
الحكومة  مخطط  إطار  في    
الدعم عن  الهادف لرفع  المصرية 
الغذائية بشكل كامل  جميع السلع 
إستجابة لشروط صندوق النقد 
الخصوص  وجه  وعلى  الدولي 
على سعر رغيف العيش »الخبز« 
الذي يمس تحرير سعره زيادة 
ويهدد  المعدومة  الفئات  معاناة 
الدولة بجميع مؤسستها  إستقرار 
التهوين  أو  تقبل الشك  بصورة ال 

منها. 
وتقديري بأن مثل هذا القرار رغم 
التفكير به لن ينفذ ألنه وبدون 
مبالغة بمثابة قضية أمن قومي، 
وعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي 
أن يفكر جيداً وألكثر من مرة قبل 
رغيف  عن  الدعم  برفع  القيام 
العيش الذي سيقابله بال أدنى شك 
النظام  عن  الشعبي  الدعم  رفع 
الزمن  يسابق  وهو  خصوصاً 
البالد من  التنمية في  لزيادة حجم 
خالل إقامة الكثير من المشروعات 
الكبرى،  والوطنية  القومية 
ولو كنت مكان رئيس الحكومة 
المصرية الفاشلة الدكتور مصطفى 
الرئيس  مدبولي لسارعت بنصح 
القيام بهذه الخطوة وقمت  بعدم 

الحكومة  وتطوير عمل  بتحفيز 
دخول  تحسين  تضمن  بصورة 
يتماشى  حتى  الدخل  محدودي 
ويتناسب مع متطلبات وشروط 
النقد الدولي بخصوص  صندوق 
العديد من السلع  الدعم عن  رفع 
وحتى  العيش،  رغيف  وآخرها 
يتم هذا ويحدث على الدولة أن 
تتحمل مسئولياتها كاملة وتبحث 
لتوفير  عن طرق وسبل جديدة 
المبلغ المطلوب لتنفيذ مشروع 
يتطلع  الذي  المدرسية  التغذية 
لتنفيذه مع حكومة فاشلة  الرئيس 
من  يوم  أي  في  ترتقي  ولن  لم 
الرئيس  األيام لمستوى طموحات 
أو الشعب وتستحق اإلطاحة بها 
بعد أن وضعته في هذا المأزق 
الصعب بين تنفيذ شروط صندوق 
للدعم  الدولي وبين خسارته  النقد 
المهم والمطلوب لضمان  الشعبي 

استقرار الدولة!!
وفي تقديري أنه األهم في هذه 
القيام برفع  المرحلة الحرجة عن 
الدعم عن محدودي الدخل إلرضاء 
صندوق النقد الدولي أو هكذا يجب 

أن يكون.
اللهم أني قد بلّغت أللهم فأشهد!!
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زمكحل  فـريد   

بدون رتوش

fzemokhol@gmail.com

 تأسست في مونتريال
29/11/1995

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

رغيف العيش 
والأمن القومي المصري!

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

يقول شكسبير عن الحياة:

التي   فالفجيعة  كلمات..  الحزن  امنح 
   ال ُتنطق إنما ُتهامس القلب الفائض 

Lotfi, Rafla & Associates    باأللم، وتأمره بأن ينحط.  

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 

  من المتوّقع أن يعلن رئيس الحكومة جوستان 
فيدراليّة  تشريعيّة  انتخابات  إجراء  عن  ترودو 

مبّكرة في كندا.
وتفيد معلومات حصل عليها راديو كندا أّن رئيس 
الحكومة سيتوّجه نهاية األسبوع إلى ريدو هول، 
المقّر الرسمي لِحاكمة العاّمة ماري سايمون في 
أوتاوا، ليطلب منها حّل مجلس العموم من أجل 

إطالق االنتخابات التشريعيّة في البالد.
وتفيد مصادر تحّدثت إلى سي بي سي شرط عدم 
الكشف عن هويّتها، أّن ترودو سوف يعلن عن 
حملة انتخابيّة مّدتها 36 يوما، وهو الحّد األدنى 
المسموح به بموجب القانون، ما يعني أّن االنتخابات 

المبّكرة ستجري في 20 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وتجري االنتخابات التشريعيّىة في موعد محّدد مّرة 
كّل أربع سنوات، وجرت آخر مّرة في 21 تشرين 
األّول أكتوبر 2019، وأسفرت عن فوز الحزب 
الليبرالي بزعامة جوستان ترودو بحكومة أقليّة، 
بعد فوزه بحكومة أغلبيّة في انتخابات العام 2015.
وأعربت أحزاب المعارضة في مجلس العموم 
عن أسفها إلطالق ترودو الحملة االنتخابيّة في 
وقت يُحتمل أن تدخل البالد في الموجة الرابعة 

من فيروس كورونا المستجّد.
وانتقد جاغميت سينغ زعيم الحزب الديمقراطّي 
الجديد المعارض أنانيّة رئيس الحكومة جوستان 
ترودو، كما قال سينغ الذي كان يتحّدث من سانت 
جونز، عاصمة مقاطعة نيوفاوندالند والبرادور.

»في حين يتصّرف جوستان ترودو وكأّن الجائحة 
انتهت، فهي لم تنته، وما زال الناس قلقون«.

وأضاف سينغ »لو أصغى جوستان ترودو إلى 
هموم الناس ومخاوفهم، لما كان يُجري انتخابات 

أنانيّة خالل الصيف«.
حزب  المحافظين،  زعيم  اوتول،  إرين  وقال 
ال  إنّه  العموم،  مجلس  في  الرسميّة  المعارضة 
حملة  إطالق  إلى  الليبراليّون  يسارع  أن  ينبغي 

االنتخابات خالل الموجة الرابعة من الجائحة.
وقال عدد من خبراء الصّحة قبل أيّام إّن ارتفاع عدد 
حاالت كوفيد- 19 في مختلف أنحاء البالد يؤّشر 
على أّن كندا دخلت الموجة الرابعة من الجائحة.
احتمال  هو  الراهن  الوقت  في  يقلقني  ما  أكثر 

حدوث موجة رابعة من كوفيد - 19.

وأضاف زعيم المعارضة الرسميّة أنّه ال ينبغي 
ترودو  أّن  ويبدو  االنتخابات  إلطالق  اإلسراع 
)رئيس الحكومة ( يضع دوما مصلحَته الشخصيّة 

قبل مصلحة الكنديّين.
على  تداعياتها  الجائحة  تترك  أن  المتوّقع  ومن 
الحملة االنتخابيّة وأن يتأثّر بها زعماء األحزاب 
في  عادة  يتنّقلون  الذين  المحليّون  والمرّشحون 
المقاطعات واألقاليم الكنديّة للقاء الناخبين ويطرقون 

األبواب لطلب التأييد لهم.
ويفيد متعّقب االستطالعات لدى سي بي سي أّن 
الحزب الليبرالي الحاكم يحظى بتأييد واسع في 
أوساط الناخبين، ومن المحتمل أن يفوز بحكومة 

أكثريّة.
وعشيّة حّل مجلس العموم، تتوّزع المقاعد على 
الشكل التالي: 155 مقعدا للحزب الليبرالي بزعامة 
جوستان ترودو، و و119 مقعدا لِحزب المحافظين 

بزعامة أرين أوتول، و32 مقعدا لحزب الكتلة 
و24  بالنشيه،  فرانسوا  إيف  بزعامة  الكيبيكيّة 
مقعدا للحزب الديمقراطي الجديد الذي يتزّعمه 
جاغميت سينغ، ومقعدان للحزب األخضر الذي 
تتزّعمه أنّامي بول، فضال عن 5 مقاعد لِنواب 

مستقلين ومقعد شاغر.
وتوّقع ستيفان بيرو المدير العام لِهيئة االنتخابات 
أيّام  النتائج بضعة  إعالن  يستغرق  أن  الكنديّة، 
بسبب الجائحة، التي تؤّدي إلى زيادة عدد الكنديّين 

الذين يختارون االقتراع بالبريد.
وتتوّقع هيئة االنتخابات أن تتلّقى 5 ماليين بطاقة 
اقتراع بالبريد، في حين تجاوز العدد بقليل 50 ألف 
بطاقة في االنتخابات الفدراليّة األخيرة عام 2019.
ويجري عّد بطاقات االنتخابات بالبريد في اليوم 
التالي لالنتخابات كما أوضح ستيفان باران، المدير 

العام لِهيئة االنتخابات في كندا.

  أعلنت الحكومة األلمانية، الجمعة، 
عن زيارة وداعية للمستشارة أنجيال 
األسبوع  نهاية  موسكو،  إلى  ميركل 

المقبل.
السلطة  من  للخروج  ميركل  وتستعد 
طواعية بعد إجراء االنتخابات التشريعية 
وتشكيل  المقبل،  أيلول  سبتمبر/  في 

الحكومة الجديدة في البالد.
الحكومة شتيفن  المتحدث باسم  وقال 
أنجيال  »المستشارة  اليوم.  زايبرت 
إلى موسكو  ميركل )CDU( تسافر 

يوم الجمعة المقبل«.

في  للصحفيين  في تصريحات  وتابع 
برلين »تفاصيل برنامج الزيارة ستعلن 

في وقت الحق«.
عن  سئل  عندما  زايبرت  وأضاف   
أن  الواضح  »من  بوتين:  فالديمير 
المستشارة ستلتقي بالرئيس الروسي«.

وبعد زيارة موسكو ، تخطط المستشارة 
رسمية  بزيارة  للقيام  أيًضا  األلمانية 

ألوكرانيا يوم األحد.
وبحسب المتحدث، من المقرر اإلعالن 
عن تفاصيل هذه الزيارة في األسبوع 

المقبل.

الرئيس الجزائري يصف الحرائق في بلاده بالكارثة ويعلن 
اعتقال 22 مشتبها بهم

كارثة جديدة في لبنان.. توقف 
الانترنت في بعض مناطق الشمال 

وسية تتطلع  شركات طيران ر
إلى زيادة عدد الرحلات إلى 

المنتجعات المصرية

الولايات المتحدة تؤكد دعمها 
للتسوية السياسية بأفغانستان

  توقفت خدمات اإلنترنت واالتصاالت 
لبنان،  في بعض مناطق عكار شمال 

بسبب نفاد مادة المازوت.
وأعلنت مؤسسة أوجيرو لالتصاالت، 
عدة  مناطق  في  خدماتها  توقف  عن 
نفاد ماّدة  لبنان بسبب  من عكار شمال 

المازوت.
وكانت عدة مستشفيات قد أعلنت عن 
»عدم قدرتها على استقبال المرضى 

ومعالجتهم، نظرا النقطاع مادة المازوت 
وعدم توافر األدوية األساسية«.

ويستخدم المازوت لتوليد الكهرباء داخل 
المحطات الحرارية، وسبب انقطاعه 

أزمة حقيقية في لبنان.
ويتزامن توقف اإلنترنت مع انقطاع تام 
للكهرباء، وأزمة في األفران والخبز، 
وأزمة بنزين، وترهل وانهيار لمختلف 

أشكال الحياة في البالد.

الروسية  الطيران  شركة  تدرس    
»بوبيدا« إطالق رحالت دورية إلى 
المصرية، وذلك بعدما تتخذ  المنتجعات 
لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا 
الرحالت  عدد  بزيادة  قررا  الروسية 

الجوية.
عدد  زيادة  حول  سؤال  على  وردا 
المنتجعات  إلى  الجوية  الرحالت 
بولوبويارينوف  قال ميخائيل  المصرية، 
الروسية، وهي  رئيس »إيروفلوت« 
الشركة األم لشركة »بوبيدا«، خالل 
مقابلة اليوم الجمعة: »ال توجد معطيات 

انتشار  لجنة مكافحة  قرار  محددة، هذا 
شركتنا  ننتظره،  الذي  الفيروس، 
إلى مصر،  تنظم رحالت  »روسيا« 
)قرار  تنتظر  »إيروفلوت«  وشركة 
شركات  كل  الرحالت(  عدد  زيادة 
»بوبيدا«  وشركتنا  تنتظر،  الطيران 

تنتظر أيضا«.
الرحالت  استئناف  تم  أيام  قبل  أنه  يذكر 
بين روسيا ومنتجعي  المنتظمة  الجوية 
والغردقة، في مؤشر على  الشيخ  شرم 
بعد  إلى مصر  الروسية  السياحة  عودة 

انقطاع دام مدة 6 سنوات.

الواليات  أكد وزيرا خارجية ودفاع    
بلينكن ولويد  أنتوني  المتحدة األمريكية 
أوستن في مكالمة هاتفية مع الرئيس 
التزام  األفغاني أشرف غني، استمرار 
واشنطن بدعم حل سياسي للصراع في 

أفغانستان.
وذكرت وزارة الخارجية األمريكية – في 
بيان نشرته عبر موقعها االلكتروني اليوم 
الجمعة – أن الوزيرين أطلعا غني على 
سير انسحاب عمال أمريكا المدنيين من 

كابول.
البيان بأن الواليات المتحدة تقلص  وأفاد 

كابول في ضوء  في  المدني  وجودها 
وأن الواليات المتحدة  الوضع األمني   
رنامج تأشيرات الهجرة  ستسرع وتيرة ب
مع  عملوا  الذين  ن  لألفغا الخاصة 

األمريكيين.
الواليات  أن  على  الوزيران  وشدد 
المتحدة ال تزال ملتزمة بالحفاظ على 
عالقة دبلوماسية وأمنية قوية مع حكومة 
أفغانستان. وتبادل الجانبان وجهات النظر 
حول البيئة األمنية في أفغانستان والجهود 
والجهود  العنف  من  للحد  المبذولة 

الدبلوماسية الجارية.

  قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم 
22 شخصا  اعتقلت  بالده  سلطات  إن  الخميس 
يشتبه في ضلوعهم في إضرام مجموعة من أشد 
والتي  البالد  تاريخ  في  تدميرا  الغابات  حرائق 
أودت بحياة 65 شخصا ووصف تلك الحرائق بأنها 
كارثة وحث على الحفاظ على الوحدة الوطنية.

وتستعر عشرات من حرائق الغابات 
بالجزائر منذ يوم  في مناطق جبلية 
االثنين وتضررت تيزي وزو بشكل 
خاص وهي اإلقليم الرئيسي في منطقة 

القبائل شرق العاصمة.
وقال تبون في خطاب بثه التلفزيون 
الرسمي على الهواء إن بعض الحرائق 
المرتفع  الطقس  ربما  فيها  »تسبب 
االبيض  بالبحر  جدا  )الحرارة( 
أغلبها  لكن  عامة  بصفة  المتوسط 

تسببت فيها أياد إجرامية«.
فيهم  مشتبه  شخصا   22« وأضاف 
يوجدون حاليا في قبضة العدالة من 
بينهم 11 في والية تيزي وزو، وأربعة 
في عنابة والباقي في واليات المدية 

وجيجل وعين الدفلى«.
ومن بين القتلى 28 عسكريا على األقل 
إذ نشرت الجزائر الجيش للمساعدة 
في جهود احتواء الحرائق مع فرق 

اإلطفاء.
بعد أن وصف األمر  الرئيس  وقال 
وقوتنا  بالوطن  »إيماننا  بالكارثة 
وعزيمتنا لن تنهار«. وأشاد بإرسال 
المحافظات واألقاليم األخرى مساعدات 

والدواء  الغذاء  شملت  المتضررة  للمناطق 
والتبرعات ومواد أخرى.

وأضاف قائال »نوصي بعضنا البعض بالوحدة 
الوطنية، فهي البداية وهي النهاية«.

وإضافة لالستعانة بالجنود على األرض، استخدم 
النيران  هليكوبتر إلخماد  الجيش ست طائرات 

بمساندة من طائرتي إطفاء مستأجرتين من االتحاد 
األوروبي بدأتا العمل منذ صباح يوم الخميس.

وقال تبون إن الحكومة ستتسلم طائرتين إضافيتين 
من إسبانيا يوم الجمعة وثالثة من سويسرا خالل 

األيام الثالثة المقبلة.
  أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم 
الجمعة، مقتل 6 أشخاص بينهم المشتبه 
به فى حادث إطالق النار بمدينة بليموث، 
وأضاف البيان أنه »تم استدعاء الشرطة 
لموقع حادث إطالق النار برفقة سيارات 
اإلسعاف.. وكان هناك عدد كبير من 
المكان«، الفتة  القتلى والجرحى فى 
إلى أنه »تم تطويق المنطقة بالكامل، 

بحسب »الشرق بلومبرج
وقالت شرطة ديفون وكورنوال فى 
بيان إن ثالثة ذكور، بينهم المشتبه به، 
واثنيين توفيا جراء اإلصابة بأعيرة 
نارية فى موقع الحادث. وتوفيت أنثى 

أخرى بعد ذلك بقليل فى المستشفى
وقت  فى  الواقعة  الشرطة  ووصفت 
سابق بأنها »حادث إطالق نار خطير«، 
وقالت إنه تم احتواء الوضع. وذكرت 
فى  مستمرة  التحقيقات  أن  الشرطة 
الواقعة التى وصفتها بأنها ال عالقة 

لها باإلرهاب

ونقلت وسائل إعالم بريطانية عن جونى 
ميرسر - عضو البرلمان البريطانى 
عن بليموث- قوله فى تغريدة له على 
تويتر إن الحادث »ال يتعلق باإلرهاب
وذكر شهود عيان أنهم سمعوا دوى 
وقالت  الخميس،  مساء  نار  إطالق 
امرأة إنها شاهدت رجاًل يطلق النار 
فى  الناس  على  عشوائي«  »بشكل 

منطقة كيهام بالمدينة
إن  ديفون وكورنوول  وقالت شرطة 
من  »عدد  سقوط  فى  تسبب  الحادث 
من  أخر  عدد  إلى  باإلضافة  القتلى« 

المصابين يخضعون للعالج
وكتبت وزيرة الداخلية البريطانية بريتى 
باتيل عبر تويتر: »الحادث فى بليموث 
صادم ومواساتى للضحايا. لقد تحدثت 
إلى رئيس الشرطة وعرضت دعمى 
الكامل. أحث الجميع على إلتزام الهدوء 
واتباع نصيحة الشرطة والسماح لخدمات 

الطوارئ بالقيام بعملهم

 مصر بحاجة لثورة حقيقية الستعادة الضمير واألخالق المفقودة والقضاء 
على الفساد بكل صوره وفي جميع مواقعه!

 فرافيرو

توّقع إجراء  على الرغم من تهديدات الموجة الرابعة.. 
المقبل  /أيلول  الفيدرالّية في سبتمبر  التشريعّية  الانتخابات 

زيارة وداعية  ملريكل ملوسكو 
اجلمعة املقبلة

حكمـة العـدد

الشرطة البريطانية تعلن مقتل 
6 أشخاص فى حادث إطلاق نار 

بمدينة بليموث

اعداد: أنطوانيت جرجوس



    Vendredi 13 août 2021 
الجمعة 13 أغسطس 2021

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



إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس    أعرب 
ماكرون، يوم الخميس، عن تضامن بالده 
مع الجزائر، في ظل ما تشهده من حرائق 
بمناطق مختلفة، معلنا إرسال  غابات 
طائرتين من طراز »كندير« ألجل المساعدة 

على اإلخماد.
وكتب ماكرون على حسابه في موقع 
»فيسبوك«، »تتضامن فرنسا بال أي 
تحفظ مع أصدقائها الذين يواجهون وضعًا 
للشعب  الكامل  مأساويًا. وأقدم دعمي 
اليوم طائرتين من  الجزائري. وسنرسل 

طراز »كندير« المخصصة إلخماد الحرائق 
وطائرة قيادة إلى منطقة القبائل التي تلتهمها 

حرائق مستعرة«.
التي  المستعرة  الغابات  وأسفرت حرائق 
الجزائر عن  اندلعت في عدة مناطق في 
مقتل 69 شخصا من بينهم 28 عسكريا، 
بينما تتواصل جهود فرق األنقاذ إلخماده.
من جانبه، أعلن الرئيس الجزائري، عبد 
المجيد تبون، يوم األربعاء، حدادا وطنيا 
من ثالثة أيام، على خلفية مصرع العشرات 

في الحرائق المستعرة.

واندلعت الحرائق شمالي الجزائر منذ مساء 
االثنين، وقال وزير الداخلية كامل بلجود 
إن الحرائق متعمدة، دون أن يذكر تفاصيل.
الرسمي  للتلفزيون  وقال في تصريحات 
»وحدها األيدي المجرمة يمكن أن تكون 
مسؤولة عن اندالع نحو 50 حريقا في آن 

واحد في عدة مناطق بالوالية«.
من جانبه نشر الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون تغريدة على صحفته على تويتر نعى 
الذين قضوا خالل  الجيش  فيها عناصر 

عمليات مكافحة الحرائق.

األمريكية في  السفارة    دعت 
العاصمة كابول، الخميس، مواطني 
الواليات المتحدة لمغادرة األراضي 

األفغانية على الفور.
وقالت السفارة في إشعار نشرته على 
موقعها االلكتروني، إن الواليات 
المتحدة حثت يوم الخميس رعاياها 
على مغادرة أفغانستان على الفور، 
باستخدام خيارات الرحالت الجوية 
لبان  طا زحف  وسط  لمتاحة،  ا

المتسارع في أنحاء البالد.
وأشارت السفارة األمريكية لدى 
“تلقينا  تويتر:  عبر  أفغانستان 
تقارير إضافية عن إعدام طالبان 
جنوًدا أفغان خالل استسالمهم”، 
وتابعت: “ما تقوم به طالبان مقلق 

وقد يشكل جرائم حرب”.
واستولى مقاتلو حركة طالبان على مدينة 
غزنة االستراتيجية اليوم وأصبحوا على 
بعد 150 كيلومترا فقط من العاصمة 

كابول.
ومنذ بدء انسحاب القوات الدولية من 
أفغانستان في أوائل مايو/أيار الماضي، 
ساء الوضع األمني، حيث تتزايد سيطرة 

حركة طالبان على البالد.
الرئيسي  المقر  سيطرت طالبان على 
للشرطة في هرات، ثالث كبرى المدن 

في أفغانستان، بحسب صحفي من وكالة 
فرانس برس كان في المكان.

فيما  مقاومة،  تحدث  لم  أنه  وأضاف 
كتب ناطق باسم طالبان على “تويتر”: 
اآلليات  العدو... سقطت عشرات  فر 
العسكرية واألسلحة والذخيرة في أيدينا.

من ناحية أخرى، حثت ألمانيا مواطنيها 
اليوم الخميس على مغادرة أفغانستان 
تدهور  بسبب  يمكن  ما  بأسرع  جوا 

الوضع األمني هناك.

وقالت وزارة الخارجية األلمانية على 
موقعها االلكتروني: “نحث المواطنين 
األلمان على األراضي )األفغانية( على 
انتهاز الفرصة ومغادرة البالد على متن 
رحالت جوية مقررة بأسرع ما يمكن”.

كانت وزيرة الدفاع األلمانية قد رفضت 
يوم االثنين دعوات إلعادة جنود بالدها 
ألفغانستان بعد أن تمكن مسلحو حركة 
طالبان من السيطرة على مدينة قندوز 
حيث تتمركز القوات األلمانية منذ عقد.

الروسي  الخارجية  وزير  قال    
سيرغي الفروف، إن منتدى “منصة 
في  لعقده  كييف  تخطط  الذي  القرم” 
نهاية أغسطس الجاري، ليس إال بمثابة 

“تجمع ساحرات”.
ألقاها  وأضاف الفروف، خالل كلمة 
في مجمع تافريدا للفنون: “بعد أسبوع، 
سيقام يوم شباش آخر - منصة القرم، 
رعاية  في  الغرب  سيستمر  وخاللها 

مزاج النازية الجديدة والعنصرية الذي 
تنتهجه السلطات األوكرانية الحديثة”.
و”شباش”، كلمة تطلق على اللقاءات 
الليلية للسحرة، بهدف االحتفال أو تنفيذ 

طقوس محددة.
في وقت سابق، قال الرئيس األوكراني 
تبذل  بالده  إن  زيلينسكي،  فالديمير 
قصارى جهدها إلعادة شبه جزيرة القرم 
إلى سيطرة سلطات كييف. وفي سبيل 

ذلك، ستقوم بتنظيم ما يسمى بـ”منصة 
أوكرانيا خاللها  التي تخطط  القرم”، 
لمناقشة موضوع “استعادة” شبه الجزيرة.
 23 في  القمة  تعقد  أن  المقرر  ومن 
أغسطس. وعرض الجانب األوكراني 
والمنظمات  الدول  من  العديد  على 
حضور الحدث، بما في ذلك الواليات 
المتحدة وتركيا وبريطانيا وكندا ودول 

االتحاد األوروبي.

الرساـلة علاناتكم في 

إ

 Tel: 514 961 0777  / 450 972 1414ل�
fzemokhol@gmail.com  /   elressalanews@gmail.com    

www.el-ressala.com

إيران  المناصب في     حرب 
الذي  المتشددين  تستعر بمعسكر 
ينحدر منه الرئيس الجديد إبراهيم 
رئيسي، في تطورات تعري حقيقة 

نظام قائم على المحاصصة.
فما أن انتهت االنتخابات الرئاسية 
في إيران وبدأت عملية تقاسم 
المناصب بين معسكر التيار المتشدد 
حتى دبت الخالفات، حيث هاجمت 
ـ أحد  »جبهة الصمود والثبات« 
أقوى األحزاب السياسية المتشددة 
في البالد، اليوم الخميس، الرئيس 
الجديد إبراهيم رئيسي بسبب اختياره 
رجل الدين إسماعيل خطيب لتولي 

وزارة األمن واالستخبارات.
وسبق أن أعلنت الجماعة دعمها 
الرئاسية  لرئيسي في االنتخابات 

المقامة في يونيو/حزيران الماضي، وذلك عقب إنسحاب مرشحها 
المتشدد سعيد جليلي.

وذكرت تقارير إعالمية سابقة أن النائب عن هذه الجماعة، نصر 
لتولي وزارة األمن واالستخبارات  المرشحين  بيجمان، أحد  هللا 

في حكومة رئيسي.
قاسم  الثبات والصمود،  لجبهة  المركزية  اللجنة  وقال عضو 
روانبخش، في رسالة بعثها إلى رئيسي ونشرها موقع »جماران 
نيوز« اإليراني: »يشاع أنه بالنسبة لوزارة األمن واالستخبارات 
فقد رشحتم شخًصا  والرئيسية،  المهمة  الوزارات  تعد من  التي 
اسمه إسماعيل خطيب، وهذه الوزارة مهمة واستراتيجية، ويمكن 

أن تلعب دوًرا مهًما في نجاح وفشل حكومتك«.
وأضاف روانبخش: »بحسب الخبرة الطويلة للمرشح إسماعيل 
إيران،  قم وسط  إدارة وزارة االستخبارات في  خطيب في 

وسجله السابق بالتيار الثوري بالمحافظة، ال نعتبره مناسبًا لهذا 
المهم«. المنصب 

وتابع: »كما قال البعض إن أحد المرشحين اآلخرين لتولي وزارة 
األمن واالستخبارات هو علي عبد اللهي، المدعي السابق لمحكمة 
لهذه  مناسب  أيضاً شخص غير  الدين في طهران، وهو  رجال 
إسماعيل خطيب في  الحالي  المرشح  أحد رجال  الوزارة؛ ألنه 

القضائية«. السلطة 
وحث القيادي في جبهة الصمود والثبات المتشددة التي تستحوذ على 
عدد كبير من مقاعد البرلمان اإليراني الحالي، رئيسي على ضرورة 
التشاور معها الختيار مرشح جديد لوزارة األمن واالستخبارات.
بأسماء  قائمة  البرلمان  إلى  أرسل رئيسي  الماضي،  والثالثاء 
التشريعية،  المؤسسة  نائب رئيس  قال  فيما  تشكيلة حكومته، 
علي نيكزاد، إنه سيتم اإلعالن عن قائمة الوزراء التي اقترحها 

رئيسي السبت المقبل.

   كشف تقرير سري للحكومة التركية عن تورط 
جهاز استخبارات الرئيس رجب طيب أردوغان في 

عملية اختطاف معارض تركي من بيشكك.
والتقرير التركي - المصنف سري - مؤلف من 105 
صفحات وحصل عليه موقع »نورديك مونيتور« 
السويدي، يتضمن عملية اختطاف المواطن التركي 
الي يحمل الجنسية القيرغيزية أيضاً، ونقله بطريقة 
غير شرعية إلى أنقرة، بعد أن ظل مفقودا في بيشكك 

في 31 مايو/آيار الماضي.
وطبقًا للموقع السويدي فإن التقرير الذي يحمل تاريخ 
12 يوليو/تموز الماضي هو سجل رسمي يؤكد عملية 
االختطاف غير القانونية للُمعلم والمعارض للحكومة 

التركية »أورهان إناندي« على أرض أجنبية.
ونفذ عملية االختطاف جهاز االستخبارات الوطنية 
التركي المقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان.

جهاز  بدور  عالنية  أردوغان  اعتراف  ورغم 
»العملية  تركية عن  إعالمية  تقارير  وتأكيد  االستخبارات 
السرية«، إال أن هذا التقرير يعد أول سجل رسمي مكتوب يكشف 
الدولي  القانون  انتهكت  التي  االختطاف  في عملية  الجهاز  دور 

قيرغيزستان. وقوانين 
وطبقًا للتقرير، تم تسليم »إناندي« للشرطة الحتجازه بشكل رسمي 
في 6 يوليو/تموز عام 2021، مما يعني أنه تم احتجازه بشكل 
غير قانوني بمكان مجهول ألكثر من شهر، تعرض خالله في 

غالب الظن إلى التعذيب وسوء المعاملة.
ويعتبر ذلك أيًضا بمثابة تأكيد على السلوك غير القانوني لجهاز 
االستخبارات الوطنية في انتهاك سافر للقانون التركي؛ إذ ليس 
للوكالة دور في اإلجراءات الجنائية وبالتأكيد ليس لديها الحق في 

اختطاف واحتجاز شخص بمعزل عن العالم الخارجي.

ونشرت ريهان، زوجة إناندي، رسالة عبر »تويتر« بتاريخ 7 
أغسطس/آب الجاري، قالت فيها إن زوجها تعرض للتعذيب وأن ذراعه 
اليمنى أصيبت بكسور بعدة مناطق على أيدي ضباط األمن التركي.
أيضا رعاية طبية في وقتها،  القيرغيزي  المختطف  يتلق  ولم 

ونتيجة لذلك ال يستطيع استخدام ذراعه.
ونشرت وسائل إعالم تركية أيضا صورا لـ »إناندي« بعد فقدانه؛ 
حيث بدا مكبل اليدين ومجبرا على التصوير، فضال عن فقدانه 

الوزن ولديه تورم بيده اليمنى.
فيدان، وهو ضابط  الوطنية هاكان  االستخبارات  ويدير جهاز 
صف سابق ومقرب من أردوغان، والذي يحمل بداخله إعجابا 

للنظام اإليراني منذ شبابه.
وبعدما تولى رئاسة الجهاز عام 2010، أعاد بنائها على شاكلته، 

مستعيًرا أسلوب االستخبارات اإليرانية في إدارة عملياته.

العالمية«  الصحة  حذّرت »منظمة     
أمس، من تجاوز إصابات »كورونا« حول 
العالم عتبة 300 مليون في وقت مبّكر من 

عام 2022.
أدهانوم  تيدروس  المنظمة،  مدير  وقال 
بجنيف  غيبريسوس، في مؤتمر صحافي 
أمس: »في األسبوع الماضي، تم إبالغ منظمة 
الصحة العالمية باإلصابة رقم مائتي مليون 
بـكوفيد - 19«، وذلك بعد ستة أشهر فقط 
من تجاوز العالم 100 مليون حالة مؤكدة، 
الفتا إلى أن »العدد الحقيقي للحاالت أعلى 

من ذلك بكثير«.
وتابع المسؤول األممي أنه في حال استمر 
الحالي، »يمكننا  بالشكل  منحنى اإلصابات 
العام  أوائل  مليون حالة في  تجاوز 300 
أعلن  كما  ذلك«.  تغيير  يمكننا  لكن  المقبل. 
برنامج »تكافل  غيبريسوس عن إطالق 
+«، الذي يسعى لتقييم فعالية 3 أدوية ضد 

أعراض »كورونا«.
العالم  فيما تواصل دول حول  ذلك  يأتي 
قياسية، مدفوعة  تسجيل إصابات ووفيات 

بتفشي ساللة »دلتا« شديدة العدوى.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 
هذا السياق، »األزمة الصحية ليست وراءنا، 
ومن الواضح أننا سنعيش عدة أشهر أخرى مع 
الفيروس«، محذرا من »الوضع المأساوي« 

في غوادولوب ومارتينيك.  
وفي روسيا، سجلت السلطات الصحية 799 
وفاة مرتبطة بفيروس »كورونا«، أمس، في 
بعد زيادة في  يومية، وذلك  أعلى حصيلة 
انتشار  إلى  السلطات  أرجعتها  اإلصابات 

ساللة »دلتا« شديدة العدوى. 
أكثر من  بوفاة  وتسبّب فيروس »كورونا« 
4 ماليين شخص في العالم منذ أبلغ مكتب 
منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور 
المرض نهاية ديسمبر )كانون األول( 2019.

   فادت وسائل إعالم رسمية في إيران 
أن مسؤوال أمنيا كبيرا طالب العراق يوم 
الثالثاء بطرد متمردين إيرانيين من إقليم 
كردستان أو توقع »إجراءات وقائية« تتخذها 

طهران ضد الجماعات المسلحة.
وقصفت إيران في السابق جماعات مسلحة 
من المعارضة الكردية تتمركز في شمال 
العراق معظمها في مناطق تسيطر عليها 

حكومة إقليم كردستان شبه المستقل.

الجمهورية اإلسالمية  أنباء  ونقلت وكالة 
أمين  اإليرانية )إرنا( عن علي شمخاني 
القومي اإليراني  المجلس األعلى لألمن 
اتخاذ  إلى  العراقية  الحكومة  قوله »ندعو 
إجراءات أكثر جدية لطرد هذه الجماعات 
إيران  العراق حتى ال تجد  من كردستان 
نفسها مضطرة التخاذ إجراءات وقائية ضد 

هؤالء اإلرهابيين المسلحين«.
ولم يشر شمخاني، الذي أدلى بهذه التصريحات 

العراقي  الخارجية  في اجتماع مع وزير 
الزائر فؤاد حسين إلى حكومة إقليم كردستان.
وتندلع اشتباكات على نحو متكرر على 
العراق بين  الحدود اإليرانية مع شمال 
قوات األمن اإليرانية وجماعات كردية 
مسلحة مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الحرة لكردستان  الحياة  اإليراني وحزب 
الذي يرتبط بصالت مع متمردي حزب 

العمال الكردستاني في تركيا.
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أحجار صرب أخرى ألفغانستان
   يبدو أن األفغان على موعد مع 
الروائية عن  المزيد من األعمال 
الرئيس  أفغانستان بعد قرار  بلدهم 
األمريكي جو بايدن مغادرة القوات 
نهائيًا بحلول  األمريكيةألفغانستان 
11سبتمبر من هذا العام، في الذكرى 
السنوية العشرين للهجمات التي شنها 
تنظيم القاعدة بمساعدة جماعة طالبان 
على برجي مركز التجارة العالمي في 
نيويورك عام 2001.فبعد عشرين عاما 
منالحرب التي تكبدتالواليات المتحدة 
وحلفاؤها فيهاخسائر بشرية ومادية 
كبيرة، قررت الرحيل عن أفغانستان، 
تاركة األمن للحكومة األفغانية التي 
يعلم الجميع أنها عاجزة عن القيام بهذا 
الدور، بدليل أن حركة طالبان قامت 
باجتياح عشرات المقاطعات وسيطرت 
على العديد من مناطق العبور قبل أن 
تكمل القوات األمريكية وقوات الحلفاء 
االنسحاب من األراضي األفغانية، 
وسط مخاوف من اندالع حرب 
أهلية جديدة، في إعادة لسيناريو ما 
قبل الحادي عشر من سبتمبر 2001.
تعيدنا األوضاع الراهنة والتوقعات 
المستقبلية إلى روايات مهمة من 
األدب األفغاني لكتّاب أفغان رسموا 
بلدهم،  قاتمة لألوضاع في  صورة 
والصراعات التي جرت على أرض 
المسلحة  الجماعات  بين  أفغانستان 
التي تشكلت منها منظومة التركيبة 
األفغانية العرقية والدينية والسياسية 
السوفييت  أفغانستان بعد رحيل  في 
انعكست  1989م، والتي  عنها عام 
الكثير  واقعا مأساويا على أوضاع 
المجتمع األفغاني وفئاته  أفراد  من 
المختلفة، هذا الوضع الذي صورته 
روايات مثل »ألف شمس مشرقة« 
لخالد حسيني، و«حجر الصبر« لعتيق 
رحيمي، وقبلهما رواية خالد حسيني 
الورقية«،  الطائرة  الشهيرة »عداء 
ثم رواية عتيق رحيمي »السّقاءان« 
التي صدرت في نسختها المترجمة 
إلى اللغة العربية بعنوان »حب في 

المنفى«.
وكي ال يتهم أحٌد الُكتّاَب األفغان بأن 
الخيال، أو  الروايات من نسج  هذه 
أنها بعيدة عن الواقع األفغاني،أهدى 
عتيق رحيمي روايته »حجر الصبر« 
للشاعرة األفغانية ناديا أنجومان،التي 
لقيت حتفها ضربا على يد زوجهاعام 
2005 بعد أنأصدرت ديوانها الشعري 
القرمزية«.  كانت  األول »الزهرة 
ناديا أنجومان طالبة في قسم اآلداب 
بجامعة هيرات، وقد منحها الديوان 
شهرة واسعة، لكنها غادرت الحياة 
الخامسة والعشرين من  وهي في 
عمرها. تقول ناديا أنجومان في إحدى 

قصائد الديوان:
»احتضن قبرك.. قفص المرمر 

الرثة  الشاحبة  المساحة  األبيض.. 
البائسة.. لن أسجن هنا.. كطائر حكيم 
تحلق كلماتي عالياً.. بحرية تحلق.. 

تطير وتعيش مرة أخرى«. 
أنجومان قفص  ناديا  وقد احتضنت 
الذي تلطخ بدمها، وذهبت  المرمر 
الذي أورثته طالبان  للعنف  ضحيًة 
المسلحة  الجماعات  وشقيقاتها من 
المجتمع األفغاني الذي لم يكن يعرف 
التعصب قبل أن تأتي هذه الجماعات 

لتتصارع على السلطة فيه.
في روايته »ألف شمس مشرقة« 
يصف خالد حسيني كيف كان جليل 
يُجلِس ابنته مريم على حضنه ويقص 
لها الحكايات عن هيرات، حيث ولدت 
مريم، قائال: »كانت مهد الحضارة 
الفارسية، وطن الكتّاب، والرّسامين، 
والمتصوفين«. قال لها: »لن تستطيعي 
أن تطئي موقع قدم دون أن تركلي 
شاعرا على قفاه«.. وضحك. أخبرها 
عن الملكة »كوهر شاد« التي رفعت 
المآذن المشهورة كعربون محبة 
الخامس عشر.  القرن  لهيرات في 
وصف لها حقول الحنطة الخضراء 
بالعنب  المجللة  لهيرات والبساتين 
المكتنز، حيث المدن مكتظة واألسواق 
صاخبة. في إحدى المرات قال جليل: 
هناك شجرة بيستاكيو، وبالقرب منها 
انحنى  العظيم جافي.  الشاعر  دفن 
وهمس: »لقد عاش جافي منذ أكثر 
من خمسمئة سنة مضت، أخذتك 
إلى تلك الشجرة ذات مرة. كنت 
صغيرة.. لن تتذكري«.لم تتذكر مريم، 
أنجومان  ناديا  لكن األفغانيتذكرون 
التي مشت على درب شاعر هيرات 

العظيم«جافي«.
في رواية »حجر الصبر«تقوم المرأة، 
التي تعمد عتيق رحيمي عدم إعطائها 
البطلة والضحية معا،  اسما، بدور 
لتكشف كل التناقضات التي تعيشها 
الجماعات والميليشيات المسلحة 
النفوذ والسلطة  المتصارعة على 

باسم الجهاد والدين.
في رواية »ألف شمس مشرقة« يقول 
خالد حسيني على لسان إحدى شخصيات 
الرواية: »العدو الوحيد الذي ال تستطيع 

أفغانستان هزيمته هو نفسها«. 
في رواية »حجر الصبر« تتحدث 
أمامك..  البطلة عن حجر »تضعه 
وتشرع أمامه في الشكوى والنواح 
على كل مصائبك، كل عذاباتك، كل 
آالمك، كل بؤسك.. والذي تفضي 
إليه بكل ما في قلبك وال تجرؤ على 

البوح به لآلخرين...«.
في الروايات التي نحن بانتظارها بعد 
رحيل القوات األجنبية عن أفغانستان 
نتساءل: تُرى كم حجر صبر يحتاج 
هذا البلد كي يخرج من دائرة العنف 

الذي ال نهاية له؟

aliobaid2000@hotmail.com

أخبــار

لأول مرة.. تقرير رسمي تركي يعترف باختطاف معارض 
من قيرغيزستان

المناصب في إيران.. تعيينات »رئيسي« 
تشعل معسكر المتشددين

إيران تطلب من العراق طرد متمردين من إقليم كردستان

ونا«  300 مليون إصابة بـ»كور
خلال أشهر

ويعلن  الجزائر  مع  يتضامن  ماكرون 
طفاء

إ

ال� لمساعدة  طائرتين  إرسال 

الول�يات المتحدة تدعو مواطنيـها لمغادرة 
أفغانستان فورا

ل�فروف يصف منتدى »منصة القرم« الأوكراني 
بـ »تجمع السحرة«

  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



  استدعى الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم 
سالمة  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  الخميس، 
الدعم عن  األربعاء رفع  ليل  الحاكم  قرار  بعد 

المحروقات.
وأعلن مصرف لبنان، في بيان مساء األربعاء، 
بتأمين  سيقوم  الخميس  صباح  من  اعتبارا  أنه 
االعتمادات الالزمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدا 
اآللية السابقة إياها، ولكن باحتساب سعر الدوالر 
على الليرة اللبنانية تبعا ألسعار السوق. ويعود 
لوزارة الطاقة تحديد األسعار الجديدة للمحروقات.

وقرأ متابعون هذه الخطوة بأنها رفع غير مباشر 
على الدعم على أسعار المحروقات في البالد، مما 
يعني أن صفيحة البنزين أو المازوت ستصبح 
وفقا ألسعار  مرات  أو خمس  ألربع  مضاعفة 

السوق الحالية.

 وساد الغضب الشعبي المناطق كافة بعد اإلعالن 
عن رفع الدعم، عبر قطع للطرقات في طرابلس 

وطريق الجنوب والبقاع ومناطق عدة.
ويتهم متابعون السلطة السياسية بأنها اتخذت هذا 
القرار بالتنسيق بين كل مكوناتها رغم التصريحات 
تعبر عن  والتي  القوى  بعض  من  التي تصدر 
رفضها واستنكارها لقرار حاكم مصرف لبنان.
 ويتوقع أن تزداد األمور سوءا في لبنان على 
كل المستويات مع قرار المصرف المركزي، 
حيث ستشهد معظم السلع والخدمات ارتفاعا غير 
مسبوق وتاريخي باألسعار نتيجة هذا االرتفاع 

في أسعار المحروقات.
للكهرباء،  تام  انقطاع  القرار مع  ويتزامن هذا 
وأزمة في األفران والخبز، وأزمة بنزين، وترهل 

وانهيار لمختلف أشكال الحياة في البالد.

  أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب 
ميقاتي يوم الخميس أنه سيتابع بحث تشكيل 
الحكومة الجديدة مع رئيس الجمهورية ميشال 

عون األسبوع المقبل.

جاء ذلك في تصريح مقتضب لميقاتي عقب 
منذ  الثامنة  للمرة  الجمهورية  برئيس  لقائه 
السادس  في  الحكومة  بتشكيل  ميقاتي  تكليف 

والعشرين من شهر يوليو الماضي.

وأضاف ميقاتي أن اللقاء شهد استكمال البحث 
في تفاصيل تشكيل الحكومة دون اإلدالء بأي 

معلومات أو تفاصيل.
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بقلم: 
يوسف زمكحل

انتفاضة تونس

في  ممثلة  تونس  انتفضت  الماضي  يوليو   25 يوم  في   
ورفع  البرلمان   تجميد عمل  وأعلن  سعيد  قيس  رئيسها 
الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي 
مسارها  إلى  تونس  أعادت  مهمة  أخرى  قرارات  وعدة 
الغنوشي  راشد  بقيادة  اإلخوان  سيطر  أن  بعد  الصحيح 
على البرلمان وكعادة اإلخوان وغباءهم المطلق أصبحت 
فيها  بما  تونس  قوى  جميع  مع  الصدام  األولى  مهمتهم 
فوق صفيح  تعيش  تونس  الذي جعل  األمر  الدولة  رئيس 

ساخن أو حقل ألغام متوقع انفجاره بين لحظة وأخرى.
نفسي  وبين  بيني  التونسي  الرئيس  أعاتب  كنت  والحقيقة 
الشجاعة  من  تملك  وأنت  التأخير  هذا  لماذا  واتسائل 
الوضع وإزاحة  والقوة والصالحيات ما يؤهلك لتصحيح 
المظلمة  العصور  إلى  بها  العودة  لتونس  يريدون  من 
ليس  األمر  أن  يبدو  ولكن  المشرق  تونس  وجه  وتعيد 
بأمن  السهولة وخصوصاً عندما يكون األمر متعلق  بهذه 
المقام األول أمن الشعب  البالد وهو المهم ألنه يعني في 

التونسي .
لغنوشي  ا خروج  الموضوع  في  المضحك  واألمر 
باالنقالب  التونسي  الرئيس  واتهام  المرزوقي  ومنصف 
 - الناس ضدها  أول  اإلخوان  اللي   - الديمقراطية  على 
وخرق الدستور رغم أن المادة 80 من الدستور التونسي 
أنه  على  تنص  التي  االستثنائية  باإلجراءات  الخاصة 
لرئيس الجمهورية الحق في حالة خطر داهم مهدد لكيان 
تلك  ُتحتمها  التي  التدابير  يتخذ  أن  البالد  وأمن  الوطن 
الحكومة  رئيس  استشارة  بعد  وذلك  االستثنائية  الحالة 
المحكمة  رئيس  وإعالم  الشعب  نواب  مجلس  ورئيس 

الدستورية ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب .
لقد كانت خطوة قوية من الرئيس قيس وخاصة أن الشعب 
نزل إلى الطرق والميادين مؤيدين الرئيس ومساندته في 
السايرة  المراكب  يؤخرون  الذين  اإلخوان  من  التخلص 
ويعيشون عصر  العصر  يواكبوا  أن  يرفضون  والذين 
المتخلفة  أفكارهم  نشر  الطرق  بشتى  لهب ويحاولون  أبو 
ومحاولة السيطرة بل  واستخدام مع كل من يعارضهم في 

الرأي أو في الفكر .
على تونس أن تتخلص من كل عناصر اإلخوان من كل 
إلى  وتنطلق  وبريقها  قوتها  تستعيد  وأن  الدولة  مفاصل 
بهذه  يستسلموا  لن  اإلخوان  أن  أتوقع  كنت  وإن  األمام 

السهولة دون استخدام العنف .
نحو  والتقدم  االستقرار  وشعبها  لتونس  أتمنى  وأخيراً 
األمام وقديماً قال شاعرها الكبير أبو القاسم الشابي “ إذا 

الشعب يوماً أراد الحياة فالبد أن يستجيب القدر”.

youssef.zemokhol@yahoo.com
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Parapsychologie DANS 
L'astrologie :

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

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

Mail :jackleblond888@yahoo.com

     Vendredi 13 août 2021
الجمعة 13 أغسطس 2021

بعد رفع دعم المحروقات.. عون يستدعي حاكم مصرف لبنان

اللبنانية  الحكومة  ميقاتي: سنتابع بحث تشكيل 
المقبل الأسبوع  الجديدة 

أخبــار

   اتهمت الحكومة اإلثيوبية، الخميس، 
جبهة تحرير تجراي بـ”إرسال أمواج من 
المسلحين المدنيين” إلى إقليمي عفار وأمهرة.
وقالت بليني سيوم السكرتيرة الصحفية 
إن  اإلثيوبي،  الوزراء  رئيس  بمكتب 
جبهة تحرير تجراي المصنفة “إرهابية” 
قامت بإرسال أمواج بشرية من المسلحين 
إلى إقليمي عفار وأمهرة؛ حيث هاجمت 
القتل واالغتصاب  المدنيين و”مارست 

ونهب المجتمعات”.
وأكدت “سيوم”، خالل مؤتمر صحفي 
عقدته الخميس بمكتب رئيس الوزراء، 
أن هجمات جبهة تحرير تجراي أسفرت 
عن تشريد أكثر من 300 ألف شخص 

باإلقليمين.
وأوضحت أن “هذه المجتمعات النازحة 
من إقليمي عفار وأمهرة بسبب اعتداءات 
جبهة تحرير تجراي تحتاج لمساعدات 
أنها ال تحظى  الرغم من  إنسانية على 
باهتمام كاٍف من قبل المجتمع الدولي”.

وأضافت: “الحكومة اإلثيوبية ما زالت 
مستمرة في تسهيل عملية وصول المساعدات 
اإلنسانية إلقليم تجراي على الرغم من 
الهجمات واالعتداءات التي تشنها جبهة 

تحرير تجراي”.
وتابعت: “دخلت 277 شاحنة مساعدات 
إنسانية إلى إقليم تجراي، خالل األيام القليلة 
الماضية”، مشيرة إلى وجود أكثر من 10 
وكاالت أممية ومنظمات دولية تعمل في 

المجال اإلنساني بإقليم تجراي.
وحول إعالن جماعة “أونق 
شني” اإلرهابية بإقليم أوروميا 
عن تحالفها مع جبهة تحرير 
تجراي، قالت سيوم: “هو تحالف 
ليس بجديد وإنما هو اعتراف 
المجموعتين  من  لكل  علني 
بييتين،  إلرها با لمصنفتين  ا
بمواصلة أنشطتهما المدمرة ضد 
استقرار إثيوبيا وأن اإلرهاب 

سمة عامة لكليهما”.
وأردفت بالقول: “اإلعالن عن 
التحالف في هذا التوقيت يحتاج 
إلى وقفة.. حكومتنا تحدثت منذ 
أكثر من عامين عن المخططات 
التدميرية واالرتباط بينهما بهدف 
زعزعة استقرار إثيوبيا لكن 

يبدو أن وسائل اإلعالم الدولية ال تصدق 
المنظمات  تخبرها  إال عندما  الحكومة 

اإلرهابية بذلك”.
وتابعت: “المعركة الحالية إلثيوبيا هي 
ضد القوى القريبة والبعيدة )دون ذكرها( 
والتي تقف وراء جبهة تحرير تجراي 
اإلرهابية لتفكيك أديس أبابا وتدميرها ما 
توجب على جميع الوطنيين اإلثيوبيين أن 
يقفوا بكل قلوبهم لحماية سيادتهم اليوم”.

وأشارت المسؤولة اإلثيوبية إلى صدور 
تعليمات لقوات الدفاع الوطني والقوات 
الخاصة والمليشيات اإلقليمية بمواجهة 

هجمات واعتداءات جبهة تحرير تجراي.
وقالت: “تم توجيه دعوة إلى اإلثيوبيين 
الدفاع  قوات  إلى  لالنضمام  المؤهلين 
الوطني بينما تمت دعوة اآلخرين لتنظيم 
أنفسهم على كل المستويات لحماية مدنهم 
وبلداتهم ومجتمعاتهم وقراهم وأحيائهم من 

مخططات جبهة تحرير تجراي”.
وأعلنت الحكومة اإلثيوبية، الثالثاء الماضي، 
إلغاءها وقف إطالق النار األحادي، المعلن 
منذ يونيو/حزيران الماضي مع “جبهة 
تحرير تجراي” شمالي البالد، ووجهت 

الجيش بالتصدي لها.
وجددت الحكومة في بيانها وصف جبهة 

تحرير تجراي، بأنها “منظمة إرهابية”.
المسلحة،  جماعة  هي  شني”  و”أونق 
تشكلت إثر الخالف مع زعيم جبهة تحرير 
بقيادة  أبسا  داؤود  المعارضة  أورومو 
“كومسا دريبا” المعروف بـ”جال ميرو”. 
واتخذت من جنوب أوروميا قاعدة لعملياتها 
إلى جانب  في منطقة غرب “غوجي” 
مناطق “وللغا” و”قلم” و”هورو غودور”.
وتتمركز “أونق شني” في مناطق حول 
مدينة “نقمتي” بأوروميا، وتتهمها حكومة 
اإلقليم بتنفيذ أعمال قتل من وقت آلخر 
بالمنطقة، راح ضحيتها مدنيون ورجال 

شرطة في أوقات سابقة.

   رفضت كتلة حزب هللا البرلمانية 
لبنان  قرار مصرف  الخميس  يوم 
المركزي رفع الدعم عن المحروقات، 
وقالت إنه يتعارض مع السياسات التي 

يطبقها البرلمان والحكومة.
ودعا نواب الكتلة في بيان بعد اجتماعهم 

األسبوعي إلى توزيع بطاقات نقدية 
مدفوعة مسبقا على الفقراء قبل اتخاذ 
أي خطوة أخرى لرفع الدعم عن أي 

سلع أساسية أو تقليصه.
ووافق البرلمان على البطاقات النقدية 
المدفوعة مسبقا في يونيو حزيران.

   أعلنت حركة “طالبان” أمس الخميس عن استيالئها على قندهار 
وهرات، ثاني وثالث أكبر مدن أفغانستان.

ونشر المتحدث باسم “طالبان” ذبيح هللا مجاهد على “تويتر” فيديو 
الشهداء وسط  إلى ساحة  لمسلحي “طالبان” وهم يصلون  إنه  قال 
قندهار ويستكملون سيطرتهم على المدينة االستراتيجية الواقعة في 

جنوب البالد.
في  لها  التابع  اإلسالمية”  “اإلمارة  وأكدت “طالبان” على حساب 
“تويتر” أن قواتها أحكمت سيطرتها على دوار الشهداء ودوار مدد 
والطريق الدائري في قندهار، وأن القوات الحكومية في “حالة ارتباك 

وتواصل فرارها” من المدينة.
سيطرة  عن  “طالبان”  باسم  المتحدث  أعلن  أخرى،  تغريدة  وفي 
الحركة على والية هراة االستراتيجية في شمال غربي البالد بالكامل.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر أمني أفغاني تأكيده صحة 
األنباء عن سقوط مدينة هرات في قبضة “طالبان” وانسحاب القوات 

الحكومية والمسؤولين المحليين منها.
وفي حال ثبوت هذه األنباء، يرتفع عدد مراكز الواليات األفغانية التي 

سقطت في قبضة “طالبان” خالل األسبوع األخير إلى 12 مدينة على األقل.
األفغانية  الوطنية  للمصالحة  األعلى  المجلس  رئيس  دعا  ذلك،  في غضون 

ورئيس وفد حكومة كابل التفاوضي عبد هللا عبد هللا من الدوحة مجلس األمن 
الدولي إلى عقد جلسة طارئة بشأن مستجدات الوضع في أفغانستان، محذرا من 
أن هذه التطورات تهدد ما تم إحرازه من نجاح على مسار التسوية األفغانية.

رسال أمواج من المسلحين لعفار وأمهرة إثيوبيا تتهم »تحرير تجراي« باإ

أفغانستان  مدن  أكبر  وثثالث  ثثاني  على  سيطرتها  تعلن  »طالبان« 
طارئ لاجتماع  الأمن  مجلس  تدعو  وكابل 

حزب الله يرفض قرار مصرف 
لبنان المركزي رفع الدعم 

عن المحروقات



  القاهرة/ فرج جريس: 
أكد كريم أسد خان المدعي 
العام للمحكمة الجنائية، يوم 
الخميس، عدم توصل وفد 
المحكمة الزائر للخرطوم 
الحكومة  مع  اتفاق  إلى 
السودانية حول تاريخ محدد 
لتسليم الرئيس المعزول 
والمتهمين  البشير  عمر 
بين  لمطلو ا ين  خر آل ا
للمحكمة؛ مشيرا إلى ان 
المحكمة ستفتح مكتبا دائما 

لها في الخرطوم.
الجنائية  المحكمة  ظلت 
الدولية تطالب منذ العام 
2009 بتسليم البشير الذي 

حكم السودان خالل الفترة من يونيو  1989 وحتى أبريل 2019 
عندما أطاحت به ثورة شعبية أودع بعدها سجن كوبر الواقع 
على بعد أقل من 4 كيلومترات من القصر الجمهوري في 
شارع النيل بالخرطوم والذي كان يصدر منه أوامر الحرب.

وتمت مذكرة تسليم البشير الصادرة في 2009؛  بناء على إحالة 
من مجلس األمن الدولي ألن السودان لم يكن حينها عضوا 
في المحكمة؛ لكن مجلس الوزراء السوداني أجاز االسبوع 
الماضي مشروع قانون يقضي باالنضمام لنظام روما األساسي 

للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998.
الرسمية  التصريحات  بين  أن هناك تضاربا واضحا  وبدا 
السودانية وما أوضحه خان بشأن تسليم المطلوبين. وأكد خان 
أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل بشكل جاد من أجل تحقيق 
العدالة وأنها تسعى للوصول إلى اتفاق نهائي مع الخرطوم 

بشأن تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق البشير ومساعديه 
في التهم الموجهة لهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وأوضح خان أن المحكمة ستنتظر لترى القرارات التي يتوقع 
أن تصدر عن االجتماع المشترك؛ مؤكدا أن على السودان 

التقرير فيما يمكن أن يحدث خالل األيام المقبلة.
وكانت وكالة االنباء السودانية الرسمية قد نقلت األربعاء عن 
وزيرة الخارجية مريم الصادق القول إن الحكومة السودانية 
وافقت على تسليم البشير وأعوانه للمحكمة الجنائية؛ لكن خان 

ألمح إلى عدم التوصل إلى اتفاق نهالي بهذا الشأن.
ويرى عدد من أهالي ضحايا حرب دارفور أن تسليم البشير 
والمطلوبين اآلخرين أمرا حتميا ألن الجرائم التي ارتكبت 
في حق الضحايا ستؤجج حالة الغبن وربما تعصف بجهود 
السالم الحالية إذا لم تتحقق العدالة بالشكل الذي يريده أصحاب 

المصلحة الحقيقيين.

 القاهرة/ فرج جريس: قال السفير 
بسام راضي المتحدث الرسمي باسم 
عبد  الرئيس  إن  الجمهورية  رئاسة 
الفتاح السيسي وجه بالتنفيذ الفوري 
للمحور الجديد باسم المهندس حسب 
الطريق  يربط  الذي  الكفراوي  هللا 
الدائري جنوب محور المشير طنطاوي 

المعادي. بمنطقة 
كما وجه بإطالق اسم البطلة األولمبية 
علي  العزيز  عبد  فريال  المصرية 

أعلي  يتقاطع  الذي  الجديد  الكوبري 
الطريق الدائري علي محور طه حسين 
بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.
لرئاسة  الرسمي  المتحدث  وأوضح 
وجه  قد  لرئيس  ا بأن  الجمهورية 
المسوؤلين بانتقاء عدد من المحاور 
األخري  الجديدة  والمواقع  الرئيسية 
إلطالق اسم أبطال مصر في األولمبياد 

عليها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس 

وجه كذلك بإطالق اسم اللواء عمر 
سليمان علي الكوبري الجديد بمحور 
جمال عبد الناصر المؤدي إلي التجمع 
الخامس بالقاهرة الجديدة أعلي الطريق 

الدائري.
كما الرئيس يوجه بإطالق اسم الفنان 
سمير غانم علي الكوبري الجديد علي 
شرق  بمنطقة  نجيب  محمد  محور 
الطريق  اعلي  والمتقاطع  القاهرة 

الدائري.

 القاهرة/ فرج جريس: أصدرت محكمة 
الجنايات المصرية، حكماً بإدراج تنظيم 
اإلخوان على قائمة الكيانات اإلرهابية، 
القرار  تاريخ  تبدأ من  5 سنوات  لمدة 
الذي نشرته الجريدة الرسمية )الوقائع 

المصرية( األربعاء 11 أغسطس.
وقررت المحكمة أيضاً إدراج 56 عضًوا 
بجماعة اإلخوان على قائمة اإلرهابيين 
في القضية رقم 16 لسنة 2021، منهم، 
محمد محمود إسماعيل محمد وشهرته 

“رامي نوفل”، وأحمد 
محمد وجيه أحمد شرف 
وعبدالخالق  حسن، 
لسيد  ا يز  لعز ا عبد
قريطم، ومحمد عبدهللا 
عبدالنبي على أحمد، 
وأحمد حامد عبدالوهاب 
أحمد يوسف، وعناصر 

إخوانية أخرى.
وأوضح مصدر قضائي 
القرار  أن  مصري 
يتوافق مع التعديالت 
جهات  أقرتها  التي 
لمصرية  ا لتشريع  ا
في فبراير عام 2020 
مكافحة  قانون  على 
اإلرهابية،  الكيانات 
بالقرارات  ويتصل 

القضائية والقانونية التي اتخذتها مصر 
منذ حظر تنظيم اإلخوان عام 2014.

لـ”سكاي  تحدث  الذي  المصدر  وأكد 
نيوز عربية”، وفضل عدم نشر اسمه، 
أن الحكم القضائي سيترتب عليه مزيد 
في  المتهمين  لمالحقة  من اإلجراءات 
قضايا إرهابية وتعقب مصادر تمويل 
وكذلك  أوسع،  نطاق  على  الجماعة 

مالحقة العناصر الهاربة في الخارج.
وفي فبراير الماضي، صادق الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي على القانون 
الذي أقره البرلمان بشأن تعديل إجراءات 

مكافحة الكيانات اإلرهابية.
لمفهوم  جديدا  تعريفا  القانون  وحمل 
“اإلرهابي” حيث عرفها بأنها الجمعيات 
أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات 
أو الخاليا أو غيرها من التجمعات التي 

تهدف إلى إيذاء األفراد.

العامة المصرية  النيابة  القانون  ووجه 
اإلرهابية”  بـ”الكائنات  قائمة  إلعداد 

وفقا لهذا التعريف.
كما تختص إحدى دوائر محكمة استئناف 
طلبات  بنظر  للقانون،  وفقا  القاهرة، 
اإلدراج على قائمة الكيانات اإلرهابية 

التي يقدمها النائب العام.
على  ما  منظمة  إدراج  على  ويترتب 
الئحة الكيانات اإلرهابية وقف أنشطتها 
وإغالق األماكن المخصصة لها وحظر 

اجتماعاتها أو االنضمام لها.
ووقع السيسي القانون رقم 135 لسنة 
2021، بشأن فصل الموظفين الحكوميين 
الخدمة  التأديبي وقانون  الطريق  بغير 

المدنية، األحد الماضي.
الرئيس  الثانية من قرار  المادة  نصت 
المصري المنشور في الجريدة الرسمية 
في عددها الصادر األحد، على أن يكون 
فصل العامل في األحوال المقررة في 
المادة 1 مكررا من هذا القانون بقرار 
مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو 
الوزير  بناء على عرض  يفوضه  من 

المختص بعد سماع أقوال العامل.
وال  الفصل،  بقرار  العامل  ويخطر 
يترتب على فصل العامل طبقا ألحكام 
أو  المعاش  من  حرمانه  القانون  هذا 
المكافأة، مع عدم اإلخالل بالضمانات 
في  الفئات  لبعض  المقررة  الدستورية 

مواجهة العزل من الوظيفة.
تسري أحكام هذا القانون على العاملين 
بوحدات الجهاز اإلداري بالدولة وهي؛ 
الوزارات، المصالح الحكومية، وحدات 
اإلدارة المحلية، الهيئات العامة، األجهزة 
العاملون  خاصة،  موازنات  لها  التي 
أو  قوانين  توظفهم  تنظم شؤون  الذين 
لوائح خاصة، العاملون بشركات القطاع 
العام، العاملون بشركات قطاع األعمال 
العام، والجهات المخاطبة بأحكام قانون 

الخدمة المدنية.
ويهدف القانون إلى تطهير المؤسسات 
نية  ا إلخو ا لخاليا  “ا من  لحكومية  ا
والتخريبية” في القطاعات الحكومية، 
والتي تعزز وجودها خالل فترة حكم 

االخوان، ومازال بعضها فاعال.
وفق المصدر، تعكف الحكومة المصرية 
المنتمين  الموظفين إلبعاد  على “تنقية 
الوظائف  عن  اإلرهابية  للتنظيمات 
التنفيذية والمناصب المهمة داخل قطاعات 
الدولة”، وذلك بعد ثبوت تورط مجموعة 
بعض  تنفيذ  في  الموظفين  هؤالء  من 
اإلضرار  تستهدف  التي  المخططات 

بالدولة لصالح أجندة التنظيم.
وتصنف مصر تنظيم اإلخوان إرهابيا 
منذ عام 2013، بعد أشهر من إطاحة 
ثر  إ مرسي  محمد  األسبق  لرئيس  ا

احتجاجات شعبية عارمة.

 تمكنت قوات الجيش اليمني، الخميس، من 
التصدي لمحاوالت مليشيا الحوثي من التقدم 
شمالي محافظة الجوف، وقتلت العشرات منهم.

وبحسب الفضائية اليمنية، نصبت قوات الجيش 
أثناء  المليشيا  لمجموعة من عناصر  كميناً 
محاولة التقدم باتجاه مواقع في جبهة الخنجر 
االستراتيجية شمالي المحافظة، واستهدفتها.

وأكدت أن المليشيا حاولت أكثر من مرة استعادة 
المواقع التي خسرتها في األيام الماضية، إال 
أن محاولتها تبوء بالفشل الذريع أمام عزيمة 

وإصرار قوات الجيش.

Vendredi 13 août 2021
الجمعة 13 أغسطس 2021

بقلم: تيماء الجيوش

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

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

Tel.: 514 332-6333: للحجز واالستعالم 

أخبــار

رهاب«.. 

إ

»قوائم ال�
مصر تحاصر ال�خوان بأحكام قضائية جديدة

الرئيس السيسي يوجه باطلاق اسم عمر سليمان وحسب الله الكفراوي 
وسمير غانم وفريال عبد العزيز على عدد من المحاور والكباري

أنه موضوع غني  إدراٍك ُمسبق  العلمانية مع  ُيطرح عنوان    
بعوامله و تفاعله مع شروٍط متعددة ومتنوعةو يحتاج الى العديد 
من الدراسات و التحليل لفهم أبعاده  و إدراك مراحله و نتائجه و 
هو بطبيعته متغير غير ساكن ، ولكن  بذات الدرجة هذا ال يعني 
إغفاله أو النأي عنه فمن الثابت أنه ضرورة لمجتمعاتنا و أمنها و 

سلمها المحلي و الدولي. 
وكي تُفهم العلمانية السياسية  والجذب و الشد في ذروته في أيامنا 
ثقافي أوديني ،  هذه  و إستمرار خالف يطويه خالف إن كان 
فالعلمانية أواًل تعني في اللغة اليونانية حرفياً الناس بدون رجاالت 

الدين.
و جوهر العلمانية يقوم على أنها تُنهي عن استخدام الدين ألغراٍض 
سياسية و تفصل المؤسسات المدنية عن الدينية والحياةاإلجتماعية 

و هكذا. 
الدينية،  الحديث عنها وظالل األنقسامات   الهين    ليس باألمر 
بثقلها على  عالمنا  أُلقيت  التي  السياسية  الطائفية و  المذهبية، 
العربي منذ ما يزيد عن سنين مضت و تحديداً منذ حرب الخليج 
اليومية. ليس هذا  ثقلها في حياتنا  الثانية  ال زلنا نرزح تحت 
المنطق  بعيداً  عن  له و  ُيرثى  وحسب ،بل خلط األوراق بشكٍل 
ُتمثل مصالح  العلمي الصحي، تم هذا من قبل أطراٍف  الفهم  و 
نظٍم تقليدية عفى  عليها الزمن و هي أبعُد ما تكون عن المدنية و 
الحداثة، ال يهمها التغيير. على أية حال و ال تُجافى الحقيقة بالقول 
أن هذا الخلط كان ُمتعمداً و بأنتهازيٍة فاضحة و ألهداٍف سياسية،  
حيث تم خلط العلمانية مع اإللحاد ،مع الحفاظ على الهوية،مع تبخر 
الثقافة و ذوبانها في الثقافة الغربية…..الخ و القائمة تطول في عدة 
مواضع مما زاد التشنج  في زمٍن من عدم اليقين و االضطراب 
السياسي و االمني  لجأ فيه العديد من االفراد الى الحياة الروحية 
لم  لهم تساعدهم على اجتياز  ظروٍف استثنائية  كمالٍذ و دعامٍة 
يعهدوها قباًل من حروٍب أهلية الى لجوء و تشرد و نزوح و فقر 
و اختالٍل عميق في البنية األجتماعية األقتصادية. حدث الخلط و 
إلى سلٍم  الحاجة كمجتمعاٍت عربية  بأمِس  التشنج في وقٍت نحن 
وأمٍن أجتماعيين في منطقتنا ، نحتاج فيه الى رؤية واضحة نقية ال 
خلط فيها لألوراق تحت سقف أنتهازية سياسية و استغالل ما تيسر 

من مخاوف و قلق و ضبابية. 
لم يقف األمر عند حٍد معين بل  ُجِردت العلمانية من قبل  تقاطع 
هام إنسانياًو أخالقياً و قانونياً و تشريعياً بينها وبين حقوق االنسان.
السياسية ُمستمدة من الشعب و ممثليه وليست بحٍق  فالشرعية 
آلهي أو ديني،  و الدولة قانوناً وانطالقاً من مبدأ السلم االجتماعي 
تلتزم بسياسة الحياد و تلتزم بمسافٍة واحدة عن االديان و الطوائف 
كافة، مع احترام ممارسة الشعائر و الطقوس النها من الحريات 
نديًة  العلمانية  الحقوق . ربما كانت  األساسية و هي من مقدمة 
بلداِن  المواضع  في بعض  الدين خاصًة في بعض  وبحدة مع 
العلمانية متصالحة  بلداٍن اخرى كانت عالقة  لكنها في  أوروبا،  
الحريات  الى احترام  بعيد مع األديان مستندًة  الى حٍد  و متوازنة 
والحقوق الدينية، حقوق المرأة، الحقوق السياسية- المدنية، الحقوق 
االقتصادية-االجتماعية. و بالمطلق العلمانية ال تعني اإللحاد. . و 
مذهبية  العلمانية األوروبيةحروباً  الدول  أياً من  لم تشهد  بالمطلق 
أفرزه  المجتمعات اإلنسانية ما  بعيد، بل شهدت  او دينية منذأمٍد 
النظام العلماني السياسي ) في وسط و غرب اوروبا تحديداً(  من  
أسٍس ديمقراطية وترتيباٍت  دستورية أفضت و بنجاح في ظل من 
التعددية و التنوع إلى التسامح و المساواة السياسية لحقوق األقليات  
الدينية . المدنية االوروبية قادت فلسفتها الى صيرورة تاريخية هي 
العلمانية . اختلفت العلمانية بحسب  توجهها التشريعي، القانوني و 
األجتماعي الخاص بها، ففي فرنسا كان النموذج العلماني الذي ال 
يقبل بأي تدخٍل أو أعتراٍف للدين في الدولة و هو نموذج استثنائي 
في أوروبا إن لم نقل العالم، أما في النرويج و السويد فقد تم فصل 
الدين عن الدولة و بشكٍل نهائي على التوالي في العامين ٢٠٠٠ 
للمؤسسات  الدول منحت مساحاٍت مهمة  بينما بعض  و٢٠١٢. 
التعليم و  تتعلق بالصحة و  الدينية معترفًة بأحقيتها في مسائل 
او تسجيل والدات  المدنية لالفراد من طالق او زواج  االحوال 
ومنها ألمانيا ، و انكلترا حيث الملك هو رئيس الكنيسة. و بقيت 

مالطا الدولة الكاثوليكية الوحيدة في اوروبا فهي أي مالطا
 .A STATE RELIGION 

المؤسسات  الدول هذه استندت في تنظيم عالقتها مع   مجموعة 
الدينية على اتفاقيات ناظمة لم تأِت من عبث و قدمت توازناً يحترم 

تعهداتها الدولية و دساتيرها المحلية.
التنوع و  العلمانية أكّدت نظريًا و عمليًا أن ما يحافظ على    
العلمانية هو احترام حقوق  الديمقراطية  الدول  االختالف في 
الثابتة و ال تفاوض أو  المبادئ  اإلنسان  دون تمييز وهذا من 
أنتقاص منها ، باألحرى حقوق اإلنسان هي أساس أي ميثاق 
العلمانية  الديمقراطية  يأتي متقدماًلقيم  القانون  أو تشريع. و دور 
دينية  قائم على والءات  تمييز هناك   القانون ال  فأمام  االساسية، 
أو أعتباراٍت طائفية. مساواة سياسية ، أجتماعية ، أقتصادية 
الحياة و  إبتداًء من الحق في  المواطنة  كل االفراد لهم حقوق 
التنقل ….  التجمع وحق  الرأي و  التعبير و  الحق في حرية 
تفيد تفاصيلها  الديمقراطية تعي تمامًا أن علمانيتها  الحكومات 
السلم  و  ُتفيد في فهم  أنها  ، و األهم من ذلك  و سياسياً  أكاديمياً 

األمن األجتماعيين. 
في مجتمعاتنا العربية ليس من خاٍف على المهتمين من التناقض 
الصارخ ما بين مؤيدي الديمقراطية و النظم العلمانية و ما تؤكد 
عليه من احترام الحريات و الحقوق عامًة و إرساء المساواة دون 
الديمقراطية و  بين مناهضي  انتقائية، و ما  المعايير و  إزدواجية 
قادمة من  اليها بسلبيٍة و ريبٍة بل وأنها  النظر  العلمانية و  النظم 

الغرب فاجتنبوها. رافق ذلك 
بعدم تمتع الفريق الذي يدعو للعلمانية العربية بزخٍم من الوسائل و 
االمتيازات التي من خاللها تمكنه من شرح العلمانية و الدفاع عنها 
و تقديمها بعيداً عن التشنج ،كما أن افتقاد التنظيم و المساحة التي 
تجعل العلمانية تياراً منظماً معترفاً به قانوناً و له وجود مؤسساتي 
القيمي)  الوجود  و مجتمعي يعني بمعنى اخر االنتقال من حيز 
الكمي من تواجٍد فعلي وفاعل في   الحيز  الى  العلمانية (  قيم  أي 
منظماٍت و أحزاٍب و أفراد. و لربما هذا سيتيح المجال لحواراٍت 
و نقاشاٍت بين مختلف االطراف المجتمعية دينية، مدنية …بحيث 

تُمّكنهم من االعتراف بهويتهم و مساهماتهم. 
هل العلمانية العربية ممكنة؟ ممكنة جداً في حال توفر الشروط و 
السياسات التي ال تُلقي بالزيت على النار ، بل تلتزم باحترام كرامة 
مجتمعاتها و حرياتهم االصيلة. متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم 

أمهاتهم أحراراً. أسبوع سعيد لكم جميعاً.

مجتمع عربي ديمقراطي علماني، 
laïcité  هل هو ممكن؟

على  تعلق  الدولية  الجنائية  المحكمة 
البشير تسليم«  »موعد 

الخارجية  وزير  قال    
يوم  البيد،  يائير  اإلسرائيلي، 
نظيره  مع  اتفق  إنه  الخميس، 
المغربي، ناصر بوريطة، على 
أبيب  تل  بين  سفارتين  افتتاح 
في  شهرين،  خالل  والرباط، 
إطار تعزيز التعاون بين البلدين.

وافتتح يائير البيد، يوم الخميس، 
مكتب االتصال اإلسرائيلي في 
جانب  إلى  الرباط،  العاصمة 
الوزير المغربي المنتدب للشؤون 

الخارجية، محسن الجزولي.
وقال البيد، في تصريح صحفي، 
إن تقوية العالقات بين البلدين 

تأتي ضمن بناء تحالف بين القوى المعتدلة في مواجهة إيران.
يفتتح  وهو  »تويتر«  موقع  على  له  البيد صور  ونشر 
رسمياً مكتب االتصال اإلسرائيلي في العاصمة الرباط، 
ثم توجه إلى الدار البيضاء حيث من المقرر أن يزور 

معبد بيت إيل.
ناصر  المغربي،  بنظيره  األربعاء،  يوم  البيد،  والتقى 
واتفاقية  جوية،  خدمات  اتفاقية  البلدان  ووقع  بوريطة، 
أخرى للتعاون في مجاالت الثقافة والرياضة والشباب، 
كما وقعا مذكرة تفاهم بشأن إنشاء آلية للتشاور السياسي 

بين وزارتي خارجية بلديهما.
وفي وقت سابق، أشاد البيد باستئناف العالقات بين المغرب 

وإسرائيل، قائال إنه »لوال شجاعة الملك محمد السادس 
لما كنا هنا«.

وقال الوزير اإلسرائيلي، إن االتفاقيات ستجلب االبتكار 
وكل ما يخدم األبناء واألحفاد لسنوات مقبلة، »نحن نجعل 
العالم أفضل، نلقنهم درسا عن قوة األمل ومحاربة الفقر 

والجهل واألوبئة واألمراض«.
وذكر البيد، خالل المؤتمر الصحفي، بأن اليهود يعيشون 
المغرب منذ ثالثة آالف سنة، وكان ذلك في سالم  في 

وصداقة عميقة مع المغاربة.
وكان المغرب الماضي رابع دولة عربية توقع اتفاق سالم 
وتقيم عالقات دبلوماسية مع الدولة العبرية العام الماضي 

بعد اإلمارات والبحرين والسودان.

افتتاح  على  المغرب  مع  ال�تفاق  يؤكد  ل�بيد 
شهرين خلال  سفارتين 

الجيش اليمني ُيسِقط عشرات القتلى في صفوف 
الحوثي شمالي الجوف
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بقلم : على أبودشيش 
خبير اآلثار المصرية 
وعضو اتحاد األثريين

عيد وفاء النيل 
وحقيقة إلقاء عروسة به 

الفيلسوف أقوال  من 
الهادي السيد 

حوار مع دولة »متديّنة«!

ما الذي تخشاه 
سيـــدي .. 

بقلم: عادل عطية

بقلم: ابراهيم شير
كاتب واعالمي سوري

بقلم: خالد بنيصغي

شعر: نسرين حبيب

-1 ألف باء ) أب ( 
ليس األمر صدفة أن تبدأ حروف األبجدية باأللف والباء وأن يشكالن كلمة ) أب ( ليكون 

األب حصناً وأماناً ومنقذاً .
فقد كادت الحيِّة تلتهم الحياة كلها لوال الحرف األول من األبجدية ) أ ( .

وكاد الشر يلتهم البشر كلهم لوال الحرف الثاني من األبجدية ) ب ( .
-2 الفارق بين الشاب والشيخ : 

أن الشاب يركب ظهر الزمن 
أما الزمن فيركب ظهر الشيخ 

األول على خط العمر الصاعد إلى أعلى يستمتع بحاصل ضرب الطاقة في الزمن .
والثاني على خط العمر الهابط إلى أسفل يتوجع من حاصل قسمة الطاقة على الزمن .

-3 الناس في الحياة كما هم في الحب 
لكل واحد منهم قصته الفريدة لكنهم في المجموع قصص متشابهة .

4 - هناك مقدار ثابت من عدم الراحة نحمله نحن البشر بالتساوي هو أنفسنا .
-5 النجاح يحجز له مكاناً بارزاً حتى في تعريف الفشل ..

فالفشل : أن ينجح الفشل 
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  من األقوال التي تُكرر ذاتها، على شفاهنا: 
   .. »لكم دينكم ولي دين«! 

   .. »أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما هلل هلل«! 
- على طريقة: »آمين«  نؤكد عليهما  وفي كل مرة، 

ـ،ونقول: 
   .. »الدين هلل، والوطن للجميع«!

ألسنا بذلك نعترف بـ »الَعْلمانية« الُمضطهدة؟!.. 
ما ان نطقت بهذه الكلمات، حتى شعرت بمن يضغط 

بشدة على فمي، وهو يقول بغضب جامح:
أنا  انني  ألست تعرف  الكافر؛  الَعْلماني  أيها  ـ أصمت 

الدولة، أدين باإلسالم ديناً؟!.. 
نظرت إلى الدولة، وقد أخذتني المفاجأة، ثم قلت لها:

ـ »دين الدولة اإلسالم«، عبارة يجب أن تكون مضحكة؛ 
فأنِت ال تذهبين إلى الجامع وال تصلين، وأنت ال تذهبين 

إلى الحج، وال تصومين، وال تدفعين الزكاة! 
بل   ،- بطبيعته  األديان  المتعدد   - المجتمع  لسِت  أنِت 
أنِت الجهاز اإلداري والسياسي والقانوني، الذي ينظم 

يكون  بأن ال  تكوني محايدة  أن  داخله. ويجب  الحياة 
لِك دين تتبنيه، وتدافعين عنه؛ فدورك حماية الناس ال 
إلى فرضه  يحتاج  السماوي ال  فالدين  العقائد.  حماية 
بقوة القانون، وال إلى حماية السلطة، فنحن بذلك نشرك 

باهلل، ونتهمه بأنه ال يستطيع حماية كلماته، وتعاليمه!
إلى  يدعو  عندما  المجحفة،  بالسلطوية  نتهمه  كما 
اإلكراه في الدين، ويمنح اتباعه، تخييرنا: أما أن نؤمن 
التعصب،  من  معاصر  في طوفان  نباد  أو  ما،  بدين 

والعنف، والموت باسمه، وباسم الجهاد في سبيله! 
يقول  - كما  دولة  الدين عليِك، وعلى كل  ان سيطرة 
، »يضر بالدين ويحط من شأنه؛ ألن قوة الدولة  فولتيرـ 
القوة  للدين، وهي  الروحية  القوة  القمعية، تحل محل 
الدين يجب أن يتجرد  بها.  التي يجب أن يظل متمتعاً 
من كل سلطان مادي: حكومي، أو قمعي؛ لكي يصل 

إلى القلوب بقوته اإللهية فحسب«.
 ـ ولكن الدين حياة الشعوب، هكذا قالت الدولة. 

- نعم، أجبت. ثم قلت: وليس حياة دولة! 

معناها  التي  اليابان،  أن هللا عاقب  إنسان،  هل سمع 
استدارة  يحمل  الوطني  وعلمها  الشمس،  مصدر 
الشمس، وما تزال تعرف بأرض الشمس، بأن حجب 
البوذية،  يعتنق  شعبها  ألن  أرضها؛  عن  الشمس 

والشنتوية؟!.. 
وهل سمع إنسان، بأن روسيا البيضاء، صارت سوداء 
الفترات،  فترة من  كالحة؛ ألن مواطنيها عاشوا، في 

سبعين عاماً في ظل االلحاد، والتنكر هلل؟!.. 
ثم أن هناك فارقاً ـ هذا مقداره ـ بين المؤمن والمتدين: 
فالمتدين، على تزمته، هو مظهري.. يكتفي بممارسة 
شكلية في العبادة دون فاعلية اإليمان في قلبه. انه يسمع 
كلمة هللا، ولكنه ال يحاول فهمها، أو تطبيقها في حياته!
أما المؤمن الحقيقي، فهو المدقق في حياته، والذي يقيم 
العدل والميزان، وال يبخس الناس سواء كانوا مؤمنين، 

أو غير مؤمنين. 
تابعت  ثم  الالهثة،  انفاسي  قلياًل، ريثما استعيد  صمت 
إلى  أدعو  ألنني  بكافر؛  لست  أنا  قائاًل:  حديثي، 

فالَعْلمانية،  الدولة.  الدين عن  تفصل  التي  الَعْلمانية، 
ليست ضد الدين، لكنها تقف على الحياد منه؛ فكفانا من 
يعتبر نفسه إلهاً أكثر من هللا ذاته، الذي يشرق شمسه 

على األشرار واألبرار معاً، وبال محاصصة!
***   ***   ***   

في  البدء  تحاول  بدت وكأنها  ولكنها  الدولة،  صمتت 
التفكير فيما قلته!

الدولة  يسألونني: »وهل  من  هناك،  يزال  ما  ولكن 
تتحدث؟!«.. 

أسألهم، بدوري: وهل األرض »بتتكلم عربي«،  وأنا 
كما تقول األغنية؟!...

    تشكيلة الحكومة السورية القادمة ربما 
السوري  المجتمع  اليومي في  النقاش  تكون 
ستقّدمه  عّما  الحديث  عند  خاّصة  لًيا  حا
وكيف ستحّل األزمات التي تواجهها البالد، 
الشارع  أنّها ستكون تحت مجهر  أُجزم  وقد 
واألغلبية  ومشاربه  أطيافه  بكل  السوري 
الضغط  تخفف  حّتى  نجاحها  على  يعّولون 
المهم كيف ستنجح هذه  السؤال  لكن  عنهم. 
النجاح وآليّاته  لديها مقّومات  الحكومة، هل 
البداية  بالفعل تريد أن تنجح؟ لكن في  وهل 
يجب أن نعلم أنّها حكومة حرب وأّن الحرب 
خارج  البالد  مقّدرات  ومعظم  بعد  تنتِه  لم 

سيطرة الدولة السورية.
في  المسؤولين  اختيار  عند  قاعدة  أهّم 
إلخالص  ا ( هي  لم  لعا با حكومة  ّية  أ
تماًما  مرتبطة  الثنائية  فهذه  واالختصاص( 
الّشخص  كان  فلو  حكومّي،  نجاٍح  بأي 
بمفصٍل  أو مسؤواًل  وزيًرا  ليكون  المختار 
سيتّم  لوطنه  مخلص  غير  الّدولة  في  ما 
في رياض حجاب  ولنا  بكل سهولٍة  شراؤه 
مثال على ذلك، ولو كان المسؤول مخلص 
بالكثير  لكنّه غير مختّص سوف يفشل ولنا 
والكثير من المسؤولين أمامنا عبرة ومثال، 
تقتدي  أن  الجديدة  الحكومة  على  وبالتالي 
لها،  مثااًل  تكون  وأن  الخارجية  بوزارة 
م  ويُقدَّ ملفتة  لدرجة  متماسكة  الوزارة  فهذه 
فيها صاحب الخبرة والمعرفة على صاحب 
تبية  لترا ا فيها  وُيحترم   ، لعليا ا دة  لشها ا
ربما  الضرورة  وقت  في  لكن  والهرمّية، 
عادي،  قنصلي  ألمر  نفسه  الوزير  يتدخل 
يوجد  ال  الوزارة  هذه  أّن  نرى  بالتالي 
السوريين  من  سواء  كثيرة  شكاوى  عليها 
للدولة  منتجة  الخارج، وهي  أو  الداخل  في 
واضح،  بشكل  خزينتها  وتسند  السورية 
التي  الناجحة  للوزارة  مثال  هي  وبالتالي 
أو تصريحات  بدون ضجيج  تعمل بصمت 
تخلق األزمات مع الشارع. ويجب أن أكون 
تعتمد  كانت  السابقة  فالحكومات  صريًحا 
الوزاري  للمنصب  المرشح  يكون  أن  على 
ثم  شيء  أي  قبل  ووطنه  بلده  مع  وطني 
الحكومة  أّما  األخرى،  األمور  تأتي الحًقا 
على  فيها  االعتماد  يكون  أن  يجب  القادمة 
أكثر  العملّية  والخبرات  العلمية  الشهادات 
وبالتالي سيتم خلق فرص  فقط،  الوالء  من 
وفرص  السوري  للشارع  كبيرة  اقتصادية 

وظيفيّة أيًضا.
من  الجديدة  للحكومة  الموضوعة  الخطط 
الفساد من  أواًل: مكافحة  اآلن سوف ترّكز: 
جذوره، وهنا سوف أقول أّن عملية مكافحة 
كبار  أشهر ومسؤولين  منذ  بدأت  قد  الفساد 

تم كّف  المستوى  إلى ضباط رفيعي  إضافًة 
أيديهم عن العمل ومحاسبتهم، والعملية اآلن 
الشارع.  إيجابية على  أشمل وأكثر  ستكون 
تسير  سوف  اإلعمار  إعادة  عملية  ثانًيا: 
الوقت  في  عليه  كانت  مّما  أكبر  بسرعة 
القانونية  الحواجز  إزالة كاّفة  السابق وسيتّم 
إلى  إضافة  تؤخرها  أو  تصّعبها  قد  التي 
عملية االستثمار في البالد، وإعادة اإلعمار 
بل  الحرب  التي طالتها  للمناطق  فقط  ليس 
متهالكة  أصبحت  التي  للقطاعات  أيًضا 
بسبب الحرب مثل الكهرباء والمياه والصحة 
الوطني  المنتج  دعم  ثالًثا:  التحتية.  والبنية 
ومساعدة الصناعيّين بكل قوة من قبل الدولة 
ومحاولة استقطاب رؤوس األموال السورية 
أمنية  الخارج عبر ضمانات  في  الموجودة 

واقتصادية.
التكتالت  اختراق  عليها  القادمة  الحكومة 
في  خصوًصا  السورية  للدولة  المواجهة 
بحدوث  السماح  يتّم  أاّل  ويجب  أوروبا، 
البالد،  في  تموينية  أو  اقتصادية  أزمات 
أزمة  أي  لتجاوز  حقيقية  خطط  ووضع 
مستقبلية، فهل من المعقول أّن صيانة محطة 
أو محطتي كهرباء يؤدي ألن يعيش الشارع 
وزارة  التضع  وكيف  ألشهر؟  ظالم  في 
لو  المهّم؟  األمر  الكهرباء في حسبانها هذا 
فرضنا أن أميركا شنّت عدواًنا على سوريا 
 2018 الثالثي عام  العدوان  في  فعلت  كما 
وقصفت محطات الكهرباء، هل من المعقول 
أاّل يكون لدينا خّطة بديلة؟ نحن اآلن مقبلين 
أّن توريدات  الشتاء ولو فرضنا  على فصل 
بأزمة  إيران هل سندخل  تأخرت من  النفط 
محروقات وطوابير جديدة؟ بالتالي الحكومة 
القادمة عليها أن تضع خطط مواجهة حقيقية 

ألي أزمة قد تحدث.
اليوجد مسؤول سوري يخرج للحديث أمام 
ويعيد ويصّرح  إاّل  أزمة  أي  اإلعالم حول 
بعبارة “قانون قيصر والحصار الجائر على 
الجميع  حفظها  عبارة  السوري”  الشعب 
ولكن هل نصمت ونموت؟  قلب  عن ظهر 
قانون  مع  التأقلم  بإمكانها  السورية  الدولة 
قيصر والتكيف معه بل والتغلب عليه أيًضا. 
تستطيع خالل ساعات ضبط  التي  فالدولة 
سعر الصرف وتخفيضه ألكثر من النصف، 
آخر  أي شيء  تضبط  أن  بسهولة  تستطيع 
المواد  إخفاء  او  باألسعار  بالتالعب  سواء 
السوداء، ألنه ولالسف  السوق  أو  التموينية 
موازية  األسعار  حيث  مواز  سوق  هناك 
والكميات المحدودة من كل شيء، وبالتالي 
من يضبط سعر الصرف بساعات يستطيع 
أن تستغل  الضروري  فعل كل شيء. ومن 

القادمة ثغرات قيصر وهي كثيرة  الحكومة 
المناطق  بعض  استثناء  أولها  بالمناسبة، 
مثل:  بالحظر  المشمولة  غير  السورية 
مناطق مليشيات قسد، ولدى الدولة السورية 
ما  وهو  عليها  تسيطر  كبيرة  مناطق  فيها 
القانون عبر  القضاء على هذا  لدمشق  يتيح 
بأخرى. باإلضافة  أو  بها بطريقة  االستعانة 
روسيا  استأجرتها  التي  المناطق  أن  إلى 
غير  طرطوس  مرفأ  مثل:  سوريا  في 
مشمولة بالعقوبات وموسكو حليف لدمشق، 
والحكومة القادمة تستطيع أن تدخل من هذه 
الثغرة واستيراد البضائع باسم المناطق هذه. 
الحكومة االعتماد  أمر آخر تستطيع  وهناك 
التحالف مع الصين،  عليه ضد قيصر وهو 
إلى  بشكل جدي  الدخول  تريد  بكين  حيث 
سوريا وتبحث عن االستثمار فيها والوصول 
إلى البحر األبيض المتوسط أيًضا، وبالتالي 
عبر  االقتصادية  الحرب  تجاوز  تستطيع 

حليف اقتصادي اخر.
له منذ عام  تم تهيئة األرضية  قانون قيصر 
الرئيس  لسان  2014 خصوًصا عندما زّل 
أن  وقال  أوباما  باراك  السابق  األميركي 
في  الحرب  استمرار  إلى  تسعى  واشنطن 
مما  بها  “النظام”  إلهاء  يتم  حتى  سوريا 
بالتظاهر  له  المؤيدة  الشريحة  لقيام  يؤدي 
الضغط  يزيد  مسؤول  أي  وبالتالي  ضّده، 
السوري وهو اليحرك ساكًنا  الشارع  على 
لتخفيف هذا الضغط أو يضع تقصيره على 
الحرب  بهذه  لواشنطن  شريك  هو  قيصر 

االقتصادية ضد الشعب السوري.
منذ سنوات عديدة كشفت اإلدارة األميركية 
لديها وكان  المخابرات  عن بعض سجالت 
الملفت فيها هو العميل )XY( أو )فيرويل( 
هذا العميل بقيت شخصيته سرية حتى اليوم، 
وهذا العميل كان مسؤواًل كبيًرا في االتحاد 
منه  تطلب  لم  المتحدة  والواليات  السوفيتي 
االتحاد،  في  الكبير  أي شيء رغم مركزه 
أن  وهو  واحٍد الغير  بأمٍر  طالبت  ولكنها 
يصل األشخاص الجهلة وعديمي المسؤولية 
إلى مناصب عليا في االتحاد وأن تكون بين 
أيديهم مفاصل القوى، ويقال أن هذا العميل 
األخير  السوفيتي  الرئيس  أوصل  من  هو 
االتحاد  فكك  الذي  غورباتشوف  ميخائيل 

وأسقطه.
اليوم أرى كل مسؤول أو وزير سوري  أنا 
فاشل في اإلدارة وليس لديه خطط لألزمات 
 )XY( ومهَتِرئ واتّكالي ومهتّز بأنّه العميل
الذي ُزرع في سوريا لتدميرها، بالتالي يجب 
على الحكومة القادمة أن تكون بدون هؤالء 

حتّى تستطيع العمل بنجاح.

  يكافح المئات من رجال اإلطفاء اليونانيين في جهود 
البالد تسببا  للسيطرة على حريقين هائلين في  متواصلة 

في تشريد المئات وانزال أضرار مادية ال حصر لها.
الدول  بعض  بمساعدة  اليونانية  اإلطفاء  قوات  وتسعى 
األخرى للتغلب على الحرائق في جزيرة إيفيا وفي شبه 

جزيرة بيلوبونيز.
إستيايا  في  إيفيا  بلدية  رئيس  كونتزياس،  يانيس  وقال 
للتلفزيون الحكومي: “أعتقد أنه يمكننا القول إن جبهات 

النيران أصبحت تحت السيطرة ببطء”.
وأضاف: “باألمس رأينا ضوء الشمس للمرة األولى منذ 
أيام”، في إشارة إلى سحب الدخان العمالقة التي خنقت 

السكان وعرقلت عمل طائرات اإلطفاء.
وكان الوضع أكثر خطورة في منطقة بيلوبونيز الجبلية 

في جورتينيا، موطن الغابات الكثيفة والوديان العميقة.
حاكم  نائب  المبروبولوس،  كريستوس  قال  جهته  من 
منطقة أركاديا، إن الجهود تتركز على “منع الحريق من 
الوصول إلى جبل ماينالو ذي الغابات الكثيفة، القرى ال 
تتغير  الظروف  لكن  الحالي..  الوقت  تبدو في خطر في 

كل ساعة”.
ولقي ثالثة أشخاص مصرعهم في أحدث موجة حريق 

في خضم أشد موجة حرارة تشهدها اليونان منذ عقود.
ساهمت دول االتحاد األوروبي ودول أخرى حتى اآلن 
بـ21 طائرة إطفاء نيران و250 مركبة وأكثر من 1200 
بحلول  أن يصل بعضهم  المقرر  إطفاء، كان من  رجل 

يوم الجمعة.
وقالت إدارة اإلطفاء إن 60 رجل إطفاء آخرين يعالجون 

حريقا أصغر في الكونيا في جنوب شرق بيلوبونيز.
وفي إيفيا، تم تكديس ما يقرب من 900 من رجال سيليا 
بما في ذلك مساعدة  الغابات،  لمواجهة حرائق  اإلطفاء 

قدمتها دول عديدة.
من ناحية أخرى، كانت هناك دعوات متزايدة في اليونان 
الستقالة كبار مسؤولي السالمة العامة الذين أصروا في 
يونيو على القول إن البالد مستعدة جيًدا لمثل هذه الحاالت.
كيرياكوس  اليوناني  الوزراء  رئيس  اعتذر  جهته  من 
ميتسوتاكيس هذا األسبوع لألمة عن أي “أوجه قصور” 
محتملة في استجابة الدولة. ومن المقرر أن يعقد مؤتمرا 

صحفيا مع تصاعد الضغط على المسؤولين اآلخرين.
للتقديرات  وفًقا  المفقودة  المنازل  مئات  إلى  باإلضافة 
األولية، والضربة التي لحقت بغابات اليونان المتضائلة، 
المحلية  االقتصادات  التكلفة على  تكون  أن  المتوقع  من 

باهظة.
تشمل  التي  إيفيا،  في  البلدية  رئيس  كونتزياس،  وقال 
منطقة اختصاصها مدينة السبا الشهيرة إيديبسوس: “إننا 
نواجه االنقراض.. لقد خسرنا شهر أغسطس، الذي كان 
من شأنه أن يحافظ على بقاء الناس هنا في العام المقبل”.
معظم  وغادر  المحلية  السياحة  تدمير  تم  “لقد  وأكد: 
لها  ستكون  البيئية  والكارثة  كبير  الضرر  الزوار... 

تداعيات اقتصادية على مدى عقود”.

على َشفيِر الأمل

ال َضْيَ ِبَقليٍل مَن األمل... فالحزُن قد َتَخّمَر يف الَخوايب والّدنان

وَخمُر اليأِس َتَعتََّق حّتى... صاَر َيسَتِلّذ ِبِه َطرُْف الّلسان

آهاُت الّروِح خاَطْت يف الكؤوِس َشَجًنا ال َيفيُق من َتعَتَعِتِه َسكران

باَت الّليُل َندمًيا للُمتَعبنَي والَحيارى... َيرفعوَن الكأَس ُمطِلقنَي ِلَيأِسِهم الَعنان

َصَمَت الكلُم َخجًل أمام وجٍع َيندُب الزّمَن األغرَب.. شّتاَن ما بني ماٍض وحارٍض، شّتان

أَلّلُهَم أَِعْن شعًبا َسَكَب األحزاَن أطناًنا، وَكفِكْف دمَعُه الَحيان

أِنْر له َمسلًكا يف غياهِب الّظلامت- فام عاَد له منفًذا- يك ال َيفقَد اإلميان

األحد  غد  بعد  المصري  الشعب  يحتفل    
من  النيل  وفاء  بعيد  أغسطس   15 الموافق 
وفي  النيل  نهر  أن  هو  به  والمقصود  عام،  كل 
للمصريين بالخير من طمي ومياه، لذلك قدسوا 
الشهر  هذا  في  كبيرا  احتفاال  له  وجعلوا  النيل 
والماء  بالطمي  محمال  به  الفيضان  يأتي  الذي 
فيه، وكانوا يلقون عروسة من الخشب للنيل في 
الدولة،  رجال  وكبار  الملك  يتقدمه  عظيم  حفل 
النيل  لهذا  بالجميل  العرفان  على  منهم  دليال 

العظيم.
النيل،  وفاء  بعيد  المرتبطة  األساطير  أهم  ومن 
للنيل  يقدمون  كانوا  القدماء  المصريين  أن  هي 
يتم  وكان  جميلة  فتاة  عيده  في  حعبي«  »اإلله 
وتتزوج  له،  كقربان  النيل  في  وإلقائها  تزيينها 
أنه  إال  اآلخر  العالم  في  »حعبي«  باإلله  الفتاة 
في إحدى السنين لم يبق من الفتيات سوى بنت 
على  شديدا  حزنا  الملك  فحزن  الجميلة  الملك 
عروسة  وصنعت  أخفتها  خادمتها  ولكن  ابنته، 
من الخشب تشبهها، وفي الحفل ألقتها في النيل 
دون أن يتحقق أحد من األمر، وبعد ذلك أعادتها 
إلى الملك الذي أصابه الحزن الشديد والمرض 

على فراق ابنته.
إلقاء  على  العادة  جرت  لألسطورة  ووفقا 
عروسة خشبية إلى إله الفيضان كل عام في عيد 
التاريخ  النيل، وال يوجد نص صريح في  وفاء 
يروي أن المصري القديم كان يقدم قربانا بشريا 
فقط  أنها  النيل،  بوفاء  احتفاال  النيل«  »عروس 
القديم  المبدع للمصري  الخيال  أسطورة نسجها 
عاشت  ذلك  ورغم  النيل،  لمكانة  منه  تقديرا 
المصريين  ووجدان  خيال  في  األسطورة  تلك 
زالت  وما  والسينما،  والكتاب  األدباء  وتناولها 
تتردد حتى اآلن كواقع، وكان نهر النيل السبب 
في استقرار المصري القديم على ضفافه وعمله 
إنتاج قوته،  بالزراعة، حيث أصبح قادرا على 
والتقدم  والمعرفة  العلم  ميادين  إلى  انطلق  ثم 
الهائل، ولذلك كان نهر النيل سببا مهما في هذه 
الشامخة  األهرامات  وبناء  العظيمة  الحضارة 

وبقائها حتى اآلن.
ولوال النيل لكانت مصر صحراء بال نبات وال 
دورة  لمصر  جعل  فالنيل  استقرار،  وال  ماء 
إلى  السوداء  األرض  وحول  كاملة  زراعية 

أرض خضراء مثمرة.

أخبار ومقاالت

الحكومة السورية القادمة.. 
اإلخالص واالختصاص

حرائق اليونان.. عمدة مدينة أستيايا اليونانية: 
رأينا ضوء الشمس للمرة األوىل منذ أيام

أحرص على اقتناء نسختك من اآلن
"اللغة العربية الفصحى مقيمة ومغتربة"

كتاب صدر حديثاً بجهد ثالثي األبعاد في التكافل والتضامن 
والتوزيع المتناسق للمواضيع الواردة فيه، صادر عن 

)الديوان للطباعة والنشر( ببيروت، وهو كتاُب قيّم من اعداد 
وتأليف كل من األساتذة

حّسان عبد هللا – خالد عبد الباقي – 
وسام جرداق

أهمية الكتاب في أنه يوّضح أهمية اللغة العربية لضبط 
قواعدها ليتعلمها األجيال الحاضرة والقادمة سواء في بالدنا 

األم أو في بالد االغتراب.
أحرص على شراء نسختك من اآلن 

عبر األرقام التالية:
ان عبد هللا   8834 989 438 األستاذ/ حسَّ
األستاذ/ خالد عبد الباقي  4660 654 514

قرأَت رسالتي سيدي فلماذا ال ترد ..
أفي سطوري ما أحرجَك من  الود .. 

أم ما سال مع قلبي من أثر الدم ..
أترفض أحمَر أم تخشى أشواك الورد ..
  أترفض ما في شفتي من عسل الشهد ..

أم تعمى أن ترى ألوان الخجل على الخد ..
  في جبيني يرقص القمُر بنور المجد .. 
وفي عيني بحر وِشراٌع وَجْزٌر وَمد .. 
في جسمي يسكن حلم عشٍق وتمرد .. 
د .. وشوق غريب يحملني إليك بكل تفرُّ
فاعشق كي يكتمل للحكاية فنُّ السرد ..

***
أرى وجَهَك حين أشرب من الوادي ..
وأراَك امتطيَت معي صهوة جوادي ..

حلم أن أرى عينيك أطفأْت نار رمادي ..
 وأيقظْت في أحشائي قصة أجدادي .. 

يروي الغراُم من قيس إلى يوم ميالدي .. 
كيف تجرأ قلبي ليجعلَك ليل ميعادي ..

وكيف يحتفل بك عشقا في كل أعيادي .. 
ويرميَك في حضن الجمال رغم عنادي ..
ورغم أنك التزال في خلدي واعتقادي .. 
األروع في التاريخ وجغرافية اعتيادي .. 

***
أتيه بنفسي في الجمال كما أشاء ..  
لكن اعشقني أنت سيدي بكل سخاء ..
دعني أرى في عْينْيَك الداء والدواء ..
فمن زفرات أنفاسَك أستنشق الهواء ..

وأرى الدنيا من دونك فراغاً وهراء .. 
أيّاماً تشبه بعَضها والناُس فيها سواء .. 

وحين تأتي أنَت يمأُل القمُر السماء ..
ويشعر قلبي بالدفء والجمال والهناء ..

إلعالناتكم في الرسـالة
 (514) 961-0777 /     (450) 972-1414 

 elressalanews@gmail.com / 
fzemokhol@gmail.com  

 www.el-ressala.com



 

بالمجتمعات  الحديث ، السيما  العصر  الشائعة في    من األمراض 
به  المأكوالت وُيصاب  أنواع متعددة ومختلفة من  المتحضرة، لوجود 
المرض   الغربية، ويحدث هذا  الدول  البالغين في  %20 من  حوالي 

عندما يعود حمض المعدة بشكل متكرر  إلى المريء .
ويقسم مرض ارتجاع المريء  إلى ثالثة درجات حسب معدل ظهور 

األعراض  :
-1 إرتجاع المريء الخفيف، حيث تظهر حرقة المعدة مرة أو مرتين 
في األسبوع فقط ، وقد تساعد التغيرات السلوكية في التخلص من هذه 

األعراض .
-2  اإلرتجاع المعتدل، وتظهر األعراض أكثر من مرتين في األسبوع، 

وقد تصبح هناحاجة الستخدام االدوية بإنتظام .
المعدي  تتكرر أعراض مرض االرتجاع  الشديد، حيث  -3 اإلرتجاع 

المريئي بشكل يومي، وقد تؤدي إلى سوء في جودة الحياة .
أسباب مرض االرتجاع  :

ُيمنع هذا االرتجاع عن طريق العضلة  الطبيعي  في حالة اإلنسان 
العاصرة للمريء، ولكن عند حدوث ضعف  في هذه العضلة  السفلية 
المريء، ومن أسباب ضعف هذه  إلى  المعدة  يحدث ارتداد حمض 
التدخين بشراهة،  المعدة،  للمريء و زيادة حمض  العاصرة  العضلة 
والمشروبات الكحولية، والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، وتناول 
عدد من األدوية مثل األسبرين واألدوية المضادة اللتهابات المفاصل، 
الدهنية  الشوكوالتة، وتناول كميات كبيرة من الطعام  واألطعمة 

خصوصاً قبل النوم .
و من األسباب األخرى التي قد تؤدي إلى هذا المرض وجود فتق في 

الحجاب الحاجز، والسمنة المفرطة، والحمل المتكرر .
األعراض  :

وتشمل أعراض نموذجية :
تناول  المعدة وعادة ما تظهر بعد  أو ما يعرف بحرقة  المعدة  ألم في 
الطعام، وصعوبة في البلع، وغثيان، وانتفاخ في البطن، وشعور بطعم 

مر أو حامض في مؤخرة الحلق، وحازوقة ) الفواق ( .
أما األعراض غير النموذجية فتشمل ؛ الربو الشعبي والسعال  و ضيق 

التنفس ، أو آالم الصدر وذلك عند تأثر الرئة بهذا االرتجاع .
مضاعفات االرتداد المعدي :

تؤدي األحماض المعدية التي تالمس بطانة المريء  إلى حدوث تغيرات 
في الطبقة النسيجية المبطنة لجدار  المريئ و قد يؤدي ذلك إلى حدوث 
تقرحات والتي بدورها قد تسبب نزيفاً في الجهاز الهضمي والذي يؤدي 

إلى تقيؤ الدم أو ظهور براز أسود .
وإذا استمرت بطانة المريء للتعرض لهذا الحمض لفترات طويلة فإنها 
الوقت قد  قد تؤدي إلى حدوث ما يسمى بمريء باريت، و مع مرور 
يتحول إلى ورم سرطاني، كما قد تؤدي  إلى تضيق في المريء، وعندئٍذ 

يشعر المريض بصعوبة في البلع .

التشخيص :
المريض خصوصاً  حرقة  يعاني منها  التي  بناًء على األعراض  ويتم 

المعدة، و يتم التأكد من هذا التشخيص عن طريق عدة فحوصات :
- منظار الجهاز الهضمي، حيث يتم إدخال أنبوب مرن مزود بمصدر 
أو  التهابات  للتأكد من عدم وجود  الفم، وذلك  ضوئي و كاميرا عبر 
تقرحات في المريء، وقد يستدعي أخذ عينة  ) خزعة ( إذا كان هناك 

مؤشرات على وجود مريء باريت .
- اختبار درجة الحموضة داخل المريء خالل 24 ساعة لتحديد أوقات 

و مدة ارتجاع المريء .
- قياس ضغط المريء للكشف عن وجود مشكلة في عضالت المريء، 
قياس  العضالت ، كما يعمل على  بين  التناغم والتناسق  وقياس درجة 

الضغط داخل المريء .
التصوير  الظليلة  ويتم  السينية  الجهاز الهضمي باألشعة  - تصوير 
الباريوم ،حيث يعمل  المريض سائل  السينية بعد أن يشرب  باألشعة 
هذا السائل على تغليف الجهازالهضمي، ومن ثم يتم تصويره في عدة 
المريئي،  المعدي  وضعيات، ويمكن من خاللها تشخيص االرتداد 

وتضيق في المريء  ..!!
العالج  :

التي قد تساعد  للمريض،  الحياتية  السلوكية و  التغيرات  ويشمل بعض 
على تحسين  بعض األعراض مثل :

– التركيز على إنقاص الوزن، وتقليل حجم وجبات الطعام
– وعدم االستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام ، والجلوس لفترة كافية ال 

تقل عن ساعتين بعد تناول الطعام .
– رفع الرأس أعلى من مستوى الجسم عند اإلستلقاء .

التدخين،  الخاطئة، كالتوقف عن  العادات الصحية  – وتجنب عدد من 
والكحوليات . 

– تجنب تناول األطعمة الغنية بالدهون، والمشروبات التي تحتوي على 
الكافيين مثل الشاي والقهوة، التي تؤدي إلى تهيج بطانة المعدة .

المعاجة الدوائية :
مضادات الحموضة :

توفر هذه األدوية استجابة سريعة وذلك ألنها تعمل على معادلة حمض 
المعدة ، والحد من زيادة إفرازها  . 

العالج الجراحي :
بعض المرضى الذين يعانون من أعراض شديدة قد تكون األدوية غير 
كافية ويحتاجون إلى عالج أقوى عن طريق التدخل الجراحي، وتعتبر 
العملية األساسية لعالج  بالمنظار هي  المعدة  عملية نيسان لطي قاع 
الجراحة  البطن، او عن طريق  المرض، وتتم عن طريق منظار  هذا 
المفتوحة التقليدية، و تهدف هذه العملية بشكل أساسي إلى تقوية العضلة 
السفلية العاصرة للمريء لمنع ارتداد الحمض من المعدة إلى المريء 

وذلك عن طريق طي قاع المعدة .

 

  في كّل عصر ومكان، ومنذ بداية التاريخ ، 
يظهر في الوجود شخص بارع ، يفوق أقرانه، 
الفّن أو  العلم أو األدب أو  وُيخلّد في تاريخ 
 , الصناعة ، بعد ما كان في  حياته مغمورا« 
قّمة الشهرة  إلى  ال يعرف عنه شيء، فيصل 
الحضارة ،  , ويتألأل كوكبه في سماء  والنجاح 

ويضيف سببا« لتقدم البشرية .... 
وقوة  العقلية  إلمكانياته  اإلنسان  وإستخدام 
مالحظته للطبيعة وما يجري فيها من أحداث , 
التي تساهم  الرئيسي لإلختراعات  السبب  هي 
في تقدم البشرية من العصر الحجري وإختراع 
النار حتي يومنا هذا  أدوات الصيد واشعال 
الحياة علي  من إختراعات تسهل جميع صور 
للفضاء والكواكب.. واإلنسان  كوكبنا وغزوه 
القمة في كل المجاالت  بطبعه يسعي لبلوغ 
ذلك  نشاهد   .. والرياضية  واألدبيه  العلمية 
أو  بلوغ قممها  الجبال حتي  حرفيا« في تسلق 
قياسيه في  لتحقيق أرقاما«  العدو  في مسابقات 

السرعة ..
عن  لقصص  كثيرة  أمثلة  التاريخ  وفي 
نابغة تستحق اإلعجاب ساهمت  شخصيات 
بقصة  لنبدأ   .. البشرية  تقدم  في  إنجازاتها  
المولود بمدينة دمنهور , وقد  الطالب / أحمد 
أسرة عادية وحصل علي شهادة  في  تربي 
العلوم جامعة  بكلية  والتحق  العامة  الثانوية 
اإلسكندرية حيث حصل علي بكالريوس العلوم 
بامتياز مع مرتبة الشرف وعمل معيدا في الكلية 
وحصل علي درجة الماجستير في علم الضوء, 
وفي منحة دراسية فى الواليات المتحدة جامعة 
بنسلفانيا حصل علي  الدكتوراة في علم الليزر..
إلي هنا كانت مسيرته عادية وإجتازها كثير 
المتقدمة وعادوا  للدول  المبعوثين  من زمالئه 
إلي وطنهم ليصبح معظمهم معلمين لألجيال 
الجديدة من الطلبه الجامعيين , ينقلون لهم أحدث 
الدكتور أحمد حسن  .. لكن  العلم  اليه  ما وصل 
زويل , وهذا إسمه كامال , التحق للعمل كباحث 
في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا , وهو من أكبر 

المتحدة , وترقي فيه  الواليات  الجامعات في 
حتي أصبح األستاذ الرئيسي لعلم الكيمياء به .. 
فائقة  أبحاثه كاميرا  أثناء  الدكتور زويل  أبتكر 
بالليزر تسجل حركة الذرات  السرعه تعمل 
أثناء  داخل الجزيئات عند نشوئها والتحامها 
التي  الكيميائية , والوحدة الزمنية  التفاعالت 
الفيمتوثانية وهي جزء  فيها الصورة هى  تلتقط 
الثانية .. أحدث  من  مليون مليار جزء من 
, والعلوم  الكيمياء  هذا اإلكتشاف ثورة في علم 
به , واستحق أن يفوز بجائزة نوبل  المرتبطة 

في الكيمياء في عام 1999  .. 
لنابغة معاصر إسمه مجدي  وفي قصة أخري 
يعقوب المولود في مدينة بلبيس  الذي درس في 
كلية الطب جامعة القاهرة ُثم درس في شيكاغو 
المتحدة  ومنها إلي بريطانيا حيث  بالواليات 
القلب وبرع في  تخصص في معالجة أمراض 
القلب , وقاد فريق بحثي في  عمليات زرع 
للقلب باستخراج خاليا جذعية  تطوير صمام 
بيئة من  إلي أنسجة في  العظام وتطويرها  من 
الكوالجين تحولت فيها إلي صمام قلب طوله 
انه خالل عشر  الدكتور مجدي  يتوقع   .. 3سم 
بالكامل بإستخدام  سنوات سيتم زراعة قلب  
الخاليا الجذعية ..وقد منحته ملكة بريطانيا لقب 

فارس عام 1966..
لنابغة   , وفي قصة أخري , وليست األخيرة 
ومقاومة  والصبر  التحدي  في  قدوة  يعتبر 
المرض, حصل ستيفن هوكينج علي درجة 
الشرف األولي في الفيزياء من جامعة أكسفورد 
الكون من جامعة  الدكتوراه في علم  , وعلي 
العصب  ..وأثناء ذلك أصيب بمرض  كامبريج 
له  21 سنة , سبب  الحركي  عندما كان عمره 
بأنه لن يعيش  التدريجي, وتنبأ األطباء  الشلل 
العطاء  لكنه واصل   , لعامين آخرين  سوي 
العلمي حتي وفاته عن عمر يناهز 76 عاما«.. 
وقد عاش السنوات األخيرة من عمره علي مقعد 
متحرك , وتدهورت قدرته علي التحدث , وقد 
طّور ستيفن أساليب بصريّة تعويضيّة، بما في 
ليتمكن  .بمنظور هندسي  المعادالت  ذلك رؤية 
من مواصلة عمله.. كانت لهوكينج  أبحاث 
الثقوب السوداء والديناميكا  في العالقة بين 
الثقوب  أن  نظريا«  أثبت  وقد   , الحرارية 

السوداء تصدر اشعاعا« , عكس كل النظريات 
المطروحة أنذاك , وسمي هذا )إشعاع هوكينج( 
..وقد طور نظرية الالحدود للكون التي غيرت 
القديم عن لحظة اإلنفجار العظيم ,  التصور 
ونشر كتابه المشهور     ) تاريخ موجز للزمان( 
وزع منه أكثر من مليون نسخة .. حصل علي 
العديد من الجوائز أبرزها قالدة البرت اينشتاين 
البريطانية وجائزة  الفلكية  , ميدالية الجمعية 

وولف للفزياء .
النبوغ في شخص  وقد تظهر مبكرا« عالمات 
البرت  السن, مثال«  وهو ما زال صغيرا« في 
النسبية العامة,  اينشتاين , صاحب النظرية 
فرغم تأخره في الكالم حتي الثالثة من عمره , 
إال انه تعلم بنفسه وهو ال يزال في الثانية عشر 
من عمره , علمي الجبر والهندسه خالل أجازة 
صيف واحدة , وكانت له مقدرة رياضية عالية 
جدا جعلت من الصعب علي معلمه اإلستمرار 
في تدريسه.. وقد درس بنفسه أيضا حساب 
الرابعة عشر من  التفاضل والتكامل وهو في 
عمره .. وغير بعيد عن القاهرة في مدينة ملوي 
حصلت التلميذة جاسيكا مجدي علي لقب أصغر 
عالمة رياضيات عربية وعمرها لم يتعدي 
الخامسة عشر من عمرها إلكتشافها طرقا« 
المكعب، وفي متوسطات  جديدة إليجاد مساحة 
القائم الزاوية، وأفكار جديدة لتطابق  المثلث 
الجديدة تعرضت  المثلثات.وجميع هذه الطرق 
لالختبار من المتخصصين  في الرياضيات 
منظم  تحليلى  منطقى  فكرها  إن  وثبت   ،
بينما كنت حاضرا« لمحاضرة في   ..وأتذكر 
 , الهندسة  الكهرباء بكلية  الرياضيات في قسم 
أن وقف طالب إسمه عمرو وقال للمحاضر 
إنه يشعر أن المعادلة األخيرة مبنية علي فرض 
الطالب  المحاضر من مالحظة  , وذهل  خاطئ 
له مستقبال« باهرا«, وفعال حصل هذا  وتوقع 
الطالب علي الدكتوراه فيما بعد وسافر للخارج 

إلستكمال دارساته ...
والصعاب  المشاّق  النابغ  الشخص  يتحّمل 
إلي  للعادة .ويصل الشخص  على نحو خارق 
الحقائق أعمق  للدّقة في إدراك  نتيجة  النبوغ  
مّمـا يراه اآلخرون ,ومثال ذلك مشاهدة إسحق 
للجاذبية  للتفاحة وهي تسقط واكتشافه  نيوتن 

, ومالحظة جيمس وات لغطاء الغالية وهو 
بّد للمجتمع أن  البخار . وال  يرتفع إلعلي بفعل 
النابغة ، كاالمكانيات  يوفر الظروف لظهور 
الكامل.. ويعيش  المادية والمعملية والتفرغ 
الناس ،  النوابغ غالبا« حالة من العزلة عن 
وكثيرآ ما ال يعرف قدرهم في حياتهم ، ولكن 
عدم اعتناء اآلخرين ال يثبط عزائمهم ، بل 
دائمآ هم في خضم العمل ، بكّل إخالص ، 
لألجيال  بل   , إلنفسهم  ليس  يعيشون  فإّنهم 
القادمة ، والنوابغ لما عندهم من الفكر العمالق, 
يقضون حياتهم المعاشيّة بال غرض ، وأحيانا« 
يصابون بالعجز في إدارة أنفسهم حّتى في 
أعمالهم الشخصيّة ، وقد يصدر منهم ما يضحك 
فبالهم  الجنون,  إليهم  ينسب  حّتى  اآلخرون 
مشغول في كشف أسرار الكون ، وينسون 

أنفسهم ، وينكرون الذات ..             
نتيجة لوجود مرض أو عجز  النبوغ  قد يكون 
مخه  قوى  تشغيل  علي  فيعمل   ، جسماني 
الفّن ، فهذه هيلن  بأقصي ما يمكنه في العلم أو 
التي نبغت في  العمياء الصّماء الخرساء  كلر 
الموسيقى  نبغ في  الذي  بتهوفن  عصرها، وهذا 
وهو أصّم ،  وهذا طه حسين الذي أصيب 
العلم  لكنه أصبح من قمم   , بالعمي منذ صغره 
نبغ   , القريب  الزمن  , وكما رأينا  في  واألدب 
المبهرة بالرغم ما  ستيفن هوكينج بانجازاته 
عاناه من مرض أقعدة وأفقدة القدرة عن الكالم 
.. كما نبغ جون ناش رغم إصابته بمرض 
الغريبه  الشخصية اإلرتيابي ,وتصرفاته  فصام 
التي أثارت ضحك تالميذه في الجامعه ,وتخيله 
ان زميال« ال وجود له يكلمه في الغرفة ,  لكنه 
توقف عن تناول األدوية وشفي , وبقوة إرادته 
, وتم ترشيحه  الرياضيات  أبحاثه في  , واصل 

لجائزة نوبل ..
النابغون ال يكتفون بدراسة أقصي ما وصل 
إليه العلم , بل يطورون  ويخترعون ويبتكرون 
نظريات وطرق جديدة تصل بالبشرية إلي آفاق 

أعلي وأسمي ..
باقي  إلي األمام  تجر  تندفع  النابغون كالقاطرة 

عربات القطار , وبها باقي الركاب .. 
أو هم كالشمس والنجوم , نورها من ذاتها ، 
وباقي الناس كالكواكب , نورهم من غيرهم .... 

شعر: صباح غريب

بين حين وحين ..أقف مع ذاتي 
فأرى أناسا تحملها  ذكرياتي ..
منهم ثابت كالنور ال يمحى..

كأعالم مجد في حياتي 
وفي وصفهم 
تعجز الكلمات 

ومنهم هالمي كالسراب
محوته من ذاتي

غريبة هي الذكرى 
تنوء باألشياء كلها 
صابرة على األذى

ولوعات الزمان                    
واآلهات     

وأنا ال أفعل شيئا سوى 
أفرد  بيرقي     

وأطلق للريح ركوبتي 
بال قيد يكبح جموحها 

أالحق الذكرى واللحظات 
لكل من مر بي 
وعطره ما زال 

يمأل في القلب باحات 
وأنا من حين لحين 

أقف مع ذاتي 
فأرى أناسا 

تحملها ذكرياتي 

شعر : 
عباس شعبان

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

ارتجاع المريء ...االرتداد المعدي المريئي 
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بقلم :  نعمة هللا رياض

ترجمة: إدوار ثابت

بين حين وحين
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يوسف زمكحل   همسـات

الحب فقط لمن يستحقه

أشتقنا إليهم كثيراً ولكن يكفى إنهم بخير

في القلب أمل ينبض بالحياة

التجعل من وضوحك نقطة ضعف يراها اآلخرون

يؤلمني نكران شخص كان قلبي يحمل أسمه في دقاته

أهتم بمن يهتم

 معظم البدايات رائعة وكثير من النهايات حزينة

كم هو مؤلماً أن يأتينا ما نتمناه بعد فوات اآلوان

األنثى لم تخلق للحب بل الحب خلق لها )نزار قباني(

.. هجرت  بعادك  وتعبني  : حيرني خصامك  كلماتي  من 
 .. عنادك  تغلب  نجمة  ومعايا   .. بالدك  وحاجيلك  وطني 
وتنور جمالك وتالعب خيالك .. حبيبي كفاية بطل تداري 
كالمها  وبسمع   .. ساري  مفعولها  شفايفك  وهمس   ..
خالني   .. قلبي  لي  وتعب  غلبني  شوقي   .. ناري  يطفى 

أسأل أمتى الوصال؟ يرجع يعود وتسعد لي قلبي .

 

ليه تسكتي وأنا بتحرق ؟!
ماتقولي الاااا

ليه تسكتي وأنا باتسرق ّ؟!
ماتقولي الااا 

ليه تسكتي وأنا باتشنق ؟!
متقولي الااا

دا أنا يا أمي بانهزم لو م السكات 
أنا بانهزم وأمشي في سكات 

وسط البنات 
متقولي الاااا 

يمكن يا أمى يسمعك
اللي ظلم 

واللي اتظلم 
واللي صرخ في الّظلم ال
يمكن يا أمي يسمعك  
اللي تايه في سكونه 
واللي تاه وسط الحياة

متقولي الااااااا
يمكن يا أمي يسمعك 

اللي كسر 
واللي انكسر 
وماقالش الااااا

»ماتقولي الاااا«

أنت أغلى حبيب

أسعار النفط تواصل االرتفاع بعد 
بيانات عن مخزونات الخام األمريكية

كلمات: يوسف زمكحل

  -1 السياسة قد ُتزيَّف الفن ، ولكن 
التاريخ ال يكذب

كان يسمع فيما يسمعه من اإلذاعة المصرية 
في الستينات أغنية الفن التي كتبها صالح 
والتي  الوهاب  جودت ولحنها محمد عبد 
بدأت تذاع في األربيعنات . كان يسمعها 
المقدمة  ، والسيما  بها  ويستمتع   ، كثيراً 
الموسيقية التي وضعها محمد عبد الوهاب 
لها ، فهي أروع ما قدم من ألحان . ففيها 
يبدأ اللحن هادئاً باآلت الكمان ، ثم تعزف 
آلة الكمان عزفاً منفرداً يؤديه أنور منسى 
عبد  محمد  ألحان  يؤدي  دائماً  كان  الذي 
فيه  تتحاور  ثم   ، اآللة  الوهاب على هذه 
تنفصل عنها وتعزف  ثم  مع هذه اآلالت 
الفرقة  ثم تعزف  تتحاور معها  ثم  منفردة 
السريع  إلى  البطئ  من  اللحن  الموسيقية 
، ويتكرر ذلك مرة ثانية وبسرعة أكثر ، 
وبعد ذلك تؤدي آلة القانون عزفاً منفرداً ، ثم 
تعزف الفرقة اللحن من البطئ إلى السريع 
ثم تهدأ اآلت العزف ، ويبدو ايقاع األغنية 
خفيفاً فيعزف القانون منفرداً مرة ثانية ثم 
تتحاور معه اآلت الكمان ثم تعزف الفرقة 
الموسيقية مقدمة األغنية ، ويستمر اإليقاع 
اللحني تؤديه اآلت الكمان مع نبرات خفيفة 
من آلة العود ويغني محمد عبد الوهاب . 
كان يستمتع بهذه المقدمة الموسيقية عندما 
يسمعها ومدتها أربع دقائق ويسمع بعدها 
األغنية ،. ولكنه يستغرب لها ، فاألغنية من 
ستة أسطر فقط ، يتحدث فيها الكاتب عن 
الفن وقد أوحى له الليل أن النجوم تضئ 
السماء وأن جمالها يغري نجوماً ثانية هم 
الفنانين فيلقي إليهم حديثه فهم الذين أبدعوا 
ها فيهم ، وأن هذه الفنون  الفنون ، وأن سرَّ
كالخميلة المزهرة والفنانين ازهارها وأن 
الفن لحن يهز أوتار القلوب ، ودنياه جميلة 
هم أنوارها فيقول الكاتب باللهجة العامية :

الدنيا ليل والنجوم طالعة تنورها 
نجوم تغري النجوم من حسن منظرها 

ياللى بدعتوا الفنون وفي ايدكوا أسرارها 

دنيا الفنون دي خميلة وأنتوا أزهارها 
والفن لحن القلوب يلعب بأوتارها 
والفن دنيا جميلة وأنتوا أنوارها 

القصيرة  األغنية  هذه  من  يستغرب  كان 
بهذا  أغنية  تكتب  أن  الغالب  من  فليس   ،
محمد  أن  أعتقد  ولكنه   ، القصير  الطول 
عبد الوهاب اكتفى بها ، وأهتم فيها بلحنه 
لم  ذلك  ومع   ، الشئ  بعض  يطول  الذي 
يقنعه هذا األعتقاد ، وال سيما أن األغنية 
يكررها مرتين ، فحاول أن يعرف المبرر 
الكتب  دار  إلى  فاتجه  ولكتابتها هكذا  لها 
الخلق  باب  بشارع  كانت  التي  المصرية 
بالقاهرة والتي نقلت بعدها أمام كورنيش 
النيل ليبحث عن الوثائق لعله يعرف شيئاً ، 
وذهب إلى مقر صحيفة أخبار اليوم واطلع 
على بعض الصحف القديمة وما تكتبه في 
هذا المجال ، وبعد هذا البحث يكتشف شيئاً 
أن  لم يكن يشك  بل  يعرفه  لم يكن  غريباً 
الكثيرين ال يعرفونه وهو أن هذه األغنية 
يغنيها  التي  الفقرة  هذه  أطول من  طويلة 
محمد عبد الوهاب مرتين ، وأن األساس 
في كتابتها وفي مضمونها هو مدح الملك 
فاروق الذي كان ملكاً على مصر ثم على 
مصر والسودان منذ عام 1937 حتى عام 
1952 عندما أدت حركة يوليو إلى تنازله 
عن العرش ألبنه أحمد فؤاد ثم تحولت مصر 
إلى جمهورية فتولى اللحكم محمد نجيب ثم 
تركه لجمال عبد الناصر الذي كان يكره 
الملك  والعائلة الملكية كلها فدفعه ذلك إلى 
أن يغير أموراً كثيرة بالبالد ، فغير أسماء 
الشوارع التي كانت تطلق على الملك وأفراد 
عائلته ، وأندفع نظامه إلى تغييرها كرهاً 
منهم أو مجاملة له ، وألغيت معها ألقاب 
البك والباشا على الرغم من أن هذه األلقاب 
بعد ذلك حتى غدت تطلق على  أنتشرت 
من يمتلك منصباً راقياً ، ثم شاعت قصار 
العامة يطلقونها على األفراد عند تحيتهم 
أو مقابلتهم ، وغيرت أسماء بعض األماكن 
والشركات والمتاجر ، وظل بعضها كما 
هو لشهرتها وسعى عبد الناصر إلى تشويه 

شخصية الملك فاروق ، فلم يكن يبرز له 
إال المساوئ وساعده على ذلك من يليه من 
أفراد الحكومة ، وساعدته وسائل اإلعالم 
مجاملة على الرغم من الملك فاروق كان 
به مزايا كثيرة ولكنها لم توضح ، ومن بين 
ما ال يرتضيه جمال عبد الناصر ونظامه ، 
بل يكرهه ويغضبه هو ما يمدح الملك من 
األغاني واألحتفاالت التي تقام له ، ومن 
بين ما ألغي من األغاني هذه األغنية .. الفن 
.. ولكن يبدو أن المقربين من النظام أحسوا 
في األغنية براعة اللحن وطالوة أداء محمد 
المقدمة  بإذاعة  فأقروا  فيها  الوهاب  عبد 
الموسيقية والجزء األول منها الذي يمتدح 
فيه الكاتب الفن والفنانين والذي كان يتكرر 
مرتين . عرف بعد بحثه أن هذه األغنية 
الكوبليه  أو  األولى  الفقرة  بعد  بها  طويلة 
األول كما يطلق عليه من اللفظ الفرنسي 
وهو مقطع غنائي أن بها ثالثة مقاطع غيره 
أو بعده كل مقطع منها به مدح للملك فاروق 
يضع بينها محمد عبد الوهاب فواصل لحنية 
تختلف في شكلها وتتواءم في أصلها . أما 
المقطع األول والثاني في األغنية يتساءل 
فيه الكاتب أسئلة يشملها التوكيد يقول فيها 
أن من يصف الفن ويعرفه هو من يرتبط 
به ومن يهواه ويمس إحساسه وأن من حاباه 
يقول   . فاروق  الملك  وشرفه ورعاه هو 

المؤلف في هذا المقطع 
الفن مين يوصفه إال عاش في حماه 

والفن مين يعرفه إال اللي هام في سماه 
والفن مين أنصفه غير كلمة من مواله 
والفن مين شرفه غير الفاروق وراعاه 

والمقطع الذي يليه ال يخلو من هذا المدح 
يخاطب به المؤلف الملك فيقول هو الذي 
أكرم الفنان ورعى فنه واغره ورضى عنه 

فأروى قلب بألحانه .. يقول :
أنت اللي أكرمت الفنان ورعيت فنه  
رديت له عزه بعد ما كان محروم منه 
ورويت فؤاده باأللحان برضاك عنه

فيوضح  األغنية  من  األخير  الجزء  أما 
ألوانها ساحرة  الفن كجنة  أن  الكاتب  فيه 

ويغنون  عليها  يعيشون  نين  لفنا ا ن  وأ
ألحانها ، فهم سكانها وأن الملك تاج البالد 
                                         . لها  فارتضته  ويحرسها  يرعاها  الذي 

يقول المؤلف :
 الفن جنة بتسحرنا بألوانها 
أحنا تاج البالد الجنة سكانها 

وأنت راعيها وحارسها ورضوانها 
وإذا كانت اإلذاعة قد أقرت بإذاعة المقدمة 
الموسيقية والجزء األول من هذه األغنية 
فهناك أغنية ثانية لمحمد عبد الوهاب منعتها 
كلها ، كتبها له نفس المؤلف صالح جودت، 
وأذيعت بمناسبة عيد ميالد الملك فاروق 
وعيد الشباب في مفس الوقت وهي أغنية 

)الشباب( الذي يبدأها الكاتب فيقول :
قالوا لي إيه الشباب  قلت الشباب غنوة
تسرح في ظل الربيع وفي طلعته الحلوة

ثم يسعى فيها إلى مدح الملك فيقول :
ياللي آمال الشباب  ترويها أيدك 

الليلة عيد الشباب  الليلة عيدك
دعاني داعي شبابك قمت لبيتك

ميالدك ساحر جمالك قمت حبيتك 
من كتر غيرتي عليك في القلب خبيتك 

وقلت لك يا فاروق القلب ده بيتك 
يا  إلى  الوهاب  عبد  محمد  يأتي  وعندما 
بموال  يتغنى  وكأنما  عالياً  يغنيها  فاروق 
يرجع فيه )يا ليل( ثم ينهي األغنية فيقول : 
شبابك نفحة م الجنة  تهني الروح وتسعدها 
وتاجك مصر تتهنى عليه والدنيا تحسدها 
وعيدك غنوة تتغنى  وطول الليل أرددها 

وأقول للفجر يستنى   لفَّرح مصر يوم عيدها 
وألحق أن محمد عبد الوهاب كان يهدف من 
هاتين األغنيتين مع مدح الملك فاروق تكريماً 
له ، إلى أن يمنحه مكافأة أو لقباً كما منح أم 
كلثوم وسام الكمال عندما غنت أمامه أغنية 
)ياليلة العيد( التي كتبها أحمد رامي ولحنها 
رياض السنباطي عام 1939 في حفل من 
حفالتها حضره الملك فاروق عام 1944 

ليلة عيد الفطر بالنادي األهلي بالقاهرة .

البقية في العدد القادم  

أغنية في ستة اسطـر 

أنت بالنسبة ليا ... أوفى وأغلى حبيب
في بعادك بشوف الُمر ... وخصامك صعب رهيب

وفي قربك بشوف الجنة ... والجروح ألقاها بتطيب
مليت حياتي فرح ... وسعادة وشوق وحنين

مين غيرك يا حبيبي ممكن ...  على حبي يبقى أمين
خلليني أفرح بعيونك اللي نورها مش بيغيب
يا حبيبي حبك أضبح ... شوق ونار ولهيب

أنت اللي أخترته لقلبي ... يسكن من قلبي قريب
أنت يا روحي بسأل ... وعليك أنت تجيب

أنت أغلى حبيب

أسعار  واصلت   
خالل  االرتفاع،  النفط 
تعامالت يوم األربعاء، 
أظهرت  بيانات  بعد 
مخزونات  في  تراجعا 
الواليات  في  الخام 

المتحدة.
العقود اآلجلة  وصعدت 
للخام األمريكي “غرب 
الوسيط” بنسبة  تكساس 

%0.47 إلى 68.61 دوالر للبرميل.
للبرميل، وفقا لموقع  71.02 دوالر  إلى   0.55% العقود اآلجلة لخام “برنت” بنسبة  فيما زادت 

“بلومبرغ”.
الخام  النفط  الطاقة عن أن مخزونات كل من  وجاء االرتفاع بعد أن كشف مصدران في سوق 

والبنزين في الواليات المتحدة هبطت األسبوع الماضي.
وبحسب المصدرين، فقد أشارت بيانات معهد البترول إلى أن مخزونات الخام في الواليات المتحدة 
انخفضت بمقدار 816 ألف برميل على مدار األسبوع المنتهي في 6 أغسطس 2021، بينما هبطت 
مخزونات البنزين 1.1 مليون برميل. وسجلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت 

التدفئة، زيادة قدرها 673 الف برميل.



    تواجه بعض النساء مشكلة جفاف منطقة 
حول العين، باإلضافة إلى ظهور تجاعيد بهذه 
المنطقة، مما يتسبب لهن الشعور باإلحراج 
أمام األخرين، ويمكن عالج هذه المشكلة من 
خالل اتباع وصفات طبيعية لترطيب تحت 
العين، تعتمد على تنفيذ خطوات بسيطة، 
نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع 

.”healthline ”
مكعبات القهوة المثلجة

كشفت األبحاث أن الكافيين يعمل على تحفيز 
الدورة الدموية عند وضعه على منطقة العين، 
كما يعمل على تقليل ظهور التجاعيد، الحتوائه 
على خصائص مضادة لألكسدة، لذلك ينصح 

بوضع مكعبات القهوة المثلجة على العين، وتركها لعدة دقائق، ثم غسل الوجه بالماء، مما يساعد 
على تضييق األوعية الدموية وتقليل التورم وتفتيح البشرة، مع تكرار الوصفة للحصول على 

نتيجة إيجابية.
أكياس الشاي األخضر لترطيب تحت العين

تعتبر القهوة ليست المشروب الوحيد الغني بمضادات األكسدة الذى يمكن استخدامه لترطيب 
منطقة العين، حيث يحتوى الشاي األخضر على نسبة عالية من الكافيين، الذى يساعد على تهدئة 
االلتهاب عند وضعه على الجفن المنتفخ، كما يساعد على حماية البشرة من الضغوطات البيئية 
ويعمل على شد الجلد، لذلك ينصح بنقع الضمادات القطنية في مشروب بارد أو وضع أكياس 

الشاي البارد مباشرة على منطقة العين، مع تكرار الوصفة للحصول على نتيجة إيجابية.

زيت جوز الهند لترطيب تحت العين
ويمكن استخدام زيت جوز الهند للتخلص من الخطوط الدقيقة وجفاف الجلد تحت العين، لذلك 
ينصح بوضعه حول العين، قبل النوم، وغسل الوجه عند االستيقاظ من النوم، مع تكرار الوصفة 

للحصول على نتيجة إيجابية.
جل الصبار لترطيب تحت العين

أظهرت األبحاث أن نبات الصبار يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن واإلنزيمات 
واألحماض الدهنية، كما يحتوى على خصائص مضادة لاللتهابات التى قد تساعد في اإلنتفاخ، 
لذلك ينصح بوضع جل الصبار حول العين لعدة دقائق ثم غسل الوجه بالماء، مع تكرار الوصفة 

للحصول على نتيجة إيجابية.

Vendredi 13 août 2021
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هل يمكن علاج الدوالي في الساقين بالليمون؟

فوائد زيت اليوسفي في الحفاظ 
على صحة الشعر

نصائح بسيطة تجعل أظافرك تنمو بشكل أسرع

وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد الجبهة 

الزاهية والداكنة  اللون األزرق بمختلف درجاته  ظهر 
المصّممين أرادوا أن  التي زيّنت مجموعات خريف 2021. وكأن  أبرز األلوان  كأحد 
يدخلوا لمسة انتعاش وحيويّة تتحدّى أجواء هذا الفصل المتقلّب، وتمنحك شعوراً بالمرح 

والتألق.

المعطف قطعة أساسية في خزانة كل سيّدة  يعتبر 
من  الخريف والشتاء، وانطالقاً  خاصة في موسمي 
الحاجة الضرورية قدّمت عالمة 16أرلينغتون  هذه 
فاتح وبتصميم واسع  أزرق  16Arlington معطفاً 
المعطف مع أزيائك  ومريح. يمكنك أن ترتدي هذا 
الكاجوال كالجينز، أو أن تمنحي إطاللتك لمسة جريئة 

وفريدة من خالل تنسيقه مع فستان قصير وجزمة عالية.
التنورة الماكسي هي قطعة مالزمة لمجموعات كارولينا هيريرا Carolina Herrera إذا 
يكاد ال يخلو أي عرض من عروض هذه الدار من تصميم تنورة ماكسي أنيقة. ولموسم 
الجلد األسود  أنيقة زيّنتها بحزام عريض من  بقّصة  تنورة  الدار  خريف 2021، قدمت 

ونّسقت معها قميصاً باللون األبيض. يمكنك أن تختاري هذه التنورة إلطالالتك 
المسائية أو لمشاويرك الرسمية.

بدورها قدّمت عالمة إيزابيل ماران Isabel Marant جبسوت مصنوعاً من 
الجلد الالمع بدرجة األزرق الداكنة. هو تصميم جريء والفت، قد ال يناسب 

جميع السيدات خاصة أنه يحتاج إلى جسم رشيق ومتناسق إذا أن تصميمه يكشف عيوب 
المزيّن عند  التصميم  إذا كنت صاحبة قوام ممشوق، اختاري هذا  الجسم بشكل كبير. 
من  الكشكش وانتعلي معه حذاء بكعب عالي لتضفي مزيداً  ناعمة من  الخصر بطبقات 

األنوثة على طلّتك.
باتت البدلة قطعة أساسية في خزانة السيدة على اختالف ذوقها وشخصيتها، فهي زّي عملي 
وأنيق في الوقت نفسه وتحتاجين إليه في مختلف مناسباتك. وقد واكبت عالمة سلفاتوري 

 Salvatore Ferragamo فيراغامو
صيحة اللون األزرق من خالل بدلة 
بتصميم عصري مؤلفة من سروال 
بقّصة كالسيكية مع سترة مزيّنة بجيوب 
عريضة. هي إطاللة تناسب مشاويرك 
الرسمية وخاصة أوقات العمل، نّسقي معها 

إكسسوارات بلون حيادي كاألسود أو البيج لتحافظي على رصانة مظهرك.
لمن تبحث عن إطاللة أنثوية بامتياز، فإن عالمة زيمرمان Zimmermann المعروفة 
قدّمت  للمرأة،  أنيقة ورقيقة  تأمين إطاللة  التي تحرص من خاللها على  بتصاميمها 
المزيّنة  بياقته  الفستان  يتميّز  الداكنة.  األزرق  بالكشاكش وبدرجة  مزيّناً  قصيراً  فستاناً 
الستراس من حيويّة  المصنوعة من  النجوم  المنتفخة، وقد زادت  وبأكمامه  كبيرة  بعقدة 

وأناقته. التصميم 

5 أخطاء يجب تفادييها قبل النوم للحفاظ 
على بشرة صحية!

وصفات طبيعية لترطيب تحت العين بمكونات 
موجودة فى بيتك

   يمكن لبعض الخطوات الخاطئة أن تكون مضّرة بالبشرة وتؤدي 
إلى ظهور الشوائب، ومن بينها اخطاء تنظيف البشرة قبل النوم التي 
تترك أضراراً كبيرة على الجلد. لذا نكشف لك أبرز هذه األخطاء 

لكي تتمكني من تفادي والتمتّع ببشرة مشرقة ونضرة على الدوام.
ما هي ابرز اخطاء تنظيف البشرة قبل النوم؟

انك  المكياج بطريقة صحيحة: قد تظنين أحياناً  - عدم إزالة 
تخلّصت من مستحضرات التجميل على الوجه، ولكنك في الحقيقة 
لذا من  للبشرة.  التي قد تكون مضرة  الرواسب  تهملين بعض 
المهم استخدام مزيل المكياج بشكل مناسب والتخلّص من المكياج 
بالكامل مع غسل الوجه بالغسول المخصص لنوع بشرتك لضمان 
إزالة رواسب المكياج كلها. والجدير بالذكر أن عدم إزالة المكياج 
البشرة مع  إلى جفاف  الرواسب يمكن أن يؤدي  أو ترك بعض 
المسام وظهور  انسداد  إلى جانب  سهولة تعّرضها لاللتهابات، 

الرؤوس السوداء.
- إهمال ترطيب البشرة: من الخطوات المهمة للبشرة هو الترطب، 
وغالباً ما ينصح بتطبيق المرّطب للبشرة بعد غسلها مباشرة. 
ولكنك في كثير من األحيان، يمكن أن تهملي هذه الخطوة بعد 
غسل وجهك. وهذا ما يعّرض الجلد للكثير من األعراض الجانبية 
والمضاعفات. لذا من المهم التأكد من تطبيق المرطب على البشرة 
فوراً بعد تنظيفها، حيث تساهمين في حمايتها من الجفاف والتشققات 

والشيخوخة المبكرة. 
- استعمال مستحضرات تجميلية عديدة: على الرغم من رغبتك 
الكبيرة في التمتع ببشرة مشرقة على الدوام، وعلى الرغم من 
مختلف المستحضرات التجميلية المفيدة للبشرة، إال أن االفراط في 
استخدام هذه المستحضرات يمكن أن يكون مضراً. لذا احرصي 
على تطبيق المستحضرات الضرورية والالزمة وبكمية كافية. 
كما يمكنك طلب المساعدة من أحد اختصاصيي التجميل الختيار 

المنتجات األفضل لبشرتك.
ما هي أسباب انسداد مسام البشرة؟ وكيف تعالجينه؟

التدليك من الطرق المهمة لتنشيط  - إهمال تدليك البشرة: يعتبر 
الدورة الدموية، سواء في الجسم أو الوجه، لذا قبل الخلود إلى النوم 
قد ترغبين بتدليك بشرتك لتعزيز جمالها وشبابها. وهذه الخطوة 
تساعدك على محاربة الشيخوخة المبكرة والتجاعيد والخطوط 
الرفيعة، بفضل تحفيز الدورة الدموية التي تساهم في الحفاظ على 

الشباب الدائم.
- تقشير البشرة كل مساء: من بين أبرز اخطاء تنظيف البشرة قبل 
النوم هو تقشيرها باستمرار، حيث تميلين إلى اإلفراط في استخدام 
المقّشر، األمر الذي يمكن أن يسبب الضرر الكبير للطبقات الجلدية. 
لذا ينصح بأن تقّشري بشرتك مرة أو مرتين في األسبوع للحفاظ 

على نضارة البشرة ورونقها واشراقتها.

   عند التقدم فى العمر تظهر العديد من التجاعيد والخطوط 
الدقيقة على الوجه، والتى تتسبب فى شعور المرأة باإلزعاج، 

خاصة عند ظهور تجاعيد بالجبهة، والتى يمكن التخلص 
منها من خالل اتباع وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد 
الجبهة، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع 

.”newbeautymd“
زيت جوز الهند:

يساعد زيت جوز الهند على ترطيب البشرة بشكل كبير، ويعزز 

مستويات الدهون في الجلد السطحي، ويعمل على إصالح 
وحماية البشرة، لذلك ينصح بوضع زيت جوز الهند على 
الجبهة بشكل يومى قبل 
النوم وغسله عند االستيقاظ 

فى اليوم التالى.
زيت األركان:

يعتبر زيت األركان عالًجا 
للتجاعيد، حيث  منزليًا 
بالفيتامينات  غني  إنه 
 E األساسية مثل” A و 
الدهنية  “واألحماض 
للبشرة  البيولوجية  المرونة  تعزز  التي  األكسدة  ومضادات 
وتقلل التجاعيد وترطب البشرة، لذلك ينصح بوضعه بشكل 
يومى على الجبهة لفترة من الوقت، ثم غسله بالماء للحصول 

على نتيجة إيجابية.
زيت الجوجوبا:

يعتبر زيت الجوجوبا، عالج طبيعي للتجاعيد وترهل الجلد، كما 

يعتبر مضادًا قويًا لاللتهابات، كما يساعد في إصالح الكوالجين 
وخاليا الجلد التالفة، مما يجعل البشرة تبدو أصغر سنًا.

ويحتوي هذا الزيت على مجموعة من المعادن والفيتامينات 
الهامة مثل فيتامين “ب” المركب وفيتامين” E “، لذلك ينصح 
بوضعه على الجبهة بشكل يومى، ألطول فترة ممكنة ثم غسل 

الوجه بالماء، للحصول على نتيجة إيجابية.
زيت الزيتون:

يحتوي زيت الزيتون على مضادات أكسدة قوية مضادة 
للشيخوخة كما يساعد على حماية البشرة من أضرار األشعة 
فوق البنفسجية، لذلك ينصح بوضع زيت الزيتون على الجبهة 
بشكل يومى وتركه لفترة من الوقت، ثم غسل الجبهة بالماء، 

للحصول على نتيجة إيجابية.
زيت زهرة الربيع:

يحتوى زيت زهرة الربيع على نسبة عالية من األحماض 
الدهنية )أوميجا 6(، مما يساعد على تحسين مرونة البشرة 
وترطيبها، لذلك ينصح بوضعه على الجبهة بشكل يومى، لفترة 

من الوقت، ثم غسل الوجه بالماء.

   يُعتبر زيت اليوسفي إلى جانب معظم زيوت الحمضيات 
للشعر؛ وذلك بفضل احتوائه على  األخرى عالجاً رائعاً 
نسبة عالية من فيتامين “ج” وفيتامين “ب”، والبوتاسيوم 
الفيتامينات والمعادن  والمغنيسيوم الموجودة في الزيت. هذه 
ضرورية للحفاظ على صحة الشعر واستعادة حيويته ولمعان. 
فضالً عن قدرته العالية في عالج مشكالت الشعر األكثر 

شيوعاً والتي تشمل اآلتي:
تغذية فروة الرأس: يتغلغل زيت اليوسفي بعمق في فروة 
رأسك، مما يسمح بتغذية البصيالت من الداخل. يتناقض هذا مع 

العالجات السطحية التي تغسل بسرعة أو ليس لها آثار دائمة.
يمكن أن يكون زيت اليوسفي أفضل حليف لديك للحصول على 

. B12 شعر صحي؛ لغناه بفيتامين
ترطيب الشعر: يُعد زيت اليوسفي رائعاً لترطيب الشعر ومنعه 
من التقّصف، إضافة الى تحفيز نمو الشعر عن طريق فتح 
المسام في فروة رأسك وتنشيط الدورة الدموية. هذا يعني أّن 
المزيد من العناصر الغذائية قادرة على الوصول إلى بصيالت 

الشعر.

تعزيز نمو الشعر: يزيد زيت اليوسفي 
من نمو خصالت الشعر ويحّسن 
مظهره ويمنحه الحيوية واللمعان؛ نظراً 
الحتوائه على كميات كبيرة من فيتاميني 

“أ” و “ب 16″، كما إنه يعمل على تأخير ظهور الشيب. 
ويمكن الحصول على هذه الفوائد عن طريق إضافة عصير 
اليوسفي إلى زيت الشعر وتدليك فروة الرأس جيداً، وتركه 
لمدة خمس عشرة دقيقة ثم غسل الشعر بالماء الفاتر. والنتيجة 

الحصول على شعر ناعم.
تقوية الشعر: يُقّوي زيت اليوسفي الشعر من خالل إضافة 
قطرتين منه وقطرة واحدة من زيت إكليل الجبل إلى ملعقة 
صغيرة من زيت الخروع أو زيت الزيتون. ثم، يوّزع الخليط 

على جذور الشعر، ويترك لمدة 30 دقيقة قبل شطفه.
عالج قشرة الرأس: يُساعد زيت اليوسفي في عالج مشكالت 

الشعر، بخاصة قشرة الرأس ومنع ظهورها مجدّداً.
زيت اليوسفي في سطور

اليوسفي هو فاكهة تشبه إلى حد بعيد الماندرين. يحتوي على 

خصائص غذائية مفيدة، وغني بفيتامين “ج” والبوتاسيوم 
وحمض الفوليك وغيرها من المعادن والعناصر المفيدة في 
تحفيز نمو الخاليا واألنسجة. كما أنه يحتوي على كمية كبيرة 
من “د-ليمونين” وهو رائع للبشرة والشعر. كما يُستخدم 
زيت اليوسفي في الطب الصيني الشعبي لتهدئة األعصاب 
واالسترخاء والمساعدة على النوم بعمق، وفق ما أثبتته العديد 
من الدراسات التي أجريت حوله أنه يحمل خواص مهدئة 
ومضادة لألرق والقلق من خالل استنشاق زيت اليوسفي 
قبل النوم. وكسائر معظم الزيوت األساسية التي تعتمد على 
الحمضيات، يتم تقطير زيت اليوسفي من القشرة، أو قشر 
الثمرة من خالل عملية تعرف باسم التقطير بالبخار. هنالك 
طرق أخرى الستخراج الزيوت العطرية من المواد العضوية، 
لكنها تستخدم عموماً مواد كيميائية مهدرجة وبتروكيميائية 

سامة أو ضارة يمكن أن تبقى في المنتج النهائي.

   إن معرفة كيفية جعل أظافرك تنمو بشكل أسرع يتطلب 
الوقت والصبر وبعض التغييرات في نمط الحياة، وفي بعض 

الحاالت، بعض المنتجات الرئيسية.
رّطبي أظافرك

الترطيب  تستفيد من  أن بشرتك  بالفعل  أنت على دراية 
إذ  أيضاً.  الترطيب  تتطلب  األظافر  لكن  اليومي،  الروتيني 
تصبح جافة وهشة عندما تفتقر إلى الرطوبة. بدون ترطيب 
للتكسر.  أكثرعرضة  الزيت، تصبح  أو  اللوشن  مناسب من 
الرطوبة،  أظافرك من  أن تجرد  يمكن  األسباب  العديد من 
اليدين وتجفيفهما عدة مرات  الشائع هو غسل  السبب  ولكن 
في اليوم، واستخدام المنظفات المنزلية ومزيل طالء األظافر 
لليدين مرّطب مع كريم  بغسول  احتفظي  متكرر.لهذا  بشكل 

ترطيب تضعينه وقت الحاجة.
قد  إذا كنت  يدك  ارفعي  كأدوات:  أظافرك  استخدام  تجنبي 

استخدمت أظافرك لفتح شيء ما أو التقاط شيء ما. كثيرات 
منا مذنبات باستخدام أظافرنا كأدوات مؤقتة، ولكن إذا كان 

هدفك تطويل أظافرك، فهذا أمر ممنوع.
بأمور  قيامك  المنزلية: عند  أثناء األعمال  أظافرك  حماية 
ارتداء  اعتبارك  المنزلية، ضعي في  التنظيف واألعمال 
أن يساعدك عند غسل األطباق في  يمكن  الذي  القفازات 

حماية أظافرك ومنعها من التكّسر.
نفكر  قد ال  أننا  الرغم من  الغذائي: على  افحصي نظامك 
ما  فإن  الغذائي وصحة األظافر،  بين نظامنا  الرابط  في 
أظافرنا  إذا كانت  ما  نأكله هو عامل مساهم محتمل في 
السيئ يساهم  الغذائي  النظام  تنمو بشكل أسرع وأقوى. 
أظافر غير صحية. ركزي على  بالتأكيد في حصولك على 
الورقية  والفطر والخضروات  الكاملة  الفواكه والخضروات 
الخالية من  البيض واللحوم  الصحية من خالل  والدهون 

الدهون والسلمون.
التغذية  المزيد من  أظافرك  يمكنك منح  مكمالت األظافر: 
يعتبر أخذ جرعة يومية من  باستخدام مكمل األظافر. 

البيوتين تساعد على تقوية األظافر وكذلك تعزيز نموها.
تقليم األظافر بشكل غير  إن  أظافر مرتبة:  حافظي على 
تكون  يتسبب في كسرها بسهولة. كأن  أن  يمكن  صحيح 

مسننة أو غير محدّدة ومبرودة ما يجعلها رقيقة جداً.
ضعي في اعتبارك استخدام جل مناكير: هناك جدل مستمر 
إذا كانت عمليات تجميل األظافر جيدة أم ضارة  حول ما 
يبدو  المغذي  الجل  ألظافرك، ولكن إعطاء األولوية لطالء 
بقاء األظافر طويلة فهو يخلق طبقة واقية  أنه يساعد على 
إزالته بشكل  تتم  الطبيعية ومع ذلك، يجب أن  فوق أظافرك 
المنزل  إزالته في  صحيح بواسطة محترف. يمكن أن يكون 

ضاًرا للغاية.

   دوالي األوردة هي عبارة عن أوردة منتفخة ملتوية تظهر 
عادة على الساقين، والنساء هم األكثر عرضة لإلصابة بها، 
إذ يمكن أن يؤدي الحمل والشيخوخة والسمنة إلى زيادة خطر 

اإلصابة بالدوالي. 
الدوالي غير مؤلمة وال تسبب مشاكل صحية  غالبًا ما تكون 
عادة، ولكن الكثير من السيدات يستاؤون من شكلها، ويبحثون 
ألما في بعض  أنها قد تسبب  للتخلص منها، كما  عن حلول 

األحيان. 
هناك مسار عالجي يمكنك إتخاذه في هذه الحاالت بمساعدة 
بالطبع، ولكن هناك أيضا بعض االدعاءات حول  الطبيب 
إمكانية عالج الدوالي ببعض الوصفات الطبيعية مثل استخدام 

الليمون، في موضوعنا نجيبك عن: 
هل يمكن عالج الدوالي في الساقين بالليمون؟ 

الليمون  التي يستخدم فيها  الشائعة  هناك بعض الوصفات 
البسيطة ومنع تطورها،  الدوالي  الدوالي وعالج  للوقاية من 
المنزلي،  الثوم والليمون  الشائعة هي كريم  أحد الوصفات 

تقترح هذه الوصفة أن: 
الثوم: فعال جدًا في عالج الدوالي سواء تم بلعه أو استخدامه 
موضعيا، إذ له تأثير قوي في توسيع األوعية الدموية وتسييل 

الدم، مما يحسن الدورة الدموية. 
نتيجة احتوائه على  الدم  أيًضا على تدفق  الليمون: يساعد 
حامض الستريك، كما أنه مضاد قوي لألكسدة ويساعد على 

التخلص من عيوب البشرة. 
إلى بعض  الليمون والثوم باإلضافة  الكريم من  يُصنع هذا 
ليلة قبل  المكونات األخرى، ويُقترح أن يتم وضعه كل 
الذهاب إلى الفراش على دوالي األوردة في المناطق المصابة 

وتغطيتها بضمادة أو قطعة قماش، مع الحرص على االنتظام 
في استعماله لفترة طويلة.

 في الواقع لم نجد دليال علميا يثبت أو ينفي هذا التأثير لليمون 
في عالج الدوالي، ولكن 
يمكنك تجربة األمر، طالما 
كانت الوصفات من مكونات 
طبيعية وآمنة، فال بأس من 
بالتأكيد  تجربتها، واألفضل 
هو الرجوع إلى الطبيب 

أوال. 
النساء  الدوالي عند  أنواع 
هناك نوعان من الدوالي 

التي تظهر لدى السيدات: 
دوالي األوردة: وهي عروق 
ملتوية يمكن أن تكون زرقاء 

أو حمراء أو بلون الجلد، قد تظهر في األوردة الكبيرة على 
شكل حبل وتجعل الجلد ينتفخ، وغالبًا ما تكون على الفخذين، 
الكاحلين  بالقرب من  الساقين  الربلة، أو داخل  وظهر وجبهة 

والقدمين. 
تمتد  التي  المهبل  الحمل، يمكن أن تحدث دوالي  فترة  خالل 
حول الفخذ الداخلي ومنطقة أسفل الحوض واألرداف. األوردة 
العنكبوتية: تكون أصغر من الدوالي، وعادة ما تكون حمراء، 
قد تبدو مثل أغصان األشجار أو شبكات العنكبوت، وعادة ما 
الدوالي،  ينتفخ مثل  الجلد  لكنها ال تجعل  الجلد،  تظهر تحت 
وعادة ما تظهر على الساقين أو الوجه.  إذا كانت أعراضك 
المنزل  اتباعها في  يقترح طبيبك خطوات يمكنك  فقد  خفيفة، 

ستساعدك في تخفيف األلم وزيادة الراحة وقد تحسن المظهر 
العام للدوالي، مثل: ممارسة الرياضة. خسارة الوزن الزائد. 
لفترات طويلة.  الجلوس  الوقوف أو  الرجلين. تجنب  رفع 

ارتداء الجوارب الضاغطة يوميًا وإزالتها لياًل لتحسين تدفق 
الدم في ساقيك. 

قد تساعدك هذه الخطوات في إدارة أعراض الدوالي واألوردة 
أيًضا في منع تكون  الموجودة، ويمكن أن تساعد  العنكبوتية 
العنكبوتية الجديدة، وإذا لم تنجح هذه  الدوالي واألوردة 
ألم أو أعراض أخرى  إذا كنت تعانين من  اإلجراءات أو 
الجراحية  فقد يتحدث طبيبك عن اإلجراءات غير  تزعجك، 
لديك دوالي  العنكبوتية، وإذا كان  الدوالي واألوردة  لعالج 
إلى عملية جراحية، ومع  فقد تحتاجين  أو شديدة،  كبيرة جدًا 
لتكرر  الموضع عرضة  العالجات يكون  ذلك فإن في أغلب 

اإلصابة بالدوالي مرة أخرى.
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إلعالناتكم  في الرسالة

  نشر النجم السوري قصي خولي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل 
وبدا  كثيفين  بشاربين  حيث ظهر  كلياً  بإطاللة جديدة  فيه  االجتماعي »انستجرام« وظهر 

التي بدت عريضة والتي يبدو أنه سيستخدمها في  الذقن  أنه قام بإجراء تجميل لمنطقة 
الصباح  مع مجموعة  قريباً  بتصويره  والذي سينطلق  الجديد »توتر عالي«  مسلسله 

للمنتج صادق الصباح. 
وظهر قصي في الفيديو وهو يمارس الرياضة داخل النادي، كما سيخوض قصي 
تجربة جديدة من خالل مسلسل »الوسم« وهو من فكرته وإشرافه وإخراج سيف 
الدين سبيعي. ويمتد على عدة مواسم و كل موسم مؤلف من سبع حلقات وهو من 

إنتاج إيبال الدولية للمنتج هالل أرناؤوط. 
كما أنه من المنتظر أن يكون قصي حاضراً ببطولة الموسم الثاني من مسلسل 
» 2020  » برفقة النجمة اللبنانية نادين نجيم في موسم رمضان 2022حيث 
كان الموسم األول من العمل قد حقق نجاحاً الفتاً في موسم رمضان الماضي. 

الفنانة  غادرت مطار القاهرة الدولي، 
بطائرة  ، متوجهة  العزيز  ياسمين عبد 
إلى جنيف، الستكمال عالجها  إسعاف مجهزة 
بإحدى المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية 

الجراحية التى أجرتها في يوليو الماضي .
ياسمين  الفنانة  إن  بالمطار،  وقالت مصادر مطلعة 
المطار بسيارة إسعاف  إلى  عبدالعزيز وصلت 
الخاصة ، وتم  المستشفيات  مجهزة من إحدى 
المعنية  بوابة صالة 4  للسيارة بدخول  السماح 
لنقلها على طائرة إسعاف  الخاص،  بالطيران 

خاصة.

نقلها بصحبة مرافقة  وحسب المصادر الخاصة، تم 
المطار برئاسة  للطائرة تحت اشراف إسعاف 
مومن عادل، وتوجهت الفنانة إلى جنيف الستكمال 
السويسرية من  المستشفيات  عالجها بإحدى 
تداعيات ومضاعفات عملية جراحة أجرتها فى 11 

يوليو الماضي.
العاملون بصالة رقم 4 والمخصصة  وحرص 
، على  الخاصة وكبار رجال االعمال  للطائرات 

الدعاء للفنانة قبل سفرها.
الصحية  الفنانة  أن حالة  إلي  المصادر  وأشارت 

كانت مستقرة أثناء نقلها الي الطائرة.

  بعد إطالق أول عطر يحمل اسمه، كشف النجم عمرو دياب عن تدشين خط أزياء 
الخاصة  التصميمات  أن  إلى  التجارية ستكون »34« الفتا  اسمه وعالمته  يحمل  جديد 
بمدينة  المقبلة  تباعا في حفالته  ببعضها  الشباب، وسيظهر  األزياء تحمل روح  بخط 

العلمين والساحل الشمالي.
وتابع عمرو دياب، قائاًل: الجيل الجديد هم أول اهتمامى، لقد حرصنا مع فريق العمل 
أقل  العالمية وبأسعار  المنتجات  الشباب وتضاهى  بجيل  تليق  منتجات  تقديم  على 

بكثير.
 أضاف عمرو دياب: أشعر بالفخر أن جزء كبير من هذه المنتجات يتم تصنيعه في 

مصر وبمواصفات عالمية وبأسعار أقل من مثيالتها.
يذكر أن عمرو دياب سيكشف عن المزيد من مالمح خط األزياء الجديد، بإحياء 
حفل افتتاح مارينا لليخوت في مصر، في ُمنتجع مراسي بالساحل الشمالي، وسط 
يحبها  التي  أغانيه  العديد من  دياب  يقدم عمرو  وفيها  الفن،  نجوم  كبير من  عدد 

الجمهور.
يستقبل يخوتا من  أول مارينا دولي في مصر، حيث  لليخوت هو    ومارينا 
الموافق 13 أغسطس  المقبل  الجمعة  يوم  أيًضا  يستعد  أنه  العالم، كما  كافة دول 

الجاري، إلحياء حفل في الماسة ميوزيك، بمدينة العلمين الجديدة.

  نشرت الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، 
الفنانة  نعيها والدتها  مؤثراً، خالل  حديثاً 
التي ودعت عالمنا  القديرة دالل عبدالعزيز، 
صباح السبت الماضي، عن عمر 61 عاماً، 
بفيروس كورونا، وسط  بإصابتها  متأثرة 
الفن في مراسم  حضور حاشد من نجوم 
بمقابر األسرة في  تشييع جثمانها ودفنها 

مدينة نصر.
واعتبرت دنيا، في أول تعليق لها بعد رحيل 
الكبير  الفنان  بوالدها  التي لحقت  والدتها، 
مايو  دنيانا في 20  الذي ودع  سمير غانم، 

الماضي، نفسها »يتيمة« دون والدتها.

أنها اضطرت للحديث ألنها ستشتاق  وأكدت 
أنها تطمئن  لوالدتها ووالدها، موضحة 
أنها  إلى  لهما، ولفتت  الجمهور  بدعوات 
راضية بقضاء هللا وقدره، وال تقول سوى ما 

علمتها والدتها »الحمد هلل«.
أقولها  قائلة: »معنديش حاجة  دنيا،  وكتبت 
غير إني فعال بقيت يتيمة من غيرك يا أمي.. 
إنتي علمتيني الرضا وأنا راضية، وعلمتيني 
أقول على كل حاجة )الحمد هلل(، وآخر كلمة 
ما تمشي في عز عذابك  قبل  سمعتها منك 

وتعبك كانت )الحمد هلل(«.
أنا مش زعالنة إلني عارفة  وأضافت: » 

الحافظ ومع  الرحيم  الرحمن  إنك عند ربنا 
بابي حبيبي إلنكو خلصتوا رحلتكم ورسالتكم 
المصرية: »أنا  الفنانة  الدنيا«. وعقبت  في 
إنتوا  بس غصب عني بفضفض عشان 
هتوحشوني أوي.. بفضفض مع الناس الطيبة 
بيطمني عليكم ويصبرني..  اللي دعائهم 
أغلى  يا  يا حبايبي  ربنا يرحمكم ويسعدكوا 

الناس«.
الراحلة دالل  الفنانة  وُشيع، األحد، جثمان 
المشير طنطاوي  عبدالعزيز، من مسجد 
بمنطقة التجمع الخامس، وتم دفنها في مقابر 

األسرة بمدينة نصر.

     Vendredi 13 août 2021
أخبار الفنالجمعة 13 أغسطس 2021

فقطللشباب..اسمهيحملأزياءخطيطلقديابعمرو

جديدةباطلالةخوليقصي
وشاربينكثيفين

»الانسوالنمس«يحققرقمًاقياسيًا..ومحمدهنيدييكشفأعمالهالمقبلة

ياسمينعبدالعزيزتغادرالقاهرةبطائرةإسعافلاستكمالعلاجهافيسويسرا

بأحداثمتابعييهاحيرةتثيرعبدالنورسيرين
العمر« دور«مسلسلها

نيللي كريم لجلسة تصوير  المصرية  الفنانة  خضعت    
حديثة، ظهرت فيها بإطاللة كاجوال مميزة.

نيللي كريم شاركت جمهورها بمجموعة صور من 
الجلسة، على حسابها الخاص على موقع »تويتر«، 

وارفقتها برسومات لـ »قلوب«.
نيللي كريم لالحتفال بزفافها  ومن ناحية أخرى تستعد 

على خطيبها العب االسكواش هشام عاشور، خالل األيام 
القليلة المقبلة .

نيللي كريم قد اعلنت مؤخرا  الفنانة المصرية  وكانت 
المقرر  خطوبتها على هشام عاشور، كاشفة أنه من 

االحتفال بزفافهما في شهر أغسطس الجاري.

  منذ أيام قليلة ظهرت النجمة األميركية، أنجلينا جولي، 
برفقة المغني الكندي ذا ويكند، وهما يتناوالن العشاء 
داخل أحد المطاعم اإليطالية الشهيرة بمدينة لوس أنجلوس 
األميركية، وانطلقت الشائعات حينها عن بدء الثنائي 

المواعدة.
ورغم عدم وجود عالقة صداقة تجمع بين جولي وذا ويكند، 
من قبل، فإنه ذكرها هي وحبيبته السابقة المغنية سيلينا 
غوميز في إحدى أغنياته، التي حققت نجاحاً ساحقاً، لذلك 
عندما ظهرت جولي برفقته أثارت شائعات بدء ارتباط 

عاطفي بينهما.
ولم يتوقف األمر على الخروج لتناول العشاء، ولكن ظهر 

الثنائي مرة أخرى بعد مرور أقل من أسبوعين على لقائهما 
األول، وهما يحضران حفالً موسيقياً خاصاً.

والجدير ذكره أن حبيبة ذا ويكند السابقة، المغنية الشهيرة 
سيلينا غوميز، وأثناء زواج جولي من النجم براد بيت، 
أثيرت شائعات تفيد بأن بيت معجب بشكل كبير بغوميز، 

وتغزل بها علناً أثناء وجود جولي برفقته، ما أثار غضبها.
الشائعات  اندالع  بالتزامن مع  ارتباط جولي  يأتي خبر 
المغنية  بمواطنته  بيت  براد  السابق  ارتباط زوجها  حول 
أندرا داري، بعد أن شوهدت برفقته في كواليس مهرجان 
تبادال  الثنائي  أن  األوسكار، وأكدت عدة مصادر مقربة 

أرقام الهواتف، وأن بيت كان يتغزل بها.

داي  خرجت  لكن 
الشائعات عن  بعد هذه 

أي  لتنفي وجود  صمتها، 
ببيت،  يجمعها  ارتباط عاطفي 

بالسعادة  أنها كانت تشعر  وأكدت 
قابلته في مهرجان  والحماس عندما 

األوسكار؛ ألن هذه هي المرة األولى التي 
تلتقيه وجهاً لوجه.

بيت، في وقت سابق، على  وحصل 
المشتركة مع جولي من أجل رعاية  الحضانة  حق 
إثبات  الستة، وذلك رغم محاوالت جولي  أطفالهما 

لكن جاء  بيت،  قِبل  المنزلي من  للعنف  وأبنائها  تعرضها 
القاضي  أن رفض  بعد  بيت،  النهاية لصالح  الحكم في 

االستماع لشهادة األبناء في ما يخص هذا األمر.

الكبير محمد  للنجم  فيلم »اإلنس والنمس«،    حقق 
إيراداً يصل إلى 13  قياسياً بحصاده  هنيدي، رقماً 
الخمسة األولى فقط من طرح  مليون جنيه في األيام 

الفيلم بدور العرض.
 ونشر هنيدي، عبر حسابه على »إنستغرام« صورة 
عليها: »هنيدي يحقق  السينمات، مكتوباً  له من إحدى 
بفيلم اإلنس والنمس والتحضير  أيام  في 5  13 مليوناً 
لثالثة أفالم ضخمة جديدة.. الجواهرجي والمرعي 

وعقلة اإلصبع«.
 وعلق على الصورة، قائالً: »الحمد هلل على فضله.. يال 
اللي ما شافش الفيلم يشوفه واستعدوا الفترة الجاية أفالم 
ومسلسالت ومسرحيات وفوازير وبرامج وهنزل ألعب 

كورة بدل ميسي كمان«.
الجديد »اإلنس  فيلمه  الكوميديان المصري   وطرح 
أيام، ونشر عبر حسابه الشخصي على  والنمس« قبل 
الذي  الجديد،  لفيلمه  البرومو الرسمي  »إنستغرام« 
للفنان الشعبي محمد صالح  تضمن فقرة غنائية 
بغناء مقطع من أغنيته  قام  الذي  بـ«أوكا«،  الشهير 
»مانتاش قد العفاريت«، التي يؤديها ضمن 
الفيلم، باإلضافة إلى بعض الرقصات  أحداث 

االستعراضية.
الفيلم، عدد من   ويشارك هنيدي، في بطولة 
النجوم، أبرزهم: منة شلبي، صابرين، 

عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، 
محمود حافظ، دنيا إجالل ماهر، سليمان عيد، وشريف 
تأليف كريم حسن بشير، وإخراج  دسوقي، وهو من 

شريف عرفة.
 ويؤدي فيه هنيدي دور موظف بسيط، يعاني المتاعب 
بسبب مهنة والده، ويعيش في قصة حب مع منة شلبي، 
التي يبدو أنها من الجن، وتواجه قصة حبهما تحديات 
التي يفترض أن تكون  الفيلم  طريفة، وتدور أحداث 

مرعبة، في إطار كوميدي.
 يأتي هذا الفيلم بعد غياب أربع سنوات، بعد آخر أعماله 
ابن شداد«،  ابن  ابن  ابن  فيلم »عنتر  السينمائية وهو 
الذي ُعرض عام 2017، وجسد من خالله شخصية 
حفيد »عنترة بن شداد«، ودار الفيلم في إطار كوميدي، 
خالل أحداثه التي تدور في زمن التطور التكنولوجي، 
وشاركه في البطولة: خالد سرحان، درة، باسم سمرة، 
وهالة فاخر، وغيرهم، تأليف أيمن بهجت قمر، 

وإخراج شريف إسماعيل.
 جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي الدرامية هو 
مسلسل »أرض النفاق«، الذي تم عرضه في رمضان 
2018، وشاركه في بطولة المسلسل: دالل عبدالعزيز، 
سامي مغاوري، وهنا شيحة، وغيرهم، وهو من قصة 
السباعي، ومعالجة درامية وسيناريو وحوار  يوسف 

أحمد عبدهللا.

تنضمخطابسلوى
مسلسللأبطال

بطولة»بأهلهامنورة«
ليلىعلوي

مؤثرتعليقفيغانمسميردنيا..»يتيمةبقيت«
علىرحيلوالدتهادلالعبدالعزيز

..سنوات4غياببعد
»إبليسوعد«لييستعديوسفعمرو

صورعنالكشف..مصرفيواجها بعداخبارز
العروسأصالة
الأبيض بالفستان

الفنان عمرو يوسف، لبدء تصوير مسلسله    يستعد 
الجديد »وعد إبليس« خالل الفترة المقبلة بعد االنتهاء من 
إجراء التعاقدات مع باقي الفنانين المشاركين في العمل، 

المسلسل إخراج كولين توج.

ويذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو يوسف مسلسل 
»طايع« الذي قدمه عام 2017، وهو من إخراج عمرو 
سالمة، تأليف محمد دياب، بطولة أحمد عبدهللا محمود، 

صبا مبارك، عمرو عبد الجليل، سلوى محمد علي.

المصرية سلوى خطاب ألبطال مسلسل »منورة  الفنانة    انضمت 
بأهلها« بطولة ليلى علوى وغادة عادل.

وقد بدأ المخرج يسري نصر هللا تصوير المسلسل منذ عدة أيام، وجاٍر 
استكماله خالل األيام المقبلة، وينتمى العمل لنوعية الـ10 حلقات.

ومسلسل »منورة بأهلها« من تأليف محمد أمين راضى، وتم التعاقد مع 
السباعي،  الحسن، وناهد  أبو  السعدني، وعباس  الفنانين أحمد  كل من 
وباسم سمرة، وغيرهم، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد نهائي لعرضه 

قريبًا.

الساعات  الصحافية في  التقارير  أفادت بعض     
السورية أصالة سرا في  الفنانة  الماضية عن زواج 
مصر بحضور االهل واالصدقاء، وانتشرت صورا 
الزفاف في حفل زواجها على  فستان  ترتدي  لها وهي 

طليقها أيمن الذهبي.
وظهرت أصالة خالل فترة شبابها بفستان أبيض طويل 

ووضعت الورود البيضاء على شعرها.
السعادة  بها  تليق  الى ان أصالة  المتابعون  وأشار 
لذلك عبروا عن سعادتهم بزواجها مجددا  والفرحة 
انفصالها  بعد  فترة صعبة جدا  انها عاشت  خصوصا 
عن المخرج طارق العريان الذي ارتبط بعارضة ازياء 

تصغره بأكثر من 20 سنة.

جلسةفي»كاجوال«باليتطلكريمنيللي
تصويرحديثة



  ارتفع عدد حاالت كوفيد19 اليومي في مختلف 
أنحاء كندا في اآلونة األخيرة بعد تراجعه خالل 
فصل الصيف، ما يؤّشر إلى أّن البالد دخلت الموجة 

الرابعة من فيروس كورونا المستجّد.
وسبق أن حّذرت السلطات الصحيّة في حزيران 
يونيو الماضي من موجة رابعة من الفيروس )نافذة 
جديدة( بسبب انتشار متحّور دلتا بسرعة في البالد.
 1300 الجديدة  الحاالت  أيّام من   7 وبلغ متوّسط 
حالة من كوفيد19 ، بارتفاع بنسبة 60 بالمئة عن 
األسابيع األخيرة، وارتفعت الحاالت بصورة خاّصة 
في كّل من بريتيش كولومبيا و ألبرتا و ّسسكتشوان 

و أونتاريو و كيبيك.
نحن دون شّك في الموجة الرابعة قال د. بيتر جوني 

مدير طاولة التشاور العلميّة في أونتاريو.
ولكّن الموجة الرابعة قد تختلف عن سابقاتها، ولن 
ترهق النظام الصّحي ولن تتسبّب في حاالت إصابة 

ووفاة مرتفعة في مراكز الرعاية الطويلة األمد.
وساعدت حملة التطعيم في التخفيف منها، وتلّقى 
60 بالمئة من الكنديّين تقريبا جرعتَي اللّقاح المضاّد 

لِفيروس كورونا المستجّد.
تضمن  اللّقاحات  أّن  المتواصلة  الدراسات  وتفيد 

مستويات حماية مرتفعة من مرض كوفيد19-.
وأّكد العديد من الخبراء الذين تحّدثوا إلى سي بي 
الكنديّة،  اإلذاعة  هيئة  في  اإلنجليزي  القسم  سي، 
على أهميّة مواصلة الحذر ووضع الكمامات لتجنّب 
عدد  وجود  في  يكمن  الكبير  التحّدي  األسوأ،ألّن 

مين. مرتفع من األشخاص غير المطعَّ

وحّذرت منّظمة الصّحة 
سرعة  من  العالميّة 
بين  دلتا  متحّور  انتشار 
األشخاص الذين لم يتلّقوا 

التطعيم.
سيكون  أنّه  األرجح 
الكنديّين  يصيب  مرضا 
قال د.  المطّعمين   غير 
اسحق بوغوش أخّصائي 
األمراض المعدية وعضو 
حول  العمل  فريق 
كوفيد- ضّد  التحصين 
19 في مقاطعة أونتاريو.
وزارة  بيانات  وتفيد 

الصّحة الفدراليّة أّن 90 بالمئة من حاالت كوفيد-
19 التي تّم تسجيلها في كندا منذ بداية حملة التطعيم 
منتصف كانون األّول ديسمبر الماضي كانت بين 

أشخاص غير مطّعمين.
وبلغت نسبة اإلصابة بمرض كوفيد19- منذ بداية 
حملة التطعيم 0،5 بالمئة بين األشخاص المطّعمين 

حسب بيانات السلطات الصحيّة الكنديّة.
المطّعمين، كان  وفي مقارنة مع األشخاص غير 
أقّل عرضة  المطّعمين  بالمئة من األشخاص   70
لالستشفاء، و 51 بالمئة أقّل عرضة للموت بسبب 
مرض كوفيد19- حسب بيانات الحكومة الفدراليّة.
في  نأمل  المطّعمين،  األشخاص  عدد  ارتفع  كلّما 
أن يبقى عدد الحاالت الشديدة وعدد حاالت الوفاة 

متدنّيا قال د. بوغوش.
ماليين  أي  الكنديّين،  من  بالمئة   40 أّن  وأضاف 
األشخاص، غير مطّعمين، بمن فيهم أطفال دون 
الثانية عشرة من العمر غير مؤّهلين لتلّقي اللّقاح.
وفي حال أصيب عدد كبير منهم بمرض كوفيد- 
19 خالل فترة قصيرة من الوقت، يتعّرض النظام 
الصّحي لإلرهاق قال أخّصائي األمراض المعدية 

د. إسحق بوغوش.
ويؤّكد د. ألكساندر ونغ، أخّصائي األمراض المعدية 
في جامعة َسسكتشوان على أهميّة تشجيع الكنديّين 
على تلّقي اللّقاح، من أجل حماية الذين لم يتلّقوا بعد 
اللّقاح والفئات الهّشة، بما فيها األطفال و األشخاص 
المناعة  جهاز  من ضعف  يعانون  الذين  البالِغون 
والذين يعانون من نقص المناعة من كاّفة األعمار.
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كوفيد - 19: كيبيك تفرض جواز التطعيم وعدد الحالات يرتفع

الجالية المصرية تواصل احتفالاتها بشهر التراث المصري في كندا

كندا: 24 ميدالّية في أولمبياد طوكيو وحّصة الأسد للسّيدات

األربعاء،  يوم  كندا،  نددت    
بسجن  الصيني  القضاء  بحكم 
مايكل  الكندي  األعمال  رجل 
إدانته  بعد  عاما   11 سبافور 

بتهمة التجسس.
وقال رئيس وزراء كندا جاستن 
ترودو، إننا ندين بشدة قرار سجن 
الصين،  في  الكندي  المواطن 
ونؤكد أنه »غير مقبول وظالم«.
الصين  في  كندا  سفير  وأكد 
في تصريح  بارتون،  دومينيك 
صحفي، رفض بالده لهذا القرار، 
مشيرا إلى أنه باإلمكان استئناف 

الحكم.

وأوقف سبافور مع مواطنه مايكل 
كوفريغ عام 2018 في الصين 
في أعقاب اعتقال المديرة المالية 
لشركة هواوي مينغ وانتشو في 
كندا تنفيذا لمذكرة أمريكية، وهو 
ما جعل أوتاوا على قناعة بأن 
توقيف  وراء  سياسية  دوافع 

مواطنيها.
ثبتت  صينية  محكمة  وكانت 
في  إعدام صادر  حكم  الثالثاء 
حق كندي آخر هو روبرت لويد 
شيلينبرغ الذي أدين بتهمة تهريب 
مخدرات، وسبق أن حكم بالسجن 

15 عاما قبل اعتقال وانتشو.

  واصلت الجالية المصرية في كندا 
المصري  التراث  بشهر  احتفاالتها 
في شهر يوليو / تموز للعام الجاري 
2021، والذي تميز بإقامة العديد من 
الفعاليات االحتفالية من فنية وثقافية 
من  الة  الفعَّ المشاركات  خالل  من 
المصرية من مختلف  الجالية   أبناء 
األعمار واألجيال في مدينة مونتريال 
وبعض المدن الكندية الكبرى، ومن هذه 
الفعاليات التي تميزت بإظهار صورة 
مصر في كندا، كانت تلك التي أقامتها 
مجموعة أميرة التجارية يوم السبت 17 
يوليو/ تموز المنصرم برئاسة رجل 
األعمال المعروف عادل بولس وشقيقته 
السيدة أميرة بولس، بحضور والدتهم 

السيدة الفاضلة رجاء كامل زوجة رجل 
األعمال المرحوم صبري بولس الذي 
غيَّبه الموت عن حضور هذه االحتفالية 
التي اعتاد على إقامتها بنفسه في كل 
عام مع العديد من االحتفاالت الشبيهة 
لها على مستوى العالم العربي الكبير.
وكان من ضمن حضور فاعلية هذا 
العام العديد من الشخصيات الرسمية 
المرموقة لمصر في كندا ومنهم على 
سبيل المثال ال الحصر السيد الدكتور 
للعالقات  قنصل مصر  فوزي  أحمد 
مونتريال  في  والتعليمية  الثقافية 
شكيب  مصطفى  الصديق  واألستاذ 
المسئول التنظيمي في ذات المكتب، 
باإلضافة للمهندسة السيدة إنجي اليازي 

ممثل مصر في منظمة الطيران المدني 
ICAO في مونتريال – كندا.

ف االحتفالية بالحضور كل من  كما شرَّ
المهندس ممدوح إسماعيل رئيس الجالية 
األسبق  والرئيس  كندا  في  المصرية 
لالتحاد العام للمصريين في الخارج، 
والشاعر األديب المعروف األستاذ فريد 

زمكحل رئيس مجلس إدارة ورئيس 
تحرير جريدة الرسالة ورئيس منظمة 
الكتَّاب الكندية األفروآسيوية في كندا، 
حيث انتهت االحتفالية بالتقاط العديد 
من الصور وتوزيع العديد من الهدايا 
التذكارية الذي تعكس روح المناسبة 
التي تميزت بالنجاح وحسن التنظيم.

  توّصلت الحكومة الكنديّة إلى اتّفاق 
األميركيّة  مودرنا  شركة  مع  مبدئّي 
لِبناء مصنع إلنتاج  الصيدالنيّة يهدف 

اللّقاحات في كندا.
وأعلن وزير االبتكار و العلوم والصناعة 
الكندي فرانسوا فيليب شامبان عن توقيع 
اتّفاق مبدئّي ، خالل مؤتمر صحفي عقده 
صباح اليوم في مونتريال، وشارك فيه 
ستيفان بانسيل المدير التنفيذي في شركة 

مودرنا.
ولم يكشف بانسيل عن موعد بناء المصنع 
ومكانه، وهذا هو االتّفاق الثاني الذي 
توّقعه الحكومة الكنديّة من أجل إنتاج 
الريبوزي  النووي  الحمض  لقاحات 

المرسال في كندا.
بين  مستمّرة  المفاوضات  زالت  وما 
الحكومة وشركة مودرنا بشأن قضايا 
محّددة، من بينها قيمة مساهمة أوتاوا في 
بناء المصنع، باإلضافة إلى موعد بنائه 
ومكانه حسب ما نقلت وكالة الصحافة 
الكنديّةعن المتحّدت باسم الوزير فرانسوا 

فيليب شامبان .
وكانت الحكومة الكنديّة قد أعلنت في 
أيّار مايو الفائت عن استثمار بقيمة 200 
الحمض  لقاحات  مليون دوالر إلنتاج 
النووي الريبوزي المرسال في البالد.

رزيليانس  شركة  االستثمار  ويساعد 
Resilience Bio-  بيوتكنولوجيز
technologies على تحديث منشآتها 

في ميسيسوغا في مقاطعة أونتاريو وإنتاج 
لقاحات وعالجات من صنع كندي.

شامبان  الوزير  باسم  المتحّدث  وقال 
إّن أوتاوا اجتذبت خالل فصل الربيع 
الماضي العديد من شركات علوم الحياة، 
عندما أعلنت عن تخصيص 2،2 مليار 
على  البيوتكنولوجيا  قطاع  في  دوالر 

مدى سبع سنوات.
وتنتج شركة مودرنا التي تأّسست قبل 11 
عاما، لقاحات الحمض النووي الريبوزي 
المرسال ومنتجات أخرى من الحمض 
لمعالجة  المرسال  الريبوزي  النووي 
والمناعة  والسرطان  القلب  أمراض 

الذاتيّة.
ولم تشارك كندا حتّى اآلن في أّي لقاح 
تنتجه شركة مودرنا أو أّي لقاح مضاّد 

لِكوفيد - 19.
ويأمل رئيس الحكومة جوستان ترودو، 
المتوقَّع أن يعلن عن إجراء انتخابات 
تشريعيّة في وقت قريب، في حشد التأييد 
من خالل االستثمار في علوم الحياة و 
السريريّة  والتجارب  العلميّة  األبحاث 

التي رصد لها موازنات ضخمة.
ويشار إلى أّن مودرنا و بيونتيك هما 
تنتجان  اللتان  الوحيدتان  الشركتان 
الريبوزي  النووي  الحمض  لقاحات 
المرسال المضاّدة لمرض كوفيد19-، 
و تجدان صعوبة في تلبية الطلب العالمي 

المرتفع عليها.

  أسدلت طوكيو الستار على دورة األلعاب الصيفيّة 
2020، التي جرى تأجيلُها العام الماضي بسبب جائحة 

فيروس كورونا المستجّد.
وجرت المنافسات كلّها في غياب الجمهور ووسط 
تدابير وقاية صحيّة مشّددة، وحصد الالعبون الكنديّون 

24 ميداليّة.
وحّققت كندا أفضل رصيد من الميداليّات في دورة 
ألعاب أولمبيّة صيفيّة، إن استثنينا دورة ألعاب لوس 
أنجلوس عام 1984 التي قاطعها االتّحاد السوفييتي 

ودول أخرى وأحرزت كندا فيها 44 ميداليّة.
وضّم المنتخب الكندي 371 العبا والعبة من معظم 
أنحاء البالد، وتألّقت الالعبات السيّدات بصورة خاّصة 

و أحرزن 18 من مجموع 24 ميداليّة لِكندا.
تجاوز  من  الكنديّون  والالعبات  الالعبون  وتمّكن 
الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة، واستعّدوا 
لخوض غمار المنافسات، وأجروا التمارين في الباحات 
الخلفيّة و مالعب الهوكي وسواها، ولم يتحّملوا الكثير 

فحسب وإنّما حّققوا أداء مميّزا في طوكيو.

في رأيي، هذا أفضل أداء تحّققه كندا في دورة أولمبيّة 
الكنديّة والبطلة  البعثة  قالت مارني ماْكبين رئيسة 
األولمبيّة صاحبة 3 ميداليّات ذهبيّة في التجديف، 
التي أحرزت اثنتان منها في برشلونة عام 1992 

وثالثة في أتالنتا عام 1996.
المجد من أّي مكان كان  ، صرخة أطلقها المنتخب 
الكندي في حملته أِلولمبياد طوكيو، وسلّط فيها الضوء 
على رياضيّين من كّل الخلفيّات والمسيرات الرياضيّة، 

نجحوا في شّق طريقهم نحو حلبات المنافسة.
وكانت الميداليّة األولى التي فازت بها كندا فضيّة، 
في منافسة التتابع 100 متر 4 مّرات سباحة حّرة ، 
أحرزتها الكنديّات كايال سانشيز و ومارغريت ماكنيل 

وبيني أولكسياك و ريبيكا سميث.
وفازت الكنديّتان سيتريني بوليو و جينيفر أبيل بفضيّة 
في منافسة الغطس، وتألّقت بعد ذلك مارغريت ماكنيل 
وحازت على ميداليّة ذهبيّة في منافسة السباحة 100 

متر فراشة.
وفازت السبّاحة كايلي ماس بالفضيّة في سباق 100 متر 

سباحة ظهر وبالفضيّة في سباق 200 متر سباحة ظهر.
وحّققت جيسيكا كليمكايت فوزا تاريخيا وأحرزت 
البرونزيّة في الجودو في األقّل من 57 كيلوغراما 

لِتصبح أّول كنديّة تفوز بميداليّة في هذه الرياضة.
وأصبحت بطلة السباحة بيني أولكسياك صاحبة أكبر 
رقم قياسي من الميداليّات، وفي رصيدها 7 ميداليّات 
أولمبيّة، 3 منها أحرزتها في طوكيو، بعد أن أحرزت 

4 ميداليّات في أولمبياد ريو عام 2016.
وحّققت ميداليّة برونزيّة في سباق التتابع 100 متر 4 
مّرات سباحة حّرة، لتضيف ميداليّة إلى السّت األخرى 

التي كانت في رصيدها.
وتغلّب فريق كندا النسائي على فريق البرازيل في 
منافسة السوفتبول، وأحرز البرونزيّة، ليكون أّول 

فريق كندي يفوز بميداليّة في هذه الرياضة.
وفازت الكنديّة كاترين بوشمان بينار بميداليّة برونزيّة 
في الجودو في مباريات األقّل من 63 كيلوغراما، 

وأحرزت مود شارون الذهبيّة في رفع األثقال.
وأحرزت الكنديّتان هيالري جانسينز وكايلي فيلمر 

البرونزيّة في منافسة القارب الثنائي في التجديف ، 
وأحرزت كندا الذهبيّة في منافسة قارب الثماني في 
التجديف، وأحرزت الكنديّتان لورانس فانسان البوانت 
وكيتي فانسان برونزيّة في القارب الثنائي 200 متر

وكانت الميداليّة السادسة التي أحرزتها كندا في السباحة 
من نصيب الفريق الكندي النسائي الذي فاز بالبرونزيّة 

في منافسة 100 متر 4 مّرات سباحة حّرة.
وفاز أندري دي غراس بالبرونزيّة في منافسة العدو 
100 متر، وفاز بعد ذلك بالذهبيّة في سباق العدو 

200 متر.
ونالت الكنديّة لورانس فاسان البوانت الفضيّة في سباق 
الكاياك األحادي 200 متر، والكنديّة لوريان جيني 

بالبرونزيّة في سباق الدراجات الهوائيّة.
وتألّق الكندي داميان وارنر في المسابقة العشاريّة 
)ديكاتلون( وأحرز الميداليّة الذهبيّة، وتّم اختياره بعد 
ذلك لِيحمل علم كندا في حفل اختتام أولمبياد طوكيو.

وفي سباق المشي لِمسافة 50 كيلومترا، فاز إيفان دانفي 
بالميداليّة البرونزيّة/ وأحرز محّمد أحمد الفضيّة في 

سباق العدو 5000 متر، وفاز الفريق الكندي بابونزيّة 
في سباق التتابع 100 متر 4 مّرات في العدو، وصعد 
إلى البوديوم كّل من أندري دي غراس و آرون براون 

وجيروم بليك و برندن رودني.
وفي كرة القدم النسائيّة، تفّوق الفريق الكندي على 
فريق السويد في ضربات الجزاء 2-3، بعد شوطين 
إضافيّين وأحرز الميداليّة الذهبيّة للمّرة األولى في 

هذه الرياضة.
وسَبق أن أحرزت كندا البرونزيّة في أولمبياد لندن 

وأيضا في أولمبياد ريو.
واستمّرت النجاحات وأحرزت الكنديّتان لورانس 
فانسان البوانت وكيني فانسان البرونزيّة في سباق 

القارب الثنائي مسافة 500 متر.
وكانت الميداليّة الذهبيّة مسك الختام، وكانت من 
نصيب الكنديّة كيلسي ميتشيل في منافسة الدّراجات 

الهوائيّة
ومع هذا األداء المميّز، أثبت الالعبون والالعبات 

أّن المجد في الرياضة يأتي من أّي مكان كان.

  ارتفع عدد حاالت كوفيد19- في 
كيبيك بنسبة 50 بالمئة خالل األربع 
والعشرين ساعة الماضية كما قال 
كريستيان  الكيبيكي  الصّحة  وزير 

دوبيه.
وارتفع العدد من 246 إلى 365 حالة 
في اليوم قال الوزير دوبيه في حديث 
إلى راديو كندا، القسم الفرنسي في 
هيئة اإلذاعة الكنديّة، وارتفع أيضا 

عدد حاالت االستشفاء  .
وقد أعلن دوبيه الثالثاء أّن الحكومة 
سوف تفرض جواز التطعيم  اعتبارا 
من مطلع أيلول ديسمبر المقبل في 
بعض األنشطة غير األساسيّة والعالية 

المخاطر من حيث انتشار الفيروس في 
مختلف أنحاء مقاطعة كيبيك.

الوزير  قال  كما  اإلجراء  يسمح 
أكملوا  الذين  لألشخاص  دوبيه، 
التطعيم المشاركة في األحداث العاّمة 
واألنشطة التي تضّم عددا كبيرا من 
المرتفع  المعّدل  ذات  األشخاص و 

من التواصل االجتماعي.
المهرجانات  األحداث  هذه  وتشمل 
واألماكن المغلقة ذات قدرات استيعاب 
مرتفعة والمطاعم والحانات وصاالت 

الرياضة.
واستبعد الوزير دوبيه فرض جواز 
التطعيم في متاجر التجزئة )المفّرق( 

والتجّمعات الدينيّة في الوقت الراهن، 
وأوضح أّن مشاورات ستجري بهذا 

الشأن قريبا.
جواز  خالل  من  الحكومة  وتأمل 
التطعيم أن تتجنّب العودة إلى التشّدد 
في إجراءات الوقاية و تدابير اإلغالق 
التي فرضتها خالل الموجات الثالث 
األولى من فيروس كورونا المستجّد.

وذّكر وزير الصّحة كريستيان دوبيه 
تلّقوا  الكيبيكيّين  من  بالمئة   84 أّن 
المضاّد  اللّقاح  األولى من  الجرعة 
لِكوفيد19-، وأّن الحكومة حّددت مطلع 
الشهر المقبل للمباشرة بفرض جواز 
التطعيم حرصا منها على توفير مهلة 
االستعداد لِتطبيقه في المرافق المعنيّة.

ويتّم استخدام جواز التطعيم من خالل 
تطبيق مجاني على الهواتف الخليويّة، 

يتكيّف مع كاّفة المنّصات.
نسخة  على  المشتركون  ويحصل 
 ،QR تتيح لهم إبراز الرمز كيو آر
التي  لألماكن  وتتيح  التطعيم،  دليل 

تستقبلهم قراءته.
وقال الوزير دوبيه رّدا على سؤال إّن 
النسخة األولى من التطبيق ال توّفر 
أمام األشخاص غير القادرين على 
تلّقي اللّقاح تقديم دليل عن وضعهم، 

وأعرب عن أمله في أن يتّم استدراك 
األمر في النسخة الثانية الشهر المقبل.
من  عددا  الكيبيكيّة  الحكومة  وتعّد 
المشاريع التجريبيّة في مطعم وفي 
القليلة  األيّام  خالل  رياضة  صالة 
المقبلة تساعدها في تكييف آليّة تطبيق 

جواز التطعيم.
وتستبعد حكومة كيبيك فكرة التطعيم 
اإللزامي ، وتبحث في احتمال فرضه 
الرعايّة  قطاع  في  العاملين  على 
الصحيّة كما قال الوزير دوبيه، ومن 
المتوّقع أن تكشف عن قرارها في 

األيّام المقبلة.
وقال رئيس الحكومة فرانسوا لوغو في 
مؤتمر صحفي صباح اليوم األربعاء، 
إّن الحكومة ما زالت تبحث في األمر، 
وتواصلت مع النقابات، ولم تتّخذ بعد 

قرارا بهذا الشأن.
وتلّقى 90 بالمئة من عّمال الصّحة 
لِفيروس  المضاّد  اللّقاح  كيبيك  في 

كورونا المستجد.
وتبحث الحكومة الكيبيكيّة مع الحكومة 
الفدراليّة بشأن تنسيق جواز التطعيم مع 
تطبيق ArriveCan اإللكتروني الذي 
وضعته أوتاوا للمسافرين الواصلين 

إلى كندا.
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 أول موظف في التاريخ
تعتبر الوظيفة في مصر الفرعونية من أهم األشياء التي كان يحرص المصريون 
القدماء عليها. وكان يتم تعليم األبناء كي يحصلوا على وظائف في الدولة تكفل لهم 
التميز والثراء والوجاهة في المجتمع. وكان األب يعد ابنه كي يخلفه في منصبه 

بعد وفاته. وكان يطلب من الملك أن يوافق على تولي ابنه منصبه من بعده.  
إن الدولة في مصر قديمة قدم األزل. وكان الموظفون في مصر الفرعونية هم 
األساس الذي قامت عليه الدولة في مصر قديًما. وكان الموظفون يتكونون من 

والموظفين  والوزراء  واألطباء  والفنانين  الدين  ورجال  الكهنة 
الوظيفية والموظفين اإلداريين  المدنيين والعسكريين بدرجاتهم 
كالمشرفين على القصر الملكي أو الحدود المصرية أو بالد النوبة، 
وتنوعت درجات وأطياف الموظفين؛ فكان من بينهم موظفون من 
كبار رجال الدولة وموظفون من درجات وطبقات وظيفية أدنى 
منهم، غير أن جميعهم انتمى إلى صفوة المجتمع المصري القديم. 
واستهل الموظفون عملوا في الدولة منذ بدايات التاريخ الفرعوني 
منذ عصر األسرة األولى. ونجد مقابرهم في مناطق سقارة وحلوان 
واألقصر والجيزة وغيرها. وركز الموظفون في مقابرهم وأعمالهم 
المسئولين  أولئك  مسيرة  معالم  أهم  على  الذاتية  وسيرهم  الفنية 
الوظيفية والمحطات البارزة فى حياتهم. وكتب عدد كبير منهم 
الذاتية كي يسجل أعماله ومفاخره من خاللها. وجذور  سيرهم 
السير عميقة في التاريخ المصري القديم، ودون شك تعود إلى 
األلقاب  من  العديد  أصحابها  حمل  التي  األولى  األسرة  لوحات 
مروًرا بلوحات الطبيب »حسي رع« الخشبية من األسرة الثالثة 
ووصواًل إلى سيرة »متن« فى بداية األسرة الرابعة وما بعدها. 
وفي هذه األعمال النصية، يصف الموظفون خبراتهم التي مروا 
بها في حياتهم خصوًصا الوظيفية. وبدأت السير تقدم حياة أصحابها 

الوظيفية بتفاصيل عديدة مثل عهود الملوك الذين خدموهم ويطلق عليها »سير 
الوظيفة«. 

ولدينا موظفون معروفون منذ بدايات التاريخ المصري القديم أمثال الوزير »حم 
كا« بمعنى »خادم القرين« الذي عاش في عهد الملك »دن« من ملوك عصر 
األسرة األولى. ويعد من أقدم وأشهر الموظفين في مصر من عصر األسرات 
المبكر. وقد كشفنا في سقارة عن مقبرة لهذا الموظف، وبها أقراص من الحجر 
والنحاس والخشب والعاج ومحالة بمناظر بديعة وبعضها مطعم بقطع من المرمر.
وهناك أيًضا الكاهن »حتب دي إف« بمعنى »القربان الذي يقدمه« من عصر 
األسرات المبكرة، وله تمثال صغير وجميل يمثله في وضع تعبدي جاثًيا على 
هذا  وينسب  التحرير.  في  المصري  المتحف  في  حالًيا  موجود  وهو  ركبتيه، 
التمثال إلى عصر األسرة الثالثة بالرغم من وجود أسماء الملوك الثالثة األوائل 
من األسرة الثانية مكتوبة على ظهره. والتمثال يمثل درجة من درجات الفن 
المتقدم بالنسبة لألسرتين األولى والثانية، ولكن في نفس الوقت يمثل مرحلة 

مبكرة بالنسبة لفن النحت في عصر األسرتين الثالثة والرابعة.
وهناك أيًضا كبير أطباء األسنان الطبيب األشهر »حسي رع« بمعنى »الممدوح 
من رع« من عصر األسرة الثالثة من عهد الملك زوسر، والذي كان وزيًرا 
في عهده. وعثرنا على مقبرته الكبيرة المزينة، وبها لوحات بديعة مصنوعة 
من خشب األرز المستورد من لبنان. كما تدل قطع األثاث الفاخرة الموجودة 
في مقبرته على أنه كان شخصية كبيرة وفي رتبة عالية ويحظى بثراء كبير. 
وتم تصوير »حسي رع« على هذه اللوحات وبجانبه اسمه ووظيفته بالكتابة 
الهيروغليفية. وهو مصور في الوضع واقًفا ويرتدي المالبس الرسمية وحاماًل 
صولجاًنا، أو جالًسا وأمامه منضدة عليها قرابين. واللوحات تبين تصوره من 
الجانب، وتظهر تفاصيله كاملة. وهو يعتبر أول طبيب يذكر اسمه في التاريخ؛ 
اللوحة الخشبية »كبير أطباء األسنان “. وحمل »حسي  إذ يذكر النص على 
رع« يحمل لقب »مندوب الملك« ولقب »كبير العاصمة بوتو« التي كانت من 

المراكز المهمة في الدلتا المصرية.
وهناك الموظف المعروف »دبحن« من عهد الملك منكاورع من عصر األسرة 
الرابعة. وفي مقبرة »دبحن« في هضبة الجيزة بالقرب من هرم الملك منكاورع 
نص سيرة ذاتية يذكر فيه »دبحن« وصف زيارة الملك منكاورع إلى موقع 
البناء لهرمه المسمى »إلهيٌّ هو منكاورع«، ورافق الملك قائد القوات البحرية 
وكاهنان كبيران لإلله بتاح، وكذلك الفضل الملكي الذي تكرمه به الملك عليه. 
ويوضح هذا النص الصورة البشرية الخاصة بالملك منكاورع في نهاية عصر 
األسرة الرابعة الفرعونية. وتعد سيرة »دبحن« الذاتية من أوائل السيرة الذاتية 
التي تقدم لنا نوًعا من الفن القصصي حيث يخبرنا »دبحن« صاحب السيرة عن 

كثير من األمور واألحداث عن نفسه.
الفرعونية –بشكل عفوي-  الموظفين في مصر  آثار وأعمال وسير  ألقت  لقد 
بأضواء كاشفة على التاريخ االجتماعي والسياسي واالقتصادي لمصر القديمة 

منذ أقدم العصور إلى نهايات التاريخ الفرعوني.
الرقص في مصر الفرعونية

خلفت مصر القديمة تراًثا أدبًيا غنًيا من مختلف الفترات التي مرت عليها، إال 
أن المصادر األدبية التي تناولت الرقص في مصر القديمة نادرة إلى حد كبير 
حيث تراءى للمصريين القدماء أنه ليس من الضروري أن يعبر كتابة عن شيء 
مألوف بالنسبة لهم. وتالحظ أنه وجدت العديد من الكلمات في اللغة المصرية 
القديمة التي حملت معنى »أن يرقص« أبرزها كلمة »إبا«. كذلك فقد ظهرت 

مصطلحات أخرى تصف رقصات أو حركات بعينها، إال أنها تأتي في سياقات 
تروي القليل أو حتى تصف بشكل نادر طبيعة الرقصات التي كانت تؤدى بها. 
وكان الرقص أمًرا متعارًفا عليه في الثقافة الشعبية في مصر القديمة، لذا ندر 
وصفه. ويوجد الكثير من العقبات التي تقابل المرء للوقوف على الغرض من 
الرقص والسياقات التي كان يتم الرقص خاللها في مصر القديمة خاصة فيما 

تؤدى.  كانت  التي  الحركات  من  أي  تمثيل  إعادة  يخص 
وفي الغالب فإن ما هو متوفر من رسوم تخص الراقصين 
من مصر القديمة ثنائية األبعاد؛ ومصدرها جدران المعابد 
والمقابر أو حتى المناظر المرسومة على قطع األوستراكا 
أو البردي. وقد ارتبطت هذه الرسوم بتقاليد الفن المصري 
مدى  المرونة إلظهار  من  كافية  مساحة  توفر  فلم  القديم 
كانت  فقد  كذلك  الرقص.  أثناء  تأديتها  يتم  التي  المرونة 
هناك مسألة أخرى وهي أن المناظر المصورة كانت لم 
يكن الغرض منها التسجيل بهدف إعالم المشاهد بالرقصات 
مثل  أبعد  أغراض  منها  الهدف  كان  ولكن  طبيعتها  أو 
التعبير عن طقوس عبادة لإلله، أو كمراسم لتسهيل عملية 

المرور للعالم اآلخر. 
المصرية  الحضارة  أن  االعتبار  في  األخذ  فيجب  كذلك 
القديمة استمرت ألكثر من ثالثة آالف عام، وكونها كانت 
من الحضارات المحافظة فيجب اإلشارة إلى فكرة أنه طرأت 
الحضارة.  هذه  مدار  على  للرقص  وتطورات  تغييرات 
التي  تلك  القديمة  في مصر  للرقص  مناظر  أقدم  وتعتبر 
ظهرت على القطع الصخرية واألواني الفخارية من عصر 

تظهر  القديمة  الدولة  للرقص من عصر  مناظر  فقد  كذلك  األسرات.  قبل  ما 
المقابر. أما في عصر  مغنيين وراقصين في مشهد جنائزي عند مدخل أحد 
الدولة الوسطى فلمناظر المصورة في مقابر بني حسن ودير الجبراوي تظهر 
حركات تبدو أكروباتية أكثر من كونها حركات رقص. أما فيما يخص اآللهة فقد 
ارتبط بعضهم بالرقص أمثال اإللهة حتحور وابنها حورس الصغير »إيحي« 
فقد ارتبطا بالموسيقى والرقص. وقد ظهر الراقصون يحملون أدوات موسيقية 
مخصصة ومقدسة لإللهة حتحور. كذلك فقد ارتبط اإلله بس بالرقص، وقد 
إشارة واضحة  بالرقص ويعزف آالت موسيقية. وربما كان هذا  يقوم  ظهر 

للمشاهد التي صورت األقزام يقومون بالرقص. 
من مصر  بالرقص  الخاصة  تبقت  التي  المناظر  أغلبية  أن  من  الرغم  وعلى 
القديمة تعبر عن طقوس دينية أو شعائر جنائزية، إال أن هذا ليس دليل قاطع 
بأنه أقتصر فقط على هذه الشعائر بل بالضرورة كان له وجود أساسي في الحياة 
اليومية للمصري القديم. فقد ظهرت في عدد من المناظر الراقصات في المآدب 
يرقصن على أنغام العازفين. وقد ظهرت الراقصات يرتدين القالئد واألساور 

تعبيرات  من  ويبدو  األعين  مكحالت  واضعين  ظهرن  فقد  كذلك  واألقراط، 
وجوههم أنهم محترفات. 

عطر كليوباترا
أعلن عدد من علماء اآلثار أنهم اكتشفوا عطًرا من خالل حفائر البعثة األثرية 
لجامعة هاواي األمريكية في مدينة منديس األثرية في منطقة تمي األمديد في 
محافظة الدقهلية، وأنهم نجحوا في إعادة تركيبه في معامل جامعة أمريكية. وقاموا 
بتصنيع العطر من خالصات نباتات وأعشاب أحضروها من نفس المناطق التي 
جاءت منها مواد صناعة العطور في مصر القديمة. ومن الغريب أنهم ادعوا 
أن هذا العطر قد استخدمت الملكة البطلمية الشهيرة الملكة كليوباترا السابعة!

مما  بكثير  كثافة  أكثر  كان  القديم  العالم  في  العطور  قوام  أن  المعروف  ومن 
يُستخدم اآلن؛ إذ كان يشبه إلى حد كبير قوام الكريمات والمراهم الحالية. ومن 
الجدير بالذكر أن هناك معرًضا أثرًيا في العاصمة األمريكية واشنطن دي سي 
افتتحت الجمعية الجغرافية األمريكية بعنوان »ملكات مصر«، وتشمل معروضاته 
إنتاجه. وطبًعا يرجع ذلك االدعاء بأن كليوباترا  المعاد  قارورات هذا العطر 
قد استخدمت هذا العطر إلى أن األمر يعد مثيًرا أن يشم اإلنسان العطر الذي 
استخدمته هذه الملكة الجميلة الساحرة كليوباترا والذي تعطرت به وأن أحًدا 
لم يشم هذ العطر منذ أكثر من ألفي سنة. ودون شك فإن كليوباترا كانت على 
دراية كبيرة بالعطور، وكانت تُستخدم العطور األكثر قيمة وشهرة في العالم 

في عهدها الشهير تاريخًيا وحضارًيا.
وهذا الكالم ليس له أساس من الصحة وينافي الحقيقة العلمية ألسباب عدة. فكيف 
عرف هؤالء العلماء أن الملكة كليوباترا استخدمت هذا العطر؟ فال توجد حقيقة 
وحيدة تربط هذا العطر المكتشف في هذا الجزء من الدلتا بهذه الملكة الساحرة.
الدلتا وأعني مدينة منديس، في موقع تمي األمديد، عاصمة  وهذا الجزء من 
األسرة التاسعة والعشرين الفرعونية، كان بعيًدا جًدا عن بالط الملكة كليوباترا 

في مدينة اإلسكندرية على شاطئ البحر المتوسط.
ومن المعروف أن كليوباترا كانت نهايتها بعد معركة أكتيوم البحرية التي كانت 
بعيدة تماًما عن هذا الموقع الذي تم في اكتشاف بقايا العطر من قبل هذه البعثة. 
ومن المعروف أن مدينة اإلسكندرية كانت عاصمة الملكة كليوباترا وكان بها 
العديد من رجال العطور ومصانع العطور التي كانت تتعامل مع البالط الملكي 

مباشرة في اإلسكندرية.

ارتباط  بالمكان وال  كليوباترا  ارتباط  يوضح  واحد  أثري  دليل  أي  يوجد  وال 
هذا العطر بها. والحقيقة إن البعض يحاول أن يحقق شهرة وفرقعة من وراء 
كليوباترا  مثل  مشهورة  تاريخية  شخصية  ألية  وينسبه  به  يقوم  اكتشاف  أي 
السابعة الملكة البطلمية الشهيرة أو إلى اإلسكندر األكبر الفاتح العظيم في العالم 
الكالسيكي. وبالفعل قد تم تقديم العديد من األعمال الرصينة التي تناولت حياة 

كليوباترا بشكل صحيح.
ومن المعروف ان المصريين القدماء استخدموا العطور. وعثرنا على العديد منها 
وكذلك على الورود مثل الورود التي وجدت في مقبرة الفرعون الذهبي توت 
عنخ آمون والتي تركت فوق تابوته أرملته الشابة عنخ إس إن آمون. إذن فمعرفة 
العطور أمر ليس غريًبا على المصريين القدماء، لكن ربط هذا العطر تحديًدا 
بكليوباترا السابعة الساحرة الجميلة هو األمر الغريب والمخالف للعلم والمنطق.

واتباع المنهجي العلمي في نشر األخبار عن االكتشافات األثرية الحديثة ضرورة، 
اآلثار.  علماء  من  المطلوب  هو  الفرقعة  أو  اإلثارة  ال  العلمية  الحقيقة  وذكر 

وكليوباترا بريئة من هذا العطر المنديسي.
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  تكملة للعدد الماضي: 

الفجِر في  َنهضْت 
الغابة في  يمرُح  كعصفوٍر 
البحِر خلَف  تسيُر  واالنهاُر 

المطَر ترتاُد   .... هي  عاشقٌة 
لالشجاِر ُتغني  وفراشٌة 

جناح دوِن  من 
االحالم( )ارصفِة  على  والدُتها 

القلِب؟ أنهاَر  تغادُر  فكيَف 
الليِل نجوِم  بيَن  أرتحُل 

أالزهاِر وضوِء 
الُغربِة مواجهِة  في  أقُف 

أوجاعي تتساقُط 
الزمِن غابِة  في 

َمرْة  .. َمّرًة 
الحزِن في  أصرُخ  كنُت 
ُيعتاُبني الُجرَح  لكنَّ 
الناِر في  أغرَق  أالّ 

االمُل َيبتسَم  أْن  يكفي 
َصْدري على  الَمْنفى  أُعلِقُّ 

البحِر أبواَب  أفتُح 
قمراً( )أِجُد 

االمواِج فوَق  يتنزُه 
مدٍن شفاِه  فوَق  قصيدًة  يكتُب 

الفقراء( )يحملُها 
قصائَدهم يكتبوَن  شعراًء  َيشهُد 

الغربة مقهى  في 
أحزاَنهم يحملوَن  وُعشاقاً 

الغجِر مضارِب  في 
العالَم َتجوُب  الثلِج  نيراُن 

هموم( )دوَن 
الحِب في  َسَقَطْت  وُغرَبتي 

دموع دوِن  من 
أفراحي نخلِة  الى  ألَتِجأُ 
أذرِعها بيَن  وجهي  أَخِبأُ 
الخوِف ِمَن  ُتحرَرني  كي 

المحروقِة الُمدِن  ِمن 
البدِو آلهَة  وَتنَتِزُع 

بفتاوى الُملغمِة  شوراِعنا  ِمن 
الحجري العصِر 

بواباِت ِمن  ُهتافي  َيزحُف 
المهزوِم الزمِن 

االحالِم الى 
امرأًة أُعاِنَق  َكْي 
قلبي في  ولَِدْت 

ميالد شهادِة  دوِن  ِمن 
وحريًة ورداً  َتعطيني 

أالنساِن(...... )قلِب  في  أزرُعها 

لاعلاناتكم في الرسالة

شعر: جاسم نعمة مصاول

قصائد من الديوان الخامس )أشــــواٌق ترتعـــُش(

الحرب  المتحدة  الواليات  لدى دخول      
إدارة  الثانية أصدر رئيس مجلس  العالمية 
شركة كوكا كوال  روبيرت وودروف أمره 
بأن يحصل كل جندي في الحرب وعلى كافة  
الجبهات قارورة  كوكا  كوال بسعر ٥ سنت 
لتكون بمتناول جميع الجنود بدون استثناء؛ 
ولتأمين وصول تلك الكميات الهائلة  قامت 
من  بالقرب  اإلنتاج  مصانع  ببناء  الشركة 

الخطوط الحربية في كافة الجبهات . 
أيزنهاور، وهو  الجنرال  أمر  عام ١٩٤٣ 
من محبي المشروب ، إرسال ثالث ماليين 
قارورة لجبهة حرب شمال أفريقيا مع إعادة 

تعبئة ستة ماليين قارورة شهريا .
إلى  مئة موظف  أكثر من  الشركة  أرسلت 
والتوزيع   اإلنتاج  لإلشراف على  الجبهات 
وأطلق عليهم  لقب كولونيل كوكا كوال ؛ كما 
لتسهيل  الجيش رتبة مراقب  قيادة  أعطتهم 

تنقلهم في الجبهات .
من  كبير  عدد   إسقاط  في  النجاح   نتيجة 
الطائرات المعادية  في جبهة محيط الهادي 
أرسلت القيادة صندوقين كوكا كوال للطيار 

ريتشارد بونغ كمكافأة  مميزة .
مؤتمر قيادة الحلفاء مع القيادة السوفييتية :

لتنسيق  مخططات الحرب مع الحلفاء جرت 
عدة مؤتمرات بين القيادات المختلفة في  مؤتمر 
مع  القيادة السوفييتية  كان اللقاء بين الجنرال 
األميركي آيزنهاور والجنرال الروسي زوكوف 
، خالل المؤتمر كان المشروب الرئيسي الكوكا 
كوال ؛ إندهش القائد زوكوف بنكهة وعذوبة 
المشروب الجديد ، كان الجنرال زوكوف ينعم 
بشرب  الكوكا كوال في المؤتمرات واللقاءات 
مع القيادة األميركية ؛  لكن األمور لم  تستمر 
طويال ألن الروس أخذوا يستقلون بقراراتهم 
وَمنع  الحديدي  الستار  بما سمي  وانفصلوا 
إستيراد الكثير من السلع من الغرب ومنها 

الكوكا كوال .
بشكل  سري إستطاع الجنرال زوكوف الروسي 
إيصال رغبته بالحصول على  مشروب الكوكا 
التي  النمسا  القيادة األميركية في  إلى  كوال 
الغرب  بين  الفاصلة  الحدود  أصبحت على 
الذين  شكلوا تحالفا جديدا  تحت  والروس 

إسم اإلتحاد السوفييتي. 
أبلغ  القائد األميركي في النمسا الرسالة للرئيس 
الذي  طلب من  ترومان  األميركي هاري 
رئيس مجلس إدارة  كوكا كوال العمل على 
إيصال المشروب إلى الجنرال الروسي !!!

كان  من  المستحيل  عبور المشروب  بشكله 
المعروف مراكز التفتيش ،  فكان الحل  أن  
يكون لون المشروب بلون الماء الشفاف وتغيير 
شكل الزجاج ليصبح  مثل  قارورة  الفودكا 
بهذا  الغطاء.   نجمة حمراء على  وًطبعت 
الشكل عبرت صناديق  الكوكا كوال التفتيش 
بدون عقبات بأنها  فودكا ، في الوقت الذي 
كانت السلع األخرى  تخضع  لتفتيش دقيق 
وأحيانا منع  دخولها المنطقة الخاضعة  لإلتحاد 
السوفييتي . بهذا األسلوب  إستلم  الجنرال 
من  الروسي  زوزكوف خمسين صندوقا 
المشروب . تدهورت العالقات بين الغرب 
كوال  البيبسي  واستطاعت شركة  والشرق 
إلى  منتجاتها  لتصدير  الروس  مع  التعاقد 
بينما شركة  كوكا كوال  السوفييتي  اإلتحاد 
خسرت ذلك السوق بالرغم  من تعاملها سرا 
مع الجنرال  زوزكوف الذي لم يكن له أي 

تأثير في العقود التجارية .
كوال  بيبسي  منتجات  تصدير  قيمة  قدرت 
إلى اإلتحاد السوفييتي بثالثة بيليون دوالرا   
لغاية عام ١٩٨٥ . أما مبيعات كوكا كوال إلى 

جبهات القتال فكانت خمسة بيليون  
قارورة  كوكا كوال من ٦٤ مصنعا حول العالم  .

األولى  روسية،  بعثة  عثرت    
للتنقيب عن اآلثار فى  من نوعها 
العراق، على كنوز تضم كميات 
كبيرة من القطع األثرية تعود للعصر 

البابلى القديم.
وقّدمت البعثة التى عملت منذ العام 
نتائج  أولياً عن  تقريرا  الماضي، 
عمليات التنقيب التى نفّذتها فى موقع 
تل الدحيلة فى محافظة ذى قار التى 
تعد من أبرز المدن التاريخية فى 

جنوب العراق.
لناصرية  ا متحف  مدير  وأعلن 
الحضارى فى مركز محافظة ذى قار 
جنوبى العراق، عامر عبد الرزاق، 
فى تصريح خاص لـ”سبوتنيك”، 
موقع  فى  بعثة روسية عملت  أن 
سنوات   5 لمدة  عقد  وفق  بابلي، 

قابلة للتمديد.
وأّكد عبد الرزاق، أن البعثة الروسية 
عملت فى موسم عام 2020 والجارى 
2021، وأنجزت مهامها قبل نحو 3 
أشهر برئاسة األستاذ ألكسي، حيث 
نقبت فى موقع أسمه “تل الدحيلة”، 
يقع فى منخفض الصلبيات بقضاء 
البطحة، تقريبا بحدود 40 كيلومترا 
غرب محافظة ذى قار جنوبى العراق.
البعثة  بأّن  الرزاق  عبد  وأوضح 
أثارييّن  تضم  متكاملة  الروسية 
روسييّن وأيضاً  أثارييّن من العراق، 

اشتركوا بتقنيات عالية للتنقيب 
فى هذا الموقع المذكور والذى 
يعود إلى العصر البابلى القديم.

وكشف عبد الرزاق، أن “البعثة 
اكتشاف عدد من القطع األثرية 
المهمة ومجموعة من المستوطنات 
وتم تسليم تقرير نهائى عن هذا 
الموقع مزود بكافة المكتشفات 
االدارية  العاصمة  بقلب  سيليا 
الجديدة فيالت جاهزه لالستالم 

اتفرج و احجز
األثرية، منّوها إلى أن هذه البعثة 
هى األولى من روسيا للتنقيب 
عن األثار فى محافظة ذى قار 
وفق عقد لمدة 5 سنوات قابل 

للتجديد مرة أخرى”.
 وألمح مدير متحف الناصرية 
الحضاري، أن “العراق يشهد 
لبعثات  ا من  مجموعة  قدوم 
األثار  عن  للتنقيب  الروسية 
فى المواقع األثرية فى ذى قار 
وعدد من المحافظات العراقية 

األخرى”.
الذى  القصير  التقرير  وحسب 
سلّمته البعثة الروسية إلى متحف 
الناصرية الحضارى الواقع فى 

مركز محافظة ذى قار، فإن “نتائج 
التنقيب أثمرت بالعثور على 203 
كسرة فخارية وكذلك عثرت على 

دفن بشكل القرفصاء لطفل رضيع”.
فى  عديدة  أثرية  مواقع  وتوجد 
محافظة ذى قار انطلق منها حرف 
وتعّد  العالم،  نحو  األول  الكتابة 

المسيحية  الثالث  الديانات  موطن 
واليهودية واإلسالمية، حيث بيت 
النّبى إبراهيم أبو األنبياء الذى ولد 

عام 2000 سنة قبل الميالد.

كوكا كوال في الخطوط األمامية 
في الحرب العالمية الثانية

كنوز بابلية قديمة.. بعثة روسية تعثر على آالف القطع األثرية 
جنوب العراق

بقلم: سليم خليل



    راياتيا في بولينيزيا الفرنسية
يطلق على هذه الجزيرة اسم “الجنة البعيدة” بإعتبارها مهد للثقافة 

القديمة والمعابد المخفية كما إنها  البولينيزية فإنها غنية باألساطير 
جزيرة مقدسة لجميع البولينيزيين في جميع أنحاء جنوب المحيط 
الهادئ، كما إنها تجذب من الزوار عدًدا كبيًرا بسبب عوامل الجذب 

لقضاء عطلة غير عادية
كما إنها تعتبر ثاني أكبر جزيرة في جزر العالم بعد تاهيتي، وتتميز 
بوجود بحيرة شاسعة وشعاب مرجانية محيطة بها مما يجعلها واحدة 
من أفضل الجزر في بولينيزيا الفرنسية لإلبحار والصيد في أعماق 
البحار والغوص، كما تساعدك على االسترخاء على الشواطئ البكر 
وتسلق الجبال الخضراء التي ترتفع إلى القمة المغطاة بالغيوم على 

Temehani الجبل الشهير
ليباري في إيطاليا

وهي جزيرة معروفة بإحتوائها بشجر الكبر، وتقع ليباري شمال صقلية 
في وسط البحر التيراني وهي أكبر جزر إيواليان البركانية الثمانية، كما 
يتميز ميناءها الصغير بإنه بواجهة بحرية جميلة بألوان الباستيل وتعتبر 

شوارعها المرصوفة بالحصى مثالية للتنزه واالستكشاف وتحتوي بقية 
الجزيرة عن منظر مليئ من الشجيرات الكثيفة والمرتفعات التي تجتاحها 
الرياح والمنحدرات المتعرجة التي تغرق في البحار الزرقاء الرائعة.
كما إنها تتميز بمناطق جذب ثقافية جديرة بالزيارة حيث تحتوي على 
متحف أثري يحتوي على أفضل مجموعات القطع األثرية في أوروبا 
والتي تعود إلى ستة آالف عام من التاريخ، بما في ذلك أكبر مجموعة 
في العالم من األقنعة المسرحية اليونانية المصغرة، وتعد الكنيسة 
الكاتدرائية Saint Bartholomew مثااًل رائًعا للعمارة الباروكية 
في القرن السابع عشر والقلعة الرائعة التي تعود للقرن الخامس عشر 
والقلعة التي تعود إلى القرن السادس عشر، كما تتميز الجزيرة بأحد 
شواطئ الجزيرة الهادئة وأفضل منظر ساحلي لها من بقعة شهيرة 

تعرف بإسم كواتروتشي.
هفار في كرواتيا

تعتبر أرقى جزيرة على الساحل الدلماسي الشهير في كرواتيا والمكان 
األكثر إشراًقا في البالد، حيث يتميز بوجود 2724 ساعة مشمسة كل 
عام وذلك لقضاء وقت ممتع، كما تعتبر واحدة من الوجهات األكثر 
شعبية في البحر األدرياتيكي، كما إنها تجذب اليخوت الفاخرة إلى مشهد 
اإلبحار األسطوري ونادي الشاطئ، وتفتخر جزيرة هفار بواحدة من 

أجمل الساحات الرئيسية في كرواتيا جنًبا إلى جنب مع األديرة والقالع 
التي تعود إلى القرون الوسطى على قمة التل.

بيكا في سانت فنسنت وجزر غرينادين
سانت فنسنت وجزر غرينادين تعني “جزيرة الغيوم” في اللغة الهندية 
الكاريبية  وبيكيا هي بقعة من جزيرة يقل عدد سكانها عن 6000 نسمة 
وذلك ألنها محط جاذبية إستوائية بسبب المياه الزرقاء والشواطئ البيض 

اء والتالل الخضراء المورقة والقرى الصغيرة الجذابة.
كما أن التراث البحري الدائم للجزيرة هو أحد خصائصها، كما أن بيكيا 
هي واحدة من األماكن القليلة في العالم التي تسمح فيها اللجنة الدولية 
لصيد الحيتان ويفخر البحارة المحليون بمشاركة تقاليدهم البحرية مع 
الزوار، كما تعتبر بيكيا أيًضا جنة للقوارب حيث يعد خليج أدميرالتي 

الخالب أحد أرقى المراسي في المياه العميقة في منطقة البحر الكاريبي، 
كما تحتوي على شاطئ األميرة مارجريت الذي أعيد تسميته عندما سبح 
الملك هناك في عام 1958 وهو الذي يلهم عشاق الجزيرة المعروفين 

بالرغبة في البقاء في بيكيا.
جزيرة سكاي في اسكتلندا

إحتفلت جزيرة سكاي بالشعر واألغاني وذلك ألنها مكان سحري 
للقالع ومواقع المعارك اليعقوبية وتاريخ العشيرة األسطوري، ويبلغ 
طولها 50 مياًل وهي أكبر منطقة داخلية في اسكتلندا ويبلغ عدد سكانها 
9000 نسمة، كما أن الجزيرة منحوتة بساحل من شبه الجزر والخلجان 

المحيطة بالمركز الذي تهيمن عليه تالل كويلين الضبابية
كما أن الجزيرة رطبة وعاصفة ومغطاة بأراضي هيذر وبحيرات متأللئة 
ومنحدرات بحرية شاهقة مما تجعل المناظر الطبيعية الدرامية منها وجهة 
ذات مستوى عالمي للمشاة والمتسلقين بينما تجعل الحيوانات مثل ثعالب 
الماء والفقمات والحيتان والدالفين مكاًنا رئيسًيا لمشاهدة الحياة البرية.

 Con Dao في فيتنام
تعتبر جزيرة فو كووك الفيتنامية صغيرة وتوجد في الجزء الجنوبي 
الشرقي لفيتنام وتبلغ رحلة الطيران للوصول إلى هناك مدة تصل إلى 
ساعة من مدينة هوشي تأخذك إلى Con Son إلى سلسلة مكونة من 
الجزر الستة عشر التي تحدها منحدرات الجرانيت الشاهقة والشواطئ 

المهجورة والمياه الزرقاء الصافية، والجزء األكبر من أماكن اإلقامة 
في Con Son عبارة عن أماكن اقتصادية تشبه النزل

 Poulo Condor على الرغم من وجود عدد قليل من المنتجعات مثل
  Six Senses Con Dao الراقي و Boutique Resort and Spa
والتي تجلب الفخامة إلى الجزيرة حيث يقف على إمتداد الرمال الذهبية 
50 فيال جيدة التهوية وتحتوي جميعها على حمامات سباحة خاصة 
بالرغم من أنها تطل على بحر الصين الجنوبي، لذلك تميل الزوار إلى 
عدم مغادرة المنتجع أبًدا، لكن الجزيرة التي تبلغ مساحتها 20 مياًل 
مربًعا تستحق االستكشاف وذلك ألنها تحتوي على منارة من القرن 
التاسع عشر على قمة تل وبحيرة دام تري باي الرائعة وهناك جزيرة 

أخرى في األرخبيل للغطس والغوص.
جيلي تراوانجان في إندونيسيا

هي جزيرة صغيرة بالقرب من Lombok تنتشر فيها المقاهي الهادئة 
ومدرسة لركوب األمواج ومراكز الغوص، وال يسمح بحركة المرور 
المزدحمة لذا فاألمر متروك لممارسة المشي أو ركوب الدراجة في 
كل مكان تذهب إليه كما ال يتضمن جدول األعمال اليومية إلى أكثر 

 Pondol Santi Estate من صيد األسماك أو الغوص، ويوجد في
على مساحة 17 فداًنا من األراضي االستوائية وهي مزرعة جوز 

الهند وجبل رينجاني وهو بركان نشط في لومبوك.
بيكو في البرتغال

قام كولومبوس بإكتشاف بيكو التي تعتبر آخر نقطة استيطانية وجدت 
في البرتغال وال تزال الجزيرة تبدو كما كانت في عام 1492على عكس 
أي مكان آخر ونسج ممرات المشاة من خالل مناظر طبيعية رائعة، كما 
يقع PocinhoBay في وسط مزارع الكروم المعينة من قبل اليونسكو 

حيث تطل ستة أكواخ أنيقة على المحيط األطلسي.
ساندون في السويد

تعتبر جزيرة سانجون مغطاة بغابة من الطحالب وأشجار الصنوبر ميغطاة 
بالضباب الخفيف على الشواطئ التي تهب عليها الرياح، كما تضم العديد 
 Missionshuset Bed الحديث أو Sands Hotell من الفنادق مثل
Breakfast & المكون من ستة غرف في قرية Sandön الوحيدة في 
Sandhamn كما تضم Sandhamns Värdshus مطعم تاريخي 

على  مفتوح 
من  العام  مدار 
أجل أن تستمتع 
باألطباق السويدية 
الكالسيكية مثل 
الرنجة المتبلة في 
 pytt i المنزل و
panna ، وهو 
عبارة عن حشوة 

تقليدية مع البيض المقلي والبنجر.
جزر فيرجن البريطانية وجزيرة سكراب

كانت هذه الجزيرة في السابق محطة توقف للمستكشفين وغير مأهولة 
 Scrub Island Resort بالسكان تقريبًا لعقود من الزمن حتى فتح منتجع

Spa & Marina الفاخر أبوابه وبنى فيالت فسيحة بجانب التل من 
أجل التجديف بالكاياك والقيام بالرحالت اليومية للتنقل بين الجزر.

سكوبيلوس في اليونان
تقع الجزيرة على بعد ساعة واحدة من ركوب العبارة من سكياثوس، 
كما تعد جزيرة سكوبيلوس مثالية للصور وتضم العديد من الخلجان 
المخفية والمباني ذات األسطح الزرقاء والمئات من الكنائس التي 
 Kastani تعود إلى العصر البيزنطي التي اختارت هوليوود شاطئها
لتصوير بعض األفالم المشوقة هناك، كما إنها تطل كل غرفة تقريًبا 

في Adrina Resort & Spa على بحر إيجه الفيروزي. 

السياحة العالمية

اعداد : مايك انجلو
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ركن الرياضة

10 جزر مل تسمع عنها من قبل .. ” خيالية “
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الكلمـات المتقاطعة

أفقيا: 

-1شاعر مصري

 – جواب   – مصرية  فنانة   2-
متشابهان

-3دق – أتوماتيكي

-4ممثل أمريكي راحل

-5 عملة اليابان – رقدوا

-6قادم – والد)معكوسة(

-7 يسأمون – أساعد

-8 أهات )مبعثرة( – أخذ خفية

-9 للنداء – بلد عربي

-10 فيلم لعبد الحليم حافظ

رأسياً :

-1والية أمريكية

-2في الفم – شهر ميالدي

-3متشابهان – وحي

-4للتخيير )معكوسة( – فاكهة

 – راحل  زملكاوي  -5العب 
حرف نفي ونصب

-6شد- حرف أبجدي – حيوان

-7 حب – صوت الفرقعة -أرتل

-8 نوع من الخشب – بناية

-9 أمم – والدي – فج

– ضمير  الماء  وغلق  -10لفتح 
المتكلم

حل الكلمات المتقاطعة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

10    9    8    7    6    5     4     3     2    1 

10    9    8    7    6    5     4     3     2    1 
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مصر تحتفظ بالمركز الـ 46 وإيطاليا تستعيد 
مكانتها فى تصنيف فيفا

  حافظ المنتخب المصري علي 
مركزه في تصنيف اإلتحاد الدولي 
لكرة القدم “فيفا” ، فيما استعاد 
المنتخب اإليطالي مكانته بين كبار 
العالم، بعد التتويج بلقب بطولة كأس 
األمم األوروبية “يورو 2020” .

وشهد تصنيف االتحاد الدولي لكرة 
القدم “فيفا” الصادر عن شهر 
أغسطس، تحوالت مثيرة على 

الصعيدين العالمي والعربي.
ظل التصنيف الشهري للفيفا متوقفا 

منذ مايو الماضي، لكنه عاد هذا الشهر بتغييرات كبيرة، 
خاصة بعد خوض مباريات دولية ودية وبطولتي يورو 
2020 وكوبا أمريكا 2021 وبطولة الكأس الذهبية في 

شهري يونيو ويوليو.
فقد حافظ المنتخب المصري علي مركزه في تصنيف اإلتحاد 

الدولي لكرة القدم “فيفا”، حيث يأتي في المركز الـ 46.
كما يتواجد المنتخب في المركز السادس بقائمة المنتخبات 
األفريقية، واحتفظ منتخب السنغال بصدارة قائمة المنتخبات 
األفريقية الذي يقع في المركز الـ 21 عالمًيا، يليه كل من 
تونس 28 ثم الجزائر 30 ثم المغرب 32 ثم نيجيريا 34، 

يليه مصر 46.
فيما استعاد المنتخب اإليطالي مكانته بين كبار العالم، بعد 
التتويج بلقب بطولة كأس األمم األوروبية “يورو 2020” 

في 11 يوليو الماضي.
صعد المنتخب اإليطالي إلي المركز الخامس، في تصنيف 
الفيفا الشهري للمنتخبات، حيث قفز إلي كبار المقدمة بعد 

التتويج بلقب اليورو.
وتصدر المنتخب البلجيكي تصنيف فيفا الشهري، وجاء 

من خلفه كاًل من البرازيل وفرنسا وإنجلترا ثم إيطاليا في 
المركز الخامس.

كما شهد تصنيف فيفا الشهري، علي صعود منتخب األرجنتين 
للمركز السادس بعد تتويجه بلقب كوبا أمريكا في البرازيل.
وانهار المنتخب األلماني وتراجع للمركز السادس عشر 
في التصنيف الشهري وذلك بعد مغادرة يورو 2020 من 

الدور األول.
وجاء تصنيف المنتخبات العشر األوائل على النحو التالي:

بلجيكا 1822 نقطة
البرازيل 1798 نقطة

فرنسا 1762 نقطة
إنجلترا 1753 نقطة
إيطاليا 1745 نقطة

األرجنتين 1714 نقطة
إسبانيا 1680 نقطة

البرتغال 1662 نقطة
المكسيك 1658 نقطة

الواليات المتحدة األمريكية 1648 نقطة

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

اإلسماعيلي يوقف األهلي ويشعل صراع 
الدوري الممتاز

     فقد األهلي نقطتين ثمينتين في سباق 
التتويج بلقب الدوري الممتاز، بعد تعادله 
مع ضيفه اإلسماعيلي بنتيجة )1-1( مساء 
األربعاء، باستاد اإلسكندرية في ختام الجولة 

29 للدوري الممتاز.
تقدم محمد شريف في الدقيقة 22 لألهلي ولكن 
اإلسماعيلي تعادل في الدقيقة 65، عن طريق 

التونسي فخر الدين بن يوسف.
ورفع األهلي رصيده بقيادة مدربه بيتسو 
موسيماني إلى 65 نقطة، محتاًل المركز الثاني 
بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب الصدارة، 
بينما ارتفع رصيد اإلسماعيلي بقيادة مدربه 
إيهاب جالل إلى 37 نقطة في المركز الـ11.
بدأت المباراة بسجال هجومي بين الفريقين 
خاصة من الجبهة اليمنى لألهلي، بعدما حاول 
اإلسماعيلي اختراقها بانطالقات سريعة من 
الجناح النشيط أحمد مصطفى ومراوغة من 
شكري نجيب، لم تسفر عن الخطورة ورد 
الظهير األهالوي أكرم توفيق بتسديدة أبعدها 

الحارس محمد فوزي.
أرسل اإلسماعيلي عرضية خطيرة أبعدها الدفاع، 
بينما أفسد الحارس محمد فوزي محاولة خطيرة 
من شريف، واستحوذ األهلي على مجريات 
األمور بعد البداية الجيدة لإلسماعيلي بينما 

سدد أحمد مصطفى فوق العارضة.
أضاع جونيور أجاي فرصة خطيرة في الدقيقة 
19، بعد تبادل رائع للكرة مع معلول ولكنه 
سدد بجوار القائم، ونجح محمد شريف في 
تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 22 بعد هجمة 
معاكسة سريعة، استغلها أفشة وانطلق ومرر 

إلى شريف الذي سجل في المرمى الخالي.
نال محمود دونجا العب وسط اإلسماعيلي 
البطاقة الصفراء للخشونة ضد أكرم توفيق، 
وحاول األهلي بكرة سريعة آخرى انتهت 
بعرضية غير مكتملة من معلول ثم تسديدة 
سهلة في يد فوزي، بينما حاول اإلسماعيلي 
بكرة سريعة لم يستغلها فخر الدين البعيد عن 

مستواه في الشوط األول.
تعرض األهلي لضربة قوية بإصابة محمد 
شريف ومغادرته لصالح والتر بواليا في 
الدقيقة 40، كما تعرض اإلسماعيلي لضربة 
قوية أيضا بإصابة محمد صادق وحل بدال 

منه أحمد مدبولي في الدقيقة 42.
أبعد أكرم توفيق عرضية خطيرة من فخر الدين 
بن يوسف، وضاعت رأسية آخرى للدراويش 
بجوار القائم وأمسك الشناوي عرضية آخرى 
من مدبولي وخرج الشوط األول بتقدم األهلي.
وسنحت فرصة خطيرة للفريق األحمر مع 
بداية الشوط الثاني، بانطالقة من بواليا مع 

خروج خاطئ للحارس محمد فوزي ولكن 
الصحراوي أنقذ الموقف.

أضاع فخر الدين انفرادا لإلسماعيلي بعدما 
سدد بسهولة في يد الشناوي وأبعد الزناري 
تمريرة خطيرة لحسين الشحات، ووجه أفشة 
تسديدة قوية فوق العارضة وضاعت فرصة 
خطيرة لإلسماعيلي مع سقوط أحمد مصطفى، 
إثر تمريرة عرضية من الصحراوي وطالب 

العبو اإلسماعيلي بضربة جزاء.
ورفض الحكم احتساب اللعبة ضربة جزاء 
لوجود خطأ في البداية على محمد حسن العب 
اإلسماعيلي ضد ديانج، ودفع األهلي بالعبه 
حمدي فتحي على حساب أجاي لالستحواذ 
مجدداً على خط الوسط، وأبعد دفاع اإلسماعيلي 

عرضية خطيرة من الشحات.
نجح فخر الدين بن يوسف في تسجيل هدف 
التعادل لإلسماعيلي في الدقيقة 65 من كرة 
عرضية خطيرة لمدبولي، حولها الالعب التونسي 
في مرمى الشناوي برأسية رائعة، وأبعد دفاع 

األهلي عرضية آخرى من النشيط مدبولي.
أشرك األهلي الثنائي صالح محسن وطاهر 
محمد طاهر على حساب ديانج وحسين 
الشحات، وأضاع األهلي محاولة خطيرة من 
كرة عرضية لم يستغلها بواليا وأبعدها دونجا 
وحاول اإلسماعيلي بهجمات مرتدة سريعة 

ولكن بال خطورة.
أهدر طاهر محاولة خطيرة لألهلي بعدما 
استلم الكرة في منطقة الجزاء وسدد الكرة 
في يد الحارس ولم يستغلها بواليا بينما، رد 
اإلسماعيلي بهجمة معاكسة لم يستغلها بن 

يوسف واكتفى بتسديدة سهلة.
دفع اإلسماعيلي بالثنائي عبد هللا جمعة وعمر 
الوحش على حساب أحمد مصطفى ومحمد 
حسن لتنشيط خط الوسط ، ووجه صالح 
محسن ضربة رأس بجوار القائم وسدد طاهر 
تصويبة خطيرة مرت بجانب القائم، وضاعت 

رأسية أهالوية فوق العارضة.
أشرك اإلسماعيلي الثنائي بينسون شيلونجو 
وعماد حمدي بداًل من دونجا وشكري نجيب، 
وأبعد دفاع اإلسماعيلي عرضية من أفشة 
وأنقذ فوزي انفرادا خطيرا لطاهر من تمريرة 
سحرية ألفشة، وحاول الدراويش استهالك 
الوقت باالحتفاظ بالكرة في الدقائق األخيرة.

سدد أفشة كرة بعيدة عن مرمى اإلسماعيلي، 
ووجه مدبولي تسديدة في يد الشناوي ورد القائم 
ضربة رأس خطيرة من صالح محسن بعد 
لمسة من الحارس فوزي ثم تسديدة بعيدة من 
صالح فوق العارضة ثم نال طاهر البطاقة 

الصفراء للخشونة وخرج اللقاء بالتعادل.

أسوان يخطف التعادل من البنك األهلي في الثواني األخيرة 
من المباراة

    تعادل أسوان مع منافسه البنك األهلي إيجابيا بهدفين 
الثواني  كبيرة حتى  إثارة  مباراة شهدت  في  منهما  لكل 

األخيرة منها.
وحل أسوان ضيفا على البنك األهلي لمالقاته في ملعب 

بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 30.
افتتح فادي فريد أهداف المباراة للبنك األهلي في الدقيقة 13.
الثاني ألصحاب األرض  الهدف  أحمد علي  وأضاف 

في الدقيقة 40.
بدل من  المحتسب  الوقت  األولى من  الدقيقة  في  لكن 

الضائع قلص أحمد الصغيري النتيجة بهدف أول ألسوان.
أسوان سجل  تسير نحو هزيمة  المباراة  وبينما كانت 
الجزاء  منطقة  قوية من خارج  تسديدة  الحلواني  عمرو 
في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع 

أدرك بها التعادل القاتل ألسوان.
نقطة   29 إلى  األهلي  البنك  النتيجة وصل رصيد  بتلك 

يحتل بهم المركز الـ15 في جدول الترتيب.
فيما يأتي أسوان في المركز الـ16 وأول مراكز الهبوط 

بعدما حصد 27 نقطة.

- ال يكلف هللا نفساً إال وسعها
A l’impossible nul n’est tenu

- أعمل خير تالقي خير
On récolte ce qu’on a semé
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      على الرغم من انتماء الشاعر المغربي الدكتور 
أحمد مفدي لجيل ثقافي متأثر بالتيارات الفكرية الغربية 

ومقلد لها، حيث يعتبر أحد شعراء الطليعة في 
المغرب ينتمي إلى موجة السبعينات من القرن 
أنه لم يكن ليركن لما عند اآلخر  الماضي، إال 
الغربي وإنما حافظ على استقاللية رؤيته ومنهجه، 
للمغرب، ومعبّرا  الثقافية  بالخصوصية  ملتزما 
التوّجه اإلبداعي عن حساسية جديدة تعيد  بهذا 
االعتبار للثقافة الوطنية، والتي يعتبر التصوف 
تجليات  تتبع  سنحاول  ولذلك  مكوناتها،  أحمد 
الحضور الصوفي في بعض قصائد هذا الشاعر 

ورصد دالالته.
عندما يتحول العشق الصوفي للوطن إل قداسة، 
فائقة الجمال، وهكذا  القصيدة تُنسج بعناية  فإن 
ديوانه “صهيل  في  مفدي  أحمد  الشاعر  نرى 
العشق”، يحلّق بالقارئ في عوالم اللغة الصوفية 
“اخلع  بــ  في قصيدة وسمها  الراقية، وخاصة 
نعليك بوادي الشعر”، حيث القول المقدس في 

مقامات القرب، جاء فيها قوله )ص: 118(:
قولي للراقد ملفوفا بالصمت 

َس فيه القول اخلع نعليك فأنت بواٍد ُقّدِ
طوى

أو قاب القوسين من اإلحراق
واغسل بالنور القدمين وناولني

شربة ماء
وانظر ما يعلق بالساق

وبغض النظر عن التفاعل النصي الواضح في 
بوادي  نعليك  “اخلع  قصيدة  من  المقطع  هذا 

عناوين  بتوظيفه ألحد  يتعلق  ما  الشعر”، وخاصة 
النعلين واقتباس  كتب الصوفية، وهو كتاب: “خلع 
األندلسي،  قسي  البن  القدمين”  موضع  من  النور 
وكذلك النهل من معين القرآن الكريم، نلحظ جمال 
اللغة المثير لالنتباه، والذي يعود إلى جمالية الحقل 
األمر  ويتعلق  الموظفة،  األلفاظ  إليه  تنتمي  الذي 
بحقل التصوف الذي أضفى على لغة الوصف طابعا 
روحانيا فريدا، حيث تتجاوز لغة الوصف اإلدراكين 
الذوقي  الحسي والعقلي، إلى إدراك الحلم الروحي 
القائم على ملكة الخيال والباعث لالنفعال المولد للذة 

الشعور بنشوة الجمال والجالل الصوفيين. 
بلغة شعرية تمتح من معين التراث الصوفي جمالياتها، 
يسافر بنا الشاعر المغربي الدكتور أحمد مفدي في 
عوالم بعض المدن المغربية وخاصة فاس باعتبارها 
نحو  التصوف  وبوابة  للمغرب  الروحية  العاصمة 

وأضرحة  زوايا  من  به  تحفل  مما  انطالقا  العالم 
مشهورة، حيث تربطه بهذه المدينة عالقات وجدانية 

تقديس وعشق ال  نظرة  إليها  ينظر  تجعله  خاصة، 
من  بأكثر  الفاتنة  المدينة  هذه  ولذلك خصَّ  ينتهي، 
قلبه ومهوى فؤاده، فال يطيق  قصيدة، لتظل أميرة 
البعد عنها، ذلك عشق الشاعر أحمد مفدي لعاصمة 
التصوف التي َسَكَنْت جسده وروحه، وَعزَّ عليه أن 
ال يجد متسعا في قلبه لغيرها، فنادى معشوقته فاسا 
أن تفسح في الجسم ما يسع عشاقا ورؤى، حيث قال 

)ص: 130، ديوان: سيدة اإلشراق(:
يا ساكنتي...!

خلِّي بعَض فرائِص جسمي
اُق، وبعضي يسُكنُها الُعشَّ

تْسَرُح فيه رَؤاْي...!
أمشاجي وُكَناُت الِعشق و”فاُس” هواْي...!

ليظل العشق الصوفي لهذه المدينة الخالدة هو أبرز 
فكان  أحمد مفدي،  للدكتور  الشعرية  اللغة  يفّجر  ما 

تصويره لمعالم فاس العمرانية والتاريخية والثقافية 
تصويرا بديعا آسرا، لم تسعه إال لغة صوفية عكست 
صوفية هذه المدينة، وهو تصوير 
ينّم عن قوة لغته الشعرية التي 
تنهل من التصوف ما يقّوي به 
نصوصه اإلبداعية، ولذلك فإن 
الحضور  تجليات  الباحث في 
الصوفي في شعر الدكتور أحمد 
شعرية  نصوصا  يجد  مفدي 
في  للغوص  تُسعفه  غزيرة 
أعماق هذا الحضور الدال على 
تأثر واضح بالتراث الصوفي 
وتوظيفه للتعبير عن موضوعات 
مرتبطة بعشق الوطن والتشبث 
بالهوية المحلية والدفاع عنها، 
بها  م  تتقد لتي  ا لقيم  ا وهي 
الشعوب وينبغي ترسيخها في 
الناشئة ولفت انتباه الفئة المثقفة 
لوجوب االعتناء بها وإيالئها 

العناية الالزمة.
صوفية باب المكينة:

أحمد  الدكتور  الشاعر  يؤرخ 
مفدي لبعض األحداث الصوفية 
التي عرفتها مدينة فاس خالل 
العصر الحاضر، والتي أسهمت 
في استرجاع مكانتها التاريخية 
وعودة إشعاعها العالمي، ويتعلق 
لموسيقى  ا ن  بمهرجا األمر 
الروحية العريقة، ومهرجان فاس للثقافة الصوفية، 
يقامان بأشهر أبواب فاس، وهو باب المكينة، حيث 
تصدح أنغام الموسيقى العريقة في ليالي فاس البهية، 

يقول شاعرنا )ص: 91، ديوان سيدة اإلشراق(:
أرهف سمعك لألوتار، وأعدْل َسكرة َمْن َمّروا

فالّظرُف بهاْء ... !
يستبُق النّشوَة في )مكينتنا(

يحكي وهج البدر ويختصُر...!
في راَحِتَك الِمْنسأَُة...

ويصف شاعرنا ببهاء جماليات ليالي “باب المكينة” 
الصوفية، حيث تلتقي الحضارات اإلنسانية من خالل 
الوفود المشاركة في المهرجان، ويسافر الَجْمُع عبر 

التاريخ والثقافات، يقول شاعرنا )ص: 92(:
ادي فالنَّغُم المسكوُن يسافُر في أنداِء الشَّ

َظَعٌن هَو أم سفٌر..!؟

سافْر...
المسرى  فتخوم 

ِبُربى )فاٍس(
وهٌج يثرى

وبقايا النُّور رواٌء ينهمُر ...!
مطراً...

إخصاَب حضاراْت...
الجانب  في  مستترا  الروحي  الطابع  يحضر  حيث 
الصوفي الذي يمثل بقايا البهاء في مدينة فاس، ولذلك 
ثنايا قصيدة “فاس  في  بقوة  الصوفي  النََّفُس  يتجلى 
الشعرية  المقاطع  في  أكثر  ويتجلى  البهاء”،  بقايا 
حيث  الصوفية،  للثقافة  فاس  مهرجان  التي تصف 

يقول )ص:94(:
حاِذْر أن تُشغلك )الحضرة( في المسقى

فدراويُش الليل خفافيُش األحراِش إذا
انهدَم الملقى..!

سكنوا...!
اشرب من ساقية الخمر رحيقا

في كأٍس فاسيِة األنماْط...!
لتؤسس لغة الشاعر الدكتور أحمد مفدي صوفيتها، 
فتنهل من المعجم الصوفي ما يبلّغها مقامات إبداع 
خالق، ينقل المعنى من المألوف إلى بديع البيان وجميل 
الوصف البديع الذي يخرج باللفظ عن دالالته المعتادة، 
حيث قوة التعبير التي تؤكد امتالك ناصية اللغة وملكة 
الشعر في عنفوانها األلق، فتتدلى من دالية القصيدة 
عناقيد المعنى الجديد الذي يمتح من الثقافة الصوفية 
سر جماله، ومن تلك األلفاظ نستحضر: الحضرة، 
والدراويش، والشرب، والخمر، والكأس..، وكذلك: 
الوجد، والجذب، والخرقة..، وهي ألفاظ لها عمقها 
الداللي في الحقل الصوفي، استدعاها شاعرنا لغاية 
بباب  الصوفية  فاس  ليالي  في وصف  تمثّلت  أكيدة 
“المكينة”، وال يمكن وصف أجواء الصوفية بغير 
ألفاظ القوم، وذلك ما خدم انسياب المعاني وعذوبة 
فال  القصيدة،  موضوع  مع  منسجم  بشكل  األلفاظ 
النص  القارئ بأي عناء وهو يسافر في لغة  يشعر 
يجعله  ما  الشعر  رحيق  من  يشرب  حيث  الجميلة 
القراءة والتأمل، ولعل  يقرأ ويترنم ويستمتع ويعيد 
المغاربة  الشعراء  أعمال  في  جمالية  خاصية  هذه 
اإلبداعية ونضجت  تجاربهم  اختمرت  الذين  الكبار 
معارفهم وأثمرت سليقتهم الشعرية دررا نفيسة من 
جوامع الكلم، حيث الكالم الموجز واإليحاء المكثف 
والدالالت الواسعة التي قد يحتاج تفصيلها لصفحات 

وارفة الظالل.

ذكريات ذكريات من 
 عقد قراني )اجلزء األول(

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

  الذكريات في الخيال هي كآثار 
األقدام على رمال الشاطئ، ما ان 
تُْترك للرياح وتطالها األمواج حتى 
تمَّحي وال يبقى منها أّي أثر! لذا 
أحاول أن أدّون بعَض ما زال عالقاً 

في ذهني قبل أن يبتلعه الزمن!
وإذ صدَف منذ أيام ذكرى مرور 
أربعة عقود على زواجي، عادت 
الحقبة من  بي مخيّلتي الى تلك 
عمري والتي مّرت وكأنها حدثت 

منذ أيّام معدودة!
كنت أزاول عملي في الرياض بصفة 
مهندس مسؤول عن مقلع يحوي 
كّسارات للحصى ومعماًل لتحضير 
وتوزيع الخرسانة، وشاحنات نقل 
وخاّلطات، باإلضافة إلى مشاريع 
إنشاء أبنية وغير ذلك… وكانت 
تمتدُّ لِمرآَي مناظر أراٍض شاسعة، 
يغلُب فيها اللون الصحراوي، وال 
أرى من المعالم عليها إاّل مناظَر 
الرمال والرجال والِجمال، بينما 
يختفي منها كل ما يمّت إلى المرأة 
ِبِصلة… وعلى الرغم من فقدان 
فتاة على  أية  بأن أصدَف  أملي 
هذه األراضي القاحلة، كنت أؤمن 
بالمقولة التالية: “لو أراد هللا لك 
إلى ُوجوده، ألنزلنّه  تفتقُد  أمراً 
لك من بين الغيوم وجعلَنُه يحطُّ 
بالقرب منك حتى ولو كنت في 

أمحل األقاليم”!
وإذ كنُت أمضي عطلة نهار الجمعة 
مع ابن عّمي في شقته، استيقظُت 
من قيلولة بعد الظهر على أصوات 
تأتي من غرفة الجلوس. نهْضُت من 
السرير وتوّجهُت نحو الصالون. 
ابن  خال  ابنة  “عايدة”،  كانت 
عّمي، برفقة زوجها وطفلتهما، 
وكان يرافقهم شاٌب معتدل القامة، 
اليمين  يُسّرُحه من  أشقٌر  شعره 
فتاة ظننت  اليسار وبجانبه  إلى 

أنها زوجته.
جلست على مقعد يقابلهم. رغم 
رأسي،  في  بثقٍل  أحسست  أني 
وهذا ما يصيبني عادة بعد نومة 
مدَّ حديث  حاولت  الظهر،  بعد 
مع ذاك الشاب الذي عرفت أنه 
لبناني، من أصوٍل أرمنية، ويعمل 

في شركة للتعهدات الميكانيكية. 
خالل الحديث، كنُت أتوّجه نحو 
الجالسين وكأني أحّدثهم جميعاً وأنا 
أدير رأسي وعينّي من اليمين نحو 
الشمال ومن الشمال نحو اليمين! 
نظري  يتوّقف  ان  أخشى  كنت 
عند الفتاة حتى ال يظّن أحدهم أني 
أسترق النظر اليها وأعّرض نفسي 
الى شيء من اإلحراج! وإذ كنت 
أجول في نظري الحظت ان الفتاة 
تتطلّع نحوي وقد ارتسمت على 
وجهها ابتسامة ناعمة مرسومة 
بأجمل شفتين رأيتهما في حياتي 
وهما تحيطان بثغٍر تضيئه أسنان 
متناسقة بيضاء، وفوقه أنف يتناسب 
مع الخّدين المائلين الى االحمرار 
على بُْشرٍة ناعمة بيضاء. أما عيناها 
فكانتا بلوٍن بنّي غامق، ولهما نظرة 
ثاقبة  ويعلوهما حاجبان جميالن 
طبيعيّان لم يعبث بهما ملقط الشعر! 
ألنفَض  قليال  رأسي  هززت 
الصداع منه، وإذ بي تذّكرت أني 
كنت قد التقيت والدة “عايدة” قبل 
أسبوعين من الزمن في فرن األرز 
المشهور بالخبز اللبناني. قالت لي 
نهارئٍذ إنها تنتظر وصول ابنتها 
من  القادمة  “ميشا”  الصغرى 
لبنان! دعتني للقيام بزيارتهم بعد 
وصولها! أومأُْت برأسي وانا أفّكر: 
“لم تْدعني إلى فنجان قهوة طوال 
المدة التي مكثتها مذ وصولي الى 
الرياض، واآلن تريدني أن أَهْرِول 

الستقبال ابنتها؟”
نكْزُت ابن عّمي بكوعي األيسر 
أْوَمأَ  وسألته: “هل هذه ميشا؟” 
باإليجاب مبتسماً وهو يرفع حاجبيه!

يبدو ان الجميع الحظوا ارتباكي! 
سألتها بصوت مرتفع: “أأنِت ميشا؟” 
هّزت رأسها باإليجاب وقد انفرجت 
اساريرها عن ضحكة أنوثية أشبه 

بتغريدة متناغمة!    
كان قد مّر عقٌد أو أكثر مذ رأيتها 
آخر مّرة. من طفلٍة عرفتها وقتئٍذ، 
ها هي اليوم فتاة شابة جميلة القوام 

والشكل… 
عقدُت العزم على القيام بزيارتهم، 

وللقّصة تتّمة…

Vendredi 13 août 2021
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اجنازات )جمدي يعقوب( وأندر العمليات التي عملها

بيع قطعة من كعكة زفاف األميرة شرطة لندن تراجع ملفات األمير أندرو بعد اتهامات بالتحرش
ديانا بأكثر من 3 آالف دوالر

 ماذا تعلم عن مجدي يعقوب
دكتور مجدي حبيب يعقوب من أكثر جراحي القلب احتراماً 
وتواضعاً في العالم أستاذ في جراحة القلب لدي المعهد الوطني 
للقلب والرئة بلندن ، ومؤسس ومدير األبحاث في مركز 

هري فيلد لعلوم القلب )معهد مجدي يعقوب(.
وقد ولد الدكتور مجدي يعقوب في بلبيس التابعة لمحافظة 
وترعرع  نشأ  مسيحية  عائلة  من  وهو  بمصر،  الشرقية 
بمصر ، والتحق بكلية الطب بجامعة القاهر، وتخرج منها 
وتأهل كطبيب في عام 1957 ، وقد توفت عمته بمرض 
في القلب وهو في سن الرابعة من عمره وهذا ما دعاه ألن 

يصبح طبيب متخصص بجراحة القلب.
كجراح  وعمل  لندن  إلى  باالنتقال  قام   1962 عام  وفي 
متناوب في مستشفيات القلب والصدر بلندن ، ثم انتقل الى 
الواليات المتحدة األمريكية في عام 1968 وتولى منصب 
أستاذ مساعد بالجامعة في شيكاجو ، وكذلك هو أستاذ سابق 
في BHF لجراحة القلب ألكثر من 20 عاًما واستشاري 
لجراحة القلب والصدر في مستشفى Harefield ومستشفى 
في جامعة  زائراً  Royal Brompton ، واصبح أستاذاً 
نيجيريا في عام 1973 ، وكانت اول عمليه جراحية لقلب 

مفتوح قام بها ف نيجيريا عام 1974. 
الصالحة  الوطنية  األمثلة  أكثر  من  يعقوب  مجدي  يعتبر 
التي قدمت الكثير للوطن ، والذي يقف العالم لهه إجالاًل ، 
وتقديراً لما قام بتقديمة خالل فترة حياته من خدمات ورعاية 
للعالم بأكمله في خدمة الطب وجراحة القلب ، و قصة نجاح 
مجدي يعقوب تعتبر مثااًل لكل طالب يريد أن يصبح طبيباً 
بالمستقبل لذلك سوف نقوم برصد بعض من إنجازاته مثل : 
قام مجدي يعقوب بتأسيس أكبر برنامج لزراعة القلب والرئة 
في العالم عمل على إجراء أكثر من 2500 عملية زراعة.
قام بتطوير عمليات جديدة لعدد من تشوهات القلب الخلقية 
المعقدة ، للعديد من األطفال الذين يولدون بعيب خلقي في القلب.
أنسجة  كثيرة حول هندسة  وأبحاث   ، دراسات  بعمل  قام 
صمامات القلب ، وتجديد عضلة القلب ، وصناعة العديد 
من األجهزة الجديدة لمساعدة البطين األيسر ، وكذلك أجهزة 
كوليدج علي  إمبريال  مع  بالتعاون  الالسلكية  االستشعار 

الصعيدين الوطني والدولي.
وقام باإلشراف على اكثر من 18رسالة دكتوراه في جراحة 

القلب لطالب الدراسات العليا.
وايضاً قام بنشر أكثر من 1000مقال علمي.

وعمل على توجيه اهتمام كبير لتقديم الرعاية الصحية العالمية 

، مع التركيز بشكل أكبر وخاص لبرامج التطوير بمصر ، 
ومنطقة الخليج وموزمبيق وإثيوبيا وجاميكا.

وعلى الرغم من أنه يقيم في الغالب في الواليات المتحدة ، إال 
أن مساهمات ومساعدات يعقوب لبلده مصر كانت واضحة 
، حيث قام بمساعدة اآلالف من المصريين في العالج من 
أمراض القلب ، بعد تأسيس مؤسسة مجدي يعقوب للقلب ، 
وهي تعتبر الذراع القانوني لمركز القلب في أسوان ، وهو 
مركز خيري متخصص في أمراض القلب في صعيد مصر 
يخدم األطفال ، والمصريين المرضى البالغين ، سواء في 

العالج أو في البحث.
الخيرية  بتأسيس ورئاسة جمعية سلسلة األمل  قام  وايضا 
، التي تعمل على تقديم الرعاية والخدمات لجراحة القلب 
والصدر للبالد النامية ، ومعالجة األطفال المصابين بأمراض 

قلبية ف البالد التي تعرضت للحروب.
واعطى الدكتور مجدي يعقوب اهتماماً كبيراً لتأسيس البرامج 

التدريبية والبحثية في وحدات القلب المحلية.
وقام بتأسيس مركز هري فيلد لعلوم القلب )معهد مجدي 
يعقوب( ، الذي يشرف على أكثر من 60 عالًما ، وطالًبا 
في مجاالت األنسجة لهندسة وتجديد عضلة القلب ، وفشل 
القلب في المرحلة النهائية ، وبيولوجيا الخاليا الجذعية ، 

وزرع المناعة.
كما أنه مؤسس ، ومدير شبكة مجدي يعقوب لألبحاث التي 
أنشأت مركز قطر ألبحاث األوعية الدموية والقلب بالتعاون 

مع مؤسسة قطر ومؤسسة حمد الطيبة.
اصعب عمليات الدكتور مجدي يعقوب

الناجحة  العمليات  بالعديد من  يعقوب  الدكتور مجدي  قام 
ألمراض القلب والتي من خاللها أعاد الحياة واألمل لكثير 
من البيوت واألسر ؛ حيث قام بإجراء خمس وعشرين ألف 

عملية منها 2500 عملية زراعة قلب.
بداية  التي كانت في  بها  قام  وتعتبر اصعب واندر عملية 
حياته في العام 1980 ميالديا ، فقد نجح يعقوب في زرع 
قلب لمريض اوروبي يدعى دريك موريس ، الذي تحسنت 
ما جعل   ،  2005 في عام  وفاته  إلى  العملية  بعد  صحته 
الدكتور مجدي يعقوب ثاني طبيب يقوم بمثل هذه العملية 

بعد الدكتور كريستيان.
كما أنه قام بالعديد من العمليات الجراحية شديدة الخطورة 
والنادرة ومن هذه العمليات ، عملية زرع قلب للطفلة هنا 
كالرك ، التي كانت في عمر عامين وقد كانت هذه الطفلة 
تعاني من تضخم في القلب بنسبة ٪200 ، وعلى أثره قام 

به  النبض  إعادة  الطبيعي وتم  للحجم  قلبها  باعادة  يعقوب 
مره اخرى بعد 10سنوات ، بعد مساعدة القلب الصناعي 
له وهذا جعله يتوصل ألسلوب جديد لمعالجة المرضى من 
خالل زرع جهاز ميكانيكي يساعد قلب المريض على الشفاء 

والحياه بصوره طبيعية.
وقام بأكثر العمليات المعقدة وهي أول جراحة قلب بمصر 
لفتاه في مقتبل العمر حيث كانت تبلغ سبعة عشر عاما ، 
والتي خضعت لجراحة القلب علي يد الدكتور مجدي يعقوب 
الذي قام بإنقاذها هو والفريق الطبي ، وكانت من أخطر 
العمليات واول الجراحات القلبية التي تمت بمصر في يونيو 

من العام 2014 ميالديا.
جوائز حصل عليها مجدي يعقوب

حصل على جائزةRay C. Fish من خالل إنجازه العلمي 
وتقدمه في أمراض القلب واألوعية الدموية في عام1998.
الحياة  مدى  المتميز  اإلنجاز  جائزة  على  أيضاً  وحصل 

لمساهمته في الطب.
وحاز على جائزة أبقراط الذهبية الدولية الميزة في جراحة 

القلب في عام 2003.

وفي عام 2003 حصل على جائزة منظمة الصحة العالمية 
للخدمات اإلنسانية.

القلب  الدولية لزراعة  وكذلك حصل علي جائزة الجمعية 
والرئة لإلنجاز مدى الحياة.

 Daily Mirror Pride وفي عام 2006حصل علي جائزة
. of Britain Lifetime Achievement Award

وفي عام 2007 حصل على الجنسية الفخرية بإيطاليا ، كما 
حصل على وسام االستحقاق ، كرئيسل لألكاديمية الدولية 

المختصة بعلوم القلب واألوعية الدموية.
حصل مجدي يعقوب على وسام النيل للعلوم واإلنسانية.

وفي عام 2014 حصل على جائزة المركز الثقافي القبطي 
األرثوذكسي للعلوم اإلنسانية.

واستطاع مجدي يعقوب أن ينال وسام الفارس في علم 1992.
حصل على وسام االستحقاق من جاللة الملكة.

 Global Impact Award كما حصل يعقوب على جائزة
من الجامعة األمريكية بالقاهرة في عام 2015 للعمل الذي 
قام بنهضة مصر والعالم ، عندما أقام بشراكة تعاونية بين 

الجامعة ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب.

أدب وثقافة

بقلم: سناء سراج

عقول تبدع وسواعد تغرس 

    قالت مسؤولة كبيرة في شرطة 
لندن، يوم الخميس، إن إدارة شرطة 
المدينة تراجع ملفاتها، لكن لم تفتح 
تحقيقاً مع األمير البريطاني أندرو، 
الذي يواجه مزاعم اعتداء جنسي في 
دعوى قضائية في الواليات المتحدة.
العاصمة،  وقالت مفوضة شرطة 
كريسيدا ديك، إن شرطة لندن تعمل 
مع المدعين العامين، وقد راجعت 
القضية مرتين إثر تصريحات فيرجينيا 
جوفري، التي تقاضي أندرو )61 
عاماً( أمام محكمة اتحادية أميركية 

هذا األسبوع.
رجل  اتهمن  ممن  هي  وجوفري 
إبستين،  الراحل جيفري  األعمال 
المدان باالنتهاك الجنسي، باستغاللها 

جنسياً.
اإلذاعة  لمحطة  ديك  وأضافت 
البريطانية “إل. بي. سي”: “نتيجًة 
لما يجري، طلبت من فريقي إلقاء 
نظرة أخرى على المواد.. ال أحد 

فوق القانون”.
وتتهم دعوى جوفري األمير باالعتداء 
عليها جنسياً في عام 2001 عندما 
عاماً.   17 العمر  من  تبلغ  كانت 
وقد نفى أندرو، وهو ثالث األبناء 
األربعة للملكة إليزابيث الثانية، هذه 

المزاعم مراراً.
وقالت مفوضة شرطة لندن: “نحن 
مع  العمل  على  منفتحون  بالطبع 
السلطات من الخارج.. سنقدم لهم 
كل مساعدة إذا طلبوا منا أي شيء، 

في إطار القانون، بالطبع”.
وتزعم جوفري أن إبستين أجبرها 
أندرو.  مع  الجنس  ممارسة  على 
أجرت  إنها  دعواها  في  وتقول 
لقاءات جنسية مع األمير في لندن 
ونيويورك وجزر فيرجن األميركية، 
وأنه كان يعلم أنها تعرضت لالتجار 
بالبشر من قبل إبستين، الذي انتحر 
أثناء سجنه وانتظار محاكمته في 

عام 2019.

    بيعت قطعة من كعكة زفاف األمير تشارلز 
واألميرة ديانا عام 1981 مقابل أكثر من ثالثة 
آالف دوالر فى مزاد علنى ببريطانيا يوم األربعاء.

وبحسب “روسيا اليوم”، هذه القطعة البالغ وزنها 
حوالى 800 جرام من قالب الحلوى المصنوع قبل 
أربعة عقود من المرصبان المغلف بكريمة بيضاء 
كثيفة وعليه الشعار الملكى البريطانى، بيعت بمقابل 
1.850 جنيها استرلينيا، والسعر النهائى للقطعة 
هو أكثر بثالثة أضعاف من السعر المحدد فى بداية 
المزاد، وراوح بين 300 و500 جنيه إسترلينى.
وقال مفوض المزاد كريس ألبورى المتخصص 
التذكارات الملكية فى دار “دومينيك وينتر  فى 
أوكشنرز” المنظمة للحدث فى سيرنسيستر غرب 
الذين يريدون  إنجلترا: “ذهلنا بعدد األشخاص 
المزايدة على هذه القطعة الكبيرة والفريدة من نوعها 
من الكعكة الملكية”، مضيفا: “تلقينا استفسارات 
كثيرة من مزايدين، معظمهم فى المملكة المتحدة 
والواليات المتحدة ودول عدة فى الشرق األوسط”.

وأشار ألبورى إلى أن الفائز بالمزاد هو هاوى الجمع 

جيرى اليتون المتحدر من ليدز فى شمال إنجلترا.
وقدمت الكعكة فى األصل إلى مويرا سميث التى 
كانت تعمل مع والدة الملكة إليزابيث الثانية فى مقر 

إقامتها فى كالرنس هاوس بوسط لندن.
وبعد وفاة سميث، باعت عائلتها هذه الكعكة من 
خالل دار المزادات عينها عام 2008 مقابل 1.000 
جنيه إسترلينى لهاو جمع خاص عاد وحقق مكسباً 

مالياً من خالل بيعها األربعاء.
وقال القائمون على المزاد إن قطعة الحلوى “تبدو 
أنها فى الحالة الجيدة نفسها تماماً كما كانت عند 

بيعها فى األصل، لكننا ننصح بعدم تناولها”.
وقد بقيت الكعكة كما احتفظت بها سميث، ملفوفة 
فى غالف بالستيكى داخل علبة كتب عليها “يرجى 
يوليو   29 بعناية”، ومؤرخة فى  التعامل معها 

1981، يوم الزفاف.
وتضمنت المجموعة التى بيعت فى المزاد األربعاء 
قطعا مختلفة مرتبطة بالزفاف الملكى بينها البرنامج 
االحتفالى وقائمة الطعام وبرنامج الجلوس على 

الطاولة من قصر باكنغهام.

    شجرها”..  
المهندس عمر  مبادرة صاحبها 
ببساطة هي عبارة عن  الديب، 
الشباب  نفوس  في  األمل  زرع 
والمصريين بوجه عام، وعندما 
نغرس في نفوسنا األمل والنقاء 
نجني ثمار الحب، ومن هنا أنشأت 
على الفيسبوك صفحة “شجرها” 
وكانت تدعو لزراعة أسطح المنازل 
والبلكونات وتجميل منازلنا وتنقية 
البيئة حولنا، وكبرت وتطورت 
واألشجار  األشجار،  زراعة 
البالد، وأهم  أنحاء  المثمرة في 
هذه المبادرات هي زراعة شجر 
المورينجا ذات الفوائد العظيمة 

التي ال تعد وال تحصي.
المورينجا  مع  قصتي  وجاءت 
عن طريق حضور تكريم لفريق 
“شجرها” من خالل المركز القومي 
للبحوث ورئيس الجمعية العلمية 
المصرية للمورينجا الدكتور أبو 
الفتوح محمد والمستشار اإلعالمي 
عزو،  محمد  الدكتور  للجمعية 
فريق شجرها  استضافوا  حيث 
متمثل في المهندس عمر الديب 
مؤسسها، وبعض المساهمين في 
زراعة األسطح والبلكونات، وممن 
المورينجا  بزراعة شجر  قاموا 
مدرسة  ومدير  الواحات،  في 
الصحراء التي تهدف إلى التوعية 
المتاحة في الصحراء  باألماكن 
وكيفية الوصول إليها لزراعتها.

وقد اغدق علينا الدكتور أبو الفتوح 
محمد كما من المعلومات الرائعة 
من خالل سرد شرح مفصل عن 
تاريخ شجرة المورينجا، حيث تعود 
إلى قدماء المصريين، وهي شجرة 
العالم،  دول  أغلب  في  منتشرة 
تحتوي على  المورينجا  وعائلة 
14 نوعا، ولها عدة مسميات منها 
الشجرة المعجزة، اليسر، شجرة 
الحياة، الكنز، ونجمة الفراعنة، 
شجرة الفقراء، شجرة البان )غصن 
البان(، ألن قامتها عالية وممشوقة، 
وأيضا شجرة الرواق لما لها من 
قدرة على تنقية المياه العكرة من 

الشوائب والرواسب، كما وصفت 
بالشجرة الطبيبة لما تحتويه من 
فوائد عظيمة، فهي تحتوي على 7 
أضعاف فيتامين )C( في البرتقال، 
4 أضعاف فيتامين )A( في الجزر، 
4 أضعاف الكالسيوم في الحليب.

ويستخدم كل أجزاء شجرة المورينجا 
من أوراق وساق وجذور وبذور، 
ويستخلص منها زيوت ومنتجات 
من  ويصنع  والشعر،  للبشرة 
مستخلصاته الصابون، ويوجد شاي 
المورينجا أيضا، وتؤكل أوراقها 
خضراء، أو تطبخ، او توضع مع 
السلطة أو مع الفطائر، أو تجفف 

وتطحن وتشرب كأعشاب.
وهناك طرق عديدة الستخدامات 
المورينجا كما ورد في الطب الهندي 
الشعبي أنها تعالج أكثر من 300 
مرض، ويسمونها غذاء اإلنسان 

فوائدها العظيمة والمتعددة.
ويمكن زراعة شجرة المورينجا 
في شهر أبريل حيث تحتاج إلى 
الجو الحار، ألنها تتحمل العطش، 
ومن مميزاتها أنها تكبر بسرعة 
عن أي نوع شجر آخر، ويصل 
ارتفاعها خالل ثالث سنوات إلى 
أكثر من 9 أمتار، ويمكن زراعتها 
في البلكونة واألسطح والشارع، 

بشرط أن تصلها الشمس.
عة  زرا لتعميم  ة  دعو ه  وهذ
المدارس  في  المورينجا  شجرة 
والجامعات والشوارع والمنازل 
الشجرة  بكثافة، واالستفادة من 
المعجزة، وأن تتولى المؤسسات 
المشروع  هذا  والطبية  البحثية 
القومي العظيم لطرح منتجات من 
مستخلصات المورينجا وتداولها 
لتقينا من أمراض كثيرة، بجانب 
المنتجات الدوائية والطبية أيضا.
لهما  وأيضا اإلعالم والصحافة 
دور كبير في توجيه الرأي العام 
وتوعيته بمثل هذه الكنوز السهلة، 
والتي في متناول الجميع، فإلى 
دعم مبادرة شجرها  )ازرع شجر 
المورينجا(  مثمر، ازرع شجر 

في أنحاء المحروسة.



Le premier ministre du Québec, François 
Legault, a confirmé, mercredi, que la pro-
vince connaîtrait une quatrième vague de 

COVID-19. 
«Il y aura malheureusement une quatrième vague 
qu’on voit déjà. Ce sera la vague des non-vacci-
nés», a-t-il admis lors d’une mêlée de presse qui a 
eu lieu au marché public de Sainte-Foy à Québec. 
Satisfait du taux de 84% de personnes vaccinées 
une première fois, le premier ministre invite tout 
de même les Québécois qui n’ont pas encore été 
inoculés ou qui n’ont pas reçu leur deuxième 
dose à se faire vacciner. 
«Plus il y aura de gens vaccinés, plus on pourra 
se rapprocher du moment où on pourra enlever 
le masque partout», a-t-il prévenu. 
M. Legault espère que Santé Canada autorisera bien-

tôt la vaccination des 12 ans et mois, ce qui permettra 
d’augmenter le taux de vaccination et de protéger les 
enfants à l’école. 

Le premier ministre 
canadien Justin Tru-
deau a dénoncé mer-

credi la condamnation et 
la peine «absolument inac-
ceptables et injustes» de 

11 ans d’emprisonne-
ment pour espionnage 
infligées par la Chine à 
l’encontre du Canadien 
Michael Spavor.
«Le verdict rendu 
aujourd’hui pour M. 
Spavor arrive après 
plus de deux ans et 
demi de détention arbi-
traire, un manque de 
transparence dans le 
processus judiciaire 
et un procès qui n’a 
même pas satisfait aux 
normes minimales 
requises par le droit 
international», a-t-il 
déclaré dans un com-
muniqué.

Justin Trudeau a exprimé 
sa solidarité, et celle de 

l’ensemble des Canadiens, 
envers Michael Spavor et 
ses proches.
Le premier ministre assure 
que le gouvernement du 
Canada continuera de four-
nir une aide consulaire à M. 
Spavor et sa famille. Ottawa 
entend poursuivre son tra-
vail dans le but d’assurer le 
retour au pays de Michael 
Spavor en toute sécurité.
Justin Trudeau a également 
remercié les nombreux 
alliés du Canada dans ce 
dossier.
«Nous ne relâcherons pas 
nos efforts tant qu’ils ne 
seront pas de retour à la 
maison en toute sécurité», a 
exprimé le premier ministre 
du Canada.

À la rentrée, le masque 
médical sera exigé 
dans les aires com-

munes des écoles du Québec, 
mais pas dans les classes. 
Alors que tous les écoliers 
du primaire auront accès 
au parascolaire, les ados du 
secondaire devront avoir en 
poche un passeport vaccinal 
pour participer aux activités 
à haut risque de transmis-
sion. 
Le gouvernement Legault 
a confirmé mercredi un 
retour en classe sans distan-
ciation et sans bulle-classe 
pour septembre.  
Mais le variant Delta 
force les autorités de santé 
publique à revoir leur plan 
de match et imposer le 
port du masque de procé-
dure dans les corridors des 
établissements et dans les 
autobus scolaires, comme le 
révélait Le Journal ce matin. 
Les plus jeunes comme 
les plus vieux pourront se 
démasquer une fois assis 

dans leur classe.  
La situation épidé-
miologique pourrait 
toutefois changer 
les règles sanitaires 
en cours de route, 
prévient le gouver-
nement. «Dans une 
région donnée ou en 
cas d’éclosion dans 
un établissement, des 
mesures supplémen-
taires, comme le port 
du masque d’inter-
vention dans d’autres 
circonstances (ex.:en 
classe), pourraient être 
mises en place», précise le 
gouvernement.  
Deux doses du vaccin 
La rentrée 2021 marque le 
retour des activités paras-
colaires. Les élèves du 
primaire, qui ne sont pas 
encore éligibles à la vac-
cination contre le virus, 
pourront y participer sans 
distinction. «Au secondaire, 
une preuve vaccinale sera 
obligatoire pour prendre 

part à «certaines activités 
parascolaires jugées à haut 
risque». S’agit-il notam-
ment du sport étudiant? 
Le détail précis des activi-
tés visées sera précisé lors 
d’une annonce ultérieure 
sur le passeport vaccinal.  
Les jeunes complètement 
vaccinés pourront profiter 
d’un autre avantage. Ils ne 
seront pas «systématique-
ment retirés» lorsqu’ils 
seront exposés à un cas 
positif.

Qualité de l’air 
Le ministre Roberge avait 
promis que toutes les 
classes du Québec seraient 
dotées d’un lecteur de CO2 
informatisé permettant 
de surveiller la qualité de 
l’air et, ainsi, de limiter les 
risques de transmission de 
la COVID-19. 
L’opération ne sera toute-
fois pas complétée avant la 
fin décembre. Le gouverne-
ment assure procéder «en 
un temps record».

Dr. Ahmed Fawzy was born 
in Cairo. He is a professor 
of  Hospitality Management 

at the Faculty of  Tourism and Hotel 
Management - Helwan University. In 
1993, Ahmed was graduated from the 
Faculty of  Tourism and Hotel Mana-
gement-Helwan University. In 1997, 
he obtained his M.Sc. in Hospitality 
Management from the same insti-
tution. He was the manager of  the 
Faculty Hotel for four years. In 2006, 
Ahmed acquired his PhD in Hospita-
lity Management from the Manches-
ter Metropolitan University in the 
United Kingdom. He taught several 
hospitality management modules both 
on the undergraduate and postgra-
duate levels. He has also supervised 
several M.Sc. and Ph.D. students. 
Ahmed is a certified leadership trai-
ner from the Australian Institute of 

Business. He is also a certified DISC 
trainer from Target Training Inter-
national (TTI). He also has a good 
practical knowledge of  the hospitality 
industry having trained in a number 
of  five star hotels in Cairo and carried 
out consultancy work for chain restau-
rants worldwide.
Ahmed is proficient in written and 
spoken English, Spanish and French. 
He published a number of  articles 
in some international journals such 
as Hospitality Review, Journal of 
Convention and Event Tourism and 
International Journal of  Tourism and 
Hospitality Administration. Ahmed’s 
leisure interests embrace reading, 
swimming, playing tennis and kee-
ping fit. He is currently the Cultural 
Attaché and Director of  the Egyptian 
Cultural and Educational Bureau in 
Montreal-Canada.

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous

Voici tous d’abord les noms des 6 villes qui format 
le groupe destination qui a été placé en haut de 
la liste des 100 villes qui ont fait l’objet d’un rap-
port annuel pour l’Ans 2021 du magazine time .. 
Athènes, Las Vegas, Cannes, Madrid, Berlin, et le 
Caire.
À ce propos, c’est au Caire que se trouve la grande 
pyramide de Khéops, une des sept merveilles du 
monde. C’est au Caire aussi que se trouvent les 
deux grands musées du monde :
-  Le musée des civilisations dans le vieux- Caire.
- Le (grand) musée d’antiquités construit tout 

près des 3 pyramides 
de Gizeh en ban lieu du 
Caire.
On compte au Caire 
plus de 500 cafés, Ter-
rasses ouvertes 24 
heures par jour, au 
grand plaisir des visiteurs, en fin il est intéres-
sant de mentionner qu’on peut circuler au Caire 
en toute sécurité dans tous ses cartier, mème très 
tard dans la nuit. Un dernier mot, le Caire jouit 
d’un climat tempéré toute l’année.

Le Caire classe dans le groupe des 6 villes les plus 
attirantes destinations parmi une liste des 100 villes 

touristique au monde en ans 2021

Professor Dr. Ahmed Fawzy
Cultural Attaché and Director of the Egyptian Cultural and 

Educational Bureau in Montreal-Canada

La quatrième vague «sera celle des 
non-vaccinés»

Chine: Trudeau dénonce une peine «inacceptable et 
injuste» pour le Canadien Michael Spavor

Le passeport vaccinal exigé au secondaire pour 
les activités parascolaires à haut risque

Changements climatiques: «Il est urgent d’agir», 
s’inquiète l’Association médicale canadienne
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La feuille de route….

Pour démarrer une activité saine et 
objective, il appartient au promo-
teur de tracer une feuille de route 

qui le conduit sur le bon chemin afin 
d’atteindre sa destination.
Comment tracer ce plan?? Tout d’abord 
il faut entrer par la porte d’entrée dans 
votre imagination, se tracer une route, 
suivre les étapes, les vivre, analyser les 
tenants et les aboutissants, éviter les 
obstacles, les tournants dangereux et 
les surprises, donner un coup de balaie 
pour dégager les différents débris qui 
restent et faire le dernier nettoyage de 
la poussière par un coup de plumeau, 
par la suite présenter un plan abordable 
qui peut mener le promoteur et ses par-
tenaires au bout du chemin.
Le sujet devait être clair, explicite, abor-
dable, convainquant et vendable, car 
les lecteurs ou intéressés sont difficiles, 
douteux, soupçonneux, critiqueurs, exi-
geants et insatisfaits, ils veulent tous 
faire peut et avoir plus tout en gardant 
la meilleure place dans la photo de la 
presse écrite ou audiovisuelle.
Malheureusement, la prétention reste 

active dans le monde des ignorants et 
les complexés d’infériorité, néanmoins 
il appartient au promoteur de se poser 
des questions pertinentes avant d’agir 
afin d’éliminer les parasites et les per-
turbateurs.
La confiance conduit à la fermeté et 
l’imposition de la personne dans les 
milieux populaires, elle lui donne un 
charisme, une facilité de parole et il sera 
écouté par les tiers. Être écouté c’est le 
point le plus important dans le milieu 
social, néanmoins, le discours devait 
être short and sweet, bien condensé, 
contenant une idée bien développée et 
compréhensible. (Ch. 14 du livre de 
BEN SIRA 180 an Av. J.C. disait : Aie 
souci de ton nom, car il te survivra 
plus que mille fortunes en or).
Votre richesse, n’est pas votre appa-
rence, rouler dans une Cadillac, habiter 
une belle villa, porter une belle montre 
et des beaux costumes ou fréquen-
ter les bons restaurants. Mais, votre 
richesse est dans le savoir, la confiance 
en vous, dans votre conviction et dans 
la force de convaincre, dans le courage 

et l’audace, dans les ambitions de vou-
loir réussir, dans la persévérance et la 
prudence, quant à la meilleure décision 
que vous prendrez, c’est après avoir 
écouté les autres et réfléchissez. Ben-
jamin Franklin avait dit et je cite : 
(La meilleure décision elle sera prise 
après les écritures des notes).
Il ne faut pas baisser les bras,  par 
contre tenter l’impossible, essayer 
encore une autre fois et encore une, 
mais quant la chance se présente. Il 
faut la saisir et savoir la garder, car à  
80% des cas, elles ne se présentent pas 
une seconde fois.
Dominez et maîtriser la situation sans 
prétention quelconque, travailler en 
équipe quant c’est nécessaire afin de ne 
perdre le contrôle, car des fois l’opéra-
tion dépasse la capacité de l’homme et 
nécessite plus de matière grise.   
La réussite est le résultat des efforts 
bien calculés et bien établis, Un inven-
teur M. Barry Hearn avait dit : Si 
vous entreprenez quelque chose 
uniquement pour l’argent, vous ne 
réussirez pas)

Salah ACHKAR 

L’Association médicale canadienne 
dénonce l’«urgent besoin» de 
s'attaquer aux répercussions des 

changements climatiques sur la santé des 
Canadiens qui «s'accélèrent à un rythme 
alarmant».
«De la chaleur extrême dans l’Ouest cana-
dien aux évacuations en raison des feux de 
forêt, en passant par l’intensification de 
la détresse respiratoire partout au pays, 
la crise climatique n’est plus une vague 
menace: elle est réelle et ses effets se font 
sentir de façon inéquitable», a indiqué l’as-
sociation médicale canadienne (AMC) dans 
un communiqué, mardi.
L’AMC qui dit appuyer «les précédents 
engagements du Canada», en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de 

serre, estime «qu’il faut en faire davan-
tage».
Ainsi, l’AMC, qui s’est jointe il y a plusieurs 
années déjà à l’Association canadienne de 
santé publique et à d’autres intervenants 
pour souligner les liens entre les change-
ments climatiques et la santé, demande 
aux gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux de prendre des mesures pour 
atténuer les répercussions des change-
ments climatiques sur les Canadiens.
«Nous nous engageons à participer pleine-
ment à l’élaboration et à la mise en œuvre 
d’un plan exhaustif  et solide visant à 
freiner les changements climatiques et à 
contrer les conséquences sur la santé qui 
touchent déjà la population canadienne», a 
fait savoir l’AMC.

Ce plan devrait notamment comprendre 
une réponse aux problèmes actuels et 
futurs pour la santé et les systèmes de 
santé causés par les changements clima-
tiques, de nouveaux engagements à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, un 
plan détaillé vers une économie carbo-
neutre, et des mesures de priorisation et de 
protection des populations marginalisées 
et vulnérables.
«La lutte contre la crise climatique pour-
rait être notre plus belle occasion de 
contribuer à l’amélioration de la santé des 
Canadiennes et des Canadiens, aujourd’hui 
et demain. Nous devons placer les considé-
rations de santé au cœur de notre réponse 
aux changements climatiques», a déclaré la 
Dre Ann Collins, présidente de l’AMC.



 

  يبدو أن أنشط بركان في أوروبا يزداد ارتفاع نتيجة 
تكدس المواد البركانية على جوانب فوهاته األربع، 

بحسب ما ذكر المعهد اإليطالي لعلم البراكين.
الكبير  النشاط  فقد ساهم  للمعد اإليطالي،  إذ وفقا 
والمطل  الواقع شرقي جزيرة صقلية  إتنا،  لـبركان 
على مدينة كاتانيا، يزداد علوا، حيق وصل ارتفاعه 

مؤخرا إلى 3357 مترا.
الوطني  المعهد  بيان، صادر عن  وجاء في 
البراكين، أن »النشاط المسجل  للجيوفيزياء وعلم 
عام 2021 أدى إلى تكدس كميات كبيرة من المواد 
المقذوفات والحمم  الفتاتية وطبقات من  البركانية 
البركانية على الفوهة الجنوبية الشرقية، وهي أحدث 
البركان األربع وأكثرها نشاطا. ثم حدث  فوهات 

تحول كبير في شكل البركان«، وفقا لفرانس برس.
وبفضل تحليل صور ملتقطة باألقمار االصطناعية، 
الجنوبية  الفوهة  إلى أن  المعهد  توصل علماء 
الشرقية تخطت نظيرتها الشمالية الشرقية، التي تعد 

أقدم وأكبر منها في األصل، والتي كانت تعتبر منذ نحو 
40 عاما قمة البركان من دون منازع.

3357 مترا هامشا من  المحدد عند  العلو  ويتضمن 
إليه  التوصل  تم  أمتار تقريبا، وقد   3 الخطأ بواقع 
التقطها قمر »بليياد« االصطناعي  إلى صور  باالستناد 
في إطار شراكة دولية سمحت بتحديث النموذج الرقمي 

لإلتنا، كما ذكرت فرانس برس.

وقد أثر هذا النشاط الشديد للبركان على سكان المناطق 
المجاورة في األشهر األخيرة.

كاتانيا  في  تعيش  متقاعدة  كانيتسارو، وهي  تانيا  وقالت 
»منذ فبراير، شهدنا على 55 حادثا على األقل«.

إلى كاتانيا حيث تهتز  الهدير  وأضافت »قد يصل 
الهواء على  في  المحمل  الرماد  ويتساقط  المنازل  نوافذ 
بالسواد«،  المنطقة  فتتشح  بانتظام،  الشوارع والشرفات 

بحسب فرانس برس.

الفوهة  البركان على  1980، تقع قمة  العام  ومنذ 
إثر  3350 مترا  بلغ علوها  التي  الشرقية  الشمالية 
الثورانات البركانية في سبتمبر 1980 وفبراير 1981.

مترا   3326 إلى  انخفض  قد  إتنا  بركان  ارتفاع  وكان 
سنة 2018 بسبب انهيارات على حافة الفوهة.

 1250 الذي يمتد على مساحة  إتنا،  ويُعد بركان 
كيلومترا مربعا أعلى بركان نشط في أوروبا، مع 

ثوران منتظم منذ نحو 500 ألف سنة.

  يتجول سائحون على حافة منحدر متهدم بطول 500 
قدم – أى ما يزيد عن 152 مترا – معرضين أنفسهم 
للخطر أثناء البحث عن موقع اللتقاط صورة سيلفي مثالية، 
ففى إحدى المراحل، بدا أنهم ينافسون بعضهم البعض 
لالقتراب من حافة الجرف الواقع فى بيرلينج جاب، بشرق 

مقاطعة ساسكس بإنجلترا.
ووفقا لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية، يعاني المنحدر 
من أسوأ تآكل ساحلى في إنجلترا، لكن ذلك لم يمنع الزوار 
السعداء من اختبار حظهم بالسير على حافة المنحدر 
الخطر، ومما زاد الطين بلة، هو التقاط هذه المشاهد للسياح 
وهم يلتقطون الصور من مكان خطر أثناء هبوب رياح 

عاتية على الساحل الجنوبى للبالد.
وفي إحدى الصور، تمسك امرأة بساقى رجل بينما ينظر 
من فوق الحافة، وصديقته وراءه تضحك وتلتقط الصورة 
عبر هاتفها، وفي صورة أخرى، ظهرت إحدى النساء على 
بعد سنتيمترات من الحافة وهى تلتقط صورة بينما تمسك 

إحدى صديقاتها بسترتها.
وتحذر الالفتات الموجودة في Birling Gap من أن 

التعلق على الحافة أمر “خطير للغاية” حيث توجد شقوق 
عمالقة يمكن أن تفسح المجال في أى لحظة لسقوط الناس 

من هذا االرتفاع الشاهق.
وفي عام 2017، سقطت بالفعل شابة كورية جنوبية، تبلغ 

 Cuckmere من العمر 23 عاًما، من المنحدرات في
Haven القريبة، والتى توفيت فى الحال، يأتى هذا فيما 
يغرى المشهد الرائع أعلى المنحدر الخطر، السائحين 

لمحاولة التقاط صور محفوفة بالمخاطر وأحيانًا متهورة.

  تتسم العديد من اإلعالنات بالجرأة 
والغرابة، بينما يتسم بعضها بالسهولة 
والبساطة، غير أن قليال منها ما يجمع 
السالسة والبساطة بالجرأة والغرابة و 
»التحليق عاليا« في االبتكار واإلبداع 

والحقيقة.
على األقل هذا ما نجحت فيه شركة طيران 
اإلمارات بإعالنها المبدع و »الحقيقي« 
قوال وفعال، احتفاال بإجراء بريطانيا 
األخير المتعلق بقيود السفر الخاصة بها، 
ورفع دولة اإلمارات العربية المتحدة من 

القائمة الحمراء إلى القائمة البرتقالية.
فقد نشر طيران اإلمارات إعالنا تظهر فيه 
إحدى مضيفاتها بالزي الرسمي الكامل 
تقف بثبات وثقة على قمة برج خليفة على 

ارتفاع 828 متراً فوق سطح األرض.
ويبدأ الفيديو المرفق باإلعالن، ومدته 
30 ثانية، بلقطة مقربة لمضيفة طيران 
اإلمارات وهي تقلب لوحات تحمل 
رسائل تقول »انتقال اإلمارات إلى القائمة 
البرتقالية البريطانية جعلنا نشعر بأننا على 
قمة العالم حلق مع طيران اإلمارات حلق 

بصورة أفضل«.
ونشرت طيران اإلمارات فيديو لكواليس 
التحضير لإلعالن اإلبداعي وتصويره 
على مواقع التواصل الخاصة بها، مثل 

إنستغرام، حيث نال أكثر من مليون 
ونصف المليون مشاهدة في أقل من 

24 ساعة.
ويبدو أن هناك من شكك باإلعالن 
من حيث أنه تم داخل استوديو 
وباستخدام تقنيات التصوير الحديثة، 
غير أن الكواليس كشفت »الحقيقة« 
األكيدة وأنه تم تصويره فعليا فوق 
برج خليفة، وأنه تم التحضير له 
بدقة وخضع العاملون فيه للتدريب 
والختبارات، وفي النهاية تم وفق 
إجراءات أمن وسالمة صارمة 
طوال فترة التحضير لإلعالن 

وأثناء التصوير.
وفي كواليس التحضير لإلعالن، 
قالت »مضيفة طيران اإلمارات«، 

»مرحباً أمي، أنا على قمة العالم«.
وانضمت بطلة اإلعالن »مضيفة 
طيران اإلمارات« بذلك، إلى 
عدد محدود من األفراد الذين 
حظوا بفرصة الوقوف على أعلى 
مبنى في العالم، بمن فيهم النجم 
األميركي وبطل سلسلة أفالم 
»مهمة مستحيلة«، توم كروز، 
وولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن 

محمد بن راشد آل مكتوم.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
تكفيرية  أفكار  أعتنقوا  إرهابيين  تحاكم  التي    عجباً على مصر 
خاطئة فقتلوا أبرياء وتركت من بث هذه األفكار في عقولهم حراً 

طليقاً!!!

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

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

  والشرقية
15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 

Vendredi 13 août 2021 الجمعة  13 اغسطس

على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

 آخر عمود

فريــد زمكحـل

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

   هل سمع احدنا عن تعبير يوصف به 
سكان شمال المملكة العربية السعودية: 
لما لهم من خصائص  يسمونهم »الشوام«  
الشام.  ثقافية واجتماعية كثيرة تشابه أهل 
وفي السعودية يتم تداول هذه الصفة بشكل 
محبب بين المواطنين السعوديين .. والجميع 
سعودي والجميع مواطن. واعتقد أن هذه 
إيجابية وظاهرة جميلة أن يعترف  مسألة 
أبناء الوطن الواحد باالختالف والتشابه 
في إطار ودي ومحبب. والكثير منا يعرف 
القبائل العربية  أن سبب ذلك هو تقارب 
تاريخيا مع أهل  المنطقة  والسكان في هذه 

بالد الشام والتزاوج والتجارة..
ولكن بعيدا عن هذا الشكل من التشابه 
واالختالف اإليجابي وربما أقول في قضية 
ومسألة مختلفة في حيثياتها وأساساتها هنا 
الحكم  يتم  قضايا من نوع مختلف وأحيانا 

عليها وعلى البلدان بشكل غير دقيق. 
تناقلها أخيرا عن  وهناك أخبار كثيرة تم 
قضايا متنوعة ولكنها تصب في إطار 
الجنسية والمواطنة  يتعلق بموضوع  واحد 
الشرعية والقانونية في بعض من  واألهلية 

بلداننا العربية. 
الدول بممارسة  والبعض يتهم بعض هذه 

احد أشكال العنصرية. 
من هذه القضايا قضية »البدون« في 
الكويت حيث يحرم البعض من السكان 
من حق المواطنة الكاملة وأحيانا يتم منحه 
الجنسية )أي وثيقة لإلقامة والسفر وليس 
السكان  أنهم ليسوا من  للمواطنة( بدعوى 
األصليين. وقضية مشابهة من قطر عن 
السكان  بأنهم ليسوا من  قبيلة »بني مرة« 
األصليين وبالتالي يحق لهم العيش في البالد 

ولكن ليس بإدارتها. 
وأنا لست بصدد بحث تفاصيل هاتين 
القضيتين ألنها معقدة وال يمكن الحكم 
أنها تصب  عليها بشكل دقيق هنا واعتقد 
الحكم  السياسية وأمور  المصالح  في بعض 

قبل كل شيئ.
البلدين العربيين الحبيبين  ولكن ولهذين 
أكثر مودة ورحمة بمن  لو كنّا  نقول »ماذا 
يعيش معنا!« وخاصة من عاش بيننا 

سنوات طويلة.. أو حل عادل ما.

لهما سيرة طويلة وجميلة  العربيين  البلدين 
في أعمال الخير للعرب وغيرهم في العالم. 
التاريخ وهذه األعمال يجب  ومن اجل هذا 
المفتوح  أن ال نترك قضايا كهذه كالجرح 
يده ويؤلمنا  يستطيع كائن من كان أن يمد 

من خالله. 
ونحن جميعا نعرف أن الدول العربية 
والخليجية لها خصوصياتها وتقارباتها 
وتباعداتها االجتماعية والثقافية والسياسة... 
والحديث هنا هو ابعد مايمكن عن االنحياز 

لجهة ما..
القضايا  النوع من  النوع أو شبيه بهذا  هذا 
ليس غريب على العالم الغربي الديمقراطي 
.. وأخبار الجماعات المناهضة للمهاجرين 
كثيرة وتمأل الصحف كل يوم. ولكنها تبقى 
ضمن إطار نظام ديمقراطي يدرس األمور 

بميزان القانون واإلنسانية معا.  
المصداقية هنا فإن الالجئ  وحتى ال نغفل 
والمواطن المهاجر يصبح مواطنا كامال 
وله كل الحقوق في الدول الغربية حين 

الحصول على الجنسية. 
وحتى أيضا ال نغفل ايجابيات بالدنا 
التي احتضنت  العظيمة نذكر مثال مصر 
مئات اآلالف من الالجئين السوريين.. 
الالجئ  فيه من يبغض  )الذي يوجد  ولبنان 
اللبناني  والزائر السوري ولكن فيه أيضا 
الذي يحب هذا السوري ويحميه بهدب 
لبنان ماليين السوريين وسابقا  العين( وفي 
الفلسطينيين. واألردن الذي اثبت أهله أيضا 
للفلسطينيين في السابق  أنهم كانوا أهالً 
والحقا كانوا اهاًل بكل حق للسوريين الحقا 

.. الشهامة العربية بعينها. 
وطبعا هناك فرق أن الموضوع يخص 

الالجئ وليس المهاجر أو المواطن. 
وبلداننا العربية الخليجية وغيرها اليوم 
تساعد العرب ممن ألمت به ظروف 
الحياة بعدة أشكال سواء من خالل توفير 
العمل او المساعدات اإلنسانية أو  فرص 

االحتضان او.. 
الموضوع له أذرع كثيرة ومتشعبة وتتشابه 
.. على ارض واحدة هي  وتتباعد وتتالقى 
بقعة من  أية  الجميع والجميع فوق  إنسانية 

األرض. 

اختالف وتقارب 

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش
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بدأت مدينة سيوة بمصر، عملية    
تجميل واسعة، لمواكبة ما تشهده واحتها 
الحالي،  الوقت  في  انتعاشة سياحية،  من 
إذ يتوافد عليها الزوار من مختلف 

الجنسيات العربية واألجنبية.
وقالت محافظة مرسى مطروح، في 
تعتبر واحة سيوة وجهة مميزة،  بيان: 

السياحية والثقافية واألثرية،  بمعالمها 
والعالجية، خاصة خالل موسم الصيف.

تطوير  التجميل،  عمليات  وتشمل 
المدينة، وتلوين  الرئيسية في  الميادين 
تأهيل وتطوير  الكهرباء، وإعادة  أكشاك 
الحيوية، ما يضيف لمسة جمالية  الطرق 

على شوارع ومعالم الواحة.

حلت سارة فيرجسون، دوقة يورك،    
 Kyle & Jackie O ضيفة على برنامج
اإلذاعي الصباحي األسترالي، وتحدثت عن 

الراحلة ديانا ونجلها األمير هاري.
وقالت طليقة األمير أندرو دوق يورك 
واالبن الثاني للملكة إليزابيث الثانية، 
الثالثاء إن زوجة صهرها  ملكة بريطانيا، 
السابق، الراحلة األميرة ديانا، كانت 
ستكون »فخورة« بنجلها بعد تنحي األمير 
الحياة  هاري وزوجته ميجان ماركل عن 

الملكية في 2020.
البرنامج اإلذاعي األسترالي،  واستضاف 
الجديدة  للحديث عن روايتها  دوقة يورك، 
وهي أول رواية تاريخية رومانسية لها، 
كتبتها خالل فترة اإلغالق، والتي تحمل 
اسم Her Heart for a Compass، وفقاً 

لموقع »بيزنيس إنسايدر« األمريكي.
وخالل اللقاء اإلذاعي، سألتها المذيعة 
جاكي هندرسون كيف تعتقد أن أميرة ويلز 
الراحلة كانت قد شعرت بتخلي األمير 
هاري وماركل عن واجباتهما الملكية، 
لتجيبها قائلة: »ما أعتقده أنها كانت 
القامة  بأوالدها لوقوفهما مرفوعي  ستفخر 

أنها كانت  وحازمين، وهم يشبهونها جداً، وأعتقد 
ستكون متفاخرة«.

 وأضافت: »كانت ستكون ديانا فخورة بنجليها، 
ألنهم أوالد استثنائيين مع زوجات استثنائيات أيضاً 
وأبناء رائعين، فالحياة صعبة بما فيه الكفاية، ونحن 
لسنا بحاجة لنحكم على اآلخرين، على العكس، نريد 

أن نكون منفتحين على رؤية الحياة بشكل آخر«.
 People وقالت فيرجسون في مقابلة مع مجلة
األمريكية في يوليو الماضي إنها التقت بديانا عندما 

كانت في سن المراهقة وكانتا »أصدقاء مقربين«.

تزوجت فيرجسون من األخ األصغر لألمير 
تشارلز، األمير أندرو، وحول الصديقتين إلى عائلة، 
كما قالت فيرجسون لمجلة األمريكية: »علمتني ديانا 
للغاية،  لقد كانت شجاعة  العامة،  الحياة  الكثير عن 

اعتدنا أن نقضي وقتاً رائعاً معاً«.
المعروفة  تزوجت دوقة يورك، سارة فيرجسون 
باسم فيرجي من األمير أندرو في عام 1986، 
لتمنحهما الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا لقب 

دوق يورك وزوجته دوقة يورك.
1988 أصبح الزوجان والدين  8 أغسطس  وفي 
لطفلتهما األولى األميرة بياتريس ثم األميرة يوجيني 

1991 عانا  1990، وبحلول عام  23 مارس  في 
 19 ليعلنا انفصالهما في  زواجهما مشاكل كثيرة 
مارس 1992 ولكنهما تطلقا في عام 1996، ومنذ 
طالقها مازالت »فيرجي« تعيش مع بناتها وتحضر 

معهما بعض المناسبات الرسمية.
يذكر أن هاري وماركل أعلنا في يناير 2020 أنهما 
تراجعهما رسمياً عن واجباتهما كأعضاء عاملين 
انتقال الزوجان  البريطانية، ثم  المالكة  العائلة  في 
إلى كندا قبل أن يستقرا في مدينة كاليفورنيا  الحقاً 
ابنهما، آرتشي، ثم رحبا بطفلتهما  األمريكية مع 

ليليبت في يونيو 2021.
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نقوم بتوصيل الدواء أينما تكونون 
داخل مدينة مونتريال أو خارجها 

ستفخر  كانت  ديانا  الأميرة  فيرجسون:  سارة 
الملكية الحياة  بتركه  بهاري 

برقة األنثى .. ال تذبحيني
سأ سعى دوماً يا حبيبي البتزازك قالت:  
القتالعك من جذورك من أساسك  

القتناصك من خيالك واعتناقك  
فأقتص مني وشفاهي اختصاصك  

إقتص مني .. كم اشتاق لقصاصك  
وكلك في كياني حاضر بدفء احساسك  

عشقك في دمائي يسري .. مسرى انفاسك  
في حضورك يا حبيبي أو غيابك  

خاطر على ذهني دوماً وخيالي ماٍضِ في ركابك  
»شاطر« في عمري يحيا مشطوره قائم في ذاتك  

أنا ال أُمانع يا حبيبتي في اغتيالي قلُت :  
لكني أرفض فصل روحي عن خيالي  

فصُل فكري حجب قلبي عن آمالي  
وفي قلبي أنِت وبدونِك ال يُبالي  

والروح أنِت يا حياتي وكل غالي  
والحب أنِت وأنِت في الروح جمالي  

كالقصيدة حين تُظهر بوجودِك كمالي  
وهي تسأُل كيف استطعِت يا روحي احتاللي؟  

أنَت وحَدك في قلبي الحبيب قالت:  
أنَت وحَدك في الصباح وفي المغيب  

البعيد عني يا حبيبي وأراك قريب  
فاعذر ظنوني والبعض منها طفُح ريب  
وأفهم شجوني وأعشق جنوني ال تجيب  

ألني أهواَك وعشقك مثلك غريب  
وأعفو عني وأنصت لقلبي واستجيب  

ألني أُحبْك بصمٍت وأنت في عشقك رهيب  

برقِة األنثى .. ال تذبحيني قلُت:  
تريدين قتلي؟  

تكفيني قبلة .. لتقتليني  
والموُت على شفتيِك رحمه .. فقبّليني  

سخ يقيني ليبقى إيماني يرَّ  
وتبقى أشواقي في ُعُموم انيني  
ر يا روحي جنون حنيني تبّرِ  

تؤكد حُضورك في واقع سنيني  
برقة األنثى .. ال تذبحيني  

وكوني أنثى بكل معنى وافهميني  
تريدين قتلي؟  

بقبلة واحدة .. تقتليني  
وإن طالبتِك بأخرى أعذريني  

والموُت على شفتيِك رحمه فقبَّليني   

واحة سيوة تتجمل للزوار


