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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

اللهم أني قد بلَّغت فأشهد!!

االختالف في الرأي ال يجب    
للود قضية،  بالضرورة أن يُفسد 
بعض  مع  الرأي  في  واختالفي 
الفتاح  عبد  الرئيس  سياسات 
أُناصبه  بأنني  السيسي ال تعنى 
العداء خاصة إذا كان هذا الخالف 
من أجل الصالح العام للوطن وفي 
يتعرض  بات  الذي  الوطن  حب 
الخارج  من  حقيقية  لمؤامرة 
للسيطرة على قراراته ومقدراته، 
في ملف  األمر الذي يتضح جلياً 
سد النهضة وما يعكسه هذا الملف 
المؤامرة  ويكشفه من خيوط هذه 
الحياة  التي تستهدف كل أوجه 
في بالدي، األمر الذي علمتنا فيه 
لنا  الحياة السابقة سواء  تجارب 
أو لمن قبلنا بضرورة التوحد خلف 
الرئيس وقواتنا المسلحة للتصدي 
يُخطط  ما  لكل  وحسم  قوة  بكل 
وحداتنا  من  للنيل  ويتطلع  لنا 
وزعزعة أمننا واستقرارنا الشامل 

كمجتمع والعام كدولة، وهو األمر 
الذي ال يمكن ألي شريف السماح 

به ودونه الموت أفضل وأشرف.
لذا أؤكد على مساندتي للرئيس 
هذا  مع  التعامل  في  السيسي 
الملف الشائك والحيوي والمهم 
على  لبقاء مصر وشعب مصر 
يظن  مّن  ويُخطئ  الحياة،  قيد 
بأننا سنكون لقمة سهلة الهضم 
)وبعض الظن إثم( وعليه مراجعة 
وعلى  ذلك،  من  للتأكد  التاريخ 
المتحدة األمريكية ودول  الواليات 
اإلتحاد األوروبي أال تختبر ردود 
نفذ  إذا  التي ستصدر عننا  األفعال 
إيجاد  العالم في  الصبر ولم ينجح 
الوجودية  القضية  حٍل عادل لهذه 
والسودان  مصر  حق  وإقرار 
النيل األزرق  المشروع في مياه 

وبوضوح ال يقبل التأويل.
اللهم  بلّغت  قد  أني  اللهم 

فأشهد!! 

year

5 سياسـة

2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

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

بيع وشراء واستبدال
منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية

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

514.947.2555

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment

Industrial-Mining-Real state-
seniors home management

Please call  
514- 909 -3334

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

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

  أعلن الجيش اإلسرائيلي، تدميره لمنازل تابعة لثالثة قياديين في الجناح 
العسكري لحركة حماس بقطاع غزة، فيما تواصل الدبابات والمدفعية اإلسرائيلية 
قصفها عدة مناطق بالقطاع، بزعم تدمير »شبكة األنفاق«، وذلك في الوقت 
الذي تستهدف فيه الفصائل الفلسطينية المستوطنات المحاذية لغزة بالصواريخ.

وأوضحت مصادر محلية، أن إسرائيل استهدفت بيوت مروان عيسى، وعدنان 
عيسى، وأيمن نوفل، وهم قياديون في الذراع العسكرية لحركة حماس.

وقال الجيش اإلسرائيلي إن غاراته استهدفت أيضا خلية تابعة لـ »حركة 
الجهاد« شمالي قطاع غزة، باإلضافة إلى مقر الشرطة البحرية بدير البلح 
في غزة. كما تم قصف منزل في مخيم البريج، مما أسفر عن سقوط قتلى 

وجرحى.
وذكرت مصادر أن سالح الجو اإلسرائيلي، قصف عدة أهداف بمنطقة خان 

يونس جنوبي غزة، باإلضافة إلى مواقع شمال شرقي القطاع.
يذكر أن عدد ضحايا الغارات والقصف اإلسرائيلي على قطاع غزة، تجاوز 

الـ 120 قتيال حتى اآلن. 
في األثناء، تواصل الدبابات والمدفعية اإلسرائيلية، قصفها عدة مناطق في 
غزة، بزعم تدمير شبكة األنفاق داخل القطاع، وذلك عقب حشد إسرائيل 

قواتها على طول الحدود، واستدعاء نحو 9 آالف جندي احتياطي.
وأفاد مراسل »سكاي نيوز عربية« في غزة، بإطالق صواريخ من القطاع 

باتجاه مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل، و مستوطنة كريات مالخي.
كما تعرضت مناطق ايرز وزكيم ونحال عوز اإلسرائيلية الموجودة في 
غالف غزة، إلى قصف بقذائف الهاون. وقد دوت أيضا صافرات اإلنذار 

في مستوطنات العين الثالثة وكيسوفيم.
وبعد أن طلب الجيش اإلسرائيلي من سكان مستوطنات بغالف غزة بدخول 
المالجئ، ُسمح لسكان غالف غزة الذين يعيشون على مسافة 4 كلم من 

حدود قطاع، بمغادرة المالجئ، لكن شرط البقاء بالقرب منها.
كما أعلن الجيش اإلسرائيلي، اعتراض دفاعاته الجوية، طائرات مسيرة، 

خرقت المجال الجوي اإلسرائيلي قادمة من القطاع.
وفي وقت سابق، قالت مصادر إعالمية إسرائيلية، إن بعض قادة الجيش 
يدعمون قرار إنهاء العملية العسكرية على غزة بعد الضربات التي تلقتها 

حماس.
ونقلت هذه المصادر أنه يمكن إعالن وقف العمليات العسكرية قبل األحد المقبل، 
مشيرة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يبدي مرونة في إنهاء العملية 
العسكرية قريبا، شريطة تخفيف حماس أوال إلطالق الصواريخ من غزة.

وشهدت مدن فلسطينية مواجهات بين محتجين وقوات إسرائيلية، عند حاجز 

قلنديا وحوارة جنوبي مدينة نابلس، وإلى الشمال من مدينة الخليل وبيت لحم.
يأتي ذلك في ظل انتشار دعوات لمسيرات احتجاجية في عدة بلدات، بالتزامن 

مع دعوات مماثلة للتظاهر بمدن عربية داخل الخط األخضر.
أما باحات المسجد األقصى فقد شهدت عقب صالة الجمعة، احتجاجات من 

المصليين ضد الممارسات اإلسرائيلية والتصعيد في غزة.
من ناحية أخرى، قال الهالل األحمر الفلسطيني، إن المواجهات المندلعة 
بين الفلسطينيين والقوات اإلسرائيلية في مدن الضفة الغربية، أسفرت عن 

إصابة أكثر من 100 فلسطيني منذ فجر الجمعة.
وتعيش مدن الضفة الغربية حالة من التوتر إثر وقوع مواجهات عنيفة في 

مناطق مختلفة منذ الخميس.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت مقتل شخص برصاص الجيش 
اإلسرائيلي قرب بلدة سلواد شرق مدينة رام هللا.  وعلى أثر الحادث، اندلعت 

مواجهات في البلدة بين الفلسطينيين وقوات إسرائيلية.
وأفاد المراسل بأن الجيش اإلسرائيلي، قتل فلسطينيا قرب نقطة عسكرية في 

مستوطنة عوفر شرق رام هللا، بحجة محاولته تنفذ عملية طعن.
وأشار إلى اعتقال الشرطة اإلسرائيلية الليلة الماضية، عشرات المواطنين 
اإلسرائيليين، من فلسطينيي الداخل، في البلدات العربية داخل الخط األخضر، 

43 منهم في مدينة اللد، بزعم المشاركة في التظاهرات وأحداث العنف.

  أعلن الجيش اللبناني عثوره على 3 صواريخ 
كانت معدة لإلطالق في جنوب البالد، وذلك بعد 
ساعات على إطالق 3 صواريخ من المنطقة باتجاه 

إسرائيل.
وقالت قيادة الجيش عبر حسابها على »تويتر« إن 
وحداتها عثرت على 3 صواريخ في محيط مخيم 
الرشيدية )للالجئين الفلسطينيين( في منطقة صور.
وكان الجيش قد انتشر في المنطقة ليل أمس إثر 
تضاربت  فيما  الصواريخ،  إطالق  عن  اإلعالن 
المعلومات حول الجهة التي أطلقتها بين حزب هللا 

أو الفصائل الفلسطينية في لبنان.

ونفى مقربون لحزب هللا في تصريحات لوكالة 
الصحافة الفرنسية عالقة المليشيا الموالية إليران 
بإطالق الصواريخ تجاه إسرائيل فيما نقلت وسائل 
إعالم لبنانية عن مصادر أمنية قولها إن جهاز األمن 
الفلسطيني في مخيم الرشيدية ألقى القبض على منفذي 
إطالق الصواريخ من البساتين القريبة للمخيم وتم 

تسليمهم لمخابرات الجيش اللبناني.
 لكن مصادر عسكرية نفت هذه المعلومات مؤكدة 
أنه لم يتم توقيف الفاعلين مشيرة إلى أنه سيتم تفجير 
الصواريخ التي تم العثور عليها صباح اليوم في 

منطقة الناقورة الحدودية جنوب لبنان.

وكان الجيش اإلسرائيلي أعلن أن ثالثة صواريخ 
أُطلقت من لبنان صوب شمال إسرائيل اليوم الخميس، 
لكنها سقطت في البحر المتوسط دون وقوع أضرار 

أو سقوط مصابين.
وليست هذه المرة األولى التي يطلق فيها مجهولون 
صواريخ باتجاه إسرائيل من بساتين في جنوب 
لبنان. ففي أغسطس 2014، إذ أطلقت صواريخ 
مماثلة لمرات عدة من المنطقة ذاتها على وقع 
ما  وعادة  غزة،  قطاع  على  إسرائيلي  تصعيد 
فلسطينية  فصائل  إلى  االتهام  أصابع  توّجه 

خلفها. بالوقوف 

  حذر الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين من أن التصعيد الحاد الحالي 
في النزاع اإلسرائيلي-الفلسطيني 
يشكل خطرا مباشرا على مصالح 

بالده األمنية.
وصرح بوتين في مستهل اجتماع 
األعضاء  الجمعة مع  اليوم  عقده 
الروسي:  األمن  لمجلس  الدائمين 
“أدعو زمالئي إلى طرح مواقفهم 
في  الوضع  آخر مستجدات  إزاء 
الشرق األوسط، وأقصد بذلك تصعيد 

لفلسطيني.  ا ئيلي  اإلسرا النزاع 
مباشرة  مقربة  على  ذلك  يجري 
من حدودنا، ويخص بشكل مباشر 

مصالحنا األمنية”.
وأجرت روسيا في األيام األخيرة 
سلسلة اتصاالت في مسعى لتهدئة 
الوضع في األراضي المقدسة، حيث 
أسفر القصف المتبادل عبر حدود 
قطاع غزة عن سقوط ضحايا بين 
المدنيين من كال الجانبين، الفلسطيني 

واإلسرائيلي.

محتجين  تفرق  الأردنية  الشرطة 
الحدود  قرب  سرائيل  باإ ينددون 

الغربية الضفة  مع 

بوتين: النزاع الفلسطيني 
سرائيلي يمس 

إ

الا
مصالحنا الأمنية

  دعت وزارة الخارجية األميركية، يوم الجمعة، إلى 
إثيوبيا ومصر والسودان  بين  المفاوضات  استئناف 

بشأن سد النهضة »على وجه السرعة«.
بين  التوفيق  تبحث  أنها  بيان  الخارجية في  وأعلنت 
المائي مع  مخاوف مصر والسودان بشأن األمن 
إثيوبيا من خالل مفاوضات  التنمية في  احتياجات 

موجهة نحو النتائج في إطار قيادة االتحاد اإلفريقي.
وأورد البيان إن »المنطقة تمر بمنعطفات هامة، وإن 
المقبلة  األسابيع واألشهر  التي ستتخذ في  القرارات 
المنطقة  كبيرة على شعوب  تداعيات  لها  سيكون 

وكذلك على المصالح األميركية.«.
وأضافت الخارجية أن »إثيوبيا ذات السيادة والموحدة 
فإنها  ذلك،  ومع  الرؤية.  هذه  من  يتجزأ  ال  جزء 
السياسي  إزاء زيادة االستقطاب  بقلق عميق  تشعر 
والعرقي في جميع أنحاء البالد. والفظائع التي ترتكب 
الطوارئ اإلنسانية غير  تيغراي وحجم حالة  في 

المقبولة.«.
المتحدة ستعمل مع  الواليات  أن  الخارجية  وأكدت 
حلفائها وشركائها الدوليين لتأمين وقف إطالق النار، 
المساعدة، ومحاسبة  الصراع، وتوفير  وإنهاء هذا 

المسؤولين عن انتهاكات حقوق اإلنسان.
للقرن  الخاص  المبعوث األميركي  أكمل  هذا وقد 

للمنطقة  فيلتمان زيارته األولى  اإلفريقي جيفري 
إلى مصر  أميركي خاص، حيث سافر  كمبعوث 
 13 4 إلى  وإريتريا والسودان وإثيوبيا في الفترة من 

مايو 2021.
فيلتمان  الخاص  المبعوث  أكد  السوداني،  الشأن  وفي 
المتحدة ستستمر في  الواليات  أن  السودان،  لقيادة 
دعم انتقال هذا البلد حتى يتمكن السودان من المطالبة 

كقوة  ثالثة عقود  بعد  إقليمي مسؤول  بمكانته كالعب 
مزعزعة لالستقرار.

بالعمل  ملتزمة  المتحدة  الواليات  إن  الخارجية  وقالت 
مع الشركاء الدوليين لتسهيل حل نقاط التوتر اإلقليمية 
النهضة والصراع على حدود  النزاع حول سد  مثل 
تم  الذي  الهش  التقدم  يقوضوا  ال  حتى  السودان، 

إحرازه منذ الثورة.

  فرقت الشرطة األردنية يوم الجمعة 
المؤيدين  المتظاهرين  مئات  بالقوة 
الوصول  الذين حاولوا  للفلسطينيين 
الغربية  الضفة  إلى  الى جسر يؤدى 

التي تحتلها اسرائيل.
أطلقت  الشرطة  إن  شهود  وقال 
النار  للدموع وأطلقت  المسيل  الغاز 
500 متظاهر  نحو  لوقف  الهواء  في 
لمسيرة  المقرر  السير  انشقوا عن خط 
لالحتجاج  نظمت  الحدود  قرب 
ضد  اإلسرائيلية  الهجمات  على 

الفلسطينيين.
بعد خمسة  المتظاهرون على  وكان 
الملك حسين،  كيلومترات من جسر 
جسر  باسم  إسرائيل  في  المعروف 
قبالة مدينة  اللنبي، في غور األردن 

أريحا الفلسطينية بالضفة.
شخص  ألفي  نحو  إن  شهود  وقال 
نظمه  الذي  االحتجاج  في  شاركوا 
المعارضة  أحزاب  من  مزيج 

والمجموعات العشائرية في المملكة.
المتظاهرون هتافا يطلب من  وردد 

فتح  الملك عبد هللا  العاهل األردني 
الحدود.

إلى  المتظاهرين  آالف  نزل  كما 
من  الجمعة  صالة  بعد  الشوارع 
الرئيسي في وسط  الحسيني  المسجد 
مناهضة  هتافات  مرددين  عمان 

إلسرائيل.
السفير اإلسرائيلي  إلى طرد  ودعوا 
التي ال تحظى  السالم،  وإلغاء معاهدة 

بشعبية، مع إسرائيل.
الجنازة  المساجد صالة  مئات  وأقامت 

على من قتلوا في غزة.
البالغ عددهم  ومعظم سكان األردن 
عشرة ماليين من أصل فلسطيني، 
إلى  فروا  أو  آباؤهم  أو  هم  طردوا 
قيام  الذي صاحب  القتال  األردن في 

دولة إسرائيل في عام 1948.
وتربطهم عالقات عائلية وثيقة مع 
نهر  الجانب اآلخر من  أقاربهم على 
الغربية والقدس  الضفة  األردن في 
احتلتها إسرائيل في  التي  الشرقية، 

حرب عام 1967.

مؤشر خطر
الخوف الملحوظ الذي بات مسيطراً على الدولة المصرية 
بكل أجهزتها األمنية ويمنعها من مجرد التفكير في التصدي 
على  والمهيمن  السائد  واألخالقي  الرياضي  لالنحراف 
بعض  ورعاية  بزعامة  المصرية  الرياضية  المنظومة 
رموز القلعة الحمراء وتأخر الدولة المؤسف في التعامل 
معه لتصحيح المسار قبل فوات األوان »مؤشر خطر« 

لن ينفع معه الندم!
فريد زمكحل

األلم ثمرة وهللا ال يضع 
   ثماراً على غصن ضعيف
           ال يقدر على حملها

 فيكتور هوجو

وخي بين إسرائيل والفصائل  تبادل القصف الصار
الاسرائيلية والمدن  القطاع  الفلسطينية في 

الجيش اللبناني يعثر على صواريخ معدة للاطلاق بالجنوب

اعداد: أنطوانيت جرجوس

حكمـة العـدد

تتقدم إدارة جريدة الرسالة بخالص التهاني 
وأطيب األماني للجالية العربية واإلسالمية 

بمناسبة عيد الفطر المبارك

أعاده هللا على الجميع بالخير والسالم والمحبة 

بطاقة تهاني 



Vendredi 14 may 2021
الجمعة 14 مايو 2021

لماذا يجب أن أتلقى اللقاح؟

ألنه يحمي من كوفيد-19 ويساعدك على تجنب اإلصابة بالمرض

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

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

نريد جميًعا معرفة المزيد 
عن لقاح كوفيد-19

Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545
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 عملية اللقاح 
 ضد مرض 

كوفيد-19

اغسل يديكاسعل في كمك غطي وجهك  حافظ على المسافة
الخاصة بك

 لتباعد
لمسافة 

مترين
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  تبادل الرئيس الروسي فالديمير بوتين واألمين 
العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اآلراء إزاء 
عدد من الملفات الشرق األوسطية الملحة، على 
رأسها التصعيد اإلسرائيلي-الفلسطيني الحالي.

وأعلنت الرئاسة الروسية )الكرملين( في بيان لها 
أن بوتين وغوتيريش الذي يزور موسكو حاليا، 
خالل المكالمة التي جرت بينهما اليوم الخميس 
بواسطة تقنية مؤتمر الفيديو، أكدا أن األولوية 
القصوى تكمن حاليا في وقف أعمال العنف من 
الفلسطيني-اإلسرائيلي  النزاع  قبل كال طرفي 

وضمان أمن السكان المدنيين.
العام لألمم  الروسي واألمين  الرئيس  وأعرب 
المتحدة عن دعمهما لتسوية النزاع اإلسرائيلي-

الفلسطيني وفقا لحل الدولتين، على أساس قرارات 
الدولي ذات الصلة والمعايير  مجلس األمن 

القانونية الدولية المعترف بها عالميا.
إلى  الكرملين،  كما تطرق االجتماع، حسب 
الظروف اإلنسانية في سوريا، مع إبداء القلق 
إزاء »تشديد اإلجراءات العقابية أحادية الجانب 

بحق السلطات الشرعية« في هذا البلد.
وأشار البيان إلى أن بوتين وغوتيريش اتفقا على 
تفعيل الجهود المنسقة بين موسكو ومؤسسات 
األمم المتحدة في عدة اتجاهات، منها اإلسهام في 
عملية عودة الالجئين والنازحين السوريين إلى 
ديارهم، وإعادة اعمار البنى التحتية االقتصادية 

واالجتماعية في البالد.

كما ُطرح خالل االجتماع بين 
األولويات في الملف السوري 
العملية  تقدم  المضي قدما في 

الدستورية بين السوريين.
كما ناقش بوتين وغوتيريش 
خالل االجتماع المسائل المتعلقة 
بتسوية األوضاع في ليبيا واليمن 
وآخر المستجدات في أفغانستان.
وأعرب الرئيس الروسي عن 
دعم موسكو لتفعيل دور األمم 
المتحدة في الشؤون الدولية، 
مشددا على النجاح الفريد من نوعه 
لهذه المنظمة المخصصة لتعزيز 
التعاون داخل المجتمع الدولي 
بخصوص جميع المسائل الرئيسية 

القائمة في العالم المعاصر.
وتم خالل االجتماع التأكيد على 
أهمية تكثيف الجهود الجماعية 
الرامية لمحاربة جائحة فيروس 
أبدى  المستجد، حيث  كورونا 
إلى  سعيه  الروسي  الجانب 
الوثيق مع  التعاون  مواصلة 
األمم المتحدة ومؤسساتها الفرعية 
بشأن مسائل التطعيم ضد هذه 

العدوى الخطيرة ومعالجتها.
المشتركة  الخطوات  إلى  كما تطرق االجتماع 

في مجال حماية البيئة، السيما في ظل تحدي 
لتنظيم مؤتمر  المناخ، والتحضيرات  تغيرات 
الثقافات واألديان  بين  بالحوار  عالمي خاص 

في روسيا عام 2022.
وهنأ األمين العام لألمم المتحدة الرئيس الروسي 
بمناسبة الذكرى الـ76 النتهاء الحرب الوطنية 

العظمى )1941-1945(، وأشار إلى اإلسهام 
السوفيتي في تحرير  الخاص من قبل االتحاد 

العالم من النازية في الحرب العالمية الثانية.

اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  دعا    
بيني غانتس المسؤولين اإلسرائيليين 
المحليين إلى “المساعدة في التهدئة”، 
مؤكدا أن ذلك سيساعد في “عدم 
انجرار المنطقة إلى حرب أهلية”.

وأجرى غانتس، الخميس، محادثات 

مع أكثر من 40 من رؤساء المجالس 
اإلقليمية، وناقش معهم “التحديات 

األمنية والمدنية”.
وأكد خالل المحادثات أن “القيادة 
المحلية يجب أن تساعد في تهدئة 
المنطقة”، مشددا على أن “هذا هو 

المنطقة  لتهدئة  المناسب  الوقت 
والقيام بأنشطة توعية بين اليهود 
والعرب حتى ال ننجر إلى حرب 

أهلية”.
احتكاكات  عديدة  مدن  وتشهد 
وأعمال عنف بين السكان اليهود 
والفلسطينيين، على خلفية الجولة 
الجديدة من التصعيد حول مدينة 

القدس وقطاع غزة.
ووسط مخاوف من أن العنف قد 
يخرج أكثر عن السيطرة، تعتزم 
واشنطن إرسال مبعوثها هادي 
عمرو للمنطقة إلجراء محادثات 
مع إسرائيل والفلسطينيين، فيما لم 
مصر  من  الوساطة  جهود  تسفر 
اآلن  حتى  المتحدة  واألمم  وقطر 

عن تحقيق أي تقدم.

التركي،  الرئيس  أكد    
رجب طيب أردوغان، على 
أهمية تحرك أفغانستان مع 
تواصلها  التي  المبادرات 
المحافل  جميع  في  تركيا 
ضد هجمات إسرائيل على 

فلسطين.
وجاء ذلك في اتصال هاتفي 
مع نظيره األفغاني، أشرف 
غني، يوم الخميس، تبادال 
خالله التهاني بمناسبة عيد 
الفطر، بحسب بيان نشرته 
دائرة االتصال في الرئاسة 

التركية.
أردوغان  أن  البيان  وأكد 
وغني تناوال خالل االتصال 

العالقات الثنائية وقضايا إقليمية.
وأكد أردوغان على أهمية التحرك 
تواصلها  التي  المبادرات  في  معا 

تركيا في جميع المحافل “حتى ال 
يبقى المجتمع الدولي صامتا إزاء 
على  الوحشية  إسرائيل  هجمات 

فلسطين”.

تركيا  أن  على  أردوغان  وشدد 
ستواصل الوقوف بجانب أفغانستان 
في هذه المرحلة الحرجة، كما كانت 

في السابق.

   ذكرت صحيفة )نداء الوطن( اللبنانية أن رئيس الوزراء 
المكلف سعد الحريري، ليس في وارد االعتذار عن عدم 

تشكيل الحكومة الجديدة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بأنها مواكبة ألجواء 
تأليف الحكومة – في عددها الصادر أمس – تأكيدها أن 
أنه سينتظر طويال”..  الحريري “يبدو  اعتذار  ينتظر  من 
مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يُبدي تمسكا 
بديال عنه في رئاسة  الحريري وال يري  بتكليف  حاسما 

“حكومة المهمة اإلنقاذية”.
وأشارت إلى أن بري تواصل مع قيادة “حزب هللا” وأكد 
خالله رئيس المجلس النيابي وجوب عدم التخلي عن دعم 
تكليف الحريري باعتباره الخيار األمثل لتجاوز األزمات 
التي يمر بها لبنان، وأنه كان هناك توافق بينه وبين الحزب 
على هذا األمر، وكذلك األمر من قبل رئيس الحزب التقدمي 

االشتراكي وليد جنبالط.
ومن  ميشال عون  اللبناني  الرئيس  إن  الصحيفة  وقالت 
خلفه فريقه السياسي )التيار الوطني الحر برئاسة النائب 

رئاسة  “قنص  مهمة  عينيه  باسيل( يضع نصب  جبران 
الحكومة من قبضة سعد الحريري” وأن الفريق الرئاسي 
يعمل جهرا وخفاء إلقصاء الحريري عن التأليف الحكومي 
أو  معا  الحكومة  داخل  لمعادلة “سعد وجبران  إنفاذا 

خارجها سويا”.
من جانبها، ذكرت صحيفة )األخبار( اللبنانية وثيقة الصلة 
بحزب هللا أنه على عكس األجواء التي تشير إلى جمود في 
الملف الحكومي، فإن “حراكا خارجيا” قد انطلق للبحث 
لتأليف  الحريري  المكلف سعد  الوزراء  لرئيس  بديل  عن 
لمصلحة  تميل  الدفة  أن  إلى  الجديدة، مشيرة  الحكومة 

ميقاتي. نجيب  األسبق  الحكومة  رئيس 
بعددها  أوردته  إخباري  تقرير  في  الصحيفة –  وزعمت 
اسم  توافقا خارجيا على طرح  أن هناك  اليوم –  الصادر 
“ميقاتي” بديال عن الحريري، الفتة إلى أن االتفاق على 
اسم نجيب ميقاتي ليس محسوما حتى اآلن على المستوى 
مبدئية  أن هناك موافقة  يبدو  أنه  اللبناني، غير  الداخلي 

عليه من الخارج.

نيكول  اتهم رئيس وزراء أرمينيا     
باشينيان الجيش األذربيجاني بـ »التعدي« 
على حدود بالده والسعي الحتالل مناطق 

في خضم تجدد التوتر بين الدولتين
تحدث باشينيان في اجتماع استثنائي لمجلس 
القومي عن حصول »اختراق  األمن 
بيان  نقل  للحدود، بحسب ما  تخريبي« 

رسمي.
وأكد المسؤول خالل االجتماع أن القوات 
األذربيجانية تقدمت ثالثة كيلومترات 
داخل الحدود األرمينية في الجنوب وتريد 
المشتركة  »محاصرة« بحيرة سيفان 

بين البلدين.
بـ«التعدي« على  الوزراء  وندد رئيس 
إلى أن جيش  أراضي أرمينيا، وأشار 

بالده رد »بتحركات تكتيكية متناسبة«.
رغم ذلك، شدد باشينيان على حل التوترات 

من خالل القنوات الدبلوماسية.
باشينيان منصب رئيس  نيكول  ويتولى 
الوزراء بالوكالة منذ استقالته في نهاية 
نيسان/أبريل إلجراء انتخابات تشريعية 

مبكرة في 20 يونيو/ حزيران.
اتصلت وكالة فرانس برس بوزارتي الدفاع 
لكنهما رفضتا  والخارجية األرمينيتين، 
التعليق على تصريحات رئيس الوزراء.
أذربيجان وأرمينيا حربا في  وخاضت 
خريف عام 2020 للسيطرة على منطقة 
ناجورني قره باغ، وانتهى النزاع بمقتل 
أكثر من 6 آالف شخص وهزيمة يريفان 
التي اضطرت إلى التخلي عن أراضي 

مهمة لصالح باكو.
إلى  باشينيان  نيكول  ومنذاك، يتعرض 
ضغوط من المعارضة التي تتهمه بالخيانة. 
رغم وقف إطالق النار المبرم برعاية 
موسكو ونشر قوات حفظ سالم روسية، 
استمر التوتر في المنطقة المتنازع عليها، 
وتبادل البلدان االتهامات الشهر الماضي 

بإطالق النار في قره باغ.
الروسي  الخارجية  وزير  وتحدث 
الخميس هاتفيا مع  سيرغي الفروف 
بيراموف  نظيره األذربايجاني جيهون 
الحدود  حول »تدهور الوضع« على 

بين البلدين.
وبحسب وزارة الخارجية الروسية، شدّد 
الدبلوماسيان على »الحاجة إلى االحترام 

الدبلوماسية.الصارم لوقف إطالق النار« وحّل الحوادث  القنوات  عبر 

   أكد الجيش اإلسرائيلي، مساء أمس الخميس، 
لبنان على  إطالق عدة صواريخ من جنوب 
إسرائيل وسط استمرار األخيرة في حملة القصف 

المكثفة ضد قطاع غزة.
وأفاد المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي، أفيخاي 
أدرعي، عبر »تويتر«، بأنه »تم رصد إطالق 
البحر  باتجاه  لبنان  ثالثة صواريخ من داخل 
قبالة شواطئ الجليل«، مضيفا أنه »لم يتم تفعيل 

االنذار وفقا للسياسة المتبعة«.

بيان منفصل أن  الجيش اإلسرائيلي في  وأكد 
لم تسفر عن وقوع أي أضرار  الصواريخ 

أو إصابات. 
وأوضح أن الصواريخ سقطت في مياه البحر 
الشمالية  السواحل  قبالة  المتوسط  األبيض 

إلسرائيل.
من جانبها، أفادت وسائل إعالم إسرائيلية بسماع 
دوي انفجارات في محيط بلدات شلومي ونهاريا 
غرب الجليل في القطاع الغربي للحدود مع لبنان.
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أشياء غريبة يقوهلا الزبائن
   ماذا لو قام كل بائع بتدوين ما 
به  الذي يعمل  المتجر  يقوله زبائن 

كل يوم ونشرها في كتاب؟
أنه سيخرج بحصيلة من  ال شك 
األقوال بعضها طريف، وبعضها 
غريب، وبعضها محرج، وبعضها 
من ذلك النوع الذي يجب أن يتحلى 
البائع معه بصبر أيوب كي ال يدفع 
بالزبون خارج المتجر ليضعه في أول 
سيارة أجرة يجدها أمامه، ويطلب من 
السائق أن يوصله إلى أبعد نقطة في 
الكرة األرضية، حتى ال يعود مرة 

إلى متجره.
جين كامبل فعلت ذلك. لم تقم بإرسال 
زبون إلى أبعد نقطة في الكرة األرضية 
بالطبع، ولكنها قامت بتدوين األشياء 
الغريبة التي كان يقولها زبائن متجر 
الكتب الذي كانت تعمل به، وأضافت 
إليها عددا من األشياء التي قالها زبائن 
متاجر كتب أخرى في المملكة المتحدة 
وألمانيا وأستراليا والواليات المتحدة 
األمريكية وجنوب إفريقيا وإيرلندا، 
ونشرتها في كتاب ممتع أطلقت عليه 
الزبائن في  »أشياء غريبة يقولها 

متاجر الكتب«. 
تقول جين كامبل في مقدمة الكتاب 
الذي يجعلك ال تتوقف عن الضحك 
إذا ما بدأت في قراءته: »عندما قام 
الشهير  البريطاني  الممثل والكاتب 
جون كليز بطرح سؤال على حسابه 
في تويتر )ما هي األشياء التي تثير 
غضبك؟( كانت هذه أول لحظة خطر 
لي فيها أن أبدأ مدونة )أشياء غريبة 
الكتب(  الزبائن في متاجر  يقولها 
بالنمو خالل ثالث  والتي استمرت 
سنوات لتصبح مجموعة من الكتب 
التي تحتوي على أغرب المحادثات 
التي مرت علّي في متاجر الكتب... 
لبائعة  البطولي  الكتاب  إليكم هذا 
كتب وعاشقة كتب قد عانت كثيرا 
وضحكت كثيرا خالل تجربتها في 
المكتبة«. وتقول في اإلهداء: »إلى 
كل األبطال باعة الكتب حول العالم، 
مع الشكر للزبائن األوفياء، والذين 
لم نكن لنبيع الكتب لوالهم، وإلى كل 
األشخاص الذين اقتبست محادثاتهم 
في هذا الكتاب، الذين جعلوني أقف 
على أطراف أصابعي، جعلوني 
أبتسم، أضحك، وأصاب بالرعب.. 

شكراً لكم«. 
جين كامبل كاتبة قصة قصيرة وشاعرة 
بريطانية حصلت على عدة جوائز. 
عملت بائعة كتب لمدة عشر سنوات، 
وهي تدير اآلن قناة يوتيوب تتحدث 
عن الكتب. تقسم كامبل الكتاب إلى 
ثالثة أجزاء تبعا للمكتبات التي قال 
الزبائن فيها األشياء الغريبة؛ قصص 

من متجر أدنبره، وقصص من متجر 
يارنز، وقصص من متاجر  ريبنغ 

أخرى حول العالم. 
من األشياء الغريبة التي قالها الزبائن 
في متاجر الكتب كما أوردتها جين 

كامبل في كتابها:
»زبون: لقد قرأت كتابا في الستينيات. 
العنوان،  أو  الكاتب،  أتذكر اسم  ال 
اللون، وجعلني  ولكنه كان أخضر 
الكتاب  أضحك كثيرا. هل تعرفين 

الذي أقصده؟«
المحزن أن كتب  إنه من  »زبون: 
الكبار ال تحتوي على صور. يعتاد 
الجميلة في  اإلنسان على الصور 
ثم فجأة  الكتب عندما يكون طفال، 

تختفي جميع الصور.
بائعة الكتب: ... نعم، إنه عالٌَم قاٍس.«
»زبون: أال يزعجك أنك محاطة 
بالكتب طوال اليوم؟ لو كنت مكانك 
سأكون مرعوبا من فكرة وقوع 

األرفف علّي وموتي.
بائعة الكتب: ...«

»زبون: هل لديكم نسخة من كتاب 
1986؟

بائعة الكتب: 1986؟
زبون: نعم، رواية جورج أورويل؟

بائعة الكتب: أوه، تقصد 1984؟
زبون: ال أنا متأكد أنه 1986، لطالما 
الذي  العام  العام ألنه  تذكرت هذا 

ُولِدت فيه.
بائعة الكتب: ...«

يقرأ كتابا في زاوية  الزبائن  »أحد 
القراءة ويقوم  يتوقف عن  المتجر، 
بثني أعلى الصفحة التي وصل إليها، 

ثم يضع الكتاب مكانه على الرف.
بائعة الكتب: عذرا، ماذا تفعل؟

زبون: لقد كنت أقرأ الفصل األول من 
هذا الكتاب، ولكني مضطر للذهاب 
إلى لقاء صديقي على الغداء. ولذلك 
فإنني أحاول ترك عالمة كي أتمكن من 
العودة وإنهاء قراءة الكتاب في الغد.«

»زبون: لدي بعض الوقت ريثما يصل 
الباص الذي أنتظره. هل يوجد أحد هنا 

يريد أن يلعب الورق معي؟«
هذه عينة من األشياء التي يقولها الزبائن 
في متاجر الكتب، كما أوردتها جين 
كامبل في كتابها، األمر الذي يطرح 
التفكير في مقولة »الزبون دائما على 
حق« التي صاغها هاري غوردون 
سلفريدج، مؤسس متجر »سيلفريدجز« 

للبيع بالتجزئة المعروف في لندن.
ربما تكون إطاللٌة على بعض األشياء 
الغريبة التي يقولها الزبائن، كما دونتها 
كامبل ونقلتها عن زمالء لها في متاجر 
الكتب، تجعلنا نعيد النظر في المقولة 
التي تبناها كثير من أصحاب المتاجر 

في أنحاء العالم.

aliobaid2000@hotmail.com

أخبــار
بوتين يبحث مع غوتيريش ضرورة وقف العنف بين الفلسطينيين والاسرائيليين 

وتحسين الظروف الانسانية في سوريا

نداء الوطن نقلا عن الحريرى: ليس واردا 
الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة

هجوم صاروخي من جنوب 
لبنان على إسرائيل

اتهامات أرمينية لأذربيجان بـ »التعدي« على الحدود

أردوغان يدعو لمشاركة أفغانستان في المبادرات وزير الدفاع الاسرائيلي يحذر من حرب أهلية
التركية ضد إسرائيل

  بقلم: علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي

LR Lotfi, Rafla & Associates
35 years of expertise

in accounting, audition and tax consultant

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

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

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

* Estate
- Financial statements; Tax planning & Return

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

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

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

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

Call us now

Email: Info@lr-ca.ca    www.lotfiRafla.ca
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Dégustez 
nos délicieux
desserts de 

Ramadan

Baklava mixtes
Cheaibiyat

Katayef aux noix

Kellej Knéfeh

Eid 
Moubarak



  توعد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
لم  “ضربات  حماس  حركة  بتكبيد  الخميس،  يوم 
المدن  من  عددا  استهدافها  على  ردا  تتوقعها”، 

اإلسرائيلية بمئات الصواريخ.
وعقد نتنياهو،  جلسة لتقييم الموقف والتطورات، 
العسكرية،  الجنوبية  المنطقة  قيادة  مقر  في  وذلك 
وبحضور وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان العامة 
لجيش الدفاع ورئيس هيئة األمن القومي وقائد المنطقة 

العسكرية الجنوبية 
أوج معركة.  في  االجتماع: “نحن  في ختام  وقال 
الغارات  مئات  الدفاع  جيش  يشن  أمس،  يوم  منذ 
على حماس والجهاد اإلسالمي في غزة، حيث قمنا 
للغاية  كبيًرا  عدًدا  وضربنا  القادة،  بعض  بتصفية 
مفادها  الجلسة  إن خالصة  النوعية.  أهدافهما  من 

تشديد الهجمات وتعزيز وتيرتها”.
وأضاف “ستتكبد حماس ضربات لم تتوقعها. وأدرك 
أن األمر يقتضي كذلك صبرا منكم وبعض العطاء 

من طرفكم، يا مواطني إسرائيل”. 
وتابع: “لقد أوعزنا بتعزيز قوات الشرطة بكتائب 
إضافية من قوام حرس الحدود، وسندعمها بمزيد 
الحفاظ على  إذا لزم األمر بهدف  التعزيزات  من 
أيًضا  وهنا  إسرائيل،  دولة  في  والنظام  القانون 
نحتاج تعاونكم بمعنى التعاون من جميع مواطني 

إسرائيل”.
دفعتا  اإلسالمي  والجهاد  “حماس  بالقول:  وختم 
وستدفعان ثمنا باهظا للغاية.. هذه المعركة ستطول. 
األمان  سنستعيد  وبقوة،  الصف  وبوحدة  وبحزم 

لمواطنينا”.
وبدأت إسرائيل تلوح بـ”اجتياح بري” لقطاع غزة، 

بعدما حشدت قواتها البرية على طول الحدود، يوم 
الخميس، مجددة رفضها كل أشكال الوساطة للتهدئة 

ووقف التصعيد.
يجري حشد  إنه  إسرائيلي  متحدث عسكري  وقال 
قوات قتالية على الحدود مع القطاع وإن إسرائيل 

في “مراحل مختلفة من اإلعداد لعمليات برية”.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

حبيبتي من تكون ؟
 كان محسن يعيش في مصر ويعمل بإحدى الشركات وفي 
بالفرع  األتصال  العمل  في  منه رئيسه  األيام طلب  يوم من 
السكرتيرة  فردت  الشركة  أعمال  لمتابعة  للشركة  اآلخر 
حديث  ودار  مميزاً  جمياًل  تملك صوتًا  كانت  التي  يسرا 
بينهما عن أعمال الشركة وتكررت المحادثات التليفونية بين 
يسرا ومحسن لمتابعة أعمال الشركة ومع األيام تحولت هذه 
يكن  لم  يتقابال وهو  أن  بينهما واتفقا على  لعالقة  المحادثات 
مقابلة وجدها جميلة ذات عينان  أول  قبل وفي  قد رأها من 
أحمرار  يكسوهما  ووجنتين  طويل  أسود  وشعر  عسليتان 
خفيف وشفتان من األلماس الرقيق يحميان قصر ابدع هللا في 
بناءه وبعد قصة حب أتفقا على الزواج  ولكن سأال بعضهما 
فكيف  الديانة ويسرا مسلمة  البعض كيف ومحسن مسيحي 
يتزوجان في مصر ؟ وأخيراً أتفقا على أن يسافر محسن إلى 
أمريكا ثم تلحقه يسرا ويتزوجا حيث يسمح القانون األمريكي 

بزواج كل منهما ويبقى على ديانته . 
للحصول على  األمريكية  للسفارة  تقدم محسن  أسبوع  وبعد 
فيزا ولكن طلبه رفض وأثناء ذلك عرفت شقيقة يسرا بعالقتها 
مع محسن وهي كانت زوجة مسئول كبير في إحدى اإلجهزة 
الزواج  أن  حيث  يسرا  األبتعاد عن  منه  وطلبت  السيادية 
سيعرضه هو ويسرا للمشاكل وقالت له أنها ممكن أن تقول 
لزوجها وهو يفعل الالزم ولكنها رأت أن تتحدث معه األول 
أخرى  مرة  تقدم  ثم  فترة  وأنتظر  بكالمها  يبال محسن  ولم 
فيزا ولكن لألسف رفض  للحصول على  للسفارة األمريكية 
أما يسرا  أمل كبيرة  طلبه مرة أخرى فأصيب محسن بخيبة 
فأخذت تبكي وشعرت أن العالقة على وشك األنهيار فطلبت 
منه إنهاء العالقة خوفا عليه من جبروت زوج أختها وبعد ما 
يقرب من شهر مر على محسن شعر فيه وكأنه ميت ال يشعر 
نزل عليه  الذي  الخبر  ثم جاء  بأي شيء حوله  يستمتع  وال 
كالصاعقة عندما أخبره أحد أصدقائه بأن يسرا تزوجت تحت 
أنتهى حلمه  فقد  يبكي محسن  ضغط من أسرتها وألول مرة 
فصمم بينه بين نفسه على األبتعاد عن مصر فهو ال يستطيع 
تقيم  األمريكية  السفارة  أن  بدونها وعرف  الحياة  يتخيل  أن 
قرعة هجرة عشوائية تسمح فيها لمن يفوز بالقرعة بالهجرة 
المرة وفاز  الحظ هذه  له  وابتسم  القرعة  لهذه  وتقدم محسن 
وقرر السفر تاركاً وراءه كل ذكرياته المريرة وأصبح محسن 
بعد 3 سنوات من رجال األعمال ورغم ذلك لم ينس محسن 
حبيبته يسرا وكان يتابع أخبارها وعلم أنها تزوجت وطلقت 
مرتين وأنجبت من كل زوج أبناً فتألم جداً وعرف أنها غير 
سعيدة ولكنها وهبت حياتها من أجل تربية أبناءها ، وفي أحد 
األيام وجهت دعوة من القنصلية المصرية بنيويورك لمحسن 
يوليو واثناء تجوله في   23 ثورة  بذكرى  لحضور األحتفال 
الحفلة كانت هناك إمراة تقف من بعيد تنظر إليه فاقترب منها 
نبضات  القديم يسرا وأخذت  تشبه حبه  بدهشة فهي  ليصاب 
قلبه تضرب بشدة فسألها على الفور يسرا فقالت له على الفور 
ال فيوليت جرجس وعرفها بنفسه ومن تلك اللحظة بدأت قصة 
أرتدى  الزفاف  يوم  الزواج وفي  أتفقا على  حب وبعد شهر 
محسن البدلة السموكن السوداء والبابيون األسود ووقف ينظر 
فيوليت ألنها شبه  أنا فعال أحب  نفسه هل  المرأة ويسأل  في 
يسرا وأستطاعت ان تحيي  فيا الحب القديم أم أحبها لشخصها 
التي احبها  يا ترى يستطيع اإلجابة على سؤالي حبيبتي  من 

اآلن من تكون  .. من تكون؟!

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

Parapsychologie DANS 
L'astrologie :

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

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

Mail :jackleblond888@yahoo.com
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نتانياهو يتوعد حماس بضربات »لم تتوقعها«

وإسرائيل الفلسطينيين  بين  للتهدئة  بايدن  مبعوث  عمرو..  هادي 

الحوثيون يستهدفون “أرامكو” ومطار 
نجران.. والتحالف يعترض 8 طائرات 

مسيرة و3 صواريخ

مجلس الأمن يلغي اجتماعه الطارئ 
اليوم لبحث تطورات فلسطين

صابات بفيروس 

إ

إجمالي عدد ال�
ونا في أنحاء العالم يصل إلى  كور

160مليون

خبير أمني مصري يرجح التوصل لـ »تهدئة ممتدة« في غزة

مسؤول سوداني: نرحب بأي مبادرة لمعالجة القضايا مع إثيوبيا

  تسابق مصر الزمن عبر جهود دبلوماسية 
لوقف  التوصل  أجل  من  كثيفة  وسياسية 
فوري إلطالق النار بين الجانبين الفلسطيني 

واإلسرائيلي.
التحرك المصري يستهدف وقف التصعيد 
األخير في قطاع غزة، باإلضافة لألجواء 

الملتهبة في الضفة الغربية والقدس.
ورجح خبير أمني مصري التوصل خالل 
لتهدئة ممتدة في قطاع غزة  القادمة  األيام 
بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، وسط دعم 
لفاوضات  للتهدئة، والعودة  إقليمي ودولي 

السالم للوصول لحل الدولتين.
إلى  الخميس،  أمني مصري،  ووصل وفد 
أبيب، بعد زيارة  العاصمة اإلسرائيلية تل 
سريعة قام بها الوفد لقطاع غزة؛ لبحث مساعي 
وقف إطالق النار، بعد تفاقم األحداث خالل 
األيام الماضية، حسب وكالة »أسوشيتدبرس« 

األمريكية لألنباء.
كان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، 
أعلن في كلمته أمام االجتماع الطارئ لوزراء 
الخارجية العرب الذي عقد الثالثاء، أن مصر 
تحركت بشكل مكثف خالل األيام القليلة الماضية 
الدول  إلى إسرائيل وكافة  بنقل رسائل  فقامت 
الفاعلة والمعنية لحثها على بذل ما يمكن من 

جهود لمنع تدهور األوضاع في القدس.
وقال شكري: »لكننا لم نجد الصدى الالزم »، 
مشيرا إلى أن مصر مازالت تجري اتصاالتها 
واإلقليمية  الدولية  األطراف  كافة  مع  المكثفة 
الفاعلة من أجل ضمان تهدئة األوضاع في القدس.

ورغم إعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين 
نتانياهو، رفضه أي وساطات في الوقت الحالي، 
توقع الخبير األمني المصري العميد خالد عكاشة 

إلى خفض  الكثيفة  القاهرة  أن تؤدي تحركات 
تدريجي لحدة األزمة، ووقف التصعيد اإلسرائيلي، 
تمهيدا للتوصل إلى تهدئة ممتدة ومستقرة بين 

الجانبين.
ويشرح عكاشة  ما وصفه بـ »المحددات الرئيسية« 
لجدول أعمال زيارة الوفد المصري إلى تل أبيب، 
قائال: »على رأس جدول األعمال السعي لوقف 
فوري الطالق النار؛ تمهيدا لعقد اتفاق تهدئة ممتدة 
ومستقرة بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني.«

وأكد أن الجانب المصري هو »األقدر على إنجاز 
الوساطة والتهدئة المطلوبة والتي ينتظرها العالم 
لتسوية سريعة  التوصل  المتوقع  لذا فمن  كله؛ 

ووقف الطالق النار«.
هذا التوقع، يدعمه حجم الثقة الكبير الذي يتمتع 
به الجانب المصري لدى جميع االطراف سواء 

الفلسطينية واالسرائيلية؛ وفقا لعكاشة.

وأوضح عكاشة بالقول: الجانب المصري يعمل 
بشكل احترافي ولديه رؤية واضحة ومتعددة للبدائل 
المطروحة، فضال عن الخبرة والمرونة الالزمة 
لمفاوضات  تؤدي  مستقرة  حالة  إلى  للتوصل 
سياسية؛ من أجل نيل الحقوق الفلسطينية بشكل 
تجديد  شبح  أيضا  ويبعد  ومتوازن،  مرضي 

التصعيد مرة أخرى.
وأضاف: »تنتظر جميع األطراف العربية والدولية 
التوصل لوقف فوري الطالق النار بين الجانبين، 
التي  المصرية،  الوساطة  عليه  تعمل  ما  وهو 
تستهدف تحقيق درجة من درجات األمن للشعب 
الفلسطيني، وتجنب المواطنين واألبرياء المزيد 

من الخسائر.
لكن عكاشة عاد ليؤكد أن األطراف سواء في 
إسرائيل أو الجانب الفلسطيني، ستتحكم في ترجمة 

جدول األعمال المصري على األرض.

  أعلن وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن، 
األربعاء، أن الواليات المتحدة أوفدت مبعوثاً إلى 
والفلسطينيين  اإلسرائيليين  لحض  األوسط  الشرق 
على وقف التصعيد العسكري، ال سيما على جانبي 

الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.  
وقال بلينكن إن هادي عمرو، مساعد وزير الخارجية 
بدعوة  مكلف   والفلسطينية،  اإلسرائيلية  للشؤون 
الطرفين »نيابة عن الرئيس بايدن إلى وقف تصعيد 

العنف«.
يشغل هادي عمرو حالًيا منصب نائب مساعد وزير 
الخارجية للشؤون اإلسرائيلية والفلسطينية، ضمن 
مكتب وزارة شؤون الشرق األدنى في وزارة الخارجية 
األميركية، وعين في منصبه مع مجيء إدارة الرئيس 

األميركية جون بايدن في يناير 2021.
وبحسب موقع وزارة الخارجية األميركية، فقد عمل 
عمرو، وهو من أصول لبنانية، في وزارة الخارجية 
بين عامي 2017-2013 ضمن فريق وزير الخارجية 
ملف  عن  مسؤوال  كان  الذي  كيري،  جون  آنذاك 

الفلسطينية. اإلسرائيلية  المفاوضات 

 2010 بين عامي  عاما(   54( وقد شغل عمرو 
و2013 منصب نائب مساعد مدير الشرق األوسط 
في الوكالة األميركية للتنمية الدولية، إذ ساهم في 
مختلف  في  المساعدة  برامج  من  العديد  تنسيق 

أنحاء المنطقة.
كما شغل الرجل سابًقا مناصب في وزارة الدفاع 

األميركية ووزارة األمن الداخلي.
استشارات  قدم  أو  عمل  المهنية،  حياته  وخالل 
للعديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك البنك 

الدولي والمنتدى االقتصادي العالمي.
وفي اآلونة األخيرة، كان باحًثا في كل من معهد 
الجديد، وقد  بروكينغز ومركز األمن األميركي 
تركز نشاطه في مجال السياسة الخارجية للواليات 
المتحدة في الشرق األوسط وعلى التنمية البشرية 

في المنطقة.
حصل عمرو على درجة الماجستير في االقتصاد 

والشؤون الدولية من كلية الشؤون العامة والدولية 
بجامعة برينستون، ودرجة البكالوريوس في االقتصاد 

من جامعة تافتس.

ولد عمرو في لبنان عام 1967، وله عدد من الدراسات 
والمؤلفات التي تركز على العالقات األميركية مع 
العربي  الصراع  العربي واإلسالمي وكذلك  العالم 

اإلسرائيلي.

اليمن  في  الشرعية  تحالف دعم  أعلن    
اعتراض 8 طائرات مسيرة و3 صواريخ 
باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

وأكد التحالف، وفقا لقناة “العربية” الفضائية 
الخميس، نجاحه في “إحباط عمل عدائي من 
قبل الميليشيات بإطالق مسيرات وصواريخ 

باليستية صوب السعودية”.
وشدد على أن “األعمال العدائية لميليشيا 
وتنافي  الدينية،  الشعائر  تراع  لم  الحوثي 

أيضا األعراف الدولية”.

وكان التحالف قد أحبط في وقت سابق هجوما 
عدائيا وشيكا بزورق مفخخ جنوب البحر 

األحمر، مؤكداً في بيان تدمير الزورق.
وذكر التحالف أن الميليشيا الحوثية تواصل 
تهديد المالحة البحرية والتجارة العالمية، 
استوكهولم  اتفاق  من  تتخذ  أنها  إلى  الفتاً 
مظلة إلطالق الهجمات العدائية من الحديدة.

يذكر أن التحالف والحكومة اليمنية كانا أكدا 
مراًرا على أن انتهاكات الحوثي تشكل خطًرا 

على المالحة الدولية.

  قال عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق أول 
ركن شمس الدين كباشي، إن بالده ترحب بأي مبادرة 

لمعالجة القضايا مع إثيوبيا دون المساس بأراضيه.
الفشقة  للقوات بمنطقة  وأضاف كباشي خالل كلمة 
الحدودية، الخميس، إنهم رحبوا بالمبادرة اإلماراتية 

بشأن التوتر الحدودي مع إثيوبيا.
وتابع، أن »التالحم بين الشعب والجيش أبلغ دليل على 
المساندة الشعبية للقوات المسلحة إلعادة األراضي 

السودانية على الحدود الشرقية«. 
جاء ذلك بعد أداء كباشي صالة العيد بمنطقة »تبارك 
هللا« على الحدود مع إثيوبيا، والتي وصلها على رأس 
وفد ضم رئيس هيئة األركان الفريق أول ركن محمد 
عثمان الحسين ونائبيه لإلدارة والعمليات، ورئيس 

هيئة االستخبارات.
وأشاد عضو مجلس السيادة، بمستوى التعاون والتكاتف 
بين المواطنين والقوات المسلحة بالمنطقة الشرقية، 
معتبرا أن هذا النموذج يمثل أبلغ صورة للتالحم بين 

الجيش والشعب.

وقال »إننا اليوم نحتفل 
أكثر  بعد  مرة  ألول 
على  عاما   ٢٥ من 
هذه األرض بالحدود 
يأتي  والذي  الشرقية 
تضحيات  بفضل 
الشهداء  ومجاهدات 

والجرحى من القوات المسلحة 
األخرى  النظامية  والقوات 

والرجال والنساء بالمنطقة .
السيادة  مجلس  عضو  وحيا 
شهيدي الشباب الذين استشهدا 
خالل االحتفال بإحياء الذكرى 
الثانية لفض اعتصام القيادة العامة 
الذي حدث في التاسع والعشرين 
من رمضان، مشيرا إلى أن القيادة 
العامة ال تجامل أي من منسوبيها، 
وإذا خطأ في حق أي شخص، 
وشكلت لجان تحقيق لمعرفة من 

تسبب في هذه األحداث. 
وأشار إلى أن الحديث واالتهامات 
التي تحاك ضد القوات المسلحة 
والمحاولة للنيل منها، يقوم بها 
بعض أهل الفتنة والمغرضين 

القيادة  من  فصلها  على  والعمل  صورتها  لتشويه 
والمجتمع«.

وجدد عدم تمسك وتشبث القوات المسلحة بالسلطة، 
مبينا أنها بموجب الوثيقة الدستورية، شريكة في الحكم، 
وال تمانع في حال اتفاق الجميع على تقليص الفترة 
االنتقالية والدخول في انتخابات مبكرة يتم فيها التداول 
السلمي للسلطة من خالل خيارات المواطن للفائز فيها.

اجتماعه  الدولي،  األمن  مجلس  ألغى    
التصعيد  لبحث  الجمعة،  اليوم  الطارئ، 
والفلسطينيين،  اإلسرائيليين  بين  الجاري 

بحسب دبلوماسيون.
وقال متحدث باسم الرئاسة الصينية لمجلس 
األمن الخميس لوكالة فرانس برس: »لن 
يكون هناك اجتماع لمجلس األمن غدا«، في 
وقت أكد دبلوماسيون أن الواليات المتحدة 

عارضت ذلك.
وأوضح دبلوماسي أن »الواليات المتحدة غير 
موافقة على عقد اجتماع غدا عبر الفيديو«، 
فيما قال مصدر دبلوماسي آخر إن واشنطن 
تفضل عقد االجتماع الثالثاء، ما سينزع عنه 

إلى حد بعيد طابعه الطارئ.
ويتطلب عقد هذه االجتماعات عبر الفيديو 
موافقة جميع الدول الـ15 أعضاء مجلس األمن.

ويدعم األمريكيون موقف حليفتهم إسرائيل 

التي ترفض تدخل األمم المتحدة في النزاع 
مع الفلسطينيين.

وأكدت الواليات المتحدة في مواقفها المتعاقبة 
في  إسرائيل  حق  الحالية  األزمة  بدء  منذ 
التي  الصواريخ  بوجه  نفسها  عن  الدفاع 
تطلقها حركة حماس من قطاع غزة، لكنها 
دعت كذلك إلى خفض التصعيد، كما طلبت 
من إسرائيل بذل »كل ما في وسعها لتفادي 

سقوط ضحايا مدنيين«. 
ونشرت إسرائيل، الخميس، دبابات ومدرعات 
على طول الحدود مع قطاع غزة مع تواصل 
التصعيد الدامي لليوم الرابع بين قطاع غزة 

وإسرائيل.
وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 83 قتيال في 
غزة بينهم 17 طفال، ونحو 487 جريحا، بينما 
قتل سبعة أشخاص في الجانب اإلسرائيلي 

بينهم طفل وجندي، ومئات الجرحى.

أخبــار

إجمالي  أن  مجمعة  بيانات  أظهرت     
عدد اإلصابات بفيروس كورونا في أنحاء 
العالم وصل إلى 160.4 مليون حتى صباح 
الخميس ، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات 
التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 1.36 

مليار جرعة.
على  المتوفرة  البيانات  أحدث  وأظهرت 
موقع جامعة “جونز هوبكنز” األمريكية، 
أن إجمالي اإلصابات وصل إلى 160مليونا 

و 469 ألف حالة.
و ارتفع إجمالي الوفيات إلى ثالثة ماليين 

و 331 ألف حالة.
وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات 
المجمعة لوكالة “بلومبرج” لألنباء أنه جرى 
إعطاء نحو مليار و 360 مليون جرعة من 

اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.
وتتصدر الواليات المتحدة دول العالم من 
حيث عدد اإلصابات، تليها الهند ثم البرازيل 

المتحدة  وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة 
وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا واألرجنتين وكولومبيا 

وبولندا وإيران والمكسيك.
كما تتصدر الواليات المتحدة دول العالم من 
حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند 
والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا 

وفرنسا وألمانيا.
حيث  من  العالم  دول  الصين  وتتصدر 
تليها  إعطاؤها،  تم  التي  الجرعات  عدد 
األوروبي  االتحاد  ثم  المتحدة  الواليات 
والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا 
وإندونيسيا والمكسيك وروسيا. وال يعكس 
عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من 
لتباين  بالنظر  السكان،  بين  التطعيم  تلقوا 

الدول من حيث عدد السكان.
تجدر اإلشارة إلى أن هناك عددا من الجهات 
التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول 
العالم، وقد يكون بينها بعض االختالفات.

الخميس  المتحدة  الواليات  السلطات الصحية في     أعلنت 
إن األميركيين الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد19- لم يعودوا في 
حاجة إلى وضع كمامات في األماكن المغلقة، وأعلنوا تحديث 

توصياتهم.
وقالت مديرة مراكز الوقاية من األمراض ومكافحتها روشيل 
والينسكي إنه “يمكن ألي شخص تم تطعيمه بالكامل المشاركة 
في األنشطة الداخلية والخارجية، صغيرة كانت أم كبيرة، دون 

ارتداء كمامة أو احترام التباعد الجسدي”.
وفي مراجعة سابقة، أعلنت مراكز السيطرة على األمراض 
أن األشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا، 
في  الصغيرة  التجمعات  الرياضة وحضور  ممارسة  يمكنهم 
الهواء الطلق دون ارتداء الكمامة، لكنهم ألزمتهم بارتدائها في 

كل األماكن المغلقة.

أميركا تتخلى عن 
إلزامية ارتداء الكمامات 
اللقاح للحاصلين على 
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   تحت وطأة القصف العشوائي، والخوف من االجتياح، 
البدوية وتجمعات أخرى  القرية  المئات من سكان  بدأ 

شمال قطاع غزة بالنزوح عنها.
وتقع القرية أقصى شمال بلدة بيت الهيا، شمال قطاع 
غزة، على مساحة تصل إلى نحو 800 دونم، ويسكنها 
أكثر من 5 آالف نسمة، جميعهم من القبائل البدوية، وهي 

مالصقة للحدود مع األراضي اإلسرائيلية.
ومنذ ساعات صباح الخميس، قصفت الدبابات اإلسرائيلية 
بعشرات القذائف المدفعية المنطقة الحدودية مركزة على 
المنطقة الشمالية، وهو ما دفع المئات للنزوح من منازلهم.

ووفق مصادر محلية، فقد اشتدت وتيرة القصف في ساعات 
المساء، وبات هناك سكان عالقون ال يستطيعون الخروج 

فيما ال تستطيع سيارات اإلسعاف الوصول للمنطقة.
وأكد مصدر طبي مقتل 5 فلسطينيين وإصابة 25 آخرين 
من القرية جراء القصف العشوائي، مشيرا إلى أن هناك 

ضحايا آخرين ال أحد يستطيع الوصول لهم.
عامر أبو خوصة أحد السكان قال: إن عددا كبيرا من 
القذائف أطلقتها الدبابات اإلسرائيلية للمنطقة ونتج عن 
هذه القذائف دخان أبيض له رائحة مؤذية جدا، مرجحا 

أن تكون من قذائف الفسفسور األبيض.
ووفق أبو خوصة، فإن القوات اإلسرائيلية تقوم بقصف 
للنزوح  السكان  لدفع  لعملية مسح شاملة  مركز يرمي 
نية إسرائيلية الجتياح  القسري، وهو ما يرجح وجود 

المنطقة وفق تجاربهم السابقة.
وسبق في الحروب السابقة أن اجتاحت القوات اإلسرائيلية 
المنطقة المالصقة للحدود الشمالية للقطاع، وقد سبق ذلك 

حينها قصف عنيف مماثل.
البعيدة  المدارس  وإحدى  أقارب  إلى  النازحون  ولجأ 
المواجهة  يتكرر في جوالت  بات  أمر  إليوائهم، وهو 

المتكرر في قطاع غزة.
مصادر محلية أكدت أن العشرات اآلخرين من السكان 
فعال  بدأ  القطاع  شمال  الحدودية شرق  المناطق  في 
بالنزوح مع األنباء عن الحشود اإلسرائيلية والقصف 

المدفعي المكثف.

وقال شهود إن دبابات إسرائيلية شوهدت تتحرك جهة 
المنطقة الحدودية وتتجمع في المنطقة.

وأكد المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي، أفيخاي أدرعي، 
وجود حشود عسكرية كثيفة على حدود قطاع غزة جاهزة 

لشن عملية برية إذا ما صدرت تعليمات بذلك.
والخميس، أعلن الجيش اإلسرائيلي، استدعاء 7 آالف 
جندي احتياطي، وإلغاء اإلجازات في جميع الوحدات 

القتالية.
وجاءت الخطوات مع إعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بيني جانتس إن العملية 

في قطاع غزة ستستغرق بعص الوقت.
7000 من  استدعاء  تم  إنه  الجيش اإلسرائيلي  وقالت 
جنود االحتياط، حتى اآلن، معظمهم من العاملين بنظام 

القبة الحديدية والمسعفون.
وأضاف أنه تم إلغاء اإلجازات لجميع الوحدات القتالية.

جريس:  فرج  القاهرة/    
استمراًرا للتدريبات المشتركة 
البحرية  القوات  التى تجريها 
المصرية مع الدول الصديقة، 
والتى تهدف إلى تعزيز القدرات 
القتالية للوحدات البحرية وأطقمها، 
بما يجعلها قادرة على مواجهة 
دعم  فى  ويساهم  التحديات، 
بالمنطقة،  األمن واالستقرار 
نفذت القوات البحرية المصـرية 
واألمريكية تدريبًا بحريًا عابًرا 
المصرية  الفرقاطة  بإشتراك 
)طابا( ولنش الصواريخ )18 
يونيو(، مع المدمرة األمريكية 
من   )USS MAHAN (

 USCGC( المرور األمريكيتين طراز أرليك بيرج وسفينتى 
 USCGC ROBERT(و،)CHARLES MOULTHROPE
لألسطول  العمليات  بنطاق مسرح  وذلك   ،  )GOLDMAN

الجنوبى بالبحر األحمر.
وتضمنت التدريبات تنفيذ مجموعة من األنشطة القتالية البحرية 
المختلفة، منها التدريب على تنفيذ سيناريوهات إلجراءات األمن 
البحرى بمسرح العمليات، وتمرين حماية سفينة تحمل شحنات 

هامة، وكذا تنفيذ تشكيالت إبحار مختلفة، حيث أظهرت مدى 
قدرة الوحدات البحرية المشتركة من الجانبين على إدارة العمليات 

القتالية المشتركة.
تأتى تلك التدريبات تأكيًدا على إمكانات وقدرات القوات البحرية 
المصرية فى العمل والتنسيق مع البحريات العالمية لتأمين حركة 
المالحة الدولية وخطوط المواصالت ، وتعزيًزا ألواصر التعاون 
الثنائى بين الجانبين المصرى واألمريكى فى دعم جهود األمن 

البحرى بالمنطقة.

   القاهرة/ فرج جريس: أعلنت الدكتورة هالة زايد، 
وزيرة الصحة والسكان، عن استقبال ٥٠٠ ألف جرعة 
من لقاح فيروس كورونا بمطار القاهرة الدولي، صباح 
الخميس، من إنتاج شركة “سينوفارم”، الصينية ضمن 
20 مليون جرعة تم االتفاق على شرائها وتوريدها 
إلى مصر تباًعا، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير 

لقاحات فيروس كورونا.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة 
والسكان لإلعالم والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، 
االستخدام  لقاح “سينوفارم” حصل على موافقة  أن 
الدواء  العالمية، وهيئة  الطارىء من منظمة الصحة 
اللقاحات  المصرية، الفًتا إلى أنه مع زيادة جرعات 
التي تتسلمها مصر سيتم إتاحة تلقي اللقاح لعدد أكبر 

من المواطنين من مختلف الفئات العمرية.
وكشف مجاهد أن مصر سوف تتسلم ٥٠٠ ألف جرعة 
لقاح “سينوفارم” الصينى، باإلضافة إلي  جديدة من 
١٤٠٠ لتر من المواد الخام خالل الشهر الحالي لتصنيع 
لقاح “سينوفاك” الصيني ضمن االتفاقية الموقعة بين 
واللقاحات  الحيوية  للمستحضرات  القابضة  الشركة 
“فاكسيرا” وشركة “سينوفاك” الصينية، تكفي لتصنيع 
مليونين جرعة من اللقاحات، الفًتا إلى أنه من المتوقع 
تصنيع ٤٠ مليون جرعة من لقاح “سينوفاك”، مضيًفا 
أن مصر من أوائل الدول في القارة األفريقية التي تبدأ 

في تصنيع لقاحات فيروس كورونا.
وأضاف مجاهد أن تلك الشحنة ستخضع للتحليل في 
معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم األطقم 
أصحاب  المواطنين  من  المستحقة  والفئات  الطبية 

األمراض المزمنة وكبار السن، الفًتا إلى أن متلقي لقاح 
“سينوفارم” سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد 

مرور ٢١ يوًما من تلقي الجرعة األولى.
بالشكر  توجهت  الوزيرة  أن  إلى  “مجاهد”  وأشار 
لجمهورية الصين الشعبية والحكومة الصينية لدعمها 
المستمر لمصر خالل التصدي لجائحة فيروس كورونا 
وحرصها على إمداد مصر بدفعات من اللقاحات لمواجهة 
الجائحة ، مما ساهم في تطعيم األطقم الطبية والتوسع 
في عمليات التطعيم لتشمل المواطنين من كبار السن 
وأصحاب األمراض المزمنة، والمستحقين للقاح من 

الشعب المصري تباعاً.
ولفت مجاهد إلى استمرار عمل مراكز تلقي اللقاحات خالل 
أيام عيد الفطر المبارك، والذي تخطى عددهم 400 مركز 
على مستوى محافظات الجمهورية، مناشداً المواطنين 
http://( بالتسجيل من خالل الموقع اإللكتروني للوزارة

www.egcovac.mohp.gov.eg/( لتسجيل الفئات 
المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس 
كورونا، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس 

كورونا في إطار االهتمام بالصحة العامة للمواطنين.
جدير بالذكر أن مصر استقبلت في الساعات األولى من 
صباح الخميس أيًضا، مليون و ٧٦٨ ألًفا و ٨٠٠ جرعة 
من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة “استرازينيكا” 
مع  بالتعاون  “كوفاكس”  اتفاقية  دفعة ضمن  كثاني 
 ،)GAVI( واللقاحات  لألمصال  الدولي  التحالف 
ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة “اليونيسف”، وذلك 
ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباًعا على 

مدار العام الحالي.

 القاهرة/ فرج جريس: أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي 
صالة عيد الفطر المبارك بمسجد الماسة بمدينة العلمين 

الجديدة.
من سورة  قرآنية  بتالوة  العيد  وبدأت شعائر صالة 

اإلنسان، تالها الشيخ أحمد تميم المراغي.
وافتتح فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي شعائر 
صالة عيد الفطر المبارك بآيات بينات من سورة اإلنسان، 

ثم شرع الحاضرون في التكبير بتكبيرات العيد.
في  الماسة  بمسجد  المبارك  الفطر  وأدى صالة عيد 
مدينة العلمين الجديدة بحضور الرئيس السيسي، كل 
من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 
والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب 
والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع واإلنتاج الحربي 

والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة 
والدكتور محمد مختار جمعة وزير األوقاف والدكتور 
والدكتور طارق  المصرية  الديار  مفتي  شوقي عالم 
شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور أشرف صبحي 
واللواء محمود شعراوي،  والرياضة  الشباب  وزير 
وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني، وزير 
اآلثار وعدد من المسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة.
وعقب أداء صالة عيد الفطر، استمع الحاضرون إلى 
تناولت فضل الصيام، والتسامح وصلة  التي  الخطبة 
األرحام خالل العيد، وجبر الخواطر، وقدم الخطيب 
خاللها التهنئة لمصر قائدا وشعبا وجنودا، سائال المولى 
البالء  الفرحة والسرور وأن يرفع  تعم  أن  عز وجل 

عن الدنيا كلها.

جرى  القاهرة/ فرج جريس:     
وزير الخارجية سامح شكري، اتصااًل 
الخميس، بسيرجى الفروف وزير 
خارجية روسيا، حيث اتفق الوزيران 
على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن 
مهاجمة قطاع غزة، لكي يتوقف نزيف 
الدم الذي بدأ خالل األيام والساعات 
الماضية في أعقاب تطورات الوضع 
في القدس والمسجد األقصى الشريف.

يأتي ذلك في إطار تكثيف االتصاالت 
حول الهجوم اإلسرائيلي على األراضي 

الفلسطينية.
وشدد شكري والفروف على ضرورة 
وقف إطالق النار الكامل حفاظاً على 
للجهود  للمجال  وإفساحاً  األرواح 

السياسية.
وأكد الوزيران أن ما يجري يُثبت ويؤكد أن 
التحرك السياسي هو أمر ال غنى وال بديل 
عنه، وأنه من المهم فور توقف المواجهة 
العسكرية، أن يتحرك المجتمع الدولي ليطرح 
بجدية التقدم نحو السالم الحقيقي والعادل 
المؤدي إلى تحقيق العدالة في هذه القضية.
واتفق الوزيران على التنسيق فيما بينهما 
التواصل مع مختلف األطراف  وتكثيف 
الحالي، خاصًة في  التأُزم  بإنهاء  المعنية 

األمن غداً  اإلعداد النعقاد مجلس  إطار 
الجمعة للمرة الثالثة خالل أسبوع حول هذه 
األزمة على ضوء مسؤوليته في هذا الصدد 

في حفظ السلم واألمن الدولييّن.
الخارجية  وزير  تلقى  سابق  وقت  وفي 
سامح شكري اتصاليّن من وزير خارجية 
ألمانيا هايكو ماس والممثل االعلى للشؤون 
جوزيف  االوروبي  لالتحاد  الخارجية 
شكري  الوزير  خاللهما  تناول  بوريل، 
تدهور األوضاع في األراضي الفلسطينية 
نتيجة المواجهات في القدس ومع قطاع 

غزة؛ كما طرح اإلجراءات واالتصاالت 
العاجلة الكفيلة بوقف المواجهة واالعتداء 
على المدنيين والحفاظ على حقوق الشعب 

الفلسطيني في االراضي المحتلة.
هذا، ويكثف وزير الخارجية خالل الساعات 
القادمة االتصاالت بنظرائه في الدول المعنية 
والمؤثرة في منطقة الشرق األوسط إلنهاء 
التأُزم الحالي والعمل للمضي نحو تسوية 
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي الذي يعتبر 
صراعاً مركزياً يُعد من أهم عوامل عدم 

االستقرار في المنطقة.
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أخبــار

بعد ساعات من وصول شحنة “استرازينيكا”.. 
وزيرة الصحة تعلن وصول ٥٠٠ ألف جرعة من لقاح 

سينوفارم الصيني

شكرى ولافروف يتفقان على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن مهاجمة غزة 

القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريًبا بحرًيا 
عابًرا بنطاق البحر الأحمر

الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد الماسة 
بمدينة العلمين الجديدة

  مناهضة النسوية و النسويات أمراً ليس بالجديد بل له جذور 
تاريخية رافقت نشأتها و ظهورها االول. في البدء كادت النسوية 
أن تكون كلمًة سيئة بل و حتى نوعاً من الشتيمة والسباب وهي ال 
تزال كذلك في بعض المجتمعات المتخلفة ما دام البعض يعتبرها 
أي النسوية أمراً مزعجاً،  خطيراً ، ُمربكاً و البد من انهائه و 

عدم االعتداد به على اقل تقدير. .  
على أية حال و تعريفاً مناهضة النسوية هي: معارضة المبادئ و 
األفكار و القيم النسوية في مطالبتها بحقوق المرأة و المساواة ، و 
هي ال زالت  تأخذ أشكااًل متنوعة على امتداد تاريخها. و ال زال 
للنسوية في جانٍب أساسي منه  يرتكز على وجود فرٍق  العداء 
بيولوجي جسماني بين الرجل و المرأة. و جديٌر بالذكر أن من 
يناهض النسوية هم رجال و نساء بذات الدرجة و لطالما كانت 
النسويات.  النسوية و  النساء أشدُّ شراسًة في مناهضة  بعض 
وإذا كان ال بد لنا من أن نفهم أسباب محاربة النسوية ،أبعادها، 

نتائجها فال بد من فهم تاريخها .
فهي ليست باألمر الحديث أو الطارئ ، بل تعود بجذورها الى 
نشأتها في أوروبا في القرن التاسع عشر و امتدادها الى امريكا 
الشمالية و الى بقية المناطق تباعاً . جنح البعض الى المبالغة و 
الخروج عن دائرة المنطق في محاربة النسوية بل و حاول أن 
يجد حججاً علميًة ُمقنعة تدعم ما يناقشه و يهدف إليه من إبعاد 
السياسية ،   العامة و مشاركتها االقتصادية و  الحياة  المرأة عن 
حتى وصل األمر  بأحدهم و هو من جامعة هارفارد  أن قال:  
إن دخول المرأة عالم العلم و الثقافة و تزودها بهما يُمّكن المرأة 
من أن تكون أكثر ذكاًء )يصبح حجم العقل أكبر( و لكنه بالنتيجة 
سيؤدي الى ضمور رحمها و إنجابها لالوالد.كان هذا في العام 
١٨٧٣ أي من حوالى قرٍن و نصف ، و على ضعف هذه الحجة 
و خلوها من المنطق و العلم لكنها عكست تياراً حاماًل  ألنحياٍز  
تام  ضد تغيير األدوار األجتماعية أي تغيير دور المرأة و مثل 
السلبي  التأثير  هذه اآلراء على سذاجة حجتها زادت من حجم 
لتغيير مثل هذا الدور   على األسرة و النسيج المجتمعي ككل،كما 
أمراً  المساواة  يعدُّ  النسوية و  ثقافة و فكر من يحارب  عكست 

كارثياً ، فوضوياً ال يمكن له أن يعود بنفٍع مجتمعي أو أسري. 
النسوية في العالم العربي لم تكن بمأمن أيضاً فحالها حال الحركة 
النسوية في الكثير من البلدان،  فقد حوربت و دون هوادة و ال 

زالت حتى االن.
الواهية في مناهضتها و منها أن  الحجج  ُتجابه  لها أن  و كان 
المميزة من  المرأة مكانتها  الحقوق ستقوم بسلب  المساواة في 
 ، أباً  عليه سواء كان  يُعيلها وأن هذا واجباً  حيث أن هناك من 
بالتالي هي معفية  بالعموم و  أخًا، جداً، أو أي قرابًة عصبية 
المالية  المسؤوليات االقتصادية -االجتماعية و  العديد من  من 
و منها العمل الذي يعتبره الجناح التقليدي مهانًة للمرأة و تقليل 
من شأنها و ليس ممارسًة كريمة لحٍق أساسي لها. و هذا حديٌث 
ال يُعّوُل عليه ما دام الضرر الذي يلحق بالمرأة هو من الفداحة 
بمكان. فال يمكن لعاقل أن يقبل  إلمرأة أن تكون حبيسًة مرتهنة 
لدوٍر مختزلًة فيه و مجتمعها باكمله يحتاجها شريكًة حقيقية تعمل 
مناصفة مع الرجل من أجل مستقبٍل مغاير بشرائطه و نوعيته 
العربية  النسوية  للحركة  يُسّجل  . و  للكرامة اإلنسانية  و حفظه 
أنها تقف دون دعٍم يُذكر و بشجاعة في وجه  ممارساٍت ثقافية 
و اجتماعية و قانونية  يندى لها الجبين.  النسوية العربية كانت 
والزالت تشهد تجدد مسارات الثقافة على ضعفها  وتفاعلها مع 
الى  تأثرها كماً و كيفاً في منعطفاٍت متنوعة  عوامل عديدة و 
لم يختلفا حااًل،   الفردي و االجتماعي و كالهما  الوعي  جانب 
فكالهما كانا حاماًل و محمواًل. و يُسّجُل للنسوية العربية في ظل 
هذه الظروف المعقدة أنها لم تنفك و هي تسعى و بجهٍد ُمضاعف 
تغييراً  ضمن عوامل من بؤٍس على ُصعٍد مختلفة  تُحدث  ألن 
ناهيك عن  النمطية وإعادة انتاجها دون كلل، ثم الحلم  بالحداثة 
الحقوق و  الى عمق مسألة  تتجاوزها  نقاط ال  التي  تقف عند  
أثقل كاهل مجتمعاٍت  الذي  التقليدي  المساواة و تجاوز اإلرث 

عربية  بأكملها.
المثير لألنتباه و السخرية معاً في العالم العربي  أن هناك  من 
الدونية و محاربة  ُيدافعن عن  يناهضّن و هّن من  النساء من 
مطالب النسويات دون هوادة في المساواة و احترام الحقوق . و 
لهّن في هذا باع طويل و األمر ليس ببساطة القول أن لهّن  حمايًة 
ذكورية- اجتماعية-ثقافية  و حسب تمنحهم المساحة و األدوات 
امتهانها،  المرأة و  ، بل االمر هو قرون متراكمة من إختزال 
البنى  التعقيد و استراتيجية تستقي منبتها من  بالغة  و مصالح 
التقليدية و المتخلفة و المراجع البعيدة عن الحداثة و اإلبقاء على 
ثقافة بالية عفى عليها الزمن و ال نجافي الحقيقة إن قلنا أن هذا 
هو مكمن حمايتهن الحقيقية. هذا التواطئ بين الذكورية و أعني 
هنا ذكورية بعض الرجال و بعض النساء على حٍد سواء و ما 
بين البنى االجتماعية التقليدية المتخلفة  هو ما أبقى النساء عامة 

مهمشاٍت و ُمعنفات. 
يستوي في هذا تنوع الصور و األمثلة من النسوة من تأتي و هي 
ممن لم تنل حظاً كافياً من الثقافة و التنوير و تتموضع كي تنال 
من نسويات يُطالبن بالكرامة بناء أسٍس قانونية حداثية ، مناقشة 
الحقوق االساسية من تعليم و عمل و جنسية و طالق و احترام 
حق الحياة  و المشاركة الكاملة غير المنقوصة في بناء المجتمع 
بالنسوية و مبادئها و  ثقافياً ، بل و تهزأ   و  اقتصادياً  سياسياً، 
لتُلقي عليهن من  النسويات  الى  تنتقل غير مترددة في هجومها 
فقرها و عوزها الفكري و ما يفيض من سباٍب و تشكيك و بكل 
الى  الى اإللحاد  الكفر  الجنس من  الدين و  به عقدتي  ما تفيض 
العالقات الُمّحرمة ….الخ في مجتمعات ليس لديها  نسبًة يُعتدُّ 
بها من حيث الوعي المعرفي و الفكري للتحليل و الدراسة و فهم 
المنطق الذي تستند اليه الحركة النسوية و ما تدعو حقاً إليه ،  بل 
الجنس و بشكٍل منهجي في  الدين و  تُستخدم عقدتي  والى االن 
مهاجمة أي نقاٍش يكون محوره حقوق المرأة كجزٍء من حقوق 
المجتمعات  اليه  الذي تستند  المساواة  اإلنسان أو احترام مبدأ 
الديمقراطية . المرأة هنا ال ترى في المرأة النسوية إمرأًة مثقفة 
 ، بالنفس  الثقة  الحجة و اإلدراك و  المنطق و  بالعلم و  تتمتع 
الترى فيها مدافعة عن حقوق المرأة و كرامتها ولكن ترى فيها 

عدواً ال بُّد من اجتثاثه. 
عندما نذكر النسوية وماهية عملها و ما انجزته و ما عانته وكيف 
هوجمت وأية أبواٍق تقليدية ُوِظفْت لهذا االمر فإننا أيضاً و من 
ندفع الحترام حرية  بالتأكيد  مبدأ احترام حقوق اإلنسان و بكل 
التعبير و الرأي االخر و االختالف الذي يُغني المجتمعات. غير 
أن  النسوية يمكنها  للمرأة  و مناهضة  المناهضة  الحركات  أن 
تُنتج العديد من العواقب الوخيمة و منها إنكار العنف ضد المرأة 

أو ثقافة االغتصاب او العنف االجتماعي القائم على الجندر . 
خالل عملي كمحامية و باحثة أشعر بالسعادة و التقدير لكل من 
دعم عمل النسويات عموماً و عملي الذي يدعو لتغيير األسس 
الشرف  انهاء جرائم  القوانين و منها  البالية و تعديل  القانونية 
، زواج الصغيرات، الحق في الطالق ، الحق في اإلرث، 
التعليم ، و كل ما ينضوي تحت حقوق االنسان ….الخ  الحق 
الثقافة ولدى  الوعي و  يقيناً أن ضحالة  الوقت أعلم  . و بذات 
البعض رجااًل و نساًء و رغبتهم في بقاء العفن التقليدي تدفعهم 
الى مزيٍد من الضراوة. ألم يحن الوقت كي تُقرأ و تُفهم النسوية 
بطريقٍة علمية؟ ألم يحن الوقت أن تُنهوا إستخدام كل ما تشحنه 
المخيالت المريضة من سباٍب و تُهٍم شعبوية ضد النسويات ؟؟ 
النسوية بات أمراً  الحركة  بالقول دعم  أنتهي  السؤال و  أضع 
الى مستوى  الى مجتمعاٍت صحية ترقى  ضروريًا كي نصل 

الكرامة اإلنسانية.

النسوية و 
مواجهة العفن الثقافي 

للنزوح الأهالي  تقود  الاجتياح  مخاوف   .. بغزة  البدوية  القرية 
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     ال يستطيع الناس أن يروا ألوان الكلمات، أو 
ظالل درجاتها، أو حركاتها الشبحية!

وال  الكلمات،  همس  يسمعوا  أن  يستطيعون  ال 
طبول  أو  قيثارات،  أو  الحروف،  موكب  حفيف 

األحالم، التي تلعبها الكلمات برقة وسحر!
أو عبوسها،  الكلمات،  تجّهم  ادراك  يستطيعون  ال 

أو بكائها، أو ثورتها، أو صخبها، أو عربدتها!
أو  عبقها  أو  بوميضها،  اإلحساس  يستطيعون  ال 
أو  أو طراوتها،  جفافها،  أو  أو صالبتها،  رقتها، 
تبادل القيم بين ذهب الكلمات، وفضتها، ونحاسها! 
قلوبكم،  شغاف  من  الكلمات  تخرج  عندما  إال 

وتنطق بها ألسنتكم! 
ويرونها،  يسمعونها،  الناس  تجعلون  الذين  فأنتم 

ويحسونها!

في  مجرد حروف صامتة  الكلمات  تظل  بدونكم 
معاجمكم، أسيرة في أعماقكم، وتموت! 

الكلمة:  تطلقوا سراح  أن  حقاً،  لشيء جسور  إنه 
إذا عرفتم  منظومة، منشورة، منطوقة، محفورة.. 
مدى األثر الذي تتركه الكلمة في نفوس اآلخرين، 

قبل عتقها من أسرها! 
عليها  يتوقف  نوعها،  حسب  واحدة،  كلمة  فرب 
مصير إنسان، وسعادة عائلة وحياة دولة، ومستقبل 

أمة، بل والقدرة على تغيير وجه العالم!
إن الكلمة، هي االسم اآلخر لإلنسان، حينما يرفض 

أن يوقع بإمضائه!
لذلك، فاإلنسان، سوف يعطي حساباً أكيداً عن كل 
السالم،  بروح  مثمرة  كلمة: جافة، وبطالة، وغير 

والمحبة، والصالح، واأللفة، والتفاهم!...

إعالم  يتبقى وسيلة  لم  الماضية  الثمانية واالربعين  الساعات      خالل 
وفتح  دمشق  مع  العالقات  إعادة  السعودية  نّية  خبر  ونقلت  إاّل  سورّية 
سفارتها فيها، األغلبية كانوا فرحين بالخبر وكأنهم سنوًيا يقضون صيفهم 
في جدة وشهر الربيع في ينبع والصيف في الرياض وهم طوال الوقت في 
طواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة، وهؤالء الفرحون بخبر 
العربية  والدول  بالعرب  يشتمون  أشهر  قبل  كانوا  أنفسهم  هم  السعودية 

ويرفضون المحيط العربي لسورية.
تتوقف  لم  والرياض  بين دمشق  والمباحثات  الصحة  فيه شيء من  الخبر 
من  لدي  ما  وبحسب  العزيز،  عبد  بن  عبد هللا  السعودي  الملك  وفاة  منذ 
معلومات فإن اول زيارة للواء علي مملوك إلى جدة كانت في عام 2015 
سلمان  بن  بمحمد  هناك  التقى  فإنه  أعرفها  التي  المعلومات  وبحسب 
لم  الجانبين  بين  الوقت، واالتصاالت  ذلك  في  العهد  ولي  ولي  كان  الذي 
تنقطع رغم حالة المد والجزر التي شابتها التي كان آخرها مقابلة رئيس 
العربية وصحيفة  قناة  مع  بن سلطان  بندر  السابق  السعودية  المخابرات 
على  األكاذيب  وتلفيق  السورية  الدولة  على  وهجومه  العربية  اندبندنت 

الرئيس بشار األسد. 
الفطر سوف  عيد  وبعد  بالمئة  مئة  الخبر صحيح  أّن  أفرض  اآلن سوف 
تقوم السعودية بفتح سفارتها في سورية وتعيد العالقات إلى ما كانت عليه 
في السابق، هل يجب علينا كشعب أن ننسى كل شيء؟ وكّل ما حدث معنا؟ 
توحيد  عملية  قاد  الذي  المحيسني  عبد هللا  السعودي  ننسى  أن  يجب  هل 
وقاد  الفتح”  اسم “جيش  تحت  السوري  الشمال  في  اإلرهابية  الجماعات 
عملية احتالل محافظة ادلب وأجزاء من محافظتي حلب وحماة؟ هل يجب 
القتال  أجل  إلى سورية من  إرسالهم  تم  الذين  السعوديين  آالف  ننسى  أن 

الشهير  السعودي  الشيخ  فتوى  ننسى  أن  يجب  االرهابيين؟ هل  بصفوف 
محمد العريفي بوجوب “الجهاد” في سورية؟ هل يجب أن ننسى كلمات 
القتال في سورية وجد “المالئكة”  إلى جبهات  بأنه عندما ذهب  العريفي 
قناة  ننسى  أن  يجب  بالـ”مجاهدين”؟ هل  أسماهم  من  إلى صفوف  تقاتل 
فيها على  يحرض  كان  الذي  العرعور  السوري عدنان  واإلرهابي  صفا 

القتال في سورية وكانت تبث من الرياض؟ 
كان  والدي  أن  بحكم  أسرتي  مع  عاًما   20 لمدة  السعودية  في  أنا عشت 
كل  في  المساجد  منابر  كانت   2011 عام  رمضان  وفي  هناك،  يعمل 
الدولة السورية  بالدعاء على  التراويح تصدح  السعودية بعد صالة  أنحاء 
والرئيس االسد والجيش السوري وفي الحرم نفسه تم الدعاء والتحريض 
هل  هذا؟  كل  أنسى  أن  يجب  هل  األسد  والرئيس  السوري  الجيش  على 
يجب أن أنسى قيام السعوديين بسجن والدي وسجني عام 2013 فقط ألننا 
ان  يجب  أموالنا؟ هل  ثم طردنا ومصادرة  السورية ومن  للدولة  مؤيدين 
ننسى ان سجون الترحيل في الرياض وجدة والدمام وسجن اكاديمية نايف 
العسكرية كانت مليئة بالسوريين المؤيدين لدولتهم وتم ترحيلهم فيما بعد؟
بعد أن تم حبسنا وطردنا ومصادرة أموالنا من السعودية سافرنا إلى دولة 
أخرى وهناك قابلت السفير السوري في هذه الدولة التي لن أذكرها حتى 
لي حرفيا  قال  له وضعنا  قلت  الدبلوماسي، وعندما  هذا  أجرح شعور  ال 
“العين ال تقاوم المخرز لماذا قلتم أنكم مؤيدون للدولة؟ لماذا لم تظهروا 
معارضتكم؟”. هذه الجملة التي قالها سعادة السفير هل سوف نسمعها من 
لديها؟  السعودية سفارتها  تفتح  أن  بعد  االيام  يوم من  في  السورية  الدولة 
األموال  والحبس ومصادرة  للطرد  تعرضتم  أنتم من  لنا  يقال  هل سوف 
عوضكم على هللا ولن نطالب السعودية بشيء ومن طلب منكم أن تقولوا 

أنكم مؤيدون للدولة؟ بصراحة لو وجهت هذه الجملة لي سوف أقول بكل 
سهولة هذا السؤال يجب ان يوجه للكادر الدبلوماسي السوري الذي كان 
في الرياض، هو الذي طلب منا أن نظهر التأييد للدولة السورية وأن نقول 
السوري  الشارع  أن  السعوديين  لدى  الصورة  تظهر  أن  بهدف  معها  أننا 

المغترب ليس جميعه ضد دولته.
منذ عام 2014 وحتى عام 2019 تم طرد عشرات اآلالف من السوريين 
تمت  والجميع  السورية  للدولة  مؤيدون  فقط ألنهم  السعودية  في  العاملين 
مصادرة أمواله وتعرض لالعتقال ألشهر، فمن وجهة نظري يجب على 
وزارة الخارجية السورية أن تفتح هذا الملف بصورة صريحة وواضحة 
مع الرياض وتطالب بحقوق السوريين وتعويضهم، وإال سنكون مثل الذي 

انتحر من أجل عشيقته التي تزوجت ابن عمها بعد وفاته.
بين دمشق وأي دولة  أو  بين دمشق والرياض  العالقات  إعادة  لست ضد 
المساواة والتعويض  العالقات على مبدأ  عربية، ولكن يجب أن تعود هذه 
لمن تضرر في الداخل او الخارج، ولن يعيد أحد عالقاته مع دمشق إال ألنه 
مستفيد من هذا األمر. والسعودية مستفيدة ألنها تريد جذب سورية لصفها، 
البالد  تحتل شمال  التي  تركيا  بوجه  السوري كسالح  الجيش  استخدام  ثم 
وتريد الرياض مواجهتها بجيش آخر وأن تكون الحرب على أرض غير 
أرضها، ذلك بداًل من أن تضغط على أميركا سياسًيا لدفعها إلجبار األتراك 

على االنسحاب من سورية وأن تنسحب الواليات المتحدة نفسها أيضا.
أنا أعلم أن السياسة ليس فيها عدو إلى األبد وال صديق أيًضا، ولكن يجب 
أن يكون فيها هامش إنساني ووطني وهذه القضية قضية وطنية ألننا وقفنا 
إلى جانب وطننا ولسنا ضده وانسانية ايضا، والحوار يجب أن يكون على 

مبدأ الند للند وإال سنكون كمن انتحر فعليا.

    كشفت شبكة “سي إن إن” األميركية 
بيل  الملياردير  طليقة  ميليندا،  خطة  عن 
الطالق  بعد  الجديدة  ثروتها  إلنفاق  غيتس، 

“الكبير”.
من  غيتس،  وميليندا  بيل  الزوجان  وكان 
انفصالهما  ومع  العالم،  في  األزواج  أغنى 
أغنى  من  واحدة  ميليندا  ستصبح  اآلن، 

السيدات في العالم.
بالعمل  الكبير  اهتمامها  ميليندا  وتعرف عن 
الخيري، والمنظمات اإلنسانية، مما قد يعني 
العمل  عالم  في  جديدة  صفحة  ستفتح  أنها 

اإلنساني، مستغلة ثروتها الجديدة.
قد  ميليندا  فإن  أميركية،  لمصادر  ووفقا 
تحصل على أكثر من 60 مليار دوالر، من 

تسوية الطالق من بيل غيتس.
وفي حال حصلت ميليندا على أكثر من 62 
مليار دوالر من الطالق، فإن ذلك سيجعلها 
فرانسوا  العالم، خلف  في  امرأة  أغنى  ثاني 
لولاير  شركة  مالكة  مايرز،  بيتينكورت 
التجميل والمنتجات الصحية. لمستحضرات 

ميليندا  توجهات  فإن  إن”،  إن  لـ”سي  ووفقا 
في األعوام األخيرة، تمنحنا خير دليل على 
طريقة إنفاقها واستثمارها لثروتها في األيام 

القادمة.
فيها  قضايا ستضع   5 إلى  التوقعات  وتشير 
على  وستعمل  الضخمة،  ثروتها  ميليندا 

فيها. االستثمار 
األهمية  بالغ  أمر  ودعمها  المرأة  تمكين 
 ،2015 عام  في  غيتس.  لميليندا  بالنسبة 
اتبعت هذا الشغف وأنشأت شركتها الخاصة 

واسمها   ، ة لمرأ ا يا  قضا في  لالستثمار 
فينشرز”. “بيفوتال 

وتمنح الشركة ماليين الدوالرات للمنظمات 
وزيادة  المرأة  لتمكين  تسعى  التي  الصغيرة 

تأثيرها في الواليات المتحدة.
العقلية الصحة 

فينشرز”،  “بيفوتال  في  عملها  خالل  من 
الصحة  مبادرات  من  العديد  غيتس  قادت 
الغالب على جيل  العقلية، والتي ركزت في 

الشباب.
في أبريل، ساعدت في إطالق حملة “ساوند 
إت أوت”، وهي حملة وطنية تعزز الصحة 

العقلية لطالب المدارس المتوسطة.
اللقاحات

بشأن  غيتس  ميليندا  اتخذته  موقف صارم 

إليها،  الوصول  عملية  وتسهيل  اللقاحات 
وكان آخرها خالل جائحة كورونا.

توزيع  لتعزيز عملية  مبلغا ضخما  قد تضع 
في جميع  إليه  الوصول  وتسهيل  اللقاحات، 

دول العالم.
الفقر

تساعد  التي  والمؤسسات  الحركات  دعم 
من  هو  الفقر،  من  األشخاص  إخراج  على 
أولوليات ميليندا غيتس، وفقا “لسي إن إن”.

اإلجازة المدفوعة
األحزاب  جهود  غيتس  ا  ميليند دعمت 
الفيدرالية  اإلجازة  سياسة  لتعزيز  السياسية 
الواليات  في  للموظفين  المدفوعة  الشاملة 
مليون   65 من  أكثر  واستثمرت  المتحدة، 

دوالر للدفاع عن هذه القضية.

بالزمالك  خان  سفر  جاليرى  يستعد      
بالصيف إلحياء رواد  لتقديم معرض جماعى 
الفنانين  عن  فضال  الحديث،  المصرى  الفن 
بعض  وأخيرا  دوليا،  الراسخين  المعاصرين 
نشعر  التى  حديثا  المكتشفة  الواعدة  المواهب 

بأنها تستحق فرصة للتألق.
إلى  العام  لهذا  الصيفى  المعرض  تقسيم  سيتم 
يتكون كل منهما من مجموعة مختلفة  قسمين 
الجزء األول:  من األعمال والتواريخ كالتالى، 
يوليو، والجزء   6 الثالثاء  25 مايو –  الثالثاء 
الثانى الثالثاء 13 يوليو – األربعاء 10 سبتمبر.

العام،  هذا  المعروضة  الصيفية  المجموعة 
لفنان  ا مثل  لهم  المشهود  الرواد  ألعمال 
الفنان محمد  الفنان كمال خليفة،  يوسف سيدة، 
إسماعيل، الفنان محمود عفيفى، وزميلة رمزى 
أشكاال  نعرض  الرواد  هم  هؤالء  مصطفى، 

من  بعضا  تمثل  التجريدى  الفن  من  مختلفة 
أكثر أشكال الفن تقدما من الستنينات السبعينات 

القرن الماضى التى اعتبر فنهم سابق لوقته.
األعمال  بعض  عن  الجاليرى  سيشكف  كما 
النادرة التى لم يسبق لها مثيل من أمثال الرواد 
الكرام فؤاد كامل والفنان حامد سعيد والتى من 

المؤكد أنها ستسعد تثير االعجاب.
لكل  أعمال معاصرة جديدة  ويتصدر معرض 
فريد  أحمد  والفنان  عبلة،  محمد  الفنان  من 
والفنان إبراهيم خطاب، الفنان أشرف رمزى، 
الفنان كريم عبد المالك، الفنان أحمد جعفرى، 
للثنائى  منحوتات  توجد  كما  صابر،  أحمد 
لويس  والفونس  توسنيان  لالسكندرى سركيس 
باإلضافة إلى لوحات معاصرة لفنانات موهبات 
وهن من كندة عداى وياسمين رضا ورنا شلبى 

ورشا أمين وأيضا الفنان محمد ربيع.

وجوٌه بلا صًدى

ُتواِجُهنا  اّلتي  الَهْوجاء  َدِف  ِللصُّ يا   ...

َصًدى... َلها  َنرى  ال  ِبُوجوٍه 

الَعْي َلُه  َتْأَنُس  آِسٍ  ِبَوْجٍه 

الَباَءة َمالِمِحِه  َعىل  اِْرَتَسَمْت  ِبَوْجٍه 

َمْسِكًنا االْحِتياُل  ِمْنُه  اِتََّخَذ  ِبَوْجٍه 

ُأّم ِبحلَمِة  َكَرضيٍع  الَجامُل  ِبِه  َعلَق  ِبَوْجٍه 

َوالُحْرَقة األَلَم  َطّياِتِه  يف  أَْخفى  ِبَوْجٍه 

األّياُم  َتَتناَقُلنا  باِسٍم  َوْجٍه  ِمْن 

امُلَقُل َلُه  َتْدَمُع  باِئٍس  َوْجٍه  إىل 

ُوجوٍه... ِمْن  َلها  َويا  ُوجوٌه..  ُوجوٌه.. 

الَحياِة  يف  ُمواَجهاُتنا  َتكوَن  أَْن  َعىس 

ِلَوْجٍه«، َوْجٍه  »ِمْن 

تاِئر.. السَّ َوَخْلَف  الّظّل  َوراَء  ال 

َواآلِخَرة، نيا  الدُّ ُوجوَه  ِبَحْزٍم  ِلُنواِجْه 

َوَمْلَجأ،  َمْأًوى  الّصْدَق  َلنا  َوْلَنتَِّخْذ 

َوَتْوقيعا... َبْصَمًة  َوالنَّزاَهَة 

 حب نفر ..عيد سعيد 
ضمت السنة المصرية القديمة  العديد من األعياد، 
العالم  شعوب  أوائل  من  المصريون  كان  حيث 
اليوناني هيرودوت  المؤرخ  قال  كما  بها،  احتفاال 
باالحتفال  العالم  شعوب  سبقوا  المصريين  »إن 

باألعياد وعنهم أخذ اليونانيون هذا االحتفال«.
إلى  تصنف  القديمة  مصر  في  األعياد  وكانت 
الفلكي  التقويم  تضم  التي  وهى  السماء«  »أعياد 
حياتية«  أو  دنيوية  »أعياد  و  القمري،  والتقويم 
والدينية  والمحلية  الرسمية  األعياد  وتضم 
من  أن  إلى  مشيًرا  والجنائزية،  والزراعية 
األعياد  فيها  تقام  كان  التي  السنة  فصول  أكثر 
القديمة  مصر  في  والشعبية  الدينية  واالحتفاالت 

هو )فصل آخت( ويعني الفيضان.
 وأثناء االحتفال بتلك األعياد كانت ترتل األناشيد 
وتزين المعابد وتقدم القرابين، واستخدم المصري 
العيد، فكلمة )حب  للتعبير عن  القديم كلمة )حب( 

نفر( تعنى عيد سعيد.
المصرية  المعابد  داخل  األعياد  تسجل  وكانت 
ورق  على  تكتب  أو  االحتفاالت  صاالت  في 
قوائم  مثل  المعبد  مكتبة  في  وتوضع  البردي 
الثالث.ولفت  رمسيس  معبد  في  المسجلة  األعياد 
ظهرت  التي  والتقاليد  العادات  أقدم  من  أن  إلى 
السنة  رأس  عيد  وخاصة  باألعياد  االحتفال  مع 
صناعة الكعك والفطائر والتي انتقلت بدورها من 
األعياد  سمات  من  سمة  لتكون  السنة  رأس  عيد 
الفطائر  به، وان  لكل منها نوع خاص  التي جعل 
مع بداية ظهورها في األعياد كانت تزين بالنقوش 

الدينية. والتعاويذ 
واتخذ األحتفال بالعيد خالل الدولة القديمة  مظهراً 
الذبائح  بذبح  تبدأ  االحتفال  مظاهر  فكانت  دينيا، 
الفقراء  على  وتوزيعها  لإلله  قرابين  وتقديمها 
أيضا،  لتوزيعها  الكهنة  إلى  يقدم  منها  والبعض 
وكانوا يذهبون إلى الحدائق والمتنزهات والحقول 
أيام  في  وخاصة  الطبيعة  بجمال  ويستمتعون 

النسيء »األيام الخمسة المنسية« في العام.

رأس  بعيد  االحتفال  اتخذ  الحديثة  الدولة  وفي 
السنة طابعا دنيويا، وخرج من بين األعياد الدينية 
بهجته  أفراحه  له  شعبي  عيد  إلي  ليتحول  العديدة 
به  المصريين  احتفال  طريقة  وكانت  الخاصة 
كلمة  أن  موضحا  األعياد،  في  الكعك  بعمل  تبدأ 
جاءت  ومنها  قديمة  مصرية  كلمة  هي  »كحك« 

كلمة »كعك« العربية.. و Cake اإلنجليزية.
سمة  أهم  حاليا  تعد  التي  الكعك  صناعة  وتعتبر 
مصرية  عادة  المبارك  الفطر  عيد  سمات  من 
القديمة،  الفرعونية  للعصور  تاريخها  يرجع 
عقيدتهم  في  مرتبطة  ألنها  بالقرص  وسميت 
الكون  مظاهر  من  كانت  والتي  الشمس،  بقرص 
المقدسة في مصر القديمة، حيث نجد الكعك يأخذ 
مستقيمة  بخطوط  ويزين  الكامل  المستدير  الشكل 
فلسفة  كانت  هنا  ومن  الذهبية  الشمس  أشعه  مثل 

المستدير. القرص 
الكعك  تصنعن  القديمة  مصر  في  النساء  وكانت 
يقومون  الذين  والكهنة  اإلله  معابد  إلى  إلهدائه 
تعامد  الملك خوفو وخاصة في يوم  بحراسة هرم 
النقوش  إلى أن هذه  الشمس على حجرته، مشيرا 
األقصر  في  رخميرع  الوزير  مقبرة  على  سجلت 
نموذجا جميال  18 والتي تشرح  الـ  خالل األسرة 
عسل  بإحضار  النساء  تقوم  حيث  الكعك  لصناعة 
النحل الصافي ويضاف مع السمن ويضعونه على 
على  ويقلب  الدقيق  بعض  إليه  يضاف  ثم  النار 
بأي  تشكيلها  يمكن  عجينة  إلى  يتحول  حتى  النار 
االنتهاء  وبعد  بالعجوة  يحشونه  ذلك  بعد  ثم  شكل 
هناك  أن  إلى  الفواكه.وأشار  ببعض  تزينه  يتم 
التي  القرابين  تلك  سجلت  التي  النقوش  بعض 
كانت تحتوى في مضمونها على العيش والقرص 
والكعك والغريبة، التي يتم صناعتها اآلن، لتكون 
العيد،  بقدوم  المصريين  على  الفرحة  مظاهر  من 
روح  على  والكعك  القرص  توزيع  أيضا  ويتم 
المتوفي،  وسجل ذلك على مقبرة الملك رمسيس 
الثالث بمدينة هابو نقوش توضح هذه االحتفاالت 

بما يسمى بكعك العيد.

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

العودة السعودية اىل سورية.. مّنَ سوف يعوضنا؟.. 

جاليرى سفر خان يقدم معرضا صيفيا ثروة طليقة بيل غيتس »الضخمة«.. 5 ملفات تتحكم بإنفاقها
يضم أعمال لرواد وفنانين معاصرين

 عيد الفطر أو العيد الصغير كما يعرف 
في المغرب هو فرصة لالستمتاع بقضاء 
واألصحاب  األهل  مع  األوقات  أروع 
والتقاليد  العادات  لممارسة  والعودة 
دولة  المغرب  والدينية،  االجتماعية 
شمال  أقصى  في  تقع  إسالمية  عربية 
. يطل  الرباط  أفريقيا عاصمتها  غرب 
المتوسط  األبيض  البحر  على  المغرب 
شماال والمحيط األطلسي غربا و تحده 
شرقا الجزائر وجنوباً موريتانيا. مساحته 
710,850 کيلومتر مربع وعدد سكانه 
37 مليون نسمة ، كما أن نظام الحكم 

ملكي دستوري.
ونظرا لقرب المغرب من أوروبا فهو يعتبر 
وجهة سياحية مفضلة للعديد من السياح 
األجانب وخاصة الفرنسيين واإلسبانيين .

العشر األواخر من شهر رمضان : هي 
افضل عشر ليالي للعبادة والعمل الصالح 
لها  بما  القدر  ليلة  المسلمون  ويتحرى 
المسلمين  من مكانة عظيمة في نفوس 
القدر خير من  ليلة   ( تعالى  قال هللا   ،
ألف شهر تنزل المالئكة والروح فيها 
بإذن ربهم من كل أمر سالم هي حتى 
مطلع الفجر( ومن أهم األعمال في شهر 
رمضان هو قراءة القرآن الكريم بتدبر 
غيره  عن  المغرب  ويتميّز   ، وخشوع 
من الدول اإلسالمية في شهر رمضان 

المبارك بما يلي : 
مبروك العواشر : اعتاد المغاربة على 
ترديد عبارة مبروك العواشر لتهنئة بعضهم 
البعض عند حلول شهر رمضان ، والعواشر 
تعني في الموروث الثقافي المغربي العشر 
أيام األخيرة من شهر رمضان الفضيل .

االحتفال باألطفال الصائمين : من العادات 
المغربية األصيلة هي االحتفال باألطفال 
الذين صاموا أول يوم رمضان فيَتِمُّ تحضير 
فطور خاص بهم وصينية خاصة تضم 
الحليب والتمر والفواكه الجافة ، وزغاريد 
النساء تُعلن عن عظمة وقيمة صيام األطفال 

في شهر رمضان الكريم .
ليلة القدر : يحتفل المغاربة بليلة القدر ليلة 
السادس والعشرين من رمضان وخاللها 
يحظى األطفال الصائمون باحتفالية جماعية 
في شوارع المدن المغربية يلبسون األزياء 
التقليدية ويرتدي البنات الحلي وَتْرَكْبَن 
بينما يركب  بالعروس  الخاص  الهودج 

البنين الخيول المدينة .
الدروس الحسنية : هي دروس تلقى داخل  
القصر الملكي ، ويحضره عاهل البالد 
والعديد من العلماء والمثقفين خالل أيام 
شهر رمضان ، ويتم نقلها على قنوات 

اإلذاعة والتلفزيون المغربي .
» الحريرة« و »لشباكية« و »الزميطة«: 
تتفنن األسر المغربية في تحضير أطباق 
وتتنوع  برمضان  خاصة  ومأكوالت 
المأكوالت المغربية بين المالحة والحلوة  
مثل شوربة الحريرة وحلوى الشباكية وأكلة 

الزميطة بخالف المعجنات والمكسرات 
والعصائر والمشروبات ، إضافة ألنواع 
التمور الفاخرة مثل تمر المجهول التي 
تقدمها موائد اإلفطار المغربية مع إشراقة 
أول يوم من شوال بداية عيد الفطر المبارك 
وعادت  القلوب  إلى  السرور  عاد  فقد 

البركات والخيرات بعودة العيد .
مظاهر عيد الفطر في المغرب : في اخر 
ليلة من شهر رمضان المبارك يتجول 
»النفَّار« أو ما يسمى »المسحراتي« في 
شوارع األحياء الخاصة به طلبا لزكاة 
الفطر أو ما تجود به الناس من أموال 

وهدايا .
تنبعث الروائح الطيبة من البخور والمسك 
بهذه  احتفاال  المغربية  البيوت  كل  في 
المناسبة الكريمة وهي عيد الفطر المبارك 
و تجتهد النساء في تنظيف منازلهم ليكون 

في ابهى صوره .
تقوم المغربيات بإعداد ما لذ وطاب من 
الحلويات وفطائر العيد مثل » المسمن«  
و »كعب الغزال« و »لمحنشة« و »الكعك 
المجففة  الفواكه  شراء  مع  المنقوش« 

التي سيتم تقديمها في أول أيام العيد .
  يقوم المغاربة بتوزيع الزكاة على الفقراء 
في  للصالة  يتوجهون  ثم  والمحتاجين 
الهواء الطلق ، كما تمتلئ المساجد بالتكبير 
والتهليل مما يضفي جو روحاني رائع
ويحرص الرجال والنساء على ارتداء 
مالبس العيد فيرتدي الرجال الجالبية أو 
» الكندورة« أما النساء فيلبسن الجالبية 

التقليدية الفضفاضة المطرزة .
إلى  واالستماع  العيد  صالة  أداء  بعد 
الخطبة يبدأ المغاربة في تبادل عبارات 
التهنئة والتبريكات مثل » تَعيَّد وْتعاْود« 
أي »تحتفل بهذا العيد وتعاود االحتفال 
مرات ومرات في األعوام المقبلة ، وهو 
كناية عن التمني بطول العمر . كما تتم 

التهنئة بالقول : » مبارك العواشر« 
يتميز عيد الفطر المبارك أو العيد الصغير 
كما يسميه المغاربة بكثرة الزيارات العائلية 
تدعيما لمبدأ صلة الرحم وتقوية الروابط 
األسرية الذي ينص عليه الدين اإلسالمي 

الحنيف .
وتظهر أجواء العيد في الحركة النشطة في 
المحال واألسواق التجارية ويزداد الطلب 
المالبس  البضائع مثل  الكثير من  على 

وألعاب األطفال والحلويات .
يستقبل أطفال المغرب عيد الفطر بفرحة 
غامرة وسعادة كبيرة جدا فيذهب األطفال 
مع أمهاتهم لشراء المالبس التقليدية للعيد .

تذهب النساء إلى صالونات التجميل لنقش 
باللونين  وأرجلهن  أيديهن  على  الحناء 
الذهبي أو البني ، ومن أشهر أنواع الحناء 

»الفاسية«  و »المراكشية« .
نقول نحن  أو كما  مبارك سعيد  عيدكم 

المغاربة »عواشركوم مبروكة«
 ودمتم بود 



 

الميالدي في بالد  التاسع  القرن  إلى  العالي  الكعب    يعود ظهور 
الخيول أحذية  الذين يمتطون  المحاربون  فارس، حيث كان يرتدي 
أقدامهم في مكانها في  الحفاظ على ثبات  ذات كعب عاٍل من أجل 
1599، وذلك عندما  إلى أوروبا في عام  سرج األحصنة، وانتقلت 

وصل وفد دبلوماسي فارسي إلى فرنسا، 
وكانوا يرتدون احذية ذات كعوب عالية، 
الناس في فرنسا،  نالت إعجاب  حيث 
وانتشرت بعد ذلك في اوربا،  ولما كان 
يبلغ   الرابع عشر  الملك لويس  طول 
162 سم فقط في حين كان يبلغ متوسط 
 165 الفرنسيين حينها  طول الرجال 
سم، لذلك عمد لويس إلى جعل نفسه 
يبدو أطول فأضاف كعباً يبلغ طوله 10 
سم إلى أحذيته، وبلون أحمر، وقرر 
العالية ذات  الكعوب  أن يقتصر ارتداء 
النبالء فقط،  اللون األحمر على طبقة 
وأصبح ارتداء الكعب العالي سمة تُميز 
الطبقات األرستقراطية، وبحلول  ذكور 

القرن السابع عشر، أصبحت النساء ترتدي الكعب العالي، وصار هناك 
نوعان من الكعوب أحدهما سميك خاص بالذكور، واآلخر نحيل خاص 
بالنساء، وفي القرن الثامن عشر ابتعد الرجال عن ارتداء الكعب العالي 
البقر الذين يرتدون أحذية  لكونه غير عملي، واقتصر فقط على ُرعاة 
المخصص في  لثبات أرجلهم في مكانها  اليوم  ذات كعب عالي حتى 

سروج  األحصنة.
الريب بأن ارتداء المرأة للكعب العالي يزيد من طولها ويجعلها  تبدو 
أنوثة، كما تبدو رشيقة وذات وزن اقل من وزنها  اكثر جاذبية و 

الطبيعي، ويزيد من ثقة المراة بنفسها .. 
الناحية  العالي تفوق  الكعب  ولكن هناك أضرار خطيرة من ارتداء 

الجمالية ومنها :
القدم في  العالي يجعل  الكعب  ارتداء  الركب ألن   -  آالم في مفاصل 
وضعية غير طبيعية تؤدي إلى زيادة الضغط على الركبة أثناء المشي، 
مما يسبب  آالم في الركب و قد يتفاقم إلى إحتكاك وخشونة مزمنة فيها .
-  التهاب وتر العرقوب بسبب التغيرات الفسيولوجية لكل من االوتار و 

العضالت حول كاحل القدم .
-  االصابة بدوالي الساقين .

القدم خصوًصا على  الجسم على  ثقل  القدم بسبب  باطن  -  عدم راحة 
الجزء السفلي باطن القدم فيحدث خشونة .

-  آالم الظهر بعد ارتداء الكعب العالي 
لفترات طويلة يسبب الضغط على 
منطقة اسفل الظهر مما يسبب ألم شديد 
اللواتي  النساء  بالظهر، السيما عند 

يعانين من السمنة ..
تبارز  القدم  وهي  - االصابة بشوكة 
عظمي على عظم الكعب  بسبب كثرة 
يسبب  الذي  العالي  الكعب  ارتداء 
الكعب بشكل أكبر من  الضغط على 
في ظهور  يساهم  مما  القدم  مقدمة 

مسمار القدم مع الوقت .
بشكل  الكاحلين  التواء  حدوث    -

متكرر .
:  مع انزالق  القدم  -  اصابة اظافر 
القدم إلى االمام يحدث ضغط  ألصابع القدم يتسبب في ثني االظافر مما 
يزيد من فرص غرس الظفر داخل الجلد قد يسبب إلتهاب في األنسجة 

حول الظفر مع ألم شديد .
-  تقرحات اسفل القدم، وتصلب جلد الكعب وتشققه .

امداد  الدموية وعدم  الدورة  القدم بسبب خلل في  - ضعف عضالت 
العضالت باألوكسجين الالزم لها . 

- المرأة التي ترتدي الكعب العالي أثناء فترة الحمل تكون أكثر عرضة 
لخطر اإلجهاض، والوالدة المبكرة، كما قد يسبب ارتداء الكعب العالي 
الجنين في  إلى تغيير في وضع  تغيير في وضع الرحم، مما قد يؤدي 
بالطريقة  الوالدة  إمكانية  إلى وضعية خاطئة مما يزيد من  رحم األم 

القيصرية .
العالي  التقليل بقدر االمكان من ارتداء الكعب  ينصح األطباء السيدات 
إال في المناسبات او عند الضرورة بشرط عدم الوقوف طوياًل لفترات 
الكعب  المسطح واالبتعاد عن  العالي  الكعب  طويلة و يفضل ارتداء 

المدبب  ..!!

في إطار مشروع التوثيق والتسجيل األثري للمقابر    
الشرقي  بالجبل  الحامدية  بجبانة  الموجودة  الصخرية 
بمحافظة سوهاج، عثرت البعثة األثرية التابعة للمجلس 
األعلى لآلثار في الكشف عن عدد ضخم من المقابر 

الصخرية.
 وقال األمين العام للمجلس األعلى لآلثار مصطفى وزيري 
أن تلك المقابر ذات طرز متعددة يصل عددها إلى قرابة 
250 مقبرة محفورة في عدة مستويات في الجبل، ومنها 
مقابر ذات بئر أو عدة آبار للدفن، ومقابر أخرى ذات ممر 

منحدر ينتهي بغرفة للدفن.
وتمتد تلك المقابر إلى فترات زمنية تتراوح بين نهاية الدولة 

القديمة وحتى نهاية العصر البطلمي.
وأشار إلى أن من النماذج المكتشفة للمقابر، مقبرة ترجع إلى 

نهاية الدولة القديمة مكونه من مدخل يؤدي إلى صالة عرضية وبئر 
للدفن بالجنوب الشرقي وهي عبارة عن ممر منحدر يؤدي إلى غرفة 

صغيرة للدفن، وتم إعادة استخدام البئر مرة أخرى في عصور الحقة.
وأوضح وزيري أن تلك المقبرة تتميز بوجود باب وهمي عليه بقايا 
نقوش لكتابات هيروغليفية، باإلضافة إلى وجود بقايا لمناظر تخص 
صاحب المقبرة تصوره وهو يذبح االضاحي، وأشخاص تقدم القرابين 

الخاصة بالمتوفي.

وقال رئيس اإلدارة المركزية آلثار المصر العليا محمد عبد البديع »إن 
أعمال الحفائر في تلك الجبانه أسفرت أيضا عن الكشف عن العديد من 
األواني الفخارية، بعضها كان يستخدم ضمن الحياة اليومية واألخر 
ضمن األساس الجنائزي كودائع رمزية مصغرة وهي ما تعرف باسم 
»votive miniature«، وهي أواني صغيرة الحجم على هيئة أواني 
كروية وعليها بقايا طالء مصفر من الخارج، باإلضافة إلى العديد من 
األواني المصنوعة من األلباستر صغيرة الحجم واألواني الفخارية 
وبقايا مرآة معدنية مستديرة الشكل وبقايا العظام اآلدمية والحيوانية 
والعديد من كسرات الفخار التي تمثل االمفورات وترجع إلى العصر 
المتأخر، وبقايا قطع من الحجر الجيري عليها نقوش ربما تمثل لوحات 

جنائزية ألصحاب المقابر ترجع إلى نهاية األسرة السادسة.
 وفي إطار المشروع تم االنتهاء من تسجيل وتوثيق أكثر من 300 
مقبرة بالمنطقة والتي تمتد من نجع المشايخ جنوبا وحتى الخرندارية 

شماال.
وتمثل هذه المجموعة من المقابر حكام وموظفي اإلقليم التاسع من 
أقاليم مصر العليا، والذي يعد من المراكز اإلدارية الهامة في مصر 
القديمة نظرا لموقعة المتوسط بين العاصمة المنفية، وأسوان منذ الدولة 
القديمة، إلى جانب قربة من مدينة أبيدوس والتي تعد مركز عبادة اإلله 
»أوزير«، وكانت المركز الرئيسي لإلقليم حاليا مدينة أخميم وكان 

المعبود الرئيسي لإلقليم االله »مين«.
ومن المتوقع مع استكمال أعمال المشروع أن يتم الكشف عن المزيد من 

المقابر في أكثر من مستوى بالجبل.

من يحصل على وظيفة عالية ال يكون   
دائماً في موقف أفضل

الحكاية  الذي تعرضه هذه  المغزى  هذا هو 
ُيرّفه وبغًل  ، فهي تحكي عن بغلين ، بغل 
فيه  يحمل  يشقى فمن يرفه يعمل عماًل هادئاً 
النقود من خزانة المصارف المالية التي كانت 
البغال قديمًا وكان  الكاتب تحملها  كما يقول 
البغل منها توضع فوق عاتقه أغطية مزركشة 
ويعلقون  حول عنقه جرساً  يطلق رنيناً عندما 
أقدامه  يهز رأسه فيسير في نشاط يرفع فيه 
فإذا هو في  الرنين  وجبهته ويستمتع بهذا 
وضع سهل راًق يفخر به ويتباهي أما من 
ينوء  النهار  الحقل طول  يشقى فهو يعمل في 
فإذا هو  ناتئ  بما يحمله من قش شائك وَحب 
في وضع مرهق صعب يضيق به ويضجر. 
وفي يوم يترقب اللصوص بغل المصرف 
فيختبئون ينتظرونه فما أن يسمعوا صوت 
الجرس حتى يتاهبوا فإذا دنا منهم أنقضوا 
عليه فيشعر البائس بالخطر فيمتنع عنه ولكنهم 
ينكبون عليه ويجذبونه فيصيبونه ويوقعونه 

ويسرقون النقود ويفرون بها . 
له  البغل ويشفق على نفسه مما حدث  ويتأوه 
فيمر عليه زميله الحمال الشقي فيدرك ما 
يتنهد  إليه وإلى ما به من جرح  عليه وينظر 
منه فيلقي عليه مغزى الحكاية التي يقول فيها: 
تمتلك  ً أن  دائما  يا صديقي ليس من األفضل 
وظيفة عالية وها نحن نترجم هذه الحكاية 
ونضع أبياتها كما في نصها الشعري الفرنسي 

يقول الشاعر الفونتين فيها :

بغالن كانا يسيران على الطريق 
الشوفان والثاني يحمل حصيلة  األول يحمل 
الملح هي ضرائب  الملح )ضرائب  ضرائب 
كانت تستقطع في النظام القديم في فرنسا من 
بيع الملح وقد ألغيت بعد الثورة الفرنسية عام 

)1789
فهذا كان فخوراً بهذا الثقل الهادئ 

ال يرغب في أكثر من ذلك سهولة وخفة 
فهو يمشى بخطى نشطة يدق فيها جرسه 

وعندما يبدوا األعداء يبتغون النقود 
إذا هم يرمونه بوافر الضربات 

فيكبحون جماحه ويوقفونه 
وإذا هو في دفاعه يشعر بالجرح 

فيتأوه ويتنهد ويقول في نفسه 
أذلك هو ما كنت قد وعدت به 

فهذا البغل الذي يتبعني ينأى عن الخطر
وأنا قد وقعت فيه وجرحت 

فيقوله زميله يا صديقي 
ليس من األفضل دائماً أن تمتلك وظيفة عالية 

فإن كنت ال تريد أن تخدم إال طحاناً مثلي 
فسوف ال تقع هكذا مريضاً 

حكمة  تتضمن  منها  يبدو  كما  فالحكاية 
فأنظر غليه  إلى اإلنسان  بها  إجتماعية يرمز 
يقول ) عندما يبدو األعداء ( وعندما يقول 
)تمتلك وظيفة عالية فهذه ألفاظ ترمز لإلنسان 
الشاعر أن في بعض األحيان ال  يقول فيها 
يكون اإلنسان في وضع أحسن إذا حصل على 
عمل عاِل وهو يرى أن هناك دوافع كثيرة 
تارة وإلى ما  إلى ما يرغب فيه  المرء  تدفع 

ال يرغب فيه تارة ثانية وهذا حق فقد يحصل 
البعض على وظائف رفيعة المستوى فال 
تكون في صالحهم فيضيقون بها وقد يحرمون 
منها فيكون هذا الحرمان أفضل لهم ألنه يفسح 
لهم طرق إلى أوضاع قد تكون على بالهم فلم 
يتوقعوها أو ينتظروها فتسرهم بعد أن ضاقوا 

وتزمروا مما لم يحصلوا عليه . 
وفي بحثنا عن عناصر هذه الحكاية فنحن 
ال نعرف منها أن نقود المصارف حينذاك 
الكاتب على  كانت توضع هكذا كما يروي 
البغال وهي من غير شك مبالغ عالية  عاتق 
للحكومة  أو تخضع  المصارف  تملكها  وهامة 
بد قد كانت هناك وسائل  الوقت فال  في ذلك 
ثانية لهذا الغرض ونحن نعرف أن السيارات 
الذي  الوقت  بعد في ذلك  قد أخترعت  لم تكن 
أصدر فيه الشاعر الفونتين حكايته وهو القرن 
 1668 فيه في عام  بدأها  السابع عشر والتي 
آلة  قبل أن تصنع السيارات وتنتشر فأول 
بافان في  الفرنسي دينيس  بخارية أخترعها 
الثورة  1687 وأستمر أختراعها حتى  عام 
البريطاني  1770 ثم طورها  الفرنسية عام 
جيمس وات بعد ذلك . فإذا كانت النقود تأخذ 
هكذا فال بد وقد كانت تحفظ في العربات 
أنتشرت في ذلك  الخيول والتي  التي تجرها 
الوقت أو ما يشبهها من سبل وليس على عاتق 
الشاعر تغاضى  الظن أن  البغال ولكن أغلب 
له  عن توضيح هذا األمر فرأى أن ال أهمية 
: بين  يقارن  إبرازه هو أن  فكل ما يهمه في 
بغلين يعمل األول في وظيفة عالية ويعمل 

الثاني في وظيفة متواضعة وبين نمطين من 
 . اإلنسان يختلفان في مكانتهما االجتماعية 
الفنية  الرؤية  ثاِن يرتبط بعناصر  أمر  وهناك 
للحكاية وهو أن الشاعر يترك البغلين يسيران 
بال قائد لهما وكان من اليسير عليه ان يوضح 
بيتًا شعريًا يبرز فيه  ذلك في نظمه فيضع 
الطريق ولكن مما الشك  يقودانهما على  من 
أتباعه هذا األمر وتغاضيه عن ذلك  فيه في 
العنصر ليس إال ليقارن بين هذين البغلين كما 
قارن بهما من قبل وبين نمطين من اإلنسان 
ومن هذه المقارنة يهدف الشاعر إلى المغزى 
االجتماعي الذي يضمنه حكايته والذي قد 
يشمل معه مغزى سياسياً كالكثير من حكاياته 
الذي كان  العصر  السياسي في  الوضع  ليبرز 
أننا نقترب إلى الشك فيه لما يبدو  به غير 
. نقول  الرواية وفي عناصرها  في محتوى 
إلى هذا  الشاعر يهدف  المقارنة أن  من هذه 
المغزى ليطمئن الفئة الفقيرة التي كانت تعمل 
يهدئها  في مهن متواضعة في عصره وكأنما 
أن ال تتذمر أو يواسيها بما يوضحه لها أن من 
دائماً في وضع  يمتلك وظيفة عالية ال يكون 
أفضل . أما ما هو ملفت لألنتباه هو من ألقى 
يلقيه على  مغزى الحكاية فالبغل هو الذي 
الكاتب وقد كان يستطيع هو أن  لسانه وليس 
الظن هو أن  بنفسه على لسانه فأغلب  يضعه 
ما فعله يرغب فيه أو يهدف إليه وكأنما يقول 
لهذه الفئة : عليكم أن تفهموا بدقة هذا المغزى 

وعليكم إدراكه فالبغل فهمه وأدركه .

حكايات الشاعر الفرنسي الفونتين

البغـــالن 
Les deux mulets

شعر: صباح غريب

جئتك يا قدس بقلب ملتهب عاشق 
ويشهد هللا بأنني 
فيما أقول صادق 

ليس هناك مثلك مجدا..
في المغارب والمشارق 

إجالال وتقديسا 
تنحني لرايتك كل البيارق 
زينة مدن فلسطين أنت 
حماك هللا من كل مخادع 

آثم مارق ....
أترقب الطرقات والدروب 

على كل المفارق 
أنتظر الساعات والثواني والدقائق 

ليزهق الباطل ...
...وتنتصر الحقائق

وتأتي طالئع النصر لتحرير
كل ذرة من ترابك ..

وينصرف عنك الغاصب السارق
وهذا قول واحد صادق
يا مصفوفة النمارق 
أقول قصيدي وحرفي..
وهللا المعين ..الرازق 

جئتك يا قدس
بقلب ملتهب عاشق

شعر : 
عباس شعبان

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

حذاري حذاري ... 
من ارتداء الكعب العالي 

أنتي نسمة صيف كإّنى
زي شمسي وزي ظلي

زي قمري ف ليل يقوللي
إّن دايما نوره راجع
يحمل البشرى تملّي

أنتي نسمة صيف ِمَفارق
والحياة دايما َمَفاِرق
مين تشيله جّوا قلبك

مين تسيبه ف الَمفارق
يمسح الّدمع بكفوفه

يمسح الحزن اللي فارق
أنتي نسمة صيف أبية

تنزلي لي من َعلّية
تحكي دايما عن شهامة

واللي بيحّب بكرامة
واللي متخّبي ف وسامة

واللي بيوجه سهامه
تحضني الدمعة تملّي

بقلم :  نعمة هللا رياض

ترجمة: إدوار ثابت

جئتك يا قدس “ إنتــى “
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يوسف زمكحل   همسـات

أجعل من ابتسامتك شمس تضئ لآلخرين 

قل لمن يحمل هماً أن الهم ال يدوم 

أقبل باأللم وال تقبل باليأس مطلقاً 
قائمة  على  لقلبك  أقربهم  يصبح  أن  شعور  أصعب 

الممنوعين من دخوله مرة أخرى 

المرأة وطن نعيش معه ويعيش معنا 

بعض األشخاص قادرون على التحول في لمح البصر

ال تفرط بإنسان عرف عيوبك وظل يحبك 
بمجرد أن تخطئ سينسى الجميع أنك كنت رائعاً يوماً 

ما )نجيب محفوظ(
من كلماتي : نفسي تغضب يا قلبي وأحس بيك قويت 
 .. جريت  ألقاك  الفرح  وعلى  الجراح  كل  وتداوي   ..
حقك  فين   .. هويت  أنك  وتنسى  باألمل  تاني  وتحيا 
الحبيب عهده  .. خان  أخلصت ووفيت  ياللي  قلبي  يا 

وياريتك يا قلبي ما حبيت 

خواطر: 
سناء سراج

الى منَّ استباح خداعي 
 إلى منَّ سرق النوم من أجفاني 

 الى منَّ جرحني وأدماني  

الى منَّ  اشعل النار في قلبي ووجداني 
الى منَّ غدر وخان حبي 

الى منَّ سلب االمان من ايامي 

الى منَّ وهبته حياتي وخنق انفاسي 
 الي منَّ نكس رأسي  

وقسم ظهري  وكسر قلبي 

الى منَّ ذبحني وتحني بدمي 
الى منَّ اقتلع الحب وغرس الحزن 
الى منَّ نزع األمل  وزرع األلم  

الى منَّ اسكب الدموع  
في العيون وجرح القلوب  

الي  جرح العمر رداً 
 لما سميته حبيب عمري 

مازالت بصمات جرحك  
منقوشة على جدار قلبي  

تتساوى مع جراح فراق اعز الناس عندي 

الى منَّ استباح خداعي 
وسرق النوم من أجفاني  

اليك ياحبيب عمري 
وجرح عمري   

    الــــــــى 
       حبيب العمر 

ما زال  أتساءل هل هذا اإلجراء   كنت 
التأشيرة  مطبقًا عندنا في مصر ؟ أعني 
لم  ما   ، المتهم  يفرج عن   ( للنيابة:  المخيفة 
تبدأ  .. وهنا  يكن علي ذمة قضايا أخري( 
أصبح  أنه  يفترض  لمن   ، المتهم  معاناة 
نفسه  السجن  أقسي من  والتي هي   ، بريئا« 
الشرطة ويسافر  فيتسلمه مندوب من    ،
المختلفة وأقسام  إلى مديريات األمن  معه 
على  للحصول  المحافظات  في  الشرطة 
ذمة  ليس مطلوباً على  أنه  ورقة مضمونها 
تنقالتهما  كانا يستقالن في  قضايا أخرى. 
التي  والعربات  والسيارات  القطارات 
المعديات  الحمير وحتي  أو  الخيل  يجرها 
ويقضيان   ، والترع  األنهار  تعبر  التي 
الليل في سجون مديريات األمن وكانت 
.. اآلن  أسبوعين  تقل عن  مشاويرهما ال 
إختفت  داير  »كعب  كلمة  أن   علمت 
الكشف  الشرطة  فيستطيع ضابط  تماما«، 
بإدخال إسمه  المشتبه فيهم  المتهمين أو  عن 
الداخلية  الكمبيوتر وفى شبكة وزارة  على 
األمن.. ولكن  بين جميع مديريات  الرابطة 
العقوبات  بمعني  الكلمة  يبقي تصنيف هذه 
أنها إجراء  ذاتها، رغم  والمعاناة في حد 

روتيني ..
أنا  به  مررت  ما   ، ما  لحد  يشبه  هذا 
لمشكلتنا  أفضل حل  للبحث عن  وزوجتي  
بالزمن  لنعد   ..  !! عويصة  بدت  التي 
نما  عندما   ، الوراء  إلي  تقريبا  عامين 
لي في  بيني وبين زميلة  متبادل  إعجاب  
إلي صداقة عميقة جعلتنا  ، تطور  العمل 
انتهاء مواعيد  بعد  نفترق عن بعضنا  ال 
فيها  نتسكع  نقضي بضعة ساعات   ، العمل 
قبل  والمطاعم  والمقاهي  المحالت  في 
بعد  إلي منزله، وحتي  منا  يعود كل  أن 
حتي  التليفوني  التحدث  نواصل  عودتنا 
ساعة متأخرة من الليل ، لنلتقي مرة أخري 
، كان من  التالي  اليوم  العمل صباح  في 
الحميمة ستنتهي  الصداقة  أن هذه  الواضح 
له كل  الحقيقة يخطط  الذي في  بالزواج 
طرف ، فقد استراح كل منا لآلخر ، وأدرك 
يحبه  يحبه وما ال  منا طباع اآلخر وما  كل 
يفوتنا قطار  أن  كنا نخشي  اننا  ، والواقع 
الثالثين من عمرها  فقد تعدت هي  الزواج، 
.. وهكذا  اكبرها بسبع سنوات  أنا  وكنت 
تزوجنا بعد فترة خطبة قصيره، أعددنا فيها 
عش الزوجية وأمضينا بضعة أيام في فندق 
العسل  فيما يسمي بشهر  البحر  علي شاطئ 

، عدنا بعدها إلي دوامة العمل. 
مضت األيام والشهور وحلم زوجتي ، ككل 
أن يرزقها هللا بطفل يمأل علينا   ، زوجة 
لها طعما« ومعني..كانت  حياتنا ويجعل 
بواجباتي  قيامي  محاولتنا دؤوبة ، ورغم 
كزوج بانتظام وعلي أكمل وجه ، لم يحدث 
اللجوء   ، وقررنا  يساورنا  القلق  بدأ   ، حمل 
لمعرفة األسباب وعالجها.. وهكذا  للطب 
إلي عيادات  الداير  الكعب  بدأت مشاوير 
األطباء ومعامل التحاليل ومراكز األشعة ، 
كنا نذهب لطبيب فيحيلنا بعد الكشف لطبيب 
بدوره  والذي يوصي  أكثر تخصصا«  آخر 
 .. المطلوبة  التحاليل واألشعات  بمزيد من 
الذي  الطبيب اإلستشاري  لنا  قال  أخيرا« 

تجمعت أمامه جميع  الفحوصات:
أنتي في صحة   ، - بخصوصك  كزوجة 
 ، الطبيعي   للحمل  جيدة وال توجد موانع 
، فلألسف أظهر  أما بخصوصك كزوج  
المختبري  والفحص  الشامل  الطبي  الفحص 
المنوية  الخاليا  عدد  أن  المنوي  للسائل 
الحد  من  بكثير  أقل  الواحد  المليمتر  في 
باإلضافة   ، لإلخصاب  الالزم  األدني 
قليل  ، وانت ضمن عدد  لضعف حركتها 
أجسامهم خاليا  تفرز  الذين  من األشخاص 
إلي  يؤدي  مما  المنوية،  للخاليا  مضادة 

إستحالة قدرتك علي اإلنجاب. 
 ، الطبيب علينا كالصاعقة  وقع تصريح 
والوجوم علي وجوهنا  الصدمة  واستمرت 
أسرعت   ، للمنزل  وصولنا  بعد  حتي 
بكاء  انفجرت في  لمخدعها حيث  زوجتي 

 ، البكاء  انهكها  أن  إلي  ومتواصل  مر 
فلجأت إلي نوم عميق .. كنت جالساً بجوار 
العينين  إليها وهي مغمضة  أنظر  فراشها 
بإنسان غير  ذنبها حتي ترتبط  .. ما هو 
؟ وتحرم من وظيفتها  اإلنجاب  قادر علي 
الغرض األسمي  ، وما  الحياة  األساسية في 
ترعاها  أسرة  تكوين  غير  الزواج  من 
األمومة  إن  ؟   األطفال  إطارها  في  وتربي 
للغاية في األنثي  غريزة متأصلة وقوية 
المخلوقات  أو في  البشر  أكانت في  سواء 
النوع  لحفظ  وهي ضرورية   ، األخري 

وامتداد النسل ..  
جالسا  لتجدني   ، عينيها  زوجتي  فتحت 
تغالب  والدموع  اليها  أنظر  الفراش  بجوار 
احبك  كم  يعلم هللا   -: لها  قلت   ، مقلتاي 
أنا   ، لكي األن  ويصعب علي ما سأقوله 
العيش معي ،  لن أظلمك وأجبرك علي 
للضرر  سأشجعك علي رفع دعوي طالق 
علي  الداله  الطبيه  الشهادات  وسنقدم   ،

استحالة قدرتي علي اإلنجاب .. 
 : تجهم وجهها ونظرت لي بحدة وقالت 
تزوجنا  إننا  ؟!  ذلك  - هل جننت ألفعل 
ومصيرنا  متبادل  وإخالص  حب  عن 
أتوق بشدة  انني  واحد ومشترك، صحيح 
لنا  تتيح  بدونهم  الحياة  أن  لألطفال، ورغم 
للخارج  والسفريات  بالنزهات  نتمتع  أن 
قيود، ولكن إحساسي  والمشتريات وبدون 
ِ، شئ آخر  بمسؤلية رعاية وتربية طفل 
أطفال  وجود  في  الحياة  إن   ، تماما« 
في  الدفئ  ويشيع  مبهج  المنزل شئ  في 
فلنفكر معا في طريقة نحصل   .. جوانبه 
لها:  فيها علي طفل يضيئ حياتنا.. قلت 
قانونية لشراء طفل  - هناك طريقة غير 
أزواجا« حصلوا  ، وأعرف  الوالدة  حديث 
الطريقه ويعيشون معهم  بهذه  أطفال  علي 
 -: قلت   ، ذلك  :- كيف  قالت   .. في سعادة 
تعبير مخفف ، فهي طريقه  إنها  الحقيقة 
تتم بخطف وتهريب طفل حديث  إجرامية 
بها ممرضة في مستشفي  تقوم   ، الوالدة 
الي  يوازي عشرين  ما  وتتقاضي   ، للوالدة 
مقابل  الشهري  قدر مرتبها  ثالثين ضعفا« 
نومها  أثناء  أمه  سرير  من  طفل  خطف 
إلى أي  التالي  اليوم  الزوج في  ،  ويتجه 
أن  مستشفى إلثبات والدته، ويقول حينئذ 
توثيق  المنزل، وأنه يريد  األم ولدته في 
بذلك على شهادة ميالد  والدته ويحصل 
قالت  إسمه وإسم زوجته.  بها  للطفل مدون 
لي وهي منزعجة :- وهل يرضي ضميرك 
تعبت  أم مسكينة  بالنا علي حساب  يهنأ  أن 
تسعة أشهر في الحمل وكانت تنتظر وليدها 
إياك  ؟  نعرفها  بفارغ صبر لظروف ال 
فهذا  أخري  مرة  الطريقة  بهذه  تفكر  أن 
قلت   .. يبارك هللا حياتنا  ، ولن  ذنب عظيم 
لها:- صدقتي ، إذا« فلندرس إمكانية التبني 
لهدفنا  بالوصول  الحظ  يحالفنا  أن  ونرجو 
الكعب  إستأنفنا مشاوير  المنشود. وهكذا 

الداير ..  
القاهرة  المالجئ في  بزيارة عدد من  قمنا 
الطفل  القريبة إلختيار  المحافظات  وبعض 
عن  نبحث  كنا   ، متطلباتنا  يوافق  الذي 
أربع سنوات  يزيد عن  طفل ذكر عمره ال 
تناسب لون بشرتنا وبصحة  لون بشرته 
لزيارة  بعد خمسة مشاوير مضنية   .. جيدة 
المالجئ، استقر رأينا علي الطفل المطلوب 
.. ذهبنا إلي قسم األمومة والطفولة بمديرية 
بيان  التضامن اإلجتماعي وحصلنا علي 
بالمستندات المطلوبة وتتضمن  : قيد عائلي 
الدخل   ، الزواج  ، قسيمة  ، فيش وتشبيه 
فيروس سي ومخدرات  تحليل   ، الشهري 
، كشف نفسي وعقد  ايجار أو تمليك للشقة 
للطفل  يكون  أن   : فكانت  الشروط   أما   ..
احدهما  الديانة، والزوجان  نفس  واألسرة 
إلي60 سنة    25 بين  مصري وعمرهما 
ومضي علي زواجهما 3 سنوات علي االقل 
الطفل  الحفاظ علي نسب  وتعهد االسرة 
الحصول علي  يكن هناك مشكلة في  لم   ..
بأن  ، ولكننا فوجئنا  المطلوبة  المستندات 
بالحفاظ علي نسب  التعهد  تتضمن  الشروط 
- كيف   : المختص  الموظف  ، سألنا  الطفل 
؟   ونسبنا  إسمنا  نعطية  وال  طفال  نتبني 

أجاب : ومن قال إن هذه الشروط للتبني !! 
إن التبني محظور في مصر علي المصرين 
 12 الطفل رقم  لقانون  واالجانب،طبقا« 
لكفالة  الشروط وضعت  1996، وهذه  لعام 
وهي  اإلسالمية  للشريعة  طبقا  الطفل 
للمادة  ، وطبقا  للتشريع  الرئيسى  المصدر 
العائلة  أن  يعني  الدستور وهذا  الثانية من 
بالطفل هي عائلة مضيفة ومؤقتة،  المتكفلة 
.. أغلقنا  قانونيه حيالها  وليس له أى حقوق 
التبني وإستأنفنا مشاوير الكعب الداير  ملف 

، لنبحث عن طريقة أخري .. 
أطفال  تقنية  يستخدم  لمستشفي  توجهنا 
المختص  الطبيب  من  وطلبنا  األنابيب، 
:- عملية طفل  فقال  التقنية  لهذه  شرحا« 
األنبوب هي عمليَة إخصاب تحدث خارَج 
المبيضين  تنشيط  يتم  المرأة، حيث  رحم 
للزوجة بأدوية مساعدة إلنتاج عدد أكبر من 
البويضات  يتم سحب هذه  ثم  البويضات، 
النضج  فيه كاملة  تكون  جراحيًا في وقت 
الخاليا  باستخدام  المختبر  في  ب  لُتَخصَّ
المنوية التي أُِخَذت من عِيّنة السائل المنوي 
فيقوم  الخلية  انقسام  تبدأ مرحلة  للزوج، 
بعد  الجنين في رحم األم  الطبيب بزرع 
خمسة أيام من تخصيبها..حيث ينمو طبيعيا 

حتى الوالدة. سألنا الطبيب:
أجاب:   ؟  لحالتنا  التقنيه تصلح  - وهل هذه 
لك ال يصلح  المنوي  فالسائل   .. بالطبع ال 
بدا اإلنكسار علي وجهينا   .. لإلخصاب 
وشعرنا باإلستسالم  بعد طول هذا العناء ، 

لكن الطبيب قال :
في  وعارمة  أكيدة  رغبتكم  كانت  إذا   -
الحل في  ، فستجدون  الحصول علي طفل 
نجد  : وأين  .. سألته  المنوية  السوائل  بنك 
مثل هذا البنك ؟ قال : لحد علمي ال  يوجد 
 ، العربية واإلسالمية  الدول  في  البنك  هذا 
العالم  الدول في  كثير من  يوجد في  ولكنه 
وأشهرها الدنمارك التي يوجد بها أكبر بنك 
من هذا النوع ..سألته:- ولماذا ال يوجد هنا 
فالدين اإلسالمي   ، دينة  قال: - إلسباب  ؟ 
الغالب  المسيحى  والمذهب األرثوزوكسي 
الزني  في مصر ، يعتبران ذلك نوعا« من 
، وانا اتعجب كيف ذلك ؟ فالزنا هو عالقه 
محرمة لزوجة مع رجل تعرفه غير زوجها 
الهويه  المجهول  المتبرع  أما في حالة   ،
وبسائل محفوظ له في ذلك البنك ، وبموافقة 
زوجها علي هذا اإلخصاب الذي يتم معملياً 
أن   .. ؟!!   الزني   فأين هذا  المختبر،  في 
الدين يسر ال عسر، وقد قال المسيح لليهود 
لكم إلنكم تحملون  دينيًا: ويل  المتشددين 
تلمسون  وانتم  ال   ، أحماال« عسرة  الناس 
.. وأخذتم مفتاح  بأحد أصابعكم  األحمال 
المعرفة ، ما دخلتم انتم والداخلون منعتوهم 

.. إستطرد الطبيب:
- وحتي يقبل المتبرع يجب أن يكون عمره 
35 عاما ويخضع لتصوير  إلي   18 من 
الدم والبول إلختبار عدم  أشعة و تحليل 
أو وراثية وفيروس  أمراض معدية  وجود 
المناعه والزهري.. هذا باإلضافة  نقص 
بدني ونفسي ومعلومات عن  تقييم  لعمل 
للعينة  بالنسبة  أما   ، والهوايات  التعليم 
لمعرفة كمية  فيجري فحصها  بها  المتبرع 
يتم  ثم  المنوية وجودتها وحركتها..  الخاليا 
بالنيتروجين وحفظها بصالحية  تجميدها 
به  يمكن  أشهر وبرقم كودي  إستخدام ستة 
للمتبرع كلون  العامة  السمات  الكشف عن 
قامته ورسم  بشرته ولون عينيه وطول 
للمنزل وقلت  ..رجعنا  لوجهه  كريكاتوري 
التقنية تضمن علي  هذه  إن   -: لزوجتي 
لكي  الوراثية  الصفات  للطفل نصف  األقل 
، والنصف اآلخر من متبرع مجهول  كأم 
وسماته..فال  صفاته  معا  نختار  الهوية 
الجنين داخل  بنمو  األم  يعادل فرحة  شئ 
أحشائها، وسعادتها عندما تري وليدها أمام 
إلي صدرها وترضعه سائل  عينيها تضمه 
التبني..  بكثير من  أفضل  ، وهذا  الحياة 

إبتسمت قائاًل:
الكعب  مشاوير  شارفت  قد  -أخيراً، 
خارج  بمشوار  اإلنتهاء،  علي  الداير 
فالدنمارك هي  للسفر معي،  مصر،إستعدي 

الحل!! 



   يعد الماء من أهم احتياجات الجسم، الذي يحتاج إلى أكثر 
فيما  الجسم،  ليمثل 60% من وزن  ثمانية أكواب يوميًا،  من 
يحتاج الجسم البشري إليه في جميع عمليات التمثيل الغذائي، 
إذ يساعد في الحفاظ على الصحة، فضًل عن مساعدته 

الستمرار صحة الكلى، ومواجهة نسبة األملح في الجسم.
وعلى الرغم من أهمية التأكد من حصولك على الماء بشكل 

الماء بشكل  يتناولون  قد  البعض  كاٍف، فإن 
 ،eatthis خاطىء، وهو ما استعرضه موقع

في هذا التقرير.
-حسم المحتوى المائي لألطعمة الصلبة

حوالي 20% من مدخولنا اليومي من 
الفواكه  يأتي من األطعمة الصلبة -  الماء 
والخضروات على وجه الخصوص، على 
الرغم من أنه من الجيد أن تضع في اعتبارك 
كمية الماء التي يطلبها جسمك، يمكنك أيًضا 
بالفواكه والخضروات، ومعظمها  ترطيبها 
المثال، هو  الخيار، على سبيل  الماء،  من 

96.7% ماء.
والبطيخ  والطماطم  والكرفس  الخس 
أكثر من  والجريب فروت والفلفل األخضر 

النقي، فإن هذه األطعمة غنية  الماء  90% ماء، على عكس 
تناول  الغذائية والفيتامينات، فيعد  العناصر  بمجموعة من 
نسبة كبيرة من الماء طريقة ممتازة لتحقيق أهدافك الصحية 

واللياقة البدنية.
-شرب الماء أكثر مما تحتاج

الغالبية العظمى من األشخاص  وفقًا لمعهد الطب، فإن 
الماء من خلل  يلبون بشكل كاف احتياجاتهم من  األصحاء 
جعل العطش هو المرشد لهم، إذا كنت تجبر نفسك على شرب 
جالونات من الماء، فقد تشرب كثيًرا، خاصة أنه ال يوجد دليل 

علمي على أن شرب المزيد من الماء له أي فوائد صحية.
-تجنب الكافيين دون داع

الكافيين يمكن أن يعزز عملية  المحتمل أنك تعلم أن  من 
التركيز، ولكن هناك  لديك ويساعدك على  الغذائي  التمثيل 
اعتقاد شائع حول مشروب هذا الصباح الذي قد يوجهك في 

االتجاه الخاطئ:
للبول، فتظهر األبحاث أن جرعات  المدرة  القهوة  صفات 
الكافيين بين 250 و 300 ملليجرام - حوالي فنجانين من 
لمدة ثلث  الحد األدنى  إلى  البول  إنتاج  القهوة - ستزيد من 
ساعات تقريبًا بعد تناوله، كما تقول سوزان يارجين- أستاذة 
مشاركة في التدريب الرياضي في جامعة كارولينا الجنوبية.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة PLOS One أنه ال يوجد 

دليل على الجفاف مع تناول القهوة بشكل معتدل يوميًا، لذا ال 
تتجنب فنجانك، ففي الواقع، القهوة ليست فقط مصدًرا كبيًرا 
للمياه، ولكنها أيًضا المصدر األكثر شيوًعا لمضادات األكسدة 

المضادة لللتهابات في النظام الغذائي األمريكي.
-شرب الكثير قبل النوم

إذا كنت تشرب كثيًرا قبل النوم مباشرة، فقد تجد نفسك تستيقظ 

بالتقليل  تبدأ  للتبول، عليك أن  الليل  عدة مرات في منتصف 
السوائل قبل حوالي ثلث ساعات من  تناول  التدريجي من 
المياه واستخدام  النوم، مما سيسمح لجسمك بمعالجة  موعد 

الحمام قبل التحاضن تحت األغطية.
-شرب الماء من الزجاجات البالستيكية

البلستيكية، فلها  الماء من الزجاجات  توقف عن شرب 
تأثيرات صحية محتملة على الدماغ وحتى ارتفاع ضغط الدم، 
للبقاء رطبًا أثناء التنقل، اشتِر زجاجة قابلة إلعادة الملء خالية 

.BPA من مادة
-أنت ال تقرن الماء بالليمون

ال يقتصر األمر على إضافة شريحتين من الليمون إلى الماء 
إلضافة بعض النكهة إلى مشروبك اللطيف، بل قد يساعدك 
الوزن. D-limonene ، أحد مضادات  إنقاص  أيًضا على 
إنزيمات  الليمون، يحفز  الموجودة في قشور  القوية  األكسدة 
السموم من الجسم، وفقًا لمنظمة  للمساعدة في طرد  الكبد 
الليمون فقط في تخليص  العالمية، ال يساعد قشر  الصحة 
الجسم من السموم االلتهابية، ولكن القدر اإلضافي من فيتامين 
الماء سيساعد  إلى  التي تتسرب  العصائر  الموجود في  سي 
الكورتيزول؛ وهذه أخبار  الحد من مستويات  جسمك على 
جيدة ألن الكورتيزول هو هرمون التوتر الذي يخبر جسمك 

بتخزين الدهون.

-إهمال شرب الماء عند االستيقاظ
وفقًا ألخصائية التغذية ليزا جوبلي، فإن إحدى أسهل وأرخص 
الطرق إلعطاء عملية التمثيل الغذائي الخاص بك هو شرب 
الماء )2-3 أكواب( بعد االستيقاظ  إلى 32 أوقية من   20
التمثيل  تتباطأ وظيفة  النوم،  أثناء  بوقت قصير، خاصة وأنه 
الجسم، ويمضي جسمك حوالي ثماني ساعات  الغذائي في 
لمئات عمليات  بدون سوائل، وهي ضرورية 

التمثيل الغذائي.
- ال تدرك أن جسمك يريد الماء وليس الطعام

هناك 30 سببًا تجعلك جائعًا دائًما، وعدم شرب 
الماء هو أحد هذه األسباب،  كمية كافية من 
 Physiology تشير دراسة نشرت في مجلة
إلى أن األشخاص يستجيبون   & Behavior
للعطش ألكثر من 60% من  بشكل غير الئق 
الوقت عن طريق األكل بدالً من الشرب، 
أكثر  تتناول سعرات حرارية  أنك  وهذا يعني 

مما تحتاج إليه.
لذلك ، في المرة القادمة التي تتوق فيها لتناول 
وجبة خفيفة بعد االنتهاء من الوجبة مباشرة، 
الغوص  قبل  الماء  أن تسحب كوبًا من  حاول 
وإذا كنت ال  دقيقة،  وانتظر 20  الخفيفة  الوجبات  في درج 

تزال جائعًا، فيمكنك تناول شيء ما.
-أنت تشربه فقط مثلج

أجريت عام 2003  التي  الدراسات  إحدى  الرغم من  على 
الماء  الذين يشربون  أن األشخاص  وحيدة والتي وجدت 
الغذائي، ال  التمثيل  في  بنسبة %30  قد شهدوا زيادة  المثلج 
التمثيل  يساعد في زيادة  البارد  الماء  أن  يدعم  دليل  يوجد 
الغذائي الخاص بك أكثر من الماء الدافئ، وبالتأكيد ال يوجد 
الماء بشكل مختلف حسب  دليل يشير إلى أن الجسم يمتص 

درجة الحرارة.
أهمية لصحتك  أكثر  فترة وجيزة،  في  الماء،  يعتبر شرب 
ورفاهيتك بل حدود من درجة الحرارة التي يتم تقديمها بها، 

لذلك ال ترفض كوبًا إذا لم يكن به ثلج.
- أنت تنخدع بالمياه المعبأة »الصحية«

هذه المشروبات المعبأة تميل إلى أن تكون سعرات حرارية 
- ومحملة بالسكر - مثل الصودا، في الواقع، تحتوي معظم 
أونصة على 26 جراًما  بسعة 20  الفيتامين  مياه  زجاجات 
النكهة  من المواد الحلوة، إذا كنت ترغب في إضفاء بعض 
بإضافة شريحة من  فننصح  إلى مياهك،  الغذائية  والعناصر 

الليمون والفراولة والنعناع إلى الماء.

   تحلم كل فتاة ببشرة صافية، ناعمة 
كالحرير، وفي اآلونة األخيرة ازداد االهتمام 
بالعودة إلى الطبيعة، واستخدام األقنعة 
والخلطات الطبيعية لما تحتوي عليه من فوائد 
وتجنباً ألضرار األقنعة الجاهزة التي تحتوي 
الكيميائية الضارة،  المواد  الكثير من  على 
إليك مجموعة  فضلً عن ارتفاع سعرها.. 
من النصائح لتطبيق قناع الوجه الطبيعي في 

المنزل بطريقة صحيحة:
1- اختبار نوع البشرة

قناع  اختبري بشرتك قبل أن تضعي عليها 
التجميل والترطيب وغيرها، وعليك أن 
الدهنية غير  البشرة  تعلمي أن ما يناسب 
مناسب للجافة، وقد تكون بشرتك حساسة لهذا 
إلحاق  النوع من األقنعة، ويتسبب ذلك في 
الضرر بها، بدالً من ترطيبها وتجميلها، 
القناع على جزء  ضعي كمية قليلة من 
تفاعله وتأثيره  البشرة واختبري  صغير من 

في البشرة.
2- غسل الوجه بالماء الفاتر

الفاتر جيداً،  بالماء  البد من غسل الوجه 

التجميل وغيرها  آثار لمساحيق  وإزالة أي 
المناسب لك، ثم  البشرة  قبل تطبيق قناع 
تجفيفه بمنشفة نظيفة بطريقة لطيفة وهادئة 

وعدم الضغط على المسام.
3- استخدام مكونات طازجة

يفضل استخدام مكونات طازجة 
الطبيعي، وعليك  القناع  عند إعداد 
المتبقية،  الكمية  أن تتخلصي من 
ألن المكونات الطبيعية الطازجة ال 
تحتوي على مواد حافظة كيميائية، 
الذي يجعلها تفسد بسرعة،  األمر 
وبالتالي تضر ببشرتك وتصبح 

غير مفيدة.
4- تدليك الوجه

أثناء تطبيق القناع، اتبعي خطوط 
الوجه مع التدليك بدءاً من الجزء 
السفلي من الوجه ثم التحرك ألعلى، 

يجب أن تبدأ المرحلة األولى من وضع القناع 
عند الذقن )أو العنق( وتنتهي في منطقة 

الجبهة.
5- تجنب منطقة العين والفم

ال تضعي القناع على المنطقة حول العينين 
وحول الفم، ويفضل خلل تطبيق القناع 
االستلقاء وإغلق عينيك واالسترخاء، 
واعلمي أن الوقت األمثل لتطبيق أقنعة الوجه 
يكون دائماً في المساء قبل الذهاب إلى الفراش.

6- غسل البشرة المتهيجة
ال تتركي القناع لفترة طويلة على البشرة 
إذا شعرت بأي نوع من تهيج البشرة أو 
االحمرار، وعليك في هذه الحالة غسل البشرة 

فوراً بالماء فقط.
7- إزالة األقنعة بالماء

الماء فقط  يفضل إزالة األقنعة باستخدام 
التنظيف األخرى،  وتجنب الصابون ومواد 
والتأكد من نوع بشرتك فإذا كانت دهنية 

الماء الساخن إلزالة  يفضل عدم استخدام 
الجافة  البشرة  أما  البشرة،  القناع وتنظيف 
الدافئ، ويفضل وضع بعض  الماء  فيناسبها 

الكريم المرطب بعد إزالة القناع.
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المزعجة  المشكلت  أكثر  الخفيف، من  الشعر  يُعتبر   
التي تُسبب اإلزعاج للمرأة. وتتنوع األساليب لعلج هذه 
المشكلة والحصول على شعر كثيف وصحي. كاالعتماد 
على المواد الطبيعيّة ومنها الليمون؛ نظراً إلحتوائه على 
تمنع من  الشعر وتغذيه وأيضاً  تُقّوي  وفيتامنيات  معادن 

تساقطه.
فوائد الليمون للشعر الخفيف:

الجمالية،  الفوائد  العديد من  الليمون على  يحتوي 
بفيتامين ج  لغناه  للشعر نظراً  يُستخدم  حيث 

وحامض الستريك.
يقّويه ويزيد  الخفيف حيث  الشعر  الليمون  يُعالج 
تقوية بصيلته ويمنع  نمّوه وكثافته من خلل 

تساقطه.
يمنح الشعر األشقر اللمعان واللون الذهبي.

نعومة ولمعاناً  الشعر  إعطاء  الليمون على  يعمل 
ُمميزاً عند تعرضه ألشعة الشمس.

يُساهم في إصلح الشعر التالف والجاّف.
يُناسب  كما  الدهني،  الشعر  األوساخ واألتربة من  يُزيل 

الليمون الشعر الجاّف والعادّي.
يُساعد في زيادة طول الشعر، وعلج تقّصف وتكّسر الشعر.
يُمكن استخدام الليمون إلبعاد القمل عن فروة الرأس ومن 

ثم إزالته باستخدام الفرشاة.
وصفة الليمون والخل

فعّالة في علج  الوصفة على خصائص  تحتوي هذه 
الخفيف الشعر 

للشَّعر؛ وذلك بسبب خصائصه  يُعَدُّ عصير الليمون ُمفيداً 
الشعر؛ ألنّه يحفز  تساقط  فيعالج  الخل  أما  الِحمضيّة. 
نموها. كما  الشعر، ويعزز  لبصيلت  الدموية  الدورة 

ويحتوي على عناصر غذائية أساسية لتقوية الشعر.
المكونات:

كمية من بذور الليمون المطحونة.
بضع حبات من الفلفل األسود.
ثلث ملعق كبيرة من الخل.

ثلث ملعق كبيرة من عصير الليمون.
طريقة التحضير واإلستخدام:

الرأس،  فروة  المكونات مع بعضها وتُوزع على  تُخلط 

الفاتر،  بالماء  وتُترك لمدة عشر دقائق. ثم، يُغسل الشعر 
وتُستخدم هذه الوصفة مرتين أسبوعياً.

وصفة الليمون وصفار البيض
يحتوي البيض على نسبة عالية فيتامين بـ 12، مما يُساعد 

في تكثيف الشعر
بسبب  الشَّعر؛ وذلك  لنُمِوّ  زاً  ُمعِزّ الليمون  يُعتبَر عصير 

كثافة  فيزيد من  البيض  أما صفار  الِحمضيّة.  طبيعته 
الشعر وسماكته؛ الحتوائه على نسبٍة عاليٍة من الكبريت، 
ويزيد من معدل نمو الشعر وكثافته بشكل ملحوظ؛ لغناه 

.B12بفيتامين
المكونات:

صفار بيضة واحدة.
ملعقة كبيرة من قشر الليمون المبشور.

ثلثة ملعق كبيرة من اللبن.
طريقة التحضير واإلستخدام:

الشعر  المكونات مع بعضها جيدًا وتوزع على  تُخلط 
وتُترك لمدة نصف ساعة ثُم يُغسل الشعر.

وصفة الليمون وزيت الزيتون
الشعر،  ُمفيدة في علج مشكلة تساقط  الخلطة  هذه 

تكثيفه وبالتالي 
الشعر ويطيله،  الزيتون  الليمون مع زيت  م عصير  يُنعِّ
إليه  النضارة  ويعيد  الشعر،  تساقط  يعالج مشكلة  أنَّه  كما 
وينظفه، ويعطيه الحيوية واللمعان، ويحمي من اإلصابة 

بالصلع.
المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
عصير ليمون.

كوب من مغلّي الزنجبيل.
طريقة التحضير واإلستخدام:

نمزج المكّونات السابقة معاً في طبق صغير، بعد أن يبرد 
الرأس  فروة  بالمزيج، وبخاّصة  الشعر  نُدلّك  الزنجبيل. 
مدّة عشرين  الشعر، ونتركه مبلوالً  وجذور 
والشامبو، ونكّرر  بالماء  نغسله  أن  قبل  دقيقة 

التجربة يومياً.
وصفة عصير الليمون وأوراق الكاري وزيت 

جوز الهند
الشعر والحدّ  تغذية  الخلطة في  تُساعد هذه 

من تساقطه
ز  الشَّعر، ويُعِزّ الليمون في تغذية  يُساهم 
الكاري على األحماض  نُمّوه، وتحتوي أوراق 
تُقِوي بصيلت  التي  كاروتين  والبيتا  األمينيّة، 

الشعر، وتمنُع تساقُطه.
المكونات:

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

حفنةٌ من أوراق الكاري.
طريقة التحضير واإلستخدام:

ثم،  للحصول على عجينة سميكة.  المكونات معاً  نمزُج 
نضعُها على فروة الرأس لمدّة عشرين دقيقة، وبعدها نغسُل 

ر الوصفة مّرة أسبوعيّاً. الشَّعر بالماء والشامبو. نُكِرّ
نصائح للعناية بالشَّعر الخفيف

يجب استبدال ُمنتَجات العناية بالشَّعر من شامبو، وبلسم، 
نات طبيعيّة. واستخدام ُمنتَجات تحتوي على ُمكِوّ

ليجفَّ  الشَّعر  بتَْرك  الشَّعر، وذلك  استخدام مكواة  تجنُّب 
بمفرده دون استخدام الحرارة.

تدليك فروة الرأس بحركات دائريّة؛ وذلك لتنشيط الدورة 
أو زيت  الخردل،  الزيوت، مثل: زيت  بأحد  الدمويّة 

البيض، أو زيت الجوجوبا.
السمك،  بالبروتينات، مثل:  الغنيّة  تناول األطعمة 
والدجاج، ولحم البقر، والفاصولياء السوداء، والبقوليّات، 

وُمنتَجات األلبان.

  لم تعد البدلة حكراً على الرجل، بل أصبحت موضة تعتمدها الكثيرات 
الماضية حتى باتت من أبرز  السنوات  السيدات والشابات خلل  من 

االتجاهات الرائجة في عالم الموضة.
بالبدالت  يتألقن  الموضة  الفاشينيستات والنجمات وعاشقات  وبتنا نرى 

الكلسيكية بألوان وقصات مختلفة تلفت األنظار.
الذي يعود لسبعينات  البدلة  اتجاه   GENNY الموسم، تعيد علمة  وهذا 

القرن الماضي، بألوان وأنماط وقصات متنوعة.
تعرض سارة كافازا فاكيني، المديرة اإلبداعية لعلمة Genny، مجموعة 

كبيرة من البدالت النسائية المتطابقة لربيع وصيف 2021 والتي تتنوع بين 
البنطلونات والتنانير والشورتات.

ك�ف تعود إلى النظام الغذائي بعد رمضان؟.. نصائح مهمةتعرفي على فوائد الل�مون لكثافة وصحة الشعر الخف�ف

البدلة النسائ�ة.. إطلالة أن�قة في ص�ف 2021

الطب  استشارية  لوتاه،  بن  فرحانة  الدكتورة  أوضحت     
بعد شهر  االعتيادي  الغذائي  النظام  إلى  العودة  أن  الباطني، 
تتم بشكل  لم  للجسم، في حال  قد تشكل صدمة  رمضان 
آثار  إلى  أن يؤدي  الذي يمكن  تدريجي ومنّظم، األمر 
النحو  المسألة على  التعامل مع هذه  يتم  لم  إذا  جانبية سيئة، 
الصحيح، مشيرة إلى أن الصيام يؤدي إلى تغيرات عدة في 
الهضمي،  اإلنزيم  إنتاج  ينخفض  المثال،  الجسم؛ على سبيل 
وقد تتراجع الطبقة الواقية لجدار المعدة بشكل مؤقت، ما قد 
يؤثر في وظائف المعدة عندما تصبح ممتلئة ومثقلة بالطعام.
وشدّدت الدكتورة بن لوتاه على أن جسم اإلنسان يحتاج إلى 
الهضم  مع عملية  تدريجياً  التكيف  معينة إلعادة  فترة زمنية 
واأليض )التمثيل الغذائي( الطبيعية. مشيرة إلى أن اإلفراط 
الهضمي،  الجهاز  بعد رمضان يرهق  الطعام  تناول  في 
مثل  المعدة،  آالم  التعرض ألنواع من  يزداد خطر  وبالتالي 
النتائج،  مثل هذه  ولتجنب  والغثيان.  المعدة  تقلصات وحرقة 
الفضيل بوجبات  الشهر  انتهاء  بعد  نبدأ  أن  من األفضل 
السليم.  الهضم  لتحفيز عملية  ببطء  صغيرة ومضغ األطعمة 

ببطء حتى  الطعام  تناول  قاعدة 20/80: أي  باتباع  موصيةً 
الطعام  تناول  فمن خلل  فقط.  بنسبة %80  بالشبع  الشعور 

الذي  الطعام  بمعرفة وتسجيل  للدماغ  فإنك تسمح  ببطء، 
يدخل إلى المعدة، ما يؤدي بدوره إلى زيادة مستويات الشبع، 

ويمنع اإلفراط في تناول الطعام.
وأشارت إلى أهمية أن يحتوي النظام الغذائي للفرد بعد شهر 
التي تحسن  الغذائية  المكملت  أو  رمضان على األطعمة 

والبريبايوتكس، إضافة  البروبيوتيك  الهضم، مثل:  عملية 
البكتيريا  تجديد  للمساعدة في  العادي، وذلك  الزبادي  إلى 

الجيدة باألمعاء.
وأخيراً، أوصت الدكتورة فرحانة بن لوتاه األشخاص الذين 
بمواصلة  العيد،  بعد  أيام من شوال  يخططون لصيام ستة 
التي طبقوها خلل  الصحي  الغذائي  النظام  اتباع نصائح 

شهر رمضان.

العلمي  نبات خشب الصندل األحمر، واسمه     
Pterocarpus santalinus L، له قدرة علجية مذهلة في 
بفوائد مذهلة، وهو  يتمتع  أنه  كما  االستخدامات،  العديد من 
لعلج  القديم ويستخدم  الهندي  الطب  مشهور في وصفات 
االلتهابات والجروح، ومشاكل  العديد من األمراض مثل 

الجلد وغيرها الكثير.
- عالج الصداع

الجبهة،  األحمر على  الصندل  وذلك بوضع معجون خشب 
يعالج  العقل، وبذلك  يعمل على االسترخاء وتهدئة  حيث 

السبب الرئيسي للصداع، وفق ما نقلت »سبوتنيك«.
- علج الجروح

أساسي في علج  الصندل األحمر بشكل  يستخدم خشب 
الجروح الحادة الناتجة عن مضاعفات مرض السكري، كما 
لشفاء  أوعية دموية وخليا جلدية جديدة  تكوين  في  يساعد 

الجروح بمعدل أسرع.

- صحة الجلد
مفيدا  ما يجعله  لللتهابات واألكسدة،  بقوة مضادة  يتمتع 
لعلج العديد من مشاكل الجلد مثل الصدفية والبشرة الدهنية 
الشباب والبثور  التصبغ وحب  الشمس وفرط  وحروق 
الصندل  يتم خلط مسحوق خشب  المبكرة،  والشيخوخة 
الرائب  الليمون واللبن  األحمر بمكونات مثل عصير 

والزيوت ويوضع على الجلد.
خفض الكوليسترول

تكوين  الضار وزيادة  الكوليسترول  كبير لخفض  تأثير  له 
إلى احتوائه على  النافع، ويرجع ذلك  الكوليسترول 
الجنتيسيك، وحمض 3-هيدروكسي  البتروستيلبين، وحمض 
بنزويك، وحمض ألفا وبيتا ريزورسيليك وحمض الفانيليك.

منشط جنسي
الجنسية  المنشطات  الصندل األحمر من  يعتبر خشب 
في األعضاء  الدم  تدفق  تحسين  في  تساعد  قد  التي  الطبيعية 

التناسلية وتعزيز الحالة المزاجية وتهدئة الجهاز العصبي.
منع تقرحات المعدة

الصندل  المضادة لألكسدة في خشب  الخصائص  تساعد 
المعدة وبالتالي منع خطر  األحمر في منع تلف خليا 
اإلصابة بقرحة المعدة، وأظهرت دراسة أن خشب الصندل 
التي  القرحة  الناتج عن  التلف  واقية من  تأثيرات  له  األحمر 

اإليبوبروفين. يسببها 
يعالج مرض السكري

الصندل  الموجودة في خشب  البوليفينول  مادة  قد تساعد 
األحمر على خفض مستويات الجلوكوز في الجسم وتحسين 
الزنك في  أن وجود  األنسولين، وأظهرت دراسة  إفراز 
دوًرا  يلعب  أن  يمكن  كبيرة  بكمية  الصندل األحمر  خشب 
حيويًا في تخليق األنسولين وإفرازه وتخزينه، ما يعني أن له 

تأثير مضاد لمرض السكري.

ما نسمع ِعبارة     كثيراً 
»كل شيء وله أوان« فعل 
.. عشان كده  عندهم حق 
الصبح بشوف  يوم  انا كل 
نفسي في مرايتي بقول مع 
كل يوم جديد بيكون أوان جديد للهتمام ببشرتي وشعري 
عشان طول ما أنا راضيه عن شكلي الخارجي انا سعيده 
الطاقه والنشاط  بتديني  السعاده دي  ومبسوطه واكيد 

والحيويه طول اليوم .
في حاجات بسيطه علينا نعملها عشان نحافظ على جمالنا 

وشبابنا طول العمر .
بها ونستمر عليها  لما نعرفها ونقتنع  الخطوات دي 

سنجدها بسيطه وسهله مثل المياه التي نشربها.
احنا هانمشي مع بعض خطوة بخطوة وانا واثقه من كتر 

ما هى سهله ها تنبهروا .
نبدأ بأول خطوه وهى :

تركيبه  االستحمام وهو سهل في  فلتر على دش  تركيب 
بتركيبه في حمامي.. وهو موجود في  بنفسي  وانا قمت 
اون الين  أيضا موجود  المنزليه  االدوات  معظم محلت 

غير كده سعره بسيط وبيعيش معنا سنين.
نتكلم عن فوائد الفلتر .. نعد مع بعض فوائده الرهيبه

والبشره  للشعر  االول  العدو  الميه من  بينقي  اول شيٍء   •
والبشره بطريقه مزعجه  الشعر  بينشف  اللي  الكلور«   «

جدا جدا

بعد  العيون  بيمنع تحسس واحمرار  الفلتر  • وأيضا 
الشوائب  المياه من  بينظف  الفلتر  ان  االستحمام غير 

الكثيرة الموجودة فيها
االنف من  التي عندها حساسية  الناس  يساعد  •  وأيضا 

تلوث المياه .
عايزه اقول لكم مش هاتندموا ابدا وهاتشوفوا النتيجه من 

اول استعمال.
نحافظ على  انتظروني مع خطوه اخرى مفيده عشان 

جمالنا وصحتنا للبد.

بقلم: عائشه الورداني
الوكيل الحصري لمنتجات فلوكسيا



الفنان المصري حسن الرداد على األنباء التي    علق 
الفنان سمير غانم، بعد  ترددت مؤخرا، حول وفاة حماه 

تدهور حالته الصحية مؤخرا
حسن الردّاد، زوج الفنانة إيمي سمير غانم، عبر عن 
استيائه الشديد من نشر هذه الشائعات، حيث كتب، على 
حسابه الخاص على موقع »تويتر«: »ال صحة لكل 
األخبار المتداولة بخصوص الحالة الصحية لحمايا األستاذ 

سمير غانم«.
وأضاف: »نرجو من الجميع عدم تداول أو نشر أي خبر 
أو بوست بخصوصه هو وحماتي األستاذة دالل عبد 
العزيز... باستثناء ما يتم نشره هنا على صفحتي أو صفحة 

رامي رضوان«.
الفنانة دنيا سمير  وكان اإلعالمي رامي رضوان، زوج 
غانم، قد علق أيضا على شائعة وفاة سمير غانم، بقوله: »يا 
خوانا الرحمة من الشائعات! إحنا فينا اللي مكفينا أرجوكم 

ما يتم تداوله غير صحيح الوضع ال يزال حرج«.

  نجح الفنان إدوارد هذا العام في موسم 
رمضان 2021 في تقديم دورين مختلفين تماما 
عن بعضهما حيث يشارك في عملين مهمين 
في السباق الرمضانى، ويجسد دور العمدة 
حسيب في مسلسل نسل األغراب للنجمين أحمد 
السقا وأمير كرارة، حيث يقدم دورا محوريا 
في المسلسل ويمثل العقدة التي يعتمد عليها 
تسلسل األحداث بعدما كان السبب في تطليق 
جليلة – مى عمر- من زوجها السابق عساف 
الغريب – السقا- وتزويجها من عدوه اللدود 
غفران الغريب – كرارة- وبعدما يخرج عساف 
من السجن يتوعد العمدة حسيب باالنتقام منه، 
وتتواصل األحداث حتى نكتشف مع األحداث 
أن إدوارد يعتبر صوت العقل الوحيد في عائلة 
األغراب حيث يبرر لنفسه وألسرته أن كل أفعاله 

ال يريد من وراءها سوى حقن الدماء والثأر الذى يدور في هذه العائلة.
مسلسل نسل األغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد 
السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، 
دياب، نجالء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد 
مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، 
سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، 

مروى األزلى، بسنت السبقى.
أما في مسلسل »كوفيد - 25« يقدم إدوارد شخصية »سيف« الطبيب 
العمل يوسف الشريف، ومع تطور  الذى يحقد على بطل  الحقود 
الحلقات يحب طليقة  بداية  القديمة، وفى  األحداث نكتشف صداقتهما 
لها  يثبت  الزواج منها ويحاول دائما أن  آيتن عامر، وينوى  صديقه 

ثم تكشف  الزواج،  إتمام  أنه أفضل من طليقها وينتظر موافقتها على 
أنها حامل منه  فتاة تظهر خالل األحداث  أقام عالقة مع  أنه  األحداث 
آيتن  الطفل وال يريد أوالد سوى من حبيبته  تنزل هذا  ويريد منها أن 
الطبيب  يقتله  العالقة  أقام معها  التي  الفتاة  عامر، وبعدما يعرف زوج 
بأنه كان يدافع عن نفسه ونجد فارقا كبيرا بين  سيف ويبرر ذلك 
الشخصيتين اللتين قدمهما إدوارد هذا العام في رمضان من حيث طبيعة 

الدورين ومدى إتقان إدورد لهما.
مسلسل »كوفيد - 25« بطولة يوسف الشريف، وأحمد صالح حسني، 
وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، 
الدين، وديانا هشام، وإسالم جمال،  الدين، وميرنا نور  وأمير صالح 
وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف 

إنجى عالء وإخراج أحمد نادر جالل ومن إنتاج سينرجى.

 ، Fast and Furious ينتظر عشاق أفالم االكشن وتحديداً سلسلة  
طرح الجزء التاسع المقرر طرحه خالل الشهر الجاري في عدد من دول 
التأجيالت بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا،  العالم، بعد سلسلة من 
وما ترتب عليها من غلق لقاعات السينمات في جميع أنحاء العالم للحد 

من اإلصابات.
وبدون سابق إنذار، قررالنجم العالمي فين ديزل، تسليط الضوء على 
البطوالت النسائية في الجزء التاسع المرتقب، والتي شهدت الكثير من 
النجمات الجدد منهم المطربة العالمية كادري بي، كما ضم الفيديو مشاهد 
لكالً من النجمة العالمية تشارليز ثيرون، والنجمة العالمية جوردانا 
بروستر، والنجمة العالمية ناتلى إيمانويل، باإلضافة إلى النجمة هيلين 

ميرين، والنجمة العالمية ميشيل روريجز.
ونشر ديزل مقطع الفيديو الذى بلغ مدته حوالى دقيقة ونصف، عبر 
حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وسرعان ما حصد الفيديو الكثير من 
المشاهدات لوجود لقطات للنجمات بتصريحات خاصة لهم تعرض ألول 

مرة ضمن الحملة الترويجية للجزء التاسع المرتقب.
كان النجم العالمي فين ديزل البالغ من العمر 53 عاًما عنصًرا أساسيًا 
في سلسلة افالم Fast & Furious.منذ ظهور أول فيلم من السلسلة 
في عام 2001 ، والذي ركز على براين أوكونر »بول ووكر« ، 
الشرطي السري ، المكلف باكتشاف هويات مجموعة من خاطفو سيارات 
مجهولون بقيادة دومينيك توريتو »ديزل« وفي حديث ديزل في بودكاست   
Entertainment Weekly هذا األسبوع ، كشف فين أنه فكر في 
االنسحاب بعد قراءة نص الجزء الثاني، وقال فين »وقفت مؤقتًا وأطلقت 
تنهيدة مخيبة لآلمال، وقلت لنفسي، أنا في صراع هنا، ألن هذا السيناريو 

ليس كما كنت أعتقد أنه سيكون.«
ومع ذلك، حصل النص على إصالح شامل بفضل الكاتب ديفيد آير، 
وأضاف فين: »المفارقة هي أنني شعرت أنني حصلت على ما أرادته 
الشخصية في النص األول ، لكنني شعرت أن هناك أشياء تتعارض مع 

هذه الحقيقة - وهنا جاء ديفيد«.

  شاركت النجمة اللبنانية إليسا، متابعيها 
فيديو يظهر من خالله  وجمهورها بمقطع 
الفلسطينيين،  االعتداءات اإلسرائيلية على 

القدس المحتلة، وفى الخلفية يظهر  في 
ترديدها ألغنية »موطني«، بصوتها.

الفيديو الذى نشرته  وكتبت إليسا على 

انستجرام  الشخصى بموقع  عبرحسابها 
»ما حدا فيه يوقف على الحياد بالقضايا 
اللي عم  القيم،   األساسية واللي بتمس 
بيصير بفلسطين هوي سرقة قدام عيون 
العالم من دون ما حدا يفتح تمو، ال العدو 
وال الحليف! هللا يكون مع أهل فلسطين 

الحبيبة فلسطين«.
اللبنانية مادلين  الفنانة  كما شاركت 
مطر، متابعيها وجمهورها بصورة 
لفلسطين، عبر حسابها الشخصى بموقع 
يُشترط أن تكون  تويتر، وكتبت » ال 
فلسطينيًّا ِلتتكلّم يكفي أن تكون إنسانًا«.

السورية أصالة نصري  النجمة  وكانت 
الداعمين  للنجوم والنجمات  قد انضمت 
الفلسطيني في  الشعب  للقدس، وساندوا 
الحالية مع اعتداءات وجرائم  معاناته 
جيش االحتالل اإلسرائيلي و ونشرت 
صورة لقبة مسجد األقصى عبر حسابها 
الشخصى بموقع إنستجرام وكتبت: 
ألم نهاية ولكّل ظلم حدّ، ادعوا  »لكّل 
في هذا اليوم للحبيبة فلسطين أّن تنهض 
وتنتفض وتنتصر وستنتصر بإذن 
الشيخ  أنقذوا حي  هللا ستنتصر، فلسطين، 

جراح«.

 ،Wrath of Man الجديد فيلم األكشن    حقق 
إيرادات وصلت إلى 25 مليونا و700 ألف دوالر 
الجارى، حيث  أمريكى، منذ طرحه يوم 7 مايو 
أنقسمت اإليرادات بين 8 ماليين و100 ألف دوالر 
المتحدة األمريكية، و17  الواليات  أمريكى داخل 
بـ دور العرض  مليونا و600 ألف دوالر أمريكى 

حول العالم.
للفيلم  إنتاج  وفيلم Wrath of Man هو إعادة 
الفرنسي »Cash Truck« الذي أنتج عام 2004 
الفيلم ستاثامز  نيكوال بو خرييف، ويتتبع  للمخرج 
إتش، حارس أمن شاحنة نقدي جديد غامض 
وبعيون متوحشة والذي يصادف أنه يتمتع بمهارات 
النقود عندما تحدث محاولة  للدفاع عن  احترافية 

سرقة مليئة باالنتقام.
فيلم Wrath of Man من بطولة كل من جايسون 
ستاثام، هولت مكاالني، روتشي ويليامز، جوش 
هارتنيت، جيفري دونوفان، سكوت ايستوود، آندي 

جارسيا، ديوبيا أوباري.
ومر عقد ونصف منذ أن عمل جاي ريتشي 
وجيسون ستاثام معًا، لكن Wrath of Man هو 

 Jason مع Ritchie لـ الرابع  التعاون اإلخراجي 
النجم جيسون  يأتى هذا فيما كشف   ،Statham
 Wrath Of لفيلم البوستر الرسمي  ستاثام عن 
البوستر  Man، وتميز جيسون ستاثام، خالل 
الرسمي للفيلم بظهوره منفردًا بدون أى من النجوم 
العبوث  بدا عليه  العمل، حيث  المشاركين معه فى 
بالدماء، ما  يديه  بصورة كبيرة، في حين تلطخت 

يعكس األكشن الذى سيطغى على الفيلم.
ويعتبر جيسون ستاثام واحد من أشهر نجوم 
العالم، حيث اعتاد أن يكون  األكشن على مستوى 
تعتمد على  التي  الحركة  أفالم  أهم ممثلي  من 
إلى جمهوره  بالتحديد، وأضاف  القتالية  الفنون 
في  بمشاركته  السابقة  السنوات  أكبر في  شريحة 
سلسلة أفالم fast and furious  مع النجمين فان 

ديزل وذا روك.
أفالم األكشن  ببطولة  واشتهر جيسون ستاثام 
نجمه في مجموعة  بزغ  الجديدة حيث  األلفية  في 
 Crankو The Mechanic من األفالم مثل
باإلضافة إلى Death Race وغيرها من األفالم 

التى حققت إيرادات كبيرة.

مأدبة سحور  التجميل  استشاري جراحات  العطا  ابو  الدكتور حسام  اقام    
في آخر ليالي شهر رمضان على شرف الفنانة حورية فرغلي في أول خروج 
بالواليات  األنف  الوطن ونجاح عملية زراعة  إلى أرض  بعودتها  احتفاال  لها 

األمريكية. المتحدة 
نواب  المصري منهم:  المجتمع  قامات  كبيرة من  السحور مجموعة  حضر 
نيفين حمدي  الشيوخ: محمود منصور ومحمد توفيق الجمل ، والنائبة  مجلس 
الدولة،  أمن  الباب رئيس محكمة  فتح  أدم  والمستشار   ، النواب  عضو مجلس 
المخ  أستاذ جراحة  أحمد فيصل طوبار  مادلين طبر،  والدكتور  والفنانة 
أحمد مسعود وحرمه  والدكتور رأفت عباس ورجل األعمال  واألعصاب، 
اإلعالمية يمنى طوالن، وريهام الهواري مستشار مهارات التواصل، والمنتج 

الفني هاني صالح، والمطرب أحمد مختار، واالستايلست هاني أنور.
وقد صرح الدكتور حسام أبو العطا بأن ما تعرضت له الفنانة حورية فرغلي 
تأخذ وقت طويل ونتيجتها تظهر خالل  التجميل  الكلمة فعمليات  مأساة بمعنى 
أتقدم  بعيني هو إعجاز علمي  أراه  قائال: »ولكن ما  إلى ستة اشهر  من ثالث 
األمريكيين  األطباء  فريق عمل  للحالة وكل  المتابع  المصري  للطبيب  بالتحية 

على هذه النتيجة العظيمة فـ»حورية« كانت وستظل ملكة جمال مصر«.
ومن جانبها روت الفنانة حورية فرغلي تفاصيل ما تعرضت له منذ سقوطها 
الذي  وأنفها  من على ظهر »الخيل« وتعرضها لإلصابة في ديسك ظهرها 
الدول  العديد من  في  ذلك من عمليات مختلفة  توالى  كامل وما  بشكل  تحطم 
األمريكية  المتحدة  للواليات  بالسفر  األخير  آخر عامين وقرارها  في  وصوال 
إلجراء أربع عمليات لتوصيل الدم لجلد األنف وزراعة غضاريف من الصدر 
مكانها وبعض الخاليا الجذعية وجلسات أكسجين، وحاليا أنا في مرحلة النقاهة 

وتخفيف التورم واالنتفاخ على اثر العملية.

وقد وجهت حورية الشكر لمجلس الوزراء المصري 
باإلعالم وحصولها  مناشدتها  منذ  متابعة حالتها  على 
على تأشيرة السفر ألمريكا رغم الحظر بسبب جائحة 
للفنانة رانيا محمود  الشكر  كورونا وكذلك وجهت 
مادلين طبر على دعمهما في محنتها  والفنانة  ياسين 

وكل اعالمي وصحفي تواصل معها.
الشخصيات  العديد من  أنها مسحت  وأضافت حورية 
أو كما كانت  أو أصدقاء  أقارب  من حياتها سواء 
ألمها  بعد غيابهم عنها في عز  أنهم أصدقاء  تعتقد 
على عكس ما كانوا عليه حينما كانت بكامل صحتها 

نجوميتها. وعنفوان 
لي هو معجزة  واستكملت حورية وقالت ما حدث 
من عند هللا فأحياني بعد مماتي، وبعد عودتي قررت 
تجديد كل شيء في حياتي بداية من قصة شعر جديدة 
واشتريت كلب جديد بديال عن كلبي الذي توفى حزنا 
عليا واهتممت بمظهري ورسمت ألول مرة وشم 
نفسي  أن أحب  .. وقررت  باسم حورية  على ساقي 
بطريقتي، وخالل شهر أغسطس المقبل سأسافر مرة 
أخير على عظام  أخرى ألمريكا إلجراء كشف طبي 

األنف الجديدة واستكمال العملية األخيرة لتوسيع فتحات األنف إذا أمر الفريق 
الطبي بذلك.

فقط  كان  الماضية  الفترة  قائلة: »في  الفنانة حورية فرغلي حديثها  واختتمت 
اتولدت من جديد،  أنا  والحمد هلل  اآلن  أما  والتذوق  الشم  حلمي عودة حاسة 

وآتمنى في الفترة المقبلة التركيز في عملي وأنا على استعداد للتمثيل من بكره 
بكل قوة وأنا أتابع حاليا الوسط الفني واستمتعت كثيرا بمسلسلي: »االختيار« 
تماما عما سبق،  وبداية عملي ستكون مختلفة  نيوتن«،  الثاني و»لعبة  الجزء 
االميرة  أو  المصرية »حتشبسوت«  الملكة  أن أجسد شخصية  وحلم حياتي 

العربية »ذات الهمة« في عمل تلفزيوني او سينمائي.
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25 مليون دولار أمريكى لـ فيلم جايسون 
Wrath of Man  ستا�ـام الجديد

إدوارد بين العمدة الطيب فى »نسل الأغراب« والطبيب 
الحقود فى »كوفيد 25«

فين ديزل يسلط الضوء على البطولات النسائية في  

حورية فرغلي: ربنا أحياني بعد الممات.. ومستعدة اشتغل أي عمل من بكره

حسن الرداد يعلق على أنباء وفاة حماه سمير غانم

درة: لن أظهر بمكياچ فى فيلم 
»الكاهن«

  ينتظر صناع فيلم »الكاهن«، عرض العمل، 
الفنانة  فيه  تشارك  والذي  السينمات،  داخل دور 

درة.
عليها،  تماماً  الفيلم مختلف  إن هذا  وقالت درة، 
الرعب، ولكنه  ينتمي ألفالم  ليس  أنه  مؤكدة 

يعتمد على اإلثارة والتشويق.
تتسم  أنها تجسد دور صحفية،  وأضافت 
بالشجاعة، وتدافع عن الحق، الفتة أنها لن 

بالمكياچ أو أن دورها يعتمد  تظهر كثيراً 
على الحركة بشكل أكبر، ولن تعتمد في 
مظهرها على الموضة، متمنية أن ينال 

إعجاب الجمهور.
الفنان محمود  »الكاهن« بطولة 
وإياد  حميدة وجمال سليمان ودرة 

نصار وفتحي عبدالوهاب، 
كبيرة  ومجموعة 

من  ومتميزة 
النجوم.

  في كل عمل فني نشاهدها فيه تجعلك تصفق لها بحماس شديد، 
وجودها ال يكون عابر حتى وأن كانت ضيفة شرف في مشهد 
السباق  التي تشارك في  آيتن عامر،  واحد، نحُن نتحدث عن 
الرمضاني الحالي من خالل مسلسل »كوفيد 25« الذي ما زال 

يحقق نجاًحا جماهيًرا كبيًرا منذ عرض أولى حلقاته.
ومن خالل شخصة »نهال«، جسدت »آيتن« دور الصحفية 
الذي يلعب دوره يوسف  الطبيب ياسين المصري،  زوجة 
الشريف، وهو يعمل »يوتيوبر« ، ولكنهما انفصال عن 

بعضهما بعد ذلك، ومن ضمن المشاهد التي نالت إعجاب 
الجميع هو مشهد وفاة ابن »نهال« أثر فيروس 

»كورونا«.
وتحدث رواد »السوشيال ميديا« عن أداء آيتن عامر، 
عندما علمت بوفاة أبنها خالل أحداث المسلسل، فكان 
افتعال، وكأنك  أدائها طبيعي، تصرخ وتبكي دون 

ابنها وال تستطيع فعل أي  بالفعل أمام »أم« فقدت 
الجمهور يخرج  البكاء، مما جعل  شيء سواء 

عن صمته، ويُعبر عن سعادته بأدائها التمثيلي 
الُمحترف عبر صفحاتهم على مواقع 

التواصل االجتماعي.
وعندما تعرف أن آيتن عامر، تخرجت من معهد الفنون المسرحية قسم التمثيل واإلخراج، هنا تتأكد مصدر احترافها، 

بالتأكيد موهبتها فى األساس، ولكن دعمتها بدراستها حتى أصبحت متمكنة في كل مشهد تقوم بتجسديه.
ولدى آيتن عامر الكثير من األعمال التي حققت نجاح كبير قبل مسلسل »كوفيد 25«، وبالتالي الكثير من المشاهد 

الصعبة التي خلقت ثقة كبيرة بينها وبين الجمهور حتى أصبح تميمة نجاح العمل المتواجدة فيه.
وكثير ال يعرف أن آيتن عامر، ُعمرها الفني تجاوز الـ16 عاًما حيث بدأت عام 2004، من خالل مسلسل »ملح 
األرض« أمام محمد صبحي، ثم »حضرت المتهم أبي«، مع نور الشريف، ومن ذلك الوقت في كل عمل فني تقدمه 

تحرص على كشف موهبتها الفنية، وقدراتها التمثيلية وتبهر الجميع بأدائها، ويقولون لها: »ابدعتي«.

  انتهى المخرج حسام على من مونتاج ومكساج مسلسل 
»القاهرة كابول«، بالتزامن مع عرضه على قنوات المتحدة، 
حيث تشهد الحلقات األخيرة من المسلسل العديد من المفاجآت 

حول الخليفة والذي يجسد دوره الفنان طارق لطفي. 
وشهدت الحلقة 27 من مسلسل »القاهرة كابول«، أحداثًا 
ساخنة ومتالحقة كان في مقدمتها تفجير كنيسة القديسين في 
اإلسكندرية، ويستنكر أحد أعضاء الجماعة ما حدث ولكن الشيخ 
رمزي يتناقش مع أعضاء الجماعة ويقول لهم: »ساعات بيكون 
فيه أسباب كبرى.. لو عرفتها كنت هتعرف إن اللى حصل كان 
فيه خير كبير.. كام بريء بيتقتل كل لحظة؟«، ويختم أمير 
التنظيم حواره مع قيادات التنظيم بقوله: »لينا عالقة بالحادث 
أو ملناش.. يمكن مكنش بإيدنيا بس وجودنا كان سبب فى إن 

ده يحصل«.

ويتواصل رمزى مع منال »حنان مطاوع« ويطلب منها أن 
يلتقيا فى األردن، فيما تتعاون منال مع أجهزة األمن لإليقاع 
برمزى »زعيم التنظيم اإلرهابى«، وتصل منال إلى رمزى 
فى مقر التنظيم اإلرهابى، ويعدها بأن حدود الخالفة ستمتد 
من سوريا والعراق إلى مصر، ويعرفها على أعضاء التنظيم 
اإلرهابى، ويطلب منها الزواج، إال أنها تطلب منه االنتظار 
بعض الوقت، وتطلب منه أال يكون لها درة وأن تتزوج فى 

حضور والدها وهذه كانت شروطها للزواج منه.
مسلسل »القاهرة كابول« تعتمد أحداثه على 3 شخصيات 
رئيسية هم اإلعالمى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط 
األمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية اإلرهابى 
والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضال عن األدوار األخرى 

للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

  قررت شبكة قنوات NBC، إلغاء عرض حفل 
توزيع جوائز الجولدن جلوب، هذا العام، بسبب 
الجدل المستمر حول جمعية رابطة الصحافة 
األجنبية في هوليوود، التي تتعنت في إدارتها 
للحفل على نفس المنوال طوال السنوات الماضية 

بدون النظر فى االنتقادات التي وجهت إليهم.
ووفقاً لصحيفة فاريتي، فإن الشبكة الشهيرة، 
تعلن فيه عدم اذاعتها للحفل هذا  أصدرت بياناً 
العام، تضامناً مع االنتقادات التي وجهت الى 
رابطة الصحافة األجنبية في هوليوود، بسبب 
عدم إجراء تغيرات طالب بها قادة الصناعة فيما 
يتعلق بعضوية المؤسسين وعدم تواجد أشخاص 

من ذوي البشرة السمراء.
البيان الذى أصدرته الشبكة كاآلتي: »ما  وجاء 
زالنا نعتقد أن جمعية هوليوود للصحافة األجنبية 

ملتزمة بتعديالت على إداراتها للحدث، والتغير 
بهذا الحجم يستغرق وقتاً وعمالً، ويتوجب على 
الجمعية اتخاذ بعض اإلجراءات الصحيحة، لذلك 
لن تقوم NBC، ببث جوائز الجولدن جلوب لعام 
2022، ونأمل أن نكون في وضع يسمح لنا ببث 

العرض في يناير 2023«.
وكانت قد تعرضت جمعية HFPA، التي 
وزعت جوائز الجولدن جلوب، النتقادات شديدة 
منذ شهور، من قبل صحيفة لوس أنجلوس تايمز، 
حول الممارسات المالية المشكوك فيها للمؤسسة، 
باإلضافة إلى النقص الكامل في األعضاء ذات 
البشرة السمراء، وأصدرت الجمعية األسبوع 
الماضي إطاراً لإلصالح يتضمن إجراءات 
لزيادة عدد األشخاص من أصحاب ذوي البشرة 

السمراء.

الفنانات العرب يدعمن فلسطين .. إليسا بأغنية 
ومادلين مطر بصورة

شبكة NBC تلغي عرض جوائز الجولدن جلوب 2022 بسبب العنصرية 

بعد عرض »كوفيد 25«.. آيتن عامر تثبت 
أنها »مصل« النجاح فى 

أى عمل

مخرج »القاهرة كابول« ينتهى من المونتاج 
بالتزامن مع عرض حلقاته الأخيرة

Fast and Furious 9



في خدمة أبناء الجالية العربية على العناوين التالية:

Nelly Kanou  
237, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4N 1C8

Tél.: (514) 331-2134
Fax: (514) 331-1421

Nelly & Tania Kanou 
475, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4L 5X7

Tél.: (514) 744-0203
Fax:  (514) 744-0206

Seta Marachian    
5855, Gouin Ouest
Montréal, Qc. H4J 1E5

Tél.: (514) 334-8641
Fax:  (514) 334-6909

Tania Kanou     
740, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4L 5C8

Tél.: (514) 744-2555
Fax:  (514) 744-9423

خدمة توصيل ادلواء جماانً وخدمات أخرى كثرية

Nelly Kanou, Tania Kanou 
& Seta Marachian

     Vendredi 14 mai 2021
الجمعة 14 مايو 2021

عيد فطر مبارك



  توّصلت كافة األحزاب الفدرالية 
دراسة  في  ُقدماً  للمضي  توافق  إلى 
مشروع القانون ’’سي - 10‘‘ الهادف 
إلصالح قانون البث اإلذاعي، واضعًة 

حداً لحالة جموٍد دامت أسبوعين.
ُودعي كّل من وزير التراث الكندي 
ستيفن غيلبو ووزير العدل دافيد الميتي 
برلمانية  لجنة  أمام  بشهادته  لإلدالء 

يوم الجمعة.
ومن المتوقع أن يجتمع فريق من أربعة 
خبراء تختارهم األحزاب الممثلة في 
مجلس العموم مع أعضاء اللجنة يوم 
االثنين المقبل للرّد على تصريحات 

الوزيرْين.
باإلضافة إلى ذلك يُنتظر أن تُصدر 
وزارة العدل رأياً لمعرفة ما إذا كان 
مشروع القانون، الذي ال تزال دراسته 
يحترم  اللجنة،  ضمن  مكتملة  غير 
والحريات.  للحقوق  الكندية  الشرعة 
القانون  مشروع  دراسة  وتُستأنف 
’’سي - 10‘‘ بعد التشاور واستالم 

رأي الوزارة.
ووافق نواب الحزب الليبرالي الحاكم 
والكتلة الكيبيكية والحزب الديمقراطي 
الجديد )يساري التوجه( على االنضمام 
إلى مطالب نواب حزب المحافظين 
األمام  إلى  القانون  مشروع  لدفع 

انتخابات  قبل  التالشي  وتجنيبه 
عامة محتملة.

يشّكل  الذي  المحافظين،  فحزب 
في  ظّل  الرسمية،  المعارضة 
على  يعترض  الماضية  األيام 
لمشروع  للجدل  مثير  تعديل 
أن  يقول،  كما  القانون من شأنه، 
يعّرض حقوق مستخدمي وسائل 
الكنديين  االجتماعي  التواصل 
حكومة  لكّن  للخطر.  وحرياتهم 
جادلت  لطالما  الليبرالية  ترودو 

بأّن ليس ذلك هو الحال.
ويهدف مشروع القانون ’’سي - 
م في تشرين الثاني  10‘‘ الذي ُقّدِ

إطار  فرض  إلى  الفائت  )نوفمبر( 
تنظيمي على شركات اإلنترنت العمالقة 
وإخضاعها لقانون البث اإلذاعي الكندي.
جعل  على  القانون  مشروع  وينص 
 )Netflix( ‘‘شركات مثل ’’نتفليكس
األميركية للبث التدفقي على اإلنترنت 
أو ’’سبوتيفاي‘‘ )Spotify( السويدية 
على  والبودكاست،  الموسيقي  للبث 
وتساهم  رسوماً  تدفع  المثال،  سبيل 
بموجب  كندية  محتويات  نشر  في 

قانون البث.
الفائت  )أبريل(  نيسان   23 وفي 
صّوت أعضاء اللجنة، باستثناء نواب 

المحافظين، لصالح إبطال المادة 4.1 
من مشروع القانون التي تنّص على 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  إعفاء 
مثاًل،   )YouTube( كـ’’يوتيوب‘‘ 
من أحكام القانون. وعلى الفور رأت 
انتهاكاً  ذلك  في  الرسمية  المعارضة 

لحرية التعبير.
ويوم اإلثنين 11 مايو الجاري حاول 
وزير التراث الكندي ستيفن غيلبو، خالل 
فترة األسئلة في مجلس العموم، تبديَد 
أّي لبس محتَمل حول نوايا الحكومة 

من مشروع القانون ’’سي - 10‘‘.
»دعوني أكون واضحاً: مشروع القانون 
هذا ال يتعلق بما يمكن، أو ال يمكن، 

للكنديين نشره على اإلنترنت. هو واضح 
جداً في هذا الصدد. مساعدة الفنانين 
والمبدعين الكنديين هي في صلب ’’سي 
- 10‘‘»، قال غيلبو، مضيفاً »لم يعد 

بإمكان ُمبدعينا االنتظار«.
غيلبو  سكرتيرة  قالت  جهتها  من 
البرلمانية، النائبة جولي دابروسين، 
بعد  بالـ«ارتياح«  أخيراً  تشعر  إنّها 
مع  مشتركة  أرضية  إلى  التوصل 
المحافظين لدفع مشروع القانون ُقدماً.
دوائر  إحدى  تمثّل  التي  ودابروسين 
تورونتو في مجلس العموم هي عضو 
تدرس  التي  البرلمانية  اللجنة  في 

مشروع القانون ’’سي - 10‘‘.

    أمضت فتيات تتراوح أعمارهن 
مونتريال  من  عاًما   18 و   10 بين 
وأوتاوا األشهر الخمسة الماضية في 
الناشئة  تطوير شركاتهن  كيفية  تعلم 
األجهزة  تطبيقات  وترميز  الخاصة 
تم  العالم.  مشاكل  لمعالجة  المحمولة 
أهداف  من  التركيز  قضايا  استلهام 
التنمية المستدامة لألمم المتحدة وتشمل 
موضوعات مثل مكافحة هدر الطعام ، 
ومساعدة الشباب المصابين باالكتئاب 
والقلق وقضايا الصحة العقلية األخرى 
، وتعليم الطالب كيفية إدارة شؤونهم 
 COVID-19 المالية ، ومعلومات حول
. بسبب الوباء ، تتم أنشطة هذا العام 
Tech-  عبر اإلنترنت. يدير البرنام ج

novation Montreal ، وهي منظمة 
غير ربحية تهدف إلى تقليص الفجوة 
بين الجنسين في العلوم والتكنولوجيا. 
يشجع الفتيات الصغيرات على تطوير 
ريادة األعمال بهدف متابعة الوظائف في 
هذا القطاع. إنه جزء من منظمة عالمية 
 Technovation غير ربحية تسمى
تقدم برام ج تعليمية تفاعلية في أكثر من 
100 دولة لتعليم الناس كيفية استخدام 

التقنيات المتطورة لحل مشاكل العالم 
الحقيقي. تستعد فرق الفتيات من جميع 
أنحاء كندا لمسابقة عالمية ستقام عبر 
اإلنترنت في 12 و 13 أغسطس 2021. 
ويتنافسن للحصول على فرصة لعرض 
أفكارهن المبتكرة مباشرة أمام لجنة من 
دراسية  بمنح  الفوز  وفرصة  الحكام 
العلوم  التعليم في  من أجل مزيد من 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. 
سيتم اختيار 12 متأهاًل للتصفيات النهائية 
فقط للمشاركة في هذا الحدث النهائي. 
في غضون ذلك ، سيقدم 24 فريًقا من 
مونتريال وأوتاوا ابتكاراتهم إلى لجنة 
من الخبراء في 15 مايو 2021 كجزء 
من مسابقة على مستوى كندا في يونيو 
لتحديد من سيصل إلى النهائيات. سيتم 
اختيار 12 فريًقا فقط من جميع أنحاء 
يستفيد   ، يفوزوا  لم  لو  حتى  العالم. 
المشاركون من البرنام ج. يقول المنظمون 
إن 70 في المائة منهم عبروا الحًقا عن 
اهتمامهم بالتكنولوجيا والقيادة ، و 58 
في المائة منهم سجلوا في المزيد من 
دورات علوم الكمبيوتر والبعض بدأوا 

أعمالهم الخاصة.
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COVID-19 بضريبة   ) المفرط  )الاستغلال  القوافي  المزيد من  عند عمل 

  أفادت السلطات الصحية في مقاطعة أونتاريو 
في الوسط الكندي يوم الثالثاء عن وقوع 2073 
إصابة جديدة بداء كوفيد19 في الـ 24 ساعة األخيرة 
ليصل إجمالي عدد اإلصابات في أونتاريو منذ 
وفاة  15 حالة  و   ،497 092 إلى  الجائحة  بدء 
إضافية التي يبلغ معها إجمالي عدد الوفيات منذ 

بداية الوباء 8342 وفاة.
يذكر أنه أدنى عدد من اإلصابات الجديدة بالفيروس 
التاجي في يوم واحد في أونتاريو منذ 24 آذار/

مارس الماضي.
كذلك أجري أقل من 000 28 ألف اختبار لكشف 
اإلصابة بكوفيد في الـ 24 ساعة الماضية، وهو أقل 
بكثير من قدرة استيعاب المختبرات التابعة للمقاطعة، 
والتي يمكنها تحليل 70 ألف عينة يومًيا. هذا وبلغ 

معدل النتائ ج اإليجابية لهذه االختبارات 8.5٪.
وقعت اإلصابات الجديدة في شكل خاص في مدن: 
تورنتو )685 إصابة جديدة(، وبيل )389( ويورك 
)231( ودورهام )144( وهاملتون )84( والعاصمة 

الفدرالية أوتاوا )77 إصابة جديدة(.
وكان بلغ متوسط   اإلصابات الجديدة اليومية في 
المقاطعة خالل األسبوع الماضي 2914 إصابة. 
وهذه هي المرة األولى منذ أكثر من شهر التي 
ينخفض   فيها هذا المعدل إلى أقل من 3000 إصابة 

يومية في مقاطعة أونتاريو.
تفيد السلطات الصحية المحلية بأنه وقعت 3 وفيات 
و4 إصابات جديدة بين نزالء مراكز الرعاية الطويلة 
األمد، من المسنين بشكل خاص، و5 إصابات بين 

موظفي هذه المراكز.
في سياق متصل، ارتفع عدد حاالت االستشفاء 
بمقدار 150 حالة، ليصبح المجموع 1،782 من 
األشخاص الموجودين في المستشفيات عبر المقاطعة 
حاليا. ومع ذلك، كانت هذه الزيادة ناتجة جزئيًا عن 

التغيير في تجميع بيانات المستشفيات.
من جهة أخرى، انخفض  عدد المرضى في وحدات 

العناية المركزة لليوم الحادي عشر على التوالي. 
ويوجد اآلن 802 مريضا في العناية الفائقة، بينهم 
568 مريًضا يحتاجون إلى جهاز التنفس الصناعي.

ووفقا لهيئة رعاية الحاالت الحرجة في أونتاريو، 
فإن عدد مرضى العناية المركزة الذين عولجوا 
حديًثا منذ بداية شهر مايو تراجع، إال أن متوسط   
مدة اإلقامة للمرضى في العناية المركزة قد زاد 

إلى أكثر من 14 يوًما.
إلى ذلك، هناك 2898 حالة شفاء جديدة الثالثاء، 
أما عدد الحاالت الناشطة فقد انخفض إلى 151 

.)-840( 31
ذكرت السلطات الصحية في أونتاريو بأنه خالل الـ 
24 ساعة الماضية، تم إعطاء 103 112 جرعة من 
اللقاحات المضادة لكوفيد19- عبر أنحاء المقاطعة.
هذا أكثر من اليوم السابق، لكنه بعيد عن الرقم 
القياسي البالغ 000 145 جرعة من اللقاح الذي 

أنجزته أونتاريو يوم 7 أيار/مايو الماضي.

والحاالت  بالخرف  المصابون  أونتاريو  سكان 
لتحديد  مؤهلون  السكري  مرض  مثل  ة  الصحي
بغض  الثالثاء،  من  اعتبارا  اللقاح  ألخذ  موعد 

النظر عن أعمارهم.
وأمس الخميس، تم تخفيض سن األهلية إلى 40 
عاما في سائر عيادات التلقيح الجماعي في أنحاء 
المقاطعة. هذا وفي العديد من المناطق المصنفة 
باللون األحمر بسبب ارتفاع خطر تفشي العدوى 
فيها، يمكن بالفعل تلقيح السكان الذين تبلغ أعمارهم 

18 عاًما فما فوق.
تجدر اإلشارة إلى أنه إلى اآلن، تلقى حوالي نصف 
سكان أونتاريو الذين تبلغ أعمارهم 18 عاًما أو 
أكثر جرعة واحدة على األقل من اللقاحات المضادة 
للفيروس التاجي. وكانت حكومة المحافظين التقدميين 
بزعامة دوغ فورد قد حددت في وقت سابق هدفها 
بالتوصل إلى تلقيح %65 من إجمالي عدد سكان 

المقاطعة بحلول نهاية شهر مايو الحالي.

  ساد بعض االلتباس األسبوع الفائت: هل ينبغي 
تفضيل لقاح ’’فايزر - بيونتيك‘‘ أو ’’موديرنا‘‘ 
على ’’أسترازينيكا‘‘ في بعض الحاالت؟ الدكتورة 
لرئيس  العلميين  المستشارين  كبيرة  نمر،  ُمنى 
الحكومة الكندية جوستان ترودو، ترى أّن البيانات 
النوع  هذا  من  حكم  بإصدار  تسمح  ال  ية  الحال

على اللقاحات.
اللقاحات أفضل  إّن أحد  القول  لمستحيل  ا »من 
من اآلخر«، تقول الدكتورة نمر في مقابلة مع 

تلفزيون راديو كندا.
وتضيف ُمنى نمر أّن البيانات الواردة من إنكلترا، 
بيونتيك‘‘   - ’’فايزر  لقاحْي  استخدمت  التي 
فعاليتْيهما  أّن  إلى  تشير  و’’أسترازينيكا‘‘، 

تقريباً. متطابقتان 
نسبة  بأّن  لتذّكر  الفرصة  نمر  الدكتورة  وتغتنم 
خطر تساوي %0 هي أمر غير موجود في أّي 
عالج طبي، وأوضحت أّن اآلثار الجانبية للقاح 
نادرة جداً  الحظ،  لحسن  ’’أسترازينيكا‘‘ هي، 

واألعراَض معروفة والعالَج متاح.
المعنية  الوطنية  االستشارية  اللجنة  أّن  يُذكر 
بالتحصين ضّد األوبئة )CCNI - NACI( أوصت 
النووي  لقاحات الحمض  بتناول  الفائت  االثنين 
 Messenger RNA - ARN( الريبي الرسول
 Pfizer -( ‘‘أي ’’فايزر - بيونتيك ،)messager
BioNTech( و’’موديرنا‘‘ )Moderna(، بسبب 
»الحماية الممتازة التي يقّدمانها« و »عدم صدور 
تقارير تثير القلق« بشأن سالمتهما، كالحاالت 
النادرة جداً من الجلطة الدموية التي أُصيب بها 
لقاح  األولى من  الجرعة  تناولهم  بعد  أشخاص 

’’أسترازينيكا‘‘.

وتعرب كبيرة المستشارين 
الحكومة  لرئيس  العلميين 
الحديث  لكون  أسفها  عن 
الجلطات  مخاطر  عن 
بلقاح  المرتبطة  الدموية 
اكتسب  قد  ’’أسارزينيكا‘‘ 
أهمية كبيرة جداً في الفضاء 

العام.
»هناك أقّل من 10 أشخاص 
آثار  من  )عانوا  كندا  في 
لغاية  اللقاح(  لهذا  جانبية 
لدينا  تزال  ال  بينما  اآلن، 
الوفيات  عشرات  يوم  كل 

بالـ’’كوفيد - 19‘‘»، تلفت الدكتورة نمر.
وتصّر الدكتورة نمر على ضرورة تناول الكنديين 
اللقاح وبسرعة، وتخشى من أن يؤّدي االلتباس حول 
تفضيل لقاح على آخر إلى إبطاء حملة التطعيم.

»نحن في سباق بين التطعيم ومتحّورات الفيروس، 
ويجب بشكل خاص أاّل تكون الغلبة للمتحورات«، 

تؤّكد ُمنى نمر.
وتعتقد الدكتورة نمر أّن نسبة %70 من األشخاص 
الذين تّم تطعيمهم حتى اآلن بجرعة واحدة من 
أصل اثنتْين قد ال تكون مرتفعًة بما يكفي بسبب 
نسبة  ذلك  بدل  وتقترح  الفيروس،  متحورات 
%80 إلى %90 من السكان البالغين 18 عاماً 

فما فوق.
»يجب بذل كل الجهود الممكنة لجعل أكبر عدد ممكن 
من األشخاص البالغين يتناولون اللقاح«، تقول نمر.

وكبيرة المستشارين العلميين على يقين بأّن التطعيم 
سيتيح فّك الحجر الصحي، لكن تشير إلى أنه ال 

الحذر واستخدام كافة  يتعين علينا توخي  يزال 
اللقاحي  السفر  كجواز   ، لنا  المتاحة  األدوات 

بشكل خاص.
اختبارات  من  المزيد  إلجراء  حاجة  »هناك 
الكشف السريعة واستخدام التكنولوجيات المتاحة 
لنا لنواصل، بشكل أكثر صرامة بكثير، رصَد 
تفشي األمراض واألشخاص الذين ال تظهر عليهم 

أعراض المرض«، تقول الدكتورة نمر.
وترى منى نمر أيضاً أنه من المحتمل جداً أن 
نضطر لنتعلّم كيف نتعايش مع الفيروس المسبّب 
لوباء ’’كوفيد - 19‘‘، وتضيف أنّه يمكن بالتالي 
يعني  ما  التحّور،  في  يستمّر  أن  الفيروس  لهذا 
لقاحات جديدة في  إلى  أنه ستكون هناك حاجة 

السنوات المقبلة.
»يجب أن نكون حقاً متنبهين لعدم االعتقاد بأننا 
انتصرنا، فنحن نواجه فيروساً شديد الخبث«، تلفت 
الدكتورة ُمنى نمر، كبيرة المستشارين العلميين 

لرئيس الحكومة الكندية.

الشهر أن غالبية    أظهر استطالع دولي هذا 
الكنديين يتفقون مع فكرة »جواز سفر« يظهر أن 

 .COVID-19 حامله قد تم تطعيمه ضد
أظهر االستطالع أيًضا حوالي 4 من كل 10أمريكيين 
موافق  للفكرة ، مع وجود عدد متساٍو تقريبًا ضدها. 
تظهر أحدث األرقام أن حوالي 40 في المائة من 
الكنديين تلقوا حقنة لقاح واحدة على األقل ، ووجد 
استطالع Leger360 عبر اإلنترنت أن ثالثة أرباعهم 
)٪76( قالوا إنهم يرغبون في الحصول على جواز 
سفر لقاح. وجد االستطالع أيًضا أن غالبية واضحة 
من الكنديين شعروا أن المسافرين إلى كندا يجب أن 
يكون لديهم جواز سفر لقاح أو دليل على التطعيم 
، وكذلك المسافرين الكنديين أنفسهم سواء كانوا 

مسافرين محلًيا أو دولًيا. 
كان هناك أيًضا اتفاق األغلبية على أن يقتصر 
المطاعم  مثل  العامة  التجمعات  إلى  الوصول 
وما  الموسيقية  والحفالت  الرياضية  واألحداث 
إلى ذلك على أولئك الذين لديهم دليل على التطعيم.
الحالتين  على  األمريكيين  غالبية  وافقت  بينما   
األوليين ، كانت النسب أقل بكثير. أقل من نصف 

األمريكيين )٪48( يوافقون على الموقف األخير. 
أن  أيًضا  الكنديين  المستجيبين  غالبية  شعرت 
على  قادرة  تكون  أن  يجب  الخاصة  الشركات 
طلب إثبات التطعيم. أقل من نصف األمريكيين 

يوافقون على هذا. 
قال رئيس الوزراء الكندي ، جاستن ترودو ، 
إن الحكومة الفيدرالية لن تنشئ جواز سفر لقاح 
للكنديين ، ولكن في الواقع قد يكون ذلك نقطة 
خالفية إذا طلبت دول أخرى ذلك للدخول وإذا 

كانت هناك العديد من الشركات هنا أيًضا. 
المناقشة مع  قيد  القضية  إن  قال ترودو مؤخًرا 
الفكرة  شركاء في أوروبا. ومع ذلك ، يبدو أن 
على  اعتراضات  أي  من  الرغم  وعلى  محتملة 

مخاوف الخصوصية. 
وقالت وزيرة الصحة باتي هاجدو إن الحكومة 
»تتبنى« الفكرة ، بينما قال ترودو في مؤتمر صحفي 
بالفيديو: »أي شيء يمكننا القيام به لتشجيع الناس 
على التطعيم سيكون مهًما. هذا هو المكان الذي 
يجب النظر فيه إلى فكرة إثبات التطعيم للخدمات 

المختلفة أو الوصول األفضل. 

عندما يتعلق األمر بجوانب الخصوصية إلثبات 
التطعيمات ، فإن التطعيمات ال تتعلق فقط بحماية 
الفرد. إنهم يدورون حول حماية المجتمع بأسره . 
تطلب العديد من الجامعات في الواليات المتحدة 
بالفعل دلياًل على التطعيم قبل أن يتمكن الطالب 
من العودة إلى الحرم الجامعي ، بينما قال البعض 
في كندا إنهم لن يحتاجوا إلى دليل بينما ال يزال 
البعض اآلخر يقيم موقفهم. على الرغم من أن 
تجنب  تحاول  الحكومية  المستويات  من  العديد 
الكلمة، فإن كيبيك ستصدر رمز االستجابة السريعة 
اإللكتروني »جواز السفر« هذا األسبوع لألشخاص 
الذين تم تطعيمهم والذين يريدون ذلك ، وتعمل 
سفر  جواز  إنشاء  على  الكندية  يوكون  منطقة 
إثبات  يمكنهم  يوكون  سكان   ، »وظيفي«  لقاح 
والعودة  المغادرة  يمكنهم  تطعيمهم  تم  قد  أنهم 
دون قيود العزل ، من خالل التوقيع على تنازل 
يسمح للمسؤولين بالوصول إلى سجالتهم الطبية. 
بالنسبة للتفاؤل بشأن العام المقبل ، كان الكنديون 
واألمريكيون هنا متشابهين تقريًبا حيث قال 55 

و 54 في المائة على التوالي إنهم متفائلون.

  يتبادر إلى األذهان أنه في بلدة Rigolet النائية الواقعة في 
مقاطعة نيوفاوندالند والالبرادور في أقصى الشرق الكندي، 
والتي يبلغ تعداد سكانها نحو 300 نسمة، يعيش الناس في 
أجواء من الطمأنينة واألمان، ولكن الحقيقة أن إحدى األمهات 

تقول إن عليها تذكير بناتها دوما بوجوب أخذ حذرهن.
تؤكد السيدة ديزيريه ولفري في مقابلة أجريت معها بإنها »توعز 
لبناتها بوجوب أخذ الحذر من األماكن التي يتواجدن فيها ومن 
األشخاص في تلك األماكن، إنه عليهن أخذ الحيطة والحذر«.
الكندية من  بيانات حصلت عليها وكالة الصحافة  تظهر 
شرطة المقاطعة والشرطة الفيدرالية الكندية بأن في منطقة 
نيوفاوندالند األطلسية،  الواقعة شمال مقاطعة  البرادور 
هناك معدل مذهل من االعتداءات الجنسية. ويتجاوز هذا 
المعدل المتوسط الكندي لالعتداءات الجنسية بأربع مرات. 

واألسوأ من ذلك، أن هذه األرقام في ارتفاع مّطرد.  
تقول السيدة ولفري، وهي مديرة ملجأ للنساء من ضحايا 
العنف واالعتداء الجنسي في ريغوليه التي تقيم فيها شعوب 
اإلنويت من األمم األوائل في كندا، بأن النساء والفتيات 

لم  بأنها  وأضافت  يوميا.  للتهديد  يتعّرضن  المنطقة  في 
تتفاجىء من بيانات الشرطة على اإلطالق. 

تعرب السيدة ولفري عن اسفها »ألن غالبية األشخاص ال 
يذهبون إلى مراكز الشرطة للتبليغ عن حوادث االعتداء، 
لذا في الواقع، فإن المعدل أعلى من ذلك بكثير« على حد 

المتحدثة. تعبير 
في الحقيقة، إن ارتفاع معدل العنف الجنسي ضد النساء 

في الالبرادور ليس باألمر الجديد. 
إذ كانت أظهرت دراسة استقصائية على المستوى الوطني، 
Happy Valley- أجريت قبل ثالث سنوات، بأن بلدة
Goose Bay في البرادور تحتل المركز السادس بين 
600 مدينة كندية من حيث معدل العنف المرتكب بحق 
النساء. وشملت الدراسة االستقصائية السنوات من 2008 

إلى 2015. 
تغطي األرقام الجديدة الصادرة عن شرطة مقاطعة نيوفاوندالند 
والبرادور الفترة من 2016 إلى 2020. وتظهر أن معدل 
االعتداء الجنسي كان بين أربعة وستة أضعاف أكثر في 

منطقة البرادور بالمقارنة مع باقي أنحاء نيوفاوندالند في 
تلك السنوات. على الرغم من أن منطقة البرادور تضم 5٪ 
فقط من سكان المقاطعة، إال أنها استحوذت على ما يقرب 

من ربع شكاوى االعتداء الجنسي العام الماضي.
معدل  متوسط  أن  إلى  الكندية«  »اإلحصاء  وكالة  تشير 
في  للشرطة  عنها  اإلبالغ  تم  التي  الجنسية  االعتداءات 
كندا في العام 2019، بلغ 82 حالة اعتداء لكل 100 ألف 
مواطن. أما المعدل في البرادور وحدها للعام ذاته فكان 
380 حالة اعتداء وفي العام 2020 ارتفع العدد إلى 449. 
Happy Valley- مع اإلشارة إلى أن المعدل في شمال

Goose وعلى طول ساحل البرادور المطل على األطلسي 
يصل إلى 681 حالة اعتداء في العام 2020.

عدم التحرك داللة على عنصرية ممنهجة ضد األمم األوائل
أنشأت السيدة ديدر كونولي »مركز البرادور للوقاية من 
آذار/ في  باي  فالي-غوس  هابي  في  الجنسي«  االعتداء 
2020. يستقبل مركزها نساء تعّرضن لحوادث  مارس 
في  المقبول  غير  »النقص  المركز  إدارة  وتدين  اعتداء 

الموارد لمكافحة هذه اآلفة في المنطقة«.
تقول السيدة كونولي “إن عدم القيام بأي تدبير لمواجهة تلك 
اإلعتداءات هو دليل آخر على العنصرية المنهجية، حيث 

أن غالبية الحاالت تتعلق بنساء من السكان األصليين”.
تأسف السيدة كونولي إلى “أن هواتي النسوة هن من السكان 
األصليين وأنهن ال يحصلن على االهتمام والرعاية التي 
قد يحصل عليها غيرهن من النساء في مجتمع حضري 

أو من العرق األبيض”.
طالبت هذه المتحدثة دوما بتوظيف ممرضة متخصصة في 

االعتداء الجنسي على النساء في مركزها في البرادور.
علما أن هذا النوع من الممرضات يتمتع بخبرة تمكنهن من 
التدخل مع الضحايا ومساعدتهن على اتخاذ قرار مستنير في 
نهجهن مع الشرطة. ويوجد مثل هذا المورد في سان-جون 

عاصمة نيوفاوندالند ولكن ليس في البرادور.
كان من الممكن أن تكون الحملة االنتخابية المحلية األخيرة 
فرصة مثالية للسياسيين لالهتمام بهذه القضية، لكن هذا لم 

يحدث، األمر الذي أثار استياء السيدة كونولي.

     لقد سمعنا الكثير عن المشاكل الصحية الجسدية والنفسية المرتبطة بـ 
COVID-19 ، لكننا ال ننسى عبء العمل اإلضافي ألولئك الذين يعملون من 
المنزل. تظهر أبحاث ADP أن هذه الفئة من العمال تميل إلى بذل جهد أكثر 
من المعتاد. وبعبارة أخرى ، فإن وقت العمل وعبء العمل اإلضافي النات ج 
أعلى بكثير من المعتاد. هل العمال يتعرضون إلى حد ما لالستغالل المفرط 

دون االستفادة فعلًيا من أجر كبير؟ 

يجب من حيث المبدأ أن تتوج حقيقة العمل أكثر بزيادة األجور في التعويض. 
COVID- أن عدًدا كبيًرا من الموظفين في كندا سيدفعون »ضريبة ADP تالحظ

19«. إجمااًل ، سيتأثر ٪30 من جميع الموظفين بهذه الضريبة في الدولة. ولكن 
من بين أولئك الذين يعملون عن بعد ، قال ما يقرب من النصف )٪44( إنهم 
يعملون أكثر في سياق الوباء. انتقل الرقم من بسيط إلى الضعف في عام واحد 

)٪21 فقط يتأثرون بزيادة المهام في عام 2020(. 
مثل هذا الموقف له تأثير على الصحة العاطفية للمعنيين. ويبلغون عن ثماني 
ساعات من العمل اإلضافي كل أسبوع ، أو ما يعادل يوم كامل ، لواحد من كل 
عشرة عمال ، ومع ذلك فإن االعتراف بهذه المساهمات وتعويضها ال يرقى 
إلى مستوى التوقعات. في الرتب ، هناك مستويات عالية من التوتر )٪46 في 

عام 2021 مقابل ٪34 في عام 2020 ، بزيادة قدرها 7٪(. 
في كثير من الحاالت ، ال يشعر الموظفون بالمشاركة الكافية. من خالل تشجيع 
الموظفين على أخذ أيام إجازة منتظمة وفترات راحة ، ومراقبة مستويات اإلجهاد 
لديهم وطلب المساعدة حسب الحاجة ، باإلضافة إلى تقديم سياسات للعمل بعد 
ساعات العمل والتثقيف حول الحق في االنفصال ، يمكن ألصحاب العمل حماية 

الصحة البدنية والعقلية لموظفيهم.
 .ADP إد يوين ، نائب رئيس اإلستراتيجية وتطوير األعمال في 

صابات بكوفيد - 19 في أونتاريو 

إ

أدنى تعداد يومي للا
منذ نحو سبعة أسابيع

توافق في مجلس العموم لمواصلة دراسة مشروع القانون الذي ينّظم 
نترنت

إ

عمل عمالقة الا

الفتيات الصغيرات يعرضن التطبيقات 
المبتكرة التي أنشأنها لمعالجة مشاكل العالم 

     Vendredi 14 mai 2021 
الجمعة 14 مايو 2021

الدكتورة منى نمر: “من المستحيل القول إّن أحد اللقاحات أفضل من الآخر”

جوازات سفر اللقاحات: الكنديون نعم ، الأمريكيون لا  

مّعدل الاعتداءات الجنسية في لابرادور أعلى بأربع مرات من أّي مكان آخر في كندا



مصر  عظمة  توضح  التي  المميزة،  األدبية  األعمال  بين  ومن    
ودعوتها الخالدة للتمسك بالعدل والحق وإنقاذ المظلوم مهما كانت مكانة 
الظالم، ما نعرفه بـ »شكاوى القروي الفصيح«. وتعد »شكاوى الفالح 
الفصيح« من عيون األدب المصري القديم. وهي قصة مصرية قديمة 
عن قدوم فالح مصري قديم يدعى »خو إن-إنبو« من منطقة وادي 
النطرون إلى منطقة إهناسيا في بني سويف مصر الوسطى. وعاش 
اإلهناسي.  بالعصر  يعرف  ما  العاشرة  أو  التاسعة  األسرة  في عهد 
وقد تعرض »خو إن-إنبو« العتداء من قبل نبيل يدعى »رنسي بن 
مرو«. وتبدأ القصة بتعثر الفالح »خو إن-إنبو«وحماره في أراضي 
النبيل »رنسي بن مرو«، فاتهمه المشرف على األرض »نمتي نخت« 
بإتالف الزرع الخاص بهذه األرض، وبأن حماره أكل من زرع النبيل، 
فأخذ الحمار واعتدى على »خو إن-إنبو«. وذهب »خو إن-إنبو« إلى 
النبيل »رنسي بن مرو« بالقرب من ضفة النهر في المدينة، وأثنى 
عليه، وبث له شكواه، فطالبه النبيل بأن يحضر شهوًدا على صحة 
كالمه. إال أن »خو إن-إنبو« لم يتمكن من ذلك، غير أن النبيل أعجب 
بفصاحة الفالح، وعرض األمر على الحاكم وأخبره عن بالغة الفالح، 
فأعجب الحاكم بالخطاب، وأمره بأن يقدم عريضة مكتوبة بشكواه. 
وظل »خو إن-إنبو« يكتب تسع شكاوى لتسعة أيام متواصلة يتوسل 
لتطبيق العدالة. وبعد أن استشعر التجاهل من قبل النبيل، أهان »خو 
المحبط، غير أن  الفالح  بالضرب. فرحل  النبيل، فعوقب  إن-إنبو« 
النبيل أرسل إليه من يأمره بالعودة، وبدل من أن يعاقبه على وقاحته، 
أنصفه وأمر برد الحمار للفالح وإعجاًبا منه بفصاحته، عينه مشرًفا 
على أراضيه بداًل من المشرف الظالم، »نمتي نخت« وأعطاه ممتلكات 

المشرف الظالم »نمتي نخت«. 
والحقيقة إن هناك عمل أدبي يُطلق عليه »اليائس من الحياة«. وهو 
مصر  من  لنا  جاءت  التي  والمهمة  الجميلة  األدبية  النصوص  من 
القديمة. وهو عبارة عن حوار أدبي ذي مغزى فكري وديني وسياسي 
الكالمي  النزاع  الحوار صفة  الحياة وروحه. ولهذا  اليائس من  بين 
حياته  من  يأس  الذي  الفرد  في  المتمثلة  الذات  بين  الفكري  والجدل 
نظًرا النتشار الظلم والفساد في العالم وبين الروح التي تسعى إلقناع 
الذات لإلقدام على االنتحار كي تتخلص من مساوئ هذا العالم المليء 

باألزمات والفوضى.
وكان الواقع االجتماعي الذي كان يعيش فيه ذلك الرجل ظالًما حيث 
ساءت أحوال البالد والعباد االقتصادية واالجتماعية والسياسية. وانتشر 

الشر والفساد في كل مكان ولم تعد لقيم الخير مكان عند الناس فقد قل 
األمن واألمان والوفاء لدرجة أنه لم يعد لإلنسان من صديق أو أخ أو 
جار يتحدث إليه فاإلخوة واألصدقاء أصبحوا أعداء لبعضهم. وغدت 

الثروة والنفوذ بيد الفاسدين األشرار؛ لذلك فقد أراد ذلك الرجل أن يتخلص من 
حياته بحرق نفسه، لكن روحه عارضته وهددته بأنها ستهجره في العالم اآلخر. 
ولكنه أيًضا ومن خالل حواره مع روحه كان حريًصا على إرضائها وبقائها 
معه فأخذ يحاورها، وتحاوره وأخذت تخيره ما بين الرضا بالواقع والحياة مًعا، 
مناقشته.  وامتنعت عن  الحديث  بالموت واإلقدام عليه. وكفت عن  الرضا  أو 
ولكن ما لبثت حتى عاود التفكير فيما دعته إليه واعتزم أن ينتقل وإياها إلى 
عالم اآلخرة. وبدأ يستدرجها في الحديث أماًل في أن تشجعه وتساعده في اتخاذ 
قرار محدد. وأشهد عليها جمًعا تخيله من الناس. وتصنعت الروح الغضب مرة 
أخرى. وأجابته وهي تؤنبه: »الست رجاًل يافًعا عشت الحياة من قبل، فماذا 
حققت؟«. ثم قصت له قصة رجل فقد زوجته وأوالد نتيجة إعصار ألقى بهم 
في بحيرة تعج بالتماسيح في سواد الليل. وهدفت الروح، من رواية هذه القصة 
وأخرى تلتها، أن تقنع صاحبها بأنه إذا تأمل اآلخرين هانت عليه بلواه. لكنه 
دخل معها في جدل آخر عن قيمة الحياة التي تدعوه إلى الرضا بها بعد أن فقد 
فيها الكرامة والثقة واألمل في الناس ونظم إجابته من خالل أربع قصائد نثرية.

وتحدث عن الموت الذي فيه خالصه من مأساته. وأكد على إيمانه بالحياة بعد 
الموت وإيمانه بالثواب والعقاب وعدل األرباب فيها. وقال لها: »وها هو الحق.. 
الحق من وصل للعالم اآلخر سيكون معبوًدا يحيا به فيرد الشر على من أتاه. 
وها هو الحق من وصل هناك سيكون عالًما باألسرار وكل بواطن األمور«. 

وهكذا انتهت البردية البليغة. فكانت أبلغ من هذا. وكان هذا اليائس يعيش في 
السياق  أو  السردي  أن األسلوب  البرية يتضح  تلك  صراعه مع روحه. ومن 
ووضع  رسم  القديم  المصري  القاص  خالله  من  استطاع  الذي  العام  والنظام 
مما  األشخاص،  وحركة  والمكان  الزمان  خاصة  للقصة،  الرئيسية  العناصر 
ساعد على الحبكة الدرامية مما تحمله من تنوع في األحداث والمواقف داخل 

اإلطار القصصي، وحافظ على حيوية وتدفق وتتابع الحكاية.
الضمير والوعي واألخالق والحق  العالم  التي علمت  القديمة  هذه هي مصر 
األدبي  بثرائها  المبهرة  الفرعونية  والجمال. وهذه هي مصر  والخير  والعدل 

والفكري والقانوني الذي علّم الحضارات وألهم اإلنسانية. 

الهوية الفردية في مصر الفرعونية

سبقت مصر القديمة العالم كله بإبداع أدب وفن السير الذاتية!
وكانت السير الذاتية في مصر الفرعونية مهمة للغاية. وكان يتم التعبير 
عن مفهوم الهوية الفردية أو الذات المصرية القديمة في مصر الفرعونية 
بشكل متنوع حسب العصر. وكانت الذات مهمة للغاية في المجتمع المصري 
القديم، وتم التعبير عنها من خالل الوسائل النصية والمادية، وكانت جزًءا 

مؤثًرا وفاعاًل في الثقافة المصرية العليا.
وتم »تمثيل الذات« في السير الذاتية والتماثيل التي تركها النبالء في مصر 
الفرعونية. وكان تمثيل الذات عنصًرا قديًما وحاسًما للثقافة العليا في مصر 
القديمة. وقدم النبالء أنفسهم من خالل اللغة والفن واآلثار. وكان الشيء 
وكيف  الطريقة،  بهذه  أنفسهم  النبالء عن  عبر  ولماذا  كيف  هو  الالفت 
عبروا عن دورهم في تاريخ الفترة وكيف كانت عالقاتهم مع الملك. إن 
الفهم األعمق لدوافع النبالء من خالل تصويرهم في هذه األعمال األدبية 
والفنية يمكن أن يوضح لنا العديد من المعلومات عن السياسة والتغيرات 

المختلفة في المجتمع المصري القديم في تلك الفترة.
إن نقطة البداية التي يجب التأكيد عليها هي أنه كان يمكن التعبير عن 
»الذات« في مصر القديمة نصًيا وفنًيا وذلك ألعضاء المجتمع اآلخرين 
من خالل وسائل الفنية البصرية والقولية األدبية التي كانت أدوات مهمة 
تظهر الفرد يتفاعل مع اآلخرين، واآللهة، والمجتمع. والشيء األهم هو 
كيف ولماذا قدم النبيل المصري القديم نفسه في الفن واألدب، وكذلك كيف 
تم تفسير هذا التقديم في سياقات أثرية مختلفة. ويمكن تطبيق هذا المنهج 
على مجموعة واسعة من السير الذاتية ذات الموضوعات المتنوعة في 

مناطق جغرافية مختلفة وفترات زمنية عديدة.
ويفضل استخدام منهج دراسي شامل متعدد التخصصات لهذا الموضوع 
الذي كان الوسيلة المثلى التي من خاللها يمكن دراسة التعبيرات المصرية 
القديمة عن الذات الفرعونية؛ كي يمكننا توضيح عدة جوانب مختلفة من 
نصوص نبالء العصر وآثارهم، وتقديم مجموعة متنوعة من االستفسارات، 
بما في ذلك القضايا الفلسفية والتاريخية واألثرية، والمفاهيم الفنية واللغوية 
واألدبية، والقيم الدينية واألخالقية، وسمات تمثيل الذات. ويمكن للمعالجة 
الفلسفية أن تلقي الضوء على الجوانب الرئيسية لهذه النصوص األدبية 
واألعمال الفنية، مثل ترجمة نصوص السير الذاتية وغيرها، فضاًل عن 

السمات المعجمية واللغوية الخاصة بها.
األثرية  والقطع  النصوص  لهذه  األساسية  الجوانب  دراسة  خالل  ومن 
النصوص  تلك  في  وموجودة  لة  مشّكِ عناصر  عدة  نستكشف  أن  يمكن 
مثل التاريخ، والتاريخ وقضايا الذاكرة الثقافية، ودور الفرد )سواء داخل 
مجتمعه أو مستقاًل بذاته(، والعالقة بين الفرد واآللهة. واختلف التعبير عن 
الذات. ويمكننا التركيز في هذه األعمال األدبية والفنية التركيز على معاني 
»الذات« في السير الذاتية للنبالء الذين تختلف سيرهم في المضمون، والفترة 
الزمنية، والمهنة، والخلفية االجتماعية، وكشف الصالت الوثيقة بين آثار أولئك 

النبالء وهويتهم وأيديولوجية العصر.
وفي نهاية المطاف، أؤكد أنه من خالل هذا المجال الجديد في علم المصريات، 
على  تقوم  استكشافات  إجراء  يمكن  الفرعونية«،  الذات  »تمثيل  دراسة  وهو 
تحليالت متعددة التخصصات والمقارنات بين ثقافات متنوعة في األدب والفن 
وعلم اآلثار والتاريخ. إن دراسة النبالء من الناحيتين النصية والبصرية يمكن 
أن تسهل تحليل ظهور »الذات« ومفهوم »الفردية« كظاهرة تاريخية مهمة في 
مصر القديمة. وال تقتصر الممارسات الثقافية والسياسية لمجموعة أولئك النبالء 
للتفسير.  المفتوحة  التي تظل  النبالء والملك  بين  السلطة والعالقة  تمثيل  على 
ويمكن من خالل هذه التحليالت الوقوف على قوة نصوص السير الذاتية وجمال 
التمثيل البصري لها، وتوضيح قدرتها في التعبير عن التاريخ في ثناياها. ويمثل 
الفن ونصوص السير الذاتية والثقافة المادية المكونات الرئيسية التي تبلور تمثيل 
الذات النبالء في مصر القديمة. وبالتالي فإن فهمنا المتطور لتمثيل الذات يمكن أن 
يؤدي إلى إجراء دراسات مماثلة عن الثقافات والفترات األخرى في العالم القديم.

أدب وثقافة
من كتاب:  أسرار اآلثار 

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

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

أشرعة الِعشق 

     Vendredi 14 mai  2021
الجمعة 14 مايو 2021

نموذج للكاتب المصري القديم الذي كتب وأمثاله عيون األعمال المصرية القديمة 
الفكرية واألدبية والدينية

  تكملة للعدد الماضي: 

الِعشِق  أشرعُة 
أكواٍن من  إليِك  تسافُر 

خلفي تركُتها 
أعماِق في  الفرَح  تشعليَن 

الثلِج وسَط  الذابلِة  النفوِس 
شعٍر قصائَد  الحدائَق  لُتزِهَر 

الطيوُر تغرُدها 
الحّبِ ربيِع  في 

روحي أنفَي  كيَف 
مني ضاَع  حلٍم  في 
مغلقٍة؟ نافذٍة  خلَف 

الخجوَل بكائي  أسمُع 
قصائٍد صفحاِت  بين 

كتابَتها أُكمْل  لم 
مونتريالي شتاٍء  ليلِة  في 

خوفي.... من  أخرُج 
الياسميْن ضفائَر  أرتدي 

زنبقًة تمنُحني 
نافذِتها حدوِد  على  نسيُتها 

*  *  * 
روحي تتمزَق  لن 

والقمِر النجوِم  أسراِر  في 
الشمِس وموسيقى 

أشرعتي الى  تتسرُب 
القادمُة السيدُة  أيتها 
األصواِت خلِف  من 

تراتيٌل  ... اغنيٌة  كلماُتِك 
وبابْل سومَر  من 

عاشقٌة امرأٌة  لي  ْتها  قرأَ
بذاكرتي مروري  أثناَء 

بالسحِب ملتحفٌة  والسماُء 
القمِر ِ اوجاع  من  تصرُخ  الغابة 
الغربِة في  يستوحُش  جسدي 

شواطُئ شفتيها 
بالموِج تنزُف 

الشمِس بضوِء  َر  أتَعطَّ أْن  تسألُني 
الظَل ألبَس  االَّ  وتعاتَبني 

الظلمِة في  يجلُس  ال  الِعشَق  ألنَّ 
أشرعتي تحاصُر  البحِر  امواُج 

واألنهِر االزقِة  في 
عنواِن عن  تبحُث  ورسالتي 

ضاعْت امرأٍة 
... والمطـــــــــِر  الثلِج  في 

شعر: جاسم نعمة مصاول

قصائد من الديوان الخامس 
)أشــــواٌق ترتعـــُش(

 تحتضن حديقة “تشانغجياجيه” 
الواقعة في مقاطعة هونان بوسط 
خارجي  مصعد  أعلى  الصين، 
في العالم، يبلغ طوله 362 مترا، 
وبني على جرف يطل على مناظر 

طبيعية خالبة.
وبمقدور المصعد الذي أعيد تشغيله 
للزوار والسياح نهاية العام الماضي 
بعد توقف نجم عن تفشي فيروس 
كورونا المستجد وإجراءات اإلغالق 
التي اتخذتها دول كثيرة حول العالم 
لوقف تفشي الوباء، الوصول إلى 

القمة خالل 88 ثانية فقط.
ميل”  “ديلي  صحيفة  ونقلت 
البريطانية عن مدير الشركة التي 
باسم  المعروف  المصعد  تشّغل 
“المكان  إن  قوله  تنين”   100“
أن  كما  الطبيعية،  بمناظره  مميز 
تعد  الجيولوجية  الجرف  طبيعة 

المصعد  هذا  مثل  لتركيب  مثالية 
الذي يجذب السياح سواء كانوا من 

داخل البالد أو خارجها”.
من  يقارب  ما  المصعد  ويستقل 
ثمن  ويبلغ  يوميا،  سائح  آالف   8
تذكرة ركوبه 19 دوالرا أمريكيا، 
علما أن تكلفة تشييده بلغت 13.7 

مليون دوالر.
وقد فاز هذا المصعد بثالثة أرقام 
“جينيس”  موسوعة  في  قياسية 
مصعد  كأعلى  القياسية،  لألرقام 
خارجي في العالم، وأطول مصعد 
باإلضافة  المدن،  معالم  لمشاهدة 
بأكبر  للركاب  أسرع مصعد  إلى 

قدرة استيعابية.
يتكّون  المصعد  أن  بالذكر  جدير 
منفصلة  زجاجيتين  حجرتين  من 
يصل  ما  منها  الواحدة  تستوعب 

إلى 50 شخصا في وقت واحد.

أعلى مصعد كهربائي خارجي 
في العالم بوسط الصين

بقلم: سليم خليل

    في  منتصف القرن التاسع  عشر 
عام  - ١٨٥٠ -  قررت قيادة  الجيش 
األميركي  اإلستعانة  - بسفينة  الصحراء -
جنوب   في  الصحراء   لعبور  الِجمال  

غرب الواليات  المتحدة .
ولعدم الخبرة  قررت إستيراد الجمال مع  
خبراء في قيادتها واإلهتمام بصحتها . 
من   لخبرة  ا و ل  لجما ا ميركا  أ طلبت 
في  الخبيرة   عثمان  بني  إمبراطورية  

حروب الصحاري  .  
؛  تونس  من   ٣  ،٣٣ الِجمال  عدد  كان 
  . تركيا  إزمير  ٩ من مصر و ٢١ من 
ثمانية  من  مؤلف  الخبراء  وكان  طاقم 

خبراء برئاسة
- الحاج علي - أما الباقين فكانوا جميعهم 

من تركيا البيزنطية وأسماؤهم يونانية.
 - مرفأ  إلى   والجمال  الخبراء  وصل 
إنديانوال -  في والية تكساس األميركية 
؛ ومن  تموين حربية   متن سفينة  على 
األميركي  الجيش  إلى  إنضموا  هناك  
لتنظيم أول عملية نقل جنود وعتاد عبر 
القيادة  العملية ألن  فشلت    . الصحراء 
إستعانت  بوسائل النقل السابقة -الخيول 
من   واضطربت  جفلت  التي   - والبغال 
ضخامة حجم الجمال وشكلها المجهول 
وواجه   المحلية   والبغال   الخيول  من 
خبراء تلك البهائم  صعوبة في تهدئتها 

بالقرب من الجمال الضخمة. 
ألغيت تلك الحملة وبعد مدة  قرر الجيش 
األميركي بيع تلك الجمال لمن يرغب وتم 

تسريح خبراء الجمال الذين حصلوا على 
حقوق اإلقامة والعمل  .

شخصية  على  تدور  بكاملها  لقصة   ا
-الحج علي-  قائد جمال البادية وخبيرها.  
أخرجت هوليود عددا من أفالم سينمائية 
، سوريا  تركيا  في  ووثائقية عن حياته 

وفي الواليات المتحدة .
إسمه األصلي  فيليب  تادرو  من أصل  
يوناني وسوري مسيحي ؛  عندما انخرط 
في الجيش التركي أعتنق الديانة اإلسالمية  
وقدم  فريضة الحج وأصبح اسمه - الحجي 
الجمال  تربية  في   وتخصص  علي- 
وتدريبها وتغذيتها ومعالجتها الصحية . 
أصبح  اسمه -هاي جولي -  في الواليات 
المتحدة  لتسهيل  التعامل معه لما أوكلت 

إليه مهمة قائد معسكر الجمال وسائقيها .  
بعد  فشل  مهمة النقل الصحراوي وقرار 
القيادة األميركية تصفية  فريق البادية ؛ 
إشترى -هاي جولي- عدة جمال وأسس 
شركة نقل  بين نهر كولورادو ومنطقة 

مناجم شرق النهر .  
زبائن  استقطاب  في  الشركة   فشلت 
وقرر في النهاية نقل الجمال إلى منطقة 

الصحراء حيث أطلق سراحها .
لجنسية  ا على  جولي  ي   ها حصل  
إسمه  مسترجعا   ١٨٨٥ عام  األميركية 
اليوناني  فيليب تادرو وديانته المسيحية.

تزوج من السيدة - جيرتروديس تاسكون 
- وُرِزق طفالن .  أعاده الجيش األميركي  
إلى الخدمة  والعمل كخبير بغال وخيول  

تحت قيادة الجنرال جورج كروك .
هناك أغنية شعبية  - هاي جولي - تتحدث  
عنه وعن فريق  الجمال  بقيادته  وفيلم  
سينمائي  عام  ١٩٤٥- عبور صحراء 
 Hawmps وفيلم   الغربي-    الجنوب 
حول  محاولة  عبور  - جمال بجانب 
وكتاب   ؛   ١٩٧٦ لعام  والبغال  الخيول 
أطفال  للكاتب  -جيم كيلغارد ؛ـ وفيليب 
الغرب  في  اليونانية  األسطورة  تادرو 
عن   هزلية  أخرى  وكتب  األميركي؛ 

البادية األميركية وعبورها .
تستغل هوليوود  وكتَّابها ومخرجوها كافة 
األحداث والروايات  لتنتج أفالما رائعة  
تخلد أبطال تلك القصص وهدفها تسلية 

كافة  فئات وأعمار البشر.

قبل  السيارات  حاولت  الواليات  المتحدة تشكيل جيش للبادية 
واستوردت الجمال - سفينة الصحراء  - 

    شهد مسجد آيا صوفيا في اسطنبول، 
يوم الخميس، إقامة صالة عيد الفطر للمرة 
األولى منذ 87 عاما، بعد إعادة افتتاحه في 

شهر يوليو من العام الماضي.
من  اآلالف  عشرات  الصالة  في  وشارك 
المصلين في ظل إجراءات التباعد االجتماعي 

للوقاية من فيروس كورونا.
وشدد خطيب العيد في المسجد، رئيس الشؤون 
الدينية بتركيا، علي أرباش، على معاني شهر 

رمضان وعيد الفطر .
العالم  الخطبة ألوضاع  وتطرق أرباش في 

اإلسالمي عامة، وفي فلسطين خاصة، حيث 
جدد التأكيد على ضرورة الوقوف مع الشعب 
الفلسطيني بوجه االعتداءات التي تشنها ضده 

إسرائيل.
وشدد على أن “كل أعيادنا ستبقى حزينة حتى 
يتحرر الشعب الفسطيني والمسجد األقصى”، 

داعيا لتكاتف المسلمين.
نة  ومكا بأهمية  لمسلمين  ا أرباش  وذّكر 
إلى  الفتا  اإلسالم،  في  األقصى  المسجد 
أجل  من  لتعاضد  وا لتكاتف  ا “ضرورة 

وتحريره”. حمايته 

    تشهد المناطق والدول العربية 
يوميا  األثرية  االكتشافات  في  وفرة 
نظرا لعراقة حضاراتها اإلنساينة على 

مر العصور.
وبحسب ما نشرته صحيفة “واس” 
المسح  نتائج مشروع  فإن  السعودية 
البيئي واألثري الذي تقوم به المملكة 
العربية السعودية أكدت على وجود 
مواقع أثرية في السعودية تعود إلى 
نحو 350 ألف عام، وأظهرت نتائج 
أول موقع “أشولي” مؤرخ في موقع 
“النسيم” في صحراء”النفود” بمنطقة 
حائل، أدلة بيئية على وجود بحيرة عميقة 
ربما كانت عذبة المياه، مع أدلة على 

معالم بيئية قديمة وما ارتبط بها من مواد 
أثرية تعود إلى عصر الباليستوسين األوسط.
ويمثل موقع النسيم أقدم المواقع األشولية 
الموثقة حتى اآلن في السعودية، ويكشف 
أنواعا من مجاميع ألدوات حجرية استخدمها 
اإلنسان في عصر الباليستوسين األوسط، 
حيث يرجح أنها تشير إلى تكرار عودة 
اإلنسان إلى الجزيرة العربية عندما كانت 
مروجاً وأنهاراً، إذ يحتوي الموقع على 

حوض عميق تبرز في وسطه رواسب 
العصر  من  أثرية  مواد  على  فيها  ُعثر 
الحجري األسفل، وقد تم جمع ما يقارب 
فأٍس حجري، ورقائق  قطعة   354 من 

حجرية مختلفة
.وأكدت نتائج مشروعات المسح الذي بدأ 
في السعودية منذ 10 سنوات أن الجزيرة 
عصر  خالل  مناخية  بتغيرات  مّرت 
أكثر  أجواؤها  فأضحت  الباليستوسين 
رطوبة، وأثّر ذلك على انتشار اإلنسان 

فيها وفي القارات األخرى.
األخير من  الربع  الهيئة خالل  وأعلنت 
أثري يتضمن  اكتشاف  2020 عن  عام 
العثور على آثار أقدام بشرية وفيَلَة وِجمال 
وحيوانات مفترسة حول بحيرة قديمة جافة 
على أطراف منطقة تبوك يعود تاريخها 
إلى أكثر من 120 ألف سنة، ويمثل هذا 
الكشف األثري الدليل العلمي األول على 
أقدم وجود لطبعات أقدام اإلنسان والحيوان 

على أرض الجزيرة العربية.

ألول مرة منذ 87 عاما.. صالة عيد الفطر 
في مسجد آيا صوفيا

السعودية تسجل اكتشاف مواقع أثرية تعود إلى 350 ألف سنة



    يوجد داخل أفضل مواقع التراث العالم ي لليونسكو حوالي 1092 
موقع ًا للتراث العالمي لليونسكو في العالم بأكمله بما في ذلك 209 
من المواقع الطبيعية و 845 موقًعا لها أهمية ثقافية وتاريخية ولكن 
جميع المواقع معترف بها على أنها ذات أهمية دولية وسياحية وثقافية 

وتستحق الحماية الخاصة
لذلك كان اختيار أفضل 10 مواقع للتراث العالمي لليونسكو أمراً كبيًرا 
وصعباً من حيث المفهوم وبالرغم من ذلك فإن تلك التي تظهر في قائمتنا 
النهائية كعشر مواقع أو غيرها من المواقع األخرى تستحق التقدير 
ويمكن الوصول إليها بسهولة في جميع المواقع ويمكن العثور عليها 
في أوقات العطالت في جميع أنحاء العالم وفيما يلي قائمة بأفضل 10 

مواقع للتراث العالمي لليونسكو
اآلثار النوبية في مصر

اآلثار النوبية الموجودة في مصر أو اآلثار الموجودة في صعيد مصر 
ال تقتصر على معابد رمسيس الثاني الكبيرة المنحوتة في الصخر أو 
تمثال الملكه نفرتاري التي تعتبر مشهًدا رائًعا حًقا في منطقة أبو سمبل 
ولكن في الحقيقة أن هذا النصب الكبير الذي يتكون من تماثيله األربعة 

الشاهقة التي تم نقلها بسبب تجنب ارتفاع مياه النيل
وأيضاً تم نقل معبد إيزيس في منطقة فيلة بأسوان وهو معبد مخصص 
لإللهة المصرية القديمة وتم نقله إلى موقعه الحالي كجزء من مشروع 
ال يصدق بقيادة اليونسكو في فترة الستينيات ولذلك يُطلق على هذا 
الموقع اسًما جماعًيا لآلثار النوبية بأكملها وهو من أفضل 10 مواقع 
للتراث العالمي ومحط أهتمام للزوار والسائحين كما يجب مشاهدته 

في عطلة في مصر
وادي كاتماندو في نيبال

يعتبر وادي كاتماندو في نيبال من أفضل وأجمل األماكن المستقبلة 
للزوار في أوقات العطالت الرسمية وهو من أحدث المواقع المضافة 

في قائمة أفضل 10 مواقع للتراث العالمي لليونسكو تم التعرف على 
منطقة موجودة على سفوح جبال الهيمااليا على أنها موقع رسمي 

الثنين من األبراج البوذية
ثالثة مواقع علمانية وكل  باإلضافة إلى معبدين هندوسيين وأيضاً 
هذه المواقع ذات أهمية ثقافية ودينية ويعتبر أهم ما يميز زيارة نيبال 
بأكملها هي القيام برحلة إلى Boudhanath Stupa الشهيرة الذي 
يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر وهو من أحد أكبر وأقدس المواقع 

البوذية في العالم بأكمله.
منطقة كيب فلورال الموجودة في جنوب إفريقيا

يوجد داخل جنوب افريقيا 13 منطقة من مناطق المحميات من ضمنهم 
منتزه كيب تاون تيبل ماونتن الوطني ومنطقة جروت وينترهوك البرية 
ومحمية دي هوب الطبيعية ولكن تعتبر منطقة كيب فلورال واحدة من 
أكبر مراكز التنوع البيولوجي األرضي في العالم بأكمله وتم االعتراف 

بها كموقع رسمي للتراث العالمي في عام 2004
وبذلك جعلت القائمة تحتوي على أفضل 10 مواقع للتراث العالمي 
للنباتات كما انها تعتبر  لليونسكو وتعتبر المنطقة هي نقطة ساخنة 
موطن ٪20 من النباتات الموجودة في أفريقيا على الرغم من أنها 
تمثل أقل من ٪0.5 من حجم القارة كما أنها تدرج نسبة ثلثي األنواع 
النباتية المقدرة بنحو حوالي 6000 نوع في المنطقة على أنها انواع 
مستوطنة و 1736 نوًعا آخر تم تحديدهم على أنهم أنواع مهددة  لذلك 

قضاء عطلة في جنوب إفريقيا ستكون عطلة ال تتكرر في العمر.
ماتشو بيتشو الموجودة في بيرو

تقع ماتشو بيتشو الشهيرة على ارتفاع 2430 متًرا فوق مستوى 
سطح البحر على على المنحدرات الشرقية لجبال األنديز وهي تعتبر 
وجهة ال ينبغي تفويتها لمن يفكر في قضاء العطلة داخل مدينة بيرو 
وتعتبر من أهم تراث حضارة اإلنكا والتي ال يزال هناك الكثير من 
الجدل حول سبب بناء ماتشو بيتشو ومن ثم تم التخلي عنه في ظروف 
غامضة وبالرغم من ذلك من المتفق عليه أنه الحرم الديني واالحتفالي 

والزراعي والفلكي الساحر لديهم والذي يتألف من حوالي 200 مبنى 
لذلك هو مشهد يستحق المشاهدة عليه.
الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا

لن تكتمل أي عطلة جميلة أو جولة ساحرة في أستراليا بدون الذهاب 

إلى الحاجز المرجاني العظيم وهو موقع من مواقع التراث العالمي 
الطبيعي حيث أنه يحتوي على أكبر مجموعة في العالم المكونة من 
الشعاب المرجانية وأكثر من 1500 نوع من أنواع األسماك وحوالي 

240 نوًعا من أنواع الطيور
باإلضافة إلى المجموعات اآلخرى المتنوعة من القشريات وشقائق 
النعمان والديدان البحرية لذلك يعتبر الغطس في متنزه مايكلماس كاي 
الوطني من األشياء المذهلة والذي يسهل الوصول إليه من خالل 

كيرنز الموجود في البر الرئيسي حيث يمكنك من فرصة األقتراب من 
أسماك الببغاء والمحار العمالق وحتى أيضاً األقتراب من السالحف 
البحرية وال ننسى أيضاً المتعة في رحلة القوارب ذات القاع الزجاجي.

البروج في بلجيكا
تشتهر بلجيكا بأنها أصبحت مدينة البروج الخالبة والجميلة ومن أجل 
ذلك هي  مدرجة في قائمة أفضل 10 مواقع للتراث العالمي لليونسكو 
وذلك ألنها مليئة بالمباني الرائعة التي تعود تاريخها للقرون الوسطى 

إلى جانب الساحات الرومانسية والقنوات الساحرة
وهي من المعالم الشهيرة من أجل قضاء العطلة في بلجيكا ويرتبط 
المركز التاريخي لمدينة بروج أيًضا بالعمارة القوطية الرائعة والفن 
الفلمنكي المشهور عالمًيا من قبل يان فان إيك التي ال تزال لوحاته 
الكالسيكية معلقة على الجدران الموجود في متحف جرونينج ويوجد 
سبب أخر لجذب السياح لبلجيكا وهو مشاهدة بازيليك الدم المقدس 

وموطن ذخائر السيد المسيح.
منتزه يلوستون الوطني في الواليات المتحدة األمريكية

يعتبر متنزه يلوستون الوطني من أجمل المحميات الطبيعية داخل 
الواليات المتحدة األمريكية كما أنها تحتوي على مزيج رائع من الجمال 
الطبيعي والجمال البري المجذب للرحالت ولكن ال ننسى أنه موطن 

الدببة الرمادية والبيسون واأليائل
باإلضافة إلى أن منتزه يلوستون يمتلك أكبر تركيز في العالم من 
الينابيع الحارة الذي يبلغ عددهم أكثر من 300 وهذا العدد يعتبر ثلثي 
العدد الموجود على هذا الكوكب ومن أشهرهم Old Faithful هي 
تعتبر أيًضا األكثر موثوقية والتي تندلع كثيًرا كما يوجد في المنتزة 
أعلى شالل وهو الشالالت السفلى والذي يبلغ حجمها ضعف حجم 

الشالالت الموجودة في نياجرا.
سور الصين العظيم

من أكثر المعالم شهرة داخل الصين هو سور الصين العظيم ستجد  
دائما أن سور الصين العظيم يظهر في قائمة جميع مسارات الرحالت 
باإلضافة إلى أنه ضمن موقع التراث العالمي لليونسكو كما يوجد على 
مسافة 12500 ميل تقريًبا على طول التالل الحرجية في البالد وهو 
حصن حماية كبير وهو أحد أكبر الهياكل العسكرية في العالم بأكمله

وأيضاً هو النصب التذكاري الوحيد الذي من صنع اإلنسان والذي 

يمكن رؤيته من الفضاء تم بنائه في القرن الثالث قبل الميالد إلى القرن 
السابع عشر الميالدي ويتكون سور الصين العظيم من جدران وأبراج 
مراقبة وممرات للخيول وحصون وممرات ويعتبر رمًزا وطنًيا لحماية 

أمن الصين وشعبها.
البتراء في األردن

البتراء هو موقع أثري يوجد في الصحراء الجنوبية الغربية في األردن 
وليست فقط من مواقع التراث العالمي لليونسكو بل أصبحت اآلن 
وبجدارة واحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة وفي الغالب يطلق 

عليها اسم المدينة الوردية الحمراء
وذلك إشارة إلى الحجر الرملي األحمر المذهل المحيط بالعديد من 

الصخور نصف المنحوتة في البتراء ومن أكثر األشياء التي تذهل 
زوار البتراء ضخامة المكان حيث تبلغ الواجهة ارتفاع 40 متًرا ويعتقد 

أنها ُشيدت في القرن األول قبل الميالد.
تاج محل في الهند

يستحق أن يضم تاج محل في قائمة أفضل 10 مواقع للتراث العالمي 
لليونسكو وبجدارة حيث يحظى بالضريح المصنوع من الرخام األبيض 
بإعجاب عالم بأسره ويظهر ذلك من خالل رغبة العديد من االشخاص 
حول العالم بزيارة تاج محل حيث يعتبر نصب تذكاري من القرن السابع 
عشر حيث تم بناؤه لتكريم الزوجة المفضلة إلمبراطور موغال وهي 

من أكثر الرموز شهرة في الهند.

السياحة العالمية

اعداد : مايك انجلو

     Vendredi 14 mai 2021
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 Les proverbes en français et arabe

رونالدو .. أول العب يسجل 100 هدف لثالثة أندية مختلفة ومنتخب بالده
البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس،  النجم    واصل 
تحطيمه األرقام القياسية الدولية، بعد أن أحرز هدف فريقه الثاني 
الـ36 من  الجولة  الفريقين، ضمن  أمام ساسولو خالل مباراة 

الدوري اإليطالي لكرة القدم
وأحرز رونالدو هدفا في شباك ساسولو بتسديدة قوية، ليعلن عن الهدف 

الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 45.
هدف رونالدو مساء األربعاء حقق به رقمين قياسيين، األول هو أنه 
إلى مئة هدف )3  تاريخ يوفنتوس وصوال  أصبح أسرع العب في 

مواسم فقط(.
ووفًقا لشبكة ”أوبتا“، فإن رونالدو تفوق على كل من عمر سيفوري 
واألسطورة روبيرتو باجيو، حيث أصبح أول العب في تاريخ يوفنتوس 
يسجل أكثر من 100 هدف في جميع المسابقات في مواسمه الثالثة 

األولى مع البيانكونيري.
كما أصبح رونالدو أول العب في تاريخ كرة القدم يسجل 100 هدف 
لثالثة أندية مختلفة ومع المنتخب الوطني البرتغالي، حيث سجل 450 
مع لاير مدريد و118 مع مانشستر يونايتد و103 أهداف مع منتخب 

البرتغال، وأخيًرا 100 هدف مع يوفنتوس.
ونهض يوفنتوس سريعا من خسارته 
المدوية صفر – 3 أمام ميالن في المرحلة 
الماضية، عقب فوزه 3 – 1 على مضيفه 

ساسولو.
بادر أدريان رابيو بالتسجيل ليوفنتوس 
النجم  28، قبل أن يضيف  الدقيقة  في 
الدولي كريستيانو رونالدو  البرتغالي 

الهدف الثاني في الدقيقة 45.
الفارق  وقلص جياكومو راسيادوري 
بتسجيله هدف ساسولو الوحيد في الدقيقة 
59، لكن النجم األرجنتيني باولو ديباال 
ليوفنتوس في  الثالث  الهدف  أضاف 

الدقيقة 66.
72 نقطة في المركز الخامس، بفارق  إلى  وارتفع رصيد يوفنتوس 
نقطة خلف نابولي، صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري األبطال، 

قبل مرحلتين على نهاية البطولة. وقد توقف رصيد ساسولو عند 56 
نقطة في المركز الثامن.

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

األهلي يستقر على موعد السفر إلى جنوب أفريقيا

     استقر الجهاز الفني للفريق األول لكرة القدم بالنادي 
األهلي خالل الساعات الماضية على موعد السفر إلى 
جنوب أفريقيا لمالقاة صن داونز في منافسات بطولة 

دوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يواجه األهلي صن داونز بمصر غد السبت 
في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال  أفريقيا، بينما تقام 
مباراة اإلياب في جنوب أفريقيا يوم 22 مايو الجاري .
وينوى النادي األهلي السفر ُمبكراً إلى جنوب أفريقيا  

لخوض هذه المباراة المرتقبة.
علق روالني موكوينا مدرب فريق صن داونز  الجنوب 
أفريقي على غياب على معلول عن صفوف المارد األحمر.

وقال روالني موكوينا المدير الفني لفريق صن داونز في 
تصريحات صحفية نقلها موقع » آس« من وجهة نظري 
غياب علي معلول سيكون خسارة كبيرة للنادي األهلي.

وواصل روالني موكوينا  قائاًل : »من الصعب أن تجد 
ظهير يرسل هذا الكم من العرضيات في القارة، معلول 
أيًضا في  الدفاعية بل يساعد  الناحية  ليس فقط يؤمن 

الجانب الهجومي ويخلق العديد من الفرص«.
وعلق مدرب صن داونز على مزايا األهلي قبل المواجهة 
المرتقبة بينهما حيث قال : »لنرى الظهيرين في الجانب 
األيمن محمد هاني ورمضان بيكهام وأيمن أشرف في 
الجبهة اليسرى يقومون بإرسال الكثير من العرضيات 
وهو ما يجعل األهلي يسيطر على مجريات المباراة«.
ويعاني علي معلول من إصابة تعرضها في فبراير 
الماضي وتحديًدا منذ مباراة بايرن ميونيخ في دور نصف 
النهائي من بطولة كأس العالم لألندية حيث غاب منذ 
ذلك الحين نظًرا لتعرضه لإلصابة في العضلة الخلفية 

قبل أن تتجدد مرة أخرى.

نقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر 
سيتي وتشيلسي إلى البرتغال

     قرر االتحاد األوروبي 
لكرة القدم “يويفا” الخميس 
أبطال  دوري  نهائي  نقل 
أوروبا بين مانشستر سيتي 
وتشيلسي اإلنجليزيين إلى 
مدينة بورتو البرتغالية، بعدما 
كان النهائي المرتقب سيقام 
في مدينة إسطنبول التركية.

وجاء القرار الهام بعد أن عقد 
ممثلو اليويفا اجتماعات مع 
مسؤولين بريطانّيين خالل 
اليومين الحاليّين، لمناقشة كافّة 
االحتماالت المتعلّقة بالنهائّي 
الذي يجمع مانشستر سيتي 

وتشيلسي في التاسع والعشرين من مايو الجاري.
بإبقاء  إّما   ، أمام ثالثة خيارات  اليويفا  وكان 
المباراة في اسطنبول أو نقلها إلى ملعب ويمبلي، 
أّما االحتمال الثالث والذي تم االستقرار عليه فهو 
نقل المباراة إلى البرتغال، وهو الخيار الذي برز 

بقّوة خالل الّساعات القليلة الماضية.
وكانت الحكومة البريطانيّة قد اتخذت قـرارا بمنع 

الّسفر إلى تركيا ووضعها في القائمة الحمراء، 
ما جعل هناك استحالة لحضور جماهير الناديين 

المرتقب. للنهائي  اإلنجليزيين 
وستقام المباراة النهائية ألمجد الكؤوس األوروبية 
على ملعب دراغاو الشهير في بورتو ، وسيحصل 

كّل فريق على 6 آالف تذكرة.

»استبعاد أبو جبل وعيد«.. كارتيرون يُعلن قائمة 
الزمالك لمباراة إنبي

  أعلن المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك، باتريس 
كارتيرون، مساء الخميس القائمة التي سيخوض 

بها مباراته المقبلة في الدوري أمام نظيره إنبي.
وشهدت قائمة الزمالك غياب كاًل من محمود 
عبدالرازق »شيكاباال«، لإليقاف، إمام عاشور 
الستمرار عقوبة اإليقاف، أحمد فتوح لإلصابة، 
محمد عبدالغني لشعوره باإلجهاد، بجانب استبعاد 

كاًل محمد أبو جبل وأحمد عيد ألسباب فنية.
وجاءت قائمة الزمالك لمباراة إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد ومحمود عبد الرحيم 
»جنش«.

خط الدفاع : حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود 
عالء، محمود حمدي الونش، محمد عبد السالم، 

محمد عبد الشافي.
خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد 
أشرف »روقا«، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، 
إسالم جابر، أحمد سيد »زيزو«، أشرف بن شرقي.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، حميد أحداد، 

مروان حمدي، أسامة فيصل.
من  التاسعة  عند  إنبي،  نظيره  الزمالك  ويلتقي 
مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، 
ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري 

الممتاز.
ويدخل الزمالك المباراة متصدراً لجدول ترتيب 
الدوري برصيد 45 نقطة جمعهم من 21 مباراة، 
بينما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

آرسنال : من حق النني التعبير عن رأيه
    قام نادي آرسنال بالرد على االستفسارات المتعلقة 
بمنشور محمد النني متوسط ميدان الفريق الذي أعلن دعمه 
لفلسطين، وأوضح بأن كل فرد داخل النادي لديه كامل 

الحرية في التعبير عن رأيه.
وقال آرسنال تعليًقا على ما أثير مؤخًرا بشأن محمد النني: 
»لقد تلقينا العديد من االستفسارات حول هذا األمر في 

الفترة األخيرة«. 
وتابع: »بناء على ذلك نود أن وضح أن كافة العاملين في 

آرسنال بما في ذلك الالعبين لهم الحق في التعبير عن 
رأيهم من خالل وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بهم«.

وتابع: »لقد تحدثنا إلى محمد النني عن هذا األمر، ليدرك 
التأثير واسع المجال الذي يحدثه من خالل منشوره«.

وأضاف النادي: »كنادي نحن نلتزم بمواجهات واقصاء 
كل اشكل التمييز واالستمرار في االنحياز إلى المساواة 

والتنوع في كافة مناحي الحياة«.

- إرضاء الجميع من رابع المستحيالت 
عند الشدائد تعرف األصدقاء

 On reconnaît ces amis dans la nécessité
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On ne peut satisfaire tout le monde et son père



لالستثمار  المغربي  المركز  منشورات  صدر ضمن     
الباحث  األستاذ  للمؤلف  جديد،  كتاب  مساق-   – الثقافي 
بالل،  األولى، عن مطبعة  في طبعته  السعداني،  مبارك 
بالعاصمة العلمية للمملكة المغربية، مدينة فاس، وفي طبعة 
أنيقة وفاخرة، صّمم غالفها األديب والناقد والفنان أمجد 
الكتاب، وقد  الكتابة ومهن  مجدوب رشيد، خريج ماستر 
كتب تقديماً للكتاب األستاذ الدكتور محمد بوحمدي، األستاذ 
بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس، وقد وصف موضوع 
الكتاب بالجديد والطريف وغير المسبوق، ويضيف قائال: 
القاهر  عبد  لإلمام  والبالغي  النحوي  التراث  أن  “فرغم 
الجرجاني حظي بعناية خاصة من الباحثين األكاديميين، 
إال أن الجانب المتعلق بالشاهد القرآني في )أسرار البالغة( 
ال يكاد يذكر. ومن هنا أهمية هذا البحث، وقيمته العلمية، 

وجدته وطرافته موضوعا، وتناوال، وأسلوبا.” 
يعد الشاهد ركيزة أساسية اعتمدها العلماء العرب القدامى 
باختالف توجهاتهم العلمية والفكرية، فقد وظفه واللغويون 
النحاة، المتكلمون والمفسرون، البالغيون والنقاد وغيرهم 
ونصرة  حججهم  لتدعيم  البحثية  أغراضهم  مختلف  في 
مذاهبهم. وقد تنوعت شواهدهم بتنوع أهدافهم ومقاصدهم. 
وهي شواهد في غالبيتها إما أن تكون من القرآن الكريم 

أو  العرب  أشعار  وإما من  الشريف،  النبوي  الحديث  أو 
أقوال حكمائهم..

إن الشاهد ليس مجرد وسيلة لإليضاح، أو وسيط إجرائي 
هو  بل  لها،  مؤكدا  دليال  يكون  أو  القواعد،  منه  تستنبط 
أكثر من ذلك، إنه عالمة لها مدلوالتها في إطار السياقات 
التناصية التي توظف فيها. ومن ثمة فإن تتبعها بالدرس 
والتحليل  يكشف عن كثير من القضايا المنهجية والنظرية 

والفكرية في كتب القدماء.
ركزت هذه الدراسة على الشاهد القرآني في كتاب “أسرار 
المتوفى  الجرجاني  القاهر  اإلمام عبد  للعالمة   البالغة” 
سنة 474 هجرية، وهو عالم موسوعي أحاط بعلوم عصره 
المختلفة كالنحو واللغة، التفسير واالعجاز، األدب والنقد. 
وقد تجلت موسوعيته ونبوغه في استيعاب ثقافة عصره 
)دالئل  وهما   البالغة  في مضمار  الشهيرين  كتابيه  في 

اإلعجاز( و)أسرار البالغة(.
أسرار  في)  القرآني  للشاهد  الدراسة  هذه  انطلـقت  وقد 
البالغة( من فرضيتين ظلتا تحكمانها وتقودان خطواتها 

إلى منتهاها:
“أسرار  في  القرآنية  الشواهد  قلـة  إنــه رغم  األولى:   -
البالغة”، فإنها ظلت حاضرة في فكر المؤلف وتصوره،  
منها ينطلق وإليها يعود باعتبارها أنموذجا للبالغة الراقية 
واالعجاز المطلق. ومن هنا فإن توظيف الشواهد الشعرية 
بكثرة  ما هي إال وسيلة إلظهار بالغة القرآن وإعجازه.

- الثانية: إن لطبيعة المواضيع المعالجة والسياق الذي ترد 
فيه  ومقصدية المؤلف  دورا حاسما في انتقاء شواهده، 

وبالتالي اإلكثار من بعضها واإلقالل من بعضها اآلخر.
وإذا أردنا االقتراب أكثر من موضوع الكتاب، فقد انطلق 
الشاهد من  تعريف  في  السعداني  مبارك  األستاذ  الباحث 
دالالته اللغوية وحصرها في األنساق التالية: نسق الدين، 
نسق القضاء، نسق الحضور والمعاينة ونسق الدليل، فخلص 
يبتعد كثيرا عن  للشاهد ال  المعنى اإلصطالحي   ان  إلى 
داللته اللغوية؛ فهو جزء يقتطع من كل تستنبط منه القواعد 
بين  وميز  عليها.  دليال  يكون  أو 

للغويين  وا ة  لنحا ا عند  لشاهد  ا
الذين  أخذوا شواهدهم من القرآن وكالم العرب الموثوق 
في عربيتهم وحددوا لذلك القرن الثاني الهجري وما قبله.  
وحصروا استقاء الشاهد من أهل الوبر)البادية( واستثنوا أهل 
الحضر لفشو اللحن في لغتهم  ألنهم من المولدين )األعاجم( 
أو اختلطوا بهم. واختلفوا في االستشهاد بالحديث النبوي. 
أما البالغيون، وعلى رأسهم عبد القاهر الجرجاني، فقد  
أخذوا شواهدهم من القرآن والحديث النبوي وكالم العرب 
سواء أكانوا من أهل الوبر أم من أهل الحضر ولم يتقيدوا 
بفترة زمنية ،كما فعل أهل اللغة والنحاة، لذلك استشهدوا 
بكالم العرب األقحاح  وكالم  المولدين من أهل الحضر 

كأبي تمام والبحتري وغيرهما.
أخضع الباحث األستاذ مبارك السعداني الشواهد الواردة 
إلى  فخلص  دقيق  ( إلحصاء  البالغة  )أسرار  كتاب  في 

النتائج اآلتية: 
الشواهد الشعرية: )365  شاهدا(، القرآن الكريم:  )56 
العرب  ،أقوال  شاهدا(   32( النبوي:  الحديث  شاهدا(، 

وأمثالهم : )16 شاهدا(.
الكتاب مقارنة  القرآنية  في  على الرغم من قلة الشواهد 
قمة في  القرآن  يعتبر  الجرجاني  فإن  الشعرية   بالشواهد 

البالغة واإلعجاز. كما أنه لم يستبعد الشواهد الحديثية.
غيابه  أو  الشاهد  حضور  في  تتحكم  التي  العناصر  إن 
قه  سيا و ع  ضو لمو ا طبيعة  هي    ني  جا لجر ا عند 
قسم   االعتبار  هذا  على  وبناء  منه.  المؤلف  ومقصدية 

كبيرين:                                                                       قسمين  إلى   ) البالغة  )أسرار  كتاب  الباحث 
1( األول يتضمن عناصر الصورة الشعرية ؛ االستعارة 
، التشبيه والتشبيه التمثيل، مع مالحظة غياب عنصر مهم 
هو الكناية ، وربما اكتفى بما ذكره عنها في كتاب )دالئل 
اإلعجاز (. وقد حضر في هذا القسم الشاهد الشعري بكثرة 
عناصر  تحليل  القسم  هذا  من  غايته  شاهدا( ألن   346(
الصورة الشعرية الستنباط قواعد علم البيان  كما حضرت 

فيه مواضيع خاصة  بالشعر كالسرقات الشعرية. 
خصص أيضاً حيزاً لدراسة الحقيقة والمجاز، وقد حضرت 
الشواهد  أكثر من  )35 شاهدا(  القرآنية  الشواهد  فيه 
الشعرية ) 19 شاهدا( . وتفسر هذا األمر راجع إلى 
سياق الجدل بين الدائر منكري المجاز وهم أهل الظاهر 
وبين المغالين في التأويل من المعتزلة وغيرهم. وغرض 
الجرجاني )األشعري( من الحديث عن المجاز هو الرد 
الطائفتين معا، وكالهما يشكل خطرا على عقيدة  على 
المسلم؛ فأهل الظاهر يسقطون في التجسيم والتشبيه. أما 
الغالة في التأويل فيستكرهون األلفاظ على ما لم تقله من 
المعاني، ويتركون السليم ويجرون وراء السقيم. وهكذا 
جاء موقف الجرجاني معتدال وسطيا في أمر المجاز؛ ال 
ينكره وال يغالي فيه. لذلك اجتهد لبيان الطريقة التي  يصل 
أقسامه وطرائقه  هنا حدد  المجاز. ومن  إلى  المؤول  بها 
المسلم  لعقيدة  حماية  ذلك  وكل  والمنكر.   منها  والجائز 

للشبهات.  ودفعا 
لقد بين الباحث أن ما يتحكم في حضور الشاهد أوغيابه 
ومقصدية  فيه  يرد  الذي  والسياق  الموضوع  طبيعة  هو 
المؤلف منه. فهكذا هيمن على القسم األول الشاهد الشعري 
الشعرية  الصورة  عناصر  تحليل  رام  الجرجاني  ألن 
واستنباط قواعدها دون أن تغيب الشواهد القرآنية  حين 
تكون الحاجة ملحة إليها. في حين طغت في القسم الثاني 
الشواهد القرآنية ألنه، باإلضافة الى تقعيد المجاز، سعى 
إلى حل الخالف بين الرافضين للمجاز والمغالين فيه وذلك 
بتبني موقف وسط مبني على قاعدة ال إفراط وال تفريط.     
جاء توظف الجرجاني لشواهده القرآنية  في صورة آية 
يحلله  ان  دون  الشاهد  يذكر  فتارة  منها،  أو جزء  كاملة 
وتعليقا.  تحليال  الوقوف عند  يطيل  وتارة  يعلق عليه،  أو 
وهو الشيء ذاته الذي ينهجه مع كافة الشواهد في كتابه.                                           
لقد جاء تحليله للشواهد القرآنية متنوعا. فطورا يولي داللة 
مثال  فعل  كما  العميقة  دالالته  فيحلل  فائقة  عناية  الشاهد 
مع اآلية 5 من سورة الجمعة ) مثل الذين حملوا التوراة 
اطال  أسفارا.( حيث  يحمل  الحمار  كمثل  يحملوها  لم  ثم 
الذي  التمثيلي  التشبيه  مبينا جمالية  الوقوف عند دالالتها 
يكون فيه وجه الشبه منتزعا من متعدد. باإلضافة إلى هذا 
الشاهد حلل شواهد أخرى على المستوى الداللي وكان في 
تحليله يتجاوز المعنى السطحي  الذي يسميه المعنى إلى 
المعنى العميق الذي يسميه معنى المعنى. وقد خص شواهد 

بتحليلها  ى  خر أ
تركيبيا مستحضرا 
ية  لنظر مه  مفهو
تهتم  لتي  ا لنظم  ا

الكلمات،  بغيرها من  الكالم  وعالقتها  في  اللفظة  بموقع 
واإلعجاز يحصل حين يتجاوز المتكلم مرتبة صحة الكالم 
إلى مراتب الحسن  وجمالية التعبير. وقد وقف طويال عند 
الدنيا كماء  الحياة  )إنما مثل  يونس:  24 من سورة  اآلية 
يأكل  مما  األرض  نبات  به  فاختلط  السماء  من  أنزلناه 
الناس واألنعام حتى إذا أخذت األرض زخرفها وازينت 
أو نهارا  ليال  أتاها أمرنا  أنهم قادرون عليها  أهلها  وظن 
فجعلناها حصيدا كأن لم تغن باألمس”  وقد ركز تحليلة 
على كون اآلية فيها تشبيه تمثيلي مبني على عشر جمل 
منها، ألنها  االستغناء عن واحدة  يمكن  بينها ال  متعالقة  
مترابطة حتى صارت في حكم الجملة الواحدة.  ومن هنا 
جمالية هذا التشبيه التمثيل الذي ينتزع منه وجه الشبه من 
مجموع الجمل . كما وقف على شاهد قرآني وحلله على 

المعجمي. المستوى 
 في الفصل الثالث عقد الباحث مقارنة بين الشاهدين القرآني 
والشعري؛ فالحظ حضورا كميا الفتا للنظر للشاهد الشعري 
.فاستقرأ رأي الجرجاني  حول هذا الحضور وخلص إلى 
أن الشاهد الشعري ليس غاية في ذاته بل هو وسيلة لفهم 
القرآن وإظهار إعجازه. وقد أبان الجرجاني  على مقدرة 
عالية في تحليل شواهده الشعرية وذوق جمالي رفيع كشف 
وجماليته  الشعر  آليات  فهم  على  قدرة  له  أدبي  ناقد  عن 
تحليل  على  وقف  كما  العباسي.  العصر  شعر  وخاصة 
الموضوع  حول  قرآني  وآخر  لشاهد شعري  الجرجاني 

نفسه وخلص إلى نتائج نجملها في اآلتي: 
الجرجاني  منه   يستقي  الذي  األصل  هو  القرآن  اعتبار 
مكونات  يحللها وخاصة  التي  البالغية  للعناصر  تصوره 
وأعمق  أوفى  تحليله  يكون  هنا  ومن  الشعرية،  الصورة 
يركز  الشعرية  للشواهد  تحليله  أن  كما  القرآنية.  للشواهد 
على الجزئيات بينما  يستنبط من الشواهد القرآنية  الصور 

الكلية  لعناصر علم البيان.
الى جملة  السعداني  الباحث األستاذ مبارك  أخيراً خلص 

من النتائح، ومنها:
 لقراءة الجرجاني وفهمه ينبغي استحضار: ثقافة عصره، 
نضج النظرية البالغية والنقدية واستفادته من جهود غيره، 
استحضار طريقته في التـأليف  والتصنيف. وتكمن أهمية 
العدد  قلته من حيث  الجرجاني رغم  القرآني عند  الشاهد 
طبيعة  تلعب  كما  واالعجاز.  البالغة  في  قمة  باعتباره  
الجرجاني  ومقصدية  فيه  ورد  الذي  والسياق  الموضوع 

دورا حاسما في اختيار شواهده.  
 لقد كان للشاهد دور أساسي في أسرار البالغة  ألنه يدخل 

في التصور المنهجي والنظري للمؤلف. 

هل ُوجَد التعليُم عن 
بعد ليبقى؟

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

  في هذا الزمِن الذي حّل علينا منذ 
ما زاَد عن السنة، أقفلت المدارس 
والجامعات ، عداك عن الدوائر 
والمالهي  والمطاعم  الرسمية 
وصاالت العبادة أو حتى صاالت 
التسلية واالحتفاالت، وغير ذلك 
من األعمال التي تستدعي التقاء 
نفس  يُشاركه  ال  بآخر  شخٍص 
المسكن... كلُّ ذلك بفعل جائحٍة 
أوبأْت أقطار العالم كافة، ولم تُوّفر 
من شّرها إاّل من التزم بشروط 
الحيطة، واعتكف خلف جدران ال 
يستقبُل ضمنها أّي زائٍرحتى لو 
كان أقرب جيرانه! حتى األوالد 
توّقفوا عن اللعب مع أترابهم في 

نفس الحّي!
ومن نتائج هذا االنعزال، انتشرت 
محاوالت التواصل عن بُْعد عبر 
المنصات اإللكترونية، والتي كان 
استعمالها محدوداً خالل السنوات 
التي سبقت أيام الجائحة. وتبَِع ذلك 
انتشار التعليم بتلك الوسائل، واالعتقاد 
السائد أنها مرحلة ستمضي لدى 
االنتهاء من خطر الوباء... فهل 

هذا صحيح؟
قبل التطّرق الى صلب الموضوع 
أودُّ إعالم من يقرأ مقالي هذا أنّي 
من جيٍل مخضرم، وبات الكالم 
عن الفترة التي عشتها في صغري 
يبدو وكأنني أتحّدث عن القرون 
الوسطى! في الصفوف االبتدائية، 
ولدى مراودتي مدرسة “اللّسيه 
الفرنسي”، كان الطالب يرتدون زياً 
خاصاً، فوق مالبسهم، وهو عبارة 
عن مريول قطني من قماش بلون 
بيج، يتم إقفاله بواسطة زّرٍ كبير 
من الناحية اليمنى من العنق، بينما 
يتدلّى القماش حول الجسم ليصل 
الى ما يالمس الركبتين! لم تكن 
تبدو على أحد الحالة االجتماعية 
التي تنتمي إليها عائلته وال داللة 
على غنى تلك العائلة أو محدوديّة 
دخلها! كّل طالب كان يستحضر 
معه يومياً “مطبقية” معدنية من 
نوع األلومنيوم تحتوي على طبقات 
يجمعها مقبض علوي لحملها. وكانت 
كل طبقة تحوي نوعاً مختلفاً من 
الطعام ، كطبقة لألرز، وطبقة 
لليخنة وطبقة للشوربة وغير ذلك. 
وكان يتم تسخين الوجبة في فترة 
الغذاء، وقد يتقاسم األخوة مأكوالت 
مطبقية واحدة! وإذ كنت، كغيري، 
أستقّل باص المدرسة )األوتوكار( 
في الصباح من أمام منزلي، ألعود 
على متنه في المساء، كان دواٌر 
يركُب رأسي خالل كّل رحلة من 
طول الوقت الذي كنت أمضيه في 
توّقف  ولدى  واإلياب!  الذهاب 
يغيب عن  وإقالعه، ال  الباص 
مخيلتي تدحرج مطبقية أو أكثر، 
أرض  ليُبلّل  المرق  منها  يسيل 

الباص المعدنية!
أّما في الصف، فكان كّل طالبين 
يتقاسمان طاولة خشبيّة مرتبطة 
القسم األكبر من  بمقعد طويل، 
الطاولة منحٍن نحوالطالبين اللذين 
يجلسان جنباً الى جنب، بينما تّم 
البورسلين  من  محبرة  تركيز 
على  الخشب  في  ثقب  ضمن 
القسم األعلى األيمن لكّل طالب. 
ولم تكن الكتابة مسموحة باالقالم 
الحبريّة، أو حتى أقالم “البيك”! 
لذا كنا نستعمل الريشة التي نثبتها 
بالحامل الخشبي الرفيع، ونغّط 
لونه  كان  الذي  بالحبر  رأسها 
أما  الليلكي!  الى  مائل  أزرق 
كنا  أننا  فأذكر  َيش،  الّرِ رؤوس 
نستعملها حسب تسمياتها: “ماّل” 
أو “خّطاط” للعربية، و”غولواز” 

أو “فرنسيز” لألجنبية!
وكنا ما أن نُْنهي كتابة صفحة، 
حتى نستعمل الورق النّشاف كي 

يغّب فائض الحبر!
حبُر  فيجفُّ  هذه  أيامنا  في  أّما 

األقالم من قلّة االستعمال، كون 
ُه  مباشرًة  جّل ما نكتبه ننقُر نصَّ
على الهواتف الخليوية أو األلواح 
اإللكترونية أو أجهزة الكمبيوتر، 
دون الحاجة الى الكتابة اليدوية 
التقليدية! وإذ ال  األوراق  على 
يوجد لدّي الجواُب القاطع حول 
مسألة عودة التعليم إلى ما كان عليه 
قبل الجائحة، ال بّد من استعراض 

بعض األمور:
مدرسة تحت السنديانة القديمة:

- إنشاء هكذا مدرسة قليل التكلفة.
- كان المعلّم يتقاضى أجره مّما 
يتكّرم به أولياء أمور تالمذته من 
الَبْيض والعدس والحّمص وغير 

ذلك من المؤن.
- عدد التالميذ محدود وال مجال 

الستيعاب المزيد من الطالب.
- عناء السفر على األقدام وصعوبة 

المبات لياًل لبعض التالميذ.
- محدودية مستوى التعليم وعدم 
إمكانية التوصل الى تعليم عاٍل.

 المدرسة التقليدية:
 - تتطلب ميزانيّة كبيرة إلنشائها، 

كما يتطلب تنفيذها وقًتا طوياًل.
المعلمين  إلعداد  عالية  كلفة   -

ودفع رواتبهم.
- يجب ان تكون المدرسة ضمن 
منظومة سياسية تعنى بالبرامج 

والمناهج والتكلفة.
- بعد امتالء المدرسة بالتالميذ، 
ال مجال إلضافة مقاعد على أي 
صف، أو تكبير المدرسة إاّل بعد 
الطائلة  الحصول على األموال 

الالزمة!
أنه  ينتظر  ان  تلميذ  - على كل 
يومًيا  ساعات  ثالث  يخسر  قد 
للذهاب واإلياب وفرصة الغذاء 

وفترات الراحة.
- ال يمكن للتلميذ أن يختار المدّرس 

األفضل لتلقينه الدروس!
- ال توجد ضمانة من حيث الحصول 

على النتائج المرجوة.
قد  التلميذ واترابه  بين  تفاعٌل   -

يساعده ضمن نشأته.
- ابتعاد األهل عن دورهم األبوّي 

في تنشئة الطالب.
- تعرض التلميذ لتأثيرات قد تكون 
سلبية من قبل رفاقه، وكّل ذلك 
يحدث بعيداً عن العين الساهرة.

التعليم عن بعد:
بدأت  بعد  عن  التعليم  بداية   -
بالحصول على الشهادات ضمن 

برامج بالمراسلة!
لمنصات  ا بواسطة  لتعليم  ا  -

اإللكترونية ساعد بما يلي:
• سمح بتلقين الدروس على الرغم 

من انتشار الوباء.
• ألغى الزمن الالزم لالنتقال الى 

المدرسة والعودة منها.
• كلفة تأمين باصات انعدمت.

• إمكانية إضافة مقاعد دراسية 
دون تكلفة عالية.

• ال حاجة إلضافة مباٍن جديدة!
• أصبح بإمكان الوالدين مراقبة 
أبنائهم خالل تحصيلهم العلمي، 
وعودة لبعض ما افتقده األهل في 
معرفة خصوصيات أوالدهم كما 
كان يحصل خلف جدران المدرسة.

• من الواجب إعداد المعلمين بطرق 
جديدة لتلقين الدروس لتالميذهم!

وبالنهايه يجب ان نتساءل:
- هل كّل من تابع علمه في المدرسة 

التقليدية وصل إلى مبتغاه؟
- هل نرفض التعليم عن بعد قبل 

ان نتمكن من معرفة محاسنه؟
- هل ثبت ان الذي يتعلم عن بعد 

سيفشل في حياته العملية؟
- هل الكلفة المادية ليس لها دور 
؟  التالميذ  المزيد من  تعليم  في 
وخصوصاً في المناطق النائية ؟
واسمحوا لي في الختام ان أرّدد 
اآلية الكريمة: “وعسى أن تكرهوا 

شيئاً وهو خيٌر لكم...”

Vendredi 14 mai 2021
الجمعة 14 مايو  2021

لوتس عبد الكريم : يتسم التحكيم بالجوائز الخاصة بالنزاهة 
والموضوعية على خالف أغلب جوائز الدولة الُمسّيسة 

 تعتبر الكاتبة د. لوتس عبد الكريم واحدة من أهم الوجوه 
النسائية المبدعة على مستوى المشهد الثقافى العربي حيث

قدمت للمكتبة العربية العديد من اإلصدارات األدبية والتاريخية 
والفلسفية شكلت فى مجملها عالمات فارقة على مسارات 

اإلبداع النسوي العربي حيث تنوع انتاجها المعرفى 
ما بين الدراسات التاريخية والسير 
والتراجم والرواية وأدب السيرة 
لها  والفلسفة حيث صدر  الذاتية 
التى  الكتب  من  كبيرة  مجموعة 
سدت فراغا فى المكتبة العربية منها 
الملكة فريدة وأنا ... سيرة ذاتية لم 
تكتبها ملكة مصر ، سؤال الوجود بين 
الدين والعلم والفلسفة ، يوسف وهبى 
السيرة األخرى ألسطورة المسرح ، 
بعنوان  لها مؤخرا رواية  كما صدر 
مجموعة  الى  باإلضافة  عني  البحث 

اخري من الكتب.
اهتمت بالثقافات المقارنة منها كتابها عن 
العادات والتقاليد اليابانية ... وتبقى مجلة 
الشموع هذا االصدار الثقافى المهم والتى 

أصدرتها دكتورة لوتس عبد الكريم عن 
للثقافة والفنون والتى  الشموع  مؤسسة 
ترأس تحريرها الكاتب الكبير أحمد بهاء 
الدين بمثابة درة التاج فى مشوارها الثقافى 
، حيث رفعت المجلة شعار - من أجل قيمة 
الجمال فى الفن واألدب - وقدمت للحياة 
الثقافية العديد من نجوم الفن واألدب وكان 
صالونها الشهري مالذا وموئال ألساطين 
الفكر والمعرفة وقدمت العديد من الدراسات 
والملفات التى احتفت بالظواهر الثقافية كما 
احتفت بذكري الكبار في الموسيقى والغناء.

جريدة  فبلها  ومن  الكندية  الرسالة  جريدة 
الزمان التقت بها وكانت لها معها هذا الحوار:

عرفي القارئ لسيرتك الذاتية والتى صدرت 
مؤخرا تحت عنوان : البحث عنى .. رواية حياة 

. يدرك منذ الوهلة األولى انه كان لديك ومنذ سنى حياتك 
األولى ولعا مدهشا الموسيقى والفنون واآلداب ... فهل من 
الممكن الرجوع الى هذه المرحلة واحاطتنا بظروف النشأة 

ومصادر التكوين ؟
فيما  كانت  التى  المدينة  تلك  اإلسكندرية  بمدينة  ولدت   -
مضى مدينة منفتحة على العالم بالمعنى الكوزموبوليتانى 
ونشأت وترعرعت فى بيئة مثقفة فوالدى رحمه هللا كاتن 
المدارس  كانت خريجة  االنجليزية ووالدتى  للغة  مدرسا 
الفرنسية وكانت رحمها هللا ملمة بالثقافات والفنون وعاشقة 
للموسيقى شأنها شأن كل أبناء األسر العريقة فى ذلك الزمان 
فخالى كان أمين باشا عثمان وزير المالية أيام الملك وجدى 
محمد بك عثمان كان قاضيا بالمحاكم وشاعرا، شارك فى 
عام  كامل  الزعيم مصطفى  مع  الوطنى  الحزب  تأسيس 
1907 وبعد حصولى على الثانوية العامة اخترت الدراسة 
بقسم الفلسفة - كلية اآلداب بجامعة االسكندرية وكنت اول 
فتاة تلتحق بهذا القسم ودرست علي أيدى أساطين العلوم 
االجتماعية أنداك أمثال أحمد أبوزيد ويوسف كرم ومحمد 
يوسف الفندى ومحمد ذكى العشماوي وغيرهم وبعد حصولى 
على الليسانس سافرت الى بريطانيا لدراسة الماجستير والى 
باريس للحصول على الدكتوراه ... وظلت الكتابة هى عشقى 
األول ومتعتى الكري حتى أصبحت حياتى بحرا ال ساحل 

له ممتلئا بالفلسفة والدهشة والثراء المعرفى والمفارقات
- تعتبر مجلة الشموع تجربة ثقافية رائدة على مضمار 
العمل الثقافى األهلى ، فهل من الممكن تقديم إضاءات حول
هذه الفكرة النبيلة التى صارت مشروعا ثقافيا مهما أثرى 

الثقافة وشكل الوجدان لسنوات وقدم العديد من المبدعين
والمبدعات فى ميادين الفنون واآلداب ؟

بداية أود اإلشارة الى أن العمل الثقافى األهلى متجذر فى 
عائلتى فأول مدرسة أولية أنشئت بقريتنا الضهرية - ايتاى

البارود - بحيرة كانت 
بمجهود خيري لجدتى السيدة شاردة عبد الكريم كما أنشأ 

جدى عسران بك عبد الكريم مدرسة
ابتدائية عام 1902ومكتبا لتحفيظ القرآن الكريم وال يزاال 
قائمين حتى هذه الساعة ويعمالن على نشر المعرفة والثقافة
مجلة  فكرة  أما عن   ... المجاورة  والقرى  قريتى  بربوع 
الشموع فإنها كانت فكرة من بنات أفكار الموسيقار الكبير 
الراحل محمد عبد الوهاب وكان يريد أن يسميها الصالون 
لوال أن الكاتب أحمد بهاء الدين - أول رئيس تحرير لها 
تسمى  أن  وأقترح  أفرنجية  كلمة  الصالون  أن  قد رأى   -
الشموع وكان له ما أراد ولقد صدرت المجلة فى منتصف 
مواجهة  فى  األول  الدفاع  مثابة خط  وكانت  الثمانينيات 
الصد  لها وحائط  المصاحبة  والفوضى  االنفتاح  سياسات 
القوى ضد تردى الثقافة حيث رفعت المجلة شعار - من 
المجلة  أقامت  كما   - واألدب  الفن  فى  الجمال  قيمة  أجل 
صالونا شهريا كان يواظب على حضوره كوبة من الفنانين 
واألدباء منهم الموسيقار الكبير الراحل محمد عبد الوهاب 
والكاتب  أنيس منصور  الراحل  الكير  الصحفى  والكاتب 
الروائى الكبير الراحل إحسان عبد القدوس وغيرهم عالوة 
على ذلك أنشأت قاعة للفنون التشكيلية جذبت رموز الفن 

التشكيلى مصر والعالم. 
- لماذا لم تنطلق مؤسسة الشموع نحو أفاق أرحب من العمل 
الثقافى وظل إهتمامها محصورا فى مجالى األدب والفن

التشكيلى ؟
مؤسسة الشموع باعتبارها مؤسسة أهلية تعمل فى مضمار 
الفن  ميدانى  فى  قط  نشاطها  لم تحصر  والتنوير  التثقيف 
التشكيلي واألدب بل وضعت لنفسها رؤية وفلسفة ترى فى 

الثقافة استثمار بعيد المدى تأتى نتائجه المرجوة 
بعد حين

إهتمت  ولذلك  والتحديث  التنمية  مسارات  على 
منذ نشأتها بإعالء القيم من خالل األدب والفن كما عملت 

فى اتجاه أخر
ذى بعد تنموى يتعلق بتعليم 
الشباب الواعد وتشجيعهم 
قد  فالمؤسسة  ودعمهم 
أقامت أكثر من دورة لتعليم 
ومهارات  الجرافيك  فن 
العمل على الحاسب األلى 
ئز  لجوا ا خصصت  كما 
قدمت  حيث  للموهوبين 
الجوائز للنابهين والمتفوقين 
من طالب الجامعات المصرية 
حضور وزير التعليم العالى 

وكبار الفنانين.
- المتابع لكتاباتك وإصداراتك 
يدرك ان لديك إهتماما ملحوظا 
الملكة  ملكات مصر-  بأخر 
فريدة - فما سر هذا االهتمام ؟
أن  الى  أشير  أن  أود  بداية 
نموذج  هى  ة  فريد لملكة  ا
للمرأة العربية الراضية بقدرها 
الدهر  نوائب  والصابرة على 
كما أن الملكة فريدة تحديدا كانت 
احدى ضحايا البناء الثقافى العربى 
بكل مكوناته السلبية ،فطالقها قد 

حدث لعدم إنجابها الذكر
- الحظ محبة العرب للذكور وتفضيلهم 
على اإلناث - ، كما أن الملكة فريدة 
كانت امرأة مرتبط ارتباطا عضويا 
مصر وتبدى هذا جليا فى أعمالها الفنية 
وللقرويات  للنيل  برسوم  تحتشد  التى 
وللمراكب والنخيل والوجوه المصرية 

لصة  لخا كما انها إنسانة قد تعرضت لظلم بين ال ا
تغلب على   - يوليو  ثورة  أيدى رجال  على  بشر  يتحمله 
تجربين  لم  فلماذا  تاريخية  ماضوية  سمة  كتاباتك  معظم 
االشتباك مع الحاضر المعيش بكل معطياته وتستشرفين 
من خالله أفاقا جديدة للمستقبل باعتبارك كاتبة لديها رؤية 

وتمتلك كما هائال من المعلومات ؟
لكى نعى الحاضر ونتفهمه البد لنا من قراءة متأنية للماضى 
فى  موجودة  العبر  فأعظم  والدروس  العبر  الستخالص 
الماضى والحياة خبرات وتراكمات فأنا لست أسيرة للماضى 
كما أشرت من طرف خفى لى فى سؤالك ولكننى مشتبكة 
على الدوام مع الواقعى المعيش وأتفاعل مع اليومى من 
خالل رؤية فلسفية ترى فى التاريخ مرشدا وموجها ففى 
الماضى كنوز معرفية وخبرات حياتية واسعة والعاقل هو 

من يوظفها لخدمة واقعه.
- عالقتك بأسرة الملك فاروق وتصريحاتك عنهم من حين 
ألخر تدفعنا دفعا إلعادة قراءة التاريخ من منظور مختلف
...  إذن فلماذا لم تتناولين مجريات حياة هذه األسرة التى 
حكمت مصر والسودان ردحا من الزمن - السيما وأنت قد

اقتربت منها - فى عمل تاريخى يعتمد على معايشة الباحث 
ولغة األديب ؟

للحقيقة تعتبر فكرتى عن العائلة المالكة واألسرة الملكية 
فكرة غير صالحة للكتابة موضوعية ألنها من وجهة نظرى

تعتبر فكرة سطحية وغير متعمقة وال تصلح للبحث التاريخى 
بمفهومه العلمى فقط ساقت األقدار الى الملكة فريدة أخر 
ملكات مصر ونشأت بيننا عشرة ومحبة وصداقة طوال 

فترة إقامتها مصر وحتى رحيلها عقب عودتها من المنفى
وأثناء فترة حكم حسنى مبارك فقد كانت الملكة تسكن الفيال 
التى أسكنها حاليا وافتتحت بها متحفا وقاعة للفن التشكيلى

فكانت ترسم وتعرض ما ترسمه للبيع ألنها كانت بحاجة 
الكاتب الصحفى  النقود وكان يزورها حينذاك  الى  ماسة 
الكبير الراحل مصطفى أمين لمساعدتها فى بيع لوحاتها 
لكى تقتات خاصة وأن معاشها من الدولة كان ال يتعدى 
لى  الملكة  األثناء حكت  المائتين جنيها مصريا وفى هذه 
عن الكثير من أسرارها الشخصية كما تماست حكايتها مع 
تأميم  الثورة وعرفت عما دار من  وضع مصر فى داية 
فبيتها  الملكية  والقصور  والمجوهرات  لألموال  ونهب 
الذى بناه لها أبوها بعد طالقها من الملك قد تم تأميمه كما 
لمدة خمس سنوات بعد ثورة  رفض رجال يوليو سفرها 
يوليو 1952 لدرجة انها عندما سمحوا لها السفر وسافرت 
والتقت ببناتها لم يتعرفن عليها فاتجهت الى الفن لتذيب فيه 
أحزانها وساعدها شاه ايران شراء شقة فى باريس باعتها 
عندما تأزمت األمور وعادت الى مصر وظلت بها حتى 
ماتت بفيروس سى مرض بسطاء المصريين وأعتقد أن 
هذه الفضفضة وان كانت تشير بجالء الى أوضاع الثورة 
وأخالقيات الثوار اال أنها ال تصلح أبدا لكتابة بحث تاريخى 

بمفهوم علمى.
الثقافى  النسق  تمأل  التى  المشكالت  من  العديد  هناك   -
ورفض  الذكورى  المجتمع  وغلبة  األمية  مثل  العربى 
األخر وغياب أدب االختالف وغير ذلك من أمور سلبية 
الثقافة العربية األمر الذى يؤثر بال شك  كامنة فى بنية 
على مسارات التنمية والتقدم والتحديث . فما هى األسباب 
بالسلب على  تنعكس  التى  الموضوعية لهذه االختالالت 

اإلنسان العربى ؟
أري أن االهتمام بالتعليم هو حجر الزاوية فى أى عمل أو 
فعل يحاول القضاء على هذه السلبيات فالتعليم الجيد كفيل

بالقضاء التام على هذه الظواهر السلبية التى يعج بها البناء 
الثقافى العربى وتعوق كل جهود التنمية ،ففى مصر انحدر

مستوى التعليم كثيرا بداية من ثورة يوليو 1952 فإن كانت 
الثورة قد توسعت فى بناء المدارس اال أن هذا قد قوبل

بانخفاض ملحوظ فى مستوى الخريجين وصارت المدارس 
مدى  تتخيل  أن  ولك  المتعلمين  أنصاف  لتخريج  معامل 
قد  برمته  األمر  أن  تعرف  حينما  التعليم  انحدار مستوى 
إنتقل من يد عميد األدب العربى طه حسين الى يد ضابط

الجيش كمال الدين حسين.
- ماذا عن الجوائز فى مسيرتك األدبية والفنية ؟

الجائزة مهمة للكاتب فهى بمثابة حافز مهم واعتراف علنى 
باألهمية تدفع الكاتب الى االستمرارية والتجويد وهناك

على مستوى الوطن العربى العديد من الجوائز المهمة التى 
يتسم فيها التحكيم بالنزاهة والموضوعية السيما الجوائز

نهر  يرفد  مهما  رافدا  الجوائز  هذه  الخاصة حيث شكلت 
فأغلبها  الحكومة  أما جوائز  العربى بكتاب جدد،  االبداع 
مسيس وخاضع للشللية والمحسوبية وهذا واضح جدا فى 
مصر على وجه الخصوص ، ولقد حصلت خالل مشوارى 
االبداعى على العديد من الجوائز والتكريمات وتبقى جائزة 
الرأى العام الدولية والتى تمنحها احدى المؤسسات األمريكية 
للكاتب على مجمل إنتاجه أهم جائزة حصلت عليها خالل 

مسيرتى على درب الكتابة الوعر. 
- لماذا تأخرتم فى تدشين جائزة من خالل مؤسسة الشموع 

تمنح للكتاب والفنانين ؟
هذا السؤال ليس فى محله مطلقا حيث يحمل حكما مسبقا 
على دور ونشاط المؤسسة التى لم تتوانى يوما عن تقديم
الوجوه الشابة وتحفيزها وتشجيعها فى شتى ميادين األدب 

والفكر والمعرفة.

أدب وثقافة

الشاهد القرآني عند عبد القاهر الجرجاني

حوار بقلم/ السعداوي بيومي 



Le Québec est en train de «passer à 
travers la 3e vague» de l’épidémie 
de COVID-19, mais la marche vers 

un retour à la vie normale se fera prudem-
ment, a prévenu François Legault.  
«L’été s’en vient puis l’été s’annonce 
mieux que l’été passé», a lancé mardi le 
premier ministre. Il en prend pour preuve 
le nombre d’hospitalisations à la baisse et 
le succès de la campagne de vaccination 
massive.  
Le plan de déconfinement qui doit être 
rendu public prochainement «va être 
empreint d’espoir, d’un peu plus de liberté, 
mais aussi de prudence», a tempéré le Dr 
Horacio Arruda.  
Le directeur national de la Santé publique 
a évoqué des allégements pour les citoyens 
qui auront reçu deux doses du vaccin 
contre le coronavirus, qui pourront par 
exemple se côtoyer «sans masque à une 
distance moindre». La liberté ira donc 
de pair avec la couverture vaccinale et la 
situation épidémiologique.  
Mais attention. Une quatrième vague ne 
peut être exclue, a prévenu le Dr Arruda. 
«Le virus ne nous donne aucune garantie, 
puis c’est un virus qui peut muter, puis on 
ne peut pas rien prévoir avec un virus de 
cette nature-là. C’est effroyable, mais c’est 
comme ça».  
Vacciné rime avec bel été   
Si elle va bon train, le succès de la cam-
pagne de vaccination passe inévitablement 
par la participation des jeunes Québécois, 
qui pourront prendre rendez-vous pour 
leur première dose dans les prochains 
jours.  
Le premier ministre avait mardi un mes-
sage pour eux. «Vacciné, ça rime avec 
liberté, ça rime avec solidarité puis ça rime 
surtout avec bel été», a fait valoir François 
Legault.  
Les jeunes ont dû faire preuve d’une grande 

abnégation depuis le 
début de la pandémie, a 
reconnu le ministre de 
la Santé. «C’est eux qui 
avaient des jobs dans les 
restaurants, des jobs à 
temps partiel. C’est eux 
qui ont dû faire des sacri-
fices pour les personnes 
âgées parce qu’on leur 
demandait de couper 
leurs contacts avec leurs 
grands-parents. Mais 
c’est à eux qu’on a le 
moins donné de choses».  
Le retour de la vaccination sans rendez-
vous?   
Avec 3,6 millions de doses administrées 
jusqu’à maintenant, le Québec est en 
bonne voie pour atteindre ses objectifs de 
vaccination, sinon les dépasser. Après les 
jeunes adultes et les adolescents du secon-
daire, le ministre Christian Dubé n’écarte 
pas un retour du sans rendez-vous pour 
augmenter encore davantage la couverture 
vaccinale. «On a vu qu’on a eu beaucoup 
de succès avec du sans rendez-vous», a-t-il 
dit. 
Notons que les Québécois qui ont été ino-
culés devront attendre au moins en juin 
pour connaître l’utilité et les privilèges 
associés à la preuve vaccinale numérique 
sous forme de code QR.   
Le Dr Horacio Arruda a souligné mardi 
que presque toutes les doses du vaccin 
AstraZeneca ont été écoulées. Il estime que 
cet ajout à la campagne de vaccination aura 
grandement aidé le Québec à atteindre son 
objectif  d’immunisation contre le virus.
Fin des mesures d’urgence en Outaouais  
Par ailleurs, devant une amélioration 
notable de la situation, l’Outaouais pourra 
enfin souffler un peu. Les mesures d’ur-
gence seront levées à compter de lundi 

prochain. Le couvre-feu passera donc à 
21h30, les adolescents du secondaire pour-
ront retourner en classe et les commerces 
non essentiels pourront rouvrir leurs 
portes.
Mais attention, la frontière avec l’Onta-
rio reste fermée aux déplacements non 
essentiels. «On demande aux policiers de 
continuer à faire de la surveillance sur une 
base aléatoire», a insisté mardi François 
Legault. 
Au Bas-Saint-Laurent, le rythme de conta-
gion du virus inquiète encore les autorités 
de santé publique. Seule Rimouski verra 
ses mesures sanitaires allégées et revien-
dra en zone rouge la semaine prochaine. 
Les mesures d’urgence demeurent égale-
ment dans la Beauce, les Etchemins et le 
secteur du Granit en Estrie.
Les ados de 3e, 4e et 5e secondaire à temps 
plein?   
Condamnés à l’école en alternance, les 
adolescents de 3e, 4e et 5e secondaire des 
rouges auront peut-être la possibilité de 
reprendre les cours en présence à temps 
plein d’ici la fin de l’année scolaire. 
«Il y a des chances», a confié le Dr Horacio 
Arruda, qui a ajouté avoir des discussions 
à ce sujet avec ses collègues de la Santé 
publique et les centres de service scolaire 
de différentes régions.

Le député péquiste Sylvain Gaudreault juge inac-
ceptable le statut de villes bilingues de certaines 
municipalités où moins de 50% 

de la population est anglophone. Il 
demande qu’un ménage soit fait de ce 
côté dans le cadre de la réforme de la 
loi 101.
«Je ne suis pas capable d’accep-
ter qu’une municipalité a un statut 
bilingue quand il y a 12% de la popu-
lation qui parlent anglais, a-t-il dit, 
mercredi. Si on veut moderniser la loi 
101, à partir du projet de 1977 ou des 
années 80, bien, il faut le moderniser 
dans tous les sens.»
Après des mois de suspense, le 
ministre responsable de la Langue 
française, Simon Jolin-Barrette, va 
finalement déposer jeudi son projet de 
loi pour réformer la loi 101.
À cette occasion, le gouvernement Legault envisage 
de revoir le statut de certaines municipalités qui ont le 
droit de déroger à la Charte de la langue française alors 
qu’elles ne comptent plus qu’une poignée de résidents 
ayant l’anglais comme langue maternelle, a rapporté 
notre Bureau parlementaire, mercredi.
Mais il ne s’agit pas d’une priorité, estime le Parti libéral 
du Québec.
«Si le gouvernement a une proposition en ce sens-là, on 

voudra voir les détails et l’impact que ça pourrait avoir, 
tant pour la protection de la langue française, mais sur-

tout et également pour les services offerts aux anglo-
phones», a indiqué que le député de la circonscription de 
Pontiac, en Outaouais, André Fortin.
«Les anglophones ont le droit d’avoir des services, au 
Québec, dans leur langue», a-t-il aussi martelé.
Du côté de Québec solidaire, on préfère attendre le dépôt 
officiel du projet de loi du ministre Simon Jolin-Barrette 
avant de se prononcer sur l’idée de revoir les paramètres 
du statut de villes bilingues.

La Ville de Montréal a dévoilé 
le résultat d’un concours 
international d’architecture 

qui vise à aménager un parc dans un 
espace de stationnement au nord de 
la Place des Festivals. 
Le futur parc devrait être inauguré 
en 2024, au coût de 8,5 millions $. Il 
sera aménagé dans le «terrain 66», 
un espace compris entre le boulevard 
de Maisonneuve et l’avenue du Pré-

sident-Kennedy, ainsi 
qu’entre les rues Bleury 
et Jeanne-Mance.
«Le concept lauréat 
propose un lieu signa-
ture pour Montréal et 
les visiteurs du Quar-
tier des spectacles, tout 
en créant un espace 
multifonctionnel pour 
permettre les activités 
logistiques des festivals 
sur une partie du site 
durant l’été», a déclaré 
la mairesse de Mon-
tréal, Valérie Plante.
Le projet de parc fait 
suite à la destruction du 
Jardin Domtar, dans le 
même secteur, qui a dû 
laisser place à une tour 
de 35 étages.
«On s’est engagé à 
trouver une solution, 
puisque nous n’avions 
pas voix au chapitre, 
et on a décidé d’agir 
sur un stationnement 
très peu utilisé pour le 
transformer en parc», 

a expliqué la mairesse de Montréal, 
Valérie Plante, mercredi matin.
C’est le concept proposé par l’équipe 
composée de Mario Nájera, Raquel 
Peñalosa, Diana Elizalde et WAA 
Montréal qui a retenu l’attention du 
jury, parmi quatre projets finalistes.
«On adore notre Place des Festivals, 
mais il faut aussi combattre les îlots 
de chaleur», a ajouté Mme Plante, 
qui a souligné le besoin d’amener de 
la verdure au centre-ville.
Le concept retenu propose une pas-
serelle piétonne, illuminée le soir, 
qui surplombera une forêt urbaine. 
L’endroit offrira également des 
lieux de détente et de rassemble-
ment, ainsi qu’un toboggan pour 
permettre aux jeunes d’y trouver 
leur compte.
«La proposition contribuera à 
hisser toujours plus haut la métro-
pole québécoise au rang des villes 
mondiales encourageant un équi-
libre sensible avec notre environne-
ment ainsi que la qualité en design 
et en architecture dans les projets 
urbaine», a pour sa part déclaré 
Rami Bebawi, architecte et pré-
sident du jury de sept membres.
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousC’est à El Ain El Sokhna dans la région indus-
trielle qu’on a construit sur une superficie de 
3,56 millions de mètres carrés, un complexe 

composé de 11 usines pétrochimiques 
dont la production annuelle suffit à la consommation 
locale avec un excédent de produits exportés pour un 
montant de 8 milliards de dollars.
L’investissement de ce méga projet est le résultat d’une 
entente signée entre le responsable de la Société de 
Développement de la région industrielle du Canal de 
Suez et la Société de la Mer Rouge pour la production 
pétrochimique tel que le polyester ainsi que le carbu-
rant pour les bateaux et autres.  
Ce complexe, le premier de son genre au Moyen-Orient 
et en Afrique est financé par plus d’une banque euro-
péenne et américaine. Un des buts de ce grand projet 

est de faire de la région 
industrielle du Canal de 
Suez un centre régional 
pour les produits pétrochi-
miques au Moyen-Orient et 
en Afrique. 
De plus, ce projet devra créer 15 000 nouveaux emplois 
dans la région du Canal de Suez, un nombre d’emplois 
qui fait partie d’un plan gouvernemental pour la créa-
tion d’un million de nouveaux emplois dans la région 
d’ici 2030; Une année qui coïncide avec les prévisions 
de la banque anglaise Standard Chartered qui affirme 
dans un récent rapport publié dans la presse égyp-
tienne que l’économie égyptienne sera parmi les 10 
grandes économies du monde.

Construction au coût 7,5 milliards de dollars du plus grand 
complexe pétrochimique au Moyen-Orient et en Afrique

Le Québec en train de «passer à travers la 3e vague» Municipalités bilingues: des situations inacceptables 
selon le PQ

L’Ontario suspend la vaccination avec AstraZeneca

Un nouveau parc pour le Quartier des spectacles
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Happy Hour, 

Il est l’heure de se ravitailler
Les femmes défilent toutes choyées
Pleine d’Enthousiasme et de joie
Elles font le marché pour le foyer 

Quelques-unes sont motivées
D’autres cherchent à s’octroyer
Un complément venant d’un gentil homme
Pour finir sa journée bien accompagnée

Hé, ne dites pas que ça ne t’arrivera pas
Quand tu tournes le dos tu feras le premier pas
Pour trouver le Prince Charmant
Qui saura apprécier ton charme et pourquoi pas

La vie est belle profites en 
Chaque heure perdue recule en avant
Ne rate pas tes belles journées
Autrement ça sera décevant

Le belles Dames continuent à défiler
Dans les supers marchés occupent les allées
Habillées comme des filles de seize ans
Pour attirer les hommes distingués

Des hommes de mon genre vient draguer
Font les mêmes recherches, ils sont satisfaits
Par une belle créature   adorable
Conjuguer ensemble le verbe avoir, être et était

Les hommes n’ont jamais assez des femmes
Qui savent les faire allumer par une flamme
Ne jamais l’éteindre, ça sera la fin 
D’une vie agréable qui finira par un drame 

Ce qu’il nous reste est limité
Personnes ne saura la date de l’éternité
Raison pour laquelle la vie est belle
Cherche sans faille, pour ne pas regretter 

Salah ACHKAR عيد فطر سعيد    يسعد إدارة  سوبر ماركت أخوان 
  أن تتقدم بخالص التهاني وعظيم األماني 

من الجالية العربية واإلسالمية بمناسبة 

        عيد الفطر السعيد
      أعاده هللا على الجميع باليمن 

             والخير والبركات

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

اإليرانية والشرقية  
6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371www.akhavanfood.com

L’Ontario a annoncé, mardi, qu’il 
suspend le recours au vaccin 
AstraZeneca, lié à plusieurs cas de 

thrombose, parfois mortels.
«À compter d’aujourd’hui, l’Ontario inter-
rompra pour le moment la distribution et 
l’administration des premières doses du 
vaccin d’AstraZeneca», a annoncé le méde-
cin hygiéniste en chef  de la province, le Dr 
David Williams, en conférence de presse.
Par communiqué, le Dr Williams a expli-
qué qu’un taux de 0,9 cas de thrombose par 
100 000 doses administrées a été observé 
en Ontario à ce jour en lien avec le vaccin 
d’AstraZeneca. Ce taux monte à 1 cas pour 
100 000 doses pour celui de Covishield, la 
copie indienne de l’AstraZeneca.
«Cependant, au cours des derniers jours, il 
y a eu une augmentation des signalements 

de TTIV, avec un taux de 1,7 par 100 000 
doses administrées», a déploré le médecin.
Un peu plus de 650 000 doses d’AstraZe-
neca et un peu plus de 200 000 doses de 
Covishield ont été administrées à ce jour 
en Ontario.
Considérant que l’approvisionnement en 
vaccins de Moderna et de Pfizer/BioN-
Tech est maintenant plus fiable et que le 
nombre de nouveaux cas de COVID-19 est 
à la baisse en Ontario, la province peut se 
permettre de se passer de l’AstraZeneca, 
juge le Dr Williams.
La province étudie présentement la ques-
tion de la seconde dose, qui serait moins 
risquée pour le risque de subir une throm-
bose que la première, selon les données 
provenant du Royaume-Uni, où le sérum 
d’AstraZeneca a été largement utilisé pour 

inoculer la population.
La possibilité de mélanger les types de 
vaccin devrait aussi être analysée par le 
Comité consultatif  national d’immunisa-
tion (CCNI), a réclamé le Dr Williams en 
notant que les premiers résultats en ce sens 
semblent «prometteurs».
À ce jour, au moins trois décès liés au 
vaccin controversé ont été répertoriés au 
Canada, répartis en Alberta, au Québec et 
au Nouveau-Brunswick.
Le CCNI avait recommandé de limiter 
l’utilisation de ce vaccin aux gens de 55 ans 
et plus, avant de se raviser et de l’autoriser 
jusqu’à 30 ans et plus. Le Québec, de son 
côté, limite son usage aux personnes de 45 
ans et plus et identifie les cliniques de vac-
cination qui ont recours à ce produit lors de 
la prise de rendez-vous en ligne.
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WELCOME
TOURS

WELCOME
TOURS

 -Desert safari

 -Beach Holidays

 -Nile Cruises

 - Conference & 
meetings

 -Incentive

-Tranportation & 
limousine services

-Self tailored tours

- FIT & Private
services 

- Meetings & 
cooperates services

تقدم لك :

تمتعوا ببحر وشمس مرسى مطروح
 Hotel Carols Beau Rivage



قلعة بران في رومانيا والتي يطلق    يصطف زوار 
عليها »قلعة دراكوال«، لمشاهدة مشاهد مرعبة داخل 

القلعة التي تعد من معالم العصور الوسطى.
نهاية كل أسبوع من  القلعة في  يتاح لزوار  ولكن اآلن، 
اللقاح  أيار/مايو، خيار الحصول على جرعة من  شهر 

في الذراع.
ويمكن لزوار القلعة الذين يحملون تصريح إقامة 
روماني، الحصول على جرعة مجانية، يوفرها فريق 
متنقل موجود لهذا الغرض داخل القلعة الواقعة على بعد 

نحو 160 كيلومترا شمال بوخارست.
وفي المقابل، سيحصل متلقو اللقاح على شهادة تمدحهم 
وتشيد بشجاعتهم وتسمح لهم بدخول غرفة التعذيب في 

القلعة مجانا.
وتأمل الحكومة الرومانية أن تساعد القلعة الجاذبة 
للسائحين، في تسريع حملة التطعيمات في الدولة الواقعة 

بأوروبا الشرقية.
وقد تلقى حتى اآلن 3.6 مليون مواطن روماني جرعة 
اللقاح، بينما تلقى 2.3 مليون  واحدة على األقل من 
الجرعة الثانية أيضا، وذلك من بين نحو 20 مليونا من 

السكان.

 

البريطانية على  السلطات  الليبية مع  القيادة  اتفقت    
بـ1800 عام  الذي يقدر عمره  إعادة تمثال بيرسيفوني 

إلى بريطانيا على خلفية  ليبيا  المهربون من  نقله  والذي 
الحرب األهلية الدائرة هناك.

الليبية على  الخارجية  بيان نشرته وزارة  جاء ذلك في 
موقعها اإللكتروني.

وقال البيان:« أقيمت في 13 أبريل الماضي في السفارة 
نقله  الذي  بلندن مراسم تسليم تمثال بيرسيفوني  الليبية 

المهربون إلى بريطانيا عام 2011.
وأشار البيان كذلك إلى أنه تم توقيع بروتوكول خاص بين 
بلندن ورئيس  الليبية  السفارة  القائم بأعمال 
القديمة في  القدامى وروما  قسم اإلغريق 

المتحف البريطاني، بيتر هيوغو.
الليبية أن عملية إعادة  وذكرت الخارجية 
العديد  باتخاذ  التمثال كانت طويلة وقضت 
من اإلجراءات القانونية والسياسية وغيرها.

إبان  القديم نقل  يذكر أن تمثال بيرسيفوني 
الليبية  الحرب األهلية من مدينة قورينا 
في شمال شرق ليبيا بعد أن أدرجته 
التراث  قائمة  اليونسكو األممية في  منظمة 

الحضاري العالمي.
وقامت الجمارك البريطانية في ديسمبر عام 
الذي تقدر قيمته  التمثال  2013 بمصادرة 
بـ1.5 مليون جنيه إسترليني )2.1 مليون 
دوالر( بعد اكتشافه في أحد مستودعات 
مطار لندن الدولي حيث حاول األردني 
رياض القساد بيعه مقابل 100.6 ألف دوالر 
الـ17  القرن  التمثال تم نحته في  قائال إن 

الميالدي.
وبتت محكمة ويستمنستر بلندن عام 2015  بإعادة 

التمثال إلى السلطة الليبية.

  اكتشف علماء أن كتلة خارجية فائقة ضخمة، 
غير مرئية من األرض، كانت لسنوات عديدة تجذب 

المجرات إليها بسرعة 50 كم في الثانية،  بما في ذلك 

مجرتنا درب التبانة.
وتشير البيانات المتاحة للعلماء إلى أن المجموعة 
المحلية بأسرها والتي تشمل أيضا مجرتنا، تتحرك 
في اتجاه عام واحد، ويجري كل ذلك تحت تأثير قوة 

بعض األجسام الضخمة غير المرئية.
إلى وجود  السبب في ذلك يعود  واتضح لهؤالء أن 
تتكون  المجموعة،  كتلة عنقودية عمالقة قريبة من 

من عدة مئات من المجرات.
وفي ضوء االكتشاف الجديد، يمكن استنتاج أن 
5 تريليون عام للوصول  األمر سيستغرق حوالي 
إلى »مركز ثقل« مجرتنا، ولذلك يرى الخبراء أن 
تأبه كثيرا بمثل هذا  الوقت لن  البشرية حتى ذلك 

األمر الجلل.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
  بعد االعتداء اإلسرائيلي على الفلسطنيين ولم يتوقف األمين العام للجامعة 
العربية أحمد أبو الغيط من الشجب واإلدانة، والشجب واإلدانة وهلل األمر ... !!
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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

   سالم إلى بالدنا المتعبة ... السالم اآلمن العادل للجميع.
من اشعار محمود درويش.. الى فلسطين

َونَْحُن نُِحبُّ الَحيَاةَ إذَا َما اْستََطْعنَا إِلَْيَها َسبِيال... 
 َونَْفتَُح بَاَب الَحِديقَِة َكْي يَْخُرَج اليَاَسِميُن إِلَى الطُُّرقَاِت نََهاًرا َجِميال ..

نُِحبُّ الَحيَاةَ إِذَا َما اْستََطْعنَا إِلَْيَها َسبِيال...  
, َونَْحصْد َحْيُث أَقَْمنَا قَتِيال.. َونَْزَرُع َحْيُث أَقْمنَا نَبَاتًا َسريَع النُُّمِوّ

نُِحبُّ الَحيَاةَ إِذا َما اْستََطْعنَا إِلَْيَها َسبِيال..

من اشعار نزار قباني الى »شامه«
أحاول رسم بالد...تُعلّمني أن أكوَن على مستوى العْشِق دوما..

فأفرَش تحتِك ، صيفا ، عباءةَ حبي...
وأعصَر ثوبِك عند ُهطول المطر...أحاوُل رْسَم بالد..
لها برلماٌن من الياَسمين..وشعٌب رقيق من الياَسمين..
تناُم حمائُمها فوق رأسي..وتبكي مآذنُها في عيوني..

أحاول رسم بالٍد تكون صديقةَ ِشْعري

ومن بدر شاكر السياب الى العُراق
 مطْر .. مطْر .. مطْر .. تثاءب المساء، والغيوُم ما تزاْل..

 تسحُّ ما تسّح من دموعها الثِقاْل ..كأّن طفاًل بات يهذي قبل أن يناْم..
 بأّن أّمه التي أفاق منذ عاْم.. فلم يجدها، ثّم حين لّج في السؤاْل..

 قالوا له: )بعد غٍد تعوْد( ..ال بدّ أن تعوْد ..
وإْن تهامس الرفاق أنها هناْك.. في جانب التّل تنام نومة اللّحوْد..

تسّف من ترابها وتشرب المطْر.. كأن صيادًا حزينًا يجمع الِشّباْك..
 ويلعن المياه والقَدَْر ..وينثر الغناء حيث يأفل القمْر.

ومن سعيد عقل الى لبنان.
وِلدت سريري ضفة النهر، فالنهُر ..تآخى وعمري مثلما الورد والشهًر،

ةً ..يُدحرج من صخٍر، وآناً هو الصخُر  وكان أبي كالموج يهدر، مرَّ
؟ دفعةٌ ..كما السيّل عنه إنشَّق وإخضوضر القفُر  ، ما الحقُّ وقد علَّماني الحقَّ

وعمٌر شراٌر ليس يأُسُن ينتخي ..على الصعب، فهو الّشردُ والبردُ والحّر 

ومن ادوارد سعيد: »االرض كلها فندق.. وبيتي القدس«
واختم بأن القدس هي بيت االنسانية جمعاء.. وستبقى بيتا وروحا للديانات السماوية الثالث.. 
للشجعان.. ومن عرف االم الحرب يحب ان يصنع  للجميع.. السالم هو  السالم واالمان 

السالم..  السالم العادل للجميع. .

سالم الى بالدنا المتعبة

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

  تصور مكانا أفضل في الهواء الطلق ومحاطا 
بأشخاص آخرين حيث يمكننا التواصل مجددا مع 
الحياة والعالم واألشخاص اآلخرين، بمزيد من 

الطبيعية.
وذلك بعد أشهر طويلة من القيود، وإجراءات 
التباعد االجتماعي المفروضة نتيجة تفشي فيروس 
كورونا المستجد، والتي غيرت أسلوب معيشتنا 

بشكل جذري.
ويرى المصمم الهولندي الشهير دان روسيجار أن 
المنشآت  الموقع سيقع في وسط مجموعة من  هذا 
التكنولوجية المماثلة ألعمدة اإلنارة الكبيرة 
الشمس والمدعومة  المستلهمة من ضوء  للشوارع 
التي تظهر أن األشعة فوق  العلمية  من األبحاث 
البنفسجية يمكنها تنظيف البيئة بنسبة %99.9 من 

فيروس كورونا المستجد.
ويطلق على هذه المنشآت »الشمس الحضرية« 
أو »الشمس الصناعية« والتي يطورها فريق من 
المصممين والمهندسين في ستديو »روسيجارد« 
وهو معمل للتصميم يسعى لتحسين الحياة في 
المحيطات الحضرية من خالل التكنولوجيا مع 

عنصر تخيلي وإبداعي كبير ويجمع بين الفن والعلم.
وحصل هذا االستديو على العديد من الجوائز 
الدولية وتعد بعض المشروعات األكثر نجاحا له 
»ووترليخت«، وهو فيضان افتراضي إلظهار قوة 
المياه، ومشروع »سموج فري« ، أول مشروع 
لتنقية الهواء والذي يتخلص من الجسيمات الضارة 
، ومشروع »سمارت هايوواي« وهي طرق سريعة 
تشحن نهارا لكي تضئ ليال ، ومشروع »سبيس 

ويست الب« وهي منشأة تصور الحطام الفضائي.
www.( )روسجارد(  ستديو  وقدم 
studioroosegaarde.net(، مؤخرا نموذجا 
لهذا النظام بهدف تطهير األماكن العامة من فيروس 
كورونا المستجد من أجل تسهيل لقاءات البشر في 
محيط آمن في مدينة روتردام في هولندا حيث يقع 

مركز االبتكار.
وقام المصمم وفريقه الذي انضم إليه خبراء 
خارجيون ومستشارون علميون من هولندا 

المتحدة وإيطاليا واليابان في عام  والواليات 
2019، بتحدي اكتشاف كيفية استخدام الضوء 

لمكافحة الفيروس وكذلك تحسين رخائنا.
ويتألف نظام »الشمس الحضرية« من جهاز 
البنفسجية بطول محدد  باعث لألشعة فوق 
ومصباح باعث للضوء، في مكان عام على 
ارتفاع عشرة أمتار فوق مستوى سطح 

األرض.
وكشف مبدعو هذا النظام أن األشعة فوق 
البنفسجية التي تبعثها هذه المنشأة للقضاء على 
التي تتواصل مع  المستجد،  فيروس كورونا 
هذه األشعة الكهرومغناطيسية لتشكل »مساحة 
نقية« في الهواء الطلق في نطاق عمل 

»الشمس الصناعية«.
وكشف االستديو أن »هذه المنشآت تبعث أشعة 

فوق بنفسجية ال ترى بالعين المجردة« بجانب 
ضوء مرئي.

المنشأة  المساء، تكسب  وأفاد: »عندما تضاء في 
هيئة شمس صغيرة تلمع في الظالم على بعد 
أمتار قليلة من المنشأة لتبعث ضوءا خفيفا وإضاءة 
دائرة كبيرة على األرض، بينما تقتل األشعة فوق 

البنفسجية غير المرئية الجراثيم«.
وأكد أن األشعة فوق البنفسجية تقضي على الفيروس 
الدائرة  البيئة وتبقى األسطح والهواء في نطاق  في 

المضاءة على األرض، نظيفة من الجراثيم.
وأكد استوديو )روسجارد( لوكالة )إفي( أن مشروع 
»الشمس الحضرية« يصدر دائرة كبيرة من األشعة 
فوق البنفسجية بطول 222 نانومتر في األماكن 

العامة، وتعد هذه األشعة فوق البنفسجية غير مرئية.
وتعمل »الشمس الحضرية« كطبقة إضافية 
للحماية والتي ستنضم إلى اإلجراءات الحكومية 
للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتهدف، وفقا 
السلبي  التأثير  لروسجارد، لمنح األمل ومواجهة 
للعزلة االجتماعية من أجل تحسين اللقاءات الثقافية 
والفعاليات الرياضية واألنشطة في األماكن العامة 

وفناءات المدارس«.
العلم وراء مشروع »الشمس الحضرية«  ويعتمد 
الذي قدم شعاره بجانب مشروع جسر ايراسموس 
البنفسجية  في روتردام والذي تستوفي أشعته فوق 
الدولية والمحددة من هيئة رسمية،  معايير األمان 
على أبحاث علماء في جامعتي كولومبيا األمريكية، 

وهيروشيما اليابانية.
البنفسجية  وتظهر هذه األبحاث أن األشعة فوق 
تقلل وجود  أن  يمكن  نانومتر   222 بطول 
الفيروسات والتي تشمل عدة سالالت لفيروس 
%99.9 دون  المستجد واإلنفلونزا بنسبة  كورونا 

تأثيرات ضارة.
الخبراء في )روسجارد( »رغم أن األشعة  وقال 
فوق البنفسجية التقليدية بموجات بطول 254 
 222 نانومتر تعد ضارة، فإن هذه األشعة بطول 
نانومتر تعتبر آمنة سواء لألشخاص أو الحيوانات، 

وفقا لهذه الدراسات العلمية.

  استقبل حواس رئيس المجموعة 
التذكارية  باالحضان والتقطت الصور 
مع الطفلة العبقرية مايدر التى تعرف 
في اسبانيا باسم عاشقة مصر والتى 
تحقق حلمها بمصافحة زاهى حواس 
الهول وبركته ورعايته  ابو  تحت قدمى 
محاطون بذكريات تحتمس الرابع ولوحة 
الحلم حيث تحقق حلم تحتمس قديما وحلم 
مايدر اليوم وعبر زاهى حواس عن 
المجموعة االسبانية  اغتباطه بقرار هذه 
بزيارة مصر ، والذى رغم عمره حين 
المجموعة من اجل  تلك  دعوته الستقبال 
مصر، سالنى عاوزنى فين والساعة 
كام، قلت له تحت قدمى حبيبك ابو الهول 
السابعة  الثامنة صباحا، فجاء رده خليها 

والنصف صباحا. 
ابو الهول الرتباط حواس  وقد اخترت 
تلك  نتمكن من استثمار  به والهميته كى 
اللحظة التاريخية اعالميا بالخارج وحث 
المجموعة وهذا  االسبان لحذو حذو هذه 
يذكرنى بعشرات المرات التى لجأت 
لزاهى حواس كى استغله واستغل شهرته 
في عمل الدعاية للمقصد المصري كما 
حدث في لوس انجلوس منذ ١٩٩٤ بينما 
كنت اشرف برئاسة المكتب السياحى ل 
ج م ع ب بفرلي هيلو هوليود كمستشار 
سياحى لغرب الواليات المتحدة وامريكا 
الالتينية، ثم استمر التعاون بيننا واستمر 
دعم زاهى حواس للسياحة المصرية ايضا 
خالل فترة عملي بالتنشيط في اسبانيا 

والبرتغال بل وبعد تقاعدنا وحتى اليوم.
 وعودة للقاء االمس الذي تابعته من 
مدريد قال لي حواس قبلها بيوم بالهاتف 
غدا اراك قلت له ال انا لن استطيع السفر 
مع المجموعة فجاء رده ده انا حظى 
وحش  ومن سيترجم لي ، اما بشأن مادار 
بلقائه بالوفد االسبانى فقد تحدث عن 
الكشف الجديد باالقصر والذي اسفر عن 
بقايا مساكن   اكتشاف مدينة مفقودة تضم 
المدينة المفقودة تحت الرمال والتي كانت 
تسمى »صعود آتون« ويعود تاريخها 
الثالث، واستمر  الملك أمنحتب  إلى عهد 
استخدام المدينة من قبل توت عنخ آمون. 

وقال الدكتور زاهي حواس إن العمل 
بدأ في هذه المنطقة للبحث عن المعبد 
الجنائزي الخاص بالملك توت عنخ 
آمون، ألنه تم العثور على معبدي 
»حورمحب« و »آي« من قبل. وأكد 
البعثة عثرت على أكبر مدينة على  أن 
اإلطالق في مصر والتي أسسها أحد 
الملك »أمنحتب  أعظم حكام مصر وهو 

الثالث« الملك التاسع 
الثامنة  األسرة  من 
الذي حكم مصر  عشر، 
من عام 1391 حتى 
1353 ق.م. وقد شاركه 
العرش  ووريث  ابنه 
المستقبلي أمنحتب الرابع 
»أخناتون« آخر ثمان 

سنوات من عهده.
أن  حواس  وأضاف 
هذه المدينة هي أكبر 
إدارية  مستوطنة 
في عصر  وصناعية 
اإلمبراطورية المصرية 
الغربية  الضفة  على 
عثر  حيث  لألقصر، 

بالمدينة على منازل يصل ارتفاع بعض 
إلى  أمتار ومقسمة  إلى نحو ٣  جدرانها 
شوارع. وتابع: »لقد كشفنا عن جزء من 
المدينة يمتد غربًا، بينما يعد دير المدينة 

جزء من مدينتنا.
وبدأت أعمال التنقيب في سبتمبر 2020، 
وفي غضون أسابيع، بدأت تشكيالت 
من الطوب اللبن بالظهور في جميع 
الكبيرة  البعثة  االتجاهات، وكانت دهشة 
حينما اكتشفت أن الموقع هو مدينة كبيرة 
الحفظ، بجدران شبه  في حالة جيدة من 
مكتملة، وغرف مليئة بأدوات الحياة 
اليومية، وقد بقيت الطبقات األثرية على 
السكان  السنين، وتركها  حالها منذ آالف 

القدماء كما لو كانت باألمس.
الجنوبي على  الجزء  البعثة في  وعثرت 
المخبز ومنطقة الطهي وأماكن إعداد 
الطعام كاملة مع األفران وأواني التخزين 
الفخارية، والذي كان يخدم عددًا كبيًرا 
من العمال والموظفين. أما المنطقة 
الثانية، والتي تم الكشف عنها جزئيًا وهي 
تمثل الحي اإلداري والسكني حيث تضم 

وحدات أكبر ذات تنظيم جيد. 
الثالثة فهي ورشة العمل،  أما المنطقة 
إنتاج  حيث تضم بإحدى جهاتها منطقة 
الطوب اللبن المستخدم لبناء المعابد 
والملحقات، ويحتوي الطوب على أختام 
الثالث  الملك أمنحتب  تحمل خرطوش 
)نب ماعت رع(. وعثرت البعثة في 
العديد  الحفائر على  أنحاء مناطق  جميع 
من األدوات المستخدمة في النشاط 
الصناعي مثل أعمال الغزل والنسيج، 

كما تم اكتشاف ركام المعادن والزجاج.
كما تم العثور على دفنتين غير مألوفتين 
لبقرة أو ثور داخل إحدى الغرف، ودفنة 

رائعة لشخص ما بذراعيه ممدودتين إلى 
جانبه، وإناء يحتوي على جالونين من 
اللحم المجفف أو المسلوق ويحمل نقوش 
37، لحوم  قيمة يمكن قراءتها: »السنة 
الثالث من جزارة  لعيد حب سد  مسلوقة 
حظيرة »خع« التي صنعها الجزار 
إيوي«. وهذه المعلومات القيمة ال تعطينا 
فقط اسمي شخصين كانا يعيشان ويعمالن 
المدينة كانت  المدينة، بل يؤكدان أن  في 
نشطة وتحدد زمن مشاركة الملك أمنحتب 

الثالث مع ابنه أخناتون.
كما تم الكشف عن مقبرة كبيرة لم 
البعثة  يتم تحديد مداها بعد، واكتشفت 
مجموعة من المقابر المنحوتة في 
الصخور بأحجام مختلفة والتي يمكن 
إليها من خالل ساللم منحوتة  الوصول 
لبناء  في الصخر، وهناك سمة مشتركة 
النبالء.  الملوك ووادي  المقابر في وادي 
ومازال العمل جار وتتوقع البعثة الكشف 

عن مقابر لم تمسها يد مليئة بالكنوز.
التنقيب المستمرة لعلماء  وتتيح أعمال 
اآلثار الوصول إلى طبقة النشاط األصلية 
للمدينة، حيث تم كشف النقاب عن 

التاريخ وتعطينا نظرة  معلومات ستغير 
ثاقبة فريدة عن عائلة توت عنخ آمون.

كما سيقدم لنا اكتشاف المدينة المفقودة 
أيًضا فهًما أعمق للحياة اليومية للمصريين 
القدماء من حيث أسلوب بناء وديكورات 
المنازل واألدوات التي استخدموها وكيفية 
تنظيم العمل. وقد تم الكشف عن ثلث 
المنطقة فقط حتى اآلن، وستواصل البعثة 
أعمال التنقيب، بما في ذلك المنطقة التي 
تم تحديدها على أنها الموقعالمحتمل لمعبد 

توت عنخ آمون الجنائزي.
الكثير من  واختتم حواس قائالً: »لدينا 
المقابر والمعابد ولكن  المعلومات حول 
هذه هي المرة األولى التي تكشف أسراًرا 

عن حياة ملوك العصر الذهبي لمصر«. 
اللقاء  ويضيف حمدى زكى  وعقب هذا 
التاريخى توجه الوفد االقصر برفقة 
الدين رئيس الوفد مؤسس نادى  د.عز 
ثقافة مصر القديمة بالشمال االسبانى 
منذ ١٩٧٤ والذى يعد الراع األول الذى 
يدعم الترويج للثقافة المصرية منذ عقود 
بالبنان  لها  كما يعد شخصية عامة يشار 

بالشمال االسبانى.

بيُت القصيد ومعنى المقال
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ــاْل ــ ــق ــ ُي ــا  ــ مـ ــِك  ــ ــديـ ــ لـ ُيـــــوْجـــــد  وال  أقــــــــوُل  مـــــــاذا 
ــال ــق ــم ــاه ومـــعـــنـــى ال ــيَّـ ــحـ ــَت الـــقـــصـــيـــْد فـــي مـ ــيـ يـــا بـ
ــال ــي ــخ ــُر يـــحـــيـــاِك فـــي ال ــكـ ــفـ ــُب َيــــهــــواِك والـ ــلـ ــقـ والـ
ــال ــعـ ــفـ ــإنـ ــو بـ ــهـ ــلـ ــي طــــفــــٌل يـ ــ ــان ــ ــع ــ ــم ــ قـــــــــــدّرُي ال
ــال ــم ــك ــل ــُة تـــســـعـــى ل ــ ــل ــ ــم ــ ــٍل وفــــاعــــل وج ــ ــع ــ ــن ف ــيـ بـ
ــًة عـــــن ســـــؤال ــ ــ ــاب ــ ــ ــا أهـــــــــــواِك إج ــهـ ــيـ أقـــــــــوُل فـ
ــال ــجـ ــإرتـ ــي بـ أقــــــــوُل فـــيـــهـــا أهـــــــــواِك يــــا حــبــيــبــت
ــِم َحــال ــل ــُظ ــت الـــرضـــوخ ل ــٍة مــن شــفــاهــي أبـ ــل ــب َعــَبــر ُق
مــال ــي  ــ روح يـــا  ــْر  ــسـ األيـ ــا  ــه ول األيـــمـــن  ِك  خــــدَّ زارت 
ــزال ُتـ أن  مــن  ُحـــِفـــَرْت خــوفــاً  وأخــــرى عــلــى شــفــتــيــِك 
ــال ــَح ــُم ــى كـــل أشـــكـــال ال دت فــيــهــا الـــحـــواُس عــل ــرَّ َتـــمـ
ــِر َيــنــهــال ــكـ ــفـ ــاً عـــلـــى الـ ــ ــي ــ ــَق وح ــشـ ــعـ ــَت الـ ــ ــاَغـ ــ َصـ
الل ــدَّ ــ ــرش الـ ــ ــى ع ــل ــت ــع ــت ت ــانـ ــروَف وكـ ــ ــح ــ َيـــصـــيـــُغ ال
ــال ــت ــغ ــن ُبـــعـــد َت ــاُم عـ ــهـ ــون الــمــهــا عـــيـــنـــاِك سـ ــيـ وعـ
نال قد  الُحْسِن  كّلِ  من  وجٍه  في  عمرى  وصفها  في  إحتار 
جَمال الجماِل  على  أضــاَف  الَخصَر  ُيداعُب  شــارُد  وَشعٌر 
ــال ــت ــخ ــن الـــخـــلـــِق يـــزهـــو وي ــس ــُح ــِك الـــغـــض ب ــ ــوام ــ وق
ــال ــق ــم ــاه ومـــعـــنـــى ال ــيَّـ ــحـ ــي مـ ــ ــا بـــيـــت الــقــصــيــد ف ــ ي
ــقــال ُي ال  ــا  م ــِك  ــي ف ــُت  ــل وق تـــجـــرأَت  إن  ــذري  ــ ُع فــاقــبــلــي 

مجانية  رحلة  نظير  ونا  كور لقاح  دراكولا«..  »قلعة 
التعذيب غرفة  إلى 

استقبال  د. حواس في 
الهرم في  أسباني  وفد 

وداعا  الحضرية«..  »الشمس 
العامة بالأماكن  ونا  كور قيود 

ليبيا إلى  يعود  المسروق  بيرسيفوني  فائقة تمثال  خارجية  كتلة  يكتشفون  علماء 
مجرتنا ابتلاع  على  تعمل  ضخمة 
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