
  عادت أجواء الحرب الباردة من 
جديد بين روسيا والواليات المتحدة 
بعض  توقّع  ظل  في  األمريكية 
والمحللين  الكتَاب  من  الخبراء 
السياسيين استمرار المناوشات 
الغربية مع روسيا حول أوكرانيا 
األوروبية  الدول  شعور  نتيجة 
لتهديد  القومي  أمنها  بتعرض 
حقيقي صريح بعد قيام الرئيس 
الروسي بوتين بحشد نحو 170 
ألف جندياً روسياً على الحدود 
مع أوكرانيا، مع وجود مخاوف 
حقيقية من اجتياح صيني لتايوان 
يُثير مخاوف  في أي وقت، مما 
مثل  األسيوية،  القوى  بعض 
اليابان وكوريا الجنوبية، عالوة 
على وجود بعض األنظمة مثل 
التركي والنظام اإليراني،  النظام 
المتالك  بشدة  يسعيان  اللذين 
التي  النووية  القوة  عناصر 
الروسي  النظامين  ربما ال تسعد 
أنها أصبحت  إال  كثيراً،  والصيني 
ومقتضيات  ضروريات  من 
نظراً  الجديدة،  الباردة  الحرب 
مواردها  وحجم  إيران  ألهمية 
في  المهمة  جغرافيتها  وطبيعة 
الخطير والمرشح  هذا الصراع 

للتفاقم.
بعض  فيه  يؤكد  والذي 
الدولي،  الشأن  المتخصصون في 
دفع  الصين من  مانع عند  بأنه ال 
إلى حافة االستخدامات  األمور 
النووية من أجل »تايوان« في 
تبدو فيه واشنطن  الذي  الوقت 
التطلعات  قادرة على كبح  غير 
الصينية من خالل الحل العسكري 
التورط في  تُريد  التقليدي، وال 
خاسر  فيها  الكل  نووية  حرب 
التصعيد  من  بالرغم  محال،  ال 

اللهجة  الغربي شديد  األمريكي 
من  موسكو  به  تقوم  ما  تجاه 
العسكرية  قواتها  المزيد من  نشر 
التي  األوكرانية  الحدود  على 
التصريحات  تصف حكومتها هذه 
بمثابة تخلياً  بالخافتة وتعتبرها 

أمريكياً غربياً عنها.
إزاء  العالم  بأن  اعتقادي  وفي 
بين  التصعيد  من  جديد  فصل 
واألمريكية  الروسية  الدولتين 
من  الكثير  يثير  مشهد  وأمام 
احتمالية  من  الحقيقي  القلق 
المواجهة غير  إلى حد  اإلنزالق 
مع  خاصة  جيداً،  المحسوبة 
من  الواضح  األمريكي  الخوف 
كبيرين  صراعين  بين  التشتت 
ضد روسيا من جانب، والصين 
المتردد  الموقف  من جانب، مع 
األوروبية  الدول  لبعض  الواضح 
النهائية  يتحكم في مواقفها  الذي 
إلى  الشديدة  الصراع حاجتها  من 
بأن  البعض  يرى  بينما  الغاز، 
بدأ  قد  الصيني  الصعود  عصر 
العديد  قدراتها في  تعاظم  في ظل 
المجال  المجاالت، خاصة في  من 
يتماشى  الذي  األمر  التكنولوجي، 
الهادفة  الصين  مع إستراتيجية 
بإصرار  نفوذها  نطاق  لتوسيع 
على  ذلك  في  معتمدة  وثبات، 
مقابل  الطويل.  النفس  سياسة 
التراخي  األمريكي وحالة  التردد 
نتيجة حالة  السائدة حالياً  الغربي 
الفترة  في  التي نشأت  ثقة  الال 
أمريكا وبين حلفائها  بين  األخيرة 
مقابل  في  الغربية  الدول  من 
الثالثي  للمحور  المستمر  التعزيز 
الذي  اإليراني  الصيني  الروسي 
الهند لصفه حتى  نجح في كسب 

اآلن على األقل.

    Email: elressalanews@gmail.com  www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     Vendredi 28 janvier 2022  العدد 497- 27  السنة السابعة والعشرين  الجمعة 28 يناير        

زمكحل  فـريد   

بدون رتوش

fzemokhol@gmail.com

 تأسست في مونتريال
29/11/1995

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

الحرب الباردة والحسابات الخاطئة!!

year

5 سياسـة

2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

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

بيع وشراء واستبدال
منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية

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

514.947.2555

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment

Industrial-Mining-Real state-
seniors home management

Please call  
514- 909 -3334

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

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

  أعلن الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، اليوم 
الجمعة، أن روسيا ستدرس بعناية رد الواليات المتحدة 
وحلف الناتو، على مقترحاتها بشأن الضمانات األمنية.

وقال بوتين خالل اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، إن “روسيا ستدرس بعناية رد 
الواليات المتحدة وحلف شمال األطلسي ومن ثم 

ستقرر الخطوات المستقبلية”.
وأبلغ بوتين نظيره الفرنسي بأن رد الواليات المتحدة 
وحلف شمال األطلسي لم يأخذا في االعتبار المخاوف 
األساسية لروسيا، مضيفا أن الغرب لم يرد على 
روسيا بشأن منع توسع الناتو ورفض نشر منظومات 

صاروخية ضاربة.
وأكد بوتين أن الغرب تجال في رده على الضمانات 
االمنية الروسية مسألة كيفية اتباع مبدأ عدم تجزئة 

األمن.
وكان السفير األمريكي لدى روسيا، جون سوليفان، 
أكد في تصريحات صحفية، أن رد واشنطن على 
المقترحات الروسية بشأن الضمانات األمنية يأخذ 
عددا من مخاوف موسكو في االعتبار، ويحتوي 
على مقترحات مضادة بشأن الخطوات المتبادلة 
حول التدريبات العسكرية والصواريخ في أوروبا.

وأضاف سوليفان »نعتقد أن أفكارنا يمكنها تحسين 
أمننا المشترك ... كما أنها تأخذ في االعتبار عدًدا 

من المخاوف الروسية«.
وكانت روسيا قد نشرت، في نهاية عام 2021، 

مسودة اتفاقية مع الواليات المتحدة، واتفاقية مع حلف 
شمال األطلسي )الناتو(، بشأن الضمانات األمنية.
توسع  عدم  حول  بضمانات،  موسكو  وتطالب 
حلف الناتو شرقاً؛ وعدم إنشاء قواعد عسكرية في 

جمهوريات االتحاد السوفيتي السابق.

وتشهد العالقات بين روسيا وحلف شمال األطلسي، 
بقيادة الواليات المتحدة، في اآلونة األخيرة، توتراً 
بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود 
الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من »تهديد روسي 

محتمل«.

على الباغي تدور الدوائر!

  هزيمة األهلي المصري وهو بكامل نجومه بثالثية نظيفة أمام 
سموحة أفسد كل مخططات القائمين على إنشاء كأس الرابطة 
النادي  بفوز  أماًل  العريقة  لبطولة كأس مصر  المصرية كبديل 

األهلي به.
وعلى الباغي تدور الدوائر!

فريد زمكحل

ميقاتي: التحديات الكبيرة التي 
تواجه لبنان تتطلب وحدة الصف 

سلامي

إ

الوطني وال�

ستة صواريخ تستهدف مطار بغداد الدولي
و الكاظمي يتوعد بالرد

بيسكوف: بوتين وشي سيبحثان الحوار الروسي الأمريكي في بكين

وسيا: إذا اندلعت الحرب فسيخسر الجميع رئيس بيلار

الناتو: ل�توجد خطط لنشر قوات تـابعة لنا في أوكرانيا ويوجد خلافات بين الحلفاء

  صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة بأن الرئيس 
الروسي فالديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينج سيوليان اهتماما 
كبيرا للحوار الروسي األمريكي وضمانات األمن واالستقرار االستراتيجي 

في أوروبا خالل المحادثات المقبلة في بكين.
وقال بيسكوف معلقا على المحادثات المرتقبة “إني أعتقد أنه سيتم تخصيص 
ذلك  وسيشمل  المرة  هذه  الدولية  األجندة  حول  اآلراء  لتبادل  كبير  وقت 
بين روسيا  للحوار  األمن  أوروبا وضمانات  في  االستراتيجي  االستقرار 
عن  فضال  )الناتو(،  األطلسي  شمال  وحلف  وروسيا  المتحدة  والواليات 

المشاكل اإلقليمية”- وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية.
وشدد على أن بكين ستستضيف “مفاوضات روسية صينية رئيسية واسعة 
النطاق عندما تتاح الفرصة للزعيمين وستكون تلك المفاوضات كافية تماما 

لتغطية المجاالت القائمة للتعاون الروسي الصيني متعدد األشكال”.
ووفًقا لبيسكوف، فإن بوتين وشي جين بينج سيقومان بمناقشة التعاون في 
المجاالت الرئيسية بما في ذلك مشاريع التجارة واالقتصاد والطاقة والتعاون 

االستثماري والفضاء.
ويعتقد المتحدث أن “األجندة ضخمة، ألن العالقات الروسية الصينية متعددة 
األشكال من حيث الموضوعات، لذلك هناك محادثة جادة ومكثفة تنتظرنا”.

وأشار إلى أن بوتين سيصل إلى بكين الجمعة المقبلة في 4 فبراير.

  قال الرئيس البيالروسي ألكسندر 
البرلمان  أمام  خطابه  في  لوكاشينكو 
البيالروسي، إنه إذا اندلعت الحرب، 

فسيخسر الجميع. 
وأضاف لوكاشينكو – وفق ما نقلته وكالة 
األنباء البيالروسية بيلتا، اليوم الجمعة 
:” نحن نرفض الحرب بشدة .. الحرب 
شيء سيء ومريع، وإذا اندلعت، فستكون 
أول األشياء التي يتعين علينا تركها هو 
حياتنا وقد نفقد أحبائنا، ووقتها سنكون 
مطالبين بتحمل مصاعب تلك الحرب. 
من يريدها؟ ال أحد يريدها. ال أحد في 

العالم يريد الحرب”.
أنه  على  البيالروسي  الرئيس  وشدد 
“لن يكون هناك نصر في تلك الحرب، 

سنخسر جميًعا، ولهذا السبب ال نريدها، 
لقد شهدنا ما يكفي من الحروب”.

وأشار لوكاشينكو إلى أن العالم “فقد 
ماليين األشخاص في الحروب الماضية” 
وأعرب عن رغبته في العيش والعمل 
بسالم. ووفقا له، فإن بيالروسيا لم تخلق 
أبدا مشاكل لجيرانها والدول األخرى 

“ولن تخلق أبدا أي مشاكل”.
يذكر أن بيالروسيا تعد حليفا لروسيا 
وتوافقها الرأي في العديد من القضايا 
الدولية وتواجه بيالروسيا أيضا مشكلة 
على الحدود مع بعض الدول األوروبية 
مثل ليتوانيا بسبب قضية الهجرة غير 
الشرعية وفرض عليها االتحاد األوروبي 

بعض العقوبات االقتصادية مؤخرا.

  أكد األمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج 
مجموعات  لنشر  وجود خطط  عدم  الجمعة  اليوم 
أوكرانيا،  في  األطلسي  شمال  لحلف  تابعة  قتالية 
مشيرا الى وجود خالفات بين الحلفاء ضمن “الناتو” 
حول شكل المساعدة التي ينبغي تقديمها ألوكرانيا 

في الوقت الحالي.
وقال األمين العام “فيما يتعلق بنوع المساعدة التي 
في  عضوا  ليست  التي  ألوكرانيا،  تقديمها  يجب 
بعض  هناك  للغاية…  مهم  شريك  ولكنها  الحلف 
الخالفات بين أعضاء الحلف، وأنا ال أريد إخفاء 

ذلك”.

“لن  الحلف  أن  على  للناتو  العام  األمين  وشدد 
األطلسي  شمال  لحلف  تابعة  قتالية  وحدات  ينشر 

في أوكرانيا”.
الجدير بالذكر، أن أوكرانيا استقبلت قبل أيام، طائرة 
أمريكية تحمل معدات عسكرية وذخائر في العاصمة 
كييف، من ضمن حزمة أمنية قيمتها 200 مليون 

دوالر مقدمة من واشنطن إلى البالد.
وقال وزير الدفاع األوكراني أوليكسي ريزنيكوف 
للصحفيين قبل هبوط الطائرة: “شركاؤنا يزيدون 
من حجم المساعدة العسكرية، واليوم نتلقى الطائرة 
الثالثة من حكومة الواليات المتحدة كجزء من هذه 

المساعدة”.
خصصت الواليات المتحدة أكثر من 650 مليون 
دوالر من المساعدات األمنية ألوكرانيا في العام 
الماضي وأكثر من 2.7 مليار دوالر في المجموع 
جزيرة  شبه  توحيد  أعيد  عندما   ،2014 عام  منذ 

القرم مع األراضي الروسية.
من  موسكو  فيه  تحذر  الذي  الوقت  في  ذلك  يأتي 
والناتو  أوكرانيا  لقوات  االستفزازية  التحركات 
على حدودها الغربية، وتسعى للتوصل إلى حلول 
القومي  أمنها  تواجه  التي  التهديدات  بشأن  سلمية 

وسالمة أراضيها.

  قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب 
ميقاتي اليوم الجمعة إن التحديات الكبيرة 
التي تواجه لبنان واللبنانيين تتطلب وحدة 
المكونات  بين جميع  الوطني  الصف 

اللبنانية ووحدة الصف اإلسالمي.
مفتي  مع  اليوم  لقائه  ذلك خالل  جاء 
الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف 
دريان في السراي الحكومي، حيث عقدا 
لقاء مغلقا تناول الشؤون الوطنية الراهنة، 
ثم انضم لالجتماع وزير الصحة العامة 

فراس ابيض.
وأكد ميقاتي ، خالل اللقاء، على حكمة 
مفتي الجمهورية وتوحيد كل الجهود في 

سبيل جمع الشمل.
وعبر ميقاتي عن تقديره لحكمة الشيخ 
عبداللطيف دريان والمواقف الوطنية التي 
يعبر عنها خصوصا في هذه المرحلة 
الدقيقة وبالدور الجامع الذي تمثله دار 

الفتوى.
الجمهورية  مفتي  ثمن  جهته،  من 
بها رئيس  يقوم  التي  الجهود  اللبنانية 

المجاالت،  شتى  في  الوزراء  مجلس 
الدقيقة  المرحلة  هذه  في  وخصوصا 
أن رئيس مجلس  والحساسة، معتبرا 
الوزراء يتعامل مع المواضيع الوطنية 
والداخلية بروح المسؤولية العالية، وبما 
يتناسب مع الدور الوطني الجامع لرئاسة 

مجلس الوزراء.
لجميع  حاضنة  الفتوى  دار  أن  وأكد 
اللبنانيين وتشكل رمز االعتدال واالنفتاح 

على كافة المكّونات اللبنانية.
وتم التطرق خالل اللقاء إلى المواضيع 
الراهنة، فأطلع رئيس مجلس الوزراء 
التي  الجهود  على  الجمهورية  مفتي 
تبذل لتوطيد عالقات لبنان مع األشقاء 
العرب وخاصة دول مجلس التعاون 

الخليجي.
أهمية  على  ودريان  ميقاتي  وشدد 
أن يكون الرد الرسمي اللبناني على 
يتوافق  بما  إيجابيا  الخليجية  األفكار 
لبنان  الوطنية وعالقات  الثوابت  مع 

التاريخية مع محيطه.

أن  أمنية عراقية  ذكرت مصادر    
هجوما صاروخيا استهدف فجر اليوم 
الدولي وسقطت  بغداد  الجمعة مطار 
بضعة صواريخ قرب قاعدة جوية أمريكية 
مجاورة مسببا أضرارا مادية بما في 
ذلك لطائرة مدنية كانت متوقفة على 
أرض المطار، من دون وقوع ضحايا.

وقالت المصادر األمنية إن “مطار بغداد 
)الجمعة(  اليوم  فجر  تعرض  الدولي 
لهجوم بستة صواريخ أدى إلى وقوع 
أضرار مادية”، مشيرا إلى أن “طائرة 
مدنية أصيبت بأضرار بدون ووقوع 
تابعة  المتضررة  ضحايا”. والطائرة 
للخطوط الجوية العراقية وكانت خارج 

الخدمة.
وتقع القاعدة الجوية األمريكية، المعروفة 
باسم كامب فيكتوري، في محيط مطار 

بغداد.
وتعرض المجمع مرارا خالل السنوات 
القليلة الماضية لهجمات صاروخية.

يأتي هذا فيما، توعد رئيس الوزراء 
بـ”رد  الكاظمي،  مصطفى  العراقي 

قائال  القصف،  عملية  على  حاسم”، 
إنها “من العمليات الخطيرة التي تقف 
خلفها أجندات ال تريد للعراق خيراً”.
أن  اليوم،  بيان  في  الكاظمي،  وذكر 
فجر  تعرض  الدولي  بغداد  “مطار 
جبان كشف  إرهابي  إلى عمل  اليوم 
عن إصرار المجرمين على ضرب أمن 
شعب العراق، والتزاماته، وإمكاناته، 

وتعريض مصالحه للخطر”.
وقال “استهداف مطار بغداد الدولي 
بالصواريخ وإصابة طائرات مدنية، 
واإلضرار بمدرج المطار بمثابة محاولة 
جديدة لتقويض سمعة العراق التي جهدنا 
في استعادتها إقليمياً ودولياً، وتعريض 
بالمطارات  الدولي  الطيران  معايير 
العراقية للخطر ونشر أجواء من الشكوك 
حول األمن الداخلي؛ كون مطار بغداد 
الدولي هو إحدى واجهات البالد، فضاًل 
الجوية  الخطوط  جهود  تقويض  عن 
العراقية في تطوير عملها واالنفتاح 
جميع  في  العراق  طائرات  وتحليق 

األجواء العالمية”.

ال�عتبار  في  يأخذ  لم  والناتو  أمريكا  رد  ماكرون:  لـ  بوتين 
لروسيا الأساسية  المخاوف 
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هل لديك أي استفسارات بشأن اللقاحات المضادة 
لفيروس كورونا )كوفيد-19(؟

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

هذه الخدمة مجانية وسرّية.

اتصل برقم 211.

MIFI
211497_MIFI_francisation_jounaux_7X10.5_ARB

Livraison

Parution –

ÉPREUVE Infographie Relecture DA/DC Service-Conseil Directrice studio Format et bleed 7” X 10.5”  NO BLEED 

3
Langue arable

Couleur CMYK

4446, boul. Saint-Laurent, bur. 801, Montréal (Québec)  H2W 1Z5 // Tél. : 514 270-6061 // agencecartier.com

دروس مجانية
مساعدة مالية ممكنة

سجل عىل الموقع

Québec.ca/parlerfrancais

ي أتعلم
قررت إ�ن

ّ الفرنساوي وده غ�ي
ة خالص حاجات كت�ي

لو كنت قادرة أتعلم
الفرنساوي، إنت كمان تقدر

رانيا
ي عام 2015

 وصلت من مرص �ن
ي أتحدث الفرنسية

فخورة بأ�ن

''

''.

.

211497_MIFI_francisation_journaux_7X10.5_ARB.indd   1 2021-10-01   1:35 PM

  أشاد الرئيس األوكراني فولوديمير 
باجتماع  الخميس  أمس  زيلينسكي 
مستشاري زعماء دول صيغة نورماندي 
وطبيعته البناءة في إطار التوصل إلى 

اتفاق حول الوضع في دونباس.
نقلته  تصريح  في  زيلينسكي،  وقال 
وكالة أنباء )يوكرينفورم( األوكرانية، 
“بالنسبة لدولتنا، فإن األولوية األولى 
نار  إطالق  وقف  تحقيق  هي  اليوم 
دونباس.  في  مستقر وغير مشروط 
يجب ضمان نظام وقف إطالق النار 
ويجب أن يكون موثوًقا، ويمكن اتخاذ 
الخطوات التالية على هذا األساس”.

وأشار مكتب الرئيس األوكراني إلى أن 
المحادثات في باريس استغرقت أكثر 
من ثماني ساعات، مضيًفا أنها كانت 
ذات مغزى وأنها تساعد في الوصول 

إلى الحلول الالزمة لتحقيق السالم.

المستشارين  اجتماع  وخالل 
السياسيين في باريس، نوقشت 
الخالفات القائمة بين األطراف في 
تفسير اتفاقيات مينسك بالتفصيل، 
وُذكر أيضا أن االمتثال لوقف 
إطالق النار ال ينبغي أن يعتمد 
تفسير  في  اختالفات  أي  على 

اتفاقات مينسك.
“تكثيف  أن  إلى  المكتب  ونوه 
على  نورماندي  صيغة  عمل 
المعنية  لبلدان  ا قادة  مستوى 
وتنظيم اجتماعهم في المستقبل 
في  هاما  يعد عنصرا  القريب 
التحرك نحو سالم عادل ومستقر 
في دونباس من خالل التنفيذ من 

اتفاقيات مينسك”.
واستضافت باريس األربعاء اجتماًعا 
دول  لقادة  السياسيين  للمستشارين 

صيغة نورماندي – أوكرانيا وفرنسا 
وألمانيا وروسيا. وقال أندري يرماك، 
رئيس مكتب الرئيس األوكراني، بعد 

االجتماع إن جميع األطراف اتفقوا على 
بيان نهائي ودعموا وقًفا دائًما إلطالق 

النار في شرق أوكرانيا.

  حذرت ألمانيا الخميس من أن أي 
غزو ألوكرانيا ستكون له عواقب خطيرة 
على روسيا، مشيرة إلى عقوبات قد 
تستهدف خط أنابيب “نورد ستريم 2” 
الروسي  الغاز  إليصال  المخصص 

إلى أوروبا.
وأوضحت وزيرة الخارجية األلمانية 
“نعمل  أننا  للبرلمان  بيربوك  أنالينا 
على حزمة عقوبات قوية” مع الحلفاء 
الغربيين تغطي جوانب عدة “بما يشمل 

نورد ستريم 2”.
“نورد  يؤدي  أن  لمرتقب  ا ومن 
إمدادات  مضاعفة  إلى   ”2 ستريم 
الغاز الطبيعي زهيد الثمن من روسيا 
قوة  أكبر  تقول  والذي  ألمانيا،  إلى 
إنه  األوروبي  االتحاد  في  اقتصادية 
ضروري للمساعدة في االنتقال من 

الفحم والطاقة النووية.
وقد أدى إصرار ألمانيا على مدى 
سنوات على خط األنابيب البالغة 
كلفته 10 مليارات يورو )12 مليار 
دوالر( إلى إثارة غضب حلفائها، 
اعتماد  أنه سيزيد  المتخوفين من 
أوروبا على اإلمدادات الروسية.

لكن في ظل قرع طبول الحرب، 
حذر المستشار األلماني الجديد أوالف 
شولتس، في أول يوم عمل له في 
المنصب، من عواقب أي تحّرك 
عسكري روسي ضد أوكرانيا على 

خط األنابيب.
أيلول/ في  األنابيب  استُكمل خط 

سبتمبر لكن الوكالة االتحادية للشبكات 
)BNetzA( التي تتولى تنظيم قطاع 
الطاقة األلماني، لفتت إلى أن عملية 

الموافقة على خط األنابيب قد تتأخر 
حتى النصف الثاني من 2022.

وأقر وزير االقتصاد روبرت هابيك 
األربعاء بأن االقتصاد األلماني سيتضرر 

من فرض عقوبات على روسيا. وقال 
في مؤتمر صحافي “إذا كانت هناك 
عقوبات، فلن يسلم االقتصاد األلماني 

من أي منها”.

  قررت الحكومة المغربية إعادة فتح 
المجال الجوي للبالد أمام الرحالت من 
وإلى المملكة اعتبارا من السابع من 
فبراير المقبل وذلك استنادا للمقتضيات 
القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ 

الصحية.
وقالت الحكومة المغربية في بيان إن 
هذا القرار جاء “تبعا لتوصيات اللجنة 
العلمية والتقنية، وأخذا بعين االعتبار 
تطورات الوضعية الوبائية بالمغرب”.

وأضافت أن هذا اإلجراء يأتي “لمواكبة 
عملية تطبيق هذا القرار، تقوم لجنة 
تقنية حاليا بدراسة اإلجراءات والتدابير 

لالزم اتخاذها على مستوى المراكز 
الحدودية والشروط الالزم توفيرها 
من طرف المسافرين وسيتم اإلعالن 

عنها الحقا”.
 وكان المغرب قد أعلن في نوفمبر 
تعليق رحالت الركاب القادمة إليه 
بسبب مخاوف من انتشار ساللة 

أوميكرون المتحورة.
 وبلغت عدد اإلصابات بكوفيد الخميس 
5560 حالة ويعيش المغرب حاليا 
انتشار أوميكرون، ويتوقع  ذروة 
خبراء الصحة أن تنتهي في أواسط 

فبراير المقبل. 
ومع أن المغرب سارع باتخاذ تدابير 
احتياطية لمنع انتشار متحور أوميكرون 

وأقفل حدوده، فقد قال أن حاالت انتشاره 
كانت محلية.

الرئيس الأوكراني يشيد باجتماع مستشاري زعماء دول صيغة 
نورماندي لحل الأزمة في دونباس

وسيا ستشمل »نورد ستريم 2« برلين تحذر من عقوبات قوية على ر

المغرب يقرر إعادة فتح مجاله الجوي اعتبارا من 7 فبراير



  أكد الرئيس األميركي، جو بايدن، يوم الخميس، أنه سيعين، للمرة األولى في تاريخ 
للقاضي  العليا خلفاً  المحكمة  في  إفريقي، عضواً  ذات أصل  امرأة  المتحدة،  الواليات 

ستيفن براير الذي قرر التقاعد.
وقال بايدن في البيت األبيض وقد وقف إلى جانبه القاضي الليبرالي »لم أتخذ أي قرار 
يتمتع بمؤهالت وشخصية وخبرة  الذي سأسميه سيكون شخصاً  الشخص  باستثناء أن 
تُعين في  إفريقي  امرأة ذات أصل  أول  الشخص سيكون  )...( وهذا  استثنائية  ونزاهة 

المحكمة العليا للواليات المتحدة«.
امرأة من  أول  بأنه سيعين  االنتخابية  قد وعد في حملته  الديموقراطي  الرئيس  وكان 

أصل إفريقي في المحكمة العليا حالما يشغر مقعد في أعلى هيئة قضائية في البالد.
ويعيَن قضاة المحكمة التسعة لمدى الحياة وال يشغر مقعد أي منهم إال بوفاته أو تقاعده 

بشكل طوعي.
أمر من شأنه  نوفمبر، وهو  في  النصفية  االنتخابات  قبل  براير )83 عاماً(  وسيتقاعد 
أن يسهل على بايدن مسألة تعيين خلف له وإقرار هذا التعيين في مجلس الشيوخ الذي 

يهيمن عليه حالياً حزبه الديموقراطي.
وتتألف المحكمة من تسعة قضاة هم حالياً ستة محافظين وثالثة 

ليبراليين.
المحكمة وفي  الليبرالي في  الجناح  وبراير هو عميد 

مسيرته الطويلة أصدر مئات القرارات، مراكماً إرثاً 
براغماتياً حافالً.

وبراير هو أكبر أعضاء المحكمة سنّاً وقد عينه الرئيس 
الديموقراطي األسبق بيل كلينتون في 1994.

وعين الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب ثالثة 
قضاة محافظين في المحكمة العليا، مما منح اليمين غالبية ستة مقاعد من أصل تسعة.
وبحسب اإلعالم المحلي، فإن بايدن لديه قائمة بثالثة خيارات وكلهن نساء من أصول 

إفريقية .
ونقال عن مصدر في البيت األبيض، أوضحت الصحف المحلية أن المرشحة األولى 

هي القاضية كيتانجي جاكسون )51 عاما(، وتعمل في محكمة االستئناف في كولمبيا .
أما الخيار الثاني فهي القاضية بونديرا كروجر والتي عملت قاضية فيدرالية في المحكمة 

العليا في والية كاليفورينا .
أما الخيار األخير فهو القاضية ميشل تشايلدز )55 عاًما( ، وهي قاضية محكمة فيدرالية 

في ساوث كارولينا .

  أكدت الواليات المتحدة األمريكية أن دولة اإلمارات 
األوسط، وملتزمون  الشرق  شريك مهم في منطقة 

بدعم شراكتنا معها.
وقال المتحدث باسم الخارجية األمريكية نيد برايس 
بشكل  نتعاون  الخميس:  مساء  مؤتمر صحفي  في 
لمواجهة  اإلمارات  دولة  في  شركائنا  مع  مكثف 

االعتداءات الحوثية.
وأضاف، أن دولة اإلمارات تمثل شريًكا مهًما لنا في 
منطقة الشرق األوسط وملتزمون بدعم شراكتنا معها. 
وكانت الخارجية األمريكية حملت مليشيات الحوثي 

المسؤولية عن معاناة الشعب اليمني.
ويعزز التصريح توجه اإلدارة األمريكية للضغط على 
مليشيات الحوثي، حيث قالت وزارة الدفاع األمريكية، 
إنها قدمت توصيات لإلدارة األمريكية بإعادة تصنيف 

الحوثيين كمنظمة إرهابية ذات تهديد إقليمي.
أن  البنتاجون”،  األمريكية”  الدفاع  وزارة  وأكدت 
المخابرات المركزية األمريكية “سي أي إيه” تؤيد 

تقييم البنتاغون بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.
ي وقت سابق، أكد الرئيس األمريكي جو بايدن، أن 
إعادة إدراج الحوثيين على قوائم اإلرهاب قيد النظر.

  حذر االتحاد األوروبي أمس الخميس 
الشمالية  كوريا  مواصلة  عواقب  من 
لتجارب إطالق الصواريخ والتي تمثل 
تهديدا للسالم واألمن الدولي واإلقليمي 
الستئناف  لدولية  ا الجهود  وتقوض 
الحوار، مؤكدا مواصلته العمل لتخلي 
أسلحة  عن  نهائي  بشكل  يانج  بيونج 
البالستية  والصواريخ  الشامل  الدمار 

والبرامج النووية.
وذكرت المفوضية األوروبية للشؤون 
الخارجية، في بيان نُشر على موقعها 
اإللكتروني اليوم، “إن عمليات إطالق 
المتكررة  الشمالية  كوريا  جمهورية 
للصواريخ، والتي كان آخرها في 27 
يناير، تشكل تهديداً للسلم واألمن الدوليين 
الجهود  مع  وتتعارض  واإلقليميين، 

الدولية الستئناف الحوار واالنخراط في 
إجراءات لمساعدة شعب البالد”.

وأضاف البيان أنه “يجب على جمهورية 
كوريا الشمالية االمتثال الكامل اللتزاماتها 
بموجب قرارات مجلس األمن الدولي ذات 

الصلة.. كما يكرر االتحاد األوروبي دعوته 
لكوريا الشمالية لوقف األعمال المزعزعة 
لالستعداد  البناءة  واالستجابة  لالستقرار 
للحوار الذي أعربت عنه الواليات المتحدة 

وجمهورية كوريا الجنوبية”.
ه البيان بأن “االتحاد األوروبي على  ونوَّ

استعداد لدعم أي عملية دبلوماسية جديدة 
جمهورية  تخلي  بهدف  مغزى،  وذات 
كوريا الشمالية عن أسلحة الدمار الشامل 
النووية  والبرامج  الباليستية  والصواريخ 
الحالية بطريقة شاملة ويمكن التحقق منها 

وال رجوع فيها”.

باسم  الصحفي  المتحدث  أعلن    
الرئاسة الروسية )الكرملين( دميتري 
بيسكوف، أمس الخميس، أن الرئيس 
الواليات  رد  تسلم  بوتين  فالديمير 
المتحدة ورد حلف شمال األطلسي 
الروسية  المقترحات  على  “ناتو” 
ا  مشدًد األمنية،  الضمانات  حول 
على أن بالده لن تماطل بالرد على 

ما حصلت عليه من الجانبين.
وقال بيسكوف، للصحفيين حول صيغة 
واشنطن  ردي  على  الروسي  الرد 
و”ناتو” والمدة التي سيستغرقها، “إذا 
لزم األمر سيتشاور الرئيس بوتين مع 
أعضاء القيادة وأعضاء مجلس األمن 
ومساعديه، وال أستطيع أن أخبركم 
بتواريخ محددة، ولكن من الواضح 
أن ال أحد سيماطل برد الفعل كثيًرا”.

وأضاف “ربما يكون من الغباء توقع 
التالي لتسلم الردين،  اليوم  ذلك في 
استغرق  األمر  أن  ننسى  ال  دعونا 
ما يقرب من شهر وأكثر من جانب 
بأكملها  وأوروبا  المتحدة  الواليات 
لدراسة وثائقنا”، موضًحا أن بالده 
الواليات  رد  لتحليل  وقت  يلزمها 
المتحدة ورد حلف شمال األطلسي.

وتابع “من خالل تصريحات الزمالء 

الواضح  من  باألمس،  األمريكيين 
إنه  القول  الممكن  أنه ليس من  جًدا 
تم أخذ مقترحاتنا في االعتبار، التي 

قمنا بصياغتها”.
وحول ما إذا كانت هناك فرصة لحل 
وسط فيما يتعلق بما قدمه األمريكيون، 
قال بيسكوف “لن أعطي أي تقييمات”.
الروسي،  الخارجية  وزير  وأعلن 
سابق  وقت  في  سيرجي الفروف، 
من اليوم، أن الواليات المتحدة في 
ردها على مبادرة الضمانات األمنية 
لم ترد  قبل موسكو  المطروحة من 
على أهم طلب روسي، وهو وقف 

تمدد حلف الناتو شرًقا.
األمريكي  الخارجية  وزير  وكان 
أن  األربعاء،  أعلن  بلينكن،  أنتوني 
بشأن  ردها  لموسكو  أرسلت  بالده 
أن  موضًحا  األمنية،  المقترحات 
فيما  مخاوفها  واشنطن عبرت عن 
روسي،  عدواني  عمل  بأي  يتعلق 
متوقًعا التواصل مع نظيره الروسي 
بعد إطالعه على الرد األمريكي على 
المقترحات الروسية، وأكد بلينكن أن 
بالده وحلف “ناتو” لن يتراجعا عن 
سياسة األبواب المفتوحة لضم دول 

جديدة للحلف.

  حسم فريدرش ميرتس زعيم 
المحافظ في  الديمقراطي  الحزب 
ألمانيا أول صراع قوة داخل الحزب 

بعد أيام من انتخابه رئيسا.
للحزب  رئيسا  انتخابه  وبمجرد 
المعارض بـ94% من األصوات، 
طلب ميرتس الحصول أيضا على 
البرلمانية  الكتلة  رئيس  منصب 
يتسنى  حتى  المسيحي،  لالتحاد 
المعارضة من تحت قبة  قيادة  له 

البرلمان.
وبالفعل، قرر زعيم الكتلة البرلمانية 
الحالي، رالف برينكهاوس، الخضوع 
لترشح  ا وعدم  ميرتس،  لطلب 
البرلمانية  الكتلة  رئيس  لمنصب 
الداخلية  باالنتخابات  أخرى  مرة 
المقررة في أبريل/نيسان المقبل، 
مفسحا المجال أمام األخير للجمع 
بين منصبي رئيس الحزب وقائد 

الكتلة البرلمانية.
مساء  موقفه  برينكهاوس  وأعلن 
أعضاء  إلى  رسالة  في  الخميس 
المسيحي،  االتحاد  من  البرلمان 
األلمانية  “بيلد”  حصلت صحيفة 

على نسخة منها.
ووفق نص الرسالة، فتح برينكهاوس 
باب الترشح لمنصب رئيس الكتلة 
موعد  تبكير  واقترح  البرلمانية، 
االنتخابات الداخلية بالكتلة لتصبح 
في 15 فبراير/شباط المقبل بدال من 

أبريل/نيسان.
وكتب برينكهاوس إلى األعضاء 
يقول: “ليس سراً أن لدى فريدريش 
بخصوص  مختلفة  آراء  ميرتس 
 . نية. لبرلما ا لمجموعة  ا رئاسة 
أعتقد أن كالنا لديه أسباب وجيهة 

للتمسك بموقفه”.
تكون  أن  يجب  “ال  ومستدركا: 
هناك خالفات داخلية تضر باالتحاد 
النهاية، خصوصا  في  المسيحي 
بعض  انتخابات  اقتراب  في ظل 
الواليات التي تعتبر نتائجها بالغة 

األهمية بالنسبة لنا”.
المؤتمر  أعلن  الماضي،  والسبت 
العام للحزب المحافظ فوز ميرتس 
من   %  94.6 بنسبة  بالرئاسة 
المنصب خلفا  ليتولى  األصوات، 
للرئيس المستقيل أرمين الشيت. 

وعلى الفور، بدأ ميرتس المعروف 
بخطه السياسي المتشدد، تكرار ما 
فعلته أنجيال ميركل قبل ٢٠ عاما، 
وأبلغ قادة الحزب رغبته في قيادة 

الكتلة البرلمانية.
ويكرر ميرتس بذلك ما فعلته ميركل 
نفسها في 2002، عندما سعت إبان 
توليها زعامة الحزب المحافظ في ذلك 
الوقت، لتولي زعامة الكتلة البرلمانية 
أيضا، لمواجهة الحكومة التي كان 
الديمقراطي  االشتراكي  يقودها 

جيرهارد شرودر.
ونجحت خطة ميركل التي قادت 
 3 لمدة  البرلمان  من  المعارضة 
سنوات، قبل أن تطيح بشرودر من 
السلطة في االنتخابات العامة عام 
2005، وتبدأ سيطرة على الحكم 

استمرت 16عاما.
لكن الطريف في األمر، أن ميركل 
انتزعت زعامة الكتلة البرلمانية في 
عام 2002 من فريدريش ميرتس 
نفسه الذي كان يشغل المنصب في 
ذلك الوقت، ما يفسر العالقة الصعبة 

بينهما طوال األعوام الماضية.

   تمكنت المعارضة اإليرانية بالخارج من 
إيصال صوت غير مألوف للداخل اإليراني 

عبر وسائل إعالم رسمية تابعة للنظام.
وللمرة األولى يسمع اإليرانيون شعارات 
»الموت لخامنئي«، عبر هيئة اإلذاعة 
التي يشرف عليها  الحكومية  والتلفزيون 

شخصياً المرشد اإليراني علي خامنئ.
الخميس، عندما نجحت  حدث ذلك أمس 
المعارضة اإليرانية في اختراق أربع 
للنظام اإليراني،  تابعة  تلفزيونية  قنوات 
وبثت صورة لزعيمي منظمة »مجاهدي 
خلق« المعارضة مسعود رجوي، وزوجته 

مريم رجوي لعدة لحظات.
كما ظهر مقطع فيديو بصوت شخص 
يردد شعارات ضد المرشد علي خامنئي 
وهو يهتف »الموت لخامنئي« و »عاش 

مسعود رجوي«.
كما ظهر شعار »الموت لخامنئي« الذي تردده المعارضة اإليرانية، عبر 

إذاعة »بيام« التي تبث من العاصمة طهران.
وأكد بيان رسمي لهيئة االذاعة والتلفزيون الحكومي تعرض قناة القرآن 

التلفزيونية وإذاعة »بيام« والقناة األولى لالختراق.
وقال رضا علي دادي، مسؤول الشؤون الفنية في هيئة االذاعة والتلفزيون 

اإليراني، إن الهجوم اإللكتروني قيد التحقيق، مضيفًا أنه »مهمة معقدة 
للغاية وال يمكن إال لمالكي التكنولوجيا إتالف البنية التحتية«.

بدء  الثوري، عن  الحرس  المقربة من  أنباء »فارس«  وأعلنت وكالة 
بحث عن مصدر الهجوم اإللكتروني الذي أطلق عليه اسم »التخريب«.
وحدثت بالفعل هجمات إلكترونية في أنظمة مختلفة في إيران، بما في 
ذلك اختراق نظام بطاقة الوقود واختراق الكاميرات األمنية في سجن 

إيفين شمال طهران خالل العام الماضي.

   أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في 
اليمن، يوم الخميس، تنفيذ 44 عملية استهداف 
ضد مليشيا الحوثي اإلرهابية في مأرب والبيضاء 

وتعز، خالل الساعات الـ ٢4 الماضية.
وبحسب وكالة األنباء السعودية “واس”، 
آلية  فإن االستهدافات تمكنت من تدمير ٢9 
عسكرية للحوثي، كما ألحقت خسائر بشرية 
وسط المتمردين تجاوزت 19٠ عنصرا إرهابيا.

وتأتي هذ الغارات وسط توالي هزائم ميليشيات 
الحوثي في اليمن، سواء على جبهة الجنوب أو 
جبهة صنعاء، حيث تمكنت ألوية العمالقة على 

الجبهة الجنوبية، مؤخرا، من التقدّم باتجاه الطريق الرابط بين 
مأرب والبيضاء، وسط خسائر المليشيات المدعومة من إيران.

وفي غضون ذلك، أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية أنها شَرعت 
في إزالة المفخخات واأللغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في 

مديرية حريب بمحافظة مأرب.
وليلة الثالثاء، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن بدء 
تبعة  تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف عسكرية مشروعة 

لميليشيات الحوثي في صنعاء.

Vendredi 28 janvier 2022
الجمعة 28 يناير 2022

الرجل الذي عاش 2700 عام
    »لست المخلّص الذي انتظره 
أحفاد إسرائيل، ولم أكن يوما المسيح 
أنا  أتباع يسوع، وال  انتظره  الذي 
المهدي الذي انتظره المسلمون، بل 

كنت دوما وفقط، حسون.
ولدتني أمي في قرن الشمس بأرض 
اليمن منذ ألفي سنة وسبعمائة عام. 
أنا حسون ابن صفية بنت حزقيال بن 
ميمون القداح، وأنا حسون بن عبدهللا 

بن إسماعيل بن شمس القرشي«.
هكذا تحدث حسون عن نفسه، فهل 
يمكن أن يعيش إنسان 2700 عام في 
عصرنا هذا؟ نعم، ولكن في الروايات 
فقط، وحسون، بطل رواية »الدم 
المصري محمد  للكاتب  والحليب« 
الجيزاوي، عاش 2700 عام ودّون 

ما شاهده. 
لم يكن بشكل  الرواية، وإن  تطرح 
مباشر، األسئلة الوجودية التي طالما 
تاريخ  الفالسفة على مدى  طرحها 
التي  البشرية. وهي األسئلة ذاتها 
حاولت األديان اإلجابة عنها، والتي 
تبدأ بالسؤال عن الحياة والهدف منها، 
السؤال عما يحدث بعد  إلى  لتصل 
انتهاء الحياة، حيث يرحل الذين انتهت 
أعمارهم، وال يعودون ليخبروا من 
بقي على قيد الحياة بعدهم عما رأوا. 
حسون، الذي عاش 2700 عام في 
الرواية، لم يحاول اإلجابة عن هذه 
األسئلة، لكنه رصد طوال القرون التي 
عاشها كل ما حدث على األرض، 
وعايش الصراعات التي نشبت بين 
البشر، وشاهد الخالفات التي حدثتبين 
العلماء ورجال الدين. وعندما شعر 
أن النهاية قربت كتب: »إذا أمهلني 
الجوع ولم يقتلني، وأمهلني الوجود 
الحكاية كلها.  يندثر، فسأدّون  ولم 
سأكتب كل شيء رأيته منذ ولدتني 
أمي في قرن الشمس بأرض اليمن 

منذ ألفي سنة وسبعمائة عام«.
دّون حسون كل شيء، منذ أن رأى 
أبوه عبدهللا أمه صفية، وحتى اللحظة 
األخيرة التي جلس يكتب فيها، فقال 
في البداية عن نفسه؛ إن جده ألمه هو 
حزقيال صانع الخناجر. لم يكن لجده 
من أبناء سوى أمه صفية، ووحدها 
تعينه على عمله منذ أن  من كانت 
بلغت الثامنة عشرة من عمرها. أما 
جده ألبيه فهو إسماعيل القرشي، أحد 
المالكية في صنعاء، ورأس  فقهاء 
الشيوخ المعلمين لقراءة القرآن برواية 
»الدوري«. حفظ أبوه القرآن على يد 
جده، ثم أطلقه الجد للتجارة، واختار 
أبوه أن يتاجر في الخناجر، فاستقر 

خنجر أمه في قلبه حبا.

خالل رحلة حسون الممتدة 27 قرنا،لم 
التقدم في  تبدو عليه عالمات  تكن 
السن، فقد استقرت مالمحه عند سن 
يجدوا  أن  العلماء  األربعين. حاول 
فشلوا، وحاول  لكنهم  تفسيرا،  لهذا 
أصحاب األديان استغالله ففّر منهم. 
بين رجال  الصراع  احتدم  وعندما 
الغلبة  الدين، كانت  العلم ورجال 
الدين، وخرج حسون من  لرجال 
المعركة ليواصل رحلته في الحياة، 
بعد قرون من  أُطلِق سراحه  حيث 
االحتجاز، وبعد الكثير من التجارب 
إلى  أُجريت عليه ولم تصل  التي 
القرون،  بقائه كل هذه  معرفة سر 
وال إلى استنساخ حسون آخر منه.

على مدى ترحاله بين الشرق والغرب 
أن  يحاول حسون  لم  وإيابا،  ذهابا 
يمكن  التي  األسئلة  إجابة عن  يقدم 
بهذا االمتداد، وإن  تثيرها حياة  أن 
كانت األحداث التي عاشها استمدت 
الكتب  به  جاءت  مما  تفاصيلها 
لكن  الثالث،  السماوية  والديانات 
إلى  يُنَسب  لم  األحداث  أيا من هذه 
فالدارسون يعرفون أن  دين بعينه، 
األديان تشترك في العناوين، لكنها 
لهذا ظلت  التفاصيل.  تختلف في 
الثالثة األكثر  الوجودية  األسئلة 
أتيت؟  أين  أنا؟ من  إلحاحا )من 
إلى أين سأذهب؟( مطروحة طوال 

الرواية دون جواب.
»ستة أيام، سردت فيها حكايتي بذاكرة 
لم تُغِفل أدق حادثة وال أصغر نكبة، 
كأن هللا أمدني بها ألْجل هذا الكتاب، 
فلم أنس آالم السنوات الطوال، لماذا 
وضع هللا الحكاية كلها نصب عيني 
لم تكن ألكتبها؟! ما ذكرني بها  إن 
إال ألْجل هذا الكتاب، ألشهد على ما 
كان، أشهد لنفسي، حتى لو لم تصل 

شهادتي إلى إنسان. 
إذا أمهلني هللا إلى الغد ولم يطو عالمه، 
فسأضع كتابي بجوار ما ورثته عن 
أبوّي، وأحمل صندوقي بما فيه، وألقي 
به للبحر، لعل كتابي ينجو، كما نجا 
موسى من قبل. في ستة أيام كتبته، 
إلى شاطئ  به  وغدا أحمله وأذهب 

القلزم، وألقيه.
أبونا األكبر حسون أن  لم يستطع 
يحقق أمنيته؛ إذ إّن اليوم السابع لم 

يأِت على األرض«.
هكذا كانت نهاية رحلة حسون الطويلة، 
لكن رحلتنا نحن مع األسئلة لم تنته. 
الرواية األبواب مفتوحة،  لنا  أبقت 
وتركت لنا حرية الدخول والخروج 
البقاء في  أو  الذي نريد،  الباب  من 

متاهة األسئلة األبدية.

aliobaid2000@hotmail.com
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الصواريخ تهدد السلام والأمن الدولي وال�

»ميرتس« يحسم أول صراع قوة.. حزب ميركل 
في قبضة الرئيس

التحالف العربي يعلن تنفيذ 44 استهدافا ضد الحوثيين في 
مأرب والبيضاء وتعز.. ومقتل أكثر من 190 إرهابيا

وسيا لن تماطل بالرد على  الكرملين: ر
واشنطن والناتو بشأن الضمانات الأمنية

ضرب خامنئي بأسلحته.. »الموت للمرشد« لأول مرة 
يراني

إ

على التلفزيون ال�

  بقلم: علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي

بايدن يفي بوعده.. تعيين غير مسبوق في المحكمة العليا



  حددت رئاسة البرلمان العراقي يوم االثنين 
الموافق 7 فبراير المقبل، موعدا للجلسة الخاصة 

بانتخاب رئيس الجمهورية.
عبر  العراقي  البرلمان  نشره  بيان  وحسب 
حسابه في موقع التواصل االجتماعي “تويتر” 
الخميس، أكد أن رئاسة مجلس النواب عقدت 
بمنصب  المتعلقة  اإلجراءات  اجتماعاً حول 

رئيس الجمهورية.
وأوضح البيان أن االجتماع اتخذ قرارات، منها 
فيهم  توفرت  الذين  المرشحين  أسماء  إعالن 
الشروط القانونية يوم االثنين المقبل، وتحديد 
يوم االثنين الموافق 7 فبراير المقبل، موعداً 

لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية. 

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي، سبق وأعلن 
بداية يناير الجاري عن فتح باب الترشح لمنصب 
رئيس الجمهورية؛ الفتا إلى أن االنتخاب سيُجرى 

في موعد أقصاه الثامن من فبراير المقبل.
وقال البيان “فتح باب الترشح لمنصب رئيس 
الجمهورية استناداً للمواد 2 و3 من القانون رقم 
8 لسنة 2012. انتخاب الرئيس سيُجري خالل 
موعد أقصاه نهاية يوم 8 فبراير 2022 تطبيقاً 
للمادة 72/ثانياً/ب، من الدستور”، مضيفا أن 
فيهم  تتوافر  بالترشح، ممن  الراغبين  “على 
الشروط، تقديم طلباتهم التحريرية مرفقة بالوثائق 
الرسمية، التي تثبت توافر تلك الشروط، مع 
سيرهم الذاتية إلى رئاسة المجلس، وتسليمها 

إلى الدائرة القانونية في مجلس النواب”. 
وأشار البيان إلى أنه، من بين الشروط الواجب 
)1( من  المادة  إلى  استناداً  للترشح  توافرها 
القانون، أن يكون عراقيا بالوالدة، ومن أبوين 
عراقيين، وكامل األهلية، وأتم األربعين عاما، 
وذو سمعة حسنة وخبرة سياسية، ومن المشهود 
له بالنزاهة؛ وأال يقل تحصيله الدراسي عن 
الشهادة الجامعية األولية المعترف بها من قبل 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، 
بجريمة  المرشح “محكوما عليه  يكون  وأال 
المشمولين  من  يكون  وأال  بالشرف،  مخلة 
بأحكام إجراءات قانون المسائلة والعدالة، أو 

أية إجراءات تحل محلها”.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

اليمن التعيس!
الدول  أن معظم  اإلسرائيلي حيث  العربي  العداء  تقريبا  أنتهى   
العربية أبرمت أتفاقيات سالم مع إسرائيل وبات العداء الذي يطفو 
هذه األيام على السطح هو العداء الشيعي السني أو اإليراني الخليجي 
اليمنيين والثاني متمثل في السعوديين  واألول متمثل في الحوثيين 
ودولة األمارات وال أحد يدري ما جدوى هذه الحرب التي أشتدت 
الحوثيين في  الفترة األخيرة متمثلة في ضربات موجعة شنها  في 
السعودية واألمارات مما أثار الفزع في هاتين الدولتين وهو األمر 
الذي جعل المملكة السعودية ودولة األمارات يناديان األمم المتحدة 
والمجتمع الدولي بأعتبار الحوثيين تنظيم إرهابي وبدا فعال يطلق 
على أي حوثي لفظ إرهابي . والمعروف أن التدخل العسكري في 
الحوثيين هي عمليات عسكرية  العسكرية ضد  العمليات  أو  اليمن 
تجري من أئتالف مكون من عدة دول عربية يشار إليه بالتحالف 
العربي وهي عمليات بدأت في 25 مارس عام 2015 تحت مسمى 
عملية عاصفة الحزم وقد بدأت إستجابة لطلب الرئيس اليمني  عبد 
المؤقتة  العاصمة  الحوثيين على  ربه منصور هادي بسبب هجوم 
عدن التي فر إليها الرئيس هادى ومن ثم غادر البالد إلى السعودية .
للرئيس  الموالية  والقوات  الحوثيين  التحالف  غارات  وتستهدف 
السابق الراحل على عبد هللا صالح الذي أطيح به في عام 2011 
ولكنه تحالف الحقاً مع الحوثيين حتى قتل وحتى اآلن فشل التحالف 
في تدمير قوة الحوثيين بشكل كامل ولكنها نجحت في دعم القوات 
التي تمكنت من أستعادة أجزاء واسعة من  للرئيس هادي  الموالية 
اليمن وعاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية 
إلى عدن ولكن المعارك مستمرة في تعز ومأرب والحدود اليمنية 

السعودية .
وتشارك في العمليات العسكرية ضد الحوثيين طائرات مقاتلة من 
مصر والمغرب واألردن والسودان واإلمارات والكويت والبحرين 

والسعودية .
وهذه الحرب أسفرت عن أكثر من خمسة آالف قتيل وأكثر من 26 
ألف مصاب ومليون ونصف تقريباً نازح خارج اليمن حسب تقرير 
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشئؤن اإلنسانية وكان من بين القتلى 

2000 مدني بينهم 400 طفاًل .
ينهي هذه الحرب وأن  نرجو من األمم المتحدة أن تتبني مشروعاً 
تدعو إلى مؤتمراً تدعو فيه جميع األطراف للحوار وإعادة الهدوء 

والسالم إلى اليمن التعيس بعد أن كان يلقب باليمن السعيد!!!
 

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

البرلمان العراقي يحدد 7 فبراير المقبل موعدا لجلسة 
الجمهورية رئيس  انتخاب 

بعد سيطرتها على سجن غويران 
بالحسكة.. قوات سوريا الديمقراطية 

تتلاحق فلول تنظيم داعش

أخبــار

   أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
أمس الخميس، أمرا ملكيا باعتماد يوم 22 فبراير من كل عام إجازة 
رسمية، لالحتفاء بتأسيس الدولة السعودية، باسم “يوم التأسيس”.

ونص األمر الملكي على ما يلي:
“نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، 
بعد االطالع على النظام األساسي للحكم، الصادر باألمر الملكي رقم 
) أ / 90( بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. واعتزازاً بالجذور الراسخة 
لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد اإلمام 
محمد بن سعود قبل ثالثة قرون، وبداية تأسيسه في منتصف عام 
1139هـ )1727م( للدولة السعودية األولى التي استمرت إلى عام 
1233هـ )1818م(، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم 
وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، وما أرسته من الوحدة واألمن في 
الجزيرة العربية، بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم االستقرار، 
لم يمِض سوى سبع  إذ  القضاء عليها،  أمام محاوالت  وصمودها 
سنوات على انتهائها حتى تمكن اإلمام تركي بن عبدهللا بن محمد 
الدولة  1240هـ )1824م( من استعادتها وتأسيس  بن سعود عام 
السعودية الثانية التي استمرت إلى عام 1309هـ )1891م(؛ وبعد 
انتهائها بعشر سنوات، قيض هللا الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
الفيصل آل سعود عام 1319هـ )1902م( ليؤسس الدولة السعودية 
الثالثة ويوحدها باسم المملكة العربية السعودية، وسار أبناؤه الملوك 

من بعده على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها.
وبما أن منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م 
هو بدء عهد اإلمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية األولى.

أمرنا بما هو آت:
أواًل: يكون يوم )22 فبراير( من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة 

السعودية، باسم )يوم التأسيس(، ويصبح إجازة رسمية.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه”.

    غطت ثلوج كثيفة على نحو غير مألوف القدس وبعض األنحاء في شمال إسرائيل ومناطق 
مرتفعة في الضفة الغربية المحتلة خالل الليل، مما أدى 
إلغالق طرق ومدارس. واضطر المصلون إلى الخوض 
في ثلوج بارتفاع بضعة سنتيمترات للوصول إلى المواقع 

المقدسة في البلدة القديمة بالقدس.
ويندر تساقط ثلوج كثيفة على المدينة، لذلك خرج األطفال 
إلى الشوارع لالستمتاع بمشاهدة الثلوج المنهمرة وقذف 

بعضهم البعض بكرات الثلج.
وأغلقت الشرطة عدة طرق رئيسية مؤدية للقدس، كما 

أوقفت السلطات خدمات الحافالت داخل المدينة.
الجيش  القدس إلذاعة  بلدية  ليون رئيس  وقال موشي 
اإلسرائيلي صباح الخميس إن 210 كاسحات ثلوج عكفت 

خالل الليل على تنظيف شوارع المدينة.
وتراكمت ثلوج بارتفاع نحو 20 سنتيمترا حسبما ذكرت 

وسائل إعالم إسرائيلية.
وقبل وصولها إلى القدس اجتاحت العاصفة الثلجية منطقة 
البحر المتوسط بدءا من اليونان ومرورا بتركيا وسوريا.

   ذكرت وسائل إعالم رسمية في إيران أن وزير 
الخارجية القطري وصل طهران يوم الخميس قبل 
أيام من إجراء أمير قطر محادثات في واشنطن في 
وقت حاسم بالنسبة لجهود طهران والقوى الكبرى 

إلحياء االتفاق النووي لعام 2015.
وتأتي زيارة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد 
بن عبد الرحمن آل ثاني بعد أن قال نظيره اإليراني 
اللهيان يوم االثنين إن طهران  أمير عبد  حسين 
مستعدة إلجراء محادثات مباشرة مع واشنطن إذا 
شعرت بإمكانية التوصل إلى “اتفاق نووي جيد”.

لألنباء  اإلسالمية  الجمهورية  وكالة  وعرضت 
)إرنا( لقطات مصورة للقاء الوزيرين في طهران 
لكنها قالت إن الزيارة ال تهدف إلى تسهيل إجراء 

محادثات مباشرة مع واشنطن.
وقالت الوكالة “على الرغم من أن الدوحة وطهران 
تربطهما عالقات طيبة ووثيقة، فإن هذه الزيارة 
... أثارت بعض التصورات الخاطئة. والبعض 
يختلقها لتسهيل المحادثات المباشرة مع الواليات 

المتحدة”.
وأجرت الواليات المتحدة وإيران ثماني جوالت 
من المحادثات غير المباشرة في فيينا منذ أبريل 
العقوبات  الذي رفع  االتفاق  إحياء  نيسان بهدف 

عن إيران في مقابل تقييد برنامجها النووي.
دونالد  السابق  األمريكي  الرئيس  أعلن  أن  وبعد 
في  النووي  االتفاق  من  بالده  انسحاب  ترامب 
بدأت  عقوبات صارمة،  فرض  وأعاد   2018

إيران تدريجيا في انتهاك قيود االتفاق.
وما زالت هناك فجوات كبيرة بشأن سرعة ونطاق 
العودة لالتفاق بما في ذلك طلب إيران ضمانات 
عقابية  تتخذ خطوات  بأال  المتحدة  الواليات  من 

للقيود  إيران لالمتثال  أخرى وكيف ومتى تعود 
على نشاطها النووي.

ومن المقرر أن يجري أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني محادثات مع الرئيس األمريكي جو 
تشمل جهود  الثاني  كانون  يناير   31 يوم  بايدن 
الوزير  وصول  المتوقع  ومن  االتفاق.  إنقاذ 
قبيل  الجمعة  اليوم  واشنطن  إلى  محمد  الشيخ 

زيارة األمير.
وشدد الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي على أهمية 
“تعميق العالقات بين دول المنطقة” في لقاء مع 
الشيخ محمد الذي دعا الرئيس لحضور قمة منتدى 
الدول المصدرة للغاز في فبراير شباط في الدوحة.

وقال كبير المفاوضين النوويين األمريكيين لرويترز 
التوصل التفاق  المرجح  إن من غير  يوم األحد 
نووي ما لم تطلق إيران سراح أربعة أمريكيين 

تقول واشنطن إنها تحتجزهم كرهائن.
أمريكية  أي شروط  ترفض  التي  إيران،  وقالت 
مسبقة، يوم االثنين إن طهران وواشنطن يمكنهما 
التوصل إلى “اتفاق دائم على المسارين المنفصلين 
توافرت  إذا  األسرى(  وتبادل  فيينا  )محادثات 

اإلرادة لدى الطرف اآلخر”.
ورفض مسؤولون إيرانيون يوم الخميس التعليق 
على األمر لكن طهران قالت مرارا إنها مستعدة 

لتبادل كامل للسجناء مع واشنطن.
وتنفي طهران احتجاز أشخاص ألسباب سياسية. 
واألجانب  الجنسية  مزدوجي  من  العديد  وتتهم 

المحتجزين في سجونها بالتجسس.
وتقول طهران إن اإليرانيين المعتقلين في الواليات 
على  العقوبات  بتهمة خرق  ومعظمهم  المتحدة، 

بالدهم، محتجزون ظلما.

   أكد مجلس الوزراء اللبناني الخميس االنتهاء 
من دراسة مواد مشروع قانون الموازنة العامة 
البالغ عددها 139 مادة وذلك خالل الجلسات 
المتتالية التي عقدها المجلس بكامل أعضاءه 
المجلس  أن  أيام، موضحا  ثالثة  مدار  على 
لقراءة  الجمعة  سيستأنف جلساته صباح غد 
التقرير المقدم من وزير المالية بشأن مشروع 
الموازنة، باإلضافة إلى دراسة المواد التي تم 
تأجيل النقاش فيها وذلك بهدف إقرار مشروع 
الموازنة في جلسة الغد بالمواد من 1 الى 139.

وقال وزير اإلعالم اللبناني بالوكالة عباس الحلبي 
عقب جلسة المجلس اليوم إن المجلس استأنف 
المفتوحة  اجتماعاته  إطار  في  اليوم  جلساته 
النجاز دراسة مشروع الموازنة ، وذلك برئاسة 
رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحضور 

جميع الوزراء.
وأضاف أن جلسة اليوم شهدت استكمال دراسة 
على  االتفاق  مؤكدا  موادها،  بكل  الموازنة 
ضرورة إعادة توزيع الدخل بما يحقق منسوبا 
عاليا من العدالة االجتماعية بعد الفجوات التي 
خلفتها األزمة الراهنة في نشوء طبقات اكثر 
غنى وطبقات اكثر احتياجا، مشيرا إلى عزم 

التي تزيد  الفجوة  تقليل  الحكومة على 
يوما بعد يوم بين طبقات الشعب اللبناني.
الموازنة  أهداف  وأكد ضرورة شرح 
للمواطنين، معتبرا أن ما وصفه بالضوضاء 
اإلعالمية التي أحاطت بتوزيع مشروعها 
ال تهدف إال لتقليل الثقة بكل ما تجريه 
الدولة، معتبرا أن تلك الضوضاء ارتكزت 
على حماية بعض المصالح الخاصة التي 

تعود الى فئة قليلة من المواطنين.
البعض يستغل ضيق حال  واعتبر أن 
اللبنانيين لتحصيل المزيد من األرباح 
غير المشروعة، خصوصا بما يجري في 
قطاعات المازوت وبعض المواد الغذائية 

كما جرى سابقا في الدواء.
قيمة  احتساب  وردا على سؤال حول 
أكد  الموازنة،  في  الجمركي  الدوالر 
الحلبي أن األمر متروك لوزير المالية 
، موضحا أنه سينجز دراسة حول هذا 
الذي  السعر  لتقرير ما هو  الموضوع 
الدولة عن  استيفاء حقوق  سيعتمد في 
طريق الدوالر الجمركي، مشددا على أن 

الحكومة ال يمكنها وضع أسعار جديدة للدوالر 
الجمركي، بل اعتماد معيار معين قد يكون سعر 

منصة “صيرفة”.
وشدد وزير اإلعالم اللبناني بالوكالة عباس 
اإلستمرار  في  ال مصلحة  أنه  على  الحلبي 

الدوالر  سعر صرف  في  تعددية  إبقاء  في 
األمريكي.

   شهدت الجهة المقابلة لسجن الصناعة في 
غويران بالحسكة شمال شرقي سوريا، اشتباكات 
بين قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، وخلية 

تابعة لتنظيم داعش اإلرهابي.
بين  االشتباكات  بأن  إخبارية  تقارير  وأفادت 
“داعشية”  وخلية  الديمقراطية  قوات سوريا 
مكونة من خمسة مسلحين، أسفرت عن مصرع 

اثنين من اإلرهابيين.
الخلية  من  الثالث  العنصر  “قسد”  واعتقلت 

اإلرهابية، بينما فّر اثنان، وجاري البحث عن 
عنصرين فارين. وكانت “قسد” قد قامت في 
وثت سابق اليوم، بعملية تمشيط للمباني ومحيط 
سجن الصناعة، غداة نجاحها في استعادة السيطرة 

عليه، وإنهاء عملية “داعش”.
واحد  عام  للكويت خالل  ثالث حكومة  وهذه 
السابقتان خالل  الحكومتان  استقالت  أن  بعد 
المواجهة مع البرلمان التي عرقلت جهود الدولة 

لإلصالح المالي.

بأمر ملكي.. 22 فبراير إجازة 
رسمية بالسعودية بمناسبة 

“يوم التأسيس”

وزير خارجية قطر يزور إيران ومساع لبدء محاد�تات مباشرة 
بين طهران وواشنطن

مارات تدخل مدينة مأرب 

إ

قوات تدعمها ال�
اليمنية والأمم المتحدة تحذر من التصعيد

مجلس الوزراء اللبناني ينتهي من دراسة مشروع الموازنة ويواصل جلساته الجمعة لنظر المواد المؤجلة

Vendredi 28 janvier 2022
الجمعة 28 يناير 2022

Parapsychologie DANS 
L'astrologie :

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

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

Mail :jackleblond888@yahoo.com

  طلب الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس 
عدد  بسكان  االهتمام  المعنية  الجهات  من 
وتأمين  الثلوج  التي حاصرتها  البلدات  من 
احتياجاتهم الملحة بعد هدوء العاصفة الثلجية 
التي ضربت البالد خالل األيام الماضية وفتح 

الطرق الرئيسية المقطوعة.
وأكدت الرئاسة اللبنانية، في بيان أمس، أن 
عون تابع تطور العاصفة الثلجية التي ضربت 
لبنان خالل الساعات الماضية واألضرار التي 
خلفتها في عدد من المناطق اللبنانية، كما تلقى 

تقارير عن عمل األجهزة العسكرية واألمنية 
تداعيات  معالجة  حول  المختصة  والمدنية 
انقطاع عدد من الطرق وال سيما انقاذ ركاب 

احتجزوا في سياراتهم.
جدير بالذكر أن لبنان يشهد طقسا غير مستقر 
يتخللها  الماضية  العشرة  األيام  مدار  على 
عواصف ثلجية وأمطار غزيرة ورياح شديده 
أدت إلى عزل عدد من البلدات بسبب قطع 

الطرق نتيجة تراكم الثلوج.

الرئيس اللبناني يطلب تتأمين احتياجات 
البلدات المحاصرة بالثلوج وفتح 

الطرق المقطوعة



 القاهرة/ فرج جريس: شيع، بعد ظهر 
الكبير  الصحفي  الكاتب  الخميس، جثمان 
إدارة مؤسسة  ياسر رزق رئيس مجلس 
“أخبار اليوم” السابق وعضو مجلس إدارة 
المشير  الصحفيين سابقا من مسجد  نقابة 
مثواه  إلى  الخامس،  بالتجمع  طنطاوي 
الجنازة  األخير، وحضرت مراسم صالة 

إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.
وتوفي الكاتب الصحفي الكبير، األربعاء، 
عن عمر ناهز 58 عاما، إثر أزمة قلبية 

مفاجئة بعد مسيرة صحفية مهمة .
الجنازة كل من كرم جبر  حضر مراسم 
اإلعالم،  لتنظيم  األعلى  المجلس  رئيس 
الهيئة  رئيس  الشوربجي  وعبدالصادق 
علي حسن  واالستاذ  للصحافة،  الوطنية 
أنباء  إدارة وتحرير وكالة  رئيس مجلس 
الشرق األوسط، وعبدالمحسن سالمة رئيس 
مجلس إدارة مؤسسة األهرام، والدكتور 

عمرو الشوبكي الخبير بمركز الدراسات 
السياسية واالستراتيجية، وخالد ميري رئيس 
تحرير األخبار، ومصطفى بكري عضو 
مجلس النواب، وأحمد أيوب رئيس تحرير 
المصور، وأسامة هيكل وزير الدولة لشئون 
اإلعالم السابق، وأحمد زكي بدر وزير التنمية 
المحلية األسبق، وأحمد جالل رئيس مجلس 
إدارة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي عبدهللا 
السناوي، والكاتب الصحفي جمال فهمي، 
وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، 

وعدد من كبار الصحفيين.

الحكومة،  الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس  المغربية،  الحكومة   قرر مجلس 
تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية فى كافة أنحاء البالد من 31 يناير الجاري 
وحتى 28 فبراير المقبل في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا 

المستجد )كوفيد19-(.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خالل مؤتمر صحفي عقب اجتماع 
مجلس الحكومة، إن المجلس أقر مشروع قرار بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ 
الصحية فى كافة انحاء المغرب لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، قدمه عبد 

الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

استعرض  جريس:  فرج  القاهرة/   
مجلس  ئيس  ر  ، لي بو مد مصطفى 
الثاني  العدد  أبرز محتويات  الوزراء، 
من مجلة “آفاق مستقبلية”، والذي يعد 
أحدث إصدارات مركز المعلومات ودعم 
والتي  الوزراء،  بمجلس  القرار  اتخاذ 
االتجاهات  الضوء على عدد من  تلقي 
العديد  الجديد في  العام  المتوقعة خالل 

من المجاالت المختلفة.
وبحسب بيان منشور على صفحة مجلس 
الوزراء الخميس، أثنى رئيس الوزراء 
على الجهد المبذول من ِقبل المفكرين، 
والخبراء المشاركين في هذا العدد؛ من 
أجل استشراف االتجاهات المتوّقعة خالل 
للقائمين  العام الجديد، كما وجه الشكر 
بصورة  اإلصدار  هذا  إخراج  على 
علمية مشرفة؛ لخدمة صانعي القرار، 

المتلقي. وللجمهور 
وأكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال 
رئيس المركز، أن “آفاق مستقبلية” هي اإلصدارة األكبر في تاريخ 
المركز، من حيث الحجم والتنوع والثقل األكاديمي والعلمي؛ حيث 
شارك أكثر من 60 مفكًرا وباحًثا من داخل مصر وخارجها في رسم 

توقعاتهم حول مستقبل العالم والمنطقة والدولة المصرية.
وتناولت إصدارة “آفاق مستقبلية”، في عددها الثاني، رؤى استشرافية 
ح الدكتور عبد المنعم  للعالم ما بين عامي 2021 و2022؛ حيث يُرّجِ
سعيد أن يشهد عام 2022 اتجاه التعاون التنافسي بين الواليات المتحدة 
المجاالت  التعاون حول  هذا  يتمحور  أن  على  والصين،  األمريكية 
الكونية مثل التعاون في مجال األوبئة، ومنع انتشار األسلحة النووية، 
والمفاوضات مع إيران، إلى جانب محاربة اإلرهاب، فيما يقع محور 
المواجهة  يمثِّل خط  الذي  الجنوبي،  الصين  بحر  في  بينهما  التنافس 

الرئيس بين البلدين والشرق األوسط.

من جهته، يرى الدكتور علّي الدين هالل أنه من واقع التحليالت الراهنة 
للعالقات بين الدول الكبرى وسلوكها المتوقَّع خالل عام 2022، فإن 
العالم أمام موقف يتسم بغلبة التفاعالت الصراعية، وازدياد االعتماد 

على آليات الـردع العـسـكري.
ح اتجاهات  كما يتضمن العدد الثاني للمجلة عدة محاور رئيسة توّضِ
المستقبل خالل عام 2022، من بينها االتجاهات المتوقَّعة لالقتصاد 
ح الدكتور محمود محيي الدين أن  العالمي في عام 2022؛ حيث يرّجِ
يأخذ مسار التعافي االقتصادي من جائحة كورونا شكل V في الـدول 
المتقدمة في سبيلها للعودة اقتراًبا إلى مستوى عام 2019، بينما يأخذ 
التعافي شكل حرف U في عدد من األسواق الناشئة والدول النامية 
التي تستغرق زمًنا أطول، أما الدول النامية منخفضة الدخل، فيميل 
مسار النمو فيها إلى اتخاذ شكل حرف L، مؤكًدا أن السياسات النقدية 
والمالية التي ستُتَّخذ في الشهور األولى من عام 2022، ستكون في 

غاية األهمية لتحديد مسارات التعافي االقتصادي.

 القاهرة/ فرج جريس: التقى الرئيس عبد 
بالعاصمة  الوطن  قصر  في  السيسي  الفتاح 
اإلماراتية أبو ظبي مع صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة ، حيث أقيمت 
مراسم االستقبال الرسمي، وتم عزف السالمين 

الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
رئاسة  باسم  لرسمي  ا لمتحدث  ا وصرح 
الجمهورية، السفير بسام راضي أن الرئيس 
السيسي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان عقدا مباحثات ثنائية، حيث أعرب 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
عن ترحيبه بأخيه الرئيس السيسي ضيفاً عزيزاً 
على اإلمارات، معرباً عن اعتزاز الحكومة 
والشعب اإلماراتي بما يجمعهما بمصر وشعبها 
وثيقة  تاريخية وطيدة وعالقات  أواصر  من 
البالغ  التقدير  مؤكداً  المجاالت،  مختلف  في 
للدور اإلستراتيجي والمحوري الذي تقوم به 
مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في حماية 
األمن القومي العربي والدفاع عن قضايا األمة 
في  الدؤوبة  العربية، وكذلك مساعي مصر 
سبيل ترسيخ األمن واالستقرار والتنمية في 
المنطقة، وذلك ارتكازاً على ثقل دور مصر 

ومحوريته ومقوماته على الساحة اإلقليمية.
أبو ظبي  السمو ولي عهد  ثمن صاحب  كما 
التنموية الشاملة التي شهدتها مصر  النهضة 
بقيادة الرئيس السيسي خالل السنوات الماضية، 
والتي انعكست على توفير مناخ جاذب لالستثمار 
وتعزيز بيئة األعمال، ثم إقامة المشروعات 
ربوع  مختلف  في  تنفيذها  الجاري  الكبرى 
مصر، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة 
وواعدة في جميع القطاعات، مما أحدث نقلة 
نوعية الفتة في جميع نواحي الحياة، وهو ما 
أسهم في حرص رجال األعمال اإلماراتيين 
على زيادة استثماراتهم في مصر في ضوء 

مناخ  في  كبير وجاد  تطور  يلمسونه من  ما 
االستثمار.

من جانبه أعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه 
بحفاوة االستقبال، مؤكداً سيادته متانة العالقات 
المصرية اإلماراتية وقوتها وما تتميز به من 
خصوصية وحرص مصر على تطوير التعاون 
والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين 
من خالل  العربية، خاصًة  واألمة  الشقيقين 
تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار 
المسئولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق 
الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتالحقة التي 
تشهدها حالياً منطقة الشرق األوسط وتعزيز 
واإلسالمي  العربي  والعمل  الصف  وحدة 
المشترك في مواجهة مختلف التحديات اإلقليمية.
الحالية  أن زيارته  السيسي  الرئيس  أكد  كما 
العالقات  لمسيرة  استمراراً  تأتي  لإلمارات 
الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين وما يجمعهما 
من مصير ومستقبل واحد، ودعماً ألواصر 
الثنائي على جميع األصعدة، مجدداً  التعاون 
سيادته في هذا اإلطار اإلعراب عن تضامن 
مصر حكومة وشعباً مع دولة اإلمارات الشقيقة 
أسفر  الذي  األخير  اإلرهابي  الحادث  جراء 
عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، ومؤكداً 
إدانة مصر ألي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا 
وسالمة  واستقرار  أمن  الستهداف  الحوثي 
ودعم  ومواطنيها،  الشقيقة  اإلمارات  دولة 
مصر لكل ما تتخذه اإلمارات من إجراءات 
للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها وذلك 
في إطار موقف مصر الراسخ من دعم أمن 
المتحدة واستقرارها  العربية  اإلمارات  دولة 
واالرتباط الوثيق بين األمن القومي المصري 

وأمن اإلمارات الشقيقة.
خالل  تم  أنه  الرسمي  المتحدث  وأضاف 
اللقاء التباحث حول مختلف جوانب العالقات 
إزاء مستجدات  التشاور  الثنائية، فضاًل عن 

المشترك  االهتمام  ذات  القضايا 
خاصًة  اإلقليمية،  الساحة  على 
ليبيا واليمن حيث تم التوافق على 
أن مسارات الحلول السياسية هي 

األساس لحل تلك القضايا.
هذا  في  السيسي  الرئيس  وأكد 
الخصوص، ثوابت الموقف المصري 
اإلقليمية،  األزمات  تسوية  تجاه 
والتي ترتكز باألساس على تقويض 
التدخالت الخارجية ومحاربة العنف 
والجماعات المتطرفة واإلرهابية 
الدولة  مؤسسات  على  والحفاظ 
الوطنية، وذلك بهدف استعادة األمن 
واالستقرار في الدول التي تعاني 
من تلك األزمات، والحيلولة دون 

تهديدها لألمن اإلقليمي.
السيسي في هذا  الرئيس  أكد  كما 
اإلطار أن التكاتف ووحدة الصف 
العربي واتساق المواقف يعتبر من 
أقوى السبل الفعالة لدرء المخاطر 
الخارجية عن الوطن العربي ككل.

من جانبه؛ أكد صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ، تطابق 
موقف بالده مع الجهود المصرية 
في  عات  لنزا ا مختلف  لتسوية 
المنطقة، مشدداً على تالحم األمن 
القومي المشترك لكال البلدين، وأن 
مصر ستظل دائماً الشريك المحوري 

لإلمارات بالمنطقة.
لعمل  ا مواصلة  نبان  لجا ا وأكد 
للتدخالت  التصدي  أجل  من  معاً 
الفرقة  بث  ومحاوالت  اإلقليمية 
والتقسيم بين دول المنطقة، والتعاون 

تتعرض  التي  والتحديات  المخاطر  لمواجهة 
العربية، وعلى رأسها اإلرهاب  المنطقة  لها 

والدول الداعمة له، وقد أكد السيد الرئيس في 
هذا اإلطار ما يشكله أمن دول الخليج من امتداد 
لألمن القومي المصري، مؤكداً عدم السماح 

بالمساس به والتصدي بفعالية لما تتعرض له 
من تهديدات، ورفض أية ممارسات تسعى إلى 

زعزعة استقرارها.

 القاهرة/ فرج جريس: شارك وزير الخارجية 
سامح شكرى، الرئيس الُمعين للدورة السابعة 
والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية األمم المتحدة 
اإلطارية لتغير المناخ COP27، الخميس، فى 
االجتماع الوزارى لمنتدى االقتصاديات الكبرى 
حول الطاقة والُمناخ، وذلك عبر الفيديوكونفرانس، 
بمشاركة وزير الخارجية األمريكي “أنتوني 
بلينكن” ومبعوث المناخ األمريكي “جون كيري” 
والوزير البريطاني “ألوك شارما” رئيس الدورة 
السادسة والعشرون للمؤتمر، ووزيرة الخارجية 
األلمانية “أنالينا بايربوك” والمبعوث الروسى 
و”باتريشيا  إيديلجرييف”  “راسالن  للمناخ 
األمم  التنفيذية التفاقية  السكرتيرة  اسبينوزا” 
المتحدة اإلطارية لتغير الُمناخ، حيث يأتي ذلك 
فى إطار العمل المستمر لإلعداد للدورة السابعة 
والعشرين للمؤتمر التي من المقرر أن تستضيفها 

مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي 
باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أعرب 
عن تقديره النعقاد هذا االجتماع الذى يوفر فرصة 
للحوار مع الدول صاحبة االقتصاديات األكبر 
فى العالم بهدف دعم الجهود الدولية الجماعية 
للتصدي لظاهرة تغير الُمناخ، مضيفاً تطلعه إلى 
أن يساهم المنتدى، الذى يضم الدول االقتصادية 
الكبرى صاحبة النصيب األكبر من االنبعاثات 
الُملوثة، في بلورة رؤية واضحة حول كيفية 
تحويل سياسات مختلف قطاعاتها االقتصادية 
على نحو يُعزز من فاعلية الجهود الدولية في 

مجال تغير الُمناخ.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير شكرى 
أشار خالل مشاركته في االجتماع إلى ما حققته 
الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر بجالسجو 

من نجاح وزخم على صعيد الجهود الدولية في 
مجال الُمناخ، حيث نوه بأن اعتماد “برنامج 
عمل جالسجو - شرم الشيخ الخاص بالهدف 
العالمي للتكيف مع تغير الُمناخ” يُمثل تقدماً 

على صعيد جهود التكيف مع تغير الُمناخ.
 وأوضح أن مصر تدرك حجم المسئولية الُملقاة 
الُمقبلة  الدورة  رئيس  بوصفها  عاتقها  على 
للمؤتمر، واعتزامها البناء على ما تحقق خالل 
الدورة السادسة والعشرون للمؤتمر، مبرزاً أن 
مصر تشهد حالياً مرحلة التنفيذ الفعلي على 
الُمناخ  بتغير  الُمرتبطة  لاللتزامات  األرض 
من خالل التأكيد على تنفيذ االلتزامات التي 
نص عليها اتفاق باريس حول تغير الُمناخ وما 
شهده مؤتمر جالسجو من تعهدات، منوهاً في 
ذات الصدد باقتناع مصر أن التصدي لتغير 

الُمناخ ليس مسئولية قاصرة على الحكومات 
القطاع الخاص والمجتمعين  بل تشمل أيضاً 
العلمي واالكاديمي ومنظمات المجتمع المدني.

 واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته باإلشارة 
التمويل  أن  شكرى،  الوزير  توضيح  إلى 
المخصص لعمل الُمناخ الدولي لم يصل بعد 
للحجم أو السرعة المطلوبة، وهو ما نحتاج 
معه إلى العمل لتوفير تمويل ُميسر في مجال 
المعايير  تعريف  إعادة  بجانب  الُمناخ،  تغير 
الخاصة بالمشروعات التي يمكن توجيه التمويل 
إليها لحشد أكبر قدر ممكن من التمويل لتحقيق 
االسهامات المحددة وطنياً، فضاًل عن ضرورة 
األخذ بعين االعتبار تبعات مستوى مديونية 
الدول النامية على قدرتها على الحصول على 

التمويل في هذا الصدد.

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

رئيس الوزراء يستعرض العدد الثاني من مجلة “آفاق مستقبلية”.. وُيثنى 
على الجهد المبذول من قبل المفكرين والخبراء المشاركين بالعدد

خلال لقائه الشيخ محمد بن زايد.. الرئيس السيسي يؤكد إدانة مصر لأي عمل 
مارات

إ

إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي ل�ستهداف أمن واستقرار ال�

وزير الخارجية: مصر تشهد حاليا مرحلة التنفيذ الفعلى 
الُمناخ تغير  ل�لتزامات 

قام  التي  الشغب  تابع معظمنا أعمال  مضى عام منذ أن    
بها مؤيدو ترامب و التخريب الذي أحدثوه في البيت األبيض 
احتجاجا على نتائج االنتخابات األمريكية للعام ٢٠٢٠و بطريقة 
النظام االنتخابي في  القانونية و  السياسية و  تخالف األعراف 
الدستور  أثنان أن  الديمقراطية. و ال يختلف  بتقاليده  يعتُز  بلٍد 
األمريكي في أحد أبعاده هو وثيقة إنسانية فريدة تّمت صياغتها 
بلداٍن و  العديد من  في مرحلٍة تاريخية متقدمًة فيها على 

مجتمعاٍت في العالم. 
الجدد ، تؤمن  المحافظين  بأنها من  ُتعّرف نفسها  ليز تشيني 
بالقيم و تدعو الى تعزيز االمن القومي ، دعم الجيش األمريكي، 
تأييد  الموّسعة، و االهتمام باالقتصاد ،ولها  الحكومة غير 
لسياسة محافظة في السياسة الخارجية ، المالية واالجتماعية. 
تّم انتخابها كعضٍو في الكونغرس األمريكي في العام ٢٠١٦. 
لتختلف عما عّرفت  لم تكن مواقفها  التشريعي  خالل عملها 
نفسها به ، فهي من المحافظين الجدد و عملياً هي من زعماء 
َر لها دفاعها عن فاوشي و قرارته في  ُقِدّ الحزب الجمهوري. 
ظل وباء كورونا. و خالل إدارة دونالد ترامب انتقدت  سياسته 
الخارجية و بذات الوقت و بخٍط مواٍز  حافظت على الخطوط 
العريضة لما تؤمن به عماًل و تصويتاً و انتخاباً . ترتب على 
مواقفها من تأييٍد تشريعي لعزل ترامب  إلى أن تُعزل هي من 
أثارت أمر  الجمهوري. وعندما   الحزب  القيادي في  مركزها 
الجزائية لحّضِه على  الجنائي و مسؤولية  ترامب  التحقيق 
الشغب  بالموت. الحقًا لمرحلة ما بعد  تلّقت تهديداٍت  العنف 
يناير/  السادس من  التحقيق في أحداث  لْت لجنة مهمتها  ُشِكّ
بْت تشيني نائباً لرئيس هذه اللجنة.  كانون الثاني ٢٠٢١. و نُِصّ
ألقت كلمة في بدء انعقاد اللجنة بتأكيدها على أن الشعب يستحق 
سماع الشهادات كاملة  عما حدث ، وأن عدم تحمل المسؤولية 
بلٍد  الخبيث في  العنف سيكون كالمرض  أثار هذا  من قبل من 
النظام  للسلطة في  السلمي  دستوري. بل و سيقوض االنتقال 
الديمقراطي و سيهدد بمزيٍد من العنف و يكون سابقًة قد تُكرر 
عند كل انتخاب. بالرغم من اختالفها سياسياً مع نواب الحزب 
أنها  النواب إال  اللجنة او في مجلس  الديمقراطي سواء في 
نبّه   قد  الدستور  أمة واحدة وأن  النهاية  بأنهم في  القول  رددت 
السياسة طالما كان هناك جداًل  الى االستقطاب و الحزبية في 
قد  المتعددة مما  السياسية  المسائل  مستمراً على ضفاف  يومياً 
يُبعد البعض عن احترام دور القانون و الحريات الفردية لهذا 
الدستور و  وواجباً في حماية  التزاماً  القسم في جوهره  كان  
الدفاع عنه. في تصريٍح أخر لها عن أحداث مجلس النواب  في  
٢٠٢٠ قالت : »رئيس الواليات المتحدة شّكل هذه العصابة و 
جمعها ثم أشعل فتيل الهجوم. وكل ما تبع ذلك كان من عمله. 
بإمكانه  الرئيس كان  الرئيس. و  ليحدث بدون  لم يكن من هذا 
مباشرًة و بقوة التدخل ليمنع العنف . لكنه لم يفعل. ليس هناك 
أعظم من مثل هذه الخيانة المرتكبة من رئيس الواليات المتحدة 

ضد مكتبه و قسمه الدستوري«. 
بالرغم من الظروف الدقيقة و صعوبتها كانت كإمرأٍة منُتخبة 
الدستوري. و  ُيمليه عليها قسمها   بأداء واجبها و كما  تقوم 
يعني عدم االنصياع لألستقطابات  هذا األمر األخير  تحديداً 
الديمقراطية و محاوالت  الحزبية والدفاع عن  السياسية او 
التي تحمي  المبادئ األساسية  بالقانون و  التمسك   . تقويضها 
القانون  هو  الدستوري  القانون  الديمقراطية.  و  الحريات 
يتقدم عما عداه من  الذي  القانون  بلد و هو  األساسي في أي 
القوانين و يُّشكل ضابطاً لها. و كل ما تأتي به القوانين االخرى 
أثٍر  ُيعتبُر ملغيًا و غير ذي  الدستوري  المبادئ  به  و تخرق 
القواعد و  البلد و  الذي يرسم كيفية حكم  الدستور هو  قانوني. 
المبادئ التي تسير عليه الحكومات ما تفعله و ما يجب عليها 
أال تفعله. يؤكد الحريات و الحقوق الفردية و يحميها. كما أن 
الدستور يؤسس لثالثة سلطات  األولى السلطة التشريعية التي 
تّسْن القوانين  و الثانية تنفيذية تعمل على تطبيق هذه القوانين و 
الثالثة قضائية. و الدستور بطبيعة الحال قابل للتغيير في بلداٍن 

معينة ، غير أنه ثابت 
في بلداٍن أخرى خشية شبهة الفساد و استخدام التغيير من قبل 
يفيد مصالحها اآلنية و  بما  الحكومة وألهداٍف سياسية ضيقة 
يقفز فوق المبادئ و القواعد الدستورية. مثاًل مراقبة األفراد و 
اتصاالتهم و خرق خصوصياتهم أو صدور قانون يمنع تأسيس 
مجالٍت، كتب، أو دوريات بهدف قمع حرية الرأي و استالب 

اآلراء المعارضة أو غير المؤيدة.
 ليز تشيني أعلنت موقفاً واضحاً ال غبار عليه بأنها جمهورية 
محافظة و أن احترام دور القانون هو في صلب مبدأها الحزبي 
بالدرجة األولى  الدستور و حمايته يعني  الدفاع عن  ، وأن 
لنتائج االنتخابات  . اعتّدت تشيني  بدعمها  الحريات  حماية 
العام ٢٠٢٠ و أن عدم  الرئاسة في  ة  إلى سدَّ بايدن  ووصول 
إليه هذه االنتخابات من قبل ترامب و مؤيديه   آلت  بما  األخذ 
الكونغرس هو خرق دستوري، و أن  و مهاجمتها و مهاجمة 
تقويض النظام الديمقراطي بإثارة الشكوك حوله و عدم جدواه 
هو دعوة مفتوحة لمزيٍد من العنف في المجتمع األمريكي.. و 
لم تتردد بالقول أن من ال يأخذ بما قررته المحاكم هو في حرٍب 
مع الدستور. تشيني رأت أن ما تقوم به هو واجب عليها و هو 
ما يمليه  قسمها بحماية الديمقراطية و هذا ال يعني سياسة او 
تحزباً. رفضت الصمت أو االنعزال أو االشتراك في الحط من 
شأن ديمقراطية دستورية دفع الكثير دمائهم من اجل بنائها عبر 
منعرجاٍت تاريخية و حرٍب أهليٍة نازفة.   هي إمرأة أخذت على 
عاتقها أن تقف الى جانب الحقيقة و تدافع عن مبادئ دستورية 
ديمقراطية. ليز تشيني أصبحت مثااًل لما يمكن أن تكون عليه 
الدستور  القرار. كيف يمكن أن تساند  المرأة في مركز صنع 
العمل على  السياسي بل  بعيداً عن االستقطاب  القانون  و دور 
تعزيز النظام الديمقراطي و شرائطه و آلياته بما يخدم األفراد 
جميعاً و يصون حرياتهم . هو حقاً موقف أخالقي قبل أن يكون 

سياسي. ليز تشيني إمرأة شجاعة في زمن الشعبوية. 

 أسبوع سعيد لكم جميعاً.

  إمرأة شجاعة في زمن الشعبوية  

الكبير  الكاتب الصحفي  تشييع جثمان 
زق بحضور وزيرة الثقافة ياسر ر

تمديد حالة الطوارئ الصحية 
بالمغرب حتى 28 فبراير المقبل

Vendredi 28 janvier 2022
الجمعة 28 يناير 2022

‘‘Every one of us who has sworn the oath 
must act to prevent the unraveling of our 
democracy’’.  Liz Cheney 



Vendredi 28 janvier 2022 
الجمعة 28 يناير 2022



     مهما بحثت في قاموس الكلمات فلن ولم أجد كلمات تعبر عن هذه 
اللحظة، انها اللحظة التي أهداني فيها حارس اآلثار المصرية والمدافع 
األمين عن التاريخ المصري والمحامي األول للهوية المصرية؛ عالم 
أيام  “الحارس..  كتابة  الدكتور “ زاهي حواس”،  المصرية  اآلثار 
زاهي حواس”، الصادر عن دار نهضة مصر، ويالذهولي واندهاشي 
حينما رأيت أن كلمة الغالف للمفكر العظيم الدكتور مصطفى الفقي 
واية.. رحلة الزمان والمكان”، فما بين “الحارس.. أيام  صاحب “الِرّ
والمكان” ستدرك عظمة  الزمان  واية.. رحلة  زاهي حواس” و”الِرّ

رجال مصر من هذا الجيل الفريد المحب لوطنه. 
أيها الحارس األمين، أنا ال اعرف من أي أبواب الثناء أبدأ وبأي أبيات 
القصيد أعبر، وعلى كل أثر من آثار حضارتنا لمسة من أكفكم، كنت 

األرض  سقت  معطاءة  كسحابة 
فأخرجت كنوزها، كنت وال زلت 
كالنخلة الشامخة تعطي بال حدود، 
البار  واالبن  البلد  هذا  ابن  إنك 
بأجدادك، لقد عشقت ترابها واثارها 
لمرجع  ا فصرت   ، وحضارتها
والمتحدث باسم الحضارة والتاريخ 
وال  فكنت  عجب  وال  المصري. 

زلت انت من تحمل شعلة الضياء والحق على درب حضارتنا الممتد 
آلالف السنين.

اللوفر  اشترى متحف  اللوفر، حينما  لبعثة  أنت من تصديت  أليس   
الغربي في  بالبر  خمس لوحات مسروقة من احدى مقابر األشراف 
البعثة في مصر،  بإيقاف عمل  تكتفي  لم  إنك   .1980 األقصر عام 
اللوحات،  بإعادة  لوريت”  فيه “هنري  أرسلت خطاب وطالبت  بل 
وصعدت األمور وناديت بكل قوتك بأن ال عمل لهذه البعثة في مصر 
األسبق محمد حسني  الرئيس  تدخل  اللوحات، وهنا  بعد رجوع  إال 
إلى مصر  اللوحات  وبالفعل عادت  فعلت،  ما  وأثنى على  مبارك، 
بعد تدخل من الرئيس الفرنسي. إن هذا الموقف العظيم ظل عالًقا في 
مخيلتي وساكًنا في وجداني طوال سنوات عملي مع سيادتكم، لما كنت 

أراه دائًما من صدق وعزيمة على مالمحكم كلما تذكرتم ذلك. 
األفعال  ماذا عن  ولكن  النفوس،  األثر على  كبيرة  قوة  للكلمات  إّن 
واحدة  بمعركة  اخبرتكم  لقد  الكتاب،  هذا  بها  يحفل  التي  والوقائع 
التي  المعارك  باقي  فماذا عن  “زاهي حواس”  الحضارة  لحارس 
العالم؟ وهنا  المصرية في كل مكان في  اآلثار  فيها لصوص  الحق 
تتجلي عظمة هذا الكتاب الذي يعتبر بمثابة حائط صد وشهادة للزمن 
وبوابة للتاريخ أو إن شئت فقل آلة للسفر عبر الزمن. نعم يمكنك أن 

المادي، وتسافر  الكتاب وتتخلي عن فكرة السفر بجسدك  تمسك بهذا 
لتأخذ  الزمان والمكان،  الماضي مخترًقا حواجز  إلى  بعقلك وروحك 
جولة بين آثار حضارتنا من معابد ومقابر وغيرها بمصاحبة كلمات 
الحقائق والقصص  الكثير من  الحارس، وستتعرف في جولتك على 
الساحرة والمشوقة حول اآلثار، واألجانب الذين تركوا بالدهم وفّضلوا 

االستمرار في مصر، منجذبين إلى سحر الحضارة المصرية القديمة. 
ويحتوي الكتاب على 16 فصاًل يسرد خاللها “حواس” سيرته الذاتية؛ 

لة  لطفو ا حلة  مر من 
ونشأته في قرية العبيدية، 
وحتى آخر تكريم حصل 
طور  مبرا إ من  عليه 

ه  كتورا لد ا و ن،  با ليا ا
معة  جا من  ية  لفخر ا
روسيا التي حصل عليها 

قبل طباعة الكتاب بأيام، كما يسلط الضوء على الحادثة التي غيرت 
حياته؛ فلم يكن يرغب بااللتحاق بكلية اآلثار، إال أن اكتشافه لتمثال 

أفروديت في كوم أبولو جعله شغوًفا بعلم اآلثار واكتشاف المزيد. 
ويتناول الكتاب عددا من الخالفات والقضايا التي خاضها “حواس” 
عبر سنوات طويلة مع جهات مصرية وعالمية، مستعرًضا الصعاب 
باستفاضة عن عدد  باآلثار، كما يتحدث  لها من يعمل  التي يتعرض 
ضخم من رؤساء الجمهوريات والملوك ورجال السياسة ونجوم الفن 

العالميين. 
لكم نحتاج لتلك األيام العظيمة التي تأتينا من بعيد، ولمن يذكرنا بها 
دائًما، ويسترجعها معنا ويقول لنا اطمئنوا فأنا حارسكم األمين الذي 
سيظل يحمل شعلة الحق والنور، انها الشعلة التي كشفت الغطاء عن 
كنوز حضارتنا واظهرت تراثنا أمام العالم أجمع، فكانت بمثابة حائط 

الصد ضد أي محاولة لتشويه أو سرقة تاريخنا. 
والعافية  بالصحة  والقدوة.. متعكم هللا  العظيم  والعالم  الدكتور  سيادة 

وحفظكم لمصر

بقلم : على أبودشيش 
خبير اآلثار المصرية 
وعضو اتحاد األثريين

الفيلسوف أقوال  من 
الهادي السيد 

ُصّناـع الفقـر ...

عندما تضيع الِهَمم ..

بقلم: خالد بنيصغي

شعر: نسرين حبيب
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لنهر،  وا لتراب،  ا حدائق:  في    
والشمس، هللا ال يُزهر الفقر!

إنسانية،  قلوب غير  ينشق عن  وإنما    
لجرداء،  ا األرض  عن  ينشق  كما 
الحسك،  بذار:  وبال  زارع،  بال  التي 
لفاسدة،  ا لنباتات  ا وكل  والزوان، 

والضارة!
طفته  عا ستنكر  ا من  هناك  ألن    
األنانية  من  لعاصفة  وسمح  البشرية، 
كتفاً  أعطى  وقد   ، لمنا عا تضرب 
معانداً، وصلّب رقبته، ولم يُصغ للمعلم 
في  لتالميذه،  قال  عندما  الناصري، 

معجزة الشفقة والحب:
  »أعطوهم أنتم ليأكلوا«..
   »ثم قال لهم، بعد ذلك: 

لكي ال  الفاضلة؛  الكسر     »وأجمعوا 
يضيع شيء«..

الماليين من  بينما  أنه  أليس غريباً،     
يتضورون  األقطار  بعض  في  البشر 
أطمارهم  في  برداً  وينتفضون  جوعاً، 
البالية، افتقار إلى ثمن القوت والكساء، 
أن  المجاورة،  األقطار  في  يحدث 
ته  د يا لز لقمح  ا لفالحون  ا يحرق 
لمساحة  ا ويخفضون  لحاجة،  ا عن 

المنزرعة من مناطق القطن!
أوروبا،  في  نرى  أن  مدهشاً،  أليس   
يحتسون  الفقراء،  من  األلوف  مئات 
من  عة  لمصنو ا لسخيفة  ا ة  لقهو ا
تافهة  نكهة  إليها  مضافًا  األعشاب، 
للبن؛ لعجزهم دون شرائه، بينما  تقليداً 
يحرقونه،  البن،  موطن  البرازيل،  في 

تحّرم  قانوناً  هناك،  الحكومة  وتصدر 
الثالثة  األعوام  في خالل  فيه زراعته 

التالية!
  وفي هولندا، من وقت قريب، ُذبحت 
يؤكل  التي  ألف رأس حيوان من  مائة 
السمك  من  وأطنان  وُحرقت.  لحمها، 
البحر،  إلى  ثانية  بها  ُقذف  الميت، 

بأيدي الصيادين الذين اصطادوه!
في  لفاكهة  ا تركت   ، نيا أسبا وفي   
من  سقطت  حتى  البساتين،  من  كثير 

األشجار، وتعّضنت تحت ظاللها!
   وفي مااليا بجزر الهند الشرقية، سال 
الكاوتشوك من األشجار، ومع ذلك ُمنع 

العمال من جمعه!
تركت  الغربية،  الهند  جزر  وفي     
لم  السكر،  قصب  من  شاسعة  حقول 

يُسمح ألحد حصادها، حتی يبست!
الهيمنة  إلعالء  سوى  لشيء  ال     
االقتصاد  »علم  باسم:  المقدسة،  غير 

السياسي«، وقواعده!
ضمائرنا  باتهامات  نقر  أن  دون     

المزعجة!
كن  مسا من  نخرج  ن  أ ودون     
أجسامنا المرتدية ثياب األثرة، وننضم 
لتواصل،  وا لمحبة،  ا ملكوت  لى  إ
لضحايا  تكريماً  والعطاء؛  والتعاطف، 

الفقر المدقع، والعنف، والجوع!...

الّنساـء َكْيـُد 

اء الرَُّجُل الَبَدِويُّ فاِحُش الثَّ

َق يف الَعشريَِة، ُمْعَظَم أَنواِع النِّساء ألنَُّه َتَذوَّ

الرَُّجُل الَحَضِيُّ ما اخَتَلَف يف ُمعاَشَِتها

حّتى الِقَطط خاَفْت ِمْنُه عىل ُعْذِريَِّتها

الرَُّجُل اأُلَمِويُّ أَْسَكرَْتُه الثَّورَة

لِكنَُّه مل َيَتواَن َقّط عِن النِّْسَوِة والَخْمرَة

َد أَْصناَف اإلِناث الرَُّجُل الَعّباِسُّ َعدَّ

َفَجمَع بنَي َقْيَنٍة وجاِرَيٍة وضاَع بني ِخباٍث وِدماث

كورة الرَُّجُل األَْنَدُلِسُّ رََفَض َتغيرَي َمْبَدأ الذُّ

َوَلم َيَحْر َتْفكريُه بني حالوٍة وُمرورة

لكن..

اأُلنثى ُأنثى يف َشّتى الُعصور

َثْرَوٌة َوَثْورٌَة ُتْخفي َوراَء حسِنها َمخاِلَب النُّمور

َمخلوٌق داِهَيٌة ناَل َمْطَلَبُه يف الُقصوِر والَعراء

يوَخ والِغْلامَن واأُلَمراء َر الشُّ َسخَّ

اْمَتَلَك الِحْكَمَة رغَم ما أَْطَلقوا َعَلْيِه ِمن أَْلقاب..

َعفاء ِجْنٌس ناِعٌم، َطِريُّ العوِد َوَعّدوُه ِمَن الضُّ

َذكاٌء ُمْلَتِهٌب َوشعَلُة إِغراء

فالَوْيُل الَوْيُل ِمن َكْيِد النِّساء

أخبار ومقاالت

بقلم: عبدهللا الديك

  كالمي كما اعتدت صريح .. بال..  مواربة.. أو .. رياء … أو مصلحة .. 
ولكنه … الحق و  عشته في  حياتي منذ أن ولدت …

أبونا القديس المتنيح مكاري يونان … واألنبا روفاييل … 
صدم الجميع بعظة األنبا روفاييل في جنازة أبونا مكاري .. طيب حد يتساءل 
 .. البلد  ايبراشيته.. هو أسقف وسط  يعلو عليه في  احد  نيافته.. ألنه ال  ليه  
وكنيسة أبونا مكاري تحت إشرافه … طبعاً هو علي اختالف مع أبونا مكاري 

.. او بمعني اصح مع كتيير .. من أفكاره الخاصة .. 
للعلم هو كان من المرشحين الثالثة لكرسي البابا .. مع األنبا تواضروس و 
أبونا روفاييل افامينا… والعناية اإللهية… اختارت القديس األنبا تواضروس 

ليقود الكنيسة في مرحلة خطيرة من تاريخ مصرنا الغالية ..
نرجع لموضوع العظة .. اختار نيافته .. انه يتكلم في موضوع الكهنوت .. 
تخيلوا ..الماليين حول الشاشات في أصقاع المعمورة … تتابع بحزن شديد 
يبكون  البابا شنودة …الماليين  األجيال  معلم  منذ جنازة  الكنيسة  تشهده  لم 
ويتابعون  وفجأة… يسبون.. نعم .. يسبون … ما قاله نيافته .. يندي له الجبين 
… ليس مجاله جنازة أبونا مكاري … مع كل التوقير واالحترام لكافة الكهنة 

في ارجاء المعمورة… 
هناك حضور لشخصيات من طوائف و عقائد أخري .. هو يعلم .. ويقصد 
اهانتهم … لماذا يا سيدنا .. الكل يعرف انك من أعداء وحدة الكنسية .. بل 

عامود قوي ضد هذا … والبابا القديس األنبا تواضروس يعلم من هم .. 
األنبا تواضروس الذي قال بعد زيارة الحبر األعظم البابا فرنسيس االول في 
الذي سار علي درب  القديس   الرجل  المسيح هناك …  قابلت  الفاتيكان…. 
تواضروس  البابا  مع  يتعامل  ..لم  يجول يصنع خيراً   .. يسوع  الرب  سيده 
الصولجان و غير  الدبلوماسية ورفض  .. بل خالف كل األعراف  من علو 

البروتوكوالت.. أعطي كل وقته لضيفه حتي الكرسي رفض ان يكون غير .. 
تناول طعام اإلفطار والغذاء مع البابا تواضروس يومياً وهذا مخالف لبرنامج 
الزيارة .. اصطحبه في كل الزيارات .. اظهر له كل ما كتب في اإلنجيل من 

محبة … 
نعود لنيافة األسقف .. الذي أكن له كل احترام وتقدير ..يا سيدنا .. الماليين  
العالم  يا سيدنا …  القبطي األرثوذكسي..  العداء … ومنهم شعبك  ناصبوك 
تغير، وسائل التواصل االجتماعي.. قربت بين القارات .. والخبر ينتقل في 
ثوان معدودة … كنت غير موفق .. و دعني أسألك بكل صراحة و وضوح 
.. لو كان ضيوفك من االخوة المسلمين .. هل كانت عظتك ممكن تكون عن 

الثالوث … اإلله الواحد ؟؟؟ربنا يعمل فيك وبيك… لمجد اسمه .
اليوم … الترند .. كان … لكنيسة قصر الدوبارة… التي احتفلت بتكريم أبونا 
مكاري .. في حضور طاغ والفت … وكانت أسرته هناك .. وأحد أحفاده القي 
كلمة شكر ….في احتفال كنسي مهيب .. القي الدكتور شادي جورج قصيدة 

بعنوان سحابة مشهورة اسمها سحابة الشهود 
كلمة القس  الدكتور سامح موريس .. خيمت علي صفحات الفيس بوك … 
كلمة معبرة عن حب و تقدير … لشخص أبونا المحبوب من الماليين .. الذي 
غير أفكار الماليين .. الذي أعاد الماليين لحضن األب… رب المجد يسوع 

المسيح له كل المجد .
بتأثر بالغ و دموع… بدء القسيس سامح كلمته عن بداية عالقته بأبونا مكاري  
الذي شهد له بأنه شخص اثر في ماليين و شهادة الماليين عن أبونا وكيف اثر 
فيهم وغير حياتهم للمسيح …وانه لم يجد شخص اخر قام بهذا العمل كما فعل 

أبونا مكاري وقال اللي ما يحبش أبونا مكاري عنده مشكلة ..
مقابلته…. راح  أبونا مكاري يطلب  اتصال منذ ١٢ عام من  تلقي  انه  قال 

جري   و بدأت العالقة … و سافر 
بيروت و عمان  بغداد و  إلي  معه 
ولمس   .. قرب  وعايشه عن   …

فيه قربه للسما … وإعالن اسم المسيح عالياً بكل جرأة ..بال خوف أو  كلل.. 
وهذا جلب له الكثير من المشاكل … ولكنه لم يبال واستمر يخدم الرب بكل 
أمانة… و ردد كلمته المشهورة…مجد وكرامة ليك…أعطيني أخدمك … 

وضجت الكنيسة بالتصفيق الحاد ..
تكلم عن عالقته بزوجته تاسوني سونا التي انتقلت قبله بأيام قليلة…قال أن 
الحب يبدأ من البيت .. وان أبونا التصق بزوجته واظهر لها كل الحب والتقدير 

…واستشهد ببناته الحضور ..
بعقيدته… وحبه  الشديد  أبونا مكاري.. و تمسكه  أرثوذكسية  أكد بحزم عن 
الجم للقداس اإللهي… ولكنه يحب الجميع … واستشهد بقول المسيح له كل 
المجد حينما سأل القديس بطرس .. يا سمعان يا ابن يونه …أتحبني …رد 

بطرس … يارب أنت تعلم … قاله ارعي غنمي…
تكلم عن الوحدة الكنسية في قانون اإليمان التي تردده كل الطوائف …وقال 
انه عندما زار شيخ المطارنة األنبا ميخائيل…مطران أسيوط الذي رسم أبونا 

مكاري كاهناً .. األنبا  ميخائيل قال .. إحنا واحد ..
التي  أخر عظة ألبونا مكاري عن الحب والمحبة …تكلم عن عالقة األسر 
بكل فرح..  الطعام مع بعضهم  يتناولون  القبطي والكاثوليكي واإلنجيلي  بها 

والشيطان واقف أمام هذا بكل قوًة..
وختم … إحنا عارفين أين يوجد اآلن… أبونا مكاري ..هو أمام عرش النعمة 
مع المسيح الذي أحبه واعلي اسمه طوال حياته .. ردد الحاضرين بفرح ترانيم 

كتبها أبونا مكاري …مالي سواك يا سيدي … حياتي رضاك يا سيدي …

الصغيرة   الفاكهة  الكيوي،       
األصفر  بلونها   بالشعر   المكسوة  
والعذبة المذاق ، من منتجات المناطق 
اآلن موضوع خالف  هي   ، الحاًرة 
بين   اإلنتاج   حقوق  حول  قانوني 
األكبر  المصدر  والصين  نيوزيالندا 

في العالم لهذه الفاكهة .
أنواع  عدة   هناك    ، فاكهة  أي  مثل 
كة  شر لكن  ؛   ي  لكيو ا ة  لثمر
لثمار  ا هذه  طورت  نيوزيالندية 
لتصبح  لتحسينها  الماليين  وصرفت 
جاهزة لإلستثمار والتجارة والتصدير  
الجديد  النوع  إنتاج  حقوق  وسجلت 

تحت إسم - كيوي  ج ٣ - .  
الكيوي كانت وما  المعروف أن ثمرة 
الكثير  في  األدغال  في  تنبت  تزال 
 ، الصين  الحارة ومنها  المناطق  من  
لكن نوع ج٣ الصالح للتصدير تجاريا  
بإنتاجه  الفضل  ويعود  األفضل  هو 
الماليين   تكلفت  التي  الشركة   إلى 

لتحسينه .
عام  النيوزيالندية  الشركة  تأسست 
١٩٩٧ وتقدر مبيعاتها إلى دول العالم  
ب ١٠٠  مليون صندوق  وزن  ٣،٤   
كيلوغرام ؛ قيمتها باليين الدوالرات. 

تقدر هذه الكمية  ب ٣٠٪ من اإلنتاج 
العالمي .  يدفع مزارعوا الكيوي من 
للشركة  نيوزياليدا  في    ٣ ج  نوع  
اإلمتياز نصف مليون دوالر  صاحبة 
لمساحة هيكتار واحد .  تعتبر الصين 
أكبر  مستورد من الشركة - مئة ألف 

طن  سنويا- 
يعتبر مزارعوا الصين أن أصل ثمرة 
الكيوي من الصين التي صدرت  عام 
١٩٩٠  الكيوي إلى نيوزيالندا،  لكن 
حقوق  تملك  أنها  تعتبر  نيوزيالندا 
كلفها  الذي    - النوع - ج ٣  زراعة  
َتعتبر   . لتحسينه  الدوالرات  ماليين 
أكبر منتج ومصدر ومستهلك  الصين 
سنوي   نتاج  بإ لم  لعا ا في  للكيوي 
وهذه  طن  مليون  ونصف  مليونين  
اإلنتاج  أكثر من نصف  تعتبر  الكمية 
العالمي ؛ كما  أن الصين  تعتبر أكبر 
مستهلك للكيوي  بكمية  -١٢٣-  ألف 

طنا عام ٢٠٢٠  -.
بدأت القضية برجل صيني إسمه - كاو 
- إنتقل مع  زوجته إلى نيوزيالندا عام 
الكيوي  في  زراعة  ٢٠٠٥ وعمل  
إلنتاج  التدريب  حلقات  في  وشارك 
إشترى   ٢٠١٣ عام   ، الجديد  النوع 
وباع  في  مزرعته   شتال  وزرعها 
اإلمتياز   الشركة صاحبة  إلى  إنتاجه 

حيث  تدَرب. 
نوع  أن  النيوزيالندية  الشركة  علمت 
َينتج في الصين دون  كيوي - ج ٣ - 
الفالح  أن  وتأكدت  منها  ترخيص 
تهريب  مصدر  هو  كاو-   - الصيني 
على  أشرف  وأنه  الصين  إلى  الشتل 
تدريب الصينيين  على اإلنتاج الجديد.  
-كاو  على  دعوى  الشركة  أقامت 
-  لتحصيل  حقوق اإلنتاج  وحكمت 
بتعويض   نيوزيالندا  في  المحكمة  

خمسة عشر مليون  دوالر ، إستأنف 
المحكمة   الحكم  وخفضت     - - كاو 
  . دوالر  مليون   -  ١٢  - إلى  المبلغ 
يقول - كاو -  إنه  لم  يستفيد  ماديا  من 
إلى الصين   الجديد   النوع   نقل  شتل 
حيث  شرح  مجانا للفالحين الصينيين 
أسلوب اإلنتاج  كما انه ال يملك سوى 

مزرعة صغيرة في نيوزيالندا .
الجديد على  النوع  الصين حاليا  تنتج 
بــ   ٥٤٠٠  هيكتارا  تقدر  مساحات 
الكمية  النيوزيالندية  الشركة  وتقدر  
بعشرة ماليين عبوة كيوي  بوزن ٣،٤ 
كيلوغراما ويتطور اإلنتاج  ليصل هذا 

العام  إلى  -٩٠- تسعين مليونا.
من  أنه  النيوزيالندية   الشركة  تقدر 
الصعب  تحصيل  أي مبلغ  من الرجل 
تقنية  نقل  الذي     - كاو   - الصيني  
زراعة النوع - ك٣  -  وتحاول اآلن 
الصينية لحصر  الدولة  التفاوض  مع 
مبيع النوع  - ك٣ - المنتج  في الصين 

عن طريق الشركة  النيوزيالندية .
مختلفة   أسماء   الكيوي   لثمرة  كان  
في  تنبت   حيث  الدافئة  البالد  في 
كيوي-   - إسم  عليها  وأطلق  األدغال 
بحجم  إسم  طير  نيوزيالندا وهو  في 
الطيران   له على   قدرة   الدجاجة ال 
ا  نيوزيالند في  فقط   د  وموجو
وأصبحت كلمة  - كيوي- عالميا  إسما  
للفاكهة العذبة المكسوة بالشعر والغنية 

بالفيتامينات  .

الحارس.. شعلة الحق والنور 
عىل درب حضارتنا الممتدة آلالف السنين

حرب حقوق إنتاج فاكهة الكيوي بين 
نيوزيالندا والصين

بقلم: سليم خليل صـــدق
 أو لا تصـــدق...

صــدفة لقـــاء... 

معلش… اعذروني …

  بعد انتظار طويل لموعدي مع السفر نهضت 
الطقس  ،كان  وحقائبي  حوائجي  ألجمع  باكرا 
 ، النهار  شمس  كأنها  منيرة  السماء   ، باردا 
والثلوج تتساقط وتكسو كل مكان، سجادة بيضاء 
كأنها صفحة لتدوين صفحات كتاب تصف عليها 
اليمين  بين  تتقلب  ساعة عاصفة هوجاء رياحها 
تتقلب  أراقب وهواجسي  النافذة  والشمال، خلف 
لموعد  انطالقي  ساعة صفاء وتهدأ لحين ساعة 
السفر الى بالد الشام، موعد انطالق الطائرة من 
حقائب  بتجهيز  قمت  ان  بعد   ، مونتريال  مطار 
السفر وارتداء المعطف منتظرة ساعة االنطالق 
،طرق السائق الباب لمساعدتي في نقل الحقائب 

بكل همة ونشاط وأصبحت جاهزةللسفر ...
ساعة  بعيدا عن سكني، نصف  المطار  يكن  لم 
وأصبحت أمام مدخل المغادرة. تم نقل الحقائب 
بطريقي  وانا  السيارة  وانصرفت  عربية  على 
لمسافرين  وا األنوار  كانت  المطار  لداخل 
السفر  لشركات  النوافذ  مراكز  الى  يسرعون 
الى  الحقائب  وترك  الدخول  بطاقات  ليأخذوا 
األمن العام بعد التدقيق في وزنها وتنميرها على 
الدخول  موعد  منتظرة  مقعدي  أخذت  البطاقة، 

الى الطائرة.
التوجه،  نفس  على  اظنه  مسافر  بجانبي  جلس 
سؤاله  بطرح  حياني  مبتسم  هو  فإذا  اليه  التفت 
بنعم،  واحترام  بأدب  أجبته  عربية؟  انت  هل 
الطائرة؟ نعم،  اننا على نفس  متابعا حديثه أظن 
إذن لبنان هي المحطة نعم، ممكن التعارف؟ انا 
غياب  بعد  األولى  زيارتي  زينة  وأسمي  لبنانية 
المريضة،  والدتي  أهلي  بقصد  سنوات  عشرة 
متابعا حديثه انا فؤاد من الجنوب وأيضا غيابي 
آه  آه  العشرين عاما،  تجاوز  وأهلي  الوطن  عن 

كم الغربة صعبة ومريرة.

الركاب  وأخذ  الطائرة  الى  الدخول  وقت  حان 
المسافر  كان  وللصدفة  مقاعدهم  ارقام  يتابعون 
يا  للصدفة  يا  مبتسما  بجانبي  المقعد  يجلس على 
هللا أهذا من إرادة هللا؟؟؟ قائال انا سعيد بمعرفتك 
ويسعدني ان اكون من أصدقائك؟ لم اكن أتوقع 
قائلة  اليه  نظرت  صمت  هنيهة  وبعد  سؤاله 
بنا  واحترام هل  بأدب  متابعا  يشرفني معرفتك، 
التواصل بعد الفراق وانتهاء رحلتنا؟ ممكن رقم 
واحد  طريقنا  يكون  ربما  فضلك؟  من  الهاتف 
الطائرة  بكل سرور هبطت  اراده هللا؟  ما  وهذا 
على ارض المطار وانصرف كاًل منا في طريقه 

على أمل التواصل.....
اللقاء  علي  يعرض  رسالة  تلقيت  أسبوع  بعد 
قلب  في  المقاهي  احد  في  قهوة  فنجان  وتناول 
المدينة ومنتظر الجواب .....في مقهى )ويمبي( 
يوم  بعد ظهر  الخامسة  الساعة  الحمراء  بشارع 
المحدد  بالوقت  ملتزمة  طريقي  األحد،أخذت 
والخمس  لخامسة  ا لساعة  ا وكانت  وصلت 
قائال  وترحيب  بانتظاريبابتسامة  ألجده  دقائق 
والتي  في حضرتي  انك  يسعدني  وسهال  اهاًل 
تكليف  بدون  وسعادة  كبير  بقلب  انتظرها  كنت 
كبير  امل  قلبي  في  إجلسي  تفضلي  زينة  سيدة 
كنت ابحث عنه من زمن بعيد يا لها من فرصة 
منا على  وانصرف كل  الحديث  ،تجاذبنا  العمر 
أمل اللقاء من جديد وان نلتقي بكندا وهذا مريح 
مشروع  يكون  وربما  أكثر  للتفاهم  للطرفين 
اإلنسان  ،هل  الماضي  في  مستحياًل  كان  زواج 
لم  إذا  الريح  مهب  في  حياته  يبني  أن  يستطيع 
بناء  نظرة على  أول  من  الحب  مشاعر  تتفاعل 
قلبيهما  يتراقص  حقيقي  دون حب  عائلية  حياة 

له؟ انها السبيل الوحيد لهذا الطريق....

-1 ال تنزعج إذا لم تجد إجابة لسؤالك .. فربما في اإلجابة على كل األسئلة 
هالكك .

-2 ال تضع نفسك في تعداد الضحايا ، فقد يجعلك ذلك في تعداد الجناة .
3 - الشر يحتاج الكثير من المقدمات والتبريرات لكي يمر ، لذلك الكالم 

فيه يسبق الفعل .. والخير ال يحتاج الكثير من المقدمات والتبريرات لذلك 
الفعل فيه يسبق الكالم .

4 - أنفسنا أول َمْن يُبارك الخطيئة ، والشياطين تأتي الحقاً .
5 - الخطأ مقابل المعرفة ينافس أعلى درجات الصواب .

عادل عطية

بقلم :  أمال مزهر

 كلما نظرَت إليهم تجدهم يرقصون .. 
يغنون يلعبون والسفاهة يمثلون .. 

وإذا تكلموا فليس إال تفاهة  يقولون .. 
ويظنُّون أنهم األفضل ما يصنعون .. 
وحتى حين يدركون أنهم يخطؤون .. 

فال هم يخجلون وال هم يتوبون .. 
ون أنهم للرذيلة ينشرون ..   وال هم يُِقرُّ
ون ..  بوا بالسموم التي يُِسرُّ أوطاَنهم خرًّ

َفُهْم وال إلى الدين الحنيف ينتسبون ..
باسم الحداثة الخرقاء هم يتحدثون ..
يخربون ويدمرون وال يكترثون .. 

 زماننا لم يعد لنا بما نشتهي من الحقائق ..
وال بما نبتغي في األيام والساعات والدقائق .. 

اقتلعوا جذور الورد الجميل من الحدائق ..
ورمونا بكل رشاشات القنابل والبنادق .. 
حاربوا أخالق شبابنا ونسائنا الشقائق .. 
باسم حرية الفسوق والفجور والخوافق ..

وانتهينا كما الهشيم األخضر في الحرائق ..
وبكمنا كما الحمام الزاجل واللقالق .. 



 

  ما هي مظاهر صداع البطن؟
الشعر  مع  فترات  على  األعراض  تأتي   1-

باأللم في الرأس
-2 كل فحص دقيق من قبل الطبيب يكون سليماً 
لكن اكتشاف أعراض الشحوب الواضحة على 
وجه الولد، واكتشاف العنصر العائلي للصداع 

يمكن أن يدلنا على السبب.
-3 مع العلم بأن األعراض الهضمية التي تصيب 
الطفل قد تدفعنا إلى البحث عن مرض هضمي 

قبل البحث عن الصداع
ألن األعراض الهضمية قد تدفعنا إلى العالجات 
الهضمية المختلفة والبعيدة عن معالجة السبب 

الحقيقي الضطرابات الجهاز الهضمي.
هل هناك صداع ناتج عن مرض عضوي؟

نعم.. فهناك قد تكون السبب المباشر والرئيسي 
ألكثر آالم الرأس التي تعتري أطفالنا ولذا فإنه 

يجب استبعاد األسباب التالية من :
-2 التهابات الرأس   -1 مرض السحايا 
-3 تورم في الدماغ  4 - ارتفاع في الحرارة  

-5 أمراض هضمية “إمساك”  
-6 التهابات في الجهاز التنفسي 
-7 التهابات في الجهاز البولي  
-8  أمراض القلب والشرايين 

-9 التهابات في المفاصل والعامود الفقري
في  أوجاع  يعتريها  األمراض  هذه  أكثر  ألن 
الصداع.  قريبة من عرض  تكون  قد  الرأس 
إذا يبقى الصداع مستقاًل عن أكثر آالم الرأس 
التي  األخرى  اآلالم  بعكس  معالجته  وصعب 
كان  الذي  العضوي  المرض  بمعالجة  تذهب 

يشكو منه المريض.
الصداع يستمر وقد يأتي أشد وأقوى في حالة 

معالجة أي مرض عضوي من قبل الطبيب.
كيف العالج إذن؟ 

-1 الطبيب إذاً يمكن أن يلجأ إلى معالجة أي 
مرض عضوي في حال حدوث ألم الرأس عند 
األطفال، لكن فشل أكثر هذه المعالجات يدفع 

الطبيب إلى الشك بالصداع، والبحث عن وجوده 
عند أحد أفراد العائلة من أب أو أم..

-2 بعض المعالجات العضوية قد تؤثر مرحلياً 
على الصداع فتخفف من حدته، أو تشفيه لفترة 
بسيطة من الزمن، لكن الصداع يعود إلى الظهور 
مما يثبت فشل العالج العضوي لمعالجة الصداع 

الحقيقي الذي يشكي منه المصاب.
هل هناك عالقة بين الصداع والوراثة؟

نعم .. هناك عالقة وثيقة بين الصداع والوراثة.
-1 كل حدوث للصداع عند األطفال يدفعنا إلى 
التفكير بالعامل الوراثي، كما أن كل تدقيق في 
حالة المريض الصحية وكل بحث عن األمراض 
العائلية يمكننا من القول بأن نسبة 50 أو 90% 
من الصداع هو وراثي وعائلي.. وهنا قد يصاب 

أي فرد من أفراد العائلة بالصداع.
الصداع  إذا كان األب واألم يشكوان من   2-
فإن نسبة حصوله عند أحد األطفال ترتفع إلى 
معدل %69، وإذا كان األب أو األم يشكو من 
أحد األطفال  نسبة حصوله عند  فإن  الصداع 

تخف إلى معدل 44%.
الصداع عن  أعراض  انتقال  كيفية  أيضاً   3-
طريق الوراثة ليست واضحة جداً، لكننا نستطيع 
أن نقول إن النسبة تكثر عند اإلناث وتخف عند 
الذكور ما بعد سن البلوغ، لكنها تبقى متساوية 

ما قبل الرشد.
ما هي نسبة حدوث الصداع من الجنسين؟

-1 يصيب الصداع نسبة 5 – %10 من الناس
-2 يظهر الصداع مبكراً

-3 أحياناً ما بين سنة و10 سنوات
-4  في أكثر األحيان %60 ما قبل سن العشرين

-5 أحياناً ما بعد سن األربعين
-6 المرأة تشكو من الصداع أكثر من الرجال

-7 الصداع وراثي بنسبة تتراوح ما بين 50 و 
%80 وكثيراً ما نجد أباً أو أماً يشكو من الصداع.
ما علينا فعله عند حدوث الصداع تجاه الطفل؟
من  الطفل  يحيط  ما  بكل  يتأثر  الصداع  هذا 

ضجيج وأضواء، وأصوات .. ورياح لذا في 
حال التأكد من الصداع علينا:

-1 وضع الطفل في مكان هادئ
-2  مع إبعاد الطفل عن أكثر التمارين الرياضية 

التي تتطلب جهداً جسدياً
فكري  أي جهد  إبعاده عن  يجب  أنه  كما   3-
وعلى  الصداع  يساعد على ظهور  ذلك  ألن 

عملية استمراره.
الحيرة والخوف في  ما يبعث  هذا األلم كثيراً 
نفس كل متألم، مما يؤثر على دراسته وعالقاته 
مع اآلخرين، وكثيراً ما يبقى المريض مشوشاً 
مضطرباً يعيش في دوامة األلم وما يعتريه من 
أعراض مخيفة تضع حداً لجميع اآلمال المرجوة، 

رغم كل العالجات المتناولة.
معه  التأقلم  يمكن  ما  فمنها  أنواع:  والصداع 
والعيش طوياًل دون أن يؤثر على حياة المريض 
وال على نفسيته ومستقبله، ومنها ما هو أشد ألماً 
مع حدوث بعض األعراض السلبية، لكن رغم 
كل ذلك يمكن للمصاب أن يعيش حياته بعد أن 
يلجأ إلى بعض المهدئات والمسكنات ... ومنها 
ما هو خطير ال يتأثر بالمعالجات مهما كانت، 
ويتأثر دائماً بأكثر التوترات الخارجية الداخلية 

مما يعرض الحياة إلى الخطر والهدم.
ما هي عالقة أمراض العيوم بالصداع؟

عامة الشعب يعتقدون أن ألم الرأس ناتج عن 
ضعف في النظر.. لذا فإن أول ما نستشير هو 
أخصائي العيون، والحقيقة أن أكثرهم ال يعانون 
من ضعف في النظر بل على العكس يتمتعون 
برؤية سليمة .. صحيح جداً بأن سهر األطفال 
على مراقبة التلفزيون قد ينتج عنه اضطرابات 
في الرؤية مع حصول ألم في الراس، لكن في 
حال أن  األلم مصدره الصداع فإن كل وضع 
حالة  تحسين  يعمل على  الطبية ال  للنظارات 

المريض.

 ولنا تكملة في العدد القادم

  قال عالم الفيزياء الراحل ستيفن هوكينج 
: “ إنها مضيعة للوقت أن أكون غاضًبا 
يكمل  أن  الشخص  فعلى  إعاقتي،  بشأن 
حياته وهذا ما قمت به، وتذكر دائماً أن 
تنظر إلى أعلى حيث النجوم ال إلى أسفل 
بحلول  الكلمات  تلك  تذكرت   .. قدميك” 
الذكرى الثانية لتدشين أول دليل متحفي 
 “ بطريقة  والعالم  مصر  مستوى  على 
برايل” للمكفوفين فى عام 2019 بمتحف 
“ جاير آندرسون” أو  بيت الكريتلية الذى 
يقع في شارع أحمد بن طولون في حي 
اآلثار  من  المتحف  يُعد   ، زينب  السيدة 
العصر  إلى  المنتمية  النادرة  اإلسالمية 
المملوكي و يتكون من بيتين بيت محمد 
بن الحاج سالم ، وبيت السيدة آمنة بنت 
سالم ، و كما هو معلوم أن مصر تمتلك 
ست مواقع تاريخية هامة ،و لدينا إحدى 
عجائب الدنيا اإلهرامات الثالثة باإلضافة 

لكن  ؛  اآلثرية  المتاحف  من  العديد  إلى 
لألسف ظل تاريخ اجدادنا مجهول حتى 
و  داخل  المكفوفين  قريب آلالف  وقت 
خارج مصر ،مما أهدر طاقة سياحية و 
استثمارية مهولة عن دون قصد ،كانت 
كفيلة بجلب 11 مليار دوالر على مستوى 
 300 مصر  نصيب  كان  بينما  العالم، 

مليون دوالر فقط .
لخاص  ا ر  لمسا ا ء  نشا إ من  لرغم  فبا
بالمكفوفين الذى افتتحه وزير اآلثارفى 
عام  2019 و ضم 12 قطعة أثرية تنتمي 
المصرية  الحضارة  عصور  لمختلف 
القديمة، و تدريب بعض أمناء المتاحف 
المكفوفين  إرشاد  كيفية  عن  ومرشدين 
داخل المتاحف ،و توفير بطاقات شرح 
للقطع األثرية بلغة برايل ، وإيجاد أجهزة 
صوتية ،كذلك السماح لألكفاء بلمس بعض 
القطع اآلثرية لسهولة التعرف على اآلثر 

وشرح تفاصيل القطعة .
الزالت متاحفنا تحتاج أن تجدد أسلوبها 
وخطابها لتستقطب فئات جديدة من الزائرين 
؛ فلماذا ال يتم تعميم تجربة الشقيقة تونس فى 
جميع متاحف مصر ؟! ،حين قامت وكالة 
إحياء التراث والتنمية الثقافية بتنفيذ مشروعها 
بالمتحف الوطني بباردو لتعريف األكفاء 
بمكونات المتحف من لوحات فسيفسائية 
قابلة  ومنحوتات رومانية عبر تطبيقات 
للتحميل بصفة مجانية بثالث لغات )العربية 
واالنجليزية والفرنسية( عالوة على لغة 
برايل،وذلك باستعمال تقنية “ الواقع المعّزز 
أما  االفتراضية”...؛  “الزيارة  وتقنية   “
الهدف الثانى عمل مسح وتصميم وطباعة 
التطبيق  الموجودة ضمن  األثرية  القطع 
بتقنية ثالثية األبعاد، ووضع المجسمات 
مشفوعة بالبيانات العلمية المكتوبة بلغة 
البرايل حول القطع األثرية الموجودة في 

قاعة قرطاج.
فحتى األن فكرة “سياحة المكفوفين” تتطلب 
بذل مزيد من المجهودات و تهيئة المناخ 
يجب  أمور  عدة  فهناك   ، بدقة  لتنفيذها 
أن تؤخذ فى االعتبار و يتم العمل عليها  
داخل المعابد و المتاحف حيث ال توجد 
تقسيمات هندسية مخصصة للمعاقين، فكيف 
تتم زيارة معاق أو كفيف داخل مقبرة؟ 
وال توجد إرشادات بلغة البرايل أو مواد 
صوتية، فضاًل عن أن وسائل المواصالت 
خارج و داخل مناطق اآلثارغير مجهزة 
أدعو  عليه  و  المكفوفين،  إلصطحاب 
السخى  الدعم  تقديم  الوطنية  المؤسسات 
و مساندة الدولة فى اإلرتقاء بالخدمات 
المقدمة لذوى االحتياجات الخاصة داخل 
المتاحف المصرية ، فالمتاحف ال تحوى 
ذاكرة  هى  بل  وحجارة صماء  تماثيل 

بالحياة. تنبض 

 

 فاز طبيب بيطري متقاعد من الجيش 
األمريكية  الشمالية  كارولينا  والية  في 
دوالر  ماليين   4 تبلغ  يانصيب  بجائزة 
عن طريق الصدفة، وقال الرجل إن الفوز 

جعله “مذهوال”.
ووفقا لما ذكره موقع “إنسايدر” فإن جابرييل 
فييرو، البالغ من العمر 60 عاما، فاز بالجائزة 
الكبرى بعد أن حصل على أرقام ورقة 

اليانصيب من “كعكة الحظ” اشتراها.
وقام الفائز جابرييل فييرو بتفعيل األرقام من 
خالل رابط للمشاركة في عملية السحب.

وقال الفائز “أنا ال ألعب عادة، لكنني جربت 
ذلك لمجرد نزوة، وعند تلقي البريد اإللكتروني 
في الصباح، حدقت فيه مذهوال، وأخذتها 
وعرضت الرسالة على زوجتي واعتقدت 
أنها نكتة كذبة أبريل أو ربما عملية احتيال”.
التذكرة  بمطابقة  قام  أنه  الفائز  وأضاف 
الرابحة مع جميع الكرات البيضاء الـ5 في 
السحب، وحصلت على جائزة قدرها 4 
ماليين دوالر. وعن طريقة انفاق الجائزة 
أكد فييرو أن معظم أموال الجائزة سيتم 

استثمارها.

شعر: صباح غريب شعر : 
عباس شعبان

متاحف تنبض بالحياة للجميع 

الصداع وعيون األطفال

ودي روح بتسكّني

وّل َخِدْت روحي ؟!

إزاي معاك سعدي

وأنا عايشة بجروحي ؟!

أبّص في مرايتي

ألقيك بقيت صورتي

أبّص من تاني

ألقيك بقيت روحي

أبّص من تاني

ألقيك بقيت شبهي

وسكنت فى مرايتي

أخاف أشوف ناسي

بعدين ينادوني

أنسى إّن دا اسمي

حقيقة من حيرتي

اسمك بقى اسمي

رسمك بقى رسمي

حقيقي يا مرايتي

ول خدعتيني

عّنك بعدت بالش

حّتى تجاوبيني

أنا واقفة أهو لوحدي

والسم في شهادتي

علي حرفها صورتي

وخرجت وّيا الّناس

يمكن يفيدوني

فلقيت مالمح البشر

اتغّيرت تاني

ليه كّل تفاصيلك

صبحت تفاصيلهم؟؟

وفين أروح منهم ؟؟

سامحيني يا مرايتي

صورته مهيش فيكي

دي ساكنه في عيوني

دي روحه ساكناني

هّي اللّي أسراني

لو قلت اروح أبعد

هّي اللي سجناني

ورجعت من تاني

أبّص في مرايتي

لو كنت تعلم ما الهوى 
لرحمتني 

  وأزلت أشجاني
وما ابتعدت عني 

وما فارقت أحضاني 
إن األحبة إذا ما التقوا  

ذابوا وأصبحو واحداً
ما عادوا  إثنان 

واختفت القساوة والعذاب 
من بعد هجران 

إن المحبة لنا  نعمة 
تبقى على مر الزمان 

ول تحتاج عذرا أو دليال 
فهذه العذار

ل تشفي مريضا 
ول تطفي لهيبا 
إن وصل العنان 

أقول لك 
لو أردت مودتي صدقا ..
لما بقيت شاردا  كالغزال 

يهديك عنواني...
آه لو كنت تعلم ما الهوى 

لرحمتني 
وأزلت أحزاني 

بقلم :  نعمة هللا رياض

  مها العشيري

بقلم :  چاكلين جرجس 

ثقب في إطار سيارة ..

أحــاسيس

رجل محظوظ.. أمريكي يفوز بجائزة 
يناصيب كبيرة “بالصدفة” من كعكة

“أرواح”

     Vendredi 28 janvier 2022
أدب وثـقافةالجمعة 28 يناير 2022

 

يوسف زمكحل   همسـات

قوة النساء تكمن في ضعف الرجال
يقولون أن النساء يتغيرن أكثر من الوقت

هناك زهور جميلة بال رائحة كذلك هناك نساء جميالت بال طعم
كلمة واحدة كفيلة أما أن تولد حب أو ُتِميته

المرأة الجميلة تختار صديقاتها أقل جماًل منها لتصبح ملكة 
عليهن

الحب يصنع من المستحيل حقيقة
ليس كل سقوط يتبعه نهاية

منتهى الظلم أن يمحوا تاريخك الناصع البياض مقابل موقف 
واحد ل يعجبهم

حياً  ليدفنه  الحقيقي  الحب  يأتي  بل  يموت  ل  األول  الحب 
)محمود درويش(

من أشعار نزار قباني : أحبك جداً .. وأعرف أن الطريق إلى 
لدي  وليس   .. النساء  ست  أنك  ..وأعرف  طويل  المستحيل 
بديل .. وأعرف أن زمن الحنين أنتهى .. ومات الكالم الجميل 

.. لست النساء ماذا نقول ؟ .. أحبك جداً .

لو كنت تعلم ما الهوى 

  ال يعرف لماذا أطلق عليه والداه إسم نبيه 
!! فالكل كان ينعته بالغباء

بمعلمة  بدءاً من أبيه وأمه أنفسهم ، مروراً 
مادة الحساب في المدرسة اإلبتدائية، وإنتهاءاً  
الصنايع  مدرسة  في  الميكانيكا   بمدرس 
التي تخرج منها ، ليضيف عاطاًل آخر إلي 
عدد العاطلين في قريته .. لكنه تحت ضغط 
والديه ، ولتخفيف مطالب الحياة عن كاهلهما 
أو  القرية  ، ظل يبحث عن أي عمل داخل 
خارجها ، حتي إهتدي أخيراً لمحل إصالح 
وبيع إطارات السيارات خارج القرية علي 

الطريق الزراعي ..
تعلم بسرعة كيف يفك الصواميل التي تثبت 
عجلة السيارة قلياًل، ثم يرفع شاسيه السيارة 
ليحرر  الصواميل  فك  يكمل  ثم  بالكوريك 
العجلة ويدحرجها إلي جانب حوض مملوء 
بالمياه وبعد أن يرفع ضغط الهواء في اإلطار 
بمكبس الهواء ، يغمر اإلطار في الماء ليكتشف 
بواسطة فقاعات الهواء الخارجة من اإلطار 
استرشادياً  ثم يضع مسماراً   ، الثقب  مكان 
ليثبت  الماء  من  اإلطار  ويخرج  الثقب  في 
خابوراً من اللدائن المرنة مكان المسمار ، 
أو قد يجد فقاعات هواء خارجة من صمام 
ال  بسيطة  مهنة   .. الصمام  فيغير  اإلطار، 
تتطلب مهارة كبيرة أو تدريب طويل ، كان 
أسبوعياً  يتقاضي من صاحب المحل مرتباً 
الزبائن ونسبة هزيلة من  إكراميات  ، ومع 
الدخل اليومي ، كان المجموع بالكاد يغطي 
القليل  يتبقي منه إال  مصاريف معيشته وال 
يشترك به في مصروف البيت .. لم تكن هناك 
ليتمكن من  فرصة أو وقت لزيادة دخله ،  
ادخار بعض النقود لمجرد التفكير في شئ 

آخر كالزواج مثاًل ..
عاد بذاكرته لمرحلة الصبا، عندما كان يتنزه 
عصر كل يوم تقريباً في الحقول خارج القرية 
مع إبنة عمه ناديه ، كانا متحابان وكان حلمهما 
أن يتزوجا عندما يكبرا ، ولم يغب عن باله 
العبارة التى نطق بها أمام نادية ،  تلك  أبداً 
عندما كانا يجلسان معاً ذات يوم علي شاطئ 
الترعة:- أعاهدك يا ناديه إني سأفعل المستحيل 
حتي ال تتزوجي غيري أبداً !!.. وها هو اآلن 
ال يستطيع توفير قرش واحد لتنفيذ وعده .. 
مرت األيام وهو يصارع فكرة شريرة تمكنه 
من زيادة دخله ، أخيراً إستحوذت عليه الفكرة 
، سيثقب ثقباً إضافياً خلسة أثناء غمر اإلطار 
مفك  بواسطة  الماء  في حوض  المعطوب 
أن  ، وبدون  الحوض  قاع  يخبئه في  مدبب 
يلحظ الزبون ذلك بالطبع.. نجحت الفكرة ، 
إبتسم وقال لنفسه:- ويقولون إني غبي !! ، 
وبداًل أن يحاسب الزبون علي خابور واحد 
، يحاسبه علي إثنين أو ثالثة ، أو أن يقنع 
الزبون بحالة اإلطار الذي أصبح متهالكاً ، 
ويبيع له إطاراً جديداً بسعر أعلي من السوق 
السيارة  الشديدة لصاحب  الحاجة  ، مستغاًل 

إلصالحها وإكمال طريقه .. وكثيراً ما كان 
صاحب المحل يغادر المحل إلي منزله لمشاكل 
صحية يعاني منها ، ويترك له المحل لثقته 
المنتظرة   فرصته  هذه  فتكون  فيه،  الكبيرة 
الخاص  لحسابه  اإلطارات  إلصالح بعض 
يديه ، وبداًل من  النقود تجري في  بدأت   ..
زيادة مساهمته في مصروف المنزل لمساعدة 
والديه، كان يخبئ النقود في صندوق داخل 

دوالب  مالبسه.. 
وتمر األيام ويجمع ثروة صغيرة لم يكن يحلم 
بإقتنائها ، ويستعد للتقدم للزواج من حبيبته ناديه 
، لكنه فوجئ بوفاة صاحب المحل ، فعرض 
علي أهل المتوفي شراء المحل مقابل النقود 
القيمة  باقي  بتقسيط  إدخرها ووعدهم  التي 
المطلوبة .. وهكذا تحول نبيه من عامل في 
المحل إلي صاحبه ، وأصبح جديراً بالتقدم 
للزواج من نادية ، واصل نبيه هوايته الخبيثة ، 
التي أدمن عليها ، وفات األوان للتراجع عنها 
، وجمع كثيراً من المال خبأه كما تعود في 
الصندوق داخل الدوالب وبدون علم زوجته 

نادية.. قال لنفسه:- ويقولون إني غبي !!
ذات يوم قرأ إعالناً لمحافظة جنوب سيناء عن 
بيع محالت تم تجهيزها علي  جانب الطريق 
السريع الذي يبدأ من السويس وينتهي في شرم 
الشيخ ، إهتم بهذا اإلعالن وتحمس لفكرة نقل 
نشاطه إلي سيناء ، في اليوم التالي سافر إلي 
جنوب سيناء وقابل مدير مبيعات المحافظة 

، الذي سأل نبيه :
- ما هو النشاط الذي ستباشره في المحل ؟ 
..- إصالح إطارات السيارات وبيع إطارات 
جديدة . -عظيم !  إن الطريق بين السويس 
من  جداً  قليل  عدد  به  يوجد  الشيخ  وشرم 
محالت خدمة اإلطارات ، وهو مزدحم دائما 
بمختلف أنواع السيارات التي تحتاج لخدمه 
كهذه ، فمنها السيارات السياحية التي تتجه 
لشرم الشيخ وعيون موسي، ومنها السيارات 
ت التي تتعامل مع شركات البترول في أبو 
زنيمة وابو رديس  ورأس سدر ، وأيضا مع 
مناجم الفوسفات والفحم ، ويمر الطريق علي 
مدن كثيرة منها عيون موسي وابوزنيمة وابو 
رديس ورأس سدر باإلضافة بالطبع لمدينتي 

السويس وشرم الشيخ .
سال لعاب نبيه عندما علم بأن هذا الطريق 
يعج بكل تلك المركبات وسأل المدير: - وأين 

تقع هذه المحالت المعروضة للبيع ؟
- هناك محالت علي الطريق المزدوج السريع 
بين السويس وعيون موسي ، ومحالت أخري 
موسي  عيون  بين  الفردي  الطريق  علي 

وشرم الشيخ
- إحجز لي من فضلك محاًل  من المجموعة 
مبلغاً كمقدم  وأقسط  اآلن  ، سأدفع  األولي 

الباقي علي سنة واحدة ..
عاد نبيه إلي قريته وباع المحل كاماًل بمعداته 
، وتسلم المحل الجديد  بالقرب من مدينة عيون 

موسي، قسم المحل إلي قسمين أحدهما أمامي 
مطل علي الطريق ، جهزه بمعدات جديدة 
بالتقسيط، وبه  إلصالح اإلطارات إشتراها 
الجديدة ،  مكان لعرض مختلف اإلطارات 
والقسم الخلفي ليقيم فيه مع زوجته .. علق 
األمانة  :)مركز  المحل  بإسم  لوحة مضيئة 
لخدمة إطارات السيارات( !! وعلق لوحات 
أخري علي أعمدة اإلنارة في وسط الطريق 
إلرشاد سائقى السيارات إلي مكان مركز الخدمة 
الجديد .. قال لنفسه:- ويقولون إني غبي !!

رحب به سليم صاحب المحل الجديد المجاور، 
والذي إفتتحه مطعماً لتقديم الشطائر والوجبات 
السريعة ، وهو شاب وسيم قوي البنيه خريج 
كلية الزراعة ، أصبحا صديقين يجلسان طيلة 
متجاورين  مقعدين  علي  يتحاكيان  النهار 
حتي يحضر زبون إليهما.. وعند منتصف 
الليل يغلقا محليهما ، ويذهب نبيه إلي القسم 
الخلفي من المحل ليقضي الليل مع زوجته 
نادية ، بينما يستقل سليم سيارته إلي عيون 
موسي ليقضي ليلته في شقته التي يقيم فيها 

منفرداً بالمدينة ..
خطرت علي نبيه فكرة شريرة جديدة ،  قال 
لنفسه : لماذا أنتظر حتي يثقب   مسمار ساقط 
من عربة مواد للبناء عجلة سيارة ؟ لماذا ال 
أثبت بنفسي بضعة مسامير في مسار العجالت 
حتي يأتي صاحبها راكعاً يطلب اإلصالح ؟ 
.. كل بضعة ليالي ، وبعد منتصف الليل بنحو 
الساعة ، كان يغادر فراشه بهدوء ويركب 
دراجته ويسير بها نحو نصف كيلومتر شمااًل 
أو جنوباً من المحل ، ويقوم بدق مسامير في 
مسار العجالت .. نجحت الفكرة الخبيثة ، وزاد 
دخله أكثر ، وهو غير عابئ بما قد يحدث 
للسيارة من تلفيات أو لركابها من إصابات 
..كان يتسائل : لماذا يوجد في الدنيا أغنياء 
وفقراء ، يجب علي األغنياء أن يدفعوا الثمن !!
كان سليم يتمدد علي فراشه كل ليله وصورة 
زوجة نبيه ال تفارق خياله ويهمس لنفسة : نبيه 
غير جدير بنادية ، فهو خريج مدرسة صنايع 
بينما هي خريجة جامعية ، وهي جميلة جداً 
وال تستحق أن تدفن حياتها معه، لكنه يربح

كثيراً حتي إنه قال لي إنه سدد أقساط المحل 
ومعداته بالكامل في أقل من عام واحد !! البد 
أن أراقبه .. في ليلة وبعد أن أغلق مطعمه 
بعد منتصف الليل تظاهر أنه يغادر بالسيارة 
، لكنه إلتف بها وقبع علي جانب الطريق في 
بعد مدة وجيزة   ، نبيه  يراقب محل  الظالم 
شاهده يغادر المحل راكباً دراجته ويتوقف 
بعد مسافة غير قليلة ويضيئ كشاف إنارة ، 
ويترجل بجانب الدراجة ، إندهش سليم جداً 
وقرر أن يصور ما يفعله نبيه بكاميرا هاتفه 
المصور  الفيديو  هذا  مقطع  كان   .. النقال 
وإقناعها  نادية  إلبتزاز  للغاية  فعالة  وسيلة 
إن مصير نبيه السجن إن لم ترضخ لرغباته 

التي إستمرت ولم تنتهي !! ..

ذات ليلة وحوالي الساعة الثانية بعد منتصف 
في  قوي  إرتطام  نبيه صوت  ، سمع  الليل 
سيارة   ليشاهد  فراشه  من  هب   ، الطريق 
يتصاعد منها الدخان وعمود اإلنارة بوسط 
بسرعة  تناول   ، مقدمتها  يخترق  الطريق 
مضخة اإلطفاء  وهرع إلي السيارة وأطفأ 
السائق  فوجد  العربة  داخل  ، نظر  الحريق 
ينازع الموت ، قال للسائق :- تماسك سأطلب 

لك عربة اإلسعاف ..
- ال وقت لذلك ، نهايتي تقترب ، خذ هاتفي 
المحمول وإتصل بآخر رقم كلمته ، إنه أبي 
ليأخذني  ، أخبره بما حدث ، سيأتي سريعاً 
مليون جنيه  بها  بجانبي  التي  الحقيبة  ، خذ 
هذا  قال   ، الحريق  تستحقها إلطفاء  مكافأة 

ثم لفظ أنفاسه ..
كانت  سيفعله،  لما  وتوصل  قليال  نبيه  فكر 
المحيطة  المنطقة  تنظيف  هي  له  األولوية 
فتح  ثم  المسامير،  من  المعطوبة  بالسيارة 
الحقيبة للتأكد من وجود النقود ، ثم اإلتصال 
بوالد القتيل ليخبره بما حدث ومكان الحادث 
، وأخيراً غادر المكان ومعه الحقيبة ، وصعد 
..بعد  ما سيحدث  ليراقب  فوق سطح محله 
دقائق معدودة وصلت لموقع الحادث سيارة 
نقلوا  ثالثة رجال  منها  نزل  كبيرة  سوداء 
السيارة  أرضية  ونزعوا  لسيارتهم  الجثة 
المعطوبة ، ونقلوا أكياس كثيرة بها مسحوق 
أبيض لسيارتهم التي إنطلقت بسرعة ..هكذا 
أصبح نبيه مليونيراً ، إشتري سيارة ماركة 
مشهورة وقال لنادية :-آن األوان لنمتع أنفسنا 
فندق فخم  لنا غرفة في  لقد حجزت   ، قليال 
علي شاطئ البحر - في رأس سدر ؟  - بل 

في شرم الشيخ لثالث ليالي .. 
في رحلة الذهاب لشرم الشيخ بسيارته الجديدة 
، أخبرته نادية أنها حامل ، لكن بداخلها  لم تكن  
متأكدة تماماً من هو والد الطفل ، نبيه أم سليم 
!!، صرخ نبيه من الفرحة وبدأ يدندن بأغنية 
لنفسه:- ويقولون  يقول  شعبية ويبتسم وهو 
إني غبي !! ..  بالقرب من مدينة رأس سدر، 
أشارت نادية لالفتات علي أعمدة اإلنارة علي 
جانب الطريق الفردي إلرشاد السائقين: بعد 
لخدمة  اإلستقامة   مركز  كيلومتر)  نصف 
إطارات السيارات (!! لم تكمل نادية قراءة 
بإنفجار  فوجئ   حتي  لنبيه  الالفته  بيانات 
إطار العجلة األمامي ناحيته وبعد ثوان قليله 
، وقبل أن يحاول السيطرة علي حركة السيارة 
العشوائية إنفجر إطار العجلة الخلفية أيضاً ، 
إستدارت السيارة ووقفت أخيراً وسط الطريق 
، لم يستطع قائد سيارة نقل كانت قادمة في 
اإلتجاه العكسي تفادي االصطدام بسيارة نبيه 
الذي  لقي  مصرعه في الحال ، نقلت نادية 
 ، المستشفي مصابه وفي حالة حرجة  إلي 
وإضطر األطباء إلجهاضها، وإنتهت بذلك 
حياة الجنين قبل أن تبدأ ، بسبب ثقوب في 

اإلطارات !! ...  

بقلم: الدكتور عبد العليم محمود

يعتذر الدكتور غازي الفنوش عن الكتابة هذا العدد 

أين أنت يا مّن أنت أنا
أبحث عنك في ورود الربيع وفي ضوء السنا

أراك في عمري لحن جميل 
و في أيامي عزف أوتار وشدواً

فأنت القادم من أفكاري وأنت فارس أحالمي والمنى
يوما ستأتي دون استئذان وبدون موعد ول أزمنة
يوما ستأتي رغم كل حدودي الممكنة وأل ممكنة

يا مّن أنت أنا فاض بي شوقي وحنيني
وما عندي من اإلجابات ما يرضي قلبي ويرضيني

وليل نهار ظلك ل يفارقني ول يهديني
وعيناك دوما تالحقني من الحين للحين

وأنا ل أملك معها سوى خضوعا واستسالما يسكنني ويحتويني



ما يصاحب اإلصابة بحب      أحيانًا 
الشباب ظهور بثور حمراء، قد تكون صغيرة 
تكون عميقة وكبيرة ومزعجة  ما  وأحيانًا 
وإنما  الوجه،  على  يقتصر ظهورها  وال  جدًّا، 
كذلك  والصدر  الرقبة  تظهر على  أن  يمكن 

الشباب  يفضل عالج حب  ما  ودائًما  والظهر، 
إلى  بحاجة  نظل  لكن  إشراف طبيب،  تحت 
البثور  أثر  في عالج  فعالة  وصفات طبيعية 
داكنة على  بقع  ترك  من  لمنعه  الشباب  وحب 

الهندى  “بولد سكاى”  البشرة، ومن موقع 
أثر  لعالج  بالثوم  3 وصفات طبيعية  لِك  نقدم 

الشباب. حب 
الثوم وبياض البيض وصفة 

الميكروبات  قتل  في  كبيرة  فاعلية  للثوم 

البيض  بياض  أما  البشرة،  وتطهير  والبكتيريا 
فهو غني بالبروتين، ويساعد كثيًرا في تقليص 

البشرة. الواسعة على  المسام 
يمكنك خلط عدة فصوص  الوصفة  ولعمل 

جيدًا  تقليبهما  يتم  واحدة  بيضة  بياض  مع  ثوم 
اتركي  البثور،  أماكن  الخليط على  تطبقي  ثم 
اغسليها  ثم  بشرتك  يجف على  الخليط حتى 

الفاتر. بالماء 
الزبادي والثوم وصفة 

بشرتك  تطهير  في  الثوم  من  االستفادة  يمكنك 
يمكنك خلط بعض  أخرى، حيث  بطريقة 
زبادي  ملعقة  مع  المهروسة  الثوم  فصوص 
المصابة  المناطق  الخليط على  وتطبقي 
البشرة عدة دقائق  الخليط على  اتركي  بلطف، 

العادي. بالماء  اغسليها  ثم 
وصفة الثوم وجل الصبار

بخصائص  “األلوفيرا”  أو  الصبار  يتمتع جل 
مهدئة رائعة تجعله فعال جدًا في تخفيف تهيج 
الثوم  مع  استخدامه  ويمكنك  واحمراره،  الجلد 
إلى 5  تحتاجين  في وصفة طبيعية سهلة. 
وملعقتين صغيرتين  ثوم مهروسة  فصوص 
في  االثنين  اخلطي  الطازج،  الصبار  من جل 
المصابة  المناطق  وعاء نظيف وطبقيهما على 
دقيقة   15 لمدة  بشرتك  الخليط على  واتركي 

الفاتر. بالماء  قبل غسلها 
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لعشاق الشاي باللبن.. احذر أضراره واعرف مدى 

�تأثيره في زيادة الوزن
10 فوائد مذهلة لمشروب الليمون 
والنعناع.. وطريقة سهلة لتحضيره

وصفات طبيعية بالثوم لعلاج أثر حب الشباب

الزبيب الأسود .. لهشاشة العظام و�ساقط الشعر

استخدمي الليمون لتعزيز نمو شعرك بطرق بسيطة

  على حصان بنّي افتتحت 
عارضة األزياء، الكاتبة 
 Charlotte والفارسة 
Casiraghi، عرض شانيل 
لربيع  الراقية  للخياطة 
إاّل مقدّمة  وصيف 2022، وهذه الطريقة الستهالل العرض ما هي 
المرأة األنثوية،  التشكيلة: مالبس تحاكي  واختصار فعلي لما تحمله 
الصارمة والقويّة. بين الستايل الرومانسي والمينيمالي، األسلوب 

الكالسيكي واألنثوي، تأرجحت تصاميم هذه المجموعة لتشّكل لوحة تحتفل 
برموز الدار األيقونية، سنغوص في تفاصيلها أكثر في السطور أدناه.

للخياطة  Virginie Viard مجموعة شانيل  الخيال والواقع، قدّمت  بين 
الراقية لربيع 2022 في أسبوع الموضة الباريسي، والتي تعبّر عن خفة 
سماوية مميّزة. فعارضات األزياء أطلّيَن بلوكات مليئة باإلشراقة والفرح، 
الفرنسي  الفنان  الهندسية من عمل  التفاصيل  وسط ديكور هيمنت عليه 
الفروسية  المتميّز بعناصر من عالم  الديكور  Xavier Veilhan. هذا 
الورود والتطريزات  التفاصيل األنثوية مثل  يتناقض مع  بنوية  وخطوط 

الناعمة، ليبدو واضح التباين بين األنوثة والقّوة في هذه التشكيلة من شانيل.
الرومانسي طبع بشكٍل الفت مجموعة شانيل، فرأيناه في قّصات  الستايل 
الناعم،  الريش  الدقيقة،  التطريزات  التي زيّنتها مثل  التفاصيل  التصاميم، 
تخريمات الدانتيل، الكشاكش الناعمة، العقد، األزهار التي أتت إّما على شكل 
تطريزات أو رسومات وغيرها. البدالت المؤلّفة إّما من تنورة وجاكيت أو 
سروال وجاكيت، برزت بشكٍل الفت في هذه المجموعة، وأتت إّما بألوان 
سادة، أو مطبّعة بنقشات المربّعات. بالنسبة للطبعات، فرأينا أيضاً الخطوط 
األفقية التي زيّنت مختلف القطع مثل التنانير والسترات. هذا وقماش التويد 

األيقوني لدى Chanel لم يغب حتماً عن هذه المجموعة، فقدّمته الدار في 
السترات، التنانير والفساتين. في ما يتعلّق باأللوان التي هيمنت على هذه 
التشكيلة، فتلك الهادئة وإنّما الحيويّة ميّزت التصاميم: من األبيض والبيج، 
مروراً باألسود، الكحلي والبني ووصوالً إلى الزهري، األزرق، األصفر 
تدّرجات برزت في  الهادئ واألحمر، كلّها  البرتقالي  الباستيل، األخضر، 
مجموعة شانيل للخياطة الراقية لربيع وصيف 2022. في ما يتعلّق بقّصات 
التصاميم، فتنّوعت بين الجامدة والمنسدلة، الواسعة والمتوازية من األعلى 
الناعم  المنسدلة واألسلوب  بقّصته  اتّسم  العروس  حتّى األسفل، وفستان 

الذي هيمن 
 ، عليه

ليحاكي صاحبة 
األنثوي  الستايل 

والمينيمالي.
األكسسوارات،  جهة  فاقتصرت على األحذية بكعب من 

صغير وبرأس مرّوس، حيث كّملت كافّة لوكات عارضات األزياء، وأتت 
إّما باللونين األبيض واألسود إّما باألسود فقط.

10 أسرار خفية �سبب زيادة الوزن يغفل عنها الكثير
أو  الوزن  بنظام غذائي معين لخسارة  القيام  منا  الكثير     يحاول 
الرياضية بشكل مستمر ولكن دون جدوى. وعلى  التمارين  ممارسة 
الرغم من القيام بكثير من هذه األشياء لخسارة الوزن مثل منع األطعمة 
المسببة للسمنة مثل السكريات والنشويات ولكن جسمنا ال يتأثر أو ربما 
يجعلنا  األمر  بالطبع، هذا  الوزن.  في  تماًما وهي زيادة  العكس  نالحظ 
العديد من  فهناك  فعلنا كل شيء.  بعدما  السبب، خاصة  نتسائل عن 
الوزن  لخسارة  التي تشكل حاجز  الخفية مثل بعض األمراض  األسرار 
نجمع  أن  قررنا  لذلك  المستمرة.  الوزن  لزيادة  تكون سبب  أن  يمكن  بل 
لكم قائمة بأهم 10 أسرار خفية تسبب زيادة الوزن يغفل عنها الكثير...

إلي زيادة  التي تؤدي  أحد األسباب  الدرقية: من  الغدة  ١- قصور 
يسمى  بإفراز هرمون  تقوم  الدرقية حيث  الغدة  في  الخمول  الوزن هو 
الحرق  يؤثر في عملية  الثايروكسين )Thyroxin(. وهو هرمون 
إلى زيادة  باإلضافة  الحركة،  وقلة  للكسل،  الميل   إلى  فيؤدي  بالجسم، 
الجسم مع زيادة كميات  الدهون في  ينخفض حرق  وبالتالي  الشهية، 

الطعام التي تدخل إلى الجسم.
2- خلل الهرمونات: يحدث لبعض السيدات خلل في الهرمونات بسبب 
األنسولين  إفراز  تؤثر سلبًا على عملية  التي  المبايض  بتكيس  اإلصابة 
واستجابة الجسم له، واضطرابات في مستويات السكر بالدم، مما يؤدي 
إذا الحظت زيادة في  لذلك  النساء.  الوزن بشكل مفاجئ لدى  إلى زيادة 
لطبيب  الذهاب  فيجب عليك  الشهرية  الدورة  الوزن وخلل في مواعيد 

نساء للفحص وأخذ عالج لتكيس المبايض.
٣- أمراض الكبد: في حال حدوث اضطرابات في الكبد تتراكم الدهون 
عليه وتحدث إلتهابات فال يستطيع الجسم التخلص من السموم حتى يفقد 

الكبد بعض األعراض األخرى،  الزائد. كما يصاحب مشكالت  الوزن 
مثل الشعور بالتعب الشديد، وبعض مشكالت الجهاز الهضمي كاإلمساك 
التبول.  إلى  الحاجة  بالعطش وكثرة  الشعور  الهضم، فضاًل عن  وعسر 
الوزن بشكل  الزيادة  أسباب  فكل هذه االضطرابات تشكل سبب من 

مفاجئ وملحوظ.
 ٤-قلة النوم واألرق: من المعروف أن الجسم يقوم بحرق الدهون خالل 
النوم، لذلك إذا كنت تعاني من األرق وقلة النوم فمن الطبيعي أن يزداد 
أغذية  أيًضا  تشتهي  وقد  الشهية.  تزيد  تغيرات هرمونية  وزنك وتحدث 
يعتبر  لذلك  الوزن،  تساهم في زيادة  والكربوهيدرات  السعرات  عالية 

النوم لـ ٨ ساعات أفضل وسيلة للحفاظ على وزن صحي ومثالي.
٥- التوتر والقلق المستمر: يصاب األشخاص الذين يعيشون نمط حياة 
مليء بالقلق والتوتر بزيادة الوزن بشكل مفاجئ حيث يتناول األشخاص 
العالية عند تعرضهم  الحرارية  السعرات  المزيد من األطعمة ذات 
لمواقف مسببة للتوتر. لذلك ننصح بمراجعة الطبيب في حال عدم القدرة 

على االسترخاء والشعور بالتوتر طوال الوقت.
إفراز هرمون  باالكتئاب في زيادة  الشعور  يتسبب  االكتئاب:   -٦
المسؤول  الكورتيزول  إفراز هرمون  وبالتالي  الجسم،  في  األدرينالين 
البطن. في هذه  اإلنسان وخاصة منطقة  الدهون في جسم  عن تخزين 
للحديث عن  نفسي  أو معالج  استشارة طبيب  ليس عليك سوى  الحالة 

االكتئاب ومعالجته.
٧- احتباس الماء وأمراض الكلى: يؤدي احتباس الماء وأمراض الكلى 
منتفًخا والوزن زائدًا بسبب هذه  الجسم  يبدو  الوزن حيث  إلى زيادة 
السوائل، وقد تكون هذه المشكلة مؤقتة ولكن يجب استشارة الطبيب في 

حالة كانت متكررة.
إفراز كميات كبيرة  داء كوشينج: هو اضطراب يحدث بسبب   -8
بمستويات أعلى من المستوى الطبيعي من هرمون الكورتيزول لفترات 
الوزن بشكل مفاجئ وخصوًصا  الجسم مما يسبب زيادة  طويلة في 
المنطقة ما  الدهون في  تتراكم  القمر. كما  الوجه ويسمى بوجه  في 
للطبيب  التوجه  الحالة يجب عليك  الرقبة، في هذه  األكتاف وحول  بين 

لمساعدتك.
٩- انقطاع النفس االنسدادي النومي: وهو نوم متقطع وشخير وتعرق 
الى  تؤدي  بها، ألنها  تستخفي  إذا واجهت هذه األعراض فال  الليل،  في 
بزيارة  لذا ننصحك  القلب ومشاكل رئوية.  في  الضغط وفشل  ارتفاع 
يمكن معالجتها سواء  التي  إذا ظهرت عليك هذه األعراض  الطبيب 

باألدوية التي يصفها الطبيب أو بآلة تنفس تضعها في الليل.
تناول  الرغبة في  بزيادة  إذا شعرت  الدم:  السكر في  انخفاض   -١0
الحلويات والسكريات بشكل عام فهذا يدل على حدوث انخفاض في نسبة 
المزيد  وتناول  الشعور  السيطرة على هذا  بالدم، وفي حالة عدم  السكر 
وبالتالي سوف  الوزن.  في  السكريات تحدث زيادة سريعة وكبيرة  من 
للسكر  الصحية  البدائل  لمعرفة  تغذية  المتابعة مع طبيب  إلى  تحتاجين 

حتى ال تؤدي هذه المشكلة إلى اإلصابة بالسمنة.
الطبيب  المتابعة مع  إذا الحظت زيادة مستمرة في وزنك يجب عليك 
للتعرف على  الدرقية  الغدة  التحاليل مثل تحليل  المختص والقيام ببعض 
بها  يمر  التي  الحالة  أو  المرض  يناسب  نظام عالجي  في  والبدء  السبب 
أيًضا  البدنية ولكن  باألنشطة  والقيام  التغذية  فقط ضبط  ليس  جسمك 

األدوية التي تشفي من هذه األمراض.

المحببة  )الزبيب( من األطعمة  المجفف      العنب 
العديد من  للكثير من األشخاص، كما يدخل في 

األطباق والوصفات حول العالم.
أنواع عديدة  الكثيرون، هناك  يعتقد  ما  وعلى عكس 
من الزبيب، وليس ذلك النوع التقليدي فقط الذي يتميز 
نوع  األسود، وهو  الزبيب  أيضاً  فهناك  الذهبي،  بلونه 

صحي جداً، نستعرض مزاياه في ما يلي:
منع هشاشة العظام

إضافة إلى البوتاسيوم، يتميز الزبيب األسود باحتوائه 
جداً  مفيداً  يجعله  ما  الكالسيوم،  نسبة عالية من  على 

للعظام، كما أنه فعال في منع اإلصابة بالهشاشة.
تقليل تساقط وشيب الشعر

الحديد،  بجانب  بفيتامين )سي(،  األسود  الزبيب  ثراء  أن  كشف خبراء 
توفير  الشيب، مع  الشعر، ومشكلة  تساقط  تخفيف  في  جداً  فعاالً  يجعله 

المناسبة. التغذية 
السيطرة على ضغط الدم

السيطرة على  بالبوتاسيوم يساعد في  الزبيب  النوع من  ثراء هذا 
مستويات ضغط الدم، من خالل تقليل نسبة الصوديوم في الدم.

تخفيف اإلمساك
الزبيب األسود يحتوي على مستويات عالية من  أن  الخبراء  يوضح 
الهضمي وتخفيف  الجهاز  تعزيز  التي تساعد في  الغذائية،  األلياف 

مشاكله، بما في ذلك اإلمساك.
الدم،  فقر  بالحماية من  أيضاً  الزبيب األسود  يتميز  ذُكر،  لما  وإضافة 
بجانب محاربة  الحموضة،  وتقليل  الشهرية،  الدورة  تقلصات  وتخفيف 

الكوليسترول الضار، وتعزيز مستويات الطاقة.

ما  االعتماد على  الرغم من زيادة      على 
يتوفر من منتجات للعناية بالشعر، فإنه ال غنى 
اختيارها  يتم  الطبيعية، ودائماً  المكونات  عن 
فهي  الشعر،  أو  بالبشرة  بالعناية  يتعلق  ما  في 
فاعليتها  وغير مكلفة، فضالً عن  أماناً  أكثر 

أيضاً، مثل الليمون.
وإضافة الستخداماته في المطبخ، يأتي الليمون 
للعناية  المفضلة  الطبيعية  المكونات  أبرز  بين 
يلي  الشعر.. في ما  بما في ذلك  الجمالية، 
لتعزيز  استخدامه  نستعرض مزاياه، وطرق 

نمو الشعر:
١. مزايا الليمون للشعر

وتفتيح  الشعر،  نمو  تعزيز  في  الليمون  يساعد 
القشرة،  بجانب تخفيف  لونه بشكل طبيعي، 

وتعزيز لمعان الخصالت.
الشعر ترجع  نمو  تعزيز  فاعليته في  أن  كما 
الذي  فيتامين )سي(،  العالي من  لمحتواه 
بعناصر  ثرائه  بجانب  الكوالجين،  إنتاج  يعزز 
للشعر، وخصائص مضادة  مغذية ضرورية 
للفطريات، فضالً عن قدرته على موازنة 
درجة الحموضة في فروة الرأس، فيحافظ على 

صحتها وصحة الخصالت.
2. طرق استخدامه لتعزيز نمو الشعر

)مع زيت الخروع والزيتون(

هذا القناع غني بمضادات األكسدة 
ترطيب  ويعزز  والفطريات، 
الدموية  الدورة  الشعر، وتدفق 
بجانب حل مشكلة  الرأس  لفروة 

التقصف.
المطلوب: ملعقتان كبيرتان   -
وملعقة  الزيتون،  زيت  من 
بجانب  الخروع،  كبيرة من زيت 
الليمون  4-5 قطرات من زيت 

العطري.
الزيتون  اخلطي زيت  الطريقة:   -
ثم  أوالً، ودفئيهما،  الخروع  مع 

أضيفي زيت الليمون قبل االستخدام على فروة 
دقيقة،  لمدة 15  الرأس والشعر، ودلكيهما 
واتركي القناع على شعرك لمدة نصف ساعة، 

ثم اغسليه بماء فاتر.
الليمون( )عصير 

الليمون، فهو غني  يمكنك االستعانة بعصير 
بالمغذيات، ويفيد شعرك.

- المطلوب: عصير 1-2 ثمرة ليمون.
الرأس  العصير على فروة  الطريقة: ضعي 
ثم  دقائق،  لبضع  بالتساوي، ودلكي  والشعر 
اغسليه لمدة 10 دقائق باستخدام ماء فاتر، مع 
الحرص على عدم تركه ألكثر من 10 دقائق.

)مع العسل(
الليمون والعسل من المكونات المفيدة والمغذية 
الشعر ويغذيه  تلف  فالعسل يصلح  للشعر،  جداً 

والمعادن. بالفيتامينات 
الليمون،  كبيرة من عصير  ملعقة  المطلوب:   -
العسل، و3-4 قطرات  كبيرتان من  وملعقتان 

من زيت عطري، حسب اختيارك إذا أردِت.
- الطريقة: اخلطي الليمون والعسل، ثم أضيفي 
إذا أردت، وفي حال كان  العطري  الزيت 
كبيرتين  ملعقتين  أكثر، أضيفي  الخليط سائالً 

من زيت الزيتون لتعزيز تماسكه.
الرأس والخصالت،  فروة  الخليط على  ضعي 

واتركيه لمدة 20 دقيقة، قبل غسله بماء فاتر.
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   كثيرون يعشقون الشاي بالحليب، وال يبدأون يومهم من 
دونه، لكن رغم أنه يحتوي على نسبة عالية من العناصر 

الغذائية المفيدة لإلنسان، إال 
أن اإلفراط في تناوله بشكل 
يومي قد يكون لها تأثيرات 

عكسية على الصحة العامة.
وفي التقرير نقدم لكم أهم 
األضرار الصحية الذي 
يسببها اإلفراط في تناوله، 
موقع  في  جاء  لما  وفقا 

.”thelist“
- اإلجهاض

يتسبب اإلكثار من تناول 
للنساء  بالحليب  الشاي 
الحوامل إلى عدم انتظام 
تدفق الدم، ما يؤدي إلى 

حدوث اإلجهاض للجنين.
- األرق

الشاي غني بالكافيين تماًما 
مثل القهوة، ويعتبر الغثيان 

من أحد اآلثار الجانبية األكثر شيوًعا للشاي بالسكر والحليب.
ويمكن للشاي بالحليب أيًضا أن يؤرق صحتك العقلية ألنه 

يزيد من التوتر واألرق.
- يتسبب في زيادة الوزن

وفقًا للدراسات التي أجرتها جمعية أبحاث الشاي في الهند، 
عندما يتم دمج الحليب مع الشاي، تترابط البروتينات الموجودة 
فيه مع المركبات الموجودة في الشاي المسؤولة عن إنقاص 
الوزن، وعندما يحدث هذا، يتم تحييد التأثيرات على التمثيل 
الغذائي الخاص بك، وبالتالي ال تقدم أي فائدة إضافية ألهدافك 

في إنقاص الوزن.
- اإلمساك

اإلفراط في تناوله يسبب لك الجفاف، وذلك بسبب المادة 
الموجودة فيه وهي الثيوفيلين، ما قد يؤدي أيًضا إلى اإلمساك 

المفرط.
- زيادة حب الشباب

اإلفراط في تناوله يسبب اختالاًل في المواد الكيميائية للجسم 
وينتج حرارة شديدة، وهذا يسبب البثور وحب الشباب على 

الوجه.
- القلق

يسبب تناول الكثير من شاي الحليب إلى خلل في المواد 
الكيميائية في الدماغ ما يؤدي إلى القلق.

- عدم توازن ضغط الدم
من أخطر اآلثار الجانبية لتناول الكثير من الشاي بالحليب أنه 
يسبب خلالً في ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب، ما 
يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، أو يبطئه كثيًرا بسبب خصائصه 
المهدئة، ويخفض ضغط الدم كثيًرا، وهذا يكون ضارا جدا 

لجسمك.
- االنتفاخ

إضافة الحليب إلى الشاي يسبب العديد من المخاطر الصحية، 
ألن الحليب والكافيين يعمالن على زيادة إنتاج الغازات، وذلك 
بسبب مادة الثيوفيلين )الموجودة في الشاي( التي تزعج أنسجة 

الجهاز الهضمي وتؤدي إلى آالم في المعدة وانزعاج.

الليمون والنعناع من أكثر     يعد عصير 
المشروبات التي تدعم جسم اإلنسان، لما 
يحتوي عليه من العناصر المهمة، والفيتامينات 
إذ يساعد على دعم  الجسم،  التي تدعم صحة 
صحة الجهاز الهضمي، والعصبي، فضاًل عن 

الشهي، ودوره  مذاقه 
في إنعاش الجسم.

فوائد تناول عصير 
الليمون والنعناع

على  يساعد   –
استرخاء األعصاب 
عند تناوله قبل الخلود 

إلى النوم مباشرة.
– يدعم صحة الجهاز 
الهضمي، وبالتالي 
تجنب حدوث آالم 
المعدة، كما يساعد 
على الحد من حدوث 

آالم القولون.
للسموم  – يعد مزياًل 

في جسم اإلنسان
– يحتوي على مجموعة من الفيتامينات المهمة 
البوتاسيوم،  التي تدعم صحة الجسم، مثل 
الكالسيوم، وفيتامين »B«، وبالتالي يساعد 
أو نزالت  بالسعال،  الحماية من اإلصابة  على 

البرد.
بالصداع، كما  – يساعد على تجنب اإلصابة 

يساعد على سهولة التخلص من آالمه.
– يساعد على تنقية البشرة، ومنع ظهور البثور 

السوداء، وحب الشباب.
التي يفقدها الجسم  – يعوض كمية السوائل 

باإلرهاق، لذا فهو مرطب جيد للجسم.
– تحسين رائحة الفم الكريهة.

– يحسن من نشاط الجسم.

– يحتوي على فيتامين »أ«، الذي يدعم صحة 
العيون.

طريقة تحضير عصير الليمون والنعناع
الدافئة، والبعد عن  المشروبات  تناول  ويفضل 
 Martha« الشتاء، قدم موقع المثلجات خالل 

الليمون  Stewart« طريقة عمل عصير 
والنعناع المنعش في الخطوات التالية:

مكونات التحضير 
– يحدد السكر حسب الرغبة. 

– نعناع طازج.
– 4 حبات من الليمون.

خطوات عمل عصير الليمون والنعناع
– قومي بوضع إناء على النار، به كمية مناسبة 
المقطع، وبعد  الليمون  لها  الماء، وأضيفي  من 
الخليط يغلي جيدًا حتى  النعناع واتركي  ذلك 

يتجانس معًا.
– ابدأي في سكب الليمون في األكواب، ويمكنك 

تحليته بالسكر أو العسل.
– يمكنك تزيين أكواب العصير بأوراق النعناع.



  تشارك الفنانة سوسن بدر في بطولة 
مسلسلين جديدين ينطلق عرضهما في 
نفس اليوم وهو السبت المقبل الموافق 29 
يناير، العمل األول هو »أبو العروسة 3« 
الذى يعرض على قناة DMC، ونقل عام 
الذى يعرض على قناة ON، لتكون سوسن 
بدر هي العامل المشترك بين العملين 

المنتظرين.
وتجسد سوسن بدر شخصية »عايدة« 
زوجة نجيب »سيد رجب« وهى موظفة 
في إحدى المصالح الحكومية، وتعمل 
جاهدة على تسيير أمور المنزل في ظل 
وجود 5 أبناء في أعمار مختلفة، بينما 
تظهر في نقل عام بدر زوجة محمود 
حميدة األولى والتي تنجب منه ابنتين هما 
ريم البارودى وميرهان حسين وتنفل عنه.
الجزء الثالث من مسلسل »أبو العروسة« 
يكتبه ويخرجه هانى كمال، وشارك في 
بطولة الجزأين األول والثانى سيد رجب، 

سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد 
كمال، ميدو عادل، والء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، 
صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين 
عزمي، كوكى مجدى، نانسى صالح، ندا عادل، وكتبهما هاني 

كمال، وأخرجهما كمال منصور.

مسلسل »نقل عام« كتابة ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج 
عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، 
أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، 
محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سالمة، 
نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من 

الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

وتدور أحداث مسلسل نقل عام حول الفنان محمود حميدة الذي 
يعمل موظفًا بهيئة النقل العام، ولكنه يخرج على المعاش بعد أن 
تقدم في العمر، وقدم خالل مشواره رحلة كبيرة من الكفاح في 
حياته، من خالل عمله كسائق أتوبيس نجح في تربية أبنائه الذين 
امتثلوا مهن مرموقة بالمجتمع، وتدور األحداث في إطار من 

اإلثارة والتشويق.

ابنة  كشفت عبير جالل الشرقاوي    
الكبير جالل الشرقاوي خالل  المخرج 
الحالة  السابع عن  لليوم  تصريح خاص 
اليوم هناك  الصحية لوالدها، حيث قالت: 
لوالدي  الحالة الصحية  تحسن طفيف في 
ولكنه ما زال يعاني من اآلالم، باإلضافة 
أن نفسيته سيئة للغاية بسبب وضعه 
المركزة بأحد  بالعناية  فى غرفة عزل 
المستشفيات، وال يوجد أحد معه هذا ما 
جعل حالته النفسية سيئة، ولكن نحمد هللا 
أن الرئة بدأت تستجيب للعالج، ونحن في 
انتظار عمل مسحة وأرجو من كل محبيه 
بالنجاة وأن تكون نتيجة  أن يدعوا له 

المسحة سلبية. 
الشرقاوى عن   وكانت قد أعلنت عبير 
إصابة والدها بفيروس كورونا من خالل 
صفحتها على موقع التواصل االجتماعى 
لوالدها، حيث  الدعاء  الفيس بوك طالبة 
قالت » بابا أصيب بكورونا و الرئة 
الرئة  بأن  له  الدعاء  فيها مشاكل . رجاء 

تستجيب للعالج بأسرع 
وقت« . 

جالل  وللمخرج 
الشرقاوي تاريخ طويل 
فى الفن، خاصة في 
مجال المسرح، وهو 
من مواليد 14 يونيو 
1934 ، حصل على 
العلوم من  بكالوريوس 
جامعة القاهرة سنة 
1954 ، ودبلوم خاص 
النفس من  تربية وعلم 
شمس  عين  جامعة 
1955 وبكالوريوس 

بتقدير  للفنون المسرحية  العالي  المعهد 
امتياز سنة 1958 ودبلوم اخراج من 
للدراما في فرنسا  معهد )جوليان برتو( 
المعهد  سنة 1960 ودبلوم اخراج من 
السينمائية من فرنسا  للدراسات  العالي 
سنة 1962 قسم إخراج. شغل خالل 

الفني عدة وظائف منها مدرس  مشواره 
للفنون  العالى  بالمعهد  التمثيل واإلخراج 
ومدير   ،1962 أكتوبر  المسرحية 
مسرح توفيق الحكيم 1967، وأستاذ 
للفنون  العالى  بالمعهد  التمثيل واإلخراج 
المسرحية ورئيس قسم التمثيل واإلخراج 
للفنون  1975 وعميد المعهد العالى 

المسرحية سنوات 1975 و 1979. وهو 
أستاذ متفرغ بالمعهد من سنة 2006.

من أهم مسرحياته التي أخرجها ، » دنيا 
أنا   ، ، كوتش  أراجوزات  دنيا   ، حبيتي 
، أشطة  ، حودة كرامه  متفاءل تصور 
وعسل ، الجنزير،  بحبك يامجرم، عطية 

اإلرهابية« . 

الفنانة مى سليم على بطولة  تعاقدت    
إخراج  نفسه«  حكاية من مسلسل »محامي 
والمكون من 10 حلقات،  كار،  فوالد  أسد 
أحداثها في حلقة واحدة  تدور  كل حكاية 
أحد  بأبطال مختلفين، ومقررعرضه على 
المقبلة،  الفترة  الرقمية خالل  المنصات 
المشاركين  باقى  التعاقد مع  المقرر  ومن 
في الحكاية مع مى سليم لبدء تصوير خالل 

األيام المقبلة.
بطولة حكاية  وقدمت مى سليم مؤخراً 
نفسك ميت« من حكايات  بعنوان »اعمل 
الموسم الرابع لمسلسل »نصيبى وقسمتك« 
ياسين، وتم  الذى كتبه عمرو محمود 
عرضه على قناة ON، وشارك في بطولة 
ليلى  الحكاية حازم سمير، ميدوعادل، 
حسين، إيهاب فهمى، محمد مهران، ريهام 

نبيل، وإخراج محمد الخبيرى.
الحكاية، على  وأكدت مى بعد عرض 

تفاجأت  سعادتها بردود األفعال وأنها 
التى  الشخصية  أفعال قوية على  بردود 
لم  أنها  إلى  العمل مشيرة  قدمتها خالل 
التوقعات من أصدقائها  تتوقع كل هذه 
أنها  الفنى وخارجه، الفتة  الوسط  داخل 
للخروج  العمل  بذلت مجهودا كبيرا في 
الحكاية  الشكل واعتبرت دورها في  بهذا 

هو األقرب لها
فيلم »200  وعرض لمى سليم مؤخراً 
بطولته مجموعة  الذى شاركت في  جنيه« 
النجوم، وعلى رأسهم إسعاد  كبيرة من 
يونس، أحمد السقا، ليلى علوى، أحمد آدم، 
الصاوي،  أحمد رزق، هانى رمزي، خالد 
السعدني،  أحمد  فؤاد، غادة عادل،  بيومى 
العزيز، محمود حافظ، محمود  طارق عبد 
نيرمين زعزع، ملك  البزاوى، مى سليم، 
تأليف  فؤاد، من  دينا  قورة، نهى صالح، 

أحمد عبدهللا، وإخراج محمد أمين.

  بعد حملة الهجوم العنيف التي تعرضت لها بسبب فيلم »أصحاب وال أعز«، لجأت 
النجمة المصرية منى زكي إلى الدعاء هلل، في أول تعليق لها على األزمة.

منى زكى نشرت دعاء، عبر خاصية »ستورى« على حسابها الخاص علي موقع 
اليوم من رحمتك وفضلك  امنحنا في هذا  فيه »اللهم  قالت  »انستجرام«، 

قلوبنا، وتشرح به صدورنا، وتيسر به دروبنا، وتنفس به  به  ماتسعد 
كروبنا، وتغفر به ذنوبنا يارب العالمين«.

ثقيل على قلب أحد  بقولها: »يارب التجعلنى  الدعاء،  وواصلت 
وابعدنى عن من يتمنى بعدى ومن يؤذينى أو اليتمنى الخير لى 

ولو كان احب عبادك لقلبى«.
بيانا  النقيب أشرف زكى،  المصرية، برئاسة  التمثيلية  المهن  نقابة  وكانت قد أصدرت 
حول أزمة فيلم »أصحاب وال أعز«، الذي قامت ببطولته النجمة المصرية منى زكي، 

والفنان إياد نصار، وعددا من النجوم اللبنانيين.
وقالت النقابة في بيان لها: »تؤكد النقابة على ثوابت أساسية أهمها، الحفاظ على حرية 
اإلبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية كجزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه 
النقابة وتدافع عنه«.  وأضافت: »النقابة لن تقف مكتوفة األيدي أمام أي اعتداء لفظي 
أو محاولة ترهيب معنوية ألي فنان مصري أو النيل منه، نتيجة عمل فني ساهم فيه مع 

مؤلفه ومخرجه، وستقوم النقابة بدعم   الفنانة منى زكي حال محاولة البعض  تخاذ أي 
إجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة«.

وتابعت: »دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة، وأن تدق ناقوس الخطر 
على ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا، ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها 
بأعمالهم، والتي تكشف كثيرا منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع، وهذا هو دور الفن في 

عمومه، ودور فنون التمثيل خصوصا«.
وأهابت النقابة بالجميع بعدم التعرض ألشخاص أعضائها من الفنانين لمجرد مشاركتهم 

في عمل قد يتفق البعض أو يختلف عليه.

Vendredi 28 janvier 2022
أخبار الفنالجمعة 28 يناير 2022

لطفى لبيب مع »ولاد عابد« للعرض فى رمضان المقبل

أنوشكا: أبتعد عن الأرستقراطية 
فى »الحلم«

في أول تعليق بعد أزمة فيلم 
»أصحاب ولا أعز«.. منى زكي تلجأ 

للدعاء: اللهم أغفر ذنوبنا

هكذا تظهر سوسن بدر فى مسلسلى 
»أبو العروسة 3« و »نقل عام« 

عبير جلال الشرقاوى: حالة والدى بها تحسن طفيف ولكن 
نفسيته سيئة بسبب عزله

  يشارك الفنان أحمد مجدي في بطولة 
مسلسل مشوار لحد هناك للمخرج محمد 
فريد، والمقرر  ياسين والمؤلف محمد 
عرضه خالل رمضان 2022،  ويجسد 
بالمسلسل؛ وهو  المقدم عالء  شخصية 
يطارد محمد  اآلثار،  محقق في مباحث 
أحداث  به طيلة  اإليقاع  رمضان محاوالً 

المسلسل.
المسلسل من إنتاج شركة سعدي جوهر/ 
ميديا هب التي سبق وقدمت مسلسل لعبة 
نيوتن في رمضان 2021، ويشارك 
مجدي بطولته مع النجوم محمد رمضان 
يستمر حضور  وبذلك،  الشربيني،  ودينا 
والمتميز على  القوي  أحمد مجدي  النجم 
المهمة  األعمال  الشاشة، في سلسلة من 
الذي  ثانية  المتتالية. مسلسل فرصة 
ياسمين  النجمة  أمام  شارك في بطولته 
صبري )2020( وبطولة مسلسل 
الشربيني  دينا  النجمة  أمام  النيل،  قصر 

 .)2021(
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في  لبيب  لطفى  الكبير  الفنان  يشارك    
بطولة مسلسل »والد عابد« للمخرج أكرم 
والمقرر عرضه في شهر رمضان  فريد 
المقبل 2022، حيث يصور لبيب مشاهده 
بالتصوير  التحق  العمل حالياً، حيث  في 
بعد انتهاء المخرج أكرم فريد من الديكور 
العائلة  الرئيسي وهو عبارة عن منزل 

الذى يدور فيه معظم األحداث.
سماح  تأليف  عابد«  »والد  مسلسل 
الحريرى وإخراج أكرم فريد ويعتمد على 
البطولة الجماعية حيث يضم في قائمة 
أبطاله كالً من: أيتن عامر، رياض الخولي، 
الدين، صفاء  صبري فواز، محسن محيي 
الطوخي، مى الغيطى، إيهاب فهمى، فراس 
سعيد، صفوة، سما إبراهيم، جميل برسوم، 
تاتيانا، محمد رضوان، سارة ناجى، عفاف 
مصطفى، أسامة عبد هللا وعدد كبير من 

شباب معهد فنون مسرحية.
لبيت ظهوره في  وكان آخر أعمال لطفى 
حكاية »ويبقى األثر« من مسلسل »إال أنا« 

الذي تم عرضه على قناة DMC، فكرة يسرى الفخرانى 
التونسى، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة  أمانى  وتأليف 
الهام عبد  إيناس كامل،  نجالء بدر، مصطفى درويش، 
الفنانين  التاجى وعدد من  البديع، كريم كوجاك، محمد 

الشباب.
وقال الفنان الكبيرمؤخراً فى ندوة  إنه اليخاف من الموت 
نهائيا، وأنه يدرك جيدا أن العمر يتساقط مثل األشجار فى 
فصل الخريف، معلقا: »كل شئ له نهاية، وال اعتراض 
على الموت والشئ الوحيد الحقيقة فى حياتنا كلنا هو الموت 

وأنا متصالح مع نفسى وأهال بيه فى أى وقت ويشرفنى«.
لبيب ضاحكا:  لطفى  قال  اعتزاله،  أقاويل  تكرار  وعن 
بمثل مقدرش  أنا  لكن غير كده  أعتزلت األكشن  »أنا 
أستغنى عن التمثيل، ومقدرش اعتزل و مفيش ممثل في 

الدنيا بيعتزل، اعتزل ليه«.

األمن  يرحموا موظفي  بأن  الكبرى  الموالت  الفنانة شيرين رضا أصحاب  ناشدت    
لديهم خالل موجة الصقيع التي تضرب مصر في الفترة الحالية، وذلك بعدما الحظت عدم 

ارتداء أفراد األمن هؤالء جاكيتات في البرد القارس.
أفراد  أن  قائلةً: »الحظت  الشخصي في »تويتر«  وغّردت شيرين من خالل حسابها 
قالوه  اللي  والسبب  ده!!  القارس  البرد  في  بدون جاكيت  كلهم  الموالت  في  اللي  األمن 
علشان اليونيفورم الزم يبان!! نداء إلى السادة مديري الموالت... أرجوكم الرحمة بأفراد 

األمن«.
يُذكر أن شيرين رضا شاركت في فيلم »قمر 14« والذي يضم نخبة من النجوم، بينهم: 
إخراج هادي  أنور... وهو من  ياسمين رئيس، وخالد  الفيشاوي،  أحمد  النبوي،  خالد 
للفشل  أبطالها  يتعّرض  التي  الحب  أحداثه مجموعة من قصص  الباجوري. وتتناول 

ويحاولون مواجهة المحظورات.
علماً أن الفيلم يُعرض حالياً في دور السينما المصرية، كما كان عرضه األول في الدورة 

الماضية من »مهرجان الجونة السينمائي«.

آيتن عامر، تصوير مسلسل »مكتوب عليا«، استعداداً  الفنانة    تواصل 
المقبل 2022، وتشارك فيه مع أكرم حسني،  لعرضه في السباق الرمضاني 
بليبل، وإخراج خالد  إيهاب  تأليف  الجليل، ريم مصطفى، ومن  عمرو عبد 

الحلفاوي.
العمل  ابنة خالة بطل  فتاة تدعى »رؤية«،  إنها تؤدي دور  آيتن عامر  وقالت 
الفنان أكرم حسني، مشيرة إلى أن الدور جديد عن األدوار التي قدمتها من قبل، 
الكوميدية  بالتعاون مع أكرم حسني و بعودتها لألدوار  وأعربت عن سعادتها 

في هذا العمل.
يذكر أن آيتن عامر طرحت منذ أيام أولى تجاربها الغنائية بعنوان »بناقص« 
التي حققت   ، الفيديوهات »يوتيوب«  الفيديو كليب، عبر موقع  على طريقة 

نجاحا كبيرا منذ طرحها. 

بالتزامن مع  أنوشكا تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل »الحلم«،  الفنانة  تواصل    
عرضه على شاشة قناة الحياة.

وقالت »أنوشكا« إنها تبتعد عن األرستقراطية التى تعود عليها الجمهور وربطها فى ذهنه، 
مشيرة إلى أنها تعتبر التصرفات األرستقراطية تأتى من األخالق.

وأضافت أنها تناقش قضية مهمة جديدة تحمل رسالة وطنية بمثابة حلم لإلنسانية لتحويل حياة 
مواطنين بشكل تام لألفضل، واصفة نفسها بـ«الٌمبختة« للمشاركة بهذا العمل.

إنقاذ حياة سكان  الدولة تجاه  المسلسل حول منطقة حى األسمرات، وجهود  وتدور قصة 
العمل رؤية لسكان منطقة األسمرات وكيف تحولت  يقدم  الحى، حيث  إلى  العشوائيات ونقلهم 
المسلسل  إلى األفضل بعد كابوس عاشوا فيه خالل سنوات من اإلهمال، ويستعرض  حياتهم 

حكايات مختلفة عن األسر.
مسلسل »الحلم« من بطولة رانيا فريد شوقى، محمد رياض، صابرين، وفاء عامر، سميرة عبدالعزيز، 

ياسمين جمال، نهال عنبر، أنوشكا، تأليف محمد رجاء ومن إخراج حسنى صالح.

أحمد مجدى يطارد محمد رمضان فى »مشوار  لحد هناك«  

لفتة إنسانية من شيرين رضا لموظفي أمن المولات الكبرى 

آيتن عامر تكشف عن تفاصيل 
مشاركتها فى »مكتوب عليا«

مى سليم بطلة حكاية من حلقة واحدة فى 
مسلسل »محامى نفسه«
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يؤكد:  لوغو  وفرنسوا  كيبيك  في  الحجر من جديد  تخفيف 
النفق” “لقد خرجنا من 

كيبيك الكبيرة في  المتاجر  لدخول  إجباري  التطعيم  جواز 

موكب شاحنات يجوب كندا للاعتراض 
على الزامية التطعيم ضد كوفيد - 19 

لجميع السائقين

رصد 51 إصابة في كندا من السلالة الجديدة المتّفرعة من أوميكرون
  رصدت السلطات الصحية في كندا 
البالد  عبر  إصابة   51 عن  يّقل  ال  ما 
متغيّر  من  المتقّرعة  الجديدة  بالساللة 

أوميكرون.
عند  اإلصابات  هذه  معظم  كشف  وتم 
مسافرين دوليين. هذا ولم تحدد الحكومة 

الكندية أسماء المقاطعات المتضررة.
من جهتها، قالت مقاطعة بريتيش كولومبيا 
إنها رصدت على أراضيها حاالت قليلة 
من الساللة الجديدة من متحّور أوميكرون 

في األسابيع األخيرة.
يراقب علماء وكالة الصحة العامة الكندية 
البيانات الدولية بحًثا عن عالمات تدل 
المتفرعة من  الجديدة  الساللة  أن  على 
أوميكرون وأطلق عليها ]BA.2[ تغيّر 
من شدة المرض وانتشاره أو تؤثر على 
فعالية االختبارات التشخيصية أو اللقاحات 

أو العالجات لداء كوفيد19-.
تقول الناطقة بلسان مجموعة علماء مديرية 
الصحة العامة الفيدرالية آن جينييه: إن 
هناك حاجة إلى معلومات إضافية لتحديد 
ما إذا كان هذا المتحّور الفرعي سيصبح 
متغيّرا مثيرا للقلق في حد ذاته أو إذا كان 

أشد فتكا من متغيّر أوميكرون.
وتضيف المتحدثة بأن المتغيّر الفرعي 
الجديد لديه العديد من أوجه الشبه مع مع 
BA.1، متغيّر أوميكرون الذي انتشر 

في كندا بوتيرة سريعة جدا منذ شهر 
كانون األول / ديسمبر الماضي.

ساللة  إن  الكنديون  العلماء  يقول 
االختالفات  بعض  لديها   BA.2
عن ساللة BA.1، ولكن البيانات 
حول هذا الموضوع محدودة للغاية 

في هذا الوقت.
تم اكتشاف المتغير الجديد المتفّرع 
من أوميكرون بداية شهر تشرين 
الثاني / نوفمبر الماضي في الفلبين. 
وبعد ذلك رصدت حاالت إصابة 
أخرى به في الهند وجنوب إفريقيا 
والواليات المتحدة وفرنسا والمملكة 
من  وغيرها  والدنمارك  المتحدة 
سبيل  على  الدنمارك،  في  الدول. 
المثال، يحل المتغيّر المتفّرع مكان 

أوميكرون.
في مقاطعة بريتيش كولومبيا في أقصى 
الغرب الكندي، أعربت كبيرة األطباء 
الدكتورة بوني هنري عن عدم الشعور 
بقلق بالغ في هذا الوقت من انتشار الساللة 

الجديدة المتفّرعة من أوميكرون.
أمس  العامة  الصحة  مديرة  وصّرحت 
بأنها ال تعتقد أن المتحور الجديد سيحل 
مكان أوميكرون كما كانت الحال عندما 
حّل أوميكرون سريعا مكان المتغيّر دلتا.

من جانبه، قال وزير الصحة في مقاطعة 

بريتيش كولومبيا أدريان ديكس: تّوقعنا 
ذلك، أليس كذلك؟ أن يكون هناك أنواع 
مختلفة من السالالت الجديدة للفيروس 
التاجي. لعله من السابق ألوانه استخالص 

أي استنتاجات.
في مقاطعة أونتاريو، يقول عالم األوبئة 
األستاذ في جامعة تورونتو ديفيد فيسمان: 
التي تشير إلى أن  التقديرات  إذا كانت 
المتغيّر المتفّرع الجديد أكثر قابلية لالنتقال 
صحيحة، فجوابي هو نعم، فهو مقلق حقا، 
ألنه يمكننا أن نتوقع زيادة في العدوى.

على صعيد آخر، لم تحدد وكالة الصحة 

العامة في أونتاريو حتى هذه اللحظة ما 
بالمتغير  قد تم رصد إصابات  إذا كان 
المتفرع من أوميكرون في المقاطعة أو تم 
معرفة عدد تلك الحاالت. وتقول الوكالة إن 
مراجعتها االسبوعية للسالالت المتحورة 
يجب أن تتضمن مزيدا من المعلومات 

اليوم الجمعة.
أما في ما يتعلق بمقاطعة كيبيك فتشير 
مديرية  أن  إلى  الكندية  اإلذاعة  هيئة 
الصحة العامة المحلية لم تستجب حتى 
هذه اللحظة لطلب اإلذاعة بالتعليق على 

هذا الموضوع.

  بدعوة من منظمة »الوحدة الكندية« انطلقت قافلة من مئات 
الشاحنات يوم األحد الماضي من مدينة فانكوفر متجهة إلى أوتاوا.

توقف يوم االثنين المئات من سائقي الشاحنات في مدينتي ساسكاتون 
الكندي.  الغرب  في وسط  مقاطعة ساسكاتشوان  في  وريجينا 
ويتابع هؤالء طريقهم متوجهين إلى العاصمة الكندية أوتاوا. 
ومن المقرر أن يصلوا إلى العاصمة االتحادية يوم السبت غداً 

29 كانون الثاني / يناير.
ويهدف هذا الموكب من الشاحنات الذي بدأ مسيرته من الغرب 
الكندي باتجاه شرق البالد إلى إيصال االحتجاج إلى السلطات 
كوفيد19-  داء  ضد  التطعيم  الزامية  فرضها  على  الفيدرالية 
لكافة سائقي الشاحنات في البالد ممن يعبرون الحدود بين كندا 

والواليات المتحدة األميركية.
  Canada Unity ويعد هذا التحرك الذي دعت إليه منظمة
شكال من أشكال االحتجاج ضد قرار السلطات الفيدرالية الكندية 
الذي يجبر العمال األساسيين - بما في ذلك سائقي الشاحنات - 
على التطعيم إذا كانوا يريدون تجنب الحجر الصحي لمدة 14 
يوًما عند عبور الحدود عائدين من الواليات المتحدة األميركية.
مقاطعة  عاصمة  ريجينا  مدينة  في  المحلية  الشرطة  طلبت 
ساسكاتشوان من قافلة الشاحنات استخدام ممر جانبي للتخفيف 

من ازدحام السير.
في سياق متصل، وخالل مؤتمر صحافي قال رئيس حكومة 
مقاطعة ساسكاتشوان سكوت مو بأن مطلب الحكومة الفيدرالية 
غير ضروري. هذا وأمل في التوصل إلى »توافق محترم« بين 

الحكومة وسائقي الشاحنات الذين تلّقوا اللقاح بأغلبيتهم.
مجموعة  قبل  من  بحفاوة  استقبل  الشاحنات  موكب  أن  يذكر 
من أبناء ساسكاتون بعد ظهر أمس االثنين بينهم زعيم حزب 

المحافظين في كندا السابق أندرو شير.
قال رئيس حزب المحافظين السابق في كندا أندرو شير

»إننا نتفهم مطلبهم. فهم يقاتلون من أجل اتخاذ قراراتهم الصحية 
الشعب  ويحذرون  رزقهم،  يفقدوا مصادر  أن  دون  بأنفسهم، 
القرارات على  تشكلها مثل هذه  أن  يمكن  التي  المخاطر  من 

سلسلة التوريد.«
تجدر اإلشارة إلى أن قرار إلزامية التطعيم كان قد دخل حيز 
التطبيق يوم 15 كانون الثاني / يناير الماضي. وهذا يعني تهميش 
حوالي %16 من إجمالي 000 160 سائق شاحنة يجتازون 
الحدود الكندية-األميركية بانتظام، بحكم أنهم لم يتلقوا جرعات 

اللقاح المضاد لداء كوفيد19-.
وفًقا لجمعية سائقي الشاحنات في ساسكاتشوان، فإنه تم تحصين 

٪83 إلى ٪87 من سائقي الشاحنات بالكامل.
ويجبر القانون الفيدرالي الجديد سائقي الشاحنات على تلقي كامل 
جرعات اللقاحات وأخذ المناعة الكاملة كشرط من أجل تجنب 
اختبارات فحص الكشف عن اإلصابة بفيروس كورونا والحجر 
الصحي لمدة أسبوعين عند عودتهم إلى األراضي الكندية بعد 

رحلة إلى الواليات المتحدة.
يذكر أيضا أن الجارة األميركية تفرض بدورها قانونا مماثال 
يمنع السائقين الكنديين غير الملقحين من إجراء عمليات التسليم 

إلى الواليات المتحدة.

  يستمر معدل الفائدة األساسي في البالد بالمحافظة 
على أدنى مستوى تاريخي له وهو 0،25%.

يأتي إعالن بنك كندا ليفاجىء خبراء المال واالقتصاد 
والمحللين الذين كانوا توقعوا أن يعمد المصرف 
الفائدة. إذ تشهد البالد  المركزي إلى رفع معدل 
األزمة  استمرار  بسبب  مرتفعة  تضخم  معدالت 
الصحية وعمليات اإلغالق والحجر التي ترافقها.

منذ عدة أسابيع، كانت البنوك والمحللون الماليون 
يتوقعون تدخل المصرف المركزي في أولى شهور 
الذي  التضخم،  احتواء  لمحاولة  الجديدة،  السنة 
وصل إلى ٪4.8 في البالد على أساس سنوي في 

شهر كانون األول / ديسمبر الفائت.
تجدر اإلشارة إلى أن إحدى مهام بنك كندا هي 
التدخل في الموعد المحدد لمعدالته للحفاظ على 
 3٪ إلى   1 من  يتراوح  نطاق  في  تضخم  معدل 

سنوًيا، وبشكل مثالي هو 2٪.
إال أنه يبدو أن حاكم مصرف كندا المركزي  تيف 
ماكالم قرر االنتظار لفترة أطول قلياًل قبل البدء في 
رفع سعر الفائدة الرئيسي، والذي ظل دون تغيير 
للشهر الثاني والعشرين على التوالي، وتحديدا منذ 

شهر آذار / مارس من العام 2020.
هذا ألن المصرف المركزي ال يزال يعتقد، في الوقت 
الحالي على األقل ، أن النمو االقتصادي العالمي سينظم 

نفسه بحلول عام 2023.
ونقال عن مقتطف من بيان صادر عن المصرف المركزي 
»شهد الناتج المحلي اإلجمالي نمواً بلغ %4،5 في العام 
ينمو  أن  المركزي  الكندي  المصرف  ويتوقع   ،2021
االقتصاد الكندي بنسبة %4 خالل السنة الحالية ونحو 

%3،5 خالل العام المقبل.«
تؤثر قيود العرض المستمرة على أسعار مجموعة متنوعة 
من السلع، أضف إلى ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
والطاقة. مما يساهم في اإلبقاء على معدل التضخم على 
%5 في النصف األول من السنة الحالية، حسب توقعات 

االقتصاديين في بنك كندا.
ويتوقع هؤالء الخبراء االقتصاديين أن ينخفض التضخم 

بوتيرة سريعة معقولة ليصل إلى %3 بحلول نهاية العام.
بعد أن شهد نمًوا أقوى من المتوقع في عام 2021، دخل 
2022 بزخم كبير،  لكندا عام  المحلي اإلجمالي  الناتج 
كما يشير البنك المركزي، لكن الجائحة لم تنته بعد وما 

زال متغيّر أوميكرون يشكل تهديدا.
على الرغم من آثاره على االقتصاد، فإن األمر يتعلق بالمدة 
التي سيستمر فيها وجوده. علما أن هذا المتحّور لفيروس 
كورونا المستجد، حسبما يشير بيان البنك المركزي، يجب 
أن يكون أقل ضرًرا لالقتصاد من سابقيه من سالالت 

كورونا.
أيضا  نبّه  المركزي  كندا  مصرف  حاكم  نبّه  ذلك،  إلة 
الكنديين بتّوقع رفع معدل الفائدة األساسي في وقت قريب 
جدا. ما يدعو إلى االعتقاد بأنه قد تطرأ زيادة على معدل 

الفائدة اعتبارا من شهر مارس المقبل.
نقال عن حاكم مصرف كندا المركزي تيف ماكالم.

السيطرة على  أجل  من  الفائدة  معّدل  يرتفع  أن  »يجب 
التضخم. لذلك، يجب أن يتوقع الكنديون أن تسلك معدالت 

الفائدة مسارا تصاعديا.«
تجدر اإلشارة إلى أنه قبل وصول الوباء، في شباط / 
فبراير 2020، كان معدل الفائدة الرئيسي عند 1.75٪ 
2018. ثم بادر المصرف  منذ تشرين األول / أكتوبر 
المركزي إلى تخفيضه في سلسلة متتالية إلى ٪0.25 في 
آذار / مارس 2020 لدعم االقتصاد الوطني المتضرر 
من الخسارة ألكثر من ثالثة ماليين وظيفة والحًقا لتحفيز 

االنتعاش االقتصادي.
تحت تأثير الطلب القوي على السلع والطاقة إلى جانب 
ندرة العمالة، ارتفعت األسعار في األشهر األخيرة في كندا.
يقوم  الرئيسي  الفائدة  لمعدل  المقبلة  المراجعة  يذكر أن 
بها المصرف المركزي الكندي في الثاني من شهر آذار 

/ مارس المقبل.

  منذ يوم االثنين، أصبح دخول العمالء إلى 
المتاجر الكبرى في كيبيك مشروًطا بإظهار 

جواز التطعيم ضّد كوفيد19-.
وبموجب مرسوم حكومي، تخضع جميع 
التي تزيد مساحتها عن 1500  المحالت 
متر مربع لهذا اإلجراء ، باستثناء المتاجر 
التي يتمثل نشاطها الرئيسي في بيع البقالة 

أو المنتجات الصيدلية.
أمام مدخل متجر  تشّكل طابور  ومؤخراً 
كوستكو )Costco( في مونتريال. وهذا 
الطابور ليس جديًدا حيث يتشّكل في سائر 

األيام.
ونظًرا للتدابير الصحية التي فرضتها الحكومة 
الحتواء متغيّر أوميكرون، فإن عدد العمالء 
الذين يمكنهم التواجد في نفس الوقت بالداخل 

يقتصر على 539 شخًصا.
وقد تم تكليف ستة موظفين بفحص جوازات 

التطعيم للعمالء عند مدخل المتجر.
يقف كل منهم خلف طاولة ويحميها عازل من 
الزجاج الشبكي. ولكّل موّظف هاتف ذكي 
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هواتف العمالء.
وعند اإلعالن عن هذا اإلجراء منذ حوالي 
عشرة أيام، أشار فرانسوا لوغو، رئيس حكومة 
كيبيك ، إلى أولئك الذين ما زالوا مترددين 
في تلقي التطعيم وقال لهم : ’’هذا هو ثمن 

رفض اللقاح.‘‘
ويأتي هذا اإلجراء أيًضا بعد أن طلبت نقابة 
األطباء في كيبيك من الحكومة فرض جواز 
التطعيم إلى ’’مجموعة واسعة من الشركات 

واألماكن العامة.‘‘
وقال موريل غودرو، رئيس نقابة األطباء، 
’’لم يعد بإمكان كّل الذين تلقّوا جرعتي اللقاح 
تحّمل معاناة قيود التدابير الصحية في صمت 
بينما يحتل األشخاص غير الملقحين سريًرا 
واحًدا من بين كّل سريرين في المستشفيات 

وأغلبية األسّرة في العناية المركزة. ‘‘

وأضاف ’’أن العبء الزائد على المستشفيات 
يحرم آالف المرضى من العمليات الجراحية 
، مما يؤدي في بعض الحاالت إلى زيادة 

تدهور حالتهم الصحية.‘‘
وعند مخرج متجر كوستكو، وقفت صديقتان 
مغاربيّتان أنهيتا للتو جولتهما داخل المتجر 
وكانتا محّملتين بالمشتريات و هما متوّجهتين 
إلى سيارتيهما الواقفة في موقف السيارات 

المجاور.
وفي مقابلة مع راديو كندا الدولي، أوضحتا 
أنّهما كانتا على دراية بدخول مرسوم جواز 

التطعيم في المحاّلت الكبرى حيّز التنفيذ.
وأضافتا أنهما قّررتا تلقّي جرعتي اللقاح ألنهما 
تعتزمان السفر خارج كندا الصيف المقبل.

ومع ذلك، ترى المرأتان أن حظر دخول غير 
المطعمين مبالغ فيه بعض الشيء.

ونقال عن ليندا، زبونة قالت »ليس من الطبيعي 
أال نسمح للناس بالدخول إلى المتجر بسبب 

جواز التطعيم«.
وال يقتصر رفض هذا اإلجراء على العمالء.

فوفًقا لتقارير هيئة اإلذاعة الكندية صدرت 
عند اإلعالن عن هذا اإلجراء قبل عشرة أيام، 
فقد شجبت الجمعية الكيبيك لبائعي ألجهزة 
)AQMAT( فرض جواز  البناء  ومواد 

التطعيم على المحاّلت الكبيرة.
وقال ريشار دارفو، رئيس الجمعية : ’’هل 
نحن بصدد إزعاج ٪92 من المواطنين بسبب 
أقلّية ترفض اللقاح ؟ ولإلشارة، فإّن هذه 
األخيرة ستكون قادرة على االستمرار في 
اقتناء مشترياتها وكأن شيًئا لم يحدث، ألّن 
٪80 من الشركات غير معنية بهذه التدابير.‘‘

وبالنسبة له، تشغل هذه اإلجراءات جزء من 
موظفي المحاّلت في سياق نقص العمالة 

في كيبيك.
في  التجارة  غرفة  رحبت  جانبها،  ومن 
مونتريال مونتريال بهذه اإلجراءات عند 

اإلعالن عنها منذ عشرة أيام.
وفي بيان صحفي، قال رئيسها ميشال لوبالن 

التطعيم  :’’نحن ندعم قرار فرض جواز 
للدخول إلى المتاجر الكبيرة. وندعم الهدف 
المتمثل في تشجيع أكبر عدد ممكن من سكان 
كيبيك على التطعيم، مما يقلل الضغط على 
المستشفيات. يُعّد هذا مفتاًحا أساسيًا لالستئناف 

التدريجي لألنشطة.‘‘
وأعلنت حكومة كيبيك الثالثاء عن انخفاض 

في عدد حاالت االستشفاء بـ21 حالة.
وتّم تسجيل 85 وفاة مرتبطة بـ كوفيد19- 
خالل الـ 24 ساعة الماضية.ويتواجد حاليًّا 
3278 شخًصا إلى المستشفى في المقاطعة 
لتلقي العالج بسبب كوفيد19-، من بينهم 
263 في العناية المركزة ، وهو نفس عدد 

يوم االثنين.
وبحسب أحدث تقرير، سجلت المستشفيات 
272 حالة دخول جديدة خالل الـ 24 ساعة 
الماضية ، بينما تمكن 293 مريضا من مغادرة 

المستشفى.
وأمام مدخل متجر كوستكو، تحّدث راديو 
كندا الدولي مع عائلة عراقية لم تتمّكن من 
الدخول بسبب عدم إظهارها لجواز التطعيم 

المعتَمد في مقاطعة كيبيك.
وأوضح أحمد، والد هذه العائلة، أن الموظفين 
المكلّفين بمراقبة جوازات التطعيم لم يقبلوا على 
جواز التطعيم العراقي )انظر إلى الصورة 

أعاله من موقع تابع لوزارة الصحة العراقية(. 
وعادت العائلة أدراجها.

ويمكن لهذه العائلة أن تحصل على جواز 
تطعيم كيبيكي معادل للجواز العراقي. وال 
يتطلّب ذلك إاّل التسجيل في سجل التطعيم 
في كيبيك. وسيسمح لها ذلك أيًضا بتلقي 

جرعات إضافية من اللقاح أرادت.
للذهاب  فبعد تحديد موعد على االنترنت 
تقديم وثيقة  يتعيّن عليها  التطعيم،  لمركز 
هوية باإلضافة إلى جواز التطعيم العراقي 

باللغتين الفرنسية أو اإلنكليزية .
هذا  بدون  التسجيل  إجراء  يمكن  و ’’ال 
على  موضح  هو  كما  الكتابي ‘‘،  الدليل 

موقع الحكومة.
ويتّم التحقق من صحة المعلومات الموجودة 
على جواز التطعيم للتأكد من أّن اللقاح معتمد 
من قبل منظمة الصحة العالمية وأنه تم احترام 

الفترة الفاصلة بين الجرعات.
وفي حالة عدم صحة المعلومات الواردة 
في جواز التطعيم ، سيتم إخطار المواطن 
ودعوته الستئناف التطعيم في مركز التطعيم 
أو تحديد موعد للتطعيم في وقت الحق، كما 
جاء على موقع االنترنت للحكومة الكيبيكية.

ويخضع لهذا اإلجراء كّل جواز تطعيم صادر 
في المقاطعات الكندية األخرى أو خارج كندا.

  أعلن رئيس حكومة مقاطعة كيبيك 
عن  الماضي  االثنين  يوم  بعد ظهر 
تخفيف القيود االحترازية الذي سيتم 
على مرحلتين :31 يناير و7فبراير، 
يحمل قرار كيبيك بالسماح للمطاعم 
بإعادة فتح صاالتها انفراجا وارتياحا 
ألصحاب المطاعم وزبائنها على حد 

سواء.
أعلنت حكومة مقاطعة كيبيك المحلية 
البدء بالتخفيف من تدابير الحجر التي 
فرضتها مؤخرا، اعتبارا من يوم االثنين 

المقبل 31 كانون الثاني / يناير.
وتستأنف المطاعم عبر أنحاء المقاطعة 
نشاطها وتستقبل الزبائن من جديد داخل 
الصاالت مع مراعاة االلتزام بملء 

%50 فقط من قدرة استيعابها.
جاء اإلعالن عن اإلجراءات الجديدة خالل مؤتمر صحافي عقده 
بعد ظهر األثنين رئيس حكومة كيبيك فرنسوا لوغو يرافقه كبير 
أطباء كيبيك باإلنابة لوك بويلوز ووزير الصحة كريستيان دوبيه.

اعتبارا من مطلع األسبوع المقبل 31 كانون الثاني / يناير سيسمح 
بجلوس أفراد من َسكنين مختلفين على طاولة واحدة في المطعم 

على أال يتعدى عددهم الـ 4 أشخاص.
سيطال التخفيف من التدابير أيضا التجمعات في البيوت، ويمكن 
التقاء عائلتين تحت سقف واحد بعدما كان منعت كليا أية تجمعات 
منذ عيد رأس السنة نهاية السنة الفائتة. ونّوه فرنسوا لوغو بأن ما 

يسمح به هو التقاء 4 أشخاص فقط ليس أكثر.
كذلك يشمل التخفيف من القيود عودة ممارسة الرياضة للشباب 
ما دون الـ 18 عاما، ال سيما في ما يتعلق باألنشطة الرياضية بعد 
الدوام المدرسي. على أن تقتصر الرياضة على التمرينات دون 
المبارزات وعلى أن تتكون الفرق الرياضية من 25 شابا ليس أكثر.
التدابير الوقائية الجديدة إلى كافة  وتقوم الحكومة بارسال شكل 
المساكن الخاصة لكبار السن والمراكز األخرى التي تأوي العجزة 
عبر المقاطعة حتى تتمكن بدورها من تكييف القيود الصحية المتعلقة 

بغرف الطعام والتجمعات الخاصة والزيارات.
يذكر أن المعلومات المتعلقة بتقليص قيود الحجر المفروضة حاليا 
بسبب الموجة الخامسة من فيروس كورونا المستجد، كانت نشرتها 
الكوسموبوليتية  المدينة  في  الصادرة  اليومية  مونتريال  صحيفة 

وبدورها أكدت هيئة اإلذاعة الكندية صحة هذه المعلومات.
في خبر متصل، رّحب اتحاد المطاعم في كيبيك بالتدابير الجديدة 
معتبرا أنها أخبار جيدة، حتى ولو كانت تتضمن قيودا معينة. وقال 
الناطق بلسان االتحاد مارتان فيزينا لمذياع هيئة اإلذاعة الكندية: 
إننا مستعدون لخوض هذه اللعبة، ألن األهم بالنسبة إلينا هو فتح 

صاالت المطاعم مهما كان الثمن.
قال مارتان فيزينا الناطق بلسان اتحاد المطاعم: لم نعد قادرين على 

تكرار هذا اليويو، ماذا لو ظهر متغيّر آخر في األشهر المقبلة؟ فنجد 
أنفسنا أمام تدابير متشددة أخرى تقودنا إلى اإلغالق.

هذا وحذر المتحدث من النقص في اليد العاملة مشيرا إلى أن عدم 
االستقرار في قطاع المطاعم سيدفع بالموظفين إلى إيجاد عمل 

في مكان آخر.
تقول المصادر إنه ال يوجد بعد جدول زمني لرفع تدابير الوقاية 
الصحية المفروضة من قبل حكومة مقاطعة كيبيك بسبب الجائحة.
ويجدر برئيس الحكومة فرنسوا لوغو الدعوة إلى توخي الحذر، 
خصوصا أن المستشفيات تسجل تراجع طفيفا في حاالت االستشفاء، 

كذلك يستمر النقص في عدد العاملين في القطاع الصحي.
داخل أروقة الحكومة كان يجري الحديث عن ضرورة البدء بتخفيف 
قيود الحجر من أجل الحفاظ على دعم سكان كيبيك والحفاظ على 
صحتهم العقلية. هذا حتى ولو كان القطاع الصحي يشهد حاليا 
تغيّب 000 12 عامل ولو كان هناك نحو 3300 مريض يخضعون 

للعالج في مستشفيات المقاطعة.
على صعيد آخر، أعلنت السلطات الصحية في كيبيك  عن انخفاض 
طفيف في حاالت االستشفاء، وعن 85 حالة وفاة جديدة بسبب 

داء كوفيد- 19.
أما بالنسبة إلى صاالت العروض الفنية ودور السينما والمسارح 
ومراكز العبادة، فإن عليهم بالصبر لغاية 7 شباط/فبراير المقبل 
كما أكد المسؤولون الرسميون في مؤتمرهم الصحافي. وحدد العدد 
األقصى بـ 500 داخل صاالت المسارح و250 داخل دور العبادة.
يذكر أن الوسط الثقافي وصناعه طالما طالبوا بخطة طويلة األمد 
إلزالة الديون وتجنب اليويو الحاصل بسبب تكرار عملية اإلغالق 
وإعادة الفتح عبر الحجر وفّك الحجر. وترغب األوساط الفنية في 
كيبيك بمعرفة ما إذا كانت المرونة في التدابير الوقائية ستطالها 

في المرحلة المقبلة.
فيما يتعلق بالصاالت الرياضية والحانات، ال يزال من السابق 
ألوانه الحديث عن أي سيناريو لتخفيف القيود االحترازية.

مصرف كندا المركزي يحافظ على معدل الفائدة الاساسي على 0.25 بالمائة
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 »قصة خوفو والسحرة« الشهيرة، استفسر الملك خوفو، صاحب الهرم األكبر 
بالجيزة من عصر األسرة الرابعة، من الساحر جدي عن قدرته على إعادة 
رأس اإلنسان المقطوع بسحره مرة أخرى إلى مكانها، فرد عليه الساحر، 
قائاًل:  »نعم«  .  فأمر خوفو بإحضار أحد السجناء حتى يستخدمه جدي .  لكن 
الساحر رد قائال :  »ليس على رجل  يا موالي« .  فأحضروا للساحر إوزة، 
الكل برأس اإلوزة ينفصل عن  بإلقاء تعاويذه السحرية، حتى فوجئ  فقام 
الجسم ويطير نحو سقف قاعة العرش، والكل ينظرون إليه بذهول عجيب 
غير مصدقين أن هذا يمكن أن يحدث أمام أعينهم. وبعد أن طار الرأس إلى 
أعلى ، وجد المشاهدون الرأس يعود مرة ثانية ويلتصق بجسم اإلوزة، ثم 
تجري خارجة إلى حظيرتها .  ويمكن أن نستنتج من هذه القصة أن مصر قد 
عرفت السجون منذ عصر الدولة القديمة وفًقا لسرد األحداث بهذه القصة. 
وفي تعاليم »مري كا رع«، جاءت هذه القيمة المهمة حيث يقول: »ال تقتل؛ 

فان ذلك ال يعود عليك بالفائدة، بل تُعاقب بالضرب والحبس«. 
وجاء عدد من اإلشارات عن السجون في مصر الفرعونية من عصر الدولة 
الوسطى حين ُذكر أن الفراعنة كانوا يسجنون الخارجين عن القانون من 
غيرالمصريين. وكان سجن الالهون في إقليم الفيوم واحًدا من أشهرسجون 

مصرالفرعونية. وُعثر به على قوائم بأسماء بعض السجناء. 
وفي عهدالملك رمسيس الثالث تم اتهام بعض السيدات بالسرقة، وأدخلن 
المتأخر، وكان  السجن في مدينة طيبة. ولعل ما بين ما شاع في العصر 
تقليًدا مختلًفا تماًما، كان يتم اللجوء إلى العدالة اإللهية فى المعبد الكبير فقط، 
واُطلق عليه »باب العدالة«، وتصفه النصوص »أنه المكان الذي يُصغى 
إلى همسات المظلومين حيث يُحاكم الضعفاء واألقوياء على قدم المساواة، 

وإقامة العدالة ورفع الظلم«.
ويمكن أن استنتاج أن بعض المعابد الُمناط بها العدالة والقضاء ضمت سجوًنا 
من أجل حفظ المتهمين فيها، منفصلة تماًما عن السجون المدنية. ومما يشير 
إلى ذلك بردية تورين حيث نجد بها جملة »المساجين فى المدينة بالمعبد«، 
وتُترجم أيًضا بـ »المساجين في المدينة والمعبد«. وبالرغم من أنه ال يوجد 
شيء صريح يُشير إلى وجود السجون فى معابد مدينة منف، فربما كان 
وجود تلك السجون شيًئا منطقًيا في ظل الدور الذي لعبه كهنة تلك المعابد 
باعتبارهم »قضاة العدالة«، وخاصة أنه توجد بعض اإلشارات التي يُمكن 
أن يُستدل منها على وجود سجون ُملحقة بالمعابد الكبرى، وبطبيعة الحال 

كانت معابد منف، وخاصة العظمى منها.
ومن هنا، نخرج بالقيمة اإلنسانية العظمى التي أبدعتها مصر الفرعونية 
إلصالح الفرد من خالل االحتجاز في السجون عبر إرساء مبادئ العدالة 

وتطبيق القانون.

صناعة اآللهة عادة مصرية
اختراعات  بهم  واالحتفال  األبطال  وتقديس  البشر  وتآليه  اآللهة  صناعة 

مصرية صميمة!
فلنبدأ القصة منذ البداية؛ يعد الدين أو بمعنى أصح التدين العميق المفتاح 
الحقيقى لفهم طبيعة المصريين ولتحليل أبعاد الشخصية المصرية. وفى هذا 
الصدد، وصف الكتاب الكالسيكيون مصر بأنها »معبد العالم« و«أن اآللهة 
القديم كله.  للعالم  بامتياز  الدين  ما تزال تسكن هناك«. ومن مصر خرج 
واستثمرت مصر بشكل ناجح العقل الغيبى ووظفت الخرافة للسيطرة على 
الخوف وقهر المجهول. وكان من قوة الديانة المصرية أن اشتهرت اآللهة 
واإللهات المصرية خارج حدود مصر وغزت اإلمبراطورية الرومانية فى 
عقر دارها وفى أرجاء عديدة منها حتى صارت عقائد المصريين خطرا 
حقيقيا يهدد مجد اإلمبراطورية والديانة الرسمية للدولة؛ فبدأت فى محاربتها.

 ولعب الدين الدور األساسى فى كل ما أنجزته مصر عبر تاريخها الحضارى 
الطويل. وعن المصريين، يقول المؤرخ اإلغريقى األشهر هيرودوت )»أبو 
التاريخ« أى »سيد المؤرخين األوائل«، أو »أبو األباطيل«؛ نظًرا الحتواء 
كتبه  الثانى عن مصر من  كتابه  فى   - األكاذيب(  العديد من  كتاباته على 
التسعة -  موضحا:«وهم يزيدون كثيرا عن سائر الناس فى التقوى.« فبرعت 
مصر فى اختراع الدين سابقة بذلك حضارات العالم القديم جمعاء فى هذا 
المضمار. وتفنن المصريون فى صناعة آلهتهم وتقديس معبوداتهم. وتعددت 
وتنوعت وتداخلت تلك اآللهة والمعبودات بشكل مذهل فاق كل التصورات. 
وكان من بين ما استرعى انتباه هيرودوت – وكذلك أثار آخرين غيره من 

للحيوانات. فنراه  المصريين  تقديس  الحالى -  إلى وقتنا  الكتاب والباحثين 
يقول متعجبا فى هذا األمر:«لكن المصريين يقدسون كل الحيوانات التى 

توجد فى بالدهم – مستأنسة كانت أم غير مستأنسة –«.
 وبلغ المصريون حدوًدا قصوى فى إصباغهم هاالت من القداسة وأطوار من 

الحماية وآيات من الخوف على رموزهم المقدسة )من آلهة وإلهات 
أبدعوها  التى  وحيوانات(  مؤلهين  وبشرين  وحكام 

بمخيلتهم التى جبلت على عشق الخوف واالستماتة 
لدرء الخطر بتقديس مظاهره واتخاذ معبودات 
تمثله حتى يتجنبوا شره، وحب جلب المنفعة 
بتقديس مظاهر الطبيعة المفيدة وتخصيص 

آلهة لها بارة بهم وبأرضهم.
 وكان التوفيق بين المعبودات القديمة ذات 
والمعبودات  العريقة  التاريخية  األصول 
سمات  من  بارزة  سمة  الوافدة  الجديدة 
الشخصية المصرية التى تقدس وتبقى القديم 
والجديد معنا دون نفى للقديم أو انتصار 
للجديد، وفى تناغم لم يجد المصريون فيه 
أية غضاضة أو غرابة. وفى هذا ما يؤصل 
لفكرة الثبات والجمود ومعايشة القديم جنبا 
إلى جنب مع الجديد دون تحقيق أى تقدم أو 
تطور يذكر على أى صعيد من األصعدة 
على الرغم من التظاهر الملح بالتعددية 

والتسامح والتعايش. 
جاءت  أيًضا:«لقد  هيرودوت  ويقول 
أسماء اآللهة كلها تقريبا من مصر إلى 
بالد اليونان.« وفى هذا ما يشير إلى 
اإلغريق؛  آللهة  المصرية  األصول 

القدم  منذ  دائما  آلهتهم »وجدت  فمعظم 
الذي  فى مصر«، كما يذكر هيرودوت 

يؤكد على أن المصريين لم يعتقدوا »مطلقا 
فى عبادة األبطال« كما عرفها اإلغريق؛ 

ففى رأيه أن البطولة الفردية لم تكن موجودة 
فى مصر. وقد يكون هذا األمر صحيحا إلى حد 

ما فى زمن زيارته لمصر فى حوالى منتصف القرن 
الخامس قبل الميالى عندما كانت مصر فى أسوأ حاالتها 

ويوشك العطاء الحضارى ألبناء وادى النيل الخصيب أن يصل إلى مرحلة 
الشيخوخة واإلنزواء فى زوايا الموات وجنبات النسيان؛ غير أن البطولة 
الفردية وتقديس الملوك األسطوريين واألفراد األفذاذ كانت نهرا ال ينضب 
فى مصر؛ فخلف كل بطل يموت يولد بطل جديد يأتى من المجهول من 
غير المعروفين والمتوقعين يحيل ظالم مصر الحالك إلى شمس وضاحة 
الخير  بذور  ويبذر  قلبه،  حنايا  وفى  جوانحه  بين  مصر  ويحمل  الضياء، 

والعدالة والنظام واألمن والرخاء. 
وحتى يشعر المصريون آلهتهم وحكامهم والبشر المؤلهين وحيواناتهم المقدسة 
بمكانتهم العالية لديهم، اخترع المصريون األعياد واالحتفاالت والليالى المالح. 
ويقول هيرودوت فى هذا الشأن:«ولقد سبق المصريون الشعوب إلى إقامة 
األعياد العامة والمواكب العظيمة، وعنهم تعلمها اليونانيون. ودليلى على 
ذلك أنها تقام عند المصريين منذ زمن بعيد، بينما لم يحتفل بها اليونانيون إال 
منذ وقت قريب. والمصريون ال يحتفلون مرة واحدة فى السنة بعيد شعبى 
عام؛ ولكن أعيادهم العامة كثيرة.« فاألعياد واالحتفاالت الكثيرة بمناسبة 
ودون مناسبة هى األخرى مصرية األصل ومرتبطة فى المقام األول بإظهار 
آيات التبجيل واإلجالل والتقديس من قبل الشعب لرموزه المقدسين من أجل 
أن يسعد الشعب وينعم باالحتفال الجماعى. ونظرة غير عميقة إلى ما حولنا 
من ظواهر وأحداث وأشخاص فى كل حارة وشارع فى كل حى وقرية 
ومدينة يتضح لنا صدق مقولة أن صناعة اآللهة وما يرتبط بها عادة مصرية.

االنتحار في مصر القديمة
لم يكن االنتحار معروًفا على نطاق واسع في مصر القديمة. واعتقد البعض 

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

وكان الواقع االجتماعي الذي كان يعيش فيه ذلك 
الرجل ظالًما حيث ساءت أحوال البالد والعباد 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية. وانتشر 
الشر والفساد في كل مكان ولم تعد لقيم الخير 
واألمان  األمن  قل  فقد  الناس  عند  مكان 
لإلنسان من  يعد  لم  أنه  لدرجة  والوفاء 
صديق أو أخ أو جار يتحدث إليه فاإلخوة 
واألصدقاء أصبحوا أعداء لبعضهم. وغدت 
الثروة والنفوذ بيد الفاسدين األشرار؛ لذلك 
فقد أراد ذلك الرجل أن يتخلص من حياته 
بحرق نفسه، لكن روحه عارضته وهددته 
بأنها ستهجره في العالم اآلخر. ولكنه أيًضا 
ومن خالل حواره مع روحه كان حريًصا 
على إرضائها وبقائها معه فأخذ يحاورها، 
وتحاوره وأخذت تخيره ما بين الرضا 
بالموت  الرضا  أو  بالواقع والحياة مًعا، 
واإلقدام عليه. وكفت عن الحديث وامتنعت 
عن مناقشته. ولكن ما لبثت حتى عاود 
التفكير فيما دعته إليه واعتزم أن ينتقل 
وإياها إلى عالم اآلخرة. وبدأ يستدرجها 
في الحديث أماًل في أن تشجعه وتساعده 
في اتخاذ قرار محدد. وأشهد عليها جمًعا 
تخيله من الناس. وتصنعت الروح الغضب مرة 
أخرى. وأجابته وهي تؤنبه: »الست رجاًل يافًعا 
عشت الحياة من قبل، فماذا حققت؟«. ثم قصت 
إعصار  نتيجة  وأوالد  زوجته  فقد  رجل  قصة  له 
ألقى بهم في بحيرة تعج بالتماسيح في سواد الليل. وهدفت 
الروح، من رواية هذه القصة وأخرى تلتها، أن تقنع صاحبها بأنه إذا تأمل 
اآلخرين هانت عليه بلواه. لكنه دخل معها في جدل آخر عن قيمة الحياة 
التي تدعوه إلى الرضا بها بعد أن فقد فيها الكرامة والثقة واألمل في الناس 

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

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

اإلطار القصصي، وحافظ على حيوية وتدفق وتتابع الحكاية.
أما عن االنتحار بالفعل، فهناك نص بردية تورين القضائية الشهيرة التي 
وانكشفت  الثالث،  رمسيس  الملك  حياة  على  الحريم  مؤامرة  عن  تتحدث 
المؤامرة، وُحقق فيها بأمر من الفرعون. وحكمت المحكمة على المتهمين 
بأحكام تتراوح بين اإلعدام واالنتحار والجلد والسجن وقطع األنف وصلم 

األذن والبراءة، كل وفًقا لدوره وجريمته فى تلك المؤامرة المشينة.
تلك هي مصر الفرعونية المبهرة بثرائها األدبي والفكري والقانوني الذي 

علّم الحضارات وألهم اإلنسانية.

أدب وثقافة
من كتاب:  أسرار اآلثار 

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

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

بقلم: سونيا الحداد

تناــــثُر الاحــلاِم 

     Vendredi 28 janvier 2022
الجمعة 28 يناير 2022

  تكملة للعدد الماضي: 

النورُس أيتها 
إليِك أسيُر 

قيثاري من  هاربٍة  أنغاٍم  على 
َمْملََكِتِك  إلى  تسللُت 
ممنوعٍة أرٍض  من 
باألخطاِء مملوءٍة 

الصباِر بأشواِك  رٍة  ُمَسوَّ
حدودي خارَج  قلبي 

المجهوِل من  مرعوباً 
الكوِن وارتباكِة 
خوفاً أرتعُش 

المنكوبِة مدني  على  بكيُت 
الموِت جسِد  على  أرقُص 

النورُس أيتها 
أخطائي على  الرقَص  أنَّ  أتدريَن 

روحي ُينِهُك 
حديقتي أزهاَر  ُيذِبُل 

ضفتِك الى  أعبُر 
الكون مدى  معِك  يجمعني 

ذاكَرِتنا أعماَق  يدخُل 
الطوفاُن بي  يمُر 
قبالتي تتشظى 

غجريٍة شفاِه  على 
فوضاَي في  بها  أحلُم  كنُت 

منِك يخجُل  مطٍر  أيُّ 
استنِشُقِك هواٌء  وأنِت 
شفاِهي يبلّـُل  وندى 

الغربِة حاناِت  في  مت1شرداً  كنُت 
امرأٍة صورِة  عن  أبحُث 

صدري تسكُن  كانت 
قصائَدها أْسَمَعْتِنْي 

الحِب عباراُت  أسكرني 
شفتيها وسحُر 

أسراٍر عن  أفتُش  كيَف 
مهجورٌة وذاكرتي 

ضوٍء عن  أسفَر  وشهيقي 
الظلمِة وسط 
النورُس أيتها 

الحِب عاصفَة  أنَّ  أتدريَن 
الُسحِب  خياَم  مزقْت 

األخرى الضفِة  الى  رحيلََنا  لْت  أجَّ
أحالُمنا تناثرْت 

المطِر سيمفونيِة  في 
متشابهًة أحزاناً  فتحْت 

الغربِة شوارِع  في  مقفلًة  كانْت 
االشباُح تلَك  تطاردني 

الجامحِة الخيوِل  في  المختبئُة 
قلبي من  النابِض  فرحي  من  أعتذَر  كي 

مزيفٍة أياٍم  عن 
صدئٍة وأقفاٍل 

االمِل باَب  تفتْح  لم 
لِك أعترُف 

ونسمٌة حلٌم  أنِت 
عصٍر كل  في  يتكرَر  لن 

القديسوَن يمارُسها  سحريٌة  وطقوٌس 
النشوِة غرِق  عند 
الليِل منتصِف  في 

،،،،، المطِر  ورحيِل   ... القمِر  ومتاهاِت 

شعر: جاسم نعمة مصاول

  هكذا الدنيا يوم لك ويوم عليك، يوم تتوهج 
وتُسلط عليك األضواء،  ويوم آخر تقف خلف 
الكاميرا و ينطفئ نورك ، يوم تكون ملء 
السمع والبصر، ويوم تتوارى عن األنظار، 
الهشيم، ويوم  تُمدح وتنتشر كالنار في  يوم 
تصبح ذكرى يمرون من حولك دون النظر 
كلمات  بكل  الجميع  إليك  يسعى  يوم  إليك، 
يتجاهلك  ويوم   ، والتودد  والنفاق  المجاملة 
أغلبهم  يوم يرفعك منصبك وكأنك تالمس 
السماء وكأنك فوق الجميع، ويوم َيخسف بك 
صاحب  إلى  سعيا  ويهرولون  نصبوك  من 
المنصب الجديد ،  وهنا تقف في استغراب 
واستعجاب كل هؤالء مزيفون، كل هؤالء 
منافقين وصوليين  كل هؤالء أحبوا منصبك 
يخلدك  الذي  الوحيد  الشئ  وليس شخصك، 
هو نقائك أعمالك وإنجازاتك الحقيقية وليست 

المعدة للتصوير .
هكذا الدنيا وهكذا طبائع  البشر،  أو أغلب 

البشر إال من رحم ربي . 
الذكريات  يستعيد  الكبير  المسئول  وقف 
وقت أن كانت الدنيا بين يديه ، وقف يشعل 
سيجارته األجنبية المستوردة وينفخ الدخان في 
الهواء يزيده تلوث فوق ما تركه من ملوثات 
المجامالت والوعود الكاذبة والمشاريع الوهمية 
التي كانت تعد للتصوير فقط وليس للتنفيذ  .

عاد بالذاكرة  وقت أن كان في عز أوجه شهرته 
والناس حوله كخلية النحل يأمر وينهي كما 

يشاء ، تذكر أن كل شئ كان مسخر لخدمته 
والحفالت  الزخم  كم   تذكر  أوامره  وتلبيه 
والجوالت وكم االهداءات، والطاعة العمياء 
والحياة الثرية التي كان يعيشها ببذخ في كل 
شئ ، اآلن  أين هؤالء أين السلطة أين المركز 
العزوة أين األهل واألصحاب  الجاه و  أين 

واألحباب،  تبخروا مع زوال المنصب  .
وقف شاردا يستعيد ذكرياته عندما أراد أن 
ما  ويبرر  ذمته  ليبرأ  صحفي  مؤتمر  يعقد 
ألم به من شائعات مغرضة ومفبركة ويقنع 
الناس والرأي العام بأنه لم يقصد اإلهانات 
التي وجهها للجمهور وان حديثه قد ُحرف 
واُجتز منه وخصومه أرادوا أن ينكلوا به ، 
نظر حوله لم يجد احد مما دعاهم للمؤتمر 
كانوا  وصحفيين،  وإعالميين  موظفين  من 

يتسابقون للحوار معه.
 اآلن أفرغت يداه وأصبح منزوي وحيدا .

هذه هي الدنيا ياعزيزي  
فقط من تستطيع عدهم  على أصابع يدك من 
وبقي  وكمسئول  كإنسان  أحبوك   أشخاص 
حبهم وودهم لك كإنسان باق بعد استئصال 

المنصب  ..
نعم استئصال .. الن المنصب كالمرض الخبيث 
كلما انتشر وتوغل دمر صاحبه وقضي عليه 

المميتة.  بالضربة 
اللهم  ال تجعلنا مما ضل سعيهم في الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون  صنعا  ..

السنتان  خالل  مرارا  تحدثت    
العميق  تأثري  مدى  عن  األخيرتان 
من جميع السلبيات والنكسات الروحية 

نتيجة  بها  مررت  التي  والفكرية 
لدرجة  والدولية  المحلية  األوضاع 
أنني اخترت حينها الهروب كالنعامة 
آلتي تطمر رأسها في التراب هربا من 
الحقيقة واالعتزال لمدة ستة شهر دون 
أي اختالط اجتماعي أو كلمة اكتبها.  
سلبي  أو حدث  أي خبر  ابتعدت عن 
حينها صدفة  قررت  لروحي.   إنقاذا 
أنغمس في مشاهدة  اليوم، أن  ولغاية 
بشوق  التاريخية   واألفالم  البرامج 
باتت هذه  أنه  وشغف كبيران لدرجة 
الهواية هي معلمي، ملهمتي والسبب 
وإعادتي  روحي  إنقاذ  في  الرئيسي 
وسعادة،  قوة  أكثر  الواقع،  عالم  إلى 

أكثر قناعة وجرأة على مواجهة الحياة 
وأكثر حكمة في تقبل جوانبها السلبية 
وااليجابية التي لوالهما لما تواجد هذا 

الكون وال هذه الحياة.
كيف تمكنت هذه العزلة وهذه الهواية 
وارد  سؤال  إنه   ، فعال  إنقاذي  من 
تأمالت  تساؤالت،  عبر  خاطري 
كل  في  عشتها  شخصية  وتحليالت 
ثانية خالل مشاهداتي وأبحاثي المكثفة 
يوميا. مشاهدات لحقائق أرعبتني جدا 
جعلني  مما  جدا،  أسعدني  ما  ومنها 
أنسى الزمان والمكان وأتواجد في عالم 
الماضي والحاضر والمستقبل. أذهب 
إلى عملي اليومي لكن فكري يبقى حيث 
تركته في عالمي المفضل أعد الساعات 
قصد  دون  ابتعدت  العودة.  الى  توقا 
عن أصدقائي وخاصة فايسبوك لكنني 

استمريت على صلة بكل ما يحيط بي 
ولو من بعيد. هذا الهروب من عالم 
السلبيات كان بالحقيقة الباب الذي فتح 
لي كي أدخل هذا العالم وأتعلم ولوج 
جوانبه المتناقضة بين اإليجابي والسلبي 
وإدراك أنهما االنعكاس المباشر لوجه 
واحد،  لعالم  واحد،   إلنسان  واحد، 
لكون واحد.  أدركت أنه لوال جرأتي 
من  تمكنت  لما  السلبي  مواجهة  على 
من  تمكنت  لما  االيجابي.  استيعاب 
لم  والرحلة  وتوازنها،  تنمية طاقاتي 

بعد. تنته 
أن  الذنب  ببعض  ما  يوم  شعرت في 
قلمي بات سلبيا جدا لكنني في الحقيقة 
كنت جريئة جدا في المثابرة على نهجي 
في  األولى  الخطوة  حينها  بدأت  وقد 
إيجاده،  وكيفية  النور  نحن  مساري 
كيفية مواجهته.  أدركت قيمة التواجد 
السلبي في حياتي، قيمة األقالم السلبية 
في  لنا  الطريق  تمهيد  على  وقدرتها 
إيجاد النور من خالل تقبلها، مناقضتها 
والتحاور معها.  أقالم تضع بين أيدينا 
الحقيقة الكاملة ، حقيقة قد تدفعنا إلى 
شفير اليأس لكنها تعلمنا كيفية التوقف 
في الوقت المناسب واالختيار.  إذا لم 
نتقبل السلبي كيف نبحث عن االيجابي 
بدء  الحياة منذ  ونجده؟ هذا هو حال 
الدرس  هو  هذا  األبد.   والي  الحياة 
هذه  خالل  من  استيعابه  علينا  الذي 
إلى  االنتقال  من  نتمكن  كي  المسيرة 
هذا  في  إدراكها  علينا  أخرى  حقائق 
العالم.  إنه التحدي األكبر لكن الحياة 

جديرة به!

 للتصوير ال للتنفيذ .. 

بقلم : سناء سراج

القلم السلبي ليس تشاؤما 
بل دعوة جريئة إلى العالم االيجابي! 

فايزر وبيونتك يطوران لقاحاً 
جديداً يستهدف المتحور 

أوميكرون
  أعلنت شركتا فايزر وبيونتك، يوم الثالثاء، البدء في تجربة سريرية الختبار 
نسخة جديدة من لقاحهما مصممة خصيصا الستهداف المتحور أوميكرون.
وتعتزم الشركتان اختبار االستجابة المناعية الناجمة عن اللقاح المخصص 
ألوميكرون كنظام من ثالث جرعات لألشخاص غير المطعمين، وكجرعة 

منشطة للذين تلقوا جرعتين من لقاح الشركتين األصلي.
كما تختبر الشركتان جرعة رابعة من اللقاح الحالي مقارنة بجرعة رابعة 
من اللقاح المخصص ألوميكرون لدى من تلقوا جرعتهم الثالثة من لقاح 

فايزر بيونتك قبل ما بين ثالثة وستة أشهر.
وتعتزم الشركتان دراسة سالمة اللقاحات وقابليتها للتحمل لدى أكثر من 

1400 شخص سيشاركون في التجربة.
وقالت كاثرين جنسين، رئيسة قسم األبحاث وتطوير اللقاحات في شركة 
الجرعات  أن  والبيانات  الحالية  األبحاث  تُظهر  “بينما  بيان:  في  فايزر، 
المرض  اشتداد  ضد  الحماية  من  عاٍل  مستوى  إتاحة  تواصل  المعززة 
ودخول المستشفى مع اإلصابة بمتحور أوميكرون، فإننا ندرك الحاجة إلى 
االستعداد في حالة تراجع هذه الحماية مع مرور الوقت وربما المساعدة 

في معالجة أوميكرون والسالالت الجديدة مستقبال”.
وأوضحت فايزر أن نظام الجرعتين للقاح األصلي قد ال يكون كافيا للحماية 
من اإلصابة بمتحور أوميكرون، وأن الحماية التي يوفرها وتحول دون حاجة 
المرضى لدخول المستشفيات والوفاة قد تتضاءل، حسبما نقلت “رويترز”.
وكان إحصاء لرويترز يوم أمس الثالثاء قد أظهر أن أكثر من 355.35 
               مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل 
إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ماليين و945623.
منذ  ومناطق،  دول   210 من  أكثر  في  بالفيروس  إصابات  تسجيل  وتم 

اكتشاف أولى حاالت اإلصابة في الصين في ديسمبر 2019.

قصائد من الديوان الثالث )ترسُمني لغزاً(



قائمة تضم أفضل مناطق الجذب في جاكرتا والتي 
ستساعدك في استكشاف المعالم الرئيسية واألماكن 
التي يجب زيارتها في هذه المدينة المترامية األطراف. 
تحت ناطحات السحاب وحركة المرور المحمومة ، 
تكشف ضواحي مدينة جاكرتا الحضرية عن ثروة 
أمام اختبارات  التي صمدت  التاريخية  من األماكن 
الزمن ، حيث تسلط الضوء اآلن على بدايات العاصمة 
اإلندونيسية. لقد ضمنا بعض المتاحف من بين العديد 
من متاحف جاكرتا ، إلى جانب األماكن التي تزدهر 

فيها الثقافات القديمة.
-1 تامان ميني اندونيسيا بارك

هذا المنتزه الفريد من نوعه هو وسيلة رائعة لقضاء 

التعرف على  يوم في جاكرتا ، حيث يمكنك أنت وعائلتك 
التنوع الثقافي لألرخبيل اإلندونيسي. تمثل األجنحة المتعددة 
التقليدية وفنون األداء في مختلف  الفريدة واألزياء  العمارة 
ر البحيرة المركزية الصناعية األرخبيل في نطاق  الجزر. تُصِوّ

مصغر ، والتي يمكنك مشاهدتها من فوق ركوب التلفريك. 
كما يوجد في الموقع متاحف وحديقة زهور وحديقة الطيور 

وحديقة مائية ومكتبة وعروض مسرحية وسينما آيماكس.
-2 انكول دريم الند

يوم واحد ال يكفي في انكول دريم الند ، وهي مدينة المالهي 
الرئيسية في جاكرتا التي تقع على الواجهة البحرية الشمالية. 
الحديقة جزء من مجمع كبير يحمل نفس االسم ويغطي مساحة 
552 هكتار ويضم ملعًبا للجولف ومنتجًعا. هناك العديد من 

 Dufan التي يمكن ممارستها في  التشويق  أنشطة 
Fantasy World ، وبعض المرح في متنزه أتالنتس 
المائي وشاطئين رئيسيين يخدمان كحفالت موسيقية ، 

ومواقع ترفيهية أخرى للرياضات المائية.
-3 معرض اندونيسيا الوطني

سيحب عشاق الفن قضاء بعض الوقت في المعرض 
الفنون في وسط جاكرتا  الوطني والمتحف ومركز 
المليء بأكثر من ألف قطعة لفنانين محليين وأجانب. 
وتشمل المعروضات الدائمة منحوتات ولوحات لفنانين 
إندونيسيين مشهورين ، مثل رادن صالح ونيومان 
لمباد في بالي ، بينما تُقام المعارض المؤقتة بانتظام 
في قاعاتها الفنية الثالثة الواسعة. كما يوجد في الموقع 

مكتبة ومختبر خاص لترميم األعمال الفنية الهامة.
-4 الحي الصيني في جاكرتا

يعد الحي الصيني في جاكرتا موقًعا تاريخًيا ذا أهمية 
ثقافية ، وغالًبا ما يشار إليه باسم Glodok. يقع الحي 
القديمة في  المدينة   ،  Kota Tua الصيني بجوار 
جاكرتا ، حيث يتشارك في أجواء الحنين إلى المنطقة 
بأكملها ، مع الهندسة المعمارية الشرقية األكثر هيمنة 
على الشوارع. يمكنك العثور على العديد من المعابد 
التي تعود إلى القرن السابع عشر والتي تشكل جزًءا 
للمحالت  المهيمنة  بين الصفوف  المدينة ، من  من 

التجارية والمطاعم التي تديرها عائلة.
-5 جاكرتا أولد تاون )كوتا تو(

غالًبا ما يشار إلى جاكرتا أولد تاون باسم كوتا تو 
جاكرتا أو باتافيا القديمة ، وهي غنية بالتاريخ كمنطقة وسط 
المدينة السابقة للعاصمة ومقر شركة الهند الشرقية الهولندية. 
في جميع أنحاء المدينة يمكنك اإلعجاب بالمباني مع الميزات 
المعمارية من حقبة ماضية ، ويمكن العثور على معظم متاحف 
الهياكل  جاكرتا هنا. وتجري حاليًا جهود ترميم 
المتدهورة ، مما دفع البلدة القديمة إلى إدراجها في 

قائمة التراث العالمي لليونسكو.
-6 حديقة حيوان راجونان

تقع حديقة حيوان راجونان ، حديقة الحيوانات الرئيسية 
 Pasar Minggu في جاكرتا ، في منطقة فرعية من
في جنوب جاكرتا. تم تأسيس حديقة الحيوان منذ أكثر 
من قرن من الزمان خالل فترة االستعمار الهولندي 
، وهي اآلن موطن لـ 3000 حيوان ، من إندونيسيا 
ومن جميع أنحاء العالم. تجعل األجواء الهادئة للمنطقة 
الكبيرة ،  الحيوانية  نزهات ممتعة حول األقفاص 
تنانين  الحيوانات األصلية مثل  حيث يمكنك رؤية 
الكومودو ، أوتانج أوتان ، التابير ، النمور ومجموعة 

من الطيور االستوائية.
-7 المتحف الوطني

من الصعب أن يفوتك متحف أندونيسيا الوطني في وسط جاكرتا 
مع تمثال الفيل الكبير على واجهته. يرجع تاريخ هذا المتحف 
إلى أكثر من قرنين من الزمان ، وقد تم إنشاؤه عام 1778 
الهولندية ، وهو يضم اآلن عناصر   VOC من قبل شركة 
تاريخية من جميع أنحاء إندونيسيا وآسيا. مجموعاتها الكبرى 
من المنحوتات الحجرية الحجرية-البوذية القديمة هي األكبر في 
المنطقة ، ومجموعتها اإلثنوغرافية المثيرة لإلعجاب 

تغطي مختلف الثقافات من جميع أنحاء إندونيسيا.
-8 سوندا كيالبا والمتحف البحري

يعتبر ميناء سوندا كيالبا البحري القديم أحد المعالم 
الفريدة من نوعها في شمال جاكرتا ،  التاريخية 
الطلق مع سفن شراعية  الهواء  ويوفر تجربة في 
التوالي.  pinisi متوقفة على  تقليدية مهيبة تسمى 
يقع المتحف البحري الرئيسي في إندونيسيا على بُعد 
مسافة قصيرة سيًرا على األقدام ، ويُشار إليه محلًيا 
باسم متحف بهاري ، وهو مكان رائع للتعرف على 
التاريخ البحري إلندونيسيا والماضي الصاخب ألكبر 
أرخبيل في العالم. يوجد في الداخل معروضات للسفن 
البحرية من كل جزيرة في إندونيسيا ، باإلضافة إلى 

خرائط بحرية ومعلومات أوقيانوغرافية.
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 Les proverbes en français et arabe

رسميا.. كاف يعلن إقامة لقاء مصر والمغرب 
على ملعب أحمدو أهيدجو في الخامسة مساء 

األحد المقبل

   أعلن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم “كاف”، إقامة 
مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره المغربي يوم األحد 
المقبل، في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة 
كأس أمم إفريقيا، على استاد “أحمدو أهيدجو” بالعاصمة 
الكاميرونية ياوندي، وذلك بدال من إقامة اللقاء على 

ملعب “أولمبي”.
وعقد الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس االتحاد 
اإلفريقي لكرة القدم، اجتماعا األربعاء، مع اللجة 
المنظمة لبطولة كأس األمم اإلفريقية بالكاميرون، 
لمناقشة أسباب الحادث الذي وقع في ملعب “أولمبي” 
والذي أسفر عن مقتل ثمانية مشجعين وإصابة آخرين 

خالل لقاء الكاميرون وجزر القمر.

وقال الكاف – في بيان له مساء األربعاء – إن لجنة 
االنضباط باالتحاد اإلفريقي قررت نقل ثالث مباريات 

من ملعب “أولمبي” إلى ملعب “أحمدو أهيدجو”.
وأوضح الكاف أن المباريات التي تم نقلها هي مباراة 
مصر والمغرب يوم األحد المقبل، في إطار الدور ربع 
النهائي للمسابقة، حيث قرر الكاف إقامتها في الخامسة 
مساء بتوقيت القاهرة وليس السادسة، باإلضافة إلى 
مباراة أخرى في الدور ربع النهائي بين السنغال مع 
الفائز من مواجهة مالي وغينيا االستوائية الجارية حاليا، 
وكذلك مباراة الدور نصف النهائي رقم 49 والتي ستجمع 
الفائز من مباراة تونس وبوركينا فاسو، مع المتأهل من 

مباراة السنغال و)مالي أو غينيا االستوائية(.

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

منتخب مصر يتأهل لربع نهائي كأس أمم أفريقيا 
بفوزه على كوت ديفوار بضربات الترجيح

   تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور ربع 
النهائي لبطولة كأس األمم اإلفريقية، بعد فوزه المثير 
على منتخب كوت ديفوار بضربات الترجيح بنتيجة 
4-5، في المباراة التي جمعتهما مساء األربعاء على 
ملعب “جابوما” بمدينة دواال الكاميرونية، في إطار 

منافسات دور الـ 16 للمسابقة القارية.
وانتهى الوقت األصلي واإلضافي للمباراة بالتعادل 
السلبي بدون أهداف، ليتم اللجوء لضربات الترجيح التي 

ابتسمت في النهاية لصالح الفراعنة بنتيجة 4-5، حيث 
سجل منتخب مصر خمس ضربات بنجاح عن طريق 
أحمد سيد زيزو وعمرو السولية وعمر كمال ومحمد 
عبد المنعم ومحمد صالح، فيما أحرز منتخب كوت 
ديفوار أربع ضربات عبر نيكوالس بيبي وإبراهيما 
سانجاري وكورنيه وزاها، وأهدر ركلة وحيدة سددها 
الالعب إيريك بايلي وتصدى لها بنجاح محمد أبو جبل.

وتأهل منتخب مصر بذلك لدور الثمانية لكأس أمم إفريقيا، 
حيث سيخوض مواجهة قوية أيضا أمام منتخب المغرب 
الذي تأهل للدور ربع النهائي بعد فوزه الثالثاء على 

منتخب ماالوي بنتيجة 2-1.
وكان منتخب مصر قد تأهل لدور الـ 16 لكأس األمم 
اإلفريقية بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة 
برصيد 6 نقاط عقب تحقيق انتصارين على كل من غينيا 
بيساو والسودان بهدف نظيف، فيما صعد منتخت كوت 
ديفوار للدور ثمن النهائي بعدما تصدر ترتيب المجموعة 
الخامسة برصيد 7 نقاط، حيث حقق انتصارين على غينيا 
االستوائية بنتيجة 0-1، والجزائر بنتيجة 1-3، وتعادل 

مع سيراليون 2-2.
واستحوذ منتخب كوت ديفوار على منطقة وسط الملعب 
في الربع ساعة األولى للشوط، لكن دون تشكيل خطورة 
على مرمى منتخب مصر، فيما اعتمد الفراعنة على 
الهجمات المرتدة السريعة الستغالل سرعة محمد صالح 
وعمر مرموش.. وفي الدقيقة 17، تصدت العارضة 
لتسديدة قوية من مصطفى حمد من مسافة بعيدة، لتحرم 

منتخب مصر من الهدف األول.
وبعد مرور 20 دقيقة من الشوط األول، تحسن أداء 
منتخب مصر بشكل ملحوظ، وأصبح الطرف األفضل 
على أرضية الملعب، وتوالت الهجمات المصرية على 

دفاع وحارس كوت ديفوار.
وفي الدقيقة 22، تلقى محد صالح تمريرة من عمرو 
السولية، ليسدد نجم ليفربول تسديدة قوية يتصدى لها 

الحارس اإليفواري ويحول الكرة إلى ضربة ركنية.
وفي الدقيقة 26، صنع نيكوالس بيبي فرصة خطيرة لكوت 
ديفوار، بعدما أرسل عرضية أرضية مميزة من الجانب 
األيسر، ولكن محمد الشناوي نجح في التعامل مع الكرة.
وفي الدقيقة 31، أجرى منتخب كوت ديفوار تغييرا 
اضطراريا بعد إصابة نجم خط الوسط فرانك كيسي، 
ليشارك بدال منه الالعب سيري دي.. وبعدها بدقائق 
حاول مصطفى محمد مرة أخرى بتسديدة أرضية على 
يسار حارس كوت ديفوار الذي تصدى لها وحول الكرة 

إلى ضربة ركنية.
وفي الدقيقة 39، أنقذ محمد الشناوي مرمى منتخب 

مصر من فرصة هدف بعد تسديدة قوية من إبراهيما 
سانجاري من داخل منطقة الجزاء.. وقبل نهاية الشوط 
بدقيقة واحدة، ظهر الشناوي مرة أخرى وتصدى لتسديدة 
قوية من هالير مهاجم منتخب األفيال، لينتهي الشوط 

األول بالتعادل السلبي.
ومع بداية الشوط الثاني، واصل منتخب مصر هجومه 
على دفاع كوت ديفوار، وسيطر الفراعنة على مجريات 
اللعب، وفرضوا أسلوب وطريقة لعبهم على منتخب األفيال.

وفي الدقيقة 50، مرر محمد صالح بينية رائعة لعمرو 
السولية على حدود منطقة الجزاء، ليسدد السولية بغرابة 
أعلى العارضة، وبعدها بدقيقتين فقط كاد محمد النني أن 
يغالط حارس كوت ديفوار بعدما سدد كرة قوية ارتطمت 
بقدم سيمون ديلي وغيرت اتجاهها، ولكن سانجاري بادرا 

حارس كوت ديفوار تصدى لها بنجاح.
وفي الدقيقة 63، واصل مصطفى محمد إهدار الفرص، 
بعدما جاءت له الكرة داخل منطقة الجزاء، ولكنه سدد 
بطريقة غير جيدة خارج المرمى، في الدقيقة 69 تدخل أحمد 
حجازي بقوة وأنقذ هجمة خطيرة لصالح سباستيان هالر 
مهاجم كوت ديفوار، ثم أنقذ محمد الشناوي فرصة خطيرة 
برأسية من هالر أيضا حولها حارس الفراعنة لركنية.

وفي الربع ساعة األخيرة للمباراة أجرى كيروش تغييرين 
لمنتخب مصر بنزول محمود تريزيجيه بدال من عمر 
مرموش، وأحمد سيد زيزو بدال من حمدي فتحي الذي 

تعرض إلصابة أجبرته على الخروج من الملعب.
وبعد دخوله بدقائق، كاد تريزيجيه أن يسجل هدفا لمنتخب 
مصر بعدما تلقى بينية رائعة من عمرو السولية، ليجد 
تريزيجيه نفسه أمام المرمى اإليفواري، ولكنه سدد الكرة 

أرضية بجوار القائم.
وفي العشر دقائق األخيرة هدأت وتيرة اللعب، وتراجع 
العبو منتخب مصر بشكل نسبي للخلف، وحاول منتخب 
كوت ديفوار استغالل هذا، ولكن الشناوي واصل تألقه 
وتصدى ببراعة لفرصتين خطيرتين من البديل ويلفريد 
زاها.. وفي الدقيقة 85 تعرض محمد الشناوي إلصابة 
في العضلة الخلفية، ولم يستطع إكمال اللقاء، ليخرج 
ويشارك بدال منه محمد أبو جبل حارس الزمالك، 
وينتهي الوقت األصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ويتم 

اللجوء للعب شوطين إضافيين.
ومع بداية الشوط الثالث، أشرك كيروش محمد شريف 
بدال من مصطفى محمد، لتنشيط الجانب الهجومي، وفي 
الدقيقة 99 سدد أحمد زيزو كرة قوية تصدى لها حارس 
كوت ديفوار.. وقبل انتهاء الشوط الثالث أنقذ محمد أبو 
جبل تصويبة قوية للغاية من إبراهيما سانجاري كادت 

أن تسكن الشباك.
وفي الشوط الرابع، نشط المنتخب المصري هجوميا، 
وأهدر محمود تريزيجيه أكثر من فرصة للتهديف، 
أخطرها كانت في الدقيقة 120 وقبل أن يطلق الحكم 
صافرة النهاية، بعدما تلقى تمريرة من محمد صالح، 
ولكنه سدد بعيدا عن المرمى، لتنتهي المباراة بالتعادل 
السلبي، ويتم اللجوء لضربات الترجيح، التي حسمها 

منتخب مصر بنتيجة 5-4.

اختيار محمد النني أفضل العب في لقاء مصر وكوت 
ديفوار بكأس أمم إفريقيا
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- تقول لألعور أنت أعور في عينه
-Toute vérité n’est pas bonne à dire

-الوقاية خير من العالج 
- Il vaut mieux prévenir que guérir

    فاز محمد النني العب خط وسط منتخب مصر 
وفريق أرسنال اإلنجليزي، بجائزة أفضل العب في 
أمام نظيره منتخب كوت  الوطني  المنتخب  مباراة 
ديفوار، التي أقيمت مساء األربعاء ضمن منافسات 

دور الـ 16 لبطولة كأس األمم اإلفريقية.
وتأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي لكأس أمم 
إفريقيا، بعد فوزه على كوت ديفوار بضربات الترجيح 

بنتيجة 4-5، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “جابوما” 
بمدينة دواال الكاميرونية.

وعقب اللقاء، اختارت اللجنة المنظمة للمسابقة القارية، 
محمد النني كأفضل العب في المباراة، بعد المستوى 
المميز الذي قدمه طوال الـ 120 دقيقة في خط الوسط.

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيواجه نظيره المغربي 
يوم األحد المقبل، في دور الثمانية لكأس األمم اإلفريقية.

خليك في بيتك، خليك في حالك، خليك 
ساكت وبطل إشاعات وهردكة



الطرق  من  الكثير  هناك  أصبح  الحالي  الوقت  في   
ونمو  الزراعة  على  تُساعد  لتي  ا والسهلة  الحديثة 
كذلك،  األمر  يكن  لم  الماضي  في  ولكن  المحاصيل، 
فقد كانت طرق الزراعة بدائية بعض الشيء، إال أن 
المزارعين القدماء قد ابتكروا الكثير من االختراعات 
التي من شأنها تسهيل عملية الزراعة، وقد كانت تلك 
االبتكارات سرية، وفي التالي بعض تلك االختراعات: 

لبستنة ا
إن البستنة كانت االسم الرسمي الخاص بالممارسة القديمة 
لرعاية المحاصيل في األراضي، بحيث يقوم المزارع 
أجل زراعة  من  الزراعية  األرض  من  بتجهيز جزء 
على  للسيطرة  يميل  وهو  العقل،  أو  الدرنات  البذور، 
الحشائش، وحمايتها من الحيوانات المفترسة والبشر، 
وفيه يتم حصاد المحاصيل الزراعية ومعالجتها إلى جانب 
يتم  وقد  هياكل خاصة،  أو  في حاويات  تخزينها عادة 
استهالك بعض المحاصيل، والتي في الغالب ما تكون 
جزًءا كبيًرا أثناء موسم النمو، ولكن أحد العناصر الهامة 
في البستنة هو المقدرة على تخزين الطعام لالستهالك، 
التجارة وكذلك لالحتفاالت في المستقبل، وتتضمن األدلة 
األثرية التي تؤكد على ممارسات البستنة )حفر التخزين، 
بعض األدوات مثل المعاول والمنجل، مخلفات النباتات 
على تلك األدوات، التغيرات في بيولوجيا النبات التي 

تؤدي إلى التدجين(.
زراعة األراضي الرطبة

أسلوب  عبارة عن   )تشينامبا(  حقل  نظام زراعة  إن 
للزراعة الحقلية المرتفعة وهو أكثر ما يناسب األراضي 
عن  تشينامبا  عمل  وتم  البحيرات،  وهوامش  الرطبة 
والقنوات،  الضيقة  الحقول  من  شبكة  استخدام  طريق 
والتي تم إنشاؤها وتحديثها من طين القناة الذي يحتوي 

على المواد العضوية بكثرة.
المختلطة الزراعة 

إن الزراعة المختلطة تُعرف كذلك بأسماء مثل )الزراعة 
المشتركة أو الزراعة البينية(، وهي واحدة من أنواع 
الزراعة التي تشتمل على زراعة محصولين أو أكثر 
األنظمة  نفسه، وبخالف  المجال  ذاته وفي  الوقت  في 
الحالي،  اليوم  في  الزراعة  تسود  التي  الثقافة  أحادية 
من  كبيًرا  عدًدا  بتوفير  تقوم  المختلطة  الزراعة  فإن 
الطبيعية  والمقاومة  اإلصابة  الجفاف،  مثل  الفوائد، 

المحاصيل. ألمراض 
زراعة األخوات الثالث

إن نظام زراعة األخوات الثالث عبارة عن أحد أنواع 
نظم الزراعة المختلطة، وهو يتكون من الذرة، الكوسا 
في  المحاصيل  تلك  تنمو  بحيث  الفاصولياء،  وكذلك 
مًعا،  الثالثة  الخضروات  ويتم زراعة  نفس األرض، 
تعمل  وكذلك  للفاصولياء،  كدعم  الذرة  تعمل  بحيث 
الذرة والفاصولياء مًعا في التحكم في الرطوبة من أجل 
الكوسا، أما الكوسا فتعمل على منع األعشاب الضارة.

المحراث
المحراث هو أداة يجرها الثور، أي أنهم كانوا يستخدمون 
قوة الثيران من أجل سحب المحراث، وهذا االختراع 
النسخ  نستخدم  زلنا  وما  الزراعة،  في  ثورة  أحدث 

الحديثة من هذا االختراع المصري من قبل المزارعين 
العالم. النامية حول  البلدان  في 

لمنجل ا
استخدمه  يتم  منحني،  نصل  عن  عبارة  المنجل  إن 
من أجل قطع وحصاد الحبوب، مثل القمح والشعير.

الري
قد قام المصريون باختراع القنوات وخنادق الري حتى 
وتوصيل  النيل  لنهر  السنوية  الفيضانات  تسخير  يتم 

البعيدة. الحقول  إلى  الماء 
الشدوف

إن الشدوف عبارة عن عمود موازنة طويل له وزن 
من جهة ودلو من الجهة المقابلة، ويتم مأل الدلو بالمياه 

ويُرفع بسهولة ثم يتم تفريغه على أرض مرتفعة.
إختراع صناعة القدماء في  للمصريين  الفضل  يرجع 

قد كان للمصريين القدماء فضل كبير في اختراع بعض 
األشياء التي غيرت مجرى التاريخ، والتي استخدمتها 
يُستخدم  يزال  ما  منها  والبعض  الشعوب،  من  العديد 

التالي البعض منها: حتى يومنا هذا، وفي 
ورق البردي

ينمو ذلك النوع من النباتات القاسية والذي يشبه القصب 
في مناطق المستنقعات التي توجد على جانبي نهر النيل، 
وقد كان لتصميمه الداخلي الليفي الصلب دخل في اعتباره 
مثالًيا من أجل صناعة أوراق متينة للكتابة، باإلضافة إلى 
استخدامه في األشرعة والصنادل والحصير وغيرها من 
األشياء الضرورية في الحياة المصرية القديمة، وبعد 
صنع أوراق البردي تم ملؤها بكل شيء من النصوص 

الدينية إلى األدب وحتى الموسيقى.
التقويم

أنهم  في  القدماء  المصريين  لدى  التقويم  أهمية  كانت 

يعرفون من خالله متى سوف يبدأ موسم فيضان النيل 
السنوي، بدون معرفتهم هذا، سوف يتعرض نظامهم 
آالف  قبل  ولذا  الشديد،  الخطر  إلى  بأكمله  الزراعي 
السنين بدأوا في استخدام التقويم، والذي ما زلنا نستخدمه 

حتى يومنا هذا مع بعض التعديالت.
للعرب قديمة  تجميلية  اختراعات 

الزراعة  تتمثل في  القدماء  العرب  لم تكن اختراعات 
والعلوم فحسب، ولكنها امتدت لتؤثر في الناحية الجمالية 
كذلك لدى كل من النساء والرجال، فقد تم ابتكار الكثير 
من األدوات التجميلية التي تُجمل المظهر العام، وفي 

تلك االختراعات: أمثلة على  التالي 
العيون مكياج 

هم  أ من  كواحد  لعيون  ا مكياج  تصنيف  يتم  ال  قد 
أو  بالنار  مقارنته  البشرية عند  تاريخ  االكتشافات في 
العجلة، إال أنه قد منح المصريين شكاًل ُمميًزا، ومنذ 
أن تم اختراع مكياج العيون ألول مرة منذ أربعة آالف 
اإلعجاب  يُثير  وما  أبًدا،  يتوقف  لم  الميالد،  قبل  عام 
التجميلية  بالناحية  تهتم  التي  الثقافات  من  الكثير  أن 
التقنيات  استخدام  من خالل  الماكياج  تصنع  تزال  ال 
ذاتها التي ابتكرها المصريون منذ آالف السنين، مثل 

الكحل. صناعة 
المستعار الشعر 

خالل فصول الصيف الحارة كان العديد من المصريين 
يحلقون شعر رؤوسهم من أجل المحافظة على نظافتها 
ومنع وجود اآلفات فيها مثل القمل، ولذا كان القدماء 
ر  لمستعا ا لشعر  ا ليف  تكا تحمل  يستطيعون  ين  لذ ا
مختلفة  نماط  أ في  مصنوًعا  كان  وقد  يستخدمونه، 

المعطر. العسل  بشمع  ومرصع 
األسنان معجون 

لقد ساهم المصريون القدماء أيًضا في اختراع المعجون 
من أجل نظافة األسنان، وقد اشتملت المكونات القديمة 
البيض  قشر  الرماد،  الثور،  حوافر  مسحوق  على  له 
قد  تكون  أن  الممكن  من  والتي  والخفاف،  المحترق، 

الصباح. باألسنان في  العناية  صنعت لطقوس 
البشرية أفادت  اختراعات مصرية 

كان للمصريين القدماء الكثير من االختراعات العظيمة 
التي ترتب عليها إفادة البشرية كلها، والتي كانت تتضمن 
وفي  الكثير،  والطبية وغيرها  العلمية  المجاالت  كافة 

البعض من تلك االختراعات: التالي 
الباب أقفال 

لقد كان اختراع قفل الباب يعود إلى المصري القديم، 
كان  وقد  الميالد،  قبل   4000 حوالي  اختراعه  تم  إذ 
في األساس عبارة عن قفل دبوس بهلوان، بحيث يتم 
توصيل مسمار مجوف في الباب بمسامير من الممكن 
التالعب بها من خالل إدخال مفتاح، وحينما يتم دفع 
عن  بعيًدا  تنزلق  المسامير،  على  أعلى  إلى  المفتاح 
كان  ولكن  سحبه.  لنا  يُتيح  وبالتالي  المزالج،  عمود 

الكبير. القفل عيب كبير وهو حجمه  لهذا 
الجثث تحنيط 

اكتسب المصريون القدماء خبرة في الحفاظ على جثث 
موتاهم، لدرجة أنها أتاحت لنا بعد مرور آالف السنين 
معرفة بعض األمراض التي كان المصريون يعانون 
منها مثل التهاب المفاصل، السل في العظام، النقرس، 
تسوس األسنان، حصوات المثانة وحصوات المرارة، 
وكذلك هناك أدلة على وجود مرض البلهارسيا الذي 
والتي  الصغيرة  الطفيلية  المفلطحة  الديدان  عن  ينتج 
ما  اليوم، وعلى  هذا  إلى  في مصر  تزال موجودة  ال 

يظهر أنه لم يكن هناك مرض الزهري أو الكساح. 

     يأتي هذا المقال في سياق التأصيل لقضية جوهرية 
في التصوف، أال وهي “مسألة الذكر”، والتي سنعمل على 
تأصيلها من الكتاب والسنة، وبيان ما للذكر من قيمة كبرى 
في حياة اإلنسان المسلم، مع التركيز على نظرة الصوفية 
أننا سنعتمد  بالتصوف، علماً  الذكر  للذكر نظرا الرتباط 

رؤية صوفية المغرب.
من الواضح أن التصوف اإلسالمي في بالد المغرب وإفريقيا 
هو تصوف عملي أخالقي، ليست فيه الشطحات الموجودة 
في المشرق، حيث حافظ المغاربة على نقاء التصوف في 

منبعه األول وهو الكتاب والسنة.
النبوية، واعتنوا  ومن ثم، حرص المغاربة على األذكار 
بها أيما اعتناء، إذ ال يصل إلى هللا تعالى إال من دوام على 
ذكره عز وجل، والذكر هو أخص ما اختص به الصوفية 

وُعرفوا به.
فما هي مرجعية الذكر من القرآن والسنة؟ وما مكانة الذكر 

عند المتصوفة ؟
 تأصيل الذكـر

رغم التحريف الذي أصاب التصوف في العصور المتأخرة، 
فقد بقي قدر مسلم مقبول، تتفق عليه جميع الطرق الصوفية 
، وهو قدر نقي صاف ال تشوبه شائبة،  قائم على الكتاب 

والسنة واتباع منهج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
وعليه جميع أئمة التصوف، سواء في باب التوحيد أو في 
باب االتباع وترك االبتداع. و للسلوك أركان كثيرة، أهمها 

: الذكر - والتخلق والصحبة.
فما أصل الذكر؟

الذكر لغة هو ضد النسيان، وحقيقته من الشرع هي قيام 
معنى التوحيد في النفس حتى يصير صفة لها ، ال تغفل عنه.
يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: “مثل الذي يذكر ربه 

والذي ال يذكر مثل الحي والميت”.
والذكر ال يكون إال على هدي النبي الكريم، وقد تنبه الصوفية 
لهذا األمر، فكانوا أحرص الناس على التزام السنة، فطريق 
البيان.  األساس، وعمل وهو  بعلم وهو  إال  يتم  القوم ال 
ولهذا كان السالك طريق التصوف، إذا لم يسلك بعلم يوافق 
الشريعة اعتُبر ضاال عن الطريق، وكان هالكه أقرب من 
نجاته، قال تعالى وهو يحث المؤمنين على الذكر: “يأيها 
الذين آمنوا اذكروا هللا ذكرا كثيرا ، وسبحوه بكرة وأصيال.
وقد صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه كان يجتمع مع 
أصحابه رضي هللا عنهم أدبار الصلوات الخمس للذكر، 
ويرفعون أصواتهم بذلك، حتى قال عمر رضي هللا عنه:” 
كنا نعرف إذا انصرفنا من المكتوبة برفع الصوت بالذكر.
فأفضل ما يتقرب به العبد إلى هللا تعالى هو طريق الذكر. 
وال شك أن سبب اجتماع الفقراء / المتصوفة، هو اإلقبال 

بهمة عالية وحب كبير على ذكر محبوبهم وهو هللا سبحانه 
وتعالى. لذلك ال عجب أن يمن هللا عليهم بحب الناس لهم 

بل وحب كل من يرآهم.
المغفرة  ينيل  والذكر  أذكركم”  قال سبحانه: “فاذكروني 
واألجر، قال جل جالله: “ والذاكرون هللا كثيرا والذاكرات 

أعد هللا لهم مغفرة وأجرا عظيما”.
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أال أنبئكم بخير أعمالكم 

وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير 
لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن 
تلقوا عدوكم، فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم 
؟ قالوا: وما ذاك يا رسول هللا : قال : ذكر هللا”.
وروي أن أعرابيا قال لرسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم: يا رسول هللا إن شرائع اإلسالم قد كثرت 
علي فأنبئني بأمر أتشبت به ، قال ال يزال لسانك 

رطبا من ذكر هللا.
الكتاب والسنة من  إلى غير ذلك مما ورد في 
الدليل على شرف الذكر وفضله ورفيع درجته، 
ولذلك جعله أهل المعرفة وسيلة إلى هللا تعالى، 

فالزموه وحافظوا عليه.
أنـواع الذكــر

-1  االستغفار:
انه كان  تعالى: “استغفروا ربكم  قوله  القرآن  دليله من   
غفار” . وقوله عز من قائل:”واستغفر لذنبك”. إلى غير 

ذلك من اآليات الكريمة التي تحث على ذكر هللا.
النبي صلى هللا عليه وسلم: “ من لزم  السنة قول   ومن 
االستغفار جعل هللا له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم 

فرجا، ورزقه من حيث ال يحتسب”.
-2  التصلية على الرسول )صلى هللا عليه وسلم(

وأما ذكر التصلية: فدليله من القرآن قوله تعالى: “إن هللا 
آمنوا صلوا  الذين  أيها  يا  النبي،  ومالئكته يصلون على 
وسلموا تسليما” ومن السنة قول النبي عليه السالم: “إن 

أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صالة. “
-3  التهليل

وأما ذكر التهليل: فدليله من القرآن قوله تعالى: “ فاعلم 
أنه ال إله إلى هللا” ومن السنة قول الرسول عليه الصالة 
والسالم: “ أفضل ما قلته أنا والنبيئون من قبلي: ال إله إلى هللا.

-4  التنزيه
تعالى: “فسبح  قوله  القرآن  فدليله من  التنزيه:  وأما ذكر 
النبي  قول  السنة  الساجدين”  ومن  بحمد ربك وكن من 
عليه السالم: “ومن قال سبحان هللا وبحمده مائة مرة،حطت 

خطاياه ، وإن كانت مثل زبد البحر”.
-5 اإلفراد

وأما ما ذكر اإلفراد، فدليله من القرآن قوله عز من قائل 
تعالى:  وقوله  يلعبون”  في خوطهم  ذرهم  ثم  “قل هللا   :

“ولذكر هللا أكبر.”
هذه األذكار الخمسة هي أصل سائر األذكار التي يستعملها 
الصوفية، وكما سبق البيان، فهي من نبع القرآن والسنة، 

وبعدما أثبتنا ذلك، بقي لنا أن نعرف الذكر عند القوم.
  الذكر عند المتصّوفة

الذكر عند المتصوفة كما يذكر الشيخ ابن عجيبة الحسني: 
“ركن قوي في طريق الوصول، فذكر العامة باللسان، وذكر 
الخاصة بالجنان، وذكر خاصة الخاصة بالروح والسر، 
وهو الشهود والعيان، فيذكر هللا عند كل شيء. وعلى كل 

شيء، أي يعرف هللا فيه”.
ما أعظم ثمرة الذكر، وما أجل شأنها، فالذكر من أعظم 
الوسائل إلى المعرفة باهلل تعالى، وأشرف الطرق الموصلة 
إليه. ونجد من الصوفية من يؤصل للذكر باعتبار الذاكرين، 
العامة وذكر  فيجعله على قسمين، ذكر أجور وهو ذكر 

حضور وهو ذكر الخاصة.
أما ذكر األجور، فهو أن يذكر اإلنسان هللا تعالى بما شاء 
من األذكار ال يقصد به إال نيل ما وعد الذاكرين من األجر 

وأعد لهم من الثواب، من غير التفات لما وراء ذلك.
بحسب  معلومة  أذكار  التزام  فهو  الحضور:  ذكر  وأما 
أحوال مخصوصة، بل سبيل االستشفاء من علل النفس، 
والخالص من أمراض متعلقاتها، ليخرجها عن األخالق 
الذميمة ويحليها باألخالق الحميدة، وهو على ثالثة أقسام:
-1  ذكر اللسان: في مقام اإلسالم، وهو قيام اللسان بحركة 

لفظه مع متابعة القلب لما أمكن من معناه.
-2  ذكر القلب: في مقام اإليمان، وهو تمكن معنى الذكر في 
القلب حتى ال ينفك عنه، مع متابعة اللسان لما أمكن من لفظه.

الروح:  ذكر    3-
في مقام اإلحسان، 
وهو االستغراق في 
سر التوحيد مشرفا 
على حقائقه بما نال 

الروح من الخالص من األوهام الجسمانية والطهارة من 
اآلفات الطبيعية  حتى ال يغيب عن معنى الذكر لمحة. 

الذكر، ألن ذكر  فإن الصوفي يرتقي في مقامات  وبذلك 
اللسان يحرك الفكر لتدبر معناه، وتدبر معناه يحرك النفس 
يؤذن بطهارتها  بمقتضاه  بمقتضاه، واتصافها  لالتصاف 
وتصفيتها، وطهارتها وتصفيتها سبب للورود على عين 
لم  الحقائق، ومطالعة االسرار مشاهدة، حتى “يفنى من 

يكن ويبقى من لم يزل” .
والصوفية من أكثر الناس تذوقا لحالوة الذكر، فيميزون 
استكثار  لعلة  أكبر”: طرد  الذكر “فاهلل  بين جميع صيغ 
النفس عدد الخلق عند بروزهم واستكبارها بإظهار التجمل.

و”سبحان هللا”: إخماد لعلة النفس في انفعالها لما ظهر على 
الخلق من تحولهم من حال إلى حال . و”الحمد هلل”: محو 
المحسن  لتقوم بحق  بالنعم،  المنعم  النفس في نسيان  لعلة 
المنان. و”ال حول وال قوة إلى باهلل “ إخراج للنفس من 

علة الركون إلى تدبيرها في تصرفها”.
فاستعمال األذكار يكون بحسب األحوال، وذلك ما تؤكده 
السنة النبوية، حيث يستعمل كل ذكر في المواطن الخاصة 
به، من حمد وشكر وبسملة، وحسبلة وحوقلة، وغير ذلك 
من األذكار، نفيا لعلل النفس لتتحلى بالصفات الحميدة. وذلك 
من الحكمة التي من نالها فقد نال الخير الكثير. وليس من 

الحكمة وضع األشياء في غير محلها.  
خاتمة:

يتبين أن ذكر هللا في التصوف اإلسالمي، ال يخرج عن 
نطاق ما جاء به القرآن الكريم والهدي النبوي الشريف، 

كما يوضح ذلك فهم الصوفية للذكر ونظرهم إليه.
وإن كانت العامة ممن ال حظ لها في العلم والذوق، ترّوج 
بعض الضالالت باسم التصوف، فقد تبرأ منها أئمة العلم 
والمعرفة، وكتب القوم ومصنفاتهم شاهدة على ذلك مثل كتب 
الشيخ أحمد زروق وغيره، والطرق الصوفية وإن تعددت، 
فإنما المقصد واحد هو التقرب إلى هللا تعالى ونيل رضاه.

وكلهم من رسول هللا ملتمس    
                     غرفا من البحر أو رشفا من الديم

يدعون  ومن  الصوفية  بين  لما  نأسف  ونحن  هذا،  نقول 
السلفية اليوم من صراع وعداء، يلحق باإلسالم أذى كبيرا 
األخرى  األمم  عند  ومكانته، خاصة  لصورته  وتشويها 
التي بدأت تتداعى على أمة اإلسالم وتتربص بها الدوائر.

قصة مايك األمريكي

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

  في بداية القرن الماضي كانت 
قد تفّشت المجاعة في جبل لبنان 
بسبب قساوة السلطنة العثمانية. 
كّل  من  محاصراً   الجبل  كان 
النواحي وكان من الصعوبة بمكان 
الغذائيّة  المواد  من  اي  ادخال 
واذكر  المناطق.  تلك  من  ألي 
يروي  كان  كيف  شاهين  عّمي 
لنا مغامراته عندما كان مازال 
المسافات  يقطع  كان  إذ  صبيّاً 
لياًل وقبل بزوغ الفجر لتهريب 
الرميلة  الى  صيدا  من  الخبز 

العائلة! لتقتات 
 ّ البالد  الزمن هّج من  في ذلك 
كل من تمّكن طلباً للقمة العيش. 
الجديد  العالم  قصدوا  كثيرون 
لقليل  ا وكان  األميركيتين  في 
منهم ممن تعلّم القراءة والكتابة 
منهم من  ونادراً  األم  اللغة  في 
عرف التفّوه بأيّة كلمٍة أجنبيّة! لم 
يكن بمقدور العائالت ان تهاجر 
بمجملها لذا كان يتم اختيار احد 
قيمة  العائلة  له  فتجمع  أفرادها 
“الناولون “ وهو تكاليف السفرة 
ويركب البحر في رحلة تستغرق 
أشهراً لإلرساء بعدها في مرفأ 
الجديدة.  حياته  فيها  تبدأ  مدينة 
وكانت العائلة تطمئن ان من سافر 
من بينها سيسلم من اإلضطهاد 
السائد بينما ينقص لديها فم من 

الواجب إطعامه!
بعد الوصول كان يفتش الواصل 
الجديد عمن يحسن الكتابة بالعربية 
إلرسال رسالة الى أهله تخبرهم 
عّما ألّم به. وكانت رحلة الرسالة 
الى البلد األم تستغرق مدة طويلة 
وما ان تصل حتى ان يلجأ مستلمها 

الى من يقرأها له...
من بين من سافر من بلدتنا، كان 
الرحال  به  “مخايل”. وقد حّط 
في مدينة “بوسطن” األمريكية 
تّم  في عمره حيث  يانعاً  وكان 
تغيير اسمه الى “مايك” لسهولة 
اللفظ والمناداة باللغة اإلنكليزية 
وهو االسم الذي الزمه بعد ذلك.
بالد  في  “مايك”  يتزوج  لم 
اإلغتراب وإن سنحت له الظروف 
نسائها.  من  بعضاً  يعاشر  ان 
تلك  في  وشقي  تعب  ان  فبعد 
ان يجمع  يتمكن من  ولم  البالد 
اال ثروة متواضعة، قرر العودة 
الى الضيعة لتمضية ما تبقى من 

حياته بين ربعه واهله.
كان في العقد السادس من العمر 
عندما عرفته. كان معتدل القامة، 
مرفوع  يمشي  الجسد،  مربوع 
الرأس وهو يحافظ خالل تنّقله 
على استقامة ظهره. كان يحمل 
عصاً خشبيًة ال للتعكز عليها بل 
بشكل  اليمنى  بيده  يحملها  كان 
يمّكنه من استعمالها عند أية زلّة 
قدم. كان يرتدي ثياباً جاء بها من 
بالد االغتراب غير عابئ بأية 
الكاكي  سرواله  فكان  موضة! 
من  حد  وا قطر  على  فظ  يحا
بينما قميصه  أعاله حتى أسفله 
يخفي  ال  بالمربّعات  المنقوش 
طرازه. وما ميّزه اكثر من أي 
لقبّعة  ارتداءه  كان  آخر،  شيء 
بنّي،  بشريط  مزنّرة  فاتح  بيج 

موديل الستينات أمريكية ١٠٠٪  
وكان يضع على عينيه نظارات 
هيكلها بنّي على شاكلة ما كان 
يرتديه الرئيس االمريكي األسبق 

“ليندون جونسون”.
كنت اعرفه عن بعد وهو يمشي 
على طريق جدرا. وكنت أراه من 
وقت الى آخر واقفاً على الطريق 
بوسطة  مرور  بإنتظار  العام 
“الصاوي زنتوت”. كان يحب 
من  أحد  برفقة  األقارب  زيارة 
ذويه. وكان كثير اإلصغاء، قليل 
الكالم، في غاية التهذيب، وان 
تكلم كان ذلك بلكنته االمريكية مع 
التلّفظ كثيراً بكلمات من معجمه 
 Yes, Alright, االمريكي: 

...Thank you, Nice
في بداية األحداث سنة ١٩٧٥ 
 ، نة لرما ا عين  ثة  د حا بعد  و
اشتعل القتال في وسط بيروت 
وقنص  قتال  عمليات  وبدأت 
في  المتواجدة  الميليشيات  بين 
المدينة. وكانت المعارك ما ان 
تبدأ  ان  الى  حين  الى  تتوقف 
الكثير من  أعنف. وكان  بشكل 
كانوا  بينما  يموتون  األبرياء 
يتنقلون من وإلى مركز عملهم. 
وكانت ال تزال الصحف مثابرة 
على الصدور من “النهار” الى 
الى  “السفير”  الى  “األنوار” 
بخبر  نفاجأ  ِبَنا  وإذ  غيرها... 

استرعى انتباه الجميع:
“وحيث ان م. ق. كان يمارس 
لعامالت  ا احدى  مع  لجنس  ا
السوق  في  وذلك  المجال،  في 
العمومي في منطقة الصيفي، وإذ 
به يقضي نحبه بعد ان اصابته 
نوبة قلبيّة. ذعرت المرأة وخرجت 
عارية الى الشرفة وهي تصرخ 
وتولول. ثّم تّم اإلتصال بالشرطة 
التي حضرت و أكملت التحقيق 

وأصدرت محضراً بذلك”
وإذ تبيّن ان المتوّفي ما كان إال 
بسرعة  الخبر  انتشر  “مايك” 
شفة  كل  على  وأصبح  البرق 
ولسان رغم قلة وسائل اإلتصال 

آنذاك من تلفون وغيره.
وصل الجثمان الى القرية واراد 
أهل الفقيد القيام بالواجب على 
أكمل وجه نظراً للمكانة التى كان 
الفقيد يحتلها في قلوبهم. نعوا كل 
والجيران واالصدقاء  االقارب 
ودعوا مطران المنطقة لترؤس 

المراسم.
الكنيسة  الى  الجموع  حضرت 
اختلى  الذي  المطران  وحضر 
بأقرب الناس للفقيد لسؤالهم عن 
عظته.  ليحّضر  الفقيد  ماضي 
وكيف  كان:  من  سأل  أخيراً 
فأجيب:”في  ؟  المرحوم  مات 

األسواق”
بعد قراءة اإلنجيل وقف المطران 
الفقيد  مزايا  عن  عظته  والقى 
وتاريخه ثم استطرد قائاًل: “...مات 
شهيداً... مات من أجل القضيّة... 

مات من أجل الوطن...”
في  يتقهقهون  لجموع  ا وأخذ 
الرجال  وباألخص  أحراجهم 
الذين يتمنَّْون هكذا ميتة ألنفسهم 

عندما تأتي الساعة!...   

  أظهرت مقاطع فيديو، حيوانات 
وكأنها محنطة وتكاد تتجمد تماماً من 
شدة البرد في ظل العاصفة الثلجية 
التي تضرب تركيا وعدة دول أخرى.
التواصل  مواقع  رواد  تداول  كما 
االجتماعي مقطع فيديو لتجمد عدد من 
الحمير في شوارع إحدى المحافظات 

في تركيا.
وقال المغردون إن الفيديو يتبع محافظة 
وان في تركيا التي تشهد تساقط ثلوج 
كثيفة في هذا الوقت من العام نتيجة 
انخفاض درجات الحرارة في البالد.
النقل  حركة  شهدت  السياق،  في 
البري والجوي في تركيا واليونان 
اضطرابات كبيرة، وسط تساقط كثيف 
للثلوج. وُسمح بهبوط رحلتين فقط 
في إسطنبول، صباح الثالثاء، وكان 
الوضع ال يزال فوضويا في المطار، 
الظهيرة، حيث حركة  فترة  خالل 

المالحة الجوية معلقة منذ االثنين.

وأعلنت “الخطوط التركية”، وهي 
أبرز شركة طيران تركية، أن رحالتها 
تستأنف  لن  المنطلقة من إسطنبول 
قبل منتصف ليل الثالثاء األربعاء.

وأظهرت صور تم تداولها على وسائل 
التواصل االجتماعي ركابا يفترشون 

األرض في المطار.
فيما بقيت محاور الطرقات في جنوب 
غرب تركيا المؤدية إلى محافظتي 
أمام حركة  مغلقة  وموغال  انطاليا 
السير، يوم الثالثاء، في حين أعلنت 
أيام عطلة في عدة محافظات باستثناء 

ما يتعلق بالخدمات األساسية.
استيقظ  المجاورة،  اليونان  وفي 
عدة  مدن  وكذلك  أثينا  في  السكان 
الثالثاء، على طبقة  البالد،  بوسط 
كثيفة من الثلوج، ما أرغم الحكومة 
على إعالن الثالثاء واألربعاء يومي 
عطلة في منطقة أتيكا وبعض الجزر 

المغطاة بالثلج.

  جرى تداول النفط، الخميس، عند أعلى مستوياته في 7 
سنوات بنحو 90 دوالرا للبرميل، إذ دعمت أزمة أوكرانيا 
األسعار على الرغم من إشارات إلى أن مجلس االحتياطي 

االتحادي األمريكي سيشدد السياسة النقدية.
سنتات   6 القياسي  برنت  لـخام  اآلجلة  العقود  وارتفعت 
أي 0.1 بالمئة إلى 90.02 دوالر للبرميل بحلول الساعة 
لخام  اآلجلة  العقود  وتراجعت  بتوقيت جرينتش   1113
غرب تكساس الوسيط سنتين إلى 87.33 دوالر للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط، األربعاء، فزاد خام برنت متجاوزا 
90 دوالرا للبرميل ألول مرة منذ 7 سنوات وسط توترات 

بين روسيا والغرب.
وتقف روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، في مواجهة 
تعطل  يثير مخاوف من  مما  أوكرانيا  بشأن  الغرب  مع 

إمدادات الخام إلى أوروبا.
وينصب اهتمام السوق على اجتماع يوم 2 فبراير لمجموعة 
للبترول  المصدرة  البلدان  التي تضم منظمة  “أوبك+”، 

“أوبك” إلى جانب منتجين آخرين منهم روسيا.
ومن المرجح أن تلتزم المجموعة بخططها لزيادة المستوى 
النفط في مارس، وفقا لما ذكرته عدة  المستهدف إلنتاج 
مصادر من أوبك” وتزيد “أوبك+” المستوى المستهدف 
لإلنتاج كل شهر منذ أغسطس بمقدار 400 ألف برميل 
يوميا متخلية تدريجيا عن خفض قياسي لإلنتاج في 2020.

الطاقة  في  تتمثل  تحديات  واجهت  المجموعة  أن  غير 
اإلنتاجية المتاحة والتي منعت بعض األعضاء من زيادة 

اإلنتاج وفقا لحصصهم.
لكن زيادة مخزونات الخام والبنزين في الواليات المتحدة 

خففت بعض الشيء من القلق المتعلق باإلمدادات.
وقالت إدارة معلومات الطاقة األمريكية إن مخزونات الخام 
األميركية ارتفعت األسبوع الماضي بمقدار 2.4 مليون برميل 
مقابل توقعات بانخفاض قدره 728 ألف برميل في استطالع 
أجرته رويترز آلراء المحللين. وزادت مخزونات البنزين 
بمقدار 1.3 مليون برميل وهي أكبر زيادة منذ فبراير 2021.
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أصول الذكر عند المتصوفة بين السنة والبدعة

حيوانات تتجمد كالتماثيل وسط 
الثلوج في تركيا

النفط يبلغ أعلى مستوياته في 7 سنوات بفعل توتر أوكرانيا

االبتكارات واالخرتاعات السرية للمزارعني القدماء



Le premier ministre François Legault a annoncé 
mardi une série de mesures pour continuer le 
déconfinement imposé fin décembre en raison 

du variant Omicron. Voici quelques éléments clés à retenir 
du point de presse.
Québec mise sur la prudence pour redonner du lousse au 
Québécois. «Il faut y aller mollo», lance M. Legault. «On 
aurait tous souhaité avoir un calendrier plus complet», 
reconnait-il. Mais il y a encore beaucoup d’incertitude. «Il 
faut être responsable», plaide-t-il.
Ce qui sera permis à partir du 31 janvier :
- Réouverture des restaurants à 50% de leur capacité ainsi 
que les rassemblements privés de quatre personnes ou deux 
bulles familiales;
- Les activités parascolaires et les sports pour les moins de 
18 ans pourront reprendre;
- Le Biodôme, les aquariums, les jardins botaniques et le 
planétarium pourront aussi rouvrir à 50%;
- Les résidents en CHSLD pourront être visités par 2 
proches aidants par jour, 4 personnes par jour pour les rési-
dents de RPA.
Ce qui sera permis à compter du 7 février :
- Réouverture des salles de cinéma et salles de spectacles 
avec capacité réduite de 50% et un maximum de 500 per-
sonnes à l’intérieur et de 1000 à l’extérieur;
- Réouverture des lieux de culte à 50% de la capacité et un 
maximum de 250 personnes, sauf  pour les funérailles. Le 
passeport vaccinal est obligatoire.
Québec préconise les petits rassemblements (restaurants/
maisons) avant les grands (spectacles/sports) pour évaluer 
la situation épidémiologique. Les gyms, les spas et les bars 
devront encore faire preuve de patience. Dans l’immédiat, le 
télétravail est là pour rester, a dit M. Legault.
Refondation du réseau de la santé  
«Le train de la santé est pas mal magané», indique le pre-
mier ministre qui souhaite procéder à une «refondation» du 
réseau de la santé. Il souhaite que les employés du réseau 
soient au centre des transformations. Bourses d’études, 
primes de travail, conventions collectives renouvelées, for-
mations accélérées : Québec met le paquet pour attirer et 
retenir du personnel.
Hospitalisations  
Les hôpitaux sont sous pression alors que le nombre d’hos-
pitalisations pour la COVID-19 a atteint des records dans 
les dernières semaines. Les projections de l’INSPQ et de 
l’INESS sont encourageantes, toutefois. D’ici deux semaines, 
le nombre d’hospitalisations pourrait passer à environ 2500, 
a fait savoir le ministre de la Santé, Christian Dubé. En date 
de mardi, 3278 personnes sont hospitalisées. Environ 12 
000 travailleurs sont toujours absents.
Plateforme pour les autotests  
Depuis mardi matin, les Québécois peuvent déclarer le 

résultat des autotests effectués à la maison. Le ministre de 
la Santé, Christian Dubé, a d’ailleurs invité les gens à aller 
inscrire les tests réalisés dans les dernières semaines pour 
«tester» la plateforme. «Ça va devenir un outil très intéres-
sant qui complète ce qu’on a fait avec les PCR», a commenté 
le ministre.
Contribution du fédéral en santé  
François Legault a une fois de plus demandé au gouver-
nement fédéral d’augmenter sa contribution en matière de 
santé. Le premier ministre a souligné qu’Ottawa finance 
actuellement que 22% des dépenses en santé des provinces. 
Les premiers ministres des provinces canadiennes sont 
unanimes dit M. Legault : «il va falloir avoir un meilleur 
financement». Selon le premier ministre, les coûts en santé 
augmentent plus rapidement que les revenus des provinces. 
Élargir le passeport vaccinal?  
Québec n’écarte pas l’idée d’élargir à nouveau l’utilisation 
du passeport vaccinal pour inciter les non-vaccinés à aller 
se faire inoculer contre la COVID-19. Le passeport pour-
rait éventuellement être nécessaire pour obtenir des soins 
corporels, par exemple. «C’est en train d’être étudié. Ce 
n’est pas simple», a indiqué le directeur national de la santé 
publique par intérim Dr Luc Boileau. Pour l’heure, rien n’est 
toutefois confirmé en ce sens. «Les soins corporels, c’est une 
bonne idée d’en profiter, mais aller chercher votre dose de 
rappel avant. Ça, ça serait le meilleur geste. Et avec ça, les 
soins corporels vont être pas mal plus agréables», a laissé 
entendre Dr Boileau.
Points de presse distincts  
Le Dr Luc Boileau a fait savoir qu’il y aurait «sous peu» des 
points de presse distincts de la santé publique par rapport 
au gouvernement. Le premier ministre François Legault 
estime qu’il y a des avantages et des désavantages à faire des 
points de presse conjoints et distincts. Les deux hommes 
ont insisté pour dire que la santé publique est indépendante. 
«On pense qu’il y a des avantages à faire des points de 
presse ensemble pour bien communiquer les consignes aux 
citoyens», note M. Legault.

Le premier ministre Justin Trudeau 
devrait appeler le président russe 
Vladimir Poutine pour se faire ras-

surer sur les intentions de la Russie vis-à-vis 
de l’Ukraine, a conseillé le nouvel ambassadeur 
russe au Canada, Oleg Stepanov, dans une entre-
vue accordée au «Globe and Mail». 
«Je suis à 100 % certain que mon président décro-
cherait le téléphone immédiatement», a assuré M. 
Stepanov en déplorant au passage que les deux 
leaders n’ont jamais eu la moindre rencontre bila-
térale depuis la première élection de Justin Tru-
deau, en 2015.
Selon l’ambassadeur, le président Poutine pour-
rait profiter de cet appel pour assurer qu’il n’a 
aucunement l’intention d’envahir l’Ukraine, 

malgré le déploiement d’envi-
ron 100 000 soldats à la fron-
tière.
Le premier ministre Justin 
Trudeau s’est dit «extrême-
ment inquiet», lundi, vis-à-vis 
d’une potentielle invasion de 
cet ancien État satellite de l’ex-
Union soviétique. Le Canada a 
d’ailleurs rappelé les familles 
de ses diplomates en poste en 
Ukraine, suivant ainsi ses prin-
cipaux alliés qui ont fait de 
même, incluant les États-Unis 
et le Royaume-Uni.
Le Canada a déjà consenti 
un prêt de 150 millions $ à 
l’Ukraine la semaine dernière 

et le premier ministre doit faire le point sur 
d’éventuelles mesures d’aide supplémentaires en 
point de presse mercredi.
L’ambassadeur Stepanov a assuré que son pays 
ne compte pas passer à l’offensive, mais a laissé 
entendre en entrevue avec le «Globe» qu’à son 
avis, des politiciens ukrainiens pourraient cher-
cher à déclencher les hostilités.
«Les préoccupations de mon gouvernement sont 
qu’il y a un parti pour la guerre à Kiev. Il y a des 
politiciens radicaux qui peuvent utiliser la situa-
tion actuelle, tendue, pour provoquer un conflit», 
a laissé entendre Oleg Stepanov en appelant le 
Canada à calmer les ardeurs de ces politiciens, 
qu’il n’a pas nommés.

Les malades infectés à la 
COVID sont en baisse 
au Québec qui affiche 

un bilan de 3270 personnes dans ses 
centres hospitaliers, dont 252 patients 
aux soins intensifs.
La province déplore également 73 nou-
veaux décès portant le total des vic-
times du coronavirus à 13 009 depuis le 
début de la pandémie.
LA SITUATION AU QUÉBEC EN 
DATE DU 26 JANVIER 2022
- 845 564 personnes infectées (+4150)
- 13 009 décès (+73)

- 3270 personnes hospitalisées 
297 entrées
305 sorties
- 252 personnes aux soins 
intensifs 
31 entrées
42 sorties 
- 86 062 doses administrées 
s’ajoutent, soit 80 131 dans 
les dernières 24 heures et 
5931 avant le 25 janvier, pour 
un total de 17 337 953 doses 
administrées au Québec. 
- Hors Québec, ce sont 270 569 doses 

au total qui ont été adminis-
trées, pour un total cumulé 
de 17 608 522 doses reçues 

par les Québécois.
Le nombre de cas répertorié n’est pas 
représentatif  de la situation puisque 
l’accès aux centres de dépistage est res-
treint aux clientèles prioritaires

La Banque du Canada main-
tient le taux cible du 

financement à un jour à sa valeur 
plancher de 0,25 %, car elle pré-
voit que l’inflation commencera à 
diminuer d’ici six mois. 
Plusieurs analystes s’attendaient à 
ce que la Banque resserre l’accès 
au crédit dès aujourd’hui pour 
freiner la consommation et ainsi 
ralentir la hausse des prix. C’est 
la stratégie qu’a choisie la Banque 
centrale britannique peu avant les 
fêtes.
Mais la Banque du Canada main-
tient que l’inflation est le résultat 
«de la forte demande mondiale 

de biens, combinée aux goulots 
d’étranglement du côté de l’offre 
qui nuisent à la production et au 
transport», le tout combiné à une 
hausse du prix du pétrole.
Ce contexte devrait maintenir 
l’inflation près de 5% jusqu’à l’été, 
estime la Banque.
Mais «à mesure que les ruptures 
d’approvisionnement diminue-
ront, l’inflation devrait baisser à 
un rythme raisonnablement rapide 
pour atteindre environ 3 % d’ici la 
fin de l’année, puis se rapprocher 
graduellement de la cible».
La prochaine mise à jour du taux 
directeur sera publiée le 2 mars.

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousTout d’abord la rénovation de cette vieille 
gare dont la construction remontent à 
l’an 1856 ces rénovations comprennent 

des quatre façades de la gare tout en s’assurant de 
garder le vieux style architectural de la gare. 
De plus, à l’intérieur de la gare, on a rénové la 
salle d’attente des voyageurs ainsi que les quais 
d’attente des trains. 
Enfin on a construit un stationnement à plu-
sieurs étages, quant à la place de la gare Masr on a 
déménagé la nombreux marchants en bullant qui 
entoure la gare dans un marché construit pour ces 
vendeurs. 

Ces rénovations on 
était précédé par des 
rénovations majeures 
faites dans la gare de 
Sidi Gaber toujours à 
l’Alexandrie qui com-
prennent la stillation des plusieurs escaliers méca-
niques ainsi que la construction d’un mini super 
market composé des plusieurs boutiques »
Et enfin on a construit un stationnent de 3 étages. 
Adjacent à cette gare très occupée par les milliers
d’estiveurs qui envahissent Alexandrie la saison 
d’été  juin – septembre  a chaque année .   

 Les Travaux de rénovations au coût de 227 millions L.E. 
de la place de la gare MASR d’Alexandrie qui tirent leurs 

fins comprennent la rénovation de la gare 
et de la construction au pays d’une quatrième fontaine aux 
eaux dansant en plein milieu de la place (Mahatet Masr)

Sept choses à retenir du point de presse de 
François Legault

Trudeau devrait appeler Poutine, conseille 
l’ambassadeur russe au Canada
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J’ai soif de la 
vie 

Le regard, la vue, l’imagination
Le signe, le mot, la figuration
La rencontre, l’échange,
L’envie, la touche, la modération   

Une fine pluie, un nuage sombre
Une drôle de fille, se cache à l’ombre
D’une fleur printanière, une rose
Une belle silhouette, un odorat d’ombre

Un parfum communiquant
Transmet des ondes de fragrant 
Sur une peau douce basanée
Lisse écrémée, pondérant

Je m’approche pour apprécier
Ses belles lignes tracées
Des beaux yeux, un regard séduisant
Une attention brève et transfigurée

Son élégance, une Déesse
Foudroyante, mais elle laisse
Des traces de son envie
T’emballe par sa tendresse 

Des mains fines des doigts d’artiste
Des bras élancés, un regard triste
Exprimant sa douleur de méfiance
Son souhait de danser sur la piste 

Être entourée par mes bras 
Je suis éblouie elle a le droit
Faire un pas ensemble 
Vers un univers pour un éclat 

De joie de vivre, de bel amour
De l’impatiences pour un beau jour
Viens rejoins-moi tu es à moi 
Notre avenir est tracé pour toujours

Salah ACHKAR 

Moins de Québécois infectés à la COVID dans nos hôpitaux

La Banque du Canada maintient 
son taux directeur

Le groupe du journal 
El-Ressala exprime 

ses remerciements et son 
appréciation à M. Pierre 
Gaulin, président et direc-
teur technique de PG TECH, 
pour le service technique 
distingué, qu'il fournit aux 
clients d'Epson, qui achètent 
les appareils d'impression de 
l'entreprise et lui souhaite 
tout le succès et de conti-
nuer à fournir ces services en permanence au même niveau 
élevé que son entreprise l'offre actuellement à ses clients.

Remerciements
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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



   

البحث جوجل، بعيد    احتفل محرك 
ميالد الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني 
 26 األربعاء  يوم  والذي يصادف   ،79 الـ 

يناير.
المواهب سعاد  الفنانة متعددة  ولدت 
التمثيل وأجادت  حسني، والتي احترفت 
تأدية فن  بقدرتها على  الغناء، وتميزت 
 ،1943 القاهرة سنة  االستعراض، في 
الشاشة  “سندريال  بلقب  واشتهرت 

العربية”.
السينما  الراحلة في عالم  الفنانة  وانطلقت 
وهي ال تزال في السادسة عشر من 

عمرها، وذلك من خالل فيلم “حسن 
ونعيمة”.

وشاركت النجمة في 91 فيلما من أشهرها: 

مال ونساء، موعد في البرج، صغيرة على 
 ،30 الثانية، والقاهرة  الحب، والزوجة 

وخلي بالك من زوزو.
وكان آخر أعمال “السندريال” فيلم “الراعي 
والنساء” والذي عرض عام 1991، 

وشاركها بطولته يسرا، وأحمد زكي.
 ،2001 يونيو   21 توفيت سعاد حسني في 
لندن، في ظروف  البريطانية  العاصمة  في 

غامضة، عن عمر ناهز 58 عاما.

  كشف علماء الفلك أن صاروخ »سبيس إكس«، الذي انطلق في 
الفضاء منذ ما يقارب سبع سنوات، في طريقه اآلن لضرب القمر 

في بداية شهر مارس.
وانطلق الصاروخ »فالكون 9« في األصل من فلوريدا في فبراير 
2015 كجزء من مهمة بين الكواكب إلرسال قمر صناعي للطقس 

الفضائي في رحلة طولها أكثر من مليون كيلومتر عن األرض.
ولكن بعد االنتهاء من حرق طويل لمحركاتها وإرسال مرصد 
التابع لإلدارة الوطنية للمحيطات  المناخ في الفضاء السحيق 
والغالف الجوي )NOAA( في طريقه إلى ما يسمى بنقاط 
الغرانج، وهي موقع محايد الجاذبية يبعد أربع مرات مسافة بعدنا 
عن القمر، وفي خط مباشر مع الشمس، أصبحت المرحلة الثانية 

من الصاروخ مهجورة، بحسب صحيفة »ذا صن«.
وأفادت ArsTechnica أن المرحلة الثانية من صاروخ »فالكون 
للملياردير األميركي  المملوكة  التابع لشركة »سبيس إكس«   »9
إيلون موسك، أكملت حرقا طويال لمحركاتها قبل نشر مرصد 
التابع لإلدارة الوطنية للمحيطات  المناخ في الفضاء السحيق، 
لها وقود كاف إلعادتها  يتبق  الجوي )NOAA(، ولم  والغالف 
الطاقة  إلى  إلى االفتقار  الغالف الجوي لألرض، باإلضافة  إلى 
للهروب من جاذبية نظام األرض والقمر، بحسب عالم األرصاد 
Ars Technica. وهو ما ترك  إريك بيرغر في منشور على 
المرحلة الثانية من الصاروخ في مدار فوضوي حول كوكبنا منذ 

فبراير 2015.

القمر  الفضائيين، فإن الصاروخ سيتقاطع مع  المتتبعين  وبحسب 
بسرعة 2.58 كيلومتر في الثانية في غضون أسابيع.

التأثير حياً حيث من  لسوء الحظ، لن يكون من الممكن رؤية 
المتوقع أن يضرب الجزء الصاروخي المتدهور الجانب البعيد من 

القمر - الجزء الذي يواجه بعيداً عن األرض.
التقطتها  التي  الفلك على الصور  وبدالً من ذلك، سيعتمد علماء 
المدارية االستطالعية  األقمار الصناعية بما في ذلك المركبة 

القمرية التابعة لناسا لمشاهدة آثار التحطم.
المواد  العلماء في مراقبة  يأمل  الناتجة،  الحفرة  من خالل تحليل 
قذفها االصطدام إللقاء الضوء على  التي  السطح  الموجودة تحت 

تكوين القمر.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
  أسئلة بال أجوبة :

-1 متى تنتهي الحرب السعودية اليمنية ؟
أمم  كأس  في  حالياً  الموجودة  الفوضى  المسئول عن  من   2-

أفريقيا المقامةفي الكاميرون ؟
-3 لماذا ترفض كندا تعيين األطباء القادمين من دول أخرى في 

حين تعاني نقصاً في األطباء ؟

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

 أخوان كبرى األسواق التجارية
 التي توفر لك كل ما يحتاجه البيت
 من المنتجات الغذائية اإليرانية

  والشرقية

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

 آخر عمود

فريــد زمكحـل

الناعمة« يطلقونه  تعبير »القوة     
االجتماعي  التواصل  أنواع  اليوم على 
وبعض أشكال اإلعالم والفن. والحقيقة 
أن هذا األمر هو أشبه بـ »كرة الثلج« 

كلما تدحرجت زاد حجمها وتاثيرها. 
التعامل  وهو ليس أمر بجديد ولكن 
ويفتقر  يزال مختزال ومترنحا  معه ال 
المناسبة... وما أصعبها  اآلليات  إلى 

من مهمة. 
الزمان سمعنا نظريات كان  وعبر 
الرموز  هدفها أن تطال من بعض 
السيدة أم كلثوم ساهمت  ومنها أن 
العرب  بهزيمة ١٩٦٧ ألنها جيشت 
أمر مغرض  بالعاطفة.. وهو  وألهتهم 
يبحث عن شماعة ألخطاء  ممن 

متنوعة. 
وفي هذه األيام يتم االنتباه ويتم الحديث 
الشعوب  أن  المطول حول موضوع 
ويتم تحريكها من خالل وسائط  يمكن 
الفن...  اإلعالم االجتماعي وإشكال 
وان التوعية بهذا األمر يجب أن تكون 

على مستوى أعلى. 
وهذا األمر مختلف جدا عن مثال 
السيدة. مختلف ألنه يحتوي أوجه 
حقيقية ال يمكن إنكارها وجوانب 

متشعبة كثيرا.. 
المبدع  وسأتناول مثال قريب. توفي 
المال صاحب  بسام  السوري  المخرج 
»باب الحارة« والبعض يقول أن 
الذكورية  إذكاء روح  عمله ساهم في 
واالنغالق لدى المجتمع السوري 
إلى حد  تفاعل  الذي  العربي  وحتى 
... وهذه  المسلسل  واسع جدا مع هذا 
إنكارها.. والبعض  حقيقة وال يمكن 
اآلخر يقول المسلسل ال ذنب له الن لم 
يقل »أنا أؤرخ« وهو عمل فني بحت.. 
ومثله مثل »صح النوم« وغوار 
الطوشة الفكاهي.. وهذا أيضا فيه شيئ 

من الصحة. 
أن  هو  للحقيقة  اآلخر  والجانب 

الموضوع متشعب الن كل عمل وله 
الكثير من األعمال  إطاره وهناك 
التي كان يمكن لها أن تثير  الفنية 
التي  الفانتازيا  نزعات كثيرة.. ومن 
تمجد الذكورية أو الفوضى إلى أعمال 

الجريمة.. و لم تقوم  بذلك. 
لم  بأنها  وهناك دوما عامل مشترك 
تقدمه ألنها  ما  باتجاه  الشارع  تحرك 
الدرامي  الفني  اإلنتاج  إطار  بقيت في 
إنسانية وعواطف  تحاكي مشاعر  ولم 
تمر  فترة حرجة  وثقافة في  وذكريات 
بها هذه الشعوب سواء من ناحية 
التطور االجتماعي والثقافي واإلنساني 
إليه  والسياسي واالقتصادي ويضاف 
عامل »احتراق« أال وهو وسائط 

التواصل االجتماعي. 
بداية  الظاهرة في  إلى هذه  انتبه  ومن 
أو  إيجابي  بشكل  إما  استعملها  تحركها 
سلبي... هذا في السنوات األولى .. من 

هذه الظاهرة. 
قليال... مستوى  الوضع مختلف  اليوم 
يلحق بمستوى  أن  التوعية يجب 
استعمال هذه الوسائل في أشكال غسل 

الدماغ المجتمعي والثقافي. 
قويا  يزال  الرئيسي كان وال  اإلعالم 
وكان والزال لديه كل إمكانيات 
الفني  التحريك والتجييش. واإلنتاج 
الجريمة  أفالم  ويتدرج من  متنوع جداً 
إلى  أفالم هتشكوك  مثل  »الكالسيكية« 
الغربية في  العنف والذكورية  أفالم 
أناسا  أن تحرك  يمكن  التي  الشوارع 
في بلدان بعيدة إلى أفالم يمكن أن تعيد 
أموراً  تاريخية الى مسارها التاريخي 
أو  الرسالة«   األذهان مثل »فيلم  في 
»Passion of the Christ” رغم 
الخالفات حول دقتها في بعض  كل 

األحيان. 
التواصل مسألة مختلفة..  ولكن وسائط 
ومجتمعات  وشباب  اليوم  وعالم 

وشعوب اليوم مختلفة. 

القوة الناعمة 

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

تماثيل ذهبية جديدة وأخرى  الصيني على  الطين  العاملون في متحف جيش    عثر 
فضية وأشياء أخرى في الحفرة رقم واحد المكونة من ثالث حجرات ) هي الحفرة األكبر 
بقايا خيول  الحفر على  14260 مترا مربعا(، كما عثروا خالل عمليات  وتبلغ مساحتها 

وعربات، وفقًا لما ذكرت وكالة شينخوا الصينية.
العالية  المكانة  إلى  القطع تشير  ان هذه  الخبراء  نقال عن   يوضح موقع »سبوتنيك« 
لصاحب القبر. وتمكن علماء اآلثار من تنظيف التماثيل الذهبية والفضية للخيول لتستعيد 
اليشم وكلب  القوائم من  للراقصين وحامل ثالثي  ذهبية  تماثيل  شكلها األصلي، وكذلك 

مصنوع من الفضة.
ويذكر أن العلماء اكتشفوا هذا الجيش الطيني عام 1974 المدفون مع اإلمبراطور تشين 
شي هوانغ )259 قبل الميالد - 210 قبل الميالد(، الذي وحد الصين وهو مؤسس أسرة 

تشين.
)أو شيان( شمال غرب  مدينة زيان  الطين فى  يقع جيش 
الصين، ففى عام 246 قبل الميالد، أمر إمبراطور الصين 
دفنه معه  ليتم  الجيش  ببناء هذا  األول كين شين هوانج 
عندما يموت، وأمر حينها »كين« بأال يكون هناك جنديان 
ُمتشابهان فى هذا الجيش بأكمله، وهذا ما تم بالفعل ببراعة 

مثيرة للدهشة.
التماثل  لبناء آالف  700,000 شخص  يقارب  ما  وشارك 
المتشابهة بمالمح دقيقة لدرجة مدهشة،  الطينية غير 
أفران تصل درجة حرارتها أللف درجة  ووضعها فى 
مئوية، ثم تركها لتبرد وتلوينها وتزيينها! وكان الهدف منه 
اآلخرة  فى  إمبراطورية  بناء  فى  اإلمبراطور  هو مساعدة 

كما يعتقد البعض، أو لحمايته فى األخرة.
تم اكتشاف المقبرة عن طريق المصادفة عام 1974 م من 
بئر ماء  المحليين عندما كانوا يحفرون  المزارعين  قبل 

بالقرب من شيان بمقاطعة شنشي.

العراق، من  أثرية مهربة، استردها  5 قطع  بين    من 
الواليات المتحدة، كان هناك لوحة عاجية مميزة ألبي الهول 

المجنح صاحب الرأس بشرية.
الماضي، وتعود إلى عصر  وجرى استالم األعمال، السبت 
الواليات  العراقي لدى  السفير  الميالد، وتسلمها  ما قبل 
المتحدة، السفير فريد ياسين، وهي قطع أثرية سرقت خالل 

العقود الـ3 الماضية.
واللوحة العاجية يعود تاريخها إلى ما بين عامي 701 و800 
أمريكي،  ألف دوالر   450 قيمتها نحو  الميالد، وتبلغ  قبل 
الفن  القطعة في سوق  التسعينيات، وظهرت  وسرقت خالل 

الدولي عام 1994.
المجنح برأس بشري، وجرى  الهول  أبو  اللوحة  وتصور 
الملكي، في فترة سرجون  استخدامها في تزيين األثاث 
721 و725  أعوام  بين  العراق،  نمرود شمالي  األول، في 

قبل الميالد.
إلى  مايكل شتاينهارت، إضافة  الملياردير األمريكي،  القطعة من  استرداد  وتم 
قطعة أخرى عبارة عن وعاء به زهرة صدفية، يعود تاريخها للعصر األشوري 
بأغطية  أسطوانية  تشمل مخطوطات وعلب  الثالث قطع األخرى  بينما  الحديث، 
منفصلة، بحسب بيان للمتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف. والوعاء 
الذي تم استرداده، تم االتجار به من قبل تنظيم داعش اإلرهابي، وظهرت القطعة 

في السوق الدولي للفن عام 2019.
وتصل المسافة بين أراضي الواليات المتحدة األمريكية إلى جمهورية العراق إلى 

11 ألفا و129 كيلومترا، عبر خطوط الطيران الدولي.
وتعرضت آثار العراق لعملية نهب مستمر، فقدت على أثرها 16 ألف قطعة أثرية 
ألف قطعة   17 2021، استرداد  العراق في  يعلن  بغداد فقط، قبل أن  من متحف 
أثرية، كانت مهربة لدول عدة بينها اليابان وهوالندا وإيطاليا والواليات المتحدة 

األمريكية.
وأتم  القديمة عالميا،  الفنية  أكبر جامعي األعمال  أحد  مايكل شناينهارت،  ويعد 
ديسمبر  مليون دوالر، في  بـ70  قيمتها  تقدر  أثرية مسروقة،  180 قطعة  تسليم 

الماضي، حسب ما أعلنت السلطات القضائية في مانهاتن آنذاك.
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نقوم بتوصيل الدواء أينما تكونون داخل مدينة مونتريال أو خارجها 

عابد إلهه وعاشق وجوِدك 

جوجل يحتفل اليوم بذكرى ميلاد 
سندريلا الشاشة العربية

وخ خارج السيطرة على وشك الاصطدام بالقمر صار

من الولايات المتحدة إلى العراق.. أبو الهول المجنح 
يطير 11 ألف كيلومتر

العثور على تماثيل ذهبية وفضية فى متحف جيش الطين الصينى

مفقودة وحيي  في  أراِك  أن  أكرُه    : قلُت
موجودة غير  وأنِت  حاضرة  أُنشودة   

منشودة وهي  روحي  يا  غائبة   
معدودة غير  دقاٍت  قلبي  في  أنَت  لت:   قا

محدودة غير  تحيا  خاطري  في  أبياُت   
محمودة الكل  ويراها  وُتبدع  ُتمتع   

القصيدة شخصي  في  ُتحبي  أنِت    : قلُت
شهيدة يوٍم  في  ألجلك  سقطت  كلمة  وكل   

القصيدة بوجودها  ُتغني  حبيبة  عن  باحث  وأنا   
الوحيدة مرُح  قلبي  في  تمرُح   

العنيدة بروحها  مشاعري  تالمس   
الوليدة وُجملي  حروفي  تستقبل   
األكيدة بمشاعرها  المعاني  وكل   
ويقيني عمري  عمري  في  أنَت  لت:   قا

وحنيني شوقي  من  النبوغ  أُسقيَك   
ُيرضيني والفعل  وتكُتب  لتكُتب   

الخيال  دنيا  َسِئمُت  ولكني    : قلُت
المحال سماء  في  وحيداً  أُحلِّق   

رمال حفنة  من  قصوراً  أُشّيد   
أفعال والمغزى  المشاعر  َتسُكُنها   
الجمال كنف  في  المعاني  بحضور   

احتالل العشق  بأن  مؤمن   
اختزال بدون  المشاعر  يقود   

هواك أعشق  بأني  أُقُر  لت:   قا
مع سواك أو  دوَنَك  العيِش  أُريد  وال   

ِنداك واسمع  شجونك  أفهم   
الُسبات من  حالة  في  وأنِت  كيف    : قلُت

معجزات بصانع  أو  المسيح  لسُت  وأنا   
أموات القبِر  من  أقيَم  كي   

المفردات شجون  من  ُيصيِغك  عاشق  أنا   
الممات حتى  وجودك  وعاشق  إلهه  عابد   

  أطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب، األربعاء، أعمال دورته الثالثة والخمسين 
بمشاركة ١0٦3 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا وتوكيال من 5١ دولة.

وبذلك يستعيد المعرض موقعه السابق في الخارطة السنوية للمعارض الدولية بعدما 
فيروس  الصيف بسبب جائحة  استثنائيا في فصل  السابقة عام 202١  أقام دورته 

كورونا.
الوزراء  المعرض رئيس  وافتتح 
مدبولي  مصطفى  المصري 
الدايم  إيناس عبد  الثقافة  ووزيرة 
العامة  المصرية  الهيئة  ورئيس 
الحاج علي وعدد من  هيثم  للكتاب 
العرب  السفراء والدبلوماسيين 
واألجانب في مصر. واستقبل 
الخميس،  أمس  المعرض جمهوره 
في مركز مصر للمعارض الدولية.
السعودية  األنباء  وذكرت وكالة 
المملكة تشارك في معرض  أن 
العام  للكتاب هذا  الدولي  القاهرة 
من خالل 3٩ دار نشر تقدم أحدث 
الكتب واإلصدارات فضال عن 
الثقافية  المشاركة في األنشطة 

بالمعرض. والفنية 
أما وزارة الثقافة والفنون الجزائرية 
بيان إن أكثر من ٦00  فقالت في 
عنوان من كتب ومنشورات خاصة 

بدور نشر جزائرية ستشارك في المعرض إضافة إلى حضور سبعة أدباء وشعراء.
وتشارك سلطنة عمان في المعرض ممثلة في وزارتي )الثقافة والرياضة( و)الشباب 
العمانية وإبراز اإلنتاج  بالثقافة  التعريف  إلى  واإلعالم( بعدد من اإلصدارات تهدف 

العماني. الفكري 
الثقافة  فبراير/ شباط شعار »هوية مصر..  السابع من  المستمرة حتى  الدورة  وترفع 
المعرض( هذا  يحيى حقي )شخصية  الراحل  الكاتب  اختير  فيما  المستقبل«  وسؤال 
العام. وتحل دولة اليونان »ضيف شرف« المعرض عبر برنامج ثقافي زاخر يشمل 
مناقشة عدد من اإلصدارات واألعمال المترجمة عن الحضارتين اليونانية والمصرية 

القديمة.
للكتاب مشروع )الكتاب  العامة  الهيئة المصرية  إقامة المعرض تطلق  وبالتزامن مع 
كما  الشهير سليم حسن.  اآلثار  لعالم  القديمة«  بموسوعة »مصر  يبدأ  الذي  الرقمي( 
المؤلف  أعمال  تتصدرها  األطفال  لكتب وأنشطة  المعرض صالة مستقلة  يخصص 

والمترجم والناشر الراحل عبد التواب يوسف )١٩28-20١5(.

تنمية  إلى  يهدف  برنامج مهني من سبعة محاور  المعرض  فعاليات  وصاحب 
وتطوير صناعة النشر وآلياتها واالرتقاء بالمنتج الثقافي العربي، ويشمل ذلك 

سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل.
المعرض في  العمومية على هامش  العرب جمعيته  الناشرين  اتحاد  ويعقد 

لالتحاد.  إدارة جديد  انتخاب مجلس  تتضمن  والتي  الثاني  كانون  يناير/  الثالثين من 
ناشر عربي،  استحداث جائزة ألفضل  أعلن في وقت سابق عن  قد  المعرض  وكان 
والنقد  والشعر  والرواية  القصة  السنوية في مجاالت  لجوائزه  المالية  القيمة  كما رفع 

األدبي والدراسات اإلنسانية.
العالم؛ حيث  للناشرين على مستوى  الفعلية  التجمعات  أكبر  إحدى  الدورة  وتعد هذه 
يشارك فيها ١0٦3 ناشًرا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيال من 5١ دولة تم توزيعهم 
الناشرين  يبلغ عدد  فيما  األجنحة 8٧٩ جناًحا،  ويبلغ عدد  للعرض،  قاعات   5 على 
المصريين )نشر عام( 2٩2 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين )كتاب أجنبي( 43 
الناشرين المصريين )كتاب األطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمي  ناشًرا، وعدد 
مدرسي( 8٩ دار نشر، وعدد الناشرين المصريين )كتاب إسالمي وتراث( ٩٧ دار 
)كتاب  المصريين  الناشرين  األزبكية 4٩ مكتبة، وعدد  نشر، وعدد مكتبات سور 
التوكيالت  ناشًرا عربيًا، وعدد  العرب 2٩8  الناشرين  ناشًرا، وعدد  أكاديمي( 4٩ 

٩5 توكيال مصريًا و45 توكيال عربيًا.

الدولي  القاهرة  معرض  انطلاق 
شخصية  حقي  ويحييى  للكتاب.. 

العام هذا 


