
    Email: elressalanews@gmail.com    www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     Vendredi 17 juillet  2020 العدد463-24   السنة الرابعة والعشرون   الجمعة 17 يوليو        

 فـريد زمكحل 

بدون رتوش

fzemokhol@gmail.com

 تأسست في مونتريال
29/11/1995

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير
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سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

مصر بني سريت وسد النهضة!

أبعاد  للسياسة  أن  تعلمت 
أخرى غير تلك التي تُطرح على 
أهدافها  الناس، ويجهل  عامة 

ونتائجها الغالبية منهم.
المشهد  ذلك  المشاهد  ومن هذه 
المتوتر بين مصر وتركيا في 
والحكومة  مصر  وبين  ليبيا، 
الجانب اآلخر،  األثيوبية على 
أو  المشاهد تمس  كل  كانت  وإن 
القومي  باألمن  المساس  تريد 
مصر  لتوريط  ربما  المصري 
لتنفيذ بعض  وربما إلخضاعها 
مصالح  تخدم  التي  اإلمالءات 
وفي  الكبرى..  الدول  بعض 
السياسيين  القادة  الحالتين على 
التعامل معهما بمنتهى  في مصر 
المشهد  الحرص والحيطة ألن 
من  آمنياً  تهديداً  الليبي يشكل 
إذا  الممكن التعامل معه عسكرياً 
األمر ذلك، على خالف  أقتضى 
يمس  الذي  األثيوبي  المشهد 
ويهدد حياة مائة مليون مصري 
لما  وخطيرة  مباشرة  بصورة 
نتائج  يترتب عليه من  أن  يمكن 
المستوايات  مفزعة على كافة 
الحياتية المؤثرة بمصالح الوطن 

والمواطن بصورة مباشرة.
أمس  في  إننا  تقديري  وفي 
المشهد األثيوبي  الحاجة لحل 
بعيداً  نهائية وحاسمة  بصورة 
أو  العسكرية  الحلول  كافة  عن 
السياسة  المباشرة في  التدخالت 
األثيوبية خاصة  للدولة  الداخلية 
قد  الخالف  هذا  لحل  والسعي 
المشاهد  كافة  ويَحل  يُحلِحل 
األخرى التي تهدد األمن القومي 

المصري...
الحلول  أحد  وقد سبق لي طرح 
بين  النهضة  لحل موضوع سد 
اجتماع  في  وأثيوبيا  مصر 
من  النخبة  بعض  مع  ضّمني 
المصريين  اإلعالميين والكتّاب 
نادي  مقر  في  المعروفين 
الصحفيين في حي جاردن سيتي 
شيخ  منهم  وكان  بالقاهرة، 
المصريين ونقيبهم  الصحفيين 
محمد  مكرم  األستاذ  األسبق 
أحمد، والكاتب الصحفي األستاذ 
تحرير جريدة  زايدة مدير  جمال 
والزميلة  المصرية  األهرام 
مصطفى  عزة  اإلعالمية 
وغيرهم، حين تم طرح موضوع 
األثيوبي حول  المصري  الخالف 
سد النهضة للنقاش، وأذكر أنني 
قلت وبالحرف والواحد أنه يمكن 
حتى  الخالف  هذا  حل  لمصر 
الجلوس مع أي شخص  بدون 
األثيوبية وبشكل  الحكومة  في 
االتفاق  مباشر ومؤثر من خالل 
المباشر مع الحكومة االسرائيلية 
النيل حتى  نهر  على مد مجرى 
الالعب  اسرائيل  إلى  يصل 
والمحرك  واألساسي  األوحد 
هذه  وراء  األكيد  والمحرض 
المشكلة، والتي ستحصل على 
الحاالت بصورة  المياه في كل 
أنني  أثيوبيا، وبما  مباشرة من 
تعلمه  الذي  اآلمر  ذلك  أعلم 
والحكومة  القيادة  بالضرورة 
األمنية  اجهزتها  بكافة  المصرية 

نقوم  ال  فلماذا  والمخابراتية 
المباشر  االتفاق  هذا  بإجراء 
والذي بمقتضاه ستكون الحكومة 
له  المؤيدين  أول  اإلسرائيلية 
الستمرار  المعارضين  وأول 
وجود مثل هذا السد الذي سوف 
يصبح وجوده كالعدم في هذه 
الحالة، وربما يحدث هذا مقابل 
التي تصب في  الشروط  بعض 
المصري  صالح مصر والشعب 
للقوات  الكلي  االنسحاب  ومنها 
التعهد  مع  ليبيا  من  األجنبية 
الليبيين  سيادة  على  بالحفاظ 
الليبية  الدولة  اراضي  كافة  على 
الحفاظ  معه  يتحقق  ما سوف 
العمق االستراتيجي لألمن  على 
بعيداً عن أي  المصري  القومي 
حروب  في  الدخول  أو  تهديد 
يتم تحريكها من جهات  اقليمية 
المصالح  لتحقيق بعض  خارجية 
المنطقة  إلضعاف  الغربية 
وتقسيمها وتوريط مصر وجيش 
الراهن في  تقدمها  مصر ووقف 
وأهمها  المجاالت  من  العديد 
وتطوير  االقتصادي  المجال 

البنية التحتية.
اقول هذا لعلمي التام بأن كل ما 
الحكومة  من  ونشاهده  يحدث 
األثيوبية ال  التركية والحكومة 
بدون توجيهات  يكون  أن  يمكن 
من  مباشر  ودعم  مباشرة 
رأسهم  وعلى  أجنبية،  جهات 
األمريكية،  المتحدة  الواليات 
األول في  المستثمر  وذلك ألنها 
الكهرباء  لتوليد  النهضة  سد 
الجوار  لدول  وبيعها وتصديرها 
باإلضافة الستخدامها  األثيوبي 
لمد القواعد األمريكية الموجودة 
القرب منها  أو في  المنطقة  في 

بالكهرباء.
واالتفاق المصري مع اسرائيل 
من  األمريكي  المخطط  يُفسد 
ميوعته  تأكد  والذي  المنبع 
الموقف  خالل  من  وبوضوح 
اإلدارة  اتخذته  الذي  الهزلي 
األمريكية من هذا الخالف وظهر 
في االجتماع الذي تم بين الوفدين 
المصري واألثيوبي بوجود البنك 
الدولي، خاصة لو عرفنا قيام 
المتحدة بدفع أكثر من  الواليات 
4 مليار دوالر للحكومة األثيوبية 
لتنفيذ وإتمام مشروع بناء سد 
النهضة، هذا بخالف الماليين 
األثيوبية  للحكومة  المدفوعة 
والتي تتخطى حدود المليار دوالر 
تحت مسميات أخرى من ضمنها 
المشاكل  ومواجهة  التنمية 

الطارئة.
كل هذا بهدف الضغط على مصر 
تكسب  أن  عليها  اصبح  التي 
الحفاظ على  كافة معاركها مع 
كافة مواردها حتى ولو كان هذا 

بتحالفها مع الشيطان.
ومصرية  مصري  كل  وعلى 
القيادة  وراء  االصطفاف 
المصرية بصورة جادة وحاسمة 
المؤامرات  هذه  لكل  للتصدي 

وإفشالها.
حفظ هللا مصر قيادة وشعباً وهو 

سميع مجيب!! 

year

5 سياسـة
قرار المحكمة االدارية العليا في تركيا بتحويل 
كنيسة آيا صوفيا من متحف إلى جامع إسالمي 
سابقة ستعطى الحق للمحكمة اإلدارية العليا في 

إسرائيل بهدم المسجد األقصى 
وبناء هيكل سليمان!

 فريد زمكحل
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تكاليف التسجيل مدفوعة

أردوغان: خطوات مصر يف ليبيا 
غري مشروعة

مصدر: إدارة ترامب تبحث حظر سفر أعضاء احلزب الشيوعي الصيين ألمريكا

تقرير: بطريرك املوارنة يلوم حزب اهلل على أزمة لبنان

السيسي يعلن رفضه لإلجراءات املنفردة بشأن سد النهضة

الغنوشي يطلب من وزير الداخلية فض 
اعتصام الربملان »بالقوة«

أوكرانيا ستجري تدريبات عسكرية بالتزامن 
مع مناورات روسية

  جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
الجمعة، التأكيد على ثوابت الموقف المصري 
من أزمة سد النهضة انطالقا مما تمثله مياه 
النيل من قضية وجودية لشعب مصر، بحسب 

متحدث رسمي.
وشدد السيسي، خالل اتصال هاتفي مع نظيره 
الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، على حتمية 
بلورة اتفاق قانوني شامل بين كل األطراف 
السد،  وتشغيل  ملء  قواعد  حول  المعنية 
ورفض اإلجراءات المنفردة أحادية الجانب 
التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر 

في مياه النيل.
الرئاسة  باسم  الرسمي  المتحدث  وصرح 
المصرية بسام راضي بأن الرئيس رامافوزا 
أشاد بالنهج البناء الذي اتبعته مصر خالل 
جولة المفاوضات األخيرة بشأن سد النهضة 
يعكس  مما  األفريقي،  االتحاد  رعاية  تحت 

اإلرادة السياسية المصرية الصادقة للوصول 
إلى حل األزمة. 

وأضاف أنه »تم التوافق على استمرار التنسيق 
المكثف بين البلدين بشأن تلك القضية الحيوية«.

وفشلت المحادثات، التي اختتمت في الثالث عشر 

األفريقي  االتحاد  برعاية  الجاري  الشهر  من 
وبحضور مراقبين من االتحاد األفريقي واالتحاد 
األوروبي الواليات المتحدة األميركية، في التوصل 
التفاق بشأن القضايا الخالفية في الشقين الفني 
والقانوني بعد أسبوعين من الجلسات المكثفة 
على مستوى وزراء الري من الدول الثالث 

واللجان  جهة  من  وإثيوبيا  والسودان  مصر 
المتخصصة من جهة أخرى.

وكانت الخارجية المصرية قد طلبت، األربعاء، 
ايضاحا رسميا من الحكومة اإلثيوبية بشأن ما 
تردد إعالميا عن بدء ملء خزان السد قبل أن 

تصدر أديس أبابا نفيا لتلك األنباء.

التونسي  البرلمان    طلب رئيس 
الداخلية  الغنوشي من وزير  راشد 
هشام المشيشي، التدخل »لحفظ األمن 
ولو بالقوة«، لفض االعتصام الذي 

عرفه المجلس.
وجاء طلب الغنوشي عقب اعتصام 
خاضه أعضاء كتلة الحزب الدستوري 
فضاءات  من  عدد  داخل  الحر 
رئاسة  منصة  فيها  بما  البرلمان، 
المجلس ومكتب مدير ديوان رئيس 

المجلس.
الحر  الدستوري  الحزب  ويخوض 
البرلمان  في  المفتوح  اعتصامه 
التونسي، للتحقيق في إدخال متهمين 

باإلرهاب مقر المجلس.
الدستوري  الحزب  رئيسة  وكانت 
وجهت  قد  موسي،  عبير  الحر 
للغنوشي،  الذعة  انتقادات  مرارا 
أنه فتح المجال أمام دخول  مؤكدة 
متهم باإلرهاب، وأحد أعضاء كتلة 
داخل  إلى  النهضة،  لحزب  حليفة 

البرلمان.
فإن  التونسي،  الحزب  وبحسب 
هو  الدخول  من  الممنوع  الشخص 

ضيوف  أحد  البرهومي،  حافظ 
وهو  الكرامة،  كتلة  ائتالف  رئيس 
داعش  تنظيم  مع  بالعالقة  متهم 
االرهابي، وبالمسؤولية عن تسفير 
الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في 

العالم العربي.
يأتي ذلك فيما تم إيداع الئحة سحب 
الثقة من الغنوشي، الخميس، بمكتب 
إلى  وصولها  بعد  النواب،  مجلس 
لمثل هذا  الالزم  القانوني  النصاب 

اإلجراء.
من  الثقة  سحب  عريضة  وأودعت 
الغنوشي، من قبل 3 كتل هي تحيا تونس 
والكتلة الديمقراطية وكتلة اإلصالح، 
إلى جانب الحصول على توقيعات من 
نواب كتل أخرى ومستقلين، ليصل 

تعداد اإلمضاءات إلى 73.
النهضة  وحركة  الغنوشي  ويواجه 
انتقادات كثيرة خالل  التي يرأسها 
الفترة الماضية، حيث يعبر كثير من 
التونسيين عن استيائهم من أداء رئيس 
أنها  ويعتبرون  البرلمان وحركته، 
تعمل لمصلحتها الخاصة وألجندتها 
الخارجية بعيدا عن مصلحة المواطن.

  قال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان إن خطوات مصر في 
لقائد قوات شرق  ليبيا ودعمها 
ليبيا )الجيش الوطني الليبي( خليفة 

حفتر غير مشروعة.
تعليقا  أردوغان  تصريح  وجاء 
على تدخل محتمل من مصر في 
الصراع الليبي والذي ساندت فيه 
لحكومة  التابعة  القوات  أنقرة 
الوفاق الوطنية المعترف بها دوليا 
في طرابلس على صد هجوم من 

الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر 
على العاصمة.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي يوم الخميس إن مصر لن 
تقف مكتوفة األيدي في مواجهة 
أي تهديد مباشر لألمن القومي 
المصري والليبي، وذلك بعد أن 
طالب البرلمان الليبي المتحالف 
القاهرة هذا األسبوع  مع حفتر 
بالتدخل العسكري في الصراع.

األمريكي  الرئيس  إدارة  إن  الخميس  يوم  مطلع  قال مصدر    
دونالد ترامب تبحث فرض حظر سفر على جميع أعضاء الحزب 
الشيوعي الصيني وعائالتهم إلى الواليات المتحدة في مقترح وصفته 

الصين بأنه عبثي.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إن مسؤولين كبارا يناقشون 
األمر شرعوا في تداول مسودة ألمر رئاسي محتمل، لكن المشاورات 
ما زالت في مرحلة مبكرة ولم يتم رفع األمر إلى الرئيس ترامب بعد.
كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من تحدث عن هذه المناقشات.

وتركز المناقشات على منع إصدار التأشيرات ألكثر من 90 مليون 
صيني فيما سيكون أكثر اإلجراءات صرامة التي تتخذها واشنطن 
في إطار خالف آخذ في التعمق مع بكين وصفه البعض بأنه حرب 

باردة جديدة.
يينغ  تشون  هوا  الصينية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة  وقالت 
هذا  مثل  إمكانية فرض  لدى سؤالها عن  الجمعة  يوم  للصحفيين 
الحظر على سفر صينيين إن تنفيذ ذلك سيعني أن الواليات المتحدة 
تختار الوقوف ضد 1.4 مليار نسمة في إشارة لعدد سكان الصين.

العام في القرن الحادي والعشرين وسيكون شديد  التوجه  وأضافت ”هذا ضد 
العبثية“ لكنها أشارت إلى أن المسؤولين األمريكيين لم يوضحوا بعد إن كانت 

التقارير التي تتحدث عن حظر محتمل على السفر صحيحة.

ولم يصل وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو إلى حد تأكيد أن األمر محل 
بحث لكنه قال ”نعمل...، بتوجيه من الرئيس، للتوصل إلى كيفية التفكير بشأن 

صد الحزب الشيوعي الصيني“.
وقالت المتحدثة باسم البيت األبيض كايلي ماكيناني للصحفيين ”نبقي كل الخيارات 

مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بالصين“.

لبنان   ألقى بطريرك الموارنة في 
خالل مقابلة هذا األسبوع باللوم على 
جماعة حزب هللا في انهيار االقتصاد 
اللبناني، وذلك في أشد انتقاداته المباشرة 
للجماعة الشيعية المدعومة من إيران.
بشارة  البطريرك  وتمثل تصريحات 
في  له  تدخل  أقوى  الراعي  بطرس 
تهديد  أسوأ  يشهد  الذي  لبنان،  أزمة 
التي  األهلية  الحرب  منذ  الستقراره 
دارت رحاها بين 1975 و1990.

وألقى الراعي باللوم على دور حزب 
هللا في الحكومة في وقف مصدر حيوي 
للمساعدات من الدول الغربية والخليجية. 
ونقل التقرير عنه قوله »لهذا السبب 

ندفع الثمن«.
وأدت األزمة المالية في لبنان إلى انهيار 
الفقراء  العملة مما ترك كثيرين من 
والجوعى. وتتجذر األزمة في فساد 
الدولة وإهدار النخبة الطائفية في السلطة 
على مدى عقود منذ الحرب األهلية.

الراعي  أدلى  له،  عظتين  آخر  وفي 
بتصريحات جرى تفسيرها على نطاق 

لحزب هللا  انتقادات  أنها  واسع على 
وحليفه الرئيس ميشال عون. ويدعم 
حزب هللا والرئيس الحكومة الحالية.

وللراعي نفوذ كبير بوصفه رأس كنيسة 
الطائفة التي يجب اختيار رئيس الدولة 

منها بموجب نظام الحكم الطائفي.
وقال الراعي يوم األربعاء بعد اجتماع 
مع عون إن عظاته جرى تفسيرها على 
نحو خاطئ ونفى أنه كان يشير إلى 

حزب هللا على وجه التحديد.
لكن في التعليقات التي نشرتها إذاعة 
الفاتيكان، قال إن حزب هللا »يهمش 
أينما  والسالم  الحرب  ويعلن  الدولة 
وغيرها  سوريا  إلى  مشيرا  شاء«، 
كانت  المنطقة.  في  الصراعات  من 
المقابلة بتاريخ 15 يوليو تموز ونقلتها 
محطات إذاعية وصحف لبنانية كبرى 

يوم الخميس.
ويقول خصوم حزب هللا إن تحالفه مع 
إيران، في صراعها مع السعودية على 
النفوذ في المنطقة، دفع دول الخليج 
السابق  في  لبنان  ساندت  التي  العربية 

إلى النأي بنفسها عنه مما أغلق بابا مهما 
للمساعدات.

وقال مكتب رئيس الوزراء اللبناني السابق 
للغرب  حليفا  كان  الذي  الحريري،  سعد 
وحليفا تقليديا للخليج، إنه التقى مع السفير 

البابوي في لبنان يوم الخميس.

إنهما  سبيتيري  جوزيف  المطران  وقال 
أجريا »محادثات صريحة حول الوضع 
في لبنان، ال سيما بشأن الدور األساسي 
والتاريخي لهذا البلد في المنطقة، فيما يتعلق 
بمفاهيم الحياد والوقوف على مسافة واحدة 

من كل القوى اإلقليمية«.

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 

حكمة العدد

اعداد: 
أنطوانيت جرجوس

إنها  الجمعة  اليوم   قالت أوكرانيا 
ستجري تدريبات عسكرية تأمل في 
أن شركاءها في حلف شمال األطلسي 
سينضمون لها ردا على مناورات تعتزم 
القوقاز  منطقة  في  إجراءها  روسيا 
ولضمان االستعداد ألي تصعيد محتمل 

على حدودها الشرقية.
وقال وزير الدفاع األوكراني أندري 
تاران للبرلمان إن التدريبات العسكرية 
ستشمل إطالق قذائف مضادة للطائرات 
وستجرى في نهاية سبتمبر في جنوب 

البالد.

والعالقات بين موسكو وكييف متوترة 
القرم  لشبه جزيرة  منذ ضم روسيا 
في 2014 من أوكرانيا وتدعم منذ 
ذلك الحين انفصاليين في شرق البالد.
سيظهر  الرد…  ”هذا  تاران  وقال 
استعداد القوات المسلحة األوكرانية 
لصد أي محاوالت من روسيا االتحادية 
لتصعيد الموقف أو بدء أعمال قتالية 

واسعة النطاق“.
وأضاف أن كييف ستدعو دوال من 
حلف شمال األطلسي للمشاركة في 

تلك التدريبات العسكرية.



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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 Tel: 514 961 0777  / 450 972 1414إلعالناتكم يف الرسـالة
fzemokhol@gmail.com  /   elressalanews@gmail.com    elressala@videotron.ca    www.el-ressala.com

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

الصني تندد : واشنطن تريد كبح التنمية يف البالد وليس الدميقراطية

المتحدثة  قالت   
وزارة  باسم  الرسمية 
الخارجية الروسية ماريا 
زاخاروفا، يوم الخميس، 
البرلمانية  االنتخابات  إن 
للحفاظ  في سوريا مهمة 
على االستقرار في البالد.
في  زاخاروفا،  وقالت 
اليوم  صحفية  إحاطة 
إجراء  المقرر  إنه “من 
االنتخابات البرلمانية في 
أنه من  سوريا، ونعتقد 
المهم أن تعمل جميع هياكل 

بشكل  والتشريعية،  التنفيذية  السلطة، 
طبيعي في سوريا. وهذا أمر مهم من 
أجل الحفاظ على االستقرار وعدم تنفيذ 
سيناريو الدول المجاورة، على سبيل 

المثال، السيناريو الليبي”.
جدير بالذكر أن انتخابات مجلس الشعب 

السوري تأجلت إلى 19 يوليو الجاري 
فيروس كورونا  تفشي وباء  بسبب 

المستجد )كوفيد-19(.
ويتبع انتخابات مجلس الشعب تشكيل 
حكومة جديدة بدال من الحكومة الحالية 
إعفاء رئيسها عماد خميس،  تم  التي 
المائية حسين  الموارد  وتكليف وزير 

إلى جانب  أعمالها  بتسيير  عرنوس، 
مهامه إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وأُجريت االنتخابات البرلمانية السابقة 
عام 2016، وكانت الحكومة السورية قد 
فقدت وقتها السيطرة على مناطق شاسعة 

في درعا ودمشق وضواحي حلب.

لألمن  الوطني  المركز  قال     
اإللكتروني في بريطانيا أمس الخميس 
إن متسللين تدعمهم الحكومة الروسية 

لقاح وأبحاث عالج  يحاولون سرقة 
مرض كوفيد-19 من مؤسسات أكاديمية 

وشركات أدوية في أنحاء العالم.

ونسب بيان منسق من بريطانيا والواليات 
المتحدة وكندا الهجمات إلى جماعة إيه.

بي.تي29 المعروفة أيضا باسم ”كوزي 

إنها على  الدول الثالث  بير“، وقالت 
يقين شبه تام من أن الجماعة تتبع جهاز 

المخابرات الروسي.

وقال بول تشيتشستر مدير العمليات في 
المركز ”نندد بهذه الهجمات الخسيسة 
ضد من يقومون بهذا العمل شديد األهمية 
لمكافحة جائحة كورونا“.
الخارجية  وزير  وقال 
دومينيك راب  البريطاني 
إن من غير  الخميس  يوم 
المقبول بالمرة أن تستهدف 
أجهزة المخابرات الروسية 
بجائحة  المتعلقة  الجهود 

كوفيد-19.
وسبق أن أعلنت بريطانيا 
والواليات المتحدة في مايو 
المتسللين  أن شبكات من 
تستهدف منظمات محلية 
جائحة  تكافح  ودولية 
قبل  الربط من  يتم  لم  لكن  كوفيد-19 
بشكل صريح بين هذه الهجمات والدولة 

الروسية.

   أكدت فرنسا، يوم الخميس، ُمواصلة 
دعمها المالي للعراق إلعادة االستقرار في 
المناطق الُمحررة من تنظيم داعش اإلرهابي، 
ودعم جهود الحكومة في عملية اإلعمار، 
تُلبي  ورغبتها في تنفيذ اإلصالحات التي 
تطلعات الشعب العراقي، وأهمية بناء شراكة 

حقيقية استراتيجيّة بين بغداد وباريس.
الخارجية  باسم وزارة  المتحدث  وقال 
العراقي أحمد الصحاف، في بيان نشرته 
 ، )نينا(  لألنباء  العراقية  الوطنية  الوكالة 
أجرى  فؤاد حسين  الخارجية  “إن وزير 
ُمباَحثات ُمعمقة مع نظيره الفرنسي جان 
إيف لودريان تمحورت حول ملفات متنوعة 

تهم المصالح المشتركة لكال البلدين”.
وأشار إلى انه جرى التأكيد على بناء شراكة 
حقيقية استراتيجيّة بين بغداد وباريس في 

العراقية،  للسيادة  الكامل  ظل االحترام 
وجعل هذه العالقة عامل توازن واستقرار 
“الملف  أن  األوسط، مضيفا  الشرق  في 
الصحي ومواجهة جائحة كورونا كان 
حاضراً في المباحثات الثنائية، وقد أبدى 
المزيد من  لتقديم  بالده  استعداد  لودريان 
الدعم في مواجهة هذا الوباء، كاشفا عن 
قرب تسليم معدات طبية فرنسية إلى العراق 

في هذا المجال”.
الصعيد  الُمباحثات -على  “تناولت  وتابع 
الجانبين إصرارهما على  تأكيد  األمنّي- 
الحفاظ على الُمكتَسبات الُمتحقّقة في الحرب 
على تنظيم داعش اإلرهابّي، وترحيبهما 
بالتنسيق العالي في مجال التعاون األمني، 

والرغبة في تطويره بشكل أكبر.
وأوضح أنه “على الصعيد اإلقليمّي أعرب 

الفرنسي عن دعم بالده  الخارجيّة  وزير 
ُمتوازن  بدور  للقيام  للعراق في مساعيه 
في منطقة الشرق األوسط، وثقته في قدرته 
على المساهمة الكاملة بتحقيق االستقرار 

اإلقليمي”.
بأن بالده  العراقي  الخارجية  ونوه وزير 
ترغب في إقامة عالقات سلمية مع جميع 
العراق  يكون  داعياً ألن  المنطقة،  دول 

ُملتقى للتعاون، وليس للُمواَجهة “.
وأكد المتحدث باسم الخارجية “أن رؤية 
الجانبين اتفقت على أهّمية تحقيق شراكة 
البلدين، وأن  بين  استراتيجيّة  اقتصاديّة 
تقوم فرنسا بتنفيذ مشاريع ُمهّمة بالسرعة 
الُممِكنة في العراق، ال سيما في قطاعات 
النقل، والطاقة، والمياه، ومشروع الُحُكومة 

األلكترونيّة”.

  أعلن نائب وزير الخارجية الصيني تشانج مينج، 
أن قانون الواليات المتحدة بشأن “الحكم الذاتي في 
هونج كونج”، ال يهدف على اإلطالق إلى ضمان 
حماية الديمقراطية والحريات بل يهدف إلى كبح 

التنمية في الصين.
وقال نائب وزير الخارجية الصيني فى اجتماع مع 
السفير األمريكي في الصين تيرى برونستد: “إن 
ما يسمى بقانون هونج كونج للحكم الذاتي، الذي 
طورته الواليات المتحدة، ال يهتم على اإلطالق بـ 
حماية الديمقراطية والحريات لشعب هونج كونج، 
إنه محاولة غير مجدية لعرقلة وتقييد تنمية الصين.
أن  إلى  الصيني،  الخارجية  وزير  نائب  ولفت 
الجانب األمريكي تدخل مؤخرا في شؤون الصين 
الداخلية بما يتعلق بقضايا شينجيانج والتبت وبحر 

الصين الجنوبي.
اتخذ  الصيني:  الخارجية  وزير  نائب  وأضاف 
هذا  في  مضادة  تدابير  بالفعل  الصيني  الجانب 

الصدد، وسيواصل الدفاع بحزم عن أهم اهتماماته.
وشدد، “أود أن أحذر واشنطن من أن أي اضطهاد 
وظلم تفرضه الواليات المتحدة على الصين، سيتم 
رفضه بشكل حازم.كما أن خطط واشنطن لعرقلة 

تنمية الصين محكوم عليها بالفشل”.
هذا وأعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب، أمس 
أنه وقع تشريعا وأمرا تنفيذيا لمحاسبة الصين على 

إجراءاتها ضد هونغ كونغ.
وأشار ترامب إلى أن قانون الحكم الذاتي في هونغ 

كونغ حصل على الدعم من قبل الكونجرس.
وتشهد العالقات بين الصين والواليات المتحدة توترا 
مستمرا، تصاعد في األشهر الماضية على خلفية 
قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا، 
التجارية،  والخالفات  كونج،  هونغج  وموضوع 
الجنوبي،  الصين  بحر  في  الطاقة  وقضية حقول 
الصينية،  األراضي  في  اإلنسان  حقوق  ومسألة 

خاصة منطقة سنجان ذاتية الحكم.
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ما تريوشكا
      كانت أول مرة ألمس بيدي فيها 
دمية »ماتريوشكا« عندما أهداني صديق 
أكثر من عشرين  روسي واحدة قبل 
لم أكن وقتها قد زرت روسيا  عاما. 
التي أصبحت جمهورية مستقلة بعد 
تفكك االتحاد السوفييتي. كان الرئيس 
السوفييتي الثامن ميخائيل غورباتشوف 
قد أعلن في الخامس والعشرين من شهر 
ديسمبر عام 1991 تقديم استقالته من 
الجمهورية، وقال في خطاب  رئاسة 
وجهه إلى الشعب الروسي عبر التلفزيون 
الجمهوريات  اتحاد  إن مكتب رئيس 
السوفيتية االشتراكية قد تم إلغاؤه، وأعلن 
تسليم كافة سلطاته الدستورية، بما فيها 
السلطة على األسلحة النووية الروسية، 
إلى الرئيس الروسي بوريس يلتسن. 

لم أكن قد عرفت بعد روسيا العائدة من 
البلشفية. كنت أعرف  الثورة  حضن 
اإلمبراطورية الروسية عبر ُكتّاب روسيا 
الكبار أمثال فيودور ديستويفسكي وليو 
تولستوي. عرفت فيودور كارمازوف 
األب الماجن، وعرفت أبناءه ديمتري 
الكاتب  بقتل والده، وإيفان  اتُِّهم  الذي 
الراهب  نفسيا، وأليكسي  المضطرب 
الطيب، وبافل االبن غير  المحبوب 
القاسي، وتابعت تطورات  الشرعي 
حياتهم من خالل رائعة ديستويفسكي 
»اإلخوة كارمازوف«. رصدت تحوالت 
التاسع  القرن  المجتمع الروسي في 
الدولة والكنيسة،  بين  عشر والعالقة 
المطولة بين  بالحوارات  واستمتعت 
الطبقة  الرواية. تعرفت على  أبطال 
الروسي  المجتمع  األرستقراطية في 
ليو تولستوي »آنا  من خالل رائعة 
كارنينا«. رأيت كيف يحتدم الصراع 
بين الخير والشر من خالل شخصيات 
الرواية؛ آنا وزوجها كارنين وعشيقها 
فرونسكي، ووقفت على المآالت التي 

غدا إليها كل واحد منهم.
»ال يمكن أن تكتمل زيارتك لروسيا ما 
لم تعد معك بدمية »ماتريوشكا«. قال 
صديقي الروسي وهو يشرح لي تاريخ 
الدمية. كان تاريخا غيَر متَّفٍق عليه ككل 
تاريخ. لفتت نظري فكرتها التي تقوم على 
التداخل واالنقسام. »ماتريوشكا« عدة 
دمى متشابهة الشكل مختلفة األحجام، 
الكبير منها يبتلع الصغير، يرواح عددها 
بين خمس وسبع. على الدمية المصنوعة 
من خشب الزيزفون أو الصندل صورة 
امرأة ريفية ترتدي فستانا واسعا وطويال 
الروسيات يرتدينه منذ  النساء  ظلت 
الرابع عشر وحتى  القرن  منتصف 
القرن العشرين، يُطلَق عليه »سرفان«. 
كلمة »ماتريوشكا« مشتقة من كلمة 
»ماتريونا« التي تعني بالروسية امرأة. 
تتميز »ماتريوشكا« بألوانها الزاهية التي 
تلفت األنظار، وتدفع كل زائر لروسيا 
إلى شرائها  إلهدائها إلى أصدقائه، أو 
بيته عند  بارز في  وضعها في مكان 

عودته إلى وطنه .
عندما زرت روسيا للمرة األولى لم أبحث 
عن محالت بيع الدمى الروسية، ولكن 
بحثت عن المدى الذي تمثله هذه الدمى 
في تركيبة المجتمع الروسي الخارج من 
حكم شيوعي جثم على صدور أبنائه 
سبعة عقود، أحاطه خاللها بالغموض 
العالم يعرف  لم يعد  والسرية، حتى 
سوى أسماء الزعماء الذين توالوا على 
حكمه من لينين وحتى غورباتشوف. 
حقبة من الزمن تخللتها أحداث كثيرة 
وحروب مختلفة، بعضها بارد وبعضها 
اآلخر ساخن، انتهت بانهيار تاريخي 
فاجأ الجميع، وجعلهم يتساءلون إن كان 
االتحاد السوفييتي نمرا من ورق، أم 
أنه كان نمرا حقيقيا تعرض لمؤامرات 
داخلية وخارجية أدت إلى هذا السقوط 
المريع لنظرية الماركسية التي حاول 
تصديرها للخارج ففشلت في الداخل. كان 
المجتمع الروسي منبهرا وهو ينفتح على 
الغرب الرأسمالي الذي طالما تصدى له 
زعماؤه وحزبه وحاربوه، وكان افتتاح 
أول مطعم »ماكدونالدز«  في موسكو 
يوم الحادي والثالثين من شهر يناير 
عام 1990 أول اختبار لتوق الشعب 
الروسي إلى الحياة التي كان يعيشها 
اآلخرون في الطرف اآلخر من العالم. 
في اليوم األول لذلك االفتتاح التاريخي 
احتشد آالف الروس، رغم برد الشتاء 
الوجبات  القارس، أمام باب مطعم 
بلغ عدد  العالم.  السريعة األشهر في 
إلى  للوصول  المنتظرين في الصف 
باب المطعم أكثر من 9000 شخص 
ساعة الذروة! حقق ذلك التدافع رقماً 
اليوم األول بخدمة  قياسيًا في نهاية 
30 ألف زبون. كل هذا من أجل تذوق 
شطيرة اللحم األمريكية التي انتشرت 
في كل أنحاء العالم، وُحِرم منها الشعب 
السوفييتي نتيجة سياسة االنغالق المطبقة 
من قبل النظام الذي كان حاكما. بدا لي 
شكل روسيا عندما زرتها للمرة األولى 
»ماتريوشكا« متجسدة على أرض 
الواقع؛ دمى كبيرة تبتلع دمى أصغر 

منها إلى ما ال نهاية. 
لة  كانت أكبر دمية »ماتريوشكا« مسجَّ
هي تلك التي تم عرضها في اليابان عام 
1970 وتتكون من 72 دمية متداخلة. 
يوم األربعاء األول من شهر يوليو 
2020 فاز الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين في استفتاء سيمكنه من البقاء في 
السلطة حتى عام 2036. هذا يعني أن 
بوتين البالغ من العمر 67 عاما، والذي 
أمضى في الحكم حتى اآلن عقدين من 
الزمن متنقال بين رئاسة الدولة ورئاسة 
الوزارة، مرشح ألن يبقى في السلطة 
حتى يبلغ 83 عاما، متفوقا بذلك على 
جوزيف ستالين. ستكون هذه، لو تحقق 
تاريخ  ذلك، أكبر »ماتريوشكا« في 

روسيا القديم والحديث معا.

aliobaid4000@yahoo.com

بقلم: علي عبيد الهاملي

اخلارجية الروسية: االنتخابات الربملانية يف 
سوريا مهمة للحفاظ على االستقرار
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أخبــار
الرئيس اللبناني: لسنا يف وارد االعتداء على أحد.. ولن نؤيد اخلالفات واحلروب

إن  الخميس،  ميشال عون،  اللبناني  الرئيس  قال   
التزام الحياد في الصراعات اإلقليمية التي تشهدها 
المنطقة، ال يعني التنازل عن الحق بالدفاع عن النفس، 
أحد،  االعتداء على  وارد  في  ليس  لبنان  أن  مؤكدا 
كما أنه ال يؤيد الخالفات والحروب مطلقا “في ما 
نحن ملزمون بالدفاع عن أنفسنا سواء أكنا حياديين 

أو غير حياديين”.
وشدد الرئيس اللبناني، خالل استقباله اليوم عددا من 
الوفود، على أن اإلرهاب لن يتمكن من العودة إلى 
األراضي اللبنانية مرة أخرى، الفتا إلى أن األجهزة 
لبنان  تأمين حدود  تسهر على  المعنية  والمؤسسات 
في ظل حرص على حل األمور المتنازع عليها مع 
من  برعاية  الحدود  بترسيم  يتعلق  ما  في  إسرائيل 

األمم المتحدة.
وأشار إلى األزمة االقتصادية التي يشهدها لبنان حاليا 
وتداعياتها، مؤكدا أنها نتيجة تراكمات تعود إلى 30 
عاما إلى الوراء، وأنه يجري العمل حاليا على زيادة 
األكثر  والعائالت  األسر  إلى  تُقدم  التي  المساعدات 

احتياجا وفقا لقدرة الدولة وإمكانياتها.
ولفت إلى أن الدولة مستمرة في العمل على مكافحة 
الفساد، وأن القرار بالتدقيق الجنائي الذي اتخذه مجلس 
الوزراء في شأن حسابات مصرف لبنان المركزي، 
الفساد ومالحقة  يساعد على وضع حد آلفة  سوف 
الفاسدين ووضع اليد على الملفات المشبوهة، داعيا 
اللبنانيين الى مساندة الدولة لمواجهة الذين يقاومون 

ذلك األمر.

  أعلنت السلطات األمريكية احتجاز 
رجل مشتبه به مجهول، أضرم النيران 
في سيارة شرطة أمام المحكمة العليا، 

ما أدى إلى انفجارها. 
وقالت مسؤولة اإلعالم العام في المحكمة 
العليا، كاثي أربيرج، إن الرجل رهن 
االحتجاز سكب سائال قابال لالشتعال 
خارج  متوقفة  شرطة  مركبة  على 
المحكمة العليا في شارع ماريالند في 
واشنطن العاصمة، األربعاء، فاحترقت 
أضرارا  وألحقت  بالكامل  السيارة 
بسيارة مجاورة، حسبما ذكرت شبكة 

“سي إن إن” األمريكية.
وأضافت أربيرج أن المشتبه به أصيب 
ببعض اإلصابات من جراء الحريق، 
فنقل بسيارة إسعاف لعالج إصاباته، 
لكن لم يصب أي شخص آخر خالل 

الحادث.
وأشارت “سي إن إن” إلى أن المحكمة 
بعد  األسبوع،  هذا  تنظر جلسات  ال 

نهاية فترة عملها الخميس الماضي.
لكن في األيام األخيرة، نظر القضاة في 
العديد من قضايا اإلعدام، وأصدروا 
حكًما في وقت سابق من هذا األسبوع 
مفاده أن اإلعدام الفيدرالي -وهو األول 

منذ 17 عاًما- يمكن أن يستمر.
وليس من الواضح ما إذا كان القضاة 
يعملون داخل المبنى في األشهر األخيرة، 
في ظل مواجهة البالد األزمة تفشي 
فيروس كورونا المستجد كوفيد19-.

 3.6 نحو  المتحدة  الواليات  وسجلت 
ألفا   139 من  وأكثر  إصابة،  مليون 
تعافى  بينما  بالفيروس،  وفاة  و174 
1.6 مليون شخص حتى يوم األربعاء.
ويكافح العالم الوقت الراهن من أجل 
السيطرة على تفشي المرض، بعد ارتفاع 
عدد الوفيات حول العالم، األربعا إلى 
582 ألفا و125، وبلوغ عدد المصابين 
نحو 13.5 مليون شخص، بينما تعافى 

نحو 7.9 مليون شخص.

توقيف أمريكي أحرق سيارة 
شرطة أمام احملكمة العليا

فرنسا تؤكد مواصلة دعم العراق وأهمية بناء شراكة اسرتاتيجية مع بغداد



الوزير شكري ونظريه السعودي يؤكدان أهمية التوصل 
لتسوية شاملة لألزمة الليبية للحفاظ على وحدتها

رئيس وزراء تونس يقدم استقالته ويفجر أزمة سياسية

تايوان جتري تدريبات 
دفاعية وسط أجواء توتر 

مع الصني

»اجليش اللييب« ينفي انعقاد لقاء بني حفرت ووفد أمريكي

مصر تدعو جملس األمن إىل تدارك خماطر التسرب النفطي قبالة سواحل اليمن

القضاء األردني يقرر حل مجاعة اإلخوان

 أجرت القوات الجوية والبحرية والبرية التايوانية الخميس 
تدريبات بالذخيرة الحية تحاكي صد قوة غزو في استعراض 
قالت الرئيسة تساي إينج-وين إنه يظهر إصرار القوات على 
الدفاع عن الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

ووجهت مقاتالت إف16- ومقاتالت تشينغ-كو المحلية الصنع 
ضربات وأطلقت دبابات قذائف لتدمير أهداف على الشاطئ. 
وشارك نحو 8000 جندي في التدريبات التي أجريت على 

شريط ساحلي قرب تايتشونغ في وسط تايوان.
وتدريبات )هان كوانغ( هي التدريبات الرئيسية التي تجريها 
تايوان سنويا، وتأتي هذا العام في وقت كثفت فيه الصين من 
نشاطها العسكري حول الجزيرة بما يتضمن إطالق مقاتالت 

وقاذفات بالقرب مما تصفه بكين بأنه ”أرضها المقدسة“.
وقالت الرئيسة أمام القوات ”تدريبات هان كوانغ حدث سنوي 
رئيسي بالنسبة للقوات المسلحة لتقييم تطور قدراتنا القتالية. 
وهي باإلضافة إلى هذا تجعل العالم يرى إصرارنا وجهدنا 

في الدفاع عن أراضي البالد“.
وحققت تساي فوزا انتخابيا ساحقا في يناير مما مكنها من 
تولي الرئاسة لفترة ثانية، وقد جعلت من تحديث الجيش أولوية 
رئيسية. وكشفت تايوان العام الماضي عن أكبر إنفاق دفاعي 

منذ أكثر من عشر سنوات.

 نفى المتحدث باسم القيادة العامة »للجيش 
الليبي«، اللواء أحمد المسماري، أمس الخميس، 
انعقاد لقاء بين قائد القوات الليبية المشير خليفة 

حفتر ووفد أمريكي رفيع المستوى.
وسائل  »بعض  إن  المسماري  أحمد  وقال 
اإلعالم تداولت خبرا مفاده عقد اجتماع بين 
الليبية  العربية  المسلحة  للقوات  العام  القائد 
المشير أركان حرب خليفة حفتر ووفد أمريكي 

رفيع المستوى«.
وأضاف »عليه نود أن نلفت انتباه كافة وسائل 
هذا  أن  والدولية  والعربية  المحلية  اإلعالم 

الخبر غير صحيح وننفيه بشكل رسمي«.
وتابع قائال: »قواتنا متمركزة وثابتة في مواقعها 

أن  والسيادة  القرار  لليبيين أصحاب  ونؤكد 
القيادة العامة لن تتاجر بدماء أبنائها وتضحيات 
الشعب وستظل الحصن الحصين الذي يحافظ 
على سيادة واستقالل الدولة وصون كرامتها 

وهيبتها والحفاظ على مقدراتها«.
إلى ذلك، أكدت مصادر ليبية متطابقة ومسؤولة 
أنه ال توجد أي اتفاقات معلنة أو غير معلنة 
الليبية إخالء  حول اعتزام القوات المسلحة 
إشراف  تحت  وضعها  أو  النفطية  المناطق 

األمم المتحدة فى مقابل الدخول في هدنة.
وأفادت المصادر نفسها بأن »الجيش الليبي« 
سيستمر في حماية المنشآت النفطية والحقول 

ولن يسمح بوقوع أي تهديد لها.

الدائم لدى األمم  السفير محمد إدريس مندوب مصر   شارك 
المتحدة بنيويورك في جلسة خاصة عقدها مجلس األمن لبحث 
التهديدات الخطيرة الناجمة عن تهالك حالة الخزان النفطي العائم 
“صافر” قبالة سواحل اليمن، وعدم سماح الحوثيين لخبراء األمم 
المتحدة بالقيام بأعمال الصيانة الالزمة للحيلولة دون غرق أو 
انفجار الخزان بشكل قد ينتج عنه أكبر حادثة تسرب نفطي على 
مستوى العالم وآثار بيئية واقتصادية كارثية على اليمن وعدد من 

الدول المطلة على البحر األحمر.
وذكرت وزارة الخارجية، يوم الخميس، أن إدريس أكد خالل 
الجلسة المخاطر الجمة المترتبة على تدهور حالة الخزان وتأثيرها 
على البيئة البحرية في البحر األحمر والمالحة الدولية في مضيق 
باب المندب الذي يعد البوابة الجنوبية لقناة السويس، مع التنويه 
للخطاب المشترك الذي وجهته مصر وخمس دول أخرى )السعودية 
واليمن والسودان واألردن وجيبوتي( لمجلس األمن في مارس 

الماضي في هذا الشأن، مطالًبا األطراف المعنية بسرعة التعامل مع هذه المخاطر 
وصيانة الخزان دون مزيد من التأجيل أو الشروط، على أن يتم ذلك بالتوازي مع 
جهود الحل السياسي لألزمة في اليمن والتوصل لوقف إلطالق النار، كما أشار 
بأعمال الصيانة  للقيام  الفني الالزم  الدعم  تقديم  إلى استعداد مصر لإلسهام في 

المطلوبة للخزان.
إليه يحتوي على أكثر من مليون برميل  المشار  تجدر اإلشارة إلى أن الخزان 
نفط، وهي أربعة أضعاف كمية النفط الذي تسرب في أسوأ حادثة تسرب نفطي 
شهدها العالم في السابق، كما يبلغ عمر الخزان أكثر من 44 عاًما وتمت عرقلة 
قيام األمم المتحدة بأعمال الصيانة الالزمة له على مدار السنوات الست الماضية.

  أكد وزير الخارجية سامح شكرى 
ونظيره السعودى األمير فيصل بن فرحان 
آل سعود، أمس الخميس، أهمية التوصل 
لتسوية شاملة لألزمة الليبية تُحافظ على 
وتُمّهد  اإلقليمية  وسالمتها  ليبيا  وحدة 

الطريق لعودة األمن واالستقرار.
جاء ذلك خالل االتصال الذى تلقاه وزير 
شكري، الخميس من نظيره السعودي 
األمير فيصل بن فرحان آل سعود، حيث 
تم بحث مجاالت التعاون الثنائي ومناقشة 

أهم القضايا ذات االهتمام الُمشترك.
رفضهما  عن  الوزيران  وأعرب 
للتدخالت الخارجية في ليبيا التي تُسهم 
في انتشار الميليشيات المسلحة وضرورة 
التصدي بحزم لنقل المقاتلين األجانب، 
السياسية  التسوية  يدعم مساعي  وبما 
لألزمة استناًدا إلى إعالن القاهرة وفي 
االتفاق عليها  تم  التي  إطار األهداف 

في إطار عملية برلين.
باسم  الرسمي  الُمتحدث  وصرح 

حافظ،  أحمد  الخارجية 
على  أكدا  الجانبين  بأن 
التضامن والدعم المتبادل 
بين مصر والسعودية في 
مواجهة كل ما يُهدد أمنهما 
واستقرارهما وما يواجههما 

من تحديات.
أن  على  الوزيران  وشّدد 
التحديات الجسام التي تواجه 
بالفعل  تستوجب  المنطقة 
مزيًدا من مواصلة التنسيق 
ال  الشقيقين،  البلدين  بين 
سيما في مواجهة التهديدات 
الناجمة عن التواجد والتدخل 
األجنبي في شئون عدد من 

الدول العربية الشقيقة.
باسم  المتحدث  وأشار 
الخارجية إلى أن االتصال 

تناول أيًضا استعراض مواقف البلدين إزاء 
أهم ُمستجدات المشهد اإلقليمي، ال سيما 

ما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية 
واألوضاع في اليمن وسوريا، حيث اتفق 
الوزيران على ضرورة استمرار التشاور 

الراهنة  األزمات  إزاء  الرؤى  وتبادل 
بما يُسهم في تحقيق األمن واالستقرار 

في المنطقة.

    قدم رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ استقالته 
يوم األربعاء، ليغرق البالد في أزمة سياسية في وقت 
لجائحة  االقتصادية  التداعيات  على  للتغلب  فيه  تسعى 

فيروس كورونا.
وذكر بيان حكومي أن الفخفاخ قدم استقالته للرئيس قيس 
سعيد. وقالت مصادر سياسية لرويترز إن سعيد طلب 
منه القيام بذلك مع تزايد الضغوط في البرلمان لإلطاحة 

برئيس الوزراء بسبب شبهة تعارض مصالح.
ويتعين على سعيد اآلن اختيار مرشح جديد للمنصب، 
لكن البرلمان منقسم بشدة بين أحزاب متنافسة وسيؤدي 
اإلخفاق في تشكيل ائتالف حكومي آخر إلجراء انتخابات.

وسيتسبب انهيار حكومة الفخفاخ بعد مرور أقل من خمسة 
التأخير إلصالحات  من  مزيد  في  تشكيلها  أشهر على 
تفش  أي  التعامل مع  يُّعقد جهود  كما  اقتصادية عاجلة 
جديد لحاالت اإلصابة بفيروس كورونا بعد أن سيطرت 

تونس على الموجة األولى للمرض.
وأشادت الدول الغربية بتونس النتقالها الناجح نسبيا إلى 
الديمقراطية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت عقودا من 
الحكم االستبدادي على الرغم من األزمات المتكررة، 

لكن العديد من التونسيين يشعرون بإحباط بالغ.
فمنذ االنتفاضة يعاني االقتصاد من الركود وانخفضت 
مستويات المعيشة وتدهورت الخدمات العامة، بينما بدت 
األحزاب السياسية أكثر تركيزا في الغالب على البقاء في 
دائرة السلطة بدال من معالجة قائمة طويلة من المشكالت.
حكومة  في  العميقة  األيديولوجية  االنقسامات  وجعلت 
الفخفاخ من الصعب االتفاق على إصالحات اقتصادية 

عاجلة طالب بها المقرضون األجانب.
وفاقمت جائحة كورونا هذه المشكالت. وتتوقع تونس 
اآلن انكماش االقتصاد بنسبة 6.5 في المئة هذا العام كما 

تتوقع عجزا يعادل سبعة في المئة من الناتج 
المحلي اإلجمالي. وطالبت أربع دول بتأجيل 

سداد الديون المستحقة عليها.
قامت  البالد  من  فقرا  األشد  المناطق  وفي 
االحتجاجات للمطالبة بتوفير مزيد من الوظائف 
وتقديم معونة من الدولة لمساعدتهم على التعامل 
مع التداعيات االقتصادية، وأحيانا تقوم بحجب 
الصادرات من الصناعات المملوكة للدولة.

وقالت منى كريم أستاذة القانون إن الرئيس 
لتسمية مرشح  أيام  أمامه اآلن عشرة  سعيد 
جديد لمنصب رئيس الوزراء يتعين عليه أن 

يشكل حكومة في غضون شهر.
في  األخيرة  البرلمانية  االنتخابات  وأثمرت 
أكتوبر تشرين األول برلمانا لم يشغل فيه أي 
حزب أكثر من ربع المقاعد، مما تسبب في 

تعقيد جهود تشكيل حكومة مستقرة.
وفشل أكبر حزب، وهو حزب النهضة اإلسالمي 
المعتدل، في محاولته الخاصة لتشكيل ائتالف 
حاكم أواخر العام الماضي، ورغم انضمامه 
لحكومة الفخفاخ فإنه يصارع الرئيس سعيد 

على النفوذ منذ ذلك الحين.
وجاءت استقالة الفخفاخ في وقت كان يسعى 

فيه حزب النهضة لجمع توقيعات للتصويت بسحب الثقة 
من الحكومة. ولو ُكتب النجاح لهذه العملية فإنها كانت 
ستعطي حزب النهضة، بدال من الرئيس سعيد، الحق 

في ترشيح رئيس وزراء جديد.
وانطلقت حملة النهضة من أجل التصويت بسحب الثقة 
بسبب تقرير مفاده أن الفخفاخ مذنب بتعارض المصالح 
الدولة.  مع  عقودا  أبرمت  شركات  في  أسهما  لحيازته 

وينفي الرجل ارتكاب أي مخالفات.
تونس  قلب  هما  المعارضة،  أحزاب  من  اثنان  وانضم 
الكرامة  وائتالف  القروي  نبيل  اإلعالم  قطب  بزعامة 
النهضة في مسعاه للتصويت بحجب  المحافظ، لحزب 

الثقة عن حكومة الفخفاخ.
وقبيل استقالة رئيس الوزراء كانت األحزاب الثالثة قد 
جمعت 105 توقيعات من بين 109 توقيعات مطلوبة 

إلجراء التصويت بحجب الثقة.

(514) 961-0777  
(450) 972-1414 

ألعالناتكم يف الرسالة

elressala@videotron.ca  elressalanews@gmail.com
fzemokhol@gmail.com  www. el-ressala.com

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

يا أردوغان 
لقد جاوز الظاملون املدى !

كالثور  أردوغان  التركي رجب طيب  الرئيس    أصبح 
العراق  يعتدي على  فنراه  يفعل  الذي ال يدري ماذا  الهائج 
بحجة وجود أكراد ثم نراه يعتدى على سوريا بنفس الحجة 
ثم نراه وقد أصابته العنترية المفرطة فيرسل أسلحة وضباط 
لتأسيس  ليبيا حالماً في دخول مصر  إلى  أترك ومرتزقة 
ينساه  لن  لقنتُه درساً  المزعومة إال أن مصر  دولة الخالفة 
أتراك منهم ضابط كبير كان يخطط  وقتلت له عدة ضباط 
أردوغان له أن يكون الحاكم العسكري في ليبيا ، وهو أكيد 
قال  السيسي عندما  الرئيس  تحذير  اآلن يضع في حسبانه 
تجاوز الجفرة وسرت خط أحمر لن يسمح به وإذا أستمرت 
العسكري ستدخل  التركية والمرتزقة في تحركهم  القوات 
                                                                          . حفتر  قوات  لدعم  ليبيا  في  المصرية  المسلحة  القوات 
بالتنقيب  فبدأ  أردوغان  تفلت من نطحات  لم  أوروبا  حتى 
عن الغاز في شمال البحر المتوسط مستفزا اليونان وقبرص 
والملفت لألمر أن حتى كتابة هذا المقال لم تستطع أوروبا أن 
تأخذ قرارات ملموسة ضده تستطيع بها أن توقف شطحاته 
والسؤال هنا هل ألنه يهددها بتصدير الالجئين إليها فيهددوا 
أن  نرجوه  ما  وكل  إقتصادها  على  عبئاً  ويكونوا  أمنها 
تستجمع أوروبا قوتها من أجل مواجهة هذا الطاغوت . أما 
أمريكا فهي مشغولة بفيروس كورونا وما تفقده من ضحايا 
اليوم  ألفاً حتى  والذي تجاوز عددهم مائة وأربعة وثالثون 
ورغم ذلك يقول أحد المحللين في الشئون التركية  أن أمريكا 
هي من أعطت الضوء األخضر ألردوغان ليقوم بما يقوم 
به اآلن من أستفزازات لجيرانه في المنطقة وألوروبا التي 
اإلقتصادية أصبحت  فاألوضاع  داخلياً  أما   ، يختلف معها 
خطيرة فالليرة التركية تنهار األمر الذي جعل قطر ترسل 
تركيا  ألنقاذ  دوالر  مليار   15 من  تتكون  عاجلة  معونة 
 15 منذ  معدالته  أعلى  يسجل  تركيا  في  اليوم  والتضخم 
عاماً وقد صرحت وكالة بلومبرج العالمية أن خسائر تركيا 
اردوغان  أستمرار رئيسها  بشدة مع  تتصاعد  اإلقتصادية 
في أحكام قبضته على كل شئ في البالد بما فيه اإلقتصاد . 
ثم بات األمر يوميا طبيعيا عندما نرى في نشرات األخبار 
المواطنين  القبض على بعض  تلقي  التركية  الشرطة  قوات 
لسياسات  المعارض  بعبد هللا جولن  أنهم على صلة  بحجة 
أردوغان والمقيم في الواليات المتحدة األمريكية  منذ سنوات 
، وآخر شطحات أردوغان اآلخيرة  والتي أثارت الجدل في 
كانت  التي  إلى مسجد وهي  آية صوفيا  تحويل  كله  العالم 
أتاتورك  أمر  ثم  إلى مسجد  ثم تحولت  في األساس كنيسة 
التركية  المرأة  لقد تعرضت  . وأخيراً  إلى متحف  بتحويلها 
المعلنة  المعلومات  فبحسب  أردوغان  في عصر  للمهانة 
السجون تضم 668 طفاًل  بأن  التركية  المعارضة  قبل  من 
مع أمهاتهم  و%23 منهم ممن لم يبلغ سن السادسة بعد .                                                                                                                             
سياسي  نفق  إلى  تركيا  تدفع  أردوغان  سياسات  أن 
التركي ضد  الشعب  ينتفض  أن  ونأمل  وإقتصادي مظلم 
رئيسه الظالم الذي اقول له بأنه تجاوز في ظلمه المدى! .                                                                                                                                                

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

Parapsychologie 
DANS L'astrologie :

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

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

Mail :jackleblond888@yahoo.com

أخبــار      Vendredi 17 juillet 2020
الجمعة 17 يوليو 2020

بقلم: محمد منسي قنديل

الرواية والتاريخ
  ... حتى في بداية حياتي في 
القراءة لم تعجبني روايات جرجي 
زيدان، ورغم ذلك ولشدة ولعي 
بالتاريخ فقد قرأتها كلها، كنت في 
حاجة لمعرفة الوقائع بعيدا عن 
كتب المقررات الدراسية، ولم أكن 
قد عرفت الطريق بعد للمؤلفات 
فقد  لذلك  الرصينة،  التاريخية 
رضيت بالحيل الروائية الساذجة 
التي كان زيدان يقوم بها، قصة 
غرامية بائسة في مقدمة الصورة، 
بينما تبقى الشخصيات التاريخية 
في المؤخرة، على حالتها الخام 
ادركت  تفسير،  او  تغير  دون 
مقصودا،  كان  هذا   أن  بعدها 
كان يدرك أنه يلعب في منطقة 
له  تسبب  أن  يريد  ال  خطرة، 
المزيد من المشاكل، كان مسيحيا 
لبنانيا اختار االقامة في مصر،  
كتابة  أعادة  في  والتخصص 
التاريخ االسالمي، مما الشك فيه 
أنه كان رجال طليعيا، ومفكرا 
لغويا، وعاشق للثقافة العربية، 
لكنه يدرك جيدا عاقبة ما يقوم 
به، لذلك سار على حافة الزجاج 
في حذر شديد، ومع ذلك لم يسلم 
من الهجوم، ووصفه البعض بأنه 
عميل للمستشرقين، يشاركهم في 
نشر السموم ضد االسالم، ولكن 
“دار  أنشأ  الذي  الرجل  سلوك 
الهالل” كان أبعد ما يكون عن 
ذلك، وادخل نوعا جديدا من األدب 
لم يكن موجودا في اللغة العربية، 
لقد نشأ في عصر كانت الرواية 
التاريخية التي تأتي مترجمة من 
الغرب هي السائدة، ومن خالل 
التي  عشر  السبعة  الروايات 
كتبها كان يريد ان تكون تعبيرا 
عن بزوغ القومية العربية كما 
فعلت الروايات في بعث القومية 
األوربية، ومساهمتها  في بحث كل 
بلد أوربي عن تاريخه الخاص،  
وقد ارخ جورج لوكاش لنشوء 
هذا النوع من الروايات مع نهاية 
عصر نابليون بونابرت في عندما 
والتر سكوت رواية   الف سير 
“ويفرلي”، وكان واضحا تأثر 
زيدان بأسلوبه، فهو مثله يضع 
الشخصيات التاريخية في الصف 
األولوية  يعطي  بينما  الثاني، 

للشخصيات الخيالية.
ولكن الرواية العربية لم تستطع 
أن تتخلص من بصمة جورجي 
زيدان بسهولة، ظل اسلوبه ممتدا 
عليه  يثر  لم  تاله،  الذي  للجيل 
إال الذين تركوا التاريخ العربي 
بأكمله  والتفتوا إلى جانب آخر 
من التاريخ،  جاء نجيب محفوظ 
محمال بمشروعه الخاص، كان 
التاريخ  كتابة  يعيد  أن  يريد 
سلسلة  في  بأكمله   المصري 
ذلك  في  متأثرا  الروايات،  من 
بالكانب الفرنسي اسكندر توماس 
األب الذي كتب جانبا كبيرا من 
كان  الفرنسية،   الثورة  تاريخ 
دوماس واناتول فرانس وستندال 
قد تتبعوا دورة التاريخ القاسية  
االرهاب  فيها من عصور  بما 
الدماء، من لحظة سقوط الباستيل 
نابليون  الملك وصعود  واعدام 
حتى عودة الملكية مرة أخرى، 
ولكن دوماس األب ورغم انتاجه 
الغزير لم يكن مؤلفا اصيال، كانت 
يعمل  التي  الخاصة  له ورشته 
بها عشرات من االدباء الشبان، 
يكتفي  األخيرة  ايامه  في  وكان 
باإلرشادات واجراء التصليحات 
النهائية على النص قبل أن يضع 
عليه اسمه، لذا كان هناك تفاوتا 
الروائي  المستوى  في  كبيرا 
تحتوى  روايات  هناك  لديه، 
وبعضها  رائعة،  فصول  على 
الحركة  ال تعدو إال مزيجا من 
والمغامرات التافهة، ولكن نجيب 
محفوظ بدأبه وموهبته واصراره 
كان  ذاته،   كان ورشة في حد 
كاتبا اصيال، وبعد أن كتب ثالث 
روايات في التاريخ الفرعوني، 
ليدخل مرحلة  وجد نفسه مهيئا 
جديدة ويكتب سلسلة أخرى من 
الروايات الواقعية، هي التي أخذته 
بعيدا عن الكتاب التقليديين في 
أبوحديد  فريد  أمثال  العهد  ذلك 
وسعيد العريان وجودة السحار، 
ادرك أنه لن يستطيع أن يكمل 
مغامرته وهو يتعرض لمرحلة 
من  نوع  يسودها  التاريخ  من 
هي  وهذه  المتزمتة،  القدسية 
معضلة الكتابة في التاريخ العربي 

واإلسالمي، هناك مجموعة من 
التهم الجاهزة والثابتة توجه لكل 
من يتعرض للشخصيات الدينية، 
وقديما كان يمكن االكتفاء بتوجيه 
النقد وابداء بعض الغضب، اما 
اآلن وفي ظل محاكم التفتيش في 
الضمائر فالسجن في االنتظار،  لقد 
وجه نجيب محفوظ انظاره بعيدا 
عن هذا المعترك الديني وذهب 
إلى وثنيات الزمن الجميل، إلى 
العصر الفرعوني، ومن الرواية 
االقدار” وضع  األولى “عبث 
شخصياته التاريخية في المقدمة، 
لم يكتف بان يكون التاريخ مجرد 
ديكور وازياء،  في روايته كفاح 
القديمة وهي  طيبة  عن مصر 
تسعى للخالص من نير احتالل 
الهكسوس، وعن البطل احمس 
كان  للحرية،  شعبها  قاد  الذي 
القدرة  يمتلك  محفوظ  نجيب 
على التنبؤ والرؤية عبر الزمن، 
صدرت الرواية عام 1944بعد 
أن قضت مصر 68 عاما تحت 
االحتالل البريطاني، وقد فشلت 
ثورتها في عام 19 دون ان تجد 
فرصة للخالص، وجاءت الرواية 
خليطا من الحلم والنبوءة، حلم 
ظهور المخلص ونبوءة بزوال 
يتحقق  لم  أمر  وهو  االحتالل، 
وقد  كاملة،  عاما   12 بعد  إال 
احست الدولة بأهمية هذه الرواية 
فقررتها لعدد من السنوات ضمن 
االمناهج الدراسية، ولكن نجيب 
ربما  اصاب،  قد  كان  محفوظ 
دون ان يدري، جوهر الرواية 
التاريخية وهدفها، فليس مهمة هذه 
الرواية الغوص وراء حكايات 
الماضي القديمة بقدر ما تسعى 
مستقبل  لميالد  االفكار  لتهيئة  
طريقه  يأخذ  لم  مصير  جديد، 
للتشكل بعد،  ومحاولة اكتشاف 
القوة الدافعة من خالل السلوك 
يعيش   التي  للجماعة  االنساني 
أدبي  فهي شكل  بينها،  الكاتب 
ال يكتفي بنقل شريحة من الواقع 
بما فيه من شخصيات يستغل فيها 
الكاتب خبرته بالحياة، لكنه في 
الرواية التاريخية يقدم المعرفة 
والخيال فضال عن الخبرة، يخلق 
واقعا غير ثابت ومستقر يتخطى 
به الزمن ويعيد بعثه من جديد، 
ومهمة الرواية التاريخية األهم 
االنسان  فردية  استخالص  هي 
من خالل مجموع كتلة التاريخ،  
يضع شخصياته  عندما  وحتى 
في مكان وزمن  متخيلين، فهو 
يجسد بعضا من مالمح الصراع 

الموجودة في عصره.
ولكن مهما كان اقتراب الروائي 
من الحقيقة التاريخية فهو في حاجة 
إلى ابطال خياليين وإلى   حبكة 
تغير  بالطبع  يمكنه  متخيلة؟ ال 
الحقائق التاريخية الكبرى، حتى 
ولو لم يكن يؤمن بحدوثها، ألنه 
يتحدث من خالل التاريخ المشترك 
بينه وبين الجماعة التي يعيش بينها، 
يسعى للتواصل معها، وليس إلى  
تعريتها من تاريخها، كما أنه البد 
من استيعاب الب المتخيل وعدم 
خروجه عن التزامات عصره، 
الروائي من إعادة  ربما يتمكن 
ترتيب التفاصيل القديمة، وإعادة 
توزيع األدوار، ووضع تفسيرات 
جديدة لها، وبناء المشاهد، بحيث 
تاريخي،  بثوب  النص  يكتسي 
ولكن مضمونه العميق هو وحدة 
تتجاوز  التي  التجربة االنسانية 
المكان والزمان لتعبر عن جوهر 

الفرد االنسان.
لقد احسن كتاب الرواية المعاصرون 
في مصر حين ابتعدوا عن المواطن 
الخالفية في التاريخ، ابتعدوا عن 
كل ماهو مقدس، حتى ال يثور 
في ظل  واالعتراضات  الجدل 
هذه  تسود  التي  التعصب  روح 
االيام، و سعوا الكتشاف التاريخ 
المصري الغني باألحداث، ونحن 
العربي  العالم  في  الكتاب  أكثر 
العالم   كتاب  اكثر  من  وربما 
التاريخ  هذا  نمتلك  ألننا  حظا، 
طبقات  من  فيها  بما  المتصل 
الحضارة  الحضارة، طبقة من 
الفرعونية عليها طبقة من التاريخ 
، وفوقهما  والروماني  الهيليني 
ثم  المسيحي  التاريخ  من  طبقة 
طبقة أخيرة علوية من التاريخ 
هذا  كل  واالسالمي،   العربي 
موجود ومتاحة ومليء بالتفاصيل 

الغنية والمدهشة. 

  قررت السلطات القضائية 
األردنية يوم األربعاء، حل 
جماعة “اإلخوان المسلمين” 
“عدم  بسبب  المملكة  في 
تصويب أوضاعها القانونية” 

في البالد.
التمييز  محكمة  وأصدرت 
األردنية، وهي أعلى سلطة 
البالد، “قرارا  قضائية في 
حاسما في القضية التمييزية 

جماعة  باعتبار  يقضي   ،2013/2020 رقم 
اإلخوان منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية 
واالعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها 

القانونية وفقا للقوانين األردنية”.
وأوضحت الوكالة أنه “جاء القرار الحاسم في 
على  المنحلة  الجماعة  رفعتها  التي  الدعوى 
دائرة األراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة 

اإلخوان المسلمين في طلب إبطال نقل ملكية 
األراضي والعقارات للجماعة القانونية التي 

صوبت أوضاعها عام 2015”.
ويعتبر هذا القرار، األحدث لمحكمة التمييز 
الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة، 
وقضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها 

القانونية.
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وزير الرى اإلثيوبى يرتاجع عن تصرحيات بدء ملء 
خزان سد النهضة ويؤكد: نعتذر عن سوء التفسري

نتنياهو يواجه مقاومة خلطة توزيع منح 
مالية للجميع

الرئيس السيسي:اهلدف األساسي للجهود املصرية جتاه ليبيا 
هو تفعيل اإلرادة احلرة للشعب اللييب

 القاهرة/ فرج جريس: التقي السيد الرئيس 
عبد الفتاح السيسي صباح أمس الخميس بمشايخ 
واعيان القبائل الليبية الممثلة ألطياف الشعب الليبي 

بكافة ربوع البالد”.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السيد 
الرئيس اكد خالل اللقاء الذي عقد تحت شعار “مصر 
وليبيا .. شعب واحد … مصير واحد” ان الهدف 
االساسي للجهود المصرية علي كافة المستويات 
تجاه ليبيا هو تفعيل االرادة الحرة للشعب الليبي 
من اجل مستقبل افضل لبالده ولالجيال القادمة من 
ابنائه، وإن الخطوط الحمراء التي أعلنه سيادته من 
قبل في سيدي براني هي باألساس دعوة للسالم 
وإنهاء الصراع في ليبيا، اال ان مصر لن تقف 
أية تحركات تشكل  األيدي في مواجهة  مكتوفة 
تهديداً مباشراً قوياً لألمن القومي ليس المصري 

والليبي فقط وإنما العربي واإلقليمي والدولي.
وأكد السيسي في كلمته أن مصر حال تدخلت في 
ليبيا ستغير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم، 
مشيرا إلى أن الجيش المصري من أقوى الجيوش 

في المنطقة وإفريقيا.

وأشار الرئيس المصري إلى أن الجيش المصري 
رشيد ومصر تدعم دائما الحل السياسي في ليبيا، 
مؤكدا أن ليس لديها أي مواقف مناوئة للمنطقة 
ليبيا، الفتا إلى عدم امتالك أطراف  الغربية في 
النزاع اإلرادة للحل السياسي بسبب تدخل قوى 

خارجية توظف بعض األطراف لمصالحها.
وأكد الرئيس المصري أن التواجد األجنبي تزايد 
الوفاق التفاق  ليبيا خاصة بعد توقيع حكومة  في 
بحرية  قواعد  األخيرة إلقامة  دفع  ما  مع تركيا 
وجوية في ليبيا، باإلضافة إلى نقل المرتزقة لدعم 
حكومة الوفاق للسيطرة على النفط الليبى وتهديد 

أمن دول الجوار.
ومن جانبهم، اعرب مشايخ واعيان القبائل الليبية 
عن كامل تفويضهم للسيد الرئيس والقوات المسلحة 
واتخاذ  الليبية  السيادة  لحماية  للتدخل  المصرية 
القومي  األمن  لتأمين مصالح  االجراءات  كافة 
لليبيا ومصر ومواجهة التحديات المشتركة وذلك 
ترسيخا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل 
لحماية الشعب الليبي والحفاظ علي وحدة وسالمة 

اراضي بالده.

 القاهرة/ فرج جريس: وافق مجلس الوزراء المصري، 
األربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون 
للتنمر، وفرض عقوبات  تعريفا  أوردت  التي  العقوبات، 

وغرامات بحق المتنمرين.
المصري عبر صفحتها  الوزراء  رئاسة مجلس  وذكرت 
المجلس وافق على مشروع  الرسمية في “فيسبوك”، أن 
قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة 
والتي  )309 مكررا ب(،  برقم  العقوبات،  لقانون  جديدة 
أوردت تعريفا للتنمر، وذلك في أعقاب اجتماع للحكومة 
عبر تقنية الفيديو، ترأسه رئيس المجلس، مصطفى مدبولي.
فقد نصت  الوزراء،  الصادر عن مجلس  البيان  وبحسب 
قوة  استعراض  كل  تنمرا  “يعد  أنه  على  الجديدة  المادة 
أو  للمجني عليه،  استغالل ضعف  أو  للجاني،  أو سيطرة 
أنها تسيء للمجني عليه، كالجنس أو  الجاني  لحالة يعتقد 
العرق أو الدين أو األوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو 
العقلية أو المستوى االجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه 
موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه 

االجتماعي”.
 وأقّر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة ال تقل 
عن 6 أشهر، وبغرامة ال تقل عن 10 آالف جنيه، وال تزيد 

على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، 
أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، واآلخر إذا 
كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته 
إليه  أو مالحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلما 
بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى 
الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة 
ال تقل عن 20 ألف جنيه، وال تزيد على 100 ألف جنيه، أو 
بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة الحد األدنى للعقوبة 
حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة 

في حديها األدنى واألقصى.
وأشار المجلس إلى أن القرار جاء في ضوء تزايد ظاهرة 
التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرا على المجتمع المصري، 

ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة االجتماعية.

  القاهرة/ فرج جريس: أجرى الرئيس 
عبدالفتاح السيسى، مساء يوم األربعاء، 
اتصااًل هاتفيًا مع الرئيس الفرنسى إيمانويل 
النظر  وجهات  تبادل  تناول  ماكرون، 
والرؤى بشأن تطورات الوضع فى ليبيا.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث 
الرئيس  أن  الجمهورية،  رئاسة  باسم 
المصرية  الجهود  استعرض  السيسى، 
المركزة لتسوية األزمة الليبية على نحو 

يُفعل إرادة الشعب الليبى ويحافظ على 
موارد بالده ووحدة وسالمة األراضى 
الوقت يصون األمن  الليبية، وِفى ذات 
القومى المصرى بالعمق الجغرافى الغربى.
الفرنسى،  الرئيس  أشاد  جانبه،  من   
الدؤوبة إلحالل  المصرية  بالتحركات  
إطار  فى  ليبيا،  فى  واالستقرار  األمن 
برلين  لمسار  كامتداد  القاهرة  إعالن 

لتسوية األزمة الليبية.

وتم التوافق بين الرئيسين على أهمية تقويض 
فى  الشرعية  الخارجية غير  التدخالت 
األراضى الليبية، والتى تستخدم الميلشيات 
اإلرهابية لصالح  والتنظيمات  المسلحة 
االستقرار  وذلك على حساب  أهدافها، 
فى ليبيا واألمن اإلقليمى بأسره، كما تم 
التأكيد على استمرار التنسيق المشترك 
فى الفترة المقبلة بين البلدين لدعم جهود 

تسوية األزمة.

شهد  جريس:  فرج  القاهرة/    
عليه،  المتنازع  النهضة  ملف سد 
األربعاء، ساعات عصيبة، عقب 
إعالن أديس أبابا بدء ملء السد، مع 
تلميح الخرطوم لذلك، قبل أن تتراجع 
ذلك، وتطللب  إتمام  وتنفي  إثيوبيا 
تاله  توضيحا عاجال،  منها  مصر 

اعتذار إثيوبي عما أعلن.
وفي خضم ذلك، دعت األمم المتحدة 
البلدان الثالثة لعدم إضاعة الفرص 
المتبقية لحل الخالفات في ملف السد، 
بجانب إعالن مجلس األمن إمكانية 
عقد جلسة جديدة عن السد حال طلب 

األعضاء ذلك.
الحكومي،  اإلثيوبي  التلفزيون  نقل 
األربعاء، تصريحات لوزير المياه 
والري والطاقة، سيليشي بيكيلي، تؤكد 
بدء بالده ملء السد، بعد يومين من 
بين بالده ومصر  ختام مفاوضات 

والسودان، لم تفض التفاق بينهم.
وبعد تداول سريع لإلعالن اإلثيوبي 
في وسائل اإلعالم، تراجع بيكيلي 
لـ””أسوشيتيد برس”  في تصريح 
عن تصريحه السابق عن بدء الملء.
مرتبطا  كان  حديثه  أن  وأوضح 
نقلتها األقمار  التي  بصحة الصور 
الصناعية قبل أيام للسد، مشيرا إلى 
الغزيرة  أن توضح فقط “األمطار 

وليس الملء”.
والثالثاء، نشرت وكالة “أسوشيتيد 
برس” األمريكية صور أقمار صناعية 
الفضاء األوروبية  رصدتها وكالة 
بتاريخ 9 يوليو/ تموز الجاري، تشير 
إلى بدء ملء خزان السد اإلثيوبي.

اإلذاعة  قالت هيئة  التراجع،  وبعد 
اإلثيوبية الوطنية )التلفزيون الحكومي(، 
بفيسبوك:  بيان على صفحتها  في 
“نعتذر عن الخطأ الذي ارتكبناه في 
تفسير تصريحات وزير الري والمياه 
والطاقة بشأن سد النهضة”. وأضافت 
“بالخطأ”،  كان  التفسير  أن سوء 

وغير متعمد.
تجمع  بشأن  مغايرة  رواية  وفي 
األمطار، قالت وزارة الري السودانية، 
تحرت  إنها  األربعاء،  بيان،  في 
عن طريق أجهزتها المختصة عما 
نشر من معلومات وصور ملتقطة 
باألقمار عن بدء إثيوبيا في ملء سد 

النهضة بالمياه.
وأضافت الوزارة: “اتضح جليا من 
خالل مقاييس تدفق المياه في محطة 
الديم الحدودية مع إثيوبيا أن هناك 
تراجعا في مستويات المياه بما يعادل 
90 مليون متر مكعب يوميا ما يؤكد 
إغالق بوابات السد”، في إشارة لبدء 

أولى خطوات ملئه.

وأكدت الخرطوم أنها “تجدد رفضها 
ألية إجراءات أحادية الجانب يتخذها 
استمرار  أي طرف خصوصا مع 
للتوصل  األفريقي  االتحاد  جهود 

إلى توافق”.
وأوضحت أن “الحكومة السودانية 
يؤمن  بما  التطورات  هذه  ستتابع 

المصالح القومية السودانية”.
الخارجية  وزارة  أعلنت  بدورها 
أن  األربعاء،  بيان  في  المصرية، 
بالدها “طلبت إيضاحاً رسمياً عاجاًل 
بشأن مدى  اإلثيوبية  الحكومة  من 

صحة هذا ملء السد”.
وأكدت أن “مصر تواصل متابعة 
تطورات ما يتم إثارته في اإلعالم 

حول هذا الموضوع”.
الجاري،  تموز  يوليو/   3-13 من 
استمرت اجتماعات للبلدان الثالثة، 
عبر تقنية الفيديو، بين وزراء المياه، 
لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء 
وتشغيل السد، وذلك برعاية االتحاد 
اإلفريقي، لكنها انتهت دون اتفاق رغم 
إعالن تحقيق تقدم في المفاوضات.
ولم يصدر االتحاد اإلفريقي موقفه 

بشأن نتائج تلك المفاوضات.
وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد 
فيما ترفض  الجاري،  يوليو  خالل 
مصر والسودان إقدام أديس أبابا على 
هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.

وتخشى مصر من المساس بحصتها 
السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 
مليار متر مكعب، وتطالب   55.5
باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، 
وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.

فيما تقول أديس أبابا إنها ال تستهدف 
اإلضرار بمصالح مصر والسودان، 
وإن الهدف من بناء السد توليد الكهرباء 

وتنمية بالدها.
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بقلم: تيماء الجيوش

 التنسيق النسوي
العمل في أي مجال إن كان نسوياً       تقتضي خطة 
اقتصاديًا، سياسيًا،قانونيًا أو اجتماعيًا تقتضي بأن يكون 
هناك التخطيط المسبق الذي يأخذ باالعتبار بنوداً أساسية و 
ذات أهمية تُعدُّ بالمعنى العلمي إستراتيجية للبدء و منها نسبة 
النجاح و مواطن الضعف يلي ذلك المخاطر او ما يُعدُّ نجاح 

خطة العمل هذه او تلك و الفرص المتاحة لها.
 SWAT. Success, باالنكليزية بتعبير يُشاُر لها اختصاراً 

 .weakness, threats and opportunities
اإلستراتيجية هي التي تنتج التغيير و تعكس الرؤيا و الفهم 
تفاعلها مع  الخارجية و مدى  الداخلية و  المؤثرة  للعوامل 
 . لها  تتوجه  التي  الفئات  المحددة و  الذكية  تحقيق األهداف 
األهم هو فلسفة واضع هذه اإلستراتيجية و كيف يحافظ من 
قابلة  بالمطلق أي  قيٍم و مبادئ معينة وواقعية  خاللها على 
للتحقيق و قابلة للقياس و ليست تحمل في ثناياها طوباوية ما 

أو توقعات ال تستند الى أسٍس علمية. 
 عند تعدد األطراف المختلفة و لهم بذات الوقت إستراتيجية 
العملي  التعاون  او  التنسيق  , يبرز  واحدة وأهداف واحدة 
البديهي أن هناك طرق حديثة  كضرورة مبدئية. و من 
للتنسيق تتفق وما تملي عليه إستراتيجية و فلسفة العمل ، من 
حيث مبادئه و أهدافه و قد تختلف قيمياً و زمنياً عما سبقها 
من طرق لكن الجوهر يبقى واحداً. على أية حال ليس هناك 
حاًل سحرياً او حاًل كاماًل مكتماًل بالُمطلق ، بل األمر يعتمد 
على مراجعة كل الوثائق و االبحاث و المعلومات السابقة مع 
تحليٍل علمي للمضمون ، للتجارب ، التحليل المقارن ...الخ. 
و ال أحد أيضاً يستطيع ان يعطي نموذجاً عالمياً ناجحاً عن 
تنفيذ اإلستراتيجيات و ذلك لسبٍب بسيط هو  التنسيق في 
تفاعلها مع محيطها من ناحية و من ناحية اخرى خضوعها 

للمراقبة و التقييم المستمرين.
قبل  التأكيد من  تم  إن  السؤال لن يكون  االمر مفاجئاً   عند 
التنسيق أن  تنفيذ اإلستراتيجيات و  المنخرطين في  األفراد 
النجاح. و  أهم مفاتيح  العمل هي  تُلمس في  التي  أواًل   الثقة 
من ثم ثانياً االلتزام باالهداف و االليات و تقديم المعلومات و 
كل ما يستدعيه من تطوير و تعزيز العالقات عبر االدوات و 
االفراد و المنصات المتغيرة كماً و نوعاً باستمرار و تفاعلها 
المتأصل مع محيطها اليومي بكل تفاصيله. إذاً هما باختصار  

الثقة و اإللتزام. 
الى  يحتاج  فهو   استثناًء  ليس  الجذري  النسوي  والعمل 
التنسيق، يحتاج الثقة، ألنها بالغة االهمية ألحد أبعاد العمل 
النسوي أال و لعمل البحثي الذي امتد و بكثافة ليشمل تحليل 
المباشرة   العوامل  باعتبارها من  الثقافية وتغييرها  البنى 
التي ساهمت في التمييز ضد المرأة و دفعها جانباً و بشكٍل 
متعمد بعيداً عن الشراكة  وصنع القرار  على ُصعٍد مختلفة. 
ُيعدُّ   النسوي حين  العمل  تحليل  الحقيقة في  ُتجانْب  و ال 
المحافظة على زخم العمل كماً و نوعاً من التحديات الدائمة 
و  الثقافي-المجتمعي  التغيير  هنا هو  أن خاصيته  ال سيما 
إقامة المجتمعات النسوية التي ال يمكن بأية حال أن تكون 
أو توصف بالعمل المؤقت أو الظرفي ، بل هو  بناء ثقافة 
كاملة تقوم على احترام المرأة من حيث الحقوق و المساواة 
والذي  تراتبية  الجذري على ُصعٍد مختلفٍة  بالتغيير  تقوم 
ليلٍة و  يتحقق في  لن  اإلنسانية. و هذا  الكرامة  يتسق و 
ضحاها حتى في البلدان التي سارت أشواطاً بعيدة من حيث 
النسوية  المجتمعات  بناء  و  االنسان  معايير حقوق  احترام 
، فال زالت مسير هذه المجتمعات غير مكتملة ، ألنه مرة 
ليست ظرفية مؤقتة ،عملية  و  اخرى هو عملية مستمرة 
السياسي  و  االقتصادي  االجتماعي و  المحيط  تتفاعل مع 
دون ارتكاساٍت الى الخلف. لذلك اليوم و أكثر من أي وقٍت 
 . كأولوية  التنسيق  العربية  النسوية  الحركة  تحتاج  مضى 
يُضاُف الى األسباب الموجبة في الدعوة للتنسيق ما امتاز 
بمتغيرات  ُمحّملًة  الماضيان من صورٍة  معقدة  العقدان  به 
الثورات و  العربية كان منها  االقطار  متعددة في عدٍد من 
الحروب االهلية و صعود الجماعات الراديكالية مثل داعش 
و  النخاسة  أسواق  أعادت دون حياء  التي  و  ما شابهها  و 
لها سعرها كما حدث في  لكٍل  و  المرأة سلعة  جعلت من 
العراق و سوريا ضاربًة بعرض الحائط الحقوق و الحريات 
الوسطى.  القرون  الى ممارسات  في عودٍة غير مسبوقة 
التغييرالسياسي و االجتماعي  المظلم  الجانب  يقابل هذا 
-االقتصادي و القانوني الذي حدث في أقطاٍر اخرى و بما 
الذي هو من شروط  القانون  لدور  احتراٍم  ذلك من  يعنيه 
ديمقراطية الدول و المجتمعات فكان المثال األقرب زمنياً و 
االوضح عن هذا التغيير في ظٍل من الشراكة السياسية هو 
في تونس و السودان حيث تتبلور حركة تشريعية اعتمدت 
العالمية في مفاصل عدة من اهمها  معايير حقوق االنسان 

حقوق المرأة.
لكرامتها مؤخراً  السودانية نصراً هامًا  المرأة  فحققت 
السفر  انتزاع حق  ثم  اإلناث و من  بتجريم عادة ختان 
المساواة و حق  لحق  تطبيقاً عملياً  أوالدها وهذا بحق  مع 
لم  االنسان. هذا  اساسيين من حقوق  الحركة وهما حقين  
تنسيٍق  لعمٍل منظم و من  نتيجًة  بل جاء  فراغ  يأتي من 
معاً  العمل  و  النقاش  المختلفة، من  اللجان واالحزاب  بين 
للوصول الى الدولة المدنية و احترام حقوق اإلنسان اللبنة 
الديمقراطية مما أعطى زخماً  المجتمعات  االساسية في 
أية  نجاح  القول  النسوي. خالصة  العمل  لديناميكية  نوعياً 

استراتيجية يعتمُد على التنسيق . 
يقيناً أنه قد آن االوان لتنسيق أصيل و حقيقي نسوي يُحرر 
العديد من  يعلم   . تمييٍز و اضطهاد  العربية من كل  المرأة 
من  أن هناك عدداً  وأدوارها  العربية  النسوية  في  الباحثين 
المحاوالت او المنظمات تبنت التنسيق . ما نحتاجه اآلن و 
حقيقًة في هذه الصورة المعقدة سياسياً ، ثقافياً، اقتصادياً، 
إجتماعياً إستراتيجية تنسيق مختلفة نوعاً و كماً ، معاصرة 

تؤسس بحق لحقبٍة نسوية مختلفة.  
اسبوع سعيد لكم جميعاً.

خارجية »الوفاق« الليبية تطلب عقد جلسة جمللس 
األمن لبحث التدخالت اخلارجية

مصر.. قانون يفرض عقوبات بالسجن وغرامات على املتنمرين

السودان يبدأ حماكمة البشري يف »انقالب 1989« الثالثاء

الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع نظريه الفرنسي 
تطورات الوضع يف ليبيا

في  الخارجية  باسم وزارة  الناطق   كشف 
أن  القبالوي،  الليبية، محمد  الوفاق  حكومة 
بالده طلبت عقد جلسة لمجلس األمن الدولي 
الخارجية في  التدخالت  لبحث  الشهر،  هذا 

شؤون البالد.
البعثة  الوزارة قدمت من خالل  إن  وقال 
إلى  نيويورك طلبا رسميا  في  لليبيا  الدائمة 
استماع  لعقد جلسة  رئاسة مجلس األمن، 
الخبراء  العقوبات وفريق  للجنة  الشهر  هذا 

الخاص بليبيا.
الجلسة بحضور  لجعل  السعي  إلى  وأشار 
»الدول المتورطة في انتهاك حظر السالح، 
التي أسهمت في دعم العدوان على طرابلس 
وضواحيها منذ شهر أبريل العام الماضي«، 
حسب بيان الوزارة على صفحة الوزارة في 

موقع »فيسبوك«.
الوزارة »لكشف  إطار مساعي  يأتي في  الطلب  أن هذا  وأوضح 

الدول التي أسهمت وما تزال تسهم في دعم محاوالت عسكرة الدولة 
والسيطرة على مقدرات البالد«.

نتنياهو استقباال  بنيامين  الوزراء اإلسرائيلي    واجه رئيس 
الحاكم  الرئيسي في االئتالف  الخميس من شريكه  فاترا يوم 
لتوزيع منح مالية على جميع  المركزي لخطته  البنك  ومحافظ 

اإلسرائيليين لتنشيط االقتصاد خالل أزمة فيروس كورونا.
وأعلن نتنياهو خطته التي تبلغ كلفتها ستة مليارات شيقل )1.75 
مليار دوالر( يوم األربعاء وسط غضب شعبي من أسلوب 
إدارته لجائحة كورونا حيث انتشرت العدوى وتباطأت األجهزة 

في صرف المساعدات الموعودة للشركات.
إلى  750 شيقال لكل فرد وما يصل  نتنياهو إن صرف  وقال 
المستهلكين والتوظيف.  إنفاق  3000 شيقل لألسرة سيعزز 

ويتعين أن تحوز الخطة على موافقة مجلس الوزراء.
الخارجية  يارون ووزير  المركزي عامير  البنك  وقال محافظ 

أبيض  أزرق  من حزب  أشكينازي  جابي 
شريك حزب ليكود في الحكومة إنه يجب بدال 

من ذلك توجيه األموال للفقراء.
الجيش إن  وقال يارون في مقابلة مع راديو 
لتقديم المساعدة أهميته ”لكن األهم هو مساعدة 
المحتاجين. وثمة وسائل أكثر فاعلية للمساعدة 

في زيادة الطلب“.
أيد يارون حزمة تحفيزية قيمتها  وسبق أن 
100 مليار شيقل )29 مليار دوالر( وحزمة 
أنهما  ثانية أعلنت األسبوع الماضي رغم 
سترفعان عجز الموازنة هذا العام إلى 13 في 

المئة من الناتج المحلي اإلجمالي.
المتوقع أن ينكمش االقتصاد بنسبة ستة  ومن 
في المئة في 2020. وقد ارتفع معدل البطالة 
يبلغ  لكنه  آذار  المئة في مارس  27 في  إلى 

اآلن 21 في المئة.
إنه ال يعارض صرف منح  وقال أشكينازي لراديو الجيش 
المصاعب االقتصادية لكن  الذين تضرروا من  لإلسرائيليين 
حزب أزرق أبيض سيحاول تعديل خطة نتنياهو لكي تُصرف 

األموال ”للمتضررين، ال لمن ال يحتاجون إليها“.
ويقول نتنياهو إن ذلك سيستغرق وقتا.

من  المئة  في   30 من  أقل  أن  الرأي  استطالعات  وتبين 
نتنياهو لألزمة. وشارك اآلالف  إدارة  يثقون في  اإلسرائيليين 

في مظاهرات مناهضة لنتنياهو.
وقد رصدت إسرائيل التي يبلغ عدد سكانها نحو تسعة ماليين 

نمسة أكثر من 44 ألف إصابة بفيروس كورونا و377 وفاة.

الثالثاء  القضائية في السودان،  السلطة    حددت 
الرئيس  المقبل، موعدا لعقد أولى جلسات محاكمة 
جماعة  انقالب  قضية  في  البشير  عمر  المعزول 
الذي بموجبه تم االستيالء على  اإلخوان اإلرهابية 

السلطة عام 1989. 
ووجهت النيابة العامة السودانية تهما بتقويض النظام 
العقوبات السوداني إلى  الدستوري بموجب قانون 
البائد، حيث ستجري  قيادات نظامه  البشير و39 من 

محاكمتهم األسبوع المقبل.
السودان  وبحسب مصادر سودانية، تحدثت لوكالة 
القضاء نعمات عبدهللا  الرسمية، فإن رئيسة  لألنباء 
القاضي  خير، أمرت بتشكيل هيئة محاكمة برئاسة 
قد تولي قضية  الذي كان  ابراهيم،  الدين محمد  عماد 
لمحاكمة  أخرين  اثنين  السابقة، وعضوية  البشير 
القضائية  العلوم  اإلخوان بجريمة اإلنقالب بمعهد 

الثالثاء المقبل.
المختصة،  المحكمة  إلى أن قاضي  وأشار المصدر 

المتهمين أمامها في  خاطب إدارة السجون بمثول 
الترتيبات  المحددين، مضيفا أن كافة  الزمان والمكان 
لتحقيق  اكتملت  المحكمة قد  المتعلقة بما يحفظ هيبة 

العدالة.
المحكمة  ستبدأ  الذين  المتهمين  بين  من  إن  وقال 
الرئيس  هم:  محاكمتهم  إجراءات  في  السودانية 
طه،  محمد  عثمان  وعلي  المعزول،  السوداني 
وعبدالرحيم محمد حسين، وعلي الحاج، وعوض 

أحمد الجاز، وإبراهيم السنوسي.
بها تمثيل  السودانية، والمناط  العامة  النيابة  يذكر أن 
الحق العام، قد أحالت ملف الدعوى الخاصة بانقالب 
يونيو ١٩٨٩ للقضاء بعد تحقيقات استمرت لعدة 
شهور، حددت بموجبها أسماء المتهمين والمواد التي 

سيخضعون للمحاكمة بموجبها.
إلى السلطة في   واستولى نظام اإلخوان االرهابي 
مقوضا   ،1989 عام  عسكري  بانقالب  السودان 

الحكومة الديمقراطية بقيادة الصادق المهدي.
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شروط تعجيزية من أجل الدخول للرتاب 
املغربي ؟؟

لك اهلل يا أنف!

أفكار شائكة:
بقلم: عادل عطية

شعر: نسرين حبيب

- الجهاد هو الكلمة الوحيدة التي يذكر معها اسم هللا والبندقية .
- أعطني قسما يذكر فيه اسم هللا والبندقية وأنا أضمن لك جنودا يحاربون ألف عام . 

-  األخالق ال تحتاج أوصياء.
-  الفضيلة كانت سعيدة حتى نزلت على األرض والتقت رجال غليظا يمسك العصا .

- ال أحد يخسر دمه سوى الضحية .
- من كتب على نفسه الرحمة ، لن يكتب على غيره العذاب .

-  ال أحد يخسر دمه سوى الضحية .
- السالح عند البائع والحرب عند المشتري .

   يحتفل الشعب المصري في شهر أغسطس بعيد 
به هو أن نهر  النيل من كل عام، والمقصود  وفاء 
النيل وفي للمصريين بالخير من طمي ومياه، لذلك 
قدسوا النيل وجعلوا له احتفاال كبيرا في هذا الشهر 
فيه،  بالطمي والماء  به محمال  الفيضان  يأتي  الذي 
في حفل  للنيل  الخشب  من  يلقون عروسة  وكانوا 
عظيم يتقدمه الملك وكبار رجال الدولة، دليال منهم 

على العرفان بالجميل لهذا النيل العظيم.
المصري  ان  المحاكمة  في  االعترافات  اهم   ومن 
يوميا  النيل  ماء  يلوث  لم  انه  المصري  يقسم  القديم 

دليل علي الحفاظ علي نهر النيل 
 ومن أهم األساطير المرتبطة بعيد وفاء النيل، هي 
“اإلله  للنيل  يقدمون  كانوا  القدماء  المصريين  أن 
تزيينها  يتم  وكان  جميلة  فتاة  عيده  في  حعبي” 
وإلقاؤها فى النيل كقربان له، وتتزوج الفتاة باإلله 
“حعبي” في العالم اآلخر إال أنه في إحدى السنين 
لم يبق من الفتيات سوى بنت الملك الجميلة فحزن 
الملك حزنا شديدا على ابنته، ولكن خادمتها أخفتها 
الحفل  تشبهها، وفي  الخشب  وصنعت عروسة من 
ألقتها فى النيل دون أن يتحقق أحد من األمر، وبعد 
الشديد  الحزن  الذي أصابه  الملك  إلى  أعادتها  ذلك 

والمرض على فراق ابنته.
إله  إلى  إلقاء عروسة خشبية  العادة على   وجرت 
الفيضان كل عام في عيد وفاء النيل، مؤكدا أنه ال 
يوجد نص صريح في التاريخ يروي أن المصري 
 “ النيل  “ عروس  بشريا  قربانا  يقدم  كان  القديم 
نسجها  أسطورة  أنها  ويعتقد  النيل،  بوفاء  احتفاال 
لمكانة  منه  تقديرا  القديم  للمصري  المبدع  الخيال 
تلك األسطورة في خيال  النيل، ورغم ذلك عاشت 
والكتاب  األدباء  وتناولها  المصريين  ووجدان 
والسينما، وما زالت تتردد حتى اآلن كواقع، وكان 
نهر النيل السبب في استقرار المصري القديم على 
قادرا على  أصبح  بالزراعة، حيث  ضفافه وعمله 
والمعرفة  العلم  ميادين  إلى  انطلق  ثم  قوته،  إنتاج 
والتقدم الهائل، ولذلك كان نهر النيل سببا مهما في 
الشامخة  األهرامات  وبناء  العظيمة  الحضارة  هذه 
لكانت  النيل  لوال  أنه  اآلن، موضًحا  وبقائها حتى 
استقرار،  وال  ماء  وال  نبات  بال  مصر صحراء 
وحول  كاملة  زراعية  دورة  لمصر  جعل  فالنيل 

األرض السوداء إلى أرض خضراء مثمرة.
النيل،  نهر  أهمية  أدركوا  المصريين  القدماء  وأن   
وتخيلوه  إله،  له  وجعلوا  فيضانه  قدسوا  ولذلك 
بارز  صدر  وله  قوى  جسمه  رجل  هيئة  على 

أنه  موضحا  إلخصابه،  كرمز  ضخمه  وبطن 
قسمها  النيل  ألن  “تاوي”،  مصر  سميت  لذلك 
أهم  من  فإن  ولذلك  والجنوب،  الشمال  أرض  إلى 
سيد  وتعني  تاوي”  “نب  المصري  الملك  ألقاب 
في  النيل  نهر  والجنوب، وذكر  الشمال  األرضين 
العديد  وهناك  كثيرا،  القديمة  المصرية  الحضارة 
األثرية  والقطع  المصورة  والرسوم  النقوش  من 
منها  المصري  بالمتحف  وموجودة  تقدسه  التي 
وتمثال  حعبي  المعبود  عليها  “أوستراكا مصور 
الملك خفرع الشهير الموجود عليه صورة “ سما 
النيل،  به  ويقصد  األرضين  موحد  ومعناه  تاوي” 
للصيد  تستخدم  كانت  التي  المراكب  جانب  إلى 
حيث  وغيرها،  الحجارة  ونقل  والسفر  والحرب 
السياسية  الدبلوماسية  في  مهما  عامال  النيل  كان 
المصرية كوسيلة للنقل والترحال والتبادل الثقافي 

والحضاري بين مصر والدول األخرى.
 وأن الفضل يرجع للنيل والشمس والنبات في عقيدة 
البعث عند الموت لدى المصري القديم، حيث شاهد 
والنبات  يفيض من جديد  ثم  ويغيض  يفيض  النيل 
ينمو ثم يموت ثم ينمو من جديد والشمس تشرق ثم 
القديم  المصري  فأدرك  تشرق من جديد  ثم  تغرب 
تشكيل  فى  مهما  سببا  فكان  الموت  بعد  ما  بالبعث 
القدماء  المصريين  واعتمد  لديه،  العقيدة  وترسيخ 
مع  وبدأوها  الشمسية  السنة  في حساب  النيل  على 
ظهور  مع  اليمنية  الشعري  نجم  شروق  توافق 
الفيضان، والشروق هنا يعني ظهور ذلك النجم في 
األفق الشرقي مع الشمس، حيث قسموا السنة ثالثة 
فصول وقسموا الفصل أربعة أشهر وسموا الفصول 
“الفيضان، البذر واإلنماء، وفصل الحصاد” وكان 
شهرهم ثالثين يوما وسنتهم 360 يوًما مضاف إليها 
5 أيام هي أيام النسئ وهي األيام التي فيها األعياد 
الرغم من اعتماد  الرئيسية الخمسة، وعلى  اإللهية 
إال  النيل،  البالد على  نواحي  المصريين في جميع 
أنهم جهلوا منابع النيل فرددوا أنه آت من السماء، 
فيه  إيزيس  دموع  سقوط  نتيجة  أنه  اعتقدوا  كما 
الفتا  أوزوريس،  فقدان زوجها  على  بكت  عندما 
إلى أنهم وقت الجفاف كانوا يقدمون القرابين لإلله 
في  جاء  مثلما  بالفيضان  عليهم  يعود  حعبي حتى 
وهي  بأسوان،  سهيل  جزيرة  في  المجاعة  لوحة 
على  وتتحدث  البطلمي  العصر  في  لوحة سجلت 
المصري  قدم  ولذلك  بمصر،  حل  الذي  القحط 
عليه  ينعم  حتى  القرابين،  “حاعبي”  لإلله  القديم 

باالستقرار والخير والنماء.

ال  العيون  تالقى  أخشى  أصبحت      
 ، تساؤالت  فبداخلى  أعماقى  التفحص 
باألمس كنت اريد توضيح لها ولكن مع تقدم 
العمر فضلت أن احتفظ بها دون إجابات .. 
فى أعماق نفسي أحزان وأحزان تراكمات 
الزمان ولكنى أفضل أن ال يعبث بها احد .. 
و الزال عندى آمال وتطلعات وإن أدركت 
تحقيقها ولكنها  آليات  يدى  يعد فى  لم  أنه 
كامنة في داخلى وال أستطيع أن أمحيها من 
ذاكرتى ، ولكنها تبدو كحلم أشتاق إلى أن 
أعيش لحظاته ، ولم أفقد الرجاء ابدا وأقول 
لنفسي لعل فى يوم ما يجود على الزمان بما 

يبهج مهجتى !... 
تكشف  ال  أل  العيون  تالقى  أخشى  نعم 
أعماقى امامهم ، فإنهم حقيقة ال يكترثون 
، و  لهم  بما يحلو  كثيرا ولكنهم يجاوبون 
 .. أحتاجه فعال  بما  ليسوا على دراية  هم 
ال أحد يعلم كيف أفكر وماذا ابغى وما هى 
طموحاتى و رغباتى وقدراتى وما يجول 
فى خاطرى وما يحزننى وما يؤلمنى وال 
 ، قد حل  بى  ما حل   . يفرحنى  ما  حتى 
آثار جراحاته فعالماته ظاهره  وما ترك 
ثنايا وجهى  على مالمحى محفورة على 
له  ، ويعى معانيها من  يقرؤها من يرى 
أمحيها  أن  أقدر  ليتنى  يا   .. حس مرهف 
وأصلح ما أفسده اإلحباط وخيبة األمل. يا 
ليتني أجد عالج يداوى حتى أستطيع رسم 
االبتسامة حتى أوارى أسرارى عن عيون 
الناس واحمى نفسى من نظراتهم الفضولية 
التى تكاد تقتلني وتفتك بى. ال يهم اآلن بعد 
لشئ  أكترث  ؛ ال ولن  الزمان  ان مضى 
الرغبة  لدى  ليس  إنه  الحقيقى  والسبب   ،
، وفى  األمور  المقام االول إلصالح  فى 
على  القدرة  لدى  تعد  لم  الثانى  المقام 
السباحة عكس التيار .. فاألمواج عالية و 
مخيفة أصبح صوتها يثير الرعب بداخلى 
 .. الغموض  الكثير من  تخفى  وانحناءتها 
 ، كالسابق  إليها  بالنظر  استمتع  أعد  فلم 
ما أسخر منها مهما علت  كنت فى زمن 
فأنا  تشاء  كما  لتعلو  داخلى  فى  وأقول 
أجعلها  ال  بساطة  وبكل  مأمن إلنى  فى 
بأن  أتفادى ضربتها وقوتها  بل  تصدمنى 
أغوص فى األعماق إلى أن تمر ! وكنت 
تقترب  المستهين وهى  بنظرة  إليها  أنظر 
من الشط وقد تضاءلت بل و قد أصبحت 
لعبة بين ايادي األطفال يلهون برغوتها .. 

وبسرعة ألتفت حتى أتفادى الضربة التالية 
بتحقيق  بالحياة  االستمتاع  هكذا  وكان  ؛ 
االنتصارات المتتالية والنجاحات والتغلب 

على العثرات والصعوبات . 
الحقيقة  عن  البحث  عن  كففت  وألنى 
يثير  ، وال  المواجهة  فى  بعد  ولم ارغب 
إلى  أتطلع  إهتمامى أى من األخبار و ال 
أن  ، وذلك ألنى فضلت  متابعة األحداث 
لدى  وأصبح  هدوء  و  فى سالم  أعيش 
الحكمة حتى أتعايش مع من هم مختلفون 
عنى وال أدع أى من المشاعر أن تغلغل فى 
أفكارى وتتسلط علي  داخلى وتعشش فى 
وبذلك  الدوافع..  و  األسباب  كانت  مهما 
استقرار  و  الذهن  لصفاء  المجال  أفسح 
الذهن  النفس وحضور  المشاعر و سكينة 
أمر  احتوائها  و  األمور  استيعاب  ..ألن 
تغم  تنشر مفاسدها و  أن  ضرورى ولكن 
القلب وتظلم العقل فتضيع حياتنا هباء بين 
اللعنة  فهذه هى  ألم وشجن وندم وحسرة 
نقع تحت طائلة  نعيش وكأننا  بأن  بعينها 
الفرحة  وننسى  فتتبلد مشاعرنا  األحزان 
فال  مالمحنا  وتطمس  السعادة  وتغيب 
ولم  الضحكات  وقد غابت  انفسنا  نعرف 
يعد فى العيون بريق ، حتى اذ نظرنا إلى 
اعيننا سريعا ألننا  أنفسنا فى مرآة نحول 
أنفسنا بل نرى شخصية  أصبحنا ال نرى 
الحقيقة  فى  ندرك  ال  عنا  أخرى غريبة 
فيها  لقد خطت  مختلفة  فهى   .. ماهيتها 
فأشفق   . منها  الشيب  ونال  بقسوة  الحياة 
أحمى  أن  وأحاول  وأالطفها  نفسي  على 
التقلبات  على سهام  قادراً  يعد  لم  اذ  قلبى 
بين  بين صدق وخداع بين حب وكراهية 
إخالص وخيانة ، إنه أصبح هش ال يقوى 
على تحمل الصدمات من بشر يتبدلون بين 

ليلة وضحاها. 
ما فى قلبى هو ملك لى وليس ألحد الحق 
فى اقتحامه ، و ما يدور فى خاطرى هو 
لكائن من  مباح  وليس  أسراري  سر من 
كان ؛ وما يتحكم فى إحساسي هو فكرى 
أنا ولست تحت تأثير أى حدث أو شخص 
يصدق  لم  ومن  له  اكشف  فمن صدق   .
فلن يعرف عنى إال ما أريد أن أظهره له 
لكنى  هناك ضغوط وضروريات  نعم   .
لم  إن  مازلت حرة فى بعض االختيارات 
يكن معظمهما وهنا تكمن القوة الحقيقة فى 

الدفاع السلمى عن النفس..

     Vendredi 17 juillet 2020
الجمعة 17 يوليو 2020

العزة،  موطن:  ـ  اإلنسان  عند  ـ  يمثل  األنف،    
والرفعة، واألنفة!

به، وارتباطه  أنفك”؛ الرتباطنا  قيل: “صديقك  وقد 
بنا، بنسائم الحياة المتدفقة!

ومع ذلك، كثيراً ما نسمع ـ ضده ـ مثل هذه العبارات، 
القاسية..

.. على رغم أنفه، وأنف من أرسله ـ عند التحدي!
 .. مّرغ أنفه في التراب ـ عند الهزيمة، والشماتة!

 وعندما نقول “أرغم فالن أنفه”، فهذا يعني أنه ألصقه 
اكراهية، وذل، وهوان،  ذلك من:  بما في  بالتراب، 

وخزي، وعار!
وكثيراً ما تساءلت..

في غاية  العزة، عضواً  في غاية  كيف نجعل عضواً 
المذلة؟

على  نعاقبه  حتى  األنف،  يقترفه  الذي  الذنب  وما 
تصرفات صاحبه؟

أنظر، كيف نسخر منه، كلما رأينا شخصاً متطفاًل، 
ونقول عنه: “يحشر أنفه في كل شيء”!

ونسخر منه، كلما رأيناه ضخماً يمأل الوجه، من ذلك 
ما قاله أحد الشعراء، ساخراً من رجل كبير األنف:

   لك أنف يا ابن حرب
   أنفت منه األنوف

   أنت في القدس تصلي
   وهو في البيت يطوف

أما الشاعر الحلبي “فتح هللا بن محمود”، فله بيتان في 
النظارات، قالهما لصديقه عابه في حملها، ثم اضطر 

ـ مع أن األنف هنا:  فقال ساخراً  إلى استعمالها؛  هو 
يحمل األسية، ويحمل النظارة ـ:

   رب صديق عاب نظارة
   يقوى بها الناظر من ضعفه
   وعن قليل صار في أمرهما

   يحملها رغماً على أنفه
وكثيراً ما تخطت بعض الشعوب، حدود السخرية من 

األنف، إلى حدود االجهاز عليه!
فقد كان الرومانيون يعاقبون الزانية، بجدع أنفها!

وألن المصريون القدماء، كانوا يعاقبون الزاني بسمل 
أن يرثي األنف في  ـ وكأنهم ال يريدون ألحد  عينيه 
اللبناني  الشاعر  قرر  ـ؛  يا عين”  ليل  “يا  مواويل: 

“طانيوس عبده” أن يربط بين الشريعتين؛ فقال:
   فلو وصلت شرائعكم إلينا

   على ما نحن فيه من مجون
   ألصبحت النساء بال أنوف
   وأصبح الرجال بال عيون

وقد أشار المقريزي إلى أن أنف “أبو الهول”، هشمه 
لمعبود من  أنف  الدهر”، وكأنه  المتصوف “صائم 

دون هللا! 
وألن “رّب ضارة نافعة” ـ كما يقول المثل السائرـ، 
ففي تصوري: لو أن “أبو الهول” كان رجاًل؛ لشكر 
“صائم الدهر”، على فعلته هذه، التي تحمية من أبخرة 
التلوث، ومن روائح الفساد المتغلغلة والمنتشرة فكراً 

وعماًل!
ولك هللا يا أنف! ...   

كلمات / يوسف زمكحل

إىل زنديٍق عفيف

األحد .. أمسية فنية لفريق “النفيخة” 
حتت شعار “100 سنة مزيكا”

حـبييب

ْقُت ِعْشَقَك َقَطراٍت َتَذوَّ
َمبلولاً َطْرُفها.. ِبَمَطِر اسَطنبول
َدَفَق على َمساِم ِجْلِدَي الَمْحروِق

ِباْلَولَِه .. َكالُكحول
َفأَْحَرَق روِحَي الَعْطشى
وأَْغَرَقها في أَسراِر الّتيِه

أَْرَبَعَة ُفصول
َوِمْن هذا النَّعيِم

ذْقُت الَحناَن الَبتول
َوُكْنُت َمتى ُسِئْلُت أَقول:

ا  َمَشْينا عاماً
ا ِباْلَيِد َيداً

واِرِع.. وَعتَمِة اأَلِزقَِّة.. َنجول في ضيِق الشَّ
َنَتقاَيُض َدفاِئَن الِعْشِق

ِمن َقْعِرِه الُمْسَتِعِر
ا أَماَمنا َكأَنَّ عاِئقاً

ا لَن َيحول أََبداً
حّتى ِخْلُت

أّني َبَطلَُة حكاَيِة ِعْشٍق اسَطنبولِّي َمهول... 
 إلى أن!..

ا جاَءني خاِئني َيْوماً
ِمن َغياِهِب الَمجهول

ا.. َوَيْبسُم ِبالَغْمِز الَخجول َيطرُف ِبالَعْيِن ضاِئعاً
وِمن لَُغِة الَجَسِد

َتَنبَّْهُت إلى ما َسَيؤول..
.. ِمْن َعْذراواِت الُحقول صاَرَحني أَنَّ امَرأَةاً

أَصاَبْت أَْطراَف َقْلِبِه
َوأَْدَمْتُه ِبِدْفِئها َوَغْنِجها

َفَفِهْمُت ِمَن الَمْدلول
أَّنُه ِعْنَد أُخرى َقد َوَجَد ما اتََّفْقنا 

على أَنَُّه َبْيَننا لَن َيزول..
َوَقْفُت ِعْنَد َخْيَبِة ما أَصاَبني ِمن ُذهول

أَُرّدُد َكم َعَمْدُت ِبَعْزٍم أَْن أَنول
َمتاَهةاً في َضياِعَك
ا في ُعْهِرَك ُفجوراً

َوِعفَّةاً في ُطْهِرَك.. يا َحبيِبَي الَمخبول
ا  .. إّل أّنَك انَتَشْلَتني ُرْخصاً

ِمن أَْلواِن جاِد َوَعقيِق اسَطنبول
ا في َيباسي  لَِتْرِمَيني ِبْئساً

وَقساَوِة ريِف األناضول.  

سالم يا حبيبي ببعتلك ...  سالم يا حبيبي مشتاق 
ده قلبي اللي أنت ناسيه ... وعمره في يوم ما نساك

عايش يحلم بيك ... ودايب دوب في هواك 
صعبان علّيا تفارقه ... ويدوق ُمر جفاك 

ياما ناديت على قلبك ... يخفف عني قساك 
ما أنت يا روحي حبيبي وما حبش حد سواك

فضلت اتحايل على النسيان  يصبر شوية على نسيانك 
واترجى فيه أنه يسامحك ... ويرّجع تاني نبع حنانك 

ويشيل من قلبي كل جراحه ...  بس يسيب ويخلّي مكانك 
آه من لوعة حبك آه ... آه من قسوة قلبك آه 

ده حتى عذابي يا حبيبي وّياك  اخدت عليه وبقيت بهواه
فات من عمري كثير في هواك  وشوقي بيحلم يتمنى رضاك 

أنت حياتي وبحر ومينا ... وقلبي سفينة هواها مرساك 

بقلم: السيد الهادي

بقلم : خالد بنيصغي 

أرقام اإلصابة ب " فيروس كورونا "   الزالت 
حول العالم في تصاعد مستمر ، ومع الرفع التدريجي 
العالم ، وقرار  للحجر الصحي في مختلف مناطق 
استئناف العديد من األنشطة االقتصادية واالجتماعية 
، وكذا فتح الحدود الجوية والبحرية بين أغلب دول 

العالم  يشهد  هذا  ، مع كل  العالم 
بعض األحداث والقرارات المختلفة 
التي تطبعها الغرابة والدهشة أحيانا 
، أو تغلفها شروط تعجيزية أو شبه 
مستحيلة أحيانا أخرى ، ومنها ما 
وضعته الحكومة المغربية للوافدين 
المغربي  التراب  المغاربة وولوج 
أشكالهم ومواقعهم  اختالف  على 

وظروفهم .
البيان الصحفي الصادر عن الحكومة المغربية  فبعد 
المغرب وبقية  بين  بالسفر جوا وبحرا  الذي سمح 
العالم في ظل ظروف معينة ، أعلنت الخطوط الملكية 
المغربية عن إطالق برنامج رحالت خاصة جديد 
المثالي مع  بالتنسيق   .2020 يوليو   15 ابتداء من 

السلطات المغربية المعنية .
 " تفاعل  اختبار  نتائج  تقديم  الركاب  ويجب على 
البوليميراز " المتسلسل )PCR( الذي تقل مدته عن 
48 ساعة واالختبار المصلي)PCR( ي عند تسجيل 
الوصول . يُعفى األطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 

عاًما من االختبار . 
الطبية  الكشوفات  بهذه  الصارم  التقيد  هذا  وفي 
إلى  بالدخول  المعنيين  المغاربة  كبير على  ضرر 
النتائج  استحالة ظهور  ، في ظل  المغربي  التراب 
وإال   ، 48 ساعة  العمومية خالل  المختبرات  في 
الخاصة  المختبرات  إلى  باللجوء  الثاني  فاالختيار 
ثمنا  يتطلب  نفسه  اليوم  في  النتائج  للحصول على 
المادية  العالم   مغاربة  متاعب  من  باهظاً سيزيد 

أن  المغربية  الحكومة  . وعلى  الطلبة منهم  خاصة 
تشعر  أخرى  ببدائل  القرارات  هذه  تتراجع عن 
الجالية المغربية والعالقين بالفخر بمغربهم ، عوض 

المعاناة في الوقت والمال ؟؟ 
كما أن تقديم هذا الكشف " سلباً " قبل 48 ساعة من 

الركاب بصفة قطعية  يؤكد سالمة  السفر ال  موعد 
، ألن اإلصابة بالمرض – ال قدر هللا – قد تصيب 
الطائرة ،  نتائج االختبار وقبل ركوب  المسافر بعد 
التي تفصل بين نتائج المختبر  48 ساعة  أي داخل 

وموعد إقالع الطائرة ؟؟ 
لهذه األسباب فالجالية المغربية بكل فئاتها مستاءة 
من هذه الشروط التي وضعتها الحكومة المغربية ، 
وقد تصاحب هذه اإلجراءات  العديد من المشاكل 
من  جّواً  المسافرين  من  العديد  يتمكن  لن  ، حيث 
تقديم هذه الكشوفات التي ال تتعدى 48 ساعة قبل 
الطائرة  فهل سيمنعون من ركوب   ، السفر  موعد 
المغربية مع  الملكية  الخطوط  ؟؟ وكيف ستتعامل 
التذكرة مثال  هذا الوضع ؟؟ وهل ستعوضهم ثمن 
الشروط  هذه  أمام  نفسها  تطرح  كثيرة  أسئلة  ؟؟ 
التي ال تتضح الرؤية معها ، ونرجو من هللا تعالى 
القرارات  هذه  المغربية عن  الحكومة  تتراجع  أن 
، وعلى هللا قصد  مكان  كل  في  المغاربة  لصالح 

السبيل .. دمتم بود .

لكل من يهمه األمر!

ُيسعد إدارة جريدة الرسالة اإلعالن عن إنشاء قسم 
خاص لترجمة الكتب األدبية أو البحوث العلمية من 

اللغة العربية إلى الفرنسية والعكس، من خالل مترجمين 
متخصصين على أعلى مستوى من الدقة والحرفية..

لمزيد من الستعالم التصال على :

لفريق “النفيخة”  فنية،  الدكتور مجدي صابر، أمسية  المصرية، برئاسة  تنظم دار األوبرا   
الذي اعتمد لعروضه الموسيقية شعار “100 سنة مزيكا”، ويقدمها في إطار مسرحي معتمدا 
على آالت النفخ النحاسية، وذلك في الثامنة مساء األحد المقبل،على المسرح المكشوف باألوبرا.
وأعد الفريق برنامجا فنيا للحفل يتضمن تقديم مختارات من األلحان التراثية والحديثة التي تم 
توزيعها بأسلوب يناسب اآلالت النحاسية المستخدمة من بينها :”طلعت يامحال نورها، أهو ده 
اللى صار ، سالمة يا سالمة،أنت عمري ،ألف ليلة وليلة ،أكدب عليك، حلوة بالدي، طاير يا 

هوا ، سواح وعلى رمش عيونها” إلى جانب عدد من األعمال المعاصرة.
جدير بالذكر أن فريق النفخية يضم خمسة عازفين لآلالت النحاسية ويعمل على تطوير الكتابة 
الموسيقية لهذه اآلالت إلى جانب إعادة توزيع األلحان التراثية والمعاصرة بأسلوب جديد، كما 

يهتم بوضع مؤلفات خاصة بالنحاسيات بهدف إضافة لون صوتى مبتكر للموسيقى المصرية.
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بداية  في  التي وضعها  الطويلة  مقدمته  في  بذلك  يكتف الفونتين  ولم     
مؤلفه فكتب رأي أفالطون  Platon  الفيلسوف األغريقي  )القرن الرابع 
قبل الميالد( في إيسوب ، وتقديمه في رأيه على هوميروس ، فهو يقول :                                                     
» من أجل هذه الحقائق أنأى أفالطون هوميروس Homère الشاعر األغريقي  
)القرن التاسع قبل الميالد( عن جمهوريته التي أعطى فيها مكاناً مشرقاً إليسوب 
، فهو يرغب في أن يرضع األطفال هذه الحكايات مع اللبن الذي يرضعونه 
صغاراً وهو يوصي المرضعات أن يعلمنهم هذه الحكايات ، ألننا قد ال نعرف 

أن التمسك بالحكمة والفضيلة يبدأن في وقت مبكر جداً “
“C’est pour ces raisons que Platon ayant banni Homère de 
sa République ya donné à Esope une place très honorable. 
Il souhaite que les enfants sucent ces fables avec le lait, 
il recommande aux nourrices de les leur apprendre car on 
ne saurait s’accoutumer de trop bonne heure à la sagesse 
et à la vertu. «
ونحن نلحظ هذه الجملة السريعة التي وضعها الفونتين في مقدمته ، والتي 
يلمح فيها إلى أفالطون في جمهوريته ومقارنته فيها بين هوميروس وإيسوب 

من غير أن يوضح أكثر من ذلك أو يبرز لهذا التقديم مبرراً . 
فالجمهورية يعرفها الذين يقرؤون في الفلسفة أنها أشهر مؤلفات الفيلسوف 
أفالطون التي كتبها في القرن الرابع قبل الميالد ، والتي تعرف باسمه .. 
جمهورية أفالطون .. ويطلق عليها المدينة الفاضلة ، وهو يتخيل فيها المبادئ 

واألسس التي تنشأعليها أو التي البد أن تنشأ عليها . 
وهي حوار من عشرة كتب يتحدث فيه عن العدالة والنظام ، وطبيعة الدولة 
العادلة وكيف تبنى لتكون مجتمعاً مثالياً يقوم كل فرد فيه بعمله الخاص به 
، ويشترك فيه الكل باخالص فيتحقق فيه الخير والسعادة ألفراده .. فالعدل 
في رأيه هو المبدأ أو التوازن الطبقي الذي يسود المدينة ، كما يسود النفس ، 
فيسعى اإلنسان فيه بالجدل dialectique  لمعرفة الحقيقة ، ألن هذه الحقيقة 

ال تعرف بالعقل فقط وإنما بالقلب معه . 
يتحدث أفالطون في جمهوريته وفي حوار فلسفي عن أمور كثيرة ، عن الفضيلة 
والخير والحق والقوة والخيال والحب ، ويتكلم عن األخالق وعلم النفس والشعر 
والسياسة متأثراً فيما يقول بأستاذه سقراط Socrate )فيلسوف إغريقي في 
القرن الخامس قبل الميالد( ويعارض في رأيه السفسطائيين )هم من يلتفون 
حول الحقائق ويغالطون فيها ويعارضون وكانوا في اليونان القديمة( الذين 
يقولون أن العدالة هي حكم القوى ولكنه يراها ترتبط بتنظيم المجتمع المثالي . 
أما الملفت لألنتباه فهو أن أفالطون يرفض الفن في مدينته ألن الفنانين في 
رأيه مقلدون وهم يخاطبون الغرائز فيدفعون الشعب إلى عدم ادراك الحقيقة 
، وأنأى عنها الشعر والشعراء – على الرغم من أنه كان شاعراً ألن الشعراء 
مثلما يرى يمسون المشاعر وذلك يفسد الجماهير فتتأثر بها القرارات السليمة . 
أما السياسة فله فيها رأي في الحكم والحكام ، فهو يرفض في جمهوريته أو 
مدينته نظاماً تسعى إليه الدول في العصر الحديث أو تذيعه وتؤكد من قيمته ، 
 Democratic ويبتغيه بعض السياسيين والمثقفين وهو النظام الديمقراطي
وهو شكل من أشكال الحكم و نظام سياسي تمارس السلطة فيه بممثلين من 

الشعب ينتخبهم الجمهور . 
والديمقراطية Democratic أتت من اليونانية من مقطعينDemos  اي 
الشعب وkratein أي يقود، وهو  يرتكز على سيطرة الغرائز ويرفض معه 
النظام الديكتاتوري  Dictatureأو الذي تتحكم فيه األقلية المتسلطة فهو يراه 
يرهق الشعب ، ولكنه ينحاز إلى األرستقراطية  Aristocratieفيراها في 
الحكم هي األفضل . واألرستقراطية هي فئة النخبة أو النبالء ، وقد أتت من 
مقطعين من اليونانية هما ) Aristos أي األفضل( و)Kratein أي يقود( 

فتترجم بذلك إلى حكومة أو سلطة الفضالء أو أفضل قيادة . 
أما الحكام فالبد في رأيه أن يكونوا من الحكماء والفالسفة ، ألن الحاكم الفلسفي 
هو القادر على الحكم كما يرى ، وله في ذلك نظام أو أسلوب يبرز هؤالء الحكام 
يتربي فيه األطفال من صغرهم تدريباً خاصاً علمياً وثقافياً ونفسياً وبدنياً ، ومن 
يتفوقون منهم ويبدون كفاءتهم يستمرون فيما هم عليه فيتعلمون الحكمة والفلسفة 
، أما غيرهم فتنسب إليهم األعمال التي تالئم قدراتهم ، وتبث في نفوسهم قيمة 
عمل الخير ، فمن يعمله سيكافأ عليه ومن اليلتزم به سيجازى ، وتبدو في ذلك 
الالهوتية في تهذيب األفراد . أما هؤالء الذين يتعلمون الفلسفة فما أن يكبروا 
حتى تختبر قدراتهم على قيادة المجتمع ويتبارون مع الذين سبقوهم في قيادته 
، فمن يتفوق منهم يكون هو المؤهل والصالح للحكم ويكون مثل هؤالء هم 
الحكام أو الملوك الحكماء والفالسفة القادرون على أن يحكموا بالعدل . ومن 
ذلك يبدو أن النظام الذي يفضله أفالطون في جمهوريته أو مدينته الفاضلة هو 
النظام أو الحكم الشمولي الذي يشمل الحكام وأفراد الشعب .                                                        
وهذا الذي يراه أفالطون في جمهوريته هو تخيّل وطيف ، يعتقده أو يرغب 
فيه حتى يتحقق فيها ما يصبو إليه من مبادئ تزيد من قيمة الدولة ، حتى أن 
البعض نسب إليها أو ربطها بلفظ )يوتوبيا( .. فاليوتوبيا هي رواية أجتماعية 
وسياسية كتبها القديس اإلنجليزي والسياسي اإلنساني )توماس مور( في القرن 
السادس عشر يوضح فيها أفضل تأسيس أو دستور للمدينة المثالية أو الجزيرة 
وهذه المدينة ينتقد فيها الملكية الخاصة والنظام الملكي اللذين كان يلّوح بهما 
إلى إنجلترا وفرنسا في ذلك الوقت ، ويشرح النظام اإلقتصادي واإلجتماعي 
فيراها   ، المثالية  الشيوعية  فيها  لتسود  المدينة  والثقافي والسياسي في هذه 
 Utopie هو ويراها غيرة مدينة متخيلة ، ولذلك أطلق عليها لفظ يوتوبيا
وباإلنجليزية Utopia- وقد أتى هذا اللفظ من اللغة اإلغريقية ومن مقطعين 
أثنين هما : )ou أي ال( و)Topos أي مكان( ولذا فهي تترجم إلى )المكان( 
وشاع منها )الشيئ المستحيل تحقيقه – يوتوبيا( .                                                                                                            
ولنرجع ثانية إلى الفونتين من غير أن ننساه ، وإلى ما قاله في مقدمته أن 
أفالطون أنأى هوميروس عن جمهوريته وأعطى فيها مكاناً مشرفاً اليسوب 
 ، فيه  نتحفظ  أو  رأيه  في  أفالطون  نعارض  أننا  نقول  أن  نخشى  ونحن   .
فال نعرف ما المبرر الذي دفعه إلى أن يرفض هوميروس هذا الرفض في 
جمهوريته واليضعه فيها ، على الرغم من أننا النشك في أنه أعطاه أو كان 

يعرف حقه األدبي . 
فهوميروس الذي عاصر القرن التاسع قبل الميالد هو من غير شك من أوائل 
الذين أبتدعوا العمل األدبي في األدب األغريقي بل قد يكون أولهم والمنشئ 
األول لألغريق في هذا المجال ، وهو المؤسس للشعر الملحمي الذي يبدو 

في ملحمتين من أشهر مالحم التاريخ 
اللتين نظمهما في شعر رصين وبناء 
محكم تتضح فيه بالغته الفنية وقدرته 

اللغوية وهما )األلياذة واألوديسا( وأبرز في أحداثهما قيم البطولة والشجاعة 
التي تسكن  والحب والصداقة واإلخالص ورسم في شخصياتهما خصالها 
فيها ورغباتها التي تنبع منها .فاأللياذة تحكى عن الحرب التي كانت بين بالد 
األثينيين ومدينة طروادة التي كانت بآسيا الصغرى . والملحمة تبدأ عندما تتعارك 
 Athéna  آلهة الزواج وأثينا )Héra آلهات األغريق القدماء الثالث )هيرا
وأثينا )هي مينيرفا عند الرومان( آلهة الحكمة وافروديت Aphrodite  )هي 
فينوس عند الرومان( إلهة الحب والجمال بعد أن ألقت بينهن ) أيرس ( آلهة 
النزاع تفاحة ذهبية وقالت هي لألجمل فاحتكمن إلى  زيوس كبير اآللهة فقرر 
أن يحكم بينهن من يمر عليهن  فيقبل نحوهن )باريس( أبن الملك)بريام( ملك 
طروادة فتغريه هيرا إن أعطاها التفاحة بأن تمنحه السلطة والقوة ، وتغريه 
أثينا بأن تمنحه الحكمة وتغريه أفروديت بأنها ستهبه أجمل نساء العالم فيعطى 
التفاحة لها . وينزل باريس ضيفاً على بالد األثينيين فيرى الفاتنة )هيلين( زوجة 
مينالوس ملك أسبرطة التي أغرته أفروديت بها ، فتستهويه فيغريها فتخضع 
ألغرائه فيختطفها  ويفر بها إلى طروادة ، فتهب جيوش األثينيين وتبحر 
إلى طروادة بقيادة أجا ممنون ملك أرجوس ومعه مينالوس وأوديسيوس  أو 
أوليس بطل األوديسا ملك أيثاكا ، وتشب المعارك بين الجيشين وبين أبطالهما 
ألسترجاع )هيلين( فتظل المعارك سنوات لم يستطع فيها األثينيون أجتياز 
المدينة ألن أسوارها كانت قوية وأبوابها محصنة  ، فيسعى اوديسيوس كما 
تقول األسطورة المرتبطة بالملحمة  إلى حيلة يصنعون فيها حصاناً خشبياً 
ضخماً الذي يعرف بحصان طروادة يختبئ فيه بعض المحاربين ، وتنسحب 
جيوش األثينيين إل مكان ناء فيعتقد الطرواديون عندما يرون الحصان أنه 
وسيلة منهم ليعرضوا السالم معهم فيجذبون الحصان إلى المدينة على الرغم 
من معارضة )كاسندرا( أخت باريس التي كانت تمتلك موهبة التنبؤ ألن ذلك 
سيجلب لهم الدمار والشقاء فلم يصدقوها ويأخذون الحصان ، فما أن يأتي 
الليل حتى ينزل المحاربون الذين أختبئوا به ويتسللون منه ويفتحون األبواب  
إلى جيوش األثينيين فيهجمون على المدينة ويحرقونها ويدمرونها ويأخذون 

تلك الفاتنة التي دفعت إلى هذه الحرب . 
أما األوديسا فتحكي عن رجوع أوديسيوس إلى بالده وتعرضه قبل أن يرجع 
إلى عراقيل قوية وخاصة بالبحر ألن )بوسيدون( إله البحر كان ضده وتمر 
سنوات على ذلك فإذا أمراء المدينة يطمعون في زوجته )بينيلوب(ويطلبون 
إليها أن تختار من بينهم زوجاً لها ، وعندما يلحون عليها والتجد مفراً تسعى 
إلى حيلة تخبرهم فيها أنها ستنسج بالخيوط نسجاً ما أن تنتهي منه حتى تنتقي 
من بينهم زوجاً لها رعاية لزوجها التي تظل ترغب في رجوعه ،فإذا هي 
تحل في الليل ما تنسجه في النهار . وتشفق أثينا على أوديسيوس فتستعطف 
زيوس كبير اآللهة أن يتيح له أن يرجع إلى بلده فيرجع متخفياً وينتقم هو وأبنه 

)تليماك( من هؤالء الذين كانوا يطمعون في زوجته )بينيلوب( . 

البقية في العدد القادم 

)عن حكايات الشاعر الفرنسي الفونتني( 
حكايات هلا مغزى 

 بقلم: 
جــاك قرانـطـة

االنسانية 

شعر: صباح غريب

ِجـراح حبَّـة 

سنعانق الزهر يوما 
وتختفي اآلالم 

وننسى كل ما مٌر 
من البؤس والموت الزؤام

والظلم  ال محالة زائل 
وإن تكسرت السهام 

فال يغٌرنك هدأة الريح 
والناس يلٌفها استسالم !
سنقتحم القمم العاليات 
ونسكن الغابات أولى ...

من وحوش اإلنِس
تقتل اإلنسان !!

فإذا رجوت من الوحوش 
تقيم عدال ..!!!

فقل على الدنيا السالم...

نتوق إلى البكاء فرحا 
فلقد سئمنا البكاء 

مع اآلالم
يعيش الفاسد يرتع في 

القصور 
ويبقى الشعب في درك الظالم

أين من ضحى وجاَد 
لألوطان بكل غاٍل !!

فقد طفح الكيل ..
بالفٌساد...باآلالم !!
أفيق ليال...فألتقط 

لحظة اإللهام..تقول لي
كن على يقين ..بأننا 
سنعانق الزهر يوما 

وتنتهي اآلالم 

شعر : 
عباس شعبان

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

أسفل  على  ينمو  بروز عظمي     هو 
ع رواسب  القدم، ينجم عن تجمُّ عظم كعب 
الكالسيوم، ويظهر في الصورة الشعاعية للقدم 
أو مهماز عظمي، ويدعى  على شكل شوكة 
الكعب العظمي، ويعاني المصاب   مسمار 
القدم مع عرج  خاصة  ألم في عقب  من 
المشي على أرض صلبة في الصباح,  عند 
ذاته  العظمي  التبارز  وهذا األلم  الينتج عن 
الذي يحدثه في  بل عن االلتهاب والتخريش 
الشحمية  اللفائف األخمصية والطبقة  أنسجة 

لعقب القدم  .
أسباب حدوث مسمار العظم :

النتوءات  هذه  تكّون  سبب  يعود 
إلى زيادة الضغط الحاصل  العظمية 
على النسيج اللين الموجود اسفل عظم 

الكعب ألسباب عديدة ومنها ؛
- السمنة، وزيادة وزن الجسم .

الرياضية  - ُممارسة بعض األنشطة 
كالقفز، والجري، خاصًة عند ُممارسة 
هذه األنشطة على األسطح الصلبة، 
ويُعزى سبب حدوث ذلك إلى تعرض 
جّراء  لإلجهاد  القدم  وقوس  كعب 

ُممارسة هذه التمارين .
- النساء أكثر عرضة لإلصابة بمسمار 

العظم ُمقارنة بالرجال .
- ارتداء األحذية الضيقة، وذات الكعب 
العالي، والغير داعمة للقدم بشكل جيد .
- تزداد إمكانية حدوث مسمار الكعب 
يعانون  الذين  العظمي لدى األشخاص 
المسطحة، أو زيادة  القدم  من ُمشكلة 

الجسم  القدم، بسبب سوء توزع ثقل  س  تقوُّ
على أخمص القدم  .

م العمر تقّل مرونة الرباط األخمصّي،  - مع تقدُّ
الواقية  الطبقة الشحمية  وتقّل كذلك سماكة 
القدم، مما قد يؤدي لتشكل مسمار  لكعب 

الكعب.
- تسطح األقدام، وزيادة في ارتفاع قوس 
الجسم على  ثقل  القدم، قد يسبب عدم توزع 
القدم بشكل صحيح، وبالتالي زيادة  أسفل 

الضغط على كعب القدم .
الكعب لدى  - ترتفع نسبة اإلصابة بمسمار 
الروماتيزم وداء  السكري وأمراض  مرضى 

النقرس .
أعراض مسمار الكعب  :

باأللم في باطن  المصاب من  شعور  يعاني 
القدم مع عرج، وأن األلم يصل ذروته في 
الخطوات األولى صباحا، كما يشعر المريض 
بآالم شديدة بعد ممارسة التمرينات الرياضية، 
خاصة رياضة الجري، وعادة يشبه المصاب 

األلم بطعنة السكين .
تشخيص مسمار الكعب :

المرضية، والفحص  القصة  باخذ  ويتم ذلك 
القدم،  السريري وذلك بالضغط على كعب 
بألم مبرح، ولتأكيد  عندئذ يشعر المصاب 
إلى طلب؛ صورة  الطبيب  يلجأ  التشخيص 

شعاعية للقدم أو صورة بالرنين المغناطيسي 
التي توضح حالة عظم الكعب واألنسجة 

الرخوة المجاورة له . 
الوقاية من مسمار العظم :

تخفيف الوزن إذا كان يزيد عن الحد الطبيعي، 
ولبس أحذية مناسبة لنوعيه النشاط الرياضي 
المزمع القيام به، وتجنب لبس الكعب العالي 
المشي  به لمسافات طويلة، وعدم  المشي  أو 
تقوية  رياضة  وممارسة  القدمين،  حافي 

عضالت الساق والقدم .
عالج مسمار الكعب :

للمصاب،  المرضية معاناة  الحالة  تشكل هذه 

وذلك ألن األلم والعرج قد تستمر لمدة طويلة 
يتقيد  المريض أن  لذا على  قبل أن تزول، 
بنصائح الطبيب، وأن يتناول العالجات بشكل 

منتظم، كي التتحول إلى حالة مزمنة .
المفيد وضع كمادات باردة على  هذا ومن 
السيليكون  منطقة األلم، ووضع بطانة من 
القدم وإعادة توزيع  الحذاء لدعم قوس  داخل 
وزن الجسم على أخمص القدم بشكل مناسب، 
ومضادات  األلم  مسكنات  تناول  وكذلك 

 )Ibuprofen(االلتهاب مثل؛ االيبوبروفين
الطبيعي وعمل  العالج  إلى تمارين  واللجوء 
 )Stretching( القدم لباطن  تمرينات إطالة 
إبرة   ، وفي بعض الحاالت ينصح بحقن  
ما  عادة  والتي  موضعيا    كورتيزون 
تقضي على االلتهاب بسرعة وفعالية، وقد 
ثانية بعد مدة شهر،  المريض حقنة  يحتاج 
ويستفيد المصاب كذلك من المعالجة بطريقة 
الصدمات الصوتية الموضعية التي تؤدي إلى 
زيادة معدل تدفق الدم إلى المنطقة المريضة 
وبالتالي تساعد على سرعة شفائها، وفي حال 
التخفيف  فشلت كل هذه الطُرق العالجية في 
التي يعاني منها المصاب،  من األعراض 
واستمرت  لفترة تتجاوز 12-9 شهر، حينئذ 
ينصح الطبيب بالجراحة وذلك بإزالة المسمار 
العظمي، وإرخاء اللّفافة األخمصيّة جراحيا.

مسمار الكعب العظمي..  
    ) Heel  Spur (

يادنيا ليه فيكي اتخدعت
ال فيكي رحت والرجعت 

والّدّم هربان م الوريد
و فيكي ضعت
صرخة وليد 
دّم الّشهيد 

ال عدت حاّسة وال سمعت 
الكّل عايش بالخداع

وال عمري بعت
هي بلدنا وحلمنا
دي تبقي أيه ؟

 إال بقايا شعبنا 
وشعبنا ركب الخيال

عاش المحال جّوا الّسؤال
رّكب وشوش فوق اآلمال

عالفيس وعايش ف المحال
فارس وعاش فوق الجبال

العمره صاد 
وال يوم ركب حّتي الجمال

دا شعبنا ركب الخيال
فك الّسروج

ساب الحصان جّوا البلد

طب ليه حيسرح ف الغيطان
وليه حيدهن بيته كلّه بالّدهان

مادام حيسرح ع البيبان
مادام حيرسم صورته 

دايما بالخيال
متعّطرة فوق الحيطان

هي بلدنا وحلمنا 
حتبقي أيه إال بقايا شعبنا ؟
وشعبنا ركب المحال

جّوا الخيال

يوسف زمكحل   همسـات
الجحيم هو أن نعيش بال حب 

المرأة العظيمة هي التي تعلمنا كيف نحب عندما نكره وكيف 
نبتسم عندما نريد أن نبكي 
الحب هو دستور العاشقين 

الذي يحب ال يرحل 
أنتقم بنجاحك عاقب بغيابك أنتصر بابتسامتك 

الحب هو القاتل الذي ال يعاقبه القانون 
الحب ممكن أن يصنع أبطااًل 

ال تقل أنك إنسان ضعيف بل قل أنك إنسان تجهل موطن قوتك 
الحب أن تراني كل مرة كأول مرة )نزار قباني(

من كلماتي : يا حبيبي أحلم وأتمنى .. ده الحب هو الجنة .. 
لو رضيت تعيشه في يوم .. طول العمر بتتهنى .. قلبك أمتى 
يرق .. وأفرح تاني بلقاك .. بتبعد عّنى ليه .. وأنا اللي قلبي 

هواك .. خايف من الحب ليه .. ده الحب هو دواك .

قصة بقلم :  
نعمة هللا رياض

بقلم: إدوار ثابت

يوما الزهر  سنعانق 

بقـايا شعـب

»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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االنسانية – مجد األبطال – أوسمة األحرار – و سجن األشرار .
االنسانية – سيف الحق – لسان العدل – و مرجوحة األبطال .

االنسانية – يد الحكمة – و لسان المحبة – و بذرة العطاء .
االنسانية – ال تكل – و ال تمل , و هي تمهل وال تهمل .
االنسانية – عالم تسبح فيه نجوم مضيئة و نجوم معتمة .

االنسانية – بحر من العطاء و الخير و الشر و الحب و الكره .
االنسانية – غابة فيها المتوحش – و المتألم و آكل لحوم البشر .

ميز االنسانية قلبها الصامت ال عقلها الثرثار
يا انسانية جيري علي مهما شئت جيري .

  ما زال تحت تأثير الصدمة .. لم يستطع 
التي  والمتسارعه  األليمة  األحداث  إستيعاب 
أدت لوفاة والده فجأة !!   كيف يتحمل مسئولية 
التي كان يرأسها  الشركات والمصانع  إدارة 
أعمالها  وحجم  أاصولها  تقدر  والتي  والدة 
كالمحرك  كان  الذي  والده  بالمليارات.. 
الكهربائي يدير هذه  المشاريع بكفائة ال نظير 
في  تجده  والبصر,  السمع  ملئ  كان   .. لها 
أرجاء ألمصانع معظم ساعات العمل , يعاين 
علي الطبيعة سير العمل , ويحل المشاكل مع 
للرد علي  إال  لمكتبه  يعود  , وال  المختصين 

المراسالت أو مقابلة بعض العمالء .
منذ ستة أيام فقط  , بدأت درجة حرارته في 
زإدت  ُثم  ومتقطع  سعال جاف  مع  اإلرتفاع 
وتيرة السعال مصحوبا« بضيق تنفس شديد.. 
لم تتحمل زوجته تدهور حالته وصرخت في 
الفور  علي  المشفي  إلي  ينقله  أن  ابنها  وجه 
بإصابته  األطباء  أخبرهم   , الفحص  بعد   ,
بعدوي فيروس الكورونا , وان حالته متأخرة 
وتوصيل  المركزة  للعناية  نقله  وتستدعي 
يمر  لم   .. الصناعي  التنفس  بجهاز  رئتيه 
بالرغم  أنفاسه  لفظ  حتي  ساعات  عدة  سوي 
علي  للمحافظة  الحثيثة  األطباء  جهود  من 
حرجة  كانت  والتي  الصحية  حالته  إستقرار 

بالفعل  ..

إقتصرت الجنازة علي أفراد األهل المقربين 
نظرا«   , اإلجتماعي  التباعد  لتعليمات  فقط 
لظروف إنتشار الوباء ..كان عمه والشريك 

في إدارة المصانع حاضرا« في الجنازة .
في اليوم التالي للوفاه ,  تذكر أن يغلق حساب 
والده الشخصي في الفيس بوك , جلس أمام 
التشغيل  الشخصي وضغط علي زر  حاسبه 
فأضاءت الشاشه وضغط علي أيقونة حساب 
أظلمت  لدهشته   .. بوك  الفيس  في  والده 
الشاشه ثم ظهر تنبيه : جاري إعادة البرمجة 
تنبيه  دقيقتين ظهر  بعد   , .. برجاء اإلنتظار 
آخر :جاري تحميل برنامج اإلتصال بالجانب 
مشوشه  بصورة  بعدها  فوجئ   !!  .. اآلخر 
وجهه  تقلص  بيده..  له  يلوح  وهو  لوالده 
وتبحلقت عيناه في الشاشه وشعر بشئ ينهش 
كأنه  والده ضعيفا«  سمع صوت   .. أحشاءه 

قادم من بعيد:
- مشتاق اليك يا ولدي , ولم يمر علي فراقنا 
سوي ساعات قليلة !, كيف حالكم ؟ بذهول 

تام رد اإلبن:
للغاية  البكاء وانا حزين  - أمي ال تكف عن 
لفراقك المفاجئ .. ولكن كيف نتحدث لبعضنا 

هكذا؟!!
- هذا برنامج حديث للفيس بوك يمكن تحميله 
بتكلفه عاليه و يتيح للمشتركين تبادل الحديث 

من  وجانب  األحياء  جانب  الجانبين,  عبر 
عدة  منذ  فيه  اشتركت  وقد   .. الحياه  فارقوا 

اسابيع فقط ..
فارق  شخص  بأي  اإلتصال  يمكن  وهل   -

الحياه ؟ 
- ال يمكن ذلك , يشترط أن يكون اإلتصال 
بين األحباء فقط, كالوالدين واألشقاء واألهل 

واألصدقاء المقربين..
- لماذا ؟

اإليجابية  بالطاقة  يعمل  البرنامج  ألن   -
خارج  الحديث  لهم  يتيح  للمتحدثين,الذي 
من  البرنامج  عمل  مدة  ويتراوح   , الشبكة 
ثالثه أيام ألسبوع واحد فقط من تاريخ الوفاة 
 , األحباء  بين  اإليجابيه  الطاقه  قوة  حسب 
للمتوفي,  اإليجابية  الطاقه  أن تضمحل  وبعد 

ال يمكن اإلتصال به بعد ذلك.
- ولماذا صورتك غير واضحة هكذا ؟

- إلن بيننا حاجز كالزجاج المعتم ال نستطيع 
ان نري بعضنا بوضوح من خالله , عموما« 
لتحسين  ابحاثا«  بوك  الفيس  إدارة  تجري 

البرنامج.
قال  أيام  ستة  لمدة  بينهما  الجلسات  تعددت 

إلبنه فيها:
- انني أخاف من البقاء بمفردي !! .. أحتاج 
ألن أشعر بكائن بجانبي يستطيع الحديث عن 

بوجود روح حية لشخص  أشعر  أي شيئ.. 
الغامضة  بآالمي  بعيدا  ..سأرحل  جانبي  إلي 
والخفية ..في الحقيقة , أنا مرعوب ألنني ال 

أفهم سببا لخوفي !!..
ناحيتي  من  أشاهدكم  حقا  بزيارتكم  أفرح   -
أسمع حديثكم أود أن أمد يدي ألمسح دموع 
لكن  المفتقدين  كتف  أربت علي  أو  الحزاني 
النظام هنا صارم يمنع التالمس , لكن يسمح 
لنا بين الحين والحين الخروج لزيارة احبائي 

فقط في أحالمهم . 
الكثير  أضعت  أنني  أدركت  رأيته  ما  بعد   -
النهاية  المشاعر أو األشخاص وفي  من لوم 
كسفري،  سفرا  لكم  قدر  إذا   , سواء  الكل 
سوي  العناء  يستحق  شيئ  ال  انه  ستدركون 
في  تنسونه  الذي  الوحيد  الشئ  وهي  أنفسكم 

خضم إنشغالكم..
في  بدرج سحري  يوجد   .. تذكرت  لقد  آه   -
الرف األعلي  بخازنة مالبسي حقيبة جلديه 
بها ثالثة ماليين دوالر وعدة شيكات, لم يكن 
هناك وقت إليداعهم في البنك , فقط إضغط 
علي عالمة النجمة بهاتفي المحمول بالقرب 

من الرف لتحصل علي الحقيبة ..
- سلم لي علي والدتك , زوجتي الحبيبة ,التي 
, أحضرها من  ايامي  أحلك  وقفت معي في 
فضلك في محادثتنا القادمة.أخبرها أن األمر 

ليس بأيدينا إطالقا..  فوجودي علي الجانب 
اآلخر  كان قادما ال محالة..

عن  البرنامج  إلنقطاع  المحادثات  إنتهت 
البث .. 

عندما  والده  وفاة  علي  قليلة  أيام  مرت 
وهي  وأخبرته   , عمه  زوجة  به  إتصلت 
الفيروس  بسبب  توفي  قد  عمه  أن  تنتحب 
الوحيد   , الحبيب  عمه   !! هللا  يا   .. اللعين 
الشركات  أسرار  يعرف  الذي  الباقي 
وأسرع  الجنازة  حضر  إدارتها..  وطريقة 
إلي منزله والي حاسبه الشخصي وبأصابع 
الحساب  ايقونة  علي  ضغط  مرتعشه 
ظهر  ثم  الشاشه  لعمه,أظلمت  الشخصي 
برجاء   .. البرمجة  إعادة  جاري   : تنبيه 
شاشة  علي  يجري  ما  تابع   , اإلنتظار 
وجهه  في  بسخونة  يحس  وهو  الحاسب 
منه  يعاني  سعال  مع  حلقه,  في  والتهاب 

حديثا بين الحين والحين ....   
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8 أشياء نستخدمها يوميا دون معرفة مدة صالحيتها

كيفية محاية بشرتك من التهيج واجلفاف بسبب ارتداء ماسك الوجه
5 أطعمة تسبب حصوات املرارة.. جتنبها

أطعمة تضر بصحة الكبد.. جتنبها فورا

العملية  القطع  البنطلون األبيض من  يعد    
بل  فتاة،  أي  التي أصبحت األساسية في خزانة 
أو األسود في  الجينز  البنطلون  يتفوق على  وقد 
األوقات، سواء كنت  ارتداؤه في كل  يمكن  أنه 
المسائية.  أو  الصباحية  تستعدين لخروجاتك 
تستطيعين  التي  المالبس  األبيض من  فالبنطلون 
تنسيقها بأكثر من طريقة، للحصول على ستايالت 
عديدة قد ال تخطر على بالك باإلضافة إلى أنه ال 

يقيدك بلون محدد مطلقا. 
الزاهية  المالبس  نبحث عن  الصيف  بالتأكيد في 
بالحيوية،  تمنحنا إطاللة مليئة  أن  التي يمكن 
المفضل لك مثل  الزاهي  اللون  فيمكنك تجربة 
الوردي. كما يمكنك  أو  أو األزرق  السماوي 
المحايدة مثل  الدرجات  ذو  التوب  ارتداء  تجربة 
البيج والرمادي ألنه يتناسب أيًضا مع إطاللتك إن 
كنت فتاة خجولة ال تحب اختيار الدرجات الزاهية.
باللون  أعتماد إطاللة موحدة  إن كنت تردين 

بلون  األبيض ولكن إضافة قطعة واحدة  باللون  كاملة  اعتماد مالبس  مثل  بأكثر من طريقة.  تجربتها  يمكنك  األبيض 
مختلف لكسر رتابة اإلطاللة. أو اختيار المالبس الموحدة باألبيض مع درجات العاجي لمظهر مميز وغير تقليدي. أما 

إن كنت تفضلين المظهر الملفت اختاري البنطلون األبيض المطرز أو الملون.

فترة  لها  الكثير منّا أن  يفكر  المنتجات دون أن    نستخدم بعض 
صالحية محددة، مثل فرشاة الشعر والنظارات الشميسة وغيرها.

التي لها  المنتجات  وحتى تحافظ على صحتك، يجب أن تعرف 
انتهاء صالحيتها، وهي وفق موقع  مدة صالحية معينة، وتواريخ 

»brightside« كالتالي.
- التوابل

من األطعمة التي لها مدة صالحية معينة، سنتين فقط، ومن الخطأ 
تفقد  إنها  انتهاء صالحيتها، حيث  بعد  الطعام  استخدامها في طهي 

وخصائصها ونكهاتها، وبالتالي ال تصلح للتناول.
- األحذية الرياضية

يعتقد البعض أن الحذاء الرياضي صالح لالستخدام طالما 
لم يتمزق، ولكن في الحقيقة أنه بعد نحو 250 ميل من 
الداخل، وبالتالي يسبب  تفقد فعالية بطانتها من  الجري 

المزيد من الضغط على المفاصل.
ويجب تغييرها بعد 6 أشهر من االستخدام المنتظم، ألن 
كثرة استخدامها يؤدي إلى عدم امتصاص الصدمات مما 

قد يسبب آالم القدم.
- باكيت الشاي

ال يفضل استخدم أكياس الشاي 
لفترات طويلة حتى إذا كانت 
محكمة اإلغالق، ألن أوراق الشاي 
انتهاء صالحيتها تصبح  بعد 
متعفنة، ما قد يسبب مشاكل كثيرة 

للمعدة عند تناوله.
- النظارات الشمسية

الحفاظ  في  الشمسية  النظارات  أهمية  تكمن 
البنفسجية  على أعيننا من األشعة فوق 
انتهاء مدة صالحيتها  بعد  لذلك  الضارة، 
تخترق األشعة البنفسجية بقوة هذه العدسات 
لذا ينصح  تأثيرا سلبيا.  العين  وتؤثر على 
الشمسية كل سنتين تجنبا  النظارة  بتغير 

لإلصابة بتلف الشبكية.
- معجون األسنان والفرشاة

يجب تغيير فرشاة األسنان باستمرار كل 
3 أشهر حتى ال تصبح محملة بالبكتريا 
والعدوي، ومعجون األسنان أيضا له صالحية 

ال تزيد عن سنة بعد استخدامه، حتى ال يتغير لونه وقوامه، وبالتالي 
لن تحصل على فوائده لألسنان إذا تم استخدامه أكثر من سنة.

- فرشاة الشعر
أن تحرص  بد  لمدة عام واحد، وال  الشعر صالحية  فرشاة  تمتلك 
انتهاء صالحيتها  على تنظيفها مرة بعد كل استخدام. ويفضل بعد 

تغييرها ألنها يمكن أن تؤدي إلى تلف الشعر وظهور القشرة.
- حمالة الصدر

يبدأ  انتهاء صالحيتها  فبعد  بعد سنتين  فعاليتها  الصدر  تفقد حمالة 
النسيج في التآكل وال تصلح لالستخدام مرة ثانية، فتجعل المالبس 

تبدو بمظهر سيئا.
- إسفنجة المطبخ

الفطريات  تكاثر  فقط، نظرا ألنها  أسبوعان  صالحية اإلسفنج 
المستخدمة في  البكتريا لألطباق  انتشار  والعفن عليها يسبب 

الطهي.

ال تزيد الوزن.. 7 أطعمة مفيدة لرتطيب اجلسم يف الصيف
والفواكه  الخضروات  بالعديد من  الصيف  يمتاز فصل    
الوقاية من  في  للمساهمة  تناولها  البعض  المنعشة، ويشجع 
األمراض، وفي نفس الوقت إنقاص الوزن, وهناك مجموعة 
الجسم، وفي  تساعد على ترطيب  التي  المذهلة  من األطعمة 

نفس الوقت تعمل على تقوية جهاز المناعة.
امتالء  تساعد على  والتي  المنعشة  الفواكه  أحد  هو  البطيخ: 
البطن، وعدم الشعور بالجوع، يرجع هذا إلى محتواه العالي 
من الماء، حيث يتوفر بمكوناته 90 % ماء، لذا فهو يساهم في 

ارتواء العطش وفقدان الوزن خالل فصل الصيف.
لوجبة غداء  اختيار رائع  طاجن جمبري هو  سيفيتشي: 
البحرية  المأكوالت  فهو عبارة عن مزيج من  يوم حار،  في 
والخيار،  الحار  الفلفل  الجمبري مع  والفاكهة، ويتكون من 
الطبق محتوى  يقدم هذا  المانجو واألفوكادو،  إليه  مضاف 
عالي من األوميجا 3 الذي يعزز المناعة، وهذه الوجبة غنية 

والمعادن. بالفيتامينات 

سلطة الخضروات : طبق السلطة تعتبر من أفضل األطعمة 
الصيف،  التغذية، خاًصة خالل هذا  التي يرشحها خبراء 
الفلفل،  الخس،  الجرجير،  الصحي:  السلطة  ويتضمن طبق 
الطماطم، الكرفس، البصل األخضر، الخيار، وتحتوي جميع 
الهامة  الفيتامينات والمعادن  الغذائية على  العناصر  هذه 

لتعزيز المناعة، مثل فيتامين سي وفيتامين أ.
لدى  المفضلة  الخضروات  القرع من  يعتبر  القرع: قرع 
إنقاص  الصيف، ألنه يساعد على  البعض خالل فصل 
الوزن، فضاًل على محتواه العالي من الكالسيوم والماغنسيوم 
الفوائد  العديد من  يقدم  له  أ وفيتامين سي، كما  وفيتامين 
المزمنة مثل  الجسم، والوقاية من األمراض  الصحية في 

القلب وارتفاع ضغط الدم. 
الذرة  الكثيرون على مذاق  يختلف  ذرة ال  الصفراء:  الذرة 
أو  أو مسلوقة  البعض مشوية  يفضلها  الصفراء، وإن كان 
إال  الفشار منها، ورغم اختالف طرق تحضيرها،  إعداد 

الوزن، حيث تحتوي  إنقاص  فعالة في  نتائجها  أن 
الجسم من  قليلة، وتحمي  على عدد سعرات حرارية 
العالي من  لمحتواها  نظًرا  القلب،  بأمراض  اإلصابة 

األوميجا 3.
الجريب فروت: جريب فروتاستمتع خالل فصل 
يساهم في  الذي  المنعش،  بالجريب فروت  الصيف 
تقوية  يساعد على  الوقت  نفس  الوزن، وفي  إنقاص 
العالي من مضادات  بسبب محتواه  المناعي،  الجهاز 
المسببة  الحرة  الشوارد  التي تحارب  األكسدة، 

لألمراض.
البحرية: ماكوالت بحرية )1( تشمل  المأكوالت 
المأكوالتة البحرية: السلمون والمحار وسرطان البحر 
للجسم،  الصحية  الفوائد  العديد من  وتقدم  والجمبري، 

يعزز  الذي   ،3 األوميجا  أو  الدهنية  باألحماض  ألنها غنية 
من صحة القلب، فضاًل عن عالج مشكالت الجهاز الهضمي 

تحتوي  البوتاسيوم، كما  احتوائها على  بسبب  االنتفاخ  مثل 
المأكوالت البحرية على البروتين الذي يلعب دوًرا فعااًل في 

إنقاص الوزن.

مشروبات تناوليها قبل النوم لعالج األرق
  أغلبنا في الوقت الحالي يبحث عن عالج األرق بطريقة طبيعية بعيدًا عن 
بعينها  باختيار مشروبات  أو  األكالت  تناول بعض  األدوية وذلك من خالل 
فقط  بسيط  فاألمر  للنوم بشكل عميق.  الجسم في االسترخاء  تساعد  أن  يمكن 
عليك متابعة القراءة للتعرف على أفضل العصائر والمشروبات الساخنة التي 

يمكنك اختيارها قبل النوم مباشرة لعالج األرق
.1- مشروب الكاكاو الساخن

يمكنك  التي  الرائعة  األشياء  الساخن من  الكاكاو  األرقيعتبر مشروب  لعالج 
إليها إن كنت تبحثين عن عالج لألرق. ألنه يساعد في تهدئة الجسم  اللجوء 
الكاكاو وليس مشروب  باختيار  انتبهي جيدًا  ولكن  بطريقة طبيعية وسريعة. 
والسكر  الكافيين  نسبة من  يحتوي على  أن  يمكن  الذي  الجاهز،  الشوكوالتة 

الذي يمكن أن يساعدوا في تنشيط الجسم وليس تهدئته
.2- الحليب الدافئ

الجسم  لتهدئة  الكثير  إليها  يلجأ  التي  الطرق  أقدم وأشهر  وأنواعهتعتبر من 
يحتوي  األرق. حيث  لعالج  الدافئ  الحليب  تناول  بشكل عميق وهي  والنوم 
التخلص من  التي تساهم في  األلياف  الكالسيوم وبعض  الحليب على 
تعانين من  إن كنت  أما  بالجسم.  العصبية  المراكز  باإلجهاد وتهدئة  الشعور 
الشعور  اللوز فهو سينمحك  تناول حليب  يمكنك تجربة  األلبان  حساسية ضد 

للنوم باالسترخاء 
.٣- عصير الكرز

لعالج األرقيعد عصير الكرز من أفضل المشروبات التي أنصحك بتجربتها 
لعالج األرق، ألنه يحفز إنتاج هرمون الميالتونين الذي يساعدك على النوم 
النوم لضمان  يوميًا وقبل  بانتظام  بتناوله  اهتمي  فقط  بشكل سريع وعميق. 
مساعدة الجسم في االسترخاء والحصول على قسط كافي من النوم والراحة. 

عالمات أثناء النوم تشير إلى معاناتك من مشاكل صحية
٤- مشروب النعناع

استرخاء  تهدئة األعصاب ويساعدك في  بقدرته في  النعناع  يشتهر مشروب 
الجسم بعد يوم طويل من اإلرهاق. كما أنه يساهم في عالج األرق إن قمت 

بتناوله قبل النوم مباشرة.
٥- عصير الموز

في  تساعدك  أن  يمكن  التي  الطرق  أشهر  الموز من  األرقيعد عصير  لعالج 

عالج األرق بشكل ساحر ال يمكن تصديقه. وذلك ألنه يحتوي على حمض 
بعمق.  للنوم  وبالتالي هو حل رائع  للجسم  يعد مخدر طبيعي  الذي  تربتوفان 

ويمكنك تناوله بالطريقة المعتادة أو بإضافة الحليب عليه
.٦- شاي البابونجإن

األرق  التخلص من عالج  يساعدك على  تبحثين عن مشروب ساخن  كنت 
المشروبات  فهو من  البابونج  أفضل من شاي  فليس هناك  بطريقة سريعة؟ 
ما عليك هو  فقط كل  الجسم بطريقة طبيعية.  تهدئة  في  تساهم  التي  الرائعة 

إعداده قبل النوم مباشرة
.7- اليانسون

المهدئة  المشروبات  أفضل  قائمة  اليانسون على رأس  األرقيأتي  لعالج   
للجسم والتي تساعد في عالج األرق بطريقة طبيعية. فهو يساهم في إرتخاء 
الشعور  النوم لضمان  قبل  بتناوله  قومي  فقط  الجسم واألعصاب.  عضالت 

بالراحة والنوم بعمق
.٨- الزنجبيل

يعد الزنجبيل من أشهر المشروبات التي تساعد في تهدئة األعصاب كما أنه 
فعال في عالج األرق إلى جانب احتوائه على الكثير من المعادن والفيتامينات 
الزنجبيل وضعيها في  القليل من شرائح  للجسم. فقط قومي بتحضير  المقوية 
الماء المغلي ثم تناوله قبل النوم.افعلي هذه األشياء قبل الذهاب للفراش لنوم 

مريح وعميق
٩- ماء جوز الهند

 لعالج األرقهناك الكثير منا ال يعلم بالفوائد التي يمكن أن يحتوي عليها ماء 
الهند، ولكنه في الحقيقة مشروب رائع لعالج األرق ألنه يحتوي على  جوز 
للنوم  والجسم  العضالت  إرتخاء  يساهموا في  الذي  والبوتاسيوم  المغنيسيوم 
يسيطر  أن  يمكن  الذي  التوتر  للتخلص من  أنه حل رائع  كما  أفضل.  بشكل 

عليك في بعض األحيان.
10- الشاي األعشاب

إليها  اللجوء  يمكنك  التي  األشياء  يعتبر شاي األعشاب من  الليمون  وبلسم 
لعالج األرق ولكن انتبهي جيدًا بأن يكون خالي من الكافيين. ويمكنك مزجه 
مع أوراق بلسم الليمون فكالهما سيساعدك في النوم بشكل عميق والتخلص 

من الشعور باإلجهاد.

طرق عديدة وخمتلفة الرتداء البنطلون األبيض

 أصبح ماسك الوجه جزء مهم حيث يتم اعتماده بشكل يومي عند 
 .19-COVID الخروج من المنزل بسبب انتشار فيروس كورونا

فدائًما ما يكون هناك احتكاك بين الوجه والماسك مما يسبب تهيج البشرة 
عند منطقة الوجنتين واألنف وأيًضا يزيد من 
ظهور حب الشباب. وذلك ألنه مصنع بحيث 

يكون محكم على الوجه. 
لهذا قررت اليوم أن أقدم لك بعض النصائح 
حول كيفية حماية بشرتك نتيجة ارتداء الماسك 

لفترة طويلة.
استخدمي منظف لطيف على البشرة أثناء 

ارتداء الماسك 
يتراكم على بشرتك العرق واألوساخ واألتربة 
وغيرها من األشياء. لهذا وعند خلع الماسك 
اعتني جيدًا بغسل البشرة بالطريقة الصحيحة 
للتخلص من تأثير الماسك من على الوجه. 
وأيًضا انتبهي جيدًا بعدم اإلفراط في تنظيف 
البشرة أو استخدام غسول قاسي على الوجه كي 
ال يتسبب في المزيد من الضرر على بشرتك أو 

طبقات الجلد. لذلك من المهم اختيار غسول خالي من العطور أو الرغوة، 
واعتني دائًما بعدم غسله بالماء الساخن ويفضل اللجوء إلى الماء الفاتر 

ألن الساخن يمكن أن يضر ببشرتك.
ضعي طبقة من المرطب على وجهك 

االحتكاك المتكرر بين الماسك والبشرة يؤدي إلى إفراز الوجه كمية 
كبيرة من الماء ونتيجة هذا هو فقدان نسبة كبيرة من الترطيب األمر الذي 
يضعف الجلد وخاصة الطبقات العليا منه. وهو أيًضا يسبب إلتهاب البشرة 

أو تشققها وجففها.لذلك من المهم تطبيق طبقة من المرطب على بشرتك 
لمنع الضرر الذي يمكن أن يحدث للجلد نتيجة ارتداء الماسك لفترة طويلة. 
حيث ينصح بتطبيق مرطب خالي من الزيوت على الوجه كل ساعتين 

وذلك إن كانت بشرتك دهنية. أما إن كانت لديك بشرة حساسة استخدمي 
لوشن خفيف مناسب للحبوب كي يقلل أي إلتهاب يمكن أن تعاني منه. وإن 
كانت البشرة جافة وال تتأثر مع استخدام الكريم المرطب اعتني بتطبيق 
فازلين لحماية بشرتك وترطيبها بشكل جيد.استخدمي الماسك القطنيالمواد 
المصنع منها الماسك الذي ترتدي لها تأثير قوي على البشرة، لهذا من 
المهم اختيار مادة ناعمة وطبيعية يكون من السهل أن التنفس خالله مثل 
القطن وتجنب البوليستر والنايلون واألقمشة المصنعة وذلك من أجل تقليل 

الضرر الذي يمكن أن يسببه الماسك. فيمكنك شراء قناع من األقمشة 
القطنية المتوفر بأغلب المتاجر أو أونالين. فقط اهتمي بأن يكون محكم 

على الوجه ومصنوع من أقمشة جيدة.
طريقة عمل قناع ورقي للوجه بـ ٥ 

وصفات طبيعية
اغسلي القناع قبل إعادة استخدامه إذا 
قررت ارتداء األقنعة القماش التي يمكنك 
إعادة استخدامه، فعليك أن تكون على 
دراية بكيفية تنظيفها. ألن ارتدائه أكثر 
القيام بتنظيفها أمر خطير  من مرة دون 
للغاية، ليس فقط من أجل بشرتك بل من 
أجل حماية نفسك من اإلصابة بفيروس 
كورونا.من األفضل غسل الماسك القابل 
إلعادة االستخدام يدويًا بالماء الدافئ أو 
الساخن وأي مادة منظفة، ثم اتركيه يجف 
بالهواء تلقائيًا أو وضعه في المجفف. أما 
بالنسبة لألقنعة الطبية التي يمكن إعادة 
استخدامها مثل قناع N95 ال يجب 
تنظيف في المنزل ولكن يمكن استخدامه مرة أخرى ولكن بحرص مع 

وضعه في كيس ورقي قابل للتنفس.
ابتعدي عن استخدام المكياج 

البشرة في هذا التوقيت تعاني من الكثير من المشاكل نتيجة ارتداء الماسك 
لفترة طويلة، لهذا من المهم تجنب استخدام مستحضرات المكياج من 
وقت آلخر لضمان إعطاء بعض الراحة للجلد. خاصة وأنه يكون عرضة 

للتهيج بشكل كبير مع كثرة استخدام ماسك الوجه.

 كثير منا ال يفكر في صحة المرارة، لكن هذا العضو على شكل كمثرى بالقرب 
من الكبد يؤدي وظيفة جمع وتخزين الصفراء، هذا هو السائل الذي يساعد الجسم 

على هضم الدهون.
ولكن في بعض األحيان، قد تصاب 
بالحصوات المرارية، التي يمكن أن 
تسبب عدم الراحة، واألعراض هي 
ألم في البطن واالنتفاخ، والغثيان 
والقيء، ولكن في بعض األحيان، 
قد يتم الخلط بين هذه األعراض 
ومشاكل المعدة األخرى.، وقد 
تحتاج في بعض األحيان إلى 

جراحة إذا اشتدت.
يعد النظام الغذائي غير الصحي 
هو سبب آخر إلصابتك بحصوات 
المرارة، لذلك فإن هذه األطعمة 

يجب عليك تجنبها للحفاظ على صحة مرارتك.
 الكربوهيدرات

يجب تجنب اإلكثار من بعض األطعمة مثل السكر والكربوهيدرات األخرى 
للمساعدة في حماية المرارة، ألنها غير صحية وتستغرق وقتًا أطول للهضم.

األطعمة المقلية
غنية بالدهون المتحولة، التي قد 
تتسبب في تكوين حصوات على 

المرارة، لذلك يجب تجنبها تماما.
األطعمة المصنعة

هي غير صحية وتحتوي على 
الكثير من الصوديوم والدهون 

المشبعة.
اللحوم الحمراء

صعبة الهضم، لذا تجنب تناولها 
بكثرة من أجل أن تكون المرارة 

سليمة.
منتجات األلبان كامل الدسم

هذه المنتجات مليئة بالدهون وتسبب أزمات للمرارة قبل تصل إلى تكوين 
عصارات، لذلك عليك تناول منتجات األلبان قليلة الدسم.

الكبد أحد أهم األعضاء في جسم اإلنسان   يعد 
بفضل وظيفته الحيوية التي يطلع بها، حيث يساعد 
في تصفية الجسم من السموم وطرحها عن طريق 
المادة  أنه يفرز  الجسم، كما  الدم حتى تخرج من 
الصفراء التي تعزز عملية الهضم وخاصة تكسير 

الشحوم.
التي  لذا يجب أن نتوخى الحذر في األطعمة 
بالكبد، مما قد  نتناولها، كون بعض منها يضر 

يترتب عليه مضاعفات تهدد صحة اإلنسان.
وذكرت دراسات طبية أن بعض األطعمة منها 
الكبد وأخرى تسبب ضررا كبيرا، وهي  يفيد  قد 

كالتالي:  
اللحوم الحمراء

رغم منافعها إال أنها تتضمن نسبة عالية من 
لذا يجلب أن  الكبد دهنيا،  التي تجعل  الدهون، 
نقلل من الكمية المستخدمة قدر اإلمكان وتعويض 

البروتين المطلوب من اللحوم البيضاء واألسماك.
األطعمة المقلية

المقلية من أبرز األغذية المضرة  تعد األطعمة 
بصحة الكبد كونها تتضمن نسبة كبيرة من الدهون 
التي تتسبب في حدوث تورم للكبد، ويمكن استخدام 
لتقليب األطعمة أو  الهند العضوي  زيت جوز 
الفرن حتى ال تحتاجي لكمية كبيرة  وضعها في 

من الدهون.
األطعمة الغنية بالملح

من المعروف أن الملح الزائد يرفع ضغط الدم، هذا 
وتشير دراسات الحديثة إلى أنه قد يسبب تلف الكبد 
السوائل  الذي يسبب احتباس  بسبب الصوديوم، 

والسموم في الجسم.
األطعمة الغنية بالسكر

الكربوهيدرات  الفركتوز مادة سكرية تتوفر في 
والتي يصعب على الكبد تكسيرها لتتحول لدهون، 
والتي تصيب الكبد أيضا، لذا ينصح بتقليل 

السكريات قدر المستطاع.
أطعمة ومشروبات مفيدة للكبد

التي تعزز من صحة  أما األطعمة والمشروبات 

الذي يساعد في  الشاي األخضر،  الكبد فهي مثل 
الحفاظ على صحة الكبد واألنسجة بفضل مضادات 

األكسدة.
القهوة غنية بمضادات األكسدة والكافيين،  أن  كما 
التي ترفع عملية األيض وتمنع تراكم الدهون حول 
الكبد، وتوقف نمو الخاليا السرطانية، في حين أن 
عصير التفاح الطبيعي غني بحمض الماليك الذي 
يعد من أهم المواد التي تنظف الجسم من السموم، 

إضافة إلى عصير الليمون والزنجبيل.
بفيتامين »سي«، فهي تنشط  الغنية  أما األطعمة 
الغذائية  العناصر  الجسم وتساعد في امتصاص 
وهي متوفرة في الليمون والفراولة واللفت والفلفل 
الحلو، كما أن دقيق الشوفان يحتوي على عناصر 
غذائية مثل األلياف ومضادات األكسدة التي تساهم 

في حماية الكبد وأنسجته من أي أضرار.
وهناك البروكلي، المفيد لصحة الكبد بشكل خاص 
التي  السلفورورافين،  كونه يحتوي على مركبات 

تخفف من امتصاص الدهون في الكبد.
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»الزعيم« يستعد لتصيوير »الواد وأبوه«مع أبنائه حممد ورامي

راسل كرو يتمنى إحياء Gladiator بهذه الطريقة

أمينة خليل: صاحب املقام أول فيلم ُيعرض 
علي منصة قبل عرضه يف السينمات

ماجد املصرى يبدأ تصوير 
»الوجه اآلخر«

جوني ديب يتهم أمرب هريد باخليانة

العثور على جثة املمثلة نايا ريفريا يف حبرية بكاليفورنيا

حممد هنيدي يسخر من خيانة زوجة ويل مسيث..«حريم أل«

عفاف راضي تكشف 
أسباب ابتعادها عن 

الساحة الفنية

حممد صبحي: أحرتم كل جتعيدة يف وجهي وال أخجل من عمري

»القبض على أمحد زاهر يف »زنزانة ٧

بدر عن فخرها  الفنانة سوسن  أن عبرت  بعد    
بتجاعيد وجهها، سار الفنان المصري محمد صبحي 
بل  أنه ال يخجل من عمره  على خطاها، مؤكدا 

ويحترم كل تجعيدة في وجهه.
له، على حسابه  محمد صبحي نشر صورة حديثة 
الخاص على موقع »الفيس بوك«، وعلق عليها 
بقوله: »ال أخجل من عمري.. وأحترم كل تجعيدة 
في وجهي فكل تغيّر في مالمحي له طعمه ألنه من 

عند هللا.. وكل سن وله حكايته وما يميّزه«.
الفنان محمد صبحي من مواليد 3 مارس  يذكر أن 

عام 1948، أي أنه يبلغ من العمر حاليا 72 عاما.
وكانت الفنانة المصرية سوسن بدر قد نشرت صورة 

لها مؤخرا، استعرضت خاللها تجاعيد وجهها.

لتجاعيد وجهها،  الشديد  سوسن عبرت عن حبها 
الخاص على موقع  حيث كتبت، على حسابها 
أحافظ علي  »انستجرام«: »أنا من زمان قررت 

شكلي من غير ما أغيره«.
أمسح  ببشرتي.. بس مش مهتمة  وأضافت: »بهتم 
من عليها السنين.. حابة أخلي شكلي في أفضل شكل 

المفروض يكون عليه دلوقتي مش من 3٠ سنة«.
الفنان محمد صبحي كانت  أعمال  آخر  أن  يذكر 
الساحة  أحداث  تتناول  التي  مسرحية »خيبتنا« 
العلمي في علم  التقدم  العربية والعالمية وتأثير 
 الجينات واالستنساخ على المواطنين بالعالم العربي 
واألمريكي، ويجسد خاللها صبحي  شخصية 

الدكتور »يائس« العالم في علم الجينات . 

أحمد زاهر، من تصوير جميع  الفنان  انتهى    
مشاهده بفيلمه »زنزانة 7« والمقرر أن يتم عرضه 

نهاية صيف 2٠2٠.
سيتم خالل األحداث القبض على الفنان أحمد زاهر، 
والذي يدعى »حربي« لعدة جرائم يرتكبها وتم 
االنتهاء من مشهد القبض عليه منذ ثالثة أيام حيث تم 

التصوير بفندق بمنطقة السادس من أكتوبر.
أحمد زاهر  الصديقين  الفيلم حول  أحداث  وتدور 
العايق«  الشافعي »منصور  »الكومي«. نضال 

السجن وبعد  داخل  التعرف والصداقة  يتم  حيث 
خروجهما يصنعان عصابة سويا.

فيلم »زنزانة 7« بطولة أحمد زاهر ونضال 
الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى ومنة فضالى 
و  التهامى  تيخة  وأحمد  وايهاب فهمى ومدحت 
ايمى اسالم مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز 
إخراج  تأليف حسام موسى،  وأيمن كشك، ومن 
األكشن  إطار من  فى  أحداثه  نشأت، وتدور  إبرام 

واإلثارة.

قبل عرضه فى دور  اإللكترونية  المنصات  أحد  المقام« على  فيلم »صاحب  أمينة خليل، عن عرض  الفنانة  أعلنت    
العرض ، وذلك من خالل منشور لها على موقع التواصل اإلجتماعي »فيسبوك«

فيلم يعرض علي منصة قبل  المقام اول  قائلة »فيلم صاحب  الفيلم، و علقت عليها  و نشرت بوسترات و صور من مشاهد 
عرضه في سينمات«.

فيلم »صاحب المقام« بطولة: يسرا، وآسر ياسين، وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وإنجي المقدم، وبيومي فؤاد، وتأليف إبراهيم 
عيسى، وإنتاج أحمد السبكي.

ي شارك الفنان ماجد المصرى، فى بطولة مسلسل 
»الوجه اآلخر«، فى ثانى بطوالته المطلقة بعد 

مسلسل »بحر«. 
وقد انطلق التصوير،  بالقرية الذكية، بعد تأجيل بسبب 
جائحة فيروس كورونا، ويجسد الفنان ماجد المصرى 
من خالله شخصية شخص ثرى يحصل على األموال 
بطرق غير مشروعة ولكنه يتظاهر بأمانته وضميره 

الحى الخفاء حقيقته عمن حوله. 

وينتمي المسلسل إلي نوعية أعمال الـ45 حلقة ويدور 
فى قالب اجتماعي، ويناقش العديد من القضايا المهمة، 
منها قضايا الصراع علي المال، والعالقات اإلنسانية 

بين األشخاص وبعضهم البعض.
»الوجه اآلخر«، بطولة ماجد المصري، نسرين 
طافش، ندى موسى، هبة األباصيري، مادلين طبر، 
عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسنى، تأليف فداء 

الشندويلي، ومن إخراج سميح النقاش.

يبدو أن المحكمة المختصة بنظر قضية النجم 
النجمة  ديب وطليقته  األمريكي جوني  والممثل 
المفاجآت  العديد من  قد كشفت عن  أمبر هرد، 

التي شهدتها عالقة الزوجين قبل االنفصال.
وبحسب جريدة الديلي ميل، فإن النجمة العالمية 
تعدي وضرب  التي رفعت قضية  أمبر هيرد 
ضد زوجها النجم جوني ديب، قدمت ادلة تدينه 
للنجم  تمثل تسجيالت صوتية  المحاكمة،  خالل 
اتهامات  ديب  الكبير، كما وجه جوني  العالمي 
لطليقتة أمبر هيرد، إتهامات بممارستها للجنس 

مع رجال آخرين.
وكان من ضمن الرجال الذين اتهم جوني ديب 
البالغ من العمر 57 عاما، زوجته السابقة أمبر 
هيرد البالغة من العمر 36 عاما، باالرتباط بهم، 
وإيلون ماسك  فرانكو،  الشهير جيمس  الممثل 

مالك شركة تسال.

المصري  محمد هنيدي  من حقيقة تعرض  الممثل  سخر    
النجم األميركي  ويل سميث  للخيانة من زوجته غادا بينكيت 
التواصل  سميث، عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع 
اإلجتماعي ونشر هنيدي صورة من فيلم »صعيدي في 
الجامعة األميركية«، واستبدل صورة الممثل المصري أحمد 
قائالً: »أنا  السقا بصورة ويل سميث، وعلّق على الصورة 
قولتلك حريم أل حريم أل، متأمنش لحرمة في الدنيا دي غير 

أمك، ولو أبوك طلقها متأمنلهاش«.
له مع  لويل سميث بخيانتها  قد اعترفت  بينكيت  وكانت جاد 
مغني الراب أوغست ألسينا أثناء فترة انفصالهما، وذلك أثناء 
استضافتها له في برنامجها »رد تيبل توك« الذي تقدمه عبر 

االنترنت.

  كشفت الفنانة المصرية عفاف راضي سبب ابتعادها عن الساحة الفنية لسنوات 
طويلة.

الفنانة المصرية قالت إن السب يعود إلى المشاكل االنتاجية التي ال تقتصر على إنتاج 
العمل ماديا فقط، بل التسويق له أيضا.

الستات«  برنامج »ست  في  دينا رامز،  هاتفية مع اإلعالمية  مداخلة  في  وأضافت، 
على قناة »صدى البلد«، أن ابتعادها عن الفن حاليا يعود أيضا إلى تغير المناخ الذي 

اعتادت عليه خالل فترة زيادة نشاطها الغنائي قبل سنوات طويلة.
تقديم األموال ولكن عوامل تسويقية أخرى  يقتصر على  وتابعت: »اإلنتاج ال 

وتوزيعية على القنوات المختلفة، وأنا مبقتش أعرف أعمل الحاجات دي«.
ومن ناحية أخرى، كشفت الفنانة المصرية عن موهبة ابنتها في الغناء، حيث قالت 
تتمتع بصوت قوي،  أنها  إلى  الغناء، الفتة  ابنتها مي كمال في  تفاجئت بموهبة  إنها 

وأنها لو كانت تعلم هذا األمر لنصحتها بتطوير موهبتها بشكل أفضل.
بموهبتها هي خوفها من حديث  إخبارها  ابنتها في عدم  أن وجهة نظر  وأضافت 

اآلخرين عن أنها تغني بتوصية من أمها.

     Vendredi 17 juillet 2020
الجمعة 17 يوليو 2020

  قرر الفنان محمد إمام، منذ أيام البدء في التحضيرات األولية لفيلمه الجديد »الواد وأبوه«، والذي يقدمه مع والده 
الزعيم عادل إمام.

الفيلم  إمام، وينتمي  فسيتولى مهمة اإلخراج رامي  الفيلم  بهذا  المشاركة  بأكملها حرصت على  أن األسرة  ويبدو 
لنوعية أفالم األكشن الكوميدي وسيكون مختلفًا بشكل كبير عن أفالمه السابقة.

وكان من المفترض البدء فى تصوير الفيلم منذ عدة أشهر لذلك ابتعد محمد إمام، عن دراما رمضان هذا العام، 
ولكن بسبب أزمة كورونا، تأجل التصوير.

  قال مسؤولون في الواليات المتحدة إن الجثة التي جرى انتشالها من بحيرة 
في كاليفورنيا هي للممثلة نايا ريفيرا، إحدى بطالت مسلسل »جلي« الشهير.

وقال قائد شرطة مقاطعة فينتورا بوالية كاليفورنيا في مؤتمر صحفي على ضفة 
بحيرة بيرو قرب لوس انجليس »نحن متأكدون اآلن من أن الجثة التي تم العثور 

عليها هي جثة نايا ريفيرا«.
وجرى انتشال الجثة يوم االثنين الماضي.

وكانت السلطات قالت األسبوع الماضي إنها تعتقد أن ريفيرا )33 عاما(، التي 
اختفت منذ يوم األربعاء، غرقت بعد أن استأجرت زورقا على بحيرة بيرو قرب 

لوس انجليس مع ابنها جوزي )أربع سنوات(، الذي عثر عليه سالما.
وأشار قائد الشرطة إلى أن السلطات ال تشتبه في قوع جريمة أو انتحار وأن 
أسرة ريفيرا بلغها النبأ، مضيفا أن الجثة نقلت لمكتب الطب الشرعي إلجراء 

تشريح والتعرف على الهوية رسميا عبر سجالت األسنان.

يتمنى الممثل راسل كرو إعادة تجسيد الشخصية التي قدّمها 
في فيلمه الشهير Gladiator )المصارع( قبل 2٠ عاماً.

 E! الشهير مع شبكة  للفنان األسترالي  جاء ذلك في حوار 
News اإلخبارية المختصة بأخبار الفنانين، تحدّث خالله عن 

حياته المهنية وما يتطلع إليه في المستقبل.
وقال راسل كرو إنّه يعلم أن شخصيته في الفيلم انتهت بموتها، 
لكن يمكن تدبّر األمر إذا ما بدأ العمل على سلسلة أجزاء للفيلم 
وإعادتها للحياة من جديدة بطريقة ما، وفقاً لما ذكرته صحيفة 

»ديلي ميل« البريطانية.
أنّه حتى اآلن ليس هناك أي مفاوضات رسمية  إلى  وأشار 

معه في هذا اإلطار.
وفي حوار سابق، كان راسل كرو اعترف أنه كاد أن يخسر 
بالسيناريو،  اقتناعه  فيلم »المصارع« بسبب عدم  دوره في 
التي حصل  وكاد ذلك أن يتسبب في فقدانه جائزة األوسكار 

عليها كأفضل ممثل بدور رئيسي عن الفيلم.
وثارت شائعات في 2٠18 حول بدء العمل على سلسلة أجزاء من فيلم 

»المصارع«، بمشاركة نجوم العمل األصليين.

فيلم جديد بعنوان »تحت تهديد  الفنان هانى سالمة على بطولة  تعاقد   
السالح«، بعد غياب عن  السينما دام 9 سنوات في فيلم »واحد صحيح«. 

إلى نوع  ينتمي  أنه  إلى  العمل، مشيًرا  تفاصيل  السبكى  المنتج كريم  وكشف 
األكشن واإلثارة وتدور  أحداثه حول قصة واقعية لجريمة قتل حقيقية، مشيًرا 
أنه جارى تحضير مواقع التصوير والتجهيزات الالزمة، وسيتم انطالقه  إلى 

عقب االنتهاء منها. 
»تحت تهديد السالح« بطولة هانى سالمة، غادة عادل، عمرو عبد 

الجليل، ياسمين رئيس،  بيومى فؤاد، من تأليف أيمن بهجت قمر، 
وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكى. 

 هانى سالمـة
»حتت تهديد 
السالح« بعد 

غياب 9 سنوات



 كندا بلد الهجرة واللجوء، تفتح أبوابها للمهاجرين 
من كّل أنحاء العالم.

وفي حين يسعى الكثيرون لتحقيق حلم الهجرة بالطرق 
الشرعيّة، يلجأ البعض إلى أساليب الغّش واالحتيال 

لتحقيق غايتهم.
وقال وزير الهجرة الكندي ماريو منديتشينو في شهر 
آذار مارس الفائت، شهر الوقاية من الغّش واالحتيال، 
» إّن علينا البقاء متيّقظين لتجنّب االحتيال في مجال 

الهجرة«.
ودعا مقّدمي طلبات الهجرة إلى مراجعة موقع وزارة 
الهجرة اإللكتروني،  فضال عن حسابها على وسائل 
التواصل االجتماعي، لمعرفة أنواع االحتيال الشائعة 

في مجال الهجرة والتبليغ عنها.
وجمع راديو كندا في تقرير أعّده حول الغّش واالحتيال  
في مجال الهجرة شهادات طالبي هجرة وقعوا في حبال 
المحتالين، ودفعوا آالف الدوالرات  عبر مواقع إلكترونيّة 
جّذابة  ترّوج للهجرة إلى كندا، وتلّقت الحكومة الكنديّة 

مئات الشكاوى بهذا المعنى.
ووجد معّدو التقرير رابطا بين هذه المواقع وشركتين يقع 
مقّرهما في إسرائيل، و مراكز  اتّصال ترّوج للهجرة.

وتروي سيّدة  فرنسيّة محنتها بعد أن عثرت على الموقع 
اإللكتروني itscanadatime، الذي يعرض على طالب 
الهجرة التخطيط لوصوله إلى كندا لقاء بضعة آالف 

من اليورو.
وتلّقت آن دونغي بعد أن تركت التفاصيل حول كيفيّة 
االتّصال بها، اتّصاال من مستشار في الموقع، أقنعها 
بحججه وطريقة عرضه للخّطة، لدرجة لم تترّدد في 
دفع مبلغ 5 آالف يورو على مراحل، أي ما يعادل نحوا 

من 7600 دوالر كندي.
قالت السيدة دونغي »لقد باعوني الحلم. وكنت حسب 
سوف  إنّهم  وقالوا  كندا.  إلى  للمجيء  مؤّهلة  قولهم، 

يوفّرون لي التأشيرة والمسكن والعمل« .
وأعطت دونغي معلومات شخصيّة و 
رقم بطاقتها المصرفيّة وصورا عن 
الشهادات الحاصلة عليها، ولكنّه بدأت 
تشّك في األمر عندما طال الجواب على 

طلبها كما قالت.
و وجدت بعد البحث على اإلنترنت، 
لها،  بما حدث  شبيهة  عديدة  قصصا 
الشرطة  إلى  شكوى  رفع  وقّررت 
على  المصرف  إطالع  و  الفرنسيّة، 

ما حصل.
وتمّكن راديو كندا من تحديد نحو من 

12 موقعا إلكترونيّا تتّم إدارتها من إسرائيل.
وترّوج كّل هذه المواقع للهجرة إلى كندا، وتستهدف 
شبكات  على  إعالنات  خالل  من  الموقع  مستخدمي 

التواصل االجتماعي.
ويحّل أحد هذه المواقع بين المواقع اإللكترونيّة األكثر 

شعبيّة في العالم في مجال الهجرة.
وتستهدف بعض هذه المواقع المتحّدثين بالفرنسيّة في 
فرنسا وبلجيكا، وبعضها اآلخر متحّدثين باإلنكليزيّة أو 
اإليطاليّة أو العربيّة، وتتعّهد بتسهيل طريق الوصول 
.canadianvisaexpert إلى كندا، ومن بينها موقع

وقّدم هذه المواقع مجموعة من العروض، من بينها مثال 
توفير تأشيرة اإلقامة الدائمة لقاء مبلغ كبير من المال، 

و تبدأ المعاملة بتقييم يجريه الموقع لقاء 600 يورو.
آخر،  إلى  موقع  من  كندا  إلى  الهجرة  كلفة  وتختلف 
وتتراوح ما بين 5 آالف و 7 آالف يورو، وفق الخدمات 
التي يقّدمها لطالب الهجرة، من مسكن وعمل وتأشيرة.
ويشير موقع canadavisaservices إلى أّن القرار 
الكنديّة، ولكنّه يؤّكد لطالب  بيد الحكومة  األخير هو 
سلطات  قبل  من  طلبه  متابعة  له  يضمن  أنّه  الهجرة 
الهجرة وأنّه »سيتّم إبرازها من خالل خدماتنا، لتكون 
لديك أفضل فرصة للحصول على الخدمة المطلوبة« 

كما يمكن مطالعته على الموقع المذكور.
وتنفي وزارة الهجرة الكنديّة بشّدة المعلومات الواردة 

على هذه المواقع.
وتقول نانسي كارون المتحدثة باسم وزارة الهجرة واللجوء 
المواطنة  مجال  في  الممثّلون  يتمتّع  والمواطنة: »ال 
والهجرة بامتياز الوصول إلى برامج وزارة الهجرة 
والخدمات التي تقّدمها، وال يمكنهم أن يضمنوا ألحد 
إصدار تأشيرة أو رخصة أو الحصول على الجنسيّة«.

ال ضرورة للّجوء إلى هذه المواقع حسب الحكومة:

إّن  وأضافت  كارون رّدا على استفسار راديو كندا 
الحكومة الكنديّة تتعامل بالكثير من الجّد مع كّل أنواع 

االحتيال والغّش في مجال الهجرة. 
ويُعتبر تمثيل شخص وإسداء النصائح له في مسائل 
الهجرة جريمة بموجب القوانين الكنديّة، إاّل في حال 

كونه مستشارا نظاميّا أو محاميا أو كاتب عدل.
لتجنّب  لممثّل،  يحتاج  الهجرة ال  أّن طالب  وتضيف 
وقوع بعض طالبي الهجرة ضحيّة الغّش واالحتيال، 
وتجنّب الحصول على استمارات غير دقيقة أو بالية.

وتلّقى مركز مكافحة الغّش من طالبي هجرة  وقعوا 
ضحايا الغّش، 179 شكوى بشأن مواقع ترّوج للهجرة 

إلى كندا من خالل حمالت تسويق مضلّلة.
كما تلقّت وكالة الخدمات الحدوديّة 450 شكوى ومعلومات 
منذ العام 2019 حول منّظمات متوّرطة في عمليّات 

غّش في مجال الهجرة.
وأفادت جوديت غادبوا سان سير المتحّدثة باسم الوكالة 
، أنّه تّم فتح تحقيق بشأن البعض من الشكاوى، دون 

أن تعطي تفاصيل إضافيّة حول األمر.
ويشير راديو كندا في تقريره إلى وجود شركتين وراء 
هذه المواقع اإللكترونيّة التي كشف عنها مركز مكافحة 

الغّش الكندي.
و الشركتان اللتان يقع مقّرهما في إسرائيل هما كاليستو- 

ذي انترنت بالنيت و ميمو غلوبال.
وأقّرت ميمو غلوبال رّدا على سؤال راديو كندا، بوجود 
معامالت متنازع بشأنها، ورفضت كاليستو اإلجابة على 

األسئلة المتكّررة التي طرحتها اإلذاعة.
وتبّث كاليستو إعالنات تبحث فيها عن بائعين يتحّدثون 
الفرنسيّة أو اإلنكليزيّة، وتعطي عالوات لمن يرغب 
في العمل في »مكتب فاخر في عسقالن في إسرائيل« 
، وتصف نفسها بأنّها رائدة  عالميّا في مجال الهجرة 

إلى كندا حسب تقرير راديو كندا.
و الشركتان هما وراء العديد من المواقع اإللكترونيّة 
منّصة  على  صفحاتها  تدار  التي  للهجرة،  المرّوجة 
ولديها  إسرائيل،  من  االجتماعي  للتواصل  فيسبوك 

ماليين المستخدمين.
وتبّث إعالنات بلغات عديدة، وتّمت مشاهدة أحد اإلعالنات 
أكثر من مليون مّرة في فرنسا، وبلغت كلفة اإلعالن حسب 
فيسبوك ما بين 10 آالف إلى 15 ألف دوالر أميركي.

وقالت الفرنسيّة  آن دونغون إنّها تخلّت عن حلم الهجرة 
الذين  الغّش من  إلى كندا، وقال آخرون من ضحايا 
أدلوا بشهاداتهم إنّهم اختاروا تقديم طلب الهجرة عبر 

الطرق المشروعة.

  أعلن مطار بيرسون الدولي في تورونتو أنه سيلغي 500 وظيفة بحلول 
الخريف، أي أكثر من ربع القوى العاملة بسبب انخفاض عمليات قطاع الطيران.
وقالت هيئة مطارات منطقة تورونتو الكبرى )GTAA( في بيان صحفي أن 
حوالي 300 عامل سيختارون ترك عملهم طواعية أو سيتمذ تسريحهم. وفيما 

يخّص الوظائف الملغاة األخرى فهي شاغرة حاليًّا.
»تأتي هذه التغييرات كنتيجة لالنخفاض الكبير في الحركة الجوية الدولية.«، 
كما قالت هيئة المطارات التي تدعي مستوى العمليات يشبه ذلك المسّجل في 

عام 1996.
وتضيف الهيئة أن عدد المسافرين قد انخفض بنسبة ٪97 في أبريل نيسان 
2020 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وفي غضون ذلك، انخفضت 

أرباحها بمقدار النصف. 
ويأسف عمدة تورنتو جون توري لهذا القرار ، لكنه يقول إن قطاع النقل بأكمله 

تضرر بشدة من جائحة كوفيد 19.
»مشكلة المطار هي نفسها مشكلة هيئة النقل العمومي في تورونتو. إذا لم يكن 
لدينا ركاب ، فلن نحتاج إلى الكثير من الوظائف.«، جون توري ، عمدة تورنتو
التجاري في جامعة  إيزابيل دوستالر،  األخصائية في قطاع الطيران  وتقول 
ميمولاير في نيوفاوندالند ، إن »عودة القطاع إلى وضعه الطبيعي قد يستغرق 

عدة سنوات.«

وتضيف أنه باإلضافة إلى المخاوف الصحية ، فإن أولئك الذين اعتادوا على 
السفر بشكل متكرر وجدوا طرًقا جديدة لمواصلة أنشطتهم يوميا، وال سيما عن 

طريق التواصل بتقنية الفيديو.
وتضيف أن قرار أكبر مطار كندي يشير إلى قرارات مماثلة في أماكن أخرى 
إقليميًّا  ا  خطًّ  30 علّقت  قد  الكندية  الجوية  الخطوط  وأن  خاصة   ، البالد  في 

وثماني محطات ت.
»من المؤكد أن هذا يضرب الخيال. إنها أخبار سيئة للغاية بالنسبة لهذه المطارات 
الصغيرة التي تستقبل الرحالت اإلقليمية، ما هّز كّل الفاعلين في نظام الطيران 

الكندي«، كما قالت.
وتقول هيئة المطارات في تورونتو إن بعض التخفيضات دخلت حيز التنفيذ 
يوم الثالثاء 14 يوليو الجاري ، بينما ستستمر تسريحات الموظفين اآلخرين 

خالل الخريف.
وتدعي الهيئة أيًضا أنها تعمل مع نقابة »يونيفور« )Unifor(  وجمعية رجال 
اإلطفاء في مطار بيرسون لضمان االمتثال لعقود العمل في تنفيذ هذه التغييرات.
ويقول جيري دياس، الرئيس الوطني لنقابة يونيفور، إن »هذه الخطوة ليست 
مفاجئة، على الرغم من أنها مثيرة للقلق للغاية. وحث الحكومة الكندية على 

اعتماد استراتيجية في أسرع وقت ممكن لمساعدة القطاع على التعافي.
وقال ان كندا هي واحدة من الدول التي ليس لديها خطة محددة النعاش قطاع 
الطيران. »نحن نفهم تسريح العمال ، ولكن ال نفهم عدم وجود استراتيجية.«، 

كما قال.
سلطات  تدعم  الفيدرالية  الحكومة  إن  غارنو  مارك  النقل  وزير  مكتب  وقال 
المطارات الـ 21 في البالد ، ال سيما بالتخلي عن اإليجار المدفوع لها عادة 

ومن خالل دعم األجور حتى نهاية العام. .
»تعترف الحكومة بأن قطاع الطيران تضّرر بشدة ، وما زلنا على اتصال 

بالمطارات.«، كما كتبت ليفيا بيلسيا، المتحدثة باسم مكتب الوزير.  

  يفيد تقرير للخبير االقتصادي ريشي 
سوندي من »بنك تورونتو دومينيون )تي 
تراجعاً  أّن   )TD Bank( بنك(«  دي 
في أعداد المهاجرين الذين تستقبلهم كندا 
سيترك انعكاسات على التملك العقاري 
في البالد لعدة سنوات. و«تي دي بنك« 

هو أحد أكبر المصارف الكندية.
ويستهل سوندي تقريره باإلشارة إلى أّن 
جائحة »كوفيد - 19« أثرت سلباً على 
النمو السكاني في كندا، فعدد السكان ارتفع 
في الربع األول من العام الحالي بـ75 ألف 
نسمة، مسجاًل أدنى معّدل نمو لهذا الفصل 
من السنة منذ عام 2015، والهجرة إلى 
كندا سجلت انهياراً في نيسان )أبريل(، إذ 
تراجعت بنسبة %80 عن مستواها في 

الشهر نفسه من العام الماضي.
ومعلوٌم أّن النمو السكاني في كندا يعود 

في معظمه إلى عامل الهجرة.
كامل  أول شهر  كان  )أبريل(  ونيسان 
تمضيه كندا في ظّل اإلجراءات التقييدية 
التي تسببت بها الجائحة التي ضربت 
آذار  السابق،  الشهر  منتصف  البالد 
)مارس(، ومن ضمن هذه اإلجراءات 

القيود على السفر.
األرقام  إلى  استناداً  سوندي  ويتوقع 
المتوفرة حالياً أن يكون النمو السكاني في 
كندا لغاية عام 2021 »أدنى بكثير« من 
المعدالت المسجلة في السنوات األخيرة، 

السيما بين عامْي 2016 و2019.
ويشير سوندي أيضاً إلى أّن المهاجرين 
والمقيمين غير الدائمين يستأجرون في 
غالبيتهم الساحقة مساكن ليقيموا فيها 
من  وبالتالي  كندا.  إلى  عند وصولهم 
المرّجح أن تتأثر سوق اإليجارات بشكل 
في  التباطؤ  من  عالية  وبنسبة  فوري 

النمو السكاني.
وسوق التملك السكني ستتأثر سلباً أيضاً مع 
تراجع عدد القادمين الجدد الذين يشترون 
عقارات أو يستثمرون في سوق تأجير 

المساكن.
اإلحصاء  وكالة  أجرتها  دراسة  وتفيد 
الكندية العام الماضي أّن معدالت التملك 
الجدد  المهاجرين  أوساط  في  العقاري 

)الذين وصلوا إلى كندا خالل السنوات 
الخمس السابقة( ارتفعت بشكل ملحوظ 
على مّر الزمن، وأن معدالت التملك لدى 
المهاجرين األقدم منهم تكاد تكون مشابهة 
للمعدالت لدى الكنديين المولودين في كندا.
كما أّن دراسة لوكالة اإلحصاء في عام 
يميلون  المهاجرين  أّن  2018 أظهرت 
القتناء عقارات أغلى ثمناً من تلك التي 

يملكها الكنديون المولودون في البالد.
وهذا التباطؤ الجديد في النمو السكاني 
في كندا يأتي في وقت تعاني فيه أسواقها 
العقارية تبعات الجائحة ومن بينها الخسائر 
الضخمة في الوظائف التي ضربت جيل 

الشباب بشكل غير متكافئ.
عدد  في  التراجع  هذا  بعض  كان  وإذا 
المهاجرين وفي النمو السكاني مؤقتاً، هناك 
مجموعة من العوامل ستبقي معدل النمو 
السكاني السنوي في كندا »خالل السنوات 
القليلة المقبلة« دون مستوى %1,5 الذي 

عرفته البالد قبل حلول الجائحة.
وهذه العوامل حسب الخبير االقتصادي 
ريشي سوندي هي المخاوُف المستمرة 
من السفر والقيوُد الحكومية المفروضة 
على السفر والتباطُؤ في معالجة طلبات 
الهجرة ألسباب متصلة بالجائحة والنموُّ 

الفاتر لالقتصاد العالمي.
النمو  في  التباطؤ  إلى  سوندي  ويعزو 
السكاني نحواً من ثلث التراجع في نمو 
عام  لغاية  كندا  في  العقارية  المبيعات 
بنك«  دي  »تي  توقعات  2021 حسب 
الجديدة مقارنًة بتوقعات المصرف في 

نيسان )أبريل( الفائت.
ويعزو الخبير االقتصادي لعوامل أُخرى، 
أبرزها معدل البطالة المرتفع، ثلثْي التراجع 

في توقعات النمو.
وهذه الرياح المعاكسة تعادل بقوتها مختلف 
العوامل اإليجابية في التوقعات االقتصادية، 
ومن ضمنها توّفُر قدر كبير من الطلب 
المكبوح ووضٌع ديمغرافي داعم وأسعاُر 
فائدة متدنية. وبالتالي ستكون النتيجة نمٌو 
متواضع في أسعار العقارات في النصف 
الثاني من عام 2020 وتراجٌع خفيف فيها 

عام 2021.

  قّرر منظمو ماراثون كيبيك إلغاء نسخة عام 2020 لهذا السباق. 
وقالت المنظمة صباح يوم األربعاء إن الحدث المقرر عقده في الفترة 
من 2 إلى 4 أكتوبر  تشرين األول قد أُلغي بسبب »عدم معرفة الوضع 

المستقبلي المتعلّق بجائحة فيروس كورونا«.
وفي بيان، أضافت ماريان بيلشا منتجة  في المنظمة : »لقد كنّا واثقين 
حتى آخر لحظة وكنا مستعدين لتنظيم حدث آمن. يجب أن نفهم أنه 

من أجل إنتاج حدث بهذا الحجم، علينا أن تستعد ألشهر مقدًما.«
وفي أبريل نيسان الماضي، ووفًقا إلرشادات الصحة العامة لألحداث 
الرئيسية، ألغت  منظمة »جوكو ركيبيك« )Je Cours Qc( جميع 
سباقاتها الصيفية، لكن المنظمة ظلّت تأمل في تنظيم سباق ماراثون 

كيبيك في الخريف.
وبعد محادثات مع المديرية اإلقليمية للصحة العامة ومع مدينة كيبيك، 
تم اتخاذ قرار إلغاء هذا الحدث.:»بالنظر إلى أن مستقبل األحداث 
الخارجية ألكثر من 250 شخًصا ال يزال غير مؤكد للغاية ، كان 
علينا أن نتخذ قرار اإللغاء بأنفسنا وتقبّل أن المضي قدًما في مثل هذا 

السياق يشّكل خطًرا كبيًرا على عدة مستويات«.
كما أضافت »وحاولت المنظمة إنقاذ الحدث هذا العام. »لقد قللنا من 
سعة الحدث ، وغيرنا الجدول الزمني ، والمغادرة المجدولة على 
شكل أمواج ، ولكن في النهاية ، بقي الحدث تجمًعا لعدد كبير من 
األشخاص على مدى ثالثة أيام من األحداث. ومع ما نراه في الحانات 
حيث تفّشى الفيروس بسرعة، نعلم أنه قد يكون من الصعب التحكم 

في طريقة تصرف الناس«.

  أنتقل إلى األمجاد السماوية  إثر حادث أليم يوم 28 يونيو 2020 بمدينة فالدلفيا بوالية بنسلفانيا بالواليات المتحدة األمريكية

 اللواء دكتور مهندس ممدوح جبره 
أبن المرحوم األستاذ سامي جبره والسيدة المرحومة لويزة تادرس وزوج المرحومة 
الدكتورة أنجي جبره زوجة األستاذ كريم وجدى واألنسة  الدكتورة منى شمس والد 
فيرجينيا جبره وجد كارال وكيفين وأخو األستاذ ماهر جبره زوج السيدة أستر جبره 
وعم ماجي واصف والمهندس باسم جبره زوج الدكتورة نورا جبره وجد كل من ماري 
هنا واصف أبنة الدكتور أيمن واصف وجد ليلى ونيللي باسم جبره وقريب ونسيب 

عائالت جبره وشمس بمصر وأمريكا .

واألستاذ                       زمكحل  فريد  األستاذ  من  كل  يتقدم  واأللم  الحزن  يعتصرها  بقلوب 
واستر  جبره  ماهر  لالستاذ  التعازي  بخالص  األسرة  أفراد  وجميع  زمكحل  يوسف 
جبره لوفاة شقيقه اللواء الدكتور مهندس المرحوم ممدوح جبره والد الدكتورة 
أنجي واألنسة فيرجينيا جبرة ولجميع أفراد األسرة الكريمة، ويسالون هللا للفقيد الراحل 
الرحمة والسكنى في ملكوت السموات مع القديسين واألبرار، وأن يلهم جميع أفراد 

العائلة  الكريمة في مصر وأمريكا الصبر والتعزية.

يوم  بوليه  الكيبيكي جان  العمل    أعلن وزير 
للقطاع  أنّه سمح  الجاري  يوليو    15 األربعاء  
الخاص بإعادة استئناف العمل من المكاتب، شرط 
أاّل تتجاوز 25 بالمئة من قدرة استيعابها كحّد أقصى.
قدرة   « بوليه  جان  الكيبيكي  العمل  وزير  قال 
استيعاب بنسبة 25 بالمئة هي حّد أقصى وليست 

هدفا ينبغي تحقيقه« .
الكيبيكيّة  الحكومة  بأّن  العمل  و أضاف وزير 
برئاسة فرانسوا لوغو تواصل تشجيع العمل عن 

بعد عندما يكون ذلك ممكنا.
ويتعيّن أن تُجري الحكومة تقييما للعمل عن بعد 
طبيعتها  إلى  اإلمكان  قدر  األمور  تعود  عندما 

كما قال بوليه.  
وأشار إلى التداعيات التي تركها العمل عن بعد 
على  األنشطة التجاريّة في محيط أبراج المكاتب 
في وسط مدينة مونتريال، كبرى مدن مقاطعة 

كيبيك، وعاصمتها االقتصاديّة.
وأّكد أنّه من الضروري البحث في طريقة العمل 
عن بعد لمعرفة تأثيرها على أدوات العمل وحماية 
المعلومات الشخصيّة وتأثيرها على الصّحة النفسيّة 
وحوادث العمل واألمراض المهنيّة كما قال وزير 
العمل »إنّها ديناميّة جديدة تتكيّف بصورة تاّمة 
العمل،  العمل وبعض أنشطة  بيئات  مع بعض 

وتتكيّف بصورة أقّل مع بعضها اآلخر«.
ويتعيّن أن تلتزم الشركات التي تختار استدعاء 

موّظفيها للعمل من المكاتب، 
الصحيّة  باإلجراءات 
المفروضة، ومن بينها التباعد 
الجسدي والبقاء على مسافة 
مترين من اآلخرين، وذلك 
بهدف حماية صّحة العاملين 

والناس جميعا.  
وذّكر الوزير بوليه بأدوات 
التي  والمعلومات  التوعية 
القواعد  لجنة  أصدرتها 
والصّحة  واإلنصاف 
العمل  في  السالمة  و 

حماية  في  العمل  أوساط  لدعم   ،CNESST
صّحة الموّظفين وسالمتهم.

ويتطلّع العديد من الموّظفين الذين تحّدثوا إلى 
راديو كندا، الستئناف عادات العمل العاديّة التي 

كانت سائدة قبل جائحة كوفيد- 19.
لعودة  بالتخطيط  الشركات  بعض  وباشرت 
»ميديا  التكنولوجيا  بينها شركة  من  موّظفيها، 

توشيه أومنيكوم«.
العمل  طاقم  من  بالمئة   25 إّن  الشركة  وتقول 

سيعود في المرحلة األولى إلى المكاتب.
ولكّن عددا قليال من الموّظفين استأنفوا عملهم 

كالمعتاد من مكاتب شركاتهم.
المثال، في مجّمع  ديجاردان في  وعلى سبيل 

 ،Complexe Desjardins مونتريال  وسط 
الذي يضّم العديد من مكاتب الشركات، عاد فقط 
150 موّظفا من أصل 8600 موّظف يتواجدون 

عادة في المجّمع.
وفي مبنى  سان اليف، هناك نحو من 40 موّظفا 
عادوا إلى مكاتبهم، من بين ألفي موّظف يعملون 
فيه، واألمر سيّان في العديد من أبراج المكاتب 

في المدينة.
وقد فرضت وزارة الصّحة قيودا متشّددة للتصّدي 
للجائحة، وعلى سبيل المثال، سمحت بشخصين 

فقط داخل المصعد في آن معا.
وبانتظار أن يعود الموّظفون تدريجيّا إلى مكاتبهم، 
تبقى األنشطة التجاريّة في محيط أبراج المكاتب 
محدودة للغاية، مع ما يتركه ذلك من مضاعفات  
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اتفاق مبدئي إلبقاء احلدود الربية مع الواليات املتحدة مغلقة شهراً إضافيًا
  توصلت كندا إلى اتفاق مبدئي مع الواليات المتحدة 
من أجل تمديد اتفاق إغالق الحدود البرية المشتركة 
القائم حالياً شهراً إضافياً مع المحافظة على أحكامه.

ويفيد تقرير لوكالة الصحافة الكندية أّن الحكومة الكندية 
تنتظر توقيع الواليات المتحدة على هذا التمديد وهو 

توقيع بات وشيكاً.
وكانت كندا والواليات المتحدة قد توصلتا التفاق إلغالق 
حدودهما البرية المشتركة بوجه األفراد الذين يقومون 
برحالت غير ضرورية ابتداًء من 21 آذار )مارس( 
الفائت ولمّدة شهر بهدف الحفاظ على سالمة سكان 
البلدْين في ظل جائحة »كوفيد - 19«، على أن تبقى 
الحدود مفتوحة أمام التجارة بين البلدْين لضمان الحفاظ 

على االستقرار في سالسل توريد السلع.
وجرى تمديد االتفاق شهراً تلو اآلخر، وتنتهي صالحية 
االتفاق بموجب آخر تمديد في 21 تموز )يوليو( الجاري، 
ويدفعها التمديد الجديد إلى 21 آب )أغسطس( المقبل.

و ألمح رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو إلى أن 
االتفاق مع الواليات المتحدة حول تمديد شهر إضافي 

بات وشيكاً.
ويقصد األميركيون كندا بأعداد كبيرة في فصل الصيف 

بهدف السياحة، ما يدعم هذا القطاع االقتصادي الهام 
في كندا. لكّن توقيع الواليات المتحدة على تمديد االتفاق 
سيجعل الكنديين يتنفسون الصعداء في الظروف الراهنة 
إذ يخشون كثيراً من أن يحمل السياح األميركيون إليهم 

فيروس كورونا المستجّد 
المسبّب لجائحة »كوفيد - 
19« التي اشتدت مجدداً 
في واليات أميركية عديدة.
أجرته  استطالع  أفاد  فقد 
مؤخراً مؤسسة »ليجيه« 
الصحافة  وكالة  لحساب 
من   86% أّن  الكندية 
المستطلَعين الكنديين غير 
موافقين على اإلطالق على 
إعادة فتح الحدود مع الجارة 
البرية الوحيدة لبالدهم في 

21 تموز )يوليو(.
وفي سياق متصل قال نائب 

المسؤولة العليا عن الصحة العامة في كندا الدكتور 
َهوارد نجو إّن كندا بذلت »جهوداً كبيرة« في األشهر 

األخيرة في مكافحة الجائحة وإنه يجب عدم التفريط 
بالنتائج التي حققتها.

الكنديون  »قام  أمس  أول  مؤتمر صحفي  في  وقال 
والكنديات بتضحيات جّمة من أجل تسطيح منحنى 

اإلصابات )بفيروس كورونا المستجّد( وال نريد التفريط 
بجهودنا وبكّل ما حققناه حتى اآلن«.

تراجٌع يف عدد املهاجرين يعين تراجعاً يف النمو السكاني 
ويف منو املبيعات العقارية

إلغاء سباق ماراثون مدينة كيبيك لعام 2020

مع القديسني واألبرار ذلك أفضل جدًا

شبكة واسعة من الغش واالحتيال يف جمال اهلجرة إىل كندا

مطار تورونتو الدولي سيلغي ربع مناصب العمل مع بداية اخلريف املقبل  

19: إعادة فتح املكاتب بنسبة استيعاب حمدودة يف كيبيك كوفيد - 
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COVID-19 إطالق أول جتربة سريرية للقاح كندي
 بدأت المرحلة األولى من التجارب السريرية 
للقاح نباتي كندي ضد COVID-19 يوم الثالثاء 
في مدينة كيبيك. تشمل هذه التجارب األولى في 
كندا حقن جرعات في متطوعين بشريين أصحاء.
تتنبأ Medicago ، التي تجري البحث واالختبار 

، بأن المراحل التالية ستبدأ في أكتوبر.
قالت ناتالي الندري ، نائبة الرئيس ومديرة الشؤون 
العلمية والطبية لميديكاغو "يسعدنا أن نرى لقاحنا 
COVID-19 يدخل المرحلة األولى من التجارب ، 
ونتطلع إلى تلقي نتائج السالمة والمناعة في أكتوبر.
يستمر تقدمنا في إظهار قيمة التكنولوجيا الفريدة 
لـ Medicago للقاحات العشبية. المرحلة األولى 
هي دراسة لـ 180 رجاًل وامرأة تتراوح أعمارهم 
بين 18 و 55 سنة. ستقوم بتقييم جرعات مختلفة 
من اللقاح عن طريق دمجها مع جزيئات من نوع 
أو مع  بمفردها   ،  )CoVLP( التاجي  الفيروس 

مادة مساعدة.«
وأوضحت الشركة أن المساعد هو دواء تكميلي 
يضاف إلى الدواء الرئيسي الذي يمكن أن يكون 
مهًما بشكل خاص في حالة الوباء ، ألنه يمكن أن 
يحفز االستجابة المناعية إلنتاج المزيد من جرعات 

اللقاح وبالتالي حماية أكبر عدد من الناس. 
 Medicago تلقى  معها  والمتعاونين  الشركة 
الدعم من شركة تصنيع السجائر فيليب موريس 

لهذه االختبارات.

نبات  أوراق  هذا   COVID-19 لقاح  يستخدم 
عائلة للتبغ إلنتاج بروتين S-spic ، وهو واحد 
من ثالثة بروتينات S-spic في الفيروس التاجي 
النهج  بالفعل هذا  الجديد. وقد استخدمت الشركة 
في لقاح اإلنفلونزا قيد المراجعة من قبل وزارة 

الصحة الكندية.
ميديكاغو ، التي يقع مكتبها الرئيسي في كيبيك ، 
فيليب موريس 33٪  وتملك  هي شركة خاصة. 
من مديكا وميتسوبيشي تانابي فارما بقية األسهم.

 GlaxoSmithKline باإلضافة إلى ذلك ، تُنتج
 Dynavax أكبر مصنع للقاحات في العالم ، و ،

.Technologies Corp
لديها  التي  الوحيدة  الشركة  إنها  الشركة  وتقول 
تكنولوجيا تصنيع تعتمد على النباتات ، وقد أكملت 
التجارب السريرية للمرحلة الثالثة للقاح اإلنفلونزا 
VLP والمرحلة الثانية من التجارب السريرية لوباء 

.H1N1
تقوم Medicago ، التي تخطط إلنتاج حوالي 100 
مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية عام 2021 ، 
ببناء منشأة أخرى في كيبيك. يجب أن تكون جاهزة 
بحلول عام 2023 وأن تـنـتج مليار وحدة سنويًا.

تتنافس الشركة الكندية مع كبرى شركات تصنيع 
وباء  مكافحة  في  خيار عالجي  لتطوير  األدوية 

.COVID-19



متحف إيمحتب 
المعالم األثرية  أهم  إيمحتب واحًدا من  العبقري  المهندس  يعتبر متحف 
والسياحية في سقارة األثرية في محافظة الجيزة في مصر. ويُنسب هذا 
المتحف إلى المهندس المعماري العظيم إيمحتب الذي عاش في عهد الملك 
زوسر مؤسس األسرة الثالثة ومؤسس عصر بناة األهرام ورأس عصر 

الدولة القديمة. وكان المهندس المعماري العظيم إيمحتب مسؤواًل عن بناء 
أقدم مجموعة هرمية في تاريخ البشرية جمعاء، وهي المجموعة الهرمية 

الخاصة بالملك زوسر بمنطقة سقارة األثرية العالمية.
وصاحب هذا المتحف هو المهندس إيمحتب المهندس العبقري الذي عاش 
في عهد الملك زوسر، كما سلف القول. وقصة حياته مدهشة. وإنجازاته 
أهمية  المهندس  وذلك  الملك  ذلك  بين  العالقة  وتوضح  الوصف.  تفوق 
وجود صالت قوية تربط بين رجل الدولة ورجال بالطه العظام. ومن 
الجدير بالذكر أنه ليس المهم أن يكون المرء وحده عظيًما حتى يكون 
قائًدا ناجًحا فًذا يذكره التاريخ أبد الدهر، لكن المهم أن يحيط المرء نفسه 
بعدد من العباقرة الذين يسهرون على تحقيق أحالمه وطموحاته ويمدونه 
باألفكار النيرة وينفذون خططه غير المسبوقة ويطورون الواقع متجاوزين 
الممكن إلى سماوات المستحيلة الرحيبة والبعيدة. وهكذا كان الحال فى 
حالتنا هذه، حينما كتب القدر أن يعيش ذلك المهندس العبقرى إيمحتب 
)والذي يعني اسمه »الذي يأتي في سالم«( في عهد ملكنا األسطوري الملك 
»زوسر« العظيم، من أوائل ملوك األسرة الثالثة الفرعونية في عصر 
الدولة القديمة، كما أسلفنا، أو »العصر المنفي«؛ الذي أُطلق عليه هذا 
االسم بسبب اتخاذ ملوك هذا العصر من العاصمة »منف« الحًقا )»إنب 
حدج« في زمن الملك زوسر( مقًرا لحكمهم، أو ما يعرف بـ«عصر بناة 
األهرام«؛ نظًرا لما بناه ملوك هذا العصر الذهبي العظام من أهرام ليس 
لها مثيل ال تشهد على التقدم الهندسي والفلكي والمعماري فحسب، بل 
تشهد أيضا على عظمة وعبقرية المصري القديم الذي عزف سمفونية 
رائعة كى يدير منظومة العمل التي ساهمت في بناء هذه العجائب المصرية 

الفريدة باقتدار ما بعده اقتدار.
يعني  الملك زوسر أو »جسر«، والذي  فترة حكم ذلك  إلى  وإذا نظرنا 
اسمه »المقدس«، أو »نثري خت« أي »مقدس الجسد«، نجد أنه حكم 
مصر حوالي 21 عاًما تقريبا منذ 2648-2667 قبل ميالد السيد المسيح 

عليه السالم. وكان هذا الملك من الملوك القالئل المهمين في تاريخ مصر 
الفرعونية. واستقر به المقام في العاصمة »إنب حدج«، وأراد أن يشيد أثًرا 
مهًما؛ فهداه تفكيره، بمعاونة المهندس إيمحتب، إلى بناء الهرم المدرج في 
منطقة سقارة األثرية )جبانة العاصمة المصرية القديمة العريقة »منف« 
الحًقا(، كي يكون أول هرم يُبنى في العالم وأكبر بناء من الحجر على 

نطاق واسع في تاريخ البشرية. 
وكان السبب في تحقيق وإنجاز ذلك البناء المعماري المعجز المهندس 
المعماري العبقري إيمحتب. وبدأ الملك العظيم زوسر التفكير في أن بناء 
أثر معماري فريد كي يكون عالمة على عصره وبداية لفترة جديدة من 
تاريخ مصر المبكر وأن يكون رمًزا مميًزا له عبر العصور، فدعا في طلب 

رجل دولته المهندس المعمارى النابغة إيمحتب.
 وتبدأ القصة في عاصمة حكم الملك زوسر، مدينة 
»إنب حدج« الخالدة، حين جلس الملك زوسر 
في بهو قصره الفخم يفكر لياًل، فدخل إليه قائد 
حرس القصر الملكي يخبره بحضور رجل الدولة 
إلى باب  إيمحتب  العبقري  المعماري  المهندس 
القصر يطلب الدخول إلى حضرة الملك العلية. 
فأذن له الملك بالدخول إلى حضرته الملكية. وكان 
إيمحتب يفكر طوال الوقت منذ أن ترك بيته في 
في  الملك على دعوته  الذي حمل  الجلل  األمر 
هذا الوقت المتأخر من الليل خصوًصا أنه كان 
مع الملك طوال اليوم يتناقشان في عدد من أمور 

وفنون إدارة الدولة. 
وما أن دخل إيمحتب إلى حضرة مواله حتى ألقى 
التحية على ملكه المقدس، فأمره صاحب الجاللة 
بالجلوس ثم بدأ في مفاتحته في أمر بناء مقبرة 
لجاللته تكون معجزة ليس لها مثيل من العصور 
السابقة وكي يسر ويسعد بها فؤاد الملك، ويُضرب 
بها المثل من قبل األجيال التالية، وتكون مثار 
إعجاب الالحقين من أبناء األمة المصرية العريقة. 
قصيرة  فترة  العبقري  لمهندسه  الملك  وأعطى 
كي يفكر ويعرض على جاللته ما توصل إليه 
الملك  بعظمة  تليق  مدهشة  معمارية  أفكار  من 
زوسر وبعبقرية إيمحتب الفذة. وبعد فترة قصيرة، 
عاد إيمحتب بفكرة بناء هرم مدرج لمواله الملك 

المعظم. وكانت تلك فكرة لم يسبقه أحد إليها، واتخذ 
من الهرم فكرة للصعود عليه كسلم يترقى إلى عالم السماء. ففرح الملك 
جًدا بهذه الفكرة. وأصدر أوامره لكل مؤسسات الدولة بأن توفر للمعماري 
العبقري إيمحتب كل ما يحتاج إليه كي يتمكن من بناء ذلك البناء الهرمي 

الجديد والفريد. 
وبهمة ونشاط ليس لهما مثيل، أشرف المهندس العبقرى إيمحتب على بناء 
هرم مواله الملك زوسر وأجزاء مجموعته الهرمية المختلفة. واستخدم 
المهندس العبقرى إيمحتب الحجر في تلك المجموعة الهرمية المبكرة على 
تنفيذ  لم يستخدمه معماري مصري من قبل. كما نجح في  نطاق واسع 
عناصر العمارة النباتية واللبنية السابقة في العمارة بالحجر على نطاق 
واسع في مجموعة الملك زوسر، فضاًل عن تحويل مقبرة مواله الملك 
زوسر المقدس من مصطبة ذات مصطبة واحدة إلى هرم مدرج متعدد 
الدرجات تبلغ ست درجات من الحجر. واكتملت عناصر الهرمية الخاصة 
بملكنا زوسر، وصارت واحدة من أروع المجموعات الهرمية من عصر 
الدولة القديمة بفضل عبقرية المهندس المعماري إيمحتب وتفهمه ألوامر 

ورغبات مواله الملك المحبوب زوسر.
وكان من مكارم إيمحتب العديدة التي ال يمكن نسيانها أن حدث في العام 
الثامن من عهد الملك زوسر، أغلب الظن، أن عز فيضان نهر النيل العظيم؛ 
فقلت الحبوب والمحاصيل الزراعية، وشعر جميع أهل مصر بوطأة وعظم 
أمر المجاعة التي لحقت بالبالد. وساد الحزن القصر الملكي. وأخذ الملك 
المحبوب في البحث عن أسباب ذلك الجوع الذي حل ببالده العظيمة ذات 
الرخاء القديم؛ فدعا إلى حضرته الملكية، أيًضا، رجل الدولة المحبوب 
إيمحتب وطلب الملك منه أن يتعرف إلى منابع نهر مصر الخالد واإلله 
إلى  بنفسه وبأوارقه. ورجع  إيمحتب  العبقري  الذي يتحكم فيه؛ فاختلى 
الملك زوسر وأخبره بأن مدينة إلفنتين )في مواجهة مدينة أسوان الحالية 

في جنوب مصر( هي التي يتجمع عندها النهر وتتحكم في مائه. فقام الملك 
زوسر على الفور بتقديم القرابين آللهة وإلهات المنطقة. وحينما نام الملك 
زوسر في تلك الليلة العصيبة، جاء إليه اإلله خنوم، سيد منطقة إلفنتين، 
أنا الذي خلق  أنا الذي أؤيدك،  المنام قائاًل: »أنا خنوم الذي خلقك،  في 
األرض، وأعطيت األحجار، فبنى بها الناس المعابد...، أنا نون العظيم 
)المحيط األزلي(، أنا الفيضان....«. ولما استيقظ الملك من نومه، أدرك 
عظمة وأهمية منطقة إلفنتين ورب أربابها المعبود الخالق، الرب خنوم؛ 
فأمر الملك بتخصيص عدد كبير من أوقاف وخيرات المنطقة لإلله خنوم 
ومعبده وكهنته. وأصدر الملك أمًرا ملكًيا يخاطب فيه المعبود خنوم بحدود 

األوقاف الملكية التي رصدها الملك إللهه المبجل الرب خنوم.
ومن أفضال إيمحتب على الديانة الشمسية في 
عصر بناة األهرام، أو عصر الدولة القديمة، أن 
ازدهرت كذلك مدينة أونو )أو »هيلوبوليس« 
باللغة اإلغريقية وهي  الشمس«  أي »مدينة 
المطرية وعين شمس في شرق القاهرة حالًيا( 
في عهده ملكه المقدس الملك زوسر بفضل 
العبقري إيمحتب الذي حمل لقب »كبير الرائيين« 
النجوم  حركة  لرصد  للسماء  المتطلعين  أي 
والكواكب واألفالك في مدينة أونو؛ وفي ذلك 
ما يدل على تبحر إيمحتب في علم الفلك أيًضا.
وتقلد إيمحتب عدة مناصب مهمة في الدولة 
مسجل  بينها،  من  وكان  القديمة.  المصرية 
البحري،  الوجه  أختام  وأمين  الحوليات، 
»القصر  أي  العظيم  البيت  عن  والمسؤول 
والتالي  الملك  لدى  األول  وكان  الملكي«. 
للملك. وحمل عدًدا من األلقاب الشرفية مثل 
األمير الوراثي. وكان الكاتب الملكي. وكان 
المسؤول عن البنائين. وكان الطبيب العظيم 
الذي تم تقديسه في العصور المتأخرة. وكان 
المصريون القدماء يفتخرون بمهارة إيمحتب 
التي ليس لها مثيل في الطب واألدب والكتابة 
والعمارة على مر العصور. وانتشرت صناعة 
في عصور  له  المكرسة  البرونزية  التماثيل 

الحضارة المصرية المتأخرة. 
ونظًرا إلعجابه الشديد باعتباره مثله األعلى 
المعماريين  المهندسين  لكل  األعلى  والمثل 
الدير  معبد  باني  سننموت،  األشهر  المعماري  المهندس  شيد  الفراعنة، 
المسطح  فوق  إيمحتب  للمهندس  مقصورة  حتشبسوت،  للملكة  البحري 
لمدينة  الغربي  بالبر  البحري  الدير  معبد  األشهر،  ملكته  لمعبد  العلوي 
األقصر. واُعتبر المهندس إيمحتب مساوًيا لرب الطب عند اإلغريق اإلله 
»إسكيلبيوس«. وكان الكتبة والمثقفون في مصر القديمة يعتبرون ربهم 
ومثلهم األعلى؛ لذا كانوا يتمتمون باسمه، ثم يهمون بسكب قطرات من 
الحبر على أوراق البردي قبل البدء في عملية الكتابة المقدسة تبرًكا به 

وتخليًدا لذكراه العطرة وسيرته المبجلة.
ونظًرا لكل ما تقدم وتقديًرا لهذا المهندس العبقري إيمحتب، قرر المجلس 
األعلى لآلثار في مصر، وبناًء على اقتراح ومشروع مقدمين من المهندس 
المعماري الفرنسي الشهير جان-فيليب لوير، القيام بإنشاء متحف خاص 
بذلك المهندس العبقري إيمحتب في منطقة سقارة األثرية كي يحكي 
عظمة تاريخ ونشأة وعناصر المجموعة الهرمية الخاصة بالملك 
العظيم زوسر عبر العصور، وكي يكون شاهًدا، كذلك، على عظمة 
المصريين  المهندسين  إيمحتب، شيخ  والنابغة  العبقري  المهندس 
القدماء، وكي يخلد كذلك العمل الجبار الذي قام به المهندس المعماري 
الفرنسي جان-فيليب لوير الذي قضى عمره كله ألكثر من ثمانين 
عاًما إلى جوار المجموعة الهرمية للملك زوسر يرمم فيها بجلد 
وصبر يُحسد عليهما، وفي رحاب زميله ومثله األعلى المصري 
القديم المهندس العبقري إيمحتب. ونجح المهندس المعماري الفرنسي 
جان-فيليب لوير في ترميم وإعادة المجموعة الهرمية للملك زوسر 
إلى حالتها الكاملة كما كانت عليها الحال في العصور المصرية 

القديمة. 
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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

ما هو النور أيها املعلم؟

غوغل تطلق أداة لفك رموز اللغة 
اهلريوغليفية

نورا وسألته:  يشّع  الذي  الى وجهه  قمر   نظرت 
»ما هو النور ايها المعلم؟«

النور يا ابنتي، ال يمكن ألي كائن أن يصفه وصفا 
نهاية.  ال  لها وال  بداية  إنه طاقة كونية ال  كليا. 
مصدر لها معلوم وال هدف لها محدود.  تحيط بنا، 
بها  ونتفاعل  نعيش  منها،  نولد  منا.  لتنبثق  تخترقنا 
إيجابيات وسلبيات،  لنا من  تحمله  ما  بكل  ومعها 

ونعود اليها.
إنه األعجوبة، الشك واليقين، العالم والعليم.  شحناته 
كونية نتبادل بصمات الذاكرة معها.  بصمات تحدد 
الوحي من جميع  منه   نستمد  مسارنا ومصيرنا.  
آن وأوان.  والوانه في كل  انواعه  مصادره، على 
المتضاربة  الكوني في شحناته  التوازن  إنه حامل 
المتكاملة.   إنه الرحلة التي تواكب مجيئنا والهدف 
الذي علينا دخول أعماقه والتوحد بها. من ال يدرك 
العديدة  النور  معلقا في مدارات  تائها  ذلك  سيبقى 
التي ال يعلم بها أحد.  انتبهي يا قمر،  وال تتبعي من 

يقول لك أنه وجد الحقيقة، بل سيري دائما وراء من 
يبحث عنها باستمرار.  الحقيقة ليست في مدارك هنا 
وال في أي من طبقاته وسماواته وكل ما لحق به من 
أهل  لقب  أنفسهم  يطلقون على  اناس  توصيفات من 
بعيدون عنه سنوات ضوئية.   النور ورسله، وهم 
انعكاسا  التأمالت والرؤى ليس سوى  ما يرونه في 
النور وطبيعته.  يحّجموا سناه في  شفافا لروح هذا 
يتخّطى مدارهم  الذي ال  القوانين واإلجتهاد  سجن 
العلم من تجسيدها  تمكن  التي  األرضي وهاالته 
وايصالها الى البشرية جمعاء، لمن يوّد اإلنسياب في 
بحر النور الكوني الآلنهائي بعيدا عن الخير والشر، 
الكلّي  التواصل مع  مما يؤّدي الى إضعاف وحجب 

الآلنهائي.
دمرت  التي  اللعنة  بين سطورها  ولدت  قوانين 
وأحرقت الحضارات واالبرياء. اللعنة التي أحرقت 
تبحثين  أمامي  هنا  أنت  أبناءه، وها  بلدك وشردت 
النور خادما يشق  استعبدت  قوانين  الحقيقة.  عن 

بخماره  الطريق  لها 
يضرب  األسود 
يحرق  ويستبد.  

الطيور كي تموت. يسلب  الفراشات. يسجن  أجنحة 
تتحكم بجسدك  قوانين  يانعة.  يفنيها  الزهورأريجها  
للنور، حرة عارية  ابنة  بروحك وفكرك وقد ولدت 
والنور رحل  الحقيقة  باتت هي  وتفاسير  قوانين    .
نفوس طيبة  تواجدت.  كم من  يوم  منها وعنها 
تسير مسلوبة وراء نور يوحى لها انه البدر الكامل 
المكتمل الذي ال مثيل له وال يولد مثله، والحقيقة هي 
انه ال أحد يعلم، واإلرهاب شّل العقول عن التفكير 
بنا.  نور  الذي يحيط  الكون  والتحليل والتمتع بنور 
ال قوانين له، تراه وتتحد به من خالل عيون األطفال 
التي  لم تفسدها بعد قوانين المتنورين.  نعم من خالل 

عيون األطفال يا قمر.  إنها حكمة الحكم ونورها.
الكمال؟  باإلعدام  وهو  يحكم  أن  الكون  لنور  كيف 

إنهم يا ابنتي اليدرون ما يفعلون !

قانون قيصر 
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بقلم:   سناء سراج

هنا ترقد أحالمنا 

تمثال يمثل المهندس العبقري إيمحتب 

مدخل متحف إيمحتب بسقارة

األربعاء،  يوم  غوغل،  شركة  أعلنت    
الذكاء  تستخدم  جديدة  أداة  إطالق  عن 
الهيروغليفية  رموز  لفك  االصطناعي 
المصرية إلى اللغتين العربية واإلنجليزية.

كما ستقوم األداة التي تسمى »فابريشيوس« 
من  لألشخاص  تفاعلية  تجربة  بتقديم 
الكتابة  على  للتعرف  العالم  أنحاء  جميع 
إلى دعم وتسهيل  باإلضافة  الهيروغليفية، 
مستوى  ورفع  المصريات  علماء  جهود 
الحضارة  وتراث  تاريخ  حول  الوعي 

المصرية القديمة.
منصة  على  »فابريشيوس«  أداة  وتتوفر 
والتي  المجانية،  والثقافة  للفنون  غوغل 
على  التعّرف  في  األفراد  بدورها  تشّجع 
فنون وتراث ومعالم ثقافية تابعة ألكثر من 

ألفي مؤسسة ثقافية حول العالم.
ويمكن للجميع التفاعل مع واستكشاف هذه 
الواقع  تقنيات  خالل  من  والكنوز  المعالم 
باإلضافة  المعزز،  الواقع  أو  االفتراضي، 
من  وغيرها  الجودة  عالية  صور  إلى 

التجارب التفاعلية. 
جمع  عملية  تسهيل  إلى  األداة   وتسعى 
الهيروغليفية  اللغة  رموز  وفهم  وفهرسة 

عبر استخدام التعلم اآللي.
ترجمة  في  المصريات  علماء  وتساعد 
في  اإلنجليزية  اللغة  إلى  الهيروغليفية 
إمكانية  تتوفر  وسوف  الحالي  الوقت 

الترجمة إلى اللغة العربية قريباً.
العالم  حول  لألشخاص  فرصة  توفر  كما 
من كتابة ومشاركة رسائل خاصة مكتوبة 

وتعلم  الهيروغليفية  باللغة 
المزيد عنها.

الثقافة  ويمكن لجميع محبي 
صفحة  على  االطالع 
للحضارة  مخصصة 
منصة  على  الفرعونية 
والثقافة،  للفنون  غوغل  
الملك  عرض  تتضمن 
توت عنخ آمون وأهرامات 
الموتى  وكتاب  الجيزة 

وغيرهم. 
تشانس  قال   المناسبة،  تلك  على  وتعليًقا 
على  الحفاظ  مشاريع  مسؤول  كونيور، 
والثقافة: »نحن  للفنون  التراث في غوغل 
متحمسون إلطالق هذه األداة الجديدة التي 

مصر  ثقافة  على  الضوء  لتسليط  تسعى  
الغنية.«

األخيرة،  سنوات  العشر  »خالل  وتابع: 
إلبراز  عّدة  مشاريع  غوغل  في   أطلقنا 
تلك  المنطقة،  في  وتاريخية   ثقافية  معالم 

ولبنان  واإلمارات  مصر  في  الموجودة 
الدول  من  وغيرها  وتونس  وفلسطين 
المختلفة من خالل إتاحة صور على خرائط 
غوغل إلى جانب تقنية التجول االفتراضي 

ومنصة غوغل للفنون والثقافة.«

  تكملة للعدد الماضي: 

 وسط أكوام الهموم  
وسط ركام األيام 
 هنا ترقد أمانينا  
التي كم تغنينا بها 
وحلمنا بأساطير 
وان القدر سوف 
يغدق علينا الكثير 

هنا اندثرت أحالمنا  
وتوارت خلف الثري 

وااليام والسنين 
وداستها األقدام  
وبلورتها االيام  
هنا ترقد أمانينا 
واشواقنا ومعها
ذكريات أحبابنا 

كلما اشتد الكرب  
هربنا نفتش عن حلم  
ضائع تركناه يوما  
خلف ستار االيام  

نفتش عنه في أروقة  
قلوبنا عله بعد الصبر 

والجلد يتحقق..  
ولما ال هناك أحالم  

كانت مثل المستحيالت 
وبإذن هللا تحققت  
هناك إناس لم يصل 
خيالهم لما اغدقه 

هللا عليهم.. 
ولكن مع كل حلم  يموت  
ينقص منا شئ ربما أمل  
وربما صبر وربما بعض  
من أمانينا التي مازالت  

معلقة بين الحياة والموت  
هنا ترقد أحالمنا.. 
ال بأس أن نبكي 

قليال أو حتى كثيراً.. 
هناك دروس ال 

نستوعبها إال بالوجع 
.. الوجع الكبير.. 

لماذا أرى كل  
االماكن موحشة 

كل الدروب مغلقة.. 

لماذا أرى كل  
القلوب مجروحة 

كل العيون باكيه .. 

هنا ترقد أحالمنا 
هنا ترقد في المقابر 

جئت ادفنها.. 

وأنثر عليها الثري 
وابللة بدموع عيني  

ودقات قلبي المتسارعة 
وكأنها أنات صريخ .. 

جئت  وحدي 
ال رفيق في الطريق  

وال أحباب.. 

وربما هناك كثير مثلي 
جئت وال أدري. 

لماذا جئت.. 
فكم صمدت  

وعافرت كثيرآ  
حتى ال أشيع أحالمي  

لمثواها األخير.. 
جئت بقلب جريح  
وذات مكسورة  

ونفس متألمة حائرة.. 
جئت أٌنعِيها.. كما  
أٌنعي الموتَي من  
أحبابي وخالني.. 

هنا ترقد أحالمي  
خلف تالل األطالل  

والركام.. 
هنا حيث النار  
أصبحت رماد 
هنا ال عزاء..  

وال رثاء.. 
هنا ترقد أحالمنا 

وتضيع بين الطرقات 
هنا تطأها األقدام 
ويمر عليها الزمن 

هنا نمشي على أطاللها 
وال يبقى سوى الذكرى 

فقط الذكريات 
تمر كشريط سينما 
ولكن بدون مونتاج 
بدون حذف اآلالم.. 
فكفى لقد تشبعت  
منك يادنيا أوجاع. 

هنا ترقد أحالمنا… 

صيفك ألفين وعشرين
صّفر قّجة هالمسكين

قيصر سلطانو ع المال
ع المازوت وع البنزين 

القمح المزروع بتشرين
يفقي عيون المغتصبين

والطاغي دينو اإلجهاض 
َسبِقت نارو الحّصادين

معقولة بقرن العشرين
طّب وحكمة وأسبيرين
ومعقولة بعد األلفين
عالم حّكامو مجانين

حّكام األرض من سنين
طّفو الحّب وباعو الدين
معبودون صار الدوالر 
وكتابون خّط شياطين

شعبك ياربي مسكين
وحدو   إيمانو   تأمين
كلمة  من عندك ناطر

ترفع عن قلبو اإلسفين 

شعر: األرشمندريت 
مكاريوس وهبي المخلصي



التمييز بني الشعوب 

أدب وثقافة

مؤمتر البـالغـة والتقنية:
 الّسجالت البالغّية اجلديدة يف عصر امليديا االجتماعّية

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

بقلم:  
ريتا حبيب قازان

الخالق األصقاع على  ان كّون  ما    
كّلٍ  على  جعل  حتى  المعمورة،  هذه 
منها خيرات متنوعة تنبُت حسب قحالة 
أرضها أوخصوبتها، جفاف مناخها أو 
غزارة أمطارها أو تراكم ثلوجها، تعداد 
وبحارها،  بحيراتها  تعدد  أو  أنهارها 
استواء سهولها أو ُوعورة معالمها، كثرة 
شّدة  امتداد صحاريها،   أو  َخضارها 
حّرها أو قساوة صقيعها، عمق ترابها أو 
كثافة صخورها، شموخ جبالها أو قعارة 
ُوديانها، سطوع شمسها او ُخبُّوها، طول 

لياليها أو قصر أنُهرها... 
ومياهها  وأراضيها  أجواءها  وقد مأل 
بأجناس ال تُحصى من الكائنات، منها 
ما يقتات من خيراتها الطبيعية النباتيه 
ومنها من يَُحّصل رزقه باستفراد غيره 
من الكائنات فينقضُّ عليه اللتهام لحمه 

إلشباع جوعه وملء أمعائه!
وكذلك أوجد اإلنساَن على جميع القارات، 
أنه جعل على كّل قسٍم منها جنساً  إال 
مختلفاً من البشر، يتميّز عن غيره من 
ناحية طول القامة والقوة الجسدية وسرعة 
الحركة والذكاء الطبيعي واللجوء الى 
الى  باإلضافة  وذلك  الغدر  أو  الحيلة 
الوجه  معالم  تفاصيل  في  االختالف 
ولون البشرة والعينين والشعر وثنياته 
وكثافته، وحتى من ناحية الرائحة التي 
تفوح من الجسم... وكان كل شعب يعيش 
على الرقعة التي ُوجد عليها، يقتات مّما 
كانت تُنبته الطبيعة حوله، ويصطاد ما 
بإمكانه استهالكه. وهكذا كان تنّوع اللغات 
المحكية ألن كاّلً منها كانت حكًرا على 

شعب دون غيره! 
وهنا يجدر التساؤل: اذا كانت النباتات 
بالمناخ والمنطقة  والحيوانات مرتبطة 
التي ُوجدت عليها، أما يحّق لنا التفكير 
معيّنة  ُوجد على رقعة  كّل شعٍب  بأن 

ليعيش عليها؟
بعد دراسة أسباب االختالط الذي حصل 
العصور،  مدى  على  الشعوب  بين 

نستخلص أن المحبة لم تكن يوماً الدافع 
األساسي لحدوثه! كان السبب الرئيسي 
تلك  بين  المتأصلة  الكراهية  الى  يعود 
فلم  األساسي  الهدف  وأما  الشعوب 
يكن إال االستيالء على أرزاق الشعب 
المستضعف! ما ان تشّح مصادر العيش 
لدى شعب ما، حتى كان أفراده يتجّمعون 
يعيشون  الذي  اإلطار  ويخرجون من 
ضمنه ويغزون غيرهم لالستيالء على 
أراضيهم ومحاصيلهم واغتصاب نسائهم 
كمكافأة إضافية والتي لم تكن من باب 
الجنسي بل لالنتقام وإظهار  االنجذاب 

المزيد من الحقد والكراهية! 
مع ان تكوين معالم وجه اإلنسان ال يسمح 
له برؤية معالمه الشخصية، إاّل أنه يميل 
الى استحسان أبناء جنسه ورؤية جماٍل 
أجناس  من  متأّصاًل  كان  من  يراه  ال 
قومه  أبناء  يعرف  أنه  ويبدو  أخرى. 
بينهم وبين  التمييز  من شكلهم ويمكنه 
غيرهم حتى من العطر الطبيعي الذي 

يفوح من أجسامهم!
من  غيرها  شعوب  استعبدت  وهكذا 
بالسالسل  األمم ونقلت األفراد مكبّلين 
الحديدية كما تنقل الماشية ضمن بواخر 
جابت بهم المحيطات ليتم إرساؤهم في 
األميركيتين حيث عانوا األمّرين طوال 
أجيال وما زالوا أقل اعتباراً من غيرهم 
وذلك حتى بعد انقضاء مئات السنوات 

بعد ان تّم تحريرهم!
الشعوب التي استعبدت غيرها لم تكن 
األدهى  كانت  بل  األفضل  أو  األذكى 

واألأذى واألشر واألكثر عداًء!
على  التغلّب  السهل  من  يكون  ال  قد 
النزعة العدائية والتي تولد مع الفرد 
أن  إاّل  األخرى  الشعوب  تجاه  وذلك 
من يظّن أن الشعوب ُوجدت لتتعايش 
دون  وتتزاوج  والكمال  التمام  على 
قد ال يكون مصيباً  أي نزعة معادية 
في استنتاجه وقد ال ينعكس ذلك على 

أرض الواقع!
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         قبل جائحة كورونا، أعلن المركز المغربي لالستثمار الثقافي- 
مساق- والذي يوجد مقّره في العاصمة العلمية بالمملكة المغربية، عن 
تنظيم المؤتمر الدولي: )البـالغـة والتقنية ؛ الّسجالت البالغيّة الجديدة في 
عصر الميديا االجتماعيّة(، بالتعاون مع مجلّة علوم اإلعالم واالتصال، 
وهو المؤتمر الذي تم تأجيل انعقاده نظراً لظروف الحجر الصحي، تم 
خالل هذا األسبوع إعالن استكتاب جديد يهم نشر أعمال المؤتمر، قبل 
تحديد موعد النعقاده، خاصة وأن المشاركين في هذا المؤتمر من كبار 
األكاديميين من عدة دول،  والباحثين  الصحفيين  والكتاب  اإلعالميين 
استئناف  أن ترافق  ينبغي  التي  الوقاية واالحتراز  ومراعاة إلجراءات 
المركز  قّرر  فقد  الطبيعية،  الحياة  الثقافية وعودة  والفعاليات  األنشطة 
المؤتمر حسب  في  الحضور  يكون  أن  الثقافي،  لالستثمار  المغربي 
رغبة المشاركين، كما فسح المجال لقبول تسجيل المداخلة بالفيديو، أو 
أنَّ أعمال المؤتمر وشهادات  الباحث، علماً  أّي صيغة أخرى يقترحها 
الباحثين ومشاركاتهم العلمية، سيتم نشرها في كتاب المؤتمر، وتداولها 
بين الباحثين لتكون مرجعاً أساساً في البالغة والتقنية: الّسجالت البالغيّة 
الجديدة في عصر الميديا االجتماعيّة، كما منح المركز االختيار للباحثين 
بين المشاركة في الكتاب فقط أو المؤتمر أيضاً، أو هما معاً أو حضور 
اإلعالميين  مع  االستشارات  واالستفادة من  بحث  دون  فقط  المؤتمر 
واألكاديميين المشاركين وإجراء حوارات معهم وتقديم أعمال جديدة لها 

صلة باإلعالم الجديد.
أما األهداف العلمية للمؤتمر فتتجلى في ثالثة مستويات؛ أواًل: تجذير التفكير 
في العالقة بين علوم اإلعالم واالتصال والحقول البالغيّة واللسانيّة. وثانياً: 
تعميق الوعي بخطورة األدوات البالغيّة الجديدة في بناء الواقع وصناعة 
الّرأي. وثالثاً: دراسة فنون البيان واإلقناع في الصناعة اإلعالميّة الجديدة.

وللوقوف على مجال تخصص المؤتمر وطبيعة موضوعه الجديد، كان قد 
نشر ورقة تأطيرية، ضمن إعالن االستكتاب، والتي مضمونها كاآلتي:

الكبرى  الفكريّة واألدبيّة والميديولوجيّة  المباحث  تُعّد البالغة من       
التي شغلت النّقاد واألدباء والفالسفة عبر العصور، وقد كان لها األثر 
العميق في إثراء التراث الفكري، العربي بالخصوص، وازدهار أساليب 
االتصال العمومي وفنون البيان واإلقناع. فالبالغة، كما هّو معلوم، هّي 
فيه هندسة  وتتحّدد  االتصالي،  القصد  يتقّرر في حدوده  الذي  الميدان 
المعاني، وال غرابة أن شّكلت على امتداد مراحلها حقال معرفيّا تتداخله 
البيان،  قواعد  علوم وتخّصصات مختلفة، عملت جميعها على إرساء 
وتطوير فنون البديع والخطابة وفنون االتصال الّلفظي وغير اللّفظي، 
وإنماء الدراسات النقديّة وتحليل الخطاب. واالهتمام بأنساقها ومشاربها 
مسألة ملّحة اليوم العتبارات عديدة أبرزها يتلّخص في التغيّر الحاصل 
للبنية الوسائطيّة في مجال اإلعالم واالتصال، تغيّر لم يرافقه، في الفكري 
العربي، تراث علمي يدرس مكامن األنساق البالغيّة واألسلوبيّة ألدوات 
التواصل الحديثة ويجيب على األسئلة التي تطرحها أنماط الكتابة الّرقمية 

الجديدة، على غرار ما حدث في أوروبا.  
السعي، حينئذ، لمقاربة المشكل البالغي من جديد بعد أن فقد هذا العلم 
بريقه، ينبع من إدراك ما حدث من تمّوجات تقنيّة وفكريّة وثقافيّة في 
العالم، منذ ما يزيد عن ربع قرن، حين بدأ الحديث عن اإلنسان الجديد، 
واإلعالم الجديد، والفضاء العمومي الجديد، والذكاء الجماعي، والذكاء 
االصطناعي والمجتمع الّرقمي، مبّشرا بعصر جديد تغيّرت فيه عالقة 
اإلنسان باإلنسان وعالقة اإلنسان باألشياء وبالمعرفة، وعالقته بالمكان 

والزمان، وعالقة اإلنسان باللغة. 
إنّه الحديث عن عالم جديد تبّدلت فيه هندسة العالقات وتغيّرت أساليب 

العمل واإلنتاج والتوزيع والتبادل للّسلع واألفكار والخدمات. عالٌم تحّولت 
التقليديّة المحدودة لتستقّر في  فيه األنشطة الّرمزيّة والماديّة من بيئتها 
بيئة تمثّل فيها األقمار الصناعيّة واأللياف الضوئيّة والكوابل المحورية 
Wi-( وكوابل األلياف البصريّة والخوادم الذكيّة وهوائيات الواي الفاي
األساسيّة  التحتيّة  البنية  المتطّورة،  االتصال  تقنيات  Fi( وغيرها من 
الستمراريّة التواصل والتشّكل االجتماعي. فاالقتصاد العالمي والثقافة 
والسياسة ارتبطت مداراتها باألنترنت، بّل إّن جّل فصولها ظّل يدور في 

والالمادي، الفضاء السيبرني محدثا نوعا من االنصهار بين المادّي 
بين الواقعي واالفتراضي. 

   إنَّ هذا التماهي بين الواقعي واالفتراضي، وبين البالغي 
والتقني، يصنع عالماً فريداً، ويقود إلى إعادة طرح أسئلة 
وجودية قديمة طرحت منذ آالف السنين، من قبيل: ما 
اإلنسان؟ ما األخالق؟ ما البالغة؟ ما النص؟ ذلك بأنَّ 
ُكلَّ قارٍئ ينظُر إلى النّص/ التقنية، ِمن زاويِة اهتماماته 
الفكرية والّسيكولوجية واالجتماعية، وأيضاً انشغاالته 
الفلسفية واإلبستمولوجية، وخاصًة في ِصراعه مع 
المعرفة وطموحه لفهم كيفية اشتغال التكنولوجيا فائقة 
التي  ريعة  السَّ بالكيفية  الذكاء وما وراء تطويرها 
نراها اليوم، مما يؤثر في نمط البالغة التي يختارها.
االجتماعي  الواقع  مالمسة  أّن  هّو  والحاصل 
األنترنت  يمّر عبر  بات  والتعامل مع مفرداته 
في هيئة سيبرنيّة خالصة، أفرزت تدفقا غزيرا 
لبالغة جديدة وعناوين جديدة كاألمن السيبرني 
 Cyber( والدفاع السيبرني ،)cybersecurity(
 Cyber( السيبرني  والمقهى   ،)Defense
 Cyber( السيبرني  والتحّرش   ،)Coffee
 cyber( واللقاء السيبرني ،)harassment
Cyber-( والجرائم السيبرنيّة ،)meeting
 Cyber( السيبرني  والتبادل   ،)crimes
Trade(، والقائمة طويلة، مفتوحة، مهيّأة 

الستيعاب كّل نشاط يرتبط حدوثه باإلنترنت. 
الكالم هنا هّو أّن النسخة الّرقميّة لعناصر التركيب االجتماعي ونشاطه 
وتفاعالته، المنبثّة في فلك الويب، يشتغل جميعها بالبالغة، بالغة النّص 
لألفراد  والتلفزيوني  المسرحي  الحضور  والّصورة، بالغة  والّصوت 
االجتماعيين، بالغة المواقع والمدّونات ومنّصات التواصل االجتماعي. 
بالغة بات يرصدها الجميع وينتجها الجميع وسط حالة من التواقت المثير، 
المحدثة لالستقطاب. بالغة ظلّت في أبعادها التكنوثقافيّة منتجة للشيء 
ونقيضه، للهيمنة وللديموقراطيّة، للسلم وللحرب، للنظام وللفوضى، للحّب 
وللكراهيّة، للتوافق واالستبعاد. لقد بات إنتاج المعنى يحتاج إلى قراءة 
جديدة وتفسير جديد للّصورة الّرقميّة الواقعيّة واالفتراضيّة، وللنصوص 
الفائقة، وللسجاّلت اللغويّة الجارية في مجّرة الميديا االجتماعيّة، وللظهور 
فالبالغة  واالقتصادي.  والثقافي  السياسي  التسويق  وأنماط  اإلعالمي 
اليوم، وإن فقدت مركزيّتها كعلم قديم يهتّم منهجيّا بفنون اإلقناع والفعل، 
فإنّها تُستدعى اليوم لإلجابة على أسئلة لغة العصر الحديثة، لغة الصفر 
والواحد، لغة الحركة والموسيقى، لغة التصميم الغرافيكي، لغٌة خارج 

الجهاز اللغوي. واستدعاؤها إنّما يعني بناء بالغة جديدة. 
لهذا الثراء المعرفي والتنوع في الرؤى والتخصصات، يقترح  ونظراً 
مؤتمر البالغة والتقنية، أربعة محاور كبرى، تندرج تحت كل محور 

عدد من الموضوعات.
المحور األول: الدرس البالغي 
وتحته  اإلعالم،  ودراسات 
موضوعات: المكّونات البالغيّة 
في نظريّة التواصل، والبالغة 

واألسلوبيّة في الخطاب اإلعالمي المعاصر، وتضّخم األنساق البالغيّة في 
اإلعالم الجماهيري، وبالغة النصوص العجائبية بين السرديات والتقنيات.
أما المحور الثاني فيقارب البالغة الجديدة وآليات الخطاب االجتماعي، 
وضمنه موضوعات فرعية، هي: فنون البيان واالقناع في االتصال 
االستراتيجي، والشكل والمضمون في الصناعة 
الحديثة، والمجاز  اإلعالميّة 
في حمالت التسويق 
والثقافي  السياسي 

واالقتصادي.
في حين المحور الثالث 
حول اإلعالم اإللكتروني 
بالصور  التالعب  وفن 
تحته  وتندرج  والكالم، 
موضوعات مثل: صناعة 
الميديا  في  االستقطاب 
الفرديّة الجماهيريّة، والبناء 
االجتماعي للواقع بين الحقيقي 
واالفتراضي، وفنون التأليف 
والتركيب في الدراما اإلخباريّة.

أما المحور األخير، فموضوعه 
الفضاء السيبرني والّسجالت اللغوية 
الموضوعات  الجديدة، وتحته 
الجزئية اآلتية: االمتداد االجتماعي 
للبالغة الّرقمية، والتضّرر اللغوي 
والتلّوث الثقافي، واللّغة السيبرنيّة 

واألخالق التواصليّة.
مؤتمر  يضم  أن  المرتقب  ومن 

؛  والتقنية  الّسجالت البالغيّة الجديدة في عصر البـالغـة 
الميديا االجتماعيّة، جملة من المواد واألدوات، منها ورقات بحثية علمية، 
وحلقات نقاشيّة بين باحثين في مجال اإلعالم واالتصال وبالغيين لسانيين، 
وأيضاً تنظيم ورشات عمل، وكتاب أعمال المؤتمر التي تعّد مصدراً ال 
يستغني عنه كل إعالمي أو باحث في البالغة والتقنية، وخاصة السجالت 
االجتماعية وعالم الميديا االجتماعية وصناعة الرأي العام وتوجيه السياسات 

العامة والتأثير في الجمهور.
اإلعالم والصحافة  بدراسات  المهتمين  الباحثين  المؤتمر كل  يخاطب 
وتقنيات التأثير في اآلخرين، كما يستهدف أيضاً سائر تخصصات العلوم 
المهندسون  اإلنسانيّة واالجتماعيّة واالقتصادية واألدبية.. ويستفيد منه 
والفنيون القائمون باإلنتاج اإلعالمي واالتصالي. كما يستفيد اإلعالميون 

وقادة الّرأي في المنطقة العربيّة.   
وجدير بالذكر أن استقبال بحوث المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي: 
البـالغـة والتقنية ؛ الّسجالت البالغيّة الجديدة في عصر الميديا االجتماعيّة، 

متواصلة إلى بداية نونبر 2020. إلى بريد المركز اآلتي:
touzani79@hotmail.com 

لوال ُفسحة 
احلّب ..

                 تـــا جــــــــر

  “ما الحبُّ إال “جنون” كما يصفه شكسبير، و “دمعة وابتسامة “ في قول جبران .. 
أفئدتنا  داخل  أحاسيسنا وينمو  ك  يحّرِ عوٌر  الكبير في وصفه، شُّ أمام هذا  نقُف عاجزيَن 

فل، كالّطِ
جل، وهو لكالهما استمراريٌَّة وكمال .. فيضاعف من رّقِة المرأِة كما من حناِن الرَّ

ب ما بين شخصين، فيقف خلف مشاعرهما ٌة جاذبٌة تقّرِ الحبُّ كيمياٌء متبادلٌة وقوَّ
كعوِد الكبريت يولعها تارًة ويطفئها أخرى .. 

م، دٌة في تكوينه، فال نقيسه على مقياِس “ريختر” لنرى كيف يتضخَّ وحدٌة موحَّ
بل في عدد دقَّاِت قلوبنا وحرارة أجسادنا .. فهو كاللّصِ يدخلُنا دون استئذان ..

نسأل أنفسنا مراًرا وتكراًرا إلى أّيِ فئٍة من العاشقيَن ننتمي ؟
هل نحن من هؤالِء البائسيَن في الحّب، أم من فئِة المختارين المجبرين،
ده في الحبِر وعلى الورق، أو من كومِة شعراٍء تُسكن الحبَّ خيالَها فتجّسِ

وعلى شبَّاِك التَّذاكر تنتقي نساَءها قَدًرا كما تختاُر األفالَم الجميلة .. فهل على خيالها تاُلم ؟   
ماء .. هر وموسيقى النَّاء، في قناديِل المساِء وفي عتمِة السَّ فالحبُّ في رحيِق الزَّ

هر .. في الثَّلج والمطر .. منه يولد األمُل من رحِم التُّربة، في االنتظاِر والسَّ
خور .. هو رحيق األحالم وخمرة اآلمال .. كما في صمِت الصُّ

امِت في ليلٍة ظلماء، والحبُّ بال عتب كالبحِر الصَّ
ماِء النَّائمِة تنتشي دون قمر، والحبُّ بال نغٍم كالسَّ

وإذا كان بال ألٍم فال يُدرك غوَر الِبحار، يطفو على رغِو المّدِ والجزر دخياًل ..
نوِن فلو محت فينا آثار الهيام، قاء، فلنفرغ قلوبنا من الظُّ الحبُّ هواٌء وماٌء وخاتمُة الشَّ

ووقعنا ضحيَّة األوهام، تُكَسر فينا مشاعر ولو رقَِّت النفُس إليها، ال يُجبرها ألَف اعتذار..
فكلَّما عال الحبُّ تالشى واضمحلَّ البؤس ..

ومن الحّبِ ما قتل ولو في ُفسحِة األمل .. إنَّنا نفنى وال يفنى األمل .. 
ففي والدِة النَّحِل، هناَك أمل .. في اعتناِق الموِج، هناَك أمل ..

في هطوِل األمطاِر وسكوِن اللَّيل، هناَك أمل .. وفي العودِة إلى نقطِة الحّبِ هناَك أمل ..
فلنقْف وقفَة حّبٍ على أعتاِب األمل ..

promidea@gmail.com

الرسالة يف  العالناتكم 

514 961 0777   
450 972 1414

Email: elressalanews@gmail.com
    fzemokhol@gmail.com       

  www.el-ressala.com

عباقرة فقدوا نعمة البصر
  جب لكي تنجح أن تكون رغبتك في 
الفشل هذه  أكبر من خوفك من  النجاح 
أحدي أقوال بيل كوستي والتي تعني أن 
الرغبة في النجاح تأتي من عدم الشعور 
بالفشل أو العجز، فدائًما ما يأتي النجاح 
فإذا الحظت  العجز،  أنواع  أعمق  من 
جيًدا سوف تتعرف على أن الكثير من 
الشخصيات الناجحة والمبدعة في العديد 
من المجاالت المختلفة هم أشخاص كانوا 

يعانون من أنواع مختلفة من العجز.
ويعتبر هذا العائق هو ما يسبب لهم الفشل 
في الوصول وتحقيق النجاح، ولكن مع 
واإلصرار  اإليجابية  الطاقات  وجود 
والعزيمة على النجاح يسهل الوصول إلى 
الحلم وتحقيقه، وقد تتمثل هذه الظروف في 
اإلصابة بإعاقة جسدية مثل فقدان البصر 
وهو أحد العوائق التي عانى منها الكثير 
من العباقرة قديًما ولكنها لم تزيدهم إال 

إصراًرا على النجاح.
أبو العال المعري

أبو العال أحمد بن عبد هللا المعري، من 
مواليد 973، معرة النعمان، وهي إحدى 
القرى القريبة من مدينة حلب في سوريا، 
وهي أيضا المدينة الذي توفي فيها مايو 
1057، وهو من أشهر الشعراء العرب 
واألصالة  بالبراعة  تميز شعره  الذي 
التي  الرؤية  التشاؤم من خالل  وأيضا 
كان يقدمها، كان المعري من نسل قبيلة 
الطنيخ، حيث أصيب في طفولته بمرض 
جعله أعمى تقريًبا، ولكن هذا لم يمنعه 
من دراسة األدب و اإلسالم في حلب، 
وكان قد سافر أيضا للدراسة في أنطاكية 
الرغم من أن بعض  و طرابلس، على 
المؤرخين لم يتأكدوا من أمر هذه الدراسة، 
بدأ مسيرته األدبية، بدعم كبير من دخله 
بدأت قصائده  الخاص الصغير، إال أن 
األولى في ساق الزند بجمع الكثير من 
المال، وذلك بسبب اكتساب شعبية كبيرة، 
تتضمن سلسلة من القصائد على الدروع.
بعد حوالي عامين من وجوده في بغداد، 

عاد المعري إلى شمال سوريا في عام 
1010، وذلك بسبب تدهور صحة والدته، 
في بداية تواجده في بغداد كان يتلقى الكثير 
من الدعوات واستقباالت الجيدة في العديد 
من الصالونات األدبية والمرموقة، ولكن 
عندما رفض بيع مداعبه، لم يتمكن من 
العثور على راعي يمكن االعتماد عليه 
في بيع وترويج الشعر، حيث قام بالتخلي 
عن الثروة المادية وقام بالتقاعد في منزل 
منعزل، ظل يعيش هناك على نظام غذائي 
مقيد، تمتّع المعري باالحترام والسلطة 
المحلية، وجاء العديد من الطالب للدراسة 
لديه، كما أنه احتفظ بجميع المراسالت 

نشطة في هذا الوقت.
كتب المعري مجموعة كبيرة وأصيلة من 
الشعر، وهي الضرورة غير الضرورية 
أو أيضا كتب الضرورات، كانت النزعة 
اإلنسانية المتشككة لهذه القصائد واضحة 
أيًضا في رسالة الغفران، وكوميديا   اإللهية 
عام 1943، حيث وصف في القصيدة 
الجنة ويلتقي أسالفه، ومنهم  أنه يزور 
الشعراء الوثنيين الذين وجدوا الغفران، 
أثارت هذه األعمال الالحقة بعض الشكوك 

اإلسالمية.
هيلين كيلر

يونيو   27 آدامز كيلر ولدت في  هيلين 
1880، وكانت مؤلفة أمريكية وناشطة 
سياسية ومحاضرة، من أولى األشخاص 
المصابين  بالعمى حصلت على درجة 
البكالوريوس في اآلداب، اشتهرت السيرة 
الذاتية وتم عرضها على شكل فيلم باسم 
تم  بل  فقط  المعجزة، وليس هذا  عامل 
عمل مسقط رأسها في غرب توسكومبيا 
أالباما، اآلن متحف وترعى “يوم هيلين 
كيلر” السنوي االحتفال بعيد ميالدها في 
27 يونيو باعتباره يوم هيلين كيلر في 
بنسلفانيا وفي السنة المئوية لميالدها، تم 
االعتراف بها من خالل إعالن رئاسي 

من الرئيس األمريكي جيمي كارتر.
لم تكن هيلين من أسرة ثرية بشكل خاص 

دخل من خالل  ولكنها حصلت على 
آرثر  أن أصبحت  إال  القطن،  مزارع 
رئيس تحرير صحيفة محلية أسبوعية، 
في شمال أالباميان، ولدت هيلين وهي 
تمتلك حواس بصرية وسمعية، ولكنها 
فقدت بصرها وسمعها في عمر 19 شهًرا 
وذلك في عام 1882 ، حيث أصيبت 
بمرض يسمى “حمى الدماغ” أدى إلى 

ارتفاع درجة حرارة الجسم.
يعتقدون  الخبراء  بالرغم من أن بعض 
التهاب  أو  أنه ربما كان حمى قرمزية 
السحايا، مع نمو هيلين في مرحلة الطفولة، 
قامت بتطوير طريقة محدودة للتواصل 
قام  واشنطن حيث  مارثا  رفيقتها،  مع 
االثنان بإنشاء نوع من لغة اإلشارة في 
الوقت الذي كانت فيه هيلين في السابعة 
من عمرها، اخترعت أكثر من 60 إشارة 

للتواصل مع بعضها البعض.
في عام 1890 ، بدأت هيلين دروًسا في 
الكالم بداخل مدرسة هوراس مان للصم 
في بوسطن، حيث كانت تكافح لمدة 25 
عاًما لتعلم التحدث حتى يتمكن اآلخرون 
من فهمها، من عام 1894 التحقت هيلين 
بمدرسة رايت همسون للصم في مدينة 
تحسين  نيويورك، وعملت هناك على 
مهارات االتصال لديها ودراسة المواد 
األكاديمية المنتظمة، ثم قامت بااللتحاق 
بالجامعة في عام 1896، حضرت في 
مدرسة كامبريدج للشابات، وهي مدرسة 
تحضيرية للنساء، ومن هنا بدأت قصتها 
تشتهر بين الجمهور العام ، حيث بدأت كيلر 
في مقابلة أشخاص مشهورين ومؤثرين 
وكان أحدهم الكاتب مارك توين ، الذي 
بتقدمها  قام  بها جدا، حيث  كان معجبا 
إلى صديقه هنري إتش روجرز ، المدير 

التنفيذي لشركة ستاندرد أويل.
أعجب روجرز بموهبة هيلين واندفعها 
وتصميمها لدرجة أنه وافق على الدفع 
رادكليف، ورافقتها  كلية  لها لحضور 
سوليفان صديقتها، التي قامت بالجلوس 
بجانبها لتفسير المحاضرات والنصوص، 

كانت هيلين في هذا الوقت قد أتقنت العديد 
من طرق االتصال، بما في ذلك القراءة 
باللمس والبرايل والكالم والكتابة واإلمالء 
باألصابع، تخرجت هيلين بامتياز من كلية 
رادكليف في عام 1904، حيث تناولت 
العديد من القضايا االجتماعية والسياسية
K بما في ذلك حق المرأة في االقتراع، 
النسل، واالشتراكية،  والسالم، وتنظيم 
مخطط  في  ساعدت   1915 عام  في 
المدينة الشهير جورج كيسلر، وشاركت 
في تأسيس هيلين كيلر الدولية لمكافحة 
التغذية،  العمى وسوء  أسباب وعواقب 
في عام 1920 ساعدت في تأسيس اتحاد 

الحريات المدنية األمريكية.
طه حسين

نوفمبر   14 مواليد  طه حسين هو من 
البارزة  من شخصيات  كان   ،1889
المصري  األدب  في  الحداثية  للحركة 
والذي تضمنت كتاباته اللغة العربية، حيث 
كتب مجموعة من الروايات والقصص 
والنقد والمقاالت االجتماعية والسياسية، 
كان يشتهر خارج مصر من خالل سيرته 
الذاتية، وهي األيام والتي عبارة عن 3 
مجلد، وهذا كان أول عمل أدبي عربي 
معاصر في الغرب، ولد طه حسين في 
ظروف متواضعة حيث أصيب بمرض 
في الثانية من عمره في عام 1902، تم 
القاهرة،  إلى معهد األزهر في  إرساله 
ولكنه سرعان ما كان على خالف مع 
سلطاته التي يغلب عليها الطابع المحافظ، 
في عام 1908 دخل جامعة القاهرة التي 
 ،1914 افتتحت حديًثا وفي عام  كانت 
الدكتوراه،  أول من حصل على  وكان 

وهذا ما أهله إلى المزيد من الدراسة في 
السوربون على ثقافة الغرب.

عاد طه حسين إلى مصر من فرنسا ليصبح 
أستاذاً في األدب العربي بجامعة القاهرة، 
كانت مسيرته هناك مثيرة في كثير من 
األحيان، ذلك بسبب آرائه الجريئة التي 
أغضبت المحافظين، حيث جادل في هذا 
الكتاب وأكد أن الكثير من الشعر المعروف 
مسلمون  قد صاغه  اإلسالم  قبل  بأنه 
في وقت الحق ألسباب مختلفة، أحدها 
إعطاء مصداقية للحكايات التي توجد في 
القرآن الكريم، لهذا تمت محاكمته بتهمة 
الردة، في كتاب آخر وهو مستقبل الثقافة 
في مصر، قام يشرح إيمانه بأن مصر 
تنتمي بالتراث إلى نفس حضارة البحر 
تضم  التي  المتوسط   األوسع  األبيض 
إلى  وتدعو  وفرنسا،  وإيطاليا  اليونان 
استيعاب الثقافة األوروبية الحديثة. ]3[
عمل وزيراً للتربية )552-1950( في 
شكلها حزب  التي  األخيرة  الحكومة 
طه  وقام  بالملك،  اإلطاحة  قبل  الوفد 
الحكومي  التعليم  نطاق  بتوسيع  حسين 
وإلغاء الرسوم المدرسية، وقد أظهر في 
اهتماًما متزايًدا  الالحقة  األدبية  أعماله 
باإلصالحات  الفقراء واالهتمام  بمحنة 
بقوة عن  دافع  كما  النشطة،  الحكومية 
العربية  اللغة  على  األدبية  استخدام 
العامية، وظهر الجزء األول من األيام 
عام 1929، والثاني عام 1932، في سن 
78، نشر كتاب المذكرات، حيث ظهر 
المجلد الثالث من األيام في عام 1997 
تم نشر األجزاء الثالثة مًعا في الترجمة 

.The Days اإلنجليزية باسم

  ت :  تقوى -  أ : أمانة -  ج  :   جرأة - ر : رأفة
هذا الشرح عن كلمة تاجر سمعته من أحد كبار التجار المتعاملين مع 
أحد البنوك عندما كنت موظفا وكنت بحكم عملي مسؤوال  عن  العالقات 
الخارجية  ؛  سررت لسماع هذا التعليق الجميل  وفرحت  جدا ألني  
أستقبل  يوميا عددا كبيرا من التجار لتسيير  معامالتهم ؛   ومع مرور األيام  
تطورت العالقة  من  تسيير معامالت  إلى صداقة مع الكثيرين منهم .

مؤخرا أعارني صديق كتاب مذكرات الدكتور الفيلسوف المصري -عبد 
الرحمن بدوي- فإذا به يصف أهل مدينة  -  فاركسور المصرية - وأكثرهم 

تجارا بالكلمات التالية: 
- فيهم كل ما في التجار من صفات  

 - إستغالل ،  وكزازة ،  وعدم  وفاء ، وغش  !!
وأنا أقرأ هذه الكلمات عن معاناة والد الدكتور بدوي، وهو من المزارعين 
الكبار من تعامله مع تجار المنتجات الزراعية تذكرت حديث التاجر 
ووصفه ألمانة التجار وتذكرت أيضا محاوالتي التجارية الفاشلة بعد 

استقالتي من البنك  ومباشرتي حياتي التجارية وفي مخيلتي أنني سأتعامل 
مع تجار أصدقاء  يتحلَون  بصفات التقوى واألمانة  والجرأة  والرأفة.
أول محاولة لي ، إستوردت قطع تبديل سيارات )بوجي( بعد  دراسة  
ذات  الصديق  التاجر  النماذج  على  المتداولة   عرضت   األسعار  
األخالق - تقوى أمانة جرأة رأفة  -مع العلم أنه تاجر قطع تبديل لكنه ال 
يستورد  )بوجي( ، وحددت له سعر البيع بالجملة  والمفرق . إستقبلني 
بكل ترحاب  وتشجيع  وطلب مني  نماذج  لتحضير الئحة  مشترياته !!
الوحيد  المستورد  أنه  أساس  السوق على  النماذج وعرضها في  أخذ 
لنوع ومنشأ البضاعة وبأسعار أقل من كلفتي وأن البضاعة قيد الشحن 

والتسليم بعد أسابيع !!
إنتظرت بضعة أيام وشعرت أنه  سوف لن يشتري مني فأخذت النماذج  
وعرضتها على تجار آخرين  وفوجئت بالجواب بأن  أسعاري أعلى 
ب ٣٠٪ من أسعار  ذلك التاجر المعروف  أكثر مني  في السوق .  

بهذه الحيلة والمكر أجبرني التاجر األمين والتقي  على تأجيل مبيع 

بضاعتي عدة أشهر ألبرهن للتجار  
أن ماركة البوجي تخصني  وال عالقة 

للزميل األمين والتقي  بها .
لماذا عرضت  معاتبا   سألته   لما  
اتفقنا  مما   أقل  بأسعار  بضاعتي 
عليه  وأقل  من  كلفتي !!  جاوبني 
في  أن ال خطأ  وكذب  وقاحة  بكل 
األسعار  عرض  وأنه  الموضوع 

التي عرْضتها له  !!
فهمت أن  هذا التاجر  إعتبرني  منذ  ذلك  التاريخ منافسا وأن الوجود 

للصداقة  في األسواق التجارية.
تابعت محاوالتي التجارية وواجهت الفشل وبعض النجاح وتعلمت درسا 
وخبرة بأنه في معترك الحياة التجارية ال وجود للرأفة وال لألمانة وال 

للتقوى وأن الدكتور عبد الفتاح بدوي - رحمه هللا - على تمام الحق.

بقلم: سليم خليل



  كما تعتبر مدينة صفرو منبع للثقافات منذ سنوات 
طويلة، حيث توافد عليها المثقفون والشعراء من كل 
الّديانات فيها حيث نجد في  العالم مما أدى إلى تنّوع 

المدينة الطائفة المسلمة واليهوديّة والمسيحيّة، و من 
المدينة،  اليهود كانوا أغلبية سكان  بالذكر أن  الجدير 
وكانوا يسكنون في حي يسمى حي المالح قبل الهجرة 
تلقب  كانت  السبب  ولهذا  الفلسطينية،  األراضي  إلى 
مدينة صفرو بأورشليم الصغيرة. كما تتميز بالِحرف، 
الخياطة، الدرازة، النّقش على الخشب والجبص، صناعة 

األواني الفخارية، الخ..
مدينة صفرو معروفة كذلك بتنوع األشكال المعمارية، 
فهناك منازل تم بنائها على الّطريقة الريفية المستوحاة 
والمغربية  المتوسط،  الجنوب واألطلس  عن سكان 
األندلسية المشتقة من المنازل التقليدية لمدينة فاس و 
ونجدها خصوصا في عرصة الدار وفي حي تاقصبت 
باإلضافة إلى المنازل اليهودية العتيقة. كما تشتهر المدينة 
بطبيعتها الرائعة وشالالتها الخالبة، ومياهها العذبة التي 

والكهوف  السنة  ال تجف طيلة 
العميقة، ومن أهم هذه الشالالت 
شالل واد أكادي، باإلضافة إلى 
قرية رباط الخير وهي بلدة مغربية 
صغيرة توجد شرق إقليم صفرو، 
جنوبي مدينة فاس، كانت المدينة 
تسمى بأهرموّمو في السابق حيث 
يتوافد إليها السياح من كل مكان 
التزحلق على  لممارسة هواية 
الثلج خالل فصل الشتاء، وتسلق 

الجبال في فصل الصيف.
فعاليات مهرجان حب الملوك

حب الملوك هو االسم الذي يُطلق 
المغرب  في  الكرز  فاكهة  على 

الشهية  الفاكهة  تنتج هذه  التي  البلدان  مقدمة  في  ألنه 
والمميزة، و مهرجان حب الملوك هو مهرجان سنوي 
يقام بالتزامن مع نهاية موسم جني الكرز الذي تشتهر 

به المدينة، و هو أقدم مهرجان 
في المغرب و أكثرها شهرة يتم 
تنظيمه منذ سنة 1919 م، تحديدا 
في فترة الحكم الفرنسي للمغرب، 
وأول من اقترح تنظيمه هو الحاكم 
الفرنسي بيير سوغان الذي اخذ 
الفكرة عن مهرجان الكرز الذي 
يقام في فرنسا في بلدة أولفي من 
مقاطعة تولوز الفرنسية، وهو من 
له الفضل في تطوير الفكرة حيث 
كان يتم االستعراض في البداية 
بتقديم دمية قش، وفي فترة الحكم 
الفرنسي على المنطقة تم تطوير 
باستبدال  1934م،  الفكرة سنة 

دمية القش إلى ملكة حقيقية.
فتيات مسلمات ويهوديات  اللقب  تتنافس على  كانت 
تدعى  فرنسية  كانت  توجت  ملكة  ومسيحيات، وأول 

سوزان برنار، لكن مع حصول المغرب على االستقالل 
سنة 1956، ورحيل اليهود، انحصر اختيار ملكة حب 
الملوك بين سكان المدينة فقط قبل أن يفتح باب الترشيح 
فتيات كل  أمام  في دورات الحقة 

المدن المغربية.
تكون  أن  المشاركة  شروط  من 
المرشحة مغربية الجنسية، عمرها 
يقل  18 و30 سنة، طولها ال  بين 
35س، ذات سمعة حسنة  1م  على 
و تتمتع بمستوى ثقافي كبير، وأن 
لديها سوابق عدلية، من  يكون  ال 
العامة،  الثقافة  االنتقاء..  معايير 
تعدد  الجمال،  الكاريزما،  األناقة، 
للملكة  المستقبل  اللغات، مشروع 
االنخراط  والقدرة على  المتوجة، 
نساء  الجمعوي لصالح  العمل  في 
وشباب وأطفال المنطقة، باإلضافة إلى الدواعي الشخصية 

واالجتماعية للمرشحة.
يقام هذا المهرجان نهاية ثاني أسبوع من شهر يونيو ويستمر 
لثالثة أيام، تلبس مدينة صفرو أجمل حلتها، وتتزين شوارعها 
المدينة، خالل هذا  بالورود وتطوف مواكب كبيرة شوارع 
المهرجان يتم توزيع فاكهة الكرز على الحاضرين، و يختارون 
ملكة جمال حب الملوك، حيث تترشح تسع فتيات من أجمل 
يتم  التقليدي، حيث  المغربي  اللباس  المدينة يرتدين  فتيات 
بتاج مصنوع من ذهب خالص،  تتوج  التي  الملكة  انتخاب 
بالطواف ضمن  يقمن  اللواتي  الثانية  الوصيفة األولى و  و 
الموكب الكبير في شوارع المدينة ويوزعن الكرز و الورود 
الفلكلورية  الموسيقى  يتم عزف  الحاضرين، وكذلك  على 
التي تميز المدينة واألهازيج المغربية واألمازيغية، وصنفت 
اليونسكو هذا المهرجان كواحٍد من ضمن مهرجانات التراث 

الثقافي الالمادي لإلنسانية
يحرص العديد من سكان المغرب على حضور المهرجان، كما 

يحضره العديد من السياح من مختلف بلدان العالم، كما تنظم 
خالل أيام المهرجان مجموعة األمسيات الفنية التي يُشارك 
فيها فنانون مغاربة معروفين و بعض الفرق الفنية المحلية، 
باإلضافة إلى عروض الفروسية، واألنشطة الثقافية والترفيهية 

للحاضرين، ومعارض للحرف اليدوية والصناعات التقليدية .
لقد أصبح مهرجان حب الملوك منذ الدورة التسعين سنة 2010 
يحظى بالرعاية السامية لصاحب الجاللة محمد السادس، وهو 

ما أعطاه اهتماما كبيرا و إشعاعا وطنيا ودوليا.

السياحة العاملية

اعداد : مايك انجلو

     Vendredi 17 juillet 2020
الجمعة 17 يوليو 2020

ركن الرياضة

أين يقع مهرجان حب امللوك

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

الكلمــات املتقاطعة 
أفقيا: 

-1ملحن أغنية رسالة من تحت 
الماء 

-2 فنان مصري راحل – والد 
)معكوسة(

نصف   – )معكوسة(  والدة   3-
كلمة)يدوب( – ملبس خاص 
-4 قبيح – حرف جر – بحر 

-5 من أجلي – أرشد – أرفض 
-6 أرشدن 

هجا   – أم  أو  أب  له  ليس   7-
)مبعثرة(

يصيب  مرض   – هرب   8-
العين – أستوعب الموضوع

ضمير   – الرياضيات  من   9-
المخاطبة 

-10 مطرب لبناني 

رأسيا : 
-1معلق رياضي راحل 

في  السفينة  تستقر   – سيفي   2-
الميناء 

 – الشخص  عن  للسؤال   3-
ذراع )معكوسة( – شاطئ 

على   – )مبعثرة(  محدود   4-
راحل  مصري  شاعر  ال)....( 

)معكوسة( 
 – أداة جزم   – وأشتم  ألعن   5-

أزالة 
-6 حرف نصب – أقوم بالدهس 

-7 كاتبة عربية راحلة 
-8 ما يصيب األرض الزراعية 
الشيئ  يرش   – عميقة  بئر   9-

بالماء – ضمير الغائبات 
-10 من الزهور – للسؤال عن 

الوقت 

حل الكلمات المتقاطعة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

10    9    8    7    6    5     4     3     2    1 

10    9    8    7    6    5     4     3     2    1 

Les proverbes en français et arabe

احتاد الكرة يقرر استئناف دورى القسم الثانى 
20 سبتمبر القادم

    قرر االتحاد المصري لكرة القدم استئناف 
مسابقة دوري القسم الثاني لموسم 19-2020 
20 سبتمبر القادم في ظل  اعتبارا من يوم 
قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي واستكمال 
المسابقات التي توقفت بسبب جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يُسمح لألندية المشاركة في 

المسابقة بالتدريبات بعد إجازة عيد األضحى 
المبارك، وذلك بعد إجراء المسحات الطبية 
لجميع الفرق المشاركة التي سيقوم بها االتحاد 
اعتباًرا من 4 أغسطس المقبل وفق جدول 

سيتم إعالم األندية المعنية به.

ليستر   يقترب من ضمان مقعد باملربع الذهبي 
بالفوز على شيفيلد

الدوري  إنهاء  آماله في  ليستر سيتي      عزز 
االنجليزي الممتاز لكرة القدم بالمربع الذهبي بعد أن 
سجل أيوزي بيريز والبديل ديماراي جراي هدفين 
-2صفر على ضيفه شيفيلد يونايتد  الفوز  خالل 

أمس الخميس.
وأصبح ليستر في المركز الرابع برصيد 62 نقطة من 
36 مباراة متقدما بثالث نقاط على مانشستر يونايتد 
الذي يزور كريستال باالس الثالثاء ومتأخرا بنقطة 

خلف تشيلسي ثالث الترتيب.
ويبقى شيفيلد يونايتد في المركز الثامن ولديه 54 
نقطة بفارق نقطتين خلف ولفرهامبتون واندرارز 
صاحب المركز السادس المؤهل لتصفيات الدوري 

األوروبي.
واحتاج ليستر، الذي فاز مرة واحدة في آخر ست 
إلى االنتصار لالستمرار في  بالدوري،  مباريات 
المنافسة على مقعد مؤهل لدوري األبطال وحقق 

ذلك بعد أداء مهيمن.
ووضعه بيريز في المقدمة في الدقيقة 29 بتسديدة 
منخفضة من 14 مترا وضمن جراي الفوز بلمسة 

حاسمة في الدقيقة 79.
وأهدر ليستر العديد من الفرص لتحقيق فوز أكبر 
بينما  الزوار دين هندرسون  تألق حارس  في ظل 
القائم في  الدوري جيمي فاردي في  سدد هداف 

بداية الشوط الثاني.

أرسنال يفوز ليفربول بهدفني في اجلولة 36 من 
الدوري االجنليزي

  قلب أرسنال تأخره بهدف إلى فوز مهم بهدفين 
على بطل الدوري اإلنجليزي ليفربول األربعاء، 
الممتاز  اإلنجليزي  الدوري  من   36 الجولة  في 

لكرة القدم ” بريميرليج “.
في  ليفربول  أرسنال على  ل  األول  هو  الفوز 

الدوري منذ أبريل 2015.
وكان ليفربول يرغب في الفوز في خامس زياراته 
إلى لندن هذا الموسم بعدما هزم فرقها األربعة 
“تشيلسي، توتنهام، كريستال باالس، ويست هام”.

وشارك الدولي المصري محمد صالح في مباراته 
المسابقات  كافة  في  ليفربول  بقيمص   150 رقم 
نهايتها  قبل  المباراة وخرج  يكمل صالح  ولم 

بسبع دقائق.
افتتح السنغالي ساديو ماني التسجيل لفريقه ليفربول 

في شباك أرسنال في الدقيقة 20.
وسجل الفرنسي ألكسندر الكازيت هدف التعادل 
ل أرسنال في شباك ليفربول في الدقيقة 32 بعد 

مغالطة دفاع ليفربول وحارس مرماه أليسون بيكر.
وسجل ريس نيلسون هدف التقدم ل أرسنال قبل 
دقيقة واحدة من نهاية الوقت األصلي للشوط األول 

بعد استغالل خطأ أخر من أليسون.
في  لمحمد صالح  بدياًل  أوريجي  ديفوك  وحل 

الدقيقة 83 من المباراة.
ورفع أرسنال رصيده إلى 53 نقطة في المركز 
التاسع بفارق 3 نقاط عن المركز السادس المؤهل 

للدوري األوروبي.
ويتصدر ليفربول الذي حسم الدوري بالفعل جدول 
الترتيب برصيد 93 نقطة. ولن يتمكن الفريق من 
معادلة رقم مانشستر سيتي قبل موسمين بالفوز 
بالبطولة برصيد 100 نقطة فجولتين فقط تتبقيان 

على نهاية المسابقة.
وكان مدرب أرسنال الحالي ميكيل آرتيتا مساعًدا 
مانشستر سيتي وقت  مدرب  لبيب جوارديوال 

تتويجهم بلقب الدوري.

- يا ما تحت السواهي دواهي
 -Méfiez-vous de l’eau dormante

تضحك الدنيا معك ..
. 

 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

- يوضع سره في أضعف خلقه
 -On a souvent besoin d’un plus petit que soi

إجنلترا تستضيف ويلز في مباراة ودية في وميبلي 
هذا العام

    سيلتقي منتخب إنجلترا األول لكرة القدم مع نظيره 
الويلزي في مباراة ودية في استاد ويمبلي اللندني 
الشهير في الثامن من أكتوبر تشرين األول المقبل.

وستكون هذه أول مواجهة بين المنتخبين البريطانيين 
في ويمبلي منذ تسعة أعوام.

وقال االتحاد الويلزي لكرة القدم إن المواجهة ستكون 
واحدة من مباراتين دوليتين إضافيتين في أكتوبر 

تشرين األول ونوفمبر تشرين الثاني.
وحسب اإلجراءات الوقائية واالحترازية المعمول 
المواجهة على األرجح  البالد فإن  بها حاليا في 
ستكون بدون جمهور وستقام خلف أبواب مغلقة 

تجنبا للعدوى بفيروس كورونا المستجد.
المنتخبين كانت في بطولة  وأخر مواجهة بين 

أوروبا 2016 وفازت فيها إنجلترا 1-2 في مدينة 
النس الفرنسية.

ومن المقرر أن تلتقي إنجلترا خارج أرضها مع 
أيسلندا في دوري األمم في الخامس من سبتمبر 
أيلول المقبل قبل أن تحل ضيفة على الدنمرك بعد 

ذلك بثالثة أيام.
وستقام المواجهة الودية مع ويلز قبل ثالثة أيام من 
لقاء إنجلترا على أرضها مع بلجيكا في دوري األمم 
وستكون المواجهة األولى للمنتخب اإلنجليزي على 

أرضه خالل 11 شهرا.
ومن المقرر أن تبدأ ويلز مسيرتها في دوري األمم 
بمواجهة خارج أرضها أمام فنلندا في الثالث من 

سبتمبر أيلول.
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31 أغسطس آخر موعد لتحديد األندية 
املشاركة فى البطوالت اإلفريقية

    كشف االتحاد اإلفريقى لكرة القدم 
“كاف” عن آخر موعد لتحديد األندية 
إفريقيا  أبطال  دورى  فى  المشاركة 
والكونفيدرالية اإلفريقية للموسم المقبل 

.2020/21
وأعلن “كاف” مراسلة جميع االتحادات 
المحلية إلبالغها بأن يوم 31 أغسطس 
المقبل آخر موعد لتحديد األندية المشاركة 

فى البطوالت اإلفريقية.
جدير بالذكر أن نسخة الموسم الحالى لم 
تنته منافساتها حتى اآلن بسبب فيروس 
آخر  تأجيل  فى  تسبب  الذى  كورونا 
يحدد  أن  قبل  البطولتين،  من  جولتين 
االتحاد اإلفريقى سبتمبر المقبل موعدا 

لخوض المباريات المتبقية.



Dans la tourmente après une dénonciation ano-
nyme sur Facebook, le chef du Bloc québécois 
Yves-François Blanchet nie toute implication 

en lien avec des allégations d’inconduite sexuelle qui 
seraient survenues dans un bar de Montréal en 1999.
«Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, 
nie sans équivoque les gestes allégués. Il invite la per-
sonne ayant publié les allégations à porter plainte aux 
autorités compétentes», a fait savoir le politicien de 55 
ans par le biais d’un communiqué émis par la foma-
tion politique.
«Le chef du Bloc québécois souhaite toujours que la 
justice puisse être interpellée afin de protéger de réel-
les victimes de gestes criminels», écrit-il dans la mis-
sive.
«Yves-François Blanchet donnera suite à ses activités 
professionnelles. Aucun autre commentaire ne sera 
émis», conclut le communiqué émis par l’attachée de 
presse du leader bloquiste, Carolane Landry.
M. Blanchet s’est retrouvé au milieu de la vague de 
dénonciations qui soufflent sur le Québec depuis quel-
ques semaines pour des gestes allégués qui se seraient 
déroulés en 1999.
Sur la page Facebook intitulée Hyènes en jupons, 
une femme raconte qu’elle aurait croisé celui qu’elle 
appelle d’abord YF en marge du lancement d’un 
album de la chanteuse Isabelle Boulay. La fête se serait 
déplacée du Musée Juste pour rire à un restaurant tou-
jours sur le boulevard Saint-Laurent. Selon l’auteure 
anonyme de la publication, il y avait cette femme, un 
ami à elle, Éric «Lapointe, son gérant, et une jeune fille 
de 16 ans qui est la fille d’une personne du milieu».
Un groupe restreint se serait finalement rendu ailleurs 
puis aurait changé quelques fois d’emplacements.
Dans la tourmente après une dénonciation anonyme 
sur Facebook, le chef du Bloc québécois Yves-François 
Blanchet nie toute implication en lien avec des allé-
gations d’inconduite sexuelle qui seraient survenues 
dans un bar de Montréal en 1999.

«Je me suis ramassée, après un moment, dans les toi-
lettes avec YF, allègue la femme. Il m’invitait à faire 
de la coke. Une fois aux toilettes, il voulait une rela-
tion sexuelle en échange de sa coke. J’ai dit «Non!» Il 
insistait. J’ai continué à dire «Non!» Il était contre la 
porte, m’embrassait sans mon consentement, levait 
ma jupe.»
«Il touchait, partout, me suppliant d’au moins lui 
faire une fellation», mentionne-t-on également dans la 
publication.
Précisons que ces allégations n’ont fait l’objet d’aucune 
preuve devant un tribunal.
Yves-François Blanchet a été le gérant du rockeur Éric 
Lapointe durant près de 20 ans.
Élu député péquiste dans Drummond en 2008, puis 
dans Johnson en 2012, Yves-François Blanchet a 
occupé les fonctions de vice-président de la Commis-
sion de la culture et de l’éducation, whip en chef du 
gouvernement ainsi que de ministre du Développe-
ment durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs dans le gouvernement de Pauline Marois.
Il a perdu ses élections en 2014 et est devenu notam-
ment commentateur politique et animateur de radio. 
Après ce premier épisode en politique, il s’est lancé 
dans la course à la chefferie du Bloc québécois à la 
suite de la démission de Martine Ouellet.

François Legault trouve 
«normal» que des victimes 
d’inconduites sexuelles se 

tournent vers les réseaux sociaux 
pour dénoncer, contrairement à sa 
ministre de la Condition féminine, 
qui estime que de meilleurs forums 
existent.
«J’encourage les victimes à se tour-
ner vers les bonnes ressources 
pour pouvoir cheminer et avoir une 
certaine réparation», a déclaré la 
ministre Isabelle Charest dans une 
entrevue à QUB radio, mardi après-
midi. Selon elle, les médias sociaux ne 
constituent pas la meilleure voie pour 
dénoncer des cas de violence sexuelle.
Une heure plus tard, le premier minis-
tre du Québec affirmait pourtant qu’il 
estimait «normal», en 2020, de voir 
ces dénonciations se multiplier sur 
différentes plateformes, contredisant 
ainsi sa ministre lors d’une mêlée de 
presse à Saint-Jean-sur-Richelieu, en 
Montérégie. «Une des façons pour 
communiquer rapidement et avoir de 
l’impact, ce sont les médias sociaux», 
a ajouté François Legault.
Bien que plusieurs victimes se tour-
nent vers Instagram ou Facebook 
pour dévoiler des violences qu’elles 
ont subies, le premier ministre a 

assuré avoir confiance dans le sys-
tème de justice québécois pour trai-
ter ce type de dossiers. Il a toutefois 
admis que le processus n’était «pas 
facile» pour plusieurs d’entre elles. 
Une nouvelle vague
Les deux politiciens réagissaient à la 
vague de dénonciations de violences 
sexuelles sur les réseaux sociaux qui 
ébranle le milieu artistique québécois 
depuis une semaine.
Depuis, des personnalités bien 
connues du grand public, comme 
Kevin Parent, Maripier Morin ou 

encore Yann Perreau, ont toutes été 
visées par des allégations apparues en 
ligne.
Ajoutant son grain de sel, la conjointe 
du premier ministre, Isabelle Brais, a 
publié lundi en soirée un message sur 
Instagram encourageant les hommes 
à «s’insurger contre les agissements 
de leurs frères déviants».
«Mon épouse insiste là-dessus depuis 
que je la connais : il faut pas juste que 
les femmes dénoncent. Il faut aussi 
que ça soit les autres gars», a indiqué 
M. Legault, qui partage son avis.

La dénonciation anonyme sur Facebook à l’endroit 
du chef  du Bloc québécois, Yves-François Blan-
chet, à qui une femme reproche anonymement des 

inconduites sexuelles qui seraient survenues dans un bar 
de Montréal en 1999, suscite des réactions politiques. 
«C’est un récit troublant et j’ai toujours été d’avis que 
toutes allégations doivent être prises au sérieux», soutient 
le chef  du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh.
«On voit présentement au Québec une vague de dénoncia-
tions demandant beaucoup de courage et démontrant le 
manque de confiance qu’ont les victimes en notre système, 
a-t-il aussi fait savoir. Il les décourage à porter plainte, 
alors il faut écouter, d’abord, et changer concrètement et 
profondément cette culture du silence.»
Blanchet nie et demeure chef
Yves-François Blanchet, 55 ans, «nie sans équivoque les 
gestes allégués. Il invite la personne ayant publié les allé-
gations à porter plainte aux autorités compétentes», a-t-il 

fait savoir par le truchement de son attachée 
de presse, Carolane Landry.
Le chef  du Bloc «souhaite toujours que la 
justice puisse être interpellée afin de protéger 
de réelles victimes de gestes criminels. (...) Il 
donnera suite à ses activités professionnelles», 
ajoute le communiqué.
Soutien de Louis Plamondon
Le député bloquiste Louis Plamondon, qui est 
le doyen de la Chambre des communes, sou-
tient son chef. 
«J’ai pleinement confiance en la déclaration de 
notre chef  Yves-François Blanchet», a-t-il dit, 
ajoutant être «complètement contre ce genre 
d’allégations anonymes».
Selon Louis Plamondon, «dans une démocra-

tie, il faut passer par le système de justice. Même si c’est 
long, c’est long pour tout le monde la justice. Cela dit, 
il faudrait peut-être un «fast track» dans les cas d’agres-
sion».
Dénonciation sur Facebook 
Sur la page Facebook intitulée Hyènes en jupons, une 
femme raconte qu’elle aurait croisé celui qu’elle appelle 
d’abord YF en marge du lancement d’un album de la chan-
teuse Isabelle Boulay. La fête se serait déplacée du Musée 
Juste pour rire à un restaurant toujours sur le boulevard 
Saint-Laurent. Selon l’auteure anonyme de la publication, 
il y avait cette femme, un ami à elle, Éric «Lapointe, son 
gérant, et une jeune fille de 16 ans qui est la fille d’une 
personne du milieu».
Un groupe restreint se serait finalement rendu ailleurs 
puis aurait changé quelques fois d’emplacements.

«Je me suis ramassée, après 
un moment, dans les toi-
lettes avec YF, allègue la 
femme. Il m’invitait à faire 
de la coke. Une fois aux 
toilettes, il voulait une rela-
tion sexuelle en échange 
de sa coke. J’ai dit «Non!» 
Il insistait. J’ai continué à 
dire «Non!» Il était contre 
la porte, m’embrassait sans 
mon consentement, levait 
ma jupe.»
«Il touchait, partout, me 
suppliant d’au moins lui 
faire une fellation», men-
tionne-t-on également dans 
la publication.
Précisons que ces allé-
gations n’ont fait l’objet 
d’aucune preuve devant un 
tribunal.
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousSelon les prévisions du Fond monétaire mon-
dial l’Égypte avec 2% de croissance économique 
prévue se place à la tête du groupe des grands 

pays qui représentent près de 83% de l’économie mon-
diale alors que plusieurs d’entre elles sont en baisse et 
voici quelques uns de ces pays :
1-La Chine : croissance économique prévue de 1%
2-Les États-Unis : prévisions de 80% en baisse
3-L’Angleterre : en baisse de 12%
4-La France : prévisions de la baisse de 12% du P.N.B
5-L’Espagne : prévisions en baisse de 12%
D’autre part, la « U.N.TRACD » un organisme qui fait 
partie de L’O.N.U. vient de publier un rapport selon 
lequel l’Égypte a attiré en 2019 plus d’investissements 
étrangers que tout autre pays du continent africain, des 

investissements étrangers 
de 9 milliards de dollars 
soit 11% de plus que l’an-
née précédente. 
Enfin, l’année 2020 promet 
d’être aussi fructueuse en 
investissements étrangers alors qu’on compte déjà 
des investissements dans le  secteurs du pétrole d’un 
milliard de dollars qui font l’objet de 12 ententes avec 
des compagnies étrangères telles que : la compagnie 
Shell, Chevron , la compagnie B.P., Edison, et la com-
pagnie Total un autre récent investissement de la com-
pagnie SamSong de 84 millions de dollars pour faire 
des expansion dans son usine de Beni-Souef  pour la 
production des écrans d’ordinateurs. 

Fond monétaire mondial : Prévisions de la crois-
sance économique : L’Égypte avec 2% de croissance 
prévue se place à la tête du groupe de 30 plus gran-

des économies des pays du monde.

Dénonciations: le premier ministre Legault et 
la ministre Charest se contredisent

Allégations contre le chef du Bloc: «C’est un récit troublant»

Allégations d’inconduite sexuelle: le chef du 
Bloc nie tout
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     Vendredi 17 juillet 2020
الجمعة 17 يوليو 2020

Salah EL ACHKAR 

Des paroles et des démagogies, 
Des promesses et des dires, 
Des pourparlers et des négociations,
Des tricheries et des corruptions, 
Des accords et des oppositions, 
Des menaces et des insultes, 
Des amertumes et des blâmes, 
Des accusations et des manifestations, 
Des prétentions et des mensonges
Des attaques et des menaces de la guerre, 
Des tueries et des massacres, 
Des enlèvements et des otages, 
Des destructions et des misères, 
Des cris des mères et des  enfants affamés, 
Des pleurs et des détresses, 
Des crises de nerfs et des crises de cœurs, 
Des morts, des blessés 
Ce sont les résultats de notre situation au Liban  après 30 ans d’occupation Syrienne trans-
mise dernièrement à Hezbollah qui a pris la relève….. ! 
Pourriez-vous dire mieux ?
Pourriez-vous dire le contraire ? 
Pourriez-vous donner une seule raison valable ?
Pourriez-vous justifier le pourquoi ?
Pourriez-vous faire comprendre aux gens qui sont assoiffés de savoir pourquoi nous  
sommes ce que nous sommes?
Pourriez-vous expliquer au monde civilisé  pourquoi nous devons payer pour les autres ???
Pourriez-vous savoir pourquoi les gens butés n’écoutent pas les conseils des sages ?
Pourriez-vous faire changer les idées des personnes dirigées comme les moutons ?
Pourriez-vous démontrer aux personnes aux idées fixes qu’ils n’ont pas raison ?
Pourriez-vous au moins dire la vérité une seule fois ?
De l’injustice, du bafouage de droits de l’homme, 
Le non-respect des droits et des législations, 
La non-exécution, la non application et le non-respect des résolutions de l’ONU.
Voici comment notre monde imposé par nos agresseurs locaux et voisins,
Voici comment nous sommes obligés de léguer la terreur à nos enfants,
Voici comment nous devons accepter par la force le malheur des autres, 
Voici comment nous devons dire oui et être soumis à la complexité d’infériorité de certain 
leader Arabe.
Voici comment nous devons supporter les agressivités incessibles des Occupants,
Voici comment nous devons vivre avec les menaces journalières de Hezbollah.
Voici comment nous devons subir la révolution dite spirituelle, mais militaire de l’Iran,
Voici comment l’islam chiite veut se propager par la force, selon les la charia.
Êtes-vous d’accord de supporter ces impositions injustes et insupportables? 
Où se trouvent la liberté, l’égalité, la fraternité, le pardon, la justice, la compréhension, la 
tolérance, l’acceptation du voisin, les droits de l’homme, l’amour du prochain et un dialogue 
écouté et appliqué et non un dialogue de sourds? Pour comprendre cette révolte journa-
lière que nous subissons bon gré mal gré, alors que nous possédons plusieurs témoignages.  

Mettons-nous à l’heure de la réforme,
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  كشفت رئاسة الشؤون الدينية في تركيا مصير الرسومات الموجودة في »آيا صوفيا« 
بعد القرار األخير بتحويلها من متحف إلى مسجد.

وقالت رئاسة الشؤون الدينية في تركيا، في بيان مساء الثالثاء، إن وجود رسومات في 
أو  الرسومات  فيه، وأن تغطية هذه  أمام صحة الصلوات  آيا صوفيا ليس عائقاً  مسجد 

تعتيمها أثناء أوقات الصالة للتأكد من »إمكانية أداء المسلمين صلواتهم بخشوع«.
الثالثاء:  الدينية في تركيا،  الذي أعقب اجتماعا للمجلس األعلى للشؤون  البيان  وأشار 
»الرسومات في آيا صوفيا ليست عائقاً أمام صحة الصلوات التي ستؤدى فيه، وبرفقة 
ذلك يجب تغطية هذه الرسومات أو تعتيمها أثناء أوقات الصالة باستخدام وسائل مناسبة 
 TRT تلفزيون  المسلمين صلواتهم بخشوع«، بحسب موقع  أداء  للتأكد من إمكانية 

التركي.

وشددت الرئاسة في بيانها على أنه »ال يوجد أي مانع من الناحية الدينية من افتتاح آيا 
صوفيا الذي يعتبر قيمة كبيرة للتراث الثقافي اإلنساني والتاريخي، أمام الزوار خارج 

أوقات الصالة«.
وأعلن علي أرباش، رئيس الشؤون الدينية في تركيا، خالل زيارته آيا صوفيا، األحد 
الماضي، أن الصلوات الخمس ستقام يومياً في المسجد بشكل منتظم، اعتباراً من الجمعة 

24 يوليو/ تموز الجاري.
ووقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 10 يوليو/ تموز، قرارا رسميا بافتتاح 
التركي قرارا  القضاء  ألغى  كاتدرائية »آيا صوفيا« كمسجد للصالة. وذلك بعد أن 
إلى  آيا صوفيا من مسجد  الذي يقضي بتحويل   ،1934 لعام  من مجلس الوزراء يعود 

»متحف«.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
أفواه  يكمم  وهو  أردوغان  الناتو  حلف  يترك  كيف    
  ، يخالفه  من  كل  على  ويقبض  تركيا   في  المعارضة 
بالتنقيب  يقوم  ثم   ، العراق وسوريا وليبيا  ويعتدي على 
اليونان وقبرص ،  المتوسط مستفزاً  البحر  الغاز في  عن 
ثم يقوم بتحويل متحف آية صوفياً إلى مسجد متحدياً العالم 
كله و يترك حراً طليقاً وال يتم إدخاله مستشفى األمراض 

العقلية !

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

بريطانيا.. متثال متظاهرة »إفريقية« يعوض نصب »تاجر الرقيق«

مهرجان اجلونة السينمائى : 
جنتهد إلقامة الدورة الرابعة فى 

موعدها رغم كورونا

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

  كانت من آواخر امنيات والدتي — 
بعدة اشهر  تتوفى  ان  قبل  رحمها هللا 
العائلة  عام ٢٠٠٨– ان نسمي حفيدة 
لها  الجديدة حينها »آيا صوفيا«. وكان 
لهذه  بالسعادة  احبت وكنا مغمورين  ما 
يقولون  التي جاءت جميلة وكما  الطفلة 
او  بالمصحف  نقطة  في بالدنا »كأنها 

اإلنجيل« حماها هللا. 
والفخر  االسم  الجميع على محبة  واتفق 
به النه جمع األديان رغم اختالف 
السياسية والثقافية في  النظر  وجهات 

البيت الواحد. 
اسم  اتفقا على تمجيد  والدتي ووالدي 
»آيا صوفيا« في عائلتنا النهما رأيا فيه 
يفرقها... غير  األديان ولم  مكان جمع 
والدتي ذات اإلرث   . اليوم.  ما يحدث 
العلماني في السياسة احبت جميع 
األديان بعمق وصدق وكان لديها بعض 
لتركيا  التركي ومحبة  الثقافي  اإلرث 
تنام اال  انها ال  لدرجة  وشعبها كبيرة 
التلفاز  في  التركي  الوطني  النشيد  على 
الحسكة في شمال  — وكنا في مدينة 
شرق سوريا نتابع المحطة التركية اكثر 
الوقت  احيانا. وفي نفس  السورية  من 
كانت تمقت ماقام به بعض من األتراك 
المسيحيين  الوسيمين  االحبة  تجاه 
لذكراها  واألرمن من مذابح وتحزن 

ولكنها ال تجرم جميع األتراك لذلك. 
فكان فكره سياسي علماني  أما والدي 
ويقدس األديان جميعا... وهو من 
علمنا ان اصل إرثنا الثقافي العربي هو 
قبل  كنّا مسيحيين  المسيحية الننا جميعا 

ان يصبح البعض مسلم.  
 وهو أيضا كان قوميا عربيا حتى 
النخاع وللعظم ويرفض بشدة شديدة 
كل المحاوالت التركية لفرض الوصاية 
السياسية التركية على العرب من خالل 

استعمال اإلرث الديني اإلسالمي. 
فيها  لهما  بالنسبة   ولكن »آيا صوفيا« 
او  السياسية  المكاسب  اكبر من  رمزية 

النزعات الدينية المتعصبة. 
وابي  المي  كانت  صوفيا«  »آيا 
تاريخ وارث عريق  -رحمهما هللا - 
البداية للمسيحيين أوال  انساني في 
والمسلمين الحقا والبشرية جمعاء. 
بني وعاش طويال  الذي  »آيا صوفيا« 
ثم متحف هو  ثم اصبح جامع  ككنيسة 
مكان روحي يسمو عاليا وصرح قريب 

للسماء.
النشيد  يتذمر من  الذي  وكان والدي، 
الوطني التركي في المنزل، ينادي »آيا 

صوفيا« في المنزل بمحبة شديدة وكأنه 
كانت جامع وبيت هلل  له  يغنيها... وهي 
قبل ذلك هي كنيسة ورمز من  ولكنها 
التي ولدت  المشرقية  المسيحية  رموز 
الذي اختار  .. وهو  العرب  من عند 
ألوالده اسماء قومية عربية مثل الحجاج 

ومعاوية وألحفاده الحيدرة والمهلب... 
واليوم هناك الكثير من التحليالت 
الدخول في  اريد  واألدلة واآلراء... ال 
السياسية او االحقية في »آيا  النوايا 
كاتدرائية قرطبة  او  او جامع  صوفيا« 

او المقدسات في القدس الشريف...
 »آيا صوفيا« بنيت ككنيسة أوال 
للمسيحية  وعاشت ككنيسة ورمز مهم 
الشرقية ومن ثم الحقا أصبحت وعاشت 
كمسجد .. والحقا عاشت كمتحف مهيب 
للخالق كي  الرقي واإلجالل  منتهى  في 

تتطلع عاليا اليه البشرية جمعاء. .. 
أي جدال.. النني  الدخول في  اريد  وال 
اعتقد ان الخالق سبحانه يريد ان 
إلينا على االرض ونحن عباده  ينظر 
اَي  الى  البعض ونسعى  نحب بعضنا 
المتنوعة  له على طرقنا  يقربنا  عمل 
العداوات  عن  ويبعدنا  والمختلفة 
ان نسمح  لنا  والبغض... واليريد 
لبعث  الدينية  النعرات  يثير  ان  ما  ألمر 

الكراهية. 
وال اعتقد ان المعاملة المتبادلة بناء على 
الوسطى والفتوحات  العصور  معايير 
المتنوعة والمختلفة  الدينية والقومية 

وممارساتها يجب ان تكون قدوتنا.. 
دعونا نتفق على المحبة ال الفرقة. 

وقال مرة احد الصحفيين الغربيين ممن 
كان يحب األديان ويحترمها جميعا وهو 
يستنكر التعصب بأشكاله بانه عانى من 
القدس...  مدينة  اكتئاب شديدة في  حالة 
ليكون في  كيف هذا وهو من سعى 
القدسي والجميل والرائع  المكان  هذا 
بانه رأى عن قرب  قال  العالم.؟!!  من 
السماوية  األديان  البعض  استغل  كيف 
للمحبة واستعمله وسيلة  التي تدعو 
سياسية لنشر الفرقة  بين الناس واآلالم 

والكراهية!
تعالوا نسمو مع »آيا صوفيا« و«مسجد 
وكاتدرائية قرطبة« و«قرية معلوال 
السورية« التي يتحدث سكانها المسلمين 
اآلرامية  المسيح  السيد  لغة  والمسيحيين 
االولى والكثير من األماكن االخرى 
الكنائس والمساجد والمتاحف  الجميلة 
العالم ونحافظ عليها رمزا  الدينية حول 

للمحبة بدال من الفرقة... 

حفيدتنا »آيا صوفيا«

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

  كشف فريق بعثة المسح األثري العاملة بمنطقة الهضبة الصحراوية غرب أبيدوس 
بسوهاج ، عن مجموعة من الفتحات الموجودة على مستوى مرتفع من واجهة الجبل 

ترجع إلى العصر البطلمي، ويرجح أن لها أهميه دينيه عظيمة.
وأشار الدكتور مصطفى وزيري األمين العام للمجلس األعلى لآلثار، في تصريح له 
الى أن تلك الفتحات تقع في منطقة الوادي المقدس جنوب الجبانة الملكية بأم القعاب 
إلى غرف مقطوعة في  تقود  أنها مداخل  تبين  الدقيقة  المعاينة  ، وبعد  “الجعاب” 

الصخر، ال يزيد ارتفاعها عن 1.20 م، وتتنوع بين غرفة واحدة وغرفتين 
ببعضهما  تتكون من خمس غرف متصلين  أو ثالثة ومجموعة أخرى 
الفاصلة  الجدران الصخرية  البعض من خالل فتحات ضيقة مقطوعة عبر 

بينها.
ومن جانبه، قال محمد عبد البديع رئيس اإلدارة المركزية آلثار مصر العليا 
ورئيس البعثة، إن تلك الغرف غير مزخرفة؛ وتقع فوق آبار رأسية عميقة 
مياه طبيعية، ويحتوي معظمها على كسر فخار ونيشات  بأنفاق  مرتبطة 
ومصاطب وعدد من الدوائر الغائرة أو األحواض المقطوعة في األرضية، 
باإلضافة إلى عدد من الثقوب الصغيرة في الجدران أسفل السقف مباشرة، 
انها كانت تستخدم  المرجح  المدخل، والتي من  وفجوات قرب فتحات 

كمقابض لأليدي أو لربط الحبال.
وأضاف أن البعثة عثرت كذلك على غرفة بها نقوش ”جرافيتي“ السم يقرأ 

“خو-سو-ن- حور”، وأمه “آمون إيردس”، وجدته “نس-حور”.
ولفت الى ان الفخار المنتشر على سطح الوادي الواقع إلى الجنوب 
والعصر  الحديثة  الدولة  إلى  يشير  الجعاب  بأم  الملكية  المقابر  من 
الكسر وجودا ظاهرا وقويا إلستخدام  بينت هذه  بينما  المتأخر، 
المكان في فترة العصر البطلمي خاصة القرنين الثاني واألول قبل 
أقل  بشكل  المتأخر؛ ولكن  الرومانى  العصر  فترة  الميالد، وكذلك 

شيوعا وإنتشارا بالمكان.
المتأخر  للعصر  الكسرات؛ واحدة ترجع  تلك  وأوضح ان من 
تمثل حافة إلناء من فترة العصر المتأخر، كان في األصل ينتمى 
الشكل، مصنوعة من طمية  ذات رقبة طويلة وبدن كروي  لجرة 
الواحات ومستوردة إلى أبيدوس خالل تلك الفترة ،وأخرى ترجع 
فترة  العلوي لسلطانية من  الجزء  تمثل  البطلمي وهي  للعصر 
العصر الـبطلمي، وتتميز بأخدود يطوق اإلناء أسفل الحافه، وهذه 

السلطانية مصنوعة من عجينة محلية الصنع من طميه نيلية المنشأ.
وبدوره، أكد دكتور ماثيو آدمز دكتور بمعهد الفنون الجميلة جامعة نيويورك والمدير 
إلى  يشير  ما  يوجد  إذ ال  مقابر  ليست  الغرف  تلك  أن  أبيدوس،  لبعثة شمال  المشارك 
بأم  الملكية  الجبانة  المقدس جنوب  الوادي  داخل  للدفن؛ ووجودها  منها  أي  استخدام 
القعاب الذي اعتقد المصري القديم انه الطريق إلى العالم اآلخر، وعلى مستوى مرتفع 

داخل الجبل يصعب الوصول إليه يدل على أن لها أهمية دينية كبيرة.

إفريقي  لمتظاهرة ذات أصل  تمثال  حل    
الهواء، في مكان  وهي ترفع قبضتها في 
السابع  القرن  إنجليزي من  تاجر رقيق  تمثال 
بعدما أسقطه متظاهرون مناهضون  عشر، 
للعنصرية، الشهر الماضي، في مدينة 

بريستول الساحلية.
وانتزع المتظاهرون تمثال إدوارد كولستون، 
العبيد في  تجارة  ثروة طائلة من  الذي جنى 
الشهر  الميناء  به في  إفريقيا، وألقوا  غرب 
األميركي  فلويد  الماضي، عقب وفاة جورج 
الشرطة  إفريقي وهو في قبضة  من أصل 

بمدينة منيابوليس األميركية يوم 25 مايو.
احتجاجات تطالب  فلويد  وأثارت وفاة 
بالمساواة على أساس عرقي، وإصالحات 
في الشرطة في الواليات المتحدة وفي مختلف 

أرجاء العالم.
أن فريقا  وذكرت صحيفة »ذا غارديان«، 
الفنان مارك كوين وضع في  يشرف عليه 
تمثال  يوم األربعاء  ساعة مبكرة من صباح 
جين ريد، التي ُصورت وهي تقف على قاعدة 

تمثال كولستون.
الفني  لعمله  إنستغرام مع صورة   وقال كوين على 
النقاب عن عمل معاصر  وأنا كشفنا  الجديد »جين ريد 
 2020 القوة )جين ريد(  العام بعنوان ‘صعود  للعرض 
على منصة تمثال إدوارد كولستون الخالية في بريستول 

في إنجلترا«.
وفي وقت سابق، قال عمدة لندن صادق خان، إن المزيد 

إزالتها من  تتم  قد  الشخصيات اإلمبريالية  تماثيل  من 
شوارع بريطانيا، بعد اإلسقاط غير المصرح به لنصب 
الرقيق إدوارد كولستون في مدينة  لتاجر  تذكاري 

بريستول.
آثار  أن تعكس  لجنة لضمان  أنه شكل  وأضاف خان 
اللجنة ستراجع  إن  العمدة  تنوعها. وقال مكتب  المدينة 
الشوارع  الشارع وأسماء  التماثيل والجداريات وفن 

والنصب التذكارية األخرى وستنظر في أي إرث ينبغي 
االحتفال به.

أمتنا  وقال خان »إنها حقيقة غير مريحة أن تدين 
تجارة  إلى دورها في  ثروتها  كبير من  ومدينتنا بجزء 
الرقيق، وبينما ينعكس هذا في مجالنا العام، فإن مساهمة 
العديد من مجتمعاتنا في الحياة في عاصمتنا تم تجاهلها 

عن عمد«.

  أصدر مهرجان الجونة السينمائى بياناً صحفياً 
الرابعة،  الدورة  لإلعالن عن تفاصيل جديدة تخص 
البيان كالتالى: “من المؤكد أن جائحة  وجاء نص 
كورونا قد أثرت على سير المهرجانات السينمائية 
العديد من  إلغاء أو تأجيل  تم  العالم،  أنحاء  فى جميع 
المستمرة فى  المهرجانات  المهرجانات، ويتحتم على 
تعيد تخيل وهيكلة استراتيجيتها  التخطيط إلقامتها، أن 

من أجل التكيّف مع األوضاع الحالية.
السينمائى  الجونة  العمليات فى مهرجان  ويعمل فريق 
على قدم وساق من أجل وضع خطط عديدة إلقامة 
المهرجان، مع وضع سالمة المشاركين والضيوف 
أُعلن سابقًا، سيقام المهرجان  المقام األول، كما  فى 
فى الفترة ما بين -23 31 أكتوبر، حيث يستغل 
المهرجان كل لحظة متاحة من أجل استيعاب  فريق 
بروتوكوالت التباعد االجتماعى ومعايير الصحة 
والسالمة التى تحددها السلطات، من أجل العمل بها فى 

الدورة المقبلة من المهرجان.
يخطط المهرجان لخلق مساحات عروض مفتوحة 

جميلة، وتجهيزها بأحدث أنظمة العرض والصوت.
وأضاف البيان “ستقام حفلتى االفتتاح والختام، 
وفعاليات التواصل المهمة، فى مساحات مفتوحة 

ضخمة، بينما سيُحتفظ بأقل من نصف المساحة الكاملة 
لدور العرض المغلقة، لتحقيق إجراءات التباعد 
االجتماعى، كما يعمل المهرجان على تحسين إمكانياته 
الذين ال يمكنهم  ليتمكن جميع الضيوف  االفتراضية 
القدوم إلى الجونة من المشاركة بشكل أونالين فى 

فعالياته”.
وأشار البيان إلى أن مهرجان الجونة السينمائى يستمر 
المقبلة، فى  بعد كشفه عن جزء من تفاصيل دورته 
الخاصة  التغييرات واإلضافات األساسية  اإلعالن عن 
بإدارته وفريق قيادته، خالل الدورة الرابعة من 
المهرجان، وتأتى هذه التغييرات ضمن التزام المهرجان 
للنمو وتحقيق أكبر إسهام  الجديدة  الفرص  باستكشاف 
ممكن لتطوير الشبكات اإلقليمية والدولية الخاصة 

بصناعة السينما”.
وكشف البيان أن شركة أوراسكوم القابضة للتنمية، 
الشركة األم لمهرجان الجونة السينمائى، التى ارتبط 
المهرجان باسمها منذ بدايته، ستلعب دوًرا أهم وأكبر فى 
دعم وإدارة المهرجان هذا العام، تحت رعاية مؤسس 
مدينة الجونة المهندس سميح ساويرس، كما سيستمر 
المهرجان فى تلقى العديد من سبل وأشكال الدعم المختلفة 

من مؤسس المهرجان المهندس نجيب ساويرس”.

ال.. ال ختـايف 
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   تسببت جائحة فيروس كورونا 
المستمر عن طرق  المستجد، والبحث 
التباعد  لتطبيق مسافات  وأساليب جديدة 
المواطنين  االجتماعي الالزمة لحماية 
إلى تحويل  فيروس كورونا،  من عدوى 
أشهر ساحة قتال وسباقات في تاريخ روما 

والعالم إلى دار أوبرا.
العاصمة اإليطالية،  السلطات في  تعمل 
روما، على تحويل صرحها الشهير 
التي عرفت كأحد  »ساحة ماكسيموس«، 
العجالت  القتال وسباقات  أشهر ساحات 
أوبرا ضخمة  إلى دار  القديمة  الحربية 

بهدف تطبيق أساليب التباعد االجتماعي.
فإن مساحة  وبحسب وكالة »رويترز«، 
الساحة الكبيرة واتساعها تساعد في توفير 
المواطنين من  تباعد اجتماعي يحمي 

عدوى فيروس كورونا المستجد.
العوارض  تثبيت  أسابيع على  لمدة  الفنيون  وعمل 
الخشبية وتزويد الساحة بالمعدات الصوتية 
لتعود إلى عملها األصلي  واإلضاءة الالزمة 
2800 عام، كساحة  السابق الذي بدأته قبل 

مخصصة للترفيه والعروض العسكرية.
وساعد تصميم الساحة، والذي يشبه تصميم 

المسارح اإلغريقية، على جعلها موقعا مثاليا لتقديم 
إلى تصميم هيكلها  عروض األوبرا، باإلضافة 

الفريد، مما يضفي سحرا فريدا على المكان.
وبحسب المدير الفني لدار أوبرا روما، فرانشيسكو 
فقد تحولت ساحة ماكسيموس من »ساحة  أرينا، 
أنها تعود  أوبرا«، معتبرا  إلى دار  إلى مسرح 

»ألصلها وجذورها ووظيفتها كقاعة عروض«.
وأكد مشرف مسرح أوبرا روما، كارلو فورتيس، 

تقنيات وتكنولوجيا  الفنيين استخدموا  على أن 
ساعدت على تقريب الفنانين من بعضهم بعضا مع 

الحفاظ على مسافات أمان جيدة بين الجمهور.
الشهيرة،  الساحة  في  لألوبرا  أول عرض  وسيقام 
يوم الخميس القادم 16 يوليو/ تموز، حيث ستعزف 
فرقة أوبرا روما مقطوعة »ريجوليتو« للموسيقار 
األوبرا  لموسم  كافتتاح  فيردى،  الشهير  اإليطالي 

في البالد.

اآلثار: الكشف عن جمموعة من الغرف ترجع للعصر البطلمي 
غرب أبيدوس بسوهاج

ــــي ف ــــرا ــــت ع ا ـــــــــي  روح ــــــا  ي يــــكــــفــــيــــِك  ال  آ

فـــــي دق وصـــــا قـــــي صــــــــــا شـــــتـــــيـــــا ا ن  بــــــــأ

ـــــــــي ف ا ود ــــــر  ح ســــــا ــــــِك  ــــــي ف ـــــــا  م ـــــــــــُل  وك

ــــي ف ــــا ــــت ُه ـــــــــــــم  ئ ا ود ِك  هـــــــــــــوا ـــــــزز  ـــــــع ُي

فـــي لـــقـــوا ا ــــُع  ي ــــد ب و ئـــد  لـــقـــصـــا ا نـــي  مـــعـــا فــــي 

فـــي ـــضـــفـــا ل ــــــوِك  ــــــدع ت حــــــــروف  ــــب  ل ــــطــــا م

ــي ف ــا ــص ــم ب ـــي  ـــون ـــك ت ــــــي  روح ــــا  ي لـــُبـــِك  تـــطـــا

فــــي ا قــــتــــر ا رغــــــم  جــــنــــونــــي  ـــة  ـــب ـــح ـــــي ص ف

فــــي طــــوا ــــة  ــــل رح فـــــي  يــــا  لــــخــــطــــا ا ـــض  ـــع ـــب ل

فـــي تــــــب صـــحـــا وكــــــا ــــــــــب  ي د أ عـــــر  كـــــشـــــا

ـــي ف ـــا ـــق ـــث ل ا ـــه  ـــل ـــم ع ـــــي  ف هــــك  شــــفــــا تــــت  بــــا

ـــي ف ـــرا ـــت ح ا وعــــمــــلُــــه  ســـــي  ألســـــا ا غــــلــــُه  شــــا

ــــي ف االضــــا وظـــــّنـــــوه  ــــد  ــــوحــــي ل ا حـــبـــي  يـــــا 

ـــي ف ـــرا ـــُخ ل ا عـــشـــقـــي  يـــا لـــعـــنـــيـــد  ا لـــي  خـــيـــا فــــي 

ـــي ف ـــشـــا ـــت ك ا ــــُض  ــــح م روحــــــــي  ـــــا  ي ـــــِك  ـــــل وك

ـــي ـــاف ـــت خ ا يــــصــــيــــُغ  جــــنــــون  ـــة  ـــظ ـــح ل ـــــي  ف

ـــي ف ـــا ـــك ـــت ع ا رغـــــــم  ــــــــي  روح يـــــا  ــــب  ــــت ك ــــأ ف

ـــي ف غـــا ــــــرُف  ــــــح ل ا و ـــــــي  روح يـــــا  ــــــــــدع  ب أُ و

ـــي ف ـــا ـــخ ت ال  ال   . . . ـــــــْك  ـــــــبَّ ح أُ ــــي  ل ــــو ــــق ف

ــــــي ف ووا ــــل  م ــــا ك جـــنـــونـــي  جـــنـــونـــك  ــــــي  وف

فـــــي دق وصـــــا ـــــك صــــــــــا ِق ـــــا ـــــي شـــــت ا ن  ــــــــأ ب

فــــي عــــتــــرا ا بــــعــــد  ــــــك  ِف ا ــــــر ــــــت ع ا غ  صــــــــا

             تركيا تكشف مصري الصور 
والرسومات يف »آيا صوفيا« بعد حتويلها ملسجد

حتويل أشهر ساحة قتال يف التاريخ إىل دار أوبرا


