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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

سعيد وفلويد وجهان لعملة واحدة 
للدميقراطيني!

الشكل  وبنفس  كالعادة   
الحزب  قام  الخسيسة،  والكيفية 
الديمقراطي األمريكي بزعامة 
مخططه  بتنفيذ  بايدن  جورج 
المعتاد إلسقاط نظام  الشيطاني 
الحاكم  الجمهوري  الحزب 
األمريكية  المتحدة  للواليات 
ترامب من خالل  دونالد  بزعامة 
العنصري  الحادث  استخدام 
الشرطة  المّدبر من بعض رجال 
من  األمريكي  المواطن  ضد 
فلويد  جورج  أفريقية  اصول 
اإلصرار  سبق  مع  لقتله 
في  الوضع  إلشعال  والترصد 
أمريكية،  والية   23 حوالي 
النهب والسطو  لتشجيع عمليات 
كبرى  بعض  ضد  الممنهج 
الشركات والمؤسسات األمريكية 
النظام، وهو  المعروفة إلسقاط 
للمخطط  األصل  طبق  صورة 
الديمقراطي  الحزب  نفذه  الذي 
األوسط  الشرق  بلدان  في بعض 
العربي  الربيع  مسمى  تحت 
وكان يستهدف مصر على وجه 
قيام أحد رجال  بعد  الخصوص 
الشرطة المصرية بقتل المواطن 
الحشاش خالد سعيد  المصري 
أخواني  أمريكي وبتعاون  بتدبير 
الميليشيات  بإمتياز من بعض 
المارقة والموجودة  األخوانية 
الجوار في ذلك  في بعض دول 
الوقت كحزب هللا اللبناني وبعض 
الفلسطينية  المقاومة  فصائل 
لجماعة األخوان  التابعة تنظيمياً 
المسلمين، مثل حركة حماس، 
بتمويل  وجند األرض ولألسف 
قطري   – تركي   – إيراني 
الدولي  وبرعاية مجلس األمن 

وقادة بعض الدول األوروبية.
ذلك   هو  ذلك،  على  ودليلي 
صدر  الذي  األخير  التصريح 
للحزب  الرئاسي  المرشح  عن 
في  األمريكي  الديمقراطي 
القادمة  الرئاسية  االنتخابات 
)جورج بايدن( الذي قال »عندما 
الحقوق  سنعيد  ترامب  يسقط 
والمهدرة  العادلة  السياسية 
المسلمين  األخوان  ألصدقائنا 

الشرق األوسط  في جميع دول 
وشمال أفريقيا«.

يؤكد ويوضح  الذي  األمر  وهو 
من  الماضي  في  حدث  ما  كل 
أحداث مشابهة مع كل ما وقع 
من أيام قليلة في امريكا إلسقاط 
الرئيس األمريكي دونالد  نظام 
الحزب  حكم  وإسقاط  ترامب 

الجمهوري الحاكم.
وهنا البد أن نتوقف كثيراً لنتأمل 
القائمين  إدارة  كيفية  وبعمق 
على الحزب الديمقراطي للعملية 
وصولهم  حال  في  السياسية 
الحقيقة  للحكم من جديد، وفي 
والنظم  السياسة  أظلم  هنا  أنا 
السياسية المحترمة حول العالم، 
الحزب  قادة  يطبقه  ما  ألن 
على  األمريكي  الديمقراطي 
السياسي  للعلم  ينتمي  األرض ال 
أو  قريب  من  سواء  المحترم 

بعيد.
سوى  هم  ما  الحقيقة  وفي 
ينفذون  قراصنة وقّطاع طرق 
خالل  من  القبيحة  قرصنتهم 
التطرف واإلرهاب في  جماعات 
جماعة  رأسهم  وعلى  العالم، 
األخوان المسلمين، وهم صناعة 
بريطانية صهيونية مشتركة منذ 
1928 بخالف فصائل حماس 
يعلم كيف وأين  اإلخوانية وكلنا 
ودعمها  اختالقها  تم  ولماذا 
مادياً ومعنوياً، للنيل من القضية 
بل والقضاء عليها  الفلسطينية 

بصورة كاملة.
يريد  لمنَّ  الحقيقة  هي  هذه 
معرفة حقيقة ما وقع من احداث 
المتحدة  الواليات  في  مؤسفة 

األمريكية مؤخراً.
وإن كنُت على اطمئنان بأن ما 
حدث في مصر لن يحدث أو يتكرر 
مرة أخرى ألنها »المحروسة« 
»المحروسة«  ستبقى  والتي 
الجميع  أنف  رغم  وأبدا  دائما 
.. نرجوك اقرأ  والذي ال يعرف 
التاريخ لكي تعرف... وحفظ هللا 
مصر وشعب مصر ورئيس مصر 
 ... الفتاح السيسي  الرئيس عبد 

وتحيا مصر بالثالثة.

5 سياسـة

year

مازلُت انتظر نتائج المبادرة المصرية األخيرة لوقف 
الخالفات  كافة  ومعالجة  ليبيا  في  الدائر  الصراع 

بين األفرقاء.
وإن كنُت أثق بأنه ال دخل لليبيين والشعب الليبي 
عملياً في كل ما يحدث، حيث أن كل ما حدث في 
ليبيا، ما هو سوى استهداف  سوريا ويحدث في 

مبطن ألمن مصر القومي.

 فريد زمكحل
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تكاليف التسجيل مدفوعة

واشنطن تؤكد لبغداد التزامهما بانسحاب القوات األمريكية من العراق

إزالة التماثيل لن تنهي تاريخ العنصرية وحقب االستعمار !!

االحتجاجات تتصاعد يف لبنان.. 
واجتماع طارئ جمللس الوزراء لبحث األوضاع املالية

صحيفة تكشف نوايا أردوغان بليبيا
قاعدتان عسكريتان وجيش للمليشيات..

االحتاد األوروبي حيذر ويدعو لالنتباه 
من عدم انتهاء أزمة كوفيد -19

  تصاعدت االحتجاجات ليل الخميس/ الجمعة في 
لبنان، على خلفية االنهيار الحاد الذي شهدته الليرة 
اللبنانية، فيما يعقد مجلس الوزراء جلسة طارئة 
وسط أنباء عن توجه إلقالة حاكم مصرف لبنان.

وبعد ليلة ساخنة، تخللتها مناوشات بين المحتجين 
 36 سقوط  إلى  أدت  شغب،  وأعمال  والجيش، 
جريحا، بينهم عسكريان، تشهد مدينة طرابلس، 
عاصمة شمال لبنان، حركة خجولة حيث فتحت 
بعض المحال أبوابها في حين ما زال البعض مغلقا.

وقد عمد محتجون صباحا إلى إعادة إغالق ساحة 
النور في طرابلس في كل االتجاهات، باالضافة 
إلى طريق البحصاص، كما قطعوا طريق القليعات 
في سهل عكار باإلطارات المشتعلة وطريق عام 
العبدة -حلبا بالعوائق والسيارات، وهي الطرقات 

األساسية التي تربط مناطق شمال لبنان.
أما في البقاع فقد عمد المحتجون إلى قطع الطرقات 
األساسية في البقاع األوسط )تعلبايا- سعدنايل- 
كسارة مفرق األنطونية -غزة –كفرزبد- مجدل 

عنجر(.
وكانت قيادة الجيش قالت أمس عبر صفحته على 
عن  المتداولة  للمعلومات  صحة  “ال  إنه  تويتر 
كلمة مرتقبة لقائد الجيش لدعوة العسكريين لعدم 
التدخل بالتحركات التي تشهدها المناطق اللبنانية”.
الحكومي،  السراي  في  يعقد  أخرى،  ناحية  من 
اللبناني،  الوزراء  لمجلس  اجتماع طارئ  اليوم 
والنقدية  المالية  األوضاع  في  للبحث  مخصص 

على ضوء التطورات األخيرة في الشارع.
وبدأت في بيروت جلسة مجلس الوزراء اللبناني 

الطارئة، بحضور حاكم مصرف لبنان، رياض 
عباس  اللواء  العام،  األمن  عام  ومدير  سالمة 
ابراهيم، وذلك لبحث االوضاع المالية والنقدية 

على ضوء التطورات االخيرة في الشارع.
وتراجعت الليرة اللبنانية، الخميس، إلى 5000 
ليرة مقابل الدوالر، وفقدت 70 بالمئة من قيمتها 
منذ أكتوبر، عندما غرق لبنان في أزمة اقتصادية 
الستقرار  األكبر  التهديد  باعتبارها  إليها  ينظر 
البالد منذ الحرب األهلية التي دارت رحاها بين 

عامي 1975و1990.
وأفادت مصادر اقتصادية بأن شركات ومؤسسات 
عدة توقفت عن تسليم البضائع خشية تسجيل الليرة 
اللبنانية انهيارا إضافيا، مما ينعكس خسارة في 

رؤوس أموال الشركات.

مقربة  تركية  صحيفة  كشفت    
الرئيس  أن  الجمعة،  السلطة،  من 
رجب أردوغان يعتزم إقامة قاعدتين 
وتحويل  ليبيا  غربي  عسكريتين 
المليشيات والمرتزقة إلى جيش لحكومة 

الوفاق اإلخوانية.
وقالت صحيفة »يني شفق«، في تقرير 
لها، الجمعة، إن أنقرة تشرع في إقامة 
قاعدة عسكرية جوية في مطار الوطية 
مزودة بمنظومات دفاع جوي حديثة 

وغرفة عمليات طائرات مسيرة.
قاعدة أخرى بحرية في  إلى  إضافة 
ميناء مصراتة بقدرات هجومية دائمة 
وتجهيزات استطالعية وسفن حربية 
مساندة، عالوة على توحيد المليشيات 

والمرتزقة وإنشاء جيش منهما. 
وأشارت الصحيفة إلى أنه بالتزامن مع 
ذلك ستقوم الشركات النفطية التركية 
بالتنقيب عن البترول والغاز وفقا لمذكرة 
التفاهم البحرية الموقعة بين أردوغان 
وفايز السراج في نوفمبر/تشرين ثاني 

الماضي.
وأوضحت أن ذلك تم االتفاق عليه بين 
أردوغان والسراج أثناء زيارة األخير 

ألنقرة والتي انتهت أمس.
يأتي ذلك كاشفا لألهداف الحقيقية للغزو 
التركي لالراضي الليبية كما يأتي في 
اطار التصعيد التركي وتجاوز القرارات 

واالتفاقات  والمبادرات الدولية
و يأتي بعد أسبوع  من أخذ الرئيس 
ليبيا،  في  المبادرة  زمام  المصري  
والذي  القاهرة«  »إعالن  بإطالق 
إليجاد  متكاملة  طريق  خارطة  مثل 
حل سياسي لألزمة الليبية، والذي كان 
مشموال بموقف مصر الثابت برفض 
اإلرهاب واستخدام ليبيا كساحة لجلب 
المرتزقة واإلرهابيين والسبت، أعلن 
الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، 

خالل مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس 
صالح  عقيلة  الليبي  النواب  مجلس 
والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش 
الليبي بالقاهرة عن التوصل لمبادرة 
شاملة ومشتركة إلنهاء الصراع في ليبيا 
وأوضح أن المبادرة تدعو الحترام كافة 
الجهود الدولية وإعالن وقف إطالق 
النار في ليبيا  و التأكيد على وحدة 
وسالمة األراضي الليبية واستقاللها 
واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية 
وقرارات مجلس األمن والتزام كافة 

األطراف بوقف إطالق النار 
ثالثة  بعد  التركية  التسريبات  وتأتي 
أيام من توقّيع وزيري خارجية اليونان 
وإيطاليا، الثالثاء، في أثينا اتفاقاً لترسيم 
الخالصة  االقتصادية  المنطقة  حدود 
في البحر األيوني الذي يفصل البلدين 

المجاورين.
 وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس 
ديندياس بعد توقيع االتفاق الثنائي الذي 
يتناول حقوق الصيد البحري المشتركة، 

»اليوم تاريخي للبلدين«.
في حين اعتبر نظيره اإليطالي لويجي 
دي مايو »أنها نتيجة مهّمة« مضيفاً: 
متمسكان  نحن  جارين،  فقط  »لسنا 
بمنطقتنا المشتركة، البحر المتوسط«. 
تحديد  إلى  الثنائي  االتفاق  ويهدف 
البلدين  بين  البحري  الصيد  مناطق 
ويؤكد اتفاقاً سابقاً موقعاً عام 1977 
يضمن »حق الجزر في أن تكون لديها 

مناطق بحرية«.
وهذه النقطة مهمة بالنسبة ألثينا التي 
تواجه توتراً شديداً مع تركيا المجاورة 
الطامعة في حقول النفط في المنطقة 
القيام  في  قبرص  حق  وخصوصاً 
بأي عملية استكشاف للموارد النفطية 
الخالصة  االقتصادية  المنطقة  في 

القبرصية.

الرسمية  األنباء  وكالة  ذكرت    
اليوم الجمعة نقال عن رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي أن بغداد 
بانسحاب  التزامهما  أكدتا  وواشنطن 
القوات األمريكية، وذلك دون تحديد 

جدول زمني.
هذا  العراقي صوت  البرلمان  وكان 
العام لصالح مغادرة القوات األجنبية 
من البالد، وتغادر القوات األمريكية 

وغيرها من قوات التحالف في إطار 
خفض ألعدادها.

وقال الكاظمي ”جرى تأكيد االنسحاب 
األمريكي من العراق لجميع المتواجدين 

وعدم وجود أي قواعد“.
وذكرت الوكالة العراقية دون الخوض 
في التفاصيل أن الكاظمي قال أيضا 
البلدين  بين  الحوار االستراتيجي  أن 
النواب  مجلس  بقرار  اعترافا  ”أنتج 

باالنسحاب األمريكي“.
ولم يتضح بعد ما إذا كان ذلك سيشمل 
المدربين العسكريين الذين يقول معظم 
األحزاب، بما فيها بعض يدعمه إيران، 

إنها ستقبل ببقائهم في العراق.
مشترك،  عراقي  أمريكي  بيان  وفي 
قالت واشنطن إنها ستواصل خفض 
قواتها في العراق وبحث وضع القوات 
المتبقية مع حكومة بغداد، مشددة على 

أنها ال تسعى إلقامة قواعد دائمة أو 
دائم  عسكري  وجود  لها  يكون  ألن 

في العراق.
وأضاف البيان المشترك أن الواليات 
العراق  تزويد  كذلك  بحثت  المتحدة 
بالمستشارين االقتصاديين للعمل بشكل 
مباشر مع حكومته بهدف المساعدة في 
تعزيز مستوى الدعم الدولي لجهودها 
اإلصالحية، في ضوء جائحة كورونا 

بالنصب  التنكيل  مسلسل  يتوالى    
التذكارية خالل المظاهرات التي تعم دول 
مختلفة للمطالبة بإنهاء الظلم العنصري 
بعد مقتل األميركي من أصل إفريقي 
جوروج فلويد وهو رهن احتجاز الشرطة 
في منيابوليس بوالية مينيسوتا يوم 25 

مايو الماضي.
فقد أعقب مقتل فلويد موجة عالمية من 
االحتجاجات المناهضة للعنصرية، وأدى 
إلى اندالع حملة إلزالة التماثيل التي 
تمجد قادة الحروب أو كانت رمزا على 

العنصرية.
التماثيل  إن هذه  البعض  يقول  وبينما 
والرموز ما هي إال تمثيل لحقب تاريخية 
وثقافية، يقول المحتجون عليها إنها تصور 
أشخاصها وكأنهم أبطال إال أنهم متهمون 
بارتكاب جرائم قتل وتهجير وعنصرية 
ال تزال بعض الشعوب تعاني من تبعاتها 

حتى اآلن.
وتحاول السلطات في الدول التي تشهد 
مثل هذه االحتجاجات حماية التماثيل 
أو إزالتها »بهدوء« إال أن إزالتها أو 
حمايتها لفترة بعيدا عن أعين المتظاهرين 
الغاضبين لن يلغي حقبة تاريخية أو ثقافية 
تتداعي آثارها في كل مرة تُرتكب فيها 
جريمة عنصرية مثل جريمة مقتل فلويد.
ففي بريطانيا، أمر صادق خان عمدة 
لندن، الخميس، العمال بوضع األلواح 

على تمثال ونستون تشرشل في 
من  ومجموعة  البرلمان  ساحة 
المعالم األثرية األخرى لحمايتها 
نهاية  عطلة  قبل  األضرار  من 
أسبوع أخرى من االحتجاجات، 
حسبما نقلت صحيفة ديلي ميل.

كما أصبحت التماثيل التي ترمز 
لشخصيات شاركت في »تجارة 
الرقيق« أو كان لها تاريخا مع 
صعب،  موقف  في  العنصرية 
فقد أسقط محتجون تمثاال لتاجر 
الرقيق من القرن الـ17، إدوارد 
كولستون، في بريستول ببريطانيا، 
احتجاج  خالل  الماضي،  األحد 

»حياة السود مهمة« بعد مقتل فلويد.
وعلق المتظاهرون حبال على التمثال 
الثاني في شارع  المدرج في الصف 
األرض،  قبل سحبه على  كولستون، 

بينما هتف الحشود.
في  التمثال  بدحرجة  المحتجون  وقام 
تدمير  إلى  منهم  محاولة  في  الشارع 
التمثال المثير للجدل في بريطانيا، حيث 
يعود ذلك التمثال البرونزي الذي أقيم 
في عام 1895، ويعتبر نقطة محورية 
للغضب بالمدينة خاصة أنه كان صاحبه 

يعمل في تجارة الرقيق.
مدينة  مجلس  أزال  نيوزيلندا،  وفي 
هاملتون تمثاال لقبطان بحري بريطاني 

بعد أن طالب رجل من السكان األصليين 
)ماوري( بإسقاطه بالقوة.

وكانت شركة محلية منحت، في عام 
2013، تمثال الكابتن جون هاملتون 
للمدينة الواقعة في وسط الجزيرة الشمالية 

والتي سميت باسمه.
ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن 
تايتيمو مايبي أنه ينوي إزالة التمثال 

خالل مسيرة احتجاجية، السبت.
وقال إن تمثال هاملتون يوحي كما لو 

أنه كان بطال لكنه »بقايا قاتلة«.
كان هاملتون قائدا خالل معركة »بوابة 
با« ضمن حروب نيوزيلندا في القرن 
الـ19، والتي كانت عبارة عن سلسلة من 
المعارك الدامية بين الماوري والحكومة 

البريطانية حول شراء األراضي المتنازع 
عليها واالحتالل االستعماري.

نانسي  المتحدة، دعت  الواليات  وفي 
بيلوسي رئيسة مجلس النواب األميركي، 
األربعاء الماضي، إلى إزالة 11 تمثاال 
لعسكريين ومسؤولين يرمزون للحقبة 
الكونفدرالية، وذلك في إطار الجهود 

المبذولة لمكافحة العنصرية.
وفي رسالة إلى لجنة برلمانية مشتركة، 
الديمقراطيين  بيلوسي، زعيمة  قالت 
في الكونغرس، إن »تماثيل الرجال 
الذي نادوا بالوحشية والهمجية للوصول 
إلى هذه النهاية العنصرية الصريحة، 
الديمقراطية  لُمثُل  تشكل إهانة بشعة 

والحرية«.

  حذرت أكبر مسؤولة صحية في 
االتحاد األوروبي اليوم الجمعة من 
أن أزمة الصحة العامة الناجمة عن 
جائحة كوفيد19- في أوروبا لم تنته 
بعد وحثت الحكومات على مواصلة 
استباقية  خطوات  واتخاذ  االنتباه 
بالفحص وتعقب المرض بين السكان.
األوروبي  االتحاد  مفوضة  وقالت 
كيرياكيدس  ستيال  الصحة  لشؤون 

في  االتحاد  ببلدان  الصحة  لوزراء 
مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية ”لم نتخط 
األمر بعد. يتعين أن نتوخى الحذر“.

يأتي ذلك في ظل مخاوف من موجة 
جديدة في حاالت اإلصابة حيث تعيد 
بلدان االتحاد األوروبي تدريجيا فتح 
األنشطة التجارية والحدود وفي أعقاب 
احتجاجات شهدتها عدة أنحاء بالقارة 

في األيام الماضية.

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 1٠٠٪ عائد على االستثمار
صناعة- تعدين - بناء وتعمير- منازل إقامة المسننين

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 
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أنطوانيت جرجوس
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LR Lotfi, Rafla & Associates
35 years of expertise

in accounting, audition and tax consultant

Count on us and sit back and relax.  
whatever your accounting needs are, we can deliver.

Our accounting services
* CORPORATE
- Bookkeeping, sales tax, payroll
- Review and Audit Financial statements
- Corporation income tax
- Tax audit & Tax planning
- Incorporation & Business evaluation
- Financing & Business Plan

* PERSONAL
- Tax return, for Canadian, Non-Resident and US tax return
- Income Tax Planning

* Estate
- Financial statements; Tax planning & Return

* PROFESSIONAL
- Special full accounting service for Professional,    
   Doctors and pharmacies

You like to maximize your wealth in a small 
business corporation?

Ontario Branch:
7030 Woodbine Ave.
Markham, Ontario L3R 6G2
Tell: +1-905-943-9653
Fax: +1-905-946-8971

Montreal Branch:
9900 Cavendish Boul.
Montreal, Qc. H4M 2V2
Tell: +1-514-935-0303
Fax: +1-514-935-0005

Call us now

Email: Info@lr-ca.ca    www.lotfiRafla.ca

ترامب يرفض إزالة أمساء قادة الكونفدرالية 
من القواعد األمريكية

   أكد المبعوث األميركي إليران، براين هوك، الخميس، أن أميركا ال 
تريد أن ترى نسخة من حزب هللا على حدود السعودية.

وقال في تصريح له: »رأيت األسلحة اإليرانية التي تعطى للحوثيين من 

إلى  المملكة«، مشيرا  إيران عندما زرت  قبل 
أنه ناقش تهديدات الحوثين مع األمير خالد بن 

سلمان خالل زيارته للرياض«.
أي  باتجاه قطع  أن واشنطن تضغط  أكد  كما 
تمويل للحوثيين من إيران، مبيناً »استراتيجيتنا 
تجاه طهران ترتكز على ثالثة محاور -عقوبات 
اقتصادية عزلة دبلوماسية وتهديد باستخدام القوة 

الرادعة«. العسكرية 
وفي الملف السوري، أكد هوك أن »هدفنا هو 
إخراج الميليشيات اإليرانية من سوريا«، موضحاً 
أن ميليشيات طهران أعادت تموضعها باألراضي 

السورية وانتقلت إلى الشمال.
وأشار إلى أن اهتمام روسيا والنظام السوري 
الخارجية  لسياستها  إيران  تعزيز  تجاه  تراجع 

في سوريا وعالقتها مع حزب هللا.
هذا وكشف أن ثمن إعادة إعمار سوريا هو 400 

مليار دوالر، مضيفاً »وروسيا لن تدفع هذا الثمن«.
كما أكد »أن الدول المانحة ونحن لن ندفع فلسا واحدا في إعادة اإلعمار 

حتى نرى خروجا كامال للميليشيات اإليرانية من سوريا« حسب تعبيره.
بـ 70% من  إيران مدت حزب هللا  أن  فأكد هوك  أما عن حزب هللا، 
ميزانيته، وأشار إلى أن سياسة أميركا تجاه طهران أضعفت حزب هللا 

لدرجة جعلت حسن نصرهللا يطلب تبرعات.
وقال »نحن سعداء بنتائج العقوبات التي فرضناها على حزب هللا، ونثمن 

دور ألمانيا بتصنيف الحزب منظمة إرهابية«.
إلى ذلك تحدث المبعوث األميركي إليران عن الملف اللبناني، وأكد أن 
»سياستنا هي الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني ورأينا التظاهرات ضد 
أن حزب هللا  إلى  االقتصاد«، مشيرا  وانهيار  الوظائف  وانعدام  الفساد 

يتحمل نتائج االنهيار االقتصادي في بالده.
للبنانيين وهو  البؤس  نفس  إيران يصدر  الذي خلقته  وقال »حزب هللا 

البؤس الذي يعاني منه الشعب اإليراني«.
وتابع »متفائلون بالنسبة لتمديد حظر بيع األسلحة إليران ونعمل مع الحلفاء 
لتمديده في مجلس األمن«، واصفاً االنتخابات في طهران بالمزيفة، وقال 

»الشعب يستحق انتخابات حقيقية بغض النظر عمن يفوز«.
ويرى هوك أنه ال فارق بين المعتدلين والمتشددين في إيران.

كما بين أن الرئيس األميركي دونالد ترمب مستعد للتفاوض مع النظام 
اإليراني ووزير خارجيته مايك بومبيو وضع شروط التفاوض.

  استبعد الرئيس األمريكي دونالد ترامب تغيير أسماء 
الكونفدرالية  قادة  بأسماء  المسماة  العسكرية  القواعد 
حتى مع حظر سلسلة ناسكار لسباقات السيارات علم 
الديمقراطيين إلزالة  الكونفدرالية من سباقاتها وسعي 
تماثيل األشخاص الذين يمثلون الجنوب المؤيد للعبودية 
في الحرب األهلية في ستينات القرن التاسع عشر من 

الكونجرس.
ومع زيادة وعي األمريكيين بالقضايا العرقية في أعقاب 
وفاة األمريكي األسود جورج فلويد لدى احتجاز شرطة 
مدينة منيابوليس له، أيد ترامب إبقاء أسماء عشر قواعد 
عسكرية من فرجينيا إلى تكساس كما هي بأسماء زعماء 

الكونفدرالية العسكريين.
كان مسؤولون في وزارة الدفاع )البنتاجون( قد أبدوا 
استعدادا لبحث القضية، التي ظهرت على السطح كسبيل 

لتحقيق المصالحة العرقية.
وقال مسؤولون في األيام القليلة الماضية إن البنتاجون، 
الجيش  إسبر ووزير  الدفاع مارك  ذلك وزير  في  بما 
رايان مكارثي، على استعداد إلجراء محادثات تشمل 
تسمية  إعادة  بشأن  والديمقراطي  الجمهوري  الحزبين 

القواعد األمريكية المسماة بأسماء قادة الكونفدرالية.
وقال ترامب في سلسلة تغريدات إن القواعد أصبحت 

جزءا من ”التراث األمريكي العظيم“.
أبطالنا  دربت  األمريكية  المتحدة  ”الواليات  وأضاف 
ونشرتهم على تلك األراضي المقدسة وفازوا بحربين 
عالميتين. ولذلك فإن إدارتي لن تدرس حتى إعادة تسمية 

تلك المنشآت العسكرية الرائعة والعظيمة...“.

الواليات  األفارقة  األمريكيين  استعباد  ومزقت قضية 
لتشكل  الجنوبية  الواليات  انفصلت  عندما  المتحدة 
الواليات الكونفدرالية األمريكية سعيا لحماية العبودية. 
وهزمت الواليات الشمالية الجنوب في الحرب األهلية 

واستعادت الوحدة.
لكن إرث العبودية ال يزال يطارد العالقات بين األعراق 
في الواليات المتحدة. ففي التاريخ الحديث، تفجر الجدل 
تماثيل زعمائها وعلم  مثل  الكونفدرالية،  حول رموز 
ترمز  إنها  يقولون  بإزالتها  ينادون  فالذين  معاركها. 
للعنصرية واالضطهاد، في حين يصفها معارضو ذلك 

التحرك بأنها دالالت على تراث وكبرياء الجنوب.
وقالت سلسلة سباقات ناسكار للسيارات، التي عادة ما 
الكونفدرالية، يوم  تشهد تلويح المشجعين بعلم معركة 

األربعاء إنها ستحظر العلم من فعالياتها.
وحثت رئيسة مجلس النواب األمريكي نانسي بيلوسي 
الكونجرس على أن يتخذ على الفور إجراءات إلزالة 11 
تمثاال في مبناه تمثل قادة الكونفدرالية وجنودها. ومن 
بين تلك التماثيل واحد للقائد العسكري روبرت إي لي.

وقالت بيلوسي، وهي ديمقراطية، في رسالة إلى زعماء 
لجنة بالكونجرس مكلفة بإدارة التماثيل المعروضة فيه 
”تماثيلهم تمجد الكراهية وليس التراث. ال بد من إزالتها“.
وجميع القواعد العسكرية األمريكية المسماة باسم قادة 
الكونفدرالية العسكريين مقرها في الواليات الكونفدرالية 
انتخاب  في  الواليات  تلك  من  العديد  السابقة. وساعد 
ترامب في 2016، وهو يعول عليها مجددا في انتخابات 

الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.
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أبي غيرّ العامل
      »أبي.. لقد غيرت العالم« هكذا 
الطفلة جيانا عندما ظهرت  صرخت 
وسط المحتجين على مقتل والدها جورج 
فلويد، وهي تجلس على كتفي محترف 
كرة السلة السابق ستيفن جاكسون، الذي 
نشر الفيديو على حسابه في إنستغرام، 
ابنة  إنها جيجي  وعلق قائال: »نعم 
جورج فلويد الذي غيّر العالم«. وإذا 
كان البعض يرى أن الشاب التونسي 
محمد البوعزيزي قد غير العالم العربي 
عندما أقدم على االنتحار حرقا بعد أن 
صفعته الشرطية فادية حمدي أمام المأل 
في مدينة سيدي بوسعيد التونسية، فإن 
األمريكي جورج فلويد قد غير العالم 
المأل  أمام  عندما داس على رقبته، 
أيضا، الشرطي ديريك شوفين في مدينة 
مينيابوليس األمريكية، وفق كالم ابنته.

تفاصيل ما حدث لجورج فلويد معروفة، 
وتداعياتها حديث وسائل اإلعالم إلى 
درجة أنها سحبت البساط من تحت أقدام 
جائحة كورونا، التي ما زالت تسبب 
خسائر فادحة في األرواح والممتلكات، 
وتربك األفراد والحكومات، فقد إرجعت 
هذه األحداث أخبار الفيروس إلى الوراء، 
وغدت تتصدر نشرات األخبار، فهل نحن 
أمام أحداث شبيهة بتلك التي مرت بها 
دول الشرق، أم أنها ظاهرة أمريكية ال 
تشبه غيرها، باعتبارها تتعلق بالتمييز 

العنصري الذي لها معه تاريخ؟
العنصري في أمريكا  التمييز  تاريخ 
يرجع إلى أكثر من أربعة قرون، عندما 
20 أفريقيا عام  وصلت سفينة تحمل 
1619 إلى مستعمرة فرجينيا البريطانية 
في أمريكا الشمالية، الستخدامهم عماال 
في مزارع المستعمرات وخدما، فكانت 
الذي  الرق  نقطة االنطالق النتشار 
وصل إلى المستعمرات اإلسبانية في 
الفترة بين  الجنوبية. وخالل  أمريكا 
القرنين السادس عشر والتاسع عشر 
تم نقل ما يقرب من 12 مليون أفريقي 
إلى األمريكتين، حتى بلغ تعداد العبيد 
في الواليات المتحدة عام 1860 أربعة 
ماليين تقريبا. وقد ظل الرق مادة مثيرة 
للخالف في الدساتير األمريكية على مدى 
عقود من الزمن، وكان الجدل األخالقي 
الرئيسية  حوله واحدا من األسباب 
للخالف الذي أدى إلى الحرب األهلية 
األمريكية التي امتدت من عام 1861 
إلى عام 1865، وتعد األكثر دموية في 
تاريخ الواليات المتحدة األمريكية، وكان 
من نتائجها إعالن تحرير العبيد الذي 
وقعه الرئيس األمريكي إبراهام لينكولن 
في األول من يناير عام 1863م، ليكون 
بداية تغيير الوضع القانوني للعبيد في 

الواليات المتحدة.
المتحدة  الواليات  الرق في  تاريخ 

األمريكية ألقى بظالله على العالقة بين 
البيض وأصحاب البشرة السمراء الذين 
كان يجلبهم تجار الرقيق من أفريقيا، ويتم 
إخضاعهم ألعمال السخرة في الواليات 
األمريكية. وظلت العالقة بين أصحاب 
البشرتين مضطربة قديما وحديثا، 
حتى جاء مقتل المواطن األمريكي ذي 
األصول األفريقية جورج فلويد على 
يد الشرطي األمريكي األبيض ديريك 
شوفين ليخرج ما تحت الرماد من جمر، 
ويفجر مسلسل العنف والتخريب الذي 
عم الواليات المتحدة األمريكية، وشارك 
البشرتين  فيه مواطنون من أصحاب 
البيضاء والسوداء على حد سواء. وبغض 
النظر عن اللصوص الذين استغلوا حالة 
الفوضى التي عمت المدن األمريكية 
لينهبوا متاجرها وأسوقها، وعن أعضاء 
حركة »أنتيفا« و«األناركيين« الذين 
اتهمهم  الرئيس دونالد ترامب بإثارة 
الشغب، وتوعد بتصنيفهم إرهابيين، 
فإن ما جرى خالل األيام الماضية في 
المتحدة األمريكية ال يمكن  الواليات 
أن يكون أحداثا عابرة سببها مقتل 
يد  أفريقية على  أمريكي من أصول 
شرطي أبيض، تماما كما أن ما حدث 
في تونس أواخر عام 2010 وما تاله 
من أحداث في عدد من الدول العربية، 
لم تكن أحداثا عابرة سببها انتحار بائع 
متجول أمام مقر والية تونسية، احتجاجاً 
على مصادرة السلطات البلدية للعربة 
التي كان يبيع عليها الخضار والفواكه.

ما حدث في الواليات المتحدة األمريكية 
وبعض المدن األوربية هو نتيجة احتقان 
تعيشه مجتمعاتها، ومقتل فلويد ما هو إال 
الشرارة التي كشفت ما تحت الرماد من 
جمر، والذين يقولون إن أمريكا تشرب 
اآلن من الكأس التي سقت منها الشعوب 
األخرى إنما يرددون مقولًة تحمل من 
الشماتة والتشفي أكثر مما تحمل من 
المنطقي،  الوقعي والتحليل  التفكير 
فعندما كان ديريك شوفين يضغط 
بركبته على رقبة جورج فلويد، كانت 
الكثير من القيم تئن تحت وطأة تاريخ 
من عالقة متأزمة في مجتمع عانى على 
مدى عقود من التمايز بين أفراده، أفرز 
طبقات يشعر بعضها بالفوقية، ويشعر 
بعضها اآلخر بالدونية، وينعكس هذا 
على أسلوب تعاملهما، حتى لو حاولت 

الدساتير تفكيك هذه المسألة.
الطفلة جيانا  نحن ال نشك في صدق 
عندما قالت إن أباها غير العالم، فالعالم 
الذين نثق  في نظر بعض األطفال، 
ببراءتهم، هو حدود البلدان التي يعيشون 
فيها. وعندما تكون حدود إنسان ما هي 
األفق الذي يراه أمامه، تتقلص مساحة 
األرض ويصبح الكون قزما صغيرا.

aliobaid4000@yahoo.com

بقلم: علي عبيد الهاملي

هوك: ال نريد أن نرى نسخة من حزب اهلل على حدود السعودية

ترسيم احلدود بني اليونان وإيطاليا حيل قضية معلقة منذ 40 عاما ومصر 
تسعى التفاقية جديدة

اليوناني كيرياكوس  الوزراء  أعلن رئيس    
الموقعة  البحرية  الحدود  تعيين  أن   ميتسوتاكيس، 
بين اليونان وإيطاليا يعد نموذجا للتعاون وعالقات 

حسن الجوار.
وأضاف في حديثه أمام البرلمان أن »االتفاقية تساهم 
في السالم واالستقرار في منطقتنا، حيث أظهرت 
اليونان وإيطاليا كيف يمكن لجارين تحويل البحر 
من حولهما إلى مياه هادئة للتقدم والتنمية، وأتمنى 
أن يتم التوصل إلى اتفاقيات مماثلة في المنطقة بين 

دول أخرى أيضا«.
وأشار إلى أن »االتفاق بين أثينا وروما بشأن تعيين 
المناطق االقتصادية الخالصة يحل قضية معلقة منذ 
40 عاما، ويتوافق تماما مع قواعد القانون الدولي 

واتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار«.
من جانبه، يستعد وزير الخارجية اليوناني نيكوس 
دندياس إلى زيارة مصر يوم 18 يونيو، الستئناف 
اتفاقية  المصرية حول  السلطات  المفاوضات مع 

ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وبحسب تصريحات وزير الخارجية 
تم  الذي  االتفاق  فإن  اليوناني، 
التوصل إليه يوم الثالثاء، بين إيطاليا 
واليونان بتعيين المناطق االقتصادية 
»أثار بالتأكيد غضب الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان«، مشيرا إلى 
تفسيرا  بالكامل  تبنت  إيطاليا  أن 
الذي  النحو  الدولي على  للقانون 

تقصده اليونان.
كما أوضح وزير الخارجية اليوناني 
أن تركيا هي التي تصر فقط على 

»رؤيتها أحادية البعد«.
إيطاليا  أن وزيري خارجية  يذكر 
واليونان، عقدا مؤتمرا صحفيا 
في  أثينا،  في  يونيو   8 الثالثاء 
أعقاب توقيعهما على اتفاقية لتعيين 

البلدين وإقامة منطقة  بين  االقتصادية  المناطق 
اقتصادية حصرية.

السراج وأردوغان  اتفاق  وتسعى مصر إلسقاط 
في شرق المتوسط، حيث اتفقت القاهرة وأثينا منذ 
أشهر عدة على اإلسراع في ترسيم الحدود البحرية 

الخارجية  لوزير  المرتقبة  الزيارة  وتأتي  بينهما، 
اليوناني للقاهرة في وقت بالغ األهمية بعد ترسيم 

الحدود بين بلده وإيطاليا.

أخبــار
بوتني وامللك عبد اهلل الثاني يبحثان هاتفيا تطورات القضية الفلسطينية ومكافحة اجلائحة

الرئيس الروسي، فالديمير بوتين،   بحث 
والعاهل األردني، الملك عبد هللا الثاني، أمس 
الخميس، تطورات القضية الفلسطينية والجهود 
الرامية إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا.
وأفاد الكرملين، في بيان، بأن بوتين والملك 
عبد هللا الثاني أجريا اتصاال هاتفيا بحثا خالله 
“اإلجراءات التي يتم اتخاذها من قبل البلدين 
لمكافحة عدوى فيروس كورونا، حيث أكد 
المجتمع  توحيد جهود  أهمية  الجانبين  كال 
الدولي لتجاوز تداعيات الجائحة، معربين عن 
استعدادهما للمشاركة في هذا العمل المشترك”.

وأضاف الكرملين أن الطرفين “تبادال اآلراء 
حول المواضيع الحيوية لألجندة الدولية خاصة 
األوضاع في سوريا وليبيا وقضايا التسوية في 
الشرق األوسط”، متفقين على االستمرار في 

االتصاالت على مستويات مختلفة.
بدوره، أكد الديوان الملكي األردني أن بوتين 
والملك عبد هللا الثاني بحثا “آخر التطورات 
المشترك،  االهتمام  ذات  والدولية  اإلقليمية 
خصوصا تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية”.
أن  إلى  بيان،  في  الملكي،  الديوان  وأشار 
الثنائية  “الجهود  تناول  الهاتفي  االتصال 
والدولية لمواجهة واحتواء وباء فيروس كورونا 
المستجد، وضرورة مواصلة التعاون للتصدي 
لآلثار اإلنسانية واالقتصادية الناجمة عنه، بما 

يضمن حماية صحة الشعوب وسالمتها”.
وتم التأكيد، حسب البيان، على “متانة عالقات 
الشراكة االستراتيجية بين البلدين الصديقين، 
في  بينهما  التعاون  تعزيز  والحرص على 

مختلف المجاالت”.

  هاجم وزير الخارجية األمريكي مايك 
بومبيو أمس الخميس، المحكمة الجنائية 
الدولية، قائال إن واشنطن لن تسمح بأن 

تهدد “محكمة صورية” األمريكيين.
وجاءت تصريحات بومبيو بعد أن سمح 
الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات 
على تحقيق تجريه المحكمة بشأن احتمال 
ارتكاب القوات األمريكية جرائم حرب 

في أفغانستان.
مؤتمر صحفي  في  بومبيو  وأوضح 
أن العقوبات قد تمتد لتشمل أفراد أسر 
زيارة  من  لمنعهم  المحكمة  مسؤولي 

الواليات المتحدة.
وقال: “لن نقف مكتوفي األيدي بينما 
يتعرض مواطنونا للتهديد من محكمة 

صورية”.
واتهم البيت األبيض المحكمة الدولية بالخضوع لـ”البيروقراطية 
المتحدة  الواليات  تهدد وتستهدف عسكريي  التي  الدولية 
وحلفائها وشركائها”، مشددا على أن تصرفات المحكمة 
“تمثل هجوما على حقوق الشعب األمريكي وتهدد سيادة 

الواليات المتحدة”.
المسؤولية  الدولية  المحكمة  األمريكية  السلطات  وحملت 
عن إجراء “تحقيقات ذات دواع سياسية” بحق الواليات 
المتحدة وحلفائها، وخاصة إسرائيل، ملوحة بوجود “أسباب 
الفساد وسوء السلوك  بانتشار ظاهرة  ملموسة” لالعتقاد 

على أرفع المستويات فيها.

  قال مسؤولون وخبراء في االتحاد األوروبي أمس 
إصابات  في  ارتفاعا  تواجه  قد  أوروبا  إن  الخميس 
كوفيد19 خالل األسابيع القادمة بسبب االحتجاجات 
القارة على مدى  دول  التي شهدتها بعض  الحاشدة 

األيام القليلة الماضية.
كبرى  في  المحتجين  من  اآلالف  واحتشد عشرات 
المدن األوروبية مؤخرا للتظاهر ضد العنصرية بعد 
المتحدة وهو رهن  الواليات  في  فلويد  وفاة جورج 

احتجاز الشرطة.
وقال جوزيف كيسيكيوجلو رئيس الجمعية األوروبية 
”إذا نصحت كل  في مؤتمر  الفائقة  بالعناية  للعالج 
شخص بالحفاظ على مسافة تباعد متر ونصف المتر 
عن اآلخر، ووقف الجميع بجانب بعضهم البعض، 

وعانقوا بعضهم البعض، فال أعتقد أن النتيجة ستكون 
طيبة“.

في  ارتفاع  كان سيحدث  إذا  وردا على سؤال عما 
اإلصابات خالل األسبوعين القادمين، قال ”نعم، لكن 

أتمنى أن أكون مخطئا“.
وتجاوزت معظم دول االتحاد األوروبي الذي يضم 27 
دولة مرحلة ذروة التفشي وبدأت تدريجيا في إعادة 
فتح األعمال التجارية والحدود مع تراجع اإلصابات 

قليال خالل األسابيع الماضية.
وكان العلماء توقعوا قبل االحتجاجات األخيرة موجة 
ثانية بعد فصل الصيف لكن التجمعات الجماهيرية قد 

تؤثر على هذه الرؤية المتفائلة.

واشنطن ترد على »اجلنائية الدولية«: لن تهددنا 
حمكمة صورية!

خماوف من موجة ثانية مبكرة لفيوس كورونا يف 
أوروبا بعد احتجاجات حاشدة



بيونج يانج: تدخل أمريكا يف عالقات الكوريتني قد يؤثر 
على انتخاباتها الرئاسية

وزيرة إسرائيلية: ليس هناك اتفاق بعد مع أمريكا 
على ضم أراض بالضفة الغربية

ميليشيات الشوارع.. أدوات قمع »رمسية« بني يدي أردوغان

3 طائرات وسفينة.. رصد شحنات سالح من تركيا إىل غرب ليبيا

 بقانون مرره البرلمان، أصبحت هناك ميليشيات مسلحة 
»رسمية« في تركيا، على غرار ميليشيات الباسيج في 
إيران، األمر الذي يثير مخاوف لدى المواطنين وقوى 

المعارضة على حد سواء، كما يقول مراقبون.
وكان البرلمان التركي أقر في وقت مبكر، الخميس، 
مشروع قانون مثير للجدل يعزز إلى حد كبير صالحيات 
قوات »حراس األحياء« التي تعرف باسم »بيكشي«، 
رغم الحراك والمناقشات الحادة التي جرت بين أنصار 
الحزب الحاكم والمعارضة عند مناقشة بنود القانون.

وبموجب القانون الجديد، يمنح هؤالء الحراس الصالحيات 
ذاتها التي يملكها رجال الشرطة، مثل حيازة واستخدام 
أسلحة نارية في حال الضرورة، واعتراض أفراد للتدقيق 

في هوياتهم أو تفتيشهم.
وقبل نفاذ هذا القانون، كان حراس األحياء الذين يبلغ 
عددهم 82 ألفا في تركيا، يقومون بدوريات ليلية لإلبالغ 

عن سرقات وحاالت إخالل بالنظام العام.
 100 نحو  إلى  تركيا  في  الليل  حراس  وجود  ويعود 
عام، قبل أن تعيد الحكومة التركي إحياء دورهم عام 
2016، إثر محاولة االنقالب الفاشلة صيف ذلك العام.
وبدأت قصة القانون الجديد في أواخر يناير الماضي، 
الحاكم  والتنمية  العدالة  النائب عن حزب  تقدم  عندما 
محمد موش، بمشروع تعديل قانون حراس الليل، الذين 

تصفهم المعارضة بـ »الميليشيات«.
لكن محللين سياسيين يرون أن انتماء هذه القوات إلى 
الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية، 

يجعل منهم أداة قمع »رسمية« في يد الحكومة.

والمحلل  الكاتب  ويقول 
جواد  التركي  السياسي 
غوك،  إن حراس األحياء 
يضطلعون بدور في حفظ 
األمن، لكن »في اآلونة 
األخيرة زاد عددهم وباتوا 
أو  مماثال  دورا  يؤدون 
دور  على  متفوقا  حتى 
وأضاف  الشرطة«. 
يقلق  الذي  »األمر  أن 
هؤالء  أن  هو  الجميع 
أنصار  من  الحراس 
والتنمية  العدالة  حزب 

الحاكم وأردوغان«.
واعتبر أن حراس األحياء 

اآلن ال يشكلون خطرا في الوقت الراهن، لكنهم »قد 
اندالع  أو عند  المقبلة  االنتخابات  في  يشكلون خطرا 
أزمات أو احتجاجات، وقد يخلقون مشكلة كبيرة في 

األمن التركي بسبب قسوتهم«.
األتراك  المواطنين  مخاوف  عن  المحلل  وتحدث 
والمعارضة، التي تقول إن وجودهم يعزز قبضة أردوغان 
إنهم ليسوا من قوات األمن المحترفة  إذ  البالد،  على 

بل من أتباع مكاتب الحزب، وهذا يقلق المعارضة.
وتقول حكومة أردوغان إنها تستخدم حراس الليل في 

إطار قوانين األمن التركي، بحسب غوك.
أما الخبير في الشؤون التركية محمد عبد القادر، فاعتبر 

أن البرلمان التركي الذي مرر القانون »ليس أكثر من 
وسيلة في يد أردوغان بعد التعديالت الدستورية«.

وأضاف عبد القادر أن تمرير القانون يظهر أن أردوغان 
»يريد حكم الميليشيات وليس حكم القانون والمؤسسات«، 
فهو »رئيس شعبوي ال يؤمن بالمؤسسات، بل بالقوة«.
وتابع: »حراس الليل أصبحوا أشبه بالحرس الثوري، 
وفي الخارج بدا واضحا اعتماد تركيا على المرتزقة 

السوريين. هذا يعبر عن فكر الرئيس وأدواته«.
ورأى أن أردوغان يسعى إلى إضعاف المؤسسات كلما 
شعر بوجود قوة جديدة تهدد حكمه بأي وسيلة كانت، كما 
حصل عند استقالة عدد كبير من قادة حزبه ووزرائه 

في األشهر األخيرة.

أن  الخميس  أمس  الشمالية   كوريا  ذكرت       
الواليات المتحدة ليس لديها حق التعليق على الشؤون 
الخاصة بالكوريتين، وأن من مصلحة واشنطن التزام 
الرئاسية  انتخاباتها  تمضي  أن  أرادت  إذا  الهدوء 

المقبلة بسالسة.
الرسمية  نقلته وسائل اإلعالم  الذي  وجاء اإلعالن 
بعدما عبرت وزارة الخارجية األمريكية عن خيبة 
االتصال  خطوط  الشمالية  كوريا  تعليق  من  أملها 

الساخنة مع كوريا الجنوبية يوم الثالثاء.
وقال كوون جونغ جون مدير عام الشؤون األمريكية 
بالخارجية الكورية الشمالية في تعليقات بثتها وكالة 
األنباء المركزية الكورية الرسمية ”إذا دست الواليات 
المتحدة أنفها في شؤون اآلخرين بعبارات طائشة ولم 
تحفل بشؤونها الداخلية في وقت يعاني فيه وضعها 
فقد  اإلطالق  على  اضطرابات  أسوأ  من  السياسي 

تواجه أمرا غير سار يصُعب التعامل معه“.
وأضاف أن على الواليات المتحدة أن ”تمسك لسانها“ 
وأن تعالج مشكالتها الداخلية إال إذا أرادت ”تجربة 

شيء مثير“.
ومضى يقول ”سيكون ذلك جيدا ليس فقط للمصالح 
األمريكية ولكن أيضا إلجراء االنتخابات الرئاسية 

المقبلة بسالسة“.
وقال جيمس كيم، الزميل الباحث بمعهد آسان للدراسات 
السياسة في سول إنه لم يتضح بعد ماذا ستفعل كوريا 
الشمالية لعرقلة االنتخابات أو التسبب في مشكالت 

لحملة الرئيس دونالد ترامب للفوز بفترة ثانية.
وأضاف ”إذا حدث أي شيء، فثمة فرصة أن االستفزار 

ربما يحشد البالد حول الرئيس الحالي“.
وبعد سلسلة من القمم التاريخية في 2018 و2019 
بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، 
لم يجر إحراز تقدم يذكر في تفكيك برنامج كوريا 
النووية، وعبرت بيونجيانج عن  الشمالية لألسلحة 

إحباط متزايد من رفض واشنطن تخفيف العقوبات.
وكانت كوريا الشمالية قالت يوم الثالثاء إنها ستقطع 
من  أيام  بعد  الجنوبية  كوريا  مع  الساخنة  الخطوط 
انتقاد سول لعدم منع المنشقين من إرسال منشورات 

ومواد أخرى إلى الشمال.
ستتخذ  إنها  األربعاء  يوم  الجنوبية  كوريا  وقالت 
إجراءات قانونية بحق منظمتين تقومان بهذه العمليات.

اإلسرائيلية  بالحكومة  قالت وزيرة     
يوم الخميس إن رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو ما زال يتعين عليه حل خالفات مع 
الواليات المتحدة ومع حليفه الرئيسي في 
االئتالف الحاكم بشأن تعهده بضم أراض 

في الضفة الغربية.
هوتوفلي  تسيبي  تصريحات  وأشارت 
وزيرة شؤون المستوطنات إلى صعوبات 
قد يواجهها نتنياهو في تنفيذ هذه الخطوة 
في األراضي المحتلة قريبا. ومن المقرر 
أن تبدأ رسميا مناقشة الحكومة لألمر في 

األول من يوليو تموز.
وقال نتنياهو، تمشيا مع خطة سالم أعلنها 
في  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس 
يناير كانون الثاني، إنه يعتزم مد السيادة 
اإلسرائيلية على المستوطنات اليهودية في 

غور األردن بالضفة الغربية.
ويريد الفلسطينيون هذه األراضي إلى جانب 
قطاع غزة والقدس الشرقية إلقامة دولتهم.

ودعا الفلسطينيون لفرض عقوبات دولية 
على إسرائيل وأبدت دول عربية وأوروبية 
قلقها من أخذ خطوات أحادية الجانب تتعلق 
باألراضي من شأنها تهديد حل الدولتين 

للصراع المستمر منذ عقود.
وقالت هوتوفلي لراديو الجيش 
خالفات  ”هناك  اإلسرائيلي 
على  األمريكيين  وبين  بيننا 
هذا األمر وبيننا وبين شريكنا 
الوحدة  الرئيسي في حكومة 
أزرق  حزب  وهو  الوطنية 
أبيض“ مشيرة إلى حزب تيار 
وزير  يتزعمه  الذي  الوسط 
الدفاع بيني جانتس الذي دعا 
إلى حوار دولي موسع حول 

المسألة.
فون  كون  سفين  وقال 
بورجسدورف الذي يرأس وفد 
لألراضي  األوروبي  االتحاد 
الفلسطينية إن الضم ”لو حدث، 

ستكون له عواقب على العالقات بين إسرائيل 
واالتحاد األوروبي“.

ولم يوضح ما هي هذه العواقب خالل زيارة 
مع دبلوماسيين آخرين لمنطقة في الضفة 
الغربية تعهدت إسرائيل بمد سيادتها عليها.
التي  الفلسطينيون خطة ترامب  ورفض 
تتضمن إقامة دولة للفلسطينيين ولكن مع 

المستوطنات  جميع  على  إسرائيل  إبقاء 
التي بنتها على أراض احتلتها في حرب 

عام 1967.
أمريكيين  مسؤولين  من  لجنة  وتقوم 
األراضي  حدود  بترسيم  وإسرائيليين 

بالضفة الغربية وفقا لخطة ترامب.
وقالت هوتوفلي ”ليس هناك بعد خريطة 
متفق عليها لهذا األمر. يتعين أن توافق 

اإلسرائيلية  الحكومة  من  أطراف  عليها 
والجانب األمريكي“.

جائحة  تفشي  إن  أمريكي  وقال مسؤول 
جميع  اجتماع  يصعب  كورونا  فيروس 

أفراد لجنة الترسيم.
المستوطنات  بناء  تعتبر  الدول  وأغلب 
اإلسرائيلية على األراضي المحتلة غير 

مشروع. وتعارض إسرائيل ذلك.

elressala@videotron.ca  / 
elressalanews@gmail.com

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

ألعالناتكم يف الرسالة

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

املؤامرة 
  بعد مقتل المواطن األمريكي جورج فلويد الذي ينتمي 
الرئيس  في  حباً  ليس  المقال  هذا  أكتب  أفريقية  ألصول 
2001 وبعد  الشهيرة سنة  بعد أحداث سبتمبر  فأنا  ترامب 
وليبيا وبعد وصول  2011 في مصر وسوريا  ثورة  قيام 
كل  في  الثقة  فقدت  في مصر  للحكم  المسلمين  اإلخوان 
بالدماء وأخص  آياديهم ملوثة  تقريباً  فكلهم  أمريكي  رئيس 
اليوم  أوباما ، وحديثي  األبن وباراك  بالذكر جورج بوش 
نخلتف  ربما  الذي  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  عن 
أو نتفق عليه ولكن ما يهمني هي مصر بالدي ماذا جنيت 
الرئيس ترامب ، ولكن في األول  أو ماذا ربحت من حكم 
علينا ان نتكلم عن الرئيس ترامب التي تحاك عليه مؤامرة 
إعالمية أواًل ومن الرئيس السابق باراك اوباما وجو بايدن 
المرشح لإلنتخابات األمريكية  الديمقراطي  الحزب  مرشح 
النواب  بيلوسي رئيسة مجلس  ونانسي  القادم  نوفمبر  في 
األمريكي ثانياً، والبداية يجب أن نعرف الحدوتة من أولها 
أنخفاض  وأولها  الحكم  توليه  منذ  ترامب  بما حققه  فلنبدأ 
العدالة  نظام  األرباح وتم إصالح  البطالة وأرتفعت  معدل 
الشرعية  الهجرة غير  أن يضبط  أستطاع  كما   ، الجنائية 
وهزم داعش بمقتل أبو بكر البغدادي وسجل اإلقتصاد في 
، كما  الماضي  ألف وظيفة جديدة في سبتمبر   136 عهده 
أضافت الشركات 400 ألف وظيفة تصنيع في جميع أنحاء 
ترامب  قال  اليوم كما  ، وهو  األمريكية  المتحدة  الواليات 
األوسط  الشرق  في  البالد  إنهاء حروب  يعمل على  نفسه 
للحفاظ على حياة األمريكيين والتي أتهم فيها الرئيس السابق 
أوباما بأنه قام بتمويل ما يسمى بالربيع العربي ، كما عمل 
ترامب على إعادة بناء الجيش األمريكي بقيمة 2.2 تريليون 
اآلخيرة  السنوات  المرتبات خالل  أزدادت  كما   ، دوالر 
البورصة وحصل  وازدهرت  الفقر  معدالت  وتراجعت 
ألف   12 بناء  أمريكي على وظائف وعمل على  5 مليون 
إلى  أمريكي في حاجة  مليون   10 يعد  ولم  بالبالد  مصنع 
اإلعانات األجتماعية مما يؤكد تحسن اإلقتصاد األمريكي ، 
وقبل ظهور فيروس كورونا كان لدى أمريكا أفضل عالقة 
بتوقيعها  قام  التي  األتفاقيات  بخالف  الصين  مع  تجارية 
على سبيل المثال مع السعودية واإلمارات أنعشت الخزينة 
األمريكية ، ولكن بالرغم من كل ما حققه إال أن شخصيته 
تتسم بالعدائية إلى حداً ما مما أوقعه بين مخالب أوباما الذي 
فيه عن  يتكلم  فلويد  مقتل جورج  بعد  بتصريح  لنا  خرج 
العنصرية وأنا شعرت فيه أنه يريد أن يثير الرأي العام على 
الرئيس ترامب رغم أن هناك إحصائية أمريكية أشارت إلى 
أن الفترة الثانية من عهد أوباما -2012 2016 تعد من أكثر 
المرتكبة  للحاالت  التي شهدت مستويات مرتفعة  الفترات 
السمراء  البشرة  أصحاب  المواطنين  بحق  الشرطة  من 
األمريكان وأشارت األحصائية  أن سنة 2015 سجلت 704 

ضحية على يد الشرطة األمريكية .
 أما جو بايدن الذي كان ترامب يتعجب له بعد قيامه بدفع 
كفاالت إلخراج المقبوض عليهم من السجون حتى يضمن 
والئهم له لكي ينتخبوه رئيساً  في إنتخابات الرئاسة القادمة 
التي ستبدأ في نوفمبر القادم وكل الذين تآمروا على ترامب 
فيروس  فعله  ما  يرو  لم  العميان  من  قطيع  وكأنهم  يبدو 
كورونا من حصد أرواح أكثر من112 ألف مواطن أمريكي 
المأسوى مما  اإلنفالت األمني  العام فحدث  الرأي  فأثاروا 

جعل أمريكا تخسر الماليين من جراء هذا األنفالت .
وعلينا أن ال نستبعد في النهاية بأن الذي أدار هذه األحداث 
هم اإلخوان المسلمين المعادين لترامب نفسه وكانوا حلفاء 
ألوباما وهيالري كلينتون !                                                                                            

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

Tel.: (514) 961-0777   
(450) 972-1414 

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

أخبــار      Vendredi 12 juin 2020
الجمعة 14 يونيو 2020

بقلم: محمد منسي قنديل

حتديات الثقافة
  الثقافة هي بصمة اإلنسان على 
الطبيعة، عندما ينتزعها من البرية 
والعشوائية، ويضفي عليها بعضا 
من ذاته وتوقه ويصيغها وفوق 
حاجته، وتزداد قوة الثقافة بقوة 
الفكر الذي يساندها، وقد ظهرت 
الحاجة للثقافة منذ طفولة اإلنسان 
المبكرة في هذا العالم، فقد أحس 
األفراد المنعزلون داخل الغابات 
بحاجتهم  المتباعدة  والكهوف 
للتجمع، كانت البشرية قد عاشت 
زمنا من التنافس والصراع حول 
مساحة الصيد واقتناص الفرائس، 
ولكن تحديات الطبيعة كانت اقوى 
من أن تواجهها كل جماعة في 
عزلتها، كان من الضروري أن 
تتجمع سويا في أماكن متقربة، 
ينهوا سنوات الصراع وأن  أن 
الصيد  شروط  أولى  يضعوا 
وحسن الجوار، وفي لحظة نادرة 
فيها  تغلب  البشرية  تاريخ  من 
والتفاهم  المشترك  العيش  حب 
الطمع  البشر على غرائز  بين 
واالستئثار، لقد خلقنا هللا بطبائع 
مختلفة وسلوكيات متنافرة، ولكننا 
استطعنا أن نخترع ثقافة االتفاق، 
الحد األدنى منها على األقل، فقد 
كانت مصلحة اإلنسان، وصراعه 
المتواصل مع قوى الطبيعة تحتم 
ذلك، وال يعاني ذلك أن العزلة 
الفرد وعزلة  انتهت، عزلة  قد 
الجماعة، فقد ظل هناك من يجد 
ذاته المتفردة بعيدا عن المكونات 
هناك  البشرية وصخبها، وظل 
من يجد مصلحته في استمرار 
كانت  وربما  المنفرد،  العيش 

طبيعة المكان تحتم عليه ذلك.
 مشكلة العالم أنه كان أوسع من 
ايجاد نظرية شاملة للتوافق بين 
جماعة  كل  فابتدعت  الجميع، 
قانونها الخاص، ثقافتها الخاصة، 
آلياتها التي تساعد على تماسكها 
وألفتها واستمراراها، األمر الذي 
انعكس على تكوينها الحضاري، 
هم  كانوا  القدماء  المصريون 
الجماعة  لتلك  األمثل  النموذج 
المتآلفة، ترى هل مازلنا نصر 
لهم بصلة؟ هل  نمت  أننا  على 
من  ننحدر  ننا  أ حقا  نصدق 
اصالبهم؟ واقع الحال يقول غير 
ذلك، ولكن المصريون القدماء 
كانوا مجرد رعاة هائمين وسط 
يتنقلون  صحراء جافة، وظلوا 
حتي اكتشفوا وجود النهر، كان 
نهرا بريا، تزدحم مياهه بحيوانات 
افريقية مفترسة، ولكنهم تجمعوا 
على ضفتيه، لم يكن استئناس النهر 
سهال، فقد كانت تحيط به أجام 
البرية واألشواك  من األعشاب 
مياهه  في  وتسبح  الجارحة، 
يسد  وتماسيح ال  البحر  افراس 
جوعها شيء، ولكن المصريون 
الذين ال ينتمون إلينا بصلة قبلوا 
األول  ملكهم  أن  التحدي، حتى 
التهمته  لم اطراف دولتهم  الذي 
أحدى افراس النهر، اخذوا يزيلون 
اشواك النهر ويمهدون األرض، 
واخترعوا الشادوف الذي يرفع 
الماء من النهر المنخفض إلى الضفة 
العالية، ويقال أن اإلله ازوريس 
هو الذي اخترعه شخصيا، وهو 
 ، باآللهة  بالفعل  يليق  اختراع 
المحراث والنورج  ثم اخترعوا 
والساقية، كانوا هم رواد الثورة 
نقلت  التي   األولى  الزراعية 
البشرية من مرحلة جمع الطعام 
إلى مرحلة انتاج الطعام، وقد القت 
مرحلة الزراعة بعشق األرض في 
قلوب الفالحين ، فعاشوا وماتوا 
وبعثوا وهم يقبضون على حفنة 
من ترابها، ومن هذه الحقبة ولدت 
ثقافة الطين، فالماء نسغ الحياة، 
حين يختلط بالتراب وينهض منهما  
منه جسد  استوى  الذي  الطين 
المصريون  واكتشف  االنسان، 
الثبات  يكتسب صفة  الطين  أن 
حين تمسه النار، ويكتسب لمسة 
الفن حين تشكله اصابع االنسان، 
كأنها عملية عكسيه، اإلنسان الذي 
تشكيل  يعيد  الطين  من  تشكل 
وقد  خاما،  مازال  الذي  الطين 
خطى المصريون خطوة واسعة 
في عالمهم القديم عندما توصلوا 
تعني  فهي  الصلصال،  لحرق 
انهم قد استقروا وتخطوا مرحلة 
لديهم  واصبح  اليومي  الجوع 
فائضا من الطعام يحتاج إلى اوعية 
للتخزين، مروا قبل ذلك بمرحلة 
حفر األوعية من األحجار على 
صعوبته، أو حفرها في الخشب 
على ضيقها، كلها تحتاج إلى جهد، 
إلى مهارة  يحتاج  الفخار  ولكن 
الصنع  فهو سهل  لذلك،  اضافة 
مهارة  إلى  يحتاج  ولكنه هش، 
يدوية وأيضا إلى نوع من التقدم 
آنية  ذلك  نتج عن  وقد  الذهني، 

من مختلف االحجام واألشكال، 
آنية كبيرة واسعة تحتوي على 
خزين القمح السنوي، وصغيرة 
وزينة  العطور  تحوي  ودقيقة 
تكنيكية  النساء، ويحتاج مهارة 
لصنع افران للحرق  ومهارة فنية 
لصنع طالء عازل وتزينه بنقوش 
ورسوم، عملية ثقافية متكاملة في 

اطار حضاري اوسع.
الطين  خامة  تحولت  ومثلما 
المعادن  تحولت  فنا،  لتصير 
إلى أوان واسلحة وحلي باهظة 
الثمن، تحولت إلى فن، وتحولت 
األشجار الخام ايضا إلى منحوتات 
وتماثيل وتوابيت جنائزية، فن، 
لألحجار  بالنسبة  األمر  وكذا 
التي تحولت إلى قصور ومعابد 
واهرامات، عمارة وسكن وفن، 
العامة  كلمات  الكلمات،  وحتى 
والفالحين والتجار في األسواق، 
تم أخذها وتنقيتها واكتسبت هالة 
جديدة من البالغة في كتاب الموتى 
وأناشيد اخناتون، هذه هي الثقافة 
والمحسوس،  المباشر  بمعناها 
أما بقية مكونات الثقافة األخرى 
الوعي  الالوعي.  في  فتتركز 
الجماعة، والوعي كل فرد بذاته.

شروط ثالثة يجب أن تتوفر ألي 
ثقافة حتى تكتسب خصوصيتها، 
أولها: هو التواصل الثقافي، قدرتها 
على التوارث من جيل آلخر في 
مجتمع معين، مصر بلد تقليدي، 
ال يتوارث ثقافة الماضي فقط بل 
أنه مثقل بها، يعيش وسط غبار 
الرؤيا  عنه  يحجب  متصاعد 
المجتمعات  من  عديد  لألمام، 
استطاعت أن تتخلص من سلبيات 
ماضيها، وبدأت تنفتح على أفاق 
ثقافية جديدة، ولكننا اهملنا الكثير 
من االيجابيات مثل قيمة العمل 
ومواجهة  لالبتكار  والحاجة 
المشكالت بدال من الهروب منها، 
وتمسكنا بأشياء تخطاها العالم، 
يتمسك  منا  كبير  قسم  فمازال 
ابن  أنه  الحاكم، وكيف  بقدسية 
وأنه   ، الخطأ  المنزه عن  اإلله 
ال يمكن عزله حتى وإن طغى 
قديم  فرعوني  ميراث  وتجبر، 
اسالمية، ووجد  بعباءة  اكتسى 
سندا له في عدد من األحاديث،  
وبينما كانت حناجر الشعب تزأر 
غاضبة في ميادين التحرير تطالب 
برحيل حاكم البالد، كانت هناك 
فئة أخرى تتمسك ببقائه بدواعي 
دينية، وكانوا في الواقع يعبرون 
دون وعي عن ثقافة قديمة ترفض 
كل اشكال تداول السلطة واختيار 
الحاكم وفق اجماع شعبي، ثاني 
الشروط  هو عدم جيوب  هذه 
منعزلة في هذه الثقافة، أي التوجد 
حواجز طبيعية تفصلها او تبقي 
العزلة،  أسيرة  منها  جماعات 
طبيعية  موانع  بال  بلد  مصر 
أو حتى بشرية، ال توجد جبال 
تقسمها، كما أن هناك تشابها بين 
عناصرها البشرية الثالث، وهي، 
على حد تقسيم علماء االجتماع 
إلى  فالحين واقباط وبدو، هو أمر 
فقط بغرض الدراسة، ال يدل على 
تمايز عرقي حقيقي، ويشبه جمال 
جمدان مصر بأنها قرية صغيرة 
النيل،  ، فيها شارع رئيسي هو 
العمدة  فيه  يجلس  كبير  ودوار 
القاهرة،  غير ذلك فسكان  هي 
البعض،  القرية يشبهون بعضه 
فيه وحدة  بلد يوجد  وقلما يوجد 
الرغم  على  مثل مصر  للثقافة 
من جوانبها المتخلفة، ثالث هذه 
العوامل يكمن في قدرة هذه الثقافة 
على التغير،  فالثقافة  المصرية 
للقوة  تحمل في تجانسها مكامن 
القوة هي  في  للضعف،  ونقاط 
قدرتها على امتصاص الثقافات 
األخرى واحتواءها في داخلها، 
ولكن الضعف هو في عدم قدرتها 
على التجدد، وعدم القابلية لمواجهة 
التطورات المعاصرة، فمن الصعب 
الحفاظ على تقاليد الماضي وسط 
طوفان التكنولوجيا المعاصرة التي 
تبدل األفكار وتغير العالقات، لقد 
تبددت الفائدة التي كنا نجنيها من 
بعض العادات والطقوس الثقافية 
نتمسك بها، لذا فإن الثقافة العربية 
تعاني من الوهن، فهي تمر بحالة 
واقعا  في مواجهة  الصدمة  من 
التي  العولمة  في  يتمثل  جديدا 
يجرف تيارها كل الثقافات التقليدية 
الحاجة  أمس  في  نحن  القديمة، 
للتعرف على الثقافات الجديدة ، 
وإلى قبول التحدي الذي تفرضه 
علينا، نحن في حاجة إلى ثورة 
المأمون في  الخليفة  ثورة  تشبه 
الترجمة، إلى انفتاح فكري يوازيه 
عمال ال يهدأ، ربما نتملك طرفا 
فاتتنا،  التي  العلوم  ناصية  من 
ونتخفف قليال من اثقال الماضي.

كشف موقع "فاليت رادار" اإليطالي، الخميس، اقتراب 
ثالث طائرات شحن عسكرية تركية وسفينة على متنها 

أسلحة من أجواء غرب ليبيا.
وقال الموقع اإليطالي المعني برصد حركة الطيران إن 
طائرتين منهما أقلعتا من مطار إسطنبول، أما الثالثة من 

قاعدة قونيا العسكرية التركية.
وكشف الموقع أيضا عن اقتراب سفينة الشحن التركية 
"CIRKIC"، والتي أبحرت من مينائي إسطنبول وحيدر 
باشا التركيين على التوالي والتي اعترضتها فرقاطة يونانية 
تتبع عملية إيريني األربعاء، قال الموقع إنها تقترب اآلن 

من موانئ غرب ليبيا.
واألربعاء، اعترضت سفينة يونانية سفينة شحن تركية 

على متنها أسلحة وذخيرة قبالة سواحل ليبيا.
وذكرت وكالة نوفا اإليطالية أن السفينة اليونانية المشاركة 
إيطاليا،  ترأسها  والتي  البحرية،  "إيريني"  العملية  في 
وعلى  ليبيا  سواحل  قبالة  تركية  شحن  سفينة  رصدت 
متنها أسلحة وذخائر، فيما لم يعرف وجهة رسوها بأي 

المواني غربي ليبيا.

يأتي ذلك فيما قالت وسائل إعالم قريبة من الرئاسة 
التركية إن البحرية اليونانية اعترضت سفينة شحن 
تجارية تركية ترافقها فرقاطات تركية متجهة إلى 
إنذارا  وجهت  التركية  الفرقاطة  أن  مضيفة  ليبيا، 

مروحية  إقالع  بعد  اليونانية  للبحرية 
يونانية نحوها.

وزيري  توقيع  من  يوم  بعد  هذا  وجاء 
خارجية اليونان وإيطاليا، في أثينا، اتفاقا 
لترسيم حدود المنطقة االقتصادية الخالصة 
في البحر األيوني الذي يفصل البلدين 

المجاورين.
والذخائر  األسلحة  ضخ  على  تركيا  ودأبت 
والمرتزقة إلى ميليشيات ليبيا بالمخالفة للقرارات 

الدولية التي تحظر تدفق السالح إلى ليبيا.
وبعد مرور شهرين على العمل الفعلي لعملية 
أن تركيا ال تزال  إال  "إيريني" األوروبية، 
ترسل األسلحة الثقيلة والطائرات بدون طيار 
والمرتزقة السوريين بال عوائق إلى طرابلس.

وتسعى تركيا بصورة واضحة لتحقيق مصالحها 
االستراتيجية في ليبيا، المتمثلة في تمكين حلفائها 
من األرض ووضع قدم على ساحل المتوسط 
لتقوية موقفها في نزاع احتياطات الغاز، لذلك 
ترفض أنقرة وقف إطالق النار الكامل والتوزيع 

العادل للسلطة والموارد في ليبيا.
والسبت، رعت القاهرة مبادرة ليبية – ليبية 
لحل النزاع سلميا تضمنت وقف إطالق النار، 
عالوة على إخراج المرتزقة وسحب سالح 
أن  إال  األجنبي،  التدخل  ووقف  المليشيات 

الرئيس التركي والمليشيات الموالية له رفضوا المبادرة 
واستمروا في قتال الجيش الليبي، الذي قبل المبادرة التي 

أيدتها معظم دول العالم.
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قرارات مصرية بشأن ختفيف اإلغالق .. مصر تسمح بدخول السياح األجانب بعض املنتجعات اعتبارًا من أول يوليو

ترامب يرحب باجلهود املصرية لتحقيق التسوية السياسية يف ليبيا

السيسي: مواجهة جائحة كورونا تستدعي التعاون الوثيق بني الدول األفريقية
 القاهرة/ فرج جريس: شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
امس الخميس، في قمة مصغرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس 
مع عدد من القادة األفارقة، بما فيهم أعضاء هيئة مكتب 
االتحاد األفريقي، وعلى رأسهم الرئيس سيريل رامافوزا 
رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي لالتحاد، 
باإلضافة إلى الرؤساء الحاليين للتجمعات االقتصادية اإلقليمية 
المختلفة في أفريقيا، وكذا رئيس مفوضية االتحاد األفريقي.
الجمهورية بسام  باسم رئاسة  الرسمي  المتحدث  وصرح 
نتائج  متابعة  المصغرة ركزت على  القمة  بأن  راضي 
القمم السابقة بشأن تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد 
على الدول األفريقية ومناقشة سبل التعامل مع هذه األزمة 

حالياً ومستقباًل.
أن مواجهة جائحة  القمة،  السيسي، خالل  الرئيس  وأكد 
كورونا تستدعي التعاون الوثيق بين الدول األفريقية في إطار 
شامل للحد من اآلثار والتبعات السلبية النتشار الفيروس في 
أفريقيا، خاصًة من خالل مواصلة حث المؤسسات المالية 
الدولية وشركاء القارة على تقديم الدعم االقتصادي للدول 
األفريقية، ال سيما من خالل تخفيف وإعفاء الدول األفريقية 

من أقساط الديون المستحقة عليها.
العمل  لمواصلة  الحاجة  إلى  السيسي  الرئيس  أشار  كما 
تحققت  التي  النجاحات  والبناء على  المشترك  األفريقي 
خالل األشهر الماضية واستثمار ما أفرزته هذه األزمة من 
إيجابيات، وعلى رأسها قدرة القارة األفريقية على التكاتف 
والترابط بين الشعوب ومؤسسات دولها في إطار من العمل 
الجماعي لمواجهة التحديات الناجمة عن األزمات المماثلة.

وأكد الرئيس السيسي أيضا، خالل القمة، ضرورة االستمرار 

الطبية  األطقم  دعم  في 
األفريقية في مكافحة انتشار 
فيروس كورونا والعمل على 
توفير احتياجات القارة من 
المستلزمات والمعدات الطبية، 
وكذلك مواصلة العمل في هذا 
الصدد على دعم الدور المهم 
لمكافحة  للمركز األفريقي 
األمراض، وصندوق االتحاد 
تفشي  لمكافحة  األفريقي 
فيروس كورونا في أفريقيا، 
مستعرضاً سيادته في هذا 
المساعدات  أبرز  اإلطار 
الطبية العينية التي تقدمت 
الدول  لعدد من  بها مصر 

األفريقية الشقيقة.
السيسي  الرئيس  كما جدد 
مواجهة  أن  على  التأكيد 
تداعيات انتشار وباء كورونا 
بالتوازي  تتم  أن  ينبغي 
القارية  الجهود  باقي  مع 
المخاطر  لمكافحة مختلف 

التي تهدد أمن واستقرار الدول األفريقية، خاصًة اإلرهاب 
والفكر والمتطرف، فضاًل عن االهتمام باألولويات القارية 
في المجاالت األخرى اتصااًل باألجندة التنموية األفريقية 
2063، وعلى رأسها مكافحة الجوع وتحقيق األمن الغذائي 

وتطوير مشروعات البنية التحتية القارية.
النتشار  الحالي  الوضع  استعراض  االجتماع  وقد شهد 
فيروس كورونا المستجد في مختلف أقاليم القارة، بما فيها 
معدل انتقال العدوى وأعداد اإلصابات والوفيات، فضاًل عن 
جهود االتحاد األفريقي لحشد الموارد لمجابهة هذه األزمة، 

إلى جانب تطورات عدد المبادرات المتخذة على مستوى 
مؤسسات االتحاد لتعزيز قدرات الدول األفريقية لمواجهة 
التداعيات االقتصادية واالجتماعية والصحية المترتبة على 
جائحة كورونا، وكذا تبادل أفضل الممارسات والخبرات 

في هذا الصدد.

  صرح مصدر مطلع في وزارة الري والموارد 
المائية السودانية،  بأن مفاوضات سد النهضة ستتواصل 
إنطالقا من العاصمة اإلثيوبية، أديس أبابا، بمشاركة 

السودان ومصر.
وأشار المصدر إلى أن اجتماع أمس بشأن سد النهضة 
العالقة، ال سيما “مرجعيات  سيركز على القضايا 
إليه  إثيوبيا على ما أفضى  التفاوض”، بعد تحفظ 
مسار واشنطن التفاوضي برعاية الواليات المتحدة.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته،  
إن الخرطوم تقدمت بحل تفاوضي، أمس، خالل 
إثيوبيا  القاهرة، مؤكدا أن  التي استضافتها  الجلسة 

ستطرح مقترحاتها كاملة على األرجح.
 ويأتي هذا التطور بعد يوم من إعالن القاهرة عن 
التي  النهضة  تمسكها خالل جلسة مفاوضات سد 
عقدت، األربعاء، مع إثيوبيا والسودان، بوثيقة 21 

فبراير كأساس للتفاوض.
مقترح  بتقديم  اإلثيوبي  الوفد  المقابل، وعد  في   
متكامل لالجتماع ا فيما أعاد الوفد السوداني تأكيد 
موقفه المقدم في وثيقة الحل الوسط التي طرحها في 

االجتماع السابق.
وأكدت مصر ثوابتها في أزمة سد النهضة، وتشمل 
مطالبة إثيوبيا بإعالن أنها لن تتخذ أي إجراء أحادي 
المفاوضات  إنهاء  النهضة، لحين  بشأن ملء سد 
والتوصل التفاق، وأن ينحصر دور المراقبين على 

تسهيل المفاوضات فقط.
وشددت القاهرة على أن تكون مدة المفاوضات من 9 
إلى 13 يونيو، على أن يتم التوصل خالل تلك المدة 

لالتفاق الكامل لقواعد الملء والتشغيل.
األسبوع  أكدت،  قد  السودانية  الخارجية  وكانت 

الدولي  القانون  التزام الخرطوم بقواعد  الماضي، 
المتحدة بشأن  اتفاقية األمم  المنصوص عليها في 
استخدام المجاري المائية الدولية في األغراض غير 
المالحية، وعلى رأسها االستخدام المنصف والمعقول 
للمصادر المائية واالمتناع عن التسبب في أخطار 
جسيمة للدول األخرى والتسوية السلمية للنزاعات.

وطلب بيان الخارجية السودانية من مجلس األمن تشجيع 
كل األطراف على االمتناع عن القيام بأي إجراءات 
أحادية قد تؤثر على السلم واألمن اإلقليمي والدولي.
وكانت إثيوبيا قد شرعت في العام 2011 في بناء 
السد على النيل األزرق بالقرب من الحدود السودانية 

اإلثيوبية، بتكلفة تقدر بنحو 4.6 مليار دوالر.
ومن المتوقع أن يكون السد عند اكتمال عمليات اإلنشاء 
أكبر سد كهرومائي في القارة اإلفريقية بطاقة توليد 

تصل إلى 6 آالف ميغاوات.
وتعثرت في فبراير الماضي مفاوضات كانت تجري 
في واشنطن برعاية أميركية، بعد أن اعتذرت إثيوبيا 
يتم  المتوقع أن  التي كان من  الجولة األخيرة  عن 
التوقيع فيها على اتفاق نهائي بين األطراف الثالثة، 
إال أن جهودا بذلها رئيس الوزراء السوداني عبد هللا 
حمدوك مع نظيريه المصري واألثيوبي نجحت في 

استئناف المفاوضات.
وتقول أثيوبيا إنها تمضي قدما في خطتها الرامية 

لبدء عملية ملء بحيرة السد في يوليو.
لكن مصر اعترضت على ذلك، خشية تراجع حصتها 
المياه الالزمة  النيل على ضوء ضخامة  من مياه 
التي تصل مساحتها  البحيرة االصطناعية  لتعبئة 
إلى 246 كيلومترا مربعا وتتسع إلى أكثر من 74 

مليار متر مكعب.

 القاهرة/ فرج جريس: قالت الرئاسة المصرية، في بيان، 
أول أمس  األربعاء، إن الرئيس األميركي دونالد ترامب 
رّحب في اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي 

بالجهود المصرية لوقف إطالق النار في ليبيا.
»الرئيس  بأن  الرئاسة  باسم  الرسمي  المتحدث  وصّرح 
ترامب عبّر عن ترحيبه بالجهود المصرية لتحقيق التسوية 
السياسية لألزمة، وإلنهاء أعمال العنف، بدعم وقف إطالق 
النار في ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق األمن 

واالستقرار لبالده«.
ورّحب وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو ، باستئناف 
المحادثات التي تقودها األمم المتحدة بين األطراف المتحاربة 
في ليبيا، وحّث على إجراء مفاوضات سريعة للتوصل 

إلى اتفاق لوقف إطالق النار.
حكومة  »موافقة  مؤتمر صحافي:  في  بومبيو،  وقال 
الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي على العودة إلى 

محادثات األمم المتحدة الخاصة باألمن خطوة أولى جيدة 
وإيجابية جداً”.

تجري  مفاوضات سريعة  بدء  اآلن  وأضاف: »مطلوب 
بحسن نية لتطبيق وقف إطالق النار واستئناف المحادثات 

السياسية الليبية التي تقودها األمم المتحدة«.
يونيو   2 في  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  وقالت 
)حزيران(، إن الطرفين المتحاربين في ليبيا وافقا على 

استئناف محادثات وقف إطالق النار.
وجميع  الليبيين  لجميع  الوقت...  »حان  بومبيو:  وقال 
األطراف للعمل كي ال تتمكن روسيا أو أي دولة أخرى 

من التدخل في سيادة ليبيا من أجل أهدافها الخاصة«.
يوم  يبدأ  النار،  وقف إلطالق  إلى  أيضاً  ودعت مصر 
االثنين في إطار مبادرة سياسية أوسع، تتضمن مفاوضات 
في جنيف وتشكيل مجلس رئاسي منتخب وحّل الفصائل 

المسلحة وإخراج جميع المقاتلين األجانب من ليبيا.

   ذكرت وسائل اإلعالم الرسمية السورية أن الرئيس بشار 
األسد أعفى الخميس رئيس الوزراء عماد خميس من منصبه 
تفاقم  تأتي في ظل  2016، في خطوة  الذي يشغله منذ عام 

الصعوبات االقتصادية المستمرة منذ أسابيع.
ولم تذكر وسائل اإلعالم الرسمية سببا لهذا القرار المفاجئ، 
الذي أُعلن عنه في مرسوم رئاسي تضمن أيضا تعيين وزير 

الموارد المائية حسين عرنوس خلفا لخميس.
لكن الدولة تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة حيث انخفضت 
الماضية  القليلة  األيام  قياسية في  إلى مستويات  العملة  قيمة 
مما زاد من المتاعب التي تواجه السوريين مع معاناتهم من 

سنوات الحرب.
ولد عرنوس )67 عاما( في إدلب وشغل العديد من المناصب 
الحكومية المتعاقبة بما في ذلك منصب محافظ دير الزور الواقعة 

على الحدود مع العراق ومحافظ القنيطرة في جنوب البالد.
وهبطت الليرة السورية إلى مستوى قياسي حيث سجلت في 
الدوالر في وقت سابق من  3000 مقابل  سقوط حر سريع 
األسبوع. وكان يتم تداول الليرة عند 47 مقابل الدوالر في 

بداية الصراع.

  القاهرة/ فرج جريس: أعلنت مصر، الخميس، مجموعة 
من القرارات الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، 
من بينها حركة الطيران والسياحة والوافدة، وذلك بعد 
اجتماع للجنة العليا إلدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة 

رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
الوزراء،  مجلس  باسم  الرسمي  المتحدث  وقال 
من  األول  من  اعتبارا  إنه  سعد،  نادر  المستشار 
يوليو المقبل، ستبدأ حركة السياحة الوافدة والطيران 
بفيروس  إصابة  السياحية “األقل  المحافظات  إلى 
والبحر  سيناء،  جنوب  وهي  المستجد”،  كورونا 

األحمر، ومطروح.
وأوضح أنه تقرر استمرار حظر حركة المواطنين 
من الساعة 8 مساء حتى الساعة 4 صباحا، اعتبارا 

من األحد المقبل حتى 30 يونيو الجاري.

كما تقرر وقف حركة جميع وسائل النقل العام من 
والمراكز  المحال  ومد عمل  يوميا،  مساء  الثامنة 
التجارية لمدة ساعة، لينتهي العمل بها في الساعة 
السادسة مساء بدال من الخامسة، طوال نفس الفترة، 
والشواطئ  العامة  المتنزهات  غلق  استمرار  مع 

العامة حتى نهاية يونيو.
وأضاف سعد أنه تقرر أيضا استمرار العمل بالقرار 
عدد  بتخفيض  الخاص  الوزراء،  لرئيس  السابق 
لمنع  الحكومية؛  والجهات  الوزارات  في  العاملين 
االختالط والتزاحم، على أن يقوم كل وزير باتخاذ 
ما  وفق  ذلك،  بتنظيم  الخاصة  اإلدارية  القرارات 

تقتضيه ظروف العمل بوزارته.
في مصر  الرياضية  لألندية  السماح  أيضا  وسيتم 
بالبدء في تلقي اشتراكات األعضاء، في القترة بين 

15 و30 يونيو، باإلضافة إلى رفع كفاءة المنشآت 
وإعادة تأهيلها خالل تلك الفترة.

الوزراء  باسم مجلس  الرسمي  المتحدث  وأوضح 
المصري، أن اللجنة قررت كذلك دراسة فتح دور 
العبادة اعتبارا من األول من يوليو “مبدئيا”، وذلك 
في المحافظات األقل إصابة بفيروس كورونا، “طبقا 
لتطورات الموقف الصحي، ووفقا لمدى حرص والتزام 
المواطنين باتباع إجراءات السالمة والوقاية الصحية 

في حالة الفتح، وإعادة تقييم الموقف أوال بأول”.
أزمة كورونا،  العليا إلدارة  اللجنة  اتفاق  أكد  كما 
العامة  الثانوية  امتحانات طالب شهادة  على عقد 
في موعدها المحدد سلفا، وفقا للضوابط والشروط 
الصحية المتفق عليها، ومتابعتها يوميا حرصا على 

سالمة الطالب.
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بقلم: تيماء الجيوش

بيان من وزراء كندا
     القراء األعزاء قمُت هذا االسبوع بترجمة بضعة اجزاء 
من بياٍن صادٍر عن مجموعة من وزراء كندا لما له من اهمية 
الدولية و  المنظمات  العديد من  تنادت  الحالي حيث  وقتنا  في 
الكندية الى مزيٍد من الدعم و تطوير االليات لحماية المرأة من 
العنف مع تواتر المعلومات و االحصائيات عن ازدياد نسبته 
في زمن الكورونا و ما رافقها من نتائج على الصعيد الفردي 
و المجتمعي و قد اشرنا الى ذلك في المقال ما قبل السابق عن 
العنف و االقتصاد و االثار الجندرية ، لكن و في عودٍة للبيان 
ُيمثل بحق  فهو  الفيدرالية  كندا  الصادر عن وزراء حكومة 
قيم كندا و ما تسانده محلياً و عالمياً من حيث الديمقراطية و 
حقوق االنسان و كيف يمكن للمرأة الُمعنفة ان تتلقى المساعدة، 

المصادر وكيفية استخدامها والوزراء هم: 
 The Minister of Crown-Indigenous Relations, 
Carolyn Bennett, Minister for Women and 
Gender Equality and Rural Economic Deve-
lopment, Maryam Monsef, Minister of Jus-
tice and Attorney General of Canada, David 
Lametti, Minister of Indigenous Services, Marc 
Miller, Minister of Canadian Heritage, Steven 
Guilbeault, and Minister of Public Safety and 
Emergency Preparedness, Bill Blair, 
و قد صدر هذا البيان في اوتاوا في الثالث من حزيران للعام 
الفيدرالي  النهائي للتحقيق  التقرير  ٢٠٢٠ تعقيباً على صدور 
إليكم بعضًا من   . لكندا  الشعوب االصيلة  نساء  حول حول 

ترجمة البيان: 
»بينما نحتفل بالذكرى السنوية األولى للتقرير النهائي للتحقيق 
المفقودات  األصلية  الشعوب  وفتيات  نساء  عن  الوطني 
الفتيات   و  النساء  بتكريم   نقوم  و  اليوم  نذكر   ، والمقتوالت 
واألمهات والجدات والعمات الذين تم أخذهم من وسطنا، ومن 
تغيرت حياتهم  والذين   ، نجوا  اللذين  والمجتمع  األسرة  أفراد 

إلى األبد.
الميتس   كـ  للبالد  الشعوب االصيلة  الممارس ضد  العنف  إن 
إال مأساة وطنية  ما هو  المرأة....  واإلنويت وال سيما ضد 

مستمرة تعمل جميع الحكومات على معالجتها.
المدى  المستمر على  للعمل  نتيجة  الوطني  التحقيق  »تأسس 
الطويل و المثابر لألسر والناجين من العنف وكل من دعمهم 
والمنظمات الذين دافعوا بقوة عن سالمة النساء والفتيات من 

السكان األصليين ». 
»إنه أول تحقيق وطني حقيقي له سلطات تحقيق واسعة كما و 

يدعو كافة الجهات القضائية باالستجابة لنتائجه«.
»وعلى هذا تم  اتخاذ مبادرات فيدرالية مهمة للبدء في معالجة 
الدعوة  المؤقت وفي  التحقيق  تقرير  المحددة في  القضايا 

للعدالة. هذه المبادرات الفيدرالية تتضمن ما يلي: 
* تشريع يحترم لغات الشعوب األصلية. 

اإلنويت  الشعوب االصلية وأطفال  بدعم  يتعلق  * تشريع 
والميتيس والشباب واألسر بأكملها. 

.Indian Act القضاء على التمييز بين الجنسين *
* وحدات االتصال و المعلومات للعائلة والدعم المجتمعي. 

بمبادرات  قاطبة،  الفيدرالي  الصعيد  المجتمعات على  * دعم 
إحياء الذكرى. 

القائمة على  اإلسكان  استراتيجيات  كبيرة في  استثمارات   *
التمييز ضد الشعوب االصلية واإلنويت وميتيس

المستقلة  البحثية  المشاريع  االنتهاء من سلسلة من  تم  * كما 
في سياسات وممارسات الشرطة الواعدة للمساعدة في تعزيز 
عالقات الثقة بين الشرطة والسكان األصليين الذين تخدمهم، و
 ، بالبشر  االتجار  للقضاء على  األكبر  * كجزء من جهودنا 
مولت الحكومة 41 منظمة تخدم مجتمعات السكان األصليين.«
به  القيام  يتعين  الذي  العمل  الكثير من  أن هناك  ندرك  »نحن 
ونحن ملتزمون باتخاذ إجراءات ملموسة ». »ومعالجة اآلثار  
الكولونيالية التي أضعفت الوضع المحلي كثيراً. سنستمر في 
العنصري  التمييز  للدعوة ومناهضة  الكنديين  العمل مع كل  

والعنصرية في مجتمعنا.«
تم  التي  القضايا  العديد من  كشف جائحة COVID-19 عن 
ذلك  بما في   ، النهائي وزاد من حدتها  التقرير  في  إبرازها 
ندرك  نحن  الخدمات.  إلى  الوصول  وانعدام  العنف األسري 
الحاجة في  الوصول إلى المالجئ والوصول إليها ، ال سيما 
الشعبية  للقواعد  ، ونحن ممتنون  الصحية  األزمة  خالل هذه 
بالعمل كل يوم من اجل الحفاظ  الذين قاموا  والقيادة األصلية 

.COVID-19 على مجتمعاتهم آمنة خالل وباء
لقد تطلب  ظهور الوباء تبني طريقة مختلفة للعمل مع شركائنا 
اإلقليميين والشركاء األصليين بشأن خطة عمل وطنية. نحن 
ال زلنا نواصل االنخراط في التنمية المشتركة للخطة من خالل 
الثغرات  ، وتحديد  الخبرات  وتبادل   ، االفتراضية  المناقشات 
والتحديات ، والتعلم من بعضنا البعض ، بينما نقيم شراكات 

لدعم التغيير التحويلي الالزم إلنهاء هذه المأساة الوطنية.
»بينما نمضي قدًما ، خالل هذا الوباء وما بعده ، سنستمر في 
النهائي  التقرير  المحددة في  القضايا  لمعالجة  إجراءات  اتخاذ 
،« ، »ودعم رحلة التئام جروح العائالت والناجين والشعوب 

االصلية واإلنويت والميتيس.«
سنواصل عملنا مع الشعوب االصلية وشعب اإلنويت والميتيس 
، ومع الشركاء اإلقليميين والمحليين لالستجابة لنداءات العدالة 
التمييز وذات  قائمة على  من خالل وضع خطة عمل وطنية 
صلة إقليمية وخاضعة للمساءلة وواحدة يتم فيها قياس النتائج 

وتكييف الخطة بانتظام لضمان التقدم.
»استجابًة للتحقيق الوطني ، نحن نفتح آفاًقا جديدة مع شركاء 
األقاليم والمقاطعات والبلديات والشعوب األصلية لدعم التغيير 

النوعي  لضمان سالمة وأمن النساء«.
إلى مساعدة  ، وتحتاج  العنف في منزلك  تواجه  إذا كنت 
عاطفية فورية ، فنحن نحثك على التواصل مع خط األزمات 
والذي   ، والفتيات األصليين  للنساء  والمقتل  المفقود  الوطني 
يتوفر على مدار الساعة طوال أيام األسبوع على الرقم الذي 

يغطي كندا كاملًة:  1-844-413-6649
انتهت مقاطع ترجمة البيان. اسبوع سعيد لكم جميعاً.

الرئيس السوري يقيل رئيس الوزراء عماد مخيس

لبنان.. احملالت التجارية تقفل أبوابها إثر أنباء عن انهيار اللرية 
وحمتجون يقطعون الطرقات

مصر والسودان وإثيوبيا تبحث »مرجعيات 
التفاوض« بشأن سد النهضة

أمس  اإلعالم  وسائل  ذكرت   
قطع  عمليات  بعودة  الخميس، 
المحافظات  الطرقات في مختلف 
اللبنانية، احتجاجا على ارتفاع سعر 
الدوالر األمريكي وتردي  صرف 

األوضاع المعيشية.
تم  بأنه  لبنانية  وأفادت وسائل إعالم 
قطع أوتوستراد خلدة باالتجاهين، 
بيروت  العاصمة  مدخل  وهو 
الجنوبي، وقد أعيد فتحه الحقا، كما 
النور وشارع  المحتجون ساحة  قطع 
عزمي في طرابلس شمال لبنان، كما 
التبانة  الملولة –  قطعوا أوتوستراد 

وطريق البداوي.
المحتجون  فقطع  بيروت،  أما في 
طريق قصقص باالتجاهين، وانطلق 
بيروت  أحياء في  محتجون من عدة 
الحكومي مطالبين  السراي  باتجاه 

بإسقاط الحكومة.
إيليا في مدينة صيدا، كما  تقاطع  المحتجون  الجنوب، قطع  وفي 
قطعوا الطريق في جب جنين المؤدي إلى كامد اللوز وغزة وكفريا 

في البقاع.

أن  أنباء عن  تداول  بعد  أبوابها  التجارية  المحاالت  أقفلت عددا من 
لكن  لبنانية،  ليرة   7000 إلى  األمريكي وصل  الدوالر  سعر شراء 
بسعر  إرتفاع جنوني  يشاع عن  ما  نفت صحة  إعالم محلية  وسائل 
صرف الدوالر، مؤكدة أن الدوالر متوفر في األسواق بسعر 4900 

ليرة.

أخبــار
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بقلم : على أبودشيش  بقلم: كلودين كرمة
المصرية اآلثار  خبير 

أخبار ومقاالت

أكاذيب حول االهرامات املصرية 
من مقوالت » ابن مفيدة« املسكنات وال غريها 

الفيلسوف ) 14(

يف زمن » كورونا« .. 
أحداث قد تغري التاريخ .. 

أنا، وزوجيت، وفلسفة 
الطائر! احلصان 

ساعات

أفكار شائكة:
بقلم: عادل عطية

شعر: األرشمندريت 
مكاريوس وهبي المخلصي

- الخير فيه من القوة ما يجعله يكسب معركته باللين ، والشر فيه من الضعف ما يجعله 
يكسب معركته بالشدة .

- من يجبر على اعتناق دين بالقوة ، سوف تظل في رقبته رابطة مثل رابطة الكلب 
حتى ينزعها بالقوة أيضا .

- إذا كنا نبرئ الدين تماما من أي عنف ، فإننا يجب أن نجرم أي عنف يرتبط بالدين .

- يخطئ من يظن أن كل طلقة رصاص تستقر في صدر رجل باعتباره كافرا هي 
طلقة مؤمنة ، فطلقات الرصاص ليس من بينها طلقة مؤمنة وطلقة كافرة .

أول  سيكون  الشيطان  فإن   ، الفضيلة  عن  دفاعا  بندقية  إلى  المسبحة  تحولت  إذا   -
المرحبين بذلك ألن الشر يكسب معركته بالسيف .

- من يقتل كافرا اليوم ، قد يخسر مؤمنا غدا .

- العنف يقرأ جيدا وجوه األغبياء .

المصرية  الحضارة  بغموض  مذهول  الجميع     
القديمة لدرجة أن كل شخص يحاول معرفة المزيد 
عنها فيما يحاول البعض ادعاء األكاذيب للنيل منها، 

ومن أهم هذه األكاذيب: 
أهرامات السودان قبل األهرامات المصرية

كان  األهرام  بناء  أن  أجمع  للعالم  المعروف  من 
الملك زوسر،  الثالثة أي منذ  في مصر منذ األسرة 
أهرامات  بناء  وتم  األهرام،  بناء  بعصر  يسمى  ما 
والعشرين  الخامسة  األسرة  في عصر  السودان 
 750 السودانية منذ حوالي عام  النوبة  الكوشية في 
وبعد  عاما،   2750 حوالي  منذ  أى  الميالد  قبل 

أهرامات مصر بحوالي ألفى عام.
ولسوء حظ هؤالء إن االكتشافات األثرية في منطقة 
في  وخاصة  الجيزة  باسم  حاليا  تعرف  التي  منف 
هم  القدماء  المصرين  أن  لنا  نؤكد  الهرم  منطقة 
هذه  وقبل  أو جدل،  بال شك  الهرم  ببناء  قاموا  من 
الكشوف قال هيرودوت )عندما زار مصر في القرن 
الخامس ق.م حول الهرم أخبره الكهنة المصرين أن 
100 ألف عامل قد كدحوا لمدة 20 عاما لبناء الهرم 
ترجح غير  الحديثة  التقديرات  لكن  األكبر )خوفو( 
ذلك، ولكنا هنا نتحدث عن الشاهد وعن التأريخ وهو 

نسب بناء الهرم للمصرين.
بنى الهرم من العبيد والسخرة

العبيد ال تسطيع تشيد عمل هندسي متكامل يحير كل 
االن  والعمارة حتي  الهندسة  في علم  المتخصصين 
ولذلك لم يتم بناء الهرم عن طريق السخرة، والدليل 
على ذلك االهتمام بالعمال الذين قاموا بتشييد الهرم 
وأثبتت  البتر  الصحية وعمليات  الرعاية  من خالل 
هناك  الحفائر  وأكدت  ذلك،  الهيروغليفية  الكتابات 
واألسماك  الماشية  من عظام  تبقى  ما  على وجود 
كدح  الذى  القديم  المصري  عليها  يتغذى  كان  التي 
لتشيد الهرم وبناء مقابر لهؤالء العمال التي اكتشفت 
مجموعة  على  من خاللها  الكشف  1989وتم  عام 
ضخمة من المقابر من مقابر عمال الهرم فضال عن 
التماثيل  واألدوات التي كان يستعملها وأدوات طهى 
الطعام وصانعي الفخار والخبز والمطابخ الميدانية 
لطهى الطعام لهؤالء العمال ووجود في هذه المقابر 
)مشرف  ومنها  الهرم  بناة  على  تدل  التى  األلقاب 
العمال،  رئيس  الحرفين،  رئيس  الهرم،  جانب 
الدالئل  وتؤكد  الملك(  أعمال  مدير  البناء،  مراقب 
تم  المقابر وجودت حاالت  داخل  عليها  عثر  التي 
عالجها طبيا مثل الكسور وعمليات بتر ناجحة لليد 
والقدم، كل هذه االكتشافات تؤكد بما ال يدع مجاال 
المصرين،  العمال  بأيد  بناؤها  تم  األهرام  أن  للشك 
هم  المصريين  أن  القاطع على  الدليل  أيضا  ولدينا 

من بنوا األهرام.
اليهود واألهرامات

قال البروفسور إسرائيل فينكلشتاين، رئيس معهد اآلثار 
في جامعة تل أبيب، أنه ال توجد أى شهادات تاريخية أو 
أثرية تدل على أن اليهود هم بناة األهرامات وبالرجوع 
إلى الدالئل التاريخية يتضح أنه لم يكن هناك يهود في 
مصر لدى بناء األهرام.، كما أن الكتب المقدسة لدى 
اليهود كالتلمود والعهد القديم ال توجد بها ما يشير إلى 
ذلك علما بأنها أقرب تاريخيا إلى الحدث، ولو تم ذلك 

لكان األولى لليهود ذكره
قديمة  ل ا لمملكة  ا في  بنيت  األهرامات  وأن 
ناحية  واألمر غير ممكن من  المتوسطة.  والمملكة 
قبل  كليا  توقف  األهرام  بناء  إن  إذ  كرونولوجية، 
قبل   1640 عام  قبل  المتوسطة  المملكة  نهاية عهد 
الميالد في حين أن بنى إسرائيل ظهروا في مصر 

في ظل الدولة الحديثة المصرية.
قوم عادهم بناة الهرم

القرآن  في  عاد  قوم  موطن  الكريم  القرآن  حدد 
صراحة في عدة مواطن، حيث قال تعالى “ أَلَْم َتَر 
يُْخلَْق  لَْم  التي  اْلِعَماِد  َذاِت  إَِرَم  ِبَعاٍد  َربَُّك  َفَعَل  َكْيَف 

ِمْثلَُها في اْلِبالِد صدق هللا العظيم.
اآلثار  عالم  موقعها  اكتشف  التي  إرم  مدينة  فهي   
في  وحددها جغرافيا   1990 عام  نيكوالس كالب 

المنطقة بين اليمن وعمان.
كما ٌذكر في القرآن صراحة قول تعالى و”اذكر أخا 
عاد إذ أنذر قومه باألحقاف وقد خلت النذر من بين 
أخاف عليكم  إني  إال هللا  تعبدوا  أال  يديه ومن خلفه 

عذاب يوم عظيم “ صدق هللا العظيم.
واألحقاف هنا جمع حقف وتعنى لغويا الرمال وهي 

المدينة الرملية ارم التي اكتشفت 1990 ويوجد بها 
الكثير من األعمدة الضخمة والقصور الفارهة، وهنا 
القران على حدة  داللة على أن قوم عاد ذكروا في 
ذو  )وفرعون  حدة  على  أيضا  فرعون  قوم  وذكر 
األوتاد( فذكر القرآن الكريم كل قوم على حدة، وهذا 
القرآن  قوم عاد بمصر وذكر  دليل على عدم صله 
عاتية  بريح صرصر  أهلكناهم  قوم عاد  أن  الكريم 
فتحولت  السالم  علية  هودا  لتكذيبهم  نتيجة  وهذه 
مدينتهم من جنات وعيون إلى مدينة يكسوها الرمال 

حتى اكتشفت مدينة إرم.
 20 بين  ما  يتراوح  عاد  لقوم  القامة  ان طول  كما 
للهرم  الداخلية  الممرات  إلى  وبالنظر  مترا  إلى30 
المشككين فضال  نظرية  يبطل  فهذا  ولحجم هؤالء 
اليمن،  في  عمالقة  عظيمة  هياكل  وجود  عن 
في  هذه  مثل  الخالي وعدم وجود  الربع  وصحراء 
مصر وأرجو من جميع المشككين النظر إلى أطوال 

المومياوات المصرية.
أقوام أتت من الفضاء قامت ببناء الهرم 

قالوا ان هناك أقوام أتت من الفضاء وان عالم االثار 
الشهير الدكتور زاهي حواس يخفي هذه األدلة أسفل 

مكتبة في الحمام 
تخفي  أنك  له  قال  اليه  الصحفيين  أحد  جاء  وحين 
مكتبة  أسفل  كثيرة  واسرار  المفقودة  القارة  اسرار 
هناك  كان  الحظ  ولحسن  الحمام  في  وخصوصا 
بعض الترميمات بمكتبة ودخل الصحفي الى الحمام 

ولم يجد أي شيء ونشر ذلك للعالم أجمع. 
بني الهرم كائنات فضائية 

والعشرين وهو  الحادي  القرن  في  أهم كشف  لدينا 
من  ان  تثبت  التي  الجرف  وادي  بردية  اكتشاف 
بنوا االهرام هم المصريين وتوضح البردية توضح 
الهرم األكبر خوفو،  بناء  الكاملة طريقة  بالتفاصيل 

وأسماء العاملين البنائين للهرم.
األكبر  الهرم  أن  تثبت  التي  الوثائق  أهم  من  وتعد 
في  العمالقة  القومية  المشاريع  أهم  من  كان  خوفو 
بردية  البرديات  هذه  إحدى  وفى  القديمة  مصر 
بمعلومات  البردية  هذه  وتمدنا  يدعى مرر  لموظف 
عن نقل كتل الحجر الجيري من محاجر طره على 
الضفة الشرقية لنهر النيل إلى هرم خوفو المستخدمة 

في عملية البناء.
هيرودوت: هرم خوفو بنى بالدعارة

أبو  يقول  والبعض  التاريخ  أبو  البعض  عليه  يقول 
األكاذيب 

بنى  خوفو  هرم  إن  كتابه  في  هيرودوت  قال 
ممارسة  ابنته  من  خوفو  طلب  عندما  بالدعارة، 
الحجارة الستكمال  يعطيها كل رجل  فكان  البغاء، 

بناء الهرم، وهذا غير صحيح على االطالق .
جاء هيرودوت لزيارة مصر في وقت كانت اليونان 
في  لبالده  ينحاز  كان  فهو  وبالتالي  تعادى مصر، 
كثير من  في  المصري، ألنه  التاريخ  كتابة  طريقة 
يونانية موجودة بمصر  يعتمد على مصادر  األحيان 
قام بسرد حقائق مهمة،  نفسه  الوقت  آنذاك، لكن في 
ال نستطيع أن ننكرها، فكان يسجل كل الشواهد التي 
يراها، مشيرا إلى »مانيتون« الذى قام بكتابة التاريخ 
ولكن النسخة األصلية من تاريخ مانيتون فقدت أثناء 
حريق مكتبة اإلسكندرية، ولم يصل من هذا التاريخ 

إال مقتطفات نقلها بعض المؤرخين.
بناء  قبل  كانوا  برمودا هل  المكسيك ومثلث  أهرام 

الهرم.
ويعد  الشمس  هرم  يسمى  هرم  بالمكسيك  يوجد 
ويقع  مترا   71 وارتفاعه  العالم  أهرام  سابع أضخم 
بالقرب  القديمة  بالقرب من مكسيكو سيتي عاصمة 
عدة  وبها  المكسيك،  عاصمة  سيتي  مكسيكو  من 
أهرامات أشهرهم هرم الشمس ولكن هذه األهرامات 
حديثة مقارنة باألهرام المصرية التي ال تزال شاهدة 
على عظمة هؤالء المصرين بعلوم الفلك والهندسة 

وغيرها من العلوم.
 الهرم ليس لخوفو 

البريطانية،  “إكسبريس”  نشرت صحيفة  ومؤخرا 
البعض  أن  ادعت  لها عن هرم خوفو، حيث  تقرير 
يعتقدون أن اسم خوفو الذي تم اكتشافه على جدران 
الهرم األكبر، إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة، تم 
إضافته في مايو 1837، والشخص الذى ذكر زكريا 
محاوله  المصرية وهى  االثار  يدرس  لم  ساتشين، 

فاشلة للشهرة ليس إال.

    فى وسط ما نمر به من احداث كارثية 
وانقالبات  وأوبئة  من حروب ومجاعات 
وإرهاب  وعنصرية  وسياسية  عسكرية 
إقتصادى  وإنهيار  وتهديدات  واستعمار 
وعجز فى المستلزمات الطبية ونقص فى 
الضرورية  المستلزمات  األدوية وبعض 

والسلع وخاصة المستورد منها .. 
فى  لكثيرة  ا لتحديات  ا مواجهة  مع 
توافر  وعدم  اإلقتصادية  الموارد  نقص 
اآلونة  فى  تفاقمت  والتى  العمل  فرص 
األماكن  من  الكثير  وغلق  األخيرة 
الترفيهية والنوادى والمطاعم والمحالت 
والحضانات وغيرها مما أثر بشكل سلبى 
كبير على الكثير من المواطنين، إذ لم يعد 
الكثير من  للرزق و وجود  هناك مصدر 
المتطلبات مثل عالج األمراض المزمنة 
القدرة  تكلفاتها  تفوق  أو إجراء جراحات 
الزعر  ننكر حاالت  .. وال  على سدادها 
نتيجة  جميعا  البشر  بين  تسري  التى 
إلزدياد أعداد المصابين والوفيات جراء 

اإلصابة بـ’ كوفيد ١٩ ‘.. 
مستوى  على  الحفاظ  صعوبة  ومع 
إيقاف  مع  للبالد  االقتصادي  االستقرار 
مثل  جزئيا  أو  كليا  النشاطات  بعض 
الفقرى  العمود  تعتبر  السياحة مثال وهى 
العملة  على  والحصول  القومى  للدخل 
الصعبة .. وكذلك إيقاف خطوط الطيران 
.. وإغالق افرع البنوك أو المصانع بعد 
ظهور حاالت إصابة بالفيروس القاتل .. 
فى  أزمة  هناك  أن  ننكر  أن  نستطيع  وال 
سديدة  قرارات  واتخاذ  األزمات  إدارة 
للحد من الخسائر المتتالية اذ تجمعت كل 
و  بالبالد  الخسائر  وأحاطت  المصائب 
الوحيد  هدفها  متتالية  بدوامات  أشبه  هى 
السطح  ما هو ظاهر على  بكل  اإلطاحة 
سعير  يلتهم  حيث  القاع  فى  به  واإللقاء 
النار الصالح والطالح ، وتخفى الماضى 
بجملته فى بحر الظلمات ، حتى ال يفتخر 

أو  أحرزه  بمجد  تراب  من  هو  من  كل 
بخراب أحله .. 

وكأن الدنيا قد ملت من جنس البشر وقد 
فماجت   ، تدبيرهم  ضاقت ذرعا من سؤ 
من  وتتخلص  تفنيهم  حتى  بهم  لتطيح 
المدمرة وغرائزهم  شرورهم وطبائعهم 
فهم  وجودهم  من  فال جدوى   .. الفاسدة 
يعجزون عن تحقيق أبسط اإلنجازات من 
دعم السالم وتثبيت قواعد الحكم واحترام 
الحقوق و بناء اإلنسان قبل بناء الصروح 
فمازال النقص فى الفهم واضحا جاليا إذ 
بالتدمير  العقول ويهتم  قبل  األليات  يدعم 
قبل البناء ويدعوا الى الهجوم بل ويعتبره 

وسيلة للدفاع!! ..
ضعفه  أظهر  وقد  هذا  مجتمع  فأى 
من  يالها  فيروس صغير’...  وعجزه ‘ 
بدال  و  ذلك  وبرغم   ..!! القدر  سخرية 
من  بقدر  األمر  أولى  يتصف  أن  من 
المسئولية ويتضامنوا من  الذكاء وتحمل 
الكارثة ووضع خطة  هذه  مواجهة  أجل 
محكمة للخروج منها بأقل خسائر ممكنة 
فى األرواح واألموال ، إال أنهم ازدادوا 
التخلى  عن  أظهروا عجزهم  و  حماقة 
جانبا عن أطماعهم ولو لفترة وجيزة من 
للكارثة  إدراكهم  عدم  واستبان   ، الزمن 
تلتهم األخضر واليابس ولم يشتموا  التى 
بعد رائحة الموت وكأنهم أعداء للحياة ، 
مغيبين مسيرين منجزبين بال وعى نحو 
يستغلون  انهم  ذلك  على  وزاد   ، الفناء 
الحروب  وشن  الشغب  إلثارة  الفرص 
 .. اإلرهاب  ودعم  المظاهرات  وإقامة 
الرحمة  وأين  الذكاء  وأين  اإلنسان  فأين 
وقد تاهت الفطنة وقد تبرأت الحكمة من 

بنيها ...
وال  وأذان  يبصرون  وال  عيون  لهم   “
ونعم  وحسبنا هللا   “ ويفهمون  يسمعون 

الوكيل .

     Vendredi 12 juin 2020
الجمعة 12 يونيو 2020

     ُحكم على رجل باإلعدام!
لكنه أقنع الحاكم بوقف التنفيذ، شرط أن يُعلّم حصانه 

الطيران خالل سنة، يُعدم في نهايتها إذا أخفق!
يموت  قد  سنة:  “خالل  خاّصته:  الرجل  وأخبر 
الحصان. ومن  يموت  وقد  أنا،  أموت  وقد  الحاكم، 

يدري؟، فقد يتعلّم الحصان الطيران”!
القصة؛ حتى صرخت: “وجدتها!  ما ان قرأت هذه 

وجدتها!”...!
أو  “أرخميدس”  ليوناني  ا لم  لعا ا فعلها  كما 
أن  دون  وطبعاً  ـ،  لك  يطيب  كما  ـ  “أرشميدس” 

أركض عارياً مثله، في شوارع المدينة!
المنزل،  باب  من  خروجي  وعند  يوم،  كل  ففي 
هذه  بعض  الطلبات،  من  قائمة  زوجتي  تعطيني 
جارياً  تملك حساباً  كنت  إذا  إال  تتحقق  ال  الطلبات 

كالنهر!
في البداية، لم أكن أملك الحكمة الكافية، في التعامل 
فكنت  ـ،  المنزلية  الطلبات  ملف  ـ  الملف  هذا  مع 
حافة  إلى  تصل  زوجتي  فأجعل  مباشرة،  أرفض 
االنزعاج والغيظ، وأن تندب حظها في جملها البارك 
ما  وكأنه  ـ  بيننا  الخصام  يأتي  ثم  الخط..  في  دوماً 

صدق ـ، حيث تطول اقامته أو تقصر، حسب 

تبقى خلف  وإما  قلبينا،  وتنّور  تطلع  فإما  الغزالة، 
الغيوم القاتمة، فنعاني ـ نحن األثنان ـ من التخبط في 

الضباب، واأللم! 
الطائر”، خير وسيلة  “الحصان  فلسفة  أن  فوجدت 

إلدارة تعاملي مع زوجتي!
في  توفيره  أستطيع  ال  ما  مني شيء  تطلب  فعندما 
األمر  ذلك  تحقيق  في  استأذنها  القريب،  المنظور 
قادم  فهناك  القادم،  وإذا جاء  القادم،  األسبوع  خالل 
بينما  ُيغضب،  التحدي  أن  على  متكئاً  بعده،  آخر 
تزيد من  باألمل،  المغلفة  الرقيقة  التسويف  عبارات 

عنفوان الصبر، واالحتمال، واالنتظار!
وعندما ُسئلت: وماذا ستفعل في نهاية المطاف؟

الحصان”،  “متعهد  إجابة  أقتبس  أن  أستطع  لم 
حرفياً.. لكني قلت لهم:

ليست  زوجتي،  الزوجة، وخصوصاً  مخاطبة  إن 
أو  لألكل،  الصينيين  العودين  استعمال  من  أصعب 
عندما  بسيطاً،  يبدو  فالصعب  العنق..  ربطة  عقد 

تعرف كيف تؤديه!
تبتكر  أن  فعليك  تعيش؛  أن  أردت  ان  المهم، 

باستمرار! ...
ساعة  َصفا    خّلن   خلّوها 
ساعة  ُمنى  بدّقات  مرغوبة

ساعة  لُقى َع الباب زادوها 
ساعة  َهَنا بالشام محسوبة

ساعة  وعد  نغمات  ملّوها
ساعة أمل لسنين مخطوبة

ساعة  وداع  عروس  بّكوها
ساعة  فراق دمعة مسكوبة

ساعة فرح َع كتاب مّضوها
ساعة  عسل ذكراها  طّيوبة
ساعة   ألم  أفراح   نّسوها
ساعة صبر  َع األم  مكتوبة

ساعة حفل ألوان  يهدوها

ساعة شغل بالّكد  مهيوبة
ساعة درس  أمجاد  خّطوها
ساعة بأس ساعات مشطوبة

ساعة  غدر    أحباب   رميوها
ساعة وفا من القلب محبوبة

ساعة  مرض  أبطال  خافوها
ْينة مرهوبة ساعة نزاع ع الدَّ

ساعة  َحِتف  ِعّلت  دّقوها
ساعة عزا َع وجوهنا رطوبة

ساعة   صل   رهبان  صلّوها
ساعة سما عن عين محجوبة 

ساعة الساعات ساعة طرب
ساعة رمل ع  راسا  مقلوبة

العامل يهدد متاحف  كورونا   أقدم منحوتة يف شرق آسيا.. طائر اليونسكو: 
عمره 13500 عام

بقلم: السيد الهادي

بقلم : خالد بنيصغي 

 لم يقتصر فيروس “ كورونا “ عن كونه من األمراض 
التي تدخل في تخصص وزارة الصحة فقط ، بل إنه كان 
وال يزال “ جائحة “ اخترقت جميع الوزارات والمجاالت 
في حياة الفرد والجماعات ، تضررت كل القطاعات بدون 
العالم بأسره ، لكن وبالرغم من كون أغلب  استثناء في 
الدول آثرت مجاراة هذا الداء إلى حين انجالئه نهائيا بإذن 
هللا ، ومراقبة األوضاع الصحية على الخصوص بعدة 
إجراءات تندرج في إطار الحجر الصحي ، إال أن ذلك 
لم يمنع من ظهور إفرازات ومعالم جديدة قد تغير مجرى 

التاريخ ، وسنحاول أن نوردها في النقط التالية : 
تعتبر   : ؟؟  األمريكية  المتحدة  الواليات  تنهار  هل   -
الواليات المتحدة هي أكبر متضرر بالعالم جراء فيروس 
 2 فاقت اإلصابات حتى اآلن  المستجد ، حيث  كورونا 
مليون حالة مع ما يقرب من 114 ألف حالة وفاة. ويبدو 
يحذر مدير  ، كما  الفيروس ستطول  المعركة ضد  أن 
مكافحة األمراض السابق بإدارة أوباما ، واعتبر “ ترامب 
“ أن أزمة فيروس كورونا “أسوأ” من الهجوم المفاجئ 
الذي شنته اليابان العام 1941 على قاعدة بيرل هاربور 
البيضاوي  المكتب  العسكرية في جزر هاواي. وقال في 
“إنها أسوأ من بيرل هاربور. إنها اسوأ من مركز التجارة 
ايلول/سبتمبر   11 اعتداءات  الى  إشارة  في  العالمي” 
2001، مضيفا ما كان ينبغي لذلك أن يحصل . ويتفاوض 
الفيدرالي  التمويل  الثانية من  المرحلة  الكونغرس على 
بعدما وافق على مساعدة غير مسبوقة بقيمة ثالثة تريليون 
ومساعدة  المستجد  كورونا  فيروس  لمكافحة  دوالر 
االقتصاد على النهوض ، ولذلك يرى الكثير من الخبراء 
أن الواليات المتحدة األمريكية لن تعود بتلك القوة الضاربة 
التي تحكم العالم ، بل ستظهر قوى أخرى غيرها ، بيد أنها 
“ أي أمريكا “ ستكون منشغلة بتعافي اقتصادها الذي ُشلَّْت 

ُكلُّ قطاعاته وذلك لسنوات طوال . 
- إثيوبيا تعلن عزمها ملء سد النهضة ومصر والسودان 
التأكيد على اعتزامها السير  على المحك : أعلنت إثيوبيا 
قدماً في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق 
القانونية  إثيوبيا  التزامات  يتنافى مع  الذي  ، وهو األمر 
الواردة بإعالن المبادئ ، ويلقي بالضرورة بظالله على 
المسار التفاوضي وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها. 
ورغم ما تقدم ؛ فإن مصر سوف تشارك في  االجتماع 
الذي دعت إليه السودان ، من أجل استكشاف مدى توفر 
اإلرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيداً لحسن النوايا 

المصرية المستمرة في هذا الصدد . 
 ، المحادثات  توقفت  لماذا  المطروح هو  السؤال  لكن 
وأصرت إثيوبيا على اختيار وقت غير مناسب “ فيروس 
كورونا “ لملء السد ؟؟ وكيف سيكون رد مصر والسودان 
إذا استمرت إثيوبيا في هذا العناد وعدم اكتراثها بالمنتظم 
الدولي ؟؟ كما أن الخبراء في السياسة واالقتصاد أكدوا 
قبل عقود أن الحروب المقبلة بين دول العالم ستكون حول 

مشكل الماء الذي سيقل ويندر بشكل الفت .
طبعا نحن ال نريد أي خالف بين الدول اإلفريقية الثالث 
، بقدر ما نريد بناء إفريقيا قوية ومتحدة ، كما أننا ال نريد 
أن تنضاف مشاكل أخرى إلى هذه القارة .. ولذلك يجب 
أن تتدخل دول عربية وإفريقية لحل هذا اإلشكال بكل حزم 
، وهذا أفضل من أن تتدخل دول القطبْين المختلفتين في 
كل شيء ، ألن ذلك لن يزيد المشكل إال تعقيدا ، كما هو 
الشأن في العديد من المشاكل والحروب التي ال تبدو أنها 
التحكم في  القطبي في  التجاذب  ستنتهي قريبا بسبب هذا 

العالم الصغير ..  
السباق أوال  - اقتصاد عالمي منهار ، والحظ لمن أنهى 
اقتصادي  العالم دخول سباق  : “ كورونا “ أجبر دول 
أكثر مما هو صحي ، فالدول تبدو وكأنها في حلبة سباق 
لمسافة طويلة ، والدول التي ستسبق إلى خط الوصول هي 
التعافي من هذا الوباء بصورة أفضل،  التي ستستفيد من 
اقتصادها خاصة في مجال  لتقوية  الفرصة  ثم ستستغل 

السياحة والطيران والمبادالت التجارية والتسويقية .... 
ومن خالل إلقاء نظرة سريعة عن تطور جائحة “كورونا“ 
في دول العالم كيفما كان اقتصادها قويا أو متوسطا أو دون 
التي  الواليات األمريكية   أكبر متضرر هو  ، فإن  ذلك 
سجلت أعلى إصابات الوباء في العالم حيث فاق 2 مليون 
بالفيروس  ُمصاب ، واألفظع من ذلك هو أن اإلصابات 
 20 تفوق  يوم  أرقاما مرتفعة كل  الفتاك ال زال يسجل 
ألف إصابة ، إضافة إلى المظاهرات اليومية التي تشهدها 
مدنها بسبب مقتل “ جورج فلويد  “ اإلفريقي األصل من 
تبدو دول أخرى في  فيما   .. الشرطة األمريكية  طرف 
الجهة األخرى أصبح شبح “ كورونا “ شبه خالي فيها ، 
كالصين بالدرجة األولى ثم مجموعة من الدول األوروبية  
كفرنسا وألمانيا والسويد وإسبانيا وهولندا ...  ،    فيما ال 
زالت بريطانيا  وتركيا وروسيا تعيش على آالم ارتفاع 
المصابين فيها بالفيروس  .. كما أن المعاناة تنتقل بشكل 
أكبر إلى أغلب دول أمريكا الالتينية كالبرازيل مثال التي 
ْين في هذه الجائحة ، أما إفريقيا فقد نجح كل  تعاني األمرَّ
الجزائر - نسبيا – في  إلى  من تونس والمغرب إضافة 
التغلب على داء “ كورونا “ ، فيما الزالت مصر العربية 
تعاني من ارتفاع نسبة المصابين يوميا ، وفي دول آسيا 
والخليج العربي تعاني الهند بشكل سيء في ارتفاع األرقام  
اليومية  ، ثم العربية السعودية وقطر ثم اإلمارات العربية 

ال تزال اإلصابات اليومية مرتفعة نوعا ما ... 
سيجعل  المتناقضة  األرقام  من  الخليط  هذا  إن 
االقتصادي  المجال  في  تتغير ال محالة  العالم  خريطة 
يكون في هذا  أن  نرجوه حقيقة هو  واالجتماعي، وما 
العربي  للوطن  تعالى نجاحا  المرتقب بحول هللا  التغيير 
بصفة عامة ، وان تصبح أقوى مما هي عليه اآلن .. كما 
نرجو من هللا عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء عاجال إنه 

سميع مجيب .. دمتم بود . 

والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  قالت   
)يونسكو( إن إجراءات العزل العام التي ُفرضت بسبب 
بشدة  المستجد أضرت  كورونا  فيروس  جائحة  تفشي 
بالمتاحف على مستوى العالم وإن أكثر من %10 منها 
أخرى  سيتعين على  في حين  لألبد  أبوابها  تفتح  ال  قد 

وقف مشاريع جديدة.
دول   107 في  متحف   1600 نحو  وأظهر مسح شمل 
ليونسكو ومقره  التابع  للمتاحف  الدولي  المجلس  أجراه 
بسبب  أغلقت  تقريبا  العالم  متاحف  جميع  أن  باريس 
جائحة مرض كوفيد19- الناتج عن اإلصابة بالفيروس.
ويخشى قطاع المتاحف الخاصة من العديد من عمليات 
نشرته  لما  وفقا  المقبلة،  األشهر  في  اإلفالس  إشهار 

وكالة رويترز.
أفريقيا  في  المتاحف  ربع  من  أكثر  أن  المسح  وأظهر 

وآسيا والدول العربية، يخشى أن يغلق أبوابه لألبد.

عام  مدير  مساعد  راميرز  أوتون  إيرنستو  وقال 
أو  واحد  ثقافي  مركز  أو  واحد  متحف  "فقد  يونسكو: 
العديد  أن  التنوع"، مضيفا  على  سيؤثر  واحد  مسرح 
مدريد تحصل  في  برادو  منها  الكبرى  المؤسسات  من 
%70 من دخلها من تذاكر تباع للسياح  على أكثر من 
الجائحة  بسبب  منذ شهور  المستمر  اإلغالق  وسيؤثر 

على تمويلها لسنوات.
الخارجة من  النامية والدول  الدول  الكثير من  أن  وتابع 
صراعات ستشهد انتكاسات لسنوات فيما تحقق من تقدم، 
وأشار تحديدا إلى الصومال ودول أفريقية أخرى تساعد 

يونسكو السلطات المحلية فيها على إقامة متاحف.
وإندونيسيا  الفلبين  في  وتوقفت عدة مشروعات جديدة 
راميرز  وقال  وغيرها،  والعراق  األسود  والجبل 
الذي أحرز على  التقدم  "سيتطلب األمر وقتا الستعادة 

مدى العشرين عاما الماضية".

العلماء، منحوتة نفذت   اكتشف مجموعة من 
على عظمة محروقة وتمثل طائرا صغيرا في 

الصين، وهي تعود إلى 13500 عام.
وأظهرت دراسة نشرت في مجلة “بلوس وان” 
تمثال  كأقدم  المنحوتة صنفت  أن هذه  العلمية، 

صغير في شرق آسيا.
حيوانات  بقايا  بين  المنحوتة  هذه  وعثر على 
محترقة وقطع من الخزف في لينغجينج في شمال 
أنها  يعتقد  منطقة  هينان، وهي  مقاطعة  وسط 

موطن لبعض أقدم الحضارات في الصين.
بوردو  جامعة  من  ديريكو  فرانشيسكو  وقال 
األمريكية، الذي شارك في البحث، إن التمثال هو 

“أقدم منحوتة معروفة من شرق آسيا”.
المنحوتة  الفرنسية “أن  األنباء  لوكالة  وأوضح 

تظهر أن النحت في هذه المنطقة بدأ قبل 13500 
عام على األقل، ويسد فجوة في معرفتنا ألصل 

الفن في هذه المنطقة الشاسعة”.
واكتشف هذا العمل زانيانج لي المؤلف الرئيسي 
للبحث والذي يجري حفريات أثرية في لينغجينج 

منذ عام 2005.
وكشفت عمليات الحفر في المنطقة حتى اآلن عن 
11 طبقة مختلفة تعود إلى ما بين 120 ألف عام 

والعصر البرونزي.
المنحوتة ١٩،٢ ميليمترا وعرضها  ويبلغ طول 
12,5 ميليمترا، ولم  5,1 مليميترات وارتفاعها 
المشع  الكربون  استخدام  الباحثون من  يتمكن 
لمعرفة عمر المنحوتة ألنه كان سيحدث ضررا 
بها. وبدال من ذلك، أّرخوا عظاما مماثلة وجدت 

إلى جانبها.
إلى  يعود  العمل  أن هذا  قّدروا  الطريقة،  وبهذه 

13500 عاما، علما بأن أقدم تماثيل معروفة في 
هذه المنطقة كانت تعود إلى حوالي 8500 عام.
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ثقافته  أكتسب   ، يبدو في أعماله كثير اإلطالع     كان الفونتين كما 
فقرأ  سبقوه  ممن  الكثيرين  على  إطالعه  من  والفنية  اللغوية  وقدراته 
هوميروس وسقراط وقرأ أفالطون وأرسطو ودرس هوراس وأفيانوس 
وبحث في بلوتارك وبالنيد ثم أضفى على ثقافته من إبداعه اللغوي والفني 
                                                                            .) Fables  ما بدا بمؤلفاته التي أصدرها ومنها هذا المؤلَّف )حكايات
وقد تحدث الفونتين عن هؤالء الفالسفة والكتاب بأختصار وخاصة في 
وقد درس   . أعمالهم  أطلع على  أنه  يوضح  مما   ، األول  مجلده  مقدمة 
أما   ، فيه كل حكاياته  ، ونظم  قواعده وأسسه  ، وأتقن  الفرنسي  الشعر 
فبعضه  بها  يختمها  التي  والخاتمة  الثالثة  مجلداته  به  يقدم  الذي  التقديم 
جزئين  في  كتبه  األول  للمجلد  تقديمه  ففي  بالنثر  وبعضه  بالشعر  كتبه 
جزء منه بالنثر وجزء منه وهو األهداء وكذلك الخاتمة كتبهما بالشعر 
مجلده  أما   ، بالشعر  والخاتمة  واألهداء  بالنثر  التنبيه  فكتب  الثاني  أما 
الثالث الذه أهداه إلى الدوق دوبورجوني فهو بالنثر ولم يضع له خاتمة .                                                                                                                                              
والشعر الفرنسي يرتكز على قواعد يلتزم بها الشاعر في قصائده ، وهو 
يشبه الشعر العربي في ناحية ، ويختلف عنه في ناحية ثانية ، فيشبهه 
قافية   وفي   ، العربي  كالشعر  وزن  أو   Rythme أيقاع  على  بأحتوائه 

Rime تنتهى بها أبياته . 
ينبع  العربي  الشعر  فايقاع  ولكنه يختلف عنه في مصدر هذا األيقاع ، 
من عدد من التفعيالت بربطها بحر من بحور الشعر التي أبتدعها الخليل 
واألخنش أو من الجرس الموسيقي الناتج من الجمل المنظمة وعالقتها 
ببعضها في النظم الحر . أما الشعر الفرنسي فأيقاعه يصدر من مقاطع 
األلفاظ ، والمقطع   Syllabeهو عدد من الحروف تشمل على األقل حرفاً 
صوتياً واحداVoyelleً  أو كما يسمونه بالعربية حرفاً متحركاً وتسميه 
 Voyelle هذه الحروف بالعربية بالحروف المتحركة ليست دقيقة فلفظة
هي صوتية أي به صوت فهي حروف صوتية تطلق صوتاً عند نطقها 
وهي ستة )a,e,I,o,u,y( أما أذا أخذنا بالدقة تقول هي محركة وليست 
متحركة ، فهي تحرك غيرها من حروف األبجدية الفرنسية التي يطلق عليها 
consonne أي صامتة مثل S, T  فمثاًل حرف  L ال ينطق بمفرده إال إذا 
أرتبط بها فإذا أرتبط بحرف منها مثل a يتحرك وينطق la )ال( والمقطع 
  ton, mou يتكون من مقطعين  Mouton ينطق مرة واحدة فمثاًل لفظ
  .   Monosyllabeتتكون في نطقها من مقطع واحد وتسمى son ولفظه
في  باختالف عددها  ويختلف  المقاطع  هذه  يتكون من  الشعري  والبيت 
البيت أو في ابيات القصيدة ، فقد يكون من مقطعين  dissyllabe أو 
ثالثة Trissyllabe  أو أربعة مقاطع  quatrisyllabe أو أكثر من ذلك 
إلى أثنى عشر مقطعاً ، ومن تتابع هذه المقاطع يحدث األيقاع أو الوزن 

في أبيات القصيدة الفرنسية . 

وهناك وزنان يلتزمهما كثير من الشعراء ، األول الذي يتكون من ثمانية 
أما    décasyllabeمقاطع عشرة  من  والثاني   octosyllabe مقاطع 
مقطعاً  عشرة  أثنى  من  يتكون  فهو  الفرنسي  الشعر  في  الشائع  الوزن 
ويسمى Alexandrin وكثرة المقاطع فيه تتيح للشاعر الحرية رغم ما 
يحتاج ذلك إلى قدرة لغوية منه .. في أن يوضح مشاعره باستفاضة .                                                                                                                  
بالتتابع كأن تكون بين  القصيدة  أبيات  Rime فقد تكون في  القافية  أما 
بيتين متاليين وتسمى Plates أي بسيطة أو منبسطة ويرمز لها بالرمز ) 
AABB ( أو بالتبادل بينهما وبين من يليهما فتكون القافية في بيت ما ثم 
تتغير في البيت الذي يليه ثم يشبه البيت الثالث في قافيته قافية البيت األول 
  croiséesويشبه البيت الثاني القافية التي تكون في البيت الرابع وتسمى
ويرمز لها بالرمزABAB أي متقاطعة ويأخذ التبادل شكاًل ثانية  فتكون 
القافية في البيت  األول ثم تتغير فتكون في البيت الثاني والثالث ثم يكون 
embrassées  أي  البيت األول ويطلق عليها  قافية  الرابع مثل  البيت 
متعانقة ، ويرمز لها بالرمزABBA . والتتوافق القوافي في حروفها وإنما 
في نطق المقطع اآلخير في البيت . ومع ذلك فالبعض يستخدم األصعب 
في القوافي واألوزان الشعرية لتوضيح قدراتهم  اللغوية . ونضرب لذلك 
مثاًل في بيتين من أبيات الشاعر الفونتين في حكاية األسد والفأر لتوضيح 
هذا الوزن الشائع الذي يتكون من أثنى عشر مقطعاAlexandrinً  فهو 

يقول قي بداية حكايته :  
يجب بقدر اإلمكان أن نقدر كل الناس                                                                                                               

فغالباً ما يحتاج اإلنسان إلى من هو أقل منه
Il faut autant qu’on peut, obliger tout le monde )12( 
On a souvent besoin d’un plus petit que soi )12( 
بعده  إليه  ولنرجع  الشئ  بعض  نتخفف  قليًل عن الفونتين حتى  ولننأى 
لنعرض شكاًل من أشكال القافية ونمطاً من أنماط األوزان في قصيدة أو 
التاسع عشر( يقول  جزء منها لألديب والشاعر فيكتور هيجو  )القرن 

فيها  : كما نترجمه: 
غداً عندما يشرق الفجر في تلك الساعة التي تبيض فيها الحقول  

 سوف أرحل ، كما ترين ، وأعرف أنك تنتظرينني 
سأجتاز الغابة ، وسأجتاز الجبل 

وال أستطيع أن أمكث كثيراً بعيداً عنك .  
Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la compagne  A
Je partirai, vois-tu, je sais que tu m’attends  B
J’irai par la forêt, j’irai par la montagne  A
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps  B
فالميزان في القصيدة Alexandrin  يتكون فيها البيت من أثنى عشر 

 ABAB(( مقطعاً والقافية متقاطعة
croisées   بين البيتين األول والثالث 
  Montagne, compagneفي كلمتي

Longtemps, m’attends  وبين البيتين الثاني والرابع
 . الفرنسي  الشعر  بجمال  شعرت  وقد   ، أكثر  أنأي  أن  لنفسي  أذن  وأل 
Lamar- )المارتين الشاعر  قصائد  أشهر  من  قصيدة  إلى  (أأنظر 
 Le Lac البحيرة  التاسع عشر - وهي  القرن  tine  شاعر فرنسي – 
فيه  تغني  الذي  المكان  وهي  الرومانتيكية  الزخارف  من  تعد  التي 
                                                                                                 . البحيرة  هذه  ضفاف  وعلى  به  كثيراً  بها  يلتقى  كان  التي  بمحبوبته 
والشقاء  القلق  تعكس  التي  الخالدة  القصائد  القصيدة من  هذه  وقد غدت 
أمام القدر والتشوق إلى السعادة ، والحب الزائل الذي يصبو إلى األبدية، 

والعشق الذي ال يزول . يقول فيها كما نترجمه : 
آه أيها الزمن ، فلتعطل سرقتك                                                                                                                  
وأنت ايتها الساعات التي تواكبينه عطلي جريانك                                                                                                   
أتركينا نتذوق اللذات السريعة في أجمل أيامنا                                                                                                       
كفى شقاًء وخففي الوطء هنا ، وكفاك ألحاحاً به                                                                                                    
وجريانا بالعاشقين نحوه                                                                                                                              

فتأخذين العناية منهم فتلتهمهم األيام وتنسين السعادة 
Ô temps, suspends ton vol, et vous heures propices   A
Suspendez-votre cours  B
Laissez-vous savourer les rapides délices A
Des beaux de nos jours B
Assez de malheureux ici – bas vous implorent  a
Coulez, coulez pour eux  b
Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent  a                                                                                
Oubliez les heureux  b

والوزن في هذه القصيدة من أثنى عشر مقطعاً في األبيات األول والثالث 
والخامس والسابع ، وستة مقاطع في األبيات الثاني والرابع والسادس والثامن 
والقافية فيها متقاطعة )ABAB( Croisées في الجزئين مع اختالف 
القافية فيهما . والشعر الفرنسي ككل شعر يمتزج بالتشبيه واألستعارة ، 
والمجاز والجناس وغير ذلك من المحسنات اللفظية والبديعية ، وهو يشمل 
نمطان كبيران وهما الشعر الغنائي lyrique  وهو الذي يتغنى فيه الشاعر 
بمشاعره وأحساسيسه ، والشعر الالزم  engagé  الذي يعرض موقفاً 
ما ويتحدث عنه والذي يدعو إلى البحث في أمر ما أو موضوع يحويه .

البقية في العدد القادم 

)عن حكايات الشاعر الفرنسي الفونتني( 
حكايات هلا مغزى 

 بقلم: 
جــاك قرانـطـة

من اجل عينيك 
اهلوى... عشقت 

شعر: صباح غريب

ِجـراح حبَّـة 

ال احب االبتذال 

كما ال احب صناع الدجل

هي كلمة في الصميم 

تكشف كل الخلل 

فالحروف تجمعها الجمل 

والحب موجود منذ األزل 

ألم ..امل ..وهل ..!

يرتوي المحبوب من غير حبيب 

أو فؤاد أو قبل!!

أممكن هذا !! ربما !!

إذا ارتوت الصحراء

من غير مطر 

وبال ندى ..يحيا الزهر 

وبال ماء يجري النهر !!

وبال موج تسمع هدير البحر !!

والدمع ينزل بال مقل!!

والفجر يبزغ بال ليل 

والفلك بال ماء تجري أو شراع!

وبال هواء يطير طير !!

والشمس تتعب من دورانها! 

واألرض تثبت في مكانها 

كفى ...كفى ..

أنا ال أحب اإلبتذال 

وما أحببت الدجل ! 

إذن ...فلنعط كل ذي حق حقه 

هذا هو األجدى 

وإن تعددت السبل !!

شعر : 
عباس شعبان

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

   الشيخوخة أو الهرم هي عملية  تصيب 
التقدم بالعمر، وال مفر  الكائنات الحية نتيجة 
النظر  فيها، ومن وجهة  منها وال رجعة 
البيولوجية هي مجرد جزء من دورة الحياة؛ 
حيث أن الشخص يولد ويمر في مرحلة 
الطفولة ثم المراهقة والبلوغ ومتوسط العمر، 
المرحلة  واخيرا مرحلة الشيخوخة، وهذه 
إنما  الناس  لجميع  الوقت  نفس  في  التبدأ 

تختلف من شخص ألخر .
بالغ  العالم تطورا ديموغرافيا  شهدت دول 
االهمية منذ بداية القرن العشرين، حيث ارتفع 
المسنين بشكل ملفت لإلنتباه، ويرجع  عدد 
الطبي وأساليب  التطور  إلى   الخبراء ذلك 

الوقاية والعالج، وتحسين ظروف المعيشة .
بداية  إعتباره  يمكن  محدد  عمر  اليوجد 
فقط  اليقاس  العمر  أن  حيث  الشيخوخة، 
لم يتجاوز  السنين ، فقد نرى شخص  بعدد 
االربعين سنة  ولكنه يبدو بالسبعين من العمر 
العمر،  والعكس صحيح ويوجد نوعين من 
لذا فإن  البيولوجي   الزمني والعمر  العمر 
العمر الزمني اليعبر عن قوة ونشاط وصحة  
الشخص، ألنه يختلف من شخص إلى آخر، 
الذي يشير  البيولوجي  العمر  واألهم منه هو 
التي تحدث في جسم اإلنسان  التبدالت  إلى 
مع تقدم العمر، تلك التبدالت التي تؤدي إلى 
الظاهري والنشاط بين  الشكل  إختالف في 
ينجم  العمر ، وكل ذلك  االشخاص من نفس 
المعيشة ونوع  الحياة وأسلوب  أنماط  عن 
التغذية، والعادات المتبعة لدى الناس ، ولكن 
65 سنة  بلوغ   فإن  كما هو متعارف عليه  

يعتبر بداية مرحلة الشيخوخة . 
ماهي  عالمات مرحلة الشيخوخة :

انخفاض في مستوى هرمون التستيرون لدى 
الهرمونات  الرجال، ونقص وإضطراب في 
في  اليأس، وضعف  بعد سن  النساء  عند 
القوة العضلية والنشاط، وانحناء في الظهر، 
وحدوث كسور بسهولة في العظام، وتصلب 
التفكير  المفاصل، وامساك، وبطء في  في 
الذاكرة مع إحتمال اإلصابة  وضعف في 
بالخرف، وانخفاض في حدة البصر والسمع، 
التجاعيد  التوازن، وظهور  وصعوبة في 
بكثير  الشيخوخة  الجلد، هذا وترتبط  وترهل 
من األمراض حيث ترتفع معدالت اإلصابة 
القلب   السكري، وامراض  بالسرطان والداء 

الدم  الدموية ومنها ارتفاع ضغط  واالوعية 
والكوليسترول .

ماهي  النصائح التي تحافظ على الصحة في 
مرحلة الشيخوخة :

التدخين حيث يساهم في اإلصابة  - تجنب 
بأمراض القلب،  والسكتة الدماغية، وهشاشة 

العظام، وفقد نضارة الجلد .
- ممارسة األنشطة الرياضية والعقلية بشكل 
منتظم ويومي ، والحصول على قسط كاف 

من النوم، على أال يقل عن 8 ساعات .
اتباع نظام غذائي صحي يشمل األطعمة   -
الفواكه والخضروات  الغنية باأللياف مثل 
الكاملة لمنع اإلمساك، وتجنب  والحبوب 
بالدهون ألنها تسبب  المشبعة  تناول االغذية 

امراض للقلب والسكتة الدماغية .
Dتناول االكالسيوم و فيتامين -

- المحافظة على الوزن الصحي للجسم، 
لديهم  الذين  بأن  العلمية  أثبتت األبحاث  وقد 
زيادة بالوزن يكونون أكثر عرضة لإلصابة 

باألزمات القلبية .
- البقاء على التواصل االجتماعي، والتسجيل 
في األعمال التطوعية المفيدة للمجتمع، وتلك 
إيجابية،  المتطوع مشاعر  النشاطات تعطي 

وتجعله يشعر بأنه ليس عالة على المجتمع .
- االستمرار في تعلم مهارات جديدة، فقد 
الدماغ بأشياء  أظهرت األبحاث أن تنشيط 

جديدة يساعد في الحفاظ على حدة الذهن .
- ممارسة المشي في الطبيعة  كالحدائق 
والمتنزهات، وكذلك السفر الذي يبعث البهجة 

في النفس ويبعد التوتر واإلكتئاب .
ظهور  عند  للطبيب  الدورية  -المراجعة 
أعراض إرتفاع ضغط الدم، وهشاشة العظام، 

وارتفاع الكولسترول .
إن المال لوحده ال يوفر السعادة في الشيخوخة  
والنزهات  الهوايات  ممارسة  يجب  بل 
لذة  للحياة  الذي يجعل  والتفاعل اإلجتماعي 

وقيمة ..!!
يتوقف على االستمرار  الشيخوخة  إن نجاح 
في رياضة الفكر والبدن معا، لقضاء السنوات 

الذهبية من العمر.
وال غرابة ان االنسان قد يستمر عطاؤه حتى 
العمر،  واصدق  السنوات االخيرة من  في 
مثال على ذلك  أن ) داروين ( ألف  أعظم  
مؤلفاته العلمية وهو في الثمانين من العمر..!!

الشيخوخة السعيدة 

وال قادر ع البعاد
حّد قالك ِحّب غيري

وانسى يوم كان فيه وداد 
واّل قلبك كان مطاوعك 
ترسم الّشوق والّسهاد
تسكن القلب اللي حّبك 
تهجره من غير ميعاد
وال جالك ُحّب تاني 
يشغل البال والفؤاد

ال ياعمري .. أنَت قدري
لو يكون بيّنا بالد

اللي يسكن جّوا قلبي
يتصلب وقت الميالد

أصل قلبي وشم مصري
يحضن الّناي والعباد
حد قالك تيجي جنبه

ترسم األحالم في حّبه
تسهر الليل جنب مّنه 

تشغله وتحكي حكايات
قلت : أنتي حلم عمري 
قلت : أنتي دعوة أمي

زلزلت كّل البالد
لو حتبعد مش حعارضك 
بكرة ترجع تاني أرضك
تحمل الّشوق والوداد

تدخل القّداس في قلبي 
للّصالة فيها ساعات

تطلب الغفران لذنبك
تبتهل تسجد لرّبك 

جّوا ضوء الّشمعة صورتي بتناديلك: 
لعن حّبي صاب سنينك 

أوعى يوم ليطول حنينك 
اللي يسكن جنب قلبي
يتصلب وقت الميالد

أصل قلبي وشم مصري 
يحضن الّناي والعباد

يوسف زمكحل   همسـات
ال بديل عن الحب حتى لو خذلكم المحبين 

ال تعاتبني وال أعاتبك الحب طايلني وطايلك 

الضمير المطمئن خير وسادة لإلنسان 

التعبث بأحالم اآلخرين 

بعض اللحظات تساوي أحياناً عمراً بأكمله 

إن ماتت األحالم فال تسألني عن المستقبل 

ليس كل من على قيد الحياة يحيا 

التقاك  إذا  وخصوصا  إليك  أشتقت  قال  من  كل  تصدق  ال 
بالصدفة !

طيب  يراك  وآخر  فيحبك  طيب  يراك  أحدهم   : نوعان  الناس 
فيأكلك )جورج برنارد شو(

 .. بتشكي   اللي  أنت  ما   .. قلبي  يا  ليه  بتكدب   : كلماتي  من 
بتقول أنك نسيته .. وعليه لسة بتبكي  .. خايف عليك يا قلبي 
كمان  وألقاك  حبيبك  ويا  وتروح   .. األماني  وراء  تجرى   ..

تنساني .. ويهديك يا حبيبي جنة .. ويرجع ياخدها تاني .

قصة بقلم :  
نعمة هللا رياض

بقلم: إدوار ثابت

أنَت ناسي .. والاّ قاسي ال أحب االبتذال

اليييييييييوم عيييييييد الييعيياشييقيين
    

البساتن في  االزهار  تتفتح  اليوم 
    

العاشقن قلوب  تبتهج  اليييييوم 
     

سابحن  الذكرى  مع  وانا  انت  اليوم 

                                              

وبيييين ييييدييييك قييلييبييي انييطييوى

اجيييميييل ييييييوم عييينيييد احملييبيين

ويييييفييييوح عيييطييير الييييياسييميين

اليييييييوم ذكيييييرى لييكييل احملييبيين

»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 
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  تشابة كبير بين ماري ومريم , فلهما نفس 
اإلسم ولو إختلف الهجاء وهما متقاربتان في 
العمر  ويسكنان في شقتين في نفس العمارة 

في شبرا ,  الحي العريق في القاهرة .
ولكن ما أنشأ الصداقة بينهما , إنهما متزوجتان 
من ضابطين في الجيش في نفس السالح ,     
 سالح المدرعات … زوج مريم الرائد خالد , 

وزوج ماري النقيب  بولس . توطدت 
 الصداقة بينهما بحكم عملهما معا في مأموريات 

متعددة علي الحدود الغربية مع ليبيا وفي 
صعيد مصر ثم في الجبهه الشرقية الساخنة 
بشبة جزيرة سيناء حيث ينشط اإلرهابيون 

وتشتعل مواجهات بينهم وبين الجيش المصري 
الذي يكثف غاراتة علي مناطق تجمعاتهم .

لم يكن للرائد خالد بحكم مسؤولياتة إال أجازات 
قليلة وخاطفة ليسافر إلي القاهرة يلتقي فيها 
بزوجتة مريم وابنة الصغير أحمد , يخرج 
معهما في نزهة أو يرتادا أحد المطاعم .   أجازة 
يشعر فيها بالدفئ العائلي , يعوض فيها لزوجتة 
غيابه المتكرر , ولكنهما لم يتذمرا فواجب 
الدفاع عن الوطن هو أسمي عمل يمكن أن 
يقوم به مواطن مستعد للتضحية بروحه للزود 
عن بلدة وشعبه وعائلته… ال ينسي قبل أن 
,ماري  مع زوجتة  يزور  أن  للعودة  يتأهب 

زوجة زميلة النقيب بولس , يوصل لها سالمه 
ويأخذ منها ما تيسر من طعام يحبة أو حلويات 

شرقية ليوصلها إلي زوجها .
ماري ال تستطيع أن تكتم دموعها بعد نهاية 
زيارة مريم وزوجها , لقد تزوجت من بولس

منذ أقل من عام واحد , أيضا يحضر بولس 
إلي القاهرة في أجازات سريعة وقصيرة يزور 
فيها ايضا والدتة واختة اللذان يسكنان في نفس 
الحي … كانت متعة بولس في كل أجازة أن 
يضع أذنة علي بطن زوجتة ليسمع دقات قلب 
الجنين الذي هو إبنة أو إبنتة حسبما يريد اللة 
عز وجل, ويحس بالسرور وهو يتابع إزدياد 

حجم بطنها ويتطلع بشوق إلي يوم الوالدة .
فجر يوم من أيام الشتاء القارص البرودة , خرج 
رتل من المدرعات علي طريق رفح العريش 
تقودها مدرعة يستقلها الرائد خالد والنقيب بولس 
المدرعات  بأعلي  الجنود  ,  كانت رشاشات 
مصوبة في كل إتجاة تحسبا ألي مفاجأة ….

حدث أثناء سير مدرعة القيادة أن إنفجرت 
سيارة ملغومة متوقفة علي جانب الطريق , 
كان اإلنفجار هائال بسبب شحنة المتفجرات 
الكبيرة المعبأة في السيارة , تحطمت مدرعة 
القيادة  وتوقف رتل المدرعات ونزل الجنود 
الهاربين.  إستشهد  وإشتبكوا مع اإلرهابين 

الرائد خالد علي الفورواصيب النقيب بولس 
وأحد الجنود .  تم نقل المصابين إلي المستشفي 
العسكري بالمعادي جوا ولكن النقيب بولس لفظ 
انفاسة بعد ساعات قليلة من وصولة للمستشفي.
في اليوم التالي حملت صحف الصباح نبأ" 
مقتضبا" ينعي إلي األمة  إستشهاد الضابطين
خالد وبولس.. وبأنة غير هذة الحادثة كانت 

الجبهة الشرقية عموما...  هادئة !!.
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5 أعشاب لعالج حب الشباب

فوائد البطيخ ال تقدر بثمن!

نصائح يومية للمحافظة على صحة الرئتني واجلهاز التنفسي

السهرة    تربعت صيحة فساتين 
 One shoulder بكتف واحد  المصممة 
العالمية  الموضة  dresses على عرش 
الجاهزة  األزياء  حيث شهدت عروض 
لموسم ربيع وصيف  الكوتور  وأزياء 
لهذا  2020 حضور ال يمكن تجاهله 

الستايل.
للقامة والتي  المحددة  الفساتين  شكلت 
أو ما  الركبة  تدريجيًا من أسفل  تتسع 
Mermaid dresses جانب  بالـ  تعرف 
كبير من مجموعات صيف 2020، 
 Pamella باميال روالند  قدمت ماركة 
الناعمة  بالطباعة  تميز  فستان   Roland
األساسي،  الفستان  لون  تتماهى مع  التي 
إيلي صعب  اللبناني  المصمم  قدم  فيما 
Elie Saab فستان أحمر محبوك 
الالمع بشكل عامودي، كما  بالتطريز 
القصيرة من  الفساتين  برزت موضة 
األمام حيث زينت اطالالت عارضات 
Ziad Nakad، كل هذه  زياد نكد 
القامة بشكل  إظهار  تساهم في  التصاميم 

أطول.
تبقى فساتين السهرة ذي التنانير المنفوشة 
إتجاهات  محافظة على مكانتها ضمن 
المصممة  الموديالت  صيف 2020، كل 
الستايل يخدم اطالالت صاحبات  بهذا 
اذا  الكمثري ال سيما  القوام على شكل 
كانت مزدانة بتطريز حول منطقة الصدر 
به عارضة  تألقت  الذي  الفستان  في  كما 
 Giambattista فالي جيامباتيستا 
الفساتين ذات  لهن  Valli، كما نرشح 
مثل  عامة  بصفة  الواسعة  التنانير 
الموقعة من طوني ورد  الموديالت 

.Marchesa وماركيزا Tony Ward
بالطبعات  المغلفة  السهرة  فساتين 
الموديل  بالكشاكش كما في  والمزينة 
الذي مزج بين اللونين األبيض واألزرق 
 Tadashi تاداشي شوجي  من مجموعة 
Shoji لتخفي نحافة الجسم، كما ننصحك 
توقيع  بالكامل من  المطرزة  بالفساتين 
نعيم خان Naeem Khan ودينيس باسو 

.Dennis Basso
المزينة  الفساتين  وجهي خيارك نحو 
لتخفي  الخصر  بكسرات واسعة عند 
الفساتين  البطن، كما ستناسبك  بروز 
الواسعة  التنانير  عالية الخصر ذات 
التي  الموديالت  شاهدي  المنسدلة، 
جلبناها من مجموعات ماركيزا نوت 
Marchesa Notte وجورج حبيقة 

.Georges Hobeika

التطهري املنزلي ملواجهة كورونا.. 
حتذيرات من أخطاء »خطرية«

  أشار تقرير حديث نشرته مراكز 
السيطرة على األمراض والوقاية 
المتحدة »سي دي  الواليات  في  منها 
ارتفاع في االتصاالت  إلى  سي« 
بمراكز السموم األمريكية لإلبالغ عن 
حاالت مرتبطة بالتعرض إلى أخطار 
تفشي  بدء  منذ  والمطهرات  المنظفات 

وباء كورونا المستجد.
التي  البيانات  إن  التقرير  وقال 
للتطهير  السليمة  الممارسات  تصف 
الواليات  المنزلي في  والتنظيف 
تلك  المتحدة محدودة جدا خصوصا 
لتجنب  الوقائية  باإلجراءات  المتعلقة 

التقاط عدوى كورونا المستجد.
أيار  اإلنترنت في مايو/  تم إجراء استطالع رأي عبر  ولذلك 
العامة، وشمل 502  للخدمات  نوفيلي  بإدارة بورتر  الماضي 
دقيق حول  إلى وصف  للتوصل  أكبر من 18 عاما  أمريكي  بالغ 
الممارسات المتعلقة بتنظيف وتطهير المنزل خالل وباء كوفيد-19.
التطهير والتنظيف  لمحاليل  الممارسات اإلعداد اآلمن  وتشمل 
استخدام  أثناء  بها  الموصى  الشخصية  الحماية  واستخدام معدات 
هذه المحاليل فضال عن التخزين اآلمن لمعقمات اليدين والمنظفات 

والمطهرات.
ووجد االستطالع أن 39% من المشاركين يقومون بممارسات عالية 
الخطورة ال يوصى بها للوقاية من انتقال عدوى كوفيد-19 مثل غسل 
المنتجات الغذائية بالكلور ووضع منتجات التطهير والتنظيف المنزلية 

على الجلد مباشرة واستنشاق أو تناول هذه المنتجات عن قصد.
آثار جانبية  إبالغا عن  أكثر  الفئة من األشخاص  وكانت هذه 
والمنظفات  للمطهرات  الخاطئ  االستخدام  نتيجة  أنها  يعتقد  صحية 
يتبعون هذه  إنهم ال  قالوا  االستطالع  في  آخرين  بمشاركين  مقارنة 

الممارسات.
األنف  تهيج  لتقرير »سي دي سي«  وفقا  الجانبية  اآلثار  ومن هذه 
العين %8  الجلد 8% وتهيج  بنسبة 19% وتهيج  األنفية  الجيوب  أو 
والصداع والدوخة بنسبة 8% واضطراب المعدة والغثيان بنسبة %6 

ومشكالت تنفسية %6.
وعلى صعيد الممارسات اآلمنة، قال 23% من المشاركين إنه ينبغي 
الغرفة،  مياه في درجة حرارة  باستخدام  الكلور  تحضير محاليل 
وقال 35% إنه ال ينبغي استخدام الكلور مع الخل، و58% قالوا إنه 
ال ينبغي مزج الكلور مع األمونيا إذ تؤدي هذه المحاليل إلى تصاعد 

غازي الكلور والكلورامين اللذين يتسببان في تلف شديد في أنسجة 
الرئة عند استنشاقهما.

ورأى 64% من المشاركين أن حماية العين مهمة جدا أثناء استخدام 
ارتداء  ينبغي  إنه  قالوا  المنظفات والمطهرات، و%71  بعض 
اليدين  ينبغي غسل  إنه  قال %68  بينما  استخدامها،  أثناء  القفازات 
التهوية  إن  قالوا  والمطهرات، و%73  المنظفات  استخدام  بعد  جيدا 

المالئمة مهمة جدا بعد استخدام هذه المنتجات.
للمنظفات والمطهرات ومعقمات  اآلمن  بالتخزين  يتعلق  فيما  أما 
والمطهرات يجب  المنظفات  إن  المشاركين  فقال 79% من  اليدين، 
أن تحفظ بعيدا عن متناول األطفال في مقابل 54% قالوا إنه ينبغي 
أن  يمكن  متناول األطفال، حيث  بعيدا عن  اليدين  حفظ معقمات 
تصيبهم بتهيج األغشية المخاطية ومشكالت معوية وسمية الكحول.
واتفق 42% تقريبا من المشاركين على أنهم يعرفون طريقة تنظيف 
وتطهير المنزل جيدا لتجنب انتقال عدوى كوفيد-19، وبسؤالهم عن 
الجهة الصحية الموثوقة التي يستندون إلى توصياتها، حصلت »سي 
المحلية على %49  الصحية  نسبة 65% واألقسام  دي سي« على 

واألطباء والممرضات على %48.
التي  اإلرشادات  استمرار  وشددت »سي دي سي« على ضرورة 
قراءة  ذلك  للمنظفات والمطهرات ومن  تشرح االستخدام اآلمن 
مياه  استخدامها واستخدام  قبل  المنتجات جيدا  المصلقات على هذه 
المطهرة وتجنب  المحاليل  الغرفة عند تحضير  في درجة حرارة 
األمونيا ووضع  أو  الخل  الكلور مع  مثل  كيميائية معا  مزج مواد 
قفازات لتجنب مالمستها للجلد مباشرة وحماية العين وتهوية المكان 
جيدا بعد التطهير وتخزين المواد الكيميائية والمعقمات اليدوية بعيدا 

عن متناول األطفال والحيوانات األليفة.

موديالت فساتني سهرة كتف واحد موضة 2020

 تعيش الرئتان، وبقية أجزاء الجهاز التنفسي، 
البيئية  ظروفاً »فريدة« في عالقتها مع األجواء 
المحيطة باإلنسان، والمحّملة بأنواع كثيرة جداً 
من العناصر الضارة صحياً. وتحديداً، فإن 
الجهاز التنفسي أحد أجهزة الجسم القليلة التي 
تتعرض بشكل مباشر ومتكرر وكبير لكل ما 
يوجد في الهواء من فيروسات وبكتيريا وغبار 
وأبخرة وأدخنة وملوثات كيميائية وملوثات حية 
وغيرها، ذلك أن المعدالت الطبيعية للتنفس 
)Respiratory Rate( لدى اإلنسان تتفاوت 
ما بين 30 إلى 60 مرة في الدقيقة لدى الطفل 
الرضيع حديثاً، ثم تنخفض تدريجياً إلى ما بين 24 
إلى 40 مرة لدى الطفل في عمر ما دون سنتين، 
ثم إلى ما بين 22 إلى 34 مرة لدى الطفل ما دون 
5 سنوات، وما بين 18 إلى 30 مرة لدى الطفل ما 
دون 12 سنة، وتتراوح لدى األشخاص البالغين 

ما بين 12 إلى 16 مرة في الدقيقة.
- صحة الرئتين :

 نحن كبشر، كي نبقى على قيد الحياة براحة 
ونشاط، نحتاج أن نستمر في توفير األكسجين 
لخاليا الجسم كلها، ونتخلص من ثاني أكسيد 
الكربون، وال يقوم في جسمنا بهذه المهمة الحيوية 
سوى الرئتين من خالل عملية التنفس، وبمشاركة 
مهمة من األجزاء الحيوية األخرى في مكونات 
الجهاز التنفسي. ولذا فإن هذا العضو المهم في 
الجسم، والعضو الُمعّرض بشكل مستمر للملوثات 
بأنواعها في الهواء، إضافة إلى األجزاء األخرى 
في الجهاز التنفسي، تحتاج منّا، وبشكل يومي، إلى 
عناية بصحتها وحمايتها من أي مؤثرات خارجية 

قد تضر بها.
 American( »وتقول »جمعية الرئة األميركية
Lung Association(: »يحتوي جسمك على 
نظام دفاع طبيعي مصمم لحماية الرئتين، وإبعاد 
األوساخ والجراثيم. ولكن هناك بعض األمور 
المهمة التي يمكنك القيام بها لتقليل خطر اإلصابة 
بأمراض الرئة. إليك بعض الطرق للحفاظ على 
صحة رئتيك«. وذكرت منها أربعة عناصر 

لذلك، وهي:
 االمتناع عن التدخين:

 التدخين هو السبب الرئيسي في اإلصابة بسرطان 
الرئة، وأيضاً مجموعة أمراض السدد المزمن 
في الرئة )COPD(، التي تشمل انتفاخ الرئة 
)Emphysema(، والتهاب الشعب الهوائية 

.)Chronic Bronchitis( المزمن
إن تدخين السجائر يتسبب بضيق المجاري 
الرئوية، التي يجدر أن يمر فيها هواء التنفس، 
في  براحة، وسهولة، ما يجعل ذلك الضيق سبباً 
جعل عملية التنفس أكثر صعوبة على الجسم 
إلتمامها. ذلك أن إتمام عملية التنفس آنذاك، 
بوجود ضيق مجاري الهواء، يتطلب إجهاداً أكبر 
لعضالت التنفس. أما التهابات الرئة المزمنة، 
وانتفاخ الرئة بتهتك الحويصالت الهوائية، فينتج 
عنه التهاب الشعب الهوائية المزمن وخفض 
فاعلية عملية التنفس في تحقيق التزويد الالزم 
للجسم باألكسجين والتخلص المطلوب من تراكم 
غاز ثاني أكسيد الكربون في الجسم، والدم على 
وجه الخصوص. وهو ما يُعرف طبياً بفشل الرئة 
المزمن. ومع االستمرار في التدخين، واالستمرار 

في تعريض أنسجة الرئة للعناصر الكيميائية 
المتسببة بالسرطان، ترتفع احتماالت اإلصابة 

بأحد أنواع سرطان الرئة.

والجيد في األمر، أن التوقف عن التدخين في أي 
لحظة هو سلوك وقرار صحي له فوائد أكيدة في 

تخفيف وإزالة التأثيرات السلبية للتدخين سابقاً.
 شم الهواء النقي:   تقول »جمعية الرئة 
األميركية«: »تجنب التعرض للملوثات الداخلية 
)Indoor(، التي يمكن أن تضر رئتيك، يمكن 
 Secondhand( أن يتسبب التدخين السلبي
Smoke(، والمواد الكيميائية في المنزل ومكان 
العمل والرادون )Radon(، في حدوث أمراض 
الرئة أو تفاقمها. اجعل منزلك وسيارتك بدون 
دخان. اختبر منزلك لغاز )الرادون(. تجنب 
ممارسة الرياضة في الهواء الطلق في األيام 
التي يكون الهواء فيها سيئاً. وتحدث إلى مقدم 
الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت قلقاً من أن 
شيئاً ما في منزلك أو مدرستك أو عملك قد يسبب 

لك المرض«.
وتضيف ما ملخصه: »إن تقليل التعرض 
 Outdoor( للملوثات البيئية في الهواء الخارجي
Air Pollution( خطوة ضرورية لحماية 
الرئتين، والحفاظ على صحتهما. ويمكن أن 
المنزل من يوم  الهواء في خارج  تختلف نوعية 
الهواء ملوثات غير  تكون في  آلخر، وأحياناً 
لدى  التنفسي، خصوصاً  الجهاز  صحية لسالمة 
التنفسية، كالربو مثالً«.  مرضى األمراض 
وتوضح الجمعية قائلة: »إن معرفة كيف 
يؤثر تلوث الهواء الخارجي على صحتك، 
لتقليل التعرض له  واالستراتيجيات المفيدة 
الحفاظ  لفترات طويلة، يمكن أن يساعدك في 
على صحتك وصحة عائلتك. ويمكن أن يؤثر 
بشكل  الطبيعية أيضاً  المناخ والكوارث  تغير 

مباشر على صحة الرئة«.
 - الوقاية من الميكروبات :  

الوقاية من العدوى الميكروبية. يمكن أن تصبح 
اإلصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، العلوي 
والسفلي، خطيرة جداً في بعض األحيان، ما 
يتطلب فهم وتطبيق السلوكيات الصحية في الوقاية 

من اإلصابة بعدوى الميكروبات التي قد تصيب 
الجهاز التنفسي. وهو ما تلخصه المصادر الطبية 

بالخطوات التالية العالية األهمية، وهي:

- الخطوة األولي: الحرص على غسل اليدين بالماء 
والصابون بالطريقة الصحيحة، ويجدر غسل 
اليدين بالماء والصابون على وجه الخصوص 
في الحاالت التالية: قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام، 
وبعد السعال أو العطس، وبعد استخدام دورة 
المياه، وقبل وبعد رعاية شخص مريض، وبعد 

تغيير حفاضات الطفل، وبعد لمس القمامة.
 وتشمل الخطوات األخرى المهمة ما يلي:

- تجنب لمس العينين واألنف والفم. وتغطية 
الفم واألنف عند السعال والعطس، إما باستخدام 
المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت، أو 
استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع، ثم غسل 

اليدين بالماء الدافئ والصابون لمدة 40 ثانية.
- تجنب االتصال المباشر مع أي شخص تظهر 
عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل 

السعال والعطس.
- ترك مسافة آمنة بين الشخص واألشخاص 
اآلخرين. والبقاء في المسكن واالبتعاد عن 

التجمعات.
- عند الحاجة للتسوق، يكون التسوق في أوقات 
غير مزدحمة، مع الحرص على غسل اليدين، 
قبل وبعد التسوق، والحذر من لمس الوجه أثناء 
التسوق، وتعقيم مقبض عربات التسوق بالمحارم 
المعقمة، والمحافظة على مسافة آمنة بينك وبين 
المتسوقين، والدفع ببطاقة الصراف البنكية، 
وتعقيم اليدين قبل الخروج من المتجر، وعدم لمس 

المنتجات التي لن تشتريها.
ممارسة الرياضة: 

تلخص »جمعية الرئة األميركية« جدوى هذا 
أو  السلوك الصحي بقولها: »سواء كنت صغيراً 
كبيراً، أو نحيفاً أو ممتلئاً، أو صحيحاً، أو تعيش مع 
مرض مزمن أو إعاقة، فإن النشاط البدني يمكن 

أن يساعد في الحفاظ على صحة رئتيك«.
وتوّضح هذا األمر قائلة: »عندما تكون نشيطاً 
جسدياً، يعمل قلبك ورئتاك بجدية أكبر لتوفير 
األكسجين اإلضافي الذي تحتاجه عضالتك. 

وتماماً كما أن التمرين الرياضي المنتظم يجعل 
عضالتك أقوى، يجعل أيضاً رئتيك وقلبك أقوى. 
ومع تحسن لياقتك البدنية، يصبح جسمك أكثر 
كفاءة في إدخال األكسجين إلى مجرى الدم، ونقله 
إلى العضالت النشطة. وهذا أحد األسباب التي 
تجعلك أقل عرضة ألن تشعر بضيق في التنفس 
أثناء ممارسة الرياضة بمرور الوقت. كما يمكن 
لبعض أنواع التمارين أيضاً أن تقوي عضالت 
الرقبة والصدر، بما في ذلك الحجاب الحاجز 
والعضالت بين األضالع التي تعمل معاً من أجل 

الشهيق والزفير في عملية التنفس«.
وتوصي النصائح الطبية بأن يمارس جميع 
البالغين 30 دقيقة من النشاط البدني المعتدل 
خمسة أيام في األسبوع. وتتضمن بعض األمثلة 
على النشاط المعتدل: المشي السريع، وركوب 
الدراجات، وأعمال البستنة في الحديقة، وأعمال 
تنظيف المنزل بجهد قوي. ولذا يمكن لكل من 
األنشطة الهوائية )إيروبيك(، وأنشطة تقوية 
العضالت، أن تفيد رئتيك. واألنشطة الهوائية 
مثل المشي أو الجري، أو القفز على الحبل، 
تمنح قلبك ورئتيك نوعية التمرين الذي تحتاجه 
للعمل بكفاءة. كما تعمل أنشطة تقوية العضالت 
مثل رفع األوزان والتدرب على التنفس بشكل 
أكثر عمقاً وفعالية، على بناء قوة الجسم وتقوية 
عضالت التنفس، وبشكل خاص الحجاب الحاجز 

وعضالت الضلوع والرقبة.
 - دور الرئتين المحوري في أجزاء الجهاز 

التنفسي
 تفيد »جمعية الرئة األميركية« بأن الوظيفة 
الرئيسية للجهاز التنفسي هي سالسة إتمام نقل 
الهواء النقي من البيئة المحيطة بالمرء إلى داخل 
البيئة  الرئتين، ثم إخراج الهواء من الرئتين إلى 
المحيطة. والهدف من هذا هو إجراء عمليات 
تبادل الغازات )Gas Exchange( فيما بين 
الدم والهواء على الجدران الداخلية للحويصالت 
الهوائية في الرئة، أي إدخال غاز األوكسجين إلى 
الدم وإخراج غاز ثاني أكسيد الكربون من الدم إلى 

الهواء الخارجي.
وهناك ثالثة أجزاء رئيسية للجهاز التنفسي، وهي: 
مجاري الهواء )Airways(، والرئتان واألوعية 
 ،)Lungs and Blood Vessels( الدموية
.)Muscles and Bones( والعضالت والعظام

مجاري الهواء: وتتكون مجاري الهواء في الجهاز 
التنفسي من: الجيوب األنفية، واألنف، والقصبة 

الهوائية وفروعها.
- الجيوب األنفية )Sinuses(: هي فراغات 
فوق وتحت  الرأس، تحديداً  مجوفة في عظام 
العينين، وهي متصلة بتجويف األنف عن طريق 
فتحات صغيرة. وتساعد الجيوب األنفية في 
تنظيم درجة حرارة ورطوبة الهواء المستنشق، 

وتنقيته.
الخارجي  للهواء  المفضل  المدخل  - األنف: هو 
المبطن لجدار  التنفسي. والشعر  إلى الجهاز 
الهواء. ويدخل  األنف جزء من نظام تنظيف 
أولئك  الفم، خصوصاً  الهواء أيضاً من خالل 
الذين لديهم عادة التنفس عن طريق الفم، أو الذين 
لديهم سدد مؤقت أو دائم في الممرات األنفية، أو 
أثناء ممارسة التمارين الرياضية الشديدة. ويجمع 

الحلق الهواء الوارد من األنف والفم، ثم يمرره 
إلى القصبة الهوائية.

- القصبة الهوائية )Trachea(: هي الممر المؤدي 
من الحلق إلى الرئتين. وتنقسم القصبة الهوائية 
 Bronchial( إلى أنبوبين قصبيين رئيسيين
Tubes(، واحد لكل رئة، الذي ينقسم مرة أخرى 
إلى كل فص )Lobe( من فصوص الرئة، 
وتنقسم هذه بدورها إلى مزيد من القصبات 
الهوائية األصغر )Bronchioles(، وصوالً إلى 

الحويصالت الهوائية.
الرئتان واألوعية الدموية:

- الرئتان: تنقسم الرئة اليمنى إلى ثالثة فصوص، 
وتنقسم الرئة اليسرى إلى فصين، كل فص يشبه 
البالون المملوء بأنسجة تشبه اإلسفنج. ويتحرك 
الهواء إلى الداخل والخارج من خالل فتحة واحدة 

هي فرع من أنبوب القصبة.
- الغشاء البلوري )Pleura(: هو غشاء يحيط 
بكل فص من الرئتين، ويفصل الرئتين عن جدار 
الصدر. وأحد مهام هذا الغشاء تخفيف االحتكاك 

بين الرئتين وبطانة تجويف القفص الصدري.
- أنابيب الشعب الهوائية: هي أنابيب مبطنة 
بأهداب )Cilia(، مثل الشعر الصغير جداً، 
تتحرك مثل الموجات. وهذه الحركة تحمل 
السوائل المخاطية اللزجة )Mucus( إلى أعلى، 
أي إلى الحلق، كي يتم سعالها إلى الخارج، 
أو بلعها إلى المعدة. ويمسك ويحمل المخاط 
الكثير من الغبار والجراثيم والمواد األخرى 
غير المرغوب فيها التي في طريق الدخول إلى 

الرئتين.
- »الُشعيبات الهوائية« )Bronchioles(: وهي 
أصغر فروع األنابيب الهوائية، التي في نهايتها 

الحويصالت الهوائية.
- »الحويصالت الهوائية« )Alveoli(: هي 
األكياس الهوائية الصغيرة جداً في الرئتين، حيث 
تتم عمليات تبادل غازات األكسجين وثاني أكسيد 

الكربون.
- »الشعيرات الدموية« )Capillaries(: هي 
أوعية دموية في جدران الحويصالت الهوائية. 
ومن خاللها يخرج من الدم غاز ثاني أكسيد 
الكربون إلى تجويف الحويصالت الهوائية، 
ويدخل غاز األكسجين من الهواء في الحويصالت 

الهوائية إلى الدم.
- العضالت والعظام: وبصفة حيوية ورئيسية 
ال غنى عنها، تساند عمل أجزاء الجهاز التنفسي 

مجموعة من العضالت والعظام.
- الحجاب الحاجز )Diaphragm(: هو جدار 
عضلي قوي يفصل تجويف الصدر عن تجويف 
البطن. ومن خالل انقباضه والتحرك لألسفل، 
يُسهل شفط الهواء الخارجي إلى  يصنع وضعاً 
داخل الرئتين. ومن خالل ارتخائه والتحرك 
إلى أعلى، يُسهل على الرئتين إخراج الهواء 

من داخلهما.
- الضلوع )Ribs(: هي عظام تدعم بنية وهيئة 
تجويف الصدر وتحميه. وتتحرك قليالً لمساعدة 
التوسع وعلى االنكماش، وذلك  الرئتين على 
بين الضلوع  فيما  العضالت الصغيرة  بمساهمة 
وعضالت أخرى أكبر في منطقة الصدر 

والرقبة.

 يحدث حب الشباب عادة عندما يكون هناك إفراط في إنتاج الزيت 
أو الزهم الذي يختلط بالخاليا الميتة التي تسد المسام على الجلد. عندما 
يحدث هذا ، تتسبب البكتيريا في االلتهابات والنتوءات على الجلد. هناك 
العديد من أسباب حب الشباب مثل الحساسية ألنواع معينة من الماكياج 
والتغيرات الهرمونية والتوتر باإلضافة إلى نوع الطعام الذي يستهلك 
في كثير من األحيان. يُعالج معظم حب الشباب عن طريق استخدام 
األدوية ولكن قد تفاجأ عندما تجد أن هناك طرقًا طبيعية لعالج نوبات 

التوهج لديك.
5 أعشاب مفيدة للتخفيف من حب الشباب

الصبار: هو نبات عشبي مدهش بسبب استخداماته المتعددة. من معالجة 
الجروح والحروق إلى تزويدك بالعناصر الغذائية األساسية عند تحويلها 
النبات وهي  إلى عصير ، هناك فائدة أخرى يمكن إضافتها إلى هذا 
القدرة على عالج حب الشباب. في الواقع لب النبات مطهر جيد للبشرة 
ويمكن أن يساعد في تخفيف االلتهاب. ببساطة قم بشق جلد الصبار 

وضعه مباشرة على الجلد للحصول على الراحة.
الليمون: الشيء الرائع في الليمون هو أنه متاح بسهولة حتى تتمكن من 
استخدام هذا العالج في أي وقت تحتاج إليه. ابدأ بغسل وجهك للتخلص 
من أي أوساخ أو شوائب على بشرتك. أضف القليل من عصير الليمون 

إلى كرة قطنية ثم ضعه على وجهك. 
هناك عالج آخر محتمل هو »التنظيف بالبخار« حيث تضع وجهك 
فوق وعاء بخار من عصير الليمون مع منشفة فوق رأسك لمنع البخار 
من الهروب. يساعد ذلك على تفكيك أي زيت أو خاليا الجلد الميتة حتى 

تتمكن من مسحها بعد ذلك.
الخيار: الخيار اآلخر المحتمل لحب الشباب هو الخيار. هذه 
الخضروات ليست جيدة فقط لصحتك العامة ولكنها يمكن أن تساعد 
أيًضا في تخفيف حب الشباب. كل ما عليك فعله هو مزج اللب حتى 
يصبح سائاًل ووضعه على حب الشباب. يمكنك أيًضا شرب أربعة 
إلى خمسة أكواب من عصير الخيار يوميًا لمدة أسبوع للمساعدة في 
تطهير الجهاز اللمفاوي وكذلك الدم للمساعدة في التخلص من مشاكل 

حب الشباب.
الثوم: يعتقد أن هذا العشب هو فعال جدا في عالج حب الشباب بفضل 
خصائصه المضادة للبكتيريا. يمكنك وضعه على حب الشباب للمساعدة 
على تنظيف بشرتك أو ابتالعها أيهما تفضل. بالطبع ، تحتاج إلى 

تخفيف الثوم أوالً قبل وضعه على بشرتك.

النعناع: يعمل المنثول الموجود في النعناع كمسكن لأللم ومضاد 
لاللتهابات مما يجعله عالًجا مثاليًا لحب الشباب. على الرغم من أنه لن 
يعالج حب الشباب ، إال أنه يمكن أن يساعد في تقليل التورم وتقليل األلم 
المصاحب له. يجب عليك أوالً هرس األوراق للحصول على العصير 
من النبات ثم غسل وجهك قبل وضع المعجون. اتركيه لمدة 5 إلى 10 

دقائق قبل شطفه بالماء البارد.
يمكن عالج ظهور حب الشباب دون الحاجة إلى االعتماد على األدوية 
طوال الوقت. مع األعشاب التالية المذكورة أعاله ، سيكون من األسهل 

واألرخص عالج مشكلة حب الشباب في المنزل.

المحببة  الصيفية  الفواكه  البطيخ من   
لدى كثيرين. ويتكون البطيخ من أكثر من 
فاكهة  الماء، ويعتبر  المائة من  90 في 
استهالكه على  يمكن  بامتياز...  الصيف 
شكل شراب سموذي أو في السلطة أو كما 
هو على طبيعته، وسوف ينعشك تماماً في 

حاالت الحر الشديد.
البطيخ  تعّرفي في اآلتي على فوائد 

للنساء:
 يتكون من نسبة 92 في المائة من الماء، 
لمنع  المثالية  الفاكهة  البطيخ هو  فإن  لذا 
فإنه  لبه األحمر،  أما  بالجفاف.  اإلصابة 
قليل السكر  ينعش الجسم وينقيه. والبطيخ 
الحرارية كذلك، وبناء  السعرات  وقليل 
الصيف  تناوله طوال فصل  يمكن  عليه 
أو  المخاطرة برشاقة جسمك  من دون 

زيادة وزنه!
من شأن فقدان الصوديوم والبوتاسيوم بشكل كبير بسبب التعرق أن 
يؤدي إلى الشعور بالغثيان واإلصابة بالجفاف والتشنجات العضلية 
أو حتى الدوار والدوخة. وبناء عليه وخالل فترات الحر الشديد، فإنَّ 
المخاطر  المعادن ويقلل  المفقود من هذه  البطيخ سيعوض  استهالك 

المرتبطة بهذا الفقدان.
البطيخ مصدر للفيتامين سي C، وبالتالي فهو ممتاز لنظام المناعة، 
الخاليا.  تلف  منع  واللثة ويساعد على  األسنان  ويعزز كذلك صحة 
ويساهم محتوى البطيخ من الفيتامين بيB6 6 في استقالب الطاقة 
الذي   A أ  الفيتامين  فإنَّ  تكوين األنسجة. وأخيراً،  ويشارك في 

تحتويه هذه الفاكهة يعزز صحة العينين.

حتى اآلن يعتبر البطيخ المصدر األكثر شهرة للسيترولين )وهو من 
األحماض األمينية(. وقد أثبت باحثون في تكساس أّن هذا الحمض 
البطيخ  الدموية، وعند استهالك  األميني يعزز توسع األوعية 

بكميات كبيرة فإنه يساعد بالتالي في وظيفة االنتصاب.
احتباس  بمكافحة ظاهرة  للبول ويسمح  المدّرة  الفاكهة  البطيخ هو 
قويا  ملينا  فإنه يصبح  كبيرة  بكميات  البطيخ  استهالك  الماء. ولدى 

كذلك، ويساعد على تنظيم البيئة النباتية في األمعاء.
التي  األكسدة  الليكوبين، وهو من مضادات  البطيخ على  يحتوي 
تساعد على تحسين قدرة خاليا الجلد على حماية نفسها ضد األشعة 
فوق البنفسيجة عند التعرض إلى أشعة الشمس، وبالتالي تقليل خطر 
على ترطيب  أيضاً  البطيخ  يساعد  الشمس. كما  اإلصابة بضربة 

الجلد في العمق كذلك.
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2021 نيللي كريم تعلن خطبتها رمسياً  7 مسلسالت حتجز مقاعدها فى املاراثون الرمضانى
لصديق عمرو دياب املقرب..

براءة أمحد عز وحبس شقيقة 
زينة يف قضية »العلمني«

بعد غياب 12 عام.. داليا مصطفى تعود 
للسينما بـ »قبل األربعني«

قضت محكمة جنح العلمين المنعقدة بمحكمة برج 
العرب باإلسكندرية برئاسة المستشار أحمد السباعي 
وأمانة سر محمد أبو جبل في قضية مشاجرة الفنان 
الساحل  فنادق  بأحد  الفنانة زينة  أحمد عز وشقيقا 
الشمالي حضوريًا ببراءة أحمد عز 

وحبس شقيقة »زينة« 6 أشهر.
الفنان  ونشر »صفدي«، مدير أعمال 
أحمد عز، صور حيثات الحكم عبر 
حسابه بـ »إنستجرام«، والذي جاء فيه: 
المتهمة األولى نسرين  » 1- معاقبة 

رضا إسماعيل مرسي شلبي بالحبس لمدة ستة 
أشهر مع الشغل وبكفالة ألف جنيه إليقاف التنفيذ و 
الثاني محمد رضا إسماعيل مرسي  المتهم  معاقبة 
بتغريمه مبلغ عشرة آالف جنيًها وألزمتهما  شلبى 
بالمصاريف الجنائية، وبراءة المتهم الثالث أحمد عز 

مما أسند إليه من اتهام«.
العرب باإلسكندرية، استمعت في  نيابة برج  كانت 
وقت سابق إلى أقوال أحمد عز في واقعة المشاجرة 
الفنانة زينة داخل أحد  التي وقعت بينه وبين شقيقة 

الفنادق بمدينة العلمين.

  تعاقدت الفنانة داليا مصطفى، مؤخرا علي 
فيلم رعب يحمل اسم مبدئي »قبل األربعين«، 
من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، 
فاخر ومعتز  هالة  البطولة  في  ويشارك 

هشام، ومن المقرر أن تبدأ تصويره خالل 
األسابيع القادمة.

وتعود »داليا« من خالل هذا الفيلم إلى 
السينما بعد غياب 12 عام عن شاشات 
داليا  أعمال  آخر  فكانت  السينما، 
فيلم » طباخ  السينمائية  مصطفي 
الرئيس« عام 2008، وشاركها 
منهم  النجوم  العديد من  البطولة 

الراحل طلعت زكريا.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا 

مسلسل “حواديت  مصطفى، 
الشانزليزيه”، الذي عرض 

الماضية،  الفترة  خالل 
بطولته  في  وشارك 

النجوم  كوكبة من 
إياد  الفنان  ومنهم 
وإنجي  نصار، 
ومي  المقدم، 
سليم، وفريدة سيف 
وإدوارد،  النصر، 
الوزير،  وحمدي 
أيمن سليم،  وقصة 
وحوار،  سيناريو 
ونهي  سليم  أيمن 
وإخراج  سعيد، 
عادل،  مرقس 
شركة  وإنتاج 

سينرجى. 

كشف شعبان سعيد محامي لينا أحمد الفيشاوي عن ظهور ابن 
جديد يدعى »تيتوس« لوالدها الفنان أحمد الفيشاوي.

بالعربي« إن سيدة  لبرنامج »إى تي  المحامي في حواره  وقال 
ألمانية تدعى »دنيس ولمان« اتصلت به تليفونيا وطلبت منه أن 
يرفع دعوى قضائية ضد أحمد الفيشاوي إلثبات نسب طفل يدعى 
»تيتوس« يبلغ من العمر 8 سنوات.  وتابع سعيد قائال: »تيتوس 
النسب من  ينتظر أوراق  الفيشاوي كانا على صلة، وأنه  ولينا 
الفيشاوي،  الحناوي، طليقة أحمد  السيدة األلمانية«. وكانت هند 

نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع أنستقرام صورة البنتها 
الفيشاوي  الفيشاوي وتيتوس  بتعليق »لينا  لينا وتيتوس وأرفقتها 

صورة قديمة من يونيو 2019، ننتظرك في يوليو 2020«.
والسيدة األلمانية هي الزوجة الثالثة للفنان أحمد الفيشاوي وتردد 
أنه تعرف عليها عندما سافر إلى ألمانيا منذ 10 سنوات مع والدته 

الفنانة سمية األلفي في رحلة عالج.
يذكر أنه أحمد الفيشاوي يواجه حكما بالحبس لمدة عام صدر منذ 

أيام لالمتناع عن سداد نفقة ابنته لينا .

     Vendredi 12 juin 2020
الجمعة 12 يونيو 2020

  شهد الماراثون الرمضانى المنصرم ظروفًا استثنائية لم يشهدها من 
قبل، بسبب اجتياح فيروس كورونا المستجد لجميع أنحاء البالد والعالم، 
الدرامية؛ ما جعل  الفنى واألعمال  الجانب  أثر سلبًا على  بدوره  والذى 
اتمام  تمكنهم من  بسبب عدم  الُمقبل  للعام  بالتأجيل  قراًرا  يتخذ  البعض 
مهمة التصوير فى ظل األزمة الراهنة، والبعض اآلخر استمر ونجح فى 
الماراثون ويستعد لتقديم جز ثاٍن من األحداث خالل الموسم الرمضانى 

المقبل..
»القاهرة كابول«

الموسم  استقر صناع مسلسل »القاهرة كابول« على عرضه فى 
الُمقبل، بعدما لم تسنح الفرصة الستكمال تصويره واللحاق  الرمضانى 

بالموسم الرمضانى الماضى.
المؤامرات  مثيرة، حول  المسلسل حول ثالث قصص  أحداث  وتدور 
التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة األخيرة، مسلًطا 

الضوء على األعمال اإلرهابية التي تقع في هذه المنطقة.
فتحى عبدالوهاب، خالل األحداث شخصية إعالمي  الفنان  ويجسد 
بينما يجسد  الهامة والشائكة،  القضايا  العديد من  يدعى طارق، ويناقش 
الفنان خالد الصاوى شخصية »عادل« وهو ضابط باألمن الوطني الذي 
تتعرض حياته للعديد من المنحنيات بسبب عالقاته وصداقته القديمه من 

خالل تنوع أصدقائه وتتوالي االحداث بينهما.
»القاهرة كابول«، بطولة، خالد الصاوي، حنان مطاوع، طارق لطفي، 
فتحي عبدالوهاب، كريم سرور، شيرين، خالد كمال،  الحلفاوي،  نبيل 
وإنتاج  إخراج حسام علي،  تأليف عبدالرحيم كمال،  محمدو شرقاوي، 

شركة سينرجي.
هجمة مرتدة

للخدمات اإلعالمية عن عرض مسلسل  المتحدة  الشركة  أعلنت  وقد 
يتناول قصة  والذى  الرمضانى 2021،  الموسم  »هجمة مرتدة«، فى 

حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية.
المسلسل من بطولة أحمد عز وهند صبرى وماجدة زكى وصالح عبد هللا، 

وآخرين من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد عالء الديب.
خالد بن الوليد

الموسم  انطالق  قبل  المسلسل عدة مشكالت عند تصويره  بعدما واجه 
الرمضانى 2020، تم تأجيل عرضه إلى الموسم الرمضانى المقبل، حيث 
الفنان عمرو يوسف عنه، وأعلن  اعتذار  األنباء عن  العديد من  انتشرت 
فى  به  يشارك  أن  والمقرر  الراية رسميًا  تسلمه  ياسر جالل عن  الفنان 

الموسم الرمضانى 2021.
الجليل  الصحابي  لقصة  التاريخية  الملحمة  إطار  المسلسل في  ويتناول 
بدء من  المسلول، وقصة حياته  لُقب بسيف هللا  الذي  الوليد،  بن  خالد 
دخوله اإلسالم، ومرورا بالمعارك اإلسالمية التي شارك فيها، وتخطيطه 

العسكري وبراعته في قيادة جيوش المسلمين.
المسلسل من بطولة ياسر جالل، يوسف شعبان، سوسن بدر، بيومى فؤاد 
إسالم حافظ وإخراج  أحمد خالد صالح وآخرين، سيناريو وحوار   ،

رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى.
100 وش الجزء الثانى

ثاِن من مسلسل »100  تقديم جزء  العدل عن  المنتج جمال  أعلن 
الجزء األول منه نجاًحا جماهيريًا كبيًرا فى  وش«، والذى حقق 
نيللى كريم  الفنانة  المنصرم، واتجهت خالله  الرمضانى  الموسم 

إلى الكوميديا بعد استمرارها فى تقديم التراجيدى لسنوات طويلة متتالية 
وهو ما نال اعجاب الجمهور.

وأوضح جمال العدل أن الجزء الثانى سيكون بنفس أفراد عصابة الجزء 
األول وربما يتم اضافة فنانين ُجدد لهم، وتدور أحداث المسلسل فى اطار 
كوميدى حول شخصية سكر »نيللى كريم« وهى نصابة محترفة ولكن 
يتم النصب عليها من قِبل عمر »آسر ياسين« وهو نصاب محترف ايًضا 
للقيام  االتحاد معه  تقرر  ثم  أموالها،  لتدخل في صراعات معه إلعادة 

بعمليات نصب اكبر وتتكون العصابة.
ياسين، عال رشدي،  آسر  نيللي كريم،  مسلسل »بـ100 وش« بطولة 
ماهر، شريف دسوقي،  دنيا  إبراهيم، زينب غريب،  إسالم  فؤاد،  بيومي 
إخراج  الدالي،  تأليف عمرو  لؤي عمران،  الشناوي، محمد عادل،  عمر 

كاملة أبو ذكري.
خيط حرير

لم تتمكن الفنانة مى عزالدين من استكمال تصوير أحداث مسلسلها الجديد 
»خيط حرير«، واتجه صناعه إلى التأجيل حفاًظا على أرواحهم وسالمتهم 
من التصوير فى ظل انتشار أزمة كورونا؛ السيما وأنه لم يكن تم تصوير 

سوى أسبوع واحد من األحداث.
التصوير فى منتصف  استئناف  أنه سيتم  إبراهيم فخر  المخرج  وأوضح 
يونيو الجارى إذا تم استقرار األوضاع الصحية فى أنحاء البالد، مشيًرا أن 
هناك عدة مشاهد خارجية وسيتم النظر بها وتغيرها إذا لم تفتح الخطوط 

الجوية مرة آخرى فى الفترة المقبلة.
»خيط حرير« من بطولة مى عزالدين، محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، 

تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج  أحمد خليل، من  مي سليم، 
ابراهيم فخر.

اختراق 2
يتطلب  للتأجيل بسبب وجود مشاهد  اتجه صناع مسلسل »اختراق 2« 
تنفيذه فى ظل  ما يصعب  السعودية وهو  العربية  المملكة  فى  تصويرها 
الظروف الراهنة وغلق الخطوط الجوية بين البالد، على أن يتم استئناف 
الموسم  يتم عرضه فى  أن  تلك األوضاع على  استقرار  بعد  التصوير 

الرمضانى 2021.
وتدور أحداثه حول اإلرهاب وآثاره على المجتمعات فى إطار من األكشن 
واالثارة، ويشارك فى بطولته طالل السدر، أحمد عيد، مي سليم، نضال 
نجم، ومجموعة كبيرة من نجوم الخليج والوطن العربي، من تأليف محمود 

حمدان، وفضل توشنا، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فيرست ميديا.
المؤسسة

استقر الفنان بيومى فؤاد على خوض السباق الرمضانى 2021 من خالل 
مسلسل »المؤسسة«، حيث انتهى السيناريست بدر نور من كتابته استعدادًا 
النطالق تصويره عقب اإلجازة الصيفية وحتى استقرار األوضاع الصحية 

جراء انتشار فيروس كورونا.
التطور  وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي عن مخاطر 

التكنولوجي الذي أصبح يسيطر على العالم.
اتنين فى  فؤاد مسلسل  بيومى  الفنان  أعمال  آخر  أن  بالذكر،  الجدير   
الماضى مع كال من  الرمضانى  الموسم  فى  به  والذى شارك  الصندوق 

حمدى الميرغنى واوس اوس، وحقق نجاحا جماهيريًا كبيًرا.

 اعلنت الفنانة المصرية نيللي كريم خطبتها رسمياً لرجل 
األعمال المصري عمر إسالم، وذلك بعد أنباء قوية اثيرت 
الفترة األخيرة حول وجود قصة حب مشتعلة بين  خالل 

الثنائي.
التجمعات كإجراء احترازي  منها على عدم  وحرصاً 
نيللي باالحتفال  انتشار وباء كورونا، اكتفت  لمكافحة 
بخطبتها في حفل عائلي بسيط على أحد الشواطئ بحضور 
أفراد أسرتي العروسين، حيث صرحت نيللي بأن الصورة 
بيد حبيبها  فيها  انستجرام وتمسك  عبر  التي نشرتها حديثاً 
الجديد، كانت بعد إعالن خطبتهما مباشرة، كما كشفت 
نهاية الصيف  لعقد قرانهما واالحتفال بزفافهما  نيتهما  عن 

الجاري.
عريس نيللي الجديد هو أحد أقرب أصدقاء النجم المصري 
عمرو دياب،  وهو نجل إسالم شلبي، صاحب فكرة معرض 
القاهرة الدولي للكتاب، وتعود أصوله إلى مدينة المنصورة 
في مصر، درس االقتصاد وإدارة األعمال بالجامعة 

األمريكية، كما أكمل تعليمه بلوس أنجلوس في أمريكا.

عقب تخرجه، انضم عمر إسالم لشركة عائلته عام 
1989، وواصل تنمية األعمال التجارية في مجال الطيران 
والفندقة، كما برز في اسمه في مجال استيراد األطعمة 
المتاجر والمقاهي،  إلى امتالك  إلى مصر واتجه  الفاخرة 
حيث يترأس رجل األعمال المصري مجلس إدارة شركة 
The Coffee Bean & Tea Leaf في مصر وجورجيا 

واإلمارات.
وعلى المستوى االجتماعي، تزوج عمر إسالم مرة واحدة 
الفلسطينية األمريكية، جنان شحاده،  التشكيلية  الفنانة  من 
بتوأم هما »سامو  انفصل عنها بعد أن ُرزق منها  والتي 
وتيا«، وتعيش الفتاة مع والدتها في دبي، بينما يستقر سامو 

في لندن.
يُذكر أن نيللي كريم سبق وتزوجت مرتين، األولى عندما 
الـ17 من عمرها، من والد نجليها »كريم  كانت في عمر 
التغذية »هاني  ويوسف«، والثانية عام 2004 من خبير 
ابنتين هما »سيليا« و»كندة«  أبوالنجا« وأنجبت منه 

وانفصلت عنه في عام 2015.

لمسلسل  ليكون بطاًل  العزيز  الفنان كريم عبد  اختيار  أعلنت شركة سينرجي،    
»االختيار 2« المقرر عرضه في رمضان المقبل 2021، مع المخرج بيتر ميمي.

ومن المقرر اإلعالن عن التفاصيل النهائية للمسلسل المصري خالل األيام المقبلة، وفقا 
لما نقلته وسائل إعالم مصرية.

وفى السياق ذاته، لم تستقر الشركة حتى اآلن على مؤلف العمل، حيث سيتم اإلعالن عن 
المؤلف وتفاصيل الملحمة الثانية من االختيار خالل الساعات المقبلة.

وبيتر ميمي جلسة عمل  العزيز  وعقد حسام شوقي مدير عام سينرجي وكريم عبد 
لالتفاق على جميع التفاصيل والشكل النهائي للمسلسل .

وفي 24 مايو الماضي، أعلنت قناة ON الكصرية عن طرح الجزء الثاني من 
مسلسل »االختيار«، عبر شاشتها، خالل الموسم الرمضاني المقبل في عام 

.2021
يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء األول من مسلسل »االختيار«، 
وتصدره لمواقع التواصل االجتماعي، وحصوله على إشادات واسعة من الجمهور 

والنقاد على حد سواء.
الماضي،  الدرامي  الجزء األول من مسلسل »االختيار«، عرض في سباق رمضان 
وكان بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق 
بيتر ميمي وإنتاج  تأليف باهر دويدار وإخراج  وعدد كبير من ضيوف الشرف، 

شركة سينرجي.
تناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة   103 صاعقة - الذي 

استشهد في كمين »مربع البرث«، بمدينة رفح  المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم 
إرهابي في سيناء، وأظهر العمل العديد من الجوانب االجتماعية واإلنسانية  في حياة البطل 

الراحل .
يذكر أن الفنان كريم عبد العزيز كان قد شارك في العديد من المسلسالت واألعمال السينمائية الناجحة أبرزها 

»الهروب«، »الفيل األزرق«، »في محطة مصر«.

الجندى  نادية  بطولة    حقق مسلسل سكر زيادة، 
فى  كبيرة خالل عرضه  نسبة مشاهدة  ونبيلة عبيد 

الموسم الرمضانى.
وقررت الفنانة نادية الجندي توجيه رسالة لجمهورها  
قائلة: » أشعر أنني حققت المعادلة الصعبة هذا العام 
أنني قدمت عمال مختلفا  بمسلسل سكر زيادة وسعيدة 
الذى  فاالختالف هو  أدواري وكنت مختلفة،  عن كل 
يلفت األنظار واألشياء التقليدية ال تلفت االنتباه عكس 

إلى  والمختلفة وبفضل هللا وصلت  المتميزة  األعمال 
المعادلة الصعبة«.

سكر زيادة، بطولة: نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، 
هالة فاخر، مي الغيطي، وطارق عبدالعزيز، تأليف أمين جمال، 

إخراج وائل إحسان.

جلمهورها توجه رسالة نادية اجلندى »سكر زيادة«.. بعد عرض 

األم أملانيةتواجه أمحد الفيشاوي..  قضية نسب ثانية 

بعنوان  الفنان أحمد فلوكس على بطولة مسلسل جديد  تعاقد 
»زكريا«، ومن المقرر انطالق التصوير فى موعد أقصاه شهر 

ونصف وتم تحديد ميزانيه له بلغت 45 مليون جنيه. 
المسلسل انتاج مشترك هالك ستديوز وتريلر، ومن إخراج حسام 

الجوهرى، وجارى اختيار باقى االبطال المشاركين بالعمل. 
جدير بالذكر، أن الفنان أحمد فلوكس كان من المقرر أن يشارك 
المسلسل االذاعى  الماضى من خالل  الرمضانى  الموسم  فى 
»طلقنى شكرا«، مع الفنانة هنا شيحة ولكنه تم تأجيله إلى أجل 

غير مسمى. 

أمحد فلوكس يتعاقد على بطولة مسلسل جديد



 بعد دعم علني لالحتجاجات السلمية ضد العنصرية 
في مدينته والركوع مع المتظاهرين تضامنا ، أعلن 
قائد شرطة تورونتو مارك سوندرز ، أول رجل أسود 
يشغل هذا المنصب ، أعلن اعتزاله , يوم االثنين 8 

يونيو الجاري غير متوقع .
وأعلن الرئيس لألعضاء في الخدمة وبعد ذلك مباشرة 

عقد مؤتمر صحفي.
غادر سوندرز منصبه قبل ثمانية أشهر من انتهاء عقده 
في عام 2021. ولم يذكر أسباب المغادرة، لكنه قال 
إن هناك أشياء يريد القيام بها لمدينة تورونتو »مجانًا«

خدم رئيس سوندرز في خدمة شرطة تورونتو لمدة 
أربعة عقود تقريبًا ، بما في ذلك خمس سنوات كرئيس.

في المؤتمر الصحفي ، قال رئيس سوندرز إنه يتطلع 
إلى قضاء المزيد من الوقت مع عائلته واالستمرار 

في خدمة المدينة خارج الخدمة.
شكرا لك يا  تورنتو للعمل معي خالل فترة واليتي. 
هذا شيء سأعتز به إلى األبد. أنا وكيل مجاني اآلن. 
سأعمل بالتأكيد ، ألنني ال أعتقد أن زوجتي ستريدني 

في المنزل. مارك سوندرز في المؤتمر الصحفي
وشكر الرئيس أعضاءه وطلب منهم مواصلة بناء 

العالقات القوية التي تحافظ عليها الخدمة مع المجتمع 
، ليس فقط بالكلمات ، ولكن باألفعال أيًضا. »الجمهور 
يطلب ]استماعك[ وأعلم أنك ستستمر في االستماع. 

شكرا لك ، لقد تشرفت بكونك قائدك.«
تولى مارك ساوندرز رئاسة قوة الشرطة عندما كانت 
التوترات شديدة مع األقليات منذ أن نفذ سلفه سياسات 
ملف مثيرة للجدل للغاية سمحت بجمع المعلومات 
من الناس دون أن يتم القبض عليهم أو احتجازهم .

وسيظل مارك سوندرز  متاًحا لوسائل اإلعالم حتى 
31 يوليو.

 أعلنت  جمعية الرياضة الجامعية في األطلسي 
وهي المنظمة التي تمثل وتدير الفرق الرياضية 
الجامعية في نيو برونزويك ونوفاسكوشا وجزيرة 
تعليق  إدوارد ونيوفاوندالند و البرادور،  األمير 
الموسم ومباريات ما بعد الموسم حتى يناير كانون 

الثاني 2021.
وبذلك، سيتعين على الفرق الرياضية في جامعات 
مقاطعات األطلسي األربعة االنتظار أكثر من ستة 

أشهر قبل استئناف أنشطتها.
ويعني هذا القرار أنه لن تكون هناك مسابقات في 
كرة القدم والرغبي وألعاب القوى. وهذا يعني أيًضا 
أنه لن يتّم تنظيم منافسات كأس فانييه، الذي يكافئ 
منذ 55 عاًما أفضل فريق كرة قدم جامعي كندي.

ويقول المدير العام للجمعية الرياضة الجامعية في 
األطلسي )AUS(، فيل كوري، إن »مجلس اإلدارة 
على دراية بتداعيات هذا القرار المحزن، والذي 
تم في المقام األول حفاًظا على سالمة الرياضيين 

ورفقائههم في سياق جائحة كوفيد 19.«
كما أشارت الجمعية إلى أسباب عملية ومالية. نظًرا 
ألن العديد من الجامعات األعضاء ستقدم دورات 
عبر اإلنترنت هذا الخريف، فقد يبقى بعض الطالب 
في مناطقهم. وباإلضافة إلى ذلك ، تواجه الجامعات 

تحديات مالية غير مسبوقة.
ويتماشى قرار الجمعية مع قرار الجمعيات اإلقليمية 
الهيئة  ألغت  فقد  كندا.  أنحاء  جميع  في  األخرى 
بطوالتها  كندا،  في  الجامعية  للرياضة  الحاكمة 

الوطنية الخريفية الستة بسبب جائحة كوفيد 19.
التي  الرياضات  بشأن  قرار  اتخاذ  وسيتم الحًقا، 
تبدأ عادة في أواخر الخريف وتستمر خالل أشهر 

الشتاء، مثل الهوكي وكرة السلة والسباحة.
وعبّر الطالب الرياضيون عن خيبة أملهم وعن 
إحباطهم، على الرغم من أنهم يتفهمون قرار الجمعية. 
وهذا ما عبّرت عنه »زوي بروكبانك« التي كانت 
»بلو  فريق  مع  القدم  لكرة  الثاني  موسمها  ستبدأ 

.)Blue Eagles(  إيغلز« للهوكي
وقالت : » معرفة أننا سنحظى بموسم هذا العام، كان 
هو الدافع لمواصلة التدريب بالنسبة لي وبالنسبة 

لنا جميًعا.« 

  أّكد متحّدث باسم الشرطة الفدراليّة 
الكنديّة  RCMP-GRC أّن الشرطة 
سوف تباشر بتزويد بعض عناصرها 
بكاميرات الجسم في خطوة تزامنت مع 
بفظاظة  المنّددة  الحاشدة  المظاهرات 

الشرطة.
»أّكدت المفّوضة أّن الشرطة الملكيّة 
سوف تشارك في العمل والتفاوض مع 
الشرطة  الشرطة ونقابة  شركائها في 

الملكيّة الستخدام بكاميرات الجسم على 
نطاق واسع« كما قال المتحّدث باسم 
بيان  في  برايان  دان  الملكيّة  الشرطة 

للصحفيّين.
قائدة  الكي  براندا  المفّوضة  أّكدت  و 
الشرطة الفدراليّة  أّنّه من المهّم أن يشعر 
الشرطة تحميهم، وأنّها  بأّن  الكنديّون 
مستعّدة التّخاذ كّل الخطوات التي من 
شأنها تعزيز الثقة بين عناصرها وبين 

المجتمعات التي تعمل على خدمتها كما 
قال دان برايان المتحّدث باسم الشرطة 

الملكيّة الكنديّة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تعّزز الشفافيّة 
وثقة المواطنين بعمل الشرطة حسب 
البروفسور إيفون داندوران أستاذ علم 
في  فالي  فريزر  جامعة  في  الجريمة 

بريتيش كولومبيا.
وكان رئيس الحكومة جوستان ترودو قد 
أعرب عن رغبته في تزويد كافّة عناصر 
الشرطة الملكيّة الكنديّة بكاميرات الجسم 

خالل قيامهم بمهّماتهم.
وجاء القرار بعد اتّصال هاتفي أجراه 
رئيس الحكومة مع قائدة الشرطة الفدراليّة 

المفّوضة برندا الكي.
وأّكد ترودو أنّه من المهّم المضي في هذا 
االتّجاه حسب المتحّدث باسم الشرطة 
الفدراليّة دان برايان الذي أضاف بأنّه 
لم يتعرف بعد كلفة المشروع والجهة 

التي تتحّملها.
ونقل برايان عن رئيس الحكومة جوستان 
ترودو قوله إنّه سوف يتناول الموضوع 
في  المحليّة  الحكومات  رؤساء  مع 
المقاطعات واألقاليم ليصار إلى التحّرك 

بأسرع وقت ممكن كما قال ترودو.
نحتاجها  مفاوضات  هناك  أّن  »اعتقد 
اللوجستيّة  الشؤون  في  قدما  للمضّي 
والتكلفة، والتكلفة التي تتحّملها المقاطعات 

التي لديها عقود مع الشرطة«.
أيّام  قبل  الفدراليّة  الشرطة  وواجهت 
اّدعاءات بالعنصريّة والفظاظة منذ أن 
أتاباسكا  نشر زعيم األمم األوائل في 

آالن آدم شريط فيديو يتحّدث فيه عن 
قبل  من  توقيفه  أثناء  للعنف  تعّرضه 
آذار  في  الفدراليّة  الشرطة  عناصر 

مارس الفائت.
وقبلها، تناقلت األخبار صورة شرطّي 
الكندي  إقليم نونافوت في الشمال  في 
آليّته  القطبي وهو يطرق رجال بباب 

قبل القبض عليه.
ويأتي الجدل حول فظاظة الشرطة في 
سياق االحتجاجات والمظاهرات التي 
الواليات  في  المدن  من  العديد  عّمت 
بعد وفاة  المتّحدة وكندا ودول أخرى 
األميركي من أصل إفريقي جورج فلويد 
على يد شرطّي أبيض في منيابوليس 

في الواليات المتّحدة.
رئيسة  كوكرين  كارولين  واعتبرت 
حكومة أقاليم الشمال الغربيّة أّن تزويد 
بكاميرات  الفدراليّة  الشرطة  عناصر 

الجسم يساهم في استعادة الثقة بها.
لكّن بعض الخبراء يتساءلون حول فعاليّة 
كاميرا الجسم، مشيرين إلى عدم وجود 

دراسات حاسمة بشأنها.
وتضّم الشرطة الفدراليّة الكنديّة 20 ألف 
عنصر، و تقوم إلى جانب التزاماتها 
الفدراليّة،  بدور شرطة محليّة في بعض 

المقاطعات و األقاليم الكنديّة.
وسبق أن بحثت الشرطة الفدراليّة  في 
استخدام  حول  تجريبيّين  مشروعين 

كاميرات الجسم عام 2016.
بها  عناصرها  تزويد  عدم  وارتأت 
بانتظار تطوير تكنولوجيا تلبّي  معايير 

عملها.

  يريد سكان مقاطعة كيبيك خطة نهوض 
اقتصادي تحترم البيئة. هذا على األقل ما 
مؤسسة  أجرته  للرأي  استطالع  أظهره 

»ليجيه« لحساب عدة منظمات بيئية.
االستطالع  هذا  نتائج  عن  الكشف  ويأتي 
في وقت يدور نقاش برلماني في المقاطعة 
الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية 
حول مشروع القانون رقم 61 الذي تخفف 
أجل  من  التحالف  بموجبه حكومة حزب 
مستقبل كيبيك )»كاك« - CAQ( برئاسة 
فرانسوا لوغو بعَض الشروط بهدف تسريع 
تنفيذ مشاريع بنى تحتية، ما أثار اعتراض 
أحزاب المعارضة التي تخشى أن يأتي هذا 

التسريع على حساب البيئة.
المستطلَعين  من   50% أن  النتائج  وتفيد 
الكيبيكيين يريدون أن تتضمن خطة الحكومة 
إلعادة فتح االقتصاد بذل جهود أكبر في 
مكافحة التغيرات المناخية وحماية البيئة، فيما 
قال %33 منهم إّن على الحكومة مواصلة 
القيام بالجهود نفسها التي كانت سائدة في 

هذا المجال قبل حلول الجائحة.
وقال %82 من المستطلَعين إنهم موافقون، إّما 
بشكل كامل أو جزئي، على وجود حاجة ملّحة 
لمكافحة التغيرات المناخية وحماية البيئة.

وقال ثالثة أرباع المستطلَعين إنهم يعتبرون 
أنفسهم شديدي القلق بسبب المشاكل البيئية.

وأجرت »ليجيه« االستطالع لحساب »جماعة 

الممارسة حول الخطاب البيئي« في كيبيك 
 la Communauté de pratique sur(
la communication climatique( التي 
تضّم منظمات بيئية كالفرع الكندي في منظمة 
 )Greenpeace Canada( »جرينبيس«
 le Pacte pour la( »و »ميثاق االنتقال
transition( ومؤسسة »ديفيد سوزوكي« 
و   )David Suzuki Foundation(
»إكيتير« )Équiterre(، ومنظمات نقابية 
 )FTQ( أيضاً كاتحاد نقابات مقاطعة كيبيك
و  عضو  ألف   600 من  أكثر  يضّم  الذي 
 )CSN( الوطنية«  النقابات  »كونفدرالية 

في مقاطعة كيبيك أيضاً.
و »جماعة الممارسة« ُممّولة من قبل »صندوق 
 Clean Economy( »النظيف االقتصاد 

Fund( وهو مؤسسة كندية خاصة.
وشمل االستطالع 1000 كيبيكي وأجرته 
»ليجيه« على اإلنترنت بين 29 أيار )مايو( 

الفائت و2 حزيران )يونيو( الجاري.
وتّم ترجيح نتائج االستطالع استناداً إلى عّدة 
عوامل، كُعمر المستطلَعين وجنسهم ولغتهم 
على سبيل المثال، كي تعكس العيّنة الخصائص 

الديمغرافية لسّكان كيبيك.
وال يتيح االستطالع احتساب هامش خطأ 
نظراً لكون العيّنة المستطلَعة غير احتمالية، 
لكّن هامس الخطأ لعيّنة احتمالية مشابهة هو 

%3,1، 19 مرة من أصل 20.

  يستمّر إغالق الحدود بين كندا والواليات المتّحدة 
في وجه حركة المرور و السفر غير الضروري إلى 
ما بعد  موعد الواحد والعشرين من الشهر الجاري 
الذي كان محّددا بموجب اتّفاق بين البلدين حسب 
وكالة الصحافة الكنديّة ووكالة رويترز وسي بي 

سي هيئة اإلذاعة الكنديّة..
مصادر  وأفادت  الثالثة،  للمّرة  االتّفاق  تمديد  وتّم 
حكوميّة مّطلعة   بأّن مباحثات تجري بين الطرفين 

الكندي واألميركي لتمديد االتّفاق.
وكان البلدان قد اتّفقا في آذار مارس الفائت على إغالق 
الحدود بصورة مؤّقتة بينهما في وجه السفر غير 
الضروري، والرحالت الترفيهيّة ، والسماح باستمرار 

حركة النقل التجاري وتنّقل العّمال الرئيسيّيين.
ولم يُعرف بعد إلى متى يستمّر العمل باإلجراءات 
عبر الحدود الكنديّة األميركيّة، وتّم تمديد االتّفاق 
مّرة أولى 30 يوما في نيسان أبريل حتّى 31 أيّار 
مايو، ومّرة ثانية حتّى 21 حزيران يونيو الجاري.
وأعلنت الحكومة الكنديّة مطلع األسبوع أنّها ستبدأ 
بالسماح لبعض العائالت التي  فّرقتها اإلجراءات 

المتشّددة بالتنّقل بين البلدين.
 قال رئيس الحكومة جوستان ترودو: »لقد أدخلنا 
إعفاء مؤّقتا نسمح بموجبه ألفراد العائالت المباشرين 
والمقيمين الدائمين بالمجيء إلى كندا. إنّه وقت صعب 
أو  الطفل  أو  الزوج  عن  بعيدين  نكون  كي  للغاية 

األب أو األم«.
و يتعيّن على الواصلين إلى كندا البقاء في الحجر 
14 يوما، ويواجه المخالفون عقوبات صارمة كما 

قال رئيس الحكومة.
ودخلت اإلجراءات حيّز التطبيق منتصف ليل اإلثنين، 
وتشمل الرعايا األجانب الذين لديهم أقارب مباشرين 
من بين المواطنين الكنديّين و مقيمين دائمين، شرط 
أاّل يكونوا مصابين بمرض كوفيد19- وال يشعرون 

بأعراضه.
وكان قد أفيد األسبوع الماضي عن عدد من الحاالت 
التي وجد أفراد األسرة الواحدة أنفسهم عالقين بين 
طرفي الحدود، بمن فيهم عائالت  تنتظر مولودا جديدا.

وتحّدد الحكومة أفراد األسرة المباشرين على النحو 
التالي: الزوج و الشريك القانوني، والطفل المعال 
والوالد وزوج األم ووالد زوج األّم ووالد الشريك 

القانوني.
بمرض  آالف شخص   110 على  يزيد  ما  وتوّفي 
كوفيد - 19 في الواليات المتّحدة، و7835 شخصا 

في كندا حتّى التاسع من حزيران يونيو الجاري.
وأفاد متحّدث باسم كريستيا فريالند نائبة رئيس الحكومة 
الحدود سارت بشكل  أّن إجراءات إغالق  الكنديّة 

جيّد حتّى اآلن.
ويؤثّر تمديدها سلبا على  حركة السياحة شركات 
الطيران، واضطّرت العديد منها إلى تسريح عدد 
كبير من موّظفيها وخفض نفقاتها بعد إلغاء آالف 

الرحالت الجويّة.
قطاع  بينها  ومن  القطاعات،  من  العديد  وتدعو 
شركات الطيران إلى إعادة فتح الحدود حسب ما 

ذكرته مصادر حكوميّة.
و أفادت شركة الخطوط الجويّة الكنديّة في بيان أّن 
العديد من الحكومات حول العالم خّففت إجراءاتها 

الوقائيّة .
وأضافت الشركة في بيانها أنّها تعمل مع مجموعات 
سياحيّة وصناعيّة على توضيح قواعد السفر وتبسيطها.

وقد أعربت العديد من العائالت التي أبعدتها إجراءات 
ارتياحها  عن  البعض  بعضها  عن  الحدود  إغالق 

لقرار رئيس الحكومة الذي سمح لها بدخول كندا.
جديدا  مولودا  تنتظر  التي  كوكس  آشلي  وأعربت 
عن ارتياحها للقرار مشيرة إلى أنّه سيكون بإمكان 
زوجها العودة إلى كندا قبل والدة طفلهما البكر في 

آب أغسطس المقبل.
على طرفي  يعمالن  طبيبان  توم  وآشلي وزوجها 
الحدود في مدينة وندسور في كندا و والية ميشيغان 

األميركيّة.
و قد أبعدت إجراءات إغالق الحدود زوجين آخرين، 
ووضعت هايلي غادسبي طفلها  في مدينة وندسور 
في غياب زوجها مارك المقيم في والية ميشيغان.

وتقول غادسبي إنّها مرتاحة لقرار رئيس الحكومة 
الكنديّة، وسوف يكون بإمكان العائلة الصغيرة أن 

تجتمع بعد طول انتظار.
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كندا: خّطة لشراء فائض املواد الغذائّية ودعم بنوك الغذاء
  تعتزم الحكومة الكنديّة زيادة مساعداتها الماليّة  
تعاني  التي  المجتمعيّة  والمنّظمات  الغذاء  لبنوك 

جّراء جائحة كوفيد19-.
ومن المتوّقع أن تكشف الحكومة عن تفاصيل برنامج 
المساعدة لبنوك الغذاء في وقت قريب حسب قول 

وزيرة الزراعة الكنديّة ماري كلود بيبو.
»نحن مميّزون في كندا ألّن لدينا منتجين زراعيّين 
و عاملين  في صناعة األغذية ينتجون أغذية عالية 
الجودة. ورغم ذلك، تجد الكثير من األسر الكنديّة 
صعوبة في الحصول على هذه المأكوالت الطيّبة«.

وتعّد الحكومة برنامجا لشراء فائض األغذية التي 
الغذاء،  بنوك  على  وتوزيعه  المزارعون  ينتجها 
ومن المتوّقع أن تكشف عنه في وقت قريب حسب 

الوزيرة بيبو.
وكانت وزيرة الزراعة قد قّدمت الشهر الماضي 
دعما ماليّا قدره 50 مليون دوالر لشراء الطعام 
الفائض من المزارعين  في إطار مساعدة قدرها 
الذي  الزراعي  القطاع  لدعم  دوالر  مليون   252

تأثّر بتداعيات جائحة كوفيد19-
ويجد المزارعون أنفسهم أمام فائض  ضخم من 
المنتجات الزراعيّة بعد أن توّقفت المطاعم والفنادق 
عن العمل بسبب اإلجراءات المتشّددة وإجراءات 
التباعد الجسدي التي وضعتها السلطات الصحيّة 
من  كميّات  إلى  أّدى  ما  الوباء،  انتشار  من  للحّد 

الطعام تفوق حاجة المستهلكين.
وتكّدست كميّات كبيرة من البطاطا في المستودعات 
و اضطّر المنتجون للتخلّص من كميّات كبيرة من 
من  كبيرة  بكميّات  لالهتمام  واضطّروا  الحليب 

الخنازير منذ أن توّقف بيع لحومها.
وارتفع في غضون ذلك الطلب على بنوك الغذاء 
بعد أن أقفلت العديد من األعمال أبوابها وفقد ماليين 

الكنديّين وظائفهم.
ومن المتوّقع أن تكشف الحكومة في وقت قريب 
الغذائيّة  المنتجات  فائض  بين  للتوفيق  خّطة  عن 
لدى المزارعين والطلب المرتفع عليها  في بنوك 

الغذاء منذ بداية الجائحة كما قالت الوزيرة بيبو.
و تتلقّى وزارة الزراعة طلبات الحصول على إعانات 

تصل قيمتها إلى 250 ألف 
دوالر،وهناك 43،3 مليون 
في  حاليّا  متوّفرة  دوالر 
صندوق دعم شبكة األنظمة 

الغذائيّة.
بيبو  الوزيرة  وشّجعت   
الغذاء  بنوك  مسؤولي 
والمطابخ  والحدائق 
تقديم  على  المجتمعيّة 
على  للحصول  طلبات 

المساعدة.
وأبعد من شراء المعّدات، 
تهدف الحكومة إلى تشجيع 

التكتاّلت  داخل المنطقة الواحدة لتعزيز األنظمة الغذائيّة 
كما قالت وزيرة الزراعة في مؤتمرها الصحفي.

ويتّم البحث في كيفيّة التوفيق بين العرض الزائد 
المساعدة حسب وزيرة  لألغذية وارتفاع طلبات 

الزراعة ماري كلود بيبو.
الجميع  بإطالع  نباشر  أن  قبل  أيّام  مسألة  »إنّها 
على معايير البرامج، وقد باشرنا العمل مع مختلف 
الصناعات التي لديها فائض يمكن أن تقّدمه لشبكة 

بنوك الغذاء«.
لكّن الدعم المالي الذي تقّدمه الحكومة لن يتمّكن 
من حّل كّل المشاكل التي يعانيها المزارعون وعلى 
سبيل المثال هناك كميّات ضخمة من البطاطا بدأت 
تتضّرر حسب المزارعين في مقاطعة نيوبرنزويك.

والبطاطا المتضّررة هي من محصول العام الماضي، 
ويحار المزارعون في تحديد الكميّات التي سوف 
يزرعونها هذه السنة ألنّه يصعب توّقع ما سيكون 

عليه الطلب عندما يأتي موسم الحصاد.
وتحّدثت الوزيرة بيبو عن حلول أخرى للمشاكل، 

من بينها برامج إدارة المخاطر كما قالت.
ومن المحتمل أن تزيد الحكومة حزمة المساعدات 
وقدرها  للمزارعين  الماضي  الشهر  قّدمتها  التي 
المزارعون  استفاد  حال  في  دوالر  مليون   252

بشكل كامل من الدعم الحالي.
وتتقاسم الحكومة الكنديّة وحكومات المقاطعات تكلفة 

برامج المساعدة، والبحث جار لمعرفة ما إذا كانت 
المقاطعات ستدفع المزيد من األموال العام الحالي، 
ولكّن أوتاوا لن تتراجع عن موقفها في ما يخّص 
خفض ضريبة الكربون على المنتجين الزراعيّين 

كما قالت وزيرة الزراعة ماري كلود بيبو.
ويقول المزارعون إّن ضريبة الكربون تؤثّر سلبا 
على مداخيلهم  نظرا ألنّهم يحتاجون لكميّات كبيرة 

من الطاقة لتجفيف منتجاتهم.
ولكّن تحليال أجرته وزارة الزراعة يفيد أّن التكلفة 
بالمئة من  أقّل من نصف  الحاليّة ضئيلة وتشّكل 

نفقات المزارعين كما قالت الوزيرة بيبو.
وحثّت وزيرة الزراعة مسؤولي بنوك الغذاء والحدائق 
والمطابخ الجماعيّة على تقديم طلبات لالستفادة من 
43،4 مليون دوالر متوّفرة لمساعدتهم في صندوق 

البنى التحتيّة لألغذية.
ويمتّد العمل بالصندوق خمس سنوات ويندرج في 
إطار خّطة السياسة الغذائيّة التي أطلقتها الحكومة 

العام الفائت.
وتلّقى 362 مشروعا مساعدات بقيمة 6،6 مليون 
دوالر خالل الجولة األولى من صندوق المساعدات 
المخّصصة لخفض عدم االستقرار الغذائي الذي 

رصدت له الحكومة 50 مليون دوالر.
وبدأ الصندوق بتقديم الجولة الثانية من المساعدات 

حسب قول وزيرة الزراعة ماري كلود بيبو.

استطالع: الكيبيكيون مع خطة نهوض اقتصادي 
حترتم البيئة وحتميها

أول قائد شرطة كندي أفريقي يف تورونتو يتنحى

تعليق الرياضات اجلامعية يف املقاطعات األطلسية حتى 2021 

الشرطة امللكّية الكندّية توافق على تزويد عناصرها بكامريات اجلسم

كوفيد19: متديد إغالق احلدود بني كندا والواليات املّتحدة

     Vendredi 12 juin 2020
الجمعة 12 يونيو 2020

انتقل طيب الذكر األخ الكبير والصديق العزيز والكريم ابن طبريا )فلسطين( 
المغفور له دياب الياس مصلح أبو خاطر (أبو مروان) 

عن عمر 87 عاما قضاها في عمل الخير والحكمة والمحبة واألخوة الصادقة 
بعد مرض ما يقارب االسبوعين. مهما حاولت في نعيه فإن القلم يعجز عن تقديم 

الصورة اإلنسانية لهذا اإلنسان القليل من أمثاله.
رحم هللا الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أوالده، وجميع أفراد عائلته الصبر 

السلوان.... إنا من التراب وإلى التراب نعود. 
كما لحقه بعد أسبوع كل من األب واألخ، والصديق العزيز

األب المالك  جـان المـر،  
مساعد كنيسة مار جاورجيوس للروم األرثوذوكس بعد صراع مع المرض دام 
18 شهر.  لزوجته وأبناء الكنيسة أحر التعازي له الجنة وللجميع طول العمر. 
كما لحقهما أحد أبناء الجالية الفلسطينية ومن أبنا غزة الكرام األخ والصديق 
العزيز المغفور له مروان الصوراني (أبو حمدي) بعد مرضه المفاجئ 
وال عالقة لألخوة الثالثة بوباء الكورونا المزعوم. لألخت أم حمدي وأوالده 

وعالته ومني والجالية جمعاء الصبر والسلوان 
وإنا هلل وإنا إليه راجعون

الحج أبو مازن

كما يتقدم فريد زمكحل وأسرة تحرير »الرسالة« بخالص التعازي 
والمواساة ألسرة الصديق طيب الذكر دياب أبو خاطر (أبو مروان)

وتسأل هللا للفقيد العزيز السكنى في ملكوت السماوات بجوار القديسين واألبرار. 
ولجميع أفراد األسرة الكريمة واألهل واألصدقاء الصبر والسلوان.

يتقدم فريد زمكحل وأسرة تحرير »الرسالة« بخالص التعازي ألسرة 
الصديق الراحل األب الفاضل جان المر وتسأل الرب اإلله أن يتغمده في 

فسيح ملكوته مع القديسين واألبرار وأن يلهم جميع أفراد اسرته الكريمة ورعيته 
المباركة الصبر والسلوان.. مع المسيح ذلك أفضل جداً

كما تتقدم أسرة جريدة الرسالة بخالص تعازيتها القلبية ألسرة المغفور له 
المرحوم مروان الصوراني وتسأل هللا أن يتغمده في فسيح جناته مع األبرار 
وأن يهلم جميع أفراد عائلته الكريمة ولجمع األهل واألصدقاء الصبر والسلوان 

مع خالص تعازينا للجميع . وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

واجـب العـزاء

دياب الياس مصلح أبو خاطر (أبو مروان) 

األب جـان المـر  



حم أيونو مهندس الهرم األكبر

إيونو  العبقري حم  المهندس  يعتبر 
واحًدا من أشهر المعماريين في مصر 
الفرعونية والعالم القديم والتاريخ. 
ويعني اسمه »خادم إيونو« أي »خادم 
مدينة إيونو« أي مدينة هليوبوليس 
مدينة الشمس، وهي منطقة المطرية 
القاهرة،  وعين شمس في محافظة 
وذلك نظًرا ألهمية مدينة الشمس في 
تلك الفترة من عصر الدولة القديمة 

وعصر بناة األهرام.
بناء  إيونو في  وكانت مشاركة حم 
هرم  الجبار،  المعماري  المشروع 
إنجازاته  أهم  من  األكبر،  الجيزة 
المعمارية في حياته العملية الطويلة 
مصر  نهضة  في  فيها  ساهم  التي 

الفرعونية من الناحية المعمارية. 
إيونو،  أن حم  بالذكر  الجدير  ومن 
كمشرف على األعمال الملكية في 
العظيم، صاحب  الملك خوفو  عهد 
بدايات  الهرم األكبر، قد ساهم في 
بناء الهرم األكبر، غير أن بناء الهرم 
قد تم على أيدي المهندس المعماري 
المعروف عنخ حاف الذي كان أيًضا 
الثاني  للهرم  المعماري  المهندس 
خفرع،  بالملك  الخاص  بالجيزة 
وذلك وفًقا لبرديات وادي الجرف، 
الذي االكتشاف األثري الذي اعتبره 
أعظم اكتشاف أثري في القرن الحادي 

والعشرين.  
جبانة  في  إيونو  حم  مقبرة  وتوجد 

وأهم  وأشهر  أكبر  من  وهي  الجيزة 

وأضخم المقابر الموجودة في هذه الجبانة. 
وحم إيونو هو واحد من 
المالكة،  العائلة  أفراد 
نفر  األمير  ابن  وهو 
ماعت وزوجته »أتات« 
التي توجد مقبرتهما في 
بني  في  ميدوم  منطقة 

سويف.   
إيونو  حم  تمثال  ويعد 
في  حالًيا  الموجود 
في  هلدسايهم  متحف 
ألمانيا واحًدا من أروع 
في  الفنية  اإلبداعات 
مصر الفرعونية. وهو 
إيونو  حم  يمثل  تمثال 
جالًسا في هيئة طبيعية 
كأحد  مترهل  بجسد 
الفنية  العالمات  أهم 
فن  في  الواقعية  المدرسة  في 

النحت في مصر الفرعونية 
قاطبة. 

وسوف يظل اسم المهندس 
العبقري حم إيونو حاضًرا 
في ذاكرة مصر والعالم كله 
الهندسي  إعجازه  بسبب 
والمعماري والعجيبة الوحيدة 
العالم  عجائب  من  الباقية 
القديم، هرم الجيزة األكبر.  
الملكة حتب حرس األولى 
هي أم الملك خوفو العظيم. 
وهي ابنة الملك حوني، آخر 
ملوك األسرة الثالثة، وزوجة 
الملك سنفرو العظيم، مؤسس 
األسرة الرابعة. ولعبت الملكة 
دوًرا كبيًرا في نقل الحكم من 
األسرة  إلى  الثالثة  األسرة 
الرابعة، باعتبارها الوريثة 
الشرعية ألبيها حوني؛ لذا 

أصبح  سنفرو،  تزوجها  لما 
ملًكا شرعًيا لمصر. 

ولعل من بين أكثر القصص إثارة الخاصة 
بالملكة حتب حرس هو اكتشاف مقبرتها 
ذات األثاث الجنائزي المبهر. وتعددت 
اآلراء حول مقبرتها واختفاء جسدها. 
فقال البعض أن سنفرو بنى مقبرة لزوجته 
غير  هرميه.  من  بالقرب  دهشور  في 
أن اللصوص ربما كانوا قد تمكنوا من 
التسلل للمقبرة وسرقوا محتوياتها. وعندما 
وصل األمر إلى البالط، قام خوفو سًرا 
بنقل المقبرة إلى الجيزة، ولم يتم إخطاره 

بأن جسد الملكة قد ُسرق.
 9 بالجيزة قصة مثيرة. ففي يوم  الجديدة  المقبرة  والكتشاف هذه 
رايزنر،  جورج  مساعد  رو،  آالن  كان   ،1925 عام  من  مارس 
رئيس بعثة جامعة هارفارد ومتحف بوسطن للفنون الجميلة، يقوم 
بالتصوير إلى الشرق من الهرم األكبر وشمال هرم الملكة حتب 
حرس، فغاص حامل الكاميرا في حفرة هناك. وكان رايزنر في 
أسابيع  وبعد  الحفرة.  فتتبع رو هذه  األمريكية.  المتحدة  الواليات 
 27 حوالي  إلى  يصل  بعمق  بئر  فوهة  إلى  توصل  الحفائر،  من 
متًرا قاده إلى مدخل المقبرة الجانبي، الذي كان مغلًقا بأحجار من 
الحجر الجيري، وكانت مغطاة بطبقة من المالط لحماية المقبرة 
من السرقة. وقام فريق العمل باستكمال العمل. وتم العثور على 
مقبرة حتب حرس التي كانت عبارة عن حجرة واحدة. وُوجد األثاث 
الجنائزي الخاص بها مكدًسا داخل هذه المقبرة. وكان هناك أيًضا 
لحفظ  األلباستر  األلباستر، وصندوق مغلق من  تابوت مغلق من 
بعض أحشاء الملكة، وكمية ضخمة من الفخار. وتم العمل على 
كانت  التابوت،  فتح  وعند  عامين.  لمدة  المقبرة  محتويات  إخالء 

المفاجأة أنه ُوجد فارًغا. وتعددت التفسيرات في ذلك. 
وهناك ثالثة أهرامات صغيرة إلى الشرق من الهرم األكبر، الهرم 
الشمالي منها يخص حتب حرس. وتم دفن الملكة في هرمها إلى 

الشرق من هرم خوفو، وتمت سرقته. وبعد عصر الدولة القديمة، 
إلى  رفاتها، من هرمها  أثاث حتب حرس، وربما  نقل  تم  غالًبا، 
هذه البئر التي لم يتم استكمالها. ويبقى غياب جثتها اللغز األكثر 
إثارة إلى اآلن. وتم نقل هذا األثاث الجنائزي الرائع إلى المتحف 
المصري وتم تخصيص قاعة له. وكان من بين أهم آثار هذه الملكة، 
األثاث الخشبي، خصوصا محفتها المحالة بالذهب والمكتوب عليها 
ألقاب الملكة بالكتابة الهيروغليفية. وُكتب على بعض آثارها اسم 

زوجها الملك سنفرو.
هذه هي قصة أم الملك خوفو، الملكة حتب حرس األولى العظيمة، 
وزوجة الملك سنفرو العظيم، وصاحبة اآلثار الفريدة الموجودة في 

الدور األول في المتحف المصري بميدان التحرير. 

أدب وثقافة

العالناتكم يف الرسالة
elressalanews@gmail.com 
 fzemokhol@gmail.com       

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

 - مملكة الياقوت األمحر 

إيلي ليلي: عقار كورونا يف سبتمرب إذا مضت األمور على ما يرام

   إنها مملكة الممالك.  ال حاكم فيها، ال ملك وال منافق.  لكي 
تدخلها عليك أن تعبر متاهاتها وتجد ماسة الحكمة قبل أن تطرق 

بابها أيها المسافر.!

تسير قمر ابنة العاشرة دون هدف معيّن، تائهة على طرقات مدينتها الخالية 
التي لم يُعد تعرفها،تفتش عن صديقها شمس الذي أختفى دون أثر. آل أحد 

يعرف اين أو أنهم ال يريدون لها أن تعرف!  باألمس القريب كانت تلعب 
معه منذ الصباح  حتى بداية المساء. تركض معه الجبال والوديان يدا بيد، 
الحقول  الفراشات ونسيم  تداعبهما اجنحة  الجنة  يضحكان مع عصافير 
وصدى الوديان. كانا يجلسان سوية يحلمان يدا بيد، بامتالك العالم وجعله 
الحياة. كان شمس  المعذبة والشاردة في بحر هذه  لقلوب األطفال  مالذا 
يِعدها بأنه عندما يكبر سيكون فارسا سيفه من نور يشق القلوب المتحجرة 
ليزرع في جوفها جذور األقحوان والمنتور، وشلوح مقدسة من جبال 

لبنان تُطيّبها بطيب البخور.
تستمر قمر في السير بحثا عن شمس وعيناها الجاحظتان تحدقان في 
الفراغ. تتضارب األسئلة في رأسها الصغير الذي يكاد ينفجر من هول  النار 
والدمار، من لون الدماء وعيون األشرار. من الرؤوس المعلقة واألجساد 
الممزقة. تريد أجوبة ال تجدها. يقولون لها أنها صغيرة جدا لكي تفهم 
األسباب. ولكنها تريد أجوبة وأجوبة ملّحة. لم يعد بأمكانها النوم بأطمئنان 

خوفا من أن تفقد رأسها هي أيضا بعد رحيل فارسها شمس. فلقد وعدها يوما 
وهو يضمها الى صدره الصغير بأنه مهما حصل لن يفرقهما أحد، سيحميها من 
كل النبال ويجعل منها أميرة الجنان. أين هو اآلن يوِقف سيل دموعها الذي ال 
يتوقَّف حتى لو أرادت.  دموع حارة وطعمها مالح جدا، أكثر من الدموع العادية 
التي كانت تذرفها ساعة كانت أمها تنهرها لو رفضت أن تأكل أو ساعة كانت 
تُهمل واجباتها المدرسية.  نعم، هذه الدموع مالحة جدا بطعم الدماء وتجعل قلبها 

يشعر بالغثيان ولكنها ال تتمكن من أيقافها.
لم تعد قمر تصرخ ولم تعد تنبس بكلمة واحدة.  جميع األسئلة باتت سجينة 
رأسها الصغير ودموعها المنهمرة.  تسمع الناس من حولها يتكلمون عن جن 

. زرع الدسائس  شرير زار المدينة فوقع في غرامها وأرادها له وحده، فاستبدَّ
قهم وقطع أوصالهم. هّد المنازل وكل األسس  وأسال الدماء بين األخوة، فرَّ
وجعل منها خرابة للبوم والغربان لعل ابنائها يرحلون وتبقى المدينة حالله 
يلفظان  فاهتا بركان  الشيطان، عيناه  ابن  أنه  له ويشاء.  يغتصبها كما يحلو 
له!  شيطان  لهيبا ال شبيه  الحمم من حولهما. حيث يمر تحترق األرض 
تواجد منذ آآلف السنين، علّق على جبينه ماسة مزيّفة جبلها من بقايا ما دّمره 

وسرقه حيثما حلَّ من تواجده. هذه الماسة كانت هي مصدر قوته والمدينة 
وكل الجوار ال يمتلك القدرة على سرقتها منه وتحطيمها، ألنه فرقهم جميعا 

وأوهن عزائمهم وبقوا تائهين  في صحراٍء ال أحد يعلم نهايتها.
بأنها  ليلة،  الدموع وأخذت تشعر مثل كل  غرقت قمر في نومها من كثرة 
الماسة  الماسة، هذه  أكثر.   الهواء واألسئلة في رأسها تتضارب  تسقط في 
الهواء كانت  الليلة. حتى وهي تسقط في  كانت كل ما يشغل رأسها هذه 
لم تسمع بهذا االسم من  لونها؟  الماسة. ما هي وما  تبحث حولها عن هذه 
قبل. لماذا الجميع يخافون من هذه الماسة وال يتجرأون حتى على المساس 
الماسة منها شمس؟  هل اخفته في داخلها؟ ترتعد  بها؟ هل سرقت هذه 

وهي تسقط خوفا من أن تنتهي في قعر 
البركان، يتخفي صوتها فجأة من شدة 
الهلع وتحاول االستنجاد دون جدوى. 
انها تهبط  لن يسمعها أحد.  ماذا تفعل، 

وبسرعة. النجدة النجدة انقذوني.  ماما بابا شمس اين أنتم، انقذوني، ال أريد 
باستطاعتها  لم يعد  أنقذوني، ولكن ال يسمعها أحد.   البركان،  الوقوع في 
التنفس،إنها تتخبط بكل قوة لعلها تمنع السقوط... ولكنها تسقط أعمق 
وأعمق، الحرارة تشتد والعرق يغمر كل خلية من جسمها…. دوي 

كبير، أنه االرتطام!
عيونها جاحظة في سقف الملجأ الذي نامت فيه ليلتها كون القصف 
فارقته.   الحياة  كان مخيفا وشامال. جسدها لوحة خشب جامد وكأن 
أذا  المزيفة.   الماسة  الماسة، عليها أن تعرف كل شيء عن هذه 
خرجت من ملجأها ستعمل على تملك اسرارها. عليها أن تسرقها 
وتنقذ منها مدينتها. صحيح أنها صغيرة في السن ولكنها فارسة منذ 
الوالدة، هذا ما قاله لها شمس يوم تحدته في مالكمة األذرع وربحت 

التحّدي، أو أنه عمل على أن تربحه!  
الحياة عادت  الى جسدها اآلن. نظرت حولها  أحست فجأة أن 
البركان. نهضت متعبة  لم تمت ولم تسقط في قعر  أنها  وتطمأنت 
الماسة واالنتقام كانت أقوى من أن  ولكن مهمة أيجاد أسرار 
يهّدها عدم النوم أو يردعها عن بدء رحلتها الغامضة، عما تخبأه لها وعن 
الى  اليوم هدوء والناس ستخرج من مالجئها.  خرجت قمر  نتائجها…. 
التي وضعت فيها بعض  المدرسية  النور، حملت على ظهرها محفظتها 
الطعام، وشمع من عسل الزعتر الشافي، وهدية قدمها لها شمس يوم ربحت 
التحّدي.  ال تدري ما هي هذه الهدية كل ما تعرفه أنها كرة من بلور صافي 
الحياة( نجمة،  حصل عليها شمس هدية من عرابته ) أي أمه الروحية في 
المعرفة ساعة  الكثير من  دائما، ستحميه وتعطيه  يبقيها معه  له أن  وقالت 
يلتجأ إليها… لفت قمر الكرة بمخمل أحمر جوري، أخذته من دوالب والدتها 

وتوّجهت نحو الغابة…/ يتبع

الجديد من الرسالة  العدد    في هذا 
سوف أتناول سلسلة جديدة من المقاالت 
المسيح منه  السيد  ألوهية  ُتثبت  التي 
شخصياً ومن خالل تعاليمه وشرحه عن 

طبيعة عالقته باهلل اآلب.
نفس  له  أن  علَّم  المسيح  السيد  أوال: 

الجوهر الواحد مع اآلب
وكان هذا جلياً واضحاً في يو 10:30 
»أنا واآلب واحد« وكان بمناسبة عيد 

التجديد عند اليهود.
وتحليل القول يدل على التالي: 

- أن كينونة اآلب واألبن هي واحدة
- بأنه واآلب واحد بالحقيقة وليس مجازاً
- بأنه واآلب واحد في الجوهر والطبيعة 

والالهوت
- بأنه واآلب الهوت واحد بغير انقسام

القديسين ومنهم  وفقًا لقراءات اآلباء 
النزينزي،  غريغوريوس  القديس 
الرسولي، وقداسة  اثناسيوس  والقديس 

البابا شنودة الثالث يؤكد الشرح:
بأن السيد المسيح واآلب إله واحد وليس 
الجوهر  إلهين. وبأنه مساوي لآلب في 

مع التمايز في الصفة األقنومية.
المفصل نقطة  بالشرح  أتناول  ولسوف 
نقطة مما سبق وأن ذكرتهم ولسوف أبدأ 
بقول السيد المسيح في ذلك آال وهو »أنا 
واآلب نكون واحداً«، والذي جاء في 
 King James(( الترجمة االنجليزية لـ
I and my father are one  والقول 
بهذا يعني : »أنا واآلب نكون واحداً » 
أي أن كينونة اآلب واالبن هي واحدة .. 
أي أنه ليس للسيد المسيح كينونة منفصلة 
عن االب والسبب في ذلك أن اآلب 
الكينونة كما أن لالبن  هو األصل في 
بالوالدة األزلية  الحقيقية  أيضًا كينونته 

من اآلب.
بيشوي  األنبا  نيافة  وهو ما يوضحه 
الشيخ والبراري  مطران دمياط وكفر 

في قوله بأن اآلب له كينونة حقيقية 
بالنسبة لالبن  الكينونة  وهو األصل في 
والروح القدس واالبن له كينونة حقيقية 
له  القدس  والروح  األزلية،  بالوالدة 

كينونة حقيقية باالنبثاق األزلي.
إنفصال  لواحد منهم أي  ليس  ولكن 
أو جوهره عن اآلخرين  كينونته  في 
المسيح  السيد  قول  ما يجعل من  وهو 
الجملة  الواضح في  الحقيقي  بالمعنى 
ولم يقلها مجازاً على سبيل المثال وإنما 
بمعناها الجلّي الواضح.. وهو ما يعني 
يكونان واحداً# في  أن اآلب واألبن 
الالهوت  الطبيعة وفي  الجوهر وفي 
المولود من اآلب  األبن  اقنوم  وبأن   ..
أزلياً له نفس الجوهر مع اآلب، ونفس 
أكد  ما  وهو  طبيعته  ونفس  الهوته 
النزينزي  القديس غريغوريوس  عليه 
الرسولي، وأيضا  أثناسيوس  والقديس 
قداسة البابا شنودة الثالث.. وهو ما قاله 
أمبروسيوس بصراحة  القديس  أيضًا 

في شرحه قائال:
االبن عن مساواته لآلب في  )لقد عبَّر 
القدرة الواحدة بقوله »أنا واآلب نكون 
واآلب«  »أنا  يقول  فعندما  واحداً« 
 « يقول:  وعندما  المساواة،  تتضح 
نكون واحداً« تتأكد الوحدة .. المساواة 
تستبعد  والوحدة  بينهما،  الخلط  تستبعد 
الفصل بينهما.. المساواة تميز بين اآلب 

واالبن، والوحدة ال تفصل بينهما..(
النقطة  الحديث في هذه  إلى هنا أختتم 
السيد  التي علَّمها  الثانية  للنقطة  لننتقل 
المسيح أال وهي »أنه في اآلب واآلب 

فيه«.
وحتى ذلك الحين أترككم في رعاية هللا 
اآلب واألبن والروح القدس اإلله الواحد 

أمين...
بالخير  للجميع  أمنياتي  أطيب  مع 

والصحة والسالم ..

ماذا قال السيد املسيح عن شخصه 
القدوس؟
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شعر:   سناء سراج

أمريكا.. 
على فوهة بركان

وتاريخ من العنصـرية 

من األثاث الجنائزي المكتشف في مقبرة الملكة حتب حرس األولى

وجه المهندس حم أيونو والهرم األكبر

تمثال حم إيونو في متحف هلدسايهم في ألمانيا

»إيلي  لشركة  العلمي  الرئيس  سكوفرونسكي،  دانييل  كشف    
لديها عقار مخصص لعالج مرض  يكون  قد  الشركة  أن  ليلي«، 
كوفيد19-، ومرخص باستخدامه، بحلول سبتمبر، إذا مضي كل 
شيء بشكل جيد، فيما يتعلق بأي من العالجين باألجسام المضادة 

اللذين تختبرهما.
إنديانا  الرئيسي بمدينة  التي يقع مقرها  وبدأت الشركة األميركية 
من  باثنين  البشر  على  تجارب  بالفعل  إنديانا،  بوالية  بوليس، 

العالجات التجريبية.
وأوضح سكوفرونسكي في مقابلة نقلت عنها »رويترز« أن ليلي 
تقوم أيضا بدراسات ما قبل االختبارات السريرية على عالج ثالث 
باألجسام المضادة لمرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا 
المستجد مشيرا إلى أنه قد يدخل مرحلة التجارب السريرية على 

البشر في غضون أسابيع.

وهذه العقاقير تنتمي إلى فئة من أدوية التكنولوجيا الحيوية، يطلق 
عليها األجسام المضادة األحادية المنشأ، تستخدم على نطاق واسع 
أخرى  وحاالت  الحاد،  المفاصل  والتهاب  السرطان  عالج  في 

كثيرة.
األحادية  المضادة  األجسام  على  يعتمد  عقار  تطوير  حالة  وفي 
المنشأ لعالج كوفيد19، فإنه سيكون على األرجح أكثر فاعلية من 

العقاقير الجاري تجريبها حاليا في عالج المرض.
أيضا  تستخدم  قد  والتي  العالجات،  هذه  إن  سكوفرونسكي  وقال 
لالستخدام  لقاح  على  تتفوق  قد  بالمرض،  اإلصابة  من  للوقاية 

الواسع كعالج لكوفيد19- إذا أثبتت فاعلية.
ومن غير المرجح أن تكون لقاحات فيروس كورونا، التي يجري 
تطويرها واختبارها بسرعة غير مسبوقة، متاحة قبل نهاية العام 

في أفضل األحوال.

  تكملة للعدد الماضي: 

  في مقال سابق كتبت عن تاريخ من العنصرية في أمريكا ضد أصحاب البشرة 
السوداء عبر السنين وما عانوا منه من التمييز العنصري، ومنهم من تغلب ومنهم 

من اندثر واُغتيل. 
البشرة  اسود  فلويد  المواطن جورج  مقتل  االخيرة حادثة  المأساة  ذلك  ويشهد على 
إلى مظاهرات  الحادثة  تلك  قتله خنقا، وأدت  اعتقاله ولكن  اراد  يد شرطي  علي 
عارمة  اجتاحت وقلبت أمريكا رأسا على عقب وما زالت مستمرة حتى اآلن بل 
وتفاقمت وخرجت عن السيطرة، بل وامتدت لعدة دول تضامنا مع القضية والمناداة 
بالعدالة والمساواة بين البيض والسود، وسبحان هللا نحن منذ عدة سنوات تجرعنا  
والسفلي  العليا  اليد  كانت  والتي  يناير   ثورة  التي خلفتها  والفوضى  الدمار  مرارة 

ألمريكا والصهاينة فيما حل بنا من دمار وخراب، حتى اجتزنا السنوات العجاف.
وُسقيت أمريكا من نفس الكأس الذي كم اغرقت به الكثير من الشعوب العربية وما 
اليهم  فأذاقهم هللا واتي   ، نعاني من سلبياته حتى اآلن  الذي  العربي  بالربيع  اسموه 
البشرة جورج  اسود  االمريكي  المواطن  مقتل  الدامي، وذلك علي خلفية  الخريف 
فلويد علي يد شرطي أمريكي أبيض البشرة، حيث جثا بإحدى ركبتيه على رقبته بعد 
ان طرحه أرضا وظل هكذا حتي اختنق ومات فلويد ولم يلتفت الشرطي لتوسالته 
ولم يستجب الستغاثته وترديده عدة جمل اني أختنق اني ال استطيع التنفس، اتركني، 
بعد  األخيرة ومات ومازال جاثيا عليه حتى  انفاسه  ولفظ  الوعي  فقد  وهكذا حتي 

وفاته.
وبعدها اشتعلت المظاهرات العارمة وانتشرت كالنار في الهشيم .

الواليات  اجتياح ألغلب  إلى  ما  تحولت  ثم سرعان  بدايتها سلمية  كانت في 
والعامة  الخاصة  الممتلكات  في  والتكسير   والنهب  للسلب  ، وتحولت  األمريكية 
الكبري  وإتالف اي شئ في طريقهم،  ومن  المحالت  السيارات ونهب  وحرق 
للدموع  المسيلة  والقنابل  بالعنف واالعتقال والضرب  الشرطة  أخرى ردت  ناحية 
والرصاص المطاط، وخرجت شخصيات كبيرة في المجتمع مناهضة لما حدث من 
عنف الشرطة والتصرف بعنصرية ضد أصحاب البشرة السوداء وعلى   رأسهم 
البشرة  أوباما تضامنا مع أصحاب  باراك  البشرة  اسمر  السابق  األمريكي  الرئيس 
الي  ذلك  االبيض وادي  البيت  الي  المظاهرات واالحتجاجات  السمراء. ووصلت 
لجوء الرئيس الحالي ألمريكا  دونالد ترامب إلى مخبأ سري أسفل البيت األبيض 
لحمايته من التظاهرات العارمة والتي تزداد يوما بعد يوم تندد بالعنصرية االمريكية 
اتنفس   البشرة السمراء وصارت جملة جورج فلويد.. ال استطيع ان  ضد أصحاب 
هاشتاج للسخرية من أمريكا بلد الحريات وحقوق اإلنسان ، وأصبحت عالمة مميزة 

تدل على التوحش  والعنصرية والعنف في أمريكا.
أزمة كورونا  الصين بفرض عقوبات بسبب  ترامب  ، عندما هدد  المفارقات  ومن 
فيروس كورونا واخفائها ظهور  الرئيسي في نشر  السبب  بأنها  اتهام  لها  ووجه 
الصين  العالمية مع  الصحة  الصينية وتواطأ منظمة  المرض في مدينة ووهان 
بإخفائها المعلومات ) على حد قوله( حتى اجتاح هذا الوباء العالم كله بدون سابق 
انذار وحصد ارواح بالماليين، لم ترُد الصين غير بجملة واحدة ، .. ال استطيع ان 

اتنفس..
وهي آخر كلمات قالها جورج فلويد أثناء اعتقاله . 

وقد كان تصرف الشرطي ال يقل فتكا عن كورونا التي تحتل الرئة بصدور البشر 
وتصيبهم باالختناق حتى الموت اال من رحم ربي.

إذن هناك عدة تساؤالت : أين جمعيات ومنظمات حقوق اإلنسان أين الحريات؟ أين 
الديمقراطية؟ أين كل ما أصابنا بصداع ظلوا لسنوات وسنوات يتشدقون به؟

بالهواء مجرد شكة  ملئ  كبير  بالون  امريكا عبارة عن  ان  اظهرت  االيام  لألسف 
دبوس تفرغه من محتواه وتظهر حجمه الحقيقي  فهي تشبه الطاووس جميل المنظر 
المحتوى..  فارغ من  داخله خاوي  بديعة ولكن  بألوان  ذو ريش كثيف ومزركش 

هواء. مجرد هواء.



االنسان 
بني الدين والكورونا

أدب وثقافة

َمْن هو الّرجل الذي قّبَل امللُك رأسه ؟
بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

بقلم:  
ريتا حبيب قازان

اإلنسان والدين
منذ اليوم األول الذي ُوجد فيه االنسان 
على هذه البسيطة وهو يتساءل عن تلك 
القدرة التي خلقت العالم بكّل مكّوناته! 
واإلنسان مفطور على اإليمان بخالق 
حتى وإن ألحد! وهو يتطلّع الى كّل ما 
كان حوله من كائنات ونباتات وجبال 
وانهار وبحار وغيوم ورياح وليل ونهار 
ونجوم وأقمار، أدرك أن قوة قادرة ما 
أوجدت كل ذلك وال بد من االنصياع 
الى مشيئتها! وعلى مّرِ األزمان تعبّد 
االنسان لألصنام  أو األحجار، أو الشمس 
أو النار، أو األفاعي أو األبقار، ونّوَع 
بمهام كّل إله يعبده وتراءى له ان من 
يتعبّد له يتعّطش للدماء فنحر أغلى ما 
ذلك  ماعز وخراف وسوى  عنده من 
من المخلوقات تقدمًة لمعبوده كما  ُذبح 
والكبار  واألوالد  األطفال  من  الكثير 
طلباً للرضى والمغفرة أو لنيل المساعدة 

في أمٍر ما! 
وأهم ما توّصل اليه االنسان في إيمانه 
التي  السماوية  الديانات  نزول  كان 
بينما وضعت  الخرافات  عن  أبعدته 
نظاماً للتعايش بين أبناء البشر لم يقم 

الخلق باتباعه على الدوام!
 

اإلنسان والكون
راقب اإلنسان الكون منذ البدء وباألخص 
شروق الشمس ومغيبها، وبزوغ القمر 
األيام،  معالمه حسب  وتغيّر  وأفوله، 
باتجاه  الليل  لسفره خالل  واستهدى  
تغيّر  كما الحظ  النجوم،  مجموعات 

الفصول على األرض وقد توّصل الى 
األيام  تحدد  ورزنامات  تقاويم  وضع 

واألسابيع واألشهر والسنوات!
وبالرغم من كّل ما توّصل اليه العلم من 
معرفة، تبيّن انه ال يغّطي إاّل القليل بينما 
يخفى عنه الكثير في عالٍم ال متناهي في 
الكبر، ويتجّزأ الى ما ال يمكن تحديده 

في الصغر!
أما الكائنات التي تعيش على هذه األرض 
فهي تلُد  وتولد من بعضها البعض ولكل 
من أجناسها طول حياة يختلف عن غيره! 
ومنها الذي يقتات من النبات ومنها الشرس 

الذي يفترس غيره من المخلوقات!

االنسان والكوارث
على الرغم من أن الكثير من الكائنات 
الحيّة تعيش في خوف دائم من ان تقع 
فريسة غيرها، ااّل ان عدداً معدوداً منها 
انقرض وجوده ألن تعاداًل ما استمّر على 
الوالدات وحاالت  بين  األزمان  مدى 
االفتراس  الطبيعي وضحايا  الموت 

وحاجة المخلوقات للتغزية!
الطبيعية  الكوارث  ان  أخال  وإذ كنت 
كالزالزل والبراكين، واألعاصير والطوافين، 
وفيضانات األنهار والتسونامي، والجفاف 
الطبيعة،  اختالل  من  والحرائق، هي 
لتحّد من  أوجدها  الخالق  ان  استنتجت 
تكاثر الكائنات بشكل كبير! أضف الى 
ذلك األمراض واألوبئة التي تقضي على 
تمّكن  أوانها. وكلّما  قبل  الكائنات  حياة 
الطب من التغلّب على أحدها، أوجدت 
الطبيعة وباًء ال دواء له!                                 

لذلك عندما  عاما،  ثالثين  من  أراه ألكثر  لم  البدر ساطعا،  كان  المساء  هذا   
رأيته هذا المساء إرتفعت جدا حالتي المعنوية، أدركت أني خالل الثالثين عاما 
الماضية كنت أعيش في الظالم، لكن اآلن يجب أن أحترس جدا فقد نظر لي كلب 

جارنا السيد »تشان« مرتين، عندي أسباب لخوفي.
الليلة ال يوجد قمر، يوحي ذلك بمتاعب، هذا الصباح عندما خرجت محترسا 
نظر لي السيد »تشان« جارنا نظرة غريبة، كما لو كان خائفا مني و في نفس 
يتحدثون عني همسا و هم  آخرون  قتلي، كان هناك عدة أشخاص  يود  الوقت 
إبتسم  شراسة  أكثرهم  هكذا،  كانوا  بهم  مررت  من  جميع  أراهم،  أن  خائفون 
لي، بينما كنت أنا أرتعش من رأسي إلى قدماي فقد أدركت أن تحضيراتهم قد 
إكتملت. مجموعة من األطفال كانت تتحدث عني و نظراتهم مشابهة لنظرات 
هؤالء  يأخذه  الذي  ما  الشحوب،  شديدة  وجوههم  بينما  الغريبة  »تشان«  السيد 
األطفال َعلَْي كي يتصرفوا بهذه الطريقة، لم أستطع أن أمنع نفسي من الحديث 

معهم، قلت لهم:
ـ أخبروني

السيد »تشان« لي،  يكنها  التي  العداوة  أتعجب ما سبب  لكنهم عدوا مسرعين. 
ما سبب العداوة التي يكنها الناس في الشارع لي، ال أدري لماذا هذه الكراهية، 
أيكون ذلك ألني من أكثر من عشرين سنة مضت وطأت بقدمي أوراق حسابات 
السيد »كو تشيو« القديمة، مما سبب غضبه الشديد، و رغم أن السيد »تشان« 
ال يعرف السيد »كو تشيو« إال أني أجزم أنه سمع عن الواقعة و قرر أن ينتقم 
له مني، لذلك يتآمر مع الناس في الطريق َعلَْي، لكن ماذا عن األطفال، في ذلك 
الوقت لم يكونوا قد ُولـِدوا بعد، لذلك ال أدري لماذا ينظرون لي اليوم نظراتهم 
الغريبة هذه كما لو كانوا خائفين مني، كما لو كانوا يريدون قتلي، هذا فعال أمر 
غريب يبعث الرعب و القلق في نفسي، أدرك تماما أنهم تعلموا ذلك من أبائهم.

إذا  اإلعتبار  موضع  األشياء  كل  نضع  أن  يجب  النوم،  أستطيع  ال  المساء  في 
الناس الذين إْضَطَهْدُهم موظفي الحكومة، و ٌصِفعوا على  أردنا فهمها. هؤالء 
وجوِهِهم من الطبقة األرستقراطية، و أِخَذت زوجاتهم سدادا لديونهم، و ُدفـِـع 
أباءهم لإلنتحار ممن يدينوهم، هؤالء لم َيْظَهروا من قبل مرعوبين و شرسين 

كما كانوا أمس.
في  مؤخرته  على  إبنها  ضربت  التي  المرأة  هذه  كانت  فعال  العجيب  الشيء 

الشارع وقالت له:
أنفث  كي  جسدك،  من  قضمات  عدة  أأكل  أن  أرغب  الصغير  الشيطان  أيها  ـ 
غير  فيها  حملقت  الوقت،  طول  لي  تنظر  هي  و  قالتها  نحوك.  مشاعري  عن 
قادرا على التحكم في مشاعري، عندها بدأ كل الناس ذوي الوجوه الُخْضر و 
أسرع  العجوز  جارنا  لي، »تشان«  مهينة  بطريقة  الطويلة يضحكون  األسنان 
كانت  يعرفوني،  أنهم ال  إدعوا  األهل  أدخلني جميع  للمنزل، عندما  و سحبني 
نظراتهم مماثلة لنظرات الناس في الشارع، عندما دخلت حجرة المكتب أغلقوا 
الباب علي من الخارج كأنهم يحبسوني في عشة دجاج، هذا الفعل جعلني أكثر 

إندهاشا و قنوطا.
من عدة أيام أحد مستأجري أرضنا الزراعية من القرية التي بها أمالكنا جاء 
ليخبر أخي أن محصول هذه السنة قد فسد و يطلب تخفيض اإليجار، ثم أضاف 
متحدثا إلى أخي الكبير أن رجل معتوه في القرية ضـُـِرب حتى مات ثم أخرج 
بعض القرويين قلبه و كبده و طبخوهما في الزيت و أكلوهما بغرض أن يزيدوا 
من شجاعتهم. عندما قاطعت حديث الرجل نظر لي هو و أخي و حملقوا في، 
قابلتهم  الذين  الناس  اآلن فقط أدركت أن نظراتهم كانت مماثلة تماما لنظرات 
اليوم في الشارع، مجرد التفكير في ذلك يجعلني أرتعش من قمة رأسي حتى 
قدماي، لقد أكلوا إنسانا و على ذلك قد يأكلوني أنا أيضا. أدرك السم في كالمهم و 
الخناجر في ضحكاتهم، أسنانهم بيضاء المعة إنهم جميعا من آكلي لحوم البشر.
رغم أني ليس إنسانا سيئا إال أنه منذ وطأت بقدمي أوراق حسابات السيد »كو 
تشيو« بدأت الكراهية، واضح أن الناس عندها أسرار ال يمكن لي تخمينها، و 

لحظة أن يستبد بهم الغضب سيصفوا أي إنسان بأنه إنسان سيء.
كيف يمكنني إذا أن أخمن أفكارهم السرية بالذات أنهم مستعدين ألكل البشر. كل 
األمور تتطلب إعتبارات خاصة إذا رغب المرأ في فهمها. في األزمنة القديمة 
كما أتذكر كان الناس يأكلون لحم اآلدميين، لكني غير متأكد من ذلك، حاولت 
أن أجري بحث عن هذا الموضوع لكني وجدت صفحات الكتب التي رجعت 
إليها مكتوب عليها كلها »األخالق و القيم«، و ألني لم أكن أستطع النوم كنت 
أقرأ بتركيز حتى منتصف الليل وقتها أرى بين جميع السطور العبارة »فلتأكل 
البشر، فلتأكل البشر«. كل هذه الكلمات المكتوبة في الكتب و الكلمات التي قالها 
مستأجر األرض تحملق في بطريقة غريبة و تبتسم بغموض. أنا أيضا بشر و 

هم يبغون أكلي.
في الصباح جلست في هدوء لبعض الوقت، الخادم العجوز أحضر لنا غذاء، 
صحن من الخضروات و آخر من السمك المدخن، عيون السمك كانت بيضاء 
و صلبة و أفواهها مفتوحة، تماما مثل أكلي لحوم البشر، بعد عدة قضمات من 
أأكله لحم سمك أم لحم آدمي، تحدثت عن  التمييز إذا كان ما  األكل لم أستطع 

الموضوع بصراحة و قلت:
ـ يا أيها العجوز، أخبر أخي بأني أشعر باإلختناق و أود أن أخرج للتمشية في 

الحديقة.
لم يرد الرجل علي لكنه خرج ثم عاد و فتح البوابة، لم أتحرك لكني أخذت في 
متابعة كيف سيعاملونني، متأكدا أنهم لن يسمحوا لي بالذهاب، فعال جاء أخي 
األكبر يمشي ببطأ و بحرص و بصحبته رجل غريب عجوز في عينيه نظرة 
قاتلة، و لخوفه أن أالحظ هذه النظرة عمد إلى خفض رأسه بينما بسترق النظر 

لي في الخفاء. أخي قال لي:
ـ تبدو في حالة جيدة جدا اليوم.

ـ نعم.
ـ لقد دعوت السيد »هو« اليوم كي يفحصك

ـ حسنا.
في الواقع كنت أعرف أن هذا الرجل هو الجزار ُمَتَخفي، إدعى أنه طبيب يكشف 
على نبضي كي يفحص مدى إمتالء جسدي، ألن ذلك سيحدد نصيبه من لحمي.
لم أكن خائفا ألنه بالرغم من أني ال أأكل البشر فأنا أشجع منهم، ضممت قبضتي 
لبعض  يتحرك  ال  ظل  و  همهم  عينيه،  أغلق  و  الرجل  جلس  فعله،  رد  ألرى 

الوقت، ثم فتح عينيه و قال:
ـ ال تدع خياالتك تقودك بعيدا، إسترح لعدة أيام، و ستكون بعدها على مايرام.

لذلك  نتيجة  ألن  بالطبع  أيام،  لعدة  أستريح  أن  و  بخياالتي  أسرح  أال  يريدني 
سأصبح سمينا و بالتالي يكون عندهم لحم أكثر ألكله، لكن ما نفع هذا لي و كيف 
أكون على ما يرام. كل هؤالء الناس يودون أكل لحوم البشر و في نفس الوقت 
يتصرفون  فال  عاديين  كناس  بمظهرهم  يحتفظوا  أن  الخفية  بطرقهم  يحاولون 
تبعا لنواياهم، يجعلني هذا أكاد أموت من الضحك و بالتالي لم أستطع أن أوقف 
تؤكد شجاعتي  أن ضحكاتي  أعلم  مسليا،  الموقف  رأيت  فقد  العالية  ضحكاتي 
بسبب  الشحوب  أصابهما  العجوز  الرجل  و  أخي  من  كال  شخصيتي،  قوة  و 
شجاعتي و قوة شخصيتي، لكنهما بسبب شجاعتي فهما يرغبان أكثر في أكلي 
كي يحصال على بعضا من هذه الشجاعة، الرجل العجوز غادرنا لكنه قبل أن 

يبتعد همس ألخي:
ـ يجب ان يؤكل في الحال.

هذه  في  مشتركا  أخي  يا  أيضا  أنت  أنك  هذا  معنى  موافقا،  برأسه  أخي  فأومأ 
غير  شيئا  يكن  لم  لي  كان صدمة  أنه  رغم  الرهيب  اإلكتشاف  هذا  المؤامرة، 
متوقع، فالمتآمر على أكلي إذا هو أخي الكبير، آكل لحم البشر هو أخي الكبير، 
أنا األخ األصغر آلكل لحوم البشر، سيأكلني اآلخرون لكن األسوأ من ذلك أني 

األخ األصغر لواحد من آكلي لحوم البشر.
التالية لهذا اللقاء أخذت أفكر، بالنسبة ألخي عندي أسباب قوية ألن  في األيام 
أشك فيه، فعندما كان يَُدِرس لي قال بلسانه »الناس تبادل أبناءها كي يأكلوهم«، 
و في مّرة كنا نناقش تصرفات إنسان شرير فقال »يجب أال يقتل فقط لكن يجب 
أن يؤكل و يستخدم جلده كوسادة«، وقتها كنت صغيرا و أخذ قلبي في الخفقان 
بشدة من كالمه الغريب، الحظت أيضا أنه لم يكن مندهشا من القصة التي حكاها 
لنا الرجل المستأجر ألرضنا من القرية عن أكل قلب و كبد رجل، فقد أخذ في 
هز رأسه و هو يستمع، معنى هذا أنه قاسي كغيره، فإذا كان من الممكن تبادل 
األبناء ألكلهم فمعنى ذلك أن أي شيء يمكن تبادله، أي إنسان يمكن أكله، في 
الماضي كنت ببساطة أستمع لشرحه، دون أن أَعِول عليه، اآلن أدرك إنه عندما 
حدثني في هذا الموضوع كان هناك آثار لحم آدمي في زاوية فمه، و أن قلبه كان 

مستقرا على أكل لحوم البشر.
أْعلَْم حيلهم، ال يودون أن يقتلوا أحد مباشرة، و ال يجرؤن لخوفهم من التبعات، 
بدال من ذلك تآمروا معا و نصبوا شباكهم في كل مكان كي يدفعوني لإلنتحار، 
سلوك النساء و الرجال في الشارع األيام الماضية و تصرفات أخي نحوي في 
األيام األخيرة يجعل األمر واضح، ما يتمنونه فعال أن يأخذ الرجل حزامه و 
أن يالموا  أمالهم دون  تتحقق  الطريقة  بهذه  نفسه من سقف حجرته،  به  يشنق 
ناحية أخرى لو  القتل، طبعا سيجعل ذلك ضحكات سعادتهم تنطلق، من  على 
خاف الرجل و إضطرب لدرجة الموت رغم أن هذا سيجعله نحيفا ال مانع من 
هذا الوضع أيضا. إنهم يأكلون فقط لحم األموات، أتذكر أني قرأت عن الضباع 
و  تطحنها  الكبيرة  العظام  حتى  األموات،  لحم  تأكل  أنها  و  المتوحشة  القبيحة 
تبلعها، مجرد الفكرة ترعبني، الضباع من نفس فصيلة الكالب و من عدة أيام 
كلب جارنا »تشان« نظر لي عدة مرات، بالتأكيد هو أيضا مشترك في المؤامرة 
و متواطيء معهم. الرجل العجوز الذي إدعى أنه طبيب حول عينيه عني و نظر 
في األرض لكن ذلك لم يخدعني، أسوأهم بالتأكيد أخي األكبر، هو بالطبع بشر 
لكن لماذا يتآمر مع اآلخرين ليأكلني، هل مجرد تعود المرأ على شيء يجعله 
يعتقد أنه ليس جريمة، أم أن قلبه أصبح قاسي فيرتكب فعل يعلم تماما فظاعته.

عندما ألعن آكلي لحوم البشر سأبدأ بأخي، و عندما أفضحهم سأبدأ به أيضا.
 أن يأكلوا البشر و في نفس الوقت خائفون أن يـُـؤكـَلوا هم أنفسهم، لذلك ينظرون 
تحرير  إستطاعوا  لو  جميلة  حياتهم  ستكون  كم  بشك غالب،  البعض  لبعضهم 
يعملون و يمشون و  يعيشون حياة طبيعية  الممارسة و  إدمان هذه  أنفسهم من 
يأكلون و ينامون ببساطة، إنها خطوة واحدة عليهم إتخاذها »اإلمتناع«. لكنك 
ترى أباء و أبناء، أزواج و زوجات، إخوة و أصدقاء، مدرسين و طلبة، أعداء 
متعصبين و حتى غرباء جميعهم مشتركون في هذه المؤامرة، تراهم يمنعوا و 

يثبطوا بعضهم من إتخاذ هذه الخطوة.
مبكرا صباح اليوم ذهبت باحثا عن أخي الكبير، وجدته واقفا أمام باب المنزل 
المنزل، قلت له بمنتهى األدب و رباطة  ينظر للسماء، وقفت بينه و بين باب 

الجأش:
ـ أخي هناك شيء أود أن أحدثك عنه.

إستدار نحوي سريعا و رد هازا رأسه:
ـ حسنا، هات ما عندك.

ـ موضوع بسيط و إن كنت أجد صعوبة في الحديث عنه، أخي قد يكون جميع 
ألن  و  ذلك  بعد  البدايات،  في  البشري  اللحم  من  بعضا  أكلوا  البدائيين  الناس 
أحوالهم تغيرت، بعضهم كف عن ذلك، وألنهم حاولوا أن يكونوا طيبين تغيروا 

رجاال  أصبحوا  آدميين،  أصبحوا  و 
يأكل  مازال  بعضهم  لكن  حقيقيين، 

لحوم البشر بالضبط مثل الزواحف، و بالرغم من أن المخلوقات تطورت من 
أن  يحاول  لم  البعض  أن  أال  أخيرا آلدميين،  لقردة و  زواحف ألسماك لطيور 
يكون طيب و ظلوا حتى اآلن زواحف، عندما يقارن آكلي لحوم البشر أنفسهم 
بمن ال يأكلون لحم البشر كم يلفهم العار، ربما أكثر عارا من زواحف العصور 
األولى، تاريخنا القديم يحكي لنا عن العديد من آكلي لحوم البشر، أحدهم سلق 
إبنه و قدمه لحليف له عنوانا لصداقتهما، أخيرا في القرية التي بها مزرعتنا ـ 
ـ أعدموا رجل مجرم و أحد منفذي الحكم غمس  كما قال لك مستأجر أرضنا 

قطعة خبز في دمه و مصها. 
إنهم يرغبون في أكلي، طبعا بمفردك ال يمكنك فعل أي شيء، لكن لماذا تنضم 
لهم؟ آكلي لحوم البشر يمكنهم فعل أي شيء، لو أكلوني يمكنهم أكلك أنت أيضا، 
لو غيرت طريقك  لكنك  البعض،  بعضهم  أكل  يمكنهم  الجماعة  نفس  فأعضاء 
اآلن سننعم كلنا بالسالم. و رغم أن هذا الفعل مستمر منذ بدأ الخليقة إال أنه اليوم 
يمكننا عمل مجهود خاص محدد كي نصبح طيبين. قد ترغب في القول أن هذا ال 
يمكن تحقيقه، يمكنك قول ذلك أخي كما قلت نفس الشيء في ذلك اليوم لمستأجر 

األرض عندما طلب خفض اإليجار.
في البداية إبتسم أخي بخبث، ثم ظهرت في عينيه نظرة قاتل، و عندما ذكرت 
سرهم شحب وجهه. خارج بوابة المنزل تجمع بعض الناس منهم السيد »تشان« 
و كلبه، جميعهم يشربئون بأعناقهم كي يتابعوا النقاش، لم أستطع رؤية وجوههم 
فقد غطوها بمالبسهم، و رغم ذلك يمكنني القول أنهم كانوا شاحبين و مرعوبين 
لكشفي سرهم و يحاولون مداراة ذلك بضحكاتهم المكتومة، أعلم أنهم عصابة 
بنفس  يفكرون  أنهم ال  أيضا  أعلم  لكني  البشر،  لحوم  آكلي  واحدة جميعهم من 
في  حدث  ذلك  ألن  أكلهم  يجب  اآلدميين  أن  يعتقد  بعضهم  إطالقا،  الطريقة 
الماضي فيجب ان يستمر، آخرون يعلمون أن هذه الممارسة خطأ لكنهم مازالوا 
لذلك فقد غضبوا  يرغبون فيها، و إن كانوا ال يرغبون أن يكشف سرهم أحد 

عندما سمعوا كالمي و إن كانوا قد إحتفظوا بإبتساماتهم الشريرة.
فجأة غضب أخي و صاح فيهم بصوت عاٍل:

ـ إبعدوا من هنا كلكم، ما غرضكم من الحملقة في رجل مجنون. 
عندئذ فهمت مكرهم، لن يغيروا أبدا موقفهم، و خططهم فعال مكتملة، سيتهمونني 
بالجنون، معنى هذا في المستقبل عندما أؤكل لن يكون هناك أي مشكلة، ليس 
هذا فقط و إنما الناس قد يقدرون فعلتهم، فمستأجر أرضنا عندما تكلم عن الرجل 
جارنا  القديمة.  حيلهم  نفس  الخطة  نفس  شرير،  رجل  بأنه  وصفه  أؤكل  الذي 
الرجل العجوز »تشان« أتى أيضا وهو منفعل لكن ال أحد إستطاع أن يوقفني 

عن الكالم، فقد كان يجب أن أتحدث لهؤالء الناس، قلت لهم:
ـ يجب عليكم أن تتغيروا، تتغيروا من أعماق قلوبكم، يجب أن تعرفوا أن في 
المستقبل لن يكون هناك في العالم مكان آلكلي لحوم البشر، إذا لم تتغيروا قد 
تؤكلوا جميعا، بعضكم سيأكل بعض، و رغم أن هناك دائما مواليد جدد إال أنهم 
تماما  الذئاب،  الصيادون  يقتل  كما  تماما  األرض،  وجه  على  من  سيـُْمَسحون 

مثل الزواحف.
»تشان« العجوز أبعد الجميع، أخي إختفى، »تشان« نصحني بالعودة لحجرتي، 
و رغم  اإلهتزاز  زاد  فوق رأسي،  إهتز  السقف  الظالم،  حالكة  كانت  الحجرة 
الظالم رأيت عوارض السقف تكبر و تكبر ثم سقطت َعلَْي، الوزن كان ثقيال 
غير  الثقيل  الوزن  أن  أدركت  قتلي،  أرادوا  لقد  الحركة،  من  أتمكن  فلم  للغاية 

حقيقي، مكنني ذلك من تحرير نفسي، كنت مغطى بالعرق لكني صحت: 
ـ يجب عليكم أن تتغيروا، تتغيروا من أعماق قلوبكم.

ـْتـَح، كل يوم وجبتين. فكرت في أخي الكبير،  الشمس ال تشرق و الباب ال يـُف
أدركت اآلن كيف ماتت أختي الصغرى، كان هو السبب، طفلة عمرها خمس 
سنوات، ال زلت أتذكر كم كانت محبوبة و عديمة الحيلة. أمي بكت كثيرا لكنه 
ترجاها أال تبكي، قد يكون ذلك ألنه هو نفسه من أكلها، و بالتالي بكاء األم جعله 

يشعر بالخجل، بفرض أن عنده أي مشاعر تجعله يخجل. 
أختي إذن أُِكلَت بواسطة أخي لكني ال أعرف إذا كانت أمي أدركت هذا أم ال. 
قد تكون عرفت الحقيقة لكنها في بكائها لم تصرح بذلك، جائز ألنها إعتقدت أنه 
أمر مقبول. أتذكر عندما كنت صغيرا أجلس في صالة المنزل الرطبة قال لي 
أخي أنه إذا مرض والَِدي الشخص عليه أن يقطع قطعة من لحمه و يسلقها لهما 
إذا رغب في أن يُعَتبـَر إبن بار، أمي لم تعارضه، لكن إذا كان قطعة يمكن أكلها 

بالتأكيد اإلنسان بكامله يمكن أكله. 
أني عشت  لقد أدركت اآلن فقط  الموضوع،  التفكير في هذا  َتَحُمل  ال أستطيع 
سنوات عمري في مكان يقطنه آكلي لحوم البشر لمدة أربعة أالف عام ، أخي 
الكبير أصبح المسئول عن أسرتنا بعد موت أختي، و قد يكون إستخدم لحمها في 
طبخ أرزنا و طعامنا، و بالتالي جعلنا نأكله دون أن ندري، قد أكون أنا إذا أكلت 

دون دراية عدة قطع من لحم أختي، و اآلن الدور عـَلـَْي.
كيف يمكن لرجل مثلي بعد أربعة آالف عام من التاريخ البشري، تاريخ لم أدري 

عنه شيئا حتى مؤخرا، كيف له أن يواجه آكلي لحوم البشر.
قد يكون هناك أطفال لم يذوقوا طعم اللحم اآلدمي بعد، فلننقذ هؤالء األطفال.

و  القصيرة  القصص  و مفكر صيني، كتب  لو تشن )1881 ـ 1936(  أديب 
املقاالت، نشأ في أسرة فقيرة، له مساهمات مهمة في حتديث اللغة الصينية و 
احلياة اإلجتماعية، دعم احلركة اليسارية مبقاالته، عاش فترة و درس في اليابان و 

التي كانت أكثر إنفتاحا على الغرب في هذه الفترة.    

يوميــات رجل جمنون

     Vendredi 12 juin 2020
الجمعة 12 يونيو 2020

     من المألوف أن يُقبَِّل الناس أيدي الملوك والسالطين، في كل زمان 
ومكان، محبًة واحتراماً، أو هيبًة وإجالاًل، أو خوفاً وطمعاً، أو تزلّفاً وقربًة.. 
أو غير ذلك من المقاصد التي ال تُرى، وإنما يُشاَهُد فقط منظُر االنحناء 
لصاحب الجاه والسلطان، ولكن أن ينقلب الوضع، ويحدث العكس؛ فيُقبَِّل 
الملُك أو السلطاُن رأَس واحٍد من رعيّته، فهذا له معنى االحترام واإلجالل 
الذي يكنّه الملك لذلك اإلنسان، وأيُّ عمل عظيم قام به ليستحّق هذا الوسام 
الذي ال يُشبه األوسمة المعتادة، إنَّ الملك ال يصدر منه هذا التعبير إال لمن 

رآه مستحقاً هذا التقدير.
   أما السلطان فهو أمير المؤمنين جاللة الملك محمد السادس نصره 
هللا، وأما الرعية فهو األستاذ عبد الرحمن اليوسفي، الذي وافته المنية 
خالل فترة الحجر الصحي، وتحديداً يوم الجمعة 29 ماي2020، 
وبرحيله يكون المغرب قد فقد أحد رجاالته الذين قلّما يجود الزمان 
بأمثالهم، فقد كّرس حياته لخدمة اإلنسانية والوطن، كما يظهر في 
المهنية  الحياة، فالّرجل بدأ حياته  المهنية ومساراته في  اختياراته 
محامياً قبل أن ينخرط في العمل الجمعوي ثم النضالي والسياسي، 
والكفاح من أجل مغرب أجمل وأفضل، ومن أجل مجتمع أسعد 

وأطيب، وأكثر تماسكاً ووحدة.
     أسهمت البيئة االجتماعية في شمال المغرب في تكوين األستاذ عبد 
الرحمن اليوسفي على المعالي ومكارم األخالق وخصال التضحية 
والنبل والوفاء واإليثار، فقد ولد في طنجة عام 1924، فكان للبيئة 
القيادية، واستطاع أن يبقى في  أثر واضح في شخصيته  المحلية 
منأى عن الشبهات، وهذا نادراً ما يحظى به السياسي، ألن تضارب 
المصالح والمكاسب السياسية واالقتصادية يخلق األعداء ويصنع 
المحاربين وتجار األزمات الذين يصطادون في الماء العكر، لكن 

الشخصية الهادئة لهذا الّرجل جعلته يمتّص كل الصدمات ويواجه أعتى 
العواصف ويخرج سالماً، دون أن يؤذي أحداً أو يثير الفتن أو يشّوه الحقائق 
وينشر المغالطات ويوهم الناس بالتغيير، لقد كان حكيماً في أقواله، يختار 
ألفاظه بعناية بالغة، ويضبط حركاته وانفعاالته، الشيء الذي جعل منه رجال 
نموذجياً يحظى بإعجاب ملك المغرب جاللة الملك الحسن الثاني طيب هللا 
ثراه، ثم ثقة ومحبة أمير المؤمنين جاللة الملك محمد السادس نصره هللا، 
كما اتسمت شخصيته بالجرأة واللباقة في اآلن ذاته، فكتب مذكراته دون أي 
خوف أو حساسية ما، وكان دقيقاً في أقواله ومالحظاته، ليؤدي رسالته في 
الحياة، وينسحب بهدوء كما عاش بهدوء، فيخلّد التاريخ ذكره بمسك الختام، 
وبمعاني المحبة والوفاء، وال ينسى العالَُم، صورته وهو في المستشفى وقد 
زاره جاللة الملك محمد السادس نصره وأيده، وفي مشهد إنسانية يدل على 
َعظمة ملك، وعظمة سياسي، نادراً ما تلتقي لترسم صورة جميلة من الوفاء 

واالعتراف والمحبة المتبادلة، لتعطي درساً بليغاً لإلنسانية.
ض األستاذ عبد  وألن عالم السياسة محفوف بالمخاطر واألزمات، فقد تعرَّ
اليوسفي لالعتقال والّسجن والنفي، مع ما يترتب عن ذلك من  الرحمن 
معاناة وألم، له وألسرته وللمحيطين به، ومع ذلك لم يؤثر فيه األذى الذي 
أصيب به في بعض الفترات من مساره النضالي والسياسي، فينتقم أو يسيء 
لآلخرين، وإنما نظر بعين أخرى، ولعل ذلك بسبب إيمانه بما يفعل، ويقينه 
في أهمية ما يبذل ويقّدم، وتشبته بالمبادئ والقيم، فما كان هلل دام واتصل وما 
كان ألجل مكاسب فانية انقطع وزال وتوّقف، والتاريخ يسجل دائما صمود 
األوفياء لمبادئهم والرواد في مجالهم، الذين ينفعون أوطانهم ومجتمعاتهم، 
دون انتظار أي جزاء أو اعتراف أو تقدير أو منصب أو جاه أو مكسب، 
إنهم يؤّدون رسالتهم بأمانة وإتقان وإحسان، ثم ينسحبون بهدوء، تاركين 

التاريخ يسجل مفاخرهم، فالذاكرة اإلنسانية ال تنسى أبطالها أبداً.

     وإنَّ من نِعم هللا الكبرى على مغربنا العزيز، هذا التالحم الوطني 
واإلجماع على صلحاء األمة وخيارها، ويمثل أمير المؤمنين جاللة الملك 
محمد السادس نصره هللا، قدوة األمة ونبراسها المضيء في السير قدماً نحو 
التغيير الهادئ والنمو المستمر والتقدم المتواصل، ولذلك كان مشهد زيارة 
جاللته لهذا السياسي والمناضل األستاذ عبد الرحمن اليوسفي، أثراً عميقاً 
في نفوس العالَم، وليس المغاربة فحسب؛ بكل معاني الرحمة واإلنسانية 
في أجمل صورها الخالدة، والتي ال تتكّرر إال في بلد مثل المغرب، برجاله 

ونسائه وكل مكوناته الحية والصالحة، ذلك لمن أراد من السياسيين اليوم 
أن يأخذ الدروس والعبر، طالما هناك فرصة للتصحيح والتدارك والعمل 

من أجل الوطن واإلنسان. 
    إن الحديث عن مناقب الّرجل ومحاِسنه ومواِقفه ومباَدراته وِسمات 
شخصيته، يحتاج إلى صفحات تمنح الّرجل حقه، وتعطي للناشئة من الجيل 
الحالي واألجيال القادمة القدوة الحسنة، والسيرة المثلى الطيبة، لرجٍل أخلص 
لدينه وملكه ووطنه، ولم يكن من أهل الجري وراء المناصب والمكاسب، 
ولذلك أحبّه ملُك المغاربة فقبَّل رأسه، معبّراً عن عميق االحترام والتقدير، وعن 
معاني الرحمة التي تطبع شخصية ملك ُمِحّب لشعبه، فكان حقّاً رجاًل بأّمة. 
وإن جولًة سريعة في مواقع التواصل االجتماعي هذا اليوم الجمعة 20 ماي 
2020، بعدما انتشر خبر وفاة األستاذ عبد الرحمن اليوسفي، تكشف عن 
حجم المحبة والتقدير الذي يّكنه المغاربة لهذا الّرجل، فقد تنّوعت التعليقات 
والتعبير عن المشاعر، بين تلك التي تشهد للرجل باالستقامة والنزاهة، أو تلك 
التي تستحضر مواقفه ومبادراته، أو تلك التي تتحّدث عن شخصيته القيادة 
ونبل عطائه، أو تلك التي تدعو له بالرحمة والمغفرة والسالم والسكينة، 
بعدما عاش دهراً طوياًل، إذ ناهز 96 عاماً، ال شك أنه قضاها في العمل 
المستمر، والتفكير الدائم في قضايا الوطن، وكيف السبيل للرقي بهذه السفينة.
    ومن الشهادات التي نستحضرها في هذا السياق، ما كتبه عميد كلية 
اآلداب بتطوان الدكتور مصطفى الغاشي، في صفحته في الفيس، يقول: 
“عن سن تناهز 96 سنة قضاها كلها في الكفاح من أجل وطنه ومستقبل 
أبناء المغرب. عاش شجاعا صادقا وفيا لمبادئه مخلصا لقناعاته الوطنية 
واإلنسانية، نظيف اليدين. لم تكن له مطامع في الدنيا رغم الفرص الكثيرة. 
لم يكن منافقا وال انتهازيا. لم يكن ناكرا للجميل أو عديم األخالق كما هو حال 
الكثير ممن ينتسبون كذبا للسياسة. رحمك هللا أيها الرجل الكبير وغفر لك 

وجعل قبرك روضة من رياض 
الجنة، وأدخلك الجنة مع الصديقين 
أولئك رفيقا.  والشهداء وحسن 
عزاؤنا واحد فيك و ال نقول إال 
ما يرضي هللا . انا هلل وانا اليه 
راجعون. الفاتحة ترحما عليه.”

   وقد خلَّف رحيل عبد الرحمن اليوسفي، تفاعال واسعا في المغرب، لما 
تميّز به مسره السياسي والنضالي من مبادئ حافظ عليها في سيرته، وفي 
سلوكه، ولم تستطع المناصب التي تقلّدها أو االمتيازات المادية التي رفضها، 

أن تغيّر من شخصيته المتواضعة والبسيطة.
   وعلى الرغم من تعّرضه لالعتقال أكثر من مرة، وعاش في المنفى 
الفرنسي، قبل أن يعود إلى المغرب، ويطلب منه الملك الراحل الحسن 
الثاني طيب هللا ثراه، أن يترأّس حكومة تناوب ويعمل على تشكيل حكومة 
وطنية، تعمل على ترسيخ الديمقراطية، وذلك عام 1998، وهي الحكومة 

التي عرفت اهتماماً واسعاً وأماًل قوياً في التغيير. 
     بعد مغادرة عبد الرحمن اليوسي الحكومة سنة 2002، تفّرغ لحياته 
الخاصة ولم يعد يظهر في الواجهة، فقد ابتعد عن كل األضواء، إلى أن 
أصدر مذكراته التي تحدث فيها عن الكثير من األحداث والمواقف، ليؤرخ 
بذلك لقصة مناضل وطني حظي باإلجماع، نظراً ألخالقه وصفاته الطيبة، 
على الرغم من أنَّ البعض حاول التقليل من دوره وتساءل عن ُمنجزاته 
في الميدان، ماذا قّدم للمغاربة، وأيضاً أساء البعض إلى النصب التذكاري 
الذي يحمل اسمه بتدنيسه والعبث به، إال أنَّ الرجل قدم للمغاربة نموذجاً 
من السياسي الذي يجعل مصلحة الوطن فوق كل مصلحة أخرى، ويضحي 
مادياً ومعنوياً ألجل أن يبقى الوطن عزيزاً شامخاً مستقراً وموّحداً، وبناء 

مثل هذا النموذج السياسي نادراً ما يجود الزمان به.
اليوسفي، تأسيس حزب االتحاد الوطني     من مبادرات عبد الرحمن 
للقوات الشعبية، وهو حزٌب منشق عن حزب االستقالل، سنة 1959، 
رفقة عدد من السياسيين في تلك الفترة، وهو الحزب الذي شّكل النواة 
األولى النبثاق حزب االتحاد االشتراكي الذي يعُد أبرز حزب سياسي 
ويُلقى  اعتقاالت،  إلى حملة  المغرب، ويتعرض مناضلوه  يساري في 
القبض على عبد الرحمن اليوسفي بتهمة التحريض على العنف والمساس 
باألمن الوطن، وفي سنة 1965، غادر اليوسفي إلى فرنسا وظل فيها 
لمدة 15 عاما، وتمت محاكمته، في ذلك الوقت، بشكل غيابي، وطالب 
المدعي العام بأن يدان باإلعدام، لكن عفواً صدر بحقه في 1980، فعاد 
لمشاكله مع السلطة، ففي  إلى بلده المغرب، ولم تضع هذه العودة حّداً 
سنة 1993، احتج على ما اعتبرها عيوبا شابت االنتخابات التشريعية 
واستقال من مهامه السياسية، إلى أنَّ ترأس حومة التناول عام 1998 

ليصبح أّول زعيم معارض يتولى السلطة في المغرب.
الرحمن  الذي أصاب عبد  الصحي  التدهور  بداية   ،2016 كانت سنة 
اليوسفي، حيث دخل المستشفى وفي صورة أثارت تفاعال واسعا عبر 
العالم، ظهر جاللة الملك محمد السادس نصره هللا، وهو يقبل رأس “الزعيم 
الوطني”، وفي العام نفسه، أطلق الملك محمد السادس اسم عبد الرحمن 
اليوسفي على شارع في مدينة طنجة التي ولَد فيها هذا السياسي المعارض.
  هكذا، يطوي التاريخ المعاصر صفحة من صفحات الكفاح من أجل 
الوطن والكرامة والحرية، والثبات على المبادئ والحق، وقد جاء رحيل 
عبد الرحمن اليوسفي، في ظروف جائحة كورونا التي فرضت الحجر 
الصحي، مما فّوت على المغاربة الخروج في جنازة مهيبة، تليق برجل 

دولة كبير، ولكن يكفيه حب الناس له، والتاريخ ال ينسى أبطاله أبداً.

تأليف الكاتب الصيني لو شان
ترجمها من اإلنجليزية شريف رفعت وراء قضبان 

غف .. الشَّ

مق، يتوارى وراء همسٍة أو غمزٍة أو    اإلحساُس يولُد من العدم، وليُد اللَّحظِة أسيُر الرَّ
حتَّى صمت ..

أنا واٍه وليس ذنبي، أضعُف أمام سحر امرأة، فال أقاوم النَّبَض داخلي حين ينبض، وال 
غف .. أحارب جنون مشاعري .. فأختبئ وراء قضبان الشَّ

جِر أتساقُط من نفحِة  النِّساء، ولكنّي كأوراِق الشَّ كم تمنّيُت أن أكوَن صخرًة في حضرِة 
هواء ..

لُفرقٍة  بالُمباح وأتألَُّم  بِفكري كما  أشتاُق  فأنا أعشُق بصمٍت وُصراخ،  ارٌة،  مشاعري غدَّ
كما للِّقاء ..

أنا ال أخفي عنِك نزواتي، إذا ُخنُت اْعَترَف لساني، وإذا قبَّلُت َفَضحْتني ابتسامتي، وإذا 
جرفني الحبُّ قرأِت بريَق عينّي ..

أحبُّ النِّساَء وُحبهنَّ سالحي وَثباتي، لكنَّني أعشقِك من أطرافي حتَّى عظامي ..
ة َضعفي ومالذي .. فأنِت ِقمَّ

ارعين .. فر من أرقاِمك وحساباِتك ومن الئحِة الضَّ لماذا يا حبيبتي، تمحين الّصِ
نقطِة  إلى  َتلين، وتعوُد  الجنوِن  بعد  ولكنَّها  تقلُب األرَض  براكين  بيعِة،  الطَّ في غضِب 

التَّكوين ..
ة، فأنا ما قصدُت التَّذليل .. اعتذرُت منِك ألَف مرَّ

ماح  آدم وحواء أخطآ في التَّاريخ واستحّقا المسامحة، فال تنسي أني من نسِل آدم أستحقُّ السَّ
..

تستهويني الجميالت وأبغي التَّبديل .. ولكنَِّك شمسي وفيِك أغيب،
وأنِت ليلي وفيِك أطيب .. أنِت في ضلوعي تمكثين وفي شراييني َتجرين ..

ميم، تُشعليَن مشاعري من ِسنين .. أحبُّ فيِك العناَد وكم تُغريني في الصَّ
.. سامحيني  للمستحيل  اًل  باِبك متوّسِ أقُف عند  التَّعميم،  أبغي  الِتفاَتًة بل  ال أستجدي منِك 

ِة األلِف وواحد، فهل أطلُب الكثير .. للمرَّ
الخطايا،  يقبُل هللا غسَل  وِم  الِة والصَّ بالصَّ  .. مير  الضَّ أنِّي َخطئت، واستيقَظ فيَّ  أعرُف 

راط المستقيم .. فهبيني الّسِ
فِر يبدأ التَّغيير، أريحيني وأضيفي صفَر  بيل، فمن الّصِ قيق يا حبيبتي يعِرُف السَّ قلبُِك الرَّ

التَّكوين ..
تاريُخ  كّلِ حين،  العاشقين، وأحبِّيني في  ِشَيِم  فالغفران من  تطفُّلي،  سامحيني واعذري 

صالحيَّتي يتقلَّص ..
لكنّي، ال أعدِك بقلِب الموازين .. ففيَّ ِخصاٌل غيَر قابلٍة للتَّصحيح ..
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   الصحاري مناطق جذابة للغاية للسياحة ، يمكن للعديد من 
السياح الذين يبحثون عن أماكن جديدة  أن يجدوا هذه المناطق 
جذابة بشكل خاص ، مع اكتشاف الهدوء والفضاء  ، فتراث 
الصحراء  غني للغاية ثروة  واألشخاص الذين يعيشون فيها 

وسحر مناظرهم تجعل الصحراء مقصد سياحي للزوار .
ليست كل الصحارى قاحلة وحارة ورملية ، يمكن أن تكون 
الصحراء إما ساخنة جًدا أو باردة جًدا ، وفي واقع األمر  أن ما 
يصل إلى 30 بالمائة من سطح األرض مؤهل منطقة صحراوية 
، هذه األشياء التي يمكن للمرء أن يجدها في الصحراء ستعتمد 

إلى حد كبير على نوع الصحراء التي يزورها السائح .
السياحية بتطوير وتسويق  الرحالت  العديد من منظمي  قام 
مجموعة من المنتجات السياحية ، إن جاذبيتها هي إلى حد 
كبير دالة على الخصائص الخاصة للصحراء ، وجمال المناظر 

الطبيعية المرتبط بالصحراء الخالبة .
أسباب جذب السائح  للصحراء

السياحة  أنواع  ليس شائًعا كنوع من  الصحراء  إلى  السفر 
السائحين  فالكثير من   ، يجعله مقصد سياحي مميز  مما   ،
يختارون أماكن مألوفة للزيارة مثل الشواطئ أو االستمتاع 
السياحية  المقاصد  ، وغيرها من  األثرية  األماكن  بزيارة 
 ، الصحراء مكان مميز ألي شخص  فإن  ،لذا  المعتادة  
يرغب دائًما في اكتشاف تجربة جديدة ، ومن أهم أسباب 

جذب السائح للصحراء :
داخل الصحراء توجد العديد من األشياء المثيرة لالهتمام، والتي 
السيارات  بها مثل سباق  اكتشافها واالستمتاع  للسائح  يمكن 
وسط الكثبان الرملية الشاسعة  ، ركوب الجمل والسير عبر 
الصحراء الصفراء ، االستمتاع بأشعة الشمس وخاًصة في 

فصل الربيع .
الهدوء داخل هذه األماكن  إلى  السائحين  الكثير من  ينجذب 
المخيمات  الخالبة والفريدة من نوعها ، ولهذا تم تجهيز 
الستيعاب السياح من جميع أنحاء العالم طوال العام كأساس 

الجوالت المصحوبة بمرشدين  .
الميزة األكثر جاذبية في الصحراء أنها تحتوي على شخصيتين 
متساويتين في الجمال  ، واحدة في الصباح واألخرى في الليل 
، مما يقضي على أي شعور بالملل أو التكرار الذي قد يشعر 
به السياح في مكان آخر ،  يمكن استخدام هذه الميزات في 

جذب السياح من األنماط واألذواق المختلفة .
وتعد سياحة الصحراء مصدر اقتصادي هام لكثير من الدول ، 
فإذا أقدمت على تجربة سياحة الصحراء ، فيصبح من الصعب 
مقاومتها بعد ذلك ،  وعلى سبيل المثال بيعد سباق “باريس 
داكار” للسيارات والدراجات على طول 10000 كيلومتر من 
فرنسا إلى السنغال ، ويمر عبر إسبانيا والمغرب وموريتانيا 
ومالي ، فهو سباق هام يُعقد وسط الكثبان والصحاري ، ومن 

الفعاليات التي تجذب السائحين للصحراء . 
سياحة البيئة الصحراوية

تحتل الصحاري والمناطق القاحلة ما يقرب من ثلث سطح 
األرض وعاًدة ما يتم تصويرها في األدبيات ووسائل اإلعالم 
على أنها أماكن ممنوعة قاسية ، بعيدة عن الحياة اليومية ، 
وتتواجد بعيًدا عن الحضر والمدينة ، لذا يضع المزيد من 
العوائق لزيارتها كوجهة سياحية  ، وعلى الرغم من ذلك 
الراغبين  السائحين  العديد من  لها  تجذب  الصحراء  فإن   ،

في زيارتها .
فالصحراء هي موطن للعديد من المناظر الطبيعية المميزة 
، فالكثير من الصحاري هي  موطن لألنظمة البيئية الرائعة 
والمناظر الطبيعية غير العادية والثقافات الفريدة ، والواقع أن 
الصحاري بكل تنوعها ، تقدم مجموعة متنوعة من الخبرات 

الممكنة ، وتجتذب السياح بشكل متزايد عام بعد عام .
أصبحت  الصحراء مناطق سياحية  أكثر سهولة في الوصول 
إليها وتجذب المسافرين ، وغالًبا ما يحتاجون إلى الهروب 
من زخم الحياة إلى الصحراء ، ولكن أيًضا كفرصة إلثراء 

حياتهم واكتشاف آفاق جديدة  .
ليست متاحة بعد حجم األرقام الصحيحة عن النشاط السياحي 
في السياحة الصحراوية  ، ويقوم العديد من منظمي الرحالت 
السياحية بتطوير وتسويق مجموعة من المنتجات السياحية ، 
لذا يجب أن تركز التنمية السياحية الصحراوية على تعزيز  
واستخالص القيمة من التراث والدراية والحرف اليدوية في 

المناطق الصحراوية . 
من هم سياح الصحراء

وفًقا لمنظمة التجارة العالمية التابعة لألمم المتحدة ، يميل أنواع 
السياح الذين زاروا الصحاري إلى التمتع بعدد من الصفات 

، على سبيل المثال :
يجب أن يكونوا متحمسين للمغامرة والتاريخ ، ومن عشاق 

التراث المحلي .

يحب سائح الصحراء االنغماس في الثقافات المختلفة ، فهو 
باحث عن فرص لتبادل الخبرات مع السكان المحليين.

إنهم منفتحون ويبحثون بحًثا عن تجارب أصلية ، ولكن الكثير 
من الراحة والرفاهية أيًضا ، يسعى آخرون إلى اإلثارة واألنشطة 

الرياضية التي تتطلب معرفة جيدة بالتضاريس المحلية .
 وهناك أنواع أخرى من السائحين ال يزال آخرون يتابعون 
شغفهم الخاص في الصحراء ، من أجل الكتابة أو التصوير 

الفوتوغرافي وغيرها من األشياء .
ومع ذلك ، تجذب الصحارى اليوم أيًضا عمالء جدد ، مع تنوع 
األنشطة والفعاليات التي يقوم بها المسوقين السياحيين مثل :
السائحون الباحثون العلميون أو أعضاء الجوالت المصممة 

خصيًصا للتعليم ، أو األغراض المشابهة .
الذين  الطبيعة ، وهم األشخاص  سائحون متخصصون في 
يقومون برحالت على وجه التحديد لمشاهدة المناطق المحمية 

ويرغبون في فهم التاريخ الطبيعي والثقافي المحلي .
السائحون الذين يقبلون على زيارة الوجهات الطبيعية في المقام 

األول لخوض تجربة سياحية غير معتادة .
السائحون الذين  يقومون بزيارة الصحراء عن طريق الصدفة 

من خالل برنامج  العطلة . 
أمثلة على اماكن سياحية في البيئة الصحراوية

تزدهر السياحة الصحراوية في فصل الربيع ، مع وجود المزيد 
من الوجهات ومسارات الرحلة واألنشطة المتاحة من منظمي 
الرحالت السياحية ، يشتهر العالم العربي بالطبع بالصحاري ، 
فكر في الصحراء السورية ، الصحراء الغربية في مصر وليبيا  
الصحراء العراقية بين األردن وبغداد ، الربع الخالي من شبه 
الجزيرة العربية ، وغيرها من الصحاري في الوطن العربي .

الربع الخالي 
أو صحراء الربع الخالي هذه الصحراء الهائلة الممتدة عبر 
أربعة بلدان في شبه الجزيرة العربية وهم اإلمارات العربية 
المتحدة وعمان و المملكة العربية السعودية و اليمن ، هي أكبر 
صحراء رملية متصلة في العالم ، تم تصوير فيها العديد من 
األفالم العالمية مثل حرب النجوم وماتركس ، هذه الصحراء 

غنية بالكثبان الرملية .  
الصحراء الغربية

الصحراء الغربية هي موطن لكثير من مناطق الجذب السياحي 
بالقرب من  أو  يقع معظمها في  الشهيرة في مصر ، والتي 
الواحات المختلفة ، أفضل طريقة لمشاهدة هذه المعالم هي من 
خالل حجز جولة في واحات أو جولة مغامرة في الصحراء ، 
ستشمل معظم جوالت الواحات الجيدة زيارة لجميع الواحات 
المختلفة ، وغالًبا ما يتم نقلك لرؤية أفضل المواقع الموجودة 

في كل منها .
باإلضافة إلى الواحات ومعالمها التاريخية ، فإن الصحراء 
الغربية هي أيًضا موطن للعديد من مناطق الجذب الطبيعية 
في مصر ، بما في ذلك الصحراء البيضاء. الصحراء السوداء 

، ووادي الحيتان ، على سبيل المثال ال الحصر
الصحراء العربية

إنها ثاني أكبر صحراء في العالم ، تحتوي على العديد من 
ارتفاع  اليمن على  النبي شعيب في  الجبال  وأعالها جبل 
3760 م ، يصل جبل الشام في عمان إلى 3.035 م ، وجبل 
اللوز في محافظة الحجاز السعودية يبلغ ارتفاعة 2580 م.

صحاري المملكة العربية السعودية
تعد  التي  العربية  الجزيرة  أبرز مالمح شبه  الصحراء هي 
المملكة العربية السعودية أكبر دولة فيها ، وتحتل أكثر من 
بالمملكة  السعودية ، ويوجد  العربية  المملكة  نصف مساحة 

ثالث صحاري رئيسية .
صحراء الربع الخالي

 وهي واحدة من أكبر الصحاري الرملية في العالم  ، يمتد 
الربع الخالي على معظم الجنوب الشرقي وما وراء الحدود 
الجنوبية للمملكة ، تبلغ مساحة الربع الخالي جزئًيا ، حوالي 
140000 كيلومتر مع أجزاء أقل في اليمن وعمان واإلمارات 

العربية المتحدة .
صحراء النفود

النفود الكبير هي صحراء مرتفعة من الرمال الحمراء تغطي 
مساحة 64000 كيلومتر مربع ، تقع على ارتفاع 3000 قدم 
، تقع في الجزء الشمالي من شبه الجزيرة العربية ، تشتهر 
تلك الصحراء بالعواصف الرملية المتكررة وتتميز بالكثبان 

الهائلة ، وتشتهر برياحها العنيفة المفاجئة.
صحراء الضنا

تقع هذه الصحراء الرملية في وسط المملكة العربية السعودية  
، وهو شريط ضيق من التضاريس الرملية ، وتمتد حوالي 
1300 كيلومتر )800 ميل( جنوبًا من الحافة الشمالية الشرقية 
من النفوذ إلى الحدود الشمالية الغربية لصحراء الربع الخالي . 

السياحة العاملية

اعداد : مايك انجلو

     Vendredi 12 juin 2020
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مستقبل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يتحدد قريبا
    قال االتحاد األوروبي لكرة 
القدم )اليويفا( يوم الخميس إنه 
سيتخذ على األرجح في األسبوع 
القادم قرارا يتعلق بكيفية إقامة 
المباريات المتبقية في موسم دوري 
أبطال أوروبا والدوري األوروبي 
للعبة الشعبية بعد توقف المنافستين 
في مارس آذار الماضي جراء 
تفشي فيروس كورونا المستجد 

سريع العدوى حول العالم.
وقال اليويفا في بيان إن لجنته التنفيذية ستجتمع عن 
بعد ومن خالل تقنية الفيديو في 17 يونيو الجاري 
وإن جدول األعمال سيتضمن ”بحث مستقبل مباريات 
دور 16 وما بعدها وما يتصل بهذه األمور“ على 

مستوى البطولتين.
البداية كان من المقرر إقامة المباراة النهائية  وفي 
لدوري األبطال في مدينة إسطنبول التركية وإقامة 
نهائي الدوري األوروبي في جدانسك البولندية لكن 
اليويفا قال في الشهر الماضي إنه يبحث ”مجموعة 
من الخيارات“ إلقامة المراحل المتبقية من البطولتين.
وتتضمن هذه الخيارات إمكانية إقامة ما تبقى من كل 
بطولة في مكان واحد وإقامة دور الثمانية والدور 
قبل النهائي من مباراة واحدة فقط بدال من اثنتين 

للذهاب واإلياب.
وتتبقى أربع مباريات في إياب دور 16 في دوري 

األبطال بينما ضمن أتليتيكو مدريد وباريس سان 
جيرمان وأتالنتا ورازن بال شبورت اليبزيج الظهور 

في دور الثمانية.
وعلى مستوى الدوري األوروبي تتبقى مباراتان في 

ذهاب دور 16 إلى جانب جميع مباريات اإلياب.
وقال رئيس بلدية مدريد يوم الثالثاء الماضي إن 
العاصمة اإلسبانية تسعى الستضافة نهائي دوري 

األبطال إذا ما تقرر نقل المباراة من إسطنبول.
وخالل االجتماع سيناقش اليويفا أيضا جدول بطولة 
أوروبا 2020 التي تأجلت إلى 2021 وأماكن إقامة 
المباريات إضافة إلى مواعيد مباريات الجوالت 
الفاصلة المؤهلة للبطولة والتي كان من المقرر إقامتها 

في مارس آذار الماضي.
وستقام مباريات البطولة التي سيشارك فيها 24 منتخبا 

في 12 مدينة أوروبية مختلفة.

وزير الرياضة: انتهاء ٨٥٪ من استعدادات 
مصر الستضافة كأس العالم لكرة اليد

  قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف 
للصالة  تفقدية  الخميس، بجولة  صبحي، امس 
المغطاة في برج العرب غرب اإلسكندرية، وذلك 
الخاصة  للتجهيزات  المستمرة  متابعته  إطار  في 
بالصاالت التي من المقرر أن تستضيف منافسات 

كأس العالم لكرة اليد 2021.
رافق الوزير خالل الجولة الدكتور حسن مصطفي 
رئيس االتحاد الدولي لكرة اليد، وهشام نصر رئيس 
االتحاد المصري لكرة اليد، والدكتوره صفاء الشريف 

مدير مديرية الشباب والرياضة باإلسكندرية.
الدكتور أشرف صبحي -في تصريحات  وقال 
على هامش جولته – إن مصر ستستضيف ذلك 
أنه  إلى  المقبل، مشيرا  يناير  في  العالمي  الحدث 
الحدث  ذلك  االستعدادات الستضافة  إنتهاء  سيتم 

في شهر أكتوبر المقبل.
وكشف الوزير عن أنه تم االنتهاء من نحو ٪85 
من االستعدادات والتجهيزات الخاصة الستضافة 

مصر لمونديال العالم لكرة اليد.
وأشار صبحي إلى أنه يتابع المالعب التي ستستضيف 
البطولة، حيث يقوم بالزيارات والجوالت بصحبة 
الدولي  االتحاد  الدكتور حسن مصطفى رئيس 

لكرة اليد.
وفي ختام تصريحاته، توجه وزير الشباب والرياضة 
بالشكر للقوات المسلحة على المجهود الكبير الذى 
يتم بينها وبين شركات القطاع المدنى والخاص من 

أجل االنتهاء من التجهيز.
الدكتور حسن مصطفي رئيس  أكد  من جانبه، 
البطولة ستقام في  أن  اليد،  لكرة  الدولي  االتحاد 
موعدها، مشيرا إلى أنه سعيد بالتطور الذى يحدث 
في االستعدادات للبطولة، وقال “أمامنا أقل من 3 
اشهر لالنتهاء من االستعدادات الستضافة المونديال.
كام االتحاد الدولي لكرة اليد أعلن منح مصر حق 
2021، وذلك على  العالم في  استضافة بطولة 
هامش اجتماع الجمعية العمومية لالتحاد في روسيا.

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

تضحك الدنيا معك ..
. 

 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

- On ne peut servir deux maîtres à la fois
- صاحب بالني كداب

أندية الدوري اإلجنليزي توافق على بروتوكوالت أيام املباريات
    وافقت أندية الدوري اإلنجليزي الممتاز 
لكرة القدم على مجموعة من بروتوكوالت أيام 
المباريات من أجل استئناف الموسم األسبوع 
المقبل بعد توقف استمر ثالثة أشهر بسبب 

جائحة كوفيد19-.
الممتاز على  الدوري اإلنجليزي  شعار 
كرة قبل مباراة في مانشستر في صورة 
من أرشيف رويترز. تستخدم الصورة في 

األغراض التحريرية فقط.
وناقش أحدث اجتماع لألطراف المعنية يوم 

الخميس تفاصيل اإلجراءات الطبية والتشغيلية، بما 
في ذلك عدد أفراد الجهاز الفني الذين سيسمح لهم 

بحضور المباريات المقامة خارج الديار.
ويستأنف الدوري اإلنجليزي الممتاز يوم األربعاء 
المقبل بإقامة أول مباراتين من بين 92 مباراة متبقية 
على نهاية الموسم، إذ يلتقي مانشستر سيتي على 
يلعب أستون فيال ضد  بينما  أرضه مع أرسنال 

شيفيلد يونايتد.
المتبقية بدون جماهير  المباريات  وستقام كل 
بينهم أطقم  300 فرد فقط – من  وفي حضور 
المكتوبة والمعلقون  التلفزيوني والصحافة  البث 
ومسؤولو مكافحة المنشطات – في االستاد خالل 

أيام المباريات.
وستقسم االستادات إلى ثالث مناطق وستتضمن 
المنطقة الحمراء 20 العبا و12 فردا من الجهازين 
الفني والطبي باإلضافة لخمسة أفراد آخرين من 

”العاملين المهمين“.
الرايات  وتتضمن اإلجراءات األخرى تنظيف 
الركنية وإطار المرمى ولوحات التغييرات وكرات 
اللعب، بينما يرتدي الجهاز الطبي معدات وقاية 

أثناء عالج الالعبين.
وسيخضع الالعبون لفحوص فيروس كورونا في 
مالعب التدريب بأنديتهم قبل الذهاب لالستادات 

لخوض المباريات.
وتدخل الفرق أرض الملعب بصورة منفصلة، بدال 
من سير الالعبين بجانب بعضهم بعضا، وستشهد 
المباريات فترات توقف من أجل تناول المشروبات 

في كل شوط.
للسماح  للمدربين  الفنية  المنطقة  ويعاد تخطيط 
بالمزيد من التباعد االجتماعي، ويطبق األمر نفسه 

على مقاعد البدالء.
وسيستمر استخدام نظام حكم الفيديو المساعد لكن 
مركز ستوكلي بارك الواقع بالقرب من لندن، والذي 
يضم طاقم التحكيم والمعدات، سيعاد تنظيمه أيضا 

للسماح بمزيد من التباعد بين العاملين.
الجهاز  البدالء وأفراد  لكن لن يكون مطلوبا من 
يتعين على الالعبين  الفني وضع كمامات وال 
أو  وضع كمامات أيضا عند دخول االستادات 

غرفة المالبس.
وحث المسؤولون األندية على عدم استخدام الفنادق 
لإلقامة قبل المباريات واستخدام الطائرات بشكل 
إذا  الديار  المباريات خارج  إلى  السفر  أكبر في 

كان ذلك ممكنا.
الالعبون دقيقة صمت من أجل موتى  كما يقف 
الجائحة وستتضمن قمصان الالعبين شعارا على 
شكل قلب تكريما للعاملين في خدمة الصحة الوطنية 

أثناء األزمة.
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تصنيف فيفا مصر حتتفظ باملركز الـ51 و بلجيكا 
في الصدارة

    أعلن االتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، أمس 
الخميس، تصنيف المنتخبات فى شهر مايو لعام 
2020، واحتفظ فيه المنتخب الوطنى بالمركز 
الـ51 عالمياً، ولم يشهد تصنيف الشهر للمنتخبات 
من جانب االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، أي 
تغييرات مقارنة بالتصنيف السابق الصادر فى 

9 أبريل الماضى لعدم إقامة مباريات
وعلى الرغم من عودة العديد من بطوالت الدوري 
في مختلف أنحاء العالم تدريجيا، مازال فيروس 
كورونا المستجد عائقا أمام تنظيم مباريات دولية
التربع على عرش  بلجيكا  ويواصل منتخب 

التصنيف، وفيما يلي المنتخبات العشرة األوائل 
فى  الحمر  الشياطين  الترتيب، حيث جاء  على 
الصدارة ثم فرنسا، البرازيل، إنجلترا، أوروجواي، 
كرواتيا، البرتغال، إسبانيا، األرجنتين، كولومبيا
فيما جاء الخمسة األوائل عربيا: )27( تونس، 
)51( مصر،  المغرب،   )43( الجزائر،   )35(

)55( قطر
الخمسة األوائل أفريقيا: )20( السنغال، )27( تونس، 

)31( نيجيريا، )35( الجزائر، )43( المغرب
الخمسة األوائل آسيويا: )28( اليابان، )33( إيران، 
)40( كوريا الجنوبية، )42( أستراليا، )55( قطر



Le premier ministre Justin Trudeau n’exclut pas 
d’offrir une forme de prolongation de la Presta-
tion canadienne d’urgence (PCU) pour les Cana-

diens qui auront épuisé leurs 16 semaines maximales 
d’admissibilité.
«On sait qu’avec les pertes d’emploi qu’on a vues, les 
3 millions de Canadiens qui voudraient un emploi et 
qui n’en trouvent pas vont avoir besoin [de la PCU] 
pendant encore un bon bout de temps», a-t-il soutenu 
mardi en point de presse devant sa résidence de Rideau 
Cottage, à Ottawa.
Le programme de PCU doit se terminer au début octo-
bre, mais ceux qui touchent les prestations mensuelles 
de 2000 $ depuis mars n’y auront bientôt plus droit dès 
le début juillet. La période maximale de prestation est 
de 16 semaines.
M. Trudeau n’a pas spécifié quelle forme de prolonga-
tion son gouvernement considérait. Il a surtout insisté 
sur les besoins de modifier le programme déployé au 
plus fort de la crise de la COVID-19 afin qu’il réponde 
aux besoins actuels de la réouverture de l’économie.
«Les gens vont continuer d’avoir besoin d’aide et on va 
faire des annonces dans les jours à venir qui vont expliquer 
comment exactement on va les aider», a-t-il ajouté.
Le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, appelle le gou-
vernement à étendre la PCU pour au moins quatre mois. 
Le leader bloquiste, Yves-François Blanchet, croit pour sa 
part que la mesure devrait être accessible pour plus de 16 
semaines, mais de façon ciblée, aux travailleurs de sec-
teurs «qui auront besoin d’encore plusieurs mois avant de 
démarrer», comme ceux du tourisme et de l’hôtellerie.
Les libéraux de Justin Trudeau peuvent procéder par voie 
réglementaire s’ils décident d’aller de l’avant avec une 
prolongation. Dans l’intermède, ils présenteront mercredi 
un projet de loi changeant les critères d’accessibilité à la 
PCU.
Selon une ébauche de la mesure législative consul-
tée par l’Agence QMI, on prévoit rendre inadmissible 
tout travailleur s’«il ne recommence pas à exercer son 
emploi lorsqu’il est raisonnable de le faire et lorsque son 
employeur le lui demande». Ceux qui déclineraient une 
offre de travail «raisonnable» seraient aussi exclus.
Parallèlement, les personnes admissibles pourraient 

demander la PCU pour des périodes de deux semaines 
à compter du 5 juillet, plutôt que pour des périodes de 
quatre semaines comme c’est présentement le cas. Une 
source gouvernementale a souligné que cela donnait suite 
à une demande du Nouveau Parti démocratique.
Or, M. Singh a vertement critiqué, mardi matin, une autre 
portion de l’ébauche du projet de loi qui prévoit de lour-
des sanctions pour ceux qui touchent la PCU de façon 
frauduleuse.
On prévoit une amende maximale de 5000 dollars, en plus 
d’une somme pouvant atteindre le double de l’argent 
perçu à tort. Les contrevenants pourraient aussi s’exposer 
à des peines d’emprisonnement maximales de six mois.
«Je peux vous assurer que l’effet sera, si cette loi passe, 
qu’il y aura plus de Noirs, d’Autochtones, de personnes 
marginalisées et pauvres qui vont être criminalisées et finir 
en prison», a pesté M. Singh.
À cela, M. Trudeau a répondu que là n’était certainement 
pas l’intention et qu’un «système intègre» permettrait un 
traitement «au cas par cas».
Plus de 8 millions de Canadiens ont jusqu’à présent béné-
ficié de la PCU pour plus de 43 milliards $ versés en pres-
tations. Les libéraux estiment les dépenses associées au 
programme à 60 milliards $.

Même si le gou-
vernement du 
Québec reconnaît 

l’importance des mesures 
de pollueurs-payeurs pour 
encourager le développement 
durable, ses ministères les uti-
lisent très peu et, pire, Québec 
peine à en faire la vérification.
C’est ce que conclut le Com-
missaire au développement 
durable dans son rapport 
annuel, publié mercredi.
Ainsi, malgré l’instauration, 
en 2015, d’une Stratégie 
gouvernementale de déve-
loppement durable qui vise à accroître la mise en 
place de mesures d’«écofiscalité» et d’«écorespon-
sabilité» au Québec (par exemple, une taxe sur le 
carburant), les ministères utilisent très peu ces 
mesures, rapporte le Commissaire.
Par exemple, le ministère de l’Économie et de l’In-
novation a accordé 329 millions de dollars à tra-
vers des programmes d’aide financière et a déclaré 
qu’aucun de ceux-ci n’était écoresponsable, souli-
gne-t-on dans le rapport.
Et malgré la mise en place, en 2005, d’une taxe 
sur l’achat d’un véhicule énergivore, moins de 10% 
des véhicules en circulation au Québec y étaient 
soumis 14 ans plus tard, en 2019, et moins de 1% 
au montant maximum.
Pourtant, les camions légers (minifourgonnettes, 
VUS, etc.) représentaient 62% des ventes de véhi-
cules neufs en 2018.
À noter que la contribution des automobilistes au 
transport au commun (une taxe de 30$ par an) n’a 
toujours pas été revue depuis 1992.
Le Québec se retrouve donc en queue de pelo-
ton quant aux recettes qu’il tire des taxes liées à 

l’environnement parmi les pays de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques 
(OCDE), derrière la moyenne canadienne et les 
pays européens, et à peine devant les États-Unis.
Gouvernance déficiente 
Et les hautes instances du gouvernement chargées 
de faire le suivi et l’évaluation se réunissent très 
peu.
C’est le cas du Comité directeur du développe-
ment durable (CDD), qui ne s’est pas réuni du 
tout depuis 2014, soit jamais depuis l’adoption de 
la Stratégie gouvernementale de développement 
durable.
C’est pourtant ce comité qui est chargé de veiller 
au respect des engagements du gouvernement en 
matière de développement durable.
«Les comités interministériels, ainsi que le 
[ministère de l’Environnement] (MELCC) qui les 
préside, ne sont pas en mesure d’évaluer si l’utili-
sation faite de l’écofiscalité [...] par les ministères 
et organismes répond à l’objectif  du gouverne-
ment pour appuyer la transition vers une écono-
mie verte et responsable», souligne-t-on dans le 
rapport.

Québec 21 a accusé l’administration Labeaume de 
«manquer de transparence» dans le cadre des 
rencontres citoyennes virtuelles du bureau de 

projet du réseau structurant de transport en commun.
Une rencontre d’information, qui n’a pas été annoncée 
publiquement auparavant, a eu lieu mardi soir avec des 
citoyens de Limoilou. Cette réunion était donc particu-
lièrement dans la mire de l’opposition officielle à l’hôtel 
de Ville de Québec.
«Ce n’est pas normal que nous ne sachions pas quand, 
ni qui sont rencontrés concernant le projet de tramway. 
Quelques citoyens du Vieux-Limoilou ont eu une ren-
contre d’information mardi soir et personne, en dehors 
des citoyens visés, ne pouvaient le savoir. Ce n’est pas 
ça être transparent», a regretté Jean-François Gosse-
lin, chef  de Québec 21, mercredi en fin de matinée, par 
voie de communiqué de presse.
Selon lui, «plusieurs rencontres se sont tenues dans les 
dernières semaines avec des petits groupes de citoyens, 
sans que l’on sache ce qui s’est dit. Cette façon de faire 
nous empêche de faire notre travail, de même que pour la 
presse qui ne peut rapporter l’information au public».
M. Gosselin demande ainsi que le calendrier des prochai-

nes rencontres soit rendu public et que tous les citoyens et 
groupes qui le désirent puissent y prendre part.

Au moment d’écrire ces lignes, mardi en fin de matinée, 
le cabinet du maire Labeaume n’avait pas encore réagi à 
cette sortie.

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous
C’est le président du conseil d’administration 

de la compagnie Sam Sung qui l’a annoncé 
et a aussi annoncé l’inauguration en août 

prochain, d’une nouvelle ligne de production 
d’écrans d’ordinateurs.
De plus, le président a insisté à annoncer que la 
compagnie Sam Sung compte faire de l’Égypte 
son centre régional qui couvre le Moyen-Orient,  
l’Afrique ainsi que l’Europe, pour la distribution 
de ses produits.
D’autre part l’annonce de cet investissement par 
une compagnie étrangère coïncide avec l’annonce 
faite au même moment, en fin du mois de mai, 

par le ministre égyptien 
de l’électricité pour un 
investissement  de 23 
milliards de livres pour 
l’année juillet 2020 – juin 
2021 afin d’améliorer le 
réseau national de l’élec-
tricité.
Reste à mentionner que ces deux importants 
investissements qui créeront beaucoup d’emplois 
en Égypte, alors qu’on prévoit pour l’an 2021 un 
ralentissement de l’économie mondiale ainsi que 
des pertes d’emplois par milliers dans certains 

Sam Sung : Nouveaux investissements de 84 
millions de dollars dans son usine de Beni Souef

L’éco-irresponsabilité du gouvernement 
du Québec soulignée dans un rapport

Rencontres citoyennes consacrées au réseau structurant

Les rassemblements 
intérieurs aussi 

permis à l’intérieur 
des chalets

Trudeau n’exclut pas une prolongation de la PCU
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Salah EL ACHKAR 

Après de nombreuses tentatives et un long voyage, malgré les autres 
moineaux qui le ridiculisaient, un matin de bonne heure et après une 
semaine d’ascension, il arriva au sommet de la montagne Ce qu’il vit au 

sommet de la montagne le bouleversa Il vit des rochers couverts de neige sans 
trace d’aucun être vivant Il n’y avait que les rochers et la neige, rien d’autre, 
le calme.
le seul bruit était le son du vent froid qui soufflait. Il ne vit aucun oiseau géant. 
Il était tellement déçu. Mais attendez. Vous pensez toujours qu’il n’y avait pas 
d’oiseau géant ? Alors n’abandonnez pas si vite. Quelquefois la vérité est plus 
fascinante que le mythe.
Il s’assit au bord du rocher, et regarda fixement le verger depuis le sommet de 
la montagne. Le verger avait l’air si petit de là-haut aussi petit qu’une fourmi.
Il pensa avec tristesse à combien il voulait rencontrer l’oiseau géant; combien 
il voulait lui demander comment il arrivait à voler si haut, comment il pouvait 
résister à un temps si froid, et comment il arrivait à être si fort. C’est là que 
l’idée le frappa. Il avait réussi à voler si haut. Il avait réussi à résister au froid. Il 
avait appris comment être fort et réaliser des tâches incroyables,
en n’ayant pas peur de l’échec et en n’abandonnant pas. Il avait appris à accom-
plir de grandes choses par petites étapes progressives.
Il n’avait plus besoin de poser ces questions à l’oiseau géant, parce qu’il en 
connaissait déjà la réponse. Il avait trouvé toutes ses réponses le long du 
chemin. Il se rendit compte qu’en réalité il avait toutes les qualités de l’oiseau 
géant qu’il recherchait. Ensuite il se rendit compte que l’oiseau géant n’est pas 
un mythe. Il est très réel.
L’oiseau géant existe. C’est LUI, l’oiseau géant. C’est pourquoi les histoires des 
moineaux racontaient toujours que l’oiseau géant est au sommet de la mon-
tagne. Parce que tout moineau qui arrive à atteindre le sommet deviendra un 
oiseau géant : un héros.
Il commença à comprendre pourquoi il avait toujours eu le sentiment que 
l’oiseau géant existait. C’était parce qu’il avait toujours été l’oiseau géant à 
l’intérieur de lui. Quand il se rendit compte de tout cela, il se sentit si puissant 
et heureux qu’il cria de joie. Son cri se répercuta dans les montagnes. En bas, 
dans le verger, d’autres moineaux qui étaient assis à bavarder, comme d’habi-
tude, entendirent le cri. Ils restèrent tous silencieux et se regardèrent avec 
incrédulité. Mais après un moment de silence, l’un d’eux dit : « non, ce n’est pas 
possible. L’oiseau géant n’est qu’un mythe. » Puis, ils continuèrent à bavarder 
et poursuivirent leur petite vie remplie de croyances limitées. Vous aussi, vous 
devez vous rendre compte que vous êtes le héros géant que vous attendiez.  Ne 
laissez pas les autres vous donner le sentiment que vous êtes un petit moineau. 
Il s’agit peut-être d’une histoire métaphorique, mais elle ne pourrait pas être 
plus proche de la vérité. Tous les éléments du succès se trouvent dans cette 
petite histoire ; depuis la façon de croire et d’ignorer les gens négatifs, jusqu’à 
la façon dont les grandes choses sont accomplies grâce à des étapes progres-
sives et de la persistance. La vraie puissance est en vous. Toutes les méthodes, 
tous les systèmes, les outils et les techniques ne font qu’une chose : Ils vous 
aident à croire, croire en la vérité ultime. La vérité selon laquelle vous êtes le 
héros géant qui peut changer votre vie, accomplir n’importe quoi, et changer 
le monde, quand vous y croyez. J’espère que vous avez apprécié cette histoire.

Le petit moineau 

Question de cohérence, le minis-
tère du Tourisme s’apprête à 
assouplir les règles encadrant 

la location de chalets, afin de permet-
tre à un groupe d’un maximum de 
10 personnes de séjourner au même 
endroit.
Les consignes seront les mêmes que 
celles imposées pour les rassemble-
ments intérieurs de 10 personnes, qui 
seront de nouveau permis dès le 15 
juin à l’extérieur du Grand Montréal 
et à partir du 22 juin dans la métro-
pole.
Les membres du groupe devront ainsi 
provenir d’au plus, trois adresses dif-
férentes, a confirmé la ministre du 
Tourisme, Caroline Proulx.
Depuis la reprise de certaines activi-
tés touristiques, le 1er juin dernier, la 
santé publique exige qu’un chalet ou 
un terrain de camping soit loué par 
une seule et même maisonnée.
Cette consigne sera ainsi assouplie 
de façon cohérente avec le feu vert 
accordé aux rassemblements intéri-
eurs et la réouverture des restaurants 
et restos-bars.
«Bonne nouvelle», s’est réjouie la 
ministre Proulx, après avoir obtenu 
ces précisions de la direction de santé 
publique, qui ont été mises en ligne 
mercredi sur le site Internet du gou-
vernement.
«Les rassemblements intérieurs 
seront permis dans les hébergements 
touristiques ayant actuellement le 
droit d'opérer. Mêmes règles et dates 
d'entrée en vigueur que les rassem-
blements intérieurs privés», a expli-
qué Mme Proulx.



يف خدمة أبناء اجلالية العربية على العناوين التالية:

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
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103 أعوام حول حديقته  يبلغ عمره    يمشي طبيب بلجيكي مسن 
المستجد  على مراحل كل يوم لجمع تبرعات ألبحاث فيروس كورونا 
مستوحيا الفكرة من رجل عمره 100 عام صار بطال في بريطانيا بعد أن 

قطع مسافة كبيرة حول حديقته مستعينا بمشاية.
وبدأ البلجيكي ألفونس ليمبولز، وهو ممارس عام متقاعد، رحلته وطولها 
32.2 كيلومتر في بلدية روتسيالر شمال شرقي بروكسل في األول من 

يونيو حزيران ويعتزم االنتهاء منها يوم 30 يونيو حزيران.
145 مترا منها ثالث  ليمبولز كل يوم عشر مراحل مجموعها  ويقطع 
مراحل في الصباح ومثيلتها ظهرا وأربع مراحل في المساء. ومن أجل 

أال ينسى المراحل التي يقطعها يلقي بعصا في وعاء لكل مرحلة.
وقال ليمبولز إن الفكرة واتته عندما رأى توم مور )100 عام( المحارب 
المثل في  الثانية والذي ضرب  العالمية  الحرب  الذي شارك في  القديم 
بريطانيا عندما جمع ما يعادل أكثر من 40 مليون دوالر للخدمة الصحية 

في بالده بالسير حول حديقته.
وقال ليمبولز لرويترز »أوالدي قالوا لي إنني يمكن ان أسير مثل توم 
مور على األقل وزيادة على ذلك أنا 103 أعوام«. وأضاف »حفيدتي 
المزاح قلت: سأقوم  للتو في ماراثون، وعلى سبيل  كانت قد شاركت 

بتنظيم ماراثون«.
وجمع ليمبولز أكثر قليال من 6000 يورو، كما تقول مارليز 

فاندربروجين من جامعة ليفين بعد أن قطع نحو ثلث المسافة.
ويتذكر ليمبولز إصابة الناس بالمرض خالل جائحة اإلنفلونزا اإلسبانية 
عامي 1957 و1958 لكنهم كانوا يتعافون أسرع من المصابين بفيروس 

كورونا المستجد في الشهور الماضية.
السبب في  بأنك ممتن لدورك في ذلك وهذا هو  وقال »كطبيب تشعر 
أنني سعيد اآلن بأنني يمكن أن يكون بإمكاني اإلسهام بشيء في مكافحة 

فيروس كورونا«.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
لبنان في  العالم كله أن يساعد  تاني مرة : يجب على    كالكيت 
الخروج من أزمته اإلقتصادية الحالية فلبنان نجم في سماء العالم 

نتمنى أن يضوى دائماً .

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

 أخوان كبرى األسواق التجارية
 التي توفر لك كل ما يحتاجه البيت
 من المنتجات الغذائية اإليرانية

  والشرقية
15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

      
 آخر عمود***

فريــد زمكحـل

كاتدرائية نوتردام ختضع لـ »عملية جراحية« 
حمفوفة باملخاطر

بعد 10 أعوام.. 
مغامر شجاع يعثر على 

»كنز اجلبال«

بلجيكي )103 أعوام( ميشي حول حديقته جلمع 
تربعات ألحباث كوفيد - 19

  صعقنا وتألمنا جميعا لرؤية جورج 
فلويد يموت بينما .. ربما.. لم يكن 
الشرطي مقتنعا بانه صادق.. يارب 

رحمتك .. 
ونتألم اذ نرى أطفاال جياع يحيط بهم 
الفقر سواء بالمخيمات او في بيوتهم داخل 
بالدهم التي عانت من ويالت الحرب مثل 
سوريا والعراق.. او حتى بلدان عربية لم 
تعاني من الحرب ولكن نصف شعوبها 
ترزح تحت خط الفقر وبالتالي  تحاصرهم 
العنصرية االقتصادية التي تنال من كرامة 

االنسان كل يوم! 
وإذا نظرنا قليال الى خلفية هذا المنظر 
المؤلم لموت فلويد — وحيثياته وتفاصيله 
العنصرية الى حد بعيد — لبحث أسباب 
هذا النوع من العنصرية نرى انها ال 
تنطوي فقط على الممارسة العنصرية 
المترافقة مع ذوي البشرة السمراء الداكنة 
وإنما لها جانب اقتصادي كبير من التفرقة 
العنصرية االقتصادية. وطبعا جوانب 
الموضوع كثيرة ومتشعبة ولكني اركز 

على الفقر اليوم!
الفقر الذي يقبع على صدر الماليين 
من اصحاب البشرة الداكنة وليس فقط 
في امريكا بل وفي العالم.. حلقة الفقر 
قبيحة وتقود الى مزيد من الفقر وقلة 
الثقافة والتعليم باإلضافة الى الممارسات 
االجتماعية الخاطئة.. وطبعا هناك نسبة ال 
بأس بها نجحت وربما بصعوبة باإلفالت 
من هذه الدائرة المقفلة نحو مستقبل كريم 

بينما بقيت الغالبية تحاول وتعاني. 
واستدرك ألؤكد بان الفقر وحده ليس 
مسؤوال عن الضحالة الفكرية وقلة الثقافة 
واإلحساس باآلخرين الن هناك الكثير 
من البيض من األغنياء بل وممن يملكون 
المليارات والباليين وهم يفتقرون الى 
األخالق االنسانية او الثقافة االنسانية التي 
تمكن االنسان من ان يجلس على درجة 
اعلى من بقية الكائنات في سلم المخلوقات 
على سطح االرض. ونرى منهم فكرا 

عنصريا مخجال لهم ولنا كبشر! 
اليوم هناك ثالثة أشخاص في الواليات 
المتحدة يملكون اكثر من نصف ما يملكه 

االميركيون مجتمعين! وبعض من 
هؤوالء وغيرهم من األثرياء هم أشخاص 
ناجحين وارتقوا فكريا لدرجة انهم 
يساهمون ويتبرعون بأجزاء كبيرة من 
ثرواتهم لعمل الخير! ولكن هل يكفي هذا 
دون ان يكون هناك عمل منظم النتشال 
الماليين من البشر من الفقر ومصائبه. 

بالطبع ال!
هناك الكثير من األثرياء حول العالم 
من السود او من ذوي البشرة السمراء 
من الغربيين او العرب ويحصلون على 
كل االحترام بالمعاملة أينما ذهبوا النهم 
أثرياء!! ويفرش لهم الطريق بالورود 
وانحناءات الرؤوس وليس هناك من 
عنصرية ضدهم بالتعامل.. على األقل 

بوجههم .. وخلفهم هو امر اخر..
الفقر أبو وأم المصائب في العالم! 

وقد راينا كثيرا من اصحاب النوايا الطيبة 
من الشعوب العربية والغربية وغيرها 
— ومنهم الرئيس األمريكي السابق 
جيمي كارتر ومنهم الكندي روميو دالير 
وغيرهم — وممن يعملون وبقوة لمحاربة 
العنصرية والفقر في مناطق مختلفة حول 

العالم. 
وبينما نتألم مع جورج فلويد فاننا نتألم مع 
شعبنا العربي الذي يعاني من حلقة الفقر 
المحكمة بقوة والتي ال تهدد وجوده الحالي 

فقط وإنما مستقبله. 
الفقر الذي يهدد بقاء مجتمعات على حالتها 
الحضرية.. الفقر الذي يهدد صحة االنسان 
وسالمة تعليمه ومستقبل ثقافته. واليوم 
الكثير من دولنا العربية مهددة بالجوع 
الحقيقي وأقربها اليه بعد حرب طاحنة 

بشعة هي سوريا! 
هم يحتاجوننا اليوم لنقدم كل أنواع الدعم 
للسوريين كشعب - نعم دعم لهم كشعب 
— عانى من ويالت الحرب والدمار حتى 

ال نساهم بالنيل مما تبقى من إنسانيتهم 
بلداننا العربية واخوتنا باإلنسانية يحتاجون 
ان نقف معهم ضد الفقر والجوع .. 
ونساعدهم بكل أشكال الدعم ضد االلم 

وضد الفقر العنصري. 
نعم انه الفقر العنصري ! 

االمريكي فلويد واألمل 
العربي.. السوري .. االقتصاد

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

  ابتكر مستثمرون شباب بلجيكيون قناعا يظهر بسمة األشخاص الذين يضعونه، 
المطاعم والمعالجون  الندّل في  بينهم  الفكرة استحسان جهات عدة  ولقيت هذه 

الراغبون في إظهار جانب إنساني أكبر لمرضاهم.
التقاط جهاز تصوير  اسم »سمايلينج ماسك« على  الذي يحمل  القناع  ويقوم هذا 

فوري صورة للجزء السفلي من الوجه ثم طبعها على كمامة قماشية.

اإلنترنت مع  أيضا عبر  دقائق وهي ممكنة  العملية سوى بضع  تستغرق هذه  وال 
نتيجة واقعية بدرجة كبيرة، بحسب وكالة األنباء الفرنسية.

المصنعة ألقنعة  بيلفروا أحد مؤسسي شركة »تشيزبوكس«  وقال شارل دو 
يُنظر  المتاجر،  المسنين وبعض  المستشفيات ودور  »سمايلينغ ماسك« هذه »في 
اإلنساني  للجانب  تفتقر  أنها  أحيان كثيرة على  المسماة +جراحية+ في  األقنعة  إلى 
لدى  النفسي  الوضع  يتحسن  المعالجة،  أو  الطبيب  لوجه  الحقيقي  الطابع  إعادة  مع 

المرضى ونجد فائض من الحنان«.
أقنعة جراحية لكنها ليست أيضا  وأضاف: »فلنكن واضحين، هي ليست 
تاليا  الهواء وتلبي  لتنقية  القطن وفلتر  أكسسوارات. هي مؤلفة من طبقتين من 

المعايير الصحية«.
المؤسسات  الفكرة إعجاب مستشفى بروجمان وهو من أكبر  وأثارت هذه 

االستشفائية في العاصمة البلجيكية ويعنى خصوصا باستقبال األطفال المرضى.
وقالت مساعدة مدير العمليات في المستشفى هند أوعلي »يصعب استقبال المرضى 
بابتسامة في وجود الكمامة«، مشيرة إلى أن هذا الحل »يظهر رغبتنا في استقبال 
أكثر من  بتفاؤل واهتمام« في وقت »يتعين علينا إظهار ترحاب  )المرضى( 

العادة«.
القائمون على  أكد  إذ  القطاع الصحي،  الفكرة على  بهذه  يقتصر االهتمام  ولم 
المطاعم ومصففي  في  للعاملين  الكمامات »توفر إضافة حقيقية  أن هذه  المشروع 

الشعر إذ من المهم لديهم إضفاء مشاعر على الوجه«.

بأنها تشبه  التعقيد وصفت  بدأت عملية شديدة    
عملية »جراحة قلب مفتوح« إلزالة السقاالت 
ذابت  التي  نوتردام  كاتدرائية  المنصهرة من سقف 
وتشوهت، خالل الحريق الذي نشب في هذا الصرح 

في باريس العام الماضي.
العام لمؤسسة نوتردام،كريستوف  المندوب  وقال 
الصعود  اإلثنين،  بدأوا، صباح  العمال  إن  روسولو، 
داخل السقاالت عبر مصعد للقيام بعمليات تدقيق قبل 

مباشرة الخبراء عملهم.
ففي عملية ستستمر طوال الصيف، ينزل فريقان 
مؤلفان من خمسة من متخصصي حبال وخبراء 
إلى مسافة قريبة من  في األشغال على ارتفاع عال 
ليتخلصوا بواسطة مناشير قوية  المتفحمة،  األجزاء 
األنابيب الحديدية التي التحمت ببعضها جراء الحريق.

وتتألف هذه السقاالت من 40 ألف قطعة ويبلغ وزنها 
200 طن نصفها على ارتفاع يزيد عن 40 ألف متر. 
وكانت وضعت قبل الحريق في إطار عمليات ترميم 

للسهم. وقد انهار السهم بسبب الحريق.
وقال روسولو: »هي عملية حساسة ومعقدة جدا مع 
مجازفة ال يستهان بها. فقد تسقط أجزاء من السقاالت 

ما قد يضعف بعض أجزاء جدران الكاتدرائية«.
العملية، وضعت رافعة  لهذه  التحضير  ومن أجل 

بأعمدة حديد على  السقاالت  إحاطة  عمالقة وتمت 
ثالثة مستويات لمنع انهيارها المحتمل.

الخامس عشر  الذي شب مساء  الهائل  الحريق  ومنذ 
من أبريل 2019 وأغرق باريس والعالم في حالة من 
الخوف، قطع متبرعون وعودا بتقديم أكثر من 900 

مليون يورو إلعادة بناء هذا الصرح.
بينها  وقد عرفت ورشة نوتردام عقبات عدة من 

التلوث بالرصاص  اعتماد إجراءات لمكافحة 
واألحوال الجوية السيئة نهاية 2019 وأزمة فيروس 

كورونا المستجد.
يذكر أنه تم بناء السقاالت قبل وقوع الحريق الشهير 
المعمار  أيقونة فن  التي تعد  في كنيسة نوتردام، 
الذي  نوتردام  ترميم برج  بهدف  الفرنسي،  القوطي 

انهار جراء الحريق في أبريل الماضي.

10 أعوام، عثر رجل محظوظ على كنز مخبأ    بعد رحلة بحث دامت 
بجبال روكي األميركية، يحتوى على مقتنيات ثمينة بقيمة مليون دوالر.

الفنية من مدينة سانتا فيه  المليونير فوريست فين، وكيل التحف  وقال 
األميركية، الذي خبأ الكنز، إن رجال نجح بالعثور على الكنز المشهور وسط 

جبال الروكي.
قتل على األقل 4 أشخاص وهم يبحثون عن هذا الكنز، بينما أنفق آخرون 

مدخراتهم من أجل الوصول إليه.
وقال فين البالغ من العمر 89 عاما، إن مغامرا من شرق الواليات المتحدة، 
لم يرغب بالكشف عن اسمه، نجح بالوصول أخيرا إلى تلكنز، وأكد له األمر 

بإرسال صورة للكنز الثمين.
ونشر فين أدلة للوصول إلى الكنز على اإلنترنت، كما نشر شعرا يحتوي 

على ألغاز، في كتاب عن حياته عام 2010، بعنوان »لذة المالحقة«.
مئات اآلالف حاولوا البحث عن الكنز في مناطق عديدة بالواليات المتحدة، 

دون جدوى.
الكنز يحتوي على عمالت ذهبية ثمينة ومجوهرات  ويعتقد أن صندوق 

وتحف ثمينة أخرى، تساوي جميعها مليون دوالر.
إلى مخبئه على  19 كغ  البالغ وزنه  إنه أوصل الصندوق  المليونير  وقال 
رحلتين، وإنه كان يهدف بذلك إلى تشجيع األميركيين على استكشاف الحياة 

البرية، واالبتعاد عن المدن.
وعندما سئل عن شعوره بعد أن تم العثور على الكنز: »ال أعرف. نصفي 

يشعر بالسعادة، والنصف اآلخر يشعر بالحزن«.

حتت الِرماد !!

    Email: elressalanews@gmail.com    www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     

الجلوس  الثالثاء عيد  يوم  األردنيون  أحيى    
الملك عبد هللا  فيه  الذي تسلم  الـ21،  الملكي 

الثاني مقاليد الحكم.
يونيو في كل عام، محطة  التاسع من  ويشكل 
الملك عبدهللا  تاريخية في األردن، حيث اعتلى 
1999، عرش  اليوم من عام  في مثل هذا 

المملكة الهاشمية.
الهاشمي على صفحته  الملكي  الديوان  ونشر 
في موقع التواصل االجتماعي »تويتر« تغريدة 
الهاشمي من  الملكي  الديوان  فيها: »يتقدم  قال 
الثاني  الملك عبدهللا  الهاشمية  الجاللة  صاحب 
بالتهنئة والتبريك بمناسبة  المعظم،  ابن الحسين 

األردن حييي عيد اجللوس امللكي 
الـ21

 القناع الضاحك.. كمامات 
تعيد االبتسامة ملرتديها

ْد ا ـــــفـــــؤ ل ا حــــبــــيــــْس  ْل  ــــــؤا ــــــس ل ا ـــى  ـــق ـــب ـــي وس
ْد ــــا ــــه ــــُس ل ا ــــْس  ــــي جــــل ْل  لـــــخـــــيـــــا ا ــــْن  ســــجــــي
ْد لـــــُبـــــعـــــا ا رغـــــــــَم  ــــَن  ــــي ــــن ــــح ل ا كـــــي  ُيـــــحـــــا
ْد ــــا ــــي ــــت ع ا ـــــه  ن ـــــأ ك ُنـــــه  حـــــرمـــــا ــــا  ــــي ــــح ي و
ْد لـــــــرشـــــــا ا بــــــيــــــن  و ــــــوِن  ــــــن ــــــج ل ا بـــــيـــــن 
ْد ــــا ــــي ــــِح ل ا بـــــى  تـــــأ نــــي  مــــعــــا ــــِة  جــــمــــل ـــــي  ف
ْد ـــــا ـــــه ـــــج ل ا ـــــــــَل  ك ـــــــِك  ـــــــل ألج هــــــد  ــــــجــــــا ُت
ْد ــــا ســــن إ ــــْل  ــــع ــــف ل ا و ـــــــي  روح يـــــا  ـــــْك  ُتـــــحـــــّبِ
ْد وجـــــــا ــــُف  ــــي ــــط ل ـــــــــي  روح ــــــا  ي ـــــب  خ صـــــا
ْد ــــا ــــك َي ــــْك  ِن ــــو ــــن ــــظ ل و ِنــــْك  جــــنــــو ـــــالمـــــس  ُي
ْد ا ـــــو ـــــج ل ا ــــظــــهــــْر  ل ــــــارس  ــــــف ل ا مــــالمــــســــة 
ْد ا ـــــــــــــود ل ا ـــــــــــْل  وك ـــــه  ن ـــــا حـــــن ـــــل  م ـــــا ـــــك ب
ْد لــــــِعــــــنــــــا ا ـــــد  ـــــع ب ـــــــِه  ـــــــي ل إ ـــــخـــــَضـــــْع  ـــــي ل
ْد لــــــِعــــــبــــــا ا دون  ــــســــه  ــــهــــم ل شــــــق  عــــــا
ْد ــــــا ح لـــــــــَشـــــــــوُق  ا و شـــــَق  ـــــا ـــــع ل ـــــق  ش ـــــا ع
د ا تـــــــــد ر إ ــــــــــدوِن  ب ـــم  ـــه ـــن ـــي ب مــــــا  يــــجــــمــــع 
د ا مــــتــــد إ روحــــــــي  ـــــا  ي حـــبـــه  لـــصـــا نــــه  كــــأ
ْد ـــــــــا َع ــــر  ــــم ــــع ــــل ل ة  ــــــأ ــــــج ف ــــــعــــــشــــــق  ل ا و
د ـــــــــــا ي زد ا ـــــــي  ف ـــــــوة صـــــهـــــيـــــلِـــــك  ـــــــش ن و
ْد مـــــــا لـــــــِر ا ـــــَت  ـــــح ت ــــن  ــــي ــــحــــن ل ا ـــــــــــون  ت أ و

الحادي والعشرين، سائلين  الملكي  الجلوس  عيد 
المناسبة على  هللا، جلت قدرته، أن يعيد هذه 
والعافية، وعلى األردن  الصحة  بموفور  جاللته 

الغالي بدوام التقدم واالزدهار«.
الرزاز  األردني عمر  الوزراء  قال رئيس  بدوره 
أبا الحسين، هذا الوطن  في تغريدة: »سيدي 

بقدره وعزمه ووجدانه  الكبير  الصغير بحجمه، 
الميمون، وهو يسّطر  بعيد جلوسكم  اليوم  يحتفل 
التاريخ فصال جديدا من مواجهة عاتية  في كتب 
بقيادتكم مع وباء شرس أرهق دوال  يخوضها 

كبرى«.

بيضة تثري ضجة يف تايالند
 مفاجأة غير متوقعة حدثت لمالكة أحد متاجر 
البقالة الصغيرة في تايالند، عندما وجدت كتكوتا 
يخرج من إحدى البيضات أثناء ترتيبها علب البيض.

وأثناء ترتيب خون بوكبيك، مالكة سوبر ماركت 
في العاصمة التايالندية بانكوك، للبضائع، سمعت 
ضجيجاً وحركة غريبة قادمة من إحدى عبوات 
البيض، لتتفاجأ بخروج منقار صغير لفرخ دجاجة 
من إحدى البيضات، حسب صحيفة »إل ماستجيرو« 

اإليطالية.
المتجر  في  العاملين  بوكبيك  نادت  الفور  وعلى 
لرؤيته، إذ التقطوا مقاطع فيديو انتشرت بصورة 
كبيرة على مواقع التواصل االجتماعي، ثم ساعدته 
على كسر البيضة تماماً ليخرج منها ووضعته في 

صندوق وقررت االحتفاظ به وتربيته.
وعلقت بوكبيك على الواقعة قائلة: »فوجئت قليال 
عندما رأيت الفرخ يتحرك في علبة البيض، لكننا 

سعدنا به واتفقنا جميعاً على تربيته«.
وأضافت: »لقد كان الفرخ محظوًظا للغاية، ألنه 
كان يمكن أن يؤكل مثل بيض البالوت الذي يعد 
الفلبين  أكلة آسيوية لها شعبية كبيرة، تنتشر في 

وفي دول أخرى في جنوب شرق آسيا«.


