
  على الرغم مما صدر من القمص 
زكريا بطرس في برنامجه على قناة 
اإلسالم  حق  في  الفضائية  الفادي 
ورسوله وفي حق القرآن ، إال أنني من 
غير المؤيدين لمهاجمته بهذا الشكل 
غير المتمدن من بعض المنسوبين 
والمنتسبين ألجهزة الدولة اإلعالمية 
الذي وصل األمر بهم بعد سبّه ولعنه 
على التحريض على قتله والتخلص 
منه، األمر الذي أراه يضر باإلسالم 
والمسلمين حول العالم بصورة كبيرة 
ما  كل  بمراحل  وتتجاوز  تتخطى 
صدر عن هذا الرجل بمراحل، وفي 
تقديري أنه كان يتوجب على من قاموا 
بذلك األمر بدالً من مهاجمته وما هو 
إال بباحث ناقل لبعض ما جاء في كتب 
التُراث اإلسالمي المشوش ويُسيئ 
لإلسالم ورسوله وقد طالب ويطالب 
بعض أصحاب الفكر التنويري من 
المسلمين بضرورة حذفه منذ اإلمام 
طه  بالدكتور  مروراً  عبده  محمد 
حسين، والشهيد الدكتور فرج فوده 
للدكتور نصر حامد أبو زيد  وصوالً 
والكاتبة نوال السعداوي، والصحفية 
القمني  سيد  والدكتور  بركة  إقبال 
والمفكر والباحث اإلسالمي إسالم 
الحكم  البحيري وأخيراً وليس آخراً 
الشاذ الصادر أخيراً ضد المستشار 
أحمد عبده ماهر، وجميعهم التقوا 
على الفكر واجتمعوا على البحث 
والتنقيب في كتب التُراث اإلسالمي 
وما جاء به من أحاديث وأفعال ال 
تليق تم نسبها للرسول من بعض 
منّزلة«،  »وليست  األوائل  األئمة 
وفيها ما فيها من الالمنطقية والدموية 
واإلرهاب والتطرف المفرط الذي 
ال يتوافق مع مفاهيم اإلسالم أو أي 
دين وال يصح وجودها أو نسبها إلى 
اإلنساني  منظورهم  من  الرسول 
والفكري كمفكرين ومثقفين مسلمين، 
لما فيها من إساءات تتجاوز كل ما 
جاء على لسان القمص زكريا في هذا 
الخصوص وما هو سوى باحث ناقل 
كما قلت لكل ما جاء في هذا التُراث 
الذي أصبح محل شك وجدل فيما 
بين المسلمين أنفسهم وال يحترم عند 
غير المسلمين على اختالف عقائدهم،  
خاصة في الدول األجنبية التي تقدِّس 
وتحميهما  والتعبير  الفكر  حرية 
وتحمي أصحابها بقوة القانون المكفولة 
بدساتيرها الوضعية للبالد حتى وإن 
طالت هذه الحريات العقائد واألديان 
والرسل واألنبياء، لذا يكون من غير 
المنطقي ومن غير المقبول في نظرها 
التعامل مع أصحاب الفكر بهذا الشكل 
السخيف الذي شاهد فصوله الهزلية 
أجهزة  من  ولألسف  أجمع،  العالم 
اإلعالم التابعة للدولة المصرية صاحبة 

التاريخ الحضاري الكبير.
هذه الدولة التي قّصرت أجهزتها 
على  أخفقت  بل  الرسمية  الثقافية 
بالتمام والكمال  مدار أربعين عاماً 
والتصدي  األمر  من مواجهة هذا 
تصحيحية  حضارية  بصورة  له 
تلزم العالم على احترامها بدالً من 
اعتبارها من الدول المارقة التي ال 
تحترم حقوق اإلنسان خاصة وهي 
المسئولة عن فتح المجال أمام كل 
من هّب ودّب من أنصاف المثقفين 
من شيوخ التخلف والجهل والجهالة 
الذين خرجوا علينا بفتاويهم الظالمية 
للدين  والمسيئة  للمجتمع  المدّمرة 
والفكر الديني بصفة عامة والمعادية 
في حقيقة األمر لإلسالم والمسلمين 
قبل أن تكون معادية ومسيئة لغير 
المسلمين، وهم الذين أقروا وبوضوح 
بشرعية قتل تارك الصالة، واالعتداء 
المهين واإلجرامي على  الجسدي 
غير المحجبات أو المنقبات من نساء 

المسلمين مع تكفيرهن.
وهم من أحلّوا سبي النساء واعتبرهن 
غنائم حرب يحق لهم اغتصابهن 
بعد االعتداء عليهن وعلى مقدساتهم 

الدينية وجميعها تعتبر جرائم حرب ال 
يتسامح معها المجتمع المتمدن ومنها 
ما حدث بالفعل مع األقليات اليزيدية 
والمسيحية والشيعية في بعض مدن 
وأقاليم العراق وسوريا وفي بعض 
القرى والمدن المصرية وفي غيرها 

من الدول الغربية.
تكفير  ألنفسهم  أباحوا  مّن  وهم 
المسيحيين واليهود ونعتهم بالقردة 
مّن  وهم  وقاحة،  بكل  والخنازير 
على  االعتداء  واستحلوا  أباحوا 
الكنائس والمعابد اليهودية إلرهاب 
روادها بخالف غيرها من أماكن 
عبادة البوذيين والهندوسيين والسيخ 
االنتماءات  وغيرهم من أصحاب 
والمعتقدات التي ال يُنادي اتباعها بال 

إله إال هللا وأن محمداً رسول هللا.
األجهزة  استخدمتهم  الذين  هؤالء 
األنظمة  مصالح  لخدمة  األمنية 
السياسية المتعاقبة منذ عهد الرئيس 
من  بأيادي  قُتل  الذي  السادات 
استخدمهم نظامه األمني مروراً لعهد 
الرئيس مبارك وانقالبهم عليه في 
الدموية ، وصوالً  أحداث 2010 
للعهد الحالي عهد الجمهورية الجديدة 
برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح 
السيسي الذي رفض منذ بداية عهده 
استخدام مثل هذه السياسات الملتوية 
لتثبيت أركان حكمه، وقام منذ توليه 
للجمهورية  كرئيس  منصبه  مهام 
بزيارة الكنيسة وتهنئة أبناء شعبه من 
المسيحيين بأعيادهم المباركة ألكثر 
من مرة، وفي أكثر من مناسبة في 
رسالة صريحة جريئة رافضة لكل 
الجهالة  شيوخ  فتاوي  في  جاء  ما 
والتطرف الذين حّرموا على المسلمين 
الوطن  في  إخوانهم  بتهنئة  القيام 
وجيرانهم في السكن من المسيحيين 

المصريين في أعيادهم المقدسة.
وطالب  أعلن  الذي  الرئيس  هذا 
رجال األزهر الشريف بضرورة 
تغيير الخطاب الديني المسيئ لغير 
المسلمين في الجوامع، وقال وفي 
أكثر من مناسبة لإلمام األكبر الدكتور 
أحمد الطيب شيخ الجامع األزهر بأنه 
سيحاجيه أمام عرش المولى عز وّجل 

في اليوم اآلخر.
جهدًا  يدخر  لم  الذي  الرئيس  هذا 
جماعات  على  والقضاء  للتصدي 
التطرف واإلرهاب اإلسالمي التي 
األمن  وتعّرض  االستقرار  تهدد 
الوطني العام للدولة للخطر سواء 
الموجودة في الداخل أو تلك المتسللة 
إليها حاملة للشر كل الشر من المنافذ 
الحدودية بصورة غير شرعية ال 
تحترم الشرعية والسيادة المصرية 
ويتصدى لها رجالنا البواسل من أبناء 

قواتنا المسلحة والشرطة.
نعم هناك أخطاء وأفعال وردود لهذه 
األفعال ال أوافق عليها وال أتوافق 
معها بكل صراحة ومنها ما يقوم 
به أصحاب القنوات الفضائية التي 
والتطرف  التخلف  شيوخ  تتبنى 
شاشاتها  على  الظهور  لهم  وتبيح 
بفتاويهم العامرة بالعنف والكراهية 
المفرطة للغير وعلى أجهزة األمن 
المصرية التحرك لمحاسبة أصحاب 
المدمرة  العبثية  الفضائيات  هذه 
باعتبارهم من الداعمين لنشر روح 
الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد 
والشعب الواحد، وعلى علماء الدين 
من المثقفين والمتنورين القيام بما 
يجب القيام به لتصحيح وتطهير كتب 
التراث تحت رعاية الدولة وحمايتها 
من كل ما يحض على العنف ضد 
الغير أو كراهيته باعتبارها أمور 
مسيئة لإلسالم والمسلمين قبل أن 
تكون مسيئة لغيرهم.. وال عيب في 

ذلك ألن االعتراف بالخطأ فضيلة.
وقائد  مصر  هللا  حفظ  وأخيراً 
الواحد على  مصر وشعب مصر 

الدوام..  
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زمكحل  فـريد   

بدون رتوش
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 تأسست في مونتريال
29/11/1995

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

زكريا بطرس بين الفعل ورد الفعل!

year

5 سياسـة

2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

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

بيع وشراء واستبدال
منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية

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

514.947.2555

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment

Industrial-Mining-Real state-
seniors home management

Please call  
514- 909 -3334

فرص استثمار صلبة ١٠٠٪ عائد على االستثمار
صناعة- تعدين - بناء وتعمير- منازل إقامة المسننين

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

  انطلقت فعاليات االحتفالية األسطورية المهيبة الفتتاح 
طريق الكباش، أقدم ممر تاريخي بالعالم، بحضور الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، والسيدة انتصار قرينة الرئيس، وسط 
اهتمام عالمي بهذا الحدث الذي يجسد عظمة وعراقة الحضارة 
المصرية الممتدة على مدى آالف السنين، وانعكس اشعاعها 

الحضاري على شتى بقاع العالم.
مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  االحتفال  حضر  كما 

العناني،  خالد  الدكتور  واآلثار  السياحة  مدبولي، ووزير 
وكبار رجال الدولة.

ويتابع هذا الحفل الضخم األسطوري نحو 200 من مراسلي 
وسائل اإلعالم العالمية المعتمدين في مصر؛ لنقل وقائع 

هذا الحدث الفريد إلى العالم أجمع.
وتأتي هذه االحتفالية إلحياء ممر تاريخي يعود عمره لما 
يزيد على 3 آالف عام، ويربط معبد األقصر بمعبد الكرنك 
لتصبح األقصر بذلك أكبر متحف مفتوح في العالم يبهر 

عشاق التاريخ ومحبي الحضارات القديمة.
وجاءت تلك الخطوة لتتوج عمال استمر لسنوات إلعادة إحياء 
هذا الطريق، وهو يمثل ثاني حدث يعيد اهتمام المصريين 
بتاريخ أجدادهم الفراعنةـ بعد موكب المومياوات في أبريل 
الماضي؛ وهو ما يعبر عن حرص الرئيس السيسي، على 
استعادة االهتمام بالحضارة الفرعونية بالتوازي مع المشروعات 
القومية العمالقة الجاري تنفيذها في كل أنحاء مصر في 

مزج بين إنجازات الماضي والحاضر.

وقد أعدت وزارة السياحة واآلثار برنامجا احتفاليا غير 
نحو  كله  العالم  انظار  يجذب  الذي  بالحدث  يليق  مسبوق 

مدينة االقصر التي تضم ثلث آثار العالم.
وبدأت االحتفالية بأغنية قدمها الفنان محمد حماقي، شاركته 
المطربة )ذات األصول اإليطالية( “الرا اسكندر”، بعنوان 
)بلدنا حلوة(، بالتزامن مع استعراض راقص، وتغنى حماقي 
واسكندر عن جمال وعراقة الحضارة المصرية، وآثارها 

الممتدة على مدى آالف السنين.
الخيول  عربات  من  لعدد  عرضا  االحتفالية  شهدت  كما 
)الحناطير(، التي تتميز بها محافظة األقصر، حيث جرت 
إضاءة العربات وتزيينها بمناسبة هذا الحدث الجلل، حيث 
تراقصت تلك العربات التي تجرها الخيول، على وقع أغنية 

فرقة رضا الشهيرة )األقصر بلدنا بلد سواح(.
وشهد الرئيس السيسي والسيدة قرينته فيلما تسجيليا عن 

محافظة األقصر بعنوان )األقصر السر(.
واستعرض الفيلم – الذي قدمته مجموعة من الفنانين وأهل 
األقصر وخبراء اآلثار – مجموعة من المناطق والمعابد 
القديمة  التي توالت عليها سواء الحضارة  والحضارات، 

إلى الحديثة واليونانية والقبطية واإلسالمية.
تقام  التي  السياحية  الفعاليات  عن  الفيلم  وتحدث ضيوف 
في األقصر بجانب مشاهدة اآلثار، وعلى رأسها المنطاد 
والرحالت النيلية واألسواق، وبعض األنشطة الرياضية 

والترفيهية.

وأظهر الفيلم – أيضا – التنوع الديني الذي تشهده األقصر، 
وسلط الضوء على المساجد والكنائس المتواجدة هناك.

في حين سلط وزير السياحة واآلثار خالد العناني – خالل 
األقصر، ومدى  في  السياحة  الضوء على حجم  الفيلم – 

تعلق السائحين بها.
كما استضاف الفيلم أحد السياح الذين أقاموا في األقصر 

منذ أكثر من 15 عاما ومدى ارتباطه وتعلقه بها.
واختتم الفيلم برسالة من وزير السياحة عن األقصر، طمأن 

فيها الجميع قائال “بلدنا أمنة”.
لملوك  الكباش عبارة عن طريق مواكب كبرى  وطريق 
عيد  منها  مختلفة،  أعياد  داخله  تحيى  وكانت  الفراعنة، 
“األوبت”، وعيد تتويج الملك، ومختلف األعياد القومية 

تخرج منه، وكان يوجد به قديما سد حجري ضخم كان 
يحمى الطريق من الجهة الغربية من مدينة األقصر العاصمة 
السياسية فى الدولة الحديثة )األسرة 18( والعاصمة الدينية 

حتى عصور الرومانية.
بين  يربط  الكبري  المواكب  الكباش، هو طريق  وطريق 
معبد األقصر ومعابد الكرنك، وبدأ بناء هذا الطريق على 
يد الملك أمنحتب الثالث الذي بدأ تشييد معبد األقصر، ولكن 

النصيب األكبر من التنفيذ يرجع إلى الملك نختنبو األول، 
مؤسس األسرة الثالثين.

متر،   700 وعرض  مترا،   2750 الطريق  طول  ويبلغ 
ويصطف على جانبيه حوالي 1200 تمثال، نُحت كل منها 
من كتلة واحدة من الحجر الرملي، وأقيمت على هيئتين: 
األولى تتخذ شكل جسم األسد ورأس اإلنسان باعتبار األسد 
أحد رموز إله الشمس، أما الهيئة الثانية فكانت على شكل جسم 
ورأس كبش وهو رمز من رموز اإلله خنوم إله الخصوبة 
في الديانة المصرية القديمة، والذي قدسوه باعتباره اإلله 

الخالق للبشرية كلها.
وكان في العصور المصرية القديمة “طريق المواكب الكبرى” 
المعروف إعالمًيا بطريق الكباش عبارة عن طريق مواكب 

كبرى لملوك الفراعنة وكانت تحيي داخله أعياد مختلفة 
الملك ومختلف األعياد  منها “عيد األوبت” وعيد تتويج 

القومية تخرج منه.
الطريق  لحماية  سد حجري ضخم  قديماً  به  يوجد  وكان 
السياسية  العاصمة  الغربية من مدينة األقصر  الجهة  من 
الدينية حتى  والعاصمة   )18 )األسرة  الحديثة  الدولة  في 

العصور الرومانية.

 عودة المستشار مرتضى منصور ومجلسه المّوقر إلدارة نادي 
الزمالك .. عودة للحق والعدل وبداية جديدة لعودة نادي الزمالك 

وإنطالقه لحصد المزيد من البطوالت.
أطيب األمنيات بالتوفيق والنجاح والف مبروك لجماهير الزمالك 

العظيمة.
فريد زمكحل

السلطات الروسية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا 
حادث منجم فحم في سيبيريا إلى 52 شخصا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعقد 
اجتماعها الحكومي الأخير

الروسية،  السلطات  أعلنت    
ارتفاع  عن  الخميس،  أمس  مساء 
منجم  في  الحادث  ضحايا  حصيلة 
“ليستفياجنايا” للفحم في مدينة بيلوفو 
بمقاطعة كيمروفو في منطقة سيبيريا، 

إلى 52 شخصا.
وذكر مسؤولون في هيئات الطوارئ 
أن “المعلومات األولية تفيد بأنه ال 
يوجد أحد على قيد الحياة في المنجم، 
بينهم  52 شخصا مصرعهم  ولقي 

6 عناصر إنقاذ”.
دائرة  إدارة  باسم  متحدث  وأشار 
اختنقوا  “الضحايا  أن  إلى  بيلوفو 

بغاز أول أكسيد الكربون”.
وأوضح المسؤولون أن معظم جثث 
المنجم،  داخل  يزالون  ال  الضحايا 
وسيتم انتشالها إلى السطح بعد بسط 
االستقرار في درجة الحرارة والحد 

من انتشار الميثان.
وقال نائب المدعي العام الروسي، 

دميتري ديميشين، إن الحادث نجم 
عن انفجار للميثان تسببت فيه شرارة 
وأدى إلى ضربة ديناميكية أصاب 

عمال المنجم.
وذكرت لجنة التحقيقات أنها أوفقت 
مدير المنجم )47 عاما( ونائبه األول 
)59 عاما( ومدير الموقع )36 عاما( 

على خلفية الحادث.
مقاطعة  سلطات  أكدت  أن  وسبق 
كيميروفو أن 11 شخصا على األقل 
لقوا حتفهم وأصيب 49 آخرون بينما 
كان 35 في عداد المفقودين جراء 
الحريق الذي اندلع اليوم داخل منجم 
 250 عمق  على  “ليستفياجنايا”، 

مترا تحت سطح األرض.

  عقدت المستشارة األلمانية أنجيال 
ميركل االجتماع الذي من المفترض 
للحكومة حيث قدم  أن يكون األخير 
باقة  أوالف شولتس  المستشار  نائب 
من الزهور للمستشارة وقدم لها الشكر 
بالنيابة عن جميع الوزراء على التعاون 

الجيد.
وذكر بيان المركز األلماني لالعالم 
علي موقع التواصل االجتماعي )الفيس 
إلي  التوصل  تم  أنه  الخميس   ) بوك 
اتفاق االئتالف بين الحزب االشتراكي 
الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر 
وحزب الخضر،غير أنه مازال على 
األحزاب أن توافق عليه مشيرا إلي 
انتخاب  يمكن  الجميع  وافق  إذا  أنه 
للحزب  )المنتمي  شولتس  أوالف 

مستشاًرا  الديمقراطي(  االشتراكي 
تعيين  يتم  وسوف  البرلمان  ِقبل  من 
اعضاء مجلس الوزراء من قبل الرئيس 

األلماني فرانك فالتر في يوم انتخاب 
المستشار األلماني الجديد ثم يقومون 

بأداء اليمين في البرلمان .

الكباش”  “طريق  تـاريخي  ممر  أقدم  افتتاح  فعاليات  انطلاق   
السيسي الرئيس  بحضور  أسطوري  حفل  في 

ألف مبروك لجماهير الزمالك العظيمة

حكمـة العـدد

اعداد: أنطوانيت جرجوس



Vendredi 26 novembre 2021
الجمعة 26 نوفمبر 2021

21
-2

10
-1

40
W

هل لديك أي استفسارات بشأن اللقاحات المضادة 
لفيروس كورونا )كوفيد-19(؟

يوّفر الخط الهاتفي 211 الخدمات باللغة اإلنجليزية والفرنسية وأكثر من 200 لغة أخرى، بحيث 
يساعدك في العثور على المعلومات أو الموارد التي تحتاج إليها، والتي يمكن أن تساعدك.

هذه الخدمة مجانية وسرّية.

اتصل برقم 211.
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  ألغت الصين، الجمعة، مئات الرحالت الجوية وأغلقت بعض 
بفيروس  اكتشاف إصابات  بعد  أنشطة سياحية  المدارس وعلقت 
هذه  على  يشكل ضغطا  ما  وهو  شنغهاي،  في  المستجد  كورونا 

الدولة المضيفة لدورة األلعاب األولمبية الشتوية.
وقبل بضعة أشهر من انطالق األولمبياد في بكين في الرابع من 
فبراير المقبل، تريد الصين أن تحد بأي ثمن من مخاطر التلوث 

وتعتمد سياسة صحية تهدف إلى منع حدوث أي إصابة.
ولتحقيق هذا الهدف، تلجأ الصين إلى قيود صارمة على الراغبين 
في دخول أراضيها، كما تفرض حجرا صحيا إلزاميا وحملة فحوص 

واسعة بمجرد ظهور عدد قليل من اإلصابات.
المحمول،  الهاتف  تطبيقات  عبر  بدقة  التنقالت  كل  متابعة  وتتم 

وهو ما يسمح بتحديد حاالت المخالطة.
سافروا  أصدقاء  ثالثة  إن  الخميس،  المحلية،  السلطات  وقالت 
مًعا في جميع أنحاء شنغهاي، األسبوع الماضي، ثبتت إصابتهم 

بفيروس كورونا وجميعهم كانوا قد تلقوا اللقاح.
500 رحلة  ألغيت أكثر من  الفيروس إلى مناطق أخرى،  انتقال  ولمنع 
جوية، الجمعة، من مطاري العاصمة االقتصادية الصينية حسب الموقع 

المتخصص “فاريفالي”.
إلى  السياحية  المجموعات  أيضا جميع رحالت  بلدية شنغهاي  وأوقفت 

مدينة سوتشو القريبة التي زارها المصابون الثالثة.

بقنواتها  نسمة،  مليون   13 نحو  يبلغ عدد سكانها  التي  وتشتهر سوتشو 
وحدائقها اإلمبراطورية. وقد أغلقت المدينة مواقعها السياحية، وتطلب اآلن 
اختبارا يثبت عدم إصابة األشخاص الراغبين في الذهاب إلى منطقة أخرى.
وفي منطقة شنغهاي الكبرى، تم فرض حجر صحي على حرم جامعي 

بعد رصد إصابة بين الموظفين، حسبما ذكرت الصحف الرسمية.
وأعلنت الصين الجمعة أنها سجلت 13 إصابة جديدة بمرض “كوفيد19-” 

على أراضيها في اليوم السابق.

  اشتبك مئات اإليرانيين، الجمعة، مع الشرطة في مدينة أصفهان 
بوسط إيران خالل احتجاجات على نقص المياه.

متظاهرين  للدموع على  المسيل  الغاز  الشرطة  قوات  وأطلقت 
يساندون مزارعين يطالبون بتوفير المياه لمحاصيلهم.

وشهدت أصفهان، وهي ثالث أكبر مدينة في إيران، احتجاجات 
المنطقة  نهر في  أكبر  نهر )زيانده رود(  المياه في  على نقص 

والذي جف.
“المتظاهرين  فإن  الرسمية،  فارس، شبه  أنباء  وكالة  وبحسب 
رشقوا الشرطة بالحجارة وأشعلوا النار في دراجة بخارية للشرطة 
وسيارة إسعاف”. وأضافت “كانوا مجموعات تضم كل منها ما 
بين 40 و50 في الشوارع حول جسر پل خواجو  ويقدر عددهم 

بنحو 300”.
ونشر التلفزيون الرسمي لقطات للشرطة وهي تطلق الغاز المسيل 

للدموع على المتظاهرين المتجمعين في قاع النهر الجاف.
وأظهر مقطع مصور نشر على مواقع للتواصل االجتماعي ردد 

خالله المحتجون عبارة “حرام عليكم”، ولم يتسن لرويترز التحقق من 
صحة المقطع.

وخالل الليل فرق رجال مجهولي الهوية مزارعين يشاركون في اعتصام 
سلمي منذ أسبوعين في المنطقة التي يضربها الجفاف بعد أن أشعلوا النار 

في خيامهم.

  أعلنت شؤون الطيران المدني في البحرين، يوم الجمعة، إعادة 
تفعيل نظام قائمة الدول الحمراء، من خالل إدراج 6 دول على 

القائمة، في إطار الجهود الصحية الحتواء جائحة “كوفيد 19”.
وبحسب وكالة األنباء البحرينية، فإن الدول الست التي جرى إدراجها 
هي جنوب إفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإسواتيني.
ونوهت شؤون الطيران المدني بأنه سيتم تعليق دخول المسافرين 
الحمراء على جميع  القائمة  المدرجة على  الدول  من  القادمين 
الرحالت الجوية، بما فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون 

مملكة البحرين بشكل مؤقت.
ويستثنى من هذا التعليق، المواطنون وأصحاب تأشيرات اإلقامة 
السارية في البحرين، وذلك وفقاً لإلجراءات المقررة لهذه الحاالت.
اإلبقاء على جميع اإلجراءات األخرى  في غضون ذلك، سيتم 
المدرجة  الدول غير  للقادمين من  تم اإلعالن عنها مسبقاً  التي 

على القائمة الحمراء.
وأشارت إلى أنه يمكن االطالع على إجراءات الدخول لمملكة 

البحرين من خالل الموقع اإللكتروني التابع لوزارة الصحة.
ويخضع تحديث القائمة الحمراء، بإضافة الدول أو رفعها من القائمة، لتقييم 

المعايير الخاصة  لفيروس كورونا وفق  للتصدي  الوطني الطبي  الفريق 
بذلك من حيث مدى انتشار الفيروس في الدول، ويتم مراجعة هذه القائمة 

وتحديثها بشكل دوري.

ونا تربك مئات الرحلات الجوية في الصين إصابات بكور

اشتباكات بين الشرطة ومحتجين بوسط إيران احتجاجا على نقص المياه

ونا البحرين تعلق الرحلات الجوية من 6 دول إفريقية بسبب كور



  حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
بوريس  البريطاني  الوزراء  الخميس رئيس 
جونسون من استغالل أزمة المهاجرين سياسيا، 
وذلك بعد غرق 27 شخصا في بحر المانش 
خالل محاولتهم الوصول إلى إنجلترا، وفق 

ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
وتضمن بيان من قصر اإلليزيه بعد محادثة 
هاتفية بين الرجلين في ساعة متأخرة األربعاء، 
فرنسا  لدى  أن  أبلغ جونسون  أن ماكرون 
مشتركة”.  “مسؤولية  المتحدة  والمملكة 
التعاون  البريطانيين  بأنه “يتوقع من  وتابع 
التام واالمتناع عن استغالل وضع مأساوي 

ألهداف سياسية”.
ولقى 27 مهاجرا على األقل حتفهم األربعاء 
الفرنسية  كاليه  قبالة  بعدما غرق زورقهم 
شمال البالد من حيث انطلقوا خالل محاولتهم 
للعبور نحو السواحل البريطانية، في كارثة 

الهجرة  إنسانية غير مسبوقة على طريق 
اتفاقا على  ولندن  باريس  استدعت من  هذه 
بينهما  التعاون  لتعزيز  الملّحة”  “الضرورة 

لوقف هذه المآسي.
ومن المقرر أن يترأس رئيس الوزراء الفرنسي 
جان كاستيكس اجتماع أزمة اليوم مع وزراء 

لمناقشة تدابير جديدة، حسبما أعلن مكتبه.
من جهتها أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية 
مساء األربعاء أن لندن وباريس اتفقتا على 
بينهما  التعاون  لتعزيز  “الملحة”  الضرورة 
لمكافحة “عمليات العبور المميتة” في بحر 
المانش. وقال متحدث باسم داونينغ ستريت إن 
جونسون وماكرون اتفقا خالل مكالمة هاتفية 
لتعزيز جهودهما  “الملحة  الضرورة  على 
المشتركة لمنع عمليات العبور هذه، وفعل كل 
ما بوسعهما لتوقيف العصابات التي تعرض 

أرواح أناس للخطر”.

  أفادت مصادر لصحيفة “التيلجراف” 
البريطانية بأن الجيش البريطاني سينقل أكبر 
قاعدة تدريبية له في كندا إلى سلطنة عمان.
الدفاع  إلى أن وزير  وأشارت الصحيفة 
البريطاني بين واالس من المتوقع أن يعلن 
هذا األسبوع عن مغادرة القوات لقاعدة 
“سافيلد” في محافظة ألبرتا الكندية، التي 
كانت تستخدمها منذ عام 1972، والتي 
تدرب فيها آالف العسكريين البريطانيين. 
وهي تستضيف 400 عسكري بريطاني 

بشكل دائم.
ومن المقرر أن تكون القاعدة الجديدة في 
الدقم بشرق سلطنة عمان، وهي ستكون 

أكبر ميدان تدريبي للدبابات.
وقال مصدر في وزارة الدفاع للصحيفة: 
“إذا كانت عندكم 148 دبابة فقط، و22 
منها عالقة في كندا، فهذا يعني أن الدبابات 
متاحة ألي  وغير  مستعدة  غير   22 الـ 

عمليات”.
وتابع: “وأذا كانت تجري تدريباتها في 

بولندا أو الدقم، فمن المنطقي أن تكون لها 
فاعلية أكثر من ناحية العمليات أو الردع”.
وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع إلى 
تغلق  لن  الكندية  سافيلد  في  القاعدة  أن 
قبل 2023، إذ أن هناك تدريبات واسعة 
النطاق للدبابات مقررة للسنتين القادمتين.
وعلى الرغم من إغالق قاعدتها في وقت 
الحق، ستبقي بريطانيا على قوة صغيرة 
في كندا، ستكون على اتصال بالشركاء 

الكنديين.

  عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس عن 
قلقه من األزمة التي تواجه لبنان حاليا، مؤكدا وقوف 
أهمية  يولي  أنه  لبنان، مشددا على  إلى جانب  فرنسا 
قصوى الستقرار هذا البلد واستقالله وأمنه وسيادته، 

داعيا إلجراءات قوية وضرورية.
جاء ذلك في رسالة تلقاها الرئيس اللبناني ميشال عون 

اليوم؛ للتهنئة بمناسبة الذكرى الـ78 الستقالل لبنان.
وشدد على أنه من دون إجراءات قوية ضرورية من 
قبل المسؤولين اللبنانيين بهدف استعادة الثقة، فإن لبنان 
يخشى مضاعفة عزلته اإلقليمية، مؤكدا أن فرنسا ترغب 

في مساعدته على الخروج منها.

وأكد الرئيس الفرنسي، في رسالته، أن تشكيل حكومة 
جديدة كان مرحلة أولية للخروج من االزمة، وعليها 
التي  الجمهورية اإلصالحات  بدعم رئيس  تنجز،  ان 
التزمت بها السلطات اللبنانية، ويجب ان تطلق ورشها 

بالسرعة القصوى.
واعتبر الرئيس الفرنسي ان المحطات العنفية – على 
بالبرقية – األخيرة تظهر بوضوح حجم  حد ما ورد 
الرسمية  السلطات  بمواصلة شل  المرتبطة  المخاطر 

تجاه التحديات التي يواجهها لبنان.
وأشار الى أن جميع شركاء لبنان الحقيقيين في المجتمع 

الدولي جاهزون لتقديم أي مساعدة للبنان.

  أشارت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
األمريكية إلى بوادر بروز خالفات بين 
الواليات المتحدة وإسرائيل فى األسابيع 
األخيرة، بينما تنظر واشنطن فى إمكانية 

إبرام اتفاق نووى جزئى مع إيران.
وأكدت الصحيفة، فى تقرير نشرته يوم 
إمكانية  من  قلقة  إسرائيل  أن  الخميس، 
إبرام إدارة الرئيس األمريكى جو بايدن 
صفقة بصيغة »أقل مقابل أقل« مع إيران 

النووي، محذرة من أن  بشأن برنامجها 
مثل هذا االتفاق سيزيد من قدرات طهران 
على »التدخل فى مختلف أنحاء المنطقة« 
وسيجعل الدول الغربية رهينة لتهديدات 
الوقود  إنتاج  باستئناف  المستمرة  إيران 
النووى، باإلضافة إلى شرعنة مخالفات 
الوكالة  لمعايير  اإلسالمية  الجمهورية 

الدولية للطاقة الذرية.
الخارجية   من جانب آخر، أعلن وزير 

الصين مستعدة  أن  يى،  وانج  الصينى، 
للتعاون مع إيران لمواجهة سياسة اإلجراءات 
أحادية الجانب، والتمسك بمبدأ عدم التدخل 

فى الشئون الداخلية.
وأضاف وانج يى فى محادثة مع وزير 
الخارجية اإليرانى حسين أمير عبد اللهيان: 
»الصين مستعدة للتعاون مع إيران لمقاومة 
والمضايقات  التحركات  من  سياسة  أى 

أحادية الجانب.

  أكدت وزارة الداخلية السعودية أمس الخميس أنه 
القدوم  تعليق  بشأن  ما سبق اإلعالن عنه  إلى  إشارة 
والذي  المملكة،  إلى  الدول  المباشر مؤقًتا من بعض 
يستلزم قضاء “14” يوًما خارجها قبل الدخول، ألسباب 
تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 
″19-، تقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من 
الدول اآلتية: “جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان 
اإلسالمية، جمهورية البرازيل االتحادية، جمهورية فيتنام 
االشتراكية، جمهورية مصر العربية، جمهورية الهند”، 

دون الحاجة إلى قضاء “14” يوًما خارج هذه الدول قبل 
الدخول إلى المملكة، وذلك اعتباًرا من الساعة الواحدة 
يتم تطبيق  أن  القادم ، على  يوم األربعاء  من صباح 

إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة “5” 
أيام بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، 
مع استمرار تطبيق االستثناءات الصادرة بشأن بعض 

الفئات في هذا الخصوص.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء بناًء على المتابعة 
الوبائي محلًيا وعالمًيا، وما رفعته  للوضع  المستمرة 
الجهات الصحية المختصة في المملكة عن تطورات 
جائحة كورونا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد 
من الدول ، مشيرة إلى أن جميع اإلجراءات والتدابير 

الصحية  الجهات  قبل  من  المستمر  للتقييم  تخضع 
المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع 

الوبائي عالمًيا.

يوم  بيني جانتس  اإلسرائيلي  الدفاع  أعلن وزير    
أبيب تعمل على تطوير قدرتها على  الخميس أن تل 
توجيه ضربة عسكرية لبرنامج إيران النووي بالتزامن 
مع جهودها لتحسين شروط أي اتفاق يجري التوصل 

إليه بين القوى العالمية وطهران مستقباًل.
وقال جانتس، إن “علينا التأثير على شركائنا فيما يتعلق 
بإيران وإجراء مناقشات مستمرة معهم”، وفق ما نقلت 

عنه صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” .
وأوضح أن “إسرائيل تريد اتفاقاً نووياً ال يعالج قضية 

تخصيب اليورانيوم فحسب وإنما أيضاً أنشطة إيران 
بالمنطقة”، مشدداً على أن “أي اتفاق “جيد” هو الذي 
بتخصيب  يتعلق  فيما  الحالي  باالتفاق  الثغرات  يغلق 
اليورانيوم، واألنظمة الصاروخية، ومدة االتفاق، إضافة 

لما تقوم به إيران في المنطقة”.
يذكر أن المبعوث األمريكي المكلف بالملف اإليراني 
كان أكد أن واشنطن لن تقف “مكتوفة األيدي” إن لم 
تعمل إيران سريعاً على العودة إلى طاولة المحادثات 
حول برنامجها النووي التي تستأنف األسبوع المقبل.

الناس من  الشمالية  منعت كوريا     
ارتداء المعاطف الجلدية، لتبقى حكرا 
على الزعيم كيم جونج أون، حسب ما 
ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية 

يوم الخميس.
وأوضح المصدر أن كيم ارتدى معطفا 
جلديا وظهر به للعموم ألول مرة قبل 
نحو سنتين، ليصبح شائعا بين النخبة في 
كوريا الشمالية، الذين كانوا حريصين 
الزعيم” وإظهار  تقليد “موضة  على 

والئه له.
انتشرت  األخيرة،  اآلونة  في  لكن 
المعاطف الجلدية “المقلدة” بين عموم 
المواطنين، مما جعل السلطات الكورية 

تتدخل. الشمالية 
الحرة”  لراديو “آسيا  وقال مصدر 
المالبس  ارتداء  إن  الشرطة  “تقول 
يعتبر موضة  المقلدة وغير األصلية 

غير جيدة لمنافسة السلطة العليا”.
تعليمات  أصدروا  ”لقد  وأضاف 
المعاطف  ارتداء  بعدم  للمواطنين 
الجلدية، الحزب وحده من له السلطة 

لتحديد من يمكنه ارتدائها”.
وظهر كيم جونج أون ألول مرة مرتديا 
ديسمبر 2019.  في  جلديا  معطفا 
أيضا شقيقة كيم،  وشوهدت حينها 
البارزات  النساء  يو جونج، وبعض 

الجلدي. بالمعطف 
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موت الأرانب البيضاء
   - أال تريد أن تحدثني؟

سألت نورا. كانت متلهفة ألن تريان 
كان يتحاشى دائما التحدث إليها عن 
روايته. وكان في كل مرة يتحاشى 
اإلجابة عن سؤالها. أما اآلن، فإنه لم 

يستطع رفض طلبها. قال:
لقد قمت مرة بجولة بحرية في   -
جوف غواصة، ومكثت تحت الماء 
حوالي ألف ساعة. إن في الغواصات 
جهازا خاصا، ينبئ بالوقت المعين 
أما من قبل،  الهواء.  لتجديد  الالزم 
لم تكن تعرف ذلك  الغواصات  فإن 
البحارة  فقد كان  لذلك  الجهاز بعد. 
يصحبون معهم عددا من األرانب 
فإذا  الغواصة.  إلى جوف  البيضاء 
الهواء ماتت األرانب، ومن  تسمم 
ذلك يعرف البحارة أن لديهم خمس 
ساعات يحيون خاللها قبل أن يسقطوا 
بدورهم فريسة لالختناق. فكان على 
اللحظة، أن  تلك  الغواصة في  قائد 
يتخذ القرار الحاسم، إما الصعود إلى 
سطح الماء ببذل جهد اليائسين، وإما 
البقاء في األعماق والموت مع البحارة 
كلهم. وقد جرت العادة، بمؤاثرة القرار 
الثاني، على أن يقتل البحارة بعضهم 

بعضا بطلقات المسدس.
لم  فيها،  أبحرت  التي  الغواصة  في 
تكن هناك أرانب بيضاء، بل أجهزة 
تقوم مقامها. وقد الحظ القبطان، انني 
أتحسس نقص مولّد الحموضة، فكان 
يسخر من حساسيتي، لكنه لم يعد يركن 
الغواصة، ألنني دائما  إلى أجهزة 
الذي ينقص  الوقت  أدله على  كنت 
فيه الهواء، يكفيه أن يلقي علّي نظرة 
واحدة ثم يستشير آلته وأجهزته، فيجد 

أن دقتي مدهشة.
نمتلكها نحن؛ األرانب  إنها موهبة 
البيضاء، وهي أننا نشعر بدنو الخطر 
قبل أن يشعر به البشر بست ساعات، 
ونحس أن الجو بات ال يصلح للتنفس. 
إنني أشعر منذ زمن بمثل ذلك الشعور 
الذي كنت أعلن عنه عندما كنت على 
ظهر الغواصة. إن الجو قد بات خانقا.

سألته نورا:
- أي جو تقصد؟

- الجو الذي يعيش فيه المجتمع 
الحاضر. إن الكائن البشري لن يستطيع 

احتماله.
رواية  موضوع  هو  هذا  كان 
يكتبها داخل  التي  تريان كوروغا، 
الروماني قسطنطين  الكاتب  رواية 
فيرجيل جورجيو »الساعة الخامسة 
الرواية صدرت عام  والعشرون«. 
1949 تحت هذا االسم الذي كان ملفتا 
الرواية  لألنظار وقتها. وقد احتلت 
التي  الروايات  مكانة متقدمة بين 
الحروب،  أثناء  البشر  تجسد معاناة 
ووضعها البعض في مصاف رواية 
الروائي اإلنجليزي جورج أورويل 

الشهيرة »1984«.
كان تريان كوروغا قد وضع في 
روايته الطريقة التي يموت بها رجال 
هذه األرض الذين يحيون في عذاب 
مريع وقلق قاتل، تخنقهم األجواء غير 
الصالحة للحياة. ولما كان ال يستطيع 
أخذ كل الكائنات الحية أبطاال لقصته، 
فقد انتخب عشرة أشخاص، يعرفهم 

أكثر من أي شخص سواهم. 
- وهل سيموت هؤالء األشخاص 

العشرة؟
سألت نورا، فأجاب تريان:

البيضاء. لن  - بعد موت األرانب 
يستطيع بنو اإلنسان الحياة أكثر من 
ست ساعات على األكثر. إن روايتي 
تصف هذه الساعات الست في حياة 

أفضل أصدقائي.
كان أول هؤالء األشخاص العشرة 
هو إيوهان موريتز، بطل رواية 
جورجيو الثاني، الذي سلبوا منه حريته 
وزوجته وأوالده وبيته، وأهين وُضِرب 
وُعّذِب. كان الشاب إيوهان موريتز 
يحلم بالهجرة إلى الواليات المتحدة، 
لكنه قضى 13 عاما متنقال بين 38 
معتَقال، ومن هوية إلى هوية، فهو مرة 
روماني أرثوذكسي، ومرة روماني 
يهودي، ومرة مجري مسيحي، ومرة 
ألماني جرماني. هويات ال دخل له في 
ارتدائها، ألن من كان يلبسه إياها هم 
السجانون الذين ال سبيل إلى إقناعهم 
بهويته الحقيقية ألنهم ال يسمعون إال 

أنفسهم، وأوامر رؤسائهم. 
تقع أحداث الرواية أثناء الحرب العالمية 
الثانية، لكنها تصلح للتعبير عن كل 
لها اإلنسان  التي يتعرض  المآسي 
الفرد في ظل سيطرة العقلية المتحكمة 
في مجرى األحداث والقرار، أيًّا كان 
شكل النظام الذي يحكم، شموليا كان 

أو ديمقراطيا.
سألت نورا بقلق:

- وهل ستتشابه كل الفصول وتتفق في 
نهايتها مع الفصل األول؟ مع مصير 
إيوهان موريتز؟ أليس في كل قصتك 

موقف مفرح واحد؟ نهاية سعيدة؟
أجاب تريان معقبا:

- كال، ليس فيها نهايات سعيدة. بعد 
البيضاء، ال يمكن  موت األرانب 
السعيدة ممكنة.  النهايات  أن تكون 
إن موتها يدل على أن ما بقي في 
مصير اآلخرين من عمر، ال يتجاوز 

الساعات المحدودة.
»الساعة الخامسة والعشرون هي تلك 
اللحظة التي تكون فيها كل محاولة 
إنها ليست  الجدوى.  لإلنقاذ عديمة 
الساعة األخيرة، بل هي الساعة ما بعد 
األخيرة«. هكذا يشرح تريان كوروغا 
عنوان روايته التي يكتبها داخل رواية 
قسطنطين فيرجيل جورجيو »الساعة 

الخامسة والعشرون«.

aliobaid2000@hotmail.com

أخبــار

بريطانيا تنقل أكبر قاعدة تدريبية لقواتها من كندا 
إلى الشرق الأوسط

تل أبيب تحذر واشنطن من إبرام صفقة نووية 
مع طهران

الرئيس الفرنسي يعبر عن قلقه من الأزمة التي 
جراءات قوية وضرورية

إ

تواجه لبنان ويدعو ل�

كوريا الشمالية تصدر قرارًا بمنع 
تقليد موضة ملابس الزعيم

السعودية تسمح بالقدوم المباشر إلييها من مصر وخمس 
دول أخرى دون حاجة لحجر صحي خارجها

إسرائيل: نعمل على توجيه ضربة عسكرية لبرنامج 
إيران النووي

  بقلم: علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي

ماكرون يحذر جونسون بأل� “يستغل الوضع المأساوي” لحادثة بحر المانش لأغراض سياسية



ميقاتي  نجيب  اللبنانية  الحكومة  رئيس  قال    
الخميس إن محادثاته مع قداسة البابا فرنسيس بابا 
الفاتيكان والمسئولين في الفاتيكان كانت فرصة 
التي  التحديات  حيال  الحكومة  توجهات  لشرح 
تواجه لبنان، مؤكدا أنه لمس ارتياحا بابويا لما 
على  المحافظة  في  جهد  من  الحكومة  به  تقوم 
األمن واالستقرار في لبنان ومعالجة الصعوبات 

الهائلة التي يمر.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس الحكومة اللبنانية 

عقب لقائه بالبابا فرنسيس بالفاتيكان أمس .
وأضاف ميقاتي أن البابا فرنسيس يشجع على 
المحافظة على االستقرار في لبنان وعلى االستمرار 
التي يجمع عليها  الوطنية  الخيارات  التزام  في 
اللبنانيون، فضال عن تعزيز العالقات بين لبنان 

والعالم.
وأوضح أنه خرج من اللقاء مع قداسة البابا فرنسيس 
كامل  إطالع  على  وأنه  تام خصوصا  بارتياح 
على األوضاع اللبنانية والظروف التي يعيشها، 

مضيفا أن البابا شدد على ضرورة تكاتف جميع 
اللبنانية ووقف  الرسالة  للحفاظ على  اإلرادات 
نزيف الهجرة الكبير من كل الطوائف اللبنانية.

وأكد أنه نقل لقداسة البابا فرنسيس محبة اللبنانيين 
الخاصة له من كل الطوائف وتقديرهم وامتنانهم 
على االهتمام الذي يوليه لهم ولوطنهم من خالل 
لبنان  يبقى  أن  الدائمة والحرص على  المتابعة 
وطن الدور والرسالة، مشيرا إلى أن قداسته وعد 
ببذل كل جهده في كل المحافل الدولية لمساعدة 
لبنان على عبور المرحلة الصعبة التي يعيشها 

وإعادة السالم واالستقرار إليه.
وثمن ميقاتي عاليا وثيقة األخوة اإلنسانية التي 
األكبر  اإلمام  وفضيلة  البابا  قداسة  وقعها  كان 
اللقاء  في  الطيب  أحمد  الشريف  األزهر  شيخ 
التاريخي الذي كانا عقداه في اإلمارات العربية 
المتحدة عام 2016، تتويجا لجهود مشتركة قاما 
بها منذ أعوام، لنشر ثقافة الحوار والتعايش بين 

أتباع الرساالت السماوية.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

مرجريت وفيليب
ويسكونسن  والية  في  تعيش  التي  مرجريت  كانت   
الجمال  قدر كبير من  المتحدة األمريكية  على  بالواليات 
في  كالحرير  والشعر  فالعينان زرقتان  والرقة  واألنوثة 
باإلضافة  الظهر  منتصف  إلى  يصل طوله  الذهب  لون 
من  لكل  المفرط  وحنانها  وحبها  الجميلة  أخالقها  إلى 
الحارس  يرانها مالكهما  فكانا  والَديها  أما  معها  يتعامل 
األبناء  لديهما من  ليس  البيت فهما  الذي يعيش معهما في 
غيرها  وكانت مرجريت تذهب يوم األحد مع والديها إلى 
الكنيسة اإلنجيلية التي تبعد من البيت ما يقرب من خمسة 
القداس  أنتهاء مراسم  بعد  يتجمعون جميعاً  ثم  دقيقة  عشر 
الكانئة  المطاعم  إحدى  في  فيليب خطيب مرجريت  مع  
في أحد أحياء المدينة يتناولون الغذاء واألحاديث الطريفة 
وفي إحدى المرات سأل والد مرجريت متى سيكون موعد 
زفافكم أيها أألحباء ؟فرد فيليب على الفور أنني في عجلة 
من أمرى ولذلك قررنا أنا ومرجريت ان يكون الزواج في 
بداية العام الجديد أي بعد اإلنتهاء من أعياد الميالد فرد والد 
مرجريت على الفور أي بعد شهرين من اآلن تهانينا القلبية 
فسألها  قالتها بضيق  أبي  يا  فردت مرجريت شكراً  لكما 
ماذا بك يا مرجريت أشعر أنك ليست سعيدة  هل هناك ما 
يضايقك هل ضايقك فيليب قالها وهو يبتسم ؟ فردت أبي 
لمعرفته  به وأنا سعيدة  فتاة األرتباط  تتمنى أي  فيليب  أن 
وأحلم مثله بيوم زفافنا ولكني أشعر بشئ غريب ال أدري 
ما هو وأشعر أن هناك ما سوف يفرق بيننا فرد فيليب على 
فيليب يحب  فقد كان  الموت  إال  بيننا  يفرق  لن  أبداً  الفور 
مرجريت حباً كبيراً ثم قال والدها أطمئني يا مرجريت هذا 
شعور طبيعي ينتاب أي فتاة مقبلة على حياة جديدة وينتابها 
الفتاة طوال  به  تحلم  التي  الحلم  يتحقق  أن ال  الخوف من 
إلى  الزفاف األبيض والذهاب  أرتداء فستان  عمرها وهو 
بيت حبيبها فقالت مرجريت أتمنى هذا يا أبي ثم سألها متى 
ستبدأ أحتفاالت عيد الميالد يا مرجريت فردت مرجريت 
السبت القادم وسأقوم مع مجموعة كثيرة من الشباب بحمل 
المدينة  الالفتات والبالونات المخصصة وسنمر في طرق 

وقال لها فيليب سأنتظرك في الطربق ألراِك .
إلى  الكثيرين  مع  مرجريت  لتخرج  السبت  يوم  وجاء 
الطريق ومعهم الالفتات والبالونات ووقف الكثيرين على 
الذي وقف  فيليب   بينهم  العارضين ومن  ليروا  الصفين 
ينتظر محبوبته وهي قادمة بابتسامتها المالئكية تمأل الدنيا 
جمااًل وبهجة وفجأة تأتي سيارة فان حمراء يقودها سائقها 
بسرعة ليدهس الكثير من العارضين ومن بينهم مرجريت 
بها  قذفت  ثم  السيارة  السيارة فحملتها فوق  التي صدمتها 
تنزف  والدماء  رأسها  على  لتنزل  الطريق  جانب  إلى 
منها ويجري إليها فيليب غير مصدق والدموع تنهار من 
قالها  تسمعيني  هل  حبيبتي  مرجريت  لها  ويقول  عينييه 
وهو يصرخ أطلبوا سيارات األسعاف فتقول له مرجريت 
أنا أحبك  يتم  بصوت خافت صدقتني حبيبي أن زفافنا لن 
ثم أغمضت عينيها وغادرت الدنيا  وهي تمسك بيد حبيبها 

وسط صراخ فيليب وكل من في المكان .!

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 
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ميقاتي: قدمت لبابا الفاتيكان توجهات الحكومة للتعامل مع التحديات بلبنان 
ارتياحا حيالها ولمست 

أخبــار

   أعلنت وسائل إعالم إثيوبية أن الحملة العسكرية 
للتصدي  الوزراء  بقيادة رئيس  الجيش  أطلقها  التي 
لجبهة تحرير “تجراي” نجحت بدفع الجبهة للتراجع.
وقالت الحكومة اإلثيوبية، األربعاء، إنها تمكنت من 
تحقيق تقدم كبير على عدة جبهات منها: باتي وشوى 
رابيت دبراسينا، وألحقت هزائم كبيرة بقوات الجبهة، 
وأجبرتها على التراجع باتجاه الطرق المؤدية إلقليم 

تجراي.
والمتحدث  الحكومي  االتصال  مكتب  وأشار وزير 
باسم الحكومة اإلثيوبية لغسي تولو، إلى أن عمليات 
الماضيين  اليومين  الجيش خالل  بها  قام  استثنائية 
أسفرت عن مقتل 12 من كبار القادة الميدانيين لجبهة 

تحرير تجراي وخسائر فادحة بالقوات.
وتوقعت تقارير إعالمية محلية تحقيق الجيش اإلثيوبي 
نتائج جيدة في مناطق شمال “وللو” عبر عدة محاور، 
تجراي  تحرير  جبهة  على  الطريق  قطع  بينها  من 
إقليم  بين مقلي عاصمة  الرابط  في محور “قاشانا” 

تجراي، ومدينة دسي التي دخلتها الجبهة، وتقدم قوات حكومية إلقليم عفار 
من الناحية الشرقية .

ورغم إعالن الجيش اإلثيوبي تحقيقه تقدما كبيرا في ميدان المعركة، إال 
أن جبهة تحرير تجراي، تؤكد مواصلة زحفها واقترابها بشكل كبير من 
أبابا وتشكيل  أديس  المعارك بدخولها  أنها ستحسم  إلى  العاصمة، مشيرة 

حكومة انتقالية، وفقا لتصريحات كبار مسؤوليها في مقلي.
وسيطرت جبهة تحرير تجراي على مدن ديسي وكومبلشا وخميسي مطلع 
نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتقدمت نحو مناطق شواروبيت ودبراسينا.

وفي ظل احتدام القتال تظل الوساطة األفريقية عاجزة عن تحقيق تقدم يوقف 
الحرب بعد تصلب مواقف أطراف الصراع.

ومع تصاعد المواجهات، وجه األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
نداًء عاجال إلى أطراف الصراع لوقف القتال فورا وبشكل غير مشروط.
كما حذرت الواليات المتحدة األطراف من أنه “ال حل عسكريا” للصراع 
الدائر في إثيوبيا، وأكدت واشنطن أّن الدبلوماسية هي “الخيار األول واألخير 

واألوحد” لوقف الصراع الدائر في البلد األفريقي.
ومن جانبها، حذرت الحكومة اإلثيوبية، اليوم الخميس، السفارة األمريكية 

في أديس أبابا، وبعض الممثلين من مواصلة نشر معلومات كاذبة ومضللة 
عن الوضع في إثيوبيا.

الواليات  أريدو،  دندأ  تاي  اإلثيوبية،  السالم  بوزارة  الدولة  واتهم وزير 
المتحدة بـ”نشر اإلرهاب والذعر” في بالده.

أريدو، األربعاء، ردا على تحذير نشرته  دندأ  تعليق نشره  جاء ذلك في 
السفارة األمريكية بأديس أبابا لرعاياها باحتمال استمرار وقوع هجمات 

إرهابية في إثيوبيا.
وفي وقت سابق الخميس، تظاهر مئات اإلثيوبيين، أمام سفارتي الواليات 
المتحدة وبريطانيا بأديس أبابا احتجاجا على ما سموه تدخال في الشؤون 
الداخلية، فيما توجه المتظاهرون إلى السفارة الروسية لإلعراب عن شكرهم 

وتقديرهم لمساندة اإلثيوبيين.
وندد المتظاهرون بمحاوالت الواليات المتحدة ممارسة ضغوطات على 
الحكومة بسبب الحرب الدائرة ضد جبهة تحرير تجراي، رافعين الفتات 

تدين الواليات المتحدة وبريطانيا .
والمسيرة االحتجاجية انطلقت من مختلف المناطق بأديس أبابا، وأعرب 
المشاركون عن غضبهم للموقف األمريكي المساند لجبهة تحرير تجراي 

التي يصنفها البرلمان اإلثيوبي باإلرهابية.

   قال رئيس مجلس الوزراء 
اللبناني نجيب ميقاتي الخميس 
إنه يتعامل بإيجابية وانفتاح مع 
كان حجمها،  مهما  التحديات 
مؤكًدا أن الحوار يقف عند حدود 
ال  وطنية وشخصية  قناعات 
يحيد عنها أبًدا أبرزها استقاللية 
ر  ستو لد ا ية  وحما ء  لقضا ا
انتماء  والمؤسسات، وصون 
على  والحفاظ  العربي  لبنان 
األشقاء  مع  األخوة  عالقات 
ِمهم المملكُة  العرب، وفي مقدَّ

السعودية. العربية 
وأضاف ميقاتي، في كلمته خالل 
المحامين  نقابة  احتفال مئوية 
في مدينة طرابلس، أن مفهوَم 
الدولة يقوم على قاعدة أن يتخلى 
الفرد أو المجموعة طوًعا عن 
بعض ما هو حق له من أجل 
تمثل  التي  العامة  المصلحة 

بالضرورة وفي نهاية المطاف مصلحة للجميع 
من دون استثناء.

وأوضح أن المنطق المبني على المطالبة الدائمة 
بالحقوق الخاصة للفرد أو للجماعة، هو منطق 
وتعطيل  األجواء  توتير  إلى  يؤدي  ما  غالبا 

المؤسسات، وال يتماشى قطعا مع مفهوم الدولة.
لالنتظام  فرصة  المناسبة  تكون  أن  إلى  ودعا 
الكامل في نهج سياسي واضح المعالم والمبادئ 
وأسس  الصحيحة  الديمقراطية  قواعد  يلتزم 
بناء الدولة العصرية ذات السلطة الواحدة التي 
رأس  على  تجعل  أن  على  فيها،  ازدواجية  ال 

اهتماماتها حماية سيادة الوطن وضمان سالمة 
القواعد  واحترام  ومؤسساته،  وشعبه  أرضه 
مصالح  وصون  الدستورية،  واالستحقاقات 
والمحافظة  والمغتربين،  المقيمين  المواطنين 
على انتماء لبنان العربي، وبناء أفضل العالقات 

مع األشقاء في المنطقة واألصدقاء في العالم.

  تتواصل محاوالت تنظيم اإلخوان إلفشال االستحقاق 
االنتخابي المقبل، وتأزيم األوضاع بين الفرقاء الذين 

دخلوا في عملية سالم دائم.
وأحدث المحاوالت اإلخوانية إلشعال األوضاع في 
ليبيا، إصدار محكمة عسكرية أحكاما ضد عدد من 
قادة الجيش الليبي، بينهم قائد الجيش الليبي والمرشح 
الرئاسي خليفة حفتر، ورئيس أركان الجيش عبدالرزاق 
الناظوري وقادة سالح الجو وأفرع القوات المسلحة.

وأمر عضو النيابة العسكرية الكلية الوسطى- مصراتة، 
 25 نحو  إليها  وينتمي  اإلخوان  عليها  يسيطر  التي 
بإدنة  غيابيا  المحكمة  حكم  بتنفيذ  رئاسيا،  مرشحا 

المتهمين ومعاقبتهم.
ومن جانبه، قال المحلل العسكري الليبي اللواء إدريس 
أثر  أي  له  وليس  كيدي،  الحكم  هذا  إن  ربه،  عبد 
قانوني، ومن أصدره يعلم أنه غير قادر على تنفيذه، 
ولن ينجح في هدفه باستبعاد المشير حفتر من الترشح 

لالنتخابات الرئاسية.
المشير خليفة حفتر،  إن  اإلخبارية”  لـ”العين  وقال 
هو القائد العام للجيش الليبي وهو من يعين المدعي 
العسكري، والمدعي العسكري الشرعي هو الفريق 
فرج الصوصاع عضو لجنة 5+5، الذي يعترف بها 
يدعي هذه  آخر  كله، وأي شخص  والعالم  الليبيون 

الصفة ليس أكثر من مدعي.
وأشار إلى أن تنظيم اإلخوان مستعد لفعل أي شيء 
الطرق  نفس  واتخاذ  االنتخابي،  االستحقاق  إلفشال 
ونفس العقلية العقيمة للوقوف ضد المشير حفتر في 

االنتخابات.
يعد خرقا واضحا  أن ما صدر من حكم  إلى  ولفت 
التفاق وقف إطالق النار، واألطراف على األرض 
ترفض ذلك، بل ويتعاون العسكريون معا في تأمين 
نقاط التماس مثل مدينة الشويرف وتبادل المحتجزين، 
وإخراج المرتزقة والقوات األجنبية وهو ما يرفضه 

تنظيم اإلخوان.

محمد  الليبي  والسياسي  الحقوقي  يرى  جانبه  ومن 
صالح جبريل الالفي، أن الحكم ليس له أي أثر قانوني 
على أرض الواقع، ويهدف إلخراج المشير حفتر من 
القائمة  السباق الرئاسي بعد فشلهم في استبعاده من 

األولية من المرشحين.
وتابع في تصريح لـ”العين اإلخبارية” إن مصدر هذا 
الحكم يعلم أنه لن ينفذ، ولكنه يحاول عرقلة إجراء 
العام  القائد  أوراق  قبول  بعد  االنتخابي  االستحقاق 

للجيش الليبي.
عليها  يسيطر  التي  مصراتة  مدينة  أن  إلى  ونوه 
اإلخوان، وينتمي لها مصدر هذا الحكم، قدمت نحو 
25 مرشحا رئاسيا ما يعني تفتيت الكتلة التصويتية 
للغرب أمام الكتلة الداعمة للجيش الليبي، ولذلك لم 

يجدوا إال إبعاده بأي شكل.
وأشار إلى أنه وفقا التفاق وقف إطالق النار الموقع 
في 23 أكتوبر/تشرين األول 2020 بين األطراف 

الليبية المختلفة كان على الجميع التهدئة وعدم التصعيد 
إلى تأزيم  أفعال استفزازية قد تؤدي  أو إصدار أي 

األوضاع.
تنظيم اإلخوان فشل  إن  بالقول،  واختتم تصريحاته 
في تعطيل االستحقاق عبر التحجج بعدم التوافق على 
القوانين ثم بمحاصرة المراكز االنتخابية وإغالقها، 

فلجأ إلى األحكام والشكاوى الكيدية.
وكان 98 مرشحا تقدموا بملفاتهم لخوض انتخابات 
الرئاسة الليبية المقبلة، واستبعدت مفوضية االنتخابات 

25 مرشحا منهم بينهم سيف اإلسالم القذافي.
وشملت قائمة المرشحين ممن تم إدراج أسمائهم ويحق 
لهم الترشح للمنصب الرفيع في االنتخابات المقررة 
24 ديسمبر/كانون أول المقبل، بعد عملية المراجعة 
األولى، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس 
البرلمان عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية 

عبدالحميد الدبيبة.

   أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد اإلصابات 
بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 5ر259 
مليون إصابة حتى صباح اليوم الخميس، بينما تجاوز 
عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 48ر7 

مليار جرعة.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة 
جونز هوبكنز األمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت 

جرينتش، أن إجمالي اإلصابات 
وصل إلى 259 مليونا و 465 ألفا.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة 
ماليين و 174 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات 
أنحاء  في  إعطاؤها  التي جرى  لكورونا  المضادة 
العالم تجاوز سبعة مليارات و 487 مليون جرعة.

تجدر اإلشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي 
توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد 

يكون بينها بعض االختالفات.

   رّد القضاء اللبناني الخميس أربع دعاوى قّدمها 
القاضي طارق  العدلي  المحقق  مسؤولون ضد 
البيطار، وفق ما أفاد مصدر قضائي، ما يعني أنه 
بات بإمكانه استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت 

بعد توقف لثالثة أسابيع.
وقال المصدر إن الهيئة العامة لمحكمة التمييز رّدت 
الدعويين المقدمتين من رئيس الحكومة السابق حسان 
دياب والنائب نهاد المشنوق، لمخاصمة الدولة عن 

األخطاء الجسيمة التي ارتكبها بيطار بحقهم.
واعتبرت أن األخير لم يرتكب أي خطأ يستوجب 
مداعاة الدولة، وألزمت كال من دياب والمشنوق دفع 

مليون ليرة للدولة بدل عطل وضرر.
كما رّدت الهيئة دعوى مخاصمة الدولة التي قدمها 
النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وألزمت 
كال منهما دفع مليون ليرة بدل عطل وضرر للدولة.

من جهتها، رّدت محكمة التمييز الجزائية دعوى تقدم 
بها الوزير السابق يوسف فنيانوس، التي صدرت 
بحقه مذكرة توقيف، طلب فيها نقل ملف انفجار مرفأ 
بيروت من عهدة البيطار بسبب االرتياب المشروع.

والمسؤولون الخمسة من المدعى عليهم في انفجار 
 215 أكثر من  الذي تسبب بمقتل  مرفأ بيروت، 
شخصاً وإصابة أكثر من 6500 بجروح، عدا عن 

دمار واسع في المرفأ وأحياء من العاصمة.
وبمجّرد تبلغه قرارات رد الدعاوى، يصبح بإمكان 
الرابع من  المعلق منذ  التحقيق  البيطار استئناف 

الشهر الحالي.
وغرق التحقيق في انفجار المرفأ في متاهات السياسة 
ثم في فوضى قضائية. اذ منذ تسلّمه التحقيق قبل نحو 
عام، الحقت 16 دعوى القاضي طارق البيطار، 
تّم التقّدم بها أمام محاكم مختلفة، طالبت بكّف يده 
تعليق  الى  آخر، وأدت  الى قاض  القضية  ونقل 

التحقيق لمرات عّدة.
وبعدما رّدت محاكم عّدة الدعاوى ألسباب مختلفة، وجد 
القضاة أنفسهم عرضة لدعاوى تقدم بها المسؤولون 

المدعى عليهم للتشكيك بصوابية قراراتهم.
وفي سياق متصل، حّددت الهيئة العامة لمحكمة 
التمييز برئاسة رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي 
التمييز  الغرفة األولى لدى محكمة  سهيل عبود، 
برئاسة القاضي ناجي عيد بمثابة المرجع الصالح 
للنظر بدعاوى الرد التي تقدم ضد البيطار، بمعزل 

عن المحاكم األخرى.
وتأتي هذه الخطوة، وفق المصدر القضائي، “للحد 
من محاوالت عرقلة التحقيق المستمرة والحؤول 

دون إضاعة مزيد من الوقت”.

»الحكم على حفتر«.. محاولة إخوانية جديدة لعرقلة انتخابات ليبيا

ونا عالميا بلغت 259.5 ..  إصابات كور
والوفيات خمسة ملايين و174 ألف حالة

القضاء اللبناني يرد أربع دعاوى بحق 
القاضي البيطار تمهيدا لاستئناف 

تحقيقاته في انفجار مرفأ بيروت

مليونية »25 نوفمبر«.. 
إطلاق قنابل غاز على متظاهرين بالخرطوم

إثيوبيا.. الجيش يعلن تقدمه 
و »جبهة تجراي« تصر على دخول أديس أبابا

Parapsychologie DANS 
L'astrologie :

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

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

Mail :jackleblond888@yahoo.com
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إلعالناتكم في الرسـاله

جريس:  فرج  القاهرة/   
لمال  ا طارق  لمهندس  ا عقد 
وزير البترول والثروة المعدنية، 
على هامش االجتماع الوزاري 
شرق  غاز  لمنتدى  السادس 
المتوسط، جلسة مباحثات مع 
الطاقة  الحرار وزيرة  كارين 
اإلسرائيلية والوفد المرافق لها، 
تناوال فيها فرص دعم التعاون 
المشترك فى مجال البترول والغاز 
بما يحقق االستفادة االقتصادية 

المثلى للجانبين.
وعقب المباحثات وقع الجانبان 
زيادة  إلمكانية  تفاهم  مذكرة 
إمدادات  الغاز إلعادة التصدير 
للتوسع  العمل سويا  إطار  في 
في استخدامه لخفض انبعاثات 
الحراري  االحتباس  غازات 
إلى  باإلضافة  المنطقة،  في 
إمكانية استخدام خط األنابيب 
لنقل الهيدروجين في المستقبل.

الطاقة  المثمر واإليجابي في مجاالت  للتعاون  نتيجة  المذكرة  وتأتي هذه 
خالل األعوام الماضية باإلضافة إلى التكامل والتنسيق الوثيق من خالل 
الغاز  أن  التفاهم  مذكرة  وأوضحت  المتوسط.  منتدى غاز شرق  إنشاء 
الطبيعي يعد وقودا انتقاليا، حيث يسهم استخدامه في منطقة شرق المتوسط 
فى خفض كبير لالنبعاثات، خاصة عقب االنخفاض الحاد في استخدامات 

الفحم والبترول بمصر وإسرائيل.
هذا وقد عقدت مجموعات العمل المشتركة خالل األشهر الماضية اجتماعات 
عدة تم خاللها مراجعة شاملة إلمكانية التوسع فى إمدادات الغاز الطبيعي 
البترول والثروة  المال وزير  المهندس طارق  التصدير. وصرح  إلعادة 

المشتركة من  المشترك من أجل االستفادة  التعاون  بأهمية دعم  المعدنية 
الثروات الطبيعية فى كال البلدين وأنه تم تأكيد أهمية العمل المشترك على 
الحد من االنبعاثات الضارة لمواجهة التغيرات المناخية واستدامة إمدادات 
الغاز الطبيعى سيلعب دورا محوريا  المنطقة، مشيًرا إلى أن  الطاقة فى 
خالل المرحلة القادمة لالنتقال من الوقود األحفورى إلى استخدام الطاقات 

النظيفة فى إطار الجهود العالمية لتحقيق هذا الهدف.
 ومن جانبها صرحت كارين الحرار وزيرة الطاقة اإلسرائيلية بأن مصر 
المشترك  للتعاون  وسيلة  بالمنطقة  الطاقة  أمن  تحقيق  في  مهم  شريك 
لمكافحة أزمة المناخ. ووجهت الشكر للمهندس طارق المال على استضافة 
ورئاسة هذا المنتدى الهام وعلى اهتمامه والتعاون المشترك بين البلدين 

في مجال الطاقة.

  القاهرة/ فرج جريس: اجتمع 
الرئيس عبد الفتاح السيسي مع 
اللواء أمير سيد أحمد مستشار 
للتخطيط  لجمهورية  ا رئيس 
إيهاب  أ.ح  واللواء  العمراني، 
الهندسية  الهيئة  رئيس  الفار 
للقوات المسلحة، واللواء أشرف 
العربي رئيس المكتب االستشاري 
عبد  والعميد  الهندسية،  للهيئة 
العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة 

الهندسية لتصميمات الطرق.
وصرح المتحدث الرسمي باسم 
رئاسة الجمهورية بأن االجتماع 
تناول متابعة الموقف اإلنشائي 
لمشروعات الهيئة الهندسية على 
مستوى الجمهورية، بما في ذلك 
المحاور التي تم إنشاؤها مؤخراً 

للربط بين مناطق شرق وغرب الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى.
حيث تم استعراض مجموعة الكباري الجديدة اعلى الطريق الدائري التي 
حققت الترابط بين القاهرة الجديدة وتجمعاتها السكنية المختلفة، ومناطق 
واحياء شرق القاهرة، والتي ساعدت في اقتصار زمن ومسافة االنتقال 

للمواطنين وحققت السيولة المرورية.
كما تم استعراض عملية التطوير الشامل الجارية بمنطقة الرويسات في 
شرم الشيخ، حيث وجه السيد الرئيس بالعمل على أن يتم تطوير المنطقة 
خاصًة  الخدمات،  مختلف  يشمل  بحيث  السكان،  لصالح  متكامل  بشكل 

رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية، فضاًل عن تزويدها بكافة الخدمات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن االجتماع شهد كذلك عرض التصميمات 
لتحقيق  الهادفة  النشاط سواء  المتنوعة  بالمشروعات  الخاصة  الهندسية 

االستغالل األمثل لألراضي الفضاء على جانبي الطرق والمحاور على 
مستوى الجمهورية، حيث وجه السيد الرئيس باالستفادة من تلك األراضي 

علي نحو يتكامل مع عملية التنمية الجارية بالدولة.
كما تم أيضاً عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في العاصمة 
اإلدارية الجديدة، فضاًل عن سير العمل بشبكة الطرق والمحاور داخل 
التصميمات  ارقي  بتطبيق  الرئيس  السيد  اإلدارية، حيث وجه  العاصمة 
كل  من  إليها  المؤدية  المداخل  كافة  في  ممكنة  توسعة  وأكبر  الهندسية 
االتجاهات، وذلك في سياق معماري حديث ذي طابع حضاري، خاصًة 
المساحات الخضراء والغابات الشجرية، وذلك على نحو يتسق مع طبيعة 
الحديثة  الدولة  إلى  االنتقال  من  تجسده  وما  الجديدة  اإلدارية  العاصمة 

الشامل. بمفهومها 

الدكتور  اللواء  اإلمارات،  مرشح  فاز    
“اإلنتربول”  برئاسة  الريسي،  ناصر  أحمد 

لمدة 4 سنوات.
وأعلنت صفحة الجمعية العامة للمنظمة الدولية 
للشرطة الجنائية “اإلنتربول” على “تويتر”، 

فوز اللواء الريسي بالمنصب الرفيع. 
وكتبت الصفحة “انتخاب السيد أحمد ناصر 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  الريسي مرشح 

لشغل منصب الرئيس لمدة 4 سنوات”.

وبات اللواء الريسي أول عربي يتولى منصب 
رئيس اإلنتربول منذ تأسيس المنظمة الدولية، 

في إنجاز كبير.
لتنفيذية  ا للجنة  ا لريسي  ا يترأس  وبذلك، 
المنظمة  تمثيل  تتولى  التي  لـ”اإلنتربول” 

الدولية، وتنفيذ قرارات جمعيتها العامة.
وتتكون اللجنة من رئيس و3 نواب للرئيس، 
العالم،  مناطق  يمثلون مختلف  مندوبين  و9 

وفق موقع “اإلنتربول” اإللكتروني.
واإلنتربول )المنظمة الدولية للشرطة الجنائية( 
195 دولة  هي منظمة حكومية دولية تضم 
عضو، وتعمل على مساعدة أجهزة الشرطة 
على العمل معا لجعل العالم مكانا أكثر أمانا.

المنظمة  تمكن  العالم  حول  األمن  ولتحقيق 
بالجرائم  المتعلقة  البيانات  تبادل  البلدان من 
الدعم  ونقدم  إليها،  والوصول  والمجرمين 

الفني والميداني بمختلف أشكاله.
وتتولى األمانة العامة للمنظمة تنسيق األنشطة 
ئم،  لجرا ا من  مجموعة  فحة  لمكا ليومية  ا
ويديرها األمين العام، كما يعمل في األمانة 

العامة ضباط شرطة ومدنيون.
الفرنسية  ليون  مدينة  من  اإلنتربول  وتتخذ 

في  لالبتكار  عالمي  مجمع  ولها  لها،  مقرا 
لفرعية  ا لمكاتب  ا من  لعديد  وا سنغافورة 

بمناطق مختلفة من العالم.
وفي كل بلد يشكل المكتب المركزي الوطني 
لألمانة  األساسية  االتصال  نقطة  لإلنتربول 
العامة والمكاتب المركزية الوطنية األخرى، 
إدارة  الوطنية  الشرطة  يتولى ضباط  حيث 
األخير  ويكون  الوطني،  المركزي  المكتب 
عادة تابعا للوزارة الحكومية المسؤولة عن 

العمل الشرطي.
أما الجمعية العامة فهي الهيئة اإلدارية العليا 
للمنظمة، والتي تجمع كافة البلدان المنضوية 

ضمنها مرة سنويا التخاذ قرارات.

 القاهرة/ فرج جريس: وقع وزير البترول 
المال،  طارق  المهندس  المعدنية  والثروة 
اليوناني  والطاقة  البيئة  الخميس، مع وزير 
لتعزيز  تفاهم  مذكرة  سكريكاس  كوستاس 
الطبيعي،  الغاز  مجال  في  الثنائي  التعاون 
وذلك على هامش االجتماع الوزاري السادس 

لمنتدي غاز شرق المتوسط بالقاهرة.
وذكرت وزارة البترول، في بيان أمس، أن 
المذكرة تتضمن ثالثة مجاالت ذات أولوية 
للتعاون مع إمكانية التوسع مستقباًل وتشمل 
تجارة الغاز الطبيعي المسال وأنشطة البحث 
واالستكشاف والربط الفعلي لشبكات خطي 
أنابيب نقل الغاز الطبيعي بالبلدين، كما تهتم 

يشجع  الذي  اإلطار  بوضع  التفاهم  مذكره 
شركات ومؤسسات الطاقة من الدولتين للتعاون 
وبدء تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.

في  يأتي  المذكرة  توقيع  أن  الوزيران  وأكد 
ظل حرص القيادة السياسية في كال البلدين 
على استثمار موارد الغاز الطبيعي بما لها من 
أهمية استراتيجية كبيرة في تنمية العالقات 
والروابط المشتركة األمر الذي يضمن رفاهية 

وأمن واستقرار منطقة شرق المتوسط.
وأوضح الوزيران أن المذكرة خطوة مهمة 
الطبيعي  الغاز  يلعبه  الذي  الدور  تعظيم  في 
لتسهيل وتأمين انتقال الطاقة عالمياً من خالل 

التركيز على ضرورة خفض االنبعاثات.

 القاهرة/ فرج جريس: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي 
أمس الخميس بضم قرى مركز أسوان إلى المبادرة الرئاسية 

)حياة كريمة(.
جاء ذلك خالل تفقد الرئيس السيسي، للقرى المتضررة من 
السيول التي شهدتها محافظة أسوان ومن بينها قريتا “غرب 

أسوان والشهامة”.
واستمع الرئيس السيسي إلى شرح من مسئولي مؤسسة )حياة 
المؤسسة؛  بها  تقوم  التي  العاجلة  التدخالت  كريمة( حول 

للتعامل مع األزمة في جميع القرى المتضررة في أسوان .
وقام الرئيس بزيارة قريتي غرب أسوان والشهامة المتضررتين 
من السيول، حيث زار عددا من المنازل التي تعرضت إلى 

أضرار جراء السيول، والتقى بعدد من األهالي.
لصالح  المقدمة  والخدمات  اإلجراءات  الرئيس  تابع  كما 
األهالي والمواطنين بتلك المناطق؛ خاصة من قبل القوافل 
الطبية ووحدات طب األسرة، في إطار نشاط وجهود مبادرة 

)حياة كريمة(.
كما استمع الرئيس السيسي إلى شرح مسئولي مؤسسة )حياة 
كريمة( التي تبذلها المؤسسة للتعامل مع هذه األزمة في جميع 
بالتعاون والتنسيق مع أجهزة  المتضررة في أسوان  القرى 
المؤسسة  قامت  المدني، حيث  المجتمع  ومؤسسات  الدولة 
تنفيذ لتوجيهات الرئيس بالتعامل الفوري مع األزمة بتنظيم 
عدد من القوافل الغذائية والطبية، كما تم البدء على الفور في 
ترميم المنازل المتضررة بعد حصرها بالتعاون مع الجهات 
المعنية، كما تم التجهيز الكامل لعدد 500 منزل لنقل أهالي 

القرى المتضررين إليها.
واستهل الرئيس السيسي جولته التفقدية بأسوان بزيارة قرية 
الذي  المواطنين  منازل عدد من  أسوان، حيث زار  غرب 
لتلبية  إليهم  أنه جاء  لألهالي  السيول، مؤكدا  تضررت من 

مطالبهم، مطالبا إياهم باالطمئنان ألن “الدولة 
لن تنساهم”.

وخالل زيارته ألحد منازل القرية المتضررة من 
السيول، استمع الرئيس إلى مطالب أهل المنزل، 
قائال: “هناك 500 شقة مجهزة للسكن، وهذا من 

خير بلدكم )مصر(”.
المنزل عن سعادتها  وأعربت زوجة صاحب 
به  مرحبة  لمنزلها،  السيسي  الرئيس  بزيارة 
البهجة والسرور بفضل  أنوار  بالقول “فاحت 
ومنزلنا  المتواضعة  قريتنا  في  وفضلك،  هللا 

المتواضع.. وال ينقصنا أي شيء”.
في حين قال زوجها “توقعنا الخير قوت هطول 
المطر وقدم تحقق بالفعل بقدوم سيادتك”، وقال 
موجها حديثه إلى الرئيس السيسي “أنت وش 

خير علينا كلنا، وهللا من أول يوم”.
طلبت  بعدما  مصر”،  “تحيا  األسرة  وهتفت 

التقاط صورة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قرية  إلى  السيسي  الرئيس  توجه  ذلك،  وعقب 
الشهامة بمحافظة أسوان، إحدى القرى المتضررة 
من السيول، حيث تفقد وحدة طب األسرة بالقرية، 

والتقى باألطقم الطبية وعددا من المواطنين.
مدرسة  السيسي،  الرئيس  زيارة  شملت  كما 
“الشهامة” االبتدائية واإلعدادية، والتي جرى 
إحاللها وتجديدها ضمن المبادرة الرئاسية )حياة 

كريمة(، حيث التقى بالمدرسين وطالب المدرسة.
جدير بالذكر أن قرية الشهامة تدخل ضمن المرحلة األولى لمبادرة 
)حياة كريمة( وكان لذلك أثر ملموس في توفير االحتياجات 
األساسية ألهالي القرية من متهيد طرق وبناء مساكن ضمن محور 

سكن كريم ودعم المزارعين بمشروعات زراعية وحيوانية.
االبتدائية  المدرسة  االنتهاء من تطوير ورفع كفاءة  تم  وقد 
واإلعدادية بالقرية وإنشاء مكتب بريد، كما يجري االنتهاء 
من إنشاء مجمع الخدمات الحكومية ووحدة إسعاف وتطوير 

ورقع كفاءة مركز الشباب.

وتستهدف المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري )حياة 
كريمة( تحديث البنية التحتية وإقامة مشروعات معالجة المياه 
والصرف الصحي والتعليم واالتصاالت والطرق في حوال 4 
آالف و500 قرية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليار جنيه، 

على مدى ثالث سنوات.
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أخبــار

الهندسية  الرئيس السيسي يوجه بتطبيق أرقي التصميمات 
الجديدة الادارية  بالعاصمة 

ماراتي أحمد الريسي رئيسا 

إ

الأول عربيا.. الا
نتربول«

إ

لـ »الا

مصر واليونان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز 
الغاز الطبيعي التعاون بمجال 

للأهالي  ويؤكد  بأسوان..  السيول  من  المتضررة  القرى  يتفقد  السيسي 
تنساكم” لن  “الدولة 

له سياق يختلف ويتنوع إن كان منه ما هو  التناسب  مبدأ    
قانوني أو أقتصادي . وفي القانون حصراً يقتضي مبدأ التناسب 
تناسب  الجنائية حتمية  العلوم  العقوبات وفي  قانون  العام في 
النتائج  يُعتدُّ بدرجة خطورته و  الفعل الجرمي أي  العقوبة مع 
أم على  المترتبة عليه. و عموماً إن كان على صعيد األفراد 
الصعيد الدولي فالذي اعتمدته الفلسفة القانونية في معظم الدول 
و تُرِجمْت عملياً في النصوص القانونية المتفرقة هو نبذ دموية 
و عنف العقوبة و  أعتبار مبدأ التناسب من العوامل األساسية 
الكاملة  الفعل يستوجب المسؤولية  الفعل أي هل  تقييم  في 
لمرتكبه أم أنها مسؤولية تقصيرية أما أنها دفاع عن النفس و 
هل تنسحب هذه المسؤولية على الفاعل لوحده ام عمن يشاركه 

أو يقدم المساعدة له …الخ. 
أو ُتخفف أحكامها وتختلف طبيعتها باختالف  ُتشّدد  والعقوبة 
المجتمعات و ُمشرعيهم و ما يُرَتكْب أو ما هو سائٌد فيها من 
أفعاٍل جرمية قتاًل أو سرقة أو إيذاء و ليس ُمستغرباً أن تختلف 
او  الفعل  لهذا  او معاقبتها  او تعريفها  تقديرها  المجتمعات في 
ذاك لربما المثال االوضح لذلك هو عقوبة اإلعدام التي ألغتها 

كثير من الدول. 
العنيفة  العقوبات  نبذ  فقد  بمفاهيمه  الدولي  القانون  ومع تطور 
الدموية حيث  نص القانون الدولي ، اإلعالن العالمي لحقوق 
اإلنسان و المعاهدات الدولية ال سيما المواد ٢ ، و ٦ من العهد 

الدولي للحقوق المدنية و السياسية 
 International Covenant on Civil and Political
 .Rights/ ICCPR

و كذلك المواد ١و١٦ من اتفاقية مكافحة التعذيب 
 Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punish-

 .ment/ CAT
و جميعها أوضحت نصوصها  بمنع المعامالت القاسية و الال 
يقبل أي  المنع هو منٌع مطلق ال  الُمهينة وأن هذا  إنسانية و 
المعاهدات، و ال  الدول األطراف في  تحفٍظ كان من أي من 
الطوارئ  فيه استثناًء ما و ال يجوز األعتداد بحاالت  يجوز 
السماح به تحت هذا  أو  الشرعية  أية صيغة من صيغ  لمنحه 

الغطاء أو ذاك. 
ما الذي يدعو اليوم الى الوقوف عند العقوبات ،  حركة طالبان 

و المرأة االفغانية مجدداً ؟
في هذا الشهر نوفمبر/ تشرين ثاني من كل عام العالم بأجمعه 
يحتفل في الخامس و العشرين منه بمناهضة العنف ضد المرأة 
. ومن واقعية ال لبس فيها لم يقف هذا  العنف يوماً ، و ربما 
ليس في المستقبل القريب ما دامت القوانين و مجتمعات بأكملها 
المرأة من عنف  الى ما يقع على  ال زالت تنظر بعين الرضا 
و اضطهاد و ما دام المجتمع الدولي غير قادر على دفع أجندة 
المرأة الى األمام و بزخٍم متواصل . المرأة األفغانية هذا العام 
و ما وقع لها يُمثل جانباً مهماً من جوانب هذا العنف واستثنائًيا 
بأبعاده المتعددة . عادت حركة طالبان األصولية الى ُسّدة الحكم 
في افغانستان، أعلنت أنها حقاً عادت لكن باعتداٍل هام و أنها 
ليست طالبان التسعينات . ما حدث بعد ذلك لم يدل على التغيير 
. أعلنت طالبان ضمن  الحديث عنهما  كثَُر  اللذين  و اإلعتدال 
الحكم في كابول  القرارت فور أستيالئها على  مجموعة من 
أغالق وزارة شؤون المرأة ، ُمِنعُت الموظفات من الدخول الى 
النهي  بالمعروف و  أُستبِدلْت بوزارة األمر  مكاتب عملهن، و 

عن المنكر.
تدابير وقوانين  الوزارة تحمل على عاتقها تطبيق  و هي أي 
المتطرف  وإجراءات حركة طالبان ضمن إطار تفسيرها 
الفقهي و الشرعي كحركة أصولية. مؤشرات أكدت للمهتمين  
لديها  تغيير جذري  الباحثين على أن طالبان  كما هي ، ال  و 

يغاير عما  أحدثته في فترة حكمها السابق. 
النساء ، رجمهن،  و ترجمة ذلك  تحديداً  و نسوياً  أن جلد 
ضربهن بحجج متعددة منها  عدم احتشامهن أو منعهن من 
الخروج دون مرافقة ولي األمر هو أمٌر  أو  تعليمهن  متابعة 
ُمباح أجتماعياً، ثقافياً ، دينياً و قانونياً. و لهذا السبب على وجه 
الخصوص كانت الدوريات تجوب الشوارع بحثاً عمن يخالف 

من النساء. 
زد على ذلك  أن  الوقت لم يطل    بالمجتمع الدولي  ليشهد 
ما تردد من العديد من تصريحات مسؤولي طالبان في األعالم 
بأن ما يقومون به هو مقبول شعبياً و اجتماعياً في افغانستان و 
أن تنفيذ احكامهم وفقاً لمبادئهم المتطرفة هي شأن خاص و أن 
افغانستان  الحذر و أال يتدخل في شؤون  العالم يجب ان يأخذ 

و أمور حكمها. 
ربما األقرب تاريخاً من هذه التصريحات هي العائدة لنور الدين 
الذي قال: » لن  /أيلول   الترابي في كابول في شهر سبتمبر 

يخبرنا أحد بما يجب أن تكون عليه قوانيننا.« 
الترابي »قطع األيدي ضروري جدا لألمن« ،   وأضاف 
قائال إن له تأثير رادع.  وقال إن مجلس الوزراء يدرس تنفيذ 
التصريحات  العقوبات علًنا وسيقوم »بتطوير سياسته هذه 
أمثلة سابقة من ممارسات  مع  تتطابق تماماً شكاًل و مضموناً 
طالبان و تنفيذها ألحكام عنيفة جسدية في أماكن عامة من مثل 
ُيطلقها  الراس  المساجد من رصاصة واحدة في  او  المالعب 
الرسغ لمرتكبي  اليد من  الى قطع  شخص من أسرة الضحية 
اما أوردته  القدم في أحيان اخرى وفقاً  اليد و  بتر  أو  السرقة 
 Amnesty International and Human تقارير منظمتي

Rights Watch.  امنستي و هيومان رايتس واتش.
القضائي لدى طالبان  النظام  أو  العدالة  بالذكر أن نظام  يجدر 
يختلف تماماً عن األنظمة القضائية الحديثة. فالقاضي فيه هو 
بالقانون على األوامر  ثقافتهم  اللذين تقتصر  الدين  من رجال 

الدينية دون غيرها. 
وفي معرض الحديث عن طالبان ال بد من أن يُعّرج الحديث 

على الفقه اإلسالمي حيث تم التمييز فيه بين ثالثة أمور: 
القانونية  الحد و النصوص  ُتدعى بجرائم  التي  الجرائم   1-
التي تناولتها و نّصت على عقوبات صارمة بشأنها أال و هي 
الزنا و  القتل و  القدم في  بتر  اليد،  بتر   ، الجلد   ، الرأس  قطع 

السرقة…الخ.
-2 جرائم القصاص و المتعلقة بجرائم اإليذاء الجسدي و القتل. 
و يمكن فيها المصالحة بين أطراف النزاع بل و اإلتفاق على 

تعويض مادي بشأنها )الدية(. 
-3 العقوبة التقديرية و هي عقوبة تترتب على جرائم يلعب بها 

القاضي دوراً أساسياً في تقديرها. 
التشريع الجنائي المعاصر في معظم الدول العربية و اإلسالمية 
المنحى و دعمته عوامل عدة صوبت   كان حكيمًا في هذا 
األتجاه  نحو األخذ بإلغاء عقوبات الحد لما لها من طابٍع عنيف 
و لطبيعتها المتناقضة بالمطلق مع المدنية و المبادئ األساسية 
الجسدية و احترام أمن  السالمة  لحقوق اإلنسان ال سيما من 
االفراد و حمايتهم من األذى. و على هذا أخذ المّشرع السوري 
التونسي و  المغربي و االردني و  التركي و  و المصري و 
البريطانية و  الفرنسية و  التشريعات  غيرهم باإلعتماد على 
العقوبات و جعل  السويسرية في صياغة قوانين  اإليطالية و 
العقوبات متماشية مع األطر العامة الدولية في العلوم و القوانين 
ُترَجم  ُتقطع األعناق و ال  ُتبتر األطراف و ال  الحنائية، فال 

النساء أو تُجلد.   
التغيير و  الزمان ، ال تودُّ  حركة طالبان بطبيعتها هي خارج 
الحقيقة سيكون من  أُدِركْت هذه  النية في ذلك متى  لها  ليس 
اليسير فهم  حالة الخوف ، الهلع و انعدام الثقة ليس   في ظل 
حركة طالبان و أحكامها و حسب بل في ظل اية حركة اصولية 
راديكالية. ترتكب الجرائم و تنفذها على انها حدود شرعية و 
المرأة دوماً المرأة هي الضحية االولى ، هي من تتجه الحراب 
نحوها. يوم مناهضة العنف سنحتفل به كل عام . هذا العام هو 

عام المرأة األفغانية . اسبوع سعيد لكم جميعاً.

طالبان في يوم العنف ضد المرأة

مصر وإسرائيل تتفقان على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي 
التصدير لاعادة 
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الفيلسوف أقوال  من 
الهادي السيد 

الرئاسة.. طابور 

عندما تعيش الصحراء المغربية إىل األبد

بقلم: عادل عطية

بقلم: خالد بنيصغي

شعر: نسرين حبيب

-1 اثنان ال يتعبان أبداً في الحصول على عمل : رجل الدين والشيطان .
-2 يفقد المرء نصف رشده عندما تسقط المسافة بين عقله وأذنه ، ويفقد 

النصف الثاني إذا لم يدرك ذلك .
-3 إذا أجبرتك أحمالك الثقيلة على أن ينحني ظهرك ، فإن هذا الظهر 

المنحني نفسه هو النقطة األقرب إللقائها على األرض .
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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    کان سؤال الصحفي الفرنسي، للرئيس الجزائري الراحل 
»هواري بومدين«، هكذا:

   »لماذا لم تختر أحداً لمنصب نائب رئيس الجمهورية؟!«.. 
   جاء رده سريعاً، إذ قال:

   »في الجزائر ال نحتاج إلى نائب رئيس، فبمجرد وفاتي أو 
ابعادي، ستجد الجزائريين يقفون طوابير من أجل السلطة«!

القرن  السبعينيات من  التي قيلت في     ال زالت تلك اإلجابة، 
جاذبية  التأكيد على  من  تتغير، كشيء  لم  كما هي  الماضي، 
السلطة، وينبطق عليهم وصف »فريدريك نيتشه«، عندما قال: 

   »ها هم يتسلقون تمثال الدولة من كل ناحية، كالقردة«!
   وبينما نحن نشاهد طوابير المرشحين، الذين يتنافسون على 
في  العظيمة  اللحظة  إلى خلق  يدعوننا  الرئاسة،  نوال كرسي 
لنا  يحققونه  أن  يمكن  ما  فقط  نتخيل  وأن  الوطني،  تاريخهم 

في الغد! 
   وألن األمر الوحيد الذي ينبغي على »المواطن« أن يتوقعه 
حقاً في األعراس اإلنتخابية، هو أنها تتحدى كل توقعاته، إلى 

حد الخوف من الذين قد يقتلون أحالمه!
   نجد ذلك، إذ نادراً ما نراهم في أمامية الصورة!

   ونجد ذلك عندما أبتكر األمريكان، مرضاً نفسياً للمعارضين 
لسياستها: »اضطراب العصيان المعارض«!

   ألنهم، كما قال “جورج واشنطن” لوالده: “تريدني أن أمتنع 
اطالقاً عن الكذب؛ فكيف تريدني أن أصبح رئيساً؟!”.

   لذلك أجدني طارحاً هذه التساؤالت:
   هل الرئاسة تمنح الشرف لإلنسان، أم أن اإلنسان هو الذي 

يمنح الشرف للرئاسة؟..
يليق  ال  مسئولية عظمى  أم  فخامة ووجاهة،  الرئاسة  هل     
القادم،  الرئيس  في عنق  وأمانة  منها،  يديه  يغسل  أن  لحاملها 

الذي سيعطي، يوماً ما، حساباً عن وكالته أمام هللا؟..
الحكمة،  أم  والسلطة،  والجاه،  العز،  المترشح،  يطلب     هل 

والتدبير؟..
فيه هللا عما  سأله  حلماً،  بدء حكمه،  في  سليمان  رأى  لقد     
يطلب، فلم يطلب غنی، وال عظمة، وال طول أيام، بل طلب، 
بين  وأميّز  فهيماً الحكم على شعبك،  قلباً  قائاًل: »اعط عبدك 
العظيم  شعبك  على  يحكم  أن  يقدر  من  ألنه  والشر؛  الخير 

هذا؟«!
   إن القلب الذي يحمل للقريبين من كالمه، اإلجابة الصادقة 
لكي  المواطنون؛  إلهام هؤالء  قادر على  قلب  لهو  المخلصة، 
وجدنا  وإال  ال،  أو:  نعم،  عاٍل:  بصوت  ويقولوا  ينهضوا، 
الشعور  أنفسنا  نُجنّب  لكي  التصويت؛  دائماً عن  نمتنع  أنفسنا 

بالمسئولية عن أي شيء يجري في مقار الحكم والسلطة!...

عر اإلعالمي الجزائري مستمرة بكل أشكال    ال زالت تداعيات السُّ
العداء والحقد اتجاه المغرب ، بتزكية من الرئيس الجزائري وحكومته 
وجنراالته ، وعندما نسأل أنفسنا بكل براءة األطفال وسذاجتهم: لماذا 
هذا الحقد من الجارة الشرقية ؟؟ فإننا ولألسف نتيه دون أن نجد أي 
لما  فالجزائر تردد نفس األسطوانة  جواب شافي ، ألنه بكل بساطة 
يقرب نصف قرن من الزمن دون أن يخجل عسكرها الحاكم لهذا الذي 
يردده دون الحد األدنى للمنطق أو حسن الجوار ، وسنحاول في هذا 
المقال أن نطرح بعضاً من نقاط األطروحة الجزائرية وتناقضها مع 

المنطق والسيرورة التاريخية للمنطقة بشكل عام : 
- ظلت الجزائر تردد دائما وإلى اليوم أن ال أطماع لها في الصحراء 
المغربية ، ولكن في المقابل تساعد ما يسمى بالبوليساريو بالمأوى ) 
تندوف ( واإلنفاق في العتاد العسكري وغيره ، واإلنسان العادي ال 
الجزائر ال  أن  ، وبالرغم من  الخرافة إطالقاً  َق هذه  يَُصّدِ أن  يمكنه 
زالت تقول إن مشكل الصحراء المغربية هو من شأن األمم المتحدة 
، وهذا األمر مردود على الجزائر نفسها من منطق أن افتعال دولة 
ألي مشكل لدولة أخرى هو أمر سهل في ظل تواجد أقطاب عظمى 
فإن  أوضح  وبمعنى   ، والسالح  المال  بقوة  العالم  تحكم  متناقضة 
تُه  تضارب مصالح هذه األقطاب الحاكمة تجعل من مشكل تكون ُمدَّ
شهر أو شهرْين يطول إلى عقود وعقود ، وهذا ما يحدث حتى اليوم 
في مشكل الصحراء المغربية ، بدون أي سبب منطقي ، سوى الحقد 

الدفين الذي تُِكنُّه حكومة الجزائر للمغرب وشعبه .
- لم َتْعَي الجزائر من ترديد وتحريض مرتزقة البوليساريو للمطالبة 
األمر ال  المغربية  وهذا  الصحراء  في  المصير  وتقرير  باالستفتاء 
يستند على أبسط األفكار المنطقية ، ألن األجدر بالجزائر أن تطلب 
بما  يقبل ويرضى  كان  إن  الشقيق  الجزائري  الشعب  االستفتاء من 
تُْنَفُق من  التي  الدوالرات  البوليساريو من ماليين  تستنزفه مرتزقة 
َمم الدولية لإلبقاء على هذا  الّدِ أموال هذا الشعب في التسليح وشراء 
المشكل المفتعل ، في الوقت الذي تغيب فيه أبسط المواد عن السوق 
الجزائرية  الحكومة  بسبب عجز  غالياً جدا  ثمنها  يكون  أو  المحلي 
 “ السميد  والموز و”  والحليب  )البطاطس  المواطنين  لدى  توفيرها 
والعدس وغيرها من المواد األساسية (  يحدث هذا ولألسف في دولة 

الغاز والنفط ، والسؤال الذي يطرح نفسه هو :
 أليس الشعب الجزائري من انتخبهم ؟؟ فلماذا يسيرون عكس رغباته 
واختياراته في الحياة ؟؟   ونحن نطرح السؤال بكل حسرة وألم : لماذا 
كل هذا اإلرهاب في الغذاء والتنمية للشعب الجزائري الذي يستحق 

أن يعيش أفضل مما عليه اليوم ؟؟ 
. أسطوانة الجزائر لم تعد مقبولة اآلن أو قابلة لالستماع إليها في ظل 
هذا التطور اإلنساني والتكنولوجي ، ومهما حاول جنراالت الجزائر 
نغطيها  أن  يمكننا  بازغة فال  إذا كانت  الشمس  فإن   ، الحقائق  إقبار 
بالغربال ، فمن هم مرتزقة البوليساريو ؟؟ لألسف هم مغاربة استقوى 
، وألن  أكثر  أقل وال  الجزائريين ال  الحكام  الُعصاة من  زعماؤهم 

المشكل المفتعل عاش حتى اآلن 
46 سنة ، أنشئ جيٌل ال يعرف الحقيقة بسبب التعبئة الجائرة لحكام 
تعاقبوا على تجويعهم ، وفرض  الذين  الوهميين  الجزائر والزعماء 
تلك الحياة القاسية التي ال تتوفر حتى على أدنى شروط الحياة ، ودليل 
 1988 الثاني سنة  الحسن  أطلقه  الذي  النداء  يجد صداه من  كالمنا 
إلى  الصحراوية   اأُلَسر  الوطن غفور رحيم ( وقد عاد مئات  إن   (
 ،) تندوف  )الذين ولدوا في  تندوف  فيهم جيل مخيمات  بمن  وطنهم 
فلو كانوا ال يشعرون   . المرتزقة  بالهروب من بطش  بعدما نجحوا 
كالوالدة ال  الوطن  ، ألن  أبداً  يعودوا  فلن  َجد  أباً عن  بأنهم مغاربة 
يمكن أن يتكرر مرتْين .. هذا الوطن الذي فتح لهم أبوابه ألنهم أبناؤه 
َر بهم ، وهم يعيشون إلى اليوم بين أحضانه في عز وكرامة  الذين ُغّرِ
، وهذا هو االستفتاء الحقيقي الذي يجب تطبيقه من أصحاب السلط 
االلتحاق  يمنعونهم من  الذين  البوليساريو  الوهمية في جبهة مرتزقة 
بوطنهم المغرب ، ويعذبون كل من لم وينجح في الهروب بأبشع أنواع 
التعذيب ، ولو تركوا االختيار لهم لعاد أغلبهم ألحضان الوطن األم 

الذي هو المغرب والذي يتسع لكل أطيافه .
- الجزائر ولألسف ال زالت تتمسك باالستفتاء في الصحراء المغربية 
) وهذا شأٌن ال يعنيها ال من قريب وال من بعيد ( وهذا األمر انتهى 
وال رجعة فيه لمجلس األمم المتحدة ، ومع ذلك ال تزال الجزائر تردده 
فيما أنه وفي واقع الحال على حكام الجزائر – إن بقي فيهم القليل من 
اإلنسانية – أن ينظموا استفتاء داخليا مع الشعب الجزائري ويسألوه 
الدوالرات كل سنة ألجل  إنفاق ماليين  يقبل من حكومته  كان  إن 
مرتزقة البوليساريو على حساب تنمية وازدهار البالد ، اإلنفاق الذي 
دام حتى اآلن 46 سنة ، والزال يستنزف إلى اليوم من ميزانية الدولة 
الجزائرية ، ويزيد من فقر المواطن الجزائري الذي أصبح ولألسف 
، وهو األمر  الموز والبطاطس والعدس  العالم في موضوع  حديث 
الذي ال نقبله نحن المغاربة لهذا الشعب من أبناء عمومتنا ، فكيف تقبله 
الدولة الجزائرية لهم ؟؟ لألسف بيد الجارة الشرقية أن تكون أفضل 
مما هي عليه جنباً إلى جنب مع المغرب وليس ضده أبداً ومن دون 
أي سبب ، نعم فكيفما كان مشكل الصحراء – وحسب ادعاءاتها أن ال 

أطماع لها فيها -  فإنه ال يعنيها على اإلطالق . 
واآلن حان الوقت للمملكة المغربية أن تتقدم بطلب إلى مجلس األمم 
المتحدة من أجل تحديد موعد نهائي لقبول الحكم الذاتي كحل واقعي 
أو رفضه من طرف مرتزقة البوليساريو ، وليكن بتاريخ معلوم ال 
قبلوا عفا هللا عما  فإن   ، تقدير  أكبر  العامين على  أو  العام  يتجاوز 
سلف ، وإن رفضوا يصبح المغرب في ِحّلٍ من هذا المشكل بإلغاء 
المغرب  كما اليزال   .. إليه  العودة  دون  نهائية  المقترح بصفة  هذا 
السلم  إلى  جانحاً  بلدانه  كل  مع  العربي  المغرب  بناء  على  ُمِصّراً 
والسالم بكل قوته التي أصبح عليها بفضل هللا ، فما تراه اليوم َعِكراً 

سيصبح صافياً كالِبلَّْوِر غداً إن شاء هللا ..  
دمتم بود

          إلى ذاك اّلذي.. 

لم َيجرؤ على.. أن َيكوَن حبيبي
أََتْيَتني يف ليلة ٍداكنة،                  

دخلَتني صاِمًتا،

أّجْجَت ناري امُلطَفأة، أَحرَْقَتني بها 

أشَعْلَت حطًبا يف َموقٍد غفا فيه الرّماد.. وتناثرَْت ذّراُته 

مألَت قندييل َزيًتا، أَنرَتني

َفَتْحَت نافذيت، بعَثَْت ُغباري

وحينام لفَحِت الّريُح الّساَج.. أطفأَْتُه

َمَدْدَت َيَدَك وعاَوْدَت إِحكاَمها

فأَوَصْدَت معها كلَّ أمٍل خاِمد

َوَغرَِق املكاُن يف سواٍد غابر وصمٍت كاِفر

َولَّْيَت.. وَنَسْيَت أن توِصَد خشبَة روحي 

َوأنا، أين أنا من كّل هذا!؟ 

قابعٌة يف إحدي الّزوايا املعِتمة، أََتأّمُلك

ُب طيَفَك املتنّقل، وأَنتِظُر بصيَص نوٍر ضائع يف الّسكون املخّيم أترقَّ

نا جدران أربعة من دون لهفٍة وشغف ها َتُضمُّ

أيَننا ِمّنا!؟

شحَّ عبريُنا وصمَتْت همساُتنا يف هدأِة املساء

الّريُح ُتنِذُر الّليلة.. والربُد َيلفُّ الزّمن

والعشق هارٌب من بني األضُلع

يا لها من ليلٍة غابرة

صادَفْتني يف رشخي.. وِبَك رسَمْت خاِتَتي

َصَبَغْتني ِبحزِنها لكّنها عّلَمْتني أّنك كنت وهاًم

ْفُت َكَنَفه.. عْشُت يف ظالِله.. وتلحَّ

كفاين من ُترَّهاِت الحّب كفاين

ما هو إّل رمز َيسكُن أسطوريت

 وَيركُض يف جناِن خيايل..   

أخبار ومقاالت

بقلم: عبدهللا الديك

    رجع الحق ألصحابه…. بعد مرور 
 .. الشباب  قرار وزير  كامل علي  عام 
األهالوية  العصابة  توصية  علي  بناء 
المستشار  مجلس  بإقالة   .. الحمراء 
مخالفات  لوجود  منصور..  مرتضي 

مالية و إدارية و … و … !!!!
المحكمة  قرار  الوزير  نفذ  فقط  اليوم.. 
المستشار  بعودة مجلس  العليا  اإلدارية 

مرتضي منصور…
نادي  إدارة  المجلس  تسلم   .. اليوم 

الزمالك العظيم …
ع  ر لشا ا تعم  حة  لفر ا  . . م  ليو ا
له  عادت  الزمالك  الزملكاوي…شعب 

ملكيته لناديه الملكي األبيض…
في  منصور  مرتضي  المستشار  خرج 
مؤتمر صحفي مبشراً جماهيره .. طالباً 
للزمالك  ليعود  لتكاتف  ا الجميع  من 

استقراره وازدهاره..
لمنظومة  ا ولت  حا لذي  ا لك  لزما ا
الطرق  بكل  تدميره  الفاسدة  األهالوية 

الغير مشروعة…
المصرية  الجمهورية  عهد  في   .. لكن 
الجديدة بقيادة فارسها المصري األصيل 
ئد  قا  . السيسي. لفتاح  ا عبد  الرئيس 
شعار  رفع  الذي   .. الحديثة  نهضتها 
القضاء علي الفساد .. وها نحن نحصد 
اإلدارية  المحكمة  ثمارها.. حكم  بعض 
عودة  ألصحابه..  الحق  بعودة  العليا 
ومجلسه  منصور  مرتضي  المستشار 
الذي ذهب بفعل فاعل .. هدفه الحصول 
منافسة  ياليتها  و  البطوالت  كل  علي 

بطوالت وهمية وغير  لكنها   .. شريفة 
رائحة  منها  يفوح  دائمًا   .. مستحقة 

الحرام ….
مجالس   ٤ عليه  بيعدي  وهو  الزمالك 
بطوالت  بياخذ ست   .. سنة  في  إدارة 
وقادر يفرحني علشان كده حيفضل في 

نظري بطل حقيقي ..
ال يوجد فريق في العالم الحكام بيدعموه 
أن  يعرف  كله  العالم   .. االهلي  زي 
لكنها  بالبطوالت  تتويجاً  األكثر  األهلي 

غير حقيقية …
ال  تركي  للمستشار  تصريح  هناك 
الشيخ وزير الترفيه السعودي … قال : 
لطالما كنت استعجب علي جمهور نادي 
الزمالك لماذا يشجعوه ؟؟ فريق ذات ١٣ 
قاعدة عريضة  وله  فقط  دوري  بطولة 
وأنا  العربي …  والوطن  بالسعودية 
كنت أحب وأشجع الفريق األحمر لكثر 
ما سمعت من اإلعالم في مصر الشقيقة 
 !!! ولكن  وأخالق  وقيم  مبادئ  عن 
ارتعب  بيراميدز..  نادي  أسست  عندما 
النادي الذي أشجعه وسخر كل إمكانياته 

وأعالمه وحكامه للحد من تقدمه ….
للزمالك  بطولة  ال ١٣  أن  أدركت  هنا 
والكفاح  والعرق  الجهد  من  تاريخ  هي 

أمام جبروت هذا النادي …
جماهير  لماذا   .. وفهمت  علمت  اآلن 
كانوا  .. ألنهم  ناديهم  يعشقون  الزمالك 

يعلموا … وأنا كنت ال اعلم …
جماهيره  و  العظيم  بناديكم  لكم  هنيًئا 

الوفية … زمالك .. زمالك 

نادرة من كتاب “هاري  أولى  بيعت طبعة   
كي  “جي  للكاتبة  الفيلسوف”  وحجر  بوتر 
رولينج” بسعر 22 ألف جنيه إسترليني، وكانت 
الكتاب،  من  العنوان  في صفحة  خطأ  تحمل 

حيث كتب اسم المؤلفة بشكل غير صحيح.
بمناسبة  مزاد  في  للبيع  لنسخة  ا طرح  تم 
لهارى  فيلم  أول  20 عاًما على إصدار  مرور 
 8000 بحوالي  بيعه  المتوقع  بوتر، وكان من 
أضعاف  بثالثة  بيع  لكنه  إسترليني،  جنيه 
وفقا لصحيفة “ديلى ميل”  اإلرشادي،  السعر 

البريطانية.
تم البيع في مزاد إيوبانكس، وعرضت النسخة 
غير المصححة من اإلصدار األول من الكتاب 
باللونين األبيض واألصفر، وتم  بأغلفة أصلية 
نسخة،   200 حوالي  من  واحدة  نسخة  إنتاج 

تتضمن خطأ.
كتبت جي كي رولينج سلسلة كتب هاري بوتر 
عامي  بين  الزمن  من  عقد  مدى  السبعة على 
1997 و 2007 وتم تحويلها جميًعا إلى أفالم 
رائجة. لقد قرأها أكثر من 500 مليون شخص 

في جميع أنحاء العالم – وصنعوا للمؤلفة ثروة 
قدرها 820 مليون جنيه إسترليني.

المؤلفة  وقعتها  التى  األولى  الطبعة  بيع  وتم 
الماضى  العام  إدنبره  فى  الكتاب  نفس  من 
مقابل 125 ألف جنيه إسترليني، مسجلة رقًما 
قياسًيا جديًدا فى المزاد األوروبي، وفًقا لمجلة 

“فاينبوكس”.
بيعت   ،2020 ديسمبر  فى  بيعت  قد  وكانت 
نسخة مماثلة بمبلغ 68 ألف جنيه إسترلينى فى 
هارى  كتاب  وانضم  ستافوردشير،  فى  مزاد 
الشاب  الساحر  يحكى قصة  الذى  األول  بوتر 
مدرسة  فى  مغامراته  بعد  أخرى  كتب  ستة 

هوجوورتس.
بجمهور  بوتر  هارى  كتب  وتحظى مجموعة 
األفالم  عالمى ضخم، وتم تحويلها سلسلة من 
التى حظيت بنجاح كبير، وضم المزاد من أكثر 
والمخطوطات  الخرائط  من  قطعة   200 من 
والكتب، بما فى ذلك الكتاب المقدس الذى نُشر 
جنيه   16000 بمبلغ  بيع  والذى   1660 عام 

إسترليني.

    تحدثنا سابقا عن حالة واحدة من  خسائر  الكورونا  
اإلقتصادية ويعاني اآلن العالم أجمع  من الخسائر الهائلة  
وخاصة في مجال السياحة. بعد التغلب المؤقت على إنتشار 
الجائحة وضعت حكومات بلدان كثيرة  في العالم  برامج  
تشجيع  مغرية وتسهيالت تنقل للسياحة الداخلية والعالمية 
لعودة الحياة في هذا المجال؛ لكن الجائحة  ما تزال تعود 
ما  مناطق مختلفة  في  السابقة   أقوى من  بأنواع  وتنتشر 
يجبر الدول على التراجع عن فتح البالد بإجراءات  تحدد 
النمسا  في  اآلن  نراه  ما  وهذا  وبتعليمات حجر  الحركة 
وألمانيا حيث ارتفع عدد اإلصابات  واضطرت السلطة إلى 

إعادة إغالق األسواق وتحديد حركة تنقل السكان . 
على  اإلطالع  بدون  الخسائر  حجم  تقدير  يستحيل 
اإلحصائيات الرسمية  لكل بلد ونتطرق اآلن إلى خسائر  
زاوية  خفية  في المجال السياحي وهي عائدات مرور سفن 
المتجهة شماال  المتحدة  الواليات  السياحية  من  الرحالت 
 - الكندية  الغربية  الساحلية  المدن  في  آالسكا مرورا  إلى 
فانكوفر وفيكتوريا -  في مقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية 

على ساحل المحيط الهادى ،  والمدن الشرقية على ساحل 
المحيط األطلسي  .

عام  ١٩١٩ أي قبل  وباء الكورونا دخلت  ٢٨٨ سفينة 
ركاب سياحية أميركية  المواني الغربية الكندية عليها ما 
يقارب ٢،٥ مليون  سائحا،  كم دخلت مدينة  فيكتوريا على 
ساحل المحيط الهادي أيضا ٢٥٠  سفينة  سياحية  جلبت  
أكثر  من  ١٥٠مليون دوالر  نفقات إقامة  قصيرة للسواح.  
وكويبيك  سيتي  مونتريال   في   التي مرت  السفن   أما 

وهاليفاكس  في شرق كندا فقد حملت ١،٥ مليون سائحا .
قدرت  اإلحصائيات  عام  ١٩١٩ أن دخل رسوم  مرور 
في المرافئ  ونفقات إقامة لسواح السفن السياحة  بـ ٤،٢ 

بيليون دوالر على الشاطئين الغربي والشرقي. 
انتشار وباء الكورونا  في  مطلع عام ٢٠٢٠  عندما بدأ 
وردت أخبار إصابات  عديدة  بين  سواح  سفن  الركاب 

السياحية  وتقرر إيقاف تلك الرحالت  نهائيا .
كانت  خسائر شركات الرحالت البحرية السياحية بمئات 
كافة   في   العمال   آالف  العمل  عن  وتوقف  الميليارات 

الصناعة  في هذه  الهائل  اإلنهيار  ونتيجة  الساحلية  المدن 
؛  وبعد التغلب المؤقت على الجائحة تقررت العودة  إلى  
اإلبحار بشرط أن يكون السواح  قد نالوا اللقاح الكامل ؛  
لكن هذا القرار لم يشجع الراغبين في ركوب السفن ولم 

يكن عدد الركاب كافيا للعودة إلى الرحالت  كالسابق .
وشمل  جذريا  البحرية  الرحالت  منع  كان  كندا  في  
اعترضت  مئة راكب.   أكثر من  تحمل  التي  السفن  كافة 
تعليمات صحية  تطبيق  يمكن  أنه  وأكدت  السفن  شركات 

تضمن سالمة الركاب لكن الحكومة لم تستجب .
بين  سنة  مئة  من  أكثر  عمرها  سياحية  إتفاقية  هناك 
السياحة   الركاب  سفن  تجبر  وكندا  المتحدة  الواليات 
المنطلقة من مرافئ  الواليات المتحدة إلى آالسكا أن تمر 
في المرافئ الكندية إلنعاش السياحة في كندا  ، واستفادت  
كندا من هذه اإلتفاقية عاما بعد عام وبتطور إيجابي إلى 

أن وصلت األرقام إلى ما هو مذكور  أعاله  .
سالمة  على  الحفاظ   على  الكندي  اإلصرار  نتيجة  
الصحة العامة احتجت شركات السفن السياحية األميركية 

 - األميركية  للحكومة 
خارج  مسجل  أكثرها 
ة  لمتحد ا ت  يا ال لو ا
لرئيس  ا وأصدر   –
أمرا  بايدن  األميركي  

تبحر  أن  السفن  لتلك  القديمة وسمح  اإلتفاقية  تلك  بإلغاء 
إلى آالسكا دون أن تمر في  الشواطئ الكندية .  بالرغم 
السياحية  السفن  بقيت حركة ركوب  اإلجراءات  هذه  من 

بطيئة جدا خوفا من اإلصابة بالوباء داخل السفن .
سالمة السكان في كندا أهم من األرباح ؛ في حال العجز 
أن   الدولة  على  الكورونا  مثل  وباء  على  السيطرة  على 
وهذا  المرضى  لمعالجة  المستشفيات  في  المليارات  تنفق 
السلطة  اهتمام  من  السابقتين  السنتين  في  شاهدناه  ما 
مع  مقارنة  الوباء  محاربة  في  والمميز  الكامل  الكندية 
التكلفة   وكانت  الجائحة  بخطر  استهترت  أخرى  دول 
في  الوقاية   قرارات  اتخذت   لو  يلزم  كان  ما  أضعاف 

الوقت المناسب .  

    احتفل عمالق محركات البحث في اإلنترنت، “جوجل”، 
الراحل محمد  السوداني  الشاعر  ميالد  بذكرى  األربعاء، 

الفيتوري.
الفيتوري  وزينت واجهة “جوجل” رسما يظهر فيه الراحل 

وهو يكتب نصوصا، وفي الخلفية سوق شعبي.
اإلنجليزية مرسومة بشكل قريب  وبدت أحرف “جوجل” 

من العربية.
الشأن  في  مغمس  الراحل مجرد شاعر  الشاعر  يكن  ولم 
السوداني، فقد كتب للوطن العربي ولقارة أفريقيا حتى عرف 

بأنه شاعر القارة المقهورة، كما كتب لإلنسان بصورة عامة 
بصرف النظر عن أي انتماء كان.

وينظر إليه على أنه واحد من رواد الشعر الحديث، فجدد فيه 
الكثير متحررا من األغراض التقليدية كالهجاء والغزل وابتعد 
المناهج  أدرجت في  أعماله  أن  والقافية، كما  عن األوزان 

التعليمية.
وكانت حياته متنقلة بين الدول العربية فلم يستقر في دولة ما، 

وكانت السياسة واحدة من أسباب ترحاله المتواصل.
وولد محمد مفتاح الفيتوري عام 1936 في مدينة الجنينة بإقليم 

دافور غربي السودان. والده ليبي وأمه سودانية.
وتقول “ويكيبيديا” إنه ولد في 24 نوفمبر عام 1936، لكن 
إنه ال يعرف على وجه  تقول  بالشعر  مواقع أخرى معنية 

التحديد متى ولد.
ودرس الشاعر الراحل في كلية العلوم باألزهر الشريف في 
مصر، لكنه لم يكمل دراسته، منصرفا إلى الشعر والكتابة، 
والسودانية وعمل مستشارا  المصرية  الصحف  في  فعمل 
في  دبلوماسيا  يعمل  أن  قبل  العربية،  الجامعة  في  إعالميا 

الخارجية الليبية.

وبسبب مواقفه السياسية، سحبت حكومة الرئيس الراحل جعفر 
النميري الجنسية من الفيتوري عام 1974.

ومن أبرز دواوينه الشعرية: “اذكريني يا إفريقيا”، و “عاشق 
لدرويش  أفريقيا”،س و”معزوفة  إفريقيا”، و”أحزان  من 
متجول”، وألّف مسرحية “عمر المختار”، كما أصدر عدة 

دراسات.
أحد  في   2015 عام  أبريل   24 في  الفيتوري  وتوفي 
 79 ناهز  الرباط عن عمر  المغربية  العاصمة  مستشفيات 

عاما، بعد صراع مع المرض.

الحدث األكثر … 
متابعة

خسائر الكورونا السياحية في كندا

جوجل يحتفل بذكرى شاعر السودان وأفريقيا

بيع طبعة نادرة من أحد منوعات 
بـ22 ألف إسترلينى

بقلم: سليم خليل صـــدق
 أو لا تصـــدق...

برنامج  StartRight من بنك سكوتيا 
لمساعدة الوافدين الجدد على 

البدء من جديد في كندا

  إن برنامج StartRight الذي يقدم ما يصل إلى 1300 دوالر* في العام األول 
في شكل توفيرات وعالوات، يأتي متوافًقا مع التدفق الجديد المتوقع للوافدين الجدد 

هذا الخريف.
تورنتو، 15 نوفمبر 2021 - بعد شهور من االنتظار والترقب، بدأ الوافدون الُجدد 
في الوصول إلى بأعداد أكبر على إثر تخفيف قيود السفر مؤخًرا ه ومن جانبه فتح 
بنك سكوتيا ذراعي الترحيب بعروض مميزة عبر برنامج StartRight، الُمصمم 

والمعد خصيًصا للوافدين الجدد.
 وفيما بين الوقت الراهن و16 ديسمبر 2021، فإن العمالء الذين سجلوا في برنامج 
StartRight التابع لبنك سكوتيا س الحصول على 1300 دوالر في شكل توفيرات 
وعالوات، بما في ذلك  اإلعفاء من رسوم الحساب الشهرية والرسوم السنوية لبطاقة 
االئتمان ومصاريف التحويالت الدولية لألموال على بطاقات ُمعينة محددة - طوال 
القدرة  وكذلك  للوافدين  ومكاسب  كبيرة  توفيرات  تحقيق  ذلك  ويعني  األول.  العام 
على بناء تاريخ ائتماني في البلد الجديد الذي انتقل إليه الوافدون. لذا فإن برنامج 
StartRight ييسر ممارسة األعمال المصرفية والبنكية في كندا حتى يتمكن الوافدون 

الجدد من االستقرار وبدء حياة جديدة ومواجهة التحديات بتفاؤل وأمل.
باالستفادة من برنامج StartRight، يمكنك الحصول على بطاقة ائتمان بما يصل 
ائتماني سابق.  ائتماني، حتى دون وجود تاريخ  15000 دوالر أمريكي كحد  إلى 
أو  المدفوعات  استرداد  إمكانية  تعرض  ببطاقة  اليوم  االئتماني  تاريخك  ببناء  ابدأ 

مكافآت السفر.
يقول منصف شيرالي، مدير الصيرفة متعددة الثقافات في بنك Scotiabank، »إن 
الجدد،  الوافدين  لكثير من  بالتحديات  أمر مثير مليء  لهو  للعيش في كندا  االنتقال 
لمساعدتهم  خصيًصا  ُمصممة  مصرفية  ومنتجات  برامج  سكوتيا  بنك  أعدَّ  ولهذا 
هؤالء  احتياجات  يعي  لدينا  الموثوقين  المستشارين  فريق  »إن  حياتهم.  بدء  على 
قدًما  بينما يمضون  اليوم  أهدافهم  لدعمهم في تحقيق  أهبة االستعداد  الفريدة وعلى 

في التخطيط لمستقبلهم المالي.«  
 1300 قيمته  ما  العام األول على  الحصول في  يمكنك  فإنه  وافًدا جديًدا،  إذا كنت 

دوالر في شكل عالوات وتوفيرات في عدة منتجات وحلول مثل:
• عام كامل دون رسوم حساب شهرية باإلضافة إلى معامالت سحب غير محدودة 

و Interac e Transfer--المعامالت اإللكترونية†;
• تحويالت أموال دولية مجاًنا;

• صندوق ودائع مجاًنا لمدة عام؛
• احصل على نقاط مكافآت Scene+TM على عمليات المشتريات اليومية؛

كامل،  لمدة عام  إعفاء  إلى  باإلضافة  ائتماني  لتاريخ  الحاجة  دون  ائتمان  بطاقة   •
على الرسوم السنوية لبطاقات ائتمان بعينها؛

دوالر على   1000 مبلغ  استثمار  عند  ملكية صافية  بحقوق  تداول  عمليات   10  •
.iTRADE األقل في حساب

للبدء، تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني Scotiabank.com/newcomers, وهو 
يستعدون  أو  يخططون  الذين  هؤالء  احتياجات  فيه  يتوفر  الذي  المتكامل  المكان 

لالستقرار في كندا.
*تسري الشروط واألحكام. لالطالع على الشروط واألحكام كاملة، يُرجى زيارة 

.StartRight.scotiabank.com/newcomer-offer الموقع اإللكتروني
نبذة عن بنك سكوتيا

بنك سكوتيا بنك رائد في األمريكيتين. ونحن نمضي قدًما ألجل تحقيق أهدافنا: ألجل 
النجاح  تحقيق  على  ومجتمعاتهم  وأسرتهم  عمالئنا  نُساعد  المستقبلية،  االحتياجات 
عبر مجموعة واسعة من خدمات تقديم النصح واإلرشاد والمنتجات والخدمات بما 
في ذلك الخدمات المصرفية الشخصية والتجارية وإدارة الثروة والصيرفة الخاصة 
وصيرفة الشركات واالستثمار وأسواق رأس المال. بفريق عمل يزيد على 90.000 
موظًفا وأصول تُقدر بقرابة 1.2 تريليون دوالر )في 31 يوليو 2021(، يتداول بنك 
لألسهم  نيويورك  وبورصة   )TSX: BNS( لألسهم  تورنتو  بورصة  في  سكوتيا 

)NYSE: BNS(. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني:
 http://www.scotiabank.com 

.Twitter @ScotiabankViews وتابعنا على تويتر
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العالناتكم في »الرسالة«

شعر: صباح غريب

تبعدنا األيام عن الذكرى 
لكنها تأبى

 إال إن تبقى ماثلة
 في اذهاننا وأمامنا 

تقفز إلى الواجهة فجأة 
فندرك حجم مأساتنا 

وتنهمر الدموع 
على حلم مروع 
ظننا أنا نسيناه ...
يا لهذا الحلم النائم

 في أرواحنا !
يلهث مع انفاسنا المتقطعة
 من هول ذكرى ال تنمحي 

تحفر أخدودا عميقا ..
يزداد تجذرا كل لحظة ..
رغم كل قشور الحياة

 التي تضللنا وتوهمنا  
بأن الذكرى انتهت وذهبت

 إلى غير رجعة ..
فتنتفض بين حين وحين 

كعمالق 
أيقظته قشعريرة حزن تملكته 
لنبقى على ضفاف الذكرى ...

ننغمس في مائها
 كلما زاد الحنين إليها 

ومن ثم.. يأتي شاغل يشغلنا 
فتبعدنا األيام 
عن الذكرى 

شعر : 
عباس شعبان

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

السيجارة اإللكترونية وأضرارها
                                            الصــداع ... 

من كتاب الصداع وعيون األطفال

بقلم :  نعمة هللا رياض

تبعدنا األيام عن الذكرى 
أدهم ونهاد ...

     Vendredi 26 novembre 2021
أدب وثـقافةالجمعة 26 نوفمبر 2021

خيال علمي

 

يوسف زمكحل   همسـات

أفضل جدا أن ال تحب من أن تحب وتهان كرامتك
أنا سمعت عن المسيح الدجال واليوم أسمع عن 

الحبيب الدجال!
ال تجعل أحداً يقتل أحالمك

أقوى الحصون المرأة الصالحة
ال حياة بدون إمرآة فالمرأة روح الحياة

وفي الصمت أبلغ الكالم
ال تكن واضحاً مع الجميع بل غامضاً يحتاروا فيك

في  يخوضوا  ثم  صباحاً  القداسة  زي  يرتدوا 
أعراض الناس ليال ظلماً وبهتاناً!

أنتزعوا قلوبكم من أيدي من اليستحقون )ميالن 
كونديرا(

من كلماتي: أول ما عرفتك عرفت الحب .. ولقيت 
قايدة  الدنيا  وشوفت   .. حواليك  بيحوم  الفرح 
وجوه   .. عليك  بينادي  سمعته  وقلبي   .. شموع 
عينيا حتلمح صورتك .. وروحي حياتي ملك أيديك 

.. وأسال نفسي
أنا ليه حبيتك .. وشوقي واخدني دايماً ليك .. ما 
أنت خلّتيني أعيش العمر .. بتمنى أشوفك وأعيش 

لياليك ..

غلطان أنا وّياك
وحتعمل أيه فّيا ؟

ما أنا اللي كنت فهواك
بالقلب والنّية

والنّية فاكرة إّنها فى القلب محمّية
غلطان أنا وّياك
طّولت فى سنيني

والودن عارفة لغاك
مش سامعة ألنيني
غلطان أنا وّياك

ويا ريت كمان عاجب
أنا اللي شفت ف هواك

العين على الحاجب
غلطان أنا وّياك

ضّيعت فيك عمري
ال فهمت مّرة لُغاك
ما فهمت أنا أمري
غلطان انا وّياك

وحتعمل أيه ياسيدي
والدمع تاه فى هواك
و النبض فى وريدي

غلطان أنا وّياك
ملّكت لك أمري

والُحكم اهو وّياك
من فوق سنين عمري
والُحكم ِحكمة وتاج

للي يجود بيها
وأيه تكون رؤياك ؟

لما تعاديها
ماهى أّي حكمة تكون للي يضاهيها

لّما يميل الميزان
خصم وحكم فيها
غلطان أنا وّياك
وحتعمل أيه فّيا

أنا اللي كنت ف هواك
بالقلب والنّية

»غلطان«

  ما العوامل التي تحدد نوع الصداع؟
 

الصداع نفسه أنواع: من حيث الزمان والمكان، 
الصداع، وهل هو  نحسب وقت  أن  فيجب 
يصيب الشخص كل يوم ..؟ أو ال يصيب؟ 
هل يصيبنا عند اليقظة؟ هل هو يزيد مع تقدم 

النهار أو النقص..؟
يجب أن نتأكد من مكانه، في أي موضع من 
دغ؟  الرأس: هل هو في المقدمة؟ هل في الصَّ
هل هو في جانب الرأس أم الجانبين؟ هل هو 
حول العين، أو هو وجع في قمة الرأس؟ أو 

هو في المؤخرة؟
يجب أن نعرف نوعه، كًما وكيًفا، أقليل هو 
أو كثير؟ أنابض هو؟ أحاّد هو كالسهم؟ أثاقب 
هو كخارقة الفلين؟ أم هو غليظ منتشر ال حد 

له وال سن.
شئ آخر يجب أن نذكره عند المالحظة يجب 
أن نكشف عن العوامل التي تزيد في الصداع، 
في قوته، أو في زمنه، ويجب أن نرقبه خاصة 
عندما نقرأ، أو عندما ننهمك في العمل، وفي 
الجلبة والمكان الزائط الصارخ، وعندما نقوم 
أو نقعد أو ننحني، وعندما يسوؤنا حادث من 

أحداث الزمان، وما أكثر ما يسوء.
ما هي أشكال الصداع؟

الصداع له أشكال وأنواع:
-1 فقد يكون الصداع متقطعاً أو مستمراً

-2 قد يصيب اإلنسان شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً
-3 وقد تدوم النوبة عدة ساعات

-4 وتختلف شدتها بين ألم خفيف وألم معتدل 
إلى اإلحساس بألم شديد

-5 وقد يأتي األلم في الجبهة أو الصدغ أو 
قرب العينين أو في مؤخرة الرأس

-6 وقد ينتشر إلى نصف من نصفي الوجه 
أو كليهما

الغثيان والقئ واضطراب  -7 وقد يصاحبه 
الرؤية وسوء المزاج
ما أسباب الصداع؟

-1 والصداع قد يكون عضوياً بسبب ضربة 
خفيفة على الرأس
-2 أو نتيجة حمى

-3 أو األورام وارتفاع الضغط واضطرابات 
العين كالتهاب الملتحمة

-4 أو خراج بها أو دمل بالجفن
-5 والجلوكوما والتهاب الجيوب األنفية

-6 أو التهاب األذن الوسطى
-7 أو مشاكل األسنان

-8 أو اإلمساك
-9 أو أعراض ما قبل الدورة الشهرية

-10 وقد يكون الصداع سببه غير عضوي بسبب 

تغيرات فسيولوجية “وظيفية” في مناطق معينة 
من الرأس كاألوعية الدموية والعضالت، وليس 
بسبب مرض أو إصابة، وتتجاوز نسبة وقوعه 
%90 من حاالت الصداع. كالصداع النصفي، 
والصداع التوتري، والصداع العنقودي، وصداع 

الجوع وصداع االكتئاب النفسي.
ما هي األسباب الشائعة لتولد الصداع؟

من األسباب الشائعة لتولد الصداع وضع الرأس 
لمدة طويلة في اتجاه واحد ووضع ثابت، كما 
الكاتبة،  الكمبيوتر، واآللة  أما  الجلوس  في 
والميكروسكوب، أو بسبب اإلجهاد المرهق 

وقلة النوم والكز على األسنان.
 Sinus ما هو صداع التهاب الجيوب األنفية

headache
سببه االلتهابات الجرثومية والفيروسية للجيوب 
األنفية. فيسبب ألماً في مقدمة الرأس والوجه 
ويسبب التهابات في ممرات الجيوب األنفية 
التي تقع خلف الخدين واألنف والعينين. ويختلف 
أن  الجسم، مثال ذلك  باختالف وضع  األلم 
انحناء الرأس إلى األمام يزيد المريض سوًءا.

ما هي مظاهره؟
نشعر بألم أشد عندما ننحني لألمام أو عندما 
نستيقظ من النوم صباحاً أو في حالة الرشح 
األنفي أو التهاب الحلق، وهذا الصداع يظهر 
على شكل اإلحساس بثقل أو ألم يزداد أثناء 

ساعات النهار.
ما هو عالجه؟

يتم العالج بتناول العقاقير المسكنة ومضادات 
االحتقان األنفي، وأخذ حمام ساخن أو استنشاق 
استمر  وإذا  الصداع،  لخفيف حدة  األبخرة 
الصداع، فقد يحتاج األمر إلى تدخل جراحي 

وعملية بزل.
ما هو الصداع المزمن؟

ولكن من الصداع الملح الذي ال يزول هكذا 
سريعاً، وعندئذ ال يكفيه القرص أو القرصان، 

وعندئذ البد من التوغل الستطالع أسبابه.
وما هي أسبابه؟

له بسيط،  قد تخرج عن سبب  الفحص  بعد 
وقد خرج عن سبب مركب، وعن سبب ال 
يفزع أو عن آخر مفزع، فيجب أال تنسى أن 
الصداع ليس إال عرضاً يكون ألمراض عدة، 

في مواضع في الجسم عدة.
ما هو صداع اإلعياء؟

قد يكون من أسباب الصداع التعب الشديد، 
وصفته تكون كصفة الصداع الذي ينشأ من 
إجهاد العين، وهو يبدأ عادة في ضحى النهار ثم 
يزيد، والمجهود العقلي إذا اتصل يأتي بوجع قد 
يشكوه صاحبه فيقول إنه كالحمل الثقيل يحمله 
الرأس من فوقع، أو هو كالنطاق دائر حول 

رأسه يشد على جبهته.
ما هو صداع اإلمساك؟ 

وقد يكون من أسباب الصداع اإلمساك، وهو 
كثير الوقوع، وصاحبه يقوم عن فراشه صباحاً 
بصداعه، وهو غير حاد، يصحبه اختالل مزاج 
ورغبة عن الطعام، وينظر صاحبه في أمره 
فيجد أنه لم يدخل الحمام، أو هو صداع يأتيه 
من بعد ليله أسرف فيها في طعام أو شراب، 

عصت على أثرها أمعاؤه فلم تفرغ.
ما هو صداع الروماتيزم؟

والروماتيزم قد يكون وراء الصداع، فهو من 
أعراضه، وفي هذه الحالة يكون الصداع غالًبا 
في مؤخرة الرأس والعنق، ويصحبه إحساس 

بتعب عام وقلة ارتياح.
ما هو الصداع المرضى؟

باألصدعة  تعرف  األصدعة أصدعة  ومن 
المرضية، وسميت كذلك ألنها تعجز صاحبها 
أو هي تحد  أن يواصل عماًل،  فال يستطيع 
من كفايته ومن أسمائها األصدعة الصفراء، 
واألصدعة نصف الجمجمية، وهي باالنجليزية 
ما يجرين، وصفاتها تختلف باختالف الفرد، 

ولكن تجمعها صفات عامة.
كيف يحدث وما مظاهره؟

ونصف مثاال نموذجياً منها فنقول إنه:
-1 صداع يصحبه غثيان

بينها أسبوع أو  -2 فهو يأتي نوبات، يفرق 
شهر أو زمن أطول.

البصر،  يبدأ عادة باضطراب في  -3 وهو 
فيرى صاحبه أضواء ترقص

-4 وقد يرى نقاطاً ملونة
-5 وقد يعمى عمى طارئا قصيراً، فال يرى أشياء 
في أوسط مجال البصر، أو أشياء على الجانب
-6 وقد ياتي بعد ذلك ألم في الرأس غاية في 
الشدة، ينحصر في نصف واحد من الرأس 

“ومن أجل هذا سمى النصفي”.
-7 وصاحبه يمشط شعره من فوقه فيتألم كثيراً
-8 والمصاب يحس باختالل مزاج واسترخاء، 
ويحس بالدوار، ويمتنع عليه العمل كان ما كان
-9 وينتهي الدور بأن يُفرغ المريض ما في المعدة

-10 ثم هو يسقط على الفراش لينام.
ما هو صداع ورم في المخ؟

وأصدعه أخرى تنشأ من أسباب في الرأس 
أو  فيه،  ورم  مثل  المخ،  في  أو هي  ذاته، 
خراج، أو التهاب سحائي، ويكون األلم شديداً 
في الصباح عادة، ثم يخف كلما تقدم النهار، 
ويزيد عند االنحناء أو التوتر، أو حمل شئ 
أو حتى السعال، ومن خصائص هذه الحالة 
يبلغ صاحبه حاال  المرض  التقيؤ، وباطراد 
إال  فيها األلم فال يجد سبياًل للخالص  يشتد 

الرقاد في سكون كامل.
ما هو الصداع النفسي؟

يصحبها  الجسم  في  اختالالت  بعض  هذه 
الصداع، عرضاً، جئت منها بالقليل الدارج، 
واغفلت الكثير ومن الكثير الذي أغفلته، وهو 
خطير، صداع له أسباب نفسية، وهذا الصداع 
النفسي ليس من السهل اكتشاف أسبابه، ولكن 
ما هكذا يسهل اكتشاف أسباب أخرى أعمق، 
وأعقد، وأخفى وأوضاع الحياة التي تأتي بها 
نوع من  كثيرة. وهناك  وأشباهه  الصداع، 
الصداع قد نشعر به عندما نصاب بنزلة برد، 
أو حمى، أو في حالة ما قبل نزول الطمث 

لدى السيدات.
ما هو صداع فوق الخمسين عاماً؟

لو كان الصداع ألول مرة لدى من هم فوق 
الخمسين عاماً فقد يكون سببه التهاب شرياني 
صدغي يسبب زغللة في الرؤية وألما اثناء 
لم  لو  للعمى  قد يؤدي  النوع  المضغ، وهذا 
يعالج بواسطة الطبيب المختص.. وعادة يعالج 
باالستيرويدات ليساعد في منع العمى.. وهناك 
أسباب نادرة تسبب الصداع كنزيف المخ أو 
ورم به، أو التهاب الحمى الشوكية، أو االلتهاب 

أو الجلطة، أو العدوى بالمخ.
ما هو الصداع النصفي “الشقيقة”؟

آالم  النصفي عن كل  الصداع  آالم  تختلف 
األنواع األخرى من الصداع

ويصيب هذا النوع من الصداع جزءاً واحداً 
من الرأس أي بشكل نصفي

ويعاني منه %25 من النساء و%8 من الرجال 
طوال حياتهم

لنوباته وال سيما في  أكثر عرضة  والمرأة 
مرحلة سن اليأس لتغير معدالت الهرمونات 

األنثوية لديها
ما هي أسباب الصداع النصفي؟

الصداع النصفي أسبابه غير معروفة 
يقال إن سبب حدوث الصداع النصفي يعود إلى:

-1 طريقة تفاعل الشرايين المؤدية إلى الدماغ 
مع العوامل المسببة لأللم مهما كان نوعها.

-2 ولسبب ما تتقلص الشرايين ثم تتمدد وهذا 
التغير في القطر الداخلي للشرايين يولد األلم

-3 كما يخفض تقلص الشرايين وصول كمية 
الدم إلى الدماغ، وهذا تفسير لتشوش الرؤية

-4 ويقال أنه بسبب عدم التوازن بين عنصر 
الماغنيسيوم وهرمون السيروتونين بالمخ مما 
يغير في الكهرباء وفي التفاعل بين أعصابه 
وشرايينه التي تتحكم في العينين واألنف والفم.. 
مما يظهر األلم في مراكز المخ، عكس الصداع 

العادي الذي يكون آالمه في فروة الرأس.
ولنا تكملة العدد القادم

  جلس أدهم في الشرفة يتأمل بحر الغردقه 
الممتد أمامه ،.. شرد ببصره عندما التقت عيناه 
باألفق البعيد حيث تلتقي قبة السماء بالمياه الزرقاء 
الغاربة  الشمس  المترامية األطراف، وقرص 
يمارس ، بدون كلل ، لعبه االختفاء اليومي منذ 
ماليين السنين ، ليتصدر بعدها القمر والنجوم 

صفحة السماء ..
اليوم يحتفل بعيد ميالده المائه واألربعون ..بعد 
ومراسلي  الصحفيين  من  وفد  سيزوره  قليل 
القنوات الفضائية ومعهم طبيب نفسي مشهور 
يستعينون به أحيانا للتنويم المغناطيسي لمعرفة 
ماذا حدث له في ماضية البعيد.. جاءوا ليسجلوا 
الحدث الطبي الفريد لبلوغ أدهم هذا السن بدون 
أن تظهر عليه أي عالمة أو مظهر للشيخوخة !! 
عندما وصلوا ، سألته إحدي المذيعات : - بماذا 
تفسر يا سيد أدهم وصولك لهذا السن وانت بهذه 
الحيوية والنشاط ، بشعر رأسك األسود الفاحم 
ونضارة وجهك ، وجسمك الرياضي بعضالته 

المفتولة ؟  بإبتسامة هادئة أجابها : 
- إنها قصة طويلة ، جرت أحداثها منذ أكثر من 
قرن من الزمان ، وبالتحديد عام 2048 عندما 
أعلنت وكالة ناسا عن قبول متطوعين من الشباب 
للسفر في رحالت إستكشافية طويلة في الفضاء 
، بدون عودة ، علي أن يوافقوا علي الخضوع 
لتجارب العالج الجيني المسئول عن تنظيم الموت 
المبرمج لخاليا جسم اإلنسان ، وذلك بهدف إطالة 
أعمار رواد الفضاء المحتمل ترشحهم ، وهي 
تجارب حرجة كانت تجري للمرة األولي ، وقد 
تفشل نتيجة عدم استقرار خاليا الجسم واتزانها 
بعد تعديل صفاتها الوراثية ، فتنهار فى وقت 

قياسي وتؤدي إلي الموت المفاجئ ..
سأله صحفي آخر :

- إشرح لنا من فضلك فكرة هذه التجارب.
- المعروف أن الخاليا البشرية يمكنها أن تجدد 
نفسها لعدد محدود من المرات ، حوالي خمسون 
مرة ، قبل أن تموت . فالخاليا تحتوى على آليه 
للتدمير الذاتى وهو ما يسمى بالموت المبرمج  
للخلية ويتحكم فى ذلك مجموعه من الجينات ، 
المجموعه االولى محفزه النتحار الخلية والمجموعة 
األخرى مضادة النتحارها . ويعتمد بقاء أى كائن 
حى متعدد الخاليا على نوع من التوازن الدقيق 
بين إنتاج خاليا جديده وموت الخاليا القديمه ، 
وما أنجزه العلماء في ذلك الوقت ، هو التعرف 
على الجينات المسئولة عن تنظيم الموت المبرمج 
للخاليا والتي تعمل على إحاللها بأخرى جديده ،  
ثم تعديل هذه الجينات لتعمل بكفاءة كاملة .. وهذا  
يؤدى إلى أن الخاليا تجدد نفسها لعدد يصل إلى 
حوالي خمسة أضعاف الخمسين مره العادية ، 
وهذا يعني  عدم إنهيار الجسم واستمرار جهاز 
المناعه قويا عنده ألكثر من سبع مرات العمر 
المتوسط لإلنسان  . وقد خضعت ومعي باقي 
أفراد طاقم رواد الفضاء الذين تم إختيارهم لعملية 
التعديل الجيني ، كما تم تطعيمنا بلقاح مطور له 
قدرة فائقة على استثاره الجهاز المناعي ولفترات 
غير محدودة من الزمن وهو فعال ضد عدد كبير 

من األمراض الخطيرة المعروفة.
سأله مذيع آخر:

- هل تتصور يا سيدي كيف تكون حال البشرية 
إذا عاش كل فرد منها مئات األعوام ؟ .. ستكتظ 
األرض بالبشر حتى ينفجر الخلق ويتطاحنوا على     

 الغذاء والماء ، وتشتعل الحروب فى كل مكان .
- هذا صحيح .. ولهذا فإن هذه األبحاث عندما 
نجحت ، طبقت على عدد قليل جداً من البشر ، 
منهم رواد الفضاء الذين يقضون مئات األعوام 
الستكشاف كواكب ال يستطيع اإلنسان بعمره 
العادي أن يصل إليها ، وهؤالء الرواد أبطال 
انه مهما  يعلمون  الكلمة ، ألنهم كانوا  بمعنى 
طال عمرهم فلن يرجعوا إلى األرض مرة ثانية 
، ولكنهم يفعلوا ذلك عن طيب خاطر من أجل  

فائدة البشرية ..
- ولكنك يا سيدي لم تسافر مع بعثة الفضاء هذه 

، أليس كذلك ؟
- هذا صحيح .. فقد إستبعدوني في آخر لحظة مع 
فرد آخر من الطاقم إلسباب فنيه ، وكان القدر 
رحيم بنا ، فلألسف فقد اإلتصال بسفينة الفضاء 
بعد 47 يوما” فقط من إقالعها نتيجة إرتطامها 
بمذنب.. وهكذا إنتهي عملي مع وكالة الفضاء 

ناسا وسمح لي بالعودة لمصر..
- وماذا حدث إلبحاث إطالة العمر بعد هذه الكارثه ؟
النواب  انعقدت جلسات ساخنة في مجلسي   -
والشيوخ بالواليات المتحدة ، هاجم فيها أغلب 
األعضاء  هذه التجارب لخطورتها على مستقبل 
البشرية .. ونتيجه لهذا توقفت هذه األبحاث وتوقف 

تمويلها حتي الوقت الحالي ..
إكتسي وجه أدهم اإلرهاق والتعب وهو يحاول 
جاهدا” تذكر ما حدث له في الماضي .. وهنا 
إقترب منه الطبيب النفسي الذي حضر معهم ، 
ليساعده لسبر عقله الباطن ومعرفة ماذا حدث 

له في الماضي بتفاصيله الدقيقة..
قال له الطبيب :

- سأعطيك كبسولة وتغمض عينيك ،  وتستمر في 
إرسال إيحاءات موجهة للعقل الباطن مباشرة ، 
فتبتعد تدريجيا عن الواقع الواعي .. وهذه الكبسولة 
األندورفين  إفراز هرمون  زيادة  علي  تعمل 
الموجود طبيعيا في مخ اإلنسان وغدته النخامية 
، وهذا الهرمون يعمل علي الشعور باإلسترخاء 
والراحة واإلنتقال بسهولة للعقل الالواعي الذي 
يحتوي علي ذاكرة أكبر بكثير من العقل الواعي  
. وستبحر في عقلك الباطن وتري فيه بالتفاصيل 
الدقيقة ما حدث في الماضي مهما إبتعد عنا ..                                                                 

تواصلت الجلسة وسألته صحفية شابة : 
- وماذا فعلت بعد عودتك لمصر ؟

- منذ عودتي للوطن ، بل منذ أن كنت طفال” 
، تعرضت لسلسلة متتابعة من المواقف ، نتج 
عن كل منها عدة إختيارات ، وكان يستلزم علي 
إتخاذ قرار ما للمضي في أي إختيار ، وكنت 
أحيانا” أختار مسارا” متفرعا” من نقطة تالقي 
أحيان  اإلختيارات عن دراسة وفحص، وفي 
أخري أتخذ قرارا” عشوائيا” يشبه إلقاء العملة 
النقدية في الهواء ومعرفة علي أي وجه تسقط ..!!

نظر أدهم بوجه شاخص إلي الفضاء ، وإسترسل 
قائال: 

- لكن يجب أن تعلموا أن كل إختيار مهما كان 
صغيرا” يؤدي إلي نتائج مختلفة في نهاية المسار 
الذى إخترته ، وعندما تكون كل الخيارات متاحة 
، ويتم إختيار واحد منها ، يصبح محتما السير 
النهاية ، فمثال” عندما  في هذا اإلختيار حتي 
أنهيت دراستي الثانوية ، كان علي أن أختار إما 
كلية التجارة التي أهلها إليها مجموع درجاتي 
أو أعيد السنة لتحسين مجموعي  ، وبعد تفكير 

فضلت اإلختيار الثاني ، وبذلك تحققت أمنيتي 
وسجلت نفسي في كلية العلوم ، ولوال ذلك لما تم 
ترشحي فيما بعد كرائد فضاء وال كنت قد خضعت 
لعملية إطالة العمر .. هذا يشبه تأثير الفراشة !!                                               

سأله صحفي :  
- تأثير الفراشة ؟!! كيف ذلك ؟ !!

- هو ذلك التأثير الذي تحدثه أجنحة الفراشة عند 
رفرفتها في الهواء المحيط بها ، ورغم كونه 
ضئيال” للغاية ، فإن النظرية تقول أن هذا يمكن 
أن يساهم في عاصفة هوائية تتكون في مكان بعيد 
عن الفراشة !!.. وهكذا فإن كل قرار نتخذه في 
حياتتنا مهما كان صغيرا” ، قد يكون له تأثير 

كبير في مستقبل حياتنا ..
سألته الصحفية الشابة : 

- إحكي لنا عن عملك بعد عودتك من الواليات 
المتحدة ..

- كنت أستاذا” بكلية العلوم قبل ترشحي لريادة 
، عدت  إلي مصر  وعندما رجعت  الفضاء، 
أستاذا” للجامعة في مصر وبعض دول العالم ، 

وأنا مستمر في عملي حتي اآلن..
- وهل تزوجت ؟

- مرتان تزوجتهم ، وكل زيجة لها قصة خضعت 
إلختيارات متعددة ،  وبالتالي لنتائج ونهايات مختلفة 
..  في بعض األحيان أتمني أن يقف الزمن ثم 
يعود إلي الوراء ، إلصالح ما يمكن إصالحه.. 
إتجاه  فالزمن يتحرك فى  - هذا غير ممكن ، 

واحد إلي األمام ..
- هذا صحيح علميا” في العصر الحالي ألن الكون 
في حالة تمدد طبقا” لنظرية اإلنفجار العظيم ، لكن 
عندما يقف تمدد الكون في المستقبل البعيد جدا”، 
بسبب طاقة الجاذبية المركزية ، يتوقف الزمن ثم 
ينعكس ويعود إلي الوراء وينكمش الكون حتي 
يصبح مرة أخري كما بدأ كتلة واحدة متناهية في 
الصغر شديدة الكثافة ، حسب نظرية اإلنسحاق 
العظيم ، وهذا التمدد واإلنكماش للكون يستغرق 
بضعة مليارات من السنين ..لهذا يمكن للزمن 
نظريا” أن يعكس إتجاهه بعد أن يمر بحالة السكون 
!! ونحن كمخلوقات أبناء هذا الكون يمكننا أن 
نتمني أن يحدث لنا ذلك بمقياس عمرنا القصير، 
أي نتمني أن ينعكس الزمن ونعود إلي مرحلة 
الطفولة والشباب.. لنعد إلي سؤالك أيتها الشابة ..
- بعد عودتي من الواليات المتحدة إلي مصر ، 
كان عمري يناهز الخامسة والثالثين عاما” ، 
لم أفكر حينها في الزواج ، وبقيت أعزبا” حتي 
التي  الكلية  بنهاد ، وهي خريجة نفس  إلتقيت 
أدرس بها ، وكانت تحضر رسالة الماجستير 
تحت إشرافي ، وتداوم الحضور إلي  مكتبي 
بعد إنتهاء المحاضرات لنتابع معا” مدي التقدم 
في البحث .. كنت أشعر بنظرات اإلعجاب في 
عينيها ، إعجاب  صامت وخجول ، ولم يكن 
حديثنا يتعدي مجال البحث .. لكني كنت أتعمد فتح 
موضوعات إجتماعية عامة للمناقشة ، للتعرف 
علي شخصيتها بغرض إمكانية زواجي منها ..

ذات يوم ، تعطل بي مصعد مبني الوزارة الذي 
كنت أستقله وكانت معي فقط   فتاة لفت نظري 
جمالها وأناقتها ، وأثناء فترة إصالح العطل ، 
كنت قد تعرفت عليها ودعوتها للغذاء في مطعم 
مشهور في الجوار .. كان إسمها نهال تعمل في 
تسويق العقارات وعمرها أربعة وعشرون عاما، 

وغير متزوجه ..

سارت األحداث بسرعة وتزوجتها ، لكن القدر 
عامين  بعد  الزيجة  لهذه  مأساوية  نهاية  أراد 
فقط ، فقد فارقت الحياة إثر مرض خطير ألم 
بها ..حزنت جدا” لوفاة زوجتي ولم أفكر في 
الزواج مرة أخري ،  إلي أن حدث ذات يوم أن 
قابلت بالصدفة تلميذتي السابقه نهاد في محطة 
القطارات ، كانت مسافرة مثلي لألسكندرية ، 
فحجزت لها مقعدا” بجواري ، كانت تحمل طفال” 
عمره بضعة أشهر .. قالت لي :- بعد حصولي 
علي الماجستير  تزوجت من محامي معروف 
، لكني إكتشفت أنه علي عالقات متعددة بالنساء 
، فطلبت منه الطالق فوافق وترك لي الطفل بال 

أدني إكتراث أو مسئولية.. 
أطلت النظر إليها وأدركت إنني كنت مخطئا” عندما 
لم أستجب لمشاعرها الصادقة  والدافئة تجاهي 
..تيقنت إنها قدري ولنا مصير واحد مشترك.. 
تزوجتها وكان عمري  38عاما” وعمرها 31 
عاماً ، وفارقت نهاد الحياة وعمرها 78 عاما” 
وعمري 85 عاما” ، ثم عشت 55 عاما”، حتي 
اآلن بدون زواج، وصحتي والحمد هلل ممتازة 
وكأني شاب في العقد الثالث من عمره ..!! لقد 
إخترت نهال بدال من نهاد، لكن القدر كان له 
نهاد وعشت معها في  ترتيب آخر، فتزوجت 

سعادة  أكثر من 47عاما” ...
تأهب وفد الصحفيين والمراسلين لإلنصراف 
، لكن أدهم طلب من الصحفية الشابة اإلنتظار 

قليال” وسألها:
- هل لي أن أعرف إسمك ؟ - ندي ، لماذا تسأل ؟ 
- أريد أن أعرف هل أنت مرتبطة بأحد ؟ - حتي 

اآلن ال ..!!
- هذا غريب إلنك فتاة جميلة ومثقفة وسريعة 
البديهه.. هل تقبلين الزواج من عجوز مثلي ؟ 

- أنت لست عجوزا” ، أنت رجل معمر وبصحة 
ممتازة وتشغل وظيفة محترمة .. فلماذا ال أوافق 
؟!.. وبالمناسبة ، قد ننجب أوالدا” يرثوا منك 

دوام الصحة وطول العمر!! 
- عزيزتي ، لقد إتخذتي القرار الصحيح، ولن 

تندمي أبدا” علي هذا اإلختيار !

الرعاية  أوساط  في  تثير جداًل  االليكترونية  السجائر  تزال  ال    
ومضارها  التدخين  عن  اإلقالع  في  فاعليتها  بشأن  الصحية 

الكثيرة...!! ا
اخترعت السيجارة االلكترونية في عام 2003 من ِقبل الصيدالني 
2004 على  ثم ُطرحت في األسواق عام  ليك،  الصيني هون 

التقليدية  السيجارة  شكل 
المعروفة، وتم تطويرها 
حتى وصلت إلى أشكال 
وأحجام متنوعة وبألوان 
جذابة، ولقد وجدت هذه 
رائجة  سوقا  األجهزة 
أوساط  بين  وخاصة 
مدعومة  الشباب، 
منظمة  بدعايات 
عليها  وأقبل  وبراقة، 
المدخنين،  من  كثير 
بعضهم رغبة في ترك 
التقليدية،  السيجارة 
للتجريب  وبعضهم 
الدعايات  وأن  خاصة 
آمنة، وتعمل  إنها  تقول 

بخار  من  مقننة  كميات  إنتاج  على  اإللكترونية  السجائر  هذه 
بتعهد من  بإستخدام بطارية ، وطرحت في األسواق  النيكوتين 
آمنة كبديل عن  النيكوتين بطريقة  بتقديم  مصنعيها وموزعيها 
بالنيكوتين إلنتاج  بتسخين سائل مشبع  تقوم  بالتبغ، حيث  التدخين 
يستنشقها  الفورمالدهيد وكيماويات أخرى  به كميات من  بخار 

المدخن لرئتيه بدال من حرق التبغ. 
بالرغم من ظهور قناعات بأن السيجارة اإللكترونية أقل خطًرا من 
إدمانها، إال  التخلص من  العادية، بل وبأنها تساعد على  السيجارة 
أن هناك دراسات أثبتت خطر السيجارة اإللكترونية، وهذه بعض 

من أضرارها : 
الجنين  المبكرة وموت  الوالدة  الحوامل في  تتسبب عند  قد   1-

أحياًنا. 
الذي  النيكوتين  الجسم الحتوائها على  تأثير سلبي على  لها   2-

الجسم حيث يسبب زيادة في  العديد من األضرار على  إلى  يؤدي 
الشرايين  الجلطات، وتصلب  إلى حدوث  يؤدي  الدم مما  تخثر 
وإقياء، وحرقة وقرحة معدية، وزيادة  ودوخة ودوار، وغثيان 
التنفس، وألم  القلب وضغط الدم، وصعوبة في  في معدل ضربات 
السجائر  لدخان  التعرض  والتهابات رئوية، وإن  العضالت،  في 
يعطل وظيفة  اإللكترونية 
ويقلل  الطبيعية،  الرئة 
الخاليا  قدرة  من  أيًضا 
في  الموجودة  المناعية 
مواجهة  على  الرئتين 
الفيروسية، كما  العدوى 
المستخدمة  النكهات  أن 
اإللكترونية  السجائر  في 
التهابية  استجابات  تسبب 
خاليا  في  وتأكسدية 
اثر  يمتد  وقد  الرئة، 
الدم،  إلى  النكهات  تلك 
الموت  في  وبتسبب 
الدم  لخاليا  المبرمج 
البيضاء، وحذر األطباء 
قد  التي  األضرار  من 
والجهاز  الحيوية  الخاليا  تتلف  االلكترونية حيث  السجائر  تلحقها 
المخ، خاصة  في  الجذعية  بالخاليا  بالغا  المناعي، وتلحق ضررا 
آثار هذه  أميركية عن  والشباب...!! وحذرت دراسة  األجنة  لدى 
الفم، بصورة تماثل  السيجارة، في زيادة فرص اإلصابة بسرطان 

التقليدية.  السجائر 
ويشعر بعض خبراء الرعاية الصحية بقلق من قلة ما يُعرف عن 
األخطار الصحية المتأخرة على الجسم من السيجارة االلكترونية، 
ويشعرون بخوف من تزايد استخدام المراهقين للسجائر االلكترونية 
و احتمال أن يؤدي ذلك إلى ظهور جيل جديد مدمن على النيكوتين. 
يعتبر اإلقالع عن التدخين من أصعب العادات الصحية السيئة التي 
يجب التخلص منها. وتقول جمعية السرطان األمريكية إن »برامج 
تعالج  التي  البرامج األخرى  التدخين، مثلها مثل  اإلقالع عن 
اإلدمان، غالباً ما تكون معدالت نجاحها منخفضًة إلى حد ما« ...!!

بقلم: الدكتور عبد العليم محمود



Vendredi 26 novembre 2021
الجمعة 26 نوفمبر 2021

توابل تمنحك الصحة وتقي من السرطان والسكري وأمراض الشيخوخة 

6 نصائح لحماية فروة الرأس من الجفاف والقشرة فى الشتاء

ماذا يحدث لجسمك حين لا تمارسين الرياضة بقدر كاف؟

  األحزمة بمشبك كبير، اخر موضة في خريف وشتاء 2021-2022! هذا الشكل 
من األكسسوارات برز بشكٍل الفت هذا الموسم، فقدّمته دور األزياء بمختلف الموديالت 

ونّسقته بطرق متعدّدة. في هذا المقال 
سنعّرفِك أكثر على هذه الصرعة، تابعي 
القراءة، استوحي من صور عارضات 
األزياء واعتمدي هذا الشكل من األحزمة 

.  On Pointإن أردِت أن يكون لوكِك عصري و
هذه هي موديالت األكسسوارات التي عليِك اعتمادها هذا الموسم

في مجموعات خريف وشتاء 2021-2022، استحوذت على انتباهنا موديالت احزمه 

بمشبك كبير، 
أتت تارةً بسيطة، تارةً أخرى مزخرفة أو مزيّنة باألحجار الملّونة، وتارةً معدنية. كذلك، 
نّسقتها الدور بطرق متعدّدة ومع مختلف المالبس، لذا شاهدي الصور واستوحي منها 

في ما يلي.

دار Isabel Marant طرحت حزام بمشبك عريض مزيّن بالحبيبات الزرقاء 
 Gabriela Hearst والبرغندية، مع تنورة وجاكيت تّم اعتماده على شكل قميص. أّما
فقدّمت حزام اسود مع مشبك على شكل زهرة، ونّسقته فوق معطف أسود. كذلك، بعض 
 Versace دور األزياء نّسقت حزام بمشبك عريض مع فستان تماماً مثل فرزاتشي
 Saint أو حتّى مع سروال تماماً مثل تصميم سان لوران باريس ،Etro وايترو
Laurent Paris التي قدّمت حزام على شكل سالسل مع مشبك مبالغ بحجمها. من 
جهة أشكال مشابك الحزام، فأتت إّما بسيطة أي على شكل مستطيل أو مربّع كتصميم 
 Carolina أو حتّى بموديل مميّز مثل تصميم كارولينا هيريرا Alessandra Rich

Herrera التي طرحت حزام بمشبك على شكل قلب.
من هنا، وكما الحظِت، طرق تنسيق حزام بمشبك كبير تختلف وتتعدّد، لذا ال تتردّدي ولو 
للحظة في تبنّي هذه الصيحة هذا الموسم. هذا الشكل من األكسسوارات كفيل أيضاً في 

قلب إطاللتِك رأساً على عقب وإضافة لمسة ستايلش وتراندي إليها. 

احذري… 10 أشياء خاطئة تفعلها الأمهات تضر ببشرة الطفل وصحته
   1. كيف أقوم بتعطير منطقة البكيني لطفلتي حيث الحظت وجود رائحة 

كريهة كلما أقوم بتغير الحفاضة لها؟
الخطأ الكثير من النساء يستخدمون الزيوت العطرية أو العطور المخصصة 

لألطفال، وهذا دليل على أن الكثير من األمهات يفعلن ذلك األمر.
كل ذلك ال ينصح به من قبل األطباء. فالزيوت العطرية يمكنك استخدامها 
الهند لترطيب بشرة الرضيع ولكن ال يمكن  مخففة بزيت مثل جوز 
استخدامها مباشرة. وفي حالة وجود رائحة كريهة أو التهابات في منطقة 
الحفاضات يجب عليك استشارة الدكتور الخاص بطفلك كي تتعرفي على 

سبب وجودها فهي ليست شئ طبيعي.
لونها غامق  ابنتي، حيث أصبح  البكيني لدى  بتفتيح منطقة  أقوم  2. كيف 

نتيجة التهابات الحفاضة؟
هناك من نصحها باستخدام كريمات التفتيح وعمل ماسكات طبيعية لتفتيح 
لم تتخطى عامها األول. كل ذلك يضر  التي  الطفلة  لهذه  البكيني  منطقة 
ببشرة طفلتك، فال يجب عليك استخدام أي مواد لتفتيح هذه المنطقة فيجب 
المخصصة  الكريمات  أنواع  عليك تركها على طبيعتها واستخدام أفضل 
للطفل كثيرا  التغيير  الحفاضة والحرص على  التهابات منطقة  لمعالجة 

وتهوية المنطقة وتجفيفها جيدًا.
٣- ما هي أفضل المناديل العطرية المبللة التي يمكن أن أستخدمها لطفلي؟

أية مناديل مبللة تحتوي على عطور أو أصباغ أو  يفضل عدم استخدام 
المناديل  لذلك عند اختيار  لبشرة طفلك.  فورمالدهايد ألنها تسبب ضرر 

المبللة يجب التأكد من أنها ال تحتوي على عطور وأيًضا تحتوي على أعلى 
نسبة من الماء ويفضل استخدام الـ water wipes حيث ال تسبب حساسية 

للطفل أو تهيج لبشرته. 
٤- كيف أزيد من كثافة شعر طفلي الرضيع؟ 

ال يمكنك استخدام زيوت غير زيت الزيتون وجوز الهند على شعر طفلك 
فقد يسبب له وقوع الشعر أو حساسية بفروة شعره، لذلك ننصحك باستخدام 
شامبو مناسب لألطفال الرضع الذي ال يحتوي على مواد كيميائية قد تضر 
بشعره ولكن احرصي على الحصول على التغذية الصحيحة وتناول الطعام 
الذي يفيد الشعر والبشرة كي يحصل عليه من خالل الرضاعة الطبيعية. ثم 
اختيار األطعمة الصحية مع إدخال األطعمة الصلبة له، خاصةً التي تحتوي 
على األحماض الدهنية كاألفوكادو، وتلك التي تحتوي على البروتينات مثل 

البيض والدجاج وغيرها.
٥- كيف أتخلص من قشرة الشعر الكثيفة التي ظهرت لدى ابني؟

 craddle تسمى  والتى  الشعر  النوع من قشرة  لهذا  يوجد شامبو خاص 
القضاء على هذه  تساعد على   mustela foam shampoo مثل cap
التساقط ننصحك  الشعر من  السمكية وتحافظ على  القشرة  الطبقة من 
النوع  تعالج هذا  اخرى  أنواع  لمعرفة  بالطبيب  االستعانة  أو  باستخدامه 
تسمعينها  التي  الطبيعية  الوصفات  تلك  تماًما عن  وابتعدي  القشرة،  من 

هنا وهناك.
الهند ألنه يحتوي  الذي يمكنك استخدامه هو زيت جوز  الوحيد  الشيء 

للميكروبات، ضعي بضع قطرات من زيت جوز  على مادة المضادة 
الهند النقي على فروة رأس الطفل، واتركيها لمدة 1٥ دقيقة، ثم إزالة هذه 
القشور بفرشاة أو مشط برفق، ثم يشطف الشعر بشامبو أطفال إلزالة أي 

زيت متبقي.
لونها  الوالدة فقد أصبح  ابنتي مثل أول أسبوع فى  أفتح بشرة  ٦- كيف 

غامق؟
من الطبيعي جدًا تغير لون بشرة الطفل فال يجب عليك وضع أي كريمات 
تفيد ويمكنك حماية طفلك  أنها تسبب ضرر وال  لتفتيح بشرة طفلك حيث 
الشمس باستخدام واقي شمس مناسب لعمر طفلك وال يحتوي على  من 
مواد كيميائية ضارة للحفاظ على بشرته من االسمرار الناتج عن تعرضه 

للشمس.
ابنتي عمرها شهرين ونصف وبشرتها جافة ماذا  ٧-كيف أرطب بشرة 

تستخدمون للترطيب؟
الهند والزيتون وشرائهم من  أنصح باستخدام الزيوت الطبيعية مثل جوز 
الزيتون  يتميز زيت  الطفل بهم حيث  فيه وترطيب جسم  مصدر موثوق 
الدهنية  العديد من األحماض  بخصائص مضادة لألكسدة ويحتوي على 
العديد  الهند على  الطفل.يحتوي زيت جوز  الالزمة لتحسين صحة جلد 
من المغذيات والمواد الكيميائية النافعة للجسم والبشرة، مثل: فيتامين هـ، 
واألحماض الدهنية، والمواد المضادة االلتهاب، ولذا فهو يحفز نمو الخاليا 

الجلدية وتجددها، ويرطب البشرة ويعمل على تهدئتها وشفائها.

٨- ماذا أستخدم لبشرة طفلي للتخلص من 
الحبوب الصغيرة التي تظهر؟  

المستمر ودهان زيت جوز  االستحمام 
الهند الطبيعي للطفل سوف يقلل من 
التي  الحمراء الصغيرة  الحبوب  ظهور 
تكون بسبب العرق. ولكن إذا كانت 
الجلد وال تذهب  أو تحت  الحبوب كبيرة 
مع االستحمام، يجب عليك الذهاب 
للطبيب لفحص الطفل ومعرفة سبب 
يتعلق  الحبوب.دليلك لكل ما  ظهور هذه 
بنوم الطفل الرضيع ومتى يجب نقله 

لغرفة بمفرده
٩- هل يوجد كريم أو أي مادة يمكن 
استخدامها لرضيع عمره 10 أشهر كي 

أمنع الناموس؟
التنفسي  الجهاز  له رائحة شديدة تؤثر على  الالفندر، زيت عطري  زيت 
للطفل ومن األفضل استخدام جهاز صاعق الناموس في الغرفة وعدم رش 

أو دهن الطفل بأي مادة قد تكون ضارة لجلده أو جهازه التنفسي. 
10- ماذا أضع البنتي على السرة فحجمها يتضخم وأصبحت بارزة؟

 في مثل هذه الحالة يجب عليك الذهاب لطبيب األطفال لفحصها ومعرفة 

استخدام  لها واحذري  المناسب  الدواء  التضخم وكتابة  ما سبب هذا 
كريمات بدون االستعانة بطبيب في مثل هذه الحالة قد يزيد من خطورة 
الرضيع  الطفل  بشرة وجسم  أن  تعلمي  أن  النهاية، يجب  في  الموضوع. 
كثيًرا خالل عامه  لونه  يتغير  األشياء على اإلطالق. فسوف  أجمل  من 
فقط  اتركيه على طبيعته،  بل  بشرته  لتفتيح  تبحثي عن طرق  فال  األول 

بنظافته. اعتني 

    هناك بعض الناس الذين يولدون بأجسام 
يتناولونه  تكون قادرة على حرق أي شيء 
الوزن، وهو  دون أن يكتسبوا أي زيادة في 
الرياضة  ما قد يشجعهم ربما على إهمال 
وعدم ممارستها، طالما أن األمور تسير معهم 

بصورة جيدة على صعيد حرق السعرات.
ومقابل ذلك أيضا، هناك أناس آخرون غير 
المداومة  مقتنعين من األساس بمدى أهمية 
الرياضة، غير مدركين مدى  على ممارسة 

الفائدة التي تعود عليهم من ورائها.
ونستعرض في النقاط التالية أبرز ما يحدث 
لجسمك إذا لم تمارسي الرياضة بقدر كاف:

الذين يداومون على  رغم أن األشخاص 
يُقِدمون أيضا في بعض  الرياضة  ممارسة 
األحيان على تناول أطعمة غير صحية، لكن 
الفكرة تكمن في التحلي بالوعي الكاف للتمتع 
بنمط حياة صحي، وقد اتضح عموما أن 
ممارسي الرياضة يختارون الطعام الصحي.

عدم الحصول على قسط كاف من النوم
حال الحظت عدم نومك بشكل جيد خالل 
السرير بشكل  تقلبك على  الليل أو الحظت 

زائد عن الحد، فاألرجح أن السبب وراء ذلك 
هو عدم مداومتك على ممارسة الرياضة.

انقطاع النفس بسهولة
وهو ما قد تلحظينه حال صعودك سلما أو حال 
حملك حقيبة ثقيلة ممتلئة ببعض لوازم البقالة، 
السبب وراء  أن  إلى  وحينها يجب أن تفطني 

ذلك هو عدم ممارستك الرياضة.
بطء معدل الحرق

تقل مع  الحرق  الجسم على  صحيح أن قدرة 
التقدم في السن، وهو تغير طبيعي يطرأ على 
الجسم، لكن باإلمكان التصدي لهذا األمر 
الحال، من  الرياضة. وبطبيعة  عبر ممارسة 
لديهم معدل  يتباطأ  الرياضة،  ال يمارسون 
الدراسات أظهرت أن  الحرق، خاصة وأن 
الرياضة تساعد على  المداومة على ممارسة 

زيادة معدل األيض االستراحي.

زيادة احتماالت التعرض لإلصابة
التوقف عن ممارسة الرياضة، تقل  فعند 
درجة تكيف العضالت، وهو ما يؤدي لحدوث 
انعكاس جزئي أو كلي ألي مكاسب تم تحقيقها 
القلب واألوعية  لياقة  القوة،  على صعيد 
الحركة، وهو ما يزيد  أو  المرونة  الدموية، 

بالتبعية من خطر التعرض لإلصابات.
زيادة احتماالت اإلصابة بنوبات غضب 

واكتئاب
ثبت أن ممارسة الرياضة تساعد على تعزيز 
النفسية والمزاجية والعكس صحيح،  الحالة 
بمعنى أن عدم ممارستها يمكن أن يؤدي 

إلصابتك بنوبات غضب واكتئاب.
زيادة احتماالت الشعور بتوتر

ثبت من خالل الدراسات أن هناك عالقة بين 
ممارسة الرياضة واإلصابة بالتوتر، وقد تبين 
بنوبات  الرياضة تحد من خطر اإلصابة  أن 
التوتر، لكونها تساعد الجسم على االسترخاء؛ 
ما يساعد على خفض معدل نبض القلب والحد 
بالتبعية  العضالت، وهو ما يساعد  من توتر 
بالتوتر على  الشعور  تقليل  في األخير على 

مدار اليوم.

ضعف العظام
المقاومة،  ثبت إن االهتمام بممارسة تمارين 
مثل تمارين رفع األثقال أو تمارين وزن 
النساء على وجه الخصوص؛  تفيد  الجسم، 
إذ تقوي عظامهن، السيما مع تقدمهن في 
الحال، يؤدي عدم ممارستها  السن، وبطبيعة 

إلصابتهن بهشاشة.
زيادة احتماالت التعرض لخطر الوفاة 

المبكرة
أظهرت عديد الدراسات أن الرياضة ال تساعد 
فحسب على تقليل خطر اإلصابة ببعض 
القلب،  السرطانية وتحسين صحة  األمراض 

وإنما تعمل أيضا على إطالة العمر.
بالتغيّرات غير  الباحثون  النهاية، نوه  وفي 
المتوقعة التي تحدث بالجسم حال عدم 
الرياضة بقدر كاف، بما في ذلك  ممارسة 
البدنية  الناحيتين  التي تحدث من  التغيرات 
والذهنية، وتحظى بأضرار على المدى 
الرياضة  البعيد، ولهذا شددوا على ممارسة 
بانتظام، لضمان تحقيق أقصى استفادة من 
ورائها والحد من تلك المخاطر التي قد 

تطالهم.

لن يكتمل لوكِك في شتاء 2022 سوى مع حزام بمشبك 

   تعتبر التوابل والبهارات واحدة من أنواع األغذية المفيدة لصحة االنسان، 
وتُستخدَم في المطابخ إلضفاء النكهة لألطعمة والمشروبات أيضاً. كما تدخل كأحد 
المكونات في بعض المنتجات التجميلية والعطور. وتمتلك العديد من الفوائد الصحية، 
حيث تمتاز بقيمتها الغذائية العالية، وخصائصها المضادّة لألكسدة، والمضادّة 
للميكروبات، وغيرها. وكشفت خبيرة التغذية البريطانية جيسيكا نيبس، وفق صحيفة 
»إكسبريس« وجود توابل ثالثة تمنح الصحة، ولها دور فعّال في مكافحة أمراض 

السرطان والسكري والزهايمر. فما هي هذه التوابل؟
- الكركم

يساعد الكركم على الوقاية من خطر اإلصابة بالسرطان وأمراض الشيخوخة، ويحمي 
الدماغ من األمراض التنكسية الشائعة، بما في ذلك مرض الزهايمر، حيث يُغذي 
الكركم البروتين الموجود في الدماغ والحبل الشوكي؛ ليضمن صحة الخاليا العصبية 

ويُنّظم االتصال بينها.
وأظهرت نتائج إحدى الدراسات، أنَّ »المرضى الذين تناولوا يومياً أربعة غرامات 
من الكركم على مدى شهر، انخفض خطر إصابتهم بسرطان القولون بنسبة ٤0 

بالمئة«.
ويحتوي الكركم على نسبة عالية من الكركمين، وهو مرّكب كيميائي يتميز 
بخصائصه المضادّة للميكروبات والبكتيريا، باإلضافة إلى محتواه المرتفع من 
المعادن والفيتامينات التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي، مثل الحديد والفسفور 

والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والزنك، وفيتامين )سي، هـ و ك(.
ويتميز أيضاً باحتوائه على مضادات األكسدة، المكافحة للجذور الحّرة بجسم اإلنسان، 

ما يقلل من فرص اإلصابة بالسرطان.
- القرفة

تأتي القرفة في المرتبة الثانية، وفق خبيرة التغذية البريطانية، حيث إنها تساعد على 
تخفيض مستوى السكر في الدم لدى المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري، 
وتقلل االلتهابات. كما تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتحسين مستوى الكوليسترول 

بالدم وتنقية الجسم من السموم، ورفع كفاءة الجهاز المناعي ضد الفيروسات 
والميكروبات والجراثيم.

وأظهرت نتائج إحدى الدراسات، أن مستخلص القرفة يمكنه التقليل من تكاثر انتشار 
الخاليا السرطانية، ما يسبب موتها، كما أن »زيت القرفة« فعّال جداً في مكافحة 

األورام. القرفة تقلل مستويات السكر في الدم
-الميرمية

تساعد الميرمية، حسب خبيرة التغذية جيسيكا نيبس، على إطالة العمر، 
من خالل تحسين وظائف الدماغ والذاكرة، كما أنها مفيدة في الوقاية من 
أمراض القلب، ومهمة جداً عند اإلصابة بمرض الزهايمر. نظراً الحتوائها 
على مرّكب الثوجون )Thujone( الذي يحفّز إفراز النواقل العصبية 
والسيروتونين، والتي تساعد على زيادة التركيز، وتحسين العمليات الذهنية 

واليقظة والقدرات العقلية وعملية التفكير.
أنها مضادّة لاللتهابات والحساسية وتعزز صحة  ومن فوائد المرمية أيضاً 

القلب وتخفض الكوليسترول، وتعزز صحة الجلد والعظام واألسنان واللثة.
كما تعمل على تعزيز المناعة، ومقاومة األمراض المعدية والجذور الحّرة 
المسببة لاللتهابات في الجسم. كما الوقاية من أنواع معينة من السرطانات، 
مثل: سرطان الجلد. ناهيك عن كونها عالجاً فعّاالً لمشاكل الطمث وأعراض 

سن اليأس.
والميرمية هي أحد األعشاب المعروفة منذ القدم .وهي دائمة الخضرة، 
ذات نكهة حادّة ورائحة عطرية، تتواجد في مناطق حوض البحر األبيض 

المتوسط وجنوب شرق أوروبا.
- الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل من التوابل الغنية بالعناصر الغذائية المقوية للجهاز المناعي، مثل 
مضادات االلتهاب ومضادات األكسدة والفيتامينات، وبالتالي يصبح الجسم أكثر قدرة 
على مكافحة الكائنات الدقيقة المسببة لألمراض عند المواظبة على تناول الزنجبيل 

كمشروب ساخن أو إضافته إلى األطعمة عند الطهي.
ويعمل الزنجبيل أيضاً على تخفيف آالم الحلق ومنع إنتاج السيتوكينات الفيروسية 

التي تسبب اآلالم والتورم.
- الكاري

يحتوي الكاري على فيتامين أ Aِ وفيتامين سي C، وكالهما من الفيتامينات الداعمة 
للجهاز المناعي، والتي تجعل الجسم أكثر قدرة على مكافحة الفيروسات والبكتيريا. 
كما يمتاز الكاري بمحتواه العالي من فيتامين بي٦ B٦ المسؤول عن إنتاج خاليا 
التي  الفيروسات والميكروبات  الدم البيضاء؛ التي تعتبر خط الدفاع األول ضدّ 

تهاجم الجسم.

والحكة خالل  الجافة  الرأس  فروة  تعانين من  هل     
يعني  فإن هذا  نعم،  إجابتك هي  كانت  إذا  الشتاء؟  فصل 
للكثيرات  تكون مزعجة  قد  التي  القشرة،  تعانين من  أنِك 
في العالج، لكن الشيء األهم هو االهتمام بأن تكون فروة 
الرأس في  يساعد ترطيب فروة  الرأس مرطبة، حيث 
 ”whowhatwear“ لموقع الشعر وصحته، ووفقًا  نمو 
تشرح بريدجيت هيل، وهي أخصائية علم الشعر وعالج 
أو  الماء  فقط بشرب  يتعلق  األمر ال  أن  الرأس،  فروة 
المرطب  العامل  فإن  الرأس،  لفروة  فبالنسبة  السوائل، 

األكثر أهمية لفروة الرأس هو الدهون.
وتقول “هيل”: “عند معالجة الرطوبة على فروة الرأس، 

تتكون منها  نأخذ في االعتبار كل خاصية  أن  علينا 
الدهون، وأن الغرض منها هو صحة فروة الرأس ونمو 
الشعر، فهي غنية باألحماض الدهنية التي توفر المغذيات 
لها،  الشعر، وهو مطلب ضروري  لبصيالت  والبروتين 
السكوالين، وهو خاصية مضادة اللتهابات  فضاًل عن 

فروة الرأس وتقلل التورم واالحمرار.”
الجفاف  لحماية فروة رأسك من  الطرق  أبرز  وإليِك 

والقشرة، للحفاظ على جمال شعرك في الشتاء:
استخدمي شامبو لطيف

بشكل مفرط،  بالرغوة  ليس غنيًا  لطيف  استخدام شامبو 
وغير مخصص لمكافحة قشرة الشعر.

ال تفرطي في الشامبو
قللي من استخدام الشامبو بما ال يزيد على مرتين إلى ٣ 

مرات في األسبوع”.
ابحثي عن منتجات لفروة الرأس الجافة

المصممة  تلك  اختاري  الشعر،  منتجات  إلى  النظر  عند 
األنواع من  تحتوي هذه  ما  الجافة، وغالبًا  الرأس  لفروة 
المتركمة من  البقايا  بلطف  تزيل  المنتجات على مكونات 

فروة الرأس دون تجريد الجلد من زيوته الطبيعية.
اضبطي نظامك الغذائي

الغنية  الغذائي بمزيد من األطعمة  زيادة نظامك 
ذلك  إلى  باإلضافة  للجسم.  والمرطبة  الدهنية  باألحماض 

ال تنسي زيادة تناول الماء، وتزويد نظامك الغذائي بمزيد 
من األطعمة الغنية باألحماض الدهنية والمرطبة للجسم.

اختاري المرطب بحكمة
يعتمد على نوع  للشعر  باستخدام مرطب جيد  أيًضا 

شعرك وملمسه.
استخدمي زيوت الشعر

الخطوات  الرأس من  لفروة  المصممة  الشعر  زيوت 
الغسيل  قبل  ما  استخدام زيت  أيًضا، ويمكنك  المهمة 
يكون  أن  يمكن  والذي  الشامبو،  قبل  الجلد  لتعزيز حاجز 
الرأس شديدة  يعانون من فروة  الذين  مفيدًا لألشخاص 

الجفاف.



الفنانة األردنية صبا مبارك وفريق عمل    نجت 
مسلسل »ليلة السقوط« من انفجار لغم أرضي حقيقي 

أثناء تصوير أحد المشاهد في العراق.
وكانت تتواجد الفنانة األردنية صبا مبارك في كواليس 
تصوير المشهد الذي انتهى بتفجير حقيقي للغم، وأكد 
المنتج قيس الرضواني، رئيس شركة »بال حدود« 
المنتجة للمسلسل، نجاة كل العاملين في المسلسل من 

الموت وعدم وقوع أي إصابات.
وأشارت الشركة في بيان لها إلى تلف بعض معدات 
التصوير بسبب االنفجار الذي حدث في المدينة 
القديمة بمنطقة الساحل األيمن في الموصل بالعراق، 
وتم استبدالها لالنتهاء من تصوير العمل تمهيداً 

لعرضه مطلع عام 2022.
ومسلسل »ليلة السقوط« من بطولة طارق لطفي، 
وصبا مبارك، وأحمد صيام، وباسم ياخور وكندة 
حنا، وجواد الشكرجي وخليل إبراهيم وذو الفقار 
خضر وريهام البياتي وبيداء المعتصم، سيناريو 

مجدي صابر.

  أعربت الفنانة المصرية ليلى أحمد زاهر، عن سعادتها بالمشاركة في فيلم »المحكمة«، 
وذلك بسبب اختالف قصته التي تتناول عدة قضايا اجتماعية هامة، باإلضافة إلى أنه من إنتاج 

»السبكي« وتأليف أحمد عبدهللا.
وتابعت ليلى زاهر، أنها تجمعها مشاهد في الفيلم بالفنان فتحي عبد الوهاب، الذي أضاف إليها 

الكثير في التمثيل، ومنحها نصائح هامة، خاصةً وأنه ممثل قوي.
وأضافت ليلى زاهر، أنها ال تقبل أي عمل يعرض عليها دون أن تأخذ رأي شقيقتها »ملك« 

أوالً ثم تأخذ رأي والدها ووالدتها.
وأشارت ليلى زاهر، إلى أنها تخشى المشاركة في موسم الرياض، ورغم ذلك فهي سعيدة 
بالمشاركة فيه من خالل مسرحية »عيلة السعة جداً« مع والدها وشقيقتها ملك، والتي من 

المقرر عرضها في الثاني من ديسمبر المقبل.
وأعلنت ليلى زاهر، أنها تواصل تصوير فيلم جديد بعنوان »مطرح ماتروح« بطولة الفنان 

محمود حميدة وشيماء سيف وكريم عفيفي، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

للنجم أمير كرارة،  فيلم »كازابالنكا«    قرر صناع 
والذي يحمل اسم المدينة الشهيرة في المغرب التي دارت 
نقل وجهتهم في  الجزء األول، قرر صناعه  بها أحداث 
الجزء الثاني الجديد لبلد آخر، ولكن هذه المرة لن تكون 

دولة عربية.
بلدين  بين  العمل ما  المصادر، يفاضل صناع  وبحسب 
هما برشلونة اإلسبانية، وهافانا عاصمة كوبا، وسوف 
يتم  لم  اللذين  البلدين  تدور األحداث ما بين مصر وأحد 
االستقرار عليهما بشكل نهائي، ولكنها ستكون واحدة 
من البلدين السابق ذكرهما، إذ ينوي صناع الفيلم ضمن 
مخططاتهم تقديم سلسلة أجزاء من الفيلم، على أن تكون 

أحداث كل جزء في بلد جديد.
ويشهد الجزء الثاني من الفيلم، مفاجأة جديدة، حيث سيتم 
التعاقد مع نجم عالمي، للمشاركة في العمل، بعدما شارك 
الشهير هاليت أرغنش،  التركي  النجم  الجزء األول  في 
للعمل،  وجاٍر حاليا إجراء مفاوضات معه النضمامه 
التعاقد بشكل  إتمام  يتم اإلعالن عن اسمه فور  وسوف 

رسمي.
نهائي النطالق تصوير  يتم تحديد موعد  لم  وحتى اآلن 
تأجيل دخوله  تم  الثاني من ”كازابالنكا“، بعدما  الجزء 
الفيلم أمير كرارة  أكثر من مرة بسبب انشغال بطل 
الثاني من مسلسل ”هجمة مرتدة“،  الجزء  بتحضيرات 
بأكثر من  بيتر ميمي أيضا  انشغال مخرجه  إلى جانب 
الذي سيتم عرضه  عمل منها مسلسل ”االختيار 3“ 

بموسم رمضان 2022.
بينما تقوم بدور البطولة النسائية في فيلم ”كازابالنكا″2، 
نيللي كريم، بعدما شاركت في األول  المصرية  الفنانة 
كضيفة شرف، عقب انتهاء دور الفنانة غادة عادل التي 
الفنان  بالجزء األول، كما ينضم  النسائية  البطولة  قدمت 
أحمد فهمي، للعمل بدور رئيسي، بعدما شارك في األول 

أيضا كضيف شرف.
فيلم ”كازابالنكا“ تم طرحه  الجزء األول من  يذكر أن 

عام 2019، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا في دور 
العرض السينمائي، وشارك في البطولة إلى جانب أمير 
كرارة كل من غادة عادل، إياد نصار، لبلبة، عمرو عبد 
نيللي  البزاوي، ومن ضيوف الشرف  الجليل، محمود 
كريم وأحمد فهمي، وهو من تأليف هشام هالل، وإخراج 
بيتر ميمي، والفيلم تدور أحداثه في إطار من اإلثارة 

والتشويق واألكشن.

  شيع عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، االثنين، جثمان 
الفنانة القديرة سهير البابلي، التي توفيت يوم األحد بعد صراع 
إلى مثواها األخير،  يناهز 86 عاما،  المرض عن عمر  مع 

بمقابر األسرة في 6 أكتوبر.
الجنازة وسط حالة من الصدمة  أداء صالة  وحرص على 
الدكتور  الفنانين في مقدمتهم  والحزن، مجموعة كبيرة من 
أشرف زكي نقيب الفنانين، ودنيا سمير غانم، واإلعالمي رامي 
بدير، والفنانة رجاء حسين، وجومانا  رضوان، والنجم أحمد 

مراد، وأحمد سالمة.
يذكر أن سهير البابلي توفيت األحد بعد تعرضها لوعكة صحية 
المستشفيات  المركزة في إحدى  العناية  دخلت على إثرها 

الخاصة.
والفنانة الكبيرة سهير البابلي من مواليد 14 فبراير عام 1937 
الموهبة  مركز فارسكور بمحافظة دمياط، وقد ظهرت عليها 
في سن مبكرة، فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية بعد حصولها 
العامة، وكان من أساتذتها حمدي غيث وعبد  الثانوية  على 
الرحيم الزرقاني، وإلى جانبه التحقت أيًضا بمعهد الموسيقى، 
الراحل فتوح نشاطي الحتراف  المسرحي  المخرج  ودفعها 
الفن، وساهم في انضمامها للمسرح القومي، وهناك عِملت مع 
نجمتي المسرح سناء جميل وأمينة رزق، وهو ما كان يضعف 

فرصتها في الحصول على دور البطولة.

وبعد تأسيسه فرقة “الفنانين 
 ،1966 عام  المتحدين” 
عرض عليها المنتج المسرحي 
االنضمام  خفاجي  سمير 
إلى الفرقة، وهو ما حدث 
من  العديد  في  وشاركت 
المسرحية، وحققت  العروض 
“مدرسة  في  مشاركتها 
المشاغبين” عام 1973 نجاًحا 
كبيًرا لها، حيث جسدت خاللها 
المدرسة “عفت عبد  شخصية 

الكريم”.
المسرحية “ريا  وفي عام 1983، قدمت أحد أهم أعمالها 
وسكينة” مع الراحلة القديرة شادية.. فيما كانت أول مشاركاتها 
السينمائية في عام 1957 من خالل فيلمي “إغراء ” و”صراع 
مع الحياة”، ثم شاركت في العديد من األفالم، ومنها: )المرأة 
البنات  المفاجآت، حياة امرأة،  المجهولة، لن أعود، لوكاندة 
السيد قشطة، حدوتة مصرية،  والصيف، يوم من عمري، 

المرأة المجهولة، أميرة حبي أنا(.
وشهد عام 1987 عملها الدرامي األهم “بكيزة وزغلول” مع 
يتوقعا نجاحه إال  المسلسل”، ولم  الفنانة إسعاد يونس “مؤلفة 

أن رد فعل الجمهور فاجأهما، ما دفع أبطال المسلسل إلعادته 
القبض على بكيزة وزغلول” بعدها بعامين، كما  كفيلم “ليلة 
الوحيد،  تليفزيونية أخرى، منها: )الشاهد  شاركت في أعمال 
المجانين، ومشيت طريق األخطار، وتوالت األحداث  عش 

عاصفة، عم حمزة(، وغيرها.
الفن، ثم  الجميع وأعلنت اعتزلها  وفي عام 1992، فاجأت 
عادت لتعلن عودتها للفن من خالل مسلسل “قلب حبيبة”، ثم 
غابت مجددًا عن الظهور لمدة 11 عاًما وعادت عام 2016 

بمسلسل “قانون سوسكا”.
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أمير كرارة يغير وجهته من »كازابلانكا«.. وُيفاضل بين مدينتين

نيللي كريم تكشف موعد عرض مسلسلها الجديد »الجسر« مع عمرو سعد

يمي الدولية لصالح 

إ

منة شلبي تخسر جائزة ال�
هايلي سكوايرز

تشييع جثمان الفنانة سهير البابلي وسط حضور من نجوم الفن 

نجاة صبا مبارك من انفجار لغم حقيقي في كواليس 
السقوط« »ليلة 

  تستعد الفنانة اللبنانية ميريام فارس لطرح أغنية 
جديدة تستخدم فيها اللغة األمازيغية في الغناء.

اللبنانية، خالل حديثها في أحد  الفنانة  وكشفت 
أنها بصدد االستعداد لطرح  التلفزيونية،  البرامج 

أغنية جديدة، كلماتها باللغة األمازيغية.
وقبل 11 عاماً، أصدرت ميريام فارس، أغنية 
الدارجة، اختارت لها عنوان  المغربية  باللهجة 
المغربي »ابتعد  القاموس  »تالح«، وتعني في 

عني«.
الجديد،  الفني  وفي سياق حديثها عن إصدارها 
أيا  العالم،  اللبنانية تحيتها ألمازيغ  المغنية  وجهت 

كانت بلدانهم.
المملكة  المستقرين في  بالذكر، األمازيغ  وخصت 

المغربية، والجزائر وتونس.
بإيقاعات  وأردفت بالقول إنها ستطرح عمالً 
أمازيغية، يضم رقصا أمازيغياً، ومالبس أمازيغية.
اللغة  وفي السياق نفسه، أكدت المتحدثة أن 

األمازيغية صعبة جداً، ما سيجعل األغنية ممزوجة بكلمات 
من الدارجة المغربية، حتى يسهل فهمها على الجميع.

وكشفت أنه سبق لها وخاضت تجربة الغناء على المسرح 

باللهجة األمازيغية. ُمعلقة بالقول إنها »لم تكن تفهم كلمات 
األغنية«.

وأضافت: »فهمت مضمون األغنية فقط، وخطرت ببالي 
الناظور، وقبل موعد  الفكرة، عندما كنت بمدينة  هذه 

بليلة قررت أن أحفظ أغنية أمازيغية ألقدمها  الحفل 
المدينة، الذي يتضمن نسبة كبيرة من  لجمهور هذه 
القادم  ألبومي  األمازيغ، وبعد ذلك قررت أن يتضمن 

أغنية أمازيغية«.

  كشفت الفنانة المصرية نيللي كريم عن موعد 
عرض مسلسلها الجديد »الجسر«، والذي يشاركها 

بطولته الفنان عمرو سعد
نيللى كريم كشفت أن مسلسل الجسر سيعرض 
نهاية شهر ديسمبر القادم، على شبكة »نتفليكس«، 
انتهت من تصوير مشاهدها  قد  وذلك بعدما كانت 

منذ ما يقرب من أسبوع.
وتظهر نيللى كريم خالل المسلسل فى دور زعيمة 
فيها،  التى تعيش  المنطقة  مستعمرة تستولى على 
وتدخل فى صراعات بعدها مع عمرو سعد، 
الفانتازيا، حول ما  لتتوالى األحداث فى إطار من 
الحياة على كوكب  انتهاء  البشر بعد  إليه  وصل 

األرض.
نيللى كريم فى  الفنانة  ناحية أخرى، تشارك  ومن 
للنكد،  لعام 2022  المقبل  موسم دراما رمضان 
من خالل مسلسل جديد يحمل اسم مبدئى »أحوال 
شخصية«، سوف يتم تغييره بعد االستقرار 
الدراما  على أبطاله، وينتمى المسلسل لنوعية 
اإلجتماعية ومعاناة المرأة، والمسلسل تأليف 

إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

بالأمازيغية بالدارجة المغربية.. ميريام فارس تستعد للغناء  بعد غنائها 

تريند  الماضية،  الساعات  منة شلبي،  الفنانة    تصدرت 
ألفين حركة بحث، وذلك  بأكثر من  البحث »جوجل«، 
بسبب خسارتها مساء أمس، في حفل توزيع جوائز 
بدورته   »International Emmy Awards« إيمي
إال  األمريكية، ورغم خسارتها  نيويورك  بمدينة  الـ49، 
أن أعتبرها رواد التواصل اإلجتماعي مثال للفخر بمجرد 

مشاركتها فقط.
العالمية »هايلي سكوايرز«،  للممثلة  الجائزة  وقد ذهبت 
بعد   ،Adult Material وذلك عن دورها في مسلسل 
بيرتشيلي« من  منافسة مع منة شلبي، وفكانوا »فاليريا 

األرجنتين و«انا جابرين »من إسبانيا.
 International Emmy« وأقيم حفل توزيع جوائز إيمي
والذي  لفنانين عالميين،  Awards« وسط حضور طاغي 
رشحت فيه الفنانة المصرية منة شلبي لجائزة أحسن ممثلة 

عن دورها في مسلسل »في كل أسبوع يوم جمعة«.
األنظار  به  أسود مميز، خطفت  بفستان  منة شلبي  وتألقت 
 International Emmy أثناء حضورها فعاليات جوائز

.Awards
الكاتب  المأخوذ عن رواية  يوم جمعة«  أسبوع  »في كل 
المجيد، من بطولة آسر  إبراهيم عبد  الكبير  المصري 
ياسين، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، عبدالعزيز مخيون، 
إبراهيم، سيناريو  إياد  عارفة عبدالرسول، معالجة درامية 
وحوار إياد إبراهيم، سمر عبد الناصر، محمد هشام عبية، 
ومن إخراج محمد شاكر،  والذي يتألف من عشر حلقات، 

لتعتبر بذلك أول ممثلة مصرية أو عربية تترشح للجائزة.
لدراما  للعودة  منه شلبي  الفنانة  تستعد  أخرى  ناحية  ومن 
الدراما  أعوام عن   7 بعد غياب  المقبل 2022،  رمضان 
المسلسالت خارج  اعتمدت خاللهم على  الرمضانية، 
الواسعة،  كبيًرا زاد من شهرتها  نجاًحا  الموسم، وحققت 
الذي ٌعرض  الثاني  الجزء  وآخرهم مسلسل »ليه أل« 

مؤخًرا.
المقبل،  الرمضاني  السباق  منه شلبي  الفنانة  وتخوض 

بمسلسل جديد تحت عنوان »اتجاه إجباري«، 
المؤلف محمد  بينهما وبين  الثاني  التعاون  يشهد 
تعاونا في مسلسل »في كل  أن  بعد  هشام عبية، 

أسبوع يوم جمعة«، الذي دفعها للترشح لجائزة 
العالمية. »اإليمي« 

منه شلبي  بين  الثالث  التعاون  يشهد  كما 
بعدما  أبو ذكرى،  كاملة  والمخرج 
والهوى«  العشق  فيلم »عن  معًا  قدما 
أحمد  النجم  بمشاركة  عام 2006 
الغروب«  السقا، ومسلسل »واحة 
خالد  النجم  بمشاركة   2017 بعام 

النبوي.
ومسلسل »اتجاه إجباري« يتكون 

في  المقرر عرضهم  15 حلقة من  من 
النصف األول من الموسم الرمضاني المقبل لعام 2022، 

النجوم. بمشاركة عدد من 

قبل عرضه.. ماجد الكدوانى يكشف 
تفاصيل مشاركته فى »برة المنهج«  

باسم سمرة ينشر البوستر الرسمي لفيلمه 
الجديد »النهاردة يوم جميل«

محمد هنيدي ييهنئ صناع 
مسلسل »موضوع عائلي« 

بطولة ماجد الكدواني

عمرو عبدالجليل ينضم لمسلسل 
محمد رمضان الجديد في رمضان 2022

ليلى أحمد زاهر: أخشى المشاركة في 
»موسم الرياض«.. 

وانتظروني في »مطرح ماتروح«

  ينطلق العرض األول لفيلم »برة المنهج« للفنان ماجد الكدوانى فى الحفل الختامي للدورة الجديدة من مهرجان 
البحر األحمر السينمائي، الُمقام في جدة من 6 - 15 ديسمبر.

المهرجان،  لهذا  بالدورة األولى  الفيلم  بانطالق عرض  الكدوانى  عن مدى سعادته  الفنان ماجد  وأعرب 
مشيًرا إلى أنه سوف يٌحدث صدى كبير لجمهورية مصر العربية.

 وأضاف أنه فخور بمشاركته بالفيلم ألنه يتناول قضية هامة ويبتعد خاللها عن الكوميديا قلياًل، 
ولكنه ينتمى لنوع األفالم التجاربة بنفس الوقت وهو ما جعله يتحمس له كثيًرا ألنه مختلف، 

مشددًا على أنه دور بالفيلم حالة عميقة وخاصة جدًا.
اليزيد وأحمد خالد  أبو  الشريف وأسماء  الكدواني روبي والطفل عمر  الفيلم بطولة ماجد 
صالح ودنيا ماهر، قصة وإخراج عمرو سالمة وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سالمة، 

ومن إنتاج شاهيناز العقاد.

الفنان  نشر    
المصري باسم 
سمرة البوستر 
لفيلمه  الرسمي 
الجديد »النهاردة 
جميل«،  يوم 
والذي يشاركه 
بطولته الفنانة 

هنا شيحة.
باسم سمرة علق 
على البوستر، 
الذي نشره على 
حسابه الخاص 

على موقع »انستجرام«، بقوله: »فيلم الدراما العربي .. النهاردة يوم جميل«.
وأضاف: »بطولة  هنا_شيحة ،  نجالء بدر ،  أحمد وفيق ،  إنتصار ،  محمود الليثي ،  إيمي إسالم 

إخراج:  نيفين شلبي إنتاج:  شرف مندور«.

  حرص الفنان المصري محمد هنيدي على تقدسم التهنئة لصناع 
مسلسل »موضوع عائلي« بطولة الفنان ماجد الكدواني، وذلك بعد 

عرض أولى حلقاته على منصة »شاهد«.
محمد هنيدي نشر بوستر المسلسل، على حسابه الخاص على موقع 
ابارك الصدقائي على مسلسل  قائال: »عايز  »انستجرام«، وعلق 

موضوع عائلي ان شاء هللا هتكسروا الدنيا«.
العمل والمنتج الشاطر اوي احمد  وأضاف: »ماجد وكل فريق 
الجنايني والمخرج الجميل احمد الجندي ولكل فريق شاهد.. شوفوه 

دلوقتي على شاهد«.
ومن ناحية اخرى، ينشغل محمد هنيدي حاليا بتصوير فيلمه الجديد 

»الجواهرجي«، وتشاركه بطولته النجمة منى زكي.

الفنان  المشاركة في بطولة مسلسل  المصري عمرو عبدالجليل على  الفنان  تعاقد    
محمد رمضان الجديد، والذي يحمل اسم مبدئي »مشوار لحد هناك«.

التعاقد مع باقي أبطال العمل، من أجل  القادمة  الفترة  وتواصل الشركة المنتجة خالل 
اإلعالن عن بداية التصوير في أقرب وقت ممكن.

ويتناول محمد رمضان خالل مسلسله الجديد قضية تجارة اآلثار، وهو من تأليف محمد 
فريد وإخراج محمد ياسين، ومن إنتاج شركة »ميديا هب«.

وكان محمد رمضان قد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل »موسى«، وشاركه 
بطولته الفنانة سمية الخشاب، والفنان سيد رجب، وغيرهم.
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بعثة من سّكان  المقبل  الشهر  يستقبل  فرنسيس  البابا 
الأصلّيين كندا 

المقاطعة تقطع عددا من طرقات  أمطار  ولابرادور: عاصفة  نيوفاوندلاند 

تطعيم الأطفال: حجز المواعيد انطلق في عدد من المقاطعات الكندّية

كندا:عدد الاجئين الذين وصلوا إلى البلاد ما زال دون الهدف الذي حّددته أوتتاوا

  تجتاح عاصفة من األمطار الغزيرة مقاطعة نيوفاوندالند 
والبرادور في أقصى الشرق الكندّي.

وغمرت المياه العديد من الطرقات، وأفادت وزارة النقل 
 Trans-Canada المحليّة أّن الطريق السريع عابر كندا

Highway مقطوع في منقطة دويلز.
اتّجاه، وخّطين في  الخطوط في  المياه أحد  فقد غمرت 

االتّجاه اآلخر.
وقال كارل بيسونيت أحد سائقي الشاحنات، إنّه اضطّر 
الطريق  أّن  له  تبيّن  اللّحظة األخيرة عندما  للتوّقف في 
التي كان يجتازها مقطوعة في االتّجاهين، وقد جرفت 

األمطار قسطل المياه كما قال.
وأفادت وزارة البيئة الكنديّة عن هطول 128 مللّيمترا من 
األمطار في بور أو باسك، وأشارت في بيان إلى أّن العديد 
من الطرقات مغلقة في هذه المنطقة بسبب الفيضانات.

وتعبر الشاحنات المحّملة بالبضائع الطريق السريع في بور 
أو باسك، وتوّقفت حركة العبّارات التي تقّدمها الجمعيّة 
البحريّة األطلسيّة بين مقاطعَتي نيوفاوندالند والبرادور 

و نوفا سكوشا بسبب العاصفة.
ودعت الشرطة السائقين إلى تجنّب الطريق السريع عابر 

كندا بين منطقَتي كيب راي و نورث برانش.
وتوّقع رودني بارني عالم األرصاد الجويّة لدى وزارة 
علماء  ويتوّقع  األمطار،  يشتّد هطول  أن  الكنديّة  البيئة 
األرصاد الجويّة أن تؤّدي العاصفة إلى هطول ما بين 

150 إلى 200 مللّيمتر من المطر.
ما زالنا نتوّقع استمرار هطول األمطار خالل 12 إلى 
18 ساعة، ونتوّقع هطول كميّات كبيرة قبل الظهر قال 

عالم األرصاد الجويّة رودني بارني.
مللّمترا، ونحوا من   80 إلى   50 بين  وتوّقع هطول ما 

150 مللّمترا في المرتفعات.
وتجاوزت سرعة الرياح 130 كيلومترا في الساعة في 

منطقة ريكهاوس.

هطول  حّدة  تتراجع  أن  الكنديّة  البيئة  وزارة  وتوّقعت 
األمطار، وأن تتحّول إلى زّخات مطر بعد الظهر، وإلى 

رذاذ متقّطع في اليوم التالي.
مقاطعة  غرب  جنوب  في  بغزارة  األمطار  وهطلت 
نيوفاوندالند والبرادور، وتقوم وزارة النقل بِتقييم األضرار 

في كودروي فالي.
وقال رايان مور الذي يقيم في منطقة دويلز إنّه كان يقود 
فيها الطريق قد  الثالثاء وبلغ منطقة كانت  ليل  شاحنته 

تآكلت بسبب األمطار الغزيرة.
الطريق على  أّن طبقة األسفلت رقيقة، وكانت  والحظ 
وشك االنهيار كما قال، وشعر بالصدمة عندما خرج من 
شاحنته و نظر إلى الخلف وشاهد حفرة عميقة سوداء 

على الطريق.
وأضاف أنّه بخير ولكّن شاحنته أصيبت بأضرار، وسوف 
يعمل على سحبها، ولم يسبق له أن عاين شيئا مماثال على 

هذه الطريق التي يقودها منذ سنوات طويلة.
الطوارئ  إجراءات  منّظمة  أطلقت  سكوشا،  نوفا  وفي 
وفكتوريا،  و  إيفرنيس  في  للسّكان  الثالثاء  ليل  تحذيرا 
دعتهم فيه إلى تجنّب التنّقل على الطرقات حتّى إشعار آخر.

وأفادت وزارة البيئة عن هطول 270 مللّيمترا من األمطار 
في بحيرة إيغونيش و150 مللّيمترا في سيدني في نوفا 

سكوشا.
وأفادت وزارة النقل أّن العديد من الطرقات مقطوعة في 

هذه المنطقة بسبب األمطار الغزيرة.

  وافقت وزارة الصّحة الكنديّة األسبوع الماضي على إعطاء لقاح 
فايزر المضاّد لِكورونا لألطفال بين 5 و 11 عاما من العمر.

وأفادت فيلومينا تاسي وزيرة الخدمات العاّمة والتموين أّن كندا سوف 
تتلّقى نحوا من 2،9 مليون جرعة ، تكفي إلعطاء كّل طفل كندي 

الجرعة األولى من اللّقاح.
وبات من الممكن لألهالي في أكثر من مقاطعة، أن يحجزوا 

مواعيد لِتطعيم أطفالهم.
ففي أونتاريو، فسحت حكومة دوغ فورد  أمام األهالي مجال 
حجز موعد لتطعيم أطفالهم عبر موقع الحكومة اإللكترونّي.
من  قليلة  ساعات  في غضون  موعد   86000 حجز  وتّم 
اإلعالن، حسب ما أفاد مكتب رئيس الحكومة دوغ فورد، 
على أن تبدأ حملة تطعيم األطفال يوم الخميس في كبرى 

المقاطعات من حيث عدد السّكان وحجم االقتصاد.
وتوّفر مدينة تورونتو إمكانيّة تطعيم 20000 طفل خالل 
الفترة ما بين 25 تشرين الثاني نوفمبر و 5 كانون األّول يناير.

وتشارك مئات الصيدليّات في حملة تطعيم األطفال، وفتحت 
مجال أخذ المواعيد أمام األهالي.

واشتكى بعض األهالي عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
من صعوبة حجز موعد ألطفالهم، ألّن موقع الحكومة ال 
يسمح بأخذ أكثر من موعد، ما يضطّرهم ألخذ مواعيد في 

أيّام وساعات مختلفة.
ودعت كريستين إليوت وزيرة الصّحة المحليّة كّل من يرغب 
من األهالي، إلى االتّصال برقم هاتف في حال كانوا يريدون 

تطعيم أوالدهم في الموعد نفسه.
وأّول من تلّقى اللّقاح من هذه الفئة العمريّة في كندا، أطفال 
في مستشفى األطفال في تورونتو، بحضور الوزيرة إليوت 

وعمدة المدينة جون توري .
وأفادت وزارة الصّحة في أونتاريو في بيان أنّه أمكن القيام 
الصّحة  ووكالة  الوزارة  بين  التعاون  بفضل  الحدث  بهذا 
العاّمة في تورونتو ومستشفى تورونتو لألطفال المرضى.

وفي كيبيك، أعلن رئيس الحكومة فرانسوا لوغو أنّه بإمكان 
األهالي أن يباشروا اعتبارا من يوم الثالثاء، بحجز موعد 
لتطعيم أطفالهم في أّي مركز تطعيم عبر موقع وزارة الصّحة 

. Clic Santé اإللكترونّي
وكان وزير الصّحة الكيبيكي كريستيان دوبيه قد أعلن األسبوع 
بتطعيم  للمباشرة  المقاطعة أصبحت جاهزة  أّن  الماضي، 

650000 طفل بين 5 و 11 عاما في المقاطعة.
وقال رئيس الحكومة فرانسوا لوغو إّن تطعيم األطفال يسمح 

بالسيطرة على انتشار العدوى في األوساط المدرسيّة.
وطمأن لوغو األهالي إلى أّن اللّقاحات الخاّصة باألطفال 

آمنة للغاية وفّعالة على غرار اللّقاحات للبالغين.
ويتّم تنظيم حملة التطعيم بالتعاون مع مدارس مقاطعة كيبيك 

اعتبارا من 29 تشرين الثاني نوفمبر الجاري.
وفي نيو برنزويك، يبدأ تطعيم األطفال يوم الجمعة المقبل، 
وبإمكان األهالي حجز المواعيد لتطعيم أطفالهم على موقع 

الحكومة اإللكترونّي.
ويجري التطعيم حاليّا في العيادات التي تنّظمها اإلدارات 

الصحيّة في المقاطعة، حسب السلطات الصحيّة.
سيتّم  إنّه  شيبارد  دوروتي  المحليّة  الصّحة  وزيرة  وقالت 
تنظيم جلسات تطعيم أخرى في وقت قريب، تشمل التطعيم 

في الصيدليّات.
وتابعت الوزيرة شيبارد تقول إّن 30 بالمئة من الحاالت 
الجديدة من كوفيد19- تصيب الشباب دون العشرين من العمر.

ويتلّقى األطفال اللّقاح بفاصل 8 أسابيع بين الجرعَتين حسب 
قول رئيسة الخدمات الطبيّة في نيو برنزويك د. جنيفر راسل 
، وتتضّمن كّل جرعة 10 ميكروغرام، أي ثلث الجرعة 

المخّصصة للبالغين.
وفي مانيتوبا، تّم حجز 18000 موعد في اليوم األّول لإلعالن 
عن تطعيم األطفال في المقاطعة، أي ما يوازي 10 بالمئة 

من هذه الفئة العمريّة في مانيتوبا.
العمل حول  وأعربت د. جوس رايمر مسرولة مجموعة 
اللّقاحات في مانيتوبا عن سرورها اِلرتياح األهالي الذين 

سارعوا لحجز مواعيد ألطفالهم في أقرب وقت.
وتمّكنت المقاطعة من حّل المشكلة التي أّدى إليها ازدحام 
المنّصة اإللكترونيّة المخّصصة لحجز المواعيد في غضون 

30 دقيقة.
وبإمكان األهالي تطعيم أطفالهم في العيادات الطبيّة والصيداليّات 

والمكاتب الصحيّة اإلقليميّة .

  تسعى الحكومة الكنديّة لِتحقيق هدفها باستقبال 81000 
الجئ بحلول نهاية العام 2021.

لكنّه من الصعب على ما يبدو تحقيق الهدف، حسب ما تفيد 
به األرقام التي حصلت عليها سي بي سي.

وحتّى نهاية تشرين األّول أكتوبر الماضي لم تكن كندا قد 
حّققت بعد الهدف المحّدد حسب ما أظهرت بيانات وزارة 

الهجرة والمواطنة الكنديّة.
فحتّى التاريخ المذكور، استقبلت كندا 7800 الجئ وصلوا 
بكفالة من الحكومة، أّي أقّل من هدف استقبال 12500 الجئ.
واستقبلت 4500 الجئ بكفالة خاّصة، أّي أقّل من هدفها 

باستقبال 22500 الجئ.
وأشارت وزارة الهجرة والمواطنة إلى أّن كندا استقبلت 
32000 الجئ من األشخاص المحميّين، الذين يقّدمون 
طلب لجوء بعد دخولهم كندا، وهو عدد أقّل من الهدف الذي 

حّددته باستقبال 45000 الجئ من هذه الفئة.
وأفادت الوزارة في بيان أّن الهجرة العالميّة تأثّرت ِبجائحة 
كورونا، وأّن نظام إعادة التوطين يعمل بقدرات محدودة.

األّم،  بلدانهم  في  أكثر صرامة  قيودا  الالجئون  ويواجه 
انشغلت  في حين  مغادرتها،  في  أكبر  ويجدون صعوبة 
لالجئين  المتّحدة  األمم  ووكالة  الدوليّة  الالجئين  منّظمة 
بيان وزارة  ِبالجائحة حسب  المتّصلة  بعمليّات اإلغالق 

الهجرة والمواطنة الكنديّة.
وتابع البيان مشيرا إلى أنّنا نواصل االرتقاء في مستوى 
تفانينا وسمعتنا والتزامنا من خالل االستمرار في مساعدة 
األشخاص األكثر ضعفا في العالم في العثور على مالذ.

ويقول بشار جزماتي أحد طالبي اللّجوء إنّه ينتظر منذ 
العام 2019 الحصول على إذن القدوم مع عائلته إلى كندا.
وقد فّر عام 2015 من سوريّا إلى الكويت، ولحقت به 

عائلته عام 2017.
ويتحّدث عن ويالت الحرب التي عاشتها عائلته في سوريا، 
وعن حالة عدم االستقرار التي تعانيها في الكويت، حيث 

يجّدد باستمرار رخصة العمل، و يخشى من فقدان عمله.
وأجرى بّشار جزماتي مقابلة مطلع شهر آذار مارس الفائت 
مع وزارة الهجرة والمواطنة الكنديّة، ولم يعد يسمع أّي 

شيء عن طلبه منذ ذلك الوقت.
وتقول هايدي هونيغر، من مدينة شيلشي الكيبيكيّة التي تكفل 
عائلة جزماتي، إنّها لم تعد تعرف شيئا عن طلب اللّجوء منذ 
االنتخابات التشريعيّة الفدراليّة التي جرت الشهر الماضي 
في كندا، رغم أنّها قامت بمراجعة المرّشحة الليبراليّة عن 

دائرتها االنتخابيّة بشأنه.
وتقول مجموعات الدفاع عن الالجئين إّن وتيرة معالجة 
الطلبات أطالت مهلة االنتظار لطالبي اللّجوء الذين لم تكن 

طلباتهم مدرجة بعد على لوائح االنتظار.
ويفيد مجلس رابطة موّقعي اتّفاقيّة كفالة الالجئين أّن عددا 
قليال من الالجئين وصل إلى البالد في حين استمّر عدد 

الطلبات المقّدمة في االرتفاع.
وتضّم لوائح االنتظار 70000 طلب لجوء بكفالة خاّصة 
حسب معلومات حصل عليها المجلس من وزارة الهجرة، 
التي تحّدثت عن تراكم تاريخّي في المعامالت التي تنتظر 

المعالجة.
ورغم تراكم المعامالت وعدم تمّكن كندا من تحقيق الهدف 
باستقبال العدد المحّدد للعام الجاري، تستبعد كايلي بيريز 
رئيسة مجلس رابطة موّقعي اتّفاقيّة كفالة الاّلجئين أن تقوم 
الحكومة الكنديّة بخفض عدد الالجئين الذين تستقبلهم سنويّا.

وتتحّدث بيريز عن جانب سياسّي للهدف، وتضيف أّن أهداف 
االستقبال تؤّشر على التزام قوّي بإعادة توطين الاّلجئين في 

وقت تمتنع العديد من دول العالم عن استقبالهم.
وتشير إلى نيّة وزارة الهجرة والمواطنة الكنديّة في خفض 
قيمة رسوم إعادة التوطين لِمقّدمي الطلبات العام المقبل 2022.

  قّدمت الحكومة الكنديّة برئاسة جوستان ترودو خطاب 
العرش الذي هو بمثابة برنامج عملها.

وقامت حاكمة كندا العاّمة ماري سايمون بقراءة خطاب 
العرش في مجلس العموم وفق التقاليد المتّبعة.

وحاكمة كندا العاّمة ماري سايمون هي أّول فرد من السّكان 
األصليّين تشغل منصب ممثّلة التاج البريطاني في كندا.

وحلّت مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجّد والنهوض 
باالقتصاد في الطليعة باإلضافة إلى مجموعة أخرى من 

األولويّات.
المناخي  التغيّر  مكافحة  عن  العرش  خطاب  وتحّدث 
دور حضانة  المقاطعات حول  واالتّفاقات مع حكومات 

األطفال والمصالحة مع السّكان األصليّين.
»رأيت التزام الكنديّين بالمصالحة ، و يريد السّكان األصليّون 
استعادة تاريخنا وقصصنا وثقافتنا ولغتنا من خالل العمل« 
كما ورد في خطاب العرش الذي قرأته الحاكمة العاّمة 
إحدى  وهي  اإلنوكتيكوت  لغات:  بثالث  سايمون  ماري 
وهما  والفرنسيّة،  واإلنجليزيّة  األصليّين،  السّكان  لغات 

اللغتان الرسميّتان في كندا.
قالت حاكمة كندا العاّمة ماري سايمون »يسعى الناس الذين 
ال ينتمون إلى السّكان األصليّين إلى معرفة التأثير الحقيقي 
للماضي واآلالم التي عانتها أجيال من السّكان األصليّين، 

ومعاً يسيرون على طريق المصالحة«.
وأضافت أّن الحكومة الكنديّة سوف تعمل على توثيق هذه 
العالقة من خالل اتّخاذ إجراءات على صعيد الرعاية الصحيّة 
ومكافحة التغيّر المناخي والبحث في جذور األحداث التي 
جرت في المدارس الداخليّة اإللزاميّة للسّكان األصليّين.

فمنذ بضعة أشهر، كشفت مجموعات من السّكان األصليّين 
عن مئات القبور التي تعود ألشخاص مجهولين في مواقع 

عدد من المدارس الداخليّة السابقة.
وشكرت الحاكمة العاّمة لدى قراءة خطاب العرش الحكومة 
الكنديّة والموّظفين على الجهود التي بذلوها لِمكافحة الجائحة 
مشيرة إلى ما أّدت إليه من خسائر ومصاعب على مدى 

الثمانية عشر شهرا األخيرة.
وتابعت تقول إّن مكافحة الجائحة تحّل في طليعة األولويّات، 

والتطعيم هو أفضل وسيلة للسيطرة عليها.
ويمكن تحقيق ذلك كما قالت الحاكمة العاّمة في خطاب 
العرش من خالل تعزيز نظام الرعاية الصحيّة والدعم 

للمسنّين وقدامي المحاربين و ذوي اإلعاقات.
كما تعّهدت الحكومة في خطاب العرش بدعم اللغة الفرنسيّة 
والترويج لها في كيبيك وخارجها، من خالل إعادة تقديم 
الفرنسيّة  بين  األساسيّة  المساواة  حول  المقترح  القانون 

واالنجليزيّة.
وقالت الحكومة في وقت سابق من العام إّن التكنولوجيا 
الرقميّة تشّجع استخدام اإلنجليزيّة على حساب الفرنسيّة، 
ولهذه الغاية، فإنّها سوف تعمل على تعزيز موقع اللغة 
الفرنسيّة من خالل القانون الذي يضمن حّق العمل بالفرنسيّة 

في الوظائف واألعمال التي تخضع للنظام الفدرالي وتضّم 
أكثر من 50 موّظفا.

مع  والعمل  المعيشة  تكلفة  ارتفاع  بمواجهة  تعّهدت  كما 
المقاطعات على توفير برنامج لتأمين أماكن بـ10 دوالرات 

في اليوم دور الحضانة.
التعافي  مرحلة  في  مهّمة  الهجرة  أّن  الحكومة  وتعتبر 
العاّمة ماري  الحاكمة  قالت  الجائحة  بعد  ما  االقتصادي 

سايمون في خطاب العرش.
وتعّهدت الحكومة كذلك بتعزيز العمل للوقاية من الفيضانات 
وحرائق الغابات والجفاف وتآكل السواحل وسواها من 
عوامل الطقس الشديدة التي تفاقمت بفعل التغيّر المناخي.
برنامج عمل  العرش هو  أّن خطاب  إلى  أخيرا  ونشير 
الحكومة، وتخضع على أساسه لِتصويت بالثقة في مجلس 

العموم.

  يسعى مجلس األساقفة الكاثوليك في كندا منذ 3 سنوات لإلعداد 
للقاء في الفاتيكان بين البابا فرنسيس وبعثة من سّكان كندا األصليّين.

وأّكد المونسنيور ريمون بواسون رئيس المجلس في حديث إلى راديو 
كندا، أّن موعد اللّقاء تحّدد بين 17 و 20 كانون األّول ديسمبر المقبل.
وكان متوّقعا أن ينعقد اللقاء عام 2020، وتّم تأجيله بسبب جائحة 

فيروس كورونا المستجّد كما أوضح المونسنيور بواسون.
وتوّجه رئيس مجلس األساقفة الكاثوليك الشهر الماضي إلى الفاتيكان 

حيث بحث في تفاصيل الزيارة.
وأنشأ مجلس األساقفة الكاثوليك عام 2019 مجموعة عمل خاّصة 
بشؤون السّكان األصليّين، وأوكل إلى 4 أساقفة مهّمة اإلعداد لِهذا 

المشروع.
تّم التفكير في البعثة ألنّه كانت هناك فكرة بأّن على الكنيسة الكاثوليكيّة 
في  بواسون  المونسنيور  قال  كما  لها  تأسف  بأحداث  تعترف  أن 
إشارة إلى سوء المعاملة التي تعّرض لها أطفال السّكان األصليّين 

في المدارس الداخليّة اإللزاميّة.
للسّكان األصليّين من  الداخليّة اإللزاميّة  المدارس  فقد اسمّر نظام 

سبعينات القرن التاسع عشر حتّى تسعينات القرن العشرين,
وتّم خالل هذه العقود انتزاع نحو من 150 طفل من ذويهم وإدخالهم 
ثقافة  في  وإدماجهم  أهلهم  ثقافة  عن  إلبعادهم  المدارس  هذه  في 
البيض، وتوّفي نحو من 4000 طفل بسبب سوء المعاملة واألمراض 

وظروف العيش المزرية.

الكاثوليك  األساقفة  مجلس  واقترح 
في  فرنسيس  البابا  مع  اللقاء  فكرة 

كانون األّول ديسمبر 2019.
وأثارت الفكرة اهتمام رأس الكنيسة 
الكاثوليكيّة الذي تحّدث عن بيداغوجيّة 
المونسنيور  قال  كما  للغاية  مهّمة 
ريمون بواسون الذي لم يتفاجأ بأن 
من  القدر  بهذا  البعثة  البابا  يستقبل 

السخاء والوقت.
الكاثوليك  األساقفة  ويرغب مجلس 
يكون  كي  اللّقاء  هذا  ينعقد  أن  في 
الكنيسة  باسم  شاهداً  األعظم  الحبر 
السّكان  التي عاشها  التجارب  على 
من  الناجين  خالل  من  األصليّون 
المدارس الداخليّة ، والوقوف على 

التداعيات التي ما زالت لديهم.
وقّدم مجلس األساقفة الكاثوليك في 
أيلول سبتمبر الماضي اعتذارا رسميّا 
للطاّلب السابقين الناجين من المدارس الداخليّة، ويتوّقع أن يسير 

البابا فرنسيس في االتّجاه نفسه.
هناك منطق معيّن، عندما تظهر األسقفيّة الندم، أن يقوم البابا فرنسيس، 
بواسون،  ريمون  المونسنيور  قال  نفسه  باألمر  رئيسنا،  هو  الذي 

وأضاف أنّهسيكون من المستغرب أاّل يتّفق معنا الحبر األعظم .
وتضّم البعثة 30 شخصا من األمم األوائل و اإلينويت والخالسيّين،من 

بين المسنّين وحاِفظي المعرفة والناجين من المدارس الداخليّة.
وتّم اختيارهم بالتوافق بين المجلس والمجموعات التي تمثّل السّكان 

األصليّين كما أوضح المونسنيور بواسون.
الكاثوليك  البعثة خمسة أساقفة ، ويتحّمل مجلس األساقفة  ويرافق 

نفقات الزيارة إلى الفاتيكان.
ويأتي معظم األساقفة من الغرب الكندي حيث كان هناك عدد كبير 
من المدارس الداخليّة اإللزاميّة للسّكان األصليّين كما قال المونسنيور 
بواسون الذي أّكد أّن مسألة السّكان األصليّين على الدرجة نفسها 

من األهميّة في الشرق الكندي.
ويستقبل البابا فرنسيس كّل واحدة من مجموعات السّكان األصليّين 
البعثة  أفراد  مع  مشتركا  اجتماعا  ويعقد  ساعة،  طوال  حدة  على 

بالكامل في 20 كانون األّول ديسمبر.
ويقول المونسنيور بواسون إن هذه الزيارة بذرة المشاريع المستقبليّة، 

وفرصة للبحث مع البابا فرنسيس في زيارته المقبلة إلى كندا.

خطاب العرش: السيطرة على الجائحة ومكافحة التغّير المناخي في أولوّيات 
الحكومة الليبرالّية
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 •  »ابنة االسكندر األكبر« أو »سيدة مدن العالم« ساحرة خالبة يعشقها كل 
من يزورها ألول مرة؛ كما أطلقتم عليها فى كتابكم »سحر اإلسكندرية« فكيف 

تصفونها وما هي أسرارها وألغازها المدفونة؟
يعتبر اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باآلثار غير مسبوق في التاريخ. 

وتأتي مدينة اإلسكندرية وآثارها على أولوية اهتمامات السيد الرئيس. 
وتعد اإلسكندرية هي بنت اإلسكندر األكبر، ومجد البطالمة، وعشق كليوباترا، 
وابنة التاريخ، ومبدعة الحضارة، وأرض التسامح والتعايش بين كل الثقافات 
والحضارات واألديان، ومدينة المدن منذ أقدم األزمان وإلى اآلن. اإلسكندرية 
هي سيدة العالم القديم ومجد الدنيا وسحر العالم. اإلسكندرية هي اإلسكندرية. 
هي اإلسكندرية العظيمة في الحضارة والثقافة واإلبداع والتراث أًيا كان العصر 
التاريخي الذي مرت به؛ فاإلسكندرية قديمة قدم القدم نفسه الذي اكتسب قدمه 
من مصر، وعظيمة عظم العظم نفسه الذي اكتسب عظمته من مصر. ومصر 
بعد الفراعنة هي مصر العظيمة الجميلة أيًضا دائًما وأبًدا. ومدينة اإلسكندرية 
مصر  لبلدنا  األبدي  المجد  وصانعة  الحضارة  ومبدعة  التاريخ  عاصمة  هي 
العظيمة ما بعد الفراعنة. لقد جعل ميالد اإلسكندرية على شاطئ البحر األبيض 
المتوسط من اإلسكندرية مدينة عالمية ومتلقى الحضارات وبوتقة الثقافات شرًقا 
وغرًبا قديًما وحديًثا ودائًما وأبًدا. اإلسكندرية هي نبتة الجغرافيا. اإلسكندرية 
هي ابنة التاريخ. وتم بعث مجد مدينة اإلسكندرية من جديد من خالل افتتاح 
مكتبتها الجديدة؛ كي تواصل دوره القديم حينما كانت اإلسكندرية سيدة العالم 
الثقافية العظم. وصارت مكتبة اإلسكندرية نافذة مصر على العالم ونافذة العالم 
على مصر حًقا وصدًقا. وتشهد مدينة اإلسكندرية في الفترة الحالية من عمرها 
الحضاري المديد والفريد، والذي يزيد عن 23 قرًنا من الزمان الثري باألحداث 
واإلنجازات، اهتماًما كبيًرا من رأس الدولة المصرية المعاصرة وكل قيادات 
الحكومة المصرية ببعث وإعادة إحياء ونهضة مدينة اإلسكندرية الكوزموبوليتانية 
العالمية من جديد. وكانت وما تزال مدينة اإلسكندرية عاصمة الحضارة الكونية 
والثقافة العالمية، وواحدة من أهم المراكز الحضارية الكبيرة والمؤسسة وذات 
الثقل في مصر والعالم، إن لم تكن أهم المراكز الحضارية في حوض البحر 
المتوسط، وكما أراد لها مؤسسها اإلسكندر األكبر أن تكون مدينته هي الخالدة 

بين مدن العالم أجمع. 
• شاع فى آونة األخيرة خبر تعرض مدينة األسكندرية للغرق مرة أخرى فما 

صحة هذه المقولة؟ 
مدينة  بحماية  المصرية  الدولة  في  معينة  وتقوم جهات  دقيق  الكالم غير  هذا 
اإلسكندرية وشواطئها من نحر البحر في أماكن عديدة على ساحل مدينة اإلسكندرية. 
• هل نطمع فى أن تفتحون لنا خزانة أسرار المدينة الغارقة أمام ساحل اإلسكندرية؟
هناك بعثة من المعهد األوروبي لآلثار تقوم بالعمل في موقع المدينة الغارقة 
برأسه فرانك جوديو. وقد اكتشفت البعثة هذا األثر العظيم الذي يعود تاريخه 
إلى عصر البطالمة. والمدينة تدعي هرقليون وهي من أهم المدن التي كانت 
نشأة مدينة اإلسكندرية،  قبل  القديمة  المتأخرة من مصر  العصور  إلى  ترجع 

ومكانها حاليا هو خليج أبو قير.
تم اكتشاف العديد من اآلثار في هذه المنطقة على يد بعثة المعهد األوروبي وهو 
فريق مصري فرنسي يعمل في هذا الموقع، ولكن أهم اكتشاف هو االكتشاف 
اكتشاف هام  البطلمية وهو  العصور  إلى  تاريخها  األخير وهو مركب ترجع 
جًدا، وتم العثور معه على العديد من الفاكهة والسالل التي لم نراها من قبل 

في هذه المنطقة.
البعثة التي تعمل في مدينة أبو قير تقوم بعمل حفائر في مدينتين كنوب وهرقليون 
منذ فترة طويلة، وتم اكتشاف العديد من األبنية للمدينة الغارقة وامتداداتها، وهذه 
المدينة تم تأسيسها في عهد األسرة الـ 26 الفرعونية وبها العديد من الموانئ 

التي كانت تستعملها مصر للتواصل مع باقي دول العالم.
وتم اكتشاف العديد من األواني الفخارية والعمالت الذهبية والبرونزية من العديد 
من العصور مثل العصر البطلمي والبيزنطي التي كانت في المدينة، باإلضافة 
إلى الحلي والذهب والخواتم واألقراط، وهذا يؤكد أن المدينة كانت مأهولة بالحياة 

تقريبا منذ القرن الرابع قبل الميالد إلى العصر اإلسالمي.
أن البعثة التي تعمل في هذه المنطقة تعمل منذ زمن طويل، وقد اكتشفوا قبل 
ذلك أثر كان عبارة عن رأس للملكة أرسنوي الثانية من العصر البطلمي في 

يونيو عام 2000م.
وهذه البعثة كانت تعمل من قبل في منطقة الميناء الشرقية بجوار قلعة قايتباي 
في تسعينات القرن الماضي، وبعدها بـ 4 سنوات اتجهوا إلى موانئ أبو قير 

الكتشاف المدن الغارقة.
وتم اكتشاف في هذه المنطقة معبد رئيسي إلله المدينة يدعي »أمون جرب« 
والعديد من األواني الفخارية الخاصة بمراسم المعبد، وموائد من القرن الثاني 
والثالث قبل الميالد وعمالت برونزية للملك بطليموس الثاني وأجزاء من أعمدة 

بـ ارتفاعات 3 أمتار.
• كثير من األعمال الفنية والدرامية تتعرض للرفض واالنتقاد من قبل علماء 
التاريخ واآلثار، فهل هذا يرجع للتالعب باألحداث التاريخية أم لسوء اختيار 

الممثلين والديكور؟
إن الشكل الذي ظهر به أحد الفنانين من خالل الصور المتداولة ألحد المسلسالت 
منذ فترة ال يمت لعالم الفراعنة بصلة، ولم يعرف الملوك الفراعنة اللحية إال في 
المناسبات، وكانت لحية مستعارة يلبسها الملوك ألغراض طقسية ودينية. وتعد 
المالبس التي كان ظهر بها الفنان غير مصرية، ولم يكن هناك ملك مصري 
قديم أشقر أو ذو أعين ملونة وجميع الملوك المصريين القدماء كانوا سمر اللون، 
وهناك الفنان عمرو سعد أو الفنان ياسر جالل األجدر على القيام بذلك الدور 
لقرب مالمحهم من مالمح المصريين القدماء. وأحمس كان في سن صغيرة 
عندما قام باستكمال الكفاح بعد الملك سقنن رع والملك كامس عن الفنان الذي 
كان مرشًحا للقيام بالدور، وكان السبب في أخطاء هذا المسلسل عدم مراجعته 
من قبل علماء آثار متخصصين وكانت أعمال المخرج شادي عبد السالم رحمه 
هللا في قمة العظمة من ناحية الديكور والمالبس واللغة وكل شيء وعليهم أن 

يتعلموا منه، وكان هذا المسلسل يحتاج لمراجعة دقيقة للسيناريو والحوار وكل 
متطلبات المرحلة التاريخية من أسلحة وديكور ومالبس واكسسوارات. يجب 
أهمية إتقان األعمال التاريخية عن مصر القديمة ألن المشاهدين وخاصة الشباب 

منهم يأخذ معلوماته من الدراما.
• بعض الشركات تقوم بتطبيق التكنولوجيا الحديثة لمحاولة التوصل إلى مالمح 

القدماء المصريين.. فما تقيمكم لهذه التجارب؟
إن هناك محاوالت عديدة إلعادة رسم بعض ملوك المصريين القدماء مثل الملك 
أخناتون ورمسيس الثاني، وكلها محاوالت للوصول للشكل المصري القديم، 
ولكنها بعيدة كل البعد عن الروح المصرية والمالمح المصرية المعروفة. وغالبية 
هذه التجارب تتم بعيدة عن علماء المصريات، وكلها يتم استخدام تقنيات فيها ال 
عالقة لها بالمتخصصين، وكلها تكون أشبه بالخيال العلمي وبعيدة عن الواقع 
بنسبة كبيرة وليست طبيعية. وبالنسبة لنا مصر القديمة هي حلم العالم ومعبده، 
وهناك شيء اسمه الولع بالمصريات، وبالتالي بعض الشركات تقوم بتطبيق العلم 
الحديث على القدماء المصريين، ولكن عادة ال تكون األشكال التي يصلون إليها 
بعيدة عن الواقع، ولكن يمكن أن نقول إن علم المصريات مازال مثيًرا للغرب 
بنسبة كبيرة. وأطوال القدماء المصريين لم تكن كما يتخيلها البعض، بعكس ما 
تظهر في المعابد، فكانت تلك األعمال التي يقوم بها القدماء المصريين كانت 

نوعا من الدعاية السياسية لبث الرعب في قلوب األعداء.
• هل لنا بمعرفة المزيد عن مقبرة “بتاح- م- ويا« التى تم اكتشافها بمنطقة 

سقارة وقيمتها التاريخية وما مردود اكتشافها على السياحة في مصر؟
كشف مهم وسوف يجذب األنظار والسياحة لمصر. ويعتبر موقع الكشف مهًما؛ 
ألنه يضم مقابر كبار رجال الدولة الحديثة من عصر األسرة التاسعة عشرة 
والمكمل لموقع مقابر األسرة الثامنة عشر والتي من أهمها موقع القائد العسكري 
حور محب. وأهمية اكتشاف هذه المقبرة تتمثل في المناصب التي شغلها صاحبها 
المواشي،  على  المشرفين  وكبير  الخزانة،  ورئيس  الملكي،  الكاتب  باعتباره 
هذا  وينضم  بطيبة.  الثاني  معبد رمسيس  في  اإللهية  القرابين  والمسؤول عن 
االكتشاف األثري المهم إلى مجموعة االكتشافات التي قامت بها بعثة حفائر 
جامعة القاهرة مثل مقبرة عمدة منف بتاح-مس، والسفير الملكي للبالد األجنبية 
باسر، والقائد األعلى للجيش إيورخي، في منطقة سقارة. والمقبرة تعود إلى 
الطراز المميز به هذا الموقع، والذي يطلق عليه المقبرة-المعبد، حيث يتكون 
من مدخل على هيئة صرح يليه فناء أو أكثر، وتنتهي المقبرة في جهة الغرب 

بالمقاصير للمعبودات، يعلوها هريم.
• في رحلة سريعة عبر الزمن حدثنا عن الدور المحورى للجيش المصري 

عبر العصور وإلى اآلن؟ 
يُعّد الجيش المصري العظيم هو صمام أمان األمة المصرية منذ األزل والدرع 
الواقي الذي يحمي مصر من األخطار الداخلية والخارجية منذ أقدم العصور إلى 
اآلن. وكان المصري القديم يميل بطبعه للسلم وال يميل للحرب وال يلجأ إليها إال 
دفاًعا عن نفسه وبالده؛ لذا نرى أن العقيدة العسكرية المصرية هي عقيدة ثابتة 
راسخة تُبنى على الدفاع عن األوطان وال تُبنى على االعتداء على اآلخرين. 
والجيش المصري هو أول جيش نظامي في التاريخ. وعلى الرغم من أن الجيش 
يتعامل  كان  فإنه  األعداء،  مواجهة جيوش  في  بضراوة  يقاتل  كان  المصري 
بمنتهى الرقي والتحضر مع المدنيين والمنشآت المدنية؛ ألن الجيش المصري 
يؤمن بأن قوته ليست في عسكريته فحسب، بل تكمن في سلوكه المتحضر أيًضا.
ويرجع تدريب الجنود المصريين على ضوابط وأخالقيات العسكرية المصرية 
العريقة، من خالل عدم التعدي على المدنيين، ومن خالل عدم تنفيذ أي عمليات 
سلب أو نهب للمناطق التي يمرون عليها أثناء أدائهم مهمتهم في تأمين الحدود 
المصرية، إلى عقيدة الجيش المصري الثابتة، وهي أنه يقاتل األعداء المهاجمين 
له فقط وال يفعل أي جرائم حرب قد تشوه تاريخه العسكري المشرف الناصع 
البياض؛ نظًرا ألن الجيش المصري ال يخالف أخالقيات وأعراف وتقاليد القيم 
العسكرية الثابتة. وبهذا يتضح أن مصر الفرعونية أبدعت األخالقيات العسكرية 
في العالم، وأن األخالقيات العسكرية المصرية عريقة عراقة مصر الفرعونية 
في وضع قواعد أخالقيات الجيوش والحروب منذ آالف السنين، وأنها بذلك قد 

سبقت المواثيق الدولية في العالم
• هل تميز الفراعنة كمحاربين فقط أم كدبلوماسيين أيًضا؟

تميز الملوك المصريون القدماء كمحاربين وكدبلوماسيين. وكان الملك هو رأس 
الدولة المصرية القديمة، وكان مصدر كل السلطات خصوًصا السلطتين الدينية 
والدنيوية حتى يكون قادًرا على النهوض بمهام الملكية المقدسة الُملقاة على عاتقه. 
وكان الملك يدير السياسة الداخلية ممثاًل في منصب الوزير، سواء كان وزيًرا 
لمصر كلها أو وزيًرا للشمال وآخر للجنوب أو ممثل الملك في النوبة وكبار 
رجال الدولة وحكام األقاليم. وكان للملك الحق في إصدار المراسيم والقوانين 

التي تكفل تحقيق العدالة واألمن واالستقرار للمجتمع.
• حتى آثار قدماء المصريين لم تسلم من الفتاوى المضللة مثل التي صدرت 
من الشيخ أحمد كريمة حين قال: »أن فتح قبور الفراعنة فى األصل ممنوع، 
وممنوع استخراج جثامين أجدادنا الفراعنة وعرضها فى فاترينات مقابل حصد 
الدوالرات من زوارها«؛ فبرأيكم ما السبب وراء تدخل علماء الدين فيما ال 

يعنيهم وهم ليسوا على دراية كاملة بعلم اآلثار؟ 
أرى أن يتكلم في اآلثار علماء اآلثار وليس أي أحد غير متخصص في اآلثار، 

كما أن علماء اآلثار ال يتحدثون في غير تخصصهم.
• حدثنا عن أهم موضوعات العرض الدائم لسيناريو المتحف اليوناني الروماني 

الجديد؟
الروماني  اليوناني  بالمتحف  الخاص  والتحديث  التطوير  عند  يراعى  سوف 
االحتفاظ بواجهة المتحف كالسيكية الطابع للتعبير عن الفترة اليونانية المليئة 
باتجاهات فكرية مختلفة، والتي تعايشت بجانب بعضها البعض، باإلضافة إلى 
طرح أقسام جديدة بالمتحف لخدمة الفكر المتحفي الحديث، حتى يكون مؤسسة 
علمية منافسة على مستوى عالمي، على أن تكون موضوعات العرض الدائم 
لسيناريو المتحف اليوناني الروماني الجديد تغطى مساحات تاريخية من تاريخ 

مصر القديمة بوجه عام، واإلسكندرية بوجه خاص.
وسوف يتم تناول الدولة الحاكمة والحياة السياسية في مصر خالل العصرين 
البطلمي والروماني، بجانب عرض شكل الحياة اليومية اليونانية والرومانية 
باإلسكندرية )المجتمع السكندري(، وعرض فكرة الديانة والعبادات في العصرين 
اليوناني والروماني )العبادات والديانة(، من خالل مجموعات المتحف اليوناني 
الروماني المعروفة والمميزة مثل مجموعة الرأس السوداء، ومجموعة أرض 
المحمرة، وعرض معبد التمساحـ  سوبك، والذي يرجع إلى عصر الملك البطلمي 

بطلميوس السابع.
وسوف يتم التركيز على فكرة اإلسكندرية والمعرفة والعلوم الفكرية، حين كانت 
اإلسكندرية منارة للعلوم والثقافات الحضارية المختلفة، وكانت قبلة يحج إليها 
جميع علماء وفالسفة العالم القديم لما لها من تأثير ثقافي وحضاري. وسوف 
يتم التعبير عن النشاط الفني باإلسكندرية من خالل المسرح، وعبادة المعبود 
ديونيسيوس )راعى المسرح( في اإلسكندرية. وسوف يتم عرض التطور العقائدي 
الجنائزي في العصرين اليوناني والروماني، من خالل المومياوات واألواني 
الكانوبية والتمائم وشواهد القبور الجنائزية وبورتريهات الفيوم والتوابيت عبر 
العصور المختلفة التي مرت بها اإلسكندرية بوجه خاص، ومصر بشكل عام.
المعمارية  البقايا  من خالل  القبطي  والفن  البيزنطي  الفن  يتم عرض  وسوف 
المميزة )أفاريز، وزخارف السقوف، وقواعد األعمدة، وعوارض، وتيجان، 
ومعموديات، ونسيج، وعمالت، ومجموعة الراعي الصالح )جداريات ومنحوتات 

ومسارج وقنينات(.
وفى الطابق األول المضاف للمتحف، سوف يتم عرض فكرة التجارة والتبادل 
التجاري والعالقات الخارجية االقتصادية والحربية والصناعات الصغيرة والحرف 
والبرونز،  وورشه،  والفيانس  والحلى،  المشغول،  والعظم  )العاج،  المصرية 
والزجاج( المنتشرة في أرجاء مصر المعمورة في العصور القديمة، والتي كان 

يتم تبادلها مع بعض الدول الصديقة.
وسوف يزود المتحف بصالة لكبار الزوار، وقاعة للمؤتمرات، ومكتبة خاصة 
بالمتحف اليوناني الروماني، والتي تضم أندر الكتب بالعالم.. وأخيًرا قاعة للتربية 
المتحفية لجذب األطفال إلى المتحف من خالل الورش واألنشطة المختلفة التي 

تهتم برفع الوعي األثري لدى األطفال.
ويهدف العمل على تطوير المتحف اليوناني الروماني إلى تعزيز الرسالة العلمية 
والثقافية التنويرية للمتحف، ويعد هذا المتحف واحًدا من أهم وأعظم متاحف 

منطقة حوض البحر المتوسط بأسرها.
• تستعد محافظة األقصر، لحدث كبير وضخم وهو احتفالية طريق الكباش، فما 
توقعاتكم لتلك االحتفالية؛ هل ستكون على نفس مستوى موكب المومياوات؟ 

وكيف ترون أهمية هذا الحدث للسياحة في مصر؟ وما هو »عيد األوبت«؟
الكثير  المصرية  للسياحة  يضيف  وسوف  مستوى  أعلى  على  يكون  سوف 
وتتجه أعين العالم كله في الفترة القادمة إلى مدينة األقصر، )أو »مدينة طيبة« 
القديمة(، األثرية العالمية، لمشاهدة افتتاح طريق الكباش للزيارة واالحتفاالت 
التي كان يقوم بها القدماء المصريون منذ أكثر من خمسة آالف عام خالل »عيد 

األوبت«.. فما قصة طريق الكباش؟ وما حكاية »عيد األوبت«؟
طريق الكباش، أو طريق »أبو الهول« بمعنى أصح، هو طريق كان يربط بين 
معابد الكرنك في الشمال ومعبد األقصر في الجنوب، وكان يمتد بطول حوالي 
2700 متر. وكانت تحفُّ به تماثيل »أبو الهول« في معابد الكرنك على شكل 
»أبو الهول« برأس كبش، والكبش هو رمز اإلله آمون رع المقدس. وأطلق 
اإلله«.  بمعنى »طريق  نثر«،  اسم »وات  الطريق  هذا  القديم على  المصري 
وُعرف في معابد الكرنك باسم »تا ـ ميت ـ رهنت«، وتعنى »طريق األسود« 

أيًضا. وكان يوجد حوالي 1200 تمثال على جانبي الطريق.
و»عيد األوبت« هو احتفال مصري قديم كان يُقام سنوًيا في طيبة )األقصر( 
في عصر الدولة الحديثة وما بعدها. وكان يتم فيه نقل تماثيل آلهة ثالوث طيبة 
المكونة من: »اإلله آمون، واإللهة موت، وابنهما اإلله خونسو«، داخل مراكبهم 
المقدسة في موكب احتفالي كبير، من معبد آمون في الكرنك إلى معبد األقصر، 
في رحلة تمتد إلى حوالي 2700 متر. وكان يتم التأكيد في ذلك االحتفال على 
لقاء اإلله آمون رع، رب معابد الكرنك، مع اإلله آمون، رب معبد األقصر، 
وتجديد الوالدة، وكان الموضوع األساسي في ذلك االحتفال، وكذلك إعادة تتويج 

الملك وتجديد شرعيته لحكم البالد.
وجاءت كلمة األوبت من التعبير »حب نفر إن أوبت« في اللغة المصرية القديمة.. 
ويعنى »العيد الجميل الخاص باألوبت«. وكان يتضمن ذلك االحتفال أيًضا اللقاء 
السنوي والزواج المقدس بين اإلله آمون رع وزوجته اإللهة موت. وكان يتم 
نقل تمثال اإلله آمون رع من قدس األقداس في معبده بمعابد الكرنك ووضعه 
في زورقه المقدس. وكانت تُحمل الزوارق المقدسة الخاصة بالرب آمون رع 
الرحلة  الكهنة، وكانت  أكتاف  الرب خونسو على  الربة موت وابنه  وزوجته 
العازفين والموسيقيين والزمارين  المقدسة وسط مجموعة من  بالزوارق  تبدأ 
ومجموعة من الجنود على العربات الحربية متجهين إلى معبد األقصر على 
ترانيم تُمّجد اإلله آمون رع وتُعلى من شأنه وتدعوه إلى إسباغ فضله وحمايته 
ورعايته على ملك البالد. وكان يبحر قارب ملكي مع قوارب اآللهة المقدسة. 
وكانت الطقوس في »غرفة الملك اإللهي« تعيد االحتفال بتتويج الملك، وبالتالي 

تأكيد أحقيته بُملك البالد.
مرة  المقدسة  المراكب  تعود  كانت  األقصر،  معبد  في  االحتفاالت  نهاية  وفى 
أخرى إلى معابد الكرنك. وفى االحتفاالت المتأخرة من تاريخ مصر القديمة، 
كان يتم نقل التماثيل من وإلى معابد الكرنك ومعبد األقصر عن طريق القوارب 

في النهر، وليس عن الطريق البري.
ونتوقع احتفالية عالمية تليق بمصر العظيمة ومكانتها الخالدة لدى الجميع في 
المومياوات  إبهاًرا عن احتفالية نقل  العالم، وإن شاء هللا لن تقل  جميع أنحاء 
الملكية، في ظل احتفال مصر بالعيد القومي لمحافظة األقصر الغالية، وفى ضوء 
اهتمام الدولة الكبير بمدينة األقصر العالمية، وفى الذكرى التاسعة والتسعين 

الكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون.
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رُوِحي في  تسُكبيَن 
نسماتِك ندى 

العاِشقاِت الصبايا  ابتساماِت  من  أفراِحْي  تؤججيَن 
الجمرُة أنِت 

ُعزلَِتي حدوِد  أطراَف  أيقَظْت  التي 
عينيِك  بحِر  في  مركبي  َغِرَق 

َفناِري ضوُء  تشّظى 
قمرِك نوِر  في 

الشمِس نحَو  شفتاِك  تبَتِعُد 
الياَسِمْيِن حديَقُة  َعِطَشْت 

قصائدِك لِعطِر 
ضياًء َجَسدي  يمأُل  َمْن 

الليِل؟ حلوِل  عنَد 
ِعطَرها تنشُر  َمْن 

المعابِد؟ أروقِة  في 
*      *      *    

الريِح مَع  الفراشاُت  تتسابُق 
بالفجِر حالمًة  زلِت  ما  وأنِت 
اللّذِة ِمَن  ُمتعَبتان  وعيناِك 

المطِر أزهاِر  في  الحبُّ  أغرَقِك 
النشوِة ومضاُت  أحرَقْتها  وروُحِك 

بركاُنِك  يندفُع 
السماِء شرفاِت  نحَو  عاصفٍة  كأمواٍج 
الماِء ضوَء  ُتساِبُق  دمُوعِك  قطراُت 

والظلماَء السنابَل  وتتحدى 
قلبِك ضياِء  عن  الرعَب  ْبِعِد  أَ

الفضاِء إعماِق  من  الشمَس  أيقِظ 
،،،،، صباِح  كلَّ  تبتهُج  االزهاَر  َوَدِع 

لاعلاناتكم في الرسالة

شعر: جاسم نعمة مصاول

قصائد من الديوان الثالث )ترسُمني لغزاً(

تفتح  أنها  الفكرية هي  الحرية  أسمى صفات  من    
لك أبواب التساؤل واالختبار على مصراعيها.  تسمح 
لك بدخول جيوب العقل النائمة وبحثها. التطرق الى 
جذور الممنوعات والتابوهات، المقدسات والمدنسات، 
المتراكمة في قعرها الآلواعي  الجماليات والقباحات 
منذ والدة الحياة والتي صنعت من هذا اإلنسان مخلوقا 
االيجابية  الجوانب  جيناته  في  يحمل  نوعه  من  فريدا 
والسلبية التي تكون سر الخلق ومصدره.  هذا السر 
التي تطرقت اليه جميع الحضارات والعلوم والفلسفات 
عبر العصور الى يومنا هذا الذي يشهد على إمكانية 
التواصل يوما مع عالم، ال بل عوالم بديلة كانت وما 
زالت في تواصل مستمر مع كوكبنا منذ زمن آل أحد 

يدرك بدايته وآل نهايته.

تواجد العالم االفتراضي هو المساهم األكبر في تمهيد 
الطريق نحو عالم نقرأ عنه في كتب التاريخ، األساطير 
والعلوم البديلة. وما هي العلوم البديلة إن لم تكن االتصال 
والتفاعل مع عالم بديل متواجد ال نراه وال نلمسه إال 
في حاالت النشوة الروحية والفكرية والتي تفتح لنا ما 
عين   ، -المرئية  المخفية  العين  الثالثة،  بالعين  نسميه 
المعرفة!  صفات ال تستعمل صدفة بل نتيجة اختبارات 
حقيقية مر بها أناس مختارون عبر جميع الحضارات 
والعصور. أناس منهم من عرف االضطهاد والموت 
ومنهم من ارتقى الى مرتبة المعلم، الرسول، القداسة 

واإللوهية. 
اختبر  الذي  المعاصر  الكبير  والعالم  المفكر   Tesla
لنا  أكد  الطاقي،   التواصل  شخصيا طوال حياته هذا 

تواجد قوة خارجية لطاقات ال ندركها وحث الجميع على 
البحث واالستفسار الدائمان.  أمثاله عرفتهم البشرية 
عبر العصور في كل أصقاع األرض. اليوم ومن خالل 
التحدث جهارة وصراحة عن  يتم  االفتراضي  العالم 
تعيش  مخلوقات  منه  يأتينا  بديل  عالم  تواجد  ظاهرة 
بيننا بشرها، ندعوهم بالشياطين األباليس، وفي خيرها 
ندعوهم المالئكة.  أناس نقول عنهم سبقوا عصرهم 
ومميزة  غريبة  ومواهب  خارقة  قدرات  أصحاب  أو 
لدرجة أنه يتهيأ لنا أحيانا وكأنهم من غير هذا العالم.  
الوثائق تتحدث عن اختفاء مفاجئ ألناس أو  كما أن 
مركبات وبواخر الخ ونتساءل لو أنهم انتقلوا بطريقة 

ال نعرفها بعد، الى عالم بديل.    
هذا الكون سره بديع يسلب األلباب، كلما توغلنا في 

سراديبه المرئية والغير مرئية نطلب المزيد دون إمكانية 
العودة الى الوراء، ألننا نتحّول فكرا وجسدا وروحا.  
يوم نتمكن من إيقاظ جيوب العقل المجهولة وولوجها 
لن نكون في هذا العالم الذي نعيش به اآلن.  كل شيء 
سيتحول سواء على األرض أو في السماء.  لن ينظر 
اإلنسان يومها الي جغرافية المكان، طبيعته ولونه  كونه 
سيسبح في هاالت وطاقات تتخطى مفهومنا الحاضر 
المحدود والذي نتذابح بيننا من أجل ما هو في الحقيقة 
سراب.  عالمنا هو جزء من كل ونحن ما زلنا بعيدون 
تخطى  على  فلنعمل  الكل.   هذا  عن  سنوات ضوئية 
لعلنا  عقولنا،  على  فرضناها  آلتي  والحدود  مخاوفنا 
سبقنا  من  جميع  العجب.   ونتذوق  الثالثة  العين  نفتح 

وتمتّع بهذه النعمة حلّق دون عودة.

وحملت  السواد  وارتدت  المدرسة،  الى  تذهب  كعادتها  استيقظت  صباحا   
التقت بأصدقائها هالة وعبير  حقيبتها  ومشت شوارع كثيرة ومتفرعة، حتى 
ومديحة  ، وركبا االتوبيس للذهاب الي المدرسة الثانوية حيث كانت تقع بين 
نادي  امام  يترجلون من محطة ميت عقبة  ة وكانوا  المهندسين والعجوز  حي 
الزمالك ويمشون شارع جامعة الدول العربية  حتي يصلوا الي المدرسة بعد 
ميدان سفنكس ويطلون بنظرهم علي العمارة التي تقع علي الناصية حيث كان 
يقطعها وقتها العب نادي الزمالك طارق يحيي وهو في عزه وشبابة ربما يجدوه 

ويفوزوا بالتوقيع لهم في االتوجراف مرة أخرى .
عاشت حنين هذه الذكريات يوميا مع اصدقائها وزمالء الرحلة اليومية الجميلة  
حيث الجراح واتساب الشارع والحقيقة الكبيرة التي تتوسط والبنايات المتناثرة  
وتوازي الناديين الزمالك والترسانة بطول الشارع حتي ميدان سفنكس ، وكنا 
نذهب الي مخبز ميت عقبة الشهير ونشتري خبز الفينو الطازج والذي رائحتة 
تجذب االنوف  وبعض المقرمشات وسبحان هللا كان له مذاق رائع وأغلب األحيان 

ناكله بدون غموس وهو ساخن في ايام الشتاء القارس . 
وكم شهدت  الخطوات والطرقات لهونا وضحكاتنا في الحديقة الغناء وصفاء 
السماء ونقاء القلوب كنا نمزح ونروح ونغدو كالفراشات الطائرة بدون جناحات  
ونضحك من قلوبنا وال نبالي سخافات الدنيا وتعنت البشر كنا كالزرع األخضر 
اليانع الذي يبللها الندى ، وتمأل نا براءة األطفال ، حيث ال نعرف الحزن او 
الحقد والغيرة كنا نمتلك راحة البال والقلب واألحالم الوردية الجميلة والبسيطة 
، لدينا مصروف صغير يكاد يكفي المواصالت  والخبز الساخن ، كان الماضي 
فيه اشياء جميلة لن يعوضها الزمن أشياء جميلة وبسيطة ولكن لها مذاق رائع 
وتشعر وقتها ان الدنيا ميالدها الخير والبركة والحب كانت الدنيا حلوة اووي 

في عيونا وقلوبنا ..  
 وكنا كأصدقاء تجمعنا هوايات مختلفة ولكن اتفقنا جميعا علي حب العندليب 
الذي غزا قلوبنا الصغيرة وتربع فيها وكم حلمنا بأن نادي الحب الذي يتغنى له 
وبه العندليب االسمر عبد الحليم حافظ  ، ونردد اغانية نحن نتحول في الطريق 
حتى نصل للمدرسة ، ومرت األيام ومر عام ونصف العام علي هذا الحال حتي 

جاء يوم اسودت فيه الدنيا في نظرى ،. 
في آخر يوم من أيام امتحانات نصف العام ماتت امي  ومرات بأيام عصيبة 
الدموع علي  أنهار من  بكيت  الدنيا في عيني وقلبي ، وكم  نور  انطفأ  مدمرة 
فراقها وكن نزف قلبي واصبحت يقطر المآ  و وجعا ، واستوطن الحزن في 
قلبي وعيني ونبرات صوتي ، وترك جراحا ال تندمل ، وعودنا بعد انقضاء 
االجازة الي نفس الطريق ولكن لم أعد كما كنت الهو والعب وأجرى واطير 

كالفراشة فقد أصبحت ذبيحة القلب. 
وأحب أصدقائي هالة وعبير ومديحة إخراجي من حالة الحزن المسيطر على 
حياتي التي لم تبدأ بعد ، وانكساري بعد موت أمي التي كانت تمثل لي الحياة ، 

وقالوا هانعمل مسابقة كل واحدة فينا تغني  اغنية بتحبها للعندليب ، 
وجاء دورى الغني ، فغنيت  حاول تفتكرنى ، انا انا ..انا اللى طول عمرى 

بقول  الحب عمره طويل 
أنا، أنا اللى طول عمرى بصدق كالم الصبر في المواويل .

من كثر ما كان الحب واخذنا ، وكل حالوة الدنيا في إيدنا
ال، ال، ال، ال، ال فكرنا زمان يعاندنا، ال، ال، ال، ال وال أيام تقدر تبعدنا ال

وعشنا، عشنا، عشنا الحب باأليام ، وكل بكره فيه أحالم، وعشنا، عشنا، عشنا 
الحب باأليام، وكل بكره فيه أحالم، و أتارى كل ده أوهام 

وسافر من غير وداع فات في قلبي جراحه ، ذبت في ليل السهر والعيون ما 
ارتاحوا.. 

وبكيت بكاء مرير وكأني لم ابكي من قبل  ، وكأني ابعث رسالة عتاب الي امي 
كيف سافرتي وفارقتي بدون وداع في غفلة من الزمن رحلتي وتركتي قلبي 
الصغير يعاني فقدانك وحرمانه من احضانك  ، وبكي كل اصدقائي لمجرد سماع 
نبرات صوتي الحزين ، واحسها بقلبي الجريح ونفسي التي تعاني االنكسار .. 
القلوب  العندليب  تفتكرني  رائعة حاول  مع  واترككم  هذه حكاية غنوة  وكانت 

عبدالحليم حافظ .. 
حبيبى... و هللا لسه حبيبى... و هللا و حبيبى مهما تنسى حبيبى... و هللا و حبيبى 
تفتكرنى... و لو مريت فى  إفتكرنى... حاول  أبقى  عمرى ما أنسى حبيبى... 
إفتكرنى...  أبقى  فيه  لينا ذكرا  فية أو عديت فى مكان كان  طريق مشينا مرة 
حاول تفتكرنى... دى ليالى عشناها أبداً مش حنساها على بالى يا حبيبى على 
بالى أيام و ليالى على بالى ليل و نهار و أنت على بالى.... و منين نجيب الصبر 
ياأهل هللا يداوينا؟ اللي إنكوى بالحب قبلينا يقول لينا و سافر من غير وداع... 
الجزء الثالث بعدنا بعدنا ليه؟ تعبنا! .قول قول قول من إيه؟ من الشك يا عيني؟ 
في. حبيبى...  ياما عملت  الغيرة  يا عيني؟  الغيره  قالوها عاي؟ من  كلمة  من 
مهما شوقى يطول يا حبيبى... حافضل أقول يا حبيبى... أبقى إفتكرنى... حاول 

تفتكرنى… إلى آخر األغنية  ..

شعر : سناء سراج

ماذا لو كنا اختبارا لعالم بديل؟ 



    أين توجد مدينة خورفكان
تقع خورفكان على الساحل الشرقي لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة على طول خليج 
عمان، وهي منطقة جذب سياحي رئيسية، 
وتشتهر المدينة بشاطئ خورفكان الذي يقع 
في شمال وسط المدينة، ويتميز بشعاب 
مرجانية مزدهرة، وهي شهادة على جهود 
الحكومة في الحفاظ على البيئة، وبطبيعة 
الحال فقد أصبحت مكاناً مفضاًل لعشاق 

الحياة البحر ية.
على الرغم من أن تلك المدينة توجد 
تحت الشارقة إال أنها محاطة جغرافياً 
بإمارة الفجيرة، لذلك عندما يضع الناس 

قائمة باألشياء التي يمكنهم القيام بها في الفجيرة فإن شاطئ خورفكان 
الرائع يقع حتماً على هذا الشاطئ، وتعد محطة حاويات خورفكان 
هي الميناء الطبيعي الوحيد في أعماق البحار في المنطقة وبالتالي إذا 
كنت تستأجر شقة في الفجيرة فسوف تعتاد على مشاهدة السفن الكبيرة 
وهي ترسو وتبحر بعيداً، ويوجد أيضاً على خلفية شاطئ خورفكان 
جبال الحجر الصخرية، بسبب التآكل الطبيعي تبدو هذه التكوينات 

الصخرية جميلة وريفية.
Khor Fakkan Beach شاطئ خورفكان

يقع شاطئ خورفكان في الطرف الشمالي الشرقي من المدينة ويشتهر 
بشروق وغروب الشمس عبر البحر، سواء كان ذلك عن طريق الغطس 
أو التزلج على الماء أو أي رياضة مائية أخرى، ويوفر شاطئ خورفكان 
أنشطة مليئة بالمرح واإلثارة، فهو شاطئ يوفر فرص االسترخاء على 
الشاطئ من خالل االستلقاء على الرمال الناعمة واالستمتاع بدفء 
الشمس، أو جمع فريق وممارسة الرياضات الشاطئية مثل الكرة الطائرة.

Salem Al Mutawa Mosque مسجد سالم المطوع

بني ذلك المسجد قبل حوالي 200 عام، حيث يعرض المسجد العمارة 
والتصميمات الداخلية الفريدة من نوعها على الطراز العربي، مما 
يجعله مكاناً سياحياً للزوار، مسجد سالم المطوع يستحق الزيارة خالل 
ساعات المساء حيث أن منظر المسجد المضاء بأضواء ملونة مختلفة 

هو حقاً مشهد رائع.
 Portuguese castle أنقاض القلعة البرتغالية

شيده الكابتن البرتغالي غاسبار اليت حوالي عام 1635 بعد الميالد، 
وأطالل القلعة ثالثية الجوانب التي تقع بالقرب من شاطئ خورفكان، 
ويمكن العثور على الفتات تصور العمارة وتاريخ القلعة، مما يوفر نظرة 
تفصيلية لألحداث التاريخية التي شهدتها القلعة وكذلك مدينة خورفكان.

Al Mutlaa Park حديقة المطالع
توجد وسط رمال الصحراء والتضاريس الصخرية لجبال الحجر 
الغربية، ومن الغريب أن تجد متنزهاً مثل منتزه المطلع الذي يتميز 
بحدائق خضراء مورقة ومعشبة، تحتوي حديقة المطالع أيضاً على 
الكثير من المراجيح وركوب الخيل ليستمتع بها األطفال، مما يجعلها 

مكاناً مثالياً للزيارة إذا كنت مسافر مع أطفالك.
PLAYGROUNDS FOR CHILDREN مالعب لألطفال
توجد مالعب مخصصة لألطفال، هذه األراضي محاطة بأشجار 
النخيل لذلك ال يتدفق ضوء الشمس إال من خاللها، وبالتالي يمكن 
لألطفال قضاء ساعات هناك في محاولة لتقليد أبطالهم في كرة القدم، 
يعد هذا من أكثر األنشطة المناسبة للعائلة في خورفكان، بينما يمرح 
األطفال حولك يمكن االستمتاع بحمام شمسي على الشاطئ الرملي 

والعمل على تلك السمرة.
Khor Fakkan Amphitheater مدرج خورفكان

ينصح بزيارة مدرج خورفكان الذي تم تصميمه بنظام تبريد على أحدث 

طراز واالستمتاع بالعمارة الرائعة لمدرج خورفكان الرائع، حيث 
أصبحت هذه العمارة المبنية حديثاً المستوحاة من العمارة الرومانية 
عالمة بارزة جديدة في هذه المنطقة، يغطي هذا المدرج أكثر من 1700 

متر مربع ويمكن أن يستوعب أكثر من 3500 متفرج.
Khor Fakkan Waterfall شالالت خورفكان

وهو شالل رائع يبلغ ارتفاعه 45 متر بجوار المدرج من أعلى جبل 

صخري طبيعي، على الرغم من أن الشالل من صنع اإلنسان إال أنه تم 

نحته من الصخور الطبيعية وإضاءته في الليل، يواجه كل من المدرج 
والشالل خليج خورفكان المتأللئ بحيث يمكن للزوار االستمتاع بالتجول 

على طول الشاطئ قبل االستمتاع بعرض مذهل.
Al Rafisah Dam سد الرفيصة

عند التوجه إلى خورفكان على طريق الشارقة يمكن االستمتاع بإطاللة 
على سد الرفيصة الجميل، على الرغم من أنه تم بناؤه في الثمانينيات، 
فقد تم تجديد السد بمركز زوار جديد ومنطقة استراحة وهو اآلن يجذب 
العديد من السياح، حيث يمكن هناك االستمتاع بالطبيعة الهادئة حيث 
تحيط جبال الحجر الرائعة ببحيرة كبيرة وواضحة مزودة بمرافق 
للقوارب، وتشكلت هذه المناظر الطبيعية الخالبة مع سلسلة جبال من 
الحجر الرملي تطل على خزان مياه نقي أزرق اللون مع مناظر طبيعية 
خضراء هادئة، مما يجعلها مثالية لمحبي الطبيعة وعشاق الهواء الطلق.

أماكن للغطس في شاطئ خورفكان
هناك عدة أماكن حيث يمكنك الغطس بأنبوب التنفس في خورفكان، 
ولكن يجب أن تكون جميع الشركات التي تقدم مثل هذه الجوالت 
واألنشطة مسجلة ومعتمدة، لذلك تأكد من اختيار الشركات الموثوقة 
فقط، ويوجد هناك بعض األماكن التي تعد من أفضل األماكن لتجربة 

هذه الرياضات المائية في خورفكان، منها:
Shark Island جزيرة القرش

معظم الناس يعتقدون أن الغطس في جزيرة القرش هو تجربة صعبة 
فقط بسبب االسم، ولكن لم تكن هناك هجمات ألسماك القرش هناك 
إطالقاً، ومع ذلك ستتمكن من رؤية أسماك القرش ذات الرأس األسود 
في الطرف الشرقي من الجزيرة، خاصة من شهر نوفمبر حتى أبريل، 
ولكن ال يوجد هناك قلق ألن هناك دائماً مسافة آمنة من أسماك القرش، 
لم يحدث شيء قريب من “JAWS” الشهير لستيفن سبيلبرغ في هذه 

الجزيرة الرائعة.
خورفكان مكان رائع لالستمتاع بالتنوع الغني للحياة البحرية لمحبي 
ممارسة رياضة الغوص والرياضات المائية بشكل عام، حيث يمكن 
رؤية قاع البحر وهذا هو السبب في أن هذة الجزيرة هي أحد أكثر 

األشياء التي يمكن الذهاب إليها بالقرب من شاطئ خورفكان.
Dibba Island جزيرة دبا

تحظى جزيرة دبا بشعبية بين الغواصين بسبب الحياة البحرية المزدهرة 
فيها على مدار السنة، وتعد هذه الجزيرة الصخرية والمياه الضحلة موطناً 
للسالحف وسمك الجوف وسمك الخفافيش وسمك المهرج ومجموعة 

متنوعة من الشعاب المرجانية الناعمة والصخرية.
Coral Gardens حدائق المرجان

جعلت أسماك التماسيح وأسماك قرش الجيتار من حدائق المرجان 
موطناً لها، وهو مكان مناسب لمحبي الغوص.

Anemone Gardens حدائق النعمان
تقع حدائق النعمان باتجاه الشمال الشرقي من جزيرة القرش توجد حديقة 
شقائق النعمان، عمق المياه فيها ال يزيد عن 20 متر في بقعة الغطس 
الشهيرة هذه بالقرب من شاطئ خورفكان، سوف ترحب بكم هناك 

الرافعات والباراكودا الصغيرة وفرس البحر الخجولون.
Car Cemetery مقبرة سيارات

حتى لو كنت غواصاً متمرساً، فإن مقبرة سيارات ستختبر تلك 
المهارات، الرؤية منخفضة لذلك غالباً ما تختبئ الحيوانات المخيفة 
هناك، ومع ذلك إذا تغلبت على التحدي فقد تجد حيوانات بحرية غريبة 

في هذا المكان المثير
أشياء للقيام بها على شاطئ خورفكان

هناك مجموعة متنوعة من األنشطة التي يمكنك تجربتها على شاطئ 
خورفكان، حيث تضم عدد كبير من الجزر الصغيرة في المنطقة تجعلها 

مثالية للغوص والغطس والرياضات المائية األخرى.
يمكن استئجار قارب صغير من شاطئ خورفكان للوصول إلى 

الجزر المختلفة.
يقدم البائعون المحليون أدوات الغطس والزعانف واألقنعة لإليجار.

هناك العديد من الجزر الصغيرة وبقع المحيط الشهيرة بالغوص والغطس 
لإلستمتاع بالحياة البحرية هناك.

ركوب بالمظالت على شاطئ الفجيرة خورفكان، يعد التزلج الهوائي 
من أكثر األشياء الممتعة التي يمكن القيام بها في شاطئ خورفكان، 
ليس هناك الكثير من الشواطئ بها مرافق للتزلج الهوائي، ولكن في 
شاطئ الفجيرة خورفكان يمكن االستمتاع بتجربة التزلج الهوائي 

بسعر معقول نسبياً.
ما هو أفضل وقت لزيارة خورفكان

أفضل وقت لزيارة خورفكان هو من شهر نوفمبر إلى أبريل، وتتميز 
خورفكان بأنها دافئة بشكل لطيف ومشمسة خالل النهار مع أمسيات 
باردة ورطوبة منخفضة )درجة حرارة النهار 18 إلى 30 درجة مئوية 

أو 64 إلى 86 درجة فهرنهايت(.
القليل من األمطار والعواصف االستوائية من يناير  تشهد المنطقة 
إلى مارس، مثل جميع األماكن األخرى في الشرق األوسط، وتشهد 
خورفكان مناخاً شديد الحرارة من مايو إلى سبتمبر مع ارتفاع درجات 
الحرارة في وقت الظهيرة بشكل ال يطاق )درجة حرارة النهار أعلى 
الليالي خالل هذه األشهر من العام  من 40 درجة مئوية(، وتكون 

دافئة مع رطوبة عالية.

السياحة العالمية

اعداد : مايك انجلو

     Vendredi 26 novembre 2021
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 Les proverbes en français et arabe

األهلي يقسو على سموحة برباعية ويعزز 
صدارته للدوري

   حقق األهلي الفوز على سموحة برباعية مقابل 
هدف في المباراة التي جمعت بينهما أمس بملعب استاد 
السالم، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة 

الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
التقدم لألهلي على سموحة  أهدر بدر بانون فرصة 
في وقت مبكر، بعد إضاعته ركلة الجزاء في الدقيقة 
الرابعة، وتسديدها في العارضة، والتي حصل عليها 

الفريق بعد لمس الكرة يد مدافع سموحة.
وفي الدقيقة 30 تقدم األهلي بالهدف األول عن طريق 
الالعب أيمن أشرف، بعد استالمه تمريرة رائعة من 
الالعب حسين الشحات، وقام بوضعها »أرضية« 
على يسار حارس سموحة الذي فشل في التصدي لها.
الثاني  وأضاف الجنوب أفريقي بيرسي تاو الهدف 
لألهلي في الدقيقة 34 من الشوط األول بعد مرواغة 

مدافع سموحة وإسكانها في الشباك.

ثم نجح فريق سموحة في تقليص الفارق وسجل الهدف 
األول من تسديدة صاروخية من خارج المنطقة لالعب 
محمد متولي تسكن في شباك الشناوي في الدقيقة 66 

من عمر المباراة.
قبل أن يعود األهلي ويسجل الهدف الثالث عن طريق 
الالعب حسين الشحات من تسديدة رائعة في الدقيقة 

67 من عمر المباراة.
وفي الدقيقة 79 نجح األهلي في تسجيل الهدف الرابع 
عن طريق الالعب بيرسي تاو والذي تلقى كرة عرضية 
من محمد هاني، نجح في اقتناصها ووضع الهدف 

الرابع للمارد األحمر.
بهذا االنتصار رفع األهلي رصيده إلى 18 نقطة وعزز 
تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري، وحقق 
العالمة الكاملة بالفوز في المواجهات الـ6 التي خاضها، 
وتوقف رصيد سموحة عند 6 نقاط في المركز الـ12.

سيدني تستضيف كأس اتحاد المحترفين 
استعدادا لـ “أستراليا المفتوحة”

   قال منظمون الخميس، إن سيدني ستستضيف كأس 
الفترة 9-1 يناير  اتحاد الالعبين المحترفين للتنس في 

استعدادا النطالق أستراليا المفتوحة.
وأعلن االتحاد األسترالي للتنس أن ملبورن ستستضيف 
تصفيات أستراليا المفتوحة في الفترة 14-10 يناير بعد إقامة 
تصفيات 2021 خارج البالد بسبب جائحة فيروس كورونا. 
وأوضح كريج تايلي رئيس االتحاد األسترالي أن بالده 
ستستضيف 17 بطولة، وهو رقم قياسي، في واليات 
فيكتور ونيو ساوث ويلز وساوث أستراليا استعدادا ألستراليا 

المفتوحة التي تقام في الفترة 30-17 يناير.

وأضاف تايلي في بيان من المهم أن نستقبل أفضل الالعبين 
في العالم للمنافسة في البالد وإلهام الجيل الجديد وزيادة 

االهتمام والحماس برياضتنا.
وتستضيف سيدني بطولة لكل من الرجال والسيدات بعد 

كأس اتحاد الالعبين المحترفين.
وتقام أربع بطوالت للرجال في أديليد باإلضافة إلى 
بطولتين متتاليتين للسيدات في الفترة 15-2 يناير بينما 

تقام ثالث بطوالت في ملبورن بارك.
وكانت روسيا أحرزت لقب كأس اتحاد الالعبين المحترفين 

في فبراير الماضي.

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

الزمالك يتقدم على سيراميكا بهدف مصطفى 
فتحي في الشوط األول

   أنهى فريق الزمالك الشوط األول من مباراته 
أمام سيراميكا كليوباترا متقدما بهدف دون رد، 
في المباراة التي تجمع بين الفريقين على »ستاد 
بالجبل األخضر ضمن  عثمان أحمد عثمان« 
الدوري  السادسة من مسابقة  الجولة  منافسات 

المصري الممتاز.
سجل الهدف الالعب مصطفى فتحي في الدقيقة 

40 من عمر اللقاء.
الفريقين  المستوى وتبادل  الشوط متوسط  جاء 
اللعب ونجح أصحاب  السيطرة على مجريات 
األرض في تهديد مرمى الضيوف بكرة خطيرة 
عن طريق شريف دابو وشادي حسين، بينما هدد 
الزمالك مرمى سيراميكا بكرتين خطيرتين عن 

طريق محمد عبدالشافي وعمر السعيد.
أمام سيراميكا  الزمالك مباراته  ويدخل فريق 
كليوباترا وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب 
الفوز  10 جمعها من  الممتاز برصيد  الدوري 
في 3 مباريات والهزيمة في مباراة والتعادل في 
بينما يدخل فريق سيراميكا مباراته أمام  مثلها، 
الزمالك وهو في المركز الخامس برصيد 8 نقاط 
جمعها بالفوز في مباراتين، والتعادل في مثلهما، 

والهزيمة في مباراة واحدة.

أمام سيراميكا كليوباترا  الزمالك مباراته  وبدأ 
بتشكيل ضم كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: محمود عالء - محمود حمدي »الونش«  
- أحمد أبو الفتوح- محمد عبد الشافي - حازم إمام.

خط الوسط : طارق حامد ويجلس على مقاعد البدالء 
: محمد أبو جبل، محمد عبدالغني، عبدهللا جمعة، 
حمزة المثلوثي، محمود عبدالعزيز،يوسف أوباما، 
امام عاشور، محمد اوناجم، سيف الدين الجزيري.
الفني كال من أيمن حفني،  واستبعد الجهاز 

وأشرف ب شرقي.
بينما بدأ سيراميكا مباراته أمام الزمالك بتشكيل 

ضم كل من: حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: مصعب البطاط  - محمود البدري - 

سيف تقا  - أحمد محسن.
خط الوسط:  كوامي بونسو - بالل السعيداني - 

محمد حسن -  شريف دابو .
خط الهجوم :شادي حسين - باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدالء:
محمد كوكو  - خالد صبحي - عبدهللا محمود - 
عمرو الحلواني - محمود نعيم - محمد إبراهيم 
- محمود نبيل - ايفانز منساه   - مصطفى ميسي.

جدة تستعد الستقبال المشاركين في الفورموال 1
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Méfiez-vous des eaux dormantes
ياما تحت السواهي دواهي

La patience vient a bout de tout  
طولة البال تهد الجبال

    تزينت صاالت مطار الملك عبدالعزيز الدولي 
1 وبنماذج  الفورموال  بأعالم وشعارات سباقات 
لسيارات السباقات السريعة وصور للفرق والسائقين 
المشاركين في جائزة السعودية الكبرى stc للفورموال 
1، التي تحتضنها حلبة كورنيش جدة خالل المدة من 
3 إلى 5 ديسمبر المقبل، وذلك استعداداً الستقبال هذا 
السرعة ورياضة  الحدث األضخم في عالم سباقات 

السيارات والمحركات.
أمانة محافظة جدة بتجميل  السياق قامت  وفي ذات 
طريق الملك والكورنيش بأعالم وشعارات الفورموال 

1 بدءا من مطار الملك عبدالعزيز مروراً بدوار الكرة 
األرضية باتجاه طريق الملك جنوبا والمنطقة المحيطة 

بحلبة كورنيش جدة والواجهة البحرية.
ومن المقرر أن ينطلق سباق جائزة السعودية الكبرى 
stc للفورموال 1 لعام 2021 خالل المدة من 3 إلى 5 
ديسمبر، حيث ستشهد حلبة كورنيش جدة -التي تعد أطول 
وأسرع حلبة فورموال 1 في العالم- منافسات قوية لحسم 
لقب فورموال 1 لعام 2021 وذلك بين بطل العالم سبع 
مرات لويس هاميلتون، المتأخر عن المتصدر والسائق 

ماكس فيرشتابن الطامح للقبه األول.



  يثير موضوع الحرية اليوم جملة من اإلشكاالت، يعود 
سببها إلى الجهل بمعنى الحرية، فهذه الكلمة مثل غيرها من 
األلفاظ المنتشرة في مجاالت اإلعالم والصحافة ومواقع 
للمسخ والتشويه وتبديل  التواصل االجتماعي، تعرضت 
اختار  الذي  والّصفي  النقي  أي  الحر  معانيها، من معنى 
معدنه وأظهر اختياره للناس في سلوكه، إلى معاني دخيلة 
على المفهوم كفعل ما أريد أو جسدي ِملكي أو أنا وبعدي 
الطوفان أو هذه حياتي.. وغيرها من العبارات التي تكشف 
عن تصور معين للحرية، بناء على مرجعية ما، وبالنظر 
إلى أنَّ أهمية هذا المفهوم في السياق الدولي الجديد القائم 
على نوع من الهيمنة الثقافية بدل الهيمنة العسكرية، التي 
كانت سائدة في السابق، هناك حاجة ملحة لتوضيح معنى 

الحرية وخاصة ضمن الثقافة العربية واإلسالمية.
الكريم  القرآن  في  ية”  “الُحّرِ لفظ  الّرغم من غياب  على 
س للقيم األخالقية الُعليا، إال أنَّ ذلك  باعتباره الكتاب المؤّسِ
اللفظ يحضر  فهذا  الحرية،  يعني غياب ممارسة  يكن  لم 
عملياً من خالل ألفاظ “الحّر” و”التحرير” و”المحرر”، 
قاب، في أكثر من سياق، سواء  مرّكزاً على مبدأ تحرير الّرِ
تعلّق األمر بالكّفارات أو تعلّق بالَحّث على التقّرب إلى هللا، 
وعلى تحصيل الثواب اإللهي، والتكفير عن الخطايا، قال 
تعالى: “َفاَل اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة، َوَما أَْدَراَك َما اْلَعَقَبُة، َفكُّ َرَقَبٍة، 
أَْو إِْطَعاٌم ِفي َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة، َيِتيًما َذا َمْقَرَبٍة، أَْو ِمْسِكيًنا َذا 
ْبِر َوَتَواَصْوا  َمْتَرَبٍة، ثُمَّ َكاَن ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا َوَتَواَصْوا ِبالصَّ
ِباْلَمْرَحَمِة” ، وفك الرقبة أو تحرير الرقاب ، هو  إخالء 
بيل للعبد من الّرق، بجعله حّراً طليقاً له ما لألحرار  السَّ

من حقوق وواجبات .
ية ممارسة وليست مجّرد تنظير وتوجيه وإرشاد،  إنَّ الُحّرِ
ين بتحرير البشر من االستعباد ومن اإلكراه  ولذلك اهتم الّدِ
والتَّسلّط، فلم يكن خطاب القرآن الكريم قائماً على المفاهيم 
والمجّردات العقلية، وإنما رّكز على الفعل اإلرادي، الذي 
المفهوم  الكريم من  القرآن  ينقلنا  التَّحّرر، وبذلك  يمارس 
المجّرد للحريّة إلى التّحرير باعتباره البُعد الحقيقي والعملي 
لها، وذلَك ألنَّ إطالق لفظ الحّرية في وسط عقلي جاهلي 
نفي  أي  األخالقي،  معناه  نقيض  إال على  فهمه  يمكن  ال 
المسؤولية، أو فهمه على أساس الفوضى والتحلّل من كل 
الحرية  أنَّ  يؤكد  الذي  الشيء   ، قانون  أو  قاعدة  أو  قيمة 
بالمطلق، وهذا  اإلنسان  يريد  ما  فعل  وليست  مسؤولية، 
أنَّ  نتائجه  الكالم، وكان من  الفلسفة وعلم  ناَقَشَتُه  إشكاٌل 
الحريّة ُشعوٌر سيكولوجي، ويعني “ُشعورنا بااللتزام وبما 
الُخلقية،  قيمتنا  في  أفعالنا من زيادة ونقص  يترتّب على 
عور الُخلُقي إذ يفرض علينا التزامات معيّنة،  والواقع أنَّ الشُّ
إنما يُجبرنا بذلك على أن نتحّمل مسؤولية أخالقية بإزاء 
ذواتنا، ونحن ال نكون ملزمين أخالقياً، إال إذا كانت أفعالنا 
فالشعور   ، فعال”  أحرار  أننا  معناه  وهذا  علينا،  متوّقفة 
بااللتزام والمسؤولية واحترام الواجب، هو عين الحّرية، 
أْي  ُحّرية ولكن تحّرر،  لِة باألخالق، فال  الّصِ إنها وثيقُة 
عي نحو الكمال، بالتَّحّرر الكامل من القيود  التَّحّرر والسَّ
ية الحقيقية ، وبذلك  الخارجية والداخلية نمتلك ُروح الُحّرِ
ية في القرآن الكريم، وَحَضَر  نفهُم َجلِيّاً لماذا غاَب لفظ الُحّرِ

ر. بدياًل عنه لفظ الحّر والتَّحرير والمحرَّ

يتبيّن أنَّ الحّرية باعتبارها قيمة أساسية في حياة اإلنسان، 
لم يكن المقصود منها إطالق الحبل على الغارب، وال ترك 
اإلنسان منقاداً لهواه وأنانيته على حساب مصالح غيره، 
وأنَّ سبيَل التَّوازن بين حّرية الفرد وحقوق المجتمع، هو 
نظام أخالقي متكامل، يضمن للجميع حّقه في التّحّرر من 
أّي ضغط أو إلزام أو تقييد أو قهر، ولعل ذلك ما تسعى 
لتحقيقه الشرائع الدينية والقوانين الوضعية، فالحّرية لم تكن 

َمّساً بحقوق اآلخرين، ولذلك من 
غير المنطقّي السماح للمفسد بنشر 
فساده، وال المصلح بإلزام الناس 
اتباعه، فاالختيار شرط للحرية، 
عور بااللتزام واألمانة  ولكن مع الشُّ
والمسؤولية، وهذه نتيجة لم يكن 
ينجح القانون دائماً في بلوغها، 
بسبب احتيال بعض الناس على 
القانون، وقدرتهم على االنفالت من 
الِعقاب، ولكن في وجود األخالق 
يكون الوازع الّديني قوياًّ فيشعر 
المرء بالحياء، ويستحضر مراقبة 
الُعليا،  الوعي  وُسلطة  الضمير 
وبأنَّ هللا يراه، وهذا تماماً مقاُم 
الِعرفاني،  الفكر  في  اإلحسان 
فهو مؤّهٌل ليشّكَل البديل الحقيقي 

لكّل تحرير ونقٍل لوضعية اإلنسان من الحالة العادية، إلى 
حالة إيمانية عميقة، ال يحتاج معها المرء إلى حارٍس أو 
خص َمْصَدراً لألمن  رادٍع خارجّي، وهو ما يجعل هذا الشَّ
راً له، وهذا المعنى ورد في الحديث الشريف: “وهللا  وُمَصّدِ
ال يؤمن، وهللا ال يؤمن، وهللا ال يؤمن، قيل: مْن يا رسول 

هللا؟ قال: الذي ال يأمن جاره بوائقه” . 
لطة  من األكيد أنَّ “األخالق بحاجة إلى ُسلطة أوسع من السُّ
القائمة على الّدين” ، وهي ُسلطة القوانين، والعقد االجتماعي، 
ولذلك فالحرية قضية نفسية واجتماعية، تتجاوز رغبات 
الذات الفردية إلى احترام القوانين المؤّطرة للجماعة، وأن 
يتوافق اإلنسان مع ضميره األخالقي، وهذا منتهى الشعور 
النفسية، ولذلك يرى علماء  حة  الّصِ بالحّرية ودليٌل على 
حة النفسية تكمن في توافق  التزكية أنَّ “أهم مقومات الّصِ
نفسه، وبالتسليم إلرادة  اإلنسان مع ربه وليس مع هوى 
خالقه، وليس لمراد هوى نفسه، فيستشعر حقيقة الّصحة 
والّسالمة النَّفسية عن طريق التّحّرر من التّعلّقات القلبية، 
ا أن يكون  ، فإنَّ العبَد ال يكون إال بين خيارين: إمَّ ومن َثمَّ
عبداً هلل فيتحّرر من كّل شيء، أو يكون عبداً لغيره فيستعبده 
كل شيء” ، وهنا يكمن شقاؤه وتعبه، فتتعب نفسه وبدنه في 
تحقيق آماله التي ال تنتهي، فيتكّدر لفواتها، ويصيبه الّضنك 

والّضيق لفقدها، لقصوره عن بلوغه مراده .
ُه المرُء لخالِِقه يُصبُح ُحّراً طليقاً، ألنَّ تماَم  وهكذا، عندما يتوجَّ
الُحّرية في إخالص الُعبودية هلل، ولم يرتبط اإلنسان بشيء 
إال كان عبداً له، بما هو إحساٌس بالخوف على فقدانه، فكان 
ذلك دافعاً لقلٍق دائٍم وانزعاٍج ُمقيم واضطراب وتشويش.

المغرب  نختار  في سياق مجتمعي معين،  الحرية  ولفهم 
في  ترى  التي  واإلسالمية  العربية  الدول  أحد  باعتباره 

الحرية ثابتاً من ثوابتها الدينية وشعاراً وطنياً بارزاً، له 
واقتصادية  واجتماعية  نفسية  مجاالت  على  انعكاسات 

وسياسية أيضاً.
إن رؤية المغاربة للحرية كما هي في معناها األصيل الذي 
ورد في القرآن الكريم، وفي علم األخالق، هو الذي جعل 
سكان هذا البلد يقبلون اآلخر المختلف عن رضا ومحبة، 
ودون أي انزعاج أو شعور بالخوف، بل تعاملوا مع اآلخر 

باعتباره مواطناً مغربيا، ما دام يحترم الثوابت الوطنية 
التي تجمع كل المغاربة في أرض للجميع، وملك للجميع، 
فكان ذلك التعايش والتسامح في صورة متينة، قائمة على 
نوع من التماهي والتداخل والتكامل بين مكونات الشعب 
أسهم في  ما  أفراده، وهو  بين  تمييز  أي  المغربي، دون 
حماية وحدته الترابية وخصوصياته الحضارية والثقافية.
في سبيل هذه الحرية، خاص المغاربة حروباً كثيرة عبر 
للمغرب  المتميز  الجغرافي  للموقع  نظراً  العصور،  أقدم 
فقد كان دائماً محط أنظار العالم وخاصة القوى العظمى 
منطقة  المغرب  في  ترى  كانت  التي  واإلمبراطوريات 
جيوستراتيجية مهمة جداً فتسعى تلك القوى الحتالل المغرب 
وضمه إلى أراضيها، نستحضر اإلمبراطورية الرومانية 
والفينيقية وغيرها مما وصلوا إلى المغرب، وبقيت إلى 
اليوم آثارهم شاهدة عليهم، مدينة وليلى وغيرها من المآثر، 
وفي كل مرة يكتشف العلماء أثراً من آثار الماضي، أقدم 
اكتشاف  تم  الحالي  الشهر  ثم خالل  في األرض،  إنسان 
أقدم ِحلي استخدمها اإلنسان في األرض، فموقع المغرب 
لعب دوراً في ميل المغاربة إلى الحرية ومقاومة االستعباد 
واالستعمار واالستغالل.. ولقبهم داٌل عليهم؛ األمازيغ تعني 
األحرار، واألحرار تعني عدم التبعية وتعني االستقاللية، 
تابعاً، وإنما  يقبل أن يكون  الذي ال  المتفّرد  النموذج  أي 
قائداً أو نموذجاً يُقتدى به، ولذلك المغرب كان في كثير 
َتهابُها الدول؛  التاريخية إمبراطورية عظمى  من الحقب 
قراصنة  ونستحضر  المخازن،  وادي  معركة  نستحضر 
الرباط وسال، كيف كانوا يرعبون األعداء  المغرب في 
المغربية،  الشواطئ  الحتالل  منفذ  عن  يبحثون  الذين 
نستحضر أياً األبراج والحصون التي توجد في جميع المدن 

إن  بل  المغربية، 
بعض أعالي الجبال 

المحتملة،  الهجومات  لرد  قالع وحصون عسكرية  فيها 
وهكذا كان دفاع المغاربة عن الحرية دفاعاً مستميتاً، إن 
شعار الموت أو الشهادة، أصيٌل في حروب المغاربة عبر 
التاريخ، فهم ال يرضون بالذل والمهانة، ويفضلون الموت 
على اإلهانة، وهذه الروح العالية والطموح للحرية والعزة 
واإلباء والنفور من الذل والّصغار، قديمة جداً وتعود لفترة 
ما قبل اإلسالم، ولكن اإلسالم جاء لتقويتها، فقد وجد كثيراً 
من مكارم األخالق والصفات كالكرم والعدل والنفور من 
أخالق  وهي  والمروءة..  والشهامة  العزة  وطلب  الظلم 
األخالق  مكارم  تتميم  فكان  القديمة،  الديانات  بقايا  من 
بزيادة صفات أخرى نبيلة كاإليثار والعفو واإلحسان إلى 
الكريم  النبي  ص  لخَّ العدو، ولذلك  المسيء.. والعدل مع 
فقال:  في األخالق:  اإلسالم  محمد صلى هللا عليه وسلم 

إنما بُعثُت ألتّمم مكارم األخالق.
تحكمه  لم  الذي  االستثناء  ذلك  المغرب  كان  ولذلك   
القوى  احتالله  عن  وعجزت  العثمانية،  اإلمبراطورية 
العظمى، ولم تدخل إليه فرنسا، إال تحت ُمسمى الحماية، 
وبشروط تتمثل في ضمان األمن للمغاربة وتطوير البنية 
التحية من طرق ومصانع وإدارة.. ولذلك سرعان ما انتفض 
علماء المغرب ورفضوا تلك الحماية بسبب إخالء فرنسا 
بتعهداتها، وهي احترام حرية المغاربة، المغاربة ليسوا 
عبيداً ، إنهم يختارون ملكهم، على أسس ومعايير دقيقة 
يصعب وجودها في أكثر من شخص، إذ يرّكزون على 
واألمانة،  واألخالق  الِعلم  والّشرف،  والصالح  الوالية 
ليكون  األول  إدريس  للمولى  اختيارهم  في  ذلك  ويظهر 
خليفة عليهم ويحكم بينهم بالحق، ارتضوه أميراً المتداد 
نسبه الشريف للنبي صلى هللا عليه وسلم، توقيراً وتعظيماً 
للجناب المحمدي، ثم لما عنده من علم وصالح، فالمولى 
اليوم  وإلى  المغرب،  في  األولياء  سلطان  كان  إدريس 
يحتفظ المغاربة بكثير من اإلجالل والتقدير لهذه الشخصية 
النادرة، ولذلك كانت البيعة الشرعية رابطاً تتوارثه أجيال 
العرش وفي  في عيد  وتتجّدد  المغاربة جيال عبر جيل، 
األعياد الوطنية والمناسبات الدينية، حرصاً على حماية 
هذه الحرية في االختيار وفي العيش ودفاعاً عن الحرية 
بأن تبقى ُمصانة من كل اختطاف أو مسخ وتشويه، وبهذه 
المعاني تمثل الحرية مكوناً من مكونات الهوية المغربية، 
ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ولكنها حرية 
والوطنية وال  الدينية  األخرى  الثوابت  باقي  مع  تتكامل 
تتعارض معها، وهي حرية ثابتة تمنح المغاربة سيادة تامة 
وكاملة على أراضيهم شرقاً وغرباً ومن أقصى الشمال 
إلى أقصى الجنوب دفاعاً عن األرض والملك والهوية، 
الملك، ولذلك  المملكة: هللا الوطن  وهو ما لخصه شعار 
تمثل أعياد االستقالل في المغرب امتداداً للكفاح من أجل 
الوطنية،  القضايا  عن  للدفاع  طبيعياً  وامتداداً  الحرية، 
المغربية  للمملكة  الترابية  الوحدة  قضية  رأسها  وعلى 
التي  والمكائد  والمناورات  المناوشات  كل  من  بحمايتها 
تحاول اختراق الصحراء المغربية أو تحويل األنظار في 
اتجاه آخر غير سيادة المغاربة وحريتهم في أراضيهم..

الثورة الفرنسية
الثورة الفرنسية ، التي تسمى أيًضا ثورة 1789، هي حركة 
1789 وانتهت في  الباستيل في عام  باقتحام  بدأت  ثورية 
عام 1799 بصعود نابليون بونابرت، كانت للثورة الفرنسية 
أسباب عامة مشتركة بين جميع الثورات الغربية في نهاية 
القرن الثامن عشر وأسباب خاصة تفسر سبب كونها األكثر 
عنًفا واألكثر أهمية عالمًيا وتاريخًيا بين هذه الثورات، وقد 
العظيمة وشجاعتهم  بحركتهم  الفرنسية  الثورة  قادة  نجح 

واستراتيجيتهم وقوتهم.
أهم قادة الثورة الفرنسية

أدت كتابات إيمانويل جوزيف سيس دوًرا ضرورًيا في دفع 
فرنسا نحو الثورة، كان كونت ميرابو وماركيز دي الفاييت 
من بين أعظم القادة المعروفين خالل المرحلة األولى من 
الثورة الفرنسية، ومع ازدياد قوة الثورة، انقسمت الطبقة 
السياسية في فرنسا إلى الجيروندان والمونتانارد، كان جاك 
بيير بريسو وماكسميليان روبسبيار من أهم قادة الجيروندان 
الترتيب، وكان الزار كارنو ونابليون  والمونتانارد على 
فرنسا  ساعدت  التي  الرئيسية  الشخصيات  من  بونابرت 
على االنتصار في الحروب الثورية، ويمكن معرفة المزيد 
من المعلومات والتفاصيل عن الثورة الفرنسية من خالل 

التعرف على أبرز زعماء الثورة الفرنسية:
نابليون بونابرت

فترة الحياة: 15 آب 1769 إلى 5 أيار 1821.
بحلول عام 1793، كانت الثورة الفرنسية واسعة االنتشار 
وعنيفة، حيث بدأ بعض المواطنين في دعم الفصيل الملكي 
الثورة  وقادة  الثورية  القوات  في مواجهة  السالح  وحمل 

الفرنسية.
كانت فرنسا في حالة حرب أهلية وكانت أيًضا راغبة في 
استعادة النظام الملكي، في مثل هذا الوقت ، برز نابليون 
بونابرت كقائد للحكومة الثورية ضد القوات الملكية، ولكن 
بعد سحق تمرد داخلي من قبل القوات الملكية، تم تكليفه 

بتولي قيادة الجيش اإليطالي.
ناجحة ضد  عدة حمالت  ذلك  بعد  بونابرت  نابليون  قاد 
تقريًبا،  المعارك  كل  في  وفاز  األوروبية،  الدول  تحالف 
أصبح نابليون بونابرت نتيجة لذلك بطاًل قومًيا في فرنسا 
بسبب موهبته العسكرية االستثنائية، حيث استغل هذا األمر 
لترتيب انقالب 18 برومير إلسقاط الحكومة وأصبح بعدها 

القنصل األول للجمهورية.
1804 وجعل  عام  للفرنسيين  إمبراطوًرا  نابليون  أصبح 

فرنسا القوة األوروبية القائدة فترة من الوقت.
ماركيز دي الفاييت

فترة الحياة: 6 أيلول 1757 إلى 20 أيار 1834.
بعد القتال من أجل الواليات المتحدة في الثورة األمريكية، 
انضم ماركيز دي الفاييت في الثورة الفرنسية، بالتعاون مع 
توماس جيفرسون وإيمانويل جوزيف سيس، كتب الفاييت 
إعالن حقوق اإلنسان والمواطن، حيث يمثل اإلعالن القيم 
األساسية للثورة الفرنسية، وكان له تأثير كبير على تطور 

الحرية والديمقراطية في أوروبا ومختلف أنحاء العالم.
وبصفته قائًدا للحرس الوطني، حاول الفاييت الحفاظ على 
الحكم بعد اكتساب الراديكالية تأثيًرا متزايًدا، تم اتهام ماركيز 
الملك وعائلته أن يهربوا  بالخيانة عندما كاد  دي الفاييت 

في عام 1791.

وفي العام التالي، اضطر ماركيز دي الفاييت إلى الهروب 
من فرنسا بعد صدور قرار اعتقاله من قبل الراديكالية، تم 
القبض عليه من قبل القوات النمساوية وقضى أكثر من 5 
سنوات في السجن، عاد الفاييت إلى فرنسا بعد أن ضمن 

نابليون بونابرت إطالق سراحه في عام 1797.
الزار كارنو

فترة الحياة: 13 أيار 1753 إلى 2 آب 1823
بعد إعدام الملك لويس السادس عشر في كانون الثاني عام 
1793، أراد أعداء فرنسا القضاء على النظام الجمهوري 
وإعادة إحياء النظام الملكي، وهكذا شكلت العديد من القوى 
األوروبية تحالًفا لهزيمة فرنسا وبدا واضًحا أن سقوط النظام 

الجمهوري كان وشيًكا.
في هذا الوقت، تمت ترقية الزار كارنو، عالم الرياضيات 
والفيزياء، وأحد أهم قادة الثورة الفرنسية، إلى لجنة السالمة 
العامة، أظهر الزار كارنو موهبة استثنائية في مجال التنظيم 
وفرض االنضباط الذاتي، وساهم في إعادة تنظيم الجيش 

الثوري الفرنسي المضطرب.
فرض الزار كارنو أيًضا التجنيد اإلجباري من أجل زيادة 
عدد الجيش الفرنسي من 645000 في منتصف عام 1793 
إلى 1500000 في سبتمبر عام 1794، نجح الجيش الثوري 
الفرنسي في طرد القوات الخارجية بكفاءة من األراضي 
الفرنسية وبعد ذلك اجتاح العديد من المواقع الدولية المجاورة.
الحروب  في  النصر  أنه منظم  كارنو على  يعرف الزار 
نابليون  بتعيين  قام  إلى ذلك،  الفرنسية، باإلضافة  الثورية 
بونابرت كقائد للجيش اإليطالي، وفي عام 1800، بعد انتهاء 
الثورة، عين نابليون بونابرت الزار كارنو وزيًرا للحرب.

إيمانويل جوزيف سيس
فترة الحياة: 3 أيار 1748 إلى 20 حزيران 1836

كان سيس كاثوليكي روماني متأثر بأيديولوجيات المفكرين 
السياسيين في عصر التنوير، وكانت فرنسا في ذلك الوقت 
الدين، والثاني هو  أقسام: األول هو رجال   3 إلى  مقسمة 
الشعب  األرستقراطية والثالث يشمل اآلخرين وهم عامة 

ويشكل %98 من السكان.
في عام 1789، قبل الثورة الفرنسية، كتب سيس وهو أحد 
الثالثة؟  الفرنسية، كتيًبا بعنوان ما هي الطبقة  الثورة  قادة 
فيه على ضرورة وجود ممثلين حقيقيين عن طبقة  وأكد 

العامة في حكم الدولة.
أثار هذا الكتيب ضجة كبيرة في فرنسا وكان له دور كبير في 
تشكيل الفكر الثوري الذي دفع فرنسا نحو الثورة الفرنسية.
ظل سيس شخًصا مؤثًرا في مسار الثورة وتم تعيينه مديًرا 
لفرنسا في أيار عام 1799، وقد ساعد نابليون بونابرت في 
انقالب 18 برومير، تعتبر هذه النقطة بمثابة نهاية الثورة 
بونابرت، وسيس، وروجر دوكوس  تعيين  تم  الفرنسية، 

قناصل الجمهورية الفرنسية بعد االنقالب.
جاك بيير بريسو

تشرين   31 إلى   1754 الثاني  كانون   15 الحياة:  فترة 
األول 1793.

كان المؤتمر الوطني هو السلطة األولى في الثورة الفرنسية، 
أيلول  الذي استمر من  المؤتمر،  الجزء األول من  سيطر 
الفريقين،  بين  المعركة  على   ،1793 أيار  إلى   1792

المونتانارد والجيروندان.
 كان المونتانارد بشكل أساسي المجموعة األكثر راديكالية 
التي تركزت على احتياجات الفقراء، بينما كان الجيروندان 
تشمل أتباع من رجال األعمال والتجار والصناعيين وأصحاب 
األموال، كان جاك بيير بريسو أبرز قادة الجيروندان، وكان 
عضًوا مؤثًرا في اللجنة الدبلوماسية وأدى تقريره إلى إعالن 

فرنسا الحرب على بريطانيا العظمي وهولندا.
ومع ذلك، عندما اكتسب المونتانارد السلطة، تم اتهام بريسو 
بالخيانة وشن الحرب على فرنسا، تم قتله في النهارية في 

31 تشرين األول عام 1793.
كونت دي ميرابو

فترة الحياة: 9 آذار 1749 إلى 3 نسان 1791
قبل الثورة الفرنسية، كان كونت دي ميرابو، أحد قادة الثورة 
الفرنسية، ال يحظى بسمعة جيدة بين الناس، ومع ذلك، فإن 
قدرته على العمل ومعرفته الواسعة جعلته يحظى بشعبية 

بين الجماهير أثناء الثورة الفرنسية.
وباإلضافة إلى ذلك، أدرك ميرابو أنه من أجل أن تكون 
الحكومة قوية، يجب أن تكون قريبة من احتياجات جميع 
الناس، لذلك تم تأسيس نادي اليعاقبة عام 1789، وهو بشكل 
أساسي العضو السياسي األكثر تأثيًرا في الثورة الفرنسية.

أصبح ميرابو األول في نادي اليعاقبة خالل المراحل األولى 
في الثورة الفرنسية وتم انتخابه لرئاستها في كانون األول 

عام 1790.
باريس،  في  ومات  تدهورت صحته  التالي،  العام  وفي 
وفي وقت وفاته، تم االحتفاء به كواحد من العديد من آباء 

الثورة الفرنسية.
جورج دانتون

فترة الحياة: 26 تشرين األول 1759 إلى 5 نيسان 1794.
كان جورج دانتون رئيس نادي كورديليرز، وهو أحد قادة 
الثورة الفرنسية، وباإلضافة إلى ذلك، ألقى جورج دانتون 
خطابات متعددة في نادي اليعاقبة، ويعتقد الكثير من المؤرخين 
أن جوروج دانتون هو القوة الرئيسية التي أدت إلى إسقاط 
النظام الملكي الفرنسي وتأسيس الجمهورية، تم تعيين جورج 

دانتون بعد ذلك أول رئيس للجنة السالمة العامة.

قصـة عــود

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

  ما أن حّطيت رحالي في مدينة 
مونتريال برفقة زوجتي وابنتي حتى 
بدأت استطلع من حولي للتعّرف 
على األناس  الذين يتحّدرون من 
نفس أصولي وقد سبقوني إلى هذه 
العالم، والتي قد أكون  البقعة من 
قرأُت عنها في كتب الجغرافيا ، 
إاّل أنها لم تترك أي أثٍر يُقتدى به 

في ذاكرتي!
بعد ان تصادقُت مع شاٍب من عائلة 
قرطباوي كان يقطن وقتئٍذ مع عائلته 
شمال  الواقعة  “تيربون”  مدينة 
مونتريال ، تعّرفت باألستاذ الملّحن 
إميل ديب، والمعروف باالنغام الجميلة 
التي ألّفها ألغاٍن كثيرة ومتعددة تّم 
اللبنانية طوال  بثّها على اإلذاعة 
ثالثة عقود قبل ذلك. كان أيًضا قد 
اتخذ مع زوجته دعد من تيربون 
مكاَن إقامة لهما ولولديهما بعد ان 
اشتريا على شارع ماكنزي منزاًل 
من طابق واحد )بانغلو(. كانت حماة 
األستاذ إميل، جورجيت، تسكن في 
مونتريال مع أوالدها، وقد التقيتها 

في زيارة لألستاذ إميل.
ما ان دخلت المنزل وصعدت بضع 
درجات حتى رأيت آلة بيانو بنيّة 
اللون تتوّسط الحائط الذي يفصل 
الصالون عن المطبخ، وتعلو حامل 
النوتات أوراق موسيقية مكتوبة باليد. 
الناحية  القاعة من  أّما في أقصى 
اليمنى فكانت آلتا عود ومندولين 
تديران وجههما نحو الزاوية وكأّن 
كّل واحدة منهما تنتظر دورها ألداء 

الوصلة الخاصة بها! 
فوجئت  بنفسي  عّرفت  أن  بعد   
بأن السيدة دعد ووالدتها تتحّدران 
من نفس بلدتي، الرميلة، والجميع 

يعرف عائلتي!
أخذ األستاذ إميل آلة العود ورّكزها 
يلعب بعض  أخذ  ثم  في حضنه، 
سمعُت  حيث  عليها،  التقسيمات 
نجدها  قلّما  الصوت  في  عذابة 

باآلالت المشابهة!
ثّم توقف عن العزف وأدار وجه 
العود نحوي وقّربه منّي وسألني: 
َك  “هل تعلم أن هذا العود كان لعّمِ
شاهين؟” ثّم أشار بسبابته إلى فوهة 
قمريّة اآللة، وإذ بي أرى عبر األوتار 
اسم مصنّعه  يذكر  داخله  الصقاً 
وسنة الصناعة: ١٩٠٤، وهي السنة 
التي كان عّمي يروي أنه ُولد فيها! 
ثّم استطرد قائاًل ان عمي شاهين 
كان قد أهدى هذه اآللة إلى ماري، 
األخت الكبرى لحماته جورجيت، 

وهي بدورها أهدته إيّاها!
حاولت بعدئٍذ أن أستقصي خيوط 

القصة لمعرفة تفاصيلها!
في مطلع القرن العشرين، حصل عمُّ 
والدي، الياس، على لقب “أفندي” 
من الباب العالي. شيّد لنفسه سنة 
من الصخر  ١٩٠٣ منزاًل كبيراً 
الصلب، سطحه من القرميد األحمر 
على طراز األبنية التي كانت تبنى 
في ذاك الزمن. له شرفة تطل على 
في  الشمس  تغيب  الغرب، حيث 
األفق كل يوم، وحيث تمّر طريق 
بالقرب من شاطئ  القديمة  صيدا 
صخري تلطم أمواج بحره صخرتين 
كبيرتين تأبيان الذوبان تحت وطأة 
ذاك  كلما زرت  االرتطام! كنت 
المنزل ودخلت الصالون الكبير ذا 
السقف العالي المزخرف، والحيطان 
المألى بالصور القديمة ومن بينها 
صورة كبيرة لألفندي، وهو يلبس 
زيّه الرسمي، وتعتلي رأسه قبعة 
مميّزة تتّوج وجهاً يبرز في وسطه 
شاربان مستقيمان، كنت أشعر بهيبة 
فريدة تجعلني استذكر شخصيات 

هامة زارته على مدى عقود!  
كان المنزل فريداً في شموخه، يتميّز 
عن بيوت في المنطقة أقل ارتفاعاً، 
بعيدة عنه. كانت المنطقة تحمل اسم 
“وادي الزانية” حيث يوجد “خان” 
مرفق باسطبل الستراحة المسافرين 

مع دوابهم.
لجباية  األفندي  الياس  تعيين  تّم 
الضرائب لصالح السلطنة العثمانية. 
وإذ كانت َتِرُده األموال من مناطق 
اإلقليم، تميّز بكرٍم كبير، ولم يتواَن 
عن استضافة او إطعام كل من يقصد 
بابه. يُذكر أنه إذا أقام مأدبة ما، ال 
يجلس مع ضيوفه بل يُفّضل ان يقوم 

بخدمتهم بنفسه!
وإذ إن مصروف الضيافة كان كبيراً 
جداً، وإذ لم يكن األفندي يفّرق بين 
صندوقه الخاص وصندوق الجباية، 
كان يكتشف عندما يحين وقت التسديد 
األموال  توجد في حوزته  انه ال 
الكافية! لذا كان أعوانه يطرحون 
الصوت على القرى طالبين المساعدة. 
ونظراً للمحبة والتقدير اللذين كان 
أهل المنطقة يكنّانهما له، كان جمع 
األموال الالزمة سهاًل، وهكذا يتم 

الدفع دون عقبات.
إاّل أنه بعد سقوط الدولة العثمانية 
ودخول االنتداب الفرنسي لم يعد 
األفندي يجبي األموال للسلطنة، مع 

انه حافظ على الكرم الذي عرفت 
به داره طوال السنين التي سبقت، 
لذا ارتفعت الديون وضاقت أمامه 
األمور بعد ان باع من األراضي 

ما أمكن تصريفه!
هّب لنجدته أخوه يوسف، جدي، 
بستان  مع  بيتاً كبيراً  يملك  وكان 
واسع ورثهما عن والده شاهين. 
وقد أبصَر أوالده النور بين جدران 

تلك الدار.
قام جدي يوسف ببيع البيت والبستان 
بلدة  المتأّصل من  لطفي  ليوسف 
مع  األخير  سكنه  وقد  البرجين 
انتقل جدي  للعيش  بينما  عائلته، 
في منزل أصغر وبستان متواضع 
يقعان من الناحية الثانية من طريق 
صيدا القديمة، وهكذا تم تسديد ديون 

األفندي.
يوسف  جدي  من  العكس  على 
واخيه، كان يوسف لطفي حريصاً 
على قرشه، فكان الداخل الى جيبه 
مفقوداً والخارج منها مولوداً. كان 
لديه من األوالد أربعة شبّان وابنتان.

بحكم الجيرة، وإذ كان عمي شاهين 
في مطلع شبابه، أُعجَب بماري، 
االبنة الكبرى ليوسف. كانت فتاة 
جميلة الشكل، أنيقة المظهر، فطينة 
الفكر، لبقة الحديث. كانت بنظراتها 
تدل على أنها تبادله المشاعر. وإذ  
أيامئٍذ لم يكن من المسموح ان يتردد 
على زيارتها بدون صفة رسمية، 
طلب من والده ان يطلب له يدها! 
وهكذا كان وأصبحت ماري خطيبة 

شاهين!
مع األيام ازدادت العالقة شدة بين 
الخطيبين. ما كان عّمي ينهي عمله 
حتى يهرع الى بيت ماري للجلوس 
بجانبها ومسايرتها. اشترى آلة عود 
ووضعها بعهدتها. كان في المساء 
يجلس بقربها ويمسك بالعود ويعزف 
عليه موسيقى أغنيات عرفت في 
عشرينات القرن الماضي: من أبو 
واالندلوسيات  والميجانا  الزلف 
الحلبية. مع األلحان كانا  والقدود 
تلك  ويدندنان  ويرنّمان  يغنّيان 
األغاني. في ذاك الوقت لم تكن قد 
وصلت المياه الجارية الى الرميلة 
الكهرباء. كانا يجلسان تحت  وال 
بين  القمر  تحت ضوء  العريشة 
بساتين الليمون الذي ما ان يُزهر 
حتى تفوح منه رائحة تمّجد الخالق 
وتدخل الى صميم القلب! ما زلت 
عندما أزور الرميلة واشتّم ذاك العطر 
السماوي تنهمر دموع من عينّي! 
السنون و”لغايٍة في نفس  مضت 
يعقوب” كان والد ماري يجد األعذار 
لتأخير موعد زفاف ابنته. بعد ثمان 
سنوات على خطبة عمي شاهين 
قام عمي ناجي بخطبة جورجيت، 
أخت ماري )والتي أصبحت فيما 

بعد حماة األستاذ إميل(.
مّر زمن طويل فيما بعد دون ان 
من  الزواج  من  األخوان  يتمكن 
خطيبتيهما وذلك بسبب مماطلة والد 
الفتاتين، وقد يكون السبب مرّده الى 
عدم رغبته في االشتراك بتكاليف 
الزواج! عندئٍذ، وبعد انقضاء ثالث 
عشرة سنة على خطبة عّمي شاهين 
، قّرر األخوان ترك األختين، وذلك 
أّدى الى عداء وجفاء بين العائلتين!
كما  عّماي  وتزّوج  الزمن  مّر 
الجميع  األختان ورزق  تزوجت 
بالذريّة! شخصان بقيا على عالقة 
طيبة بين العائلتين: والدي واألخ 

األصغر لماري واسمه ألبير.
بعد قرابة نصف قرن على انتهاء 
قام  وماري،  عّمي  بين  العالقة 
بإصدار كتاب من دار النهار للنشر 
يحمل اسم “من ذكرياتي” أورد فيه 
قصة تتحدث عن ماري، وقد سّماها 

باألحرف األولى من اسمها.
في بداية التسعينات من القرن الماضي 
حضرت ماري الى مونتريال لزيارة 
فيها.  يقيمون  الذين كانوا  أخوتها 
أخبروها بوجودي هنا مع عائلتي. 
اتصلْت بي وقمت بزيارتها عدة 
أفراد  سألتني عن جميع  مرات. 
أيًضا عن عمي  العائلة وسألتني 
شاهين. وقتئٍذ كان قد قارب التسعين 
من العمر. ما أذكر عنها أنها كانت 
تجيد اللعب بطاولة الزهر وكانت 
كلّما  بانفعال  اخيها  مع  تتشاجر 

شعرت بأنه يغش باللعب!
توّفي عمي سنة ١٩٩٥ وكان خالل 
تبّوأ مناصب عالية في  قد  حياته 

الشرطة في لبنان.
أعادت الزيارة لمونتريال وكانت 
تتصل بي كلما جاءت وكنت أقوم 
بزيارتها. وافتها المنيّة منذ قرابة 
ثالث سنوات عن عمر يناهز ١٠٨.
أّما العود فقد أهداه األستاذ إميل 
الى ابنه الياس، الالمع أيضاً في 
فنون الموسيقى، وهو يسكن حالياً 
في شمال  إيبوليت  بلدة سان  في 

مونتريال!
العود  سيشهد  هل  هو:  وسؤالي 
الذي عّمر قرناً ونيّف قصة أخرى؟
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أدب وثقافة

مفهوم الحرية وسلطة األخالق العليا 

قادة الثورة الفرنسية



Le ministre du Travail, Jean Boulet, 
conservera le portefeuille de l’Immigra-
tion jusqu’à la fin du mandat, en raison de 

l’état de santé de Nadine Girault.
Mme Girault est au repos forcé depuis la fin 
octobre, en raison d’ennuis de santé. Aucun 
détail n’a été donné par le gouvernement, mais 
l’ex-ministre avait annoncé, en début de mandat, 
qu’elle souffrait d’un cancer du poumon. Cet 
automne, elle a subi une intervention médicale 
mineure et elle doit maintenant reprendre la 
forme.  
«J’ai beaucoup d’empathie pour ma collègue 
Nadine Girault et je lui souhaite, bien sûr, un 
prompt rétablissement», a déclaré le ministre 
Jean Boulet après l’annonce du miniremanie-
ment confirmant qu’il cumulerait les deux postes 
jusqu’aux prochaines élections.  
Jean Boulet assure que les ministères du Travail et 
de l’Immigration sont complémentaires. «Pour moi, 
ça fait partie d’un coffre à outils et ça me permet 
d’en disposer et de répondre de façon plus globale, 
plus comprehensive, aux besoins du marché du tra-
vail du Québec», a-t-il expliqué.  
Toutefois, pas question de hausser les seuils d’immi-
gration pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre 
qui frappe le Québec. «Les seuils d’immigration qui 

ont été établis sont compatibles avec notre capacité 
d’intégration, dit-il. On doit s’assurer de bien inté-
grer ces personnes-là, puis ça passe par le français, 
par les régions, et c’est la manière d’augmenter le 
taux de rétention et de bien répondre aux besoins 
du marché.» 
Québec mise plutôt sur la hausse des seuils de tra-
vailleurs temporaires pour combler les emplois, 
notamment grâce à une entente récente avec Ottawa 
pour rehausser les seuils du Programme des travail-
leurs étrangers temporaires. «On a des assouplisse-
ments qui vont donner une bouffée d’air frais à nos 
entrepreneurs», souligne le ministre. 

L’ex-ministre de la Santé Danielle 
McCann s’est à nouveau défen-
due d’avoir négligé les CHSLD 

lorsque le spectre d’une pandémie pla-
nait sur le Québec, au début de 2020, 
et qu’elle a «alerté» les établissements 
et mis en place des «cellules de sécurité 
civiles» dès que l’ampleur de la menace 
devenait évidente. 
«Nous avons préparé le réseau à faire 
face à la nouvelle maladie à coronavi-
rus, s’est-elle défendue en conférence 
de presse, mercredi. Nous nous sommes 
préparés au mieux de nos connaissances 
et on n’a pas ménagé nos efforts.»
Parmi les 27 recommandations présen-
tées dans un rapport explosif  de la pro-
tectrice du citoyen, Marie Rinfret, mardi, 
il a été souligné à quel point les CHSLD 
se trouvaient dans «l’angle mort» du 
gouvernement et que le manque de 
communication entre les équipes et les 
départements dans le milieu de la santé 
était nuisible.
Or, rien n’a été fait pour préparer les 
CHSLD dans les mois précédents l’arri-
vée de la COVID-19 au Québec, a révélé 
le document, qui met à mal la version de 
McCann, qui a reconnu que les hôpitaux 
ont étaient une priorité.

«J’ai pris 
connaissance 
du rapport de 
la protectrice, 
c’est un rapport 
dont il faut tenir 
compte entière-
ment. Effective-
ment, on s’est 
concentré sur 
les hôpitaux en 
février. On avait 
peur de ce qui se 
passait en Italie 
et à New York 
aussi.»
À savoir si ses 
explications reflètent un manque de sen-
sibilité à l’égard des CHSLD, McCann 
n’a pas complètement dissipé tous les 
doutes quant à sa gestion critiquée de 
l’époque.
«J’en ai géré des CHSLD quand j’étais 
dans le réseau. La sensibilité, je l’ai pour 
les CHSLD. Je suis tellement triste de ce 
qui s’est passé. C’est un drame innom-
mable. Il faut aussi reconnaître les failles 
importantes dans notre système.»
Lors des audiences de la coroner Géhane 
Kamel, jeudi dernier, McCann a affirmé 

qu’il avait été demandé dès janvier 2020 
aux dirigeants des CIUSSS et des CISSS 
de préparer leurs plans de lutte contre la 
pandémie, y compris dans leurs CHSLD. 
Une consigne toutefois absente des pro-
cès-verbaux rédigés à l’époque.
Questionné sur le témoignage de 
McCann à son entrée dans le corri-
dor de l’Assemblée nationale, quelques 
instants plus tard, le premier ministre 
François Legault s’est refusé tout com-
mentaire : «j’ai déjà dit ce que j’avais 
à dire», a-t-il sèchement répondu aux 
journalistes.

Péquistes et libéraux ont 
accusé l’ex-ministre 
de la Santé, Danielle 

McCann, d’avoir menti sous 

serment au lendemain de 
la publication d’un rapport 
explosif  sur l’absence de 
préparatifs dans les CHSLD 
avant la pandémie.
Le rapport de la Protectrice 
du citoyen paru mardi contre-
dit la version donnée jusqu’ici 
par le gouvernement à l’effet 
que le réseau de la santé avait 
reçu la directive de préparer 
ses établissements, y com-
pris les CHSLD, dès janvier 
2020, ont-ils souligné.
Pour la cheffe libérale, Domi-
nique Anglade, Danielle 
McCann doit s’expliquer 
sur sa version contradictoire 
dans ce dossier.
«Le rapport est clair : pas 
de directives envoyées aux 
CHSLD avant le mois de 
mars. Les faits ne mentent 

pas, [mais] le gouverne-
ment, lui, a menti aux Qué-
bécois», a-t-elle déclaré 
mercredi matin.

Le chef  du Parti québécois, 
Paul St-Pierre Plamondon, 
va même jusqu’à demander 
à la coroner Géhane Kamel 
d’entendre à nouveau plu-
sieurs témoins, dont Danielle 
McCann et l’ancien sous-
ministre Yvan Gendron.
«Demandons à la coroner 
d’inviter ces quatre per-
sonnes-là à témoigner à 
nouveau, pour s’expliquer 
sur leurs mensonges, pour 
expliquer pourquoi leur 
témoignage ne colle pas à la 
réalité», a-t-il lancé.
Québec solidaire réclame 
pour sa part qu’une enquête 
publique se tienne afin de faire 
la lumière sur l’ensemble de la 
crise de la COVID-19, et non 
pas seulement sur la première 
vague, au printemps 2020.

La gouverneure générale 
autochtone Mary Simon 
a offert mardi un discours 

du Trône centré sur la récon-
ciliation avec les Premières 
Nations, mais abordant aussi les 
grands thèmes qui animeront 
le gouvernement dans l’avenir 
rapproché, avec, en tête, la lutte 
contre la COVID-19.
«La découverte de tombes ano-
nymes d’enfants morts sous le 
régime des pensionnats montre 
à quel point les actions des gou-
vernements et des institutions 
de jadis ont été dévastatrices 
pour les peuples autochtones, 
qui continuent à en souffrir 
aujourd’hui», a déclaré d’emblée 
Mme Simon.
«Nous ne pouvons pas ignorer 
ces découvertes : elles causent 
des blessures profondes. Mais 
malgré la douleur intense, il y a 
de l’espoir.»
Livré majoritairement en 
anglais, le discours d’une demi-
heure contenait tout de même 
certains passages en français, 
langue que Mme Simon ne mai-
trise pas de manière fonction-
nelle, et d’autres en inuktitut, sa 
langue maternelle.
«Il est crucial d’appuyer les 
communautés de langue offi-
cielle en situation minoritaire de 
protéger et promouvoir le fran-
çais non seulement à l’extérieur 
du Québec, mais également au 
Québec», a-t-elle fait savoir, rap-

pelant l’intention du gou-
vernement de redéposer la 
réforme attendue de la Loi 
sur les langues officielles.
La COVID-19 comme 
priorité
Malgré tout, la bataille 
contre la COVID-19 
demeure la «priorité abso-
lue» du gouvernement, a 
maintenu la gouverneure 
générale, en soulignant 
que sortir de la pandémie 
était la clé de la relance 
économique.
Accès à des doses de 
vaccin pour les enfants, 
obligation vaccinale pour 
les voyageurs et les fonc-
tionnaires fédéraux, col-
laboration avec les autres pays 
pour freiner le virus dans le 
monde ; le gouvernement assure 
qu’il continuera de livrer une 
chaude lutte contre le virus.
L’accent a aussi été porté sur les 
ambitions environnementales 
du gouvernement de Justin Tru-
deau, sur fond d’avertissement : 
«notre planète est en danger», a 
lancé Mme Simon.
Les oppositions critiquent le 
manque de contenu
Les chefs des oppositions ont eu 
de la difficulté à se positionner 
par rapport au discours, qui, 
finalement, contenait surtout de 
grandes orientations philoso-
phiques, mais peu de nouvelles 
mesures concrètes.

Le bloquiste Yves-François 
Blanchet s’est moqué de «l’as-
semblage de 24 pages de mots 
creux à double interligne». 
«Même lu lentement, le dis-
cours du Trône est court», a-t-il 
dit.
M. Blanchet s’est gardé de criti-
quer le français de Mary Simon. 
«L’idée n’est pas de savoir si elle 
parle ou non le français, c’est 
que le premier ministre a envoyé 
un étrange message aux Cana-
diens français et aux Québécois 
en choisissant une gouverneure 
générale qui ne parle pas fran-
çais.»
De son côté, le chef  conser-
vateur Erin O’Toole a surtout 
critiqué l’approche des libéraux 
sur les questions économiques 

et sur l’inflation, se présentant 
comme le seul parti à prendre le 
coût de la vie au sérieux.
Mme Simon a présenté les deux 
axes du gouvernement pour 
lutter contre l’inflation : des 
investissements pour une habi-
tation plus abordable et un sys-
tème de garderie à 10 $ par jour.
«Les dépenses des libéraux 
aggravent la crise de l’inflation, 
tandis que leur idéologie ali-
mente la division, et la médio-
crité de ce gouvernement», 
a-t-il dénoncé.
Le chef  néodémocrate, Jag-
meet Singh, estime pour sa part 
que le discours du Trône était 
«vraiment vide» et qu’il «ne 
représente pas une volonté de 
travailler ensemble».
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousTout d’abord en remarque que 8 de ces 11 
musées sont au Caire, voici la liste :
1- Le grand musée, le plus grand au 

monde construit au coût de 15 milliards de livres 
égyptien, à quelques pas des pyramides de Gizeh 
ou il occupe une superficie de 117 fadant.
2- Le musée de Civilisations le plus grand au 
monde construit dans le vieux Caire au coût 2 mil-
liards livres égyptien, dans laquelle on consacre 
une salle pour l’exposition de Momie Royal qu’ont 
transféré en grande cérémonie, il y a quelque mois 
du musée de la Place El Tahrir.
3- les musées copte toujours dans le vieux Caire
4- les musées d’art islamique situé à place Bab el 
Khalk
5- musée d’agriculture à Doki en bon lieu du Caire.

6- le musée des che-
mins de fer égyptiens 
qui se trouve adjacent 
à la gare du Caire, à la 
place ramassis
7- le musée égyptien 
d’El Tahrir
8- le musée de Militaire, le plus récent de ces 8 
musées qui sont au Caire.
Reste à ajouter 3 autres musés non moins impor-
tant, pas loin du Caire : le musée à ciel ouvert 
du centre-ville de Louxor qui comprend l’allée 
des béliers et son entourage, le musée grecque 
construit en 1891 dans le centre - ville d’Alexan-
drie et enfin le musée des bijoux royaux, toujours 
à Alexandrie dans le cartier Zizinia.

Avec L’ouverture, octobre passé, des musées mili-
taires dans la citadelle Salah El Dine on a en Égypte 
un intéressant ensemble de 11 musées dont les deux 

plus grands musées de monde 

Jean Boulet hérite du ministère de l’Immigration

Danielle McCann admet s’être concentrée 
sur les hôpitaux

Enquête de la coroner : 
le PQ et le PLQ accusent 

La réconciliation au cœur du discours du Trône 
de Mary Simon
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Envieux de vivre,

Ton éloignement me fait fondre le cœur 
Par ton absence me manque le bonheur
Envieux de te rencontrer 
Te serrer contre moi avec ardeur  

La vie s’éloigne et nous aussi
Les problèmes s’entassent et les soucis
Retrouvons-nous avant le crépuscule
Tant que cet amour nous donne envie

Mes jours sont dures sans toi 
Mes nuits sont des scènes de rêve à toi 
Jumelons-nous dans les meilleurs délais
La vie n’a pas de sens qu’avec toi 

Je sais que tu penses à moi
Tes vers et tes phrases qui sursoient 
Je le sens à travers tes paroles 
Notre rencontre doit être imminente avec foi

Revenir à la jeunesse est une option
Se retrouver aussitôt est mon opinion
Abandonnons-nous ce laisser allez
Retrouvons-nous sur un autre horizon 

Le mérite de vivre circule dans nos sangs
L’aspect de notre jeunesse un être vibrant
L’envie de vivre est notre souhait
Éclatons-nous pour rattraper le temps

Ne te caches pas comme une autruche
Car, cela saute aux yeux que tu triches
Avec le vent du nord je t’envoie un baiser 
Qui te portera bonheur, pour la nouvelle fiche

De ton amour à moi  qui ne cesse de grandir
Je le sens à distance exposé comme une mire
À travers des jalons qui portent un destin 
J’ai hâte de te retrouver afin d’éviter le pire.

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



  

  فريق كامل من الموظفين القائمين على تنفيذ أوامر 
وأعمال والتزامات الملكة إليزابيث الثانية، من أبرزهم 

موظفي كتابة رسائل جاللتها.
تتلقى العائلة المالكة آالف البطاقات والرسائل من جميع 
أنحاء العالم، وفي المقابل، يرسلون بانتظام بطاقات الشكر 
مع الصور الرسمية المرفقة إلى المهنئين، الذين قضوا وقتاً 
إليهم في مناسبات مثل أعياد الميالد وحفالت  في الكتابة 

الزفاف والوالدات الملكية.
ويعد الرد على بريد المعجبين الملكيين مهمة مزدحمة 
ولكنها ُمرضية، وإذا كانت لديك طريقة للكلمات، فقد تكون 
المرشح المحظوظ الذي سيتم اختياره لصياغة خطابات 

مكتوبة نيابة عن ملكة بريطانيا.
يبحث قصر باكنجهام حالياً عن تعيين موظف مراسالت 
مساعد بدوام كامل، وسيكون التحدي هو ضمان تلقي كل 

فرد رداً في الوقت المناسب وبصورة جيدة.
ولذلك، لن تسمح هذه الوظيفة لصاحبها بالعمل لدى صاحبة 
الجاللة فقط، بل سيعمل أيضاً في المكتب األكثر روعة في 

العالم، وهو قصر باكنجهام.
 LinkedIn يقول إعالن الوظيفة الذي نشر على موقع
للبحث عن الوظائف: »ستجيب يومياً على الرسائل التي 
يرسلها الجمهور رداً على استفسارات متنوعة وغالباً ما 
تكون فريدة باإلضافة إلى الرسائل العامة للتمنيات الطيبة«.

وأضاف: »من بين مهام المختار أيضاً تسجيل جميع 
المراسالت ومراقبتها«.

سيعمل المتقدم الناجح من االثنين إلى الجمعة براتب يبدأ 
من 23.500 جنيه إسترليني سنوياً، ويتضمن الدور أيضاً 

حزمة مزايا شاملة، بما في ذلك إجازة لمدة 33 يوماً، ونظام 
معاش مساهمة من صاحب العمل والتدريب والتطوير.

ال تتطلب الوظيفة أي مؤهالت، لكنها تحدد أن مقدم الطلب 

يحتاج إلى خبرة إدارية ومهارات اتصال كتابية ممتازة.

ولذلك، إذا كانت وظيفة أحالمك هي 
كتابة خطاب لن ينساه أي شخص أبداً، 
فإن تاريخ إغالق الوظيفة الشاغرة هو 5 

ديسمبر 2021.

  قام الفنان األسترالي 
كولين بيرن، بتقديم تحفة 
فنية فريدة تتمثل في لعبة 
المرصعة  الشطرنج 
بالذهب األبيض واللؤلؤ 
والياقوت واأللماس، والتي 
تعد أغلى لعبة شطرنج 
في العالم إذ تقدر قيمتها 
بنحو 4 ماليين دوالر، 
لتكون واحدة من أرقى 
للمجوهرات  الفنية  األعمال 

في العالم.
وينتظر أن تعرض شطرنج 
الملكية في بطولة العالم 
المقامة في دبي  للشطرنج 
إكسبو  فعاليات  ضمن 
2020 دبي في الفترة ما 

بين 24 نوفمبر الجاري إلى 24 ديسمبر المقبل.
وأعلن بيرن عبر موقعه على اإلنترنت أن رقعة الشطرنج 
وقطعها مصنوعة من الذهب األبيض الخالص عيار 18، 
ومرصعة بأكثر من 510 قراريط من األلماس الفاخر، وهي تعد 
أفخم لعبة شطرنج في العالم على اإلطالق، ولن ينتج منها سوى 

3 نسخ.
يبين بريق وفخامة كل قطعة،  فيديو قصيراً  ونشر بيرن مقطع 
وأبعاد الرقعة المصنوعة من لوح زجاجي كريستالي مزين 

بالذهب األبيض واألحجار الكريمة.
وقال الفنان األسترالي إنه استوحى تصميم العمل الفني من شكل 
رقعة الشطرنج الكالسيكية »ستونتون« التي يعود تاريخها لعام 

.1849
العالم  لعبة شطرنج في  قائاًل: »أردت تصميم أجمل  بين  وتابع 
الماسات وأحجار  بمعايير ملكية، وكان ال بد من تزيينها بأغلى 
الياقوت التي تناسب فخامة الملك والملكة«، مضيفًا أنه كثيراً ما 
الالعبين  ليتنافس عليها أعظم  لعبة شطرنج  حلم بتصميم أفضل 

في العالم.

  كشف مسؤول مصري موعد افتتاح المتحف 
المصري الكبير، الذي يقع بالقرب من أهرامات 
الجيزة، وما يحويه المتحف من قطع أثرية 

وتحف معمارية.
افتتاح المتحف المصري الكبير ينتظره العالم 
خاصة بعد ارتباط افتتاحه بانتهاء فيروس 
كورونا، وهو ما أكده المشرف العام على 
مشروع المتحف المصري الكبير، عاطف 

مفتاح.
وكشف مفتاح أنه على الرغم من انتهاء األعمال 
الفنية بالمتحف بنسبة 100 بالمئة، إال أنه لم يُعلن 
رسميا عن افتتاح المتحف، متوقعا أن يكون ذلك 

مع بداية العام المقبل 2022.
وأعلن المشرف العام على مشروع المتحف 
المصري الكبير، أن االفتتاح سيضم شخصيات 
عالمية، ويخضع حاليا للدراسة الواعية لتنفيذه 

بالشكل الالئق بالحضارة المصرية ومحبيها.
وعن سير العمل بالمتحف اآلن؛ يوضح مفتاح 
أنه جاٍر حاليا تثبيت »فتارين«، وقواعد تثبيت 
اآلثار بقاعات العرض الرئيسية ويتضمن حوالى 

12 ألف قطعة أثرية.
وشدد على أن القطع األثرية المعروضة بالمتحف تعرض 
الحضارة المصرية القديمة من فترة بداية األسر المصرية إلى 

العصر اليوناني الروماني.
وكشف عن أنه تم االنتهاء من األعمال اإلنشائية والهندسية بقاعة 
العرض الرئيسية بنسبة 100 بالمئة، وأعمال التشطيبات بنسبة 

99 بالمئة.
ويضيف المسؤول المصري أن أول ما يشاهده الزائر فور دخوله 
المتحف هي المسلة الُمعلَّقة للملك رمسيس الثاني، حيث تم معاينة 
المسلة عند استالمها بالمتحف، وكانت الفكرة تجسد العرض 
الفريد الذي يحقق تجربة مختلفة للزائر من خالل رؤية خرطوش 
الملك رمسيس الثاني أسفل بدن المسلة الذي ظل مختفيا عن 
األنظار أكثر من 3000 عام، وبذلك يكون أول ميدان ُمسلَّة معلقة 

في العالم بالمتحف المصري الكبير.
وعن التخطيط الهندسي للمشروع؛ شرح المسؤول المصري أن 
الزائر سيجد فور دخوله قاعة البهو العظيم، وهي قاعة عرض 
مفتوحة يصعد من خالله الزائر لقاعتي الملك توت عنخ أمون 

وقاعات العرض الرئيسية.
وبحسب المسؤول المصري، يضم الدََرج )المؤدي لقاعة الملك 
توت عنخ آمون، وقاعات العرض الرئيسية( ما يقرب من 
الثقيلة والضخمة التي تتناول أربع  66 قطعة أثرية من اآلثار 
موضوعات خاصة بالحضارة المصرية القديمة تبدأ بالهيئة 
الملكية، ثم عالقة الملك باآللهة، ثم مجموعة من العناصر 

المعمارية، وانتهاًء برحلة الملك للعالم اآلخر.
وأوضح المسؤول المصري أن النظام اإللكتروني له دور كبير 
في تشطيبات المتحف ونقل المومياوات؛ حيث تم استخدام عربات 
ُمجهَّزة ضد االهتزازات ويتم استخدام أجهزة لضبط وتثبيت 

درجة الحرارة والرطوبة لحفظ وسالمة القطع األثرية أثناء النقل، 
مثلما حدث عند نقل تمثال الملك رمسيس الثاني إلى البهو العظيم 

بالمتحف الكبير.
وكشف المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير أن 
تصميم المتحف ُمخصص للحماية من األمطار في ظل التغيرات 

المناخية الحالية.
وتابع: »روعي في التصميم تطبيق المقاييس العالمية حيث نُفذِّت 
ه مياه األمطار إلى نقاط  من خالل وجود ميول في األسقف تُوّجِ
تجميع في المنسوب السفلي على طول الواجهات تصرف في 

قوائم رأسيه«.
وختم بمواصفات المتحف ضد المطر قائاًل: »وأيًضا تم تنفيذ 
سقف المتحف بشكل فريد مرتبط بالحضارة المصرية القديمة 
في شكل حركة مياه نهر النيل كرؤوس أسهم تنطلق من الجنوب 

للشمال.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
من الذي أساء إلى اإلسالم هل هو المستشار أحمد ماهر 
الذي يدافع عن اإلسالم أم شيخ األزهر الذي رفض تكفير 

داعش التي ذبحت وقتلت أبرياء من المسلمين ؟!

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 

إلعالناتكم يف الرسالة 
elressalanews@gmail.com    

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

   يقول احدهم بانه يوجد مقهى االن 
في مدينة طرطوس السورية في شارع 
الحكمة« يشجع  يدعى »بائع  الزهور 
الكتب والحصول  رواده على قراءة 
القهوة مجانا مقابل قراءة عدد  على 
معين من الصفحات. وطبعا يمكن 
التحفيزات  القهوة مع بعض  شراء 
التسويقية االخرى وافكار اخرى 

خالقة. 
انه استعمل  المقهى  الجميل في هذا 
الثقافة كحافز تسويقي! فكرة جميلة 
تعاني  لبلد مثل سوريا  فقط  ليس  جدا 
االقتصادية  الحرب  مشاكل  من 
واالجتماعية وانخفاض مقومات الحياة 

والتعليم المرهق.. 
بادرة مثل هذه بالغة األهمية في سوريا 
بلداٍن اخرى!! وحجرة  كما هو في 
تسند جرة لو كان هناك افكار مجتمعية 
الكبرى  الجهود  تسند  وفردية مشابهة 

على مستوى البلد بشكل عام وشامل. 
بلدان  وطبعا هناك ظواهر مشابهة في 

متنوعة. 
الظاهرة ومثيالتها  تنتشر هذه  وعندما 
— ليس في سوريا فقط— فانها 
التعلم  الكبار والصغار على  تساعد 
وتخرج  اإلنساني..  والتواصل 
فقط في  باإلنسان من كونه محصور  
الحديثة ووسائط  التكنولوجيا  إطار  
االجتماعي — وهي مشكلة  التواصل 

العالم  اليوم وتزداد — الى  تكبر 
الواسع. 

المقهى مكان نتعرف فيه على أصدقاء 
جدد ومكان نتواصل فيه مع األصدقاء 
الثقافة  لزيادة  القدامى... ومكان رحب 

االنسانية عبر التواصل. 
التواصل حقها  نغبن وسائط  وحتى ال 
في انها وسيلة جيدة للمعرفة فاننا نبقي 
التواصل  تحد من  انظارنا واعية على 

االجتماعي الحي. 
ومن هنا ننظر الى شركة »ميتا« 
ان  يمكننا  ان  التي تطمح  للفيس بوك 
افتراضيا واسعا ونحن  نعيش عالما 
اَي  نجلس على كرسي في منزلنا. 
للمقهى في باريس مثال من  نذهب 
افتراضي واجهزة تساعد  خالل عالم 

على ذلك ونعيش التجربة. 
ولكنها  فكرة جميلة  التجربة هي  وهذه 
إطار محدد وان  في  تبق  لم  ان  خطرة 
ال تكون هي الطابع العام لحياتنا 
وبالتالي العزلة االجتماعية وربما حتى 
العمل والتسوق والتعليم  في أماكن 

وغيرها. 
انها فكرة رائعة ومفيدة ولكنها  حقا 
تفتح عيونها  اجيال جديدة  خطرة على 
على عالم افتراضي يطغى على 

التواصل االجتماعي بشكل عام... 
تعيش عالم من  اجيال  أعوام..   وربما 

العزلة! 

.. بائع الحكمة  التواصل 
أعوام من العزلة. 

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

  مع أن عدد السائحين في مدينة بيت لحم يكون في بعض األحيان قليال 
جدا، يأمل الفلسطينيون في المدينة الواقعة في الضفة الغربية في أن يزيد 

العدد في الشهر الذي يسبق عيد الميالد.
وتّم إغالق المدينة،  بسبب جائحة كورونا العام الماضي، مما عصف 
إلى  الفنادق  السياحة ودفع بعض أصحاب  الذي يعتمد على  باقتصادها 

التفكير في بيعها.
وبينما تشعر المدينة باالمتنان لعودة بعض السياح األجانب والمسيحيين 
الفلسطينيين من الضفة الغربية وإسرائيل، فإن بيت لحم بعيدة كل البعد 
عن تسجيل عدد يقارب 3.5 مليون زائر وفدوا إليها في شتاء 2019، 

قبل الجائحة مباشرة.
الفلسطينية روال معايعة،  وقالت وزيرة السياحة واآلثار 
أنها جيدة.  بالطبع، لكن كبداية، أعتقد  قليلة جدا  “األعداد 
وآمل أن تصبح هذه المئات القليلة بضعة آالف سريعا جدا”. 
ومع ذلك، كانت نقمة قلة األعداد بمثابة نعمة لألشخاص 

الموجودين هناك على األقل.
قالت ترينا ديبكيار، وهي واحدة من ثالثة سائحين كانوا 

يقفون في ساحة المهد، إن توقيت زيارتهم يبدو مثاليا.
المزينة  الميالد غير  إلى شجرة عيد  وأضافت، وهي تنظر 
الذي  المكان  المهد، “حضرت ألرى  بالكامل خارج كنيسة 
آنذاك.  تقريبا ما كان عليه األمر  المسيح. استشعر  فيه  ولد 
اليوم، بوجود عدد كبير من  يتأثر، على األقل  لم  فالمشهد 
المدينة أنطون سلمان، “إن  بلدية  السائحين”. وقال رئيس 

احتفال هذا العام سيجري كالمعتاد في الرابع من ديسمبر، وسيُطلب من 
الزوار وضع الكمامات”.

وفي أنحاء المدينة يقول بائعو التذكارات ومسؤولو الفنادق إنهم 
يواجهون صعوبات لكسب قوتهم.

وقال جوي كنيفاتي مدير فندق ألكسندر بشارع المهد، “عندنا حجوزات 
لفترة عيد الميالد من أنحاء العالم، ال يمكننا الشكوى بخصوص ذلك”.

المقبلة، هل ستكون هناك  وأضاف “فقط ال نعرف ما سيحدث األيام 
موجة كوفيد أخرى؟ هل سيُغلق كل شيء مجددا؟”.

    Email: elressalanews@gmail.com    www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     

12 ألف قطعة أثرية.. هذه أبرز تفاصيل المتحف المصري الكبير

 affilié à:

SANTÉ

Amir Helkany,   B. Pharm.
Pharmacien - propriétaire

Pharmacie Amir Helkany
895, rue de la Gauchetière O.
Montréal Québec H3B 4G1
Tél.: 514-861-8947
Fax: 514-861-9670 نتكلم اللغة العربية، 

الفرنسية واألنجليزية
نقوم بتوصيل الدواء أينما تكونون 
داخل مدينة مونتريال أو خارجها 

ِطيب الوداد

ْد لُفؤا ا ِجراح  د  أُضّمِ أُحاول 
د الودا وِطيب  المعاني  ِبسحر 

اجتهاد روحي  يا  عمري  في  وأنِت 
زاد العشق  من  بيت  كل  مع 

َحاد  مرة  أو  تغّيب  يوم  في  ال 
لعباد ا رب  عليه  أشكر 

ُيعاد أو  ُيردد  أو  ُل  ُيقا حين 
السهاد شوق  خبايا  فاضح 

ميعاد أو  حياتي  يا  لقاء  بدون 
أجاد الشعِر  في  عني  وقلِت 
ساد عرشه  على  ترّبع  امير 

جاد بأنه  حبي  ووصفِت 
أشاد يوم  في  فيه..  الكل 

اعتياد روحي  يا  لديهم  وأصبح 
سماد غير  من  تطرح  أرض 

عماد للروح  حبك  ووقع 
حاد بعشٍق  المعاني  س  يقّدِ
عناد وبدون  المحبَّة  بكل 
عاد للقلب  بالرب  والحب 

الفؤاد جراح  روحي  يا  ُيضّمد 
الوداد وِطيب  المعاني  بسحر 

إليزابيث  الملكة 
رسائلها  لكتابة  موظف  عن  تبحث 

بلندن منزلها  في 

شطرنج مرصع باللؤلؤ والألماس أرقى أعمال 
المجوهرات في »إكسبو« دبي

بيت لحم تنتظر كريسمس أفضل من سابقه




