
  ال أستبعد أن يأتي اليوم الذي نجد 
فيه مّن يُطالب بمحاكمة الرئيس عبد 
الدين  السيسي بتهمة ازدراء  الفتاح 
اإلسالمي إسوة بما حدث مع الباحث 
اإلسالمي المعروف إسالم البحيري، 
الباحث  وما يحدث هذه األيام مع 
اإلسالمي المستشار أحمد عبده ماهر 
الذي صدر حكم قضائي بحبسه لمدة 
5 سنوات مع النفاذ لما جاء في كتابه 
الصادر حديثاً تحت عنوان »إضالل 
األمة بفقه األئمة«، ويُهاجم فيه الفكر 
للسادة  المتطرف  المتخلف والفقه 

األئمة األوائل في اإلسالم.
اليوم  يأتي  أن  أستبعد  ال  أقول 
الذي نجد فيه مّن يُطالب بمحاكمة 
ازدراء  بتهمة  السيسي  الرئيس 
مباشر  بتشجيع  اإلسالمي  الدين 
من مؤسسة األزهر ومن عميدها 
الشيخ أحمد الطيب..  اإلمام األكبر 
الرئيس منذ  به فخامة  قام ويقوم  لما 
توليه مهام منصبه الجديد كرئيس 
شكالً  ويتعارض  للجمهورية، 
الفقه  وموضوعاً مع مفردات هذا 
الرجعي والمتطرف بكل ما يحمله 
الوصف من معنى، وهو أول رئيس 
يأمر بالسماح ببناء كنائس جديدة مع 
الكنائس  لترميم من  ترميم ما يحتاج 
القديمة، وهو أول رئيس لجمهورية 
الكنيسة  العربية يقوم بزيارة  مصر 
المصرية في أكثر من مناسبة لتقديم 
الكنيسة  لقادة وأباء وشعب  التهاني 
األرثوذكسية  )المصرية(  القبطية 
بمناسبة عيد الميالد المجيد للسيد 

المسيح!
مشيخة  يُطالب  رئيس  أول  وهو 
األزهر  وشيخ  الشريف  األزهر 
الشريف شخصياً بضرورة تغيير 
الجوامع  في  الديني  الخطاب 
ووسائل  والجامعات  والمدارس 
اإلعالم بما يتناسب مع مفاهيم الخير 
والسالم الذي نص عليها المولى عز 

وجل في القرآن الكريم!
وهو أول رئيس طالب بضرورة 
أيام  اإللهي  القداس  مراسم  إذاعة 
للدولة  الرسمية  القنوات  اآلحاد عبر 

الفضائية منها وغير الفضائية!
عالوة على أنه أول من تصدى بحزم 
وحسم لجماعة اإلخوان المسلمين 
بحكم  حظرها  تم  حتى  وقادتها 
وحظر  تاريخي  مصري  قضائي 
كافة أنشتطها ومصادرة ممتلكاتها 
التجارية والمالية ومراكزها الدعوية 
وتكفير  التطرف  تحث على  التي 
بتهنئته في  القيام  المسلم وعدم  غير 
بما جاء عن  الدينية، عمالً  مناسباته 
أبي هريرة عن رسول هللا، وقال 
النصارى  اليهود وال  تبدؤا  فيه: »ال 
لقيتم أحدهم في طريق  بالسالم، فإذا 
)رواه  أضيقه«  إلى  فاضطروه  

مسلم(. وهو بعض من كل ما جاء في 
هذا الفقه الرجعي المتخلف ويُناقض 
ويتناقض مع كالم هللا عز وجل: »ال 
يقاتلوكم في  لم  الذين  ينهاكم هللا عن 
الدين ولم يُخرجوكم من دياركم أن 
إليهم إن هللا يُحب  وهم وتُقسطوا  تبرُّ

الُمقسطين«!!
الذي  اليوم  يأتي  أقول ال أستبعد أن 
نجد فيه مّن يُطالب بمحاكمة الرئيس، 
لكل هذا وذاك وعلى كل هذا وذاك 
وهو أول رئيس مصري يهتم بترميم 
القديمة وبتجميل  اآلثار المصرية 
الحضارة  فنون  وإظهار  وتجديد 
أثار ومعابد وطرق  الفرعونية من 
إلى آخره وهو ما يُعد فقهياً نوع من 
الكفر وتشجيعاً ضمنياً على تكريم 
القرآن  األصنام وهو ما نهى عنه 

والرسول ومن بعده الصحابة..
الرئيس ويقوم بفعل كل ما  قام  نعم 
العقول  اليوم أصحاب  يُحاكم عليه 
المستنيرة، وهو الذي نادَ ومازال 
الخطاب  تغيير  بضرورة  يُنادي 
يتمتع به منصبه  بما  الديني محتمياً 
للجمهورية،  كرئيس  حصانة  من 
اإلطاحة  فيه  يتم  الذي  الوقت  في 
الفكر  أصحاب  من  والتخلص 
بالحبس  المجددين  من  التنويري 
والسجن، ولألسف بأحكام قضائية 
تعسفية غير قابلة للنقض وللنقد وفقاً 
المنظم  المصري  القانون  ألحكام 
يترأس  الذي  القضائية  للسلطة 
السيسي  الرئيس  األعلى  مجلسها 
وغير  الُمحيَّر  األمر  شخصياً. 
المفهوم وأصبح موضع تشكك من 
تناقض واضح  فيه من  لما  الكثيرين 
الُمطبق فعالً على  القول وبين  بين 
الرئيس في موقف  األرض، ويضع 
القومي  ال يُحسد عليه ويُهدد األمن 
الذي بات الجميع يجهل  المصري 
حقيقة توجهاته، وما إذا كانت اإلدارة 
المصرية داعمة للفكر التنويري من 

عدمه!
إذا استمر على ما هو  الذي  األمر 
عليه، كفيل بتعريض أمن وسالمة 
االستقرار  وعدم  للخطر  الوطن 
واجتماعياً، وأُطالب  وأمنياً  سياسياً 
الرئيس بكل وضوح وصراحة وحزم 
وحسم بتحديد مساره ألنه إما سيقودنا 
بينما  للوراء،  بنا  لألمام وإما سيعود 
تتقدم جميع دول العالم من حولنا ممن 
التنويري  الفكر  ساندوا وبوضوح 

على هذا الفكر المتخلف المتطرف!
ينتصر  الذي  اليوم  يأتي  وحتى ال 
الظالمي  الفكر  هذا  فيه أصحاب 
بمحاكمة  أنصاره  أحد  ويُطالب 
الدين  ازدراء  بتهمة  الرئيس 
األسف  مع  ُكثر  وهم  اإلسالمي 

الشديد في وطننا الغالي.
اللهم إني قد بلغت اللهم فأشهد!!
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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير
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سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

محاكمة الرئيس!!
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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 

للمجلس  الثاني  االجتماع  أكد    
التنسيقي السعودي البحريني، برئاسة 
ترأس ولي العهد السعودي األمير 
عبدالعزيز،  بن  سلمان  بن  محمد 
ونظيره البحريني األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، على أهمية تفعيل 
التطرف،  ومكافحة  المبادرات، 

وتجفيف منابعه.
ورحب األمير سلمان بن حمد آل 
بداية  السعودي في  بنظيره  خليفة 
قصر  ب  عقد  الذي  االجتماع، 
الصخير بالمنامة، معبراً عن عمق 
العالقات األخوية الضاربة في أعماق 
التاريخ بين البلدين، وفق ما ذكرت 

وكالة األنباء السعودية »واس«.
مؤكداً حرص مملكة البحرين على 
تنمية وترسيخ التعاون الثنائي إلى 
المصالح  يعزز  بما  أشمل  آفاق 

المشتركة، بين البلدين.
كما أعرب األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز، من جانبه عن اعتزازه 
بزيارة مملكة البحرين، وعلى أهمية 
مجلس التنسيق السعودي البحريني 
ولجانه الفرعية كأداة فاعلة للدفع 
بعالقات البلدين للمزيد من التقدم 
واالستفادة من اإلمكانات المتاحة 

واستثمارها بالشكل المناسب.
واستعرض الجانبان تقرير األمانة 
يوضح  الذي  للمجلس  العامة 
اللجان  قبل  من  المبذولة  الجهود 
قيادتي  تطلعات  لتحقيق  الفرعية 
البلدين، وما اشتمل عليه  وشعبي 
اللجان  اجتماعات  مخرجات  من 

وتوصياتها ومبادراتها.
لما  ارتياحهما  الجانبان عبرا عن 
تم التوصل إليه من نتائج إيجابية 
في هذه االجتماعات، وما خلصت 
من  ومبادرات  توصيات  من  إليه 
شأنها تعزيز التعاون القائم في شتى 

المجاالت.
دعم  استمرار  أهمية  على  وأكدا 
وتطوير التنسيق الثنائي بين البلدين.

وأكد الجانبان على استمرار تعزيز 
القضايا  تجاه  والتشاور  التعاون 
االهتمام  ذات  والدولية  اإلقليمية 
المشترك، والدفع بعملهما السياسي 
على الصعيدين الثنائي والدولي إلى 
آفاق أوسع وبما يعود على البلدين 
وشعوب المنطقة باألمن واالستقرار 

واالزدهار.
على  التوافق  تم  الشأن  هذا  وفي 
عدد من المبادرات تتمحور حول 
المشاورات السياسية المجدولة بين 
وزيري خارجية البلدين، وتنسيق 
المتطرف  للفكر  للتصدي  العمل 
بين الشباب في المملكتين وتجفيف 

منابعه.
باإلضافة إلى تنسيق العمل لدعم 
مرشحي المملكتين في المنظمات 
والهيئات اإلقليمية والدولية وتنسيق 
تنفيذ دورات مشتركة للدبلوماسيين 
وتعزيز  البلدين،  في  الشباب 
الجهات  بين  والتعاون  التواصل 
حيال  المواقف  وتنسيق  القنصلية 
القضايا الثنائية والدولية بين وفدي 
البلدين في كل من نيويورك وجنيف.

وأشار الجانبان إلى أهمية االستمرار 
في  المشترك  العمل  تعزيز  في 

المجالين األمني والعسكري.
وفي هذا اإلطار توصل الجانبان لعدد 
من المبادرات التي من شأنها تعزيز 
المجاالت  في  والتنسيق  التعاون 
التالية: »التشاور في مجال التعاون 
األمني والعسكري، تعزيز التعاون 
في مجال األمن السيبراني، تسهيل 
إجراءات عبور البضائع والشاحنات 
عبر الحدود، تسهيل إجراءات عبور 
الجوية  المنافذ  عبر  المسافرين 
الربط  الشبكي،  الربط  والبرية، 
اإللكتروني بين وزارتي الداخلية 

في البلدين في عدد من المجاالت«.
تعزيز  أهمية  الجانبان عن  وعبر 
العالقات االقتصادية وتطويرها بما 
وزيادة  المشتركة  المصالح  يخدم 
التعاون االقتصادي بينهما، واتفقا 
حول  التعاون  سبل  تعزيز  على 
والعمل  الدولية،  المناخ  سياسات 
االنبعاثات  على  تركز  أن  على 
وليس المصادر من خالل تطبيق 

نهج االقتصاد الدائري للكربون.
بما في ذلك دعم مبادرة »الشرق 
األوسط األخضر«، والسعي إلى 
الستخالص  إقليمي  مجمع  إنشاء 
الكربون واستخدامه وتخزينه، إضافة 
إلى التعاون في مجال الهيدروجين 
بنقله  المتعلقة  التقنيات  وتطوير 
وتخزينه وتبادل الخبرات والتجارب 
لتطبيق أفضل الممارسات في مجال 
وتعزيز  الهيدروجين،  مشاريع 
التعاون في مجاالت كفاءة الطاقة، 
والتقنيات  المتجددة،  والطاقة 
النظيفة للموارد الهيدروكربونية، 
وتطوير المشروعات ذات العالقة 
التبادل  وتعزيز  المجاالت،  بهذه 
الكهربائية،  للطاقة  التجاري 
الكهربائي  الربط  من  واالستفادة 
مشروعات  في  الخبرات  وتبادل 
على  والتعاون  الطاقة،  قطاعات 
تحفيز االبتكار، وتطبيق التقنيات 
االصطناعي  الذكاء  مثل  الناشئة 
البيئة  الطاقة، وتطوير  في قطاع 

الحاضنة لها.
كما توافق الجانبان على تفعيل عدد 
التعاون في  المبادرات تشمل  من 
والرياضية،  التعليمية،  المجاالت 

والثقافية، والصحية، والترفيهية.
والتعاون  التنسيق  إلى  باإلضافة 
في  التعاون  وتعزيز  اإلعالمي، 
مجال السياحة، والشباب، والتنمية 

االجتماعية.
التعاون  على  الجانبان  اتفق  كما 
يخص  فيما  الخبرات  وتبادل 
وسبل  الربحية  غير  المنظمات 
وإطالق  البلدين،  كال  في  تنميتها 
عدد من المبادرات تتناول قطاعات 
االتصاالت وتقنية المعلومات والبيئة 

والبنى التحتية.
وفي ختام أعمال االجتماع الثاني 
للمجلس، أكد وليا عهد البلدين على 
ما يجمع السعودية والبحرين، من 
دعائم  على  ترتكز  متينة  روابط 
عن  وأعربا  راسخة،  تاريخية 
القادمة  إلى االجتماعات  تطلعهما 
للمجلس القتراح المزيد من الرؤى 
المشتركة لتعزيز وتعميق العالقات 

بين البلدين.
وجداا التأكيد على استمرار البلدين 
للتأسيس لمستقبل  النهج  على هذا 
من  المزيد  فيه  يتحقق  زاهر 
اإلنجازات لنماء وازدهار البلدين 
بما يحقق تطلعات القيادتين في تعزيز 

األمن واالستقرار.

 الذين يهاجمون محاوالت نقيب الموسيقيين الفنان 
هاني شاكر لتصويب المسار الغنائي المصري وإعادته 
إلى سابق عصره الذهبي، يجب أن يحاكموا بتهمة إفساد 
الذوق العام ، ألنه هناك فرق كبير بين الغناء الشعبي 

وبين الغناء الهابط بكل معنى الكلمة.

فريد زمكحل

وسية تعترض  قاتـلات ر
طائرات أمريكية وفرنسية فوق 

البحر الأسود

يران من 

إ

تحذير  أمريكي ل�
»إجراءات أخرى« إذا أخفقت 

الدبلوماسية

تشييع جثمان القس كميل إسحق وسط حضور كبير 
من الآباء الكهنة والمشيعين

  أعلنت موسكو الخميس أن مقاتالت 
تابعة لسالح الجو الروسي اعترضت 
طائرات عسكرية أمريكية وفرنسية 
وواكبتها بعدما حلقت قرب حدودها 

في أجواء البحر األسود.
في  الروسية  الدفاع  وزارة  وقالت 
بيان: »لتحديد األهداف الجوية وتجنب 
انتهاك حدود روسيا االتحادية، أقلعت 
ثالث مقاتالت من طراز سو27-«.

وأكد المصدر نفسه أن هذه المقاتالت 
اعترضت وواكبت مقاتلتين فرنسيتين 
من طراز »ميراج 2000« و«رافال« 
فضال عن طائرة إمداد من طراز »كا 
سي135-« تابعة لسالح الجو الفرنسي 

وطائرتي استطالع أمريكيتين.
وقد انكفأت الطائرات الخمس فيما 
الروسية  الحربية  الطائرات  عادت 

إلى قاعدتها على ما أكدت الوزارة 
الروسية.

وكانت موسكو أعلنت عشية ذلك أنها 
طائرات  ثالث  وواكبت  اعترضت 

حربية فرنسية فوق البحر األسود.
والعالقات متوترة جدا في األسابيع 
األخيرة بين روسيا والدول الغربية 
التي تتهم موسكو بحشد قوات عند 
لعملية  والتخطيط  أوكرانيا  حدود 

عسكرية.
وأجرى الرئيس األمريكي جو بايدن 
في وقت سابق من األسبوع الحالي 
نظيره  مع  الفيديو  عبر  محادثات 

الروسي فالديمير بوتين.
غير  بعقوبات  روسيا  يايدن  وهدد 
تحركت عسكريا  في حال  مسبوقة 

ضد أوكرانيا.

  حذر البيت األبيض الخميس من 
أنه سيتخذ »إجراءات أخرى« لسد 
أبواب اإليرادات أمام إيران إذا أخفقت 
الدبلوماسية بشأن برنامجها النووي.

وقالت المتحدثة باسم البيت األبيض 
جين ساكي إنه »في ظل التقدم المستمر 
في البرنامج النووي اإليراني، طلب 
الرئيس جو بايدن من فريقه االستعداد 
للتحول إلى خيارات أخرى في حال 

فشل الدبلوماسية«، وفق رويترز.
تتمكن  لم  »إذا  ساكي:  أضافت  كما 
الدبلوماسية من أن تأخذ مسارها سريعاً 
وإذا استمر البرنامج النووي اإليراني 
في التسارع، فلن يكون لدينا عندئذ 
أي خيار آخر سوى اتخاذ إجراءات 
أخرى وفرض مزيد من القيود على 
القطاعات التي تدر عوائد على إيران«.

من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة 
الخارجية األميركية نيد برايس الخميس 
أن األمر سيستغرق بضعة أيام للحكم 
على ما إذا كانت إيران تبدي مرونة 
تستهدف عودة  التي  المحادثات  في 
واشنطن وطهران لاللتزام باالتفاق 

النووي المبرم عام 2015.
أن  المحتمل  إنه »من  برايس  وقال 
يستغرق األمر يومين آخرين حتى 
نعرف أين يقف اإليرانيون فيما يتعلق 
)من  الجولة  هذه  استئناف  بسياق 
ربما  التي  والمرونة  المحادثات(... 
يرغبون أو ال يرغبون في إظهارها«.

يذكر أن المحادثات في فيينا الهادفة إلى 
إحياء االتفاق الذي أبرم العام 2015 
للحؤول دون امتالك إيران السالح 

الذري، استؤنفت الخميس.
لكن هذا االتفاق أصبح بحكم الميت إثر 
انسحاب الواليات المتحدة منه بشكل 
أحادي الجانب في عهد الرئيس السابق 

دونالد ترمب في 2018.
وكان المفاوضون في فيينا قد افترقوا 
خالف  على  الماضي  الجمعة  يوم 
طهران  الغربية  الدول  واتهمت 
في  إليه  التوصل  تم  عما  بالتراجع 

الربيع الماضي.
وسّرعت إيران كثيراً برنامجها النووي 
وصول  وقيدت  األشهر  تلك  خالل 
مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الُمخلّص  كنيسة  شهدت    
الكاثوليك  الملكيين  للروم 
مراسم  مونتريال  بمدينة 
الصالة الربانية على جثمان 
الراحل الفاضل القس كميل 
اسحق راعي كنيسة السيدة 
للسريان األرثوذكس، وذلك 
صباح يوم األربعاء الموافق 
وسط  الجاري،  ديسمبر   8
من  كبير  لفيف  حضور 
ممثلي  من  الكهنة  اآلباء 
المسيحية،  الطوائف  جميع 
وبحضور ضخم من المشيّعين 

والمحبين للراحل الكريم.
القداس  مراسم  ترأس  وقد 
المطران  سيادة  اإللهي 
طائفة  مطران  باهي  إيليا 

السريان األرثوذكس في كندا 
وبمشاركة أصحاب السيادة 
ابراهيم  ابراهيم  المطارنة 
ولفيف  الجاويش  وميالد 
الكنائس  ممثلي  من  كبير 
من  مونتريال  في  الشرقية 
مختلف الطوائف المسيحية.
و »الرسالة« إدارة وكتّاب 
ومحررين تتقدم من الجميع 
وخاصة من زوجة الراحل 
الكبير وأوالده بخالص العزاء 
سائلين الرب اإلله له السكنى 
مع  السموات  ملكوت  في 
القديسين واألبرار، والصبر 

وتعزيات السماء للجميع.
وهللا يرحمه ويقدس روحه 

والمسيح قام حقاً قام.

المبادرات  وتفعيل  التطرف  مكافحة 
السعودي-البحريني التنسيقي  المجلس  اجتماع  نتائج 

حكمـة العـدد اعداد: أنطوانيت جرجوس
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  يبدو أن أنجيال ميركل لم تغادر الحياة السياسية األلمانية 
نهائيا، وستبقى متداخلة مع المسار السياسي لفترة غير معروفة.

ورغم مراسم الوداع الرسمي للمستشارة السابقة، األربعاء، 
ومشاهد التحية االستثنائية التي اصطف فيها العاملون بمقر المستشارية 

للتصفيق للمرأة الحديدية لحظة خروجها من المقر، إال أنها لم تغادر الحياة 
السياسية نهائيا. ووفق صحيفة بيلد األلمانية، فإن ميركل ستكون مستشارة 

خاصة ألوالف شولتز، المستشار األلماني الجديد، لفترة من الوقت.
تبادلنا وجهات  الخميس، قال شولتز »لقد  وفي مقابلة صحفية صباح 

النظر حول السياسة الدولية أمس واليوم«.
وتابع: »وحيث ينجح ذلك على نحو موثوق به وجيد، سنواصل الحديث 

أيًضا في المستقبل«.
وأضاف: »بالطبع سأتحدث أيًضا مع السيدة ميركل حول مثل هذه 

األسئلة« المتعلقة بالسياسة الدولية. 
وأكد شولتز على التعاون طويل األمد والموثوق مع ميركل في هذا اإلطار.

 وعصر األربعاء، سلمت ميركل السلطة رسميا لخليفتها االشتراكي الديمقراطي، أوالف 
شولتز في مراسم رسمية بمقر المستشارية في برلين.

بدوره، قال شولتز أثناء مراسم تسليم السلطة إنه يريد 
الحفاظ على عقلية إرث ميركل في مقر المستشارية، وقال »أود البناء على العقلية األلمانية 

الشمالية الشرقية )مكان حياة ميركل( التي سادت هنا، ولن يتغير الكثير«.
وفي كلمة قصيرة قبل المغادرة، هنأت أنجيال ميركل أوالف شولتز على المنصب الجديد، 

التوفيق من  وقالت: »أتمنى لكم كل 
أجل الوطن«.

وقالت ميركل التي تنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، لشولتز: »تسلم هذا المنزل واعمل 
معه على تحقيق األفضل لبالدنا«.

  شكر الرئيس الروسي فالديمير بوتين المستشارة 
األلمانية السابقة أنغيال ميركل على سنوات من التعاون 
الروسية  العالقات  تطوير  في  ومساهمتها  المثمر 

األلمانية، بحسب ما أفاد به الكرملين.
وقال الكرملين في بيان الخميس، إن الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين تحدث هاتفيا مع أنغيال ميركل، التي 

أنهت عملها كمستشارة ألمانية أمس.
أنغيال  بوتين،  فالديمير  “شكر  البيان،  في  وجاء 
المثمر،  التعاون  من  عديدة  سنوات  على  ميركل 
العالقات  تطوير  في  الكبيرة  وشدد على مساهمتها 

الروسية األلمانية”.
أعربت  جهتها  من  ميركل  أن  الكرملين  وأضاف 
عن امتنانها لبوتين على العمل المشترك وتمنت له 
التوفيق في إقامة حوار مع رئيس الحكومة األلمانية 
الجديد أوالف شولتز. ورحب بوتين بزيارة ميركل 

لروسيا في أي وقت.
يذكر أن آخر مرة التقى فيها بوتين وميركل شخصيا 
لموسكو.  وداع”  أغسطس، خالل “زيارة   20 في 
انتشار  منذ  بينهما  لوجه  لقاء وجها  أول  هذا  وكان 

فيروس كورونا.
ومنذ عام 2005 ، عندما ترأست ميركل الحكومة 
األلمانية، عقدت مع بوتين حوالي 30 اجتماعا خالل 

الزيارات المتبادلة أو كجزء من األحداث الدولية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 
وقت  بأي  لروسيا  ميركل  بزيارة  يرحب  بوتين 
نكون  ان  ونتمى  المقال  هذا  فى  الخليج  دوت  على 
التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من  قدمنا لكم كافة 
المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من 
طريق  عن  مجانا  معنا  االشتراك  يمكنكم  اخبارنا 
نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر 
االنضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم 

بكل ما هو جديد.
المحتوى  هذا  بأن  لكم  نذكر  بان  علينا  وجب  كما 
وربما  العربي  الصباح  موقع  على  بالفعل  منشور 
منه  بالتاكد  الخليج  دوت  في  التحرير  فريق  قام  قد 
او التعديل علية اواالقتباس منه او قد يكون تم نقله 
بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر 

من مصدره االساسي.

ندوة  الخميس  الفرنسي  الرئيس  عقد    
صحفية إللقاء الضوء على أولويات الرئاسة 
الفرنسية لمجلس االتحاد األوروبي التي 
تبدأ في مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل. 
وتأتي رئاسة فرنسا لالتحاد في أوج الحملة 
 .2022 في  المقررة  الرئاسية  االنتخابية 
منطقة  “إصالح  على  كلمته  في  وركز 
لحماية  جديدة  ليات  آ ووضع  شينجن” 

الحدود األوروبية.
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
ترؤس  على  أسابيع  ثالثة  قبل  الخميس 
مؤتمر  وأثناء  األوروبي  لالتحاد  فرنسا 
أن  في  رغبته  الشأن  هذا  حول  صحفي 
تكون أوروبا تدرك “كيفية حماية حدودها” 
في مواجهة أزمات الهجرة، خصوصا من 

خالل إصالح منطقة شينجنن.
سياسي  توجيه  “وضع  يتمنّى  إنه  وقال 
اجتماعات  خالل  من  شينجن”  لمنطقة 
دورية للوزراء األوروبيين المكلّفين هذه 
المسائل، إضافة إلى آليات دعم تضامني 
في حال اندالع أزمة عند حدود دولة عضو.

وقال إن بالده تريد وضع إطار لـ”السيادة 
االستراتيجية األوروبية” خالل ترؤسها 
لالتحاد األوروبي في النصف األول من 
العام 2022. وأضاف “هذا المفهوم الذي 
بدا غير وارد قبل أربع سنوات، يرسخ 
أننا نحن األوروبيين، سواء كنا أعضاء 
 ،)...( ال  أم  األطلسي  شمال  حلف  في 
نواجه تهديدات مشتركة ولدينا وأهداف 

مشتركة”.

االتحاد  بين  قمة  أن  ماكرون  أعلن  كما 
األفريقي واالتحاد األوروبي ستعقد في 17 
و18 شباط/فبراير في بروكسل في إطار 
األوروبي من  لالتحاد  الفرنسية  الرئاسة 
“المتَعَبة  للعالقة  أجل “إصالح جذري” 

قلياًل” بين القارتين. 
ستتولى  الذي  الفرنسي  الرئيس  وتحدث 
بالده الرئاسة الدورية لالتحاد األوروبي 
عن  الثاني/يناير  كانون  من  األول  في 
“محاور عدة” وخصوصا “إعادة تأسيس 
عقد جديد اقتصادي ومالي مع إفريقيا”.

في  تعتمد  أن  يجب  “أوروبا  أن  وأكد 
مع  استراتيجية مشتركة  الدولية  الهيئات 
في  “أجندة  تطبيق  عن  فضال  إفريقيا”، 

التعليم والصحة والمناخ”.

إلعالناتكم في الرسـالة
Tel: 514 961 0777  / 450 972 1414 

  أكدت وكالة بلومبرج االمريكية، أن والية كاليفورنيا 
المحيط  في  اآلن،  تدور  قوية  لعاصفة  تستعد  األمريكية 
الحاجة  تشتد  التي  والثلوج  األمطار  تجلب  وقد  الهادئ 
إليها في نهاية هذا األسبوع في والية كاليفورنيا المنكوبة 

بالجفاف. والُمصابة 
وتابعت أنه من المتوقع أن يتساقط ما يصل إلى 30 سم من 
الثلوج في جبال سييرا نيفادا اعتباًرا من يوم السبت، وفًقا 
لخدمة األرصاد الجوية الوطنية، وقد تكون العاصفة شديدة 
بما يكفي لتعطيل السفر على الطرق في االرتفاعات العالية.
أن  األمريكية،  تايمز  أنجلوس  لوس  أكدت صحيفة  بينما 
إلى  الخفيفة  األمطار  هطول  توقعوا  األرصاد  خبراء 
تمهد  قد  أنها  إال  الخميس  كاليفورنيا،  المعتدلة في جنوب 
الطريق لعاصفة أقوى بكثير موجودة في المحيط الهادئ 

ومن المرجح ان تصل اليابسة في أوائل األسبوع المقبل.
أوضحت الصحيفة ان خبراء االرصاد لم يعربوا عن قلقهم 
من طقس هذا األسبوع إاّل أنهم حذروا من انتقال العاصفة 
في  نهر  عنها  ينتج  أن  يمكن  والتي  الموسم  لهذا  األكبر 
أمطار غزيرة وثلوج  احتمال سقوط  الجوي، مع  الغالف 

كبيرة في الجبال.
وقالت هيئة األرصاد الوطنية إنه من المتوقع أن تضرب 
العاصفة جنوب كاليفورنيا االثنين المقبل وحتى األربعاء، 
ويمكن أن يتلقى الساحل والوديان من 1 إلى 3 بوصات من 
األمطار ، مع احتمال 3 إلى 5 بوصات في التالل والجبال 
بحلول ليلة الثالثاء، يمكن أن تتلقى المنحدرات المواجهة 

للجنوب معظم كميات األمطار.
إلى  المطر  هذا  مثل  يؤدي  أن  يمكن  أنه  الصحيفة  أكدت 

مخاطر حدوث  إلى  إضافة  موضعية،  فيضانات  حدوث 
فيضانات مفاجئة وتدفقات الطين والحطام في ندوب حرق 

حرائق الغابات.
الثلوج  مستويات  تنخفض  أن  المتوقع  من  أنه  وتابعت 
هواء  مع وصول  الثالثاء  كاليفورنيا   جنوب  جبال  في 

أكثر برودة. 
وقال أليكس تاردي من خدمة األرصاد الجوية الوطنية في 
المقبل ستأتي من خليج  األسبوع  إن عاصفة  دييجو  سان 
التي  أكبر من من  برودة مع طاقة  أكثر  أالسكا وستكون 
شهدتها الوالية اليوم الخميس وستهبط العاصفة جنوًبا فوق 
الثالثاء،  يوم  تتحول شرًقا  أن  قبل  الهادئ  المحيط  شرق 
ويمكن أن تنتقل إلى عمود من الرطوبة االستوائية القادمة 

من الجنوب، على شكل نهر في الغالف الجوي.

أن  الخميس،  األرمينية،  الدفاع  وزارة  أعلنت    
العسكرية في  أذربيجان بدأت قصًفا مكثًفا لمواقعها 

مقاطعة جيغاركونيك األرمينية.
واتهمت أرمينيا أذربيجان بعد ساعات من تأكيد باكو 
فيما  أرمينيا  مع  الحدود  على  قتل  جنودها  أحد  أن 

وصفته باالستفزاز.
النار  أرمينيا وأذربيجان على وقف إطالق  واتفقت 
على حدودهما في 16 نوفمبر بعد أن حثتهما روسيا 

على التراجع عن المواجهات في أعقاب وقوع أعنف 
اشتباك منذ الحرب العام الماضي.

والسبت الماضي، أبرمت أذربيجان وأرمينيا صفقة 
تبادل شملت إفراج األولى عن 10 جنود للثانية، مقابل 
خرائط لحقول ألغام زرعتها يريفان بإقليم ناغورني 

قره باغ المتنازع عليه بين البلدين.
حينها أصدرت أجهزة األمن األذربيجانية بياًنا جاء 
فيه بعد محادثات بوساطة روسية “سلمت أذربيجان 

10 جنود للجانب األرميني”.
في المقابل، قدمت أرمينيا خرائط لُحقول األلغام التي 

زرعتها في األراضي التي استولت عليها أذربيجان 
العام الماضي في الحرب بمنطقة ناغورني قره باغ.

   أعلنت السلطات الدنماركية، الخميس، 
أنها أوقفت أربعة أشخاص يعملون في أجهزة 
االستخبارات بتهمة »تسريب« وثائق سرية.

وقال جهاز األمن واالستخبارات الدنماركي 
الموقوفين األربعة  بيان إن  »بيت« في 

»متهمون بأمور عدة من بينها انتهاك
المادة 109 )1( من قانون العقوبات عبر 
الكشف من دون إذن عن معلومات سرية 

للغاية من إدارة االستخبارات«.

إصابة وزير الصحة الدنماركي بفيروس 
كورونا خالل زيارة لبروكسل

وأضاف الجهاز أن هؤالء األشخاص الذين 
لم تكشف عن هوياتهم »موظفون حاليون 
وسابقون في جهازي االستخبارات«، جهاز 

األمن واالستخبارات العسكرية.
بالتنسيق  التوقيفات يوم األربعاء  وجرت 
مع الشرطة إثر عمليات تفتيش في أماكن 

مختلفة، فيما ال يزال التحقيق متواصال.
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باريس لم ُتخَلق إلا للنساء
   عزيزي محسن...

إن باريس كلها لم تُخلَق إال للنساء، 
وكل تجارة باريس هي في الهدايا التي 
تقدم للنساء. ما عليك يا صاحبي إال أن 
تمشي قليال في أي شارع من شوارع 
باريس؛ فإنك واجد عشرات الحوانيت 
التي تعرض ما تشتهي لصاحبتك 
من حقائب اليد، وصناديق البودرة، 
والقبعات، والجوارب، والعطور، 
والزهور. وقد مضى أن نصحنا لك 

في هذا ولم تقبل النصح.
كان هذا هو رد الفرنسي أندريه على 
رسالة صديقه محسن، الذي جاء من 
للدراسة في باريس، والذي  مصر 
جعل منه الكاتب واألديب المصري 
توفيق الحكيم بطال لروايته الشهيرة 

»عصفور من الشرق«.
كان محسن قد وقع في غرام شابة 
فرنسية، وألنه قادم من ثقافة شرقية 
مغرقة في الخيال، كما يصفها أهل 
القدرة  فاقدا  فقد كان  باريس وقتها، 
على التصرف. حاول صديقه أندريه 
وزوجته جرمين مساعدته، لكنه لم 
يكن يعرف حتى اسم الفتاة التي وقع 

في غرامها. قال له أندريه:
- إنك رجل خيالي، وهذه مصيبتك.

قالها وهو ينظر إلى جرمين، فأّمنت 
على قوله برأسها وأضافت:

- من غير شك، ال سبب عندي لفشل 
محسن غير أنه خيالي أكثر مما ينبغي، 
والمرأة ال تقنع بالخيال، بل بالحقيقة.
لم يعترض محسن، وقال في إذعان:
- وأين هذه الحقيقة؟ دالني على هذه 
الحقيقة التي أكسب بها عطف المرأة.

قالت جرمين:
- أتريد أن تعلم أين تجد هذه الحقيقة؟

- نعم أخبريني أين هي، وأنا ال أنسى 
لك أبدا هذا الجميل.

- إنها تشترى بالثمن.
- كم الثمن؟ كل حياتي فيما أعتقد.

- بل عشرون فرنكا فقط!
- أتمزحين؟!

فرنكا  ا. عشرون  َجدًّ أقول  بل   -
فقط، تشتري بها من حانوت شارع 
»هوسمان« زجاجة عطر »هوبيجان« 
صغيرة، وتقدمها إلى صاحبتك في 
الصباح. هذه هي كل الحقيقة. فهمت؟

دار بعد ذلك حوار بين محسن وأندريه 
وجرمين، عرف من خالله الزوجان 
الفرنسيان أن صديقهما المصري 
التذاكر  وقع في غرام عاملة شباك 
بمسرح األوديون، الذي كان يختلف 

إليه كثيرا، فقال أندريه:
- أتسمع نصيحتي يا محسن؟ اذهب غدا 
وقدم إليها طاقة من الزهر، ثم ادعها 
إلى العشاء في مطعم من المطاعم.

تفكر محسن قليال، ثم قال:

- وإذا لم تقبل مني طاقة الزهر؟
فقالت جرمين من فورها:

- ال يوجد امرأة في باريس ترفض 
طاقة من الزهر!

بقية األحداث في الرواية التي صدرت 
إلى  1938م، وتمت ترجمتها  عام 
اللغة الفرنسية عام 1946م، لتصبح 
واحدة من أشهر الروايات التي تتحدث 
الفرق بين الشرق والغرب،  عن 
اللذين قال عنهما الشاعر اإلنجليزي 
روديارد كبلنغ: »الشرق شرق والغرب 
غرب.. ولن يلتقيا«، وذلك من خالل 
الذين كانوا  العرب  الطلبة  تجارب 
للدراسة في فرنسا، وقد  يذهبون 
كان توفيق الحكيم واحدا منهم، حيث 
لنيل   1925 إليها عام  أرسله والده 
لكنه  الحقوق،  الدكتوراه في  درجة 
إلى  الحقوق  انصرف عن دراسة 
األدب المسرحي والقصص، وتردد 
على المسارح الفرنسية ودار األوبرا، 
فاستدعاه والده بعد ثالث سنوات من 
إقامته هناك دون أن يحصل على 
الشهادة، ليكسب األدب العربي كاتبا 
وأديبا كبيرا، وتخسر الحقوق محاميا 

كان على األرجح سيكون عاديا.
التجربة نفسها خاضها، بشكل مشابه 
تقريبا، األديب اللبناني سهيل إدريس، 
مؤسس مجلة »اآلداب« وصاحب »دار 
اآلداب« للنشر. فقد درس سهيل إدريس 
في كلية الشريعة، وتخرج منها شيخا 
فقيها. لكنه تخلى عن زيه الديني، وسافر 
العليا في  ليتابع دراسته  إلى فرنسا 
جامعة السوربون، وعاد منها بشهادة 
الدكتوراه في األدب العربي، وكتب 
الالتيني«  المعروفة »الحي  روايته 
التي تشكل مع رواية توفيق الحكيم 
جناحي طائر يحلق بنا في هذا النوع 
من األدب الذي يرصد مرحلة مهمة 
العربية.  النهضة األدبية  تاريخ  من 
رواية »الحي الالتيني« صدرت عام 
1953 متأخرة 15 عاما عن رواية 
»عصفور من الشرق« بحكم الفارق 
الحكيم  بين عمري األديبين توفيق 
وسهيل إدريس، وإن كانتا تصبان 
في مجرى واحد؛ هو حياة الدارسين 
العرب في فرنسا في المرحلة التي 
ُكِتبت فيها الروايتان، وتأثرهم بالحياة 
الفنية واألدبية والفكرية والسياسية 
التي كانت في أوجها آنذاك في فرنسا.

هنا ربما تبدو عبارة »إن باريس كلها 
لم تُخلَق إال للنساء« ال تمثل الحقيقة 
كاملة، فقد ظهر لنا من خالل أدبائنا، 
الذين ذهبوا للدراسة في عاصمة النور 
الجميلة،  الروايات  بهذه  لنا  وعادوا 
للفن، واألدب،  أن باريس ُخلِقت 
والثقافة، والفكر، والعلم، والسياسة... 

والحب أيضا.

aliobaid2000@hotmail.com

أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــار

ماكرون يدعو إلى »إصلاح منطقة شينجن« ووضع بوتين يرحب بزيارة ميركل لروسيا بأي وقت
وبية آليات جديدة لحماية الحدود الأور

الدنمارك.. توقيف أربعة موظفين 
في الاستخبارات بتهمة التجسس

وا الفيضانات.. كاليفورنيا تنهى عام الكوارث بأقوى عواصف الموسم احذر

أرمينيا تتهم أذربيجان بقصف مواقع عسكرية في 
»جيغاركونيك«

  بقلم: علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي

مفاجأة كبيرة.. ميركل لم
تغادر الحياة السياسية 

بشكل نهائي



  انتهى االجتماع األول بالعاصمة 
النمساوية للجولة الجديدة من المفاوضات 
حول االتفاق النووي بين القوى الكبرى 

وإيران، دون أي تقدم يذكر.
وقال رئيس الفريق اإليراني المفاوض 
نائب وزير الخارجية، علي باقري 
»لم  االجتماع:  انتهاء  عقب  كني، 
األوروبية  األطراف  من  رداً  نتلق 
على المقترحات اإليرانية التي جرى 
تقديمها في الجولة السابقة )السابعة( 

من مفاوضات فيينا«.
وانتهت الجولة السابعة الجمعة الماضي 
بعدما قدمت إيران مقترحين يتعلقان 
بالعقوبات والقضايا النووية، فيما قالت 
األطراف األوروبية إن هذه المقترحات 

ليست منطقية وغير مقبولة.
حديث  في  كني،  باقري  وأضاف 
للتلفزيون اإليراني الرسمي، أنه »من 
المفترض أن نتلقى الرد على المقترحات 
اإليرانية في اجتماعات اللجان الخاصة 

التي ستعقد في وقت الحق«.
وفيما يتعلق بإمكانية حسم المفاوضات 

والتوصل إلى تفاهم مشترك بين طهران 
واألطراف الدولية بشأن االتفاق النووي، 
أجاب باقري كني: »نحن نشارك بجدية 
في المفاوضات النووية، وال نرى عائقاً 
أمام االتفاق في حال توفرت األرضية 

الالزمة«.
المفاوضين اإليرانيين  واعتبر كبير 
أن »قرار األطراف بشأن مواصلة 
في  جادة  إرادة  عن  يعبر  التفاوض 

تقريب المواقف بين الجميع«.
وجرى في فيينا، استئناف المفاوضات 
النووية بين إيران ومجموعة 4+1، 
بمشاركة أمريكية بطريقة غير مباشرة.
تضع إيران عراقيل أمام العودة إلى 
منه  انسحبت  الذي  النووي  االتفاق 
الواليات المتحدة في عام 2018، بينها 
رفع كافة العقوبات حتى تعود طهران 
إلى التزاماتها النووية التي اخترقتها 

في السنوات الماضية.
من جانبه، رأى كبير المفاوضين الروس 
في االجتماعات ميخائيل أوليانوف، أن 
مفاوضات اليوم كانت إيجابية وبناءة 

قواسم مشتركة في مواقف  وحملت 
المشاركين باالجتماع بما في ذلك الحاجة 
إلى االنتهاء من محادثات فيينا بنجاح 

وبسرعة.
وقال أوليانوف، في تغريدة عبر حسابه 
انتهاء  تويتر، عقب  بموقع  الرسمي 
اجتماع اللجنة المشتركة للدول المشاركة 
باالتفاق النووي، إن »االجتماع كان 
بناًء وقصيًرا إلى حد ما، وقد الحظ 
المشاركون عدًدا من القواسم المشتركة 

المهمة في المواقف هناك«.
وفي سياق آخر، استبعد وزير الخارجية 
اللهيان،  عبد  أمير  حسين  اإليراني 
في اتصال هاتفي مع منسق السياسة 
الخارجية باالتحاد األوروبي جوزيف 
بوريل، التوصل إلى تفاهم في مفاوضات 

فيينا الجارية.
وقال عبد اللهيان، بحسب ما نقل عنه 
»حتى  اإليرانية:  الخارجية  موقع 
اآلن لم نتلق أي مقترحات بناءة من 
الجانب اآلخر )األطراف األوروبية( 

في المفاوضات«.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

المستشار أحمد ماهر
المستشار  المحكمة على  بعد حكم  الخوف على مصر  أنتابني   
أحمد ماهر بالحبس خمس سنوات بتهمة إزدراء األديان وال أدري 
ما الذي أصاب مصر ووضع على عينيها غمامة سوداء بحيث ال 
ترى من هو الحقيقي الذي يزدري األديان، هل هو المستشار أحمد 
ماهر الذي حارب في أكتوبر 1973 وأصيب فيها أصابة بالغة وله 
المصرية  الشرطة  يخدم في  المصري وأبن  الجيش  يخدم في  أبن 
والرجل وهب ما تبقى من حياته للدفاع عن اإلسالم ويحاول بكل ما 
يملك حذف الصورة السيئة التي شوهت اإلسالم ويحاول جاهدا أن 
يكشف عن هوية الذي يشوه صورة اإلسالم وهي لألسف مؤسسة 
ومناهج جامعاته  الطيب  أحمد  وإمامها  بشيخها  الشريف  األزهر 
ومعاهده وتحت يدي بعض من أسماء اإلرهابيين الذين تلقوا تعليمهم 
تأثرهم  نتيجة  إرهابية  بجامعات األزهر ومعاهده ونفذوا عمليات 
وإيمانهم المطلق بما درسوه وهم على سبيل المثال وليس الحصر :

الدين وهو  كلية أصول  الرحمن دكتوراة من  -1دكتور عمر عبد 
الزعيم الروحي للجماعة اإلسالمية ومتهم في تفجيرات نيويورك

الجهاد اإلسالمي في األردن  تنظيم  -2 محمد سالم رحال مؤسس 
خريج كلية أصول الدين بجامعة األزهر

-3 أبو بكر شيكاو زعيم جماعة بوكو حرام اإلرهابية في نيجيريا 
وهو خريج شريعة وقانون من جامعة األزهر

-4 أبو أسامة المصري قائد تنظيم والية سيناء خريج جامعة األزهر
-5 أبو ربيعة المصري زعيم تنظيم القاعدة بالبصرة خريج شريعة 

وقانون جامعة األزهر
ليسانس  األفغانية  الجهاد  لتنظيم  الروحي  األب  -6 عبد هللا عزام 

أصول فقه جامعة األزهر  
األفغاني  اإلسالمي  اإلتحاد  رئيس  سياف  الرسول  عبد رب   7-

حاصل على ماجستير من جامعة األزهر
كابول  في  المجاهدين  لدولة  ثاني رئيس  رباني  الدين  برهان   8-

ماجستير في الفلسفة اإلسالمية
-9 اإلرهابي الذي قتل سائحتين المانيتين في الغردقة يوم الجمعة 

17 يوليو2017وأسمه عبد الرحمن شعبان خريج جامعة األزهر
-10 76 متهماً في قضية المستشار هشام بركات إما طلبة باألزهر 

إما خريجين جامعة األزهر
الذين  ناهيك عن  األديان  يزدري  الذي  تُبيّن من هو  بسيطة  أمثلة 
اإلجتماعي ويكفرون  التواصل  أو وسائل  في اإلعالم   يخرجون 
الدين  الذين ينتمون لنفس  المسلمين  المسيحيين واليهود بل وأحياناً 
والمصيبة أنهم طلقاء أحرار ال يحاكمهم أحد وال حول وال قوة إال 

باهلل!
youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 
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مفاوضات فيينا.. انتهاء الاجتماع الأول بلا تقدم

أخبــار

   أعلنت السلطات العراقية، الخميس، انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف 
الدولي في البالد.

قاسم األعرجي، عبر حسابه على  العراقي  القومي  وقال مستشار األمن 
تويتر، إن المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في البالد انتهت، الفًتا إلى 

أن العالقة ستستمر مع التحالف الدولي في مجالي التدريب واالستشارة.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزيرة الخارجية البريطانية 

ليز تراس، ناقشا يوم االثنين الماضي، العالقات 
المشترك  التنسيق  فيها  بما  البلدين  بين  الثنائية 

إلنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي.
أن  الوزراء  لمكتب رئيس مجلس  بيان  وأعلن 

الكاظمي كان قد تلقى اتصااًل هاتفياً 
من وزيرة الخارجية البريطانية ليز 
سبل  الجانبان  بحث  حيث  تراس، 
تطوير العالقات الثنائية بين البلدين، 
بما فيها السياسية واالقتصادية وفي 
مجال االستثمار، كما تناول االتصال 
المنطقة  في  األوضاع  “تطورات 
المحوري في تعزيز  العراق  ودور 

االستقرار”.
وبحسب وكالة األنباء العراقية، أشار 
البيان إلى أن المباحثات تضمنت أيضا 
“مستقبل تعاون البلدين في الحرب ضد اإلرهاب ومالحقة فلول 
عصابات داعش اإلرهابية”، إضافة إلى “التنسيق المشترك بين 
بغداد ولندن بشأن إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي”، والعمل 

على تعزيز سبل األمن واالستقرار في العراق والمنطقة.
وكان العراق قد أعلن أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم “داعش” 

اإلرهابي واستعادة السيطرة على كامل األراضي العراقية بما فيها الشريط 
الحدودي مع سوريا، إال أن مسألة الخاليا النائمة التابعة للتنظيم ما زالت 

تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.

   قال الرئيس األميركي، جو بايدن، 
إن إرسال بالده قوات إلى أوكرانيا 
أمر غير مطروح، على خلفية األزمة 

المتصاعد بين كييف وموسكو.
وأبلغ بايدن الصحفيين قبيل مغادرته 
كانساس  مدينة  إلى  البيض  البيت 
ليس  بوالية ميزوري: “هذا األمر 
قوات  نشر  )يقصد  الطاولة  على 

أميركية في أوكرانيا(”.
وأضاف: “لدينا التزام أخالقي وقانوي 
حال  في  الناتو،  في  حلفائنا  تجاه 
تعرضوا لهجوم، وفقا للمادة الخامسة 
من اتفاقية الحلف. إنه التزام مقدس”.

وأكد الرئيس األميركي أن هذا االلتزام 
ال يمتد إلى أوكرانيا.

ومع ذلك، ألمح بايدن إلى أن الواليات 
المتحدة قد تعزز حضورها العسكري 
في دول “الناتو”، وتساعد أوكرانيا 

في تطوير قدراتها الدفاعية.
وقال: “قد نحتاج إلى تعزيز وجودنا 
في دول الناتو، خاصة تلك التي تقع 

على الجبهة الشرقية”.
القمة  تفاصيل  من  بعضا  وكشف 
المغلقة التي جمعته مع نظيره الرئيس 
فالديمير بوتن، قبل يومين، مؤكدا 
بمواجهة عقوبات  األخير  هدد  أنه 
اقتصادية لم ير مثلها من قبل، في 

حال اجتاح أوكرانيا.
إذا  “لقد كنت واضحا جدا،  وقال: 
سيواجه  أوكرانيا،  )بوتن(  غزا 

عواقب اقتصادية وخيمة، لم يسبق 
أن تعرض لها من قبل”.

وارتفع منسوب التوتر بين أوكرانيا 
وروسيا، لحشد األخيرة قوات ضخمة 
على الحدود، وتخشى كييف أن يكون 

ذلك مقدمة لغزو عسكري ضخم.
استخبارية حشد  تقارير  ورصدت 
موسكو أكثر من 70 ألف جندي عند 
حدود أوكرانيا، لكن روسيا تقول إن 
التحركات العسكرية التي تجريها ال 

تهدد أحدا.
وترى أن كييف هي من تقوم بحشد 
القوات في منطق دونباس التي تشهد 
اشتباكات بين مسلحين موالين لموسكو 

والقوات الحكومية األوكرانية.

   ال يزال مسلسل الحرائق واالنفجارات الغامضة في إيران 
الخميس،  اإليراني،  الرسمي  التلفزيون  أعلن  فقد  مستمراً، 
وقوع انفجار في خط لمكثفات الغاز بمصفاة جنوب البالد.

وأكد تعرض خط أنابيب تكثيف الغاز البالغ قطره 10 بوصات 
في مصفاة بارسيان، النفجار بسبب اصطدامه بحفارة.

وأضاف نقال عن المدير العام للمصفاة، عدم وقوع أية إصابات 
في الحادث، موضحاً أن فرق اإلنقاذ والعمليات سارعت إلى 

المكان حيث تم تعطيل خط النقل.
وجاء الحريق الجديد بعد يومين من اندالع آخر، االثنين الماضي، 

في خط أنابيب غاز في جنوب العاصمة اإليرانية طهران.
ونفى مسؤولون إيرانيون وقوع أي انفجار، مشيرين إلى أن 
سبب الحريق هو “حدوث تسرب أثناء الحفر”، وفق ما نقلت 

قناة “إيران إنترناشيونال” حينها.
الحالي، سلسلة حرائق  العام  البالد خالل  في حين شهدت 
غامضة، كان آخرها ما تعرضت له منشأة نطنز قبل األسبوع 
اإليرانية  السلطات  من  متناقضة  الماضي، وسط روايات 

بشأن سبب االنفجار.
كذلك، اندلع حريق في أبريل الماضي في مصنع للمواد المتفجرة والمفرقعات 
في محافظة أصفهان وسط البالد، وأدى إلى إصابة 9 عمال بجروح ولم 

تحدد أسبابه.
وفي 8 مايو، وقع حريق واسع عند مدخل مدينة  بوشهر جنوب البالد التي 

تضم محطة “بوشهر” النووية.
كما اندلع حريق كبير في ميناء بوشهر في يوليو الماضي، ما أدى الحتراق 

7 سفن على األقل، من دون وقوع ضحايا.
إلى ذلك، عاشت البالد في األشهر الماضية من العام الحالي، موجة حرائق 
في الشركات والمصانع في عدة مدن منها قم وأصفهان وقزوين، من دون 

الكشف عن األسباب.

اندلع الخميس في المقر الرئيسي  تسبب حريق     
لحزب النهضة بالعاصمة التونسية في وفاة شخص 

وإصابة 12 آخرين.
ونقلت وكالة “رويترز” عن شهود ومصادر أن القيادي 

بالحزب ورئيس الحكومة السابق علي العريض
أصيب بعد أن قفز من أحد نوافذ الطابق الثاني للمبنى.

وأنقذ عمال الحماية المدنية أشخاصا من الحزب كانوا 
عالقين هناك، بحسب الشهود والمصادر.

 وأبلغ عضو بالحزب وكالة “رويترز” أن الحريق 
نتج عن خلل كهربائي في قاعة االجتماعات الرئيسية 
للحزب، وقال مسؤولون آخرون إن رجال أشعل النار 

في نفسه دون أن تتضح هويته.

إيران.. انفجار في خط لمكثفات الغاز بمصفاة في بارسيان

مقتل شخص وإصابة 12 في حريق بالمقر الرئيسي 
لحزب النهضة بتونس

بايدن يحسم أمر إرسال قوات لأوكرانيا
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عقد مصطفى  فرج جريس:  القاهرة/   
مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، 
جلسة مباحثات مع رئيس الحكومة اللبنانية، 
نجيب ميقاتي، بمقر مجلس الوزراء؛ وذلك 
بحضور السفير علي الحلبي، سفير جمهورية 
لبنان لدي القاهرة، والسفير بطرس عساكر، 
الحكومة  لرئيس  الدبلوماسي  المستشار 
مساعد  موسي،  عالء  والسفير  اللبنانية، 
وزير الخارجية المصري للشئون العربية.
وفي مستهل اللقاء، رّحب رئيس الوزراء 
برئيس الحكومة اللبنانية في مصر، واصفاً 
للغاية  مهم  توقيت  في  تأتى  بأنها  زيارته 

بالنسبة للبنان.
وأكد رئيس الوزراء أن اللقاء الذي تم صباح 
السيسي،  عبدالفتاح  الرئيس  مع  الخميس 
الرئيس  الكبير من جانب  الحرص  عكس 
في  اللبناني  والشعب  الحكومة  دعم  على 
هذه المرحلة الدقيقة، وتقديم كل ما من شأنه 
دعم استقرار لبنان، ومساعدته على تجاوز 

التحديات والصعوبات.
وأضاف رئيس الوزراء أن الرئيس السيسي، 
الالزم  بالغاز  لبنان  إمداد  بسرعة  وجه 
لتوليد الطاقة، من أجل حل مشكلة انقطاع 
الكهرباء، مؤكداً في هذا الصدد أن مصر 
الشقيق،  للبنان  داعماً  كانت وستظل دوماً 
وهو األمر الذي ترجم بشكل واضح مؤخراً 

خالل تفشي وباء كورونا، والحادث األليم 
النفجار مرفأ بيروت.

من جانبه، أعرب نجيب ميقاتي عن سعادته 
بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما لمسه 
خالل اللقاء من مودة وعزم صادق من جانب 

الرئيس السيسى لدعم لبنان وشعبه.
واستعرض ميقاتي مجاالت التعاون المقترح 
وأوجه الدعم المطلوب، والتي تضمنت تعزيز 
الغاز، والربط  التعاون في مجال تصدير 
الكهربائي بين مصر ولبنان، وتسهيل حركة 
التبادل التجاري السيما فيما يخص المنتجات 
الزراعية اللبنانية، فضاًل عن تزويد لبنان 
بالمساعدات الغذائية، ولبن األطفال، واألدوية 

الالزمة لعالج األمراض المزمنة.
الوزراء مصطفي  رئيس  أكد  جانبه،  من 
من  واضحة  توجيهات  هناك  أن  مدبولي 
الرئيس السيسي للحكومة، بتقديم كل ما يلزم 
من أجل دعم لبنان، ومن ثم فسوف يتم العمل 

فوراً على تلبية طلبات األشقاء في لبنان.
كما وعد بدراسة المقترح اللبناني لتنفيذ عملية 
الربط الكهربائي، باإلضافة إلى العمل على 
سرعة تحديد موعد لعقد اجتماعات الدورة 
البلدين،  العليا المشتركة بين  المقبلة للجنة 
لرئيس  شاكراً  الوزراء،  رئيسي  برئاسة 
الوزراء اللبناني دعوته الستضافة بيروت 

الجتماعات تلك الدورة.

  القاهرة/ فرج جريس: استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي 
الخميس نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني.

حضر اللقاء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح 
شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام 
راضي بأن الرئيس السيسي رحب رئيس الوزراء اللبناني نجيب 
ميقاتي في بلده الثاني مصر، مؤكداً االعتزاز بعمق العالقات 
الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، 
لبنان، وتحقيق  وحرص مصر على سالمة وأمن واستقرار 
المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات 
في المنطقة، وذلك في إطار االهتمام المصري الدائم بكل ما فيه 
مصلحة لبنان، بما يساعد على الحفاظ على قوة وقدرة الدولة 
اللبنانية، باإلضافة إلى صون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق 

ووحدة نسيجه الوطني.

من جانبه؛ أشاد رئيس الوزراء اللبناني بجهود مصر الحثيثة 
والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى األصعدة في 
ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، 
اعتزاز  السياسي واالقتصادي، مؤكداً  المستوى  خاصًة على 
لبنان بالعالقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، 
التضامن واألخوة، وتقدير بالده  تقوم على أسس من  والتي 
للدور المصري الحيوي كركيزة أساسية في حفظ االستقرار 
بها والمنطقة العربية ككل، ومثمناً التجربة المصرية الراهنة 
النجاح االقتصادي والتنموي، والتي تعد  المبنية على أولوية 

نموذجاً يحتذى به في دول المنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مستجدات 
المشهد السياسي اللبناني، باإلضافة إلى سبل تعزيز أطر التعاون 
الثنائي القائمة بين البلدين الشقيقين، ومناقشة تطورات أبرز 

األوضاع اإلقليمية.

أكد وزير  القاهرة/ فرج جريس:   
الخارجية سامح شكري، موقف مصر 
الثابت من دعم جهود السالم واالستقرار 
العمل  وأهمية  األوسط،  الشرق  في 
بين  المفاوضات  مسار  إحياء  على 
في  والفلسطيني  اإلسرائيلي  الجانبين 
أقرب فرصة، سعًيا نحو التوصل إلى 
تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية 
على أساس حل الدولتين واستناًدا إلى 
بما  الصلة،  ذات  الدولية  المرجعيات 
إلى  المنطقة  شعوب  تطلعات  يحقق 

السالم واألمن والرخاء.
جاء ذلك خالل استقبال وزير الخارجية 
الخميس لرئيس الوزراء المناوب وزير 
بقصر  يائير البيد،  إسرائيل  خارجية 

التحرير بوزارة الخارجية.
وصّرح المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن اللقاء 
تناول مناقشة عدد من قضايا العالقات 
الثنائية وسبل تعزيز التعاون في المجاالت 
ذات األولوية للبلدين، كما تم التطرق 
ألبرز القضايا محل االهتمام المشترك 

على الساحتين اإلقليمية والدولية.
وقال إن وزير الخارجية أوضح أن القاهرة ستواصل مساعيها واتصاالتها 
مع كافة األطراف سعًيا نحو خلق مناخ مواٍت إلحياء المسار السياسي 

المنشود.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن الوزير شكري شّدد على 
االمتناع عن اإلجراءات األحادية بما في ذلك المرتبطة باالستيطان في 
األراضي الفلسطينية لما تُمثله من عائق أمام مساعي السالم وفرص 
التوصل لحل الدولتين، كما تطرق وزير الخارجية إلى جهود مصر 

المتواصلة إلعادة إعمار قطاع غزة ودعم المتطلبات التنموية لألشقاء 
دعم  وأهمية  الفلسطينية،  الوطنية  الُسلطة  مع  بالتنسيق  الفلسطينيين، 
المجتمع الدولي للجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد ولكافة الجهود 

الرامية إلى تعزيز ركائز االستقرار واألمن في المنطقة.
ولفت المتحدث إلى أنه -في إطار لقاء وزيرّي الخارجية اليوم- قام البيد 
بتسليم شكري 95 قطعة أثرية مصرية من جانب هيئة اآلثار اإلسرائيلية 
والتي سبق تهريبها وتم ضبطها من ِقَبل السلطات اإلسرائيلية، حيث 
أعرب الوزير شكري عن الشكر والتقدير لتعاون الحكومة اإلسرائيلية 

الستعادة تلك القطع األثرية.

 القاهرة/ فرج جريس: استقبل السيد الرئيس عبد 
الفتاح السيسي الخميس وزير خارجية دولة إسرائيل 

“يائير البيد”.
حضر اللقاء سامح شكري وزير الخارجية، وعباس 
كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب السفير 
ألون أوشبيز مدير عام الخارجية اإلسرائيلية، ويائير 
زيفان مدير إدارة السياسات والعالقات الدبلوماسية 
أورون،  أميرة  والسفيرة  اإلسرائيلية،  بالخارجية 

السفيرة اإلسرائيلية بالقاهرة”.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية 
السفير بسام راضي بأن اللقاء تناول أوجه التعاون 

الثنائي بين البلدين في مختلف المجاالت، باإلضافة إلى 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك على الساحتين 
اإلقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وقد أكد الرئيس السيسي مواصلة مصر لجهودها 
لتحقيق السالم الشامل والعادل في الشرق األوسط على 
أساس حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية، بما 
يحقق األمن واالستقرار ويفتح آفاق التعاون والتنمية 
إلى  الصدد  في هذا  المنطقة، مشيراً  لكافة شعوب 
جهود مصر إلعادة اإلعمار في قطاع غزة، فضاًل 
عن مواصلة مصر لجهودها ذات الصلة بمنع نشوب 

حالة التوتر بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي.

 القاهرة/ فرج جريس: استجاب الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي خالل فعاليات احتفالية “قادرون باختالف”، 
لمقترح قدمته  الخاصة،  القدرات  الهمم وذوي  ألصحاب 
إحدى المشاركات، من أجل تحويل المؤتمر الدوري الذي 
تقيمه مصر سنويا احتفاًء ودعما لذوي الهمم، إلى مؤتمر 
عالمي، بحيث يمكن لنظرائهم في العالم العربي خصوصا 

والعالم عموما الحضور والمشاركة.
المقترح،  السيسي، في معرض حديثه مع صاحبة  وقال 
وهي البطلة البارالمبية رحمة خالد )وهي أول مذيعة مصابة 
الدعوات،  لمقترحها: “جهزوا  استجابة  بمتالزمة داون( 
االحتفالية..  العالم.. وسننظم  دول  الناس من كل  ونادوا 
وسأكون أول الحاضرين”، معطيا بذلك الضوء األخضر 
من أجل إطالق فعالية عالمية على أرض مصر بمشاركة 

أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة.
وبالتواصل مع صاحبة المقترح البطلة البارالمبية رحمة 
خالد، والتي نقلت والدتها السيدة أمل عطيفة قولها إن من 
بين أهداف تلك الدعوة هو إظهار أن أصحاب الهمم قادرون 
باختالف على المشاركة واالندماج وفي المجتمع، “والدليل 

أن )رحمة( مذيعة في إحدى القنوات البارزة في مصر”.
ونقلت السيدة عطيفة، وهي أخصائية تخاطب، أن الدعوة 
لمؤتمر عربي ودولي ألصحاب الهمم الستعراض وتبادل 
السيسي،  الرئيس  التجارب والخبرات، حظيت بدعم من 
الذي أعطى الضوء األخضر لتلك الفعالية، ودعا إلى إرسال 
الدعوات المناسبة على أن تتولى الدولة اإلجراءات المختلفة، 

موضحة أن “هدفنا أن ننقل )قادرون باختالف( إلى العالمية.. 
وسنمضي بالتعاون مع الجهات المختصة في العمل على 

تطبيق ذلك المقترح بعد موافقة رئيس الجمهورية”.
وتشير في الوقت نفسه في معرض حديثها مع موقع “سكاي 
نيوز عربية” إلى أن “الرئيس السيسي ينفذ ما يعد به وما 
يقبل من اقتراحات من أصحاب الهمم”، مستدلة على ذلك 
األخير،  المؤتمر  استعراضها خالل  تم  التي  بالنجاحات 
وما تم تنفيذه من مقترحات في المؤتمر السابق عليه، من 
بينها مقترح للطفل مهند الذي سبق وطالب بتدريس مادة 
احترام اآلخر بالمدارس، وهو ما تم تنفيذه بالفعل على أرض 
الواقع، وصار الكتاب مقررا على تالميذ التعليم األساسي.
وتشير في الوقت نفسه إلى أن رئيسة االتحادين المصري 
واإلفريقي لإلعاقة الذهنية، أمل مبدي “سوف تعطينا شارة 
البدء للتواصل مع المؤسسات والمجتمع، للتجهيز إلى فعالية 
كبيرة في العام المقبل في نفس توقيت اليوم العالمي لإلعاقة 
الثالث من ديسمبر على غرار منتدى شباب  الذي يكون 
العالم الذي تنظمه مصر، لكنه مخصصاً لذوي الهمم.. سنبدأ 
بالتواصل مع العالم العربي أواًل ثم العالم كله، نتواصل 
ونتراسل معهم، بحيث نتمكن من االطالع على أفكارهم 
وما وصلوا إليه، وكذلك نقدم تجربتنا وما نستطيع تقديمه”.

واحتضنت القاهرة ثالث نسخ من فعالية “قادرون باختالف”، 
وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على صقل مهارات 

أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع”.
وُعقدت النسخة األولى من فعاليات احتفالية اليوم العالمي 

لألشخاص ذوي اإلعاقة تحت شعار “قادرون باختالف” في 
24 ديسمبر 2018 بمركز المنارة، تحت رعاية وبحضور 

الرئيس المصري.
أكد  التي  الثانية،  النسخة  2019 كانت  24 ديسمبر  وفي 
فيها الرئيس المصري على أن “تلبية احتياجات أصحاب 

الهمم وتحقيق تطلعاتهم أهم مقومات بناء الدولة”، ووجه 
الحكومة بتعزيز إجراءات تمكينهم ودمجهم، مؤكدا حرص 
الدولة المصرية على تقديم سبل الدعم كافة ألصحاب الهمم 
وذوي االحتياجات الخاصة، من أجل إدماجهم في المجتمع 

وتذليل جميع العقبات أمامهم.
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بقلم: تيماء الجيوش

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

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

Tel.: 514 332-6333: للحجز واالستعالم 

أخبــار
خلال لقائه نجيب ميقاتي.. الرئيس السيسي يؤكد حرص 

مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان

وزيرا خارجية مصر وإسرائيل يعقدان جلسة مباحثات ويشهدان وقائع 
استرداد 95 قطعة أثرية مهربة

الرئيس السيسي يؤكد لوزير الخارجية الاسرائيلي 
مواصلة مصر لجهودها لتحقيق السلام الشامل 

والعادل بالشرق الأوسط

الهمم أصحاب  أجل  من  مهمة«  »خطوة  مصر.. 

  تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلعالن العالمي لحقوق 
 UDHR, universal declaration of Human اإلنسان
Rights. في العاشر من ديسمبر / كانون األول للعام ١٩٤٨. 
العالمية  الحرب  نتائج  كنتيجة مباشرة من  و اإلعالن جاء 
الثانية و كوثيقة يُعدُّ من أهم  الوثائق في تاريخ حقوق اإلنسان 
و ما تاله من معاهداٍت و أتفاقيات تناولت الحقوق السياسية و 
لم يخرج عن األساس و  االقتصادية و االجتماعية  المدنية و 
المعايير التي أرساها اإلعالن.  .  حيث تعهد المجتمع الدولي 
من خالله بمنع حدوث الفظائع ثانية و تكرار الصراع المرير 

الذي امتّد لسنواٍت عدة. 
العام  لم يمضي وقت طويل على اإلعالن و تحديداً في 
قرارها  المتحدة و في  العامة لألمم  الجمعية  قامت   ١٩٥٠

 )v(423 رقم
كانون  العاشر من  يوم  لتبني  المؤسسات  و  الحكومات  بدعوة 
فيه  باإلعالن  يُحتفى  أول يوماً عالمياً لحقوق اإلنسان بحيث 
المتحدة و األسرة  األمم  قبل  اإلنسان  من  لحقوق  العالمي 
احترام  اإلنسانية و  الكرامة  فيه على  التأكيد  دْد  وُيجَّ الدولية 
الحقوق و الحريات دون تمييز بسبب عرق أو جنس أو دين 

أو ملكية أو رأي سياسي أو لون  . 
القبعات له حقاً هو إدراك واقعي متواصل  من قبل   ما تُرفع 
المجتمع الدولي و مؤسساته أن هذا هو خطوة أولى وأن نجاح 
اإلعالن بأهدافه يقع على عاتق  اإلرادة السياسية للدول بمعنى 
مبدأي من حيث حماية  الحكومات هو  قبل  األلتزام من  أن 
الحقوق و الحريات و منع األنتهاكات ، و ال بد من أن يشمل 
و  البلدان  في  المتعددة  بأفرعه و نصوصه  الوطني  التشريع 
أي حماية حقوق  الحماية  يعزز هذه  ما  المختلفة  المجتمعات 
األفراد  و التي تبدأ من حقه في الحياة لتشمل سالمته و أمنه 
و عمله و ثقافته و كل ما يُعزز وجوده اإلنساني و رفاهيته. 
بروتوكول  شكلياً و  أمراً  يعدو عن كونه  األمر ال  فإن  وإال 
دبلوماسي ال طائل منه تُرجى.  كما أن هذا االلتزام ال يقتصر 
على حدود الدولة بل يمتد و يمنح األسرة الدولية المساحة و 
الدول و إرتكابها  الحكومات و  األدوات في حال فشل بعض 
 ، الدولية  للشرعة  لجرائم في جوهرها و شكلها هي خروق 
اإلنساني كاإلبادة  القانون  و  اإلنسان  لحقوق  الدولي  القانون 

الجماعية و المجازر و التطهير األثني.
ما  عكسه اإلعالن من   و  الدولي  الجهد  و  تقدم  مما  بالرغم   
قيم و معايير و حماية لحقوق اإلنسان و على الرغم من كل 
الصدد  المبذولين في هذا  المتابعة  الشرح والعمل و  التعهد و 
إال أن الخرق يحدث و يتصاعد في أحياٍن كثيرة  ضد الحقوق 
األساسية المدنية و االقتصادية و السياسية و الثقافية  و التي 
هي عماد التنمية و السالم ناهيك عن مهاجمة  المدافعين عن 

حقوق اإلنسان بشكٍل منهجي. 
في تقريٍر األمم المتحدة أورد أن ١٨ دولة قد أرتكبت جرائم 
الحكومات  العام ٢٠١٨ وأن حوالي ٧٥٪ من  في  حرب 
الصحافة وأن  فيها حرية  بما  التعبير  تمنع حرية  العالم  في 
هناك حوالى ١٢٠ مليون طفل لم يتلقوا تعليماً أو أجبروا على 
يعملون ال  مليون طفل  أن حوالى ١٥٠  و  مغادرة مدارسهم 
معتقلي  الزراعي ….أرقام مخيفة عن عدد  القطاع  في  سيما 
الرأي و المعتقلين السياسيين ، ناهيك عن انتهاك حقوق المرأة 

و عدم إلغاء عقوبة اإلعدام ….و القائمة تطول . 
تتنوع االحتفالية  ما بين األعمال التطوعية ، التبرع للوكاالت 
و المؤسسات التي تدافع عن حقوق اإلنسان ، كتابة الرسائل 

و تنبيه الرأي العام ، …الخ
و في كل عام جرت العادة أن يتم اختيار عنوان أو موضوع 
- عدم  المساواة  اختيار  تم  العام ٢٠٢١  ، في هذا  لالحتفال 

التمييز  ، والنهوض بحقوق اإلنسان.  
التي نصت  و  االولى من اإلعالن  المادة  و  يتسق  ما  و هو 
الكرامة و  أحراراً و متساوين في  البشر  يولد جميع  انه؛« 

الحقوق.« 
 وهو أيضاً منطقي و يتماشى شكاًل و مضموناً مع المعاهدات 
اإلنسان  الحديث عن حقوق  يزال   كان و ال  فلطالما  الدولية 
الذي   النهج  يتماشى مع  المساواة. كما و  يتالزم مع مبدأ 
للعام ٢٠٣٠ و  المساواة  المتحدة و خطة  األمم  به  التزمت 
العمل على وثيقة تُّشكْل إطاراً مشتركاً بأال يُترك أحد ُعرضًة 
للتمييز أو انتهاك الحقوق. ما يعنيه هذا األمر هو إيجاد حلوٍل 
الفئات  تُّصوب نحو  تُمارس و  للتمييز  جذرية ألشكال متعددة 
الفتاة و  و  المرأة  تأتي  القائمة  األكثر ضعفًا و على رأس 
األشخاص ذوي اإلعاقة . و عندما يُذكر عدم التمييز فالبديهي 
أن المساواة كقاعدة الحترام حقوق اإلنسان هي البديل و هي 

الطريق الى مجتمعات إنسانية أكثر عداًل و مدنية. 
بتطبيٍق عملي و شامل غير  نحلم  العربي ال زلنا  في عالمنا 
منقوص لمبدأ المساواة فال زالت تتجاذب حقوق اإلنسان المد 
و الجزر السياسي و ما زال االنتهاك يحدث و يتنوع بل يزداد 
حدًة في هذا البلد العربي أو ذاك  ، اعتقاالت ألصحاب الرأي 
و العمل السياسي، حرية الرأي مقيدة، حرية التجمع و تشكل 
قباب  القانون، تحت  ُيعاقب عليها  ُتعتبر جريمة  األحزاب 
البرلمانيات،  العربيات   النساء  ُضِربْت  التشريعية  المجالس 
النساء ال زلن يُقتلن تحت مسميات الشرف، أطفال تّم تجريدهم 
و  استخدموا وقوداً  أنهم  القلب  ُيدمي  ،و  الدنيا  من حقوقهم 
األجدى  كان  السالح و  يحملون  وقفوا   ، الحروب  في  جنوداً 
أن تحتضنهم مدارس ال  كتاباً و  قلماً و  يحملوا  أن  و األجدر 
معسكرات تدريب على السالح. الطفلة العربية  بات زواجها 
الُمبّكر سوقاً تحكمه قواعد السماسرة و  شروط من عرٍض و 
طلب. هذا غيٌض من فيض يستوجب مساحات ال متناهية من 
الديمقراطية،  إلى   ، القانون  تبدأ من   دور  الشرح  و  النقاش 
الدولية.  المعايير  و  الشرعة  احترام  إلى  المساواة،  مبدأ  إلى 
تليق  اإلنسان  لحماية حقوق  يستوجب حقيقة خطٍة عربية  و 
القيم و  ، ذوي  الكرام  العربية  اإلنسانة  العربي و  باإلنسان 
بكرامة كل  تليق  المحملين بحضارة أسالفهم.  المبادئ و 
عربي. تليق بكرامة كل إنسان بغض النظر عن لونه، عرقه، 
جنسه، أو دينه. كل عام و انتم بخير . كل عام و الكرامة تعلو 
العالمي لحقوق اإلنسان هو لكم ، من  اليوم  جباهكم العزيزة. 

ألجلكم ، من أجل أطفالكم و كل األجيال القادمة . 

اسبوع سعيد لكم جميعاً.

اليوم العالمي لحقوق اإلنسان

راء يعقد جلسة مباحثات مع  رئيس الوز
اللبنانية الحكومة  رئيس 
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الفيلسوف أقوال  من 
الهادي السيد 

نجابهه.. الذي  اللغز  ذلك 

عودي يك يندمل الجرح .. 

بقلم: عادل عطية

بقلم: خالد بنيصغي

شعر: نسرين حبيب

-1 شيئان أقوى من الموت : الحب والعار 
-2 كما يتم اصطياد السمكة بما تشتهي ، يتم اصطياد اإلنسان بنفس الُطعم .

-3 الشيطان هو ذلك المخلوق الذي يعرض علينا مقدمات تروق لنا ، لننتهي 
حتماً إلى نتائج ال تروق لنا .

4 - هذا اإلنسان لعبة من طين كلما تم الضغط عليه أعيد تشكيله من جديد .
-5 يكفي الطيور والحيوانات أنها ال تعرف النقود .
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   من الجانب اآلخر من بداية الزمن، يأتي!
   يرافقنا كظلنا، ونتعامل معه كل يوم!

ماهيّته؛ ألنه أصعب  السؤال عن  إجابة  نسنطيع  ولكننا ال     
مما نستطيع إدراكه!

   أنه الوقت، اللغز المستمر، الذي ال يُسبر غوره!
األرض،  في  ُزرعت  لعصا  كان ظاًل  منذ  به،  أمسكنا  لقد     

وحتى تقييده فيما يعرف بالساعات!
   في علم الزمن، الساعات، أجهزة ذات قدرة محدودة، وان 
المدة  وتحدد  واالستيقاظ،  النوم،  مواعيد  بإبالغنا  تقوم  كانت 
التي يستغرقها انجاز عمل ما، وترشدنا إلى متى ـ وربما كيف 

كذلك ـ نتصرف!
اختالف  على  بيننا  المشترك  الوحيد  الشيء  هو  الوقت،     
بكل  ـ  منا  كل  على  يوزع  وأعمارنا،  وأجناسنا،  أعراقنا، 
حياديّة ـ، أربع وعشرون ساعة، ويتركنا ليكتب كل واحد منا 
الخاصة  الزمن  دقيقة، ومن خالل ساعة  كل  في  حياته  قصة 
بنا، نعود إلى الماضي بالذكريات، ونعيش المستقبل من خالل 

أحالمنا، وتوقعاتنا!
   البعض ال يعي قيمة الوقت، وأن كل االسهم المنظورة التي 
تشير إليه، تذهب في اتجاه واحد، وال يمكن أن نعكسه، بإعادة 
ارتكبناها،  الوراء، من أجل محو اخطاء  إلى  الساعة  عقارب 
أو لنعود أطفااًل بحكمة البالغين، أو للتحدث إلى أحباء رحلوا!
   والبعض يعرف قيمته، ولكنه يخاف منه. ألنه ال يعرف أن 
الوقت هو نفسه في كل لحظة، صديقاً لنا، ال يخرج أحدأً من 

نتخيل  ننا  إ ته،  با حسا
فقط انه يفعل. ويمكننا أن نضيف: أن أوان البدء ال يفوت أبداً، 
وان عقارب الزمن، قد تتباطأ إذا ما عرفنا كيف نواجه أمور 

حياتنا كل يوم!
انهم  إال  قليلة،  األيام  أن  من  يشكو  انه  مع  والبعض،     

يتصرفون كما لو انها بال نهاية!
   والبعض مشغول به، لدرجة أن محاولتهم للعثور على وقت 
القزح،  أقواس  وراء  الجري  مثل  اعتقادهم،  في  وكأنها  تبدو 
فما من سؤال يتم طرحه بشكل أكثر تكراراً من السؤال: “أين 

ذهب الوقت؟”!
   والوقت لم يذهب إلى أي مكان ـ كما يوحي السؤال ـ، وانما 
هو يتحرك بسرعته الطبيعية، بينما ندرك نحن بألم، أننا ننجز 

أقل كثيراً مما يجب انجازه!
...،...،...،   

الوقت  على  وتحّرقوا  الزمن،  على  العليا  اليد  امتلكوا     
إلى  تأتي  قد  الفرصة  أن  الرغم من  فعلى  باالنتظار؛  المهدور 
لفترة طويلة  تجلس  ما  نادراً  فإنها  أكثر من مرة واحدة،  بابنا 

عند عتبة الباب في إنتظارنا!
   لقد أضفينا، نحن البشر، على الوقت من ذواتنا ما جعله يأخذ 
معنى متفرداً به. اننا نسيّر حياتنا تبع أرقام مثبتة على ساعات 
في  أسياداً  المطلق،  في  نزال  فما  لذلك  بأنفسنا؛  نحن  خلقناها 

طريقة استخدام الوقت، وتأثيره في حياتنا!
   ان الوقت أكثر من أي شيء آخر، ما نصنعه منه!...

الّصمُت أبلغ من الكلاِم أحياًنا...

شّتاَن ما بنَي الّتعليِم وعمِل املدارِس،

وهيهات ما بني أداِء الرّسالِة وتأديِة واجب.

شاسٌع يا فرُق أنَت ما بني صقِل العقوِل وغسِل األدمغة،

وعظيُم الّشأِن أنت أّيها البعُد ما بني البالغِة وَحْشِو الكالم. 

باِلَغٌة الّدّقُة ما بني إيصاِل املعلومِة لألذهاِن وإنجاِز منهاٍج 

وبليٌغ الحديُث عن متييِز الّنوعّيِة من الكّمّية.

كم َحِرٌج الوضُع ما بني تنشئِة جيٍل وتكبرِي َنْشئ 

وكبريٌة الفجوُة ما بني معّلٍم مثّقٍف ومدرٍّس موّظف!

تّحيٌة وقّبعٌة مرفوعٌة ألوقاِت الّتعّلِم والّتعليِم.. 

وألُف سالٍم عىل ساعاِت الّتدريس...

سؤاٌل يتيٌم َيحوُم يف الفكِر، أوالّتعليُم امتهاٌن أم بذٌل واستبسال؟

ا، والحقُّ ُيقاُل، يا أهَل العلِم حقًّ

حابٌل ونابٌل ما بني الّتعليِم والّتعجيز!

أخبار ومقاالت

بقلم: عبدهللا الديك

    • الحبر األعظم البابا فرنسيس األول .. دعا من قبرص الي السير معاً نحو وحدة الكنيستين الكاثوليكية 
المعلقة  العذراء  السيدة  لتقبيل صورة  البابا  العالمية النحناء  تناقلتها وكاالت األنباء  واألرثوذكسية… صورة 
علي صدر البطريرك االرثوذكسي كريسوستوموس ..الرب قادر علي توحيد كنيسته .. لتكون واحدة جامعة 

رسولية .. أمين 

• ٤ ديسمبر… عيد القديسة بربارة .. كل عام ومن يحمل أسم القديسة بألف خير .. علمينا يا بربارة علي مثالك 
أن تكون حياتنا شهادة حية للمسيح وان تكون أعمالنا أعمال المحبة الصادقة المؤدية الي القداسة ….درجت 

العادة علي تقديم الغلة بالمكسرات والرمان .. في هذه المناسبة .

• ٦ ديسمبر…. عيد القديس نيقوالوس… شفيع األطفال.. كل عام ومن يحمل اسمه بألف خير .. و يرحم والدي 
الذي كان يحمل اسمه .. اشتهر بــسانت كلوز أو بابا نويل .. الذي كان يوزع اإلحسان والصدقات علي الفقراء 
بعد أن باع كل ما ورثه عن والديه كرحمة علي بيوت الفقراء والمساكين .. ومنه جاءت قصة هدايا عيد الميالد 
الواقع  من  الخيال جزءاً  لتنمي مخيلة األطفال عن طريق جعل   .. المميز  بلباسه  الكريسماس لألطفال …   /

وانتقلت عبر األجيال.. ليكون للحدث وقع الفرح في قلوب األطفال .
• ٢٤ ديسمبر… ليلة الميالد … في ليلة الميالد يمحي البغض… في ليلة الميالد تدفن الحرب …. في ليلة 

الميالد تزهر األرض … في ليلة الميالد ينبت الحب .

أيام  اليهودية في  .. في بيت لحم  المجد  له كل   .. المسيح  السيد  اليوم بميالد  العالم  • ٢٥ ديسمبر … يحتفل 
هيرودس الملك .. في مذود حقير .. من أم عذراء تدعي مريم … خطيبة العفيف يوسف .. الذي بشرها المالك 
جبرائيل بأنها ستحبل من الروح القدس وتلد ابناً يدعي عمانويل الذي تفسيره هللا معنا .. كان في تلك المنطقة 
رعاة يحرسون قطيعهم في الليل .. وإذا مالك من عند الرب قد ظهر لهم و مجد الرب أضاء حولهم فخافوا 
اشد الخوف .. فقال لهم المالك .. ال تخافوا فها أنا أبشركم بفرح عظيم يعم الشعب كله .. فقد ولد لكم في هذا 
اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب .. وفجأة ظهر مع المالك جمهور من الجند السماوي يسبحون 
هللا قائلين.. المجد هلل في األعالي وعلي األرض السالم وبالناس المسرة … كل عام وانتم بألف خير .. طالبين 

من طفل المغارة أن يعم السالم والفرح العالم كله .. وان يرفع الوباء و تعود المحبة… 
ولد المسيح .. هللويا .. المسيح ولد فمجدوه .

 يقيم منتدى الشعر المصرى بحزب التجمع فى السادسة 
والنصف مساء، األحد القادم، ندوة عن عميد الرواية العربية 

نجيب محفوظ، بمناسبة مرور 110سنة على ميالده.
يشارك في الندوة كل من الشاعر عيد عبد الحليم والناقدان 
الغنى  والدكتور خالد محمد عبد  الجوهرى  الدكتور حاتم 
ويديرها الروائى على عطا، وذلك فى حزب التجمع بميدان 

طلعت حرب القاهرة.
ولد نجيب محفوظ فى 11ديسمبر عام 1911 بحى الجمالية 
القاهرة،  الفلسفة جامعة  قسم  القاهرة، وتخرج من  بمدينة 
وحصل على جائزة نوبل فى األدب عام 1988، وهو أول 

أديب عربى يحصل عليها.
من خالل  التاريخية  الرواية  بكتابة  محفوظ  نجيب  وبدأ 
الواقعية  للرواية  انتقل  ثم  روايات كفاح طيبة ورادوبيس، 
بداية من رواية القاهرة الجديدة، وتعد الثالثية من أهم أعماله 
والتى تحولت إلى ثالثة من أهم األفالم السينمائية، وهى بين 

القصرين والسكرية وقصر الشوق.
نشر  قد حصلت مؤخرا على حقوق  ديوان  مكتبة  وكانت 
أعمال األديب العالمى ورقيا وصوتيا لمدة 15 عاما إثر عقد 
أجرته مع ابنته أم كلثوم، وهى القضية الكبرى التى كانت 

حديث الجميع طوال عام 2021.

سابقا-  -فيسبوك  ميتا  أعلنت   
تقنية ذكاء اصطناعي جديدة  عن 
يمكنها التكيف بسهولة أكبر التخاذ 
أو  أنواع جديدة  بشأن  إجراءات 
الضار  المحتوى  من  متطورة 

بشكل أسرع.
منشور عبر  في  ميتا  وأوضحت 
المدونة الخاصة بها يوم األربعاء 
يواصل  الضار  لمحتوى  ا أن 
كانت  سواء   - بسرعة  التطور 
أو  الجارية  باألحداث  مدفوعة 

جديدة  طرق  عن  يبحثون  الذين  األشخاص 
للتهرب من أنظمة المنصة - لذا من الضروي 

تطوير أنظمة الذكاء االصطناعي.
وتابعت المنصة: عادًة ما يستغرق األمر عدة 
يكن  لم  إن   ، اآلالف  وتصنيف  لجمع  أشهر 
كل  لتدريب  الالزمة  األمثلة  من   ، الماليين 
اكتشاف  على  فردي  اصطناعي  ذكاء  نظام 
نوع جديد من المحتوى.. ولمعالجة هذا األمر 
 Few-Shot Learner( أنشأنا مؤخًرا تقنية ،
يمكنها  اصطناعي  ذكاء  تقنية  ، وهي   )FSL
جديدة  أنواع  بشأن  إجراءات  التخاذ  التكيف 

في غضون  الضار  المحتوى  من  متطورة  أو 
أسابيع بداًل من شهور.

يستخدم هذا النظام الجديد للذكاء االصطناعي 
قليلة”،  بلقطات  “التعلم   )FSL(تسمى طريقة 
من  يد  للعد م  عا بفهم  ذج  لنما ا أ  تبد حيث 
أقل  عدًدا  تستخدم  ثم  المختلفة  الموضوعات 
لتعلم  معنونة  أمثلة   - أحياًنا صفر  أو   - بكثير 
مهام جديدة ، ويمكن استخدام FSL بأكثر من 
100 لغة ويتعلم من أنواع مختلفة من البيانات 
هذه  ستساعد  والنصوص.  الصور  مثل   ،
الحالية  ميتا  أساليب  تعزيز  في  الجديدة  التقنية 

لمعالجة المحتوى الضار.

    احتفلت مدينة بيت لحم، مساء السبت، بإضاءة شجرة 
للمرة  وذلك  المهد،  كنيسة  ساحة  في  المجيد،  الميالد  عيد 

األولى منذ بدء جائحة كورونا.
نتيجة  السائدة  الصحية  الظروف  بسبب  الماضي،  والعام 
الميالد  بإضاءة شجرة  لحم  بيت  احتفلت  فيروس كورونا، 
ميدانياً  الشجرة  بإضاءة  احُتِفل  العام  هذا  لكن  افتراضياً، 

وبمشاركة شعبية ورسمية.
وقدمت أكاديمية مؤسسة يوحنا بولس الثاني للفنون األدائية 
في بيت لحم “أوبريت قصة الميالد”، إضافة إلى عروض 

وتراتيل ميالدية قدمتها فرق محلية ودولية عبر الفيديو.
كلمة  في  اشتية،  محمد  الفلسطيني،  الوزراء  رئيس  وقال 
متعددة،  والظلمات  واحد  “النور  االحتفال:  خالل  له 
العام  هذا  نعيش  الظلمات.  ويحارب  النور  ينشد  وشعبنا 
أبشع  ونواجه  واالنقسام،  وكورونا  االحتالل  ظلمات 
إحاللي  استيطاني  استعمار  التاريخ،  في  االحتالالت  أنواع 
ومياهنا  وشبابنا  وأوالدنا  وشجرنا  أرضنا،  يقصد  إبدالي 

ومقدراتنا”.
التي  المغارة  باب  المطلة على  الساحة  اشتية: “هذه  وتابع 
شجرة  بإضاءة  فيها،  نحتفل  التي  المسيح  السيد  فيها  ولد 
عبرتها  والقدس  ورحلوا،  الغزاة  من  كثير  عبرها  النور، 
إال  الوادي  في  يبَق  ولم  ورحلت،  عديدة  إمبراطوريات 

الحجارة”.
الدولة  وإقامة  االحتالل  زوال  برنامجنا  “نحن  وأضاف: 
الدولي،  وبالقانون  دولي  بمؤتمر  نادينا  لذلك  المستقلة، 
بالقول  إسرائيل  استمرت  إذا  ولكن  الدولتين،  حل  لنحمي 
بأنها لن تفّرق بين تل أبيب ومعاليه أدوميم، فنحن لن نفرق 

بين بيت لحم ويافا”.
السياسي مع إسرائيل،  انسداد األفق  اشتية: “في ظل  وتابع 
أبواب  على  نحن  الداخلي؛  بيتنا  ترتيب  علينا  يتحتم  فإنه 
 50% األولى  المرحلة  في  فيها  سيشارك  بلدية  انتخابات 
تستكمل  أن  وبلدية، على  قرية   377 في  من شعبنا، وذلك 
المرحلة القادمة في شهر آذار/ مارس من العام القادم، آماًل 
أن تشمل غزة أيضاً. البلديات هنا ليست أطراً خدماتية فقط، 
االستيطان وإرهاب  بل هي مؤسسات صامدة في مواجهة 

المستوطنين”.
التنموي  برنامجنا  استكمال  “علينا  الوزراء:  رئيس  وقال 
يساعدوننا  المانحون  المحافظات.  في مختلف  والتطويري 
بتمويل مشاريع بنية تحتية، وال يوجد دعم لتغطية الرواتب، 
أموالنا  من  الشهرية  بالخصومات  تستنزفنا  وإسرائيل 
المشاريع وغير  تمويل  قادرون على  لهذا  المستحقة عليها، 
ولكن سوف  التشغيلية،  المصاريف  استكمال  قادرين على 

نغير هذه الحالة قريباً”.
من جانبه، قال رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان في كلمته، 
إن “إضاءة شجرة الميالد هي مناسبة وتقليد نعتز به في بيت 
والسالم  والعدل،  المحبة،  بشرى  الميالد هي  لحم. رسالة 

للعالم أجمع”.
وأشار سلمان إلى أن “عيد الميالد يحّل علينا هذا العام، وما 
زالت البشرية تعاني من جائحة كورونا، وتعيش تحت وطأة 
آثارها، وما زال الركود يسيطر على اقتصادنا في فلسطين 
بسبب توقف السياحة، وما رافق ذلك من خسائر مادية. بيت 
الميالد  بقيم  تتعالى على الجراح وأن تتسلح  لحم قررت أن 
لتعيد  بفرح عظيم  تحتفل  األلم، وأن  تغلّب األمل على  وأن 

للعيد بهجته وفرحته ومعانيه السامية”.
وقال: “إن الظلم ال يمكن أن يسود إلى األبد، فعدالة السماء 
قادمة ال محالة، وإن تحقيق السالم العادل والشامل وانتزاع 
حقوقنا الوطنية بالحرية واالستقالل وبناء الدولة الفلسطينية 
وعظمت  التحديات،  صعبت  مهما  سيتحقق  حتمي  أمر 

المعّوقات، وطال الزمان”.
للسالم  والمحبة  المؤمنة  العالم  ودعا سلمان جميع شعوب 
إلى زيارة بيت لحم وفلسطين والحج إلى األماكن المقدسة، 
األرض،  هذه  على  الفلسطيني  الوجود  دعم  بذلك  ليتحقق 

ويعّزز من صمود الشعب الفلسطيني.

    أعلنت السلطات العراقية الثالثاء، عودة “لوح غلغامش”، التاريخي 
الذي يقدر عمره بـ3500 عام إلى البالد بمساعدة الواليات المتحدة، األمر 

الذي وصفته بـ”االنتصار” على سراق “تأريخ وحضارة” البالد.
فؤاد  الخارجية  لوزيري  اللوح خالل مؤتمر صحفي مشترك  تسليم  وجرى 
واألثار  الثقافة  وزير  وقال  ناظم.  واألثار حسن  والسياحة  والثقافة  حسين 
النصوص  أقدم  كبيرة ألنه من  أهمية  “له  لوح غلغامش  إن  المؤتمر  خالل 

األدبية في تأريخ العراق”.
من  جزء  بالمسمارية  عليه  ومكتوب  الطين  من  مصنوع  األثري  واللّوح 
“لوح حلم غلغامش” الذي يُعتبر أحد أقدم األعمال األدبية للبشرية ويروي 

مغامرات أحد الملوك األقوياء لبالد ما بين النهرين في سعيه إلى الخلود.
وقال رئيس هيئة األثار والتراث في وزارة الثقافة ليث مجيد لوكالة فرانس 
برس إن اللوح “سرق خالل أعمال نبش في موقع أثري عام 1991” فيما 

كان العراق غارقاً في حرب الخليج األولى.
أثارهم  هربوا  الذين  لكل  “رسالة  اللوح  استعادة  أن  الثقافة  وزير  وأعتبر 
سيكون  األخير  المآل  بان  العالمية،  المزادات  في  وباعوها  فيها  وتالعبوا 

أستردادها”.
 17916 استعادة حوالى  من  “تمكن  العراق  أن  الخارجية  وزير  وأوضح 
قطعة أثرية من دول عدة هي الواليات المتحدة وبريطانيا واليابان وهولندا 

وإيطاليا”، على مدى عام واحد.
ورأى في تسلّم هذه القطعة األثرية “أنتصاراً على المحاوالت اليائسة التي 
تحاول سرقة تاريخنا العظيم وحضاراتنا العريقة و رسالة إلى كل من يسعى 

إلى تشويه هوية عراق ما بين النهرين”.
وكان تاجر أعمال فنيّة أميركي اشترى اللوح األثري في 2003 من أسرة 
يصّرح  أن  دون  من  المتحدة  الواليات  إلى  وشحنه  لندن  في  تقيم  أردنية 

للجمارك األميركية عن طبيعة هذه الشحنة.
لتّجار   2007 في  التاجر  باعه  المتّحدة  الواليات  إلى  اللوح  وبعد وصول 

آخرين مقابل 50 ألف دوالر وبشهادة منشأ مزّورة.

التي  أسرة غرين  دوالر  مليون   1,67 اللوح ب  هذا  اشترت   2014 وفي 
المسيحي من أجل  بنشاطها  لوبي” والمعروفة  تمتلك سلسلة متاجر “هوبي 

عرضه في متحف الكتّاب المقدس في واشنطن.
لكن في 2017، أعرب أحد أمناء المتحف عن قلقه بشأن مصدر اللوح بعدما 

تبيّن له أّن المستندات التي أُبرزت خالل عملية شرائه لم تكن مكتملة.
وفي سبتمبر 2019 صادرت الشرطة هذه القطعة األثرية، وتمت مصادرتها 

وفقا لقرار قضائي.
أقيمت  التي  المراسم  واالثار خالل  والسياحة  الثقافة  وزارة  تسلمت  كذلك 
الثالثاء قطعتين أثريتين، إحداهما “كبش سومري” أعيدت بمساعدة الواليات 

المتحدة، واألخرى “لوحة سومرية” تمت أستعادتها من بريطانيا.
وتعرضت غالبية المواقع األثرية في العراق لنهب وسرقة على مدى عقود، 

خصوصا بعد غزو العراق عام 2003 ودخول تنظيم داعش عام 2014.

وقفات … يف شهر ديسمبر 

إضاءة شجرة الميالد بساحة كنيسة المهد في بيت لحم

العراق يستعيد أهم قطعة أثرية »منهوبة«

ميتا تعلن تقنية ذكاء اصطناعي 
لمجابهة المحتوى الضــار

منتدى الشعر المصرى يحتفى بـ110 أعوام 
على ميالد نجيب محفوظ

ذهبْت بعقلي وروحي وقلبي ومضْت ..
ولم تترك لي من ذكراها  .. بل تركْت .. 
جرجاً غائرا يُدمي ، وما حنَّْت وما قسْت ..
بقربها رجوُت األيام طالت وما قصرت .. 
ولكن الفراق أتى على الُحْلم الذي َبَنْت .. 
َتأَلَّْم كما تشاء فقد تألَمْت ..  وقال للقلب 
ِمن قبلَك باألشواق كلها وما حكْت .. 
وما َرَوْت كم أدَمْعَت عيَنها وكم بَكْت ..
وما قالت يومها للعشق بالنار اكتوت .. 

وال قالت كم هامت في الحزن ومنه ارتوت .. 
 فذق من كأس اللحظة التي سرعان ما أَتْت .. 

وال تشتكي كما الطفلة إذا ُهِزَمْت َبَكْت ..
 °°°°°

عشقي لك يطول سيدتي إلى أن أموت .. 
أهديك الورد والزهر وأشجار التوت .. 

اللؤلؤ والمرجان والياقوت .. أهديك 
ويكبر حبنا بين شوارع فاس وبيروت ..
وفي مكناس يأتي العشق الموقوت .. 

 ونطفئ الشمع في الحلوى و"البسكوت" ..
 °°°°°

 عودي كي تُكملي ما ينقص بداخلي .. 
فأنِت بحري العميق وأنِت ساحلي .. 

ال تهتمي سيدتي لما يُقال من عواذلي ..  
بل يكفيك انظري لحالي ثم اعدلي .. 
بحكم في أغوار قلبك النقي أوصلي ..

 وفي الصفحة األولى اكتبي وسجلي ..  
دهشتي وانبهاري بما ملكِت من ِحلِي .. 
بجيدك الفريد في أقصىاه ومن علي ..  



 

شعر: صباح غريب

عندما تكون القوة الجارفة حبا 
واالشواك القاسية للمحبين دربا 

وصفاء السماء الزرقاء لهبا 
تمتليء األرجاء الفسيحة صخبا 
ويستحيل الحديد الصديء ذهبا
ويتوه العاقل لما يرى   عجبا ..

فال يصمد إال 
من كان قلبه ثابتا صلبا 

يعيش الدهر 
في األرض وفيا
وفي السماء 

يستحيل شهبا ..
مخلدا في قلوب األحبة 
واألصدقاء والصحبا 

عندما تكون 
القوة الجارفة حبا 

شعر : 
عباس شعبان

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

كسر المعصم .. كسر الرسغ
Wrist Fracture

                                            الصــداع ... 

من كتاب الصداع وعيون األطفال

بقلم :  نعمة هللا رياض

عندما تكون القوة 
الجارفة حبا 

شـبح نـرمين ...
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يوسف زمكحل   همسـات

في القلوب ما اليحكي
هكذا هي الحياة بدايات ال نتوقعها ونهايات ال نريدها

ال يهم أناقة مالبسك المهم أناقة قلبك وفكرك
!التوبة تجعل الشيطان بال عمل

القوة أن تبتسم وفي عينيك ألف دمعة
 !الدنيا ثالثة أيام أمس واليوم وغداً

الحياة كالمرأة تحب منك األبتسام دائماً
أجعل عقلك يقود حياتك وليس كالم الناس

عندما يريدون الرحيل يصنعون بك عيوباً ال تنتهي 

)شكسبير(
من كلماتي : ال تتعجبي أن رأيتيني اليوم مارداً يهدم 
صرح حبك .. أن مشيت بعيداً وأخترت دروباً بعيدة 
عن دربك .. ووضعت على قلبي قيوداً حتى ال يصبح 
ثانياً عبِدك .. فاليوم عهداً جديداً بدأت أتناسي فيه 
يتحمل  لم  إن  لفؤادي  أهون  الموت   .. عهِدك  آالم 
اآلن ُبعِدك .. فالخطيئة أبداً لم تكن ُحِبك الخطيئة أني 

صّدقت وعِدك .

بّس كان الليل دليل
والهوا نسمه عليل
والّسما لونها جميل
والقمر يضوي بضّيه
زّي خيط الّسلسبيل

جّي صوت الناي يلّحن
ألف ليل

كنت وحدي ف الحكايا
بّس كان طيفك معايا
غّمضت عيني شوية
التقيتك وانتي جايا
بدر بينّور سمايا
بدر بينّور خطايا
بدر بينّور حياتى

أللف ليل
لّما مّديت ايدي ليكي

بالّسالم
التقيت أّنك كالم

التقيت أّنك حروفي
وأن بدرك ده فى طيفي
يومها لُّمت كتير أيديا 
لّما جت تلمس إيديكي
حّتى لُمت كمان عينيا

لّما جت تحضن عينيكي
اكتشفت أّنك سراب
اختفي بين الرموش
كنت مفتكرك معايا
بّس ياخسارة هوايا
وقتها كان الّنهاية

كنت وحدي 

  ما	هي	أنواع	الصداع	النصفي؟	
الصداع	النصفي	نوعان:
صداع	نصفي	عادي:

-1	ال	يشعر	فيه	المريض	بدنو	النوبة
-2	وتستمر	نوبته	من	4 – 72	ساعة

-3	يشعر	بألم	في	جانب	الرأس	أو	الجانبين
-4	وقد	يكون	نابضاً،	أو	متوسًطا،	أو	شديًدا،	
مع	القئ	وشعور	بالغثيان	وحساسية	لألصوات.

صداع	نصفي	تقليدي:
-1	وفيه	يشعر	المريض	بدنو	النوبة	مرتين	

على	األقل	سنوياً.
-2	وقد	تستمر	النوبة	20	يوماً

-3	ويسبقها	توتر	عصبي	وتشوش	الرؤية
-4	فيرى	الشخص	أثناءها	الخطوط	متعرجة	

وأضواء	مبهرة	“كفالش”.
-5	أو	يفقد	النظر	مؤقتاً

-6	مع	صعوبة	في	الكالم
-7	والشعور	بضعف	الذراعين	والساقين

-8	وتنميل	بالوجه	واليدين	وألم	في	الجبهة،	
والفكين،	واألذنين،	وحول	العين.

-9	وقد	يظهر	الصداع	في	جانب	واحد	من	
الدماغ	خلف	العينين	أو	حولهما.

-10	وقد	ينتقل	للجانب	اآلخر	أثناء	النوبة.
-11	واألفضل	تحديد	أسباب	ظهور	الصداع	
النصفي	ومحاولة	تجنبها	للسيطرة	على	الصداع	
والوقاية	منه...	رغم	عدم	وجود	أسباب	محددة	

لظهور	الصداع	النصفي.
ما	هي	العوامل	التي	تنبئ	عن	ظهور	الصداع	

النصفي؟
على	 تساعد	 قد	 التي	 العوامل	 بعض	 هناك	
العوامل	تختلف	من	شخص	 ظهوره،	وهذه	

ألحر..	ومن	بينها:
-1	الضغط	العصبي

-2	وعدم	تناول	وجبة	أساسية	أثناء	اليوم
-3	أو	النوم	في	أوقات	متأخرة	لياًل

-4	أو	عدم	النوم	لفترة	كافية،	واإلرهاق
-5	أو	زيادة	التمارين	الرياضية

-6	أو	تناول	بعض	أنواع	الطعام	والشراب	
كالجبن	والنبيذ	األحمر	والخمور.

-7	أو	المواد	المضافة	إلى	الطعام	مثل	ملح	

كالالنشون	 المحفوظة	 اللحوم	 في	 النترات	
والبولوبيف	والهامبرجر	والسجق.

المعتاد	عليها	 الكافيين	 تناول	كمية	 -8	وقلة	
الشخص	والموجود	في	الشاي	والقهوة	والكوال	
الدورة	 فترة	 للسيدات	 وبالنسبة	 والكاكاو.	
الشهرية.	وهذه	العوامل	يمكن	تجنبها	بتالفي	

األشياء	السابقة.
ما	هو	عالج	الصداع	النصفي؟

نوبات	 الجيد	من	تخفيف	حدة	 للعالج	 يمكن	
الصداع	النصفي	وتسكين	آالمه	بتناول	عقاقير	
أنواع	عالج	 من	 نوعان	 وهناك	 مسكنة...	

الصداع	النصفي.
أوال:	نوع	يقوم	بإيقاف	تأثير	الصداع	النصفي	
بمجرد	بدايته	وفيها	مادة	االرجوتامين	وتوصف	
بشكل	 بالصداع	 يصابون	 الذين	 لألشخاص	
غير	دوري	أو	في	األعراض	البسيطة	حيث	
تقوم	بانقباض	األوعية	الدموية	..	وال	يتناولها	

مرضى	القلب،	أو	الحوامل.
Beta block-  ثانياً:	النوع	الثاني	مغلقات	بيتا

 Calcium Channel	الكاسيوم	ومغلقات	ers
Blocher	وتمنع	ظهور	الصداع	النصفي،	
ويوصف	لألشخاص	الذين	يصابون	بالصداع	
النصفي	بشكل	دوري	ومتكرر،	ويمكن	وصف	
يجد	 قد	 المضادة	لالكتئاب.	وأحياناً	 األدوية	
الثلج	 المصاب	فائدة	من	وضع	كمادات	من	
على	الرأس،	والجلوس	في	غرفة	مظلمة.
ما	هي	طرق	الوقاية	من	الصداع	النصفي؟

أواًل:	النوم	الكافي
ثانياً:	األكل	المفيد

ثالثاً:	ممارسة	الرياضة	بانتظام
رابعاً:	فرد	الرقبة	والجزء	العلوي	من	الجسم.	
وال	سيما	ولو	كان	العمل	يتطلب	الجلوس	طوياًل.

خامساً	:	ترك	التدخين
سادساً:	تعلم	كيف	تسترخي	وتنفس	بعمق

سابعاً:	التقليل	من	الجلوس	أمام	شاشة	الكمبيوتر	
لفترات	طويلة.

ما	هو	العالج	الناجع	للصداع؟
أسبابها،	فالبد	من	 يختلف	 عالج	األصدعة	
الكشف	عن	السبب	أواًل،	ليكون	العالج	الصالح:
-1	فالعين	البد	أن	تفحص،	من	حيث	القراءة	

المجهدة،	أو	الكتابة	المتصلة	الطويلة،	ال	سيما	
في	الضوء	الضعيف،	وإلى	أن	تتيسر	زيارة	
طبيب	العيون	ال	بد	من	أن	يمتنع	من	يعاني	
من	الصداع	عن	قراءة	الكتابة	ذات	الحروف	
الصغيرة	على	الورق	الرخيص،	وأن	يمتنع	عن	
القراءة	في	العربات	والسيارات	والقطارات.
-2	والعمل	إن	كان	مرهقاً	البد	أن	يوقف،	وإن	
فالبد	لصاحبه	من	أن	يتحول،	 كان	متكاثراً	
وفترات	الهّم،	كفترات	العمل،	البد	أن	تعطي	

فتراتها	من	راحة.
-3	واإلمساك،	إن	كان	يظن	أنه	سبب	الصداع،	
بذاته،	 قائماً	 يجب	أن	يعالج	بحسبانه	مرضاً	

وهلم	جرا.
السبب	 وبإزالة	 أواًل،	 الداء	 تشخيص	 	4-

يزول	المسبب.
ما	العمل	عندما	يحدث	الصداع	دون	الوقت	

واليوم	الذي	بدأ	فيه؟
-1	سجل	ماذا	أكلت	خالل	الـ	24	ساعة

-2	وكم	من	الوقت	قضيته	في	النوم	بالليل
-3	وفي	ماذا	كنت	تفكر	قبل	بداية	الصداع

-4	وهل	يوجد	إجهاد	في	حياتك؟
-5	ومدة	الصداع

-6	وماذا	فعلت	لتوقفه؟
وكيف	يمكن	للصداع	أن	يخف؟

-1	لو	ركنت	للراحة	وعيناك	مغلقتان	ورأسك	
مسنودة

-2	واتباع	طرق	االسترخاء	تساعد	أيضا
-3	كما	أن	التدليك	ووضع	شئ	ساخن	وراء	
أعلى	الرقبة	يفيد	في	تخفيف	الصداع	التوتري
-4	ويمكن	استعمال	األسبرين	واأليبوبروفين	

والباراسيتامول.
ال	 حتى	 لألطفال	 األسبرين	 يعطى	 وال	 	5-

يصابوا	بحالة	متالزمة	راى.
فيمكن	للصداع	النصفي	االستجابة	لألسبرين	
الصداع	 أدوية	 توليفة	 أو	 النابروكسين	 أو	
النصفي.	واسأل	الطبيب	عن	العالج	المناسب..	
وأدوية	الصداع	النصفي	هي	كما	أن	األدوية	
التي	تخفف	الغثيان	والقئ	تفيد	في	األعراض	
األخرى	من	حاالت	الصداع	النصفي..	ولو	
يمكن	 كنت	تصاب	بصداع	من	حين	آلخر	

للبيب	وصف	دواء	لمنع	الصداع	قبل	وقوعه	
أو	 التوتري	 للصداع	 االكتئاب،	 كمضادات	
النصفي.	وتفيد	مغلقة	بيتا	كالبروبرانول	أو	
حالة	 في	 كدواء	 الكالسيوم	 قنوات	 مغلقات	
استعملت	 ولو	 المتردد.	 النصفي	 الصداع	
دواء	الصداع	أكثر	من	يومين	في	األسبوع	
فهذا	معناه	صداع	متردد،	الذي	سببه	دورة	
لمدة	 للتسكين	 لأللم	 مسكنة	 أدولة	 استعمال	
قصيرة	يعقبه	آالم	صداع	لفترات	أطول	رغم	
تناول	دواء	أكثر	لتخفيف	األلم،	وكل	األدوية	
المسكنة	واألدوية	الباسطة	للعضالت	والتي	
النوع	 هذا	 تسبب	 والكافيين	 االحتقان	 تزيل	

من	الصداع.
ما	هي	األدوية	الشائعة	لمعالجة	الصداع؟	

أواًل:	األسبرين
آالم	 لتسكين	 الشائع	 الدواء	 هو	 األسبرين	
الصداع،	ويتناول	في	حالة	لو	كان	الصداع	

خفيفاً	أو	متوسطاً.
ما	هي	نواهي	استعمال	األسبرين؟

إنه	ال	يستعمل	في	حالة:
-1	الشخص	الذي	يعاني	من	الربو	أو	مشاكل	

بالكبد
-2	وال	يعطى	لألطفال	أقل	من	سن	10	سنوات	

حتى	ال	يصابوا	بمتالزمة	راى.
-3	أو	األشخاص	الذين	يعانون	من	سيولة	الدم	

والنزيف	الدموي	وقلة	فيتامين	ك.
الحموضة	 مضادات	 مع	 مفعوله	 ويقل	 	4-

والكروتيزونات.
-5	ويزيد	األسبرين	سمية	دواء	إيبانوتين	مادة	

Phenytoin	فينتوين
-6	والجرعات	العالية	منه	يمكن	أن	تزيد	من	
التي	 للسكر	 المخفضة	 تأثير	مفعول	األدوية	
.Sulfonylurea	يوريا	سلفونيل	مادة	من	تتكون
-7	كما	أن	األسبرين	غير	آمن	في	حالة	الحمل	
وال	سيما	في	األشهر	الثالثة	األولى	من	الحمل	

ألنه	سيقلل	وظيفة	الكلى.
-8	كما	يتجنب	في	األنيميا	“فقر	الدم”	الشديدة	

وقرحة	المعدة.

ولنا	تكملة	العدد	القادم

  قبل	نحو	ساعة	من	إنتهاء	الدوام	اليومي،	
طلبت	مني	اإلدارة	التوجه	للمشرحة	لمعاينة	
جثة	وصلت	لتوها	،	تمهيداً	لتشريحها	وإعداد	
سينتهي	 متي	 	، يا	هللا	 	.. المطلوب	 التقرير	
هذا	الواجب	الثقيل	علي	نفسي	،	أربعة	عشر	
عاماً	قضيتها	حتي	اآلن	في	المشرحه	بسأم	
وارهقني	 	، الجثث	 مللت	مشاهدة	 	، متزايد	
منظر	األموات	وأجسادهم	التي	باتت	تطاردني	
أتلف	 إنه	 في	كل	األماكن	واألحالم	،	حتي	
أعصابي	،	ليس	إلنسان	أن	يتحمل	مثل	هذا	
الكم	من	اإلكتئاب	،	أهرب	من	رعبي	الذي	ال	
ينتهي	نهاراً	إلي	الكوابيس	التي	تداهمني	لياًل..	
كنت	ال	أفتأ	أقدم	طلبات	إلدارة	المستشفي	،	
أطلب	نقلي	ألي	من	األقسام	األخري،	وأرفق	
تقارير	طبية	تؤكد	حاالت		إكتئاب	شديدة	،	

لكن	دون	جدوي	..	
إستدعيت		مساعدي	أشرف	وتوجهنا	لغرفة	
التشريح،	طلبت	منه	إخراج	الجثة	من	درج	
الثالجة	ونقلها	لمائدة	الفحص..	ناولني	أشرف	
	، بها	 مدون	 كان	 	، بالجثة	 المرفقة	 البطاقة	
	: العمر	 	- 	 إبراهيم	موسي	 نرمين	 	: اإلسم	
أربعة	وثالثون	عاماً	–المهنة	:	فنانة	–	حالة	
الجثة	:	وجدت	بشقتها	بحي	الزمالك	،	حيث	
تقيم	بمفردها	،	مطعونة	بسكين	في	صدرها	

القلب.. بمنطقة	
عندما	كشفت	عن	وجه	الجثة	وجسدها	،	هالني	
ما	رأيت	..	لم	أشاهد	من	قبل	جثة	بهذا	القدر	
من	الجمال	الذي	يضاهي	تمثااًل	من	المرمر	
الشديد	البياض،	نحته	بأزميل	نحات	إغريقي	

بارع		آللهه	الحب	،	وال	يعكر	جمالها	إال	ذلك	
الثقب	الغادر	الملوث	بالدماء	الجافة	،	الذي	
أحدثه	نصل	السكين	في	صدرها	..	يا	إلهي،	
من	سولت	له	نفسه	إنهاء	حياتها	وهي	بهذه	

اإلستكانة	والوداعة..		
إلول	مرة	منذ	أن	تسلمت	العمل	في	المشرحة،	
فى	 معي	 يتواجد	 أن	 أريد	 ال	 	 أنني	 أشعر	
..	طلبت	من	 التشريح	أي	كائن	آخر	 غرفة	
وجوده	 يندر	 دواءاً	 لي	 يشتري	 أن	 أشرف	
في	الصيدليات،	كما	يحضر	لي	أيضاً	بعض	

الشطائر	لوجبة	الغذاء	
أصبحت	وحيداً	في	الغرفة	مع	نرمين	،	أقصد	
جثة	نرمين	!	،	خلعت	القفازين	وإنحنيت	قلياًل	
وشعرها	 وجهها	 	 في	 أتفرس	 نحو	جسدها	
المنسدل	الذي	يغطي	أذنيها	ويالمس	خديها	
حتي	أسفل	ذقنها	..	كانت	جفونها	مغلقة	تنتهي	
برموش	طويلة	تبرز	جمال	وجهها	،	وتحت	
أنفها	الجميل	ذلك	الفم	المرسوم	بعناية	ودقة	
تنبئ	 مكتزنتين	 وشفتين	 	، 	 موهوب	 رسام	
،	وكأنها	في	 ما	 بأنها	بصدد	اإلسرار	بشئ	
	.. 	!! قليل	 بعد	 وستستيقظ	 قصيرة	 إغفاءة	
أصبت	بالذهول	مما	أري	،	كيف	وصل	هذا	
الجسد	الخالب	لهذه	النهاية	؟	أحسست	تجاهها	
بمشاعر	غريبة	لم	أشعر	بها	من	قبل	..	هل	
يمكن	أن	تحدث	مشاعر	بين	طبيب	وجثة	؟!!
غادرت	المستشفي	في	طريقي	للمنزل	،	في	
السيارة	حاولت	جاهدا”	،	لكن	بال	جدوي	،	تذكر	
صورة	نرمين،	أدركت	اآلن	لماذا	يعلق	الناس	
صور	أحبائهم	الموتي	علي	جدران	منازلهم..		

في	الليل	وأنا	راقد	علي	فراشي	،	كنت	أستحضر	
تلك	اللحظات	التي	رأيت	فيها	

نرمين	،	فلم	يحدث	أن	أعجبتني	جثة	لهذا	الحد	
،	لم		أعد	أريد	أن	أمزق	بمشرطي	هذا	الجمال	

الطبيعي	النائم	..
كانت	ترتدي	مالبس	السهرة	البراقة	وتمسك	
بيدها	مكبراً	للصوت	،	وباليد	األخري	تزيح	
	، بعيدا	عن	وجهها	 المموج	 الناعم	 شعرها	
ثم	تشير	للفرقة	الموسيقية	بالبدء	في	العزف	
وتجاوبت	مع	الموسيقي	،	وتمايلت	بقوامها	الفارع	
وهي	تقلد	أغنية	معروفة	لمطربة	شهيرة	وسط	
تصفيق	وإستحسان	رواد	النادي	الليلي	..	عندما	
إنتهت	،	دعوتها	للجلوس	علي	مائدتي	وطلبت	
لها	مشروبا”	ثم	طلبت	مشروبا”	مرة	ثانية	
وثالثة	..	سألتني	أن	أراقصها	،	ذهبنا	لنرقص	
،	أمسكت	يدي	ووضعت	رأسها	علي	كتفي	،		
نظرت	إلي	طوياًل	بعينيها	الرماديتين	وقالت:

-	أشعر	إني	رأيتك	من	قبل	!!	
	، أرجوك	 تتركني	وحدي	 ال	 	-: بتوسل	 ثم	
شفتيها	 في	 وقبلتها	 لصدري	 بقوة	 ضممتها	
بجنون	،	عند	خروجنا	من	النادي،	طلبت	مني	
توصيلها	لشقتها	،		جلست	بغرفة	اإلنتظار	،	
وذهبت	إلحضار	مشروب	،	عند	عودتها	،	
نظرت	إلي	وجهها	طوياًل	أحاول	أن	أتذكر	أين	
رأيتها	من	قبل!!	..	رن	جرس	الباب،	عندما	
ذهبت	لتعرف	من	الطارق	،	فوجئت	برجل		
ضخم	الجثة	،	لم	أتبين	مالمحه	،	يقتحم	الشقه	
ويعدو	خلفها	وهي	تصرخ	ويطرحها	أرضاً	
ويطعنها	بالسكين	وهو	يسبها	بالفاظ	بذيئة..	

إستيقظت	صارخاً	مفزوعاً	من	نومي	،	ولم	
أنم	مرة	أخري	حتي	الصباح	..

الباكر	،	إرتديت	مالبسي	علي	 في	الصباح	
عجل	،	وذهبت	كالمحموم	إلي	المستشفي	،	
دخلت	مباشرة	إلي	الغرفة	ثم	أزحت	جفنيها	
إلي	أعلي	،	ونظرت	لعينيها	،	كانت	العينان	
لونهما	رمادي	!!			ال	أظن	اني	رأيت	عينيها	
منذ	بدأت	الفحص	،	شئ	غريب	كهذا	هزني،	
يمكن	 ..هل	 اإلضطراب	 نفسي	 في	 وبعث	
للجثة	أن	تكشف	لنا	أسرار	تخبرنا	بها	ساعة	
الحلم	؟	وهل	الكابوس	الذي	عانيت	منه	ليلة	
أمس	لنرمين	،	أو	شبحها	،	ينبئنا	بما	حدث؟..
الجثة	إحساس	 المخيف	،	هل	عند	 والسؤال	
بوجودي	بجانبها	،	وال	تريد	أن	أتركها	وحيدة	
دون	أنيس	؟	وهل	تشعر	بما	يختلج	في	نفسي،	
ومدي	تعلقي	بها..	أسئلة	محيرة	كانت	تدور	

في	عقلي	بال	أجابات	...
إنتظرت	اإلدارة	طوياًل	أن	أكتب	تقريراً	عن	
التشريح	،	لكني	كنت	عاجزاً	وال	أجسر	علي	
شق	جسدها	المسجي	بالمشرط	..	كنت	أختلق	
أسباباً	لهذا	التأخير	،	وكنت	أماطل	لعدة	أيام،	
اليها	 وأرنو	 جثتها	 أستخرج	 يوم	 كل	 وفي	

طوياًل	بدون	ملل	..
أبلغني	أشرف	أن	اإلدارة	قد	كلفت	طبيباً	آخر	
بتشريح	الجثة	،	بدعوي	تأخري	الغير	مبرر	

عن	تقديم	تقرير	التشريح	المطلوب	...
للمرة	األخيرة	قدمت	طلباً	لتحويلي	لقسم	آخر	
بالمستشفي	،	رفض	الطلب	كالمعتاد	،	فقدمت	

إستقالتي	...

		اختتمت	مساء	األحد	فعاليات	الدورة	الـ43	من	
مهرجان	القاهرة	السينمائي	الدولي،	وتم	اإلعالن	

عن	قائمة	الجوائز	التي	جاءت	كالتالي:
-	جوائز	المسابقة	الدولية:

-	جائزة	هنري	بركات	ألحسن	إسهام	فني،	منحت	
لخوسيه	أنجل	أليون،	عن	تصوير	فيلم	“إنهم	يحملون	
الموت	–	They Carry Death”،	وهو	من	إخراج	

هيلينا	جيرون،	وصامويل	م.	ديلجادو.
-	جائزة	أحسن	ممثلة،	لسوامي	روتولو،	عن	دورها	
في	فيلم	“كيارا	-	A Chiara”،	من	إخراج	جوناس	
كاربينيانو،	وقدمت	لها	الجائزة	الفنانة	المصرية	لبنى	

عبد	العزيز	في	ظهور	نادر	لها.
-	جائزة	أحسن	ممثل،	لمحمد	ممدوح،	عن	دوره	في	
فيلم	“أبو	صدام	-	Abusaddam”،	للمخرجة	نادين	
خان،	وقدم	له	الجائزة	الفنان	القدير	رشوان	توفيق.
-	جائزة	نجيب	محفوظ	ألفضل	سيناريو،	تم	منحها	
لبيتر	كيريكس	وإيفان	أوستروتشوفسكي،	عن	فيلم	
“107	أمهات	-	Mothers 107”،	من	إخراج	

بيتر	كيريكس.
-	جائزة	الهرم	البرونزي،	منحت	للمخرج	عن	عمله	
األول	أو	الثاني،	وحصل	عليها	هونج	سيونج	يون،	

.”Aloners	-	“انطوائيون	فيلم	مخرج
-	جائزة	الهرم	الفضي	)جائزة	لجنة	التحكيم	الخاصة(،	
تذهب	للورا	ساماني،	مخرجة	فيلم	“جسد	ضئيل	-	

.”Small Body
-	جائزة	الهرم	الذهبي	ألفضل	فيلم،	ذهب	لـ”الثقب	
في	السياج	-	The Hole in the Fence”،	من	

إخراج	خواكين	ديل	باسو.
-	جائزة	تصويت	الجمهور	)جائزة	يوسف	شريف	

رزق	هللا(:
ذهبت	الجائزة	لفيلم	“بنات	عبد	الرحمن	-	من	إخراج	

زيد	أبو	حمدان.

-	جوائز	مسابقة	األفالم	القصيرة:
-	جائزة	يوسف	شاهين	ألحسن	فيلم	قصير،	ذهبت	
لفيلم	“نقطة	عمياء”،	من	إخراج	لطفي	عاشور.

-	جائزة	لجنة	التحكيم	الخاصة،	ذهبت	مناصفة	لفيلم	
“ثم	حل	الظالم	-	Then Came Dark”،	وهو	
من	إخراج	ماري	روز	اسطا،	وفيلم	“وال	حاجة	يا	

ناجي..	اقفل”،	من	إخراج	يوحنا	ناجي.
-	جوائز	مسابقة	آفاق	السينما	العربية:

ذهبت	 فيلم،	 وهبة	ألحسن	 الدين	 سعد	 جائزة	 	-
لفيلم	“دفاتر	مايا”،	من	إخراج	جوانا	حاجي	توما	

وخليل	جريج.
التحكيم	 لجنة	 أبو	سيف	)جائزة	 -	جائزة	صالح	
الخاصة(،	ُمنحت	لفيلم	“فياسكو	-	Fiasco”	من	

إخراج	نقوال	خوري.
-	جائزة	أحسن	فيلم	غير	روائي،	ُمنحت	للفيلم	الوثائقي	
“من	القاهرة	-	From Cairo”،	للمخرجة	هالة	جالل.
-	جائزة	أحسن	أداء	تمثيلي،	ُمنحت	لـ	عفاف	بن	
	،”Streams	-	“أطياف	فيلم	في	دورها	عن	محمود،

للمخرج	مهدي	هميلي.
	،”A Second Life	-	“قدحة	لفيلم	خاص	تنويه	-

للمخرج	أنيس	األسود.
-	جوائز	مسابقة	أسبوع	النقاد	الدولية:

-	جائزة	شادي	عبد	السالم	ألحسن	فيلم	التي	تمنح	
للمخرج،	ذهبت	ألمير	فخر	الدين،	عن	فيلم	“الغريب	

.”The Stranger -
-	جائزة	فتحي	فرج	)جائزة	لجنة	التحكيم	الخاصة(،	
 ”Wild Roots 	– برية	 “جذور	 لفيلم	 ُمنحت	

للمخرجة	هانجي	كيس.
-	تنويه	خاص	للممثلة	أرسيليا	راميريز،	عن	دورها	
إخراج	 La Civile”،	من	 	- “المدني	 فيلم	 في	

تيودورا	ميهاي.
-	جائزة	أفضل	فيلم	عربي:

-	جائزة	أفضل	فيلم	عربي،	ذهبت	لـ	فيلم	“الغريب”،	
للمخرج	أمير	فخر	الدين.

فيلم	“فياسكو”،	من	إخراج	 لـ	 تنويه	خاص	 	-
نقوال	خوري.

-	جائزة	فيبريسي:
	،”Tomorrow	-	“ُغدوة	فيلم	لـ	الجائزة	ذهبت	-

من	إخراج	ظافر	العابدين.
وقدمت	الحفل،	اإلعالمية	جاسمين	طه	زكي،	
وشارك	المطرب	حميد	الشاعري	بتقديم	أغنية	
االفتتاح،	الذي	أقيم	على	خشبة	مسرح	دار	األوبرا	
المصرية،	ونالت	األغنية	التي	حملت	عنوان”	

أفالم”،		إعجاب	الحضور.
عبد	 إيناس	 الثقافة	 وزيرة	 الحفل،	 وحضرت	
الدايم،	وعدد	كبير	من	اإلعالميين	والفنانين،	منهم	
نيللي	كريم،	واألردنية	صبا	مبارك،	واللبناني	
جاد	شويري،	وأروى	جودة،	والتونسية	سامية	
طرابلسي،	وعبد	الرحمن	أبو	زهرة،	وسامو	زين،	
وهاني	عادل،	وهنا	شيحة،	ودينا،	وأمنية	خليل،	

وعبير	صبري،	ورشوان	توفيق.
وفي	كلمته	االفتتاحية	أكد	رئيس	المهرجان،	محمد	
حفظي،	أن	المهرجان	شهد	وجود	سينما	جيدة	هذه	
الدورة،	كما	أن	عدد	التذاكر	التي	تم	بيعها	وصل	

إلى	40	ألف	تذكرة.

  يُعد	من	أكثر	الكسور	شيوعاً،	السيما	لدى	كبار	السن	،	ويحصل	
عادًة	عند	السقوط	على	األرض	و	تكون	كف	اليد	ممدودة	حيث	تصبح	
التورم	في	الظهور	وتزداد	 يبدأ	 .	بعد	السقوط	 متموضعة	تحت	الجسم	
حدة	اآلالم	ويأخذ	الرسغ	شكل	شوكة	الطعام	الملتوية	مما	يشكل	عائقاً	

كبيراً	في	حركة	الكف	واألصابع	.
األسباب :

يعتبر	كبار	السن	من	أكثر	الناس	عرضة	للسقوط	وخاصة	في	المنازل	
،	كذلك	 بالبسط	والسجاجيد	 داخلي	مفروش	 تحتوي	على	درج	 التي	
المنزل	 داخل	 يتحركون	بشكل	سريع	ومفاجئ	 ما	 الذين	غالباً	 األطفال	
أو	عند	نزولهم	الدرج	الخارجي	ركضاً	.	السقوط	المفاجئ	يدفع	اإلنسان	
لمد	ذراعه	لألمام	مما	يجعله	أسفل	الجسم	بعد	السقوط	،	ويشكل	وزن	
الكعبرة،	حيث	 أسفل	عظمة	 الكسر	في	 لحدوث	 المسببة	 القوة	 الجسم	
الكعبرة	 تدعى	 اإلبهام	 الساعد	من	عظمتين	كبيرة	من	جهة	 يتكون	
 8 يتكون	من	 فإنه	 الرسغ	 أما	 الزند،	 وأخرى	رقيقة	تدعى	عظمة	
الفول	عند	 الحمص	وحبة	 بين	حجم	حبة	 عظيمات	صغيرة	حجومها	
لهذا	 أكثر	عرضة	 العظام	 يكون	مرضى	هشاشة	 ما	 البالغين،	وغالباً	
الكسر	من	شخص	آلخر	حسب	 الكسور،	وتختلف	درجة	 النوع	من	

السن	والوزن	وقوة	السقوط	.
األعراض :

اليد	والرسغ	مع	 كبير	في	ظهر	كف	 تورم	 تبدأ	األعراض	بحدوث	
تنفع	معها	 التي	ال	 الشديدة	 اآلالم	 تبدأ	 مدة	 بعد	 ثم	 الجلد،	 في	 إحمرار	
المصاب	 قد	اليدرك	 السيارات	 بعد	حوادث	 العادية،	ولكن	 المسكنات	
في	بعض	األحيان	اإلحساس	باأللم	إال	متأخرا،	كما	يعاني	المصاب	من	

صعوبة	في	تحريك	مفصل	الرسغ	عند	وجود	كسر	فيه	..	
أسباب كسور الرسغ :

-	السقوط	على	يد	ممدودة.
اليد	وهي	 التي	قد	يسقط	خاللها	المصاب	على	 الرياضية	 -	اإلصابات	
التزلج	 الهوكي،	 المصارعة،	 القدم،	 الّسلة،	كرة	 ممدودة،	مثل؛	كرة	

على	الجليد،	التزلج	بالعجالت	أو	القفز	على	الترامبولين.
-	حوادث	السيارات.

-	يكون	الشخص	أكثر	عرضة	لكسور	العظام	إذا	كان	مصاًبا	بهشاشة	
إذا	 أو	 الكالسيوم	 التدخين	يؤثر	على	امتصاص	 العظام	أو	مدخًنا،	ألن	
العظام	من	 بناء	 إلى	عناصر	 يفتقر	 نظاًما	غذائًيا	 يتبع	 الشخص	 كان	

الكالسيوم	وفيتامين	د.
األعراض والعالمات :

ألم	حاد	يزداد	عند	الضغط	على	المنطقة	المصابة،	و	وذمة	وتورم،	مع	
تكون	 ما	 المعصم	غالبا	 في	 ظهور	كدمات	وازرقاق،	وتشوه	واضح	
على	شكل	شوكة	الطعام	الملتوية،	وتيبس	مع	عدم	القدرة	على	تحريك	

األصابع	من	شدة	األلم،	وتنميل	باليد		...
المضاعفات :

أثناء	 الجبس	 بفترة	 االلتزام	 أو	في	حال	عدم	 	، العالج	 تأخر	 إذا	
المعالجة،	قد	تحدث	مضاعفات	دائمة،	وأهمها؛	التشوه	الخارجي	لشكل	
القدرة	على	 إلى	عدم	 قد	يصل	 الذي	 الحركة	 ،	وخلل	 والتوائه	 الرسغ	

التحكم	في	الكف	بشكل	كامل	.	
الوقاية :

•		التأكد	من	ثبات	فراش	الدرج	داخل	المنزل،	وعدم	نعومة	األرضيات	
في	مداخل	العمارات	تجنباً	للسقوط	.

•		وضع	القطع	المطاطية	الخاصة	داخل	الحمامات	لحماية	كبار	السن	
واألطفال	من	االنزالق	.

•		توخي	الحذر	عند	الحركة	لمصابي	هشاشة	العظام	حيث	يكونوا	أكثر	
عرضة	للكسر	عند	السقوط	.

	•	ارتداء	األحذية	الرياضية	عند	المشي	ولو	لمسافات	قصيرة	لضمان	
عدم	التواء	القدم	والسقوط	.

تشخيص كسر المعصم :
والتشوه،	 والتورم	 السريري	وذلك	بمالحظة	 بالفحص	 الطبيب	 يقوم	
والشعور	باأللم	عند	الضغط	على	الرسغ،		ولكن	ال	بد	من	إجراء	بعض	

الفحوصات	التصويرية،	وتشمل:	
األشعة	السينية:		فأغلب	حاالت	كسر	المعصم	يمكن	تشخيصها	بسهولة	

عن	طريق	إجراء	األشعة	السينية	.
األشعة	المقطعية	:	يمكن	استخدامها	عندما	يكون	الكسر	مفتت	أو		فشل	
في	 لتحديد	وجود	إصابة	 بكسر	 في	تشخيص	اإلصابة	 السينية	 األشعة	

األنسجة	الرخوة	أو	في	األوعية	الدموية	المغذية	لعظام	الرسغ	.
المغناطيسي:  الرنين 

ويتم	استخدامه	للكشف	عن	وجود	مشكلة	في	أربطة	الرسغ	واليد	..
عالج كسر المعصم :

ويعتمد	 باختالف	درجة	اإلصابة،	 المعصم	 تختلف	طرق	عالج	كسر	
األلم،	وذلك	عن	طريق	 لتخفيف	 المعصم	 تقييد	حركة	 العالج	على	
استخدام	الجبيرة	ويتم	رفع	اليد	فوق	مستوى	القلب	للحد	من	األلم	وتقليل	
الجبس	 أيام		ألن	 	10 تغييره	خالل	 إلى	 الجبس	 التورم،	وغالبا	يحتاج	
التثبيت	 يصبح	واسع	بعد	أن	يخف	الورم	كي	اليتبدل	الكسر،	ويحتاج	
المعالج	 الطبيب	 أسابيع،	وقد	يوصي	 	6 - 4 لمدة	 بالجبيرة	 الكسر	
التايلينول	واألدوية	 	ومنها؛	 لأللم	 المسكنة	 األدوية	 باستخدام	بعض	
األلم	والورم،	ولكن	 لتخفيف	 االستيرودية	 لاللتهابات	غير	 المضادة	
التئام	 في	 لبطء	 تؤدي	 قد	 لفترات	طويلة،	ألنها	 استخدامها	 ُيفضل	 ال	
أي	 المفتوحة	 الكسور	 في	 الحيوية	 المضادات	 استخدام	 ويتم	 الكسور،	
عند	وجود	جرح	في	منطقة	الكسر	كي	تمنع	حدوث	االنتان	والتقيح	.	

العالج الجراحي :
يتم	اللجوء	إليه	في	حالة	فشل	الطرق	السابقة	في	عالج	كسر	المعصم	أو	
كسر	اليد،	ويتم	عن	طريق	استخدام	المسامير	والشرائح	لتثبيت	الكسر	.	

التدخل	الجراحي:	ويتم	ذلك	في	بعض	الحاالت	ومنها	:
أو	عند	 الكسر	غير	مستقر،	 يكون	 أو	عندما	 المفتوح،	 المعصم	 كسر	
وجود	تمزق	باألربطة		واألوعية	الدموية	المحيطة	بمنطقة	الكسر	..!!
يحتاج	المريض	إلجراء	العالج	التأهيلي،	لمنع	حدوث	تصلب	بمفاصل	

الرسغ	واألصابع	بعد	إزالة	الجبيرة	.

بقلم:	الدكتور	عبد	العليم	محمود
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6 طرق لعلاج الكحة عند الأطفال وقت النوم

طرق تسكين »ألم الأذن« عند الأطفال في المنزل

وصفات طبيعية لتفتيح منطقة حول الفم

طريقة علاج الغدة الدرقية بالأعشاب الطبيعية

  ضمت مجموعات أزياء شتاء 2022 تشكيلة مميزة من فساتين السهرة 
المصممة باأللوان اإلحتفالية كاألحمر واألخضر الزمردي والذهبي، 
شاهدي مختاراتنا بتوقيع أعرق الدور العالمية واستوحي منها إلطاللة 

تجعلك محط األنظار خالل سهرة رأس السنة.
انفحي إطاللتك بالفخامة واختاري فستان سهره مزود بكاب طويل كما في 
الموديل األخضر المكسر المزين بالتطريز حول الياقه من توقيع المصممه 
 one shoulder الـ اللبنانية ريم عكرا Reem Acra والفستان األحمر 

.Naeem Khan عالي الخصر من توقيع نعيم خان
لتلبية دعوة هامة  ال منافس لفساتين السهره المطرزة اذا كنِت تخططين 
 Carolina Herrera خالل رأس السنة، قدمت ماركة كارولينا هيريرا
فستان ميدي مستقيم القصة مغلف بالكامل بالترتر األخضر واألزرق ومزين 

بكشاكش زهريه حول الصدر نسقيه مع حذاء أسود بكعب رفيع.
نرشح لِك أيًضا الفستان األخضر المزدان بالتطريز حول الصدر والمزين 
بكسرات على الجانبين من توقيع تاداشي شوجي Tadashi Shoji، نسقيه 

مع حذاء وكالتش باللون الذهبي.
وجهي إختيارك نحو الفساتين الساده من دون تطريز أو طبعات في حال 
كنِت تبحثين عن لوك ناعم، رصدنا لدى ماركة Sara Battaglia فستان 
Halter top مستقيم القصة وغير مالصق للقامة، جربي تنسيقه مع حذاء 

وحقيبة باللون الذهبي.
أحببنا أيًضا الفستان األخضر الواسع المصمم على طراز الجلباب والمزين 
 ،Andrew Gn بأهداب حول أطراف األكمام من مجموعة آندرو جن

نسقيه مع حذاء وكالتش باللون األحمر.
تمنح الفساتين مستقيمة القصة لمن ترتديها قامة ممشوقة وهى من أبرز 
توجهات 2022، من جهتنا أعجبنا الفستان األحمر الـ mermaid المزين 
 Badgley Mischka بحزام من نفس اللون من توقيع بادجلي ميشكا
والفستان األخضر المكسر طويل األكمام والمصمم بياقة عالية من توقيع 
ماركة آندرو جن Andrew Gn، نسقي األخير مع كالتش فضي وحذاء 

أسود بكعب عالي رفيع.

مشروبات لحرق دهون البطن والارداف.. تناولييها قبل النوم
   ترغبين سيدتي فى الحصول على 
قوام متناسق ورشيق بعيداً عن السمنة 
وأمراضها ، فالجسم المتناسق من أسرار 
التألق والجاذبية ، وعادة ترجع مشكلة 
السمنة إلى وجود عوامل جينية وراثية ، 
أو نتيجة تناول بعض األدوية والعقاقير 
الطبية والتي تزيد من كتلة الجسم أو تناول 
األطعمة سريعة التحضير والتي تكون 
مشبعة بالدهون .وبما أن الوصفات الطبيعية 
هى من إحدى الطرق اآلمنة على صحتك  
إليك بهذا المقال مشروبات تخسيس لحرق 
دهون الجسم تناوليها قبل النوم لتحصلي 

على النتيجة المرجوة.
القرفة والزنجبيل

المكونات
نصف ملعقة صغيرة من القرفة .

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل .
نصف ملعقة صغيرة من الكمون .

عصير نصف ليمونه .
كوب من الماء .
طريقة التحضير

1. في وعاء على النار نخلط كالً من 
القرفة والزنجبيل والكمون بالماء ونتركه 

حتي يغلي .
2. نترك الخليط حتى يبرد ثم نضيف عليه 

عصير نصف الليمونة .
3.  يمكننا تناول هذه الوصفة قبل الوجبات 

بحوالي 30 دقيقة .
البقدونس والليمون

المكونات
حزمة من البقدونس المفروم .

٧ فصوص ثوم .
كوب ونصف ماء .

 ليمونة .
طريقة التحضير

1. نقطع الليمون والثوم ثم نضعهم في وعاء 
على النار حتي يصل إلى مرحلة الغليان .

النار ثم نضيف  2. نرفع الخليط من على 
إليه البقدونس المفروم ونتركه لمدة 2٤ 

ساعة .
3. نشرب من هذا الخليط كل يوم قبل تناول 
وجبة اإلفطار ولكن يراعي تجنب هذه 
الوصفة إذا كانت هناك مشاكل فى المعدة .

الفاصوليا والكوسا  
المكونات

٥ حبات من ثمرة الفاصوليا .

ثمرة من الكوسا متوسطة الحجم .
طريقة التحضير

1. في وعاء على النار نضع المكونات معاً 
ونسلقهم جيداً .

2. نضرب المكونات فى الخالط وذلك لكي 
نحصل على مزيج يشبه العصير .

3. تناول هذا المزيج قبل الوجبات يومياً 
حتي نحصل على أفضل النتائج .

الليمون والنعناع 
المكونات

عصير نصف ليمونه .
نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل .

نصف ملعقة صغيرة من أوراق النعناع 
المطحون .

نصف ملعقة صغيرة من الشاي األخضر .
نصف ملعقة صغيرة من الكمون .

كوب من الماء .
طريقة التحضير

1. نمزج المقادير معاً وفي وعاء على 
النار نضعهم .

2. نترك الخليط على النار حتى الغليان .
3. نصفي الخليط ونتناوله بشكل يومي قبل 

تناول الطعام ولمدة أسبوعين .

المناطق  النساء مشكلة  تواجه بعض      
منها  أسباب مختلفة  نتيجة  الفم،  الداكنة حول 
الميالنين في مناطق معينة من  إنتاج  زيادة 
لفترة  والتعرض  الهرمونية،  والتغيرات  الجلد، 
لبعض  الجانبية  الشمس واألثار  طويلة ألشعة 
بالحرج  المرأة تشعر  األدوية، مما يجعل 
الممكنة  الطرق  بكافة  أمام األخرين، وتحاول 
التعامل مع هذه المشكلة من خالل اتباع طرق 
المكياج إلخفائها، ولعالج هذه  مؤقتة مثل 
التقرير وصفات  نستعرض في هذا  المشكلة، 
طبيعية لتفتيح المنطقة حول الفم، مثل الشوفان 
الليمون والبطاطس من خالل  وعصير 
لما ذكره موقع  اتباع خطوات بسيطة، وفقاً 

.”skinkraft“
الليمون: عصير 

البشرة حيث  تفتيح  في  الليمون  يساعد عصير 
أن حامض الستريك الموجود في الليمون يعمل 
ولذلك  الجلد،  الداكنة من  المناطق  تفتيح  على 
إلى نصفين  ليمون وتقطيعه  بتحضير  ينصح 
وفرك نصف الليمون على البقعة الداكنة حول 
الفم لمدة تتراوح مابين 10-1٥ دقيقة، ثم غسل 

منطقة حول الفم.
العسل مع عصير  القليل من  ويمكن مزج 
الفم، وتركه  الليمون ووضعه حول منطقة 

الصباح،  الفم في  ثم غسل منطقة  الليل،  طوال 
ولمن يعانون من البشرة الجافة، ينصح بتجربة 
الليمون  المبشور مع عصير  الخيار  خلط 
الداكنة  البقع  لتفتيح  الوجه كقناع  ووضعه على 

حول الفم.
النيئة: البطاطس 

بتدليك  ينصح  الفم،  الداكنة حول  البقع  وإلزالة 
منطقة حول الفم بنصف حبة بطاطس نيئة على 
المناطق الداكنة بحركة دائرية لمدة 20 دقيقة، 
الوصفة  الفم، وتعتبر هذه  لتفتيح منطقة حول 

لصاحبات البشرة الحساسة.
 سكراب الشوفان 

الفعّالة جدا في  الطبيعية  المواد  الشوفان من 

لمنطقة  استخدميه كـ سكراب  البشرة.  تفتيح 
الفم ويُمكنِك إضافة العسل معه لتحصلي  حول 

على نتيجة أفضل.
 جل الصبار 

أسرار  الطبيعي سر من  األلوفيرا  جل صبار 
بمفرده  يوميا  استخدامه  يُمكنِك  البشرة.  تفتيح 
النوم وستاُلحظين  قبل  الفم  على منطقة حول 

الفرق.
البيكنج صودا

ال تستهيني أبدا بقدرة البيكنج صودا على تفتيح 
بشرتك وتنظيف المسام. امزجي البيكنج صودا 
لتحصلي  الفم  به حول  وافركي  الورد  ماء  مع 

على النتيجة المطلوبة.

الهوائية في  القصبة  أمام  الدرقية  الغدة  تقع      
الغدة  فإن  الرغم من صغر حجمها  الرقبة، وعلى 
الدرقية من الغدد المهمة في الجسم والتي تحتوي 
على خاليا خاصة يطلق عليها اسم »الخاليا 
الكيسية«، وهي المسئولة بشكل أساسي عن 
الدرقية والذي يلعب دورا  الغدة  إفراز هرمون 
بالجسم  الوظائف  العديد من  التحكم في  مهما في 
وأهمها عمليات األيض »التمثيل الغذائي« والوزن 
والطاقة ويؤثر حدوث أي خلل وظيفي في هذه 
الغدة الصماء في تعطل وظائف معظم أعضاء 
الجسم وتنقسم اضطرابات الغدة الدرقية إلى: فرط 
نشاط الغدة الدرقية، و قصور الغدة الدرقية و الغدة 

الدرقية المتضخمة .
ولعل من أبرز أعراض اإلصابة باضطرابات 
فقدانه، واإلرهاق  أو  الوزن  الدرقية: زيادة  الغدة 
المزمن، واالكتئاب، وجفاف الجلد والشعر، 
واإلمساك أو اإلسهال، وعدم انتظام الحيض 

للنساء.
تنتج  الدرقية عندما ال  الغدة  وتحدث اضطرابات 
الجسم والتي  هرموناتها بشكل كاف الحتياجات 
يحتاجها الجسم بنسب محددة للقيام بوظائفه بشكل 
طبيعي، وال شك أن هناك العديد من األدوية التي 
الدرقية والتي تؤخذ تحت  الغدة  تعمل على عالج 
إشراف طبي إال أن الطرق الطبيعية وتناول 
الغدة  الممكن أن تساهم في عالج  األعشاب من 
التقرير نتعرف على طرق  الدرقية وفي هذا 
الطبيعية واألغذية  الدرقية باألعشاب  الغدة  عالج 

األخرى..
 Licorice عرق السوس

تعد هذه العشبة من األعشاب الطبيعية التي تساهم 
في عالج الغدة الدرقية والتي تحافظ على التوازن 
المختلفة وتؤدي إلى تحسين الطاقة  الغدد  بين 
الذين يعانون  الدرقية  الغدة  والوزن عند مرضى 
في كثير من األحيان من الشعور بالتعب أو زيادة 

وفقدان في الوزن.
كما أن هناك العديد من الفوائد لعرق السوس للجسم 
حيث إنه يمنع نمو خاليا سرطان الغدة الدرقية ما 

الغدة  يجعل عرق السوس عالج فعال لسرطان 
الغدد الصماء  الدرقية وغيرها من اضطرابات 

ذات الصلة.
Flaxseed بذور الكتان

الدرقية حيث  الغدة  الكتان في عالج  تساهم بذور 
إنها تحوي على أحماض دهنية أساسية وأهمها 

أوميغا 3 والتي تفيد في عالج الغدة الدرقية.
وفي دراسة أجراها المركز الطبي لجامعة 
ميريالند، تبين أن استهالك األطعمة الغنية 
الكتان،  الدهنية أوميغا 3، مثل بذور  باألحماض 

يساعد على زيادة إنتاج هرمونات الغدة الدرقية.
Black Walnut الجوز األسود

يعتبر الجوز األسود واحدا من أغنى مصادر اليود 
البحرية على احتواءه  المأكوالت  ينافس  والذي 
المغذيات  اليود وهو واحد من  نسبة كبيرة من 
األساسية التي تلعب دورا حيويا في عالج  الغدد 

الدرقية وتحسين وظائفها.
اليود في الجسم يمكن أن  كما أن نقص كميات 
المزمن  التعب  الحاالت مثل  إلى عدد من  يؤدي 

واالكتئاب.
 أوراق السبانخ

من المعروف أن للسبانخ فوائد عديدة للجسم، فهي 
التي  العديد من األحماض والمعادن  تحتوي على 
تحسن من وظائف أعضاء الجسم المختلفة، كما أن 
لها دور فعال فى عالج الغدة الدرقية، ويمكن فرم 
السبانخ واضافة ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون 
ووضع الخليط على الرقبة وتركه لمدة ربع ساعة، 

وبعد ذلك يغسل بالماء الدافئ.
أوراق الهندباء

لـ عالج  القوية  الهندباء من األعشاب  تعد أوراق 
الغدة الدرقية، حيث يمكن تناولها كمشروب دافئ 
يتم تحضيره مثل الشاى، أو يمكن استخدامه 
السمنة، عن طريق سحق أوراق  كمعجون مع 
يتم  ثم  إليها،  السمنة  القليل من  الهندباء وإضافة 
النار وليس تسخينه،  تدفئة هذا الخليط على 
ويوضع من هذا الخليط على الرقبة بعد ذلك لمدة 
ربع ساعة، وينصح بتكرار هذه الوصفه يوميا 

حتى الشفاء.
الليمون

التي تساعد على عالج  الليمون من االغذية  يعد 
الليمون على تقوية  الغدة الدرقية حيث يعمل 
وتنشيط جهاز المناعة عند األشخاص الذين يعانون 
المناعة، كما يستخدم لزيادة هرمون  من مرض 
الدرقية، ويعمل على تنظيمها، حيث يمكن  الغدة 
تناول الليمون ثالث مرات فى اليوم ، أو استخدامه 

كمشروب دافئ.
عصير الجرجير

يتم تناول هذا العصير بمعدل ملعقة إلى ثالثة 
تناول  الواحد، أي يجب  اليوم  مالعق كبيرة في 
ملعقة واحدة بعد تناول كل وجبة مخصص لليوم. 
يمكن شرب هذا العصير مع الحليب أو الماء، وال 
يجب تقطيع الجرجير قبل عصره بل يجب عصره 
بشكل مباشر. يمكن تخصيص حزمة كاملة من 

الجرجير وتناولها مع وجبات الطعام الرئيسية.
الثوم

الناتج عن  الرقبة  تقليل تورم  الثوم على  يعمل 
بتناوله ثالث  الدرقية، حيث ينصح  الغدة  تضخم 
مرات فى األسبوع، كما يمكن مضغ ثالث 
إلى األطباق  فصوص فى الصباح، أو إضافته 
الليمون  إلى عصير  المختلفة، كما يمكن إضافته 

والبقدونس.
الطحالب البحرية »الفوقس«

تعد طحالب »الفوقس البحرية من األعشاب 
الصالحة لألكل ويمكن إضافتها لمختلف  البحرية 
الطعام وألنها تحتوي على كميات كبيرة  أصناف 
الدرقية و  الغدة  اليود فهي تساعد على عالج  من 

تقليص حجم أورام الغدة الدرقية.
الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على العديد من العناصر الهامة 
التي تساعد على تنشيط وظائف وعمل الغدة الدرقية 
مثل الزنك والمنغنيز والبوتاسيوم ويتميز الزنجبيل 
بأنه مضاد لاللتهاب حيث يساعد في تخفيف التهاب 
الغدة الدرقية وعملها بشكل سليم وطبيعي مع إفراز 

الهرمونات المسئولة عن التمثيل الغذائي.

طلالة رأس السنة فساتين سهرة موضة شتاء 2022 لاإ

   يصاب عديدٌ من األطفال بالسعال 
»الكحة«، خاصةً في ساعات الليل وقبل 
النوم، وتُعد هذه المشكلة من أكثر المشكالت 
الصحية التي يتعرضون لها. وقد يُصدر 
الطفل عند إصابته بالكحة صوتاً عالياً، ما 

يعني أنه يشكو من مرض مزمن.
الدكتورة منى العبدالهادي، استشارية 
األمراض الباطنية لألطفال، كشفت أن 
هناك عديداً من العالجات الصحية التي 
تساعد على التخلص من كحة األطفال أثناء 
النوم، ويمكن لألمهات إعدادها ألطفالهن 
المصابين بالسعال في المنزل ليتناولوه 

قبل نومهم.
وحدَّدت العبدالهادي ست طرق عالجية 
طبيعية تساعد على تخفيف أعراض الكحة 

المزعجة والتخلص منها تدريجياً، وهي:

الليمون والعسل
يتم خلط عصير نصف حبة ليمون وملعقة 
صغيرة من العسل وإعطاء المزيج للطفل، 
فالليمون يعد من المصادر الطبيعية 
الغنية بفيتامين »C« الذي يساعد على 
تقوية الجهاز المناعي للطفل، ويحارب 
الفيروسات، أما العسل فيزيد من نسبة 
مناعة الجسم الحتوائه على مواد مضادة 

لاللتهابات.
الجزر والبرتقال

قومي بسلق الجزر وبعد أن ينضج اخلطيه 
مع كمية مناسبة من عصير البرتقال، ثم 
قدميه إلى طفلك المصاب بالكحة، حيث 
يعد البرتقال والجزر من األغذية الطبيعية 
التي تحتوي على مجموعة من الفيتامينات 
للكحة  فاعالً  المهمة، ما يجعلهما عالجاً 

وتخفيفها، إضافة إلى تقوية الجهاز 
المناعي ورفع كفاءة مقاومة مختلف 

األمراض.
اليانسون

عن طريق وضع كيس من اليانسون 
في كمية مناسبة من الماء المغلي، 
وبعد أن يبرد، تضاف إليه ملعقة من 
العسل، ثم تقدم إلى الطفل المصاب، 
وشرب اليانسون الدافئ يعمل على 

تهدئة الكحة القوية.
الحبة السوداء

وذلك بطحنها جيداً، ثم إضافة ملعقة 
من العسل إليها، كما يمكن أن يتم 

عمل خليط من حبة البركة المطحونة 
والحليب الذي يتناوله الطفل.

النعناع

بغلي كمية مناسبة من الماء، ثم إضافة 
إليه، وبعد أن يبرد  النعناع الطازج  أوراق 
قليالً، تضاف إليه إضافة ملعقة صغيرة من 

العسل، ويقدم إلى الطفل.

زيت الزيتون
يتم خلط قليل من السكر مع زيت الزيتون، 
ويقدم المزيج إلى الطفل الذي يعاني من 

الكحة.

   ليس من السهل اكتشاف عالمات وجود التهاب باألذن 
لدى األطفال خاصة وأن أوجاع األذن شائعة لدى الرضع 
واألطفال الصغار والتي يمكن أن تكون تجربة مؤلمة لألم 
ومقلقة جداً خاصة عندما ال نستطيع معرفة أسبابها. ولكن 
مع قليل من المعرفة سوف نفهم لماذا قد يعاني طفلك من 
أوجاع األذن وما يمكنك القيام به لمساعدته وتسكين األلم.

الدكتورة »آالء مطر« تقدم  اختصاصية طب األسرة 
نصائحها لعالج مثل تلك الحاالت ومتى يجب زيارة 

الطبيب.
بألم في  • أعراض تالحظها األم في حال إصابة طفلها 

األذن
1. قد يعاني الطفل من فقدان الشهية.

2. صعوبة في النوم وخاصة في الليل.
3. ارتفاع درجة الحرارة.

٤. خروج إفرازات من األذن بشكل ملحوظ.
٥. أيضا قد يشعر الطفل في صداع بالراس.

6. الطفل قد يشد أذنيه.
٧. مشاكل في السمع.

• أسباب إصابة طفلك بالتهاب في األذن
1. السبب األكثر شيوعاً لوجع األذن هو العدوى البكتيرية 

أو الفيروسية.
2. دخول الماء داخل األذن خاصة وقت االستحمام.

3. انسداد األذن بالشمع أو دخول أي جسم غريب داخلها 
وعدم المحافظة على نظافتها.

٤. استخدام األعواد القطنية قد يسبب خدش أو جرح في 
األذن الحساسة.

• طرق “لتسكين “وجع األذن لطفلك في المنزل
1. كمادات الماء الدافئ: قومي بوضع كمادات ماء دافئ 

على األذن وما حولها من أجل تخفيف األلم.
المخفف: اخلطي ملعقتين من الخل مع  التفاح  2. خل 
القطن داخل  الماء، ويتم وضع قطعة من  ملعقتين من 
األذن بعد أن تغمس في خليط خل التفاح والماء واتركيها 

لبضع دقائق.
3. قطرات زيت الزيتون: قومي بوضع بضع قطرات من 

زيت الزيتون الدافئ أو الفاتر في أذن الطفل المصابة.
٤. ال تجعلي طفلك مستلقياً على ظهره: ضعي طفلك 

ليرتاح في وضع مستقيم بدالً من وضعية االستلقاء حيث 
سيعمل ذلك على تخفيف الضغط واأللم على األذن، إذ أن 
نومه في وضع الجلوس يساعد كثيراً على تصريف أي 

سوائل داخل األذن ويخفف أيضا من وجعها.
• إذا لم يتحسن طفلك بعد ٤8 إلى ٧2 ساعة أي إذا كان 
أو يزداد سوًء، يفضل  ال يزال يظهر أعراض أو حمى 
الحيوية للرضع 6 أشهر أو أقل  استخدام المضادات 
الذين يعانون من أعراض حادة مثل ارتفاع  واألطفال 

في درجة الحرارة والتعرق وزيادة في ضربات القلب.
• حاالت تستدعي عرض طفلك على الطبيب

1. إن شعر طفلك بدوخة.
افرازات زائدة أو صديد من  2. إن ال حظتي خروج 

األذن.
3. إذا ما كان سبب وجع األذن هو وجود شيء بداخلها 

أو جسم غريب.
٤. تورم واحمرار خلف األذنين بشكل ملحوظ.

٥. إذا لم تتحسن األعراض مع استخدامك تلك الوصفات 
لمدة ٤8 ساعة.



النجمة شيرين    كسرت أحدث أغنيات 
عبدالوهاب، وتحمل اسم »كلها غيرانة« 
الـ 8 ماليين مشاهدة، إضافة إلى  حاجز 
بقائمة األكثر  الثاني  المركز  استمرارها في 
استماًعا، وذلك عبر موقع الفيديوهات األشهر 

عالميًا »يوتيوب«.
»كلها غيرانة« من كلمات: محمد مصطفى 
مالك، ألحان: محمد أنور، توزيع: محمد مجدي.
تقول كلماتها: »لها غيرانة بتحقد والنفسية 
أنا مش بسلم من  سواد لو أعدي في حتة 
الكومنتات طب أعمل ايه منا ست جميلة ودي 
كاريزمات أنا بدخل أي مكان بقلبه ده بفضل 
هللا واللي يشوفني على طول بعجبه من غير 
معاناة في حاجات كده خلقة ربنا مش مجهود 

اللي يغير مننا يجي ويعمل زينا  عاماله خلوا 
من غير ما يغل يقل ويضربنا في ضهرنا خلوه 
يجي في وشنا لو عنده حاجة يقولنا وبالش بقي 
الناس طول ما  قالولنا كفاية كالم عننا  شغل 
بتتكلم عنك ليك قيمة جايبين سيرتك بالخير أو 
كانت دايرة نميمة سيبها على هللا وفكك طول 
ما النية سليمة وأنا في المواضيع ده أنا واخده 
شهادة خبرة سنين وكالم الناس بقى بالنسبالي 
أنا  البنزين بيخليني أنور أكتر واثبت  زي 

مييييييين«.
وأعلنت شيرين عبدالوهاب، انفصالها عن 
المطرب حسام حبيب منذ أيام قليلة، حيث وقع 
الطالق رسمياً مع تحفظها الشديد بعدم كشف 

اسباب الطالق .

  كشف الفنان ماجد المصري، سبب تأجيل 
مسلسله الجديد »بابلو«، للمخرج إبراهيم فخر، 
إنتاج ممدوح شاهين،  تأليف حسان دهشام، 
والذى كان من المفترض أن يخوض به السباق 

الرمضاني المقبل 2022.
المسلسل  وقال »المصري«، إن تحضيرات 
توقفت وخرج من المنافسة الرمضانية المقبلة 
إنتاجية، وال يعلم  2022، وذلك ألسباب 

مصيره في الفترة القادمة.
وأكد »المصري«، أنه يستعد حاليًا لبدء 
تصوير فيلمه الجديد » أهال بكم في باريس«، 
للمخرج خالد يوسف، الذى يعود به للسينما بعد 
المقرر تصويره  الغياب، ومن  3 سنوات من 

فى مطلع العام المقبل 2022.

  أوشكت المخرجة المصرية ساندرا نشأت على 
االنتهاء من تصوير فيلم أخويا، والذي تلقي الضوء من 

خالل على إحدى قصص »أصحاب الهمم«.
ويتعاون النجم المصري أحمد عز مع ساندرا نشأت من 
خالل فيلم أخويا والذي يشهد عودة لهما حيث تعاونا من 
قبل في أكثر من عمل فني بداية من مالكي إسكندرية 
والرهينة. ويشارك مع الفنان أحمد عز في بطولة الفيلم كل 

من الفنان صالح عبد هللا والنجمة بسنت شوقي.
ويتبقى يومان على االنتهاء من تصوير الفيلم القصير 
»أخويا«، حيث يجسد أحمد عز بالفيلم دور شقيق طفل 
من أصحاب الهمم، والذي تدور أحداثه حول الحب 
بين أطراف المجتمع. وفيلم أخويا من نوعية األفالم 
القصيرة، والذي يعتبر عودة لساندرا نشأت بعد غياب 
لعدة أعوام عن اإلخراج وانشغالها بأكثر من مشروع فني 
منها »الصحبة الحلوة« مع يحيى الفخراني، والذي كتبه 
الراحل وحيد حامد، باإلضافة إلى فيلم »شلة ليبون« مع 

أحمد عز وأحمد السقا والذي لم يطلق بعد.
وتحدث عز عن فيلمه أخويا قائالً: »الفيلم حالة مختلفة 
بالنسبة لي، ويدور حول عالقة أخ بشقيقه من ذوي 
االحتياجات الخاصة، في حالة إنسانية تحمست لها جدًا 
أتمنى أن تلقى إعجاب الجمهور«. وأضاف أنّه وساندرا 
نشأت بينهما كمياء وتجانس كبير في العمل ويثق جدًا 
في أنها ستقدم عمالً مختلفاً ومميزاً، وقدمنا معاً مالكي 

إسكندرية، والرهينة، ومسجون ترانزيت، والمصلحة.

     Vendredi 10 décembre 2021
أخبار الفنالجمعة 10 ديسمبر 2021

المقبلالرمضانىالسباقمن»بابلو«خروجأسبابيكشفالمصرىماجد

حملهاحقيقةتكشفكريمنيللي
زوجهامنالأولطفلهافي

هشامعاشور

علىأركز:المصريأمير
العالميةبالسينماالمشاركة
بالتوازيمعالانتاجبالعربي

أحمدعزيدعم»أصحابالهمم«بـ»أخويا«

شيرينمشاهدةملايين8بـ
لتريندات تعود عبدالوهاب
بـ»كلهاغيرانة« الموسيقى

الشاشةلجمهوريعودالسقاأحمد
»العنكبوت«بـ الكبيرة

  علقت الفنانة المصرية نيللي كريم على األنباء التي ترددت مؤخرا حول حملها في 
طفلها األول من زوجها العب االسكواش السابق هشام عاشور.

بالعربي«،   Et« لقائها مع برنامج تماما، خالل  نيللي كريم نفت صحة هذه األنباء 
قائلة: »أنا يمكن بس تخنت شوية، خليهم يطلعوا إشاعات«.

نيللي كريم قد احتفلت يوم األربعاء 11 أغسطس بزفافها على العب  وكانت 
االسكواش السابق هشام عاشور، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

الجديد  لبدء تصوير مسلسلها الرمضاني  نيللي كريم  ومن ناحية أخرى، تستعد 
»أحوال شخصية« ويشاركها بطولته شريف سالمة، ووفاء عامر، وأحمد حاتم، وهو 

من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

        514 961 0777 /  450 972 1414
elressalanews@gmail.com    fzemokhol@gmail.com   

  www.el-ressala.com

لاعلاناتكمفيالرسالة

أمير  العالمي  الفنان  كشف    
ُمَؤّخراً  َشاَرَك  الذي  المصري، 
مسابقة  في  تحكيم  لَجنة  كعضو 
األخيرة  تجربته  العربية، عن  األفالم 
َعبّر عن  القاهرة، حيث  بمهرجان 
واللجنة  للمنتج محمد حفظي  تقديره 
للمشاركة  العليا الختيار  االستشارية 

في إحدى لجانها.
أمير المصري عن هذه  وتحدث 
قائالً: »راٍض عن مشاركتي  التجربة 
األفالم  تحكيم مسابقة  بلجنة  األخيرة 
العربية، حيث كونت شخصية مستقلة 
التي شاركت في  الـ14  األفالم  عن 
المسابقة، حيث كانت تجربة مبهرة«.

ما شدني  المصري: »أكثر  وأضاف 
اخترنا وفازت بجوائز  التي  لألفالم 
التي  اإلنسانية  القصة  المسابقة هي 
إذ كوني كممثل  الفيلم؛  يحكي عنها 
األفالم.  الشخصيات في  أتعاطف مع 
تفز  لم  التي  األفالم  وأحيي أيضاً 

القبعة  أرفع  المهرجان، حيث  بجوائز 
لها وألصحابها؛ نظراً ألننا نعلم جيداً 
ما تمر به صناعة السينما في العامين 
الماضيين بفعل كورونا«. وتابع أمير: 
أزمة  العربية تجاوزت  الصناعة   «

كورونا وبدأت تنتج«.
قال  القادمة  الفترة  أعماله  وعن جديد 
الفنان العالمي أمير المصري: »هناك 
تعاقدت عليه مع  مسلسل بريطاني 
لـ)بي بي  لفيلم  باإلضافة  نتفليكس، 
فيه  أجسد  )لوج هيروز(  يدعى  سي( 
أيضاً  فيلماً  أن هناك  دور طبيب، كما 
الحديث عنه  أستطيع  نتفليكس ال  مع 
بعد شهر من اآلن سيتم  ولكن  حالياً 

اإلعالن عن تفاصيله كاملة«.
قائالً:  المصري تصريحاته  واختتم 
»شاركت في نصيبي وقسمتي 4 
البيضا. وأركز حالياً  النظارة  بحكاية 
بالتوازي مع  العالمية  السينما  على 

اإلنتاج العربي«.

حلم..جدةفيينطلقالسينمائيالأحمرالبحرمهرجان
حقيقة أصبح السعوديين السينمائيين

حماقيينضمللحدثالموسيقيالضخم»مدلبيست«

  ينتظر النجم أحمد السقا، عرض أحدث أعماله السينمائيه، وذلك بعد غياب 4 سنوات عن الشاشة 
الكبيرة، حيث يعود وبقوة بفيلم »العنكبوت« والذي مقرر له أن يطرح بدور العرض يوم 

5 يناير 2022.
فيلم »العنكبوت« بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر عابدين، يسرا اللوزى، ريم 
مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، 
محمود غريب، وضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف وتأليف 

محمد ناير وإخراج أحمد نادر جالل، وتدور أحداثه في اطار أكشن تشويقى.
الدين  الفنان والمخرج محمد صالح  فنية، والده  السقا، ممثل من عائلة  أحمد 
السقا مدير مسرح العرائس وجده عبده السروجي المغني، وزوج اإلعالمية مها 

الصغير.
تمثيل وإخراج،  للفنون، وتخرج من قسم  العربية  درس »السقا« في األكاديمية 

وتوالت خطوات تفوقه فكان األول على دفعته بتقدير امتياز.
الفني إشترك في أدوار صغيرة منها، مسرحية »خدلك  في بداية حياته ومشواره 
العام،  بالقطاع  الشباب  قالب« في دور كومبارس، حيث كانت تعرض في مسرح 
مسرحية »غلط في غلظ«، مسرحية »النهاردة آخر جنان« مع نجم الكومديا محمد 

رضا، ومسرحية »فيما يبدو سرقوا عبدو«.
ومن بعدها تم اكتشافه على يد الكاتب أسامة أنور عكاشة وقدمه للمخرج محمد فاضل 

واشركه في مسلسل »النوة« عندما شاهده في مسرحية »خدلك قالب« اعجب بيه وسجل اسمه
في نوتة جلدية وقدمه للمخرج محمد فاضل.

بدأ »السقا« مشواره السينمائي من خالل فيلم »المراكبي« مع وبعدها قدم »هارمونيكا«مع النجم الكبير 
البدراوي، مجدي كامل، وتألق في دور علي في  إلهام شاهين، زيزي  العزيز،  الراحل محمود عبد 
»صعيدي في الجامعة األمريكية« مع الكوميدي محمد هنيدي، منى زكي وغادة عادل،وقدم أدريانو في 
»همام في أمستردام«، و خالد كابو في »شورت وفانلة وكاب«، وبدأ يسطع نجمه حيث قدم عدد كبير من 
األدوار السينمائية الكبيرة، فقدم »فيلم »حرب اطاليا« مع الراحل الكبير خالد صالح، وايضاً »ابن القنصل«، 
وخاض دور ظابط الشرطة في فيلم »المصلحة« مع النجم أحمد عز، »والجزيرة 1، 2« مع النجمة هند صبري، قام ايضاً ببطولة »هروب إضطراري«، مع أمير الكرارة والذي 

يحضر معه حالياً مسلسل »نسل األغراب«، وفيلم »حرب كرموز« مع أمير كرارة وغادة عبد الرازق، والنجم الروسي سكوت آدكنز.

  ما كان حلًما للسينمائيين السعوديين، 
الدورة األولى  بافتتاح  أخيًرا،  تحقق 
السينمائي  البحر األحمر  من مهرجان 
التاريخي  القلب  اإلثنين، في  الدولي، 
لمدينة جدة، المصنف ضمن قائمة مواقع 

التراث العالمي وفق اليونيسكو.
المهرجان في حفل االفتتاح  وكّرم 
الفرنسي  الثقافة  وزير  النغ  جاك 
العربي  العالم  األسبق، ورئيس معهد 
بباريس، وكاترين دينوڤ أيقونة السينما 
الفرنسية، والفنّانة المصرية ليلى علوي، 
السعودية هيفاء  والمخرجة والمنتجة 
فيلم روائي  المنصور، صاحبة أول 
المملكة  في  بالكامل  تم تصويره  طويل 

سنة 2012، تحت عنوان »وجدة«.
البحر  توجه مهرجان  يأتي ذلك ضمن 
األحمر السينمائي الدولي لالحتفاء بدور 
تشكل  السينما، حيث  المرأة في صناعة 
التي تحمل توقيع مخرجاٍت  األفالم 
نساء، ما نسبته 38% من إجمالي 

عروض المهرجان.
فيلًما من  األولى 135  المهرجان في دورته  ويعرض 
67 دولة، منها؛ 48 تُعرض عربيًا ألول مرة، 27 فيلم 
افتتح  األول، وقد  العالمي  سعودي، و17 في عرضها 
عروضه بالفيلم الموسيقي البريطاني »سيرنو« للمخرج 

جو رايت.

يقدمها مهرجان  التي  ويتنافس على جوائز »اليسر« 
األفالم  فيلًما في مسابقة  السينمائي؛ 16  األحمر  البحر 
القصيرة،  األفالم  الطويلة، و18 في مسابقة  الروائية 
إلى جانب مسابقة السينما التفاعلية، كما سيتم منح أكثر 
الفائزة بجوائز  للمشاريع  ألف دوالر أمريكي  من 700 

سوق البحر األحمر.
ويختتم المهرجان فعالياته، األربعاء 15 ديسمبر/ كانون 

العالمي  والعرض  الجوائز،  تسليم  بحفل  األّول 2021، 
فيلم »بّرا  برنامج »جيل جديد« وهو  أفالم  األول ألحد 

المنهج« للمخرج المصري عمرو سالمة.
وكان من المقرر أن تنطلق الدورة االفتتاحية لمهرجان 
آذار  الدولي في مارس/  السينمائي  البحر األحمر 
تأجيلها ألكثر من عام بسبب جائحة  تم  لكن   ،2020

كورونا.

  كشف الفنان محمد حماقي، مشاركته في الحدث الموسيقي األضخم في الشرق االوسط »مدل بيست«، والذي يضم كبار 
موسيقي العالم مع مجموعة من نجوم الغناء.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس القادم الموافق 16 ديسمبر.
يقام مهرجان »المدل بيست« في الرياض من 16 - 19 ديسمبر الجاري، ويضم أكثر من 200 فنان على مستوى العالم، 

وذلك على 8 مسارح مختلفة.
أحيا حماقي ، حديثًا، حفالً غنائيًا في مدينة جدة بالسعودية، ضمن فعاليات سباق »فورموال1« العالمي، والتي شهدت 

حضور كامل العدد من جمهوره، وقدم باقة من أغانيه خاصة الجديدة من ألبوم »يافاتنّي« وهي »لو هتسيب، ال 
أبقى جنبه،  السابقة مثل«أجمل يوم، نفسي  ألبوماته  مالمة، ظلموني«، بجانب عدد من أغاني 

مابالش، م البداية، أحلى حاجة فيكي ايه، واحدة واحدة«.
على الصعيد الغنائي، طرح حماقي، حديثًا، أغنية »ودينا بعيد«، آخر 

الـ4  ماليين مشاهدة، من  التي تخطت  ألبوم »يافاتنًي«،  أغنيات 
كلمات تامر حسين، ألحان: محمد النادي، توزيع أحمد إبراهيم.

األلبوم 17 أغنية »يا فاتنّي، ماتعودناش، لو هتسيب، تك، 
عرض مستمر، زيها مين، لو هتسيب، مش قادر أنسى، 
يانسيم، تك، عايزك تسمعني، ردوده غريبة، طالع 
موضة، ظلموني، ليلة من لياليك« بجانب »نادانا، ال 
مالمة، ودينا بعيد«، التي تم طرحهم كأغاني إضافية 

داخل األلبوم.  تم وضع أغنيات حماقي في 3 مواسم غنائية »صيفية، خريفية، شتوية«، وهي المرة األولى التي يقوم حماقي باتباع طريقة التدريج في طرح األلبوم.
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الهجرة ومهلة  �تأخير في معالجة طلبات  كندا: 
الانتظار �طول

الجيش الكندي يستأنف عملّية �نقية مياه الأنهار 
في إقليم نونافوت في الشمال الكبير

كندا: العلماء يسعون لفهم كل جوانب المتحّور الجديد أوميكرون

  استأنفت القّوات الكنديّة عمليّات تنقية 
إقليم  عاصمة  إيكالويت  في  األنهار  مياه 

نونافوت في الشمال الكندّي الكبير.
وتوّقفت أعمال التنظيف وتنقية المياه قبل 
شتويّة  عاصفة  دّمرت  أن  بعد  أسبوعين، 
الخيمة التي تضّم جهاز تنقية المياه التابع 

للقّوات الكنديّة المسلّحة.
وطلبت حكومة اإلقليم قبل نحو أسبوعين 
من السّكان تنظيف شبكة المياه في منازلهم، 
وإبقاء مياه الصنبور جارية طوال 20 دقيقة.

ومطلع األسبوع، أعلنت الحكومة أّن بإمكان 
السّكان من جديد الحصول على المياه النقيّة 
من أنظمة تنقية المياه التابعة للقّوات الكنديّة 
المسلّحة، في آبي أوبيك و إلدرز كاماك في 

ضواحي العاصمة إيكالويت.
والجرار  األباريق  إحضار  إلى  ودعتهم 
المياه  مستودعات  تعد  ولم  بهم،  الخاّصة 

توّفر المياه المعبّاة في زجاجات.
وتفتح المستودعات أبوابها طوال أياّم األسبوع 
بين الحادية عشرة صباحا والسادسة مساء.
في  الثالثاء  يوم  اإلقليم  حكومة  وشرحت 
تغريدة على موقع تويتر كيفيّة تنقية المياه 
وأّكدت للسّكان أّن المياه التي تتّم تنقيتها من 
خالل أجهزة التنقية التابعة للقّوات الكنديّة 

صالحة للشرب.
المياه  شرب  عن  المدينة  سّكان  وتوّقف 
أن  بعد  أسابيع،  ثمانية  منذ  الصنبور  من 
تلّوثها  المخبريّة  الفحوص  نتائج  أظهرت 

بمكّونات الوقود.
وتعمل القّوات الكنديّة منذ الثالث والعشرين 
من تشرين األّول أكتوبر الماضي على خّطة 

تنقية مياه األنهار.
جهاز  استخدام  األصليّة  الخّطة  وتتضّمن 
تنقية بالتناضح العكسي الذي يزيل الشوائب 

من مياه نهر سيلفيا غرينيل.

وعلّق الجيش الكندي أعماله بعد نحو شهر، 
في الثاني والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر 
تحديدا، بسبب عاصفة شتويّة دّمرت الخيمة 
التي تضّم ِقرب المياه في أجهزة التناضح 

العكسي.
وتّم تعليق األعمال بانتظار شحن خيمة أخرى 
في أّول رحلة جويّة متّجهة إلى إيكالويت، 
ويستخدم الجيش هذه الخيمة لتجنّب تجّمد 

المياه في أجهزة التنقية.
وكانت المدينة قد حّذرت السّكان قبل العاصفة 
الشتويّة ِبتخزين ما يكفي من المياه الثنتين 

وسبعين ساعة.
الفرق  أّن  إيكالويت  بيل عمدة  وأّكد كيني 
المعبّأة  المياه  بتوزيع  تقوم  سوف  البلديّة 
في زجاجات على السّكان إلى أن يستأنف 

الجيش الكندي عمليّات تنقية المياه.
ونقل الجيش تجهيزات تنقية المياه إلى منشأة 
داخليّة، وأوضح أّن استمرار األحوال الجويّة 
التجهيزات  السيّئة يشّكل خطرا على هذه 

وعلى عناصر الجيش.
ضابطة  ماغيل  سوزان  الميجور  وقالت 
الشؤون العاّمة في قّوة العمليّات المشتَركة 
في الشمال إّن مدينة إيكالويت مّددت طلب 
ديسمبر  األّول  كانون   22 المساعدة حتّى 
أسبوعَين  تمديدها  احتمال  مع  الجاري، 

إضافيَّين.
المدينة  إيكالويت من سّكان  بلديّة  وطلبت 
اتّخاذ إجراءات مختلفة للمساعدة في إدارة 
نفايات زجاجات المياه البالستيكيّة، بما في 
ذلك تكسير الزجاجات ووضع األغطية على 
أكياس  في  ووضعها  المكّسرة  الزجاجات 

التدوير.
وطلبت من السّكان االحتفاظ بأكياس التدوير 
المعبّأة بالزجاجات إلى أن تتمّكن من تطوير 

برنامج إلدارتها.

  أثار متحّور أوميكرون من فيروس كورونا المستجّد المخاوف 
حول العالم منذ أن تّم الكشف عن أّول حالة في أفريقيا الجنوبيّة.

وفي كندا، يعكف العلماء على معرفة المزيد حول التهديد 
الذي يمثّله أوميكرون، وسرعة انتشاره، وإن كانت اإلصابة 
به أكثر خطورة أم ال، وسواها من األسئلة المطروحة بشأنه.

وتّم العثور على عشرات حاالت اإلصابة المؤّكدة والمحتملة 
ِبمتحّور أوميكرون في كندا في األيّام القليلة الماضية.

ولم تكن معظم هذه الحاالت مرتبطة بمسافرين دوليّين، 
في  المتحّور  يتسبّب  أن  احتمال  من  المخاوف  أثار  مّما 

تقّشي المرض في البالد.
وأّكدت السلطات الصحيّة في لندن في مقاطعة أونتاريو أّن 
متحّور أوميكرون مرتبط بمجموعة من 40 حالة كوفيد19- 
انتشرت في مدارس المدينة ودور الحضانة وكنيسة، وتّم 

تحديد 171 حالة اختالط عالية المخاطر.
وانتشر المتحّور في عدد من الدول حول العالم، وأعلنت 
الدانمارك وبريطانيا وجنوب أفريقيا انتشاره على نطاق 
انتشر في دول  أنّه كان قد  واسع، وتزايدت األدلّة حول 

أوروبا قبل أن يحّدده العلماء في أفريقيا الجنوبيّة.
وارتفعت قدرات تحليل الفيروس الجديد ومشاركة المعلومات 
بشأنه بسرعة عّما كانت عليه قبل سنة في كندا وحول العالم 
، منذ أن أثار اكتشاف المتحّور ألفا والمتحّور بيتا المخاوف.
شبكة  في  التنفيذيّة  المديرة  كوريا،  لوبيز  كاتارينا  قالت 
يعرفه  أن  يهّم  ما  أكثر  أن   CanCoGen الكنديّة  جينوم 
الكنديّون هو أنّنا أمضينا أكثر من سنة في تعزيز قدرات 

الجينوميّة.  المراقبة 
ومن المبّكر حسب قولها، التنبّؤ منذ اآلن بالنتائج السريريّة 
وانتقال العدوى وإن كان أوميكرون سيأخذ بسرعة مكان 
متحّورات أخرى مثل متحّور دلتا، وسوف يتمّكن العلماء 

من معرفة ذلك مع الوقت.
ويقول مارك أندريه النغلوا عالم الفيروسات في جامعة 
أوتاوا ورئيس شبكة االستجابة السريعة لمتحّورات فيروس 
كورونا المستجّد إّن المختبرات الكنديّة تعمل دون كلل عبر 
مختلف أنحاء البالد على التجارب حول متحّور أوميكرون.
األكاديميّة  القدرات  كاّفة  جمع  في  الباحثون  نجح  وقد 
و  والنمذجة  الوبائيّات  في  علماء  لديها  التي  للمختبرات 

المناعة والفيروسات كما قال النغلوا.
ويقول غليوم بورك مدير المعلوماتيّة الحيويّة في مركز 
ماكغيل الجينومي في مونتريال إّن قدرة التصّرف بسرعة 

بالبيانات تنامت عّما كانت عليه في كندا.
وقال غليوم بورك أن النظام موجود لدينا، ونريد أن نضعه 
أسرع  في  العلمي  والمجتمع  العاّمة  الصّحة  متناول  في 
وقت، كي يتمّكن الباحثون من المباشرة في فهم المتحّور 
العاّمة حول  الصّحة  لمسؤولي  ذلك  بعد  النصح  وإعطاء 

أفضل السبل اِلحتوائه.
وال يكتفي العلماء الكنديّون بما يجمعونه من أجوبة في كندا، 
بل يعكفون على كّل المؤّشرات من حول العالم لِمعرفة ما 

يمكن أن يتسبّب به متحّور أوميكرون في كندا.
جامعة  في  الفيروسات  عالمة  راسموسن  أنجيال  وتؤّكد 
َسسكتشوان أّن بيانات الوبائيّات حول حاالت أوميكرون 
الموثّقة في كندا وحول العالم مفتاح مهّم في فهم المتحّور.

ويعتمد العلماء على الدراسات التي تجري لِتحديد ما إذا كانت 
اللّقاحات ستبقى فّعالة، بما في ذلك الحماية من األمراض 
عالمة  قالت  كما  أوميكرون  متحّور  يسبّبها  التي  الشديدة 

الفيروسات في جامعة َسسكتشوان أنجيال راسموسن.

  العزاء واجب
  لي اشتهاُء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضُل جداً 
(في 1:23)

 بقلوٍب مكلومة يعتصرها الحزن واأللم مؤمنة بقضاء هللا نتوجه 
بخالص التعازي والمواساة لجميع اآلباء الكهنة عموماً وعلى وجه 

الخصوص آلباء الكنيسة السريانية األرثوذكسية بكندا ولسيادة 
المطران إيليا باهي، ولشعب الكنيسة وللسيدة زوجته الفاضلة الخورية 
جاكلين وألوالده جاك وماريا وكارولين ولجميع أفراد األسرة الكريمة 

لوفاة األخ والصديق العزيز 

القس الفاضل المرحوم/ كمتيل إسحق 

راعي كنيسة السيدة للسريان األرثوذكس بالفال، الذي انتقل لملكوت 
السماوات على رجاء القيامة صباح يوم السبت الموافق 4/12/2021، 
سائلين الرب اإلله أن يقّدس روحه في ملكوته السماوي مع القّديسين 
واألبرار، وأن ينعم على السيدة حرمه وجميع أفراد أسرته المحزونة 

بتعزيات السماء والصبر وطمأنينة القلب والنفس.

فريد زمكحل وحرمه نازلي 
وجميع أفراد األسرة

  بعد أشهر من المناقشات ، تم التواصل للقرار 
أخيًرا: أكد رئيس الوزراء جوستين ترودو في 
وقت مبكر من بعد ظهر األربعاء أن كندا لن 
ترسل أي ممثل دبلوماسي إلى أولمبياد بكين. 
ولكن يمكن للرياضيين االستمرار في المنافسة

وقال ترودو للصحفيين في مؤتمر صحفي : »ال 
أعتقد أن قرار كندا ودول أخرى بعدم إرسال 

ممثلين دبلوماسيين سيكون مفاجأة للصين.«
و كندا هي الدولة الرابعة التي انضّمت إلى 
جانب الواليات المتّحدة وبريطانيا وأستراليا 

إلى المقاطعة الدبلوماسيّة لاِللعاب.
المقاطعة  هذه  أن  الوزراء  رئيس  وأوضح 
الدبلوماسية هي وسيلة لجعل الصين تفهم أن 

كندا وحلفاءها قلقون »للغاية« بشأن انتهاكات 
حقوق اإلنسان التي يمارسها النظام الشيوعي 

الصيني.
المتحدة  الواليات  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
األمريكية أعلنت أول األسبوع عن مقاطعة 
دبلوماسية لدورة األلعاب األولمبية الشتوية، 
البيت األبيض  المتحدثة باسم  جاء ذلك عن 
جين بسكاي للصحفيين بأن الواليات المتحدة 
لديها »التزام أساسي بتعزيز حقوق اإلنسان.« 
فيما يتعلق بسالمة الرياضيين الكنديين ، أكد 
السيد ترودو أن »كندا وحلفاؤنا ستفعل كل 
شيء« حتى يتمكنوا من »التركيز على شيء 

واحد فقط ، وهو تمثيل كندا والفوز«.

  اعتقلت الشرطة الملكيّة الكنديّة شخصا في مدينة 
بروسار الكيبيكيّة لالشتباه بأنّه كان يعمل لِصالح شركة 
فضائيّة صينيّة عندما كان موّظفا لدى وكالة الفضاء 

الكنديّة.
الكنديّة وانبينغ جينغ )61  الملكيّة  واعتقلت الشرطة 
عاما( إثر تحقيق أجراه الفريق المتكامل لألمن الوطني، 

ووّجهت له تهمة خيانة األمانة.
وتفيد معلومات أوليّة أّن وانبينغ جينغ استغّل وضعه 
كمهندس لدى وكالة الفضاء الكنديّة من أجل التفاوض 
بطريقة سريّة نيابة عن شركة فضائيّة صينيّة بشأن 
محّطات أقمار اصطناعيّة مزمع إنشاؤها في إيسلندا.
وأوضحت الشرطة أّن المهندس لم يكن مخّوال القيام 
بهذا النوع من اللوبي لصالح وكالة الفضاء الكنديّة، 
فكم باألحرى لصالح بلد منافس في مجال استكشاف 

الفضاء.
ويصعب في الوقت الراهن تقييم طبيعة المعلومات التي 

نقلها جينغ إلى الصين خالل فترة عمله في الوكالة.
ومن المقّرر أن يمثل وانبينغ جينغ أمام المحكمة في 

مدينة لونغوي في 15 كانون األّول ديسمبر 
الجاري.

وأّكدت وكالة الفضاء الكنديّة حسب معلومات 
أفادت بها لِراديو كندا،أنّها تتعاون منذ البداية 
في التحقيق، ولكنّها تمتنع عن التعليق بشأنه 

ألّن القضيّة مطروحة أمام القضاء.
واتّخذت الوكالة كما قالت، عّدة إجراءات 
عندما أثيرت شكوك حول أنشطة يقوم بها 
شخص خارج ساعات العمل، وأجرت تحقيقا 
داخليّا، وتوّقف الشخص المعنّي عن العمل 

لديها عام 2019.
وقال وزير االبتكار والعلوم والصناعة فيليب 
شامبان المسؤول عن وكالة الفضاء الكنديّة 
رّدا على سؤال إنّه ينبغي أن نترك التحقيق 

يأخذ مجراه للوصول إلى عمق األمور وتحديد الوقائع.
وقال دافيد بودوان المفتّش المسؤول في الفريق المتكامل 
حول األمن الوطني إّن أنشطة صغيرة تبدو سهلة في 
البداية، يمكنها أن تتسبّب أضرارا كبيرة للمصالح الكنديّة.

المشكلة مع التدّخل األجنبي هي في كونه خبيثا.
وأوضح بودوان أّن الشرطة الملكيّة الكنديّة ملتزمة 
األنشطة،  من  النوع  هذا  بسرعة عن  بالكشف  دوما 
من أجل تجنّب أيّة مشكلة أو تداعيات سلبيّة على أمن 

كندا وازدهارها.

  تواجه وزارة الهجرة والمواطنة الكنديّة تأخيرا في معالجة 
طلبات الهجرة واللّجوء إلى كندا بسبب جائحة كورونا.

وبعد نحو سنتين، ما زالت معظم مكاتب الوزارة مغلقة أمام 
العمل الحضورّي، ما يزيد المشكلة تفاقما.

وقال عدد من مقّدمي الطلبات الذين تحّدثوا إلى سي بي سي إنّهم 
ال يجدون وسيلة للتواصل مع الوزارة واالستعالم عن ملّفاتهم.
وكان هناك حتّى 27 تشرين األّول أكتوبر الماضي نحو من 
1،8 مليون طلب تنتظر المعالجة وفق بيانات وزارة الهجرة 

والمواطنة الكنديّة.
ومن بين هذه الطلبات، نحو من 548000 طلب إقامة دائمة 
و 775000 طلب إقامة مؤّقتة، و 468000 طلب لِلحصول 

على الجنسيّة الكنديّة.
وقبل الجائحة، كانت مهلة البّت بالطلبات تستغرق نحوا من 
ستّة أشهر، ولكّن المهلة تضاعفت في اآلونة األخيرة كما قال 

أحد طالبي الهجرة ديباك تلوار، الذي هاجر إلى كندا من الهند 
عام 2017.

برنامج  بموجب  عائلته  وألفراد  له  هجرة  طلبات  تالوار  وقّدم 
 Saskatchewan Immigrant الهجرة المحلي في سسكتشوان
Nominee Program، الذي يسمح للمقاطعة تسمية المرّشحين 

للهجرة إليها.
تأشيرات  الهجرة  طالبي  تمنح  الكنديّة  الحكومة  أّن  إلى  ويشار 

اإلقامة الدائمة في المقاطعات واألقاليم.
عاصمة  ريجاينا،  في  الهجرة  مستشارة  هوي  كاندي  وتقول 
سسكتشوان إّن عمليّة معالجة طلبات الهجرة في كندا غالبا ما 

تكون اعتباطيّة وغير متوّقعة.
المذكورة  المعالجة  وأوقات  متقّطعة،  الطلبات  معالجة  أوقات 
على موقع وزارة الهجرة والمواطنة ليست دوما موثوقة قالت 

كاندي هوي.
وأضافت مستشارة الهجرة تقول إّن هذا التأخير في معالجة الطلبات 
يضّر بسمعة كندا كبلد مثالّي للهجرة، ويؤثّر هذا التفاوت بشكل 
غير متناسب على المهاجرين من نصف الكرة األرضيّة الجنوبي.

ويقول لو جانسن دانغزاالن محامي الهجرة في أونتاريو إنّه حتّى 
الحاالت الطارئة تقع في أذن صّماء.

وال يمكن التذّرع ِبالجائحة بعد نحو سنتين حسب قول المحامي 
فرق  نقص  إلى  الطلبات  معالجة  في  التأخير  يعزو سبب  الذي 

العمل والموارد، والبُنى التحتيّة والتكنولوجيا القديمة في الوزارة، 
ونقص العمل السياسي.

أنشأت الحكومة نظاما ال يمكنك من خالله التواصل مع المسؤولين 
إاّل من خالل تعيين ممثّلين وإنفاق آالف الدوالرات. وقد أصبح 
ذلك شديد الغموض وغير عادل قال محامي الهجرة لو جانسن 

دانغزاالن.
وفي أيّار مايو الماضي، أفاد تقرير صادر عن مفّوض المعلومات 
الكندّي أّن وزارة الهجرة والمواطنة غارقة تحت سيل من طلبات 
الوصول إلى المعلومات التي قّدمها طالِبو هجرة ، ألنّهم أيقنوا 
أنّه ال وسيلة أخرى لديهم لالستفسار عن ملّفاتهم والحصول على 

تحديث مباشر بشأنها.
و خالل السنة الماليّة 2020-2019 ، تلقّت وزارة الهجرة والمواطنة 
116928 طلبا، بارتفاع بنسبة 42 بالمئة عن العام الذي سبقه، 

وكانت 98،9 بالمئة منها تتعلّق بملّفات طلبات الهجرة.
ولم تقّدم الحكومة الكنديّة حتّى اآلن أيّة خّطة محّددة حول كيفيّة 

معالجة تراكم الطلبات كما قال محامي الهجرة دانغزاالن.
وأقّرت وزارة الهجرة والمواطنة بالتأخير الحاصل في معالجة 
إلى  وعمدت  التكنولوجيا  بتحسين  قامت  إنّها  وقالت  الطلبات، 

رقمنة عمليّاتها.
وتواجه الطلبات المتعلّقة بتأشيرات الدراسة التي يقّدمها طاّلب 
أجانب يرغبون في متابعة دراستهم في الجامعات الكنديّة التأخير 
نفسه في معالجتها، كما تؤّدي المهلة الطويلة التي تستغرقها معالجة 

الطلبات إلى بقاء العائالت منفصلة عن بعضها أحيانا عديدة.

أعلنت أو�تاوا بدورها مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين الشتوية

الشرطة الملكّية الكندّية �عتقل مهندسا سابقا في وكالة الفضاء ُيشتبه بأّنه جاسوس
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الشفاء بسرعة  الدعاء  خالص 

إدارة  الرسالة  تتقدم أسرة جريدة    
األمنيات  بأطيب  ومحررين  وكتَّاباً 
الصحفي  للكاتب  العاجل  بالشفاء 
الذي  صايغ  نقوال  الحج  الزميل 
إال  عارضة،  صحية  لوعكة  تّعرض 
طريقه  وفي  صحته  يستعيد  بدأ  أنه 
حمد  ألف  ألف  هللا..  بإذن  للشفاء 
وننتظر  حج  يا  السالمة  على  هلل 
وأصدقائك  لمحبيك  بالسالمة  عودتك 
الشكر  بكل  نتقدم  كما  ومتابعينك، 
حورية  المحامية  الصديقة  للدكتورة 

قاسب لما قامت به من جهود ومجهود ورعاية في هذا الخصوص للحج 
نقوال ومساندتها الدائمة ألصدقائها خاصة في وقت األزمات ونتمنى لها 

دوام الصحة والتوفيق.
عنهم / فريد زمكحل
رئيس مجلس إدارة 
ورئيس تحرير جريدة الرسالة

قصيدة وداع من القلب للراحل الكبير بعنوان 
وداعاً يا صديقي وداعاً

وداعاً يا صديقي الجليل وداعاً
إن جاَءا النداًء ال ُيجدي امتناعاً
وتقتلِعنا الحياُة يا صديقي اقتالعاً

ليبِك التراُب التراَب وتنفطُر القلوَب إلتياعاً
ليسيُر الركب ويمضي وتمضي األياُم سراعاً

فنرضى باألمِر دوماً وما كان الموُت اختراعاً 
ونرضى بالعمر فكرة وتصبح الذكرى متاعاً
ُتريُح النفوَس قلياًل وترضُخ النفًس انصياعاً
وهي تهذى وداعاً يا صديقي العزيُز وداعاً
هي الحياُة وما كانت الحياُة في يوٍم قالعاً
فأسعد بسكنى السماء وتجلِّي اإللُه شعاعاً

ُيضيئ الروَح بالروِح  وروحه ُتهدي إبداعاً
وداعاً وداعاً يا صديقي العزيز وداعاً



هل عبد الفراعنة الحيوانات؟

لقد غلبت روح التدين على المصري القديم منذ بدايات وجود اإلنسان المصري 
بيئته  المختلفة تشاركه  بأنواعها  الحيوانات  الطيبة. وكانت  على أرض مصر 
الفسيحة المليئة بكل الكائنات. ولم تكن لديه القدرة للسيطرة عليها. وأدرك المصري 
القديم مع الوقت أن لهذه الحيوانات قدرة عظيمة أكبر من قدرته هو ذاته. ومن 
هنا، امتد التقديس والحب والتبجيل لهذه الحيوانات خوًفا منها نظًرا لما لها من 
قدرة وقوة أكبر من قدرته وقوته، فمال إلى تقديسها اتقاًء لبطشها وتهدئًة لها 
ودرًءا لشرها ورغبًة في االحتماء بها وقوتها من الكائنات والظواهر األخرى 
المحيطة به والتي تفوق قدرته المحدودة. وال يمكننا أن ننسى إعجاب اإلنسان 
المصري بقوة الحيوانات الخارقة التي كان يفتقد إليها. وامتازت تلك الحيوانات 
بقدرتها على إمداد المصري القديم بقدر كبير من الخيرات التي كانت تجلبها 
له مثل األلبان واللحوم التي كان يقتات عليها والجلود التي كانت تقيه من قسوة 
البرد في الشتاء، فنشأ بين المصري القديم وتلك الحيوانات نوع غير محدود 
من األلفة غير المعلنة، فأسبغ عليها بالغ القداسة واالهتمام والتبجيل؛ نظًرا لما 

تقدمه له من عطاء وفير وحب وتضحية. 

 

وال شك أن موضوع تقديس الحيوان في مصر القديمة من أكثر األمور التي 
كانت وما تزال محل جدل ومثار عجب ودهشة لدى البعض قديًما وحديًثا، وكان 
أبرزهم أبو التاريخ أو أبو األكاذيب المورخ اإلغريقي األشهر هيرودوت. واعتقد 
بعض العلماء أن المصريين القدماء عبدوا الحيوانات وجعلوها آلهة معينة ذات 

رموز خاصة، ورفض بعضهم هذا الرأي بشدة. 
وكان تقديس الحيوان معروًفا في مصر منذ أقدم العصور، واختفى مع الوقت 
لكن صار التقديس نوًعا من االحترام وكتقليد متوارث منذ القدم إلى العصور 
التاريخية. غير أن السبب األهم في احترام وتقديس الحيوان في مصر القديمة 
والدافع من وراء عبادته يرجع، أغلب الظن، إلى أن المصري القديم قدس الروح 
السامية الكامنة في الحيوان، وليس الحيوان ذاته، ولم يقدس كل أنواع الحيوان، 
كما يحدث في الهند من تقديس لجميع أنواع األبقار، وإنما كان االختيار يقع على 
نوع محدد من الحيوان. ولم يكن يتم تقديس كل الحيوانات من تماسيح وأبقار 
يتم عن طريق  المحدد  الحيوان  اختيار  كان  وإنما  وغيرها.  وكباش وصقور 
والعلماء  العلم  الحياة«، مكان  أو »بيت  العلماء في »بر عنخ«  مجموعة من 
الموجود في المعابد في مصر القديمة. ومتى تم توافر الشروط المطلوبة بدقة في 
ذلك الحيوان، فيتم اإلعالن عن اختيار ذلك الحيوان المقدس، وتُقام االحتفاالت 
يتم  المقدس،  الحيوان  هذا  يموت  وعندما  باإلله.  الخاص  المعبد  في  العظيمة 

تحنيطه ودفنه في موكب عظيم.
 وكان الحيوان وسيًطا بين اإلنسان المصري القديم وبين اإلله الذي كان يرمز 
إليه ذلك النوع من الحيوانات. وكان قدرة المعبود تتجلى في هذا الرمز الحيواني. 
وتحول األمر إلى نوع من القداسة التي وقرت روح الحيوان، ال الحيوان ذاته. 
من  أي  في  أو  الطائر  هذا  أو  الحيوان  ذلك  في  تتجلى  المعبود  روح  وكانت 
الزواحف. وفي هذا ما يوضح ترفع اإلله وتجرده عن الحالة المادية واختفاءه عن 
األنظار، وتنزه اإلله وارتفاعه إلى مرتبة عليا من السمو والتنزه عن الماديات 
الملموسة إلى العالم السماوي الالمادي حيث السمو بالذات إلى ملكوت التجدر 
عن كل الصفات األرضية. وجاء هذا االحترام من تقديس روح اإلله الموجود 
في الحيوان، وليس في روح الحيوان. وكانت الحيوانات المنزلية تنال قدًرا كبيًرا 

من عطف ورعاية المصري القديم في محيط األسرة المصرية باعتبارها تمثل 
أرواًحا طيبة في محيط بيت األسرة.

ومال البعض إلى اعتبارة عبادة الحيوان في مصر القديمة دخيلة على المجتمع 
المصري القديم، وإنما حدثت في عصور االحتالل واالضطهاد الديني والسياسي، 
وفي العصور المتأخر من تاريخ مصر القديمة، خصوًصا في العصور اليونانية-

الرومانية.  
الحيوان  بين  بارًعا  المقدسة في هيئات مزجت مزًجا  الحيوانات  وتم تصوير 
واإلنسان، فنراها تظهر في هيئات نصف آدمية بجسد إنسان ورأس حيوان. 
وكان في هذا محاولة من المصريين القدماء إلى تقريب الصورة إلى األذهان. 
وأطلق  المقدسة.  المعبودات  هذه  على  المعبودات«  »أرواح  اسم  إطالق  وتم 
فائقة  بعناية  المختارة  الحيوانات  على  جديدة  إلهية  أسماء  القدماء  المصريون 
لتمثل المعبود، فنرى الصقر يُطلق عليه اسم »حورس« وليس »بيك« بمعنى 
البقرة »حتحور«،  وأُطلق على  القديمة.  المصرية  اللغة  في  اسمه  »الصقر« 
وليس »إيحت«، وأطلق على التمساح لقب الرب »سوبك«، وليس »مسح«، 
معناه في مصر القديمة. وأصبح الكبش يأخذ اسم »آمون« أو »خنوم«، وليس 
»با«. وتم تصوير العجل »أبيس«، روح المعبود بتاح، في شكل حيواني خالص. 
ولماذ اختار المصري القديم هذه الحيوانات؟ لقد أخذ المصري القديم من البقرة 
قدرتها على الحنو على وليدها، ومن الكبش قدرته على الخصوبة واإلنجاب، 
ومن الصقر بعده وارتفاعه في السماء، مما جعل من هذه الحيوانات أرواًحا 

إلهية تكمن داخل معبوداتها. 
وتم تقديس الحيوان كرهبة العجب والعظمة من الحيوان، ورهبة اتقاء شره، 
النفع منه واإلفادة من خيره. ولعبت المصادفة دورها في اختيار  ورغبة في 
الحيوان بسبب صفة ما تميزه عن بقية جنسه أو ربما الرتباطه بمسكن الحيوان 
الذي ربما كان فيه ما ينفع الناس. وكان في اختيار الحيوان تجدد لقوى اآللهة. 
وتعددت أشكال اإلله. وكان من بينها تمثيل المعبود في هيئة حيوانية خالصة 

أو حيوانية آدمية. 
ألسباب  القدماء  المصريون  قدسها  التي  الحيوانات  من  عديدة  أنواع  وهناك 
عدة. ونذكر هنا بعضها منها على سبيل المثال، ال الحصر، مثل البقرة التي 
إلهة بجسم سيدة ورأس  باإللهة حتحور، وكانت تُصور على شكل  ارتبطت 
بقرة. وكانت رمًزا للجمال والحب والسعادة. وانتشرت عبادة وتقديس البقرة 
فى مصر لما تمتاز به من الحنان واألمومة ورعايتها لرضيعها وإضرارها 
األلبان. وكان التمساح رمًزا للرب سوبك، اإلله التمساح، الذي انتشرت عبادته 
الفيوم. وكان الصقر، في  في أرجاء عديدة من مصر، خصوًصا في منطقة 
أغلب الحاالت يمثل اإلله حورس ابن الرب أوزيريس والرب إيزيس. وكان 
يتم تصويره كرجل برأس صقر. وارتبط هذا اإلله بالملكية المصرية المقدسة. 
وكان يُطلق على بعض أشكاله اسم »حورس الذهبي«. وكان هذا الشكل من 
ضمن األلقاب الخمسة التي كان يحملها الملوك الفراعنة. وكان أبو منجل أو 
التي تصور الرب تحوت  المقدسة  أيبس أو أبو قردان واحًدا من الحيوانات 
إله الكتابة والحكمة، والذي اخترع جميع العلوم التي عرفها اإلنسان. وكان 
خاًصا  مقدًسا  حيواًنا  تعتبر  القطة  وكانت  منجل«.  »أبو  برأس  كرجل  يمثل 
باإللهة القطة باستت التي كان مركز عبادتها في منطقة تل بسطة في الزقازيق 
في الشرقية. وكانت القطة من الحيوانات األليفة التي كانت تُربى في المنزل 
المصري القديم. وكانت كذلك من الربات الحاميات للمنزل بما فيه من أطفال 
ونساء. وكان القرد أو البابون من الحيوانات المقدسة؛ ألنه كان يحيي الشمس 
عند شروقها تحية لإلله رع إله الشمس. وهذ المشهد يظهر على مسلة الملك 
واللهو في  للمرح  القرود مصدًرا  األقصر. وكانت  الثاني في معبد  رمسيس 
مصر القديمة. وكانت أيًضا رمًزا للرب تحوت إله الكتابة والحكمة. وكانت 
تُصور في تماثيل كبيرة الحجم كما هو موجود في األشمونين في المنيا، أو 
كما اُكتشف حديًثا في معبد أمنحتب الثالث في األقصر. وكانت حية الكوبرا 
أو الصل الملكي رمًزا مهًما من رموز وشارات الملكية المصرية المقدسة. 
تمثل بعض  اللبؤة  المصرية. وكانت  الدلتا  للربة واجيت سيدة  وكانت رمًزا 

اإللهات مثل اإللهة سخمت، ابنة رع. وكانت تُمثل كامرأة برأس لبؤة. وعلى 
سبياًل  أيًضا  فكانت  واألمراض،  األوبئة  انتشار  تسبب  كانت  أنها  من  الرغم 
الملك  تمثالها  وأرسل  مرضاهم،  لشفاء  األطباء  يستخدمها  كان  وأداة  للشفاء 
أمنحتب الثالث لشفاء أحد حكام بالد الشرق األدنى القديم. وكانت سخمت تتميز 
بالقوة والشراسة والقدرة الفاتكة. وتم تقديسها اتقاًء لشرها. وكان الجعران رمز 
الرب ِخبري، شمس الصباح المشرقة، أول مظاهر اإلله رع. وكان الثور رمًزا 
آمون  مثل  والقوة  للخصوبة  رمًزا  باعتباره  المعبودات  من  كبير  لعدد  مقدًسا 
وخنوم ومنفيس ومونتو. ولعل أشهر الثيران اإلله أبيس إله الخصوبة. وكان 
الملك نفسه يُصور في هيئة الثور أو يُوصف بالثور القوي »كا نخت«. وكان 
الملك يصارع الثور فى عيد »سد« أو عيد التتويج للجلوس على العرش حتى 
يثبت للشعب المصري أنه قوي وقادر على إدارة البالد بقوة وحزم. وكان ابن 
آوى رمز أنوبيس. وكان يتم تصويره على شكل إنسان برأس ابن آوى. وكان 
مسؤواًل عن الحفاظ على جثث الموتى. وكان يتابع شأن الميزان في الفصل 125 
الخاص بمحاكمة الموتى في كتاب الموتى الفرعوني. وكان يساعد المومياء 
القدماء عليه »الحارس،  الفم. وكان يطلق المصريون  عند إجراء طقسة فتح 

وسيد األرض المقدسة، والذي فى خيمة التحنيط، والذي يعتلي جبله«. وكان 
الكاهن المحنط يرتدى قناع هذا اإلله أثناء عملية التحنيط. وكان حيوان فرس 
المزروعات  الزراعية ويفسد  المحاصيل  يلتهم  الذكر شريًرا ألنه كان  النهر 
ويدمر األرض الزراعية، بينما كانت أنثى فرس النهر، اإللهة تاورت، ذات 
الجسد األنثوي ورأس فرس نهر، ربة حامية لألمومة والطفولة. وكانت أنثى 
طائر العقاب ِنخبت سيدة مصر العليا، وكانت ربة حامية للفرعون، وكانت 
تظهر تنشر جناحيها حماية للملك. وكانت تمثل على التاج الملكي على جبهة 
والخصوبة  للحياة  رمًزا  الضفدعة  حقات  أو  حقت  الربة  وكانت  الفرعون. 
والتجدد والميالد والبعث. ومثلت هذه الربة على هيئة امرأة برأس ضفدعة. 
وكانت لها القدرة على تيسير اللحظات األخيرة من الوالدة. وكان العقرب رمز 
الربة الحامية سلكت أو سرقت المصورة كربة حامية على مقاصير الفرعون 

الذهبي الملك توت عنخ آمون. 
القدماء لم يقدسوا أو يعبدوا الحيوان لذاته،  النهاية، أقول إن المصريين  وفي 
ولكنهم قد وجد في الحيوان قوة إلهية علوية تمثلت في روح الرب الذي كان 
يرمز له. وكان في هذا تكفير عظيم من المصريين القدماء. وعبروا عن فكرهم 
الراقي من خالل عدد كبير من األفكار الفلسفية بشكل يقرب أفكارهم الراقية إلى 
أذهان البسطاء، غير أن اإلغريق عندما زاروا مصر، لم يكن يفطنوا إلى فلسفة 
العقيدة والتعبد لدى المصري القديم. وأشاعوا أن المصري القديم قد عبد الحيوان 
الذي لم يكن له وجود في معتقداتهم. ومع الوقت، زالت الغشاوة وعرف العالم 

سحر ولغز تقديس الحيوان في مصر القديمة التي علمت العالم كله.
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مازاَل المطُر بعيدًا 

     Vendredi 10 décembre  2021
الجمعة 10 ديسمبر 2021

لوحة تصور العجل أبيس الحيوان المقدس لرب الفنان والفنانين بتاح

الطائر أيبس أو أبو قردان الرمز المقدس للمعبود جحوتي رب الحكمة في 
مصر القديمة

و ون« مليار يور إيطاليا تغرم »أماــز

  تكملة للعدد الماضي: 

امرأٌة ثمَة 
األسطورِة الى  تنتِسُب 

عصوٍر منُذ  جَسدي  إْعَتَقلَْت 
أصابِعي بين  َتسللْت 

الريح مع  الهارِب  الضوِء  مثَل 
تنبعُث  موسيقى  مثَل 

البحِر امواِج  من 
فرحٍة فراشٍة  مثَل 
الزنابِق بزهوِر 
بنوِرها احَتفلُت 

ضفائَرها افَتَرْشُت 
الصمِت جداِر  خلَف  وحشِتي  طردْت 

صورِتها رسَم  أُعيُد 
افيَن  الَعرَّ خارطِة  في 
دمٍع بال  الريُح  تحملُني 
طيفاً تأتيني  أن  أحلُم 

ملتِهٍب كَقَمٍر 
الثلِج أياَم  تطرُد 

ذاكرتي من  هربْت  قصائَد  عن 
أوجاعي تفتُح 

الباردَة الحدائَق  تدفُئ 
الطيوُر هجرتها  التي 

 *   *   * 
وردًة يرسُم  َمْن 

وجهي صفحِة  في 
حديقتي عن  الكآبَة  يطرُد  َمْن 

للريِح أتعرضُّ 
الماَء َتِصْل  لم  وأصابعي 

بعيداً المطُر  مازاَل   
العاشقاِت الصبايا  شفاِه  عن 

غزٍل بقصائَد  يثرثرون  الغربِة  شعراُء 
الموحشِة الثلِج  ليالي  في 

أحزاني  أسمُع  وأنا 
الريح مع  صداها  يرتُد 

الزهرِة تلك  عن  يفصلني 
جمرٌة  ... دمٌع   ... وحشٌة 
لهيبها من  البرُد  يجفُل 
للعشِق قلُبها  مفتوٌح 

لربوِتها طرٌق  تأخُذني 
الصبِح ندى  من  يرتجُف  كطيٍر 

 *   *   *
للرثاِء وقَت  ال 

موطِنها عن  تبتعُد  العصافيُر 
حزيناً أصبًح  الفراُت 
الكآبُة عينيه  تطرُز 
جريُح الوطَن  ألن 

االغراُب اغتصَبها  عاشقًة  وامرأًة 
الشاطُئ يبتعُد  كيَف 

ذكرياِتنا عن   ... طقوِسنا  عن 
لي ترسُم  بامرأٍة  أحلُم 
قزح قوِس  من  وطناً 

القمِر أْسِوَرِة  على  َنَواِفُذُه  تطلُّ 
ضوٍء من  مطراً  تحمُل  امرأٌة 

المقهورة المدِن  صباحاِت  في  أنهاراً  وتفتُح 
هللاِ شمَس  لتعانَق 

الفجِر،،،،، يقظِة  عند 

لاعلاناتكم في الرسالة

شعر: جاسم نعمة مصاول

قصائد من الديوان الثالث )ترسُمني لغزاً(

كانت الربة باستت المصورة على شكل قطة من أشهر المعبودات في هيئة 
حيوانية في مصر الفرعونية

  فرضت هيئة تنظيم المنافسة في إيطاليا، الخميس، 
يورو على شركة  مليار  تزيد عن 1.128  غرامة 

أمازون )عمالقة التجارة اإللكترونية(.
وأوضحت الهيئة في تقريرها سبب الغرامة هو »إساءة 
التمييز ضد باعة لم  استخدام مركز مهيمن« عبر 

يستخدموا خدمات أمازون اللوجستية.
وهذه واحدة من أكبر الغرامات التي تفرضها دولة 
على خلفية ممارسات تعتبر ضارة بالمنافسة ضد إحدى 
شركات التكنولوجيا األمريكية العمالقة المستهدفة 

في دول عدة.
وقالت الهيئة في بيان »أضرت أمازون بمشغلين منافسين 

لها في الخدمات اللوجستية للتجارة اإللكترونية«.
وأعربت الشركة األمريكية عن »اعتراضها الشديد« 
على هذه العقوبة التي ستقدم استئنافا ضدها. كما اعتبرت 
أن »الغرامة واإلجراءات التصحيحية المقترحة غير 
مبررة وغير متناسبة«، بحسب وكالة فرانس برس.
أن  الخميس  اإليطالية  المنافسة  تنظيم  هيئة  ورأت 
موقع أمازون المهيمن في السوق اإليطالية »مّكنها 

من الترويج لخدماتها اللوجيستية... لدى باعة نشيطين 
على منصتها على حساب مشغلين منافسين«.

وأضافت أن الباعة الذين ال يستخدمون خدمة أمازون 
اللوجيستية يحرمون من »مجموعة من المزايا األساسية 

إلبراز )منتجاتهم( وتحسين آفاق المبيعات«.
بذلك، قامت الشركة األميركية »بإلحاق الضرر بمقدمي 
خدمات لوجستية للتجارة اإللكترونية منافسين من خالل 
منعهم من تقديم أنفسهم للبائعين عبر اإلنترنت كمقدمي 
خدمات بجودة تضاهي لوجستيات أمازون«، وفق الهيئة.

وخلصت إلى أن هذه االستراتيجية »وسعت الفجوة 
بين قوة أمازون وقوة منافسيها« في السوق اإليطالية.

ضاعفت دول في االتحاد األوروبي فرض عقوبات مالية 
على الشركات الرقمية األميركية والصينية العمالقة 
في األشهر األخيرة في محاولة لمزيد تنظيم أنشطتها.

وأكدت متحدثة باسم المفوضية األوروبية أن األخيرة 
»تعاونت بشكل وثيق« مع هيئة تنظيم المنافسة اإليطالية 
في هذا التحقيق الذي اعتبرته »مثاال على التنسيق 

الناجح«.

  قراءة التاريخ بتمعن هو من أهم العلوم التي يتوجب 
المدرسية سواء من خالل  المناهج  في  الحفاظ عليها 
الدراسات العلمية أو األفالم الوثائقية التي تحترم نقل 
في  تكمن  أهميتها  بكل مصداقية.   الحقائق ومسارها 
الدور الذي تلعبه سواء على النطاق الشخصي حيث 
أنها تبلور فكر القارئ في تكوين رؤيته للحياة أم على 
الخيارات  على  يؤثر  مما  والدولي  الوطني  الصعيد 
والمناهج التعليمية والعالقات المحلية والدولية لشعب 

يقال  ما.   دولة  أو  ما 
بأن من ال يعرف تاريخه 
ال يعرف مستقبله.  من 
ال يعتبر من التاريخ ال 
خارطة  على  له  مكان 
األمم.  لكن السؤال األهم 
مدى  معرفة  في  يكمن 
حرية األفراد أو الدول في االختيار بالرغم من إدراكهم 

التام للتاريخ وللحاضر أيضا.  
في زمن التكنولوجيا والتواصل االفتراضي والفضائي، 
والنانوهات، في زمن  البشرية  الروبوهات  في زمن 
األبحاث العلمية حول السفر سنين ضوئية وعبر الزمن، 
ال يمكن لنا أن نتجاهل التاريخ أبدا. هذا التاريخ الذي 
مهد لحاضرنا ويبشرنا بمستقبلنا،هو الذي ينقذ نفوسنا 

لو تملكنا معرفته في أيام الضيق حيث ال مفر لنا سوي 
بدء  منذ  أنه  كيف  التاريخ  هذا  يعلمنا  المواجهة.  في 
الغازي  الضعيف،  يأكل  الذي  القوي  تواجد  البشرية 
الذي يحتل ويحكم بأمره، األباطرة والسالطين والملوك 
الذين حكموا واستبدوا وكأنهم ظل اإلله على األرض.  
جميعهم كانوا عبارة عن روبوهات مسيرة تقرر السالم 
والحرب، تنشر اإليمان أو االلحاد، الجهل أم المعرفة.  
تتأقلم  تاريخ عبارة عن قصص شعوب عرفت كيف 
وتستمر تحت أي سماء، أي نير، أي جنون عظمة. 
كيف تحمل النور وسط الظالم مخلفة بصمتها يحملها 
التاريخ لنا شاهدا يلهمنا.  هذا التاريخ الذي يعلمنا أن 
اإلمبراطوريات لن تزول أبدا طالما هناك حياة، الحروب 
لن  العظمة  جنون  ثروات،  هناك  طالما  أبدآ  تهدأ  لن 
يختفي أبدآ طالما هناك شخصان يتقاسمان هذا الكون.  

إنها طبيعة اإلنسان التي تحمل النور والظالم، الخير 
والشر في جيناتها. ازدواجية تتناسق وازدواجية الكون. 
جمالها وكمالها سر ال يعرفه سوى من عرف االختيار 
بين ما لقيصر وما هلل، وقيصر وهللا هنا مجازيا التعبير 
خالل  من  المادي  السعي  بين  االختيار  عن  للتحدث 
البطش باآلخر بغية استعباده والحصول علي أمالكه 
أو الروحي من خالل الوسائل السلمية، الفنية والتعليمية 
الذي  الوحيد  النور حيثما تحل.  االختيار  تنشر  التي 
لكنه  إياه  يسلبنا  أن  كان  ألي  يمكن  ال  والذي  نمتلكه 

االختيار األصعب.
هذه الحقيقة الجوهرية عبرت التاريخ من خالل تعاليم 
حكماء تخطوا الزمان والمكان في معرفة الحياة ونفائسها، 
اإلنسان ومعدنه…. نعم الحرية الوحيدة التي نمتلكها 

هي هذا االختيار وكل شيء آخر هو ملك قيصر!  

أية حرية نمتلك؟



    ما هو طريق الكباش
طريق الكباش هو أحد المعالم األثرية المصرية العظيمة 
المتواجدة في مدينة األقصر العريقة، حيث تم إنشائه قبل 
 ، الملوك  خمسة آالف عام لكي تسير من خالله مواكب 
الدولة،  الحاشية كالوزراء والكهنة وكبار رجال  وخلفها 
كما إنه كان معبراً لكل الحفالت واألعياد التي كانت تقام 

في الدولة الفرعونية القديمة.
لتتويج  الذي أنشئ قبل خمسة آالف عام،  الكباش  طريق 
الملوك واالحتفال باألوبت كان يزينه 1300 كبش بطول 
1700 متر، بين كل كبش وآخر دائرة مليئة بالزهور الجميلة، 
كما أن هناك نقوش عظيم تدل على الحضارة المصرية 
العظيمة، ومن الجدير بالذكر أن اكتشاف تفاصيل طريق 
الكباش بدأت عام 1949 على أيدي الدكتور زكريا غنيم، 
وانتهت عام 2006 باكتشافات العالم األثري منصور بريك.

من بنى طريق الكباش
الكرنك  الذي يربط بين معبد  الكباش هو الطريق  طريق 
ومعبد األقصر وكان يسمى في الحضارة المصرية القديمة 
تا،  وات نثر، ومعناه طريق اإلله، كما كان يسمى أيضاً 
ميت، رهنت، وتترجم باسم الكباش، داللة على كل التمايل 

المتراصة على الصفين.

الثالث  الملك أمنحتب  إلى  الكباش  يرجع تشييد طريق 
الذي عمد على تشييد  الثامنة عشر،  أحد ملوك األسرة 
معبد األقصر، وجاء بعد ذلك الملك نخبتوا األول مؤسس 
األسرة الفرعونية الثالثين واألخيرة من األسر الفرعونية، 
ليكمل الطريق ويكمل إنشائه ليصبح بعد ذلك صرح كبير 

وطريق للملوك.
تاريخ طريق الكباش

مصر دولة عريقة وقوية، تحضها الحضارة من كل أتجاه، 
ويمأل أبنائها الفخر بما صنعه األجداد من تاريخ عظيم وبناء 
ال مثيل لها، مصر العظيمة التي احتار خبراء اآلثار في 
العالم كيف بنى الفراعة أهرامها، وكيف صنعوا كل هذا 
المجد، مصر هي التي تثبت أن الماضي هو الذهب أو ما 

سبقوا هم األكثر علم وتحضر.
ال يغيب عن العالم سحر الحضارة المصرية، وال عظمة 
ما صنعه شعب مصر العريق، إذ أن طريق الكباش أحد 
المميزة على ما قدمه األجداد، حيث  ية  التاريخ  الشواهد 
يقع في قلب مدينة األقصر السمراء طريق ممدود بالكباش 
1300 كبش، وبين كل كبش  يبلغ عددهم  على الصفين، 
وآخر مساحة أربعة أمطار، كما أن طول الكبش مترين 

ونصف، على طريق عرضه سبعمئة متر.
صنعت تماثيل الكباش التي تتراص على الطريق بشكلين 
مختلفين، األول التماثيل فيه تتكون من جزأين على شاكلة 
بناء أبو الهول في الجيزة، إذ أن رأس التمثال أدمية وجسده 
أسد، داللة على العقل والقوة معاً، وهو أحد الرموز الفرعونية 
القديمة التي تدل على قوة الملوك ورجاحة عقلهم، والتماثيل 
األخرى صممت بجسم كبش ورأس كبش، وهو أحد الرموز 
الفرعونية الدالة على اإلله خنوم إله الخصوبة والزراعة 

في المعتقدات المصرية القديمة.
وبرغم القيمة الكبيرة إلى طريق الكباش إال أن الزمان قد أخفى 
الكثير من أثاره المميزة، وتم اهماله قلياًل من قبل الوزارات 
السابقة، كما أن بعض أهالي محافظة األقصر أخذوا من 
الحجارة المميزة التي بنى بها التماثيل لبناء البيوت، ليبقى 
في النهاية 300 تمثال فقط، لذلك تمت أعمال الترميم في 
عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليتم أفتتاح الطريق 

بصورة مشرفة أمام العالم كله.
افتتاح طريق الكباش

بدأت الحكومة المصرية في عام 2005 بالتخطيط لترميم 
طريق الكباش وبدأت في الترميم بالفعل من خالل فريق 
كبير من الباحثين إلزالة الرمال واألتربة التي قد بلغت 6 
أمطار من عمق األرض وتم العثور على 1200 تمثال تم 

تطوير جزء منهم، ولكن لما مرت به البالد من ظروف 
سياسية تم استوقفت العمل، ليعاد مرة أخرى ضمن التطورات 
الحديثة وخطة البناء والتعمير التي شنتها الحكومة الحالية.
شهد العالم كله في الخامس والعشرون من نوفمبر الجاري 
عام2021م، أحتفالية مذهلة إلعادة افتتاح طريق الكباش 
بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال 
الدولة لتسليط الضوء على األهمية التاريخية لطريق الكباش 
ومعالم األقصر، كما أعرب الكثير من بلدان مختلفة عن مدى 
تأثرهم بالحفل وأهمية زيارة األقصر في القريب العاجل، 
حيث قدم الحفل على التراث الحضاري المصري في مسيرة 
مهيبة وحضور طاغي لفناني مصر بالزي الفرعوني وتقديم 

إعالمي مذهل، تناقلته كافة وسائل اإلعالم.
أهمية طريق الكباش

ترجع األهمية الكبيرة لطريق الكباش لعراقته وألنه جزء 
عظيم من الحضارة المصرية القديمة، فالبناء األثري العظيم 
وطريقة تشييد التماثيل لما فيها من فكر ورقي وقوة توحي 
بأن هناك عقول ال مثيل لها قد خططت لهذا العمل العظيم.
المصريين  الكباش مقدسة لدى  كانت أهمية طريق  قديماً 
لآللهة والملوك في معتقدهم،  القدامى ألنه معبراً رسمياً 
إذ أن  ولكن حديث مكانته حضارية وتراثية وسياحية، 

العالم كله بات يتحدث عن جمال وفخامة هذا الطريق، كما 
أن الكثير يريدوا التقاط الصور بين الكباش تخليداً وتوثيقاً 

لزيارتهم إلى مصر.
السياحة بشكل عام تكل جانب هام من تاريخ مصر العظيم 
ومن أقتصادها، ألن مصر تعتبر أم الحضارات، لما شهدته 
من تقدم وتطور وحضارة قاموا على ضفافها، لذلك كل 
جزء من مصر يحكي قصة ويعبر عن حدث عظيم، ومن 

بينهم طريق الكباش في األقصر.
يلفت  المميز والذي  تاريخها  تسعى مصر دائمًا إلبراز 
العالم أجمع، وذلك من خالل تسليط الضوء على  أنتباه 
أن  إذ  القدامى،  العظيمة، وتتويج أعمال  معالمها األثرية 
تاريخي أن مصر كانت وال  ذلك إرث حضاري وشاهد 

زالت أم الحضارات.
طريق الكباش من أهم معالم محافظة األقصر التي تعتبر 
من أكثر المدن المكتظة بالسياح الذين يأتوا من كل بلدان 

العالم، لمشاهدة آثارها وحضارتها.
طريق الكباش بعد الترميم أصبح مزاراً عالمياً مستهدف من 
قبل السياح لمشاهدة أعظم ما شيد األجداد والتقاط الصور 

الجميلة مع قطع فخمة من اآلثار المصرية.
يقول الدكتور زاهي حواس عالم المصريات عن أهمية طريق 
الكباش، أنه “أهم مشروع أثري في القرن الحادي والعشرين”.
أفتتاحه  التعديالت وتم  الكباش بعدما أجريت في  طريق 
بهذا المظهر الحضاري المميز، جعل من محافظة األقصر 

كلها متحفاً مفتوح.
الحكومة المصرية أن طريق  صرح مسؤولي اآلثار في 
بنائه  تماثيله وإعادة  فبعد ترميم  له أهمية كبيرة  الكباش 
سيساهم في حماية تاريخ مصر وتراثها من االندثار، حيث 

يعتبر نقلة أثرية وحضارية في التاريخ المصري.
قام المركز المصري بعمل دراسة أسفرت عن أن طريق 
الكباش سيساهم بشكل كبير في زيادة وانتعاش االقتصاد 
المصري من جانب السياحة، ألنه تحفة معمارية حضارية 

تستحق أن يأتي إليها السياح من كل مكان في العالم.
شيد طريق الكباش في محافظة من أهم محافظات مصر 
تاريخياً وسياحياً، حيث يقول الشاعر اليوناني هوميروس 
أكوام  تلمع  المصرية حيث  عن األقصر”هناك في طيبة 
الذهب، طيبة ذات المئة باب، حيث يمر في مشية عسكرية، 
أربعمئة من الرجال بخيلهم ومركباتهم، من كل باب من 
العاصمة  أبوابها الضخمة” والسيما أن األقصر كانت 
السادسة وذلك ما  العليا في عهد األسرة  اإلدارية لمصر 

بين عام 3000 إلى 2100 قبل الميالد.

السياحة العالمية
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أفشة يشارك في جزء من مران المنتخب 
استعداد للقاء األردن

   شارك محمد مجدي “أفشة” في جزء من مران 
المنتخب الذي أقيم- الخميس- استعدادا للقاء األردن 

السبت المقبل.
ويستعد منتخب مصر لمالقاة األردن في ربع نهائي 

كأس العرب.
وشارك أفشة في جزء من مران المنتخب بينما واصل 

أحمد حجازي وأيمن أشرف برنامجهما العالجي.
ويعاني أفشة من شد في العضلة األمامية غاب على 

إثره عن لقاء الجزائر األخير.

فيما يعاني حجازي من شد في العضلة الخلفية، وأيمن 
أشرف من جزع في الرباط الداخلي للركبة.

بتدريب في  استعداداته  الوطني  المنتخب  ويختتم 
الخامسة من مساء غد بتوقيت الدوحة سيكون مفتوًحا 
في ربع الساعة األولى منه أمام وسائل اإلعالم ، 
يسبقه في الثالثة والنصف مؤتمر صحفي لكارلوس 
الفريق  قائد  السولية  الفني وعمرو  المدير  كيروش 
لمباراة  الوطني  المنتخب  استعدادات  للحديث عن 

المقبل. السبت 

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

الصين تحذر الدول المقاطعة دبلوماسيا لأللعاب 
األولمبية من أنها “ستدفع الثمن”

الخميس أربع دول غربية     حذرت الصين 
من أنها “ستدفع ثمن” إعالنها مقاطعة دبلوماسية 
لدورة األلعاب األولمبية الشتوية المرتقبة في بكين 

في فبراير المقبل.
وكانت الواليات المتحدة أعلنت في وقت سابق 
أنها ستقاطع دبلوماسيا األلعاب  هذا األسبوع 
الشتوية بسبب تجاوزات حقوق اإلنسان بحق أقلية 
األويجور المسلمة في منطقة شينجيانج، وتلتها 

في ذلك استراليا وبريطانيا وكندا.
في المقابل أعلنت فرنسا أنها لن تقاطع دبلوماسيا 

األلعاب الشتوية في بكين.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانج 
وينبن أمام الصحفيين إن تلك الدول التي سترسل 
رياضيين الى األلعاب األولمبية لكن ليس مسؤولين 

رسميين، “ستدفع ثمن” قرارها.
المتحدة  الواليات  وأضاف وانج أن “استخدام 
واستراليا وبريطانيا وكندا ساحة األلعاب األولمبية 
لغايات تالعب سياسي أمر ال يحظى بشعبية 
ويصل إلى حد عزل نفسها. سيدفعون حتما ثمن 

هذه الخطوة السيئة”.

وقال الناطق الصيني إن بالده لم ترسل دعوات 
إلى الدول المعنية. وأضاف “سواء حضر ممثلوهم 
الرسميون أم ال، فان األلعاب الشتوية في بكين 

ستكون ناجحة”.
وأضاف “الرياضة ال عالقة لها بالسياسة. األلعاب 
للرياضيين وعشاق  األولمبية هي تجمع كبير 
الرياضة وليست مسرحا للسياسيين لتقديم عرض”.

وأعلن رئيس اللجنة األولمبية الدولية توماس باخ 
األربعاء أن اللجنة تبقى على الحياد سياسيا في 
هذه المسألة مع التشديد على النقطة المهمة وهي 

“مشاركة الرياضيين في األلعاب األولمبية”.
الدول األربع مع بكين  تلك  وتدهورت عالقات 

بشكل كبير في السنوات الماضية.
وتنظم األلعاب األولمبية الشتوية من 4 الى 20 
التي تفرضها الصين  القيود  فبراير لكن بسبب 
على دخول األجانب في إطار مكافحتها وباء 
كوفيد19-، من المرتقب أن يحضر عدد قليل من 
المسؤولين السياسيين العالميين الى بكين. باستثناء 
الفت للرئيس الروسي فالديمير بوتين الذي قبل 

دعوة نظيره الصيني شي جينبينج.

الدوري األوروبي.. سبارتاك موسكو وفرانكفورت أحدث 
المتأهلين لدور الـ16
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اللي سبق أكل النبق
Premier venu , premier servi

كل تأخيرة وفيها خيرة
Mieux vaut tard que jamais

    انضم آينتراخت فرانكفورت األلماني وسبارتاك 
موسكو الروسي إلى ركب المتأهلين للدور ثمن النهائي 

لبطولة الدوري األوروبي، مساء الخميس.
وظفر فريق العاصمة الروسية ببطاقة التأهل عقب 
فوزه خارج أرضه على حساب ليجيا وارسو البولندي 

بهدف دون رد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
في التوقيت ذانه، حقق نابولي اإليطالي فوزا مثيرا 

على ضيفه ليستر سيتي اإلنجليزي بنتيجة 3-2.
تأهله بعدما احتل صدارة  وحسم سبارتاك موسكو 
نابولي  نقاط، متفوقا على   10 المجموعة برصيد 

بفارق المواجهات المباشرة.
وسيضطر نابولي لخوض ملحق األدوار اإلقصائية 
ليستر  المجموعة، فيما ودع  بعدما احتل وصافة 

وليجيا البطولة مبكرا.

في المجموعة الثانية، حجز لاير سوسيداد اإلسباني 
الملحق، وذلك  المشاركة في  الفرق  مقعده ضمن 
عقب فوزه على آيندهوفن الهولندي بثالثية دون رد.
جاء ذلك بعدما احتل الفريق الباسكي المركز الثاني 
برصيد 9 نقاط، متأخرا عن موناكو الفرنسي، الذي 

ضمن التأهل مبكرا برصيد 12 نقطة.
اكتفى آينتراخت فرانكفورت بالتعادل خارج أرضه 
مع فنربخشة التركي بهدف لكل منهما، ليظفر ببطاقة 
التأهل كمتصدر للمجموعة، فيما تغلب رويال أنتويرب 

البلجيكي على أولمبياكوس اليوناني 1-0.
وحافظ فرانكفورت على صدارة المجموعة الرابعة 
في الجولة الختامية، لينضم للمتأهلين لدور الـ16، 
فيما سيتحول أولمبياكوس للملحق بعدما احتل المركز 

الثاني بـ9 نقاط.

كاف يعلن إقامة بطولة أمم أفريقيا 
بالكاميرون فى موعدها 9 يناير

   أصدر االتحاد اإلفريقي لكرة القدم “كاف”، 
بيان رسمي الخميس، أكد خالله على إقامة 

بطولة كأس األمم اإلفريقية التي تستضيفها 
يناير   9 الفترة من  الكاميرون خالل 

حتى 6 فبراير المقبلين، في موعدها.
وأكد االتحاد اإلفريقي لكرة القدم عبر 
التنازلي  العد  بدء  الرسمي  موقعه 
إلنطالق بطولة كأس األمم اإلفريقية، 
قائاًل، “في غضون 30 يوًما ستهتز 

إفريقيا والعالم بأسره على إيقاع المشهد 
القارة،  القدم من  أفضل العبي كرة  يقدمه  الذي 
سيعود جميع أكبر نجوم إفريقيا الذين شاركوا في 
بطوالت األندية األفريقية أو اآلسيوية أو األوروبية 
التفوق في  أجل  ليقاتلوا من  إلى وطنهم  الكبرى 
الكاميرون من أجل بطولة كأس األمم األفريقية”.

وأضاف االتحاد االفريقي في بيانه، :”في النسخة 
33 من أكبر حدث على األراضي األفريقية ، يعود 
كأس األمم األفريقية إلى بلد أساطير مثل روجيه 
ميال وصامويل إيتو وباتريك مبوما ألول مرة منذ 
24 فريًقا  الثانية ، سيشارك  للمرة   ،1972 عام 

ويقاتلون من أجل الكأس”.
وواصل بيان الكاف ، “تستقطب هذه المسابقة وسائل 
اإلعالم من جميع أنحاء العالم مع تقديم صحفيين 
من 59 دولة لتغطية البطولة، مع حصول قنوات 
من جميع أنحاء العالم على حقوق عرض الحدث 
في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير 2022 ، ليس 
هناك شك في أن بطولة كأس األمم األفريقية ال 
تزال من بين أكبر األحداث على مستوى العالم، 
ومع بدء العد التنازلي اآلن ، ينتظر العالم النجوم 

لتقديم السحر على األراضي الكاميرونية”.



الديني، ذلك  الحوار             لم يكن الغرض من 
الحوار العقائدي الذي يستهدف إثبات صّحة أو بطالن 
ما يعتقده اآلخر، أو إثبات التفوق عليه، بقدر ما يهدف 
هذا النوع من الحوار إلى بناء ثقافة احترام االختالف 
اآلخر  مع  حسٍن  جواٍر  وتأسيس  األولى  بالدرجة 
وهم  الكتاب،  بأهل  اعترف  مثاًل  فاإلسالم  المختلف، 
احترام  إلى  المسلمين  ودعا  السماوية،  الديانات  أهل 
بل دعا  الديانات،  تلك  العقائدية ألتباع  الخصوصيات 
اإلسالم إلى ُحسن الجوار والتعايش مع اآلخر، وتجنّب 
إكراه  اإلسالم  عدَّ  حيث  والعقدي،  الفكري  اإلكراه 
بالقوة، ظلماً وعدواناً،  الّدين  اعتناق  وإلزامهم  الناس 
فقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: “اَل إِْكَراَه ِفي 
” ، فالحق واضح لَمْن  ْشُد ِمَن اْلَغّيِ يِن، َقد تََّبيََّن الرُّ الّدِ
إلى أي ضغٍط  المرء  شاء أن يبحث عنه، وال يحتاج 
وإلزاٍم ليعتقد ما ال يقتنع به وما ال يريده، وهذا منتهى 
ولذلك  االختيار،  في  وحريتهم  البشر،  إرادة  احترام 
“فالحروب المسماة زوراً بالحروب الدينية ما هي إالًّ 
حروب أنظمة ومصالح ُقيّدت باسم الّدين” ، وأُلِبَسْت 

رعية. لباس القداسة، لتمتلك الشَّ
 إنَّ ِمن مقاصد األديان عموماً تحقيق التَّعارف والتّواصل 
واالجتماعية  اإلنسانية  المواثيق  وإقامة  النّاس،  بين 
إلرساء نوع من األمان الّدينّي، فيتمّكن أتباع كل ديانة 
من التّواصل والتّفاعل المفضي إلى اختيار األفضل من 
النّظم االجتماعية واألعراف الّدولية التي تساعد على 
فرض االحترام بين الجميع وضمان حقوق المستضعفين 
ُملزٍم  قانونّي  نظام  من خالل  العالم،  عبر  واألقلّيات 
الّدينية  المصالح  التدين، وتدبير  للجميع يضمن حّرية 
والتوزيع  المشترك  االنتفاع  معايير  وفق  والّدنيوية 
بالثروات  تتعلق  التي  تلك  سواء  للثروات؛  العادل 
الماّدية بما في بطن األرض من خيرات، وما أنتجته 
الحضارة المعاصرة من اختراعات ومبتكرات، أو ما 
األفكار  بحصيلة  المرتبطة  الالمادية  بالثروات  تعلّق 
والتراث وقوانين َفرض االحترام، وتمكين اإلنسان من 
تعليم جيّد وصّحة وترفيه واستمتاع ببعض المباحات، 
في سياق التوازن بين الّروح والجسد، وتمكين اإلنسان 
من ُفرص النجاح والترقي وفق قاعدة االستحقاق وبذل 
الجهد والتضحية والعطاء، وغيرها من قيم العصر والتي 
المتحّضرة،  المتقدمة والمجتمعات  البيئات  في  تنتعش 
فالوعي الّديني ينبغي “أن ينفتح على أولويات الدولة 

للتعددية  القانوني  بالمفهوم  القبول  أي  الدستورية؛ 
الديني” ، من أجل  للديني وغير  تتسع  التي  السياسية 
القضاء على كل مظاهر التعّصب الديني أو التمييز على 

أساس المعتقد والمذهب واالنتماء الطائفي.
ادق  بين األديان، في غياب الحوار الجاّد والصَّ
وبتعبير آخر، عندما يتم اختطاف 
الحوار واالستفراد به، نصبح أمام 
االستعالء أو التطّرف والتَّشّدد 
وربما اإللحاد واإلساءة لألديان، 
أو االنحالل والتَّساهل كنوع 
من اإللحاد المضاد، وفي تلك 
الحاالت ستعاني البشرية من 
الوضع المتأّزم، ألّن أسوأ 
االنتهاكات البشرية تُرتكب 
أثبته  ما  هذا  الّدين،  باسم 
التاريخ واألحداث والوقائع، 
وليس استدعاء هذه النتيجة 
الدين،  لشيطنة  محاولة 
باإليمان،  المساس  أو 
ئق  حقا م  ما أ “ لكننا  و
بوضوح  تقول  دامغة 
الذي  العنف  جّل  أنَّ 

الّدين  كان  وأشرسه،  البشرية  عرفته 
والّدفاع عنه العنوان األبرز لهذا العنف” ، والمالحظ 
في عصرنا أيضاً أنَّ دائرة التَّكفير قد اتسع محيطها، 
لتشمل أتباع الدين الواحد قبل أن يشيع التَّكفير بين باقي 
أتباع األديان األخرى، فكان البّد من بحث روح الديانات 
وفرض  الموت،  وليس صناعة  الحياة  وهي صناعة 
احترام األديان بسّن قوانين ملزمة للجميع، تكافح ضد 
كل أشكال التّمييز ونبذ خطاب الكراهية والعنف..، إنَّ 
أّول كراهية أنتَجْت ُعنفاً في العالم، كان لها سَنٌد ديني، 
وهي حادث قتل هابيل على يد قابيل، “وُمنذئٍذ وهاجس 
ضبط الكراهية، وفق معايير سماوية أو وضعية، ولكن 
بقدٍر قليل من النجاح، إْذ إنَّ ضوابط الكراهية أصبحت 
هي نفسها حّضاً عليها ومصدراً رئيساً من مصادرها، 
السرديات  أيضاً.. كما تؤّسس  لها  أو مسّوغاً  ومبّرراً 
الدينية لكراهية مقّدسة أو عنف مقّدس، ومفتاح الجنة 
هو الوالء من جهة والبراء من جهة أخرى، وجهاد األنا 
وجهاد اآلخر، جهاد األنا بمعنى مقاومة النفس األّمارة 

بالسوء والشك والكفر، وجهاد اآلخر بمعاٍن عديدة منها 
ُه موضوعاً للدعوة والهداية أو الهيمنة والسيطرة،  عدَّ
تعّقد  نلمس  وهنا   ، الّسيف”  بحّد  بالقوة  مواجهته  أو 
ظاهرة الكراهية وِصلتها باألديان، “إنَّ األسباب الدينية 
شّكلت أبرز عناوين العنف، ولعّل العنف المنطلق من 
العنف شراسة  أشكال  أكثر  دينية هو  خلفيات 
وضراوة” ، حيث تتطور 

الكراهية إلى ثقافة عنف وتوّحش 
العدو،  بقتل اآلخر  الكراهية  تنقضي هذه  وإبادة، وال 
التّمثيل  إلى حد  األحيان  كثير من  في  قد تصل  وإنما 
بجثث الضحايا والتشهير بهم، وهو ما نراه في كثير 
من األحداث الدولية، ويزيد من تفاقم هذا الوضع هيمنة 
سياسة تسلّطية أحادية التفكير ومتمركزة حول الذات، 
تمتلك شعوراً مضمراً أو صريحاً بالتفّوق، مثل عقلية 
الفرقة الناجية، وشعب هللا المختار، وصفوة الّصفوة، 
مقابل  ة  والخاصَّ القوم،  وِعلية  وخاّصته،  وأهل هللا 
العامة، وغير ذلك من ألفاظ التّعالي وفرض الهيمنة على 
اآلخرين عبر الُعنف اللفظي الذي ُسرعان ما يتحّول 
إلى عنف ماّدي ِسَمتُه القهر الممارس على المخالفين، 
إنَّ العنف الديني “يبدأ بإعداد امتالك الحقيقة المطلقة، 
ُمروراً برفض اآلخر وعدم االعتراف به، وتالياً إقصائه 
أو تهميش دوره، أو التَّمييز على أساس ديني، فادعاء 

لحقيقة  ا متالك  ا
يتبعه   ، لمطلقة ا

االستعالء،  يولّد  واالصطفاء  باالصطفاء،  االعتقاد 
 ، وإرهاب”  عنف  كل  في  القصيد  بيت  واالستعالء 
والمؤسف أن يصدر هذا العنف من بعض المنتسبين 
للتدين والممارسين للعبادة بكثرة، مع أنَّ “كثرة العبادة 
ال تُعطي اإلنسان الحق في أْن يتطاوَل على خلق هللا 
بعبادته أو توّهم عبادته، فالعبادة هي التي تكون مقرونة 
بغاية الخضوع والتذلل هلل وال توّرث استكباراً على 
خلق هللا، فأّول ذنب ُعصَي به هللا، استكبار إبليس 
فكان من  بعبادته وعلمه وأصله،  فاغتّر  آدم،  على 
لإلنسان  تنتصب  قد  وأهواؤها  فالنّفس  الملعونين، 
إلهاً من دون هللا، فيطيعها وهو يعتقد أنّه يطيع هللا” 
َهُه َهَواُه َوأََضلَُّه  ، كما قال تعالى: “أََفَرأَْيَت َمِن اتََّخَذ إِلَٰ
اإلنسان  يوقن  أن  الكبير هو  فالوهم   ، ِعْلٍم”  َعلَٰى   ُ للاَّ
أنه على الصراط المستقيم، والّطامة الكبرى أن يعتقَد 
أنَّ غيره على ضاللة، فيقوم برفع شعارات دينية تبدو 
بريئة وصادقة، ولكنها تُخفي وراءها مشروعاً سياسياً 
بدافٍع من جهات  أو  بقصد وتخطيط،  واضحاً، سواء 
أخرى هي التي َخّططْت وَدبّرْت عملية تحويل الدين 
إلى سياسة، بل واقترحت الشعارات التي سيتم رفعها، 
ومنها شعار الدعوة إلى هللا، واألمر بالمعروف والنَّهي 
عن المنكر، واإلحسان إلى الفقراء بتوزيع أموال الزكاة 
بعد جمعها من األغنياء، وتطبيق شريعة هللا، وإقامة 
عارات التي تخفي وراءها  دولة الخالفة.. وغيرها من الّشِ
طموحاً نحو سلطة دينية تمّهد لسلطة سياسية، وخاصة 
ونفسية؛  واجتماعية  اقتصادية  تتضافر عوامل  عندما 
التغيرات  والتواصل،  االتصال  قنوات  “غياب  منها 
الديمغرافية، الفقر، التعبئة والتحريض، التهميش السياسي 
والقمع الممنهج وغياب منظومة العدالة بكل أبعادها” 
التي تعاني تخلّفاً واضحاً،  المجتمعات  ، داخل بعض 
يني في هذا الواقع المتأّزم أرضاً خصبًة  فيجد الُعنف الّدِ
من  الجمهور  يختزنه  الذي  فالغضب  والتكاثر،  للنُّمو 
واقع التهميش والفقر والجهل، يجعل هذا الجمهور قاباًل 
يني هو األكثر قدرة  لالنفجار في أيّة لحظة، والمعتقد الّدِ
مدّمر،  إلى عنف  الغضب وتحويله  فتيل  إشعال  على 
يني سبيل الخالص وإنقاذ  الّدِ ألنه في نظر المتّطرف 
بمثابة  ذلك  فيصبح  عليهم،  المسلّط  الظلم  من  الناس 

جهاد مقّدس ودفاع مشروع لتحقيق العدالة اإللهية.

قصـة عــود )ملحق(

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

أغفلُت  القّصة،  كتابتي  لدى    
خوفاً  وذلك  األمور  بعض  ذكَر 
بالنّص وتحاشًيا ألن  من اإلطالة 
يتملّك الملُل ُقّراَء الموضوع. إاّل 
ان رسالًة غير منتظرة وصلتني 
منذ يومين وجعلتني أُعيُد النظر في 
ما كنُت عزمُت عليه، وسأخبركم 

بالمضمون فيما بعد.
ديب  إميل  باألستاذ  تعّرفي  لدى 
األصلي  العود  وجه  أن  أعلمني 
نشَف وتشّقَق بعد تمضية عقٍد أو 
أكثر في الربوع الكنديّة. لذا اضطّر 
لتكليف أحد االختصاصيين بالقيام 
باستبدال ذاك الوجه الخشبّي بوجه 
جديد يتحّمل تغيَّر درجات الرطوبة 
أن  العلم  ، مع  في هذه األصقاع 
هكذا عمل على العود قد يقلّل من 

قيمته التاريخية.
وإذ كنت قد أخبرت ابنة عمي دنيا 
بقّصة العود، رجتني بعد وفاة والدها 
سنة١٩٩٤ أن أسعى لدى األستاذ 
إميل بطلب شراء اآللة، مهما كان 
الثمن، وذلك لوضعها إلى جانب 
التي  الرسمية  والقبعات  األلبسة 
ارتداها عّمي شاهين باإلضافة الى 
األوسمة والميداليات التي حصل 
عليها خالل سنّي خدمته، وقد تألّق 
في آواخر تلك األيام بمركز رئيس 
الشرطة القضائية! للحقيقة، تلّكأُت 
في السعي لتلبية طلبها نظراً ألن 
تاريخ العود يشهد على الكثير من 
المواقف التي تسبّبت بخالف دام 

عقوداً طوااًل بين عائلتين!
وأعود الى الرسالة التي وصلتني 
وهي  “حلوة”،  اسمها  سيدة  من 
مسّمى!    إسماً على  بالفعل  تُعتبر 
هي صديقة للعائلة،  وتسكن فلوريدا 
منذ فترة طويلة، وقد  أوردت في 
أعرفها!  أكن  لم  تفاصيل  النص 
كما أّكدت لي صّحة ما رويتُه في 
“قصة عود”، وذلك ألنها تعرف 
العائلتين ملياً، وعلى علٍم بكّل ما 
اآلن  تجاوزت  انها  حصل. ومع 
العقد الثامن من عمرها، إاّل أنها 
لم تنَس ما حدث في أيام طفولتها!

في تلك األيام، كانت والدتها تربطها 
صداقة متينة بماري، التي كانت 
تسكن بالجوار مع ابنتها وزوجها 
البرغوت بمدينة صيدا،  في حي 
في منزل مقابل مستشفى سعدهللا 
تربط  التي  الطريق  على  الخليل 

المدينة بمدينة صور. 
ماري حضرت  ان  تذُكُرُه  ومّما 
مساء أحد األيام برفقة أخيها أنيس 
المعروف بضرب المندل، ويبدو 
يتناولهما  كتاب  على  أنه حصل 
على  تعرفُت  وقد   . الموضوع 
أنيس في تسعينات القرن الماضي 
لدى زيارتي لمنزله في مونتريال، 
وكان يعاني من إعاقة في يده اليمنى 
أجبرته على ارتداء يد اصطناعية. 
ذَكَرت “حلوة” في رسالتها أنه تّمت 
دعوة الجيران وقتئٍذ لحضور جلسة 
ضرب المندل ثم أغلقوا األبواب 
والشبابيك. طلَب أنيس كوب ماء 

وقبل ان يبدأ، تمنّى على الجميع 
المحافظة على السكون وعدم ذكر 
أي من أسماء الرسل والقديسين. 
بهدوء  الماء  يُحّدق بوجه  أخذ  ثم 
وهو يرّدد ويتمتُم بصوت منخفض 
مفهومة  صلوات وعبارات غير 
أوغير مسموعة بوضوح! ومن 
حينئٍذ  له  يتراءى  ان  لمنتظر  ا
جّن،  ثّم يقوُم هو بطرح األسئلة 
عليه وهو يُجيب! إاّل ان “حلوة” 
الرتعابها وتديّنها أخذت تُرّدد في 
قلبها اسم المسيح وأسماء قديسين. 
وانتهى اللقاء دون ان يتمّكن أنيس 

من استحضار أّي ِجن!
واستطردت الرسالة تُخبر أنه في 
تعّرض عّمي شاهين  األيام  أحد 
لحادث سيارة. إثر إصابته، شاءت 
دُف أن يتم نقله إلى مستشفى  الصُّ
سعدهللا الخليل مقابل منزل ماري. 
حين علِمْت باألمر، ارتدت فستانا 
أنيقاً عل جسمها وقطعت الطريق 
عن  وسألت  المستشفى  ودخلت 
وصلت  ان  ما  المصاب.  غرفة 
الى جانب سريره وما ان تالقت 
الدموع  انهمرت  نظراتهما حتى 
بتلّوع  يبكيان  وأخذا  أعينهما  من 
دون ان يستطيعا التوقف! جلست 
على كرسي بجانبه، إاّل ان البكاء 
والنحيب طاال دون أن يتمّكن أي 
منهما التفّوه ولو بكلمة واحدة! بعد 
انتصبت  ساعة،  نصف  من  اقل 
وغادرت  رجليها  على  ماري 
الغرفة موّدعة شاهين بنظرة من 

فوق كتفها!
عّرجت على منزل والدة “حلوة” 
ان  ما  المنزل.  الى  العودة  قبل 
بالتوّرم  فوجئت  حتى  استقبلتها 
عن  لتها  سأ  . عينيها في  لكبير  ا
السبب فما كان منها إاّل ان قّصت 
ما حصل معها وهي تلعن والدها 
على الموقف الذي اتخذه ومنعها 
من العيش مع الشاب الذي أحبّتُه 

والذي بادلها بنفس المشاعر!
ال أدري ما إذا كانا قد التقيا مجّدداً 
قيل لي  انه  إاّل  الحادثة،  تلك  بعد 
أنه زارها مّرة لالطمئنان عليها!

مّرت السنون ومات شاهين بعد ان 
فاق في سنّه التسعين، فيما عّمرت 
ماري الى عمٍر ال يصل إليه إاّل 
هي  وفارقت  البشر،  من  قالئل 
األخرى الحياة ولم يبَق من شاهٍد 
القابع  العود  إاّل  الحب  ذاك  على 
شمال مدينة مونتريال، والذي ما 
أن يُقّسم صاحبه ألحاناً على أوتاره 
حتى تترّدد أصداء قصة حب من 
الماضي تفوق في رأيي أسطورة 
روميو وجولييت… فالذين يختارون 
من  أقوى  هم  آالمهم  في  العيش 
الذين يختارون االنتحار كوسيلة 

للهروب من واقع مرير!
قد تكون هناك الكثير من القصص 
المماثلة، إاّل أنّها ال تُبصر النور 

حتى يأتي من يكتب تفاصيلها!
وبالنهاية أستخلص بالقول: إّن من 

لم يُعاِن من الحب، لم يعْش…

  مّكن تطوير التكنولوجيات فرط الصوتية العديد من البلدان 
من العمل على تصميم أسلحة فرط صوتية. لكن الصين فقط 
هي الوحيدة التي استطاعت تصميم إنتاج طائرة في هذا المجال.
وقالت صحيفة Military Watch األمريكية إن المقصود 
باألمر هي طائرة WZ-8 الصينية فرط الصوتية من دون طيار.

وأعأدت الصحيفة إلى األذهان أن الصين قد أعلنت عن تصميمها 
ألول طائرة فرط صوتية عام 2019 حيث كشفت عنها في 
العرض العسكري الذي أقيم في بكين بمناسبة حلول الذكرى 
الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية ونُقلت طائرات من 

دون طيار بواسطة قاطرات على منصات خاصة.
وتحتل الصين في اآلونة الخيرة مواقف رائدة في تطوير 
التكنولوجيات العسكرية وتعمل على تصميم أحدث األسلحة، 
ومن بينها الطائرة من دون طيار من طراز WZ-8 والتي 
تستطيع، حسب الخبراء الصينيين، بلوغ السرعة فرط الصوتية.

وال تزال مواصفات الدرون الصيني الجديدة محفوفة بالسرية. 
لكن، حسب المعلومات المتوفرة لدى وسائل اإلعالم الغربية، 

 9 – 8 7 – 8 “ماخ” )  التحليق بسرعة  قادر على  فإنه 
آالف كيلومتر في الساعة(، ما يعتبر أكثر بكثير من قدرات 
األمريكي  الجيش  يمتلكها  التي  الصواريخ “جو – جو” 

وجيوش البلدان الغربية.
الصيني  الدرون  أن  العسكريون األمريكيون من  ويخشى 
فرط الصوتي يمكن بحكم عدم تعريضه إلصابات، أن يرسل 
إحداثيات السفن الحربية وحامالت الطائرات األمريكية إلى 
الدرون فرط  تستهدفها. ويستطيع  برية  صواريخ مجنحة 
الصوتي عند ذلك التحليق على ارتفاع يمنع الصواريخ البحرية 

األمريكية من إسقاطه.
وقالت الصيفة إن بلدانا أخرى بصدد تصميم طائرات فرط 
صوتية، على سبيل المثال فإن روسيا تعمل على تصميم مقاتلة 
“ميغ – 41” بعيدة المدى. لكنها تتأخر كلها عن الصين في 
التكنولوجي في مجال اختراع  التفوق  تصاميمها. ويسمح 
الطائرات فرط الصوتية للصين بأن تطّور مستقبال طائراتها 
المسيّرة ومقاتالتها المأهولة لتحلق بسرعة أكبر من 8 “ماخ”.

  خلص التحقيق حول مصدر 
رئيس  استخدمها  التي  األموال 
بوريس  لبريطاني  ا الوزراء 
بداونينغ  لتجديد شقته  جونسون 
ستريت والتي بلغت قيمتها 200 
ألف جنيه إسترليني، إلى أنه انتهك 

قوانين االنتخابات.
قالت لويز إدواردز، مديرة التنظيم 
في اللجنة االنتخابية، في تصريح 
نشر اليوم، “توصل تحقيقنا في 
حزب المحافظين إلى أن القوانين 
المتعلقة باإلبالغ عن التبرعات 
وتسجيلها لم يتم اتباعها”، معلنة 
عن فرض غرامة قدرها 17800 
جنيه إسترليني )حوالي 23 ألف 

و500 دوالر أمريكي(.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن 
“حزب المحافظين، كان مهمال 
كامل  بشكل  اإلبالغ  في  وفشل 
 67801.72 بقيمة  تبرع  عن 
 Huntswood جنيها من شركة
في   Associates Limited
أكتوبر ″2020، مبينة أن “التبرع 

تضمن 52801.72 جنيه مرتبطا 
بتكاليف تجديد شقة جونسون، لكن 
لم يتم اإلبالغ عنها على النحو 
المطلوب في تقرير التبرع للربع 
الرابع من عام 2020 للحزب”.

وأضافت إدواردز “نعلم أن الناخبين 
لديهم مخاوف بشأن شفافية تمويل 
األحزاب السياسية، لذلك تم وضع 
حتى  التقارير  إعداد  متطلبات 
يتمكن الجمهور من معرفة مصدر 
الدقيق  األموال، واإلبالغ غير 
يهدد بتقويض الثقة في النظام”، 
معتبرة أن “قرارات وإجراءات 
الحزب عكست إخفاقات خطيرة 
في أنظمة االمتثال الخاصة به”.
أنه “بصفته حزبا  إلى  وأشات 
سياسيا كبيرا ولديه موارد لتوظيف 
خبراء االمتثال والتمويل، ولديه 
مبالغ كبيرة من المال تمر عبر 
لدى  يكون  أن  يجب  حساباته، 
قوية  أنظمة  المحافظين  حزب 
لتلبية متطلبات إعداد  بما يكفي 
التقارير القانونية الخاصة به”.
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الحوار الديني: نحو تحرير المعنى من االختطاف

Military Watch : الصين تختبر أول طائرة فرط صوتية في العالم

بسبب تجديد شقة جونسون.. 
تغريم حزب المحافظين نحو 

23 ألف دوالر

نجيب محفوظ فى ذكرى مولده ... التزال كتاباته قادرة على إثارة الدهشة 
بقلم/  السعداوي الكافوري

في 11 ديسمير قبل مائة عاما كانت مصر على موعد مع مولد وجهها المشرق 
االبن البار الذي انطلق مثل قوس النور من ربوع حي الجمالية العريق بقلب 
القاهرة القديمة ليشعل وطنه إبداعا وتنويرا ويشتعل فيه عبقرية وعطاء ومنذ 
1911 واألدب المصري يعانق لحظته  التاريخية الخاصة لحظة جريان نهر 
نجيب محفوظ متدفقا بالتوازي مع جريان النيل الخالد  صانعا حضوره الشامخ 
في صفحة اإلنسانية شموخ هرم رابع  يسكن ضفاف الوطن وينقش اسمه 
على صفصافه  وأصداء نبضاته ويبادله الوطن عطاء بعطاء وعشقا بعشق 
ويباهى به العالم  الذي توجه احد رموزه المستنيرة  ومنحه أرقي جوائزه 
باعتباره بشارة مصر للعالم انه أديب نوبل الذي يحتفي الوطن واإلنسانية 
كلها بمولده هذه األيام .ولد نجيب محفوظ ألسرة من الطبقة الوسطى وكان 
والده موظفا حكوميا مكنته وظيفته من توفير أسباب الحياة الكريمة ألبنائه 
السبعة وكان أديبنا  يحظى بعناية فائقة باعتباره اصغر األبناء. قضى طفولة 
تفتحه  أهمها  الروائي مع روافد أخرى  ثريا إللهامه  سعيدة ظلت مصدرا 
على ثورة 1919 ومعايشته بعض إحداثها وكان احد الشهود المهمين على 
المصادمات الدامية بين المواطنين وقوات االحتالل االنجليزي واسهم ذلك 
في تشكيل رؤيته اإلبداعية والبفكرية فيما بعد والتي اعتمدت في جوهرها 
على مجموعة المفاهيم والقيم والمبادئ التي ارتبطت أساسا بثورة الشعب 
المصري عام 1919 تناول نجيب محفوظ المعاني  اإلنسانية في رواياته 
األدبية ففي رواية خان الخليلي كانت الحارة صورة حية لمجتمع  مصر في 
صراعاته وتطوراته المختلفة مع كل جديد في الحضارة الحديثة . وانتقل من 
حي الجمالية إلى حي العباسية مع أسرته وكان الحي الجديد أعلى مستوى 
فتعرف محفوظ على طائفة من األدباء والشعراء والمثقفين أمثال : إحسان 

عبد القدوس والدكتور ادهم رجب. 
الشيخ   : له هما  كبيرين  بأستاذين  الفكري وهو طالب واتصل  نشاطه  بدأ 
مصطفى عبدا لرازق أستاذ الفلسفة اإلسالمية في كلية اآلداب وسالمة موسى  
الصحفي والمفكر الكبير . وأخذ نجيب محفوظ عن أستاذه سالمة  موسى نزعته 
التجديدية وتطلعه إلى الحضارة الحديثة وحماسه لفكرة العدالة االجتماعية 
واهتمامه بالبحث عن أصول الشخصية المصرية في جذورها الفرعونية . 
وكان نحيب محفوظ محبا للضحك والنكتة والموسيقى والطرح وكان صديقا 
للناس يخاطب العامة يزور المقاهي ويلتقي باألصحاب واألصدقاء في مقهى 
عرابي  في حي الجمالية حيث زاره أكثر من عشرين سنة ومكان أخر كان 
تزامنت  األوبرا ومقهى ريش   بابا وكازينو  يتردد عليه وهو مقهى على 
سنوات دراسته الجامعية مع األزمة االقتصادية والقمع السياسي لحكومات  
األقلية مما شكل لديه وعيا مدهشا بالحركات السياسية على اختالف توجهاتها 
الفكرية ومنطلقاتها اإليديولوجية  وبدا ذلك بجالء في ثالثيته الروائية الشهيرة 
قصر الشوق بين القصرين السكرية بعد تخرجه في الجامعة عام 1934 عين 
معيدا بكلية اآلداب وانشغل في استكمال دراسة العليا حتى سجل أطروحته 
للدكتوراه عن الصوفية في الفلسفة اإلسالمية لكن شاءت األقدار إن يبتعد 

عن طريق البحث االكاديمى بعد إن استبعده مدير البعثات من بين أعضاء 
البعثة المرشحة للسفر إلى فرنسا الستكمال الدراسات العليا بسبب ظنه انه 
قبطي مجاملة للملك فؤاد الذي كان يعادى آنذاك األقباط ألنهم كانوا يشكلون 

قوة كبيرة ومؤثرة في حزب الوفد المعارض 
األدبية  مسيرته  بدأت  وأعوانه  للملك 

بكتابة المقال وسرعان ما اتجه إلى 
فن القصة القصيرة  وظهرت أولى 

مجموعاته القصصية عام 1938 
بعنوان همس الجنون وفى عام 
1939 اصدر روايتيه عبث 
األقدار وكفاح طيبة محاوال 
من خاللهما وتوظيف الفن 
يخ  ر تا بط  لر لقصصي  ا
مصر منذ الفراعنة وحتى 

في  يشك  وبدا  اليوم 
لقصة  ا ت  نيا مكا إ
التاريخية  ومقدرتها 
مع  االشتباك  على 
إشكاليات الواقع من 
حوله  فهجر الكتابة 
ذات البعد التاريخي 
إلى الكتابة الواقعية 
روايات  فجاءت  
القاهرة الجديدة زقاق 
المدق خان الخليلي 
بداية  ونهاية وغيرها 
ثم كانت الثالثية التي 
بها مشروعه  توج 
الواقعي  الروائي 
وقدم خاللها سيرة 

ثالثة أجيال تمتد على مدار 75 عاما من تاريخ مصر االجتماعي والسياسي 
المعاصر . وتعتبر أحدى المالحم ) العائلية ( في األدب العربي الحديث. 

وتناولت الثالثية سلوكيات وأخالقيات وثقافة الطبقة الوسطى في أجيال ما 
قبل ثورة 1919 . وجيل الثورة . وجيل ما بعد الثورة .

بعد ثورة يوليو 1952 توقف نجيب محفوظ عن الكتابة لفترة حتى كاد أن 
لنفسه وأدبه  كاملة من جانب محفوظ  فترة مراجعة  . وكانت  نهائيا  يبتعد 
وأفكاره وال شك انه دخل خالل هذه المرحلة في صراع حاد مع نفسه بين 
نداء الفنان بداخله . والضغوط الخارجية التي يتعرض لها فلجا إلى الرمزية 

ليقدم رؤية ) أوالد حارتنا ( هي األكثر تعبيرا عن تلك المرحلة التي اتسمت 
بالشاعرية والعذرية واالبتعاد عن الوصف التقريري إلى التعبير بلغة مرهفة .

وانتقل محفوظ بإعماله الروائية والقصصية من تفسير عالقة اإلنسان بالكون 
والعالم من حوله . بحيث أصبح أدبه بمثابة وثائق إنسانية تعالج أدق وأعمق 

ما تعانيه اإلنسانية .
تشكل في مجموعها  49 عمال روائيا  العربية  للمكتبة  نجيب محفوظ  قدم 

إضافة مهمة للرواية العربية واإلنسانية عموما .
واحتفت  السينما كثيرا بأدب نجيب محفوظ فقدمت له أكثر من 30 عمال 
سينمائيا تعد من العالمات الفارقة في تاريخ السينما المصرية والعربية 
مثل أفالم :)القاهرة 30، بداية ونهاية خان الخليلي ، اللص والكالب ، 

الطريق (
وصارت أسماء أبطال أعماله دارجة على ألسنه العرب من المحيط إلى 
الخليج فيصعب مثال أن تجد عربيا ال يعرف ) سى السيد ( بطل الثالثية 
أو ) محجوب عبد الدايم ( بطل القاهرة 30 وحصل معظم هذه 
األفالم على جوائز عربية وعالمية  قدمت السينما المكسيكية 
في اآلونة األخيرة فيلين عن روايتيه زقاق المدق وبداية ونهاية 
. مارس نجيب محفوظ كتابة  السيناريو لعدد كبير من األفالم 
الناجحة مثل المنتقم  عنتر وعبلة الفتوة شباب امرأة كما كتب 
العديد من المسلسالت اإلذاعية مثل ملحمة  الحرافيش أوالد 
حارتنا .ولقد كان لألديب العالمي  نجيب محفوظ مجموعة من 
الصفات النبيلة منها الدأب واإلصرار فهو حينما يدرك أن لديه 
هدفا مشروعا واجب التحقيق ال يتوانى عن بذل الجهد وإجراء  
أكثر من محاولة وصوال لتحقيق هذا الهدف فعندما كتب ثالثيته 
الروائية في حوالي ألف صفحة وتم رفضها من قبل  الناشرين 
حاول مرة ومرات حتى وجد من ينشرها له وأحدثت دويا ونجاحا 
لم تحققه رواية عربية من قبل ومن صفاته أيضا المرونة والتجدد 
. ويعتبر النظام أهم ماكان  يميز محفوظ فهوكان منظما في كل 
شئ في عمله ووقته بل في مالبسه أيضا وكذلك خفة الروح من 
صفات نجيب باعتباره أبا شرعيا للحارة المصرية أيضا تتسم 
شخصية الكاتب العالمي نجيب محفوظ بالثقافة الواسعة والمعرفة 
الغزيرة في شتى العلوم والفنون اآلداب وساعدته هذه السمات على المضي 
قدما في طريق اإلبداع الوعر حاصدا عشرات الجوائز بدءا بجائزة قوت 
القلوب الدمرداشية مرورا بجائزتي مجمع اللغة العربية  ووزارة المعارف  
العمومية وصوال إلى اكبر واهم جائزة عالمية وهى جائزة نوبل في اآلداب 
عام 1988التى جاءت كتتويج لمسيرة األديب العالمي نجيب محفوظ  في 
مضمار األدب كما ترجمت معظم  أعماله إلى العديد من اللغات األجنبية . 
وبالرغم  من رحيله فانه ال يزال شامخا  كالهرم معطاء  كنهر النيل قادرا 

على االستئثار بمحبتنا ودهشة العالم .



Après des mois de discussions, la 
décision est finalement tombée 
: le Canada n’enverra aucun 

représentant diplomatique aux Jeux 
olympiques de Pékin, a confirmé le pre-
mier ministre Justin Trudeau en début 
d’après-midi mercredi.
«Je ne crois pas que la décision du 
Canada et des autres pays de ne pas 
envoyer de représentants diploma-
tiques apparaitra comme une surprise 
aux yeux de la Chine», a déclaré M. 
Trudeau aux journalistes.
Ce boycott diplomatique est une façon 
de faire comprendre à la Chine que le 
Canada ses alliés sont «très» préoccu-
pés par les atteintes aux droits humains 
exercés par le régime communiste chinois, a expli-
qué le premier ministre.
Quant à la sécurité des athlètes canadiens, M. Tru-

deau a assuré que «tout sera fait par le Canada et 
nos alliés» pour que ceux-ci puissent se «concentrer 
sur une chose seulement, c’est-à-dire de bien repré-
senter le Canada et de gagner».

Québec annonce un 
plan doté de 130 mil-
lions $ sur deux ans 

afin d’améliorer la recon-
naissance des compétences 
et des qualifications des per-
sonnes issues de l’immigra-
tion.
Le plan d’action comprend 
six grandes mesures visant 
à les intégrer plus rapide-
ment au marché du travail 
québécois.
Parmi ces actions, Québec 
vise entre autres à trouver de 
nouveaux bassins de recru-
tement, soutenir les orga-
nismes de réglementation 
et les ordres professionnels, 
offrir un accompagnement 
personnalisé aux personnes 
immigrantes et financer 
l’élaboration de formations 

d’appoint et de stages
Le plan de Québec a été 
réalisé en collaboration 
avec les ministères de 
l’Éducation, de l’Ensei-
gnement supérieur, des 
Relations internationales 
et de la Francophonie, de 
la Santé et des Services 
sociaux, du Travail, de 
l’Emploi et de la Solida-
rité sociale. L’Office des 
professions du Québec, le 
Conseil interprofession-
nel du Québec et la Com-
mission de la construction 
du Québec ont prêté 
main-forte.
«Depuis plusieurs années, 
nous avons été trop souvent 
témoins de cas d’immigrants 
professionnels, incapables de 
travailler dans leur champ 

d’expertise, par manque de 
reconnaissance de leurs com-
pétences professionnelles», a 
indiqué le ministre du Tra-
vail, Jean Boulet, par voie de 
communiqué.
«C’est tout simplement 

inadmissible particulière-
ment dans le contexte actuel 
où la difficulté de recru-
ter du personnel affecte la 
croissance de notre écono-
mie et les services publics 
essentiels», a-t-il ajouté.

Québec dépose son projet de loi 
servant à mettre les balises de 
sa réforme des activités des 

corps de police et des organismes de la 
sécurité publique et souhaite solidifier 
le lien de confiance entre les citoyens et 
les agents de la paix.  
La vice-première ministre et ministre 
de la Sécurité publique, Geneviève Guil-
bault, a déposé ce projet de loi omnibus 
ce matin à l’Assemblée nationale.  
Il sert à mettre en œuvre les pre-
miers changements constitutifs de la 
réforme policière et il met l’accent sur 
les recommandations formulées par le 
Comité consultatif  sur la réalité poli-
cière. Il vise principalement à renforcer 
le principe d’indépendance de la police. 

Des mesures contre le 
profilage racial sont 
également présentées 
dans le document. Le 
gouvernement espère 
ainsi renforcer la 
confiance des citoyens 
envers les policiers. 
«Ce projet de loi pré-
voit des modifications 
législatives qui vont 
contribuer à renforcer 
le lien de confiance 
entre nos citoyens et 
nos policiers. Nous 
souhaitons faire des 
avancées importantes, notamment sur 
le plan de la déontologie et des façons 

de faire en matière de disparition de 
personnes», a mentionné la ministre 
Guilbault.  

Le directeur national de 
santé publique, Dr Hora-
cio Arruda, a répondu à 

une « commande politique » en 
augmentant la limite des ras-
semblements privés pendant les 
Fêtes à 20 personnes, croit le 
chef  péquiste Paul St-Pierre Pla-
mondon.
Mardi matin, avant d’annoncer 
la recommandation de la santé 
publique, le ministre de la Santé 
avait assuré lors d’une rencontre 
avec les porte-parole en santé 
des trois partis d’opposition que 
la décision par rapport à Noël se 
ferait encore « encore plus jours 
», a raconté en point de presse M. 
St-Pierre Plamondon. 
Quelques heures plus tard, les 
partis d’opposition faisaient 
front commun pour réclamer une 
enquête publique sur la gestion 
de la crise de la COVID-19.
« Et, coup de théâtre, le jour 
même, le gouvernement fait 
une annonce, comme quoi ce 
sera 20 personnes. Donc, à vous 
d’en juger, je pense que c’est un 
gouvernement, on le sait tous, 
qui instrumentalise, à des fins 
politiques, la santé publique et la 

pandémie, mais là c’est rendu à 
un niveau tel que c’en est risible 
», a pesté le chef  du Parti qué-
bécois. 
Questionné à savoir s’il demeure 
convaincu des fondements scien-
tifiques des décisions prises par 
la santé publique, M. St-Pierre 
Plamondon a tourné les projec-
teurs vers le premier ministre. 
« Moi, c’est François Legault qui 
m’a convaincu. Il m’a convaincu 
qu’il passait des commandes 
politiques, la semaine dernière, 
en disant exactement le nombre 
de personnes qu’il voulait à Noël 
», a affirmé le chef  du Parti qué-
bécois. 
Du « complotisme » réagit le 
cabinet du PM   
Piqué au vif, l’entourage de 
François Legault n’a pas tardé 
à réagir sur les réseaux sociaux. 
« Aïe aïe aïe, Paul St-Pierre Pla-
mondon verse dans le complo-
tisme ce matin », a commenté 
dans un tweet le directeur des 
relations médias du premier 
ministre, Manuel Dionne. 
La cheffe libérale, Dominique 
Anglade, croit elle aussi que le 
front commun fait par les partis 

d’oppositions a précipité le dévoi-
lement du plan des Fêtes. 
« C’est un gouvernement qui 
aime avoir de la diversion quand 
il y a un enjeu spécifique par 
rapport à ce qu’ils font. On l’a 
vu à plusieurs reprises, ce jeu de 
diversion-là. Donc, ça ne m’éton-
nerait absolument pas », a indi-
qué Mme Anglade en répondant 
aux questions des journalistes. 
Mme Anglade a cependant 
assuré qu’elle était « à l’aise » 
avec la recommandation formu-
lée par la santé publique. 

Pour sa part, la co-porte-parole 
de Québec solidaire Manon 
Massé, s’en est tenue à soulever 
des questions sur la position de 
la santé publique concernant 
les tests rapides à l’approche de 
Noël, qui n’est pas assez claire à 
son goût. 
Quant à l’augmentation du 
maximum d’invités lors de ras-
semblements privés, « ce que 
je souhaite, surtout, c’est qu’il 
n’y ait pas, dans une semaine ou 
deux, une espèce de virement de 
cap », a dit Mme Massé. 
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous

1-tout d’abord on remarque que de ces 18 jardins 
et parcs ,14 d’entre eux sont au Caire ou dans l’une 
de ses banlieues, ci-après la liste on commence 
avec le plus grand parc central au monde dans le 
capital administratif  qui occupe une superficie de 
1000 fiddan où on a dans cet immense parc cen-
tral une longue piste cyclable au grand plaisir des 
sportives ainsi que des lacs artificiels et un jardin 
éducatif  pour les enfants., et en fin un complexe de 
mini restaurant. Le restant de la superficie du parc 
c’est un immense terrain gazonné.
2- le jardin zoologique à Gizeh en banlieue du 
CAIRE
3- Juste en face du dernier le jardin des fleurs Al 
Orman réputait pour son exposition des fleurs au 
printemps de chaque année
4- le jardin de poissons à Zamalek
5- le jardin El Andalous connu pour sa fon-
taine construite dans le style de l’Andalousie en 
mosaïque arabesque
6- le jardin japonais à Helwan , un des rare jardin 
japonais à l’extérieure  du japon
7- le jardin maryland à Héliopolis qu’on vient de 
rénover où on a Construit une fontaine musicale

8- le jardin – parc Al 
Qanater El Khayria au 
bord du Nile
9- le jardin parc El 
Fostat qu’on vient 
d’agrandir à l’occasion 
de l’inauguration du 
musée de civilisations dans le même cartier du 
vieux Caire
10- le jardin international à Madinat Nasr
11- le jardin-parc El Horya à Zamalek en face du 
jardin Al Andalous
12- le jardin de l’enfant à Madinat Nasr
13- le vieux jardin El Azbakia en plein centre du 
cartier commercial du Caire
14- le jardin – parc El Azhar tout près de la cita-
delle Salah El Dine
Alors qu’on a en Alexandrie 4 autres parcs dont 
voici la liste :
1- la jardin zoologique à Samouha
2- le Park el Nozha à Samouha
3- juste en face du dernier, le jardin antunyudis  
4- le jardin – parc El Montaza au milieu du quel ce 
trouve le palais royal El Montaza .

Avec le transfer d’employés de gouvernement dans 
le nouveau capital administratif où on a construit le 
plus grand parc central au monde, on a au pays 18 

jardins et parcs

Ottawa annonce à son tour un boycott 
diplomatique des JO de Pékin

Pénurie de main-d’œuvre: Québec veut mieux 
intégrer les immigrants

Un projet de loi pour renforcer le lien de confiance 
envers les policiers

Partys des Fêtes à 20 personnes: 
« une commande politique » dit le chef du PQ
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Le chercheur de vérité, 

Une chose qui empêche beau-
coup de gens de réaliser de 
grandes choses dans leur vie.

Quand les grands succès paraissent 
trop éloignés et trop grands 
Parfois les gens regardent ceux qui 
ont accompli de grandes choses et 
pensent que c’est trop grand ou loin 
à atteindre? Cette pensée les rend 
jaloux.
Mais il existe un remède à cela. 
Un chercheur jaloux se mit un jour 
en route pour trouver le secret qui 
permet de réaliser de grandes choses,il 
arriva dans un village où un homme 
très fort pouvait soulever une énorme 
vache au-dessus de  ses épaules, à la 
stupéfaction des gens qui se rassem-
blaient autour de lui.
Quand on demandait comment il pou-
vait faire ça, les gens disaient: C’est un 
homme fort.
Mais le chercheur savait qu’il y avait 
plus que cela, et il fallait qu’il trouve 

ce que c’était.
Alors il prit l’homme à part, et lui 
demanda ce qu’était son secret?
L’homme répondit : Je soulève 
cette vache chaque jour ici, au 
même endroit, mais au début les 
gens ne s’en souciaient pas et ne 
me remarquaient même pas, parce 
qu’ils pensaient que de soulever un 
petit veau n’était pas grande chose.
Les gens remarquent et se sou-
viennent toujours des grands 
succès, mais ne remarquent pas les 
petites étapes constantes entre les 
deux.
Si vous voulez réaliser de grandes 
choses, les petites étapes représentent 
tout.
Oui, si les grands succès semblent être 
trop grands, mais commence modes-
tement.
Si vous voulez être très riche, faites 
le premier pas vers une plus grande 
richesse.

Si vous voulez avoir d’excellentes 
relations, concentrez-vous sur une 
chose que vous pouvez faire et vous 
savez faire pour améliorer vos rela-
tions.
Si vous voulez perdre 10 kilos, com-
mencez par perdre le premier kilo, 
puis le suivant, et le suivant.
Ne sous-estimez pas les petits pas, 
parce qu’ils représentent tout.
L’inertie, c’est la Loi de la Nature. Ne 
vous attendez pas à passer de zéro à 
130 km/heure en un clin d’œil.
Alors, après avoir nourri votre sub-
conscient pendant vos séances de 
manifestation, commencez à faire 
des petits pas simples dans la bonne 
direction avant même de vous en 
rendre compte vous aurez atteint 
votre vitesse de croisière et ce dans 
la bonne direction, guidé par votre 
subconscient.
La réussite et la richesse vous atten-
dront au tournant.

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



  

عثر على قرط لألذن نادر “صنع في    
مصر قبل 1000 عام” في حقل بشبه جزيرة 
Jutland المكونة الجزء القاري من الدنمارك 
الماضي مستخدم لجهاز  إبريل  ، ووجده في 
المعادن بالصدفة، وهو صفيحة  كشف عن 
ذهبية كما الهالل، مع زخرفة لحمامتين 
 Peter حول شجرة، فسرها خبراء، منهم
الوطني  المتحف  Pentz عالم اآلثار ومفتش 
الحياة في  بأنها “قد تمثل شجرة  الدنماركي، 
تراثي اإلسالم والمسيحية” وفق ما ذكره 

األحد لمحطة DR اإلذاعية المحلية.
وقال الدكتور بينتز للمحطة عن القرط الذي 
بدأ المتحف بعرضه منذ- أمس االثنين- للزوار 
“إنه فريد من نوعه بالنسبة لنا على األقل، وال 
نعلم سوى بوجود 10 إلى 12 شبيها به في 
مختلف أنحاء العالم، لكن ليس بينها سواه بأي 
دولة اسكندنافية، بل هي موزعة في متاحف 
بالواليات المتحدة وبريطانيا ودول عربية. أما 
المثير للدهشة واالهتمام، فهو كيف انتهى األمر 
بأن يصل هذا القرط الى يوتالند” في الدنمارك.

ومما افترضه بينتز وزمالؤه، كتفسير للعثور 
بالدنمارك، أن أحد  أثري  على قرط مصري 
حكام اإلمبراطورية البيزنطية، ربما أهداه إلى 
دنماركي من “الفايكنغ” كان واحدا من فرقة 
البيزنطيين،  حرس خاص لحماية األباطرة 

أفرادها اسكندنافيون، وقرأت “العربية.
المتوافرة في اإلنترنت،  نت” بسيرة فرقتهم 
 guarda varegue أنها كانت معروفة باسم 
بالالتيني، أو”حرس االفرنج” ممن أرسل 
 988 الدانمركي فالديمير األول عام  أوائلهم 
ميالدية “أو أن حاجا دنماركيا حمل القرط معه 
من بلد في شرق البحر األبيض المتوسط” في 

إشارة ربما إلى فلسطين قبل 1000 عام.
قرط من زمن الحاكم بأمر هللا

بالبيزنطيين،  القرط  بنتز سبب عالقة  وشرح 
بأن صفيحته الذهبية، شبيهة بالنحت البيزنطي 
لقالدة معروفة تاريخيا باسم “صليب ديغمار” 
وتم العثور في 1683 على واحد منه في قبر 
الملكة ديغمار بمدينة Ringsted الدنماركية، 
القرط “ليست بجودة  مع أن صفيحة )ميناء( 
لكنها تشبهها من  مثيلتها في صليب ديغمار، 

حيث السياق” كما قال.
ويعتقد مفتش المتحف الوطني الدنماركي، أن 
القاهرة “لشبهه مع  القرط تمت صناعته في 
حلى أخرى على شكل هالل من تلك المدينة” 
القاهرة ذلك  يتم صنعه حين كانت  حيث كان 
الفاطمية، أي في زمن  الدولة  الوقت عاصمة 
الرجل الذي أطلق على نفسه لقب “الحاكم 
بأمر هللا” ومر في فبراير الماضي 1000 عام 

على مقتله بعمر 36 سنة.

  أعلن باحثون، األربعاء، أن رسما أوليا يختبئ خلف طبقات 
لوحة »دورية الليل«، أشهر أعمال رامبرانت، في اكتشاف مهم 

عن نشأة التحفة الفنية لمعلّم الرسم الهولندي.
ويظهر الرسم األولي خصوصا أن رامبرانت كان ينوي في بادئ 
األمر رسم ريش على خوذة عنصر ميليشيا لكنه قرر إزالة سيف 

بين الشخصيتين الرئيسيتين.
وقال المسؤول في قسم اللوحات والمنحوتات في متحف 
»ريكميوزيم« في أمستردام بيتر رويلوفس خالل مؤتمر صحفي 
إن »الريش ظاهر بوضوح على الرسم األولي وليس على 

اللوحة«.
وأضاف: »ال نعرف السبب الذي دفعه لتغيير رأيه، ربما يعود 
ذلك إلى أن )الريش( كان يلفت االنتباه بصورة زائدة إلى هذه 

الشخصية«.
ويعمل حوالى ثالثين خبيرا منذ سنتين ونصف السنة على 
اللوحة، وهي من األشهر في العالم، ويحللونها بدقة باستخدام 

أحدث تقنيات التصوير والمعلوماتية.
وقدّم متحف »ريكميوزيم«، األربعاء، نتائج المرحلة األولى من 
الدراسات الرامية إلى فهم تقنية الفنان، وإعادة التألق والعظمة 

األساسية إلى اللوحة الضخمة.
وقال تاكو ديبيتس، مدير »ريكميوزيم«، الذي تشّكل لوحة 
»دورية الليل« المنجزة سنة 1642 أبرز قطعه، إن »اكتشاف 

الرسم األولي يمثل خرقا في هذا البحث«.
وأضاف: »لطالما ثارت لدينا شكوك بأن رامبرانت أنجز رسما 
أوليا عن اللوحة قبل البدء بعملية إنجازها البالغة التعقيد، لكن لم 

يكن لدينا دليل«.
وأشار ديبيتس إلى أنه »من المذهل رؤية رامبرانت يبحث 
البالغ ارتفاعها 3,8 متر  عن التركيبة األمثل« إلنجاز اللوحة 

وعرضها 4,5 متر ووزنها 337 كيلوجراما.
وكان الهولندي رامبرانت فان رين )1606-1669( تلقى سنة 
1642 طلبا من قائد ميليشيا أمستردام البرجوازية فرانس بانينك 

كوك لرسم بورتريهات عن الضباط والعناصر في قواته.
ومذاك، خالل ما يقرب من أربعة قرون، مرت اللوحة بتجارب 
كثيرة. ففي 1715، تم تقطيع العمل لعرضه في مقر بلدية 
أمستردام، كما أنها أفلتت من قبضة النازيين خالل الحرب 

العالمية الثانية.
وتعود آخر عملية ترميم كبرى لهذا العمل إلى أكثر من أربعة 
عقود، إثر تشويهه بطعنات سكين سددها شخص مختل عقليا 

سنة 1975.
ومذاك، الحظ الخبراء ظهور هالة بيضاء في بعض أجزاء 
اللوحة، خصوصا في محيط المنطقة المتضررة بضربات 

السكين.
وبدأ المتحف بعدها في يوليو/تموز 2019 عملية ترميم تميزت 

هذه المرة بأنها تحصل على مرأى من العامة.

وتُوضع اللوحة داخل صندوق زجاجي وسط قاعة الشرف في 
المتحف تتيح لزوار »ريكميوزيم« الذين كان يصل عددهم إلى 
ثالثة ماليين قبل الجائحة )675 ألف زائر في 2020(، رؤية 

التفاصيل كافة.
الليل«  ويشكل مشروع الترميم الحالي المسمى »عملية دورية 
والمقدّرة تكلفته بماليين الدوالرات، سابقة من نوعه إذ إنه عملية 

الترميم األوسع واألكثر اكتماال لهذه التحفة الفنية.
وفي 19 يناير/كانون الثاني، من المتوقع أن يبدأ الخبراء عالج 
تشوهات في الزاوية اليسرى العليا من اللوحة. وهم سيُقدّرون 

بعدها ما إذا كان يتعين إجراء عملية ترميم كاملة للوحة.
وأشار رويلوفس إلى أن »الوضع العام للوحة يشبه ما يمكن 
توقعه لعمل عمره حوالى 400 سنة«، لكنه أكد عدم وجود أي 

شيء »مقلق«.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
أسئلة تنتظر أجابة :

-1 هل أستقالة جورج قرداحي ستحل مشكلة لبنان ؟!.. أشك!
من  النزيف  وهذا  اليمنية  السعودية  الحرب  ستنتهي  متى   2-

الدماء ؟
ليموزين  سيارات  بال  الدولي  مونتريال  مطار  يكون  كيف   3-

)تاكسي( أو شيال يحمل الحقائب؟!

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
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

 آخر عمود

فريــد زمكحـل

االنتهاء  يقارب عام ٢٠٢١ على     
للجميع عيد ميالد مجيد وعام  ونتمنى 
الخير والسعادة واألمان  جديد يجلب 
والعالم  العربية  كندا وبالدنا  للجميع في 

جميعه بأجمعه مع كل سكانه. 
وهنا أحب أن أتحدث وأرسل بعض 
الحب معكم الى السيدة المستشارة 
األلمانية »ميركل« وهي »أم« بعدة 
قلوبنا  معاني وهي سيدة عزيزة على 
الجغرافي عنها. وهي  بعدنا  جميعا رغم 
ستغادر الحكم في بالدها نهائيا مع نهاية 

العام. 
 ولكن السيدة ميركل حقا ساعدت وكانت 
الرئيسي أن يولد أناس كبار  السبب 
مرة أخرى معنويا من خالل إعطائهم 
الجميل  بلدها  للحياة في  فرصة جديدة 
انها ام  ألمانيا.  المعاني  المتقدم بكل 
الكبار والصغار...  أنها أم الالجئين التي 

احتضنتهم وأعطتهم حياة جديدة. 
للسيدة  المحبة  من  الكثير  ونرسل 
ألمانيا  قيادة  التي تخرج من  »ميركل« 
اليوم ولكنها ستبقى تعيش في ضمائر 
الدين  أثبتت أن  الناس ألنها  الماليين من 
المسيحية  السيدة  هو األخالق الن هذه 
والمسيحيين  المسلمين  احتضنت 
أثبتت  إنساني.  وهي  والجميع بكل حس 
تكون نشيط  ان  فقط  ليست  السياسة  أن 
أن  سياسيا و«براغماتيا وعمليا« وإنما 
المعادلة السهلة والصعبة بان  تحقق 
وهي بان تكون تملك حساً إنسانيا وتعمل 
المربح االقتصادي  المزج بين  على 
لبالدك والسياسي من خالل أعالء الحس 
الجميع وانت قوي  فتربح   ... اإلنساني 
.. وأنت  او قاسي  ولكن لست متحجر 

بالدرجة األولى..  إنسان  عملي ولكنك 
العاطفة اإلنسانية  والقوة والعقل ال تلغي 
ولكنها تسخرها وتديرها لمصلحة 

الجميع والحس اإلنساني.  
السيدة  انها حقا معادلة صعبة ولكن 
فيها  األلمانية ميركل نجحت  المستشارة 
الالجئين  األلماني وماليين  واالقتصاد 
حول العالم وفي ألمانيا ومنهم الكثير من 
العرب والسوريين سيتذكرونها  أحبتنا 
التاريخ سوف  لسنين طويلة. وكذلك 
يسجل أن قرارتها وتأثيرها في هذا 
المحال تخطى حدود بالدها من خالل 
الدولي ومن خالل  القرار  تأثيرها على 
القادة حول  للكثيرين من  كونها قدوة 

العالم.
البروفيسور ماغنوس بريشتكن  يقول 
المعاصر:  للتاريخ  من معهد ميونيخ 
»على المدى الطويل، إذا لخصت 
األمر، سيرى الناس أن هذه الـ 16 عاماً، 
كانت ناجحة تماماً، ليس فقط من الناحية 
بناء دول مهيأة  االقتصادية، بل في 

لمستقبل غير سهل«.
التفكير »العقالني  يتجسد في  إرثها  و 
الحلول«،  الموجه نحو  والبراغماتي 
فأكثر شخصيات  أكثر  تقوده  في عالم 
أو غير عقالني أو  إما قومياً  تتبنى نهجاً 

نرجسياً أو شعبوياً«.
عالم  يبدو  قد  الكالم،  وخالصة 
إلى حد ما،  السياسة األلمانية ممالً 
الحلول الوسطى واإلجماع  فمحوره 

واالستمرارية.
لبلدها ما  المعنى، قدمت ميركل  وبهذا 
الصوت  من زعيمة؛ هدوء  متوقعاً  كان 

في عالم مضطرب ومتغير. 

السيدة ميركل وعيد الميالد

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

قام بتسلق شجرة  اعتقلت الشرطة األمريكية رجال،    
عيد الميالد الموضوعة خارج مبنى مقر شبكة »فوكس 
نيوز« في مدينة مانهاتن بوالية نيويورك، ثم قام بإشعال 

النار فيها.
التي تداولها عبر مواقع  المقاطع المصورة  وأظهرت 
التواصل االجتماعي، يوم األربعاء ألسنة اللهب والدخان 
تتصاعد من الشجرة، التي تقع في الساحة الخارجية من 

مقر الشبكة الرئيسي في وسط مانهاتن.
وقالت الشرطة إن الحريق اندلع بعد منتصف الليل بقليل 
ولم يتسبب في أي إصابات، مشيرة إلى أن رجال يبلغ من 
بالحريق.  49 عاما وضع رهن االحتجاز لصلته  العمر 
تقدم أي تفاصيل عن  لم تحدد هويته ولم  السلطات  لكن 

الحريق.
يذكر أن شجرة “All-American” التي يبلغ ارتفاعها 
10000 قطعة  إنها تحتوي على  50 قدما، والتي قيل 
زينة مزخرفة و100000 مصباح، أضيئت يوم األحد 

الماضي.

  أعلنت وزارة السياحة واآلثار المصرية، 
“اإلرث  الستغالل  خطة  وضع  عن 
الحضاري” المصري في إقامة مزيد من 
الفعاليات السياحية الُكبرى، وذلك خالل الفترة 
المقبلة، على أن تُبرز تلك الفعاليات “عنصر 
التميز الذي تتميز به المقاصد السياحية 
المصرية، ومنتجاتها المتنوعة والفريدة، 
وذلك التاريخ الذي يمتد على مدار آالف 

السنين. “
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي، يوم 
اإلثنين، إنه تقرر أن تكون “فعالية األقصر.. 
طريق الكباش” فعالية سنوية يتم تنظيمها 
في األقصر كل عام، لتكون بذلك أول 
إقامتها بشكل منتظم، على  يتم  فعالية سنوية 
أن يتم اإلعالن قبل موعدها بوقت مناسب 
السائحين من حضورها واالستمتاع  لتمكين 
بها، والتجول بطريق المواكب الملكية 
المعروف باسم طريق الكباش، وذلك في إطار 
لتنظيم أحداث وفعاليات  الوزارة  استراتيجية 
سياحية متنوعة منتظمة على مدار العام، وفقا 

لوكالة “د ب أ”.
البيان، تقرر خالل اجتماع عقدته  وحسب 
الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، 
الدكتور خالد  السياحة واآلثار،  برئاسة وزير 
العام  العناني، تنظيم احتفالية ُكبرى بمناسبة 
الجديد، وكذلك إعداد حملة ترويجية لعام 
2022 ” والذي سيكون عاماً استثنائياً ومميزاً 
بالنسبة لمصر والعالم خاصة علي مستوي 

السياحة المصرية “.

وأشار البيان إلى أن العام الجديد سيشهد العديد 
بينها مرور  الهامة،  من األحداث والفعاليات 
100 عاًم على اكتشاف مقبرة الملك توت 

العالم،  أثري في  عنخ آمون، وهو أهم كشف 
وكذلك مرور 200 عام على فك رموز الكتابة 
القديمة ونشأة علم المصريات، إلى  المصرية 

جانب افتتاح المتحف المصري الكبير.

البيان، أن المشاركين فى اجتماع  وأوضح 
الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، 
ناقشوا مقترحا لتنظيم فعالية كبري في 

المقبل، وذلك بمناسبة  شهر فبرابر )شباط( 
أبو سمبل بأسوان،  تعامد الشمس على معبد 
وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة، خاصة 
التعامد لن يتكرر مرة أخرى  أن تاريخ هذا 

22 من شهر  فهو سيوافق 
فبراير )شباط( المقبل .

المشاركون فى االجتماع أيضا خطة  وبحث 

المعرض  مشاركة مصر كضيف شرف في 
السياحي الدولي HUNGEXPO والذي من 
المقرر انعقاده في بودابست بالمجر في مارس 

)آذار( المقبل.

انقالبه سنة  نابليون بونابرت خالل  بيع سيف حمله    
1799 و5 أسلحة نارية كان يملكها في مزاد بسعر خيالي.

وقال رئيس دار »روك أيالند أوكشن كومباني« المنظمة 
للمزاد كيفن هوجان، إن هذه المجموعة المؤلفة من سيف 
وخمسة مسدسات مزخرفة باعتها الدار الواقعة في والية 
إيلينوي األمريكية إلى شخص شارك في المزاد عبر 

الهاتف وأبقى هويته طي الكتمان.
1.5 و3.5 ماليين  بين  بما  تٌقدّر  المجموعة  وكانت قيمة 

دوالر. 
الشاري استحصل من خالل شرائه  وأضاف هوجان أن 
لنابليون في مقابل 2.87  العائدة  هذه القطع العسكرية 

مليون دوالر، »على قطعة تاريخية نادرة جدا«.
السيف المرفق بالغمد، وهو القطعة األهم في المجموعة، 
مصنوع في مشغل صانع األسلحة نيكوال نويل بوتيه في 
منطقة فرساي قرب باريس وحمله نابليون بونابرت خالل 
انقالب التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 1799، وفق دار 

التي تعّرف عن نفسها  »روك أيالند أوكشن كومباني« 
النارية والسالح  بأنها »الرائدة عالميا في بيع األسلحة 

األبيض والمعدات العسكرية الموجهة لهواة الجمع«.
الثاني  نابليون الذي تُّوج إمبراطورا فرنسيا في  وكان 

قدّم   ،1804 من ديسمبر/ كانون األول 
أندوش جونو.  الجنرال جان  إلى  سيفه 
إلى متحف  وإثر وفاته، انضم السالح 
ثم بات في عهدة هاوي جمع  لندن  في 

أمريكي.
الفائت  واحتفلت فرنسا خالل الربيع 
نابليون  الثانية لوفاة  المئوية  بالذكرى 
بونابرت في الخامس من مايو/ أيار 
1821، من خالل سلسلة فعاليات 
الشخصية  لهذه  تكريما  وأنشطة 
الفرنسي  التاريخ  في  المركزية 

واألوروبي.
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لوحة »دورية الليل« لرامبرانت تكشف سرا مختبئا

 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 

مالٌك يعيُش معي

وترفَّعي حبيبتي  يا  َتَغاضى  األخطاِء  صغائِر  عن 
ارفعي محّبة  عن  التساُمح  ولشعار 

معي األرِض  على  يعيُش  مالٌك  حبيبي  وقولي 
َيعي المحّبة  ولمفهوم  بالسالِم  َيحلم  قلبه 
اتبعي ُيناديني  قلبُه  َيسلُكه  درٌب  والحُب 
عي تجرَّ دمائي  ومن  شراييني  في  جولي 
تربَّعي الفؤاِد  وفي  وريدي  في  أقيمي 
وارتعي حياتي  يا  حنايايا  في  جوبي 
اسمعي المتّيم  لقلبي  فيِك  ما  وبكل 
تمّتعي قلبي  وبشوِق  حبي  نبَض 

ألمعي وشاعر  أديٌب  صحفٌي  حبيبي  وقولي 
أبدعي قال  وللحروِف  حروٍف  من  َصاَغني 

اسطعي هيا  وناداني  قصائداً  فكانت 
أجمعي إليك  طاب  ما  المعاني  حلو  من 

معي األرِض  على  يعيُش  مالٌك  حبيبي  وقولي 
أدمعي برفٍق  أناِملُه  َتسمح  بكيُت  إن 

العثور على قرط مصري عمره 1000 
عام بالدنمارك

رجل يتسلق شجرة الميلاد خارج مبنى »فوكس نيوز« ويشعل النار فييها

مجهول يشتري سيف نابليون بونابرت 
بسعر خيالي

بمرور  المقبل  العام  تحتفل  مصر 
كتابتها  رموز  فك  على  قرنين 

القديمة




