
للرأي أجرته  أظهر استطالع    
مؤخراً شركة »أباكوس داتا«، 
شعروا  الكنديين  من   %68 أن 
القواسم  القليل جداً من  أن لديهم 
المتظاهرين  مع  المشتركة 
والمساندين »لقافلة الحرية« أو 
الذين يّصرون  لسائقي الشاحنات 
على موقفهم الرافض لقرارات 
الحكومة الكندية الملزمة بضرورة 
أخذ اللقاح وإجراء المسحة الطبية 
الخاصة بفيروس كورونا لعبور 
الحدود إلى األراضي الكندية والتي 
إلى حد  تصاعدت بمرور األيام 
االعتراض على فرض مثل هذه 

القيود في جميع أنحاء البالد.
التقرير بأن 32 في  بينما أظهر 
لديهم  الكنديين  السكان  المائة من 
المشتركة مع  القواسم  الكثير من 
سائقي هذه الشاحنات. وقد انطلقت 
الحركة االحتجاجية في شهر  هذه 
يناير الماضي بعد إلزام سائقي 
الشاحنات بضرورة الحصول على 
اللقاح الخاص بفيروس كورونا 
الحدود  بعبور  لهم  يُسمح  حتى 

األمريكية إلى األراضي الكندية.
وقد وعد منظمو هذه االحتجاجات 
بأن يكون احتجاجهم سلمياً وفي 
إطار من احترام القانون، ووعدوا 
بالبقاء في أماكنهم طالما دعت 
الحاجة إلى ذلك مع انضمام اآلالف 
الوقت  المؤيدين لهم ذلك في  من 
شرطة  قائد  فيه  وصف  الذي 
العاصمة أوتاوا هذه االحتجاجات 
لم  كما  نوعها  من  األكبر  بأنها 
يعلن رئيس بلدية العاصمة جيم 
جديدة  تفاصيل  أي  واتسون 
التي  ومحدده بشأن االجراءات 

قد يفرضها مستقبال، بينما قالت 
الدوائر الشرطية واألمنية بأنها 
القانون بما  ستعمل على تطبيق 
في ذلك حق اعتقال من يسعى إلى 

مساعدة المتظاهرين.
لألمر  المتواضع  تقديري  وفي 
أعتقد بأن األمر لن يقف عند هذا 
من  المزيد  يَشهد  وسوف  الحد 
المقاطعات  بعض  في  التصعيد 
الكندية األخرى التي ترفض تخلّيها 
إلغائها حفاظاً  القيود أو  عن هذه 
على األمن الصحي للمواطنين، 
على الرغم من قيام حكومات بعض 
بإلغاء اإللزام  المقاطعات األخرى 
بارتداء  للمواطنين  اإلجباري 
الواقي الصحي، كما ألغت كافة 
الكامل الالزم  التطعيم  إثبات  قيود 
للسائقين الكنديين أو غير الكنديين 
الكندية مثل  عند دخولهم لألرض 
مقاطعة ألبرتا وسسكاتشوان بدءاً 

من 14 فبراير الجاري.
هذه  تخلِّي  هل  هنا  والسؤال 
القيود  تطبيق  عن  المقاطعات 
الحكومة  قبل  من  المفروضة 
»قافلة  به  قامت  ما  نتيجة  كان 
بذلك  لها  عالقة  ال  أم  الحرية« 
األمر؟ مع األخذ في االعتبار بأن 
رئيس مقاطعة ألبرتا من حزب 
المعارضة  )حزب  المحافظين 
بينما رئيس  البالد(،  الرسمية في 
الحكومة الكندية الفيدرالية من 
الليبرالي الحاكم!  سؤال  الحزب 
عليه  النهائية  اإلجابة  سنترك 

لأليام القليلة القادمة. 
 مع أطيب األمنيات بإيجاد حل 
مناسب لكندا يُعيد الهدوء واألمور 

إلى نصابها الصحيح.
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جميع  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  دعا    
المشاركين في قمة “محيط واحد” إلى ضرورة تقديم 
األنظمة  على  تحافظ  شأنها  من  والتزامات  تعهدات 

البحرية.
قمة  فعاليات  انطالق  كلمة خالل  في  ماكرون،  وقال 
“محيط واحد” في مدينة بريست الفرنسية اليوم الجمعة 
اليوم  “علينا  السيسي،  عبدالفتاح  الرئيس  بمشاركة 
تقديم وعود وتعهدات واضحة وصارمة للحفاظ على 
لكي  التلوث،  من  البحار  وحماية  البحرية،  األنظمة 

األحياء”. تتنوع 
مكافحة  هو  واحد  هدف  لديهم  الجميع  أن  إلى  ولفت 
في  أنه  مؤكدا  المناخ،  وتغير  األحيائي  التنوع  فقدان 

2022 سيتم إقرار المصير الخاص بالبحار. عام 
وقال ماكرون، في كلمته، إن الحوار خالل هذه القمة 
من  البحار  وحماية  البحرية،  األنظمة  سيقدم “حماية 
التلوث، ومشكالت تغير المناخ، وحوكمة المحيطات”.

وشدد على ضرورة إيجاد حلول للمشكالت التي تواجه 
البحار من تلوث واستغالل للموارد.. داعيا المجتمع 
ملزمة  واتفاقيات  عهود  اتخاذ  ضرورة  إلى  الدولي 

البالستيكي. التلوث  لمكافحة  المقبلة  الفترة  خالل 
وأشار ماكرون إلى أنه تم وضع حد لالستخدام ألهم 
التي تستخدم لمرة واحدة والتي يتم  البالستيك  أدوات 
المعدات  هذه  استخدام  ويجب  المحيطات  في  إلقاؤها 
الوصول في شهر  أنه يجب  تدويرها، مضيفا  إلعادة 
األخيرة  اللمسات  لوضع  اتفاق  إلى  بنيويورك  مارس 
إلدارة شئون أعالي البحار بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضح أنه “بعد مرور عشر سنوات من التزام فرنسا 
القمة  هذه  في  المشاركين  جميع  على  ينبغي  ريو  في 

االتفاق وتبادل وجهات النظر للوصول إلى اتفاقية 
إلدارة شئون هذه المناطق الدولية في أعالي البحار”.
وقال ماكرون إنه تم اتخاذ عهود والتزامات في قمة 
“كوكب واحد” بكوستاريكا تمثلت في إنشاء تحالف 

طموح من أجل حماية المناطق البحرية.
وأشار إلى هذا التحالف يضم حاليا 80 دولة تعمل 
على حماية المناطق البحرية، داعيا في الوقت نفسه 
المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل لحماية األنظمة 
البحرية من أي أضرار قد تؤدي إلى انهيار النظم 

البيئية البحرية في المستقبل.
وأكد أنه تم في هذه القمة “محيط واحد”، توقيع عدة 
التزامات بين الدول، من أجل بلوغ الهدف المنشود 
وهو حماية المناطق البحرية، مشيرا إلى توقيع اتفاقية 
 33 لتبلغ  المحمية؛  المناطق  نطاق  بتوسيع  تقضي 

بالمائة بدال من 30 في المائة.
غير  الصيد  مكافحة  على ضرورة  ماكرون  وشدد 
القانوني في المناطق البحرية، مؤكدا في الوقت نفسه 
استعداد فرنسا لتقديم أي دعم في هذا الصدد.. مرحبا 
باتخاذ إيسلندا قرارا من شأنه أن يمنع صيد الحيتان 
فيها بشكل تام، واصفا هذا القرار بـ “التاريخي”.

وأكد أن فرنسا قامت بوضع كاميرات مراقبة للحيلولة 
دون ممارسة الصيد غير القانوني في البالد، معربا 
في الوقت نفسه عن شكره لوزيرة البحار الفرنسية 

على دورها وعملها الدؤوب في منع الصيد غير القانوني 
في البالد.

وقال إن باريس ستقوم بنشر معدات تعمل على حماية 
األسماك التي ال يجب القيام بصيدها من بينها أسماك 

القشريات.

وأوضح أن الهند تعاني من مظاهر تلوث عميق وخطير 
انضمام  نفسه  الوقت  في  مرحبا  أنهارها،  لجميع  جدا 
البحرية  المالحة  وحماية  الدولي ألمن  للتحالف  الهند 

وضمان سالمة الممرات البحرية.
وشدد ماكرون على ضرورة التوصل إلى اتفاق عالمي 
ملزمة تحت رعاية األمم المتحدة لتعزيز حماية أعالي 

عن  الناتج  خاصة  البحري  التلوث  ومكافحة  البحار 
البالستيك، مؤكدا أن فرنسا قامت بداية من شهر يناير 
الماضي بمنع استخدام المواد البالستيكية ذات االستخدام 
العالم،  مستوى  على  التلوث  تفاقم  مع  وذلك  الواحد 
داعيا إلى أهمية إنشاء قطاع اقتصادي إلعادة تدوير 

البالستيكية. المنتجات 

  نجح الطفل المغربي الشهيد ريان في توحيد المشاعر اإلنسانية 
التي تعلقت باألمل حتى فارقنا إلى مثواه األخير.

رحمه هللا واسكنه فسيح جّناته وألهم عائلته وألهمنا جميعا الصبر 
والسلوان مع خالص تعازينا القلبية للجميع.

فريد زمكحل وسيا زادت قواتها عند الحدود مع أوكرانيا وربما تغزوها  أمريكا: ر يراني: لم نعقد أي 

إ

الرئيس ال�
آمال على محاد�ـات فيينا

طولها 4 أمتار.. الكرملين يكشف سر طاولة محاد�ـات بوتين وماكرون
  كشف الكرملين الجمعة أسباب البعد في المسافة 
الذي ظهر خالل محادثات الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بموسكو.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي أُبقي على مسافة 
األسبوع  هذا  محادثات  ماكرون خالل  الرئيس  من 
لرفض األخير إجراء اختبار كوفيد19- في روسيا 

قبل اجتماعهما.
وأضاف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن 
هناك تفهما للموقف الفرنسي، وأن هذا اإلجراء اتُبع 
للحاجة إلى حماية بوتين في االجتماع، حيث جلس 
الزعيمان كل على طرف طاولة طولها أربعة أمتار.
وأشار إلى أن هذا ال يرتبط بالسياسة ولم يؤثر على 

المحادثات.
وأثارت الطاولة البيضاء الطويلة والتي جمعت بوتين 
وماكرون تساؤالت وتكهنات بشأن ما إذا كانت تحمل 

رسائل روسية سياسية مشفرة.
للرئيس  المرافقين  قال مصدران من  فيما  ذلك  يأتي 
طلب  رفض  ماكرون  إن  رويترز  لوكالة  الفرنسي 
الكرملين إجراء اختبار كوفيد19- له في روسيا لدى 
وصوله لمقابلة الرئيس بوتين، لمنع الروس من وضع 

أيديهم على الحمض النووي لرئيس فرنسا.
وترتب على ذلك الرفض، تحديد مسافة طويلة بين 
الرئيس الزائر والزعيم الروسي خالل محادثات مطولة 

في موسكو حول األزمة األوكرانية.

والتُقطت للرئيسين صور وهما جالسان عند طرفي 
طاولة متباعدين بصورة أثارت السخرية على وسائل 

التواصل االجتماعي.
وقال بعض الدبلوماسيين إن بوتين ربما يريد إرسال 

رسالة دبلوماسية من خالل هذا المشهد.
لكن مصدرين مطلعين على البروتوكول الصحي للرئيس 
أمام  نفسه  وجد  ماكرون  إن  لرويترز  قاال  الفرنسي 
خيارين، إما قبول اختبار )بي.سي.آر( تجريه السلطات 
الروسية للسماح له باالقتراب من بوتين أو الرفض 
الذي يعني ضرورة التزامه بقواعد تباعد اجتماعي 

شديدة الصرامة.
قال أحد المصدرين لرويترز: »كنا نعلم تماما أن ذلك 
)الرفض( يترتب عليه عدم المصافحة ووضع طاولة 
بهذا الطول. لكننا لم نقبل أن يضعوا أيديهم على الحمض 
النووي للرئيس« في إشارة إلى مخاوف أمنية في حالة 

خضوع ماكرون للفحص على أيدي أطباء روس.
ويوم اإلثنين الماضي، سافر ماكرون إلى روسيا، متحمسا 
للقاء بوتين من أجل إيجاد »حل تاريخي« للتهديد الوشيك 

بالحرب بين روسيا وأوكرانيا.
لكن بعد خمس ساعات من المحادثات على الطاولة 
البيضاء، فشل ماكرون في انتزاع أية تنازالت كبيرة 
من بوتين، رغم المؤشرات اإليجابية التي أعقبت اللقاء 
والتي أظهرتها تصريحات مسؤولين في كل من كييف 

وموسكو.

  قال وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن إن 
مع  حدودها  إلى  القوات  من  المزيد  أرسلت  روسيا 
بما  وقت  أي  في  جارتها  تغزو  قد  وإنها  أوكرانيا، 
في ذلك خالل دورة األلعاب األولمبية الشتوية التي 

تجري حاليا في بكين.
لغزو  تخطط  بأنها  الغرب  اتهامات  روسيا  وتنفي 
أوكرانيا، وتقول إن لها الحق في تحريك قواتها في 
أنحاء أراضيها كما تشاء، وتصر على أن هذه القوات 

ال تشكل تهديدا ألحد.
وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي في مدينة ملبورن 
األسترالية أن واشنطن تواصل »خفض« عدد الموظفين 
في سفارتها بأوكرانيا وكرر دعوة وزارة الخارجية 
البالد  لمغادرة  أوكرانيا  في  األمريكيين  للمواطنين 

على الفور، وفقا لوكالة رويترز.
وقال »ببساطة، ما زلنا نرى مؤشرات مقلقة جدا على 
تصعيد روسي، بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى 

الحدود األوكرانية«.
أن  يمكن  قبل، نحن في مرحلة  قلنا من  وتابع »كما 
يبدأ فيها الغزو في أي وقت، ولكي نكون واضحين، 

فإن ذلك يشمل فترة األولمبياد«.
وتستضيف بكين دورة األلعاب األولمبية الشتوية حتى 

20 فبراير.
يُذكر أن الرئيس األمريكي، 
الرعايا  حذر  بايدن،  جو 
األمريكيين المتواجدين في 

أوكرانيا من البقاء.
وقال بايدن مطالبا رعاياه 
بالمغادرة  أوكرانيا  في 
قوات  إن »إرسال  فورا، 
سيكون  لإلخالء  أمريكية 
إنه  بمثابة حرب عالمية، 
ليس شيء مماثل للتعامل 
نحن  إرهابي.  تنظيم  مع 
أكبر  إحدى  مع  نتعامل 
إشارة  في  العالم  جيوش 
الوضع  الروسي  للجيش 

مختلف تماما«.
وأضاف الرئيس األمريكي، إن »بوتين لن يفعل أي شيء 
قد يكون له تأثير سلبي على المواطنين األمريكيين«، 
مشيرا إلى أن األمور من الممكن تتفاقم وتصبح جنونية 

بشكل سريع في أوكرانيا.
يأتي ذلك بعد وقت قصير من حّثِ الخارجية األمريكية 

رعاياها في أوكرانيا على المغادرة على الفور، بسبب 
»التهديدات المتزايدة بعمل عسكري روسي مزعوم« 

ضد أوكرانيا.
الغربية  االتهامات  مرة  من  أكثر  روسيا  ورفضت 
بشأن التحضيرات »لهجوم عسكري« على أوكرانيا، 
التحتية  البنية  لنشر  االتهامات ذريعة  تلك  واعتبرت 

العسكرية للناتو قرب الحدود الروسية.

  قال الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي 
يوم الجمعة إن إيران »لم تعقد أبدا أي 
آمال« على المحادثات النووية في فيينا 

الرامية إلى إحياء االتفاق النووي.
استأنفت إيران والواليات المتحدة محادثات 
غير مباشرة في فيينا يوم الثالثاء بعد توقف 
عشرة أيام، لكن المبعوثين لم يكشفوا عن 
تفاصيل تذكر بشأن مدى قربهم من تسوية 

عدة قضايا شائكة.
وقال رئيسي في خطاب بثه التلفزيون في 
الذكرى الثالثة واألربعين للثورة اإليرانية 
آمالنا على بالدنا..  1979 »نعلق  عام 
شرقها وغربها، شمالها وجنوبها، ولم 
نعقد اآلمال يوما على فيينا أو نيويورك«.
وأضاف رئيسي، الذي أدى انتخابه في 
يونيو حزيران إلى توقف المحادثات لخمسة 
أشهر، أن إيران ستعتمد على إمكانات 
اقتصادها المحلية بدال من انتظار الدعم 
من الخارج ومن المحادثات النووية مع 

القوى العالمية.
جو  األمريكي  الرئيس  إدارة  ضغطت 
األربعاء  يوم  علنا  إيران  على  بايدن 
إلحياء االتفاق سريعا، قائلة إنه سيكون 
من المستحيل العودة إلى االتفاق ما لم 
يتم التوصل لتوافق في غضون أسابيع.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي 
الفروف يوم الخميس إن الطريق ما زال 

طويال قبل إمكانية إحياء االتفاق.
وقال رئيسي »نسعى في سياستنا الخارجية 
إلى عالقات متوازنة مع العالم ونولي 

أهمية خاصة لدول الجوار«.
وقاطع الحاضرون كلمته مرارا بترديد 
كان  الذي  ألمريكا«  »الموت  هتاف 
أطاحت  التي  الثورة  في  مميزا  شعارا 
في 1979 بالشاه الذي كان مدعوما من 
الواليات المتحدة. كما رددوا أيضا »الموت 

إلنجلترا« و »الموت إلسرائيل«.
وللعام الثاني احتفل اإليرانيون بذكرى 
الثورة بمواكب سيارات في الشوارع بدال 
من السير على األقدام كالعادة، وذلك في 
ظل إجراءات للحد من انتشار كوفيد19-.

وبث التلفزيون الرسمي مقاطع على الهواء 
مباشرة لسيارات ودراجات نارية تتحرك 

في شوارع عشرات المدن والبلدات.
يوم  اإليرانية  الخارجية  وزارة  وقالت 
االثنين إن على الواليات المتحدة اتخاذ 
»قرار سياسي« فيما يتعلق برفع العقوبات، 
إذ إن مطالبة طهران برفع كامل العقوبات 
النووي أمر غير   2015 اتفاق  إلحياء 

قابل للتفاوض.

الأنظمة  على  للحفاظ  الدولي  المجتمع  يدعو  ماكرون   
واحد”.. “محيط  قمة  في  البحرية 
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Il existe maintenant 
des programmes de 
soutien financier ciblés

canada.ca/le-coronavirus

Pour les Canadiens ou les propriétaires 
d’entreprise admissibles qui continuent 
d’éprouver des difficultés en raison de 
la COVID-19 : 

  Programme de relance pour les entreprises 
les plus durement touchées

  Programme de relance pour le tourisme 
et l’accueil

  Programme d’embauche pour la relance 
économique du Canada

  Prestation canadienne pour les travailleurs 
en cas de confinement

الَقبــو في  الـذي  الله 

  يلّذ لي الكتابة في هللا. أقضي عمري أفّكر 
في سّره وأحاول أن أسبَر أعماقه. غالًبا ما 
أخرج من بحثي عنه خالي الوفاض، بسبٍب 
من خطيئة تمنعني من أن ألَج أغواره وأغرَف 
معرفًة من َمعين معرفته المطلقة. المعرفة 
إاّل في حضن  تكتمل فصولها  تولد وال  ال 
الحّب. والخطيئة طعنة في قلب الحّب. أن 
تعرف هللا هو أن تتجاسر وتسأله كشًفا منه 

وعنه. والُمِحّب هو وحده الَجسور.  
خلقني  َمن  يُخيفني  فكيف  يُخيفني،  ال  هللا 
فكيف  عنه،  البحث  يُرهبني  ال  وأحبّني؟ 
يردعني َمن يحثّني دوًما على التفتيش عنه 
وإيجاده؟ هللا ال يصّد بابه في وجهي، وهو 
َمن أوحى القول: “اقرعوا، يُفَتح لكم” )مت 
أمتلك  وأصلّي،  به  أختلي  عندما   .)7  :7
العالم. أشعر آنذاك بأّن هللا في قلبي و”أنا 
في قلب هللا”، على حّد قول جبران خليل 
قلبي ملء حبّه. وهو، من  يتوّسع  جبران. 
بعض  قلبه  من  يسرق  كريم  جّواد  جهته، 
الحّب وَيسكبه علّي ويمّدني بما فاضت يداه 
إحساٌس  إليه.  بها عطشي  يُبّرد  أنوار  من 

، فتمتلك العالم.     مذهل! َصّلِ
وأنا أكتُب في هللا، أدرُك مسبًّقا أن أغلب قّرائي 
هم مّمن ال َيدينون بمذهبي وال يشاطروني 
ربّما قناعاتي ال بل قد ال يستسيغون أفكاري... 
لكّن هذا لن يمنعني من أن أفّكر. إلهي هو 
إلُههم، على األقّل، وخالقي هو َمن جبلني 
وجبلهم على حّد سواء. لِنتالَق إذن في قلب 

هللا الوسيع!
سألتني سيّدة ذات مّرة: “ما رأيك باهلل؟”. 
فاجأني السؤال لبساطته وعسره في آٍن مًعا. 
قلت لها: أََحبُّ أمٍر في هللا إلّي هو صمته. 
أّما هو  التكلّم باسمه  البشر هم َمن يّدعون 
فصامت، بل الصامت األكبر. في اإلنجيل، 
عبارة رائعة َجرؤ اإلنجيلّي متّى على نقلها 
على لسان يسوع: “أبوك الذي في الخفية... 
أبوك الذي يرى في الخفية” )مت 6: 6(. هللا 
 )kruptos( ”في الخفاء، في السّر، في “القبو
إذا أردنا أن نترجم حرفيًّا التعبير الوارد في 

األصل اليونانّي. 
ال يعمل هللا إاّل في الخفاء، من وراء الستار، 
في الدهاليز. البشر هم فوق المسرح، يلعبون 

أمام الجمهور، أّما هللا ففي الكواليس، 
“ال يصرخ بصوٍت عال” كما َصّرح 
يوًما الكاردينال جوزيف راتسينجر في 

كتابه ملُح األرض. غالبًا ما ال نفهم ذلك ونتّهم 
هللا بالبُعد، بأنّه يسكن عالًيا قصَره العاجّي، 
في حين أنّه يعمل وفق أسلوب خاّص به. 
أسلوبه أسلوب حبّة الخردل الصغيرة وخميرة 
العجين: ينمو رويًدا رويًدا ويعمل في العتمة. 
حتّى في أحلك األيّام سوًءا، حيث يبدو أّن 
األلمانّي  الفيلسوف  يقول  كما  مات”  “هللا 
لماذا بصمت؟  نراه يعمل بصمت.  نيتشه، 
ألنّه يتألّم آنذاك لَِغيِّنا، وألّن قلًّة قليلة تسمع 
يديه. عندما  لعمِل  وتنصاع  الخفّي  صوته 

تهتاج الجماهير ال تُعير انتباًها لشيء. 
الرائعة،  العراقيّة  الفتاة  تلك  مريم،  أذكر 
بنت العشرة أعوام، التي ذاع حديثها عبر 
اإلنترنت. هّجرها داعش من قريتها وبيتها 
في قراقوش، وسلبها رفاقها وهّدد حياتها. أّما 
هي فجابهت َجوره بكلمة: “هللا َستَرنا”. سألها 
المذيع: “ربّنا بحبّك؟”. أجابت: “ربّنا بحبّنا 
كلّنا، مو بس أنا. كّل الناس بحبّهم هللا”. ولّما 
حاول إحراجها بسؤاله عن مصير األشرار 
الذين شّردوها من بيتها وأجبروها على أن 
تسكن مخيًّما لاّلجئين، أجابت: “أسأل هللا أن 
يسامحهم... وأنا أسامحهم”. كّل ما تجّرأت 
مريم عليه هو أن تحزن على بيتها الدافئ 
الذي انسلخت عنه عنوة. في زمن الهيجان، 
كانت مريم صوَت هللا وأداته. بها وبأمثالها، 

يعمل هللا بصمت في هذا العالم المجنون. 
أتكلّم  ال  أُبّوتُه.  عندنا  هللا  جماالت  ومن 
عن عقائد هنا، بل عن وجٍه من وجوه هللا 
الحنون. قلُت مّرًة لمؤمنّي: علَّمنا يسوع أن 
ندعَو هللا “أبانا الذي في السماوات”، وكم 
كان حاذًقا في اختيار كلمات هذه الصالة! 
ال  بمعنى  فيها،  “مسيحّي”  شيء  ال  ألّن 
الخاّصة.  المسيحيّين  فيها من عقائد  شيء 
وال  األقدس  الثالوث  عن  تتكلّم  ال  فهي 
لذلك  القيامة...  عن  وال  االبن  تجّسد  عن 
يمكن لكّل ذي جسد أن يتلوها كما لو أنّها 
صالته. فما الَضير أن يدعَو كلُّ بشر هللاَ 
“أبانا”، أو أن يبتهل إليه أن يُحّل ملكوَته 
أو  المسكونة،  مشيئتُه  وَتعّم  األرض  على 

أن يرجوه طعاًما كفاف يومه، أو أن يغفر 
ذنوَبه كلّما غفر ذنوب غيره، أو أن ينّجيه 

من الشرير وتجاربه المّرة؟
هللا أٌب، وألنّه أٌب افتقر. َمن تظنّون األضعف 
في البيت: اآلباء أم األبناء؟ برأيي، اآلباء 
)واألّمهات طبًعا( هم األضعف. َمن يمرض 
تُصيبه  َمن  أبنائهم وال يمرضون هم؟  من 
شوكٌة وال تُصيبهم هم أّواًل وفي الصميم؟ 
اإلنسان يبقى جبّاًرا إلى أن يصير أًبا. عندها 
َيطرو. قال لي مّرًة أحد اآلباء: “كنت قباًل 
من محبّي السرعة في قيادة السيّارة. لكن ما 
إن رزقُت ولًدا حتّى ترّويت من أجل ولدي 
الذي معي”. األبّوة تُشلّح اإلنسان جبروته. 
جبّار. صحيح  عزيز  قوّي  هو  هكذا هللا. 
لكن نظريًّا. أّما عمليًّا، في تعامله مع أبنائه، 
فهو رحمان رحيم، “ال قوّي” كما وصفه 
الخاّصة  راتسينجر: “عظمة هللا  جوزيف 
تتجلّى، وبنوٍع خاّص، في الاّلقّوة ]...[. ليس 
قويًّا من يستطيع أن يدّمر أكثر – علًما أنّه 
بالنسبة إلى العالم، تعتبر القدرة على التدمير 
البرهان األسمى للقدرة – لكن، على العكس 
من ذلك، إّن ذّرة محبّة هي أقوى بكثير من 
أّي قّوة تدمير” )كتاب ملح األرض(. وفي 
اإلطار نفسه، كتب فرنسوا فاريون في كتابه 
فرح اإليمان، بهجة الحياة: “هللا فقير”. فقير، 
ألنّه محبّة؛ ألنّه متى يعطي فإنّه يعطي ذاته، 
كّل ذاته. ال يحتكر هللا شيًئا لنفسه. “المحبّة 
ال تُعطي إاّل ذاتها وال تأخذ إاّل من ذاتها”، 

قال جبران في كتابه النبّي. 
إذا كانت البنّوة هلل نيًرا على اإلنسان، بمعنى 
أنّها تفرض عليه سلوًكا الئًقا بكرامته السامية، 
فاألبّوة أيًضا نيٌر على هللا المفروض عليه 

أن يكون أًبا ال إلًها فحسب.
أعترف بأنّي ال أهوى كثيًرا قول: “هللا تعالى”. 
لم أستعمله قّط. برأيي، “هللا تنازل”. شعار 
داعش كان السبّابة المرفوعة إلى العالء، ربّما 
للداللة على تعالي هللا ووحدانيّته في آٍن مًعا. 
أّما أنا فيحلو لي أن أدّل بالسبّابة على قلبي 
وأقول: هنا هللا! تنازل ليسكن هنا! عرش 

هللا في القلوب. في “َقبُو” القلب.

المطران ميالد الجاويش 
مطران كندا للروم الملكّيين الكاثوليك



  أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، عقب 
لقائها مع وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف، 
في موسكو الخميس، أن هناك عواقب وخيمة في انتظار 
الوضع  لحل  الدبلوماسية  تختر طريق  لم  إذا  روسيا 

حول أوكرانيا.
اللقاء مع  تراس، خالل مؤتمر صحفي عقب  وقالت 
الفروف، “ال يزال لدى روسيا الوقت، والفرصة لوقف 
الدبلوماسي  بالطريق  والتمسك  أوكرانيا  العدوان على 

للتسوية”.
وأضافت أن حلف “الناتو يؤكد بوضوح أنه إذا لم يتم 
اختيار المسار التفاوضي، فستكون هناك عواقب وخيمة 

على روسيا وأوكرانيا وأوروبا بأكملها”.
إلى  أنها وصلت  البريطانية  الخارجية  وأكدت وزيرة 
موسكو لحث روسيا على اتباع المسار الدبلوماسي في 
تعاملها مع الوضع حول أوكرانيا؛ موضحة أن لندن ال 

يمكننا تجاهل الحشود الروسية على الحدود.
الروسي سيرجي  لقائها مع نظيرها  وقالت خالل 

الفروف:”الحقيقة هي أنه ال يمكننا تجاهل حشد أكثر من 
100 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا في محاولة 
اإلقليمية.. ستكون  أوكرانيا وسالمتها  لتقويض سيادة 
الحرب في أوكرانيا كارثية على الروس واألوكرانيين 

وعلى األمن األوروبي”.
أال وهو طريق  بديل؛  وشددت “لكن هناك طريق 
الدبلوماسية، الذي من شأنه يساعد على تجنب الصراع 
وإراقة الدماء … بصفتي عضوا في مجلس األمن، أنا 

هنا لحث روسيا على اتباع هذا المسار”.
 وتؤكد روسيا باستمرار عدم وجود أي نية لديها لشن 
عدوان على أوكرانيا وأن كل التقارير التي تتحدث عن 
التوتر في المنطقة  ذلك كاذبة، والغرض منها تصعيد 

وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا.
 ويأتي كل ذلك، بحسب وجهة النظر الروسية، استعدادا 
توسع حلف  وتبرير  اقتصادية جديدة  لفرض عقوبات 
تعارضه  الذي  األمر  الشرق،  باتجاه  شمال األطلسي 

موسكو بشدة وتعتبره تهديدا ألمنها القومي.

  أكدت الواليات المتحدة وحلف شمال األطلسي 
)الناتو(، الخميس، أهمية التنسيق المستمر للرد على 

التهديدات الروسية المستمرة ضد أوكرانيا.
جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية األمريكية في بيان 
عبر موقعها االلكتروني، اليوم خالل مكالمة هاتفية بين 
وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن مع األمين 

العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج.
وجدد بلينكن تأكيد، التزام الواليات المتحدة بالتعاون 

الوثيق والتشاور مع الحلفاء والشركاء، مشددا على 
سريعة  تكاليف  لفرض  المتحدة  الواليات  ستعداد  ا
وباهظة على روسيا، حال مواصلة عدوانها العسكري 

ضد أوكرانيا.
وناقش الجانبان – بحسب البيان – الجهود الدبلوماسية 
لحث روسيا على خفض التصعيد واالنخراط في حوار 
هادف ومتبادل وبحثا تعديالت في موقف الواليات 

المتحدة والحلفاء لتحصين الجناح الشرقي للحلف.

  شددت الواليات المتحدة وفرنسا على 
ضرورة أن تدرك روسيا التكاليف الباهظة 
التي قد تتكبدها حال اختيار مواصلة عدوانها 

العسكري ضد أوكرانيا.
جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية األمريكية 
في بيان عبر موقعها االلكتروني- الخميس- 
خالل مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية 
األمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي 

جان إيف لو دريان.
وناقش بلينكن ولو دريان الجهود المشتركة 

الناتو وشركاء االتحاد  يبذلها حلفاء  لتي  ا
األوروبي وأعضاء مجموعة السبعة وشركاء 
آخرون لمواجهة التعزيز العسكري المستمر 

لروسيا على حدود أوكرانيا.
وشدد الوزيران، بحسب البيان، على أهمية 
االستمرار في دعم سيادة أوكرانيا ووحدة 

أراضيها.
بلينكن ولو  ناقش  وعلى صعيد منفصل، 
دريان جهود الرؤساء المشاركون لمجموعة 
مينسك المستمرة لمساعدة أرمينيا وأذربيجان 

على حل جميع القضايا العالقة الناتجة عن 
نزاع ناجورني قره باخ . كما استعرض 
منطقة  في  الجارية  التطورات  لجانبان  ا

الساحل بأفريقيا.
مع  الناتو  انخراط  أهمية  بلينكن  أثار  و
 ، الهادئ  والمحيط  آسيا  في  لشركاء  ا
بدور  األمريكي  الخارجية  وزير  وأشاد 
كورونا  جائحة  إنهاء  في  القيادي  فرنسا 
في  للتعاون  المجاالت  من  مزيد  وناقش 

الجهد. هذا 

اإلصابات  عدد  إجمالي  تجاوز    
المستجد، في جميع  بفيروس كورونا 
أنحاء العالم، 400.25 مليون نسمة، في 
حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة 
عن الفيروس إلى 6,136,871 نسمة.

فقد تم تسجيل هذه اإلصابات بالفيروس 
المسبب لوباء كوفيد19- في أكثر من 
210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى 
حاالت اإلصابة في مدينة ووهان وسط 

الصين في ديسمبر 2019.
وبحسب اإلحصاء، ما زالت الواليات 
تتبوأ الصدارة من  المتحدة األميركية 
كورونا،  بفيروس  اإلصابات  حيث 
بمتحوراته المختلفة، وكذلك من حيث 

الوفيات.
فقد سجلت الواليات المتحدة وحدها أكثر 
من 77 مليون إصابة بالفيروس، من 
بينها ما يزيد على 911 ألف حالة وفاة.
أعداد  حيث  من  ثانية  الهند  وجاءت 
المصابين المؤكدين بالفيروس، حيث 
وصل إجمالي اإلصابات فيها إلى نحو 
42.4 مليون نسمة، من بينهم أكثر من 

نصف مليون حالة وفاة.
وحلت البرازيل، الدول األكبر في أميركا 
الالتينية، في المركز الثالث من حيث 
الوفيات  اإلصابات والثاني من حيث 
بعد الواليات المتحدة، حيث سجلت ما 
يقارب 27 مليون إصابة بكوفيد19-، من 
بينهم ما يصل إلى 633,810 حالة وفاة.

وعربيا، يبدو أن العراق يتصدر عدد 
حيث  كورونا،  بفيروس  اإلصابات 
بكورونا  المصابين  عدد  إجمالي  بلغ 
2,258,844 إصابة مؤكدة، بينما سجل 

24570 حالة وفاة.
وحل األردن في المركز الثاني من حيث 
اإلصابات، وسجل 1,374,453 إصابة، 

منها 13382 حالة وفاة.
الثالث من  وجاء المغرب في المركز 
كورونا،  بفيروس  اإلصابات  حيص 
وسجل 1,149,582 إصابة، بينما بلغ 
عدد الوفيات بالوباء 15,657 حالة وفاة.
أنه منذ ظهور متحور  بالذكر  الجدير 
بدأ  كورونا،  فيروس  من  أوميكرون 
العديد من دول العالم يشهد تسارعا في 

وتيرة اإلصابات بكورونا.
فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية عن 
تسجيل نصف مليون حالة وفاة بكوفيد1- 
منذ اكتشاف هذا المتحور، ووصفت هذه 

الحصيلة بأنها “أكثر من مأساوية”.
وقال مدير إدارة الحوادث في المنظمة 
عبدي محمود إنه تم تسجيل 130 مليون 
إصابة و500 ألف وفاة في العالم منذ 
إعالن أوميكرون متحورا مثيرا للقلق 

أواخر نوفمبر.
الحين تجاوزت أوميكرون  ومنذ ذلك 
المتحورة دلتا بسرعة لتصبح الطاغية 
في العالم كونها أسرع انتشارا، مع أنه 

بدا أن أعراضها المرضية أقل حدة.

  أعلن رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون الخميس أن حوالي 
350 جنديا بريطانيا إضافيا وصلوا 
إلى بولندا ، وذلك على خلفية األزمة 

مع روسيا في شأن أوكرانيا.
وقال جونسون، في مؤتمر صحفي 
مشترك مع نظيره البولندي ماتيوس 
مورافيسكي، “يجب أن نعمل معا 
وإقناع  هدنة  إلى  للتوصل  حاليا 

بوتين  الروسي فالديمير  الرئيس 
ببدء خفض التصعيد”.

بولندا  دعا رئيس وزراء  بدروه 
إلى الوحدة األوروبية في مواجهة 
األزمة األوكرانية، وشكر جونسون 
على “دوره النشط” في هذا المجال.

واعتبر أنه في مواجهة سياسة روسيا 
العدوانية حان الوقت “ألن يصحو 
العالم الغربي من نومه الجيوسياسي”.

وكان جونسون زار بروكسل صباح 
الرئيس  أيضاً  الخميس، وسيلتقي 
البولندي أندريه دودا ويقوم بزيارة 
الجنود البريطانيين المنتشرين في 

هذا البلد.
وينضم الجنود الـ350 الذين وصلوا 
في وقت سابق اليوم إلى 150 آخرين 
تم نشرهم في بولندا في وقت سابق 

على حدود بيالروسيا.

إيمانويل ماكرون،  الفرنسي  الرئيس  قال     
الخميس، إن بالده ستبني 6 مفاعالت نووية 
على األقل خالل العقود المقبلة بما يضع الطاقة 
النووية في محور مساعي البالد لتحقيق حياد 

الكربون بحلول عام 2050.
وأضاف أن المفاعالت الجديدة ستبنى وتعمل 
من خالل شركة كهرباء فرنسا “إي.دي.إف” 
للطاقة التابعة للدولة، وأن عشرات المليارات 
من اليورو ستُجمع عبر التمويل العام لإلنفاق 

على المشروعات ولحماية ماليات الشركة.
وأفاد ماكرون وهو يكشف عن استراتيجيته 
النووية الجديدة في مدينة بلفور الصناعية شرق 
البالد: “ما تحتاجه بالدنا هو إعادة إحياء القطاع 

النووي الفرنسي، والظروف مهيئة لذلك”.

إلى  الدولي  المجتمع  تقرير أممي يدعو     
محاسبة إيران على انتهاكاتها مستعرضا سجال 
حقوقيا قاتما لنظام يتغذى على القمع واالضطهاد.
 إعالم إيراني معارض وإذاعة »صوت 
أمريكا«، حصل على بعض بنود التقرير الذي 
جرى إعداده الشهر الماضي وسيُعرض قريباً 
على مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة.
المقرر  المصادر عن جاويد رحمان،  ونقلت 
الخاص لألمم المتحدة المعني بحقوق اإلنسان 
في إيران، دعوته، في تقريره األخير المجتمع 
النظام اإليراني على  إلى »محاسبة«  الدولي 
إيران وأحداث  انتهاكات حقوق اإلنسان في 
مثل إعدامات 1988 وقمع احتجاجات نوفمبر/ 

تشرين ثاني 2019.
ويستشهد التقرير بحاالت مثل مصادرة ممتلكات المواطنين 
البهائيين )أقلية(، وإطالق النار على مهربين وحرق على حدود 
كردستان وسيستان وبلوشستان، واحتجاز 500 ناشط مدني.

وأعرب المقرر األممي عن قلقه من استمرار انتهاكات حقوق 
اإلنسان في إيران العام الماضي.

وتقول منظمات حقوق اإلنسان إن إيران أعدمت آالف السجناء 
السياسيين في عام 1988 وأغلبهم من جماعة »منظمة مجاهدي 
إبراهيم  الحالي  الرئيس اإليراني  المعارضة، وكان  خلق« 
رئيسي عضًوا في »فرقة الموت« التي قررت مصير السجناء.

وبحسب تقارير حقوقية، قُتل مئات المتظاهرين على يد السلطات 
اإليرانية في احتجاجات شعبية واسعة اندلعت على خلفية نتائج 
االنتخابات الرئاسية عام 2009 والتي قادتها الحركة اإلصالحية.

كما أعرب المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بحقوق اإلنسان 
في إيران عن قلقه إزاء وضع مزدوجي الجنسية المسجونين 
من أجل الضغط على الدول الغربية، وحول انتهاكات الحق في 
حرية التعبير، وزيادة القيود على اإلنترنت من قبل الحكومة 

والبرلمان، وحظر اإلعالم.
ولفت رحمان إلى أن »تعريض صحة المواطنين للخطر من 
خالل تقييد الوصول إلى وسائل منع الحمل ومنع اإلجهاض 
لزيادة عدد السكان هي قضايا أخرى مذكورة في هذا التقرير«.

وفي إشارة إلى أنه على الرغم من الطلبات المتكررة، لم يسمح 
له المسؤولون في طهران بعد بالسفر إلى إيران، قال رحمان 
إنه »جمع المعلومات المتاحة من خالل التحدث إلى أقارب 

الضحايا، وكذلك نشطاء المجتمع المدني«.
الثالثة  اللجنة  إلى  تقريره  المقرر األممي في  وسبق أن ذكر 
للجمعية العامة لألمم المتحدة، أن بعض األحكام الصادرة في 

إيران، بما في ذلك أحكام اإلعدام بناًء على اعترافات قسرية 
واعترافات تحت التعذيب، لم تصدر على أساس العدالة.

المعنيين  الخاصين  المتحدة  إيران لمقرري األمم  وال تسمح 
بحقوق اإلنسان بدخول البالد، لكنها في الوقت نفسه تتهمهم 

بأن تقاريرهم السنوية مسيسة.
ومن المقرر أن يتم عرض التقرير الجديد بشأن حقوق اإلنسان 
في إيران باالجتماع المقبل لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 
المتحدة، في الفترة من 28 فبراير/ شباط الجاري إلى األول 

من أبريل/نيسان المقبل.
رحمان أشار أيضا إلى أن عمليات اإلعدام في إيران مستمرة 
مع استمرار المسؤولين في طهران بالحصول على الحصانة.

وقال إن »السلطات اإليرانية أعدمت 275 شخصاً على األقل 
ارتفاع  إلى  بينهم طفالن مذنبان«، الفتا  الماضي، من  العام 
عدد عمليات إعدام المتهمين بالمخدرات العام الماضي مقارنة 
بالعام السابق، حيث أعدم 40 من أبناء القومية البلوشية و50 

كرديا العام الماضي«.
ويذكر التقرير، من بين عمليات أخرى، أن السلطات أعدمت 
»خضر قويدل« في سجن أرومية غرب إيران، الذي قالت 
المحكمة العلياً بعد 10 أشهر إن الحكم الصادر لم يكن صحيحاً.

كما أعرب المقرر الخاص لألمم المتحدة عن قلقه إزاء الوفيات 
المشبوهة لعدد من السجناء، بمن فيهم شاهين ناصري، الشاهد 

على تعذيب الرياضي الذي جرى إعدامه نافيد أفكاري.
كما أبدى قلقه من إساءة معاملة السجناء، مستشهداً بمقاطع فيديو 
تم نشرها من خالل اختراق كاميرات المراقبة الموجودة في 
سجن إيفين سيء السمعة في طهران من قبل جماعة إيرانية 
معارضة في أغسطس/ آب الماضي، منتقداً في الوقت ذاته 
قمع االحتجاجات في خوزستان، واعتقال مئات األشخاص 

وإطالق النار على المتظاهرين في أصفهان.
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كي لا نكون نحن الغرباء
الذي يدور هذه األيام  الجدل      
حول فيلم »أصحاب وال أعز«، 
يشّكل في جانب منه حقا مشروعا 
للجميع، مؤيدين ومعارضين، تجاه 
الجانب  أي عمل فني، ويشّكل في 
التي  للتناقضات  اآلخر منه صورة 
التي  المجتمعات الشرقية  تعيشها 
تُعّد محافظة بشكل عام، والمجتمع 

العربي بشكل خاص.
الفيلم الذي أحدث ضجة منذ طرحه 
على منصة نتفليكس بداية هذا العام، 
هو النسخة العربية من الفيلم اإليطالي 
للمخرج   »Strangers Perfect«
باولو جينوفيزي، وترجمته العربية 
»غرباء تماما«. وهي النسخة التاسعة 
عشرة من الفيلم الذي أُنِتجت منه قبل 
النسخة العربية 18 نسخة في دول عدة 
منها؛ فرنسا وألمانيا والصين والهند 
والمكسيك وإسبانيا وكوريا الجنوبية، 
حتى أصبح أكثر فيلم تتم إعادة إنتاجه 
في تاريخ السينما العالمية، ودخل بهذه 
الصفة موسوعة جينيس العالمية لألرقام 
القياسية. ورغم هذا العدد الكبير من 
النسخ التي أُنِتجت من الفيلم األصلي، 
إال أننا لم نسمع أو نقرأ أنها أثارت 
ما أثارته النسخة العربية من جدل! 
المجتمعات  تلك  يقول إن  قائل  ُرّب 
تختلف عن مجتمعنا العربي، ولكن 
يبدو لي أن في هذا القول مغالطة، 
أو محاولة لخداع النفس، أكثر من أن 
يكون فيه منطق يدعونا إلى التعامل 
مع مثل هذه األمور بواقعية، بعد 
أن أصبحنا جزءا من مجتمع كوني 
كبير منفتح على كل شيء، من خالل 
وسائل التواصل وأجهزة التقنية التي 
أدخلناها مجتمعاتنا، وأصبحنا نتعامل 
بها ومعها أكثر من الدول التي أنتجتها 
وطورتها، حتى غدت هذه الوسائل 
واألجهزة جزءا من حياتنا ال نستطيع 

االنفكاك عنه.
النسخة األصلية من  الذين شاهدوا 
إيطاليا  التي تم إطالقها في  الفيلم، 
بتاريخ 11 فبراير 2016، وشاهدوا 
بدأ عرضها  التي  العربية،  النسخة 
على منصة نتفليكس بتاريخ 20 يناير 
2022، يدركون مدى التطابق الكبير 
ل  الذي ُيسجَّ النسختين، األمر  بين 
لصالح مخرج النسخة العربية، وسام 
سميرة، الذي حافظ على فكرة الفيلم 
األصلي، وهي فكرة تدور حول 
التحوالت التي حدثت في المجتمع، 
بغض النظر عن الفروقات بين المجتمع 
اإليطالي والمجتمعات األخرى، مثلما 
فعل مخرجو النسخ األخرى، ألنها في 
النهاية منظومة قيم تتعرض لالنهيار 
بفعل تطور المجتمعات البشرية، وبفعل 
عوامل عدة موجودة في كل مجتمع، 
غربيًّا كان هذا المجتمع أو شرقيًّا. 

أحداث الفيلم تدور حول سبعة أصدقاء 
يجتمعون على العشاء، ويقررون أن 
يلعبوا لعبة تقضي بأن يضع الجميع 
هواتفهم المحمولة على الطاولة، وأن 
المكالمات  أو  الرسائل  يتم استقبال 
إليها على مرأى ومسمع  التي ترد 
من الجميع. اللعبة التي بدأت ممتعة 
إلى سيل  وشيقة تحولت شيئا فشيئا 
من الفضائح واألسرار التي لم يكن 
يعرفها األصدقاء السبعة عن بعضهم 
البعض، وغدت تهدد بانهيار بيوتهم 
وتفكك أسرهم، ليتضح في نهاية 
الفيلم أن األحداث التي شاهدناها لم 
تحدث أصال، فقد رفض صاحب 
ُيِرد أن  لم  اللعبة، ألنه  البيت فكرة 
يعّرض للدمار أحدا من أصدقائه الذين 
دعاهم لمشاهدة خسوف القمر ليلتها 
في بيته. وعندما سألته زوجته، بعد 
مغادرة ضيوفهما، عن سبب رفضه 
للفكرة، وكان في سؤالها نبرة شك أن 
يكون هاتفه يحمل أسرارا، قال لها 
إنهم كانوا سينكسرون. ورفع هاتفه 
النقال قائال إن كل أسرارنا أصبحت 
داخله، وإننا ال نستطيع أن نلعب معه، 
ألننا ال نعرف في أي لحظة سينفجر. 
ثم وضع هتافه إمامها على الطاولة 

وهو مفتوح، قبل أن يغادر الغرفة.
أو  الفيلم  الدفاع عن  لسنا في مجال 
مهاجمته، فقد تعرض للهجوم والدفاع 
من قبل كثيرين، فهذه دائرة يصعب 
الخروج منها. لكننا نريد أن نقول إن 
الفيلم األصلي ال يتحدث عن مجتمعنا 
التي  العربية  النسخة  العربي، وأن 
 )Remake( شاهدناه ال تعدو كونها
بمصطلح السينمائيين للفيلم اإليطالي، 
وإننا ال نستطيع أن نعيش بمعزل عن 
العالم، طالما ارتضينا ألنفسنا أن 
نكون جزءا من هذه المنظومة التي 
تتأثر بكل ما يجري حولها. الالفت 
للنظر أن أغلب االنتقادات انصبت 
التي  المشاهد واأللفاظ  على بعض 
تم توظيفها لخدمة الفكرة، باعتبارها 
ناسين،  مشاهد وألفاظا غير الئقة، 
التواصل  أو متناسين، أن منصات 
االجتماعي تحوي مشاهد وألفاظا 
تفوق ماليين المرات المشاهد واأللفاظ 
ينام ويصحو  الفيلم،  التي تضمنها 
أبناؤنا وبناتنا كل يوم على  عليها 
مرأى ومسمع منا ونحن مستسلمون 

مسلّمون لألمر الواقع.
ليس دور الفن أن يقدم الحلول، ولكن 
دوره أن يكشف العيوب. ونعتقد أن 
فيلم »غرباء تماما« بنسخه كلها، 
ومنها النسخة العربية، كشف كثيرا 
الكوني  العيوب في مجتمعنا  من 
الكبير، وعّرى أبطال قصته ليعيدوا 
رسم خرائط حياتهم كي ال نكون نحن 

الغرباء الحقيقيين.

aliobaid2000@hotmail.com

أخـــــــــــــــــــــــــبــار

بلينكن وستولتنبرج يؤكدان مواصلة التنسيق 
للرد على تهديدات موسكو ضد كييف

أمريكا وفرنسا تناقشان الجهود المشتركة لمواجهة 
التعزيز العسكري الروسي على حدود أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني يعلن وصول 350 جنديا 
إضافيا إلى بولندا

انتهاكات إيران بمرمى العدالة الدولية.. مطلب 
في تقرير أممي

ونا حول العالم تتجاوز 400  إصابات كور
مليون نسمة والوفيات 6 ملايين

ماكرون يراهن على الطاقة النووية لتحقيق الحياد 
الكربوني ويكشف عن مفاعلات جديدة

  بقلم: علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي

وسيا إذا لم تختر طريق الدبلوماسية لحل أزمة أوكرانيا وزيرة خارجية بريطانيا: عواقب وخيمة في انتظار ر



الوزراء  مجلس  رئيس  دعا     
اللبناني نجيب ميقاتي جميع اللبنانيين 
على اختالف انتماءاتهم إلى التعاون 
مع الحكومة لوقف االنهيار وإجراء 

انتخابات.
كما ناشد اللبنانيين من أجل التعاون 
الواضحة،  مهمتها  في  الحكومة  مع 
االنهيار والعمل إلنجاز  وهي وقف 
لبنان على سكة  خطة نهوض تضع 
وتشرف على  واالستقرار،  التعافي 
إجراء االنتخابات النيابية في موعدها، 
باعتبارها استحقاقا دستوريا أساسيا 
وفرصة للتغيير الذي يأمله اللبنانيون.
لإلعالم”  الوطنية  “الوكالة  ونقلت 

خالل  قوله،  ميقاتي  عن  اللبنانية، 
رعايته إعادة افتتاح المكتبة الوطنية 
في الصنائع بعد االنتهاء من أعمال 
ترميم البناء الذي تضرر إثر انفجار 
الفترة  في  نأمل  “إننا  بيروت:  مرفأ 
لبرنامج  ا نطلق  أن  لمقبلة  ا لقليلة  ا
الوطني للتعافي االقتصادي والمالي 
المفاوضات مع صندوق  إنجاز  بعد 

النقد الدولي”.
وأضاف أن “هذه الخطوة من شأنها 
الحل  طريق  على  وطننا  تضع  أن 
التدريجي الذي سيعيد لوطننا عافيته 
واستقراره”، مؤكدا أن “اإلصالحات 
ليست مطلوبة فقط من صندوق النقد 

لمصلحة  بل هي ضرورية  الدولي، 
لبنان، وهي مناسبة لنقوم بها، وستكون 
موجعة لسوء الحظ، ولكننا مضطرون 
الضوء  إلى  للوصول  بها  نمر  أن 

والخروج من النفق”.
وشدد ميقاتي على أن “بيروت كانت 
ومدينة عصية  الشرائع  أم  وستبقى 
بنا  يحيط  ما  اليأس، فرغم كل  على 
من تحديات وهموم سياسية واقتصادية 
والثقافة  للكلمة  سيبقى  واجتماعية، 
عنوانها في قلب هذه العاصمة، كشاهد 
حي على أن بيروت لن تموت، ولو 
ستنهض  مختلفة،  بظروف  تدمرت 

مجددا لتبقى منارة هذا الشرق”.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

أحداث األسبوع
 -1 عشنا مع منتخب مصر في بطولة كأس األمم األفريقية لكرة 
القدم المقامة في الكاميرون ما يقرب من شهر وكان األمل ضعيف 
نيجيريا  فريق  مع  لعبنا  أن  بعد  نتائج جيدة خاصة  نحرز  أن  في 
السودان  فوزنا على  ثم جاء  -1صفر  منه  الهزيمة  فكانت  القوي 
التي فازت  لقاء كوت ديفوار  1/ صفر وأنتابنا الخوف الشديد من 
مقابل  أهداف  بثالثة  بالبطولة  للفوز  األول  المرشح  الجزائر  على 
أداءاً  يلعب كرة جميلة ويؤدي  بمنتخبنا  هدف وحيد ولكننا فؤجئنا 
الذي  كيروش  المدرب  على  أثنينا  بل  الجميع  عليه  أثنى  متميزاً 
كان  مما  الالعبين  تغيير مراكز  بسبب  البداية  في  الجميع  هاجمه 
يؤثر على أداءهم بعد أن وضع خطة رائعة وسيطرنا على المباراة 
وأستطعنا أن نفوز بعد أن لعبنا 120 دقيقة بفضل ضربات الترجيح 
وبدا األمل يكبر والحلم يكبر وأستطعنا مرة أخرى أن نفوز على 
المغرب 1-2 بعد أن لعبنا 120 دقيقة للمرة الثانية على التوالي ثم 
جاء اللقاء المرعب مع الكاميرون صاحب األرض ووسط جمهوره 
وفزنا  دقيقة   120 التوالي  الثالثة على  للمرة  نلعب  أن  وأستطعنا 
بضربات الجزاء رغم وجود حكم مستفز سمح لنفسه دخول غرفة 
لن يربحوا  أنهم  لهم  ليستفزهم ويقول  المصريين  الالعبين  مالبس 
وفازوا ووصلوا  خيبوا ظنه  الفريق  أن  إال  المباراة وسيهزمون 
دقيقة   120 لنلعب مرة أخرى  السنغال  فريق  ليقابلوا  النهائي  إلى 
حتى وصلنا إلى ضربات الجزاء الترجيحية لنخسر المباراة نتيجة 
اإلجهاد الواضح على الالعبين المصريين من وجهة نظري ورغم 
تألق الحارس المصري محمد أبو جبل إال أنه ظلم بعدم فوزه بجائزة 
أحسن حارس مرمي في أفريقيا وأخيراً يجب على الالعبين نسيان 
هذا األمر والتركيز على مباراة السنغال التي ستقام ذهاباً وأياباً في 
مصر والسنغال والتي ستؤهلنا بإذن هللا في حالة الفوز في الوصول 

إلى كأس العالم المقامة في قطر هذا العام .
العالم  وعقول  قلوب  الذي جمع  ريان  المغربي  الطفل  قصة   2-
العالم كله يدعو  أيام بعد أن سقط في بئر عميق وأخذ  لمدة خمسة 
له خاصة وأنه بال طعام أو ماء وتم أنزال أنبوبة أكسجين تساعده 
على التنفس وماء، إلى أن أعلنت قوات األنقاذ نبأ إنقاذ الطفل حتى 
تنفس العالم الصعداء ليصدم بعد وقت قليل بنبأ وفاة الطفل وصدمت 
أنا أيضاً بالطبع ولكني أحببت هذا التّوحد اإلنساني لطفل لم نعرفه 
ولم نقابله إال أن اإلنسانية أرادت أن تقول أني مازلت بخير .. أرق 

التعازي ألسرة ريان وللمغرب الشقيق ولإلنسانية كلها .
 

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

التحالف العربي: سنقصف نقاط حاسمة في صنعاء 
يستخدمها الحوثيون لاطلاق المسيرات

أخبــار

   قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الخميس، 
إن المواقف الدولية حتى وإن كانت إيجابية فإنها غير كافية 
وال ترقى لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وأرضه 
ووطنه من جرائم وفي مقدمتها جريمة استمرار االستيطان.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن الشعب الفلسطيني يدفع 
يومًيا أثماًنا باهظة من حياته ومستقبل أجياله جراء استمرار 
االحتالل اإلسرائيلي واالستيطان، ونتيجة للصلف والتعنت 
اإلسرائيليين وتنكر الحكومات اإلسرائيلية الُمتعاقبة لحقوقه 

الوطنية العادلة والمشروعة كما أقرتها الشرعية الدولية.
وأشارت الوزارة إلى أن الشعب يدفع هذه األثمان في ظل 
النور، وقرارات  ترى  وأمريكية ال  دولية  لمواقف  سماعه 
أممية بالعشرات ال تنفذ، وإدانات ورفض دولي لالستيطان 
يبقى حبرا على ورق”، مضيفة أنه مع أهميته يبقى شكليا ال 
يقترن بضغوطات حقيقية أو بعقوبات دولية تجبر إسرائيل 
كقوة احتالل على إنهاء احتاللها ووقف استيطانها وجرائمها، 
أو تجبرها على االنخراط في عملية سالم حقيقية بإشراف 

دولي متعدد األطراف.
الفلسطينية حكومة االحتالل اإلسرائيلي  الخارجية  وحملت 
الكاملة والمباشرة عن هذه  المسؤولية  بينيت  نفتالي  برئاسة 

الجرائم المستمرة وتداعياتها على ساحة الصراع.

   جدد التحالف الدولي لهزيمة داعش التزامه القوي بهزيمة تنظيم داعش 
ودحره دحرا كامال.

موقعها  األمريكية عبر  الخارجية  نشرته  ما  وفق  الدولي،  التحالف  وأفاد 
االلكتروني- الخميس- بأن األحداث األخيرة في سوريا تؤّكد النجاح الذي ما 
زلنا نحققه في إضعاف قيادة “داعش” والتهديد المستمّر الذي يشكله التنظيم 

اإلرهابي سواء في المنطقة أم خارجها.
واعتبر التحالف، بحسب البيان، مقتل زعيم داعش محمد سعيد عبد الرحمن 
المولى، المعروف أيضا باسم عبد هللا أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، وإزاحته 

من ساحة المعركة ضربة كبيرة أخرى للتنظيم اإلرهابي.
وأكد مواصلة الضغط الالزم لمنع أي محاولة من داعش إلعادة ترتيب صفوفه 

أو استعادة سيطرته على األراضي في سوريا والعراق.
وشدد التحالف الدولي على أن الهزيمة النهائية لداعش في سوريا والعراق 
أذرع  لمواجهة  خبراتنا  من  االستفادة  سنواصل  قائال:  أولوياته،  تترأس 
كّل  مستخدمين  العدالة،  إلى  أعضائه  وتقديم  العالمية  وشبكاته  التنظيم 
األدوات الممكنة لتحقيق هذا الهدف ولن نكّل حتى نضمن أال يتمكن داعش 

من تشكيل أي تهديد.

    أعلن رئيس المحكمة الدستورية 
الجزائرية عمر بلحاج، الخميس، 
النتائج النهائية النتخابات التجديد 
النصفي ألعضاء مجلس األمة 
البرلمان  من  لثانية  ا )الغرفة 
الطعون  ورفض  الجزائري(، 
الخمسة المقدمة شكال وموضوعا.
وأوضح بلحاج خالل المؤتمر، 
الذي عقده بمقر المحكمة الدستورية 
المقاعد  بالجزائر العاصمة، أن 
المتنافس عليها في هذه االنتخابات 
تبلغ ٦٨ مقعدا، مشيرا إلى أن نسبة 
المشاركة فيها تعدت ٩٦ بالمائة 

عند غلق مكاتب االقتراع مساء السبت الماضي.
وأوضح أن جبهة التحرير الوطني ) أحد أكبر القوى السياسية( 
حصدت ٢٥ مقعدا، فيما فاز المرشحون المستقلون بـ١٤ مقعدا، 
بينما نجح “التجمع الوطني الديمقراطي” )تيار اليمين الوسط( 

في الحصول على ١١ مقعدا.
كما حصلت حركة “البناء الوطني” ) حزب سياسي تأسس 
في ٢٠١٣ وهو تيار إسالمي محافظ 
وطني( على ٥ مقاعد، وحصلت 
جبهة “المستقبل” )حزب من تيار 
الوسط يغلب عليه عنصر الشباب( 

على ٥ مقاعد.
جبهة  ذاته، حصدت  السياق  في 
“القوى االشتراكية” على مقعدين، 

و”صوت الشعب” على مقعدين، وحصل “الفجر الجديد” على 
مقعدين، و”أمل الجزائر” على مقعد واحد، وحصلت حركة 

“مجتمع السلم” ) حزب سياسي إسالمي ( على مقعد واحد.
ووفقا للدستور الجزائري، تتولى المحكمة الدستورية اإلعالن 
عن النتائج النهائية لهذه االنتخابات عقب الفصل في الطعون 
المقدمة إليها، فيما تقوم السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات 

باإلعالن عن النتائج األولية فقط .
كانت انتخابات التجديد النصفي ألعضاء مجلس األمة قد انطلقت، 
السبت الماضي عبر جميع الواليات الجزائرية وعددها ٥٨ 
والية، وتبلغ الهيئة الناخبة المعنية بهذا االستحقاق االنتخابي 

أكثر من ٢٧ ألف ناخب.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد استدعى، في 
22 ديسمبر الماضي، الهيئة الناخبة للتجديد النصفي ألعضاء 

مجلس األمة، طبقا ألحكام الدستور.

الفاتيكان  خارجية  وزير  أبلغ     
ريتشارد  بول  المطران  المونسنيور 
األجانب  السفراء  مجلس  غاالغير 
با  لبا ا ّن  أ ن  تيكا لفا ا في  لمعتمدين  ا
موعد  بين  لبنان  سيزور  فرنسيس 
مايو/أيار  في  المتوقعة  االنتخابات 

ونهاية هذه السنة.
ونقلت عنه صحيفة “ال كروا” الفرنسية 
في  محادثاته  تتضّمن  بأن  نصح  أنّه 
شأن إعادة إعمار لبنان “حزب هللا”. 
وقال ديبلوماسيون حضروا اللقاء إّن 
غاالغير عرض عليهم نتائج زيارته 
الماضي  الشهر  نهاية  في  لبنان  إلى 

وبداية هذا الشهر.
بدوره، قال غاالغير إّن الزيارة ستتّم 
بشروط منها نجاح االنتخابات وتشكيل 
حكومة في األسابيع التي تلي االنتخابات، 
مؤّكداً أنّه ال يمكن للكرسي الرسولي أن 
يستثني “الحزب” إلعادة إعمار البلد.

الشهر  لبنان  زار  قد  غاالغير  وكان 
السياسيين  من  والتقى عددا  الماضي 
والرموز الدينية حيث زار على رأس 
وفد رئيس الجمهورية ميشال عون حيث 
أعلن بعد لقائه عون في بعبدا، أن “البابا 
فرنسيس طلب مني أن أعبر لكم عن 
الوضع، وهو  وقلقه على  منكم  قربه 
يعتقد أن اإلصالحات ستساعد لبنان، 
الدولي، في  المجتمع  إلى جانب دعم 

المحافظة على هويته”.
وأشار إلى أن “أي إضعاف للحضور 
المسيحي، من شأنه ان يدمر التوازن 
الداخلي وهوية لبنان، واود ان انتهز 
الفرصة العبر عن تعاطفي مع ضحايا 
مرفأ  الذي ضرب  المروع  االنفجار 
جميع  يحظى  أن  وعسى  بيروت، 
بالتعزية  الضحايا  واهالي  اللبنانيين 

العدالة”. وتحقيق 
وقال: “البابا فرنسيس سبق وقال ان 

يبقى  ان  ويجب  يزال  كان وال  لبنان 
مشروع سالم، ورسالته هي ان يكون 
للتسامح والتعددية وواحة لالبدية حيث 
تلتقي كل الطوائف واالديان واضعة 
المصلحة العامة فوق مصالحها الخاصة”.
الجمهورية  مفتي  غاالغير  زار  كما 
اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في 
دار الفتوى، وقد استقبله في حضور 
للحوار  الوطنية  للجنة  العام  األمين 

اإلسالمي المسيحي محمد السماك.
وبعد اللقاء قال غاالغير: “بكل سرور 
كان لنا الشرف في إمضاء بعض الوقت 
مع مفتي الجمهورية، النقاش معه كان 
إيجابياً خصوصاً حول حوار األديان 
بين المسلمين والمسيحيين، وتم البحث 
أيضا في الوضع في لبنان، وأهمية دور 
المسلمين والمسيحيين في المساهمة في 
مستقبل البلد ودور سماحته في لبنان 

واألزمة الحالية”.

   أكد الرئيس التونسي قيس 
أن  الخميس،  أمس  سعيد، 
مجلس القضاء األعلى قد ُحل 
فيما سيحل محله مجلس آخر.
وقال الرئيس قيس سعيد إنه 
“ال يمكن تطهير تونس إال 

بتطهير القضاء”.
“القضاء وظيفة  وأضاف: 
وليس سلطة، وجميع القضاة 
خاضعون للقانون، وال يمكن 
أن تكون هناك دولة خارج 

الدولة التونسية”.
ولفت إلى أنه ال يمكن تحقيق 
مطالب الشعب إال بعد تطهير 

البالد.
ومضى في حديثه: “تم إعداد 
مسودة مرسوم للتصالح مع 
الضالعين  األعمال  رجال 
في الفساد مقابل مشروعات 

تنموية”.
كانت ليلى جفال وزيرة العدل التونسية 
قالت في أعقاب لقائها بالرئيس قيس 
سعيد، مساء األربعاء، إن األخير يتمسك 

بالمجلس األعلى للقضاء.
والسبت الماضي، قرر الرئيس التونسي 
حل المجلس األعلى للقضاء، وقال في 
تصريح مباشر من مقر وزارة الداخلية 

“إنه صار من الماضي”؛ مذكرا أنه 
نبّه تركيبته مرات ومرات من التالعب 

الذي قامت به في ملفات عدة.
والرئيس التونسي الذي جّمد البرلمان 
بتاريخ الخامس والعشرين من يوليو/

تموز الماضي وبدأ مرحلة استثنائية؛ 
الوزارة  مقر  من  كلمته  ذكر خالل 
أن المجلس تُباع فيه المناصب على 

أساس الوالءات.
هيكل  ء  للقضا ألعلى  ا لمجلس  ا و
تركيبته  شكلت  ئي  قضا دستوري 
بالشراكة  اإلخوانية  النهضة  حركة 
تونس،  نداء  الحكم  في  حليفها  مع 
فيما لم تدخر جهدا في تعطيل ونسف 
تشكيل المحكمة الدستورية أعلى سلطة 

دستورية في البالد.

   أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الخميس، 
أنه سيقصف نقاط حاسمة في صنعاء يستخدمها الحوثيون 
إلطالق الطائرات المسيّرة، مطالبا المدنيين بإخالء المواقع 

المدنية المستخدمة عسكريا لمدة 72 ساعة.
وأكد التحالف، في بيان أوردته قناة )اإلخبارية( السعودية 
اليوم، أن “تعمد الميليشيات الحوثية استهداف المطارات 
الردع،  التغاضي عنه ويستوجب  يمكن  تمادى ال  المدنية 

الفتا إلى أن الحوثيين اختارو التصعيد السافر باستهداف 
المطارات المدنية والمدنيين”.

استهداف  عملية   18 تنفيذ  تم  أنه  إلى  التحالف  وأشار 
ضد الميليشيات الحوثية في محافظة مأرب وحجة خالل 
آلية   12 تدمير  عن  أسفر  ما  الماضية؛   24 الـ الساعات 
كبيرة  بشرية  خسائر  الحوثيين  وتكبيد  حوثية  عسكرية 

في مأرب وحجة.

الخارجية الفلسطينية: 
المواقف الدولية لا ترقى 

لمستوى العدوان ضد 
الفلسطينيين

البابا فرنسيس يزور لبنان قريبا.. لكن بشروط!

إعلان النتائج النهائية للتجديد النصفي لمجلس الأمة 
بالجزائر.. و”التحرير الوطني” في الصدارة

التحالف الدولي يجدد التزامه بالحاق هزيمة نهائية لتنظيم داعش

الرئيس التونسي يكشف المصير النهائي 
لمجلس القضاء الأعلى

ميقاتي ينشد تعاون اللبنانيين لوقف انهيار البلاد 
وإجراء الانتخابات

Vendredi 11 février 2022
الجمعة 11 فبراير 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

  اختار مجلس النواب الليبي فتحي باشأغا رئيسا جديدا 
للحكومة، بعد تصويت جرى في طبرق شرقي البالد، الخميس.
ومن المتوقع أن تزيد الخطوة من حدة الخالفات السياسية 
في البالد، إذ تعهد رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة 

بالبقاء في السلطة.
وقال مصدر قريب من الدبيبة، إنه نجا من االغتيال، أصابت 
أعيرة نارية سيارته في الساعات األولى من صباح الخميس 
قبل تصويت البرلمان، فيما لم يصدر أي بيان رسمي أو علني 

حتى اآلن لتأكيد ذلك.
كما وافق مجلس النواب بأغلبية مطلقة على التعديل الدستوري 

الذي يمهد الستئناف خريطة الطريق السياسية المتعثرة.
ويسعى البرلمان لرسم المستقبل السياسي للبالد، بعد انهيار 
انتخابات كانت مقررة في ديسمبر قائال إن حكومة الدبيبة 

المؤقتة “لم تعد مشروعة وال يجوز لها مواصلة عملها”.
والثالثاء قال الدبيبة إنه سيتنازل عن السلطة لحكومة منتخبة، 

لكنه رفض تحركات البرلمان الختيار بديل له.

ويقول محللون إن نتيجة خطوات الخميس قد تكون العودة 
إلى االنقسام الذي بدا أنه انتهى في مارس الماضي، بتنصيب 

حكومة وحدة وطنية برئاسة الدبيبة.
وقبلها عملت حكومتان متنافستان في غرب البالد، وشرقها 

تدعم كل منهما فصائل متناحرة.
ليبيا ودول  وتقول المستشارة الخاصة لألمم المتحدة بشأن 
غربية إن شرعية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة ال 
تزال قائمة، وتحث مجلس النواب على التركيز، بدال من ذلك، 

على المضي قدما في إجراء االنتخابات.
وجرى تسجيل نحو 3 ماليين ليبي للتصويت في انتخابات 
ديسمبر، وأثار الصراع السياسي والتأخير الذي أعقب ذلك 

غضب وإحباط كثيرين منهم.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن نحو 132 عضوا 
بالمجلس حضروا جلسة الخميس، وهو عدد كاف الكتمال 
القانوني، وتظهر لقطات تلفزيونية قاعة المجلس  النصاب 

ممتلئة تقريبا.

باشــأغا  يكلـف فتحي  الليبي  البرلماـن 
الجديدة الحكومة  برئاسة 



 القاهرة/ فرج جريس: ال يزال أعضاء تنظيم اإلخوان 
يواصلون محاولتهم لبث الفتنة الطائفية في مصر بحمالت 
للمحكمة  رئيسا  فهمي  بولس  المستشار  لتعيين  مسيئة 

الدستورية.
وقبل يومين أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، 
قرارا بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيسا للمحكمة 
الدستورية العليا بدرجة وزير، ليتسلم مهام عمله بعد أداء 
اليمين كأول قبطي يعين في هذا المنصب القضائي الرفيع.
واستفز قرار الرئيس المصري أعضاء تنظيم اإلخوان 
اإلرهابي الذين حاول اللعب على وتر “الفتنة الطائفية” 
بوصف القرار طعنة في حقوق المسلمين، زاعمين أن 

هذا القرار يخالف الشرع والقانون.
وخصصت قنوات اإلخوان التي تبث من خارج مصر، 
دخل حيز  الذي  التعيين  قرار  ساعات طويلة إلبراز 

التنفيذ، األربعاء.
وزعم اإلعالم اإلخواني أن الرئيس المصري أراد خطب 
ود األقباط من خالل قرار التعيين على حساب المسلمين 
وكأن المستشار بولس ليس مواطنا مصريا قبل أي شيء.
وانطلقت كتائب اإلخوان اإلرهابية عبر منصات وسائل 
التواصل االجتماعي للعب على وتر الطائفية بين أبناء 
حاداً على قضاة مصر  الواحد، وشنوا هجوماً  الوطن 
ورئيس الدولة، بداعي أن القرار الصادر ينافي أحكام 

الدستور المصري.
لكن المستشار أحمد عبدالرحمن نائب رئيس محكمة النقض 
المصري األسبق، رد على مزاعم الجماعات اإلرهابية، 
قائال إن القرار يتماشى مع أحكام الدستور وقانون الهيئات 

القضائية بتعديالته األخيرة.
واسترسل شارحاً: “الرئيس استند في المقام األول إلى حق 

المواطنة الدستوري، الذي يتمتع به كل مواطن مصري 
أيا كانت ديانته، ولرئيس الجمهورية طبقاً لتعديالت قانون 
الهيئات القضائية أن يختار رئيس الهيئة بين أقدم 6 أعضاء 

في المحكمة الدستورية وهو ما تم بالفعل”.
وأشار إلى أن المستشار بولس فهمي ينطبق عليه كافة 
الشروط الدستورية والقانونية، في التعيين في المنصب 
من حيث الدرجة الوظيفية واالشتراطات األخرى وعليه 

فإن تعيينه جاء متماشياً مع صحيح الدستور والقانون.
واعتبر أن أي تمييز ألسباب طائفية أو دينية جريمة يؤثمها 

الدستور المصري وقانون العقوبات.
ودعا المصريين إلى عدم االلتفات إلى سلوكيات اإلخوان 
اإلرهابية التي وصفها بالشاذة كونها تسعى إلى إحداث 

وقيعة بين أبناء الشعب المصري الواحد.
بالنيابة  إسكندر عين  فهمي  بولس  المستشار  أن  يذكر 
أصبح  حتى  وظائفها  في  وتدرج   1978 عام  العامة 
مستشارا باالستئناف عام 1997 ثم رئيسا باالستئناف 

حتى عام 2001.
ورئيس المحكمة الدستورية الجديد من مواليد أول يناير/

كانون الثاني 1957 ويبلغ من العمر 65 عاما.
للمحكمة الدستورية، عين نائبا  ويعد أول قبطي رئيساً 
لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج 
من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة 
القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة  استئناف 

الدستورية العليا عام 2014.
ولدى بولس العديد من المؤلفات واألبحاث، وعمل في 
السابق مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشؤون 
التنمية المالية واإلدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة 

وحلوان االبتدائيتين.

 القاهرة/ فرج جريس: ثمنت الخارجية المصرية، الخميس، 
ما اتخذه مجلس النواب الليبي من إجراءات بالتشاور مع 

مجلس الدولة وفًقا التفاق الصخيرات.
واعتبرت الخارجية المصرية، أن مجلس النواب الليبي هو 
والمنوط  الشعب  المنتخبة والمعبرة عن  التشريعية  الجهة 
به سن القوانين ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية وممارسة 

دوره الرقابي عليها.
األطراف  التواصل مع جميع  فى  وأضافت: “مستمرون 
بينهم وضمان حفظ  النظر  تقريب وجهات  بهدف  الليبية 

استقرار البالد ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة”.
الجديدة على  الليبية  الحكومة  وتابعت: “واثقون من قدرة 

وتهيئة  الداخلية  األوضاع  ضبط 
وتنفيذ  االنتخابات  المناخ إلجراء 
الطريق  خارطة  استحقاقات  كافة 

التي أقرها الليبيون”.
وعبرت عن ثقتها في قدرة الحكومة 
إخراج جميع  على  الجديدة  الليبية 
القوات األجنبية والمقاتلين األجانب 

والمرتزقة من ليبيا بدون استثناء.
ووافق مجلس النواب الليبي، الخميس، 
باألغلبية على اختيار فتحي باشاغا 
رئيسا للحكومة خلفا لعبد الحميد الدبيبة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس 
النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، 
أن باشاغا بات المرشح الوحيد لرئاسة 

حكومة االستقرار الجديدة.
وقال صالح، خالل جلسة مجلس النواب الليبي، إن المرشح 
خالد البيباص تقدم بطلب انسحاب من سباق الترشح على 
منصب رئيس الحكومة الجديدة خلفا للحكومة الحالية برئاسة 

عبدالحميد الدبيبة.
وكشف صالح عن تسلمه رسالة مما يعرف بـ”مجلس األعلى 
باشاغا رئيسا لحكومة  المرشح فتحي  فيها  للدولة” يزكي 

االستقرار الجديدة.
وبعد التصويت على منصب رئيس الحكومة، أعلن رئيس 
مجلس النواب الليبي تعليق جلسة البرلمان إلى موعد الحق 

يبلغ به األعضاء.

 القاهرة/ فرج جريس: أعلنت وزارة الصحة والسكان، 
فحص 22 مليونًا و 250 ألًفا و741 امرأة، ضمن مبادرة 
رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك 
منذ إطالق المبادرة في شهر يوليو من عام 2019، 
حيث تشمل الفحص والتوعية لالهتمام بالصحة العامة 

للسيدات بداية من سن 18 عاًما بالمجان.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي 
الكشف عن  المبادرة مستدامة وتشمل  أن  للوزارة، 
األمراض غير السارية )السكري، ضغط الدم، قياس 
الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى 
السمنة أو زيادة الوزن(، والتوعية بعوامل الخطورة 
المسببة لألمراض غير السارية، باإلضافة إلى التوعية 
بالصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة، والتوعية بطريقة 

الفحص الذاتي للثدي.

أحدث  تتبع  لمبادرة  ا أن  “عبدالغفار”  وأضاف 
البروتوكوالت العالمية لعالج سرطان الثدي، من خالل 
14 مركزا تابعا لوزارة الصحة والسكان، باإلضافة 
إلى تفعيل تلك البروتوكوالت في 13 مستشفى جديد 
وذلك  الجامعية،  للمستشفيات  األعلى  للمجلس  تابع 
لعالج السيدات بالمجان، ضمن رؤية القيادة السياسية 

لالهتمام بالصحة العامة للمواطنين.
ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي 
للمبادرة، إلى توفير خدمات الفحص للسيدات بالمبادرة 
من خالل 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات 
مستشفى   114 مشاركة  إلى  باإلضافة  الجمهورية، 
لتقديم الخدمة الطبية للسيدات الالتي تتطلب حالتهن 
إجراء فحص متقدم، مضيًفا أنه يمكن معرفة أماكن تلك 
http:// الوحدات من خالل الموقع الرسمي للمبادرة

www.100millionseha.eg، باإلضافة إلى تلقي 
االستفسارات من خالل الخط الساخن لمبادرة 100 

مليون صحة على الرقم 15335.
ولفت “مرسي” إلى أنه منذ إطالق المبادرة، تم إجراء 
194 ألًفا و 17 أشعة ماموجرام، كما تم سحب 12 ألًفا 
و850 عينة أورام لتحليلها، وتم اكتشاف 7193 حالة 
مصابة بسرطان الثدي، وتقديم العالج لهن بالمجان 

وفًقا ألحدث بروتوكوالت العالج العالمية.
وتابع أنه في إطار الحرص على رفع كفاءة مقدمي 
الخدمة؛ تم تدريب 21 ألًفا و505 من الفرق الطبية 
شملت )األطباء والتمريض وفنيي األشعة( باإلضافة 
إلى توفير البرامج التدريبية لمدخلي البيانات واإلداريين 
أفضل  تقديم  لضمان  التدريبية  البرامج  تلك  وإعادة 

مستوى من الخدمة الطبية.

على  الحوثي  ميليشيات  قبل  من  اإلرهابي  الهجوم  أثار   
مطار أبها الدولي في السعودية، الخميس، ردود فعل غربية 

وعربية منددة.
وأعربت الواليات المتحدة ومصر واألردن إضافة إلى البرلمان 
هجماتها  الحوثي  ميليشيات  لمواصلة  إدانتهم  عن  العربي، 
آخرها  كان  التي  السعودية،  األراضي  استهداف  اإلرهابية 
ودمرتها  اعترضتها  أبها  مطار  على  مسيرة  طائرة  إطالق 
الدفاعات السعودية، فيما تسببت شظاياها بإصابة 12 مدنيا.

وقال مستشار األمن القومي األميركي جيك سوليفان إن بالده 
تدين بشدة الهجوم اإلرهابي على أبها، فيما أكد البيت األبيض 
التزام الواليات المتحدة بدعم السعودية في الدفاع عن شعبها 

وأراضيها ضد هذه الهجمات.
أبها،  مطار  استهداف  الحوثيين  محاولة  اإلمارات  ودانت 
وقالت الخارجية اإلماراتية إنها تدعم كل ما تتخذه السعودية 
من إجراءات، لحفظ أمنها وسالمة مواطنيها والمقيمين على 

أراضيها.
وجددت مصر رفضها التام لألعمال اإلرهابية التي تمثل تهديدا 
لقواعد  وانتهاكا صارخا  السعودية،  واستقرار  صريحا ألمن 
القانون الدولي فضال عما تشكله من تقويض لحرية المالحة 

الجوية وسالمة المدنيين.
مع  الكامل  التضامن  المصرية  الخارجية  وزارة  بيان  وأكد 
السعودية فيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها، 
متمنية  أراضيها،  على  والمقيمين  مواطنيها  وضمان سالمة 

الشفاء العاجل لكافة المصابين.
كما دانت وزارة الخارجية األردنية االعتداء الحوثي المستمر 
على األراضي السعودية، وآخرها استهداف مطار أبها الدولي.
“إدانة  الفول  أبو  هيثم  األردنية  الخارجية  باسم  الناطق  وأكد 
واستنكار المملكة الشديدين لهذا العمل اإلرهابي الجبان الذي 
مشددا  المدنيين”،  بين  اإلصابات  من  عدد  وقوع  أسفر عن 
على وقوف األردن المطلق إلى جانب السعودية في وجه كل 

ما يهدد أمنها وأمن شعبها.
بطائرة  الدولي  أبها  مطار  استهداف  العربي  البرلمان  ودان 
الذي  والتخريبي  بـ”اإلرهابي  العمل  واصفا  مسيّرة،  حوثية 

يزيد من حدة التوتر في المنطقة”.
“ال  لهجمات  ا هذه  أن  بيان  في  لعربي  ا لبرلمان  ا كد  وأ
االستقرار  زعزعة  إلى  تهدف  إنما  فقط،  المملكة  تستهدف 
في المنطقة برمتها”، مطالبا بتحرك عاجل وفوري للمجتمع 
الجرائم  على  اإلرهابية  الحوثي  ميليشيات  لمحاسبة  الدولي 
والقانون  الدولي  للقانون  الدائم  وانتهاكها  بها،  تقوم  التي 

اإلنساني. الدولي 
حرب  جريمة  يمثل  أبها  مطار  استهداف  أن  على  وشدد 
نفذتها  التي  اإلرهابية  للهجمات  وامتدادا  األركان،  مكتملة 
مليشيا الحوثي بأسلحة تستهدف األحياء السكنية والمطارات 
لألجندات  تنفيذا  الطاقة،  إلنتاج  التحتية  والبنية  والموانئ 

المنطقة . في  واالستقرار  األمن  لزعزعة  الرامية 

 القاهرة/ فرج جريس: قال الرئيس عبد الفتاح 
السيسي اليوم الجمعة، إن مصر، بصفتها الرئيس 
القادم، لمؤتمر أطراف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
لتغير المناخ، تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية 
الرامية إلى حماية بحارنا ومحيطاتنا من اآلثار 
السلبية لتغير المناخ على البحار والمحيطات.

قمة  كلمته في  السيسي، خالل  الرئيس  وقدم 
“المحيط الواحد” بمدية بريست الفرنسية اليوم، 
الشكر للرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، 
على دعوته لهذه القمة في هذا التوقيت المهم، 
على صعيد عمل المناخ الدولي وجهود حماية 
الطبيعة انعكاًسا لألهمية التي باتت تحظى بها 
هذه الموضوعات، والجهود الحثيثة التي تبذلها 

دولنا في هذا اإلطار.
وأضاف الرئيس أن البحار والمحيطات، تمثل 
نحو “%70” من مساحة كوكبنا، وتربط بين 
التجارة  شعوبنا وثقافاتنا، وتساهم في حركة 
كونها مصدًرا  الدولية فضال عن  والمالحة 
مهًما للغذاء والموارد الطبيعية ومحفًزا للنشاط 
االقتصادي، والزدهار مجتمعات ودول بأسرها.
وتابع “ونحن نعي ذلك في مصر جيًدا؛ فلقد 
ساهم موقعنا على البحرين األحمر والمتوسط، 
في نشأة حضارتنا الممتدة، وبناء تطورنا منذ 
لقناة  امتالك مصر  التاريخ فضال عن  فجر 
السويس، التي ساهمت وال تزال، في دفع حركة 
الممرات  أهم  أحد  الدولية، بوصفها  التجارة 

المالحية في العالم”.
وأكد الرئيس السيسي حرص مصر “منذ وقت 
المنظمة  القانونية  األطر  مبكر، على وضع 
بالبحار  الصلة  ذات  االقتصادية،  لألنشطة 
والمحيطات، لتضمن استدامة الموارد البحرية 
البحار  والحفاظ عليها ولتحول دون تعرض 
للتلوث بشتى أنواعه، بما في ذلك التلوث بالنفايات 
البالستيكية، الذي يمثل تحدًيا حقيقًيا، خاصة 
أمام الدول النامية التي تسعى للحصول على 
الدعم والتكنولوجيا، الالزمين لتنفيذ استراتيجيات 
الحد من استخدام البالستيك المضر بالبيئة”.

وقال “تتخذ مصر كذلك خطوات حثيثة، للتحول 
إلى مركز للطاقة المتجددة، بما في ذلك التوسع 
في إنتاج الهيدروجين األخضر، بما يمثله من 
انبعاثات قطاع  فرصة حقيقية، لخفض حجم 
النقل البحري، وسنعمل خالل الفترة القادمة، 

للتشاور حولها  أفكار ومبادرات  على طرح 
من  المزيد  بهدف حشد  التنمية،  مع شركاء 
الدعم للجهود المصرية في هذا المجال المهم”.
فقد عملت  الدولي،  الصعيد  وتابع “أما على 
مصر خالل رئاستها، لمؤتمر أطراف اتفاقية 
األمم المتحدة للتنوع البيولوجي، على إطالق 
أهداف جديدة  إلى  للتوصل  تفاوضي،  مسار 
البحار  الطبيعة، وفى مقدمتها حماية  لحماية 
في  باهتمام  تشارك مصر  كما  والمحيطات 
المشاورات الجارية، تحت اتفاقية األمم المتحدة 
لقانون البحار، للتوصل إلى أداة قانونية جديدة، 
لحماية التنوع البيولوجي في المناطق البحرية، 

خارج نطاق الوالية الوطنية”.
يظل  المناخ  تغير  أن  السيسي  الرئيس  وأكد 
له من  بما  يواجهنا،  الذي  التحدي األصعب 
آثار سلبية تطول شتى مناحي الحياة وليست 

البحار والمحيطات بمعزل عن تلك اآلثار حيث 
المحيطات ما يزيد على “90%”،  امتصت 
االحتباس  الناجمة عن ظاهرة  الحرارة  من 
سبعينيات  منذ  متسارعة  بوتيرة  الحراري، 
القرن الماضي، ما ساهم في ارتفاع مستوى 
بها،  األكسجين  نسبة  وانخفاض  حمضيتها، 
التهديد  عن  فضال  البحرية  الحياة  وتدهور 
مستوى سطح  ارتفاع  يمثله  الذي  المستمر، 
الساحلية  المناطق  البحار والمحيطات، على 

في العديد من دول العالم.
الرغم  على  أنه  إلى  السيسي  الرئيس  ولفت 
للتغلب  الدولية  الجهود  تزال  ال  ذلك،  من 
على اآلثار السلبية، لتغير المناخ على البحار 
والمحيطات، ال ترقى إلى المستوى المأمول 
القادم،  الرئيس  فإن مصر، بصفتها  ثم  ومن 
لمؤتمر أطراف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

لتغير المناخ، تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية، 
الرامية إلى حماية بحارنا ومحيطاتنا من تلك 
اآلثار، والحفاظ على اسـتدامتها وتنـوع الحياة 
البحريـة بها وسنعمل من جانبنا، على أن تشهد 
الدورة القادمة للمؤتمر، حوارا بناء حول هذه 
المسألة، يستند إلى أفضل الممارسات والعلوم 
المتاحة وأن تسفر الدورة عن نتائج ومبادرات 
طموحة، تبني على نتائج مؤتمر األمم المتحدة 
البرتغال  تستضيفه  الذي  للمحيطات،  الثالث 
تعزيز  في  لتساهم  الجاري،  العام  منتصف 
المناخ  تغير  تبعات  جهود دولنا، في تخفيف 
على البحار والمحيطات، وفي حشد التمويل 
النامية، واإلفريقية منها  الدول  الذي تحتاجه 

على وجه الخصوص، للقيام بهذا الجهد.
وقال الرئيس السيسي “وتأكيًدا على مساهمتنا، 
في الجهد الدولي لحماية البحار والمحيطات 

إلى  مصر،  انضمام  عن  أعلن  أن  يسرني 
اإلعالن المقرر صدوره عن قمتنا هذه، تحت 
عنوان، “حماية المحيط: وقت العمل” وكذلك 
إلى مبادرتي “التحالف العالمي للمحيطات”، 
الطبيعة  أجل  الطموح من  و”التحالف عالي 
تلك  إطار  في  العمل  إلى  ونتطلع  والبشر” 
المبادرات المهمة مع كافة األطراف، لضمان 

تحقيقهما للنتائج المرجوة”.
واختتم الرئيس السيسي كلمته باإلعراب عن 
ثقته في “أن قمتنا اليوم، ستخرج بنتائج إيجابية، 
تعكس التزام دولنا، بتحقيق أهداف )اتفاق باريس 
للمناخ(، وحماية البحار والمحيطات وأتطلع في 
هذا الصدد، إلى استقبالكم في )شرم الشيخ(، 
خالل القمة القادمة لتغير المناخ لنواصل مًعا 
حديثنا هذا، لصالح حماية الحياة على كوكبنا، 

لنا ولألجيال القادمة”.

بقلم: تيماء الجيوش

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

أبها مطار  على  الحوثي  للهجوم  وغربية  عربية  إدانات 

خلال كلمته بقمة “محيط واحد” ببريست الفرنسية.. 
الرئيس السيسي: مصر تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى حماية البحار والمحيطات

. من  الممارسات  السياسات و  يأتي عبر  الحقيقي  التأثير    
قمة الهرم الى قاعدته وبالعكس. تُعتبُر مرحلة اإلعداد  لعملية 
صنع القرار السياسي و االقتصادي جزًءا أساسًيا من ممارسة 
التأثير.  و عادة ما يتم إعداد القوانين التي لها دوراً هاماً على 
أو هيئات و ذاك بحسب  السياسات من قبل لجان أو مجالس 

نظام كل دولة أو بلد.
)الديمقراطية منها  الدول إستراتيجية ُمحدّدة و دقيقة  ولبعض 
المرأة في مواقع  بالطبع( تقتضي بموجبها  زيادة نسبة تمثيل 
تتباين حصص  أو  تتفق  الدول قد  القرار. كما أن هذه  صنع 
قد تكون مناصفة ٥٠٪ أو ٤٠٪ وهكذا.  فيها أي  التمثيل هذا 
غير أن المبدأ العام بالمجمل هو تحقيق المساواة بين الجنسين.
أقدَّمت هذه اإلستراتيجيات على طرح بنوٍد رئيسة بهدف 
الوصول الى الممارسة و التنفيذ األصح و منها تعزيز المساواة 
تعزيز  المرأة والرجل و تحديداً  بين  الوضع االقتصادي   في 
موضوع األجور و فتح أبواب سوق العمل دون قيود و 
التي من شأنها أن  المشتركة  الدولية  السياسات  التأكيد على 
تدعم هذه اإلستراتيجيات النوعية. سبق هذا الملف االقتصادي 
ملفاً أكثر أهمية أال و هو التشريع وضماناته من حيث تحقيق 
المساواة وجعلها حقيقة يومية و تنفيذاً ُمحققاً ليس فقط ألهداف   
السياسات المحلية بل و كذلك االلتزامات الدولية و لعل أهمها 
المشرع   .CEDAW المرأة  العنف ضد  اتفاقية مناهضة  هو 
يُسهم في تطوير االستراتيجيات  إلى جانٍب مواٍز  ألتفت  أيضاً 
المحافظة  المجتمعية  الهياكل  الجديدة و هو تغيير  واألساليب 
بتأكيدها على  الجنسين  بين  الفصل  في   تغييراً  التي ال تنوي 
الرجل أقوى من  الجنسين )  المتكافئة بين  القوة غير  عالقة 
المرأة فيزيولوجياً( أو ) أن سوق ال يحتمل دوراً أوسع للمرأة 
في  العمل في ظل تراتبية  المسؤوليات األسرية على أساس 

الجنس ال سيما دورها كأم…الخ(. بناًء على هذا 
نواة   الى  الجنسين و بشكٍل مباشر  بين  المساواة  أُِخذْت قضايا 
المحلية  السياسات  الى كل خطوة أو خطة  تصنع  المجتمع، 
في جميع المجاالت في الريف و المدينة والتي هي في الحقيقًة 
تُعيد تنظيم عمليات السياسة ، فهي تنقل و بشكٍل إرادي واضح 
الجنسين إلى عمليات صياغة  المساواة بين  إنتباه سياسات 
السياسة اليومية والبرامج التنفيذية التي تساهم عادة في تشكيل 
المنزل و  العمل و  التعليم و الصحة و  السياسات في  هذه 
الحي. أدى إبراز قضايا النوع االجتماعي وإدماجها في التيار 
الرئيسي للمجتمع و بنجاح  إلى تغييرات في الهياكل المجتمعية 
النجاح كانت قاعدته األولى هو وجود  المتحيزة جنسياً.  هذا 
إرادة سياسية قوية تتمركز على رأس الهرم السياسي مترافقًة 
مع آليات و موارد و أدوات بُغية إحداث التغيير و االنتقال من 
المداني الحضاري على مستويات عدة  الى  المحافظ  التقليدي 
و متنوعة مهما اختلفت درجة تعقيدها و صعوبتها و مراحلها 
السياسية و اإلدارية ذروتها من  المسؤوليات  فيها  بلغت  التي 
السياسي و كانت حقاً  القانوني و  حيث االلتزام األخالقي و 
الفاعلة لهكذا تغييٍر اجتماعي جذري. ما يُحسب  هي الضمانة 
الجندر و  الحثيث في مسار  الديمقراطية و سعيها  للمجتمعات 
إنهاء التمييز هو نشر الوعي  بالقضايا المتعلقة بالمساواة بين 
الجنسين. هذا النشر كان و ال يزال شاماًل للحلقات اإلجتماعية 
دون استثناء فمهمة نشر الوعي الحقوقي و اإلنساني ال إقصاء 
فيها.  خبراء النوع االجتماعي يقتضي عملهم  اليومي بقضايا 
المساواة البحث و التقصي والتحليل و بادئ ذي بدء المعرفة و 
لهم إداراتهم و مرؤوسيهم و كٌل يعمل على الوفاء بواجبه في 
نشر مفهوم النوع االجتماعي و حقائق جذرية عن حقوق المرأة 
للتوعية والتدريب عن  و وواقعها  سواء كان حلقات دراسية 
المساواة  أو أبحاٍث أو نقاش أو مؤتمر . لكن التحدي الحقيقي 
المجتمعي  الوعي  تقدم هو  توفر  النجاح في كل ما  و معيار 
التغيير  المجتمع ، و  الى نواة  و اهتمام األفراد به ، الوصول 
النوعي الذي كان حلماً منشوداً لمعظم النساء حيث بات احترام 
حقوق المرأة و الجندر تفصياًل يومياً ُمعاشاً ال يعاني شيئاً من 
الجمود ، بل يتميز بمتابعته و نقده و التقدم به نحو مراحل تتسق 
السياسية و االقتصادية و االجتماعية.  التطور و شرائطه  و 
التفاصيل ُيّشخص  الى  الهوادة يدخل  التغيير هنا ال يعرف 

مواطن الضعف و يعمل على 
إنهائها. اتجه نحو القوالب النمطية و الصور النمطية بحزم ، لم 
يغفل عن األبعاد المتعددة ، تطرق الى اللغة مثاًل و التنميط فيها 

لدى الفئات المجتمعية المختلفة، 
اللغة  مستخدمي  يشمل  اللغوي  التنميط  أن  الى  ُمنيهًا 
اللغوية  اللغة في توقعاتهم  اللغوية ومتلقي  في اختياراتهم 
ُيعدُّ  الجنسين  بين  المساواة  لتحقيق  السعي  وتفسيراتهم. و في 
الوعي بمثل هذه العمليات المتعلقة باللغة أمًرا مهًما للجميع. ال 
يستوي األمر بأن ندعي الحداثة و الحرية و المدنية و الحضارة 
والمرأة لدى العديد هي ناقصة عقٍل و دين في كل ممارسة و 

تفصيل يومي . وللحديث بقية. 
 أسبوع سعيد لكم جميعاً.

نواة المجتمع و اإلرادة السياسية

خوان تبث سموم الفتنة بين المصريين

إ

بعد تعيين بولس رئيسا لـ »الدستورية«.. ال�

مصر تثمن إجراءات مجلس النواب الليبي: نثق 
في الحكومة الجديدة

الصحة: فحص 22 مليون و250 ألف سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة
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عاصمة  ياوندي…  مدينة  استضافت    
اجتمعت  العرس األفريقي.. حيث  الكاميرون.. 
 … بمحترفيهم  السمراء  القارة  كبار  فرق 
الساحرة  منافسات  من  دسمة  وجبة  ليقدموا 

المستديرة .. كرة القدم … 
الخسارة  المصري حيث  للفريق  مهتزة  بداية 
خلعت  المباريات …  أولي  في  نيجيريا  أمام 
معها قلوب ماليين المصريين الذين التفوا حول 
المعمورة…كانت أقصي  الشاشات في أصقاع 

األمنيات الوصول لدور الثمانية الكبار …
كيروش  كارلوس  البرتغالي  المدرب  تدارك 
الثمانية  لدور  الفريق  و.. وصل   .. أخطاؤه 
لمالقاة فريق ساحل العاج… وامتد الوقت الي 
ضربات الجزاء… وشاءت األقدار أن يصاب 
حارس  المهمة  ليكمل   .. الشناوي  الحارس 
في  أبدع  الذي   .. ابوجبل  العمالق  الزمالك 
الفريق  بعدها  انتقل   .. التصدي لضربة جزاء 

لمالقاة المنتخب المغربي الشقيق .. 
مبارياته في  أروع  المصري  الفريق  قدم  وهنا 
حيث  األخيرة..  السنوات  في  بل   .. البطولة 
حول هزيمته بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة اثر 
خطأ ال يغتفر للمدافع اشرف أيمن … الي فوز 

مستحق بهدفين لمو صالح و تريزيجيه..
الدور  في  األهم  الساخنة  الموقعة  جاءت  ثم 
األرض  الكاميرون صاحب  أمام  النهائي  قبل 
ه  لهذ لمتعطشة  ا و ة  لمحتشد ا هير  لجما ا و
المصريين  الالعبين  تماسك  وهنا  البطولة… 
أمام مهزلة تحكيمية بقيادة بكاري جساما الذي 
تعمد استفزاز الفريق بل تمادي وطرد المدرب 
كيروش … وايضاً وصلت المباراة لضربات 
الكبير  النجم  ليواصل  الترجيحية …  المعاناة 
بكل   .. تألقه.. تصدي لضربتي جزاء  ابوجبل 
علي  بعدها  وحمل  رباطة جأش…  و  براعة 

العالمية  األنباء  وكاالت  وتناقلت  األعناق… 
سماء  في  جديد  عمالق  حارس  عن  األخبار 
 .. الكبيرة  العروض  وتوالت   .. القدم  كرة 
المستشار مرتضي منصور  أنهاها سيادة  التي 
في  يرغب  لمن  جنيه..  مليون   ٦٠٠ بطلب 

شراء ابوجبل …
أمام   .. حاسمة  النهائية…  المباراة  جاءت 
الفريق السنغالي المدجج بمحترفيه في أوروبا 
ماني  ساديو  ليفربول  نجم  رأسهم  وعلي   …
مباراة صعبة  كانت  ..  رفيق مو صالح … 
 .. مبهراً  قوياً  عرضاً  السنغالي  الفريق  قدم 
اإلفالت  محاواًل   .. المصري  الفريق  انكمش 
بوجبل  ا لق  وتأ  . . لشرسة  ا لهجمات  ا من 
نفذها  مبكرة  لضربة جزاء  وتصدي  كالمعتاد 
ماني … وأعاد الروح للمصريين .. للمقاومة 
حتي الدقيقة الــ١٢٠ .. بعدها وللمرة األخيرة 
أنفاس  كتمت   .. ترجيحية  جزاء  .. ضربات 
ضربة  ومنع  ابوجبل  عاد   … المصريين 
حاسمة بعد إهدار المدافع عبدالمنعم لضربته.. 
للسنغال  البطولة  اهدي  الشين  مهند  ولكن 
معها حلم  .. أضاع  إهداره لضربة جزاء  اثر 
محمد  البارع  العمالق  مجهود  و  المصريين 

ابوجبل .. 
مقتطفات :  

مندي  ادوارد  السنغال  توجه حارس مرمي   -
بنادي  والمحترف  عالميًا  األول  المصنف 
ابوجبل  الي  المباراة  بعد  االنجليزي..  تشيلسي 
أنت   : إياه  مخاطباً  العظيم  الزمالك  حارس 
حارس عمالق .. انحني لبراعتك.. أنت تستحق 
أوروبا.. وطلب  نادي في  تلعب في أحسن  أن 
البطل  رد   … بها  لالحتفاظ  التيشيرت  منه 
ابوجبل … أنا العب في أحسن نادي في إفريقيا 

… الزمالك 

 
- احمد ابوالفتوح .. ظهير أيسر نادي الزمالك 
نال  و  تألق  و  أجاد   .. المصري  والمنتخب 
 .. المميز  لمستواه  العالميين  النقاد  استحسان 
حيث أوقف أحسن باك يمين في العالم المغربي 
باريس سان جيرمان  اشرف حكيمي.. العب 
انخلع  لقطة طريفة.. حيث  االنجليزي.. وهناك 
التالحم  قوة  من  الهواء  علي  حكيمي  سروال 

بينهم ..
الزمالك  أيمن  جناح  زيزو …  سيد  احمد   -
والمنتخب المصري .. نال جائزة أحسن مسدد 
لضربات الجزاء حيث ضرباته موجعة ومتقنة 

و مبهرة التنفيذ .. 
المصريين  غضب  نال   .… صالح  مو   -
خوفه  و  البطولة  الباهتة خالل  من عروضه 
عروضه  أين  الجميع  وتساءل  االلتحام  من 
تنفيذ  ليفربول… وكذا هروبه من  المبهرة مع 
ضربات الجزاء الحاسمة والتريث إلي الضربة 

األخيرة.. لتكون لقطة المباراة .. 
ساديو  يلعب  حيث  ليفربول…  نادي  بيان   -
ماني  التيرانجا  أسد   .. صالح  مو  و  ماني 
يفرض سطوته علي أفريقيا … ونتمني لصالح 

األفضل في القادم ….. 
كريستيانو  الدون  تهنئة  يفوتنا  ال  أخيراً… 
احتفل  .. حيث   ٣٧ الـ  ميالده  بعيد  رونالدو.. 
تسابقت منصات  المناسبة و  بهذه  بأسره  العالم 
لفرحة  ا إظهار  في  االجتماعي  لتواصل  ا
يقضي  وعائلته  كريستيانو  وكان  والبهجة… 
العيد في المدينة الساحرة دبي .. في ضيافة سمو 
المكتوم ولي  الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 

عهد دبي.. حيث الكرم وعظمة الضيافة .

     المصريين القدماء هم أول ما عبروا عن عيد الحب قديًما، حيث كان 
الحب يمثل الركيزة األساسية لبناء الحضارة المصرية العظيمة، فالكثير 
المقابر والمعابد،  البردي وجدران  الحب دونت على ورق  من قصص 

حيث كانت اإللهة »حتحور« رمًزا يعتبر عن الحب والحنان.
  كان الفراعنة شديدي التميز في اختيار الكلمات والمعاني التي تعبر عن 
حبهم، فكلمة “مر” تستخدم حيث يعبر الشاب لفتاة عن حبه، فهي تعني 

“أحب”.
ومن أعظم القصص عند الفراعنة هى قصة حب “إيزيس وأوزريس، والتي 

الحقيقية عند  الطورية غير  الحب  تعتبر أشهر قصص 
الفراعنة، قصة عشق إيزيس زوجها أوزوريس وجمعت 

أشالءه بعد وفاته وبكت عليه فكانت دموعها نهر النيل.
الملوك  بين  قديًما  انتشرت  كثيرة  قصص  وهناك 
والملكات منها الملك “إخناتون وزوجته نفرتيتي”، التي 
الملكة  أن  إال  الديانة والعاصمة  تغير  الرغم من  وعلى 

نفرتيتي وقفت بجوار زوجها.
وظهر ذلك من خالل الكتابات التي وجدها الباحثون في التاريخ، إضافة 
الثاني،  العظيم رمسيس  الملك  الملكة “نفرتاري” زوجة  إلى قصة حب 
الذي كان لها دورا هاما وترجم ذلك في قصة حب شهيرة بينهم، حيث 
“الملك” مواقف حبيبته  ينسى  ولم  أزماته،  في  إلى جانبه  الملكة  وقفت 
الثاني” على واجهة  لها “رمسيس  الخاصة، حيث كتب  فأحبها بطريقته 
معبدها في أبو سمبل “أمر جاللة الملك رمسيس الثاني بإقامة هذا المعبد 

من حجر جميل جيد لزوجته نفرتاري التي تشرق الشمس من أجلها”.
القزم  قصة حب  أيًضا،  القديم  العصر  في  الحب  أشهر قصص  ومن 
“سنب وزوجته” فبالرغم من أنها بجسد عادي إال أنها قبلت الزواج من 
الموجود  التمثال  الجميلة على  االبتسامة  السعادة من خالل  قزم ويظهر 
كيفيه  أظهرت  المصرية  التماثيل  أن  كما  لهما،  المصري  بالمتحف 

تمثال “أمنحوتب وتي” وتمثال “رع حتب ونفرت” وتمثال  الحب مثل 
“منكاورع وزوجته” والعديد من التماثيل التي تظهر عالقة الحب والمودة 

بين الرجل واالنثي في مصر الفرعونية.
ومن أهم ما كتب عن الحب الغزل، من حيث الطبيعة وتتمثل في »المياه، 

كهة«  لفا ا ء،  ا لغذ ا ء،  لهوا ا
القديم عن  المصري  قال  هكذا 
حبيبته،: “حبيبتي ليس لها ثاني 
تشبه  أنها  الجميع  أجمل  هي 

الصباح عند شروقها مع  نجمة 
هى  ساحرة  سعيد  عام  مطلع 
نظرات عينيها رقيقة هي كلمات 

شفتيها، نبيلة هى في مظهرها عندما تسير على األرض، إنها تأسر قلبي 
بجمالها”.

وُوِجَد في إحدى البرديات قديًما شعًرا” أنت األجمل بين النساء ليس كمثلك 
أحد، أنت النجم المشرق في مطلع سنة جديدة، أنت زخات الماء في يوم 
الحب، ثغرك برعم زهرة  أمواج  أنا فغارق لرأسي تحت  أما  الفيضان، 
نهدك ثمرة تين، جبينك طوق من عاج أما أنا فإوزة برية، سقطت راضية 
في شرك الحب، حبك في قلبي كبوصة في أحضان الريح، يقتلعها ويطير 

بها كيفما شاء من بستان إلى بستان”.

بقلم : على أبودشيش 
خبير اآلثار المصرية 
وعضو اتحاد األثريين

الرسـالة في  إلعالناتكم 

الفيلسوف أقوال  من 
الهادي السيد 

صراخ الحياة 

وفاة الطفل ريان : رسائل وِعبَر ..
إكسبو 2020 ديب يسلط الضوء عىل صناعة األزياء والموضة يف نيجيريا

بقلم: خالد بنيصغي

شعر: نسرين حبيب

     Vendredi 11 février 2022
الجمعة 11 فبراير 2022

الصارخ  الصوت  على صدى       
المعمدان،  يوحنا  البرية، صوت  في 
المترامية  السرمدية،  بالحياة  الزاخر 

إلى ما النهاية، كانوا يصرخون!
ليفنجستون، يقول: يارب  دافيد     كان 
هذا  في  الخطية  جروح  تشفي  متى 

العالم؟! 
بحزن  يصلى  ولسن،  يوحنا  وكان     

ودموع، من أجل الناس!
   وكان أندرو بونار، عندما يسمع وقع 
من  اآلتين  الشوارع،  في  الناس  أقدام 
إنهم  “آه،  قلبه:  في  يصرخ  الحانات، 

يهلكون.. خلصهم يارب”!
الغضب،  في حاالت:  نحن نصرخ     

واأللم، والفرح...
   وحين نصرخ، نعلن ان قلبنا البشري 
مازال على قيد الحياة، ومازال يريدها 

إلى التمام!
   وحين نصرخ، فأننا نمارس إنسانيتنا 
حتى آخرها، ونثبت أننا مازلنا قادرين 

على االنفعال، والتأثر!
عمق  نبلغ  ننا  فأ نصرخ،  وحين     
الحياة، ونقترب من اسرارها المقدسة!

   الصراخ ال يعني أن تنطلق حناجرنا 
الروح  بل صراخ  العالية،  باألصوات 
عن  التعبير  على  القادرة  المالئكية، 
الفائقة  معانيها،  اسمى  في  وجودها 

المحبة..
الدين، يصرخ، حين يصلي  فرجل     
الشر،  في  يتجّذرون  الذين  أجل  من 
أشدهم،  ليبلغوا  لعميقة؛  ا ة  لهّو ا في 

من  مة  لقيا ا كلمة  لتلقي  هلون  يتأ و
السماء، والخروج إلى أرض موعدهم! 
يكتب  حين  يصرخ،  والشاعر،     

قصيدة، يحارب فيها الظلم!
لوحة،  يرسم  والفنان، يصرخ، حين    

تتحدى بجمالها قوانين العدم، والفناء!
تعمل،  حين  تصرخ،  والشعوب،    
أجل  من  الصخر،  وتنقش  وتكافح، 

تحقيق حضارة!
هذا  يعيشها  التي  الحزينة  الحقيقة  إن    
العصر، هي أن اإلنسان ما عاد يعرف 
تتكاثر  العالم  وجرائم  يصرخ.  كيف 
أمام عيوننا، وتعلو من حولنا صيحات 
طريق  في  النفوس  وتنحدر  القهر، 

الجحيم، وجهنم!
ُنسكت  وحين  نصمت،  وحين      

تفكيرنا، وضمائرنا؛ فهذا معناه:
التفاعل  على  قادرين  ماعدنا  أننا      
بقزحية، وغضب  يدور حولنا،  ما  مع 

متألق!
نحب  أن  على  قادرين  وماعدنا      
ونحبهم،  الموتى،  عن  لنبحث  الحياة؛ 
لكي يعرفوا كيف  أجلهم؛  ونصرخ من 
يستخرجون الحياة من االيدي الممدودة 

لمساعدتهم!
   وهذا ال يليق بمن ُولد، وعلى شفتيه: 

صراخ الحياة!...

الأزياء  مصّممة 
يطالّية

إ

ال�

يف ساحٍة إيطالّيٍة
نرثُْت الَحبَّ للَيامم

الم ظنًّا مّني أنَُّه زاِجٌل َسَينُشُ السَّ
لكّني اكتشْفُت أنَُّه عِن الَحّب باِحٌث

ميأل الَبطَن من دوِن اهِتامم
فَتطرُب أذاُن الّساِئحنَي
ِلَطقَطَقِة أجنحِة اليامم.
ويف آخِر الزُّقاِق ملْحُت 

داَر األزياِء الَيتيم
كأّن يف عامِل املوضة عليم
بني األحذيِة والُقبَّعاِت

وأفخِر أنواِع الِجلِد أنا الَفهيم..
أقِمَشٌة ناِدرٌَة وحقائب سفر وفساتني

رأيُتها.. مصّممَة األزياِء
ُتحاِوُل إقناَع الّنساِء

بإشباِع غرائزهنَّ عن سابِق تصميم..
مع صديقي راَهْنُت عليها

َلو رأْتني َسَتَقُع يفَّ
فَضِحَك الّصديُق ِلجرأيت األِبيَّة

ساِخرًا مّني متحّدًيا:
قّية لن َتقِدَر عىل هذه الّسّيدِة الشَّ

ما َنَحَر كربيايئ بخنَجٍر
فأخربُْتُه أنَّ أّيَة إيطالّية

حّتى اآلَن َلم ُتقاِوم أالعيبي الّذكّية
هنَّ َينَجِذْبَن، يا أخي، تلقائيًّا ِلَعَريّب أسمَر

غريِب األطواِر ُيعّيُشهنَّ أحالَم األمرياِت الَعربّية..
ورأيُتني أقِصُد املرأَة بانِدفاٍع أحمق

.. وهو يف هزِئِه ُمسَتِمرٌّ
ُيَجرُّب إثنايئ عن ُمغامريت الرُّجوِليَّة

ما زاَد إرصاري عىل َموِقفي.. وثقتي بنفيس قوّية..
َوشَوْشُتها معسوَل الكالِم

وأََحْطُت َخْصَها ِبِعناِق العاِشقنَي
ففوِجْئُت ِبَكّفها َتنَطِبُع عىل خّدي الّطِرّية
وراَحْت َتركُض نحَو صديقي َكَفرٍس َترَمُح

.. َكَفرٍَس عربّية
ُتعاِنُقُه وهو يف َقهَقَهٍة عيلَّ

ألنَّ ُمصّممَة األزياِء
ما هي إاّل أخُتُه العربّية 

ال أمرية أوهامي اإليطالّية. 

نحن ىف  نزهة عىل طول الطريق 
فامذا ينتظرنا ؟ 

عىل الرغم من أنها ميكن أن نكون برسعة الحلزون 
وقد نكون أحياًنا برسعة الربق 

 وقد نخرس يف الربية ، ومع ذلك ما زلنا نسري مدججني 
برسالة 

حتى نرى الضوء يف نهاية النفق أو طريق مسدود بالندم
 أو بال شك نهاية فصل الطريق. 

ينشأ االرتباك و تتوقف الرحلة  للحظات 
 أتساءل عام إذا كان هذا الطريق يؤدي إىل الحقيقة 

املطلقة،
أو السقوط وكأنه طريقنا املرسوم واملحدد سلفا 

 أو قد يكون هناك طريق أخر مل يسلك بعد 
 فنتوه بحثا عن طرق طيبة  

 حتى ننىس الغرض الرئييس للطريق ،
 ومع الظروف غري املتوقعة قد نتوقف لبعض الوقت 

يف وسط الالمكان.
 فأين هذا »املسار«  ؟ بدون خريطة الحياة يف أيدينا.

سوسونجان خان 
شاعرة من بروناى – دار السالم 

ترجمها عن اإلنجليزية السعداوى الكافورى 

أخبار ومقاالت

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

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

بقلم: عبدهللا الديك

الطفل  بأسره  العالم  يعلم  كما  توفي      
بئر  حفرة  في  سقط  عندما  ريان  المغربي 
عميقة، حيث ظل بها لمدة خمسة أيام ، فيما 
ز المغاربة بكل قوة من أجل إخراجه من  تَجهَّ
َميِّتاً،  ُيْخَرَج  أن  القدر  لكن شاء   ، البئر  هذه 
كل  على  نحمده  وجل  إرادة هللا عز  وهذه 
تعاطفاً  الطفل ريان عرفت  وفاة   ، األحوال 
عربيا غير مسبوق ، دون أن ننسى أن العالم 
لفقدانه ،  بأسره تعاطف مع هذا الطفل وتألم 
لكن في المقابل كشفت وفاة الطفل ريان العديد 
من الحقائق الصادمة ، ونود أن نذكر بعضاً 

منها فقط :
- تلقى الملك محمد السادس التعازي من سائر 
قادة الدول العربية والعديد من الدول الغربية، 
يكن  لم  تبون“   “ الجزائري  الرئيس  لكن 
منهم، ولو أن المتوفى وبطريقة درامية طفل 
يبلغ من العمر خمس سنوات فقط . أصبحنا 
غرباء حتى في تقديم العزاء ، ولست أدري 
التصرف  هذا  المرادية  كيف سيفسر قصر 

الالأخالقي ؟؟
- قدمت حركة المقاومة اإلسالمية الفلسطينية 
“حماس” تعزية ، باسم قيادتها وأبناء الحركة 
والشعب الفلسطيني ، إلى والدي الطفل ريان 

وإلى المغرب ؛ ملكا وحكومة وشعباً.
المكتب السياسي لحركة حماس  وقال رئيس 
اسماعيل هنية في رسالة التعزية : إن مأساة 
في  اإلنسانية  المشاعر  وّحدت  الطفل ريان 
العالم أجمع ، الذي تابع عمليات اإلنقاذ ساعة 
أيام  بعد   ، لوفاته  بساعة ، معبرا عن حزنه 
مضنية ، بذلت فيها فرق اإلنقاذ جهودا كبيرة .
وهذه رسالة قوية موجهة مرة أخرى للجزائر 
حتى تعلم ما يُِكنُّه الفلسطينيون حكومة وشعباً 
المغرب  وملك  المغربي  للشعب  حب  من 
وحكومة المغرب ، وال عزاء  لحكام الجزائر 
بالقضية  باالهتمام  فيه  المبالغ  ادعائهم  في 

الفلسطينية أكثر من الفلسطينيين أنفسهم .
المغرب  في  الجهات  من  العديد  أعلنت   -

الطفل  تبرعها ألسرة  المغرب عن  وخارج 
ريان بعطايا مالية وعقارات وغيرها ، ونذكر 
منها على سبيل المثال أمراء من دول الخليج، 
كما تبرع الالعب المغربي عبد الرزاق حمد 
هللا المحترف بالدوري السعودي بشراء منزل 
مجهز بكل األثاث لوالدي الطفل ريان ، فيما 
تبرعت المطربة دنيا باطمة بملغ ُمِهم لم تعلن 
الطيران  إحدى شركات  أهدت  كما   ، عنه 
المغربية عمرة لوالدي الطفل ريان ، وغير 
هؤالء جزاهم هللا خيرا تقدموا بهبات وعطايا 
مالية وغيرها ، والسؤال المطروح هو الغياب 
للفنانين الممثلين المغاربة ؟؟ هو غياب  التام 
مألوف دائما ولألسف ، الشيء الذي نراه من 
هؤالء الفنانين الممثلين هو االشتكاء من الفقر 
والحاجة ، وأنهم يعيشون حياة مزرية تتسم 
، كما يشتكون  باالحتياج والمرض والعجز 
نسأل  ونحن   ، كون حقوقهم مهضومة  من 
بغرابة ماذا قدَّموا للوطن ؟؟ وماهي الرسالة 
أعمالهم  ؟؟ وماهي  أجلها  يعملون من  التي 
الضخمة هاته والتي تجاوزت أسوار الوطن 
ذلك  ومع  ؟؟  مثال  العرب  يشاهدها   حتى 
فمنهم من حصل على مبالغ مالية ضخمة من 
أموال الشعب المغربي ، خاصة في األعمال 
في وقت  لكن وحتى   .. الرديئة  الرمضانية 
بقليل من  بهم يساعدون ولو  الشدة ال تسمع 

المال .
وارتحل  الوديع  البريء  الطفل  ريان  مات 
، وبموته  تعالى  إن شاء هللا  الخلد  إلى جنة 
أيادي كريمة  بهذا الشكل طفت على السطح 
معطاءة، وأخرى ُمْمسكة ببُخلها اختبأت كما 
العادة حتى تُطوى هذه الصفحة مثل سابقاتها ،
وبعدها يبدأ السباق نحو ميزانية رمضان ليأخذ 
كل “فنان” حصته المالية الدسمة مقابل أعمال 
رديئة جدا .. وكل رمضان وقنوات المغرب 
على حالها إلى أن يأتي من يخاف هللا في أموال 

الشعب بإذن هللا .. 
دمتم بود .

    رّكزت جلسة حوارية نّظمها، جناح نيجيريا 
المرأة  2020 دبي، واستضافها جناح  في إكسبو 
في موقع الحدث الدولي، على الفرص والمهارات 
األزياء في  المتاحة في قطاع صناعة  والموارد 

نيجيريا.
الجلسة الضوء على كيفية مساهمة هذا  وسلطت 
القطاع في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية 
أفضل  من  فريق  بمشاركة  وذلك  أفريقيا،  في 
الممثلين مجموعة  النيجيريين  األزياء  مصممي 
من الجهات العاملة والمستثمرة والمعنية بصناعة 

األزياء النيجيرية.
وتحت شعار “النسيج النيجيري ومشهد الموضة”، 
ناقش المشاركون في الجلسة دور اقتصاد الموضة 
العالمي، مع االحتفاء بالمنصات التي رّوجت لهذا 
القطاع ودعمته، باإلضافة إلى أنواع األقمشة التي 
يمكن من  التي  العديدة  نيجيريا، والطرق  تنتجها 

خاللها استخدام هذه األقمشة.
أعمال  رائدة  أنمودو،  أوزينا  الجلسة  وأدارت 
سة موقع  نيجيرية، وصاحبة عالمة تجارية، ومؤّسِ

“أوزينا دوت كوم”، وقالت في كلمة االفتتاح إن صناعة األزياء في نيجيريا تحتل المرتبة 
الثانية من حيث نسبة أصحاب األعمال في البالد، فهي تضم حاليا أكثر من 4 ماليين 

وظيفة، وقادرة على إنتاج 2.7 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2025.
ضمت الجلسة المميزة كوكبة من أبرز مصممات األزياء في نيجيريا. وقالت أليسون آينا 
ديفيز، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة “أدير باتيرنز وألوري آرت” في نيجيريا: 
“تنتقل المنسوجات عادة عبر األجيال، وطالما مثلت وسيلة لالتصال، وطريقة تتواصل 

بها النساء. ولكل نمط منفرد من األزياء التي نقدمها في عالمتنا التجارية معنى معين”.
 وأضافت: “بالنسبة لنا، ال يكفي أن تشكل عالمتنا موضة في منطقة معينة وحسب في 

نيجيريا، بل نسعى إلى تقديم شيء يمثل هويتنا على نطاق واسع”.
وعن كيفية استخدام األقمشة والمنسوجات النيجيرية في ماركات مختلفة والترويج لها 
العالمية، قالت فونك أديبوجو، المؤسس والمدير اإلبداعي لعالمة األزياء  في األسواق 
“فونك أديبوجو”: “أنشأنا نسيجا جديدا تماما، من شأنه أن يجعل األقمشة األفريقية غير 
تقليدية بتاتا. وأصبحنا على مر السنين قادرين على استخدام القماش في مخاطبة جيل 
الشباب بشأن أنماط التصميمات وأنواع األقمشة التي يمكن الوصول إليها أو المرغوبة 

أكثر لدى الناس”.
وتابعت: “جميع أنواع األقمشة التي نستخدمها في في عالمة )فونك أديبوجو( أصبحت 
المطبوعات عليها، يمكننا تصديرها  العالم. وبوضع  أكبر على مستوى  مقبولة بشكل 

واستخدامها وجعلها في متناول العالم”.
وفي هذا السياق، أكدت ديزيريه أجوه، المدير اإلبداعي ألسبوع “أرايز” للموضة في 
نيجيريا، أن مشهد األزياء والموضة النيجيرية مزدهر في الوقت الحاضر، وهناك الكثير 
من الفعاليات المهمة في هذا المجال، بما فيها أسابيع الموضة التي تبرز أهمية التصميم 
األفريقي. وقالت: “لقد تحّول معرض )في آند بي( إلى أكبر وأول معرض أزياء أفريقية 
يركز على المصممين األفارقة منذ ستينات القرن الماضي حتى يومنا هذا، فهو يضم 45 

مصمما من عشرين دولة”.

من جهة أخرى، تحدثت روث أوسيما، مدير الموضة، والمحرر التنفيذي لمجلة الموضة 
الموضة  نيجيريا “ِذسدي ستايل”، عن دور اإلعالم في فضاء  الرائدة في  واألزياء 
النيجيري وتأثيره على المصممين، وقالت: “منذ عشر سنوات، لم يكن لدينا مصممون ُكثُر 
لنعمل معهم، واليوم، نجد أن اإلعالم يتولى دوره في الترويج لألزياء النيجيرية، التي باتت 
تحظى باحترام كبير على مستوى العالم، بسبب جودة العمل، وتوسع المصممين األفارقة 

في األسواق والمدن العالمية”.
وأكدت أوسيما أهمية تقديم الحكومة دعما مستمرا لصناعة األزياء النيجيرية وللمصممين 
الشباب حتى يتمكنوا من المنافسة على المستوى الدولي، فمن أبرز األمور التي تفتقر إليها 

نيجيريا دعم المنظمات الخاصة.
وأضافت: “المصممون الشباب ال يمكنهم لألسف تحمل تكاليف الذهاب إلى كبرى مدارس 

التصميم”.
وأوضحت أن األزياء صناعة حقيقية بمليارات الدوالرات، وأن أفريقيا يجب أن تدرك 
تأثير هذه الصناعة، وال تعتمد على الغاز كليا إلى األبد، بل تُنوع اقتصادها. وصناعة 
للقيام بذلك، فهي مجال واسع لعدد هائل من فرص  األزياء والموضة من أهم الطرق 

التوظيف للسكان والنساء العامالت”.
سة العالمة التجارية “بانكيه كوكو” في نيجيرياـ،  أما بانكيه كوكو، مدير إبداعي ومؤّسِ
فأشارت إلى أنها استفادت من وسائل التواصل االجتماعي في التفاعل مع الناس والمهتمين 
للغاية في نجاح عالماتها  التواصل هذه دورا مهما  فقد لعبت وسائل  المجال،  في هذا 
التجارية، وفي متابعة الجوائز ومنصات الموضة األخرى، باإلضافة إلى الوصول إلى 

جمهور أكبر محليا ودوليا.
صناعة األزياء في نيجيريا باتت من أسرع القطاعات نموا في اقتصاد البالد، حيث يستمر 
المصممون الموهوبون في الظهور لتلبية احتياجات وأذواق الرعاة المحليين واألجانب 
على حد سواء، في ضوء نشوء العروض ومعارض األزياء المبهرة، من أسبوع الموضة 
والتصميم في الغوس، وجوائز األزياء األفريقية، وعطلة نهاية أسبوع الموضة من “جي 

تي بانك”، إلى أسبوع “أرايز” للموضة وعروض األزياء العالمية الشهيرة.

الحب يف مصر القديمة 

ماما … أفريقيا

الطريق 

-1 الموت يتجه شرقا ، طالما ظل بائع السالح في الغرب .
-2 حين ينتصر التاريخ على الماضي ، يخسر المستقبل .

-3 ال يتسابق خيطان على ثقب إبرة واحدة .
-4 ترحب عائلتي بنباح الكلب الذي يحرس بيتنا ، وال ترحب كثيرا بنباح 

كلب الجيران .
-5 إذا كنت تعتقد بأنك سيد على اآلخرين ، فأنت عبد لفكرة سيئة .

عادل عطية



 

  ما عالقة األذن واألنف والحنجرة بالصداع؟
بعضهم من يستشير أخصائي األنف والحنجرة 
الرأس هو  ألم  يكون  أن  واألذن، خوفاً من 
نتيجة مرض في الجيوب األنفية أو الحنجرة 

أو األذنين.
متى نلجأ لطبيب األعصاب في حال سالمة 

العين واألنف واألذن؟
في حال التوصل إلى سالمة النظر والجيوب، 
قد يلجأ البعض إلى استشارة طبيب األعصاب، 
خاصة في حال استمرار ألم الرأس. ألن األهل 
يريدون معرفة السبب الرئيسي لعامل الصداع 

لمعالجته قبل تفاقمه.
ماذا يجب على الطبيب فعله حينئذ؟

كل ألم في الرأس يستوجب التدقيق من قبل 
الطبيب لمعرفة السبب:

-1 دور الطبيب في عمليات استجواب األهل 
تارة، والطفل تارة أخرى ومن األحسن كل 

على حده.
-2 تحديد األلم: موضعه .. تنقله.. امتداده.. 

المدة.. كيفية ظهوره.
-3 فحص دقيق: للرأس .. لجيوب األنفية .. 
للقلب.. للعيون.. للجهاز التنفسي .. للجهاز 

الهضمي.. للجهاز البولي “الكلى خاصة”.
-4 البحث عن االضطرابات العصبية والنفسية.
-5 قد نلجأ إلى الفحوصات المخبرية وإلى 
الكهربائي  والتخطيط  الضوئية،  األشعة 

للرأس والقلب.
-6 التحقق من عدم وجود: خراج في الدماغ، 
مرض السحايا، نزيف في الدماغ، تورم وذلك 

بعمل سكان للمخ أو رنين مغناطيسي.
-7 كل بحث دقيق يفرق بين  الصداع الوراثي 

والصداع عن سبب يجب معالجته.
وما هي أسباب ذلك؟ 

بعض أعراض الصداع قد تكون ناتجة عن:
-1 توتر.. صراع في العالقة بين العائلة والطفل
-2 قد ينتج عن رفضه للمدرسة، أو خوفه 
من أحد المعلمين، لذا علينا أن نبحث طوياًل 
وبدقة قبل اللجوء إلى إعطاء المواد الطبية 
المتعددة، ألن كل اكتشاف للسبب قد يخفف 

كثيراً من ألم الرأس في حال معالجته..
إذا كان  ما  ثانية علينا معرفة  -3 من جهة 
التشديد  مع  تخلف عقلي،  يشكو من  الطفل 
على الفحص العصبي الدقيق، ألن الصداع 

عند األطفال يكون مصدره كما ذكرنا:
- إما صرعاً ذاتياً ، إما صراعاً عائلياً، إما 

تخلفاً عقلياً.
عدد كبير من األطباء يربط بين صداع األطفال، 

واالضطرابات السابقة ألنهم يعتقدون أنه ال 
يوجد صداع عند األطفال دون سبب جوهري.
بين  ما  يظهر  الصداع  من  نوع  هناك  هل 

العامين الثاني والثالث؟
هناك أنواع من الصداع تظهر ما بين السنتين 
والثالث من عمر الطفل، ويصعب على الطفل 
تحديد األلم وكيفية ظهوره، وقد يكون متواصاًل 
أيام، أو على فترات يختفي حيناً  على عدة 
فجأة خالل  يحدث  آخر.. وهو  حيناً  ويشتد 
فترة لهو األوالد، مما يسبب إزعاجاً جسدياً 
ونفسياً، وقد يلجأ الطفل إلى مالزمة الفراش، 
واألماكن الهادئة خوفاً من الصداع، وخوفاً 
من تجدده في حال العودة إلى اللعب ثانية، 
وقد يدفع هذا النوع من الصداع األهل إلى 
استشارة عدد كبير من األطباء، وإلى دفع 
األموال الكثيرة في سبيل تخليص الطفل من 

هذه األعراض المؤلمة المستمرة.
هل من الممكن أن يحدث الصداع مبكراً؟

أن  وجدوا  الطب  علماء  من  كبير  عدد   -
الصداع يحدث مبكراً، حتى إن بعضهم يذهب 
إلى القول بوجود صداع عند األطفال الذين 

تتراوح أعمارهم لعدة أشهر.
- وأعراض الصداع تتضح كلما تقدم الطفل 
العمر، وخاصة عندما يصبح في حالة  في 
من الوعي تسمح له بالتعبير عما يحدث له 
.. وقد يؤكد أن ما يحدث له حالياً من آالم في 
الرأس ما هي إال أعراض عائلية تحدث عند 

األب أو األم أو األخ أو األخت.
- كثيراً ما يلجأ األطباء إلى معالجة الطفل قبل 
التأكد من المرض ومن السبب، وهذا خطأ، 
المهدآت،  استعمال  نكثر من  أال  ألنه علينا 
حصول  إلى  تؤدي  قد  التي  والمسكنات 

أعراض سلبية.
- قد يختلف الصداع عند األطفال عن الصداع 
عند الكبار وخاصة في طريقة حدوثه، ومدة 
التي  الجسدية  واالضطرابات  استمراره، 

يمكن أن تحدث.
يجب  الذي  ما  األطفال  حاالت صداع  في 

علينا عمله؟
األطفال الذين يعانون من الصداع النصفي، 
ال تشخص حالتهم بدقة لهذا ال يعالجون لهذا 

يجب علينا:
-1 تتبع تاريخ المرض

-2 وعدد حاالت حدوثه
-3 ومدة استمراريته وشدته

-4 واألعراض المصاحبة له
العائلة حاالت صداع  تاريخ  في  وهل   5-

نصفي؟ ألن هذا مؤشر لتشخيصه.
-6 واألطفال الذين يعانون من الصداع النصفي 
المعاناة من مرض  تاريخ مسبق من  لديهم 

الحركة والدوار vertigo وزغللة بالعين.
ويعاني %5 من األطفال. 

و%17 من اليافعين من الصداع النصفي
و %60 من األطفال الذين يعانون من الصداع 

النصفي من الذكور
للصداع  أسري  تاريخ  لهم  منهم   70% و 

النصفي في العائلة.
النصفي من  -7 واألطفال غالبية صداعهم 
الحركة  على  يؤثر  ال  الذي  العادي  النوع 
والرؤية عكس الصداع النصفي التقليدي الذي 
يسبب زعللة في العين ووهن في العضالت.

-8 واألطفال الذين يعانون من التهاب الجيوب 
األنفية %15 منهم يعانون من الصداع المتردد 
الذي يكون سيئاً في الصباح أو الذي يحدث 

في نفس الوقت كل يوم.
-9 واأللم يتغير حسب وضع الرأس، وقد يقع 
بالعينين. ويستمر الرشح واالحتقان والكحة 

ألكثر من 10 أيام وقد تظهر الحمى.
-10 ويمكن ظهور الصداع نتيجة التربنة أو 
خبطة بالرأس وقد يكون حاداً .. وقد يستمر 

لعدة شهور.
-11 وقد يكون بسبب الصرع، وال سيما بعد 

النوبة أو قبلها.
متى يستدعى الصداع عند األطفال القلق؟

هل تعلم أن األطفال يصابون بالصداع أيضاً، 
لديهم ولدى المراهقين  ال بل هو شائع جداً 
.. لكن معظم حاالت الصداع عند األطفال 
والمراهقين ال تكون ناجمة عن مرض خطير.

يصاب األطفال بالصداع أيضاً، وأن العديد من 
البالغين المصابين بالصداع بدأ لديهم الصداع 
عندما كانوا أطفااًل .. وفي الحقيقة يذكر 20% 
من البالغين المصابين بالصداع أن صداعهم 
بدأ قبل عمر 10 سنوات، و %50 يذكرون 

أن صداعهم بدأ قبل عمر 20 عاماً.
ما مدى شيوع الصداع عند األطفال والمراهقين؟
الصداع شائع جداً عند األطفال والمراهقين. 

ما هي النسبة المئوية لالصابة بالصداع بين 
الصبيان والبنات؟

في دراسة واحدة وجد أن %56 من الصبيان 
و %74 من البنات بين عمر 12 – 17 عاماً 

كان لديهم صداع خالل شهر فقط.

 ولنا تكملة في العدد القادم

  معلوم إن حضارات الشعوب وتقدمها 
تقاس بمدي اإلهتمام بالفنون والشك أننا 
القادمة  و  الحالية  المرحلة  فى  نحتاج 
والثقافي  الفني  الوعي  بإثراء  االهتمام 
األن ؛خاصة  ُملحة  بات ضرورة  الذى 
التى  إاللكترونية  المنصات  انتشار  بعد 
تعرض األعمال السينمائية و المسلسالت 
المصرية  الثقافة  تتناسب مع  قد ال  التى 
و  البعض  يتقبلها  قد  و   ، الشرقية  أو 
يلفظها البعض اآلخر ؛لكن سواء قبلناها 
تتوغل دون أى جهد  أو رفضناها فهى 
بينهم  تنتشر  و  الشباب  عقول  فى  منها 
نماذج  وجود  من  بالرغم  و  ؛  كالوباء 
المنصات  تقدمه هذه  لما  حقيقية متماثلة 
على أرض الواقع لكننا تعودنا أن ندفن 
رؤوسنا فى الرمال خوًفا من المواجهة 
جسد  فى  يتفشى  المرض  يظل  وعليه 
الشباب و الوطن دون رابط أو ظابط أو 

حتى محاولة للنجاة منه .
لذلك يجب االهتمام بالنص السينمائى و 
ما يحتويه و يقدمه ما الرسالة التى يحتوى 
الشباب  جمهور  يضر  أو  يفيد  و  عليها 
المتلقى ،فهى أداة ثقافية و ترفيهية سهلة 

متناول  فى  أصبحت  و  عليها  الحصول 
اليد  بحجم  تليفونات  خالل  من  الجميع 
الواحدة صحيح قد ال نستطيع أن نسيطر 
على ما تقدمه تلك المنصات ألوالدنا و 
مشاهداتها  من  منعهم  من  نتمكن  ال  قد 
فعصر المنع و الحجب و التخويف ولى 
وفات ولن يجدى نفًعا ؛ لكننا نستطيع أن 
نقدم لهم المنتج األفضل و األجود فالعملة 
الجيدة تطرد الرديئة و سيلفظها المجتمع 

مع الوقت . 
وال ريب أن هناك عالقه تبادلية و طرديه 
في  يساهم  فالفن   ، والمجتمع  الفن  بين 
صياغة روح وهوية  المجتمع والعكس 
بعضهما  علي  يؤثران  فاإلثنان  ؛  أيضا 
البعض… ، كما حدث فى الفترة األخيرة 
مع أفالم القت نجاح جماهيرى وكان لها 
دورا تنويريا هاما مثل فيلم “ موالنا “ 
بالسلطة  الدين  والذى ناقش عالقة أهل 
الطائفية  على  الضوء  مسلطا  الحاكمة 
قبل  من  ذة  لشا ا لفتاوى  ا و  لبغيضة  ا
شيوخ الفضائيات بعرض جرئ و شيق 
ال يخلو من روح الكوميديا التى تجذب 
كدراما   “ كارما   “ فيلم  أو  المتفرج؛ 

الطبقي  التفاوت  قضية   تعالج  إنسانية 
الرهيب والمتالحم مع   التعصب الديني 
لوطنى  ا لنسيج  ا ه  ينبذ لذى  ا لبغيض  ا
 “ المقام  صاحب   “ فيلم  أو  المصرى 
للكاتب الصحفى إبراهيم عيسى صاحب 
األفكار المثيرة و المتجددة و يعرض عبر 
إحدى المنصات اإللكترونية التى يرتادها 
الشباب باستمرار ، و يروي قصة صوفية 
األضرحة  عن  تحكى  األول  المقام  في 
واألولياء من خالل الروح الفنانة يسرا 
التي تظهر لرجل أعمال آسر ياسين على 
دائم  بشكل  طوال  وتطارده  روح  هيئة 
في المنام وتظل تراقبه لتوجهه وتكشف 
بالرغم  له عن ضريح جده الصالح، و 
أن الفيلم القى جداًل واسًعا بين النقاد و 
األوساط الفنية لكنه وجد قبواًل و ترحيًبا 
بين المشاهدين؛ حيث أعلن المؤلف فى 
بل  الدروشة،  فكرة  رفض  فيلمه  نهاية 
أخضع كل شىء للعقل و المنطق ، مع 
الحرص على بقاء النفحة اإليمانية التى 

ال تتعارض مع المنطق.
ما أحوجنا فى الوقت الحالى لمن يغزو 
مناطق التفكير و إعمال العقل فى أدمغة 

الشباب بعدما تم تشويش عليها و غسلها 
و غزوها باألفكار المتطرفة ، و هنا يأتى 
دور الفنون بشكل عام ، والسينما بشكل 
وقادرة  خاص كواجهة صالحة وجاذبة 
على اختراق وغزو مناطق قد تكون غير 
مأهولة بما نعلم ؛ واجهة لتقديم اإلبداعات 
المصرية ومظاهر التقدم في أي مسارات 
بتفوق  إنجازها  والعباد  للبالد  مشهود 

وتفرد وتميز...
وعليه اليجب اإلكتفاء بإنشاء دور عرض 
نمطية جديدة وحسب ؛بل يجب فتح قنوات 
رقمية حديثة بإشتراكات بسيطة تناسب 
دخل الشباب و تكون أداة جيدة للتواصل 
معهم ،نحتاج زيادة عدد األفالم المنتجة 
بنسبة %50 سنويًا ، و إنتقاء الموضوعات 
الهادفة التى تخاطب العقل و الوجدان فى 
قوالب فنية متنوعة كوميدية أو تراجيدية 
كل  على  رقابة صارمة  يجب وضع  ؛ 
المحتويات الفنية التى تعرض على أطفالنا 
و شبابنا لنرتقى بالذوق العام باالبتعاد عن 
أفالم المقاوالت الرخيصة ؛ ينبغي دعم 
دور الفن في نشر قيم التسامح و العطاء 

و اإلخاء و المساواة .

  طه حسين 
الكاتب واألديب المصري طه حسين من أشهر األدباء  يعدُّ 

القرن العشرين، ولَد عام 1889م  العرب في 
انتقل  ثمَّ  الكتَّاب  في صعيد مصر، درس في 
إلى األزهر لدراسة األدب العربي والشريعة، 
له  الثالثة من عمره ما سبب  فقد بصره في 
التعليم  يعحبه  يكن  لم  حياته،  طيلة  معاناة 
إلى فرنسا ودرس في جامعة  التقليدّي فسافر 
مونيلييه والتقى بسوزان برسو وأصبحت 
له  تقرأ  صارت  ألنَّها  ومعلمته؛  زوجته 
وتساعده على تحسين لغته، بلغت مؤلفاته أكثر 
من خمسين كتاًبا في األدب والقصة والفلسفة 
الجاهلي،  والتاريخ منها: األيام، في الشعر 
دعاء الكروان، حديث األربعاء، الفتنة الكبرى 
1973م،  علي وبنوه وغيرها، ، توفي عام 
وفي هذا المقال سيدور الحديث حول تلخيص 

قصة دعاء الكروان ومقتبسات منها. 
تلخيص قصة دعاء الكروان 

الكروان سُيشار  الحديث عن تلخيص قصة دعاء  بداية  في 
الكثير من  إلى مؤلفات طه حسين، حيُث ترَك طه حسين 
فقد  المجاالت،  العديد من  بنبوغه في  له  التي تشهُد  المؤلفات 
زادت كتبه على خمسين كتاًبا ومن أشهر الروايات التي كتبها 
فيها  ينتقد  1942م،  التي نشرها عام  الكروان  هي قصة دعاء 
أنها  المرأة على  إلى  الذي ينظر  ت  المتزِمّ المحافظ  المجتمع 
أيًضا ما  العالم، ويتناول  عورة فقط ويجب أن ُتحَجب عن 
للمرأة وحقوقها، حيُث  انتقاص وظلم  المجتمع من  يوليه هذا 
يحكي تلخيص قصة دعاء الكروان معاناة النساء بدايًة مع األم 
التي يتركها زوجها هي وأبناءها ساعًيا وراء أهوائه وشهواته 
البؤس والضياع والفقر، فاألم زهرة وابنتها  تتقاذفهم أمواج 
التي تدور حولها  العائلة  آمنة هي  الكبرى هنادي والصغرى 

ض للقتل.  أحداث القصة، وبسبب فساد األب يتعرَّ
إثرها أن  العائلة بسبب ذلك لفضيحة تضطر على  وتتعّرض 

الناس هناك، فتغادر األم وابنتيها  القرية بضغوط من  تغادر 
القرية دون أن يكون هناك وجهة محددة تقصدها، إلى أن تستقر 

في المدينة مع إظهار الفرق بين القرية والمدينة من حيث الثقافة 
والحضارة وغيرها، وبسبب الفقر والحالة المزرية التي تعيشها 
العائلة تضطر هنادي وآمنة أن تعمال خدًما في البيوت، حيُث 
تعمل هنادي في بيت مهندس شاب وهو ناظر الري، ويخدعها 
بأنه يحبها حتى تقع في حبه وتسلمه جسدها،  المهندس  هذا 
وتخبُر األم شقيقها بما حصل مع هنادي وهي تعلم أنه سيقتلها 
الخال وأخذ هنادي  بالعائلة، فجاء  ألحقته  الذي  العار  ليغسل 
وقتلها في مكان بعيد على صوت الكروان الحزين، وطلب من 
د آمنة على  أمها وأختها نسيانها إلى األبد، بعد هذه الحادثة تتمرَّ
خالها وعادات قريتها أو عادات القبيلة كما تُدعى، وتقرر آمنة 
أن تنتقم ألختها وقد كانت تعمل لدى عائلة المأمور التي كانت 
تعاملها كأنها أحد أفراد العائلة، وصارت صديقة البنة المأمور 
خديجة، واستطاعت خديجة أن تعلم آمنة حب الثقافة والقراءة. 
ولكن تحدُث المفارقة عندما يخطُب المهندس ناظر الري ابنة 

المأمور وتقع آمنة في حيرة أن تخبر عائلة المأمور أم ال عما 
صدر عن ناظر الري، ألن ابنة المأمور قد أحبت المهندس لكن 
آمنة في النهاية تخبرهم وتلغي هذا الزواج، بعد ذلك 
آمنة خادمة عند  المدينة فتعمل  المأمور  تغادر عائلة 
تقع  لكنَّها  تنتقم منه،  الري وتريد أن  المهندس ناظر 
تقبله  يتزوجها، وهذا األمر ما ال  ر أن  في حبه ويقِرّ
العائلة، وعندما يصل الخبر إلى القرية ينطلق الخال 
العار مرًة أخرى، وَيختُم طه حسين روايته  ليغسل 
لم تعد  التي  الدوامة  آمنة وانسحابها من هذه  بانهيار 
تطيقها دون أن يكون هناك نهاية واضحة ألحداث 

القصة. 
اقتباسات من قصة دعاء الكروان 

بدَّ  الكروان ال  الحديث عن تلخيص قصة دعاء  بعد 
القّصة  أْثَرت هذه  التي  من ذكر بعض االقتباسات 
انتقاًدا لعادات  بأسلوب طه حسين الذي وجه فيه 
المرأة  إلى  المحافظ، والذي ينظر  المجتمع  وتقاليد 
نظرَة احتقاٍر وانتقاص على أنها دون مستوى الرجل، 
اقتباسات في تلخيص قصة دعاء  يأتي بعض  وفيما 

الكروان: 
ولكن المرأة ال تُْغلَب إال إذا أحبّت، وال تُقهر إال إذا أرادت، وال 

تُذِعن إال إذا رغبْت في اإلذعان. 
فإذا ابتسم الصبح وأشرق الضحى واستيقظت الحياة ذابت كل 

المروعات. 
ما أسهل المكر حين تتهيأ له النفس! وما أيسر الكيد حين يطمئن 

إليِه الضمير. 
الذي اختصمنا فيه وقًتا طوياًل وسكتنا عنه وقًتا  الحّب  هذا 
طوياًل، و لكنَّه لم يسكت عنا فما أظنه قد أمهلك يوًما كما أنه لم 
يمهلني ساعة، أم ينبغي أن تنتهي هذه الحياة الغامضة إلى ما 

يجب لها من الصراحة والوضوح؟. 
النفوس فتمحوها حظها من  لها من قوة هائلة تسيطر على  يا 
الحياء  التي يسمونها  القوة  الشخصية واإلرادة محًوا، هذه 

ورعاية العرف وما له من حرمات.

  fzemokhol@gmail.com    elressalanews@.gmail.comالعالناتكم في الرسالة
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عباس شعبان

الصداع وعيون األطفالمعركة الوعى الفنى و الثقافى إلى أين ؟

أنا نفسي

أكون غنوة تغّنيها

تفّسرلي معانيها

تلّحنها وتشجيها

تفّرحها و تبْكيها

تكون أنت

الحروف فيها

أنا نفسى

أكون قّصة بترويها

على المسرح

تكون أنت البطل فيها

تألّفها وتحكيها

تمّثلها وتخرجها

لكّل الخلق ترويها

أنا نفسي

أكون بطلة

ألحلى حياة

أنا طالبة

اإليمان باهلل

مانيش عايزة

سهول خضرة

وسور عالي

وُقّبة فوق قصور

او جاه

أنا حلمي على قّدي

وال بيّدي

أقول اآله

ماليش غيرك

يفّرحنى. يبّكيني

ويسعدني ويشقيني

أنا نفسي

أنا نفسي

وبّس يا ريت

يكون همسك

مع همسي

يكون رسمك

مع رسمي

يكون اسمك

مع اسمي

إلّن هوانا ف اآلخر

مالوش آخر

سوى نرضى بقضاء هللا

أبحث عن أرض  تطأ اقدامي ثراها 
ليس مثلها أرض 

هي قطعة من الفردوس 
رب الكون بالبركات 

حباها 
أرافق نرجسها والحنون 

والبيارات...
أشم شذاها

أعشقها بكل ما فيها 
برها ..بحرها وسماها

امشي منطلِقا 
في رباها

فهذه األرض لي
يا امرأة فاتنة 
في عز صباها 

انا إبنها وجدها وأباها  
كتبت  للتاريخ مبتداه 

وأرسم للحقيقة 
منتهاها 

أستمد العون من روحي 
أللقاها 

فأنا أبحث عن أرض تطأ 
أقدامي ثراها 

بقلم :  چاكلين جرجس 

أنا نفسي
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يوسف زمكحل   همسـات

كل األشياء بدأت بحلم
لو لم يتدخل الناس فيما ال يعنيهم لكانت الحياة أفضل وأجمل

التنتظر الحب يأتي إليك بل أذهب إليه إذا وجدته
ال تخافوا من الحب بل خافوا من المحبين

إذا تعلقت بربك لن يؤذيك خيبات البشر
حاول حتى ولو فشلت يكفيك شرف المحاولة
بعض القلوب تنام وتصحو بعد فوات األوان
لمن لم يقابل الحب أغمض عينيك وأحلم به

الدنيا  هذه  كل  من  واحد  شخص  إلى  تحتاج  أن  هو  الحب 
)أنيس منصور(

القلب جرحي  يغفر  إن   : فاروق جويدة  الشاعر  كلمات  من 
من يداويه .. قلبي وعيناِك واأليام بينهما .. درب طويل تعبنا 
من مآسيه .. إن يخفق القلب كيف العمر نرجعه .. كل الذي 
مات فينا كيف نحييه .. الشوق درب طويل عشت أسلكه .. ثم 

أنتهى الدرب وأرتاحت أغانيه .

   أبحث عن أرض 
تطأ اقدامي ثراها 

بقلم: الدكتور عبد العليم محمود

اإلدراك والتمييز في أحكام النفوس 
نحو أحاسيس الفرد في أخذ القرارات…

  اإلدراك والتمييز في أحكام النفوس نحو أحاسيس الفرد 
الفرد ,هنا  الفاشلة في حياة  أو  القرارات الصائبة  في أخذ 
اإلرادة التي تحكم عليها بوعي ونضوج ،لكن ليس كل فرد 
يستطيع الحكم على صواب أحكامه عندما القلب يدق ناقوس 
الحب والغرام هنا يغيب العقل ويصبح أسير الحب في سجن 
محبوبته ،لهذا اإلحساس الجميل الذي يدخل السعادة والسرور 
في النفوس ، وما ادراك ما تخبئه األيام ،فيها سعادة أو تعاسة 
بقول المثل الزواج ال يتبين سره ألنه مثل ثمرة البطيخ حمراء 
السعادة وفيه  ...فيه  لتناولها  باهتة ال تصلح  أو  لذيذ  طعمها 
العذاب جنون الحب المجهول عندما يرتبط الفرد بحبيبته وهو 

هائم في بحر الغرام ....
بهذا التحليل اعرض حالة من واقع مجتمعنا ربما ألوف البشر 

كانوا ضحية قرارهم عن غير قصد . 
تعرف عليها عند زيارته إلحدى أصدقائه ملبيا دعوته لقضاء 
إجازته في قلب بيروت وما أدراك عن بيروت )باريس الشرق( 
كما يسمونها وكان قلبه يرقص فرحا ألنه حلمه لهذه الزيارة 
قد تحقق . كرم صديقه دعاه لتناول الغذاء الى إحدى المطاعم 
الراقية ،وبينما هما ينتظرا لطلبهما ويتحدثا عن أوضاعهما 
بسعادة. ،طال الحديث مع تناول الوجبة الشهية عندما لمع نظره 
نحو شابة جمالها عربي أصيل ولم يرفع نظره عنها الحظ 
صديقه مستفسًرا ، أجابه بخجل لقد سلبت قلبي بعيونها ....
نظراته لفتت نظرها حب من أول نظرة ...حصل على إيجابية 
للتواصل قبل ان يغادرا المطعم ...انتهت الزيارة وعاد عامر 
الى بلده وِفي جعبته آمال كبيرة وبقي قلبه وعقله أسير حبها ، 
بقيا على التواصل وكل منهما أحالمه وأحاسيسه تشتعل مع كل 
محادثة وتمنياتهما ، لم تطول حتى قررا أن يرتبطا بالزواج 
مع علمهما باختالف الدين ومن المعروف )ان المسلمة ال 
يجوز زواجها من غير المسلم ( وكان مستعدا ان يعلن إسالمه 
إليمانه ان الدين معاملة وهللا هو فوق الجميع ويكون في حضن 
محبوبته الشابة سلمى ...بعد موافقة األهل وشروطها بان يعيشا 

في بيروت ... تم ترتيب مراسم الزواج وكتب الكتاب بعد ان 
)اشهد أمام الشيخ أن ال إاله اال هللا ومحمد رسول هللا ( صعلم 
كانت العائلة منهمكة كخلية نحل ، حفلة الزواج المطعم بطاقات 
الدعوة والفندق كله بترتيب والدة العروس ولم يكن له مشاركة 
في اي خطوة سوى ان يسير مخفورا ال خيار له ، طبعا هذا ما 

ترك في نفسه ألم وحزن لسلب شخصيته وحريته من البداية. 
الخفي حلقة يجهلها  القران حسب األصول ومضمونه  عقد 
وبعد حفلة الزواج انصرفوا المدعوين ، والعروسين استقليا 
السيارة التي كانت بإنتظارهما ودعا األهل وتوجها الى المطار 
يرافقهما بعض من أفراد العائلة ولم يعلما إنهما مرافقين في 
شهر العسل ، حارسين شقيقتها وزوجها وسعادتهما لم تكتمل، 
الحياة  الى دارهما برجاء  كيف وبرفقتهما حارسين ؟ عادا 
بلده  للبحث عن عمل مناسب في  السعيدة انصرف عامر 
الجديد ، والزوجة عادت الى عملها في الشركة ، مرت األيام 
وهما في سعادة لم تكتمل سببه والدة سلمى برصد خطواتهما 
مع كل بسمة وخطوة لتجعل منها قصة وحكاية ، وسلمى في 
صمتها تزيد من حماسها ، وال اي إشارة تحد من تدخلها في 
حياتهما هذا مسموح هذا ممنوع وسعادتهما تنشل وما عليه 
سوى الصمت واالنصياع ما تفرضه حماته ألنهما مسيرين 
ال مخيرين في حياتهما ، تعقدت حياتهما وازدادت المشاكل 
ألسباب يجهلها ، بعد فترة طرح عامر على زوجته موضوع 
العودة الى كندا ، غادرا بيروت بعد وداع األهل واألصدقاء ، 
كانا أهلهما باالنتظار في ارض المطار كانت فرحتهم كبيرة ، 
توجها الى بيت العائلة تناوال الغذاء وبعدها تجاذبا األحاديث 
، وكانت األسرة سعيدة بعودتهما مرحبين انتقال لبيتهما بفرح 
...أراد هللا ان يرزقهما طفل وفرحة  قلبيهما  والسعادة تملئ 
األهل ال تقدر بثمن بعد بضعة أشهر أرادت والدة سلمى 
زيارتهما مرحبين وصلت كندا لتحتفل معهما بالعام الجديد ، 
قضت فترة شهر وهي كعادتها بفرض إمالئاتها بكل شاردة 
وواردة ، ليس بجديد عندما أرادت العودة أرادت أن ترافقها 

سلمى وولدهما من جديد الى بيروت ، وافقت سلمى الفكرة ، 
ال يدري أهدافها وما تخبئه له األيام بعد حبه وهيامه وابتعاده 
عن بلده وأهله ومجتمعه ،علما أن العائلة كانت سعيدة بخياره 
السعادة  لم تختلف عن أوالدهم أعادت  أحبوها ومعاملتهم 
لقلبهما لم يوفرا فرصة لجعل الحياة سعيدة تمنياها . ومع كل 
عام كانت سنة جديدة بعمر ولدهما بعد سنوات معدودة كانت 
المشاكل تزداد ووالدة سلمى لهما بالمرصاد ندما على قبول 
زواجها من غير مسلم ، وصمت في نفس زوجته، تغيرت 
تصرفاتها نحوه حيث كانت الصدمة وإطالق رصاصة في 
قلبه بطلب الطالق )خلعه ( ألنها أضافت فقرة القانون المدني 
العصمة في يدها وال قانون يمنعها، عادت الى بيروت ومعها 
ابنهما لحق بها ظننا منه انها ستتراجع أو ستعدل عن قرارها 
البريد ورقة  تلقي من  ، وكانت صدمة شلت حياته عندما 
الطالق وحرمانه من ولده التي حلم به تألم حزن ، لم يوفر 
التأثير  ليعود ويحضن ولده والبحث عن من يستطيع  وسيلة 
عليها وحقه في مشاهدة ولده على األقل ، رغما عنه لم يندم 
العلم أن كلماتها كانت  الحب لسلمى مع  تتغير مشاعر  ولم 
انه احترم  بالرغم  الديني ،  تجرحه في الصميم في معتقده 
بإمان منه أن األديان اإللهية هي واحدة في  معتقدها وأسلم 
المحبة واالحترام وأن هللا واحد فوق خلقه .عندها أدرك عامر 
نوايا الحماة والعودة الى بيروت لغرض في نفسيهما للطالق 

وحرمانه من ولده الى األبد ...
الذي زاد من عزابه ومرارة حياته عندما خطفت روحه وولده 
الى مكان مجهول ، وولده الذي يكبر ويصبح رجال يجهل من 
المحب  الرجل  انه ذاك  الحياة  الذي أعطاه  أباه والرجل  هو 

الناضج الذي ضحى بكل ما لديه ليكون أباه .
هذه صورة من صور واقعنا المؤلم على األحفاد من االنفصال 
)األباء يأكلون الحصرم واألبناء يضرسون ( في عصر تفكك 
الطالق ظاهرة  العائالت بعد ربع قرن من االرتباط ونسبة 

أمام المحاكم الدينية وتزداد مآسي األجيال ....

بقلم :  أمال مزهر



  إذا كنت أم جديدة أو اقترب موعد والدتك، فبالتأكيد أنه من أهم األشياء 
التي تشغل بالك هى الرضاعة الطبيعية وأهميتها للطفل. فهى العامل 
األساسي لتغذية رضيعك خصوًصا أول ٦ أشهر وقبل دخول الطعام الصلب. 
ومن المهم معرفة وقراءة الكثير عن الرضاعة الطبيعية، فهى ليست للتغذية 
فقط ولكنها أيًضا تقوي جهاز طفلك المناعي وتحميه من العديد من األمراض. 
ولكن قد يسمع الكثير منا نصائح ومعلومات ليست صحيحة عن الرضاعة 
الطبيعية من األمهات المحيطة أو األصدقاء، قد تؤثر على قرارك في تغذية 

طفلك واختيار الرضاعة الطبيعية. لذلك كتبت لك هذا المقال. 
الحرارية كي تزيد من  بالسعرات  المليئة  تناول األغذية  ١- يجب عليك 

إدرار اللبن.
ومتوازناً، ويحتوى على كل  التصحيح: يجب أن يكون طعامك صحياً 
العناصر الغذائية حيث يتوافر به البروتين وأطعمة الطاقة وأطعمة الحماية، 
الماء والسوائل مثل  المهم جدا شرب  ويكون بكميات كافية، وأيًضا من 

الينسون، فكل هذا يساعدك على إدرار لبن كافي لغذاء طفلك.
٢- الرضاعة الطبيعية غريزة ال تحتاج إلى تعليم.

التصحيح: من المؤكد أن الطفل يولد بغريزة طبيعية تجعله يبحث عن صدر 
أمه كي يرضع ويحصل على غذائه. ولكن تحتاج الكثير من األمهات إلى 
التدريب والدعم لتتعلم طريقة الجلوس الصحيحة والتعلق الصحيح بالهالة 
العالمية  الطبيعية. وتنصح منظمة الصحة  للرضاعة  المختلفة  واألوضاع 
واليونيسيف بطلب المساعدة من إستشاري الرضاعة الطبيعية أو الدكتور 

أو الممرضة المدربين. 
٣- إذا لم تقومي بالرضاعة الطبيعية من اليوم األول لن تكوني قادرة على 

الرضاعة أبدًا.
الوالدة مباشرة  الطفل بعد  التصحيح: من األفضل إرضاع 
وخاصة خالل الساعة األولى بعد الوالدة، ولكن هذا ال يعني 
إذا لم يحدث ذلك ألي سبب فلن تستطيعي إرضاعه طبيعيًا بعد 
ذلك. نعم يمكنك إرضاع طفلك فال تقلقي واطلبي مساعدة أحد 

إستشاري الرضاعة الطبيعية، لمساعدتك في بدء الرضاعة.
٤- يجب التخلص من لبن السرسوب فهو مضر للطفل.

يتم  الذي  السائل األصفر  لبن السرسوب )وهو  التصحيح: 
للرضيع ويطلق عليه  الوالدة مباشرة( مهم جدًا  إفرازه بعد 
للطفل. حيث  الكبيرة  الذهبي« وذلك ألهميته  أيًضا »اللبن 
الوالدة على  يجب عليك إرضاع طفلك في أول ساعة بعد 
الرغم من أن لبن السرسوب كميته القليلة لكنه كاٍف لطفلك، 
فهو غني بالبروتين كما أنه يمد طفلك باألجسام المناعية التي 

تحميه من العديد من األمراض في حياته. 
٥- لبنك خفيف ولونه فاتح ولن يشبع طفلك.

المؤكد اختالف لون  للطفل. ومن  لبن األم هو أفضل غذاء  التصحيح: 
وتركيز اللبن أثناء الرضاعة حيث يكون خفيفًا في أول فترة حتى يروي 
للهضم. وبعد ذلك تزيد  الهضم ويهيئ معدته  الطفل ويكون سهل  عطش 
بالسعرات  دسامته تدريجيًا حتى نهاية الرضعة كي يشبع طفلك ويمده 

الحرارية الالزمة لنموه.
٦- ال ترضعي طفلك وأنت مريضة أو محمومة أو مصابة بفيروس مثل 

كورونا.
إذا كنت مريضة، بالعكس  التصحيح: ال تتوقفي عن إرضاع طفلك 
فالرضاعة في ذلك الوقت شئ مفيد فسوف يحتوي اللبن على أجسام مضادة 
للمرض وتقوي مناعته أكثر. ولكن احذري فقط من األدوية فيجب أن تكون 
آمنة على الرضاعة، لذا البد من استشارة الدكتور ومعرفة أن كانت هذه 

األدوية مناسبة للرضاعة أم ال.
٧- الرضاعة الطبيعية تسبب ألماً وتشققات بالحلمة.

أثناء  الحلمة  تحدث تشققات في  التصحيح: هذا ليس شرًطا، فأحياناً 
الرضاعة الطبيعية، ولكن لو تعلمِت التعلق الصحيح للطفل على صدرك، 
أية تشققات، ولو حدث ذلك، يجب إستشارة أحد إستشاري  لن تحدث 

الرضاعة الطبيعية أو الدكتور والممرضين المدربين لمساعدتك.
وتذكري أن الرضاعة الطبيعية هي أجمل تجربة تمر بها األمهات، ألنها 
توطد العالقة بينك وبين طفلك. الرضاعة الطبيعية ليست مجرد لبناً بل هي 

أمان وحب وحنية وثراء لطفلك.
٨- الفطام المفاجئ بوضع شطة، صبار أو قهوة على صدرك أفضل شئ.

للفطام سوف  للطفل وهذه الطريقة  التصحيح: األم هى مصدر األمان 
التدريجي مع زيادة  بالفطام  لذلك ننصحك  نفسية طفلك،  تؤثر سلبًا على 

الطفل  لفطام سليم ال يؤثر سلبًا على صحة  بالتدريج  التكميلية  الوجبات 
الجسدية والنفسية. 

٩- يختلف فطام الولد عن البنت، فالولد بعد سنتين والبنت سنة ونصف.
التصحيح: ال يوجد إختالف بين توقيت فطام الولد والبنت، ومع كالهما البد 
أن يكون الفطام تدريجيًا مع زيادة عدد الوجبات وتقليل الرضاعة إلى أن 

يتم الفطام عند عمر السنتين. 
١٠- إذا لم تتمكني من إرضاع طفلك األول، لن تتمكن من إرضاع طفلك 

الثاني.
الثاني رضاعة طبيعية وال يعني عدم  التصحيح:  يمكنك إرضاع طفلك 
البكر أنك لن ترضعي طبيعي مرة آخرى. الرضاعة  إرضاع طفلك 
تتمكني من  لم  إذا  تقلقي  التدريب والممارسة، وال  إلى  الطبيعية تحتاج 
بنجاح. فقط  الثاني  بإمكانك إرضاع طفلك  البكر، فمازال  إرضاع طفلك 

سوف تحتاجين دعم من المحيطين بك و استشارة اخصائية رضاعة.
١١- توقفي عن شرب القهوة تماًما أثناء الرضاعة.

التصحيح: يمكنك شرب مقدار معين من القهوة يوميًا دون أن يؤثر على 
رضيعك وبكمية محددة وهى ٣٠٠ مل جرام يوميًا.

١٢- ال تأكلي طعام يسبب الغازات أثناء الرضاعة حتى ال تؤذي الطفل.
التصحيح: هذه ليست قاعدة، يختلف كل طفل عن اآلخر حيث يمكنك 
أن تأكلي طعاًما عادي و تالحظين أن طفلك يشعر بالمغص والتعب بعد 
تناولك هذا الطعام. لذلك يجب عليك أن تضعي طفلك تحت المالحظة بعد 
تجربة كل طعام حتى تتعرفي على ما يسبب له غازات البطن والتقلصات 

فتتوقفي عن تناوله.

١٣- إذا قمت بالتوقف عن الرضاعة، يعني أنك لن تتمكني من الرضاعة 
مرة آخرى.

الرضاعة لسبب ما لن  أنه عند توقف األم عن  البعض  يعتقد  التصحيح: 
لبن األم داخل صدرها. ولكن  يفسد  الرضاعة مرة أخرى حيث  تستطيع 
بعد  الرضاعة مرة آخرى  لها من الصحة ويمكنك  هذه معلومة ال أساس 

التوقف عنها.
١٤- الرضاعة تسبب السمنة.

النساء، فبعضهن  الكثير من  التصحيح: هذه مجرد إشاعة متداولة بين 
الطبيعية ألنها تسبب السمنة  بالتوقف عن الرضاعة  تنصح األخرى 
والترهالت في الجسد. ولكن المفاجأة هي أن الرضاعة تساعد على حرق 

الدهون، فاألم المرضعة تخسر حوالي ٥٠٠ سعر حراري يوميًا.
الغازات ومشاكل  تقل  الطبيعية حتى  ١٥- يجب عليك تنظيم الرضاعة 

البطن.
التصحيح: ينصح معظم األطباء بأن تكون الرضاعة الطبيعية حسب طلب 
الطفل الرضيع، فتنظيمها ال يقلل المغص الموجود ولكن يقلل إدرار اللبن. 
لذلك ينصح األطباء بالرضاعة حسب احتياج الرضيع خصوًصا في أول 
شهر وبعد ذلك سوف يقوم بتنظيم رضعاته بنفسه وتفهم األم أكثر عالمات 

شبعة وجوعة واألوقات التي يحتاج فيها للرضاعة.
لتغذية الرضيع، حيث  الطبيعية فهي أفضل طريقة  بالرضاعة  ننصحك 
توفر له كل ما يحتاجه من المواد الغذائية وتسد جوعه وعطشه كما أنها 
العاطفية والمحبة ما بين األم وطفلها، كما  العالقة  تساعد على توطيد 
ويساعد حليب الثدي على تقوية مناعة الطفل وزيادة مقاومة الطفل للعدوى 
بالسمنة في مرحلة  أيًضا من خطر اإلصابة  حتى عندما يكبر، وتقلل 
الدماغ، والعينين وتساعد  الطفولة وما بعدها، وتساعد على نمو وتطور 

عملية الرضاعة على نمو الفكين لدى الطفل.

  يعانى معظمنا من بشرة متقشرة وجافة خاصة خالل فصل الشتاء بسبب برودة 
الطقس، وبالرغم أننا نعلم ما يجب علينا القيام به من أجل الظهور ببشرة صحية، إال 
أن معظم، ليس لديه الوقت الكافى للقيام بذلك، ويرصد تقرير موقع “تايمز أوف انديا” 
نصائح بسيطة من خبراء التجميل لمحاربة مشاكل البشرة في الشتاء دون إهدار وقت.
الخطوة األولى واألهم هي تجنب االستحمام بالماء الساخن، يجب دائًما االستحمام 

بالماء الفاتر، حيث يسبب االستحمام بالماء الساخن مشاكل الجفاف وحكة الجلد.
ابدأ يومك دائًما بمرطب جيد لترطيب بشرتك، بدالً من ذلك، يمكن أيًضا استخدام زيت 

جوز الهند ألنه يصلح بشرتك وله خصائص مضادة لاللتهابات ومضادة للبكتيريا.
إذا كنِت تبحثين عن “ماسك” للحصول على بشرة صحية، يمكنك إضافة الشوفان 
إلى الحليب لبشرة الوجه فهى تصنع العجائب لبشرتك، كل ما عليِك فعله هو صنع 
عجينة سميكة من دقيق الشوفان والحليب، ويمكنك أيًضا إضافة بضع قطرات من 

العسل )إذا كانت بشرتك شديدة الجفاف(، وضعيه على وجهك واتركيه حتى يجف، 
ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

أفضل عالج منزلي للحفاظ على بشرة صحية، هو اتباع نظام غذائى صحى 
ومتوازن.

يمكنك تدليك وجهك ورقبتك باستخدام البابايا الناضجة لمدة ٥ إلى ١٠ دقائق ثم غسلها 
بالماء البارد أو إزالتها بلطف بالقطن، حيث أن البابايا غنية بفيتامين سي الذى يساعد 

في شفاء بشرتك من الجفاف ويمنحك نتائج جيدة.
يمكنك أيًضا إعداد ماسك منزلى كان يستخدم قديًما، للحفاظ على بشرتك ناعمة 
اللبن الرائب مع العسل وقطرات من ماء الورد والدقيق،  ومتوهجة، مصنوع من 
وتطبيقه برفق على الجلد في طبقتين ثم غسله بالماء الفاتر وتكرار هذا الماسك من 

مرتين لثالث مرات أسبوعيًا.
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عصير الجزر لحل مشكلة ارتفاع ضغط الدم  طرق بسيطة لمنع تكتل 
الكونسيلر

أكاذيب شائعة
15 خرافة عن الرضاعة الطبيعية وهذا تصحيحها

نصائح لمحاربة مشاكل جفاف وحكة البشرة فى الشتاء

الجوبات    
القطع  واحدة من 
التي  البسيطة 
يمكنك ارتدائها إلبراز أنوثتك وجاذبيتك، أما عن تنسيقها مع البوت فأنت بذلك تعطين إطاللتك 
الشتوية الكثير من اإلثارة والتميز. الجوب الميدي أكثر من األنواع األخرى، ليس فقط ألنها 
تأتي ضمن أحدث صيحات شتاء ٢٠٢٢ ولكن لكونها تتناسب مع مختلف أجسام النساء، لذا 

دعينا نخبرك بأفضل طريقة الرتداء الجوب الميدي مع البوت هذا الشتاء!
للقصيرات: الجوب الميدي مع البوت في الشتاء 

هناك بعض القواعد التي يجب اتباعها عند ارتداء الجوب الميدي مع البوت، أهمها أن يكون 
البوت من نفس لون الجوب أو يقترب منها. فهذا سيمنح إحاء بأنك أطول بعض السنتيمترات. 

لذا ال تغفلي عن هذه القاعدة.تنسيق الجوب ذات الفتحة الجانبية مع البوت 
في الشتاء بالتأكيد تعلمين أن المالبس ذات الفتحة الجانبية أو متعددة الفتحات موضة رائجة جدًا 
في السنوات األخيرة، ويمكنك اختيار قطعة من هذا النوع وارتدائها مع بوت طويل وواسع. 
الركبة والذي يمكن أن يمنحك إطاللة  الذي تخطى  أو  الطول  البوت متوسط  تنسيق  فيمكنك 

رائعة هذا الشتاء.
يظل البوت األبيض له سحره الخاص، فهو مختلف وأنيق ويسهل تنسيقه مع أي لون لديك تماًما 

مثل البوت األسود. وعلى الرغم من أن الكثيرات يعتقدن أن البوت األبيض يحتاج لجرأة أكبر 
الرتدائه، إال أننا نرى أن تنسيقه بسيط للغاية. وأفضل طريقة لتنسيقه بها، هي ارتداء البوت 

األبيض مع جوب من نفس اللون في إطاللة أحادية اللون.
الطويل مع جوب شيفون غير منتظمة األطوال وكارديجان صوف فضفاض،  البوت  تنسيق 
مما أعطى إطاللتها لوك انسيابي رائع. حيث يعد البوت الطويل هو أفضل اختيار لك مع هذا 

الموديل من الجوب بالتحديد. 
الجوب الميدي مع البوت في الشتاء كفكرة جيدة، يمكنك أيًضا تنسيقها بالقصة المستقيمة مع 
قد يجعلك  القامة ألنه  للفتيات طويالت  أكثر  الستايل مناسب  بوت برقبة متوسطة، ولكن هذا 

تبدين أقصر مما تبدين عليه. 
طريقة تنسيق الجوب الميدي 
مع البوت في الشتاء تعد من 

التي يمكنك  الرائعة  الموديالت 
الشتاء وتنسيقها مع  اختيارها في فصل 

انتبهي  أنيق. لهذا  البوت الطويل بشكل 
جيدًا باختيار موديل البوت الذي يتناسب مع 
إطاللتك ويكمل أناقتك الشتوية بطريقة جذابة.

أمراض ترتبط بالسمنة.. أحدثها شيخوخة الدماغ
وتنتج عن مجموعة  الماليين  السمنة مشكلة صحية معقدة تصيب     
من األسباب والعوامل الفردية مثل السلوك والجينات، وتسبب العديد من 

األمراض الخطيرة.
الخاليا  تنتج عن زيادة حجم وكمية  السمنة حالة طبية خطيرة  وتعد 
)BMI( ومحيط  الجسم  كتلة  األطباء مؤشر  ويقيس  الجسم،  في  الدهنية 

الخصر لفحص وتشخيص الوزن الزائد.
ويصف الخبراء السمنة بـ »المشكلة الخطيرة«، كونها ترتبط بنتائج أسوأ 
األسباب  أحد  أنها  الحياة، واألهم  نوعية  وانخفاض  العقلية  الصحة  على 

الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم.
وارتفاع  الغذائي  التمثيل  مثل متالزمة  السمنة مضاعفات عديدة،  تسبب 
نسبة  وارتفاع  والسكري  القلب  الشرايين وأمراض  الدم وتصلب  ضغط 

الكوليسترول في الدم والسرطانات واضطرابات النوم.
لكن آخر هذه األمراض وفقا لما توصلت إليه دراسة حديثة هو شيخوخة 

الدماغ، إذ قد يؤدي الوزن الزائد إلى تسريع اإلصابة بهذا المرض.
يعتمد العالج على سبب وشدة حالتك وما إذا كان لديك مضاعفات، لكن 
غالبا يتطلب األمر تغييرات في نمط الحياة بهدف اتباع سلوكيات صحية.

وتشمل السلوكيات الصحية النشاط البدني المنتظم واألكل الصحي، خاصة 
أن موازنة عدد السعرات الحرارية المستهلكة من األطعمة والمشروبات 
مع عدد السعرات الحرارية التي يستخدمها الجسم للنشاط يلعب دوًرا في 

منع زيادة الوزن.
العالقة بين السمنة وشيخوخة الدماغ

الزائد للجسم قد يؤثر على الوظيفة  كشفت دراسة جديدة أن الوزن 
اإلدراكية، مع احتمال أن يلعب االلتهاب دوًرا.

 JAMA Network التي نشرت في  الكندية  للدراسة  ووفقا 
OpenTrusted Source، حصل األشخاص الذين يعانون من األنسجة 
الدهنية الزائدة على درجات أقل لسرعة المعالجة في االختبارات المعرفية.
السمنة ألكثر من ٩٠٠٠  الكنديون نسبة  الباحثون  الدراسة، حدد  في 
الدهنية  الجسم واألنسجة  الدهون في  ثم قاسوا كال من إجمالي  مشارك، 
الحشوية والدهون الموجودة في الغالب حول األعضاء في تجويف البطن.
الرقمي  الرمز  استبدال  اختبار  اختبارين معرفيين هما:  إجراء  وبعد 
)DSST( وتقييم مونتريال المعرفي )MoCA(، قيم الباحثون مجموعة 

من الوظائف المعرفية.
الربع األدنى  بمن هم في  أنه مقارنةً  ووجدوا 
الموجودين في  أداء  السمنة، كان  )٢٥%( من 
الربع األعلى يعادل ٣ سنوات إضافية من 

المعرفية. الشيخوخة 
علق الدكتور أنطون بورستينسون، األستاذ ومدير 
ألزهايمر  برنامج رعاية وبحوث وتعليم مرض 
الطبي بجامعة  المركز  )AD-CARE( في 

روتشستر: »هذه النتائج ليست غير متوقعة«.
عن   medicalnewstoday موقع  ونقل 
أن زيادة  المعروف  قوله: »من  بورستينسون 
السمنة والدهون في الجسم ترتبط بعوامل الخطر 
بزيادة  ترتبط  تلك  المتزايدة وأن  الوعائية  القلبية 

خطر التدهور المعرفي«.
الزائدة كانت عامل خطر  السمنة  أن  المقطعية  الدراسة  وجدت هذه 
القلبية  الخطر  النظر عن عوامل  المعرفية، بغض  الدرجات  النخفاض 
يكتشفها  التي  الوعائية  الدماغ  التعليمي وإصابات  والمستوى  الوعائية 

المغناطيسي. بالرنين  التصوير 
أمراض عديدة ترتبط بالسمنة

CDC من  السيطرة على األمراض والوقاية منها  وحذرت مراكز 
عواقب الوزن الزائد وارتباطه بالعديد من األمراض.

مرضى السمنة واالكتئاب.. ما عالقة الوصم االجتماعي؟
يتمتعون  بمن  مقارنة  السمنة،  يعانون من  الذين  أن األشخاص  وذكرت 
بوزن صحي، هم أكثر عرضة لإلصابة بالعديد من األمراض والظروف 

الصحية الخطيرة، بما في ذلك ما يلي:
- جميع أسباب الوفاة
- ارتفاع ضغط الدم

- ارتفاع كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة
- انخفاض كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة

- ارتفاع مستويات الدهون الثالثية )عسر شحميات الدم(
- داء السكري من النوع ٢

- عامل خطر لإلصابة بسكري الحمل
- أمراض القلب واألوعية الدموية بما في ذلك النوبات القلبية

- السكتة الدماغية
- أمراض المرارة

- هشاشة العظام )انهيار الغضاريف والعظام داخل المفصل(
- توقف التنفس أثناء النوم ومشاكل التنفس

- العديد من أنواع السرطانات مثل الثدي والقولون والمستقيم
- تدني جودة الحياة

- األمراض العقلية مثل االكتئاب والقلق واالضطرابات األخرى
- آالم الجسم وصعوبة في األداء البدني

الوزن  فقدان  فإن  منها،  والوقاية  األمراض  السيطرة على  لمراكز  وفقًا 
بشكل بسيط يمكن أن يحقق العديد من الفوائد الصحية لصاحبه.

بنسبة ٥-١٠%  الوزن  فقدان  المرجح أن يؤدي  وشرحت: »من 
الدم  فوائد صحية، مثل تحسين ضغط  إلى  الجسم  إجمالي وزن  من 

وكوليسترول الدم وسكر الدم«.
 BMJTrusted أيضا، خلصت مراجعة األدبيات الموجودة في مصدر
Source إلى أن تدخالت إنقاص الوزن »قد تقلل الوفيات المبكرة لجميع 

األسباب لدى البالغين المصابين بالسمنة«.

أفضل طريقة لارتداء الجوب الميدي مع البوت هذا الشتاء!

   يعتبر عصير الجزر من أهم العصائر الطبيعية، المفيدة لصحة اإلنسان، 
وتعزيز الجهاز المناعي، ويساعد فيتامين بي B الموجود في عصير الجزر 
الجسم على تكسير الدهون والبروتينات والكربوهيدرات وتحويلها إلى طاقة، 
وهو مفيد للبشرة أيضاً، الحتوائه على فيتامين أ A. كما أنه يحتوي على 

ألياف غذائية، والتي قد تساعد في التحكم في الوزن.
وفي جديد الدراسات أن عصير الجزر يساهم في حل مشكلة ارتفاع ضغط 

الدم. فماذا في التفاصيل؟
توصلت دراسة علمية جديدة إلى أهمية تناول عصير 
الجزر ودوره في خفض ضغط الدم. وأشارت الدراسة 
إلى أن االستهالك المنتظم لعصير الجزر يمكن أن 
يخفض ضغط الدم لدى الشخص الذي يعاني من مشاكل 
في ارتفاعه، بحسب ما نشرت صحيفة »إكسبريس« 

البريطانية.
وأظهرت نتائج الدراسة التي تمَّ جمعها من ٢١٩٥ 
شخصاً شاركوا في التجربة، ووفق هارييت وايتهيد، أحد 
المشاركين في الدراسة، أن عصير الجزر يخفض ضغط 
الدم االنقباضي واالنبساطي. وعرضت الدراسة بيانات 
بحثية تفيد بأن استهالك الجزر يرتبط بانخفاض ضغط 
الدم. وبحسب وايتهيد، فإنَّ عصير الجزر يبطل تأثير الملح 
على الجسم، والذي غالباً ما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم. 
ونصحت بالتوقف عن التدخين، وكذلك تقليل كمية القهوة 

المستهلكة لحل مشاكل الضغط.
عصير الجزر يخفض ضغط الدم

يوفر عصير الجزر للجسم البوتاسيوم والعديد من الكاروتينات والفيتامينات 
مثل فيتامين »أ« و«سي« و«كـ«؛ ما يجعله يمنح الجسم فوائد صحية كبيرة، 

أبرزها اآلتي وفق موقع health line الطبي:
- مفيد لصحة العين

يحتوي عصير الجزر على كميات عالية من العناصر الغذائية التي تفيد 
صحة العينين. وعلى وجه التحديد، يحتوي الكوب الواحد )٢٥٠ مل( 
 ،Aأ من عصير الجزر على أكثر من ٢٥٠% من القيمة اليومية لفيتامين 

ومعظمها على شكل بروفيتامين A مثل بيتا كاروتين.
ويعتبر فيتامين A مهماً لصحة العينين، إذ تربط العديد من الدراسات 
تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على هذا الفيتامين بانخفاض خطر 

اإلصابة بالعمى وأمراض العيون المرتبطة بالعمر.
- تعزيز المناعة

يعزز عصير الجزر صحة الجهاز المناعي؛ إذ يعمل كل من الفيتامينين A و
C الموجودين في عصير الجزر كمضادات لألكسدة تحمي الخاليا المناعية 

من أضرار الجذور الحّرة.
كما يعد هذا العصير مصدراً غنياً بفيتامين بي٦ B٦، حيث يوفر كوب واحد 

)٢٤٠ مل( أكثر من ٣٠% من القيمة اليومية، ويعتبر فيتامين بي ٦ ضرورياً 
لالستجابة المناعية المثلى، ولكن النقص فيه مرتبط أيضاً بضعف المناعة.

- يساعد في الوقاية من السرطان
أشار عدد من الدراسات إلى أن بعض المرّكبات الموجودة في عصير 
الجزر قد تحمي من السرطان، وعلى وجه التحديد، قد تكون مواد البولي 
أسيتيلين، والبيتا كاروتين التي توجد في خالصة عصير الجزر، فعّالة ضد 

خاليا سرطان.

ووجدت إحدى الدراسات أن عالج خاليا سرطان الدم بمستخلصات عصير 
الجزر لمدة ٧٢ ساعة أدى إلى موت الخاليا السرطانية وأوقف دورة نمو 

الخاليا.
- التحكم في سكر الدم

يساعد شرب كميات صغيرة من عصير الجزر في خفض مستويات السكر 
في الدم، وعلى وجه الخصوص، أظهرت الدراسات التي أجريت على 
الفئران المصابة بداء السكري من النوع ٢ أن عصير الجزر يقلل نسبة 

السكر في الدم، ويحسن العالمات األخرى ذات الصلة.
- تعزيز الصحة الجلدية

قد تكون العناصر الغذائية في عصير الجزر مفيدة بشكل خاص لصحة 
الجلد، إذ يوفر كوب واحد )٢٥٠ مل( من عصير الجزر أكثر من ٢٠% من 

. C القيمة اليومية من لفيتامين
كما يعمل فيتامين سي كمضادّ لألكسدة لحماية البشرة من أضرار الجذور 
الحرة، بفضل احتوائه على بيتا كاروتين. وقد وجدت إحدى الدراسات أن 
النظام الغذائي الغني بالكاروتينويد قد يحمي البشرة من أضرار األشعة فوق 

البنفسجية، ويحّسن مظهر الجلد.

العيوب  خافي  يعتبر     
)الكونسيلر( أحد المنتجات المهمة 
فتاة، حيث يساعد  في مكياج كل 
على إخفاء الهاالت السوداء، 
الفتيات  واالنتفاخ، وتبتعد بعض 

العيوب، بسبب بعض  عن خافي 
مشاكله المتمثلة في ظهور التكتل 
الذي يحدث  فيه،  المرغوب  غير 
بعد حوالي ساعتين من وضع 

الكونسيلر.
المشكلة، هناك  وبسبب صعوبة 
السهلة  الحيل  من  مجموعة 
التي يمكن أن تساعد  والبسيطة، 

في مقاومة تكتل خافي العيوب:
وضع كريم العين

الكونسيلر على  ال يجب وضع 
منطقة جافة، بالتأكيد سيحدث 
تجعد وتكتل له، لذا من الضروري 
وضع كريم مرطب لتهيئة منطقة 
أسفل العين للمكياج دون أي 
المكياج  جفاف أو تلف وظهور 

ناعماً.
الوزن  استخدام كونسيلر خفيف 

قابل للدمج
الكونسيلر األساسية  تتمثل وظيفة 
لذا  البشرة،  في تصحيح عيوب 
يجب اختيار خافي عيوب خفيف 

وقابل للدمج، ويعمل اختيار 
كونسيلر سهل التطبيق على زيادة 
التغطية، ولكن خافي العيوب 

السميك يؤدي إلى مظهر متكتل.
وضع الكونسيلر بشكل صحيح

الكونسيلر  ثبات  مدى  يتأثر 
بطريقة تطبيقه، لذلك عليِك التأكد 
من وضعه بشكل صحيح، وقومي 
الكونسيلر بشكل  نقاط من  بوضع 
العين، وال تضعيه  منحٍن تحت 
أسفل خط الرموش، لكن فوق 
الوجنتين، وامزجيه ألعلى  عظام 

للحصول على مظهر مثالي.
تثبيت الكونسيلر

العين ببودرة شفافة  ثبتي أسفل 
فوق الكونسيلر، فهذه الخطوة 
تُثبت المنتج في مكانه، وال تسبب 
تكتله، وال تجعله يترك خطوطاً أو 

يتحرك حتى بعد ساعات طويلة.
استخدام البيوتي بلندر

بلندر رطب  يعد استخدام بيوتي 
للحصول على تطبيق سلس  مهماً 
للكونسيلر، وقد يؤدي استخدام 
الفرشاة إلى سحب المنتج، ما 
يؤدي إلى ظهور التجاعيد، ويمكن 
البنصر للضغط  استخدام إصبع 

على الكونسيلر، وتثبيته برفق.



الفنان المصري  محمد رمضان  نجاحا كبيرا    يحقق 
بأغنيته الجديدة » باي باي ثانوية « ، اذ استطاع ان يظهر من 
العالمي، وهذا ليس غريبا على محمد  التريند  خاللها على 

رمضان الذي دائما ما تنال أعماله نسب مشاهدة عالية.
التريند  الخاصة ظهوره في  ووثّق رمضان على صفحته 
العالمين باي باي  لقول: »الحمد هلل رب  با العالمي، وعلّق 

ثانوية ظهرت على التريند العالمي ثقة في هللا 1«.
األغنية من كلمات وألحان وتوزيع إسالم شندي، ومن 
إخراج ياسر سامي، ويقول مطلعها: »كنت فاكرها سيجارة 
عادية.. لكن طلعت سيجارة محشية.. والد الحرام عملوها 
ثانوية.. عملوها فيا  فيا.. وأنا عندي بكره امتحان  تاني 

وضحكوا عليا«.

  من المتوقع أن يعود حفل جوائز 
التقليدي،  األوسكار 2022 لشكله 
بعد أن حالت جائحة كورونا دون 

إقامته بشكله العادي في 2021.
يعود  السابقة،  األعوام  ومثل 
بأناقته وحدث السجادة  األوسكار 
الحفل،  الحمراء، وكذلك مضيفين 

ألول مرة منذ 3 أعوام.
»مترو«  موقع  ويستعرض 
التالي كل  التقرير  البريطاني، في 
ما يحتاج الجمهور لمعرفته عن 
الدورة الـ94 لحفل جوائز األوسكار 

في 2022.
يقام حفل األوسكار 2022 في 27 
مارس/أذار، وهو توقيت متأخر 
اعتاد عليه  الشيء عما  بعض 
الجمهور، بسبب رغبة المنظمين في 
المواعيد مع موعد  تجنب تضارب 

إقامة األلعاب األولمبية في بكين.

الحفل في وقت  إقامة  ويظل موعد 
مناسب مقارنة بحفل عام 2021، 
الذي أقيم في 25 أبريل/نيسان بسبب 

جائحة كورونا.
يقام حفل جوائز األوسكار 2022 
في مسرح دولبي في هوليوود، 
 ABC قناة  وسوف يبث حيًا على 

إلى 200 دولة حول العالم.
البوب األمريكية  تستضيف مغنية 
سيلينا جوميز حفل األوسكار هذا 
الكوميديا:  إليها نجوم  العام، وينضم 

مارتن شورت وستيف مارتن.
من المتوقع أن يقدم مشاهير هوليوود 
بعض فقرات الحفل، لكن لم يتم 

الكشف عنهم بشكل مؤكد بعد.
وهناك عدد من الشائعات، أن قائمة 
النجوم سوف تتضمن: الممثلة 
تينا فاي، وآيمي بولر،  الكوميدية 

ومايا رودولف.

السباق  داخل  الـ 15 حلقة في إصداراتها    تستمر ظاهرة 
الدرامي الرمضاني 2022، بعد تحقيق نجاح الفت في الفترة 

الماضية سواء داخل الموسم أو خارجه.
الجديد  الموسم  يضم 
الرمضانية  للدراما 
المسلسالت  عدد من 
التي تضم 15 حلقة 
فقط، ويغلب عليها 
في  النائي  الطابع 

البطولة، 
السطور  وفي 
اآلتية نستعرض 
المسلسالت  تلك  أبرز 

وتفاصيلها:
تفاصيل مسلسل »عالم موازي«

دنيا  للفنانة  مسلسل »عالم موازي« 
المفترض  كان من  والذي  سمير غانم، 

عرضه خالل
لكن حالت إصابات  الماضي 2021  رمضان 
بها معظم  التيأصيب  استمراره  كورونا دون 
فريق العمل، حيث سيتم عرضه العام الجاري 

في 15 حلقة فقط.
تفاصيل مسلسل »األبواب الخلفية« غادة عبد الرازق

تأتي الفنانة غادة عبد الرازق للمرة األولى في تلك الظاهرة، حيث 
تشارك بمسلسل »األبواب الخلفية« والعمل من تأليف ورشة كتابة، 

والتجربة اإلخراجية األولى للمخرج حسن صالح.
مسلسل طلوع الروح منة شلبي

تدور  الذي  الروح«  بمسلسل »بطلوع  الفنانة منة شلبي  تشارك 
المسلسل كل من  إطار 15 حلقة، ويشارك في بطولة  أحداثه في 
تأليف محمد هشام  السعدني، ومن  أحمد  داود،  أحمد  إلهام شاهين، 

عبية، كاملة أبو ذكري، ويواصل صناع العمل حاليًا وضع اللمسات 
النهائية على المسلسل قبل السفر للبنان للبدء في تصويره هناك.

مسلسل »أزمة منتصف العمر«
أيًضا وينتمي  العمر« في 15 حلقة  ويأتي مسلسل »أزمة منتصف 
، من  الواقعية  الموضوعات  ذات  االجتماعية  األعمال  نوعية  إلى 
العمل  العدل، ويشارك في بطولة  تأليف أحمد عادل وإخراج كريم 
السيد،  مايان  فهمي، سيد رجب،  بجانب ريهام عبدالغفور وكريم 

عمر السعيد، رنا رئيس.

الجديد في  الرمضاني  الموسم  السوري  جمال سليمان  في  الممثل    يشارك 
مسلسل » ظل « .

لبناني سيبدأ تصويره في  العمل سوري  ازياء.  الممثل دور مصمم  يلعب 
االيام المقبلة. يشارك في المسلسل باقة من النجوم منهم عبد المنعم عمايري، 

وكندة حنا.
الذي  الكاهن »  فيلم »  للممثل جمال سليمان  العرض  في دور  اً  ويعرض حالي
يحقق نجاحاً باهراً، ألن موضوعه معاصر اذ يتطرق للحرب المعلوماتية التي 

يصعب السيطرة عليها. 
والممثل  التونسية  درة   الممثلة  بطولة  يجمع طاقم عمل مميز وهو من  الفيلم 

االردني  اياد نصار  وغيرهما من نجوم العالم العربي.

والتي تضم  االستثنائية  الفيلم في دورته  إدارة مهرجان جمعية  أعلنت    
فعالياته  تكريمهم في ختام  الذين سيتم  الممثلين  الـ 47 و 48، عن  الدورتين 

السبت الموافق 12 من فبراير الجاري.
وكشفت الجمعية عن أسمائهم وهم الممثلة  نادية الجندي  والممثل  محسن محي 
الدين  ومدير التصوير سمير فرج والموسيقار هاني شنودة والناقدة السينمائية 

ماجدة موريس،.
المهرجان عن  السميع  رئيس  السينمائي  محمود عبد  التصوير  واكد مدير 
التكريم  المهرجان هذا  يمنحهم  السينما حيث  اختياره مجموعة من صناع 
تعد عالمة في  بارزة  أعمال  قدموه من  بما  اعترافا وفخرا وإعتزازا وتقديرا 

تاريخ السينما المصرية.

  أعرب الفنان أحمد عبد العزيز، 
بالمشاركة في مسلسل  دته  عن سعا
»الحلم«، الذي عرض مؤخًرا على 

قناة »الحياة«.
وقال »أحمد«، إن هناك عدة أسباب 
المسلسل وهو  للمشاركة في  حمسته 
السيناريو مكتوب بشكل جيد،  أن 
باإلضافة إلى أن العمل يضم العديد 
التى تناقش  من الرسائل والسيما 

قضايا »العشوائيات«.
وأضاف، أنه دائما ما يحرص على 
أدواره وذلك ألن  التأني فى اختيار 

الفنان قدوة للجمهور ومثاالً للشباب، 
ا إلى أنه لم يهتم بمساحة  مشيًر
الدور على قدر اهتمامه بمدى تأثير 
الشخصية فى األحداث وتقدم رسالة 

مهمة للمشاهد.
لحلم« من بطولة رانيا  مسلسل »ا
رياض،  محمد  ي،  ق شو فريد 
صابرين، وفاء عامر، سميرة عبد 
العزيز، ياسمين جمال، نهال عنبر، 
تأليف  العزيز، أنوشكا،  أحمد عبد 
محمد رجاء ومن إخراج حسني 

صالح.
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وزيرة الثقافة ونجوم الفن في عزاء المخرج جلال الشرقاوي

محمد هنيدي يكشف موعد انتهائه من تصوير فيلم 
»الجواهرجي« مع منى زكي

أحمد عبد العزيز: 
هذا ما حمسنى لـ »الحلم«  

محمد رمضان يحقق ضجة كبيرة ويظهر على التريند العالمي 
بـ »باي باي �ـانوية«

حفل أوسكار 2022.. الزمان والمكان والنجوم

دراما رمضان2022 قائمة المسلسلات ذات الـ 15 حلقة

والعافية  بالصحة  لها  المصرية يسرا كل من دعا  الفنانة    شكرت 
بعد اصابتها ب فيروس كورونا .

وقد كتبت يسرا على حسابها الخاص على موقع التواصل االجتماعي: 
بدعوة حلوة وكانت سبب  فاكرني  كان  آدم  بني  لكل  ممتنة جدا  »أنا 
إني أرجع تاني لشغلي وأخف بعد توقف لمدة عشرين يوم.. ألف حمد 

وشكر ليك يا رب على نعمة الصحة والعافية، الحمد هلل وشكرا 
ليكم جميعا على الدعاء والسؤال.. بحبكم من كل قلبي 

وربنا يخليكم ليا ويبعد عنكم الشر«.
ونال منشورها اعجاب العديد من المتابعين.

لفنان والمخرج جالل  ا تلقت أسرة    
الشرقاوي ، عزاءه مساء الثالثاء 8 فبراير، 

من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.
الثقافة  وكان في مقدمة الحضور وزير 
الدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان أشرف 

زكي والفنان أحمد آدم.
ورحل المخرج جالل الشرقاوي عن عالمنا 
إثر  الجمعة عن عمر ناهز 87 عاما  يوم 
بفيروس كورونا حيث أصيب يوم  إصابته 
المستشفى  إلى  نقله  الماضي وتم  يناير   24

وتدهورت حالته حتى لفظ أنفاسه األخيرة.
الشرقاوى  الراحل جالل   وشيعت جنازة 
الجمعة، من مسجد مصطفى  بعد صالة 

الراحل،  أسرة  بالمهندسين وسط حضور 
ياسر  الفنانين على رأسهم،  وعدد من 
جالل، محمد رياض، أحمد شاكر عبد 

اللطيف.
وتخرج جالل الشرقاوى من كلية العلوم عام 
1954، ثم دبلوم علم النفس من جامعة عين 
المعهد  شمس عام 1955، ثم تخرج في 
العالي للفنون المسرحية عام 1958،وعمل 
فى أكثر من وظيفة، منها التدريس بالمعهد 
ومدير مسرح توفيق الحكيم، وعميد المعهد 
المسرحية، وغيرها، وخالل  للفنون  العالي 
مشواره قدم ما يقرب من 50 عمال إخراجيا 

بالمسرح.

أول مشاهد  لبدء تصوير  الشدة«،  وأبطال مسلسل »بيت  وفاء عامر  النجمة  تستعد    
العمل، مطلع األسبوع المقبل، داخل ستوديوهات مدينة اإلنتاج اإلعالمي، الذي مقرر له 

أن يشارك في الماراثون الرمضاني المقبل. 
 قال وسام المدني، مخرج مسلسل«بيت الشدة«، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه انتهى 

الخاصة  والتجهيزات  واللوكيشن  بالديكورات  الخاصة  المعاينات  من جميع عمليات 
تشهد وجود عدد  العمل  أولى مراحل تصوير  أن  التصوير، مؤكدًا  النطالق 

كبير من نجوم العمل. 
أحمد  النجوم وفاء عامر،  بطولته  الشدة« يخوض    مسلسل »بيت 

لبنى ونس،  أحمد، محمد مهران، محسن منصور،  وفيق، مها 
الفنانين اآلخرين،  تيخا، وعدد من  التهامي، ومدحت  أحمد 

تأليف ناجي عبدهللا، إخراج وسام المدني.

أغنية »الغزالة رايقة«  تخطت    
ذلك  مليون مشاهدة،  الـ 123  حاجز 
خالل شهر واحد من طرحها عبر 

موقع الفيديوهات الشهير »يوتيوب«.
ألحان  القيعي،  األغنية من كلمات منة 
إيهاب عبد الواحد، توزيع:أحمد طارق 

يحي.
تضمنت أحداث األغنية فيلم »من أجل 
الفيلم من بطولة  زيكو« الذي حقق 
محمد محمود، محمود حافظ، والطفل 
يوسف أحمد صالح، وعدد من ضيوف 
الشرف، منهم شيكو وإسعاد يونس، 
تأليف مصطفى حمدي،  والعمل من 

وإخراج بيتر ميمي.
التعاون  فيلم من أجل زيكو  ويشهد 
وبيتر  لكريم محمود عبدالعزيز  الثاني 
الذي  فيلم »موسى«،  ميمي، بعد 
الفيلم حول مهندس في  يدور قصة 
تغيير  يقرر  مجال »ميكاترونيكس« 
آلي  إنسان  اختراع  العالم عن طريق 
»روبوت« يمنحه اسم موسى، يكشف 
ابتكاراته واختراعاته  من خالله عن 
اليومية،  ليساعده في مهام حياته 
األمور عن  ما تخرج  لكن في لحظة 
الفيلم رأًسا  أحداث  السيطرة وتنقلب 

على عقب. 

العمل  االولى من  المشاهد  انطلقت تصوير    
الممثلة   فيه  تلعب  التي  تاني »،  الدرامي » عالم 
التي ستطل على  بيانو،  رانيا يوسف  دور عازفة 
الجمهور العربي في دراما جديدة تعرضها للكثير 

من المواقف.
المصري عبد  المخرج  اخراج  تاني« من  »عالم 
العزيز حشاد. الفيلم يعتمد على االثارة والتشويق 
ويشارك في بطولته فريال يوسف، نضال 

الشافعي، صوفيا، نبيل نورالدين، ، فراس سعيد، 
تميم  فارس،   محمد عامر، سميرة صدقي، حسام 
أيمن   ، المنعم  البديع،  مروة عبد  م عبد  إلها  ، عبده 

عزب ومصطفى حشيش.
وكانت رانيا يوسف اثارت الجدل في احد لقاءاتها 
قرآن  السيناريو مش  ان  قالت  التلفزيونية عندما 

وانها ممكن تناقش المخرج بعض المشاهد.

  يواصل الفنان المصري محمد هنيدي حاليًا تصوير 
مشاهد فيلمه الجديد »الجواهرجي«، الذى يجمعه 
الفترة  المقرر طرحه خالل  بالنجمة منى زكي، ومن 

المقبلة.
أيام فقط وينتهى من  له 6  يتبقى  أنه  أكد  محمد هنيدي 
المونتاج  ليدخل بعدها علميات  بالكامل،  الفيلم  تصوير 

ويكون جاهزا للعرض.
الحياة  الفيلم في إطار كوميدي حول أزمات  ويدور 
الزوجية، خاصة بعد مرور 10 سنوات على الزواج، 
ويظهر محمد هنيدي ومنى زكي بدور الزوجين، فيما 
باسم سمرة دور جواهرجي ثري ضمن أحداث  يجسد 

الفيلم.
والفيلم من بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد 
حالوة، تارا عماد، أحمد صالح السعدني، باسم سمرة، 
وعارفة عبدالرسول وغيرهم، والعمل من تأليف عمر 

طاهر، وإخراج إسالم خيري.

يسرا تعود لنشاطها المهني: 
»يبعد عنكم الشر«

وفاء عامر تستعد لتصوير مسلسها 
الرمضاني »بيت الشدة« 

الغزالة رايقة تتخطى الـ 123 مليون مشاهدة.. في شهر

نادية الجندي تكرم في ختام فعاليات مهرجان جمعية الفيلم السنوي

سليمان  جمال 
الرمضاني  الموسم  في  يطل 

ياء أز مصمم  بدور  الجديد 

رانيا يوسف تبدأ تصوير مشاهدها في »عالم تـاني«
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أكثر‘‘  ’’حياة طبيعية  لاستعادة  زمني  كيبيك: جدول 
في 14 آذار )مارس(

اليومية والحياة  والديمقراطية  الاقتصاد  بعرقلة  المحتجين  الشاحنات  يّتهم سائقي  ترودو 

المحافظون يطالبون المحتجين برفع حصارهم رأفًة بالاقتصاد الوطني

لايتباوند يتنحى من رئاسة تجّمع نواب كيبيك في الحزب الليبرالي الكندي 
بعد انتقاده ترودو

  بعد مرور ساعات قليلة على كالمه الذي فاجأ الكثيرين 
داخل الحزب الليبرالي الكندي الحاكم في أوتاوا والذي 
انتقد فيه إدارة حكومة جوستان ترودو ألزمة ’’كوفيد - 
19‘‘، تنحى النائب جويل اليتباوند من منصبه كرئيس 

لتجمع نواب مقاطعة كيبيك في الحزب.
وكان اليتباوند، الذي يمثّل في مجلس العموم دائرة ’’لويس 
هيبير‘‘ )Louis-Hébert( في مدينة كيبيك، قد دعا وسائل 
اإلعالم للتعبير أمامها عن أسفه لـ’’تسييس الجائحة‘‘.

ونّدد اليتياوند في مؤتمره الصحفي بالسياسات التي، 
أّن  الناس بال داٍع، في حين  حسب قوله، تفّرق بين 
معّدل التطعيم ضّد فيروس كورونا في كندا هو من 

بين األعلى في العالم.
وأعرب اليتباوند عن أمله في أن تتبنى حكومة ترودو 
’’خارطة طريق كمية وقابلة للقياس‘‘ لوضع حّد للقيود 

الصحية التي تقع ضمن صالحياتها.
وبرأي اليتباوند ليس من الضروري رفع كافة القيود 
الصحية بشكل فوري، ’’لكن من الضروري معرفة 
متى سيبدأ رفع اإلجراءات، وفقاً لمقاييس دقيقة وقابلة 

للقياس الكمي‘‘.
ويعتقد نائب ’’لويس هيبير‘‘ أيضاً أّن الناس لم يعودوا 
قادرين على فهم الفائدة من هذه القيود الصحية ألّن 
الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات لم تعد تشرحها.
قبول  بكثير  األسهل  ’’من  الليبرالي  النائب  أضاف 
األمور عندما، على األقل، نفهمها، خاصة وأّن لهذه 
القيود عواقب حقيقية بالفعل على حياة الناس‘‘، وجادل 
اليتباوند بأّن التطعيم اإللزامي لسائقي الشاحنات هو 
مثال جيد على ما يقوله. ’’إنها سياسة تتعارض حالياً 
مع التوصيات األخيرة لمنظمة الصحة العالمية، ومن 
نحاول  ما  أرقام حول  لدينا  ليس  وبائية  نظر  وجهة 

تحقيقه من خاللها‘‘.
وحرص اليتباوند على التأكيد على أنه لم يشارك في 
أّيٍ من احتجاجات سائقي الشاحنات التي أحدثت أو ال 
تزال تحدث ضجيجاً كبيراً، وبالمعنى الحرفي للكلمة، 
منذ أكثر من عشرة أيام في أوتاوا ثّم على امتداد كندا.
معهم  والمتعاطفين  الشاحنات  سائقي  من  طلب  كما 
تأخير‘‘  دون  أوتاوا ’’االنتقال  وسط  يحتلون  الذين 

إلى أماكن أُخرى، وأدان، ’’بدون تحفظ‘‘، ’’االنزالق 
المقّزز‘‘ للبعض.

منذ وصول  األولى  المرة  هي  هذه  كانت  لو  وحتى 
التي   ،2020 )مارس(  آذار  في  كندا،  إلى  الجائحة 
يكسر فيها مسؤول منتخب صفوف الحزب الليبرالي 
الكندي بشأن الوباء، فإّن اليتباوند لم يُِعد النظر في 

والئه السياسي.
أكد اليتباوند  بانه »يمكنني أن أؤكد لكم أنني لن أغير 
حزبي. لدّي الكثير من االحترام لناخبّي، ما يحول دون 

إقدامي على ذلك«.
ويرى اليتباوند أّن هناك مساحة لالختالف داخل الحزب 
الليبرالي الكندي. ’’لقد شرحُت مواقفي بشكل واضح 
للغاية داخل الكتلة البرلمانية )للحزب الليبرالي(‘‘، قال 
اليتباوند الذي أعرب عن أمله في أن يتمكن من مواصلة 
الضغط داخلياً كي تقوم حكومة ترودو بـ’’تبني نهج 

مختلف‘‘.
ليبراليين آخرين  نواباً  أّن هناك  إلى  وأشار اليتباوند 

يفّكرون مثله.

وأضاف »إذا كنُت الشخص الوحيد الذي يتحدث علناً 
الذي  الوحيد  لسُت  أني  لكم  أؤكد  أن  يمكنني  اليوم، 
بعدم االرتياح، بدرجات متفاوتة، مع االتجاه  يشعر 

الذي قررت الحكومة اتخاذه«.
وأعلن اليتباوند بعد ظهر أول أمس، في تغريدة على 
منصبه  ترك  يعتزم  أنه  للتواصل،  موقع ’’تويتر‘‘ 
في  الكندي  الليبرالي  الحزب  نواب  لتجمع  كرئيس 

مقاطعة كيبيك، وأّكد أنّه اتخذ هذا القرار بنفسه.
وشرح اليتباوند خلف الكواليس أنه ال يشعر بأنه في 
وضع يسمح له بأن يظّل صوَت تجّمع النواب الكيبيكيين 
في الحزب الليبرالي بعد إعرابه علناً عن اختالفه في 

الرأي مع الحكومة الليبرالية.
وأّكد كبير مسؤولي االنضباط )chief whip( في 
الحزب الليبرالي الكندي، ستيفن ماكينون، على موقع 
نواب  تجّمع  رئاسة  من  اليتباوند  استقالة  ’’تويتر‘‘ 
الكيبيكي  النائب  أّن  لكنّه أضاف  الحزب،  كيبيك في 
يبقى »عضواً في الكتلة البرلمانية الليبرالية« بما أنّه 

أعاد التأكيد على »ثقته الكاملة بالحكومة«.

بيرغن،  كانديس  الكندي،  المحافظين  لحزب  االنتقالية  الزعيمة  حثت    
المتظاهرين على رفع حصارهم والعودة إلى ديارهم لتجنيب البالد المزيد 

من األضرار االقتصادية.
ووّجهت بيرغن نداءها إلى سائقي الشاحنات وسائر المتظاهرين المحتجين 
على اإلجراءات الصحية المتصلة بجائحة ’’كوفيد - 19‘‘ من مجلس العموم 
م من حزبها يطالب حكومة  حيث كانت تلقي كلمة إلعالن دعمها القتراح مقدَّ

جوستان ترودو الليبرالية برفع القيود الصحية في كندا.
قالت كانديس بيرغن »حان الوقت إلزالة الحواجز والشاحنات 
من أجل مصلحة االقتصاد، ألّن هذا هو الشيء الصحيح الذي 
ينبغي عمله. )...( االقتصاد الذي تريدون إعادة فتحه يعاني«
الصغيرة  والمؤسسات  التصنيع  وقطاع  »المزارعون 
واألسر… جميعهم يعانون، وال أعتقد أّن هذا هو هدفكم. 
االنتقالية  الزعيمة  أضافت  معاً«،  نعمل  أن  جميعاً  علينا 
لحزب المعارضة الرسمية في ندائها إلى سائقي الشاحنات 
وسائر المتظاهرين المحتجين، مؤكدًة لهم أّن »رسالتهم قد 
كْي  المحافظين  على  االعتماد  بإمكانهم  وأّن  سماعها«  تّم 

يكونوا صداها في البرلمان.
وقالت بيرغن إّن الوقت قد حان لحكومة جوستان ترودو 
الليبرالية لكي »تتبع البيانات واألدلة العلمية« مطالبًة إياها 

بخطة إلنهاء القيود الصحية الفدرالية بسرعة.
الحكومة  ويجب على  ذلك  تفعل  »المقاطعات   : وأضافت 

الليبرالية أن تحذو حذوها«.
»لقد استخدم رئيس الحكومة الجائحة لخلق انقسامات بين 
الكنديين ولوصم البعض. يجب وضع حّدٍ لهذا السلوك، يجب 
أن نعمل معاً لتحقيق االنتقال إلى مجتمع ما بعد الـ’’كوفيد 
- 19‘‘ في أسرع وقت ممكن«، أضافت بيرغن مناشدًة 

المتظاهرين للعودة إلى ديارهم.
»نؤمن بالعلوم والبيانات العلمية، لكننا نؤمن أيضاً بمواطنينا 
الكنديين«، قالت بيرغن متوجهة إلى أعضاء مجلس العموم، 
مضيفًة »نعتقد أنهم قادرون على حماية أنفسهم بالطريقة 
التي يرون أنها ضرورية وليس من خالل اتّباع الحكومة 

بشكل أعمى«.
المصالح  فقط  يخدم  عندما  العلم  بحجة  التذرع  يمكن  »ال 

السياسية لرئيس الحكومة«
وتتناقض دعوة بيرغن المتظاهرين إلزالة حواجزهم والعودة 
إلى ديارهم مع الموقف الفاتر لحزبها في األسابيع األخيرة 
إزاء السلوك والدوافع التي تحّرك سائقي الشاحنات وسائر 
المحتّجين الذين يعبّرون عن معارضتهم لإلجراءات الصحية 

باحتاللهم العاصمة الكندية منذ أسبوعْين.
وكانت بيرغن قد أظهرت دعماً علنياً لقوافل سائقي الشاحنات 

التي تحتل وسط أوتاوا.
لمرحلة  الكندي  المحافظين  لحزب  اختيارها زعيمة  ومنذ 
2 شباط )فبراير( الجاري بعد حجب نواب  انتقالية مساء 
الحزب اليقة عن الزعيم إرين أوتول، لم تقم بيرغن باتخاذ 
موقف رسمي إزاء هذه الموجة من االحتجاجات التي تستهدف 

حالياً الطرقات التي تربط كندا بالواليات المتحدة.
وأحد هذه الشرايين البرية المستهَدفة هو جسر أمباسادور 
بمدينة  الكندية  وندسور  مدينة  يربط  الذي  األهمية  البالغ 
أكثر  االتجاهْين  في  تمّر عليه  والذي  األميركية  ديترويت 
من %25 من حركة البضائع بين كندا والواليات المتحدة.

كما أغلق المتظاهرون معبر كوتس على الحدود بين مقاطعة 
ألبرتا ووالية مونتانا األميركية ومعبر إيمرسون بين مقاطعة 

مانيتوبا ووالية داكوتا الشمالية األميركية.
ويجبر القانون الفيدرالي الجديد سائقي الشاحنات على تلقي 
اللقاحات وأخذ المناعة الكاملة كشرط من  كامل جرعات 
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 
إجراء عمليات  الملقحين من  الكنديين غير  السائقين  يمنع 

التسليم إلى الواليات المتحدة.

  أعلن رئيس حكومة ساسكاتشوان، سكوت مو، أّن جواز 
السفر اللقاحي لن يعود مطلوباً في مقاطعته اعتباراً من 

14 شباط )فبراير( الجاري.
وعلى الرغم من أّن المؤسسات لن تعود بحاجة إلى الطلب 
من زبائنها إبراز إثبات على التطعيم، إاّل أّن هذا اإلثبات 
ورمز االستجابة السريعة )QR code( سيظالن متاحْين 

لألشخاص الذين يسافرون خارج المقاطعة.
وسيبقى ارتداء قناع الوجه الواقي إلزامياً حتى نهاية شباط 

)فبراير(.
ويقر سكوت مو بأّن إثبات التطعيم كان إجراًء فّعااًل لمكافحة 
متحور دلتا من فيروس كورونا، لكنه يعتقد أنه مع متغير 
أوميكرون فوائُد هذا اإلجراء على السكان ’’لن تعود تفوق 

المخاطر‘‘.
ثم أضاف »حان الوقت بالنسبة لنا للمضي ُقدماً«

ويعتقد سكوت مو أّن الوقت قد حان إلنهاء االنقسامات التي 
تسبب بها جواز السفر اللقاحي داخل المجتمع.

لكنه ذّكر بأّن اللقاحات واختبارات الكشف السريعة ستظل 
متاحة بسهولة.

أضاف رئيس حكومة ساسكاتشيوان ’’المسؤولية الشخصية 
في الخضوع لالختبار والحجر الذاتي إذا ثبتت اإلصابة 

سيكونان أكثر أهمية‘‘. 
’’سيكون من المهم لكّل شخص في ساسكاتشوان تحديد 
وفقاً  والتصرف  به  الخاص  المقبول  المخاطرة  مستوى 

لذلك إذا ما شعر بانزعاج صحي‘‘.
وُسئل سكوت مو عّما إذا كانت المؤسسات التي تختار 
االستمرار في طلب جواز السفر اللقاحي بعد رفع تفويض 
المقاطعة ستتمتع بالحماية القانونية كما كانت الحال أثناء 

وجود التفويض، فأجاب بأنها لن تتمتع بهذه الحماية القانونية 
بعد رفع التفويض، مضيفاً ’’تحدثوا إلى محاميكم‘‘.

وأضاف رئيس حكومة ساسكاتشيوان أنّه تّم اتخاذ القرار 
لتوفير المساواة بين عامة الناس.

وساسكاتشيوان هي أول مقاطعة كندية تعلن نهاية العمل 
بجواز السفر اللقاحي.

وأعلنت ساسكاتشوان أيضاً أّن األشخاص الذين تتراوح 

أعمارهم بين 12 و 17 عاماً باتوا مؤهلين لتناول جرعة 
ثالثة من لقاح ’’فايزر - بيونتيك‘‘.

ولن يتم إعطاء هذه الجرعة المعّززة إال بعد مرور خمسة 
أشهر على األقل على تلقي الطفل الجرعة الثانية.

يقوم  الرئيسي  الفائدة  لمعدل  المقبلة  المراجعة  أن  يذكر 
بها المصرف المركزي الكندي في الثاني من شهر آذار 

/ مارس المقبل.

  ُدعي مجدداً سائقو الشاحنات الذين يتظاهرون منذ 
عدة أيام في العاصمة الفدرالية أوتاوا، وفي عدة مدن 
نقاش  إلى منازلهم خالل  للعودة  أيضاً،  أُخرى  كندية 
طارئ حول الموضوع انتهى منتصف الليلة الماضية 

في مجلس العموم.
قال رئيس الحكومة الليبرالية جوستان ترودو خالل هذا 
النقاش الذي دعا إليه النائب جاغميت سينغ، زعيم الحزب 
الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه »هناك أشخاص 
يحاولون عرقلة اقتصادنا وديمقراطيتنا والحياة اليومية 

لمواطنينا. يجب أن يتوقف هذا األمر« .
»ستكون الحكومة الفدرالية حاضرة مع كّل الموارد التي 
تحتاج إليها المقاطعة )أونتاريو( والبلدية )أوتاوا( في 

هذا الوضع«.
وأشار ترودو إلى أّن ’’وزير النقل يعمل أيضاً مع نظرائه 
في المقاطعات للتحقق من أّن األشخاص الذين يخالفون 

القانون سيتحّملون العواقب‘‘.
»رأينا تقدماً في الساعات األخيرة«، قال من جهته وزير 
إلى اتهامات  السالمة العامة ماركو منديتشينو مشيراً 

ُوّجهت ضّد متظاهرين وإلى تحقيقات جارية.
أحّث القافلة )سائقي قافلة الشاحنات( على العودة إلى 

المنزل. ال أحد فوق القانون
نقال عن ماركو منديتشينو، وزير السالمة العامة الفدرالي
»هذا البلد أكثر انقساماً من أّي وقت مضى«، قالت من 
جهتها كانديس بيرغن، الزعيمة االنتقالية لحزب المحافظين 

الذي يشكل المعارضة الرسمية في مجلس العموم.
واتهمت بيرغن ونواب محافظون آخرون رئيس الحكومة 
الليبرالية بالتسبب في تصعيد النزاع من خالل ’’إهانته‘‘ 

المتظاهرين في أوتاوا.
وطالب المحافظون بإنهاء إلزامية التلقيح، السيما لسائقي 

الشاحنات الذين يجتازون الحدود الكندية األميركية.
ونّددت النائبة عن حزب المحافظين راكيل دانتشو بما 
اعتبرته عدم وجود خطة إلعادة فتح االقتصاد في كندا، 
مشيرة إلى دول غربية أخرى حيث اإلجراءات الصحية 
لمواجهة الجائحة هي حالياً أخّف من تلك السارية في كندا.

كما شجبت دانشو ما اعتبرته تهميشاً لألشخاص غير 
المطعمين ضّد فيروس كورونا ورأت أّن تناول اللقاح هو 
’’خيار شخصي‘‘. وتمثّل دانشو إحدى دوائر وينيبيغ، 

عاصمة مقاطعة مانيتوبا في غرب وسط البالد.
»المواطنون، الناس والعائالت في حالة خوف. إنهم ال 
يستطيعون الخروج من المنزل«، قال من جهته جاغميت 

سينغ في مؤتمر صحفي افتراضي.
وبحسب زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، حركة االحتجاج 
أبعد ما تكون عن تظاهرة عادية. ويرى سينغ أّن المحتجين 

يهددون السكان ويضايقونهم.
ودعا سينغ لوضع حّد لكّل تدخل أجنبي، كالتمويل القادم 

من الواليات المتحدة لتعبئة المحتجين.
وأضاف الحزب الديمقراطي الجديد أيضاً أنه يريد معالجة 
المشكالت التي يعاني منها النظام الصحي، مثل ’’اإلرهاق 
المهني‘‘، فضاًل عن اقتراح خطة للخروج من أزمة 

جائحة ’’كوفيد - 19‘‘.

من جهته قال الزعيم البرلماني للكتلة الكيبيكية، أالن 
نقاش  إنه راٍض عن عقد  مقابلة صحفية  تيريان، في 

طارئ حول الوضع في أوتاوا.
ورداً على إنشاء طاولة التشاور التي أعلنت عنها الحكومة 
المبادرة إلنشاء ’’خلية  بهذه  تيريان  الليبرالية، رّحب 
لألزمة‘‘، مذكراً باقتراح قدمته تشكيلته السياسية ’’قبل 

خمسة أيام‘‘.
والكتلة الكيبيكية هي ثاني أحزاب المعارضة في مجلس 
العموم وتدعم استقالل مقاطعة كيبيك عن االتحادية الكندية.

ومن جهته قال وزير الحماية المدنية بيل بلير إنه اتصل 
بمكتب المدعي العام في أونتاريو وكذلك بالسلطات البلدية 

في أوتاوا إلطالق طاولة تشاور ثالثية.
وأضاف بلير في إيجاز صحفي أّن هذه المبادرة ’’تتيح 
إبقاء خطوط االتصال مفتوحة خالل ما يشكل وضعاً 
متغيراً وديناميكياً، وتتيح كذلك االستجابة بسرعة وكفاءة 

تتناسبان مع احتياجات البلدية )أوتاوا(‘‘.

  كشفت حكومة كيبيك النقاب عن جدول زمني لرفع اإلجراءات 
االحترازية الهادفة للحد من انتشار جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ من شأنه 
أن يعيد سكان المقاطعة إلى ’’حياة طبيعية أكثر‘‘ اعتباراً من 14 
آذار )مارس( المقبل. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتزايد فيه 

عالمات نفاد الصبر لدى الناس من هذه اإلجراءات.
وقّدم هذه الخطة رئيس الحكومة فرانسوا لوغو في مؤتمر صحفي 
عقده بمشاركة وزير الصحة كريستيان دوبيه والمدير الوطني االنتقالي 

للصحة العامة في المقاطعة لوك بوالو.
وآذار  )فبراير(  شباط  في  تواريخ  خمسة  حول  الخطة  وتتمحور 
على  المفروضة  للقيود  كامل  رفع  إلى  تؤدي  أن  ينبغي  )مارس( 
المطاعم والحانات وصاالت العروض الفنية والكازينوهات ودور 
العبادة وصاالت األلعاب الرياضية والمنتجعات الصحية في المقاطعة، 

وهذا على سبيل المثال ال الحصر.
فابتداًء من غد 12 شباط )فبراير( الحالي يُلغى الحد األقصى القانوني 
لعدد األشخاص المسموح لهم بالتجمع في المساكن الخاصة. ومع 
10 أشخاص  العامة بحد أقصى من  الصحة  ذلك توصي سلطات 
أو من ثالث فقاعات عائلية، أي ثالث عائالت تقيم كل منها على 

عنوان مختلف.
كما يرتفع الحد األقصى لعدد األشخاص المسموح به لطاولة واحدة 
في المطاعم وغرف الطعام إلى 10 أشخاص أو مجموعة من ثالثة 

عناوين مختلفة.
وتُرفع أيضاً القيود المفروضة على زوار مراكز الرعاية الصحية 

 .)RPA( المسنين  ودور   )CHSLD( األمد  الطويلة 
يحملون جوازاً  الذين  بإمكان جميع األشخاص  فيصبح 
لقاحياً ساري المفعول زيارة أقاربهم وأصدقائهم في هذه 

المراكز والدور.
وابتداًء من 14 شباط )فبراير( يُعاد فتح صاالت األلعاب 
الرياضية والمنتجعات الرياضية بنسبة %50 من سعتها، 

كما يُسمح بممارسة األلعاب الرياضية الجماعية.
ويرتفع عدد األشخاص المسموح لهم بحضور عروض 

خارجية إلى 5.000 كحّد أقصى.
كافة  بإمكان  يصبح  )فبراير(  شباط   21 من  وابتداًء 
المؤسسات التجارية استقبال الزبائن بنسبة %100 من 

قدرتها االستيعابية.
كما يُزال الحد األقصى البالغ 500 شخص المفروض 
على قاعات العروض، لكن لن يُتاح لها تجاوز 50% 

من سعتها.
ومسابقات  بطوالت  تنظيم  يمكن  )فبراير(  شباط   28 من  وابتداًء 
رياضية مجدداً، كما يُتاح لدور العبادة ولقاعات العروض استقبال 
الزوار بنسبة %100 من سعتها باستثناء مركز ’’بيل‘‘ في مونتريال 

ومركز ’’فيديوترون‘‘ في كيبيك العاصمة.
كما يُعاد فتح الحانات والكازينوهات بنسبة %50 من سعتها، ولكن 

بدون رقص وال غناء كاريوكي.
ولن يعود العمل عن بُعد إلزامياً ابتداًء من آخر يوم في شباط )فبراير(، 

لكن يُوصى به فقط من قبل مديرية الصحة العامة.
وابتداًء من 14 آذار )مارس( المقبل يُتاح الرقص وغناء الكاريوكي 
في الحانات والكازينوهات، كما يُتاح للمطاعم والحانات وقاعات 
استقبال  و’’فيديوترون‘‘،  كمركزْي ’’بيل‘‘  الضخمة،  العروض 

الزوار بنسبة %100 من طاقتها االستيعابية.
هذا يعني أنه في 14 آذار )مارس( تكون معظم اإلجراءات الصحية 

قد ُرفعت، أي أننا سنستعيد حياة طبيعية أكثر
»نقال عن فرانسوا لوغو، رئيس حكومة كيبيك« 

لكّن الخطة التي قّدمتها حكومة كيبيك اليوم ال تلحظ تعديل أّيٍ من 
إجراءات الحماية الشخصية ضد فيروس كورونا، مثل ارتداء قناع 
وبالتالي  الجسدي.  بالتباعد  وااللتزام  اليدْين  وتعقيم  الواقي  الوجه 
تبقى كافة هذه اإلجراءات، بما في ذلك جواز السفر اللقاحي، قائمة 

حتى إشعار آخر.

) ساسكاتشيوان: إثبات التلقيح لن يعود مطلوبًا ابتداًء من 14 شباط )فبراير
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قصة قصيرة  

)  حكاية  ريان  (

اإلعدام في مصر القديمة
 إن من أروع المصادر األثرية في مصر بردية تورين القضائية التي تتحدث 

عن عقوبة الشنق واإلعدام في مصر الفرعونية.
كان الملك الفرعون رمسيس الثالث يعيش مع أفراد عائلته والمقربين من 
حاشيته فى القصر الملكى. وحفلت حياة القصور الملكية بالعديد من األحداث 
بسبب الغيرة والطموحات والمؤامرات، ونتج عنها بصراعات كثيرة وكبيرة. 
وكان أهمها الصراع والتآمر على العرش بين الزوجات الملكيات أمهات 
كانت  أنه  المعروف  ومن  الثانويات  والزوجات  الشرعيين  العهود  أولياء 
آلخر فراعنة مصر العظام الملك رمسيس الثالث زوجة ثانوية باسم »تي«. 
المرات  الفرعون. وكانت هذه من  الملكة بمؤامرة ضد حياة  وقامت هذه 
القليلة التي تحدثنا النصوص الفرعونية عن شيء كهذا. وأبنائهن الراغبين 
في حكم مصر بعد رحيل الملك األب. ووصل التآمر إلى حياة الملك نفسه.

ونعلم عن تلك المؤامرة من المحاكمات التي تمت للمتهمين من بردية تورين 
القضائية. وتعرف المؤامرة بـ »مؤامرة الحريم«.

البالط  الملكى وبعض سقاة  القصر  المؤامرة عدد من حريم  فى  وشارك 
وحرسه وخدمه.

ولم يعرف هدف هؤالء المتآمرين. ولعل السبب األساس لتلك المؤامرة أن 
هذه الملكة الثانوية »تي« بالتعاون مع بعض نساء القصر خططت الغتيال 
الملك كي تضع ولدها »بنتاورت« على عرش مصر بداًل من ولى العهد 

الشرعي، الملك رمسيس الرابع بعد ذلك.
وانكشفت 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.
ومن المعروف أن هناك مومياء لرجل غير معروف فى المتحف المصري 
التحرير. وتعرف علمًيا بـ »مومياء الرجل غير المعروف إي«.  بميدان 

ويشيع تعريفها بـ »المومياء الصارخة« أو »مومياء الرجل الصارخ«.
وأثبتت الدراسات الحديثة التي قام بإجرائها الدكتور زاهي حواس وفريقه 
على مومياء الملك رمسيس الثالث والمومياء غير المعروفة فى المتحف 
المصري فى ميدان التحرير أنه تم قتل الملك بقطع رقبته من الخلف بسكين حاد.
إي«  المعروف  الرجل غير  أن »مومياء  الحديثة  الدراسات  نفس  وأثبتت 
أو »المومياء الصارخة« أو »مومياء الرجل الصارخ« كانت البن الملك 
بيده من خالل عالمات  نفسه  االنتحار وشنق  أُجبر على  الذي  بنتاورت، 

الحبل الموجودة على رقبته.
وتم عقاب هذا االبن أشد عقاب بعدم تحنيط جثته ودفن جسده فى جلد الغنم 
الذي كان يعتبر غير طاهر فى مصر القديمة، وبناء على ذلك سيذهب إلى 

الجحيم في اآلخرة.
 وتؤكد هذه األحداث صدق األساليب البالغية التي تم استخدامها فى نص 
المؤامرة األدبي حين أشار إلى أن القارب الملكى قد انقلب، مما يرمز إلى 

وفاة الملك رمسيس الثالث وصعود روحه إلى السماء.
الطبيعي وولى  تولى خليفته  بدليل  فشلت  قد  المؤامرة  أن  المؤكد  أن  غير 
أخيه  بداًل من  البالد  الرابع الحًقا، عرش  الملك رمسيس  العهد رمسيس، 

بنتاورت المتآمر.
ويجيء هذا النص الفريد الذي يذكر تلك الواقعة المثيرة ضمن النصوص 
الملكية  مفهوم  فى  حدث  كبير  تغير  إلى  يشير  وهذا  الرسمية.  الفرعونية 
الفرعونية التي أصبحت هنا تميل إلى تصوير الفرعون فى صورة بشرية 
إنسانية به ضعف مثله فى ذلك مثل باقي البشر العاديين، ولم يعد ينظر إلى 

الفرعون على أنه إله يحكم على األرض نيابة عن آبائه اآللهة.
وال نعرف شيًئا عن مصير الخائنة الملكة تي. وإن كان ذكر التاريخ لقصة 
للغاية وكاشفاً لسيرتها  هذه الملكة الخائنة ومؤامرتها لقتل زوجها فاضحاً 

غير المشرفة.
ولقد ساهمت الغيرة بين نساء القصر الملكى والصراع على العرش فى ذلك.
غير أن هذه كانت حاالت قليلة فى مصر القديمة التي كانت مثل أي مجتمع 
قديم أو حديث لها من الصفات الحميدة وغير الحميدة مثل ما عند كل البشر 

فى كل زمان ومكان.
وكان حكم المحكمة على المتهمين بأحكام تتراوح بين اإلعدام واالنتحار، كل 
وفًقا لدوره وجريمته فى تلك المؤامرة المشينة، من بين األحكام والحاالت 

المعروف في هذا الشأن في مصر القديمة. 

طعام اآللهة الفرعونية
 ال يوجد شعب في العالم كله يعشق الغذاء، ويحافظ على العادات الغذائية عبر 

الزمن، ويبدع في فنون الغذاء باستمرار، ويتواصل فيه الماضي مع الحاضر، 
مثل الشعب المصري الذي يختلف كلية عن غيره من الشعوب والثقافات قاطبة 
في البلدان العربية واألجنبية. وتشمل ثقافة الغذاء المأكوالت والمشروبات وكل 
ما يتغذى عليه اإلنسان. وتعتبر أشكال وطقوس وعادات وتقاليد وأنواع الغذاء في 
مصر راسخة وعميقة قدم الحضارة المصرية نفسها. ويعد الطعام المصري الحديث 
من أهم العادات الموروثة من مصر الفرعونية منذ أكثر من سبعة آالف عام.

ويعتبر الطعام في مصر الفرعونية من أهم األشياء التي كان المصريون القدماء 
يحرصون على وجودها معهم في العالم اآلخر مع األثاث الجنائزي الذى كانوا 

يضعونه في مقابرهم، وكذلك من خالل تصوير الطعام 
والقرابين وموائد الطعام في المناظر العديدة التي تركوها 
على جدران مقابرهم ومعابدهم. وكان المصريون القدماء 
يقدمون القرابين عند زيارة موتاهم في المقاصير العلوية 
للمقابر، وهناك قرابين مصورة على الجدران، عالوة 
على قرابين فعلية في حجرة الدفن كان من المعتقد أن 
المتوفى سوف يستعملها عند بعثه للحياة مرة أخرى في 
العالم اآلخر كما كان يعتقد المصريون القدماء في البعث 
والخلود. وهي نفس العادات التي يقوم بها المصريون 
حاليا حين يزورون موتاهم ويقدمون األطعمة المختلفة 
مثل الكحك والفطائر والبلح والجوافة في العديد من 

المناسبات رحمة ونورا على أرواح موتاهم.
وفى حجرة الدفن الخاص بمقبرة أحد الكهنة في سقارة، 
تم العثور على إناء على شكل إوزة وبه بعض العظام. 
وُوجد في مناظر موائد القرابين المصورة على جدران 
إحدى مقابر منطقة سقارة 16 نوعا من الخبز و6 أنواع 
من النبيذ و4 أنواع جعة و11 نوعا من الطيور. ووجد 
في مقبرة الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون بقايا 
مأكوالت كثيرة جدا. ومنها إناء جعة ذات نسبة كحول 
كبيرة جدا. وتُصنع البوظة حاليا، في مدينة األقصر 
وغيرها من مدن مصر، من الدقيق والسكر والماء، 
ويشربها العامة كي تطرد األمالح وتنشط الكلى. ويحرص 
المصريون في الصعيد على اإلفطار بالخبز وببصلتين 

وطبق فول وجبنة قديمة ويشربون البوظة.
وكان الخبز والجعة من أهم األطباق المنتشرة في مصر الفرعونية، مع بعض 
من البصل والثوم والعدس والكرات والفجل والخس والخيار. ويعد التين والجميز 
والنبق والعنب والرمان والبطيخ والبرقوق من بين الفاكهة المستمرة من أيام 
الفراعنة. وعرف الفراعنة أيضا الحساء المطبوخ. وكان من بين أشهر ما يقدم في 
القرابين الخبز والفطائر والجعة والفاكهة والعسل والبلح والزبيب واللبن واألوز 

والعجول. ووجد في مقابر الفراعنة أطعمة كثيرة مثل قطع اللحوم والحبوب 
والخبز والسمك والحساء والفاكهة والنبق والفطائر والعسل والخمر. وعمرت 
موائد نبالء الفراعنة بالثيران واإلوز والجعة والنبيذ والفاكهة والخبز. ويجفف 
المصريون بعض األطعمة الستخدامها بعد ذلك وهي عادة موروثة من مصر 
القديمة. وعرف الفراعنة تجفيف الفاكهة مثل العنب والبلح والتين . وكان النبيذ 
واللبن والجعة ضمن مشروباتهم المعروفة. وكان المصريون القدماء يأكلون على 
موائد صغيرة بها اللحوم والطيور والخضر والفاكهة. وكانت وجبات المصريين 

القدماء جماعية وعائلية مثلها اآلن في مصر المعاصرة.
وكان الخبز المصري القديم )أو »العيش« كما يطلق عليه في مصر المعاصرة( 
بأنواعه العديدة على قائمة مائدة الطعام لدى المصريين القدماء. وكان يصور 
بكثرة وببراعة فنية على موائد القرابين المصاحبة لمناظر المقابر الخاصة 
بالنبالء في مصر القديمة. وبلغت أنواعه 42 نوعا، وهناك بعض منه مثل 
الملتوت والجرجوش والكسرة خبز »ت« والعيش الشمسي والبتاو موجود 

في صعيد وريف مصر إلى اآلن.
وتعتبر األسماك غذاء شهيا على موائد المصريين. ومصدرها النيل والترع 
والشيالن  والبياض  والبوري  البلطي  النيلية هي  األسماك  وغيرها، وكانت 
والقراميط. ويحرص المصريون على أكل الفسيخ )السمك المملح( المصنوع 
من أسماك البوري، والذى يستهلك بكميات كبيرة في عيد الربيع المعروف 

بعيد شم النسيم.
وكانت البقول من أهم األطعمة في مصر الفرعونية. والفول في مصر هو 
أحد األطعمة منذ بداية العصر الفرعوني. ويطهى المصريون الفول أيضا 

في أكلة شهيرة تسمى البصارة وهي ذات أصول فرعونية. 
أما العدس فقد استخدم بوفرة كغذاء للمصريين القدماء. وكان من أهم األغذية 
التي تقدم كطعام لبناة األهرام من العمال والفنيين وغيرهم وفى مصر الحالية 

خصوصا في برد الشتاء. 
واستخدم الحمص كطعام مملح، وكنبات وهو ما يعرف اآلن باسم المالنة. وكان 
الترمس يؤكل بعد نقعه في الماء وتمليحه. والثوم مهم في طعام المصريين. 
وكانت له مكانة عظيمة عند المصريين 

القدماء، وكان يؤكل مع الفجل.
ويعتبر البصل من أقدم أنواع النباتات التي 
زرعها الفراعنة. وكان ضمن طعام العمال 
الذين اشتغلوا في بناء األهرامات. أما 
الخس فهو غذاء الملوك وطعام الحكماء، 
وكانت له أهميته في الخصوبة، وكان 

رمزا لرب الخصوبة المعبود مين.
والبلح هو غذاء طيب للمصريين. وُوجدت 
كميات كبيرة من البلح في مقابر الفراعنة. 
وتناول المصريون القدماء البلح طازَجا 
ومجفَفا. وساهم البلح في إنقاذ مصر من 

المجاعة في أوقات شح الطعام.
عديدة  أجيال  وجود  من  الرغم  وعلى 
تتواصل عبر شبكات التواصل االجتماعي 
المتعلقة  العادات  هذه  تستمر  الجديدة، 
يؤكد  مما  الحالية  مصر  في  بالغذاء 
تزال  وما  تموت  ال  القديمة  أن مصر 
تعيش بيننا في مصر المعاصرة. ولعل 
القراءة الفلسفية والتأصيلية لهذه العادات 
والطقوس المتعلقة بثقافة الغذاء من مأكل 
ومشرب تعكس أهمية روح التواصل بين 
الماضي والحاضر في مصر األبدية؛ 
نظرا لما تمثله بعض األطعمة في مصر 
في  لألطعمة  طبيعي  امتداد  من  الحالية 

مصر الفرعونية، ومما يعتبر تواصال أصيال بين الماضي والحاضر.
إن أغذية الفراعنة، التي ال نزال نتناولها إلى اآلن، هي صمام األمان والضمان 
للصحة والحيوية وطول العمر. وتعد مظاهر وعادات وتقاليد وطقوس الغذاء 
في مصر احتفاال بالحياة، وبحثا عن التواصل والترابط بين األفراد وبعضهم 

البعض، وبينهم وبين ماضيهم العريق.

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
بقلم: منى فتحي حامد

ترسُمني ُلغزًا 

     Vendredi 11 février 2022
الجمعة 11 فبراير 2022

باب وهمي يخص أحد مقابر النبالء في المتحف البريطاني في لندن

كان تقديم القرابين لآللهة من أهم مهام في مصر القديمة

  تكملة للعدد الماضي: 

اسطورٌة  سيدٌة 
الريَح  ُتقّبُِل 

المطَر  ُتغاِزُل 
كفراشٍة  تطيُر 
الناِر  أُفِق  في 
نوٌر  ينبعُث 
عينيها  من 

شفتيها  من  وكلماٌت 
اكلياًل  تصنُع 

قزح  قوس  من 
 ** *  

للياسمين  أنصُت  هل 
صوُتها  يتدفُق  حين 

البحِر  كهديِر 
البراكين  وثورِة 
نوُرها  يتسلُل 

خجولٍة  سحابٍة  خلِف  من 
لُغزاً  ترسُمني 

الصباح  ندى  حباِت  فوق 
ذاكرتي   أياَم  أحالمي..  تشطُب 

لذِتها في  تأخُذني 
فردوساً  جَسدي  تمنُح 

الشفاه  من 
ارادتي  أنسى 

حماقاتي  خطوِط  في 
البدو  غادَرها  ناٍر  مثل  تخبو 

شتاٍء  مثل 
الثلِج  ثياَب  افتقَد 

المصلوبِة  المدن  في 
الفقراء  سراديِب  بواباِت  على 

مأهولًة  روحي  ستبقى 
القمِر  بأوهاِم 

الفجِر  وُطرقاِت 
تسكُن  وكلماٍت 

الغجِر،،،،، حناجَر 

شعر: جاسم نعمة مصاول

  أدرك العالم منذ التسعينات أو باألحرى منذ سقوط الشيوعية 
بالذات،  بأنه وضع أول قدم له في مملكة العالم الجديد الذي 
يوم  بعد  يوما  التاريخ  يدخل  عالم  أطالل  على  مجده  يبني 
هو وكل ما حواه من انجازات ايجابية ام سلبية على جميع 
األصعدة، دفعت اإلنسانية من أجلها  أغلى األثمان وأصعبها 
لكي تجد نفسها اليوم مذهولة أمام واقع جديد ال يمكن إدراكه 

وحده  بالتكهن  باختباره كليا  بل 
من  ويوميا  شخصيا 
جديدة  حقائق  خالل 
حقائق  تواجهها.  
تربت  ما  تدحض 
عليه أجيال منذ عقود 
منذ  باألحرى  بل  ال 
عصور، تتحدى الفكر 
والروح، الوجود وعدم 
الوجود، الخير والشر 
حقائق  ومفاهيمهما.  

الذي  سرابها  يذهلك 
ينجلي أمامك مثل بريق 

تحتار  العتمة،  في  نور 
متسائاًل كيف، لماذا وأين 

السبيل؟
هذا اإلدراك العميق لم يكن ليحصل بهذه السرعة لوال جائحة 
كورونا العالمية وما حملته من تحوالت جذرية وفضائح لم 
يتم التأكد منها لغاية اليوم، والتي باسمها تم وضع اليد على 
أنها واهية  في مواجهة  أثبتت كم  لنا من حريات  ما تبقى 
أباطرة هذا العالم وأسلحتهم الصامتة المميتة التي ال ترحم 
والتي أثبتت جدارتها عبر التاريخ في بسط نفوذها ووضع 
اليد علي خارطة الطريق ترسم خطوطها الرئيسية بكامل 
التفاصيل.  من أهم هذه الخطوط ونتائجها، وضع المجتمعات 
ال بل دول بأكملها في عزلة اجتماعية إلزامية طويلة المدى 
مما أدى إلى والدة أزمات نفسية خطيرة تنعكس سلبيا على 
التي  العزلة  أثبتت هذه  المجتمعات وسالمتها.   صحة هذه 

تاريخ  يعلم  أحد  ال  ما  إلى  مستمرة  زالت  وما  أمدها  طال 
نهايتها، أنها سالح شرس ذو حدين.  عزلة سمحت لنا كأفراد 
بالتوقف والتمعن في الذات، في الحياة وفلسفتها، في إدراك 
األولويات العائلية واإلنسانية ومدى أهميتها في حياتنا.  تأمالت 
انعكست علينا بايجابيات عديدة سارعت في نمّونا الفردي 
االجتماعية  االختالطات  عن  أبعدتنا  أخرى  جهة  من  لكن 
وحتى العائلية التي تلعب دورا أساسًيا في تشكيل 
مما  والمادية،  الروحية  شخصيتنا 
إلى  يوم  بعد  يوما  دفعنا 
نوع من اليأس يطال 
جميع األعمار حتى 
األطفال. صحيح ان 
االفتراضي  العالم 
كبيرا  دورا  يلعب 
في التخفيف من هول 
المأساة لكنه ال يحل 

التواصل االجتماعي في الوقت الحالي مكان 
الحي وما يحمله من طاقة حية نتواصل معها ونتفاعل بها. 
تواصل ينّمي جوانب عديدة من إنسانيتنا، يتحدانا ونتحداه 
في خياراتنا المسيرية والمصيرية.  هذا االحتكاك ما زال 
ضروريا من أجل بناء توازن فكري، روحي وجسدي كامل. 
توازن يدفعنا نحو اآلخر في تعلم كيفية التبادل والمساواة. 
يدفعنا إلى مواجهة التحديات شخصيا وتعلم كيفية تخطيها.  
ينّمي فينا روح العمل الجماعي بشكل متناسق يدخل البهجة 
وكم  التحديات  مواجهة   في  التعاضد  ويلهمنا  قلوبنا  إلى 
هي عديدة أهمها مواجهة خريطة العالم الجديد وما تحمله 
من تحديات دون االنزالق في هوة اليأس حيث ال وقوف 

بعدها. لنا 
مهمة ليست بالسهلة أبدا لكن اإلنسان، هذا المخلوق الغريب 
العجيب،  يملك القدرة على التأقلم وإيجاد طريقه في وسط 
العواصف والزالزل، بين حدي السالح يسير ليواجه النور 
فيه  يلعب  آخر  ذهبي  بعصر  البشرية  ستمر  عندها  يوما، 

أطفال النور دورا ساميا تذكره أحرف التاريخ! 

_ 1 _  
بلدة  في  البئر  من  بالقرب  يلعب  ريان  كان 
تمروت على بعد 100 كيلومتر من شفشاون، 
سقط } ريان { 5 سنوات في حفرة عمقها 

32 مترا، ظهرت لقطات من كاميرا 
جرى إنزالها إلى داخل البئر بأن 

الطفل حيا وواعيا، أصيب 
ببعض اإلصابات الطفيفة 

في الرأس.

_ 2 _
استمر العمال في الحفر 
يدويا طوال ليل الجمعة 
السبت  صباح  وحتى 

الطفل،  إلى  للوصول 
والطعام  بالماء  ريان  ُزود 

واألكسجين خالل األيام األخيرة 
لكنهم لن يتأكدوا من أنه قام باستخدامها 

، باتوا »على بعد أقل من مترين« من مكان 
ريان في البئر.

_ 3 _
طبي  طاقم  دخل  اليدوي،  الحفر  من  انتهوا 
إلى النفق المؤدي لمكان وجود الطفل، وقف 
رجال اإلنقاذ بالقرب من حفرة البئر، جرى 
التفكير في توسيع قطر البئر، خافوا من انهيار 
التربة، حفروا نفق مواز وسط صعوبات وحذر 
شديد لتفادي أي انهيار، دخل رجال اإلنقاذ 
المرحلة األخيرة إلنقاذ الطفل المغربي ريان.

_ 4 _
العمل،  تباطأ  نهايتها،  من  العملية  اقتربت 
توقفت عملية الحفر مؤقتا، صباح السبت » 
بسبب اصطدام عناصر اإلنقاذ التابعة للوقاية 
المدنية بصخرة، عثروا عليها في عمق 
النفق الذي تم تشييده للوصول 
إلى ريان، هدموها بعد 3 

ساعات متواصلة«.

_ 5 _
اإلنقاذ  رجال  واجه 
بسبب  اإلغماء  خطر 
ضعف األكسجين داخل 
إحداثه  تم  الذي  الثقب 
 30 أكثر من  على عمق 
مترا«، انتظره فريق طبي، 
وصلت مروحية إلى مكان الحادث 
لنقله إلى المستشفى بمجرد إخراجه 

من البئر.

_ 6 _
شاهد آالف األشخاص على وسائل التواصل 
تجمع  اإلنقاذ،  لعملية  صورا  االجتماعي 
مجموعة كبيرة من الناس في مكان الحادث، 
هتف اآلالف لعمال اإلنقاذ في الموقع، وقفت 
السيارات والحافالت على الطرق حول بلدة 
تمروت الشمالية، صاروا على وشك االنتهاء.

موعد الرحيل 

بقلم : سناء سراج

العزلة االجتماعية سالح ذو حدين!

قصائد من الديوان الثالث )ترسُمني لغزاً(

ماتت الزهور في الربيع   
الرحيق    ورحل 

الليل وغاب القمر عن 
الشمس  نور  وانطفأ 

عن النهار ..
وجفت مياه األنهار  

وسقطت أوراق األشجار
وغيم الضباب في اآلفاق 

وصار الرعد يمأل األعماق 
الفؤاد واختنق الحب في 

األعين واغمضت 
النبض   وتوقف 
ومات االحساس
الروح  وصعدت 

إلى السماء ..
وداااااعا.. كبير .. 

الراحلين  لكل 
..  و  رثاء  عميق لكل الغائبين

من يزرع في طريقي شوك االحزان ؟
من يغرس في نفسي مذاق الفراق؟
 من يفتح السد لفيضان  البكاء ؟

من يوقد النار من الرماد ؟؟
من يوقظ اآلالم  … 
 لتكون .. رفيقتي ؟

 من يلهب وجنتي … ؟
من يسرق فرحتي ..؟
احزنتني يا أخي … 

وانا ماكنت اريد ان احزن ؟
 ابكيتني  يا أخي…

وانا ما كنت اريد ان ابكي ؟
البقاء ..  هلل  ..

ورحم هللا كل غالي  ...
 رحل  .. عنا ..  
ولم  يرحل .. منا  



قصة تسمية مدينة األقصر باسم مدينة المائة باب
في اإللياذة، وصف هوميروس مدينة األقصر بأنها “طيبة ذات 
مائة بوابة”، طيبة موقع كامل يشمل الضفتين الشرقية والغربية 
لنهر النيل، وتحتوي على المعابد والقصور، ومساكن األحياء 
والمنازل األبدية ومقابر للموتى أو المقابر الملكية، وقد سماها 

هوميروس بمدينة المائة باب بسبب كثرة أبوابها وارتفاعها.
تقع األقصر في جنوب مصر، على بعد 670 كيلومتًرا جنوب 
القاهرة و 220 كيلومتًرا شمال أسوان وكانت مدينة طيبة القديمة، 
العاصمة العظيمة لمصر خالل عصر الدولة الحديثة، ُعرفت 
طيبة أيًضا باسم “مدينة المائة بوابة” لألسباب السالف ذكرها.
 تمتلك األقصر سحًرا ال يمكن إغفاله وتمتاز بقاعات داخل 
القصور والحدائق، وهناك لمحة من الماضي على واجهات 
المباني التي تعود إلى القرن التاسع عشر مع شرفات ذات شكل 
مقوس، ومع غروب الشمس، حيث يبدو معبد األقصر، بالقرب 
من السوق السياحي الكبير، منفصاًل عن عالم األحياء، تستعيد 
أعمدتها وتماثيلها الضخمة وخلجانها هدوءها، غافلة عن العربات 
المارة مع الغروب لساعات الصخب التي سبقت حالة الهدوء.

من معبد األقصر الذي بناه فرعون المملكة الحديثة أمينوفيس 
الثالث إلى متحف التحنيط، حيث يفتح عالم عجيب على عملية 
التحنيط ومتحف األقصر الذي يضم العديد من اآلثار التي تم 
العثور عليها في معابد ومقابر طيبة على الضفة الغربية أو في  
في شمال مدينة األقصر، تم بناء معابد الكرنك الرائعة على 
مدى فترة زمنية تبلغ 1500 عام وكانت أهم مكان للعبادة في 

مصر القديمة.
مجمع معابد الكرنك ضخم، تبلغ مساحته 1500 × 800 متر، 
وهو عبارة عن مجمع مذهل من المقدسات واألكشاك واألبراج 
والمسالت، وكلها مخصصة آللهة طيبة، يُعتقد أنه أكبر مجمع 

ديني باٍق في العالم حتى االن.
عبر النيل تقع مقبرة طيبة القديمة التي تضم وادي الملوك ووادي 
الملكات وتمثال ممنون، دفن فرعون في وادي الملوك، أسفرت 
المقابر الكبيرة عن ثروات ال تضاهى للثروات الرائعة التي عثر 

عليها في مقابر الملك توت.  
في وادي الملكات حيث تم دفن الملكات وأطفالهن، أربعة 
مقابر فقط مفتوحة للجمهور، وتمثاالن عمالقان يشكالن تمثال 

ممنون العمالق.
األقصر هي وجهة السفر األولى في وادي النيل وهي بال شك 
العاصمة السياحية لمصر، حيث تمتلك األقصر العاصمة الدينية 

لألسرة في المملكة الوسطى والمملكة الحديثة، الكثير 
لتقدمه للمسافرين، من المعابد الشاسعة إلى المقابر 
القديمة، عبر الصحراء الخالبة ومناظر  الملكية 

األنهار والحياة العصرية الحديثة.
كانت طيبة، العاصمة القديمة لمصر، على الضفة 
الغربية لنهر النيل، هذا هو المكان الذي توجد فيه 
معظم األنقاض والمقابر، تقع مدينة األقصر الحديثة 

على الضفة الشرقية.
السياحة في األقصر

األقصر هي زعامة وصدارة السياحة في جمهورية 
مصر العربية، وتعتبر مشتى مناسب لكل سياح 

العالم ألنها تقع في جنوب مصر، وتتميز بالكثير أيضاً بسبب 
الثروة الهائلة من المعالم السياحية التاريخية واألشياء التي يمكن 

للمسافرين القيام بها في مدينة األقصر.
 إن كثرة المعابد والمقابر العمالقة في مصر القديمة التي تصطف 
على جانبيها اللوحات الجدارية النابضة بالحياة التي يمكن زيارتها 
هناك تجعل المدينة متحًفا في الهواء الطلق، يجد السائح هناك 
العديد من المعالم األثرية التي يمكن التعامل معها وزيارتها، 

كما أن هناك منطاد الهواء الساخن والفلوكة، وركوب الخيل.
موقع طيبة القديمة، المدينة العظيمة للمملكة الوسطى 
وفراعنة المملكة الحديثة، الذين غطوا ضفاف النيل 
بأعمال البناء الضخمة الخاصة بهم وبدأوا هياكل المقابر 
الشاسعة المخبأة بشكل مريح وسط الوادي الصخري 

للضفة الغربية.
معلومات عن مدينة األقصر

على الضفة الشرقية كانت توجد معابد آمون في الكرنك 
القديمة إلى الشرق من معبد  واألقصر،  تقع المدينة 

الكرنك العظيم.
تتمتع مصر بمعالم وأنشطة رائعة يمكن تجربة أفضل 
رحلة في نهر النيل، واستكشاف المواقع األثرية األكثر 

شهرة في األقصر ثم زيارة رحالت األقصر.
تنتشر في األقصر الكثير من القصور والمنازل األثرية مما كان 

سبب في تسمية المدينة باسم مدينة األقصر.
عرفت األقصر باسم الوسطى عند قدماء المصريين وتعني 
الصولجان، وقد عرفها اإلغريق باسم “طيبة”، أطلق عليها 
العرب اسم “األقصر أو مدينة المائة بوابة” عند وصولهم إلى 

مصر، كما كانت تسمى مدينة الشمس ومدينة النور.
بدأت أهميت األقصر من األسرة الحادية عشرة عندما كانت 
مركًزا للفن والدين والسياسة، كانت عاصمة مصر من قبل 

أمينوفيس األول.
من األسرة الثامنة عشرة إلى األسرة العشرين، أصبح إلهها 
المحلي آمون اإلله الرئيسي للمدن وبدأ في االزدهار كعاصمة 

دينية وسياسية وعسكرية.
مناخ األقصر جاف وحار صيفاً ومعتدل شتاًء، ولهذا فإن أفضل 
وقت لزيارة األقصر يكون في بداية الربيع والخريف وخاصة 
في فصل الشتاء ألن درجة الحرارة تكون لطيفة في هذا الوقت. 

اآلثار في مدينة األقصر
مناطق الجذب السياحي في األقصر هي كنوز عالمية مصنوعة 
من الجاذبية العراقة والعظمة، تقع في جميع أنحاء المدينة مما 
جعل األقصر تحصل على لقب أحد مواقع التراث العالمي من 

قبل اليونسكو في عام 1979. 
عند الخطى األولى للمدينة يوجد الحارس السماوي تمثالي ممنون 
العظيم وفي قلب جبل وادي السماوية تضم الملك  مقابر لعدد 
من الملوك والنبالء باإلضافة إلى مقابر لملوك وملكات من فترة 
المملكة الجديدة مثل ساللة رمسيس وتوت عنخ آمون وسيتي 

األول وأمنحتب األول وتحتمس وغيرها الكثير.  
ويوجد نصب تذكاري نادر آخر هو وادي النبالء الرائع الذي 
يضم 500 مقبرة للنبالء والحكام وجامعي الضرائب باإلضافة 
إلى صور جدارية وزخارف جدارية توضح حياتهم اليومية 

بطريقة مفصلة للغاية، فيما يلي أشهر أثار األقصر.
معبد األقصر

 يعتبر معبد األقصر من أكبر المعابد، تم بناؤه في األسرتين 
18 و 19 عام 1400 قبل الميالد، بواسطة أمينوفيس الثالث 
ورمسيس الثاني، كانت مخصصة لإلله آمون وزوجته موت 

وابنهما جونسو وكانت تُعرف باسم مالذ الجنوب.
 معبد الكرنك

 إنه أكبر معبد في البالد، هو مجمع ديني للمعابد، شيده أكثر 
من 30 فرعوًنا مثل حتشبسوت وسيتي األول ورمسيس الثاني 

ورمسيس الثالث بين عامي 2200 و 360 قبل الميالد. 
 يحتوي على معبد آمون )أكبر معبد( ومعبد أخرى أصغر مثل 
حظيرة مونتو، ومضمون موت ومعبد جونسو ومعبد أوبيت، 
ومعبد بتاح، كما تحتوي على غرفة تزيد مساحتها عن 500 

م 2 بها 134 عموًدا.

 وادي الملوك
 يحتوي على أكثر من 60 مقبرة بأحجام مختلفة من السالالت 
18 و 19 و 20، كان الملك تحتمس األول، فرعون األسرة 
الثامنة عشر، أول ملوك ُدفن هناك، ثم ُدفن العديد من اآلخرين 
مثل رمسيس الثالث وتحتمس الثالث، لكن أشهر مقبرة في وادي 

الملوك هي مقبرة توت عنخ آمون.
وادي الملكات

يحتوي على العديد من مقابر األميرات وزوجات الفراعنة في 

األسرات 18 و 19 و 20، وأشهر مقبرة في وادي الملكات 
هي مقبرة الملكة نفرتاري زوجة الفرعون رمسيس الثاني، شيد 
بأمر من زوجها رمسيس الثاني عام 1290 قبل الميالد، أطلق 
القدماء على الوادي اسم “أرض أبناء الملك” ولكن أطلق عليها 

شامبليون اسم وادي الملكات.

السياحة العالمية

اعداد : مايك انجلو

     Vendredi 11 février 2022
الجمعة 11 فبراير 2022

ركن الرياضة

قصة تسمية مدينة األقصر مدينة املائة باب

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

الكلمـات المتقاطعة
أفقيا: 

-1 حارس لمنتخب مصر
-2 عالمي -مدينة سورية)معكوسة(
-3 ضيف)مبعثرة(- أفوت – ملكة 

مصرية )معكوسة(
-4  طائر – في العيد

-5 مهم- من اجلنا
-6 ضمير الغائبة )معكوسة( - من 

أجله – هللا
عليه  الصعود  في  يستخدم   7-
لألماكن العليا - عكس حلو -والدي

-8 ضمير الغائبين – سئم
إليه  يقدم   – متشابهان  حرفان   9-

المدد -هدم
-10 أحد السباقات العالمية – لقب 

محمد صالح

رأسيا :
-1 فنانة مصرية راحلة

-2 في الحمام – أسرة – يستخدم 
في الزراعة )معكوسة(

-3 الدوسيه الخاص بهم - نصف 
مهمة

-4 حرف إنجليزي- من المسافات
-5 أسرهم -كاتبة عربية راحلة

يصيب  مرض   – مدينة  جمع   6-
العيون

-7 في السجاد – حرفان متشابهان 
– من أجلهم

-8 عظم – قصة لمصطفى أمين
مصري  لكاتب  األول  األسم   9-

راحل -قام بتربيتهم
السلم  أول   – لنجاة  أغنية   10-

الموسيقي

حل الكلمات المتقاطعة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

10    9    8    7    6    5     4     3     2    1 

10    9    8    7    6    5     4     3     2    1 

 Les proverbes en français et arabe

منتخب مصر يتقدم 11 مركزا في تصنيف 
“الفيفا” ويصبح الـ34 عالميا والرابع إفريقيا

   شهد التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر 
فبراير 2022 والذي أصدره االتحاد الدولي لكرة 
القدم “فيفا”، تقدم المنتخب المصري 11 مركزا، 
النهائية من بطولة كأس  وذلك بعد وصوله للمباراة 

األمم اإلفريقية بالكاميرون.
واحتل المنتخب المصري المركز الـ34 عالمًيا، بعد أن 
نجح في الوصول إلى المباراة النهائية في مشاركته األخيرة 

بكأس األمم اإلفريقية وحصوله على المركز الثاني.
وكان يحتل منتخب مصر المركز 45 عالمًيا في 
تصنيف “الفيفا” الذي صدر في 23 ديسمبر الماضي.

وتراجع منتخب الجزائر 14 مركزا على آخر تصنيف 

له، بسبب نتائج األخيرة، وخروجه من دور المجموعات 
لكأس األمم اإلفريقية؛ ليصبح في المركز الـ43 عالمًيا.
وأصبح منتخب مصر في المركز الثاني عربًيا 
برصيد 1497.05 نقطة، خلف منتخب المغرب الذي 
جاء في المركز الـ24 في التصنيف العالمي برصيد 

1547.42 نقطة.
وتقدم منتخب مصر للمركز الرابع إفريقيا، خلف منتخب 

السنغال المتصدر، والمغرب، ونيجيريا.
وواصل منتخب بلجيكا تصدره للتصنيف العالمي وجاء 
في المركز الثاني منتخب البرازيل، وجاء منتخب فرنسا 

في المركز الثالث.

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

الزمالك يختتم تدريباته اليوم  استعدادا لمواجهة 
بترو أتلتيكو بدوري األبطال

للفرنسي  الصحفي  المؤتمر  إقامة     تقرر 
للفريق األول  الفني  المدير  باتريس كارتيرون 
الخامسة مساء  في  الزمالك،  بنادي  القدم  لكرة 
اليوم الجمعة، قبل مباراة بترو أتلتيكو األنجولي 
الجولة  في  المقبل،  السبت  يوم  لها،  المقرر 
لبطولة  المجموعات  دور  لمباريات  األولى 

أفريقيا. أبطال  دوري 
المؤتمرات  بقاعة  الصحفي  المؤتمر  ويقام 
أحد العبي  بحضور  الدولي،  القاهرة  باستاد 
الفريق األبيض، في حين يقام المؤتمر الصحفي 
أتليتكو  لبترو  الفني  المدير  سانتوس  أللكسندر 

الخامسة والنصف مساًء. في 

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه األخير 
الدفاع  الفرعي الستاد  بالملعب  الجمعة  اليوم 
الجوي، في حين يخوض الفريق األنجولي تدريبه 

األساسي أيضا اليوم  باستاد القاهرة الدولي.
وقد وصلت إلى القاهرة- الخميس- بعثة الفريق 
األول لكرة القدم بنادي بترو أتلتيكو األنجولي، 
استعدادا لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل، وكان 

في استقبالها مسئولو العالقات العامة بالنادي.
السادسة  في  أنجوال  بطل  مع  الزمالك  ويلتقي 
مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في 
الرابعة  المجموعة  لمباريات  األولى  الجولة 

إفريقيا. أبطال  لبطولة دوري 

األمريكية كلو كيم تحصد ثاني ذهبية سموحة يهزم البنك األهلي 1-2 بالدوري الممتاز
باألولمبياد الشتوي

اإلسماعيلي يتعادل مع فيوتشر بدون اهداف 
في الدوري الممتاز هذا الموسم، رغم إبرامه 11 

صفقة خالل انتقاالت الشتاء.
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- لسانه طويل
-Ne pas avoir la langue dans sa poche

- ودن من طين وودن من عجين
- Faire la sourde oreille

    اقتنص فريق سموحة فوزا مهما على حساب 
بنتيجة )1-2(، مساء أمس  البنك األهلي،  مضيفه 
بالقاهرة، في  الخميس، على ملعب بتروسبورت 

الجولة الثامنة للدوري الممتاز.
تقدم سموحة بهدف سجله أحمد رمضان “بيكهام” في 
الدقيقة )22( بضربة رأس، بينما أدرك البنك األهلي 
التعادل في الدقيقة )76( بهدف الوافد الجديد ناصر 
منسي المنضم في الميركاتو الماضي من بيراميدز.

ولكن مروان حمدي مهاجم سموحة سجل هدف الفوز 
لفريقه في الدقيقة )79( من عمر اللقاء، محرزا الهدف 

الخامس في الدوري هذا الموسم.
وتقاسم مروان حمدي صدارة ترتيب هدافي الدوري 
مع بيرسي تاو )األهلي( وأحمد سيد “زيزو” )الزمالك( 
وجوب مابولولو )االتحاد( ومحمود وادي )بيراميدز( 

ومحمد هالل )البنك األهلي(.
اللقاء حالتي طرد من نصيب الغيني موسى  وشهد 
دياوارا العب البنك األهلي في الدقيقة )90(، العتداءه 

بدون كرة على خالد عبد الفتاح العب سموحة.
ونال بيكهام العب سموحة البطاقة الصفراء الثانية 
والبطاقة الحمراء في الدقيقة )3+90(، إلدعاء السقوط 

وإضاعة الوقت أثناء استبداله ليتم إلغاء التبديل.
وطالب العبو البنك األهلي باحتساب ضربة جزاء 
قبل النهاية بداعي لمسة يد ضد مدافع سموحة خالد 

عبد الفتاح، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب.
ورفع سموحة مع مديره الفني أحمد سامي رصيده 
إلى 15 نقطة متقدما للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد 
البنك األهلي مع مديره الفني خالد جالل عند 11 نقطة 

في المركز الثامن.

    واصلت المتزلجة األمريكية كلو كيم مسيرة 
انتصاراتها المتتالية لتحصد ثاني ميدالية ذهبية 

على التوالي في األولمبياد الشتوي.
وتفوقت كيم )21 عاما( في مسابقة التزلج داخل 
النصف أنبوب في أولمبياد بكين الشتوي الخميس، 
نقاط عن اإلسبانية  بفارق حوالي أربع  وأنهتها 

كويرالت كاستييت.

وسجلت كيم 94 نقطة في انطالقتها األولى قبل أن 
تتعرض للسقوط في محاولتيها الثانية واألخيرة.
وأنهت كاستييت المسابقة مسجلة 25ر90 نقطة 
لتحصد أول ميدالية لها بعد خمس محاوالت، فيما 
حصدت سينا توميتا الميدالية البرونزية بعد أن 
سجلت 25ر88 نقطة لتصبح أول يابانية تتوج 
بميدالية في مسابقة التزلج داخل النصف أنبوب.



        كان اإلنسان رحيماً بأخيه اإلنسان، قبل أن يخترع 
كان  أبناء جنسه،  اإلنسان  بها  شّرد  التي  الدمار  وسائل 
اإلنسان إنساناً عندما كان في الطبيعة يحمي أبناء جنسه، 
وكانت فطرته نقية وسليمة، ينظر إلى السماء فيقول يا رب، 
وينظر إلى األرض فيقول الحمد هلل، قبل أن يخترع اآللة 
ويعبدها من دون الخالق، ليقسو قلبه ويشتد، فيجّف الدمع 
أن  والجبروت.. وعوض  والسلطة  المال  وال يرى غير 
يدافع عن أطفاله أمام مخالب الحيوانات المفترسة، تحّول 
اإلنسان نفسه إلى “حيوان مفترس” يأكل أبناءه ويعلو فوق 
األرض وينظر إلى السماء باحثاً عن كواكب أخرى يزرع 
فيها الرعب.. وال يشبع من الدم.. فهل كان سقوط الطفل 
ريان في البئر ضرورياً لكي يستعيد اإلنسان إنسانيته، وهل 
كانت جائحة كورونا ضرورية ليكتشف اإلنسان إنسانيته؟ 
هل كان البد من محنة لتأتي المنحة؟ هي ُسنّة الحياة، وقانون 
الحق،  إلى  العودة  إلى األصل، وفي  الرجوع  الكون في 
فاإلنسان لحم ودم، وإحساس ال يمكن تصنيعه أو تحويله 
إلى آلة تستهلك وكفى، دون أن تشعر باألذى، وتعبّر عن 
الوجع واألسى.. وقد كان هذا اإلحساس سائداً في الجائحة 
ثم تجّدد مع حادث الطفل المغربي ريان.. ليعلن هذا الطفل 

ميالد اإلنسان الذي كان.
    لن ينس العالم مشاهد إنقاذ الطفل المغربي ريان، الذي 
سقط في بئر عميق بمنطقة جبلية وعرة، بشفشاون، شمال 
2022، حيث  فبراير  فاتح  الثالثاء  منذ عصر  المغرب، 
مكث الطفل ريان في البئر خمسة أيام، وقد نقلت السوشيال 
البئر بفضل تكنولوجيا العصر،  ميديا مشاهد حركته في 
حيث تم إنزال كاميرا في البئر ومتابعة تطور حالة الطفل 
ريان ووضعه الصحي، وقد تابع الماليين من سكان العالم، 
محاوالت اإلنقاذ مباشرة، ولعدة ساعات متواصلة، دون 
توقف، ومن زوايا مختلفة، وأمام أنظار المئات من الصحفيين 
مكان  إلى  التي حّجت  الدولية  اإلعالم  ومراسلي وسائل 
الحادث، وآالف من المواطنين المغاربة الذين قدموا إلى 
عين المكان من مدن بعيدة، لتقديم الدعم والمساندة والتطوع 
في عمليات اإلنقاذ، ولن ينس العالم مشهد المتطوعين من 
إلى  النزول  بمحاوالت  يقومون  وهم  واألطفال  الشباب 
البئر وقلق االنتظار، دون جدوى، ليضطر خبراء اإلنقاذ 

اللجوء إلى الحفر.
     وتواصلت عمليات الحفر، أيضاً دون توقف، ودون 
كلل أو ملل، جهود واضحة يبذلها رجال الوقاية المدنية و 
الدرك الملكي والقوات المساعدة والمتطوعين و السلطة 
المحلية ، وعموم المواطنين في إقليم شفشاون والنواحي، 
من أجل إنقاذ الطفل ريان القابع في عمق البئر لمدة زادت 

عن سبعين ساعة..
   ومما زاد من األمل في نجاة الطفل ريان وإنقاذه، هو 
الطفل وهو  البئر ومشاهدة  إلى  إنزالها  تم  التي  الكاميرا 
يتحّرك مما يدل على أنه ما زال على قيد الحياة، وارتفعت 
األلسن بالدعاء، وانتشرت صور الطفل في مواقع التواصل 
إلى خارج  الوطني  التراب  النطاق  ليتجاوز  االجتماعي، 
المغرب، فنرى قنوات عالمية، مثل الجزيرة مباشر تبث 
مشهد إنقاذ الطفل نقال عن أحد المواقع المغربية، وقنوات 

أخرى تنقل الخبر، فضال عن القنوات الوطنية، مما جعل 
الطفل ريان.. يتحول إلى قضية عالمية..

الحدث عن روح عالية من اإلحساس  لقد برهن هذا     
بالمسؤولية المشتركة التي يتحلى بها المغاربة، فالجميع يفكر 
في الحلول، وعدد كبير من الشباب يعبرون عن رغبتهم في 
التطوع للنزول في البئر، والعديد من االقتراحات والبدائل 
من أجل تسريع عمليات اإلنقاذ.. أصبح الطفل ريان، طفل 

الجميع، تحّول إلى رمز لألمل ورمز للكفاح مستقبال لتوفير 
الوسائل المتطورة والخطط االستباقية لمثل هذه الحاالت 
المفاجئة، أصبح الطفل ريان مصدر قوة للشباب المغربي 
المخترع من أجل إبداع تقنيات جديدة مستقبال لتكون سنداً 
وعوناً في مثل هذه الكوارث.. أصبح الطفل ريان عالمة 
على وحدة الشعوب العربية واإلسالمية، كما كشف الطفل 
ريان عن عمق العاطفة التي توحد الشعوب العربية، وبرهن 
والتضحية  والصبر  العمل  من  عالية  روح  الحدث عن 
واإلحساس بالمسؤولية والتضامن والكرم والتعاون.. هذه 
القيم التي تصنع عظمة الشعوب وتمنح أفرادها طاقة العمل..
    نعم، قد تنقصنا الوسائل المتطورة، ألننا أمة لم تبدع 
تكنولوجيا الذكاء الصناعي، ولكن ال ينقصنا األمل والصبر 
والتضحية والرحمة، ال ينقصنا التضامن والتعاون، إن هذه 
القيم هي التي تصنع المعجزات، سواء 
نجحت المحاوالت أو فشلت، فقدر هللا 
ال مفر منه، ما شاء هللا كان، وما لم يشأ 
لم يكن، والمغاربة شعب مؤمن بقضاء 
هللا، يعمل األسباب وال يدخر جهداً في 
العمل، ولكن تبقى إرادة هللا فوق كل 
هيمنة  يفسر  ما  وهذا  أخرى،  إرادة 
بالحفظ والنجاة..  للطفل ريان  الدعاء 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
الدعاء سالح المؤمن، وبذل األسباب 

ضرورة أكيدة.. 
    لقد برهن المغاربة وعموم األمة 
العربية واإلسالمية، عن روح عالية 
من اإلخاء والتضحية، وسيكون حادث 
الطفل ريان دافعاً لرفع التحدي مستقباًل 
في مواجهة هذا النمط من الكوارث، ولن 
يكون ذلك إال بتطوير التعليم والتصنيع 
والعمل المشترك بين العرب من أجل 
تجاوز العديد من التحديات التي يواجها 
العرب اليوم وعلى رأسها اإلمكانات 
اليد قصيرة والعين بصيرة،  المادية، 
كبيرة  والنفوس  عالية  الهمة  ولكن 
والشباب كله أمل وطموح للعمل من 

أجل غد أفضل.
     إن حادث الطفل ريان.. وهو في 
البئر، يقدم دروساً بليغًة لإلنسانية في 
الصمت والصبر والتضحية والرحمة، 
ويمثل كل أطفال العالم الذين يقبعون في 
المخيمات والمالجئ والشوارع.. الذين 
يحتاجون إلى حشد كل الطاقات من أجل 
إنقاذهم، ومن أجل عالم خاٍل من الحروب والنزاعات.. هناك 
تسامح  إلى  الوصول  أجل  ينتظرنا من  العمل  الكثير من 

وتعاون دولي حقيقي أمام األزمات التي تهدد البشرية.. 
ما بعد ريان

     تابع الماليين عبر العالم جنازة دفن الطفل ريان بعد ظهر 
يوم اإلثنين 7 فبراير 2022، بمسقط رأسه بشفشاون، حيث 

نّظم الديوان الملكي 
جنازة مهيبة، بتعليمات 
ملك  من  مية  سا
صاحب  المغرب 
الجاللة الملك محمد 

السادس نصره هللا، الذي سبق أن بعث برقية عزاء لوالدي 
الفقيد ريان، بل وقد أجرى الملك اتصااًل هاتفياً مباشراً يوم 
خروج الطفل ريان من البئر، وقد أّكد جاللته أنه كان متابعاً 
لعمليات اإلنقاذ لحظة بلحظة، متأثراً بهذا الحدث المأساوي.
التعازي من زعماء دول ورؤساء      وتتابعت برقيات 
حكومات وشخصيات سياسية وثقافية وفنية، وأيضاً بعض 
الشخصيات التي أعلنت عن تقديم مساعدات مادية لوالدي 
الطفل ريان، وجبر خاطرهما، بسبب هذا المصاب الجلل. 
وقد غرقت مواقع التواصل االجتماعي بسيل من التدوينات 
المعبّرة عن عميق الحزن واألسى، وكتب الشعراء قصائد 
رثاء مؤثرة، فال حديث يعلو عن ما خلّفه الطفل ريان من 
وقع أليم في النفوس، ليس في المغرب فحسب ولكن عبر 
تأثره، بطرق  الجميع عن  فقد عبّر  بأسره،  العالم  ربوع 
عديدة، بالرسوم وبالكلمات وباألغنية وبالشعر وبالصور 

وبالدعاء والرجاء وباستنباط الدروس والعبر.. 
    وكان التحاد كتاب المغرب الذي يرأسه الدكتور عبد 
الرحيم العالم، كلمة مؤثرة، أختم بها هذا المقال: بعد أن 
نعى المغرب ومعه العالم، طفل العالم وشهيد الطفولة، ها 
هم اليوم يشيعونه إلى مثواه األخير، لنقف في اتحاد كتاب 
المغرب، وفي هذا اللحظات الحزينة، مؤبنين طفل العالم 
ألم هذا المصاب ودروسه  وشهيد الطفولة، مستحضرين 

العظيمة.
فبقلوب واجفة راجفة، وبأمل لم ينقطع رجاؤه، تتبعنا في 
اتحاد كتاب المغرب مأساة الطفل ريان، ودعونا هللا ومعنا 
نكتب  أن  المستميتة،  اإلنقاذ  نواكب عملية  العالم، ونحن 
بشارة الخالص، ولكن القضاء كان أنفذ من الرجاء، لنكتب 
نعينا، مؤبنين طفل العالم وشهيد الطفولة، ريان، موحد قلوب 

العالمين، على صفاء المحبة ونبل اإلنسانية.
بأسمى  وللعالم  وللوطن  ألسرتك  ورمزا  طفال  نؤبنك 
العواطف، وأنت تودعنا مغمورا بالتراب، بعد أن زرعت 
في األرض شتالت التضامن والتعاطف والحب، إلى درجة 
تناسى فيها العالم أوجاعه وصراعاته، وتوحد على محبتك 

والحداد عليك. 
نؤبنك يا ريان بحرقة المكلوم، ونؤرخ للحظات استثنائية 
وخالدة حولك، بما هي لحظات شخصت فيها أبصار العالم، 

داعية راجية، ثم باكية مترحمة.
أيها العزيز ريان، ها هم كتاب المغرب اليوم، بعد أن كتبوا 
عنك بصدق ما فاضت به عيونهم، واحترقت منه حشاشاتهم، 

يؤبنونك إلى مثواك األخير، ف:
لروحك السالم يا ريان

يا زينة الفتيان 
وخير ما رأت عينان

في عمرك الصغير يا ريان
علمتنا معنى اإلنسان.

ذات يوم أحد

تواجهها التي  والتحديات  الأميركية  الديموقراطية 

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

  ذات يوم أحٍد من شهر آذار 
منذ حوالي ثالث سنوات، قصدُت 
كنيسة دير مار مطانيوس الكبير 
في “أوترمون” في مدينة مونتريال 
وذلك للمشاركة بجنّاز األربعين 
لوفاة والدة أحد أصدقائي. بعد ان 
أوقفت سيارتي بجانب رصيف 
بالدير،  المحيطة  الشوارع  أحد 
أخذت أمشي نحو الكنيسة. زرقة 
ة  السماء كانت صافية بينما أَِشعَّ
الشمس الذهبية كانت تجد لنفسها 
أروقًة تسمح لها بالتسرب عبر 
األبنية لتطال بعضاً من أغصان 
الشجر المتعّري ومساحات من 
واألرصفة.  واألزقًّة  الطرقات 
لم  قارٌس  برٌد  كان  ذلك  رغم 
يمنعه معطفي األسود من اختراقه 

للوصول الى صلب جسمي. 
بعد ان صعدت الدرج الرئيسي 
فتحت الباب الخشبي الخارجي 
ومن ثّم عبرت الرواق للوصول 
الى  الباب الداخلي. دخلت قاعة 
الكنيسة التي كانت في ماٍض خال 
كنيساً لليهود وقد تم ترميمه في 
بداية الثمانينات بعد ان انتزعت 
الزوايا.  المسّدسة  النجوم  كل 
أربعة  الى  ينقسم  الكنيسة  بهو 
القسم  أقسام: الوسط وهو يأخذ 
األكبر من المساحة وهو مزنّر 
بجناحين واحد من اليمين واآلخر 
منهما  كلٌّ  يعتلي  ر  ليسا ا من 
ثالث  بنحو  الوسطى  المنطقة 
في  الرابع  القسم  أما  درجات. 
صدر القاعة فما هو إال المذبح 
يزيده  الذي  الجميل  المرمري 
رونقاً الحائط المزيّن برسومات 

فسيفسائيّة والمتواجد خلفه.
بينما كانت الجموع تتوافد لحضور 
القداس، دخلت من الممر األيمن 
للصالة وجلست على طرف أحد 
المقاعد الطويلة المصنوعة من 
خشب السنديان الصلب والمطلية 
بفارنيش خاص لوقايتها. ورحت 
أفّكر بزوجتي الموجودة خارج 
البالد في زيارة البنتنا في دبي 
أشخاص  ثالثة  من  بعائلة  وإذ 
طلب مني احد أفرادها الغوص 
داخل المقعد إلفساح مجال لهم 

بالجلوس.
اليسار حتى  أزحت نفسي نحو 
وصلت الى جوار سيدة في العقد 
الثامن من العمر كانت قد دخلت 
من الممر األوسط وكان  يجلس 
عن يسارها رجل يأخذ المكان 
األوسطي.  الممر  من  األقرب 
كانت المسافة التي تفصلني عنها 
بمثابة ما كان يأخذه معطفها الذي 
يمينها  عن  المقعد  على  طوته 
التي  السوداء  الجلدية  والحقيبة 
ترتدي  كانت  فوقه.  وضعتها 
على رأسها مندياًل ابيض عليه 
معظم  يغطي  رسومات سوداء 
شعر رأسها وقد تمكنت بصعوبة 
من ربطه بعقدتين تحت ذقنها. 
أعادني منظهرها الى ايام طفولتي 

حيث كانت النساء يرتدين مناديل 
يدخلن  عندما  رؤوسهن  على 
الكنائس! كان لها بعض البدانة 
في جسمها وكانت ترتدي فستاناً 
قماشه معّرق بألوان مائلة لألزرق  
فكان  أنفها  اما  كحليّة.  وسترة 
بحجمه يعطيها نوعاً من الوقار 
وباألخص بالتالولة البارزة على 
جانبه األيمن. أما عيناها فكانتا 
كبيرتين يكلّلهما حاجبان لم يعبث 
بهما ملقط شعر منذ زمٍن بعيد!

لجلوسي  قصير  وقت  مّر  وما 
عطسة  ة  لسيد ا عطست  حتى 
وكانت  بصوتها  الصالة  دوت 
بكّفيها  البرق  بسرعة  تلقتها  قد 
كليهما. بعد دقائق تلت العطسة 
األولى عطسة ثانية ثم ثالثة الى 
ما هنالك.  وكانت مواظبة على 
تلقف العطسات بكفيها كاملة ما 
خال القليل من الرذاذ الذي كان 

يفلت من بين أصابعها!
من  الهروب  بإمكاني  يكن  لم 
موقعي ال من ناحية اليمين وال 
من ناحية اليسار. جعلت انتظر 
وكان  القداس  نهاية  او  الفرج 
تقويساً  يزداد  الفقري  عمودي 

نحو اليمين مع كل عطسة!
كان  أن  بلّة”  “الطين  زاد  وما 
ال  وللذين  “البركة”.  وصول 
يعرفون بالتفصيل كيفيّة إيصال 
البركة لدى الموارنة الى جميع 
اشرحها  ان  المصلّين سأحاول 
باختصار. يُعطي  الكاهن البركة 
لذين  ا األطفال  من  عدد  الى 
يتوزع  بيضاء.  اثواباً  يلبسون 
بحيث  أقساماً  الصالة  األطفال 
يذهب كلٌّ منهم إلعطاء البركة 
للجالس على طرف كل صف 
وذلك بلمس يده. عندئٍذ على كل 
يوصلها  ان  البركة  تصله  من 
وطريقة  بجنبه.  لجالس  ا لى  ا
المستلم يضم  بأن  تتم  اإليصال 
كفيه ليتمكن العاطي من ان يطبق 
بكفيه فوق يديه، ثم المستلم يفتح 
يديه ليعطي بدوره البركة لجاره 

الطريقة... بنفس 
ُذعرت لّما جاء دوري. ال مجال 
للفرار. أطبقُت كفّي وادرت يدّي 
نحوها وأغمضت عينّي. المسألة 
أكثر من جزء من  تستغرق  ال 
الثانية! ...بعد اكثر من ثانية كنت 
مازلت أشعر بيدّي عالقتين بين 
كّفيها كما كنت أشعر بنوع من 
الرطوبة الالصقة تغطي ما لمست 
من بشرتي. فتحت عينّي ألجدها 
تبتسم لي وهي تميل رأسها من 

اليمين الى اليسار! 
وقت  الصبر  بفارغ  انتظرت 
مبارحة  من  ألتمكن  لمناولة  ا
ذلك  اشعر طوال  مكاني. كنت 
الوقت بأن الجراثيم تجهد الختراق 
يمكن  ما  بأسرع  ذهبت  جلدي. 
الى الحمام ألغسل يدّي مراراً 
عديدة. وبعد ان انتهيت لم أعد 

الى مكاني!

اإلعصار  عدد ضحايا  ارتفع    
 92 إلى  “باتسيراي” في مدغشقر 
أعلنتها  جديدة  وفق حصيلة  قتياًل، 
يُخشى  فيما  األربعاء،  السلطات، 
أن يتواصل االرتفاع، نظرا للعزلة 
التي تطوق بعض القرى في المناطق 

األكثر تضرراً.
وأدلى المكتب الوطني إلدارة االخطار 
والكوارث الذي يحصي الخسائر في 
المناطق األكثر تضررا، وخصوصا 
في  للجزيرة  الشرقي  الساحل  على 
لحصيلة  ا ه  بهذ لهندي،  ا لمحيط  ا

الجديدة، بعد ظهر األربعاء.
إحصاء  تم  الضحايا،  وبين هؤالء 
71 قتياًل في إقليم ايكونغو )شرق(، 

بحسب وكالة “فرانس برس”.
وأحصت البالد أكثر من 112 ألف 
منكوب ونحو 61 ألف نازح، فيما 
بدأت منظمات غير حكومية ووكاالت 
تابعة لألمم المتحدة بنشر إمكانات 
وفرق لمساعدة ضحايا هذه األمطار 

الغزيرة والرياح العاتية.
وضرب اإلعصار االستوائي “باتسيراي” 
مدغشقر، ليل السبت - األحد، وطال 
على  تمتد  زراعية  ساحلية  منطقة 

طول 150 كلم، وذات كثافة سكانية 
منخفضة، قبل أن يتوجه غرباً إلى 
داخل الجزيرة مسبّباً فيضانات في 
األنهر دمرت حقول األرز “خزان” 
مدغشقر، مما يثير خشية من تدهور 

الوضع اإلنساني.
ديسيريو،  لينا  باسكوا وأوضحت 
لعالمي  ا األغذية  برنامج  مديرة 
في البالد “تضررت حقول األرز 
الزراعة  إنها  المحاصيل.  وفقدت 
لسكان مدغشقر وسيتأثر  الرئيسية 
أمنهم الغذائي بشكل هائل في األشهر 
الثالثة إلى الستة المقبلة ما لم نتحرك 

على الفور”.
ووزعت الوكالة التابعة لألمم المتحدة 
وجبات ساخنة وخصوصاً في ماناكارا، 

إحدى أكثر المناطق تضرراً.
وإلى جانب المساعدات التي قدمتها 
الحكومة، وزع العديد من المنظمات 
منظمة  بينها   ، مية لحكو ا غير 
“العمل ضد الجوع” و “هانديكاب 
األطفال”  و”أنقذوا  إنترناشيونال” 
و”أطباء العالم” لوازم منزلية ومواد 
بالنظافة  للعناية  ومنتجات  غذائية 

الشخصية.
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الطفل ريان.. كيف غّير العالَم في خمسة أيام؟

ارتفاع عدد ضحايا إعصار 
»باتسيراي« إلى 92 قتياًل

بقلم: السفير السابق للبنان في كندا / 
مسعود معلوف

  عندما تّم اعتماد الدستور األميركي عام 1787 بعد 
»اآلباء  َهم  كان   ،1776 عام  بريطانيا  عن  اإلستقالل 
المؤسسين« والذين شاركوا معهم من الشخصيات األميركية 
آنذاك في وضع هذا الدستور، تأسيس دولة مستقلة تؤّمن 
الواليات  بين  والمساواة  العدالة  من  ممكن  مقدار  أكبر 
الـ13 التي شكلت آنذاك »الجمهورية الفدرالية الدستورية« 
الجمهورية  هذه  في  المواطنين  بين  وكذلك  األميركية، 
الجديدة. ومع أن كلمة »ديموقراطية« لم ترد إطالقاً في 
النص األصلي من الدستور األميركي، إال أن الواليات 
المتحدة، وفقاً لهذا الدستور، كانت جمهورية ديموقراطية 

الى حد ما، في معايير تلك األزمنة.
من أدوات الديموقراطية ومعاييرها في عصرنا الحديث 
اإلنتخابات الحرة والنزيهة التي تحقق تداول السلطة بصورة 
سلمية، والمساواة بين جميع المواطنين من دون تمييز في 
العرق أو الجنس أو الوضع اإلجتماعي، وضمان الحريات 
العامة بما فيها حرية التعبير وحرية المعتقد وأمور أخرى 
لتأمين حياة مريحة للمواطنين. هذه المعايير للديموقراطية 
لم تكن بمعظمها موجودة عند تأسيس الواليات المتحدة 
في أواخر القرن الثامن عشر، وحتى الحق في اإلنتخاب، 
الذي كان يعتبر أساس الحياة الديموقراطية آنذاك، لم يكن 
يشمل جميع المواطنين بل كان يقتصر، في معظم الواليات، 
على السكان الذكور البيض فقط الذين كان لديهم أمالك 

عقارية ويدفعون الضرائب.
تعتبر الواليات المتحدة اآلن من الدول المتقدمة في مجال 
تطبيق الديموقراطة الى جانب كندا والدول االسكندينافية 
يعني  ال  ذلك  ولكن  الغربية،  أوروبا  من  أخرى  ودول 
بالضرورة أن الديموقراطية المطبقة في الواليات المتحدة 
هي مثالية، إذ تشوبها تقليدياً عيوب كثيرة، نذكر أهمها 
باختصار قبل البحث في التحديات التي تواجه الديموقراطية 

األميركية في المستقبل المنظور.
فبالنسبة الى اإلنتخابات، هنالك عقبات كثيرة توضع إرادياً 
في طريق نزاهة اإلنتخابات، مثل تقسيم الدوائر اإلنتخابية 
حيث يحاول الحزب الذي لديه األكثرية في الكونغرس 
تعديل نطاق هذه الدوائر ليضم اليها مناطق محاذية وله 
فيها أعداد ملموسة من المؤيدين، أو مثاًل ما تفعله الواليات 
الجمهوري حيث  الحزب  التي يسيطر عليها حكام من 
يحاولون وضع عقبات في طريق وصول الناخبين من 
العرق األسود وذوي الدخل المنخفض )وهم بأكثريتهم من 
مؤيدي الحزب الديموقراطي( الى صناديق اإلقتراع عبر 
التقليل من عدد الصناديق ووضعها في مناطق يصعب 
الوصول اليها للذين ال يملكون وسائل نقل خاصة بهم أو 
للذين ال يستطيعون الوصول الى هذه الصناديق بسهولة 
يوم  دائماً  اإلنتخابات  إذ تجري  كبيرة،  كلفة  ومن دون 
الثالثاء الذي َيلي أول يوم اثنين من تشرين الثاني، وهو 
يوم عمل، وكثيرون ال يستطيعون مغادرة مركز عملهم 

لفترة طويلة.
يُضاف الى هذه العقبات مسألة الكلفة التي يتكبّدها المرشحون 
لدفع نفقات اإلعالنات المتلفزة والمكلفة جداً، ولطباعة 
ماليين اإلعالنات وتوزيعها، ولإلنتقال لمقابلة الناخبين 
من منطقة الى أخرى داخل الوالية غالباً بالطائرة بسبب 
رود  )والية  واحدة  والية  أن  علماً  الواسعة،  المسافات 
آيالند( من بين الواليات األميركية الخمسين هي أصغر 

من لبنان في مساحتها.
وبالنسبة الى المساواة بين المواطنين، تحاول الواليات 
التي يسيطر عليها الجمهوريون وضع عقبات في عملية 
التصويت عن طريق طلب مستندات مختلفة للتصويت 
مثل إجازة السوق التي هي بمثابة بطاقة هوية هنا، والتي 
يصعب على الفقراء وعلى أعداد كبيرة من المواطنين 
السود الحصول عليها بسبب عدم حاجتهم اليها إذ ال يملكون 
سيارة، ما يحول دون تمكنهم من اإلدالء بأصواتهم، علما 
سابقاً، من  أشرنا  كما  الطبقة هم،  هذه  أبناء  أكثرية  أن 

المؤيدين للحزب الديموقراطي.
كانت هذه بعض النواقص التي تشوب الديموقراطية في 
الزمن. ولكن  المتحدة عموما ومنذ عقود من  الواليات 
في اآلونة األخيرة، حصلت أمور كثيرة أدت الى تراجع 

إضافي في تجليات الديموقراطية األميركية.
منظمة »فريدوم هاوس« هي منظمة غير حكومية تأسست في 
واشنطن عام 1941، وهي تقوم بأبحاث عن الديموقراطية، 
والحريات السياسية، وحقوق اإلنسان، وتصدر تقارير 
تصنف فيها الدول بالنسبة الى هذه األمور بحسب معايير 
معينة، ماِنحة عالمات لكل دولة تبدأ من الصفر للدول 
الى  فيها حريات وديموقراطية، وصوال  يوجد  التي ال 

عالمة المئة.
كانت الواليات المتحدة، منذ عشر سنوات، قد حصلت 
على عالمة 94 حسب هذا التصنيف، وهي عالمة جيدة 
جدا بالنسبة الى معايير الحياة الديموقراطية عموماً. ولكن 
أخيرا، هبطت هذه العالمة الى 83، أي بخسارة 11 نقطة، 
إذ أصبحت الديموقراطية األميركية تأتي بعد بريطانيا 
)93( والتشيلي )93( وكوستا ريكا )91( وسلوفاكيا )90(.
تعانيها  كانت  التي  التقليدية  الشوائب  الى  فباإلضافة 
ترامب  دونالد  رئاسة  جاءت  األميركية،  الديموقراطية 
التي بدأت في مطلع عام 2017 لتخلق عقبات وتحديات 
جديدة في الحياة الديموقراطية، سواء أثناء توليه الرئاسة 

أو بعد انتخاب خلفه جو بايدن.
فقد باشر ترامب عهده الرئاسي باإلدعاء، من دون أي 
أدلة حسية، أن أكثر من ثالثة ماليين من المهاجرين غير 
حاملي الجنسية األميركية صّوتوا ضده في اإلنتخابات 
في  وذلك  كلينتون،  هيالري  منافسته  مؤيدين  الرئاسية 
محاولة منه إلقناع أتباعه، بعيدا كل البعد عن الحقيقة، أنه 
فاز بفارق كبير جدا على كلينتون، ما بدأ يضع عالمات 

استفهام على سالمة اإلنتخابات ونزاهتها.
وفي خالل السنوات األربع من رئاسته، أساء ترامب بشدة 
الى الحياة الديموقراطية األميركية عبر إدارته البالد بطريقة 
السلطات،  بين  الفصل  مبدأ  متجاوزا  ديكتاتورية،  شبه 
ومطلقا األكاذيب في استمرار عبر حسابه على منصتي 
تويتر وفايسبوك، ما أدى في النهاية الى اتخاذ قرار من 
إدارة هاتين المنصتين بإقفال حسابه نهائيا، كما أن أحدى 
مؤسسات كشف األخبار الكاذبة سجلت له، خالل فترة 
رئاسته، ثالثين الف تصريح خطي أو شفهي كاذب أو 
مناف للحقيقة، أي بمعدل عشرين حالة في اليوم الواحد.

تميزت تصرفات ترامب ايضاً بقلة األخالقية عبر استعمال 
نفوذه الرئاسي لإلستفادة الشخصية في مصالحه الخاصة، 
ونذكر على سبيل المثال الفندق الذي يملكه في واشنطن 
حيث كان ينزل كبار الشخصيات الدولية والوفود الزائرة 

لواشنطن وحيث كانت تقيم سفارات عدة مناسبات مختلفة، 
ما كان يدّر عليه مبالغ كبيرة. هذا باإلضافة الى عقاراته 
في نيو يورك وخارج الواليات المتحدة، والى تعيين ابنته 

وزوجها في مراكز رفيعة في البيت األبيض.
في  واضح  تراجع  الى  أدت  التي  األخرى  األمور  من 
بموافقة  ترامب،  اتخاذ  األميركية  الديموقراطية  الحياة 
تلك  في  الكونغرس  في  األكثرية  له  كانت  الذي  حزبه 
الفترة، قرارات أدت الى أن يلعب العنصر المالي دورا 
أكبر في الحياة السياسية وخصوصا في اإلنتخابات، عبر 
السماح بإنشاء منظمات تستطيع تقديم مساهمات مالية في 
الحمالت اإلنتخابية من دون سقف، بينما كان ذلك يخضع 
لبعض الحدود القانونية في السابق. وقد عين ترامب، في 
والقرارات  القوانين  تراقب سالمة  التي  العليا  المحكمة 
الرئاسية، قضاة من المحافظين المؤيدين له، بحيث تأكد 

من عدم إمكانية كسر قراراته هذه.
تجدر اإلشارة الى أن هذه التصرفات لم تكن مخالفة للقانون، 
ولكنها كانت بعيدة كل البعد عن األخالقيات التي ينبغي 
أن يتصرف بموجبها من يتولى رئاسة الدولة العظمى 
التي تدعي أنها حصن للديموقراطية وتعطي دروسا في 
الحزب  أعضاء  وقد سعى  الدول.  لسائر  الديموقراطية 
الديموقراطي في الكونغرس الى إزاحة ترامب عن الرئاسة 
مرتين، ولكنهم لم يتمكنوا من الحصول على األكثرية 
ترامب  مؤيدي  لرفض  نظراً  الدستور  المطلوبة حسب 
من الحزب الجمهوري التصويت على عزله )صحيفة 

»الجمهورية« 16 شباط 2021(.
على  كبير  اعتداء  حصل  األمور،  هذه  إلى  باإلضافة 
في  بايدن  فوز  بعد  المتحدة  الواليات  في  الديموقراطية 
اإلنتخابات الرئاسية حيث رفض ترامب ومؤيدوه اإلعتراف 
بالهزيمة، متهمين الحزب الديموقراطي بالتزوير وبالتالعب 
بصناديق اإلقتراع، وقد اتصل ترامب هاتفيا، بعد إعالن 
النتائج، بأمين سر والية جورجيا حيث خسر بفارق بسيط، 
طالباً منه »إيجاد« 11780 صوتا لمصلحته إذ حصل 
بايدن على 11779 صوتا أكثر منه، علما أن هذه المكالمة 
الهاتفية نشرت في وسائل اإلعالم، كما أجرى اتصاالت 

مع مسؤولين آخرين سعيا الى قلب نتيجة اإلنتخابات.
لقد أعيد فرز األصوات في واليات عدة، وتقدم ترامب 
بعشرات الدعاوى والشكاوى الى المحاكم المختصة، ولكنها 
جميعها باءت بالفشل، إذ لم يتمكن أحد من إثبات أي تالعب 
أو تزوير من شأنه أن يغير نتيجة التصويت. وعلى رغم 
ذلك، بقي ترامب يصّر على أنه هو الفائز ويقنع مناصريه 
بذلك، ما أدى في حينه الى ظهور تجمعات مسلحة في عدد 

من الواليات وأعمال شغب في بعض المدن.
أما التعرض األكبر للديموقراطية فقد حصل عندما شجع 
نتيجة  الكونغرس على  يوم تصديق  ترامب مناصريه، 
اإلنتخاب في السادس من كانون الثاني، على اقتحام مبنى 
الكونغرس بالقوة للحؤول دون تمكين األعضاء من القيام 
بمهمتهم الدستورية في التصديق على انتخاب بايدن، وقد 
ُوصف ذلك بمحاولة انقالب، وأدى الى سقوط عدد من 
القتلى والجرحى من قوى األمن ومن المعتدين الذين تمكنوا 
من دخول المبنى بالقوة، وال شك أن في ذلك اعتداء فاضحا 
على الديموقراطية في صلب مبنى الكونغرس الذي هو 
رمز الديموقراطية األميركية، وهذا ما حمل البعض على 

تشبيه الواليات المتحدة بما يسمى »جمهوريات الموز«.
والغريب في األمر أنه، بعد مرور سنة على تسلم بايدن 
الرئاسة، ما زال 71 % من المنتسبين الى الحزب الجمهوري 
وفي طليعتهم ترامب نفسه، ومعظم أعضاء الكونغرس 
الجمهوريين، يقولون ان بايدن انتخب بصورة غير شرعية، 
وفي ذلك انتقاص كبير للديموقراطية األميركية، الى درجة 
افتراضيا  بايدن  عقدها  التي  للديموقراطية«  »القمة  أن 
في العاشر من الشهر الماضي وشارك فيها أكثر من مئة 
دولة، رافقها شكوك واستهزاء في بعض وسائل اإلعالم.
في  الديموقراطية  الحياة  تراجع  على  الدالئل  أهم  ومن 
الواليات المتحدة بسبب ترامب أن بايدن ركز كثيرا في 
حملته اإلنتخابية، وفي معظم خطاباته السياسية بعد تسلمه 
الرئاسة، على ضرورة إعادة الديموقراطية الى الواليات 
المتحدة، وعلى احترامه التام لألصول الديموقراطية في 
الحكم، كما أن وسائل اإلعالم المحلية تتحدث بصورة شبه 
يومية عن المخاطر والتحديات الكبرى التي تتعرض لها 

الديموقراطية األميركية.
لقد صدر في الواليات المتحدة عام 2018 كتاب بعنوان 
»كيف تموت الديموقراطيات« للمؤلفين دانيال زيبالت 
وستيفن ليفيتسكي، وفي الكتاب تحذير واضح من المخاطر 
التي تهدد الديموقراطية األميركية بسبب ترامب بالذات 
مجلة »ذي  اعتبرت   2021 عام  وفي  وطريقة حكمه، 
إيكونومست« هذا الكتاب أهم كتاب يصدر عن عهد ترامب 
في الحكم، خصوصا انه يوضح أن الديموقراطيات هذه 
األيام تموت »على أيدي حكام منتخبين أكثر مما تموت 

على أيدي رجال مسلحين«.
ومن هنا يُستنَتج ان الديموقراطية األميركية ما زالت في 
خطر ملموس، وتواجه تحديات جمة، كون ترامب ما 
زال له تأثير واضح على عشرات الماليين من الناخبين 
األميركيين، ومن المحتمل أن يترشح مجددا لإلنتخابات 
الرئاسية عام 2024 مع إمكانية فوزه، ومن هذا المنطلق 
يسعى الديموقراطيون في الكونغرس جهدهم لتعديل قانون 
اإلنتخاب لتسهيل وصول أكبر عدد ممكن من الناخبين 
الى صناديق اإلقتراع، وذلك عبر الحد من العقبات التي 
يضعها الجمهوريون في طريقهم، وعبر جعل يوم اإلنتخاب 
عطلة رسمية، ولكن الحزب الديموقراطي وحده ال يملك 
األصوات الكافية المطلوبة لتبني مثل هذا القانون الذي 

يعارضه الجمهوريون بقوة.
إّن مساعي بايدن لتعزيز الحياة الديموقراطية في الواليات 
المتحدة مهمة جدا، وقد تعطي بعض الثمار قبل القمة الثانية 
للديموقراطية التي ستعقد حضوريا في واشنطن أواخر 
هذه السنة إذا سمحت الظروف الصحية في العالم، ولكن 
ولن  السياسية،  الحياة  على  مخيما  سيبقى  ترامب  شبح 
يتضح المسار الذي ستسلكه الديموقراطية األميركية اال 

بعد انتخابات 2024.



Le ciel s’assombrit pour les libéraux de Justin Tru-
deau après la sortie fracassante du député de la 
région de Québec Joël Lightbound, qui a accusé 

mardi matin son propre gouvernement d’avoir divisé la 
population avec son «ton» dénigrant envers la minorité non 
vaccinée. 
M. Lightbound créé une onde de choc affirmant qu’il n’est 
«pas le seul» dans les banquettes libérales à sentir un 
«inconfort», voire un «malaise» face au «style de politique» 
et la «rhétorique» du gouvernement de Justin Trudeau 
lorsqu’il est question de vaccination.
«Il est plus que temps qu’on arrête de diviser la population, 
qu’on arrête de monter une partie de la population contre 
une autre. [...] D’une approche positive et rassembleuse, 
une décision a été prise d’adopter une approche qui divise et 
qui stigmatise», a-t-il lancé.
Avec des camions qui refusent de bouger en face du Parle-
ment et deux blocus routiers à la frontière canado-améri-
caine, la sortie du député de 34 ans s’avère une «crise dans 
une crise» qui pourrait faire des dommages importants, 
selon Eric Montigny, politologue à l’Université Laval.
«Le premier ministre n’entre dans une zone de grande tur-
bulence avec aucune sortie de secours facile en vue», estime 

ce dernier. «La question, c’est de savoir si 
c’est un acte isolé ou si ça s’inscrit dans 
quelque chose de plus large chez les libé-
raux.»
«On sent que dans la famille libérale il 
y a de la grogne derrière les rideaux», a 
ajouté M. Montigny. Ce dernier croit est 
un avertissement pour M. Trudeau, qui se 
doit de prendre le pouls des membres de 
son caucus plus éloignés du pouvoir.
Or après avoir «politisé» la question de 
la vaccination lors des élections et depuis, 
comme le lui reproche M. Lightbound, il 
sera difficile pour Justin Trudeau de chan-
ger subitement d’approche. «Il s’est pein-
turé dans un coin depuis l’élection. C’était 
la trame de fond qu’il a employé dans les 
derniers mois.»
M. Lightbound a quitté son poste de pré-
sident du caucus du Québec, mais restera 
membre du caucus libéral malgré l’offense 
à la ligne de parti. Il s’est dit «confiant» 
que le gouvernement peut s’accommoder 

d’une certaine dissidence dans ses rangs.
Le député a plaidé pour que le gouvernement arrête de 
mettre tous les manifestants dans le même panier, soulignant 
que cela «contribue à la stigmatisation». «Pour moi, quand on 
réduit les êtres qui nous entourent à une seule identité, c’est 
toujours le premier pas vers la déshumanisation.»
«J’ai entendu des gens qui s’inquiètent de voir que certains 
semblent facilement, voire jovialement, oublier qu’on n’est 
pas tous égaux face au confinement. Que ce n’est pas tout le 
monde qui peut gagner sa vie sur un MacBook au chalet.»
Joël Lightbound ne s’est pas attaqué qu’à la forme de la ges-
tion pandémique du gouvernement, mais aussi au fond, en 
plaidant notamment pour entamer «sans délai» les négo-
ciations sur les transferts en santé aux provinces et pour 
présenter un plan de déconfinement détaillé.
Il s’en est pris à l’obligation vaccinale pour les camionneurs 
traversant la frontière américaine, mesure qui a été la réelle 
bougie d’allumage du convoi qui occupe la ville d’Ottawa 
depuis près de deux semaines. Il a affirmé que la mesure 
faisait grimper de 15 à 20 % les coûts de transport pour la 
nourriture, alors qu’il est «incapable» d’obtenir les données 
qui «sous-tendent cette politique».

Les partis d’opposition à Québec veulent voir les 
recommandations qui justifient le maintien 
du port du masque et du passeport vaccinal, 

en plus de savoir quand ces mesures pourront être levées.
Le plan de déconfinement présenté par le gouvernement 
Legault mardi amène des questions de la part de ses adver-
saires.  
Sans se prononcer contre les deux mesures, le PLQ, QS et 
le PQ estiment que Québec n’a pas suffisamment justifié sa 
décision de les maintenir. Hier, d’autres juridictions comme 
la Saskatchewan et l’Alberta ont annoncé le retrait du pas-
seport vaccinal, tandis que l’État de New York fera tomber 
l’obligation de porter le masque dans les commerces.  
«Est-ce qu’on n’est pas en train de faire d’une mesure tem-
poraire et exceptionnelle une mesure permanente, une 
structure de société?, s’est questionné le chef  du PQ, Paul 
St-Pierre Plamondon. Parce que tout le monde a accepté 
des compromis, durant les premières vagues, sur la base de 
l’idée que c’était temporaire.» 
Le contexte, fait-il valoir, «était complètement différent».  
La cheffe libérale Dominique Anglade estime également 
que la mesure du passeport vaccinal devrait être réévaluée. 
«Moi, je la ferais évaluer par un comité d’experts indépen-

dants piloté par le scientifique en chef  pour qu’il vienne nous 
dire de quelle manière il voit les choses», a-t-elle déclaré.     
Encore combien de temps? 
Mme Anglade souhaite que le directeur national de la Santé 
publique, Dr Luc Boileau, se prononce sur cette mesure et 
le maintien du masque. «Si le docteur Boileau émet un avis 
là-dessus, c’est parfait», a-t-elle déclaré.  
Le député solidaire Vincent Marissal se demande combien 
de temps les mesures demeureront en place. «Deux mois? 
Deux ans?», demande-t-il.  
«Je pense que le gouvernement nous doit de la transparence 
là-dessus, puis nous dire quel est son plan, parce qu’on 
entend des choses, une chose et son contraire. Monsieur 
Dubé a l’air bien, bien attaché au passeport vaccinal. C’est 
moins clair pour monsieur Legault. Le masque, oui, peut-
être, peut-être pas. Je pense que ça prend un plan», dit-il.  
Questionné dans les corridors, le ministre de la Santé, Chris-
tian Dubé, s’en est remis à la Santé publique. «On a toujours 
suivi la santé publique, et la santé publique va regarder com-
ment ça évolue et s’ils recommandent qu’à un moment donné 
on a plus besoin du passeport vaccinal, on va être heureux de 
le faire. [...] Écoutons la santé publique, jusqu’à maintenant, 
ça été très payant», a-t-il déclaré.   

Le directeur national de santé publique, le 
Dr Luc Boileau, fait le point sur la situa-
tion actuelle de la COVID-19 au Québec. 

Suivez le tout en direct.
Le Dr Boileau recommande toujours le port du masque, 
même dans les écoles.
Il affirme également qu’il est possible que les Québécois 
aient à recevoir plus que trois doses de vaccin contre la 
COVID-19.
«L’état d’urgence a été nécessaire et l’est encore», affirme 
le Dr Luc Boileau.

François Legault interroge toujours les 
Québécois sur la possibilité d’instau-
rer une «taxe santé» aux non-vaccinés 

dans le cadre de ses sondages sur la COVID-
19, même s’il a officiellement écarté cette idée.
«Dans quelle mesure seriez-vous d’accord 
avec le gouvernement de François Legault 
s’il prenait la décision suivante : rendre la 
première dose de vaccin obligatoire et impo-
ser une amende aux personnes qui refusent?»
Cette question était toujours posée dans le 
cadre des sondages menés par la firme SOM 
pour le compte de son ministère, le Conseil 
exécutif, en date de jeudi dernier, a confirmé 
son porte-parole, Antoine Tousignant.
«Cette question vise à mieux documenter, à des fins 
de communication, l’évolution de la perception de la 
population envers la vaccination en général ainsi que 
son humeur envers les personnes non vaccinées, a-t-il 
expliqué. Il s’agit de données qui s’avèrent notam-
ment intéressantes afin d’ajuster le ton des messages 
par rapport à la vaccination.»
D’autres questions 
À noter, cette question a été ajoutée aux sondages 
hebdomadaires sur la COVID-19 du gouvernement 
le 10 janvier dernier, soit la veille de l’annonce par 
François Legault de son intention d’implanter cette 
mesure inédite.
Or, le 1er février dernier, le premier ministre a 
annoncé qu’il abandonnait l’idée d’implanter une telle 
taxe, au nom de l’unité des Québécois, y compris avec 
les non-vaccinés.
Parmi les autres questions posées dans le cadre de ces 
sondages que l’Agence QMI a pu consulter, Québec 
s’intéresse à la perception de la population vis-à-
vis plusieurs mesures de déconfinement récemment 
mises en place.
Notamment, la reprise des sports pour les mineurs 

et l’élargissement du passeport vaccinal aux suc-
cursales de la SAQ, de la SQDC, aux commerces à 
grande superficie et à «tous les lieux intérieurs», sauf 
pour recevoir des soins de santé où pour accéder aux 
services essentiels.
Résultats inconnus 
Le gouvernement Legault n’a pas rendu publics 
les résultats de ses sondages hebdomadaires sur 
la COVID-19 depuis le 17 novembre, ce qu’il avait 
pourtant entrepris de faire l’été passé.
Le porte-parole du MCE, Antoine Tousignant, plaide 
plutôt que la «publication régulière des rapports de 
sondage» n’a pas arrêté et que ceux-ci ont toujours 
été diffusés de façon ponctuelle.
Le MCE refuse toutefois de préciser à quelle date 
seront diffusés les nouveaux rapports de sondages 
qu’il reçoit toutes les semaines de la firme SOM, à 
laquelle deux contrats d’une valeur totale de près de 
3 millions $ ont été octroyés depuis le début de la 
pandémie.
L’Agence QMI s’est d’ailleurs fait refuser leur accès 
malgré une demande en ce sens par le biais de la Loi 
d’accès à l’information. Le MCE a alors invoqué le 
fait qu’ils seront diffusés d’ici six mois, tout au plus.

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous
Cet important près d’un milliard de dollars 

devras être investi dans des projets éco-
nomique en Égypte que compte réaliser 

l’Égypte dans les 5 prochaines ânées 2022 -2026 
dans plus d’un secteur de l’économie égyptienne, 
tels que ceux de la production de l’énergie non pol-
luante, ainsi que dans les sciences technologiques.
Il est intéressant de préciser que le dit prés est rem-
boursable dans plus d’une dizaine d’années avec un 
intérêt très bas tout près du zéro pour cent.  
En mème temps on a signé une autre entente 
pour un prêt de 251 millions de dollars destinés 
à la rénovation de la ligne du train entre Aswan 
et Luxer.
En fin viens s’ajouter une autre bonne entente, 
celle d’un don de la Corée du sud à l’Égypte d’un 

mentant de 7,91 mil-
lions de dollars en 
fin il est important 
de mentionner que 
les trois ententes ont 
été signées en janvier 
passé après la publica-
tion en octobre 2021des rapports positifs venant 
de l’agence américaine de financement standard 
and poor qui conserve la classification (b) stable 
de l’économie égyptienne et ce pour la 3ème année 
de suite, ainsi que celui de la banque mondiale qui 
mentionne que l’économie égyptienne devras en 
registrer cette année une croissance de 3,3% de 
son produit national brut ainsi qu’une croissance 
de 5,5% du (pnb) en 2024.

La Corée du sud : signature le 21 janvier passé l’ors de 
la visite du président de la Corée du sud en Égypte d’une 
entente pour un prêt d’un milliard de dollars américains 

repartis sur 5 ans de 2022 à 2026

Tensions au Parti Libéral du Canada: un coup de tonnerre 
nommé Lightbound

Questions sur le maintien du passeport vaccinal et du masque

COVID-19 au Québec: le port du masque toujours recom-
mandé, même à l’école
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La souffrance est un bon apprentissage,

Combien de fois nous évaluons 
les idées, les faits et les abou-
tissements des autres et com-

bien de fois nous essayons d’estimer 
un être à sa juste valeur.
Mais, combien de fois nous nous 
trompons par nos évaluations et nos 
estimations en tenant compte des 
apparences de la chose ou de l’être.
Parfois, notre éducation nous laisse 
croire que le monde extérieur est 
comme notre monde intérieur, nous 
considérons alors notre entourage 
comme sois-même, au début cela 
apparaît vrai, comme il dit le dicton « 
tout nouveau tout beau », mais, après 
une fréquentation nous découvrons 
les vices et les défauts ce qui reflètent 
les réalités des autres et des nôtres 
des fois car nous ne sommes pas dis-
penser  de l’erreur.

Les défauts ne sont pas jugés par 
nous, mais, par le monde extérieur ou 
par le périmètre de la vie de la per-
sonne, cette personne, qui, à maintes 
reprises trompe ce monde qui a voulu 
l’admirer par les premiers contacts, 
mais, hélas, cela ne tardera pas trop  
pour que la vérité soit dévoilée, en ce 
moment cette personne remarquera 
que son attitude est contraire à la com-
préhension et brisera la clé de l’en-
tente par sa médiocrité et son égoïsme 
croyant qu’elle détienne la raison, cette 
raison de faiblesse de caractère et de 
la non-croyance en soi, elle aboutira 
par une complexité d’infériorité qui 
le torturera jusqu’elle se rend compte 
de ses erreurs, alors, il sera trop tard 
car l’amitié ne peut toujours tolérer 
sans réaction contraire, si non, cette 
amitié serait aussi douteuse d’une fai-

blesse quelconque ou d’un défaut qui la 
mènera finalement à croire que seul la 
vérité et la réalité sont les atouts posi-
tifs et la qualité respectueuse de l’être 
et le sauvera de cette perturbation psy-
chologique et caractérielle.
La souffrance vécue par cette per-
sonne prétentieuse le conduira à un 
apprentissage si cette personne est 
consciente des erreurs commises, 
autrement le comportement  et la 
médiocrité de cette personne le 
mèneront un jour à l’isolation dans 
un monde ou elle mérite être.
Si nous voulons sauver la face de 
notre réputation et garder haut le 
respect qui nous a été accordé par 
notre monde il nous appartient 
donc de retenir cette leçon comme 
l’exemple d’un fait que La souffrance 
est un bon apprentissage. 

Salah ACHKAR 

Sondages COVID : Legault s’intéresse toujours 
à la taxe santé
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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



   

  أضاء مهرجان األنوار في العاصمة 
الدنماركية، كوبنهاجن، مرة أخرى، مع 
بداية األسبوع، والذى من المتوقع أن 
يستمر في التألق حتى 27 فبراير الجارى، 
بحسب ما أعلنه منظمون، ووفقا لما نقله 
موقع »يورو نيوز«، جذب المهرجان 
السنوي أكثر من 500.000 زائر العام 
الماضي، لذا فإن التوقعات عالية، وسيكون 
من المطلوب إرضاء الجماهير مرة 

أخرى، وبناء عليه زاد المنظمون عدد 
أعمال اإلضاءة المعروضة إلى 50 
عرضاً، من تصميم فنانين دنماركيين 
وآخرين عالميين، والجديد هذا العام سيكون 
عرض أعمال بتقنية األبعاد الثالثية على 

واجهات مبان تاريخية في العاصمة.
في مهرجان آخر، يشار إلى أن مجموعة 
ثيران غاضبة  الشبان تصارعوا مع  من 
في الوحل ضمن مهرجان هندي دموي، 
أو ترويض  وهو مهرجان »جاليكاتو« 
الثيران، والذى يعتبر من األحداث 
التى تحظى بشعبية كبيرة في  السنوية، 
يتصارع  التى  بالهند،  نادو  تاميل  والية 
الثيران حتى  خاللها المحتفلون مع 
الحشود  أمام  االستسالم خالل ركوضهم 
الشباب،  إلى آالف  الذين وصل عددهم 

.»euronews« وفقاً لموقع
ما تكون  التي غالباً  الحيوانات  وتطلق 
ثم  القطيفة، من حظائرها  بأزهار  مزينة 
بها من قرونها  الشبان اإلمساك  يحاول 

المهرجان  أو سنامها، وتشمل جوائز 
الثيران من سيارات  أفضل مروضي 
ودراجات نارية وثالجات وأجهزة 
أثاث،  تليفزيون وعمالت ذهبية و قطع 
فى  الشائعة  الحوادث  العديد من  ووقعت 
بالسنوات األخيرة بعدما  المهرجان  
التي تفصل  الحواجز  اخترقت ثيران 

المشجعين عن ساحة »المعارك«.
تتناول  الحيوانات  و قال ناشطون إن 

الكحول ويلقى على وجوهها مسحوق 
أكثر عدوانية  الحار حتى تصبح  الفلفل 
أنه في  المسابقة، ويذكر  قبل  وشراسة 
العليا  المحكمة  2016، حظرت  عام 
قالت  بعدما  الهند مهرجان جاليكاتو  في 
إن  الحيوان  مدافعة عن حقوق  جماعات 

الثيران تعرضت لسوء معاملة.
احتجاجات واسعة في  أثار  الحكم  ولكن 
الوالية ومدن كبرى  تشيناي عاصمة 
الوالية  أخرى فيها، مما دفع حكومة 
تنفيذي يسمح بموجبه  أمر  إلى إصدار 

باستئناف المهرجان بعد عام.
المنظمون والسياسيون في والية  ونفى 
الحيوانات لسوء  تاميل نادو تعرض 
المهرجان  معاملة، ووصف محبو 
جاليكاتو بأنه جزء حيوي من ثقافة 
المنافسين  المنطقة وهويتها، وكان عدد 
الهند عودة  العام فيما تشهد  أقل هذا 
بكوفيد19- مع  ارتفاع عدد اإلصابات 

انتشار المتحور أوميكرون.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
  أيهما نصدق بايدن اللي بيقول روسيا حتدخل الحرب وأال بوتين اللي 

بيحلف ويقول تالتة باهلل العظيم ما أنا داخل حرب ؟!

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
اليوم أصبح في متناولنا  التصوير     
له متطلبات متعددة في  جميعا وان كان 
مواقع وظروف متنوعة ومختلفة. واليوم 
أود ذكر شخص من الصف األول من 
المبدعين في عالم التصوير وُصنَِف 
البورتريه أي  كواحٍد من أهم مصوري 
الصور الشخصية في القرن العشرين 
إن لم يكن أهمهم وهو مزيج من الموهبة 
انه يوسف كرش ابن  المتفردة.  والحياة 
مدينة ماردين في تركيا وحلب في سوريا 

ومن ثم هاليفاكس في كندا.
وبينما نقوم نحن بتصوير عابر على 
.. وبينما يقوم المصور  مستوى األفراد 
المراقب  بالتقاط الصورة بعين  الصحفي 
المعاني  التي تحمل أكثر  الصياد للحظة 
والمشاعر اإلنسانية والشخصية واألفكار 
والمهم  الكثير  الكثير  منها  ورأينا 
والعبقري أحيانا ... فان مصور البورتريه 
يصنع هذه اللحظة من خالل دراسته 
الدراسة  الى  أقرب  التي تكون  للشخصية 
النفسية ومن ثم تسخير تقنية الضوء 
يأتي دور من  والتقنيات األخرى.. وهنا 
له  تبقى  يقاربون يوسف كرش ولكن  هم 

مكانته المميزة. 
بأنه مصور  اليوم   يوسف كرش يعرف 
كندي من أصول أرمينية، ولد عام 
أعظم  بتصويره  اشتهر   .١٩٠٨
شخصيات القرن العشرين بما فيها 
صورته الشهيرة ل ونستون تشرشل. وقد 
كُِّرَم في  العديد من المرات، وكان عضوا 
أوتاوا،  للفنون في  الملكية  في األكاديمية 
وحاليا صوره موجودة في كافة متاحف 
للفن الحديث  العالم، كمتحف نيويورك 
للفنون، والمكتبة  ومتحف متروبوليتان 

الوطنية الفرنسية. 
بدايته كانت مع خاله المصور جورج 
إمكانات كبيرة  الذي رأى  نقاش في كندا 
العشرينيات  الشاب ونهاية  ابن أخته  عند 
من القرن الماضي رتب له أمر التدريب 
على التصوير مع المصور األمريكي 
جون غارو، والذي كان يملك أستوديو 
تصوير في بوسطن. مرسم يوسف كرش  
الخاص كان في فندق شاتو لورييه في 
2002، ودفن في  اوتاوا. وقد توفي عام 

أوتاوا .
المشاهير  وأبدع يوسف كرش بتصوير 
ومن بينهم رئيس الوزراء البريطاني 
قام بتصويره عام  الذي  ونستون تشرشل 
1941، بعد أن أعطى تشرشل خطابا إلى 

مجلس العموم الكندي في أوتاوا ونشرت 
صورته مجلة اليف. 

له الصورة شهرة عالمية واسعة  وجلبت 
اذ تم اعتبارها الصورة الفوتوغرافية 
األكثر احترافا في التاريخ وقتها وأن 
األكثر  فوتوغرافية  صورة  تكون 
 ،1967 التاريخ. في عام  استنساخا في 
حاز على وسام كندا وفي عام 1990 تمت 

ترقيته إلى رتبة رفيق. 
واستطاع كرش الذي يقال انه أحيانا كان 
يجلس ساعات طويلة مع األشخاص 
الذين يود تصويرهم، استطاع بعبقريته 
أن يظهر السمات الشخصية فيهم من قوة 
وضعف وحب وكراهية وشراسة ووداعة 
المطاف  لينتهي بها  في صورة واحدة.. 
بأهم متاحف العالم مثل الواليات المتحدة 

والصين وبريطانيا وكندا. 
ومن بين أكثر 100 شخصية بارزة 
من القرن الماضي، صور يوسف 
منهم  شخصية،   51 حوالي  كرش 
الثانية،  إليزابيث  الملكة  نيلسون مانديال، 
مارغريت تاتشر، رونالد ريغن، فيدل 
كاسترو، جون كيندي، والملك فيصل 
الفنانين  العزيز، كما صور من  بن عبد 
واألدباء برنارد شو، بابلو بيكاسو، 
همفري بوغارت، كالرك غيبل وصورة 

جميلة للفيزيائي ألبرت أينشتاين. 
ونشر حوالي عشرين كتاب عن الصور 
التي  للتقنيات  التقطها وفيها شرح  التي 
استخدمها في التصوير، خاصة فيما 
يتعلق بتقنيات الظالل. ومن ميزات صور 
يوسف كرش أنه تمكن من إبراز الصفات 
الشخصية للمشاهير الذين صورهم، 
يتعلق بمظهرهم كأقوياء أو  فيما  خاصة 
ضعفاء، أو تجعلهم محبوبين أو مكروهين 
يناسبه، حتى أن سمعته وصلت  كل بما 
للجميع لدرجة أنه حينما تريد شخصية من 
تلك الشخصيات تخليد ذكراها تستدعي 

يوسف كرش إليها.
والخاتمة هنا بكلمات مهمة جدا هي اقرب 
للدراسة التفصيلية التي ميزت أعماله قول 

يوسف كرش:
نقدمه لآلخرين، وفي كثير  الذي  »القناع 
لثانية  من األحيان، ألنفسنا يمكن رفعه 
واحدة فقط، للكشف عن تلك القوة في لفتة 
غير واعية، وحاجب مرتفع، واستجابة 
مفاجئة، ولحظة راحة. هذه هي لحظة 

التسجيل«. 
التصوير عالم! 

عالم التصوير.. يوسف كرش.. احتفاء

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

السير مجدي يعقوب«  »معانا ومعاكم    
إيقاف  الهاتفية، سببا في  المداخلة  كانت هذه 
برنامج ومنع فريق عمله من العمل اإلعالمي، 

وتحويلهم للتحقيق.
وكان مقدما برنامج »الحياة أحلى« المذاع على 
المصرية، شرف عادل،  اليوم«  قناة »الحدث 
قدماها  هاتفية،  مداخلة  استقبال  ونوران محمود 
العالمي  القلوب  أنها من جراح  للجمهور على 
الدكتور مجدي يعقوب، وقال شرف »أنا فخور 

إن دي بالنسبالي 3 مرة أكلم حضرتك فيها«.
وقالت نورهان موجهة حديثها لصاحب 
المداخلة، إن لها الشرف أن تكون أول مداخلة 
الدكتور مجدي يعقوب،  البرنامج مع  في 

موجهة سؤاال لضيفها على الهاتف.
نقابة  أكثر من مستوى، من  المداخلة استدعت تحركات عدة على  على أن هذه 
اليوم، تسببت حتى  الحدث  قناة  لتنظيم اإلعالم، وإدارة  اإلعالميين، والمجلس األعلى 
اآلن في إيقاف البرنامج ومنع فريقه من مزاولة النشاط اإلعالمي وتحويلهما للتحقيق، 

بعدما ثبت أن المكالمة مفبركة وال عالقة للمتصل بالدكتور مجدي يعقوب.
بالقناة  المسؤولين  وإحالة  البرنامج  بإيقاف  اإلعالم،  لتنظيم  األعلى  المجلس  قرار  كان 
بمقدمي  الخاص  التأديبي  الشق  للتعامل مع  نقابة اإلعالميين  للتحقيق، ومخاطبة 
الدكتور مجدي  كاذبة مع  تابعت بث مكالمة  بالمجلس،  الرصد  لجنة  البرنامج. وكانت 

يعقوب، أحدثت تضليال وتحايال وخراق للمصداقية المهنية.
من جانبها أصدرت نقابة اإلعالميين برئاسة النقيب طارق سعدة، بيانا قررت فيه منع 
فريق عمل البرنامج، وإحالة المسؤولين واإلعالميين للتحقيق، ومنع مخرجي ومعدي 
ومقدمي البرنامج من ممارسة النشاط اإلعالمي للكذب والتضليل ونشر أخبار كاذبة، 

في قرار حمل رقم 4 لسنة 2022.
الجنائية ضد هؤالء  اتخاذ اإلجراءات  إلى  القرار »يأتي هذا باإلضافة  وجاء في 
لغير  لسماحها  اليوم،  الحدث  قناة  أيضا ضد  الجنائية  األشخاص واتخاذ اإلجراءات 
قانون  88 و89 من  المادتين  لنص  النشاط اإلعالمي، وفقا  بممارسة  لهم  المرخص 
لتنظيم اإلعالم التخاذ  األعلى  المجلس  2016، ومخاطبة  لسنة   93 نقابة اإلعالميين 
اإلجراءات القانونية ضد القناة وكل الوسائل اإلعالمية التي تسمح لغير المرخص لهم 

بممارسة النشاط اإلعالمي وفقا لقانونه 180 لسنة 2018«.
ولقيت المداخلة سخرية كبيرة من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي، وانتقاد كبير 

أيضا لمثل هذه البرامج، والتي من شأنها التأثير على مصداقية وسائل اإلعالم.

  في الـ14 من فبراير، يحتفل العالم 
بعيد الحب، في مناسبة مميزة لها طابع 
البعض حول  خاص، وربما يتساءل 

حقيقة عيد الحب، وقصة الفالنتين.
الجميع به منذ سنوات،  ورغم احتفال 
لكن يظل سؤال ما هو عيد الحب شائعا 

بين البعض.
وهناك بعض الدول التي حددت 
تاريخا خاصا بها لالحتفال بعيد 
الحب، مثل مصر، لكن يظل هناك 
الثابت المعروف بكونه يوم  الموعد 

الفالنتين العالمي.
بشكل عام ، هناك أكثر من رواية 
تاريخية تتعلق بذلك اليوم، الذي 
يحاول فيه الكثيرون التعبير عن 
التي يحظون بها من  للمحبة  امتنانهم 
اآلخرين، أزواجا كانوا أو أصدقاء أو 

حتى زمالء عمل.
ما حقيقة عيد الحب؟

فالنتاين كان  الحقيقية، تقول إن  انتشارا حول قصة عيد الحب  الرواية األكثر  لعل 
كاهنا عاش في روما خالل القرن الثالث الميالدي، وجرى اعتقاله من قبل إمبراطور 

روماني، حين كانت الديانة المسيحية مضطهدة في تلك الفترة.
المسيحيين  العشاق  فالنتاين، تزويج  التي وقع فيها  الرواية أيضا إن الجريمة  تقول 
الثاني،  البعض، وذلك في مخالفة واضحة ألوامر اإلمبراطور كالوديوس  بعضهم 
الذي منع الزواج آنذاك اعتقادا منه أنه سبب وراء عزوف بعض الشباب عن الخدمة 

العسكرية.
وتكشف رواية أخرى سر أعياد الحب، إذا تقول األسطورة إن هذا الكاهن كان ينقل 
المسيحيين ممن تم سجنهم، وقبل إعدامه ترك ورقة عبارة عن رسالة  بين  الرسائل 
المرأة مذيلة باسمه، فصار إهداء البطاقات وعبارات الحب في ذلك اليوم عادة يفعلها 

كثيرون.

قصة الفالنتين الحقيقية
وهناك على األقل 3 قديسين مسيحيين كانوا في زمن اإلمبراطور الروماني كلوديوس 
الثاني، ولقوا جميعا حتفهم في 14 فبراير، كان أحدهم كاهنا في روما، واآلخر أسقفا 
في تيرني وبالنسبة للثالث فلم يكن هناك حديث عنه غير أنه لقي حتفه في أفريقيا، لكن 
المؤكد أن فاالنتاين الذي سمي اليوم باسمه، كان اإلمبراطور ال يحبه، وبعدما عرف أنه 

يؤدي مراسم الزواج بالنسبة للمسيحيين سرا قرر إعدامه.
المسيحية على مستوى كبير،  بالديانة  الروايات أيضا إن فالنتين كان يبشر  تقول 
ما أغضب اإلمبراطور آنذاك، خصوصا بعدما أرسله إلقامة الجبرية في منزل 
أرستقراطي اسمه أستيريوس، وصار يبشر بالمسيحية هناك، واشترط أستيريوس على 
إليها  ابنته الضريرة، فوضع يده على عينها وصلى حتى عاد  فالنتاين أن يقوم بشفاء 
بصرها، ونجح آنذاك في تعميد 44 شخصا، فأمر اإلمبراطور باعتقالهم جميعا، وأمر 

بقطع رأس فالنتاين.
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Amir Helkany,   B. Pharm.
Pharmacien - propriétaire

Pharmacie Amir Helkany
895, rue de la Gauchetière O.
Montréal Québec H3B 4G1
Tél.: 514-861-8947
Fax: 514-861-9670

نتكلم اللغة العربية، 
الفرنسية واألنجليزية

نقوم بتوصيل الدواء أينما تكونون داخل مدينة مونتريال أو خارجها 

مهرجان الأنوار يضىء سماء 
كوبنهاجن بـ50 عرضا من تصميم 

فنانيين عالميين..

وخ خارج السيطرة على وشك الاصطدام بالقمر صار

الحقيقية؟..  الحب  عيد  قصة  هي  ما 
واحد والحب  متعددة  وايات  ر

بعد مكالمة هاتفية.. 
»مجدي يعقوب« يوقف برنامجا تلفزيونيا بمصر

الثانية ملكة  إليزابيث  أعربت الملكة    
أمنيتها الصادقة في أن تحصل  بريطانيا عن 
كاميال زوجة األمير تشارلز )73 عاما( على 

لقب ملكة عندما يصبح تشارلز ملكا للبالد.
وفي رسالة بمناسبة ذكرى مرور 7٠ عاما 
على اعتالئها العرش، أعربت الملكة إليزابيث 
البريطانية  – بحسب صحيفة “الجارديان” 
البريطاني على  للشعب  – كذلك عن شكرها 
اللذين أظهرهما لها طوال  الوالء والحب 

فترة حكمها.
ومن جهته، قال المتحدث الرسمي لمقر إقامة 
األمير تشارلز وزوجته في كالرنس هاوس 
الملكة أثرت في األمير  “إن كلمات جاللة 

تشارلز وزوجته كاميال وشرفتهما”.
وكانت الملكة إليزابيث )٩5 عاما( قد حضرت 
المحلي  المجتمع  حفل استقبال أعضاء من 
أقيم في  الذي  المتطوعين  ومجموعات من 
قصر ساندرينجهام عشية الذكرى الـ7٠ 

العتالئها العرش الملكي.
يذكر أن األمير تشارلز كان قد تزوج من 
كاميال عام 2٠٠5 في حفل مدني بقلعة 
وندسور، ونظًرا النخفاض شعبيتها لدى 
اقتُرح أن  الوقت،  البريطاني في ذلك  الشعب 
تحمل كاميال لقب “أميرة قرينة” عند اعتالء 
زوجها العرش.. وتحمل كاميال حاليا لقب 
العائلة المالكة  “دوقة كورنوال”، وتمثل اآلن 
بانتظام إلى جانب األمير تشارلز أثناء المهام 

الرسمية.

تريد  الثانية  إليزابيث 
»ملكة«  تشارلز  وجة  ز كاميلا 

العرش يعتلى  عندما 

عــــذريني أُ لُحســـْن  ا ربَّـة  يــا 
ــداه ـــ ــح عـــن م ــفــصـــ ُي ــن  ــي ح
لُمتّيــــم ا قلبـــي  فارحمـــي 
ــي دوِنــــــــْك غــيــاب ــ ــي ــ ووح
ِر اشـــــتــيــاقــي ــا ـــ ـــ بــن فـــــرفــقــاً 
ــٍق ــرفـ ِبـ َك  ــي أهـــــــوا ــ ــول ــ وق
ــِك األنـــــوثــة َيــســـــتــدعــي فــيـــ
َتغـزو العشـق  لــصــحـــــاري 
الصحاري بحـور  فــي  ــا  ن وأ
القصيدة بــحـــــور  ــي  ف ــا  نـ وأ
كــــــتــــــب عـــــــن هـــــــــواِك أ
ــرة قــصــيــدة ــســي وعــشــِقــْك م
بــة لــلــكــتــا ــي دومـــــاً  ــن ــع ــدف َت
ــان ــتَّـ ــوام فـ ــ ــقـ ــ لـ ا وُحــــلــــو 
نـــــــــا عــلــى ــب وأ ــ ــُتـ ــ كـ ــا ــ فـ
ــي ــ ن ــا ــ ــع ــ ــم ــ ل ا ــن  ــ ــيـ ــ بـ مــــــا 
ــن ــي وب  ... نــــا  أ لـــروحـــي 
ــي مـــــع ــاق ــي ــت ــْب اشـــ ـــ ــي ــه ول
عـــذريني أُ لُحســـن  ا ربَّـــة  يـا 
ُيـــفـــصـــح عـــن مـــداه حـــيـــن 
ــة ــوث ـــ ــي فـــيـــِك األن ــدع ــت ــس َي
تغـــــزو العشـــق   لصحـــاري 

جــمــال ــخــطــئ  ُي ال  ونـــظـــري 
بـــبـــديـــع يــــرضــــاه خـــيـــال
ــمــحــال  ل ا ــري حــــدود  ــبـ واعـ
نـــفـــعـــال ا ــدون  ــ ــ بـ لــــهــــام  إ
لــكــمــال ا أوِج  ــي  ف ــي  ــوق وش
ارتجال تـــــه  ذا فــي  والعشق 
ِكــَحــال لـــســـود  ا لـــِنـــعـــاس  وا
ِتـــرحـــال لـــعـــيـــون  ا ــوق  ــ وشـ
ــِرمــال ل ا ــحــوْر  ــاس فــي ب غــطَّ
ــال رحَّ لبحار  ا في  )الخليل( 
ــزال ــت لـــحـــروْف اخ ا ــى  ــف وك
ــرة فـــوق كــل احــتــمــال وســي
لــــــــدالل زلـــــزال ا وفــــعــــْل 
َيــخــتــال ــوى  ــه ل ا درِب  عــلــى 
ــروف احـــتـــال ــ ــح ــ ل ا ضـــعـــف 
ال ــروف جــــوَّ ــ ــح ــ ل ا ــن  ــيـ وبـ
ــا أمـــيـــال ــنـ ــهـ لـ ــذاب وا ــ ــع ــ ل ا
لـــحـــروف مــرســال ا ــوق  ــ ش
جــمــال ــئ  ــِط ــخ ُي ال  ونـــظـــري 
بـــبـــديـــع يــــرضــــاه خـــيـــال
ِكــَحــال لـــســـود  ا لـــِنـــعـــاس  وا
ِتـــرحـــال لـــعـــيـــون  ا ــوق  ــ وشـ
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