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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

ثقوا أنا قد غلبت العالم
العالمية  بدأت مالمح الحكومة   
ترتسم  العالم  لقيادة  الواحدة 
وتظهر في األفق مع بداية العام 
الجديد 2021 من خالل سماحها 
إدارة  عن  المسئولة  للمؤسسات 
في  االجتماعي  التواصل  وسائل 
الدولة  العالم بتقاسم السلطة مع 
على  التامة  السيطرة  وفرض 
المواطنين  جميع  خصوصيات 
الراغبين في استمرار استخدامهم 
لهذه الخدمات التكنولوجية الحديثة، 
وهي إشارة جادة تعلن بداية عصر 
يُسمى  لما  فيه  وجود  ال  جديد 
بأنها  الذي ارى  بحقوق اإلنسان و 
بعد يوم  تتناقص وستتناقص يوماً 
حتى تتالشى نهائياً ويخضع الجميع 
الواقع بدون كالم أو  لسياسة األمر 

سؤال ..
كما يحدث اآلن مع جائحة  تماماً 

كوفيد – 19..
في  العيش  صدد  في  نحن  نعم 
للتمتع  فيه  المجال  جديد  عالم 
بحرياتنا الشخصية، حيث سنصبح 
مجرد أرقام يحجبها عن الوجود 
التواجد ضغطت زر  ويحرمها من 
... ولن يكون لنا حرية االختيار إال 
في أضيق الحدود وحسب رغبة 
معها  يتقاسم  ومنَّ  الحكومات 

السلطات المعلوماتية عن كل إنسان 
على وجه األرض.

المتحدة  الواليات  في  حدث  وما 
مبنى  له  تعرض  وما  األمريكية 
الكابيتول مقر المجلس التشريعي 
في  المتحدة  الواليات  لحكومة 
 ، مفتعل  هجوم  من  واشنطن 
سيكون في تقديري بداية هذا العهد 
الفاشستي الجديد كما كانا ضرب 
برجي التجارة 2001 في نيويورك 
لبدء عهد جديد  الفعلية  الشرارة 
من الفوضى السياسية والحروب 
الطائفية والعرقية غير المبررة حول 
العالم حتى ظهور كوفيد – 19 في 

األفق.
نعم نحن نتجه نحو عالم مجنون 
يحلم فيه قادته بأن يرثوا هللا  جداً 
وخلوده بعد الجلوس على عرشه 

لحكم السماء واألرض.
والسؤال هنا هل سوف ينجح هذا 
تحقيق  في  الشيطاني  المخطط 
المزعوم على هللا وكل ما  االنقالب 
يمثله هذا اإلله الًمحب من قيم الخير 

والجمال التي َخلق عليها اإلنسان؟
يستطيعوا  ولن  لم   ... ال  بالطبع 
الذي  الرب  تحقيق ذلك حسب وعد 
قال: »سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا 
: أنا قد غلبت العالم«.  )يو16:33(

year

5 سياسـة
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فضيحة مدوية تطيح 
بالحكومة الهولندية

  أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك 
روتي، الجمعة، استقالة حكومته بسبب 
فضيحة واسعة اتهمت فيها آالف العائالت 

باالحتيال، قبل أن يتبين خطأ ذلك.
وأعلن روته في مؤتمر صحفي استقالة 
من  شهرين  قبل  تأتي  التي  الحكومة 
االنتخابات التشريعية وفي خضم أزمة 

صحية، وفق »فرانس برس«.
خطأ  اُتهمت  العائالت  آالف  وكانت 
اجتماعية  مساعدات  على  بالحصول 
عبر االحتيال، وأجبرت على إعادتها، 
مما أغرق عددا كبيرا منها في مشكالت 
مالية خطيرة. كما واجه العديد منهم تمييزا 

عرقيا استنادا إلى ازدواج الجنسية.
واجتمعت أحزاب الوسط واليمين األربعة 
الحاكمة في وقت سابق لمناقشة استقالة 
محتملة، بينما كان مارك روته رئيس 
الوزراء منذ 2010، وأحد قادة االتحاد 

األوروبي األطول والية، أعلن أنه سيرشح 
نفسه لوالية رابعة.

وأكد تقرير تحقيق برلماني نُشر في ديسمبر 
أن المسؤولين أنهوا مخصصات آالف 
العائالت المتهمة خطأ باالحتيال بين 2013 
و2019، قبل إجبارها على إعادة األموال 
التي تلقتها على مدى عدة سنوات، في 
إلى  الحاالت  بعض  في  وصلت  مبالغ 

عشرات اآلالف من اليورو.
ويتهم عدد من كبار القادة السياسيين بما 
فيهم العديد من الوزراء في مناصبهم بأنهم 
فضلوا صرف النظر عن هذا الخلل الذي 

كانوا على علم به.
وتأتي القضية قبل شهرين من انتخابات 
تشريعية ستجرى في 17مارس، وفي 
أوج أزمة صحية تعاني خاللها هولندا 
من أشد القيود المفروضة منذ بدء وباء 

»كوفيد 19-«.

Lotfi, Rafla & Associates  
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فرص استثمار صلبة 100٪ عائد على االستثمار
صناعة- تعدين - بناء وتعمير- منازل إقامة المسننين

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

  أقّر البرلمان اللبناني، الجمعة، قانون تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة 
كورونا واستيراد اللقاحات في جلسة خصصت لهذا الموضوع.

ترأس الجلسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في خطوة وصفها النواب باإلنجاز 
الذي انتهى العمل منه خالل أربعة أيام.

وخالل الجلسة أشاد »بري« بعمل رئيس وأعضاء لجنة الصحة النيابية والجهد 
الذي بذلوه إلنجاز القانون، مشددا على أنه سيتيح المجال أمام كافة الشركات الطبية 

والقطاع الخاص الستيراد اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا.
وعاد وأكد كل من النواب علي حسن خليل، وعاصم عراجي، وجورج عدوان، 
أن كل المعلومات التي كانت قد انتشرت في وقت سابق بأن األولوية باللقاحات 
ستكون للسياسيين والمسؤولين هي غير صحيحة وعارية عن الصحة، وسيتم 

اعتماد المعايير الدولية، والتي وضعتها منظمة الصحة العالمية لتوزيعه.
وبعد الجلسة قال رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، إنه ابتداء من األسبوع 
الثاني من فبراير ستبدأ شركة فايزر بتسليم اللقاحات، وأكد: »أن مجلس النواب 
قام بإنجاز خالل فترة بسيطة، ووضع قانونا في 4 أيام والقانون كان ضروريا 

لنحصل على اللقاحات وهو وِضع لكل الشركات وليس فايزر فقط«.
وأضاف: »سنأخذ لقاحاً معترفاً به من منظمة الصحة العالمية ويوم يأخذ اللقاح 

الصيني الموافقة يمكن استيراده حينها«.

ودخل لبنان، الخميس، إقفاال تاما هو األول من نوعه يستمر لـ11 يوما بعد ارتفاع 

غير مسبوق في عدد اإلصابات، ما أدى إلى وصول المستشفيات إلى قدراتها 
االستيعابية القصوى وبات المرضى ينتظرون في مداخلها وعلى أرصفتها ساعات 

طويلة قبل تمكنهم من تلقي العالج.

  قالت مصادر إن عشرات األشخاص المدرجين بقائمة مراقبة اإلرهابيين 
الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي كانوا ضمن أحداث 6 يناير/كانون الثاني.
طبًقا لصحيفة »واشنطن بوست« األمريكية، أوضحت مصادر مطلعة على 
األشخاص على  أن عشرات  آي«  بي  لـ«إف  بتحقيق  تم جمعها  التي  األدلة 
قائمة مراقبة اإلرهابيين كانوا في واشنطن من أجل حضور الفاعليات المؤيدة 
انتهى  الذي  اليوم  الثاني، وهو  يناير/كانون  من  السادس  في  ترامب  لدونالد 

بمشهد فوضاوي عندما اقتحم مثيرو الشغب مبنى الكابيتول.
وأشارت المصادر إلى أن أغلبية األشخاص على قائمة المراقبة الذين كانوا 
أثارت  الذين  البيض  المتعصبين  من  فيهم  مشتبه  هم  اليوم  هذا  واشنطن  في 
الكشف  بيانات  بقاعدة  أسمائهم  إدراج  لدرجة  المحققين  قلق  السابقة  أفعالهم 
عن اإلرهابيين، وهو عبارة عن مجموعة عائلة من األسماء التي يتم تحديدها 

باعتبارها تهديدات أمنية محتملة.
أكبر ومنفصلة عن  المراقبة  قائمة  أن  وأوضح مسؤولون سابقون وحاليون 
قائمة »حظر الطيران« التي تحتفظ بها الحكومة لمنع المشتبه فيهم اإلرهابيين 

من الصعود على متن الطائرات، وال يمنع المدرجون بالقائمة 
تلقائًيا من أي أماكن عامة أو تجارية.

هؤالء  وجود  إن  آخرون  وسابقون  حاليون  مسؤولون  وقال 
أنصار  من  اآلالف  لتجمع  مفاجئة  غير  نتيجة  هو  األشخاص 
ترامب فيما وصف بالفرصة األخيرة للتعبير عن معارضتهم 

التصديق على فوز جو بايدن رئيًسا.
أي  كان  إن  ما  الواضح  األمريكية، من غير  للصحيفة  وطبًقا 
الجرائم  بسبب  بالفعل  القبض عليهم  ألقي  الذين  العشرات  من 
المزعومة بمبنى الكابيتول مدرجين بقائمة مراقبة اإلرهابيين.

من جانبها، ذكرت مجلة »بوليتيكو« األمريكية أنه جرى تأجيل 
»بروفة« مراسم تنصيب بايدن بسبب »تهديدات أمنية«.

التدريب  أن  للمجلة  القرار  على  مطلعة  مصادر  وأوضحت 
على مراسم التنصيب الذي كان من المقرر عقده األحد، جرى تأجيله بسبب 

مخاوف أمنية، مشيرين إلى أنه من المخطط عقده يوم اإلثنين.

من  الرحلة  أيًضا  ألغى  المنتخب  الرئيس  فريق  أن  إلى  المجلة  أشارت  كما 
ويلمنجتون إلى واشنطن على متن القطار التابع لشركة ركاب السكك الحديدية 

»أمتراك«؛ بسبب المخاوف األمنية المتزايدة.

 أّكدت الصيدليّات الكنديّة أّن بإمكانها  
التعاون في ما بينها وتطعيم 3 ماليين 
كندي ضّد فيروس كورونا المستجّد في 
أسبوع واحد في حال طلبت منها ذلك 

السلطات الكنديّة.
وانطلقت حملة التطعيم في كندا في الرابع 
عشر من كانون األّول ديسمبر الفائت 
بعد أن أعطت وزارة الصّحة الكنديّة 
موافقتها على لقاحي فايزر- بيونتيك 

و مودرنا المضادَّين للفيروس.
تلّقي  في  األولويّة  الحكومة  وأعطت 
اللّقاح لنزالء مراكز الرعاية الطويلة 
المتوّقع  الصّحة، ومن  األمد وعّمال 
أن تبدأ حملة التطعيم على نطاق واسع  

في غضون شهرين.
في  تساعد  أن  الصيدليّات  وبإمكان 
تسريع حملة التطعيم، ولكّن المناقشات 
التي جرت بهذا الشأن بينها وبين عدد 
في  المحليّة  الحكومات  رؤساء  من 
المقاطعات ما زالت محدودة حتّى اآلن، 
وظّل إشراك الصيدليّات فيها ضعيفا.  
 “نتوّقع أن يلعب الصيادلة دورا ما  في 
المستقبل، ولكنّه من غير الواضح بعد 
متى يكون ذلك” حسب ما قالت جويل 
ووكر نائبة رئيس الشؤون العاّمة في 
االتّحاد الكندي للصيدليّات التي تحّدثت 
إلى سي بي سي، القسم اإلنجليزي في 

هيئة اإلذاعة الكنديّة. 
ووّقعت كندا على اتّفاقات مع عدد من 
الشركات لِشراء كميّات كبيرة من اللّقاحات 
المضاّدة لِفيروس كورونا المستجّد وبدأت 
بتلّقي كميّات من لقاحي فايزر - بيونتيك 
و مودرنا تباعا ووّزعت الحكومة الكنديّة  
كميّات منها على المقاطعات وفق عدد 
السّكان في كّل منها. وترى جويل ووكر 
أنّه آن األوان إِلشراك الصيدليّات في 
خّطة التطعيم وتجهيزها إلعطاء اللّقاح 
المضاّد لكوفيد19- نظرا للخبرة التي 
تمتلكها في مجال تقديم اللّقاح المضاّد 
لإلنفلونزا. وتضيف أّن حملة التطعيم 
السنويّة ضّد اإلنفلونزا كبيرة، ولكنّها 
الجهود التي تتطلّبها أقّل بكثير من حملة 
التطعيم ضّد فيروس كورونا المستجّد 
التي يستغرق التخطيط لها عّدة أشهر.
إلى  لكنديّة  ا الحكومة  أوكلت  وقد 
المايجور جنرال داني فورتان مهّمة 

توزيع اللّقاحات في كندا.
وتقول جويل ووكر نائبة رئيس الشؤون 
العاّمة في االتّحاد الكندي للصيدليّات 

اللّقاح  الحصول على  السهل  إنّه من 
في الصيدليّة. 

أبناء  من  بالمئة   90 أّن  وتضيف   
مقاطعة أونتاريو يقيمون على مسافة  
من  كيلومترات   5 من  أكثر  تبعد  ال 
إحدى الصيدليّات، كما أّن الصيدليّات 
توّفر العديد من الخدمات في المناطق 
إلى  الوصول  النائية حيث  الريفيّة و 

الرعاية األوليّة محدود. 
وتتابع ووكر أّن األطبّاء وعّمال الصّحة 
في النظام الصّحي على الخطوط األماميّة 
منشِغلون في تقديم  خدمات الرعاية 
الصحيّة الحاّدة، ومن الممكن أن تكون 
الصيدليّات المكان األفضل لتقديم اللّقاح. 
وانتقدت المقاطعات الكنديّة أوائل الشهر 
الجاري تعامل الحكومة الكنديّة برئاسة 
جوستان ترودو مع حملة التطعيم في 
البالد، ومارست الضغوط للحصول 
اللّقاح.  جرعات  أكبر  كميّات  على 
وأفادت بيانات نشرها موقع “عالمنا 
 ،Our World in Data ”في البيانات
أّن دوال عديدة تجاوزت كندا في مجال 
التطعيم، من بينها بريطانيا والواليات 

المتّحدة و إسرائيل والبحرين 
وبعد شهر على انطالق حملة التطعيم، 
تلّقى أّقل من واحد بالمئة من الكنديّين 

الجرعة األولى من اللّقاح.
ووّزعت الحكومة الكنديّة 605 آالف 
المقاطعات،  على  اللّقاح  من  جرعة 
وما زالت عشرات اآلالف منها في 

حاويات التبريد.
وحملة التطعيم بطيئة بصورة خاّصة 
في مقاطعَتي نوفا سكوشا في الشرق 
و سسكتشوان في وسط غرب البالد، 
حيث تّم إعطاء نصف الجرعات التي 

تلّقتها كّل منهما.
وفي ألبرتا، قال رئيس الحكومة جيسن 
كيني إّن التطعيم على نطاق واسع يبدأ 
الصيف المقبل، و من المتوّقع أن تلعب 

الصيدليّات دورا مهّما فيه.
حكومة  رئيس  فورد  دوغ  وأعلن 
أونتاريو تفاصيل المرحلة التالية من 
وأشار  المقاطعة،  في  التطعيم  حملة 
إلى أّن الصيدليّات والعيادات الطبيّة 
ستلعب دورا فيها عندما يبدأ التطعيم 
على نطاق واسع بعد االنتهاء من تطعيم 
نزالء مراكز الرعاية الطويلة وعّمال 
الصّحة الذين هم في أّول القائمة في 

كاّفة أنحاء البالد. 

التحفيز تريليونات  ترامب..  عزل  أضواء  على  يطغى  بايدن  سخاء 

ونا في لبنان إقرار   قانون استيراد لقاحات كور

إرهابيون بليلة الكونجرس.. مخاوف تعكر صفو تنصيب بايدن

  كشف الرئيس األمريكي المنتخب 
جو بايدن، عن خطته إلنعاش وتحفيز 
االقتصاد األمريكي والتي تبلغ قيمتها 

1900 مليار دوالر.
مساعدة  إلى  بايدن  خطة  وتهدف 
العائالت والشركات المتضررة من 
الوباء، مؤكدا أنه »متفائل«، واعدا بفتح 

»صفحة جديدة« في البالد. 
وسعى الرئيس األمريكي المنتخب جو 
بايدن، الخميس، أمام صحفيين، من 
مسقط رأسه في ويلمنجتون في والية 
ديالور، إلى إعادة تسليط الضوء على 
خطته لمكافحة األزمتين االقتصادية 
والصحية اللتين تمر بهما بالده، مفضال 
تجاهل قضية عزل الرئيس المنتهية 

واليته دونالد ترامب أمام الكونغرس، وذلك قبل ستة أيام 
من دخوله البيت األبيض.

وقال بايدن »سنتجاوز هذا معا«، مضيفا بعد أسبوع على 
اقتحام متظاهرين مؤيدين لترامب مبنى الكابيتول، »لكننا 

ال يمكننا فعل ذلك في دولة منفصلة ومنقسمة«.
وأضاف »الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي أن نتالقى 

بصفتنا أمريكيين«.
وتعّهد بايدن بتأمين »ماليين فرص العمل« في مجال 
الصناعة التحويلية حيث يحظى ترامب بشعبية كبيرة، 
باإلضافة إلى خططه من أجل اقتصاد مبتكر ومكافحة 

تغير المناخ.
وقال الرئيس المنتخب »ال ُيمكننا البقاء مكتوفين« في 
مواجهة حجم األزمة االقتصاديّة في البالد، بحسب وكالة 

األنباء الفرنسية.
وشدد على أّن »عائدات االستثمار في الوظائف، وفي 
المساواة العرقية، ستمنع الضرر االقتصادي على المدى 
بذلك انتقادات حول احتمال أن تزيد  الطويل«، ُمستبقاً 
الخّطة ديون البالد وتضغط على الماليّة العاّمة. وأضاف 

أن فوائد خطة التحفيز »ستتجاوز بكثير تكلفتها«.
وقال الرئيس المنتخب إّن خّطة المساعدة الطارئة البالغة 
قيمتها 1.9 تريليون دوالر ستتبعها خّطة أخرى ُترّكز 

على اإلنعاش االقتصادي واالستثمارات.
وسيتسلم الرئيس المنتخب السلطة في 20 يناير/كانون 
الثاني في واشنطن التي تحولت الى ما يشبه ثكنة عسكرية 
بسبب التدابير األمنية المشددة بعد اجتياح مناصرين 
لترامب مقر الكونغرس األمريكي في العاصمة وحصول 
مواجهات بينهم وبين القوى األمنية أسفرت عن مقتل 
خمسة أشخاص وهزت صورة الواليات المتحدة في 

العالم. 

وتنص خطته على دفع شيكات جديدة، بقيمة 1400 
دوالر لكل شخص، وستمدد مهلة دفع إعانات البطالة التي 
ستزادد بقيمة 400 دوالر أسبوعيا لكل شخص، حتى 30 

سبتمبر/أيلول 2021.
ومن أبرز نقاط الخطة، زيادة الحد األدنى لألجور، ليرتفع 

إلى أكثر من النصف ويصبح 15 دوالرا في الساعة.
كما تنص على تخصيص عشرين مليار دوالر لتسريع 
وتيرة اللقاحات، وخمسين مليار دوالر لزيادة عدد 

الفحوص الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.
وسيشرح بايدن الجمعة بالتفصيل الشق المتعلق بتسريع 
حملة التطعيم ضد كوفيد19-، في بلد يواصل تسجيل أرقام 
قياسية لناحية الوفيات اليومية من جراء الوباء وقد يتجاوز 

عتبة 400 الف وفاة لدى تولي الرئيس المنتخب منصبه.
وستشمل هذه الحملة »جميع األشخاص في الواليات 
المتحدة، مهما كان وضعهم القانوني، وسيحصلون على 

اللقاح مجانا«.
االنتعاش  وتيرة  أن  على  االقتصاد  خبراء  ويجمع 
االقتصادي ستكون رهنا بوتيرة تلقيح السكان ضد فيروس 

كورونا المستجد.
ودعا بايدن الكونجرس إلى إقرار خطته سريعا.

وأشاد الزعيمان الديموقراطيان في الكونجرس نانسي 
بيلوسي وتشاك شومر بحزمة التحفيز التي قدمها بايدن، 

ووعدا بـ«العمل فورا« إلقرارها.
لكن ذلك قد يتأخر بسبب محاكمة ترامب المتوقعة أمام 

مجلس الشيوخ بتهمة »التحريض على التمرد«.
فقد بات ترامب أول رئيس في تاريخ الواليات المتّحدة 
يُحال أمام مجلس الشيوخ مّرتين لمحاكمته بقصد عزله، 

بعدما وّجه إليه مجلس النواب األربعاء التهمة.
لكن مجلس الشيوخ الذي تنتقل األكثرية فيه في 20 
كانون الثاني/يناير الى الديموقراطيين، لن يجتمع قبل 19 

كانون الثاني/يناير، ولم يحدد موعد 
المحاكمة بعد.

وحتى لو أّن المّتهم سيكون لدى 
بدء المحاكمة رئيسا سابقا، إال أن 
من شأن هذا الحدث أن يسرق 
من جهة،  اإلعالمية:  األضواء 
ألنه إذا اعتُِبر ترامب مذنبا، يمكن 
ان يحصل تصويت ثان يمنعه من 
الترشح مجددا الى الرئاسة. ومن 
جهة أخرى، ألنه خالفا للمحاكمة 
التي استهدفته قبل سنة في القضية 
األوكرانية عندما كان الجمهوريون 
فوحدة  لدعمه،  واحدا  صفا 

الجمهوريين اليوم غير قائمة.
وبالتالي، فإن إدانة دونالد ترامب 

ليست مستحيلة.
على هذه الخلفية، من شأن االنقسامات وأجواء التشنج 
القائمة التي سترافق نقاش خطة بايدن أن تهدد وعد 
الديموقراطي  الرئيس  به  التزم  الذي  »المصالحة« 

المنتخب.
وسيعود إلى جانيت يلين التي ستصبح وزيرة للخزانة 

تولي المفاوضات مع أعضاء الكونغرس باسم الحكومة.
وستمثل يلين الثالثاء المقبل أمام مجلس الشيوخ الذي 

سيبت بعد ذلك بمسألة تعيينها.
وفي حال اعتماد خطة التحفيز الجديدة هذه، قد تؤدي إلى 
تجاوزات جديدة في المالية العامة التي كانت تعاني من 
عجز قياسي بين شهري تشرين األول/اكتوبر وكانون 

األول/ديسمبر.
وارتفع عدد العاطلين المسجلين أسبوعيا في الواليات 
المتحدة بشكل كبير بعد نهاية العام في ظل تواصل 
الضغوط على النشاط االقتصادي، وفق معطيات نشرتها 

وزارة العمل الخميس.
وأضيف 956 ألف شخص إلى سجالت البطالة بين 3 و9 
يناير/كانون الثاني، مقابل 748 ألفا األسبوع السابق، ما 

يعني تسجيل 181 ألف عاطل إضافي خالل أسبوع.
وتحتل النساء، وهن من أبرز ضحايا األزمة االقتصادية 

في الواليات المتحدة، شقا مهما من خطة بايدن.
وقال بايدن خالل مؤتمره الصحافي الخميس إن خطة 
الطوارىء تضمن إمكان دفع اقساط الحضانات. وقال 
»هذا سيسمح لألهل، وخصوصا للنساء، بالعودة الى 

العمل«.
كما خصصت الخطة مبلغ 170 مليار دوالر كمساعدات 
إلعادة فتح المدارس وتأهيلها بتدابير تضمن الحماية 

الصحية.

  ننتظر بفارغ الصبر التشكيل الوزاري الجديد في مصر لعلنا 
نستطيع تصحيح أخطاء وفشل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي 
فريد زمكحل

حملة  تسريع  في  تساعد  الصيدلّيات 
كندا  19 في   - كوفيد  التطعيم ضّد 

اعداد: 
أنطوانيت جرجوس

حكمـة العـدد
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الدفاع  وزير  أعلن    
بالوكالة،  األمريكي 
الجمعة  ميلر،  كريستوفر 
أن عدد القوات في العراق 
وأفغانستان أصبح حاليا 
بناء على  2500 جندي 
المنتهية  الرئيس  رغبة 

واليته دونالد ترامب.
“الواليات  إن  ميلر  وقال 
اليوم  اقتربت  المتحدة 
أكثر من أي وقت مضى 
من إنهاء حوالى عشرين 
عاما من الحرب، وخفض 
العراق  القوات في  عدد 
يعكس زيادة قدرات الجيش 

العراقي. 
وكرر الرئيس المنتهية واليته، سابقا رغبته 
في إنهاء حروب أمريكا طويلة األمد، وقال 
إن “عدد الجنود في العراق سينخفض إلى 

2000 في فترة قصيرة جدا”.  
وخالل مؤتمر صحفي في البيت األبيض، 
في سبتمبر/ أيلول الماضي، ذهب ترامب 
أبعد مما قاله مسؤول أمريكي سابقا عندما 
قال، إن الواليات المتحدة ستخفض قواتها 
إلى نحو 3500 في العراق خالل شهرين 

إلى ثالثة أشهر.
وقال ترامب، “سينخفض عدد الجنود في 
العراق إلى 2000 في فترة قصيرة جدا”.
ترامب بخفض  تعهد  وفي وقت سابق، 
عدد القوات في العراق، قائال خالل لقاء 
العراقي مصطفى  الوزراء  مع رئيس 
الكاظمي في البيت األبيض : “لقد انسحبنا 
بشكل كبير من العراق وبقي عدد قليل 
جداً من الجنود، وسنخرجهم على مدى 

ثالث سنوات”.  

وأضاف: “لدينا قوات محدودة العدد في 
العراق لكننا متواجدون هناك للمساعدة إذا 
ما أقدمت إيران على أي تحرك، وتطلع 
فيه  يكون ضروريًا  لن  الذي  اليوم  إلى 

وجود قواتنا في العراق”.
وجددت الواليات المتحدة تأكيدها على 
أراضيه  العراق وسالمة  احترام سيادة 
المشتركة من خالل  األهداف  وتحقيق 
التنسيق األمني الثنائي والتعاون المستمر 

الجانبين. بين 

  نظمت الواليات المتحدة والمغرب 
تقنية  عبر  الجمعة،  وزاريا،  مؤتمرا 
الذاتي  الحكم  بشأن دعم حل  الفيديو، 

بالصحراء المغربية.
وأكد مساعد وزير الخارجية األميركي 
ديفيد شينكر أن الحكم الذاتي هو اإلطار 
المغربية،  للحل في الصحراء  الوحيد 
مشيرا إلى أن هذا االجتماع هو إشارة 
إلى حكمة خطة الحكم الذاتي بالصحراء 

المغربية.

ومن ناحيته قال وزير الخارجية المغربي 
ناصر بوريطة إن االجتماع يرسل إشارة 
والسالم هو  االستقرار  أن  إلى  مهمة 

الخيار المنشود.
وقال وزير الخارجية المغربي: “هناك 
توجه جديد لدعم حل الحكم الذاتي في 
الصحراء المغربية.. الكثير من الدول 
بدأت بفتح قنصليات في مدينة العيون 

بالصحراء المغربية”.
وأضاف: “برز زخم جديد برز لوضع 

حد للنزاع في الصحراء المغربية من 
خالل خطة الحكم الذاتي”.

وأكد بوريطة على أن خطة الحكم الذاتي 
“اإلطار  هو  المغربية  الصحراء  في 
إلى  مشيرا  للحل”،  الوحيد  الواقعي 
أن مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء 
المغربية هدفه حماية وحدة أراضي بلدنا.
المغربي على  الخارجية  وشدد وزير 
أهمية اإلعالن األميركي الذي أكد سيادة 

المغرب على األقاليم الجنوبية.

   عرضت اإلدارة األمريكية 
على الرئيس المنتخب جو بايدن 
استخدام »بلير هاوس«، مقر 
اإلقامة الرسمي لضيوف الرئيسية 

التنصيب. عشية 
اإلقامة  عرض  بايدن  وقبل 
بحسب  التاريخي،  بالمنزل 
متحدث باسم وزارة الخارجية، 
التي تشرف على العقار، الذي 
بنسلفانيا قرب  يقع في شارع 
البيت األبيض، بحسب صحيفة 
»واشنطن بوست« األمريكية.
الرؤساء  أمضى  ولعقود، 
المنتخبين الليلة التي تسبق أداء 
القسم في »بلير هاوس«، حتى 

ترامب التزم بالتقليد وبقى بالمنزل بداًل من فندقه القريب.
العائلة واألصدقاء  بفطار ألفراد  التنصيب  يوم  يبدأ  ما  عادة 
األبيض  بالبيت  الكنيسة، واجتماع  في  القداس  قبل  بالمنزل 
مع الرئيس المنتهية واليته، لكن من غير المرجح أن يجتمع 

ترامب، الذي ال يخطط لحضور التنصيب، مع بايدن.
وبدأ جيمي كارتر تقليد البقاء في »بلير هاوس« عام 1977، 
ومنذ هذا الوقت أمضى كل رئيس جديد آخر ليلة له كرئيس 
منتخب بهذا المنزل. ويوقع الرئيس المنتخب على دفتر ضيوف 

رسمي صباح تولي المنصب.
وفي الظهيرة، يقام حفل استقبال للسفراء والدبلوماسيين، وهي 
ممارسة من غير المرجح أن تجرى هذا العام بسبب فيروس 

المستجد. كورونا 

كان مملوكا  فقد  تاريخ عريق،  وله  المنزل عام 1824  بني 
لعائلة بلير ألكثر من قرن زمني، وغالبًا ما استخدمه الرؤساء 

للهرب من البيت األبيض.
الرئيس  إقناع  تم  الماضي،  القرن  األربعينيات من  لكن في 
المنزل واستخدامه كبيت ضيافة  بشراء  فرانكلين روزفلت 

الستقبال كبار الشخصيات.
وفي السابق، كان رؤساء الدول يبيتون في البيت األبيض، لكن 
العادة بعدما قيل  تلك  بتغيير  إليانور روزفلت زوجها  أقنعت 
أن ونستون تشرشل توجه إلى غرفة نوم الزوجين وسيجاره 

في يده إلجراء محادثة الساعة الثالثة صباحا.
وعاش الرئيس هاري ترومان في »بلير هاوس« خالل فترة 
البيت األبيض لمدة أربعة أعوام من عام 1948 إلى  تجديد 

.1952

    أكد السودان حرصه على عدم اللجوء 
للحرب مع إثيوبيا، مشيرا إلى الحاجة لحل 

الخالفات عبر الحوار والتفاوض.
السيادة  والخميس، عاد عضو مجلس 
السوداني الفريق أول شمس الدين كباشي 
والوفد المرافق إلى العاصمة الخرطوم، 
عقب زيارة إلى مصر استغرقت يوما واحدا.

وفي تصريحات إعالمية بمطار الخرطوم، 
قال وزير الثقافة واإلعالم فيصل محمد صالح 
إن الوفد أطلع الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي واألشقاء بمصر على تطورات 
األوضاع على الحدود السودانية اإلثيوبية.

ومؤخرا، تشهد الحدود السودانية اإلثيوبية 
توترا محدودا على خلفية هجمات متكررة 
من مليشيات محلية إثيوبية على األراضي 

السودانية.
ووفق المصدر نفسه، فإن الزيارة تمثل 
جزءا من برنامج متكامل لزيارات دول 
الجوار والبلدان الشقيقة والصديقة إلطالعها 
على حقيقة تطورات األوضاع بالمنطقة.

ولفت إلى أن جزءا من الجهود الدبلوماسية 
في هذا  الحكومة  تبذلها  التي  والسياسية 
الجانب، تأتي إلطالع زعماء هذه الدول 

الخرطوم من  وحكوماتها على موقف 
األوضاع بالحدود السودانية اإلثيوبية.

وشدد على أن الموقف يرتكز على عدد 
من الثوابت المتمثلة في عدم وجود نزاع 
حدودي بين البلدين، باعتبار  أن وضع 
دولية موقع  باتفاقيات  الحدود محسوم 

عليها، ومعترف بها من دولة إثيوبيا.
أن من  الثقافة واإلعالم  وأوضح وزير 
ضمن الثوابت عدم النقاش في مسألة وضع 
العالمات وترسيم الحدود على األرض، 

باعتبارها أمرا محسوما.
وجدد محمد صالح حرص السودان على 
عدم اللجوء للحرب سواء مع إثيوبيا أو 
إلى  الدول األخرى، الفتا  غيرها من 
المنهكة  الدول  وإثيوبيا من  السودان  أن 

الداخلية. بالمشاكل 
وتابع: »نحتاح إلى معالجة قضايانا الخالفية 
ومشاكلنا عبر تكثيف الجهود السلمية التي 
ترتكز على الوسائل السياسية والدبلوماسية 

والحوار والتفاوض«.
وأكد أن الخرطوم »ال تعتزم القيام بأي 
أعمال عسكرية إال إذا اضطرت إلى ذلك«، 
يعتِد على  السودان »لم  أن  مشددا على 

األراضي وليس لديه أي مطامع فيها«.
انتشار  إعادة  وفي معرض حديثه عن 
القوات المسلحة والسيطرة على األراضي 
إن  قال  الشرقية،  بالحدود  السودانية 
الحدود  لحماية  الخطوة »أمر طبيعي 
وأمن المواطنين وأراضيهم الزراعية«.
فإن  الثقافة واإلعالم،  وبحسب وزير 
السودان لديه تقارير تؤكد أن حجم ونوع 
التسليح والتدريب للقوات المهاجمة للقوات 
أنها »ليست  السودانية يظهر  المسلحة 
أو مزارعين«، دون  مليشيات مسلحة 

تفاصيل أكثر حول الجزئية األخيرة.
 وجدد التأكيد على أن السودان يكتفي برد 
العدوان وبقاء قواته المسلحة داخل حدوده.
ولفت إلى أن الوفد أطلع الرئيس السيسي 
على جوالت التفاوض الحوارية بين البلدين 
عبر لجنة الحدود المشتركة، معربا عن 
الجوالت  بأن تحرز هذه  السودان  أمل 

تقدما خالل المرحلة المقبلة.
 وأشار إلى أن الوفد أطلع الرئيس المصري 
اتفاق جوبا لسالم  تنفيذ  على تطورات 
السودان، والبطء الذي الزمه وفقا لجداوله 

الزمنية.

    قالت صحيفة »بوليتكو« إن الرئيس 
األمريكي المنتخب جو بايدن، سيعين نائب 
وزير الدفاع الحالي ديفيد نوركويست في 

منصب وزير الدفاع مؤقتاً.
الثاني في  وسيتولى نوركيست، الرجل 
البنتاجون منذ يوليو 2019، المنصب بعد 
تنصيب بايدن، وسيظل مسؤوالً حتى يقر 
مجلس الشيوخ الجنرال المتقاعد لويد أوستن 

وزيرا للدفاع. 
بصفته الرجل الثاني في البنتاجون، وعمل 
تحت إشراف 3 وزراء دفاع، كان نوركويست 
هو الخيار المتوقع لقيادة البنتاجون خالل 

الفترة االنتقالية.  
ونجح نوركويست، الذي عمل مراقبا ماليا 
في وزارة الدفاع خالل عهد وزير الدفاع 
السابق جيم ماتيس، في البقاء بعيدا عن دائرة 

الضوء طوال فترة إدارة ترامب.
وتحدثت تقارير إعالمية سابقة عن أن بايدن، 
الذي شغل سابقا منصب نائب الرئيس في 
عهد الرئيس السابق باراك أوباما، يهدف 

إلى بناء واحدة من أكثر اإلدارات تنوعا في 
تاريخ الرئاسة مع إقامة روابط بين الحزبين 

تقوم على التعاون أكثر من الندية.
وقالت صحيفة »نيويورك تايمز« إن بايدن 
الحاسمة،  المناصب  التعيينات في  ناقش 

بما في ذلك التعيينات الوزارية التي سيتم 
تأكيدها في مجلس الشيوخ األمريكي بعد 

ذلك، لمعالجة أزمات البالد المتعددة خالل 
المنصب في  المحتملة األولى في  أيامه 

يناير المقبل.

   يستعد الحرس الوطني في الواليات 
المتحدة لنشر 20 ألفا على األقل من قواته 
تأمين  أجل  العاصمة واشنطن، من  في 
مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن 

في 20 يناير.
وتم إقرار هذا العدد بعد أن اقتحم اآلالف 
مبنى  ترامب  دونالد  الرئيس  أنصار  من 
الكونجرس األسبوع الماضي في محاولة 
فوز  النهائي على  التصديق  لوقف  فاشلة 
بايدن بالرئاسة، وفق ما أعلن روبرت كونتي 

القائم بأعمال قائد الشرطة في المدينة.
ويشار أنه في عام 2016 أن عدد قوات 

لتأمين  انتشرت  التي  الوطني  الحرس 
تنصيب ترامب رئيسا بلغ نحو ثمانية آالف.

وكانت شركة )إير بي.إن.بي( لتأجير أماكن 
اإلنترنت وشركة  العطالت على  تمضية 
ألغتا كل  قد  لها  التابعة  تونايت(  )هوتيل 
الكبرى  الحجوزات في منطقة واشنطن 

خالل أسبوع التنصيب.
الطرق حول مبنى  السلطات  وأغلقت 
الجوالت  السلطات  الكونجرس ومنعت 
والزيارات في عدة مواقع بالعاصمة وطلبت 
باوزر من  بلدية واشنطن ميريال  رئيسة 

الزائرين االبتعاد عن المدينة.

   وافق المشرعون في اليونان الخميس على شراء 
18 طائرة مقاتلة فرنسية الصنع من طراز “رافال” 
وذلك كجزء من خطة تسلح أعلنت عنها الحكومة 

في سبتمبر الماضي.
وأوضحت شبكة “إيه بي سي نيوز” اإلخبارية 
األمريكية مساء اليوم أن اليونان خصصت 11.5 
مليار يورو )14 مليار دوالر( لتحديث قواتها المسلحة 
خالل الخمس سنوات المقبلة وفي وقت يتصاعد فيه 

التوتر مع تركيا المجاورة.

وأضافت أنه من المقرر أن يبدأ تسليم الـ 18 طائرة 
الُمشار إليها منتصف العام الجاري على أن ينتهي 

خالل عامين.
وأشارت “إيه بي سي نيوز” إلى أن 12 طائرة منها 
في الخدمة حالياً في فرنسا وسف تصنع شركة “داسو 

للطيران” 6 طائرات أخرى.
ومن المتوقع، حسب “إيه بي سي نيوز”، أن تبلغ تكلفة 
الطائرات النفاثة وصواريخ جو-جو من طراز ميتور 
المصاحبة لها 2.3 مليار يورو )3.4 مليار دوالر(.
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الغوغاء يقتحمون الكابيتول
   كانت الساعة تشير إلى السادسة 
مساء تقريبا، وكانت مراسم تنصيب 
ليوبولدو كالفو سوتيلو رئيسا للحكومة 
تجري بسالسة عندما اقتحمت مجموعة 
مسلحة من رجال الشرطة، بقيادة أنطونيو 
تيخيرو، غرفة مجلس النواب اإلسباني. 
اعتلى تيخيرو المنصة، وصرخ آمرا 
الجميع باالنبطاح أرضا. توجه نائب 
الرئيس غوتييريز ميادو، وهو عسكري 
برتبة جنرال، إلى االنقالبي تيخيرو وأمره 
باالستقامة وتسليم سالحه. حدثت مناوشة 
قصيرة أطلق بعدها تيخيرو رصاصة 
واحدة في السقف تبعها وابل من رصاص 
رشاشات رفاقه. أصبح النواب رهائن 
لدى اإلنقالبيين، وبدأت »عملية الدوق 
دي أهومادا« التي اتخذت اسمها من 
مؤسس الحرس المدني، والتي ُعرفت 
باسم F-23 نسبة إلى تاريخ حدوثها 

الذي كان 23 فبراير 1981م.
»ليلة  سميت  التي  الليلة  تلك  في 
الترانزوستورات« واصلت إذاعة 
»كادينا سير« بث األحداث للمستمعين 
الذين التصقوا بأجهزة الراديو لمتابعة 
مسلسل األحداث، بينما نجح بيدرو مارتن 
فرانسيسكو، فني التلفزيون اإلسباني، في 
تسجيل أكثر من نصف ساعة من أحداث 
قاعة البرلمان، وهو تسجيل نادر يغطي 
محاولة انقالبية بشكل مباشر. تصدى 
الملك خوان كارلوس للمحاولة االنقالبية 
وطالب اإلنقالبيين بالعودة إلى ثكناتهم. 
أدى موقف الملك إلى فشل اإلنقالب، 
وعزز بذلك موقف الديمقراطية التي 
كانت ال تزال في أطوارها األولى، 
ورفع من شعبيته لدى اإلسبان الذين 
كانوا قد خرجوا من حكم الديكتاتور 
الجنرال فرانكو قبل 5 سنوات تقريبا 

من هذا التاريخ.
ربما كان وجه الشبه الوحيد بين تلك 
األحداث وما حدث يوم األربعاء السادس 
من شهر يناير في واشنطن هو مسرح 
األحداث في الوقت الذي اختلفت فيه 
التفاصيل. تسّمر العالم كله، وليس 
األمريكيين فقط، أمام شاشات التلفزيون 
والهواتف المتحركة، بعد أن انتهى 
انتهى عصر الترانزوستورات، غير 
مصدقين ما يحدث في الواليات المتحدة، 
إحدى أهم قالع الديمقراطية، وأكثرها 
انتقادا للدول التي يسمونها جمهوريات 
الموز؛ هذا المصطلح الذي أطلقه الكاتب 
األمريكي الساخر أوليفر هنري، واصفا 
به جمهورية أنكوريا الخيالية في روايته 

»الملفوف والملوك«. 
لم تكن الواليات المتحدة يوم األربعاء 
السادس من شهر يناير 2021 جمهورية 
موز على أي حال، لكن العالم كان في 

حالة ذهول مما يشاهده على شاشات 
التلفزيون. مشاهد ذكرتنا بما يحدث 
في بلداٍن نعرفها، عندما تنهار األنظمة 
ويهرب الطغاة من األبواب الخلفية 
تاركين أنظمتهم تواجه االنهيار وحدها. 
لم يكن النظام في الواليات المتحدة ينهار، 
ولكنه كان يمارس الطريقة التي رسمها 
له المؤسسون عندما وجد نفسه أمام 
مجموعة من الغوغاء يحاولون تشويه 
الصورة بتصرفات ال تليق. ربما نختلف 
مع سياسات الواليات المتحدة الخارجية 
وتصرفات بعض حكامها، لكننا ال يمكن 
إال أن نقر بأن فيها نظاما ينتخب رئيسه 
بطريقة ديمقراطية. يوم األربعاء الماضي 
كان هذا النظام يتعرض الختبار أمام العالم 

كله، فهل استطاع أن يجتازه بنجاح؟
من الذي لعب دور الملك، ومن الذي لعب 
دور العسكر في أحداث الهجوم على مبنى 
الكابيتول، وإلى أي درجة نحن دقيقون 
حين نستخدم مصطلح الملك في دولة 
تنتهج نظاما رئاسيا جمهوريا، رغم أن 
هناك دوال تنتهج نُظما ملكية دستورية 
تجمع بين السلطات الممنوحة للملك 
والنظام البرلماني؟ كان مشهدا غريبا 
من الصعب تصديق أنه كان يجري 
في عاصمة دولة عظمى مثل الواليات 
المتحدة. صحيح أننا رأينا مشاهد أكثر 
فوضوية منه، لكن مسرحها كان الشوارع 
وليس المقر الرئيسي للسلطة التشريعية 
االتحادية. هذا الفرق يحيلنا إلى السؤال 
األهم حول من شجع هؤالء الغوغاء 
على اقتحام مقر السلطة التشريعية 
المناط بها ضمان النزاهة في اختيار 
رئيس الدولة في ذلك اليوم الذي سيظل 
محفورا في ذاكرة األمريكيين والعالم 
أجمع، كما ُحِفرت في الذاكرة أحداث 
ومشاهد كثيرة، كان للواليات المتحدة 

األمريكية نصيب كبير منها.
لقد شهد مبنى الكابيتول منذ االنتهاء من 
بنائه عام 1800 أحداثا كثيرة، كان منها 
تفجيرات قنابل وإطالق نار ومحاوالت 
اقتحام واغتيال أغلبها فردي، أحدثت 
فرقعات في حينها، لكنها المرة األولى 
التي يتم فيها اقتحام الكابيتول بشكل 
جماعي، وإنزال علم الدولة ورفع علم 
الرئيس فوقه. حدث كل هذا ألن رئيسا 
على وشك الخروج من البيت األبيض 
كان مصرا على عدم الخروج مهما 

كان الثمن.
يقول جورج واشنطن، أول رئيس 
للواليات المتحدة وأحد اآلباء المؤسسين: 
»نريد أن نبني دولة قانون ال دولة 
أشخاص«. فهل نجح األبناء في المحافظة 
على رغبة اآلباء أم أن اقتحام الكابيتول 
من قبل الغوغاء قد قوض هذه الرغبة؟

aliobaid2000@hotmail.com

أخبــار

حروب أمريكا يف أفغانستان والعراق 
تقرتب من النهاية

بايدن يقبل عرضا »�تاريخيا« لمبيته ليلة 
التنصيب

20 ألف عنصر من الحرس 
بايدن  لتأمين �نصيب  الوطني 

لأمريكا رئيسا 

بايدن يتجه لتعيين نوركويست وزيرا 
للدفاع مؤقتا 

واشنطن: الصحراء مغربية والحكم الذا�ي 
هو الحل

السودان بعد زيارة مصر: لن نحارب إثيوبيا

رافال طراز  من  فرنسية  مقا�لة  طائرة   18 شراء  على  يوافق  اليوناني  البرلمان 

  بقلم: علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي
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Call us now
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  اتهم وزير الخارجية السعودي، األمير فيصل بن فرحان، 
امس الخميس، إيران بنشر الخراب في المنطقة. جاء ذلك 
في مؤتمر صحفي مشترك في موسكو مع نظيره الروسي 
سيرجي الفروف، على هامش زيارة رسمية يقوم بها المسؤول 

السعودي إلى روسيا.
وحث، إيران، على “تعزيز مقدرات الشعب اإليراني بداًل 

من تمويل ميليشيات لزعزعة أمن دول الجوار”.
وقال إن “النظام اإليراني يجب أن يغير فلسفته بشأن دوره في 
المنطقة”، موضحاً أن “المواطن اإليراني يجب أن يكون في 
األولوية، وعندما يحدث ذلك، ستتغير األمور في المنطقة”.
وأوضح الوزير السعودي أن “المملكة تدفع باتجاه تحقيق 
االستقرار في المنطقة”، مشيراً إلى “أنشطة إيرانية مزعزمة 

لألمن” في المنطقة.
وأشار إلى “نجاح المملكة في تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن”، 
ملمحاً إلى “دور إيراني في تزويد الحوثيين في اليمن باألسلحة”. 
واتهم األمير فيصل بن فرحان “ميليشيات الحوثي المدعومة 

من إيران بتعطيل السالم في اليمن”.
وفي ملف النفط، أعلن أن “التعاون مع روسيا ساهم في 

استقرار أسعار النفط” ضمن منظومة “أوبك بلس”.
الخارجية  قال وزير  السورية،  تعليق على األزمة  وفي 
السعودي إن “ميليشيات إيران في سوريا تعطل أي حلول”.

وذكر وزير الخارجية السعودي أن زيارته إلى روسيا تهدف 
إلى تعزيز التنسيق والتعاون في كافة المجاالت.

وردا على سؤال من الصحفيين، قال الوزير السعودي إن 
“المملكة تدعم قرار واشنطن باعتبار الحوثيين جماعة 
إرهابية”، منوهاً بهجماتهم على المناطق المدنية في السعودية.

ومن جانبه، ذكر وزير الخارجية الروسي الفروف أن 
“روسيا ترحب بقمة العال في السعودية وما خرجت به 

من اتفاقيات”.
وأبرز أن “موسكو مهتمة باالستقرار في منطقة الخليج 

العربي”. وأضاف “ندعم الموقف السعودي في رفض 
التدخالت الخارجية بقضايا المنطقة”.

وأكد الفروف أن موسكو تدعم “عملية سياسية شاملة في 
ليبيا بمشاركة كافة األطراف”، مضيفاً أنه “بحث مع وزير 

خارجية السعودية األزمة في سوريا”.
وأشار إلى أن بالده “تتعاون مع السعودية في مكافحة جائحة 

كورونا، وكذلك بشأن استقرار سوق النفط”.

  تلقى العاهل االردني الملك عبدهللا الثاني وولي عهده 
االمير الحسين بن عبدهللا، وولي العهد األسبق األمير 
الحسن بن طالل أمس الخميس اللقاح ضد فيروس كورونا 

المستجد.
ونشر الديوان الملكي على صفحته على موقع “تويتر” 
صورة للملك عبد هللا وولي العهد واألمير حسن خالل 
تلقيهم اللقاح في عيادة الخدمات الطبية الملكية في الديوان 

الملكي الهاشمي.
ويظهر الملك في الصورة بالزي المدني كاشفا ذراعه أثناء 
حقنه من قبل طبيبة باللقاح، بينما يجلس الى يمينه ولي 
عهده بالزي العسكري، والى يساره عمه األمير حسن.
باشر األردن االربعاء حملة تلقيح ضد فيروس كورونا 
المستجد تستهدف في مرحلتها األولى الكوادر الصحية 
ومن يعانون من أمراض مزمنة ومن تجاوزت أعمارهم 

الستين.
وبدأت عمليات التلقيح في عدد من المستشفيات والمراكز 
الصحية، بعد وصول أولى كميات لقاح سينوفارم )الصيني 
اإلماراتي( ولقاح فايزر/بايونتيك إلى األردن مطلع هذا 

األسبوع.
وتستهدف الحملة بداية 20 الى 25 في المئة من سكان 
المملكة البالغ عددهم نحو 10,5 ماليين نسمة. واللقاحات 

مجانية لألردنيين والمقيمين في المملكة.
وتجاوز عدد المسجلين عبر منصة خاصة أطلقتها وزارة 
الصحة نهاية الشهر الماضي للراغبين بتلقي اللقاح 200 

ألف شخص.
من جهة أخرى، اعلنت وزارة الصحة االردنية اليوم أنها 
سجلت 25 إصابة في األردن بالساللة الجديدة المتحورة 
من فيروس كورونا المستجد التي اكتشفت مؤخرا في 

بريطانيا وباتت منتشرة في 50 بلدا.
وأوضح وزير الصحة نذير عبيدات في تصريحات نشرتها 
وكالة األنباء الرسمية )بترا( أن معظم المصابين “قادمون 

من الخارج”.

وأكد عبيدات أن “سلوك الفيروس لدى المصابين ما يزال 
ضمن السلوك الطبيعي المعروف عن الساللة المتحورة”، 
مشددا على “ضرورة االلتزام بمعايير السالمة والتباعد 

االجتماعي والمحافظة على النظافة الشخصية”.
ثالثة  تسجيل  الحالي  يناير   2 في  اعلن  االردن  وكان 
إصابات بالساللة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.
 310 األربعاء  مساء  حتى  األردن  وباإلجمالي، سجل 
آالف و968 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و4091 وفاة.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

أردوغـان 
ووهـم الخــالفة 

بأن  يحلم   التركي  الرئيس  أردوغان  مازال رجب طيب   
محاوالت  بعدة  يقوم  فبدا  جديد  من  الخالفة  يعيد عصر 
المتوسط مستفزاً  البحر  في  وتارة  ليبيا  في  تارة  أستفزازية 
اليونان وقبرص ووصل به األمر أن يتحدى الواليات المتحدة 
األمريكية فأشترى منظومة أس 400 الروسية والتي حذرته 
يباِل  لم  ولكنه  تم شرائها  إذا  بأنه سيواجه عقوبات  قبل  من 
والرئيس أردوغان أصبح نجم عام 2020 مع فيروس كورونا 
بالتخلص  يحلم  أصبح  الذي  للعالم  مزعجان  باتا  فكالهما 

منهما!!
والغريب أن الوضع الداخلي لتركيا يثير الدهشة فما يمضي 
يوماً إال ويتم القبض على أشخاص بزعم أنهم ينتمون لجماعة 
والليرة   2016 المزعوم عام  لإلنقالب  المدبر  الرأس  جول 
كبيراً في سعر صرفها حيث  التركية تسجل كل يوم تراجعاً 
خسرت 30 % من قيمتها أمام الدوالر األمريكي واإلقتصاد 
اليوم بسبب إرسال أردوغان ميلشيات  يعاني  التركي أصبح 
تحارب في ليبيا حيث يزعم أن إرث أجداده العثمانيين في ليبيا 
ونسى الرئيس التركي أن أرث أجداده في ليبيا أرث بغيض من 
القهر والتعسف والظلم أنتهى بترك الليبيين في معاهدة أوشي 
لوزان عام 1912 والتي سلمت تركيا بمقتضاها أراضي ليبيا 
إليطاليا الفاشية في ذلك الوقت لتدخل ليبيا مرحلة أخرى من 
أحد األساتذة  أردوغان  أيام عين  . ومنذ  البغيض  األستعمار 
الطلبة بمظاهرات  فقام  العدالة والتنمية  ينتمون لحزب  الذين 
أحتجاجا على محاولة أردوغان تسييس الجامعة فقام بالقبض 

على الكثيرين من الطلبة .
وأكدت المعارضة التركية بأنها شهدت تحوالت سلبية خطيرة 
أمره  يونس  التركي  المعارض  ومنهم  أردوغان  عهد  في 
أوضح في تقريره أن األوضاع في تركيا من حيث المعايير 
الديمقراطية تزداد سوءاً في عهد العدالة والتنمية مشيراً إلى 
البالد  في  ديمقراطي  نظام  تأسيس  إعادة  أمام  أهم عائق  أن 
الحقوق  يتجاهل  الذي  الحاكم  للنظام  القمعية  هو نهج اإلدارة 
تراجع  تكشف عن  التي  األدلة  . ومن  والحريات  السياسية 
المنتخبين  البلديات  إقالة رؤساء  تركيا هو  في  الديمقراطية 
وتعيين أوصياء بداًل منهم بجانب الحمالت التي شنها النظام 
بعد انقالب 2016 المزعوم وعزله لموظفين وقضاة وجنود 
بموجب مراسيم رئاسية كانت تصدر من أردوغان مباشرة 
السلمية وعنف  إلى جانب حظر األحتجاجات والمظاهرات 
الشرطة والتحكم في وسائل اإلعالم والسيطرة على القضاء 

الذي فقد أستقالليته .
اليونان  مع  اإلستفزازية  سياسته  رغم  أردوغان  واليوم 
وقبرص مازال يحلم بأنضمامه لإلتحاد األوروبي وهو الحلم 
الثاني له بعد حلم عودة الخالفة إلى تركيا وأنا شخصياً على 
يقين أن األتحاد األوروبي لن يضم أردوغان لسبب بسيط جدا 
وهو عدم إمكانية تعايش الديمقراطية مع الديكتاتورية ؟ كما 
أن حلمه األول هو المستحيل بعينه ويبدو أن أردوغان يعيش 

منذ سنوات أحالم اليقظة !!

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

Parapsychologie 
DANS L'astrologie :

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

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

Mail :jackleblond888@yahoo.com

     Vendredi 15 janvier 2021
الجمعة 15 يناير 2021

بقلم: محمد منسي قنديل

بعيدا عن التلاصق 
    هذا الزحام ..ال أحد، ليس 
لكنه   ، فقط  الشعر  بيتا من  هذا 
عبد  يقولها  اعتراضية،  جملة 
مواجهة  في   المعطي حجازي 
يراه  أن  يرفض  المدينة،  زحام 
ألنه يجسد احساسه بالوحدة، ويدفع 
داخله الخوف من االندماج وسط 
هذا الحشد من البشر، من فقدان 
الهوية ووهن الشخصية، األمر 
الذي اصبحنا نعاني منه جميعا، 
الى  الزحام  مرحلة  تخطينا  لقد 
مرحلة االلتصاق، وكل ما يقال 
عن ضرورة التباعد االجتماعي 
ومحاولة اتقاء خطر الوباء  لن 
على  نعيش  فنحن  شيئا،  يجدي 
االرض،  من  جدا  رقعة ضيقة 
فالمساحة المأهولة في مصر والتي 
يعيش عليها أكثر من مائة مليون 
مصري هي المساحة نفسها التي 
يعيش عليها اربعة مليون لبناني، 
رقعة صغيرة من االرض ثابتة 
منذ آالف السنين مقتطعة بالعافية 
من جفاف الصحراء، حدود ثابته 
لها  كالقدر، التتوسع واليضاف 
حبة رمل واحدة ، وحتى عندما 
اضيفت إليها كيانات اخرى في 
السودان  مثل  ظروف سياسية، 
وغزة، سرعان ما انفصلت عنها، 
بل وظهر لنا عدو جديد طامع في 
اقتطاع جزء من ارضها، لقد التصقنا 
بشاطئ النيل الضيق على مدى 
آالف السنين، اقمنا حضارة ثقيلة 
راسخة، اوابد حجرية واهرامات 
وومسالت واعمدة للمعابد ونظام 
قاتم للعبادة وآخر صارم لوراثة 
ننا  جيرا صنع  بينما  لعرش،  ا
االقربون من أهل فينقيا حضارة 
االرض  على  تعتمد  ال  خفيفة 
تنطلق  االطواف،  على  ولكن 
راكبة االمواج حتى حافة االفق، 
مستعمرات  لتقيم  إال  تتوقف  ال 
تبقى طويال، النهم اليقيمون  ال 
طويال، منشغلين دوما بمواصلة 
اكتشاف العالم، للوصول للطرف 
اآلخر من المحيط، بينما بقينا نحن 
على حافة النهر، وسط خالفات ال 
تنتهي بين الذين يتصارعون من 
من  االكبر  الجزء  اقتطاع  اجل 
االرض، وبسبب هذه الخالفات 
ظهرت اول حكومة في التاريخ، 
تنازل المصريون منذ وقت مبكر 
عن جزء من حريتهم وجزء آخر 
من ثمرة رزقهم لمن يقوم بحمايتهم 

وينظم العالقة بينهم، االمر الذي 
يطلق عليه علماء الفكر السياسي 
بإرادتنا  الطوعية”،  “العبودبة 
ورغبتنا اصبحنا اقدم عبيد على 
وجه االرض،  توارثنا صفات من 
االستخذاء حفرت شفرتها داخل 
الجينات، حملتها صفاتنا الوراثية 
االمر  آلخر،  جيل  من  ونقلتها 
الذي كان يكرهه جمال حمدان، 
ويقلل من شخصيتنا في نظره، فقد 
تولد عن التصاقنا بالحافة الطينية 
للوادي حضارة غريبة، ليست لنا 
ولكن من اجل مجد الفراعين الذين 
يحكموننا، بنينا لهم القصور الفاخرة 
وسكنا بيوتا من طين، اقمنا لهم 
االهرامات الفارهة وتركنا النهر 
بالجسور أو ضفاف  تحمينا من 
غدر مياهة وقت الفيضان، بالغنا 
في تأليه الفراعنة وخلدنا انتصارتهم 
موتانا  المسالت، ووارينا  على 
في حفر بال شواهد، كانت هذه 
بينما  للملوك،  قربانا  الحضارة 
الكتلة المتالصقة للشعب المصري 
غائية بال مالمح،  وبالغ الفراعنة 
في عزلتهم وحرصوا على الزواج 
من اخواتهم حتى ال يتسرب الدم 
منذ  علينا  كان  خارجا،  الملكي 
زمن مبكر أن ننطلق في فضاء 
الصحراء التي تحيط بنا، يومها 
لم يكن ينازعنا أحد في مياه النيل، 
وكانت الصحراء مهيأة ومشتاقة 
انفقنا  لقد  اهلها،  من  ألي غزو 
عشرين عاما في بناء هرم ضخم 
الفائدة منه، ومن المؤكد أن نقل 
الصلدة كانت من اشق  احجاره 
االعمال وكان االسهل بالتأكيد ان 
نحفر ترعة تشق الصحراء وتوسع 
من مساحة ارضنا المأهولة، لم 
الغنية في يوم  بالبلد  تكن مصر 
من االيام، اليمكن القول أن غلة 
الوادي كانت تكفي الجميع، من 
المؤكد أنه كان هناك فقر وامالق، 
وكان التالصق هو السب في كل 
فيها، وهي  التي وقعنا  االخطاء 
السبب ايضا في اختراق الغزاة 
عبر التاريخ لبالدنا،  ألنه كان من 
السهل االستيالء على هذه الكتلة 
المتالصقة بعد ان يتخلى عنها الذين 
يقومون بحمايتها، علينا ان نحل 
هذا التالصق المميت، ان نقتحم 
الصحراء حتى نجد مساحة للتنفس، 
حتى ننجو من الوباء ونكف عن 

تكرار االخطاء القديمة.

وزير الخارجية السعودي: إيران تنشر الخراب في المنطقة

ونا العاهل الأردني وولي عهده تلقيا اللقاح ضد فيروس كور

مقتل 5 جزائريين وإصابة 3 آخرين في انفجار قنبلة بولاية 
تبسة شمال شرقي البلاد

ونا لمدة 15  الجزائر تمدد حظر التجول المفروض بسبب كور
يوما في 29 ولاية من بينها العاصمة

إيران تواصل انتهاكها للاتفاق النووي 
بخرق جديد

لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن بعد اختطاف إسرائيل أحد الرعاة اللبنانيين

اليونان تطلب مساعدة الاتحاد 
عادة مهاجرين لتركيا

إ

وبي لا الأور

الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  اعتبرت    
الخميس، قيام إيران ببدء تنصيب معدات إنتاج 
النووي  لالتفاق  آخر  انتهاكا  اليورانيوم،  معدن 

التاريخي المبرم مع القوى العالمية.
وقالت الوكالة التابعة لألمم المتحدة، ومقرها في 
إلجراء  خططها  على  »تحافظ  إيران  إن  فيينا، 
األبحاث والتطوير بشأن إنتاج معدن اليورانيوم 
كجزء من هدفها المعلن لتصميم نوع محّسن من 

الوقود«.
ونظرا الستخدام معدن اليورانيوم في صنع قنبلة 
يسمى  فيما  إنتاجه  في  البحث  حظر  تم  نووية، 
بخطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة مع القوى 

العالمية عام 2015، على وجه التحديد.
من  إيران  بمنع  لالتفاق  النهائي  الهدف  ويتمثل 
تطوير قنبلة نووية، وهو أمر تصر إيران على 

عدم رغبتها في القيام به.
وزار مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية مصنع 
أصفهان، حيث أشارت إيران إلى اعتزامها التخطيط 
طهران  وأبلغت  يناير،   10 في  البحث  إلجراء 
المسؤولين في 13 يناير ثان بأن »تعديل وتنصيب 
والتطوير  البحث  بأنشطة  الصلة  ذات  المعدات 

المذكورة قد بدأ بالفعل«.
للطاقة  الدولية  الوكالة  لدى  إيران  مبعوث  وأكد 
الذرية، كاظم غريب أبادي، ذلك في تغريدة األربعاء، 
مضيفا أن »اليورانيوم الطبيعي سيستخدم إلنتاج 
األولى«، حسبما  المرحلة  في  اليورانيوم  معدن 

ذكرت »األسوشيتد برس«.
وذكرت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية »إرنا«، 
أن هذه الخطوة سترفع إيران إلى مستوى »الدول 

المتقدمة في إنتاج الوقود الجديد«.
ويواجه االتفاق النووي الذي أبرمته القوى الدولية 
مع إيران مزيدا من العقبات، التي تضعها األخيرة، 
تعمل  بينما  االتفاق،  لبنود  متتالية  خروق  بفعل 
خطوات إيران على تقليص المسافة التي تفصلها 

عن امتالك سالح الدمار الشامل.
وكان أحدث هذه الخروق قرار طهران، في الرابع 
بنسبة  اليورانيوم  باستئناف تخصيب  يناير،  من 
تصل إلى 20 في المئة في منشأة تحت األرض.

وتمكن خطورة األمر في أن الوقت الالزم للوصول 
لليورانيوم  المئة  90 في  البالغ  الحد األدنى  إلى 
المستخدم في صنع األسلحة ينخفض إلى النصف 
بمجرد تخصيب اليورانيوم إلى حوالي 20 في المئة.
ويمكن استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب، 
الذي يحتوي على نسبة من U235 تتراوح بين 
3 و4 في المئة، إلنتاج الوقود لمحطات الطاقة 
النووية، لكن يمكن تخصيبه لنسبة 90 في المئة 

المطلوبة إلنتاج قنابل نووية.
وبدأت طهران في خرق االتفاق النووي تدريجيا 

بعدما انسحب منه الرئيس األميركي المنتهية واليته، 
دونالد ترامب، عام 2018، وأعاد فرض العقوبات 

االقتصادية المشددة عليها.
وعمليا، أدت الخروق اإليرانية إلى اختصار الوقت 
الالزم أمام طهران لصنع سالح الدمار الشامل.

من  إيران  مخزون  النووي  االتفاق  ويحدد 
اليورانيوم المخصب بنحو 202.8 كيلوغرام، 
وهو جزء صغير للغاية من أصل 8 أطنان 

كانت تمتلكها قبل االتفاق.
وتجاوزت طهران هذا الحد عام 2019، إذ 
قالت الوكالة الدولية إن مخزونها ارتفع إلى 
2440 كيلوغراما، أي بأكثر 22 ضعفا من 

الحد المسموح به.
وانتهكت إيران في يوليو 2019، الحد األقصى 
لنقاء اليورانيوم المنصوص عليه في االتفاق 
وهو 3.67 في المئة، لكنها رفعت التخصيب 
المئة، لتعلن عن رفع إضافي  إلى 4.5 في 
في الرابع من يناير يصل إلى 20 في المئة.
وبالنسبة إلى أجهزة الطرد المركزي، سمح 
المخصب  اليورانيوم  بإنتاج  االتفاق إليران 
في  األول  الجيل  من  جهاز   500 باستخدام 
منشأة نطنز، مع احتمال تشغيل عدد محدود 
من األجهزة المطورة من الطرد المركزي 
اليورانيوم  مراكمة  دون  من  األرض  فوق 
المخصب، وقبل األتفاق كان لدى إيران 19 

ألف جهاز طرد مركزي.
وفي عام 2019، قالت األمم المتحدة إن إيران 
بدأت في تخصيب اليورانيوم في أجهزة طرد 

مركزي فوق األرض في نطنز.
ثالث  نقل  إيران  بدأت  الحين  ذلك  ومنذ 
مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة 

إلى مصنعها تحت األرض.
وفي نوفمبر الماضي، قالت الوكالة الدولية 
إن إيران قامت بتغذية أول تلك المجموعات 
التي أعدتها تحت سطح األرض بغاز سادس 

فلوريد اليورانيوم.
ويحظر االتفاق تخصيب اليورانيوم في موقع 
فوردو الذي بنته إيران سرا في بطن جبل 
وكشفته أجهزة المخابرات الغربية في العام 

.2009
ويسمح بأجهزة الطرد المركزي في هذا الموقع 
ألغراض أخرى مثل إنتاج النظائر المشعة 
المستقرة، ولدى إيران اآلن 1044 جهازا من 

نوع آي آر1- للتخصيب في فوردو.

  قدمت وزارة الخارجية اللبنانية شكوى إلى مجلس 
األمن واألمم المتحدة، ضد إسرائيل لقيامها بتنفيذ اعتداءات 
بصورة متكررة على السيادة اللبنانية وآخرها اختطاف 
أحد الرعاة اللبنانيين واقتياده عنوة إلى داخل األراضي 

اإلسرائيلية.
وذكرت الخارجية اللبنانية – في بيان أمس الخميس – أن 
مندوبة لبنان الدائمة لدى األمم المتحدة السفيرة أمل مدللي، 
قدمت أمس الشكوى إلى كل من األمين العام لألمم المتحدة 

أنطونيو جوتيريس، ورئيس الدورة الحالية لمجلس األمن 
المندوب الدائم لتونس طارق األدب، وطالبت الشكوى 
حازم  وبموقف  فورا،  اللبناني  الراعي  سراح  بإطالق 

بإدانة هذه االعتداءات اإلسرائيلية.
دورية  أن  الثالثاء  يوم  أعلن  قد  اللبناني  الجيش  وكان 
اختطفت  قد  اإلسرائيلي  الجيش  لقوات  تابعة  عسكرية 
الراعي اللبناني حسن قاسم زهرة من داخل قرية كفر 
شوبا الحدودية )جنوبي لبنان( حيث كان يرعي قطيعا 

من الماشية، ثم اقتادته إلى داخل إسرائيل.
يذكر أن الخارجية اللبنانية كانت قدمت قبل يومين شكوى 
إلى مجلس األمن واألمين العام لألمم المتحدة، ضد إسرائيل 
على خلفية الخروقات الجوية المستمرة منذ بضعة أيام 
حيث تشهد أجواء لبنان تحليقا مكثفا للطيران اإلسرائيلي 
الحربي واالستطالعي على علو منخفض، وأكدت الشكوى 
وجوب إدانة إسرائيل على هذه االعتداءات ووضع حد لها 
فورا حفاظا على االستقرار واألمن والسلم في المنطقة.

قدمت اليونان، يوم الخميس، طلب 
مساعدة من االتحاد األوروبي من 
 1500 لنحو  فورية   إعادة  أجل 
مهاجر إلى تركيا المجاورة، بعدما 
رفضت السلطات اليونانية منحهم 

اللجوء.
هؤالء  استقبال  تركيا  وترفُض 
من  انطلقوا  الذين  المهاجرين 
سواحلها، بينما تتُهم أنقرة باستخدام 
أداة  بمثابة  اإلنساني  الملف  هذا 
االتحاد  على  والضغط  لالبتزاز 

األوروبي.
وتم تقديم هذا »الطلب« اليوناني إلى 
المفوضية األوروبية ووكالة مراقبة 
الحدود التابعة لالتحاد األوروبي 
فرونتكس، ويتعلق »بالمهاجرين 
يتمتعون  الذين ال  ثالثة  دول  من 
بالحماية الدولية »، وفًقا لوزارة 

الهجرة اليونانية.
وأوضح البيان أن طالبي اللجوء 
الذين تم رفض طلباتهم يعيشون 
حالًيا في مخيمات إليواء وتسجيل 
في الجزر اليونانية الواقعة بالقرب 
 995 وهم  التركي،  الساحل  من 
شخًصا في ليسبوس و 180 في 
خيوس و 187 في كوس و 128 

في ساموس.
نوتيس  الهجرة،  وزير  وأشار 
أنه  إلى  البيان  في  ميتاراخي، 
آلية  إنشاء  أوروبا  على  »يتعين 
مشتركة للتعامل مع هذه المشكلة 
في إطار الميثاق )األوروبي( الجديد 
بشأن اللجوء، ولكن أيًضا لتطبيق  
الالزم  العملي  القانوني  اإلجراء 

للسماح بهذه العودة«.
االتحاد  بين  االتفاق  وينص 

األوروبي وأنقرة لعام 2016 الذي 
تم التوصل إليه عقب أزمة الهجرة 
عام 2015 لمنع المهاجرين من 
القدوم إلى أوروبا، على أن تعيد 
تركيا إلى أراضيها طالبي اللجوء 
المرفوضين في اليونان، لقاء دعم 

مالي أوروبي ألنقرة.
وتتهم تركيا االتحاد األوروبي بعدم 
الوفاء بالتزاماته، في حين يوجد 
من  أغلبهم  الجئ،  ماليين   3.6

السوريين، على أراضيها.
وتقول أثينا إنه تمت إعادة 139 
قبل   2020 عام  في  فقط  الجئا 
في  العملية  هذه  أنقرة  توقف  أن 
مارس بسبب تفشي فيروس كورونا 

المستجد.
وقال ميتاراخي »نتوقع أن تكثف 
اإلعالن  بموجب  جهودها  تركيا 
المشترك«، مشيرا إلى أنه يتعين 
على أنقرة »أوال« منع القوارب 
من مغادرة السواحل التركية إلى 

اليونان وأوروبا.
أنقرة  على  أن  الوزير  وأردف 
المهاجرين  عودة  قبول  »ثانيا 
المشترك بين  البيان  على أساس 
االتحاد األوروبي وتركيا، وكذلك 
على أساس اتفاقيات إعادة القبول 

الثنائية القائمة«.
وفي ديسمبر الماضي، أكد االتحاد 
األوروبي  أنه صرف  مساعدة 
بقيمة ستة مليارات يورو التي تعهد 

بها لتركيا في عام 2016.
لن  التي  األموال،  هذه  وتهدف 
أنقرة،  إلى حكومة  مباشرة  تُدفع 
إلى تمويل مشاريع معينة في تركيا 

تلبي احتياجات الالجئين.    

  لقي 5 جزائريين حتفهم وأصيب 3 آخرون امس الخميس إثر 
ببلدية  الروم  بمنطقة واد خنيق  قنبلة عند مرور سيارتهم  انفجار 

ثليجان بوالية تبسة، شمال شرقي البالد.
وذكرت وكالة األنباء الجزائرية أن الفريق السعيد شنقريحة رئيس 
األركان الجزائري تقدم بالتعازي والمواساة لعائالت الضحايا وأقاربهم، 

متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم 
فسيح جنانه، مع تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

ودعا الفريق شنقريحة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وتفادي 
التنقل في الطرق المشبوهة التي يعرفها سكان المنطقة.

  قرر عبد العزيز جراد الوزير األول )رئيس 
الوزراء( الجزائري مساء أمس تمديد فترة حظر 
التجوال المفروض من الساعة 8 مساء إلى 5 
فجرا بسبب فيروس كورونا لمدة 15 يوما اعتبارا 
من غد السبت في 29 والية من بينها الجزائر 

العاصمة.
إن  الجزائرية  الحكومة  لرئاسة  بيان  وبحسب 
القرار يشمل 29 والية هي الجزائر العاصمة 
واألغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، 
والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، 
وجيجل وسطيف، وسيدي بلعباس، وعنابة، وقالـمة، 
والـمسيلة،  ومستغانم،  والـمدية،  وقسنطينة، 
والطارف،  وبومرداس،  ووهران،  ومعسكر، 
وعين  وتيبازة،  أهراس،  وسوق  وتيسمسيلت، 

تموشنت، وغليزان.
وأوضح البيان أنه يمكن الوالة، بعد موافقة السلطات 

المختصة، اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع 
الصحي لكل والية خاصة إقرار أو تعديل أو ضبط 
حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانا، أو 

حي أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى.
كما قررت الحكومة الجزائرية مواصلة استئناف 
أنشطة النقل البري ما بين الواليات، على أن يشمل 
وسائل النقل بالقطار والحافلة وسيارات األجرة، 
مع تحديد عدد المسافرين، على أن يتم استئناف 
طرق النقل بالمترو والتلفريك في مرحلة ثانية.
العمل  ستتولى  األمن  أجهزة  أن  البيان  وأكد 
والحماية  الوقاية  بإجراءات  التقيد  فرض  على 
لكل وسيلة  الـمعتمدة  الصحية  والبروتوكوالت 
نقل من قبل اللجنة العلمية لمراقبة تطور وباء 
فيروس كورونا وتطبيق العقوبات التنظيمية ضد 

المخالفين.
مواصلة  كذلك  الجزائرية  الحكومة  وقررت 

خدمات النقل الجوي العمومي للمسافرين على 
الرحالت من  لجميع  بالنسبة  الداخلية  الخطوط 
وإلى الواليات الجنوبية للبالد، وبمعدل 50 % 
من الرحالت التي تخدم شمال البالد، مع التنفيذ 
واالمتثال الصارم للبروتوكوالت الصحية الخاصة 
بالمطارات وعلى متن الطائرات، مع استمرار 

تعليق الرحالت الخارجية.
وأضاف البيان أنه تقرر استمرار غلق أسواق 
الواليات  كافة  في  المستعملة  المركبات  بيع 
لمدة 15 يوما، باإلضافة إلى غلق عدة أنشطة 
المغطاة  الرياضة  يوما هي صاالت   15 لمدة 
والقاعات الرياضية وأماكن التسلية واالستجمام 
والترفيه والشواطئ، ودور الشباب، مع الفتح 
التدريجي والمراقب للمراكز الثقافية مع التأكد 
الصحي  للبروتوكول  الصارم  التطبيق  من 

االحترازية. واإلجراءات 

أخبــار
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وفاة صفوت الشريف عن عمر يناهز 87 عاًما..
مبادرة جديدة.. مصر تدعم السياحة بخفض 

سعر وقود الطيران

 القاهرة/ فرج جريس:  أشاد رئيس مجلس النواب الليبي 
في  المصري  النواب  بدور مجلس  الخميس،  عقيلة صالح، 

دعم إرادة شعب ليبيا.
جاء ذلك في بيان تهنئة من صالح للمستشار حنفي جبالي، 

بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب المصري.
ونقل البيان عن صالح قوله إن مجلس النواب المصري ورئيسه 
السابق علي عبد العال لعبا دورا مهما في دعم ومساندة مجلس 
النواب الليبي، وحق الشعب الليبي في التعبير عن إرادته الحرة، 
وحقه في اختيار قيادته السياسية ووقف التدخل الخارجي السلبي 

في الشأن الليبي. وأعرب صالح عن تمنياته لمجلس النواب 
المصري والنواب الجدد بالتوفيق والسداد والنجاح في أداء 
مهامهم الوطنية، ليتمكن المجلس من القيام بدوره التشريعي 

والرقابي بما يحقق مصلحة مصر وشعبها العظيم.
والثالثاء، انتخب المستشار حنفي جبالي رئيسا لمجلس النواب 
المصري الجديد، بحصوله على 508 أصوات من إجمالي 

األصوات الصحيحة البالغة 587 صوتا.
وتسعى مصر لدعم جهود تسوية األزمة الليبية التي توجت 
السيسي، في  الرئيس عبدالفتاح  لسان  القاهرة على  بإعالن 

يونيو/ حزيران الماضي، بحضور القائد العام للجيش الليبي 
المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار 

عقيلة صالح.
ويعد إعالن القاهرة حجر أساس جميع المسارات التفاوضية 

الجارية بهدف حل سلمي لألزمة الليبية.
ورعت القاهرة العديد من االجتماعات بين الفرقاء الليبيين من 
القوات المسلحة وشيوخ القبائل ومجلس النواب، في محاولة 
لتوحيد المؤسسات الليبية ومساعدتها في االضطالع بدورها 

في المرحلة القادمة.

المجتمعين  ليبيا، مع  بداية األزمة في  منذ  وتتحرك مصر، 
اإلقليمي والدولي لدعم العملية السياسية، ووقف كافة صور 
العنف واالقتتال الداخلي ونزيف الدم الليبي، وحث األطراف 
الدولية على وقف إمداد األطراف الداخلية باألسلحة والمعدات 

العسكرية وكل ما يغذي حالة الحرب.
واستضافت اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي عدة جوالت 
جمعت أقطابا ليبية من كافة أنحاء البالد، في تأكيد من القاهرة 
على حيادها ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع، وذلك 

للوصول إلى حل يرضي جميع الليبيين.

 القاهرة/ فرج جريس:  بعد مفاوضات طويلة، أعلنت 
مصر، أمس الخميس، بدء التنفيذ الفوري لواحد من أهم 

مشاريعها القومية بتكلفة 23 مليار دوالر.
وحسب بيان من مجلس الوزراء المصري، وقعت القاهرة 
مذكرة تفاهم مع شركة سيمنس األلمانية لتنفيذ خط قطار 
فائق السرعة يربط شرق مصر بالساحل الشمالي، على 

أن يبدأ التنفيذ الفوري للمرحلة األولى.
وسيمتد خط السكك الحديدية الكهربائي من العين السخنة 
على البحر األحمر إلى مدينة العلمين الجديدة في الساحل 
الشمالي، مرورا بالعاصمة اإلدارية الجديدة التي يجري 

إنشاؤها شرق القاهرة.
البيان، فإن المشروع يتضمن منظومة متكاملة  وحسب 
للقطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال نحو 1000 كم 

على مستوى الجمهورية.
وأوضح: “سيتم البدء الفوري لتنفيذ الخط الذي سيربط 
مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مروراً بالعاصمة 

اإلدارية الجديدة”.
وحضر مراسم التوقيع، وزير النقل، وجو كايسر، الرئيس 
التنفيذي لشركة سيمنز، وروالند بوش، النائب التنفيذي 
الدكتور  المصري  الجانب  االتفاقية عن  للشركة، ووقع 
عصام والي، رئيس الهيئة القومية لألنفاق، وعن جانب 

شركة سيمنز مايكل بيتر، العضو المنتدب للشركة.
وزير  الوزير،  كامل  المهندس  أوضح  التوقيع  وعقب 
النقل المصري، أن االتفاقية جاءت بعد مفاوضات طويلة 

انتهت بعد لقاء ممثلي الشركة الرئيس عبد الفتاح السيسي 
رئيس الجمهورية.

وأضاف أن اتفاق الطرفين انتهى إلى شروط ممتازة، بفكر 
مختلف في التشغيل عن نظام عمل خطوط السكك الحديدية 

القديمة، وبمواصفات تعد األعلى على مستوى العالم.
وأوضح: “ال توجد تقاطعات وال مزلقانات كما هو معمول 
به في السكك الحديدية الحالية”، مؤكداُ أن هذا المشروع 

يعكس عمق العالقات المصرية األلمانية.
وأضاف وزير النقل أن مشروع القطار الكهربائي السريع 
)العين السخنة – العلمين( يبلغ طوله 460 كم، ويشمل 15 
محطة وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة.

وتابع: “سيسهم في ربط العاصمة اإلدارية الجديدة والمدن 
الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من 

خالل وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة”.
وأوضح: “سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر 
بالعاصمة  الجديدة مرورا  العلمين  األحمر وحتى مدينة 
اإلدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومحطة سكك 

حديد اإلسكندرية الحالية ومدينة برج العرب”.
وأوضح وزير النقل أنه تم االنتهاء من أعمال أبحاث التربة 
والرفع المساحي وتخطيط المسار وجاٍر العمل في تنفيذ 
الترابية والكباري واألعمال الصناعية للمسار  الجسور 
الشركات  كبريات  بواسطة  واألسوار  المحطات  وكذا 
المصرية المتخصصة في هذه المجاالت، باإلضافة إلى 
األعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار.

 القاهرة/ فرج جريس: استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي 
الخميس الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس 
السيادة االنتقالي السوداني، وذلك على رأس وفد ضم كاًل من 
السيد فيصل محمد صالح وزير الثقافة واإلعالم، والفريق أول 
ركن جمال عبد المجيد مدير المخابرات العامة، والفريق ركن 
محمد الغالي أمين عام رئاسة الجمهورية، والسفير محمد إلياس 
الحاج السفير السوداني بالقاهرة، وبحضور السيد سامح شكري 
وزير الخارجية، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام 
راضي بأن اللقاء تناول “التباحث حول مسيرة العالقات الثنائية 
بين الجانبين وسبل دفعها في كافة المجاالت، وكذلك القضايا 

اإلقليمية الراهنة محل االهتمام المتبادل”.
الدين  أول ركن شمس  بالفريق  السيسي  الرئيس  وقد رحب 
كباشي بالقاهرة، طالباً نقل تحياته إلى أخيه الفريق أول ركن 
عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، ومعرباً عن 
التطلع لمواصلة التعاون والتنسيق مع السودان الشقيق في كافة 
الملفات محل االهتمام المتبادل، وذلك تعزيزاً للروابط األزلية 
بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة.

كما أكد الرئيس السيسي أن موقف مصر تجاه السودان الشقيق 
ينبع من الترابط التاريخي الذي يجمع شعبي وادي النيل، وهو 

الموقف الذي لم ولن يتغير تحت أي ظرف، وطالما مثل 
نهجاً ثابتاً للسياسة المصرية على مدار الزمن.

كباشي  الدين  أول ركن شمس  الفريق  نقل  من جانبه؛ 
إلى الرئيس السيسي تحيات أخيه الفريق أول ركن عبد 
الفتاح البرهان وجميع أعضاء مجلس السيادة السوداني، 
مؤكداً على الخصوصية الشديدة التي تتميز بها العالقات 
المصرية السودانية، واعتزاز شعب وحكومة السودان 
تعد مركز  التي  التاريخية مع مصر  الروابط  بأواصر 
العربية والقارة األفريقية، ومحور صون  المنطقة  ثقل 
األمن اإلقليمي بأسره، مشيداً في هذا السياق بالمواقف 
المصرية الصادقة للحفاظ على استقرار السودان خالل 

المرحلة االنتقالية الراهنة.
وقد شهد اللقاء التباحث حول مجمل القضايا اإلقليمية في 
منطقتي القرن األفريقي وحوض النيل، حيث اطلع السيد 
الرئيس من الفريق أول ركن شمس الدين كباشي على 
آخر مستجدات التوترات الحالية على الحدود السودانية 
اإلثيوبية، كما تم استعراض آخر التطورات فيما يتعلق 
بقضية سد النهضة، حيث تم التوافق على أهمية استمرار 
التنسيق المتبادل والتشاور المشترك المكثف لما فيه صالح 

البلدين والشعبين الشقيقين والمنطقة بأسرها.

  القاهرة/ فرج جريس: توفي فجر 
أمس الخميس صفوت الشريف وزير 
اإلعالم األسبق ورئيس مجلس الشورى 
األسبق عن عمر يناهز 87 عاًما، بعد 

معاناة مع مرض سرطان الدم.
وذكر نجله إيهاب الشريف عبر مواقع 
التواصل االجتماعي أن والده كان يعالج 
من مرض “اللوكيميا” سرطان الدم منذ 
6 سنوات وتدهورت حالته خالل األيام 
وتوفي  للمستشفى  نقله  وتم  الماضية 
مصاًبا  يكن  لم  والده  أن  مؤكًدا  بها.. 

بفيروس كورونا.
وقال إنه سيتم تشييع جثمان والده في 
اإلجراءات  مراعاة  مع  وقت الحق، 

االحترازية.
بالصالة  الشريف  وتكتفي أسرة صفوت 
بمصر  المقابر  فى  ودفنه  الجثمان  على 
وذلك  الجنازة،  مراسم  وإلغاء  الجديدة، 
فى إطار االلتزام باإلجراءات االحترازية 
أكدت مصادر  المشددة، حيث  والوقائية 
مقربة من األسرة أن الدفن سيتم تأجيله 

من صالة الظهر لما بعد العصر.
وصفوت الشريف ولد بمحافظة الغربية 
على  وحصل   ،1933 ديسمبر   19 في 
بكالوريوس العلوم العسكرية، وكان أحد 
األعضاء المؤسسين في الحزب الوطني 
وتولى رئاسة   ،1977 الديمقراطي عام 
الهيئة العامة لالستعالمات في عهد الرئيس 
تولى  ثم  السادات،  أنور  محمد  الراحل 

من  أبرز  ويعد  اإلعالم،  وزير  منصب 
تولى الوزارة، حيث تولى الوزارة في 1 
فبراير 1982 واستمر بها حتى 13 يوليو 
انتخابه رئيًسا لمجلس  تم  2004، حينما 
الشورى، وهو المنصب الذي بقى فيه حتى 
2011، كما شغل صفوت الشريف  عام 
الوطني،  للحزب  العام  األمين  منصب 

خالل الفترة من 2002 وحتى 2011.
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بقلم: تيماء الجيوش

الليبرالية و النسوية... 
     لربما نالت القضية النسوية و عالقتها مع االيديولوجيات 
في  بنيتها وأهدافها   لتحليل  البحث  معقواًل من  المختلفة حيزاً 
بلٍد معين.  تعد حصراً على  لم  ُمرّكبة  ظل ظروٍف معقدة و 
ولعل العالقة بين الليبرالية و الحركة النسوية هي من االهمية 
بمكان ال سيما إذا أُدِرَك أن الفلسفة الليبرالية هي الحاضنة األم 

النسوية.  للحركة 
يعنيه من عقالنية و نهضة في  ما  التنوير و كل  مع عصر 
القرن الثامن عشر و نشوء حركة ٍ ثقافية و فلسفٍة حديثة تدعو 
 - الثقافية  والتقاليد   البنية  التحديث و رفض  و  التطوير  الى 
الجذري  تبنيها  و  الليبرالية  الفلسفة  البالية ،ظهرت  المجتمعية 
للمساواة و احترام العدل و الحريات .   فالليبرالية الكالسيكية 
هي بنيوياً ايديولوجيا سياسية واقتصادية تدعو لحماية الحريات 
الحد من سلطات  التدخل االقتصادي عبر  المدنية و عدم 
النسوية  تستقي   أن  أو غريباً  ُمستبعداً  إذاً   .فليس  الحكومات 
كحركة ناشئة في نهاية القرن التاسع عشر جذورها من الفلسفة 
المبتورة   المجتمع  انتقدت نظرة  التي   الحركة  الليبرالية و هي 
و بشدة للمرأة و أكدت أنه ال بُّد من استثمار طاقات المرأة  و 
منحها الحرية والمساواة مع الرجل في الحقوق عامة من خالل 
ما  أنه  اعتبرت  و  االجتماعية  للبنى  أدق  فهٍم  و  العدالة  مبادئ 
فإن   القانونية واألعراف  النصوص  ُمكّرسًا في  التمييز  دام 
لتحقيق هذه   الرئيسة  األداة  القانوني هو  و  السياسي  اإلصالح 
المساواة .و بهذا لم تلبث طوياًل حتى استقطبت  مبادئ النسوية 
النظم  السياسية في  الهيئات  و  العديد من االحزاب  الليبرالية 
الديمقراطية  عموماً في بداية القرن العشرين و أبرز بدايًة لها 
كان في المطالبة بتعديل القوانين الدستورية و الحقوق السياسية 
و المدنية  و منهاحق االنتخاب و الترشح  و احترام الحريات 
الشخصية و حق العمل و الحق في الطالق و حق الحضانة ، 
االستقالل القانوني و حق الملكية و حق التعليم.  و قد أسهمت 
تالياً بتشكيلها لرأٍي عام اعترف بأن النساء كأفراد هم أيضاً فئة 
أجتماعية أساسية. على مر العقود تبلور عمل  الحركة النسوية 
و كان لها من التأثير على حركة الحقوق المدنية في الستينات 
التمييز  و  العرقي  التمييز  أن  العشرين حيث عّدت  القرن  من 
ضد المرأة ال يتباينان بل هما وجهان لعملة واحدة. لم تقف هذه 
الحركة امام الصعوبات و توجيه اصابع االتهام لها  بأنها تسعى 
المجتمعات  ُتحّول  أنها  إلغاء األسرة و دورها و  نحو  حثيثًا 
االنسانية الى مساحاٍت من صراٍع فارغ بين الرجل و المرأة، 
بل أنه يؤدي و بشكٍل مباشر  لتقويض المجتمع والدولة الحديثة 
أياً كان تعريف هذه الدولة او درجة حداثتها وبالطبع  في ثنايا 
اجتماعية،  الحفاظ على شرائط  ُتستبعد في  نيًة ال  القول  هذا 

قانونية، سياسية تُلقي بمزيٍد من التمييز على كواهل النساء. 
التي مرت  المراحل  اختالف  تاريخياً و على   أية حال   على 
الديمقراطية  القوانين  و   الليبرالية  النظم  برهنت  النسوية  بها 
العملية.  المرأة وتطبيقاتها   الفعلي لحقوق  الضامن  بأنها  
وتتفاعل مع محيطها  الليبرالية كانت حيوية  النسوية  الحركة 
المختلفة و لعل هذا كان سبباً مباشراً ألن يخرج من  بمحاوره 
تقول   بمفاهيم جديدة  التي جاءت  الراديكالية  الليبرالية  رحمها 
أن  اإلنجابية و  أدوارها  الى  يستند  المرأة  التمييز ضد  بأن 
مصدره األساسي هو الجندر/ أو الهوية الجنسانية و التي أدت 
بدورها الى التبعية المطلقة من قبل المرأة  للمؤسسة األبوية ما 
أحدث خلاًل في البُنى االجتماعية، ُمشيرًة  الى أن المنظمات و 
المزيد من إستالب  الى  أّدت  المقابلة هي ذكورية و  التجمعات 
الحقوق ما دامت  بهذه  المطالبة  نفع من  المرأة فال  حقوق 
المؤسسات ذاتها و  برمتها ذكورية و على هذا نادت الليبرالية 
أيضاً  و  بل  القانوني  و  السياسي  بالتغيير  فقط  ليس  الراديكالية 

بالتغيير ثقافياً و إجتماعياً. 
ليبرالية، راديكالية،  تاليًا  النسوية  الحركة  تنوع  وبالرغم من 
اجتماعية و توالي موجاتها االولى و الثانية و الثالثة،  إال أنها 
المرأة و حصره في  أدوار  اختزال  أدانت  مجتمعة كحركة  
دورها اإلنجابي و المحافظة على استمرار النوع و هذا تحديداً 
أن  فيه  أطيافهن و رأين  اختالف  النسويات على  ما رفضنه 
دفعها  و  المرأة  ليست سبباً في هشاشة دور  الطبيعية  الفوارق 
بعيداً نحو الظل بل األمر يعود الى عوامل سياسية و اقتصادية 
بالنوع  لها  االولى و ال شأن   بالدرجة  ثقافية  و  اجتماعية  و 
قد  النحو  المرأة على هذا  اختزال  أن  الى  الجنساني و ذهبت 
أدى الى ابتعادها عن صنع القرار و الشراكة في قيادة مجتمعها 
أفقياً و شاقولياً. و بالنتيجة أصبح قمع المرأة أمراً عاماً تمارسه 
مجتمعات بأكملها ودون غضاضة.  و هذا ما رفضته الحركة 
التي  الليبرالية  النسوية  تفصياًل  ال سيما   النسوية جملًة و 

عارضته دون هوادة. 
النسويات  بإستطاعة   يكن  لم  قانونيًا  و  ، سياسيًا  تاريخيًا 
الليبرالية و  بمعزٍل عن  أو  يتقدمن بحركتهن دون دعٍم  أن 
قدماً  المرأة  دفع حقوق  في  الليبرالية  فقد  ساهمت  حكوماتها، 
المعرفي  و  الفكري  التطور  ، و مع  قرٍن و ونيف  على مدى 
أدوارها من  للنسوية وتنوع  الليبرالية في دعمها  لم تنضب 
رؤياها الحداثية  الى تداخل العام والخاص نسوياً و عدم الفصل 
السياسية،   المدنية،  الحقوق  بدفع  تتلخص  الى مطالب  بينهما  
االقتصادية و االجتماعية للمرأة و مناقشة الحقوق الدستورية و 
كافة مناحي القوانين . الليبرالية ساندت  الثورة الجندرية وهذا 
ما دفع بحقوق المرأة الحقاً الن تكون قانوناً دولياً و نعني هنا  

.CEDAW معاهدة مناهضة العنف ضد المرأة
النسوية مطالب  او تمنيات متفرقة  تم تحقيقها  تُعد الحركة   لم 
لدوٍل تحت مظلة  ُملزماً  دولياً  قانوناً  بل اصبحت  او هناك  هنا 
القائمة  فلسفتها  الليبرالية و نظمها و  المتحدة  دعمته  االمم 
العدل  احترام  و  المساواة  الرئيسية  اداتها  و  الديمقراطية  على 
و الحرية  ودون هذا الدعم لما استطاعت الحركة النسوية أن 

تُحقق رؤيتها.  
أسبوع سعيد لكم جميعاً.

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

Antoinette
أن تستقبل عمالئها الكرام طوال أيام األسبوع ما عدا األثنين على 

عنوانها الجديد الكائن في:
345, boul. Chomedey, Local - 3, Laval Qc. H7V 

أخبــار

عقيلة صالح مشيدا بـ »النواب« المصري: دعم 
إرادة الليبيين

مصر تدخل عصر القطارات فائقة السرعة 
بـ 23 مليار دولار

الرئيس السيسي يؤكد أن موقف مصر تجاه السودان الشقيق ينبع 
من الترابط التاريخي بين شعبي وادي النيل

  القاهرة/ فرج جريس: أعلنت 
وزارة البترول والثروة المعدنية 
المصرية، عن تخفيضات إضافية 
على سعر وقود الطيران، ليصل 

إلى 15 سنتا للجالون.
وجاء اإلعالن بعد اجتماع ثالثي 
ضم وزير البترول طارق المال 
والسياحة خالد العناني والطيران 

المدني محمد منار عنبة. 
وقال المال، في بيان صحفي، إن 
التخفيضات تهدف للمساهمة في 
مواجهة التحديات التي فرضتها 
ين  هذ على  نا  كورو ئحة  جا
القطاعين الحيويين، مضيفا أنه 
 21 من  اعتبارا  تطبيقها  سيتم 

يناير/كانون الثاني الجاري وحتى نهاية العام.
من جانبه، أشاد خالد العناني، وزير السياحة واآلثار، بهذه المبادرة التي ستسهم بشكل إيجابي في زيادة الحركة 
السياحية إلى مصر من خالل تحفيز الشركات العالمية لزيادة عدد رحالتها للمقاصد السياحية المصرية، خاصة أن 

حركة الطيران من األنشطة الرئيسية التي لها تأثير مباشر في 
القطاع السياحي.

من  البترول  قطاع  إن  الطيران  وزير  عنبة  منار  محمد  وقال 
القطاعات السباقة التي تدعم باستمرار حركة الطيران من خالل 
تلك المبادرات، فضاًل عن دوره المهم في توفير وقود الطيران 
في جميع مطارات الجمهورية، الفتاً إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا 

كامال بين القطاعات الثالثة.
وأعلنت مصر عن مبادرة لتحفيز السياحة الداخلية بعنوان “شتي 
في مصر” والتي تعتمد على خفض أسعار تذاكر الطيران الداخلي.

المبادرة تبدأ 15 يناير الجاري وحتى 28 من الشهر نفسه.
وقال وزير السياحة واآلثار المصري خالد العناني إن إيرادات 
السياحة بلغت 4 مليارات دوالر في 2020، انخفاضا من 13.03 

مليار في 2019، بفعل جائحة كورونا.
وألحقت جائحة كورونا ضررا شديدا بالقطاع السياحي المصري 
أعداد  من  تحول  تركيز مصر  لكن  والعالمي على حد سواء، 

الزائرين إلى أن تظل وجهة آمنة رغم األزمة.   
 3.5 بلغ نحو  الذين زاروا مصر  السياح  العناني إن عدد  وقال 

مليون سائح في 2020، مقارنة مع 13.1 مليون في 2019.
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الفيلسوف أقوال  من 
الهادي السيد 

نــور! مـن  تـراب 

للتنمية  الحقيقي  المعنى 
.. البشرية 

بقلم: عادل عطية

بقلم: ابراهيم شير
كاتب واعالمي سوري

شعر: نسرين حبيب
اإلنسان أطول قصة درامية كتبها هللا على األرض 

والتركيبات بسيطة : 
*ضع مخلوقا في كبد  

سوف يتشكل طالب سعادة بالبداهة . 
*ضع اللذة في مكان والتعب في مكان  

سوف تتشكل الجنة والنار . 
*ضع ثمرة محرمة وجائعا ومسافة منعدمة بين العقل واألذن  

سوف تتشكل المعصية . 
*ضع سكينا وجوعا وليال وكأس خمر  

سوف يتشكل عربيد . 
*ضع سجادة حمراء وصبغة للشعر األبيض وبندقية وموت ثائر ورجال واحدا يتحدث  

سوف يتشكل طاغية . 
ضع طفال فمه بحجم ملعقة ، وطفال فمه بحجم الوطن  

سوف تتشكل ثورة . 
*ضع مسكينا يبحث عن لقمة عيش ومائدة خارج البيت  

سوف يتشكل متشرد يحرق جسدا بنصف رغيف  
ويبيع كنوز الوطن بنصف قميص . 
*ضع أديم األرض خلف الزجاج  

سوف تتشكل مرآة ظهرها الموت ووجهها الحياة  
 هو آدم ، وهي حواء 

 والحكاية :  
ذهب األلم إلى الوعي فاحتضنه وقبله ثم لعنة واعتذر له ، ثم ذهب إلى الموت فرفض 

استقباله وطرده ولم يعتذر .. فكانت الحياة 

     Vendredi 15 janvier 2021
الجمعة 15 يناير 2021

 ما من تاريخ يرمز إلى الديمومة الحزينة، أكثر من أديم األرض!
.. هكذا يعتقد اإلنسان.

يتصلّب،  وإنما  يتحرك؛  يسمع، وال  يتكلم، وال  يتنفس، وال  ال  حيث: 
ويتعّفن، ويتحول إلى

تراب! 
لذلك؛ فهو: يحتقر التراب في قلبه!

ويحاربه أينما ُوجد: على جسده، وعلى مالبسه، وفي بيته!
 وينسی: 

 .. أن اإلله جبل آدم - اإلنسان األول -، تراباً من األرض. 
 .. وأننا نستخدمه في بناء مساكننا.

.. وأننا نستخدمه في الزراعة، واإلنبات.
...،...،...، 

 التراب، ما يزال جزءاً من تاريخ اإلنسان!

تاريخي، وتجسيد  تعبير  -؛  ذاتها  في   - إليه  نظرتنا  في  النظر  وإعادة 
لمواقف من الماضي:

في  لهما  والروح، وزمياًل  للنفس  بأن جعله رفيقاً  الرب،  كّرمه  فقد   ..
مسيرة الخلود!

اإلنسان األعمى منذ والدته؛  لعين  .. وكّرمه، حين صنع منه طالءاً   
فأبصر!

المشتكين على  المقدس: خطايا  بإصبعه  عليه  كتب  وكّرمه، حين   ..  
المرأة، التي أمسكت وهي تزني في ذات الفعل!

 وهو، في البداية: ميراث النور!
 ـ أليست األرض قد إنفصلت من جسم ناري، وأخذت تبرد بطيئاً، وكلما 

واصلت التبّرد: يتحول سطحها إلى تراب؟!
اإلنسان، إذن، أصله نور! 

المتجدد  اإلنسان  تراباً، صار حلم  انطفأ حتى صار  الذي  النور  وهذا 

للعودة إليه!
أعظم  هو  من  أرضنا  إلى  وجاء 
 - األسطوري  بروميثيوس  من 
بالنار من  أتى  أنه  قيل عنه  الذي 

السماء؛ ليضيء لإلنسان - !
 جاء المسيا، الكلمة المتجسد؛ ليعلن لنا: 

“أنا هو نور العالم”..
“آمنوا بالنور؛ لتصيروا أبناء النور”.. 

المريح،  الدافيء  بالنور  العالم:  الرحيل من هذا  السماء عند  وستكافئنا 
الذي سيكون أول ما يطالعنا، وأول ما يبشرنا بالنور األعظم!

ثم  الموت،  أشرفوا على  الذين  المرضى،  به بعض  ما تحدث  ـ هذا    
شفوا ۔!

وهذا يؤكد لنا، أننا: من نور كنا، وإلى النور نعود!...

احتاللها  وزوال  العثمانية  الدولة  انهيار  بعد      
نحو  السعي  الدول  هذه  بدأت  العربية،  الدول  عن 
“الديمقراطية” هذه الكلمة التي إلى اليوم يحكم باسمها 
أن  دون  لكن  مغربه  إلى  من مشرقه  العربي  الشارع 
يلمسها أو يشعر بها حتى. ديمقراطية يمكن أن نسميها 
اإلعالم  فوسائل  واحد،  بالمغيبة ألن وجودها وعدمه 
تمجد بالزعيم والشارع يهتف باسمه وصناديق االقتراع 
بها  يفوز  حتى  االنتخابات  تبدأ  أن  قبل  وتفرز  تغلق 
بنسبة 99.9 بالمئة. هذه الديمقراطية بدال من أن تكون 
مصدر أمان للمواطن تحولت إلى أزمة ثقة بين الدولة 
المواطن  فقدان  إلى  نهاية األمر  أدى في  ما  والشارع، 
العربي إلحساس المواطنة داخله، وهذا األمر تالم عليه 
وذلك  بها  والثقة  باالنتماء  إحساسه  أفقدته  التي  الدولة 
باالعتماد على طرق وأساليب كثيرة تبدأ بالدولة العميقة 

وال تنتهي بالتهميش. 
بين  التفرقة  العربية عززت  الدول  السواد األعظم من 
في  بالتساوي  الشعور  لعدم  دفعهم  ما  الشعب،  أبناء 
يقدمون  الدولة  مفاصل  على  فالمسيطرون  الحقوق، 
أو  الدين  أو  بالطائفة  تشببهم  التي  الشعب  من  فئة 
القومية، وتهمش الباقي مهما كانت نسبتهم في الشارع 
كثيرة  ذلك  واألمثلة على  أقلية.  أو  أغلبية  كانوا  سواء 
فالتر  لديه  كان  الذين  حسين  منها صدام  ولنضرب 
هو  لديه  األولى  الدرجة  فالمواطن  للشعب  متعددة 
يليه  تكريت،  مدينة  في  العوجة  قريته  من  يكون  الذي 
يكون صدام  وبهذا  الحزبي،  يأتي  ثم  السني،  المواطن 

قد همش الشيعة واألكراد وهما مجتمعان لهما األغلبية 
أمام العرب السنة في العراق. ولنأخذ لبنان مثاال أيضا 
فالشعب مقسم دينيا وطائفيا السني ال يحق له أن يصبح 
وكذلك  يرأس حكومة  أن  له  يحق  ال  والشيعي  رئيسا 
األمر  ونفس  البرلمان  لرئاسة  أبدا  لن يصل  المسيحي 
ينطبق على الجيش والوزارات األخرى. أما مصر في 
تهمش  كانت  مبارك  السادات وحسني  أنور  ظل حكم 
األمثلة  هذه  وبعد  فيها.  أقلية  يشكلون  الذين  األقباط 
يكون  أن  الدول  هذه  في  المواطن  من  ستطلب  كيف 
منتميا للدولة؟ وهذه األمثلة تضرب على معظم الدول 

العربية.
أساس  العربي سواء على  المجتمع  في  المهمش  الفرد 
لديه  الوطنية  احساس  يبدأ  أو عرقي،  أو طائفي  ديني 
ثالثة  أو  بعد جيلين  فشيئا حتى يصبح  باالنحسار شيئا 
أو  مذهبه  أو  دينه  يكون  بينما  ثانوي،  أو  مفقود  شبه 
عرقه هو األول ألنه همش على أساسه وبالتالي يعود 
أعلى  الهوية  هذه  القبلية، وتصبح  أو  الدينية  لعصبيته 
أقل  تكون  وطنه  تجاه  وواجباته  الوطنية،  الهوية  من 
التي  الحقوق  وال يشعر بأي أهمية ألنه فعليا ال يمتلك 
من  ألنه  األولى،  الدرجة  مواطنين  من  غيره  يمتلكها 
قرية الزعيم أو طائفته أو حزبه. وبعد عقود مما يمكن 
المواطن  لدى  أصبح  العنصري  الفصل  بنظام  تسميته 
أو  الدينية  الهوية  بين  للخالف  وعي  عدم  العربي 

القومية والهوية الوطنية.
بعد اندالع أحداث ما سمي “بالربيع العربي” ظهرت 

العربي  العالم  في  األرهابية  الجماعات  مئات  لدينا 
نفسها  تنسب  وجميعها  وعديدة،  كثيرة  مسميات  تحت 
الكبت  نتيجة  الجماعات خرجت  للدين اإلسالمي وهذه 
سائغة  لقمة  جعله  ما  وهو  بالتهميش  الفرد  وإحساس 
في  المهمش  الشخص  فهذا  دينيا،  المتطرفة  لألفكار 
الحاضر يحاول البحث عن أي أثر تاريخي يشعره بأنه 
أبو حفص  نرى  لذلك  السابقة،  األزمان  في  قويا  كان 
المصري، ألنهم  والقعقاع  الليبي  دجانة  وأبو  التونسي 
يشعرون أن أجدادهم كانوا أقوياء وذوي سلطة أما هم 
العالم  في  اإلرهاب  فإن خروج  لذلك  مهمشون،  اآلن 
ثانيا  والمجتمع  أوال  الدولة  مسؤوليته  يتحمل  العربي 
وعلماء الدين المتطرفون ثالثا. لذا يجب على الدولة أن 
إن حرمت األشخاص  أنها  نقطة مهمة جدا وهي  تعي 
دينيا  سواء  داخليا  ولو  الخاص  نظامهم  تأسيس  من 
والدين  القبيلة  إلى  النهاية  في  يلجأون  قوميا سوف  أو 

والطائفة ويبتعدون كل البعد عن مفهوم الدولة العام.
العربي  بالوطن  حلت  التي  الكبيرة  الدمار  كمية  بعد 
خالل السنوات التسع بتنا بحاجة إلى إيجاد دولة حديثة 
تستطيع  الدولة ال  هذه  لكن  المجتمع جميعا  أبناء  تضم 
هذه،  والتفرقة  التقسيم  أساسيات  على  أبقت  إن  الحياة 
خصوصا وأن العالم العربي يفتقر لوجود عمل سياسي 
يشعر  أن  يجب  إيجاده  وليتم  عليه.  البناء  يتم  حقيقي 
أبناء الشعب أنهم سواسية لدى الدولة، وحتى ينقل لهم 
هذا الشعور يجب جلبهم من الصومعة التي ُعزلوا فيها 
أفراد  بين  التمييز  واجثتاث  داخلها،  أنفسهم  أو عزلوا 

سواء  الشعب 
دينيا أو قوميا، 
ألمر  ا ا  هذ و
إن  يحدث  لن 

إلى مناصب عليا في  بالتهميش  لم يصل من يشعرون 
هذه  في  التصرف  قادرين على  فعال  ويكونون  الدولة 
المناصب، وال يكون وصولهم صوريا فقط مثل وزير 
يكون من طائفة مختلفة عن الزعيم، ولكن ال يستطيع 
ان ينقل موظف واحد في وزارته، اما نائبه الذي ينتمي 
لطائفة الزعيم تكون امور الوزارة ومفاتيحها بين يديه.
االستعمار  ثم  ومن  العثماني  االحتالل  نهاية  منذ 
الفرنسي والبريطاني واإلسباني واإليطالي على الدول 
ثم  قبلية  كانت  وبدايتها  دولهم  العرب  أسس  العربية، 
حتى  الطائفية  للدول  وصلنا  حتى  حزبية  ثم  قومية 
ما  لذلك  فشلها،  أثبتت  وجميعها  بالعلمانية  تغطت  لو 
على  مبنية  حديثة  دول  بتأسيس  السماح  من  الضير 
دول  محيطنا  في  والواجبات؟  الحقوق  في  المساواة 
كثيرة عاشت نفس حروبنا ونفس التقسيمات مثل فيتنام 
أو الهند أو جنوب إفريقيا أو إثيوبيا، لكنها عندما نبذت 
الحقوق  في  متساون  الشعب  أفراد  وجعلت  ذلك  كل 

والواجبات نهضت.. فما ينقصنا عنهم؟ 
ألن  العصر  هذا  في  النور  يرى  ال  قد  الطرح  هذا 
جميع الشواهد تؤكد أن الدول الطائفية المرتدية عباءة 
نفس  ابناؤنا  سيعيش  هل  ولكن  وتتمدد  باقية  العلمانية 

هذه الحياة؟

    بلغت مستويات المياه في تركيا معدالت 
للغاية بعد نقص كبير في الهطوالت  منخفضة 
المطرية، األمر الذي تسبب بأقسى موجة جفاف 

شهدتها البالد منذ عقد من الزمن.
وتواجه المدن الرئيسية في أنحاء تركيا خطر نفاد 
المياه في األشهر القليلة المقبلة، ومنها إسطنبول 
التي لم يتبقى لديها من احتياطي مياه سوى ما 

يكفيها ألقل من 45 يوما.
العام  المتدنية هذا  وتسببت الهطوالت المطرية 
بأشد موجة جفاف عرفتها تركيا منذ 10 سنوات، 
وباتت إسطنبول التي يقطنها 17 مليون شخص، 
مياه خطيرة، حسبما ذكرت  أزمة  على شفير 

غرفة المهندسين الكيميائيين التركية.
في وقت  يافاش،  أنقرة منصور  وحّذر عمدة 
الجفاف،  الجاري، من خطر  الشهر  سابق من 
 110 أمامها  التركية  العاصمة  أن  إلى  الفتا 
السدود  المائي من  لتستهلك مخزونها  أيام فقط 
والخزانات، حسبما نقلت صحيفة “ذا غارديان” 
لثاني  بالنسبة  البريطانية. وال تختلف الصورة 
أكبر مدينتين في تركيا، إزمير وبورصة، حيث 
امتألت السدود فيهما بنسبة 36 و24 في المئة 

على التوالي.
القمح في كل من قونية  كذلك يخشى مزارعو 
اليونان وبلغاريا، من  الحدود مع  وأدرنة على 
عدم نجاح محصول هذا العام وتعتبر تركيا من 
الدول التي تعاني من شح المياه، إذ يبلغ نصيب 
الفرد من الماء فيها 1.346 متر مكعب سنويا، 
الجفاف  أزمات  من  العديد  واجهت  أنها  كما 
النمو  القرن الماضي، من جّراء  منذ ثمانينيات 
السكاني الكبير والزحف العمراني وتغيّر المناخ.
الدكتور  التركي  المياه،  إدارة  خبيرة  وعلّقت 

أكغون إلهان، على مسألة نقص المياه في البالد 
التدابير إلبقاء  التركيز على  من  “بدال  قائلة: 
المياه تحت السيطرة، تّصر تركيا  الطلب على 
على توسيع إمدادات المياه من خالل بناء المزيد 

من السدود”.
التحذير من األزمة  إلهان: “عالمات  وأضافت 
المائية موجودة منذ عقود ولكن لم يتم فعل الكثير 

على أرض الواقع”.
الذي  أوميت شاهين،  الدكتور  قال  من جانبه، 
يدّرس تغيّر المناخ العالمي والسياسة البيئية في 
أنه  الجميع  بإسطنبول: “يعلم  جامعة سابانجي 
يجب الحفاظ على أحواض المياه، خاصة بالنسبة 
أكثر حدة  التي أصبحت  هذه  الجفاف  لنوبات 

وطويلة األمد”.
فتح  تم  إسطنبول  “في  قائال:  شاهين  وتابع 
الغابات  وآخر  األكثر حيوية،  المياه  أحواض 
التنمية  مشاريع  أمام  الزراعية  واألراضي 
الحضرية مثل المطار الجديد وجسر البوسفور 
وقناة  به،  المرتبطة  السريعة  والطرقات 
السياسات ال يمكن أن تحل  إسطنبول. إن هذه 

مشكلة الجفاف في تركيا “.
من  الكثير  إلى  التركية  المدن  تحتاج  وبينما 
األمطار إلنقاذ الوضع الخطير الذي يهدد جوانب 
تداعيات  أن  باحثون  يرى  البالد،  في  عديدة 
الجفاف ستّولد حلقة مفرغة، إذ سيؤدي انخفاض 
الغذائية  المواد  اإلنتاج الزراعي وزيادة أسعار 
الريف  الفقر والهجرة من  إلى ارتفاع معدالت 
إلى المدينة، وهو ما سيفاقم بدوره البنية التحتية 
الغائبة عن هذا  السياسية  لتظل اإلرادة  للمياه، 
معها، حجر  السلبي  وتعاملها  الحيوي  الملف 

عثرة أمام توفير حلول لهذه المشكلة الخطيرة.

عاقٌر ولكن

دعنا من الياَسميِن والّنسرين
كفاك عناًقا ونفاًقا.. كفاك اّدعاء الحنين.

... دعي األموَر وشأَنها أخبرَتني
 ولقْفَت باَب الُحجرِة وهجرَتني
هرْعَت إلى أّول حضن ٍصادَفك
والتصْقَت بذراٍع ظننَتُه أمين
َتبوُح له ِبما رجْوُتَك إخفاَءُه
هرْعَت َتبوُح بسّرنا الّدفين

َشَكْوَتني لِعاِبرِة سبيٍل، بعثرَتني
سخْرَت من َجوِفَي الخالي، كسْرَتني
زوجتي عاقٌر وعقُمها ِبَرحِمها َفّتاك

حرَمْتني لسنين نعمَة البنين
ملَْلُتها وسئْمُت انتظاَر شفاِئها

ووعوَدها بامِتثاِل الّشفاِء كّل حيٍن وحين
أَغفو على ُدعاِئها وأَفيُق على صلواِتها

حّتى أضاَعْت من أّيامي سنين..
.. من جسدي أخجلَتني، في كومِة رجاٍء سجنُتني

في اّتهاِم الُعقِم َقوَقْعَتني بين حسرٍة وأنين
أخرَسني الوجُع وفّتتني الَهجُر 

ورغم الّظلِم، على الّصمِت حلْفُت اليمين.
 وحين ُعدَتني باألمِس فارَغ العيَنْيِن

ال دمَع َيكفي لَغسِل ألِمَك الحزين
عرْفَت أّني ِبتُّ زوجًة لِِسواك 

والحياُة أنصَفْتني من دون أعراف وال قوانين
رأيَتني والَحْمُل باٍد عليَّ في شهِر تشرين 

أنعَم ِبِه الّربُّ وأَكَرم، ولنعمِة رّبي صرْخُت آمين
فأدرْكَت أّن العاقَر هو إّياك 

وأّني كنُت أحمُل اثَمَك العقيم ِبَوفاِء وتضحيِة الّراضين
فأشفْقَت على حالَِك يا أضعَف الَخلِق

وفهمَت أّن عدَل للّا ال َيردُّ خيَبَة مسكين..

بقلم : خالد بنيصغي 

لكل من يهمه األمر!
يُسعد إدارة جريدة الرسالة اإلعالن عن إنشاء قسم خاص لترجمة الكتب األدبية أو البحوث العلمية من اللغة العربية إلى الفرنسية 

والعكس، من خالل مترجمين متخصصين على أعلى مستوى من الدقة والحرفية..
                                                                        لمزيد من االستعالم االتصال على :

أخبار ومقاالت

البشرية  بالتنمية  اهتمامه  المغرب  إعالن  منذ    
كقاطرة نحو التقدم واالزدهار ، ونحن ننتظر دون أن 
نرى هذه األهداف تتحقق على أرض الواقع .. فلماذا 
ال تتقدم دولنا العربية بما يليق بها من كيان ذي قيمة 

وِرفعة ؟؟ 
الجواب عن هذا السؤال يستوجب الحديث عن اإلنسان 
ذاته الذي يمثل القطاعات  المختلفة للدولة ، ألن التقدم 
يكون باإلنسان وليس بالموارد الطبيعية فقط ، فأغلب 
التفكير دائما يسير بنا نحو الحديث عن ثروة وغنى 
والذهب  كالنفط   ، فقط  الطبيعية  بمواردها  البلدان 
والصيد والسياحة والماء والصناعات الكبيرة والهامة 
والسيارات  والسفن  والطائرات  كاألدوية واألسلحة 
وغيرها ... لكن في الحقيقة هذه الموارد وحدها غير 
الالئقة  بالرفاهية  ليعيش أي مجتمع كيفما كان  كافية 
إن لم تتوفر لديه عدالة اجتماعية وتنمية بشرية وطنية 

حتى النُّخاع .. 
الدولة في أغلب  في اعتقادنا إن الوزارات وموظفي 
القطاعات يمكن لهم جميعا اإلبداع  وتحقيق مكاسب 
مادية ومثالية لبلدهم بشرط توفر اإلخالص في العمل 
والتفاني في سبيل نهضة الوطن ، لكن ما نراه اليوم 
بشكل خاص  وبالمغرب  عامة  العربية  بالدنا  في 
على اعتبار أنه وطننا األصلي الذي نحبه بكل صدق 
،  ونبكي لما نراه من ُشّحِ في خدمته لدى العديد من 
مواطنيه الذين غلبت عليهم شقوة الحياة ، وال يهتمون 
إال بأنفسهم ولو على حساب الوطن ، ودون أي رقيب 
أو حسيب قانوني رادع حتى يستقيم الكل ، نحن ال ننكر 
هنا وجود مسؤولين وموظفين مخلصين ، إننا نؤمن 
القطاعات  يقدمونه من تضحيات في جميع  ما  بكل 
الوطن ،  لوطنهم ، لكن عددهم ال يكفي كي يزدهر 
لذلك البد من العدالة االجتماعية والمساواة ، واستقالل 
القوانين على صغير  القضاء الذي من واجبه تطبيق 
العدالة  المجتمع وكبيره ، فقيره وغنيِّه .. ألن قطاع 
كاٍف إلصالح كل القطاعات األخرى بسلطان المراقبة 
والقانون دون تمييز بين أفراد المجتمع ، فالعدالة مثلها 
از » عند راعي الغنم ، الراعي ولكي يتغلب  مثل » الَمعَّ
از »  الَمعَّ الغنم كله ، يربط على عنق »  على قطيع 
ناقوساً صغيرا ، ثم بعد ذلك فقط يراقبه بمفرده تقريبا ، 

ويقوده أينما أراد السير 
از »  بباقي أغنام القطيع كله ، فيكفي أن يتحرك » الَمعَّ
بالناقوس الذي على عنقه ، فتسمعه  ليُْحِدث ضجيجاً 
باقي األغنام فتتبعه بكل سهولة وسالسة .. وبذلك يسهل 

على الراعي قيادة ورعي كل القطيع ..
إلى  النامية ال تحتاج  العربية  بلداننا  أن  اعتقادنا  في 
الراهن  الوقت  البحث عن موارد طبيعية        في 
الصحيحة  البشرية  بالتنمية  مطالبة  ماهي  بقدر   ،
 ، الدول اإلسالمية  يليق وسمعة هذه  بما  وصناعتها 
ألن اإلنسان الصالح يستطيع أن يجلب الخير العميم 
الهامة ، بشرط  بما يساوي مورداً من موارد الطاقة 
توفر العدالة االجتماعية وتنفيذ القانون بالمساواة بين 
كل أفراد المجتمع ،  فمثال كما نرى في دولة متقدمة 
ككندا ، فهي باإلضافة إلى مواردها الطبيعة تتوفر على 
مواطنين مخلصين في عملهم ، وبالتالي فهم مخلصون 
لدولتهم ، ونأخذ على سبيل المثال قطاع األمن الذي 
فقط   ، الدوالرات  بماليين  الدولة مداخيل  ُيِدرُّ على 
يأخذ رشوة  المرور ال  أو شرطي  ألن رجل األمن 
من المواطنين الذين يرتكبون األخطاء أثناء السياقة ، 
وبالتالي فعوض أن يمأل جيبه بتلك الرشوة الممنوعة 
قانونيا وأخالقيا ، فهو يمأل صندوق وطنه بما يكفي من 
ماليين الدوالرات ، وقس على ذلك جميع القطاعات 
األخرى ، في حين ال زالت الرشوة وتبذير واختالس 
العام تنخر المجتمع المغربي وكل المجتمعات  المال 
العربية النامية ، وخالصة القول إن مثل هذه القطاعات 
العمل تصبح مربحة  الحيوية وبتوافر اإلخالص في 
وكأنها دْخاًل قاّراً تعتمد عليه الدولة وكأنه مورد طبيعي 

مثله مثل النفط أو الذهب أو صناعة األدوية .... 
 ال شك في أن مراقبة الغش ومحاربة الرشوة بالعدل 
والمساواة في تطبيق القانون سيدفع بلداننا العربية إلى 
التقدم الحقيقي ، ولو كانت موارده الطبيعية قليلة أو 
الدولة ال يمكنها أن تكون قوية بدون  محدودة ، ألن 
العام  المال  يذهب  أن  ، وعوض  هام  مالي  رصيد 
لجيوب المرتشين والمختلسين والمراوغين ، يجب أن 
يذهب لخزينة الدولة ، وسيكون الفرق صارخاً بْين ما 
الدولة  إلى قوة  الدولة وفقرها  اليوم من ضعف  نراه 

وهيبتها .. دمتم بود 

أزمة الهوية يف العالم العريب.. 

الحكومات المسؤول األول عنها

الجفاف يحاصر تركيا.. نفاد المياه 
يهدد أكبر مدن البالد

تعتذر السيدة كلودين كرمة عن مواصلة 
كتابة مقالتها في الجريدة ألسباب 

انشاغالتها الكثيرة
وإدارة الرسالة تشكرها كثيرا على سابق 

تعاونها ونتمنى لها دوام التوفيق وحتى 
عودتها للكتابة من جديد .



 

 هي حالة مرضية تتكون فيها جلطات في 
األوردة العميقة للساق نتيجة تخثر الدم في أحد 
تلك األوردة مما يؤدي الى بطء جريان الدم 
داخل االوردة أو ركوده فيها، وانسدادها وعدم 

مرور الدم من خاللها .
أسباب جلطة الساق :

- اإلصابة بأحد اضطرابات تخثر الدم الوراثية 
مثل الثرومبوفيلياحيث يسبب هذا المرض 
زيادة في عوامل تخثر الدم وعدم جريانه 
بصورة طبيعة باألوردة، مما قد يؤديلإلصابة 

بجلطات الساق .
أوبعد  والكسور،   لإلصابات  التعّرض   -
إجراء العمليات الجراحية كعمليات تبديل 
مفصل الركبة أوالورك، حيث يزيد من خطر  

اإلصابة .
- تناول حبوب منع الحمل أو العالج الهرموني 

البديل، يزيد من قدرة الدم على التخثر .
- التدخين :  يؤثر في جريان الدم وتخثره .

- اضطراب في كهربائية  القلب يزيد من خطر 
اإلصابة بجلطة الساق .

- وجود تاريخ عائلي لإلصابة  .
- الجلوس والبقاء دون حركة لفترة طويلة كما 
هو الحال أثناء قيادة السيارة لمسافات طويلة، 
أو السفر عبر الطائرة ألماكن بعيدة، حيث 
يمنع عضالت الساق من االنقباض؛ مما يؤدي 
إلى ركودة في األوردة العميقة للساق وتكّون 

الخثرات .
- الحمل: يستمر خطر اإلصابة بتخثر الدم لمدة 
تصل إلى 6 أسابيع بعد الوالدة، إذ أن الحمل 
يزيد من الضغط الواقع على األوردة الموجودة 

في الحوض .
- السمنة وزيادة الوزن .

أنواع  بعض  إّن   : بالسرطان  اإلصابة   -
المواد  بعض  تزيد من مستوى  السرطان 
المسببة لتخثر الدم، كما أّن بعض عالجات 
السرطان تزيد من خطر التخثر والركودة 

ألدموية في الساقين .
- اإلصابة بأمراض األمعاء االلتهابية، مثل 

داء كرون .
- تزداد نسبة حدوثها لدى المصابين بدوالي 

الساقين .
- العمر: على الرغم من أّن جلطة الساق تحدث 
في أي عمر، إال أّن خطر اإلصابة بها يزداد 

في حال تجاوز العمر 60 سنة .
 أعراض جلطة الساق :

ألم في القدم والساق مع تشنجات في العضالت 
الخلفية للساق بسبب نقص التروية الدموية 
الناجم عن إنسداداألوردة بالخثرة، وقد تبدو 
منطقة الكاحل والقدم شاحبة نتيجة ضعف 
جريان الدم فيها األمر الذي قد يسبب تغير 
في لون الجلد في المنطقة المصابة ويجعل 
ملمس القدم بارداً، أما في الساق فإن  لون 
الجلد يميإللى اإلحمرار ويصبح ذا ملمس 
دافىء،كما يحدث تورم وإنتفاخ في الساق، 
وقد يترافق بإرتفاع في حرارة الجسم والحمى 
نتيجة لإللتهاب الذي قد تحدثه الخثرة الدموية .

تشخيص الجلطة في الساق : 
يتم ذلك بأخذ القصة المرضية ، باإلضافة إلى 
الفحص السريري، من خالل مالحظة لون 
الجلد وحرارته، وتورم الساق، كما قد يطلب 
الطبيب إجراء بعض الفحوصات التي تساعد 

على التشخيص، ومن هذه الفحوصات ؛
- تحليل دي دايمر   D-dimer الذي يدل على 
وجود أجزاء من الخثرات الدموية التي تم 
تحطيمها في مجرى الدم، إذ إّن ارتفاع مستوى 
هذه األجزاء يدل على إمكانية اإلصابة بخثرة 

دموية في الوريد .
- التخطيط فوق الصوتي: يستخدم التخطيط 
فوق الصوتي دوبلر ) Doppler (، فهو 
الدم خالل  تدفق  يكشف عن مدى سرعة 

األوعية الدموية . 
- تصوير الوريد الظليل: 

بحقن وريد في القدم بمادة صبغية، ومن ثم يتم 
تصوير الساق باستخدام األشعة السينية، حيث 
تنتقل هذه الصبغة عبر الساق لُتبين أماكن 

انسداد تدفق الدم الناجم عن هذه الخثرة .
مضاعفات الجلطة في الساق:

جهاز  عبر  الجلطة  وإنتقال   تحرك  عند 
الدوران؛ فقد تسبب انسداد الشريان الرئيسي 
للرئتين، مما يستدعي المعالجة اإلسعافية 

السريعة إلنقاذ حياة المريض .
عالج جلطة الساق :

يهدف عالج جلطة الساق بصورة أساسية إلى 

منع زيادة حجم الخثرة وإنسداد الوريد بشكل 
كامل، ومنع تفتت الخثرةالذي قد يتسبب في 
حدوث الجلطات الرئوية، ومن أهم األدوية 

المستخدمة في العالج :
- مميعات الدم : والتي يمكن أن تؤخذ عن 
طريق حقن الجلد في البداية، ومن ثم على شكل  
حبوب، وتهدف إلى زيادة ميوعة الدم وبالتالي 

منع تكون خثرات أخرى .
- ُمذيبات الجلطات:  عندما يفشل عالج جلطة 
الطبيب  ُيضطر  قد  الدم،  بمميعات  الساق 
إلى استخدام مذيبات الجلطات للتخلص من 
الخثرة .-الفلتر: وهي أداة توضع في أحد 
أوردة الجسم الكبيرة في البطن والذي يُسمى 
 Inferior vena بالوريد األجوف السفلي
cava إللتقاط أي خثرات تنتقل من اوردة 
الساق إلى األعلى عن طريق الدم ومنع حدوث 

الجلطات الرئوية. 
شد  على  تساعد   : المطاطية  الجوارب   -
عضالت الساق ومنع تجمع الدم فيها وبالتالي 

تقليل  إمكانية تكون الخثرات .
الريب بأنه يمكن الوقاية من اإلصابة بجلطة 
الساق من خالل إجراءات بسيطة ومهمة على 
نظام حياة الشخص مثل ؛ المحافظة على 
ضغط الدم ضمن المعدالت الطبيعية، واإلبتعاد 
عن التدخين، وتخفيف الوزن لدى األشخاص 
الذين يعانون من زيادة الوزن، وكذلك تحريك 
القدمين من وقت آلخر عند الجلوس أو بعد 
النوم لفترة طويلة أو السفر بالطائرة ألماكن 
بعيدة، كل ذلك يقلل من خطر اإلصابة بجلطة 
الساق، وكما ينصح األطباء بأخذ مميعات الدم 
قبل إجراء عملية جراحية يُتوقع أن تستغرق 
وقًتا طوياًل، وذلك للوقاية من تشكل الجلطات .

514 961 0777    450 972 1414
fzemokhol@gmail.com  elressala@videotron.ca  elressalanews@.gmail.com  
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 ملخص العدد السابق 
أحبها رغمًا عنه ومن غير أن يتحكم في نفسه ودون 
أن يدري أو يحتاط فهي متزوجة وقد أطلع على كتاب 
الذي تحدث فيه  الفرنسي )عن الحب(  أستاندال األديب 
عن نشأة الحب وتطوره فوضع لذلك سبع مراحل . أما هو 

فقد مر بكل هذه المراحل معها . 
وقال أحمد شوقي في قصيدة له عن تطور الحب نظرة 
فأبتسامة فسالم فكالم فموعد فلقاء وقد مر هو معها 
كذلك بهذه المراحل التي يتحدث عنها أحمد شوقي في هذا 

البيت من قصيدته .

الذي سيطر  القوي  ماذا يفعل هو وقد أحبها ذلك الحب 
الذي ال يتخفف منه فظمئ  العشق  عليه وتملك منه هذا 
إليها وألتاع بالحرمان منها ويغير أنكار أو شك قد يتعرض 
البعض لمثل ما تعرض له يتشابهون ويختلفون فمنهم من 
فيها : في خصالها   فيتغزل  رقيقاً  يدنو ممن يعشقها هادئاً 
وجمالها أو في سلوكها وأسلوبها وحديثها وضحكاتها 
أو في سيرها وحركاتها بل وفي أجزاء من جسمها حتى 
يستهويها ما بغزله ويغريها بحديثه ومنهم ما أن يراها 
حتى يفصح لها عن هواه ويبدي لها عشقه حتى يمس 
بهما نفسها فتحن إليه لعلها تبادله حباً بحب وعشقاً بعشق 
ومنهم الذي يعرض عليها ما يؤرقه من الصبوة وما يولعه 
الحرمان رغبة منه في أن ترأف به فتروي صبوته  من 
وتزيل حرمانه بما تسعى وتقرر ثم منهم من ال يتحمل 
فيشتد يالحقها ويطاردها ال يتأنئ وال يهدأ لعلها يوماً تلين 
فتدنو منه وتحقق له رغبته ثم منهم من يأتي إليها متوارياً 
يخترع األساليب والحيل يخدعها بهما في أمر تحتاج إليه 
فيقتنص ذلك األنقياض حتى  إليه  تنقاض  لها حتى  لينفذه 

يخلو بها فيحقق ما يصبو إليه بل منهم ذلك الذي ال يستطيع 
أن يصبر على حرمانه فال يرزن وال يتروى وإنما ينبري 
لها فيبرز رغبته فيها وشغفه بها ليمس غريزتها ويثير 
فينثني  ينفعل  لعلها تهفو وتثار بل منهم من  الرغبة  فيها 
نحوها يحتضنها أو يقبلها ليشفي غليله ويروي عطشه إليها 
وهناك منهم من يتجه إليها فظاً غليظاً أو عصبياً مستنفراً 
لينفذ  فيستغل ضعفًا فيها أو ثغرة بها أو مشكلة تعتريها 
له وقد يكثر في ذلك فيهددها  فتتبعه وتستسلم  إليها  بذلك 
إلى ما  له وقد تضطر  ويخفيها رغبة منه في أن تخضع 
تقاوم أو ترفض رغبته فيه.  إليه فال تستطيع أن  يهدف 
أما هو فليس من أولئك وهؤالء ، ال يفعل ما يفعلون وال 
يسعى إلى ما يسعون إليه فهو شاعر والشاعر به ما ليس 
الناس فالشعر هو الذي يخفف عنه ويحل ذلك  بعامة 
إلتياعه وحرمانه  إليها وبين  الصراع بين حبه وأشتياقه 
النفسي  التحليل  . يقول سيجموند فرويد في نظرية  منها 
المحتوى  التاسع عشر أن  القرن  التي وضعها في آواخر 
النفسي لإلنسان يتكون من ثالثة أركان : أولها هو ما 
يسمى )الهو ID( وهو مستودع الرغبة أو باألصح اللذة أو 
المختلفة  للغرائز  التي تخضع  الدوافع والرغبات  هو منبه 
الجنسية ،  الجنسي والرغبة  الجوع والعطش والدافع  مثل 
 SUPER الثاني فهو ما يسمى )األنا األعلى  الركن  أما 
الرغبة كالتقاليد  أو يعارض  اللذة  EGO ( وهو ما يحبط 
المختلفة كثيرة األنماط والمثل العليا التي يقتنع بها اإلنسان 
الركن يرتكز  EGO( وهذا  ثم )األنا  وقد يرفضها كذلك 
على مبدأ الواقع ولذا فهو يهدف بذلك إلى تحقيق التوازن 
المتناقضين والمتعارضين في  أو قل: حل الصراع بين 
. فالشخص قد يرغب في  الهو واألنا األعلى   : األهداف 
أمر ما يحقق له لذة ما ولكن قد تتعارض مع تلك اللذة أو 
بين  فينشأ الصراع  التقاليد فتحبطها  تتناقض معها بعض 
فيوازن  الهو واألنا األعلى  بين  المتعارضين أي  الطرفين 

األنا بين األثنين ليحل ذلك الصراع بأنماط مختلفة تصدر 
عن الشخص أو منه فيكون األنا بذلك هو حل توفيقي أو قل 
نفسه  ناحية ويكون هو  الرغبة ونقيضها من  بين  تلفيقي   :
أي األنا تحقيق للرغبة ولكن بأسلوب مقنع من ناحية ثانية 
ويقول فرويد أن هذه األنماط المختلفة للحل هي : الهفوة أو 
فلتة اللسان ، والحلم والمرض النفسي  وكلها حل توفيقي 
للصراع بين الرغبة ونقيضها وكلها مع ذلك تحقيق للرغبة 
غير أن المرض النفسي حل الصراع وتحقيق الرغبة فيه 
الال وعي بتحريف  مؤلمان ومرهقان بال شك فهو دفاع 
القلق أو الضيق أو  الواقع الذي يتسلط فيه الخوف أو 
لتتسلط فيه الرغبة المرضية أو المحرفة  الرغبة المحبطة 
اللسان فهي لفظة ينطق بها الشخص  فلتة  الهفوة أو  أما 
أو  أو مكتوبة  يفهمها محكية  أو  لفظ غيرها  بداًل من  خطأً 
فيه )األنا(  يقرؤها أو يفصح عنها بأسلوب خاطئ تعمل 
أو  أو لضغط  الرغبة  أو  للقلق  الواقع كبديل  على تحريف 
صراع داخلي بين شعورين متناقضين ومن األمثلة الشائعة 
للهفوة أن قاضياً في بلد ما أتجه إلى قاعة المحكمة وجلس 
على مقعده وبداًل من أن يقول فتُحت الجلسة يقول رُفعت 
الرغبة  النفسي توضح عدم  بتحليلها  الهفوة  الجلسة وهذه 
بإنهائها  أو في األسراع  الجلسة  القاضي في حضور  عند 
تقاليد وضوابط مهنته  كمبرر قد ال يعرفه غيره ولكن 
تتعارض مع رغبته وتمنعه عن ذلك ولهذا صدرت عنه 
تلك الهفوة أو فلتة اللسان . أما الحلم فهو ينتج عن مشاعر 
كامنة ومرغوبة تثور في نفس اإلنسان يحققها كحل توفيقي 
تتشابه وتختلف ولكن يحويها كلها  أمثلة كثيرة  لها وللحلم 
 : الذي تقولوه عامة المصريين وهو  الشعبي  المثل  ذلك 
الهفوة ولم  فلم تكن  أما هو  العيش(  )الجعان يحلم بسوق 
أو  إليها  ما يحدثها فينظر  الحلم خافيين عليه فكثيراً  يكن 
نحوها ودون أن يدري ورغم عنه يشعر أن لسانه سيفلت 
منه بلفظة إليها حتى يكاد أن يزيد في حديثه فيقول لها أو 

يهمس إليها : يا حبيبتي ولكنه يحتاط فيقضم اللفظة حتى ال 
تسمعها وما هي أن تسأله شيئاً حتى يبتسم لسؤالها في شيء 
من الخجل يوشك أن يضع يا حبيبتي مع نعم ولكنه يتماسك 
ويقتضب اللفظة حتى التفهم ، بل كلما حياها وحيته يخشى 
فيحجم عن أن يقول لها تلك اللفظة التي تروقه والتي يتمنى 
ولو في باطنه أن تسمعها منه ومع كل ذلك في حديثه 
إليها وحديثها إليه وفي سؤالها وتحيته وتحيتها يتخيل بهل 
بما يفصح به عن عشقه وأشتياقه  بينه وبين نفسه  يهمس 
لم ترغب – تعرف  فلعلها – ولو  يناديها  إليها فكأنما هو 
. أما الحلم فما أكثر ما يراها في أحالمه فما أن يدنو من 
باله -ويغفو  مخدعه - وهي ال تغيب عن خياله وال عن 
تلتذ هي برغبتها فيه ويشغف  إلى نومه حتى يحلم بها 
. وإن كان فرويد يقول في نظريته هذه  فيها  هو برغبته 
بأنماط  للرغبة  النفسي تحقيق  الهفوة والحلم والمرض  أما 
الرغبة ونقيضها فقد نسي شيئاً  مقنعة وحل توفيقي بين 
أو لم يلح على باله وهو كالهفوة والحلم والمرض النفسي 
. فالشعر مثلهم والسيما في مضمونه  الشعر  فمثلهم هو 
الرغبة ونقيضها وخاصة  فهو تحقيق للرغبة وحل بين 
شعر الغزل وخاصة كذلك إن كان الشاعر يرهقه الحرمان 
إلى  بأسلوب مقنع هو ما ينظمه ويكتبه  فهو يحقق رغبته 
بما ال  به ويناجيها  من يعشقها وما يرغب في أن يحدثها 
يستطيع أن يحدثها ويناجيها في وجهها وفي أن يفصح 
إليها وعما يرغبه فيها ويتمناه منها  لها عن حبه وإشتياقه 
فالشعر  فتنة  بما بها من جمال وعليها من  لهيامه  وتأثره 
الود  اللقاء والهجر ، بين  حينذاك يكون حل توفيقي بين 
والصد ، بين األمل واليأس وبين األشتياق والحرمان 
. واإلفصاح  الكتمان  بين  أو  والبوح  الصمت  بين  ثم 

البقية في العدد القادم .

الشـــاعر  

 بقلم: 
جــاك قرانـطـة

القـدر ...

شعر: صباح غريب

هذه األمطار هي دمعي 
لفراقك يجري كأنهار 

مرسلة من عند الباري 
لتداري ثورة أفكاري 
يؤرقنا الشوق لشدته
أواه منك ومن ناري 
أبحث عن سبب أبديه

يبرر كل األعذار 
سابوح قريبا بالباقي..
وأكشف كل األسرار
فأنا بالكاد اخفيها

عن أعين صحبي وسماري
إن طال غيابك يا عمري 

حتما ستذوب األقمار

عاجْل بالعودة ميمون 
سيجف الدمع بال شك 
ويخف هطول األمطار 

ها أنا
يتهيأ لي .. صوتا ناداني

والصدى  من حولي يجاوبني
سأعود حتما سأعود 

من زمن قد صدر قراري 
في قلبي وفي عيني دمع 

لكن لالسف يا حبي 
ما  عندي أمطار 

عودتنا اقتربت عودتنا 
ما عاد األسر يحاصرنا

فالروح من القيد انطلقت 

سأعود بكتبي وأشعاري
ويغني الطير لعودتنا

يعوضنا عن كل مرار 
وأنا سأخبرك  بالصدق.. 

صبرنا كثيرا وكثيرا
ما بقي قليل وقليل 
أصبحنا على مرمى..

أحجار 
فاهلل مع الحق دوما 

رغما عن كل األمصار 
هو أدرى وأعلم بقصتنا 
وأنا مثلك سأعترف ...
هذه األمطار هي دمعي 

لفراقك يجري كأنهار

شعر : 
عباس شعبان

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

)DVT( ... جلطة الساق
 Deep Vein Thrombosis

قلبي عاوز قلب تاني 
قلب طيب مش أناني

قلب فاضي
 قلب راضي
قلب هادي 

بّس برضه يبقي عادي 
لما تسأل م البداية

جّي تطلب تاني حبي
جّي تسكن جنب قلبي
لو حعيش العمر جنبك

راح تكون أيه الحكاية ؟!
جّي طمعان في حناني
لو وهبتك يوم أماني

راح تصون الوّد دايما
واّل تغدر في النهاية ؟!
جنب قلبك فيه ضحايا 
عاشوا حلمك في البداية
داقوا حيرتك فى النهاية
كان حيبقي برضه أحسن

لما تسأل م البداية

 

يوسف زمكحل   همسـات
- بعض األشخاص قادرون على التحول في لمح البصر 

- ال تيأس كل الصعوبات تنتهي 
- أصعب شعور أن يصبح من كان أقربهم لفلبك على قائمة الممنوعين 

من دخوله مرة أخرى !
- كبرتنا التجارب وعلمتنا 

- حين ترحل األسود تأتي الذئاب 
- ال تجعل الماضي يعيق مستقبلك 

- األهتمام هو أجمل ما تهديه إلنسان تحبه 
- من يهددك بالرحيل أهمس في أذنه هل تعرف الطريق أم أدلك عليه 

)شكسبير(
- من كلماتي : يا حبيبي أحلم وأتمنى .. ده الحب هو الجنة .. لو رضيت 
تعيشه في يوم .. طول العمر بتتهنى .. قلبك أمتى يرق .. وأفرح تاني 
بلقاك .. بتبعد عني ليه .. وأنا اللي قلبي هواك .. خايف من الحب ليه .. 

ده الحب هو دواك .

قصة بقلم :  
نعمة هللا رياض

بقلم: إدوار ثابت

قلب عاوز هذه األمطار هي دمعي

     Vendredi 15 janvier 2021
الجمعة 15 يناير 2021

قدرنا أن نأتي الى هذا العالم في لحظة .
و قدرنا أن نغادره في لحظة وداع ، قدرنا أن نكون و ال نكون قدرنا أن 

نحصل على كل شيء ، طوال السنين و قدرنا أن نخصره في لحظة . هذا هو 
القدر الذي يحرك فينا عواطفنا الى الشخص الذي نلتقي به ، و يبعدنا عنه 

في لحظة وداع
نعم انه القدر . 

هو الشخص المجهول الهوية الذي يعيش فينا و يحس بمشاعرنا و عواطفنا  
و صدقنا و كذبنا .

قدرنا أن نحلم كثرا , و نحصل على القليل.
قدرنا أن نبني قصورا و تهدم في لحظات . هذا هو القدر

الشخص المجهول في حياتنا , و الذي يكون اقوى من ذاتنا . 
 نعم ال أستطيع أن أخالفك , أنا انسان ألني ال أعرف من سماك القدر

أيها القدر ....

أدب وثـقافة

بعينيها   ، الجمال  فائقة  صبية  آريــا   
العسليتين وشعرها الحريري األسود المضفر 
وهي  كتفيها  علي  يتقافزان  في ضفيرتين 
بقرية من  منزلها  فناء  في  تركب األرجوحه 
قري جبل سنجار بشمال العراق .. لم تتعدي 
الرابعة عشر من عمرها  عندما سمعت فجأة 
 ، قريتها  أرجاء  الرصاص في  دوي إطالق 
أمها  .. شاهدت  الهدوء  يخيم عليها  كان  التي 
تجري مسرعة نحوها وهي مذعورة وتنزلها 
نحو  يدها  بعنف من  االرجوحة وتسحبها  من 
بوابة المنزل حيث ينتظرهما والدها وشقيقها 

في سيارة ..
الطريق في  السيارة مسرعه علي  إنطلقت 
قمة جبل سنجار،  الواقعة علي  القري  إتجاه 
مع  الهاربة  بالسيارات  يعج  الطريق  كان 
بينهم  النقل األخري وفيما  مختلف وسائل 
المترجلين يهرولون في فزع  البلدة  كان أهل 

صاعدين إلي قمة الجبل.. 
يركبها  وفجأه ظهرت سيارات جيب سوداء 
رجال بمالبس سوداء ويرفعون أيضا أعالماً 
سوداء ، قطعوا الطريق أمام مجموعة كبيرة 
آريا  بينها سيارة  الهاربين من  من االهالي 
وأسرتها ، كانوا يطلقوا الرصاص في الهواء 
قتل  يترددوا في  المحاصرين، ولم  إلرهاب 
أو  النساء  الهرب حتي من  كل من حاول 

األطفال!! 
وسط صراخ األطفال وعويل النساء ،أطلقوا 
 ، السن  في  الطاعنين  والنساء  الرجال  سراح 
من بينهم والد آريا ،  ثم فصلوا الرجال عن 

الشباب والرجال  النساء وأجبروا عددا من 
اإلصطفاف  علي  القتال  علي  القادرين 
 ، الجميع  ، وأمام  والركوع علي األرض 
الهلع والصراخ والنحيب  ووسط حالة من 
، ومن ضمنهم  اآللية  بالبنادق  تم حصدهم   ،
باقي  دفنوا   ، الذخيرة  ولتوفير   .. آريا  شقيق 
الرجال أحياء !! .. تم فصل الفتيات والنساء 
العاشرة   والثالثون عاما عن  أعمار  بين 
باقي النساء وأركبوهن سيارات نقل وإتجهوا 
بينهن  من  وكان  الرقة   مدينة  نحو  بهن 

الصبية آريا ليتم بيعهن في سوق السبايا ..
إنسحبت  ، عندما   2014 ذلك في عام   كان 
، دون سبب معلن  الكردية  البشمرجة  قوات 
من بلدة سنجار، التي كان يحميها ، ويسكنها 
، فسيطر عليها مسلحي داعش  األيزيديين 
 5000 إختطاف  ، وتم  قتال حقيقي  ، دون 
وتعرضت  أخرين   3000 وقتل  شخص 
بيع   ، الجماعي  إمرأة لإلغتصاب   1500

منهن 1000 في السوق كسبايا..
تنظبم متطرف  فهو   ، لمن ال يعرف داعش 
الجهادي  السلفي  بالفكر  يؤمن  إرهابي 
 ، الخالفة اإلسالمية  إعادة  إلي  ، ويهدف 
وكان   ، الدين  بإسم  العنف  علي  ويشجع 
2014 ، عندما سيطر  فى أوج قوتة عام 
علي مساحات شاسعة من سوريا والعراق 
اليمن وليبيا  تواجد في جنوب  له   ، وكان 
 ، وباكستان  ونيجريا  والصومال  وسيناء 
استخدام  مع  الشريعة  في  الحدود  ويطبق 
واسع لعقوبة اإلعدام ، ومنها إعدام األسري 

بالرصاص وقطع  المدنين والعسكرين  من 
النيتريك  الرؤوس واإلغراق في حامض 
والرجم  والحرق  العالية  المباني  واإللقاء من 
المشهورة  األمثلة  بالحجارة والصلب، ومن 
الطيار  إحراق   ، داعش  صورها  والتي 
أن سقطت  بعد  الكساسبة حيا  األردني معاذ 
، كذلك  نفوذه  فني في منطقة  لخلل  طائرته 
يعملون في  قبطيا  21 مصريا  قطع رؤوس 
..وإضطهاد  ديانتهم  تغيير  لرفضهم  ليبيا 
والسريان  الشيعة  لالقليات من  داعش موجه 
واألرمن المسيحيين والدروز واألزيدين ..     
التي  آريا  األزيدية  للفتاه  حدث  لما  نعود 
أسرت وسيقت كسبية ضمن مجموعة من 
السوق  في  عرضها  تم  حيث  األزيديات 
قتالية  لقائد وحدة  بيعها كجارية  كسلعة وتم 
لمنزله وأدخلها غرفه  بداعش ، إصطحبها 
المساء  ليعود في  الغرفة  ثم غادر   ، زوجته 
أن فرغ من  ، وبعد  العشاء  تناول طعام   ،
العشاء  لتناول   الطعام دعا زوجته وأريا 
زوجته  مع  األرض  علي  آريا  جلست   ،
بحدة  إليها  نظر  األكل،  عن  وإمتنعت 
لم   ، بالبكاء  فأجهشت  وضربها علي وجهها 
أنفاسها وهجم عليها  لتسترد  يمهلها لحظة 
بنهم  وجردها من مالبسها وأخذ يتحسس 
أمام  إغتصبها  مثل ذئب متوحش  ثم  جسدها 
البريئة ومزق  إغتال طفولتها  زوجته !!  
أبية  تبقي شريفة  أن  روحها ومحا حلمها 
يمحي  لن   ، المحافظ  اإليازيدي  في مجتمعها 

عارها لسنين وسنين ..

القائد  منزل  من  الهروب  آريا  إستطاعت 
تركيا  إلي  الحدود  ، وعبرت   إشتراها  الذي 
حيث   ، المتطوعين  من  فريق  بمساعدة 

خضعت لعالج تأهيلي.. 
التواصل  مواقع  داعش  مقاتلي  إستغل 
الشباب والفتيات  إستقطاب  اإلجتماعي في 
القاصرات في أوروبا وأمريكا لإلنضمام 
يعرض  وكان  ممنهجة،  بطريقة  لصفوفه 
صورا« لمقاتلين أشداء يرتدون الزي األسود 
والكرامة  بالعزة  البنادق، ويعدهم  ويحملون 
من  أكثر  إن  حتي   ، الحق  هللا  ومعرفة 
بكامل  إلتحقن بصفوف داعش  إمرأة   550

إرادتهن..
المانيه من قرية  ليمكه ، مراهقة  ليونورا 
 ، 15 سنة  في مقاطعة سكسونيا ، عمرها 
إمرأة  إنفصل والدها عن والدتها وتزوج من 
إلي  ، ولجأت  باإلهمال  ، فشعرت  أخري  
شباب  وإستهواها  العنكبوتية  الشبكة  عالم 
داعش وقوتهم ، فقررت أن تخوض مغامرة 
دولة  حدود  وعبرت   ، إليهم  اإلنضمام 
بها جهاد  ، حيث رحب  الخالفة مع سوريا 
وهو ضابط في مخابرات داعش من أصل 
الماني ، وطلب منها الزواج فيما بعد ، إنتقال 
أنجبت منه طفلتين   ، الرقة  بمدينة  إلي شقة 
توترت عالقتهما عندما  لكن   ، ماريا وحبيبه 
لتعيش معهما  أيزيدية وجلبها  فتاه  إشتري 
 ، الوضع  الشقة، سئمت من هذا  في نفس 
المانيا..إتفق  إلي  للعودة  بوالدها  وإتصلت 
محاوالت  عدة  وبعد  مهربين  مع  والدها 

إلي  نقلت  تركيا ومنها  إلي  تهريبها  نجح في 
أدركت جسامة   . ألمانيا  تأهيلي في  مركز 
أربع سنين،  فيه طوال  الذي وقعت  الخطأ 
حقيقتهم  اكتشفت  عندما  بالندم  وشعرت 
التحالف  . قبضت قوات  وبشاعة جرائمهم 
السجناء  تعذيب  بتهمة  علي زوجها جهاد 

وأودع في السجن .
عدة  بعد  اإلنحدار  في  داعش  قوة  بدأت 
، وكانت  معارك منها تحرير جبل سنجار 
الموصل  مدينة  تحرير  معركة  ذروتها 
التحالف  وقوات  العراقي  الجيش  يد  علي 
بكر  أبو  التنظيم  2017، ومقتل زعيم  عام 

البغدادي عام 2019 ..
 ، داعش  إنتهي  ، وإن  تنتهي قصة داعش  لم 
فسيظهر دواعش أخري ، كرؤؤس الشيطان 
لتنبت عشرة رؤوس ، طالما  تقطع رأس 
الشاذة  والتفسيرات  الفكر اإلرهابي  أن هذا 
وتكفير وإستحالل بغيض لآلخر، يعشش في 
المدارس  الشباب ويلقن لألطفال في  عقول 
يدافع  أن  العالم سوي  أمام  ، وليس  والمنازل 
بناها ، وضحي  التي  الحضارة  عن أسس 
بالدماء من أجل ترسيخها..  فالظالم ال يقهر 

إال بالنور ،  والظلم ال يرفع إال بالحق . 
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علاج الاكزيما نهائًيا بالاعشاب
  تواجد الجلد بكثرة في تصاميم خريف وشتاء 2020-2021، حيث رأينا بدالت وفساتين ومعاطف 
وقّصات عملية جعلته أكثر مالءمة للحياة اليومية، بدل أن يقتصر على السهرات أو الجاكيتات 

والمعاطف. كما ظهرت فساتين مغرية وأنثوية مصنوعة من الجلد. 
نصائح الرتداء الجلد

- ابتعدي عن القّصات الملتصقة بالجسم، إال إذا كنت تملكين جسماً مناسباً لها، ألن الجلد يميل إلى 
إظهار العيوب. 

- من المهّم جدّاً أن تعتني بالجلد، وتحافظي على ليونته كي تظّل طلته مرتبة وأنيقة.
- وائمي الجلد مع توبات أو بلوزات من الحرير أو الشيفون، لتخفّفي من قسوته وحدّته. 

- ابتكر المصّممون الكثير من القّصات التي تجعل الجلد أكثر انسيابية ونعومة ليتناسب مع جميع 
أنواع األجسام. 

أساليب عصرية العتماد صيحة الجلد 
هناك أساليب وطرق عديدة الرتداء الجلد، اال أن أكثر الطرق عصرية ولياقة هي التالية: 

-    نسقي مع الجلد أكسسوارات ذهبية اللون ألنها ستليق به حتماً. 
-    اعتمدي الجلد اللماع وال تترددي ألنه من أبرز الصيحات هذا الموسم. 

-    اختاري أكسسواراتك من جلود الحيوانات كجلد الحية والتمساح. 
-    ال تخافي من اعتماد الجلد الملون النه صيحة أساسية في موضة ما قبل خريف 2020. 

  اإلكزيما  Eczema أو التهاب الجلد التأتبي، مرض جلدي شائع لدى البعض، ينتج 
عن عوامل وراثية وأخرى مكتسبة. 

أنواع الحساسية، وتختلف  أنها تطلق على بعض  المختلفة، إال  أنواعها  بالرغم من 
أعراضها من شخص آلخر. تصيب اإلكزيما جميع الفئات العمرية، وغالباً ما تظهر لدى 
األطفال الذين يتماثلون للشفاء منها بعمر يتراوح بين 5 إلى 6 سنوات، لكن تكون لديهم 

عرضة أكبر لإلصابة بها في المستقبل.
ما هي أعراض اإلكزيما؟

 •    جفاف في الجلد.  •    هياج الجلد واحمراره. •    تكون فقاقيع مائية صغيرة.
•     وقشور مصاحبة بحكة شديدة. •    تغيير في لون الجلد.

•    ظهور بقع خشنة أو قشور على الجلد. •    تورم بعض المناطق.
قد تظهر جميع هذه العوارض لإلكزيما أو بعضها وتختفي تماماً بعد فترة، هذا وينصح 
بزيارة الطبيب للتأكد من كونها إكزيما أم ال ومنعاً لحدوث مضاعفات محتملة التي تتمثل: 

مضاعفات محتملة لإلكزيما 
•    اإلصابة بالعدوى البكتيرية والفيروسية.

•    اإلصابة بحاالت من الربو وحمى القش. 
•    حكة مزمنة.  •    تقشر في الجلد.    •    اضطراب في النوم.

هل يمكن عالج اإلكزيما باألعشاب؟
الذي ينصح أن يكون تحت إشراف طبيب  العالج  معرفة نوع اإلكزيما، أولى خطوات 
مختص، أما بالنسبة إلمكانية عالجها من خالل اإلعشاب وبشكل نهائي، ال يمكن ذلك على 
اإلطالق، فاألعشاب تساهم فقط في التخفيف من آثارها في بعض الحاالت، كالحكة، هياج 

الجلد من خالل ترطيب الجلد، ال أكثر. 
البابونج لعالج اإلكزيما

باإلكزيما  ألمانيا والتي أجريت على 161 مريضاً  السريرية في  الدراسات  بينت إحدى 
البابونج مماثلة  البابونج، أن فعالية كريم  من خالل استخدام كريم مصنوع من خالصة 
تأثير بنسبة 60 %، مثل هيدروكورتيزون  Steroid وله  الستيرويد  لفعالية كريم 

.Hydrocortisone
الجلد،  الحكة وهياج  البابونج من حدة  Chamomile أو زيت  البابونج  تهدىء أزهار 

يرطبه ويخفف من آالم التهابات المصاحبة لإلكزيما. 
الطريقة:

•    يطبق زيت البابونج على المناطق المصابة وتدلك برفق شديد جداً، أو يمكن غلي 
أزهار البابوج في مقدار من الماء لمدة ربع ساعة.

•    يرفع شاي البابونج عن النار ويترك حتى يبرد.
•    تبلل خرقة من قماش الشاش المعقم بشاي البابونج وتوضع فوق المناطق المصابة لمدة 

10 دقائق يومياً ولمدة شهر كامل .
 الشوفان لعالج اإلكزيما

آثار  من  الجلد وتهدئته وتخفف أيضاً  تقوم بترطيب  الشوفان على خصائص   يحتوي 
األمراض الجلدية، كاإلكزيما. تجدر اإلشارة إلى أن الشوفان المستخدم في عالج اإلكزيما 
ناعم جداً  إلى دقيق  يتم سحنه  الذي   Colloidal oatmeal الغروي  بالشوفان  يعرف 

ويتوفر على هيئة كريم أو مسحوق.
الطريقة:

•    يضاف مسحوق الشوفان إلى ماء االستحمام الفاتر والجلوس فيه لمدة تتراوح من  
10 إلى 15 دقيقة.

البشرة، وتوزع طبقة سميكة من كريم ترطيب مضاد  يتم تجفيف  بعد االستحمام،      •
للحساسية يحتوي على نسبة مرتفعة من الزيت.

•    أو  يضاف كوب من الشوفان المطحون إلى ½ كوب من الماء.
إذا كانت اإلصابة في مناطق أخرى من  أما  المزيج،  القدمان في  أو  اليدان  •    تغمر 
المصابة وتترك  المنطقة  الخليط على  القماش بعد غمسها في  الجسم، تطبق خرقة من 

لمدة ¼ ساعة يومياً.

الحلبة لعالج اإلكزيما
يعرف عن بذور الحلبة قدرتها على التخفيف من حدة احمرار والتهاب الجلد، إذ تعمل على 
ترطيب البشرة وإزالة اآلثار الناتجة عن البثور الصغيرة التي تتكون على الجلد بسبب 

اإلكزيما، كما تمنع نزيف الجلد الناتج عن تقشره.
الطريقة:

•    تخلط 4 مالعق من بذور الحلبة المطحونة مع ملعقتين من العسل.
•    تدهن المناطق المصابة باإلكزيما المناطق 3 مرات يومياً.  

الميرمية لعالج اإلكزيما

الميرمية تمنع تورم الجلد وتخفف من احمرار الجلد وآالم االلتهابات والحكة المصاحبة 
لإلكزيما الحتوائها على بعض األحماض المفيدة لهذا الغرض. 

الطريقة :
•    توضع ملعقتان كبيرتان من عشبة الميرمية مع كوب من الماء على النار حتى الغليان.
الميرمية وتطبق على  القماش بشاي  تبلل خرقة من  ثم  يبرد،  المزيج حتى  •    يترك 

المناطق المصابة يومياً ولمدة ¼ ساعة.   
الترمس لعالج اإلكزيما

•    تسحن بذور الترمس حتى تصبح مسحوقاً ناعماً جداً.
•    يمزج مسحوق الترمس مع كمية من الفازلين. 

•    يطبق المرهم مباشرة بعد إعداده مباشرة على المناطق المصابة باإلكزيما. 
•    تجدر اإلشارة أن كريم الترمس والفازلين لعالج اإلكزيما ال يجب تحضيره في وقت 

مسبق وتخزينه. 
•    أو يوضع ½ كوب من الترمس المطحون على النار ويتم تحميصه كما القهوة.

•    يدهن به على المناطق المصابة باإلكزيما.
العرقسوس لعالج اإلكزيما

•    أثبتت بعض التجارب أن العرقسوس  قد يقلل من الحكة الناتجة عن اإلكزيما.
•    تضاف بضع قطرات من مستخلص العرقسوس إلى كمية من زيت جوز الهند. 

•    يطبق المزيج يومياً على المناطق المصابة باإلكزيما لمدة ¼ ساعة. 
نصائح عامة لعالج اإلكزيما 

•    االمتناع كلياً عن االستحمام بالماء الساخن واستبداله بالماء الدافئ. 
•    ينصح بإضافة قطرات من زيت البابونج إلى الماء أو زيت الالونده. 

•    ترطيب الجلد بعد االستحمام بزيت الزيتون أو زيت اللوز.
•    ارتداء المالبس القطنية. 

بد من االستحمام مباشرة بعد  الدموية، ولكن ال  الدورة  لتنشيط  الرياضة  •    ممارسة 
التمارين.

•    االمتناع عن تناول األطعمة المقلية، التوابل، البهارات، السكريات... 

الجلد بأنواعه موضة خريف شتاء 2021-2020

   حرارة الفم والتي تظهر على شكل دمامل أو غدة دهنية 
واحدة من األعراض المزعجة للكثيرين؛ فهي ال تظهر فقط حول 
الفم، بل أيًضا على أجزاء أخرى من الجسم مثل الكتفين والساقين 
واليدين، وحتى األجزاء الخاصة. إليك مجموعة من العالجات 

الطبيعية تخلصك منها وفقاً لموقع بولد سكاي الهندي.
-مسحوق الكمون.. وهو يعمل بشكل فعال في التخلص من 
البكتيريا المتراكمة في الدمامل، امزجي ملعقة صغيرة من 
مسحوق الكمون في بضع قطرات من الماء لعمل عجينة وطبقيها 
على المنطقة المصابة، استمري في ذلك كل 4-5 ساعات؛ حتى 

تالحظي وجود فرق.
-الثوم.. عالج فعال لحرارة الفم، وله خصائص مضادة للبكتيريا، 
ويساعد في عالج أي نوع من االلتهابات على الجلد تؤخذ 3-2 
فصوص الثوم وتهرس لتكون معجوناً أملس، ضعيه على الدمامل 
لمدة 10 دقائق ثم شطفها بالماء الطبيعي. يمكنك تكرار هذا العالج 

مرة واحدة كل يوم للحصول على نتائج أفضل.

– زيت الخروع.. يحتوي على 
مركب مضاد لاللتهاب يسمى حمض 
الريسينوليك، يساعد أيًضا في ترطيب 
البشرة والتحكم في إنتاج الزيت الزائد 
على البشرة، فقط خذي قطعة قطنية 
واغمسيها في زيت الخروع، ضعيه 
على المنطقة المصابة بمساعدة وسادة 
قطنية لمدة 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة 
اشطفيه بالماء الطبيعي. استمري في 
ذلك لمدة 2-3 أيام أو حتى تري الفرق.
– زيت شجرة الشاي يحتوي على 
خصائص مضادة للميكروبات ومضاد 
للفطريات تعالج العديد من مشاكل 
البشرة مثل الطفح الجلدي وااللتهابات 

واالحمرار على الجلد.

   تعتبر أمراض القلب من أكثر األمراض المخيفة، ويمكن عن 
طريق تحسين النظام الغذائي وتغيير عادات األكل؛ حماية قلبك 
فيما يلي وفقاً لموقع  timesofindia قائمة باألطعمة التي يمكن 

أن تساعدك في حماية قلبك.
1. الفاصوليا السوداء:

 الفاصوليا السوداء مليئة بحمض الفوليك ومضادات األكسدة 
والمغنيسيوم، وهي مفيدة لخفض ضغط الدم وسكر الدم 
والكوليسترول. وهذا بدوره يحافظ على قلبك في منطقة آمنة. 
ولكن إذا كنت تخطط الستخدام الفاصوليا المعلبة، فيرجى 
تصريف السائل وغسلها قبل االستخدام لتقليل محتوى الصوديوم.

2. السلمون والتونة:
 فكالهما غنيان بمضادات األكسدة وأوميجا 3، وهما  يساعدان في 

الحفاظ على صحة القلب.
3. الجوز:

 حفنة منه في اليوم تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في 
الدم، وتقليل االلتهابات في الشرايين. استبدلها بوجبات خفيفة في 

منتصف الوجبة بدالً من رقائق البطاطس وما إلى ذلك.
4. البرتقال:

 يحتوي على بكتين مضاد للكوليسترول. كما أن البرتقال فاكهة 
غنية بالبوتاسيوم الذي يساعد في التحكم في ضغط الدم. يساعد 

الهسبريدين المضاد لألكسدة أيًضا على خفض ضغط الدم.
5. الجزر:

على الرغم من أنه حلو، إال أنه من الجيد التحكم في محاربة داء 
السكري، مما يزيد من خطر اإلصابة 
بالنوبات القلبية. كما أنها تساعد في 

محاربة الكوليسترول السيئ.
6. البطاطا الحلوة:

 فهي غنية بفيتامين »أ« واأللياف 
والليكوبين؛ مما يجعلها بديالً صحياً 

للبيض.
7. الشوفان:

الشوفان بجميع أشكاله يساعد قلبك عن 
طريق خفض الكولسترول السيئ.

8.مسحوق الفلفل الحار:
اللذيذة التي تحمي  من التوابل الهندية 
القلب والجسم من مرض السكري 

بقدرتها على رفع مستويات األنسولين الطبيعية في الجسم.
9. القهوة:

يمكن أن تمنع مرض السكري من النوع 2، ولكن يجب على 
األشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم توخي الحذر؛ ألنها 

يمكن أن يكون لها تأثير مضاد. 

علاجات طبيعية سريعة لمحاربة حرارة الفم

9 أطعمة تحمي قلبك

أن  يمكن  أي طلة مكياج ال  أن  ال شك   
تكتمل عندما تكون الحواجب غير مرتبة... 
تعرفيه  أن  ما يجب  التالي، كل  التقرير  في 
عن أشكال الحواجب األنسب لشكل العينين 

والوجه، وكيفية تشذيبها وتنفيذ مكياجها.
أّي شكل حاجبين تختارين؟

الحواجب،  لنتف  الختيار أفضل طريقة 
شكل  اعتبارك  في  تضعي  أن  عليك 
وجهك... هل هو مربّع أم مستدير أم طويل 
بيَضوي؟  أو  مثلّث مقلوب  أو على شكل 
للحاجبين تخفيف بعض  أنّه يمكن  علماً 

العيوب التي تشوب الوجه.
حواجب وفق الوجه المربّع

إذا كان وجهك مربّعاً عند الفّك، ال تنزعي 
الكثير من شعر الحواجب. فمن األفضل أن 
تلطيف  أجل  الحاجبان واضحين من  يكون 
الحاجبين بحيث  انزعي شعر  الوجه.  حدود 

تعطيهما شكالً مدبّباً يناسب شكل وجهك.
حواجب وفق الوجه المستدير

أنّك تريدين إطالة وجهك  ال شّك في 
الحاجبين  كثافة  تكون  أن  قليالً. وهنا يجب 
وال  جدّاً  أاّل تكون سميكةً  أْي  متوّسطة، 
الخارجي  رقيقة جدّاً. مدّي طرف حاجبك 

بعض الشيء.
حواجب وفق الوجه الطويل

السميكين.  الحاجبين  استغالل  تعلّم  عليك 

مّشطي حاجبيك صعوداً وال 
تعطيهما شكالً مستديراً عند 
الشعر. من األفضل  نزع 
مستقيماً  أن تختاري شكالً 
الطويل  الشكل  يكسر 
إيجاد  للوجه، عن طريق 

خّط أفقّي تقريباً.
الوجه على  حواجب وفق 

شكل مثلّث مقلوب
إذا كان جبينك عريضاً وذقنك رقيقاً، يكون 
مثلّث مقلوب. في هذه  وجهك على شكل 
اختاري رسم حاجبين ممتلئين،  الحالة، 
تشّكلي  أن  بك  يجدر  ترفيعهما. كما  وعدم 
تعيد هذه  الشعر.  للحاجب عند نزع  قوساً 

االستدارة التوازن إلى وجهك.
حواجب وفق الوجه البيَضاوّي

في وجهك توازٌن يسمح لك باختيار السماكة 
ناحية  الحاجبين. من  التي تريدينها في 
الحاجب على شكل  يمكنك رسم  الشكل، 

قوس أو مدّ طرفه الخارجّي.
خطوات ما قبل رسم الحواجب

الحاجبين، ال سيّما  1-    يجب تمشيط 
أسوأ من  ليس هناك  كثيفين، ألنّه  كانا  إذا 
الحواجب المتشابكة. يمكنك استخدام فرشاة 
لفعل هذا. مّشطي حاجبيك صعوداً  نظيفة 

مع اتّباع منابتهما الطبيعية.

في مكانهما،  الحاجبين  للحفاظ على      -2
الَجّل  مثل  منتجات خاّصة  استخدام  يمكنك 
إضافة  أيضاً  للحاجبين. يمكنك  الشفّاف 
الفرشاة  الشعر على  القليل من سبراي 

ووضعه على الحاجبين.
3-    يمكنك إعادة رسم الحاجب باستخدام 
الحواجب  النساء ذوات  القلم. هذا يساعد 
الرقيقة جدّاً على زيادة حجم الحاجبين فوق 
على  أيضاً  الخطوة  العينين. وتساعد هذه 
للحصول على  كثافةً،  األقّل  المناطق  ملء 
تساهم في جعل  أخيراً  متناسقين.  حاجبين 
يكون هذا  أن  مثاليّين من دون  الحاجبين 

للعين المجّردة. مرئيّاً 
أّي مكياج لحاجبيك؟

المناسبين  الطول والشكل  حين تحدّدين 
وتنتهين من تشذيب الحاجبين، يمكنك وضع 
المكياج عليهما. هذه الخطوة األخيرة تعّزز 

مكياج وجهك:
المناسب،  القلم  لون  أّوالً  اختاري      -1
من  قليالً  ذا درجة أغمق  يكون  أن  على 
األقالم  العديد من  لون حاجبيك. ستجدين 
ذات األلوان المناسبة لذوات الشعر األشقر 

والبنّي... والكستنائي 
بشكل عمودّي  القلم  ذلك  بعد  2-    ضعي 
األنف.  فتحة  من  قريباً  إبقائه  أنفك، مع  مع 
للحاجب  الداخليّة  الحافّة  من  بدءاً  ارسمي 
له حتّى حافّته  العلوي  المنحنى  اتّباع  مع 
الخارجية. يمكنك الضغط أكثر أو أقّل على 
القلم، بحسب النتيجة التي تريدين الحصول 

عليها.
3-    هناك أيضاً ظالل خاّصة بالحواجب 
ألطف  القلم. وهي  من  بدالً  الستخدامها 
وممتازة لملء األماكن  وأكثر طبيعيّةً 

األقّل كثافة.

طريقة رسم وتشذيب الحواجب بحسب شكل الوجه

اسباب اصفرار الاسنان وطرق تبييضها طبيعًيا
النساء من إصفرار أسنانهن فبعضهم  الكثير من  تعاني 
أثناء اإلبتسامة  الشديد من ظهور أسنانهم  بالحرج  يشعر 
التي تعمل على  الطرق  الكثيرات منهم عن  لذلك تبحث 

تبييض األسنان بوصفات فعالة وامنة. 
أسباب إصفرار األسنان :

 •    كثرة تناول المشروبات مثل الشاي والقهوة.
•    التدخين.

•    قلة طبقة المينا الموجودة على االسنان وهي الطبقة 
الخارجية منها مما يؤدي الى إصفرار األسنان.
•    كثرة تناول األدوية مثل مضادات الحيوية.

الى ظهور بقع صفراء  الفلوريد يؤدي  تناول  •    كثرة 
على األسنان.

•    عدم نظافة الفم وغسيل األسنان مما يؤدي الى تراكم 
البكتريا وبقايا الطعام مسببة الى صفار لون األسنان.

•    الجينات الوراثية والتي من الممكن ان تسبب اصفرار 
األسنان أيضاً.

الكيميائي واإلشعاعي في الرأس يسبب  •    العالج 
إصفرار األسنان.

عالجات منزلية للتخلص من إصفرار األسنان:
 بيكربونات الصوديوم :

المكونات:

ملعقة كبيرة من بيكربونات 
الصوديوم.

كوب من الماء.
الطريقة:

بيكربونات الصوديوم  . نضيف 
مع الماء.

الفم به ثالث مرات  .  نغسل 
يومياً.

  أوراق المرمرية
المكونات:

القليل من أوراق مرمرية .
ملح طعام خشن .

الطريقة:
. نطحن أوراق المريمية ونضيف إليه الملح الخشن .

.  نفرك األسنان بها .
.  نكرر الوصفة يومياً .

 قشر الموز :
المكونات:

قشر حبه من الموز .
الطريقة:

.  نفرك األسنان بقشر الموز لمده 3 دقائق.

.  نكرر الوصفة 3مرات يومياً.
 الفراولة :
المكونات :

3 حبه فراولة .
الطريقة:

.  نهرس الفراولة حتى نحصل على عجينة .
.  نفرك العجينة على األسنان .

.  نكرر الوصفة 3 مرات يومياً حتى نحصل على أفضل 
النتائج .



elressalanews@gmail.com    
elressala@videotron.ca

www.el-ressala.com      

إلعالناتكم  في الرسالة
450 972 1414  /  514 961 0777

ياسمين عبد العزيز.. 
ومسلسل »اللي ما لوش 

كبير« رمضان 2021

يسرا تعلن تعافييها من 
ونا« فيروس »كور

الجيار  هادى  شخصية  مصير  هو  ما 
فى »الاختيار 2« بعد وفاته 

الفنانة العراقية ميرنا حنا تصدر أغنية 
جديدة »أحن الهم«  

علامي المصري 

إ

ونا يصيب الا كور
مفييد فــوزي

محــــمد منير بعد باب الجمال...   
حبيبي«يطرح أغنية »فينك يــــاـ 

  أطلقت الفنانة العراقية أميرة بابل ميرنا حنا 
أغنيتها الجديدة » أحن الهم«، في عمل فني جديد 
القى إستحسان جمهورها ونالت إعجاباً من المتابعين 
عبر منصة اليوتيوب ومنصاتها اإللكترونية بمواقع 
التواصل االجتماعي، وتجاوزت األغنية نصف مليون 

مشاهدة بعد خمسة أيام من إصدارها.
األغنية من كلمات علي رياض، ألحان زياد يوسف، 
تسجيل صوتي Beam Note Studios وتوزيع 
موسيقي شيراك تاتوسيان، وتم تصويرها على طريقة 

الفيديو كليب في مدينة تورونتو الكندية في ستوديو 
 .Ivory

الفنية أغنية بعنوان »  وكانت أول أعمال ميرنا حنا 
الوطن المجروح« التي اكتسبت شعبية واسعة في 
جميع أنحاء العالم العربي منذ ذلك الحين، وشاركت 
مؤخرا في أوبريت وطني« قل عراقي« مع نخبة من 
الفنانين العراقيين من مختلف أرجاء المعمورة والذي 

حصد ماليين المشاهدات خالل وقت قصير جدًا.
علي فارس / مونتريال

  أصيب اإلعالمي المصري مفيد 
فوزي )87 عاما( بفيروس كورونا 

المستجد )كوفيد-19(.
وقالت اإلعالمية حنان مفيد فوزي، 
اإلثنين، والدها أجرى مسحة تأكد من 

خاللها إصابته بالفيروس منذ أسبوعين.
وأكدت أن حالته مستقرة إلى حد ما، 
وملتزم بالبروتوكول العالجي الذى نصح 

به الطبيب المعالج.
وتابعت أن والدها يخضع لبروتوكول 
عالج في منزله، وأنها تتابع حالته 
الدقة في مواعيد األدوية  وتحرص على 

ومراعاة والدها في كل تفصيلة.
وقالت إنه سيجري المسحة الجديدة خالل 

يومين على أقصى تقدير.

  حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان خالد النبوي، حيث 
الثاني بجانب  يشارك في مسلسل »االختيار« في موسمه 

فيلم تصوير »اهل الكهف«.
فيلم  بتصوير  الفترة  انشغاله هذه  ، عن  وقال »النبوي« 
»أهل الكهف« الذي يتطلب عدد ساعات كثيرة، مؤكدا أنه 

حتى اآلن غير محدد له وقت انتهاء التصوير.
الجدير بالذكر أن فيلم »أهل الكهف«، بطولة خالد النبوي، 
غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، تأليف الكاتب الكبير توفيق 
أيمن بهجت قمر،  للكاتب  الحكيم، ومعالجة سينمائية 

فيلم »وقفة رجالة« وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج وليد منصور.   يواصل أبطال 
تصوير أحداث العمل على أن يتم عرضه 

فور االنتهاء منه بعام ٢٠٢1.
الفيلم حول مجموعة  وتدور أحداث 
من األصدقاء وهم »سيد رجب وماجد 
الكدواني وشريف دسوقي وبيومي فؤاد« 
الذين يجتمعون بعد فترة من العمر ويمر 
أحدهم بأزمة نفسية كبيرة ويقفون جميعهم 

بجانبه.
الفنان سيد رجب،  بها  هذه األزمة سيمر 

بعد وفاة زوجته ويحاولون الوقوف 
بجانبه كي يتخطى تلك األزمة. 

بالذكر أن فيلم »وقفة رجالة«،  جدير 
بطولة ماجد الكدواني، سيد رجب، بيومي 
فؤاد، شريف دسوقي، محمد سالم، أمينة 
خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة 
الشرف سوسن بدر وصفاء  إلى ضيوف 
إنتاج  السيد والعمل من  إيمان  الطوخى 
شركات سينرجي فيلمز، أفالم مصر 

العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

المصرية ياسمين  النجمة  نشرت 
األولى لشخصية  الصورة  العزيز  عبد 
تؤديها في مسلسل »اللي  التي  »غزل« 

مالوش كبير«.
قائلة:  ياسمين على الصورة  وعلقت 
»متجيش عليها عشان سكتها ضلمة.. 

غزل.. اللي مالوش كبير«.
كبير«  مالوش  ياسمين في »اللي  وتقدم 
والتشويق واألكشن  باإلثارة  مليئاً  دوراً 
أن  بعد  قالب اجتماعي كوميدي،  في 
الموسم  االجتماعية  الدراما  قدمت 
الماضي في مسلسل »ونحب تاني ليه«.

المصرية في مسلسل  النجمة  وتشارك 
الذي يجري  »اللي مالوش كبير« 
إلى جانب مجموعة  تصويره حالياً 
أحمد  الفنان  النجوم ومنهم زوجها  من 
السيد  وإيمان  الصاوي  العوضي وخالد 
اإلتربي  الغني وهدى  وأحمد سعيد عبد 
العظيم وبدرية طلبة ودينا  ومحمد عبد 

فؤاد ودنيا عبد العزيز وغيرهم.
ياسين وإخراج  تأليف عمرو  العمل من 
المقرر عرضه  مصطفى فكري ومن 
الدرامي  ماراثون رمضان  ضمن 

.٢٠٢1

  عادت الفنانة دينا الشربينى من مدينة 
إجازة رأس  بعد قضاء  يومين  منذ  دبى، 

السنة الميالدية مع عدد من أصدقائها. 
العمل،  بانطالق بروفات  بدأت  وقد 
دينا  الفنانة  الذكية، والتى جمعت  بالقرية 
السعيد وأحمد خالد  الشربينى مع عمر 
الفنانة  صالح، وكانت بصحبته زوجته 
استعدادًا النطالق  لدعمه،  هنادى مهنى 

التصوير فى األيام القليلة المقبلة.  

المسلسل عن حقبة زمنية  وتدور أحداث 
المقرر عرضه فى  السيتنات، ومن  فترة 
إنتاج  المقبل، ومن  الرمضانى  السباق 
للمنتج محمد   i Productions شركة 

مشيش
الشربيني،  دينا  النيل«، بطولة  »قصر 
الغفور، صبرى فواز،  ريهام عبد 
تأليف محمد سليمان عبد  وآخرين، من 

الملك وإخراج خالد مرعي.

  حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة االقتصادية في مصر موعد محاكمة 
الفنان المصري رامز جالل ومالك قناة »إم بي سي« وليد اإلبراهيم.

للنظر في  المحكمة حددت يوم 9 مارس  وذكرت وسائل إعالم مصرية أن 
بالنقض وهاني سامح  المحاميان صالح بخيت  قام مكتب  القضية، بعد أن 
بطلب تحريك الدعوى الجنأيية ضد رامز ووليد اإلبراهيم عن جريمة االعتداء 

لبرنامج رامز  الفكرية  الملكية  على 
الرمضاني. 

ٕاثر ذلك محكمة جنح  وقامت على 
العجوزة بٕاحالة القضية لمحكمة 
التي ٔاصدرت  الجنح االقتصادية، 

حكمها ببراءة رامز ووليد.
وطعنت صاحبة الدعوى على الحكم 

مما أحال القضية إلى االستئناف.
القضية أن رامز  وجاء في أوراق 
جالل ووليد اإلبراهيم اعتديا على 
الحق األدبي والمالي الخاصين 
البرنامج، هيام  بحقوق كاتبة فكرة 
تأليف  التي تعد شريكا في  كمال، 
باعتبارها  الرمضاني  برنامج رامز 
للبرنامج،  المكتوبة  الفكرة  صاحبة 
ال سيما برنامجي »رامز تحت 

األرض« و«رامز تحت الصفر«.
وتتهمهما بسرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا بعد ٔان تحصلوا 
العمل  الكثير من جلسات  عليها بشكل تفصيلي وكامل من هيام على مدى 

المطولة.

  يواصل أبطال مسلسل االختيار٢، تصوير 
مشاهدهم استعدادًا للموسم الرمضانى المقبل.

وقد تم تغيير مسار األحداث؛ السيما بعد وفاة الفنان 
هادى الجيار، بعد اصابته بفيروس كورونا، حيث 
الحلقة  الحياة فى  يفارق  المقرر أن  كان من 
٢8 من أحداث المسلسل، ولكنه سوف يتم 
تقديم مشهد وفاته، وقد انتهى من تصوير 
نصف مشاهده، وكان يجسد شخصية 
مدرس تاريخ وهو والد الفنان أحمد مكى 

باألحداث.
ويتناول »االختيار ٢«، بطوالت الشرطة 
للعمليات اإلرهابية  المصرية فى تصديها 
والتى تتضمن قصة الشهيد البطل الضابط 
تم استشهاده على  المبروك والذى  محمد 
أثناء  التكفيرية عام ٢٠1٣،  العناصر  يد 
مروره بسيارته بشارع نجاتى بمدينة 
نصر، وأطلق إرهابيون يستقلون سيارة 
عدة أعيرة نارية تجاهه ما أسفر عن 

استشهاده.

     Vendredi 15 janvier 2021
أخبار الفنالجمعة 15 يناير 2021

  طرح الكينج محمد منير، أغنيته الجديدة »فينك يا حبيبي«، على موقع 
الفيديوهات الشهير »يوتيوب«، التى تعد أحدث أغاني ألبومه الجديد »باب 

الجمال«.
يذكر أن محمد منير طرح أغنيته الجديدة »باب الجمال«، عبر يوتيوب، 
من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر 
بالتسجيل  الفنان محمد منير، وقام  لهم مع  إسماعيل فى أول تعاون 

وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.
العديد من األغنيات منها: »أنا رايق«  ألبوم محمد منير  ويضم 
الدين محمد وألحان أحمد عمار، وتوزيع أسامة  كلمات نور 
الهندى، و«ذوق« كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز 
ومن توزيع رومان بونكا، و«مسألة السن« من كلمات صالح 

فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.

تحديد موعد محاكمة الفنان رامز جلال

سيد رجب يمر بأزمة نفسية بعد 
وجته في »وقفة رجالة« وفاة ز خالد النبوي: تكثيف 

عدد ساعات تصوير 
»أهل الكهف «

هالة فاخر 
»شبح« فى »عودة الأب الضال «

  بدأت الفنانة هالة فاخر، تصوير أول 
مشاهدها ضمن أحداث مسلسل »عودة 
األب الضال«، بطولة بيومي فؤاد، وهو 
أبو  سيناريو وحوار محمد فتحي، ,محمد 
السعد، وإبراهيم ربيع، وإخراج أحمد 
عبدالعال، وإنتاج شركة غوريال، ومن 
السباق الرمضاني  المقرر عرضه فى 

المقبل.
وأكدت »فاخر«،  إنها تجسد ضمن 
أحداث المسلسل دور زوجة الفنان بيومي 
فؤاد، وهي متوفيه وتظهر له بصوره 
شبح من خالل صوره لها فى برواز 
وتطارده وتحدث بينهم العديد من المواقف 

الكوميدية.
وتابعت أن ما حمسها للمشاركة في 
المسلسل هو أن السيناريو مكتوبًا بطريقة 
المهرج  للعمل مع  الشديد  رائعة، ولحبها 
أحمد عبدالعال، باإلضافة إلي الدور 
النوعية من  لتلك  الكوميدي وهي تميل 

األدوار.
من ناحية أخر تشارك الفنانة هالة فاخر، 
المقبل، من خالل  الرمضاني  السباق  فى 
ظهور كضيف شرف ضمن أحداث 
تأليف  مسلسل »نجيب زاهى زركش« 

عبدالرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وبطولة يحيى 
الفخرانى وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفى وإسالم 

إبراهيم ومحمد محمود ورنا رئيس.

 بدأ انطالق تصوير مسلسل »عش الدبابير«، للفنان مصطفى 
شعبان والفنان عمرو سعد، فى بيروت، وكان المخرج أحمد خالد 
الفترة  للتصوير، فى  المعاينات  انتهى من تحضير  موسى، قد 
المقبل، ويتم  الرمضانى  السباق  الماضية، والمقرر عرضه فى 

.mbc عرضه على شاشة
للعديد  يتعرضان  الدبابير« حول صديقين  وتدور أحداث »عش 
التغلب  المشاكل، ويحاول كاًل منهما أن يساعد اآلخر في  من 

عليها، وينتمي العمل لنوعية الدراما االجتماعية الشعبية.
الدبابير«، بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا  »عش 
يوسف، وكان السيناريست محمد سيد بشير اعتذر عنه بعد كتابة 
1٠ حلقات، وتولى مهمة الكتابة وورشة عبير سليمان، وإخراج 

أحمد خالد موسى.

 أعلنت الفنانة يسرا، عبر حسابها الشخصي 
بموقع تبادل الصور »انستجرام«، عن 

تماثلها للشفاء من فيروس كورونا.
دائما  قائلة: »الحمد هلل  وكتبت »يسرا« 
وأبدًا.. بشكر كل أصدقائي وحبايبي 
العزيز والقريب جدًا من  والجمهور 
ليا.. الحمد هلل  قلبي على دعواتكم 

النتيجة بعد ٣ أسابيع سلبية«.
وأضافت » لسه ملتزمة بالعالج 
والراحة بسبب المضاعفات ولكن 
دعائكم وحبكم الدائم وكرم ربنا سبب 
في خروجي من األزمة.. بحبكم من 
قلبي وخلوا بالكم على نفسكم.. وربنا 

يحفظ الجميع«.

تبدأ  الشربينى  دينا 
بروفات »قصر النيل«  بدء تصوير مسلسل »عش الدبابير« 

فيى بيــــروت 
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  تواجه مقاطعة سسكتشوان على غرار 
عدد من المقاطعات الكنديّة ارتفاعا في 

عدد حاالت كوفيد19-.
وارتفع عدد اإلصابات والوفيات بالفيروس 
خالل الموجة الثانية من الجائحة في هذه 
المقاطعة الواقعة في وسط الغرب الكندي، 
كما ارتفع في محميّات السّكان األصليّين 
حسب ما أفادت به وزارة شؤون السّكان 

األصليّين.
وتوّجه عدد من الجنود الكنديّين خالل 
فترة األعياد إلى عدد من هذه المحميّات  
النائية في سسكتشوان وأيضا في كّل من 
أونتاريو و مانيتوبا و ألبرتا، لمساعدة 

أبنائها على التصّدي النتشار العدوى.
ويثير ارتفاع عدد اإلصابات بمرض كوفيد-

19 قلق الخبراء وأخّصائّي الوبائيّات من 
ارتفاع عدد حاالت الوفاة في المقاطعة.

وشهد شهر كانون األّول ديسمبر الماضي 
أعلى عدد من حاالت الوفاة بسبب كوفيد-
ناظم  د.  104 حاالت حسب  بلغ    19
مهاجرين أخّصائّي الوبائيّات واألستاذ 

في جامعة سسكتشوان.  
»عدد الوفيات يرتفع كّل يوم، وهناك خمس 
أو سّت أو سبع حاالت في اليوم، واألعداد 
تتراكم«: د. ناظم مهاجرين أستاذ الوبائيّات 

في جامعة سسكتشوان.
حزيران  في  الخبراء  من  عدد  ودعا 
يونيو الماضي خالل الموجة األولى من 
الفيروس،رئيس الحكومة سكوت مو إلى 
إظهار المزيد في الشفافيّة في المعلومات 
التي تنشرها حكومته حول الجائحة، و 
إطالع أبنائها على ما يجري في كّل من 
مناطق المقاطعة وتحديد األماكن الساخنة 
التي تشهد حاالت مرتفعة من كوفيد19-.

وقد ارتفع عدد حاالت الوفاة في المقاطعة 
4 مّرات منذ مطلع كانون األّول ديسمبر 
الماضي من 50 حالة مطلع الشهر إلى 

155 حالة وفاة نهايَته.
وحتّى يوم الثالثاء  12 ينايرالجاري ، كانت 
هناك 204 حاالت وفاة بسبب كوفيد19- 
في سسكتشوان، البعض منها في عدد من 
مراكز الرعاية الطويلة األمد في العاصمة 
ريجاينا وفي مدينة سسكتون  كما قال د. 

ناظم مهاجرين.
وأضاف أّن المتوّفين ليسوا من المسنّين 

في أماكن الرعاية فحسب، بل هناك شباب 
من بينهم.

وتوفّي أشخاص في العشرينات والثالثينات 
واألربعينات من العمر كما قال، مشيرا 
إلى أّن  العديد من حاالت الوفاة مرتبطة 

بالعدوى المجتمعيّة.   
وأعرب أخّصائّي الوبائيّات عن ارتياحه 
لحملة التطعيم ضّد الفيروس، لكنّه أعرب 
عن خشيته من حصول المزيد من حاالت 
الوفاة قبل أن يتّم تطعيم العدد الكافي من 

األشخاص في المقاطعة.
وتقول إدارة الصّحة المحليّة إّن عددا  قليال 
من عّمال الصّحة ال يرغبون في تلّقي 
اللّقاح المضاّد لِفيروس كورونا المستجّد.

ونفى سكوت ليفينغستون  المدير التنفيذي 
لسلطات الصّحة المحليّة الشائعات التي 
تتحّدث عن نسبة مرتفعة من عّمال الصّحة 

الذين يرفضون تلّقي اللّقاح.
األشخاص  أولويّة  في  الصّحة  وعّمال 
المؤّهلين لِتلقّي اللّقاح، ونسبة قبوله مرتفعة 
في ريجاينا وسسكتون حسب ليفينغستون.

وتثير السالالت الجديدة من الفيروس ، بما 
فيها تلك التي انتشرت في بريطانيا القلق 
في سسكتشوان كما قال د. ناظم مهاجرين 

مشيرا إلى بعض الحاالت في كندا.
ويعرب عن خشيته أن تنتشر العدوى 
بسرعة وتؤّدي إلى المزيد من حاالت 

الوفاة.
ودعا الحزب الديمقراطّي الجديد المحلّي 
المعارض حكومة سكوت مو إلى إجراء 
تحقيق في حاالت الوفاة في أحد مراكز 
الرعاية الطويلة األمد في ريجاينا، حيث 

توّفي 41 من نزالء المركز.
وقّدم د. سكيب شهاب رئيس الخدمات 
الطبيّة في سسكتشوان تعازيه لعائالت 
الضحايا. وأضاف بأّن عدد حاالت الوفاة 
مرتفع في المقاطعة نتيجة انتقال العدوى 
مجتمعيّا. وأّكد على أهميّة احتواء انتشار 
العدوى في موازاة حملة التطعيم التي 

تجري في المقاطعة.
اإلجراءات  تمديد  السلطات  وأعلنت 
المتشّددة األخيرة أسبوَعين إضافيّين، بما 
فيها الحّد من التجّمعات داخل المنازل وتقييد 
عدد األشخاص في المتاجر والمطاعم 

والمجّمعات التجاريّة.  

  يُسعد إدارة جريدة الرسالة في كندا 
أن تتقدم بخالص التهاني للشاعر الكندي 
السوري جاك جرجوس على سرعة الشفاء 
من الوعكة الصحية الذي تّعرض لها في 
األسبوع األول من العام الجديد 2021، 
وتتوجه بالشكر هلل العلي القدير على فائق 

رعايته له وشفائه التام والسريع.

ألف حمد هللا على السالمة

  اتّخذت حكومة أونتاريو المزيد من 
اإلجراءات للتصّدي لفيروس كورونا 
المستجّد بعد أن كشفت نماذج كوفيد 
الجديدة أّن الوضع  بلغ مرحلة خطيرة 

في المقاطعة.
وأعلن رئيس الحكومة دوغ فورد في 
مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر الثالثاء 
حالة الطوارئ وأصدر أوامره ألبناء 
المقاطعة بعدم مغادرة المنزل  بعد أن 
كشفت نماذج كوفيد أّن النظام الصّحي 
على وشك االنهيار في كبرى المقاطعات 
الكنديّة من حيث عدد السّكان وحجم 

االقتصاد.
وحّذر فورد األسبوع الماضي من أّن 
الوضع سيكون صعبا خالل األشهر 
المقبلة، في حين دعت وزيرة الصّحة 
إلى   أونتاريو  أبناء  إليوت  كريستين 
حماية بعضهم البعض من خالل االلتزام 

بإرشادات السلطات الصحيّة.
وشهدت المقاطعة ارتفاعا حاّدا في عدد 
حاالت كوفيد - 19، تجاوز خالل عّدة 
أيّام متتالية األربعة آالف حالة، كما 
ارتفع عدد حاالت االستشفاء والحاالت 
في وحدات العناية الفائقة التي تقترب 

من أقصى قدراتها االستيعابيّة.
و تستمّر حالة الطوارئ حتّى 28 شباط 
فبراير المقبل، ودعا دوغ فورد أبناء 
المقاطعة إلى عدم مغادرة المنزل إاّل في 
حاالت استثنائيّة ألسباب أساسيّة، مثل 
الذهاب إلى محاّلت البقالة والصيدليّات 
وأماكن العمل والحصول على الخدمات 

الصحيّة وممارسة الرياضة.
وبدأ العمل باإلجراءات الجديدة اعتبارا 
من أمس الخميس ويتعّرض المخالِفون 
لغرامات ماليّة كما قال رئيس حكومة 
أونتاريو مشيرا إلى أّن الوضع غير 

مسبوق.
ومن ضمن اإلجراءات الجديدة، تمديد 
التدريس عن بعد حتّى العاشر من شباط 
فبراير المقبل في مناطق تورونتو وبيل 
و وندسور-إيسيكس وبيل، المناطق 
األكثر تأثّرا بالفيروس في المقاطعة.
في  إلزاميّا  الكمامة  ارتداء  وأصبح 
الداخل من الصّف األّول حتّى الثالث 
إبتدائّي، وأيضا في الخارج عندما يتعّذر 

التباعد الجسدي.
 وأضاف دوغ فورد رئيس حكومة 
أونتاريو » إبقوا في المنزل، أنقذوا 
األرواح. النظام الصّحي على وشك 
االنهيار و مقاطعتُنا في أزمة. وصلنا 

إلى مستويات غير مسبوقة«: 
وشّددت الحكومة اإلجراءات المتعلّقة 
والمناسبات  الخارج  في  بالتجّمعات 
االجتماعيّة وحَصرتها بخمسة أشخاص.
وفرضت ارتداء الكمامة في األماكن 
ونصحت   ، العمل  وأماكن  المقفلة 
يتعّذر  عندما  الخارج  في  بارتدائها 

التباعد الجسدي.
وزيرة الصّحة في أونتاريو كريستين 
إليوت قالت: »العدوى المجتمعيّة منتشرة 
المستشفيات  في  منتشرة  إنّها  بكثرة. 
ومراكز الرعاية الطويلة األمد وأماكن 

العمل« .
وعّززت الحكومة صالحيّات عناصر 
إصدار  بإمكانها  بات   التي  الشرطة 
غرامات ماليّة بحّق األفراد والمؤّسسات 
المخالفة، وتفريق التجّمعات في الداخل 
والخارج. ويواجه المخالِفون غرامة 
قدرها 700 دوالر، وقد تِصل إلى 10 
آالف دوالر بالنسبة لمنّظمي التجّمعات 

غير الشرعيّة.
ورّدا على سؤال حول ما إذا كان الوضع 

الذي وصلت إليه المقاطعة على عالقة 
بِتقاعس الحكومة عن العمل، أّكد فورد 
أّن المقاطعة تبذل قصارى جهدها للحّد 

من انتشار الفيروس.
الرئيس  براون  أَدلشتاين  د.  وكان 
المشارك لِطاولة التشاور العلمي حول 
كوفيد - 19 في أونتاريو قد حّذر من 
أّن الوضع خطير للغاية  وأّن الحاالت 
منتشرة في مختلف  مناطق المقاطعة، 
وتواجه المستشفيات تدفّقا مميتا للمرضى 

كما قال.
ويتنامى عدد الحاالت بحّدة، ويتجاوز 
العدد اليومي 7 بالمئة في أسوأ األيّام 
في المناطق التي تشهد أسوأ سيناريو 

من التوّقعات كما قال د. براون.
ويحّذر الخبراء من احتمال انتشار الساللة 
الجديدة من فيروس كورونا المستجّد التي 
ظهرت في بريطانيا، والتي هي أكثر 

قابليّة لالنتشار، في أونتاريو.
وأشارت د. بربارة يافي مساعدة رئيس 
الخدمات الطبيّة في أونتاريو إلى وجود 
14 حالة من هذه الساللة في المقاطعة.
ومن المحتمل حسب قولها، أن يكون 

هناك عدد أكبر من الحاالت، لم يتّم 
تحديدها بعد.

وال ترتبط 3 من هذه الحاالت بالسفر، 
ما يعني إمكانيّة انتقال العدوى مجتمعيّا.

وفي أسوأ سيناريو في حال خرج انتشار 
العدوى عن السيطرة، تفيد نماذج كوفيد-
19 أّن عدد الحاالت اليوميّة قد يصل 
إلى 20 ألف حالة منتصف شهر شباط 

فبراير المقبل.
ومن المتوّقع أن تُصدر الجمعيّة الطبيّة 
حماية  بشأن  توصياتها  أونتاريو  في 
التي  األمد  الطويلة  الرعاية  مراكز 

يتفّشى فيها الفيروس.
الموجة  خالل  المراكز  هذه  وشهدت 
المستجّد  األولى من فيروس كورونا 
عددا كبيرا من حاالت اإلصابة والوفاة 
بمرض كوفيد19-، وطلبت الحكومة 
مساعدة الجيش الكندي للتصّدي للعدوى.
تنتشر العدوى في 40 بالمئة من هذه 
فرضت  الحكومة  أّن  رغم  المراكز 
الحكومة »حلقة حديديّة« حولها لحماية 
المسنّين كما قال رئيس الحكومة دوغ 

فورد.
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دارة العدد المرتفع من حالات الوفاة

إ

كوفيد19-: مشارح نّقالة في بريتيش كولومبيا لا

أهل مونتريال الأكثر قلقا بين مدن كيبيك من تداعيات الأزمة الصحية  
  في آخر حصيلة لكوفيد19- أفادت 
بها السلطات الصحية في مقاطعة كيبيك 
في الوسط الكندي، بلغ إجمالي عدد 
اإلصابات 624 232، وتحتل مدينة 
مونتريال، ثاني مدن كندا بعد مدينة 
تعداد  في  الصدارة  مركز  تورنتو، 
بينما   82  483 البالغة  اإلصابات 
يبلغ عدد اإلصابات في مدينة كيبيك 
عاصمة المقاطعة 737 19. هذا ويبلغ 
عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا 
الغالبية  ذات  المقاطعة  في  المستجد 
الناطقة بالفرنسية، منذ بداية الجائحة، 

8782 وفاة.
الثالثاء  يوم  نشر  في سياق متصل، 
للرأي  استطالع  الجاري  يناير   12
في كيبيك أظهر أن سكان المتروبول 
مونتريال هم أكثر خشية من تداعيات 
األزمة الصحية بالمقارنة مع أهل مدينة 

كيبيك العاصمة.
طرح االستطالع الذي أجراه المعهد 
العامة، ستة أسئلة  الوطني  للصحة 
على المستطلعين في كل من المدينتين، 

المتعلقة  للمخاطر  قراءتهم  تناولت 
بالجائحة. وقد أجاب أكثر من نصف 
المونترياليين بأنهم يشعرون بالقلق في 
األماكن العامة بينما بلغ هذا الشعور 
بنسبة %44 عند سكان العاصمة كيبيك.
المونترياليين  أرباع  ثالثة  ويخشى 
اإلصابة بكوفيد19- في مقابل 58% 

يخشون ذلك من أبناء كيبيك.
من ناحية أخرى، أظهر االستطالع 
أن خوف الناس على غيرهم هو أكبر 
من خوفهم على أنفسهم. وهنا تساوت 
النسبة في المدينتين وأجاب أكثر من 
%70 من المستطلعين أنهم يخشون 
فقدان أحد أحبهم أو أن يتسببوا بنقل 

العدوى إليهم.
 ولّعل التباين في اآلراء بين المدينتين 
بدرجة  تعود  أسبابه  تكون  أن  يمكن 
كبيرة، إلى نسبة انتشار الفيروس في 

كل من المدينتين. 
وتفيد أحدث البيانات للسلطات الصحية 
ناشطة  حالة   9000 نحو  هناك  بأن 
حالة   432 بمعدل  مونتريال،  في 

أن  في حين  نسمة.   100 000 لكل 
في مدينة  كيبيك هناك 1790 حالة 
ناشطة لكوفيد19- بمعدل 235 لكل 

000 100 نسمة.
في سائر أنحاء المقاطعة ، يقول أكثر 
من واحد من كل اثنين من السكان إنهم 
قلقون في األماكن العامة  ويخشى ثلثهم 
من اإلصابة بـ COVID-19. ويقول 
%70 من المستطلعين بأن اإلصابة 
بالفيروس ستكون خطيرة على صحتهم.

تجدر اإلشارة إلى أن االستطالع أجري 
في الفترة الواقعة بين 25 كانون األول/

ديسمبر و6 كانون الثاني/يناير.
هل من فرج قريب...فقد ينفذ الصبر؟

بحلول نهاية الصيف، أعتقد أكثر من 
نصف سكان مقاطعة كيبيك أن أسوأ 
ما في األزمة أصبح وراءهم. ولكن 
من  الشعور  هذا  يبدو  ما  على  تغيّر 
حينها، إذ دّل االستطالع األخير إلى 
أن %54 من سكان كيبيك يعتقدون 
بأنهم يعيشون أسوأ أيام األزمة الصحية 
حاليا بينما يعتقد %35 منهم بأن األسوأ 

لم يأت بعد.
مع اإلشارة إلى أن بالكاد يعتقد واحد 
أن  كيبيك  سكان  من  عشرة  كل  من 

األسوأ قد انتهى.
أما عن التدابير االحترازية التي اتخذتها 
السلطات منذ بدء الجائحة أي قبل 10 
شهور، فيبدو أنها بدأت تؤثر بشكل 
لسكان  المعنوية  الروح  على  كبير 
يعرف  منها  التململ  وبدأ  المقاطعة 

طريقه إليهم.
يظهر االستطالع أن %59 من سكان 
مقاطعة كيبيك ستكون لديهم مرونة بعد 
في اتباع القيود الوقائية لبضعة أسابيع 
أخرى. إال أن %41 منهم فقط أشاروا 
إلى تقبل القيود في حال استمرت لمدة 
النسبة  وانخفضت  ثالثة  أو  شهرين 
إلى %27 في حال استمرت التدابير 

الوقائية ستة أشهر أخرى.
فإن   ، االستطالع  هذا  لنتائج  ووفًقا 
الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 
و 24 عاًما هم الذين سيجدون صعوبة 
في اتباع التعليمات لفترة طويلة قادمة.  

  مع األسف الشديد أنه ومنذ جائحة كوفيد – 19 
وكل شئ أصبح عبر الـ Online، وهو ما يجعل 
للفهم والمعرفة أكثر من  محاوالتنا الشخصية 
صعبة، ما يجعل الوصول إلى الحقيقة أمراً صعباً 
إن لم يكن مستحياًل، خاصة وأننا نالحظ رغبة 
الدولة وعملها الدؤوب على إغالق كافة مدارس 
تعليم الموسيقى الخاصة تحت حجة مكافحة وباء 
كورونا لتستقبلهم بعد ذلك في مدارسها الحكومية 
المكتظة أساساً بالطالب وبشكل يجعل من خطورة 
انتشار الوباء بين التالميذ أكثر مائة مرة مما يمكن 

حدوثه في المدارس الخاصة المحدودة المساحة 
والعدد بكل تأكيد ويراعي المسئولين فيها اتخاذ 
كافة االحتياطات الضرورية لمواجهة هذا الوباء 
والحفاظ على سالمة التالميذ بكل اهتمام وجدية!
المشكلة تتمحور حول صعوبة وجود رد ُمقنع 
لألجهزة الرسمية للدولة على كافة تساؤالتنا في 
هذا الخصوص، على الرغم من سهولة السؤال 
برغم  مدارسكم  بفتح  تسمحون  لماذا  وهو  أال 
العدد الكبير للتالميذ الراغبين في تعلم الموسيقى 
ويتجاوز األلف طالب وطالبة من كل األعمار، 

بينما ال تسمحون لمدارس تعليم الموسيقى الخاصة 
بفتح أبوابها على الرغم من العدد القليل جداً من 

الطالب فيها مقارنة بالمدارس الحكومية؟
وطلبنا هو أن تقوم الدولة بكل وضوح بإعالمنا 
بين  كورونا  بفيروس  الفعلية  االصابات  بعدد 
طالب مدارسها الحكومية وبين مدارسنا الخاصة؟
فهل هناك من مجيب على هذه التساؤالت أم ماذا؟
مالك بدرو
)صاحب احدى المدارس الموسيقية الخاصة
مونتريال / كندا (

  في حفل بهيج أقيم مساء األول 
 2021 الثاني  كانون  يناير/  من 
في منزل آل هابوري في الفال، 
تمت خطبة ابنتهم الشابة الجميلة 
األستاذ  للشاب  هابوري  لوريس 
ريمي صايغ، بحضور والد ووالدة 
هابوري  سعيد  السيد  العروس 
وحرمه السيدة انطوانيت جرجوس 
وشقيقها المهندس سيمون هابوري، 
ووالد ووالدة العريس السيد جورج 

صايغ وحرمه السيدة نعمت عبسي، 
باالضافة لشقيقه توني وزوجته آن 
ماري ساللة، كما حضر الحفل خال 
العروس الشاعر جاك جرجوس 

وحرمه السيدة ريتا.
للعروسين  تهانينا  خالص 

ولالسرتين.
ألف مبروك

فريد ونازلي زمكحل واألسرة

شركة  أكبر  الكنديّة،  الجويّة  الخطوط  أعلنت    
جويّة في البالد، عن تسريح 1700 موّظف وتقليص 
عدد رحالتها المتبّقية للربع األّول من العام الحالي.

ويتأثّر بقرار خفض 25 بالمئة من الرحالت 2000 
موّظف يعملون لدى »إير كندا إكسبرس« التي تشّغل 
الرحالت المحليّة في كندا وبين كندا والواليات المتّحدة.

ومع خفض عدد الرحالت، تقول الشركة إّن قدراتها 
نحوا  توازي   2021 العام  من  األّول  الربع  خالل 
من 20 بالمئة مّما كانت عليه خالل الفترة نفسها 

من العام 2019.
وعزت الشركة السبب إلى اإلجراءات الجديدة المتعلّقة 
بالسفر التي اتّخذتها الحكومة الكنديّة والحكومات 
المحليّة في المقاطعات كما قالت نائبة الرئيس التنفيذيّة 
لوسي غييوميت في بيان، مشيرة إلى التداعيات التي 

تركتها على الحجوزات لِسفر قريب.
فقد فرضت الحكومة الكنديّة في السابع من الشهر 
الجاري على كّل المسافرين الواصلين إلى كندا، إبراز 
اختبار كشف عن الفيروس تّم إجراؤه قبل 72 ساعة.  

وسمحت بدخول المسافرين الذين تكون نتائج اختباراتهم 
البقاء في الحجر الصّحي  سلبيّة، وفرضت عليهم 

طوال 14 يوما.
»في حين أّن هذه ليست األخبار التي كنّا نأمل في 
إعالنها بداية العام، إاّل أّن ما يشّجع في األمر هو 
موافقة السلطات الصحيّة الكنديّة على لقاَحين مضادَّين 
لفيروس كورونا المستجّد، وتتوّقع الحكومة الكنديّة 
تطعيم أغلبيّة واسعة من الكنديّين المؤّهلين للحصول 
لوسي  المقبل«:  أيلول سبتمبر  بحلول  اللّقاح  على 
غييوميت نائبة الرئيس التنفيذيّة لدى شركة الخطوط 

الجويّة الكنديّة.
وأوضحت المسؤولة أّن الشركة سوف تتّصل بالزبائن 
عليهم  وتعرض  الرحالت  عدد  بخفض  المتأثّرين 
خيارات أخرى، من بينها إعادة المال الذي دفعوه 

أو اختيار وجهات أخرى.
وتتطلّع الشركة ألن تعود األعمال إلى طبيعتها وأن 
يستأنف عدد من الـ20 ألف عامل المسّرحين مؤّقتا 
أو الذين هم في إجازة غير مدفوعة عملهم كما قالت 

لوسي غييوميت.
و أوعزت الشركة إلى مطارات الشرق الكندي أنّها 
سوف توقف رحالتها نحو مطاَري غاندر وغوس 
ومطار  والبرادور  نيوفاوندالند  مقاطعة  في  باي 
فريدريكتون في مقاطعة نيو برنزويك حتّى إشعار 
آخر اعتبارا من الثالث والعشرين من الشهر الجاري، 
فيروس  جائحة  بداية  منذ  الرحالت  تراجع  بسبب 

كورونا المستجّد.
وأعربت الشركة عن أسفها للقرار واعتذرت من الزبائن 
وأوضحت أّن قدرات شبكتِها تراجعت بنسبة 80 بالمئة 

مقارنة بما كانت عليه في سنة عاديّة عام 2019.
و باتت الخيارات محدودة أمام المسافرين في المقاطعات 
األطلسيّة بعد أن قصرت الخطوط الجويّة الكنديّة 

رحالتها من وإلى مطار واحد في كّل منها.
وفي آذار مارس الفائت، أعلنت الشركة تسريح ما 
يزيد على 5 آالف من المضيفات والمضيفين الجويّين 
العاملين لديها بسبب الجائحة التي تركت تداعياتها 

بحّدة على شركات الطيران.  

  تواجه المقاطعات الكنديّة ارتفاعا مقلقا في عدد حاالت 
كوفيد19-، يترك تداعياته على النظام الصّحي المهّدد 

باالنهيار في العديد منها.
ويثير ارتفاع عدد حاالت اإلصابة واالستشفاء والوفاة، 
وعدد الحاالت في وحدات العناية المرّكزة قلق الحكومات، 
وتجد السلطات الصحيّة نفسها أمام خيارات صعبة، بين 
معالجة مرضى كوفيد19- والمصابين بأمراض مختلفة  

والحاالت الصحيّة الطارئة.
واألزمة مزدوجة في  بريتيش كولومبيا الواقعة في الغرب 

الكندي المطّل على المحيط الهادي.
وتعاني المقاطعة منذ سنوات أزمة أشباه األفيونيّات التي 
تتسبّب في عدد من الوفيات، و زادت الوضع سوءا  فيها 

جائحة فيروس كورونا المستجّد.
 وأّكدت خدمة األطبّاء الشرعيّين أنّها نشرت  مشارح 
نّقالة وشاحنة مبّردة واحدة على األقّل في وادي فريزر 
في منطقة فانكوفر الكبرى تستخدمها لحفظ الُجثث، لِزيادة 

قدرات المشارح االستيعابيّة.
و المشارح النّقالة شبيهة بتلك التي تستخدمها القّوات 

المسلّحة الكنديّة واألمم المتّحدة في المناطق المنكوبة.
وأفادت مستشفيات بريتيش كولومبيا في تشرين الثاني 
نوفمبر الفائت أّن مشارَحها بلغت أقصى درجات االستيعاب، 
بعد أشهر على  األزمة المزدوجة التي أّدت إليها جائحة 
فيروس كورونا المستجّد والوفيات التي تتسبّب بها أشباه 

األفيونيّات.
ومنذ بداية الجائحة، أفادت إدارة الصّحة في منطقة وادي 

فرايزر عن 556 حالة وفاة بمرض كوفيد19-، من بين 
988 حالة في مقاطعة بريتيش كولومبيا.

وضرب عدد الوفيات بسبب أشباه األفيونيّات في وادي 
فرايزر رقما قياسيّا بلغ 510 حالة خالل الفترة الممتّدة 
من كانون الثاني يناير حتّى تشرين الثاني نوفمبر من 

العام 2020.
والوضع أشبه ِبزلزال يضرب المنطقة في نفس الوقت 
مع تسونامي كما قال د. جاتيندر بايدوان كبير المسؤولين 

الطبيّين في خدمة األطبّاء الشرعيّين.
وتفيد خدمة األطبّاء الشرعيّين أّن بعض المشارح بلغت 

80 بالمئة من قدراتها االستيعابيّة في المقاطعة.  
 ودّقت المستشفيات ناقوس الخبر في فصل الخريف 
الماضي، وحّذرت من أّن بعض المشارح بلغت أقصى 

درجات االستيعاب.
وأوكلت المقاطعة خالل الربيع الفائت 
إلى فريق عمل مهّمة مراقبة قدرات 

المشارح و إطالع السلطات عليها.
ويضّم فريق العمل مسؤولي الصّحة 
والسلطات الصحيّة واتّحاد أماكن الدفن 

وخدمة األطبّاء الشرعيّين.
وقام الفريق بتطوير احتياطي استراتيجي 
وتوسيع أماكن الحفظ الموجودة ، بما فيها 
ثالث شاحنات مبّردة تتّسع كّل واحدة 
منها لـ46 جثّة، فضال عن وحدات حفظ  

مؤّقتة مصنوعة من القماش.

وتّم نشر الشاحنات في المقاطعة كإجراء داعم حسب 
مسؤولي الصّحة، وقال د. بايدوان إنّه تّم استخدام واحدة 
من الشاحنات في وادي فرايزر دون أن يعطي تفاصيل 

إضافيّة.
وهناك 1069 أمكنة حفظ مؤّقت في مشارح مقاطعة 
بريتيش كولومبيا، ولذلك يتّم التعاقد أحيانا كثيرة مع 

مشارح خاّصة يرتبط معظمها بأماكن الدفن.
وعيّنت الحكومة خبراء أخالقيّات في فريق العمل الذي 
يعمل على مراقبة المشارح، من أجل المساعدة في إيجاد 

سبّل محتَرمة لِتوسيع مشارح المستشفيات.
ويقول جيسن إفردن رئيس جمعيّة أماكن الدفن إّن قدرات 
الحفظ كانت تطرح مشكلة أصال، و قد أخرجتها الجائحة 

إلى دائرة الضوء.

Online ضياع احلقيقة مع الـ

وصــايغ هــابوري  أفــراح 

أونتاريو تعلن حالة الطوارئ والوضع خطري حسب مناذج كوفيد األخرية

     Vendredi 15 janvier 2021 
الجمعة 15 يناير 2021

من بريد القراء

محد هلل على السالمة

19: ارتفاع عدد الحالات  كوفيد  - 
النشطة في مقاطعة سسكتشوان  



 مالمح وجه الفرعون الشمس
الصورة  في  آثار عصره  على  الثالث  أمنحتب  الملك  البداية، ظهر  وفي 
التقليدية كملك رياضي وبنَّاء عظيم قبل أن يركز على صورته اإللهية كي 
يؤكد على مكانته العالية في المجتمع المصري القديم. وقام مهندسه الشهير 
يلبي  معماري ضخم  برنامج  وتنفيذ  بتخطيط  حابو  بن  أمنحتب  العبقري 

رغبات وطموحات ملكه العارمة للخلود والتميز بين ملوك مصر أجمعين.
وعموًما فقد تميزت مالمح وجه الملك الفنية، خصوًصا في تماثيله، بالخطوط 
الخارجية السميكة، والعيون اللوزية الشكل، والشفاه البارزة، والحواجب 
المقوسة، واألنف المحدد. ومع مرور الوقت، أصبحت الشفاه أكثر استدارة، 
وتغير األنف قلياًل، مع ميل إلى التجريد، والواقعية في التعبير. وفي العقد 
الواقعي؛  إلى األسلوب  الفن  الثالث، مال  الملك أمنحتب  األخير من حكم 
فنرى الملك مصوًرا في تماثيل سنواته األخيرة بديًنا. وأيًضا ظهر واجًما 
من أثر اإلجهاد واإلرهاق، وفي صورة بشرية للغاية. وصار التعبير الحر 
مصرًحا به كثيًرا. وهناك عدد من الدارسين من يعزو تلك التحوالت الفنية 
الكبيرة في نهاية حكم الملك أمنحتب الثالث إلى تأثره باألفكار الدينية لولده 
وولى عهده أمنحتب )أمنحتب الرابع/أخناتون بعد ذلك( الذي ربما شارك 
والده الملك أمنحتب الثالث المسن في الحكم في نهاية فترة حكمه لبعض من 
السنوات غير معروف عددها على وجه التحديد. وفي نهايات حكم الملك 
العين  جفن  شكل  وفي  العيون،  تشكيل  في  تعديل  حدث  الثالث،  أمنحتب 
العلوي، وتم تخطيط الحواجب بطريقة طبيعية، وأصبح الخط الفاصل بين 
تقطبية حزينة،  إلى  السابقة  االبتسامة  وتحولت  منحنًيا مزدوًجا،  الشفتين 

وأصبحت األذنان شحميتين أكثر.

نبالء عصره 
وتمتع النبالء المثقفون جًدا، الذين تم اختيارهم بدقة فائقة، في عصر الفرعون 
الثالث بقدر كبير من الثراء واالمتيازات من قبل  الشمس الملك أمنحتب 
المحبوبة.  له ولمصر األرض  قّدر جليل خدماتهم  الذي  الفرعون  سيدهم 
وامتازت مقابر النبالء من عصره بالعظمة والتفرد وروعة المناظر وثراء 
الموضوعات وتفردها. وتعد مقبرة رعموزا وغيرها الكثير من بين أهم 
المقابر القادمة إلينا من هذا العصر الفني المتميز. وصارت مالمح وجه 
ألفراد  الفنية  األعمال  في  يُحتذى  زخرفًيا  نموذًجا  الثالث  أمنحتب  الملك 
العائلة المالكة والنبالء. وسيطر األسلوب الحسي على المناظر المصورة 
في مقابر نبالء عصر الفرعون الشمس في طيبة الغربية؛ فنرى في مقبرة 
احتفااًل  الخمر  يقمن بصب  أجنبيات  النبيل »خرو إف« مناظر ألميرات 
المقدس.  مصر  عرش  على  الملك  بجلوس  الخاص  الثالث  »سد«  بالعيد 
وتتسم هذه المناظر بالرشاقة والدقة ونعومة التنفيذ وفًقا لألسلوب التقليدي 
العبقرى  النبيل الشهير والمهندس  القديم. وُصور  في التصوير المصري 
أمنحتب بن حابو في أحد تماثيله بأسلوب أكثر واقعية؛ إذ صورت عيناه 

بجفنين ثقيلين ونحت وجهه ممتلئاًل بالغضون والتجاعيد.

ليس وداًعا للفرعون الشمس 
الثالث  أمنحتب  الملك األشهر  الشمس  الفرعون  فإن عصر  النهاية،  وفى 
وروائعه الفنية والمعمارية الفريدة والعديدة والمتنوعة الخاصة بالملك وأفراد 
عائلته وكبار رجال بالطه وحاشيته كان بحق خير شاهد على الثراء والجمال 
والروعة ودقة األداء وعظمة مصر في العالمين القديم والحديث على حد 
سواء. لقد كانت مصر القديمة محظوظة بوجود ملك مثل الفرعون الشمس 
كان  وقد  العظام،  البنائين  من  ملوكها  بين  الثالث  أمنحتب  األشهر  الملك 
أيًضا الفرعون الشمس الملك األشهر أمنحتب الثالث محظوًظا بحكم دولة 
عظيمة كمصر سيدة العالم القديم في ذلك العصر: عصر اإلمبراطورية، 
والتي أعطت له شهرة ال يضاهيه فيها كثير من حكام مصر من الفراعين 

الخالدين على وجه الزمن المتغير دوًما.  

 أخناتون ونفرتيتي 
عندما تزور المتحف المصري في العاصمة األلمانية برلين، فأنت، دون 
شك، في حضرة جميلة الجميالت والسيدة األكثر شهرة الملكة نفرتيتي. وتم 
تخصيص قاعة واحدة لها فحسب فى ذلك المتحف العريق حتى يعرض 
القائمون على ذلك المتحف األلمانى التمثال النصفى الشهير للملكة الجميلة 
حيث يشد األنظار من كل مكان، ويلفت االنتباه من بعيد، ويأتى إليه كل 
المعمورة حتى  األرض  بقاع  الزائرون من كل حدب وصوب من شتى 
يطوفوا حوله عشًقا للجمال، وحبا لتلك الملكة الفاتنة، واستعادة لتاريخ فترة 
زمنية مهمة وحقبة تاريخية ثرية من تاريخ مصر القديمة والشرق األدنى 
القديم بل واإلنسانية جمعاء قلما أن تكرر حين اجتمعت السياسة مع الفكر 
والتغيير والثراء، وحين طغت على السطح أفكار دينية وفنية وأدبية وإنسانية 
لم تكن سائدة من قبل. إنه عصر العمارنة، حين حكم مصر ملك جديد أحدث 
ثورات على كل األصعدة التقليدية وقلب األمور رأسا على عقب فى فترة 
زمنية قصيرة عادت بعدها الحياة فى مصر القديمة إلى مجراها الطبيعى 
وتاريخه  زمنه  وإنهاء  إقصائه  أو  الملك  ذلك  اختفاء  بعد  عهدها  وسابق 
إلى غير رجعة من قبل كارهيه ومعارضيه من أنصار الملكية المصرية 
المستقرة وكهنة المعبودات األخرى الذين قضى عليهم أخناتون وأزاحهم 
عنوة من المشهد السياسى فى مصر القديمة. وعلى الرغم من كل ذلك، 
فإن اآلثار التى تركها عصر العمارنة على معاصريه والحقيه لم تختف 
كلية من المشهد كما كان يظن هؤالء الكارهون لتلك الحقبة األكثر إشكاليا 
وإثارة فى تاريخ مصر القديمة قاطبة بل امتدت تلك اآلثار إلى ما بعد عهد 

الفرعون الموحد الملك أخناتون لفترة ليست بالقصيرة. 

الديانة اآلتونية.. ديانة الضوء
وتعتبر فترة العمارنة من أهم الفترات التاريخية فى مصر القديمة التى حدثت 
بها تطورات بل طفرات فى كل مظاهر الحياة بل والعالم اآلخر. وكان الدين 
من بين أهم العناصر المميزة التى قامت عليها دولة الملك أخناتون ودعوته 
الدينية الجديدة. ولعب الدين دوره الكبير بامتياز فى فترة العمارنة الفريدة 
فى التاريخ المصرى القديم كله. وانصب اهتمام الملك الشاب على معبوده 
الجديد »آتون« الذي جسده الملك فنيا على هيئة قرص شمس تخرج منه 
أيد بشرية تمسك بعالمة »عنخ« كى تهب الحياة للبشرية جمعاء من خالل 
الوسيط أو النبى الملك أخناتون وأفراد عائلته المقدسة. وكان األمير أمنحتب 
)الملك امنحتب الرابع بعد ذلك( قد تعلق بديانة الشمس وتحديدا قرص الشمس 
»آتون« منذ أن كان صغيرا. وتأثر كثيرا بخاله الذي كان كبيرا للرائيين فى 
معبد اإلله رع إلى الشمس فى مدينة الشمس: هليوبوليس )منطقتا عين شمس 
والمطرية الحاليتان فى شرق محافظة القاهرة(. وكان والده الملك أمنحتب الثالث 
وجده الملك تحوتمس الرابع دعما من ديانة آتون من قبل، غير أن أخناتون 
أخذ الخطوة األكبر ووصل بديانة آتون إلى قمتها ونهايتها فى الوقت عينه. 
وعندما صار األمير أمنحتب ملكا غير اسمه فى العام السادس من حكمه من 
أمنحتب الرابع إلى »أخناتون« أى »المفيد آلتون« كى يكون على أتم االتساق 
مع دعوته الدينية الجديدة ومعبوده الجديد قرص الشمس آتون الذي أراد من 
خالله الملك أخناتون أن يحقق العالمية لدعوته؛ نظرا لوجود الشمس فى مصر 
وكل مكان من بالد الشرق األدنى القديم؛ وبذلك يستطيع أن يتعبد إلى ذلك 

المعبود الكونى البشر فى معظم أرجاء اإلمبراطورية المصرية الفسيحة 
التى شيدها جده األعلى الفرعون المحارب الملك تحوتمس الثالث فى آسيا 
الجميلة  الجديدة استحسان من قبل زوجته  الدينية  الدعوة  وأفريقيا. ولقت 
والذكية الملكة نفرتيتى التى صارت من أقوى المناصرين للملك أخناتون 
ودعوته الجديدة وصارت صنًوا له وعنصًرا مكماًل للدعوة اآلتونية والديانة 
الشمس وينقص المشهد شىء مهم إن لم تكن الملكة الجميلة موجودة به، إن 
لم تكن منافسة للملك الموحد. وفى بداية حكمه، بنى الملك أخناتون معبدا 
لإلله آتون فى الكرنك، المكان المقدس للمعبود آمون رع، مهددا بذلك دولة 
آمون رع األزلية المستقرة وكهنته ومتحديا إياهم فى عقر دارهم مما جعلهم 
يضمرون له الحقد ويكيدون له المكائد حتى ترك مدينتهم طيبة العاصمة 
العريقة لمصر القديمة فى عصر الدولة الحديثة وارتحل إلى مدينة جديدة 
لم تدنسها قدم إنسان من قبل. وقامت دعوة أخناتون على جمع كل اآللهة فى 
إله واحد هو معبوده آتون. ولم يجسد الملك أخناتون إلهه الجديد فى شكل 
آدمى على اإلطالق. وكانت فكرة العدالة والنظام الكونى جزءا من ديانة 
أخناتون الجديدة. وكانت فكرة النور والضياء جزءا ال يتجزأ من الدعوة 
اآلتونية فى مقابل الظالم وقوى الفوضى. وال تنطوى دعوة أخناتون على 
بدمج  الدعوة  تلك  الهدف من  التوحيد كما نعرفها حالًيا، وإنما كان  فكرة 
المعبودات فى إله واحد هدفا سياسيا كى يحد من سيطرة المعبود آمون رع 
وكهنته على الحكم فى تلك الفترة. وحاول أخناتون أن ينجح فى ذلك، لكن 
الحظ لم يحالفه طويال؛ نظًرا لوقوعه فى عدد من األخطاء الكارثية الكبيرة، 
وكذلك إنغالق دعوته، وقيامها على شخصه وأفراد عائلته فقط، وتسرعه 
وقصر فترة حكمه، واعتماده على عدد من المنافقين والمنتفعين الذين انقلبوا 

عليه حين انتهت دعوته وانفضت دولته وخارت قواها.  

العائلة الملكية
واحتلت العائلة الملكية مكانة متميزة ضمن دولة أخناتون ودعوته وقاموا 
بوظائف ومهام عديدة من أجل مساندة الفرعون. غير أن الملك أخناتون 
كان هو القوة الدافعة وراء كل مظاهر التغيير فى عصر العمارنة. وتظهر 
العائلة الملكية فى عصر العمارنة فى األعمال الفنية فى مناظر جديدة لم 
يعرفها الفن المصرى القديم من قبل ذلك العصر؛ فنرى العائلة الملكية فى 
مناظر تبكي وتحزن على وفاة إحدى بناتها أو حفيداتها. وكذلك نرى الملك 
أخناتون والملكة نفرتيتى فى مشاهد حميمية تحدث بين زوج وزوجته لم 
نشاهدها من قبل فى مناظر الفن المصرى القديم. وفى مناظر أخرى، نرى 
الصحراء  حيوانات  مع  وحتى  البالط  ورجال  بناتهما  مع  والملكة  الملك 
الشرقية. وظهرت  األفق  تظهر على حافة  التى  المشرقة  الشمس  يحيون 
الملكة نفرتيتى وبناتها فى تماثيل فنية تعبر عن حسية واضحة تظهر معالم 
ومفاتن الجسد األنثوى بشكل فني لم يسبق له مثيل فى 
الفن المصرى القديم على اإلطالق. أو أن نرى الملك 
والملكة وبعضا من بناتهما يجلسون فى جلسة عائلية 
جديدة على الفن المصرى القديم. كل هذه األشياء وغيرها 
الكثير أكدت على عظم دور أخناتون وعائلته فى نشر 

دعوته الدينية الجديدة.  

أخناتون في تل العمارنة
وتعتبر العمارنة، أو تل العمارنة، واسمها القديم »آخت 
آتون« ويعنى »أفق قرص الشمس«، هى عاصمة مصر 
فى عهد الملك أخناتون ومركز ديانة الدولة الجديدة التى 
قدمت فى ذلك العصر. ويوجد مكانها الحالى فى منطقة 
تل العمارنة فى شرق نهر النيل فى محافظة المنيا فى 
مصر الوسطى. وكان الملك أخناتون قد ترك عاصمة 
مصر العريقة طيبة )مدينة األقصر الحالية فى صعيد مصر( وأنشأ عاصمته 
الجديدة »آخت آتون« فى بقعة جديدة طاهرة لم يدنسها وجود أى قوم أو عبادة 
أى إله من قبل كما ذكرنا آنفا. وهجرت المدينة فى بداية عهد الملك توت عنخ 
آمون بعد حوالي خمس عشرة عاما من تأسيسها. ولم يعرف سبب اختيار الملك 
أخناتون لهذا الخليج الواسع على الضفة الشرقية لنهر النيل غير أن مظهر 
األرض هناك يشبه عالمة األفق الهيروغليفية بشكل كبير وواضح. وحددت 
حدود مدينة أخناتون بسلسلة من اللوحات كانت محيطة بالمنطقة على ضفتى 
النهر. وعلى قصر عمر تلك المدينة، فإن أعمال الحفائر األثرية بها أنتجت 
عددا من الروائع الفنية لعل من أشهرها تماثيل العائلة الملكية للملك أخناتون 
والملكة نفرتيتى وبناتهما ويعد التمثال النصفى للملكة نفرتيتى من أبرز تلك 
األمثلة الفنية رائعة الجودة. وضمت المدينة عددا من القصور والمبانى الملكية 
مثل القصر الشمالى والقصر الكبير ونافذة التجليات والمعابد مثل معبد آتون 
آتون فى آخت  بـ »بر-آتون-إم-آخت-آتون« )أى »معبد  المعروف  الكبير 
آتون«(، والبيوت مثل بيت النحات تحوتمس والوزير نخت وغيرهما، والمقابر 
مثل مقبرة أخناتون التى وجد بها بعض البقايا من التابوت الجرانيتى للملك 
وصندوق األوانى الكانوبية الخاصة بحفظ أحشاء الملك الداخلية، والمبانى 
الحكومية والورش ومراسم الفنانين مثل مرسم الفنان تحوتمس، وقرية العمال 
التى تقع إلى الشرق من مركز المدينة. وكانت الحياة فى مدينة تل العمارنة 
عامرة بالحياة والعديد من األنشطة من قبل الملك وعائلته وحاشيته وكبار 
رجال دولته وكثير من األفراد كما تظهر ذلك األعمال الفنية القادمة من تلك 

الفترة القصيرة والثرية فى الوقت ذاته. 
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العلمانية وحدها تنقذ البشرية

تقرير لـ)CNN Travel(: مصر ضمن أفضل 
21 وجهة سياحية آمنة للسفر في 2021

  تكملة للعدد الماضي: 

حلٍم عن  تبحُث  َرَحلَْت 
الصمِت عصِر  في  غادَرها 

يرقُص زورقاً  َرَكَبْت 
البحِر أشرعِة  وسَط 

شفتيها،،، يقبلُّ  رذاذُه 
عنها ذكرياتي 

فينيقية روحاً  تحمُل 
الريَح تسابُق 
الكوِن لحدوِد 

النوُر يستوطَنها 
ُنزهًة عذاباتي  في  تجُد 

.... الماضي  في 
روِحها ضوَء  أستعيُر 

غربتي  ... تشردي  من  ينقذني  كي 
الَظلمِة في  تائهة  وطرٍق 

عينيها في  قزٍح  قوَس  أرى 
... ضفاِئِرها  بين  حديقًة  أرسُم 

 *     *    *
وطناً تذكرُت 

والشعراُء العشاُق  يهجرُه 
قندياًل أصبَح  الحبَّ  ألن 
الريِح أصواُت  ُتطِفَئُه 
االشواِق،،، وسكوِت 

االحزان لسمفونيِة  نخضُع  لماذا 
النسيان...... وزوايا 

...؟ والصبيان  للمتسولين  مقاعَدهم  أخلوا  والزهاُد 
 *     *      *

اجساِدنا  من  نتعرى 
الُخدعِة اوجاِع  وسَط 
دموعاً الزيُف  يظهُر 

الليِل أصواٍت  في 
هادئًة أنِت  تمّرين 

الوحشِة في  مرسوٍم  كقمٍر 
االحزاِن في  وجُهُه  يتدلى 

سومرية قيثارٍة  تراتيَل  أسمُع 
النيراِن خلف  تائهٍة 

النجوِم بشعاع  تتوضأُ 
الشمِس وصمَت 
 *      *      *

... وردًة  أرَتِشُفِك  كيَف 
الفجِر عند  نائمًة  زالْت  ما  ويقظُتِك 

ِعشْقِك لحدوِد  ُيمِكُن  كيف 
القلب  لهذا  َتتِسَع  أن 
الروِح بنشوِة  المفتوِن 

القمْر.... وابتسامِة 
الهمساِت وبعثرِة 

القناديِل شرفاِت  في 
 *        *         *

واحداً وجهاً  أرى  زلُت  ما 
الماِء في  ينكسُر 

العرائِش على  ويتمدُد 
الصباح بندى  الممطورِة 

التحُق ويجعلني 
الجماِل،،، بمعابِد 

الُحِب لَقصِص  الظمأى  والمدن 
 ....... النائيِة  واألضويِة 

  
...... االلهـــــــة  وفرح 

لاعلاناتكم في الرسالة

شعر: جاسم نعمة مصاول

قصائد من الديوان الرابع 
) يعشُقِك هذا المطر (

إحدى مناظر المآدب من عصر الفرعون الشمس أمنحتب الثالث وتظهر ثراء العصر وروعة الفن وجماله

 ال مكان للدين في إدارة الدولة 
في القرن الواحد والعشرين.  هذه 
هي القضية المقّدسة التي يتوجب 
على كل إنسان يبحث عن الحرية 
والمساواة في االنسانية وحق الوجود 
إنها حقيقة  أجلها.  يناضل من  أن 
يوم  بعد  يوما  مصداقيتها  تفرض 
من خالل ما نشاهده ونسمعه ونقرأه 
من جنون العبث بأديان هي ليست 
أديان، اله هو ليس باله، ورسل هم 
ليسوا برسل  بالنسبة الى الماليين 
من سكان هذه الكرة األرضية التي 
والثقافية  الفكرية  حدودها  تتوحد 
وتتحّرر يوما بعد يوم،  في عالم 
افتراضي بات هو العالم الحديث 
الحقيقي بعد أن ألغى جميع الحدود 

بين الشعوب والدول.
ال يمكن ألي فكر حّر أن ال يعترف 
وتخلفه  خلفته  وما  األديان  بلعنة 
من استبداد وتعسف وجرائم بحق 
اإلنسان.  ال يمكن في زمننا هذا 

تّدعي  فلسفة  أو  مبدأ  أو  دين  بأي  نقبل  أن 
هذا  وكل  مقّدسة  مهمة  وأنها  األفضل،  أنها 
الكالم الفارغ التجاري ونحن نشهد بأم أعيننا 
اإلنحطاط والتفكك الذي تعانيه المجتمعات، 
خاصة العلمانية منها، بسبب التطرف الديني 
األسس  تدمير  في  بشعة  وسيلة  واستغالله 
الرئيسية ألي نظام ديمقراطي أو يسعى الى 
باستغالل  نسمح  أن  يمكن  ال  الديمقراطية.  
والمتطورة  العلمانية  الدول  وشرائع  قوانين 
اجتماعيا، من قبل معاقين عقال وروحا في 
الههم يحللون ضرب اسسها ومكتسباتها التي 

دفعت الغالي من اجل استحقاقها.
كيف لنا أن نسمح في يومنا هذا بإنشاء دويالت 
ضمن الدولة تحت شعار وحدة الثقافة والدين 
مستغلين حرية المعتقدات وسيلة لضرب الدولة 
الغرور  أن  صحيح  زور؟.  شهود  بتنا  وقد 
يعمي البصيرة حتى الموت ومن تملّك لعبة 
الدمى تملك فّن التبخير والتنويم.  يبخرونكم 
ذبيحة دسمة يمصون دمها قبل رميها في النار 
سبات  في  وانتم  آلهكم  برفقة  نخبها  وشرب 
ترددون ال حول لنا وال قوة اال بك نستعين، 

وإن لم يعن تكون مشيئته، حينها 
في  مباحة  التدميرية  الوسائل  كل 
لنا  يقال  بأن  نسمح  كيف  سبيله.  
بل  نقتل  لن  الدين  راية  أننا تحت 

سيسمح لنا بالعيش وكأنها منّة يتكرمون بها علينا؟ كيف لنا نحن 
من نّدعي التقوى وحب الخير للبشر أن نقبل بأي دور تلعبه هذه 
األديان في أي قطاع من قطاعات الدولة؟ اال ترون، اال تسمعون، 

اال تفكرون، اال تشعرون… اال تخجلون؟ 
العالم يتغيّر والزمن يتحّول والعميان الصم البكم يتكاثرون، فطرا 
التاريخ  آلى قراءة  ينتشر في جميع األركان.  ساعة أعود  ساما 
الى يومنا الحالي أدرك جسامة المأساة وأخاف النظر إلى نهاية 
الطريق…. هنيئا لكم الهتكم وأديانكم ايها الروبوتات… انتبهوا 
علي هذه الطريق الحريرية التي تُرسم لكم ، إنها مليئة بالمطبات 
وأنتم لستم لها.  من يدري حجم الهاوية نهاية الطريق وحجم الكارثة.  
لن تنفعكم األديان حينها وال االلهة وال الصالة.  وحدها العلمنة 

واالقتناع بمبادئها تعطينا األمل في مستقبل ال نرى له أي أمل!
ال تحزن أيها القارئ من قساوة الكالم، إنه أرحم بكثير مما يهيّأ 
لك.  أنصحك بأن تراجع ضميرك لعله يهديك سبيل العلمنة دينا 
ترقى به الى أسمى المراتب االنسانية  والنورانية لو أنك فعال 
مواجهة  في  يوما  بالمساهمة  لك  ويسمح  بصدق،  عنها  تبحث 

طاعون أديان هذا العالم !

تقريرا   )CNN Travel( موقع  نشر   
مصورا استعرض فيه قائمة بالمقاصد السياحية 
التي رشحها الموقع للسائحين لزيارتها خالل 
العام الجديد، والتي بلغ عددها 21 مقصدا 

من بينها مصر.
بعد  الخامسة  المرتبة  في  مصر  وجاءت 
وكندا  الجنوبي(  القطب  )قارة  انتركاتيكا 
الثقة  على  يؤكد  ما  وهو  ودبي،  وديزني 
والتميز التي يحظى بها المقصد المصري.

كما نشر موقع )CNN العربية( فيديو قصير 
أن  موضحا  السياحية،  الوجهات  هذه  عن 
في  العالم  بها  يمر  التي  الحالية  الظروف 
ظل أزمة جائحة كورونا جعلت من السفر 
الظروف  هذه  أن  إال  بالسهل،  ليس  خيارا 
سوف تنتهي، وستعود السياحة هذا العام، 

منوها بأن مصر تمتلك آثارا عظيمة وفريدة.
كما تحدث التقرير عن المتحف المصري 
الكبير ومساحته الضخمة وتصميمه المعماري، 
أنه  حيث  بـ”مهم”،  افتتاحه  حدث  واصفا 
سيعرض كنوز الملك توت عنخ آمون مجتمعة 
ألول مرة، وسينقل إليه عدد من التوابيت 
المكتشفة حديثا في عام 2020 بمنطقة آثار 
سقارة، وكذلك توابيت خبيئة العساسيف والتي 

اكتٌشفت في األقصر عام 2019.
وتضمنت قائمة المقاصد التي رشحها الموقع 
أيضا كال من )فرنسا – غانا – اليونان – جريندا 
)في البحر الكاريبي( – هاواى – إيطاليا – 
اليابان – مالديف – المكسيك – نيوزيالندا 
– نيويورك – سنغافورة – أسبانيا – تايالند 

– المملكة المتحدة – أوروجواى(.



  جزيرة إيجينا
اليونان في مجموعة سارونيك ، ولو  أكبر  جزر  هي واحدة من 
اتطلعت على خريطة اليونان تجدها تقع على بعد 26 كم حوالى40 
83 كيلومتًرا  تبلغ مساحتها حوالي  بيرايوس،  دقيقة جنوب غرب 
مربًعا ، وهي عبارة عن مقاطعة بيرايوس والسهول والمرتفعات 
الشمالية بها مزروعة  بالزيتون ،و التين ، و اللوز ، وأشجار الفستق، 
بينما على طول الساحل الشرقي تمتد سلسلة من التالل من  الصخور 
البركانية المعروفة باسم التراكيت، أعلى نقطة مخروطية الشكل جبل 
yios Ilías  ، على ارتفاع 532 متًرا ،  على الساحل الغربي ، تقع 
المدينة الرئيسية والميناء ، إيجينا ، على جزء من المدينة القديمة 

التي تحمل االسم نفسه.
يمكن الوصول إلى هذه الجزيرة السحرية بسهولة عن طريق العبارة 
العادية أو القارب المحلق من بيرايوس، تتمتع إيجينا بطاقة خاصة 
للغاية وجمال أصيل، بجانب كونها جزيرة عطلة غير ملوثة ، فإن 
الناس يقررون االنتقال ، حتى  الكثير من  التحويلية جعلت  طاقتها 
إيجينا تجعلك  العالم على نطاق واسع،  الذين سافروا حول  أولئك 

تشعر بأنك في بيتك.
في عام 1904 ، اختار معالج المعجزات الشهير أجيوس نيكتاريوس 
االنتقال إلى إيجينا ، حّول ديًرا مهجوًرا إلى بيته ومكان للعبادة،حتى 
يومنا هذا ، يعتبر ديره مكاًنا للراحة وهو أحد أكثر المعالم السياحية 
زيارة في الجزيرة ، اختار العديد من الفنانين إيجينا كقاعدة وإلهام 
الجزيرة موقًعا شهيًرا لورش  تعد  الحالية ،  لإلبداع، في األوقات 

العمل والندوات والمعارض.
تاريخ جزيرة إيجينا

أصبحت الجزيرة مأهولة بالسكان منذ العصر الحجري الحديث ) 

حوالي 3000 قبل الميالد ( ، وأصبحت قوة بحرية رائدة بعد القرن 
السابع قبل الميالد بسبب موقعها االستراتيجي ، وأصبحت عمالتها 

الفضية عملة في معظم واليات دوريان.
أدى التنافس االقتصادي بين إيجينا وأثينا إلى نشوب حروب وإلى تعاونها 
الوثيق مع بالد فارس ، ولكن في معركة سالميس )480 قبل الميالد 
( انحازت الجزيرة إلى أثينا وسادتها، تم استئناف العداء مع أثينا في 
وقت الحق ، وفي بداية الحرب البيلوبونيسية ، قام األثينيون بترحيل 
جميع سكان إيجينا واستبدالهم بالمستوطنين األثينيين )431 قبل الميالد ( 
استقر األسبرطيون الالجئين في منطقة ثيريتيس في الشمال بعد هزيمة 
أثينا ، لكن إيجينا لم تتعافى من الضربة ، ثم سقطت مع بقية اليونان 
إلى مقدونيا ثم إلى الرومان في عام 133 قبل الميالد الكونيا ، ُسمح 

للبقايا بالعودة من المنفى عام 404 قبل الميالد.
الجزيرة بعض االزدهار تحت حكم  بعد ذلك استعادت 
البندقية )1451( ولكن خسوفها غارة للقراصنة في عام 
1537 ، منذ ذلك الوقت ، باستثناء فاصل آخر في البندقية 
، ظلت الجزيرة في أيدي األتراك حتى عام 1826 ، وفي 
ذلك الوقت كانت مرة أخرى مركًزا تجارًيا ناجًحا بشكل 
المستقلة  لليونان  متواضع ، تم اختيارها كعاصمة مؤقتة 
المتزايد  التركيز  )1828-1826( ، ولكن بعد ذلك أدى 
لألعمال في أثينا إلى تدهور تدريجي ، اليوم هو منتجع 
عطلة وعطلة نهاية األسبوع لألثينيين ، وال تزال تجارة 

الفخار القديمة مستمرة.
كانت فترة مجد إيجينا في القرن الخامس قبل الميالد ، كما يتضح 
من تراث النحت وشعر بندار ، القرن الخامس قبل الميالد محفوظ 
جيًدا في معبد افيا الواقع  ، على قمة مشجرة في شرق الجزيرة ، تم 
ترميم مبنى دوريك المحيطي الذي يحتوي على أعمدة تحيط بالمبنى 

من الحجر الجيري الرمادي المحلي جزئًيا.
أهمية جزيرة إيجينا

تعد جزيرة إيجينا واحدة من أكثر الوجهات السياحية هي و جزيرة 
أنها أقرب  إيجينا شهرة حيث  اليونانية واكتسبت جزيرة  اركي 

جزيرة إلى أثينا
وفًقا لألسطورة ، أخذت الجزيرة اسمها من حورية ، ابنة إله 
إلى  الذي وقع في حب زيوس وأخذ معه   ، النهر أسوبوس 
الجزيرة! من 11/1/1827 حتى 3/10/1829 كانت مدينة 
إيجينا العاصمة المؤقتة للدولة اليونانية حديثة التأسيس ، كان 
ذلك خالل تلك الفترة عندما كان الحاكم يوانيس كابوديسترياس 
يمتلك قصوًرا كالسيكية جديدة مبنية إليواء مقره والتي تعد 

اليوم مناطق جذب سياحي مهمة.
معالم إيجينا السياحية

على الرغم من أن الجزيرة صغيرة ، إال أنها تضم   عدًدا كبيًرا 
من المعالم السياحية والجمال الطبيعي ، ومن أبرزها معبد 
أفيا الشهير. إنه يشكل في الواقع مثلًثا متساوي األضالع مع 
البارثينون ومعبد بوسيدون في سونيون ، ما يسمى بـ المثلث 

المقدس في العصور القديمة.
المحفوظة جيًدا،  الجزيرة ، بمبانيها  إيجينا ، عاصمة  تتميز مدينة 
في الضواحي ، يمكنك العثور على قرى صغيرة ساحرة ذات طابع 

إلى  Vagia باإلضافة  Agii و  Kypseli و  تقليدي مميز ، مثل 
 Perdika Agia Marina و  المنظمة مثل  السياحية  المنتجعات 
الجزر الصغيرة  بالعديد من  أيًضا  Souval, Aègina محاطة  و 
Kyra و  Lagouses و  Diaportia و  Metopi و  )Moni و 
Dorousa و Spalathonisi و Anonyma( التي يمكن الوصول 
إليها بالقارب من ميناء إيجينا ، وأثناء إقامتك في الجزيرة ، يمكنك 

زيارة األماكن السياحية التالية:
برج ماركيلوس

1821 وحاكم  بناه ماركيلوس ، بطل حرب االستقالل عام  الذي 
الجزيرة الحًقا ، والتي تضم اآلن مركز كابوديسترياس الروحي ، 
ودار كابوديسترياس لأليتام أول مبنى عام خالل إدارة كابوديسترياس 
، إيونارديو مبنى 1829 على الطراز الدوري( وكاتدرائية إيجينا 
الكاتدرائية األولى للدولة اليونانية الحديثة، كما أنها تضم   حكومة 

كابوديستريا وأول برلمان للدولة اليونانية الحديثة.
معبد أفيا أثينا

بالقرب من مرسى أفيا ، يقع معبد دوريك في أفيا أثينا عام 500 
قبل الميالد ، وهو أهم نصب تذكاري في الجزيرة ، تأسس المعبد 
البارثينون ومعبد  هناك وهو شكل مثلث متساوي األضالع مع 

بوسيدون في سونيون.
حرم أبولو دلفينيوس ، كولونا

تقع هذه المنطقة على مسافة قصيرة من الميناء ، وقد أخذت اسمها 
من عمود قائم من نوع دوريك ، وهو العمود الوحيد المتبقي من 
المعبد يعود إلى القرن السادس قبل الميالد ،كان جبل كولوناس 
مركًزا دينًيا للمدينة القديمة، كشفت األبحاث األثرية عن وجود 
أكثر من عشرة مباٍن تاريخية تعود إلى العصر الحجري الحديث 
)األلف الخامس قبل الميالد( إلى العصر الميسيني )1600-1200 

قبل الميالد(، وأمام هذا الموقع األثري متحف يحمل نفس االسم.
باليوهورا ، أيا مارينا

يُعرف هذا الموقع باسم “Island Mystras” ألنه كان يضم في 
السابق 565 كنيسة ، صمد 28 منها مع لوحات جدارية استثنائية في 
وجه ويالت الزمن ، تماًما مثل أطالل قلعة من العصور الوسطى 

وديران ال يصدقان.
دير القديس نكتاريوس

بالقرب من Palaiochora ، على الطريق المؤدي إلى سوفاال ، يقع 
دير Ayios Nektarios المثير لإلعجاب ، وهو أحد أكبر األديرة 
في البلقان،تم بناؤه في القرن العشرين )بين 1904 و 1910( في 

موقع دير بيزنطي صغير.

ومن ضمن األماكن السياحية األخرى التى يمكن مشاهدتها هي:
Pér- شاطئ هادئ مغطى بالحصى في قرية ، Pérdika  شاطئ

dika التقليدي.
شاطئ سوفاال تتميز بمياهها العالجية الدافئة المناسبة لعالج الروماتيزم.

العديد من  Ayía Marína هو منتجع سياحي عالمي منظم يضم 
الفنادق ، وغرف لإليجار ، وبارات الشاطئ والمطاعم.

المتحف األثري.
المتحف التاريخي وفولكلور.

معبد أفيا.
متحف كريستوس كابرالوس.

السياحة العالمية

اعداد : مايك انجلو
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 Les proverbes en français et arabe

الجونة يفوز على االتحاد السكندري بثنائية 
نظيفة في الدوري

الجونة على ضيفه االتحاد    فاز فريق نادي 
السكندري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما 
مساء أمس الخميس باستاد “الجونة” ضمن الجولة 

السابعة من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.
وتقدم المهاجم كريم الطيب بهدف للجونة في الدقيقة 
32 وعزز العب خط الوسط إسالم رشدي تفوق 

أصحاب األرض في الدقيقة 89.
 15 وارتفع رصيد الجونة بهذا االنتصار إلى 
نقطة يحتل بها المركز الثالث بجدول ترتيب فرق 
الدوري، بينما تجمد رصيد االتحاد عند 8 نقاط في 

المركز الثامن.

  اختير المهاجم الدولي إدين هازارد »الالعب 
األكثر رمزية« في تاريخ كرة القدم البلجيكية من قبل 
مشجعين شاركوا في استطالع للرأي نظمه االتحاد 
البلجيكي لالحتفال بمرور 125 عاماً على تأسيسه، 
وفق ما نشر األخير على موقعه اإللكتروني الخميس.

وحاز هازارد )30 عاماً( على %10,6 من أصوات 
المستطلعة آراؤهم، متقدماً على فنسان كومباني )9,4 
%(، كيفن دي بروين )9,1 %(، يان كولمانز )9 

%(، وبول فان هيمست )7,3%(.
وشارك هازارد الذي بدأ مسيرته مع ليل الفرنسي 
قبل االنتقال إلى تشلسي اإلنجليزي واآلن في لاير 

مدريد اإلسباني، في 106 مباريات دولية )32 هدفاً( 
مع المنتخب البلجيكي، ما يجعله ثالث أكثر الالعبين 

مشاركة مع المنتخب.
وكقائد لـ »الشياطين الحمر«، قاد هازارد بلجيكا إلى 
المركز الثالث في كأس العالم 2018، الذي حصل 
فيه أيضاَ على جائزة ثاني أفضل العب في البطولة.

ومنذ انتقاله إلى لاير مدريد صيف العام 2019، أفل نجم 
هازارد ، خصوصاً في عيون أنصار الـ »ميرينغي«.

وخاض البلجيكي، الذي زاد وزنه وقّوضت اإلصابات 
مستواه وألّم به فيروس كورونا المستجد، 32 مباراة 
بقميص النادي الملكي، وسجل له ثالثة أهداف فقط.

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

هازارد »الالعب األكثر رمزية« في تاريخ 
الشياطين الحمر

- سويسرا تفوز على النمسا 25-28 بمونديال اليد “مصر 2021”
- البيالروسي كوليش أفضل العب في المباراة االفتتاحية للمجموعة الثامنة بمونديال كرة اليد

- لوكا يوفيتش يعود لصفوف آينتراخت فرانكفورت على سبيل اإلعارة من ريال مدريد

كتمال وصول المنتخبات المشاركة في  ا
مونديال اليد

    اكتملت أعداد المنتخبات المشاركة في بطولة 
الفترة  اليد التى تستضيفها مصر في  العالم لكرة 
31-13 يناير الجاري، حيث وصل آخر أربعة 
منتخبات قطر وسويسرا وأورجواى والبحرين 
إلى مطار القاهرة، ووصلت قطر على مطار برج 
العرب؛ لتكتمل جميع المنتخبات والتي يبلغ عددها 

32 منتخباً المتنافسون في المونديال.
وكانت المنتخبات قد بدأت في التوافد على مصر 
بدءاً من يوم األحد الماضي؛ استعداداً للتنافس في 
أكبر بطولة دولية على مستوى كرة اليد تحتضنها 
األراضي المصرية، بجانب تطبيق كافة اإلجراءات 
االحترازية للوقاية من فيروس كورونا من خالل 

االلتزام بنظام الفقاعة الطبية.

وقدمت اللجنة المنظمة لمونديال اليد الشكر والتقدير 
لكل من ساهم في نجاح االستقبال الرسمي لبعثات 
المنتخبات المشاركة بالبطولة، والتنسيق الدائم مع 
كافة الجهات المشاركة من أجل تحقيق النجاح، 
وإضفاء التميز في تنظيم المونديال بما يعكس قدرة 
الدولة المصرية على استضافة كبري األحداث 

والبطوالت الرياضية.
وكشفت اللجنة المنظمة عن سير كافة الترتيبات 
واإلجراءات الخاصة بالبطولة وفق ما تم التخطيط 
له دون أي عوائق، مقدمة الشكر لالعبي المنتخبات 
وأعضاء البعثات عن الحالة التي يعكسونها بمواقع 
التواصل االجتماعي المعبرة عن األجواء المتميزة 

التي يشعرون بها أثناء إقامتهم بمصر.

تعادل أسوان وغزل المحلة 1/1 
في الدوري الممتاز

    تعادل فريق أسوان مع ضيفه غزل المحلة 
بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما أمس 
الخميس باستاد غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات 
الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

تقدم المحلة في الدقيقة 77 عن طريق خالد كساب.. 
فيما نجح محمد العشري في إدراك هدف التعادل 

لفريق أسوان في الدقيقة 87 من عمر المباراة.
في  الموسم  هذا  له  تعادل  أول  أسوان  وحقق 
ليرفع  متتالية؛  4 خسائر  تلقى  بعدما  الدوري 
رصيده إلى 7 نقاط في المركز 13 مؤقتا، بفارق 
المحلة والذي يمتلك نفس  األهداف خلف غزل 

النقاط. الرصيد من 

 - La nuit porte conseil 
 Qui aime bien châtie bien - - الصباح رباح  

  -  ضرب الحبيب زي أكل الزبيب
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أبو يوسف

اجلهل وكورونا.. حتى ال يتكّرر الوباء
الُمَثقَّف الَعربّي:بقلم: د. خالد التوزاني 

بقلم:  
بشــير القــّزي

  وال تجعلنَّ السوَء الذي َجَنيتموُه من خيٍر 
إنَّ  ِفْعلِِه،  معاودِة  يُثنيكم عن  بتقديمِه  ُقمتُم 
االمتناَع عن تقديِم العوِن لَِمْن ألَعِن الّشرور
بقامته  تتميّز  يوسف  أبو  شخصيّة  كانت 
المعتدلة، المربوعة الشكل والبدينة الجسد. 
رأسه المائل الى الضخامة عالُه شعٌر كثيٌف 
يتمّوج بين األبيض واألسود وقد  بدأ يخّف 
في أعاله ُمعطياً شكَل ُمسّطح ! أّما وجهه 
الوجنتين  عند  والممتلئ  حنة  السُّ األبيض 
فكان يُلفت النظر بالحاجبين األفقيّين اللذين 

يتمّوجان مع كّل كلمة ينطق بها!
رَزقُه هللا سبعة أوالد، بينهم ابنة واحدة، ولم 
يأُل أّي جهٍد للّسعي لتوفير العيش الكريم لهم 
مدارس  إلى  أوالده  أرسل  وقد  ولزوجته. 
العلَم من  يُحّصلوا  محترمة ومعروفة كي 
أجل إعدادهم لمستقبٍل باهر. منهم من حّصل 
شهاداٍت وعمل لدى شركات معروفة، ومنهم 
من هاجر الى بالٍد بعيدة سعياً لحياة فضلى.
البدء كان يعمل كطاٍه في أحد مطاعم  في 
المدينة بيروت. كان يستقّل بوسطة “الّصاوي 
زنتوت” ذهاباً وإياباً. أما العودة في المساء 
الى المنزل، فكانت أصعب من مغادرته، مع 
ان المسافة التي تفصُل بيته عن الطريق العام 
تناهز الكيلومترين . رغم التعب الذي كان 
النهار، كان عليه،  يُرهقُه في عمله طوال 
بعد النزول من البوسطة، المشي نحو بيته 
في الضيعة. ذاك المشي يُعّد بمثابة تسلّق إذ 
كانت البلدة مبنية على مرتفع. وبالرغم من 
ان نصف المسافة مستقيمة، إاّل انها كانت 

ُمتِعبة وُمِملّة!
أذكر أنه زارنا، ذات صباح، في منزلنا في 
بيروت. كنت في الثانية عشرة من عمري 
وقد التزمت الفراش نظراً إلصابتي بوعكٍة 
صحيّة مع ارتفاع لحرارة جسمي وإصابتي 
برشٍح قوي. جلس على كرسّي خيزرانّي 
بالقرب منّي وسألني عن عوارض مرضي. 
بعد ان أعلمته بما أصابني، تكا رأسه قلياًل 
نحو اليسار وسند ذقنه بيده اليسرى وأرمقني 
بنظرة حادقة، ثّم قال لي بصفة األمر وهو 

يُحّرُك حاجبيه: “هذا “كريب”، أتنملوش!” 
ذاك  الفراش من أجل  تلزم  )بما معناه: ال 

المرض(
في منزل  السكن  الى  وانتقلنا  األيام  مّرت 
أخي  كان  البلدة.  مفرق  والدي، على  بناه 
مكتبه  في  المحاماة  مهنة  يمارس  صالح 
الذي  أما صاحبنا،  آنذاك في مدينة صيدا. 
الى مطعم  انتقل عمله  فقد  السّن،  في  كبر 
يعد  ولم  كيلومترات،  نحو  بالجوار، على 
يعمل في العاصمة نظراً للظروف األمنيّة. 
ذهاباً وإياباً ، من المفرق ونحو المفرق، كان 

يستقّل إحدى سيارات األجرة.
لدى العودة، كان ينظر يميناً وشمااًل، علّه يجد 
أحد أبناء الضيعة، مّمن يتنقلون بسياراتهم، 
يحمله معه كي يُقّصر الطريق ويُخّفف عن 

جسمه مشّقة تسلّق الهضبة...
يمّروا  أن  ما  كانوا  الضيعة،  أبناء  أن  إاّل 
يُديرون  لسبب وآلخر،  منه،  مقربة  على 
رأسهم نحو الناحية األخرى، تجنباً إلركابه 
في سياراتهم، مع أنهم يسكنون على مقربة 

من منزله...
نفس  في  يعود من عمله  كان صالح  وإذ 
الوقت تقريباً، ومع ان منزلنا كان في أّول 
الطريق، كان يشفُق على أبي يوسف ويُقلّه 
معه، ويسلك الطريق طلوعاً إليصاله الى 

منزله، ثم يعود الى بيتنا!
وإذ أصبحت عمليّة النقل تتوالى يوماً بعد يوم، 
تعّود أبو يوسف على االستفادة من طيبة قلب 
ناقله. إاّل أنه في أحد األيام، صدف أن صالح 
تأّخر على موعٍد هام ولم يكن باستطاعته 
إقالل صاحبنا. في الوقت الذي مّرت سيارة 
أبو  تتوّقف، صرخ  ولم  منه  بالقرب  أخي 

يوسف متذمراً ورافعاً يديه من الغضب!
يطلق  يوسف  أبو  أخذ  لليلة  ا نفس  وفي 
اإلشاعات أن صالحاً متكبّر وغير خدوم 
وغير مؤدب وإلى ما هنالك من أوصاف، 
وكّل ذلك على الرغم من أنه لم يْشُك يوماً 
من الذين تجاهلوه على الدوام ولم يتوقفوا 

يوماً لمساعدته!

  ذات يوم ساقتني قدماي أن أتجول في 
أحد الشوارع الراقية ومشيت افكر وافكر 
من  موكباً  وجدت  وفجأة  األشياء  كل  في 
انزوي  وانا  امامي  مر  الفارهة  العربات 
علي الرصيف، والشارع يكاد يكون خاليا 
من المارة إال من بعض االفراد المتناثرين، 
وفجأة حدث ما ال يتوقعه أحد، فإذا بسيارة 
سوداء فارهة تقف فجأة ويفتح الباب واجد 
ما ال اصدقة انه الرئيس نعم هو وجد موقع 
به عمال للبناء يعملون في احد المشروعات 
القومية لبناء كوبري، وبالصدفة كنت امر 
اترجل  وقتا  أمضيت  ما  بعد  من جوارهم 
في الشارع الهادئ الراقي والذي في نهايته 
ووقفت  العمال   من  الجمع  هذا  وجدت 
بجوار هؤالء استمع لحديث الرئيس معهم 
وبدأت  الحوار  اقتحمت  كيف  ادري  وال 
من  والكثير  الكثير  وعندي  معه  اتحدث 
ان تصل  اتمنى  التي  والمتطلبات  األفكار 
كثيرة  أشياء  في سرد  وارغب  للمسئولين 
منها، ولكن هذا حلم بعيد المنال، ولكنه من 
الممكن أن يتحقق، ولما ال، فاهلل قادر علي 
بي  وينطلق  كبير  فأنا طموحي  شئ،  كل 
لعنان السماء، وربما صدفة خير من الف 
ميعاد، تحدثت مع الرئيس وأمام جمع من 
الناس %90منهم الحرس الخاص بالرئيس 
ما شاء هللا شباب زي الورد ربنا يحميهم، 
بالطبع ال يسمح وقت الرئيس اال ب10% 
مما اود سرده ولكن كان هناك اقتراح او 
مؤتمر  في  بالحضور  لي  بالسماح  وعد 
الشباب الذي يقام سنويا ويكون لي نصيب 
ان اعرض ما اتمني عرضه، وكدت أطير 
الفرصة،  هذه  للحصول علي  الفرحة  من 
التي  األفكار  كل  وانسق  اجمع  وعدت 
اتحدث بها مع نفسي في الخفاء واسردها 
على الورق لكي استطيع ان اعرض أهم 
األفكار بدون اسهاب في الكالم والوقت.. 

من أهم هذه األفكار 
-ايجاد حل جذري للقضاء على المحسوبية 
و  منها  نعاني  أصبحنا  التي  والواسطة 

تأصلت في حياتنا. 
-االهتمام الحقيقي بالشباب، مثال عمل قائمة 
رغبات وأمنيات للطالب من فترة االعدادي 
وتنمية حلمه وهواياته ورغباته في تشكيل 
حياته القادمة فكم من احباطات وانكسارات 
عاشها شبابنا لعدم تحقيق حلمه في دراسة 
لكي  مخلوق  انه  ويحس  يحبه  معين  شئ 
يكون مهندس او صحفي او طبيب او صانع 
مهاري لحرفة ما، ويضيع هذا الحلم الذي 
بيوم  يحلم  عام  من عشرين  الزمه ألكثر 
للحلم  ناسفاً  التنسيق  مكتب  ويأتي  تحقيقه 
لنقص درجة او نصف درجة تفصلك عن 

تحقيق هذا الحلم ، كيف هذا ؟؟؟ 
- اتمنى تنمية مهارات االطفال الصغار لخلق 
جيل صحي نفسيا و بدنيا وصحيا وعقليا. 
العودة  بدون هرمونات  الزراعة  - عودة 
نشر  والبساطة،  للجذور  العودة  للطبيعة، 
الوعي، التقليل من االستيراد وخاصة المواد 
الغذائية، انشاء مصانع ألكثر أشياء مستهلكة 
عودة  الناس،  أغلب  قبل  من  ومستخدمة 
الريادة  للقطن المصري الذهب األبيض، 
وتاريخه المشرف، عودة مصانع الغزل، 

عودة مصانع مثل قها وادفينا وغيرها اللي 
اتربينا عليها وعلى منتجاتها الطبيعية. 

والمحروقات   الُمهلكات  كل  استغالل   -
وإعادة تدويرها ، مثل القمامة وفرزها مثل 
الزيوت المستعملة مثل المياه التي تخلفها 
المبردات )التكييفات( واالستفادة منها داخل 
الزرع  لري  مثال  منزل  او  مؤسسة  كل 
والساللم  الحمامات  في  النظافة  وأعمال 
واألرضيات وتوفير المياه الصالحة للشرب، 
أشجار  في زراعة  والتوسع  اإلكثار  مثل 
الزيتون والتمور واألعشاب، لدينا طبيعة 
وتربة وأجواء في أنحاء مصر تتناسب مع 

طبيعة وزراعة منتجات كثيرة. 
- ايضا الترويج للمنتجات المصرية بكثرة 
وتشجيع كل الناس على صناعتها وشرائها، 
وذلك  لخلق االنتماء والحب للبلد للوطن الذي 
يعيش حتى وإن كان بعضنا ال يعيش فيه. 
الراقي  للفن  العودة  هام جدا جدا  - وشئ 
الردع ومنع اإلسفاف  واالبتذال  االصيل 
السمعي  له والتلوث  الذي وصلنا  والتدني 
والنفسي، وإذا كان المنع تم بعدم العرض 
في القنوات الفضائية والتلفزيونية، البد من 
المنع في الحفالت واألفراح ومعاقبة تشغيلها 
في األماكن العامة، واالرتقاء بالذوق العام 

وخلق حس فني راقي لألجيال القادمة. 
الجامعات  للشباب خريجي  - خلق فرص 
وظائف  لشغل  للتقدم  فرصة  وإعطائهم 
وكبار  والمسؤولين  األغنياء  أوالد  مثل 
الواسطة  والتغاضي عن  االعمال،  رجال 
أو الرشوة، وانا شخصيا عشت هذه المعاناة 
مع ابني الذي كان حلمة ان يكون مهندس 
وظل لسنوات يجتهد ويكون من المتفوقين 
ووقف حلمه عند مكتب التنسيق وانهار بسبب 
واحد في المئة، وحاولت أن اقربة من حلمه، 
ودخل كلية فيها قسم لدراسة علوم البترول 
وتكبدت انا واالسرة كلها آالف الجنيهات 
حلمه على  من  واالقتراب  دراسته  إلتمام 
امل انه سيجد فرصة للعمل في شركة من 
تخصصه  مع  تتناسب  البترول  شركات  
وما تم دراسته وما يحبه وتفوق فيه طوال 
أربع سنوات، هذا غير بعبع الثانوية العامة 
أموالهم  استنزاف  األهالي من  يتكبده  وما 
واستنزاف وحرمان الطالب من الرفاهية او 
الحياة ، ورغم تفوقه دراسيا ورغم دراسته 
في جامعة حكومية والتي استنزفت مواردنا 
المالية إلتمام دراسته، بات الحلم ضائعا، 
واضطر للعمل في مجال ال ينتمي لدراسته 
او لحلمه، وهذا حال شباب كثيرون جدا، 
شئ مؤسف ومحزن، وكان من الممكن أن 
يجد فرصة عمل في شركة بترول لكن نظير 
دفع رشوة باالالف ومن المؤسف أن الذي 
يستطيع تعيينه عضو مجلس شعب هو من 
يأخذ الرشوة نظير عقد العمل، وطبعا هناك 
وسيط بين العضو والراغب في الوظيفة..  
كل هذه احالم نتمنى تحقيقها ليس انا فقط بل 
هذه احالم ماليين من البشر في وطننا هذا. 

 ياليت أحالمنا واقع وواقعنا حلم.. 
وفي النهاية استيقظت من }} النوم {{ وأفقت 
من حلمي على صراخ من جارتي ألسباب 
تافهة ، وهذا هو الحلم اللي  محلمتوش .. 

ياليت أحالمنا واقع  وواقعنا حلم 

  إحدى أكبر  الشركات  العقارية الكندية  يملكها  األخوان  غرمزيان 
من أصل إيراني أنشأت مجمعا  تجاريا  وسياحيا  ورياضيا  بكلفة 
ستة  ميليارات  دوالر أميركي  في  الواليات  المتحدة في والية نيو 
جيرسي القريبة من نيويورك . إنتهى بناء المشروع في منتصف العام  
الماضي  في مرحلة  إنتشار  فايروس  الكورونا  واإلجراءات الصحية  
وأمر السلطة  بإغالق  أمكنة  التجمعات للحد من إنتشار الفايروس. 
 سبق للشركة الكندية أن أنشأت  مشروعا مماثال في مدينة إدمونتون 
منذ السبعينات من القرن الماضي ومشروعا آخر في والية  مينيسوتا 
األميركية  ونتيجة  نجاح  المشروعين  قامت  الشركة  ببناء المشروع 
الثالث في نيوجيرسي  قرب نييويورك  ليجذب حسب  تقدير الشركة 
أربعين مليون سائحا سنويا .  تنتشر أقسام المجمع  على  مساحة  
أكثر  من  ثالث  ماليين  قدم  مربع  وتشمل أسواقا تجارية ومالعب 
رياضية  ومراكز سياحية  للتسلية  لجميع األعمار .  باإلضافة إلى 

مسارح  تمثيل  وطرب ومطاعم إلخ  ..
تحتوي  مراكز  التسلية على مدينة  مالهي  بكل  أنواع األلعاب ؛ 
فيها  أكبر قاعة  في العالم  ينهمر  فيها الثلج طوال السنة ومدرجا 
للتزلج ؛  قاعة ألعاب  مائية  فيها  أكبر بحيرة أمواج إصطناعية في 
العالم ؛  صاالت  لمختلف أنواع  الرياضات وأول  وأكبر  مبنى في 
العالم من  ثالث طوابق  لبيع  السكاكر  والحلويات، و محالت تجارية  
لإليجار لمن  يرغب ، في المجمع  نسخة عن  تمثال الحرية الشهير  
يمثل  الحلم  األميركي ورمز الحرية  العالمي.  يشكل مدخل المجمع 
مجموعة محالت  وقاعات  تجارية  ليشاهدها الزوار قبل وصولهم 

إلى المنطقة الرياضية ومدينة المالهي والمسارح .  
منذ  تسع سنوات باشرت أعمال بناء المشروع المخطط  له  أن يشكل 

نوعا من المنافسة لمجمع - ديزني الند - في فلوريدا.  
تم إنتخاب الموقع  في  والية  نيوجيرسي المجاورة  لوالية  نيويورك 

الكثيفة السكان في شمال شرق الواليات المتحدة  بينما ديزنيالند تقع 
في فلوريدا  في أقصى جنوب شرق  الواليات المتحدة .

في  تشرين أول/أكتوبر ٢٠١٩  إفتتحت الشركة مدينة  المالهي ؛  
وكان من المتوقع  أن  يتم  تدشين المشروع  بكامله في شهر آذار/ 
المباشرة  الكورونا جعل   فايروس  لكن  الماضي  العام  مارس من 

باإلستثمار مستحيال وأغلقت مدينة المالهي  .
بناء مشاريع   في  رائدة  الكندية  أخوان-  تعتبر شركة -غرمزيان   
جبارة في العالم  .  هاجر الوالد جاكوب  مع زوجته وأربعة فتيان 
من  إيران إلى  مدينة  منتريال كندا عام ١٩٦٠ ومنها إلى مدينة 
إدمونتون  حيث باشرت العائلة أعمالها  بتجارة السجاد  وتطورت 
إلى بناء العقارات ثم  بناء أكبر مجمع تجاري سياحى رياضي في 
كندا ؛  تبعه بناء مجمع آخر في  مدينة مينيابوليس في والية مينيسوتا 

األميركية  والمجمع الجبار في نيوجيرسي.  

Vendredi 15 janvier 2021
الجمعة 15 يناير 2021

         إذا كان العائُد من  
األزمة مولوداً، والداخل 
إليها مفقوداً، فإنَّه في حالة 
فيروس كورونا قد يحدث 
العكس، إذ الخارُج من هذه 
الجائحة قد يصيُر مفقوداً، في حالة إهمال االحترازات أو التخفيف من 
الحياة االجتماعية جملة  إلى  العودة  الوقاية الصحية، ولذلك تقتضي 
من االحترازات من فيروس كورونا، فالقوي ليس الذي يصمد أمام 

العاصفة، بل القوي هو الذي ينحني لها ويميُل 
ُمغيِّراً وضعه وحاله، حتى تمر األزمة وتهدأ 
األوضاع، فيعود لوضعه األول شامخاً مرتفعاً.

ال شك أن طول فترة الحجر الصحي قد شّكلت 
تأثير  لها  يُستهاُن به وكان  ال  نفسيّاً  ضغطاً 
نفسياً  المختلفة؛  الحياة  واضح على جوانب 
على  سياسياً  وأيضاً  واقتصادياً  واجتماعياً 
مستوى الدول والقارات، ولقد انتظر الناس 
الخروج من هذا الضيق بكل شوق، مع كل 
التهور  الشوق من معاني  قد يحمله هذا  ما 
واالنفعال والتسّرع، ولذلك تقتضي الحكمة 
أن يكون الخروج من حالة الحجر الصحي 

جاً  واستئناف الحياة االجتماعية بعد أزمة فيروس كورونا خروجاً متدّرِ
ومصحوباً باحتياطات صحية ووقائية، والتي تتجاوز تكثيف عمليات 
التنظيف والتعقيم إلى تعديل أنماط العادات االجتماعية وخاصة في 
اللقاءات الشخصية والزيارات العائلية واألماكن العامة وداخل المؤسسات، 
واألعياد الدينية والوطنية والمناسبات العائلية والشخصية، وأيضاً ما له 
صلة بالعطل والسياحة والرحالت والترفيه وتدبير الحركة بشكل عام.

 مع عودة الحياة االجتماعية إلى سابق عهدها بفتح المؤسسات والمساجد 
والسماح بالتنقل والعمل واإلنتاج..، قد ينسى الناس جائحة كورونا، 
في لحظة التفاعل االجتماعي، فيتصّرفون بشكل طبيعي وتلقائي مثلما 
اعتادوا عليه، الشيء الذي سيؤدي حتماً إلى إهمال الوقاية، ومن ثم تهديد 
حياة الناس، بموجة ثانية وربما ثالثة من انتشار الفيروس، والعودة إلى 
نقطة الصفر، وهو ما ال يتمناه أحد، خاصة بعدما شِهَد العالُم الخسائر 
الفادحة التي تسبَّب فيها الفيروس، وتحديداً انهيار اقتصاديات العديد 

من الدول وتفّكك الروابط االجتماعية.
ولدرء خطر نسيان االحترازات الوقائية أو إهمالها، نقترح جملة من 

الخطط واإلجراءات، والتي نجملها في اآلتي:
-  تكثيف حمالت التوعية والتحسيس بأهمية االستمرار في الوقاية 
واالقتصاد في العالقات االجتماعية، بتجنب االختالط غير الضروري، 
والحفاظ على مسافة األمان في التواصل المباشر مع اآلخرين، ليس 
أنفسنا، ولكن من أجل حماية اآلخرين، وعلى  فقط من أجل حماية 

رأسهم كبار السن والمرضى والضعفاء، علماً أن هذه الحمالت ينبغي 
أن تتحّول من االنترنيت والتلفاز، إلى مجال الحياة اليومية في واقع 
البنايات ومحطات  الناس، أي في الشوارع واإلدارات وفي جدران 

وسائل النقل وباحات االستراحة وقاعات االنتظار وإشارات 
المرور.. في كل األماكن العامة ينبغي أن توجد الفتات 
وملصقات تذّكر الناس بالوقاية واالحتياط، ألنه في غياب 
هذه المثيرات البصرية قد ينسى الناس الوقاية في خضم 

معركة الحياة االجتماعية. 
-  أن تكون هذه العودة االجتماعية 
وأما  الضروري،  حدود  في 
األسلم  اختيار  فيتم  الكماليات 
منها واألكثر ابتعاداً عن مخاطر 
فالترفيه على سبيل  اإلصابة، 
المثال فيه أنواع، ينبغي االقتصار 

احتكاكاً مع  األقل  أي  األقل خطراً،  على 
والمنتزهات  الغابات  هناك  مثال  الناس، 
والجبال والصحاري والفضاءات الخضراء 
تعتبر  األفضل، في حين  تعتبر  الواسعة، 
لضيق  نظرا  األسوأ،  والمطاعم  الفنادق 
فيها وسرعة  الناس  األماكن وتزاحم  هذه 
انتشار العدوى في األطعمة واألواني وغيرها من الخدمات التي تَُقدَّم.

-  االستمرار في اعتماد التكنولوجيا في أداء األعمال وخاصة االنترنيت، 
ألنه يقلّل من الحركة ويحّد من التنقالت، وهذه األخيرة هي مصدر كل 
بالء، ففي التنقل يحدث االحتكاك المباشر بمقابض األبواب وتناول 
مما  ذلك  اآلخرين، وغير  والمصافحة واالقتراب من  باليد  األشياء 
يقع عند كل خروج، ولذلك ال بد من االقتصار على الضرورة وفي 
وقاية واحتياط، على األقل خالل مدة معينة، حتى يتبيّن معدل انتشار 

الفيروس وحجم الضرر المحتمل.
-  على أجهزة الدولة توفير كل التسهيالت للمرتفقين والموظفين من 
أجل تدبير سليم وأمثل لمرحلة العودة إلى الحياة االجتماعية، بمعنى ليس 
األفراد وحدهم َمْن ينبغي أن يقوموا بتعديل سلوكهم ولكن المؤسسات 
أيضاً ينبغي أن تبذل جهداً في هذا السياق، بتوفير الخدمات عن بُعد، 
والتخفيف من الوثائق والحد من استعمال األوراق أو كثرة التنقالت، 
وهذا يعني سّن قوانين جديدة، ويعني أيضاً أن تضّحي تلك المؤسسات 

بجزء من أرباحها، عندما تتخلى عن بعض االمتيازات المادية.
ومع هذه االحترازات واإلجراءات الوقائية، البد من التكيّف مع الوضع 
الجديد الذي يقتضي تكاثف جهود كل مكونات المجتمع، والعمل على 
نشر الوعي و قيم اإلحساس بالمسؤولية، إذ ليست مهمة القضاء على 
كالجهات  والرسمية  العمومية  المؤسسات  على  مقتصرة  الفيروس 
الصحية فحسب، ولكن أيضاً يُعتَبُر المواطُن مسؤواًل مباشراً عن نجاح 

أجهزة تلك الدولة في أداء مهامها، بما يمثله من إحساس فردي وانتماء 
لمجتمع مدني له سلطته في التغيير أيضاً، ولنجاح الجهود التي تُبذل ال 
بد كذلك من تدخل األمن والقضاء لردع المخالفين، فهناك تجار األزمات 
الذين يحبون االصطياد في 
الماء العكر بخلق اإلشاعات 
وترويج األكاذيب والمغالطات 
وزرع الشك في نفوس الناس 
وتزييف الوعي الجماعي 
وصناعة رأي عام مشّوه، 
من أجل االستفادة من حالة 
الفوضى وعدم االستقرار، 
فيرفعون األسعار ويحتكرون 
السلع األساسية، إلى جانب 
والكذب  واالحتيال  الغش 
والتزوير، الشيء الذي يقتضي من أجهزة األمن المزيد من اليقظة 
والتأّهب لردع كل االختالالت المالحظة أو المحتمل حدوثها وتتبعها 
في سياق سياسة وقائية واستباقية، فبعض الظواهر االجتماعية ينبغي 
نزيفاً  فتشّكل  المجتمع  قبل أن تستشري في  المهد  القضاء عليها في 
وتدميراً لكل جهود البناء والحماية، ولذلك فإن التعامل مع عودة الحياة 
االجتماعية بعد الموجة األولى من جائحة كورونا، يحتاج إلى نمطين 
من المواجهة: األول ما يُعرف بالوقاية الصحية واالحتياطات الفردية 
والجماعية التي يقوم بها األفراد والمؤسسات، والثاني ما يُعَرف بالحرب 
على الشائعات ومستغلّي األزمات، وفي النوعين معاً يبقى المواطن 
هو العنصر األكثر قوة في نجاح التدخالت، عندما يلتزم بالقوانين، 
تتوقف عنده، ألن  بعدم ترويجها وأن  الشائعات  إخماد  ويعمل على 
األخبار والمواقف  تغرق في بحر من  التواصل االجتماعي  وسائل 
واآلراء مجهولة المصدر والتي يتم نقلها وتداولها دون تفكير عقلي 
أو تنوير فكري، بل يتحكم في سرعة انتشارها ذلك الحماس الشعبي 
الذي يميل مع الكثرة والوفرة، ويتعاطف مع الصورة والخبر، دون 
التثبت من المصدر الرسمي ومدى صّحته، وهذا الجانب يشكل نقطة 
الضعف الكبرى في المجتمعات المتخلّفة، بسبب سيادة الجهل واألمية 
مناسبة  بيئة  يخلق  مما  العقل..  وتغييب  االنفعال  واألنانية وسرعة 
النتشار الخرافات والتأويالت غير الدقيقة: ومنها أن وباء كورونا من 
صنع الجن أو العفاريت، ومنها أنَّ الوباء يقتل أعداء هللا فقط، ومنها 
أن الوباء ِمن ُصنع دولٍة معينة لتدمير اقتصاد العالم، ومنها أّن الوباء 
عقاب إلهي، وغير ذلك من التأويالت التي تجد إقباال واسعاً وانتشاراً 
كبيراً في األوساط االجتماعية المتدنية التعليم والمحدودة الثقافة، فيخلق 
لدى تلك الفئات نزوعاً نحو الالمباالة وعدم التقيّد بإجراءات الوقاية 
والسالمة، مما يجعل االهتمام بمحاربة الجهل أولوية كبرى ال تقّل 

عن ضرورة محاربة انتشار الفيروس.

من هو توماس إدوارد لورنس
 عند قيام الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف 
حسين بن على عام 1916م، وكانت باالتفاق مع 
العراق وسوريا بهدف استقالل العرب، كان المشجع 
على هذه الثورة هي إنجلترا، والسبب في ذلك محاولة 
بريطانيا لهزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية 
األولى، ومن ثم تم إرسال توماس إدوارد لورنس 
وهو ضابط في المخابرات البريطانية للتعاون مع 
العثمانيين معهم،  العرب فيها، وبالفعل قد حارب 

وأطلقوا عليه لقب لورنس العرب.
معنى لورانس العرب

توماس إدوارد لورنس هو ضابط إنجليزي ولد سنة 
1888م، وقد ساهم في الثورة العربية الكبرى في 
العثمانيين،  ذلك في مواجهة  1916م، وكان  سنة 
العرب، وكان والده  وأخذ في وقتها لقب لورنس 
وتولت  اسكتلندية،  فكانت  والدته  بينما  إنجليزي 
تعليمه مربية بريطانية إلى أن التحق بمدرسة سان 
والتاريخ،  باآلثار  اهتمامه  آباه  ماري، وقد الحظ 
فأخذه إلى باريس حتى يطلع على الحفريات بها، 
وفي عام 1908م التحق لورنس بجامعة اكسفورد، 
بونابرت،  نابليون  بالقائد  شديد  إعجاب  له  وكان 
المعروف بقصر القامة مثل لورنس، كما أن دراسته 
ارتكزت على الهندسة واالستراتيجيات العسكرية، 
وعند انتهاء هذا العام شغل لورنس المحيطين به.

طرح لورنس على أستاذه غارت فكرة زيارة الشرق 
حماسه  ومن  العريقة،  حضارته  عنه  المعروف 
العربية حتى يستطيع  اللغة  بتعلم  قام  الرحلة  لهذه 
التعامل مع العرب، وبالفعل بدأ رحلته من بيروت، 
واستقر في طرابلس بالمدرسة التبشيرية األمريكية، 
في  المنتشرة  الصليبية  القالع  وعند إطالعه على 
أنحاء عديدة من الوطن العربي، قام بتأليف كتاب 
)القالع الصليبية(، ومن بعد ذلك أُصيب لورنس 
إنجلترا  إلى  ىالعودة  فقرر  الدوسنتاريا،  بمرض 

حتى يتم شفائه.
الدولة  أعلنت  األولى  العالمية  الحرب  قيام  عند 
العرب  العثمانية الحرب على بريطانيا، وقد كره 
األتراك في ذلك الوقت، بسبب جرائم الدولة العثمانية 
ضدهم، وألن لورنس كان معروف بأنه عالم آثار 
يحدد  حتى  القاهرة  إلى  باستدعائه  إنجلترا  قامت 
لهم ما إذا كانت الخرائط التي بحوزتهم صحيحة 
أم ال، ومن ثم تم تعيينه في قسم المخابرات السرية 

في القاهرة، ولعالقته الجيدة مع العرب قد أوهمهم 
أنه ينوي مساعدتهم ضد األتراك، وبالفعل صدقوه 

بسبب معرفته الجيدة للغة العربية.
مذكرات لورنس العرب

كتب لورنس العرب مذكرات وضع فيها تجاربه 
وحياته مع العرب، حيث كان له تاريخ أسطوري 
عنه،  يحكي  لعالم  ا جعل  األوسط،  الشرق  في 
آثار قامت مخابرات بريطانيا  ومن شهرته كعالم 
باستدعائه إلى القاهرة حتى يساعدهم في الخرائط 
الخاصة بالمنطقة العربية، وبذلك تحول من عالم 
آثار إلى ضابط مخابرات سري، وفي اآلتي واحدة 

من المذكرات التي كتبها:
كتاب أعمدة الحكمة السبعة

هذا الكتاب تحدث فيه لورنس العرب عن تجربته 
السياسية في الفترة ما بعد سقوط الدولة العثمانية 
وتقسيمها نتيجة التفاقية سايكس بيكو، تلك الفترة 
األوسط،  الشرق  دول  نظم  بإدارة  فيها  قام  التي 
في  اإلنسان  ألفها  التي  النوادر  من  كتاب  وهو 
الشخصية  هذه  العربية،  للجزيرة  الطويل  التاريخ 
العربية بشكل  الثقافة  أثرت في  التي  االستشراقية 
ملحوظ، حيث إن هذا الكتاب يعد سيرة ذاتية عن 
الحرب  برحلة خالل  قام  الذي  اإلنجليزي  الرجل 
ما  وهي  العربية،  الصحراء  في  األولى  العالمية 
الدولة  العرب ضد  تجنيد  برحلة  تسمى  أن  يمكن 
خاص  بشكل  المذكرات  هذه  وتتحدث  العثمانية، 
الملك  مع  العربية وحروبه  القبائل  مع  حياته  عن 
ُذكرت  التي  العبارات  أروع  األول، ومن  فيصل 
فال: “العربي حين يصدقك ويؤمن  أنه  كتابه  في 
برسالتك، سوف يتبعك إلى أقاصي الدنيا، ولو بذل 

في ذلك حياته”.
من أقوال لورنس العرب

العرب  بلورنس  الملقب  لورنس  إدوارد  لتوماس 
العديد من األقوال التي سجلها التاريخ على لسان 
منها  البعض  أُخذ  والتي  األسطوري،  الرجل  هذا 
من مذكراته التي كتبها نتيجة لرحلته الغريبة في 
الصحراء العربية، لورنس هذا الرجل اإلنجليزي 
الذي تعلم اللغة العربية وأصبح يتحدثها بطالقة حتى 
الدولة  الثورة على  في  واتبعوه  فيه،  العرب  وثق 

العثمانية، ومن أشهر أقواله التالي: 
كل الرجال يحلمون، ولكن ليس بنفس القدر. أولئك 

الذين يحلمون بالليل في تجاويف أذهانهم المتربة ، 
يستيقظون في النهار ليجدوا أن ذلك كان غروًرا: 
لكن الحالمين اليوم هم رجال خطيرون ، ألنهم قد 
يتصرفون بأحالمهم بعيون مفتوحة ، لجعلها ممكنة.
بالنسبة لي ، لم يكن العمل غير الضروري ، أو 
الرصاص ، أو الضحية ، مجرد هدر ، بل خطيئة.
قد تكون بعض شر حكايتى متأصلة في ظروفنا. 
الصحراء  في  البعض  بعضنا  مع  عشنا  لسنوات 

العارية ، تحت السماء الالمبالية.
الحصول على قيمة األخبار يعني أن يكون لديك 

علبة من الصفيح مرتبطة بذيل المرء.
لقد تم دفع شعب إنجلترا في بالد ما بين النهرين 

إلى فخ يصعب الهروب منه بكرامة وشرف..
كل التنقيح في العالم لن يحفظ مسودة أولية سيئة: 
ألن هندسة الشيء تأتي ، أو تفشل في الظهور ، 
على  فقط  تؤثر  والمراجعة   ، األول  التصور  في 

التفاصيل والزخرفة ، لألسف!
 ، قاعدة صلبة  له  يكون  أن  التمرد يجب  أن  يبدو 
من  ولكن   ، الهجوم  من  فقط  ليس  محمي  شيء 
في  لدينا  كان  كما  القاعدة  هذه  مثل  منه:  الخوف 
أجزاء البحر األحمر ، أو الصحراء ، أو في أذهان 

الرجال الذين تحولنا إلى بلدنا. العقيدة.
أرض  أنها  على  الصحراء  إلى  الناس  نظر  لقد 
قاحلة، والملكية الحرة لمن اختار. لكن في الواقع 

، كان لكل تل ووادي فيه رجل كان مالكه المعترف 
ما يؤكد حق عائلته أو عشيرته فيها  به وسرعان 

، ضد العدوان.
وفاة لورانس العرب

في عام 1920م رجع لورنس إلى بريطانيا، وتلك 
)أعمدة  الشهيرة  المذكرة  تأليفه  بداية  كانت  الفترة 
الحكمة السبعة(، وفي العام 1925م كان قد اكتمل 
الجو  التحق في طريقة سرية بسالح  الكتاب، وقد 
الملكي، وحينها كانت حياته صعبة، وبعد أن اكتشف 
اليريطانية،  المخابرات  مع  عمله  حقيقة  العرب 
فأصبح المعارضين لثورة الشريف حسين يريدون 
من  يعاني  األمور  هذه  كل  فجعلته  به،  اإلمساك 
ضغوط عصبية بعد عودته إلى إنجلترا، وفي عام 
1934م حدث له انهيار عصبي، فقام سالح الجو 
الملكي بإعفائه من الخدمة، وقد عاش الفترة المتبقية 
من حياته في شمال بوفينجتون بكوخ صغير، وفي 
سنة 1935م في مدينة اكسفورد سقط لورنس عن 
دراجتة النارية حينما كان يقودها بسرعة، وتوفي 
إثر ذلك الحادث عن عمر 46 عاًما، واعتقد البعض 
أنه هناك من افتعل الحادث ليتسبب في وفاة لورنس، 
وتم دفنه في مقبرة موريتون، وحضر مجموعة من 
المهمة جنازته،  العسكرية والسياسية  الشخصيات 
ومن ثم ُصنع له تمثال نصفي، وُوضع بلندن أمام 

كاتدرائية القديس بول.

أدب وثقافة

بقلم:   سناء سراج

ياليت أحالمنا واقع.. 
وواقعنا حلم..

بقلم: سليم خليل

خسائر الكورونا  :   
مجَمع تجاري، سياحي ورياضي  بكلفة ميليارات لم  يفتح أبوابه  بسبب الكورونا



Les nouveaux cas de COVID-19 
restaient très élevés au Québec 
et en Ontario, mercredi, tandis 

que cette dernière province a vu son 
nombre de décès liés à cette maladie 
bondir. 
Au Québec, le nombre de nouveaux 
cas a grimpé de 2071 pour un total de 
234 695 personnes infectées depuis le 
début de la pandémie. Avec 35 décès 
supplémentaires, le bilan quotidien 
s’est allégé par rapport aux derniers 
jours. Il faut d’ailleurs noter que parmi 
ces 35 décès, 7 sont survenus dans les 
24 dernières heures, 23 entre le 6 et 
le 11 janvier, 4 avant le 6 janvier et 
1 à une date inconnue. De plus, deux 
décès ont été retranchés au bilan total 

puisqu’ils n’étaient pas attribuables 
à ce coronavirus. Le nombre total de 
morts au Québec en raison de cette 
maladie est donc de 8815.
En Ontario, le nombre de décès a 
presque doublé mercredi par rap-
port à la veille avec 74 morts. C’est le 
cinquième plus haut total quotidien 
depuis du début de la crise. La pro-
vince la plus peuplée du pays a enre-
gistré un total de 5127 décès et 224 
984 personnes infectées. Mercredi, 
2961 nouveaux cas ont été recensés.
Les autorités ontariennes avaient 
prédit mardi qu’une centaine de décès 
par jour deviendrait bientôt une réa-
lité si la propagation n’était pas rapi-
dement freinée.

L’Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval 
va faire plus de place aux patients atteints 
de la COVID-19 à l’intérieur de ses murs. 

La directive a été émise en début de semaine, 
nous dit-on, par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux. L’ajout de lits, qu’on appelle 
des «lits rouges», entraînera une réorganisation 
dans certaines unités de soins.
Le Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de Laval indique par ailleurs 
que, depuis le 4 janvier, les activités opératoires 
sont réduites dans cinq salles plutôt que 11. Le 
bloc opératoire est ouvert 24 h sur 24 h, comme 
à l’habitude, mais de soir et de nuit on n’opère 
que les urgences.
«Les nouvelles règles qui nous ont été trans-
mises indiquent qu’en plus des 15 lits rouges 
aux soins intensifs, l’Hôpital de la Cité-de-la-

santé doit ouvrir 60 lits 
rouges à l’intérieur de ses 
murs. C’est l’équivalent 
de trois unités complètes 
qui devront être fermées 
et converties», a expliqué 
mercredi Jean-François 
Houle, du Syndicat des tra-
vailleuses et travailleurs 
CISSS de Laval-CSN.
Le syndicat s’inquiète par ailleurs pour les 
autres patients.
«On trouve ça un peu inquiétant parce qu’on 
a peur de manquer de place pour les patients 
réguliers. Je le répète, en ajoutant 60 lits rouges, 
ce sont trois unités qu’on va fermer. On ne 
pourra pas mettre des patients réguliers dans 
ces départements-là parce que le rouge reste 

avec le rouge et le vert avec le vert. Pour mon-
sieur et madame Tout-le-monde, il va y avoir 
beaucoup moins de lits disponibles à l’hôpital», 
a dit M. Houle.
Depuis le début de la pandémie, Laval est la 
quatrième région au Québec la plus touchée par 
la COVID-19, avec un bilan en date de mercredi 
de 165 nouveaux cas pour un total de 19 704 
depuis mars dernier.

Les dates limites pour 
le paiement des taxes 
municipales à Montréal 

seront reportées cette année : 
le premier versement sera dû 
pour le 1er juin et le second 
pour le 1er septembre.
Habituellement, les paiements 
doivent se faire en mars et en 
juin.
Le président du comité exé-
cutif  de la Ville de Montréal 
Benoit Dorais l’a annoncé mer-
credi matin et le conseil muni-
cipal se penchera sur cela dans 
deux semaines.
«Cette année on va reporter 
la date limite pour les paie-
ments de taxes. On va donner 
un peu de répit à l’ensemble 
des contribuables en faisant en 
sorte que le premier versement 
puisse être fait le 1er juin et le 
2e le 1er septembre prochain», 
a dit M. Dorais.
«On sait que la pandémie ne 
disparaîtra pas comme ça par 

magie alors ça fait partie de 
différentes mesures que nous 
prenons», a-t-il ajouté.
L’an dernier, la date limite du 
versement au 1er juin avait 
également été repoussée plu-
sieurs fois pour aider les pro-
priétaires montréalais durant 
la pandémie.
Le parti d’opposition 
Ensemble Montréal comptait 
déjà présenter une motion à la 
prochaine réunion du conseil 
municipal pour réclamer un tel 
report de taxes foncières rési-
dentielles et non résidentielles 
pour l’année 2021.
«Reporter les paiements de 
taxes est la chose à faire si l’on 
veut enlever un stress finan-
cier important aux Montréa-
lais et aux petits commerçants 
déjà durement touchés par la 
pandémie et maintenant par 
le couvre-feu», a dit le chef 
d’Ensemble Montréal, Lionel 
Perez.

La cadence de vaccination du Québec ne suit plus le 
rythme de livraison des vaccins par Ottawa, si bien 
que certaines régions de la province pourraient 

devoir ralentir considérablement leurs efforts de vacci-
nation, ont indiqué des responsables du ministère de la 
Santé à TVA Nouvelles.
Le ministre de la Santé Christian Dubé avait averti, lundi, 
que le Québec ne comptait plus que sur 20 000 doses des 
vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna, pressant au pas-
sage le fédéral d’accélérer le pas pour leur livraison.
«Des vaccins, amenez-en!», avait-il lancé en point de 
presse.
Or, les doses qu’espérait obtenir le gouvernement au 
cours des dernières heures ne sont pas arrivées, indique-
t-on à Québec.
Le ministre Dubé a précisé mardi en fin d’après-midi que 
le Québec devrait recevoir 80 800 doses du fédéral dès 
mercredi et jusqu’à vendredi. Ces vaccins devront par la 
suite être distribués dans le réseau de la santé, puis admi-
nistrés dans les prochains jours «en fonction du temps de 
livraison dans le réseau et les rendez-vous avec la clien-
tèle visée».
Ce sont 7 058 doses de vaccin qui ont été administrées 
lundi au Québec, pour un total de 99 510. Au total, 86 % 
des doses disponibles ont été injectées dans la province.
De la friture sur la ligne   
Le respect du calendrier de vaccination pour l’injection de 
la deuxième dose du vaccin de Pfizer/BioNTech continue 
de créer des remous entre Québec et Ottawa.
La ministre fédérale de l’Approvisionnement, Anita 
Anand, a réitéré mardi l’importance pour les provinces 
– notamment le Québec – de respecter les échéanciers de 
vaccination prévus par les pharmaceutiques. La rapidité 
de livraison des doses aux provinces dépend entre autres, 
selon elle, de leur respect de ce calendrier.
«Ce que j’entends des pharmaceutiques, c’est l’impor-
tance de s’en tenir aux échéanciers recommandés. Plus les 
provinces et les territoires le font, plus je suis dans une 
position forte à la table des négociations pour obtenir des 
livraisons plus tôt», a-t-elle affirmé.
Rappelons que le Québec a décidé de ne pas garder en 
réserve la deuxième dose destinée aux personnes déjà 
vaccinées dans le but d’accélérer sa campagne de vacci-
nation.
Une communication officielle du gouvernement pourrait 
être rendue publique mercredi afin d’expliquer quelle 
sera la stratégie pour l’inoculation de la deuxième dose 
au Québec.
Le premier ministre François Legault a indiqué lundi que 
la province était prête à conserver des doses afin d’éviter 
des ruptures de stock, comme le demande Ottawa.

Le travail des éducatrices en 
centre de la petite enfance a 
bien changé depuis le début 

de la pandémie. Leur tâche s’est tel-
lement alourdie que des éducatrices 
abandonnent le navire.
«On avait déjà une pénurie de main-
d’œuvre avant la COVID-19, mais 
là, la pandémie a exacerbé le pro-
blème. [...] Et il y a eu des départs, 
chose qu’on ne voyait pas dans notre 
réseau», a souligné mercredi la direc-
trice de l’Association québécoise des 
centres de la petite enfance (AQCPE), 
Geneviève Bélisle.
Le travail des éducatrices s’est accru 
durant la pandémie en raison des pro-
tocoles de désinfection, des procédures 
d’accueil des parents, sans compter le 
port d’équipement de protection indi-
viduelle. Selon l’AQCPE, les salaires 
et la fatigue accumulée sont aussi des 
facteurs qui poussent les éducatrices à 
plier bagage.
«La pénurie de main-d’œuvre com-
binée au départ des gens vulnérables, 
ç’a mis une pression sur les gens qui 
restaient. C’est devenu difficile d’avoir 
des vacances quand on veut, il y a aussi 
la fatigue qui s’accumule alors c’est 

devenu alléchant d’aller ailleurs», a 
précisé Mme Bélisle.
Selon l’AQCPE, ces départs touchent 
davantage les régions éloignées où le 
taux de chômage est bas.
Au ministère de la Famille, on est très 
conscient de l’ampleur du problème.
«C’est clair qu’on a un problème. On 
a une pénurie de personnel qualifié, 
mais on a aussi une pénurie de person-
nel tout court dont on a besoin demain 
matin surtout dans le contexte de la 
pandémie», a spécifié le ministre de la 
Famille, Mathieu Lacombe.
Selon les projections du gouverne-
ment, le Québec aura besoin de plus de 
10 000 éducatrices formées d’ici 2024.
Pour pallier le problème, le ministère 
de la Famille a regroupé toutes les 
offres d’emploi du réseau au même 
endroit sur le site du ministère du 
Travail, «Je travaille!».
«Il y a donc des agents d’Emploi-Qué-
bec qui utilisent leur banque de per-
sonnes sans emploi et qui vont tenter 
de faire des «matchs», c’est un peu le 
«Tinder» de l’éducation à la petite 
enfance», a spécifié le ministre.
En décembre, 1300 postes étaient affi-
chés sur cette plateforme et, à l’heure 

Ottawa a acheté 20 millions de doses 
supplémentaires du vaccin contre la 
COVID-19 de Pfizer, portant ainsi 

le total des doses attendues en sol canadien 
d’ici septembre à 40 millions.
«Avec cette nouvelle, on se rapproche 
encore plus de notre objectif, qui est d’of-
frir des vaccins à tous les Canadiens d’ici 
l’automne», s’est réjoui le premier ministre 
Justin Trudeau, mardi, en point de presse 
devant sa résidence de Rideau Cottage.
L’envoi de 20 millions de doses addition-
nelles est possible puisque le Canada s’est 
doté d’options, dans son entente avec Pfizer, 
pour recevoir jusqu’à 56 millions de doses de 
plus du vaccin de la pharmaceutique codé-
veloppé avec BioNTech. Cette entente garantissait 
un minimum de 20 millions de doses.
«La raison pour laquelle nous avons choisi d’uti-
liser nos options pour [un autre] 20 millions de 
doses est que nous avons pu avoir l’assurance du 
fournisseur que la majeure partie arriverait au deu-
xième et troisième trimestre», a affirmé la ministre 
de l’Approvisionnement, Anita Anand.
Ainsi, ces doses devraient commencer à arriver en 
avril, pour des livraisons allant jusqu’à septembre.
La ministre a par ailleurs indiqué que deux mil-
lions de doses qui n’étaient prévues qu’au troisième 
trimestre de 2021 (juillet à septembre) arriveront 
finalement entre avril et juin.
«Nous voulons nous assurer que toute décision 
d’avoir recours à nos options [pour des doses sup-
plémentaires] se rattache à des livraisons hâtives», 
a ajouté la ministre.
Notons que la nouvelle de mardi n’a toutefois aucun 
impact sur le nombre de personnes qui pourront 
être vaccinées d’ici la fin mars. Ottawa s’attend 
toujours recevoir assez de doses de Moderna et de 
Pfizer pour l’inoculation de trois millions de Cana-
diens.

Ensuite, l’objectif  est que tous ceux qui souhaitent 
être vaccinés puissent avoir reçu au moins une pre-
mière dose d’ici la fin septembre.
«On garde l’objectif  de septembre [...] et on est 
confiant de pouvoir y arriver, mais c’est certain 
qu’on est en train de travailler à accélérer cet 
échéancier-là», a dit M. Trudeau.
Frontière toujours fermée  
La frontière entre le Canada et les États-Unis 
demeurera fermée aux déplacements non essen-
tiels au moins jusqu’au 21 février, a aussi annoncé 
Justin Trudeau.
Pour rappel, la frontière entre le Canada et les 
États-Unis a été fermée par décret le 21 mars 
dernier en raison des risques de propagation de la 
COVID-19. Depuis, cette fermeture a été renouve-
lée à plusieurs reprises par une décision conjointe 
des deux pays.
Depuis mars, il n’est plus possible, sauf  rares 
exceptions, de voyager entre les deux pays. La 
frontière canado-américaine demeure notamment 
ouverte pour le transport de marchandises.
Le Canada tente ainsi de se protéger, car la pan-
démie de COVID-19 frappe particulièrement fort 
aux États-Unis.

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousCet ambitieux projet comprend dans sa pre-
mière phase le transfert au gaz naturel de 
70 000 voitures dans la première année, 

puis dans la seconde année de 90 000 voitures et 
dans la troisième année de 90 000 voitures.
De ces 250 000 voitures, l’organisme de déve-
loppement des projets de petites et moyennes 
envergures, prend à sa charge les frais de trans-
fert au gaz naturel de 150 000 voitures au coût 
de 1,2 milliard de livres. En plus l’organisme a 
déjà fourni les frais de transfert au gaz naturel 
de 47 000 voitures au coût de 252 millions de 
livres.

D’autres parts, 
dans le même but 
de protéger l’en-
vironnement en 
Égypte on a déjà 
transformé l’usine de voitures à l’essence « El-
Nasr » en une usine de voitures électriques qui 
vient de débuter sa production de 25 000 voi-
tures électriques annuellement. 
En terminant, une compagnie chinoise en asso-
ciation avec une compagnie du secteur privé 
projette de construire en Égypte une usine de 
production de voitures au gaz naturel. 

Début du projet de transfert en 3 ans de 
250 000 voitures au gaz naturel 

Laval: l’Hôpital de la Cité-de-la-
Santé ouvre de nouveaux 

lits COVID

Report des dates limites du 
paiement des taxes munici-

pales à Montréal

Vaccination : 
des risques de ruptures de 

stock dans certaines régions

Des éducatrices abandonnent la 
profession

Vaccination: Ottawa met la main sur 20 millions 
de doses supplémentaires de Pfizer

COVID-19 : forte hausse des décès en Ontario
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Comment se poser une question à soi 

Ou à d’autres en cas de nécessité.

Salah EL ACHKAR 

Le sujet est traité, 
l’exposée est faite, 
le discours est 

prononcé, 
La raison est simple, les 
gens passent beaucoup 
plus de temps à penser 
à ce qu’ils ne veulent 
pas, et ce qui les effraie 
plutôt qu’à ce qu’ils 
veulent savoir ou donner 
un avis.
Il vous suffit de focaliser 
attention sur vos pro-
cessus de pensée interne 
pour voir à quel point 
cela est vrai.  
La Loi de l’Attraction 
est indéniable, elle fonc-
tionne sur tout ce qui lui 
est présenté, négative ou 
positif.  
En se focalisant, en par-
lant et en agissant sur 
les choses que vous ne 
voulez pas, vous mani-
festez naturellement ces 
choses.
Le remède à cela est de 
penser, de parler et de se 
focaliser sur ce que l’on 
veut vraiment.  
Par exemple, si vous 
vous concentrez sur 
un manque, sur la pau-
vreté, sur les dettes, et 
que vous ressentez for-

tement des émotions 
négatives à ce sujet, 
alors c’est le signal que 
vous envoyez dans l’uni-
vers.   
En agissant ainsi, vous 
renforcez et affirmez 
cela comme étant votre 
réalité et vous en avez 
toujours plus.  
Le Loi de l’Attraction 
est simplement une loi 
de la nature, et elle est 
impersonnelle
Elle est incapable de 
faire la distinction entre 
les bonnes choses et les 
mauvaises choses, parce 
que le bien et le mal sont 
simplement des juge-
ments humains.  
Tout ce que l’univers fait 
est de recevoir vos pen-
sées au fur et à mesure 
que vous les exprimez, 
et de vous les renvoyer 
comme votre expérience 
de vie.    
Il ne faut pas s’éton-
ner de recevoir ce à 
quoi on pense.  Lorsque 
vous vous focalisez sur 
des choses dont vous 
ne voulez pas, comme 
(Je ne veux pas être en 
retard, je ne veux pas 
avoir de dettes, je ne 

veux pas cela, l’univers 
recueille votre processus 
de pensée et vous le res-
titue.  Dans ce cas il faut 
refuser ces mêmes idées 
et insistez afin de les 
refouler et avoir la paix. 
C’est pourquoi elle fonc-
tionne à un niveau au-
delà du langage.
Elle fonctionne sur le 
niveau d’intention de la 
pensée inconsciente, de 
l’attraction énergétique.  
C’est pourquoi un désir 
intense et une croyance 
complète, renforcés par 
l’énergie émotionnelle 
sont les façons les plus 
efficaces d’avoir ce que 
vous voulez.
Faites analyser le posi-
tif  et le négatif, afin de 
savoir votre situation 
immédiate et future.
Négocier avec qui de 
droit pour le convaincre 
selon vos analyses.
Aie confiance en toi, 
avec conviction afin que 
tu sois à l’aise et libre 
pour convaincre la per-
sonne en face et réaliser 
ton objectif.
Sois courageux puisque 
ta conviction reflète la 
réalité.
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بفيروس كورونا في مختلف    ارتفع عدد اإلصابات 
أنحاء العالم إلى 91,691,962 إصابة بالفيروس المسبب 

لوباء كوفيد19-، من بينهم 1,964,571 حالة وفاة.
ومن إجمالي اإلصابات بالفيروس في العالم، ثمة 
22,848,706 إصابة في الواليات المتحدة وحدها، 
التي شهدت تسجيل رقم قياسي بالوفيات جراء الفيروس 
في يوم واحد )الثالثاء( بلغت 4,327، من إجمالي 

215,805 إصابة خالل 24 ساعة.

يأتي هذا رغم أن الواليات المتحدة بدأت بالفعل 
بإجراءات تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا 
وحصولها على كميات ضخمة من لقاحي فايزر-بيونتيك 
اللذان تمت إجازتهما بشكل  اللقاحان  وموديرنا، وهما 

طارئ في محاولة لوقف تفشي الوباء.
العالم، بلغ عدد  ومن اإلصابات إجمالي الوفيات في 
الوفيات بمرض كوفيد19- في الواليات المتحدة 

380,821 حالة وفاة.

المتحدة الصدارة في عدد اإلصابات  وتحتل الواليات 
 210 أكثر من  الذي تم رصده في  بالفيروس  والوفيات 
دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حاالت اإلصابة في مدينة 

ووهان بالصين في ديسمبر 2019.
الثاني عالميا من حيث اإلصابات  المركز  الهند  وتحتل 
بواقع 10,495,147 إصابة، من بينها حالة وفاة 
151,529، في حين جاءت البرازيل ثالثة بواقع 

8,195,637، توفي منهم 204,690 شخصا.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
أسئلة العام الجديد:

-1   لماذا يٌمنع الفيسبوك وتويتر عن الرئيس ترامب وال يمنع 
عن اإلرهابيين وهم معروفين ؟

-2   لبنان إلى أين ؟ 
-3   إلى متى سيستمر صبر مصر مع أثيوبيا ؟

-4   كيف تفرض كندا حظر التجول وتمنع الصالة في أماكن 
العبادة وتسمح بالمدارس والسفر؟!

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

 أخوان كبرى األسواق التجارية
 التي توفر لك كل ما يحتاجه البيت
 من المنتجات الغذائية اإليرانية

  والشرقية
15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

 آخر عمود

فريــد زمكحـل

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

   بداية ما سأورده هنا هو رؤية لتيار 
قادتها  افعال كان من اول  عام ولردود 
ومن ثم ضحاياها الرئيس األمريكي 
اليوم  )السابق( دونالد ترامب.. وتبدو 
كالموجة بين مد وجزر .. وربما 

التنتهي حتى بعد خروجه من الحكم. 
ومن هنا.. الى قصة ومثال.. مقال 
وكاريكاتير عن المجموعات الشابة 
غالبا التي بدأت وبشكل )عدواني( 
وسمي هذا الشكل ب )النشيط والفعال( 
الشركات  إدارة  باالستحواذ على مقاليد 
الكبرى في أوائل أيام ثورة المعلوماتية 
في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن 

الحالي. 
وسميت حينها بالثورة الشبابية اإليجابية 
الذم كل كبير  وأصبح ينعت ومن باب 
بالديناصور.. طبعا  وذو خبرة كبيرة 
مع التحفظ على كلمة )ديناصور( 
النه بالفعل هناك طبقات وفئات من 
الديناصورات ال زالت تحكم العالم 
ومقدراته وشركاته وإعالمه بطريقة 
التطور بشكل او  تتماشى مع  قديمة ال 

بآخر. 
الكثيرين في فخ  .. وقع  .. وهنا  ولكن 
هذا االتهام بالتحجر و الهجوم غير 
الذكية.  القديمة  العادل على الخبرات 
وأصبحت هذه الحملة الظالمة من 
قبل الشباب نشطة على كل صاحب 
خبرة قديمة على أساس انه ال يستعمل 
الكومبيوترات بشكل صحيح.. والعالم 
كله يدار بالكمبيوتر واإلنترنت .. مثال. 

وجزء من هذه الحملة كان يقودها 
لهم باع كبير  الذين  الشباب  بعض من 
بالمعلوماتية ولكن خبرتهم المهنية 
والحياتية قليلة. وكانت الحملة جزء من 

المساعي إلخفاء هذه النقص. 
ولكن سرعان ما بدأ العالم باالنتباه 
تتكاثر  اذ بدأت األخطاء  الى ما يجري 
ونتائجها تتراكم وبعضها كان كارثي.. 
الى ان بدأت المواجهة وظهر من يقوم 
برسم كاريكاتير لرجل صغير يرتدي 
القديمة ويقف  ثيابا بربرية من اوربا 
فوق طاولة وبيده سالح تحت عنوان 

)البربريون على الطاولة(! 

وكان هذا وسط مساع لتصحيح مسار 
واالتجاه نحو الوسطية في الرؤية 
والتطبيق بين الجيل القديم والجيل 

الحديث. 
المتحدة األمريكية  اليوم في الواليات 
وعندما نرى ما حدث عندما جلس 
احدهم على مكتب نانسي بيلوسي 
ووضع قدمه فوق الطاولة دون احترام 
للطاولة او المكتب في الكونغرس 
التي تقف  الرمزيات  األمريكي او كل 
وراءهما.. تعود فكرة البربرية )مع كل 
االحترام للبرابرة وال اعتقد انه يجب ان 

يستخدم اسمهم لإلساءة(. 
الذي يحصل اليوم في الواليات المتحدة 
ليس وليد حقبة ترامب او سياسته 
وحدها.. ولكن هناك تيار يجري في 
الواليات المتحدة والعالم ووصول 
ترامب كان وليد وسيد بان معا لهذه 

الظاهرة.. والحقا ضحية لها. 
سياسة ترامب اليوم لديها اعداد ال 
يستهان بها من المؤيدين.. وهذا يعكس 
الكثير من التوجهات في الواليات 

المتحدة اليوم. 
الديمقراطية والنتخابات قالت من 
بالغبن سواء  سيحكم. ولكن من يشعر 
العرقي او االجتماعي او االقتصادي او 
السياسي يعيشه كل يوم.. او أشخاص 
تضللهم المعلومات الخاطئة على وسائل 
التواصل.. اوأشخاص - محذلقين كالما 
وليس فكرا - يمنحهم اليوم محيط وسائل 
التواصل االجتماعي أدوات الرضاء 
التعبير..  غرورهم تحت غطاء حرية 

وانجرار المغرر بهم!
وهذا يتطلب الكثير من اعادة النظر 
وإصالح ما يمكن اصالحه لحماية احد 

اهم الديمقراطيات في العالم! 
وللمرة األلف ... احداث العالم تثبت لنا 
لها تحريك  الدرامية يمكن  ان األحداث 
الشارع بشكل اسهل واسرع من قبل 
بكثير ويمكن ان يحدث من قبل أطراف 
تستغل مفاصل الضعف. وأحيانا يمكن 
ان تخرج حتى عن سيطرة من سعى 
اليها وتنقلب عليه مثلما حدث مع 

ترامب. 

من وحي ترامب !

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

المطاعم اإليطالية  أحد  أطلق مالك    
الحاصلين  أمام  أبواب مقهاه  لفتح  مبادرة 

على لقاح فيروس كورونا المستجد.
وتأتي فكرة ميكيلى تراباني صاحب 
  Birrovia الـ50 عاماً، مالك حانة 
إلى  إيطاليا، بهدف تحويل حانته  بشمالي 
أو مقهى خالي من  »كافيه كوفيد فري« 
تفعيل تطبيق كود  كوفيد«، من خالل 

QR يمكن مسحه ضوئياً عند المدخل.
تحدث تراباني مع موقع »فان بيدج« 
إنه يود بمبادرته استمتاع  قائالً  اإليطالي 
التاجي، بقضاء  الفيروس  للقاح  المتلقين 
أمسية في سالم، وتناول الطعام والشراب 
واالستماع إلى الموسيقى الجيدة بأمان تام.

أداء  في  الحق  لي  يكون  أن  يقول: »أود 
االقتصادي  فالوضع  وظيفتي بطريقتي، 
أحتاج  فأنا مثل كثيرين آخرين،  معقد، 
العمل، وإذا كان هذا  إلى  العودة  إلى 
لقاعدة معينة،  باالمتثال  الشرط مرتبطاً 
ليست  المبادرة  فهذه  يناسبني،  نعم  أقول 
الذين يقررون عدم  أولئك  تمييزاً ضد 
التطعيم أو أولئك الذين لم تتح لهم 

الفرصة بعد«.

يمنع مطعمي أي شخص  وأضاف: »لم 
ما كان منزال  من الدخول للمكان، فدائماً 
الجميع، لكن الحاجة إلى عدم رؤية أعوام 
تقودك  تتالشى،  التضحية وااللتزام  من 

إلى تقديم حلول معينة بديلة«.
نابعة من شعوره  المبادرة  أن  وأوضح 
قوله من حقه  باليأس وحرمانه على حد 
العمل وفقاً  العودة إلى  األساسي في 

للمعايير الصحية الصحيحة.
ومنذ إطالق تراباني هذا االقتراح، 
أنحاء  المباردة في جميع  أخبار  انتشرت 
انتقادات كثيرة،  إيطاليا، وتلقى بسببها 
توقعته، ألن  قائال: »هذا طبيعي،  وعلق 
الصحيفة  العناوين  يتوقفون عند  الناس 

فقط«.
الرد على غضب  تراباني  وحاول 
المقترحة،  المبادرة  من  الكثيرين 
بهذه  أقوم  أنني  الناس  موضحاً: »يعتقد 
الناس، لكن في  بالحد من حرية  الطريقة 
الواقع، هذه معايير تفرضها شركات 
المثال، ومع مرور  الطيران على سبيل 
في  العامة  األماكن  الوقت سترغب حتى 

فرضها الستئناف أنشطتها«.

أهم  يُعد واحدا من  الذي  الحصاد »البونجال«  بمهرجان  احتفاالتها  الهند  بدأت    
وأشهر مهرجانات طائفة التاميل.

الرضا  للشكر وإبداء  الهند، وهو عيد  الحصاد في  باحتفاالت  المهرجان  ويختص 
للطبيعة عن المحصول الوفير ولكن على طريقة طائفة التاميل الهندية، وذلك ألهمية 

الحصاد في تلك الحضارة التي تقوم على الزراعة.
الموسمي  الماشية والمطر  الزراعة على  الهند في  ويعتمد فالحو 
لتلك  الشكر  إبداء  األقل مرة كل عام من  لهم على  والشمس، والبد 
العوامل الطبيعية التي تعينهم وتضمن لهم في النهاية محصوال وفيرا 

وذلك من خالل فعاليات مهرجان البونجال.
الثاني حتى  يناير/ كانون  المهرجان سنويا خالل شهري  ويقام 
السكر  األرز وقصب  أي في موسم حصاد  فبراير/ شباط  منتصف 

داخل الهند. 
وشارك القرويون في حدث صيد مجتمعي خالل احتفاالت الحصاد، 
فاير لالحتفال  البون  نيران  بجوار  الطبول  كما عزف األطفال على 

بالمهرجان.

ببدء  ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه العمال لمهرجان لوهري السنوي، احتفاالً 
الربيع في شمال الهند وبدء موسم الحصاد. 

أيام، كما ينظم  لعدة  الهنود احتفاالتهم بمهرجان الحصاد  العادة، يواصل  وفي 
المهرجان لتكريم الشمس وشكرها على المحصول الوفير، وفقا لمعتقداتهم.

  أثار رفع تمثال للملك الفرعوني األمازيغي 
»شيشنق« بمحافظة تيزيوزو ضجة واسعة اتسعت رقعة 

لهيبها عبر منصات التواصل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحتفل فيه والية تيزوزو، إحدى 
السنة األمازيغية  القبائل األمازيغية، برأس  مدن منطقة 

2971، والذي يوافق 12 يناير/كانون الثاني.
التمثال، اشتعلت مواقع  وبمجرد الكشف عن مجسم 

التواصل االجتماعي بين مرحب بالفكرة ورافض لها.
التواصل  معظم ردود فعل الجزائريين عبر منصات 
اتفقت على عبارات »الصدمة« في تعليقاتها، وهي 
تحاول أن تستوعب أسباب رفع تمثال تدور حوله 
»خرافات تاريخية« توصف بأنها »مسيئة لتاريخ 
الجزائر وأهلها األمازيغ« كما اعتبرها البعض »خروجا 
الثقافي والشعبي المحض وصبغه  عن سياق االحتفال 

برسائل سياسية«.
كما اعتبر مغردون أن رفع تمثال لشخصية تاريخية 
بلد آخر وتزييف  فرعونية »سطو واضح على تاريخ 
مفضوح للحقائق« وأن للثقافة والتاريخ األمازيغي 
خصوصياته وشخصياته التي يعتز بها كل الجزائريين، 
التمثال »محاولة من أطراف مندسة لطمس  وأن فكرة 
التاريخ األمازيغي الحقيقي الضارب منذ مئات السنين« 

وفق آراء كثير من األكاديميين والمؤرخين.
بلغيث:  الجزائري محمد األمين  الباحث والمؤرخ  وقال 
»ال يمكن لفرد واحد أن يؤرخ لكل اإلنسانية«، ووصف 
بـ«األسطورة«،  بالملك شيشنق  التاريخ األمازيغي  ربط 

وأن التاريخ »تأسس على األساطير«.
الماك  مشبوهة مرتبطة بحركة  واتهم مغردون »أطرافاً 
االنفصالية« بالوقوف وراء ما وصفوه بـ »التمثال 

المشبوه« بهدف »إثارة الفتنة«.
أبعادا مختلفة، خصوصاً  الجزائريين  النقاش بين  وأخذ 
التعليقات على وصف  اتفاق معظم  التاريخية منها رغم 
لتاريخ الجزائر  الملك »شيشنق« باإلساءة  رفع تمثال 
وطبيعة االحتفاالت الرسمية بالسنة األمازيغية التي قالوا 
إنها من المفترض أن توحدهم وتجمعهم مثل بقية األعياد.

التواصل االجتماعي من شكل  اندهش رواد مواقع  كما 
الفرعوني  بـ«الكوكتيل بين  التمثال، ومنهم من وصفه 
والروماني« وكذا »حمله عصا موسى وقبعة فرعون 

وغيرها« على حد وصفهم. 
فيما دافع آخرون عن التمثال الجديد، مستدلين على 

ذلك بالتماثيل المنتشرة 
لشخصيات  بالجزائر 
جزائرية تاريخية، بينها 
تمثال »األمير عبدالقادر« 
بالعاصمة، وآخر للعالمة 
»بن باديس« بقسنطينة 
)شرق(، وكذا تماثيل أخرى 
مثل »مريم العذراء« و 

»العتال« و »ماسينيسا«.
وتتعدد الروايات التاريخية 
بداية  حول  والشعبية 
التقويم األمازيغي، لكنها 
الملك  تشترك في شخصية 
األمازيغي »شيشنق« الذي 
يعد من أهم الشخصيات 
التاريخية في منطقة شمال 

أفريقيا. 
بعض الروايات األمازيغية 
التقويم  بداية  ربطت 
األمازيغي بما تقول إنه 
»انتصار الملك على الملك 
الثالث  الفرعوني رمسيس 
سنة 950 قبل الميالد، في 
معركة بمنطقة تلمسان 
انتقل  الجزائرية، ومن ثم 
الملك شيشنق إلى مصر 

واحتلها«.
لكن دراسات تاريخية من الجزائر والمغرب ومصر 
أكدت أن شيشنق لم يعاصر فترة رمسيس الثالث بالكامل، 
إذ تشير أن »الملك رمسيس الثالث حكم مصر من 1186 

إلى 1155 قبل الميالد خالل عصر األسرة الـ20«.
الـ22 سنة  الملك األمازيغي شيشنق أسس األسرة  بينما 
950 قبل الميالد، ما يعني أن رمسيس الثالث بعيد زمنيا 

بـ200 سنة عن شيشنق.
التاريخية أن الملك األمازيغي  وتؤكد تلك الدراسات 
شيشنق من »مصر« وأن أصوله من »ليبيا«، كون جده 
الثامن ليبي األصل، إضافة إلى أنه كان من جنود الجيش 
إلى أن أصبح  المناصب،  الذين تدرجوا في  الفرعوني 
مستشارا عسكرياً في عصر الملك المصري »بسوسنس 

الثاني«، وهو آخر ملوك األسرة الـ21، لينتقل الحكم إلى 
شيشنق بعد زواجه من ابنة الملك المصري.

ورغم التباين في الدراسات والروايات التاريخية 
السابقة، إال أنها أجمعت على ربط الحضارة األمازيغية 
بالفرعونية، وأن بداية التقويم األمازيغي مرتبط ارتباطاً 
تنفي دراسات أخرى  بينما  الفرعونية.  بالحضارة  وثيقاً 
الفرعونية، حيث  التقويم األمازيغي بالحضارة  عالقة 
التقويم األمازيغي  بداية  الروماني، وأن  تربطه باإلرث 

مرتبط بالزراعة وببداية السنة الفالحية.
ويستند مؤرخو هذه الدراسات إلى مسميات الشهور 
يناير  التقويم »الجولياني«، مثل شهر  عند األمازيغ مع 
الذي يسمى باألمازيغية »يَنَّار أو يَنَّايَر«، وفبراير يسمى 

»فورار«.
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متثال امللك شيشنق يشعل مواقع التواصل 
باجلزائر.. فرعوني أم أمازيغي؟

ضجة يف إيطاليا.. مقهى للحاصلني 
على لقاح كورونا فقط

الهند تحتفي بـ »الطبيعه« في مهرجان »البونجال« للحصاد

ــنـــي ــنـ ــكـ ــا وَتـــسـ ــ ــه ــ ــن ــ ــُك ــ ًة أس ريـــــــــــُد إمـــــــــــرأ اُ

مـــنـــي جـــــــــــزًءا  ال  ــي  ــ ــوع ــ ــم ــ ــج ــ م ُتــــشــــكــــل 

نــــــــي  تــــــــقــــــــرأ أوراقـــــــــــــــــــي وَتــــــــقــــــــرأُ

ــي ــ ــنـ ــ ــلُـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــي وَتـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ بـ أقــــــبــــــلُــــــهــــــا 

َتــــفــــهــــُمــــنــــي لــــــــو أعــــــــتــــــــُب يــــــــومــــــــاً 

ــي ــ ــن ــ ــُع ــ ــم ــ ــس ــ َت لــــــــو أصــــــــمــــــــُت يــــــــومــــــــاً 

َتـــــدفـــــُعـــــنـــــي يـــــــــــــــأُس يــــــــومــــــــاً  لــــــــو أ

َتـــــرفـــــُعـــــنـــــي لــــــــو أســــــــقــــــــُط يــــــــومــــــــاً 

ًة فـــــــــي زمـــــنـــــي ريــــــــــــــــــــُد إمــــــــــــــــــــرأ أُ

ــي ــنـ ــيـ لـــــشـــــمـــــِس فـــــــي عـ َتــــــــشــــــــرُق كـــــا

ــي حـــضـــنـــي ــ ــ ــت فـ ــ ــ ب ــا ــ ــ ــو غ ــ ــ لـ وَتــــــــغــــــــرُب 

ــي ــ ــن ــ ــلَ ــ ــع ــ ــش ــ ــِل وُت ــ ــيـ ــ ــلـ ــ لـ ا ــي فــــــي  ــ ــنـ ــ ــُئـ ــ ــدفـ ــ َتـ

َقـــــنـــــي ُيـــــمـــــّز لـــــــهـــــــمـــــــُس  َتـــــهـــــمـــــس وا

ــا وُيـــــغـــــرقـــــنـــــي ــ ــ ــه ــ ــ ــي ــ ــ ل إ َيــــــجــــــذُبــــــنــــــي 

ُيـــــهـــــدُهـــــدنـــــي ــي  ــ ــ ل ــا ــ ــ ــع ــ ــ ل ا لـــــــــمـــــــــوُج  وا

نـــــــــي ُتـــــــــراوُد لــــــــت  ــي مــــــــازا ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــئـ ــ واسـ

َيـــحـــُمـــلـــنـــي؟ قـــــــــدٌر  أم  هـــــــذا  ــُد  ــ ــسـ ــ جـ أ 

ــي ــ نـ ــُر ــ ــحـ ــ ــسـ ــ ُتــــنــــاجــــيــــنــــي عــــيــــنــــاهــــا وَتـ

نــــــــي َيــــــــأســــــــُر ــا  ــ ــ ــه ــ ــ ــي ــ ــ ف وكــــــــــــل مـــــــــا 

ــنـــي عـ َتــــــــغــــــــرُب  ال  ًة  إمـــــــــــــــرأ أريـــــــــــــُد 

مـــنـــي ــع  ــ ــب ــ ــش ــ ت ال  ــى  ــ ــش ــ ــط ــ ــع ــ ل ا ــا  ــ ــاه ــ ــت ــ ــف ــ ش

ــي ــنـ ــلـ ــّبـ ــقـ ُتـ ــن  ــ ــي ــ ــْر ح ــ ــمـ ــ ــجـ ــ لـ ا ــم أهـــــــــوى  ــ ــ ك

ــي ــ ــن ــ ــرُق ــ ــح ــ ِبــــقــــُبــــالتــــي وَت ــا  ــ ــ ــهـ ــ ــ ُقـ ــِر ــ ــ ُحـ وأ

ــة وُتــــلــــَهــــمــــنــــي ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ لـ ا َتـــــهـــــديـــــنـــــي 

ُتـــَقـــّبـــلـــنـــي ــن  ــ ــي ــ لــــجــــمــــْر ح كـــــم أهــــــــوى ا

ــي ــ ــن ــ ــل ــ ــُت ــ ــق ــ نــــفــــاســــي وَت حـــــيـــــيـــــهـــــا بــــأ وأُ

ُأح��يها بأنفاسي وَتقُتُلني

فيروس كورونا.. 
يقترب من 92 مليون إصابة 

ومليوني وفاة




