل، بعد ظهوره هذا 

العام خالل مسلسل »فالنتينو«.
إمام،  قمر، وإخراج رامى  أيمن بهجت  تأليف  ومسلسل »فالنتينو« 
العزيز، وحمدي  البحيري، ودالل عبد  داليا  وشارك في بطولته 

المفتى، ووفاء  االبياري، وهدى  الميرغني، ومحمد كيالني، وطارق 
صادق، ورانيا محمود ياسين، وغيرهم.
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الماضية  الساعات  انتشرت خالل    
النجمة المصرية  انفصال  أخبار حول 
الفنان  العزيز عن زوجها  ياسمين عبد 
أثار حالة من  العوضي، وهو ما  أحمد 
الجدل على مواقع التواصل االجتماعي.

وخرج العوضي عن صمته ونفى ما تم 
تداوله بسخرية حيث كتب عبر صفحته 
التواصل االجتماعي  الشخصية بموقع 
»فيسبوك«:« ايه ده بجد.. تصدق 

معرفتش إال من هنا«.
العوضي،  أحمد  الفنان  وخاض 
السباق الرمضاني الماضي بمسلسل 
»االختيار« مع النجم أمير كرارة، 
وجسد خالل أحداث العمل شخصية 

اإلرهابي هشام عشماوي.
الدراما  العزيز،  وخاضت ياسمين عبد 
الماضية بمسلسل »ونحب  الرمضانية 
الفنان كريم فهمي  تاني ليه«، رفقة 

وشريف منير، وتارا عماد وسوسن بدر وعماد رشاد وكارولين وعال 
رشدي.

العوضي في  الفنان أحمد  ياسمين عبدالعزيز تزوجت من  الفنانة  إن  يذكر 
عيد ميالدها السابق، وذلك حسب ما صرح به العوضي أثناء ظهوره في 

أحد البرامج مؤخرا.

السورية أصالة نصري، لحفل غنائي  النجمة    تستعد 
على طريقة الـ«أونالين«، الذي اتجه له معظم المطربين 

الفترة األخيرة وبالتحديد وقت أزمة فيروس كورونا.
الرسمية عبر »تويتر« صورة  ونشرت صفحة روتانا 
البوستر الدعائي الترويجي، وعلقت عليه:«مكملين معاكم 
الطرب وأجمل اللحظات، رجعنالكم بحفل مميز مع أصالة 
العربي في حفل اليف أونالين من تنظيم روتانا،  الغناء 
بتوقيت  VIP في 4 ديسمبر، ١٠:٠٠  عبر تطبيق شاهد 

السعودية«.
ومن المقرر أن تقدم أصالة باقة متنوعة من ألمع أغانيها 
ألبومها الخليجي  القديمة والحديثة، وباألخص أغاني 

األخير »ال تستسلم«.
النجمة أصالة نصري، عن  على جانب آخر كشفت 
تعاونها مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة 

بالترفيه، من المقرر طرحها قريبًا.
وكتبت أصالة تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع 
اليوم أغنيه  التدوينات القصيرة »تويتر«: »سمعت 
حبّيتها كتير وتخيّلت صوتي فيها .. كالمها حلو وصادق 
وإنسيابي شجي .. كتبها تركي آل الشيخ أبو ناصر الغالي 
ولّحنها بغاية اإلحساس نواف عبدهللا وقريباً قريباً بإذن هللا 

حتسمعوها«. الانتهاء من تصوير مشهد الاغتيال 
فى »الاختيار 2« 

فرح تدخل عالم التمثيل من بوابة 
شقيقتها هنا الزاهد

أحمد العوضي يخرج عن صمته بعد أنباء انفصاله 
عن ياسمين عبد العزيز

التحقيق األول بجبل    أصدر قاضي 
تجاه  الظني  قراره  نقوال منصور،  لبنان، 
اللبنانية  الفنانة  الهاشم، زوج  فادي  الدكتو 
السوري  قتل  نانسي عجرم، في جريمة 

محمد الموسى.
نانسي عجرم  بإدانة زوج  القاضي قضى 
المادة 547  استنادا على  القتل  بجناية 
قانون  المادة 228 من  معطوفة على 
بين ١5  ما  العقوبات، وتتراوح عقوبتها 
إلى  القضية  إحالة ملف  و2٠ عاماً، وتم 

الجنايات. محكمة 
قتل  أنّه »من  المادة 547 على  وتنص 
الشاقة من  باألشغال  قصداً عوقب  إنساناً 

خمس عشرة سنة الى عشرين سنة«.
وكان النائب العام االستئنافي في جبل لبنان 
القتل  تهمة  القاضية غادة عون، وجهت 

الهاشم، وذلك بموجب  فادي  للطبيب  العمد 
المادة 547، التي تتراوح عقوبتها بين ١5 
المادة  لكنها عطفتها على  سنة و2٠ سنة، 
التي  اللبناني  العقوبات  قانون  229 من 
تعطي أسبابًا تخفيفية حتى يُعفى من العقاب 

إذا ثبت أنه قتل دفاًعا عن النفس.
في  عون  غادة  القاضية  وأوضحت 
االدعاء معطوف على  أن  لها  تصريحات 
المادة 229 التي تُسقط التهمة بسبب الدفاع 
المشروع عن النفس، والتي تنص أنه :« ال 
يعاقب الفاعل على فعل فرضته الضرورة 
أو  أو عن غيره  نفسه  به عن  يدفع  أن  إلى 
عن ملكه أو ملك غيره خطًرا جسميًا محدقاً 
يكون  أن  فيه قصدًا شرط  يتسبب هو  لم 

الفعل متناسبًا والخطر«.

  تواصل الفنانة أنوشكا، تصوير دورها 
في مسلسل »نجيب زاهي زركش«، المقرر 
المنافسة به في الموسم الرمضاني المقبل، 
بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني والذي يعد 
التعاون الثاني لها معه. وقالت أنوشكا، خالل 
 »It›s Showtime:« لقائها مع ببرنامج
لألمانة واحشني والشغل معاه متعة لما بنكون 

في مشهد بقعد اتفرج عليه وأنسى«.
أما عن المخرج شادي الفخراني، علقت 
أنوشكا:«شادي بيتصرف كإن رمضان بكرة 
الصبح، بنشتغل على حسب جدول مش بنشتغل 

تحت ضغط فظيع«.
وعن السينما أكدت أنوشكا إنها تتمنى العودة 
للسينما بعد ظهورها في أكثر من عمل كضيف 
شرف، قائلة:« شاركت في هيبتا وكان 

دور صغيرا جدا وكنا مجموعة كبيرة جدا، 
البلد« مع إلهام  وشاركت في فيلم »هز وسط 
شاهين وكان نفس التجربة، وكان المفروض 
داخلة تجربة مع المخرج محمد سامي وكريم 
عبدالعزيز، لكن هناك إعادة كتابة للسيناريو 
وأنا منتظرة، مختتمة حديثها:«اتمنى أن أنا 

أعمل سينما بجد«.
»نجيب زاهي زركش« يشارك في بطولته إلى 
جوار الفنان يحيى الفخراني كال من الفنانين، 
أنوشكا، وهالة فاخر، ورنا رئيس، وكريم 
عفيفي، وإسالم إبراهيم، وشيرين، وأحمد خالد 
صالح، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح 
أحمد، ومحمد محمود، وآخرين، والعمل 
من تأليف عبدالرحيم كمال، ويخرجه شادي 

الفخراني.



كورونا  فيروس  جائحة  فرضت    
الكنديّين  سلوك  في  تغييرا  المستجّد 
وعاداتهم اليوميّة، وتحّول الكثير من 
ما  لشراء  اإلنترنت  إلى  المستهلكين 
يحتاجونه، والعدد مستمّر في االرتفاع.
وتوّقع تقرير نشرته وكالة اإلحصاء 
الكنديّة أن تحقّق المبيعات على اإلنترنت 
في كندا هذه السنة أرقاما قياسيّة بسبب 

جائحة فيروس كورونا المستجّد.
وقد اختار الكثيرون شراء ما يحتاجونه 
عبر اإلنترنت بدل التوّجه شخصيّا إلى 
المتاجر من باب الوقاية و لتجنّب انتشار 

العدوى.
وارتفعت قيمة المبيعات على اإلنترنت 
خالل الفترة الممتّدة بين شباط / فبراير 
وأيّار/ مايو مقارنة مع الفترة نفسها من 
العام الماضي، وبلغت قيمتها 4 مليارات 

دوالر في أيّار/ مايو.
و تفيد الوكالة في تقريرها  أّن المبيعات 
على اإلنترنت تراجعت خالل فصل 
الصيف عندما  فتحت المتاجر أبوابها 

بعد تراجع اإلصابات بالفيروس.
لكّن المبيعات على الشبكة العنكبوتيّة 
تنامت من جديد مع بداية فصل الخريف  
من  الثانية  الموجة  كندا  دخول  مع 

الفيروس.
في  المحليّة  الحكومات   اتّخذت  فقد 
إضافيّة  قيودا  واألقاليم  المقاطعات 
أكثر تشّددا، بما فيها العودة مجّددا إلى 
حاالت  الرتفاع  للتصّدي  اإلغالق، 

كوفيد19.
وعلى سبيل المثال، فرضت حكومة 
المحافظين في أونتاريو برئاسة دوغ فورد 
اإلغالق مجّددا في تورونتو ومنطقة بيل 
بعد االرتفاع المقلق في عدد اإلصابات 

بكوفيد19.
وتسعى حكومة المقاطعة لتجنّب أسوأ 
السيناريوهات التي تتحّدث عن احتمال 
حصول 6500 إصابة في اليوم منتصف 
الشهر المقبل في حال لم يتّم فرض قيود 

أكثر تشّددا.
وتضاعفت  منذ العام 2013 المبيعات 
على اإلنترنت التي تشمل المبيعات بين 
الشركات مبيعات التجزئة على حّد سواء.

ويتوّقع تقرير وكالة اإلحصاء الكنديّة أن 
تفوق قيمة التجارة اإللكترونيّة  مبلغ 305 
مليارات دوالر الذي حقّقته العام الماضي.
وكانت المبيعات على اإلنترنت تشّكل  

حتّى العام الماضي 8 بالمئة من عائدات 
الشركات الكنديّة التي لديها 5 موّظفين 

أو أكثر حسب التقرير.
ولجأت 39 بالمئة من الشركات الكنديّة 
الشركات  من  بالمئة   23 و  الكبيرة 
الصغيرة إلى التجارة اإللكترونيّة العام 

الماضي.
الجملة  تّجار  عدد  أّن  الوكالة  وتفيد 
التجارة  اعتمدوا  الذين  والمصّدرين 
التجزئة  تّجار  عدد  فاق  اإللكترونيّة 

المستفيدين منها.
وبلغت مساهمة تّجار الجملة في التجارة 
اإللكترونيّة 85 مليار دوالر، و قطاعا 
النقل والتخزين 60 مليار دوالر ، وتجارة 

التجزئة 22 مليار دوالر.
ومع اقتراب يوم الجمعة األسود الذي 
يلي عيد الشكر في الواليات المتّحدة، 
التجزئة  لتجارة  الكندي  المجلس  دعا 
تّجار التجزئة للترويج للمبيعات على 
اإلنترنت وسواها من الخيارات التي 

تختصر االختالط قدر المستطاع.
وكان أعضاء المجلس قد اجتمعوا الصيف 
للتخطيط  التجزئة  تّجار  مع  الماضي 
لموسم التسّوق بعد عيد الشكر وعيد 

الميالد.
و تّم البحث خالل اللقاء في عدد من 
الخيارات حسب ما قاله جون غراهام 
مدير العالقات مع الحكومة في المجلس 

عن مقاطعات البراري.
ومن بين الخيارات، تمديد ساعات العمل 
للحّد من عدد الحشود  وتوفير خيار البيع 

على اإلنترنت.
وأضاف أّن مبيعات يوم الجمعة األسود 
Black Friday، تفوق مبيعات يوم 
الصناديق Boxing Day، يوم التسّوق 

الذي يلي عيد الميالد.
اليومين  هذين  خالل  المتاجر  وتقّدم 
على  كبيرة  وتخفيضات  حسومات 
األسعار، وتشهد ازدحاما ال مثيل له، 
ويحّقق التّجار جزءا كبيرا من أرباحهم 

السنويّة.
وتشهد المقاطعات الكنديّة ارتفاعا في عدد 
اإلصابات بمرض كوفيد19- منذ بضعة 
أسابيع، وحّذرت السلطات الفدراليّة في 
أوتاوا والمحليّة في المقاطعات من من 
بااللتزام  الجميع  وأوصت  االختالط 
باإلرشادات بصورة خاّصة خالل فترة 

عيدي الميالد ورأس السنة.

  نرحب بابتكارات الشباب الكندي. 
هم حوالي عشرة شباب من خلفيات 

جامعية ومرحلة ما بعد الثانوية. 
لقد تميزوا من خالل عملهم المبتكر 

في قطاع البحث. 
مهمة  مجاالت  العمل  هذا  ويغطي 
ومتنوعة مثل النقل المستدام والتقنيات 
الجديدة والطب والغذاء ، من بين أمور 

أخرى.
 وتم االعتراف بابتكاراتهم كجزء من 
مبادرة من قبل Mitacs Inc ، وهي 
لالبتكار  مكرسة  ربحية  غير  شركة 

القائم على النمو.

الحلول  الشركات من خالل   وتدعم 
التي يقدمها قطاع البحث في المؤسسات 
التعليمية. من بين المشاريع التي حظيت 
 LLaria بأكبر قدر من االهتمام مشروع
Rubino ، الباحثة في قسم الهندسة 
الكيميائية  وهندسة المواد في جامعة 

ألبرتا.
 وجائزة Mitacs لالبتكار المتميز - 
تكريًما لعملها في تطوير أول قناع له 
فائدة مزدوجة تتمثل في قتل الفيروسات 
والبكتيريا في غضون خمس دقائق من 

مالمسته لألسطح. 
يعد زميلها تايلور جاميسون داتزكيو 

الطب في قسم  ، طالب دكتوراه في 
الكيمياء الحيوية وعلم األحياء الدقيقة 
وعلم المناعة في كلية الطب بجامعة 
أوتاوا ، يعد بإحداث ثورة في عالج 
إنشاء  إلى  عمله  ويهدف  السرطان. 
على  القدرة  لديها  جديدة  فيروسات 

مهاجمة السرطان وتحييده. 
يبشر هذا العمل بآفاق كبيرة في عالج 
أكثر أشكال السرطان ضراوة ، والتي 
أساس  على  عليها  السيطرة  يصعب 
األدوية التقليدية ، مثل سرطان الثدي 

وسرطان المبيض. 
بالنسبة للباقي ، العمل على البطاريات 
التي تعمل على تحسين أداء المركبات 
الكهربائية ، والبرامج الجديدة ألجهزة 
الكمبيوتر الكمومية  وكذلك تلك التي 
تهدف إلى تصميم مركز عالج لألطفال 
قادر على توفير إجابات الحتياجاتهم 
الحسية المعقدة.  لم تترك هيئة المحلفين 

غير مبالية.
و في إصدار 2020 هذا ، أحاطت شركة 
Mitacs نفسها بعشرات الشركاء من 
خلفيات مختلفة: الصناعات والجامعات 

اإلعالمية ، إلخ. 
كما تلقى عمل الشباب تهنئة من حكومة 
كندا. من خالل صوت وزير االبتكار 
والعلوم والصناعة ، استمعوا إلى كلمات 
شكر تسلط الضوء على مساهمتهم في 

»تحفيز االبتكار الكندي«. 
»]...[ تدرك حكومة كندا أهمية دعم 
التعاون بين الصناعة ومجتمع ما بعد 
السبب دعمنا  لهذا  الثانوية.  المرحلة 
توفير  العام من خالل  Mitacs هذا 
تمويل بقيمة 119 مليون دوالر ألكثر 
من 15000 تدريب داخلي ، ألنه من 
خالل مشاريع مثل هذه يمكن لسحر 
االبتكار حًقا. العمل. - نافديب باينز 
، وزير االبتكار والعلوم والصناعة. 
 Navdeep Bains, ministre de
 l’Innovation, de la Science
et de l’Industrie.   باإلضافة إلى 
التمويل من الحكومة الفيدرالية ، يتم 
قبل جميع  Mitacs من  دعم شركة 
في  واألقاليم  المقاطعات  حكومات 
كندا ، باإلضافة إلى يد المساعدة من 

Reseach Manitoba

  تعّهد قادة مجموعة الدول العشرين 
الكنديّة  الحكومة  رئيس  بينهم  ومن 
جوستان ترودو بتكثيف الجهود من أجل 
إيصال لقاحات فيروس كورونا المستجّد 
للجميع على نحو عادل وبتكلفة معقولة.
وتعّهد القادة في البيان الختامي للقّمة 
السعوديّة  نّظمتها  التي  االفتراضيّة  
الدول  أّن  من  للتأّكد  الدعم  بتقديم 
اإلفريقيّة والدول الجزريّة  الصغيرة 
في المحيط الهادي قادرة على الوصول 
إلى عالجات كوفيد19-  واللقاحات في 

الوقت المناسب.
إيصال  أجل  من  الجهود  نّدخر  »لن 
اللقاحات بتكلفة عادلة ومعقولة للجميع 
بما يتناسب مع التزام أعضاء مجموعة 
العشرين بتحفيز االبتكار« كما ورد في 

البيان الختامي للقّمة.
وواجهت السعوديّة  التي تولّت رئاسة 
القّمة ، انتقادات عديدة بسبب سجلّها في 
مجال حقوق اإلنسان، في وقت انتقدت 
بعض المنّظمات اإلنسانيّة إقدام دول 
الغرب على شراء كميّات ضخمة من 
إمدادات اللقاحات المخّطط لها عالميّا.  
 وغّرد رئيس الحكومة جوستان ترودو 
قّمة  أّن  إلى  على موقع تويتر فأشار 
هذه  مختلفة  بدت  العشرين  مجموعة 
في  للتعاون  بحاجة  زلنا  وما  السنة. 
مواجهة التحّديات على غرار كوفيد19- 
والتغيّر المناخي، و يعتمد المستقبل على 
قدرتنا للقيام بذلك كتب رئيس الحكومة. 
و وّقعت كندا على المبادرة التي اتّخذتها 
القّمة من أجل تعليق مدفوعات خدمة 

الديون خالل الجائحة.
حتّى  المبادرة  بتمديد  القّمة  وتعهدت 
حزيران يونيو 2021، وحثّت الدائنين 
من القطاع الخاص على المشاركة فيها 

بالشروط نفسها.
وساعدت المبادرة حتّى اآلن 46 دولة 
من بين 73 دولة مؤّهلة على تأجيل 
5،7 مليار دوالر من مدفوعات خدمة 

الدين العام.
وانضّمت كندا إلى خّطة كوفاكس العالميّة 
للّقاحات التابعة لمنّظمة الصّحة العالميّة، 
للمساعدة على شراء لقاحات كوفيد19- 
وتوزيعها على نحو عادل حول العالم.
رئيس  مكتب  عن  صدر  بيان  وأفاد 
الحكومة أّن جوستان ترودو سلّط الضوء 
العشرين  مجموعة  قيادة  أهميّة  على 
والعمل المنّسق من أجل التغلّب على 
جائحة كوفيد19- و إنهاض االقتصاد 
من جديد و اتّخاذ إجراءات طموحة 

لمكافحة التغيّر المناخي.  
رئيس  أّن  إلى  مشيرا  البيان  وتابع   

العادل  الوصول  إلى  دعا   الحكومة 
إلى اللقاحات والعالجات والتشخيص 
ألنّه ال يمكن القضاء على الجائحة في 
كندا إن لم نقضي عليها في كّل مكان.

وشارك رئيس الحكومة يوم األحد 22 
نوفمبر الجاري  في اجتماع افتراضي 
منفصل بشأن مكافحة التغيّر المناخي.
جوناثان  الكندي   البيئة  وزير  وكان 
الفائت  األسبوع  قّدم  قد  ويلكينسون 
الحياد  لتحقيق  قانون يهدف  مشروع 
من  صفر  صافي  أي  الكربوني، 

االنبعاثات بحلول العام 2050.
وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ 
من  للضغوط  بالده  تعّرضت  الذي 
أجل بذل المزيد على صعيد مواجهة 
التغيّر المناخي، إّن الصين سوف تتّخذ 
المبادرات الخاّصة بها، بما فيها تحقيق 

الحياد الكربوني عام 2060.
ويشار إلى أّن  توتّرا ساد العالقات الكنديّة 
السعوديّة منذ فترة  على خلفيّة اعتقال 
المملكة المدّون السعودي رائف بدوي.

وتقيم إنصاف حيدر زوجة رائف بدوي 
وأوالده الثالثة في كندا، وقد حصلوا 

على الجنسيّة الكنديّة.
كما اعتقلت السلطات السعوديّة الطالبة 
لجين الهذلول التي تابعت دراستها في 
في  الكنديّة  بريتيش كولومبيا  جامعة 
فانكوفر بين عامي 2009 و 2014.

وأفاد مكتب رئيس الحكومة أّن جوستان 
ترودو شّدد على »ضرورة احترام سيادة 
القانون وحقوق اإلنسان والدفاع عنها«، 
بما فيها حقوق المرأة، من أجل منع 
كّل  في  المعاملة  وسوء  االضطهاد 

أنحاء العالم.  
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وفاة مارك أندريه بيدار أحد مؤسسي الحزب الكيبيكي الاستقلالي  

المعارضة تطلب من وزيرة في حكومة كيبيك الاعتذار للنائب منصف دّراجي

نصيحة من وزارة الصحة لفترة الأعياد: احتفل مع أهل الدار فتتجنب الفيروس والمضار
أأمن طريقة  إّن  الكندية  الصحة  وزارة  تقول    
عطلتها  من  واالستفادة  المقبلة  باألعياد  لالحتفال 
في ظّل جائحة »كوفيد - 19 التي تعصف بالبالد 
تكمن في قضاء الفترة المذكورة مع أفراد العائلة 

الذين نقيم معهم في المسكن نفسه.
بفترة  لالحتفال  توصيات  عدة  الوزارة  وأعطت 
األعياد، وبعضها أكثر صرامة من تلك التي صدرت 

عن حكومة مقاطعة كيبيك األسبوع الماضي.
فوزارة الصحة الفدرالية تعتبر أن اللقاءات واالحتفاالت 
في مكان واحد مع أشخاص من خارج األسرة المقيمة 

في المسكن نفسه هي نشاطات شديدة الخطورة.
ومن األمثلة على هذه النشاطات َتقاُسُم أشخاص ال 
يقيمون معاً وجبة طعام أو اجتماعهم في مكان مغلق 
سيء التهوئة أو تبادل الحديث فيما بينهم عن قرب.

وال تنسجم توصيات حكومة جوستان ترودو الليبرالية 
في أوتاوا بشكل كلّي مع ما سمحت به حكومة حزب 
التحالف من أجل مستقبل كيبيك في ثانية كبريات 

المقاطعات الكندية من حيث عدد السكان.
فيوم الخميس الفائت قال رئيس الحكومة الكيبيكية 
فرانسوا لوغو إّن حكومته ستسمح بحصول تجمعات 
داخل البيوت بين 24 و27 كانون األول )ديسمبر( 
المقبل، بمناسبة عيد الميالد، شرط أاّل يتعّدى عدد 
المجتمعين عشرة أشخاص وأن يُقِدم هؤالء طوعاً 
على التزام الحجر المنزلي مدة أسبوع كامل قبل 

الفترة المذكورة وبعدها.
وهذا يعني أّن بإمكان كّل شخص في كيبيك أن يجتمع 
في كّل واحد من هذه األيام األربعة بما يصل إلى 
تسعة أشخاص آخرين، قد يتغيرون بين يوم وآخر، 

وبغّض النظر عّما إذا كان 
أيٌّ منهم يقيم معه.

وزارة  تلفت  جهتها  من 
أّن  إلى  الكندية  الصحة 
التي  المغلقة  األماكن 
األشخاص  فيها  يمارس 
الغناء والرقص هي أماكن 
فالناس  المخاطر،  عالية 
عندما يغنون أو يرقصون 
ترتفع لديهم وتيرة التنفس.
الصحة  وزارة  وتدعو 
يتقاسمون  من  الفدرالية 
التزام  إلى  طعام  وجبة 
بحيث  الجسدي  التباعد 

تفصل مسافة مترْين على األقّل بين كّل شخصْين 
ال يقيمان معاً.

لذا تنصح الوزارة بتجهيز أكثر من طاولة واحدة 
أشخاص  أحدهم دعوة  قّرر  ما  إذا  الطعام  لتناول 

آخرين من خارج المنزل لتناول الطعام معه.
كما تنصح الوزارة أصحاب الدعوات باتخاذ إجراءات 
لكّل شخص  المقباّلت والمشّهيات  كتقديم  أُخرى، 
بمفرده، فال يتناول المجتمعون هذه المآكل الخفيفة 
في أطباق مشتركة، كما يحصل في العادة، بانتظار 
تناولهم وجبة الغذاء الرئيسية التي تكون أكثر دسماً 

ويتناولها كلٌّ في طبقه الخاص.
وتلفت وزارة الصحة الفدرالية المواطنين إلى أهمية 
فتح النوافذ، إذا كان الطقس يسمح بذلك، من أجل 
إدخال هواء نقي إلى حيث يجتمع أصحاب الدعوة 

والمدعّوون.
وتذّكر وزارة الصحة الفدرالية الجميع بأنه يتوّجب 
عليهم ارتداء قناع الوجه الواقي، عندما ال يكون 
المجتمعون سّكان منزل واحد، إاّل عند تناول الطعام.

وتنصح وزارة الصحة بتجنّب الرحالت الطويلة في 
السيارة. وإذا كانت رحالت من هذا النوع ضرورية 

فيُنصح بالتوقف أكثر من مرة خاللها.
يُشار إلى أّن العدد اإلجمالي لحاالت اإلصابة بداء 
»كوفيد - 19« في كندا بلغ اليوم 339.700 حالة، 
مع تسجيل 2.145 حالة جديدة في الساعات الـ24 
األخيرة. أّما عدد الحاالت النشطة فبلغ 56.578 

حالة، بتراجع 257 حالة عن يوم أمس.
وبلغ عدد حاالت الوفاة بهذا الوباء 11.580، بزيادة 
إلى  59 حالة عن يوم أمس. وهذه األرقام تستند 

آخر تحديث لراديو كندا عند إعداد هذا التقرير.

  انضمت حتى اآلن سبع مقاطعات إلى برنامج 
مساعدات مالية أُطلق في إطار االستراتيجية الوطنية 
للسكن، كما يفيد تقرير لوكالة الصحافة الكندية نقاًل 

عن وثائق جديدة.
يُشار إلى أّن الحكومة الفدرالية أعلنت لغاية اآلن 
توقيع اتفاقات مع أربٍع من مقاطعات كندا العشر حول 
هذا البرنامج المعروف بـ«اإلعانة الكندية للسكن« 
)CHB - ACL( والموّجه لأُلسر ذات الدخل المتدنّي 

وُقدامى المحاربين والسكان األصليين والالجئين.
وأُرسلت لغاية اآلن، بموجب البرنامج الفدرالي، مبالغ 
ألونتاريو، كبرى مقاطعات كندا من حيث عدد السكان، 
ولنوفا سكوشا، كبرى المقاطعات األطلسية، ولبريتيش 
كولومبيا، كبرى مقاطعات الغرب، ولساسكاتشيوان 

في الغرب أيضاً.
مجلس  إلى  الماضي  األسبوع  ُقّدِمت  وثائق  وتفيد 
العموم أّن الحكومة الفدرالية وّقعت اتفاقيات مشابهة 
تذكر  لم  الوثائق  لكّن  اُخرى.  مقاطعات  ثالث  مع 

أسماء هذه المقاطعات.
يُشار إلى أّن الحكومة الفدرالية وحكومة كيبيك أعلنتا 
الشهر الفائت عن اتفاق حول السكن تضّمن مبلغ 
454,3 مليون دوالر لإلعانة الكندية للسكن في ثانية 

كبريات مقاطعات كندا من حيث عدد السكان.
وقالت آنذاك وزارة الشؤون البلدية والسكن في حكومة 
كيبيك إنّه »سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة 
الفدرالية وحكومة كيبييك من أجل السماح لكيبيك 
باستخدام هذا التمويل وفق خياراتها المنسجمة مع 

أولوياتها«.
و بموجب »اإلعانة الكندية للسكن« تُرسل المساعدة 
المالية الفدرالية لألفراد وليس للمساكن المدعومة، 
خالفاً لما كان متّبعاً في السابق، إذ كان المستأجر 
يفقد اإلعانة المالية إذا ما ترك مسكنه لإلقامة في 

مسكن آخر.

وفي اليوم الوطني للسكن، 
وقبل ثالث سنوات في مثل 
هذا اليوم كشفت الحكومة 
الفدرالية عن استراتيجيتها 

الوطنية للسكن.
وأضافت الحكومة برامج 
جديدة إلى هذه االستراتيجية 
منذ ذاك الحين، من ضمنها 
مساعدة قصيرة المدى بقيمة 
مخصصة  دوالر  مليار 
للبلديات ومتعهدي السكن 
المجتمعي لمساعدتهم على 
وتحويلها  عقارات  شراء 

بسرعة إلى مساكن ُميّسرة.
وقالت بعض البلديات إنها تنوي اإلسراع في استخدام 
األموال التي حصلت عليها لحمل الحكومة على ضّخ 

أموال جديدة في الصندوق المشار إليه.
في  المجتمعي  السكن  متعهدي  من  بعضاً  أّن  كما 
أوساط السكان األصليين ينشطون من أجل أن تعلن 
الحكومة الفدرالية عن برنامج سكني ألفراد األمم 
األوائل والخالسيين وشعب اإلينويت القطبي المقيمين 

في المناطق الحضرية.
ومن المنتَظر أن تصدر لجنة برلمانية تقريراً حول 
هذا الموضوع بحلول نهاية السنة الحالية وأن يُشّكل 
التقرير أساساً لبرنامج تكشف الحكومة تفاصيله في 

الميزانية التي تقّدمها في ربيع عام 2021.
وينحدر الخالسيون، أو »الميتي« )Métis(، في 
كندا من التزاوج بين األوروبيين البيض والسكان 
األصليين، السيما بين صائدي فراء فرنسيين ونساء 

من السكان األصليين.
واغتنم وزيُر اأُلسرة واألوالد والتنمية االجتماعية 
الفدرالي أحمد حسين مؤخراً مناسبة اليوم الوطني 

Natio- )للسكن ليعلن تشكيلة أّول مجلس وطني للسكن 
 nal Housing Council - Conseil national

.)du logement
الرئيسية  المهمة  ستكون  بأنه  حسن  الوزير  وأفاد 
للمجلس الوطني للسكن »توجيه الوزير، السيما بشأن 
فعالية االستراتيجية الوطنية للسكن، بهدف تحسين 
شروط السكن ودفع عملية اإلنجاز التدريجي للحّق 

في السكن إلى األمام«.
للتشّرد  حّد  لوضع  الكندي  التحالف  رئيس  وُعيّن 
)CAEH - ACMFI( تيم ريتشتر رئيساً مشاركاً 

للمجلس المذكور.
19« كشفت   - إّن جائحة »كوفيد  ويقول ريتشتر 
السكني في  النظام  الكثير من مكامن الضعف في 
كندا. فعدد كبير من الكنديين معّرضون أكثر لخطر 

اإلصابة بهذا الوباء بسبب رداءة ظروف سكنهم.
الدعم  بتوفير  فقط  يقوم  لن  المجلس  أّن  »أعتقد 
الستراتيجية السكن وإعطاء صوت للمحتاجين إلى 
دين، لكنه سيضغط أيضاً على الحكومات  مسكن وللمشرَّ
كي تتحرك بسرعة أكبر بكثير من أجل معالجة أزمة 

السكن في كندا«، يؤكد ريتشتر.

نوفمبر    25 توّفي أمس األربعاء    
مؤّسسي  أحد  بيدار،  مارك-أندريه 
الحزب الكيبيكي والوزير السابق في 
حكومة مقاطعة كيبيك، متأثّرا بإصابته 

بكوفيد - 19.
وكان قد تم نقله صباح أمس المذكور إلى 
مستشفى في مدينة شيكوتيمي في مقاطعة 

كيبيك بسبب تدهور حالته الصحية.
وكان مارك أندريه بيدار البالغ من العمر 
85 عاًما يقيم منذ عدة سنوات في دار 
للمسنّين عرفت مؤّخًرا العديد من حاالت 

هزتها كوفيد19.
وانتُخب عضًوا في الجمعية الوطنية ألول 
مرة في عام 1973 . ومارك أندريه بيدار 
هو أحد األعضاء المؤسسين للحزب 
الكيبيكي الذي يدعو إلى استقالل مقاطعة 

كيبيك عن الفدرالية الكندية.
وتأّسس هذا الحزب في 14 أكتوبر تشرين 
األول 1968. ووصل الحزب الكيبيكي 
إلى الحكم ألّول مّرة في في 15 نوفمبر 
تشرين الثاني 1976 وكان يقوده الزعيم 

االستقاللي رونيه ليفيك.
وشغل مارك أندريه بيدار منصب وزير 
العدل في حكومة رونيه ليفيك األولى. 
الجمعية  في  االنتخابية  دائرته  ومثّل 

الوطنية حتى تقاعده من السياسة عام 
    .  1985

محامًيا.  ليفيك  رونيه  مارك  وكان   
وأشرف بشكل ملحوظ على إصالح 
شرعة كيبيك لحقوق اإلنسان والحريات   
وكذلك إصالح القانون المدني في كيبيك.  
وجاءت ردود األفعال متعّددة بعد وفاة 

السياسي الكيبيكي.
ففي مؤتمر صحفي عقده أمس األربعاء  
فرانسوا لوغو، رئيس حكومة كيبيك 
قال فيه »أنه كان يعرف  مارك أندريه 
بيدار جيًدا عندما كان عضًوا في الحزب 
الكيبيكي. ولديه ذكريات جميلة عن تلك 

الفترة.«
رئيس  لوغو  فرانسوا  فإّن  ولإلشارة 
حكومة كيبيك الذي يتزّعم حزب التحالف 
من أجل مستقبل كيبيك »الكاك« كان 
عضوا سابًقا في الحزب الكيبيكي وشغل 
مناصب وزارية تحت راية هذا الحزب 

قبل تأسيس حزبه الجديد. 
 قال لوغو »أود أن أتقدم بالشكر الجزيل 
لمارك أندريه بيدار على كل ما فعله من 
أجل كيبيك.« ومن جانبه شدد النائب 
والزعيم السابق بالوكالة للحزب الكيبيكي 
باسكال بيروبيه  على اإلنجازات القانونية 

المنسوبة إلى مارك أندريه بيدارد   : »إنه 
أحد عمالقة سياسيي كيبيك ، وربما يكون 
أعظم وزير للعدل في الخمسين عاًما 

الماضية«.
وذّكر هذا األخير أنّه »فيما يتعلق بالحقوق 
والحريات، فقد أزال مارك أندريه بيدار 
كل تمييز ضد التوجه الجنسي في وقت 
لم يكن ممكن الحديث عن الموضوع كما 

هو الحال اآلن. الماليين من الكيبيكيين 
مدينون له كثيًرا.«

الليبرالي  الحزب  زعيمة  قدمت  كما 
في كيبيك ، دومينيك أنغالد ، تعازيها 
للعائلة ، مضيفة أن مارك أندريه بيدار 
ترك بصمة ال تمحى على السياسة في 
كيبيك ، وأثنت على التزامه ومساهمته 

في تقّدم كيبيك.  

  طالب أول أمس الثالثاء النائب أندريه 
فورتان، زعيم المجموعة البرلمانية الليبرالية 
في الجمعية الوطنية الكيبيكية، من الوزيرة 
المنتدبة للتنمية الجهوية، ماري-إيف برو، 
سحب تصريحاتها واالعتذار للنائب منصف 
دّراجي. وجاء هذا الطلب خالل أشغال الدورة 
البرلمانية حيث قالت ماري-إيف برو، عضو 
الجمعية الوطنية عن حزب التحالف من أجل 
مستقبل كيبيك »الكاك« إّن النائب منصف 
دّراجي » طلب من المواطنين عدم االمتثال 
لتعليمات الصحة العامة )الخاصة بجائحة 
كوفيد19-(«. ويكون قد أدلى بهذا التصريح 
 Radio( »خالل لقاء مع إذاعة »راديو إكس
X - CHOI 98,1( وهي محّطة محلّية 

في مدينة كيبيك. وكانت ماري-إيف برو 
ترّد على سؤال للنائب منصف دّراجي وهو 
الناطق الرسمي لحزبه في مجال المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة حول غياب دعم حكومة 
كيبيك للمؤسسات المتضّررة من جائحة 

كوفيد19-.
وتدّخل رئيس الجمعية الوطنية، فرانسوا 
بارادي، وطلب من الوزيرة المنتدبة الحذر 
فيما تقوله. وأضاف أنّه » يحق للجميع إبداء 
آرائهم ، ولكن يجب أن نكون حريصين على 
عدم نسب األقوال لآلخرين أثناء المناقشات.«

وفي تعليقه على تصريح الوزيرة المنتدبة، 
أضاف أندريه فورتان، زعيم المجموعة 
البرلمانية الليبرالية أنّه يطلب » من الوزيرة 

سحب أقوالها  ألن )منصف دّراجي( أو أّي 
عضو من الكتلة الليبرالية لم يطلب من الناس 
على عدم اتباع تعليمات الصحة العامة. لذا 
نطلب من الوزيرة أن تعتذر إاّل إذا كانت 

جاهزة لتقديم دليل مكتوب.«
ودّعم سيمون جوالن باريت، زعيم الكتلة 
لحزب »الكاك« عضو حزبه  البرلمانية 
الوزيرة روت ما  إّن«  السيدة برو وقال 
سمعته في اإلذاعة ، فلنخرج المقتطف.« 
علينا  يتعين  ال   « أنّه  ذلك  بعد  وأضاف 
الرد على طلب عضو المعارضة الرسمية  
ألننا لسنا في وضع يمكنه أن يطلب منّا 

ما يروق له.«
وبعدها طلب رئيس الجمعية الوطنية من 

الوزيرة االعتذار لكنّها لم تقم بذلك وأوضح 
انّه حو الذي طلب اتالعتذار بصفته رئيًسا 
للجمعية الوطنية. وتواصل النقاش بين أخذ 
ورّد إلى أن رفع فرانسوا بارادي الجلسة.
النائب  اليوم األربعاء، نشر  وفي صباح 
ا على موقع التواصل  منصف دّراجي ردًّ
االجتماعي مع رابط يؤّدي إلى التصريحات 

التي أدلى بها خالل المقابلة.
اليوم  أنشره  الذي  »المقتطف  أّن  وكتب 
يكشف عن تمرد وزيرة التنمية الجهوية 
في البرلمان  وغرور حكومة »الكاك« التي 
ترفض احترام تعليمات رئيس المجلس. 
موقفها ال يوصف وقبل كل شيء ليس له 

أّي سند. أترك لكم الحكم.«

انضمام مقاطعات أخرى إىل اإلعانة الكندية للسكن واجمللس الوطني للسكن يبصر النور

كندا: ارتفاع كبري يف املبيعات على اإلنرتنت 
حتت تأثري جائحة كوفيد 19

كندا: قناع قادر على قتل الفريوسات والبكترييا قريبا يف األسواق؟ 

ترودو و قادة جمموعة العشرين: االلتزام بتوزيع عادل للقاحات كوفيد  
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معبد اإلله بس
بالقرب من مقاصير عين المفتلة، ُعثر على معبد صغير لإلله بس، أحد 

اآللهة المنزلية الحامية وإله المرح. ويتكون المعبد من عدد من الحجرات 
التي ربما كانت مخصصة لألعياد. وجاء من هذا المعبد أكبر تمثال من 

الحجر الرملي لإلله إلى اآلن وهو 
بالمتحف المصرى بالقاهرة.

معبد اإلسكندر األكبر
هو  األكبر  اإلسكندر  معبد  يعد 
المعبد الوحيد الذي ُخصص لهذا 
الفاتح المقدونى العظيم فث مصر 
إلى اآلن. ويصور على جدرانه 
اإلسكندر األكبر مقدًما القرابين لإلله 
آمون الذي أحد أهم اآللهة المصرية 
التى ُعبدت في الواحات البحرية في 
العصر اليوناني-الروماني. ولعل 
بناء هذا المعبد يعد تخليًدا لذكرى 
مرور اإلسكندر األكبر بالبحرية في 
طريقه لمعبد الوحي فى واحة سيوة.

 وادي المومياوات الذهبية
نجح الدكتور زاهي حواس وبعثته 
األثرية في الكشف عن واحد من 
أهم االكتشافات األثرية في القرن 
العشرين بالكيلو 6 طريق البحرية 
الفرافرة. وأذهل الكشف العالم أجمع 
منذ لحظة اكتشافه إلى اآلن. ويجىء 
هذا االكتشاف ليلقي الضوء على 

فترة مهمة من تاريخ مصر فى بداية 
العصر الرومانى، محاواًل تكثيف بؤرة الضوء على منطقة الواحات البحرية. 
عبد  الشيخ  حمار  غيّر  عندما  االكتشاف،  هذا  البحتة  المصادفة  وأحدثت 
الموجود، حارس معبد اإلسكندر األكبر، طريق عودته الليلية بعد انتهاء 
عبد  الشيخ  فهبط  حفرة،  في  قدما حماره  فغاصت  نوبة حراسة صاحبه، 
الموجود من على حماره ليستطلع األمر، فنظر فىها فلم ير غير شىء يبرق 
فى الظالم، فذهب إلى مدير آثار الواحات البحرية، ليخبره بما رأى، ولم 
يكن هذا الذي رآه الشيخ عبد الموجود سوى قناع ذهبى يغطى وجه مومياء، 
ومن هنا جاءت تسمية الوادى باسم وادي المومياوات الذهبية. وقام أثريو 
الواحات البحرية بإجراء مسح أثرى أولّى للموقع المكتشف، فتأكدوا من 
صدق كالم الشيخ عبد الموجود وحقيقة االكتشاف، فأخطروا الدكتور زاهى 
حواس. ثم بدأت أعمال الحفائر العلمية المنظمة، فكشفت النقاب عن عدد 
هائل من المومياوات الذهبية، جعل المكتشف الدكتور حواس يرجح امتالء 
هذا الوادى بعدد كبير منها يقدر بحوالى عشرة آالف مومياء ذهبية، في 
مساحة مكانية كبيرة، تستغرق زمناً طوياًل من أعمال الحفائر المنظمة تبلغ 
حوالي خمسين عاماً؛ فلم يكتشف فى المواسم السابقة سوى 250 مومياء. 
وتعود المومياوات المكتشفة إلى القرنين األول والثانى الميالديين، عندما 
المكتشفة،  المومياوات  هذه  وتظهر  الرومانى.  الحكم  تحت  مصر  كانت 
استمرارية الديانة المصرية فى هذه الفترة على الرغم من وجود المعتقدات 
اليونانية والرومانية الخاصة بالطبقة الحاكمة، التى تأثرت بدورها بالديانة 
المصرية القديمة، وأغلب هذه المومياوات المكتشفة ذات أقنعة وصدور 

مذّهبة ومزخرفة بنقوش هيروغليفية ورسومات دينية. 
واختتم مؤكًدا أن الواحات البحرية هى أمل مصر في السياحة فى القرن 

الحادى العشرين. ويعد التعريف بها وآثارها في جميع أنحاء العالم من خالل 
كل الوسائل الممكنة هدًفا مهًما لزيادة الرواج السياحى لتلك المنطقة األثرية 
والسياحية المهمة. وفي ظل اهتمام الدولة بصحراء مصر الغربية من أجل 
تنميتها وتعميرها، البد من اتخاذ عدد من الخطوات المهمة مثل تمهيد الطرق 
المؤدية لألماكن األثرية وإعداد األماكن األثرية للزيارة والتسويق السياحى 
المتنوعة  الفنادق  من  أكبر  عدد  وإنشاء  والسياحية  األثرية  المواقع  لهذه 
خصوًصا الصديقة للبيئة وبنائها وتأثيثها من مواد من البيئة المحلية وعدم 
استخدام الوسائل الحديثة فى تجهيزها ورفع كفاءة الفنادق الحالية وتحديثها 
بما يناسب الحفاظ على البحرية وعدم تدمير بيئتها الطبيعية الفريدة. والبد من 
توفير وسائل مواصالت بسيطة ال تدمر طبيعة الواحات البحرية الساحرة 
نظًرا، كما سلف القول، لتمتع الواحات البحرية بتاريخ ثرى وممتد منذ أقدم 
العصور إلى العصر الحالي، وامتيازها بوجود عدد كبير من اآلثار الفريدة 
من مختلف العصور وعدد كبير من المعالم الطبيعية والسياحية والثقافية 
أمل مصر  البحرية  الواحات  وتوظيفها ألصبحت  تنميتها  أحسن  لو  التى 
األساسي في السياحة في القرن الحادى العشرين. غير أنه كى تتحقق هذه 
األهداف، البد من االهتمام الكامل بالواحات البحرية وتأهيلها بالشكل الذى 
يليق بها حتى تصبح عاصمة مصر السياحية فى الصحراء الغربية بحق 
وحتى تصير عن جدارة قبلة السياحة العالمية الوافدة إلى مصر أم الدنيا 

صاحبة التاريخ والحضارات.
أمنحتب الثالث الفرعون الشمس

عصر الدولة الحديثة
يعتبر عصر الدولة الحديثة هو العصر الذهبي للفنون والثراء في مصر 
الفرعونية حين كانت مصر سيدة العالم القديم ودرة التاج في عالم شرق 
البحر المتوسط وواحدة من الحضارات التي أثرت وما تزال تؤثر في وعى 
الثامنة عشرة  األسرة  ويأتي عصر  قديمه وحديثه.  أجمع  العالم  ووجدان 
على رأس هذه الدولة التي كانت فترة مجيدة في تاريخ مصر القديمة قلما 
أن تكرر. وفيها أقامت مصر إمبراطورية 
مترامية األطراف في آسيا وأفريقيا، وجلبت 
األماكن  تلك  من  األجنبية  البلدان  خيرات 
القريبة والبعيدة إلى البالط المصري مما 
زاد من الرفاهية والثراء والرخاء والتنوع 
الثقافي والعرقي في تلك الفترة الفريدة من 
تاريخ مصر القديمة. وظهر ذلك جليًا في الفن 
المصرى القديم في ذلك العصر المدهش. 
القديمة  المصرية  األدبية  النصوص  وفي 
من ذلك العصر، ُصور ملوك تلك الفترة 
على أنهم مثال للحكمة والقوة والشجاعة. 
في عصر  الفراعنة  الملوك  وكذلك ظهر 
الدولة الحديثة في تماثيل بطولية ذات أحجام 
كبيرة، وشيّد الملوك المعابد الكبيرة لآللهة 
في مدن البالد الكبرى خصوًصا في طيبة 
)مدينة األقصر الحالية(. وضمت تلك المعابد 
العديد من اآلثار الثمينة من كل األنواع. وشهد 
عهد الملك تحتمس الرابع، والد الفرعون 
الشمس الملك أمنحتب الثالث، بداية التحول 
والتغير في البيئة الثقافية في األسرة الثامنة 
عشرة نتيجة الفتوحات الحربية المصرية 
في الخارج، وبالتبعية جلبت ثروات مهولة 

وأفكار جديدة وافدة للبيئة المصرية مما 
أدى إلى حدوث تالقح ثقافي مدهش بين القيم المصرية األصيلة والتقاليد 
الدنيا،  الوافدة الجديدة مع تدفق البضائع والبشر إلى أرض مصر، أم 
واالتصال بالعالمين األفريقي واآلسيوي شديدي الثراء وكذلك عالم البحر 

المتوسط الفريد والمتنوع.
تعبير عن  الحديثة خير  الدولة  في عصر  القديم  المصرى  الفن  وعبر 
تلك التجديدات والتحوالت الفنية المدهشة التي أبدعتها الذائقة اإلبداعية 
والمخيلة المصرية وفًقا لرؤيتها اإلبداعية الخالصة، فتم استيراد أفكار 
زخرفية عديدة مثل الطائر الراكض والخط الحلزوني وسعف النخيل 
وغيرها. واتسم األسلوب الفنى المصري الجديد بسيولة الخطوط واستخدام 
األلوان بسخاء أخاذ وكذلك استخدمت أشكال فنية جديدة تميزت باالنسيابية 

واالندفاع. ومال الفنانون إلى إبراز الجانب الحسي بشكل رمزى أو صريح 
في عدد من األشكال التعبيرية والتصويرية القديمة والجديدة على السواء 
مثل األشعار الحسية وتماثيل النساء العارية. وظهر هذا االتجاه أيًضا على 
مالعق الزينة واألزياء وطرزها والمجوهرات. وُصورت األشكال رقيقة 
للغاية. وُعولجت السطوح بأسلوب يميل إلى الحسية الراقية. وشاعت التماثيل 
الصغيرة المصنوعة من مواد مختلفة، وُصلقت بشكل كبير، وظهرت فيها 
التفاصيل المدهشة، وُصنعت العيون والحواجب فيها من الزجاج أو الخزف 

وأيًضا ُطعمت بمواد مميزة. وكبر حجم التماثيل المعدنية بشكل ملحوظ.
عصر الفرعون الشمس 

ويعتبر عصر الفرعون الشمس الملك األشهر أمنحتب الثالث )ويعنى اسمه 
»آمون سعيد«( واحًدا من أعظم عصور الفن في مصر القديمة قاطبة، إن 
لم يكن أعظمها على اإلطالق، وواحًدا من أعظم عصور الفن في تاريخ 

العالم القديم كله، وأيضا فى سجل تاريخ الفن العالمى.
وتطلق كلمة »عهد« عادة على فترة حكم أى ملك من الملوك أو حاكم من 
الحكام، وكلمة »عصر« على حكم عدة ملوك أو حكام، وليس على ملك أو 
حاكم واحد فحسب، إال على عدد قليل من الملوك أو الحكام البارزين في 
التاريخ كله، لكن هنا، سوف نطلق على عهد أمنحتب الثالث كلمة »عصر«؛ 
نظًرا لعظمة وروعة وجمال الفن في فترة حكم الفرعون الشمس وطول 

فترة حكمه التي تميزت بنهضة معمارية وفنية ليس لها مثيل على اإلطالق، 
فضاًل عن امتداد أثره الفني في فنون مصر القديمة التي تلته حين قام عدد 
من الملوك الالحقين عليه، مثل الفرعون األشهر الملك رمسيس الثانى، 
الشمس،  الواضح وضوح  والمعمارية من عصره  الفنية  األساليب  بتقليد 
عالوة على تفرد فنه وعصره بين الفنون والعصور في عهود ملوك مصر 
السابقين عليه والالحقين له. إنه عصر فنى  القديم  وحكام الشرق األدنى 

معجز بكل امتياز. 
وورث الفرعون الشمس الملك أمنحتب الثالث إمبراطورية كبيرة في قمة 
المجد والثراء والقوة عن أجداده الملوك الفاتحين العظام أمثال أحمس األول 
وتحتمس األول وتحتمس الثالث وأمنحتب الثانى وتحتمس الرابع. وحكم 
الملك أمنحتب الثالث )منذ حوالي 1410 إلى 1372 قبل الميالد( الدولة 
من  التاسع  الملك  وكان  عاًما،  وثالثين  ثمانية  حوالي  العريقة  المصرية 
ملوك األسرة الثامنة عشرة من عصر الدولة الحديثة، عصر اإلمبراطورية 
المصرية القديمة، سيدة العالم القديم أجمع. واعتلى العرش بعد وفاة أبيه 
الملك تحتمس الرابع في سن الثانية عشرة تقريًبا. وكانت أمه زوجة ثانوية 
تدعى »موت إم ويا«. وشهد عهده رخاء وازدهاًرا كبيرين ليس لهما مثيل. 
ولم تسجل السنوات العشر األولى من حكم الفرعون الشمس الملك أمنحتب 
الثالث كثيًرا من اآلثار المنتجة في تلك الفترة؛ نظًرا لحداثة سن الملك. غير 
أنه بعد ذلك، نرى الملك يشيد الكثير من اآلثار الفريدة والمهمة الممتدة في 
ربوع األرض المصرية من الشمال إلى الجنوب بعد ذلك التاريخ. وتشير 
المصادر إلى أن الملك أمنحتب الثالث أمر بإنشاء معبد وقلعة إلى الجنوب 
قلياًل من جزيرة ساي في صولب، العاصمة اإلدارية في بالد النوبة إلى 
الجنوب من مصر، وكذلك بنى معبًدا لزوجته المحبوبة والمفضلة الملكة 
الذكية والحكيمة وصاحبة الشخصية القوية »تي« فى بلدة سدينجه القريبة 
النوبة أيًضا. وكذلك بنى قصًرا منيًفا لمقر حكمه  من منطقة صولب في 
على البر الغربي لشاطىء النيل في طيبة في منطقة الملقطة الحالية حيث 
كان يحتفل في هذا القصر عادة بعيد جلوسه الملكي على عرش مصر أو 
ما يعرف بعيد »سد«. ومن المصادر القادمة من ذلك الموقع األثري المهم، 
نعلم أن أمنحتب الثالث عاش في الملقطة بداية من العام العشرين من حكمه 
إلى نهاية فترة حكمه لمصر في حوالي عام 1372 قبل الميالد. واشتملت 

منطقة الملقطة على مساكن ألفراد عائلته ورجال بالطه المقربين.
ومن الالفت للنظر أن الملك أمنحتب الثالث احتفل بعيد »سد« أو »حب سد« 
ثالث مرات في فترة حكمه البالغة حوالي ثالثين عاًما، وذلك في األعوام 
30/31 و33/34 و37. وعيد »سد« كان هو »العيد الثالثيني« وفيه كان 
يحتفل الملك وأهل مصر عادة بذكرى مرور ثالثين عاًما على جلوس الملك 
الملك يستعيد شبابه وحيويته وقوته  على عرش مصر، ومن خالله كان 
ويؤكد على أهليته القوية وشرعيته لحكم مصر الدولة القوية. وكانت هذه 
االحتفاالت تجري في طيبة. ومن خالل هذه االحتفاالت والطقوس المصاحبة 
لها –خصوًصا في احتفاله األول بـعيد »سد«– أكد الملك أمنحتب الثالث 
على فضل آلهة مصر الكبار عليه، خصوًصا آلهة الشمس التي كان يربط 

بين ذاته الملكية التي ُقدست في حياته وذواتهم اإللهية المقدسة دوًما.
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تمثال اإلله بس المستخرج من معبده

منظر عام لمعبد اإلله بس

األسكندر األكبر مقدماً القرابين لإلله المصري آمون

أحدى مقابر وادي المومياوات الذهبية

في زمن الغلمان الصمت هو العنوان!

بيتكوين تتجاوز 19 ألف دولار للمرة الأولى منذ ديسمبر 2017

  تكملة للعدد الماضي: 

العمِر أياُم  تنكِشُف 
امرأٍة أماَم 

البعيدِة امواِجها  خلَف  اللهاُث  يتسلُل 
الموانئ أرصفِة  لساِن  على  يتمدُد  ُحلمها 

فجٍر كلَّ  تتعرى 
الدخاِن شظايا  ُتلملُِم 

الخيوِل أجساِد  فوق  من 
الماطرِة الُسحِب  فوق  ُتحلُّق 

الخمِر خنادِق  في  االشواَق  تحاصُر 
روحي على  المنسكِب 
جنوني لذَة  تغتصُب 

الملتهبِة أنفاسي  تغزو 
العسلية أنهاِرها  بين 

لساني طيَّ  مازال  قبالِتها  طعُم 
الصاخبَة الليالي  أطرُد 

والمتاهاِت الخوِف  عيوِن  من 
وانكساراتي  .. الجحيِم  وشهيِق 

*     *     *
السكوِن في  أموَت  أن  ذنبي  ما 

البائسِة الطرِق  في  أحالمي  وُتعلََّق 
أزقٍة في  أسيُر  نفسي  تخيلُت 

أوجاعي في  حملُتها 
زهور غيِر  من  وحدائَق 

روحي بعيدٌة  هي  كم 
حماقاتي خلف  رابضًة  تركتها  مدٍن  عن 

امرأٍة وصراِخ 
أفكاري ومضَة  ُتساِبُق 

الصمِت جحيِم  في  جسدي  وُتمّرُغ 
عينيها نظرِة  أماَم  الحواُس  ترتعُب 
لوعتها أماَم  البكاِء  براكيُن  تنفجُر 

حكاياِتها الثلوُج  تعتقُل 
أحالَمها تطارُد  الكؤوِس  شظايا 

*     *     *
... أعَتِرُف 

الَعتمِة في  أبقى  أن  أريُد  ال 
ترددي من  ينتقُم  وانتظاُرها 

طفولتي جدراِن  الى  الحنيَن  سأشطُب 
ومحطاتي مرفأي  البحِر  جوُف  ويكوُن 

امرأٍة قصاِئَد  ألحتسَي 
مساءاتي..... جميَع  غادرْت 

لاعلاناتكم في الرسالة

شعر: جاسم نعمة مصاول

شعر: أمال أحمر

قصائد من الديوان الثالث 
) ترسُمني لُغزاً (

العربية هو:  اللغة   غلمان )ومعنى الغالم في 
الخادم، العبد، األجير( ترتدي زي األسياد، ترفع الى 
سدة الحكم في كل شبر من هذه األرض.  يتبعون 
ارشادات أسيادهم دون اي اعتبار آخر.  هذا هو 
الذي دخلنا عتبته واللعب  الجديد  الدولي  النظام 
بات على المكشوف، ألنهم األقوى.  ألن المصالح 
توحدت، صورة الحلفاء توضحت والمكاسب ال 

تحصى.
زمن يحطم كل القيم والمبادئ والحَكم التي تربينا 
مدارسنا  في  العصور  عبر  عنها  وقرأنا  عليها 
واجتهاداتنا اليومية على طريق النور والمعرفة. 
زمن يحطم االف السنين من االجتهادات والتضحيات 
التي كلفت الماليين من االبرياء والمناضلين، أهل 
العلم والفلسفة الذين ضحوا بكل شيء من أجل 
الحرية والعدل والمساواة.  عناوين نبيلة باتت سرابا  
حملته رياح اللعنة.  لعنة الجاهل يوم تهيأ له أنه 
العارف. لعنة الخادم العبد يوم قيل له انه الملك 
سليل النبالء.  غلمان يأتون بهم في كل دولة، كل 
مدينة وكل شارع من أجل هدم أسس المجتمعات 

وبث األحقاد واالنقسام والتعصب بغية السيطرة 
بالقوة واالرهاب، بالمكر والحيلة والرياء.  إنه 
زمن االرهاب واالرهاب هو الذي ينشرفلسفته 
فما عليك اال بالصمت كي تحفظ راسك وناسك. 
الغالم ال يعرف سوى لغة الخنوع كي ال يُضرب 

بالسياط، او يقطع راسه، أو يضطهد 
وعائلته.

نعم، هذا ما حل بنا في هذا القرن ونحن 
ما زلنا في بداية المأساة، فالقادم ليس 
ورديا.   فلسفة الصمت باالرهاب تثبت 
نفسها ايضا وأيضا.  خاصة االرهاب 
الديني القائم على كالم هللا، شريعة 
هللا، مشيئة هللا، شوارع هللا، سالالت 
هللا، أبناء هللا المختارون، غضب هللا، 
جنود هللا، سيوف هللا، فرسان هللا، 
وباء هللا، انتقام هللا والالئحة طويلة.  
أضف الى ذلك إرهاب أرباب المال.  
هؤالء هم األكثر خطرا كونهم صانعي 
الرؤوس  يقطعون  وشرائعه،  هللا 
واألرحام وهم يشربون سرا أو علنا 
نخب إنجازاتهم دون أن يرف لهم جفن. هؤالء 
هم صانعوا التاريخ.  هؤالء هم أسياد الغلمان، 
كانوا  لو  لهم  حتى  الناس وتهلل  يتبعهم  غلمان 
أنجس األنجاس.  هذا ما يفعله بنا التعصب والحقد 

وتواجد المال والقوة 
مجرمة.   أيدي  في 

بعد  فقط  مهامه  إنجاز  في  دائما  يفلح  الشر  هذا 
بأكملها، يستفيق  كارثة عالمية تزيل حضارات 
من بقي حيا من سبات األموات، يتحدثون عن 
السالم والمساواة ويبحثون عن حلول ترفع من 
قدر االنسان لعلها تحميه من  اإلرتماء غالما في 
مملكة األسياد بعد أن دفعت أثمن االسعار وبات 
من كانوا يوما أسياًدا، عبيدا يرزحون تحت عبء 

المأساة ورواسبها.
المأساة الحقيقية تكمن  في عدم قدرة االنسان على 
التعلم من التاريخ، عدم قدرته على فصل الدين 

عن الدولة.  عقله الباطني تّم الحجر عليه في عالم 
الخوف، والخوف هو أكثر األسلحة فتكا! …

يجب التحدث عن الحقيقة بكل جرأة، يجب حماية 
من يجهر برأيه ولو خالف آراءنا وقناعاتنا، ألن 
الصمت هو الجريمة األكبر وهو مرض العصر 
لعلنا  يوم،  بعد  يوما  مكان  كل  في  ينتشر  الذي 

نتحرر من نير الغلمان يوما!   

 واصلت العملة اإللكترونية المشفرة بيتكوين صعودها 
الصاروخي لتتجاوز 19 ألف دوالر للمرة األولى منذ 

ديسمبر 2017.
ومنذ بداية العام الحالي، ارتفعت عملة “بيتكوين” بما 
يقرب من %150 لتسجل أعلى مستوى لها في أكثر من 
3 سنوات، وسط توقعات بأن تحقق مستويات قياسية.

ووفق بيانات “كوين ماركت كاب”، فقد ارتفعت القيمة 
السوقية اإلجمالية للعمالت الرقمية بنسبة %14 خالل 
بعدما  وذلك  دوالر،  مليار   69.2 نحو  لتربح  أسبوع 
ارتفعت القيمة السوقية اإلجمالية للعمالت الرقمية من 
مستوى 498.2 مليار دوالر في تعامالت يوم الثالثاء 
الماضي إلى مستوى 561.4 مليار دوالر في تعامالت 

صباح الثالثاء.
واكتسبت العمالت الرقمية المزيد من الزخم مؤخراً، مع 
تزايد االهتمام المؤسسي بها واعتمادها من قبل بعض 

الشركات وعلى رأسها “باي بال”.
واستفادت العمالت الرقمية المشفرة من أزمة كورونا 
بعد ضخ  التضخم  وتحوطا ضد  آمنا  مالذا  باعتبارها 

الحكومات والبنوك المركزية حزما تحفيزية ضخمة، 
العام. وخالل  الذهب في األداء هذا  لتنجح في تجاوز 
العام الحالي ارتفع سعر الذهب بنسبة %22.46 رابحاً 
نحو 447 دوالرا، وذلك بعدما ارتفع سعر األوقية من 
إلى   2020 تعامالت  بداية  في  دوالر   1500 مستوى 

مستوى 1837 دوالرا في تعامالت يوم االثنين.

اكتبها     ــدي       ــ بـ ــمــة     كــل
تشكلها      ــة  ــل ــح ــن ال وخــــي  
أعلنها    بــــدي     ــك     ــب ــح ب
ــي   مــعــذب  نــاطــرهــا      ــب ــل ق

ــر     ــم ــمــي  الـــخـــد  األح ــســل ي
مخمر     ــبــيــد  ن مــخــبــي  الـــي 
يسكر     ــدو    ــ ب ــي    ــ ال ــل   كـ
ــون مــن االســمــر   ــي بــســهــم ع

ــايف      ــص ــل   الـــــوج   ال ــيـ دخـ
ــر  الــغــايف     ــم ــق ــو   ال ــن ــي وجــب
ــدايف      ــ ــن الـــخـــد ال بـــوســـة مـ
ــايف      إوعــــا تــقــويل الـــيـــوم م

ورد ورقـــــــــــــة     ع  
وشـــهـــد ــل      ــ ــسـ ــ ــعـ ــ بـ  
ــرد ــ وطــــــــالــــــــب      الـ
ــام  ــ ــ مـــــــش  عـــــــــم   ان

الـــتـــفـــاح مـــــثـــــل    ل 
وراح  بـــــــــخـــــــــوايب  
مــــــا يــــــعــــــد   قــــــداح 
رحــــــــنــــــــا    إعــــــــدام

املــــوجــــوع   ــي   ــبـ ــلـ ــقـ لـ  
ــوع  ــمـ وعـــــيـــــونـــــو   شـ
بـــــتـــــســـــد      الـــجـــوع 
صـــيـــام يف   بــــــكــــــرا  

يسلملي  الخد  األحمر



  السياحة في الوطن العربي وأهميتها
 ، العربي  الوطن  أقطار  بناء ونمو  السياحة قاعدة أساسية في  تعد 
حيث أنها تساهم في انتعاش اقتصاد الدول العربية ، وتبادل الثقافات 
المختلفة، فللسياحة دور فعال في تقدم دول الوطن العربي ، ونموها 
اقتصاديا ، وثقافياً ، حيث تشمل الربح للفرد والمجتمع، وتُأمن السياحة 

في الوطن العربي الكثير من 
العائدات االقتصادية.
تخلق آالف الوظائف.

تطور البنى التحتية للبلد.
تغرس اإلحساس بالتبادل الثقافي بين األجانب والمواطنين.

أنواع السياحة في الوطن العربي
هناك العديد من أنواع السياحة المحلية و كذلك أنواع السياحة العالمية 
، حسب البلد السياحي واألنشطة المتواجدة فيه، فكل بلد لديها طرق 
مختلفة من أنواع السياحة التي تعتمد عليها كنوع من أنواع الدخل 

القوي والمصدر الهام لها. 
المكان إلى نوعين ، سياحة داخلية ،  تنقسم السياحة حسب 

وسياحة خارجية :
السياحة الداخلية

هي السفر من بلد آلخر داخل الدولة السياحية بغرض السفر والترفيه 
؛ فعلى سبيل المثال أنواع السياحة في مصر الداخلية ، كالسفر إلى 
المدن الساحلية مثل شرم الشيخ والغردقة ومرسى مطروح وغيرها 

لالستجمام والسياحة .
السياحة الخارجية

وهي السفر من دولة لدولة أخرى من أجل السياحة ، والترفيه ، والمتعة 
، أو التسوق ، والسياحة الدينية ، وكذلك التجارية ، وتلك األنواع من 
مقومات السياحة في المملكة العربية السعودية ، و دولة اإلمارات .

السياحة حسب األنشطة
وهناك العديد من أنواع السياحة حسب األنشطة في الوطن العربي 

وفي العالم ككل ، والتي تأتي كما يلي :
سياحة المغامرات

وذلك النوع من السياحة يجذب األفراد الذين يبحثون عن نوع معين 
من المخاطر ، مثل التجديف ، ورياضة ركوب األمواج ، و رحالت 

صيد األسماك ، و سباق القوارب في الشتاء ، وتسلق الجبال .
السياحة الترفيهية

ويكون ذلك النوع من السياحة  بالسفر إلى األماكن السياحية الساحلية 
أو االستجمام ،  الترفيه  الخالبة ، بغرض  الطبيعية  المناظر  ذات 
وممارسة الرياضات الشاطئية كالسباحة والغطس ، و جدير بالذكر 
أن تكون الوجهات السياحية لذلك النوع من السياحة مثل ؛ البحر 
البحر األحمر  العربي ودول  الخليج  المتوسط ، و جنوب  األبيض 

كذلك ، كالبحر الميت في فلسطين واألردن.
السياحة العالجية

العالج  السياحية بحثاً عن  الدول  إلى  السياح  فيها  التي يذهب  تلك 
بالطرق الطبيعية الغير تقليدية ، مثال على ذلك المياه الكبريتية في 
إلى سياحة طبية عالجية ، وسياحة  السياحة  مصر ، وتنقسم هذه 

االستشفاء والسياحة الوقائية .
السياحة الثقافية

وهدفها زيارة المواقع األثرية و المواقع الثقافية والمتاحف والمعالم 
التاريخية لدى دول الوطن العربي المختلفة .

السياحة الدينية
وهذا النوع يعد واحدا من أقدم أنواع السياحة في العالم ، حيث يسافر 
المكرمة ، في  المقدسة مثل مكة  األشخاص بهدف زيارة األماكن 
المملكة العربية السعودية ، والقدس الشريف ، وجدير بالذكر أن هذا 

النوع من أهم انواع السياحة في السعودية .
سياحة التأمل

وتعتبر تلك السياحة واحدة من أكثر أنواع السياحة المرموقة ، وهي 
نوع جديد ، ومنتج سياحي على المستوى العالمي ، وأول تسويق 
لها في المستوى العربي بدأ في األردن حيث أولى أنشطته انطلقت 

بتاريخ 14/2/2014 م في البحر الميت .
السياحة الفضائية

يعد هذا النوع أحدث أنواع السياحة االبتكارية في صناعة السياحة 
 ، تكلفة على اإلطالق  السياحة األكثر  أنها  الدولية ، كما  التنافسية 
حيث يتم في السياحة الفضائية السفر إلى الفضاء الخارجي بغرض 
الترفيه ، والتمتع بعجائب خلق هللا في فضائه الواسع ، وتقوم منظمة 

السياحة العالمية بالحديث عن هذا النوع باستفاضة .
السياحة الخضراء

السياحة الخضراء هي سياحة مستدامة – سياحة تأخذ في االعتبار 
احتياجات البيئة والسكان المحليين والشركات والزوار؛ األن و في 
المستقبل. إنها ذات صلة بأي عمل سياحي ، كبير أو صغير ، ريفي 
أو حضري ، سواء كان يركز على السياحة البيئية أو سياحة األعمال 
السياحة الخضراء  أو أي سوق سياحي آخر متخصص. شركات 
هي تلك التي تشارك بنشاط في الحد من اآلثار البيئية واالجتماعية 

السلبية لعملياتها السياحية.
السياحة التجارية

 وهي من اقدم أنواع السياحة التي عرفها اإلنسان منذ قرون ، ويقوم 
ذلك النوع على السفر بغرض الحضور أو المشاركة في المعارض 
، والمؤتمرات ، واالجتماعات ، او البيع والشراء ولهذا النوع من 
السياحة مكاسب كثيرة ، حيث يساهم في تنمية التجارة بين الشعوب 
، والدول ، والمدن ، كما أنها تلعب دور سياسي في دعم االقتصاد 
المحلي ، والتعرف بمنتجات البلد السياحي ، والترويج لها ، باإلضافة 

إلى دورها الكبير في تطوير قطاع السياحة والدول المتقدمة .
السياحة الصحراوية

ويعد هذا النوع من السياحة واحداً من أكثر أنواع السياحة البارزة 
التي تتطور في اآلونة األخيرة ، ومن المعروف أن الطلب متزايد من 
قبل السياح الذين يتطلعون إلى اكتشاف الجغرافيا ومناطق تاريخية 
السياحة ، خاصة في  تلك  التي عرفوها وعرفت  تلك  مختلفة عن 
فصل الشتاء ، حيث يذهب السائحون إلى الصحراء هرباً من البرد 
القارس ، والتمتع بأشعة الشمس الدافئة، وهو ما جاء في بحث عن 

السياحة في مصر
سياحة التجوال

الوجهات  إلى  السياحة وصول األشخاص  النوع من  يشمل ذلك 
والمنتجات والخدمات السياحية بغض النظر عن القيود المادية أو 
اإلعاقة أو العمر ، وتم الترويج لسوق السياحة هذا من خالل البحث 
الذي أجرته المفوضية األوروبية حيث قدم أصحاب المصلحة رؤى 
حول التعقيدات التي تنطوي عليها السياحة التي يمكن الوصول إليها .

السياحة الزراعية
عادة ما تكون السياحة الزراعية في المزارع ، حيث تمنح المسافرين 
فرصة لتجربة الحياة الريفية وتذوق الطعام المحلي األصيل والتعرف 
على المهام الزراعية المختلفة ، ومن أنواع السياحة الزراعية ، هي 
التعلمية  الزراعية  السياحة   ، المباشرة  السوقية  الزراعية  السياحة 

والتعليمية ، السياحة الزراعية الترفيهية .
السياحة البديلة

المحلية  الحكومة  التفاعل مع  الذي يشجع  السفر  التي تتضمن  تلك 
واألفراد والمجتمعات ، حيث يختار العديد من المسافرين السياحة 
البديلة بسبب حبهم للطبيعة ، وخوفهم عليها ، وكذلك شعورهم بواجب 
الحفاظ عليها ، وتتضمن بعض مناهج السياحة البديلة ؛ فوائد السياحة 
البيئية ، وسياحة المغامرات ، والسياحة الريفية ، والسياحة المستدامة 

، والسياحة التضامنية ، وغيرها .
السياحة الذرية

السائحون على  يتعرف  الذرية مؤخًرا حيث  السياحة  وقد ظهرت 
العصر الذري من خالل السفر إلى مواقع مثل المتاحف ذات األسلحة 
الذرية ، وصوامع الصواريخ ، والمركبات التي تحمل أسلحة ذرية .

سياحة الكوارث
ويطلق عليها كذلك ، سياحة الظالم ، وتتضمن زيارة أماكن الكوارث 
البيئية سواء كانت طبيعية أو من صنع اإلنسان ، وينجذب كثير 
من الناس إلى هذا النوع من السياحة بسبب جوهره االجتماعي ، 

واألكاديمي ، والثقافي .
سياحة األزياء

تتضمن سياحة األزياء زيارة مكان معين لالستمتاع والتجربة 
واالكتشاف ، والدراسة ، والتجارة ، وشراء األزياء ، ولقد تطورت 
الثقافية وقطاعات  السياحة اإلبداعية والسياحة  سياحة االزياء من 
نيويورك  العالم هي  الموضة في  التسوق ، وأهم وجهات  سياحة 
وباريس وبرشلونة ولندن وروما وميالنو وهونج كونج ولوس 

أنجلوس وبرلين وتورنتو .
مقومات السياحة في الوطن العربي

نمو اقتصاد الوطن العربي
من أهم مزايا السياحة أنها تدعم بشكل كبير اقتصاد البالد ، كما هو 
الحال في العديد من بالد الوطن العربي مثل ؛ دولة مصر ، والمملكة 
العربية السعودية ، و اإلمارات ، و سلطنة عمان ، و دولة المغرب ، 
و دولة تونس ، وغيرها من الدول العربية ، ويمكنك إيجاد التفاصيل 

عند عمل بحث عن السياحة .
توفير فرص العمل

البلد السياحي، بدًءا من  تعتبر السياحة فرصة عمل لجميع قاطني 
الطيار والمضيفين، مروراً بالعاملين في الفنادق والمطاعم وأصحاب 
السياحة تزيد من  المزارعين، حيث أن  التجارية، حتى  الشركات 

فرص العمل في جميع المجاالت .
ومن الجدير بالذكر أن عدد الوظائف التي خلقتها السياحة في العديد 
من المجاالت المختلفة كبير جدا. وهذه الوظائف ليست فقط جزًءا 
الزراعة وقطاع  أيًضا قطاع  السياحة ولكنها قد تشمل  من قطاع 
العديد  التعليمي، حيث يسافر  االتصاالت وقطاع الصحة والقطاع 
المختلفة وفن  ثقافة وجهة االستضافة والتقاليد  لتجربة  السياح  من 
الطهي. هذا مربح للغاية للمطاعم ومراكز التسوق والمتاجر المحلية.

تبادل الثقافات
تلعب السياحة دوًرا مهًما في تبادل الثقافات بين مختلف الشعوب ، 
فدائما ما يبحث السائح عن تقاليد وعادات البلد السياحي المسافر إليه 

في االكل ، والشرب ، واللباس وغيرها .
السياحة تخلق التبادل الثقافي بين السياح والمواطنين المحليين، حيث 
أن المعارض والمؤتمرات والفعاليات تجذب عادة األجانب. ويجلب 

السياح األجانب التنوع واإلثراء الثقافي للبلد المضيف.
المساهمة في بناء البنية التحتية

السياحة في نسبة كبيرة من عائداتها  التي تعتمد على  الحكومات 
تستثمر الكثير في البنية التحتية للبالد . إنهم يريدون المزيد والمزيد 
من السياح لزيارة بالدهم ،وهذا يعني أن المرافق اآلمنة والمتقدمة 
ضرورية. وهذا بالطبع يؤدي إلى إنشاء طرق سريعة جديدة ، وحدائق 
مطورة ، وأماكن عامة محسنة ، ومطارات جديدة ، وربما مدارس 
بالتدفق  التحتية اآلمنة والمبتكرة  البنى  ومستشفيات أفضل. تسمح 
السلس للسلع والخدمات. عالوة على ذلك ، يتمتع السكان المحليون 

بفرصة للنمو االقتصادي والتعليمي.
وتجدر اإلشارة إلى أن هناك تأثير للسياحة على التلوث البيئي، حيث 
التلوث مثل أي صناعة  السياحة نفس أشكال  أنها يمكن أن تسبب 
أخرى: انبعاثات الهواء ، والضوضاء ، والنفايات الصلبة والقمامة 
الكيميائية ،  ، وإطالق مياه الصرف الصحي ، والزيوت والمواد 

وحتى التلوث المعماري.

السياحة العالمية

اعداد : مايك انجلو

     Jeudi 26 novembre 2020
الخميس  26 نوفمبر 2020
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الكلمـات المتقاطعة

أفقيا: 

-1مطرب لبناني راحل 
-2 من أخوات كان – مسلسل 

لبناني سوري 
-3 عملة اليابان – من المعادن 

النفيسة 
 – )معكوسة(  بمدهم  أقوم   4-

حرف إنجليزي
-5 من الفواكه – حرف نصب 
-6 من الورود – أداة أستثناء 
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)معكوسة(

 – )معكوسة(  التسالي  من   8-
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-10 إمارة عربية 
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الفسخاني  عند 
-7 طري – عائش

-8 من األلوان – الوثن 
-9 ما تفرزه الكلى )معكوسة( 
عالمي  مصري  مخرج   10-
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قرعة الدوري.. األهلي يبدأ بالمقاصة والزمالك 
مع المقاولون.. والقمة بالجولة 4 والـ21

  أجرت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة االتحاد 
الدوري المصري  القدم،  قرعة  المصري لكرة 

الممتاز 2020-2021.
وقام بتقديم حفل مراسم القرعة أحمد حسام “ميدو”، 
والثنائي حازم إمام وعماد متعب بعملية سحب القرعة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة األهلي حامل اللقب ضد 
فريق مصر المقاصة في الجولة األولى بينما يلعب 
المقاولون العرب ضد الزمالك، في حين تقام قمة 
األهلي والزمالك، في الجولة الرابعة والجولة 21.
السابق حسام حسن،  وسيلعب األهلي ضد نجمه 
الثالثة قبل  الجولة  السكندري، في  مدرب االتحاد 
التالية، بينما يصطدم  مواجهة الزمالك في الجولة 

األخير ببيراميدز في الجولة الثانية.
وترتيب مباريات األهلي هو:

الجولة 1: مصر المقاصة
الجولة 2: غزل المحلة

الجولة 3: االتحاد
الجولة 4: الزمالك

الجولة 5: وادي دجلة
الجولة 6: اإلسماعيلي

الجولة 7: سيراميكا كليوباترا
الجولة 8: اإلنتاج الحربي

الجولة 9: البنك األهلي
الجولة 10: المقاولون العرب

الجولة 11: بيراميدز
الجولة 12: سموحة

الجولة 13: إنبي
الجولة 14: طالئع الجيش

الجولة 15: المصري
الجولة 16: الجونة
الجولة 17: أسوان

أما الزمالك فيلعب مبارياته كالتالي:
الجولة 1: المقاولون العرب

الجولة 2: بيراميدز
الجولة 3: سموحة
الجولة 4: األهلي

الجولة 5: إنبي
الجولة 6: الجيش

الجولة 7: المصري
الجولة 8: الجونة
الجولة 9: أسوان

الجولة 10: مصر المقاصة
الجولة 11: غزل المحلة

الجولة 12: االتحاد السكندري
الجولة 13: وادي دجلة
الجولة 14: اإلسماعيلي

الجولة 15: سيراميكا كليوباترا
الجولة 16: اإلنتاج الحربي

الجولة 17: البنك األهلي
المسابقات  لجنة  وصرح مازن مرزوق رئيس 
الجديد أن الموسم سوف ينطلق 11 ديسمبر المقبل.

  أعلن مجلس دبي الرياضي، 
المرشحين  الثالثاء، قائمة  يوم 
الرسمية لجوائزه “غلوب سوكر” 
في 2020، والتي تتضمن اختيار 
أفضل العب كرة قدم ومدرب 
وناد في القرن الحادي والعشرين.

وشهدت الترشيحات، التي صوت 
جمهور الختيارها، وجود األهلي 
المصري في قائمة األندية، وظهور 
ليفربول، المصري  نجم نادي 
محمد صالح مع أساطير اللعبة، 
في التنافس على جائزة األفضل 

في القرن الحالي.
وفيما يلي قائمة المرشحين لنيل 
القرن  جائزة أفضل العب في 

الـ21 )2001-2020(

اإليطالي أندريا بيرلو
األوكراني أندريه شيفشينكو

اإلسباني أندريس إنييستا
الهولندي آريين روبن

البرتغالي كريستيانو رونالدو
اإلنجليزي ديفيد بيكهام
اإليطالي فابيو كانافارو

اإليطالي فرانشيسكو توتي
اإلنجليزي فرانك المبارد

اإليطالي جيانلويجي بوفون
اإلسباني إيكر كاسياس

البرازيلي كاكا
الفرنسي كيليان مبابي

األرجنتيني ليونيل ميسي
البرتغالي لويس فيغو

الكرواتي لوكا مودريتش

األلماني مانويل نوير
المصري محمد صالح

البرازيلي نيمار
األلماني فيليب الم

البولندي روبرت ليفاندوفسكي
البرازيلي رونالدينيو

البرازيلي رونالدو
اإلسباني سيرخيو راموس
اإلنجليزي ستيفن جيرارد

اإلسباني تشافي
السويدي زالتان إبراهيموفيتش

الفرنسي زين الدين زيدان
للفوز بجائزة  المرشحة  األندية 
أفضل ناد في القرن الـ21 )-2001

)2020
األهلي المصري

برشلونة اإلسباني
ميونيخ  بايرن 

األلماني
يوفنتوس اإليطالي
ليفربول اإلنجليزي
يونايتد  مانشستر 

اإلنجليزي
باريس سان جيرمان 

الفرنسي
لاير مدريد اإلسباني
المرشحين  قائمة 

الـ21  القرن  ألفضل مدرب في 
)2001-2020(

االسكتلندي أليكس فيرغسون
اإليطالي كارلو أنشيلوتي
الفرنسي ديدييه ديشامب

األلماني يواخيم لوف
البرتغالي جوزيه مورينيو
اإلسباني بيب غوارديوال

البرازيلي لويس فيليبي سكوالري
اإليطالي مارتشيللو ليبي

اإلسباني فيسنتي ديل بوسكي
الفرنسي زين الدين زيدان

وسيتم اإلعالن عن النتائج في حفل 
سيقام في مدينة دبي اإلماراتية يوم 

27 ديسمبر المقبل.

بوريس  البريطاني  الوزراء    أعطى رئيس 
جونسون الضوء األخضر لعودة جزئية لجماهير 
كرة القدم إلى المالعب الرياضية المفتوحة اعتباراً 
من 2 ديسمبر المقبل، بما في ذلك مباريات الدوري 

اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريمييرليج”.
وحددت الحكومة البريطانية عدد الحاضرين في 
أو  أقصى  بأربعة آالف مشجع كحد  المدرجات 
أقل،  أيهما  المالعب،  استيعاب  قدرة  %50 من 
فيروس  األقل تضرراً من  المناطق  في  وذلك 
األقصى  العدد  تحديد  تم  فيما  المستجد،  كورونا 
أقل( في  )أيهما  الملعب  أو نصف  بألفي متفرج 
المناطق متوسطة الضرر من حيث انتشار الوباء.
بالكامل  الجماهير  أمام  مغلقة  المالعب  وستبقى 
البالد  في  األكثر تضرراً  المصنفة  المناطق  في 

حتى إشعار آخر.
وحددت الحكومة أيضاً العدد األقصى للجمهور 
األولى  المنطقتين  المغلقة ضمن  المالعب  في 

المسارح  ذلك  بألف مشجع، ويشمل  والثانية 
أو  الموسيقية  للحفالت  المخصصة  والقاعات 

مؤتمرات األعمال.
وغابت الجماهير عن مالعب الدوري اإلنجليزي 
الممتاز منذ مارس الماضي حين اتخذ القرار بتعليق 
الموسم بسبب تفشي الوباء، قبل أن يستأنف في 

يونيو خلف أبواب موصدة.
ويكشف جونسون، االثنين المقبل، تفاصيل خطته 
للقيود المحلية التي ستفرض في مواجهة انتشار 
فيروس كورونا المستجد، لتحّل محل اإلغالق في 
انجلترا اعتباراً من أوائل ديسمبر المقبل والتي 

تستند إلى تكثيف الفحوص.
وستخفف القيود في بعض أيام عطلة عيد الميالد، 
الحكومة وسلطات  بين  ُتجَرى محادثات  فيما 
اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية العتماد مقاربة 
بريطانية عادة  مقاطعة  تقرر كل  موحدة، حيث 

الخاصة. الصحية  استراتيجيتها 

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

عودة جزئية للجماهير إلى مدرجات الدوري 
اإلنجليزي الممتاز

األهلى ومحمد صالح يتنافسان للفوز بجائزة جلوب سوكر لألفضل في القرن الـ21

برشلونة يبلغ 16 لدورى أبطال اوروبا 
باكتساح دينامو كييف برباعية نظيفة

    تأهل برشلونة اإلسباني 
إلى دور الستة عشر ببطولة 
دوري أبطال أوروبا بعد 
فوزه على مضيفه دينامو 
كييف األوكراني 0-4 مساء 
الثالثاء في الجولة الرابعة 
من منافسات المجموعة 

السابعة.
بهدف  برشلونة  وتقدم 
سجله سيرجينو ديست 
في الدقيقة 52 وأضاف 

مارتن برايثوايت )هدفين( في الدقيقتين 57 و70 
من ركلة جزاء، قبل أن يختتم أنطوان جريزمان 
أهداف برشلونة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل 

الضائع للمباراة.
ورفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في صدارة 
الترتيب، محققا العالمة الكاملة، وتوقف رصيد 

دينامو كييف عند نقطة واحدة.

وتأهل برشلونة لدور الـ16 رسميا، بغض النظر 
عن نتائج مباراتيه المتبقيتين في دور المجموعات.
ولعب برشلونة المباراة بعدد كبير من الالعبين 
الشباب والبدالء، وغاب عن اللقاء نجوم الصف 
األول بالفريق وعلى رأسهم األرجنتيني ليونيل ميسي 
وفرانكي دي يونج وصامويل أومتيتي وأنسوماني 

فاتي وسيرجي روبرتو.
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- Avant de voir la paille qui est dans l’œil de l’autre 
voir la poutre qui est dans ton œil

- اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب

إن أنا عندي حمض التجاهوليك

- chacun prêche pour sa paroisse 
 - كل يغني على لياله



انـا ولغـتي

الرتاث يف عامل منفتح على اجلديد
بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

كلماتي  سيقرأ  من  كّل  فليسامحني    
ويّطلع على ما سأدلي به!

منفرداً  أمشي  بأنّي  زمن،   منذ  ُعرفُت 
ألتحق  وال  طريقي،  في  ثابتة  وبخطًى 
بالقطيع الذي يزحف باتجاٍه مغايٍر خلف 
إن كان ذاك  نعلم  يتبع سيّده، وال  كّراز 
أو  الخصبة  المراعي  نحو  يتّجه  القطيع 

األراضي القاحلة!
ضقُت ذرعاً بالتغنّي بأن لغتنا العربيّة هي 
من أغنى لغات العالم بعدد الكلمات التي 
يتجاوز  الكلمات  تلك  تحويها! وإن عدد 
لعدد  ضعًفا  عشرون  وهو  مليوًنا   ١٢
اإلنجليزية  اللغة  تحويها  التي  الكلمات 
وثمانون ضعفاً لما تحويه اللغة الفرنسية!

وهذا ما يجعلني أتساءل: هل نجد بشرياً 
من  تمّكن  وقد  التاريخ  عبر  مّر  واحداً 
استيعاب كّل هذا الكم من الكلمات ؟ حتى 

المعاجم تعجُز عن احتوائها...
وما الفارق بين كلمٍة نجهل معناها ، أكانت 

في العربية أو أيّة لغة أخرى؟
ومع توافر كل هذه الكلمات العربية، نجد 
كتابتها  المتعلّمين في  لدى مجمل  ضعفاً 
دون أخطاء، في الوقت الذي نجد صعوبة 
في وصف أّي من األمور التي تحدث معنا 
خالل النهار، ونفاجأ بأن أكثرية النشء 
الطالع يلجأون الى لغة أجنبيّة للتخاطب 
رسائل!  من  يتداولونه  ما  عبر  اليومي 
مخزوننا  معظم  أن  إلى  ذلك  يعود  أال 
َبُطَل  أو  انقرض  العربية  الكلمات  من 
إيجاد مفردات  إلى  نفتقر  بينما  استعماله 
ومواقف  وأدواٍت  أشياء  لوصف  حديثة 
الغنيّة  لغتنا  في  نجد  يومياً وال  نصادفها 
أجنبيّة  كلمة  إلى  اللجوء  عن  يُغني  ما 

تفي بالحاجة!
لدى لقائي منذ أكثر من سنتين بمجموعة 
من األصدقاء الذين يهوون كتابة الشعر 
اإللمام  بعض  لدّي  وإذ وجدوا  وإلقاءه، 
 ، يقترفونها  لُغويّة  أخطاء  اكتشاف  في 
طلب منّي أحدهم أن أقوم بتصحيح نٍص 
وقعت  نّصه  أقرأ  كنت  وإذ  بكتابته.  قام 
على كلمة “الهزبر” فسألته عن معناها. 
انتفض وصاح بي وهو يسحب من أمامي 
وال  كتبتُُه  ما  لي  تُصحح  “أنت  ورقته: 
تعرف معنى الهزبر؟ إنه األسد!” أجبته 
لم  التي  الكلمة  تلك  معنى  نسيت  قد  أني 
أصدفها منذ طفولتي ولم أستسغ استعمالها 

في نّص أدبي!
وهنا أتساءل: ما الفائدة من معرفة المئات 
أواأللوف من المرادفات للسيف والحصان 
واألسد وغير ذلك بينما ال نلجأ إلى استعمال 

تلك الكلمات في كتاباتنا إاّل فيما ندر؟
وبالنهاية أستخلص ما يلي:

• أّما أن يعرف المرء المزيد من المرادفات 
فهذا شأن يعنيه وحده مباشرة ويدّل على 

اتساع ثقافته وكثرة مطالعاته.
فهذا   ، االنسان نصاً  يكتب  أّما عندما   •
أمر يعني قّراءه، وإذا احتاج هؤالء القّراء 
لالستنجاد بالمعجم الستيعاب كلماته فهذا 
يُعّد أنه قد أخفق في كتاباته إذ لم يتمكن 
من إفهام قارئيه دون أن يطلبوا المساعدة!
من  أكثر  أتقن  ال  فقد  لي،  بالنسبة  أما 
كلمة  مليون  ال١٢  كلمة من أصل  ألف 
الموجودة في لغتي، وأستعمل ما أعرفه 
في مجمل كتاباتي وأشك بأن أحداً ممن 
قرأوا نصوصي لجأ للمنجد لفهم ما قمت 

بكتابته...  

  تحدث األجداد واألهل عن استبداد سالطين بني عثمان طيلة  قرون 
عديدة حكموا خاللها مساحات شاسعة من الكرة األرضية بحروب 
دائمة لتوسع األمبراطورية  وإلخماد الثورات المستمرة واآلن يأتي 
الرئيس التركي أردوغان ليحيي  تلك المآسي التي عاشها أجدادنا.  
كتب األدباء والمؤرخون الكثير من الكتب عن تلك المرحلة وأسلوب 
الحكم الظالم  وصفوا فيها المظالم والمآسي واسلوب الحكم المستبد 

والفساد .
في عهدهم بدأت اإلقطاعية ؛ كانوا بعد إحتالل أي منطقة يقتطعون 
األراضي ويملُّكونها للمقربين وضباط الجيش ومن هنا ولدت كلمة 
- اإلقطاعية - .  أكثر المالكين الجدد بقوا  في ممتلكاتهم الجديدة  
بعد إنهيار األمبراطورية وتحكموا بالسكان والعائالت واستعبدوهم  

مستندين إلى الوالي  وجيشه في المناطق .
النظام الضريبي كان - بيع المناطق بالمزاد -  وهذا يعني أن الجباية  
في كافة المدن والمناطق تباع لمن  يدفع  أكثر للسلطان ؛  وتخصص 
السلطنة عددا من الجنود  لمحصل الضرائب وعليه أن يؤمن الغذاء 
لهم . من هنا وردت أنباء أن عناصر الجيش  ومحصل الضرائب  
مروا  في  قرية وأخذوا مؤونة العيال . كانت مهمة جابي الضرائب 

تحصيل ما دفعه للسلطان وضمان  الربح لنفسه وغذاء الجنود .
كان المزاودون من فئة الظالمين والساقطين ومن ال رحمة وال شفقة 

عندهم  ولذلك لم يكن هناك إستثناء ؛  يتم تحصيل الضرائب  من 
الغني والفقير الذي  يفقد مؤونة العيال .

 - إسم  عليها  أطلق  والقصر-  السلطان   لحماية  الخاصة  القوات 
اإلنكشارية -  كانت أن يأخذوا طفال  عمره  خمس سنوات من كل 
عائلة  لتقوم السلطنة بتربيتهم  وتدريبهم متمتعين بمستوى  معيشة 
أعمى  بشكل  مخلصين  ليصبحوا  معزولة  معسكرات  في  راقي 

للسلطان وللدولة .  
كان إسم الجاسوس - النسناس -  و السرسري إسم من يراقب ويأمر 

النسناس ويجمع معلوماته  .
عندما إحتل بني عثمان منطقة البلقان في شرق أورويا وجدوا أن أهل 
المنطقة  يتمتعون  بصحة جيدة  وحجم أجسام أكبر من أجسام باقي 
المناطق ؛  أمر السلطان أن يكون  حرس السلطان وخدام القصر 

من أطفال تلك المنطقة وكانوا يْخصون األطفال  لخدمة القصر .
كان  الكثير من السالطين  يقتلون  ذكور عائلتهم  من أشقاء وأوالد 
عم  ليحكموا بدون منافس على العرش؛ كما كان السلطان  ينتخب 
المستشارين من أشرس الضباط والذين قاموا بمجازر مخيفة في 

الحروب .
إنكلترا  التي نشرت من عشرين سنة  ماضية أن  الكتب  ذكر في 
وفرنسا كانتا تغضان النظر عما يجري في بالد سلطنة  بني عثمان 

لقاء إمتيازات تجارية على الشواطئ  
وفي الداخل كما شاركت أوروبا 
الغربية األتراك في حروبهم في 
ومن  روسيا  األسود ضد  البحر 
الحروب  حرب  شبه  أهم  هذه 

جزيرة القرم  في البحر األسود حيث يقال أن مئات آالف الجنود  
القوا حتفهم هناك.

بالرغم من التعاون لمئات السنين  إنقلبت تركيا في الحرب العالمية 
ألمانيا  ضد حلفاء األمس   األولى ١٩١٤-١٩١٨  وتشاركت مع 
وخسرت  الحرب  وانهارت  أمبراطورية األربعماية سنة  وتفككت 
)سايكس  المنتصرين  ومعاهدة  بتخطيط  الدول  وولدت عشرات 

بيكو( الشهيرة  .
بعد  مئة  عام من  إنهيار األمبراطورية  العثمانية  تدخل تركيا 
مرحلة جديدة  في تاريخها  بحروب هنا وهناك  واليعرف مصير هذه 
الحروب وهي حليفة مع الغرب في حلف شمال األطلسي  وفي ذات 
الوقت ترتبط  بعالقات فيها نوع من صداقة الجوار مع روسيا !!!  
إلى متى ستستمر هذه اإلزدواجية ومتى سيقول أحد األطراف كفى  

للرئيس أردوغان ؟؟؟  
 سؤال  يمكن أن ياتي الرد عليه  في المستقبل القريب .

عيناي  في  عينيك  تضع  ال    
م  لسها ا تحمل  تستطيع  لن 

تطلقها  لتي  ا ججة  لمتأ ا
تي  ا نظر

مقتل   في  وتصيبك 
خنت   يامن  انت 

لوعد  وا لعهد  ا
احببت  يامن  نت  ا
تحديت  يامن  انت   

سرها   بأ نيا  لد ا
عينيك   اجل  من 
حبك   يامن  انت 

أوتاده  من  قلبي  خلع 
ضلوعك   بين  به  ورمى 

بأمرك  يامن  انت 
دقاته  وتزداد  قلبي  يدق 
فؤادي  لك  يرتجف  يامن 

عروقي  في  نبضه  ويتسارع 
ذاتي   مفاتيح  تملك  من  يا  أنت 
احالمي   وترسم  عقلي  وتقود 

أناملي  ترتعش  يامن 
نفسي  وتذوب  يديك  بين 

نارك..  في  ألقيت  ثلج  كقطعة 
ولماذا؟  كيف؟  اتخونني؟ 

متى؟  و
احضان   بين  نائم  غافل  وقلبي 

مغمض  و مطمئن  قلبك 
لعينين  ا

حباً  وتحرق  تخونني  كيف 
الجبال  وصعد  األقدار  تحدي 

الصخر  في  ونبش 
الصخور  مع  وتالطم 

واألمواج  
ء  للسما بك  وصعد 

ومرات  مرات  احترق  و 
بك   متشبثا  وظل 

االمان  بر  الي  وعبر 
فؤادي   تدمي  كيف 

احالمي  وتسحق 
قلباً  تخون  كيف 

ته   نبضا على  ئتمنك  ا
قداره   أ وسلمك  ودقاته 

 . ء. تشا ما  بها  تفعل 
غفلة   في  تأتي  واآلن 

لزمن  ا من 
تحبني!!!  انك  وتردد 
يامن   تلي  قا يا  كيف 

قلبي   في  لحب  ا اغتال 
وريدي  قطع  من  يا 
يسيل   دمي  وترك 

شرياني     في  قطره  الخر 
النظر   من  احذر  لذا 

ي   عينا في 
نظراتي  الن 
قك   ستحر

تبقيك   لن  و
د     رما غير 
تضع   ال  لذا 

 . ي. عينا في  عينيك 

     Jeudi 26 novembre 2020
الخميس 26 نوفمبر 2020

   إن االهتمام بالتراث “ليس فقط لتفرده، وإنما ألنه متصل بأعماقنا، 
كثير من عناصره مستمرة في حياتنا الحاضرة، ومؤثرة أكثر مما نتصور” 
. ومن ثم، فإن استدعاء التراث، هو استدعاء للحاضر والمستقبل، وليس 
أنه  أو فرارا من واقع معين، كما  الراهن  بعيدا عن  الماضي  بحثا في 
بحٌث ينطلق من الوعي بقيمة التراث وأثره في السياق العالمي المعاصر، 
واإليمان بممكنات هذا الرصيد التراثي والرمزي في تحقيق التنمية وقدرته 
على تقديم بدائل جديدة تنسجم مع الخصوصيات المحلية للشعوب واألمم 
، وذلك تأكيدا لما في التراث من طاقات خالقة يمكن تجديدها باستمرار 
واإلفادة منها، دون الوقوع في ما يُطلق عليه أحد الباحثين بـــ” “حمى 
التراث” عند بعض مفكرينا الذين يحّولون الماضي إلى متاحف، بل 
إلى  وتقديسه  التراث  تمجيد  االنتقال من  ينبغي  ولذلك   ، قبور”  إلى 
نقده وتجديده  واختبار قدرته على االستمرار في مّد الحاضر بآليات 
إلى دور  التراث  يتحّول  أن  التغيير والمراقبة والتقويم، وال نقصد 
الراهن، من خالل  في  منه مشاركا  نريد  وإنما  للحاضر،  مراقب 
تجّدده وتلّونه بمستجدات عصرنا ليظل حيا ينمو ويستمر، ويغدو 
شكال من المعاصرة بروح األصالة ال تخلو من لمسة إبداع تطبع 

ميزة العصر وإنسان اليوم.
ينبغي للباحثين في التراث عموما وخاصة التراث الالمادي والرمزي، 
االنفتاح على سياقات العصر الحاضر واالنخراط في قضايا الراهن 
ومستجدات الزمن االفتراضي الجديد والفضاء الرقمي بكل متاهاته 
تقديم  والعمل على  وآالمه،  وآماله  اإلنساني  الواقع  وتحديات 
المادة التراثية في قالب حداثي عصري يقدم اقتراحات وحلول 

لواقع معقد ومتشابك، ال أن يتم االكتفاء بتقديس التراث وتمجيده 
والعيش في شرنقته في عزلة عن العالم وسياقاته، فالتراث نقطة انطالق 
وبؤرة توّهج وإشراق ومنبع فخر واعتزاز، يعيد لإلنسان العربي ثقته 
في نفسه واعتزازه بمنجزات أجداده ورموز حضارته، وأيضا يُدرك من 
خالل تنوع هذا التراث و عمق غزارته، قيمة المشترك اإلنساني، حيث 
تعايش اإلنسان العربي المسلم مع كل األجناس واألعراق والملل النحل، 
ووّحدهم الوطن، فصنعوا حضارة إنسانية كانت فخر اإلنسان في زمن 
النهضة اإلسالمية، وال تزال معالمها ظاهرة للعيان إلى اآلن في األبنية 
والخزانات العامرة بالمخطوطات ونفائس اآلثار  ودرر المصنفات البديعة.
إن الصراع اليوم بين الثقافات في عالم اإلعالم واالنفتاح الكوني على 
كل المجتمعات يعمل على إضعاف بعض الثقافات وإبراز أخرى بحسب 
حجم االهتمام وتسليط األضواء، وقد تنقرض بعض الخصوصيات المحلية 
أمام زحف الكونية وتيارات قادمة من أقصى الشرق أو الغرب، وال شك 
أن التراث العربي اإلسالمي يعيش في الوقت الحاضر وضعا يحتاج لمن 
ُصه بموضوعية والتزام بعيدا عن أي خلفية سياسية أو إيديولوجية  يشّخِ

أو نفعية ضيقة، من أجل كشف النقاب عن مؤهالته التي يمكن أن تخدم 
اإلنسانية اليوم في مختلف تجلياتها وأبعادها، ونستطيع القول إن الحديث 
عن التراث العربي اإلسالمي هو نفسه أحد التحديات الكبرى التي تواجهها 
الدول العربية نظرا النشغال معظم المثقفين والباحثين بقضايا مستجدة 
التراث من منابع  لما في  التفات  بثقافة اآلخر، دون  نابعة من االنبهار 

العلم والنهضة والتجديد.
 من الواضح أن التراث العربي باعتباره 
ثقافة إسالمية، ال 

يتعلق بحصيلة 
اإلبداع في الفكر واآلداب فحسب، وإنما 

المهن والفنون،  اليدوية وسائر  الصنائع واألعمال  يشمل حقول 
وأيضا مظاهر الحياة االجتماعية في أبعادها المختلفة، ذلك “أن الثقافة 
ليست مجاال واحدا، بل مجاالت عديدة، واألمم تتفاضل في نصيبها من 
هذه المجاالت” ، وال شك أن ثقافات الشعوب واألمم تمثل ثروات المادية 
تفتخر بها تلك الشعوب وتستمد منها عناصر القوة واالرتقاء والصمود أمام 
ل   التيارات الوافدة واألفكار الدخيلة، ومن األكيد أن التراث العربي قد شكَّ
على الدوام ثروة المادية مؤهلة لإلسهام في نهضة العرب والمسلمين في 
عالم اليوم إذا أحسنوا استثماره، خاصة وأن هذا التراث الزاخر والغني 
قادر على تقديم حلول لواقع معقد، يتسم بالتشابك بين تيارات وافدة وثقافات 
دخيلة، والجدير بالذكر أن تلك الثقافات الوافدة في سياق الحداثة واالنفتاح 
وثورة االتصال تجد من يدعمها ويقويها ويحميها، في حين تظل التراث 
العربي اإلسالمي يصارع لوحده داخل هذا الخضم، وال يجد من يسانده أو 

يرفع لواء كشف كنوزه وذخائره 
إال القلة النادرة.

نثمن عاليا كل  فإننا   ومن هنا 
الجهود الكبيرة التي تبذلها بعض 

تأسيس مراكز  اإلسالمي، من خالل  التراث  في خدمة  العربية  البالد 
متخصصة وإصدار دوريات علمية في مواضيع مرتبطة بروافد التراث 
وتجلياته، فضال عن تنظيم مسابقات ودعم منشورات وتشجيع الباحثين 
للكتابة في التراث، وهي مبادرات رائدة في هذا المجال، أسهمت في رفع 

الوعي بقيمة التراث.
إن االهتمام بالتوعية والتحسيس والتربية على حماية التراث، يشكل 
دعامة قوية لنجاح كل ترميم للعمران والبنيان وإعادة هيكلة للبنية 
التحية في المدن التاريخية القديمة بالوطن العربي، حيث ال تعيش 
هذه المدن خالية من السكان، وإنما تعرف كثافة سكانية وافدة، ال تملك 
ثقافة تراثية أو معرفة بخصوصيات المكان الجديد المستوطنة فيه، 
علما أن أغلب تلك الفئات تنحدر من قرى مجاورة أو مناطق نائية، 
دفعها الجفاف أو الفقر  إلى النزوح نحو المدينة، فكانت لهذه الهجرة 
انعكاسات سلبية على المجال التراثي، وعلى الرغم من كل تدخالت 
هذه  أن  إال  الترميم،  أشغال  التراث من خالل  الوصية على  الجهات 
الجهود تظل محدودة النتائج بسبب إكراهات العقلية الجديدة المستوطنة 
في المكان، والتي ال ترى في الفضاء سوى جغرافيا االحتماء من البرد 
الزمن الصعب في دروب مظلمة وبقايا أسوار و  واالختفاء من قسوة 
يؤدي  مما  اإليجار،  منخفضة  بيوت  أو  اإليواء  مجانية  دور مهجورة 
كتابات  التاريخية من  الرموز  المعالم وطمس  لتغيير  كثيرة  أحيان  في 
وزخارف وهندسة لها خلفية جمالية وروحية ودالالت تاريخية، فضال 
عن تخريب بعض اآلثار وضياع كثير من األدوات ذات القيمة الرمزية 
الكبيرة، فيتحّول المجال إلى بناءات جديدة مشّوهة تحاول محاكاة نمط 
الحياة العصرية الجديدة، فتتحول وظيفة بعض األمكنة وتتعرض للمسخ، 
ويضيع التراث، مما يفرض ضرورة إقرار التربية على حماية التراث، 

وتكثيف حمالت التحسيس بقيمته.
هكذا، لم يكن التراث العربي ترفا أو  بحثا في الجماليات، بقدر ما كان 
الشدائد، يضم  األمة عند  إليه  تؤول  التراث مالذا  ضرورة، “باعتبار 
ثم هو  التعبئة،  الالزمة عند  بالطاقات  صفوفها ويوحد هدفها ويشحنها 
ملك جماهير األمة وخيط االتصال بها على الدوام، وال حق ألحد في 
أن يسلبها إياه” ، ولعل هذه الميزة التي يحظى بها التراث، تجعله متقباّل 
عند الناس، يتفاعلون معه بشكل عفوي وحماسي أحيانا، ألنه يخاطب 
فيهم الوجدان ويعبر عما في الجنان من معان وأفكار، وهو فوق كل ذلك 

بؤرة االنطالق الحضاري.

العالناتكم في الرسالة
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أفضل 10 أعمال تشارلز ديكنز
الغربيين والذي   تشارلز ديكنز هو من األدباء 
إليها  القارئ  الذي يجذب  الجذاب  بأسلوبه  يشتهر 
بشكل كبير ، كتب تشارلز ديكنز الكثير من الروايات 
الطويلة والقصيرة في الكثير من المجاالت ، ولكن 
الخيال  يتحدث عن  ديكنز  تشارلز  يكتبه  ما  أكثر 
وتكون معظم قصصه مستوحاة من خياله ويكوز 

أبطال تلك القصص هم أشخاص حقيقيين .
 أفضل روايات تشارلز ديكنز

ومن اعمال تشارلز ديكنز المشهورة  :
 قصة مدينتين

حكاية الدكتور الكسندر مانيت كان الدكتور الكسندر 
سجين لمدة ١٨ عام في سجن الباستيل ، ولكن بعد 
أن تم انقضاء تلك الفترة وهي مدة السجن التي كان 
ألكسندر فيها في السجن قد تم تحريره من سجن 
السجن قد عاد  تم تحريره من  باستيل ، وبعد أن 

ألكسندر إلى إنجلترا .
وبعد أن عاد إلى إنجلترا قد عثر على ابنته لوسي 
وبقى معه هو وهي وعاشا معا ، وتزوج لوسي 
أبنت ألكسندر من األرستقراطي الفرنسي المنفي 
تشارلز دارناي والذي تمنفيه خارج فرنسا ، وقد 
عاد تشارلز دارناي إلى وطنه فرنسا بعد أن حل 
سيدني  المحامي  أيضا  وكان   ، اإلرهاب  عليها 
كارتون يحب لوسي ويريد أن يتزوجها ، لكن كان 
يحب شرب الخمور بشراهة وكان سيدني يستطيع 
مساعدة دارناي للعودة إلى وطنه وذلك لما بينهم 

من شبه كبير .
 أوراق بيكويك

تبدأ هذه القصة بحكاية الالعب صامويل بيكويك 
الذي اشتد حماسه وانطلق مثل قرينه دون كيشوت 
 ، العمل  أجل  من  هذا وراء شركة  وكان سعيهم 
وكان كل من سنودجراس وتوبمان يخططون من 
الذين  الناس  إلي  مأثرهم  عن  تقرير  تقديم  أجل 
بيكويك  اعتقال  ولكن ظل   ، بيكويك  في  يسكنون 
وإلقائه في السجن وذلك بتهمة خلفه بوعده وجاء 
ذلك بعد خالف وتشاجر مع صاحبة منزله الذي 

كان يسكن فيه .
اجمل 10 روايات تشارلز ديكنز

يعتبر تشارلز ديكنز هو من أفضل األدباء الغربيين 
الذين يتميزون بأسلوبهم الجذاب والمميز في أسلوب 
الكتابة وهو أيضا من األدباء الذين تعتبر كتابتهم 
قد  ولكن   ، والجذابة  المثيرة  الروايات  أكثر  من 

فهو  الروايات  كتابة  في  ديكنز  تشارلز  تخصص 
كتب العديد والعديد من الروايات من بين كل تلك 
 ، بين كل رواياته  الروايات األفضل واألقيم من 
هناك بعض من رواياته  ولكن  بتأليفها   قام  التي 
تلك  ومن  كتب  قد  ما  كل  بين  من  األفضل  هي 

الروايات هي ]2[ :
رواية توقعات عظيمة.

رواية صديقنا المشترك.
رواية ديفيد كوبرفيلد.

رواية قصة مدينتين
رواية منزل كئيب.

رواية أوليفر تويست.
رواية نيكوالس نيكلبي.

رواية أوراق بيكويك.
.Dombey and Son رواية

.Little Dorrit رواية
 أهم أعمال تشارلز ديكنز

مشهورة  عالمية  روايات  ال  من  العديد  وهناك 
لتشارلز ديكنز ومنها  :

 توقعات رائعه
وأروع  زأهم  أكثر  من  هي  الرواية  تلك  تعتبر 
التي كتبها تشارلز ديكنز ، ولكن ربما  الروايات 
تكون تلك الرواية لديكنز هي من الروايات األكثر 
من  هي  العظيمة  التوقعات  رواية  وتعتبر  شهرة 
أقبل  الذي  القارئ  لدى  مثالية  األكثر  الروايات 
أنها  الرواية على  تلك  تقوم  ، حيث  قرائتها  على 
تؤرخ رحلة أحد األبطل ، وهو البطل بيب بعد أن 
وصل إلى مرحلة البلوغ والنمو الشخصي والنضج 
التام في شخصيته الذي يمر به على طول الطريق 

الذي يمر به .
بينما ينتقل البطل بيب من كونه يتيما وفاقد األب 
واألم ومن شخص بال مكانة فقد تحول إلى رجل 
نبيل وعظيم وله مكانة كبيرة الكثير يتمناها ، وأخيرا 
التي  الحقيقية  السعادة  العثور على  إلى  قد وصل 
بها طوال حياته  يتمناها طوال حياته ويحلم  كان 
حيث ظل طوال   ، عمره  من  الماضية  وسنواته 
الدروس حول الحب  العديد من  يتعلم  فترة حياته 
والثروة والفقر والكرم على طول الطريق والكثير 
من الدروس في جميع جوانب حياته، التي يتمنى 
الكثير من الناس غيره يتعلم كل تلك الدروس لكي 
التي حصل  الخبرة  من  القدر  نفس  على  يحصل 

عليها بيب طوال فترة حياته .
وكان ذلك مع طاقم كبير من الشخصيات المفعمة 
بالحيوية والنشاط والذي ساعده في أن يقوم بالكثير 
التي حصل عليها طوال  من االنجازات والخبرة 
حياته ، بما في ذلك اآلنسة هافيشام الغريبة األطوار 
نفس  في  معهما  وكان   ، إستيال  الجميل  وجناحها 
عليه  كان محكوم  والذي  ماغويتش  أيضا  الطاقم 
بتهمة أنه كان هارب وقد سرق قلب من ذهب وكان 

معه جو وصهر بيب .
وكان ذلك من حداد أمي ولطيف للغاية حيث يثير 
النقاط  من  العديد  الرواية  لتلك  كتابته  في  ديكنز 
المثيرة لالهتمام حول الطبقات ، منها االجتماعية 
صراعات  وصنع  الصناعية  والثورة  والطبقية 
األخالقو توقعات كبيرة من أكثر الكتب شهرة في 

الغربية. الشريعة 
اهم قصص قصيرة لتشارلز ديكنز

 أوليفر تويست
تلك الرواية هي من أهم الروايات التي قام تشارليز 
الروايات  أكثر  من  تعتبر  ، وهي  بكتابتها  ديكنز 
التي  الثانية  الرواية هي  تلك  كانت  المثيرة حيث 
قام لتشارلز ديكنز بتأليفها ، وقد كانت تلك الرواية 
الطبعة  كان عنوان  وقد   ، تويست  أوليفر  بعنوان 
تغيير  تم  ولكن  أكثر  كلمات  يحتوي على  األولى 

اسمها إلى أوليفر تويست .
أوليفر تويست لقد تم نشر تلك الرواية في البداية 

على أقساط شهرية أي أنه يتم طبع العدد المطلوب 
من الرواية ، ولقد بدأت الرواية في االنتشار بين 
 ،  ١٨٣٧ عام  من  وذلك  فبراير  في شهر  الناس 
من  أبريل  في شهر  الرواية  طباعة  مدة  وانتهت 

عام ١٨٣٩ .
إلى  األساسية  الشخصية  تلعب  التي  والشخصية 
جانب شخصية أوليفر هو أيضا شخصية من أرض 
الواقع ، حيث تم تسمية تلك شخصية فاجن حيث 
ظل تسميته على اسم بوب فاجن ، وذلك الشخص 
عمله هو موظف في إحدى المهن وهو زميل التقى 
به تشارلز ديكنز مؤلف القصة وهو في فترة شبابه 

عندما كان يعمل في مصنع أسود  .
متجر الفضول القديم

 The لقد تم نشر تلك الرواية بعنوانها االنجليزي
أو  نشرها  يتم  ولم   ،  Old Curiosity Shop
توزيعها مرة واحدة ولكن تم نشرها على دفعات 
في دورية Master Humphrey Clock ، ولد 
تمت طباعة الدفعة األولى من تلك الرواية في شهر 
أبريل من عام ١٨٤٠ وتم طبع اإلصدار األخير 

من الرواية في شهر فبراير من عام ١٨٤١ .
وذلك  وحادة  شديدة  بصدمة  ديكنز  أصيب  حيث 
بسبب وفاة شخصية الكتاب ليتل نيل ، وحدث ذلك 
يمر  الرواية شعر وكأنه  يكتب في  بينما كان هو 
بموت أحد من أبنائه كما أعاد ذكريات مؤلمة عن 

وفاة أخت زوجته ماري هو غاروث  .

أدب وثقافة

شعر:   سناء سراج

ال تضع عينيك في 
عيناي 

أردوغان يعيد ذكريات بني عثمان
بقلم: سليم خليل



Des élections scolaires auront 
lieu le 20 décembre dans 
cinq commissions scolaires 

anglophones du Québec, en plein 
milieu de la période d'isolement volon-
taire demandé par le gouvernement 
Legault afin de pouvoir fêter Noël en 
petits groupes.
«Dès le 20 décembre prochain, les 
électrices et les électeurs de cinq com-
missions scolaires anglophones du 
Québec pourront élire les personnes 
qui siégeront au conseil des commis-
saires de leur commission scolaire, 
même si leur territoire est situé dans 
une région en zone rouge», peut-on 
lire sur le site web du ministère de 
l'Éducation.
Une situation pour le moins ironique 
selon l'Association des commissions 
scolaires anglophones du Québec 
(ACSAQ) qui a interpellé le ministre 
de l'Éducation Jean-François Roberge 
sur les réseaux sociaux. 
«La tenue des élections pour les 
commissions scolaires anglophone 
décrétée par le gouvernement pour le 
19/20 décembre, pendant la période 
de confinement volontaire, démontre 
un dédain pour un processus démo-
cratique qui devrait inquiéter les 
Québécois», a écrit sur Twitter son 
directeur général Russell Copeman, le 
20 novembre.
Aller voter ou se priver de party?  
Le calendrier du temps des Fêtes-
COVID-19 dévoilé par le gouverne-
ment du Québec la semaine dernière 
suggère en effet aux Québécois sou-
haitant fêter Noël entre le 24 et le 27 
décembre de se placer en confinement 
volontaire sept jours avant les célébra-
tions, ce qui tombe pendant la période 
des élections scolaires anglophones. 
«On doit respecter notre contrat 
moral : on peut faire des rassemble-
ments de 10 personnes maximum 
pendant quatre jours, mais on s’isole 
une semaine avant et une semaine 
après», a souligné le premier ministre 
du Québec, François Legault, sur les 
réseaux sociaux vendredi dernier, en 

faisant référence aux célébrations du 
temps des Fêtes.
Les établissements d'enseignement 
primaires et secondaires seront d'ail-
leurs fermés dès le 17 décembre afin 
de limiter les contacts à l'approche de 
la période des Fêtes.
Même si le taux de participation aux 
élections scolaires est généralement 
beaucoup plus bas que celui des élec-
tions municipales et provinciales, envi-
ron 17 % des électeurs avaient exercé 
leur droit de vote lors de la dernière 
élection scolaire anglophone en 2014.
Les élections des présidents et des 
commissaires scolaires anglophones 
devaient initialement se tenir le 1er 
novembre, mais ont été reportées par 
le ministère de l'Éducation sous pré-
texte qu'elles étaient toutes situées 
dans des territoires en zone rouge. 
Ce palier d'alerte maximale établi 
par le gouvernement permet de faire 
cesser les activités non essentielles.
Afin de réduire les risques de pro-
pagation de la COVID-19 lors de la 
tenue des élections scolaires dans les 
commissions scolaires anglophones, 
un arrêté ministériel permettra aux 
électeurs en isolement, ayant contracté 
le virus ou en attente d'un résultat, de 
voter par correspondance.
Toute demande de vote par corres-
pondance doit cependant être faite au 
président d’élection au plus tard le 
10e jour précédant la date du scrutin, 
indique le Guide d'application du vote 
par correspondance dans le contexte 
de l'arrêté ministériel du 13 novembre.
Cela signifie qu'un électeur qui doit se 
placer en isolement entre le 10 et le 
20 décembre ne pourra pas voter par 
correspondance, car les délais pour en 
informer le président d'élection seront 
dépassés.
Rappelons que la loi 40, qui modifie 
la gouvernance des écoles du Québec, 
demeure suspendue dans le réseau 
anglophone.
Le ministère de l'Éducation n'avait 
pas répondu aux questions du «24 
Heures» en fin de journée lundi.

Le premier ministre Justin Trudeau a 
jugé logique mardi que les pays qui ont 
la capacité de produire des vaccins les 

distribuent à leur population en premier lieu, 

tout en assurant que 
le Canada obtiendrait 
ses premières doses 
dans les premiers 
mois de 2021.
Le Canada n’a pas 
la même capacité de 
production de masse 
de vaccins que des 
pays comme les États-
Unis et l’Allemagne, 
a-t-il rappelé, ce qui 
explique que d’autres 
pays seront servis 
avant le Canada.
«Nous l’avions il y a 

plusieurs décennies, mais plus maintenant», 
a-t-il dit en ajoutant qu’Ottawa a réservé un 
nombre record de doses de candidats-vaccins 

en comparaison avec bien d’autres pays dans 
le monde.
Un haut responsable américain a récemment 
indiqué que les premières doses pourraient 
être administrées aux États-Unis dès le 11 ou 
le 12 décembre.
Justin Trudeau a précisé qu’il ne faudra pas 
attendre que tous les Américains ou tous les 
Allemands, par exemple, soient vaccinés avant 
de recevoir les premières doses d’un vaccin au 
Canada.
Le Canada a par ailleurs reçu plus de 24 mil-
lions de seringues et d’aiguilles pour l’adminis-
tration des vaccins, a indiqué Justin Trudeau.
Le premier ministre a aussi annoncé qu’Ot-
tawa s’est entendu avec la pharmaceutique 
Eli Lilly pour réserver jusqu’à 26 000 doses 
d’un produit thérapeutique développé contre 
la COVID-19.

Le premier ministre Justin Trudeau 
s’est fait jouer un tour par des 
Russes qui ont réussi à lui parler 

en se faisant passer pour la jeune mili-
tante écologiste suédoise Greta Thun-
berg en janvier dernier.
C’est ce que révèle une vidéo diffusée sur 
YouTube lundi par Vladimir Kuznetsov 
et Alexis Stolyarov qui présentent l’in-
tégral de cet entretien d’une dizaine de 
minutes.

Selon des informations obte-
nues par l’Agence QMI mardi, 
l’appel a eu lieu peu après la 
catastrophe aérienne du 8 jan-
vier dernier, lorsqu’un avion 
d’Ukraine International Air-
lines a été abattu par erreur 
par l’armée iranienne à Téhé-
ran, coûtant la vie à 57 Cana-
diens et 29 personnes ayant le 
statut de résident permanent 
au Canada. Justin Trudeau 
répondait alors à de nombreux 
appels de condoléances pour 
l’avion abattu, ce qui aurait 
facilité le travail de farceurs 
qui ont réussi à déjouer les ser-
vices qui filtrent les appels du 
chef  du gouvernement fédéral.
Dans cet échange plutôt banal, 

la fausse Greta Thunberg fait part de 
son inquiétude d’une possible guerre à la 
suite de la tragédie aérienne. Justin Tru-
deau lui répond que lors de ces nombreux 
appels avec des leaders internationaux 
depuis ce drame, il a parlé «de la réduc-
tion des tensions pour faire ce que je peux 
pour les encourager à examiner comment 
ils peuvent faire partie d’un mouvement 
vers la paix».

La militante écologiste suédoise Greta 
Thunberg
Restant somme toute vague et diploma-
tique, le premier ministre n’a pas mordu 
aux hameçons lancés par les blagueurs, 
notamment à propos du président amé-
ricain Donald Trump ou de la pertinence 
pour le Canada de quitter l’OTAN.
Le chef  libéral a cependant souligné la 
présence de Greta Thunberg durant la 
dernière campagne électorale fédérale 
lors de l’immense marche pour le climat 
qui avait eu lieu à Montréal le 27 sep-
tembre 2019. «Votre présence à Montréal 
à aider à définir de plusieurs façons ce qui 
se passait dans notre élection, que nous 
avions un consensus clair avec plusieurs 
partis, que nous avons besoin d’agir pour 
notre futur, d’agir plus pour les jeunes», a 
dit Justin M. Trudeau.
Le premier ministre fédéral n’est pas 
la première victime de Vladimir Kuz-
netsov et Alexei Stolyarov, puisqu’ils 
ont déjà trompé le prince Harry, le pré-
sident de la Pologne Andrzej Duda, le 
président du parlement européen David 
Sassoli, de nombreux responsables amé-
ricains comme Kamala Harris ou Bernie 
Sanders, ainsi que des vedettes comme 
Sharon Stone.

Moins d’une semaine après le dévoile-
ment de son plan de match pour les 
Fêtes, la santé publique resserre déjà 

les règles : les Québécois devront finalement 
se limiter à deux rassemblements, du 24 au 27 
décembre.  
Tel qu’annoncé jeudi dernier, pendant ces 
quatre journées, il sera permis de célébrer avec 
un maximum de 10 personnes. 
Mais après réévaluation, il faudra s’en tenir à 
seulement deux rassemblements, a décidé la 
santé publique. 
Il s’agit d’un des scénarios qui avait été discuté 
entre le gouvernement et le directeur national 
de santé publique, Dr Horacio Arruda, avant 
que le plan soit officialisé la semaine dernière. 
De plus, il sera demandé à ceux qui ne par-
viennent pas à respecter une quarantaine de 

sept jours, avant leurs festivités, 
de ne pas participer à des sou-
pers familiaux, a souligné Fran-
çois Legault, en conférence de 
presse. 
Le premier ministre en a profité 
pour déconseiller fortement aux 
Québécois de voyager à l’étran-
ger pendant les Fêtes. Il s’est 
aussi avoué inquiet du niveau 
élevé de propagation enregis-
tré dans plusieurs régions du 
Québec qui avaient été moins 
touchées pendant la première 
vague, comme le Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il 
suggère aux gens de ces régions d’essayer de 
rester le plus possible à la maison au cours des 
prochains jours.

Le Québec rapportait mardi 1124 cas et 45 
décès, portant le total à 134 330 personnes 
infectées et 6887 morts depuis le début de la 
pandémie.

Le gouvernement fédéral fera le point 
sur l’état des finances publiques 
dans une semaine, après neuf  mois 

de dépenses tous azimuts pour répondre à 
la pandémie.
La vice-première ministre et ministre des 
Finances, Chrystia Freeland, a annoncé 
lundi à la Chambre des communes qu’elle 
présentera l’énoncé économique de l’au-
tomne lundi prochain, le 30 novembre.
Cet exercice devrait éclairer le public sur 
l’ampleur des dépenses et du déficit creusé 
par la pandémie, indique l’économiste Louis 
Lévesque, directeur général de Finance 
Montréal et ancien sous-ministre associé à Finances 
Canada, notamment.
« On doit savoir quelle est l’étendue des dommages, 
quand les mesures de soutien transitoires liées à la 
pandémie vont se terminer et quand le gouverne-
ment prévoit un retour sur le sentier de la croissance 
», explique-t-il.
Le gouvernement Trudeau n’a pas présenté de 
budget depuis près de deux ans, se contentant d’un 
bref  portrait économique en juillet. Depuis, Ottawa 
a cessé de rendre public le coût réel des différents 
programmes de soutien mis en place pour répondre 
à la crise sanitaire.
D’après les estimations du Directeur parlementaire 
du budget (DPB), Yves Giroux, le déficit annuel du 
gouvernement fédéral atteindra un sommet de 328,5 
milliards $ en 2020-2021, du jamais-vu depuis 1966-
1967.
Le Journal a détaillé dimanche que, à elles seules, les 
mesures de soutien liées à la pandémie coûteront plus 
de 225 milliards $ cette année uniquement, d’après 
les calculs sur DPB. Et ce, si aucune nouvelle mesure 
n’est ajoutée à la note.
Pour les économistes, dont l’ex-DPB Kevin Page 
et Rebekah Young, directrice des politiques écono-
miques provinciales et fiscales de la Banque Scotia, 
le gouvernement Trudeau doit expliquer rapide-
ment comment il entend gérer le trou creusé dans les 
finances publiques.
La ministre Freeland a refusé de se livrer à un tel 

exercice jusqu’à présent, plaidant que l’incertitude 
engendrée par la pandémie l’empêche d’établir des 
cibles budgétaires à moyen terme.
Mais pour Mme Young, l’arrivée prochaine de vac-
cins invalide cet argument. D’autres pays ont d’ail-
leurs récemment déposé des budgets détaillés en se 
basant sur l’hypothèse qu’un vaccin sera largement 
distribué d’ici la fin de l’année 2021.
Le Conseil canadien des affaires explique que le plan 
budgétaire réclamé par les économistes est un élé-
ment clef  pour renforcer la confiance et encourager 
les investissements du secteur privé et la création 
d’emplois.
Générer ainsi de la croissance est urgent pour lutter 
contre la récession qui frappe le pays. Pour l’endi-
guer, Mme Young indique qu’Ottawa doit présenter 
un solide plan de lutte contre la récession qui mise 
sur la relance verte en partenariat avec le président 
élu des États-Unis Joe Biden.
Dans sa plateforme électorale, le démocrate a promis 
un investissement massif  dans les énergies renou-
velables, dans le but de rendre l’économie améri-
caine carboneutre d’ici 2050. Cela sera combiné à un 
immense programme d’investissement public de 400 
milliards $ sur quatre ans.
L’économiste Louis Lévesque doute toutefois que 
le gouvernement avance un plan de relance le 30 
novembre, préférant garder ses munitions pour un 
budget aux allures de programme électoral plus tard 
dans l’hiver.

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousCe méga projet sportif  devra être prêt l’an 
prochain pour recevoir le championnat 
mondial de handball. Ce village comprend 

notamment parmi ses installations, un stade de 
football d’une capacité de 90,000 spectateurs ainsi 
que 2 salles de football de 5 joueurs, un complexe 
de piscines olympiques, ainsi que des salles pour le 
squash, le volleyball, le tennis, le handball, et une 
salle de gymnastique.  De plus une salle pour les 
sports de combat (le judo, le Karate, la boxe, la lutte 
et autres), et une salle pour les sports équestres 
et une salle de hockey. En outre on y construit un 
hôpital spécialisé en médecine sportive, ainsi qu’un 

hôtel pour loger 
les membres des 
équipes.  
Reste à savoir 
que la Nouvelle Capitale Administrative a 
déjà construit le plus grand parc central au 
monde d’une superficie de 1,000 feddans ainsi 
que la plus grande cathédrale copte en Afrique et 
la tour icone de 94 étages, le plus haut gratte-ciel 
en Afrique.
En terminant il est important de mentionner que 
les ministères et les instances gouvernementales 
vont y déménager leurs bureaux l’an prochain.  

Le plus grand village olympique au moyen 
orient dans la nouvelle 

Capitale Administrative 

Justin Trudeau piégé par des farceurs russes

Seulement deux soupers permis durant les Fêtes

Des élections scolaires maintenues 
malgré le «contrat moral»

Bientôt l’heure juste sur les coûts de la pandémie 
à Ottawa

Les Canadiens ne seront pas les premiers vaccinés, 
reconnaît Trudeau
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Angoissée

Salah EL ACHKAR 

Tu es loin de la réalité
Triste, Belle se confond avec l’illégalité
Perdue pour prendre une décision
Égarée dans la nature, éclatée!

L’angoisse l’emporte par des pensées
Lointaines, vers des horizons illimités
La raison frappe à sa porte
Le réveille de son cauchemar insensé

Un air triste fredonne le rythme de son Amand
En réfléchissant à cette angoisse de confinement
Qui bloque l’humanité ce corona virus
La peur domine toutes les personnes sans avertissement

Une toux, un mal à la gorge, un manque de respiration
Une perte de goût et d’odorat, un abattement  
Tels sont les symptômes de ce virus
Qui attaque le monde sans distinction 

Restez chez vous évitez le pire 
Aidez les âgés pour qu’ils respirent 
De l’air frais pour nourrir leurs poumons
Soyez attentionnée pour éviter le pire

Des cas qui frappent aveuglement sans pitié
Là où on peut être, en ville, en montagne, en soirée 
En train, en bus, en métro, en voiture
Évitez le contact ne soyez pas à proximité 

D’une autre personne ne saluer pas par la main,
Il se peut qu’il porte un virus malin
Beaucoup de personne sont innocent 
Mais, ils peuvent êtres des porteurs sains
 
Éloignez les enfants, gardez votre famille 
À l’abri de la méchante Pandémie 
Faite une prière pour être sauver 
Dieu par sa miséricorde nous donne la vie
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  اعتبرت منظمة الصحة العالمية، أن االحتفال المصغّر بعيد 
الميالد بعيداً من التجّمعات العائلية الموّسعة، هو من دون شّك 

»الخيار األمثل« في زمن الجائحة في غالبية دول العالم.
وقالت المكلّفة بإدارة الجائحة في منظمة الصحة العالمية، ماريا 
فان كيركوف، إنه أمر بالغ الصعوبة »ألنّنا خصوصاً في فترة 
األعياد، نريد حقّاً أن نكون مع عائلتنا. لكن في حاالت معيّنة، 

عدم إقامة تجّمع عائلي هو الخيار األمثل«.
الميالد بل أيضاً  عيد  العالمة األميركية تعني حصراً  ولم تكن 
المتّحدة،  بامتياز في الواليات  العائلية  المناسبة  عيد الشكر، 

والذي يحتفل به األميركيون.
الخبراء من ارتفاع أعداد اإلصابات إلى مستويات  ويخشى 

260 ألف  إلى حد اآلن  التي سّجلت  البالد،  قياسية جديدة في 
وفاة بكوفيد19.

واعتبرت فان كيركوف أّن الحّل قد يكون باجتماع العائلة عبر 
الفيديو لالحتفال باألعياد.

العام،  هذا  تتمّكنوا من االحتفال معاً  لم  وأضافت »حتى وإن 
يمكن أن تجدوا السبل لالحتفال عندما ينتهي هذا األمر برّمته«، 

في إشارة إلى الجائحة.
وأقّرت فان كيركوف بأّن »هذا ما سأفعله مع عائلتي، وسنقيم 

احتفاالً كبيراً عندما تنتهي« الجائحة.
أّكد زميلها مايكل راين المسؤول عن الحاالت  من جهته، 
الطارئة في منظمة الصحة العالمية، أّن أعداد اإلصابات 

ارتفعت في كندا بعد عيد الشكر الذي احتفلت به البالد في 12 
أكتوبر.

بالقدر  وقال راين: »السؤال المطروح هو: هل تسيطرون 
الكافي على المرض، وهل يمكنكم منح الناس مزيداً من الحرية 
في فترة عيد الميالد الذي يمكن أن يولّد الثقة وأن يعطي البهجة 
للفيروس بأن  الناس بشدة من دون السماح  اللتين يحتاجهما 

يتفّشى؟«.
واعتبر أنّه يعود للسلطات أن تتّخذ القرار الصائب بين 
»المخاطر الصحية، وبين المخاطر االجتماعية واالقتصادية« 
المرتبطة بالقيود المفروضة في فترة األعياد، والتي من شأنها 

»توليد الكثير من اإلحباط، والسأم والكثير من االنتقادات«.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
أبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا أشعل فتيل الحرب في اثيوبيا 
والمضحك في الموضوع أنه حائز على جائزة نوبل للسالم !!

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

  لطالما كان هناك وجهان لعالم 
اللطيفة مثل االخبار  الخفيفة  الصحافة. 
او  والثقافية،  والفنية  االجتماعية 
تفتح اآلفاق وتغني  التي  الممتعة  الثقلية 
المعارف.. ولكن بعض منها يكون 

متعب للروح. 
وكالهما له جانب متميز له سحره 
اليوم حكرا على  لم يعد  الذي  الخاص 
الصحفيين مع تطور عالم التواصل 
االجتماعي حيًث يستطيع الجميع 
الكتابة وإدالء الرأي . هذه المقدرة 
على الكتابة لها جانب مميز فهي تروي 
الروح ولكنها يمكن أيضا ان تساهم في 
الشهرة  تغذية األنا من خالل موضوع 
والبعض تاخذه الى مسارات طيبة 

والبعض االخر الى األنانية. 
وهناك أيضا البعض ممن سنحت له 
الظروف ان يقوم باستثمار هذه الموهبة 
في مناح إيجابية كثيرة ومنهم الصحفي 
ديفيد  السير  العريق في ال بي بي سي 
التسعينات من  اليوم في  اتينبره وهو 
عمره. وجل اهتمامات هذا الرجل 
الرائع كان بالوثائقيات والبيئة وهو من 
األصوات المميزة في العالم وعمل اكثر 
من نصف قرن فيها وال زال يهتم بالبيئة 
اليوم لزيادة االهتمام  ويستخدم صوته 

بالبيئة وقضاياها. 
على  صفحة  انشأ  اتينبره  السير 
الجميع  البيئة ولدهشة  االنستغرام عن 
حقق رقما قياسيا بالمتابعة خالل 
ساعات قليلة تجاوز به الكثير من 
المشاهير في مختلف المجاالت في 

العالم. 
السير اتينبره مميز ومسيرته والظروف 
الحياتية والمهنية والشخصية ربما 
سنحت له بهذا االمر. وأتمنى لو ان كل 
للقضايا  المشاهير يستخدمون اصواتهم 

اإليجابية مثله. 

الصحفيين  ولكل  له  تمنياتنا  ومع 
بالسالمة - كلنا ندرك صعوبة مهنة 
الصحافة تحديدا حيث تقول احدى 
العالمية ان الصحفيين ممن  الدراسات 
يعملون في أنواع معينة من المهنة - في 
اجواء الحروب والتوترات السياسية 
واالقتصادية وغيرها —  يسجلون 
اعلى إصابات في األزمات القلبية 
القاتلة- في القرن الماضي. اي ان اكثر 
ما يموت منه الصحفيين هو األزمة 
القلبية والموت المفاجئ. طبعا هذا يأتي 
العمل الشديد والظروف  تحت ضغط 
المؤلمة التي يغطونها مثل الحروب 
باإلضافة الى عوامل اخرى شديدة 
العمل  الحادة في  المنافسة  التأثير مثل 
السبق  حيث يكونون محكومين بفكرة 
الصحفي وغيره. اَي انهم حتى لو كانوا 
من االشداء والناجحين فالضغط سينال 

منهم . 
وليس كل من عمل بهذا المجال يتعرض 
المعروف ان  المصير ولكن من  لنفس 
الكثير ممن عملوا في ظروف قاسية 
المباشرة  وخالل الحروب والنزاعات 
المباشرة يتعرضون لحاالت  او غير 

وامراض صحية كثيرة.
القاسية كانت احد  وربما هذه الظروف 
أسباب اإلحساس بالتضامن العميق 
الجنود  الذي نجده بين الصحفيين وبين 
او من عمل خالل الحروب رغم 

اختالف الدور والتجربة. 
وهم جميعا عاشوا الظروف واأللم 
اننا  اليوم  بشكل متنوع ومشابه. ونردد 
نتمنى لو لم يكن هناك حروب في العالم 
أبدا ولو لم تكن هناك ادنى ظروف 
تسمح بخسارة االنسان بمثل هذه 

األوضاع. 

والسالم للجميع

وجوه الصحافة 

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

  لقي الموسيقي البريطاني بول بارتون أثناء 
قيامه بجولة وسط تايالند ترحيباً حاراً من 

جمهور استثنائي.
فوجئ بارتون بحشد من القردة تحيط به، وكان 
أحدها يشد شعره وآخر يسرق نوتته الموسيقية 

وبعضها يتسلق على البيانو. 
حاول بارتون، الذي أصبح نجم روك لمئات 
القرود البرية الجائعة، تهدئة القرود بأنغام 
ناعمة من موسيقاه في وقت تسببت فيه 
جائحة كورونا في ركود قطاع السياحة بما 
يعني تراجع عدد الزوار الذين كانوا يقومون 
بإطعامهم وانخفاض التمويل الالزم للحفاظ 

عليهم. 
وقال بارتون )59 عاماً( المقيم منذ فترة طويلة 
في تايالند: »نحتاج مزيداً من الجهد لتوفير 
الطعام لهم. وعندما يأكلون جيداً سيكونون أكثر 

هدوءاً وأقل عدوانية«. 
وعزف بارتون في 4 مناطق في إقليم لوبوري 

المشهور بانتشار القرود التي تسرق الطعام 
ومن بين تلك المواقع معبد هندوسي أثري. 

وتفاعلت قرود المكاك على الفور مع عزفه 
لمقطوعات موسيقية عالمية 
شهيرة وتسلق بعضها على 
البيانو وأخرى على العازف 

نفسه. 
وحافظ بارتون على هدوئه بينما 
مرت قرود صغيرة على أصابع 
البيانو من أمامه وعبثت أخرى 

بنوتته الموسيقية. 
وقال بارتون: »فرصة مذهلة 
أن تشهد حيوانات برية على 
عندما  اندهشت  طبيعتها. 
اكتشفت أنها تأكل الموسيقى وأنا 

أعزف في الحقيقة«. 
والقرود هي أحدث جمهور 
استثنائي لبارتون بعد أن عزف 

مقطوعات لموسيقيين عالميين مثل باخ 
للفيلة في مالجئ  وبيتهوفن قبل أكثر من عقد 

للتقاعد. 

وتساءل بارتون: »من الممكن أن تلعب 
الموسيقى دوراً في عمليات إعادة تأهيل 

الحيوانات؟«. 

للفنون فى شيكاغو،    يخطط متحف دنفر 
للبقاء مفتوًحا على األقل حتى آخر شهر 
متحف مع  بالتزامن  الجارى،  نوفمبر 
Clyfford Still ومتحف الفن المعاصر 
للفنون الجميلة  في دنفر ومتحف كيركالند 
والديكور والمعارض الداخلية فى متحف 
الخارجية ومتحف بولدر سيتم إغالق  الفنون 
الثانية من  الموجة  انتشار  المتاحف خوفا من 

فيروس كوفيد 19.
وأوضح المسئول فى المتاحف الفنية، أن 
تتغير فى أى لحظة ، وهي  األمور يمكن أن 
بعيدة كل البعد عن العمل كالمعتاد، حيث إنه 
التذاكر هذا األسبوع، جاء ذلك  بيع  تعليق  تم 

.westword بحسب ما ذكر موقع
وأضاف المسئولون فى المتحف، أنه من 
بالقدرة  العمل  المتحف فى  المقرر أن يستمر 

المنخفضة الحالية وسيواصل التركيزعلى 
خلق بيئة شخصية أكثر أمانًا لتجربة الفن.

المتحف  المتحف، طور  المسئولون فى  وتابع 
الموارد عبر اإلنترنت إلثارة  مجموعة من 
اإلبداع خالل هذا الوقت، وكانت الموارد 
عبارة عن مقاطع فيديو وجوالت ومشاريع 
عملية وغير ذلك الكثير، باإلضافة إلى 
إلى معرض  محتوى رقمي مثير آخر متعلق 
والحداثة  ريفيرا  ودييجو  كاهلو  فريدا 

المكسيكية “.
للطبيعة والعلوم،  إلى أن متحف دنفر  ويشار 
حصل على موافقة من قبل وزارة الصحة 
افتتاحه  بإعادة   ، العامة والبيئة في كولورادو 
بجانب العديد من المؤسسات األخرى في وقت 
العام ، تحت إشراف صارم  سابق من هذا 

للجمهور – إرشادات صحية.

الترفيهي«    أطلق »متنزه موشنجيت دبي 
األول من نوعه في منطقة الشرق األوسط 
الـ49  اليوم الوطني  بطاقة االحتفال بأعياد 
للمقيمين في دولة  تتيح  التي  لدولة اإلمارات، 
الوطني  اليوم  اإلمارات االستفادة من بطاقة 
أيام فقط، مقابل 149 درهماً  الخاصة لمدة 5 
 5 الى   1 المحدود من  بالدخول غير  والتمتع 
ديسمبر. ويمكن للزوار االستمتاع بالكثير من 

الجوالت المثيرة وتناول المأكوالت اإلماراتية 
التقليدية، والفرصة اللتقاط المزيد من الصور 

التذكارية.
آند  الترفيهية داخل دبي باركس  وتقع الوجهة 
ريزورتس، على شارع الشيخ زايد مقابل نخلة 
جبل علي في دبي، وتضم الكثير من الجوالت 
الترفيهية واأللعاب الشيقة ومعالم الجذب 

المستوحاة من عالم هوليوود.

  أفادت وسائل اإلعالم الرسمية الصينية،  بأن الصين 
تعتزم تطبيق إجراءات جديدة لتشجيع زيادة المواليد والتصدي 
الجديدة  الخمسية  السريعة في إطار خطتها  السكان  لشيخوخة 

.)2025 2021-(
ونقلت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية عن خبراء قولهم إن الصين 
ستقدم دعما ماليا وسياسيا كبيرا لتشجيع األزواج على إنجاب 

عدد أكبر من األطفال.
وقالت يوان شين، نائب رئيس جمعية السكان الصينية: »سيتم 
تطبيق سياسات سكانية أكثر شموال لتحسين الخصوبة ونوعية 

القوى العاملة والتركيبة السكانية«.
المثيرة للجدل عام  الواحد«  وطبقت الصين »سياسة الطفل 
1978 قائلة إن الزيادة السكانية السريعة وال سيما في الريف 

تقوض الجهود المبذولة للحد من الفقر وتنمية االقتصاد.
2016 تخفيف  العالم سكانا قررت في عام  ولكن أكثر دول 
القيود والسماح لألزواج بإنجاب طفل ثان في محاولة لمعالجة 
الزيادة السريعة في تعداد كبار السن باإلضافة إلى انكماش القوة 
العاملة. ويقول بعض الخبراء إنه يجب اآلن إلغاء جميع القيود 

بالكامل.
ويقول علماء السكان إن عدد 
المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 
 254 بلغ  فأكثر  عاما  ستين 
مليونا بنهاية العام الماضي أي 
ما يعادل 18.1 في المئة من 
المتوقع  السكان. ويقولون إن من 
300 مليون  العدد إلى  أن يرتفع 
2025، و400 مليون  بحلول عام 
بحلول عام 2035 ما يشكل ضغطا 
الرعاية الصحية  كبيرا على نظام 

واالجتماعية في البالد.
أيضا  السكان  علماء  ويتوقع 
أنه طبقا لالتجاهات الحالية فقد 
ينخفض عدد األشخاص في سن 

العمل 200 مليون بحلول عام 2050.
وعلى الرغم من تخفيف سياسة الطفل الواحد في عام 2016 

فقد انخفض عدد المواليد األحياء بالنسبة لكل ألف شخص إلى 
 10.94 الماضي نزوال من  العام   10.48 بلغ  مستوى قياسي 

في 2018.

المتحفي من وضع  العرض  العليا لسيناريو  اللجنة  انتهت    
مومياوات كهنة وكاهنات المعبود آمون، داخل الفتارين 
المتحفي لمتحف  العرض  الخاصة بها و ذلك ضمن سيناريو 

عواصم مصر بالعاصمة اإلدارية الجديدة.
وأشار الدكتور علي عمر رئيس اللجنة العليا لسيناريو العرض 
إلى أن هذه  السياحة و اآلثار، في تصريح   المتحفي بوزارة 
المومياوات تم استقبالها بالمتحف األسبوع الماضي قادمة من 
المتحفي  بالتحرير و ذلك الثراء العرض  المتحف المصري 

الخاص بمتحف عواصم مصر.
التي تم  الفتارين  المومياوات داخل  وأكد االنتهاء من وضع 

تجهيزها و تعقيمها بطريقة خاصة لحفظ المومياوات بداخلها.
من جانبه.. قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، 
إن هذه المومياوات تم اكتشافها فى الخبيئة الملكية بالدير 
البحرى عام 1881، و تخص مومياء نجمت زوجة حريحور 
كبير كهنة آمون، والتي طعمت أعينها بأحجار باللون األبيض 
تلبس  أنها  بأنها مازالت حية كما  الشعور  واألسود مما يعطي 

الشعر المستعار والحواجب من الشعر الطبيعي.
الزوجة  المومياوات تتضمن مومياء نسيى خنسو  وأضاف أن 
الثاني، والتي تعتبر نموذجا  الثانية لكبير كهنة آمون بانجم 
21، حيث أعطت  الـ  التحنيط باألسرة  متميزا لتطور أسلوب 
للبشرة  الداكن  اللون األصفر  المطمعتان باألحجار و  العينان 

اإلحساس بالحيوية والنضارة.
وتابع أن المومياوات تضم أيضا مومياء بانجم الثاني كبير كهنة 
الداكن ولفت  باللون األصفر واألحمر  آمون، ولونت بشرتها 
الملونة، إلى جانب  بالكتان الرقيق ذو الشراشيب  المومياء 
21، زينت أصابع  إيو إف عنخ من األسرة  بتاح  مومياء جد 
اليدين والقدمين بالخواتم، ومومياء حنوتاوي زوجة كبير كهنة 

آمون بانجم األول ذات وجه ممتلئ إلظهار الحيوية.
وأكدت الدكتورة منى رأفت المشرف العام على متحف عواصم 
المتحف استقبل، خالل األسبوع الماضي، أكثر  مصر، أن 
المخازن  المتاحف و  قادمة من عدد من  أثرية  من مائة قطعة 
األثرية لعرضها ضمن سيناريو العرض الخاص به تمهيدا 
الفتتاحه الوشيك، مشيرة إلى أن هذه القطع األثرية تم اختيارها 
بعناية إلثراء سيناريو العرض المتحفي ليحكي تاريخ العواصم 
المتحفية من  المخازن  المختلفة من  المصرية عبر العصور 
الجمهورية منها  أنحاء  المتاحف والمواقع األثرية من  مختلف 
الملكية ببوالق،  مخازن متاحف كل من األقصر والمركبات 
بالتحرير ومنطقة ميت رهينه  والسويس والمتحف المصري 

األثرية.
وأشارت إلى أنه من أهم القطع التي استقبلها المتحف مجموعة 
من أحجار التالتات التي تصور الملك أخناتون وزوجته 

من  نفرتيني  الملكة 
مخزن متحف األقصر، 
و هي اآلن يتم ترميمها 
وتجميعها تمهيدا لعرضها 
بالمكان المخصص لها، 
مركبة  إلى  باإلضافة 
كوبية و كاالش و نموذج 
لعجلة حربية كانت مهداه 

للملك فاروق.
استقبال  إلى  ولفتت 
المومياوات  من  عدد 
من المتحف المصري 
بالتحرير لكهنة و كبار 
رجال الدولة باإلضافة 

الكانوبية وصندوق خشبي نقش عليه  إلى عدد من األواني 
صورة لآللهة أنوبيس، مما يعمل علي إثراء العرض المتحفي 
إلى تمثال رائع  بالمتحف، باإلضافة  الجنائزية  الشعائر  بقاعة 
آثار ميت  للملك مرنبتاح واآللهة حتحور من منطقة  مزدوج 

رهينة.
جدير بالذكر أن متحف عواصم مصر يروي تاريخ العواصم 
المصرية عبر العصور المختلفة، حيث يتكون من قاعة رئيسية 
يُعرض فيها آثار لعدد من عواصم مصر القديمة والحديثة يبلغ 
العمارنة، اإلسكندرية،  عددها ٧ عواصم هم منف، طيبة، تل 
الخديوية، باإلضافة إلى عرض  القاهرة  القاهرة اإلسالمية، 
مجموعة من المقتنيات المختلفة التي تمثل أنماط الحياة في كل 
حقبة تاريخية خاصة بكل عاصمة على حدة مثل أدوات الزينة، 

أدوات الحرب والقتال، ونظام الحكم والمكاتبات المختلفة.

أما القسم الثاني من المتحف فهو عبارة عن جناح يمثل العالم 
اآلخر عند المصري القديم، ويتكون هذا الجزء من مقبرة توتو 
إلى  2018 بمحافظة سوهاج، باإلضافة  اكتشافها عام  تم  التي 
قاعة للمومياوات والتوابيت وفتارين تحتوى على األوانى 
الكانوبية ومجموعة من األبواب الوهمية ورؤوس بديلة تحاكي 

الطقوس الدينية في مصر القديمة.
الحديثة  التكنولوجيا  المتحفي استخدام  العرض  وسيتضمن 
حيث تم تزويد قاعات العرض بشاشات تعرض فيلم بانورامي 
التاريخ، صوتا وصورة  تفاعلي “المالتى ميديا” لعرض 
وعرض توضيحي لشكل كل عاصمة من العواصم المصرية 
والمباني  السكينة  العمارة  العرض وطبيعة  القديمة موضوع 
 ، ابداعية جديدة  لمسة  لتضيف  بها وأشهر معالمها،  الدينية 

تجذب الزائرين و السائحين.

    Email: elressalanews@gmail.com    www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     

وضع مومياوات كهنة وكاهنات املعبود آمون داخل 
)الفتارين( مبتحف العاصمة اجلديدة

متحف دنفر للفنون خيطط للبقاء 
مفتوحا حىت نهاية الشهر اجلارى

احتفل مع 'موشنجيت دبي' 
باليوم الوطني الـ49

الصني تغري سياستها: دعم مايل كبري ملن ينجب أطفاال أكثر

الصحة العالمية توجه »نصيحة« 
لالحتفال بعيد الميالد

ْر ــا ـــ ــه ــن ل ا ــــــوِء  ــي كـــضـ ــل ــي ل وألَنـــــــــِك فـــي 
ــي لـــحـــظـــة حـــــواْر ــ ــدة ف ــيـ ــصـ ــقـ لـ مـــيـــالد ا
ــْك كـــأنـــِك مــــداْر ــِكـ ــلـ ــح فـــي فـ ــابـ نـــــا سـ وأ
ــاْر ــ ــع ــ ــرح أش ــ ــ ــد وطـ ــائـ ــصـ ــل قـ ــ ــاف ــ فــــي ح
ْر ــِل إقــــتــــدا ــ ــك ــ ب ــك  ــ ــِق ــ ــش ــ ــت فــــي ِع ــ ــب ــ ــِت ــ ُك
ْر  ــورك بــــكــــِل إصــــــــرا ــ ــ ــُض ــ ــ ــت ح ــ ــرضـ ــ َفـ
ْر ا َو َد حــــــولِــــــْك  ــوم  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ لـ ا وكـــــــل 
ــاْر ــكـ ــتـ بـ ــر فـــيـــهـــا إ ــاعـ ــشـ ــي بــــــــراءِة مـ ــ ف
ْر ــا ــحـ ــتـ نـ ــروع إ ــ ــش ــ ــا روحــــــي م ــ ي كـــأنـــك 
إعـــتـــذاْر حــتــى  أو  بـــتـــراجـــع  ــى  ــرضـ يـ ال 
أعــــــذاْر بـــــأي  لـــحـــقـــيـــقـــة  ا ــى  ــ ــرض ــ ت وال 
لــنــهــاْر ــوء ا ــضـ ــري كـ ــمـ ــِقـــك فـــي عـ وعـــشـ
ــاْر ــصـ ــتـ ــا روحــــــي بــــــدون إخـ ــ ي ــب  ــتـ ــأكـ فـ
لـــــــروحـــــــي نـــــــــــوٍر ونـــــــــاْر نـــــــِك  بـــــــأ
ْر نـــتـــصـــا إ بـــكـــل  ــي  ــ ــروفـ ــ حـ نــــشــــوة  و 
ــاْر ــ ــه ــ لــــــُعــــــرِف إش ــراٌف وا ــ ــ ــت ــ ــ فـــيـــه اع
ــُض إخـــتـــيـــاْر ــ ــح ــ نــــِك يــــا روحـــــــي م بــــأ
ْر ــاح إخـــتـــبـــا ــ ــَجـ ــ ــع حـــيـــاتـــي وَنـ ــ ــ ق ــي وا ــ ف
ْر ــف أحــــــدث شـــــرا ــايـ ــفـ ــس شـ ــ ــالم ــ فــــي ت
ْر ــزا ــ ــم ــ ب ــه  ــ ن ــأ ــ ــك ك ــِنـ ــضـ ــح فــــي حـ ــائـ ــسـ لـ
ْر ــرا ــقـ ــي بـ ــ ــ ــا روح ــ ي ــك  ِنـ ــا ــيـ ــن كـ ــوطـ ــتـ اسـ
ــراْر ــفـ لـ ا ــي  ــ ــا روحـ ــك يـ ــِن ــض ــح اســـتـــعـــذب ل
ــاْر ــ ــه ــ ــن ــ ل ا لـــيـــلـــه ضـــــــوء  ألِنــــــــك فـــــي 

ضوء النهار )2(

القرود 'مجهور استثنائي' لعازف بيانو


