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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

إىل أين يتجه العامل!
لكبار  المتناقضة  التوقعات   
لما  السياسي  التحليل  اساتذة 
بعد  العالم  عليه شكل  سيكون 
القضاء على وباء كورونا، يؤكد 
العالم يستعد لالنتقال من  بأن 

الفوضى إلى الضياع..
يُفّسر مفهوم  أن  يمكن ألحد  وال 
المتوقع،  الضياع  أو مدلول هذا 
اقتصادي؟  أم  وهل هو سياسي 
أم هو صراع  أمني؟  أم  صحي 
القوى  بعض  بين  عسكري 
وإقرار  النفوذ  لبسط  الكبرى 
كل  التامة على مقدرات  الهيمنة 

الدول مهما كانت الخسائر؟
الحاالت هو شكل من  وفي كل 
الناتج عن حالة  الضياع  أشكال 
العالم  عاشها  التي  الفوضى 
وأوصلته إلى هذا الوباء الجائح 
الحاصد لألرواح ولكل أشكال 
ومواثيق  حريات  من  الحياة 
الرأي  ومعاهدات تحترم حرية 
والتعبير ولكل ما جاء ونصت 
اإلنسان في  قوانين حقوق  عليه 
العالم والتي لألسف أسيئ فهمها 
تتحقق  ال  أنها  البعض  وظن 
القيم  بكل  الحائط  بضرب  إال 
الروحية واإلنسانية  والمشاعر 
العالم  بغيابها دخل  التي  النبيلة، 
في دوامة الفوضى التي ستقوده 
المؤسفة في  للضياع والنهاية 
بها، هذه  التمسك  استمرار  حال 
يتطرق  لم  التي  الحقيقة  هي 
عمالقة  معظم  عنها  للحديث 
جميع  في  العالم  في  التحليل 

التخصصات الحياتية المعاشة.
يستلزم  تقديري  في  والحل 
إلدارة  أكثر  أو  دولتين  وجود 
عالم  أو  الجديد  العالم  شئون 
تحتاج  ولكنها  كورونا  بعد  ما 
الفاعل  هللا  لحضور  بوضوح 
حتى  الجديدة  القيادة  هذه  في 
والعدل  بالحق  تتسم خطواتها 
واإلنصاف واحترام حقوق جميع 
شعوب األرض في العيش الكريم 
به  ما حباها هللا  بكل  واالستفادة 
من ثروات طبيعية بعيداً عن كل 
التدخل الخارجي البغيض  اشكال 

الثروات،  هذه  على  للسيطرة 
له  الذي ال تنصاع  وهو األمر 
للعالم  الحاكمة  الكبرى  القوى 
القوى  لمفهوم  به وفقاً  تقبل  وال 

الذي تتبناه أغلب هذه األنظمة!
من  حالة  نشهد  أن  أتوقع  لذا 
المتوقعة  غير  االضطرابات 
العالم خالل  القوى في  لموازين 
يليه  الذي  والعام  العام  هذا 
للتأكيد على أحقية مّن في خالفة 
األمريكية في  المتحدة  الواليات 
تقدير  أقل  أو على  العالم  قيادة 
القيادة  في مشاركتها في هذه 
ومتساوية  حقيقية  بصورة 

األركان واألبعاد.
كما أتوقع إنهيار ما يسمى بدول 
االتحاد األوروبي الذي ثبت فشله 
الهجوم  أمام  بصورة ملموسة 
وأكد  لفيروس كورونا،  الخاطف 
التام في مواجهة  على ضعفه 
المستويين  المدمرة على  أثاره 

اإلنساني واالقتصادي.
الدور  عودة  أتوقع  كما 
الفاعل والمؤثر على  المصري 
السياسية  المستويات  كافة 
االقتصادية واالجتماعية سواء 
عربياً  االقليمي  محيطها  في 
الدولي  أو في محيطها  وأفريقياً 

العالمي.
أتوقعه مرهوناً  ما  كان كل  وإن 
القادة  بما سوف يقوم به هؤالء 
حتى  الروحي  المستوى  على 
لعالم  الضياع  الجميع من  يعود 

األخالق والقيم والفضيلة.
وأخيراً أُحب أن أتقدم من شعوب 
التهاني  قاطبة بخالص  األرض 
عيد  بمناسبة  األماني  وعظيم 
اإلله  الرب  المجيد سائالً  القيامة 
بعظيم  أجمع  العالم  يتغمد  أن 
تنقذ  إلهية  وبمعجزة  رحمته 
إلى  وتقوده  العالم  كل  العالم 
البر والعدل واإلنصاف  طريق 
والرحمة والمحبة، ألن »الجميع 
زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد 

هللا« )رو 3:12(
عيد مبارك وكل عام 

والجميع بخير 

5 سياسـة

year

تتقدم إدارة جريدة الرسالة بخالص 
التهاني وأطيب األماني للجالية العربية 

والمسيحية بمناسبة 
عيد القيامة المجيدة

أعاده هللا على الجميع بالخير والسالم والمحبة 

  حرمان كبار السن من حقهم المشروع في الحياة 
شيطاني  فكر  للعالم  الحاكمة  األنظمة  بعض  في 
وجحود وقتل مع سبق اإلصرار والترصد لألبرياء 
بعد كل ما قّدموه من خدمات جليلة ألوطانهم، وهو 
إنسان  أي  به  يقبل  ولن  يرضى هللا، وال  ال  عمل 
األخالق  مبادئ  يتمتع بضمير حي وأبسط  مازال 

والقيم اإلنسانية النبيلة!

فريد زمكحل 
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Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

يقول شكسبير:

كوريا الشمالية تتحدى كورونا باجتماع »مئات القادة«

القدس:  كنيسة القيامة مغلقة يف عيدها للمرة األوىل

غوترييش حيذر من استخدام الفريوسات كسالح بيولوجي بيد اإلرهابيني
كندا و توقعات »متشائمة« !!

تسجيل 50 إصابة جديدة على منت 
حاملة الطائرات »شارل دجيول«

الجاهل يعتقد نفسه حكيماً ، أم الحكيم 
فهو من يعرف بأنه أحمق

  حذر األمين العام لألمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، من خطر استغالل 
مجموعات إرهابية لتفشي فيروس 
كورونا في العالم، لشن هجوم في أي 
مكان واستخدام الفيروسات كسالح 

بيولوجي.
عبر  مداخلة  في  غوتيريش  ولفت 
الفيديو، خالل جلسة لمجلس األمن 
ناقشت جائحة كورونا، إلى أن نقاط 
الضعف وسوء التجهيز الذي ظهر 
فيروس كورونا،  انتشار  حاليا مع 
يعطي فكرة عما سيكون عليه الوضع 
في حال حدث هجوم بيولوجي، الفتا 
اليقين  وعدم  التخبط  حالة  أن  إلى 
التي يعيشها العالم حاليا تجعل آثار 
أي هجوم بيولوجي أكثر خطورة.

وأضاف غوتيريش أن »جماعات غير 
حكومية قد تتمكن من الحصول على 
الفيروسات واجتياح بلدان ومجموعات 

بكاملها في كل العالم«، وقال: »هذا يعني إمكانية 
أن تستفيد الجماعات اإلرهابية من األزمة الحالية 
وانشغال الحكومات لشن هجوم في أي مكان«.

هي  الوباء  مواجهة  أن  على  غوتيريش  وشدد 
المتحدة  األمم  وجود  وسبب  جيل  »معركة 
نفسها«، داعيا إلى »بادرة من الوحدة والعزم 
من المجلس التي ستكون مجدية كثيرا في هذا 

الوقت العصيب«.
ووصل عدد المصابين في العالم بفيروس كورونا 
»كوفيد19« إلى أكثر من مليون و600 ألف، 

فيما تخطى عدد الوفيات 95 ألفا.

الفرنسية،  الدفاع    أكدت وزارة 
إصابة   50 تسجيل  الجمعة،  اليوم 
بفيروس كورونا المستجد على متن 
حاملة الطائرات »شارل ديجول«.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى 
أن »نتائج 66 فحصا أجريت أثبتت 
وجود 50 إصابة بفيروس كورونا«، 
مضيفة أنه »لم تتم مالحظة أي تفاقم 
في الوضع الصحي للمصابين حتى 

اآلن«.
وأضافت أن 3 بحارة جرى إجالؤهم 
»كإجراء  الطائرات  حاملة  من 

احترازي«، وقد تم نقلهم جوا إلى 
مدينة تولون.

وكانت باريس أعلنت في 8 أبريل 
مدينة  إلى  الطائرات  حاملة  عودة 
تولون قبل موعدها، بعد أن ظهرت 
على نحو 40 من ركابها أعراض 
مشابهة لتلك المالحظة لدى المصابين 

بفيروس كورونا.
متواجدة  ديجول«  »شارل  وكانت 
لتأدية  األطلسي  المحيط  شمال  في 
مناورات مع قطع بحرية دنماركية 

وهولندية.

  حذر رئيس الوزراء الكندي، جاستين 
من  األولى  الموجة  أن  من  ترودو، 
تفشي فيروس كورونا في البالد لن 
تنتهي حتى الصيف، ولن تعود كندا 
إلى الوضع الطبيعي حتى يتم التوصل 
إلى لقاح، وهو األمر الذي قد يستغرق 

»نظريا«، عاما ونصف.
وتأتي تصريحات ترودو في الوقت 
الذي توقع فيه كبير مسؤولي الصحة 
يودي  أن  يمكن  أنه  كندا  في  العامة 
الفيروس بحياة ما ال يقل عن 4500 
شخص، وأعلنت وكالة حكومية أن 
االقتصاد الكندي فقد أكثر من مليون 

وظيفة في مارس.
وقال ترودو إن البالد في مرحلة مبكرة 
من تفشي المرض ألن الفيروس جاء إلى 
كندا في وقت متأخر عن بعض الدول 
األخرى، وقال إن الموجة األولى لن 
تصل إلى ذروتها حتى أواخر الربيع. 
بأنه »تحدي  الوباء  ووصف ترودو 
جيلنا«، وفق ما نقلت »اسوشيتد برس«.
الوضع  هو  »هذا  ترودو:  وأضاف 
يتم تطوير  أن  إلى  الجديد،  الطبيعي 

األمر  »سيستغرق  وأضاف  لقاح«. 
شهوراً من الجهد المستمر والحازم. 
سنحتاج إلى االستمرار في ممارسة 
التباعد االجتماعي، والبقاء في المنزل 

وغسل أيدينا«.
وأوضح أنه بمجرد اجتياز كندا الموجة 
األولى، سيبدأ بعض النشاط االقتصادي 

مرة أخرى.
وتابع »من المهم أن يفهم الناس أننا 
سيكون علينا أن نكون يقظين لمدة عام 
أو عام ونصف. ستكون هناك أشياء 

ال نستطيع القيام بها«.
وختم ترودو بالقول إنه حتى بعد انتهاء 
الموجة األولى، من المحتمل حدوث 
يكون  أن  إلى  أصغر  تفشي  حاالت 

هناك لقاح.
ولدى كندا أكثر من 19774 حالة مؤكدة، 
و461 حالة وفاة حتى الخميس، فيما 
أجرت البالد أكثر من 373 ألف اختبار.

وفي السياق نفسه قال مسؤولو الصحة 
إنهم يتوقعون أن يتضاعف عدد الكنديين 
الذين يلقون حتفهم بسبب المرض خالل 

األسبوع المقبل.

رسمية،  إعالم  وسائل  أفادت    
الجمعة، أن الزعيم الكوري الشمالي 
كيم جونغ أون أشرف على تدريب 
عسكري آخر قبل اجتماع للبرلمان، 
سيمضي قدما رغم جائحة فيروس 

كورونا.
وشمل التدريب المحدود وحدات المشاة 
التي أطلقت قذائف المورتر على أهداف، 
للجيش  تدريبات  في  األحدث  وهو 

الكوري الشمالي تجرى منذ شهر.
السابقة  التدريبات  بعض  وتضمنت 
المدى،  قصيرة  باليستية  صواريخ 
من  الرغم  على  قدما  ومضت 
اتخذتها  التي  الصارمة  اإلجراءات 
الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقالت وكالة األنباء المركزية الكورية 
أجريت  التدريبات  إن  تقرير  في 
»لتعزيز القدرات الدفاعية للبالد«.

وأضافت الوكالة أن »روح الحماسة 
العالية تسود جميع الوحدات الفرعية 
ورجال المدفعية وهم يشاركون في 
تدريب إطالق النار، بتوجيه مباشر 

من الزعيم األعلى«.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الشعب 

األعلى اجتماعه السنوي، الجمعة.
االجتماع  عن  اإلعالن  تم  وعندما 
البرلماني الشهر الماضي، قال مراقبون 
دوليون إنه مؤشر على ثقة حكومة 
كيم في أن بوسعها جمع مئات من 
قادة البالد في مكان واحد، على الرغم 

من الوباء.
وتقول كوريا الشمالية إنه ليس لديها أي 
حاالت إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، 
لكنها قالت إنها تواصل التجارب ولديها 
الحجر  500 شخص في  أكثر من 
الصحي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

منظمة الصحة العاملية: 
احلر والشمس ال يقيان من كورونا

  أكدت منظمة الصحة العالمية، 
ألشعة  التعرض  أن  الجمعة، 
الشمس أو لدرجات حرارة عالية، 
ال يساعد على الوقاية من مرضد 
»كوفيد 19« الذي يسببه فيروس 

كورونا المستجد.
وأوضحت المنظمة في تغريدة على 
حساب رسمي في موقع »توتير«، 
أن »تعريض نفسك ألشعة الشمس 
أو لدرجات حرارة أعلى من 25 
درجة مئوية ال يساعد على الوقاية 
من مرض )كوفيد 19( الذي يسببه 

فيروس كورونا المستجد«.
رسم  في  المنظمة  وأضافت 
توعوي، أن »المرء قد يصاب 
كان  مهما   ،19 كوفيد  بمرض 

الطقس مشمسا أو حارا«.
وأشارت منظمة الصحة العالمية 
إلى أن بعض البالد ذات الطقس 
الحار أبلغت عن إصابات بفيروس 
كورونا المستجد، قبل أن تذّكر 
من جديد بضرورة الحرص على 
غسل األيدي جيدا، وتجنب مالمسة 

العينين واألنف والفم.

  للمرة األولى منذ نحو 100 
القيامة  كنيسة  تستقبل  لن  عام، 
التي أغلقت أبوابها بسبب فيروس 
كورونا المستجد، الحجاج المسيحيين 
المحتفلين بعيد الفصح في األراضي 
المقدسة، إذ تحاول العائالت التعايش 
منازلها  في  واالحتفال  األمر  مع 

وفق اإلمكانيات.  
التي  المسيحية  الطوائف  وتحتفل 
تتبع التقويم الغربي من الكاثوليك 
والبروتستانت بعيد الفصح أو عيد 
القيامة األحد المقبل، بينما يحتفل 
المسيحيون األرثوذكس بالعيد في 

19 أبريل/نيسان.
اإلسرائيلية  السلطات  وأغلقت 
األماكن الدينية أمام الزوار، ومن 
بينها كنيسة القيامة التي يتوافد عليها 

عشرات اآلالف خالل العيد.
الفلسطيني جوني  ويؤكد المؤرخ 
منصور، أن هذه هي المرة األولى 
التي تغلق فيها كنيسة القيامة خالل 
المئة  السنوات  في  الفصح  عيد 

األخيرة.
وكانت الكنيسة أغلقت أبوابها في 
عام 2018 لعدة أيام، احتجاجا على 
الضرائب التي تفرضها السلطات 

اإلسرائيلية.
وهذا العام، سيحضر 5 من رجال 
الدين فقط القداس الذي سيترأسه 
المدبر الرسولي لبطريركية القدس 
لالتين المطران بييرباتيستا بيتساباال، 
داخل الكنيسة، مقابل نحو 1500 
الماضي،  العام  شخص حضروه 

كما صرح أمين سر 
األب  البطريركية 
شوملي  إبراهيم 
»فرانس  لوكالة 

برس«.
الكنيسة  وستبث 
لرعاياها  القداس 
عبر شاشات التلفزة 
التواصل  ووسائل 
كما  االجتماعي، 
فعلت األحد الماضي 
أحد  قداس  خالل 
الذي  الشعانين 
العربية  باللغة  بث 

وحضره أكثر من 60 ألف شخص 
منطقة  من  معظمهم  العالم  حول 

الشرق األوسط، تبعا لشوملي.
وقال شوملي: »حاولنا التكيف مع 
الوضع وتنظيم احتفاالت مركزية 
جواً  ونخلق  الشاشات  عبر  نبثها 
المنازل«، مضيفاً:  داخل  إيجابياً 
التي  السلبية  الطاقة  كل  »رغم 
حولنا، فال بد أن نلتمس شيئاً من 

اإليجابية«.
احتلت  التي  إسرائيل  وأحصت 
في  المدينة  من  الشرقي  الشطر 
1967، أكثر من 10 آالف إصابة 
بالفيروس المستجد الذي تسبب بوفاة 

92 إسرائيلياً.
 وبلغ عدد اإلصابات في األراضي 
في   13 بينها   ،266 الفلسطينية 
قطاع غزة المحاصر وحالة وفاة 

في الضفة الغربية المحتلة.

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment

Industrial-Mining-Real state-
seniors home management

Please call  
514- 909 -3334

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

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

حكمة العدد

اعداد: 
أنطوانيت جرجوس
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بدون غسل أرجل.. كورونا 
يغري قداس مخيس األسرار

يف كلمة للشعب..الكاظمي يتعهد 
حبكومة أفعال بعيدة عن 

“الغرف املغلقة”

المسيحيين  يستعّد مئات ماليين    
الفصح  بعيد  االحتفال  إلى  المعزولين 
تفشي  في ظروف غير مسبوقة وسط 
المستجد وتسببه في  فيروس كورونا 
أنحاء  العامة في  لألماكن  تام  إغالق 

العالم. 
البابا  احتفل  المؤمنين،  غياب  وفي 
بقداس خميس األسرار،  فرنسيس، 
وهو ذكرى العشاء األخير للمسيح مع 

تالميذه عشية صلبه.
وإمتنع الحبر األعظم في هذه المناسبة 
تقليد كنسي  عن غسل األرجل، وهو 
تالميذه  أرجل  يسوع  إلى غسل  يرمز 

هذا  إقامة  أُلغيت  وقد  العشاء.  ليلة 
التقليد بسبب فيروس كورونا المستجّد 

الذي يفرض التباعد االجتماعي.
العيد  لهذا  وتستعّد سلطات دول عدة 
الذي يجمع عادة العائالت. ففي إيرلندا 
حواجز  أُقيمت  المثال،  سبيل  على 

مرورية لتجنّب انتهاك قواعد العزل.
واضطرت بلدان إلى إغالق الكنائس 
تفشي  لتجنب  العبادة  دور  وباقي 
تجاوزت  الذي  القاتل  الفيروس 
ألف شخص  الـ90  وفياته  حصيلة 
اقتصادي  بانهيار  العالم  يهدد  والذي 

غير مسبوق.

  تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف 
مصطفى الكاظمي، في كلمة تلفزيونية، 
أمس الخميس، بمنع انفالت السالح عبر 
“إجراءات حاسمة”، قائال “كل السالح هو 
اختصاص الدولة فقط، وال غير الدولة، 
وليس اختصاص األفراد أو المجموعات”.
الوزارية  الكاظمي أن تشكيلته  وأضاف 
خدمية  حكومة  صالح  في  ستصب 
تكون  ولن  باألقوال”،  ال  “باألفعال 
بل  مغلقة”  وغرف  أسرار  “حكومة 

سيتحمل الجميع مسؤوليتها.
أنه  إلى  خطابه،  في  الكاظمي  وأشار 
يوجه الشكر لكل من منحه الثقة في هذه 

المرحلة الحساسة في تاريخ العراق.
المكلف  العراق  وزراء  رئيس  وتابع 
“السيادة خط أحمر وال يمكن التنازل عن 

كرامة العراق”.
واستمر بقوله “شعبنا لم يحقق طموحاته 
وأحالمه بعد، والمرحلة تحتاج مصارحة 

بين جميع العراقيين”.
وأشار الكاظمي إلى أن الحكومة العراقية 
الدفاع األول في  الجديدة، ستكون خط 

وجه فيروس كورونا المستجد.
وأردف بقوله “سنبذل كل الجهود في 
المتضررين من  مواجهة كورونا وندعم 

الحظر والكوادر الصحية”.
التي  العراقيين  الكاظمي إن دماء  وقال 

بذلت في مقاتلة تنظيم داعش اإلرهابي 
وساحات التظاهر “غالية”.

للعراقيين  “العراق  قائال  وأضاف 
أبنائه، والسالح ليس  بيد  العراق  وقرار 

اختصاص األفراد أو المجموعات”.
العراقية  الحكومة  توجهات  عن  أما 
ستسعى  إنها  الكاظمي  فقال  الجديدة، 

للتوزان في عالقاتها الخارجية.
لتشجيع  كذلك  “سنسعى  وأضاف 

االستثمار وتنويع االقتصاد”.
بإهانة أي عراقي  واستطرد “لن نسمح 
أو خارجية عبر  داخلية  من أي جهة 

اتهامه بالتبعية للخارج”.
برهم صالح،  العراقي  الرئيس  وقرر 
المخابرات  اليوم، تكليف رئيس جهاز 
الكاظمي، بتشكيل الحكومة  مصطفى 
المؤقتة، بعد اعتذار عدنان الزرفي، الذي 
الحكومة منذ تكليفه  لم يتمكن من تشكيل 

رسميا، الشهر الماضي.
وقالت وكالة األنباء العراقية “واع”، إن 
الكاظمي خالل  العراقي كلف  الرئيس 
بمنطقة  السالم  قصر  داخل  استقباله 
بغداد، بحضور عدد من  الجادرية وسط 
بينهم رئيس “تيار  السياسية،  القيادات 
الحكمة” عمار الحكيم، ورئيس “تحالف 
الفتح” هادي العامري، ورئيس البرلمان 

محمد الحلبوسي.

جونسون يغادر وحدة العنابة 
املركزة.. ويبقى حتت املالحظة

  خرج رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون، الخميس، من وحدة 
العناية المركزة في مستشفى سانت 
توماس بوسط لندن التي نقل إليها، 
االثنين الماضي، للعالج من أعراض 

فيروس كورونا الذي أصابه.
وقال المتحدث باسم رئيس رئيس 
الحكومة : “نُقل رئيس الوزراء هذا 
المساء من الرعاية الفائقة إلى جناحه 
)بالمستشفى( حيث سيحظى بمتابعة 
دقيقة في هذه المرحلة المبكرة من 

تعافيه”.
وكان جونسون قد أدخل إلى وحدة 
العناية المركزة  في مستشفى سان 
االثنين،  ليلة  لندن،  في  طوماس، 
إثر تدهور حالته من جراء إصابته 

بمرض كوفيد 19.
باسم  المتحدث  المتحدث  وأوضح 
أن  البريطاني،  الوزراء  رئيس 
وأن  للعالج،  يستجيب  جونسون 

معنوياته مرتفعة”.



Vendredi 10 avril 2020
الجمعة 10 ابريل 2020

ماكرون: نرفض توريط “الصحة العاملية” يف حرب 
بني أمريكا والصني

بومبيو: الوقت ليس مناسبا حملاسبة الصني بشأن كورونا

  أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
دعمه الكامل لمنظمة الصحة العالمية في 
اتصال مع مديرها األربعاء، وذلك بعد 
يوم من انتقاد الرئيس األمريكي دونالد 

ترامب للمنظمة الدولية.
وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية لرويترز: 
“أكد )ماكرون( على ثقته ودعمه للمنظمة 
ورفض الزج بها في حرب بين الصين 

والواليات المتحدة”.
وكان ماكرون، وهو مدافع قوي عن 
المنظمات متعددة األطراف، قد دخل في 
مواجهات حادة في السابق مع ترامب 
بسبب انتقاد الرئيس األمريكي للمؤسسات 
التي أرست قواعد التعاون الدولي في 

عالم ما بعد الحرب.
وذكر اإلليزيه أن ماكرون أكد خالل اتصاله 
الهاتفي مع المدير العام لمنظمة الصحة 
العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
أن الطبيب الفرنسي الذي اقترح إجراء 
تجارب في أفريقيا على عالج محتمل 
لفيروس كورونا ال يمثل السياسة الفرنسية 

الرسمية.
على  العالمية  الصحة  منظمة  ورّدت 
تهديد الرئيس األميركي، الثالثاء، بقطع 

تمويلها ووقف مساهمة بالده 
للمنظمة، مشيرة إلى إنه ال 
ينبغي قطع تمويل المنظمة خالل 
فترة تفشي وباء “كوفيد19”.

وأفاد المدير اإلقليمي لمنظمة 
الصحة العالمية في أوروبا، 
هانز كلوغ بأنه: “نحن اآلن 
في مرحلة حادة من تفشي وباء 
كوفيد19. اآلن ليس الوقت 
المناسب لخفض التمويل”.

وأدلى كلوغ بهذا التعليق بعد 
الرئيس  تهديد  من  ساعات 
ترامب  دونالد  األميركي 
للمنظمة خالل مؤتمر صحفي 
الثالثاء، وذلك بعد أن هاجمها 
في تغريدة سابقة بشأن ما وصفه 
بتحيزها للصين وتهديدها بقطع 

التمويل عنها، وقال “سنعلق دفع األموال 
المخصصة لمنظمة الصحة العالمية”.
ترامب  اتهم  الصحفي،  المؤتمر  وفي 
مع  بالتعامل  العالمية  الصحة  منظمة 
أزمة فيروس كورونا الجديد بشكل سيء، 
بحسب صحيفة اإلندبندنت البريطانية.
ولم يقدم ترامب أي تفاصيل، لكنه قال 

في مؤتمره الصحفي إنه لم يقرر بعد 
تعليق دفع األموال، مشيرا إلى أنه يعتزم 

فقط دراسة هذا األمر.
وذكر ترامب أن “منظمة الصحة العالمية 
أخفقت”، مضيفا “الغريب أنها )المنظمة( 
تركيزها  لكن  طائلة  أمواال  منا  تلقت 
منصب على الصين. وانتقدت قراري 
الواليات  إلى  الصينيين  دخول  بمنع 

المتحدة”.
وأضاف “لحسن الحظ رفضت نصائحها 
األولية بإبقاء الحدود مع الصين مفتوحة. 
هذا  إلى  خاطئة  توصيات  أعطونا  لم 

الحد؟”.
وتابع قائال “علينا مراجعة عالقتنا مع 
منظمة الصحة العالمية، ألنها أخطأت 
وكان يجدر بها أن تعلن الوباء مبكرا”.

  قال وزير الخارجية األمريكي 
مايك بومبيو،  إن من السابق ألوانه 
الحديث عن العواقب بالنسبة للصين 
بشأن ما يعتقد مسؤولون أميركيون 
أنه تقاعس من بكين في اإلبالغ عن 
حجم أزمة كورونا داخل أراضيها.
 وذكر بومبيو خالل إفادة صحفية 
بالبيت األبيض مع الرئيس دونالد 
ترامب، أن الواليات المتحدة أجلت 
50 ألف أميركي تقطعت بهم السبل 
في جميع أنحاء العالم بسبب عمليات 
اإلغالق العامة المرتبطة بالفيروس، 
مضيفا أنه ال يزال هناك آالف آخرون 

ينتظرون العودة.
التي  العواقب  عن  سئل  وعندما 
ستلحق بالصين قال بومبيو: “هذا 
ليس وقت العقاب. لكنه اليزال وقت 

الوضوح والشفافية”.
ولم تبلغ الصين سوى عن ثالثة آالف 
حالة وفاة بسبب الفيروس الذي نشأ 

في مدينة ووهان وهو 
رقم يشكك فيه ترامب 
ومسؤولون آخرون نظرا 
ألعداد المتوفين المرتفعة 

في دول أخرى.
الواليات  وسجلت 
المتحدة، األربعاء، لليوم 
الثاني على التوالي، وفاة 
حوالي ألفي شخص من 
جراء فيروس كورونا 
المستجد خالل 24 ساعة، 
في أعلى حصيلة يومية 
على اإلطالق يسجلها 
بلد في العالم منذ ظهور 
الوباء، بحسب بيانات 
نشرتها جامعة جونز 

هوبكنز.
التي  الجامعة،  بيانات  وأظهرت 
تعتبر مرجعاً في تتبع اإلصابات 
فيروس  عن  الناجمة  والوفيات 

كورونا المستجّد، أن الوباء حصد 
في الواليات المتحدة في الساعات 
األربع والعشرين األخيرة أرواح 
)مقابل  بالفيروس  مصابا   1973

1939 في اليوم السابق(، ليصل بذلك 
العدد اإلجمالي للوفيات الناجمة عن 
كوفيد19 في هذا البلد إلى 14.695 

حالة وفاة.
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كشف علمي ينعش اآلمال يف التغلب على »كورونا«

أمسرتدام تتسلح بـ »الكعكة احملالة« ملا بعد »كورونا«
  في الوقت الذي استنزف تفشي وباء كورونا الجهود 
القاطنين  المواطنين  المحافظة على سالمة  المضنية في 
في العاصمة الهولندية، يسعى المسؤولون المحليون في 
البريطانية كيت  بالتعاون مع عالمة االقتصاد  أمستردام 
راوورث في معهد التغير البيئي بجامعة أكسفورد إلعادة 
بناء المدينة لعصر ما بعد كورونا باستخدام نموذج الدونات 

أو الكعكة المحالة.
فقد ألفت راوورث كتابا، احتل قائمة األكثر مبيعا بين الكتب 
في عام 2017 تحت عنوان »اقتصاد الدونات: سبعة طرق 
الحادي والعشرين والذي  القرن  للتفكير كاقتصادي في 

وصفه البعض كوصفة خارقة بديلة القتصاديات النمو.
وفي تفاصيل الكتاب تحدد الحلقة الداخلية للدونات أو الكعكة 
المحالة الحدود الدنيا التي يحتاجها الفرد للعيش حياة جيدة، 
وهذه الحدود الدنيا مستمدة من أهداف التنمية المستدامة 

لألمم المتحدة التي أقرتها جميع دول العامل.
وتتراوح تلك الحدود بين الحصول على الغذاء والمياه النظيفة 
واإلسكان والصرف الصحي والطاقة والتعليم والرعاية 
الصحية والمساواة بين الجنسين والصوت السياسي. وأي 
شخص ال يحقق الحد األدنى من هذه المعايير يعيش داخل 

»ثقب« الدونات.
أما الحلقة الخارجية للدونات، فتمثل السقف البيئي لكوكب 
العلماء؛ والذي يسلط الضوء على  الذي رسمه  األرض 
الحدود التي ال يجب أن يعبرها اإلنسان مثل تجنب إتالف 
المناخ والتربة والمحيطات وطبقة األوزون والمياه العذبة 
والتنوع البيولوجي. وما بين الحلقتين تقع األمور التي تمثل 

احتياجات الجميع واحتياجات الكوكب بالمطلق.
ومع األخذ بعين االعتبار ارتباط دول العالم بالنمو االقتصادي 
الكعكة  وقوانين العرض والطلب، فإن ما يسمى نموذج 
المحالة أو الدونات الذي ابتكرته كيت راوورث يعد دليال 

استرشاديا للنمو بالتوازن مع كوكب األرض.
وستقوم بلدية أمستردام بتبني هذا النموذج رسمياً كنقطة 
انطالق لقرارات السياسة العامة، وبهذا تكون أول مدينة 
في العالم تقدم مثل هذا االلتزام بالحلقة الداخلية والخارجية 
المتحدة  المستدامة لألمم  التنمية  للدونات؛ أي بأهداف 

والسقف البيئي لكوكب األرض.
وقالت نائبة عمدة أمستردام، ماريك فان دورنينك: »أعتقد 
آثار  التغلب على  النموذج يمكن أن يساعدنا في  أن هذا 
األزمة الحالية، قد يبدو غريباً أننا نستبق األمور ونتحدث 
عن الفترة التي ستتبع ذلك، ولكن كحكومة يتعين علينا عدم 

الركون على اآلليات التقليدية في اتخاذ القرار«.
يعتبر  المحالة  الكعكة  إلى أن نموذج  وأشارت دورنينك 
الخطط االقتصادية حينما  بمثابة إطار عمل مثالي لكل 
يتوجب علينا االهتمام بالمناخ والصحة والوظائف والسكن 

والرعاية والمجتمعات.
وأضافت: »الفرضية المركزية بسيطة: يجب أن يكون هدف 
النشاط االقتصادي هو تلبية االحتياجات األساسية للجميع 
ولكن في حدود إمكانيات الكوكب. »الكعكة المحالة« هو 

مقياس إلظهار ما يعنيه هذا عمليًا«.

وقامت راوورث بتطبيق النموذج على مدينة أمستردام، تظهر 
فيه احتياجات المدينة التي لم يتم تلبيتها و«حدود الكوكب« 

التي تم تجاوزها، مستشهدة بقضية اإلسكان في المدينة.
للمقيمين  السكنية  تلبية االحتياجات  يتم  ففي أمستردام ال 
بالمدينة، إذ ال يتمكن ما يقرب من 20٪ من المستأجرين 
في المدينة من تغطية نفقات احتياجاتهم األساسية بعد دفع 
اإليجار السكني، وحصول نحو 12 بالمئة فقط من حوالي 
المتقدمين للحصول على سكن  ستمائة ألف شخص من 

اجتماعي مدعوم من قبل الحكومة.
قد يكون أحد الحلول هو بناء المزيد من المنازل، لكن نموذج 
الكعكة المحالة لمدينة أمستردام يظهر تزايدا في انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون تزيد بنسبة 31 بالمئة عن مستويات 
عام 1990. وتساهم واردات مواد البناء والمواد الغذائية 

بنسبة  المدينة  والمنتجات االستهالكية من خارج حدود 
62 بالمئة من إجمالي االنبعاثات الغازية داخل المدينة.

وتقول نائبة عمدة أمستردام: » إن المدينة تخطط لتنظيم 
عمل قطاع البناء بحيث يتم استخدام مواد البناء التي يمكن 
إعادة تدويرها، إضافة إلى اختيار قابلية حيويتها: كالخشب 
على سبيل المثال، ويشجع نموذج الكعكة المحالة أيضا 

صناع القرار على التفكير ببعد نظر نحو األفق«.
ونوهت إلى أن: »حقيقة ارتفاع أسعار المنازل ال تتعلق 
القليل منها في  العرض والطلب وتوفر  فقط بموضوع 

سوق العقار. فهناك الكثير من رؤوس األموال حول العالم 
تحاول العثور على استثمار، ويُنظر إلى العقارات اآلن 
على أنها أفضل طريقة لالستثمار، مما يؤدي إلى ارتفاع 

أسعار العقارات«.
 وأضافت: »الكعكة ال تجلب لنا اإلجابات ولكن هي تعتبر 
طريقة للنظر فيها، حتى ال نواصل السير في نفس الهياكل 

واآلليات التي اعتدنا على انتهاجها«.
وتقول عالمة االقتصاد كيث راوورث: »إن العالم يشهد 
اآلن سلسلة من الصدمات وتداعياتها المفاجئة، مما يمكننا 
من التحول من فكرة النمو إلى االزدهار، والذي يعني أن 
التوازن، وهذا ما نعرفه جيدا داخل  رفاهيتنا تكمن في 
أجسادنا. أعتقد أن هذه هي اللحظة التي سنربط فيها صحتنا 

الجسدية بالصحة الكوكبية«.

  قال علماء بريطانيون، مؤخرا، إنهم كشفوا خاصية في 
فيروس كورونا المستجد )كوفيد 19(، بوسعها أن تجعل 
التغلب عليه في جسم اإلنسان أمرا سهال في المستقبل.
وأوضح باحثون من جامعة ساوثامبتون، أن الفيروس 
ليس محصنا بشكل قوي جدا ضد الجهاز المناعي، وهذا 

األمر مشجع جدا، بحسب قولهم.
الذي يؤدي  للفيروس  باستحداث نموذج  العلماء  وقام 
إلى اإلصابة بمرض )كوفيد 19(، وذلك حتى يروا 
الطريقة التي يتخفى بها حتى يتمكن من الوصول إلى 

خاليا الجسم، دون أن يتم رصده.
وأظهرت النتائج أن أجساما شبيهة بـ«األشواك« تتدلى 
من سطح الفيروس، وعن طريق هذه الخاصية، يلتصق 

بالخاليا ثم يدخل إليها في جسم اإلنسان.
وأوضح الباحث ماكس كريسبن، وهو األكاديمي المشرف 
على الدراسة، أن تلك »األشواك« مغطاة بمواد سكرية 

تعرف بـ«الكليكانس«.
وهذه المواد السكرية هي التي تخفي البروتين الحيوي 
في الفيروس، حتى يكون مستعصيا على الجهاز المناعي 

لدى اإلنسان.
التخفي لدى فيروس  البريطاني، عملية  الباحث  وشبه 
كورونا بذئب يتنكر على هيئة خروف حتى يتمكن من 

التسلل إلى وسط القطيع.
وأضاف األكاديمي أن أبرز ما توصلت إليه الدراسة 
المحيطة  السكريات  النظر عن كمية  أنه »بغض  هو 

بالفيروس، فإن فيروس كورونا ليس محميا ومحصنا 
على غرار بعض الفيروسات األخرى«.

الذي   »HIV« بفيروس الباحث مثال  وضرب 
يؤدي إلى اإلصابة بمرض  نقص المناعة المكتسبة 
»اإليدز«، قائال إنه يراوغ الجهاز المناعي باستمرار، 
ويتخذ غشاًء قويا من الـ«غليكانس« حتى يحمي نفسه.

القول إن  وأردف »لكن في حالة كورونا، يمكن 
الفيروس ليس له سوى غشاء ضعيف من تلك المواد 

السكرية، وهذا األمر يكشف أنه من النوع الذي يهجم 
ثم يلوذ بالفرار، فينتقل من شخص إلى آخر«.

يقارب مليونا ونصف  الفيروس أصاب ما  أن  ورغم 
المليون شخص حتى اآلن، يقول الباحثون إن الدراسة 

التي أجريت، مؤخرا، تبعث على بعض التفاؤل.
والباعث على هذا التفاؤل، هو أن ضعف غشاء فيروس 
كورونا، هو عدم وجود عائق كبير أمام الجهاز المناعي 

حتى يتغلب عليه من خالل األجسام المضادة.
ويشكل هذا الكشف العلمي بشرى للهيئات التي تعكف 
الذي أودى بحياة  الفيروس  لقاح ضد  على تطوير 

عشرات اآلالف 
حول العالم، وأدى إلى شل االقتصاد وفرض قيودا على 

تنقل مليارات من البشر.
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أخبـار

العلماء الروس يبتكرون حملوال 
كيميائيا لتعقيم وسائل النقل

مصدر: السعودية مستعدة خلفض إنتاجها النفطي 
مبا يصل إىل 4 ماليني برميل يوميا

وفاة الطبيب الذي حذر جونسون من نقص 
معدات الوقاية الطبية

نصف مليار شخص حتت خط الفقر.. الوباء العاملي يهدد بـ »كساد كبري«

البنتاغون يتوقع مزيدا من املصابني بكورونا 
وسط »البحرية«

7 أيام كيفزارا.. إعالن نتائج »عقار كورونا« احملتمل بعد 

  كشف مصدر مطلع على السياسية السعودية أن المملكة مستعدة 
لخفض إنتاجها النفطي بما يصل إلى 4 ماليين برميل يوميا من 
مستوى اإلنتاج في أبريل الجاري، حسبما نقلت وكالة »رويترز«.
وأضاف المصدر، أن السعودية مستعدة لهذا الخفض لكن بشرط 

أبريل  بلغتها في  التي  القياسية،  إنتاجها  إلى مستويات  أن يستند 
الجاري، عند 12.3 مليون برميل يوميا.

باعتماد متوسط  الرياض ترفض مقترحا روسيا  ويعني ذلك أن 
مستوى اإلنتاج في الربع األول من العام الجاري كأساس لتنفيذ 

الربع األول كأساس  الخفض، حيث تصر روسيا على اعتماد 
إلجراء الخفض، بينما تريد السعودية اعتماد مستوى اإلنتاج في 

أبريل الجاري.
ويفسر الموقف الروسي بكون المملكة زادت مستوى إنتاجها في 
أبريل بنحو 2.7 مليون برميل يوميا من 
مستواه في مارس الماضي، بينما روسيا لم 

ترفع إنتاجها في نفس المدة.
وعند اعتماد مستوى اإلنتاج في أبريل كأساس 
إلجراء التخفيضات، سيعني ذلك أن السعودية 
ستنفذ خفضا مقداره 1.3 مليون برميل يوميا، 
وليس 4 ماليين برميل، كونها زادت اإلنتاج 

في مطلع الشهر الجاري.
وتأتي التسريبات قبل فترة قصيرة من انعقاد 
اجتماع طارئ لدول تحالف »أوبك+«، بقيادة 
روسيا والسعودية أمس، لبحث كيفية جلب 

االستقرار إلى أسواق النفط المتهاوية.
وارتفعت أسعار النفط اليوم مدفوعة بآمال 
المنتجين على خفض اإلنتاج لدعم  اتفاق 
األسواق، في ظل انخفاض الطلب على الخام 

بسبب انتشار فيروس كورونا.
وصعد مزيج »برنت« بنسبة 1.2% إلى 33.25 دوالر للبرميل، 

ليكون بذلك قد سجل ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي.

الدفاع  قادة وزارة    رجح 
أن  )بنتاغون(،  األميركية 
يصيب يصيب فيروس كورونا 
المستجد )كوفيد 19( مزيدا من 
سفن البحرية التابعة للجيش في 

مختلف البحار.
ويأتي هذا التحذير بعد تفشي 
الفيروس على متن حاملة طائرات 
في المحيط الهادئ، وطال ما 
يزيد على 400 بحار، بحسب 

جنرال بارز، يوم الخميس.
هيتين،  الجنرال جون  وقال 
األركان  هيئة  رئيس  نائب 
المشتركة، إن أحد أفراد طاقم 
ثيودور   “ الطائرات  حاملة 
المستشفى،  دخل  روزفلت” 

في  الفائقة  العناية  في  الخميس،  يوم 
جزيرة غوام، حيث ترسو السفينة منذ 

أكثر من أسبوع.
وأضاف هيتين أن 416 من أفراد الطاقم 
نتائج  من  مئات  وأن  اآلن،  مصابون 

الفحوص معلقة.
في  في مؤتمر صحفي  هيتين،  وذكر 
البنتاغون أنه “ليس من الجيد االعتقاد 
بأن تيدي روزفلت قضية فريدة من نوعها 
البحر...  السفن في  لدينا كثير من   ...
االعتقاد بأن ذلك لن يحدث مرة أخرى 

أبدا ليس وسيلة جيدة للتخطيط.”
وأشار إلى أن حاملة الطائرات “نيميتز”، 

بريميرتون  ميناء  في  ترسو  والتي 
بواشنطن، تستعد لالنتشار في المحيط 
الهادئ، وعلى متنها عدد غير محدد من 

البحارة المصابين بالفيروس.
وتابع قائال “كان هناك عدد قليل للغاية 
من اإلصابات على متن “نيميتز”، ونحن 
نراقب ذلك من كثب قبل خروجها.. لكنها 
وليست طفرة  كثيرة،  ليست إصابات 

كبيرة في هذه المرحلة.”
وقال هيتين إن التفشي على متن “روزفلت” 
الجيش األميركي يجب  أن  مثال على 

أن يتكيف.
وأردف  “ستكون هذه طريقة جديدة 
لممارسة األعمال التجارية التي يجب 

نتكيف مع هذا  إننا  أن نركز عليها... 
العالم الجديد بينما نتكلم اليوم”، إشارة 
إلى التحدي المتمثل في التجنيد والتدريب 
واالنتشار واحتمال خوض القتال وسط 

الوباء.
وبدأ تفشي المرض على متن “روزفلت” 
أواخر مارس وأدخل البحرية في أزمة 

قيادة.
وقام توماس مودلي، الذي استقال يوم 
الثالثاء كوزير للبحرية باإلنابة، بعزل 
إي.  بريت  القبطان  قائد “روزفلت” 
كروزير، ألنه وزع على نطاق واسع 
رسالة تحث على اتخاذ إجراءات أسرع 

من قبل البحرية إلنقاذ البحارة.

  أعلن كبير المسؤولين العلميين في شركة »ريجينيرون« أن 
البيانات األولية للتجارب اإلكلينيكية التي تختبر ما إذا كان من 
الممكن مساعدة المصابين بفيروس كورونا بدواء يعالج التهاب 
المفاصل الروماتويدي، الذي تبيعه مع شركة سانوفي قد تظهر 

بحلول األسبوع المقبل، على أقرب تقدير.
وقال جورج يانكوبولوس عن عقار »كيفزارا«: في مقابلة عبر 
الفيديو، األربعاء، لوكالة رويترز: األسبوع المقبل »ربما نكون 
على بعد أسبوع أو أسبوعين، على األكثر شهر أو نحو ذلك، 

من معرفة ما إذا كان هذا يحدث فرقا حقا أم ال«؟

وتعمل شركة التكنولوجيا الحيوية األميركية 
أيضا على تطوير دواء مصنوع من أجسام 
مضادة من البشر والفئران، يمكن استخدامه 
لعالج مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس 

كورونا المستجد أو الوقاية منه.
وقال يانكوبولوس، الذي شارك في تأسيس 
ريجينيرون مع الرئيس التنفيذي لين شليفر، 
إن ذلك قد يبدأ التجارب اإلكلينيكية بحلول 

يونيو.
وينتمي عقار كيفزارا إلى فئة من العقاقير 
تعرف باسم مثبطات إنترلوكين-6، التي قد 
تساعد في تنظيم رد الفعل المفرط للجهاز 
المناعي على الفيروس، الذي يعرف باسم 
»عاصفة السيتوكين«، التي قد تسبب ضيق التنفس الذي يظهر 

في حاالت اإلصابة الشديدة بكوفيد-19.
وبسبب ذلك، يتم اختبار الدواء على حاالت اإلصابة الشديدة 
الذي أودى بحياة حوالي 90 ألف شخص، وكبد  بالمرض، 

اقتصادات العالم خسائر فادحة.
وقال يانكوبولوس إن إدارة الغذاء والدواء األميركية شجعت 
ريجينيرون وسانوفي على جمع التجارب اإلكلينيكية المزمعة 
في مراحلها المتوسطة واألخيرة على عقار كيفزارا في دراسة 

واحدة لتسريع العملية.
وأضاف أن الدواء إذا أثبت فعاليته، فال ينبغي أن تكون اإلمدادات 

مشكلة، مشيرا إلى إنتاج ما يصل إلى مليون جرعة بالفعل فضال 
عن القدرة على إنتاج المزيد.

  اقترح معهد األورال للبحوث العلمية 
الجديد  ابتكاره  الروسية  الحكومة  على 

المتعلق بفيروس كورونا.
وهو محلول مائي يمكن استخدامه لتعقيم 
أية أماكن عامة وبصورة خاصة محطات 
سكك الحديد والمطارات وأرصفة الشوارع 

والحافالت.
إلى  المعهد  بها  بعث   وجاء في رسالة 
الحكومة أن المعمل التابع له جاهز لبدء 
إنتاج المحلول وتوريد 200 طن منه  كل 

شهر إلى أي منطقة روسية.
وهناك حاجز يحول دون بدء إنتاج المحلول 
وثائق  االبتكاري وهو غياب  الكيميائي 
ومستندات لها عالقة بالتسجيل الرسمي، 
فضال عن غياب تعليمات استخدام المحلول 

في ألغراض تعقيم األماكن العامة 
المدن.

هذا وشهد فرع سيبيريا ألكاديمية العلوم 
برئاسة  لجنة خاصة  الروسية تشكيل 
األكاديمي، ميخائيل فويفودا، من شأنها 
تسريع عملية تطبيق المبتكرات المتعلقة 

بمكافحة فيروس كورونا.
الكيمياء  معهد  فإن  المثال  سبيل  وعلى 
كبيرة  كميات  إلنتاج  الميكانيكي جاهز 
الطبية استخدمت فيها مواد  من األقنعة 
مركز  في  اختبارها  تم  قد  ابتكارية 
»فيكتور« لعلم الفيروسات والتكنولوجيات 

البيولوجية.
وكان فرع سيبيريا ألكاديمية العلوم الروسية 
والشركات الخاصة العاملة في قطاع الطب 
قد بعثت رسالة إلى رئيس الحكومة الروسية، 
ميخائيل ميشوستين، تضمنت اقتراحات 
من شأنها تسريع عملية تطبيق المبتكرات 
التي يمكن أن تساعد في مكافحة فيروس 

كورونا في روسيا.

بريطاني  طبيب  توفي    
بفيروس كورنا  بعد إصابته 
أسابيع  ثالثة  المستجد عقب 
الحكومة  تحذيره رئيس  من 
البريطانية بوريس جونسون 
من نقص في معدات الوقاية 
الشخصية للعاملين في القطاع 
الصحي في المملكة المتحدة.

وبحسب سكاي نيوز فقد توفي 
الطبيب عبد المعبود شودري 
الذي يبلغ من العمر 53 عاما 
يوما من خضوعه   15 بعد 
المستشفى بسبب  للعالج في 

إصابته بمرض كوفيد 19.
وفي 18 مارس الماضي، بعث شوردي رسالة 
إلى بوريس جونسون يطلب منه أن “يضمن” 
الحماية والوقاية  السرعة معدات  على وجه 
الخدمات  هيئة  في  عامل  “لكل  الشخصية 

الصحية في المملكة المتحدة”.
وقال لرئيس الوزراء في رسالته إن العاملين 
في مجال الرعاية الصحية “على اتصال مباشر 
بالمرضى” ولهم “حق إنساني مثل اآلخرين 
في العيش بدون أمراض مع عائلتنا وأطفالنا”.
وكان شودري طبيب  المسالك البولية يعمل 
في مستشفى هومرتون شرقي العاصمة لندن 
وتوفي يوم األربعاء في مستشفى كوينز في 
الطبية  االختبارات  أثبتت  أن  بعد  رومفورد 

إصابته بفيروس كورونا.
الممرضات  قد نشرت مجموعة من  وكانت 

العامالت في مستشفى نورثويك بارك صورة 
وهن يرتدين أكياس قمامة، ويغطين رؤوسهن 
وأقدامهن بقطع من أكياس بالستيكية، بسبب 

نقص معدات الحماية الشخصية.
وبالرغم من أن الصورة قد تبدو طريفة إال 
وتكشف خطورة  مؤلمة  تحمل رسالة  أنها 
فيروس  بريطانيا ومعاناتها مع  في  الوضع 

“كورونا” الُمستجد.
لكن المأساة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ أعلن 
أن الممرضات الالتي ظهرن في الصورة ثبت 

إصابتهن بفيروس “كورونا”.
وكشفت الممرضات كيف أصبن بعدوى فيروس 
“كورونا” من المرضى، ألن المسؤولين في 
الذي  البالد  الذي كان األول في  المستشفى، 
أعلن عن حادثة خطيرة بعد أن امتأل بمرضى 
كوفيد19-، فشلوا بتزويدهم بالكمامات والكفوف 

واألحذية والمآزر وأغطية الرأس المناسبة.

لتجاوز  العالم قصارى جهدهم  قادة  يبذل     
انقساماتهم من أجل التوصل الستجابات منسقة 
حيال أزمة جائحة كورونا المستجد، الذي تجاوزت 
حصيلة وفياته الـ90 ألف شخص والذي يهدد 

العالم بانهيار اقتصادي غير مسبوق.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إن 
الجائحة ستسبب “أسوأ العواقب االقتصادية منذ 

الكساد الكبير” عام 1929.
وفي حين يخضع نصف سكان العالم للحجر، 
توقف  إلى  العالمية  التجارة  منظمة  أشارت 
فيما  العالمي  االقتصاد  “قطاعات كاملة” من 
حّذرت منظمة “أوكسفام” من أّن نصف مليار 
قد يصبحون تحت  العالم  شخص إضافي في 

خط الفقر.
فاتيما سانتوس، إحدى سكان  تقول ماريا دي 
“سيتي أوف غاد” )مدينة هللا(، وهو حّي فقير 
رمزي في غرب ريو دي جانيرو، إن “الفقراء 
العمل  أوالدي  يستطيع  ال  دخل.  لديهم  ليس 

والجميع في حاجة إلى المساعدة”.

تنخفض  أن  العالمية  التجارة  وتوقعت منظمة 
التبادالت التجارية بمقدار الثلث هذا العام. وتقّدر 
منظمة العمل الدولية أن ما ال يقّل عن 1,25 

مليار عامل قد يتأثرون بشكل مباشر.
رغم العزل وبدء عودة الحياة إلى طبيعتها في 
ووهان، المدينة التي ظهر فيها الوباء في أواخر 
العام 2019 والتي ُرفع فيها العزل األربعاء، 
يواصل كوفيد19- تفشيه، خصوصاً في الواليات 
المتحدة حيث أودى بحياة قرابة ألفي شخص في 

24 ساعة، في عدد قياسي.
الدولي  السياق، يحاول مجلس األمن  في هذا 
الخميس تجاوز انقساماته خصوصاً بين الصين 
والواليات المتحدة، أثناء اجتماع عبر اتصال 
الفيديو مخصص للبحث في أزمة الوباء، وهو 

األول منذ بدء األزمة.
في  تتقّدم  المواقف  فإن  دبلوماسيون،  ووفق 
االتجاه الصحيح وواشنطن قبلت بعدم التشديد 
على صيغة “الفيروس الصيني” وهي صيغة 

كانت تثير غضب بكين.

ويُفترض أن ينجح األمين العام لألمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش في توحيد مجلس منقسم بين 

أعضاء دائمين وأعضاء غير دائمين.
وأكد أن “الوقت ليس مناسبا” لتوجيه االنتقادات 
وداعيا إلى “الوحدة” و”التضامن لوقف الفيروس”، 
في حين انتقد الرئيس األميركي دونالد ترامب 
بشدة منظمة الصحة العالمية إلدارتها لألزمة.

وفي مؤشر على الخطورة االستثنائية للوضع، 
أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية الذي 
اليميني  النزاع  في  أعوام  منذ خمسة  يشارك 

ضد المتمردين الحوثيين، وقفاً إلطالق النار.
من جهتها، ستحاول دول االتحاد األوروبي مرة 
جديدة الخميس التوصل إلى اتفاق بشأن استجابة 
اقصادية منّسقة لألزمة، بعد فشلها األربعاء في 

أول اجتماع ماراتوني عقدته.
ودعت رئيسة البنك المركزي األوروبي كريستين 
الغارد في المقابل الدول األعضاء الـ27 إلى 
الوقوف “جنباً إلى جنب” لالستجابة لألزمة مع 

اتخاذ تدابير متعلقة بالموازنة.

الجنوب  دول  بين  انقسامات عميقة  ثمة  لكن 
العجوز من جهة وألمانيا وهولندا  القارة  في 
تقاسم  أي  تعارضان  اللتان  أخرى  من جهة 

للديون العامة.

المنتجة  الرئيسية  الدول  ويفترض أن تحاول 
للنقط، أوبك وروسيا في الطليعة، التوصل إلى 
العالمي  االنتاج  بشأن خفض  الخميس  اتفاق 

بنسبة 10 في المئة.
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هل تضع »كورونا« نهاية 
لألسطورة؟

     أجد أنه من الصعوبة إيصال هذه 
الدموع تنهمر على خدي.  الرسالة. 
وصلتني رسائل صوتية عديدة. تقول 
هذه الرسائل إن أجهزة التنفس الصناعي 
يتم سحبها من المرضى الذي تجاوزت 
أعمارهم 65 عاما في مدريد بأسبانيا، 
وإنه يتم تخديرهم إلى أن يموتوا من 
أنفسهم، ألنه ال توجد أجهزة تنفس 
صناعي لكل الناس، ويريدون إعطاءها 
لمن هم أصغر سنا. اآلن سأقوم بتشغيل 
أتمالك  المقطع الصوتي وأحاول أن 
أعصابي وأهدأ. بعدها سأقوم بالتعليق 
عليه. أرجو منكم االستماع إليه ونشره 
في وسائل التواصل االجتماعي. لدينا 
واجب تجاه هذه األمة.. تجاه أهالينا كبار 
السن. ال نستطيع تركهم يموتون بهذه 
الطريقة غير األخالقية.. ال نستطيع 

فعل ذلك. 
)الوضع في مدريد كارثي. السياسيون 
ال يرون أو ال يريدون أن يعرفوا ما 
يجري هنا. توجد أعداد هائلة من 
قليلة جدا من  المرضى مقابل أعداد 
األطباء والممرضين. ال توجد مواد 
نستخدمها، وال أماكن للمرضى، وال 
أجهزة تنفس. الكثير من المرضى نقوم 
بإعطائهم مخدرا ونمسك بأيديهم إلى أن 
يموتوا، ألن عائالت هؤالء المرضى 
غير قادرين على أن يكونوا بجانبهم 
ويمسكوا بأيديهم وهم يموتون، لكي نوفر 
أجهزة التنفس لمن هم دون 65 عاما.
قيل لنا أن نتظاهر بالشجاعة ونذهب 
إلى العمل عارفين أننا سنترك الناس 
لتموت. »إبك في البيت.. إبك في الليل، 
اليوم  لكن اذهب إلى عملك صباح 
التالي«! هذا جنون.. عليهم إغالق 
الطبية فيها  المعدات  مدريد وتوفير 
المشكلة. لن  وإال لن نستطيع احتواء 
الوباء  انتشار هذا  نستطيع أن نوقف 
الملعون. في ذلك الوقت حتى األقوى 
سوف يموت، حتى ذو الحياة والنفوذ 
سيموت. أرجوك انشرها على نطاق 
واسع واجعل كل شخص يعرف؛ نحن 
نختار من يحصل على التنفس الصناعي 
ومن ال يحصل عليه ألنه ال توجد أجهزة 
تنفس صناعي كافية. إما أن نوقف هذا 
المناسب أو سوف  الوقت  الوباء في 
ينتهي بنا الحال جميعا إلى النهاية... 

أنا طبيبة في مدريد، وأرجو منك أن 
ترسل كالمي ألي شخص تريد. هذه 
ليست كذبة.. هذه ليست خدعة.. هذه 
شهادة حقيقية عما يحدث في المستشفيات 

في أسبانيا.. في مدريد(.
هذا ليس مشهدا من فيلم سسينمائي يجري 
تصويره في المستقبل عن وباء كورونا 
المستجد الذي اجتاح العالم عام 2020 
ميالدية، ولكنها رسالة وجهتها طبيبة 
أسبانية قبل أيام عن الوضع في مدريد. 
وهي رسالة مؤثرة، تترك في النفس 
ألما لما آلت إليه األمور في العاصمة 
األسبانية، وتعكس واقعا مرا لم نتوقع 

أن نسمع عنه يوما في أشد دول العالم 
الثالث فقرا، لكننا اليوم نعيشه بالصوت 
العالم  والصورة في واحدة من مدن 

المتقدم وأكثرها تاريخا وحضارة.
ثمة مشاهد أخرى أكثر غرابة في عواصم 
ومدن غربية متقدمة؛ أطباء وممرضون 
في أحد مستشفيات نيويورك يرتدون 
أكياس قمامة للوقاية من مرض كورونا 
المعدات والمستلزمات الصحية  ألن 
نفدت من مستشفياتهم! األسّرة وأجهزة 
التنفس ال  الفحص والحماية وأجهزة 
تفي باحتياجات مستشفيات أكبر المدن 
في  تأثيراً  األمريكية والمدينة األكثر 
التجارة والمال واإلعالم  مجاالت 
والفن واألزياء والعلوم والتكنولوجيا 
والتعليم والترفيه، المدينة التي تُعّد أهم 
التجارة والمال، والعاصمة  مراكز 
المدينة  للعالم،  الثقافية واالقتصادية 
 THE BIG التي يسميها األمريكيون
APPLE((. تقديرات المسؤولين تقول 
إن عدد اإلصابات في الواليات المتحدة 
قد يصل مليونين، وأن عدد الوفيات قد 
يصل 200 ألف. شهر مارس الماضي 
يشهد أرقاما قياسية في مبيعات األسلحة 
في الواليات المتحدة، حيث تم تصنيف 
متاجر األسلحة على أنها أساسية، وظلت 
مفتوحة وسط تفشي أزمة كورونا، 
والناس يتهافتون على شراء األسلحة 
لحماية أنفسهم تحسبا لحدوث فوضى 
الوباء!  أو اضطرابات بسبب تفشي 
المتحدة  الواليات  نحن نتحدث عن 
األمريكية سيدة العالم، وليس عن دولة 

فقيرة متخلفة من دول العالم الثالث.
األقنعة الطبية في مستشفيات كندا يتم 
تعقيمها كي يستخدمها األطباء  إعادة 
والممرضون،  والمصابون بالفيروس 
المستشفيات  لهم مكانا في  ال يجدون 
الواليات  يتهم  الكندية. عمدة برلين 
المتحدة بممارسة »قرصنة العصر 
الحديث« بعد أن اعترضت في بانكوك 
قناع متوجهة  ألف   200 شحنة تضم 
إلى  من مصنع أمريكي في الصين 
برلين وأخذتها إلى الواليات المتحدة. 
جمهورية التشيك تستولي على شحنة 
معدات طبية كانت مرسلة من الصين 
إلى إيطاليا، ووزير داخليتها يعترف 
بالواقعة، ويبرر ما حدث بأن سوء فهم 
قد وقع، ويقول إنه ال سبيل إلى إعادة 
المعدات بعد أن تم توزيعها داخل 

المستشفيات. 
لقد خصصت الدول العظمى الميزانيات 
الضخمة للتسلح وإدارة الصراعات في 
أنحاء العالم المختلفة، وغاب عنها أن 
فيروسا ال يُرى بالعين المجردة يستطيع 
أن يتسلل إلى أكبر حامالت طائراتها 
ويفتك بجنودها الذين اعتقد قادتهم أنهم 

ال يمكن أن يُهزموا في أي معركة.
هل تضع »كورونا« نهاية ألسطورة 
الدول األكثر تقدما، وتعيد رسم خارطة 

العالم بعد انتهاء األزمة.

aliobaid4000@yahoo.com

بقلم: علي عبيد الهاملي



السويد توقف عالج ترامب »املعجزة« ضد »كورونا«

رسالة من ميالنو إىل الدول العربية: الشائعات تقاتل مع كورونا

100 طبيب يف إيطاليا جائحة كورونا تودى حبياة 

وفاة املرأة اليت كشفت عالقة كلينتون ولوينسكي »املثرية للجدل«

  أفادت بيانات المراكز األمريكية لمكافحة األمراض والوقاية 
منها اليوم الخميس بارتفاع حاالت اإلصابة بفيروس كورونا 
إلى 427460 بزيادة 32449 حالة عن بياناتها السابقة وقالت 

إن عدد الوفيات ارتفع 1924 ليصل إلى 14696.
وجرى تسجيل حاالت اإلصابة الجديدة بالمرض المعروف باسم 
كوفيد19- والناجم عن اإلصابة بفيروس كورونا المستجد حتى 
الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الواليات المتحدة يوم الثامن 

من أبريل نيسان مقارنة باإلحصاء السابق الصادر قبل يوم.
كل  تسجلها  التي  الحاالت  بالضرورة  األرقام  هذه  تعكس  وال 

والية على حدة.
منذ  العراقي  الجيش  المتحدة  الواليات  بقيادة  التحالف  ويدعم 
2014 في قتال وتحييد متشددي الدولة اإلسالمية. ويُعتقد أن آالف 
المتشددين ما زالوا نشطين يختبئ معظمهم في مناطق نائية مثل 
الصحاري والجبال في شمال العراق. وينفذون هجمات متفرقة 
على قوات األمن لكنهم لم يسيطروا على أي منطقة كبيرة مثل 

البلدات أو المدن منذ 2017.
وينشر التحالف نحو 7500 فرد في العراق في الوقت الراهن 

منهم خمسة آالف أمريكي.

    توفيت يوم األربعاء عن عمر يناهز 70عاما ليندا 
تريب، الموظفة السابقة التي سجلت سرا محادثات 
هاتفية مع متدربة سابقة في البيت األبيض وثقت 
الفضيحة الجنسية التي أدت إلى محاولة عزل بيل 
كلينتون الرئيس األميركي آنذاك في عام 1998.

وأكد ابنها، ريان تريب، نبأ وفاتها لصحيفة واشنطن 
بوست، كما أكده توماس فولي، زوج ابنتها لصحيفة 
نيويورك بوست، الذي قال إن مرض تريب الذي 

لم يجر تحديده ال صلة له بفيروس كورونا.
ونقلت صحيفة ديلي ميل في بريطانيا عن صديقتها 
المقربة، ديان سبريدبري، قولها إن تريب توفيت 

بعد معركة قصيرة مع سرطان البنكرياس.
وارتبط اسم تريب بالفضيحة الجنسية التي كادت 
أن تطيح برئاسة كلينتون من خالل إفشائها العالقة 

التي أقامها مع مونيكا لوينسكي، وهي 
األبيض،  البيت  في  سابقة  متدربة 

وكانت من معارف تريب.
وكانت تريب سكرتيرة في 
البيت األبيض في السنوات 
األولى لرئاسة كلينتون قبل 
انتقالها إلى مكتب الشؤون 
العامة في وزارة الدفاع 
)البنتاغون( حيث أصبحت 
التي  للوينسكي،  صديقة 
كانت تصغرها بنحو 24 

عاما.
وبعد توطد صداقتهما كشفت لوينسكي 
السابقة مع كلينتون،  الجنسية  عالقتها 
محادثاتهما  سرا  تسجل  تريب  وبدأت 
الخاصة التي وثقت فيها لوينسكي عالقتها 

مع الرئيس بالتفصيل.
وفي النهاية سلمت تريب تلك التسجيالت 
للمحقق المستقل كينيث ستار، الذي كان 
كلينتون  ارتكبها  مخالفات  في  يحقق 

مرتبطة بمشروع عقاري فاشل.
االتهامات  من  تريب حصانة  وُمنحت 
بتسجيل األحاديث بشكل غير مشروع 

مقابل تسليم التسجيالت.
وحصل ستار، استنادا إلى هذه التسجيالت 

على تصريح بتوسيع تحقيقه ليشمل عالقة كلينتون 
مع لوينسكي.

    أوقفت مستشفيات السويد استخدام عقار الكلوروكين 
الخاص بعالج المالريا على مرضى فيروس كورونا 

عن  تقارير  ورود  بعد  المستجد 
تسببه بآثار جانبية خطيرة من بينها 
تشنجات، وفقدان الرؤية المحيطية، 
والصداع النصفي في غضون أيام 

من تناول العقار.
كما تسبب عقار الكلوروكين أيضا 
ألحد المرضى من المتعاطين للعالج 
بحدوث نبضات غير منتظمة لعضلة 
القلب إما بسرعة كبيرة أو بطيئة، مما 
يؤدي إلى حدوث نوبة قلبية قاتلة.

السويديين  المرضى  أحد  ويقول 
بفيروس كورونا إنه خضع للعالج 
يتناول  وكان  الكلوروكين  بعقار 
تشخيصه  بعد  اليوم  في  قرصين 
مشيرا  مارس،   23 في  بالمرض 
إلى أنه بدأ يعاني تشنجات وفقدان في 
الرؤية المحيطية مصحوبا بصداع 

خالل أيام من تناوله الدواء.
وأدرج عقار الكلوروكين - الذي تم وصفه لمرضى 
المالريا منذ أربعينيات القرن الماضي - كعالج محتمل 
لـ مرض كوفيد 19 بعد أن أظهرت دراسات في الصين 
جدوى العالج مع المرضى المصابين بفيروس كورونا.
لكن لم يعد األطباء في إقليم فاسترا غوتاالند، غربي 
كوفيد  لمرضى  الدواء  يصفون  ستوكهولم  العاصمة 
19، والذي وصفه الرئيس األميركي دونالد ترامب 

بأنه »الدواء المعجزة«.
يقول كبير األطباء في مستشفى جامعة ساهلجرينسكا، 
ماغنوس غيسلين، إن المستشفى أوقف وصف عقار 
الكلوروكين لمرضى كوفيد 19 قبل أسبوعين، مشيرا 
إلى أن تقارير وردت عن آثار جانبية أكثر خطورة 

مما كان األطباء يعتقدون في البداية.
وأضاف: »ال يمكننا استبعاد اآلثار الجانبية الخطيرة 
لعقار الكلوروكين، خاصة على عضلة القلب، وهو 
عقار شديد التأثير، باإلضافة إلى ذلك، ليس لدينا دليل 
قوي على أن الكلوروكين له تأثير على فيروس كورونا.

قسم  رئيس   - غوردون  أنتوني  البروفيسور  ويقول 
التخدير والعناية الحرجة في إمبريال كوليدج لندن - 

إنه ال يوجد حتى اآلن »دليل قوي« على أن الدواء 
يمكن أن يعالج فيروس كورونا.

وأضاف: »الكلوروكين لديه إمكانيات قوية. لكن لم 
قدرته  على  اآلن  حتى  الدامغة  األدلة  على  نحصل 

العالجية لشفاء مرضى فيروس كورونا«.
ولفت الدكتور غوردون إلى أنه يتوجب قبل وصف 
الدواء هو إخضاعه للتجارب السريرية حتى نفهم تمام 

كيفية عمله وآثاره الجانبية.
وتم منح األطباء في أوروبا والواليات المتحدة والصين 
ترخيًصا لتجربة الدواء على مرضى الفيروس، لكن 
بريطانيا منعت األطباء من وصف الدواء حتى االنتهاء 
بشأن  مخاوف  إلى  مشيرة  السريرية،  التجارب  من 

سالمته وفعاليته.
ويتم اختبار عقار هيدروكسي كلوروكين - وهو شكل 
من أشكال الكلوروكين - على مرضى فيروس كورونا 
في تجارب سريرية تجريها جامعة أكسفورد. كما تم 
تجنيد ما يقرب من ألف مريض من 132 مستشفى 

في بريطانيا في غضون 15 يوما من أجل تقييم فعالية 
فيروس  كلوروكين على مرضى  عقار هيدروكسي 

كورونا.
ومن المتوقع أن ينضم اآلالف 
لتجربة الدواء خالل األسابيع 
المقبلة، مما يجعلها أكبر تجربة 
عشوائية لالختبارات المعملية في 
العالم إليجاد عقار ناجع لفيروس 

كورونا المستجد.
ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى 
النتائج النهائية حول ما إذا كان 
عقار هيدروكسي كلوروكين آمنا 

وفعاال خالل شهور.
ويتم إجراء تجارب كبرى في 
مختلف دول العالم حول مدى 
فعالية عقار الكلوروكين، بما في 
ذلك الواليات المتحدة وفرنسا 
العلماء  ينتظر  بينما  وإيطاليا، 
األكبر  التجارب  نتائج  أيًضا 

في الصين.
أربعة  تجربة  بدراسة  أوروبية  مختبرات  تقوم  كما 
على  الكلوروكين،  ذلك  في  بما  تجريبية،  عالجات 
3200 مريض تم إدخالهم إلى المستشفى بعد إصابتهم 
بفيروس كورونا في كل من المملكة المتحدة وإسبانيا 

وألمانيا وفرنسا والسويد ولوكسمبورغ.
وأطلقت منظمة الصحة العالمية تجربة عالمية تسمى 
التضامن، تضم علماء في دول من جميع أنحاء العالم، 
الختبار العقاقير التي تعمل بشكل فعال على مرضى 
كوفيد 19 ومن بينها عقاري كلوروكين وهيدروكسي 

كلوروكين.
وهناك منتجات دوائية متعددة لعقار الكلوروكين – 
والذي يتم تصنيعه من مادة الكينين التي يتم استخالصها 

من شجرة الكينا.
 Aralenويحمل عقار الكلوروكين االسم التجاري آرالين
، بينما هناك منتج آخر وهو هيدروكسي الكلوروكين 
واسمه التجاري الكيونيل Plaquenil، وهو أقل سمية 

ويسبب آثاًرا جانبية أقل من دواء آرالين.

بحياة  إيطاليا  في  المستجد  كورونا  فيروس  أودى    
حوالى مئة طبيب في هذا البلد الذي بلغت حصيلة الوفيات 
بالمرض 18 ألفا، حسبما أعلنت نقابتهم لوكالة فرانس 

برس، الخميس.
أطباء  لنقابة  الوطني  لالتحاد  اإلعالمي  المكتب  وقال 
الجراحة واألسنان: »لدينا عدد األطباء الذين توفوا بسبب 

كوفيد19-. يبلغ مئة وربما 101 حاليا لألسف«.
ووضع الموقع اإللكتروني لالتحاد شريطا أسود تعبيرا 
عن الحداد،  وذكر أسماء كل األطباء الذين توفوا وبينهم 
عدد من المتقاعدين الذين تم استدعاؤهم لمساعدة الخدمات 

الصحية التي فاق عدد المرضى قدرتها.
وكتب رئيس االتحاد فيليبو أنيلي »ال يمكننا أن نسمح 
لمكافحة  الصحيين  وعاملينا  أطبائنا  بإرسال  اآلن  بعد 

الفيروس بال وسائل حماية«.
قوله »إنها  أنيلي  الفرنسية عن  الصحافة  ونقلت وكالة 
معركة غير متكافئة تؤلمنا وتؤلم مواطنينا وتضر بالبالد«.

وأفادت وسائل اإلعالم اإليطالية أن حوالي ثالثين ممرضاً 
وممرضة ومساعدا طبيا توفي بالفيروس أيضا. وقال 
المعهد العالمي للصحة إن نحو عشرة بالمئة من المصابين 

هم من أفراد الطواقم الطبية
وفي سياق متصل، قال جوزيبي كونتي رئيس وزراء 
إيطاليا لهيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي(، الخميس، 
إن الحكومة قد تبدأ تدريجيا تخفيف بعض القيود التي 
فرضتها الحتواء فيروس كورونا، بحلول نهاية أبريل، 

انتشار  تباطؤ  استمر  إذا 
المرض.

وأضاف »يتعين أن ننتقي 
أن  يمكن  التي  القطاعات 
أكد  إذا  نشاطها.  تستأنف 
انتشار  )تباطؤ  العلماء 
في  نبدأ  فقد  الفيروس( 
تخفيف بعض اإلجراءات 
بحلول نهاية هذا الشهر«.
إيطاليا  أن  من  حذر  لكنه 
مستوى  يمكنها خفض  ال 
الحذر، وإنما ستخفف فقط 

بعض القيود تدريجيا.
وسجلت إيطاليا 542 وفاة 
بمرض كوفيد19- األربعاء، 
مقارنة مع 604 في اليوم 
حصيلة  لتصل  السابق، 

في  شخصا   3693 وظل  حالة.   17669 إلى  الوفيات 
العناية المركزة انخفاضا من 3792 يوم الثالثاء، وهو 

اليوم الخامس على التوالي الذي يشهد تراجعا.
وعزز هذا االنخفاض اآلمال بانحسار الفيروس بفضل 
إجراءات العزل العام المطبقة، على الرغم من أن عدد 
الحاالت الجديدة ارتفع بمقدار 3836 حالة مقارنة مع 
3039 الثالثاء، ليصل اإلجمالي إلى 139422 حالة، وبهذا 

تكون إيطاليا ثالث أعلى دولة من حيث عدد اإلصابات 
على مستوى العالم بعد الواليات المتحدة وإسبانيا.

وكانت أفرع كونفيندوستريا، وهي جماعة ضغط ألصحاب 
وإيميليا  وبيدمونت  وفنيتو  لومبارديا  أقاليم  في  العمل، 
رومانا في شمال البلد، دعت الحكومة، األربعاء، لصياغة 

»خريطة طريق« الستئناف العمل.
وتشكل هذه المناطق 45 في المئة من الناتج االقتصادي 

اإليطالي.

   دعت شخصية إيطالية بارزة الدول 
في  تجربتها  من  االستفادة  إلى  العربية 
إلى  تهدف  التي  أوال«،  »الحياة  مبادرة 
جمع األخبار الجيدة والقصص اإليجابية 
حول األشخاص والشركات الذين يواجهون 

فيروس كورونا.
وكانت إيطاليا أول دولة في العالم تطلق 
هذه المبادرة غير المسبوقة، خالل وباء 
تاغليبوي،  فيورينزو  بإشراف  كورونا، 
الرئيس التنفيذي لمجموعة »سيك نيوغيت«.

وتعد المجموعة واحدة من أبرز 30 شركة 
ومجموعة اتصاالت استراتيجية في العالم.

وقال فيورينزو: »مشاهدة وسائل اإلعالم 
العالمية تعطي انطباًعا بأن إيطاليا تدمرت، 
تنشر  اإلعالم  وسائل  إن  لألسف  ولكن 
المزيفة  واألخبار  الشائعات  من  الكثير 

عن إيطاليا«.
وأَضاف: »ال يجب أن ننتظر حتى ينتهي 
السبب  الوباء حتى نعيش مجددا، ولهذا 

أطلقنا هذه المبادرة حيث يجب أن نستمر 
وقصص  التضحيات  قصص  ونروي 
الشركات التي تكافح ضد كورونا والتي 

تعيد ابتكار نفسها«.
ودعا الدول العربية وحكوماتها إلى إيالء 
اهتمام وثيق ألهمية التركيز على القصص 
اإليجابية، قائال إن »الشائعات تقاتل مع 

كورونا وتضعف الناس«.
وقال فيورينزو إن »هناك مئات القصص 
التي تحكي عن كفاح الشعب اإليطالي 
ضد كورونا، من األفراد إلى الشركات 

والحكومة«.
وتابع: »على سبيل المثال، تركز اآلن 
الشهيرة  والدولية  اإليطالية  الشركة 
بولغاري، المعروفة في مجال المجوهرات 

والعطورات، على إنتاج مئات اآلالف من 
عبوات معقم اليدين لتوزيعها على المراكز 
الطبية بعد التبرع بـ100 ألف يورو لشراء 

جهاز طبي«.

القصص  من  العديد  »نشرنا  وأوضح: 
يعملون  الذين  اإليطاليين  عن  الحقيقية 
التي  الجميلة،  بالدنا  وإنقاذ  للعيش  مًعا 
تربطها عالقات خاصة مع الدول العربية 
الحالية  تجربتنا  تتعرف على  آمل  التي 

وتتعلم منها«.
ودعا الدول العربية إلى أن تروي قصصها 
وأخبارها حول مواجهة هذا الوباء بنفسها، 
وتنشر  لتروي  أخرى  تنتظر جهة  وأال 

أخبارا غير صحيحة عنها.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

التأثري املباشر لكورونا على 
اإلقتصاد العاملي

تأثيرات سلبية  له  فيروس كورونا سيكون  أن    ال شك 
على العالم أجمع بما فيهم الدول المتقدمة ، فالعالم أمام هذا 
لبعض  باغالقه  الدوالرات   يومياً ماليين  يتكبد  الفيروس 
مع  العاملين  الكبرى وتخفيض عدد  والشركات  المصانع 
تحمل الدول وإلتزامها بدفع كافة هذه المرتبات ناهيك عن 
السياحة والطيران  لفيروس كورونا على  المرعب  التأثير 
تدفعه  ما  واإلستيراد وعن  التصدير  وعمليات  والطاقة 
الدول في عالج مواطنيها الذين أصيبوا بالفيروس ، كل هذا 
سيؤثر بالسلب مستقبال على إقتصاد العالم . وكانت معظم 
التوقعات اإلقتصادية لعام 2020 تتنبأ بسنة من النمو الثابت 
إن لم يكن متزايداً وقد شهد شهر يناير فعاًل أرتفاعاً في النمو 
بلغ من 2.9 % في 2019 إلى 3.3 في بداية عام  2020 
المرحلة األولى  التجارة  أتفاقية  التوقع هو  وكان سبب هذا 
بتخفيض  األتفاقية  المتحدة وقامت  والواليات  الصين  بين 
وعلى   ، األوروبي  األتحاد  من  بريطانيا  تأثير خروج 
الدول  المثال سببت عدوى فيروس كورونا وإغالق  سبيل 
بتسريح  قام  الذي  الطيران  لقطاع  كبيرة  لحدودها ضربة 

بعض موظفيه .
لمكافحة  العالم  أتخذها  التي  الرغم من اإلجراءات   وعلى 
تفشي المرض مثل إغالق الحدود والعزلة والحجر الصحي 
إلنقاذ الناس إال أنها ستجعل األمور أسوأ بالنسبة لإلقتصاد 
العالم  أن  تلو اآلخر ورغم  إقتصادياً  تغلق قطاعاً  وسوف 
كبيراً في أعقاب األزمة المالية عام 2008 إال  شهد كساداً 
أن هذه المرة سيحتاج العالم إلى سنوات بعد أنتهاء األزمة 
وفيروس كورونا . ومع أزدياد األزمة ضراوة دفع صندوق 
لمواجهة  مالية  دوالر كحزمة  مليار   50 بـ  الدولي  النقد 
المتحدة دفع حزمة تمويل  الواليات  أزمة كورونا وقررت 
مليار   173 والصين ضخت  دوالر  مليار   500 قدرها 
إلى  الفيروس  انتشار  الناجمة عن  دوالر وبلغت األضرار 
أكثر من 15 مليار دوالر في االتحاد األوروبي و 5 مليار 
دوالر بالواليات المتحدة و5 مليار دوالر باليابان وهبطت 
مليار دوالر   400 إلى  أوروبا  الخارجية في  األستثمارات 
300مليار دوالر وبلغت  العالمي  وبلغت خسائر اإلقتصاد 
خسائر شركات الطيران العالمي 113 مليار دوالر ويخشى 
تدمير  إلى  تفشى وباء كورونا  يؤدى  أن  المستثمرون من 
الحكومية  النمو اإلقتصادي والخوف أال تكون اإلجراءات 

كافية لوقف التراجع. 
وقد جدد مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( 
كورونا  بها  تسبب  الذي  الصدمة  أن  تحليلية  دراسة  في 
النمو  ستؤدي إلى ركود في بعض الدول وستنخفض نسبة 
أسوأ  أقل من %2.5 وفي  إلى  العام  العالمي هذا  السنوي 
السيناريوهات قد يشهد العالم عجزاً في الدخل العالمي بقيمة 
2 تريليون دوالر داعية إلى وضع سياسات تناسقية لتجنب 
اإلنهيار في اإلقتصاد العالمي وأخيراً أتمنى من هللا أن تنتهي 
العالم  العالم عافيته من جديد وأنصح  هذه األزمة ويستعيد 
والحروب  اإلرهاب  لقوى  المليارات  دفع  يمتنع عن  بأن 
باألوبئة والدمار ألن  أن يصيبها  بداًل من  ويعمر اإلرض 
الذي يدفع الثمن في النهاية هو المواطن البسيط الذي تتحول 

حياته لجحيم .

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

Parapsychologie 
DANS L'astrologie :

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

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

Mail :jackleblond888@yahoo.com

أخبـار      Vendredi 10 avril 2020
الجمعة 10 ابريل 2020

بقلم: محمد منسي قنديل

عام واحد من عمر السلطان
  في تاريخ مصر كان هناك أكثر 
من بيبرس، االول هو الظاهر بيبرس 
الذي حكم مصر لمدة سبعة عشرة 
عاما، واستطاع في هذه الفترة ان 
يقضي على الصلبيين والمغول وان 
يخرجهم من فلسطين والشام تماما، 
المقاتلين  اعظم  واحدا من  وكان 
الذين عرفهم التاريخ رغم قسوته 
الشديدة، وهذا النوع من الحكام هو 
بيبرس  ولكن  الدائم،  بالء مصر 
الثاني كان مختلفا، لم يحكم مصر 
ذكره  واغفلت  واحدا،  عاما  إال 
كان  المعتمدة،  المراجع  معظم 
إلى مصيره  سلطانا مجهوال مر 
قبل أن تلتف إليه التاريخ،  اسمه 
المظفر  السلطان  الكامل  ولقبه 
ركن الدين بيبرس  الجانكيير هو 
السلطان الثاني عشر، وكان رفاقه 
القدامى من المماليك، يشعرون أنه 
قد ابتلع لقمة أكبر من اتساع حلقه، 
فقد كان هو الحلقة االضعف بين 
المماليك االقوي الذين لم يكفوا عن 
التصارع،  لم يكن أحد منهم يملك 
القوة ليفرض إرادته على األخرين 
، لذلك وقع اختيارهم عليه، حتى 
يستيطيعوا يركبوه جميعا، في اليوم 
االول من سلطنته استولى السلطان 
على كل ما وجده في الخزائن من 
لم  فيها  ما  ولكن  ذهب وفضة،  
بباله  كافيا الشباعه، خطر  يكن 
أن يفرض المزيد من الضرائب، 
ولكن نائبه المحنك أخبره أن مصر 
بلدا روحها النيل، إذا وفا امتألت 
البالد بالغالل، وامتألت  الخزائن 
علينا  فقل  يف  لم  وإذ  باألموال، 
السالم،  ولكن النيل في هذا العام 
لم يف بوعده،  توقف ارتفاع المياه 
قبل أن يصل إلي قياسه المحدد،  
والبذور  وظلت األرض عطشى 

جافة والنيل غائض.
  شحت الغالل وارتفعت االسعار  
وخبأ التجار االقوات حتى يبيعوها 
بسعر اعلى،  بدت مالمح المجاعة، 
وتشاءم الناس من وجه السلطان 
الجديد، ولكنه وجد في تلك المصيبة 
مخازن  كانت  سانحة،  فرصة 
القلعة مليئة بالغالل،  وبدال من أن 
يوزعها على الجوعى والمحتاجين 
ببيعها  أخذ  العادة،  جرت  كما 
الناس  االسعار، وضجت  بأعلى 
من الغالء،  ولم يكن أمامهم إال 
السخرية يقاومون به حنقهم وجوعهم، 
ساروا في الشوارع وهم يغنون: 
“ياسلطان ياركين، من وشك غاض 
النيل”، انتشرت االغنية، عبرت 
إلى  واالزقة وصعدت  الشوارع 
مسامع السلطان في القلعة،  كانوا 
يسخرون من اسمه ويحورونه من 
ركن الدين إلى ركين،  رأى أن 
الحرافيش  قد اساؤا االدب ، ويجب 
أن يعاقبوا، أمر حراسه فهجموا 
على االسواق والمقاهي، ضربوا 
بالمقارع وجروا قسما  فيها   من 
كبيرا منهم إلى  سجن العرقانة، 
ساد الرعب المدينة، وتوقف الغناء، 
إلى  باكيين  السجناء  أهالي  هرع 
للسلطان  يتوسلون  القلعة،  ساحة 
ولكن  ابنائهم،  عن  يفرج  حتى 
إال  يخف  لم  كان شديدا،  غضبه 
بعد أن  فرض على كل واحد من 
السجناء عشرين قطعة ذهبية ليفرج 
عنهم،  ودفع االهالي صاغرين، 
ومن لم يقدر أهله على الدفع، ظل 
ملقيا في غياهب السجن ال يعرف 
مصيره سوى هللا، وظفر السلطان 

بمبلغ  جيد من الذهب .
ثم جاءت مشكلة  أخرى من الشام،  
حيث كان  يوجد السلطان السابق  
قد عزل  كان  الناصر قالوون،  
نفسه بنفسه حين رأي تحكم كبار 
المماليك فيه، ولكن عندما ضاق 
المماليك في مصر،   بقادة  الحال 
وعانوا من جشع  السلطان،  بدءوا 
يراسلونه،  لعله يأتي ويأتي الخير 
على يديه،  ووقعت أحد الرسائل 
السلطان بيبرس فجن من  في يد 
الغضب، وامر بالقبض على كل 
من راسل وعرف وتواطأ، كانت 
فتنة هائلة لم يشهد المماليك مثلها 
منذ أن قامت دولتهم، ألقي القبض 
على أكثر من ثالثمائة من القادة 
قتلوا  وضربوا   الجند،  ومقدمي 
وحلقت لحاهم وشواربهم وسيقوا 
إلى  سجن االسكندرية،  ولم يكن 

هذا السجن إال قبوا هائال قل أن  
يخرج منه أحد  وهو حي .

ووصلت  االخبار السيئة إلى الشام 
، وعلى العكس من ذلك تقوى عزم 
السلطان قالوون االبن،   بدأ يقوم 
بزيارات لكل الوالة الذين يحكمون 
المدن الشامية،  كانوا جميعا من 
تالميذ  ابيه قالوون االكبر، هو 
واعتقهم وحولهم  اشتراهم  الذي 
إلى حكام وقادة،   طلب منهم أن 
إلى  مصر، حيث  يسيروا  معه 
الذهب والنساء والسلطة المطلقة، 
مقاومته،   احد  يستطيع  اغراء ال 
والي  ثم  دمشق  والي  إليه  انضم 
جمعوا  وصفد،   وحمص  حلب 
جيوشهم في جيش واحد  وبدءوا 
إلى  االنباء  المسير، وصلت  في 
السلطان بيبرس في مصر،  ادرك 
أن الخطر هذه المرة اكبر من أن  
يعالجه بالسجن أو القيام بضربة 
مباغتة، كان البد من جمع الجيوش 
وانفاق الذهب، كان الذهب الذي 
حلم به،  والذي فعل المستحيل من 
يتبدد من  أن   يوشك  اجل جمعه 
يده،  نظر إلى المدينة الهاجعة تحت 
اعتاب القلعة، خائفة ومظلمة، كان 
واثقا أن سكانها يكرهونه ويتمنون 
هزيمته،  وكان الرد الوحيد عليهم 
لهم مدى  يؤكد  ينتصر،   أن  هو 
قوته وسطوته ،  ثم يجعلهم بعد 
ذلك يدفعون الثمن، ولكن هذا كان 
االمراء  معظم  تسلل   ، متأخرا 

والقادة،  وهربوا إلى الشام.
لم  بالذهول،   السلطان  اصيب 
يتصور أن يتخلى عنه الجميع وأن 
لم يحدث  يغدو فجأة بال جيش،  
هذا لسلطان من قبل،  تطلع إلى 
اسوار القلعة الهشة التي ال تستطيع 
حمايته،  والمدينة الضيقة التي ال 
يمكن أن   تأويه ،  قال له نائبه 
وقائد جيشه أنه ليس هناك من حل 
وأن  العرش  تتنازل عن  أن   إال 
ترسل للناصر قالوون  تطلب منه 
العفو حتى يحفظ  عليك حياتك، 
تريد،  إلى حيث  تذهب  ويتركك 
االربعة،   المذاهب  حضر شيوخ 
إعداد  في  الفور  على  انهمكوا 
يأبه  أن    دون  التنازل،   وثيقة 
أحد بالنظر إلى السلطان المذهول، 
وما أن فرغوا منها حتى انصرفوا 
سريعا ليستعدوا الستقبال السلطان 
الجديد ،لم يكن هناك وقت للرثاء 

او لتطيب الخواطر. 
كانت الليل ثقيال، ووجد الناصر 
بيبرس انه غير قادر على انتظار 
رد السلطان القادم ،  كان  يجب 
أن   ينجو  مبكرا  قبل أن  تتحول 
القلعة إلى  فخ، هبط إلى الحظائر 
خيول،   من  فيها  ما  اجود  وأخذ 
ووضع عليها ما جمعه من ذهب،  
الصديق الباقي بعد أن تخلى عنه كل 
االصدقاء، اتجه إلى الباب الخلفي 
للقلعة المطل على قرافة المقطم. 
العوام  انتظاره  في  كان  ولكن 
والحرافيش، الذين ضربهم بالمقارع 
امواهم  وسلب  ابناؤهم  وسجن 
فاحشة،  بأثمان  االقوات  وباعهم 
بوجوههم  طريقه  يسدون  كانوا 
به:  المغبرة،  يصيحون  الجائعة 
لن تفلت منا ياوش النحس، تردد 
صدى أصواتهم فوق تالل المقطم 
المتجهمة، أدرك انها النهاية، مد 
يده إلى الخرج الموجود على ظهر 
الجواد، لم يخرج غدارة أو سيفا، 
ولكن امسك قبضة من قطع الذهب  
ونثرها فوق رؤوسهم،  في أول 
األمر لم يفطنوا لما حدث، ظللوا 
يواصلون االقتراب والتهديد، القى 
عليهم بالقبضة الثانية والثالثة حتى 
بريق  يخطف  الذهب  بريق  بدأ 
الصباح، تخلخلت حلقة الحصار من 
حوله، تركوه واخذوا يدرون حول 
الذهب  باحثين عن مكان  أنفسهم 
المتساقط،  وظل هو  يواصل نثر 
الحفاظ  انتابته حمى  وقد  الذهب 
على حياته، انشغلوا عنه جميعا، 
تدافعوا  ونثروا في عيون بعضهم 
البعض الحصى والتراب، تصاعد 
العراك،   في  وبدءوا  غضبهم 
واستطاع بيبرس أن  يلوي عنان 
جوادة وان يعدو مبتعدا،  كان قد 
اصبح مفلسا ولكنه كان مازال حيا 
،  وهكذا اختفي عن أبصارهم ولم 
يسمع احد عنه  منذ ذلك الحين .

اإلصابات بكورونا يف أمريكا 
تصل 427460 والوفيات 

14696



»أجرتهم كام وهيصرفوا منني !«.. 
ماذا قال السيسي عن عدم ارتداء عمال أحد املشروعات للكمامات؟ السودان ومصر يتمسكان مبسار 

واشنطن مللء سد النهضة

اجلامعة العربية ترحب بهدنة اليمن وتطالب 
احلوثيني بالتجاوب

مطار القاهرة يستقبل »رحلة استثنائية« قادمة من نيجرييا

قرار مجهوري باملوافقة على تعديل بروتوكول كيوتو 
بشأن تغيري املناخ

مصر ُترحب بإعالن حتالف دعم 
الشرعية وقف إطالق النار يف اليمن

 القاهرة/ فرج جريس: نشرت الجريدة 
يوم  الصادر  في عددها  الرسمية، 
الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 
395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على 
التعديالت المدخلة على بروتوكول 
كيوتو الملحق باتفاقية األمم المتحدة 
لعام  المناخ  تغيير  بشأن  اإلطارية 
1992، والمعتمدة في ديسمبر 2012.
وكان مجلس النواب قد وافق على 
هذا القرار بجلسته المعقودة في 19 

نوفمبر 2019.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 
قرار رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢٠ بتخصيص 
األراضي  من  المساحات  بعض 
 ، خاصة  ملكية  للدولة  المملوكة 
لصالح المحافظات التي تقع في نطاقها 
)محافظات قنا والوادي الجديد وشمال 
سيناء واألقصر( وذلك الستخدامها 
في إقامة مشروعات اإلنتاج الداجني.

قرار  السيسي  الرئيس  كما أصدر 
رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٠ بزوال صفة 
النفع العام عن مساحة ٥٤ر١٠ فدان 

بناحية شمال الغردقة بمحافظة البحر 
األحمر، ويعاد تخصيصها لصالح 
جهاز مشروعات أراضي القوات 

المسلحة، وذلك نقال من األراضي 
واستخدام  تنمية  لهيئة  المخصصة 

الطاقة الجديدة والمتجددة.

 القاهرة/ فرج جريس: أعربت مصر، 
في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 
الخميس، عن ترحيبها بإعالن تحالف دعم 

الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة 
العربية السعودية، وقفاًا شامالاً 
ا  إلطالق النار في اليمن اعتباراً
من اليوم ولمدة أسبوعين، قابلة 
للتمديد، وذلك لمواجهة تبعات 
تفشي فيروس كورونا الُمستجد.

وثمَّنت مصر تلك المبادرة الهامة، 
ُمعربة عن التطلع ألن تُسهم في 
تهيئة الظروف المالئمة لتنفيذ 
دعوة المبعوث الخاص لألمين 
العام لألمم المتحدة لليمن لعقد 
اجتماع بين الحكومة الشرعية 
والحوثيين؛ بهدف بحث خطوات 

وآليات تنفيذ وقف إطالق النار بشكل دائم 
السياسية  العملية  واستئناف  اليمن،  في 
شامل  سياسي  إلى حل  التوصل  بهدف 
كافة  إلى  ا  استناداً وذلك  اليمنية،  لألزمة 
مرجعيات التسوية السياسية السيما مبادرة 

مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية 
ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار 

مجلس األمن رقم 2216.

وأكدت الخارجية، في بيانها، دعم مصر 
للمبادرة بما يستهدف تحقيق السالم واألمن 
اليمن، ويضمن وحدته  في  واالستقرار 
وسالمة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب 

اليمني الشقيق.

 تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر امس الخميس، 
عدَدا من المشروعات الجارية لمتابعة االلتزام باإلجراءات 
االحترازية المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة فيروس 

كورونا المستجد.
ووجه الرئيس، حسب مقطع فيديو متداول، رسالة عنيفة 
المشروعات  ارتداء عمال أحد  بسبب مالحظته عدم 

للكمامات أثناء تنفيذ أعمالهم.
وقال الرئيس: “مين المسؤول هنا.. رد عليا.. الناس دي 
أجرتها كام؟ اللي هيقعد في بيته هيروح يصرف منين؟.

 وشدد الرئيس على ضرورة توزيع كمامات على العاملين، 
: أنا لو جيت بكرة في أي موقع وملقتش الناس البسة  قائالاً

كمامات هتبقى فيه مشكلة كبيرة”.
باسم  الرسمي  المتحدث  بسام راضي،  السفير  وقال 
رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي تفقد بعض مواقع 
المشروعات اإلنشائية، وفي ضوء ما تالحظ من عدم 
تطبيق اإلجراءات االحترازية لحماية العاملين بالموقع، 
وجه كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات 
بضرورة توفير أقصى درجات الحماية وااللتزام الدقيق 
باإلجراءات االحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء 

الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة.
ا على سالمة كافة المواطنين وخاصة العاملين بمختلف  ويأتي ذلك حرصاً

المشروعات بأنحاء الجمهورية، واتساقااً مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة 
انتشار فيروس كورونا.

  وصلت مطار القاهرة الدولي رحلة مصرية خاصة استثنائية 
60 مصريا  أبوجا وعلى متنها  النيجيرية  العاصمة  قادمة من 
من العالقين هناك، بعد قرار تعليق وقف الطيران ضمن خطة 
الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

وذكرت مصادر بالمطار أن الطائرة كانت تقل 60 مصريا من 
نيجيريا،  في  تنفذ مشاريع  التي  المقاوالت  بشركات  العاملين 
وقامت سلطات الحجر الصحي بالمطار بتوقيع الكشف الطبي 

على العالقين المصريين.

وأضافت أنه تم إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من صالة 
للتأكد  بالقاهرة  والعزل  الصحي  للحجر  أماكن  إلى  الوصول 
من خلوهم من فيروس كورونا المستجد والتي تستمر اإلقامة 

بها 14 يوما.
يذكر أن شركة مصر للطيران سيرت رحالت دولية إلى السعودية 
والكويت ولندن وسلطنة عمان والواليات المتحدة لنقل المصريين 
الراغبين في العودة من الخارج بعد توقف حركة الطيران بسبب 

قرار الحظر لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

توقف حركة  أعلنت  المصرية  المدني  الطيران  وكانت سلطة 
الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات 

المصرية منذ 19 مارس الماضي.
واستثنى الخطاب 5 حاالت من التعليق، منها رحالت الشحن 
الجوي، ورحالت الشارتر لتتمكن من عودة األفواج السياحية بعد 
انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحالت اإلسعاف 

الدولية والرحالت الداخلية داخل الدولة.

 القاهرة/ فرج جريس: رحب األمين العام 
لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الخميس، 
بإعالن تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، 
وقف إطالق النار في اليمن لمدة أسبوعين، 
مطالبا الحوثيين بالتجاوب مع المبادرة “التي 

تمثل فرصة نادرة لوقف نزيف الدم”.
وأكد أبو الغيط أن الشعب اليمني الرابح األول 
من هذه المبادرة التي تعكس إدراكا لخطورة 
التحدي الذي يواجه الجميع في الوقت الحالي، 
والذي يقتضي تكاتفا وتراحما من أجل مواجهة 

وباء كورونا العالمي.
العربية  الدول  لجامعة  العام  وشكر األمين 
القيادة السعودية على هذا الموقف، متمنيا أن 
“تسكت المدافع على مختلف الجبهات العربية 

المشتعلة، خاصة في سوريا وليبيا”.
وقال أبو الغيط إن إعالن التحالف وقف إطالق 
النار يضع الجانب الحوثي أمام مسؤولياته، 

مضيفا “الشعب اليمني الذي أنهكته سنوات 
الحرب ينتظر من الحوثيين االنخراط في عملية 
سالم جادة، تفضي إلى اتفاق سالم شامل، يضع 

حدا لألزمة، ويحفظ للبلد وحدته وسيادته”.
وكان التحالف أعلن، األربعاء، وقف عملياته 
العسكرية في اليمن، لدعم جهود األمم المتحدة 
إلنهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات.

وقال العميد الركن تركي المالكي المتحدث 
باسم قوات التحالف إن هذه الخطوة تهدف إلى 
تسهيل إجراء المحادثات التي يرعاها مبعوث 
األمم المتحدة مارتن غريفيث من أجل وقف دائم 
إلطالق النار، واتخذ القرار بشأنها ألسباب منها 
تفادي تفش محتمل لفيروس كورونا المستجد. 
ولم يعلن اليمن أي حاالت إصابة بالمرض 
بعد. وأضاف أن وقف إطالق النار الشامل 
في اليمن سيبدأ لمدة أسبوعين، اعتبارا من 
الثانية عشرة ظهر الخميس بالتوقيت المحلي.

عبد  استقبل  فرج جريس:  القاهرة/   
السوداني،  الوزراء  رئيس  هللا حمدوك 
المائية  والموارد  الري  الخميس، وزير 
المصريين،  العامة  المخابرات  ورئيس 
حيث بحث المسؤولون المستجدات على 
الساحة اإلقليمية، وأوجه التعاون الثنائي 
بين البلدين، وتطورات ملف سد النهضة.

وأكد الطرفان على التمسك بمرجعية مسار 
واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل 
لسد النهضة، وما تم التوافق عليه في هذا 
المسار وإعالن المبادئ الموقع بين الدول 
الثالث في العام 2015، بحسب ما ذكر 

بيان إلعالم مجلس الوزراء السوداني.
الزيارة  ترتيبات  الطرفان  ناقش  كما   
المرتقبة لحمدوك إلى القاهرة وأديس أبابا.

وكان حمدوك أعلن، الشهر الماضي، عن 
وإثيوبيا  لكل من مصر  زيارة “قريبة” 
لحثهما على استئناف المفاوضات حول 

سد النهضة.
المتوقع  الماضي، كان من  فبراير  وفي 
أن توقع مصر والسودان وإثيوبيا على 

اتفاق، في واشنطن، بشأن ملء خزان سد 
النهضة، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات 
دوالر، وتشغيل السد، لكن إثيوبيا تخلفت 
عن االجتماع، ووقعت مصر فقط على 

االتفاق باألحرف األولى.
واستضافت الواليات المتحدة عدة جوالت 
بحضور  واشنطن،  في  المحادثات  من 
وزراء من الدول الثالث وممثلين للبنك 
المفاوضات  من  سنوات  بعد  الدولي، 

الثالثية الفاشلة.
والسد محور محاولة إثيوبيا أن تصبح أكبر 
دولة مصدرة للطاقة الكهربائية، لكنه أثار 
مخاوف في مصر من أن يخفض حصتها 
بالكاد سكانها  تكفي  التي  النيل  مياه  من 
الذين يزيد عددهم على مئة مليون نسمة.

وتنفي إثيوبيا، التي أعلنت عن المشروع 
في عام 2011، أن السد يقوض الحصة 

المصرية من مياه النيل.
وهناك خالفات بين األطراف حول ملء 
خزان السد الجاري إقامته قرب الحدود 

مع السودان على النيل األزرق.

أخبــار      Vendredi 10 avril 2020
الجمعة 10 ابريل 2020

بقلم: تيماء الجيوش

منـارة
بفارغ  ابنتها  تنتظر  المدرسة  أمام باب      تقف منارة 
الصبر  فقد حان وقت انصرافها  وال تدري لماذا ذاك الباب 
الترابي ال زال مغلقااً؟ قارب  الطريق  الذي يتصدر  الكبير 
ابنتها الصغيرة تعود  المغيب و هي ال تدع  النهار على 
وحيدة. تريدها آمنة سعيدة ، ترافقها في طريقة عودتها كل 

يوم  . تطغى لحظات حنين على تخوم ذاكرتها .  
هو ذات الباب التي كانت ورائه تنهل العلم في طفولتها. 

هو ذات الباب الذي احتضن سنين ستة من عمرها. ال تزال 
تغمرها  ذكرياٍت دافئة تعود بها إلى كتبها الملونة الجميلة ، 
إلى معلمتها و هي تكيل لها المديح اثر اآلخر لتفوقها . انتهى 
كل ذلك في عصٍر عاصف أخبرتها فيه أمها انها لن تعود 
ثانيةاً إلى المدرسة و ان خطوبتها ستتم بعد أسبوع. تتم األم 
جملتها بنيتي  منارة هكذا كان حديث الرجال و هكذا وعد 
أبيك الرجال يا بنيتي، علينا ان نطيعه فهو أدرى بمصلحتنا 
 ، أمها  جميعااً. منارة منذ طفولتها ادركت غريزيااً ضعف 
هي ليست سوى امرأةاً بسيطة ال يوجد ما يمكن ان تورثه 
البنتها سوى استالبااً أثر استالب . لم تفهم منارة حينها كلمة 
خطوبة او ماذا  يعني حقااً هذا األمر . براءة سنينها االثني 
عشر  لم تمنحها المساحة لفهم عالم الكبار ذاك. عالمها هي 
كان محصورااً في بيتها ، مدرستها ، ألوانها، ألعابها. ينهي 
استغراقها هذا صوت الطالب يتدفقون من الباب الخارجي 

كجدوٍل صغير خريره يلُح على السمع بلطٍف. 
نالته  بما  ابنتها سعيدة  إلى حضنها  تندفع  تأتي و  و أخيرااً 
من  امتياٍز  اليوم. تضحك لها منارة و تداعب وجنتيها قائلةاً 
فالوقت قارب  الخطى  . تحثان  يا صغيرتي   ، يا صغيرتي 
بانتظارها  المنزل  بقية أطفالها الصغار في  المغيب ، و 
تلفظه  لتعود و  البحر، تمتلئ بعبقه مساءاً  قريتهما تجاور 
. الطريق  التل  ابنتها يدها و تجري نحو  نهارااً ، تفلت 
الوارف ،  بالشجر  المدرسة مظلالاً  البيت و  بين  المستقيم 
التالل الصغيرة و  ببهاٍء فاصالاً بين مجموعٍة من  يقف 
الطريق . ال تستطيع تلك الصغيرة  أن تقاوم رغبتها في أن 
العشب ، تنظر نحو منازلهم بأسطحها  تلقى بجسدها فوق 
الملونة تختزن الحكايا و بقايا ضوء النهار ، تلحق دروب 
الورد و كل ما تراه يثير دهشتها ، لكم احبت منارة اتساع 
عيني ابنتها كلما اكتشفت شيئااً جديدااً على ذلك السفح. لكم 
الذهبي يغازل  . الشاطئ   الذي لم تكمله  احبت فيها حلمها 
أشعة الشمس المتراخية الراحلة دون صخب ، وفي البعيد 
تتأرجح  قوارب الصيادين تستعد نحو العودة ، انتهى نهارااً 
مماثالاً لبقية نهاراتهم الُمتعبة، فال فائدة اليوم أيضااً من صيد 
فقير ال يُسمن و ال يُزبد، تتميز قارب زوجها الصغير الذي 
يتوسط عرض البحر، لم يعد البحر كريمااً معهم كما كان، 
يعتصر الجباه القلق و يلتهم أيامهم دون هوادة. هي معركة 
الفجر  الموج من ساعات  بها  يتيه  الخاوية كل يوم  للشباك 
اليسير  النزر  لتعود خاليةاً اال من  المغيب  األولى لساعات 
. تسارعان لدخول  بيوتااً وأُسرااً كاملةاً الذي ال يسدُّ رمق 
لم يمضي وقتااً طويالاً حتى اجتمعت  المنزل الصغير ، 
األسرة كاملة ، تعيد منارة النظر إليهم جميعااً ، تحبهم ، تود 
ان تُمّد ذراعيها على اتساعهما لتحضنهم. بعد العشاء ستقرأ 
لهم قصة . لكم احبت سماع قصص أمها تمتزج مع صوت 
 ، الموج بهمس برتابة بطمأنينة ، ربما كانت أمها ضعيفةاً
الطاعة دومااً بدون  لها على اعتراض بل  مستلبة ، ال قوة 
جدال ، الجدال الذي ال تجيده، لكنه لم يمنعها من ان تحمل 
تلقي برأسها على كتف  لكم احبت منارة ان  الدفء ،  ذاك 
أمها و هي تتسائل ان كان هناك شاطئااً اخر ، إن كان للبحر 
رذاذااً مختلفااً . يقطع شذرات ما تفكر به صوت زوجها و 
هو يطلب اليها الحديث على انفراد ، تلحق به إلى مضافة 
أنه وعد شريكه  لديه، اخبرها  بما  صغيرة ، هناك اخبرها 
بخطبة ابنتهم البنه البكر  عند انتهاء الشهر ، برأيه هذا هو 
بقاء شراكته ، هذا سيدعمهم  لوفاء ديونه و  الحل األمثل 
البحر  فيما بعد و يعود  إلى حين و لربما ستتغير األحوال 
كريمااً كما كان. يحاول استمالتها اكثر بأن الحال يسير من 
سيء إلى أسوأ و أن هذا لمصلحة األسرة بأكملها و مصلحة 
البنت و سترتها فماذا هي فاعلة حين تكبر و ماذا سيفيدها 
العلم . شعرت بدواٍر ُمستعر يجتاحها ، طلبت اليه ان يعيد 
ما قاله و حين فعل ، وجدت نفسها تصرخ  ابنتي ال زالت 
في الثانية عشر، ال زالت طفلة بريئة ، عالمها يبدأ و ينتهي 
بأسرتها الصغيرة ، بكتٍب تحبها ، بخطى تبدأها كل يوم على 
طريٍق ترابي ، ماذا انت فاعٌل بابنتي ، بابنتك أيها الجاهل. 
يلقاها ردااً على الحل  جحظت عيناه بغضب ، أي كلماٍت  
األمثل الذي وجده ، أية وقاحة أيتها العاقة، هوى بكفه على 
وجهها بقسوة، زاد صراخها و كأنها تودُّ أن تشق به السماء، 
كأنها اختزنت صراخ عمرها كله ، كأنها أطلقت ما ألّم بها 
من  عذاب  وشجن سنين ، أطلقت صراخااً متأخرااً عما  
حّل بها منذ أربعة عشر عامااً حين استكانت و صمتت و لم 
تجد ُمعينااً يدافع عن حقها في الحياة و الحلم . حين وجدت 
أمها من يطلب اليها الصمت . اليوم ال ، لن اكتم كلمتي ، 
ابنتي، تخرج كلماتها مبعثرة في  الدفاع عن  لن أجبن عن 
 . بابنتي ، لن أدعك  تفعل هذا  حنايا الصراخ ، لن أدعك 
انت تعوذ من قهر الرجال كل يوم ، اال ليتك تُقهر  آلخر 
تتعالى و صفعاته و  العمر إن زوجت طفلتي . صرخاتها 
ركالته لها تتوالى . هو لم يفهم ولن يفهم كلمة مما تقول، هو 
اآلمر الناهي  و هي من عليها الطاعة . تسقط على األرض  
يرتطم وجهها باألرض اإلسمنتية  الباردة بعنف، خيط رفيع 
من الدماء ينساب من انفها ثم من فمها ، فقدت اإلحساس و 
لوهلة بجسدها .ال  منقذ هناك االن سوى السماء. وال زال 
ا لن ادعك تفعل هذا بابنتي ، ينال زوجها  صوتها خافتااً مردداً
الحائط. ال  إلى  ا  الخلف و يجلس مستنداً إلى  يتقهقر  التعب 
تدري كم مضي من الوقت ، لكنها بعد ساعات شعرت بيٍد 
بأنفاس هادئة قريبة منها وصوتااً  ناعمة تمسح وجهها ، 
يخرج متهدجااً أمي هل انت بخير . تمسك بتلك اليد الصغيرة 
انها بخير فال تستطيع ،  تقبلها مرات تحاول ان تخبرها 
الجلوس و االعتدال و  بتتابع على  بأكمله و  تحث جسدها 
أنعم  قائلةاً : ما دمت  ابنتها لحضنها  حين تفعل أخيرااً تأخذ 
بأنفاسي ، لن أدع مخلوقااً يؤذيك، لن أدعهم يعيدون ما فعلوه 
معي، ستكبرين ، ستحققين أحالمك ، أنا أمك أنا منارة ، أنا 

أعدك بذلك بنيتي.

شكري يؤكد أهمية حتدث الدول األفريقية بصوت واحد مع 
الشركاء الدوليني فيما يتعلق بكورونا

زيادة  نتوقع  مدبولي: 
كورونا..  إصابات 

برواتبنا العمالة  وسندعم 

الخارجية سامح شكري،  أكد وزير    
الدول  تحدث  أهمية  الخميس،  أمس 
الشركاء  مع  واحد  بصوت  األفريقية 
جائحة  بتفشي  يتعلق  فيما  الدوليين 
أولويات  على  والتركيز  )كورونا(، 
القارة  وطنية محددة تخدم احتياجات 
التي  المبادرات  بالفعل، وكذلك ترشيد 
يتم  القارة للشركاء، على أن  تتقدم بها 
ذلك في إطار مؤسسي من خالل االتحاد 

األفريقي، وأعضاء هيئة المكتب.
في  شكري  مشاركة  خالل  ذلك  جاء 
مؤتمر وزاري مصغر عبر )الفيديو 
األفارقة  الوزراء  جمع  كونفرانس( 
التنفيذي  أعضاء هيئة مكتب المجلس 
لالتحاد األفريقي، استكماالاً لمشاركة 
السيسي في مؤتمر  الفتاح  الرئيس عبد 
القمة المصغر عبر وسائل االتصال، 
القادة األفارقة أعضاء هيئة  الذي جمع 
التباحث  مكتب االتحاد األفريقي بهدف 
الُمستجد  حول تداعيات وباء كورونا 

علي الدول األفريقية.
باسم وزارة  الرسمي  الُمتحدث  وصرح 
بأن  حافظ  أحمد  الُمستشار  الخارجية 
االجتماع تناول – أيضااً – متابعة ما 
القادة األفارقة  التوافق عليه بين  جرى 

بإنشاء صندوق  يتعلق  فيما 
الالزمة  الموارد  لتوفير 
لدعم جهود مكافحة فيروس 
“كورونا” في القارة وتبعاته 
السلبية على االقتصاديات 

األفريقية.
وأكد شكري حرص الدولة 
تعزيز  على  المصرية 
الجهود األفريقية المشتركة 
في هذا اإلطار من خالل 
تقديم الدعم المالي المناسب 
الصندوق، فضالاً  إلنشاء 
مالي  دعم  تقديم  عن 
لمكافحة  األفريقي  للمركز 
من  والذي  األمراض، 
المقرر أن تستضيف مصر 

المقر اإلقليمي له.
إلى  الوزراء، خالل االجتماع،  واستمع 
مفوضية  رئيس  من  كل  من  عرض 
االتحاد األفريقي، وكذا مدير عام مركز 
االتحاد األفريقي لمكافحة األمراض، 
الشئون االجتماعية  فضالاً عن مفوضة 
باالتحاد األفريقي، حول الجهود المبذولة 
“كورونا”  فيروس  انتشار  الحتواء 

بالقارة األفريقية.

التوافق،  الُمتحدث أنه جرى  وأوضح 
خالل االجتماع، على أهمية استمرار 
العشرين  مجموعة  دول  مع  التحرك 
والشركاء الدوليين لتنفيذ والبناء على ما 
جرى االتفاق عليه في اجتماع المجموعة 
الدول األفريقية، كما أشار إلى  لدعم 
قيام الوزراء األفارقة بالتأكيد أيضااً على 
األفريقية ألفضل  الدول  تبادل  أهمية 
الوطني  المستوى  على  الممارسات 

المعلومات  للتعامل مع األزمة، وتبادل 
يتم  التي  الُمثلى  فيما يتصل باإلجراءات 

اتباعها في هذا الشأن.
الوزير شكري أكد دعم  وأضاف أن 
مصر إلنشاء قوة عمل على مستوى 
لمبادرة  التنسيقية  اللجنة  من  الخبراء 
لفيروس كورونا،  االستجابة األفريقية 
بالتنسيق بين االتحاد األفريقي ولجنة 

األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا.

  قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي،  إن مصر ما زالت في 
إطار الحدود اآلمنة لوباء كورونا المستجد، وبأن الدولة اتخذت سلسلة من 

اإلجراءات االقتصادية التي ساهمت في تفادي تداعيات المرض.
تناول فيه آخر  وأكد رئيس الوزراء المصري خالل مؤتمر صحفي 
المستجدات المرتبطة بفيروس كورونا، أنه يجري تقييم التطورات المتصلة 
الوقائية  إلى االلتزام باإلجراءات  المواطنين  بالوباء بشكل دوري، داعيا 
العمل باإلجراءات  إلى استمرار  التي أعلن عنها سابقا. وأشار مدبولي 

اليومية  تتوقع »زيادة في اإلصابات  الدولة  أبريل، مضيفا أن   23 االحترازية حتى 
بكورونا«.

الثامنة  التجول سيبدأ من  وبالنسبة لإلجراءات االحترازية، أوضح مدبولي أن حظر 
الجوية ألسبوعين  السادسة صباحا، وبأنه تقرر تمديد تعليق الرحالت  مساء حتى 

آخرين.

بالجانب االقتصادي ألزمة كورونا، أوضح مدبولي أن اإلجراءات  وفيما يتعلق 
االقتصادية التي جرى اتخاذها قد ساهمت في تفادي تداعيات المرض. وبيّن مدبولي 
أنه سيجري اقتطاع 20 في المئة من رواتب أعضاء الحكومة المصرية لمدة 3 شهور 

لدعم العمالة غير المنتظمة.
128 حالة إصابة جديدة  الثالثاء تسجيل  قد أعلنت  المصرية  وكانت وزارة الصحة 
بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد حاالت اإلصابة المسجلة في مصر 1450 حالة.
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بقلم : على أبودشيش  بقلم: كلودين كرمة
المصرية اآلثار  خبير 

أخبار ومقاالت

وهـم احليـاة اشم النسيم 

» كورونا« .. 
َمْن ينبش يف التاريخ ؟؟

خلليك معانا يا يسوع 

قال » ابن مفيدة« الفيلسوف ) 10(

بقلم : خالد بنيصغي 

بقلم: السيد الهادي

طلبة إعالم القاهرة يقدمون 
مشروعهم بعنوان “ماعت”  

يناقش خطط التنمية ويعيدها 
ألصوهلا الفرعونية

اآلثار: الكشف عن ودائع أساس وخمازن 
معبد رمسيس الثاني بأبيدوس

عرض جمموعة من مقتنيات اإلمرباطورة 
أوجيين يف متحف قناة السويس

السياحة واآلثار تنظم جولة افرتاضية داخل موقع جبانة بين حسن األثرية باملنيا

- الموت يتجه غربا ألن فقاعات العمر ال تعود إلى الشرق .

- هذا اإلنسان كلما تملكته القوة تملكته الحماقة ، وإذا تملكه الضعف صار حكيما ، 
لذلك فإن أسوأ لحظاته عندما يكون ضعيفا وأحمق ، وأفضل لحظاته عندما يكون قويا 

وحكيما .

 - الحياة مخلوقة ذكية تخاطب لحظات الضعف فينا ، حيث نبحث عنها في هذه الحانة 
سوف نجدها هي حسناء ونحن مراهقون ، هي عاهرة ونحن سفلة .

- إذا أجبرتك أحمالك الثقيلة على أن ينحني ظهرك ، فإنك تكون قد وصلت إلى أقرب 
نقطة إللقائها على األرض .  

- لإلنسان فم واحد ومعدتان ، إحداهما تكفيها رغيف من الخبز واألخرى ال تكفيها 
مزرعة من القمح.

شهر  في  المصري  الشعب  يحتفل    
النسيم  شم  بعيد  عام  كل  من  أبريل 
والحدائق  المتنزهات  إلى  ويخرجون 
يسوده  جو  في  بالطبيعة  لالستمتاع 

السعادة والمرح والترابط األسرى.
يرتبط  النسيم  بشم  المعروف  العيد  وهذا 
القديم  المصري  فحافظ  الحياة،  بتجدد 
لتجدد  األبديين،  ابد  إلى  الجسد  على 

واستمرار الحياة فيما بعد الموت.
 5000 أكثر من  إلى  النسيم   ويرجع شم 
عام إلى الدولة القديمة، وكان معروفا في 
الشمس(  مدينة  )هليبوبليس  اون  مدينة 
التي كان بها اللبنة األولى للخلق ومذهب 
الكون  للبعث وخلق  عيدا  وهو  التاسوع 

وأول أيام الزمان.
االسم   بهذا  النسيم  شم  تسمية  وترجع    
المصري  كان  حيث  »الفراعنة«،  إلى 
وهى  3 فصول،  إلى  السنة  يقسم  القديم 
أخت فصل »الفيضان«، برت وهو فصل 
»اإلنبات«، شمو وهو فصل »الحصاد«، 
كلمة شم وهى  أخذت  التسمية  هذه  ومن 
وتجدد  الحصاد،  أي  شمو  فصل  تعنى 
لها  الوجود، وأضيفت  واستمرار  الحياة 

في لغتنا العربية كلمة النسيم.
الفراعنة  عن  العيد  هذا  اليهود  أخذ  ثم 
لالحتفال به، فقد كان وقت خروجهم من 
السالم  عليه  »موسى«  عهد  في  مصر 

وقد  بعيدهم،  المصريين  مواكبا الحتفال 
اليوم  ذلك  قولهم،  اليهود على حد  أختار 
بالذات لخروجهم من مصر حتى ال يشعر 
حاملين  هروبهم  أثناء  المصريون  بهم 
المصريين  ذهب  من  سلبوه  ما  معهم 
اليوم  ذلك  اليهود  واتخذ  وثرواتهم؛ 
العبرية،  للسنة  رأسا  لهم، وجعلوه  عيدا 
وأطلقوا عليه اسم عيد الِفْصح  وهو كلمة 

عبرية تعني الخروج أو العبور.
جاء  مصر  المسيحية  دخلت  وعندما 
المصريين  موافًقا الحتفال  القيامة  عيد 
المسيحيين »عيد  احتفال  فكان  بعيدهم، 
القيامة« في يوم األحد، ويليه مباشرة عيد 
»شم النسيم« يوم اإلثنين، وذلك في شهر 

»برمودة« من كل عام.
وعن المأكوالت المفضلة لهذا اليوم، كان 
يوم  الشمس  بعد غروب  القديم  المصري 
ويكتب  البيض  يلون  العيد،  قبل  األحد، 
تعليقه  ويتم  والدعوات  األمنيات  عليه 
الشمس  شروق  ومع  األشجار  على 
يقومون بتكسير البيض لتحقيق األمنيات 

والدعوات كنوع من تجدد الحياة.
والسمك  الخلق،  لبداية  البيض  وترمز 
المملح كان رمزا للحياة والنماء والخير، 
األرواح  لطرد  والبصل  الحياة  وتجدد 

الشريرة.
 

  توقفت الحياة ونحن أحياء .. ومنعت مالذتها عن 
مدمنيها .. أصبحنا سجناء دون محاكمة .. ولكن هل 

حقا نحن أبرياء؟ 
لم  منا  فمن  واحد”  وال  صالحا  “ليس  ال  بالطبع 
أو  الشر  نوى  أو  السوء  أو ظن  ؟  ما  يوما  يتهور 

ضمر فى قلبه كراهية ؟ 
منا  من  واجبه  أداء  عن  الكسل  يمنعه  لم  منا  من 
يد  مد  عن  إمتنع  بل  الواجب  عمل  عن  يتوانى  لم 

المساعدة ؟’ 
فذلك خطية  يعمل  يعمل صالحا وال  ان  يستطيع  من 
؟  بالثأر  اإلنتقام واألخذ  إلى  يتوق  لم  منا  .. من  له’ 
واالستهزاء   ، العديدة  بوجوهها  الخيانة  ناهيك عن 
باآلخرين وإدعاء المعرفة والتفاخر وكسر الخواطر 
وبخس  والتقاليد  القيم  وإنكار  بالمقدسات  والعبث 

المبادئ السامية والعرف المتوارث ..إلى آخره ..  
هو  الدهاء  من  اإلنسان  إعتبره  والذى  المبهر  ومن 
تخرج  حتى  الجرائم  ألبشع  خادعة  مسميات  إيجاد 
لحماية  قوانين  بل ووضع  القانون  طائلة  تحت  من 
مرتكبيها وتشريعات لتسهيل المحرمات والسرقات 

والقتل واالستغالل واالستعمار .... ] [ 
حجمه  شخص  كل  يعرف  حتى  اآلوان  آن  فهل 
إمكانياته  وعجز  قدراته  وحدود  وماهيته  الحقيقى 
و ضعف سلطاته ؛ األن القوة تتساوى والضعف ، 
الحكمة مع الجهل ، الغنى والفقر ، الحاكم والمحكوم 
؛  والحقير  العظيم  والمستكين،  السيادة  ، صاحب 
الكل تحت طائلة المرض والزعر والموت ..العالم 
الفصحاء  ممثليه  و  معتقداته  ومختلف  بدوله  أجمع 
، ال حول  الفناء  إلى  يقودونا  الذين  والحمقى  منهم 
له وال قوة ..إنه وقت ال القوة تفيد وال أسطول وال 
مكانة  وال  مركز  وال  يعزز  مال  وال  يدافع  جيش 
تحمى ..وهم وقبض الريح .. ولكن الطبيعة لم تغير 
فى  يوم  كل  تشرق  فالشمس   ، تنزعج  ولم  عاداتها 
تمر  والساعات  كعادته  الليل  ينير  والقمر  موعدها 
واأليام تتوالى أما نحن فجلوس ننتظر ومنا من يفكر 
لألزمة  مخرج  عن  باحثا  ويجتهد  يسعى  من  ومنا 

بل وهناك من يضحى بحياته طوعا - وهذا األخير 
يحاربون  ألنهم  حق  عن  األرض  أجناد  خير  هم 
ترهيب  ودون  إعتداء  ودون  دون سالح   ، الموت 
، فهم.دعاة للخير والرحمة وهم.حماة الحياة وليس 
والغرائز  للمفاسد  العنان  أطلقوا  الذين  أما  غيرهم. 
الرذائل  ممارسة  على  واعتادوا  الحرية  اسم  تحت 
وإنتهاك الحرمات فى النهار والليل دون حياء ومن 
ومن  معابد  له  وأقاموا  الشرير  وعبدوا  تجاسروا 
ظلمة أفكارهم وضألة نفوسهم اسموها ‘كنائس’ !! 
بإرادتهم و  لقد سلب حريتهم   ، للشيطان  وهم عبيد 
اصبحوا ‘عبيداً’ له وقد غيروا أذهانهم و وجوههم 
يشبهوه وقد اصبحت عيونهم مرآة  ومالبسهم حتى 
يشعرون  ال  إنهم  والكارثة  ممقوتة  ونظراتهم  للشر 
إنهم مجرد ‘ عبيد ‘ و مجرد آليات لتنفيذ ارادته وفد 
تأثير  تحت  وأصبحوا  الوعى  وفقدوا  بهم  استهزأ 
السحر ينفذون مشيئته دون مشيئة الخالق والقانون 
اأَلْشَراُر  ُل  “َيَتَجوَّ داوود  قال  وكما   !!! يحميهم 
النَّاِس  أََراِذُل  أُ  َيَتَبوَّ ِعْنَدَما  َناِحَيٍة،  ُكِلّ  ِفي  أَْحَراراً 

ِفيَعَة “ مزمور ١٢ : ٨ . اْلَمَقاَماِت الرَّ
ان  استطعنا  كنا  فان   ، بقية  للعمر  كان  ان  فلننتبه 
نبطل  تجعلنا  كافية  لمدة  الظلمة  أعمال  عنا  نخلع 
إدمانها خوفا على سنين لن تطول اكثر من ٧٠ أو 
٨٠ سنة ونخشى على صحة اجسادنا التى ستتحلل 
فلنعمل  ؛  منها  صنعت  التى  األولية  المواد  إلى 
باألحرى على إستحققنا للحياة األبدية حتى نستحق 
األجساد التى ال تفنى .. فلنتعقل ونعمل على الكف 
هم  ومن  بأحبابنا  ولنعتنى  التشويه  و  التخريب  عن 
للتعمير  إمكانيتنا  لنستغل  و  الهتمامنا  حاجة  فى 
األيام  جمال  من  لنزيد  و  الخير  ولنشر  والتحصين 
العيون  عن  الدموع  ونمحى  مآسيها  ولنحجب 
ونصير  الدمار  أثار  من  كوكبنا  لنحمى  ولنتكاتف 
عن  ولنتخلى  الشر  تردع  قوة  إتحادنا  فى  سند 
أمننا  يهدد  الذى  األساسي  الدافع  هى  التى  أطماعنا 
ويذهب بعيدا بأحالمنا وسعادتنا ويحط من انسانيتنا 

ويسوقنا إلى نهايات مؤسفة.  
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المصرية هي مركز  الجامعات  تزال    ال 
قال عنها  أو كما  الفكر واإلبداع في األوطان، 
المصري القديم “بر عنخ” وتعني بيت الحياه. 
وقامت الحضارة المصرية القديمة على عنصر 
واحد هو “الماعت” وهو تطبيق الحق والعدالة.
قسم  وطالبات  طالب  من  مجموعة  وقام 
جامعة  اإلعالم  بكلية  والتلفزيون  اإلذاعة 
مميزة  فكرة  ذو  تخرج  بمشروع  القاهرة 
التنمية  ُخطط  المشروع  ُيناقش  إذ  وهامة؛ 
أصلها  إلى  ويعيدها  مصر  في  المستدامة 
أسس  بين  الربط  خالل  من  الفرعوني، 
المتحدة  الصادرة عن األمم  المستدامة  التنمية 

والحضارة الفرعونية المصرية القديمة.
هدف  إنَّ  المشروع  على  القائمون  وقال 
باألصل  الجمهور  تعريف  هو  المشروع 
المستدامة،  للتنمية  الفرعوني  المصري 
بيئة  ل ا وهي  ِعدة،  محاور  تضم  لتي  وا
المجتمعي. المحور  جانب  إلى  واالقتصاد، 
يأتي ذلك بجانب تناول المشروع لدور اإلعالم 
المستدامة،  التنمية  مع خطط  تعامله  وكيفية 
بسيط  بشكل  الخطط  توضيح  طريق  عن 
باالنتماء  لتعظيم شعوره  المصري،  للمواطن 

والمسئولية.

اتجاهات  إحدى  المتميز  المشروع  هذا  ويمثل 
وإدماج  لتطوير مجتمعهم،  المصري  الشباب 
انطالقاً  العالمية؛  التطورات  في سياق  أفراده 
سة  المؤّسِ التاريخية  بأصولهم  ربطها  من 
القدم.كما  منذ  المستدامة  التنمية  لمفاهيم 
استهدف مشروع التخرج »ماعت« مجموعة 
وعلى  بالموضوع،  الصلة  وثيقة  مصادر 
رأسهم الدكتور حسين أباظة- كبير مستشاري 
وفيق نصير- عضو  والدكتور  البيئة،  وزارة 

البرلمان العالمي للبيئة.
نفذ المشروع كلٌّ من:

الشحات،  إسالم  محمد،  هدير  عزت،  آية 
إبراهيم،  إسراء  كمال مهران، رباب محمد، 
إبراهيم،  إيمان   ، أميرة رسمي  يحيٰى،  إلهام 
إيمان عصام، جهاد جمال، جهاد عادل، حنان 
فداء أحمد، ماريا عيّاد،  شريف، سلمى أحمد، 

منار أحمد، منة للاهّٰ محمد، نهٰى صالح.
وذلك تحت إشراف االستاذة منى البدري.

الجدير بالذكر ان “ماعت” كانت تمثل الحقيقة 
الحالية  الحياة  والنظام واالنسجام في  والعدالة 
وجميع الكون، وقد مثلت كامرأة جالسة مرتدية 
الرمز  او  اإلشارة  ريشة على رأسها. ويمكن 

اليها بالريشة فقط.

  توصلت البعثة األثرية العاملة بمعبد رمسيس الثاني 
في أبيدوس بسوهاج ، والتابعة لجامعة نيويورك، برئاسة 
الكشف عن ودائع أساس  إلى  إسكندر  الدكتور سامح 

ومخازن معبد رمسيس الثاني.
للمجلس  العام  الدكتور مصطفي وزيري األمين  وقال 
البعثة  إن  األربعاء،  يوم  لالثار، في تصريح  األعلى 
كشفت في الركن الجنوبي الغربي من المعبد، عن نماذج 
أللواح منقوش عليها اسم العرش للملك رمسيس الثاني 
مطلية باللون األزرق أو األخضر ونماذج ألدوات البناء 
وأواني فخارية وقطع أحجار من الكوارتزيت بيضاوية 
الشكل، مشيرا إلى أنه تم دفنها عام 1279 قبل الميالد في 

وقت احتفاالت وشعائر تأسيس المعبد.

الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع  ومن جانبه، أشار 
اآلثار المصرية، إلى أن البعثة عثرت أيضا على عشرة 
بالطوب  المعبد ومشيدة  مخازن كبيرة متصلة بقصر 
مشيدة  مقبية  تحمل سقوف  األصل  في  كانت  اللبن، 
اللبن، وتستخدم كصوامع ومستوداعات لحفظ  بالطوب 
إحتياجات المعبد من قرابين وأدوات وغيرها. وأضاف 

الثيران  بداخلها مجموعة من رؤوس وعظام  انه وجد 
داخل محاريب مقطوعة فى جدرانها ترجع إلى العصر 
البطلمى، باإلضافة إلى العثور على هيكل عظمي كامل 

لثور مدفون بعناية تحت أرضية قصر المعبد.
البعثة،  المشرف على  الدكتور سامح إسكندر  وأوضح 
للملك  العرش  التي تحمل اسم  الودائع األساس  تلك  أن 
الثاني تؤكد على أن بناء هذا المعبد تم بالفعل  رمسيس 
خالل فترة حكمه وليس في وقت سابق خالل فترة حكم 
االكتشافات  تلك  أن  األول، مؤكدا  الملك سيتى  والده 
أبيدوس  لمنطقة  األثرية  الخريطة  من شكل  غيرت 
وأضافت مزيد من الفهم لطبيعة المعبد فى مصر القديمة 

واقتصادياته خالل فترة القرن الثالث عشر قبل الميالد.

الثيران  العديد من قرابين  إلى إن وضع  ولفت إسكندر 
العصر  بفترة  المعبد والمؤرخة  داخل جدران مخازن 
يحظى  يزال  كان ال  المعبد  أن  تكشف عن  البطلمي 
الفترة وأن  تلك  المصريين حتى  بين جموع  بالقدسية 
ذكرى رمسيس الثانى كانت ال تزال نابضة بالحيوية في 

الفكر المصري بعد ألف سنة من حكمه.

السياحة واآلثار    قامت وزارة 
األوقاف  وزارة  مع  بالتنسيق 
وهيئة قناة السويس بنقل مجموعة 
المقتنيات  األثرية من  القطع  من 
الخاصة باإلمبراطورة أوجيني إلى 
المزمع  السويس  قناة  متحف هيئة 
إطار  في  وذلك  قريبا،  افتتاحه 
سياسة الوزارة لالستفادة من القطع 
األثرية الموجودة بالمخازن وإعادة 

توظيفها.
وقال الدكتور أسامة طلعت رئيس 
والقبطية  اإلسالمية  اآلثار  قطاع 
اليوم،  له  واليهودية، في تصريح 
المقتنيات عبارة عن طقم  إن هذه 

الكراسي والكنب، كان  يتكون من عدد من  “انتريه” 
فيه اإلمبراطورة  ليستقبل  الخديوي إسماعيل  أعده  قد 
أوجيني أثناء حضورها حفل افتتاح قناة السويس ثم آل 

ملكية هذا الطقم الحقا ألبناء الخديوي.
األوقاف  وزارة  عهدة  القطع هي  تلك  أن  وأضاف 
األميرة  وقبة  أفندينا  قبة  في  محفوظة  وكانت 

شيوهكار.

واآلثار جولة  السياحة  وزارة  تنظم    
بني  جبانة  موقع  داخل  افتراضية جديدة 
المنيا ؛ وذلك على  حسن األثرية بمحافظة 
التواصل  مواقع  الرسمية على  صفحاتها 

االجتماعي.
االفتراضية في إطار  الزيارات  تأتي هذه 
التي اطلقتها الوزارة مع شركائها  المبادرة 
العلمية واألثرية  المعاهد والمؤسسات  من 
المصرية  المواقع األثرية  لزيارات بعض 
عبر اإلنترنت ، حيث يتم تنظيم زيارة جديدة 
أو جولة إرشادية ألحد المواقع أو المتاحف 

األثرية يوميا في تمام الساعه 7 مساء.
مقابر  عبارة عن  بني حسن هي  وجبانة 
بعد حوالي  تقع على  الجبل،  في  محفورة 
20 كيلومتًرا جنوب مدينة المنيا ، ويوجد 

 40 الجبل حوالي  األعلى من  الجزء  في 
األسرة  بين  للفترة  ترجع  كبيرة  مقبرة 
السادسة )حوالي 2345–2181 ق.م( في 
أواخر الدولة القديمة واألسرة الثانية عشرة 
وخالل  ق.م(   1795–1985 )حوالي 
اإلقليم  تم دفن حكام  الوسطى، كما  الدولة 
مقابر  مثل  العليا  بمصر  الخامس عشر 
خنوم حتب الثاني، أمنمحات، باقت الثالث، 
الحفظ، وتزين  وخيتي في حالة جيدة من 

جدرانها نقوش جميلة ذات ألوان زاهية.
عديدة،  أخرى  مقابر  ببني حسن  ويوجد 
 332–664( المتأخر  للعصر  منها يرجع 
 30–332( البطلمي  والعصر  ق.م(، 
بداية عام  الروماني )من  ق.م(، والعصر 

30 ق.م(.

كلمات / 
يوسف زمكحل

بكل إيمان وخشوع
بنادى عليك يا يسوع
أصلي ماليش غيرك

يا مالي حياتي بخيرك
وأنت مش بس حبيب

وعلشاني شيلت صليب
بناديك على طول بتجيب

وتقبل توبتي بترحيب
بنادي عليك يا يسوع
بكل إيمان وخشوع

شبعان وإياك ما بجوع
قابل بمشيئتك بخضوع

نادم على بعدي وموجوع
وفي عيوني بتجري دموع

بتنادي عليك يا يسوع
وأنت مش بس حبيب

وعلشاني شيلت صليب
أنادي عليك وتجيب
قابل توبتي بترحيب

اجتاحت " كورونا " العالم في لحظة ، ووجد اإلنسان 
الُمصابين والناجين والموتى ، وللتاريخ  نفسه يحصي 
بكل  اإلنسان  في  اختلطت  التي  المشاعر  نورد  فقط 
معتقداته وأطيافه وألوانه وأجناسه كما يشعر بها أو بما 

يصله من جل بقاع العالم .
- يشعر المسلمون معنويا ونفسيا بالغبن واإلحباط مما 
لقد فرطنا نحن المسلمون في  أصابهم في دينهم ، نعم 
َجنِِب هللا كثيراً ، وَكثَُر الفساد في جل ربوعه وبلدانه ، 
والنتيجة أن المسلم اآلن يشعر بأن هللا غاضب منه أشد 
الغضب ، وما هذا الوباء إال تحصيل حاصل لما يجب 
ابتعاده عن الطريق المستقيم ،  أن يجنيه المسلم جراء 
فيها صالة  بما   ، الُمَصلِّين  أُْغلَِقت في وجه  فالمساجد 
َفة أصبحت  الجمعة ، بل أكثر من ذلك حتى الكعبة المًشرَّ
فارغة من زوارها الُمْعتَِمرين ، وحتى الحج لهذه السنة 
قد ال يكون – أستغفر هللا العظيم – خوفا من هذا الوباء 
المميت " كورونا " .. فأي شيء أكثر من هذا ؟؟ وكأنَّ 
هللا عز وجل ال يريد أن يرانا ال في المساجد وال في 
ُ َمثاًَل  بيته الحرام ؟؟ يقول هللا عز وجل : " َوَضَرَب للاَّ
ن ُكّلِ َمَكاٍن  ْطَمئِنًَّة يَْأتِيَها ِرْزُقَها َرَغًدا ّمِ َقْريًَة َكانَْت آِمنًَة مُّ
بَِما  َوالَْخْوِف  الُْجوِع  لِبَاَس   ُ َفأََذاَقَها للاَّ  ِ بِأَْنُعِم للاَّ َفَكَفَرْت 
َكانُوا يَْصنَُعوَن " .. فنرجو أن نعود إلى هللا عز وجل 
عودا ُمباَركاً مْيموناً ، وهو األمل الذي يظل قائماً بإذنه 

مصداقا لقوله تعالى : " وإن عدتم عدنا "
ل العالم كله إلى سجن كبير ، وكأن الذنب مشترك  - تحوَّ
العالم ، والقاضي هو هللا  الناس في كل بقاع  بين جل 
وحده سبحانه وتعالى الذي ربما حكم بهذا الحكم ليتعظ 

اإلنسان ويتوب من قريب .
يتأمل ما حوله في هذا  إنسان ال  - نستغرب من كل 
الظرف العصيب وال يكترث إلى تلك النكت والدُّعابات 
البليدة التي تعبر عن غبائه وغلظة طبعه ، في الوقت 
اآلذان  برفع  أوربا مؤخرا  الذي سمحت بعض دول 
الوباء ، كما  رجاء منها أن يرفع هللا تعالى عنها هذا 

حدث مثاًل في ألمانيا وبلجيكا وهولندا .
يمر  التي  الحزينة  الظرفية  استغلوا  الناس  بعض   -
العنان لإلشاعات والبالغات "  منها اإلنسان وأطلقوا 
الصحفية " الكاذبة لخلق الفتنة بين الناس في المجتمع، 
الثراء  لتحقيق  االقتصادي  الوضع  استغل  وبعضهم 

الملعون بداء " كورونا " .
بالمال  الخير وتصدَّق  اختار طريق  البعض اآلخر   -

لفائدة الجوعى والعاطلين عن العمل والفقراء  والطعام 
والمساكين ، فحماهم من جوع وعطش الزمان في هذا 

الظرف العصيب ، فطوبى للمحسنين والكرماء .
الممثلين والمطربين منهم من تفضل  الفنانون من   -
بالمساهمة المالية القيِّمة ، ومنهم من ضحك على الذقون 
َر  بمساهمة مخجلة أعلنت بخله الالفت ، ومنهم من تَنَكَّ
واختبأ ينتظر أن تمر العاصفة ليظهر من جديد ويسطو 
العري  لمهرجانات  تذهب  التي  الشعب  أموال  على 

والفسق والمجون .
َل حاله مع هللا عز وجل فأعلن توبته  - كثير من الناس تأَمَّ
وعودته إلى هللا مصداقا لقوله تعالى : " ففروا إلى هللا 
جميعا " ، لعل هللا يحسن إليه وينير طريقه إلى األبد ، 
ومنهم من زاد جبروتُه وتكبره عن العبادة هلل واالستقامة 

له ، وَعثَا في األرض فساداً، نسأل هللا العافية .
الناس نوعان : نوع ينظر إلى الطين ونوع ينظر إلى 
النجوم " وال يستويان مثال " والناس كالمعادن ، منها ما 
يعلو على الصدأ ، ومنها ما يعلوها الصدأ " شتان بين 

المعادن " ؟؟ .
- " كورونا " أتت في لحظة بسبب ما اكتسب اإلنسان 
تعالى  بإذن هللا  ، وستمضي  األرض  في  فساد  من 
وبمشيئته إن شاء هللا وتزول ، ولكن السؤال الذي يجب 
أن يجد اإلنسان له الجواب عاجال هو : أين ستأخذك يا 
طنا في جنبه طيلة  ترى ؟؟ أ إلى هللا عز وجل الذي فرَّ
عمرنا فصبر علينا لنستقيم ؟؟ أم أنها ستأخذك لتستأنف 

اتباع أهوائك ونزواتك ؟؟ أستغفر هللا العظيم .
ليس من   ( المغرب  أبوها مؤخرا في  توفي  امرأة   -
جراء " كورونا " ( تحكي المرأة بحرقة كيف كان تقديم 
العزاء لها عبر المكالمات الهاتفية فقط ؟؟ ال يستطيع أحد 
أن يأتي لتقديم العزاء في المنزل بسبب الوباء خوفا من 

اللمس أو االختالط ؟؟ ال حول وال قوة إال باهلل .. 
رمضان على األبواب ) بعد أسبوعْين إن شاء هللا تعالى( 
فاللهم تجاوز عنا ما أسلفنا من ذنوب وآثام ومعاصي ، 
اللهم ارفع عنا هذا البالء وهذا الوباء ، وافتح في وجوهنا 
أبواب المساجد واعف عنا واغفر لنا يا رب العالمين .. 
اللهم بلغنا رمضان تائبين إليك توبة نصوحاً إنك مجيب 

الدعاء .. 
أن  ا  إمَّ  : فأمامك خيارْين  الفجر   عندما يؤذن لصالة 
تبقى نائماً لتُْكمل أحالَمك أو أن تستْيقظ لتَُحّقَِق أحالمك..  

– دمتم بود –



أدب وثقافة

بقلم: الدكتور غازي الفنوش    سوف نعرض هنا شيئاً ال بد من التعرض إليه والبحث فيه ، وهو أن 
البعض قد يربط بين هذه الحكايات وبين ما يُروى في كتاب » كليلة ودمنة 
» الذي كتبه أبن المقفع ، وقد يزيد غيرهم فيعتقدون أن الفونتين قد أستوحى 
حكاياته منه ، أما الربط أو العالقة بينهما فهي أواًل عالقة يربط بينهما فيها 
أصل أدبي قديم ، وهي بعد ذلك مختلفة وغير متشابهة ولو تشابهت فهي 
في الشكل وليست في المضمون ، ولو تحرينا الدقة لقلنا أن ال عالقة فعلية 
بينهما . أما أن يكون الفونتين قد أستوحى حكاياته من كتاب كليلة ودمنة 
فهذا ما يجب أن ننكره ، ولنا في ذلك حديث يتلو هذا الحديث نوضح فيه 
هذا الغموض الذي أوشكنا أن نغوص فيه والذي قد يراه البعض غموضاً 
ويراه غيرهم توضيحاً . وليس من شك في أننا قد ال نرضى هؤالء الذين 
يتحيزون لذلك ، بل قد نتعرض منهم للسخط ، ولكن من اليقين سنرضي 
هؤالء الذين يمتلكون من الثقافة والتحرر ما يؤهلهم لألقتناع بالدقة فيما 
نرويه ، ونوضح فيه هذا الشبه بل هذا الخلط ، ونوضح معهما األختالف 
بين الترجمة وبين األطالع ، وبين اإليحاء واألعتقاد من جهة ، وبين العمل 
الذي ينتج عن قراءات ودراسات األديب من جهة ثانية والتي تنبع من 
معرفته وثقافته . لقد كتب عبد هللا بن المقفع وهو كاتب فارسي )724م( 
عاصر الفترتين األموية والعباسية كتاب كليلة ودمنة في القرن الثامن 

الميالدي )750م( وفي العصر العباسي مترجماً عن اللغة الفارسية . 
أما الكتاب فهو من أصل هندي يسمى )بنشاتنترا  Panchatantra( ُكتب 
في القرن الرابع الميالدي ، ألفه الحكيم )بيدبا( أو كما يطلق عليه بالفرنسية 
)بيلباي Pilpay   أو بيدبيه  Pidpai كتبه لرغبة ملك الهند )دبشليم( في أن 
يمتلك كتاباً تعرفه األجيال المتعاقبة ، وهذا الكتاب يحوى قصصاً تتضمن 
الحكمة واألخالق الجيدة . وقد كان دبشليم ملكاً ظالماً فرغب )بيدبا( بما 

به أن يلقى عليه ما يمنعه عن هذا الظلم فوضع فيه من الوعظ واألرشاد 
في العالقة بين الحاكم والمحكوم .   

وفي القرن السادس الميالدي تُرجم هذا الكتاب من اللغة الهندية إلى اللغة 
الفهلوية الفارسية ، ترجمه الطبيب )برزويه( بعد أن طلب إليه كسرى األول 
)انوشيروان( ذلك ، ثم ترجم في نفس القرن من الفارسية إلى السريانية. 
وفي القرن الثامن الميالدي )750م( ترجم ابن المقفع الكتاب من اللغة 

الفارسية إلى اللغة العربية وأسماه )كليلة ودمنة( . 
ويبدو أن النسخ الهندية والفارسية قد ضاعت فلم يكتب عنها ولكن النسخة 
العربية هي المعروفة بهذا الكتاب . أي أن كتاب كليلة ودمنة هو هندي 
األصل  تُرجم منه إلى الفارسية ثم منها ترجمه أبن المقفع إلى العربية 

وكذلك ترجم إلى الفرنسية والالتينية كما ستوضح بعد ذلك . 
وكتاب كليلة ودمنة يحوى عدداً من الحكايات المنفصلة ولكنها متتالية تبدأ 
بحوار بين بيدبا وبين الملك دبشليم يعرض فيه بيديا رأياً أو فكرة فيسأله 
الملك عنه أو عنها ، يرغب في ذلك توضيحاً فيقول له عنوان الحكاية التي 
توضح ما يرغب فيه فيستفسره الملك فيحكيها له بيدبا ويضمنها الوعظ 
واالرشاد مثل ما يبدو في خيانة األمانة كالشريك المحتال أو اللص المخدوع 
فإذا أستزاد الملك في أستيضاحه يحكيها له بالعالقة بين الحيوانات ليبدو 

ذلك المضمون الذي بالحكاية . 
أما حكايات الفونتين فهو يحكيها بشخصيات من الحيوانات ، فيها يوضح 
صفاتها التي تقودها إلى سلوكها ، وفيها يضع رأيه ، وفيها يسرد أفعال 
وسلوك هذه الحيوانات ، وهو في كل ذلك يرمز بها إلى اإلنسان لتبرز 
إنسانية  ، ويرويها بشخصيات  يتضمنها  الذي  المغزى  أو  الحكمة  منها 
في غيرها أو شخصيات من النبات أو الجماد فيبدو المغزى أو الحكمة 

ضمنياً من قراءتها أو يضعه واضحاً 
في بداية الحكاية أو في نهايتها فيما 

Morale  يسمى
  وال يوجد أي تشابه بين مضمون حكايات الفونتين في مؤلفه              وبين 
حكايات أبن المقفع في كليلة ودمنة ، كما أن أبن المقفع يحكيها نثراً يبدؤها 
بحوار ينشأ بين من يحكي وبين من يسمع ، أما الفونتين فيحكيها شعراً 
يلتزم فيه قواعد الشعر الفرنسي التي يعرفها الكثيرون وهو شكل مختلف 
عن الشكل الذي يبدو في كليلة ودمنة . ولنرجع إلى ما قلناه منذ قليل وعن 
هذا الغموض الذي قد يراه البعض غموضاً ويراه غيرهم إيضاحاً ، وإلى 
ودمنة  كليلة  وحكايات  الفونتين  حكايات  بين  تشابهاً  البعض  يعتقده  ما 
فتقول بغير شك أن ال تشابه بينهما . وإن أوشكنا أن نقول في الشكل وليس 
في المضمون ثم تحرينا الدقة لنقول ال عالقة بينهما ال في الشكل وال في 
المضمون . ولكننا نرجع اآلن ونسأل ما الذي يربط في أعتقاد البعض 
من  بين  األساس هو  أن  مواربة  بال  فنقول  الكاتبين  هذين  بين حكايات 
ترجم نصاً من لغة إلى لغة وبين من أطلع عليه فأصدر شيئاً مختلفاً عنه 
من قريحته ومن إبداعه رواه شعراً . وأن هذا األساس هو األصل األدبي 
الهندي للحكيم بيدبا في كتابه )بنشاتنترا( والذي ترجم إلى اللغة الفارسية 
وترجمه أبن المقفع منها إلى اللغة العربية ، أما الفونتين فقد أطلع على 
ترجمة النص الهندي إلى اللغة الالتينية التي كان يتقنها أو الفرنسية أو من 
الترجمة الفارسية إلى الفرنسية ، ثم بعد فترة قصيرة أو طويلة يصدر عنه 

من إبداعه هذا المؤلف الذى يتضمن هذه الحكايات .

البقية في العدد القادم 

   ينتهي العرض، تأوي العرائس إلى حجرتها و تستقر على األرفف 
المخصصة لها. كالمعتاد هناك حالة من الرضا عن النفس فقد كان العرض 
ناجحا و المشاهدون بالذات األطفال منهم إستمتعوا به كثيرا. الشاطر حسن 
ـ نجم العرض األول ـ الوحيد الذي لم يكن راضيا و ال سعيدا. تسأله ست 

الحسن، العروسة نجمة العرض الحسناء:
ـ ما الذي يضايقك؟

يجيب:
ـ سخافة ما نعرضه، هل يعجبك العرض؟ هل توافقين على مضمونه؟ 

على الرسالة البسيطة السخيفة التي يتضمنها.
ـ أنت تستخدم كلمات كبيرة، الغرض من المسرحية الغنائية إسعاد األطفال 
و قضاءهم وقت جميل مرح، هذا في حد ذاته هدف مهم و أرى أننا نجحنا 

في الوصول له.
ـ ليلة بعد ليلة، و عرض بعد عرض نحكي لألطفال عن ست الحسن و 
الجمال الساذجة التي ال إرادة لها و عن أمنا الغولة شديدة السوء و رمز 
الشر و عني أنا الشاطر حسن البارع الذكي الشجاع ذي الشخصية البسيطة 
المسطحة. ماذا عن تعليم األطفال الصح و الخطأ؟ تعليمهم أن الحياة ليست 
سهلة و هناك مواقف صعبة يجب إتخاذ قرارات حاسمة فيها، عن تقدير 
الجمال و عن مؤازرة الخير و محاربة الشر حتى و لو لم يكن األمر سهال. 
أرى أن مسرحيتنا هذه بمضمونها الحالي تساعد على تغييب عقل األطفال 

و ال تضيف شيئا ذا قيمة لسلوكهم و تربيتهم.
سكتت ست الحسن، لم تعرف ماذا تقول، هي تحبه، لكن أفكاره أحيانا 
تقلقها، هل هو حالم أكثر من الالزم، مثالي أكثر من الالزم. في األيام 
التالية الحظت أنه يكثر من السرحان و التفكير، كالمه قليل و تفاعله مع 
باقي العرائس بعد العرض تقريبا معدوم. لكن الحال تغير، بعد أيام ظهرت 

الحماسة على الشاطر حسن، شغل أوقات فراغه بالكتابة، ال يتحدث كثيرا 
مع باقي العرائس، تفكير و كتابة و مراجعة و تصحيح هذا كان شغله 
الشاغل. أخيرا إنتهى من كتابة المسرحية التي كانت لعدة أيام تتبلور في 
باقي  فإنبهرت، ثم قرأها على  مخيلته، عرضها أوال على ست الحسن 
العرائس، المسرحية تتسم بالرومانسية و الجمال، فيها رسالة واضحة و إن 
كانت غير مباشرة عن كل القيم الجميلة في الحياة، عن الحب و اإليجابية 
و العمل التطوعي و تقدير الجمال و الحفاظ عليه و التعاون مع الغير و 
التسامح مع من يختلف عنا. كل ذلك في قالب فكاهي غنائي مرح سيحوز 
إعجاب األطفال. أغلب العرائس أعجبتهم المسرحية بالذات أن لكل منهم 
دور مهم فيها، البعض كان لهم تحفظات، رأوا أن دور مسرح العرائس 
مفروض يكون ترفيهي و ليس توجيهي، لكن هؤالء أقنعهم الشاطر حسن 

و الباقون بأن المسرحية مازالت ترفيهية خفيفة.
بدأت البروفات، الحماسة تغلب على الجميع، الشاطر حسن ال يـَِكل و 
بالتمثيل و اإلخراج و التوجيه و التشجيع، ست الحسن  يـَمـِل، يقوم  ال 
تساعده، زاد حبها له و هي تراه منهمك و متفاني في عمله، عَرفـَته من 
قبل كـشاب وسيم مرح حبوب، اآلن رأت فيه أيضا الجانب الذكي المتحمس 

ـِْدع.   المصمم و المـُب
بعد بضعة أيام و العشرات من البروفات تأكد الشاطر حسن أنه وفريقه على 
إستعداد لتقديم المسرحية الغنائية الجديدة. سيقدمونها في العرض القادم، 
لن يحتاجون للخيوط التي يحركهم بها العاملون بالمسرح، لذلك تسلل إلى 
حجرة صنع المالبس و أتي بالمقص الكبير، عاد إلى زمالئه و بدءوا 
جميعا في قص خيوطهم. شعور رائع هذا، قص الخيوط التي تربطهم و 
تحركهم. ستكون مفاجأة لكل العاملين بالمسرح أن العرائس تتحرك بغير 

خيوط و أن لديها الجديد الجميل الذي سيقدمونه للجمهور.

موظف بيع التذاكر يراجع أفكاره 
للمرة األلف، بعد كل سنوات خدمته في هذا المسرح يشعر أنه مغبون، 
طول عمره يعيش و أسرته على الكفاف، لكن أخيرا أصبح الكفاف رفاهية، 
راجع الحصيلة اإلسبوعية لبيع البطاقات و التي مفروض أن تـُأخـَذ في 
أول اإلسبوع القادم و تـُوَدع في البنك، بحسبة بسيطة إيراد المسرح في 
اإلسبوع يعادل نصف مرتبه السنوي، هل هذا عدل؟ لماذا ال تعطيه إدارة 
المسرح إيراد المسرح إلسبوع واحد ينفق منها على عائلته و يسدد ما 
عليه من ديون، الخطة تبلورت تماما في مخيلته. بعد أخر عرض في 
اإلسبوع قفل المكتب الملحق بشباك التذاكر، تعمد أن يتبادل بعض الكلمات 
مع الموظفيين الباقين في المسرح  قبل أن يحييهم و ينصرف. عاد بعد 
عدة ساعات و هو مطمئن لخلو المبنى، رغم أن مفتاح حجرة المكتب 
معه إال أنه تعمد كسر الباب، دخل و كسر درج المكتب الذي به حصيلة 
بيع بطاقات اإلسبوع، وضع المبلغ في جيبه، حمل العلبة المليئة بالوقود 
التي كان قد أعدها من قبل و توجه للوحة توزيع الكهرياء، سكب عليها 
بعضا من الوقود، ثم سكب الباقي في شريط يصل حتى حجرة و شباك 
بيع البطاقات. حمل العلبة الفارغة معه، أشعل عود ثقاب و رماه على 

الوقود و إنصرف بسرعة.
 

و هم في قمة السعادة و الحماسة تقوم العرائس بالبروفة األخيرة ـ بدون 
الخيوط ـ إستعدادا للعرض الذي يبدأ مساء الغد، صوتهم عاٍل، حالتهم 
المعنوية في القمة، أحالم اإلنجاز و النجاح الجميلة تحتويهم. بينما موظف 
بيع البطاقات يراقب من على بعد مبنى المسرح و هو يتحول لكتلة من 

اللهب.

بقلم : شريف رفعت

)عن حكايات الشاعر الفرنسي الفونتني( 
حكايات هلا مغزى 

مسـرح العـرائس

 بقلم: 
جــاك قرانـطـة

ساحمين – يا وطين

شعر: صباح غريب

ِجـراح حبَّـة 

كشمعة أضناها اإلحتراق .. أذوي 
وكورقة خريف 

أتعبها الجفاف ...أهوي 
ولكني على مواصلة الصمود 

أنوي 
وعنق األعاصير الجامحات 

ألوي
وأنشب في الغيوم السابحات ..

برقي... ورعدي ..
لتهطل مطرا 

على السنابل اليابسات ..أروي 
وتشرق حبات زيتوننا 
على الكون ..تضوي 

فتذهب سنوات المحل القاحالت 
وينصرف النمرود بشٌرِه..وحقده 

إلى غير عْوِد ...
فتمردي يا حروف الضاد ثوري

ويا أصوات الحق اصدحي 
...ودٌوي

ويا شمس األحرار أشرقي...
وضٌوي 

ويا قوافل األخيار..سيري 
ويا بيارق المجد رفرفي
ولشعبي األمجد ..انحني

وصفحات الخيانة السوداء
إطوي 

وإن بقيت ذئاب األرض تعوي
سأبقى يا رياح التيه ..ومن معي
كشمعة أضناها اإلحتراق..أذوي 

شعر : 
عباس شعبان

هي مشروبات صناعية مضاف     
إليها مواد حافظة وغازات ونكهات 
يختلف من  الذي  المميز  الطعم  تعطيها 
نوع آلخر ، ومن أشهر أنواعها الكوال .
إلى  الغازية  المشروبات  اختراع  يعود 
الصيدالني جون  بواسطة   1886 عام 
اطلنطا األمريكية،   بمدينة  بامبرتون، 
بعد  فيما  اختراعه  أن يصبح  يتوقع  ولم 
العالم،  في  األول  الشعبي  المشروب 
كافة  لدى  الكوال  مشروب  وخاصة 
األطفال  السيما  العمرية،  الشرائح 

والمراهقين لدرجة اإلدمان ..!!
تبدو  الغازية  المشروبات  بأن  الشك 
منعشة خاصة في اوقات الصيف شديدة 
الحرارة، ولكنها التخلو من االضرار 

الخطيرة على صحة اإلنسان  .
تسبب المشروبات الغازية عسر الهضم 
التي  البيكربونات  مادة  الحتوائها على 
يلعب  الذي  المعدة  تتفاعل مع  حمض 
دوراً مهماً في عملية الهضم،  وينتج عن 
المعدة  بواب  تفتح  التفاعل غازات  هذا 
قبل  األمعاء  إلى  الطعام  لتدفع  عنوة 
إتمام هضمه،  ونظرا الحتوائها على 
يعطل  الذي  الكربون  أكسيد  ثاني  غاز 
تفرزها  التي  الهاضمة  اإلنزيمات  دور 
إلى عرقلة عملية  المعدة، مما يؤدي 

الهضم وتقليل االستفادة من الطعام. 
و تتسبب المشروبات الغازية لما تحتويه 
السمنة  السكر،  من  كبيرة  كمية  من 
الكبد،  تشّمع  الوزن وتلف و  وزيادة 
أّن  الدراسات  العديد من  أثبتت  حيث 
الضرر الذي تحدثه المشروبات الغازية 
وتسّبب  الكحول.  تحدثه  الذي  يفوق 
تذيب طبقة  األسنان ألنّها  تسّوس  كذلك 

الخارجية لألسنان، وقد تحدث  المينا 
إصابة بأمراض الكلى وتكوين الحصى 
نسبة عالية من حمض  الحتوائها على 
البول،  تركيب  يغيّر من  الذي  الفسفور، 
من  كبيرة  كميات  تناول  يؤدي  كم 
المشروبات الغازية إلى اإلصابة بمرض 
البنكرياس،  تعطل عمل  السكري ألّنها 
الغازية  المشروبات  أن  إلى  باإلضافة 
المعادن في  كثافة  تعمل على خفض 
النساء واألطفال  لدى  العظام، السيما 
يزيد من خطر اإلصابة  الذي  األمر 
Osteoporosis(؛   ( العظام  بهشاشة 
حمض  على  الحتوائها  ذلك  ويعود 
من  العديد  بّينت  كما  الفوسفريك،  
الدراسات الحديثة أّن هناك روابط قوية 
بأمراض  السكر واإلصابة  تناول  بين 

القلب وسرطان البنكرياس .
من  الخالية  الغازية  المشروبات  هل 

السكر أقل خطورة ؟؟
المخاطر  مرتبطة  أّن معظم  صحيح 
بالسكر  أو غير مباشر  بشكل مباشر 
الموجود في المشروبات الغازية إال أّن 
المشروبات الخالية من السكر والمعتمدة 
لها مخاطر  المصنعة  السكريات  على 
أّنها ال  الرغم من  فعلى  أيضًا،  عديدة 
إال  بأية سعرات حرارية  الجسم  تزود 
البطن،  دهون  زيادة  إلى  تؤدي  أّنها 
باإلضافة  الضار،  والكوليسترول 
الدم والدهون  إرتفاع في  ضغط  إلى 
خطر  من  تزيد  أّنها  كما  الثالثية، 
المبكرة  باالكتئاب، والوالدة  اإلصابة 

لدى الحوامل .
الكوال  وابعدكم عن مخاطر  حماكم هللا 

)الدراكوال (.....

املشروبات الغازية 
ومضارها  

اكتب حروفك هنا 
ع القلب والّشرايين
دى سطور كتير إنّما
مين اللي يقدر مين  ؟

اكتب : بحبّك أنا 
علي جدار القلب
انقشها ويّا الهنا

زيّنها حّب في حّب
يمكن تنول المنى
لّما يرّق القلب

اكتب حروفك هنا
ع القلب والّشرايين
حرفين تالتة إنّما 
الوعد ملو العين

اكتب راح اسكن هنا
جّوا وريد   العقل
أفرشها فرح وأمل
نّورها حّب وسعد

يمكن ف نور العقل
أقدر أشوف الوعد

وف حتّه جنب العقل
هات الكالم هاته
خزن كالمك هنا 
عيّشني ف سكاته
لّما الكالم ينطق
عيّشني في آهاته
اكتب حروفك هنا
ع القلب والّشرايين
حرفين تالتة إنّما 
الكلمتين هاديين
أّما علي أيدي

اكتب حروف تانيين
دا الّدم في وريدي
شايل أمل وحنين
شايل أمل حبيبين
ع الحّب متعاهدين
اكتب حروفك هنا
اكتب حروفك فين
بّس المهّم يكون
الكلمتين صادقين

يوسف زمكحل   همسـات
-  ملعون هذا الذي أسمه الحب يسعد قلوب ويتعس قلوب

-  ضع على قلبك كود سري حتى ال يسرقه أحد 
-  كن مجنوناً مع المرأة فالمرأة ال تحب العقالء 

-  ال تخنق دموعك حتى ال تموت عينيك 
-  الحب هو الحاضر الغائب في هذا الزمان 

-  الطريق إلى الجنة يبدأ من قلبك 
-  إنتاج الحب أحياناً معجزات 

-  عندما ترحل الثقة يرحل الحب أيضاً
-  ال تسأل الكاذب لماذا كذب وال تسأل الخائن لماذا خان ؟

-  من كلماتي : ياللي قابلتوا في يوم الحب .. قولولي الحب أوصافه إيه ؟ .. 
نظرة عين وهمس أيدين وأال لقا لشفايف متواعدين .. أنا معرفش حبيبي هواك 

خالني فرحان كده ليه ..ولما طيفك يبعد عني ألقى قلبي ملهوف عليه .

بقلم: إدوار ثابت

كشمعة أضناها 
اإلحرتاق أذوي

اكتـب

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

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

Tel.: 514 332-6333: للحجز واالستعالم 

     Vendredi 10 avril 2020
الجمعة 10 ابريل 2020

قالدة فريوس كورونا.. 
شركة جموهرات روسية »تستثمر األزمة«

 حظيت شركة مجوهرات طبية روسية باهتمام كبير خالل 
األسابيع القليلة الماضية، بعد إنتاجها قالدة على شكل فيروس 
كورونا المستجد، حيث القت السلعة رواجا واسعا لدى كثيرين 

مقابل انتقادات من آخرين.
من  تتخذ  التي  الشركة،  وبدأت 
في  لها،  مقرا  كوستروما  مدينة 
مع  الفضية  القالدة  وبيع  إنتاج 
تفشي فيروس كورونا مطلع العام 
الجاري، مقابل ألف روبل روسي 

)نحو 13 دوالرا أميركيا(.
وبينما اشترى عدد كبير القالدة 
بعض  من  أو  اإلنترنت  عبر 
المتاجر، اعتبر آخرون إنتاجها 
في هذا التوقيت »استغالال لألزمة 
التي يمر بها العالم« بسبب انتشار 

وباء »كوفيد 19«.
مؤسس  فوروبيف،  بافيل  وقال 
القالدة،  صنعت  التي  الشركة 
إنها »تعبير عن دعمنا لألطباء 
يواجهون  الذين  والممرضين 

فيروس كورونا هذه األيام، وليست طريقة الستغالل األزمة 
الحالية«، وفقا لتقارير صحفية محلية.

وأضاف: »متابعونا على مواقع التواصل االجتماعي أشخاص 
محترمون، فهم أطباء وممرضون وآخرون لهم عالقة بالطب«.

وأكد أن كثيرا من المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا 

قدموا القالدة هدية لألطباء الذين أشرفوا على عالجهم، وكان 
لهم دور كبير في إنقاذ حياتهم.

ونشر عدد كبير ممن اشتروا القالدة صورا لهم عبر وسائل 
التواصل االجتماعي، وهم يعلقونها على رقابهم وتتدلى على 

صدورهم، مبدين إعجابهم بالفكرة.
وباعت الشركة حتى اآلن أكثر من ألف قالدة في جميع أنحاء 
العالم، بحسب فوروبيف الذي يتوقع أن يزيد الطلب على المنتج 

بمجرد أن تنحسر أزمة فيروس كورونا.

نعم ، اليوم جئت اقول .. سامحني يا وطني ، لقد اخطأت 
بحقك ، بحق بلدي ، بحق آثارك العظيمة ، يوم بدأنا 

الرحيل .
نعم ، اخطأنا منذ عقود وسنين يوم بدأنا الرحيل عن ارضنا، 
وهذه نتيجة افعالنا بحق اوطاننا وآثارنا وسماؤنا، نعم 
اليوم ندفع ثمن اخطائنا كفارة عما إقترفناه بحق اوطاننا .

كلنا مخطئون يوم بدأنا الرحيل وبهذا اصبحنا لقمة شهية 
وسهلة لمن كانوا بانتظار هذه الفرصة الثمينة . 

واليوم جئنا نادمبن على ما إقترفناه بحق شرقنا الحبيب، 
نعم اليوم أهلنا وشعبنا وجميع من بقوا ولم يغادروا الوطن 
، يقدمون دمائهم ورؤوسهم واعناقهم سخية كفارة عما 
اقترفناه ، يا لهول اللكارثة ما فعلناه بانفسنا واهلنا واوطاننا 

واليوم، هم يدفعون ثمن اخطاؤنا يوم تركنا اراضينا 
بطيبة خاطر ، وما حصل وما جرى :

ذهبت السكرة وجاءت الفكرة 
وما نفع الندم بعدما حصل ما حصل ولم يبقى لنا بعد 

الندم إال طلب المغفرة 
سامحني يا وطني 

دمرت  لقد  بيدي  وانا  بحقك  أخطأت  لقد  اعترف  إني 
اليوم إال  بعد  يبقى لي  آثارك وآمالك واحالمك ، ولم 
طلب المغفرة منك على فعلتي وخطيئتي العظيمة بحقك 
ياوطني وكلي أمل ان تنتصر بوجود ماتبقى من األشراف 
شعبك وجيشك الباسل الذي ضحى بالغالي والنفيس كي 

تنتصر ولك المجد والخلود ، يا وطني. 
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تقوية املناعة يف اجلسم بـ6 زيوت عطرية أساسية

الزنك وفيتامني سي.. فيتامينات تقوي 
مناعة جسمك

 ترغبين في أن تجعلي مظهر تسريحة الذيل حصان مختلفاً؟ إذاً ارتدي البندانا 
التي تفضلينها  بالنقوش  المناسب  الشكل  معها. فكل ما عليك فعله هو اختيار 
الذيل حصان سواء كان مرتفع أو منخفض  وتقومي بربطها بشكل محكم على 

أو حتى كيرلي.
كيف أرتدي البندانا مع الضفائر؟

بالبندانا سواء  التي تحبينها وتعقيدنها من األسفل  الضفائر  ببساطة يمكنك عمل 
يمكنك وضعها وسط  أو ستجمعينه. أيضاً  الشعر منسدالً  باقي  كنت ستتركين 
خصالت الضفائر لتصبح جزء من الشعر . موسم الصيف على األبواب يعني 
أن تسريحة كعكة الشعر سوف تسيطر على أغلبنا. إذاً ما رأيك في منحها لمسة 
من التجديد؟ حسناً يمكنك بعد اإلنتهاء من الكعكة، أن تقومي بربط البندانا حولها. 

ويمكنك وضع الكعكة بداخل البندانا بحيث تخفيها.
البندانا مع نصف الشعر المرفوع

بإمكانها  فاليوم أصبح  المرفوع،  الشعر  إن كنت من محبات تسريحة نصف 
الشعر هذه، سواء  البندانا ضمن تسريحة  تطبيقها بشكل مختلف. فقط ادخلي 

بربطها على شكل فيكونة أو بثني النصف العلوي من الشعر وربطها حوله.

الشخص عندما يصاب  التباعد االجتماعي ضرورياً؛ ألن   أصبح 
بالفيروس  محمالً  الفيروس سينشر رذاذاً  اعراض  بالسعال، وتظهر عليه 
الرذاذ عن طريق  استنشاقهم  بسبب  العدوى لآلخرين  الهواء. وتحدث  في 
األنف  أو  العينين  لمس  الرذاذ، وبعدها  لمس سطح وقع عليه  أو  التنفس، 

أو الفم.
التباعد  لتطبيق  الخبير االجتماعي  الدكتور سعيد صادق  وبحسب 
متاحاً، وتجنب  ذلك  كان  كلما  المنزل  العمل من  ينبغي عليك  االجتماعي، 
كل التنقالت والسفر غير الضروري، واحرص على االبتعاد عن األماكن 
المزدحمة كالنوادي والمسارح وغيرها، وتجنب االجتماع باألصدقاء قدر 

اإلمكان.
العزل المنزلي

المنزل، وعدم مغادرته ألي سبب مما  في  البقاء  الذاتي  بالعزل  ويقصد 
الفترة،  أي مكان عام خالل هذه  أو  المدرسة  أو  للعمل  الذهاب  يعني عدم 
كما يجب عليك، إذا أمكن، أال تغادر المنزل حتى لشراء طعام أو أي مواد 

أساسية أخرى.
المنزل لشراء  للخروج من  تتوفر خدمة توصيل واضطررت  لم  وإذا 

احتياجاتك فعليك االلتزام بعدم التواصل االجتماعي.
الذاتي على كل شخص تظهر عليه أعراض  العزل  إجراءات  وتطبق 
أكثر،  أو  إلى 37.8 درجة  الحرارة  ارتفاع  بفيروس كورونا مثل  العدوى 
به  بيت  يعيش في  أو أي شخص  التنفس،  في  وسعال مستمر، وصعوبة 

شخص لديه هذه األعراض.
مدة العزل المنزلي

تعيش وحدك فالبد من  لو كنت   
أيام،  لمدة سبعة  المنزل  في  البقاء 
يوم ظهور األعراض،  بداية من 
وإذا كنت تعيش مع شخص مصاب 
من  جميع  فعلى  باألعراض، 
أنفسهم  البيت عزل  يعيشون في 
يوم  بداية من  يوماً،  لمدة 14  ذاتياً 

ظهور األعراض.
وإذا ظهرت األعراض على أي 
شخص جديد يعيش في البيت خالل 
فترة  إلى  فإنه يحتاج  يوماً  الـ14 

عزل إضافية مدتها سبعة أيام.
المعزولون في  ويجب أن يظل 
بنافذة يمكن  التهوية  غرفة جيدة 
فتحها، واالبتعاد عن اآلخرين في 
المعزولين  المنزل، كما يطلب من 
أو  بالمستشفيات  عدم االتصال 

العيادات الطبية إال إذا كانوا يشعرون بألم وأعراض شديدة.
إرشادات أثناء العزل

بقية  منفصلة عن  مناشف  استخدام  األكثر عرضة لإلصابة  الشخص  على 
متاحاً  ذلك  يكن  لم  وإذا  استخدام حمام منفصل،  أمكن  ولو  المنزل،  أفراد 

فيجب تنظيف الحمام قبل وبعد استخدامه.

باستمرار  أيديهم  الذاتية غسل  العزلة  قيد  يعيشون مع شخص  وعلى من 
باستخدام الماء والصابون لـ20 ثانية على األقل، خاصة قبل وبعد االتصال 

بهم.
وبالنسبة للمخلفات الشخصية )مثل المناديل الورقية( فيجب أن توضع في 
في  آخر، ويوضع  بدروه في كيس  الكيس  فوراً، ويوضع  المخلفات  كيس 

صندوق القمامة الخارجي.

املنزل داخل  النعناع  زراعة 

املنزلي؟ والعزل  االجتماعي  التباعد  نطبق  كيف 

التزام  على  ُتساعدك  طرق 
الذاتي احلجر 

  زراعة النعناع في المنزل تعد أفضل األنشطة التي يمكن 
نبتة صالحة من مجهوده  بها اإلنسان للحصول على  يقوم  أن 

الشخصي، بل وتمنحك منظراً خالباً 
لنتعرف  تابعونا  ورائحة عطرة، ولذلك 
النعناع في  على طريقة زراعة نبات 
العناية به طوال فترة  المنزل وكيفية 

الزراعة.
المهندس بمركز  يقول مصطفى يوسف 
تبدأ دورة  المصري:  الزراعية  البحوث 
حياته في فصل الربيع من خالل ازدهار 
الرائحة  أوراقه بصورة كبيرة، وتبدأ 
العطرة في الظهور بشكل قوي وتستمر 
تبدأ في  بينما  هكذا حتى فصل الصيف، 
أواخر الخريف تذبل تلك األوراق؛ لكي 
تستعد في االنطالق بداية من فصل 

الشتاء.
ما لكي  بارد نوعاً  إلى مناخ  فهو يحتاج 

ينشأ ويترعرع بصورة أفضل؛ حيث تعد دول البحر المتوسط 
النعناع، ولكنه  نبات  تقوم بزراعة  التي  وكندا أفضل األماكن 
ال يتحمل البرودة الطويلة أو الحرارة المرتفعة، فقد يؤثر ذلك 
على تركيز المواد العطرية به، أو يؤدي إلى زيادة نمو بعض 
بيئة  يتم توفير  فيها، ولكن يمكن أن  المرغوب  األوراق غير 
زراعية خاصة به خصبة ومناخ رطب وتربة جيدة التصريف 

لكي يتم الحصول على أجود األنواع.
فهناك عدد من الشروط الواجب توافرها عند البدء في زراعة 
النعناع، وهي اختيار تربة عميقة نوعاً ما وخصبة إلى حد كبير 
تقريباً، وتضمن  إلى سبعة  بها  الحموضة  بحيث تصل درجة 
لك تصريفاً جيداً من الماء، وفي حال زراعته في المنزل يتم 
للغاية  البالستيكية وعمل ثقوب صغيرة  اختيار بعض األواني 
بها ويجب االبتعاد عن األواني الحديدية حيث تتعرض للصدأ 

وتؤثر على نمو النبات.
لقياس مدى  للتربة بصورة كبداية  يتم عمل تحليل  ويمكن أن 
جودتها وقابليتها لزراعة نبات النعناع بها، ويمكن إضافة بعض 
النعناع،  أو تؤثر على  التي ال تضر الصحة  الكيميائية  المواد 
ولكنها في نفس الوقت تساعد في قتل البكتريا والجراثيم، ثم يتم 
النعناع ويتم غرسها بصورة جيدة  بنبات  الخاصة  البذور  أخذ 
في التربة سواًء كانت أرضاً زراعية كبيرة أو كانت األصيص 
الخاص بك في المنزل ويتم ريّها بين الحين واآلخر؛ حيث إن 

النعناع يحتاج للرطوبة لكي ينمو بصورة أفضل.
زراعة النعناع بدون بذور

البذور  يتم غرس  النعناع دون أن  نبات  يتم زراعة  يمكن أن 
النعناع؛  نبات  التربة وذلك في حال أخذ جذور كاملة من  في 

حيث توضع كما هي كاملة من البداية حتى النهاية، حيث يتم 
معادلة التربة من ناحية الرقم الهيدروجيني على أن يتراوح ما 

بين الخمسة والسبعة فما فوق، ويمكن إضافة القليل من روث 
التي تزيد من خصوبة  النباتات الخضراء  الحيوانات وبقايا 

التربة بصورة كبيرة.
مقارنة باألسمدة العضوية التي تم تحضيرها كيميائياً؛ حيث 
يساعد ذلك على إنتاج أفضل شتالت النعناع، ويمكن االستعانة 
بذلك أيضاً لكي يتم الحصول على أفضل النتائج، حيث يحتوي 
النعناع على عدد كبير من العناصر الغذائية بجانب سهولة 
زراعته التي تجعله يتواجد في الكثير من المنازل، فهو يساعد 
على عالج حاالت عسر الهضم واإلمساك الشديد بل وفي حاالت 
التهاب الجهاز التنفسي من رشح والتهاب الحلق واللوزتين 

والسعال المتكرر فيتم شرب كوب من النعناع على الريق.
بل ويمكن أن تتم إضافتها لبعض المأكوالت؛ حيث يُضفي نكهة 
يتم عمل مشروب  لذيذاً، وفي فصول الصيف  مميزة ومذاقاً 
النعناع والليمون، وليس هذا فقط بل ويعطى  مثلج من مزيج 
للغرفة أو المنزل بشكل عام مع انبعاث رائحة  مظهراً جمالياً 

نفاذة تقوم بسحب كافة الروائح وتطرد بعض الحشرات.
زراعة النعناع بدون تربة

وقد تتم زراعة النعناع من دون تربة كما ذكرنا في األعلى في 
الحموضة  البداية في تربة معادلة  يتم وضعه في  الماء؛ حيث 
حتى يتم نمو البذور األولية الخاصة به، وفيما بعد يتم نقله إلى 
أصيص آخر به كمية من الماء مضافاً لها بعض األسمدة، ولكن 
يجب المالحظة باستمرار له؛ حيث إنه غالباً ما تُصاب أوراق 
نبات النعناع بالصدأ، وذلك بسبب نمو البكتريا والفطريات من 
التي  المبيدات والمطهرات  حوله ولذلك يجب استخدام بعض 
تحافظ عليه وفي نفس الوقت ال تضر أو تؤثر على نمو النعناع.

  مع التزام عامة الناس بالحجر الذاتي الذي فرضه فيروس 
كورونا، وتسبّب في توقّف العالم. المدارس والمتاجر والنوادي 
الرياضية والمطاعم والمسابح مغلقة. وهو ما يجعلك تقضين 
الجلوس طوال  من  المنزل. ولكن بدالً  الوقت في  الكثير من 
اليوم أمام التلفاز لمشاهدة برامجك المفّضلة على Netflix أو 
لمتابعة األخبار، هناك الكثير من الطرق اإلبداعية لقضاء وقت 

الفراغ الذي فُرض عليك.
تقول سناء الجمل خبيرة التنمية 
التطورات  إنه بفضل  البشرية 
التكنولوجية، باتت إجراءات 
العزل، أمراً سهالً ومريحاً 
المنزل  العمل من  مع إمكانية 
والحصول على التشخيص 
وممارسة  بُعد  عن  الطبي 
الرياضة عبر التطبيقات أو 
األجهزة الموصولة ووسائل 

الترفيه بالبث التدفقي.
التزام  هذه طرق تساعدك على 

الحجر الذاتي وتعزز مهاراتك:
- قراءة الكتب المركونة في 

المكتبة منذ سنوات
في  وقت  إضاعة  من  بدالً 
التلفزيونية،  البرامج  مشاهدة 

الوقت  ابحثي عن رواية سبق أن اشتريتها ولم يتنسّن لك 
لقراءتها. غالباً ما نلوم الوقت وضغوطات الحياة اليومية على 
الكتب والروايات. حسنًا، ها  بقراءة  بالتمتّع  لنا  السماح  عدم 
أنت اليوم في المنزل محجوزة في المنزل لفترة طويلة ولديك 
الكثير من الوقت للقراءة! إنه الوقت المثالي الكتشاف قصص 
الوقت الصعب بطريقة  وروايات جديدة واالستفادة من هذا 

مفيدة.
تنظيف وتوضيب المنزل

استخدمي وقت فراغك هذا لتنظيف الغرف بدقة والقضاء على 
كل الجراثيم والميكروبات في جميع أنحاء المنزل. إنها طريقة 
تتمّكني من ممارستها  لم  التي  التمارين  للتعويض عن  رائعة 
النادي. وبمجرد االنتهاء من  أو  الرياضية  في صالة األلعاب 
التي  الثياب واألغراض  الشقة جيداً، تخلصي من كل  تنظيف 
ال تحتاجينها مثل المالبس والكتب االرشادية وأدوات المطبخ 

غير الضرورية.
االتصال بأفراد العائلة واألصدقاء

الفترة هي من  للتواصل مع اآلخرين في هذه  الطريقة األسلم 
خالل الدردشة على الهاتف. اتصلي بخاالتك وعّماتك، وبنات 
عمومك، أو أشقائك أو أصدقائك القدامى الذين لم تتمّكني من 
التواصل معهم منذ فترة طويلة من الوقت. بالطبع، في أوقات 
الوباء نتحدث إلى أقرب أقربائنا، ولكن هناك أيضاً أفراد العائلة 
لذلك، فاآلن هو  المناسبات.  الذين نراهم فقط في  واألصدقاء 

الوقت المثالي إلعادة االتصال بهم واالطمئنان عنهم.
تعلّم مهارة جديدة

لتعلّم مهارات جديدة. يمكنك  الفترة  يمكنك االستفادة من هذه 
الدروس حول  أو متابعة  التعليمات  العديد من  الحصول على 
أي موضوع تقريباً على اإلنترنت أو YouTube. على سبيل 
اللغة  لتعلم مفردات جديدة في  المثال، يمكنك استغالل وقتك 
التدّرب على ممارسة  أو  أو اإليطالية،  الفرنسية  أو  اإلسبانية 

فن التأمل.
األفالم الوثائقية

بالقراءة فيمكنك تعلم شيء جديد من  إذا كنِت ال تستمتعين 
الوثائقية عبر اإلنترنت،  العشرات من األفالم  خالل مشاهدة 
 Amazonو Huluحيث تحوي خدمات البث مثل نتفليكس و
الوثائقية،  Prime وغيرها على مجموعات كبيرة من األفالم 
لكن يُعد قسم األفالم الوثائقية على نتفليكس مكاناً ممتازاً للبدء، 

فما تجدينه هناك من المحتمل أن يبقيك منشغلة أليام.
الدورات التدريبية

التزامك بالحجر الصحي الذاتي الذي يساعد في الحد من انتشار 
فيروس كورونا يعتبر الوقت المثالي لبدء دورة عبر اإلنترنت؛ 
الوقت والجهد، حيث يمكنك اختيار أي شيء  ألنها تتطلب 
تهتمين به، من كيفية استخدام الفوتوشوب إلى تعلم لغة جديدة 
أو دراسة الفلسفة حتى، ويمكنك الحصول على دورات تدريبية 
التسوق في موقعنا، أو  مختلفة من خالل زيارة قسم عروض 

يمكنك زيارة متجرنا.
اللياقة البدنية

إذا كنِت في العادة تذهبين إلى صالة األلعاب الرياضية للمحافظة 
على لياقتك البدنية، فيمكنك اليوم خالل التزامك بالحجر الصحي 
المنزلي من تكرار تمارينك الرياضية المنتظمة في المنزل، أو 
يمكنك االطالع على أبرز المواقع العالمية التي تقدم دروساً 

للمحافظة على لياقتك البدنية من المنزل.

أفكار متنوعة الرتداء البندانا مع تسرحيات الشعر املختلفة

خطوات صنع كحل بنواة التمر
 هل فّكرِت يوًما بصنع الكحل بنواة التمر؟ اليوم ومع الحجر المنزلي أصبح لديِك الوقت الكافي الجراء الكثير من 

التجارب واالختبارات، فِلم ال تجعلي صنع الكحل بنواة التمر واحدًا من 
هذه التجارب.

كل ما عليِك فعلُه هو اتباع الخطوات التالي ذكُرها لتحصلي على كحل 
تبدوان  إبراز جمال عينيِك، وجعلهما  اللّون يعمل على  عربي أسود 

أوسع كأعين الفراعنة.
المكّونات:

كوب من نوى التمر النظيف والمحمص.
ملعقة صغيرة من زيت الحلبة.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الخروع.
الطريقة:

للتخلص من أي بقايا  اغسلي كمية من نوى التمر بالماء جيداً 
عالقة به، ثّم ضعيه في الشمس مدّة يومين.

أيام حتى  إلى ثالثة  الماء مدّة يومين،  النوى في  انقعي 
ينتفخ ويتضاعف حجمه.

صفي النوى من الماء، ثّم ضعيه في الشمس مدّة 
عشرة أيام حتّى تجف تماماً.

الفرن، وحمصيه  النوى في صينية  ضعي 
على حرارة 280 درجة مئوية إلى أن 

يصبح لونها أسود كالفحم تماماً.
الكهربائية  المطحنة  النوى في  اطحني 

حتّى تصبح كالبودرة.
انخلي البودرة الناتجة بالمنخل ضيق 

الثقوب أوالً، ثّم انخليه بقطعة من القماش حتّى 
تتخلصي من القطع الخشنة منه.

الحلبة  الخروع، وزيت  التمر بزيت  اخلطي بودرة 
حتّى تتجانس.

الخاص بك، واستخدميه  الكحل  الكحل في عبوة  ضعي 
كالعادة.

احفظي كحل نوى التمر في عبوة نظيفة لوقت االستخدام.
وزعي الكحل على رموشك، وعينيك باستخدام فرشاة المسكارا، أو اآلي الينر.

فوائد كحل نواة التمر
يطيل الرموش ويكثفها، يمنح العين صفاًء واضحاً، يحافظ على رطوبة العين، ويجعلها تبدو واسعة، يساعد في تكثيف 

الحواجب، ومنحها لوناً غامقاً.

 خالل الجهود لمحاربة فيروس كورونا، من المهم احترام إجراءات الوقاية، 
الزيوت العطرية  الجيد هو أنَّ  المباعدة االجتماعية. والنبأ  واحترام قواعد 
األساسية يمكنها أيضاً أن تكون أداة مفيدة إلبعاد الفيروسات والميكروبات؛ عبر 

تقوية مناعة الجسم.
في ما يلي، ترشدنا فرجينيا بريفارد، طبيبة الصيدلة والمعالجة بالروائح 
العطرية، ومؤلفة كتاب »رعاية األطفال بفعالية وبدون خطر بواسطة الزيوت 
العطرية األساسية والمحاليل المائية«، إلى عدد من الزيوت العطرية األساسية 

الفعّالة الحقيقية لوباء فيروس كورونا »كوفيد – 19«، وفقاً لـ«فام أكتويال«:
أريد أن أنظف الجو من حولي: أي الزيوت العطرية األساسية أستخدم؟

الزيوت العطرية المناسبة: زيت رافينتسارا العطري، وهو مضادّ الفيروسات، 
يمتلك خصائص محفّزة  العطرية، كما  بالروائح  المعالجة  رقم واحد في مجال 
للبكتيريا. وإذا كان غير متوفر، يمكنك  إلى كونه مضاداً  للمناعة، باإلضافة 
الرهان على زيت األوكالبتوس، فهو باإلضافة إلى خصائصه المضادّة 
الليمون  المخاطي. كما أن أسانس  الغشاء  إفرازات  تأثير على  له  للفيروسات، 

مطّهر لألجواء.
البخاخ 30 قطرة من زيت  الناشر بواسطة  توضع في  عن طريق االنتشار: 
العطري، باإلضافة  العطري، مع 30 قطرة من زيت األوكالبتوس  رافينتسارا 
إلى 60 قطرة من أسانس الليمون. ينشر بواسطة جهاز النشر في غرفة المعيشة 

لمدة 20 - 30 دقيقة ثالث مرات في اليوم.
الذين  إلى األشخاص  بالنسبة  المزيج  أنه يمنع استخدام هذا  المالحظة  يرجى 

يعانون من نوبات الصرع، 
أو الربو. وفي هذه الحالة 
ليكن رهانك بدالً من ذلك على 
60 قطرة من زيت بالماروزا 
مضادّ  فهو  العطري، 
للبكتيريا،  للفيروسات ومضادّ 
مع 60 قطرة من زيت الليمون 
الناشر  العطري، وضعيها في 

بواسطة البخاخ.
الزيوت في  ويمنع نشر هذه 
غرف األطفال، حيث ال ينصح 
باستخدام الزيوت العطرية 
أبداً. وإذا شعرت باالنزعاج 

عند النشر؛ توقفي فوراً.
إذا كان  العدوى  أبعد  أريد أن 
هناك شخص مريض في 

المنزل
العطري األساسي له خصائص  بالماروزا  المناسبة: زيت  العطرية  الزيوت   
للفطريات. وزيت الزعتر  للبكتيريا ومضادّة  للفيروسات ومضادّة  مضادّة 
للعدوى ويهدئ  لينالول له قدرة كبيرة مضادّة  الذي يحتوي على  العطري 

االلتهاب.
يطبق على الجلد: في زجاجة سعتها 15 مل، ضعي 30 قطرة من زيت 
إلى 30 قطرة من زيت  الزعتر، باإلضافة  بالماروزا مع 30 قطرة من زيت 
الماكديميا أو زيت  رافينتسارا العطري، مع 12 مل من أي زيت نباتي )زيت 
اللوز الحلو أو زيت بذور العنب(. خذي 20 قطرة من هذا المزيج وطبقيها على 
الصدر أو على ثنية الكوع أو تحت باطن القدمين. طبقي هذا العالج مرتين في 

اليوم، صباحاً ومساًء.
الربو. وفي  أو  بالصرع  المصابين  المزيج على األشخاص  يمنع استخدام هذا 

النسب  الورد، وبنفس  تبديل زيت رافينتسارا بزيت خشب  الحالة يمكنك  هذه 
المذكورة سابقاً.

أشعر باألعراض األولى للمرض
له فوائد مضادّة  الشاي العطري،  زيت شجرة  المناسبة:  الزيوت العطرية 
الهوائية،  الشعب  بأنه حامي  التنوب يشتهر  أّن زيت  لاللتهابات والعدوى، كما 

ويعالج زيت الراتنج المرياني األسود ردود الفعل االلتهابية.
الجلد: في زجاجة سعتها 30 مل، ضعي 5 مل من زيت شجرة  يطبق على 
الشاي، و5 مل من زيت التنوب، و2.5 مل من زيت شجرة الغار )له خصائص 
قوية مضادّة للعدوى(، و2.5 مل من زيت الراتنج المرياني األسود، مع 15 مل 

النباتي. طبقي 20 قطرة من  الزيت  من 
هذا المزيج على الصدر، و20 قطرة على 
العالج  الظهر. ويمكنك تطبيق هذا  أعلى 
كل ساعتين ولمدة يومين، مع مراقبة 

تطور العدوى.
تنبيه مهم: قد يكون للزيوت العطرية 
تأثير مجفف، األمر الذي قد يفاقم السعال 

الجاف.
أريد أن أعالج السعال الجاف

 الزيوت العطرية المناسبة: يستخدم زيت 
الراتنج  اآلس األحمر العطري، وزيت 

المرياني األسود في عالج السعال الجاف.
الماء  المناسبة: ضعي  التطبيق  طريقة 
إليه 10  الساخن في الحوض، وأضيفي 
قطرات من زيت اآلس األحمر العطري، 
مع 10 قطرات من زيت الراتنج المرياني 
األسود. اغمسي منشفة صغيرة في الماء، 
ثم اعصريها وطبقيها على صدرك. 
المنشفة والمنطقة بطبقة من ورق  غطي 
قنينة ساخنة فوقها.  ثمَّ ضعي  األلمنيوم، 
ابقي في وضع شبه مستلقية لمدة 30 

دقيقة.
بحاجة إلى تعقيم دقيق

العطري له خصائص مضادّة  الشاي  المناسبة: زيت شجرة  العطرية  الزيوت 
للعدوى.

يطبق على الجلد: يمكنِك إضافة قطرة من زيت شجرة الشاي العطري إلى جل 
مائي- كحولي، أو إذا لم يتوفر لديك يمكنك استبداله بجل الصبار – األلوفيرا. 
ويمكنِك كذلك وضع قطرة من هذا الزيت العطري على يديك مباشرة، ثم افركيه 

إذا كنِت ال تعانين من أية حساسية معينة.
لذا يجب احترام  العطرية األساسية قوية جداً،  الزيوت  تحذيرات االستخدام: 
العطرية خالل فترات  الزيوت  العظمى من  الغالبية  الوصفة. ويمنع استخدام 

الحمل والرضاعة وعلى األطفال. واطلبي نصيحة الصيدلي قبل االستخدام.

 أوضحت دكتورة هبة عبد اللطيف استشاري التغذية العالجية، أن تناول غذاء صحي وسليم من األمور 
الهامة جدا لتقوية مناعة الجسم وتوفيره احتياجاته من الفيتامينات.

وأشارت  إلى ضرورة زيادة مخزون الجسم من الفيتامينات، وخصوصا فيتامين سي و أ والزنك.
وأكدت أن “فيتامين سي” يعمل على تحسين جهاز المناعة بشكل قوي، ويتوافر في الحمضيات 

مثل البرتقال والليمون والجوافة والكيوي، وكذلك فيتامين الزنك الذي وجد أنه له تأثير 
كبير ضد الفيروسات، والذي يعمل على تقليل نمو الفيروس وانقسامه داخل 

الخلية، ويتوافر في اللحوم واألسماك والحبوب الكاملة والمكسرات، أو 
يتم تناوله في شكل مكمل غذائي.

أما فيتامين”أ ” الهام جدا لمناعة الجسم، فيتوافر بكثرة في البطاطا الحلوة 
والعدس والجزر، وأوضحت أن طبق الفول المصري يحتوي على زنك 
وفيتامين ب 1 ونحاس، والسلطة الخضراء والمشروم يحتويان على 

مواد مضادة لألكسدة بشكل قوي.



أخبار الفن

خالد النبوي يتحدث ألول 
مرة عن تفاصيل أزمته 

الصحية األخرية

  الناقدة أحالم األسيوطي

نادي احترام المشاهد:

أندريا بوتشيلي يغين وحيدا 
يف كاتدرائية ميالنو

حنان مطاوع تكشف 
مصري عرض 

»القاهرة كابول« فى 
السباق الرمضانى!

قناة »دبي« تعرض مسلسل 
»مبيت وش« يف رمضان

شريف منري يسخر من حلوى ابنته: 
»قطعة خشب«

كيف تظهر األمهات يف مسلسالت رمضان 2020؟
يعد وجود  فمثلما  األم،  الفنية من وجود  األعمال  تخلو    ال 
أي  أساسيًا في  أيضاً  اليومية، هو  في حياتنا  أساسياً  األمهات 
أن  نجد  العام،  لرمضان هذا  الدرامي  الموسم  فني، وفي  عمل 
هناك تنوعاً في دور »األم«  بين الفنانات الشابات، والفنانات 
ان  الدراما  في  ما  جداً، وأفضل  ذلك طبيعياً  األكبر سناً، ويعد 
يكون هناك تنوعاً وليس ثبات لفنانة معينة لتجسيد هذا الدور، 

ونستعرض أبرز هؤالء األمهات في التقرير التالي:
 يسرا

الفنانة يسرا، في مسلسلها الجديد »دهب عيرة«، تجسد  تظهر 
تمتلك عدة  أم مهملة ألوالدها، حيث  شخصية »عهد«، وهي 
فتنشغل  الوقت،  للمالبس وتعمل وطوال  شركات ومصانع 
بأعمالها وتهمل بيتها وزوجها وأوالدها الذي يقوم بدورهم خالد 

أنور و فرح الزاهد.
 نادية الجندي

أحداث مسلسل »سكر  الجندى ضمن  نادية  النجمة   تجسد 
زيادة«، شخصية والدة الفنانة هنادى مهنى، و العمل مأخوذ من 
فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى،حول عالقة 

تجمع 4 سيدات.
سوسن بدر

والدة  المسلسل دور  أحداث  بدر خالل  الفنانة سوسن  تجسد 
الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وهو دوراً مركباً، ويحمل تناقضات 
وتمتلك  ديكور  قالت،  وتعمل »ياسمين« كمهندسة  كما  كبيرة 
»جاليري«، ولكنها بعد وفاة زوجها تقع فى الحب مرة آخر من 
دكتور وتبدأ بينهم قصة حب جديدة، تتوالي األحداث فى إطار 

إثبات أنه من الممكن أن تحب تاني. 
سميحة أيوب

أيوب، فى مسلسل »سكر زياده« دور  الفنانة سميحة  تجسد 
العمل مأخوذ من فورمات  الجندى،و  نادية  الفنانة  والدة 

أمريكى وتدور أحداثه فى إطار 
كوميدى،حول عالقة تجمع 4 

سيدات.
 دالل عبد العزيز

و تقدم الفنانة دالل عبد العزيز، 
الدكتورة  ام  شخصية »هاجر« 
التى تجسدها  بالتبني،  »مريم« 
أحداث  تدور  ، و  الفنانة زينة 

المسلسل فى إطار اجتماعى.
 هيفاء وهبى

اللبنانية هيفاء  الفنانة  تلعب   
وهبى فى مسلسل »أسود فاتح« 
شخصية »رانيا خطاب«، وهى 
أكبر عائالت خطاب  سيدة من 
الشركات والمصانع  أصحاب 
المواد  بتصدير  تقوم  التى 
الغذائية، وفى نفس الوقت تظهر 

بشخصية أم لطفلة صغيرة.
 عبير صبري

تظهر الفنانة عبير صبري، فى 
مسلسل »دهب عيرة« بشخصية 
زوجة خالد سرحان شقيق 

الفنانة يسرا،و أم لشابين يجسد  التى تقدمها  »عهد« الشخصية 
دورهما هنادي مهنا و تيام قمر. 

 نجالء بدر
أحداث مسلسل »البرنس«  بدر ،خالل  الفنانة نجالء  تجسد 
زوجة رجال »رضوان البرنس« الذى يلعب دورة الفنان محمد 

رمضان، وينجب منها طفل وهو الفنان الشاب أحمد داش.

أحالم الجريتلى 
أحداث »البرنس« دور  الجريتلى ،خالل  أحالم  الفنانة  تقدم 
ابنه  بتربية  وتقوم  العزيز مخيون،  للفنان عبد  الثانية  الزوجة 
الفنان  الفنان محمد رمضان، ولديها ولدين هما  اليتيم وهو 

إدوارد والفنان أحمد زاهر.
سلوي عثمان 

أما الفنانة سلوى عثمان ، تظهر تجسد فى مسلسل »البرنس« 

الفنانة  العزيز مخيون، وأوالدها هم  للفنان عبد  الثالثة  الزوجة 
رحاب الجمل، والفنانة ريم سامي والفنان محمد عالء.

نهال عنبر
تجسد الفنانة نهال عنبر ،خالل أحداث مسلسل »عمر و دياب« 
الفنان مصطفي خاطر، وتمتلك  والدة  دور »إنصاف« وهي 
عمارة، ولكنها سيدة بخيله جدًا، وتصتنع المشكالت مع سكان 

العمارة التي تملكها، وتتوالي األحداث في إطار كوميدي.

بدأت قناة دبي الترويج لخريطة رمضان 
الدرامية، وطرحت البرومو الترويجي األول 

للمسلسل المصري »بميت وش« )بمائة وجه( 
نيللي كريم والفنان آسر  الفنانة  ظهرت خالله 

ياسين في شكل كوميدي جديد.
الدالي وأحمد وائل،  تأليف عمرو  المسلسل من 

أبوذكري،  وإنتاج شركة سنرجي وإخراج كاملة 
وتدور أحداثه في قالب كوميدي، من خالل شخصيتي 
يقدمها  نيللي كريم و«عمر« و  »سكر« وتجسدها 

آسر ياسين ويلتقيان معا ويتفقان على تشكيل فريق 
العديد من المشاكل  الفريق في  احتيال، يقع 

واألزمات.
المسلسل يشارك في بطولته عالء رشدي 

وشريف دسوقي.
وكانت نقابة المهن التمثيلية في مصر 
أعلنت توقف تصوير 50% من 
مسلسالت رمضان 2020 بسبب 
انتشار فيروس كورونا  الخوف من 
المستجد »كوفيدـ19«، مما أدى 
لتأجيل عرض عدد كبير من األعمال 
المقرر عرضها  الدرامية كان من 

خالل الموسم الرمضاني.

  نشر الفنان المصري شريف منير مقطعا مصورا مع 
الحجر  فترة  أثناء قضائهم  منزله  داخل مطبخ  ابنتيه من 
المنزلي للوقاية من فيروس كورونا، يسخر فيه من حلوى 

أعدتها إحداهما ولم تعجبه.
الذي نشره على حسابه عبر  الفيديو  وقال منير، في 
أحدثك من داخل مطبخ  الخير،  »أنستقرام«: »مساء 

المقطم مع ابنتي كاميليا وفريدة«.
تبدو  التي  له حلوى »براونز«  أعدت  فريدة  أن  وأضاف 

شهية، بينما كامليا صنعت له حلوى تشبه »قطع خشب«، 
على حد وصفه.

شريف منير يعود هذا العام للدراما بمسلسل »ونحب تاني 
ليه«، وتشاركه البطولة ياسمين عبدالعزيز، ومن المتوقع 

عرضه خالل السباق الرمضاني. 
التمثيل، وتدور  نخبة كبيرة من نجوم  المسلسل يضم 
أحداثه في إطار اجتماعي رومانسى يتخلله بعض المشاهد 

الكوميدية، ويتحدث عن المشاكل األسرية بشكل عام.

البوسرت الرمسى ملسلسل »الفتوة«

)الموضوع( : الراوي: أورسون ويلز” 
سنة 63 قبل الميالد، أستولى الرومان على مدينة )اليهودية( تحت قيادة هيرود الكبير )جريجوارأسالن( 
طمعاً في الذهب . قتلوا رؤساء اليهود ولم يجدوا شيئاً سوى التوارة في المعبد . يولد الطفل يسوع )جيفري 
هانتر( في مغارة ببيت لحم ، معه أمه مريم )سيوبهان ماكين( وزوجها يوسف )جيرار تيشي(. يسأل 
المجوس )ملوك الشرق( هيرود عن مولد يسوع ملك اليهود الجديد . يصلون إليه ويقدمون الهدايا . يأمر 
سيزار بقتل كل مولود ذكر في بيت لحم . يموت هيرود على يد أبنه هيرودس أنتيبا )فرانك سيرنح( وتتوالى 

المعارك الدموية .          
)التحليل والنقد( : سيناريو 

)فيليب يوردن(
 حقائق تاريخية : عزيزي 
)ملك  لقب  أن   ، القارئ 
الملوك( ُذكر عدة مرات في 
الكتاب  المقدس عن )السيد 
)رؤيا   : فمثاًل  المسيح( 
يوحنا 17: 14 ( هؤالء 
سيحاربون الحمل والحمل 
رب  ألنه  عليهم  ينتصر 
األرباب وملك الملوك . أن 
Bib� اإلنجيلية  )ألألفالم 
lique films( تعتبر من 
تاريخ  في  األفالم  أوائل 
ففي  العالمية.  السينما 
سنة  الصامتة  السينما 
1927 فيلم )ملك الملوك( 
من إخراج : )سيسيل ب.
جزء  صور  دوميل( 
باألبيض واألسود ليظهر 
يسوع   وروحانية  شفافية 
وجزءباأللوان يصور فيه 
السكر   والفساد . سينما 
الخمسينات والستينات من 
القرن 20 أخرج سيسيل 
دوميل : شمشون ودليلة ، 

الوصايا العشر . والسينما الهوليودية أنتجت : دافيد وبتسابية – سالومو وملكة سابا وأيضاً فيلمان كبيران 
لبداية الكنائس : باراباس وكوفاديس. وكان فيلم )بن هور( إخراج : )وليم ويلر( يصور)السيد المسيح ( من 

الظهر فقط . 
أما فيلمنا الكبير “ ملك الملوك” أنتج سنة 1961 من “ مترو جولدن ماير” وهو إنتاج ضخم كبير من 
إخراج: )نيكوالس راي( ويعتبر أول فيلم للسيد المسيح ناطق باللغة اإلنجليزية ويظهر بشخصه على 
الشاشة مما يجعله )بالفعل أبتكارا(. قدم السيناريست شخصيات قوية تنبض بالحياة واالقدام والتحدي سواء 

في الخير أو الشر . 
)شخصية يسوع( هي الشخصية الرئيسية التي تدور حولها األحداث فيسوع منذ والدته، عندما أخبر 
المجوس هيرود بميالد ملك اليهود الجديد، جعل هيرود الكبير يشعر بالخطر على عرشه، وأمر ليسيوس 
)رون راندل( بقتل كل مولود ذكر في المدينة . لكن أنقذ المالك الطفل برؤية ليوسف )في الحلم( بالذهاب 
إلى مصر مع أسرته . وعندما أصبح شاباً نجده له شخصية قوية اإلرادة ، ذات قوام متماسك ، صلبة واثقة 
من نفسها وبرسالتها . صعق )يسوع ( الشيطان عندما أراد هذا األخير أن يجربه ثالث مرات على الجبل 
بعدما صام 40 يوماً و40 لياًل. )كانت التجارب الثالث في البرية محاولة لتحويل والء يسوع من هللا إلى 
كلمة تخرج من فم هللا.)متي 11:4( ابليس: َوَقاَل لَُه:”إِْن ُكْنَت اْبَن هللاِ َفاْطَرْح نَْفَسَك إِلَى أَْسَفُل” َقاَل لَُه يَُسوُع: 
بَّ إِلَهَك”  َوَقاَل لَُه: “أُْعِطيَك هِذِه َجِميَعَها إِْن َخَرْرَت َوَسَجْدَت لِي”  ِحينَئٍِذ َقاَل  ب الرَّ “َمْكتُوٌب أَْيًضا: اَل تَُجّرِ

ّبِ إِلِهَك تَْسُجُد َوإِيَّاُه َوْحَدُه تَْعبُُد .”   لَُه يَُسوُع: ”اْذَهْب يَا َشْيَطاُن! أَلنَُّه َمْكتُوٌب: لِلرَّ
يسوع يعطي المثل الصالح لآلخرين بالتطبيق  الشئ على نفسه أواًل. فمثاًل : العماد في الديانة المسيحية هو 
لتطهير اإلنسان من الخطيئة األولى ، ورغم أن يسوع )بال خطية( مثلما قال يوحنا المعمدان ، جاء يسوع 
وتعمد من يوحنا . كان ذلك مثاًل أخالقياً للجميع . أختار يسوع تالميذه األثنى عشر من رجال بسطاء وليس 
أغنياء أو علماء لينشروا رسالته لآلخرين.                                                                                                                                      

)ورسالة يسوع( أنه جاء يساعد الخطاة للتوبة وليس الصالحين . فقال: أن الطبيب يعالج المرضى وليس 
األصحاء . أصدار موعظة الجبل ليسوع تعطى صورة قوية لتبادل الحب بين يسوع والحشد الكبير التواق 
للراحة والسالم بعد القلق واألرتباك . )معجزاته( تدل على مدى حب يسوع للناس ولمساعدتهم دون تميز 
فمثاًل : األبرص يشفى ، األعمى يرى ، من به شيطان يبرئ ، العاجز يمشى ، خاصة قيامة )أليعازر( من 
األموات بعد دفنه 4 أيام . أما )المفارقة الكبيرة ( أنه )بال خطية( ومع ذلك ال يحاسب أحد فهو تجسد وعلم 
مدى )عدم وعي وادراك البشر لألخالق( . فوجد قوم يجرون خلف زانية يريدون رجمها فسألوه حتى 
يجربوه: بوجوب رجمها كما قال موسى، فماذا تقول يا معلم ؟ مسك يسوع حجر وقال : “ من كان منكم بال 
خطية فليرمها أواًل بحجر “ )يوحنا 8: 7( لما سمعوا كانت ضمائرهم تبكتهم فأنصرفوا. يسوع يسأل المرأة 
: أما أدانك أحد ؟ قالت ال أحد يا سيد . يسوع )الذى بال خطية( وال أنا أدينك ، أذهبي وال تخطئ أيضاً ) فيالها 
من مفارقة كبيرة( فاخاطئ يحاسبها والبار يسامحها. الممثل )جيفري هانتر(: وجهه الهادئ اقنعنا بيسوع. 

جسد الدور بروحانية وصارماً ضد الشيطان والخطاة. 
)شخصية مريم( : والدة يسوع تعرف رسالة أبنها تجاه والده )هللا( فكرست حياتها لخدمة أبنه وتسجل في 
نفسها أعماله الصالحة رحبت بالمرأة التي دافع عنها يسوع وأعتبرتها من العائلة . الممثلة )سيوبهان ماكينا( 
أداء السهل الممتنع للروحانية مريم . شخصية )يوحنا المعمدان( : شخصية قوية ثابتة الرأي واألخالق ، 
يقول ألحق ، ال يخشى أحد، يوبخ هيرودس بزواجه )هيروديا( زوجه شقيقه التي قتلته وتزوجت هيرود 
طمعاً في العرش. ) روبر رانيان( ممثل قدير. شخصية )هيرودس أنتيبا( شخصية أنانية وصولية ، يعيش 
لملذاته تخلص من والده بدفعه على السلم بساقه )بال رحمة وال شفقة( وأستولى على العرش. تزوج هيروديا 
، ويحب أبنتها سالوني )بريجيت بازلن، كانت رائعة في رقصها( ومن أجل رقصة لهيرودس وسط البالط، 
استطاعت طلب راس يوحنا المعمدان النه يقول الحق لهورديا وهيرودس. ـالممثل)فرانك سرينج( 
أستاذ،جسد وأضاف للشخصية أبعادها الشريرة مثل االنانية الملذات والوحشية – )شخصية ليسيوس( : 
أصيل محب للخير طلب منه هيرود الكبير بقتل األطفال، فقال: أنا جندي وليس قاتال)رون راندل ( بساطة 
سلسة. )يهوذا وباراباس( )يهوذا( ضعيف النفس ، وضيع ، أناني )باراباس( : قوة غاشمة ، راغبة في القتال 
. )الصراع( هو التحرر من الرومان ، بقيادة فرقته البسيطة ضد جيش الرومان المنظم . )األزمة( غباء 
يهوذا باعتقاد )إجبار يسوع( لمحاربة الرومان معهما بأستخدام المعجزات لألنتصار عليهم . دخل يسوع في 
أحد الزعف مدينة أورشليم منتصراً بين الحشد وأغصان الزعف تقذف تحت أقدامه ) وهي صورة تهز 
المشاعر والسكينة( )الذروة(: شك يهوذا في فلسفة يسوع السلمية وأراد أن تكون لديه أهداف سياسية . 
)القرار( باراباس قام بهجوم بأستخدام ) دخول يسوع المدينة( كأن تغطية له . )النتيجة( قتل الرومان الثوار 
بأكملهم وقبض على باراباس. أما يهوذا فخان )معلمه يسوع( وسلمه للسلطات اليهودية )كاييف( النه لم 

يتعاون معه بأستخدامه المعجزات النتصارهم علي الرومان. 
يصل يسوع في بالط )بيالطس( ويجد مدافع له )ليسيوس( الذي يؤمن بمبادئ يسوع األخالقية الروحانية. 
ظلم اليهود يسوع ألنه قال: مملكتي في السماء وليست على األرض. واليهود يريدون ملك لهم يحررهم من 
الرومان.)التناقض( فبعد أستقبالهم ليسوع في أحد الزعف،  قاموا بثورة عليه وأختاروا تحرير باراباس في 
عيد الفصح وصلب يسوع . هنا السيناريست )أعطى وصور( مقارنة كبيرة بين يسوع وباراباس وهو قمة 
السمو ليسوع وقمة األنحطاط  لباراباس . )ليسيوس( يقول : اذهب وانظر من ضحي بنفسه من أجلك ، انه 
بسوع سيصلب مكانك ويفديك بروحه. باراباس:  لماذا يفعل هذا !! )فباراباس عاش حياته في الغدر والقتل 
والادراك له بالتضحية من اجل االخرين(. فكانت مفارقة كبيرة ال مثيل لها فقمة التضحية والتفاني إلنقاذ 
أنفس البشر )من يسوع البار( ، والقتل وإبادة الدماءمن باراباس المجرم  )الذي يفوز بالحرية(. ما أقصاها 
مفارقة ؟ هذه الملحمة اإلنجيلية تترك رؤية تاريخية روحانية ليسوع وتستحق أن تشاهد لنرى المقارنة بين 
العنف والالعنف في الدين الذي غالبا يستخدم للسياسة واألستيالء على السلطة بدال من كونها حركة للسالم 

والمشاركة . 
فقط : �1 سالومي الرومانية ترقص فرعوني وليس روماني �2 الرومان يدقون المسامير في يدين المذنب 
بكثير من  وليس الحبال �3 يوحنا أكبر من يسوع ستة أشهر ، لكن الممثل )روبيررايان( هو أكبر سناً 

)جيفري هانتر( �4 لم يعطي السيناريو الكثير عن يوسف زوج مريم . 
)اإلخراج( : “ نيكوالس راي”. 

عزيزي القارئ ، هذا المخرج له تاريخ طويل في السينما العالمية ومن أفالمه : عشاق الليل سنة 1949، 
ولد ليكون شريراً سنة 1950 ،أنياب الشيطان سنة 1959 ألخ .. وقد أنتجت مترو جولدن ماير إنتاج ضخم 
كلف 6 مليون دوالر سنة 1961 صور الفيلم بكاميرا 70م وليس 35 م فالشاشة كانت ضخمة وكبيرة. وألن 
الفيلم )للسيد المسيح( وناطق ألول مرة باللغة اإلنجليزية فيعتبر بالفعل أبتكاراً جديداً . وكانت الموسيقى 

التصويرية )لمايكلوس روزا(  هي نفس موسيقى فيلم بن هور باألهات الجميلة . 
كان ميالد يسوع وزيارة المجوس وتقديم الهدايا له نفذ بأبداع وروحانية مما جعل المشاهد في هدوء وسكينة. 
لكن علي النقيض تماما، عندما أمر هيرود الكبير بقتل كل مولود ذكر، فكان من أبشع المشاهد خطف جنود 
الرومان المواليد من أحضان أمهاتهم وقتلهم  وكأنهم يخطفون قلب )المشاهد نفسه( لرؤية الوحشية بال 
رحمة وال شفقة ببكاء أو صراخ األمهات . لعب المخرج بديكور السجن وجعل يوحنا يتسلق منحنى في 
داخل السجن ليمسك بيد يسوع الذي مدها له خلف القضبان ولقطة مكبرة لليدين ومعبرة تعبير آخاذ . كانت 
رقصة سالومي رقصة فرعونية أتقنتها )بريجيت( لدرجة أن هيرودس أسكر من الخمر ومن رقصتها 

البديعة ، فنالت الهدف وفازت برأس يوحنا المعمدان. 
أما وعظة الجبل ليسوع ، فأبدع )راي( بتصويركاميرا )مانويل برنجي( بتجميع آالف من الكومبارس 
متناثرين على الجبل والمونتاج )هارولد ف.كرس( لعب دوراً في تقطيع اللقطات الكبيرة على )وجه يسوع( 
ورد فعلها علي الجشد ثم )بانوراما( يصور الجبل بأكمله . ظهر اإلنتاج الكبير في أحد الزعف ليسوع يدخل 
أورشليم ثم تجمع ثوار باراباس مقابل التجمع الكبيرللجيش الروماني المنظم وانتصاره في المعركة الدامية 

للثوار ليثبت ان المعارك التكسب بالزراع والفوضي بل بالتخطيط والتنظيم.     
مشهد صلب يسوع كان مؤثرا للغاية خاصة أرتفاع الصليب واللقطة من فوق رأس يسوع ونرى أمه 
مريم في العمق مع )تلميذه يوحنا( فهذا يدل على مدي القهر والعذاب الذي عاناه يسوع علي الصليب 
حتي أسلم الروح.  دفن، وقام في اليوم الثالث وشاهدته مريم المجدلية وارسلها لتبشر بما شاهدته.  وظهر 
على )بحيرة ليبرياد( للتالميذ ليبشروا بالحقائق كلها سيكون معهم دائماً وختم راي هذا المشهد بذهاب 
التالميذ في اتجهات مختلفة وخيال يسوع يظهر علي الشبكة ويعلي امام البحيرة مع الموسيقي لمايكل 
روزا واالهات الروحانية الجميلة. كان وراء هذا الفيلم الكبير مخرجاً قديراً )نيكوالس راي( أخرج أول 
فيلم ناطق للسيد المسيح وأعطى رسالة كبيرة وهي : من منكم بال خطية فليرمها أواًل بحجر . رحم هللا كل 

العاملين في هذا الفيلم .

بمناسبة عيد القيامة المجيد 2020
أقدم نقد فيلم : “ ملك الملوك “

رسالة “ المسيح “ لمن يحاسب 
الخطأة :

“ من كان منكم بال خطية فليرمها 
أوال بحجر “ )يوحنا 8: 7(

     Vendredi 10 avril 2020
الجمعة 10 ابريل 2020

الكنائس خالل   مثل معظم 
اإلحتفال بعيد الفصح هذا 
العام ، سيتم إغالق كاتدرائية 
أمام  بإيطاليا  التاريخية  ميالنو 
الجمهور و ذلك بسبب جائحة 
فيروس كورونا الذي يهدد 
العالم ،  وحسب موقع » 
BBC » أن مغني األوبرا 
البالغ  أندريا بوتشيلي  الشهير 
من العمر ) 61 عام ( سيحيي 
حفل خاص بدون جمهور من 
داخل الكاتدرائية ، و سيتم بثه 
مباشرة و هو الخبر الذي القي 
حماس قطاع كبير من محبي و 

عشاقي النجم الشهير .
الحفل الموسيقي بعنوان »Bocelli: Music for Hope« و من المقرر أن يتم بث الحفل كامال على قناة بوتشلي الموجودة على 
موقع الفيديو لشهير » YouTube » ، و من المقرر ان يرافق أندريا بوتشيلي في هذا الحفل عازف الكاتدرائية إيمانويل فيانيلي فقط .
 يذكر أن مغني االوبرا الشهير أندريا بوتشيلي الذي فقد بصره في سن الـ 13 ، لم يترك مشاكله الصحية تقف امام تحقيق نجاحات 

الغناء ، و اصبح واحد من اهم و اشهر صناع الموسيقي و في العالم ، و من أبرز الجوائز التي نالها مذهلة في مجال الموسيقي و 
 RTL Golden « و « Muz-TV Music Awards « و « Golden Camera «
Lion Awards » ، كما نال نجمة بممشي المشاهير عام 2010 تخليدا لتاريخه 

الفني المذهل .

الذى كان من   توقف تصوير مسلسل »القاهرة كابول«، 
المقرر طرحه خالل شهر رمضان المقبل، و الذى يشارك فى 
بطولته كل من، خالد الصاوي و طارق لطفي و فتحي عبد 
الوهاب و حنان مطاوع، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج 

حسام على، وإنتاج سينرجى.
و قالت حنان مطاوع  إن المسلسل خرج من السباق الرمضاني، 
لم يتم تصويرها حتى  المشاهد  خاصة أن هناك عدد كبير من 
اآلن، كما أن أحداث العمل تدور بين لندن واألردن والغردقة، 
واستكمال التصوير يتطلب السفر، وهذا صعب فى ظل 

الظروف الحالية.
يشار إلى إنه عرض لحنان مطاوع مسلسل »بيت القبائل«، من 
بطولة عمرو عبد الجليل و محمود عبد المغنى، ومحمد رياض، 

العزيز،  ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد 
العمل تفاصيل  المغنى، عمرو درويش، ويناقش  محمود عبد 

الصراع بين القبائل على الزعامة. 

البوستر    كشفت شركة سينرجى عن 
الدعائى لمسلسل »الفتوة« من بطولة النجم 
ياسر جالل، والمقرر عرضه في رمضان 

المقبل.
الدعائي  الملصق  ياسر جالل  وتصدر 
للمسلسل، وهو يحمل »نابوت« وترتسم 

على مالمحه الغضب.
بطولته كل  فى  يشارك  مسلسل »الفتوة«، 
بدر،  ياسر جالل، مى عمر، نجالء  من، 
الخولى،  أحمد صالح حسنى، رياض 
مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها 
آخر  نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد 
تأليف هانى سرحان وإخراج  الفنانين  من 
المسلسل  أحداث  المنباوى، وتدور  حسين 
فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.

  

النبوي ألول مرة عن تفاصيل  الفنان المصري خالد  تحدث 
إثرها  لها مؤخًرا، وأجرى على  التي تعرض  األزمة الصحية 

عملية تركيب دعامة دوائية في الشريان التاجي الخلفي.
النبوي قال، خالل استضافته في برنامج “صاحبة السعادة” تقديم 
اللقاءات الصحفية،  إنه كان يُجري أحد  الفنانة إسعاد يونس، 
حينما شعر بتعب شديد، وهو ما دفعه للتفكير في الذهاب إلحدى 

المستشفيات، لكن زوجته تحدثت هاتفيًا مع صديقه حسام 
صالح، الذي نصحها بالتوجه إلى مستشفى القصر العيني.

العيني، وخضع لعمل  القصر  إلى  بالفعل  أنه ذهب  وأضاف 
رسم قلب، على يد الطبيب هشام صالح، شقيق صديقه، 
الفتًا إلى أنه الحظ تغير لون وجه الطبيب أثناء عمل 
القلب، وأضاف: “عارف إني عاوز أروح  رسم 
تانية، فحط اسمها على الجي بي إس  مستشفى 
ورجعلي، قالي بينا وبينها 13 دقيقة.. منلحقش”، 
ثم أجرى له على الفور عملية قسطرة في القلب.

الذين  النبوي وجه الشكر لكل جمهوره  خالد 
الفنانين، مؤكدا  سألوا عنه، وكذلك ألصدقائه 
القدر، ومن  أنهم يحبونه بهذا  لم يكن يعلم  أنه 
السقا، ومنى زكي، وأحمد حلمي،  بينهم أحمد 
وكريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، وهند صبري، 

وغيرهم.
ومن ناحية أخرى، يشارك الفنان خالد النبوي في بطولة مسلسل 
»لما كنا صغيرين«، والمقرر عرضه في شهر رمضان القادم، 
العمل ريهام حجاج ومحمود حميدة،  كما يشارك في بطولة 
ونسرين أمين وغيرهم، والعمل من إخراج محمد على ومن 

تاليف أيمن سالمة.



  رسم جايسون كيني رئيس حكومة 
عليه  ستكون  لما  قاتمة  ألبرتا صورة 
األسابيع  في  المقاطعة  في  األوضاع 
نماذج  ضوء  على  المقبلة،  واألشهر 
كوفيد- 19 التي أعلنتها الحكومة يوم 

الثالثاء.
والمقصود بنماذج كوفيد- 19 النماذج 
الحاسوبيّة التي تتعلّق بتوّقعات انتشار 
من  مجموعة  إلى  باإلستناد  المرض 
المعطيات والعوامل التي تتيح قدرات 

الحوسبة جمعها.
وقال كيني إّن جائحة كوفيد- 19 أسوأ 
تحّد » يواجه جيلنا«، وحكومته مضطّرة 
للتعامل مع ثالث أزمات في آن معا، 
وعليها أن تركّز أّوال على إنقاذ األرواح 

وبعد ذلك على إعادة بناء االقتصاد.
واألزمات الثالث  التي شلّت المقاطعة 
هي جائحة كوفيد19 والوضع االقتصادي 
الصعب وانهيار أسعار النفط العامليّة 
التي تركت تداعياتها على ألبرتا الغنيّة 

برمالها النفطيّة.
من  مجموعة  عن  كيني  وتحّدث 
السّيء  منها  المحتملة  السيناريوهات 
واألسوأ. ويفيد السيناريو المحتمل بحسب 
النماذج بأّن عدد اإلصابات سيبلغ الذروة 
المقبل،  أيّار مايو  ألبرتا منتصف  في 
ألف   800 إلى  اإلصابات  ترتفع  وقد 
حالة وسيموت ما بين 400 إلى 3100 
شخص بسبب مرض كوفيد19 كما قال 

رئيس الحكومة المحليّة.
و يتوقّع السيناريو األسوأ واألقّل احتماال، 

تبلغ اإلصابات ذروتها  أن 
وتصل  مايو،  أيّار  مطلع 
إلى مليون إصابة، و ما بين 
500 إلى 6600 حالة وفاة 
في المقاطعة النفطيّة الواقعة 

في الغرب الكندي.
وأضاف جايسون كيني رئيس 
حكومة ألبرتا: »أعرف أّن 
هذه األرقام قد تكون مرهقة، 
ليست  األرقام  هذه  ولكّن 
أمرا واقعا. وأريد أن يراها 
تحّد  كأنّها  المقاطعة  أبناء 
أيضا  وأضاف  يواجههم«. 
بأّن أعداد اإلصابات والوفيات 
النظام  على  وتداعياتها 
الصّحي في ألبرتا مرتبطة 

بالخيارات التي تقوم بها المقاطعة.
بإرشادات  االلتزام  أهميّة  على  وأّكد 
السلطات الصحيّة بالتباعد االجتماعي 
إلى  العدوى  تنتقل  قد  لوالها،  والتي 
 32 إلى  وتؤّدي  مليون شخص   1،6

ألف حالة وفاة.
وطمأن إلى أّن لدى المقاطعة مخزونا من 
المعّدات الطبيّة يكفيها لمواجهة األزمة.
تستعّد  االقتصادي،  الصعيد  وعلى 
المقاطعة لوضع خّطة إلنعاش االقتصاد 
عندما تبدأ إجراءات التباعد االجتماعي 

بالتراجع شيئا فشيئا.
حكومته   إّن  كيني  جايسون  وقال 
رصدت 12 مليار دوالر في مبادرات 
من  المقاطعة  أبناء  لمساعدة  تهدف 

والرهون  الضرائب  دفع  تأجيل  بينها 
العاّمة  الخدمات  ومدفوعات  العقاريّة 
وقروض الطاّلب، فضال عن المساعدات 
للمشّردين والجمعيّات الخيريّة التي تساعد 

األشخاص المعزولين.
وتوقّع كيني أن يرتفع العجز في موازنة 
الحكومة من 7 مليارات إلى 20 مليار 
من  مجموعة  تضافر  بسبب  دوالر، 
العوامل، من بينها زيادة اإلنفاق الحكومي 

وتراجع العائدات.
وأعلن كيني عن إنشاء مجلس لإلنعاش 
االقتصادي، مشيرا إلى ثقافة الليونة التي 
يتمتّه بها أبناء المقاطعة والمؤّسسات 

المتينة التي تمتلكها.
وفي إشارة إلى جائحة اإلنفلونزا اإلسبانيّة 
األولى،  العالميّة  الحرب  أعقبت  التي 

واالنهيار الكبير عام 1930، قال كيني إّن 
حماية صّحة المواطنين وإنقاذ األرواح 

هي في أولويّات حكومته.
وأضاف مشيرا إلى التداخل بين الوضع 
االقتصادي الصعب و جائحة كوفيد19، 
وأنّه ال يمكن تركيز الجهود على أحدهما 

دون اآلخر.
»علينا أن نبذل قصارى جهدنا لننتصر 
على  فيروس كورونا المستجّد، هذا 
العدّو الخفّي، وكلّما أسرعنا في احتواء 
انتشار الجائحة اآلن، نسّرع إعادة إطالق 
عجلة االقتصاد وتعبيد الطريق نحو 

المعافاة«. 
عدد  بلغ  السطور،  هذه  كتابة  وحتّى 
اإلصابات بمرض كوفيد19 في ألبرتا 

1373 حالة  و 26 حالة وفاة.

  ذكرت صحيفة »جلوب أند مايل« 
الكندية أّن عمالق االتصاالت الصيني 
هواوي تبّرع بأكثر من مليون كمامة و 
30.000 نظارة و50.000 قفاز، وفًقا 
لمصدر لم يرد اإلفصاح عن هويّته.

وقالت صابرينا شارتران، المتحّدثة 
باسم شركة هواوي في مقاطعة كيبيك 
:«ال نهدف إالّ للمساعدة. إن العديد من 
الشركات تبذل جهوًدا مماثلة ونحن 
محظوظون ألننا قادرون تقنيًا وماليًا 

على مساعدة الجمهور الكندي.«
كما أضافت »بصفتنا شركة متعددة 
الجنسيات، نعمل في أكثر من 170 
تحديد  على  قادرون  فنحن   ، دولة 
إليها.  والوصول  إمداداتنا  موقع 
اللوجستية  وقدراتنا  تغطيتنا  مجال 
أسرع  بشكل  بالمساعدة  لنا  تسمح 

خالل األزمة«.
وفي األسبوع الماضي ، تم شحن مئات 
اآلالف من الكمامات الطبية من نوع 
N95 وغير الطبية من الصين إلى 
حكومة بريتيش كولومبيا عبر هواوي.

»بوستميديا«  شبكة  مع  مقابلة  في 
))Postmedia ، لم يرغب أدريان 
هذه  في  الصحة  وزير  ديكس، 
هذا  عن  الحديث  من  المقاطعة، 
الموضوع  وقال:« نحن ال نشارك 

المعلومات حول موردينا.«
وعن سؤال حول ما إذا كانت مقاطعات 
أخرى قد تلّقت عروًضا مماثلة من 
هواوي ؟ قالت المتحدثة باسم الشركة 
ولكن  اإلشهار،  ليس  »هدفنا  إّن 

المساعدة قدر المستطاع.«
ولإلشارة، فإّن  شركة هواوي في قلب 

نزاع دبلوماسي بين كندا والصين.
ففي ديسمبر كانون األول 2018، أُلقي 
القبض على المديرة المالي للشركة، 
مينغ وانجو، في مطار فانكوفر بناء 
على طلب من الواليات المتحدة ، التي 

تطالب بتسليمها للمحاكمة.
وبعد بضعة أيام، ألقت الصين القبض 
على الكنديْين مايكل كوفريج ومايكل 
سبافور بتهمة القيام بـ«أنشطة تهدد 

األمن القومي« الصيني.

  أعلن رئيس الحكومة الكنديّة جوستان 
ترودو عن زيادة الدعم المالي الذي تقّدمه 
حكومته للشركات التي تأثّرت بتداعيات 
جائحة كوفيد19-، في وقت حّذر حزب 
المحافظين المعارض من عواقب وخيمة 
و ارتفاع عدد حاالت اإلفالس وزيادة 
الفقر في حال لم تسرع الحكومة في 

تقديم هذه المساعدات.
وأعلن ترودو خالل مؤتمره الصحفي 
وباء  انتشار  منذ  يوميّا  يقّدمه  الذي 
فيروس كورونا المستجّد، أّن الشركات 
التي تراجعت مداخيلها بنسبة 15 بالمئة 
بسبب الجائحة سوف تستفيد من خّطة 
كانت  التي  الحكومي  المالي  الدعم 
تشمل فقط حتّى اليوم الشركات التي 
30 بالمئة  تراجعت مداخيلها بنسبة 
مقارنة بمداخل آذار مارس من العام 

.2019
وكان ترودو قد تعّرض لالنتقاد ألّن 
حكومته  وضعتها  التي  الدعم  خّطة 
كانت تستثني بعض األفراد والشركات.
وأّكد أّن الحكومة تهدف لتقديم برامج 
شاملة ومتينة لمساعدة أكبر عدد ممكن  
من األشخاص في أسرع وقت ممكن، 
وأنّه ال بّد من بلورة خّطة الدعم المالي 
لتشمل أولئك الذين لم يكونوا مؤّهلين 
للحصول على الدعم، مشيرا بأنّنا »نقّر 

أنّنا ال نهدف إلى الكمال« .
وكشف رئيس الحكومة عن تعديل على 
برنامج الوظائف الصيفيّة لتوفير فرص 
يشملها  قطاعات ال  في  للشباب  عمل 
جائحة  إليه  أّدت  الذي  اإلغالق  قرار 

كوفيد- 19.
ويشمل التعديل مضاعفة الدعم لألجور 
التي تدفعها الشركات  ليصل إلى 100 
بالمئة من الحّد األدنى لألجر في كّل 
مقاطعة، بدل نسبة 50 بالمئة الحاليّة، 
واستمرار هذه الوظائف الصيفيّة حتّى  
نهاية شباط فبراير 2021 أي أبعد من 

المهلة الحاليّة النتهائها.
ويشمل الدعم الحكومي للشركات أيضا  
األجور التي تدفعها للوظائف بدوام غير 
بأّن  وأضاف  ترودو  قال  كما  مؤّقت 
الحكومة اتّخذت هذا القرار بالتشاور 

مع أصحاب العالقة.
أضاف رئيس الحكومة جوستان ترودو 
»نريد التأّكد من أن تكون هذه اإلجراءات 

فّعالة وشاملة قدر المستطاع. ولذلك 
نحن نصغي ونجري التعديالت على 

طول الخّط«.
وقد أجرت الحكومة اكثر من تعديل 
على برنامج الدعم المالي لألجور 
الذي وضعته منذ انتشار وباء فيروس 
المستجّد، ووّسعت نطاق  كورونا 
المستفيدين منه إلى أبعد من الشركات 

الصغيرة والمتوّسطة الحجم.
وانتقد النائب بيار بوالييفر  المتحّدث 
باسم حزب المحافظين للشؤون الماليّة 
حكومة جوستان ترودو مشيرا إلى 
أّن أصحاب الشركات الصغيرة لم 
يتلقّوا بعد »أّي قرش من المساعدات 

الحكوميّة«.
والوضع ملّح كما قال بوالييفر الذي 
حّذر من »كارثة اجتماعيّة«  في 

الشركات  من  المزيد  اضطّرت  حال 
إلغالق أبوابها. وأضاف بيار بوالييفر 
عضو مجلس العموم الكندي عن حزب 
ينفذ  »الوقت  المعارض:  المحافظين 
وكذلك المال. وإن لم تتحّرك الحكومة، 
سنرى عددا كبيرا من حاالت اإلفالس 
والمزيد من المضاعفات االجتماعيّة على 
الطبقة العاملة والعاملين في الشركات 

الصغيرة«. 
ورأى االتّحاد الكندي للشركات المستقلّة 
الحكومة  ادخلتها  التي  التعديالت  أّن 
تؤّهل اآلالف من الشركات الصغيرة 
لإلفادة من خّطة الدعم المالي لألجور.

ولكنّه أعرب عن رغبته في أن تتخلّى 
الحكومة عن شرط  تراجع العائدات  
الشركات  تحصل  كي  بالمئة    30
على  الحجم  والمتوّسطة  الصغيرة 

المساعدة..
وتلّقت الحكومة حتّى اآلن نحوا من 
مليون و720 ألف طلب للحصول على 
المساعدة الماليّة لحاالت الطوارئ منذ 
أن بدأت بتلّقي الطلبات مطلع األسبوع.

من جهة أخرى، أعلن دوغ فورد رئيس 
حكومة أونتاريو أّن المقاطعة تحتاج 
عن  الكشف  اختبارات  عدد  لزيادة 
بإجراء  للمباشرة  وتحتاج  كوفيد19، 

13 ألف اختبار في اليوم.
وتحّل أونتاريو في مرتبة متراجعة مقارنة 
بريتيش  و  ألبرتا  و  كيبيك  بمقاطعات 
وأعرب  الصعيد،  هذا  على  كولومبيا 

المقاطعة  لدى  ألّن  فورد عن غضبه 
الصحفي  في مؤتمره  قال  كما  القدرة 
على إجراء عدد أكبر من االختبارات.

وحّذر د. جيف كونغ أستاذ الصّحة العاّمة 
في جامعة تورونتو في حديث لسي بي 
سي هيئة اإلذاعة الكنديّة،  من احتمال 
يجهلون  أشخاص  من  العدوى  انتقال 

إصابتهم بالفيروس.
بريتيش كولومبيا، أعرب جون  وفي 
تفاؤله  عن  الحكومة  رئيس  هورغان 
ألّن عدد اإلصابات لم يبلغ المستويات 
إليها في مقاطعتي كيبيك  التي وصل 
وأونتاريو، مضيفا في حديثه لسي بي 
سي بأّن األزمة لم تنته ولكّن المنحنى 

بدأ  يميل نحو التراجع.
وأضاف بأّن مقاطعته نجحت في احتواء 
انتشار المرض و السؤال يدور حول ما 
يمكن أن تقوم به لمنع استيراد حاالت 

اإلصابة من الخارج كما قال هورغان.
ألبرتا،  و  كيبيك  من  كّل  وكشفت 
وقبلهما أونتاريو، عن نماذج كوفيد-

19 التي تعطي توّقعات محتملة بشأن 
تطّور الجائحة في كّل واحدة من هذه 

المقاطعات.
وأعلن رئيس حكومة كيبيك فرانسوا 
لوغو أّن كاّفة العاملين والمقيمين في 
مراكز الرعاية للمسنّين سيخضعون 
الختبار الكشف عن فيروس كورونا 

المستجّد لمعرفة مدى انتشاره فيها.
وفي سسكتشوان، من المتوقّع أن تكشف 
المقاطعة عن نماذج كوفيد19 حول تطّور 

الفيروس في أراضيها.
وفي تورونتو، تتفاوض البلديّة لشراء 
تواجه  التي  المدينة  فنادق  بعض 
مراكز  إلى  لتحويلها  ماليّة  صعوبات 

إليواء المشّردين.
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منع التجمعات الشعبية يف عيد الفصح 
  على الرغم من النتائج  المشجعة ، طلب 
رئيس الوزراء فرانسوا ليجو من الكيبيكيين 
االستمرار في احترام التعليمات لإلعتتزال 
في منازلهم  واالبتعاد جسديا  بين بعضهم 

بعضا ، حتى في احتفاالت عيد الفصح.
من خالل بدء المؤتمر الصحفي يوم الثالثاء 
أن سجل  الوزراء  رئيس  قال   ، الماضي 

النتائج في كيبيك قد شجعه.
ومع ذلك، حث الكيبيكيين  على عدم التوقف 
بشأن  الحكومية  التوجيهات  اتباع  عن 
اإلعـتـزال في منازلهم وإبتعاد األشخاص 

جسديا بين بعضهم ،  وخصوصا عندما  سيتم 
االحتفال بعيد الفصح في نهاية هذا األسبوع .                                                                                            
»أريد أن أتحدث إلى جميع سكان كيبيك عن 
عيد الفصح في نهاية هذا األسبوع. إنه جزء 
من التقاليد في كيبيك للذهاب إلى الكنيسة 
أو المعبد الستقبال عائالتكم. من المهم جدا 
عدم وجود تجمع جسدي . اآلن ليس الوقت 
المناسب إلعداد الحفالت العائلية في نهاية 
هذا األسبوع. يمكنكم القيام بذلك عن طريق 
الفيديو أو الهاتف. يجب أال يكون هناك تجمع 

جسدي ألي عطلة دينية .«

  أّكد جوستان ترودو رئيس الحكومة 
الكنديّة أّن حكومته تتعاون مع عدد من 
الشركات الكنديّة إلنتاج ما يزيد على 
30 ألف جهاز تنّفس اصطناعي ، أحد 
المعّدات البالغة األهميّة في إطار جهود 

التصّدي لجائحة كوفيد19.
قال رئيس الحكومة جوستان ترودو :
في  العاملين  سالمة  على  »للحفاظ 
الخطوط األماميّة و رعاية الكنديّين 
نحن  بمرض كوفيد19-،  المصابين 
بحاجة إلى إمدادات مستدامة ومستقّرة 
من هذه المعّدات، وهذا يعني أنّنا سنقوم 

بإنتاجها محليّا«. 
وأضاف ترودو الذي كان يتحّدث من 
أمام مقّره في العاصمة أوتاوا في مؤتمره 
الصحفي اليومي الذي يتناول فيه جائحة 
كوفيد19، أّن الحكومة تتعاون مع شركة 
 , CAE ثورنهيل و شركة سي آي إي
  Ventilators For Canadians و
, ستار فيش ميديكال، إلنتاج اجهزة 

التنّفس االصطناعي.
إذا كان  و رّدا على سؤال حول ما 
يتوّقع استخدامها كلّها في المستشفيات 
الكنديّة، قال ترودو إّن علينا أن نستعّد 

لكاّفة االحتماالت.
ثم أضاف :»إن انتهى بنا األمر إلنتاج 
عدد من أجهزة التنّفس االصطناعي 
الكنديّين  يفوق احتياجات كندا، ألّن 
يلتزمون بقاعدة التباعد االجتماعي، 
وبأفضل النصائح الصحيّة، فهذا خبر 
جيّد للغاية، و بإمكاننا أن نتقاسم  هذه 
األجهزة مع دول أخرى تواجه ظروفا 
المزيد  إنتاج  لنا،  وبالنسبة  أصعب. 
حاليّا وإنتاجه بأسرع وقت حاليّا هو 

أفضل خيار«.
وتتعاون الحكومة مع عالم الفيزياء 

ماكدونالد  ماك  آرت  الكندي  الفلكيّة 
الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء 

عام 2015.
إليجاد  فريقه  مع  ماكدونالد  ويسعى 
التنّفس  أجهزة  إلنتاج  أسهل  طريقة 

االصطناعي.
وجاء إعالن رئيس الحكومة في وقت 
أّكدت شركة 3 إم األميركيّة أنّها توّصلت 
ترامب  الرئيس  إدارة  مع  اتّفاق  إلى 
من  كّمامات  بتصدير  للشركة  يسمح 

طراز N95 إلى السوق الكنديّة.
ومن غير الواضح بعد ما تضّمنه االتّفاق 
على  األخرى  الطبيّة  المعّدات  بشأن 
غرار األلبسة الطبيّة الواقية والقفازات 
الطبيّة وأجهزة التنّفس االصطناعي.

العاّمة  الخدمات  وزيرة  وكانت   
والتموين انيتا اراند قد قالت األسبوع 
الماضي إّن الحكومة الكنديّة طلبت 
نحوا من 1570 جهاز تنفّس اصطناعي 

وتتطلّع لتأمين المزيد منها.
وفي السياق نفسه، دعا رئيس الحكومة 
الكنديّين إلى مالزمة المنزل رغم الطقس 
إرشادات  واتّباع  الجميل،  الربيعي 
السلطات الصحيّة، ليتسنّى لهم اإلفادة 
من فصل الصيف بعد أشهر قليلة، وعدم 
الخروج إاّل في الحاالت الضروريّة.

وأضاف ترودو مشيرا إلى أّن الحكومة 
عرضت وظائف بدوام كامل على جنود 
االحتياط في القّوات الكنديّة ليكونوا 
جاهزين للمساعدة في حال احتاجت 

لهم أيّة مجموعات في البالد.
عن  تبحث  الصّحة  وزارة  أّن  كما 
في  العاملين  لمساعدة  متطّوعين 
من  وطلبت  األماميّة،  الخطوط 
منتجات  تصنيع  الكنديّة  الشركات 
مطلوبة بكثرة، وتجاوبت نحو من 5 

آالف شركة مع طلب الحكومة كما 
قال جوستان ترودو.

و طمأن رئيس الحكومة جوستان ترودو 
العاملين في القطاع الصّحي إلى أّن 
حكومته تبذل قصارى جهدها لتجنّب 
الطبيّة، مشيرا  المعّدات  في  النقص 
إلى أنّه يتفّهم القلق الذي يساورهم في 
وقت تعاني العديد من الدول نقصا في 

هذه المعّدات.
وفي أونتاريو، اتّخذت الحكومة المزيد 

من اإلجراءات للتصّدي للفيروس.
و أطلقت بوابة الكترونيّة دعت من 
القطاع  في  العاملين  كاّفة  خاللها 
الصّحي للمساهمة في زيادة قدرات 
عاملي الخّط األّول في المستشفيات 
والعيادات الطبيّة ومراكز اختبارات 
الكشف عن فيروس كورونا المستجّد 

في المقاطعة.
وتعمل البّوابة اإللكترونيّة على توأمة 
الموارد البشريّة في مجال الصّحة، 
من المتقاعدين والطاّلب والمتطّوعين 
الذين يمتلكون خبرات صحيّة للمشاركة 

في جهود احتواء انتشار الفيروس.
قال دوغ فورد رئيس حكومة مقاطعة 
الخطوط  في  »أبطالنا  أونتاريو: 
يقومون  الصّحة  قطاع  في  األماميّة 
للدعم  بحاجة  وهم  استثنائي.  بعمل 
في  لمساعدتهم  المتطّوعة  واأليادي 

القضاء على هذا الفيروس«.
حكومة  أعلنت  سكوشا،  نوفا  وفي 
المقاطعة عن أّول حالة وفاة ناجمة 
عن مرض كوفيد19، وأفادت السلطات 
الصحيّة المحليّة أّن سيّدة في السبعين 
من العمر كانت تعاني مشاكل صحيّة 
توّفيت بعد إصابتها بمرض كوفيد19.
العاّمة  الصّحة  وكالة  مديرة  وكانت 

الكنديّة د. تيريزا تام قد أشارت إلى أّن 
على ضوء ما هو معروف عن  انتقال 
العدوى دون أعراض أو مع أعراض 
مسبقة ، من الممكن أن تساعد الكمامات 
الذي  الشخص  منع  في  الطبيّة  غير 
يضعها من نقل العدوى إلى اآلخرين 
في األماكن التي يتعّذر فيها االلتزام 
بالتباعد االجتماعي مثل محاّلت البقالة 

ووسائل النقل العام.
وفي ألبرتا، قال جايسون كيني رئيس 
حكومة المقاطعة إّن حكومته تسعى 
لتوفير المزيد من الكّممات للعاملين 
في القطاع الطبّي وألبناء المقاطعة.

وأشار كيني إلى أّن دوال مثل كوريا 
الجنوبيّة وتايوان وسنغافورة  نجحت 
في احتواء انتشار الفيروس ألنّها شهدت 
كما قال كيني استخداما واسع النطاق 

للكمامات.
وفي كيبيك قال رئيس الحكومة فرانسوا 
لوغو إّن السلطات تراقب عن كثب 
عدد المرضى في غرف العناية الفائقة.

وأضاف بأّن ارتفاع عدد الذين يدخلون 
مستقّر  الفائقة  والعناية  المستشفيات 
وبلغت المقاطعة قّمة المنحنى، ولكنّه 
من المهّم االلتزام باإلرشادات وقواعد 
التباعد االجتماعي طوال هذا الشهر 

ألّن المعركة لم تنته بعد.
في  الصحيّة  السلطات  وأّكدت 
االلتزام  ضرورة  على  سسكتشوان 
وغسل  االجتماعي  التباعد  بقواعد 
اليدين بعناية، وأشارت إلى أعلى عدد 
من حاالت الشفاء من الفيروس في 
يوم واحد للمّرة األولى في المقاطعة.

وقد تماثل 81 شخصا للشفاء من أصل 
253 إصابة في هذه المقاطعة الواقعة 

في وسط الغرب الكندي.

شركة هواوي الصينية تترّبع بأكثر 
من مليون كمامة لكندا

800 ألف إصابة حمتملة يف مقاطعة ألربتا 19 تتوّقع  مناذج كوفيد - 

احلكومة الكندّية تزيد مساعداتها للشركات املتأّثرة 
بتداعيات كوفيد-19 

كوفيد - 19: كندا سوف تنتج 30 ألف جهاز تنّفس إصطناعي
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العـزاء واجـب

تلقينا ببالغ الحزن واألسى نبأ وفاة  
األستاذ المرحوم/ جمال العاصي 

شقيق السيدة الفاضلة األستاذة / ناهدا العاصي التي نتقدم لها 
ولجميع أفراد عائلة العاصي في كندا ولبنان بخالص التعازي 

سائلين هللا ان يتغمد الفقيد الغالي فسيح جناته 
مع األبرار والصالحين وأن يلهم جميع أفراد األسرة الكريمة 

الصبر والسلوان.

عنهم/ فريد زمكحل والعائلة

واجب العزاء
بقلب يعتصره الحزن واأللم يتقدم خبير الضرائب المحاسب 

الدكتور إيهاب لطفي بخالص العزاء ألسرة السقا لوفاة 
المرحومة الفاضلة السيدة/ سلوى السقا 

حرم المرحوم االستاذ إسحاق السقا ووالدة كل من رجل األعمال 
األستاذ/ اسامة السقا، واألستاذ سائر السقا والسيدة دانا السقا 

ولجميع أفراد عائلة رجل األعمال سهيل السقا والمهندس محمد 
السقا ويسأل هللا العلي القدير أن يتغمد الفقيدة الراحلة فسيح جناته 

وأن يلهم جميع أفراد األسرة الكريمة الصبر والسلوان.

COVID-19 حدادنا اجلماعي يف هذه األزمة
  قالت ماري إيف كوتون الطبيبة 
النفسية : مع مرور الوقت ، سنقوم 
جميًعا "ببناء المعنى بشكل جماعي" 

مع هذه األزمة وهذه التجربة .
"أعتقد أنه يجب علينا إعادة تعريف 
عبارة" تسير على ما يرام " بشكل 
اآلن  يعني  هذا  أن  أعتقد  جماعي. 
الحصول على وظيفة أخرى ، والقدرة 
على تلبية االحتياجات األساسية والقلق 
المعتدل. بهذه الكلمات تصف الطبيبة 
النفسية ماري إيف كوتون مشاعرنا 
الحالية  األزمة  سياق  في  الجماعية 
األوقات  هذه  تجاوز  وتساعدنا على 

الصعبة.
في  كوتون  إيف  ماري  مهمة  تتمثل 
أيًضا  لها  ولكن   ، مرضاها  رعاية 
الحق في أن تكون قلقة. تشرح قائلة: 
"من المثير للقلق أال تزعجك األزمة 
تشكيل  الناس  يحاول  تضعفها".  أو 
انزعاجهم بالكلمات والتمثيالت. يطلبون 

التوجيه في التعامل مع مشاعرهم.
نعيش  ، نحن  األزمة  في سياق هذه 
في حداد جماعي. يقدم الطبيب النفسي 
أمثلة على الحياة الطبيعية ، والشعور 
بكبار  الجماعي ، واالتصال  باألمن 
السن ، وحياتنا االجتماعية وحركتنا.

المراحل األولى من الحزن هي الصدمة 
واإلنكار. "غالبًا ما نختبر خدًرا عاطفيًا 
في البداية" ، كما حدث من قبل وفي 

بداية األزمة.
إنتاجية  يبطئ  العام  القلق  وأضافت: 
الناس وقدرتهم على التركيز ، وفًقا 
آلية  "لدينا  عصبي.  نفسي  لتفسير 
تطورية على مستوى الدماغ تضمن 
أنه عند وجود تهديد ، ينصب اهتمامنا 
بشكل أساسي على ذلك. إنها آلية مهمة 

سمحت لنا بالبقاء. "
الطريق  على  للخلف  نسير  كلنا 
السريع في ذلك الوقت. نحن نفعل 

ما نستطيع.



يف خدمة أبناء اجلالية العربية على العناوين التالية:

يسعد اإلدارة أن تتقدم خبالص التهاني 
مبناسبة عيد القيامة اجمليدة

أعاده اهلل على اجلميع باخلري والسالم

Nelly Kanou  
237, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4N 1C8

Tél.: (514) 331-2134
Fax: (514) 331-1421

Nelly & Tania Kanou 
475, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4L 5X7

Tél.: (514) 744-0203
Fax:  (514) 744-0206

Seta Marachian    
5855, Gouin Ouest
Montréal, Qc. H4J 1E5

Tél.: (514) 334-8641
Fax:  (514) 334-6909

Tania Kanou     
740, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4L 5C8

Tél.: (514) 744-2555
Fax:  (514) 744-9423

خدمة توصيل الدواء جماناً وخدمات أخرى كثرية

Nelly Kanou, Tania Kanou 
& Seta Marachian

Joyeuses P
âques

en bonne santé
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 تكملة للعدد الماضي: 
سر وفاة توت عنخ آمون

يعتبر الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون أشهر 
ملوك الفراعنة في العالم كله، ومنذ اكتشاف مقبرته 
الولع  انتشر   ،1922 يد هيوارد كارتر عام  على 
بالملك وآثاره في جميع أنحاء العالم، ومن األشياء 

المثيرة في حياة الملك توت سر وفاته.
وعثر كارتر على دليل يؤكد أن مومياء توت عنخ 
آمون لم تكن محفوظة جيًدا، وفحص العلماء مومياء 
الملك، وأثبتوا أن طول توت عنخ آمون كان 170 

سم وأن جمجمته تشبه جمجمة والده أخناتون.
وفحص اإلنجليزي هاريسون المومياء واكتشف أن 
بعض أجزاء جسم الملك تمزقت، وأن توت عنخ 
آمون فقد واحًدا من أصابع اإلبهام وقضيبه، وأكد 

أن عمر الملك عند الموت كان ما بين 18 إلى 20 
عاًما، وأكد أنه يوجد تشابه بين جمجمة توت عنخ 
آمون وجمجمة مومياء المقبرة 55 في وادي الملوك.
على  قاتلة  تلقى ضربة  الملك  أن  البعض  وأعتقد 
رأسه. وجاء األمريكي جيمس هاريس إلى مصر 
لعمل أشعة إضافية على رأس الملك، واعتقد أن 

الملك مات ما بين عمر 23 و27 عاًما.
ورفض علماء المصريات وفاة الملك في هذه السن! 
وتبين أن الملك توفى وعمره 19 عاًما، وكان بصحة 
جيدة، ولم يكن يوجد أي دليل علي وجود ضربة 
على الرأس، وما حدث في رأسه كان لوضع مواد 

التحنيط من خالل الجمجمة.
ولم يظهر أي دليل علي أن الملك تلقى أية إصابة 
التي لحقت  في صدره، ورغم كل هذه األضرار 
بالرأس والصدر التي تم تشريحهما، كشفت األشعة 
عن إصابة محتملة تعرض لها الملك قبل وفاته بفترة 
طويلة، فعظمة الفخذ األيسر في الجزء السفلي للملك 
تم كسرها، ويمكن أن يكون عظم الفخذ ُكسر أثناء 
التحنيط، وهناك احتمالية أن هذا حدث وهو على 
قيد الحياة قبل وفاته ببضعة أيام، ولكن أثبت أطباء 
األشعة أن الكسر الذي يوجد في الرجل اليسرى 
ناتج عن حادث وقع قبل وفاة توت عنخ آمون ببضع 

ساعات، ولكنها لم تكن السبب في موته.
دراسته  خالل  من  حواس  زاهي  الدكتور  ويؤكد 
لمومياء الفرعون الذهبي، أن أشعة المسح الضوئي 

واالختبارات الحديثة كشفت أن العمود الفقري لتوت 
عنخ آمون كان منحنًيا قلياًل، وأن قدمه اليمني كانت 
مقوسة قلياًل، وكانت قدمه اليسرى مشوهة تماًما، 
ولم يُقتل الملك. ومن خالل فحص المومياء، ال توجد 
أية عالمة عن أي إصابة تلقاها الملك خالل حياته 
في الرأس أو الصدر. وكان لدى الملك العديد من 
االضطرابات في قدمه، وربما تكون الحادثة هي 
سقوطه من عربته الحربية مما أدى إلى كسر في 
رجله. وكان أيًضا مصاًبا بمرض المالريا. ومن 
الممكن أن االلتهابات المستمرة تكون قد أضعفت 
من جهازه المناعي مما جعله يصاب بعدوى المالريا 
القاتلة. وال شيء من هذا وحده أدى إلى وفاته، بل 
كل هذه االضطرابات واألمراض تراكمت وأدت 

إلى وفاته وبسبب ضعفه لم يُنقذ.
وتعرض إلى حادثة قبل وفاته بساعات. ومن الممكن أن 
تكون هذه الحادثة حدثت عندما كان يصيد الحيوانات 
البرية في عربته الحربية في الصحراء بالقرب من 
الفرعون  استسلم  وإعاقته،  وبسبب ضعفه  منف. 
أدى  مما  لجراحه  آمون  توت عنخ  الملك  الذهبي 
والتحامه  السماء  إلى  روحه  وصعود  وفاته  إلى 
باألبدية مع آبائه الخالدين من ملوك مصر العظام.

هذه هي نهاية الفرعون الذهبي الملك األشهر توت 
عنخ آمون!

بيت توت عنخ آمون الجديد 
انطلقت أسطورة الملك »توت« تغزو أرجاء العالم 
كله، وأصبح الفرعون الشاب الذي لم يجلس على 
العرش أكثر من تسع سنوات، بين عشية وضحاها، 
أشهر ملك في تاريخ اإلنسانية وكتب السمه الخلود. 
واآلن آثار توت عنخ آمون تزين باريس بعد غياب 
52 عاًما، فقد حل معرض آثار الفرعون الذهبي 
الملك الشاب توت عنخ آمون في العاصمة الفرنسية 
في شهر مارس الحالي بعد غياب نحو 52 عاًما 

عن العاصمة الفرنسية.
ومن خالل هذا المعرض، الذي ينتظره الجميع في 
فرنسا والدول المجاورة بفارغ صبر، يتم عرض 
مقبرة  كنوز  أثرية من  قطعة  مائة وخمسين  نحو 
آمون.  عنخ  توت  الشاب  الملك  الذهبي  الفرعون 
وتمت إقامة المعرض تحت عنوان »كنز الفرعون« 
فى الفترة من 23 مارس إلى 15 سبتمبر 2019 
في قاعة »جراند هال دو ال فيليت«، في العاصمة 
الفرنسية، والتي تم فيها عرض آثار الفرعون الذهبي 
تحت عنوان »توت عنخ آمون وزمنه« في قصر 
»لوبوتي باليه«، والذي زاره أكثر من 1.2 مليون 

زائر في عام 1967. 
وشكل المعرض حدًثا مهًما آنذاك، وفيه تم عرض 
نحو 45 قطعة من كنوز الفرعون الذهبي الثمينة. 
وتجمع الفرنسيون في طوابير طويلة لزيارة المعرض 
الكبير الكتشاف كنوز الفرعون الذهبي النادرة؛ وبناًء 
عليه، تم تمديد المعرض ألشهر عديدة تالية. وزار 
المعرض حوالي مليون ونصف مليون زائر مما يعد 
أكبر حدث ثقافي تم في فرنسا في الفترة األخيرة.
وتمثل باريس المحطة الثانية لهذا المعرض )الذي 
بين  من  األمريكية(  أنجلوس  لوس  مدينة  في  بدأ 
عشر مدن كبرى حول العالم. وتقيم هذا المعرض 
وزارة اآلثار المصرية. ويضم المعرض عدًدا من 
القطع الجميلة من الحلى الذهبية والنقوش والتماثيل 
واألثاث الجنائزي من كنوز الملك توت عنخ آمون. 
وكان عالم اآلثار البريطاني الشهير هاورد كارتر 

قد اكتشف مقبرة الفرعون الذهبي الملك توت عنخ 
آمون كاملة في وادي الملوك في البر الغربي لمدينة 
األقصر في صباح الرابع من نوفمبر عام 1922 
القرن  في  أثري  اكتشاف  أهم  بذلك وبحق  ليكون 

العشرين في العالم كله.
كان   ،1922 عام  نوفمبر  شهر  من  الرابع  وفي 
عالم اآلثار اإلنجليزي »هوارد كارتر« على موعد 
الرمال المصرية لتمن عليه وتكشف له عن واحد من 
أهم أسرارها الدفينة واستطاع أن يحقق حلم حياته 
بعد طول عناء وتعب بالكشف عن مقبرة »توت 
عنخ آمون« ذلك األثر الفريد من نوعه الذي أذهل 
اللحظة، والذي  إلى هذه  اكتشافه  العالم منذ وقت 
في  األخرى  األثرية  االكتشافات  كل  على  طغى 
العالم أجمع، وأصبح أهم اكتشاف أثري في القرن 

العشرين دون أدنى مبالغة.
ولقد ثبت من دراسة مقتنيات مقبرة الملك »توت« 
التي أبهرت العالم أجمع أنها لم تكن تخص وحده، بل 
كان أغلبها مقتنيات سلفيه الملكين: والده »أخناتون« 
العظيم وشقيقه »سمنخ كارع« وتم تجميعها على 
الذي راح  الشاب  الملك  عجل إلتمام مراسم دفن 
ضحية مؤامرة حيكت ضده من قبل أعدائه القصر 
الملكى وكبار رجال البالط آنذاك أمثال الكاهن الحكيم 
»آي« وقائد الجيش »حور محب«. ولقد ألهبت هذه 
المقتنيات والطريقة التي اكتشف بها خيال الباحثين 
والمولعين باآلثار وأساطيرها على السواء، فنسجوا 
الملك  والحكايات حول حياة  القصص  العديد من 

ووفاته ومن هنا نشأت أسطورة »توت«.
وتعتبر مقبرة الملك »توت عنخ آمون« هي المقبرة 

الملكية الوحيدة التي وصلت إلى أيدينا كاملة إلى 
اآلن. فبعد وفاة الملك »توت« بمائتي عام قام عمال 
الملك »رمسيس السادس« من ملوك األسرة السادسة 
والرمال  األحجار  برمي  قصد،  دون  والعشرين، 
مقبرة  مدخل  فوق  مقبرته  حفر  من  المستخرجة 
أكواخهم فوق هذا  بل شيدوا  آمون«  »توت عنخ 
نجحت  لما  العجيبة  المصادفة  هذه  ولوال  الرديم. 
مقبرة الفرعون الشاب من أيدي لصوص المقابر 
من كل زمان، ولما وجدها »كارتر« في صبيحة 
الرابع من نوفمبر عام 1922 بعد بحث مضٍن دام 

خمس سنوات طوال.
وفي عام 1917م حصل اللورد »هر برت إيرل كار 

نافون الخامس« )-1866 1923( على موافقة مصلحة 
اآلثار المصرية بالتنقيب في وادي الملوك. وكان 
حلم »هوارد كارتر« )-1873 1939( هو العثور 
على مقبرة الفرعون الصغير »توت عنخ آمون« 
بين مقابر وادي الملوك. فطلب اللورد »كارنافون« 
من »كارتر« أن يجري الحفائر لحسابه في الوادي. 
وكان »كارت« يتمتع بسمعة أثرية كبيرة فقد سبق له 
اكتشاف مقبرة الملك »تحتمس الرابع« عام 1903 

بمساعدة األمريكي »تيودور ديفيز«.
وبدأت الحفائر في العام نفسه، ومضى دون أي نتائج 
مشجعة. وتذكر »كارتر« كل ما قاله أسالفه علماء 
اآلثار السابقون أمثال »جان- فرانسو شامبليون« 
و»جاستون ماسبيرو« و»جيوفانى بلزونى« من 

أن الوادي قد لفظ كل ما بداخله.
لم ييأس وواصل العمل. فقد كانت ثقة »كارنافون« 
تدفعه حبه وصبره يشدان من أزره الذي ال يلين. 
نتائج  دون  أخرى  سنوات  خمس  الحفر  واستمر 
مرجوة. ومر صيف عام 1922 كان إيمان »كارتر« 
كبيًرا بأنه سوف يعثر على مقبرة الملك الصغير 
ويهمل  يقنط  »كارنافون«  اللورد  وبدأ  يوم.  ذات 
األمر كلية ويدعه جانًبا. فطلب منه »كارتر« منه 
أن يمنحه فرصة أخيرة: هذا الموسم الذي سيبدأ في 
نوفمبر 1922م. واستمر الحفر في مساحة صغيرة 
مثلثة الشكل أمام مقبرة الملك »رمسيس السادس« 
لم يسبق الحفر فيها. لقد كان »كارتر« في مأزق 
هذه  على  األخير  الموسم  هذا  يعثر  لم  إن  حقيقي 
ويفقد  إنجلترا  إلى  اللورد  يرحل  فسوف  المقبرة، 
التمويل المادي وتذهب جهوده المضنية لسنوات 
طوال وأحالمه أدراج الرياح.
أن  يعلم  »كارتر«  يكن  لم 
نوفمبر  من  الرابع  صباح 
يقول  الحقيقي.  يوم مجده  هو 
الممتع  كتابه  في  »كارتر« 
عن مقبرة الملك »توت عنخ 
آمون« في معرض حديث عن 
ظروف االكتشاف: »هذا هو 
بالتقريب الموسم األخير لنا في 
هذا الوادي بعد تنقيب دام ست 
مواسم كاملة. وقف الحفارون 
في الموسم الماضي عند الركن 
الشمالي الشرقي من مقبرة الملك 
رمسيس السادس. وبدأت هذا 
الموسم بالحفر في هذا الجزء 
متجها نحو الجنوب. كان في 
هذه المساحة عدد من األكواخ 
البسيطة التي استعملها كمساكن 
العمال الذين كانوا يعملون في 
مقبرة الملك رمسيس السادس. 
اكتشف  حتى  الحفر  واستمر 
أحد  الصخر تحت  العمال درجة منقورة في  أحد 
األكواخ. وبعد فترة بسيطة من العمل، وصلنا إلى 
مدخل منحوت في الصخر بعد 13 قدما أسفل مهبط 
المقبرة. كانت الشكوك وراءه بالمرصاد من كثرة 
المحاوالت الفاشلة، فربما كانت مقبرة لم تتم بعد، 
أو أنها لم تستخدم، وإن استخدمت، فربما نهبت في 
األزمان الغابرة، أو يحتمل أنها مقبرة لم تمس أو 

تنهب بعد. كان في يوم 4 نوفمبر 1922«.
اللورد  إلى  سريعة  برقية  »كارتر«  أرسل  ثم 
هائل  اكتشاف  »أخيًرا،  فيها:  يقول  »كارنافون« 
في الوادى، مقبرة كاملة بأختامها، كل شيء مغلق 

لحين وصولك. تهانينا«.

أدب وثقافة
من كتاب:  أسرار اآلثار 

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

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

بقلم: سونيا الحداد

التائهة اخرجي من شرنقتك! أيتها األرواح 

وباء كورونا.. أحدث األخبار وآخر املستجدات حول العامل

   بعد الحرب العالمية الثانية التي أودت 
بحياة الماليين من البشر وظهور الشيوعيّة 
بيد من حديد وقضت على  التي ضربت 
البشر والحجر،  أيضا من  الماليين هي 
قلبا، روحا  الباردة  الباردة،  الحرب  أتت 
أوهام من  بذور  وفكرا.  تزرع حقولنا 
التي أعطتنا  الحديثة  العالمية  اإلنسانية 
الكثير الكثير بكف لتأخذ منا األكثر بكفها 
اآلخر، وها نحن اليوم نجد أنفسنا أكثر من 
حشرة وأقّل من فيروس غير مرئي حتى 
إال في عقول من أوصلنا إلى ما نحن عليه 

الكلي  االستعباد  من حالة 
والتام!

في  صدف  يوجد  ال   
التاريخ.   الحياة وال في 
الال  من  شيء  يولد  ال 
شيء.  وما هو مكتوب 
معلوم  سوى  ليس 
ومسبوق ونحن نتحرك في مداره نواجهه 
بسببه  لمن يرحل  نتائجه وتبٍا  ونتحمل 
الزمن،  أقل من صفر على الئحة  فهو 
المقّدر  يؤخر  يواجهه ألنه  لمن  والموت 
يوجد  الذي  المقدَّر هو  القدر.  هذا  وليس 
األبطال و األشرار، القديسين والشياطين، 
ُتعطى  المؤمنين والملحدين… عناوين 
حسب المصالح المتوجبة لكتابة أقدار تجد 
مناصرين لها في كل قرن وحقبة، يهللون 
نواميسها، عبيدا ألصحاب  لها ويكتبون 

المقّدر ومصالحه! 
اليوم وفي زمن الكورونا، انشق الحجاب 
الصادم واألليم.   الواقع  نواجه  وها نحن 
نعلم اليوم دون أدنى شك بأننا تحت رحمة 
المقّدر كليا. يعطي لنا الحياة أو يحكم علينا 
ينادونه  الماليين  باإلعدام، والذي ما زال 
بالقدر ومشيئة هللا وغضب هللا وتأديب 
هللا ...  أهال وسهال بنا في النظام العالمي 
الذي  التجدد،  والدائم  األقدم  اإلله  الجديد، 
يملك  الخوف وال  الرحمة  وال  يعرف  ال 
أي حس إنساني بل ملك المسوخ يطّوب، 
ناموسه   ، البشر وأمالكهم  أموال  ذبائحه 

المكر والدهاء في  استعباد العباد!
اإلعدام  حكم  منتظرين  سنجلس  هل 
نناديه  له  الوقت  لنا ويحددون  يختارونه 
القدر أم أننا سنعمل على صحوة ضميرية، 
من  أرواحنا  تحّرر  وروحية،  انسانية 

داخلها طويال؟  التي سجنت في  شرنقتها 
نكتب  تقلبنا رأسا على عقب،  صحوة  
تدفعنا  بالذات.  صحوة  أقدارنا نحن  بها 
تحترم  جديدة   حياة  اساليب  تبّني  الى 
له سوى  قوانين  الذي ال  الكوني  التوازن 
بالمثل..    ما هو حي  المحبة ومعاملة كل 
القوانين  هل سنعمل  على دحر جميع 
تفرقنا مهما كان مصدر  التي  والتعاليم 
هذه الشعوذات التي تؤّدي الى حجرنا في 
والتاريخ  الدين والعرف والعرق  قوقعة 
هنالك من عناوين طنانة  ما  والنظم وكل 
السراب  أننا  سننفض غبار  أم  فارغة 
الجوهر وليس  نحو  عن وجهنا ونتوجه 
الكماليات،  المظهر، األساسيات وليس 

الحياة وليس الموت؟ 
خلوة أتت في مكانها وزمانها، تدفعنا الى 

لتأمل  ا
الدنيا من جماليات  تحويه هذه  ما  في كل 
والعدل  الخير  في  االتحاد  الى  تدعونا 
التي ال  الصخرة  تلك  والسالم  ونكون 
الجحيم ونحن نرى  أبواب  تقوى عليها 
الجحيم هذا  أوجه  بسيطة عن  لمحة  اليوم 

وأبطاله؟
الى  تتوق  أن اإلنسانية  أملي كبير في 
يقّدرون  تأثير من  لوال  الخير بطبيعتها 
أملي  منها جحيما…  لنا ويجعلون  الحياة 
السالم  نور  الي  قلوبنا  بأننا سنفتح  كبير 
بد  الخير ال  والكائنات وأن  بين األخوة 
أن تكون له الكلمة األخيرة، فلنعمل على 
ذلك...  نحن وحدنا نختار الطريق ونرسم 

قيامنا، نرسم قدرنا! 

رقم  الرسالة  من  السابق  العدد  في   
الرابع والخامس من  البند  تناولت   456
السيد  قيامة  المترتبة على  النتائج  سلسلة 
العدد  هذا  وفي  األموات،  من  المسيح 
بتناول  النتائج  باقي هذه  سوف أستكمل 
الذي ترتب على  السادس واألخير  البند 

هذه القيامة المجيدة أال وهو:
الموتى وتمتع  قيامة  إعالن حقيقة   6-

المؤمنين الحقيقيين منهم باهلل إلى األبد:
في  الناس وُيشكك  الكثير من  أ - يشك 
أن  إال  الموت،  بعد  بعث  وجود  فكرة 
لم تدع مجااًل  المسيح من األموات  قيامة 
للشك في هذا األمر على اإلطالق بعد أن 
الحقيقيين رجاءاً وطيداً  للمؤمنين  أعطت 
في التمتع بحياة روحية سعيدة مع هللا إلى 
الموت، ال على اساس أعمالهم  بعد  اآلبد 
التي ال تستطيع في أحسن حالتها أن تكفر 
عن خطيئة واحدة من خطاياهم وال تهبهم 
طبيعة روحية قادرة على جعلهم يتوافقون 
مع هللا في صفاته السامية بل على أساس 
كفاية كفارة المسيح ألجلهم على الصليب 
المجيدة من بين  قيامته  والتي تجلّت في 
في  الروحي  عمله  وتواصل  األموات 

نفوسهم.
ب -  لذلك قال الرسول بولس »لكن اآلن 
قد قام المسيح من األموات وصار باكورة 
القائمين .. ألنه إذ كان الموت بإنسان 
فيإنسان أيضًا من حيث  الذي هو )آدم( 
الناسوت آال وهو )المسيح( قيامة األموات 
... ألنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في 
المسيح سيحيا الجميع )1 كورنثوس 15: 

20-22( إن كان إيمانهم به إيماناً حقيقياً.
العالم دون  إلى  الخطيئة  ألنه كما دخلت 
ذنب جنيناه هكذا أقتضت حكمة هللا أن 
يكون خالصنا دون دفع أي ثمن من جانبنا 
بهذا الخالص  التمتع  وعلى كل مّن يريد 

أن يعلن كرهه للخطيئة وتنصله التام من 
التي ورثها  العتيقة  آدم األول وبالطبيعة 
منه ويرتبط بآدم الجديد الذي هو المسيح 
بذلك  فينال  به  الحقيقي  من خالل اإليمان 
التوافق  طبيعة روحية جديدة يستطيع بها 

مع هللا في صفاته السامية.
للمؤمنين  هللا  إعالن  عن  فضاًل  ج-  
الذين سيكونون أحياءاً على  الحقيقيين 
المسيح  للسيد  الثاني  المجئ  األرض عند 
الجسدي بل  للموت  سوف ال يتعرضون 
سينقلون أحياء إلى السماء وكما يقول 
الكتاب المقدس »ال نرقد كلنا ولكننا نتغير 
البوق  عند  عين  طرفة  في  لحظة  في 
فيُقام األموات بال  فإنه سيبوق   ... األخير 
فساد ونحن نتغير ألن هذا الفاسد )ويقصد 
الجسد الذي فسد بالموت( البد وأن يلبس 
الجسد  المائت )ويقصد  عدم فساد، وهذا 
يلبس عدم موت  للموت(  القابل  الحي 
الفاسد عدم فساد ولبس  ومتى لبس هذا 
هذا المائت عدم موت حينئذ تصير الكلمة 
أين  إلى غلبٍة«  الموت  المكتوبة: »ابتلع 
يا هاوية؟  يا موت؟ وأين غلبتك  شوكتك 
55-51« وكل هذا   :15 »1 كورنثوس 
يحدث بفعل قيامة السيد المسيح الذي قضى 
على رهبة الموت والقى نوراً ساطعاً على 
األبدية الخالية من كافة المجاالت الشهوية 
الجسدية .. حيث سيكون الجميع هناك 

كمالئكة هللا ... في ملكوت السماوات..
إلى هنا اترككم في رعاية هللا ومحبته 
وفائق رحمته على أن يكون حديثنا في 
الرسالة إن شاء هللا  القادمة من  األعداد 
عن موضوع جديد تحت عنوان )ماذا 
قال السيد المسيح عن شخصه( مع أطيب 
األماني بعيد قيامة مجيد لجميع شعوب 
المسكونة عامر باألمن والصحة والسالم 

ومحبة هللا األبدية للجميع.

هل املسيح هو اهلل؟؟
بقلم:  االب / فريدريك اليسوعي

الجزء الواحد والعشرون

     Vendredi 10 avril 2020
الجمعة 10 ابريل 2020

بقلم:   سناء سراج

رسالة إىل الرئيس.. 
العودة للجذور..

  زمان كان الخير يمأل كل مكان حيث 
الرقعة الزراعية كثيفة وكان الفالح يزرع 
كل أصناف الخضروات والفاكهة بدون 
هرمونات وال بذور مستوردة وكان المذاق 
شهية  والمأكوالت  األطعمة  وكل  جيد 
ومختلفة عن اليوم والسمن البلدي الذي 
يستخلص من األلبان الطازجة الفالحي 
كان أشهى بكثير من السمن الصناعي 
والزيوت المهدرجة التي أصبحت كارثة 
العصر لما تحتويه من أضرار بالغة على 
صحة اإلنسان وما تخلفه من أمراض 
القلب وانسداد الشرايين وتراجع صحة 
القريش  والجبنة  عام،  بشكل  اإلنسان 
من  خالية  والفاكهة  الخضروات  وكل 
أو  المسرطنة  والهرمونات  األمراض 
التي يتسبب بعضها في أغلب األمراض 
التي نعاني منها جميعآ، لماذا ال نعود 

للطبيعة، للجذور للخير والنقاء. 
 لدينا علماء ومفكرين وشباب مخترعين 
ولديهم من الفكر والطاقة والعلم ما يؤهلهم  
إليجاد حلول جذرية لوضع بنود للطعام 
الصحي وفرضه على المطاعم والمحالت  
والسمن  المهدرجة  الزيوت  واستبدال 
والزيوت  الطبيعي  بالسمن  الصناعي 
األموال  رؤوس  ومخاطبة  الصحية، 
وأصحاب المصانع والحد من اإلعالنات 
الكثيفة لترويج تلك المنتجات التي تهدم 
صحة اإلنسان وال يفيدها تبنيه .. فلوال 
وجود تلك المنتجات لما أقبل المواطن 
على شرائها… وهنا  يأتي دور الدولة 
للحفاظ على صحة اإلنسان وبنائه الذي 
هو المكون الرئيسي لكل بلد أو وطن . 
قبل التضخم الهائل والتطور التكنولوجي 
ثالثينيات  في  كنا  المثال  سبيل  وعلى 
واربعينيات القرن الماضي كانت الحياة 
واهدأ  وأنقى  وصحية   ونظيفة  راقية 
بكثير من اآلن كانوا يهتمون بالطبيعة 
باإلنسان بالصحة و الجوهر والمظهر 

خلدتها وكرستها  التي  الصور  وابسط 
والفاكهة  الخضار  أن  القديمة  أفالمنا 
واللحوم تباع في أكياس ورقية صحية 
وترش،  ومنظمة  نظيفة  والشوارع 
بعربات المياه تغسل الشوارع واألرصفة 
ثم  واألشجار تمأل األماكن والحدائق، 
لألسوأ  ولكن  السنين  مر  على  تحولنا 
وأخذتنا التكنولوجيا إلى الهاوية السحيقة، 
ونسينا عبق الماضي الجميل واستبدلنا 
كل ما هو صحي وطبيعي بالصناعي 
المضر، وخاصة وضع الطعام والفاكهة 
والخضروات واللحوم والخبز في األكياس 
البالستيكية التي يعاد تدويرها وتصنع من 
مخلفات القمامة و يتم وضع الطعام فيها 
ساخنا، والسادة األطباء والمتخصصين 
يعرفون جيدا مدى خطورة هذا البالستيك 
على صحة اإلنسان ومدى التدهور الذي 
يصيبه من جراء استعمال تلك الملوثات 
التي تخلف كثرة األمراض وتكبد الدولة 
مليارات من الجنيهات  للصرف على 
العالج واألمراض والعمليات واألدوية 
والمستشفيات المتكدسة بالمرضي وإهمال 
بعض القائمين عليها بسبب األعداد الكبيرة 
المترددة على المستشفيات، فمثلما ندعو 
إلى تنظيم األسرة واالكتفاء بطفلين ندعو 
وندرس  المرض  من  لالكتفاء  أيضا 
ونخطط كيفية منع األسباب التي تؤدي 

إلى كثرة األمراض وانتشارها..
 أيضا وجود القمامة في كل شارع وحي 
سواء راقي أو متوسط أو عشوائي وتكبد 
الدولة التكاليف الباهظة يوميا من العمالة 
واألدوات والوقت الذي تستغرقه عملية 
المتراكمة  األطنان  هذه  إزالة  رفعها 
والتي تتسبب في تلوث البيئة والهواء 
وتأتي إلينا محملة باألوبئة واألمراض 
والمناظر المقززة التي بها إيذاء للعين 

والنفس والصحة..
ليتنا نعود للطبيعة، نعود للجذور.. 

العالم جاهدا لوقف تفشي وباء كورونا الذي يواصل حصد األرواح رغم    يسعى 
اإلجراءات االحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره.

الـ88 ألف،  المستجد حاجز  الناجمة عن فيروس كورونا  الوفيات  وتخطت حصيلة 
في حين تجاوز تعداد المصابين بالمرض المليون و500 ألف حالة، وارتفعت حاالت 

الشفاء ألكثر من 330 ألف شخص.
وفيما يلي أحدث األخبار وآخر المستجدات بشأن تفشي الوباء حول العالم:

بفيروس كورونا في أعلى زيادة يومية  287 حالة إصابة جديدة  - سنغافورة تسجل 
ليصل إجمالي المصابين إلى 1910.

- وزارة الصحة الموريتانية: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل اإلجمالي 
إلى 7 إصابات.

- البنك الدولي: وباء كورونا قد يتسبب بأول ركود في أفريقيا منذ 25 عاما.
756 شخصا  الوفيات بسبب فيروس كورونا في سويسرا إلى  - ارتفاع أعداد 

واإلصابات تتخطى 23500.
- مراسلنا: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان ليرتفع العدد إلى 582 

حالة.

- وزارة الصحة اإليرانية: أعداد المصابين بفيروس كورونا في إيران تتخطى 66 ألفا، 
وتسجيل 117 حالة وفاة جديدة ليصل اإلجمالي إلى 4110.

- أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إسبانيا تصل إلى 15238 حالة وفاة.
بالعاصمة  المسنين  بفيروس كورونا في دور  100 إصابة  أكثر من  المجر تسجل   -

بودابست.
- وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي 

اإلصابات 910.
- أعلن في إيطاليا الخميس تسجيل 542 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع تعداد 

الوفيات الناجمة عن المرض إلى 17669، في حين تخطت اإلصابات الـ135 ألفا.
كيف انتقل وباء كورونا من الحيوانات إلى البشر؟

21 وفاة جديدة و206 إصابات بسبب  إنها سجلت  الفلبينية  قالت وزارة الصحة   - 
فيروس كورونا.

- روسيا تسجل 1459 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
- وزارة الصحة الهندية: ارتفاع عدد حاالت الوفاة بسبب فيروس كورونا إلى 166 بعد 

وفاة 17 شخصا في الساعات الـ24 الماضية.

إصابة جديدة  حالة   396 المكسيك سجلت   -
بفيروس كورونا ليصل العدد اإلجمالي للمصابين 

إلى 3181 باإلضافة إلى 174 وفاة.
- الصين تسجل 63 حالة إصابة حديدة بكورونا 

وحالتي وفاة.
لليوم  المتحدة تسّجل  الواليات  - جونز هوبكنز: 

الثاني على التوالي حوالى ألفي وفاة بكورونا.
 110 المصرية تسجيل  - أعلنت وزارة الصحة 
ليصل  كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة  حالة 
إجمالي عدد حاالت اإلصابة المسجلة في مصر 

1560 حالة.
- أكدت السعودية تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة في الساعات 
الـ24 الماضي، باإلضافة إلى ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 631 وبلوغ 

تعداد الوفيات 41.
- أفادت وزارة الصحة اإلماراتية برصد 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل 

53 حالة جديدة  الوزارة شفاء  2659، كما أعلنت  إلى  الدولة  المصابين في  إجمالي 
ليصل إجمالي المتعافين إلى 239.

لتخفيف إجراءات  بعد  الوقت  لم يحن  إنه  العالمية، األربعاء،  قالت منظمة الصحة   -
العزل في مواجهة كورونا.

ليرتفع عدد  بفيروس كورونا  27 إصابة جديدة  التونسية: تسجيل  - وزارة الصحة 
اإلصابات في البالد إلى 623.

فحص وترميم تابوت عنخ آمون في المتحف الكبير بعد نقله إليه من مقبرته من األقصر

هوارد كارتر يعمل على مومياء الملك توت عنخ آمون



   يشق نهر النيل مصر إلي شقين جانب شرقي وجانب 
غربي، ويتركز سكان مصر منذ أول إنسان وضع قدمه 
على األراضي المصرية إلي يومنا هذا على وادي النيل، 
ولهذا تجد أغلب الحضارة والمعالم األثرية وغيرها 
متمركزة حول وادي النيل، وعلى الجانب الغربي من 

نهر النيل توجد الصحراء الغربية.
وعلى الرغم من أن نسبة السكان في هذه الصحراء قليلة 
منذ القدم إلي وقتنا هذا إال أنها تحتوي على العديد من 
الواحات، فالصحراء الغربية ذات مساحة شاسعة وهي 
تحتوي على العديد من المناطق األثرية والسياحية التي 
يأتي إليها السياح من كل العالم، ومن أشهر هذه الواحات 
واحة سيوة التي تحتوي على حمام كليوباترا ومعبد آمون 

وغيرها من المناطق السياحية األخرى.
واحة سيوة

تقع سيوة على بعد 550 كيلومتراً إلى الشمال الغربي 
من القاهرة، وبسبب كونها تقع على بعد أكثر من 190 
كيلومتراً إلى الجنوب من محافظة مطروح، فهي بذلك 
تتبع إدارة محافظة مطروح بشكل كلي، وتقع الواحة على 
بعد 300 كيلومتر إلى الجنوب من البحر األبيض المتوسط 
وإلى الشمال الشرقي من مدينة مرسى مطروح، يعتبر 
مناخ سيوة بارداً في الشتاء وحاراً في الصيف، يجعل 
مناخ سيوة المعتدل في فصلي الربيع والخريف من هذا 

الوقت من العام أفضل وقت لزيارة الواحة.
أنه  عندما سيطر اإلسكندر األكبر على مصر، أعتقد 
الشهير عالمياً والذي  يريد زيارة معبد أوراكل آمون 
يقع بالقرب من سيوة، في عام 331 م غادر ألكساندرا 
الكبير اإلسكندرية وتوجه نحو مرسى مطروح ثم إلى 
الجنوب ووصل سيوة حيث يوجد ملك مصر اآلله آمون 

وابن هللا اإلله رع.
بخالف ضيافة سكان سيوة األكثر تميزاً عن أي بقعة 
من باقع مصر المختلفة، فإن واحة سيوة لديها العديد من 
عوامل الجذب بما في ذلك معبد أوراكل، ومدينة شالي 
القديمة، والمقابر الموجودة في جبل الموتى، وتشتهر واحة 
سيوة أيضاً بالعديد من ينابيع المياه الطبيعية والحمامات 
مثل حمام كليوباترا األكثر شهرة وشعبية بينها، والمقابر 
الموجودة في جبل الموتى، وتشتهر سيوة أيضاً بالعديد 

من ينابيع المياه الطبيعية والحمامات.
معبد آمون في سيوة

تقع واحة سيوة في الصحراء الغربية المصرية، فهي 
تعتبر جنة على األرض وفقاً لجمالها الطبيعي ومواقعها 
األثرية الرائعة والكثير من الينابيع المائية الحارة بها، 
وأحد المواقع الغامضة والمميزة بواحة سيوة هو معبد 
آمون رع الذي يعتقد أن قبر اإلسكندر األكبر موجود هناك.

الجدير بالذكر أن الملك اإلسكندر األكبر قد أخذ لقب ابن 
آمون بعد أن زار المعبد ألنه أراد لنفسه بهذه الزيارة 
إعالن القوة اإللهية إلضفاء الشرعية على غزوه لمصر 

ووضع نفسه على قدم المساواة مع الفراعنة.
كان معبد آمون ذا أهمية كبيرة في العصور القديمة، في 
المستكشفين وعلماء  1995، قامت مجموعة من  عام 
المعبد وبعد أسبوع واحد وجدوا  اآلثار ببحث منطقة 
على البوابات خطاً طوياًل من األسود الذهبية، باإلضافة 

إلى رمز آمون رع.
يعرف المعبد على أنه معبد التنبؤات، وهناك قصة شهيرة 
أن اإلسكندر األكبر ذهب إلى كاهن المعبد وسأله عن 
المستقبل فقال له أنه سوف يحكم العالم ولكن لفترة قصيرة 

وتم تتويجه بعدها حاكماً لمصر.
جبل الموت

يقع جبل الموتى في واحة سيوة، ويتمتع بإطاللة بانورامية 
على الواحة وتحيط أشجار النخيل بجوانبه الرائعة، وقد 
اُكتشف بالصدفة عندما أخذ سكان سيوة هذا الجبل كملجأ 
في الحرب العالمية الثانية، والدراسات العلمية أكدت أن 
جبل الموتى يتكون من تربة من الحجر الجيري ويعد 

بمثابة مقبرة أثرية.
في تلك البقع ستعجز من أن تغمض عينيك مع المنظر 
الرائع من أعلى إلى أسفل الجبل، ألنه يتكون من مقابر 
الحجر في  المنحوتة على شكل خلية نحل من  الموتى 

شكل صفوف منتظمة ومتتالية تشبه شكل الواحة القديمة، 
المنطقة هي مقبرة  تلك  المقابر في  وواحدة من أجمل 
“سي آمون”، التي تنتمي إلى رجل يوناني ثري عاش 

في سيوة والذي ُدفن وفقاً لدين هذه المنطقة.
حمامات كليوبترا

الكثير من  المصرية  يوجد في واحة سيوة والواحات 
اآلبار الكبريتية الساخنة والتي لها العديد من المميزات 
العالجية الطبيعية، ولكن ال بد أن تحرص على اكتشاف 
واحدة من أكثر أماكن االسترخاء في مصر عند زيارة 
واحة سيوة، حيث تحتوي على حمامات كليوباترا التي 
تعد المعلم الجذاب الرئيسي في سيوة، حيث يقال إن الملكة 
المصرية نفسها كليوبترا في زيارتها لسيوة سبحت بها، 

ولهذا تم تسميته باسمها.
جميع السياح يفعلون نفس الشيء منذ سنوات حتى اآلن، 
واستخدموا اسم كليوباترا لإلشارة إلى جمال حمام السباحة 

بين مختلف حمامات السباحة في واحة سيوة.
واحة الداخلة

الناس  فيها  أقدم واحة استقر أستقر  الداخلة هي  واحة 
بين الفرافرة والخارجة، الواحة عبارة عن سلسلة من 
للغاية  قديمة  الفرعية، وهي واحة  الواحات  العديد من 
حتى أنه يوجد بها أشخاص يمكن أن تصل أصولهم إلى 

العصور العثمانية.
واحة الفيوم

تأخذ اسمها  Payoum تعني “بحيرة”  القبطية  الكلمة 
من بحيرة موريس التي كانت في األصل بحيرة للمياه 
العذبة ولكن في الوقت ما أصبحت بحيرة مياه مالحة، 
تختلف واحة الفيوم عن جميع الواحات المصرية األخرى 
حيث تستخدم مياه النيل ألغراض الري، ألنها األقرب 

إلى وادي النيل عن باقي الواحات األخرى.
الواحات البحرية

الواحات البحرية أو واحة شاطئ البحر، هي واد قرب 
الجيزة فهي بمثابة وادي شمالي تحيط به الجبال، ولها 
العديد من الينابيع التي تعتمد عليها الواحات، كما أنها 
تنتج الصوف الخاص بمنتجاتهم وهو يعد من أشهر حرف 
هذه الواحة، أهل الواحة معظمهم هم أحفاد من القبائل 

البدوية من ليبيا ومعظمهم يتبعون اإلسالم.
واحة الفرافرة

الطبيعية الصحراوية،  بالمناظر  تتمتع  الفرافرة  واحة 
البحرية بعد  ثاني أكبر واحة بين والواحات  وتعد هي 
واحة الداخلة، ومعظم السكان الذين يعيشون هنا هم بدو 
محليون يعيشون حول 100 بئر منتشر في أرجاء الواحة، 

باإلضافة إلى ينابيع حارة في بحيرة المفيد.
واحة الخارجة

للمصريين  الجنوبية  الواحة  الخارجة، هي  تعد واحة 
القدماء، وهي أكبر الواحات في الصحراء الغربية في 
مصر إلى جانب واحة باري، وهي تضيف سحراً خاصاً 
إلى مدينة قلعة الخارجة، تتميز الواحة بجو خاص بها 

وهي تمتاز بالهدوء.
الصحراء البيضاء الوطنية

عند إلقاء نظرة أولى على الصحراء البيضاء التي تبلغ 
مساحتها 300 كيلومتر مربع، ستشعر وكأنها ثلج، على 
الفرافرة، على  20 كيلومتراً شمال شرق  بعد حوالي 
أبراج الصخور  تنبت  الشرقي من الطريق،  الجانب 
الرائعة بأشكال مختلفة جميلة،  البيضاء  الطباشيرية 
وتحتوي الصحراء على منظر سريالي ألشكال مألوفة 
وغير مألوفة من الجبال الصخرية الطباشيرة التي نحتتها 

الرياح في الصحراء الجافة.
على بعد حوالي 50 كم شمااًل، يوجد جبالن مسطحان 
يُعرفان باسم توين بيكس، وهما نقطة المالحة الرئيسية 
للمسافرين، خارج هذا المكان مباشرًة، يتسلق الطريق جرفاً 
شديد االنحدار يُعرف باسم نقب السيلم أو ممر الساللم.

المظهر الخاص بقاع  بعد بضع كيلومترات، يتغير 
الصحراء ويصبح مملوءاً ببلورات الكوارتز، إذا نظرت 
أنها  المكان، فسترى  التكوينات الصخرية في هذا  إلى 
مصنوعة إلى حد كبير من الكريستال، وأشهر التكوينات 

التي يجب أن تزورها هناك هو جبل كريستال.

السياحة العاملية

اعداد : مايك انجلو

     Vendredi 10 avril 2020
الجمعة 10 ابريل 2020
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إعداد : رايق مبسوط جداً
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الكلمــات املتقاطعة 
أفقيا: 

-1 ممثلة مصرية 
مدينة   – من وسواس  الفعل   2-

أمريكية 
هواء   – متشابهان  حرفان   3-
الجبر  في  )معكوسة(-  شديد 

)معكوسة(
الغائبات –  للنداء – ضمير   4-

فتحات الجلد
-5 أكتمل – ثنى 

وضع   – للنصب   – الرب   6-
اللحم على النار )معكوسة(

-7 لقب رئيس سوداني راحل – 
بواسطتي 

-8 يأس – رأئدة فضاء أمريكية 
سابقة 

-9 الرضيع - أزمات
-10 مائل – ملعب خاص به 

     رأسيا: 
 

-1 دولة أفريقية 
الرجاء   – مصرية  ممثلة   2-

)معكوسة( 
عكس  )روضة(-  نصف   3-

)اليمنى( 
-4 فترة من الوقت – قط – تاه 
-5 ضمير المخاطب – سوستة 

والدة)معكوسة(-   – جاهل   6-
ضم

)معكوسة(-  قرآنية  سورة   7-
رسول 

-8 للتخيير )معكوسة( – مرض 
رئوئ – يبرق 

-9 مواطن من النمسا – أود 
رمضان  مستلزمات  من   10-

– عام 
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Les proverbes en français et arabe

    أكد حسام عاشور قائد والعب وسط النادي 
األهلي، على أنه يمتلك العديد من العروض سواء داخل 
أو خارج مصر، مشيراً الى أنه لم يحسم قراره بعد.

وكانت لجنة التخطيط بالنادي األهلي، قد عرضت 
على عاشور االعتزال داخل القلعة الحمراء، على 
أن يتم تنظيم مباراة اعتزال له بجانب العمل بقناة 
النادي، وتحمل تكاليف سفره ألوروبا من أجل 

الحصول على دورات في اإلدارة.
وقال عاشور في تصريحات تليفزيونية “هناك العديد 
من التقارير التي تم نشرها مؤخراً على لساني، أؤكد 
أنني لم اقرر أي أمر بعد، وال أمتلك أي حسابات 
على مواقع التواصل اإلجتماعي سوى انستجرام”.

وتابع “عندما أحسم مصيري، سوف أخرج وأعلن 
هذا األمر بنفسي”.

وصرح “حتى األن لم أحسم أي قرار يخص مستقبلي، 
النادي األهلي، أو  سواء اإلعتزال وقبول عرض 

الموافقة على أي عرض من العروض المقدمة لي مؤخراً”.
وشدد “أمتلك بفضل هللا العديد من العروض سواء من أندية داخل 
مصر أو خارجها، طوال مسيرتي 16 عاماً لم اختلق أي مشاكل، 

وكنت مخلصاً للنادي األهلي وهذا سر نجاحي”.
وأضاف “هناك العديد من األشخاص الذين أتواصل فيما يخص 

التفكير في مستقبلي، وأعلم جيداً أن هناك بعض االتصاالت التي 
تأتي لي ألغراض معينة”.

واختتم “منذ جلستي مع الكابتن محمود الخطيب لم أتحدث مع أي 
مسؤول في األهلي، حديثه معي كان نفس حديث لجنة التخطيط، 
لكن الظروف الحالية والجلوس في المنزل بسبب كورونا جعلني 

اتمهل قبل اتخاذ أي قرار، لدي وقت لحسم مصيري”.

إلنهاء املشكالت.. فيفا يكشف موعد تطبيق 
قانون “خط القميص” في ركلة اجلزاء

    وافق االتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، رسميا 
على تغيير قانون لمسة اليد الجديد الذي تم تطبيقه 
في الموسم الجاري وخلق الكثير من المشكالت 
واألزمات خالل المباريات بين الالعبين والحكام.
الساعات  تقارير صحفية عالمية في  وكشفت 
اللعب به  الجديد سيتم  القانون  الماضية عن أن 
الدولي  المقبل، كما أن االتحاد  بدء من الموسم 
لكرة القدم منح االتحادات المحلية حرية تطبيقه 
خالل الفترة التحضيرية للموسم الجديد، أو حال 

استكمال مباريات الموسم الجاري.
ونشر مجلس الفيفا بيانا جاء فيه: في ظل توقف 

المسابقات في الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا، 
فإن هناك خيارا لالتحادات الوطنية، إما باستخدام 
القوانين الجديدة فيما تبقى من الموسم الحالي عند 

استكمال المسابقة أو بداية من الموسم المقبل.
الجديدة  القوانين  باستخدام  ُيسمح  البيان:  وتابع 

خالل المباريات التحضيرية للموسم المقبل.
وأقر الجمعية العمومية السنوية لمجلس االتحاد 
التي عقدت في شهر فبراير  القدم  الدولي لكرة 
قوانين  التعديالت على  الماضي، مجموعة من 
اللعبة، أبرزها تغيير بشأن قانون لمسة اليد، من 

اللعبة ركلة جزاء، وسيتم  حيث كيفية احتساب 
تطبيق القانون في كل المباريات بدء من يونيو 

المقبل، وفقا لما أكده الفيفا في بيان رسمي.
وجاء التعديل على قانون لمسة اليد بعد المشكالت 
الجاري  الموسم  بها في  التي تسبب  الكثيرة 
الحاالت  الكثير من  الالعبين على  واعتراض 

خالل المباريات.
وفي الموسم الجاري، كان قد تم تعديل قانون لمسة 
الالعب، وجعل  الخاص بشرط تعمد  القديم  اليد 
الحكم يحتسب أي لمسة يد داخل منطقة الجزاء، 
ركلة جزاء )بنالتي(، وهو ما كان يخلق المشكالت.

أما في القانون الجديد الذي أرسله االتحاد الدولي 
لكرة القدم لكل االتحادات الوطنية في الساعات 
الماضية، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب 
تفشي فيروس كورونا، فيتم فيه تحديد المنطقة 
من الكتف وحتى أطراف األصابع وأين لمست 

الكرة الحتساب ركلة جزاء.
ووفقا للقانون الجديد فلو لمست الكرة كتف الالعب 
وحتى المنطقة الموازية لإلبط حتى نهايتها، والتي 
احتساب  يتم  القميص( ال  بـ )خط  الفيفا  أسماها 

الكرة ركلة جزاء.

احتاد الكرة: مد تعليق نشاط كرة القدم 
حتى نهاية أبريل اجلاري

    قرر االتحاد المصري لكرة القدم، مد 
تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من 15 أبريل 
2020 لمدة 15 يوما أخرى، وذلك بناء 
على القرارات الصادرة عن رئيس مجلس 
الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة 

المواطنين لمدة أسبوعين مقبلين.
وذكر االتحاد في بيان اليوم، األربعاء، أن 

القرار يسري على جميع درجات المسابقات 
المحلية وجميع األعمار السنية.

وكان االتحاد المصري لكرة القدم قد قام 
بتعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا 
من 15 مارس، وتم مد تعليق النشاط 15 
يوما آخرين نهاية الشهر الماضي تنتهي 

في 14 أبريل الحالي.

اتهامات بالفساد والرشاوى حتيط بامللف 
القطري لتنظيم املونديال

  عاد ملف مونديال 2022 للظهور على سطح 
العام  األحداث مرة أخرى، بعد أن وّجه اإلدعاء 
الفيدرالي في بروكلين تهًما لمسؤولين سابقين في 
االتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بتلقي الرشى من أجل 
التصويت لروسيا وقطر في السباق على استضافة 

مونديالي 2018 و2022.
وكانت الشكوك حامت ألعوام عدة حول شروط منح 
حق استضافة مونديالي 2018 و2022، ولكن يعد 
االتهام الصادر من المدعى العام الفيدرالي تطوًرا 
خطيًرا في هذه القضية، وذلك ألنها المرة األولى 
التي تُصِدُر فيها سلطات قضائية حكومية تهم فساد 

مرتبطة بهذا الملف.
عرضت قناة سعودية ، مقطع فيديو يتضمن تقريًرا 
مصوًرا بعنوان »تطور جديد في رشاوى مونديال 
قطر«، ويكشف فيه عن تفاصيل وحقائق جديدة حول 
كيفية فوز دولة قطر فى تنظيم كأس العالم لكرة القدم 
2022، وذلك بتلقي مسئولين سابقين بالفيفا رشاوي 

لفوز قطر بتنظيم الحدث الكبير.
وأوضح “التقرير” أن االدعاء األمريكي وجه تهما 
لمسئولين سابقين في االتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” 
بتلقي رشاوى أسفرت عن فوز قطر بتنظيم كأس العالم 
لعام 2022، حيث إن الئحة االتهام التي أصدرها 
المدعي العام األمريكي في بروكلين كشفت تفاصيل 

الفساد الذي شاب عملية التصويت عام 2010.
وتابع “التقرير” أن وثائق االتهام تحدثت عن أسماء 

بينها  تلقت رشاوى لضمان فوز قطر من  بعينها 
السابق التحاد أمريكا  الرئيس  ليوز”  “نيكوالس 
الجنوبية، وعضو فيفا السابق البرازيلي “ريكاردو 
تيكسيرا”، ورئيس اتحاد “كونكاكاف” السابق و”جاك 
وورنر” والثالثة تلقوا رشاوى بقيمة مليون دوالر 
لدعم قطر التي تفوقت على أمريكا في التصويت بـ 
14 صوتا مقابل 8 أصوات فقط للواليات المتحدة 

األمريكية.
وأشار”التقرير” أن الئحة االتهامات تتضمن االحتيال 
اإللكتروني، وغسل األموال واالبتزاز حيث تعد أن 
هذه المرة األولى التي تُصِدر فيها سلطات قضائية 
حكومية تهم فساد مرتبطة بتنظيم مونديال 2022 
بقطر، وأن فضيحة رشاوى مونديال قطر 2022 
أسوأ أزمة في تاريخ الفيفا بعدما انكشفت للعالم عام 
2015 بعد مداهمة الشرطة لفندق في زيورخ بالقرب 

من مقر الـ “فيفا”.
وذكر “التقرير” أن وزارة العدل األمريكية أعلنت 
التحقيق مع مسئولين كرويين وإعالميين حققوا ثروات 
من خالل مناصبهم، إلى جانب تنحي رئيس “فيفا” 
ستيب بالتر عن منصبه بعدها كما نفت اللجنة العليا 
التي  القطرية جميع االتهامات  للمشاريع واإلرث 
وردت في الملفات التي نشرها االدعاء األمريكي، 
بينما أثبتت التحقيقات التي أجريت عن تورط 42 
شخًصا في ملف الرشاوى القطرية للفوز بمونديال 

2022 أدين 26 منهم حتى اآلن.
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- Chercher midi à 14 heures 
 - حط العقدة في املنشار 

-Chose promise, chose due  
- وعد احلر دين عليه

عاشور : لم أحسم قرارى بعد .. ولدى عروض داخل وخارج مصر



Pas moins de 30 000 respirateurs artificiels additionnels 
seront fabriqués au Canada au cours des prochaines 
semaines, a annoncé mardi Justin Trudeau.

On est dans une situation ou il faut se préparer pour le pire, 
a expliqué le premier ministre, lorsqu’un journaliste lui a 
demandé s’il était prévu qu’ils soient tous utilisés dans les 
hôpitaux du pays.
Les respirateurs, essentiels pour maintenir en vie les person-
nes les plus durement atteintes par la maladie, seront fabri-
qués par des compagnies qui se sont portées volontaires.
Il s’agit de CAE, Thornhill Medical, Ventilators for Cana-
dians et d’un groupe dirigé par StarFish Medical.
Les respirateurs artificiels seront prêts dans les semaines et 
les mois à venir, a précisé M. Trudeau, sans plus de préci-
sions. Chose certaine, elles ont reçu la consigne d’en créer 
beaucoup et de le faire rapidement.
Le gouvernement travaille par ailleurs avec le chercheur Art 
McDonald, prix Nobel de physique 2015, pour développer 
d’autres respirateurs faciles à fabriquer, a indiqué le premier 
ministre.
M. Trudeau a aussi annoncé que :
500 000 masques de la compagnie 3M seront livrés au Canada 
mercredi;
Santé Canada a autorisé plus de 85 nouveaux produits désin-
fectants;
20 compagnies, dont Arc’téryx, Canada Goose et Stanfield’s 
vont participer à la fabrication d’équipements médicaux, 
dont des blouses;

la société sudéoise AutoLiv, qui a des installations à Toronto, 
cherche à fabriquer des blouses à partir de textiles utilisés 
pour des coussins gonflables d’automobiles.
Le Canada comptait mardi 17 811 cas confirmés de COVID-
19 au pays et 398 morts liés à la maladie. À ce jour, 3826 per-
sonnes sont rétablies.
Les provinces les plus touchées sont le Québec (9340 cas) et 
l’Ontario (4726 cas).
Pour la première fois, l’Alberta (1348 cas) a dépassé la Colom-
bie-Britannique (1266 cas) pour ce qui est du nombre total de 
personnes infectées.
Près de 346 000 tests ont été effectués au pays. Les résultats 
de 3974 d’entre eux ne sont pas encore connus.

Devant le nombre d’hospitalisa-
tions moins élevé que prévu, 
Québec déploiera des infirmiè-

res et des médecins du réseau de la santé 
dans les CHSLD et les résidences pour 
personnes âgées de la province. 
Le premier ministre François Legault 
a annoncé cette mesure mardi afin de 
combattre la COVID-19 là où elle fait 
le plus de décès.  
Québec s’attendait, dans ses prévisions, 
à ce que 15 % des cas québécois néces-
sitent une hospitalisation. Comme la 
proportion oscille actuellement entre 9 
% et 10 %, le réseau de la santé peut 
se permettre de déplacer des ressources 
là où les besoins sont, a expliqué M. 
Legault.  
Près de la moitié des personnes décé-
dées au Québec (44,7 %) vivaient en 
CHSLD, a avancé de son côté le direc-
teur national de santé publique, le Dr 
Horacio Arruda, tandis qu’un autre 20 
% d’entre elles habitaient dans des rési-

dences pour personnes âgées.  
Au Québec, ce sont 583 personnes 
qui sont hospitalisées en raison de 
la COVID-19 en date de mardi, dont 
164 sont aux soins intensifs, soit le 
même nombre que la veille.  
Cette stabilisation du nombre d’hos-
pitalisations a été jugée «encoura-
geante» par François Legault, qui 
a évoqué un «retour à la normale 
progressif» possible pour le mois de 
mai à condition que les Québécois 
continuent de respecter les consi-
gnes de santé publique durant le 
mois d’avril.  
Le premier ministre a d’ailleurs rap-
pelé l’importance de ne pas tenir de 
rassemblements physiques pour la 
fête de Pâques.  
M. Legault a aussi indiqué que le 
Québec dispose de stocks pour seu-
lement six à sept jours afin de conti-
nuer de mener des tests de dépistage 
de la COVID-19.  

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous

C’est dans un contrat signé en mars 2020 par 
le responsable de la compagnie du secteur 
public, « Egos » et le directeur de la compa-

gnie Saoudienne « ElCherif  » selon lequel la com-
pagnie saoudienne s’engage de faire les rénovations 
nécessaires à l’hôtel « Shepheard » aux coûts de 1.4 
milliard de livres.
De plus en échange la compagnie saoudienne assu-
mera la gestion de l’hôtel durant 35 ans et aura droit 
à 96% des bénéfices durant les 10 premières années 
cet hôtel 5 étoiles de 316 chambres et suites, l’hôtel 
préféré des rois, princes et Présidents de pays étran-
gers lors de leur passage en Égypte aussi bien dans 
son ancien emplacement qui a brulé lors des incen-
dies de janvier 1952 , que du nouvelle emplacement.
Ce n’est qu’en 1957 qu’on a construit un nouveau 
Shepheard à côté du célèbre hôtel Sémiramis face au 
Nil à quelques mètres de la place El Tahrir qu’en est 

on train de la rénover en 
commençant par la planta-
tion devant l’immeuble « 
El Mogamah » près de 150 
oliviers et palmiers.
Par la suite, on donnera 
une nouvelle couche de 
peinture aux immeubles 
qui sont autour de la place « El Tahrir ».
Enfin, on compte placer au milieu  de la place un 
obélisque de 14 mètres de hauteur ainsi qu’une 
statue d’un bélier de chaque côté de l’obélisque, trois 
pièces d’antiquités égyptiennes, comme on y verra 
une fontaine décorative en plein milieu de la Place 
El Tahrir.
En terminant, l’éclairage du centre de la Place « El 
Tahrir se fera par la compagnie qui s’occupe de la 
projection de son et lumières des pyramides.

Le « Shepheard » hôtel du Caire : Des rénova-
tions majeures aux coûts de 1.4 milliard

Ottawa élargit l’admissibilité à la subvention 
salariale aux entreprises

Du personnel hospitalier envoyé en renfort dans les CHSLD

La sous-ministre des Affaires étrangères Marta 
Morgan est atteinte de COVID-19

30 000 respirateurs artificiels additionnels fabriqués au Canada

Le gouvernement Tru-
deau élargira les critè-
res d’admissibilité de sa 

subvention salariale de 75 % 
aux entreprises, notamment en 
faisant passer le seuil minimal 
de la perte de revenus de 30 % 
à 15 % pour le mois de mars.    
Cette décision a été prise après 
avoir consulté des partenaires 
du milieu du travail, a expliqué 
Justin Trudeau, mercredi, afin 
d’inclure des entreprises qui 
n’avaient pas droit à la subven-
tion salariale.    
Pour être admissible à la sub-
vention salariale, les entrepri-
ses devront montrer une perte 
de revenu de 15 % pour le mois 
de mars (contrairement à 30 
%), en plus d’utiliser les mois 
de janvier et février comme 
référence pour prouver une 
perte de revenus.    
Justin Trudeau souligne que 
dans plusieurs cas, les entre-
prises ont commencé à perdre 

des revenus vers la mi-mars, 
d’où la décision de réduire le 
seuil d’admissibilité à la sub-
vention de moitié.    
Le gouvernement espère tou-
jours être en mesure d’offrir 
cette aide financière aux entre-
prises d’ici trois à six semaines. 
«Peut-être même plus tôt si ça 
va bien», a laissé entendre M. 
Trudeau.    

Le premier ministre a éga-
lement annoncé qu’Ottawa 
pourrait subventionner jusqu’à 
100 % les salaires des étu-
diants embauchés à travers 
le programme Emplois d’été 
Canada.  
Ottawa a par ailleurs reçu 500 
000 masques N95 de la compa-
gnie américaine 3M dans les 
dernières heures.

La sous-ministre des Affaires étrangères du Canada, 
Marta Morgan, a subi un test positif  de la COVID-
19.

La nouvelle a été transmise sur Twitter par le ministre des 
Affaires étrangères, François-Philippe Champagne. Il pré-
sente Mme Morgan comme étant une membre inestimable 
de l’équipe d’Affaires mondiales Canada.
Marta Morgan est la plus haute fonctionnaire du ministère 
depuis un peu moins d’un an, étant la première femme à 
occuper ce poste. Auparavant, elle avait occupé des fonc-
tions semblables au ministère de l’Immigration, des Réfu-
giés et de la Citoyenneté, depuis juin 2016. 
Elle est diplômée en économie de l’Université McGill et en 
politique publique de l’Université Harvard.
Marta Morgan est la première membre de l’État canadien 
aussi élevée dans la hiérarchie à avoir contracté le nouveau 
coronavirus.
Le ministre Champagne avait lui-même subi un test pour la 
COVID-19 le mois dernier, mais il avait été négatif. Il s’était 

senti malade au retour d’un voyage en Ukraine, en Lettonie 
et en Pologne.

     Vendredi 10 avril 2020
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Salah EL ACHKAR 

Nous sommes des êtres plantés 
dans ce globe (la terre), de dif-
férentes races, de différentes 

couleurs, nous parlons des milliers de 
langues, notre existence composée de 
ce mélange, nous partageons ce globe 
avec la faune et la flore, des milliers 
d’animaux et insectes, des milliers des 
plantes, tous ensemble nous dégageons 
des milliers de microbes, de germes 
pathogènes, des virus, originaires des 
saletés crées par l’Homme, la Faune et 
la Flore.
Nous sommes devenus des milliards 
d’Hommes, autant et plus au moins de 
la faune et autant de la flore. 
Nous mangeons des différents ali-
ments que la nature nous donne afin 
de satisfaire notre appétit, certains 
sont des ogres, d’autres sont des gour-
mands, d’autres des gourmets, certains 
sont carnivores, d’autres végétariens, 
nos cuisines et mélanges d’ingrédient 
chez l’Homme sont distingués selon 
son environnement, ses moyens, ses 
goûts, ses appétits et ses pratiques. 
Cette distinction, est née selon les dif-
férents gènes desquelles nous sommes 
issues, selon les pratiques, habitudes, 
acceptations ou refus, puisqu’il existe 
des Hommes qui se mélangent avec 
les animaux, vivent dans les forêts, 
d’autres en isolement total renfermés 
sur eux-mêmes, ce genre de pratique 
existe aussi dans la faune qui se dis-
tingue selon l’environnement, races, et 
régions, espaces ou ils vivent et espè-
ces selon les origines.

Vous ne pouvez imaginer ces multiples 
de ces mixages, amalgames et mélan-
ges de ce qu’ils peuvent donner comme 
des résultats positifs ou négatifs dans 
tous les secteurs et en particuliers dans 
l’Alimentations : De l’Est à l’Ouest, du 
Nord au Sud.
Des statistiques ont été pratiqués 
sur les groupes sanguines RH, de 
l’Homme, le résultat donné qu’au 
départ l’Homme été du Groupe A+, 
car il était carnivore. Avec le temps, 
il a commencé à manger du poisson, 
RH B, des fruits RH C, ainsi de suite le 
mélange d’Aliments donné un mixage 
de AB p et n RH, 
Certains Hommes qui vivent dans 
des agglomérations lointaines de la 
civilisation s’obligent à manger de ce 
qu’ils trouvent dans leur environne-
ment, mangent tout ce qui bouge ou 
possède une vie, tel que les Africains 
et les Extrêmes Asiatiques, ainsi selon 
leurs régions, Forêts, Sahara, désert, 
mer, montagne, pleine, ces Hommes 
sont différents physiquement et mora-
lement, sensations, goûts et habitudes. 
Ces gens se nourrissent comme des 
animaux, mais je peux dire aussi que 
certains animaux possèdent plus de 
goût que ces Hommes, car ils refusent 
de manger ce qui n’ont pas l’habitude 
de trouver dans leurs environnements 
ou pratiques, les animaux féroces sont 
les plus propres et nobles mangent 
d’autres animaux faibles et de bonnes 
chaires (La loi de la Jungle). D’autres 
mangent des cadavres, d’autres des 
fruits, d’autres des herbes, et d’autres 
des résidus, de la saleté, des entrailles, 
des déchets, tous ce qu’ils trouvent, 

avec odorats et caractères.
Ces genres portent des microbes, des 
germes pathogènes, des bactéries 
cet ensemble crées des virus de mul-
tiples origines et destinations pour 
attaquer l’Homme ou les animaux, ou 
les Volailles, ou les poissons, le plus 
touché parmi ces êtres, c’est l’Homme 
de ces régions, puisqu’il mange des dif-
férents produits de toutes provenances 
sans toutes-fois prendre le soin de pra-
tiquer le côté Hygiène nécessaire pour 
ces produits de toutes origines, Lavage 
des fruits, légumes, poissons, gibiers, 
volailles, etc., alors que plusieurs pro-
duits sont porteurs des microbes, 
ou autres, ce manque de propreté 
ou d’Hygiène provoque des troubles 
d’estomacs, diarrhée ou autres, des 
maladies dangereuses, contagieuses et 
d’autres pas. 
Ces multiples pratiques et origines, 
provenances, provoquent des mala-
dies curables et d’autres fatales, après 
ces résultats on commence à faire des 
recherches pour savoir les origines 
des bactéries ou virus, alors que nous 
savons bien que toutes cette saleté 
nous conduira à des maladies conta-
gieuses et fatales.
Des précautions et des recherches qui 
peuvent mettre des mois et des années 
pour trouver les causes, hélas après des 
milliers de décès è travers le monde on 
arrive enfin à localiser la cause,
Ces incidents naturels dû à des raisons 
astrologiques car la rencontre de cer-
tains étoiles  provoquent des troubles 
mondiaux. 
C’est trop tard et c’est ainsi que va le 
monde. 

C’est ainsi fait le monde, (Virus)

يسعد إدارة  سوبر ماركت أخوان 
أن تتقدم بخالص التهاني وعظيم األماني 
من الجالية العربية والمسيحية  بمناسبة 

عيد القيامة المجيدة
أعاده هللا على الجميع باليمن 

والخير والبركات

أخوان كبرى األسواق التجارية 
التي توفر لك كل ما يحتاجه 
البيت من المنتجات الغذائية 

اإليرانية والشرقية  

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371www.akhavanfood.com

Joyeuses Pâques



ما بعد الكـورونا 

أدب وثقافة

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

www.el-ressala.com

العالناتكم في »الرسالة«

املثقف ويوميات احلجر الصحي
بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

  وقفت عقارب الساعة! وكأّن العقرب الكبير المس بطرفه 
العقرب األصغر وعلق به ولم يعد يقوى على الحراك! اسمُع 

تّكًة تلوى األخرى إاّل إن العقارب تالزم مكانها!
هذا ماحدث على البسيطة بعد أن فتكت الجائحة كورونا ببني 
آدم! جّمدت حركتهم بينما بقي عالم الطبيعة على حاله دون 

أن يتأثّر بما حدث!
ألّول مرة في التاريخ يتساوى المسجون بالحّر ويلتزم كّل منهما 
بالرقعة التي يتواجد عليها. إن خطَر مبارحة المكان أكبر من 
معاناة العزلة. أّما متابعة تعداد اإلصابات وهو يتصاعد فيحبط 

كّل رغبة في الخروج الى الحريّة! 
بقي ان نعرف كم سيكون عدد الضحايا ومتى ستنتهي هذه 

األزمة؟ أفي مدة تعّد باألسابيع، أم بالشهور، أم بالسنين؟
ومتى انتهت، هل سيعود كل شيء الى ما كان عليه؟ وماذا 

بعد الكورونا؟
قد يكون الكثير من المصاعب التي من المتوّقع مواجهتها أشّد 
المساعدات  الرغم من كل  نفسه! وعلى  الوباء  خطورة من 
الحكومية سنرى الكثير من أصحاب المصالح واألرزاق يرزحون 
تحت حموالتهم ويضّطّرون الى إقفال مصادر رزقهم الى غير 
بانتظار االنقضاض  التي تجوب األجواء  رجعة! وكالعقبان 
على الفرائس ما ان تُسلم روحها، سنرى الكثير من صقور 
األرض ينهشون لحم الضعفاء قبل ان يلفظوا أنفاسهم! وإذا 
كان عقبان السماء يتوّقفون عن النهش لدى امتالء إمعاءاتهم 

فإننا نجد صقور بني آدم ال يشبعون!
وال بّد من ان نسأل ما يلي:

هل ستعود القوة الشرائية لألفراد كما كانت عليه قبل الجائحة؟
هل ستنتج المصانع ما كانت تقوم بتصنيعه من قبل وبنفس 

الغزارة؟ 
هل ستفتح المطاعم أبوابها من جديد لتستقبل الزبائن كما في 

سابق عهدها؟
هل سنجد من جديد صاالت السينما والمسارح ومدن المالهي 

تستقبل رّوادها؟
هل سيعود اإلنتاج السينمائي الى سابق عهده؟

هل ستستقبل الفنادق عدداً كافياً من الزبائن يغطي المدخول 
األدنى المرجو الستمرارها؟

هل سيعود الطيران الى نشاطه وينقل من المسافرين ما يكفي 
لتغطية مصاريفه؟

هل ستعود تجارة السياحة الى التمكن من تشغيل المراكز التي 
كانت في أوّجها قبل األزمة وتستوعب اعداداً كبيرة من السواح؟

متى ستعود البواخر السياحية الضخمة الى اإلبحار؟
هل سيتمّكن رب كل عائلة من دفع إيجار الشقة التي يسكنها 

أو تسديد المبالغ الشهرية المتوجبة عليه تجاه المصارف؟
هل بإمكان أية عائلة ان تحلم من جديد بشراء شقة أو منزل؟
هل ستتمكن الشركات العقارية من بيع ما بنته من مشاريع 

وشقق سكنية؟
البيوت  يستطيع أصحاب  العقارية ولن  القيم  هل ستنخفض 

والشقق بيع ما يملكونه لتسديد القروض المتوجبة عليهم؟
هل الذي فقد وظيفته يحلم بالحصول على وظيفة جديدة توازي 

ما كان عليه؟
كان  كما  تكاليفها  ويدفع  يقتني سيارة  ان  الفرد  بإمكان  هل 

يفعل من قبل؟
هل ستتمكن المحاّل التجارية من فتح أبوابها وسيتدفق عليها 
الزبائن لشراء ما خّزنته من بضائع وهل ستتمكن من تسديد 

اإليجارات والرواتب كما جرت العادة من قبل؟
بعد ما حصل في البورصة، ماذا سيكون وضُع الذين خسروا 

مّدخراتهم؟
هذه أسئلة تمثّل غيضاً من فيض ال يستطيع أحد التكهن بإيجاد 
األجوبة! وهنا ال نتكلم عن األثقال التي تحملها الدول والتي 

كان معظمها يئّن تحت وطأة الديون!
ليس لدينا سوى التفاؤل بالخير علّنا نجده بعد غياب!

 مصر هي أول كلمة في كتاب التاريخ وأهم موقع في 
كتاب الجغرافيا.

مصر هي صانعة الحضارة ومبدعة التاريخ.
مصر هي أعظم دولة ثقافًيا في العالم قديًما وحديًثا.

لقد أنعم هللا سبحانه وتعالي على مصر، قلب العالم القديم، 
العالم  قارات  يتوسط  الذي  المتميز  الجغرافي  بالموقع 
القديم. وساهم ذلك الموقع الجغرافي المتميز في تواصل 
والتأثر  والتأثير  االتصال  وسهولة  جيرانها  مع  مصر 
الخالد  النيل  نهر  ومنحها  القديم.  العالم  حضارات  مع 
الدلتا  ووّحد  والجنوب  الشمال  بين  االتصال  سهل  الذي 
العصور.  أقدم  النيل حضارًيا ودينًيا وثقافًيا منذ  ووادي 
وكذلك ساهم النهر الخالد في وحدة مصر وتماسكها عبر 
إلقامة  وتضامنهم  المصريين  جهود  وتوحيد  العصور 
الجسور والحفاظ على مياه الفيضان مما جعل المصريين 
النهر  ونّشط  السنين.  آالف  عبر  واحد  كشعب  يعيشون 
ودّعم  والجنوب  الشمال  بين  الداخلية  التجارة  العظيم 
البعض،  بعضهم  مع  وتماسكهم  المصريين  تواصل  من 
ألرض  المجاورة  البالد  في  الفراعنة  حضارة  ونشر 
موجات حضارية  إحداث  في  ساعد  مما  الخالدة،  مصر 

من التأثير والتأثر المتبادلة بين مصر وجيرانها وإلى ما وراء ذلك من نطاقات 
حضارية مغايرة. ولم تكن مصر هبة النيل فحسب، كما قال المؤرخ اإلغريقي 
اإلنسان  جهد  لو  ألنه  والمصريين؛  النيل  هبة  هي  مصر  إن  بل  هيرودوت، 

كانت  ما  وعطاؤه  المصري 
وألن  المصرية؛  الحضارة 
نهر النيل يمر ببالد عديدة قبل 
تزدهر  ولم  مصر  يصل  أن 
مثل  عظيمة  حضارات  بها 
الحضارة المصرية؛ إًذا فمصر 
والمصريين  النيل  هبة  هي 
المناخ  اعتدال  وساهم  مًعا. 
ونشأة  المصريين  نشاط  في 
أرض  في  الحضارة  وازدهار 
»كيمت  أو  المباركة،  مصر 
األرض  أي »مصر  مري«  تا 
المحبوبة« كما أحب المصري 
بالده،  على  يطلق  أن  القديم 
وساهم  العظيمة.  مصر 
والحفاظ  حماية  في  الجفاف 
وكان  المصرية.  اآلثار  على 
المدني  المصري  اإلنسان 
الشريك  بطبعه  والمتحضر 
في  األكبر  والمساهم  األعظم 
مصر  حضارة  وتكوين  نشأة 
والوادي  النيل  دلتا  في  الخالدة 
اإلنسان  كان  فقد  الخصيب. 
العبقرية  من  القديم  المصري 
بذكاء  استطاع  أن  بمكان 

المحيطة  الطبيعة  له في  أن يوظف كل ما هيأه هللا  له مثيل  ليس  شديد وتفرد 
عبقرية  لوال  أنه  فيه  شك  ال  ومما  العظيمة.  المصرية  الحضارة  يبدع  كي  به 
الحضارة  كانت  ما  القديم  المصري  اإلنسان  ِقبل  من  اإلبداع  وروعة  األداء 
المصرية القديمة. وساهم عدم وجود حواجز أو موانع طبيعية في سهول ويسر 
التواصل والتعايش بين المصريين وبعضهم البعض وبين جيرانهم من الشعوب 
تحقيق  في  اآلمنة  الطبيعية  الحدود  ساهمت  وكذلك  المجاورة.  والحضارات 
األمن واالستقرار وحماية مصر من األعداء وكانت بمثابة دفاعات طبيعية أو 
دروع واقية خلقها هللا كي تدفع األعداء عن أرض مصر المباركة وكي تقاوم 
أرض مصر  كبيرة  بوفرة  ومنح هللا  في خيرات مصر.  والطاعمين  المعتدين 
الطيبة العديد من الثروات الطبيعة المتنوعة مثل الثروات المعدنية من صخور 
ومعادن ومن الثروات الطبيعية من النباتات والحيوانات مما ساعد المصري 
القديم على بناء حضارته الخالدة التي ما تزال تسحر العالم كله بجمالها وتخلب 
القديم  المصري  اإلنسان  وكان  وسحرها.  بغموضها  األبصار  وتبهر  العقول 
جماحها  كبح  في  للغاية  موفًقا  به  المحيطة  والبيئة  الطبيعة  مع  صراعه  في 

وترويضها وإخضاعها لتحقيق أهدافه الحضارية منها.
لقد استقر المصريون القدماء على ضفاف نهر النيل. وكانت الوحدة السياسية 
ضرورة تستجوبها رغبة المصريين العارمة لدخول التاريخ. وحدثت الوحدة 
مع بدايات األسرة األولى وكانت بداية االنطالق نحو الكتابة والتدوين ودخول 

العصور التاريخية والخروج من عصور ما قبل التاريخ إلى رحابة العصور 
ودينًيا  البالد حضارًيا  توحيد  تم  أن  بعد  السياسية  الوحدة  تمت  لقد  التاريخية. 
من  الوحدة  وحدثت  األزلي،  المصري  الرب  حورس،  المعبود  لواء  تحت 
الجنوب إلى الشمال إلى أن قام الملك حور عحا، أو الملك مينا، بتوحيد مصر 
في دولة حضارية وسياسية واحدة. وسوف تستمر مصر موحدة أبد األبدين في 
المتميز  الجغرافي  موقعها 
العالم  سيدة  منها  جعل  الذي 
البشرية  ومعلمة  القديم 
وصانعة  اإلنسانية  وملهمة 

الحضارة ومبدعة التاريخ.
رأس  هو  الملك  كان  لقد 
القديمة  المصرية  الدولة 
السلطات  كل  مصدر  وكان 
الدينية  السلطتين  خصوًصا 
قادًرا  يكون  حتى  والدنيوية 
الملكية  بمهام  القيام  على 
المقدسة الملقاة على عاتقه. 
السياسة  يدير  الملك  وكان 
جهاز  خالل  من  الداخلية 
ممثاًل  الداخلية  اإلدارة 
سواء  الوزير  منصب  في 
كلها  لمصر  وزيًرا  أكان 
وآخر  للشمال  وزيًرا  أو 
الملك في  أو ممثل  للجنوب 
الدولة  رجال  وكبار  النوبة 
وحكام األقاليم. وكان للملك 
المراسيم  إصدار  في  الحق 
التي تكفل تحقيق  والقوانين 
واالستقرار  واألمن  العدالة 
في  مقدسة  الملكية  وكانت  األرض.  اآللهة على  يمثل  الملك  للمجتمع. وكان 
العدل  إقامة  أهمها  وكان  ومهمة.  عديدة  مهام  للملك  وكانت  القديمة.  مصر 
إمداد  وكان  وشعبها.  مصر  ألرض  والرخاء  واالستقرار  األمن  وتحقيق 
أهم  من  المصرية  بالمعابد  اليومية  الخدمة  وتحقيق  بالقرابين  اآللهة  معابد 
الدينية  لسلطتهم  وممثاًل  اآللهة  ابن  باعتباره  القديم  المصري  الملك  وظائف 
التمثيل  خالل  من  الخارجية  السياسة  يدير  الفرعون  وكان  األرض.  على 
ويدير  الحرب  وإعالن  الجيش  وقيادة  الدولية  المعاهدات  وعقد  الدبلوماسي 
مجلس الحرب، وكان يقود المعركة بنفسه أو يكلف قائد الجيش بذلك. غير 
الفرعون في مصر  أهم مهام  والدفاع عنها كان من  تأمين أرض مصر  أن 
المهام خصوًصا  تلك  بكل  يقومون  القديمة  في مصر  الملوك  وكان  القديمة. 
حماية أرض مصر والدفاع عنها وتوسيع أرض مصر، إذا دعت الضرورة 
إلى ذلك، منذ أقدم العصور. وفي األغلب األعم نجح ملوك مصر الفرعونية 

في القيام بمهامهم الملكية المقدسة على أكمل وجه. 
األزل  منذ  المصرية  األمة  أمن  صمام  هو  العظيم  المصري  الجيش  ويعتبر 
وكان  والخارجية.  الداخلية  األخطار  من  مصر  يحمي  الذي  الواقي  والدرع 
المصري القديم يميل بطبعه للسلم وال يميل للحرب وال يلجأ إليها إال دفاًعا عن 
نفسه وبالده؛ لذا نرى أن العقيدة العسكرية المصرية هي عقيدة ثابتة راسخة 
تقوم على الدفاع عن األوطان وال تقوم على االعتداء على اآلخرين. والجيش 

المصري هو أول جيش نظامي في التاريخ. وفي عصر األسرة السادسة تجلت 
عبقرية الجيش النظامي في عهد الملك بيبي األول حين خاض الجيش المصري 
الموجودين  البدو  على  فيها  انتصر  والتي  األكبر،  وني  القائد  بقيادة  معركة 
على حدود مصر الشمالية الشرقية، والذين أطلقت عليهم النصوص المصرية 
الرغم  وعلى  الرمال«.  على  الموجودين  »األسيويين  أي  ِحريو شع«  »عامو 
من أن الجيش المصري كان يقاتل بضراوة في مواجهة جيوش األعداء، كان 
الجيش  المدنية؛ ألن  والمنشآت  المدنيين  مع  والتحضر  الرقي  بمنتهي  يتعامل 
سلوكه  في  تكمن  بل  فحسب،  عسكريته  في  ليس  قوته  بأن  يؤمن  المصري 
المتحضر أيًضا. وفي هذا السياق، يذكر القائد العسكري وني األكبر متحدًثا عن 
جنوده في نص سيرته الذاتية: »لم يتشاجر أحد منهم مع غيره، ولم ينهب أحد 
منهم عجينة الخبز من متجول، ولم يأخذ أحد منهم خبز أية مدينة، ولم يستوِل 
أحد منهم من أي شخص على عنزة واحدة«. ويرجع تدريب الجنود المصريين 
التعدي  العريقة، من خالل عدم  على ضوابط وأخالقيات العسكرية المصرية 
على المدنيين ومن خالل عدم القيام بأية عمليات سلب أو نهب للمناطق التي 
عقيدة  إلى  المصرية،  الحدود  تأمين  في  بمهمتهم  قيامهم  أثناء  عليها  يمرون 
الجيش المصري الثابتة وهي أنه يقاتل األعداء المهاجمين له فقط وال يقوم بأية 
جرائم حرب قد تشوه تاريخه العسكري المشرف الناصع البياض؛ نظًرا ألن 
الجيش المصري ال يخالف أخالقيات وأعراف وتقاليد القيم العسكرية الثابتة. 
وبهذا يتضح أن مصر الفرعونية أبدعت األخالقيات العسكرية في العالم وأن 
األخالقيات العسكرية المصرية عريقة عراقة مصر الفرعونية في وضع قواعد 
أخالقيات الجيوش والحروب منذ آالف السنين، وأنها بذلك قد سبقت المواثيق 
الدولية في العالم. ومصر دوًما سبّاقة في كل خير وحق وجمال وفي سّن ما هو 
مفيد لإلنسانية؛ ألنها هي التي علّمت العالم وأرشدت البشرية إلى فجر الضمير. 
لقد كانت محنة احتالل الهكسوس لألرض المصرية أول مواجهة وأول احتالل 
تمر به أرض مصر المباركة، فكان التفكير المصري العبقري بأن تقوم مصر 
بالتوسع خارج حدودها التقليدية وتكوين أعظم إمبراطورية في العالم القديم، 
فكانت اإلمبراطورية المصرية العظيمة في مصر وبالد الشرق األدنى القديم 
وإلى  شرًقا  الفرات  ومن  جنوًبا  األفريقي  القرن  وإلى  شمااًل  األناضول  من 
الصحراء الليبية غرًبا، أو »عصر اإلمبراطورية« أو »عصر اإلمبراطورية 
لقد  العسكري«.  المجد  »عصر  أو  الحربي«  المجد  »عصر  أو  العسكرية« 
كان المهندس األول لهذه اإلمبراطورية هو الملك تحتمس األول العظيم وكان 
تحتمس  المحارب  الفرعون  العظيم  الملك  هو  اإلمبراطورية  لهذه  المكمل 
العسكرية، خصوًصا  خططه  تزال  ما  الذي  القديم،  العالم  نابليون  أو  الثالث، 
في معركة مجدو الخالدة تّدرس في كل أكاديميات العسكرية العالمية الشهيرة، 
واستمر من بعده الفراعنة المصريون في الحفاظ على اإلمبراطورية المصرية 
في بالد الشرق األدنى القديم، خصوًصا الملوك سيتي األول ورمسيس الثاني 
ورمسيس الثالث وغيرهم، باستثناء فترة العمارنة وحكم الملك أخناتون الذي 
محب  حور  الفرعون  جاء  حتى  الخارج  في  المصرية  اإلمبراطورية  أهمل 
وحافظ عليها وأكمل ذلك من بعده خلفاؤه الملوك الفراعنة في عصر الرعامسة. 
معظم  في  المصريين  الجنود  على  تكوينه  في  المصري  الجيش  واعتمد 
المرتزقة.  الجنود  بعض  على  اعتمد  والحقة،  قليلة  فترات  وفي  األوقات. 
وكان الجيش المصري يتكون من الجيش البري الذي كان يتكون من المشاة 
واألفرع  الحراب  وجنود  والرماّحين  الخيول  تجرها  كانت  التي  والعربات 
العادية  األقواس  من  تتكون  المصري  الجيش  أسلحة  وكانت  األخرى. 
والعجالت  والحراب  والدروع  والرماح  والفؤوس  والسيوف  والمركبة 
الحربية )أو سالح الفرسان(. وأبدع المصريون القدماء في تطوير أسلحتهم 
التي صنعوها وفي األسلحة التي تعلموها من اآلخرين مثل العجالت الحربية. 
وتكون الجيش المصري أيًضا من األسطول البحري الذي كان يحمي سواحل 
نهر  في  وكذلك  األحمر  والبحر  المتوسط  األبيض  البحر  في  البحرية  مصر 
الملك  القديمة حين أرسل  الدولة  النيل. وعرفت مصر األسطول منذ عصر 
سنفرو العظيم أسطواًل مكوًنا من أربعين سفينة لجلب خشب اآلرز من لبنان. 
وذلك  المصرية؛  للبحرية  الذهبي  العصر  هو  الحديثة  الدولة  عصر  وكان 
نظًرا لكثرة بناء السفن واستخدام األساطيل المختلفة بكثرة، وتوسعت مصر 
آنذاك في بناء ترسانات السفن على سواحل البجر المتوسط والبحر األحمر 
وعلى ضفاف نهر النيل. وكانت من أشهر المعارك البحرية المعركة البحرية 
بين الملك رمسيس الثالث وما يُعرف بــ«شعوب البحر« الذين حاولوا غزو 
مصر في عهده وقاموا بالزحف نحو مصر وتهديد حدودها بًرا وبحًرا؛ فقام 
وهزم  ضخم  بحري  بأسطول  العدو  بمفاجأة  الثالث  رمسيس  العظيم  الملك 
مصر  وأنقذ  الدلتا  شواطئ  أمام  أسطولهم  وحطم  هزيمة  شر  البحر  شعوب 
المصرية  السيطرة  بقوة  وأحكم  الداهم،  خطرهم  من  القديم  األدنى  والشرق 
عصر  في  الشيء  بعض  مصر  وعانت  الشمالية.  والسواحل  الحدود  على 
المتأخر، خصوًصا  العصر  في  األمجاد  معاودة  حاولت  ثم  الثالث،  االنتقال 
في عصر األسرة السادسة والعشرين الصاوية إلى أن احتل الفرس مصر، 
ومن بعدهم اإلسكندر األكبر، ومن بعده خلفاؤه الملوك البطالمة حين صارت 

مصر مملكة يحكمها الغرباء إلى قيام ثورة 23 يوليو 1952.
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      قد يبدو للكثيرين أن الحجر الصحي فرصة ذهبية للمثقف كي 
يقرأ كثيراً من الكتب التي تزخر بها خزانته، وخاصة تلك الكتب التي 
لم يتمكن من إنهاء قراءتها في وقت العمل، والنشاط اليومي الذي يلتهم 
نصيباً وافراً من الوقت، وال يسمح بالصفاء الذهني الجالب للتركيز، 
نعم، صحيح، الحجر الصحي ساعد على هذا الولوج الحر نحو التركيز، 
فمنذ إعالن الحجر الصحي بادر العديد من المثقفين لعرض صورهم 
داخل مكتباتهم الخاصة في البيوت، وفي أيديهم كتاب مفتوح، وعلى 
سطح المكتب كتب ومنشورات تنتظر دورها في القراءة، وفي خلفية 
والعناوين، صورة  الكتب  بشتى أصناف  العامرة  الخزانة  الصورة، 
ثقافية عفوية وجماعية، من عمق منازل المثقفين، تغزو مواقع التواصل 
االجتماعي، ليتحّول العالم االفتراضي إلى شبكة مكتبات المنازل، وتعم 

عدوى حمل الكتاب، في زمن الحجر الصحي.
     وتزامن وجود المثقف داخل مكتبته في البيت، مع اهتمام ثقافي 
مع  الجلوس  هو  الثقافة،  تبتعد عن روح  ال  أخرى  من طبيعة  آخر 
األبناء لمساعدتهم في دراستهم عن بعد، حيث غزت مواقع التواصل 
أوالدهم  بجانب  وآباء  مثقفين  تمثل  ثقافية جديدة،  االجتماعي صور 
يتابعون درساً من الدروس التي يُرسلها األساتذة عبر االنترنيت، وتزايد 
سيل صور الثقافة والمثقفين، بظهور شكل جديد من حضور المثقف 
في زمن جائحة كورونا، على مواقع االنترنيت ومنصات التواصل 
االجتماعي، هو الدعوة إلى التزام الحجر الصحي، وتقديم مقاطع من 
اإلرشاد والتوعية، مما جعل وقت المثقف موّزعاً بين عدد من المهام 
الثقافية والتربوية والتوعوية، الشيء الذي يعكس عودة الثقافة والمثقفين 
نجوم  التأثير  يحتل شاشة  كان  بعدما  االجتماعي،  وللتأثير  للواجهة 
الكرة والفن والتفاهة، صار المثقف واألستاذ بطل المرحلة بامتياز، 
ومن داخل بيته، وبإمكانات تواصل متواضعة، ال تتجاوز حاسوباً أو 

هاتفاً، ومع ذلك حّقق من التأثير في الجمهور الواسع، عميق األثر.
من يوميات الحجر الصحي

    يعبّر المثقف عن وضعية الحجر الصحي بشكل إبداعي، فيكتب 
نصوصاً شعرية وسردية، تؤّرخ للمرحلة الحرجة، يقول: في خضم ما 
يحدث، أتوقف قليال ألعبر ممر الموت، أرهف الّسمَع في اتجاه الصوت، 

لم يكن صوتاً واحداً، هي أصوات متداخلة، صوت كورونا القادم من 
أقصى الشرق، وصوت الخلوة اآلتية من أقصى الغرب، وصوت من 
وراء أستار القلب، يقول لي: ال تعجل، هناك موت واحد. أمامي جثث 

تبتسم للموت، لم تكن خائفة، 
كانت عيونها، تشاهد عجالت 
الزمن تمر فوق كتفها، صوت 
واحد ظّل صداه يترّدد في كل 
األرجاء، ال تبتعد عن البيت، 
طالما هناك من يخاف عليك. 
- ما الذي سيحدث لو فتحت 
عينيك صباحا لتجد كوفيد 19 
ينام معك في نفس السرير ؟ 
أن  يجب  كان  ما  سيحدث 
الّسفر  تذكرة  أخيراً  يحدث، 
اليد  وفي  يدي،  في  ستكون 
أغراض  حقيبتي،  األخرى 
عبر  أقضيها   ، جداً قليلة 
بعضها  بُعد،  التواصل عن 
رسائل شكر، وأخرى رسائل 
فر القادم بال  اعتذار، عن السَّ
هوادة، لكنه بفعل يدي التي 
تجرأت أن تطيش في هواء 

ملوث بالوباء، جارحٌة من جوارحي تلتقي بالجائحة، في عالم ال أراه، 
وفي يوميات الصراع من أجل البقاء، يكون االنتصار  ليس لألقوى 

ولكن لألضعف، الموت أحياناً هو الحياة.
- هل كرونا قدر وجندي من جنود هللا، أم صناعة للموت دبرت في 

مختبرات الجيش األمريكي؟
كورونا يسكن َكوَننا قبلنا، ننعتُه باألوصاف الشنيعة كالقاتل والمدمر 
والمخيف والمرعب والقبيح، وفينا اجتمعْت كل الصفات المشينة؛ نقتل 
بعضها بالغّم قبل الدم، ونأكل لحم بعضنا، جيفة قذرة، ونقطع االتصال 

في عّز الوصال، ثم نبكي نفاقاً على الفراق.. سلوك اإلنسان غريب، 
غراٌب علَّمنا ستر عوراتنا، لسنا أجمل من كورونا، وكورونا لم يكن 

األسوأ، هل نستحّق الوباء ؟
    قيل إن كورونا يأخذ شكل 
بالمجهر  العرض  التاج عند 
اإللكتروني، والتاج إشارة إلى 
الجمال والسلطة، تاج الملك، 
تاج العروس، هل هذه صدفة 
يكون كورونا  أن  أو عبث؟ 
بهذا الجمال، ويخلق في العالم 
الرعب. هل يصدر  كل هذا 
عن الجميل القبح؟ وإن صّح 
ذلك، هل يمكن أن يصدر عن 

القبيح الجمال؟ 
   يبدو واضحاً أنَّ كورنا جاء 
ليغيّر المفاهيم؟ كورونا ليس 

جنديا بل معلم البشرية. 
تتحطم المفاهيم المعتادة وتنهار 
األوصاف المألوفة، وتتداخل 
العوالم، لتفسح المجال لثقافة 
البيت، لما وراء الجدار، للباطن، 
للخفاء، لما وراء الظاهر، كي 
يقول كلمته، كي يُعبّر بطريقته.. وفي لحظة الدخول إلى هذا “البيت 
الداخلي” بين أضلع الصّدر، حيث الّسر األعظم، وحيث الداخل مولود، 
والخارج موبوء ومفقود. يقف اإلنسان أمام أعظم مخلوق، أمام نفسه، 

معترفاً بسّره الذي فيه، فإذا خرج أبيح دمه.
      قيل إنَّ كورونا خرج من أرقى بالد الدنيا؛ ليحّطم أصنام العلم، 

لطة، و لو كان مؤامرة ما هتك أستارهم. وثالوث السُّ
- هل نجا سعد وهلك سعيد ؟ أم أصيبا معاً بكورونا ؟

عد ما  السَّ ليكون عبرة لسعد، ولكن هذا      نجا سعد، وهلك سعيد، 

اعترف يوما بسعادته، وال بسعادة 
سعيد، ما تعلّم الدرس، ما استفاد: 
ال عن قرب، وال عن بُعد، فكان 
حامال للوباء بال أعراض، الشكوى 

من كل شيء، مات سعيد غّماً أو بالوباء، تأخرت تحليالت المختبر، 
وبقي سعد الناجي من كورونا ينتظر سعادًة مؤّجلة، أو باألحرى موتاً 
مؤّجاًل، ال يبعده عن كورونا، هذه األيام، إال متراً واحداً، قيل له في 

الوصايا الجديدة القديمة: فّر من أخيك فرارك من النار؟ 
فاء.     قلُت: نحن كورونا يا سعد، نفعل األعاجيب في الخفاء، ونزعم الصَّ

 هل رأيتم كورونا؟ أنتم كورونا: ألف رأس، وألف وجه، وبطن كروي 
غادر، يلتهم كل شيء، وعيون في كل الجهات، ترقب اآلخرين كالبومة 
التي تدير رأسها في كل االتجاهات، وكالغراب يرقب الجثث والجيف.. 

نظفوا قلوبكم قبل أيديكم، فالوباء وباء الروح. 
يحاول  المنكسرة،  التراجيديا  أو  المرحة،  اإلبداعية  الروح  بهذه      
المثقف كسر بؤس الحجر الصحي، في بيته، وخلق أجواء من األنس، 
والتواصل، عبر الكتابة في منصات التواصل االجتماعي، والتفاعل 
التنوير  في  التاريخي،  أداء دوره  القراء واألصدقاء، فضاًل عن  مع 
ونشر التفاؤل، ودرء اليأس، باللجوء إلى الخيال الخالق، والخروج 
عن السياق، باالرتماء في عجائب اليومي، وغرائب السلوك، فقضاء 
في  أرسطو  قال  كما  و  الهين،  باألمر  ليست  الصحي،  الحجر  فترة 
العجيبة”،  المآسي باألمور  الشعر: “ينبغي أن نستعين في  كتابه فن 
وليست األمور العجيبة، إال خرق المألوف في التفكير وفي الرؤية، 
أنشطة  وتوّقفت  القصوى،  للضرورة  إال  البيت  من  الخروج  انقطع 
العمل اإلداري والدوام اليومي، وتم حظر التّجوال، وَخلَِت الشوارع 
والّساحات واألزقة، على غير المعتاد، إنه الجائحة تطوف األرجاء، 
وتنتشر انتشار النار في الهشيم، أحداث ال تتكرر في حياة اإلنسان، 
إال نادراً، يعيشها وقد ال يعيشها، ولكن أثرها ال يزول، وتظل ذكرى 
من الذكريات األكثر وجعاً، وفي اآلن ذاته األكثر انتقاال من حال إلى 

حال، عندما تكون باباً للتغيير.

د. حسين عبد البصير
مدير متحف اآلثار- مكتبة اإلسكندرية



  واجه صاحب مطعم ألماني متخصص في تقديم 
عصير تقليدي احتمال إغالقه بسبب إجراءات 

مكافحة فيروس كورونا.
الرجل، واسمه توماس ميتزماتشر، تمكن  لكن هذا 
تقليدي من أجل استمرار عمل  إيجاد حل غير  من 
الموجود في مدينة فرانكفورت، بحسب ما  مطعمه 

أوردت وكالة »أسوشيتد برس«، األحد.
ويقدم هذا المطعم عصير التفاح التقليدي ذي الشعبية 

الواسعة في ألمانيا.
وأقرت الحكومة األلمانية مجموعة لوائح تمنع 
التجمعات بغية احتواء فيروس كورونا، األمر الذي 

يعني عمليا غلق المطاعم.
إلى طريقة خالصتها مد لوح  وتوصل ميتزماتشر 
المطعم، لكي يصبح  خشبي طويل من إحدى نوافذ 
التقليدي  العصير  الزبائن من  ممرا إليصال طلبات 

وغيره من الوجبات.

وقال »كاد المطعم أن يغلق، ولم يسمح ألحد 
بالجلوس في الداخل، لذلك كان أمامنا أمرين: 

االستسالم أو القتال، وأنا قررت أن أقاتل«.
وبدأ هذا المطعم العريق في العمل منذ 1807، 
ويتسع إلى 200 شخص في الداخل ومثلهم في الهواء 

الطلق.
واآلن بعد تفشي فيروس كورونا، تصل سيارات 
الزبائن إلى كشك صغير مرتبط بالمطعم، حيث 
يطلبون ما  يريدون  من وجبات، يجري تحضيرها 
اللوح  الداخل، وتهبط في سيارة الزبون عبر  في 

الخشبي.
وبالطبع يدفع الزبون لقاء الوجبات في وعاء 
العريق،  المطعم األلماني  نافذة  إلى  بالستيكي يعاد 

تطبيقا لمبدأ التباعد االجتماعي.
أبدى  المطعم عن سعادته بعد أن  وأعرب صاحب 

الزبائن تجاوبا مع فكرته الجديدة.

العامة  ألغت كمبوديا واحدا من أكثر األعياد    
التي يحتفل بها مواطنوها على نطاق واسع، وهي 
المقررة األسبوع  الجديد  الكمبودي  العام  احتفاالت 
المقبل، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا 
المستجد »كوفيد19-«، بحسب ما ذكرته وسائل 

إعالم محلية.
ونقلت صحيفة »خمير تايمز« عن رئيس الوزراء، 
هون سين، قوله إنه من المقرر أن يتم تأجيل العطلة 

التي تستمر لمدة 4 أيام إلى تاريخ الحق.

أثناء احتفاالت  الكمبوديون  يقوم  وعادة ما 
إلى األقاليم  بالسفر  الجديد  الكمبودي  العام 
األهل  لزيارة  منها،  ينحدرون  التي 
واألصدقاء والتشارك معهم في تناول 
الوجبات، كما يقومون أيضا بزيارة المعابد 

البوذية لتقديم القرابين.
ومن المتوقع أن يحتفل المواطنون هذا 
التجمعات  العام في منازلهم، بسبب حظر 
الدينية وإغالق معظم األماكن التي يمكن أن 
تستضيف مجموعات كبيرة من االشخاص، 

بسبب االنتشار العالمي لوباء كورونا.
الوزراء قوله  ونقلت الصحيفة عن رئيس 
في مؤتمر صحفي: »الحكومة ترغب في 
تقليل سفر المواطنين، لمنع انتشار العدوى 

من مكان إلى آخر«.
المواطنين من  إلى منع  وأوضح أن اإلجراء يهدف 

اإلصابة بالفيروس.
ويمثل رأس السنة الخميرية في كمبوديا نهاية موسم 
الحصاد التقليدي، وهو وقت الفراغ للمزارعين الذين 
العام لزراعة وحصاد األرز، ويتم  يكدحون طوال 

االحتفال بها من 13 إلى 15 أبريل/نيسان.
115 إصابة منذ  يذكر أن كمبوديا أعلنت تسجيل 
الثاني، مع تعافي نحو نصف  شهر يناير/كانون 

المصابين، ولم يتم تسجيل أي حاالت وفاة.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة سيدة بألف رجل ال تهاب الموت 
ذهبت إلى الصين في أوج أزمتها مع الكورونا وذهبت هذا األسبوع 
أو  الكورونا ولم تخف  الويل من فيروس  تعاني  التي  إيطاليا  إلى 
تهتز .. كل التحية والتقدير واألحترام لها .. شابو سيادة الوزيرة .
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 آخر عمود***

فريــد زمكحـل

الشرطة األمريكية تستنفر بسبب »حفلة كورونا«

الطبيبة ملكة مجال إجنلرتا تعود إىل عملها ملواجهة كورونا

أراد التحايل على »إجراءات كورونا«.. فكاد ميوت بردا

»لوح خشيب«.. حيلة من مطعم 
أملاني لالستمرار وسط كورونا

كورونا يلغي احتفاالت كمبوديا 
بعامها اجلديد

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

  تنتشر الكثير من الصور التعبيرية مع 
انتشار فيروس كوفيد ١٩ على منصات 
التواصل االجتماعي. احداها تظهر رجل 
يحيط به رجال من الصحة العامة وهو يصرخ 
وينادي »ما هو الشئ الذي أكلوه في الصين 
هذه المرة«..  توقفت عند هذه الصورة - 
وطبعا كل األحداث التي وقعت منذ بدء انتشار 
وباء الكورونا من الصين الى العالم اجمع في 
فترة زمنية قصيرة جدا وأصبحت تهدد العالم  
بدمار اقتصادي عدا عن الرعب واألهوال 

والموت من الناحية الصحية. 
هذه الصورة تلخص كيف ان االنسان قريب 
ألخيه االنسان - وان كان االمر مؤذي - من 
الناحية البيولوجية. اَي ان أجسامنا االنسانية 
مثل بعضها وما يؤذي شخص بالصين يؤدي 
الى أذيتنا في ابعد مكان عن الصين. وتسقط 
الجغرافيا مع وسائط سهلت االنتشار.  احكام 
وأكثر من هذا ان يأكل شخص بالصين 

فتمرض شعوب الغرب والشرق. 
العالم مختلفة  واعود وأقول نعم ان شعوب 
ولكن أجسامنا واحدة وتركيبتها واحدة. نعم انا 
الفيروس  إنسان.. نحن جميعا متساوون امام 
ونحن أيضا لدينا جسد واحد انساني وهذا 

األهم. 
هل ننظر االن ان الجانب العنصري حيث ان 
البعض أخذ موضوع األكل في الصين ليتخذ 
موقفا عنصريا منهم او من طريقتهم باألكل. 
العنصرية ليس  وطبعا هذا امر مؤسف الن 

لها حدود. 

وأيضا وطبعا الممارسات غير الصحية 
بالطعام ليست مقبولة ويجب ان تتوقف. 
بِنَا كأناس تعيش على  يليق  وبعضها حقا ال 

هذا الكوكب... 
اذاً ال نتخذ موقفا عنصريا من الصينيين بناء 
على ما يأكله البعض منهم. او طريقة للطعام 

توارثوها وحان األوان إلنهائها. 
ومثلما نطلب منهم أال يأخذوا موقفا منا جميعا 
بناء على شيئ يأكله البعض منا.. والقائمة 
طويلة هنا - ولكن نحمد هللا ان الوعي يتزايد 
يوما بعد يوم بهذا الموضوع بما هو صحي من 
ناحية وما هو متوارث وغير صحي من ناحية 
أخرى ومثلما نطلب ذلك منهم يجب ان ال نأخذ 

موقف منهم جميعا بناء على فئة معينة. 
وبالمقابل هناك الكثير من األطعمة التي 
نأكلها صحية ومطابقة لكل المعايير الصحية 
ومفيدة ولذيذة ولكن ال يتقبلها بل وربما 
يتأنف منها الكثيرون. فنحن في الشرق مثالُ 
بالعامية مصارين  أو  يأكل أحشاء  العديد منا 
الخروف بعد اخراج الفضالت وتنضيفها 
اللحوم... وهي  والغرب يحشيها أنواع من 
المعايير الصحية والنظافة .. وهي  تطابق 

لذيذة.. 
ولست أقارن هنا أبدا الن ما حدث بالصين لم 

يكن ممارسة صحية أبدا. 
ولكن الحديث هو عن االستناد إلى ظاهرة ما 
الثارة العنصرية. ومبدأ العنصرية باب يفتح 

على كل الجهات. 
دمتم بألف صحة. 

العامل معدة واحدة

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

المناطق الحدودية    عادة ما يشتري سكان 
البلد ألنها  إسبانيا سجائرهم من هذا  الفرنسية مع 
البيرينيه بعدما  أرخص، إال أن أحدهم تاه في جبال 

المسافة مشيا لاللتفاف على اجراءات  قرر قطع 
العزل.

الوطني  الدرك  الجبال في  ونددت كتيبة أعالي 

الشرقية في جنوب  البيرينيه  الفرنسي في جبال 
فرنسا، بغياب الحس المدني لدى هذا المواطن المقيم 
الذي عثر عليه »منهكا ويرتجف من  بيربينيان  في 
البرد وتائها في مرتفعات بيرتوس« وهي بلدة قريبة 

من الحدود مع إسبانيا.
إلى إرسال  السلطات  إنقاذه اضطرت  ومن أجل 

مروحية للدفاع المدني، وفقا لوكالة »فرانس 
برس«.

الشاب من  الدرك: »انطلق  وقال رجال 
بربينيان بالسيارة إال أنه منع من المرور عند 
الحدودي بين فرنسا و إسبانيا. فقرر  المعبر 
مواصلة طريقه من خالل درب مخصص 

للنزهات أمال بعبور الدود عبر الجبال«.
الشاب  تغريم  بالمروحية، جرى  إنقاذه  وبعد 
احترامه اجراءات  لعدم  135 يورو  بمبلغ 
التي فرضت بسبب تفشي أزمة  العزل 

فيروس كورونا المستجد.

 تحدى مشاركون في حفلة لموسيقى فرقة »بينك 
التباعد  فلويد« في والية نيوجيرسي اجراءات 
االجتماعي الحتواء وباء كوفيد19-، ما استدعى 

تدخل الشرطة.
فقد تجمع 30 شخصا للمشاركة في حفلة تضمنت 
أنجح أغنيات الفرقة البريطانية الشهيرة أمام 
الساحلية  لمنزل في منطقة راسون  أمامية  حديقة 
نيويورك بثت مباشرة عبر وسائل  جنوب مدينة 

التواصل االجتماعي.
وقد استدعيت الشرطة لوقف التجمع إال أن األمر 

لم يرق للمشاركين.
المدينة عبر »فيسبوك«، »عندما  وقالت شرطة 
أبلغنا الجميع أن عليهم المغادرة تعرضنا للشتائم«.

وطلب عناصر الشرطة من أعضاء الفرقة وقف 
فيما كانوا يؤدون أغنية  »ويش يو وير  العزف 
هير« الشهيرة للفرقة والعائدة للعام 1975،  وهي 
غالبا ما تبث عندما يكون بعض األصدقاء غائبين.

وكتبت الشرطة: »ال تسمح شرطة راموسن بتعكير فرحة أي شخص لكن نتحمل 
جميعا مسؤولية التعامل مع هذه الجائحة بجدية واحترام التباعد االجتماعي«.

وكان حاكم والية نيوجيرسي فيل مورفي أمر المواطنين بمالزمة المنازل وإغالق 
الشركات غير األساسية حتى إشعار آخر الشهر الماضي.

للتنديد بعدم احترام اإلجراءات وغرد األسبوع  للتدخل مرات عدة  وقد اضطر 
الماضي »ال لحفالت )كورونا( فهي خطرة وسخيفة وغير قانونية«.

  عادت ملكة جمال إنجلترا المتوجة عام 2019 إلى المملكة المتحدة بعد االنتهاء 
من عملها الخيري بالخارج، لمواصلة عملها طبيبة في ظل جائحة فيروس كورونا 

المستجد.
وذكرت شبكة »سي إن إن« األمريكية أن باشا موخيرجي حصلت على استراحة 
مهنية من عملها كطبيبة مبتدئة بعد مشاركتها في المنافسة على لقب ملكة جمال 
العالم في ديسمبر/كانون األول عام 2019، حيث مثلت إنجلترا، وتمكنت من الفوز 

باللقب.
وبدعوتها لتصبح سفيرة لعدة مؤسسات خيرية، خططت موخيرجي لتعليق عملها 

كطبيبة والتركيز على العمل اإلنساني حتى أغسطس/آب هذا العام.
الهند وباكتسان،  ثم  أفريقيا وتركيا،  إلى  وقالت لشبكة »سي إن إن«: »دعيت 

والعديد من الدول اآلسيوية األخرى ألكون سفيرة لعدة مؤسسات خيرية«.
وفي بداية مارس/آذار، كانت الشابة صاحبة الـ24 عاًما في الهند ألربعة أسابيع 
نيابة عن نادي »كوفنتري ميرسيا ليونز« وهي مؤسسة خيرية للتنمية والمجتمع 

كانت سفيرة لها. وزارت مدارس لتقديم التبرعات.
ومع تفاقم األوضاع في ظل فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، تلقت 
موخيرجي رسائل من زمالئها بالمستشفى الذي كانت تعمل به، مستشفى بيلجريم 

في بوسطن شرقي إنجلترا، يخبرونها عن مدى صعوبة الوضع بالنسبة لهم.
وتواصلت موخيرجي مع إدارة المستشفى لتخبرهم برغبتها في العودة إلى العمل.

وقالت لشبكة »سي إن إن« إنها شعرت أنه من الخاطئ أن ترتدي تاج ملكة جمال 
إنجلترا، حتى من أجل األعمال الخيرية، في حين يموت الناس في شتى أنحاء العالم 

جراء فيروس كورونا والعمل الشاق لزمالئها.
وأوضحت أنها أرادت العودة إلى الديار، والذهاب مباشرة للعمل.

وأضافت موخيرجي، التي انتقلت إلى مدينة ديربي اإلنجليزية من كولكاتا في عمر 
الرئيسيين، وأردت أن  العمال  بأكمله جميع  العالم  9 أعوام: »كان رائعًا احتفال 

أكون واحدة منهم، وعلمت أنه يمكنني المساعدة«. 

قائلة: »ال وقت أفضل ألن أكون  المتحدة، األربعاء،  المملكة  إلى  الشابة  وعادت 
ملكة جمال إنجلترا، ومساعدة إنجلترا في وقت الضيق«. 

وتخضع موخيرجي لعزل ذاتي لمدة تتراوح من أسبوع ألسبوعين حتى يتسنى لها 
العودة إلى العمل وممارستها مهنتها طبيبة في مستشفى بيلجريم.

ورغم أنها متخصصة في طب الجهاز التنفسي، قالت إن األطباء حاليا يتم إرسالهم 
لمناوبات حيث يحتاجونهم.

ــــــود ــــــوج ال رب  يـــــــا  اآلالم  ـــــق  ـــــري ـــــط ل

ــــود ــــه ــــش ال وزور  ـــــــهـــــــوذا  ي وخــــــيــــــانــــــة 

ــــــمــــــوت الــــصــــلــــيــــب َســــــــاُقــــــــوَك الــــيــــهــــود لِ

ـــــود ـــــُج ــــع ال ــــب ــــّن ــــــا م ـــــــــــردوا احـــــســـــانـــــك ي ي

ـــــر وكــــــــــل الــــجــــحــــود ـــــاع ـــــش ـــــم بــــجــــبــــن ال

****

ــــــــــــك وذاتــــــــك  يـــــــا بــــــــــازل حـــــيـــــاتـــــك وروح

ــــة مـــمـــاتـــك ــــظ ــــح ــــــا ل ــــــَن ــــــاْص ـــــن خ ـــــعـــــلِ لـــــُت

ــــــة والـــــــــحـــــــــب ذاتـــــــــك ــــــحــــــّب ــــــم ــــــل ال ــــــك ب

ـــــــــك ـــــــــــــــإرادك وذات ـــــــــــرح الـــــقـــــيـــــامـــــة ب وف

****

ــــــك ســــجــــود ــــــي ـــــة حــــــوال ـــــك ـــــاي ـــــم وكــــــــــل ال

ـــــود ـــــُع ـــــص ــــــة وداْعـــــــــــــــــــْك يــــــــــوم ال ــــــاع س

ــــــــــرب الـــــجـــــنـــــود  ـــــــوب  ب ـــــــقـــــــل ــــــــــــرح ال وف

ـــــــــــــــدون حـــــــــدود ـــــــــــــــاء إيـــــــــمـــــــــان ب رج

ـــــُود ـــــل ـــــخ ــــــف الـــــــبـــــــدايـــــــة ويــــــــــــاء ال ــــــأل ب

****

يـــــــا بــــــــــازل حـــــيـــــاتـــــك ُروَحــــــــــــــك وذاتـــــــــك 

ــــــــــــارب بــــمــــمــــاتــــك  ـــــا ي ـــــن ـــــاص ــــن خ ــــل ــــع ــــت ل

ـــــكـــــمـــــل هـــبـــاتـــك  ــــك ُت ــــت ــــام ــــي وبـــــفـــــرحـــــة ق

ــــــادك ـــــــم عــــــب ـــــــرح ــــــة ت ــــــحــــــّب ــــــم ــــــل ال ــــــك ب

طـريق اآلالم

    Email: elressalanews@gmail.com    www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     

ملكة بريطانيا تبعث رسالة تقدير 
للعاملني يف جمال الصحة

بعثت الملكة إليزابيث الثانية برسالة تنطوي على 
”تقدير دائم وأمنيات طيبة“ للعاملين في المجال 
العالم بمناسبة يوم الصحة  الصحي في أنحاء 

العالمي.
وقالت الملكة ”أود أن أشكر جميع العاملين في 
مهنة الرعاية الصحية اللتزامكم واجتهادكم الذي 
ينم عن إنكار للذات حيث تقومون بأدوار مهمة 

للغاية لحماية وتحسين الصحة ورعاية الناس“.
بثت الملكة رسالتها في تسجيل مصور نُشر على 
الحساب الرسمي للعائلة المالكة على تويتر نشر 

العائلة  أفراد  للملكة وغيرها من  أيضا صورا 
أثناء زيارة مستشفيات ولقاء العاملين في مجال 

الصحة.
وظهر في الفيديو أيضا أبناء الملكة الثالثة 
البريطاني وزوجته  العهد  األمير تشارلز ولي 
كاميال واألميرة آن واألمير إدوارد وحفيد الملكة 

األمير وليام وزوجته كيت ميدلتون.
وقالت الملكة ”في أوقات المحنة نالحظ دائما أن 
أفضل ما في النفس البشرية يظهر على السطح، 
تفاني عدد ال حصر له من أطقم التمريض 

والقابالت وغيرهم.    
ووجهت الملكة إليزابيث خطابا نادرا للشعب بثه 
التلفزيون يوم األحد قالت فيه إنهم سيتجاوزون 
أزمة كورونا إذا التزموا بجدية بالحجر الصحي 

والعزل الذاتي.
وتعافى األمير تشارلز )71 عاما( من أعراض 
بفيروس كورونا  طفيفة نتجت عن إصابته 
لندن عبر  وافتتح مستشفى ميدانيا جديدا في 
تلفزيونية من منزله في اسكتلندا يوم  دائرة 

الجمعة.

تناسب »حلية« املتدينني كمامات  تنتج  إسرائيل 

 قال مسؤول بالحكومة اإلسرائيلية، االثنين، إن اإلسرائيليين الذين 
يطلقون لحاهم العتبارات دينية، سيكون بإمكانهم الحصول على 
كمامات طبية مفصلة لهم خصيصا، لحمايتهم من تفشي فيروس 

كورونا، بدال من مطالبتهم بحلق لحاهم.
لمكافحة  المتخذة  اإلجراءات  إطار  وفي 
الفيروس، طلبت السلطات من الناس تغطية 
الفم واألنف في األماكن العامة، وفقا لوكالة 

أنباء رويترز.
العالم  الدين حول  ولكن العديد من رجال 
يطلقون لحاهم ألسباب دينية، وهو ما أثار 
التساؤالت عن كيفية التعامل مع شعر الوجه 

فيما يتعلق بمكافحة الفيروس.
العام  المدير  نائب  غروتو،  إيتامار  لكن 
بوزارة الصحة في إسرائيل، قال إن الكمامات 

ستفصل بحيث تراعي اللحى.
تصريحا  »نصدر  الجيش:  لراديو  وقال 
صناعيا إلنتاج الكمامات وهو مايعني أن 
خالل أيام ستكون هناك كمامات بأحجام مختلفة ... فأصحاب 

اللحى سيكون بإمكانهم إيجاد المقاس المناسب«.


