
  ال يوجد على  الساحة أهم من 
فوز الزمالك ببطولة الدوري العام 
لسنة 2020 / 2021 ، لما في 
الفوز من إصرار وتحدي  هذا 
على هزيمة كل عوامل الفساد 
الرياضي في مصر التي ترسَّخت 

طول سنوات عديدة مضت.
نعم حان الوقت لتصحيح المسار 
كافة  على  المصري  الرياضي 
المستويات  وجميع  األصعدة 
المالعب  تستعيد  أن  أردنا  إذا 
المصرية والبطوالت المصرية 

رونقها من جديد...
وحان الوقت لجماهير الزمالك 
بالماليين داخل مصر  تقدَّر  التي 
وخارجها أن تفرح بهذا االنجاز 
الذي جاء مع أول موسم  الكبير 
رياضي تطبق فيه تقنية الفار 

الحديثة.
نُعيد الفضل  الوقت بأن  نعم حان 
حصد  في  الفضل  لصاحب 
العام لجميع  الزمالك لهذا  نادي 
المحلية  الجماعية  البطوالت 
واألفريقية المستشار مرتضى 
بناة  األمناء  ورفاقه  منصور 
نهضة نادي الزمالك الحديث على 

المستويين الرياضي واالنشائي.
العدل  نعم حان  الوقت لتحقيق 
صبر  الذي  المظلوم  ونصرة 
ل الكثير والكثير سواء من  وتحمَّ
المسئولين أو بعض اإلعالميين 
للرشاوي  استسلموا  الذي 
تنازلوا  أن  بعد  الفساد  ودعم 
عن ضمائرهم لصانعي الفساد 
وسيطرتهم الغاشمة على الوسط 

الرياضي بأكمله.
نعم حان الوقت ألن نهنئ سيادة 
منصور  مرتضى  المستشار 
الكرام والكابتن حسين  ورفاقه 
العهد وحافظ  الذي صان  لبيب 
الفني  وللجهاز  اآلمانة  على  
فرداً  فرداً  للزمالك  والطبي 
األشاوس  الالعبين  ولجميع 
باإلضافة  الموجودين،  األبطال 
ولجماهير  منهم  للمعارين 
األبيض في كل  النادي  وعشاق 
العلي  وأخيراً هلل  مكان، وأوالً 
أنه  للجميع  أثبت  الذي  القدير 

يُمهل وال يُهمل ...
للجميع بطولة  ألف ألف مبروك 
الدائم  وبالتوفيق  الدوري 

والنجاح المستمر!! 
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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  

همل ... ألف مبروك ُ�مهل ولا �يُ

year

5 سياسية

2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

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

بيع وشراء واستبدال
منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية

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

514.947.2555

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment

Industrial-Mining-Real state-
seniors home management

Please call  
514- 909 -3334

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

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

  حقق نادى الزمالك الفوز بثالثية نظيفة أمام 
نظيره اإلنتاج الحربى، يوم الثالثاء، فى المباراة 
التى جمعت الفريقين فى إطار منافسات الجولة 33 

بالدورى المصرى الممتاز.
أهدافه فى  أول  الزمالك فى تسجيل  نادى  ونجح 

الدقيقة السادسة من عمر المباراة عن طريق أحمد 
سيد زيزو مستقباًل عرضية من أشرف بن شرقى 

ليودعها فى شباك اإلنتاج الحربى.
وشهدت المباراة فى الدقيقة 88، تسجيل الدولى 
المغربى أشرف بن شرقى ثانى أهداف نادى الزمالك 

فى شباك اإلنتاج الحربى ليعزز تقدم الفارس األبيض.
وبهذه النتيجة، رفع نادى الزمالك رصيده إلى النقطة 
79 فى صدارة ترتيب الدورى المصرى الممتاز 
ومتوًجا رسمًيا بلقب البطولة، بينما يتجمد رصيد 
اإلنتاج الحربى عند النقطة 27 فى المركز قبل األخير.

  االنسحاب األمريكي من أفغانستان جريمة دولية ال تغتفر في 
حق  المجتمع الدولي والشعبين األفغاني واألمريكي، يستوجب 
إقالة اإلدارة األمريكية الحالية التي ساعدت على انتشار الفوضى 
غير  نظامهما  وتثبيت  طالبان  حركة  بعودة  التطرف  وانتصار 

اإلنساني !

فريد زمكحل

  يجتمع الرئيس األمريكي جو بايدن 
مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي 
بينيت في البيت األبيض اليوم الجمعة، 
بعدما أرجئ االجتماع األول بينهما، 
الذي كان مقررا الخميس، في أعقاب 
الهجوم االنتحاري الذي استهدف مطار 
كابول، وتشمل المحادثات ملف إيران.

ووقع الهجوم الذي أعلن تنظيم داعش 
كابول  مطار  خارج  عنه  المسؤولية 
أمريكيا  جنديا   13 مقتل  عن  وأسفر 
و72 أفغانيا أثناء عملية إجالء أمريكية 
شابتها الفوضى. وجاء قبل ساعات من 
اجتماع بايدن وبينيت وتسبب في البداية 

في تأخيره عن موعده.
بين  الوفيات  حصيلة  زيادة  مع  لكن 
األمريكيين قال مسؤولون أمريكيون 
وإسرائيليون إن االجتماع أُلغي وسيجري 
الجمعة.  يوم  له  جديد  موعد  تحديد 
أن  إسرائيلية  إعالم  وسائل  وذكرت 
 1025 الساعة  في  سيعقد  االجتماع 
بتوقيت شرق الواليات المتحدة )1425 

بتوقيت جرينتش( اليوم الجمعة.
يوم  مبكر  في وقت  بيان صدر  وفي 
بايدن  إن  بينيت  مكتب  قال  الجمعة 
لتعديل  لتفهمه  و”شكره  به  اتصل 
األحداث  ضوء  في  االجتماع  موعد 

في أفغانستان”.
وقدم بينيت خالص تعازيه في ضحايا 

تشاطر  إسرائيل  إن  وقال  الهجوم، 
الواليات المتحدة أحزانها.

وبينيت، وهو  بايدن  اجتماع  ويهدف 
منصبه،  منهما  كل  تولي  منذ  األول 
األمريكية  العالقات  نبرة  ضبط  إلى 
مشتركة  أرضية  وتحديد  اإلسرائيلية 
بشأن إيران على الرغم من االختالفات 
المتعلقة بكيفية التعامل مع برنامجها 

النووي.
وسيحاول كالهما طي صفحة أعوام 
الوزراء  رئيس  بين  الخالفات  من 
نتنياهو،  بنيامين  السابق  اإلسرائيلي 
الذي كان مقربا من الرئيس األمريكي 
السابق دونالد ترامب، وإدارة الرئيس 
األسبق الديمقراطي باراك أوباما الذي 

كان بايدن نائبه.
ومن المنتظر أن يحث بينيت الرئيس 
أكثر  أسلوب  انتهاج  على  األمريكي 
تشددا مع إيران وتعليق المفاوضات 
الذي  النووي  االتفاق  الرامية إلحياء 
أبرمته طهران مع قوى عالمية وانسحب 

منه ترامب.
وقال مسؤول كبير في اإلدارة األمريكية 
يشارك  أنه  بينيت  سيبلغ  بايدن  إن 
إيران  توسيع  بشأن  القلق  إسرائيل 
نطاق برنامجها النووي، لكنه ملتزم 
في الوقت الراهن بالنهج الدبلوماسي 

في التعامل معها.

  دعم الحوار الليبي الليبي، والتشديد 
على ضرورة انسحاب المرتزقة من ليبيا، 
رسائل بثتها روما اليوم، في إطار حراكها 

نحو حلحلة األزمة الليبية.
وقال وزير الخارجية اإليطالي لويجي 
عقده  مؤتمر صحفي  خالل  مايو،  دي 
مع نظيره الروسي سيرجي الفروف، 
في العاصمة اإليطالية روما، إن تعاون 

بالده مع روسيا أمر أساسي في ليبيا.
وأكد وزير الخارجية لويجي دي مايو 
اليوم، أن بالده ملتزمة بتحقيق االستقرار 
الدائم لليبيا، مشيًرا إلى أن روما شاركت 
في الحاجة إلى أن يواصل المجتمع الدولي 
دعم المفاوضات الداخلية الليبية، والتعامل 

في إطار منظمة األمم المتحدة.
»أهمية  على  اإليطالي  الوزير  وشدد 
والمقاتلين  المرتزقة  جميع  انسحاب 

األجانب من ليبيا«.
وكان السفير األمريكي ريتشارد نورالند، 
أكد خالل لقاء جمعه بوزيرة الخارجية 
الليبية نجالء المنقوش، المنعقد في تونس، 
ضرورة تقليص الوجود العسكري األجنبي 
لزعزعة  كمنصة  ليبيا  استخدام  ومنع 

استقرار المنطقة.
وأعاد السفير نورالند التأكيد على دعم 
الليبية  لالنتخابات  المتحدة  الواليات 
24 ديسمبر/كانون األول  المقررة في 
المقبل، من أجل تلبية توقعات الليبيين، 
فيما عبرت وزيرة الخارجية المنقوش 
في  بما  لالستحقاق  وزارتها  دعم  عن 
يعيشون  الذين  الليبيين  مشاركة  ذلك 

في الخارج.
خالل  أكد  مايو،  دي  الوزير  وكان 

الجاري،  الشهر  أوائل  ليبيا،  زيارته 
لتحديد  تسعى إلطالق مسار  بالده  أن 
دعم االتحاد األوروبي مع قيادة إيطاليا 
بغرض االنتعاش االجتماعي واالقتصادي 
لليبيا، مع التركيز على قضايا الهجرة.

وقالت وزارة الخارجية اإليطالية حينها، 
إن زيارة لويجي دي مايو إلى ليبيا تهدف 
إلى مواصلة الحوار مع األطراف الليبية 
الرئيسية حول دعم االستقرار في البلد 

األفريقي واالنتقال المؤسسي.
وأشارت إلى أن الوزير يتطلع إلى التزام 
من جميع األطراف الليبية بهدف تحقيق 
تقدم ملموس نحو إجراء االنتخابات في 
موعدها وتنفيذ وقف إطالق النار واعتماد 

الميزانية.
ليبيا  إلى  األممية  البعثة  إعالن  ومنذ 
الماضي، وتشكيل  فبراير/شباط   5 في 
ملف  عاد  الجديدة،  التنفيذية  السلطة 
المرتزقة األجانب في ليبيا إلى واجهة 
األحداث، وسط مطالبات دولية بسحب 
تلك العناصر من ليبيا، واحترام خارطة 
الطريق األممية التي ستقود البالد إلى 
برلمانية ورئاسية في  انتخابات  إجراء 

ديسمبر/كانون األول المقبل.
وتعهدت الواليات المتحدة ودول أخرى 
باستخدام نفوذها الدبلوماسي لدعم رحيل 
فوري للمرتزقة من البلد الذي يعاني من 

ويالت التدخل األجنبي.
إال أن االنتهاكات التركية ما زالت مستمرة 
عبر سفنها التي تستخدم في توريد غير 
مشروع لألسلحة إلى ليبيا، بحسب وثيقة 
سرية نشرها االتحاد األوروبي، في وقت 

سابق.

عون �ؤكد حرصه على التمثيل العادل للطوائف في تشكيل 
الحكومة اللبنانية الجد�دة

تركيا تجري أول محاد�يات مع 
طالبان.. وأردوغان �كشف 

التفاصيل

وز�ر الصحة اللبناني �علن عن بدء انفراج أزمة الدواء

انسحاب المرتزقة ودعم الحوار.. 
إ�طاليا تبث رسائل بشأن ليبيا

التركي رجب طيب  الرئيس    أعلن 
أجرت  تركيا  أن  الجمعة،  أردوغان، 
لها مع طالبان في كابل،  أول محادثات 
موضحا أن أنقرة ما زالت تجري تقييما 
العاصمة  الحركة إلدارة مطار  القتراح 

األفغانية بعد االنسحاب األميركي.
وقال أردوغان للصحفيين: »أجرينا أولى 
محادثاتنا مع طالبان واستغرقت ثالث 

ساعات ونصف«.
لنا  ستتاح  األمر،  لزم  »إذا  وأضاف 
الفرصة إلجراء مثل هذه المحادثات مرة 

أخرى«.
بعدما أشار إلى أن المحادثات جرت في 
جزء عسكري من مطار كابل، حيث 
التركية بشكل مؤقت،  السفارة  تتمركز 
طالبان  حركة  أن  أردوغان  أوضح 
تريد تولي ضمان األمن في المطار، 
الجانب  تأمين  أنقرة  اقترحت على  لكنها 

اللوجستي.
وتابع: »يقولون: سنضمن األمن وأنتم 
لم نتخذ أي  بالتشغيل )المطار(.  تقومون 

قرار بشأن هذه المسألة بعد«.
الذي  التفجير االنتحاري  وشدد على أن 
أودى بحياة 85 شخصا على األقل بينهم 
13 جنديا أميركيا أمام المطار مع انتهاء 
عمليات اإلجالء تدريجيا، كشف أهمية 

تحديد تفاصيل كيفية تأمين المطار.
وكانت تركيا عرضت أوال المساعدة 
العاصمة  المطار في  في تأمين وإدارة 
في  األربعاء،  بدأت،  لكنها  األفغانية، 
سحب قواتها من أفغانستان، ملمحة بذلك 

إلى تخليها عن الهدف.
وقال أردوغان: »سنتخذ قرارا بمجرد 

عودة الهدوء«.
بشأن  تركيا  في  انتقادات  على  وردا 
عالقات أنقرة مع طالبان، قال أردوغان 
إن بالده لن ترضى بأن تقف مكتوفة 

األيدي في هذه المنطقة المضطربة.
يمكن  »ال  التركي  الرئيس  وأضاف 
بدون  توقعاتنا  أو  توقعاتهم  معرفة 
مناقشات. ما هي الدبلوماسية يا صديقي؟ 

هذه هي الدبلوماسية«.

  أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف األعمال اللبنانية حمد 
إلى  المستوردة  الشركات  الدواء، داعيا  انفراج أزمة  حسن، بدء 

“البدء بصرف الدواء المحجوب وشحن المقطوع بدءا من اليوم”.
“بعد  إنه  بيان  في  الصحة  لوزير  اإلعالمي  المكتب  وقال 
التفتيش  بها  يقوم  التي  الدهم  بالتزامن مع عمليات  متابعة حثيثة، 
بدء  الوزير حسن أمس  الوزاري،انفرجت األمور مركزيا، وتبلغ 
مصرف لبنان منح األذونات المتراكمة والمصادقة من الوزارة منذ 

فترة وعددها 1800 فاتورة”.
البدء بصرف  وأضاف: “تطلب الوزارة من الشركات المستوردة 
وستكون  اليوم  من  بدءا  المقطوع  وشحن  المحجوب  الدواء 
مستودعات الوكالء المستوردين، باالضافة إلى مستودعات األدوية 
الرقابة والتتبع اإللكتروني والميداني بمؤازرة من  العامة تحت 

التفتيش الوزاري واألجهزة الرقابية المختصة”.

  أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الجمعة 
حرصه على المحافظة على حقوق كل الطوائف 
اللبنانية في الحياة السياسية وتحقيق التمثيل العادل 
لها في المؤسسات الدستورية، الفًتا إلى أن هذه 
المسألة تتم مراعاتها في خالل تشكيل الحكومة 
فيها  اللبنانية  المكونات  شراكة  لتكون  الجديدة 
كاملة، تراعي التوازن والميثاقية خصوصاً في 
الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان حالياً والتي 

تتطلب تحصيًنا للوحدة الوطنية.
وأوضح عون أنه بعد تشكيل الحكومة الجديدة، فإن 
عملية النهوض االقتصادي سوف تشهد انطالقة 
تساعد في التخفيف من معاناة اللبنانيين، واعدا 
باالستمرار في مكافحة الفساد والتهريب، والبدء 
بالتدقيق المالي الجنائي بعد التأخير المتعمد الذي 
حال دون البدء به منذ ان اتخذ مجلس الوزراء 

القرار بشأنه في شهر آذار من العام 2020.
جاء ذلك خالل استقباله اليوم في قصر الرئاسة 
اللبناني  االرثوذكسي  المجلس  من  وفدا  ببعبدا 
برئاسة روبير األبيض الذي تحدث خالل اللقاء 
الطائفة  أبناء  يلعبه  الذي  الوطني  الدور  عن 
الطوائف  من  اللبنانيين  لبنان  في  األرثوذكسية 
التمثيل االرثوذكسي في  كافة، متمنًيا أن يكون 
الحكومة تمثيال صحيحا من المستقلين من ابناء 
الطائفة من ذوي الخبرة والكفاءة واالختصاص.

واستعرض األبيض المعاناة التي يعيشها اللبنانيون 
من األوضاع االقتصادية والمعيشية الصعبة متمنيًا 
االسراع في تشكيل الحكومة للبدء بوضع الحلول 

لالزمات المتالحقة التي تراكمت خالل السنوات 
الماضية. العشرين 

وعرض األبيض للرئيس عون معاناة أبناء أحياء 
االشرفية والرميل والصيفي والجميزة بالعاصمة 
بيروت والذين تضرروا من االنفجار الذي وقع 
في الميناء في 4 أغسطس العام الماضي، متمنياً 
اإلسراع في تعويضهم ماديا ومساعدتهم نفسيا 

على تجاوز تداعيات هذه الجريمة.
وأكد عون للوفد أنه يتابع شخصياً مسار التعويضات 
 150 صرف  بعد  سيما  ال  المتضررين،  على 
مليار ليرة من االعتمادات الموضوعة بتصرف 
رئيس الجمهورية في الحاالت الطارئة وفقاً لنص 
ليرة  مليار   50 لدفع  قائم  العمل  وأن  الدستور، 

إضافية تحقيًقا لهذه الغاية.

االنسحاب األمريكي .. وانتصار التطرف!!

الزمالك بطلا للدورى للمرة 13 في 
تيار�خه بعد الفوز أمام الانتاج الحربي

إيران على طاولة حمادثات
اجتماع بايدن وبينيت اليوم

حكمـة العـدد
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لماذا يجب أن أتلقى اللقاح؟

ألنه يحمي من كوفيد-19 ويساعدك على تجنب اإلصابة بالمرض

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

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

نريد جميًعا معرفة المزيد 
عن لقاح كوفيد-19

Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

20
-2
79

-3
1W

 عملية اللقاح 
 ضد مرض 

كوفيد-19

اغسل يديكاسعل في كمك غطي وجهك  حافظ على المسافة
الخاصة بك

 لتباعد
لمسافة 

مترين
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل    
ماكرون سحب سفير بالده من أفغانستان 
قريبا، مشيرا إلى أن األوضاع في 

أفغانستان ستل خطرة.
وقال ماكرون مساء الخميس، إننا ال 
نضمن أننا سننجح في إتمام عملية 
اإلجالء من كابول، سنعمل مع الواليات 
المتحدة على ضمان األمن ووصول 

المساعدات للشعب األفغاني.
وتابع نتواصل مع طالبان بشأن عملية 
اإلجالء من مطار كابول وتأمين حافالت 
تنقل رعايانا وأجانب آخرين، ولم يتوقع 
أحد تدهور األوضاع بهذا الشكل السريع 

في كابول. 
ويأتي حديث ماكرون بعد قليل من 
انفجار مزدوج وقع خارج مطار كابول 
الخميس، أسفر عن سقوط ضحايا بين 

األفغان والجنود األمريكيين.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول 
أمريكي قوله: إن »المعلومات األولية 
تشير إلى سقوط 3 مصابين من الجيش 
األمريكي في انفجار مطار كابول، وسط 

توقعات بارتفاع األعداد.
وقال مسؤول في البيت األبيض، إن 
الرئيس األمريكي جو بايدن اّطلع على 
أمر االنفجار، وذكر مصدر مطلع أن 

بايدن كان في اجتماع مع مسؤولين أمنيين 
لمناقشة الوضع في أفغانستان عندما 
وصلت األنباء األولى عن االنفجار. 

ومن جانبه، قال مسؤول في طالبان 
لرويترز، إن انفجارا وقع خارج مطار 
كابول أسفر عن مقتل ما ال يقل عن 11 
بينهم أطفال وأجانب، وإصابة كثير من 

حرس طالبان.
وتسابق الواليات المتحدة الزمن إلتمام 
عمليات اإلجالء الجوية لألمريكيين 
وبعض األفغان من كابول قبل موعد 
نهائي النسحابها العسكري الكامل 

بحلول 31 أغسطس/ آب.

  أعلنت إثيوبيا، الخميس، 
أن الهجمات التي شنتها جبهة 
تحرير تجاري المصنفة إرهابية، 
أضرب بـ4.5 مليون شخص.
الصحفية  السكرتيرة  وقالت 
بمكتب رئيس الوزراء اإلثيوبي 
بليني سيوم، في مؤتمر صحفي، 
إن الهجمات التي شنتها الجبهة 
وعفار  أمهرة  إقليمي  على 
تضرر منها نحو 4.5 مليون 
شخص، وأسفرت عن نزوح 
500 شخص من اإلقليمين في 
حاجة إلى مساعدات إنسانية 

عاجلة
وقالت إن الحكومة اإلثيوبية 

وزعت حتى اآلن نحو 4820 قنطاراً من المواد الغذائية 
على النازحين داخلياً في عفار، فيما قام برنامج األغذية 
العالمي بثالث جوالت لتوزيع المواد الغذائية على النازحين 

في عفار أيضا.
وأشارت إلى أن الدعم المقدم إلقليمي أمهرة وعفار ضئيل 
جدا، ويتطلب من الشركاء توسيع نطاق المساعدات حيث 
يتأثر العديد من المدنيين باإلقليمين جراء هجمات جبهة 

تحرير تجراي.
وفيما يتعلق بتوصيل بالمساعدات إلى إقليم تجراي الذي 
يقع تحت سيطرة الجبهة، فقد أرسلت الحكومة نحو 457 
شاحنة مساعدات إلى اإلقليم، وصلت منها حتى األن 318 
شاحنة، مشيرة إلى هجمات جبهة تحرير تجراي تحول 

دون وصول تسهيل وصول المساعدات لإلقليم.
وحول وضع الالجئين اإلريتريين في إقليم تجراي، قالت 
سيوم، إن اآلالف منهم يواجهون أوضاع معيشية صعبة 
بسبب جبهة تحرير تجراي والهجمات التي تشنها ضدهم.
استهدفت  تجراي  تحرير  جبهة  هجمات  أن  وأضافت 
مخيمات شيملبا وهيتساتس وماي عيني وأدي هاروش، 
التي تقع بإقليم تجراي فضال عن إعمال النهب والخطف 

والقتل ضد الالجئين.

قبل  91 هكتاًرا من األراضي من  توفير  تم  إنه  وقالت 
إقليم أمهرة إلنشاء مالذ آمن لالجئين، كما تم االتفاق مع 
شركاء على توزيع الغذاء وبناء المالجئ البديلة باإلقليم؛ 
غير أن وجود عوائق أمام عبور آمن لالجئين اإلريتريين 
من قبل جبهة تحرير تجراي، مازال يشكل تحديا كبيرا 

للحكومة اإلثيوبية.
ولفتت سيوم، إلى التحديات التي تواجهها الحكومة في 
تجراي،  إلقليم  اإلنسانية  المساعدات  وصول  تسهيل 
وقالت إنها تتمثل في الهجمات المستمرة من قبل الجبهة 
اإلنسانية واالستيالء  المساعدات  على ممرات وصول 
على المساعدات الغذائية واألدوية الموجهة للمتضررين.
لوكالة  تابعة  لمواد غذائية  إلى ظهور صور  وأشارت 
اإلغاثة اإلنسانية الدولية في أيدي مقاتلي جبهة تحرير 
تجراي، مما يؤكد أن المساعدات اإلنسانية يتم سرقتها من 

المدنيين الذين يحتاجون إليها من قبل الجبهة .
بوصول  يتعلق  فيما  األخرى  التحديات  إلى  وتطرقت 
المساعدات، والتي تتمثل أيضاً في عدم اتباع إرشادات 
االتصال المعمول بها بالفعل، والسفر بأجهزة اتصال غير 
مرخصة، وقالت إنه سيتم معالجة هذه التحديات من خالل 
الحصول  تنسيق  لتحسين  الشركاء  المستمر مع  النقاش 

على المساعدات اإلنسانية وتوزيعها.

  حذر العضو السابق في حركة “فتح” 
الفلسطينية، محمد دحالن، من عزلة 
شعبية للسلطة الفلسطينية، فيما طالب 

بانتخابات تجدد شرعية المؤسسات.
وقال دحالن، في تغريدة على تويتر: 
“نبارك للمهندسين الفلسطينيين تجربتهم 
الديمقراطية وانعقاد انتخابات نقابتهم، 
ونهنئ المهندسة نادية حبش باعتبارها أول 
امرأة تتولى منصب نقيب المهندسين”.

وأضاف: “عكست هذه االنتخابات تراجعاً 
في رصيد حركة فتح، بسبب سلوكيات 
أجهزة السلطة وفساد مؤسساتها وتعديها 
على حرية المواطن وكرامة أبناء شعبنا 
والفكاك من االشتباك الحاصل بين فتح 
بموروثها الكفاحي وبين السلطة التي 

تزداد عزلتها شعبياً يوماً بعد يوم”.
وأمس الخميس، توجه آالف المهندسين 
في مختلف محافظات الضفة الغربية، 

التي  نقابتهم،  انتخابات  للتصويت في 
أسفرت عن خسارة حركة فتح لمنصب 
المهنية”  قائمة “العزم  النقيب لصالح 

المدعومة من الجبهة الشعبية.
العملية  “تعزيز  إلى  دحالن  ودعا 
الديمقراطية في كافة مؤسساتنا الوطنية، 
وندعو جميع األطراف إلى تسهيل انعقاد 
انتخابات النقابات والمجالس واالتحادات 

والهيئات المحلية”.
وجدد التأكيد على “ضرورة التوقف عن 
األعذار الواهية والبدء فوراً بالتحضير 
النتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي 
نظامنا  بناء  لنعيد  الوطني،  والمجلس 
مؤسساتنا  ونجدد شرعيات  السياسي 
الوطنية ونستعيد البوصلة التي فقدناها 

بفعل االنقسام البغيض”.
وكانت آخر انتخابات تشريعية جرت في 
العام 2006 عندما فازت حركة “حماس” 

بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي.
وكان من المفترض أن تجري االنتخابات 
أن  على  الماضي  مايو/أيار   22 في 
تتلوها في نهاية يوليو/تموز االنتخابات 
الرئاسية ونهاية أغسطس/آب استكمال 

تشكيل المجلس الوطني.
الدعاية  انطالق  من  ساعات  وقبل 
االنتخابية نهاية أبريل/نيسان الماضي، 
 36 بها  التي سجلت  االنتخابات  لهذه 
قائمة فصائلية ومستقلة اجتمعت القيادة 
منظمة  فصائل  بمشاركة  الفلسطينية 
تأجيل  وقررت  الفلسطينية  التحرير 

االنتخابات.
ولم تحدد القيادة الفلسطينية في بيانها الذي 
تاله الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
موعدا محددا إلجراء االنتخابات، مكتفية 
باإلشارة إلى ضرورة موافقة إسرائيل 
على إجراء االنتخابات بالقدس الشرقية.
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   قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، 
إن »مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة«، الذي ستبدأ أعماله السبت 
المقبل، يعد »حدثا مهما للعراق والمنطقة بأكملها«، مشددا على 
أن بالده تسعى إلى »إقامة أفضل العالقات مع محيطها«، داعيا 

إلى »تكاتف دول المنطقة لحل تحديات كثيرة«.
وقال مصطفى الكاظمي في بيان، إن »هناك تحديات كثيرة نعاني 
منها في المنطقة، وعلينا جميعا التعاون والتكاتف في حلها، والعبور 

نحو خلق تكامل اقتصادي واجتماعي بين شعوب المنطقة«.
والشراكة، وما  للتعاون  بغداد  إلى مؤتمر  تطلعه  وأعرب عن 

سينتجه من »دعم لدور العراق التاريخي في إرساء السالم«.

المؤتمر  وأضاف: »يجسد هذا 
إقامة  العراق في ضرورة  رؤية 
أفضل العالقات مع محيطه، ومع 
دول العالم. بدأ العراق بأخذ دوره 
التاريخي، ليكون أحد ركائز السالم 
في المنطقة. ويمكنه أن يخلق جسرا 
للتواصل والتعاون والتكامل الشامل، 

مع جميع دول المنطقة«.
وتابع »كفى حروبا وصراعات 
يدعو جميع  فالعراق  وخالفات، 
دول المنطقة إلى بناء السالم على 
أساس التكامل بين شعوب المنطقة«.
كما شدد الكاظمي، على أن هناك 
يمكن  العراق  في  كبيرة  »فرصا 
لدول المنطقة التعاون والمساهمة 
لكل  فيها، وخلق مساحة جديدة 
السالم  تبني  المنطقة، كي  شعوب 

واالستقرار لها«
قائال:  المقبلة،  إلى االنتخابات  العراقي  الوزراء  وتطرق رئيس 
»نحن مقبلون على انتخابات مصيرية وحاسمة بعد شهر ونصف، 

ستعزز المسار الديمقراطي في البلد«.
نحو عام وشهرين على مختلف  واستطرد: »لقد عملنا خالل 
االقتصادية واألمنية والسياسية  المسارات  الصعد، إلصالح 
زلنا ماضين  كبيرة، وما  مقاصد  تحقيق  في  البالد، ونجحنا  في 

وملتزمين ببناء دولة فاعلة ومستقرة ومستدامة«.
وتابع: »نتطلع في كل هذا إلى التعاون اإلقليمي مع جميع دول 

المنطقة«.

   احتفااًل بشهر التراث المصري في مقاطعة أونتاريو خالل شهر يوليو 
من كل عام، نظمت مؤسسة »ميديا إن تورونتو« سلسلة من المقابالت مع 
والحاليين،  السابقين  المستوى،  المصريين رفيعي  الدبلوماسيين  عدد من 

الذين مثلوا مصر في كندا.
وتشمل اللقاءات: السفير أحمد أبو زيد ، سفير مصر الحالي في أوتاوا، 
والسفير حسام محرم، القنصل العام لمصر حاليا في مونتريال، باإلضافة 
إلى السفراء والقناصل السابقين: السفير أمين مليكة، والسفيرة أمل سالمة، 

والسفيرة سالمة شاكر.
كندا  السابقة في  أو  الحالية  السفراء تجربتهم  المحادثات مع  وتناولت 
الجالية  الدبلوماسيون أن  الجالية المصرية. وأكد  المتميزة مع  وعالقاتهم 
المصرية في كندا لها وضع خاص ومختلف عن الجاليات المصرية في 
ويتولون مناصب عليا سواء  مثقف  أن معظمهم  العالم، حيث  باقي دول 
الرفيعة  العلمية  المناصب  بجانب  المقاطعات،  أو حكومات  برلمان  في 
في كبرى الجامعات الكندية. كما أشادوا بمساهمات الجالية المصرية في 
كندا في مختلف المجاالت وعالقاتهم المستمرة مع وطنهم األم، وحرص 

األجيال الجديدة على التواصل المستمر مع بلدهم.
 لمشاهدة المقابلة كاملة برجاء الضغط هنا:

 Media in Toronto or
 facebook @MEDIAin Toronto or

www.mediaintoronto.com
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العْدو خلف الطائرات

   »لن أكرر أخطاء الماضي وأدفع 
الجنود األمريكيين للمخاطرة بحياتهم 
أهلية ال  ينتهي بحرب  قتال ال  في 
تصب بمصالحنا القومية«. هكذا علق 
بايدن على  الرئيس األمريكي جو 
قرار انسحاب القوات األمريكية من 
أفغانستان، في أول خطاب خصصه 
لتوضيح موقف إدارته من األحداث 

األخيرة في أفغانستان.
في أحداث أفغانستان األخيرة هناك 
المتحدة  أطراف ثالثة؛ الواليات 
األمريكية التي سحبت قواتها بشكل 
أثار استياء وإحباط حلفائها  سريع 
األساسيين مثلما أثار دهشة المحللين 
وأوقعهم في حيرة كبيرة. والطرف 
الثاني هو حركة »طالبان« التي زحفت 
بسرعة على المدن األفغانية واستولت 
عليها بسهولة لم تتوقعها هي نفسها، 
حتى وصلت إلى العاصمة »كابول« 
ووضعتها تحت سيطرتها. والطرف 
التي  الحكومة األفغانية  الثالث هو 
استسلمت وفر قادتها وانهار جيشها 
بسرعة أكبر مما توقعت اإلدارة 
التي استثمرت مليارات  األمريكية 

الدوالرات فيها.
سوف نؤجل الحديث عن »طالبان« 
حتى تتضح أهداف الحركة وغاياتها 
الذي  ونواياها، ويتضح األسلوب 
المواطنين األفغان  ستتعامل به مع 
وهم يستقبلون عودتها بعد عشرين 
عامامن الغياب عن السلطة، اختفى 
خاللها عدد من جيل المؤسسين، وكبر 
جيل كان فتًيا في ذلك الوقت، وظهر 
جيل استوعب تجربة العقود الماضية، 
بكل ما في العودة من دراما سينمائية 
تصل إلى حد اإلدهاش الذي يجعل 
استيعاب أحداثها بحاجة إلى قدر من 
الخيال الجامح الذي ليس بالضرورة 

أن يكون علميا.
هذا عن طالبان، أما الواليات المتحدة 
األمريكية فإما أن تكون إدارتها 
تتصرف بذكاء خارق ال تستطيع 
استيعابه عقولنا ذات القدرات المحدودة، 
وهو ما ستكشف عنه األيام وربما 
السنوات المقبلة، وما سينتج عن هذا 
التصرف الذي توجد له نماذج في دول 
أخرى، مثل العراق وسوريا واليمن 
على سبيل المثال، وإما أن تكون هذه 
اإلدارة تتصرف بغباء شديد وأنانية إلى 
درجة أنها ال تحسب نتيجة تصرفها وال 
تتوقعها، فترتكب أخطاء كبيرة تكلفها 
خسائر فادحة، وتوجد لهذا التصرف 
نماذج أيضا، أكثرها وضوحا حرب 
الثاني  النصف  التي جرتفي  فيتنام 
الحرب  العشرين، وهي  القرن  من 
التي استمرت عشرين عاما أيضا، 
من 1955 وحتى 1975م، وقارب 
عدد الجنود الذين أرسلتهم الواليات 
الجنوبية  فيتنام  لدعم قوات  المتحدة 

فيها مئتي ألف جندي. 
ومثلما قال بايدن في خطابه األسبوع 
الماضي إنه لن يكرر خطأ الماضي 
والمحاربة في صراع لألبد، وأنه لن 
الشعب األميركي ويقول إن  يخدع 
البقاء قليال هناك سيصنع كل الفرق، 
عبّر وزير الدفاع األمريكي  األسبق 
روبرت ماكنمارا، الذي لعب دورا 
الواليات  رئيسيا في تصعيد تدخل 
المتحدة في فيتنام، وقتها عن شكوكه 
في انتصار القوات األمريكية بنهاية 
عام 1966. وفي منتصف أغسطس 
من عام 1973 تم سحب جميع القوات 
األمريكية في مشهد ال يُنسى، أطلق 
عليه البعض الهروب الكبير، وبلغ عدد 
قتلى الجيش األمريكي في الصراع 
58220 قتيال، بخالف  الفيتنامي 
المفقودين، وكان تأثير الحرب على 
المشهد السياسي في الواليات المتحدة 
األمريكية، وفي العالم أجمع، كبيرا 

ومؤثرا بدرجة كبيرة.
المتحدة  هذا عن طالبان والواليات 
األمريكية، أما الحكومة األفغانية التي 
فر قادتها وانهار جيشها، فليس ثمة أبلغ 
من كالم بايدن عنها في خطابه عندما 
قال:«أنفقنا أكثر من تريليون دوالر، 
وحدثنا ودربنا قواتهم، وأعطيناهم 
كل ما يريدون، ودفعنا رواتبهم. لقد 
منحناهم كل فرصة لتقرير مستقبلهم. 
لم نتمكن من تزويدهم باإلرادة للقتال 
من أجل هذا المستقبل«. وهنا مربط 
الفرس، فأنت »يمكنك أن تقود الحصان 
إلى الماء، ولكن ال تستطيع أن تجعله 
الكوري،  المثل  يقول  يشرب« كما 
فهل كان الماء الذي قاد األمريكيون 
األفغان إليه زالال صافيا، أم أن ثمة 
الماء حالت دون  شوائب كانت في 
شرب األفغان منه؟ ربما كان هذا هو 
السؤال الذي يمكن طرحه أمام المشهد 
 300 انجلى عن جيش قوامه  الذي 
ألف جندي، مزودين بأحدث األسلحة، 
ينهزمون أمام ميليشيا مكونة من 80 

ألف مقاتل مسلحين بأسلحة خفيفة.
مشاهُد عْدِو عدٍد من األفغان خلف 
طائرة عسكرية أمريكية في مطار 
كابول، وسقوط عدد من الشبان من 
الفرار  فوق جناحها وهم يحاولون 
من عاصمة بالدهم، جعلتني أتذكر 
رواية الكاتب األفغاني خالد حسيني 

»عّداء الطائرة الورقية«. 
هل تصور أولئك الذين كانوا يعدون 
العسكرية األمريكية  الطائرة  خلف 
أنهم أمير وحسن، بطال الرواية اللذان 
كانا يعدوان خلف الطائرات الورقية 
في كابول، أم أن األفغان لم يعودوا 
يفّرقون بين الطائرات الحقيقية التي 
تنتهك سماء عاصمتهم كل يوم وتلك 
لها  لم يعد  التي  الورقية  الطائرات 

وجود إال روايات ُكتّابهم؟

aliobaid2000@hotmail.com

أخبــار

دحلان يحذر من عزلة شعبية للسلطة الفلسطينية 
ويطالب بانتخابات

إنجازات مصرية دبلوماسية على 
الأرض الكندية

إثيوبيا: هجمات »جبهة تجراي« أضرت بـ 4.5 
مليون شخص

  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

جلاء
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ماكرون: أوضاع أفغانستان تدهورت.. ونتواصل مع طالبان بشأن ال�

الكاظمي: مؤتمر بغداد للتعاون حدث مهم 
للعراق والمنطقة



  التقى رئيس الحكومة اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، 
الخميس، رئيس البالد ميشال عون سريعا قبل أن يغادر 

دون أي تصريحات.
وصل رئيس الحكومة اللبناني المكلف إلى قصر بعبدا 
للقاء عون لتسليم تشكيلته الحكومية وسط توقعات بإنهاء 

أزمة تشكيل الحكومة.
وبرزت عقد جديدة بين الجانبين تمحورت أساسا حول 
الحصص الوزارية، ما أدى إلى إلغاء زيارة كانت مرتقبة 

لميقاتي إلى قصر بعبدا الرئاسي.
وكان ميقاتي أعد تشكيلة كاملة من 24 وزيراً، تحضيراً 
لعرضها على رئيس الجمهورية، ولكن مطالب جديدة 
العدل، ووزير  الرئاسة تمحورت حول اسم وزير  من 

الطاقة ونائب رئيس الحكومة عرقلت األمور.
وبحسب المعلومات التي توافرت لـ »العين اإلخبارية«، 
في  أسهمت  أوروبي  مع ضغط  سياسية  اتصاالت  فإن 
ميقاتي  زيارة  أمام  الباب  وفتحت  العقد،  بعض  حلحلة 

لقصر بعبدا حاماًل تشكيلته لمناقشتها.
وفي المعلومات أيضاً أن ميقاتي حصل من الُكتل المشاركة 
بالحكومة على مرشحيهم، وسيناقش األسماء خالل االجتماع 
وزيرين  اآلن، حول  حتى  يبرز خالف  لكن  بعبدا،  في 
مسيحيين غير محسوبين على أي طرف، األول يتولى 
وزارة الطاقة والثاني ُمعلق بين االقتصاد ونائب رئيس 
الحكومة، فإذا اختار عون نيابة رئاسة الحكومة، تعود 

االقتصاد إلى ميقاتي أو بالعكس.
أما الخالف حول وزارة الشؤون االجتماعية، التي هي 
موضع نقاش أيضا بين جميع األطراف، ألن المساعدات 
اإلنسانية يتوقع أن تأتي عبرها، فيبدو أن عون متمسك 

بها من حصته.
وتستبعد مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية إعالن 
إلى  التشاور  يتوصل  أن  الممكن  من  لكن  الحكومة، 
أقرب  في  حكومة،  إعالن  إلى  تؤدي  نهائية،  حلول 

ممكن. وقت 

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

أفغانستان
األمن  وإنهيار  أفغانستان  من  أمريكا  إنسحاب  بعد    
مذهلة  بسرعة  للجكم  أخرى  مرة  طالبان  ووصول 
طالبان  تقدم  أمام  بالفشل  ممزوجة  دولية  مخاوف  وسط 

وسيطرتها على مقاليد الحكم .
إختالل  عاماً من   20 بعد  أمريكي غير مسبوق  وتراجع 
أحداث سبتمبرمن  بعد   2001 أكتوبر عام  في  أفغانستان 
تحكم  كانت  التي  طالبان  من  أمريكا  ومطالبة  المأسوية 
طالبان  فرفضت  الدن  بن  أسامة  تسلمها  بأن  حينذاك 
بن  أسامة  على  القبض  بحجة  أفغانستان  أمريكا  فدخلت 
بعشر  أفغانستان  دخولها  بعد  فعاًل  قتله  وأستطاعت  الدن 
حتى  وبقيت   2011 عام  مايو   2 في  وبالتحديد  سنوات 

2021 حيث قررت فجأة اإلنسحاب منها.
وفي ظل مشاهد الفوضي والخوف التي رايناها وصورة 
حالمين  بها  األفغان  المواطنين  يتشبث  التي  الطائرة 
مات وأصيب من  بالفرار من مخالب طالبان ومات من 
أصيب ليبقي هذا المشهد هو أصعب وأهم مشهد في عام 

.2021
على  وفشلها  أفغانستان  من  المتحدة  الواليات  وإنسحاب 
مدار العشرون عاماً في القضاء على تنظيم طالبان يثبت 
العسكري  العمل  لمواجهة  اليكفي  العسكري  العمل  أن 
فكر  ايدلوجية  تحارب  فكرية  أيدلوجية  أن يصاحبه  دون 

الجماعات المتطرفة .
التي تظهر في األفق من عودة تنظيم طالبان  والمخاوف 

للحكم تتلخص في عدة مخاوف أهمها :
من  عديدة  مناطق  على  للسيطرة  طالبان  بعودة  أنه   -
والحشيش  األفيون  تجارة  أخرى  مرة  تعيد  قد  أفغاستان 
إلى ذروتها وتصبح أفغانستان مرة أخرى مصدراً وبؤرة 

لتجارة وتصدير المخدرات المحرمة للعالم أجمع .
لها  سيتيح  أفغانستان  على  أخرى  مرة  طالبان  -سيطرة 
لذلك  األوسط  الشرق  في  األخرى  التطرف  قوى  دعم 
على دول الشرق األوسط أن تدعم الفكر التنويري بشتى 
ينموا  أن  المتشدد  للفكر  فرصة  تعطي  ال  حتى  الطرق 

ويترعرع على أراضيها .
يكون  قد  افغانستان  على  أخرى  مرة  طالبان  سيطرة   -
روسيا  من  الغاز  أنابيب  مد  لمشروع  الحياة  قبلة  هو 
أراضي  من خالل  الهند  إلى  ليصل  األسود  البحر  عبر 
العمالق قد يغير  المشروع  أفغانستان وهذا  تركمستان ثم 
من خريطة الطاقة في العالم مما قد يؤثر بشدة على أسعار 
النفط  ببورصات  التالعب  من خالل  ما  لدرجة  الطاقة 

لمصلحتها ولمصلحة ايدلوجية التطرف التي تنتهجها .
وأخيراً دائماً ما تفشل أمريكا في حروبها الخارجية وهي 
فشلت في فيتنام فشاًل ذريعاً وفشلت في العراق وفشلت في 
والمصابين ومليارات  القتلى  افغانستان وتكبدت عشرات 
الشعب األمريكي والغريب ال أحد  أموال  الدوالرات من 

يحاكم أحد في هذا البلد الديمقراطي وعجبي!!

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

Parapsychologie DANS 
L'astrologie :

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

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

Mail :jackleblond888@yahoo.com

     Vendredi 27 août 2021
الجمعة 27 أغسطس 2021

ميقاتي يلتقى عون ويغادر »القصر« دون تصريحات

المحقق العدلى بقضية انفجار مرفأ بيروت يصدر 
مذكرة إحضار لرئيس حكومة تصريف الأعمال

وبي يحث الرئيس اللبناني والطبقة  الاتحاد الأور
السياسية على تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن

أخبــار

لاعلاناتكم في الرساـلة
(514) 961-0777 /  (450) 972-1414 

 elressala@videotron.ca 
elressalanews@gmail.com

www.el-ressala.com

   أصدر المحقق العدلي في حادث 
انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق 
إحضار  مذكرة  الخميس،  بيطار، 
لرئيس حكومة تصريف األعمال 

حّسان دياب.
بإحضاره  األمن  أجهزة  وكلّف 
في  العدل  قصر  في  دائرته  إلى 
بيروت، قبل 24 ساعة من موعد 
 20 في  المحددة  استجوابه  جلسة 

المقبل. سبتمبر 
غداة  المفاجئ  اإلجراء  هذا  يأتي 
تلقي القاضي كتاباً من األمانة العامة 
لمجلس الوزراء، رداً على مذكرة 
استدعاء دياب إلى جلسة استجوابه 

كمدع عليه.
بأن  العامة  األمانة  كتاب  وأفاد 
“ثمة موانع دستورية تحول دون 

القضاء  أمام  الحكومة  رئيس  مثول 
العدلي”، عندها اعتبر بيطار بحسب 

التحقيقات،  لمسار  مواكبة  مصادر 
وأن  للكتاب،  قانونية  قيمة  “ال  أنه 
اإلجراء  إلى  لجأ  العدلي  المحقق 

القانوني الذي يقتضيه قانون أصول 
استدعى  ما  الجزائية،  المحاكمات 

إصدار مذكرة اإلحضار”.

   حث الممثل األعلى لالتحاد األوروبي 
جوزيب بوريل الخميس رئيس الجمهورية 
اللبنانية ميشال عون والطبقة السياسية، 
وقت  أسرع  في  حكومة  تشكيل  على 
لإلجراءات  السريع  والتنفيذ  ممكن، 
لبنان  الالزمة إلخراج  واالصالحات 

من أزمته الحالية .
جاء ذلك في رسالة عاجلة نقلها سفير 
رالف  لبنان  في  األوروبي  االتحاد 
عون  ميشال  اللبناني  للرئيس  طراف 

خالل لقائها أمس.
وأشار بوريل الى أن لبنان ينهار وخطر 
االضطراب االجتماعي فيه وعدم االستقرار 
يزداد، معتبراً أنه على رئيس الجمهورية 
ورئيس الحكومة المكلف أن يتفقا على 
تشكيل حكومة بشكل طارئ، من أجل 

مصلحة الشعب اللبناني.
واستعرض المساعدات التي قدمها االتحاد 
للبنان طيلة السنوات الماضية، وعقب 
انفجار مرفأ بيروت، مؤكداً امكانية مناقشة 
تقديم حزمة أخرى من المساعدات بعد 

تشكيل الحكومة.
بلبنان  األوروبي  االتحاد  سفير  وقال 
اللقاء  عقب  للصحفيين  رالف طراف 
أنه التقى برئيس الحكومة المكلف نجيب 
ميقاتي، واجتمعت مع عون وسيزور 
رئيس مجلس النواب نبيه بري حامال 
رسالة عاجلة من الممثل األعلى لالتحاد 

األوروبي جوزيب بوريل.
وقال طراف أن االتحاد األوروبي يشعر 
بقلق بالغ حيال التدهور السريع لالزمة 
االقتصادية والمالية واألمنية واالجتماعية، 
حيث تعاني الدولة في قدرتها على تقديم 
الخدمات واالمدادات األساسية، كما ان 
انفجار  أن  يعانون. وأضاف  اللبنانيين 
ثمن  الناس  دفع  آخر على  مثال  عكار 
التقاعس السياسي، داعيا أصحاب القرار 
الى تشكيل حكومة واتخاذ اإلجراءات 

واإلصالحات الضرورية الخراج لبنان 
من ازمته الحالية.

وأوضح أنه بمجرد تشكيل الحكومة، سيعيد 
المفاوضات  االتحاد األوروبي اطالق 
حول أولويات الشراكة مع لبنان، مؤكدا 
أن االتحاد سينظر في حزمة مساعدات 
مع  برنامج عمل  تم وضع  اذا  مالية، 
صندوق النقد الدولي، مؤكدا االستعداد 

لدعم العملية االنتخابية في 2022.
وأشار الى أن االتحاد األوروبي مستمر 
في تقديم مساعدات كبيرة للشعب اللبناني، 
اللبنانيين  القرار  أصحاب  على  لكن 
“ما  مشددا:  مسؤولياتهم  تحمل  أيضا 

عاد في وقت”.
االتحاد  إن  قالئال  طراف  واستطرد 
النازحين  تواجد  ان  يرى  االوروبي 
السوريين بأعداد كبيرة في لبنان، خلق 
اوضاعا صعبة جداً لهذا البلد، مؤكدا ان 
الحل االمثل لالزمة التي فرضها وجود 
عودتهم  في  هو  السوريين،  النازحين 

الى بلدهم.

وعبر عن ثقة االتحاد األوروبي في أن 
النازحين يرغبون في العودة الى سوريا، 
عند توافر ظروف العودة الكريمة والالئقة، 
مشيرا إلى أن االختالف مع لبنان حول 
ما اذا كانت هذه الظروف قد اصبحت 
متوافرة بالفعل ام ال، ولكن هناك اتفاق 
حول هدف عودة النازحين الى بلدهم.

وحول الخروقات االسرائيلية المتواصلة 
لالجواء والحدود اللبنانية، قال طراف 
إن االتحاد يدعو دائما إلى احترام سيادة 
لبنان، مؤكدا القيام بكل ما هو ممكن من 
اجل تهدئة الوضع، الن آخر ما يمكن 
للبنان ان يتحمله اآلن هو صراع عسكري 
مع اسرائيل، النه ال يصب في مصلحة 
احد، لذلك يجب التهدئة وايجاد طريقة 

لعودة االستقرار.
االزمة  من  حالياً  قلقاً  اكثر  إنه  وقال 
االقتصادية التي تتطلب اتخاذ قرارات 
صعبة جداً، معتبرا أن تشكيل الحكومة 
هو الخطوة االولى فقط لمواجهة االزمة 

االقتصادية.

   أعلن البنتاغون أن التفجيرين االنتحاريين 
العاصمة  الخميس مطار  استهدفا  الذين 
األفغانية كابل أسفرا عن مقتل 12 عسكريا 
أمريكيا، مؤكدا مع ذلك أن عملية اإلجالء 

من أفغانستان ستستمر.
وقال قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة 
ماكينزي،  كينيت  الجنرال  األمريكية، 
خالل مؤتمر صحفي مساء الخميس، إن 
مطار كابل تعرض لهجوم بتفجيرين نفذه 
انتحاريان، ويعتقد أنهما كانا منتميين لتنظيم 

“داعش” اإلرهابي.
أعقبتهما  التفجيران  أن  ماكينزي  وتابع 
هجمات عدة باألسلحة من قبل عناصر 
التنظيم الذين قال إنهم “فتحوا النار على 

المدنيين والعسكريين”.
وأوضح: “حتى اآلن هناك معلومات عن 
مقتل 12 من عسكريينا جراء الهجوم، كما 

تمت إصابة 15 آخرين”.
أن  ترجح  المتحدة  الواليات  أن  وأكد 

“داعش” سيواصل محاولته لمهاجمة قواتها 
في أفغانستان، مبينا: “نعتقد أنهم يريدون 
االستمرار في هذه الهجمات، ونتوقع أن 

الهجمات ستتواصل”.
وبين أن هناك خطرا كبيرا للهجمات بسيارات 
مفخخة في كابل وتهديدات أخرى للمطار.
وفي الوقت ذاته شدد ماكينزي على أن 
الواليات المتحدة ستواصل مهمتها لسحب 
قواتها وإجالء مواطني الدول األخرى بينها 

أفغانستان عبر مطار كابل.
وصرح: “على الرغم من الحزن الذي 
نشعر به بسبب مقتل األشخاص، سواء 
تنفيذ  سنواصل  واألفغان،  األمريكيين 
مواطني  إجالء  في  تتمثل  التي  مهمتنا 
الواليات المتحدة والدول األخرى وحاملي 
تأشيرات اللجوء الخاصة واألفغان الذين 

باتت حياتهم عرضة للخطر”.
وأكد أن القوات األمريكية ستركز على 
الهجمات،  تكرار مثل هذه  منع  ضمان 

معتبرا أن عدد القوات األمريكية في مطار 
كابل كاف لتأمين العسكريين المنتشرين 
بالده مستعدة  أن  إلى  أشار  كما  هناك، 
عن  المسؤولين  إجراءات ضد  التخاذ 

هجوم الخميس.
القيادة المركزية أن هناك  كما ذكر قائد 
1000 أمريكي على األقل ال يزالون في 
أفغانستان ينتظرون إجالءهم من البالد.  
وشهد محيط مطار كابل تفجيرين استهدفا 
حشودا من األفغان كانوا يسعون لمغادرة 
بالدهم، وتبنى تنظيم “داعش” اإلرهابي 

الهجوم.
اآلن اإلعالن رسميا عن  يتم حتى  ولم 
حصيلة ضحايا الهجوم بينما تحدثت مصادر 
صحية وإعالمية مختلفة عن مقتل حوالي 

60 شخصا وإصابة نحو 150.
وحذر زعماء غربيون بينهم الرئيس األمريكي 
جو بايدن مرارا من أن تنظيم “داعش” 

يسعى لشن هجماته على مطار كابل.

   تعرضت طائرة نقل عسكرية إيطالية 
على متنها 98 مدنيا أفغانيا لعمليات إطالق 
باألعيرة النارية أثناء تنفيذها عملية اإلقالع 
من مطار كابول في العاصمة األفغانية.

وأكدت وكالة المخابرات اإليطالية تعرض 
 ”C130J“ طائرة نقل عسكرية من طراز
تابعة للقوات الجوية اإليطالية أثناء إقالعها 

من مطار كابول الدولي.
وبحسب موقع “AGI”، تم إطالق النار 
على الطائرة خالل عملية اإلقالع، وتحديدا 
عند انفصال العجالت عن سطح المدرج 
األمر الذي اضطر الطيار إلى اتخاذ إجراء 
سريع ودفع الطائرة بالسرعة القصوى.

بحسب المصادر، فقد حافظت كابتن الطائرة، 
وهي ضابطة في سالح الجو اإليطالي، على 
هدوئها ونفذت على الفور مناورة طارئة 
ومراوغة فريدة من نوعها استطاعت من 

خاللها الوصول إلى بر األمان.
واستطاعت الضابطة اإليطالية من خالل الطيران والمسار الذي اتخذته إبعاد 
الطائرة عن مفع رشاش استهدفها من أحد التالل المجاورة، حيث جنبت بدن 

الطائرة األعيرة النارية.

مسارها  إلى  الطائرة  بإعادة  الضابطة  قامت  األمان،  مسافة  وبعد ضمان 
الصحيح متوجهة إلى قاعدة السالم الجوية في الكويت.

وأقلعت الطائرة من مطار كابول الدولي محملة 98 أفغانيا، ونوهت المصادر 
إلى أن طائرة بوينج ستقوم بنقلهم إلى إيطاليا من الكويت.

   أفادت تقارير إعالمية أمريكية نشرت أمس الخميس 
بأن حركة طالبان اتخذت إجراءات بحق الرئيس األفغاني 
السابق، حامد كرزاي، ورئيس المجلس األعلى للمصالحة 

الوطنية، عبد هللا عبد هللا.
وذكرت التقارير الخميس نقال عن مصدر مطلع تأكيده أن 
“طالبان” نزعت االثنين الماضي أسلحة الفريق األمني 
العامل على حراسة كرزاي وصادرت سياراته، ما دفع 

الرئيس السابق لالنتقال إلى منزل عبد هللا.
وتابع المصدر أن “طالبان” فتشت أمس منزل عبد هللا 

وصادرت سياراته وحرمته من الحراسة أيضا.
وذكرت التقارير أن كرزاي وعبد هللا يقعان اآلن فعليا 
رحمة  وتحت  حراسهما  دون  الجبرية  اإلقامة  تحت 
نحو  قبل  اجتمعا  وعبدهللا،  كرزاي  وكان  “طالبان”. 
أسبوع مع القائم بأعمال حاكم كابل المعين من حركة 

طالبان لبحث األمن في العاصمة.
إن  بيان،  في  الوطنية  المصالحة  رئيس  مكتب  وقال 
االجتماع كان مع عبد الرحمن منصور، وناقشا أولوية 

حماية أرواح وممتلكات وكرامة األفغان في كابول.
كما قال عبد هللا لحاكم كابول باإلنابة “من أجل العودة 

إلى الحياة الطبيعية في العاصمة كابول، من الضروري 
أن يشعر المواطنون باألمن واألمان”، مشيرا إلى أن 
القائم بأعمال الحركة تعهد ببذل كل ما في وسعه من 

أجل أمن الشعب األفغاني في العاصمة، وفق ما نقلته 
قناة “طلوع نيوز” األفغانية.

قامة الجبرية

إ

طالبان تضع كرزاي وعبد الله تحت الا

إطلاق نار على طائرة عسكرية إيطالية إقلاعها من كابول 
محملة بالمدنيين

البنتاغون: مقتل 12 عسكريا أمريكيا وإصابة 15 آخرين 
جلاء ستستمر

إ

بهجوم مطار كابل وعملية الا
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إلعالناتكم في الرسـاله

  تعهد الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي أمس الخميس تحسين 
االقتصاد الذي يرزح تحت عقوبات وتعزيز استجابة بالده لوباء 
كوفيد معتبرا أن الظروف الحالية “ال تليق” بالجمهورية اإلسالمية.

وجاءت تصريحاته خالل ترؤسه أول اجتماع للحكومة التي منحها 
مجلس الشورى الثقة األربعاء.

وقال رئيسي في خطاب بثه التلفزيون مباشرة “نشهد اليوم ظروفا 
ال تليق بالشعب االيراني، ويجب أن تتغير هذه الظروف بما يحقق 
مصالح المواطنين”، بحسب النص الذي نشر على موقع وكالة إرنا.

وشدد على أن الجمهورية اإلسالمية “متأخرة” في بعض المجاالت 
مضيفا بأن أولويات حكومته ستكون الحد من ارتفاع اإلصابات 
التضخم “وتحسين  المستجد والسيطرة على  بفيروس كورونا 

موارد رزق الناس”.
ويرث رئيسي وضعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا، في ظل نظام 
يتمتع فيه الرئيس بصالحيات تنفيذية ويشّكل الحكومة، لكن الكلمة 
الفصل في السياسات العليا تعود للمرشد األعلى آية هللا علي خامنئي.
وفاز المحافظ المتشدد رئيسي )60 عاما( بانتخابات 18 يونيو 

التي شهدت نسبة امتناع قياسية.

وترزح إيران تحت عقوبات أعادت فرضها واشنطن بعد انسحاب 
الرئيس آنذاك دونالد ترامب من االتفاق النووي متعدد األطراف 

في 2018.
وتعاني أيضا من أزمة اقتصادية فاقمتها جائحة كوفيد.

وتعد إيران أكثر دول الشرق األوسط تأثرا بالجائحة، وتواجه حاليا 
موجة خامسة من اإلصابات هي األشد حتى اآلن، مع تسجيل أعداد 

إصابات ووفيات قياسية عدة مرات هذا الشهر.
وأقل من 6,5 مليون من سكان إيران البالغ عددهم 83 مليون 

نسمة، تلقوا جرعة ثانية من اللقاح بحسب ارقام رسمية.
وبسبب العقوبات األمريكية التي تجعل من الصعب تحويل األموال 

إلى الخارج، تقول إيران إنه يستعصي عليها استيراد اللقاحات.
وقد تعهد رئيسي زيادة استيراد اللقاح وتعزيز االنتاج المحلي من 
دون تقديم أي تفاصيل حول ذلك معتبرا أن الجهود حتى اآلن 

كانت “ضرورية لكن غير كافية”.
ووافقت السلطات على االستخدام الطارئ للقاحين تم تطويرهما 
محليا، لكن هناك نقصا في كميات اللقاح الوحيد المصنع على 

نطاق واسع.

  أرسلت قيادة الجيش اللبناني، أمس الخميس، تعزيزات 
عسكرية إلى بلدتي عكار العتيقة وفنيدق شمالي لبنان.

اللبناني على “تويتر”، أن “قيادة  وأعلن حساب الجيش 
الجيش أرسلت تعزيزات عسكرية إلى بلدتي عكار العتيقة 
وفنيدق، وستقوم بفرض األمن بالقوة وإطالق النار على 

أي مسلح”.
ويشهد لبنان منذ أيام، احتجاجات قوية ال سيما بعد بيان 
المحروقات،  كلًيا عن  الدعم  برفع  المركزي  المصرف 
وقام محتجون بقطع الطرق في العديد من المناطق داخل 

العاصمة بيروت.
ويندد المحتجون بتردي األوضاع االقتصادية والمعيشية 
في البالد، وانقطاع التيار الكهربائي، ويطالبون بمحاسبة 
المسؤولين عن انفجار بلدة التليل في عكار، وقال الصليب 
األحمر اللبناني إن 20 فردا على األقل قتلوا في انفجار 

صهريج وقود في عكار.
القطاعات  مختلف  شلت  محروقات  بأزمة  البالد  وتمر 
الحيوية واألساسية فيه، فيما يتواصل الخالف بين حاكم 
المحروقات  الدعم عن  رفع  أعلن  الذي  لبنان  مصرف 
ورئاستي الجمهورية والحكومة التي ترفض هذا القرار 
من دون التوصل إلى حل من شأنه يخفف من حدة األزمة.
ميقاتي،  نجيب  المكلف،  اللبناني  الوزراء  وأعلن رئيس 
في وقت سابق، أن الحوار مع الرئيس ميشال عون حول 
مسألة تشكيل الحكومة كان “إيجابيا”، معربا عن أمله في 

أن تتشكل الحكومة قريبا.
السياسية واالقتصادية  العديد من األزمات  لبنان  ويعاني 
والصحية التي أدخلت البالد في حالة من العجز، وأدت إلى 
تدهور األوضاع وخروج الشعب إلى الشوارع احتجاجا 

على ما يحدث.

  أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات 
أطلقتها  مفخخة  مسيرة  طائرة  اعترضت  السعودية 

ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط.
وأكد التحالف أن قواته تتخذ اإلجراءات العملياتية لحماية 

المدنيين وجميع األعيان من أية محاوالت عدائية.
العدائية  الحوثية  الميليشيا  استمرار  التحالف  أكد  كما 
بمحاوالت استهداف المدنيين، مشدداً على اتخاذ كافة 

اإلجراءات الضرورية.
السعودية كانت اعترضت  الدفاعات  الجدير ذكره أن 
ودمرت طائرتين مسيّرتين مفخختين، أطلقتهما ميليشيا 
الحوثي باتجاه خميس مشيط يومي الثالثاء وفي وقت 

سابق األربعاء.
يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاوالتها 
في  المملكة،  في  واقتصادية  مدنية  أعيان  استهداف 
وغربية،  عربية  دول  عدة  إدانات  أثارت  محاوالت 
شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة 

هجمات الحوثيين اإلرهابية.
والمتصاعدة  المتكررة  الحوثية  المحاوالت  تلك  تأتي 
خالل الفترة الماضية، في وقت تحاول األمم المتحدة 
إعادة  اليمن، من أجل  النار في  إرساء وقف إلطالق 
إطالق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع 

المتواصل منذ سنوات.

 القاهرة/ فرج جريس: وافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه الذي عقده أمس 
الخميس برئاسة مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العلمين الجديدة على عدة قرارات.
فقد وافق مجلس الوزراء على 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول 
المعدنية وشركة  للثروة  العامة  المصرية  الهيئة  التعاقد مع  المعدنية في  والثروة 
شالتين للثروة المعدنية ) ش.م.م(؛ وذلك للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة 

له، واستغاللها في عدة مناطق بالجمهورية.
وتمت إحاطة مجلس الوزراء بالدعوة الواردة لجمهورية مصر العربية؛ لالنضمام 
إلى عضوية مؤسسة التمويل األفريقي، حيث وافق المجلس على االنضمام إلى 
المؤسسة، وأن تكون وزارة المالية هي ممثل مصر في عضويتها، على أن تبدأ 

الوزارة في الُمضي قدما نحو إتمام جميع اإلجراءات الالزمة في هذا الشأن.
تجدر اإلشارة إلى أن هذه المؤسسة تضم في عضويتها 27 دولة أفريقية ويقع مقرها 
في الجوس بدولة نيجيريا، وتعد مجاالت الطاقة، والموارد الطبيعية )البترول والغاز 
والتعدين(، والنقل، والصناعات الثقيلة، واالتصاالت، من أهم المجاالت التي تقوم 
الدعم  بالدول األفريقية، وتقدم المؤسسة مختلف أوجه  المؤسسة باالستثمار فيها 

للدول المنضمة إليها في تلك المجاالت.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة التي أعدتها وزارة المالية ) اللجنة العليا 
التصرف في  قنا  الحكومية( حول طلب محافظة  للخدمات  العامة  بالهيئة  للتقييم 
مساحة 1500م2، ملك المحافظة بمنطقة الجزيرية، تقع على امتداد مجمع المواقف 
بمدينة قنا، وذلك عن طريق منحها إلحدى الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات 
الطبية والرعاية الصحية، بنظام حق االنتفاع لمدة ثالثين عاما؛ إلقامة مستشفى 
استثماري عليها، من أجل تقديم خدمة طبية متميزة ألبناء المحافظة وباقي محافظات 
الصعيد، على أن تؤول جميع مباني ومنشآت المشروع إلى ملكية المحافظة في 

نهاية مدة التعاقد.
كما اعتمد المجلس نتيجة الدراسة التي أعدتها وزارة المالية )اللجنة العليا للتقييم 
بالهيئة العامة للخدمات الحكومية( حول طلب محافظة الوادي الجديد التصرف في 
قطعتي أرض بمساحتْي )2400م2 ، و2550 م2(، واللتين تقعان شمال محطة وقود 
“وطنية” بالطريق الدائري بالسبط الشرقي بمركز الخارجة، عن طريق بيعهما 
إلحدى الشركات المتخصصة إلقامة محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعي، ومركز 

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
ووافق مجلس الوزراء على تعاقد مصلحة الجمارك مع شركة )e-finance (؛ 
إلنشاء مركز اتصاالت لخدمة المتعاملين مع المصلحة، وذلك في إطار الجهود 
واألنظمة  األساليب  أحدث  استخدام  على  والعمل  المصلحة،  لتطوير  المبذولة 
يرفع من مستوى  بما  بها،  الخاصة  األنشطة األساسية  التكنولوجية ودمجها مع 
الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المصلحة، وبما يُمكن في الوقت نفسه من الرد 

على جميع استفساراتهم وشكاواهم.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل بشأن اعتبار مشروع القطار 
الكهربائي السريع بخطوطه الثالثة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون 
البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن سرعة تنفيذ هذا المشروع؛ وال سيما 
بالنظر ألهميته االستراتيجية في خدمة المواطنين قاطني المجتمعات السكنية على 

طول المسار، وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب، فضاًل عن كونه أحد أدوات 
التنمية االقتصادية للدولة.

ووافق المجلس أيضا على طلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن توقيع اتفاق 
التخارج مع تحالف )أكوا باور – حسن عالم ( عن مشروع محطة توليد الكهرباء 
بمحافظة  بقرية “هنادي”   ،BOO بنظام  2250م،  قدرة  المركبة،  الدورة  ذات 
 BOO األقصر، واستبداله بمشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بنظام
الطاقة مع  اتفاقية شراء  المجلس على توقيع  بقدرة ۱۱۰۰ ميجاوات، كما وافق 
المثيلة، كما  للمشروعات  التعاقدية  الشروط  بذات  البديل  للمشروع  التحالف  هذا 
وافق على قيام هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بتوقيع عقد االنتفاع 
باألرض للمشروع البديل بذات الشروط التعاقدية للمشروعات المثيلة، على أن 
تقوم وزارة المالية بإصدار الضمانة الحكومية للمشروع البديل، طبقا لموافقة رئيس 
الجمهورية الصادرة في هذا الشأن، مع االستثناء من قيد التحكيم داخل جمهورية 
مصر العربية في عقود شراء الطاقة وحق االنتفاع باألرض والضمانة الحكومية 

للمشروع، طبقا لموافقة رئيس الجمهورية بهذا الشأن.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية للسياحة واآلثار 
التي عقدت اجتماعها السادس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
تحفيز  ببرنامج  العمل  مد  تضمنت  والتي   ،2021 أغسطس   23 في  الوزراء، 

الطيران الحالي، وذلك اعتبارا من أول نوفمبر 2021 وحتى 30 أبريل 2022، 
كما تضمنت القرارات استحداث برنامج لتحفيز الطيران الداخلي لربط مطارات 
المدن الساحلية ) شرم الشيخ والغردقة( بمحافظات الصعيد ) األقصر وأسوان(، 
فضال عن مد العمل بالقيم الحالية لرسوم الهبوط واإليواء والخدمات األرضية 
في المطارات الكائنة في المحافظات السياحية، اعتبارا من أول نوفمبر 2021 
للوقود في  الحالية  باألسعار  العمل  إلى مد  باإلضافة   ،2022 أبريل   30 وحتى 
المطارات الكائنة بالمحافظات السياحية، وذلك اعتبارا من أول يناير حتى 30 
مجلس  أقرها  التي  بالتسهيالت  العمل  مد  القرارات  كما شملت   ،2022 أبريل 
والمتعلقة   ،  2021 مارس   31 بتاريخ  المنعقدة   138 رقم  في جلسته  الوزراء 
األقصر  محافظتي  في  الكائنة  الطيران  والسياحية وشركات  الفندقية  بالمنشآت 
 2021 نوفمبر  أول  من  اعتبارا  وذلك  ونويبع، ودهب،  وأسوان ومدن: طابا، 

وحتى 30 أبريل 2022 .
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي 
أرض، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ حيث تقع األولى بناحية مركز 
بلقاس بمحافظة الدقهلية؛ وذلك الستخدامها في إقامة محطة محوالت كهربائية، 
بينما تقع الثانية بناحية بالط بمحافظة الوادي الجديد؛ الستخدامها في تنفيذ توسعات 

محطة محوالت بالط الكهربائية.
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أخبــار

الجيش اللبناني يرسل تعزيزات إلى عكار 
وفنيدق ويتوعد بفرض الأمن بالقوة

رئيسي: إن الظروف الاقتصادية والاستجابة لكوفيد 
يران “لا تليق” باإ

 مجلس الوزراء المصري يوافق على عدة قرارات أبرزها انضمام مصر لعضوية 
مؤسسة التمويل الأفريقي

  مجتمعاتنا اإلنسانية و بطبيعة الحال تنضوي على نظٍم قانونية، 
اجتماعية-اقتصادية، ثقافية و سياسية. 

تتنوع النظم السياسية و تختلف أشكالها، وبرامجها التي  تُنّفذ من 
ِقبِل حكوماتها المعنية  بما يخدم مجتمعاتها  وما يؤكد على دور 
القانون واحترامه ، إن كانت ديمقراطية بالطبع، و عبر مؤسسات 

دستورية، تشريعية، قانونية وإدارية.   
ناهيك عن إضافة الزخم النوعي لقدراتها السياسية ودفع عالقاتها 
الدبلوماسية ُقدما، إن كانت أهدافها تتمركز على التنمية والتحديث 

و التطوير. 
التنوع االجتماعي،  السالم و احترام  يتم في ظٍل من  وهذا طبعاً 
االقتصادي و اإلنساني و بالتأكيد تعزيز المجتمع المدني واحترام  

حقوق اإلنسان ال سيما حقوق المرأة. 
في حالة أفغانستان وفي أيامنا هذه ، كان مشهداً ُمغرقاً في سرياليته 
الواجهة  الى  رؤية  حركة طالبان وقد عادت كنظام و حكومة  

السياسية من جديد.
لم يطل  الوقت حتى تعالت أصوات  نساء أفغانستان عبر األخبار 
المتناثرة مناشدًة تسأل دعم و تضامن نساء العالم و الحماية لما هو 

آٍت على يدي حكومة طالبان و ضد النساء تحديداً. 
المناشدة هذه و الخوف مما هو آٍت من طالبان ليس بتحليٍل غير 
واقعي أو ُمجاٍف للمنطق. شهده العالم حين قدمت طالبان هويتها 
األيديولوجية دون تردد  منذ عقود وهي حقيقًة ال   تختلف عن 
الراديكالية االخرى ، و ال عن درجة  عنف  الدينية  الحركات 
اقترفته  النساء ودون هوادة، ربما ما  الممنهجة  ضد  ممارساتها 
المتمثل في  العامل  المنطقة. و ربما  اليها في  داعش هو االقرب 
تواجدها  في مجتمٍع محافظ  كالمجتمع األفغاني قد أمكنها من 
امتالك  مساحة تُقّدم فيها ما يتنوع من التفسير  السلفي المتطرف  
ُيطلق يدها في األنتهاكات دون رادع و يتجاوزه حثيثاً  للدين و 
لقونتها وهي تتستر خلف أجتهاداٍت  متشددة للشريعة  ..زد على 
بالقاعدة  ُممثاًل  الحركة قامت بإحتضان اإلرهاب  ذلك أن  هذه 
في السابق.و  اآلن هناك في كابول العديد من أعضائها من كان 
معتقاًل في غوانتانامو و قد أُفِرَج عنه منذ مدة ليست بالبعيدة . و 
من يقرأ تفاصيل حكمها في أفغانستان سابقاً سيجد استهدافاً مباشراً 
ُفِرضْت على  اجتماعية قاسية  قيوداً  المدني برمته، و   للمجتمع 
النساء حصراً حيث كن ال مرئيات. كان اضطهاد المرأة يُمارس 
فيها دون خجل.  ابتدأت بفرض زواج النساء من مقاتليها، و من 
النساء من االستفادة من  ُمِنعْت  تاليًا  البرقع اإللزامي ،  ارتداء 
المرأة  فُمِنعت   ، الحيويين واألساسيين  التعليم  قطاعي الصحة و 
األفغانية من الحصول على الرعاية الصحية ، كما ُمِنعْت الفتيات 
العمر، و بهذا فقدت  التاسعة من  بلغن  الدراسة متى  من متابعة 
الدفع  تم  العلمي و األكاديمي. عوضاً عن هذا  التحصيل  فرصة 
الذي كان ظاهرة طبيعية  و سائدة ال  باتجاه  زواج الصغيرات 
خجل منها وال مواربة، االتجار باألشخاص ، و األشدُّ وقعاً و أذى 
كان بحجب الوظائف وأنها ليست من نصيب النساء، ليس للمرأة 
الحق كي تنتج وتساهم في بناء مجتمعها جنباً إلى جانب الرجل ، 
منَُعْت من اتخاذ الطب او المحاماة او التعليم او الوظائف العامة 
مهنة لها. اختفت مشاركة المرأة السياسية و القانونية و تواجدها في 
اإلدارات  العليا و المجالس النيابية و التشريعية. إال إذا كان األمر 
الذي اعتمدت عليه وعلى زراعته  الخشخاش  باألفيون و  يتعلق 
للعمل في هذا  للمرأة  يُسمح  إلى حٍد كبير حينها  حركة طالبان و 
الحقل تحديًدا .و بنتيجته فقد ُحِكَم و كأمٍر واقع على النساء اللواتي 
المرأة  الُمدقع. زد على ذلك وألن  بالفقر  ُمعيل لهن وأطفالهن  ال 
عورة في عرفهم فقد تم منع النساء من التواجد في األماكن العامة 

و يُستثنى األمر إن كانت برفقة ُمحرٍم. 
التي  السياسية و  السذاجة  من  المؤسسات نوعاً  الحديث عن  بات 
بطبيعة الحال باتت أثراً بعد عين بعد  عقوٍد من العنف والحرب.. 
المدنية  المأل بصورٍة تجافي  وحّل في شوارعها اإلعدامات على 
وأدنى القواعد األخالقية. بات التلفاز و الموسيقى من المحظورات. 
هذه باختصار ممارسات طالبان فيما مضى عندما كانت هي 

السلطة السياسية في أفغانستان. 
يُعيد التاريخ نفسه ، و سيبقى محفوراً في الذاكرة القصيرة  اليوم 
و البعيدة أنه في ٢٤ من شهر اب/ أغسطس العام ٢۰٢۱ اختفت 
أولياً بعدًم تواجد  طالبانياً  النساء من شوارع كابول ، كان أمراً 
تّم  العامة ، وبموجاٍت ماراثونية متسارعة  النساء في األماكن 
السوشيال ميديا و  النسوية على صفحات  الحسابات  إغالق 
العالم االفتراضي وذلك لحمايتهم  أينما ُوجد في  المنظمات و 
بالدرجة األولى ،  الصحفيات أُِمرْن بعدم إرسال أية تقارير ، و 
في ليلة و ضحاها نساء أفغانستان اختفين دون أثر. وليبقى أيضاً 
محفوراً في الذاكرة أن الطالبان قاموا بقتل ٩ مدنيين في طريقهم 
الى كابول . و حين وصولهم بدأوا البحث من باٍب الى باب لمن 
يخالفهم الرأي   او الحكم ، منعوا خدمات االتصال و التصوير ،  
فبات الهروب الكبير هو الحل  لنساٍء و أطفال ورجال  أيقنوا أنه 
ال مستقبل وال أمن لهم  مع حركة هم أدرى من الجميع بطبيعتها 
و ما تقف له، ربما أخر الضحايا كان ما يقارب العشرين شخصاً 
بمن فيهم  وفاة طفلة عمرها سنتين في الفوضى الدا ئرة في محيط 

مطار كابول. 
أن نقف ضد العنف و الحرب و االضطهاد هو واجب أخالقي و 
قانوني و انساني. أن نُصغي لصراخ النساء و طلبهن الوقوف الى 
جانبهن  من حركٍة راديكالية و نُعلن التضامن و الدعم فهو أضعف 
اإليمان. من سيخرج من المدنيين األفغان فقد نجا من مأساٍة إنسانية 
لم  بالموت على جدران مطار كابول ، و من  قد بدأت فصولها 
يستطع فهو سيكون بشكٍل ما وقوداً لهذه المأساة. ال يمكن لحركة 
طالبان أن تخرج عن جلدها ، هي راديكالًيا هناك، تُرسل إعالمياً 
من باب  تقديراً  بأن هناك تغيير في سلوكها، ربما هو   يفيد  ما 
التطمينات السياسية  ليس إال ، و إال فبماذا يُفّسر الطلب من النساء 
للعنف  العودة  ُيفّسر  العامة؟ و بماذا  الى األماكن  الخروج  عدم 
السياسي بعد  للهرم  والقتل ؟ هكذا أعلنت طالبان عن وصولها 
عقدين من الزمن بالدماء. اسمعوا جيداً ألصوات نساء أفغانستان. 
امنحوهن السماء اآلمنة . كندا أعلنت عن استقبال ٢۰ ألف الجئ 
أفغاني . ولعلنا نحن النساء من عايشن ظروف الحرب و الحرب 
األهلية و ما أفرزته من ويالٍت ودمار و عنف و تطرف و تمزق 
الراديكالية  المنظمات  طائفي و سياسي و صعود الحركات و 
لعلنا نحن من   ، بالديمقراطية  النساء من حلُمَن  المتطرفة ، نحن 
يجب أن نصغي جيداً ألصواتهن و نعلنه تضامنًا ال مشروط 
باإلضافة الى المناشدة بإطالق  برامج لجوٍء خاصة للعاملين في 
المجتمع المدني و حقوق اإلنسان. و ال حرج أدبي أو مهني إن أُعيد 
القول مراراً و تكراراً بأن  معايير مدنية المجتمعات تُقاس بمقدار 
النداء عاليًا والنقاش  المرأة و تطورها . سيبقى  احترام حقوق 
القانوني السياسي الثقافي  اإلنساني االقتصادي االجتماعي حياً ال 
ينتهي ما دامت المعايير الدولية الحترام هذه الحقوق غير ُمعترٍف 
بها. ما دامت هناك إمرأًة مضطهدة ، ما دام  هناك مجموعاٍت 
راديكالية أباحت لنفسها و بالقوة و العنف الُمفرطين أن تأخذ بيد 
الشرق. لكم كل  بأكملها ال سيما نسائها نحو كهوف  مجتمعاٍت 
التضامن والدعم نساء أفغانستان . و رغماً عن كل هذه القتامة ، 

أسبوع سعيد لكم جميعاً.

طالبان و النساء الال مرئيات 

  أرسل تشن شو، الممثل الصيني الدائم لدى مقر األمم المتحدة 
بإجراء  العالمية مطالبا  الصحة  إلى منظمة  في جنيف، رسالة 
فحص لمختبرات بيولوجية أمريكية، في إطار التحقيق في منشأ 

جائحة كورونا.
“إذا أصر  الخميس،  التي نشرت  تشين شو في رسالته،  وقال 
شخص ما على أن قضية تسرب المختبر ال تزال مفتوحة، فيجب 
أن يتم التحقيق عالنية في مختبرات مثل فورت ديتريك وجامعة 

والية كارولينا الشمالية”.
ورأى الدبلوماسي الصيني الرفيع أن فرضية تسرب الفيروس 
من معهد ووهان أمر غير مرجح. ولكن إذا اعتقد شخص ما أن 
“كوفيد – 19” تم تخليقه بشكل مصطنع، فيجب أيضا فحص 

المختبرات األمريكية.
ولفتت صحيفة جلوبال تايمز إلى أن هذا الطلب الرسمي هو األول 
من الصين إلى منظمة الصحة العالمية عبر القنوات الدبلوماسية، 
وقد أرفق خطاب الدبلوماسي الصيني الرفيع إلى المدير العام 
لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدانوم غيبريسوس، برسالة 

جماعية من 25 مليون مستخدم صيني لإلنترنت.
وأوضحت الصحيفة الصينية في الوقت نفسه، أن معهد والتر 
ريد لألبحاث التابع للجيش األمريكي يوجد في فورت ديتريك 
البنتاجون ويقوم بإجراء بحوث  بوالية ميريالند، والذي يديره 

طبية حيوية، بما في ذلك عن األمراض المعدية.
وتحدثت الصحيفة عن وجود تعاون بين مختبر فورت ديتريك 
وفريق يرأسه عالم األوبئة األمريكي رالف باريك من جامعة 
كارولينا الشمالية، مشيرة إلى أن نتائج أبحاثهم المشتركة المنشورة 
تظهر أنه بحلول عام 2003، كانت لدى مراكز األبحاث هذه في 
الواليات المتحدة تقنيات متقدمة لتركيب وتعديل فيروسات كورونا.
وكان تقرير مشترك بين منظمة الصحة العالمية والصين صدر 

في مارس الماضي عقب بعثة منظمة الصحة العالمية إلى ووهان 
في عام 2021، قد خلص إلى أنه “من غير المحتمل جدا أن يتم 

تسريب الفيروس من المختبر”.
وقال التقرير إن السيناريو األكثر احتماال لظهور “كوفيد 19-” 
هو انتقال المرض من الخفافيش إلى حيوان آخر أصاب الناس 

في وقت الحق.
ومنذ وقت مضى، دعا ممثلو السلطات الصينية إلى دراسة روايات 
حول تسرب الفيروس التاجي من المختبر العسكري األمريكي في 

فورت ديتريك ومن مؤسسات مماثلة في بلدان أخرى.

حوثية  مسيرة  تعترض  السعودية  الدفاعات 
مشيط خميس  نحو  أطلقت 

لأول مرة.. الصين تطلب رسميا من منظمة الصحة فحص 
ونا مختبرات بيولوجية أمريكية بحثا عن أصل كور
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بقلم : على أبودشيش 
خبير اآلثار المصرية 
وعضو اتحاد األثريين

الفيلسوفالفراعنة والعقاقير  أقوال  من 
الهادي السيد 

بفرح! الموت  ونستقبل 

خالصات موسم ريايض مغريب شاق .. 

بقلم: عادل عطية

بقلم: ابراهيم شير
كاتب واعالمي سوري

بقلم: خالد بنيصغي

شعر: نسرين حبيب

-1 أضاع العرب نصف ثروتهم عندما تلقونها وهم في حالة من الجهل , ويضيع نصفها 
الثاني عندما ينفقونها وهم في حالة من الحماقة .

كما هم مهوسون بأن سيئاتهم من  المؤامرة عليهم تماماًِ  2 - العرب مهوسون بنظرية 
الشياطين ، ولو هم نصبوا ألخطائهم تمثااًل يضربونه باألحذية والحجارة لتغير المشهد .

3- الكسالى كالمجرمين ال يجدون شيئاً يفتخرون به .
وأتمنى أن يصدر قانون يعاقب المتسكعين على ناصية الطريق بجريمة اغتصاب الوقت 

كما يعاقبون بجريمة اغتصاب أنثى .
4 -  المكان الذي يضيق بالحوار يتسع للقمامة ، وأخبرني عن كم القمامة المتناثر من 

حولك ، وسأعرف كم مرة تحدثت بحرية مع حاكم المدينة .
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الموت عن  أن غاب  يوماً واحداً  لم يحدث    
الناس في األرض!

وما تزال الرياح التي تكفي أرضنا، تحمل عويل 
الباكين، وهم يدفنون موتاهم!
وفي موكب الموت المهيب..

هناك فرح المنتقمين! 
وفرح الشامتين!

وذكرى  المتألمين،  المؤمنين  فرح  وهناك 
الشهداء!

...،...،...،
فارق عظيم بين فرح الذين اختاروا أن يكونوا 
خارج اإلنسانية، حتى أنهم يعتبرون أن ما ينزل

على أعدائهم من مصائب ونوائب، هي من نعم 
هللا، التي تستوجب ذكراً وشكراً!

وبين فرح الذين أمتألت أنفسهم بالحب اإللهي، 
الذي يبقى حتى في ظلمتهم الحالكة على درب 
البذل،  إلى  إسرائهم  ومعراجهم:  اسرائهم 

ومعراجهم إلى اآلالم النبيلة المقدسة! 
قبلوا  الذين  والشهداء،  والرسل،  كالتالميذ، 
الموت  االضطهادات، والعذابات، وأقبلوا على 

بغبطة وفرح!
أن  يستطيع  الذي وحده،  بإلههم،  تمسكوا  ألنهم 
الموت، وأن يخلق  يولد من رحم  الفرح  يجعل 

من الحزن سعادة ال توصف!
بكل  ـ  الموت  تستقبل  أن  نستطيع  كمؤمنين، 

صوره -، بالفرح والسرور..
وتقابلنا مع  بإخالص،  األرض  إذا سرنا على 

النفوس الجائعة، وأشبعناها!
ومع األطفال الباكين، فأضحكناهم! 

آالم  ونحّول  الباكين،  دموع  نكفكف  عندما 
المتعبين إلى راحة، واالضطراب والخوف في 

نفوس البائسين إلى اطمئنان وسكينة!
...،...،...،

للمؤمنين  بالنسبة   - يعني  ال  بالموت،  الفرح 
الصامدين -: إنتحاراً!

ولكن إذا فرض عليهم، فإنه يعني: االنتقال إلى 
حياة جديدة، مديدة!

...،...،...،
كل سنة قبطية، وأنتم طيبون!

مغربي طويل وشاق  رياضي  موسم  في    
2021-2020 حقق المغرب نجاحات استثنائية 
في ظروف فيروس “ كورونا “ ، ويمكن تمييز 

هذا الموسم الرياضي بالمالحظات التالية :
بكأس  للمحليين  المغربي  المنتخب  فوز   .
أقيمت  التي  المحليين  لالعبين  اإلفريقية  األمم 
ليتقاسم  التوالي ،  الثانية على  للمرة  بالكامرون 
الريادة اإلفريقية مع منتخب جمهورية الكونغو .

  . فوز البطل المغربي سفيان البقالي بالميدالية 
في  أقيمت  التي  األولمبية  األلعاب  في  الذهبية 
احتالل  من  المغرب  مكنت  والتي   ، اليابان 
الرتبة 63 عالميا ، بالرغم من إخفاقات األنواع 
األبطال  فيها  اعتاد  التي  األخرى  الرياضية 
المغاربة إهداء المغرب ميداليات ذهبية وفضية 

كالمالكمة مثال .. 
بكأس  المغربي  البيضاوي  الرجاء  فوز   .
الكنفدرالية اإلفريقية ، ثم كأس األبطال العرب 
“ محمد السادس “ وهما لقبان في غاية األهمية 
لفريق عالمي استطاع أن يكرس تفوقه المستمر 
اإلفريقية والعربية برغم ظروفه  الساحة  على 
المادية االستثنائية، في انتظار األماني المغربية 
التي ستجمعه  اإلفريقية  السوبر  بكأس  بالظفر 
 ، المصري  األهلي  الكبير  اإلفريقي  بالبطل 

والتي ستقام شهر شتنبر المقبل بقطر .
لنصف  المغربي  البيضاوي  الوداد  . وصول   
انهزم  ، حيث  اإلفريقية  األبطال  نهاية عصبة 
أمام كايزر شيفس من جنوب إفريقيا ، وما كان 
الصارمة  البرمجة  لوال   ، الحقيقة  في  لينهزم 
التي وضعها االتحاد المغربي بإجراء مباريات 
من  بالرغم  األسبوع  المغربية وسط  البطولة 
األفضل  من  كان  فيما   ، اإلفريقية  المشاركة 
َل مباريات هذه الفرق في هذا الظرف  تَُؤجَّ أن 
النهائية ، وكان  إلى األدوار  فيه  الذي وصلت 
تامة وغير  الجامعة أن تساعدها مساعدة  على 
المغرب  راية  أجل  من  تلعب  مشروطة ألنها 
القدم  كرة  جامعة  اختارت  ولألسف  لكن   ،
احتج  وكلما   ، المألوف  الزائدة عن  الصرامة 
الجامعة  كانت  بالتأجيل  طالبوا  أو  المدربون 
تقترح عليهم بل وتجبرهم على اللجوء إلى مبدأ 
الالعبين  بين  المباريات  في  والتناوب  التدوير 
بحجة أن كل فريق يتوفر على أزيد من عشرين 
- ال  نظرنا  في   – الذي  المبدأ  ؟؟ وهو  العبا 
يخضع ألي منطق مقبول ، ألن الجامعة تناست 
المدرب  بفرض العبين على  يتعلق  األمر  أن 

وهو ال يرى أنه سينجح بهم في مبارياته ، وأن 
له الحق في أن يختار األسماء التي يرتاح لها 
ويرى أنها هي القادرة على تحقيق االنتصارات 
، وهذا ما حدث مع المدرب التونسي الكفء “ 
البنزرتي “ الذي ولألسف تعرض لهجوم غير 
مطالبته  بسبب  المغربية  الصحافة  من  مبرر 
تأجيل لقاءات الوداد البيضاوي حتى يكون في 
أتم االستعداد في عصبة األبطال ) خاصة دور 
نصف النهاية ( إال أن طلبه رفض بل وتعرض 
التي  الوطنية  لهجوم عنيف حتى من الصحافة 
التدوير  المدرب مبدأ  أنها تفرض على  تناست 
الذي ال يؤمن هو به ، وهذا من حقه ، ومن حق 
يراها  التي  التشكيلة  إلى  يرتاح  أن  أي مدرب 
مناسبة ، وال حق ألي شخص آخر أن يفرض 
عليه مبدأ التدوير أو اختيار الالعبين ، أما إذا 
المغربي  والجمهور  الصحافة  حق  من  كان 
لهم  نقول  فإننا  الكبير  المدرب  هذا  محاسبة 
الجبهات  ناجحا في كل  إنه – ولألمانة – كان 
التي ينافس عليها دون مبدأ التدوير خالل فترة 
إلى  ) متأهل   ، الغريب  الصحافي  الهجوم  هذا 
نصف نهاية عصبة األبطال اإلفريقية - متصدر 
نهاية  إلى نصف  متأهل   – المغربية  البطولة 
كأس العرش المغربي ( لذلك فإننا ال نملك إال 
أن نرفع القبعة للمدرب التونسي “ البنزرتي“ 
وكذلك الالعبين واإلدارة وكل مكونات الفريق 
الوداد  البيضاويين  الفريقين  بل   ، البيضاوي 
صدورنا  يثلجون  بالفعل  ألنهما  والرجاء 
أنه  نرى  كما   ، المبهرة  والنتائج  بالعروض 
يقوم  بما  الكبير  إعجابنا  نبدي  أن  واجبنا  من 
القدم من مجهودات  لكرة  المغربي  االتحاد  به 
كبيرة من أجل الريادة اإلفريقية والعربية التي 
أصبحت للكرة المغربية ، لكننا فقط نقول بقلب 
قصد  غير  عن  أخطأت  الجامعة  إن  صادق 
في  المشاركة  المغربية  الفرق  مساعدة  في 
االستحقاقات الخارجية ، كما أخطأت الصحافة 
على  هجومها  في  قصد  غير  عن  المغربية 
ونتائج  مودة  تاريخ  له  كبير  مغاربي  مدرب 
طيبة مع الكرة المغربية .. وفي انتظار تحقيق 
نجاحات مقبلة إن شاء هللا تعالى في إقصائيات 
كأس العالم “ قطر 2022 “ وكأس أمم إفريقيا 
“ الكامرون 2022 “  وكأس العرب لألمم  “ 
قطر 2021 “ نرجو من هللا عز وجل أن يكون 
الماضي  النجاح حليفنا وأن نستفيد من أخطاء 

ونصل إلى ما نصبو إليه ..  ودمتم بود 

إنذار خرَج  فجأة ودون سابق      
عثمان  أل  اورهان  العثماني  األمير 
عبد  السلطان  حفيد  وهو  أوغلي، 
السوري  الّشعب  ليعلّم  الثاني،  الحميد 
الحياة  طرق  تركيا  في  يعيش  الذي 
بشًرا  يكونوَن  وكيف  فيها  الصحيحة 
بعد أن زّل لسانه وقال أنهم “همج”. 
صارمة  قواعد  وضع  األمير  هذا 
على  يجب  ال  تركيا  في  ة  للحيا
أنملة  مقدار  يخرج  أن  فيها  السوري 
من  ساعة  نصف  وخّصص  عنها، 
مليون  لثالثة  ليرسم  “الثمين”  وقته 
سورّي الخطوط العريضة للحياة في 
في  وخيمة  عقوبة  مرِفًقا  الدولة  هذه 

حّق كل من يخالفها. 
منافية  اورهان  التي وضعها  القواعد 
فقد طلب من  اإلنساني  للقانون  تماًما 
الّسوريين عدم التّجمع والتحاور فيما 
االجتماعية  بأمورهم  سواء  بينهم 
تعيش  بلدهم  أن  رغم  السياسّية،  أو 
الّتحّدث  الطبيعي  ومن  حرب  حالة 
حول األوضاع السياسيّة، لكن األمير 
بصوت  التحّدث  وعن  عنها  منعهم 
بهذا  “همج”  اعتبرهم  أن  بعد  عاٍل 
إلى  الذهاب  من  منعهم  وتّم  األمر، 
المشاوي  أكل  أو  والحدائق  البحر 
أعينهم  التقع  حتى  حولهم  النظر  أو 
على أيّة امرأة في الشارع حتّى وإن 
الرئيس  يمدحوا  وأاّل  كانت عجوًزا، 
أو  أردوغان  طيب  رجب  التّركي 
التّركية، وطلب  الّسياسة  في  يتدّخلوا 
ّية  بأ لّدخول  ا عدم  لّسوريين  ا من 
حّتى  تركي  مواطن  أي  مع  مشكلة 
وإن اعتدى عليهم ومن ضربك على 
خّدك األيمن أدر له األيسر. باإلضافة 
إلى أنّه وصف من يعيشون في تركيا 
أحد  سأله  عندما  إرهابّيون،  بأّنهم 
لديه  المباشر  البث  على  المتابعين 
قال  بالدهم؟  إلى  يعودون  ال  لماذا 
إرهابيون!  أّنهم  أخرى  لسان  بزلة 
الجماعات  تدعم  دولته  أّن  يعلم  إًذا 

اإلرهابية والمرتزقة ضد وطنهم.
في  للّسوريين  الّرحيم  األمير  نصائح 
تركيا وسبل السالمة التي قالها لهم لو 
سنوات  منذ عشر  بلدهم  في  طبقوها 
ا  يصبحو ألن  جٍة  بحا ا  نو كا هل 
فعلوا  أّنهم  لو  نازحين؟  أو  الجئين 
لم  أي  بلدهم  في  ولكن  منهم  ما طلبه 
ولم  بالسياسة  يتحدثوا  ولم  يتجمعوا 
كانت  هل  اآلخرين،  لكالم  ينساقوا 
أو  سوريا؟  في  الحرب  هذه  لتحدث 
ما هي  بمثل  ستكون  األقل هل  على 
ملتزم  كّل سوري  أّن  لو  اآلن؟  عليه 
وكندا  وألمانيا  تركيا  بقوانين  اآلن 
بالقوانين  التزم  وفرنسا  واستراليا 
يحترم  كما  الدولة  واحترم  السورية 

تلك الدول أو أقّل هل كنا لنصل إلى 
ما وصلنا إليه اليوم؟

في  ولد  األمير  هذا  أّن  بعلمكم  ليكن 
ثّم انتقل مع أسرته   1963 لبنان عام 
فيها  مكث  أنّه  أي  في سوريا  للعيش 
حافظ  الراحل  الرئيس  حكم  أثناء 
حتى  االسد  بشار  والرئيس  االسد 
في  دفن  العام  بداية  وفي  قريب،  أمد 
عبد  دوندار  أسرتهم  عميد  دمشق 
أبواب  أن  أي  أوغلو،  الكريم عثمان 
األسد  الرئيسين  سوريا في ظل حكم 
خصوًصا  للجميع  مفتوحة  نت  كا
فساللة  بلدانهم،  من  تم طردهم  ممن 
تركيا  من  العثمانية طردت  السلطنة 
المريض  أوروبا  رجل  انهيار  بعد 
األمراء عاشوا  1923 وهؤالء  عام 
ككل  الشام  وبالد  ولبنان  في سوريا 
معززين ُمكَرمين من أهل هذه الدول 
الذين ذاقوا الويالت على يد االحتالل 
جمال  خوازيق  وآخرهم  العثماني 
باشا السفاح، لكن بالدنا لطالما فتحت 
يعيشون  وكانوا  دائًما  لهم  أبوابها 
أنّهم أخذوا  فيها كأنهم سوريون حتى 
في  الحرب  اندالع  ومع  الجنسية، 
االمير  هذا  فعله  شيء  أول  البالد 
السورية  الدولة  على  االنقالب  هو 
الذي نصح  عليها، وهو  والتحريض 
السوريين في تركيا بعدم الحديث في 

السياسة!.
حضرة األمير العثماني عندما أصدر 
أن  تناسى  أو  نسَي  األخير  فرمانه 
النظام  وهبوا  تركيا  في  الّسوريين 
سمحوا  من  فهم  شيء،  كل  التركي 
إدلب  له باحتالل أراضي بالدهم في 
واعزاز  لباب  وا ومنبج  وعفرين 
كانوا  من  وهم  وغيرها،  ومارع 
 ، بها يبطش  لتي  ا ه  ويد مرتزقته 
وكانوا رهن إشارته وجعلهم يقاتلون 
أبناء بلدهم ثم أرسلهم إلى ليبيا وقره 
فلم يعصوا  أفغانستان  إلى  باغ واآلن 
رحابة  بكّل  نفذوه  بل  به  أمرهم  ما 
ليمنعهم  األمير  هذا  يأتي  ثم  صدر، 
وحتى  والشرب  والنظر  األكل  من 
لمناقشة  التجمع  أو  والتكلم  السباحة 

أمور حياتهم.
يصدر  أن  قبل  ني  لعثما ا األمير 
في  الحياة  شروط  ويحدد  فرمانه 
من  هم  السوريين  أّن  نسَي  تركيا 
بصورة  التركي  االقتصاد  يدعمون 
فهو  أيضا،  مباشرة  وغير  مباشرة 
لمساعدة  أّسس جمعية  أنّه  قال  الذي 
أي  تأت  لم  وأنه  السورية  العائالت 
الجميع  ألن  المساعدة  لطلب  عائلة 
عليهم  يخسرون  ال  أنهم  أي  يعمل، 
فلًسا واحًدا، ثم أنّهم يفيدون االقتصاد 
انقرة  ألن  الرخيصة  العاملة  باليد 

وال  صحي  تأمين  عليهم  تدفع  ال 
األموال  جانب  إلى  ذلك  اجتماعي، 
أنّها  بحجة  سنوًيا  تركيا  تأخذها  التي 
اوروبا  إلى  الالجئين  وصول  تمنع 
مليارات  ستة  األموال  هذه  وتبلغ 
كورقة  وتستخدمهم  سنويا،  دوالر 

ضغط على االتحاد االوروبي. 
هذا األمير نسَي أو تناسى أنّه يخاطب 
وأقدم  التاريخ  في  أقدم حضارة  أبناء 
ال  شعب  أيضا،  مأهولة  عاصمة 
يرضى االنكسار ونسَي أن الشهي..د 
في  بيوم  له  إعدامهم  قبل  حمد  عمر 
 1915 أيار - مايو لعام  السادس من 
مجداً  سادوا  األلى  أبنـاء  )نحن  قال 
كل  جد  األبي  قحطان  َنسل  وعال.. 
وتعلم  تأتي  حتى  أنت  فمن  العرب(. 

أحفاده أصول الحياة؟ 
تركيا  في  السوريين  إلى  رسالتي 
الّتنمر  هذه؟  الّذّل  حياة  تعجبكم  هل 
بلدكم  له  قدمتم  من  والعنصرّية؟ 
همًجا  يراكم  وعرضكم  ودماءكم 
ال  لماذا  هذا؟  أيعجبكم  وإرهابّيين 
أينما شئتم،  تركيا وتذهبون  تغادرون 
لن أقول عودوا إلى سوريا بل اذهبوا 
أّن  أيعقُل  العالم  في  دولة  أّية  إلى 
تركيا وإرهابها بحقكم يثير إعجابكم؟ 
لمشروخة  ا نة  االسطوا لمناسبة  با
اعتقاله  يتم  يعود  من  أّن  بخصوص 
وبالية  قديمة  والتحقيق معه أصبحت 
في  دولة  يوجد  الدعابة ال  باب  ومن 
لثالثة  لتتسع  سجون  لديها  لم  لعا ا
ال  لماذا  وبالتالي  شخص،  ماليين 
تعودوَن إلى بالدكم وتحاولوَن إصالح 
ما حدث مع دولتكم؟ من يتذلل للغريب 
يصل  لربما  دولته  يحاور  ال  لماذا 
تعيشون  فمنه  معها،  وسط  حّل  إلى 
عن  الّضغط  وتخففون  بلدكم  ضمن 
بعودتكم  ألن  الداخل،  في  إخوانكم 
من  يد  من  ورقتكم  ُتسقطون  سوف 
يصفكم بالهمج واإلرهابيين ويزج بكم 
تعود  وسوف  لصالحِه،  بالمحرقات 
وأسياٌد  فيها  وأنتم  لدولتكم  أرضكم 
عليها ويخّف الضغط االقتصادي عن 

إخوانكم الذين من لحمكم ودمكم.
إطفاء  في  شارك  الذي  السوري 
الحرائق في تركيا وصف باإلرهابي 
يُقتل ويطرد  واآلن  بلدها،  أبناء  لدى 
في  ومنزله  رزقه  مصدر  ويكسر 
سوري،  النه  فقط  وأنقرة  اسطنبول 
قد يخرج البعض ليقول أّن هذا الكالم 
هو من باب الشماتة ولكن هذا هراء 
الخارج  في  سوري  كل  مع  ألنّني 
وأّما  سياسًيا  معه  اختلفت  وإن  حتى 
يحمي  الوطن  سقف  فإن  الداخل  في 
لذلك عودوا علّكم تصلحون  الجميع، 

ما أفسده عليكم عدّو جدكم.

    على مدار األيام الـ10 الماضية، كان 
مدار  على  يعملون  المواطنين  من  اآلالف 
رسمية  غير  شبكات  خالل  من  الساعة، 

لتنظيم رحالت إجالء من أفغانستان.
قبل  واليأس  الفوضى  مشاهد  تصاعد  مع 
وهو  بسرعة  يقترب  الذي  النهائي  الموعد 
الجاري، إلجالء  أغسطس/آب   31 تاريخ 
القوات األمريكية من أفغانستان، وجد إريك 
فرصة  ووتر،  بالك  برنس، مؤسس شركة 

لكسب بعض المال.
أن  وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال 
دوالر عن   6500 حاليا  يتقاضى  “برنس” 
متن طائرات  مكان على  مقابل  كل شخص 
أفغانستان، وهو  إلى خارج  ونقله  مستأجرة 
معدل باهظ يزداد تكلفة إذا احتاج المرء إلى 

مساعدة في مغادرة البالد.
شركة  في  حراسه  أدين  الذي  برنس،  قال 
 2014 عام  في  مدنيين  بقتل  ووتر  بالك 
لألمريكيين خالل حرب  األمن  توفير  أثناء 
 6500 إنه يفرض على كل راكب  العراق، 
متن  المطار وعلى  إلى  بأمان  لنقلهم  دوالر 

طائرة.
المأساة،  من  لالستفادة  برنس  خطط  تأتي 
اإلغاثة  منظمات  قبل  من  أوسع  وسط جهد 
إلنقاذ أكبر عدد ممكن من الناس حيث تكافح 
الواليات المتحدة وإجالء كل من األمريكيين 
اآلالف  البالد وعشرات  في  زالوا  ما  الذين 
الحكومة  قبل  من  عملوا  الذين  األفغان  من 

األمريكية. 
هذه  معظم  فإن  الصحيفة،  تشير  وكما 
مع  حقيقي  بتعاطف  “مدفوعة  الحمالت 
ئسين  ليا ا األفغان  لزمالء  وا األصدقاء 

للهروب من سيطرة طالبان الوشيكة. 
تتناسب  األرباح  لجني  برنس  “لكن محاولة 
لخصخصة  األمد،  لطويلة  ا ئده  مكا مع 
بحسب  األبدية”،  الحروب  من  شبر  كل 

األمريكية.  الصحيفة 
كان  الماضية،  العشرة  األيام  مدار  وعلى 
مدار  على  يعملون  المواطنين  من  اآلالف 
رسمية  غير  شبكات  خالل  من  الساعة، 
رحالت  لتنظيم  والزمالء،  األصدقاء  من 
ألبانيا  مثل  دول  إلى  أفغانستان  من  إجالء 

وقيرغيزستان.
على  الحصول  في  األفغان  ولمساعدة 
تصل  وبأمان  الركاب،  قوائم  في  أسمائهم 
الجهد،  هذا  على  ُيطلق  كابول؛  مطار  إلى 

على  كبير  حد  لى  إ ؤه  إجرا يتم  لذي  ا
دونكيرك  اسم  وسيغنال،  واتساب  تطبيقات 

“Dunkirk الرقمي”.
القوات  إنقاذ  تم   ،1940 عام  ربيع  في 
من  دونكيرك،  من  والفرنسية  البريطانية 
البريطانية  الحكومة  بين  التعاون  خالل 
بسفنهم  يبحرون  الذين  العاديين  واألشخاص 

الخاصة في القنال اإلنجليزي.
وحتى اآلن، لم يخرج من البالد سوى جزء 
ضئيل من األفغان المعرضين للخطر؛ حيث 
أفغانستان  في  الخاصة  اإلنقاذ  جهود  إن 
لحلفاء  ا عملية  عن  منفصل  بشكل  تعمل 

التابعة لحكومة الواليات المتحدة.
المدخل  من  قصيرة  سير  مسافة  بعد  على 
الرئيسى للمطار. حضر اآلالف من األفغان 
ليس  العظمى  والغالبية  األجانب،  وبعض 

لديهم أي احتمال واقعي إلجالئهم. 
في أوج أزمة التدافع بين المواطنين، أطلق 
المطار  محيط  يحرسون  بريطانيون  جنود 
في  النار  األمريكية،  القوات  جانب  إلى 

الهواء للسيطرة على الحشد. 
الداخل،  إلى  للدخول  الوحيدة  الطريقة  بينما 
بين  ما  بطريقة  طريقك  تشق  ن  أ هي 
الحشود، وتلويح المستندات الخاصة بك في 
وجوههم، على أمل أن يسمحوا لك بالمرور. 
بوابات  في  فوضوية  أكثر  الوضع  ويبدو 
األمريكيون،  الجنود  يديرها  التي  المطار 
بينما كان عناصر من حركة طالبان يطلقون 
الرئيسي  المدني  المدخل  أمام  بالهواء  النار 
للمطار، وتصد الحشود التي تحاول االندفاع 

إلى الداخل.
جميع  أن  على  طالبان  تصر  وقت  وفي 
بالقوات  أو  السابقة  بالحكومة  المرتبطين 
األمريكية، قد حصلوا على عفو؛ لكن الكثيرين 

في البالد قلقون للغاية بشأن المستقبل.
تبدو  كابول،  المدينة  من  أخرى  أماكن  في 
عالم  وكأنه  يبدو  هدوءا؛  أكثر  األمور 
والمطاعم  المتاجر  تفتح  حيث  مختلف.. 
في  األكشاك  أن  من  الرغم  على  أبوابها، 
سوق الفواكه والخضروات يرون أن حركة 

المتسوقين أقلمن األيام العادية.
تنتشر حركة طالبان في  في غضون ذلك ، 
المركبات  في  بدوريات  وتقوم  مكان،  كل 
األمن  قوات  من  عليها  االستيالء  تم  التي 
على  يحافظون  إنهم  تجار  يقول  األفغانية؛ 

وجودهم لمنع النهب واالضطراب.

كازانوفا

شهريار الّنساء تْبُت عنَك

فرق الّسننِي واضٌح فامذا أَقوُل؟

ضاَع مّني الكالُم عجزًا

متى كاَن الّصمُت أمامي َيحوُل؟

ال ُتِهْن ُأنوثتي.. ويب كربياء

سنوايت األربعوَن أزهرَْت ُحقوُل

يا ابن الّثالثنَي عاًما عفَوَك

ْهِر الَبتوُل  ُة الطُّ ضاَعْت منَك ِعفَّ

ما يل بهذا العذاِب َجحيٌم

ال ُتَصبُّ فوق جراحي ُكحوُل

»أَهواِك« كّررَْت.. وَعيناَك َتنَضُح َشزًرا

ُمثرُي الّشفَتنْيِ َتلّوَثْت بسحرهام الُعقوُل

رّباُه أَِغْثني لِئاّل أَضُعَف أمامهام

َوِلُكْحِل الَعيَننْيِ رّباُه إغراٌء ما لُه َمثيُل 

وللجسِد تالٌل وهضاٌب.. فكيف أَقسو عليها؟!

للمرِّة األلف كّررَْت أُحبُِّك

َك ِساٌج ُيضاُء له الَفتيُل وحبُّ

شهرزاُدَك الحني باَتْت ُمتمرّدة

ُعْد ِلَحرمِيَك يا ُسلطاَن الَحريِم

فام باإلمكاِن أن ُيعَلَن القبوُل.

الطبية  عقاقيرها  بكثرة  القديمة  مصر  اشتهرت    
جيدة  معرفة  الفراعنة  لدى  كان  فقد   ، ووفره سمومها 
ابتكروا طرق  ذلك  ، ومن خالل  وأنواعها  باألمراض 
لعالجها من البيئة وما فيها من أعشاب ونباتات ومواد 

عضوية ومعدنية.
»مانح  تعنى  القديمة  مصر  في   ) فارماكا   ( وكلمة 
الشفاء« ، ومن هنا ظهر مصطلح الصيدلة ) فارماسي 
كثيرا عن  تختلف  العالج ال  في  أن طرقهم  ، مؤكدا   )
للعقاقير  حاليا  العلم  اتجاه  بعد  الحالي، خاصة  عصرنا 

الطبيعية العشبية أكثر من غيرها.
أعضاء جسم  الكثير عن  القدماء   المصريين  وعرف 
اإلنسان و األمراض المختلفة ، وظهر ذلك جليا لنا من 
خالل دراسة المومياوات المصرية والرسوم والنقوش 
أنهم  المعابد ، مؤكدا  المقابر و  الموجودة على جدران 
عرفوا أن القلب يعد من أهم أعضاء الجسم وأنه مركز 
الدافع  هي  االعتبارات  هذه  كانت  وربما   ، االنفعال 
عملية  في  القلب  من عدم فصل  منعهم  الذي  الرئيسي 
باإلضافة   ، الكبرى  بأوعيته  فتركوه متصال   ، التحنيط 

إلى الجانب الديني ووزنه مع الرب »ماعت »إله الحق 
والعدالة. 

هينا  ليس  المصريين  قدماء  عقاقير  في  البحث  وكان 
، حيث عرفوا  الكثير عن حياتهم  نجهل  نزال  ألننا ال 
األدوية من أصل نباتي ومعدني وحيواني ، وكل ذلك 
فكانوا   ، لديهم  الطبية  الوصفات  تركيب  في  يدخل 
لفاكهة  وا وبذورها  وأوراقها  لنباتات  ا يستعملون 
وعصيرها وجذورها ، الفتا إلى أن السائل الذي كانت 
تحضر فيه تلك العقاقير هو الماء أو اللبن أو النبيذ أو 

الجعة .
 ، المرض  باسم  الفراعنة  عند  العالج  وتبدأ وصفات 
، وعالج إليقاف  البطن  ثعبان  لقتل  مثال عالج  فقالوا 
اإلسهال، وإلنبات شعر األصلع ، و كانوا في نهاية كل 
وصفة يذكرون طريقة التحضير سواء الغلي أم السحق 
، وطريقة االستعمال ، وهل يؤخذ الدواء ليال أو نهارا 
و قبل أو بعد الغذاء ، وكانت األدوية لديهم تترك تحت 
الندى طول الليل ، وهناك أيضا أدوية ال يتم تحضيرها 

إال في أشهر معينة.

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

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

األدبية أو البحوث العلمية من اللغة العربية إلى الفرنسية والعكس، من خالل 
مترجمين متخصصين على أعلى مستوى من الدقة والحرفية..    

  لمزيد من االستعالم االتصال على :

أخبار ومقاالت

السوريون يف تركيا.. همج 
وإرهابيون بحسب أمير عثماين بيزنس »رعب طالبان«.. 6500 دوالر 

مقابل إخراجك من أفغانستان

إلعالناتكم في الرسـالة

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

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



 

العمر،  الستين عامًا من  تجاوز  تطلق كلمة مسن على من    
وفي  هذه المرحلة العمرية تزداد إمكانية حدوث كسور في العظام 
كإرتفاع  أمراض مصاحبة  و  العظام،  منها  هشاشة  لوجودعوامل 

ضفط الدم، والداء السكري .
غالباً ما يكون الكسر  نقطة البداية لحدوث 
لفترة طويلة حتى  قد تستمر  مشاكل صحية 

بعد إلتئامه، قد تؤدي إلى الوفاة المبكرة .
ومتجدد  العظمي عضو حي  الهيكل  إن 
النوع  الخاليا؛  من  نوعين  يحتوي على 
تعمل  )اوستيوبالست( وهي خاليا  األول 
آخر  نوع  من  وخاليا  العظام  بناء  على 
العظام  ازالة  تعمل على  )اوستيوكالست( 

التالفة .
أسباب الكسور المرضية  :

- هشاشة العظام 
العظام  الكالسيوم من  وتنجم  عن فقدان  
وتكوين فجوات مكانها، بسبب عدم ممارسة 
القيام  وعدم  رياضية،  تمارين  المريض 

بالعالج الطبيعي 
-  التقدم في السن، وتناول الكورتيزون لفترات طويلة .

اليأس ألن هرمون  النساء بعد سن  - كذلك ألسباب هرمونية عند 
األستروجين عامل حماية ضد هشاشة العظام.

- كذلك في حال وجود بؤر سرطانية في العظام منشاها القولون أو 
البروستات أو الثدي 

- وهناك أسباب لدى كبار السن تجعلهم عرضة لإلصابة بالكسور 
كتناول األدوية المنومة واإلصابة باألمراض التي تؤثر على التوازن 

كمرض باركنسون ، واضطرابات الرؤية مثل قصر النظر.
الخافتة،  المنزل، مثل اإلضاءة  بيئة غير مناسبة في  - والعيش في 

واألرضية الملساء المبللة. 
-األعراض :

ألم  قد يكون في موضع واحد أو في عدة أماكن حسب نوع اإلصابة، 
والعظام األكثر عرضة للكسر هي؛ عنق عظم الفخذ، وأعلى عظم 

العضد، والفقرات الصدرية والقطنية .
مضاعفات الكسور :

جلطة دموية بأوردة الساقين قد تنتقل إلى الرئتين، وتقرحات الفراش 
وهي تقرحات جلدية في البداية ثم تتعمق لتصل إلى العظام، 

والتهاب في المسالك البولية والمجاري التنفسية .

الوقاية من الكسور :
- تحفيز المسن على تحريك المفاصل .

- وتخفيف الوزن .
- واالبتعاد عن التدخين والكحوليات .

العامة بمتابعة قراءة السكر والضغط،  - والحفاظ على الصحة 
والكشف الدورى كل 6 أشهر .    

- ممارسة رياضة المشي نصف ساعة يومياً يساعد على الحفاظ على 
قوة العضالت والعظام، ويحسن توازن الجسم. 

- قياس هشاشة العظام كل سنتين لتقييم كثافة العظام
 وعالج أى هشاشة فى بدايتها قبل ان تتطور إلى كسر.

- وجعل المنزل أكثر أماًنا بإزالة أى عوائق فى المنزل قد تتسبب 
سقوط المريض. 

-  واتباع نظام غذائي صحي.
العالج:

المريض  المرضي هو جزء من برنامج عالج  الكسر  إن عالج 
الهدف  المرضي، وإن  للكسر  الذي أدى  المرض  ككل أي معالجة 
الحركة بأسرع ما يمكن  إلى  المريض  الكسر هو إعادة  من عالج 
حتى ال ندع فرصة لتكون المضاعفات وذلك بتثبيت الكسر خارجيا 
بالجبس أو بجبائر، أو بالتثبيت الداخلي بصفائح وبراغي معدنية في 

بعض الحاالت. 
للتجلط مثل  للدم ومضادة  أدوية مميعة  للمريض  وغالبا ماُيعطى 
المشي تحت إشراف اخصائي  بالتدريب على  الهيبارين، والقيام 

العالج الفيزيائي بعد العملية الجراحية ...

fzemokhol@gmail.com  
elressalanews@.gmail.com  

www.el-ressala.com

العالناتكم في »الرسالة«

شعر: صباح غريب

ال يطول ليل إال  وينجلي 
نمشي  دروبا  ملؤها شوك 

ولهيب الشوق  نزف 
ال ينتهي

)وما زلت أبحث عنك 
في جرح النوى 
جرح على جرح
 ال يستوي ( 

في ليلنا نعدد اآلهات
ال ندرك عمقها 
وفي آخر العتمة 
فجر عليها يعتلي 

وشعاع من ثنايا الغيم 
يمسح آالم نبضي  بنوره 

المتسلل
ال يطول ليل ابدا

إال وينجلي

شعر : 
عباس شعبان

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

كسور العظام لدى المسنين ...

ترجمة: إدوار ثابت

ال يطول ليل إال وينجلي 

نــابغة... عقــول 
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يوسف زمكحل   همسـات

نتاج الحب أحياناً معجزات

أنا أحب إذن أنا موجود

ما فائدة قلب يدق وال يعرف يحب

أن  األجمل  ولكن  عاشقاً  تكون  أن  جميل 
تكون معشوقاً

طبقوا  من  أول  والشفاه  والقلوب  العيون 
قانون الجاذبية!

الحب نغمات ُعِزفت على مر كل العصور

إمرأة ال يغريها المال فلنِقم لها تمثااًل

أقوى الناس أضعفهم

ولما ال تكون هناك جائزة نوبل لألزواج ؟ 
فربما تكون حافزاً!

أنت  ما   .. قلبي  يا  ليه  بتكدب  كلماتي:  من 
اللي بتشكي .. بتقول أنك نسيته .. وعليه 
لسة بتبكي .. باين  يا قلبي نسيت .. اللي 
قسيته في لياليك .. وأيام يا حبيبي عذابك 
.. والشوق سهران يواسيك .. أسمع كالمي 
يا قلبي .. ده بكره حيغدر بيك .. بتكدب ليه 

يا قلبي ..

ليه بتضحك؟؟
ليه بتضحك

ضحك بيداري العذاب ؟!
شلت فين الدمع لّما
بسمتك ليها كتاب ؟

طب وقولّى
ليه بتسكت

لّما بتداري اكتئاب ؟
فين كالمك؟

فين صراخك؟
وال راح فين العتاب ؟

طب وقولّي
ليه تكون شايل همومك 
لو ف يومك راح تشيلك
ترفعك وسط النجوم ؟

خّطي فوقها
تلقى نفسك
تلقى ذاتك

رفرفت فوق الّسحاب

طـــب وقـــوّلى
بقلم: سناء سراج

تعاون إماراتي- إسرائيلي لتحويل طائرات المسافرين 
لطائرات شحن

اكتشاف نوع جديد من الحيتان البرمائية عاشت في مصر منذ 43 مليون عام

هجوم بـ »البيض« على »مصارف 
لبنان« والجيش يتدخل

أغنية في ستة اسطـر 

  -2 وإذا كان نظام عبد الناصر قد دفع اإلذاعة إلى إذاعة أغنية 
الفن هكذا خالصة ، ومنع أغنية الشباب كلها . فإن هذه األغنية )ليلة 
العديد( قد تغيرت بعض ألفاظها أو غيرتها أم كلثوم أكثر من مرة ، 
فقد كان أحمد رامي قد كتبها لفيلم )دنانير( الذي مثلته أم كلثوم مع 
سليمان نجيب وعباس فارس وأخرجه أحمد بدرخان عام 1940 
والفيلم يحكي عن عصر الخليقة العباسي هارون الرشيد ووزيره 
جعفر البرمكي الذي يسمع ويرى دنانير تغني في البادية فيعجب 
بصوتها فيصحبها إلى قصر الخليفة ببغداد فيسمعها الخليفة فيفتنه 
صوتها حتى تصير المغنية الرئيسية في قصره . وفي حفل بالفيلم 
تغني أم كلثوم أو دنانير هذه األغنية ليلة العيد فتمدح في نهايتها كما 
كتبها أحمد رامي هارون الرشيد والوزير جعفر ، وتمدح معهما نهر 

دجلة الذي يمر ببغداد . تقول األغنية : 

وقد حذفت األغنية كلها من الفيلم بعد أن غنتها أم كلثوم به . فما أن 
تغنيها بعد ذلك أمام الملك فاروق في ذلك الحفل حتى تبدل في ألفاظها 
بعض التبديل . بدأت تغني بعد أن عزفت الفرقة الموسيقية مقدمة 
األغنية : يا ليلة العيد أنستينا يا ليلة العيد فأخذت تكرر هذا السطر أكثر 
من مرة لمعرفتها أن الملك سيقبل إلى الحفل فما أن يقدم حتى تتوقف 
ف حضرة صاحب  عن الغناء ويصفق الجمهور ويقول المذيع : شرَّ
الجاللة ، ويهتف فرد من األفراد يتبعه الجمهور في هتاف يصيحون 
فيه : يعيش جاللة الملك – يحيا ملك مصر والسودان عاش الملك – 
يحيا الملك – مصر للملك – شعب مصر للملك – يعيش فاروق ملك 
مصر والسودان . وتعزف الفرقة الموسيقية األغنية واثناءها يقول 
مذيع الحفل : سيداتي وسادتي ، هذه الهتافات التي سمعتموها وهذا 
التصفيق ،  وهذا التهليل ، وهذا األستقبال الرائع كان لحضرة صاحب 
الجاللة موالنا الملك المعظم حفظه هللا ، فقد نفح شعبه حفظه هللا بأن 
حضر وشرف بحضوره هذه الحفلة . وتغنى أم كلثوم فتبدل في الفاظ 
األغنية فبعد يا ليلة العيد أنستينا وجددت األمل فينا يا ليلة العيد بداًل 
من أن تقول : هاللِك هل لعنينا فرحنا له وغنينا بكسر حرف الالم 
في هاللك معطوفة على ليلة العيد وقلنا السعد ها يجينا على قدوِمك 
يا ليلة العيد بكسر حرف الميم في قدومك معطوفة على ليلة العيد . 

تقول : هاللك هل لعنينا      بفتح حرف الالم معطوفة على الملك 
وقلنا ثم وبكرة السعد هايجينا  بفتح حرف الميم معطوفة على الملك 
فما أن تغني هكذا حتى يصيح الشعب فيهتف ويكرر : يعيش جاللة 

الملك وتستمر فتغني كل األغنية حتى تقول :
يا نــور العين يـا غـالي        يا شاغل مهجتي وبالي 

تعال أعطف على حالي       وهـني القـلب ليلة العيد 
فتطيل فيه وترجع في إحساس وحنو وكأنما تلقي حديث إلى الملك 

وما أن تاتي إلى نهاية األغنية حتى تبدل في ألفاظها فتغير 

فما أن تقول هذا حتى يهتف فرد من الجمهور يصيح بعده : يعيش 
الملك زعيم البالد – يعيش الملك في حكم األستقالل – يعيش فاروق 
ملك مصر والسودان . ثم تعزف الفرقة الموسيقية مقدمة أغنية ثانية 
هي )حبيبي يسعد أوقاته( التي كتبها بيرم التونسي ولحنها زكريا 

أحمد عام 1944 ، والتي تقول بدايتها : 
حبيبي يسعد أوقاته ع الجمال سلطان 

في نظرته وأبتسامته فرحة فرحتك يا زمان 
ولكن أم كلثوم لم تغّن هذا المقطع ، وإنما تغني فقط الجزء األخير 

منها الذي يقول : 
حبيبي زي القمر قبل ظهوره يحسبوا المواعيد 

حبيبي زي القمر يبعت نوره من بعيد لبعيد 
زي القمر بس جماله  كل يوم يزداد 

وكل ما يهل هالله  تنعاد األعياد 
والليلة عيد   ع الدنيا سعيد 

عز وتمجيد لك يا حبيبي 
ع في غنائه وخاصة )حبيبي زي القمر(  فتطيل في هذا الجزء وتُرجَّ
وكأنما تلقيها وتوجهها إلى الملك ، وتبدل السطر األخير منه فتقول : 
عز وتمجيد لك يا مليكي لك يا مليكي .  ويصفق الجمهور ويهتف للملك 
فيعلن مذيع الحفل ويقول : كل هذا الهتاف الذي سمعتموه ، وكل هذا 
األستقبال الرائع وكل هذا الحماس وهذا التصفيق هو لحضرة صاحب 
الجاللة الملك المحبوب وقد شرف بحضوره هذه الحفلة ، فما أن رأى 
جاللته الحاضرون حتى سمعتم ما وصل إلى آذانكم من األستقبال الرائع 
، ومن الحماس ومن الهتاف الذي خرج من القلوب ومن الحناجر ، 
وقد جلس جاللته حفظه هللا وأستمع إلى غناء اآلنسة أم كلثوم وكان 
حفظه هللا يشجعها – ثم يعلن ويقول : اآلن اآلنسة أم كلثوم حضرت 
لتتشرف بتحية جاللة الملك .. وها هي تحييه .. فيهتف الجمهور : 
يعيش جاللة الملك – يعيش فاروق ملك مصر والسودان – عاش 
الفاروق خير البالد . ثم يقول : تعطف حضرة صاحب الجاللة موالنا 
الملك المحبوب الديمقراطي حفظه هللا بعد أن صافح اآلنسة أم كلثوم 
بأن أذن لها بالجلوس إلى جوار جاللته .. ويعلن : أعلن أحد أعضاء 
النادي األهلي أن حضرة صاحب الجاللة موالنا الملك المحبوب قد 
تعطف فمنح اآلنسة أم كلثوم نيشان الكمال ثم غادر جاللته األحتفال 
مشيعاً بمثل ما أستقبل به من التهليل والتبجيل. وتتقدم أم كلثوم إلى 
المسرح وتعلن للجمهور فتقول : سيداتي سادتي تعطف حضرة صاحب 
الجاللة موالي الملك المحبوب بتشريفه هذه الحفلة فوق ما تستطيع 
أن تعبر عنه األلفاظ ، أما تعطف جاللته باألنعام السامي علىَّ فأني 
ال أجد من الكلمات ما أعبر به عن شعوري به ، وأني أضرع إلى 
هللا أن يمد في عمر الفاروق ويحفظه للبالد زخراً وللفن نصيراً . 
وبعد أنتهاء الحفل يقول مذيع محطة اإلذاعة : سيداتي سادتي – 

لقد أذعنا لحضراتكم أن 
حضرة صاحب الجاللة 

موالنا الملك المحبوب قد شرف الحفلة في الوصلة الثانية لكوكب 
الشرق اآلنسة أم كلثوم وبد أن انتهت اآلنسة أم كلثوم من الغناء 
الكمال  فأنعم عليها بوسام  الملك  الجاللة  تفضل حضرة صاحب 
وذلك تقديراً لفنها الرفيع ، وقد هنأ حضرة صاحب الجاللة موالنا 
الملك حضرات الموجودين وقال لهم كل عام حضراتكم بخير . 
الملك وكما  يحيا جاللة  نهتف عالياً ونقول  نحن  المناسبة  وبهذه 
كلثوم  أم  اآلنسة  الشرق  نهنئ كوكب  السعيدة  المناسبة  بهذه  أننا 
بهذا األنعام العالي . وقد حجبت اإلذاعة تسجيل هذه األغنية كما 
غنتها أم كلثوم أمام الملك فاروق وتسجيل الحفل معها . ولكن أغنية 
ليلة العيد من األغاني الرشيقة التي تشع البهجة عندما تُسمع في 
ليالي العيد من كل عام فلم تستطع اإلذاعة وال النظام أن يحجبها 
كلها ، فإذا هو يذيع الجزء األول منها فقط ، ويتكرر هذا الجزء 
أكثر من مرة ، وإذاعتها أم كلثوم بعد ذلك في تسجيل إذاعي فهي 
تغني ناقصة ، وعندما غنتها في حفلة عامة تغير في ألفاظها فال 
تقول الجزء األخير منها دجلة وال هارون وال جعفر أو فاروق 

وإنما تمدح النيل وتدعو له وللشعب فتغني 
يا نيــلنا ميّتك سكـــر          وزرعك في الغيطان نور
تعيش يا نيل ونتهنى           ونحــن لك ليــالي العيـد 

أما أغنية حبيبي يسعد أوقاته فقد حذف الجزء األخير منها فغدت 
في  تغير  مذاعة  حفلة  في  كلثوم  أم  تغنيها  وعندما  ناقصة  تغني 
ألفاظها قلياًل فبداًل من أن تقول عز وتمجيد لك يا مليكي أو عز 
وتمجيد لك يا حبيبي تقول عز وتمجيد وأنت حبيبي . لقد عرف 
بعد بحثه هذا ماذا فعل النظام السياسي بأغنيتي محمد عبد الوهاب 
)الفن( و)الشباب( ، وماذا فعل وفعلت أم كلثوم مضطرة بأغنيتها ليلة 
العيد وحبيبي يسعد أوقاته . ولم تسلم األفالم السينمائية في ذلك الوقت 
من مثل  هذا التغيير والتبديل أو الحذف والتزييف فقد كان يشاهد 
األفالم التي تنفذ باللونين األبيض واألسود قبل أن تنتشر األلوان في 
السينما ، فما أكثر ما يالحظ فيها أن بعض المشاهد أو اللقطات منها 
قد حذفت أو تغيرت أو وضع عليها ما يخفي بعض المالمح منها ، 
ومثل ذلك ما كان يراه فيها عندما تبدو صورة الملك فاروق معلقة 
على الحائط وقد وضعت عليها خططوط سوداء تطمس مالمحها ، 
وينجلي ذلك في فيلم من اشهر األفالم المصرية هو غزل البنات وفي 
المشهد الذي يغني فيه محمد عبد الوهاب أغنية عاشق الروح فبدت 
صورة الملك في خلفية اللقطة وقد شوهت هذه الخطوط السوداء 
صورته فطمست مالمحها . كان يستغرب لذلك ويتساءل هل تلك 
الخطوط تزيل الصورة أو تمحوها من المشهد ؟ لم تستطع ان تزيلها 
وال أن تمحوها بل على العكس تؤكدها وال سيما أن الخطوط كانت 
تتذبذب مع حركة الشريط السينمائي عند عرضه بآلة العرض مما 
يلفت األنتباه إليها . ولكن بعد أن تغير هذا النظام أحس النظام الجديد 
أن هذا التشويه فيه من السخف الذي ال داعي له ، وفيه من السخط 
المبالغ فيه فازيلت من مشاهد هذه األفالم تلك الخطوط التي تطمس 
صورة الملك فشاهدنا بعد ذلك فيلم غزل البنات يغني فيه محمد عبد 
الوهاب هذه األغنية وفي خلفية المشهد صورة الملك فاروق وقد 
محيت منها تلك الخطوط فبدت جلية ناصعة . نعم ، قد تزيف بعض 

النظم السياسية الفن ، ولكن التاريخ ال يكذب . 

نستينا أ لعيد  ا ليلة  يا
لعنينا هل  لِك  هال
يجينا ها  لسعد  ا قلنا  و
الخالن ع  األنس  جمعِت 
األغصان الطيرعلى  وغنى 
ي تجر كبه  مر حبيبي 
بدري جميل  يا  له  قولوا 
لي غا يا  لعين  ا ر  نو يا 
لي  حا على  أعطف  تعال 
عنبر َميتك  جلة  د يا 
جعفر يعيش  هارون  يعيش 

وجددت األمل فينا يا ليلة العيد 
غنينا  و له  حنا  فر
العيد  ليلة  يا  قدوِمك  على 
الُندمان  على  الكاس  ودار 
لعيد  ا ليلة  لفجر  ا يحيَّ 
تسري  النسيم  في  وروحي 
العيد  ليلة  في  النوم  حرام 
لي  با و مهجتي  شاغل  يا 
لعيد  ا ليلة  لقلب  ا هني  و
ر نوَّ الغيطان  في  وزرعك 
لعيد ا لي  ليا لهم  نحي  و

عنبر                 مّيتك  جلة  د يا 
يعيش جعفر         هارون  يعيش 
ر         سكَّ مّيتك  نيلنا  يا   : فتغني 
يتهنى       و ق  و ر فا يعيش 

ر  نوَّ الغيطان  في  وزرعك 
لعيد  ا لي  ليا لهم  نحن  و
ر نوَّ الغيطان  في  وزرعك 
لعيد  ا لي  ليا له  نحن  و

تكملة العدد الماضي

صحوت على دقات قلبي  
تتسارع تتسابق في صدري  

نبضات قلبي تسرى في 
عروقي  وكأنها جمرات ملتهبة  

جلست ارتشف قهوتي  
والدموع تنساب على وجنتي   

حيث اختلط المذاق وأصبح أكثر مرارا   
باألمس مررت بموقف صعب   
أدركت في لحظات اني وحيدة 

وسط هذا الصعب المحيط بي .. 
تمنيت عودة »مريم« 

رفيقتي الغائبة الحاضرة   
فكم يجتاحني الحنين إليها  

وكم أشعر بأشد أنواع االحتياج  
ليدا تمتد تمسح دموعي الغزيرة  
المنهمرة  وكأن فيضان تدفق  

أو بركان انفجر او  نيران اندلعت  
من  حرقة وحرارة الدموع   

التي ألهبت وجنتي  وأدمت قلبي  
فبعثت برسالة إلى حبيبته .. 

 اخاطبك بقلب أم  
أضناها االشتياق وسحقها الفراق  
ووضع القدر قلبها بين الرحايا..   

ضعي بنياها في عينيِكي  
علقيه على جدار قلبك   
ارتشفية ماء يرويكي  
تذوقيه زاد يحييكى   
اجعليه  دواء يشفيكي  

وشمسا في شتاءك تدفيكي   
وقمر ينير ظلمة  لياليكي  

اجعلي ذراعيه وسادة تلقي  
عليها همومك   

وعينيه سراجاً يضيئ دربك  
واحضانه أمآل بذوره في قلبك  

يرعاكى ويحميكى ..  
رسالة الى حبيبته 

  أعلنت االتحاد الهندسية عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة 
إسرائيل لصناعات الفضاء، بهدف تحويل طائرات المسافرين إلى 

.777-300ER طائرات شحن من طراز بوينغ
وخالل المرحلة األولى من الشراكة، ستقوم االتحاد الهندسية بتسهيل 
خطين من خطوط التحويل التي تستوعب العديد من عمليات تحويل 

الطائرات كل عام.
وقال توني دوغالس، الرئيس التنفيذي لمجموعة االتحاد للطيران: 
»ال تعتبر طائرات بوينغ 300ERSF-777 جاذبة للعمالء فحسب، 
بل تمثل أيضا نجاحا تقنيا كبيرا وذلك لكونها األكبر في فئتها التي 
تقدم حلول شحن واسعة النطاق. وتسهم هذه الطائرة في تلبية الطلب، 
كما تعد األكثر ربحية وصداقة للبيئة وتقدم حلوال مبتكرة لعمالئنا 
من شركات الطيران، وتمثل وسيلة ممتازة لالرتقاء بمستوى القيمة 

ألعمالنا«.
ومن جهته، قال عبدالخالق سعيد، الرئيس التنفيذي لالتحاد الهندسية: 

الفضاء، في تعزيز  »تسهم شراكتنا مع شركة إسرائيل لصناعات 
قدراتنا من القوى العاملة الماهرة وترسيخ مكانة االتحاد الهندسية 
كأحد مراكز التميّز في أبوظبي، بما يتماشى مع الرؤية االقتصادية 

ألبوظبي 2030«، حسبما نقلت وكالة األنباء اإلماراتية »وام«.
وبدوره قال بواز ليفي، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة إسرائيل 
لصناعات الفضاء: »أسهم اتفاق أبراهام في منح إسرائيل لصناعات 
الفضاء الفرصة لتوسيع أنشطتها العالمية في المنطقة، حيث نعمل 
في أكثر من 100 دولة حول العالم. ويمثل تأسيس موقع التحويل 
العالقات  متانة  على  قوية  شهادة  الهندسية  االتحاد  مع  بالشراكة 
مع دولة اإلمارات وتعزيز حضورنا في المنطقة. وإنني على ثقة 
بأن هذه االتفاقية ستؤدي إلى إبرام مزيد من عالقات الشراكة مع 
الشركات المحلية، األمر الذي سيسهم في تعزيز أعمالنا على صعيد 

المنطقة«.
وفي عام 2019، أعلنت شركة إسرائيل لصناعات الفضاء وشركة 
بوينغ  برنامج  الطيران عن إطالق  لخدمات  إلكتريك  جنرال 
300ERSF-777، وهو برنامج يهدف إلى تحويل طائرات 
 The Big Twin المسافرين إلى طائرات شحن ويطلق عليه
في إشارة إلى إمكانياته في تحويل أكبر طائرات شحن ثنائية 

المحرك.
الطيران،  قطاع  على  بظاللها  كورونا  جائحة  ألقت  وفيما 
الدور  بفضل  الخسائر،  معادلة  في  الشحن  عمليات  أسهمت 

الحيوي الذي قامت به في تسهيل حركة التجارة الدولية.
وعليه، أظهرت توقعات الصناعة زيادة في حجم الطلب على 
طائرات الشحن عريضة البدن ذات القدرة االستيعابية طويلة 

المدى.

المتظاهرين  من  عدد  حاصر    
جمعية  مبنى  بيروت،  وسط  في 
وهاجم  بيروت،  وبنك  المصارف 
المصارف  جمعية  المحتجون 

وحملوها مسؤولية ضياع أموالهم.
وحضرت مجموعة من الشبان أمام 
المبنى  رشق  وتّم  الجمعية  مبنى 

بالطالء والبيض العفن.
وجرت محاولة اقتحام المبنى، لكن 
كبيرة  بأعداد  األمنية  القوى  تدخل 

حال دون ذلك.
في  المواطنين  من  عدد  نّفذ  كما 
بيروت،  وسط  الشهداء  ساحة 
جمعية  من  بدعوة  احتجاجية  وقفة 
عنوان  تحت  المودعين«  »صرخة 
»خليك واعي كون مع نفسك، كون 
وديعتك،  عن  ودافع  حالك  صوت 

ليرة أو عملة أجنبية«.
مالية  أزمة  أسوأ  اللبنانيون  ويواجه 
واقتصادية في تاريخ لبنان الحديث، 
وتراجعت معها قدرة مصرف لبنان 
والمواد  األدوية  دعم  تلبية  على 
األساسية والمحروقات، ما أدى إلى 
توافر  وعدم  مخزونها،  انخفاض 
محطات  غالبية  في  المحروقات 

الوقود التي أقفل قسم كبير منها.
اللبنانية  االقتصاد  وزارة  وزادت 
المدعم  الخبز  سعر  أمس،  أول 
خالل  السابعة  للمرة  الحكومة،  من 

االقتصادية  األزمات  رغم  عام، 
المتالحقة.

القرار  االقتصاد  وزارة  وبررت 
نقل  وتكلفة  الوقود  أسعار  بارتفاع 
البيع،  لمراكز  الخبز  ونقل  الطحين 
وزيادة  الكهرباء  انقطاع  بخالف 

تشغيل المولدات.
في  حاد  نقص  من  لبنان  ويعاني 
المخابز  معظم  دفع  ما  المازوت، 
للتوقف عن العمل، ودخول رغيف 
بالعديد  الخبز السوق السوداء أسوة 

من المنتجات.
يعيشها  التي  المالية  األزمة  ودفعت 
المسؤولين  حاليا  اللبناني  الشعب 
تكثيف  إلى  المتناحرين  السياسيين 
الجهود الرامية لالتفاق على حكومة 
معالجة  في  البدء  يمكنها  جديدة 
العملة  أفقدت  التي  المالية  األزمة 
المحلية أكثر من %90 من قيمتها.
سعر  اللبنانية،  البنوك  وحددت 
سحب  عند  للدوالر،  ليرة   3850
وهذا  المودعين،  لصغار  الدوالر 

منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.
الصرافين  نقابة  ثبتت  المقابل،  في 

صرف  سعر  تسعير  لبنان،  في 
الدوالر مقابل الليرة اللبنانية بهامش 
ليرة   3850 سعر  بين  متحرك 
كحد  للبيع  ليرة،  و3900  للشراء، 

أقصى.

  أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث 
أعلنت  األربعاء،  بياًنا،  مصر  في  العلمي 
في  برمائي عاش  اكتشاف حوت  فيه عن 

مصر قبل 43 مليون عام.
وذكرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء 
خالد  الدكتور  أن  فيسبوك  على  المصري 
والبحث  العالي  التعليم  وزير  الغفار  عبد 
حول  تقريًرا  استعرض  المصري  العلمي 
تسجيل  في  مصري  بحثي  فريق  نجاح 
البرمائية  الحيتان  لنوع من  اكتشاف جديد 
 43 قبل  لما  يرجع  المصرية  المياه  في 

مليون عام.
ووصف التقرير هذا االكتشاف بأنه طفرة 
يعد  إنه  حيث  العرب،  الحفريات  لعلماء 
فيها  يقود  التي  التاريخ  في  األولى  المرة 
ونوع  جنس  توثيق  مصري  عربي  فريق 

جديدين من الحيتان.
وأوضح التقرير أنه تم استخراج حفريات 
بحثي  فريق  بواسطة   2008 عام  الحوت 
من خبراء وزارة البيئة بعدها تمت دراسة 
إشراف  تحت  الجديد  الحوت  وتوثيق 
البيئة،  وزيرة  فؤاد  ياسمين  د.  ومتابعة 

للحفريات  المنصورة  جامعة  ومركز 
ويبلغ  سالم.  هشام  د.  برئاسة  الفقارية 
نحو  ويزن  أمتار،  ثالثة  الحوت  طول 
)فيومسيتس  الحوت  وقد سمي  600كجم، 
الفيوم،  استخراجه من واحة  أنوبس( وتم 
حيث أنه كان يمتلك العديد من الخصائص 
فى  التعايش  من  مكنته  التى  التشريحية، 

ذلك الوقت.
المؤلفين  أحد  سامح  محمد  د.  وصرح 
من  العديد  هناك  بأن  للدراسة  الرئيسيين 
والتي  الفيوم،  بمنخفض  القديمة  الحيتان 

مشيًرا  اإليوسيني،  العصر  إلى  تعود 
تطور  لدراسة  مهمة  منطقة  تعد  أنها  إلى 

الحيتان.
معارف  زيادة  فى  االكتشاف  هذا  وأسهم 
القديمة  الحيتان  أصل  عن  البحثي  الفريق 
البيئية  والنظم  بينها،  التعايش  وآليات 
رؤية  توجيه  في  ساعد  مما  بها،  الخاصة 

الفريق البحثي، بحسب د.هشام سالم.
يذكر أنه تقرر نشر هذا االكتشاف المهم، 
علم  مجالت  إحدى  في  األربعاء،  اليوم 

البيولوجي العالمية المرموقة.

رسالة الى حبيبته..



    استخدام المكونات الطبيعية، في روتين العناية بشعرك، يقطع شوطاً طويالً في حماية 
شعرك من مجموعة متنوعة من المشكالت، كما يحسن صحته، فقط، كل ما تحتاجين إليه هو 
استخدام بعض المواد األساسية في المطبخ للحفاظ على صحة خصالتك، واالبتعاد عن المشاكل 

الشائعة للشعر مثل الجفاف.
وتنتج مشكلة جفاف الشعر؛ عندما تكون فروة الرأس غير قادرة على إنتاج كميات كافية من 

الزيت لترطيب شعرك، أو إذا كانت الرطوبة تتسرب من الشعر بكميات كبيرة.
وأفضل جزء هو أنه يمكنك تحضير غسول للشعر منزلي مخصص للتعامل مع مشاكل شعرك، 
فال داعي للقلق ألن لدينا غسوالً للشعر يمكنك تحضيره باستخدام مكونين فقط؛ هما: ماء األرز، 

والعسل.
تعرفي إلى فوائد ماء األرز والعسل للشعر:

يحتوي ماء األرز على أحماض أمينية، ومكون يسمى »إينوزيتول«، يساعد على تقوية الجذور 
وإصالح الشعر التالف، كما يساعد محتوى فيتامين )E(، و)B(، ومضادات األكسدة على تعزيز 

نمو الشعر، واالحتفاظ بالرطوبة في الشعر.
من ناحية أخرى، يعتبر العسل مطرياً طبيعياً للشعر، وله خصائص مضادة لألكسدة، ما يرطب 
الشعر ويقلل تقصفه، ويحتوي العسل، أيضاً، على خصائص مضادة للبكتيريا، ما يقي االلتهابات.

مكونات غسول ماء األرز والعسل:
- ملعقة كبيرة من العسل.

- نصف كوب من األرز.      - ماء.
 كيفية تحضير غسول ماء األرز والعسل:

أضيفي كوباً من الماء إلى نصف كوب أرز، اتركيه لمدة ساعتين على األقل.
سخني كوباً واحداً من الماء والعسل، وحركيهما جيداً، واتركي هذا الخليط لمدة 5-10 دقائق.

قومي بتصفية ماء األرز.
أضيفي العسل المنقوع إلى ماء األرز، وقومى بغسل شعرك؛ فها قد أصبح الغسول جاهزاً!

 كيفية استخدام غسول الشعر هذا لمحاربة الشعر الجاف
اغسلي شعرك بالطريقة الشائعة، ومن األفضل استخدام الماء الدافئ لفتح المسام على فروة 

الرأس، ثم ضعي غسول الشعر على شعرك، بدءاً من الجذور، ثم على طول شعرك.
بعد ذلك انتظري لمدة 10-15 دقيقة قبل غسله! استخدمي هذا الغسول على األقل مرة أو مرتين 
في األسبوع بعد غسل شعرك، وسترين نتائج مذهلة. لهذا، ال تنتظري أكثر من ذلك، واجعلي 

غسول ماء األرز والعسل جزءاً ال يتجزأ من روتين العناية بشعرك.
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4 خلطات مثالية لبشرتك بماسكات الزبادي

أطعمة صحية ولكن حذارِ الجمع بينها

وتين العناية بالأظافر خلال المصيف.. المقوى أساسى ر

بعد سبع سنوات من استضافتها عرض »شانيل كروز 14/2015«، ها هي مدينة دبي، 
المستقطبة لألحداث العالمية الكبرى، على موعٍد مع حدث كبير تنظمه هذه الدار العريقة، 
 Cruise« الثالثاء 2 نوفمبر 2021، مجموعتها CHANEL، يوم  فيه شانيل  ستقدم 
21/2022«، في عرٍض ثاٍن لهذه المجموعة، التي كشف النقاب عنها في مايو من هذا 

العام.
 Carrières de أقامت »شانيل« عرضها في قلعة  الماضي،  وفي عودة إلى مايو 

المديرة  أن  Lumières في قرية Les Baux-de-Provence، جنوب فرنسا، السيما 
اإلبداعية، فيرجيني فيارد، استوحت بعض مفردات مجموعتها المتنوعة، كأعمال التطريز 
الموجودة على بعض اإلطالالت من أزهار بروفانس البرية، مثل: الخزامى، واألقحوان، 
التي قدمت في مجموعتها  فيارد،  والزعتر، وغيرها. ولم تغب اآلنسة شانيل عن مخيلة 
»المسافرة« تصاميم مستوحاة من أحد أفالم الفنان والشاعر وصانع األفالم، جان كوكتو، 
الصديق المقرب من »كوكو شانيل«، فاختارت قوة اللونين األسود واألبيض، مع لمحات 

من أسلوب »البانك« و«الروك آند رول«، تخللتها األزياء واإلكسسوارات المعروضة.
لدار شانيل في وضع مجموعات العطالت »Cruise« على خارطة  الفضل  ويعود 
تقليد سارت  العشرين، وهو  القرن  العقد األول من  نهاية  العروض في وقت مبكر من 
تقدم لعمالئها تصميمات خفيفة  إذ كانت غابرييل شانيل  بمقتضاه دور األزياء األخرى، 
ومريحة لمختلف الوجهات المشمسة. ومنذ عام 2000، أصبحت هذه المجموعة الجاهزة 

لالرتداء حدثاً سنوياً منتظراً ودعوة للسفر حول العالم.

طرق طبيعية تخلصك من تجاعيد العين ماء الأرز  والعسل.. 
كسير الذي يحتاجه شعرك التالف    تعد التجاعيد، وتلك الخطوط الرفيعة، ال�إ

التي تظهر على الوجه، خاصة حول منطقة 
العينين، من أبرز المشاكل والمخاوف التي 
تواجهها السيدات، إذ عادة تمنح مظهراً أكثر 
تقدماً في العمر عن الواقع في العديد من 

األحيان.
المنتجات  العديد من  الرغم من توفر  وعلى 
للتجاعيد، والتي تحسن الخطوط  المقاومة 
الرفيعة، هناك مكونات طبيعية تساعد في 
العين بأمان وفاعلية  التخلص من تجاعيد 
التي نقدمها  المال، مثل  ودون إسراف في 

في ما يلي:
عصير األناناس

عصير األناناس غني باإلنزيمات النشطة، 
التي تُعرف باسم »بروميلين«، وتعد مضاداً 
لاللتهاب، ومشتقاً طبيعياً من حمض ألفا 
هيدوكسي، وهو مكون شائع جداً في منتجات 
عالج التجاعيد، كما يساعد األناناس في 

تخفيف خشونة أو جفاف الجلد.
استخدامه

ليس عليِك سوى غمس قطعة قماش في 
عصير األناناس، ووضعها على الجلد حول 

العينين لمدة 20 دقيقة.
زيت الخروع

نعومة ونضارة  للحفاظ على  مكون ممتاز 
العينين، ويعتني باألنسجة  الجلد حول 
الذي  الجلد جيداً، األمر  نفسها، ويرطب 
الخطوط  التجاعيد، وعالج  يسهم في منع 

بالفعل. الموجودة 
استخدامه

طبقي بعضاً من الزيت على الجلد حول العينين 
بطرف أصابعك، ودلكي برفق دون أي فرك، 

ثم اتركيه طوال الليل.
زيت إكليل الجبل العطري

يساعد زيت إكليل الجبل، أو الروزماري، في 
تغذية الجلد وحمايته من التلف بجانب ترطيبه 

وتحسين مظهر التجاعيد.
استخدامه

منه أسفل وحول العين، ودلكي  طبقي بعضاً 
برفق بطرف إصبعك ألعلى باتجاه األذنين 

لبضع دقائق.
الخيار

يتميز الخيار بثرائه بالسوائل التي يسهم نقصها 
في الجلد المحيط بالعينين في ظهور التجاعيد، 

كما يساعد الخيار في عالج الهاالت السوداء.
استخدامه

ضعي شريحتي خيار ُمبردتين )من الثالجة( 
على عينيِك، واتركيهما لمدة 15 دقيقة كل يوم.

الزنجبيل والعسل
للعسل مفعول مرطب ممتاز، ويعزز الزنجبيل 
تدفق الدم إلى المنطقة التي يتم تطبيقه فيها، كما 

أنه يساعد في عالج تجاعيد العين.
استخدامه

ابدئي بخلط ملعقة صغيرة من مستخلص 
الزنجبيل مع نصف ملعقة صغيرة من العسل، 

ثم دلكي الخليط برفق أسفل وحول العين 
لمدة 10 دقائق يومياً، واتركيه لمدة ساعة 

قبل شطفه.
األفوكادو

العين،  المفيدة لعالج تجاعيد  بالزيوت  غني 
ويمكن استخدامه بطريقتين حسب رغبتك:

األولى على غرار الخيار، إذ يمكنك ببساطة 
وضع شرائح األفوكادو على عينيِك لمدة 
الثانية: يمكنك تدليك المنطقة  15 دقيقة. 
باألفوكادو، أو تطبيق مهروس األفوكادو 
على الجلد مباشرة لمدة 20 دقيقة، ثم شطفه.

الفتيات مشكلة تقصف  الكثير من     تواجه 
أظافرهن، خاصة فى المصايف، حيث يصبح 
العناية باألظافر بشكل خاص،  من الضروري 
خالل الصيف. وإذا لم تكونى على دراية بطرق 
العناية بأظافرك خاصة فى فصل الصيف، 
 beauty“ يمكنك متابعة التقرير التالى من موقع

.”health tips
ال تقضي ساعات طويلة تحت أشعة الشمس 

المباشرة
أشعة الشمس ضارة دائًما ببشرتنا، ومع ذلك، فقد 
البنفسجية  أيًضا أن األشعة فوق  الباحثون  الحظ 
قوية إلحداث تأثير على مانيكيرك، وبالتالي أثناء 

قيامك باألنشطة الخارجية، يجب عليك وضع طبقة واقية على 
أظافرك، سوف تحافظ على سطوع جميع األظافر.

حافظي على حجم أظافرك
نمًوا  الحار يمكن أن يسبب  الطقس  المذهلة أن  الحقائق  من 

التحقق من طول  السبب يجب عليك  لهذا  أسرع لألظافر، 
الظفر، خاصة أظافر القدم الطويلة هي التي يمكن أن تسبب 
مشكلة أثناء ارتداء الصندل، كما أنه يتسبب في إصابة أصابع 
قدمك، وستصبح هذه اإلصابة مصدًرا للعدوى، عالوة 
على ذلك، أثناء وجودك في حمام السباحة، يمكن أن تتراكم 

األوساخ والجراثيم على األظافر.
ال تنقعى األظافر أبًدا فى الماء

يمكن أن تتغمر األظافر بالمياه، وإذا قمت بتطبيق 
إلى تشقق  طالء األظافر، فيمكن أن يؤدي ذلك 
الطالء، وبالتالي تجنبى نقع األظافر لالبتعاد عن 

هذه المشكلة.
ضعى المرطب أثناء رحلتك

عندما تكونى مسافرة، يجب عليك إضافة مرطب 
ألظافرك، حتى ال تتأثر أظافرك بالعوامل 

الجوية.
تغذية األظافر

تماًما مثل بشرتك وشعرك، حتى أظافرك يجب 
أن تتغذى بطريقة مناسبة، وخالل فصل الصيف، يمكن 
الشمس أن تجعل أظافرك جافة،  البنفسجية من  لألشعة فوق 
وهذا يمكن أن يجعل أظافرك هشة، وبالتالي، يجب عليك 

وضع مرطب على أظافرك يغطي زواياها وكل جزء.

   هناك بعض المشروبات التي تلعب 
دوًرا مهًما في إنقاص الوزن، وحرق 
الدهون، لكن البد أن يؤخذ رأي أخصائي 
تغذية حولها حتى ال تسبب أضراًرا صحية 
لمن سيتناولها، ومؤخًرا نصحت طبيبة دعم 
 Option Care  التغذية المعتمدة في شركة
Health »كريستين غيليسبي آر دي« بتناول 

7 مشروبات كونها تسهم في إنقاص الوزن.
وبحسب »غيليسبي« فإنه رغم عدم وجود 
مشروب سحري إلنقاص الوزن إال أّن بعض 
المشروبات قد تبقي الشخص في حالة شبع 
لفترة أطول، وأهم هذه المشروبات وأفضلها 

لمن يحاول إنقاص وزنه: 
1/ الماء: فالماء هو أحد أفضل الخيارات 
لخسارة الوزن، وهو ليس خاليًّا من السعرات 
الحرارية فحسب، بل إنه يشعرنا أيًضا بالشبع 

حتى ال نفرط في تناول الطعام.
2/ الشاي األخضر: يحتوي على مادة 
الكاتيكين والكافيين، وهما مركبان قد يعّززان 
عملية التمثيل الغذائي، وتشير األبحاث إلى أّن 
مادة الكافيين، قد تساعد على حرق الدهون 
وزيادة عدد السعرات الحرارية التي تحرقها 

أثناء الراحة.
ووجدت دراسة أّن 
تناول مزيج الشاي 
األخضر مع 150 
ملليغرام من الكافيين 
لمدة ثالثة أشهر كان 
مرتبًطا بزيادة فقدان 
الوزن وفقدان الدهون، 
إضافة إلى انخفاٍض 
محيط  في  أكبر 
الخصر، مقارنة بَمن 

شربوا دواًء وهميًّا.
3/ الشاي األسود: 

وهو مثل الشاي األخضر، كونه مليء 
بمضادات األكسدة، وخاصة البوليفينول التي 

تقلل من خطر اإلصابة بالسمنة.
ووجدت مراجعة أُجريت عام 2018 أّن 
مادة البوليفينول الموجودة في الشاي تقلل 
كمية امتصاص الجسم للدهون والسكريات، 
وبالتالي تقلل من تناول السعرات الحرارية 

وتدعم فقدان الوزن.
4/ الفطر الهندي: هو مشروب ألبان مخمر 

يحتوي على ما يصل إلى 61 ساللة من 
البروبيوتيكات الصحية لألمعاء.

5/ مخفوق البروتين: ثبت أّن مساحيق 
اللبن وبروتين  البروتين، مثل بروتين مصل 
الصويا وبروتين بياض البيض وبروتين 
البازالء تساعد في إنقاص  الكازين وبروتين 
الوزن. ذلك ألّن البروتين الموجود في مخفوق 
البروتين يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، 
ويستهلك أيًضا مزيدًا من الطاقة ليهضمها 
جسمك، لذلك تحرق مزيدًا من السعرات 

الحرارية.
6/  القهوة السوداء: ثبت أّن شرب القهوة 
يقلل من الشهية وتناول السعرات الحرارية 
على مدار اليوم ولكنه يزيد أيًضا من عدد 
السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء الراحة.

7/ خل التفاح: فحمض الخليك المكّون النشط 
في خل التفاح يعّزز عملية التمثيل الغذائي 
ويقلل الشهية، إضافة إلى ذلك قد يبطئ من 
معدل إفراغ الطعام من المعدة، وبالتالي 

يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

لجسم  العظيمة  بالفوائد  بغناها  الطبيعية  األغذية      تتميز 
الجمع بين بعض األطعمة  اإلنسان من دون أدنى شك. لكن 
الجسم، كونها  إلى عناصر ضاّرة لصحة  يحولها  الصحية 

تتعارض مع بعضها البعض.
األحياء سناء محمد  تتحدث معلمة  الموضوع،  وحول هذا 
تُفقد  التي  الخاطئة  والعادات  األسباب  الحكمي، عن بعض 

األغذية قيمتها، في اآلتي:
1- شرب  الشاي

يحتوي الشاي على مادة الفلورايد ومضادات األكسدة ومواد 
فإنَّ شرب  ذلك  الفم، ومع  لرائحة  المسببة  البكتيريا  تقتل 
العديد  الشاي مع الوجبات أو بعدها مباشرة يمنع امتصاص 
الحديد  للجسم؛ مثل  الضرورية  الفيتامينات والمعادن  من 
تحتوي  التي  المشروبات  ذلك مع جميع  والكالسيوم. ويعمم 
الغازية  القهوة والشاي والمشروبات  الكافيين، مثل  على 
ومشروبات الطاقة، والشوكوالتة التي تحتوي على الكافيين. 
فال تشربي الشاي مباشرة بعد وجبة غنية بالحديد، بل حاولي 

االنتظار نحو ساعة من الوقت.

2-  مشتقات األلبان
مشتقات األلبان تمنع امتصاص الحديد من الغذاء

الكالسيوم  تحتوي األلبان ومشتقاتها على كميات كبيرة من 
وفيتامين دي D، إال أنها تمنع امتصاص الحديد من الغذاء، 
الفول مع  أو  الحمراء  اللحوم  تناول  السيئة  العادات  فمن 
الحليب أو اللبن، وذلك ألنَّ بعض األغذية تحتاج إلى أغذية 

أخرى تدعم امتصاص العناصر المفيدة فيها.
3- األغذية الغنية بالسكريات

تمنع  بالسكريات  الغنية  المصنّعة  األغذية والمشروبات 
امتصاص الزنك الذي يوجد في العديد من األغذية؛ كاللحوم 
فحذاِر  والمحار.  البحرية كاألسماك  والمأكوالت  الحمراء، 

بينها. الخلط 
نصيحة اختصاصية: بما أّن الفيتامين سي C يدعم امتصاص 
الحديد الموجود في اللحوم الحمراء والكبد والفول والعدس، 
تناول هذه  يفضل  لذا  بالحديد؛  الغنية  األغذية  وغيرها من 
يفضل  الليمون، وأيضاً  أو  البرتقال  العناصر مع عصير 

تناول سلطات الخضار مع الليمون؛ لتعزيز الفوائد أكثر.

بالعناية  يتعلق  ما من مكّون قديم ذائع الصيت في ما     
بالبشرة وامتصاص الحرارة التي تعتريها بقدر اللبن الزبادي، 

الذي يمنحِك فوق هذا نعومة عالية وتفتيحاً للون البشرة.
لذا، إن كنِت ترغبين بإجراءات عناية روتينية لبشرتِك، فإن 
الزبادي من بين األفضل، ال سيما إن خلطته بمكونات  اللبن 
النتائج المرجّوة من  الفائدة ولتحقيق  أخرى؛ لمضاعفة 

استخدامه.
بدايةً على تنظيف بشرتِك من خالل تعريضها،  احرصي 
الدافئ  البخار، ومن ثم شطفها بالماء  لقليل من  بحذر، 
واالنتظار ما ال يقل عن عشر دقائق، ومن ثم استخدام 
البشرة ومعالجتها من  التي تعمل على ترطيب  الماسكات 

االعتالالت وإضفاء النضارة عليها.
فإليِك أربع  للوجه،  الزبادي  إن كنِت تبحثين عن ماسكات 

خلطات مثالية لبشرتك:
 ماسك الزبادي والليمون للوجه:

المكونات:
ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نقطتين من خل التفاح.
نقطتين من زيت الزيتون.

ثالث مالعق كبيرة من لبن الزبادي.
طريقة التطبيق:

ال تخفقي المكونات كثيراً؛ حتى ال يتحّول قوام اللبن لسائل.
المزيج على وجهِك، وانتظري ما ال يقل عن نصف  ضعي 

ساعة حتى يجف المزيج تماماً.
وبعد ذلك، استخدمي قطنة نظيفة معقمة وامسحي المزيج ومن 

ثم اشطفي الوجه بالماء 
الفاتر.

رّطبي بعد هذا بمرّطب 
المناسب لنوع  البشرة 

بشرتِك.
ماسك الزبادي والعسل 

للوجه:
في حال كنِت ترغبين 
بالحصول على النظافة 
الوجه،  من شوائب 
باإلضافة للحصول 
على ترطيب عاٍل، 
فإن الحل األمثل هو 

استخدام العسل مع اللبن الزبادي؛ إذ يعمل على إمداد بشرتِك 
بكل ما تحتاجه، عدا عن كونه يعالج حروق الشمس.

العسل مع كل ملعقتين كبيرتين من  امزجي ملعقة كبيرة من 
اللبن الزبادي.

ثم امسحيه  المزيج على وجهِك واتركيه يجف ومن  ضعي 
بالماء الفاتر واستخدمي الكريم المرطب.

 ماسك الزبادي والكركم للوجه:
في حال كنِت ترغبين بالحصول على بشرة فاتحة ملساء 

نضرة، فإن استخدام الكركم هو الحل األمثل.
المكونات:

ملعقتين كبيرتين من اللبن الزبادي.
ملعقة صغيرة من الكركم.

اعصري نصف ليمونة على المزيج.
طريقة التطبيق:

استخدمي الماسك على وجهِك، وانتظري حتى يجف تماماً.
الترطيب  ثم رّطبي بكريم  الفاتر ومن  بالماء  المزيج  انزعي 

المناسب لنوع بشرتِك.
 ماسك الزبادي والنشا للوجه:

الماسك على ترطيب بشرتِك وحبس الرطوبة  يعمل هذا 
داخلها. لذا، امزجي:

ملعقة صغيرة من النشاء لكل ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.
ومن ثم ضعي المزيج على وجهِك حتى يصبح جافاً تماماً.

الماء  باستخدام  استخدمي قطنة معقمة ونظيفة وامسحي 
الفاتر.

بعد ذلك استخدمي الكريم المرطب المناسب لنوع بشرتِك.

دبي تستضيف عرض »شانيل كروز 2022«
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إلعالناتكم  في الرسالة

الشافعي، جمهوره على حالته  الفنان نضال    طمأن 
الصحية، بعدما انفجرت إحدى زوائده القولونية واضطر 
إلجراء جراحة عاجلة، بعد االشتباه في إصابته بتسمم في 
فيلمه ميني  انفعاله في كواليس تصوير  الدم وذلك عقب 

بار لتراجع المخرج والمنتج عن وعودهما له.
التي نشرها  الشافعي في رسالته الصوتية  وقال نضال 
الحمدهلل  أنا  الفيس بوك:  الرسمية بموقع  عبر صفحته 
عديت الوضع الحرج، وإنه الحمد هلل بإذن هللا في خالل 
أيام قليلة وهخرج من المستشفى، أنا بشكر كل الناس اللي 

وصللي دعاها.
وتابع بصوت واهن: ألف شكر إن ربنا سخركم ليا إنكم 
بتبين  الشدايد  المحنة، فعال  تدعولي وتقفوا جمبي في 

معادن الرجال والصحاب.
لكل من دعا لي  الفيديو قائال: شكراً  وعلق على 

قلبًا وفعالً  بالشفاء ، وشكرا لكل من سعى 
لمساندتي الحمد هلل على كل حال.

قناة  الوقت أكدت مصادر من  بنفس 
الشافعي  الحياة أن حلقة نضال 
ببرنامج »واحد من الناس« 
التي تم التنويه عن عرضها يوم 

السبت القادم، ليست بثا مباشرا كما روج البعض، وإنما 
قام اإلعالمى عمرو الليثى بتسجيلها قبل ان يدخل نضال 

الشافعى المستشفى بسبب انفجار القولون.
ومن المنتظر ان يكشف نضال الشافعي عن أصعب 

المشاهد والذكريات في حياته قبل الشهرة، والصدمات 
التي تعرض لها، وعالقته بالفنان عادل إمام، كما يتطرق 
الفنان محمد  الحوار إلى كواليس األغنية التي قدمها مع 

جمعة.

   يواصل الفنان أحمد رزق تصوير 
عدد من مشاهده ضمن أحداث مسلسل 
»60 دقيقة«، الذى ينتمي لنوعية 
األعمال ذات الـ9 حلقات، و تم تصويره 
في العاصمة اللبنانية بيروت، داخل 
استوديو العزبة، ومن المقرر عرض 
المسلسل مطلع الشهر المقبل، على 
المنصة اإللكترونية »شاهد«، حلقة 

كل أسبوع.
الفنان أحمد رزق خالل أحداث  يجسد 
المسلسل دور ضابط شرطة، ويمر 

بالعديد من المواقف بخصوص قضية 
القتل التى يتوالها، وتتوالى األحداث في 

إطار تشويقي اجتماعى.
مسلسل »60 دقيقة«، من إخراج مريم 
األحمدي وإنتاج صادق الصباح وتأليف 
محمد هشام عبية، ويشارك في بطولته 
سوسن بدر، شيرين رضا، وياسمين 
رئيس،  صبري فواز، ثراء جبيل، 
محمود نصر، السعودية فاطمة النبوي، 
وتدور أحداث العمل في قالب من 

اإلثارة والتشويق.

  تستعد الفنانة بسمة، النطالق عرض فيلمها الجديد ماكو، فى األول من سبتمبر المقبل، 
بعد تأجيل أكثر من عام.  

للفيلم،  والتحضير  التصوير  أثناء  الصعوبات  العديد من  إنها واجهت  بسمة  وقالت 
أحداثه  أكثر من ٧0٪ من  أجله ألن  الغطس خصيًصا من  تعلمت  أنها  إلى  الفتة 

تدور تحت الماء.
اعتمدت على  ولكنها  المشاهد  تلك  بتصوير  للقيام  بدوبلير  تستعن  لم  أنها  وأضافت 
الفيلم مأخوذ من وحى  أن  لها، موضحة  كبيًرا  تحديًا  بمثابة  كان  والذى  كليًا  نفسها 
ما سيفتح  بمعالجة سينمائية مختلفة، وهو  اكسبرس ولكن  للعبارة سالم  قصة حقيقة 

آفاق جديدة لنوعية تلك األفالم بالسينما المصرية. 
وتدور أحداث الفيلم حول حادث عبارة »سالم إكسبريس«، وذهاب ثمانية أشخاص 

في رحلة للغوص في أعماق البحر األحمر في عالم مليء بالذكريات.
فريال يوسف، بسمة، منذر ريحانه،  السباعي،  ناهد  نيقوال معوض،  »ماكو«، من بطولة 
عمرو وهبة، سارة الشامي، محمد مهران، الممثل التركي مراد يلدريم، تأليف أحمد حليم 
يارو  بيراميدز، وشركة  إنتاج شركة  الرشيدي،  إخراج محمد هشام  ومحمد حفناوي، 

لإلنتاج.
فيلم  منذ  للتمثيل  بعد عودتها  بسمة  الفنانة  فيلم  ثالث  يٌعد  فيلم »ماكو«،  أن  بالذكر،  جدير 
»رأس السنة«، و »بعلم الوصول«، وتالهما بعد ذلك فيلم »قبل األربعين« و »كومانجى«، 

والذى انطلق تصويره منذ عدة أشهر فى اإلسماعيلية. 

  تواصل الفنانة هالة فاخر، تصوير مشهدها فى فيلم »فى القلب«، الذي تشارك فيه مع 
خالد سليم ونسرين طافش، ومنة فضالي، قصة إسحاق إبراهيم، وسيناريو وحوار محمد 

حسين ألماظ، وعادل مرسي، مدير تصوير محمد عز العرب، ومن إخراج مرقص عادل. 
لوجود مخرج مميز مثل مرقص  العمل  للمشاركة في هذا  إنها تحمست  قالت »هالة«  و 
أنها ستظهر خالل  إلى  يتناول قصة جديدة، مشيرة  العمل  أن  إلى  باإلضافة  عادل، 
أحداث العمل بشخصية والدة الشخصية التي تقدمها نسرين طافش، التي تجري 

عملية نقل قلب خالل أحداث الفيلم. 
بدر تصوير مشاهدها  ناحية أخرى، تواصل سوسن  من 
بشكل مكثف في مسلسل »السيدة زينب«، 
النقلي، في نزلة  المخرج محمد  مع 
السمان بمدينة اإلنتاج اإلعالمي، والعمل 
يشارك في بطولته محمود عبدالمغني، 
وليلى عز العرب، وحسام داغر، وتأليف 
المسلسل  أحداث  أحمد صبحي، وتدور 
السيدة زينب، وحي زقاق  حول منطقة 

المدق، ويتناول أبطال العمل قصًصا في تلك المنطقة فى إطار اجتماعي.

     Vendredi 27 août 2021
أخبار الفنالجمعة 27 أغسطس 2021

بسمة تكشف عن الصعوبات 
التى واجهتها فى »ماكو« نضال الشافعي يطمئن جمهوره: تخطيت 

المرحلة الحرجة

درة تتألق بفستان أصفر في أحدث جلسة تصوير.. منة شلبى فى الحطابة »من أجل زيكو«

أحمد رزق ضابط شرطة فى 
»60 دقيقة«

منى زكي تعّرض محمد هنيدي لمواقف محرجة في »الجواهرجي«

المصري أحمد سعد، مجموعة صور من حفل عقد  الفنان    نشر 
قرانه على مصممة األزياء علياء بسيوني.

اللون األبيض على أزياء العروسين، وأرفق أحمد سعد  وغلب 
بـ »فيسبوك«  الرسمية  التي نشرها على صفحته  مجموعة الصور 
بتعليق: »الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم كتب الكتاب والحمد 

هلل.. ادعولنا ربنا يبارك لنا في حياتنا«.
المثير  الرابعة للمطرب  الزيجة  يشار إلى أن علياء بسيوني هي 
للجدل أحمد سعد، حيث سبق أن تزوج من لبنى بيومي، والثانية ريم 

البارودي، والثالثة سمية الخشاب. 
وكان أحمد سعد، قد أعلن خطبته من علياء بسيوني، في 20 أغسطس 
2020، وهو يوم ميالده، بعد أقل من عام ونصف على انفصاله عن 

زوجته السابقة الفنانة سمية الخشاب.
القاهرة عام  وعلياء عثمان بسيوني، هي من مواليد برج األسد في 

1995، ما يعني أنه يكبرها بـ14 عاما، حيث أنه من مواليد 1981.
العاصمة  وتعيش في حي هليوبوليس بمنطقة مصر الجديدة في 

المصرية.

  استضاف اإلعالمي مصطفى اآلغا في منزله الفنان اللبناني مروان خوري 
وخطيبته ندى رمال. 

التواصل االجتماعي  الرسمي على موقع  ونشر مصطفى اآلغا عبر حسابه 
»انستجرام« مقطع فيديو من الزيارة والتي كشف فيها مروان أن زفافه سيكون 

في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل. 
إنستجرام مقاطع أخرى من  كما نشر مصطفى عبر »ستوري« حسابه على 
قالت  أم خطيبته  أكثر مروان  الثاني  الزيارة. وفي سؤال لمصطفى عمن يحب 

ندى إنها تحبه أكثر. 
وعن األغنية التي يهديها مروان لخطيبته قال: »كل القصايد«. 

الفترة  الكثير من األخبار عن زواج مروان خوري خالل  وكانت خرجت 
الماضية إال أنه خرج وكشف أن الحفل الذي حضره برفقة خطيبته أقامه أحد 

أصدقائهما فرحاً بخطوبتهما. 
من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني كان الديو الغنائي »حكاية حب« هو آخر 

أعمال مروان خوري مع الفنانة العراقية أصيل هميم وهي باللهجة الخليجية.

النجمان محمد هنيدي ومنى زكي تصوير    يواصل 
فيلمهما السينمائي الجديد، والذي يحمل اسما مؤقتا 

»الجواهرجي«.
ويجسد محمد هنيدى في الفيلم دور »جواهرجى«، بينما 
تجسد منى زكي دور زوجته، والتي تتسبب في إيقاعه في 

الكثير من المشاكل والمواقف المحرجة.
وفيلم »الجواهرجى« من بطولة محمد هنيدي، ومنى 
السعدني، وأحمد حالوة، وعارفة  زكي، ولبلبة، وأحمد 
عبدالرسول، وتارا عماد، وهو من إخراج ٕاسالم خيري، 

وتأليف عمر طاهر.
ويعد هذا الفيلم أول عمل يجمع محمد هنيدي ومنى زكي 
الشهير »صعيدي في  فيلمهما  بعد 23 عاما من عرض 

الجامعة األمريكية«.

  خضعت الفنانة التونسية درة لجلسة تصوير جديدة، تألقت فيها بفستان أصفر 
صيفي بسيط، وكانت تقف في شرفة بأحد الفنادق.

وفستان درة من تصميم »بمبه« Bambah ، ويصل سعره إلى 2٧5 دوالرا، 
أي ما يعادل 4319 جنيها مصريا.

بمكايج  بسيطة، وتزينت  التونسية شعرها منسدال في تسريحة  الفنانة  وتركت 
هادئ أبرز جمالها الطبيعي، ووضعت نظارة شمسية على عينيها.

الجزء  تنتظر حكاية »غالية«، ضمن حكايات  التونسية درة  الفنانة  أن  يذكر 
بينهم  النجوم من  البطولة نخبة من  القمر«، ويشاركها  الثاني من مسلسل »زي 
آيتن عامر، صابرين، أحمد حالوة، محسن منصور، لبنى ونس وغيرهم. حكاية 

»غالية« من تأليف عمرو الدالي ومن إخراج شيرين عادل.

ونا بشرى تعود لتصوير فيلم »معالى ماما« بعد تعافييها من كور

مروان خوري يفصح عن موعد زفافه وهذا ما قالته خطيبته

تكشــف تفاصيــل مشاـركتها بــــي هــــاـلة فاخر 
»فـــى القــــيلب«                    

توم كروز ييهبط بطائرته فى حديقة منزل أسرة إنجليزية
  فاجأ النجم العالمي توم كروز عائلة في مقاطعة وارويكشاير 
الخلفية، وذلك  الهليكوبتر في حديقتهم  اإلنجليزية بهبوط طائرته 
 Mission: »المستحيلة لفيلمه األخير: »المهمة  خالل تصويره 
Impossible 7 ، حيث تم إخبار العائلة بوجود شخصية مهمة 
المطار  للهبوط بعد إغالق  إلى مكان ما  دون ذكر اسمه بحاجة 

القريب.
وقالت صاحبة المنزل أليسون ويب إنها ُسئلت عما إذا كان يمكن 
استخدام حقلها للهبوط من قبل »شخصية مهمة تأخرت«، مؤكدة 
إنها وافقت على األمر دون اإللتفات لهوية الشخصية، الفتة 
»اعتقدت أنه سيكون من الرائع أن يرى األطفال المروحية تهبط 

.bbc في الحديقة«، وفقا لشبكة
تفاجئنا جميعا وكان  وأضافت »ولكن عندما وصل توم كروز 
األمر رائع للغاية«، مؤكدة »ذهب مباشرة إلى األطفال للدردشة 
، ثم جاء وقدم لنا الشكر .. ثم قال إذا كان األطفال يرغبون في 
الصعود على متن المروحية، متابعة »لقد كان يوًما رائعًا. لقد كان 

سرياليًا ، وما زلت ال أصدق اآلن أنه حدث«.
 7 فيلمه  تصوير  كروز  توم  النجم  استأنف  و 

ممن  الجمهور  من  حشود  وسط  لندن  في   Mission: Impossible
كان  ولكنه  الترحاب،  نفس  بمبادلتهم  هو  وقام  شديد،  بترحاب  استقبلوه 
فيروس  عدوى  من  صحته  علي  حفاظا  الكمامة  ارتداء  علي  حريص 

كورونا.

وكانت عدة أخبار قد أكدت أن النجم العالمي توم كروز كان زائًرا منتظًما لألحداث الرياضية 
الجزء  يتواجد هناك من أجل تصويرأحداث  المتحدة، حيث  المملكة  خالل فترة وجوده في 
الجديد من Mission Impossible، وبحسب ما ورد ، حول توم كروز ، 59 عاًما أنه 
لعبة  يتعلم  المستحيلة  المهمة  The Sun ان نجم  اذ زعم موقع  بتعلم رياضية جديدة،  يهتم 

الرمي بالسهام .

  بدأت الفنانة منة شلبي تصوير أولى مشاهدها ضمن أحداث فيلمها الجديد »من أجل زيكو«. 
العزيز  بكريم محمود عبد  تجمعها  التي  المشاهد  لتصوير  الحطابة  بمنطقة  تتواجد  أن  المقرر  ومن 

داخل أحداث الفيلم والذي يجمعهما أحداث كثيرة. 
ورغم تكتم المخرج بيتر ميمي على أنباء بدء تصوير فيلمه الجديد »من أجل زيكو« إال أنه هناك 

معلومات تفيد بانتهائه من التحضيرات األولية للفيلم.
جدير بالذكر أن فيلم »من أجل زيكو« كان يحمل اسم »طريق السالمة« وتم تغييره منذ أيام، وهو 

من بطولة منة شلبي، كريم محمود عبد العزيز، محمد محمود، محمود حافظ. 

   عادت الفنانة بشرى إلى تصوير 
فيلم »معالى ماما« فى أحد الديكورات 
المخصصة للعمل، وذلك بعد تعافيها من 

فيروس كورونا، ومن المقرر أن تنتهي 
من تصويره خالل شهر على أقصى 
تقدير استعدادا لطرحه فى دور العرض 

السينمائى.
فيلم  أسرة  وكانت 
»معالى ماما« قد أوقفت 
التصوير على مدار 
الفترة الماضية، بسبب 
العمل  بطلة  إصابة 
الفنانة بشرى بفيروس 
كورونا، باإلضافة إلى 
أن معظم المخالطين لها 
في العمل قاموا بعمل 
مسحة للتأكد من خلوهم 

من الفيروس.
ويناقش فيلم »معالي 
قضية  ماما«، 
اجتماعية، وهى عالقة 
األم بأطفالها خاصة 
لديها  يكون  عندما 
مسئوليات في العمل، والفيلم تعود من 
خالله بشرى إلى شاشة السينما بعد آخر 

أعمالها »ليل داخلى«، والذى عرض عام 
.201٧

وتجسد بشرى شخصية امرأة تشغل منصبًا 
مهًما، وتواجه العديد من المواقف مع 
أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خالل 
األحداث، وما إذا كانت فى صالح األسرة 

من عدمه«.
يشارك بشرى البطولة محمود الليثي، 
وشيماء سيف، وسامى مغاوري، وعالء 
مرسي، ومحمد على رزق، وحسام داغر، 
وشريف باهر، وإسماعيل شرف، ودعاء 
رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل 
ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة 

أنغام.
وكانت بشرى قد شاركت فى مسلسل 
»االختيار 2«، حيث جسدت دور زوجة 

الشهيد محمد مبروك، 
الذى جسد دوره الفنان 

إياد نصار.

الصور الأولى لعقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني.. 
بيضاء« ومانسية  »ر



  أعلنت حكومة كيبيك التفاصيل المتعلّقة باستخدام 
جواز التطعيم في المقاطعة.

وكشف كريستيان دوبيه وزير الصّحة في حكومة 
كيبيك تفاصيل استخدام جواز التطعيم والتطبيقات 

االلكترونيّة التي تسمح بالتدقيق في التطعيم.
وتحّدث الوزير دوبيه خالل مؤتمر صحفي عقده 
الصّحة  وكالة  مدير  أرودا  أوراسيو  د.  بمشاركة 
العاّمة في كيبيك ومدير حملة التطعيم ضّد كوفيد-

19 في المقاطعة دانيال باريه.
ويبدأ استخدام الجواز اعتبارا من مطلع أيلول سبتمبر 
المقبل قال الوزير دوبيه، وتعطي الحكومة مهلة 
هذا  مع  للتكيّف  المقاطعة  سّكان  لجميع  أسبوعين 

اإلجراء.
وأضاف أّن جواز التطعيم سيكون مطلوبا للحصول 
على خدمات غير ضروريّة، في المطاعم والحانات 
وصاالت الرياضة ودور السينما واألحداث الكبرى 
على غرار المهرجانات والكازينوهات ورياضات 
المناهج  المدرسيّة خارج  الِفرق وبعض األنشطة 

الدراسيّة.
وأشار الوزير دوبيه إلى توّسع انتشار ساللة دلتا 
المتحّورة وأضاف قائال أنّنا نفّضل الحذر ويجب 

أن نواصل التطعيم.
وتفرض الحكومة جواز التطعيم على األشخاص في 
الثالثة عشرة وما فوق من العمر، رغم أنّها توّفر 

التطعيم اعتبارا من سّن الثانية عشرة.
التطعيم  جواز  تطبيق  تحميل  باإلمكان  وسيكون 
 QR على الهواتف الخليويّة، وإضافة الرمز كيو آر

حصل  الذي  الشخصي، 
عليه كّل أولئك الذين تلّقوا 
اللّقاح المضاّد لِكوفيد19.

وسوف توّفر الحكومة في 
غضون أيّام تطبيقا خاّصا 
ِبأجهزة أندرويد كما قال 
كريستيان  الصّحة  وزير 

دوبيه.
التّجار  بإمكان  ويكون 
التحّقق  تطبيق  استخدام 
VaxiCode-  من التطعيم
Verif للتدقيق في صّحة 
هو  الذي  آر  كيو  الرمز 

دليل التطعيم.
جواز  من  ورقيّة  نسخة  بالبريد  الحكومة  وترسل 
التطعيم لألشخاص الذين ال يملكون هواتف خليويّة، 
وتوّفر نسخة على شكل بطاقة تضّم رمز كيو آر 

يمكن وضعها في محفظة النقود.
وكان فرانسوا لوغو رئيس حكومة كيبيك قد أعلن 
أوائل شهر آب أغسطس الجاري، أّن في نيّة المقاطعة 
فرض جواز التطعيم لِتجنّب العودة إلى اإلغالق مع 
بداية الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجّد.

وما زال هناك مليون شخص غير مطّعمين بعد في 
كيبيك قال الوزير دوبيه.

وتحّدث وزير الصّحة كريستيان دوبيه خالل مؤتمره 
الصحفي عن حملة التطعيم في كيبيك، وأّكد على 
أهميّة استمرار الحذر والحصول على اللّقاح المضاّد 

لِكوفيد19.
وأوضح أّن كيبيك حّققت الهدف الذي وضعته في 
آذار مارس الفائت، وقال د. أوراسيو ارودا مدير 
تستحّق  كيبيك  إّن  الكيبيكيّة  العاّمة  الصّحة  وكالة 

الميداليّة الذهبيّة على هذا الصعيد.
قال وزير الصّحة كريستيان دوبيه بأنه تلّقى 86 
بالمئة من سّكان كيبيك الجرعة األولى من اللّقاح 
المضاّد لِكوفيد - 19، وتلقّى 77 بالمئة جرعتَي اللّقاح.
وأشار وزير الصحة بأنه يثير ارتفاع عدد حاالت 
كوفيد - 19 قلق الحكومة، لكّن عدد حاالت االستشفاء 

ما زال دون مستويات العام الماضي.
بما  المقاطعة  في  استشفاء  108 حالة  إلى  وأشار 
تتطلّب  الفائقة،  العناية  وحدات  في  الحاالت  فيها 

استخدام 12 بالمئة فقط من األسّرة.
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كندا: 4 عوامل مهّمة في مواجهة الموجة الرابعة من كوفيد - 19

مانيتوبا تفرض الكمامة في الأماكن المغلقة وإلزامّية التطعيم لبعض الموّظفين

حزب الكتلة الكيبيكّية يعلن برنامجه الانتخابي ويتطّلع لزيادة مقاعده في مجلس العموم

كندا: مصادر تشير إلى بقاء عدد محدود من الرحلات العسكرّية من و إلى مطار كابول

  أعلنت حكومة برايان باليستر في 
مانيتوبا إلزاميّة ارتداء الكمامة من جديد 

بعد ثالثة أسابيع على قرار إلغائها.
وعلى غرار كيبيك وبريتيش كولومبيا، 
العديد  في  الكمامة  مانيتوبا  فرضت 
من األماكن المغلقة بما فيها المدارس 

المطاعم.
وأعلن رئيس الحكومة برايان باليستر 
د.  فيه  شارك  مؤتمر صحفي  خالل 
برنت روسان رئيس الخدمات الطبيّة 
في مانيتوبا إلزاميّة الكمامة في األماكن 
العاّمة المغلقة )نافذة جديدة( بما فيها 
نطاق  توسيع  أعلن  كما  المدارس. 
يقتصر  التي  والخدمات  األنشطة 
الحضور فيها على األشخاص الذين 

أكملوا التطعيم ضّد كوفيد - 19.
وأوضح رئيس الحكومة برايان باليستر 
للتصّدي  اإلجراءات  هذه  اتّخذ  أنّه 

لِمتحّور دلتا السريع االنتشار.
ولم تعلن سلطات المقاطعة موعد تطبيق 
أن  المتوّقع  ومن  اإلجراءات،  هذه 
تكشف عنه خالل األيّام القليلة المقبلة.
وتوّقعت نماذج كوفيد 10 آالف حالة 
في اليوم في غضون أسابيع ، في حين 
حالة  آالف   7 كوفيد  نماذج  توّقعت 
قال  كما  اونتاريو  مقاطعة  في  يوميّا 
رئيس حكومة مانيتوبا برايان باليستر.
النماذج  كوفيد  بنماذج  والمقصود 
حول  بالتوّقعات  المتعلّقة  الحاسوبيّة 
انتشار المرض باالستناد إلى مجموعة 
تتيح  التي  والعوامل  المعطيات  من 

القدرات التقنيّة جمعها.

برايان  قال  خطير  وضع  في  نحن 
تتّخذ  حكومته  أّن  وأضاف  باليستر، 
إجراءات الوقاية لتجنّب المستوى الذي 
بلغته اإلصابات خالل الموجتين الثانية 
والثالثة من فيروس كورونا المستجّد.
ظهور  أّخرت  حكومته  أّن  وأضاف 
كوفيد19 أكثر من أيّة مقاطعة أخرى 
خالل الموجتين الثانية والثالثة، وتسعى 
الرابعة من  الموجة  تداعيات  لِتأخير 

الفيروس.
ويشمل قرار إلزاميّة التطعيم موّظفي 
القطاع العام الذين يعملون مع أشخاص 
بمرض  اإلصابة  لِخطر  معّرضين 
كوفيد19 على غرار األطفال والمسنّين 

والمرضى. ويشمل موّظفي الصّحة 
وحّراس  الحضانة  دور  و  والتربية 

السجون.
ويتعيّن عليهم إكمال جرعتَي اللّقاح مع 
نهاية تشرين األّول أكتوبر المقبل على 
أقصى حّد، وتقديم دليل حصولهم عليه.

ويتعيّن على الموّظفين الذين لم يتلّقوا 
اللّقاح الخضوع الختبار الكشف عن 

الفيروس 3 مّرات في األسبوع.
الشركات  المقاطعة  حكومة  وحثّت 
فرض  على  والمنّظمات  الخاّصة 

إلزاميّة التطعيم على موّظفيها.
وقال د. برنت روسان رئيس الخدمات 
الطبيّة في مانيتوبا إّن السلطات قّررت 

إلغاء ارتداء الكمامة في وقت كان عدد 
حاالت كوفيد19- منخفضا، وأضاف 
أّن السلطات تبذل قصارى جهدها للحّد 
نظرا  الرابعة  الموجة  تداعيات  من 

لتغيّر األوضاع في كندا باإلجمال.
ويأمل رئيس الحكومة برايان باليستر 
التطعيم  لعمليّة  قّوي  في إعطاء دفع 
التي تباطأت في المقاطعة، من خالل 

اإلجراءات الجديدة التي أعلنها.
وتباطأت الحملة بصورة ملحوظة خالل 

شهر آب أغسطس الجاري.
وتلقّى 81،4 من سّكان مانيتوبا الجرعة 
األولى من اللّقاح المضاّد لِكوفيد19-، 

وتلّقى 75،6 منهم الجرعَتين.

  أعلن حزب الكتلة الكيبيكيّة الفدرالي عن برنامجه 
تسبق  التي  االنتخابيّة  الحملة  إطار  في  االنتخابي، 

االنتخابات التشريعيّة الفدراليّة في كندا.
»ال نسعى للحصول على تفويض لتولّي المعارضة 
بقدر ما نسعى للحصول على تفويض مقترحات« قال 

زعيم الحزب إيف فرانسوا بالنشيه.
وأعلن الحزب في برنامجه عن عشرات اإلجراءات، 
من بينها زيادة التحويالت الماليّة وتعديل القانون حول 
السّكان األصليّين Loi sur les Indiens الصادر عام 

1876 و تحويالت ماليّة خضراء.
والمقصود بالتحويالت الماليّة المسّماة مدفوعات المساواة، 
من  التحويالت   ،Péréquation- Equalization

الحكومة الفدراليّة لِحكومات المقاطعات.
وأّكد بالنشيه أّن حزبه نجح في إسماع صوت كيبيك 
عندما فاز بـ32 مقعدا في مجلس العموم في االنتخابات 

التشريعيّة الفدراليّة األخيرة التي جرت عام 2019.
بأّن كيبيك تصالحت مع حزب  وأعرب عن اعتقاده 
الكتلة الكيبيكيّة وأّن لدى الحزب الكثير من المقترحات، 
في طليعتها زيادة التحويالت الماليّة لِقطاع الخدمات 

الصحيّة في المقاطعات بنسبة 35 بالمئة.

واقترح الحزب أيضا أن تكون معرفة اللغة الفرنسيّة 
على نحو مقبول شرطا للحصول على الجنسيّة الكنديّة.

ويشار إلى أّن الفرنسيّة واإلنجليزيّة هما اللغتان الرسميّتان 

في كندا.
العام  المال  تخصيص  عدم  الكتلة  حزب  اقترح  كما 
علمانيّة  وقانون  الكيبيكيّة  القوانين  على  لاِلعتراض 

الدولة في كيبيك.
ولم تِرد كلمة استقالل وال مّرة في البرنامج االنتخابي 

الذي يقع في 17 صفحة.
ورّد زعيم الكتلة الكيبيكيّة إيف فرانسوا بالنشيه على 
أسئلة الصحفيّين بهذا الشأن قائال إنّه لم يطرأ أّي تغيير 
في الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة )البرلمان( وال يمكننا أن 

نخلق الظرف.
الكيبيكيّة أيضا ضريبة بنسبة  الكتلة  ويقترح برنامج 
3 بالمئة على عمالقة الصناعة الرقميّة ووقف الدعم 

المالي لقطاع الوقود األحفوري.
و ال يقّدم حزب الكتلة الكيبيّة الداعي إلى استقالل كيبيك 
عن االتّحاديّة مرّشحين سوى في هذه المقاطعة، الثانية 
من حيث عدد السّكان وحجم االقتصاد، والوحيدة ذات 

األكثريّة الناطقة بالفرنسيّة.
بـ78 مقعدا من أصل 338 مقعدا في  وتتمثّل كيبيك 
مجلس العموم الكندي، ويتطلّع حزب الكتلة الكيبيكيّة 
لِزيادة عدد مقاعده  من 32 مقعدا كانت لديه عند حّل 

مجلس العموم ، إلى 40 مقعدا.
ورغم أّن استطالعات الرأي لم تُظهر بعد تقّدم الكتلة 
يهدف  الحزب  أّن  إاّل  التصويت،  نوايا  في  الكيبيكيّة 
للحصول على 40 مقعدا، ما يحرم الحزب الليبرالي 
بزعامة جوستان ترودو من األكثريّة كما قال زعيمه 
إيف فرانسوا بالنشيه، في حال فْوز الليبراليّين بوالية 
ثالثة في االنتخابات التشريعيّة التي تجري في 20 أيلول 
سبتمبر المقبل، ويعّزز موقع نّواب الكتلة التفاوضّي 

مع الحكومة الفدراليّة .

من  أنّه  الخبراء  من  العديد  قال    
المستحيل،  من  يكن  لم  إن  الصعب، 
توّقع ما ستكون عليه الموجة الرابعة 
من فيروس كورونا المستجّد في كندا.
وتحّدث العديد منهم عن ثالثة عوامل 
مهّمة ينبغي مراقبتها في وقت َيتسارع 

انتشار ساللة دلتا المتحّورة في البالد.
العدوى  انتشار  يختلف  حين  في  و 
بين مقاطعة وأخرى، بإمكان كندا أن 
تواجه الموجة الرابعة على نحو أفضل 
تدابير صحيّة  لديها  أخرى  دول  من 
مشابهة، بفضل مستوى التطعيم المرتفع 

ومقاربتها الفريدة في تحصين السّكان 
كما قال ماثيو ميلر أخّصائّي األمراض 

المعدية في جامعة ماكماستر.
سوف يكون األشخاص المطّعمون في 
كندا في وضع أفضل من األشخاص 
بفضل  أخرى،  دول  في  المطّعمين 
الريبوزي  الحمض  لقاحات  استخدام 
المرسال ARNm والمزج بين اللّقاحات 
وطول المّدة التي تفصل بين جرعتي 
اللّقاح حسب أخّصائي األمراض المعدية 

ماثيو ميلر.
ومن الضروري حسب قوله االستمرار 
في تطبيق تدابير الوقاية للسيطرة على 
الجائحة بصورة فّعالة، »نظرا لتأثيرها 
مع  المواطنين  تجربة  على  العميق 

الموجة الرابعة«.
ويلفت الخبراء إلى 3 عوامل ينبغي 
مراقبتها: نسبة تطعيم مرتفعة و المزج 
بين اللّقاحات وتدابير الصّحة العاّمة.

وتقّدمت حملة التطعيم في البالد بعد 
انطالقة بطيئة، و أمكن تطعيم 63 بالمئة 

من السّكان بالكامل.
ويشّكل هذا المستوى المرتفع من التطعيم 
أفضل مصدر حماية حسب اخّصائيّة 
َسسكتشوان  جامعة  في  الفيروسات 

أليسون كيلِفن.
وبإمكان كندا أن تحّسن مستوى التطعيم 
في البالد من خالل تشجيع عدد أكبر من 
األشخاص على تلّقي اللّقاح، وفرض 
الحاالت،  التطعيم في بعض  إلزاميّة 

وتشجيع فئة الشباب على تلّقي اللّقاح 
كما يقول ماثيو ميلر.

مزج اللّقاحات وتأخير المّدة الفاصلة 
بين الجرعَتين:

وقد اعتمدت كندا استراتيجيّة تطعيم 
غير تقليديّة، ووّفرت للكنديّين إمكانيّة 
مزج اللّقاحات وإطالة المّدة الفاصلة 

بين جرعَتي اللّقاح.
ويقول ماثيو ميلر إّن اللجنة الوطنيّة 
للتحصين اتّخذت قراراتها باالستناد إلى 
عقود من األبحاث العلميّة، وبإمكانها 
أن تؤثّر في العمق في مّدة المناعة التي 

توّفرها اللّقاحات.
إطالة  على  كندا  رهان  على  ويثني 
اللّقاح  جرعَتي  بين  الفاصلة  المّدة 
حّددتها  التي  بالمهلة  التزامها  وعدم 

الشركات المنتجة.
ويشير العديد من الخبراء إلى أهميّة 
الصحيّة  الوقاية  تدابير  استمرار 
الوقت والحؤول دون ارتفاع  لِكسب 

عدد الحاالت.
ومن الضروري حسب رأيهم أن يلتزم 
وارتداء  الجسدي  بالتباعد  الكنديّون 
التجّمعات واألماكن  الكمامة وتجنّب 

المزدحمة.
ويؤّكد ماثيو ميلر أخّصائّي األمراض 
المعدية في جامعة ماكماستر على أهميّة 
هذه اإلجراءات مع بداية العام الدراسي 
ودخول ماليين األطفال غير المطّعمين 

إلى المدرسة.

  أفادت مصادر حكوميّة أّن أمام كندا ما بين 24 إلى 48 ساعة 
إلكمال رحالتها العسكريّة من و إلى مطار كابول.

وأفادت المصادر المّطلعة على عمليّة إجالء الالجئين األفغان )نافذة 
جديدة(، وغير المخّولة بالحديث عنها، إّن عدد الرحالت المتبّقية 

محدود، والوقت يضيق أمام كندا.
و يتعيّن على كندا حسب المصادر نفسها، اإلسراع في عمليّة اإلجالء 
مع اقتراب الموعد النهائّي الذي حّددته الواليات المتّحدة لِسحب جنودها 

من أفغانستان في 31 آب أغسطس الجاري.
وقد احتشد عشرات اآلالف من األفغان في 
مطار كابول سعيا للهروب من أفغانستان 
بعد أن سيطرت حركة طالبان على عاصمة 

البالد.
وقال وزير الدفاع الكندي هارجيت سّجان 
في إحاطة صحفيّة اليوم األربعاء إّن األمور 
تتحّرك بسرعة على األرض، دون أن يعطي 
أيّة تفاصيل حول الوقت المتبّقي لعمليّة 
إجالء المترجمين والعّمال المحليّين األفغان.

وقال الوزير سّجان إنّه يرّكز جهوده على 
عمليّة اإلجالء من أفغانستان في حين يتابع 
فريق عمله االنتخابي الحملة االنتخابيّة 
الجارية في كندا قبل موعد االنتخابات 
التشريعيّة الفدراليّة المقّرر إجراؤها في 

20 أيلول سبتمبر المقبل.
وغّرد وزير الدفاع على موقع تويتر قائال 
إّن رحلة عسكريّة كنديّة نقلت أمس الثالثاء 530 شخصا من مطار 

كابول، في أهّم رحلة إجالء تقوم بها كندا حتّى اآلن.
وأضاف أّن القّوات الكنديّة ما زالت على األرض ومهّمتها واضحة 

وتقضي بإجالء أكبر عدد ممكن من الكنديّين واألفغان.
وقال وزير الهجرة ماركو منديتشيونو إّن كندا نقلت 2700 شخص 
إلى خارج كابول حتّى الرابع والعشرين من آب أغسطس الجاري، 

بمن فيهم الجئون أفغان وكنديّون و مقيمون دائمون ورعايا أجانب.
وأقامت كندا باالتّفاق مع دول أخرى جسرا جويّا يسمح بنقل األشخاص 
المتّجهين إلى كندا من مطار كابول على متن طائرات تابعة لهذه الدول، 
وتنقل كندا من جهتها رعايا أجانب على متن رحالتها العسكريّة من كابول.

ووصل 1000 أفغاني إلى كندا حتّى اآلن كما قال الوزير منديتشينو، 
وأنهى ما يزيد على 300 منهم الحجر الصّحي.

وتعمل كندا على تطبيق المرحلة التالية من عمليّتها، التي تقضي 
بتقديم الدعم لألفغان بعد انسحاب قّوات التحالف قال وزير الهجرة 

ماركو منديتشينو.
وشارك رئيس الحكومة جوستان ترودو أمس الثالثاء في اجتماع 
افتراضي طارئ عقده زعماء مجموعة الدول السبع بناء على دعوة 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للبحث في التطّورات 

في أفغانستان.
وأّكد ترودو أن كندا مستعّدة للبقاء في أفغانستان إلى ما بعد نهاية 
الشهر الجاري من أجل مواصلة إجالء الكنديّين واألفغان المؤّهلين 

لِذلك طالما سمحت به األوضاع األمنيّة.
أّكدُت أّن كندا مستعّدة للبقاء إلى ما بعد الموعد النهائي في حال كان 
ذلك ممكنا على اإلطالق ألنّنا نريد إنقاذ أكبر عدد ممكن من األشخاص 

قال رئيس الحكومة جوستان ترودو.
وقال متحّدث باسم مكتب رئيس الحكومة إّن احتمال بقاء القّوات الكنديّة 
في كابول إلى ما بعد نهاية الشهر الجاري مرتبط بقرار الواليات 
المتّحدة تمديد وجودها العسكري، ولن تبقى كندا في أفغانستان بعد 

انسحاب القّوات األميركيّة منها.

  تواصل زعماء األحزاب الفدراليّة 
جوالتهم االنتخابيّة في مختلف أنحاء 
البالد، قبل موعد االنتخابات المبّكرة 
أيلول سبتمبر   20 التي تجري في 

المقبل.
ويلتقي الزعماء الكنديّين باالخبين 
في الدوائر االنتخابيّة الموّزعة في 
كّل المقاطعات واألقاليم، في ظروف 
غير مألوفة بسبب جائحة فيروس 

كورونا المستجّد.
وتعّهد ترودو الذي كان يتحّدث من 
مقاطعة  هاليفاكس، عاصمة  مدينة 
نوفا سكوشا، بضّخ 3 مليارات دوالر 
إضافة  على  المقاطعات  لِمساعدة 
وممّرض،  عائلة  طبيب   7500
باإلضافة إلى 6 مليارات دوالر من 
االنتظار  لوائح  على  القضاء  أجل 
للحصول على الخدمات الصحيّة.

كما أعرب الزعيم الليبرالي عن نيّته 
مليون دوالر على  في ضّخ 400 
مدى 4 سنوات في قطاع الخدمات 

الصحيّة االفتراضيّة.
منذ  المقاطعات  حكومات  وتطالب 
فترة الحكومة الفدراليّة بزيادة نسبة 
الصّحي من  القطاع  مساهمتها في 
22 بالمئة إلى 35 بالمئة، دون أن 
تتدّخل أوتاوا في هذا القطاع الذي 

يندرج في صالحيّة المقاطعات.
ويؤيّد ترودو زيادة قيمة التحويالت 
دون أن يحّدد نسبة الزيادة، وسوف 
مع  قال،  كما  الموضوع  يناقش 

حكومات المقاطعات واألقاليم.

األسبوع  أعلن  قد  ترودو  وكان 
الماضي عن نيّته في ضّخ 6 مليارات 
دوالر في خدمات الرعاية الصحيّة 
الطويلة األمد وفق بعض الشروط.
الليبرالي كما قال  و يدرك الزعيم 
رّدا على سؤال، أّن قطاع الصّحة 
وال  المقاطعات،  من صالحيّة  هو 
مواجهات  حدوث  احتمال  يخشى 
بشأنه وال سيّما مع حكومة كيبيك.

وتعّهد جاغميت سينغ زعيم الحزب 
في  جهته،  من  الجديد  الديمراطّي 
الدعم  بوقف  بالسلطة،  فوزه  حال 
المالي لقطاَعي النفط والغاز وتقديمه 
بدل ذلك إلى قطاع الطاقات النظيفة 

والمتجّددة.
وكان سينغ يتحّدث من متنّزه جان 

مانس في مونتريال الذي استضاف 
عام 2019 مسيرة المناخ.

وذّكر سينغ بأّن الشباب طلبوا خالل 
الحكومة  رئيس  من  المسيرة  هذه 
قرارات  اتّخاذ  ترودو  جوستان 
وتساءل  البيئة،  لِحماية  ملموسة 

عّما فعله ترودو منذ ذاك الوقت.
ووفق حسابات الديمقراطيّين الجدد، 
قيمة  الليبراليّة  الحكومة  زادت 
الوقود  لقطاع  الماليّة  المساعدات 
دوالر  مليون  ب900  األحفوري 
سنويّا منذ تولّيها السلطة عام 2015.
الديمقراطّي  الحزب  زعيم  وتعّهد 
الغازات  انبعاثات  بخفض  الجديد 
العام  بحلول  النصف  إلى  الدفيئة 
في  االستثمار  خالل  من   ،2030

تحديث الطاقة البيئيّة وكهربة النقل 
العام.

ورّدا على سؤال، قال جاغميت سينغ 
إنّه َسيوقف الدعم المالي الذي تحصل 
عليه شركات النفط والغاز من أجل 

خفض بصمتها البيئيّة.
والليبراليّين  المحافظين  إّن  وقال 
قّدموا منذ مّدة طويلة الدعم المالي 
دون  دون شروط،  الشركات  لِهذه 
أن يؤّدي ذلك إلى مساعدة العاملين 

فيها وحماية البيئة.
الجديد  الديمقراطّي  الحزب  وكان 
قد اقترح األسبوع الماضي، فكرة 
إنشاء مصرف المناخ، لِتمويلمشاريع 
تساعد في خفض انبعاثات الغازات 

الدفيئة 

كندا: تعّهدات الليبرالّيين والديمقراطّيين الجدد 
في الحملة الانتخابّية

كوفيد19: حكومة كيبيك تحّدد تفاصيل استخدام جواز التطعيم

     Vendredi 27 août 2021 
الجمعة 27 أغسطس 2021



 نجيب محفوظ عاشق الفراعنة
يعتبر عمنا األكبر نجيب محفوظ من أوائل وأفضل األدباء المصريين الذين كتبوا 
عن مصر الفرعونية. فقد كتب الرجل عددا ال بأس به من أعماله عن تاريخ 
وآثار تلك الحضارة العريقة. وقامت أعماله على الدقة األدبية والصياغة الفنية 
الفائقة وصدق المعلومة التاريخية وبعث األجواء القديمة باقتدار. وقد بنى معمار 
معظم أعماله الفني على قصة أدبية ذات بعد سياسي وأسطوري أو على قصة 
متواترة من التراث أو على حدث تاريخي معروف أو عن شخصية ملكية مثيرة.

وقد يبدو غريبا لدى البعض اهتمام نجيب محفوظ الكبير بمصر الفرعونية، غير 
أن هذا االهتمام له ما يبرره من أسباب عديدة. فقد بدأ حب كاتبنا األكبر نجيب 
محفوظ لمصر الفرعونية مبكرا حين كان طفال صغيرا يعيش في منطقة سيدنا 

الحسين ثم في حي العباسية الشرقية العريق بعد ذلك؛ إذ 
كانت أمه المرأة المصرية البسيطة ذات الحس الحضاري 
العفوي والعميق تأخذ ابنها الصغير لزيارة األماكن األثرية 
خصوصا المتحف المصري بوسط القاهرة. ولم يكن نجيب 
الطفل يعرف لماذا تقوم هذه المرأة البسيطة بهذه الزيارات 
لتلك األماكن التاريخية الخالدة، وظل هذا السؤال دون إجابة 
الزيارات  الكبير. ومن خالل هذه  نهاية حياة كاتبنا  إلى 
المعتادة لمعالم حضارة وتاريخ مصر الفرعونية بدأ شغف 
وحب الطفل الصغير بهذه الحضارة وتاريخها وآثارها 

يزادان دون وعى منه.
ونظرا لتعلق كاتبنا الكبير بثورة 1919 وزعيمها الخالد 
سعد زغلول وتأثره العظيم بتوجهات ونتائج الثورة وما 
بثته من بعث وإحياء لمصر وحضارتها الخالدة، ازداد 
وعيه ووعى المصريين بمجد حضارتهم الغابرة للرد على 
محاوالت المستعمر البريطاني الغاشم المستمرة لطمس 
الهوية المصرية حتى يظل ذلك االحتالل البغيض جاثما 
على صدر مصر والمصريين لسنوات طويلة. وكان من 
حسن الطالع أن تم اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي الملك 
الصغير توت عنخ آمون يوم 4 نوفمبر 1922 على يد 
اإلنجليزي هيوارد كارتر في فترة زمنية قصيرة من قيام 
الثورة مما أكد صدق وحدس زعيم الثورة ورجالها من 

االستقالل ووضعا  تستحق  وأنها  رائدة  ذات حضارة  دولة عظيمة  أن مصر 
أفضل مما هي عليه اآلن.

وبدأ نجيب محفوظ خطوات عملية في تأصيل وعى المصريين بتراثهم الحضاري 
العريق، فقام في الصيف في نهاية مرحلة دراسته الثانوية بترجمة كتاب »مصر 
القديمة« للمؤلف جيمس بيكي؛ وذلك كي يحسن من لغته اإلنجليزية، ثم أرسله 
بعد ذلك إلى األستاذ سالمة موسى الذي أصدره في دار النشر الخاصة به وأرسل 
منه نسخة بالبريد للطالب نجيب محفوظ. ومن هنا نشأت عالقة قوية بين التلميذ 
نجيب محفوظ وأستاذه وأبيه الروحي سالمة موسى الذي توسم خيرا في الكاتب 
الشاب وآمن به وبموهبته وتعهده برعايته. ونشر هذا الكتاب عام 1932. وكانت 
ترجمة هذا الكاتب خير مران ومقدمة لمحفوظ للتعرف على مفردات الحضارة 
المصرية القديمة فضال عن فنية وأدبية وأسلوبية الكتابة عنها، وترك هذا الكاتب 
الصغير أثًرا عميًقا في نفس محفوظ سوف يؤتى ثماره األدبية الحقا في صور 
إبداعية عديدة عبر مسيرة أديبنا الطويلة. وبداًل من أن يدرس نجيب محفوظ 
األدب كما كان يخطط، التحق بقسم الفلسفة في كلية اآلداب في جامعة فؤاد األول 
)جامعة القاهرة( تأثًرا بأستاذه سالمة موسى وغيره من كبار المفكرين المصريين 
في أوائل القرن العشرين الميالدي أمثال عباس محمود العقاد ود. محمد حسين 
المازني وغيرهم.  القادر  وإبراهيم عبد  الحكيم  هيكل ود. طه حسين وتوفيق 
ومكث نجيب محفوظ في دراسة الفلسفة بتلك الجامعة من عام 1930-1934. 
وفى هذه الفترة الجامعية ونظرا لولعه الشديد بمصر القديمة وحضارتها، كان 
محفوظ يتردد على قسم اآلثار المصرية القديمة بنفس الكلية ليتعلم ويستمع إلى 
محاضرات أساتذتها من علماء المصريات األجانب عن مصر القديمة وآثارها 

وتاريخها، فضاًل عن دراسته وقراءاته الذاتية عنها.
وكان نجيب محفوظ قد بدأ بكتابة المقال الفلسفي متأثًرا بدراسته، وشرع بالفعل 
في إعداد وكتابة رسالة للماجستير في الفلسفة عن موضوع »الفلسفة الجمالية 
فترك  أقوى،  باألدب كان  تأثره  أن  الرازق«، غير  الشيخ مصطفى عبد  عند 
البحث األكاديمي وانغمس إلى أذنيه في كتابة األدب، لكنه لم يهجر الفلسفة أو 
تهجره كلية فظهرت مراًرا في كتاباته األدبية، ويعد واحًدا من أوائل الروائيين 
العرب الذين مزجوا في كتاباتهم بين األدب والفلسفة معيدا بذلك ذكر ومسيرة 

فيلسوف األدباء وأديب الفالسفة »أبوحيان التوحيدي«.
وتأثر أيضا نجيب محفوظ بأستاذه األدبي الكاتب الكبير توفيق الحكيم وروايته 
الفذة »عودة الروح« التي استوحى فيها توفيق الحكيم أسطورة إيزيس وأوز 
يريس من أجل بعث وإحياء مصر واألمة المصرية كما تم 
بعث وإحياء أوزيريس عن طريق زوجته المخلصة إيزيس. 
وكما صرح نجيب محفوظ أكثر من مرة فإن رواية »عودة 
الروح« للحكيم كانت المدرسة الكبرى التي تعلم فيها هو 
وجيله من األدباء المصريين في أوائل القرن العشرين 
الميالدي. وكان زميل نجيب محفوظ ورفيق دربه األدبي 
األديب عادل كامل قد كتب رواية عن ملك مصر 

أخناتون أطلق عليها »ملك من شعاع«.
كتابة  محفوظ  نجيب  هجر  أن  وبعد 
المقال الفلسفي، اتجه كلية إلى كتابة 
ثمار  القصيرة. وكان من  القصة 
بداية اإلنتاج األدبي عند أديبنا 
الشاب ما يقرب من ثمانين 

قصة نشر أغلبها محفوظ في الصحف والمجالت في تلك الفترة خصوصا في 
مجلة العصور التي كان يرأس تحريرها أستاذه سالمة موسى. وجمع عددا من 
قصص بداياته األدبية ونشرها في مجموعته القصصية األولى »همس الجنون« 
عام 1938 )تأثرا -أغلب الظن- باسم الديوان الشعرى لميخائيل نعيمة »همس 
الجفون«(. وكان من بين قصص هذه المجموعة، قصتان أحدهما تتماس مع 
مصر الفرعونية، واألخرى تدور أحداثها في مصر القديمة. القصة األولى تسمى 

»يقظة المومياء«، واألخرى تدعى »صوت من العالم اآلخر«.
وتأثرا بما فعله السير اإلنجليزي والتر سكوت عندما كتب تاريخ إنجلترا في شكل 
روائي، خطط نجيب محفوظ لكتابة أربعين رواية عن تاريخ مصر، غير أنه لم 
يكتب منها إال ثالث روايات هي »عبث األقدار« )عام 1939(، »رادوبيس« 
)عام 1943( و»كفاح طيبة« )عام 1944(، وماتت الروايات السبع والثالثون 
الباقية بالسكتة كما قال نجيب محفوظ نفسه. وكان السبب وراء هذا التحول أن 
مصر وأحداثها السياسية آنذاك جذبت بشدة نجيب محفوظ أكثر مما جذبته مصر 
القديمة وأحداثها على الرغم من أن روايات مصر الفرعونية لم تكن تتحدث عن 
مصر القديمة فحسب بل كانت تلقى بظاللها على مصر المعاصرة وأحداثها 
آنذاك؛ إذ كان نجيب محفوظ يحلو له أن يصنف نفسه بـ »أديب الحاضر« في 
مواجهة النوعين اآلخرين من األدباء: أديب الماضي وأديب المستقبل. وعلى 
الرغم من انشغال محفوظ بالواقع المصري المعيش ابتداء من روايته الشهيرة 
»القاهرة الجديدة« )عام 1945(، لم ينس غرامه القديمة بفاتنته، مصر الفرعونية، 
فكتب واحدة من أهم رواياته في عقد الثمانينات من القرن العشرين أعنى رواية 
»العائش في الحقيقة« )عام 1985( والتي كتبها من وجهة نظره المصرية البحتة 

عن فرعون التوحيد، الملك المصري الفيلسوف، »أخناتون«، وأغلب الظن أن 
فكرة هذه الرواية ظلت تطارد عقل ومخيلة نجيب محفوظ زمنا طويال منذ أن 
خطط أن يكتب تاريخ مصر بشكل روائي في بداياته األدبية؛ إذ ال يمكن تخيل 
كتابة تاريخ مصر دون الحديث عن الفرعون الشهير أخناتون ودعوته الدينية 
المثيرة. وبعد اغتيال الرئيس السادات، أجرى محفوظ محاكمة ومواجهة روائية 
بين حكام مصر منذ البداية وتحديدا من عهد الملك مينا موحد القطرين وأول 
ملك لمصر الموحدة إلى عهد الرئيس محمد أنور السادات في عمل أدبي جديد 
في نوعه يصعب تصنيفه يدعى »أمام العرش« )حوار بين الحكام( عام 1983. 
ويوضح هذا العمل القصير الفذ تشعب وعمق وتنوع ثقافة نجيب محفوظ وإلمامه 
بتاريخ مصر وأبرز معالمه ورجاله عبر العصور ووجهة نظره الشخصية فيما 

مر بمصر من أحداث طيبة كانت أو غير طيبة في قالب أدبي فريد.
وتعتبر ثالثية نجيب محفوظ الفرعونية »عبث األقدار«، رادوبيس«، و»كفاح 
في  الفرعونية  الروائية  األعمال  هي  الحقيقة«  في  »العائش  ورواية  طيبة«، 

مسيرة أديبنا الطويلة.
نجيب  األستاذ  كتبها  رواية  أول   )1939 )عام  األقدار«  »عبث  رواية  وتعد 

ظ  في مسيرته األدبية وكذلك أول رواية فرعونية هدف بها بدء مسيرة لم محفو
تكتمل تقص تاريخ مصر بشكل قصصي. وتدور أحداث هذه الرواية 
في عصر بناة األهرام العظام، وأعنى عصر الدولة القديمة وتحديدا 
في عصر األسرة الرابعة في عهد الملك المعروف »خوفو«، بانى 
الهرم األكبر بهضبة الجيزة، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا 
السبعة القديمة. وكان محفوظ أطلق عليها اسم »حكمة خوفو«، غير 
أن أستاذه سالمة موسى غير االسم إلى االسم الحالي »عبث األقدار«. 
وبنى محفوظ هذه الرواية على قصة مصرية قديمة تسمى »قصة 
خوفو والسحرة« أو ما يعرف بـ »بردية وستكار« نسبة إلى السيدة 
المتحف المصري  البردية والمحفوظة حاليا في  التي اشترت هذه 
ببرلين بألمانيا. وتحكى القصة ما دار في مجلس الملك خوفو واستماعه 
للساحر »جدي« ونبوءة زوال حكم خوفو من بعده لملوك األسرة 

الخامسة التي تلت أسرة الملك خوفو في الحكم.
وكانت رواية »رادوبيس« )عام 1943( الثانية في الثالثية الفرعونية 
المحفوظية. وتدور أحداثها حول الغانية الحسناء والفاتنة »رادوبيس«، 
أسوان  بالقرب من  الجنوب  إلفنتين( في  )أو  جميلة جزيرة »آبو« 
الحالية، التي عشقها علية القوم وصفوة رجال المملكة المصرية وعلى رأسهم 
ومتهورا، على عكس زوجته  فاسدا  الشاب  الملك  هذا  وكان  نفسه.  الفرعون 
الملكة نيتو قريس التي كانت تتمتع بحكمة كبيرة. وفى نهاية الرواية، قتل ذلك 

الملك الفاسد وانتحرت عشيقته الغانية رادوبيس.
طيبة«  »كفاح  رواية  هي  الفرعونية  الثالثية  في  واألخيرة  الثالثة  والرواية 
)عام 1944(، وتقص قصة كفاح شعب مصر الطويل ضد احتالل الهكسوس 
لألرض المصرية. وتنتهي أحداث الرواية بانتصار مصر بقيادة الملك أحمس 
الناقد األدبي سيد  على الهكسوس وطردهم من مصر إلى فلسطين. وقد قرأ 
منها  يتعلموا  كي  المدارس  طلبة  على  بإقرارها  وأوصى  الرواية  هذه  قطب 
تاريخ مصر والدرس الذي قدمته من أجل طرد المحتل المغتصب وتحرير 

األرض المصرية.
الكبير  كاتبنا  1985( آخر ما كتب  الحقيقة« )عام  وتعد رواية »العائش في 
فرعون مصر  قصة  محفوظ  يسرد  وفيها  الفرعونية،  أعمال عن مصر  من 
األشهر »أخناتون« من خالل إعادة سرد قصة حياته وفترة حكمة من منظور 
من عايشوا تلك الفترة المثيرة والحرجة من تاريخ مصر القديمة. وعلى تعدد 
وتنوع وكثرة األعمال اإلبداعية عن أخناتون وسيرته وفترة حكمه، تبقى رواية 

نجيب محفوظ عنه من أبدع األعمال الفنية عن فرعون التوحيد.
نجيب محفوظ،  أدب  الساحر من  القديمة  بساط مصر  ينسحب  لم  هذا  وعلى 
وإنما ظهرت مصر القديمة متخفية تحت ستار في هيئة أفكار وشذرات نثرية، 
الرائع عبر  أدبه  في  هنا وهناك  مباشرة  أحداثها ومعالمها دون  استوحى  أو 

مسيرته اإلبداعية الحافلة.

أدب وثقافة
من كتاب:  أسرار اآلثار 

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

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

بقلم: سونيا الحداد
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مبراطور أم مسوخه؟

إ

هل أختار ال�

  تكملة للعدد الماضي: 

الزهوِر بمعانقِة  كثيراً  تحلَميَن 
الكروِم خمَر  وترشفيَن 

الياسميْن  وعبيَر 
المسيِر في  تتردُد  أشواقِك 

ِشباٍك نحَو  تهرُب 
الفراشاِت دروَب  أضاعْت 

الشهقاِت وشواطَئ 
الحنيِن سماَء  يغمُر  رحيُقِك 

الهمساِت وضباَب 
لمساُتِك تمتُد 

ضلوعي جراِح  الى 
الهياِم عاصفُة  لتهدأَ 

البراعِم عيوِن  في  افراحي  أنثُر 
العاشقاِت الصبايا  وأماني 

الجميالِت والنساِء 
الفجِر طيوُر  تصدُح 
الكاهناِت بتراتيِل 

يشدو الورَد  واسمُع 
الصباِح ندى  مع 

االشجاَن يطرَد  كْي 
عينيِك من 

الخائَف ثغَرِك  والثُم 
اآلثاِم من 

االنفاِس شواطئ  على  يهدُر  اليِك  شوقي 
ُقبالِتِك من  يرتعُش  خوفي 
الكوِن نجوِم  وتغريداِت 

أحزاني َسيغسُل  عطرِك  شالُل 
قلبِك ربيِع  الى  يمتُد  فرحي 

احالمِك وآهاِت 
بحرِك وامواِج 

المطِر نشوِة  عن  اغيَب  لَْن 
صحرائي  جفاُف  سيختفي 

القاِك( )حيَن 
يرتشُف حين  وثغري 

..... شهقاِتِك  ارتعاشَة 

بيل جيتس يزف ابنته إلى الفارس المصري نايل نصار 

شعر: جاسم نعمة مصاول

قصائد من الديوان الخامس )أشــــواٌق ترتعـــُش(

باألحرى  أو  دولية  عار  وصمة   
إنسانية، هي ما اتسمت به بداية هذا 

القرن.  لقد بات جليا لكل من يحمل عقال 

يفكر ويحلل بأن ما يسمى بالمنظمات 
الدولية ليست سوى مجرد أوكار تعمل 

تحت أمرة مصاصي دماء يسيطرون 

من  يتقاسمونه سواء  العالم  هذا  على 
خالل الحرب أو السلم، واضعين أسس 
وقواعد كالهما وحيث ال يوجد للضمير 

فيها مكانا.  
بات العالم اليوم إمبراطورية يحكمها 
سادي  دموي،  مستبد،  إمبراطور 
الوقت  في  تعيينها  تم  التي  وحاشيته 
والمكان المناسبان بغية تنفيذ األوامر 
فقط ال غير وما لنا سوى اإلقرار باألمر 
الواقع والتهليل لإلمبراطور وأتباعه، 
السجود لهم، تقبيل األرض التي يمشون 
عليها واالعتراف بأوامرهم وشرائعهم 
كي تحفظ الرؤوس وربما األعراض 
عن  فيلما  أشاهد  وكأنني  شاءوا.  لو 
على  يُحكم  كان  أباطرة زمان حيث 
وأحيانا  وعائلته  هو  باإلعدام  الفرد 
أربعة أو سبعة أجيال منها، والويل 

لمن يمد اليد لهم أو يساندهم.
أشاهد من بعيد السياسات الدولية وأتقيأ.  
تشمئز روحي من هذه المنظمات التي 
تعترف بطالبان حكاما لدولة دمرت 
مجانين  أتون  في  ورمتها  أسسها 

مقابل  بالعيش  لهم  تسمح  مسعورين 
وضع اليد على خيرات البالد وجعلها 
مركزا استراتيجيا لمحاربة دول أخرى 
تستغلها  والتطور،  التقدم  من  لمنعها 
وتستنزف خيراتها على المدى الطويل. 
والكابوس ال ينتهي ولن ينتهي أكيد على 
زمني أنا.  إنها حرب باردة يدفع ثمنها 
األبرياء فقط.  انه استعمار حديث يقسم 
الغنائم والحدود والمصائر.  األسلحة 
تطورت جدا والضمير اختفى أو أصبح 
ضميرا افتراضيا تمت برمجته كي ال 

يفكر بل يستجيب.
ما العمل؟ هل نتبع المثل القائل:«عند 
تقطيع الرؤوس كل مين يحفظ رأسه«؟ 
هل نسجد إلى اإلمبراطور ونقبل ثوبه أم 
نختار االنتحار الجماعي؟… ليس لدي 
الجواب شخصيا لكن لدي الخيار بين 
تقبيل ثوب اإلمبراطور أو العيش تحت 
إرهاب مجانين هللا أمثال طالبان…. 
اختار اإلمبراطور دون تردد، وحده 
هو يحميني من المسوخ التي نفخ فيها 

الحياة! 

    تقع منطقة التيبيت في الصين في  
جبال همااليا وأطلق عليها إسم سقف 
العالم  إلرتفاعها  وجبالها التيجانية، 
في   مسكونة   منطقة  أعلى   وتعتبر 
العالم  ٤٣٨٠   متر أعلى من سطح 
يقطنها  دولة مستقلة  كانت    . البحر 
خليط من الجنسيات واألعراق من أديان 
ومذاهب مختلفة أكثرهم من البوذيين 
وبعض المسيحيين والمسلمين .  أما 
اآلن فهي  مقاطعة  من الصين وتنعم 

بنوع  من الحكم الذاتي.
سكك  بناء   مشروع  إنتهى  مؤخرا 
حديدية طولها  ٤٣٥ كيلومترا ؛  وهو 
التيبيت  تربط  امتداد  لسكك حديدية 
المناطق  بأقرب عاصمة  والية في 
السهلية تبعد مسافة ١٧٤٠ كيلومتر.  
تمر القطارات عبر  ٤٧ نفقا وعلى 
١٢١ جسرا طول أحدها  ٥٢٥  مترا ،  
يعتبر هذا الجسر األعرض  واألعلى  
بالمائة  تسعون   ، العالم  في  ارتفاعا 
من المشروع  على إرتفاع  أكثر من  
٣٠٠٠ مترا وتم  بناء المشروع  بمدة  

ستة سنوات  فقط .  تختصر الجسور 
والقنوات الجديدة مدة الرحلة  من  ٤٨  

ساعة إلى ١٣ ساعة  فقط.
المرتفعة   المناطق  أنه في  المعروف 
في  األوكسجين  غاز  نسبة   تنقص 
الجو ويشكل هذا النقص خطرا على 
السواح القادمين من المناطق السكانية 
المنخفضة نسبيا ؛ لذلك  زودت الصين 
إلى  المتوجهة   السياحية  القطارات 
المرتفعات  بمضخات أكسيجين مثل 
الطائرات لضمان التوازن والوضع  
كما    ، وللسائحين  للركاب  الصحي 
بزجاج   المرتفعات  جهزت قطارات 
األشعة  تمنع  بمواد  مطلية  شبابيك 

الفوق  بنفسجية .
تربط شبكة السكك الحديدية  في الصين  
٣١  مقاطعة بقطارات سريعة  تعمل 
على الكهرباء وعلى المحركات العادية  
الستعمال  الطاقة  حسب اللزوم في 
في  أو  بالكهرباء  المزودة   الطرق 

الطرق العادية.
سرعة القطارات على  سكك المرتفعات 

١٦٠ كيلومترا في الساعة ،  أما  في 
المناطق السهلية تسير أكثر القطارات 
بسرعة ٣٥٠ كيلومترا في الساعة . 

تسلك  طريق القطار الجديد المناطق 
الصين  بين  المتنازع عليها  الجبلية  
والهند،  ونسمع من وقت آلخر أخبار 
اشتباكات بين الجنود الصينيين والجنود 

الهنود .
يقدر طول الخطوط الحديدية  في الصين 
أربعين  ألف كيلومترا ويستمر بناء 
خطوط جديدة  ليصل المجموع إلى 
سبعين ألف كيلومترا عام ٢٠٣٥. تعتبر 
الصين هذا التطور كرمز  الزدهارها  

وقوتها االقتصادية .
تمر القطارات في قرى ومدن قديمة  
بناؤها   تم   وفي مدن جديدة جبارة  
ت  مجمعا نب  بجا عجيبة  عة  بسر
صناعية تغزو العالم أجمع بمنتجاتها 
المختلفة العادية وذات التقنية العالية 
وبأسعار زهيدة أربكت  كافة الميازين 
التجارية واإلقتصادية في كافة أسواق 

الكرة األرضية . 

    يستعد الملياردير األمريكي بيل جيتس مؤسس 
مايكروسوفت، لعرس هو األهم في عائلته حيث 
تتطلع ابنته الصغرى “جين” لحياتها الجديدة مع 

نايل نصار.
ونصار هو فارس مصري ُولد في والية شيكاغو 
األمريكية لوالدين مصريين، وأمضى فترة طفولته 
في الكويت، حيث يدير والداه شركة هندسة معمارية.

وكشف نصار، لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، 
عن تفاصيل عالقته مع خطيبته جينفر )جين( جيتس، 
والتي خطفت األنظار خالل مشاركة الالعب في 
دورة األلعاب األولمبية األخيرة “طوكيو 2020”.
وكان نصار قد شارك باسم مصر ألول مرة في 
دورة األلعاب األولمبية “طوكيو 2020”، لكنه 

فقد فرصة حصد ميدالية أولمبية.
وقال الفارس المصري إنه يستعد لحفل زفافه إلى 
“جين” في أكتوبر/ تشرين األول المقبل، بعد 4 

سنوات من الحب والخطبة.
وأوضح: “التقيت أنا وجين ونحن بفعل ما نحبه.. 
ركوب الخيول، كنا نتنافس في نفس المجال وتغلبت 

علي في بعض الجوالت”.
نتحدث سوياً  بدأنا  الجائزة  تسليم  وتابع: “خالل 

وأصبحنا أصدقاء، ومن هنا بدأت العالقة”.
وأضاف الفارس المصري “كانت جين قد بدأت 
دراستها الجامعية، وبدأت أنا ممارسة مهنتي، وبقينا 
أصدقاء لمدة عامين، لذلك كنا ال نزال نتعرف على 

طريقنا، أصبحنا أصدقاء لمدة عامين”.

وواصل “وفي عام 2017، كنا في فلوريدا لقضاء 
فصل الشتاء، وتعرفنا على بعضنا البعض بمستوى 
أعمق، وأصبحنا نقضي المزيد من الوقت سوياً”.

وتخرج نايل نصار من جامعة ستانفورد، وحصل 
البكالورويس في االقتصاد منها في  على درجة 

عام 2013.
ولدى نصار طالقة في اللغات العربية واإلنجليزية 
والفرنسية، وهو يعيش في كاليفورنيا حالياً، ولديه 

شقيق هو شرف نصار.
وفاز نايل نصار بجائزة لونجينيس نيويورك الكبرى 
وقيمتها 400 ألف دوالر، حيث بات أول فارس 

يفوز بالجائزة الكبرى للونجينيس.
وفي فبراير/شباط 2019، فاز نايل نصار بكأس 

أنهى  بعدما  للقفز،  العالمي  لونجينيس ويلنجتون 
السباق في 38.15 ثانية، ثم في 2012 فاز بسلسلة 

سباقات الجائزة الكبرى للمزارعين الصغار.
بالمركز  الفوز  نايل نصار  إنجازات  أبرز  ومن 
الحواجز،  لقفز  فيجاس  الس  سباق  في  األول 
وسباق الحصان الوطني، والمركز السابع في كأس 
العالم لقفز الحواجز، والمركز األول في الجائزة 

الكبرى بالرباط.
وتتراوح ثروة نايل نصار بحسب موقع “ذا ديلي 
بايوجرافي” األمريكي من 20 إلى 100 مليون 

دوالر أمريكي.
ويقول الموقع إن ثروة نصار تفوق ثروة خطيبته 

جينفير.

قطار المرتفعات في الصين  مجهز  بضخ 
األوكسجين  للمسافرين  مثل  الطائرات

بقلم: سليم خليل



    بيرث
به مدينة بيرث  الذي تغيرت  القدر  بنفس  تتغير مدينة أسترالية  لم 
في العقود األخيرة وذلك بفضل طفرة التعدين حيث أصبحت اآلن 
رابع أكبر مدينة في أستراليا كما أنها تتباهى بثروتها باإلضافة إلى 
العصرية والمطاعم  الالمعة ومحالت األزياء  السحاب  ناطحات 
الذواقة الشهيرة وأماكن الترفيه الصاخبة المليئة بالزوار الذي يحدها 
من الغرب المحيط الهندي وتقع على ضفاف نهر Swan المتعرج

كما تعد بيرث بقعة ساخنة لممارسة الرياضات المائية وتعد مكان 
مناسب لرياضة ركوب األمواج والسباحة واإلبحار الذي يعد جزًءا 
من الحياة اليومية هناك من أجل االستمتاع بشواطئ المدينة الجميلة 
بها في بيرث،  القيام  التي يمكنك  الممتعة  بين أفضل األشياء  من 
 Botanic و Kings Park وتشمل بيرث مناطق جذب أخرى مثل
Garden  حيث يمكنك االستمتاع بأكثر من 1200 نوع من النباتات 

المحلية وعرض مذهل لألزهار البرية في فصل الربيع
كما يستحق النصب التذكاري لحرب بارك الملوك المؤثر التوقف 
أيضاً من بين المتاحف األكثر شهرة في المدينة ومعرض الفنون في 
أستراليا الغربية و Scitech  كما يمكن لالعبين لعب ألعاب الفيديو 
 Nostalgia لعب األلعاب المفضلة لديهم من الثمانينيات في متحف
Box وهو أحد أكثر األشياء غير العادية التي يمكن القيام بها في 
بيرث، حيث تشكل المدينة أيًضا قاعدة رائعة لمغامرات الرحالت 
الخالبة ومدينة  المجزية بما في ذلك جزيرة روتنيست  النهارية 

فريمانتل الساحلية.
نهر مارجريت

يعد نهر مارجريت موطًنا للمعارض والمطاعم الشهيرة حيث تعتبر 
موقع مفضل وشهير لقضاء العطالت حيث يقع نهر مارجريت في 
هذه المدينة الجميلة وتحديداً في جنوب غرب الوالية على بعد حوالي 
ثالث ساعات ونصف بالسيارة من جنوب بيرث مما يجعلها مالًذاً 
مفضاًل لقضاء عطلة نهاية األسبوع حيث يتزاحم راكبين األمواج 
هناك من أجل األستمتاع بالفترات الخاصة بركوب األمواج الكبيرة 
المتناثرة  40 موقًعا آخر لركوب األمواج  أكثر من  إلى  باإلضافة 

على طول الساحل
كما يحب السياح المناظر الطبيعية الخالبة في المنطقة مع غابات 
األخشاب الطويلة والشواطئ ذات الرمال البيضاء المتأللئة، كما تشتهر 
المنطقة أيًضا بكهوفها الرائعة من الحجر الجيري مثل كهف البحيرة 
وكهف الجوهرة وكهف الماموث مع الهوابط المتأللئة والحفريات التي 
تعود إلى عصور ما قبل التاريخ وتشمل األشياء الشهيرة األخرى التي 
يمكنك القيام بها مثل تسلق الصخور وركوب الدراجات في الجبال 

وصيد األسماك والتجديف وجوالت مشاهدة الحيتان.
بروم

تعد مدينة بروم السياحية المزدهرة واحدة من أشهر الوجهات الموجودة 
 Cable في غرب أستراليا وبوابة إلى منطقة كيمبرلي الرائعة كما يعد

Beach أحد مناطق الجذب الرئيسية في المدينة حيث يمتد هذا الخط 
الساحلي المذهل المدعوم بالمنحدرات الحمراء المذهلة لمسافة 22 
كيلومتًرا مع رمال بيضاء واسعة ومياه فيروزية ركوب الجمال عند 

الغروب هو وسيلة شائعة لالستمتاع بالمناظر الطبيعية
كما أن بروم هي أيًضا عاصمة اللؤلؤ في أستراليا ويمكنك التعرف 
على هذا التاريخ الرائع في متحف بروم التاريخي الذي يشمل األشياء 
بها حديقة  التي يجب رؤيتها والقيام  أيضاً، ومن األشياء  األخرى 
Malcolm Douglas Wilderness Wildlife Park ومشاهدة 
فيلم في صن بيكتشرز في دار سينما خارجية ملتوية والتجول في 

مزارع اللؤلؤ المحلية
كما تشتهر بروم أيًضا بظاهرة طبيعية تسمى الدرج إلى القمر وهو 
عندما يرتفع القمر الكامل فوق الخليج يجتمع السكان المحليون والسياح 
لالستمتاع بأشعة الضوء المتأللئة على الماء مما يخلق وهًما بصرًيا 

للخطوات المؤدية إلى القمر.
منتزه نينغالو ريف البحري

يعد منتزه نينغالو ريف البحر ي أحد مواقع التراث العالم ي لليونسكو 
 Ningaloo وهو أكبر الشعاب المرجانية في العالم، حيث يمتد منتزه
Reef Marine Park لمسافة 260 كيلومتًرا ويضم تنوًعا مذهاًل 
في الحياة البحرية ولكن على عكس الحاجز المرجاني العظيم الذي 
يمكن الوصول إليه بسهولة من الشاطئ كما تشمل الحياة البحرية 
أشعة مانتا وأبقار البحر وأسماك الحوت والحيتان الحدباء والسالحف 
وأكثر من 500 نوع من األسماك و 300 نوع من الشعاب المرجانية

كما يعد Turquoise Bay أحد أفضل الشواطئ للغطس وهو امتداد 
رائع من الرمال البيضاء العمياء والمياه النقية الصافية التي تغلب 

عليها الشعاب المرجانية كما إنها أيًضا واحدة من األماكن القليلة في 
العالم حيث يمكنك السباحة مع أسماك الحوت وهي تجربة مذهلة 

لمحبي الحيوانات.
وتعتبر إكسماوث هي البوابة الرئيسية لنينغالو ريف ونقطة انطالق 
شهيرة لرحالت الشعاب المرجانية كما إنها أيًضا واحدة من أفضل 
وجهات الصيد في أستراليا حيث يعد Coral Bay أيًضا قاعدة رائعة 
بشواطئ طويلة ذات رمال بيضاء وظروف مثالية للسباحة والغطس 
وصيد األسماك وركوب القوارب حيث يوجد قبالة الساحل فرص كبيرة 
 Point Cloates للغواصين مع وجود العديد من حطام السفن حول
كما تشمل منتزه نينغالو ريف البحري أيًضا المنطقة الساحلية لمنتزه 
Cape Range National Park المذهل حيث يمكنك استكشاف 

منحدرات الحجر الجيري الوعرة والكثبان الرملية واألودية.

الشالالت األفقية
يعد مشاهدة الشالالت األفقية من قارب نفاث أحد أكثر األشياء التي 
يمكنك القيام بها في الشمال في منطقة كيمبرلي الذي يضم تدفق المد 
والجزر القوية التي يصل ارتفاعها إلى 11 متًرا عبر مضيقين ضيقين 
أيًضا واحدة من  الغريبة والتي تعد  الطبيعية  الظاهرة  لتشكيل هذه 
أفضل المغامرات الخارجية في أستراليا والطريقة الوحيدة لتجربة هذا 
الجذب البعيد هي القيام بجولة منظمة بالطائرة المائية أو القارب النفاث
أو ديربي وتشمل رحلة ذات  الجوالت من بروم  تغادر  وعادًة ما 
مناظر خالبة فوق شبه جزيرة بوكانير الجميلة المذهلة وهي امتداد 
المياه  التي تغسلها  بالمنحدرات  المليء  الساحل األحمر  بري من 
الفيروزية وتتخللها مئات الجزر الصغيرة الغير مأهولة وعادة ما 

تتضمن الجوالت هبوًطا مائًيا على خليج تالبوت
وغداء من المأكوالت البحرية الطازجة ورحلة مبهجة بالقارب النفاث 
عبر الشالالت وإلرتفاع نسبة المغامرة يمكنك اختيار السباحة مع 
 Cape توقًفا في  أيًضا  البعض اآلخر  القرش حيث يشمل  أسماك 
Leveque القريبة وهي منطقة رائعة من الشواطئ البرية والبحر 

األزرق والمنحدرات ذات اللون القرمزي.
جزيرة روتنست

تضم الرحلة بالعبارة من بيرث أو فريمانتل إلى جزيرة روتنست 
السيارات ومكان شهير  والتي تعتبر محمية طبيعية خالية من 
للهروب من المدينة، حيث هبط المالح الهولندي ويليم دي فالمينج 
على الجزيرة عام 1696 وأعلن أنها جنة أرضية، وال تزال أنواع 

الكوكا الرائعة تعيش في الجزيرة التي ال توجد إال في غرب أستراليا 
حيث الخلجان المتأللئة والشواطئ ذات الرمال البيضاء والشعاب 
المرجانية الموجودة على أطراف شواطئ الجزيرة مما يوفر فرًصا 

ممتازة للغطس والسباحة.
كما تشمل أهم مناطق الجذب في الجزيرة متحف Rottnest الذي 
1857 مع  إلى حقبة  التي تعود  يقع في حظيرة وطاحونة درس 
مجموعات من المواد التاريخية وآثار حطام السفن ومسار باركر 
بوينت البحري و Vlamingh Lookout كما  تم بناء معظم المنازل 
الصغيرة المصنوعة من الحجر الجيري حول الميناء من قبل عمال 
مدانين وهي من بين أقدم المباني في غرب أستراليا، كما تشمل أشياء 
أخرى يمكنك القيام بها مثل المشي لمسافات طويلة والتنس والجولف 

وركوب الدراجات وركوب القوارب. 
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كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة البنك 
األهلي في مباراة تسليم درع الدوري

   ٔاعلن الجهاز الفني للفريق األول لكرة القدم بنادي 
قائمة  كارتيرون عن  باتريس  الفرنسي  بقيادة  الزمالك 
للقاء  استعدادا  التي ستنتظم في معسكر مغلق،  الفريق 
البنك األهلي، المقرر له في التاسعة مساء اليوم الجمعة 
باستاد بتروسبورت في الجولة األخيرة لمسابقة الدوري.
المرمى: محمد  الزمالك في حراسة  قائمة  وضمت 
الدفاع: محمد عبد  ٔابوجبل – محمد عواد، وفي خط 
الشافي – ٔاحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود 
عالء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حازم 

إمام – حمزة المثلوثي.
كما ضمت القائمة في خط الوسط: طارق حامد – إمام 
ٔاوباما – محمود عبد  إسالم جابر – يوسف  عاشور – 
العزيز – ٔاحمد سيد زيزو – ٔايمن حفني – محمود عبد 
الرازق شيكاباال، وفي خط الهجوم: سيف الدين الجزيري 

– حميد ٔاحداد – مروان حمدي.
الثالثة عشر في  وتوج الزمالك بالدوري الممتاز للمرة 
تاريخه بعد فوزه في الجولة الماضية على اإلنتاج الحربي 

بهدفين دون رد ووصوله للنقطة 79.

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

مواجهات نارية في دور المجموعات من 
دوري أبطال أوروبا لموسم “2021-2022”

     أسفرت قرعة دور المجموعات من 
دوري أبطال أوروبا لموسم )2021-2022(، 
التي أجريت- مساء الخميس- في مدينة 
إسطنبول التركية، عن مواجهات نارية في 

العديد من المجموعات.
وحملت المجموعة الخامسة معركة جديدة 
بين بايرن ميونخ وبرشلونة، بعدما انتهت 
آخر مباراة بين الفريقين في دوري األبطال 

بهزيمة تاريخية للبارسا )8-2(.
ووقع باريس سان جيرمان في صدام جديد 
مع مانشستر سيتي، بالمجموعة األولى، علًما 
بأن كتيبة السيتزينز أقصت الفريق الفرنسي 

من نصف نهائي النسخة الماضية.
وجاءت القرعة شبه مكررة بالنسبة إلى لاير 
مدريد الذي وقع في المجموعة الرابعة إلى 
جانب إنتر ميالن وشاختار دونيتسك اللذين 
لعبا معه في نفس مجموعة العام الماضي.

وأبرزت القرعة مواجهات نارية في المجموعة 

الثانية بين أتلتيكو مدريد وليفربول وبورتو 
وميالن.

أما تشيلسي بطل النسخة الماضية فوقع في 
المجموعة الثامنة مع يوفنتوس وزينيت سان 

بطرسبرج ومالمو.
إلى حد كبير جاء  وفي مجموعة متوازنة 
الرباعي فيالاير ومانشستر يونايتد وأتاالنتا 

ويونج بويز في المجموعة السادسة.
تنطلق منافسات دور المجموعات في منتصف 
سبتمبر المقبل، حيث ستقام مباريات الجولة 
االفتتاحية يومي 14 و15 من الشهر المقبل.
مواعيد الجولة األولى: 14 و15 سبتمبر المقبل.
مواعيد الجولة الثانية: 28 و29 سبتمبر المقبل.
مواعيد الجولة الثالثة: 19 و20 أكتوبر المقبل.
مواعيد الجولة الرابعة: 2 و3 نوفمبر المقبل.
مواعيد الجولة الخامسة: 23 و24 نوفمبر 

المقبل.
مواعيد الجولة السادسة: 7 و8 ديسمبر المقبل.

المصرية ميار شريف تتأهل للدور الثانى بتصفيات أمريكا 
المفتوحة للتنس

رسميا.. األهلي يتعاقد مع لويس ميكيسوني لمدة 4 سنوات

“هاالند” أفضل مهاجم في دوري أبطال 
أوروبا..و”نجولو كانتي” أفضل العب خط وسط

    تٔاهلت المصرية ميار شريف إلى الدور الثاني في 
إحدى  للتنس،  المفتوحة  أمريكا  لبطولة  التمهيدي  الدور 

بطوالت جراند سالم األربع الكبرى.
جاء ذلك عقب فوز ميار شريف األربعاء على الالعبة 
بواقع  بمجموعتين دون رد  نجونيو  كليرفي  األمريكية 

4-6 و6-3.

الثاني  الدور  في  ميار شريف  تواجه  أن  المقرر  ومن 
بالتصفيات الخميس البيالروسية يوليا هاتوكا.

ويذكر أن البطلة المصرية كانت حققت انجازا جديدا مٔوخرا 
باحتاللها المركز 95 بالتصنيف العالمي للتنس الصادر 
تدخل  أول مصرية  لتصبح  للعبة،  الدولي  االتحاد  عن 
نادى المأية الكبار في عالم التنس ألول مرة في التاريخ.

ثاني  الخميس- عن  أمس  األهلي-  النادي  أعلن      
ميكيسوني  لويس  الموزمبيقي  بضم  الصيفية،  صفقاته 

بشكل رسمي.
وكشف أمير توفيق، مدير التعاقدات باألهلي، عن إتمام 
نادي  مهاجم  ميكيسوني  الموزمبيقي  مع  التعاقد رسمًيا 

4 سنوات قادمة. التنزاني لمدة  سيمبا 
وأوضح أن النادي أنهى كافة اإلجراءات، سواء المالية أو 
اإلدارية، والالعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع 
التدريبات  في  يشارك  الالزمة، وسوف  األوراق  على 

المقبلة. الفترة  الفريق خالل  وفًقا الرتباطات 

القدم  لكرة  األوروبي  االتحاد  أعلن      
أفضل  الخميس- جوائز  “يويفا”- مساء 
لبطولة  الماضي  الموسم  الالعبين خالل 

دوري أبطال أوروبا.
ذلك خالل مراسم حفل قرعة دور  جاء 
المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 
لموسم 2022-2021، والذي أقيم اليوم في 

مدينة أسطنبول التركية.
وأعلن االتحاد األوروبي، اختيار السنغالي 
إدوارد ميندي حارس مرمى فريق تشيلسي 

اإلنجليزي، كأفضل حارس مرمى في بطولة 
دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.
كما تم اختيار البرتغالي روبين دياز العب 
ماشستر سيتي اإلنجليزي كأفضل مدافع في 
أوروبا، فيما اختير الفرنسي نجولو كانتي 

العب تشيلسي كأفضل العب خط وسط.
وأعلن “يويفا” أيًضا، فوز النرويجي إيرلينج 
هاالند مهاجم فريق بروسيا دورتموند 
األلماني، بجائزة أفضل مهاجم في بطولة 

دوري أبطال أوروبا.

- إرضاء الجميع من رابع المستحيالت 
On ne peut contenter tout le monde et son père

- الطيور على اشكالها تقع
Dit moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es
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          يأتي هذا المقال من أجل تعريف الجيل 
األمة  مفاخر  ببعض  العربي  الشباب  من  الجديد 
وذكريات  الماضي  أمجاد  نستعيد  حيث  المغربية، 
الصمود في وجه األعاصير، وعلى رأسها مواجهة 
المحتل الغاشم، وبطش التدخل األجنبي الظاّلم، ومن 
تأتي  المغرب؛  في  الخالدة  الوطنية  المناسبات  تلك 
ثورة الملك والشعب، ثورة متجّددة باستمرار دفاعاً 
والسيادة  الهوية  واالستقرار، وصيانة  الوحدة  عن 

وثوابت األمة المغربية األصيلة.
    أُطلَِقت عبارة “ثورة الملك والشعب” على حركات 
المقاومة المغربية، ضد االستعمار األجنبي والتي أّدت 
إلى االستقالل، وقد اندلعت شرارة هذه الحركات أو 
الثورات بشكل عفوي بعد إعالن خبر تنحية سلطان 
المغرب الشرعي الملك الُمجاِهد محمد الخامس بن 
يوسف وتنصيب محمد بن عرفة السلطان المزيف 
والذي لم يختره المغاربة، ولم يقف الشعب المغربي 
مستنكراً هذا اإلجراء، الذي مّس رمز السيادة المغربية 
فقط، وإنما خرج المغاربة للمقاومة في الميدان، فشلّت 
حركة معظم القطاعات الحيوية بالبالد، وظهر تمّرد 
الذي  االستعمار،  سلطات  على  الوطنيين  المغاربة 
الثورة،  هذه  وليخمد  المقاومين،  من  العديد  اعتقل 
ثورة الشعب، قام بنفي ملك المغرب السلطان المجاهد 
محمد الخامس وكافة أفراد عائلته إلى خارج الوطن 
الملك، عندما  ثورة  فكانت   ،1953 20 غشت  يوم 
رفض خيار االستسالم والرضوخ لالستعمار بالتنازل 
عن العرش ولو فعل ذلك لما نال المغرب استقالله 
بعد أقل من ثالث سنوات فقط من هذا الحدث، ولكن 
ثورة الملك زادت الشعب المغربي حماساً وإصراراً 
على االستمرار في الثورة ضد االستعمار الفرنسي، 
ونشرها  بحمل صوره  الملك،  مع  التالحم  وتجسيد 
وجه  رؤية  بعضهم  زعم  حتى  نطاق،  أوسع  على 
الملك على القمر في ليلة اكتماله، وهذا منتهى المحبة 
واإلخالص لملٍك أحّب شعبه، فأحبّه شعبه إلى هذه 
يرون  الذين  العشاق  بقصص  تذكرنا  التي  الدرجة 

محبوبهم في كل مكان توّجهوا إليه.
المقاومة  بتوسيع  الشعب  ثورة  كانت  هكذا،      
أمام  يكن  فلم  التحرير،  جيش  بتأسيس  وتنظيمها 
والشعب،  العرش  إلرادة  الرضوخ  إال  االستعمار 
المنفى  الشريفة من  المجاهد وأسرته  الملك  وإعادة 
إلى أرض الوطن، في نونبر1955، ثم في أقل من 
لتتوج  عام كان جالء االستعمار، ونيل االستقالل، 
هذه الفرحة ببناء طريق توحيد المغرب الرابطة بين 
الشباب  آالف  فيه  شارك  ووسطه،  المغرب  شمال 
الثاني وقد  الحسن  له  المغفور  قيادة  المغاربة تحت 
كان وليا للعهد آنذاك، حيث استمر االلتحام بين الملك 
والشعب يدا في يد لبناء مغرب جديد، واالنتقال من 
التنمية بشكل رسمي بعد  حديث العرش إلى ورش 

االستقالل مباشرة.
     لقد ظلّت ذكرى ثورة الملك والشعب راسخة في 

الذاكرة المغربية، نستحضر فيها معاني الوفاء لثوابت 
األمة المغربية ومقدساتها، وبذل الدماء والنفوس في 
سبيل المبدأ، ونصرًة للحق الذي يعلو وال يُعلى عليه، 
بملكهم،  المغاربة  تربط  التي  الشرعية  البيعة  وهو 

وتربط الملك بهم، فتتحّقق أسمى المعاني الوطنية في 
هذا االنسجام بين الملك والشعب، ولذلك كانت ثورة 
فريدة من نوعها، إذ المعروف في تاريخ الثورات أن 
تكون من جانب واحد، لكنها في النموذج المغربي 
اتحدت إرادة الشعب مع إرادة الملك، إيماناً بالوطن، 
والوفاء  الحق،  كلمة  في سبيل هللا، إلعالء  وجهاداً 
لعهد البيعة الشرعية، فكان النصر من هللا، واتخذه 
 َ المغاربة بعد ذلك شعاراً لمملكتهم، )إِْن َتْنُصُروا للاَّ

َيْنُصْرُكم )سورة محمد، اآلية :7.
   وظلّت ذكرى ثورة الملك والشعب حدثاً السترجاع 
قيم االلتحام بين الملك والشعب، والحديث عن العرش، 
تجليات  وأحد  المغربية،  للسيادة  رمزاً  باعتباره 
البيعة الشرعية التي تربط السلطان المغربي األبّي 
االستعمار  يفلح  لم  التي  العالقة  هذه  الوفّي،  بشعبه 
في كسرها، ولم تنجح المؤامرات التي ُدبّرت بليل 
العالقة  هذه  والشعب،  الملك  بين  التفريق  أجل  من 
التي تزداد رسوخاً اليوم مع التحديات الجديدة التي 
يشهدها العالم، فقد أدرك المغاربة أن سر االستقرار 
يكمن في الحفاظ على االلتحام بين الملك والشعب، 
التنمية،  واستدامة هذا االستقرار تكمن في أوراش 
ولذلك انتقلت ثورة الملك والشعب من حديث العرش 

إلى ورش التنمية.
    وقد تجلت هذه التنمية في مختلف المبادرات الملكية 
السادس،  محمد  الملك  جاللة  أبدعها  التي  السامية 
نصره هللا وأيده، منذ اعتالء عرش أسالفه المنعمين 

هدفاً  التنمية  من ورش  والتي جعلت   ،1999 عام 
هندسًة  المجاالت، وشكل  استراتيجياً شمل مختلف 
الكبرى  األهمية  إعطاء  تتوخى  تضامنية  اجتماعيًة 
للمواطن المغربي، وجعله في صلب االهتمام، وأن 

يستفيد من الثروة، وأن يظهر أثر التنمية في حياته 
اليومية، ولقد حرص جاللة الملك على تذكير الحكومة 
بهذا األمر السامي، في العديد من خطاباته ورسائله، 
وأشرف جاللته بشكل مباشر على العديد من األوراش 
التي أطلقها، وعلى رأسها المبادرة الوطنية للتنمية 
وفك  والهشاشة،  الفقر  محاربة  مشاريع  و  البشرية 
العزلة والتهميش واإلقصاء الذي تعاني منه بعض 
المناطق والفئات االجتماعية، وتحسين الولوج إلى 
الخدمات، وزرع الثقة في المؤسسات، ودعم اإلدماج 
السوسيو-اقتصادي للشباب والمرأة والعناية بالطفولة 
وأصحاب  الخاصة  االحتياجات  وذوي  والمسنين 
الكفاءات، داخل الوطن وغيره، حيث حظي ورش 
التنمية بنصيب وافر من االهتمام في التفكير والتدبير 
والتخطيط والتنفيذ، ليتبلور أخيراً في مشروع تنموي 
ضخم، أطلق عليه: النموذج التنموي الجديد، والذي 
جمع ما تفّرق في األوراش الملكية، وفتح باب اإلبداع 
في التنمية، واالستثمار في اإلنسان والقيم واألخالق، 
وتحرير الطاقات ومنح الكفاءات فرصة إثبات الذات، 
والشعب،  الملك  يريده  الذي  الغد،  أجل مغرب  من 
عن  الحديث  تجاوزت  التي  الجديدة،  الثورة  وهي 
العرش إلى ورش التنمية، وإذا أخذنا بعين االعتبار 
الفتوحات السياسية التي حّققتها الدبلوماسية الملكية 
في ربوع إفريقيا والعالم، بوصفها ثورة ملٍك وقائد 
وزعيم، ندرك يقيناً أن المملكة في أوج ازدهارها، 
وقد تجاوزت مرحلة التأسيس وتثبيت أركان العرش، 

إلى مرحلة البناء 
والنهضة والتشييد، 
ذلك  يظهر  كما 

في جملة من التجليات الكبرى في العمران واإلعالم 
واإلدارة والمؤسسات.. وفي مستوى الوعي الوطني 
يمس صورة  فأي حدث  جداً،  مشّرفاً  أصبح  الذي 
المغرب، مهما كان صغيراً ، يهب المغاربة جميعاً 
للدفاع عن السيادة المغربية، والّرد على االدعاءات 
يعيش  بلد عظيم،  لصورة  شة،  المشّوِ أو  المغرضة 
على إيقاع ثورة ملك وشعب، في تالحم أبدي، ورش 
من  مزيداً  تقتضي  حقيقية،  تنموية  ثورٍة  بل  تنمية 

االلتحام بين الملك والشعب.
    أخيراً وبمناسبة االحتفاء بثورة الملك والشعب، 
اليوم، هو الطفرة  التنمية  التأكيد أن ورش  نستطيع 
في  تلوح  ثمارها  بدأت  والتي  الثورة،  لهذه  الجديدة 
األفق، وخاصة في عز أزمة جائحة كورونا، ريادة 
صيانة  في  البعيد  األثر  لها  كان  الجديد  المغرب 
انهارت  الذي  الوقت  في  األسوأ،  وتجنبيه  المغرب 
المغرب  بقي  للجائحة،  دول  واستسلمت  أنظمة  فيه 
قطاعات  في  تنموية  أوراش  من  فتح  بما  صامداً، 
الصحة والرقميات، وفي مجاالت البيوتكنولوجيا، أي 
التكنولوجيا الحيوية الصناعية، بتصنيع لقاح كورونا، 
بل ومساعدة كثير من الدول العربية واإلفريقية من 

أجل تجاوز المحنة.
    إن االنتقال من حديث العرش إلى ورش التنمية، 
أفق  وهو  والشعب،  الملك  لثورة  جديدة  هو صيغة 
مغربي يِعُد بالمزيد من الريادة والتميّز لبلدنا المغرب، 
بناء  تعزيز  الملكية على  المؤسسة  في ظل حرص 
الهوية المغربية وصيانة مكتسباتها التاريخية، وخاصة 

عمق االلتحام بين الملك والّشعب.
العمل  بتفعيل طاقة  تنتصر  الشعوب  أن     ال شك 
واإلنتاج، وتنتصر بقوة اإلرادة في صناعة النجاحات 
وتحقيق االنتصارات، وتعتبر معركة الحرية والكرامة 
من أقوى المعارك التي يخوضها اإلنسان منذ أقدم 
إلى  مياًل  الشعوب  أكثر  من  والمغاربة  العصور، 
الحرية؛ إذ تسمية األمازيغ تعني األحرار، ولقد حافظ 
المغاربة على سيادة بلدهم ووحدتهم بفضل االلتحام 
بين القيادة والشعب، لمواجهة كل اعتداء خارجي يهدد 
أمن الوطن، وتعّد ثورة الملك والشعب من األحداث 
الوطنية الكبرى التي بصمت تاريخ المغرب الحديث، 
وكانت لها آثار واضحة في ترسيخ هذا االلتحام بين 
المؤسسة الملكية وعموم المغاربة، إذ ظلت معاني 
الثورة تتجّدد في سياقات مغايرة؛ من حديث العرش 
باسترجاع الملك الشرعي وطرد المحتل الغاشم، إلى 
ورش التنمية بإطالق المبادرات الملكية الرامية إلى 
خلق ثورة حضارية جديدة، تعيد للمغرب والمغاربة 
أمجاد العّز وذكريات البطوالت المجيدة والفتوحات 

الكبرى للمغرب في األندلس وإفريقيا. 

ذكريات ذكريات من 
الثاني( )اجلزء   عقد قراني 

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

  كنت أعلُم ان والد ميشا سافر 
إلى الرياض سنة ١٩٥٢، وذلك قبل 
سنوات عديدة من والدتها. آنئٍذ، لم 
يكن المطار الرسمي قد تّم إنشاؤه! 
وكانت الطائرات التي تحّط على 
تُغّرز عجالتها  الترابي  المدرج 
يشلُّ حركتها. وكان  مّما  أحياناً، 
يتّم االتصال به لسحبها من علقتها 

بواسطة الشاحنة الرافعة!
لم تكن المكيّفات قد وصلت بعد. 
وإذ إن الجّو الحار يسوُد معظم أيام 
السنة، ويتغيّر من حار إلى حار جداً 
حسب المواسم، كان السكان يبلّون 
يلتحفونها  التي  الشراشف  بالماء 
وذلك كي يتمّكنوا من النوم! وهذا 

الوضع تغيّر طبعاً في الستّينات!
مساء اليوم التالي للقائي بميشا في 
أقوم  أن  ، قّررُت  ابن عّمي  شقة 
بزيارتهم! كانوا يسكنون في الطابق 
قبل  بناؤها  تّم  الثالث من عمارة 
عقدين أو أكثر في منطقة “الملز”، 
لونها شاحب كبقيّة األبنية في تلك 
المنطقة، وذلك بفعل الطوز ، وهي 
الرمال،  التي تحمل معها  الرياح 
والتي تهّب  بين حين وآخر، وتُعدُم 

الرؤية أمام المتنّقلين!
وإذ صدَف ذلك خالل األسبوع الثالث 
)يناير(،  الثاني  كانون  من شهر 
والحرارة في الرياض تنخفض خالل 
ثيابي معطفاً  الليل، ارتديُت فوق 
بيجيّاً خفيفاً من نوع الترنشكوت، 
ووضعُت على رأسي قبّعًة مبلطحة 
من الجوخ لونها بيجّي أيًضا! خلُت 
أن من ينظر إلى مظهري يظن أني 

محّقٌق في مفرزة المباحث!
ما ان بدأت أصعد سلّم الدرج المكسو 
ببالط الموزاييك القديم حتى سمعت 
صوَت امرأتين تتحدثان بصوت عاٍل 
في أعلى السلّم، ثم انقطعْت األصوات 
وسمعُت طْبَش بابين. عرفُت فيما 
بعد أن والدة ميشا كانت تمّد حديثاً 
مع جارتها التي تسكن بالمقابل والتي 
ما أن لمحتني في أسفل الدرج، حتى 
سألْت: من هو ذا القادم؟ أجابتها: 
“هذا بشير القّزي وقد أتى من أجل 
ميشا!” وقتئٍذ دخلْت كّل منهما الى 

منزلها مغلقًة وراءها باب شّقتها.
ما ان قرعُت الباب حتى فتحْته والدُة 
ميشا واستقبلتني ودعتني للدخول. 
سلّمُت على والد ميشا الذي كان يجلس 
الركن األيمن من الصالون  على 
وكان يبدو عليه اإلرهاق بعد أن 
العمل. جلسُت  في  نهاره  أمضى 
على الكنبة التي تقع على الجانب 
األيسر من باب المدخل، بالقرب من 
جهاز التلفزة الذي يركُن في الزاوية. 
الذي  نظرُت الى فرش الصالون 
يشبه بتفصيله ما نسّميه بالمجلس 
العربي، وبدا اللوُن األخضر غالباً 

على بقية األلوان التي يتألف منها 
القماش. ما هي إاّل دقائق حتى دخلت 
باليد ووجُهها  ميشا وسلّمْت علّي 
تزيّنُه تلك االبتسامة “القاتلة”… 
الثانية  الناحية  بعد ان جلسْت من 
من التلفزيون أخذنا نتحّدث. قليلة 
الكالم، إاّل ان األنوثة كانت تفيض 

من عينيها!
دقائق حتى رّن جرُس  ما مّرت 
الباب.  فتحته والدة ميشا فدخلْت 
يبدو  عنها.  تحّدثُت  التي  الجارة 
لترتيب  الوقت  أنها أخذْت بعض 
هندامها وتسريح شعرها األشقر 
ووضع أحمر الشفاه. وقفْت في وسط 
الباب ورمتني بابتسامة تحيّة! وإذ 
وقفُت احتراماً لها وجْدتُها تتفّحصني 
بعينيها الكبيرتين من أعلى رأسي 
إلى أسفِل حذائي. ثم توجهْت إلّي 
بالقول: “أنا جورجيت، جاِرتُْن من 
١٢ سنة!” دخلْت نحو المطبخ لتكلّم 
والدة ميشا ثّم غاَدَرْت على عجل 
بعد أن تزّوَدْت بما يُرضي َتَطّفلها! 
وأعْدُت  هناك  السهرة  أمضيُت 
أكلّم  ثّم أخذُت  بعد يومين،  الكّرة 
ميشا على رقم هاتِف مركز عملها 
وبدأْت زياراتي تتقارُب بالوتيرة!

دعوتها للعشاء ألّول مّرة. وافقْت 
على ما اقترحتُه. مررت في الموعد 
المحّدد ألخذها من بيت والديها. كان 
والدها في الصالون. كان علّي أن 
استأذنه باصطحاب ميشا الى العشاء، 
الذي نقصده  المكان  وسألني عن 
والساعة التي سأعيدها إلى المنزل!
دخلْت ميشا إلى الصالون ببهائها 
المميّز: من شعرها الكستنائّي الذي 
المتناسقة، وإشراقُة  ثنياتُه  َتظهُر 
وجهها الذي تزيّنه تلك االبتسامة 
الفريدة… إاّل أن ما فاق كل شيء، 
كان ذاك الفستان األحمر الوردي 
والذي كان يلبُس جسمها! قصير 
األكمام ، ما ان يضيَق عند الخصر، 
حتى يتّسع تدريجياً ليصل إلى تحت 
الركبتين، وطيّاُت القماش تزيد من 
رونقه. أما الحذاء ذو الكعب المتوسط 
فكان أحمر أيضاً! للحقيقة، بدا عليها 
الفستان أجمل مما بدا الثوب األحمر 
الشهير الذي ارتدته الممثّلة “جوليا 
روبرتس” في فيلم “بريتي وومن” 
والذي صدر بعد عشر سنوات من 

تلك الليلة!
قصدنا فندق ماريوت خريص حيث 
أنسى صحن  العشاء، وال  تناولنا 
المقبالت الذي يحوي نصف حبة 
القريدس والصلصة  أفوكادو مع 
الرئيسي  الخاصة بها. أما الطبق 

فكان من الستيك والخضار.
بعد تلك السهرة تقدمْت عالقتنا كثيراً 
إلى أن حدث شائب عّكر صفاءها! 

سأترك التكملة الى مقاٍل آخر…
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علماء العصر العباسي يف الرياضيات
العباسي وانجازاتهم العصر  الرياضيات في   علماء 

مساهمة المسلمين في الرياضيات ال تصدق، في الواقع 
، بدأت دراسة الرياضيات العربية تحت التأثير اليوناني 
والهندي، قام العلماء المسلمون بترجمة كتاب علم الفلك 
الهندي “سوريا سيدانتا” واكتسبوا المعرفة في الحساب 
معادالت  في  البحث  تم  والصفر،  األعداد  وعلم  الهندي 
كتاب بطليموس الشهير “المجسطي” طوال هذه الفترة، 
أنواع   ، اليوم  الصيغ،  كفاية  عدم  إثبات  من  تمكنوا  كما 
العلوم واعالمها في العصر العباسي، نعرف المزيد عن 
قادوا  الذين  المسلمين  العلماء  لبعض  الرائعة  المساهمة 

العلماء: العباسي، من اشهر  العصر  الرياضيات في 
الخوارزمي

عالم  أعظم  العباسي،  العصر  علماء  من  الخوارزمي 
الحديث. الجبر  العربية، أسس  الجزيرة  رياضيات في 

يأتي  الجبر  الالتيني السمه، مصطلح  الشكل  هو  الجابر 
كتابه  من  الجبر  علم  األوروبيون  جمع  االسم،  هذا  من 

والمستقبل”. الجبر  فيساب  وسنار  المقطع  “كتاب 
الرقم صفر )0( استخدم ألول مرة في أوروبا في القرن 

الثاني عشر.
اكتشاف  أنها  معتقدين   ، خوارزمية  اسم  عليها  أطلقوا 

الخوارزمي.
تم قبول خوارزميات الخوارزمي على نطاق واسع.

من  قليل  عدد  في  البحث  من خالل  مبدعة  أصبحت  لقد 
األخرى. التخصصات 

الفلكية. الصيغ  العديد من  اكتشف 
بسبب ذكاءه مثل نيوتن ، أطلق عليه لقب “نيوتن المسلمين”.
كتاب المقطع للخوارزمي ، سنار فيساب الجبر والمقبل 

، تُرجم إلى الالتينية في القرن الثاني عشر.
كان يعتبر أفضل كتاب رياضيات في مختلف الجامعات 

األوروبية حتى القرن السادس عشر.
يعرض هذا الكتاب استخدام الجبر في أوروبا.

البيروني
من  شخصيات علمية من العصر العباسي، ُولد أبو ريحان 
البيروني في خوارزم ، وهي منطقة مجاورة لبحر آرال 

كاراكالباكستان. باسم  اآلن  تُعرف 
المدينتان الرئيسيتان في هذه المنطقة هما كات والجرجانية.
البيروني بالقرب من كات ، والمدينة التي ولد فيها  ولد 

العظيم. العالم  اليوم بيروني على اسم  تسمى 
بدأ  أنه  ونعلم  نشأ  عندما  وجورجانيزم  كاث  في  عاش 
الدراسة في سن مبكرة جًدا على يد عالم الفلك والرياضيات 

أبو نصر منصور. الشهير 
البيروني  من المؤكد أنه بحلول سن السابعة عشرة كان 
يعمل في مجال علمي جاد ألنه في عام 990 قام بحساب 

خط عرض كاث بمالحظة أقصى ارتفاع للشمس.
كانت أعمال البيروني األخرى في شبابه أكثر نظرية.

22 عاًما( كتب عدًدا  995 )عندما كان عمره  قبل عام 
القصيرة. األعمال  من 

واحد منهم نجا هو رسم الخرائط وهو عمل على إسقاطات 
الخرائط.

الكرة  لنصف  الخاص  إسقاطه  وصف  إلى  باإلضافة 
األرضية على متن الطائرة ، أظهر البيروني أنه في سن 
بالفعل حيث درس  الثانية والعشرين ، كان قد قرأ جيًدا 
اخترعها  التي  الخرائط  إسقاطات  من  واسعة  مجموعة 

الرسالة. آخرون وناقشها في 
هذه  حتى  البيروني  قضاها  التي  نسبًيا  الهادئة  الحياة 

فجأة. ستنتهي  كانت  اللحظة 
في  مساهمته  اختالف  بمدى  التكهن  لالهتمام  المثير  من 

حياته والمنح الدراسية لوال التغيير الذي فرضته األحداث 
995 في حياته. السياسية لعام 

الرياضيات. في مجال  البيروني عالميا  اشتهر 
موسوعة  يسمى  لمسعودي”  ا نون  لقا ا “كتاب  به  كتا

الرياضيات.
للهندسة  والرياضية  المعقدة  المشكالت  مع  يتعامل  إنه 
وعلم المثلثات وحساب التفاضل والتكامل وما إلى ذلك. 

للدهشة. الهندسة بشكل مثير  وقد تم وصف 
هذه التدابير ال تزال راسخة علميا. كتابه الشهير اآلخر 
المسائل  من  العديد  حل  لقد  هند.  هو  الرياضيات  في 

هنا. المعقدة  الرياضية 
البتاني

يسمونها  الرومان  كان  التي   ، حران  في  البتاني  ولد 
البليخ  الكارهين في أوقات سابقة ، والتي تقع على نهر 

على بعد 38 كم جنوب شرق أورفة.
طائفة  وهي   ، الصابئة  طائفة  في  أعضاء  عائلته  كانت 

النجوم من حران. دينية من المصلين 
قوي  دافع  لديهم  الصابئة  أن  يعني  فلكية  عبدة  كونهم 
الفلك  علماء  من  العديد  أنتجوا  وأنهم  الفلك  علم  لدراسة 
 ، الواقع  في  قرة.  بن  ثابت  مثل  البارزين  والرياضيات 
هناك  يعيش  يزال  ال  وكان  حران  في  أيًضا  ثابت  ولد 

البتاني. ولد  عندما 
طور قواعد علم المثلثات مثل الجيب وجيب التمام والظل 

والظل ، وما إلى ذلك ببساطة ووظيفًيا.
العالقة  بحساب  الرياضيات  عالم  قام   ، ذلك  جانب  إلى 
التقاطع  أيًضا  اكتشف  التمام.  وجيب  والجيب  الظل  بين 

والمخروط. المثلث  بين 
الوفا بوزجاني أبو 

 940-997 يونيو   10( البوزجاني  الوفا  أبو  محمد  كان 
قدم  ، وقد  بارًزا  فلك ورياضيات مسلًما  998( عالم  أو 

المثلثات. في تطوير علم  مساهمات مهمة 
عمل في مرصد خاص في بغداد ، حيث قام بمالحظات 
لتحديد ، من بين عوامل فلكية أخرى ، ميل مسار الشمس 

، وطول الفصول ، وخط عرض المدينة.
تكريما لعمله الفلكي ، سميت فوهة بركان على القمر باسمه.

1073 لتعهده تقع في العاشر من يونيو. الذكرى 
كان أبو الوفا البزجاني من رواد علماء الفلك والرياضيات 
في التراث العلمي اإلسالمي ، وقد قدم مساهمات مهمة 

الفلك الرصدي. في علم 
لحسابات  الطريق  لمثلثات  ا علم  في  ته  إنجازا مهدت 

دقة. أكثر  فلكية 
في  إيران(   ، )خراسان  بوزجان  أو  بوزجان  في  ولد 
10 يونيو 940 ، في منطقة نيسابور ، الواقعة اآلن في 

خراسان ، إيران. كان من عائلة متعلمة وراقية.
الوفا بوزجاني عالم رياضيات مشهور. أبو 

التنجيم. المثلثات وعلم  كان جيًدا في علم 
للزاوية  التمام  وجيب  الجيب  تحديد  كيفية  على  تعرف 

لتكميلية. ا
 sin )A وهو أيًضا مخترع الشكل الحالي لعلم المثلثات

.+ B( = sin A cos B + cos A sin B
الهيثم ابن 

 ، البصرة   965 الهيثم )التيني حزن( مواليد  بن  الحسن 
1040 القاهرة. توفي 

العراق  في  عام  ألف  حوالي  منذ  الهيثم  بن  الحسن  ولد 
مهمة  مساهمات  قدم  رائًدا  علمًيا  مفكًرا  وكان   ، الحالي 

في فهم الرؤية والبصريات والضوء.
التجربة  استخدام  ، وخاصة  التحقيق  في  منهجيته  تُظهر 
التشابه مع ما أصبح  النظرية ، بعض أوجه  للتحقق من 

الحديث. العلمي  بالمنهج  بعد  فيما  يُعرف 
وترجمته  المناظير(  )كتاب  البصريات  كتابه  من خالل 

الالتينية )De Aspectibus( ، أثرت أفكاره على العلماء 
األوروبيين بما في ذلك أفكار عصر النهضة األوروبية.
تاريخ  في  محورية  شخصية  الكثيرون  يعتبره   ، اليوم 

الحديثة”. البصريات  البصريات و “أبو 
الذهبي  بالعصر  ُعرفت  إبداعية  فترة  في  الهيثم  ابن  ولد 
التطورات  من  العديد  وشهدت   ، اإلسالمية  للحضارة 

والطب. والتكنولوجيا  العلوم  في  الملحوظة 
في منطقة انتشرت من إسبانيا إلى الصين ، يلهم الرجال 
والنساء من مختلف األديان والثقافات ، ويبنون على معرفة 
الحضارات القديمة ، ويكتشفون االكتشافات التي كان لها 

تأثير هائل وغالًبا ما يكون موضع تقدير على عالمنا.
في  والرياضيات.  العلوم  عالم  في  فريد  اسم  الهيثم  ابن 
الواقع ، كان أول من استخدم الحسابات الهندسية لتحديد 

المسافة بين أي مكانين على األرض.
الخيام عمر 

ُعرف عمر الخيام في خراسان بإيران باسم “رباعيات”.
ومع ذلك ، فقد اكتسب االحترام في العالم من خالل تقديم 
والرياضيات  والكيمياء  الفلسفة  في  خاصة  مساهمات 

وما إلى ذلك.
ذلك  للبحث. عالوة على  المفضل  الجبر موضوعه  كان 
الرياضيات.  في  التحليلية  الهندسة  تخيل  أول من  كان   ،
رينيه  باسم  اختراع  براءة  تسجيل  تم   ، وقت الحق  في 

ديكارت من فرنسا.
اكتشف نظرية ذات الحدين في الجبر.

عمل العديد من علماء المسلمين في العصر العباسي على 
بالرياضيات. النهوض 

في الواقع ، كان هذا العصر الذهبي للعلم اإلسالمي.
في  جديدة  آفاق  إلى  الرياضيات  المسلمين  علماء  ورفع 

الذهبي. العصر  ذلك 
لقد حلوا المشكلة واحًدا تلو اآلخر.

أدب وثقافة

 ، موديرنا شركة  أعلنت      
األربعاء، أنها أكملت تقديم ملفها 
إلى إدارة الغذاء والدواء األميركية، 
الكاملة  الموافقة  على  للحصول 
على لقاح مضاد لفيروس كورونا، 
لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 

عاما فما فوق.
وقالت موديرنا إنها بدأت في تقديم 
البيانات الخاصة بطلب الترخيص 

الكامل، منذ يونيو الماضي.
كما قدمت الشركة طلبا للحصول 
على تصريح االستخدام الطارئ 

للقاح، لألشخاص الذين يبلغون من 
العمر 12 عاما أو أكبر.

وسيكون لقاح موديرنا الثاني الذي 
ستوافق عليه إدارة الغذاء والدواء، 
بعد أن منحت، االثنين، التصريح 
فايزر،  للقاح  باالستخدام  الكامل 
أعمارهم  تبلغ  الذين  لألشخاص 
16 عاما فما فوق، مما فتح الباب 
أمام المزيد من القرارات التي تلزم 
األميركيين بالحصول على اللقاح، 
كما هو الحال بالنسبة لوزارة الدفاع 

“البنتاغون”.

آند  قالت شركة “جونسون      
جونسون”، األربعاء، إن جرعة 
منشطة من لقاحها المضاد لكوفيد-
في  حادة  زيادة  إلى  أدت   ،19
وفقا  المضادة  األجسام  مستويات 
للبيانات األولية من دراستين في 

مراحلهما األولى.
وأشارت الشركة في بيان صحفي 
إلى أن الجرعة الثانية من اللقاح 
أدت إلى زيادة األجسام المضادة 
الالصقة لتسعة أمثال األجسام التي 
الحقن  من  يوما   28 بعد  تكونت 

بالجرعة األولى.
وأوضحت أن الدراستين أظهرتا 
زيادة كبيرة في استجابات األجسام 
المضادة الالصقة في المشاركين 
سنة   18 من  األعمار  بين  فيهما 
55 سنة، وكذلك من هم في  إلى 

ممن  أكثر،  أو  والستين  الخامسة 
تلقوا جرعة منشطة أقل تركيزا، 

حسبما نقلت “رويترز”.
وعلى النقيض من األجسام المضادة 
المتعادلة التي يمكن أن تقضي على 
المضادة  فإن األجسام  الفيروس، 
الالصقة تلتصق بالفيروس لكنها 
إصابة  تمنع  أو  عليه  تقضي  ال 
الجهاز  تنبه  أنها  غير  الخاليا، 
المناعي لوجوده حتى يمكن إرسال 

خاليا الدم البيضاء لتدميره.
بينها  من  دول  عدة  بدأت  وقد 
إتاحة جرعات  المتحدة  الواليات 
ضين  لمعر ا د  ا فر لأل منشطة 
يعانون من  لإلصابة، ومنهم من 
مشاكل مناعية، مع انتشار ساللة 
دلتا وإصابة بعض من تم تطعيمهم 

بكوفيد19-. باللقاح 

الثورُة الخالدة: ثورُة ملٍك وشعٍب متجّددة

موديرنا تقدم طلب »االستخدام 
الكامل« إلدارة الغذاء والدواء

هذا ما تفعله الجرعة المنشطة من 
لقاح »جونسون آند جونسون«



Le Bloc québécois est 
revenu à la charge mer-
credi avec sa proposi-

tion de loi pour faire passer 
le nombre de semaines de 
prestations de maladie de 
l’assurance-emploi de 15 à 50 
semaines.
Le chef  du parti, Yves-Fran-
çois Blanchet, a fait cette 
annonce à Québec devant la 
famille d’Émilie Sansfaçon, 
dont le père, Louis Sansfaçon, 
est candidat pour le Bloc dans 
la circonscription de Québec.
«La lutte pour ce qu’on a 
appelé la loi Émilie Sansfaçon 
est une lutte à laquelle on ne 
renoncera pas», a déclaré M. Blanchet lors de son 
point de presse, soulignant que les 26 semaines pro-
posées pendant le mandat de Justin Trudeau ne sont 
pas suffisantes.
Figure de la lutte pour la réforme de l’assurance-
emploi selon le Bloc, Émilie Sansfaçon était retournée 
au travail à la fin de la chimiothérapie pour son pre-
mier cancer, n’ayant eu droit qu’à 15 semaines de pres-
tations. La mère de famille est décédée en novembre 
dernier après une récidive de son cancer.
«Ma fille a été obligée de s’inquiéter de sa situation 
financière en tant que mère de famille, à un moment 
où sa santé aurait dû être sa seule préoccupation. Elle 
s’est battue jusqu’à son dernier jour pour que plus 
personne n’ait à subir ce qu’elle-même a traversé», a 
expliqué Louis Sansfaçon par voie de communiqué.
La réforme globale de l’assurance-emploi fait d’ail-
leurs partie des engagements dévoilés dimanche dans 
la plateforme électorale des bloquistes.
Il ne s’agit toutefois pas d’une nouvelle proposition 

pour le Bloc québécois, qui avait déjà déposé en février 
dernier un projet de loi pour offrir 50 semaines - au 
lieu de 15 semaines - de prestations spéciales de l’as-
surance-emploi pour les travailleurs qui souffrent 
d’une maladie grave.
«Toutes les personnes malades n’ont pas besoin de 
50 semaines de prestations, mais celles qui en ont 
besoin méritent d’être soutenues jusqu’au bout et 
ne devraient jamais avoir à se demander comment 
elles feront pour payer l’hypothèque ou soutenir leur 
famille», a insisté M. Blanchet.
Le parti a d’ailleurs fait part de son intention de tra-
vailler de concert avec la militante lavalloise Marie-
Hélène Dubé, qui avait lancé une pétition sur sa 
plateforme «15 semaines, ce n’est pas assez!» et qui 
a déjà récolté plus de 619 000 signatures pour la 
réforme des prestations de l’assurance-emploi.
La campagne avait d’ailleurs été soutenue par la whip 
en chef  des députés bloquistes, Claude DeBellefeuille, 
mais aussi le leader du gouvernement Trudeau à la 
Chambre des communes, Pablo Rodriguez.

Un peu plus d’une semaine après 
le déclenchement des élections 
fédérales, le premier ministre 

sortant Justin Trudeau semble s’éloi-
gner de plus en plus de la majorité, 
selon un sondage Léger.
«On s’en éloigne tous les jours. La ten-
dance est quand même là, elle existe», a 
fait savoir le sondeur Jean-Marc Léger.
À travers le pays, les Libéraux ont enre-
gistré une baisse de deux points dans 
les intentions de vote. Malgré tout, le 
parti de M. Trudeau est toujours en 
tête avec un score de 33 %.
Les conservateurs et les néo-démo-
crates ont tous deux fait un gain d’un 
point de pourcentage. Le parti de M. 
O’Toole talonne cependant celui du 
gouvernement sortant avec 31 % des 
intentions de vote.

«C’est important parce 
que l’avance était de cinq 
points il y a une semaine 
et maintenant, elle n’est 
que de deux points. On est 
dans la marge d’erreur. Un 
résultat comme celui-là, ça 
ressemble beaucoup à celui 
de 2019, mais on est encore 
à 27 jours des élections», a 
expliqué M. Léger.
Le Nouveau Parti démo-
cratique (NPD) de Jagmeet 
Singh se positionne au troi-
sième rang avec 21 %. Le 
Bloc québécois (7%) et le 
Parti vert (4%) se trouvent 
respectivement au qua-
trième et cinquième rang.
Le momentum des conser-

vateurs est confirmé par deux autres 
sondages publiés ces derniers jours. Le 
premier, diffusé hier par la firme Ekos, 
place les libéraux à 32.9 %, les conser-
vateurs à 31.7 % et le NDP à 17 %.
Un coup de sonde paru au même 
moment par Nanos Research donnait 
une marge encore plus serrée entre les 
deux principaux rivaux : 32.5 % pour 
le Parti libéral et 31.4 % pour le Parti 
conservateur.
Les Québécois plutôt fidèles
Au Québec, même si le Parti libéral du 
Canada (PLC) a perdu quelques plumes 
(-4 %), c’est la province où les électeurs 
restent le plus fidèles. «Une perte de 
quatre points quand même, mais glo-
balement c’est sept points d’avance 
sur le Bloc, a noté Jean-Marc Léger. 

Aujourd’hui, c’est le seul endroit au 
Canada où le Parti libéral pourrait faire 
des gains en termes de sièges.»
Les intentions de vote au Québec à 
l’heure actuelle sont de 37 % pour les 
Libéraux, 29 % pour le Bloc québécois, 
16 % pour les conservateurs, 13 % pour 
le NPD et 4 % pour les Verts.
Une avance qui fond en Ontario
La situation est plus corsée pour le PLC 
en Ontario, province qui donne le plus 
de sièges (128) à la Chambre des com-
munes.
«On avait du 10-12 points d’avance il 
y a deux-trois mois. Ça devient très 
serré. Le tiers de l’électorat se décide en 
Ontario. Mais il ne faut pas sous-esti-
mer le NPD qui fait des gains», analyse 
M. Léger.
Les Libéraux (35%) et les conservateurs 
(33%) se disputent la tête des intentions 
de vote de la province la plus populeuse 
du pays. Pour sa part, le NPD récolte 
présentement 25% des voix.
Rien n’est gagné d’avance pour aucun 
parti, résume Jean-Marc Léger.
Mouvement de vote dans les provinces
Ailleurs au pays, d’autres luttes inté-
ressantes seront à surveiller alors que 
l’électorat semble être en mouvement.
Par exemple, le Parti conservateur 
du Canada (PCC) a fait un bond de 9 
% dans les intentions de vote dans les 
provinces de l’Atlantique. Il a égale-
ment fait des gains respectifs de 3 % en 
Colombie-Britannique et en Ontario.
Dans les Prairies (Manitoba et Saskat-
chewan), le NPD a gagné 7 % dans les 
intentions de vote.

Les mesures décrétées par le 
gouvernement Legault pour la 
rentrée scolaire sont loin d’être 

exagérées, selon Roxane Borgès Da 
Silva, professeure à l’École de santé 
publique de l’Université de Montréal. 
Selon l’experte, on aurait même pu aller 
plus loin pour limiter d’éventuelles 
éclosions de COVID-19.
«On pourrait déployer beaucoup plus 
de mesures, par exemple comme le 
fait l’Allemagne avec des tests rapides 
antigéniques. Les enfants sont testés 
de deux à trois fois par semaine pour 
s’assurer qu’il n’y ait pas de virus qui 
entre dans les écoles», a-t-elle expliqué 
en entrevue avec Sophie Durocher sur 
QUB radio, mercredi.
Roxane Borgès Da Silva plaide éga-
lement pour une plus grande utilisa-
tion du masque dans les écoles. Pour 
l’instant, il sera obligatoire dans neuf 

régions du Québec. Selon l’experte, il 
aurait été plus prudent de l’imposer à la 
grandeur de la province.

«Quand on n’a pas assez de données en 
santé publique, on applique le principe 
de précaution», a-t-elle insisté.

Le Québec rapporte 550 cas de 
COVID-19 et un décès, portant 
le total à 386 015 personnes 

infectées et 11 284 morts depuis le 
début de la pandémie.
Mardi, la province recensait 345 infec-
tions et trois décès.
LA SITUATION AU QUÉBEC EN 
DATE DU 25 AOÛT 2021 
- 386 015 personnes infectées (+550)
- 11 284 décès (+1)
- 110 personnes hospitalisées (+8) 
- 33 personnes aux soins intensifs (+4)  
- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 
18 442 pour un total de 11 429 017
- 27 678 doses administrées s’ajoutent, 

soit 26 748 dans les dernières 24 heures 
pour un total 12 158 956 doses reçues 
au Québec
- Hors Québec, ce sont 68 044 doses au 
total qui ont été administrées pour un 
total cumulé 12 227 000 doses
VARIANTS 
Le Québec compte 9418 cas de variants, 
selon les derniers chiffres de l’INSPQ 
BILAN DES CAS PAR RÉGION
Bas-Saint-Laurent : 4020
Saguenay – Lac-Saint-Jean : 11 091
Capitale-Nationale : 33 262
Mauricie-et-Centre-du-Québec : 15 925
Estrie : 15 351
Montréal : 136 733

Outaouais : 12 804
Abitibi-Témiscamingue : 1197
Côte-Nord : 593
Nord-du-Québec : 118
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 2083
Chaudière-Appalaches : 19 420
Laval : 33 175
Lanaudière : 24 745
Laurentides : 21 710
Montérégie : 52 966
Nunavik : 49
Terres-Cries-de-la-Baie-James : 122
Hors Québec: 600
Région à déterminer: 4 
Total: 386 015 cas confirmés
BILAN DES DÉCÈS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent 
: 53
Saguenay – Lac-
Saint-Jean : 271
Capitale-Nationale : 
1119
Mauricie-et-Centre-
du-Québec : 561
Estrie : 355
Montréal : 4775
Outaouais : 215
Abitibi-Témisca-
mingue : 9
Côte-Nord : 4
Nord-du-Québec : 0
Gaspésie – Îles-de-
la-Madeleine : 47
Chaudière-Appa-
laches : 367
Laval : 919
Lanaudière : 517
Laurentides : 510
Montérégie : 1559
Nunavik : 0
Terres-Cries-de-la-
Baie-James : 3
Hors Québec : 0
Région à détermi-
ner: 0
Total: 11 284 décès
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous
Ces investissements sont repartis dans de 

nouveaux projets réaliser en Égypte et 
dans des agrandissements et dans des pro-

jets existants.
De plus il est important de mentionner que c’est la 
seconde année consécutive que les investissements 
étrangers registre une augmentation des étran-
gers en Égypte.
En terminant de tous les pays africains c’est en 

Égypte qu’on a fait les 
plus importants inves-
tissements étrangers, 
ce qui témoigne de la 
confiance que les inves-
tisseurs étrangers ont 
dans l’économie égyp-
tienne qui, selon la banque mondiale, sera en 2030 
parmi les économies les plus grandes du monde.

Tel que prévu par le font monétaire mondial : d’aug-
mentation des investissements étranger qui registre

 4 milliards et 833 millions dollars en 2021

Assurance-emploi: le Bloc réitère son objectif 
de 50 semaines de prestations offertes

La majorité s’éloigne de plus en plus pour
 Justin Trudeau

Rentrée scolaire et pandémie: Québec aurait pu 
aller plus loin dans les mesures

Plus de 500 cas au Québec
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L’homme c’est le mot,

Un gentil mot fait plaisir à l’entendeur,
Un simple mot est accepté par l’interlocuteur
Un agréable mot enchante le récepteur
Un lancement d’un mot satisfait le capteur 

Combien de fois les individus peuvent être 
des communicateurs pour construire 
et d’autres des perturbateurs qui songent 
seulement à démolir !
L’expression reflète l’impression du mot, 
elle est transmise par l’homme qui a voulu 
faire du mot un outil de compréhension ou 
de malentendu.
Dans chaque action ou événement il existe le 
pour et le contre, mais, le mot prononcé par 
cet homme peut changer la signification, évi-
demment si son auteur est habile, diplomate, 
amoureux ou il a une vision ou une mission 
ou un objectif  quelconque à mettre en valeur 
ou à développer.
Il faut trouver le mot au moment opportun 
pour rendre l’ambiance agréable. 
Cette façon d’agir n’engage que l’homme, car 

il est le mot.
Parlant peu et parlant mieux, 
L’essentiel c’est de savoir parler et savoir 
transmettre le message à travers nos amis, 
confrères, interlocuteurs et compagnons, car 
c’est grâce à notre façon de communiquer 
que notre existence continue toujours.  
Notre mot pour toute occasion quant il est 
bien dit et souhaité crée une ambiance de 
fraternité de collaboration de solidarité et 
d’amour afin que chacun de nous puisse amé-
liorer sa situation et conquérir le défi par la 
qualité qu’il aurait su mettre en évidence afin 
de réussir sa tâche.
Nous restons convaincu que le succès sera 
l’allié de tous ceux qui veulent  considé-
rer le bon mot comme un facteur de base 
de la communication et faire de ce facteur 
un développement d’amitié et de com-
préhension, en ce moment nous pourrons 
prétendre que nous sommes fiers de nous 
d’avoir choisi le bon mot qui convienne au 
moment voulu.

Salah ACHKAR 
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WELCOME
TOURS

WELCOME
TOURS

 -Desert safari

 -Beach Holidays

 -Nile Cruises

 - Conference & 
meetings

 -Incentive

-Tranportation & 
limousine services

-Self tailored tours

- FIT & Private
services 

- Meetings & 
cooperates services

تقدم لك :

تمتعوا ببحر وشمس مرسى مطروح
 Hotel Carols Beau Rivage



  

  وجد نحو 36 ألفاً من أفراد الشرطة في مدينة نيويورك 
أنفسهم أمام خيار واضح، إما الحصول على اللقاح الواقي من 

كورونا أو وضع الكمامة طوال الوقت أثناء العمل.
إدارة شرطة  المتحدث باسم  إدوارد ريلي،  السارجنت  وقال 
المعنى في وقت  نيويورك إن اإلدارة أصدرت نشرة بهذا 

سابق من هذا األسبوع.
جاء األمر رداً على تدني مستوى التطعيم بين رجال شرطة 
نيويورك في وقت تتزايد فيه حاالت اإلصابة بكورونا 
إلى  نقلهم  يتم  الساللة »دلتا« وتزايد أعداد من  بفعل تفشي 

المستشفيات للعالج في أنحاء البالد.
وقال ريلي في رد بالبريد اإللكتروني على أسئلة لـ 
نيويورك  أفراد شرطة  بين  التطعيمات  »رويترز« إن نسبة 

تبلغ 47%.
النسبة تقل كثيراً عن نسبة  المدينة فإن هذه  لبيانات  وطبقاً 
أبناء  البالغين من  بالكامل بين  التطعيمات  الحاصلين على 

نيويورك والتي تبلغ 68%.
فإننا نشجع  التطعيم أصبح متاحاً  وقال ريلي: »نظراً ألن 
الجمهور على  يتعاملون مع  الذين  أولئك  موظفينا وخاصة 
أخذ اللقاح«. وأضاف أن األمر ينطبق أيضاً على الموظفين 

المدنيين بإدارة الشرطة.

  واقعة مأساوية شهدتها والية تينيسي األميركية، عندما شاهد مستخدمون لموقع التواصل 
االجتماعي فيسبوك، امرأة مسنة، وهي تسجل كلماتها األخيرة قبل أن تجتاح الفيضانات منزلها.

وكانت ليندا ألموند، قد بدأت بتوثيق ما يحدث حولها، من خالل »فيسبوك اليف«، في الساعة 
10.15 من صباح السبت، لتظهر الوضع الخطير الذي يحيط بها وبابنها في المنزل الذي يعيشان 

فيه، في ويفرلي بوالية تينيسي.
وقالت ألموند في الفيديو: »حسنا، إذا كان أي شخص يشاهدني على فيسبوك اليف، فنحن نغرق 

اآلن في ويفرلي تينيسي. إنه أمر مخيف حقا«.
وخالل التصوير، أعربت عن دهشتها من الوضع، بصوت يرتجف، ليُسمع صوت رجل في 
الخلفية )ابنها( وهو يقول: »أعتقد أن شيئا ما صدم جانب المنزل«، بينما ال تزال المياه تجتاح 

المكان.
ثم قالت ألموند: »هذا أمر مخيف حقا«، قبل أن تُسمع أصوات 

المياه المتدفقة، لتضيف: »يا إلهي«، وينتهي الفيديو.
وقد تمكنت المرأة المسنة وابنها من الصعود إلى سطح المنزل 
عندما بدأت مياه الفيضانات في االرتفاع، ومع ذلك، فقد تم 

 .WKRN جرفهما بعيدا عندما انهار السقف، وفقا لتقارير
وأوضح أفراد عائلتها، أن ابنها تم إنقاذه، لكنها فقدت حياتها 

بسبب الفيضانات.
جدير بالذكر أن الفيضانات الكارثية في الوالية، خلفت ما ال 
يقل عن 22 قتيال، حسب ما أوضحت صحيفة »ديلي ستار« 

البريطانية.
ومن بين الذين لقوا حتفهم، توأمان يبلغان من العمر سبعة 
أشهر، في مدينة ناشفيل بالوالية، بعد أن تم جرفهما من ذراعي 

والدهما.

الثانية، ملكة  إليزابيث  الملكة    أمرت 
بالتخطيط  القصر  بريطانيا، كبار مساعدي 
إلجراءات قانونية للرد على الهجمات المؤذية 

لهاري وميجان.
البريطانية، يستشير  لصحيفة »صن«  ووفقاً 
الملكة خبراء في  القانوني لجاللة  الفريق 
التي وجهها  االنتقادات  بعد وابل من  التشهير 
الزوجان األمير هاري وميجان ماركل 
المالكة  للعائلة  المتحدة  الواليات  المقيمان في 

البريطانية هذا العام.
وكشف مصدر مطلع أن ملكة بريطانيا، 
الـ95 عاماً، أصبحت »غاضبة من  صاحبة 
المتكررة«، وأوضح أن شعورها  الهجمات 

وصل لحد القول: »لقد طفح الكيل«.
الماضي بسبب  الشهر  المالكة  العائلة  اهتزت 
كشف هاري عن كتابته لمذكراته التي ستصدر 
البالتيني  اليوبيل  والذي يصادف  المقبل،  العام 

لجدته ملكة بريطانيا.
قانوني  تحذير  النظر في  اآلن  ولذلك، يجري 
 Penguin Random النشر  لشركة 

المسؤولة عن نشر مذكرات حفيد ملكة   ،House
المتوقع صدورها في  األدبية،  األمير هاري  بريطانيا 

أواخر 2022.
اإلجراءات  كافة  اتخاذ  البريطانية سيتم  للصحيفة  ووفقاً 

القانونية، وسيتم إعالم هاري وماركل بها، وتحذيرهما 
بأنه لن يتم التسامح مع الهجمات المتكررة.

الفريق  يتم اآلن تحدث  إنه  المطلع  وقال المصدر 
لديها خبرة في  إلى شركات  المالكة  للعائلة  القانوني 

أمور التشهير والخصوصية.

وتابع: »في حالة تم ذكر اسم شخص في كتاب مذكرات 
األمير هاري واتهمه بشكل مباشر بشيء يمكن أن يكون 
أسرية خاصة«،  حقوقه في حياة  أيضاً  وينتهك  تشهيراً 
بناشري  االتصال  القانوني أيضاً  للفريق  كما يمكن 

الكتاب لطلب تحذير مسبق بمحتوياته والحق في الرد.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
  المتغطي باألمريكان عريان )جيهان السادات(

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

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

  والشرقية
15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

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

 آخر عمود

فريــد زمكحـل

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

   هناك مقولة أن بالد المغرب العربي 
يقابلها على الطرف  أو  لها ما يشابهها 
اآلخر في المشرق.. ومثال الشام تقابلها 
المغرب والعراق ومثيلته الجزائر 

وتونس ووجهها اآلخر لبنان. 
ووجه الشبه يأتي من مثال أن الفن 
المعماري وبعض الثقافة المغربية تشبه 
بالد الشام كثيرا. ولعل األمويين هم من 
رسخ هذا الشبه في المغرب كما ارسوا 
اليوم في األندلس.  القائمة حتى  دعائمه 
والجزائر - التي اختار أميرها عبد 
القادر الجزائري الثائر على الفرنسيين 
دمشق وطنا له بعد الجزائر.. وتشبه 
الموجودة لدى  الشديدة  المقاومة  روح 
الموهوبين في  العراقيين... والتوانسة 
اللبنانيين. وهذه  العالقات العامة كما 

كلها على سبيل المثال ال الحصر. 
وربما البعض يستعمل هذا الكالم أو 
استعمله من اجل بعض اإلسقاطات 
السياسية أو األيديولوجية. وربما 
البعض ال يرى في هذا الكالم الكثير من 

الدقة من حيث المقابلة.
ولكن بالتأكيد هناك تشابهات كثيرة 
وهي ال تنحصر بين هذه الدول وحدها.. 
المنطقة  أبناء  وإنما تتداخل كثيرا بين 
الجغرافية العربية. وال ننسى روح 
مصر وثقافتها المنتشرة في كل البلدان 
العربية .. وقبائل العرب من شبه 
الجزيرة العربية وغيرها.. مع حفظ 
خصوصية كل بلد وثقافته وتراثه 
وإثنياته التي تميزه وتلون نسيجه 

اإلنساني والوطني.  
التالقي  التشابهات ونقاط  وفي عالمنا 
كثيرة والقواسم المشتركة أكثر بين 

المنطقة الواحدة وحتى بين جيرانها. 
المنطقة العربية أخذت الكثير من 
التي مرت عليها سواء غازية  الثقافات 

أو مغزية. 
آثارنا في بالد الشام والرافدين من 
أجملها وهي أهلنا جميعا اآلراميين 
والسريان واآلشوريين والبابليين 

والسومريين والفينيقيين واالكاديين 
ومصر الفراعنة واليمن وشبه الجزيرة 
أفريقيا.. والحضارات  العربية وشمال 
العديدة وحضارات  والدول اإلسالمية 

كثيرة وهذه بعض من أهمها.. 
ومن آثارنا التي نعتز بها أيضا ما تركه 
الرومان واليونان في بالدنا من أثار 
بناها أبناء بالدنا تحت الحكم المحتل 
الذي تداخل بشكل كبير مع أهلنا وأصبح 
جزء منهم. وبالمقابل وكذلك الكثير من 
أبناء بالدنا هم الذين أرسلوا إلى روما 
وبالد اإلغريق بعضا من أهم المعماريين 

والساسة والفالسفة وغيرهم. 
واليوم نرى قرب الثقافة اليونانية 
الثقافات العربية  والتركية من بعض 
السكن.  أو  الملبس  أو  الطعام  سواء في 
ونرى ذلك بوضوح شديد في جنوب 
اليونان ونراه في  سوريا وفلسطين مع 

الشمال مع األتراك. 
وجاءنا العثمانيون محتلين وأخذوا 
الثقافة  الكثير الكثير والكثير منا من 
والعلم والفلسفة والعمارة وكذلك أخذنا 
الثقافات  نحن منهم.. وجاءنا من دمر 
واحرقها بشكل وحشي مثل المغول 
أليمة..  لنا ال شيء سوى ذكرى  وترك 
وربما بعض أثار في إعداد أنواع 
من الطعام — حسبما يقول البعض 
التأثير كان في طرق إعداد بعض 
الحلو  المذاق  التي يختلط فيها  الوجبات 
والمالح. ومنها إضافة الفاكهة إلى 
بعض الطعام المطبوخ وهي منتشرة في 

أسيا الوسطى والصين. 
التبادل اإلنساني قائم ودائم على مر 
العصور وسواء أكان بسبب مؤلم 
كاحتالل مثال أو كان بسبب إيجابي 

وحتمية القرب الجغرافي. 
ما بقي وعاش مع الشعوب هو اثر 
نبني عليه  إنساني ويمكننا أن  وتداخل 
القرب وليس البعاد. طبعا مع حفظ 

الحقوق. بالتأكيد أوال حفظ الحقوق..
إنها شمولية التبادلية اإلنسانية. 

إنسانيات..

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

  أعلن دوقا ساسكس: األمير هاري، 
وزوجته ميغان ماركل، تبرع مؤسستهما 
الخيرية »Archewell« لمنظمة »نساء 
 ،)WAW( »النساء األفغانيات من أجل 
أفغانستان،  وهي أكبر منظمة نسائية في 
وإعادة  اإلجالء،  جهود  لدعم  وذلك 
التي تشهدها  التسكين، في ظل الفوضى 
الرئيس األميركي، جو  البالد، بعد إعالن 

بادين، سحب القوات من هناك.
أجل  من  »نساء  منظمة  وأصدرت 
النساء األفغانيات« )WAW(، بياناً، 
عبر صفحتها على »إنستغرام«، لشكر 
األمير هاري وزوجته ماركل، على 
تبرعهما، معربة عن امتنانها لكرم مؤسسة 
»Archewell«، وتعزيزها جهود إجالء 
النساء واألطفال األفغان، بمن  اآلالف من 

فيهم الموظفون العاملون بالمنظمة.
وتضم مؤسسة »WAW« أكثر من 850 موظفًا من 
الذين يعملون على قدم وساق،  المواطنين األفغان، 
للعائالت والنساء واألطفال، والهدف  الدعم  لتقديم 
الرئيسي لهذه المنظمة هو رفع العنف والقمع، 

وترسيخ معايير السالم والمساواة.
يأتي تبرع مؤسسة األمير هاري وزوجته ماركل، 
بعد أن صرحا بأن استيالء حركة طالبان على 
البالد جعلهما يشعران بالحزن والعجز عن التعبير 
بالكالم. وأصدر الزوجان بياناً، عبر موقع مؤسسة 

»Archewell«، على اإلنترنت، إلدانة ما يحدث 
في أفغانستان، وتناوال أيضاً الكوارث غير اإلنسانية 
في هايتي، بجانب الحديث عن جائحة »كورونا«، 
وتوابعها، واألزمة التي تُسببها على المستوى 

العالمي.
إلى دعم  بيانهما،  ودعا دوقا ساسكس، في 
التي تواصل   ،»WAW« المنظمات، مثل منظمة
المواطنين من  إجالء  جهودها في عمليات 
أفغانستان، هرباً من قمع وظلم حركة طالبان، لكن 
التبرع، أو أي تفاصيل  البيان مبلغ  لم يُذكر في 

متعلقة بكيفية تقديم المساعدة.

المساعي اإلنسانية لألمير هاري وزوجته  ورغم 
قِبل خبير  ماركل، فإنهما تعرضا لالنتقادات من 
ملكي، وجه اتهاماً إليهما برغبتهما في إنشاء عائلة 

ملكية بديلة عن الحالية.
المبلغ، أو  التبرع، أيضاً، دون تحديد  وأثار خبر 
الكثيرين على وسائل  انتقادات  المساعدة،  وسائل 

التواصل االجتماعي.
10 سنوات  الجدير ذكره أن األمير هاري، منذ 
البريطاني، وجد  الجيش  ماضية، وأثناء خدمته في 
في أفغانستان، وشارك في عمليات قتل متمردين من 

حركة طالبان.

    Email: elressalanews@gmail.com    www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     

تخطط  بريطانيا  ملكة  الكيل«..  »طفح 
ضد  قانوني  لاجراء 

وهاري ميجان  »هجمات« 

شرطة نيويورك تخّير أفرادها: التطعيم أو ارتداء الكمامة 
طوال فترة العمل

فاجعة موثقة.. مسنة تسجل آخر لحظاتها قبل اجتياح الفيضانات
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نقوم بتوصيل الدواء أينما تكونون 
داخل مدينة مونتريال أو خارجها 

الأمير هاري وميغان ماركل يتبرعان لأكبر منظمة 
أفغانستان نسائية في 

ُجملُة حلوة ...
قالت : أتهواني؟

قلُت:  وهللا أهواِك

قالت: أرُجوَك إنساني
        وإياك تعصاني 

        والسهل نسياني
قلُت:  كيف أنسى منَّ باتت تعيُش في كياني

        كيف أنسى منَّ بات ِعطُرها دائي وإدماني

قالت والحيرة تكسوها : أأنت شهواني؟

قلُت:  كيف وأنِت حتى من نعمة الخياِل سلباني؟
        كيف وأنِت حتى من نعمة األحالِم حرماني؟

قالت: أرجوَك إنساني

قلُت:  كيف وبين ذراعيِك أقمُت معبدي
        وعلى شفتيِك أعلنُت إيماني ؟

قالت: ولكني أراَك من األوهاِم ُتعاني
       ال أُحبَك وأكره العيَش على أنقاض اآلماني

       فكفاَك يا سيدي عذاُب .. وكفاني

قلُت:  كيف وقلبُِك يا سيدتي قد أتاني
        يسألني ويرجوني بأن أهواه .. ليهواني

        فكيف بات اليوم يرفضني؟
        وكيف صار اليوم يأباني؟

قالت: أنت شاعٌر ُيجيُد تركيَب كلمات األغاني

قلُت:  وأنِت جملٌة حلوة ..
       ال أدري لماذا لآلِن عن إعرابِك يا سيدتي منعاني؟

قالت: أنَت أديٌب ُيجيُد توظيَف مفردات المعاني

قلُت:  أنا لسُت بجبراٍن في هواِك...
        ولسُت يا سيدتي بقبَّاني!

       ألني سأقتُل الحَب...
        إذا كان فيه ضياعي وهواني!

قالت: أنا ال أُحُبَك ... فلماذا تهواني!
        أرُفُضَك .. فكيف َتقبلُني وترضاني؟

قلُت مبتسماً... ألسباُب يا سيدتي أغلبُها إنساني!

قالت: أنَت مغروٌر مجنوٌن يا سيدي وأناني!
        ال تفهم وال ُتريد ..

        بأن كل ما عليَك يا سيدي نسياني!

قلت:  ليس قبل أن أفهم...
        كيف كُل ما فيِك وهو يدعوني في نفس الوقت يخشاني؟

        كيف وكُل ما فيِك عليه اسمي ورسمي وعنواني؟

قالت: أُحُبَك وأنَت ُتحيينى وتحياني!

قلُت:  ال يكفي

قالت: أُحُبَك وصوتك بات إدماني!

قلُت:  ال يكفي

قالت: لَك عمري وروحي ونفسي وكياني

قلُت : ال يكفي
        ألنِك ال تدري بأني إذا قبلّتُِك لطعم الخمر في شفتّي لن  

        تنسى!
ه يا سيدتي من تاني ..!         وستطلبين مني بأن أُعاود الَكرَّ




