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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

الجهل سيد المواقف!!
الُمخجل  من  بل  المؤسف  من   
أن يُحاول البعض من الراديكاليين 
بعض  إستضافتهم  ممنَّ  الُمسلمين 
الغربية على أراضيها اإلساءة  الدول 
لهذه الدول التي منحتهم وأوالدهم 
الجنسية والحياة الجديدة الكريمة، 
الذي يقومون فيه بتهديد  الوقت  في 
أمنها القومي وسالمها االجتماعي 
الفكرية وااليمانية، ومن  ومعتقداتها 
الفكر والتعبير، السبب  أهمهم حرية 
الرئيسي من وراء وجهودهم على 
أراضيها باإلضافة إلى حرية اإلعتقاد، 
النحو  الذي ال تمنحه على هذا  األمر 
بعض األنظمة اإلسالمية لمواطنيها 
ولكل  األخرى  الديانات  اتباع  من 
الموجودين على أراضيها  المسلمين 
بمنتهى الصراحة والوضوح وهو 
السبب الرئيسي وراء ضياع فلسطين 
وتقسيم السودان والعراق والحرب 
التي ال تريد أن تنتهي في سوريا 
وليبيا بين المسلمين والمسلمين دون 
أن تتحرك الدول اإلسالمية أو ينتفض 

فيها أحد.
الرئيس  يرفض  الذي  األمر  وهو 
أو  به  السماح  ماكرون  الفرنسي 
بحدوثه على األراضي الفرنسية، ألنه 
يتعارض مع حرية الرأي والتعبير 
وحرية االعتقاد الذي ال يؤمن بها 
اإلسالم ويؤكد عليها بما يُعرف بحِد 
الذي يُطبق على منَّ يفكر في  الردة 
الدين اإلسالمي ألي دين  التحول من 
آخر، وعلى تارك الصالة ... نعم هذه 
هي الحقيقة بال تورية وبدون تجميل.

لماذا يُسمح لشيوخ  أفهم  وأنا هنا ال 
التطرف واإلرهاب اإلسالمي بإيذاء 
مشاعر أتباع الديانات األخرى في 
وثقافة  عدداً   يفوقهم  وهم  العالم 
الحياة، وال  وقدرة في جميع مناحي 
الدين  نجد من يتصدى لهم بمفاهيم 
الصحيح سوى فخامة الرئيس عبد 
قالها وبوضوح  الذي  السيسي  الفتاح 

بأدبه  يتأدب  الرسول  يُحب  »مّن 
ويتشبّه بخلقه«

فهل ما يقوم به البعض من المسلمين 
الجديدة في  الراديكاليين في أوطانهم 
المفاهيم والمعتقدات  يتفق مع  الغرب 
الكريمة والغنية الذي أستقبلهم بها 
هذا الغرب مانحاً لهم وألوالدهم فرصاً 
أفضل للحياة في مستقبل أكثر آمناً 

واستقراراً وإشراقاً..
المنتجات  بمقاطعة  ينادي  ومن 
الفرنسية ألن الرئيس الفرنسي يحاول 
دعم وتدعيم حرية الرأي والتعبير 
التقدم والتحضر في بالده ،  أساس 
كان عليه أن يقاطع منتجات خليفة 
المسلمين الجديد رجب طيب أردوغان 
المكونة  الذي قتلت وسفكت جيوشه 
من المرتزقة والمتطرفين دماء الكثير 
وغير  المسلمين  من  األبرياء  من 
المسلمين في سوريا والعراق وليبيا 

وأخيراً في اذربيجان.
صباح  يصلني  أن  المؤسف  ومن 
أمس الخميس خبراً مؤسفاً عن مقتل 
ثالثة أشخاص وجرح أخرين بهجوم 
ارهابي من شاب تونسي متطرف 
الكنائس في مدينة  بالقرب من احدى 

نيس الفرنسية.
المسلمون  والسؤال هنا كيف يسمح 
لهذه التعاليم االرهابية أن تسود بينهم 
دينهم  صورة  تشويه  على  وتعمل 
واالساءة إليه؟ وإذا استمر الحال على 
هذا النحو سيكون القادم اسوأ بكثير... 
المؤمنين  أمير  ألن »الجهل« بات 
طويلة  عقوٍد  منذ  المواقف  وسيد 
مضت وإلى أن يأذن هللا في تفتيح مثل 
القلوب  العقول وتبديل مثل هذه  هذه 
لمعرفة أوجه الحب والخير والجمال ، 
وحتى يتعلم الجميع أن يُحب لغيره ما 
يحبه لنفسه ... ألن هللا محبّة وال شئ 

غير المحبّة من البداية إلى النهاية.
كل عام وأنتم بخير بمناسبة  وأخيراً 

عيد المولد النبوي الشريف!

year

5 سياسـة

2001 J.K.
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Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

 تابعونا يوميا مع أهم األخبار على :
www.el-ressala.com

وسيا تفرض قيودا مشددة على  ر
تدخين الشيشة

توقيف شخص للاشتباه في صلته 
بمنفذ هجوم نيس

اليوم  الفرنسية،  الشرطة  ألقت    
الجمعة، القبض على رجل أربعيني 

يشتبه بصلته بمنفذ هجوم نيس.
وقال مصدر قضائي فرنسي إنه تم إلقاء 
القبض على رجل، يبلغ من العمر 47 
عاما، لالشتباه في صلته بمنفذ هجوم 
أمس الخميس في مدينة نيس الفرنسية.
قد  تونسي يحمل سكينا  وكان شاب 
قطع رأس امرأة وقتل اثنين آخرين في 
كنيسة بمدينة نيس الخميس، قبل إصابته 
برصاص الشرطة ونقله للمستشفى.

ويؤكد تصريح المصدر ما سبق وذكرته 
قناة »بي.إف.إم« التلفزيونية، بحسب 

ما ذكرت رويترز.
وقال ممثل االدعاء الفرنسي المختص 
فرانسوا  جان  اإلرهاب،  بمكافحة 
ريكارد، إن منفذ الهجوم التونسي المشتبه 
به من مواليد 1999 ووصل إلى جزيرة 
المبيدوسا اإليطالية المواجهة لسواحل 

تونس في 20 سبتمبر الماضي.
وآخر  تونسي  أمني  مصدر  وقال 
بالشرطة الفرنسية إنه يدعى إبراهيم 

العويساوي.
وذكر ريكارد أن المشتبه به وصل 
إلى مدينة نيس بالقطار في وقت مبكر 

صباح أمس الخميس.

  يحظر ابتداء من اليوم الجمعة )30 
أكتوبر( تدخين النرجيلة )الشيشة( في 
األماكن العامة في روسيا، بما في ذلك 

المطاعم والمقاهي والحانات.
جاء ذلك بناء على تعديل تم إدخاله على 
قانون »حماية صحة المواطنين من تأثير 

دخان التبغ وآثار تعاطيه«.
ويحمل التعديل، الذي صادق عليه البرلمان 
الروسي في وقت سابق، اسم »حظر 
تعاطي المنتجات التي تحتوي على مادة 
النيكوتين أو استخدام النرجيلة )الشيشة( 

في بعض المناطق والمنشآت العامة«.
ويهدف التعديل الجديد لتقليص تعاطي 
التبغ في روسيا والحيلولة دون إصابة 
المواطنين بأمراض يسببها دخان التبغ 

والمواد السامة التي يحتويها.
ووفقا للتعديالت ستفرض غرامات على 
المخالفين تتراوح بين 500 و1500 
روبل لألشخاص، أما غرامة أصحاب 
المطاعم والحانات فتبلغ 40 ألف روبل 
) نحو 500 دوالر( مع احتمال زيادتها 

حتى 90 ألف روبل.

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 ١00٪ عائد على االستثمار
صناعة- تعدين - بناء وتعمير- منازل إقامة المسننين

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

باالنتخابات  بايدن  فوز  حال  يف  فلوريدا:  من  ترامب 
فرنسا  مثل  إرهابية  هجمات  أمريكا  ستشهد 

  قال الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، إن 
الواليات المتحدة ستشهد هجمات إرهابية مثل 
تلك التي ضربت حاليا فرنسا، في حال فوز 
باالنتخابات  بايدن  جو  الديمقراطي،  المرشح 

الرئاسية األسبوع القادم.
وقال ترامب، خالل مؤتمر انتخابي عقده مساء 
الخميس في فلوريدا، “بايدن يريد إلغاء القيود 
الخاصة بالدخول )إلى الواليات المتحدة(، هو 

سيدعو مهاجرين من أخطر مناطق العالم”.
وأضاف ترامب “هو سيفتح الباب أمام اإلرهابيين 
المتطرفين.. رأيتم ماذا حصل منذ 3 أيام.. في 
فرنسا. واليوم )الخميس( هذا حدث من جديد”.
وأكد ترامب، أنه “في حال تطبيق خطة بايدن 
ستبدأ هجمات مروعة مثل تلك التي حصلت 

في فرنسا في مدننا”.
هذا وتعرضت مدينة “نيس” بجنوب فرنسا، 
صباح أمس، العتداء بعد أن أقدم شخص على 
قتل ثالثة أشخاص وجرح آخرين داخل كنيسة 

وخارجها في مدينة نيس جنوب البالد.

 أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها 
ال تستثني خطر “تسلل” مرتزقة من 
سوريا وليبيا، يشاركون في المعارك 

في إقليم قره باغ، إلى روسيا.
وقال أوليج سيرومولوتوف، نائب وزير 
تصريحات  الروسي،في  الخارجية 
“إنه  اليوم”،  “روسيا  قناة  أوردتها 
من المستحيل بالتأكيد إنكار مثل هذا 
الخطر )تسلل مرتزقة(”، مضيفا “ليست 
هناك تفاصيل في مكافحة اإلرهاب. 
من المهم تحليل أي مخاطر، بما في 

ذلك المحتملة، للعمل بشكل استباقي”.
وأكد أن أجهزة األمن الروسية تراقب 
الوضع عن كثب، معربا عن قلق بالده 
من مشاركة مرتزقة من سوريا وليبيا 
في المعارك التي يشهدها إقليم قره باغ 

بين أذربيجان وأرمينيا.
وتحدثت تقارير إعالمية واستخباراتية 
سوريا  من  لمرتزقة  تركيا  نقل  عن 
للمشاركة  باغ  قره  منطقة  إلى  وليبيا 
نهاية  منذ  هناك  الدائرة  المعارك  في 

الشهر الماضي.

الخارجية الروسية: لا نستبعد خطر 
تسلل مرتزقة سوريين وليبيين 

الأخيرة  أردوغان  تصريحات  الفرنسي:  الداخلية  ير  وز
الحــــدود« »تجــــاـوزت 

ونا في يوم واحد لأول مرة.. نصف مليون إصابة بكور
  حصيلة قياسية لإلصابات بفيروس كورونا في 
مختلف أنحاء العالم، إذ وفقا لألرقام المعتمدة عالميا، 
فقد تم تسجيل نحو نصف مليون إصابة بالفيروس يوم 

األربعاء.
بفيروس  العالمية  للتقارير، ارتفعت اإلصابات  ووفقا 
كورونا بأكثر من نصف مليون حالة في يوم واحد في 
زيادة قياسية يومية مع استمرار تسجيل قفزات يومية 

في أنحاء دول نصف الكرة األرضية الشمالي.
وزادت اإلصابات اليومية العالمية بالفيروس، المسبب 
لوباء كوفيد - 19، حوالي 25 في المئة خالل أقل من 
ألف إصابة   400 العالم تسجيل  أسبوعين، حيث شهد 

يوميا للمرة األولى يوم الجمعة الماضي.
الغربية وأجزاء من أميركا  البلدان  وأعلنت معظم 
الالتينية تسجيل زيادات قياسية يومية في عدد الحاالت 

خالل األسابيع القليلة الماضية.
المتحدة  الواليات  باستثناء  الحكومات،  وبدأ كثير من 
للسيطرة  اتخاذ إجراءات مشددة  للنظر،  بشكل الفت 

على انتشار الفيروس.
44.7 مليون حالة  العالمية  ويبلغ إجمالي اإلصابات 

فضال عن 1.17 مليون وفاة، وفقا لرويترز.
أكثر من  الشمالية والالتينية  وسجلت أوروبا وأميركا 
العالمية وأكثر من  المئة من حاالت اإلصابة  66 في 

76 في المئة من الوفيات.
 وأظهر إحصاء لرويترز أن اإلصابات اليومية الجديدة 
الماضيين،  في أوروبا تضاعفت خالل األسبوعين 
للمرة األولى يوم  250 ألف إصابة  أكثر من  لتسجل 

األربعاء.
ومازالت الواليات المتحدة تتصدر اإلصابات العالمية 

بالفيروس بنحو 8.9 مليون حالة إلى جانب 228 ألف 
حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

وأظهر إحصاء لرويترز أن الواليات المتحدة تجاوزت 
رقمها القياسي لعدد اإلصابات اليومية الجديدة بفيروس 
كورونا، أمس الخميس، حيث سجلت أكثر من 91000 
1000 حالة  الوفيات  بينما تجاوز عدد  حالة جديدة، 

أمس الخميس، وذلك للمرة الثالثة في أكتوبر.
اليوم  بيانات وزارة الصحة،  الهند، أظهرت  وفي 
بفيروس  جديدة  إصابة   48648 تسجيل  الجمعة، 
كورونا خالل 24 ساعة، ليرتفع اإلجمالي إلى 8.09 

مليون.
وسجلت المكسيك حوالي 6000 إصابة جديدة بفيروس 
الفيروس في إسبانيا  بينما قفز عدد إصابات  كورونا، 

أكثر من 23500 في زيادة قياسية يومية.

  ندد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، 
التركي رجب  الجمعة، بتصريحات الرئيس 
أردوغان األخيرة بحق باريس، مؤكدا أنها 

تجاوزت الحدود.
باريس،  في  التركية  الجالية  لسلوك  ونظرا 
المسيل  الغاز  الفرنسية  الشرطة  استخدمت 
الجالية  للدموع مساء الخميس ضد أفراد من 
تظاهروا في مدينة ديجون في شرق فرنسا، وفق 
المنطقة بعد يوم من تنظيم  ما أعلنت سلطات 

احتجاج مماثل قرب ليون.
المحتجون وهم  المصورة، يظهر  المقاطع  وفي 
يسيرون ويرفعون قبضاتهم قبل أن تبعدهم قنابل 

الغاز المسيل للدموع باتجاه المحطة. 
واألربعاء، تدخلت الشرطة لمنع »عشرات« من 
أفراد الجالية التركية من »االشتباك« مع أرمن 
في ديسين-شاربيو، وهي بلدة في ضواحي ليون 
تضم نصبا تذكاريا لإلبادة األرمينية، كما أعلنت 

إدارة رون. 
بعد محاولة إغالق  المظاهرة  وجاءت هذه 
طرق في جنوب ليون من قبل ناشطين مؤيدين 
ألرمينيا بعد تجمع انتهى بأعمال عنف أدت إلى 

سقوط أربعة جرحى، أحدهم ضرب بمطرقة. 
توقع  فرنسا،  الهجمات اإلرهابية األخيرة في  وحول 
وزير الداخلية الفرنسي وقوع المزيد من الهجمات في 

األراضي الفرنسية.
لودريان  إيف  الفرنسي جان  الخارجية  وبعث وزير 
االعتداء  العالم اإلسالمي«، عقب  إلى  »رسالة سالم 

الذي شهدته مدينة نيس.
وقال لودريان، إن فرنسا »بلد التسامح« ال »االزدراء 
أو النبذ«، »ال تستمعوا إلى األصوات التي تسعى إلى 
تأجيج الريبة. ينبغي أال نجعل أنفسنا حبيسة تجاوزات 

أقلية من المتالعبين«.وأضاف الوزير: »الدين والثقافة 
الفرنسي واألوروبي،  تاريخنا  اإلسالمية جزء من 
ينتمون  أن »المسلمين  إلى  ونحن نحترمهما«، الفتا 

بصفة مطلقة لمجتمعنا الوطني«.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي »ال يمكننا قبول حمالت 
تشويه  إلى  تهدف  ألنها  هذه،  والتالعب  التضليل 
التي  االتهامات  إلى  إشارة  الحقائق وإخفائها« في 

بموجبها يتم التمييز ضد المسلمين في فرنسا.
وقال إن »األقوال واألفعال لها عواقب تلزم أصحابها 
يذكر  أن  أبًدا« دون  تنسى  بالمسؤولية« و«فرنسا ال 

تركيا  إلى  يلمح  أنه  بعينها، غير  دولة  أو  أي مجموعة 
إيمانويل ماكرون منذ  التي شنت على فرنسا ورئيسها 
عدة أيام هجمات لفظية عنيفة، ال سيما من قبل رئيسها 

رجب طيب أردوغان.
على  النار،  الفرنسية  الشرطة  أطلقت  والخميس، 
البالد، وأردته  أفينيون، جنوب شرق  بمدينة  شخص 

قتيال بعدما هدد المارة بسالح.
جاء ذلك بعد ساعات قليلة من حادث طعن قرب كنيسة 
3 أشخاص  أسفر عن مصرع  نيس،  بمدينة  نوتردام، 

وإصابة آخرين بينهم حالة تم قطع رأسها المرأة.

  سيادة رئيس جمهورية مصر العربية، إذا سقط مرتضى 
منصور سقطت مصداقية الدولة في محاربة الفساد...

فريد زمكحل

اعداد: 
أنطوانيت جرجوس

حكمـة العـدد
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الفاتيكان  أدان     
الذي  الهجوم  الخميس 
بحياة ثالثة في  أودى 
في  نيس  بمدينة  كنيسة 
فرنسا، قائال إن اإلرهاب 
والعنف ال يمكن قبولهما 
على اإلطالق، مشيرا 
إلى أنها تتنافى مع تعاليم 

اإلسالم.
ماتيو  المتحدث  وقال 
بروني في بيان: »هجوم 
الموت في  اليوم زرع 
مكان المحبة والسلوان، 
بيت الرب«. وأضاف: 
»إنها لحظة ألم في وقت 
تشوش. ال يمكن قبول 
اإلرهاب والعنف على 

اإلطالق«.
وقال إن البابا فرنسيس علم بالهجوم ويصلي من أجل الضحايا. 
بطريقة  الفرنسي  الشعب  أن »يرد  في  أمله  البابا عن  وعبر 

موحدة على الشر بالخير«.
فرانس برس،  لوكالة  الفرنسية  الشرطة  في  أوضح مصدر 
أن شخصين هما رجل وامرأة، قتال في كنيسة نوتردام، بينما 

ثالث بعد إصابته بجروح خطيرة في حانة قريبة كان  توفي 
قد لجأ اليها.

قتل  تحقيق في »عملية  فتح  اإلرهاب  نيابة مكافحة  وأعلنت 
ومحاولة قتل مرتبطة بمنظمة إرهابية )...( وعصابة أشرار 
إرهابية إجرامية«. وقد عهد به إلى اإلدارة العامة لألمن الداخلي.
وقال رئيس بلدية المدينة كريستيان إيستروزي، إن المهاجم 

الذي اعتقلته الشرطة »كان يردد بال توقف أهلل أكبر«.

    أشار رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الخميس إلى 
رفع درجة التأهب األمني في المباني ووسائل النقل واألماكن 
العامة، في أعقاب الهجوم بسكين في كنيسة في نيس بجنوب 

شرق فرنسا.
وأعلن التأهب بدرجة »طوارئ لمواجهة اعتداء«، وهي درجة 
التأهب القصوى في إطار خطة »فيجيبيرات« التي تنص على 
إذا  أو  لمكافحة اإلرهاب، وتفرض فور وقوع اعتداء  تدابير 
تحركت مجموعة إرهابية معروفة لم يحدد مكانها، لفترة زمنية 

محددة إلى أن تتم معالجة األزمة.
وأدان كاستكس اعتداء »وحشيا« قتل فيه ثالثة اشخاص »بالسالح 
األبيض في ظروف فظيعة«، مؤكدا أن »رد الحكومة سيكون 

حازما وفوريا«.
وأكد رئيس الحكومة أن »الهجوم الوحشي أحزن البالد بأسرها«، 

معتبرا أنه »أصاب المسيحيين الكاثوليك في الصميم«.
كما توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مكان االعتداء.
وقد أدى الهجوم في مدينة نيس إلى مقتل ثالثة أشخاص أحدهم 
على األقل نحرا، وأصيب عشرات آخرون في المدينة الواقعة 
بجنوب شرق فرنسا. وتم اعتقال المهاجم بحسب مصدر حكومي، 

فيما أعلنت نيابة مكافحة اإلرهاب فتح تحقيق في الهجوم.
وفي غضون ساعات من هجوم نيس، قتلت الشرطة رجال هدد 
المارة بمسدس في مونتفافيه قرب مدينة أفينيون بجنوب فرنسا. 

وكان يردد »هللا أكبر«، بحسب إذاعة أوروبا 1.

   أعلنت وزارة الدفاع في منطقة ناغورني كاراباخ، 
الخميس، مقتل 51 عسكريا آخرين رفع إجمالي عدد 
قتالها العسكريين إلى 1119 منذ اندالع القتال مع القوات 

األذربيجانية في 27 سبتمبر.
وتصاعد القتال إلى أسوأ مستوى له منذ التسعينيات عندما 

قُتل نحو 30 ألف شخص.
وقالت وزارة الدفاع األرمينية، الخميس، إن أذربيجان 
سلمت جثث 30 جنديا قتلوا في المعارك وإن يريفان 

مستعدة للرد بالمثل.
وذكر االتحاد األوروبي أن التصعيد في صراع ناغورني 
كاراباخ »غير مقبول« ودعا إلى إجراء محادثات سالم 
جديدة، بينما تبادلت أرمينيا وأذربيجان مجددا االتهامات 

بالقصف داخل وحول الجيب الجبلي، الخميس.
وقال مكتب معني بحقوق اإلنسان في ناغورني كاراباخ 
إن أكثر من 12 قذيفة سقطت في مدينة ستيبانا كيرت، 
أكبر مدينة في الجيب، غداة قصف مستشفى للوالدة هناك، 

وأُصيب مدنيان بجراح.
وذكرت وزارة الدفاع األذربيجانية في بيان أن أرمينيا 
أطلقت النار على وحداتها العسكرية ومناطق مدنية على 
طول خط المواجهة وإن منطقتي تارتار وغورانبوي 

األذريتين شمالي ناغورني كاراباخ قُصفتا.
ولم تصمد 3 اتفاقات لوقف إطالق النار وقُتل مدنيون 

على جانبي الصراع، األربعاء.
وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية والسياسة األمنية 
في المفوضية األوروبية، بيتر ستانو، في بيان في وقت 
متأخر »االتحاد األوروبي يرى أن من غير المقبول أن 
القتال ما زال مستمرا في ناغورني كاراباخ وما حولها 
بعد 3 اتفاقيات توسطت فيها روسيا وفرنسا والواليات 

المتحدة بشأن وقف إطالق النار«.
وحثت المفوضية األوروبية الجانبين على العودة على 
وجه السرعة إلى »مفاوضات جوهرية« حول تسوية 
سلمية كما تم االتفاق عليه في واشنطن يوم 25 أكتوبر.

   كثفت فيتنام جهود البحث عن المفقودين 
الخميس بعد ما شهدت انهيارات أرضية 
بسبب اإلعصار موالف الذي اجتاح منطقة 
بوسط البالد التي تعاني بالفعل منذ أسابيع 
من أمطار غزيرة مما أسفر عن مقتل ما ال 

يقل عن 31.
وأرسلت السلطات مئات الجنود ومعدات ثقيلة 
إلى مواقع االنهيارات األرضية في مناطق 
نائية في إقليم كوانج حيث القى 19 حتفهم 
وال يزال 48 في عداد المفقودين . وعرقل 
سوء األحوال الجوية بسبب العاصفة جهود 

اإلنقاذ المبكرة.
وقال التليفزيون الرسمي إن 12 صيادا لقوا 
حتفهم في البحر وإن البحرية تبحث عن 14 
مفقودا غرقت زوارقهم وهم يحاولون العودة 

إلى الشاطئ قبل يومين.
ومنذ أوائل أكتوبر ، لقي ما ال يقل عن 
160 مصرعهم وما زال العشرات في عداد 
المفقودين ، معظمهم في انهيارات أرضية، 

نتيجة سلسلة عواصف اجتاحت البالد.
وقال نائب رئيس الوزراء ترينه دينه دونج 
في بيان “يمكننا التنبؤ بمسار العاصفة أو 

كمية األمطار، لكن ال يمكننا التنبؤ بموعد 
حدوث االنهيارات األرضية”.

وتضرر ما يربو على مليون شخص من 
العواصف المستمرة منذ أسابيع والتي تسببت 
في هطول أمطار غزيرة وفي فيضانات 
من أسوأ ما شهده وسط فيتنام منذ سنوات.

واجتاح اإلعصار موالف الفلبين في مطلع 
األسبوع وارتفع عدد قتلى االنهيارات الطينية 

والفيضانات هناك إلى 16.
وفي فيتنام تسبب اإلعصار في انقطاع الكهرباء 
عن ماليين المواطنين وألحق أضرارا بنحو 

56 ألف منزل.
وقال التليفزيون الرسمي إن اإلعصار تراجع 
إلى منخفض استوائي بعد أن وصل إلى اليابسة 
األربعاء، وبحلول بعد ظهر الخميس باتت 
السماء صافية فوق المناطق األكثر تضررا 

مما ساعد جهود اإلنقاذ.
وأظهرت صور على مواقع التواصل 
االجتماعي قرى اجتاحتها الفيضانات وطرقا 
مألها الركام أو األشجار المقطوعة أو سدتها 

االنهيارات األرضية.
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حتى الأغاني لم تعد ممكنة

   »علّي صوتك بالغنا.. لّسه األغاني 
ممكنة«. هكذا رفع الفنان محمد منير 
فيلم »المصير«  بالغناء في  صوته 
للمخرج يوسف شاهين، كاسرا جدار 
ما  يا  أكمل: ».. ولسه  ثم  الصمت، 
يحاول  لكّن هناك من  في عمرنا«. 
تعد ممكنة  لم  األغاني  بأن  يقنعنا  أن 
في زمن كورونا، فقد اتخذت بعض 
قراًرا منعت  البريطانية  المدارس 
الغناء داخل  الطالب من  بموجبه 
الفصول الدراسية، واالكتفاء باالستماع 
إليها على يوتيوب، أو الصمت خوفا من 
انتشار رذاذ أفواههم في الهواء، ونقل 
فيروس كورونا داخل محيط الفصول 
والمدارس، في الوقت الذي فرضت 
في بعض  قيودا جديدة  فيه  السلطات 
مناطق الشمال ذات المستويات العالية 
من حيث عدد اإلصابات والوفيات، مع 
نشاطه، واالنتشار  الفيروس  معاودة 
بشكل واسع تزامنا مع انخفاض درجات 

الحرارة واقتراب فصل الشتاء. 
القرار الذي يهدف إلى حماية األطفال 
من اإلصابة بالفيروس وجد معارضة 
لدى بعض أولياء األمور الذين دعوا 
إلى تمكين أطفالهم من العودة إلى بيئة 
طبيعية وداعمة، بعد أن عانوا بما 
يكفي من الغياب عن المدراس. هذا ما 
عبرت عنه كريستين بريت، الرئيسة 
أولياء األمور في  المشاركة لرابطة 
كامبريدج، والتي قالت إن حظر الغناء 
العديدة  هو أحد اإلجراءات الضارة 
التي يتم اتخاذها في المدارس، إضافة 
إلى تقييد الوصول إلى دورات المياه. 
تم منعه في  الذي  الغناء وحده  وليس 
البريطانية، فقد حظرت  المدارس 
القادمة  الميالد  بعضها كعكات أعياد 
من المنازل لمنع انتقال الفيروس. عيد 
ميالد أي طفل يحدث مرة واحدة فقط في 
العام، وهو اليوم الذي يشعر فيه الطفل 
بالبهجة، لكن أصدقاءه لن يستطيعوا 
الغناء له وال إحضار الحلويات والكعك 
لالحتفال، وبسبب قواعد اإلغالق لن 
يستطيع الكثيرون إقامة حفالت أعياد 
أبنائهم خارج المدارس، األمر  ميالد 
الذي جعل أولياء األمور يشفقون على 
أبنائهم قائلين: ال يمكننا تأجيل حياتهم 

الصغيرة إلى األبد.
الغناء في  تم منع الصغار من  وكما 
المدارس البريطانية، فقد تم أيضا منع 
الكبار من إظهار مواهبهم الغنائية في 
الكافيهات والمطاعم. ومعروف أنه في 
الكثير من المدن األوربية تنتشر ظاهرة 
مطربي وعازفي الكافيهات والشوارع، 
باإلضافة إلى الرسامين، أولئك الذين 

ينتشرون عادًة أيام األحاد والعطالت، 
متخذين من الغناء والرسم وسيلة لكسب 
رزقهم أو تحسين مداخليهم، خاصة بين 
فئة الطلبة الذين بالكاد يتدبرون تكاليف 
دراستهم ومعيشتهم حتى قبل أن ينتشر 
الوباء. وبهذا سيحرم القرار السياح من 
رؤية هذا المشهد الذي أصبح من سمات 
المدن التي يقصدونها للسياحة عادة، 
وإن كان الفيروس قد ضرب السياحة 
نفسها، وأدخل هذا القطاع االقتصادي 
المهم في حالة ركود، أصبح الخروج 
منها مرهونا، مثل غيره من األمنيات، 

بالتخلص من الوباء.
وإذا كان ال يمكن تأجيل حياة الصغار 
إلى األبد، كما يقول أولياء أمور الطلبة 
البريطانيين، فإن حياة الكبار قد تأجلت 
أيضا في بريطانيا، التي بدت لي وأنا 
أزورها هذه األيام غير بريطانيا التي 
عرفتها منذ سنوات، حيث كشف رئيس 
إنذار  نظام  البريطاني عن  الوزراء 
مناطق  ثالثة مستويات، يصنف  من 
إنجلترا بحسب معدالت اإلصابة، 
وغدت مدينة ليفربول أول منطقة يتم 
تصنيفها على أنها »عالية الخطورة« 
بموجب النظام الجديد، وتم فيها فرض 
حظر على االختالط بين سكان المنازل 
في الداخل وإغالق بعض المحالت. 
وفي الطريق مدن أخرى، وفقا لتطور 
يبدو  إجراء  الفيروس. وهذا  انتشار 
بريطانيا وحدها،  ينطبق على  أنه ال 
األوربية  الدول  أعلن عدد من  حيث 
إجراءات مماثلة، األمر الذي سيعيدنا 
إلى معاناة بداية انتشار الفيروس، بعد 
لملمة هذا  نهايته مع  ننتظر  كنا  أن 
إلى  للرحيل  أوراقه واستعداده  العام 

غير رجعة.
ليست األغاني، التي اخترع منها الفنان 
محمد منير لقاحا ضد االكتئاب، وحدها 
لم تعد ممكنة في زمن كورونا، وإنما 
الحياة نفسها أصبحت صعبة هي أيضا 
في ظل القيود التي فرضتها الجائحة 
على البشر في جميع بلدان العالم. لهذا 
والتمرد،  بالرفض  البعض  يواجهها 
ألن الحياة يجب أن تستمر، فالمرض 
ليس أشد فتكا بحياة البشر من الحروب 
العالم كل  التي يشهدها  والصراعات 
يوم، كما أنه ليس أصعب من العزلة 
الكبار والصغار  يفرضها على  التي 
الناس  لذلك يطالب  على حد سواء.  
الحروب  توقف هذه  أن  الحكومات 
تمنع األطفال  أن  قبل  والصراعات 
من الغناء واالحتفال بأعياد ميالدهم، 
والقفز على مرحلة طفولتهم التي هي 

أجمل مراحل الحياة على اإلطالق.

aliobaid2000@hotmail.com

أخبــار
ثثلاثة قتلى على الأقل في هجوم بسكين بمدينة نيس  الفرنسية

بالقرب من كنيسة نوتردام في    في هجوم بسكين 
مدينة نيس الفرنسية، قتل ثالثة أشخاص أحدهم على 
المدينة  في  آخرون  وأصيب عشرات  نحرا،  األقل 
الواقعة بجنوب شرق فرنسا. وتم اعتقال المهاجم بحسب 
مصدر حكومي، فيما أعلنت نيابة مكافحة اإلرهاب فتح 

تحقيق في الهجوم.
وأكد مصدر قريب من التحقيق أن منفذ الهجوم بسكين 
الذي قتل ثالثة أشخاص أحدهم نحرا، وجرح آخرين 
فرنسا  بجنوب شرق  نيس  كنيسة وسط  في  الخميس 

هتف “هللا أكبر” خالل تنفيذه االعتداء.
وأضاف المصدر أن المهاجم الذي أصيب في إطالق نار 
خالل اعتقاله، قال إن اسمه “إبراهيم” وعمره “25 عاما”.

وفتحت نيابة مكافحة اإلرهاب الفرنسية تحقيقا في االعتداء 
الذي اعتبره رئيس بلدية المدينة كريستيان إيستروزي 

“هجوما إسالميا-فاشيا”.
وتوفي اثنان من الضحايا في كنيسة نوتردام في قلب 
المدينة الساحلية المطلة على البحر المتوسط، فيما توفي 
الثالث بعد إصابته بجروح خطيرة في حانة قريبة كان 

قد لجأ اليها، بحسب مصدر في الشرطة.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة فلورنس غافيلو إن السلطات 

“تسيطر على الوضع اآلن”.
وقال رئيس بلدية المدينة كريستيان إيستروزي لصحافيين 
في المكان إن المهاجم الذي اعتقلته الشرطة “كان يردد 
بال توقف أهلل أكبر”، ووصل الرئيس إيمانويل ماكرون  

إلى المدينة وألتقى بقوات األمن.
وعقب هجوم نيس، وقف النواب في البرلمان دقيقة صمت 
حدادا،  قبل أن يغادر رئيس الوزراء جان كاستيكس 
ووزراء آخرين بشكل مفاجئ الجتماع أزمة مع الرئيس 

إيمانويل ماكرون.
الحماية  بتعزيز  إستروزي،  وطالب 
للكنائس أو إغالقها على سبيل االحتياط.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد 
دارمانان في تغريدة على تويتر عن 

عقد “اجتماع أزمة”.
وكان إيستروزي قد كتب على تويتر 
“يمكنني أن أوكد بأن كل شيء يدعونا 
للتفكير بأنه هجوم إرهابي في كنيسة 

نوتردام”.
 وفرنسا في حالة استنفار أمني تحسبا 
لهجمات إرهابية منذ االعتداء في 15 
كانون الثاني/يناير 2015 على صحيفة 
شارلي إيبدو، وتجري حاليا في باريس 
جلسات محاكمة متآمرين مفترضين 

في الهجوم. 
والهجوم في نيس يعيد إلى األذهان ذكرى 
الهجوم الجهادي خالل االحتفاالت بالعيد 
الوطني بإطالق المفرقعات النارية في 
14 تموز/يوليو 2016، عندما صدم 
رجل بشاحنته حشدا ما أدى إلى مقتل 

86 شخصا.
وجاء ذلك  الهجوم ضمن سلسلة من الهجمات الجهادية 
في فرنسا، كثيرا ما نفذها مهاجمون يطلق عليهم “ذئاب 

منفردة” إلى مقتل أكثر من 250 شخصا منذ 2015.
يأتي الهجوم بعد أيام على نزول اآلالف إلى شوارع 
فرنسا للتضامن مع أستاذ ُقطع رأسه لعرضه على تالميذه 

رسوما كاريكاتورية للنبي محمد.

وُذبح استاذ التاريخ صموئيل باتي، بيد الشيشاني عبد 
هللا أنزوروف البالغ 18 عاما، الذي ارتكب الجريمة 
الشائنة قرب المدرسة التي يعلم فيها باتي، في أحد أحياء 
باريس بعدما ندد أهالي غاضبون باالستاذ على وسائل 

التواصل االجتماعي.
ودفع مقتله ماكرون إلى التعهد بقمع التطرف اإلسالمي، 
بما يشمل إغالق مساجد ومنظمات متهمة بالتحريض 

على التطرف والعنف.

غير أن القرار أثار توتر مع العديد من المسلمين الذي 
اعتبروا أن ماكرون يستهدف بشكل غير عادل مسلمي 
فرنسا الذين يقدر عددهم بما بين خمسة وستة ماليين 

شخص، وهي أكبر جالية مسلمة في أوروبا.
العديد من الدول  واندلعت احتجاجات ضد فرنسا في 
المنتجات  اإلسالمية، وحض عدد منها على مقاطعة 
الفرنسية. وتفاقم التوتر بشكل خاص بين ماكرون والرئيس 

التركي رجل طيب إردوغان.

راء يعلن رفع درجة  فرنسا: رئيس الوز
التأهب الأمني في أعقاب هجوم نيس

مصرع 31 في إعصار فيتنام .. 
واستمرار البحث عن المفقودين

رهاب يتنافى مع تعاليم 

إ

الفاتيكان: ال�
السمحة سلام 

إ

ال�

ارتفاع قتلى ناغورني كاراباخ »العسكريين«.. ورد أرميني متوقع

  أعرب الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين عن أخلص تعازي بالده لفرنسا 
اليوم  الذي وقع  الفتاك  الهجوم  في 
الخميس في مدينة نيس، مبديا استعداد 
بشكل  باريس  للتعاون مع  موسكو 

وثيق في محاربة اإلرهاب.
ووصف بوتين، في برقية تعزية بعث 
إيمانويل  الفرنسي  نظيره  إلى  بها 
في  وقع  الذي  الهجوم  ماكرون، 
كنيسة نوتردام في مدينة نيس بجنوب 
فرنسا، وخلف ثالثة قتلى، وصفه بأنه 
»جريمة وقحة وعنيفة«، مشيرا إلى 
أن اختيار كنيسة كمكان الرتكاب 
هذا اإلعتداء يستدعي استياء خاصا.
»تأكدنا  الروسي:  الرئيس  وتابع 
مجددا من أن اإلرهابيين ال عالقة 
لهم بمفهول األخالق اإلنسانية. ويبدو 
أن مكافحة اإلرهاب الدولي تتطلب 

التوحيد الحقيقي لجهود المجتمع الدولي بأسره«.
وأكد بوتين استعداد موسكو للتعاون بأوثق شكل مع الشركاء 
الفرنسيين واألجانب اآلخرين في جميع االتجاهات المتعلقة 

بمكافحة اإلرهاب.
الشعب  مواطني روسيا »يشاركون  أن  بوتين على  وشدد 
الفرنسي غضبه وحزنه«، وقدم أخلص تعازيه إلى أهالي 

ضحايا الهجوم.

  بقلم: علي عبيد الهاملي
)كاتب إماراتي(

الفرنسيين  ونشارك  وقحة  جريمة  نيس  هجوم  بوتين: 
وغضبهم حزنهم 
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»أعيادنا واحدة«.. قساوسة مصريون يشاركون بتوزيع حلوى المولد

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد 
مـــرتبطين بايــران

  ال يترك أقباط مصر أي مناسبة من دون استثمارها في 
تجسيد قيم »العيش المشترك«، وعمق المحبة والترابط 

الذين يجمعهم بشركاء الوطن من المسلمين في البالد.
ففي ذكرى المولد النبوي الشريف، تجول قساوسة على 
المحافظات  يومين في شوارع وميادين عدد من  مدى 
المصرية، ال سيما في صعيد مصر، لتوزيع حلوى المولد 
على المواطنين، في الوقت ذاته حرصت أسر قبطية على 

تصنيع الحلوى من أجل توزيعها على شركاء الوطن.
وقام قساوسة آخرون بزيارات للمسؤولين والتنفيذيين في 
عدد من المحافظات لتهنئتهم بذكرى مولد النبي محمد، في 
مشهد جديد يعكس الوحدة الوطنية بين األقباط والمسلمين، 

وإحياء لروح الترابط والمودة بين عنصري األمة.
القمص  تجول  عام،  كل  عليها  يحرص  التي  وكعادته 
بالبحر  الكاثوليك  األقباط  مطرانية  وكيل  أديب  يؤانس 
األحمر، في شوارع مدينة الغردقة، لتقديم التهنئة وتوزيع 
الحلوى على الموظفين في المصالح الحكومية، ودور 
األيتام، وعمال النظافة، والمارة في الشارع تحت شعار 

»أعيادنا واحدة«.
وقال وكيل مطرانية األقباط الكاثوليك بالبحر األحمر: 
»نستهدف استثمار المناسبة في إدخال البهجة والسرور 
على قلوب الجميع مسلمين وأقباطا«، مؤكدا أن »ذكرى 
مولد الرسول ذكرى عطرة تهل علينا جميعا بالرحمة 

والخير«.
كما أبرز أن تلك »المناسبة فرصة طيبة لمشاركة اإلخوة 
المسلمين احتفاالتها، فنحن نعيش في وطن واحد ونسيج 

واحد«.
وفي تعليقه على أزمة الرسوم المسيئة بفرنسا، شدد وكيل 
مطرانية األقباط الكاثوليك على رفضهم اإلساءة للرموز 

اإلسالمية والمقدسات.
وحرص على التأكيد بأن »ما يجرح ويحمل اإليذاء ألي 
مسلم يجرحنا نحن أيضا، ال سيما وأن النبي محمد جاء 

رحمة للعالمين ولإلنسانية«.
األقباط  مطرانية  أسقف  إيالريون  األنبا  حرص  كما 
األرثوذكس بالبحر األحمر، على تقديم التهنئة لممثلي 
في  التنفيذيين  والمسؤولين  واألوقاف  الشريف  األزهر 

المحافظة.
وقام األنبا إيالريون بزيارة الدكتور محمود الشيمي وكيل 
وزارة األوقاف بالبحر األحمر، إضافة إلى زيارة لمجموعة 

من المسؤولين التنفيذيين في 
المحافظة لتقديم التهنئة.

حديث  في  إيالريون  وقال 
خاص لـ«سكاي نيوز عربية«: 
»نحرص على تقديم التهنئة 
لجميع المسلمين، فعيد المولد 
النبوي يخص األمة كلها وليس 

المسلمين فقط«.
وأضاف: »قلت لمن قدمت لهم 
التهنئة، لقد جئت ال ألهنئكم 
بذكرى المولد، بل لتقدموا أنتم 

التهنئة لي بهذه المناسبة«.
وتابع األنبا إيالريون قائال:« 
إخوة  واألقباط  المسلمون 
ومشاركتنا  واحد  وطن  في 
لبعضهم البعض أمر طبيعي 

في مصر«.
يشار إلى أن األنبا إيالريون 
ُرسم أسقفاً لمطرانية األقباط 
األحمر  بالبحر  األرثوذكس 
في  ثاؤفيلوس  لألنبا  خلفا 
شهر يوليو من عام 2019، 
في  الثاني  األسقف  ليصبح 
تاريخ مطرانية البحر األحمر.
ويؤكد أنه عندما تسلم خدمته 
سماه  مكانا  يقدم  أن  قرر 
فيه  يخدم  األمم«  »مشتهى 
قائال:  والمسلمين،  األقباط 

»قررت أن يكون المكان مسؤوال عن كل إنسان يسكن 
جواره وليس المسيحي فقط«.

والحلوى  »الدين هلل  وتحت شعار  متصل،  سياق  وفي 
للجميع«، وزع مجموعة من شباب األقباط في محافظة 
بني سويف حلوى المولد النبوي على المارة والسيارات 
بميدان الزراعيين، أحد أكبر ميادين محافظة بنى سويف.

وتحدثت تقارير إعالمية محلية عن احتفال مبادرة »المحبة 
الزقازيق  مدينة  في  النبي  المولد  بذكرى  إنسان«  كلنا 
على  الحلوى  وتوزيع  تصنيع  عبر  الشرقية،  بمحافظة 

المسلمين في المدينة.

وقال المهندس ناجي لبيب صاحب فكرة مبادرة »المحبة 
كلنا إنسان«: »هذا العام يختلف عن األعوام السابقة، ألنه 
من خالل  والترابط  المحبة  مشاعر  من  المزيد  أضفى 

تصنيع الحلوى وتوزيعها«.
وتابع: »بعض أعضاء الفريق أكدوا أنهم يجيدون إعداد 
الحلوى، فقررنا على الفور توفير المواد الخام الالزمة 
لذلك، وبالفعل بدأ أعضاء الفريق بكل حب في إعداد 
باإلضافة  متواصل،  أسبوع  مدى  على  مختلفة  أنواع 
لشراء أنواع أخرى من المحالت، وقام الفريق بتعبئة 
ودور  األهالي  على  لتوزيعها  الحلوى  علب  من  عدد 
األيتام في مشهد أكثر ودا وتقربا، وسنواصل المبادرة 

   بدأ ممثلون عن لبنان وإسرائيل الخميس جلسة 
الحدود  ترسيم  حول  التقنية  المناقشات  من  ثالثة 
المتحدة  األمم  وبرعاية  لبنان  في جنوب  البحرية 

ووساطة أميركية.
وانطلقت المفاوضات في جلسة افتتاحية في الرابع 
عشر من الشهر الحالي بين بلدين يعدان في حالة 
في  النفطية  الموارد  تقاسم  الى  ويطمحان  حرب 
تولتها  وساطة  من  سنوات  بعد  اإلقليمية،  المياه 
واشنطن التي تضطلع بدور الوسيط في المحادثات.
وأفادت الوكالة الوطنية الرسمية لإلعالم الخميس 
“انطلقت، لليوم الثاني على التوالي، الجولة الثالثة 
من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة” 
وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني 

في مدينة الناقورة الحدودية.
وتأتي الجلسة الثالثة غداة اجتماع استمر قرابة أربع 
ساعات بحضور ممثلين عن األمم المتحدة والدبلوماسي 
األميركي جون ديروشير الذي يتولى تيسير المفاوضات 

بين الجانبين.
وتجري الجلسات في نقطة حدودية تابعة لقوة األمم 
المتحدة في جنوب لبنان )يونيفيل( بعيداً عن وسائل 

االعالم ووسط تكتم شديد.
واكتفى مصدر لبناني مواكب للمفاوضات متحفظاً 
عن ذكر اسمه بالقول لوكالة فرانس برس، إن جلسة 
األربعاء “كانت إيجابية )…(، وقّدم كل وفد طرحه 
ومطالبه أمام اآلخر من دون أن يصار الى تقديم 

أجوبة بشأنها”.
ويصر لبنان على الطابع التقني البحت للمباحثات 
الى ترسيم الحدود  غير المباشرة والهادفة حصراً 
البحرية، فيما تتحدث اسرائيل عن تفاوض مباشر.

ووّقع لبنان العام 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز 
والنفط في رقعتين من مياهه اإلقليمية تقع إحداها، 
وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع 
إسرائيل. وبالتالي، ما من خيار أمام لبنان للعمل في 

هذه الرقعة إال بعد ترسيم الحدود.
وأفادت الوكالة الوطنية الخميس أن الوفد اللبناني 
الخالف  نقاط  حمل “خرائط ووثائق دامغة تظهر 
وتعدي العدو االسرائيلي على الحق اللبناني بضم 

جزء من البلوك 9”.
وتتعلق المفاوضات بمساحة بحرية تمتد لنحو 860 
كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في العام 
2011 إلى األمم المتحدة، واعتبر لبنان الحقاً أنها 

استندت الى تقديرات خاطئة.
وتنطلق الدولة اللبنانية في المفاوضات، وفق ما تشرح 
مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا لوري هايتيان، “من مبدأ المطالبة 
بأقصى ما يمكن الحصول عليه تحت سقف القانون 
الدولي وقانون البحار، أي أنها تريد أن تذهب أبعد 

من 860 كيلومترا مربعا”.
ولطالما أصّر لبنان سابقاً على ربط ترسيم الحدود 
البحرية بتلك البرية، لكن المفاوضات ستتركز فقط 
على الحدود البحرية، على أن يُناقش ترسيم الحدود 
البرية، وفق األمم المتحدة، في إطار االجتماع الثالثي 

الدوري الذي يعقد منذ سنوات.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

ترامب األفضل 
الرئيس ترامب وإنما  أمريكا وليس حباً في  ليس حباً في   
حباً لمصر بالدي أدعو المواطن األمريكي إلنتخاب الرئيس 
ترامب مرة ثانية رئيساً للواليات المتحدة األمريكية ألني من 
الذي  بايدن  منافسه جو  األفضل من  أراه هو  وجهة نظري 
يمثل أمتداد لسياسة أوباما وهيالري كلينتون وعصابتهم التي 
تدمر  أن  وليبيا وكادت  العراق وسوريا  تدمير  عملت على 
مصر ولكن لوال عناية هللا وإرادة شعبها وتحرك عبد الفتاح 

السيسي رئيسها وجيشها لكانت مصر في خبر كان .!
أن  الرئيس ترامب هو األفضل ألنه أستطاع  أن  كذلك أرى 
يقف في وجه إيران وإن كان قد خالف األتفاق النووي الذي 
عقده أوباما مع إيران ولكني واثق أن ترامب يرى أن الدور 
الذي تلعبه إيران في الخليج وفي لبنان وفي العراق يستحق 
أن تعاقب عليه ألن أهدافه تضر بمصالح تلك الدول وبمصالح 
أوروبا والواليات المتحدة األمريكية طبعاً وحلفائها وهي فعاًل 

دولة راعية لإلرهاب .
البغدادي  بكر  أبو  بقتله   تنظيم داعش  أقتالع  أستطاع  كذلك 
الرعب في عدة دول  الذى بث  داعش  لتنظيم  المدبر  العقل 
عربية مثل سوريا والعراق وليبيا وغيرها وأستطاع أن يقلل 
من قدرة التنظيم ونستطيع القول أنه ُقضي عليه ما عدا بعض 

الذيول التي تظهر أحياناً في العراق وسوريا .
الخزينة  في  الدوالرات  مليارات  ُيدِخل  أن  أستطاع  كذلك 
اإلمارات  ودولة  السعودية  العربية  المملكة  من  األمريكية 
السودان حصل  أسلحة هائلة حتى  لهما صفقات  البيع  مقابل 
منها على ماليين الدوالرات مقابل رفع أسمها من قائمة الدول 

التي تدعم اإلرهاب .
 2.5 بالده  أنفقت  أن  بعد  األمريكي  الجيش  بتطوير  قام  كما 
نحن  يقول  الذي جعله  األمر  لتطويره وهو  تريليون دوالر 
تطوراً من  أكثر  وأسلحتنا  أي وقت مضى  أقوى من  اليوم 
نضطر  أن  قدر  لو  لتخيلها  كنا  ما  أسلحة  وقت مضى  أي 
إلستخدامها ، واليوم يتعهد الرئيس ترامب بعودة الجنود الذين 
في حروب  ديارهم  إلى  المتحدة  الواليات  يحاربون خارج 

ليست لها أي فائدة للواليات المتحدة األمريكية .
أمريكا مرة أخرى دولة صانعة  أن يجعل من  أستطاع  كما 
للسالم كما كانت في عهد الرئيس األسبق جيمي كارتر وبيل 
بين  اتفاقيات سالم  عقد  في  التاريخي  ودورهما  كلينتون  
فأستطاع  والفلسطينيين    إسرائيل وكل من مصر واألردن 
ترامب أن يجعل دولة اإلمارات تعقد أتفاقية سالم مع إسرائيل 

كذلك البحرين ثم أخيراً السودان . 
للواليات المتحدة األمريكية سيكون  أنتخاب جو بايدن رئيساً 
نتيجته إعادة سياسة أوباما التي تعني مزيداً من الخراب للدول 
العربية وربما سيشهد والدة جديدة لتنظيمات أكثر دموية من 
تنظيم داعش ليحاول زعزعة دول الشرق األوسط من جديد 

وعلى رأسهم مصر طبعاً .
هذه بعُض إنجازات ترامب الذي أراه األفضل وال أملك غير 

الدعاء له من أجل مصر أواًل وأخيراً .

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

     Vendredi 30 octobre 2020
الجمعة 30 اكتوبر 2020

بقلم: محمد منسي قنديل

الابداع  وأزمة  ناجي  أحمد 
      خرج احمد ناجي من السجن 
بعد أن قضى عقوبته، ثالث سنوات 
االبداع،  كانت  كاملة، جريمته 
كال.. رواية،  في  فصل  مجرد 
بضعة اسطر فقط،   كانت سببا 
الغريب من  االصرار  ذلك  في 
الجهة القضائية على زجه خلف 
جعلتها  سادية،  متعة  القضبان، 
الجماعة  مناشدات  كل  تتجاهل 
والحقوقية  والصحفية  األدبية 
لألفراج عنه، أو على األقل عدم 
ادخاله خلف السجن، لم تستجب 
لكل هذا المناشدات  وتم القبض 
عليه في قاعة المحكمة التي ظن 
وارغمته  براءته،   أنها ستؤكد 
على ارتداء حلة السجن الزرقاء، 
واصبحت المشكلة الحقيقية اآلنية 
هي كيفية الحفاظ على كرامته داخل 
السجن، كان البد من جمع مبلغ 
من المال حتى يتم دفعه للمخبرين 
يشرفون  الذين  الشرطة  وامناء 
على سجنه، اتاوة يعرفها كل من 
دفعها  السجن،  البد من  جرب 
حتى ال تساء معاملته، في السجن 
كل شيء له ثمن حتى الكرامة، 
واحمد ناجي بجسده الرهيف كما 
قادرا على  يبدو  يكن  لم  عرفته 
مواجهة المعاملة الخشنة، وهكذا 
الرفاق واالصدقاء  بعد صراخ 
من اجل االفراج عنه، خفتت كل 
األصوات وبدؤا  يجمعون نقودهم 
القليلة ليقدموها قربانا للسجانين. 
أكثر  رواية  من  غريب  فصل 
غرابة، خاصة وأن قضية ناجي 
قائمة على نشر فصل من رواية  
قديمة له بعنوان “استخدام الحياة”  
في جريدة “اخبار األدب”، هذا 
هو كل حدث،  مجرد نشر  فصل 
في الجريدة التي يعمل بها، عمال 
من الخيال، مجرد رواية يمكن أن 
تقرأها أو ال، ويمكن أن تعجبك أم 
ال، مجرد كلمات، ليست سالحا 
مشحونا، او عبوة متفجرة، أو حتى 
شعارات محرضة، كلمات مهما 
كانت بالغتها ال تستحق كل هذا 
االحتدام وال هذه العقوبة القاسية، 
في  قضية  هناك  أن  اعتقد  وال 
التاريخ قد اقيمت على مثل هذه 
الدعوة الواهية، فقد تقدم مواطن 
ال يستحق أن يذكر اسمه  ببالغ 
يقول فيه: “أنه بسبب هذا المقال 
قد حصل له اضطراب في دقات 
وانخفاض  شديد  واعياء  القلب 
حاد في الضغط، وقد خدش هذا 
المقال حياءه وحياء المجتمع”، 
اثبات أو تقارير  بالغ دون أي 
المواطن  هذا  حالة  تبين  طبية 
أخذت  ذلك  ورغم  المرهف، 
وحولتها  بجدية  البالغ  النيابة 
إلى قضية، واستدعت المحكمة 
األديبين صنع هللا ابراهيم ومحمد 
سلماوي وجابر عصفور ليشهدوا 
أن هذه ليست مقالة، لكنها عمل 
ادبي يستخدم الخيال واالستعارة 
والتشبيه، ال يجنح لألثارة بقدر ما 
يحاول محاكاة الواقع، واقتنعت 
المحكمة بذلك وحكمت بالبراءة، 
ولكن النيابة لم تقتنع، اصرت على 
االستئناف، كان وكيل النيابة اشد 
حنقا من الشاكي األصلي ، فكتب 
في حيثيات حكمه “االتهام ثابت 
لتقديمهما  المتهمين وكاٍف  على 
الجنائية بسبب ما  المحكمة  إلى 
قام به المتهم )أحمد ناجي( ونشره 
مادة كتابية نفث فيها شهوة فانية 
وقلمه  عقله  وأجر  زائلة  ولذة 
لتوجه خبيث حمل انتهاكا لحرمة 
األخالق  العامة وحسن  اآلداب 
بالعهر خروجا على  واإلغراء 
عاطفة الحياء” إلى أن يقول: أن 
العامة  المثل  عن  خرج  المتهم 
سفاحا  فولدت  عليها  المصطلح 
مشاهد صورت اجتماع الجنسين 
جهرة وما لبث أن ينشر سموم 
قلمه برواية ..”، اسلوب ركيك، 
وكالم  مرسل مفعم بالحنق، ربما 
بسبب نزوعه النفسي، وتحفظه 
األخالقي ، ولكن هذا ليس مبررا 
يقدم  ال  فهو  اآلخرين،  لسجن 
أي دليل على فعل واقعي قام به 
المؤلف يستوجب ادانته أو عقابه، 

لم يقدم سوى كلمات داخل رواية، 
ويمكن عقابه بالزجر أو التأنيب 
أو حتى مصادرة الرواية، ولكن 
مصادرة  تمت  أنه  حدث  الذي 
المؤلف نفسه ومازالت الرواية 

موجودة ومتاحة.
اغراء.. عهر.. اغواء.. كلمات  
بالغة الصعوبة، وآخر من يمكن 
أن تنطبق عليه هو احمد ناجي،  
أنه كاتب متعدد المواهب، واحد 
من شباب هذا الجيل المحتشد بالفن 
األرض  اليجد  ولكنه  وااللهام 
بذوره،  تحتضن  التي  الخصبة 
طارق أمام، احمد شافعي، احمد 
عبد اللطيف،  محمد ربيع، العديد 
من االسماء ومن بينها أحمد ناجي، 
القضائية  االحكام  هذه  تفعله  ما 
المتعسفة  أنها نخيفهم، تواجههم 
وتصدر ضدهم  مغلقة،  بعقول 
وتترصدهم  مجنونة،  ما  أحكا
دون مناسبة، اذكر أنني تقابلت 
مع ناجي لمرة واحدة، كنت قد 
قرأت له قبل أن اراه، كنا نتحدث 
عن  يحدثني  كان  الشارع،  في 
بالموسيقى، هي عشقه  اهتمامه 
األول وليست الكتابة، كان اشبه 
والموسيقى هي  بروح طليقة،  
الشيء الوحيد الذي كان يحتاج 
إليها ليهدئ من ذات نفسه، في 
شابة،  فتاة  جاءت  االثناء  هذه 
اجنبية  نباء  ا لة  وكا في  تعمل 
توقفت حين  بناية مجاورة،  في 
شاهدت ناجي، صافحته بحرارة 
واندفعت تتحدث بسرعة وبكلمات 
فتيات  كعادة  الحروف،  ناقصة 
هذه االيام، لم ترني تقريبا، كانت 
تبدو مفتونة به،  تشير إلى مكان 
وتود  لزيارتها  وتدعوه  مكتبها 
ذاهب،  هو  اين  إلى  تعرف  أن 
اطرق  أنه  هو  فعله  رد  وكان 
مواجهة  في  حييا  كان  خجال، 
لو  تتمنى  كانت هي  اندفاعها،  
االرض انشقت وابتلعتني لتظفر 
بها وحدها، وكل ما فعله أنه تبادل 
معها كلمات خجلى ، واعطاها 
وعدا غامضا حتى تنصرف، ثم 
عاد ليتحدث معي عن الموسيقى، 
هذا هو الشاب الذي انهالت عليه 
النيابة بكل هذه االتهامات البذيئة، 
والذي حكم عليه القاضي بالسجن 

عامين بتهم خدش الحياء.
عن  فقط  تعبر  ال  ناجي  قضية 
ولكن  مصر  في  االبداع  محنة 
عن محنة القضاء أيضا، فهؤالء 
القضاة ال يضعون القانون أمامهم 
وهم  يتعامل مع قضايا الراي، لم 
يسمعوا عن الحريات التي وهبها 
الدستور لحرية االبداع وال يبدو 
أنهم يعترفون بالدستور أصال، 
يعملون الظن واالجتهاد الشخصي 
إلى نصوص  االستناد  بدال من 
محددة، ونرى ازدواجية االحكام 
األديان  ازدراء  في قضايا مثل 
وخدش الحياء وحرية الفكر، ففي 
اسالم  االسالمي  المفكر  قضية 
بحيري حكم قاض بتبرئته، بينما 
القضية  في  آخر  قاض  اصدر 
نفسها بالحكم بسجنه، األمر نفسه 
حدث مع الكاتبة والشاعرة فاطمة 
ناعوت، فقد حصلت على حكمين 
متناقضين احدهما يبرئها وآخر 
يدينها، ومازال التهديد بالسجن 
سيفا مسلطا على عنقها، وكذلك 
االمر مع احمد ناجي الذي ذهب 
آمنا لقاعة المحاكمة بعد أن تلقى 
حكم البراءة فإذا بالقاضي يقبل 
النقض دون أن يحدث تغير في 
القضية،  ويصدر حكما  وقائع 
أن  نريد  ال  السجن،   بإيداعه 
في  االبداع  حرية  على  نبكي 
وال  موجودة،  غير  فهي  مصر 
المساحة  على  نتحسر  أن  نريد 
د  الجتها وا للفكر  لمخصصة  ا
المصري  لعقل  ا على  لقيود  فا
اقوى من نتحرر منها، ولكننا فقط 
نريد درجة من المنطق في هذه 
االحكام، نريد فقط قاض عادل 
يعترف بالدستور وينفذ القانون، 
لقد خرج ماجي من السجن حانقا 
ومرورا لينضم لقائمة طويلة من 

الحانقين.  

لبنان وإسرائيل يعقدان جلسة �ثالثة من مفاوضات 
ترسيم الحدود البحرية

السعودية تسمح بقدوم 
معتمرين من الدول الأخرى 

اعتبارا من الأحد المقبل

إدارة ترامب تبلغ الكونجرس بالمضي قدما في بيع 50 مقاتلة 
مارات

إ

من نوع »F-35« لل�
المملكة  أن  الخميس  سعودية  إعالم  وسائل  ذكرت    
األخرى  الدول  من  مكة  إلى  معتمرين  بقدوم  ستسمح 
ظل  في  نوفمبر  من  األول  من  الموافق  األحد  اعتبارا 

تخفيف إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.
ونقل التلفزيون الرسمي عن بيان لوزارة الحج والعمرة 

العالم”. أن “أداء مناسك العمرة متاح لمسلمي 
وذكرت قناة العربية أن العودة ستبدأ من األول من نوفمبر.
وأغلقت السعودية حدودها في فبراير وأوقفت استقبال 
المواطنين  منعت  ثم  الخارج  من  معتمرين  أو  حجاج 
والمقيمين في مارس من أداء هذه الشعائر. وفي يوليو 
بأداء  المملكة  في  المقيمين  من  محدود  لعدد  سمحت 

الحج. فريضة 

  نقلت وكالة »رويترز« عن مصادر مطلعة، 
الخميس، بأن إدارة الرئيس األمريكي، دونالد 
ترامب، أبلغت الكونجرس بمضيها قدما في بيع 
 »F-35« 50 مقاتلة من الجيل الخامس من نوع

لإلمارات.
وقالت مصادر، حسب الوكالة، إن البيت األبيض 
أخطر الكونجرس بأنه ينوي بيع المقاتالت من 

صنع شركة »لوكهيد مارتن« إلى اإلمارات.
وسبق أن أكد الجانب اإلسرائيلي، رفضه بين 
الواليات المتحدة هذه المقاتالت لإلمارات، مشددا 

على ضرورة الحفاظ على »التغلب العسكري 
النوعي« للقوات اإلسرائيلية في المنطقة.

وبقيت هذه القضية عالقة حتى بعد إبرام إسرائيل 
واإلمارات يوم 15 سبتمبر في البيت األبيض 
اتفاق سالم تاريخي بين الطرفين، قبل أن يصدر 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير 
الدفاع في حكومته، بني غانتس، يوم 23 أكتوبر، 
بيانا مشتركا أعلن فيه قبول إسرائيل ببيع الواليات 

المتحدة »أنظمة أسلحة معينة« لإلمارات.
وحاليا تعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق 
األوسط التي تمتلك قواتها هذه المقاتالت 

من الجيل الخامس.

  أفادت وزارة الخزانة األمريكية 
الخميس بأن سلطات البالد فرضت 
عقوبات جديدة على كيانات وأفراد 

بإيران. مرتبطين 
إلى  »رويترز«  وكالة  وأشارت 
تقع  المعاقبة  الكيانات  بعض  أن 

في الصين.
وكانت الخزانة األمريكية فرضت 
في  إيران  على  جديدة  عقوبات 
سفير  طالت  الماضي،  األسبوع 

مسجدي  إيرج  بغداد  في  طهران 
وعدة كيانات إيرانية اتهمتها واشنطن 

بالتدخل في االنتخابات.
األمريكية  االستخبارات  واتهمت 
في وقت سابق إيران بالتدخل في 
االنتخابات األمريكية القادمة بهدف 
الواليات  في  االستقرار  زعزعة 
المتحدة والحيلولة دون إعادة انتخاب 

دونالد ترامب رئيسا للبالد.

أخبــار



رهابي 

إ

فتاء” يدينا هجوم “نيس” ال�

إ

“الأزهر” و”ال�
جرامية

إ

ويؤكدان : الأديان براء من تلك الأفعال ال�

الأحد  صحفي  مؤتمر  تعقد  للانتخابات  الوطنية 
النواب ل�نتخابات  الأولى  المرحلة  نتيجة  علان 

إ

ل�
مسلحون يقتلون 18 شخصا ويحرقون كنيسة شرقي الكونغو

اعتقال سعودي في جدة بعد الهجوم على حارس عند قنصلية فرنسا

 القاهرة/ فرج جريس:   استقبل وزير الصناعة والتجارة 
الروسي “دنيس مانتوروف”، يوم أمس الخميس، وزير الخارجية 
سامح شكري، بمقر الوزارة في موسكو، وذلك لمناقشة أبعاد 

العالقات الثنائية بين الدولتيّن وُسبل تطويرها.
وقد صرح أحمد حافظ الُمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، 
بأن الوزيرين “شكري” و”مانتوروف” أكدا خالل القاء على 
العالقات الوطيدة والمتشعبة التي تجمع الدولتيّن، وضرورة 
العمل على تعزيزها وتوسيعها لتصل إلى آفاٍق أرحب وبحيث 
تشمل جميع مجاالت التعاون. هذا، وأكد الوزير شكري تطلع 
مصر الستئناف الطيران العارض بين المدن الروسية ومدينتي 
شرم الشيخ والغردقة، خاصًة وأن المطارات المصرية تتخذ 
أعلى تدابير األمن، وذلك بالنظر إلى العالقات الثنائية المتميزة 

بين القاهرة وموسكو.
وأضاف الُمتحدث الرسمي أن الوزيرين تناقشا حول التطورات 
أبدى “شكري” تضامن  بجائحة “كورونا”، حيث  المتعلقة 
مصر الكامل مع روسيا، حكومًة وشعباً، في مواجهة انتشار 

الفيروس، وأشار إلى ضرورة التنسيق المستمر بين اللجان 
استعداد  عن  أعرب  كما  الجائحة.  لمكافحة  الصحية  الفنية 
اللقاح  وإنتاج  تصنيع  مجال  في  روسيا  مع  للتعاون  مصر 

الروسي بشكل ُمشترك.
وفيما يتعلق بمجالي النقل والطاقة، ذكر الُمتحدث الرسمي أن 
“شكري” و”مانتوروف” أشادا بالتعاون المصري الروسي في 
مجال السكك الحديدية، وال سيما صفقة توريد ١٣٠٠ عربة 
قطار من روسيا إلى مصر، والتي تعد الصفقة األضخم في 
تاريخ السكك الحديد المصرية. كما تناول الوزيران التطورات 
المتعلقة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، حيث أكدا 

على التزامهما بالمضي قدماً في تنفيذ المشروع.
واختتم حافظ تصريحاته باإلشارة إلى أن الوزير شكري أكد 
التزام مصر بالتحرك نحو االنتهاء من اإلجراءات الخاصة بتنفيذ 
مشروع المنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس، 
ليتسنى العمل نحو المضي قدماً في تنفيذ المشروع باعتباره 

أحد أضخم مشروعات التعاون االستراتيجي بين الجانبين.

 القاهرة/ فرج جريس:  انطلقت يوم األربعاء، 
بالعاصمة العراقية بغداد، اجتماعات الخبراء من 
طارق  برئاسة  والعراقي،  المصري  الجانبين 
الدولي  التعاون  وزير  مستشار  الشعراوي، 
والمشرف على قطاع التعاون العربي واألفريقي، 
ووليد حبيب الحلو، وكيل وزارة التجارة العراقية

وذلك تمهيًدا ألعمال الجلسة التحضيرية الوزارية 
رانيا  الدكتورة  برئاسة  الجمعة  غًدا  تُعقد  التي 
الجانب  عن  الدولي  التعاون  وزيرة  المشاط، 
المصري، وعالء الجابوري، وزير التجارة عن 
الجانب العراقي، ثم األعمال الختامية للجنة العليا 
رئيسي  برئاسة  المشتركة،  العراقية  المصرية 

وزراء البلدين يوم السبت
وشارك في االجتماعات بجانب مسئولي وزارة 
التعاون الدولي، ممثلين عن وزارات الخارجية، 
والصحة والسكان، والعدل، والتجارة والصناعة، 
العاملة،  والقوى  المتجددة،  والطاقة  والكهرباء 
والتخطيط والتنمية االقتصادية، واإلنتاج الحربي، 
والنقل، والزراعة واستصالح األراضي، والطيران 
المعدنية،  والثروة  والبترول  والمالية،  المدني، 
وقطاع األعمال العام، واالتصاالت وتكنولوجيا 
والداخلية  االجتماعي،  والتضامن  المعلومات، 
والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي 
الداخلية،  والتجارة  والتموين  العلمي،  والبحث 
وجهاز  االستثمار،  وهيئة  المركزي،  والبنك 
تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية 

الصغر، وجهاز حماية المستهلك
ويعمل الخبراء من الجانبين خالل االجتماعات 
التي عقدت أمس األربعاء، وتستمر اليوم الخميس 

أيًضا، على التجهيز لالجتماع التحضيري 
على المستوى الوزاري، واجتماع اللجنة 
البلدين،  وزراء  رئيسي  برئاسة  العليا 
واالتفاق على الصياغات النهائية للوثائق 
الجاهزة للتوقيع في ختام أعمال اللجنة العليا
وخالل االجتماعات تم تقسيم المشاركين 
من الخبراء إلى خمس لجان فرعية هي 
لجنة الخارجية والتنسيق السياسي، ولجنة 
الشئون التجارية واالستثمارية والمالية، 
ولجنة الشئون القنصلية والقضائية واألمن 
الفنية  البشرية، ولجنة الشئون  والموارد 
واإلنتاج والطاقة، فضال عن لجنة المراجعة 
القانونية والصياغة لالتفاقيات، والتي تقوم 
بدراسة الوثائق المتفق عليها وتعد محضر 

اجتماعات اللجنة العليا
وكانت مصادر قد أكدت ، أن اللجنة العليا 
المشتركة بين مصر والعراق بدأت أعمالها 
اليوم األربعاء، وسوف تستمر ليوم 31 

أكتوبر الجاري
ويأتي انعقاد اللجنة المصرية العراقية العليا 
المشتركة، تنفيًذا لمخرجات القمة الثالثية 
التي انعقدت بين قادة بلدان مصر والعراق 

واألردن التي عقدت خالل أغسطس الماضي، 
بين  االقتصادية  العالقات  وتدعيم  تنمية  بهدف 
البلدين، وخالل الفترة الماضية تم عقد عدة لقاءات 
تحضيرية سابقة على االجتماعات التي تتم في 
العاصمة العراقية بغداد، آخرها اجتماع خبراء 
الجانب المصري الذي عقد بمقر وزارة التعاون 

الدولي يوم األحد الماضي

الوثائق  توقيع عدد من  يتم  أن  المستهدف  ومن 
الهامة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية 
المشتركة  العليا  اللجنة  اجتماع  خالل  العراق 
برئاسة رئيسي وزراء البلدين، في عدة قطاعات 
حيوية منها النقل الجوي، والبحري، والضرائب، 
والصناعة، والصحة، والعدل، واإلسكان والتشييد 
والبناء، وحماية البيئة، وغير من االتفاقيات الهامة
التعاون  الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة  وكانت 

الدولي، قد التقت سفير العراق بالقاهرة ومندوبها 
الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد نايف رشيد 
الدليمي، في وقت سابق من الشهر الماضي، لبحث 
ترتيبات انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية 
العراقية، وأكدت خالل اللقاء عل عمق العالقات 
المصرية العراقية، وتطلع الحكومة لتنمية هذه 
العالقات في مختلف جوانب التعاون االقتصادي 
العربي  التعاون  قطاع  عقد  كما  البلدين،  بين 

واألفريقي بالوزارة، اجتماًعا األسبوع الماضي، 
ضم ممثلين عن 29 جهة حكومية لبحث ترتيبات 

انعقاد اللجنة المشتركة
جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا 
المشتركة بين البلدين في 5 يوليو 1988، وتمثل 
اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة آلية هامة 
من آليات الدبلوماسية االقتصادية المصرية لتنسيق 

أطر التعاون الدولي مع دولة العراق.

 القاهرة/ فرج جريس:  يدين األزهر 
الشريف وإمامه األكبر فضيلة أ.د أحمد 
الهجوم  بشدة  الطيب، شيخ األزهر، 
الذي وقع صباح  البغيض  اإلرهابي 
كنيسة  من  بالقرب  الخميس،  أمس 
الفرنسية،  نيس  مدينة  في  نوتردام 
والذي أسفر عن مقتل ثالثة أشخاص 
أنه  األزهر  د  ويؤّكِ آخرين.  وإصابة 
ال يوجد بأي حال من األحوال مبرٌر 
لتلك األعمال اإلرهابية البغيضة التي 
تتنافى مع تعاليم اإلسالم السمحة وكافة 
األديان السماوية، داعًيا إلى ضرورة 
العمل على التصدي لكافة أعمال العنف 

والتطرف والكراهية والتعصب.
إنَّ األزهر الشريف إذ يدين ويستنكر 
هذا الحادث اإلرهابي البغيض، فإنه 
لعنف  ا خطاب  تصاعد  من  ر  يحّذِ
تغليب صوت  إلى  والكراهية، داعًيا 
بالمسئولية  والعقل وااللتزام  الحكمة 
المجتمعية خاصة عندما يتعلق األمر 

بعقائد وأرواح اآلخرين.
بخالص  لشريف  ا األزهر  م  ويتقدَّ
العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، 
والشعب الفرنسي، داعًيا هللا أن يمن 

على المصابين بالشفاء العاجل.
كما أدان فضيلة الدكتور شوقي عالم 
األمانة  رئيس  الجمهورية،  -مفتي 
العامة لدور وهيئات اإلفتاء في العالم- 

الهجوم اإلرهابي الذي وقع قرب كنيسة 
بمدينة نيس الفرنسية وأدى إلى مقتل 

3 أشخاص.
وشدد مفتي الجمهورية في بيان امس، 
الخميس، على رفض الشريعة اإلسالمية 
القاطع لكافة أشكال االعتداءات اإلرهابية 
واألبرياء  اآلمنين  وترويع  اآلثمة 
للرموز  اإلساءة  أو  دون وجه حق، 
بتعاليم  الدينية، ضاربة  والمقدسات 
األديان والشرائع السماوية والمواثيق 

الدولية ُعرض الحائط.
هللا  أن  الجمهورية  مفتي  وأوضح 
سبحانه وتعالى أمر نبيه الكريم صلى 
هللا عليه وآله وسلم أن يدعو إلى سبيل 
الحسنة،  والموعظة  بالحكمة  ربه 
وليس بالقتل وسفك الدماء، مؤكدا أن 

هذه الجريمة يرفضها اإلسالم رفًضا 
قاطًعا، وأن هذا العمل اإلرهابي ليس 
إلى  دعا  اإلسالم  يبرره؛ ألن  ما  له 

حفظ األنفس.
ة  عا د ية  ر لجمهو ا مفتي  لب  طا و
السالم والتعايش واحترام األديان أن 
والحيوي  المهم  بدورهم  يضطلعوا 
المجتمعات،  أمن  على  الحفاظ  في 
الالزمة  والقوانين  التشريعات  وسن 
لمنع التطرف بكافة أشكاله وصوره، 
وتجريم اإلساءة للرموز والمقدسات 
الدينية، وبناء جسور التعاون والسالم 
واالحترام المتبادل بين أبناء الشعوب 
جميًعا حفاًظا على سالمة المجتمعات 
الدول  بين  العالقات  وتماسكها وقوة 

والشعوب.

  القاهرة/ فرج جريس: تعقد الهيئة الوطنية لالنتخابات 
برئاسة المستشار الشين إبراهيم نائب رئيس محكمة 
النقض، مؤتمرا صحفيا عالميا في الساعة الثانية ظهرا 
يوم األحد المقبل، إلعالن النتيجة النهائية للجولة األولى 
من المرحلة األولى من انتخابات مجلس النواب 2020، 

من مسرح التلفزيون بمبنى “ماسبيرو”.
وأكد المستشار الشين إبراهيم، أن الهيئة تلقت كافة 
نتائج اللجان العامة على مستوى 14 محافظة جرت 
فيها االنتخابات بالمرحلة األولى، كما استقبلت عدد 
من تظلمات المرشحين على عمليات االقتراع والفرز 
والتي تم البت فيها، مشيرا إلى أنه تم مراجعة الحصر 

العددي لكل لجنة عامة بدقة، تمهيدا إلضافة أصوات 
المصريين بالخارج وإعالن النتيجة األحد.

الهيئة  أن  لالنتخابات”،  “الوطنية  رئيس  وأوضح 
هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعالن النتيجة 

النهائية لالنتخابات.
يذكر أن المرحلة األولى النتخابات النواب أجريت 
بنى سويف،  الفيوم،  الجيزة،  14 محافظة هي  في 
المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، األقصر، 
أسوان، البحر األحمر، اإلسكندرية، البحيرة، مطروح 
على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 

و25 في الداخل.

  قالت جماعة حقوقية ولجنة 
محلية إن مهاجمين قتلوا 18 
شخصا على األقل، وأحرقوا 
كنيسة في قرية بشرق الكونغو، 
جماعة  من  مقاتلين  واتهموا 
لمنطقة  ا في  تعمل  ة  د متشد

بالمسؤولية عن الهجوم.
وأكد الجيش وقوع الهجوم في 
قرية بيتي بإقليم كيفو الشمالي 
كيلومترا   20 نحو  بعد  على 
غربي مدينة أويتشا، لكنه امتنع 

عن ذكر عدد القتلى.
الديمقراطية  القوات  وقتلت 
المتحالفة، وهي جماعة أوغندية 
مسلحة تنشط في شرق الكونغو 
منذ التسعينيات، ما يربو على 

ألف مواطن منذ مطلع 2019 وفقا لبيانات األمم المتحدة، على 
الرغم من تكرار العمليات العسكرية التي تستهدف تدميرها.

وقال كينوس كاتوهو، رئيس إحدى الجماعات المحلية المدافعة 
عن الحقوق: “لدينا حصيلة مؤقتة للقتلى تبلغ 18 شخصا قتلوا 

بطريقة وحشية”.
السجن  على  بالهجوم  المسلحة  الجماعة  السلطات  واتهمت 
الرئيسي في مدينة بيني في 20 أكتوبر وإطالق سراح أكثر من 
1300 سجين، من بينهم عدد غير معلوم من مقاتليها وأعضاء 

في جماعات مسلحة أخرى.

  قالت الشرطة إن سعوديا اعتقل في مدينة جدة بعدما هاجم 
حارسا عند القنصلية الفرنسية وأصابه “بآلة حادة” يوم الخميس.
الحارس تعرض  بأن  المكرمة  بيان لشرطة منطقة مكة  وأفاد 
“إلصابات طفيفة” وأن “اإلجراءات النظامية” تُتخذ بحق الجاني.

وذكرت السفارة الفرنسية في بيان أن القنصلية تعرضت “لهجوم 
بسكين استهدف حارسا”، وأضافت أن الحارس نُقل إلى المستشفى 

وأن حياته ليست في خطر.
وأضاف البيان “تندد السفارة الفرنسية بشدة بهذا 
الهجوم الذي ال يمكن تبريره على مقر دبلوماسي”.

وقع الهجوم بعدما قام رجل بقتل ثالثة، منهم امرأة 
قطع رأسها، في مدينة نيس الفرنسية وهو يردد 
“هللا أكبر” في وقت سابق يوم الخميس. ووصف 

رئيس بلدية نيس الهجوم بأنه إرهابي.
وال تزال فرنسا تواجه تداعيات قطع رأس معلم 
على يد شاب من أصل شيشاني في الشهر الجاري. 
المعلم ألنه  معاقبة  يريد  كان  إنه  المهاجم  وقال 
عرض على تالميذه رسوما كاريكاتيرية مسيئة 

للنبي محمد.
ومنذ قتل المعلم صمويل باتي، يكرر المسؤولون 
الفرنسيون التأكيد على الحق في عرض الرسوم 
الرسوم على  تعبير، وُعرضت  باعتباره حرية 

نطاق واسع في مسيرات تضامن مع المعلم.
أثار هذا الغضب في مناطق بالعالم اإلسالمي واتهمت بعض 
أجندة  باتباع  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  الحكومات 

مناهضة لإلسالم.
ونددت السعودية يوم الثالثاء بالرسوم المسيئة للنبي محمد لكنها 

أحجمت عن تكرار دعوات أطلقتها دول إسالمية أخرى التخاذ 
إجراءات ضد نشر الرسوم في فرنسا.

     Vendredi 30 octobre 2020
الجمعة 30 أكتوبر 2020

بقلم: تيماء الجيوش

احتفالية األمم المتحدة
     في شهر أيلول/ سبتمبر للعام ٢٠٢٠احتفلت االمم المتحدة 
لها  انشائها. و هي احتفالية  بمرور خمس و سبعين عاماً على 
خصوصيتها هذا العام فهي تأتي مترافقًة مع  وباء الكورونا و ما 
أفرزه هذا الوباء من نتائج انعكست  سلباً على التضامن الدولي 
و زادت من حدة الضغط كما و أصابت قضية المرأة في الصميم 
بتصاعد عدم المساواة و أشكال جديدة للعنف و ظروف انعزاٍل 
أن  غير مسبوقة.  كما كان من نتائج موجة  الوباء هذه تحديداً 
المتحدة، وجودها،  النقاش استعرت و ارتفعت حول األمم  حدة 
مستقبلها و آلياتها. و هو ليس بالنقاش الجديد بل هو نقاش قديم ،  
إن كان من حيث التأييد  لألمم المتحدة و الدفاع عما تقدمه على 
بذات  و مطالباً  او مؤيداً  لبقائها ،  أو معارضاً  الدولية،  الساحة 

الوقت بتحديث آلياتها أو طرح ما تبقى للنقاش.
الفينة جعل   الفينة و  بين  النقاش  القول هنا أن تواتر هذا  يجدر 
االمم المتحدة تخرج اقوى دوماً  مما مضى مستمرة ببذل العمل 
و تحقيق اهدافه التي تلتزم بها  و بما يمليه عليه دورها كمنظمة 
أممية حافظت على مسافة واحدة في تعاملها مع الدول المختلفة 
الدولي هنا او هناك  أتاحه لها الظرف  الذي   المعقول  بالقدر  و 
انحناًء  القبعات  لها  ُترفع  العملية.   العقالنية و  بقدٍر من  بل و 
بالكثير من الضوابط  المرور  الذي كان و ال زال عليه  لعملها 
و المحددات و الخطوط دبلوماسياً و سياسياً و التماس المباشر 
و غير المباشر لمصالح الدول المختلفة . ليس سهاًل او هيناً أن 
تُقيم منظمة كاالمم المتحدة التوازن في العالم و تعمل في محيٍط 
الحروب في أحياٍن اخرى و  و  يغلب عليه االضطراب احياناً 
قد ينتشي بالسلم في بعض االحايين. و ما بين هذا و ذاك شهد  
التواصل االجتماعي  التلفاز او وسائل  امام شاشات  العديد منا 
تتعالى  في األقطار  و في مناسباٍت مختلفة صرخات االفراد 
العربية كما في البلدان االخرى أين هي االمم المتحدة ؟ أين هو 

المجتمع الدولي ؟
هذه الصرخات على وجعها تعكس بطريقٍة ما ما سعت اليه هذه 
المنظمة لتحقيقه بأن تكون المنبر الذي تُطرح فيه االسئلة االشدُّ 
ُنفاجئ كثيراً  تعقيداً  كالسلم و الحرب و حقوق االنسان.  لن 
المتحدة بمنظماتها ووكاالتها و برامجها و  إن علمنا أن األمم 
موظفيها قد نالت جائزة نوبل اثنا عشر مرة. تحٍد يتلوه اخر و 
هي تزداد رسوخاً في العمل السياسي و الديبلوماسي الدولي . في 
العديد من عاملي  أن تجد  اليومية  بات مألوفاً  حياة المجتمعات 
و عامالت االمم المتحدة يسعون حثيثاً إلحداث فرٍق نوعي من 
خالل عملهم مع الالجئين و خيامهم المتناثرة ، و بذات الدرجة 
الحرب .  السالم في مناطق متوترة و مناطق  يحافظون على 
لعل هذا اإللتزام اإلنساني في ظل أقسى الظروف و أتعسها ينقل 
عدوى الحماس الى من يحيطيهم ، يُبرهن على الممكن البسيط 
وإن ابتدأ من تقديم رغيف خبز إلى قلٍم لتلميٍذ على مقعد الدراسة 
الى الرعاية الصحية الى ردع الحروب و مقاومة العنف و جذب 
بانسيابية بل هو  يأتي  أوتوا من قوة. هذا كله ال  السالم بكل ما 
عبارة عن  رزمة بكل ما لها و ما عليها. بشجاعة تقدم العديد من 
إنسانية كرستها  ال  ينتقدون أوضاعاً  المتحدة  ديبلوماسيي االمم 
التفافاٍت و اصطفافاٍت سياسية  سياسات حكومات قمعية أو 
البرامج األممية من مضمونها كما حدث مراٍت  إلفراغ بعض 
المتحدة دون  الحديث عن االمم  أية حال ال يمكن  عدة . على 
الحديث عما قدمته  على الصعيد النسوي . في هذا الخصوص 
العام  الدولي في  القرارات ، كان قرار مجلس االمن  من اهم 
يقع من عنٍف جنسي  باعتبار أن كل ما  ٢٠٠٠ وبرقم ١٣٢٥ 
القرارهو  هو من اختصاصه و عمله و يقع تحت واليته . هذا 
المساواة و احترام  للمرأة ليس فقط بحثه على   حقيقًة نصر 
المرأة  ايقاف استخدام  الى  الحازمة  حقوق االنسان ودعوته 
كهدٍف مباح في الحروب و الحروب االهلية، إنما بجعل قضايا 
المسلحة أولوية لدى مجلس  النزاعات  المرأة في  العنف ضد 
بربطه  نوعياً  اً  قرار  اعُتِبر  تشريعياً  فقد  . و على هذا  االمن 
المسلح من  النزاع  المرأة ال سيما في مناطق  العنف ضد  بين 
الدوليين.   بناء االمن والسالم  جهة و عالقته بدورها في عملية 
أكد اهداف  الذي  القرار ١٨٢٠  الذي  تاله هو  القرار االخر 
المرأة في  العنف ضد  القرار ١٣٢٥ وأضاف ان  و محتوى 
المحاكم  أمام  ُيعاقب مرتكبيها  النزاع هو جريمة حرب  مناطق 
الجماعية و هو  بانه ممهد لجرائم اإلبادة  الدولية و زاد عليه 
بالتالي مستثنى من العفو.  كان هذا جلياً في  المادة الرابعة من 
القرار : )يالحظ أن االغتصاب وغيره من أشكال العنف  نص 
الجنسي يمكن أن تشّكل جريمة حرب، أو جريمة ضد اإلنسانية، 
أو فعال منشئا لجريمة تتعلق باإلبادة الجماعية، ويؤكد ضرورة 
العام في سياق  العفو  الجنسي من أحكام  العنف  استثناء جرائم 
تمتثل  الدول األعضاء أن  النزاعـات، ويطلب إى  عمليات حل 
لما عليها من التزامات بمقاضاة األشخاص المسؤولين عن هذه 
الجنسي، وال سيما  العنف  األعمال، لضمان تمتع كافة ضحايا 
النساء واألطفال، بالحماية المتكافئة بمقتضى القانون والمـساواة 
في فرص اللجوء إلى العدالة، ويشّدد على أهمية الحيلولة دون 
العقاب في إطار منهج شامل  إفالت مرتكبي هذه األعمال من 
المـستدام والعدالة والحقيقة والمصالحة  الـسالم  يـسعى نحـو 
الوطنية(. توالت القرارت  عن المرأة عبر السنين الماضية لكن 
أهمية هذين القرارين تحديداً تنبع من اهميتهما المطلقة فيما يتعلق 
بالمرأة و النزاع و بالتالي طرح الحماية كأمٍر يستدعي االهتمام 
الدولي و القانوني. هكذا هي االمم المتحدة تثير النقاش ، تتحدى 
ما هو قائم و تتقدم بما يثري الكرامة االنسانية و احترام الحقوق 
االساسية. نحن نحتاجها ، نحتاج مؤسساتها و صناديقها، نحتاج 
عامليها، نحتاج قرارتها لترمي حجراً في المياه الراكدة. كل عام 
و االمم المتحدة بخير. كل عام و مجتمعاتنا االنسانية تنعم باالمن 

و السالم . كل عاٍم و نساء العالم عزيزاٍت آمناٍت كريمات. 
اسبوع سعيد لكم جميعاً.

»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 

أخبــار

سامح شكري يبحث مع وزير الصناعة والتجارة 
الروسي العلاقات الثنائية في موسكو

انطلاق اجتماعات اللجنة المصرية العراقية العليا المشتركة على مستوى الخبراء ببغداد
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   فى هذه الدنيا كل شى معروف بضده و بوضوح 
الحب   ، القريب والغريب   : التفسير  وبدون جهد فى 

والبغض ،العذب والمر . إلى آخره..
ومن الجميل أن اإلنسان يتميز  يعقله بغرض التمييز 
هنالك  فربما  ؛  والبصيرة  بالفطنة  أنعم هللا عليه  وقد 
موقف غريب او ظرف مبهم  أو أحداث غامضة ، وفى 
ظاهرها إنها ال تمثل أى ضرر أو أنها ليست ذو أهمية 
يتعامل معها فى منتهى  أن اإلنسان  ، ومع ذلك تجد 
الحرص و يدرس السلبيات واإلبجابيات ويتوخى الحذر 

و يتابع بدقة حتى يتبين له جليا الغرض والهدف .
ومن المعروف إنه مع كل مرحلة عمرية يكون هناك 
تتبدل وجهات  تقيم مختلف وردود فعل متغايرة وقد 
الميول والرغابات،  النظر  وتختلف األراء وتتحول 
كبيراً من  االهمية ويشغل حايزاً  فى غاية  كان  وما 
 ، والمتابعة  المالحظة  الكثير من  بتطلب  و  اإلهتمام 
يصبح ال اهمية له على اإلطالق إذ يلوح فى األفق هدف 
جديد وأمل جديد يتطلب أساليب جديدة  للتطبيق وهذا 
التى يتميز به عصرنا الحالى  بسبب  اإليقاع السريع 
للحياة وعلى حرص  المتطلبات األساسية  وعلى تعدد 
اإلنسان المعاصر على اللحاق بالتطور الذى يصنع كل 
اإلختالف  فى ادق تفاصيل الحياة اليومية و التى يشعر 

بها كل فرد كل على  حسب إهتماماته وأهدافه.
كلما  التقدم  موجة  توسعت  ما  كل  إن  نالحظ  ولكننا 
السريع  التطور  الوقت عزيز ايضا وكأن هذا  اصبح 
هو فى سباق مع الزمن وكلما حاول اإلنسان ان يسرع 
فى خطواته للحاق بهذا الموكب ، يجد نفسه بعد غير 
مؤهل ، وبالطبع يحاول أن  يدرك ويستوعب ويحتوى 
ويزيد من قدرته و يدعم قدراته حتى ال يتخلف عن 
هذا الموكب الحافل والملئ باألحداث المتتابعة والغير 

متوقعة.
ولكنه  مدان  اإلنسان  أن  نجد   ، المنطلق  هذا  ومن 
اإلجتماعى  التقارب  يغفل  ، مدان ألنه  أيضا ضحية 
والمجامالت فى سياق مفاهيم التقدم .. ولكنه ضحية ألنه 
ال يمكنه ان يلتقط أنفاسه وال يعى حتى لتدبير شئونه 
الخاصة فيلتفت يمينا ويسارا باحثا عن أحد ليعتنى به و 
يدبر له حياته وينظم له مواعيده ويتصرف معه وكأنه 
نفسه ، يتحدث أمامه أحاديثه السرية ويكشف عن أفكاره 
وخططه وال يهم مطلقا أن يكون هذا األخر على نفس 
المستوى الفكرى ، وال يهم أيضا أن يتجاوب معه أو ان 
يبدى رأيه ، ولكنه يجب أن يتواجد حتى يشعر األول انه 

ال يتحدث إلى نفسه وليس هناك من يستمع ! 
وبذلك يصبح أقرب الناس بعيدين إذ ال يمكنهم مالزمة 
 ، إذ هم  الناس قريبين  ، وأبعد  الوقت  اآلخر  طوال 
بحكم عملهم ، متواجدين على الدوام أو مالزمين لهذا 
فيبدون  نقاش  دون  أوامره  وينفذون  الشخص كظله 
تتقدم  وأرجل  األوامر  لتحقق  خلقت  أيادى  وكأنهم 
بالجديد  لتلحق باألحداث وتأتى  بسرعة ودون ضجر 
حتى يرضى رب العمل ..وهكذا دواليك ، ويصبح هذا 
االخر فى غفلة من الزمن بعيدا عن مجتمعه ومالصق 

لصاحب العمل ...
 ، االحداث  تتابع  لسرعة  نتيجة  توازنها  الحياة  فتفقد 
ويكون هناك حالة من التشتت مما يؤثر على التركيز 
الكثير من  لذلك نجد  . ونتيجة  التام ويسبب اإلرتباك 
أعراض مرضية تعترى اإلنسان ليس لها أى تفسير من 
قبل األطباء سوى “ الضغط النفسى والتوتر العصبى“  
مما يفقد اإلنسان ماهية الحياة وبهجتها،  لربما يحصل 

النجاح والشهرة والمال ويتعرف على اناس ذو  على 
مراكز مرموقة ولكنها فى النهاية حياة تدور كلها حول 
تيارات   يواجه  فقط ، ويصبح اإلنسان  العملية  الحياة 
األيام بجناح واحد اذ إنه يهمل النصف األخر واألكثر 
جماال والذى اليحتاج منه مجهود مرهق أو ذكاء خارق 
بل هو الجناح االكثر اهميه إذ يحفظ التوازن ويصلح ما 
النفس الطمأنية واالستقرار   التحديات ويمنح  قد تفسده 
وهو بمثابة الترياق الذى يشفى ويداوى ويطبب الجراح 
الدعم والمساندة دون مقابل بعيدا  عن  واألالم ويقدم 
بحب ورعاية  إنما    ، المادى  المكسب  أو  المصالح 
وإهتمام ، وحياتهم المشتركة مستمرة مدى الحياة فى 
السراء والضراء وال يمكن ان يكون هناك تضارب 
يسند وقت  والتفاهم  الود  او عناد فى وجود جو من 
اشعة  تغلغل  لكى  الغيوم  الهم ويزيح  ويفرج  الضيق 
االمل فتخترق الصعاب فتتفتت وتصغر فيخف الحمل 

المادى والمعنوى.
وعندما تنقلب الموازين ونقترب من  األغراب ونبتعد 
بالتأكيد وفاء  ننفى  عن األقرباء واألحباء ، وإننا ال  
المحيطين بنا وحبهم وحتى إخالصهم ولكن يجب أن 
نوفى كل ذي حق حقه .. فعلينا أن نراعى من ارتبطنا 
لهم األولية  بهم يكون  بإرتباطنا  إذ  إرتباطا وثيقا  بهم 
فى اهتماماتنا وال يصح أن نعتمد على حبهم وتقديرهم 
فيتحملون ما ال يستطيعون حمله  فنخذلهم ونتجاهلهم 
و بدال من أن نساعدهم فى تخطى أزماتهم ونمد لهم 
يد المساعدة ، نطلب منهم أن يستقلوا بأنفسهم بل وأن 
بالوحدة واليأس  يسددوا احتياجاتنا أيضا ؛ فيشعرون 
والنعم  الخير  بكل  أياديهم ممدودة  دائما  اذ  واإلحباط 
ولكنها نادرا ما تعود إليهم وبها شئ من العرفان بالجميل 

والشكر.
ومع تقدم العمر ، نعيد تقيمنا لألمور ، ونرتب األوليات 
ونأمل أن نعوض ما فاتنا من متعة فى صحبة المقربين 
من القلب ؛  ولكن السؤال هل هم اآلن ، وبعد الكثير من 
المحاوالت والبذل ، مازالوا فى إشتياق لصحبتنا أم إنهم 

إعتادوا البعاد ؟ 
أو هل مازال بداخلهم الرغبة ام اصابهم اإلحباط وقد 
االوان  فوات  قبل  فللنتبه  ؟   اإلستسالم  راية  رفعوا 
الحياة رونقها فى عيوننا وبهجتها فى  تفقد  أن  وقبل 
التى  القاسية  الظروف  فلنعمل على محاربة   ، قلوبنا 
تبعدنا فعليا او تفصلنا عاطفيا ومعنويا عن األحباء .. 
فلنعمل جاهدون بنفس  الحماس ونحرص على عمل 
النفسي فدائما نحتاج إلى ان  نعيش ونبتهج،  التوازن 
الذات  لتحقيق  العمل  فى  المثابرة  إلى  نحتاج  وايضا 
المتكاملة  السعادةالحقيقية  إلى  والوصول  والمكسب 
والعيش الرغد والنفسية السوية يجب علينا أن نحافظ 
على قوة  ‘ الجناحين ‘ ونبقيهما على الدوام ممدودين 
سويا حتى يمكننا التحليق فى السماء عاليا بحرية وفخر 
إلننا احتوينا الدنيا بكل متاعها فى قلوبنا و نصب أعيننا، 
الطريق  وكإننا نجبرها على طاعتنا والسير معنا فى 
الذى تم تحديده وإختياره من قبلنا . فلنكن أسياد انفسنا 
وال. نكن أبدا عبيدا لاليام . فبإرادتنا نوجه الدفه ونواجه 
الرياح العاتية ونتغلب على الصعاب و كم من نماذج 
معروفة جيدا تغلبت حتى على العجز والمرض  - وهذا 
أصعب من أى عبء - ونالت شهرة عظيمة فى الحياة 
الثابت وغير  الخاصة والعامة ألنهم انخذو من الحب 
المتغير القدرة على مواجهة األزمات العملية .. فيجب 

علينا أن نهتم بهذه وال نهمل تلك.

 بقلم: كلودين كرمة

والتباعد التقارب 

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

الفيلسوف أقوال  من 
الهادي السيد 

المحكوم!! الحاكم 

ونا«   أخطاء في زمن » كور

بقلم: عادل عطية

شعر: نسرين حبيب

- ال يوجد سياسي أخرس  
 وال يوجد نصاب أخرس . 

- وطن بال عدالة .. جسد بال مناعة  
وطن بال حرية .. قيد بال قدسية .  

- العصا وحدها قادرة على مساواة الخراف .  
- واحد شارع باب الخلق  

- منطقة عدم الراحة  
- هو العنوان الدائم لكل البشر . 
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 هل يمكن أن يكون الحاكم، محكوماً. والذي يُدين، 
يُدان، في آن واحد؟!

لما ال؟..
ذلك؛ ألن الحاكم، ُمقيّد بقيود موضوعة ُمقننة!

وذلك؛ ألن الذي يُدين، هو من البشر. وكل البشر، في 
الموازين هم إلى فوق!

حاولت في هذه التوطئة، أو المقدمة، أن اكشف لكم، 
“الحاكم  مقالي:  العنوان على  عن سبب وضع هذا 

المحكوم”، دون فاصل بينهما!
من  االعتراض، على كل  فبسبب  ذاته،  المقال  أما 
أحياناً،  تبدو  قد  التي  ـ  القضاء  أحكام  يعترض على 

وكأنها وليدة “القضاء والقدر”ـ، وتجريمه!
الجالس،  القضاء  يفعله  ما  انتباهنا  يلفت  بداية، 
فالقاضي  وقبل أن ينطق بالحكم، بعد المداولة، يقول: 

“باسم هللا، وباسم الشعب”!
شبهة  نعتبره:  أن  يمكن  ما  العبارة،  هذه  في  فهل، 

“الشرك باهلل”، حين يصدر الحكم، باسمهما معاً؟!

وان لم يكن هذا؛ فهل يمكن أن تُفسر لي: لماذا يُسجن 
من يعترض على أحكام القضاء؟!..

هل ألن األحكام تصدر “باسم هللا”؟..
وان كان ذلك، كذلك..

فلماذا يُحاكم مواطن ما، على اعتراضه على أحكام 
القضاء ـ مع أنها تصدر باسم الشعب، أيضاً ـ، وهو 

واحد من هذا الشعب؟!
القاضي  العالم، ال يحكم  الحقيقة، وفي كل بالد  في 

بالعدل، وانّما يحكم بالقانون!
العينين؛ فهي تحكم  تمثااًل، معصوب  العدالة،  وألن 
يديها من  بين  أدلة، وقرائن. وما  يديها من  بين  بما 

قوانين!
قد تكون األدلة والقرائن، ملفقة ومزّورة. وقد تكون 

القوانين، غير منصفة، وغير عادلة!
القضاة،  تأليه  فيه، من  نتدارك ما نحن  لم  لذلك، ان 
أبداً: كمن يحكم  وتقديس نصوص أحكامهم، سنظل 

باسمه، بينما هو يحكم على نفسه!... 

    ألغت عمدة مدينة كولونيا، 
داعية  سنويا  شعبيا  كرنفاال 
المواطنين لالبتعاد عن الكحول 
المنازل  في  حتى  والرقص 
 ” نا “كورو تفشي  ي  د لتفا

المستجد.
للصحفيين،  تصريحات  وفي 
قالت هنريته ريكر،: “لن يكون 
نوفمبر/  11 في  هناك كرنفال 
علينا  يجب  لثاني،  ا تشرين 
االحتفال  هذا  ننسى  أن  جميعا 

في العام الجاري”. 
لن  العام  “هذا  وأوضحت: 

يكون هناك احتفاالت، ولن يكون هناك غناء، ولن يكون 
هناك رقص وال كحول، ال تفعلوا ذلك في الشوارع، أو 

المنازل”.
العام  هذا  الثاني  نوفمبر/تشرين   11“ قائلة:  ومضت 
سيكون يوما عاديا مثل باقي أيام العام.. من فضلكم، ابقوا 

في بيوتكم وال تحتفلوا أيضا في المنازل”.
 11 وتحتفل مدينة كولونيا كل عام بكرنفال شعبي في 
نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، يشارك فيه كل سكان 
المدينة الذين يخرجون للشوارع، ويغنون ويرقصون في 

أجواء احتفالية استثنائية، وبدأ االحتفال بهذا الكرنفال في 
القرن الـ19، ومستمر حتى اآلن.

وفي وقت سابق، أعلن معهد “ربورت كوخ” األلماني 
و409  ألفا   11 ألمانيا سجلت  في  الصحة  مكاتب  أن 

إصابة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.
من  ميركل،  أنجيال  األلمانية،  المستشارة  وحذرت 
احترام  يتم  لم  للغاية حال  في مواقف صعبة  “الدخول 
فيروس كورونا”،  للوقاية من  االحترازية  اإلجراءات 
حماية  بها  يمكننا  التي  الطريقة  نعلم  “نحن  مضيفة: 

أنفسنا”.

آيفون 12، الذي كشفت عنه شركة  يتمتع جهاز      
أبل مؤخرا، بميزة “غامضة” لم تتناولها الشركة خالل 
الجديد، ولم تتحدث عنها على موقعها  للهاتف  إطالقها 

اإللكتروني.
الالسلكي  للشحن  دعم  دائرة  هنا عن  يدور  والحديث 

الوثائق  الكشف عنها في  تم  العكسي، وقد 
التي قدمتها شركة أبل إلى لجنة االتصاالت 

الفيدرالية.
وأوضحت أبل في وثائقها أن دائرة الشحن 
على شحن  القدرة  لها  العكسي  الالسلكي 
ملحق آخر السلكيا، بطاقة 360 كيلو هرتز، 

لكن الشركة لم توضح ما هو هذا الملحق.
إن  يقولون  التكنولوجيا  في  خبراء  لكن 
شحنه  يمكن  الذي  حالًيا  الوحيد  الملحق 
ملحق خارجي  آيفون هو  أجهزة  بواسطة 

محتمل ستعلن عنه الشركة في المستقبل.
ليس  أنه  أبل  لشركة  الخبراء  يبرر  وبينما 
من الضروري أن تكشف عن “ملحق أبل 
المحتمل” الذي قد يدعم الميزة في المستقبل، 

فإن صياغة تلك الفقرة في الوثائق توضح أن أبل لديها 
جهاز واحد فقط يتعلق بهذه الميزة.

“إير  جهاز  مثل  آيفون  لجهاز  مهم  ملحق  يوجد  وال 
بودس”. وتستعد أبل تعمل إلطالق أجهزة على أجهزة 

إير بودس 3 و إير بودس برو 2 العام المقبل.
وعلى افتراض أن هذه المنتجات تلبي احتياجات الشحن 

الالسلكي العكسي، فإن من المحتمل أن تعلن شركة أبل 
عن دعم الشحن الالسلكي العكسي لجهاز آيفون بمجرد أن 

تصبح أجهزة إير بودس جاهزة.
عامين  منذ  متاحا  العكسي  الالسلكي  الشحن  وأصبح 
عندما كشفت شركة هواوي النقاب عن سلسلة هواتفها. 

ويمكن استخدام الهاتف كشاحن بطارية السلكي لألجهزة 
األخرى، بما في ذلك حافظات الهواتف الذكية وسماعات 

األذن الالسلكية التي تدعم الشحن الالسلكي.
ثم ضمنت شركة سامسونغ أجهزتها التقنية نفسها، وتبعها 
آخرون. وتعد غوغل أحدث شركة تدخل هذا المضمار إذ 

أطلقت هاتفا يمكن استخدامه كبنك طاقة السلكي.

الناظر  عين  في  الجمال  حكمة  على  تربينا      
،توارثناها أًبا عن جٍد لكن مع براثن الشياطين نحتاج 
إلى أكثر من النظر حتى نكتشف نواياهم وخباياهم ؛ 
فال تنُظْر إلى اإلناء من الخارج وانظر إلى ما بداخله 
؛كثيرون ينظرون إلى الحركات الدموية بعين واحدة 
مجتمع  وكأنهم  فقط  اإليجابيات  تبصر  التي  تلك  إما 
السلبيات  تفتش عن  التي  الكراهية  أو عين   ، مالئكي 
الرأيين غير صحيح؛  الهمج، وكال  كأنهم جماعة من 
إيجابياتهم  نعرف  موضوعيين  نكون  أن  فاألولى 
الذي  بالبريق  يغتر  الكثير  ألن  ‘ولكن  ونواقصهم 
يحرص الصهاينة على إظهاره دائًما، أردت أن أكشف 

لكم حقيقة وغياهب هذا الكيان .
ال شك أن العنصرية األسرائيلية تمثل الثقافة الصاخبة 
واألخطر  العالم  هذا  في  البغيض  اإلرهابي  والفكر 
أنهم ال يبشرون إال بالقتل وإباحة الدماء والتسلط على 
رقاب الشعوب األخرى باإلرهاب والدموية، كل ذلك 
ليس محض صدفة بل مؤامرة مخطط لها ، والحقيقة 
قد  التحليل  ولكن عمق  بحًثا  قتل  الموضوع  هذا  أن 

يضيف له الكثير.
إن الحكومات الخفية منذ نشأتها حتى اآلن وهي تسير 
في االتجاه العنصري واإلرهابي البغيض؛حيث لجأوا 
إلى الدين والعقيدة واتخذوا منهما ستاًرا تخفي وراءه 
أطماعها الحقيقة وقبحها االستغاللي فهم يعتمدون دائًما 
على أسلوب الخداع والمداهنة والتسلل بهدف السيطرة 
االقتصادية  الشؤون  في  كافة؛  على شعوب األرض 
والسياسية واإلعالمية ، وهو ما بدأوا في التخطيط له 
العالم، وهم يعتقدون أنهم شعب  في معظم دول  حالياً 

هللا المختار بالتشريف ال التكليف.
ومنذ بداية تحريف ما تحتويه التوراة من تعاليم مقدسة 
اليهودية  الكتيبة  الذين أطلق عليهم  أتباعها  على أيدي 
البابلي”  “السبي  فترة  إبان  الوراق”  برئاسة “عزرا 
فيما بين عام 586_538 ؛ لينحتوا منه ديًنا قومًيا يقوم 
على أساس عنصري، وعلى ذلك فعمر العنصرية مثال 

في المجتمع اليهودي يزيد على 2500 عام. 
الحقيقة أن هذه الحركات الدموية تستبيح كل الوسائل 
لتحقيق أغراضها ؛فقد تأثروا منذ القرون األولى بهذا 
تأكيًدا  ثم جاءت بروتوكوالت حكماء صهيون  الزعم 
تؤكد  البروتوكوالت  لعنصريتهم وما تضمنته  حاسًما 
أن هذا العالم لم يخلق إال لليهود؛ ليقيموا عليه مملكة 
القوميات  على  تقضي  أن  بعد  العالم  تحكم  يهودية 
المختلفة بالعنف والقتل واإلرهاب ؛ فليس من المعقول 
أن تكون العلة في أمم غيرهم، وإنما العلة في *قوي 
الظالم* وفي تفكيرهم العدواني وأسلوبهم االستيطاني 

وهدفهم اإلرهابي ودستور حياتهم الغير إنساني. 
قبل  تاريخية  جذور  لها  بالتأكيد  المشاحنات  وهذه 
تأسيس الدولة وقبل تأسيس الحركة الصهيونية أساسا 
ففي عام 1304 كانت نقطة التحول في العالقات بين 
اليهود  فقد تجاوز  الغربيين،  الشرقيين واليهود  اليهود 
والحضاري  الديني  التطور  قمة  بالفعل  السفارديم 
المسلمة  إسبانيا  اليهود األشكناز في  على عكس حال 
المالحقة  اليهود األشكناز من  فقد عانى  أوروبا  وفي 
المستمر  والتدمير  والنهب  واالضطهاد  والطرد 
لألحياء اليهودية والقهر المتعمد والمصادرة المتكررة 

للممتلكات اليهودية في بالد األشكناز.
السابع والقرن  القرن  بين  التلمود  بعد  ما  وفي عصر 
الثالث عشر تقريًبا عاش الجزء األكبر واألكثر نشاًطا 
من الشعب اليهودي في مناطق السيادة اإلسالمية ؛ إما 
أهمية وبغض  ذات  أقلية غير  فقد شكلوا  أوربا  يهود 
كل  فقد حدثت  القليلة  االستثناءات  بعض  النظر عن 
األمور الهامة واإلبداعية في حياة اليهود داخل البلدان 
اإلسالمية، ومما ال شك فيه أن اليهود الفرانك تأثروا 

بصفة عامه باليهود في إسبانيا.

وعلى نحو ما أسس له قائد الحركة )ثيودور هيرتزل (
في إحدى خطبه في المؤتمر اليهودي األول )29–31 
على  يوماً  إذا حصلنا   : 1897(قال  آب  أغسطس/ 
بأي  القيام  على  وقادراً  حياً  أزال  ال  وكنت  القدس 
شيء.. فسوف أزيل كل شيء ليس مقدساً لدى اليهود 
التي مرت عليها قرون؛ ومن  اآلثار  فيها، وسأحرق 
هذا المنطلق تعمل على اختالق وصناعة قدس يهودية 
تكتمل  وال   ، إسرائيل(  )دولة  اختلقوا وصنعوا  كما 
يهودية عاصمة   .. )القدس  بتكريس  إال  الدولة  هذه 

أبدية ( لهم.
التمييز  أساس  على  تقوم  اليوم  إسرائيل  سياسة  إن 
العنصري؛ متمثلة في سياستها الخارجية بتعاونها مع 
كل الحكومات الخفية في أفريقيا وأمريكا وفي سياستها 
الداخلية بمحاربة اليهود العرب وطردهم وبمحاربتها 
للعرب الفلسطينيين وغيرهم من الشعوب بكل الوسائل 
داخل إسرائيل سواء كانوا من المسلمين أو المسيحين 
،بل هي أكثر من هذا تميًزا عنصرًيا فيما بين اليهود 
أنفسهم ،فاليهود الغربيين القادمين من أوروبا وأمريكا 
والخدمات  واإلسكان  الضخمة  بالثروات  يحظون 
 ، الدولة  في  المرموقة  والمراكز  الراقية  االجتماعية 
القادمون من أفريقيا وآسيا  اليهود الشرقيون  في حين 
التي  باألعمال  إال  يعملون  العيش وال  يقاسون شظف 

يترفع الفريق األول عن القيام بها.
في هذا  أبداً  تتوقف  لن  العنصرية  إن  القول؛  خالصة 
 64 يزيد على  ما  ،فبعد  نهايته  البغيض حتى  الكيان 
عاماً على اإلنشاء القسري لهذه الدولة ، والتي كانت 
وستظل متحالفة مع كل أشكال االستعمار، ولم يزدد 
فيها سوى العنصرية والعدوان ؛ولو أنهم في حروبهم 
فقط  المادي لألرض  اعتمدوا على االحتالل  الدموية 
دائًما  متمسكة  ولكنها  بكثير  أهون  المصيبة  لكانت 
نفوس  في  الدين  روح  على  والقضاء  بالعنصرية 
لهذا  مقاومة  هناك  يكون  أن  المتوقع  ومن  معتنقيه؛ 
إلى  المشروع من داخل إسرائيل والتي ستؤدى حتماً 

زواله قريبا.
الجماعة  أبناء  بين  الكراهية  كتلة من  أمام  نقف  وهنا 
بين قطبي  قائما  الصراع  يظل  ونتسآل هل  الواحدة؛ 
هذه الدولة ؟! أم يختلف األمر مع مرور الوقت؟!وهل 
ستبقى النظرة الدونية متغلغلة في الروح اليهودية؟ أم 
الحادي والعشرين ستهذب  القرن  التقدم في  ثورة  أن 
هذه الشخصية التي حيرت العالم؟ هذا ما سنتطرق إليه 
القادم ونسلط الضوء  المقال  البقاء في  لنا  إذا قدر هللا 
عن مأساة يهود الفالشا التي ما زالت تلقي بأضوائها 

في ساحاتنا.

ِصْهيُون بَرَاِثن  َعَل  دماءٌ 

َجِميًعا...ولكن؟! تْحَسبهْم  »ال رقص وال كحول«.. مدينة ألمانية  
تحارب كورونا بطريقة خاصة

أبل تخفي ميزة جديدة »غامضة« في آيفون 12

بقلم/ أسماء أبو بكر

مسرح الّدمى

َحِريٌّ ِبَي أالّ أتكلَّم معك.. انتهى حواُرنا والّسيناريو 
نجَحِت الّتجارُب األدائّية.. تفّجَرِت المواهُب األكاديمّية

ْجنا من َمعاهِد الُفنوِن الّتمثيلّية وَتَخرَّ
أُطِفَئْت أضواُء المسرِح على أََمِل ُعروٍض الحقة َحتمّية

َوِر الفوتوغرافّية.. واقترَبِت الجماهيُر اللِتقاِط الصُّ
لعبنا أدواَرنا جّيًدا على الخشبِة الجليدّية،

ْدنا عباراٍت َمعدنّية.. َمثَّْلنا بقلوٍب َحديدّية َوَردَّ
لم يبَق من عشِقنا سوى لقطات خيالّية
أنتَجْتها العبقرّية وأخرَجْتها الّشهوانّية..

مسرحّيُتنا ُغباٌر من الّسادّية.. قّصُة حّب ِجدُّ وهمّية
بطلُها ُيجّسُد المالِمَح الّذكورّية 

وبطلُتها انطبَعْت ذكرى في ُمَخّيلِة الفتياِت العذارى الّشقّية
لم َيُكْن للكومبارس فيها أدواٌر ُثنائّية

طِحيَّة جمَعْت ما بيننا مشاِهُد الّدراما العاطفّية السَّ
ا! لم َتضّمنا الَهَمِجيَّة َسِويَّة. .. وحقًّ

إنَّ اختالَج األحاسيِس الَجوِفيَّة
َيتطلُّب ِصدًقا ونزاهًة وعفوّية،

َزَمُن الّتمثيِل أوقاٌت ثلجّية
ُتجّرُد الَبَشِريَّ من عواطِفِه الّروحّية..

ُعُمُر الِخداِع حلقاٌت َقصيرٌة َتَتخلَّلُها إعالناٌت كوميدّية!!

بقلم : خالد بنيصغي 

لكل من يهمه األمر!
يُسعد 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 االستعالم االتصال على :

أخبار ومقاالت

نفس  يرددون  الناس  الكثير من    ال زال 
التساؤالت حول جائحة » كورونا« : هل هو 
المهولة في  الداء الذي حمل كل هذه األرقام 
اإلصابات والوفيات ؟؟ أم هو أكذوبة سياسية 
من أجل تحقيق أهداف ُمَعيََّنة ؟؟ إن ما يجعلنا 
نعيش هذه الحيرة بْين التصديق والتكذيب هو 
بينهم  أنفسهم فيما  اختالف الخبراء واألطباء 
بْين محلل على أن الداء موجود ويجب الحذر 
منه باتخاذ التدابير االحترازية المعمول بها من 
لدن منظمة الصحة العالمية ، وبْين محلل آخر 
يعتبر األمر غير صحيح ، وأن ال وجود لشيء 

اسمه » كورونا« على اإلطالق ؟؟ 
وبين اختالف هؤالء وهؤالء يتساءل اإلنسان 
العادي عن تلك األيام التي تزيد عن ثالثة أشهر 
والتي عاشها بشكل عادي دون اتخاذ أي شكل 
من أشكال التدابير الوقائية المعمول بها حاليا، 
ودون أن يصاب اإلنسان  بداء » كورونا«  
بشكل خطير ، فأول اإلصابات كانت في شهر 
دجنبر 2019 ، ولم يتخذ العالم بأسره التدابير 
الوقائية الالزمة إال في منتصف شهر مارس 
2020 ، مع العلم أن الحدود البرية والبحرية 
الفترة في  والجوية  ظلت مفتوحة طيلة هذه 
وجه العموم ، بما في ذلك الصينيون الذين ظهر 

عندهم الوباء قبل أن ينتشر  ؟؟ 
هي تساؤالت يتقاسمها الخبير والعالم والطبيب 
يجد  أن  دون  العادي  واإلنسان  والسياسي 
التي  الشافي لهذه األحداث  أيٌّ منهم الجواب 
كثيرة ، ال نملك معها  وألغازاً  تحمل أسراراً 
إال الدعاء إلى هللا عز وجل أن يرفع عنا هذا 

الوباء إنه سميع مجيب .. 
في  بداء » كورونا«  اإلصابات  تصاعدت 
الوفيات  المغرب بشكل مقلق ، كما ارتفعت 
بشكل مخيف ، وذلك بسبب العودة التدريجية 
للحياة الطبيعية ، وعدم احترام التدابير الوقائية 
أنه من بين األسباب  المعمول بها ،  ونعتقد 
في هذا االرتفاع المفاجئ أيضا ، وألزيد من 
شهرْين هو خطأ الحكومة المغربية في معالجة 
الحدود  بفتح  بعدما سمحت   ، الجائحة  هذه 
وفرضت شروطاً خاطئة لدخول أراضيها بّراً 
وبحراً وجّواً ، وذلك عندما طالبت بتحليالت 
الخلو من داء » كورونا« ال تزيد مدته عن 72 
ساعة من دخول التراب المغربي ؟؟ وهو أمر 
غريب في حد ذاته ، ألن اإلدالء بـ »سلبية« 
التحاليل ال يعني بالضرورة أن المسافر إلى 
المملكة المغربية ال يحمل » فيروس كورونا«  
يقل عن  تاريخا ال  تحمل  التحاليل  ألن هذه 
المدة  أيام ، وهذه  يومْين وال يزيد عن ثالثة 
ولو أنها تبدو قصيرة ) 2 أو 3 أيام ( إال أن 

المخالطين قبل دخوله  المسافر ظل فيها من 
التراب المغربي ، وهو األمر الذي قد يعرضه 
يلج  وبالتالي   ، كورونا«   « بداء  لإلصابة 
المغرب بورقة تقول بعدم إصابته بالداء ، لكن 
في واقع األمر فال شيء يؤكد أنه غير مصاب 
الذي سقطت  الخطأ  بـ  »كورونا« ؟؟ وهو 
للدهشة ،  المغربية بشكل مثير  الحكومة  فيه 
فمثال كندا كدولة متقدمة اتخذت إجراء منطقيا 
ومناسبا دون الحاجة ألي تحليل ال فائدة منه ؟؟ 
فعند الدخول لألراضي الكندية يوقع المسافر 
14 يوما في  لمدة  التزام بحجر صحي  على 
العنوان الذي سجله في هذا االلتزام ، وهي مدة 
كافية لخروجه بعد ذلك آمنا وبشكل طبيعي ، 
وفي حالة عدم امتثاله لألمر يتعرض لغرامة 
3000 دوالر ) ما يعادل  بقيمة  مالية قاسية 
تطبيق  يغيب  فهل   ) 20870 درهم مغربي 
القانون في المغرب مثال على هذا النحو ؟؟   

لَت الدوري المغربي  » كورونا« بالمغرب أجَّ
عدة مرات بسبب إصابة العديد من الالعبين 
المغاربة ب » الفيروس المستجد« وهو األمر 
الوداد   ( المغربية  الكرة  قطبْي  الذي جعل 
والرجاء ( ال يدخالن في إيقاع طبيعي إلنهاء 
الموسم الرياضي بشكل عادي ثم في موعده 
المحدد ، وهو األمر الذي لم يتحقق ، وهو ما 
أثَّر على الالعبين نفسيا وبدنيا ، وهذا ما جعل 
بالمغرب أمام قطبي  الفريقْين ينهزمان ذهاباً 
القدم المصرية ) األهلي والزمالك( في  كرة 
دور نصف النهاية لعصبة األبطال اإلفريقية، 
مباراة  المغربي حتى في  الوداد  انهزم  فيما 
نصف  دور  من  وُيْقصى  بمصر،  اإلياب 
النهائي ،  في انتظار أن يُْجرى لقاء اإلياب من 
نصف النهائي الثاني بين ) الزمالك المصري 
القادم إن شاء  البيضاوي يوم األحد  والرجاء 
هللا تعالى ( ولقاء اإلياب انتهى بهزيمة الرجاء 
بالرغم من هذه  أنه  الزمالك ، إال  أمام   1-0
الهزيمة الصغيرة فإن الرجاء البيضاوي قادر 
بإذن هللا أن يَعّوِض في اإلياب ولو كان ذلك 

بمصر أمام الزمالك القوي .. 
بركان  نهضة  هو  المغربي  الرجاء  محفز 
بكأس  الماضي  األحد  فاز  الذي  المغربي 
االتحاد اإلفريقي بعد تغلبه بالرباط على فريق 
النهائية  المباراة  بيراميدز المصري 0-1 في 
في  مرة  ألول  اإلفريقية  بالكأس  والتتويج 
تاريخه ، ونرجو أن يحقق الرجاء البيضاوي 
منه  المغربي  الجمهور  ينتظره  ما  المغربي 
نهائي  لقاء  في  المصري  باألهلي  واللحاق 

جميل ومثير إن شاء هللا .. 
ودمتم بود 



  حالة مرضية واسعة اإلنتشار تصيب 
أوردة الساقين، يحصل بها تورم وانتفاخ  
أوردة الساقين نتيجة تراكم الدم داخل األوردة 
فتظهر على جلد الساقين والقدمين كخطوط  
متعرجة أو شبكات عنكبوتية الشكل بألوان 
زرقاء وبنفسجية، تشوه جمال الساقين وقد 

تسبب احيانا تورم وألم  في القدم والساقين .
أسباب دوالي الساقين :

تنتج اإلصابة بالدوالي بسبب ضعف جدران 
أوردة   الساق، وخلل في عمل الصمامات 
الموجودة بداخلها،فمن المعروف أن القلب 
يضخ الدم إلى كافة أنحاء الجسم حامال الغذاء 

واالكسجين عبر الشرايين ذات الجدران 
السميكة والمرنة، ومن ثم يعود الدم إلى 
القلب بواسطة األوردة يحمل ثاني أكسيد 
الكربون والفضالت لتطرح من خالل 
اتجاه جريان  ويكون  والكليتين،  الرئة 
الدم من الساقين في األسفل إلى القلب 
في األعلى، ونظرا ألن ذلك يكون عكس 
إتجاه الجاذبية األرضية، لذا فإن جريان 
الدم يحتاج إلى قوة ضاغطة تدفعه إلى 
القلب، وهذا ما توفره عضالت الساق 
الخلفية حيث تضغط على اوردة الساق 
القلب، هذا باإلضافة إلى  وتدفع الدم نحو 

أن تلك األوردة مزودة بصمامات في داخلها 
كي تحافظ على جريان الدم باتجاه واحد، وفي 
حالة  حدوث خلل في عمل تلك الصمامات 
يحصل ركودة وتجمع للدم في اوردة الساقين 
فيزداد الضغط على جدران األوردة  فتتوسع 
وتنتفخ ويتسرب الدم منها إلى انسجة الساقين 
وتظهر األلوان الزرقاء والبنفسجية على الجلد، 
ومن أهم العوامل التي تؤدي الى دوالي الساقين 

- التقدم في العمر : 
تفقد األوردة مرونتها مع التقّدم في العمر، مما 
يسبب ضعف الصمامات، وبالتالي السماح للدم 
بالعودة إلى الوراء بداًل من التدفق باتجاه القلب.

-  الحمل : 
تتعّرض النساء لإلصابة بدوالي الساقين أثناء 
الحمل، وذلك ألّن الحمل يزيد من حجم الدم في 
الجسم، وزيادة الضغط الواقع على األوعية 
الدموية في منطقة الحوض نتيجة لنمو الجنين 
داخل الرحم، باإلضافة إلى أّن تغير مستوى 
الهرمونات أثناء الحمل يسبب ارتخاء جدران 
األوعية الدموية، مما يزيد من إمكانية اإلصابة 

بدوالي الساقين . 
- الجنس : 

النساء أكثر عرضة لإلصابة بدوالي الساقين، 
بسبب التغّيرات الهرمونية التي تحدث  بعد 
سن اليأس، حيث تسبب هذه التغيرات ارتخاء 
جدران األوردة الدموية، كما أّن تناول العالج 
البديل للهرمونات أو حبوب تنظيم الحمل قد 

يزيد من خطر اإلصابة بدوالي الساقي 
- السمنة  : 

على  إضافياً  الزائد ضغطاً  الوزن  يسبب 
األوردة. 

- الوقوف لمّدة طويلة: 
يؤدي الوقوف لمدة طويلة إلى منع تدفق الّدم . 

- الوراثة  : 
يزداد خطر اإلصابة بدوالي الساقين في حال 

إصابة أحد أفراد العائلة بها .
أعراض دوالي الساقين :

يعتبر انتفاخ الوريد أحد أهم اإلشارات التي تدل 

على وجود دوالي بالساقين وخصوصاً ظهور 
الوريد باللون األزرق،

ويصاحب دوالي الساقين اإلحساس بثقل في 
القدمين السيما بعد الوقوف لفترة طويلة، 
المنطقة  لون جلد  الكاحلين وتغير  وتورم 
المصابة إلى اللون البني، والشعور بتقلصات 
في الساقين، وقد يظهر احمرار وجفاف في 
الجلد المحيط بالمنطقة المصابة وهو ما يؤدي 

إلى حكة والتهاب وتقشر بالجلد
عالج  دوالي الساقين  :

القيام  الحاالت البسيطة يستطيع المصاب 
بالعناية واإلجراءات الذاتية التي تخفف من 

ألم دوالي الساقين، كما تمنع من تفاقم الحالة، 
وتتضمن :

وتخفيف  الرياضية،  التمارين  ممارسة 
الضيقة،  المالبس  ارتداء  الوزن، وتجّنب 
وعدم  الوقوف لمدّة طويلة، وارتداء الجوارب 
الضاغطة، إْذ تساعد هذه الجوارب عضالت 
الساقين على دفع الّدم لألعلى من خالل تطبيق 
الضغط تدريجياً، وينصح بارتدائها طوال 
اليوم، مع رفع الساقين لمّدة 15-10 دقيقة 
عّدة مرات في اليوم، وتناول األدوية المضاّدة 

لاللتهاب. 
لهذه  المريض  استجابة  عدم  حال  في 
اإلجراءات، قد ينصح  الطبيب إحدى الخيارات 

العالجية اآلتية:
-  المعالجة بالتصليب إذ يتّم فيها حقن محلول 
داخل دوالي الساقين الصغيرة أو متوسطة 

الحجم، تؤدي إلى إغالق هذه األوردة . 
-  العالج بالليزر تُستخدم هذه التقنية في عالج 
دوالي الساقين الصغيرة واألوردة العنكبوتية، 
إذ يتّم فيها توجيه الضوء على شكل دفعات 
اختفاء الوعاء الدموي  باتجاه الوريد، مسبباً 

بشكٍل بطيء . 
- القسطرة باستخدام ترددات موجات الراديو 
أو الليزر، ويفضل استخدام هذه التقنية للدوالي 
الكبيرة، حيث يتّم فيها إدخال القسطرة في 
الليزر  الوريد وتعريضه للحرارة عن طريق 
أو موجات الراديو، إذ تسبب الحرارة إغالق 

الوريد .
  -  ربط الوريد ونزعه ويتّم في هذا اإلجراء 
ربط الوريد قبل ارتباطه باألوردة العميقة 
في الساق، ومن ثّم نزعه من خالل شقوق 

صغيرة . 
بالمنظار في حال تطور  الوريد  - جراحة 
للتقرحات، حيث  الساق  المرض، وتعّرض 
يتّم إدخال كاميرا الفيديو إلى الساق لتصوير 
إزالة  يتّم  ثّم  دوالي األوردة،وإغالقها، ومن 
هذه األوردة من خالل فتحات صغيرة في 

الجلد .

   ملخص العدد السابق 
ألتحق بمعهد من المعاهد الفنية فتفوق فيه فكان حتى السنة 
الثالثة أول دفعته وتقديره العام جيد جداً وما أن يأتي العام الرابع 
وهو عام التخرج حتى يلوح الحاقدون عليه من بعض الطالب و 
األساتذة وكان هؤالء األساتذة هم الدكتور إبراهيم وعميد المعهد 

وشوقي وزوجته فكانت بهم عنصرية واضحة وحقد بالغ .
يوشك العام الرابع على اإلنتهاء ، وهو عام التخرج في المعهد 
وكان على كل طالب أن يقدم مشروعاً من مشروعات التخرج 
ينفذه بأجهزة المعهد ثم يعرض بعد ذلك على لجنة خارجية من 
األساتذة لتقييمه وكان الدكتور إبراهيم ولألسف هو المشرف على 
هذه المشروعات . والحق فقد كان ال يشرف على شئ وإنما هي 
المبالغ التي تصرف له ولغيره لهذا األشراف ولكنه فقط يضع 
الجدول الذي يبدأ فيه كل طالب تنفيذ مشروعه وظل هو يستدني 
الوقت الذي يفصح له عنه ليبدأ مشروعه وعندما تأخر ذهب إليه 
.. ولك  يسأله وليته لم يسأله متى ينفذه فيقول له في شدة : غداً 
أربعة أيام فقط وليس أكثر منها لتنهيه على الرغم من أن الوقت 
الذي كان يعطيه للطلبة غيره أكثر منها بل يزيد عما يحتاجون 
إليه فأضطر هو أن يسهر ليلتين في المعهد لينفذه في الوقت الذي 
أبلغه به ثم أقتنص هذا الدكتور سؤاله فأستفسر منه عن كيف ينفذ 
مشروعه وهو ما ليس له الحق فيه وما ليس له مبرر فهو ال صلة 
له به وال بعمله فأحس هو أن عرقلة يرغب في أن يعطله بها 
فأوضح له فقط مضمونه وما ينتهي إليه يعرف في ذلك جهله عما 
ينتهي إليه بل عن موضوعه كله فهو في قسم غير القسم الذي 
يدرس به فإذا هو يقول له في غضب وشدة ال مبرر لهما وكأنما 
يتحداه : البد وأن تعرف .. أنا لم أعطيك وقتاً أكثر مما لك فيومئ 
هو له في هدوء ثم يضيف : أربعة أيام فقط . ويقبل اليوم الذي 
يرى فيه أعضاء اللجنة مشروعه وكانوا من خمسة أساتذة جلسوا 
يشاهدونه وأنزوى الدكتور مصطفى عميد المعهد في ركن 
بالصالة وظل هو قريباً منهم يراقبهم يرنو إليهم وإلى وجوههم 
دائماً  فيلحظ عليهم ما ينم عن إستحسانهم . وما هي إال دقائق حتى 
يأتي الدكتور إبراهيم فيتطلع نحو األساتذة ويقول : يا سادة هذا 
الطالب لم يلتزم بما قلت له أن يلتزم به يقول ذلك في أرتباك وفي 
كذب يؤكد خسته وكأنما يرغب في سذاجة وغباء على أن يؤثر 
على قرار اللجنة وهذا في الحق ما ليس له شأن به ويصمت 
الدكتور مصطفي عميد المعهد كما لو كان ينتظر نتيجة هذه 
الخسة التي ال تضارعها خسة . ويضجر هو مما أبداه هذا 
الدكتور من هذه الخسة والكذب اللتين لم يتحمل أن يمتنع عنهما 
فيلتفت إليه ويقول في حمية يكشف بها عن رياءه .. أنت لم 
تلزمني بشئ لم ألتزم به ولكنك قلت لي فقط كما تعرف أن لي 
أربعة أيام وال أكثر منها ألنفذ مشروعي وقد سهرت هذه األيام 
كلها ألتممه في ذلك الوقت فيشير إليه عميد المعهد بيده أن يمتنع 
عن المناقشة ولم يجب الدكتور إبراهيم ولكن أستاذاً من أساتذة 
اللجنة بدا طيب النفس والخلق يلوح على وجهه األشمئزاز مما 
سمع منه فيقول له : يا دكتور هذا موضوع ال يهمنا وليس لنا شأن 
به فينصرف من الصالة وقد حمل خزيه وخسفه . وتنتهي اللجنة 
من فحص مشروعه فيتجه إلى صالة المعهد ويتأنى قلياًل وقد بدا 
عليه الضيق فما أن يقبل إليها أساتذة اللجنة حتى يرنو هو إلى ذلك 
األستاذ الذي أحس بطيبته فإذا هو يدنو منه ويقول مبتسماً : ال 
تغضب ، ثم يتفوه بما لم يستطع أن يخفيه وبما أستغرب هو له : 
هذا إنسان حقير أعرفه فيقول له هو : يا أستاذ لقد كذب فيجيبه 
: أعرف أعرف وهو ليس من حقه أن يفرض عليك أن  مؤكداً 
تفعل هذا وما التفعله فهذا مشروعك أنت المسئول عنه وعن 
قيمته ثم أن ما أبداه يوضح جهله فلو ألتزمت به ألضعف 
مشروعك ويوضح شخصيته الهزيلة بل وغباءه ويهذ األستاذ 
رأسه ويضم شفتيه في أستغراب وأشمئزاز معاً فيستغل هو هذه 
الطيبة فيه فيسأله في خجل ما رأي سيادتكم في مشروعي ؟ فيقول 
له مبتسماً رأياً لم ينسه : أنت متمكن من عملك بشكل رائع يسمع  
ذلك ولم يستفسر منه على أكثر مما أفصح عنه حتى ال يبدو 
وكأنما يكشف له عن نتيجته رغماً عنه فيشكره فيومئ له هذا 
األستاذ وبهزة من رأسه يحييه بها وينصرف مع زمالئه األساتذة 
فهل هناك أكثر من ذلك كذب وحقارة بل خسة وحقد تمتلئ بهم 

نفس هذا الدكتور إبراهيم ومعه عميد المعهد . وتنتهي دراسته 
بالمعهد فما أن يأتي اليوم الذي تعلن فيه نتيجة تخرجه حتى يهرع 
ملهوفاً إلى المعهد ، ينظر إلي لوحة اإلعالنات ويتطلع إلى أعلى 
الورقة التي تدون عليها النتيجة فال يرى أسمه األول وينزل 
برؤيته سريعاً إلى أسفل .. وال الثاني ، وال الثالث ، وال الرابع 
ويرى أسمه الخامس وأمامه تقدير جيد فتنتابه رعشة يضطرب 
لها فلم يتماك نفسه فيندفع إلى حجرة العميد الدكتور مصطفى 
فيرنو ويتحدث إليه في هجوم ال يبالي به يصيح فيه ويقول له في 
شدة وكأنما يدينه على ما حصل عليه وعلى ما فعلوه : » إذا لم 
ترغبوا في أن أكون أول الدفعة فأعطوني تقديري الذي أستحقه 
وكان يجلس أمامه الدكتور حسين الذي يدرس علم النفس والذي 
يرى فيه رقي األخالق وطيب الخصال يتطلع إليه ولم يقل شيئاً 
ولكن العميد لم ينفعل لتهجمه ولم يثُر من إدانته فإذا هو يبتسم إليه 
في خبث ويحدثه في هدوء فيقول له : ما بالك األول أو غير األول 
في عملك المقبل هو الذي يوضح كفاءتك . وينصرف من أمام 
هذا العميد وبه غصة وكره منه فما أن يتجه إلى ساحة المعهد 
حتى يرى أستاذاً ممن كانوا يدرسون له يسأله عن نتيجته فما أن 
يسمع منه ويعرف حتى تبدو عليه دهشة وكأنما هو لم يصدق 
فيهز رأسه تعجباً كما لو كان يخفى شكاً فيقول له فيما يشبه الغيظ 
أن يقدم شكوى إلى رئيس إدارة المعهد فيبتسم في سخرية ولم 
يفعل ذلك فهو يعرف أن مثل هذه الشكاوى ترسل ثانية إلى 
المشكو في حقهم ويعرف استطاعتهم أن يحموا أنفسهم وأن يجبوا 
عليها بما اليدينهم فمثل هؤالء ليسوا من السذاجة بحيث ينظمون 
الدرجات بشكل يتهمهم . وتنتابه حيرة بل وشك شديد فبعد أن 
حصل في الثالث السنوات األولى على تقدير جيد جداً وكان أول 
دفعته يكون هذا تقديره الذي وضعوا درجاته هكذا ولكنه يفكر 
يتأكد منها أن درجاته  كثيراً فيدرك أموراً ويعرف بعدها أموراً 
ليست هي التي يستحقها وأن هؤالء األساتذة قد تالعبوا فيها 
وأكثرهما بال ريب الدكتور إبراهيم وعميد المعهد أولها هو 
أستغرابه من هجومه على العميد وحديثه إليه في صياح بمكتبه 
يؤنبه بل يدينه على نتيجته : أما كان األولى به أن يغتاظ لهجومه 
وينفر من صياحه اللذين يزلزالن منصبه كعميد للمعهد فينهره 
ويقول له في أنفعال أن هذه درجاته وهذا تقديره الذي يستحقه بل 
ويشتد عليه ويطرده من مكتبه فما باله يبتسه إليه في خبث ويحدثه 
في لين ومهادنة وكأنما يخشى أن يتطور األمر إلى أكثر من هذا 
أو يتناسى بهدوئه المريب الحقيقة فهو  النقاش فهو ينكر قهراً 
يعرف أن حصوله على درجة الجيد جداً تؤهله للتقدم إلى منصب 
المعيد بالمعهد وذلك ما ال ترضاه عنصريته وخسته هو والدكتور 
إبراهيم . ولكنه يرغب في أن يعرف درجاته التي حصل عليها 
ليتأكد من هذا التالعب الذي سعى إليه هذان األستاذان فيقدم 
إلى إدارة المعهد للحصول على مستند يوضحها فما أن  خطاباً 
يأخذه وينظر فيه حتى يرى ما يسخر منه سخرية يملؤها الغضب 
فقد رأى أن دروسه كلها متميزة ولكن بعضها هي التي أثرت 
على نتيجته وأضعفت تقديره أولها هو مشروع التخرج حصل 
فيه على درجة بين المقبول والجيد ومادتان هما الموسيقى 
والصوتيات ثم مادة الفن التسجيلي ففي الموسيقى حصل على 
المقبول وفي الصوتيات على درجة بينه وبين الجيد ثم مثلها في 
الفن التسجيلي وهذه كلها ما لم يحصل عليه طوال الثالث سنوات 
األولى بالمعهد أما المشروع فدرجته كما عرف هي ثالثون في 
المائة من القيمة الكلية وأن خمسين في المائة منها على اإلشراف 
المسئول عنه الدكتور إبراهيم . وعلى الرغم من تلك الجملة التي 
لم ينساها والتي أفصح له عنها ذلك األستاذ الطيب من أعضاء 
لجنة فحص المشروع وهي : » أنت متمكن من عملك بشكل رائع 
» وإشمئزازه من حديث الدكتور إبراهيم إلى أعضاء اللجنة فلم 
يتحمل ذلك منه حتى قال له :« ال تغضب .. هذا إنسان حقير 
أعرفه » إال أن هذه النسبة من إشراف المشروع التي في سلطته 
أن يضعها والتي ليس لها حيثيات أو أوراق مكتوبة وقد تكون 
مثلها درجات أعضاء اللجنة أنفسهم التي ترسل إليه وسلوكه 
السيئ معه ثم حقده وعنصريته فهذه كلها تؤكد من غير ريب 
تالعبه في درجاته التي أضعفت تقديره وال سيما أن من عمله هو 
رصدها في النتيجة مع الدكتور مصطفى الذي تواطئ معه . أما 

الفن التسجيلي فقد كانت تدرسه الدكتورة نجوى وهى زوجة 
الدكتور شوقي الذي كان كلما رأه يتندر معه ويمزح فيما ال 
يستدعى التندر والمزاح ويتحدث إليه في لهجة منكرة أقرب إلى 
السوقية منها إلى الرقي فكانت هي على الرغم من أستسخافه ما 
يبدو منه تبتسم وهي تسمع حديثه وترى سلوكه وكأنما تستمتع 
بهما وترضى عنهما . والحق فقد كان يراها دون تحيز ال تصلح 
للتدريس ويتعجب كيف حصلت على هذه الدكتوراة فهو ال يلمح 
فيها عندما تتحدث في محاضرة أو غيرها لمحة من ثقافة أو سمو 
مثلما يرى مثاًل في الدكتور حسين أستاذ علم النفس من رقي 
األخالق وغزارة الثقافة أما هي فتبدو كإمرأة من العامة التي 
تشعر فيها بذلك النمط الشعبي الذي يلوح ويتحدث به هؤالء 
هؤالء  أطراف عصابة  من  طرفاً  كزوجها  فكانت  النسوة 
المتحيزين الحاقدين ثم المادتان الصوتيات والموسيقى فقد شك في 
أن تكون درجته في الصوتيات التي وضعوا نتيجتها هي التي 
يستحقها فقد أجاب فيها إجابة متميزة أما في الموسيقى فكان شكه 
فيها قوياً دهش له وغضب غضباً شديداً فقد كان مدرسها يلقبه » 
ألفا الفصل » وكانت دروسها عن تحليل المقطوعات الموسيقية 
فكان هو يدرسها جيداً ثم يفعل ما ال يفعله كل الطالب فيذهب إلى 
المكتبة الموسيقية ويطلع على النوتة التي تدون بها المقطوعة 
وعلى الرغم من أن هذا لم يكن من تخصصه أو ما يحتاج إليه هذا 
الدرس من فهم هذه النوتة فقد كان يسعى فينظر إلى أخر 
المقطوعة وقفلتها الموسيقية فيستوعب كتابتها بالنوتة الموسيقية 
وكان يتحدث بذلك في المحاضرات أمام أستاذ الموسيقي فإذا هو 
يسمع منه فيعجب بكفاءته ويدهش لفهمه فيومئ له ويبتسم فخراً 
وأغتباطاً . وليس ذلك فحسب ففي يوم األمتحان الشفوي في أخر 
هذا العام وكان بصالة األمتحان أستاذ الموسيقى ومعه أستاذ من 
خارج المعهد فما أن يطرق الباب ويقبل إلى الصالة أخر الطالب 
مثلما يفعل دائماً وما أن يراه أستاذ الموسيقى حتى يبتسم ويتأوه 
ويتهلل ويندفع في صياح ويقول لألستاذ الخارجي : » آه ، هذا هو 
ألف الفصل وقد تعجب هو مما صدر منه ولكنه يبدو لم يستطع أن 
يتحكم في أحداثه وأفتخاره فما أن يجلس أمامهما حتى يبتسم إليه 
األستاذ الخارجي ويسأله في ذوق سؤاأًل ينتظر إجابته أستاذ 
فيجيب هو عن سؤاله في ثقة  الموسيقى في تأهب وترقب معاً 
ويستفيض فيه بل ويشرح له من إطالعه وثقافته ما يرتبط به وبما 
يؤكده من النوتة الموسيقية فإذا أستاذ الموسيقى قد زادت أبتسامته 
وأهتزت رأسه في إعجاب وأغتباط وإذا األستاذ الخارجي ال يقل 
فيسأله في ذلك » هل درست  عنه إعجاباً ودهشة بل وأفتخاراً 
النوتة الموسيقية فيقول له : لألسف فهي ليست من تخصصي 
فيقول له األستاذ في ذوق وهو يومئ أعرف أعرف فيضيف هو 
ولكني أتذوق الموسيقى وأفهم بعض أنماطها ولكني مع تذوقها 
أسعى إلى فهم قواعدها وقواعد النوتة فيقول له األستاذ جملة لم 
ينسها كما لم ينَس مثلها وكأنه يحثه : إذا درست النوتة يمكنك أن 
تؤلف الموسيقى . فهل بهذا التقدير من األستاذين يحصل في 
امتحانها على درجة المقبول أم ما فعلوه حقيقة ال شك فيها ؟!! 
وتحير في ماذا يفعل هل يذهب إلى الدكتور إبراهيم وإلى الدكتور 
نجوى الحاقدة مثله ولكن ال جدوى فسوف يحدثانه مثلما حدثه 
عميد المعهد في خبث وذلل ولكن هناك من يستطيع أن يحدثهما 
وهما أستاذ الصوتيات وأستاذ الموسيقى فهما ال يرتبطان لهذه 
العصابة فال يمكن لهما أن يقتنع بتقديره الذي حصل عليه بل وال 
يمكن ألستاذ الموسيقى أن يصدق حصوله في مادته على درجة 
المقبول فهو يعرف كفاءته في أمتحاناته وكيف أجاب في أمتحانه 
الشفوي فيبحث عنهما ويسأل موظفة بإدارة المعهد فتفصح له عن 
أمر يحبط سعيه وهو أن هذين األستاذين قد أعيرا إلى بلدة من 
البالد العربية للتدريس بها ويبتسم في سخرية وضيق هكذا 
أستطاع هؤالء أن يضعوا نتيجته : الدكتور إبراهيم المشرف عل 
مشروع التخرج والمسئؤل عن رصد درجاته ودرجات لجنة 
فحصه والدكتور نجوى أستاذة الفن التسجيلي المتعصبة بمعرفة 
زوجها ثم درجات هذين األستاذين اللذين أعيرا إلى بلدة عربية 
قبل إعالن النتيجة حتى ال يكون هناك مجال للكشف عنها هذا ما 
سعى إليه هؤالء حتى يمنعوا تفوقه ويحبطوا فرصته من التقدم 

إلى منصب المعيد فهم وأمثالهم يوفرون هذا المنصب لمن هم 

على اهوائهم أو لمن يفرض عليهم وبدا ال حيلة له ولكنه يفكر 
في شيء وكأنه يصارع به هؤالء فتقديره الجيد يطيح ان يتقدم 
لدراسة الماجستير والدكتوراة فينظم أوراقه وذهب بها إلى المعهد 
فما أن يدنو منه ويراه حتى يشعر بالنفور من هذا المكان الذي 
كان يحبه ويحب الدراسة فيه بل ويشمئز ممن به فيهرع إلى 
سيارته يستقلها وينأى عنه وكأنما يفر منه . وهذا ما ندم بعد ذلك 
فقد كان يثق أن دراسة الماجستير والدكتوراة سهلة عليه يمكنه أن 
يحصل عليها في فترة قليلة ولكنه نفره منها هؤالء األساتذة الذين 
يطلق على كل منهم لقب دكتور ومعه هذا العميد والذين يعملون 
بهذا المعهد الذي ال يرقي بعملهم به بل وبهم . وعلى الرغم من 
كل ذلك فقد يعتقد البعض أن ما فعلوه هؤالء هو من الخيال وليس 
اليقين في  من الحقيقة وأن ما فكر فيه هو من الشك وليس من 
شئ ولكنه بعد عام يعرف أن ما فعلوه حقيقة ال خيال وأن ما فكر 
فيه يقيناً ال شك فيه ففي جلسة مع بعض أصدقائه يرى الدكتور 
حسين أستاذ علم النفس هذا األشتراكي الذي يرى فيه رقي الخلق 
فيستأذنه هو  وغزارة الثقافة فيرحب به الدكتور ترحيبا شديداً 
في خجل أن يجلس إليه كطال يستأذن من أستاذه ولكنه يقول له 
في تواضع وأدب : » تفضل أنت زميل » فيؤثر فيه أدبه وفي 
حديثه إليه يسأله عن تدريسه بالمعهد فيقول له لقد ترك المعهد 
وما أن يستفسره ذلك حتى يبدو عليه نفور يضم شفتيه ويتفوه 
معه بألفاظ متناثرة وكأنما يأبى بخلقه أن يبدي عما تحويها ولكنها 
أفصحت عن مضمونها يقول له بها : ال .. المعهد .. ليس .. هو 
ويهز رأسه فيما يشبه األشمئزاز ويصمت في غير إفصاح فيقول 
له هو : أعرف لقد كنت به ويبدو وكأنما لم يقَو على أنيخفى ما 
بباطنه فيندفع في ترو يكشف له عن سر في حديث يقول له فيه 
: لقد تآمروا عليك فينظر إليه في دهشة ويومئ في أبتسامة يبدو 
مغزاها وكأنما يعرف وقد أستيقن ما فكر فيه فيستفيض الدكتور 
في هدا الحديث الذي لو نسي مثله في أحاديث فال ينساه وإذا 
أفصحاه هذا يبطئ الخيال ويبرز الحقيقة ويزيل الشك ويؤكد 
اليقين وكأنما هذا الدكتور الراقي يزيل به عن عاتقه حمل ثقياًل 
وينكر به التحيز ويكره العنصرية ويعطيه الحق في أن يعرفه 
فيقول له : لقد أسروا إليا بأسلوب ملتو أن أقلل درجتك في علم 
النفس فصمُت ولم أتكلم وسمعت وكأني لم أسمع فلم يحدثوني 
بعدئذعن ذلك وقد عرفوا شخصيتي فقد رأيتك عندما اندفعت 
إلى مكتب العميد وهاجمته بل وأنبته على تقديرك بعد أن عرفت 
نتيجتك وكنت أنا معه فإذا هو وقد طعنت أنت ضميره وحقرت 
من منصبه يحدثك بلهجة هادئة سخيفة وأسلوب مرن خبيث وبعد 
أن أنصرفت من مكتبه غاضباً تحاشى في حديثي معه أن ينظر 
إلى عينيا وكأنما يخفي ما غمره من الخجل والخزى وينكر ما 
أصابه من الذل والزلل هكذا كان هؤالء الحاقدون العنصروين 
الذين حصلوا على الدكتوراة من روسيا عندما كان يذهب إليها 
بعض األساتذة فيدرسون هناك فترة تطول أو تقصر فيأتون وقد 
تثقفوا ورقت أخالقهم وتمثل بعضهم تلك المثل العليا التي أحسوها 
وشاهدوها في هذه البالد فيتأثرون بها فتبدو في سلوكهم وعقائدهم 
وتقاليدهم أما هؤالء فال شئ من ذلك فيهم ، ال ثقافة وال رقي بل 
وال مثل عليا وال ضمائر وكأنما كل هذا قد غاب عنهم أو غابوا 
عنه بل وكأنما لم يستسيغوه أو يتذوقوه بل وكأنما لفظوه وازدروه 
فمهما أحسوا وأبصروا فهم كما هم وكأن شيئاً لم يكن ذهبوا وأتوا 
ولم يحصلوا إال على هذه الدرجة التي يفتخرون بها ويتعاظمون 
والتي ال يُعرف حقيقة حصولهم عليها فلم يتمثلوا هذه المثل العليا 
لهذه البالد ولم يتأثروا بتقاليدها وعقائدها وإنما ظلوا متأثرين 
بتقاليدهم الموروثة وعقائدهم التي تكمن في نفوسهم وبعنصريتهم 
وتعصبهم اللذين شبوا عليهما وباهوائهم التي أفسدت سلوكهم فلم 
يتغيروا ولم يستطيعوا بل لم يرغبوا في تغييرها وكأنما هي قد 

تأصلت فيهم .
   البقية في العدد القادم .

الحـــاقدون )4(

 بقلم: 
جــاك قرانـطـة

يا زماني 

شعر: صباح غريب

ورسمت بين أحالمي طريق

فيه الزهور.. فيه اإلضاءة 

والبريق 

وزرعت فيه األمنيات 

وطن حر مستقل سيد 

بال عبيد 

لألوفياء فقط 

فيه األخ ..فيه الرفيق والصديق

يختفي تجار الوطن 

نخرجهم بالمنجنيق 

ويعود لحضننا 

البيت العتيق 

ما بالنا ..ال نسمع إال النعيق 

وكأن غربانا فوق رؤوسهم 

تلقنهم كيف النعيق 

يلوثون األجواء واآلذان 

بالزعيق

واألعجب أن الشعب 

يرفع وتيرة التصفيق!!

فسادهم مأل األنوف 

هزائمهم ال تحصى !!

ننتظر فجرا وفرجا 

بعد هذا الضيق

ويعود الطائر الحر 

للتحليق 

واألسير يعود حرا طلبق

وينتهي منحدر الوادي السحيق!!

وذلك النائم عن حقه 

من غفلته يفيق

وهاءنذا أتلمس بين أحالمي طريق 

شعر : 
عباس شعبان

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

دوالي الساقين 
االسباب والمعالجة

 Varicose Veins

أكيد بينى وبينه فروق؟ 
أنا اللي القلب 

عاش تايب فى أعتابه
وأنا اللي في عّز برد الليل 

على بابه 
بنادي يا أنا .. افتح 
تدوم الفرحة لشبابه

بقيد شمعة تنّور لُه دروب القلب

بكون فرحة 
وبتداوي األلم بالحّب 

ولّما فى الّظالم عينه تناديني
 أشوف أناصورتي جّوا القلب 

فى ِنن العين 
أنا عايشة 
وصاينة له 

الوداد والحّب 

يوسف زمكحل   همسـات
- أقوى سالح ممكن أن يفتك بإمرأة 

هو إمرأة أخرى 
- من ينكر الوعد يبيع العهد 

يستحقه  ال  واللوم شرف  العتاب   -
البعض !

من  هدية  هي  الفاضلة  المرأة   -
السماء لرجل قد ال يستحقها 

بلسم  أم  الحقيقة  ألم  تحب  أيهما   -
الكذب ؟

- أحيي أحالمك وطموحاتك وادفن 
فشلك وخيبة أملك !

يصابون  البعض  يجعل  الحب   -
بالعمى أحياناً !

- حتى قلوبنا أحياناً تخدعنا !!
- بأستطاعة هللا أن يخرج الصالح 

من أسوأ الشرور 
أُحبك   : قباني  نزار  كلمات  من   -
إلى  الطريق  أن  وأعرف   .. جداً 
أِنك  وأعرف   .. طويل  المستحيل 
 .. بديل  لدي  وليس  النساء  ست 
وأعرف أن زمان الحنين أنتهى .. 
ومات الكالم الجميل .. لست النساء 
ماذا نقول .. أحبك جداً .. أحبك جداً 
وأنِت  بمنفى  أعيش  أني  وأعرف 
وغيم  ريح  وبينك  وبيني   .. بمنفى 
وبرق ورعد وثلج ونار .. وأعرف 
أن الوصول لعينيك وهم .. وأعرف 

أن الوصول إليك أنتحار .

قصة بقلم :  
نعمة هللا رياض

بقلم: إدوار ثابت

ورسمت بيت أحالمي

أكيــد
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اليك يا زماني أشتكي – و منك و عليك أشتكي .
يا زماني أنت حر طليق , و أنا أسير لهذا الزمان و المكان .

كم أسير لهذا الزمان و كم حرا طليق ضاعوا في هذا الزمان .
شاءت األقدار أن أخلق في هذا الزمان و لو تريثوا أهلي لما وجدت في هذا 
المكان . هل يوجد زمان أمر من هذا الزمان , لن تجد صديقا مخلصا و ودودا 

مثل ذاك الزمان .
يا ليته يعود أو أرجع و أعود بعدما يظمحل هذا الزمان لقد جئت الى هذا 
العالم مجبرا ال بارادتي و ال باختياري و عرفت الظالم و المظلوم و عاشرت 

األصيل و الفصيل و شربت الكأس الحلو و المر
أنت قدري يا زماني . ال تقسو علي يا زماني 

بل امنحني وقتا ألعتاد عليك و على هذا الزمن يا زماني .

أدب وثـقافة

إسمي كمال صفوت المنصوري، عمري 27   
عاما، أتمتع بحمد هللا بلياقة بدنيه عاليه، وصحة 
جسدية ممتازة، مطلق. وأنجبت طفال يعيش مع 
زوجتي السابقة. أعمل معيدا« بقسم الكهرباء بكلية 
الهندسة. تبدأ أحداث قصتي عندما قرأت إعالنا« 
في الصحف يطلب متطوعين في برنامج )مارس 
وان( األمريكي لترشيح رواد فضاء ضمن بعثة 
للسفر للمريخ بال عودة. قلت لنفسي: لماذا ال أتقدم 
وليس لي إرتباطات تذكر في الدنيا، عدا ولعي 
الشديد بابني وحرصي علي لقائه حسب ما قررته 
محكمة األسرة. مازلت أتذكر لوعة بكائه عندما 
علم بهجرتي للمريخ وإنه لن يراني مرة أخري. 
وهكذا أصبحت واحدا« ضمن مئات المرشحين من 
قارة أفريقيا إلختيار واحدا« فقط. بعد اإلختبارات 
الطبية والنفسية تم إختيار أربعة مرشحين من 
أفريقيا للسفر إلي مقر البرنامج بالواليات المتحدة 
إلجراء إختبارات نهائية إلختيار واحدا« منهم. 

وفزت في النهاية بالترشيح عن قارة أفريقيا.
 تشكلت البعثة المقرر إنطالقها إلي المريخ في 
خالل عام من عشرة رواد من مختلف القارات 
منهم ثالث فتيات يرأسهم قائد البعثة األمريكي. 
وخضعنا لبرامج تدريب مكثفه تشتمل علي السباحة 
في فضاء غرفة محاكاة إنعدام الوزن، والتدرب 
علي ارتداء بذلة معادلة الضغط وشرب الماء 
المحضر من البول بعد تطهيرة. إلي أخره من 
التدريبات الضرورية لرحلة طويلة في الفضاء, 
أول  تلقينا محاضرات متخصصة.. في  كذلك 

محاضرة ألقاها عالم فضاء من ناسا قال:
 - أهنئكم علي إختياركم ألول بعثة بشرية تستعمر 
المريخ وتقيمون فيها إقامة دائمة يمكنها التمدد 

واإلكتفاء الذاتي. سابدأ بالسؤال المنطقي وهو: لماذا 
نستتعمر كواكب أخري؟ واإلجابة قد تكون زيادة 
المخاوف من حرب عالمية ذرية، أو وباء فتاك 
يحصد أي منهما الجنس البشري أو ببساطة حب 
البشر لإلستكشاف, وكما عبر اإلنسان المحيطات 
فيها، تغلب اإلنسان  القارات ويعيش  ليكتشف 
علي جاذبية األرض ليطير في الجو ثم ليعبر إلي 
الفضاء ويطأ القمر ومن ثم يتطلع إلعمار الكواكب 

األخري.
 والسؤال التالي: لماذا نستعمر كوكب المريخ 
الملقب بالكوكب األحمر؟ واإلجابه ألن المريخ 
هو أقرب الكواكب في المجموعة الشمسية بعد 
كوكب الزهره، ووجود المياة فيه علي شكل جليد.
ومن الحقائق المعروفة هي أن المريخ كوكب 
غير مضياف للبشر أو أشكال الحياة المعروفة 
علي األرض، فهو في مدار حول الشمس أبعد من 
األرض عن الشمس، وقطره نصف قطر األرض 
وكتلته عشرها، والطاقة الشمسية %43 مما يصل 
لألرض، وسنة المريخ 88، %1 من سنة األرض 
والجاذبية علي المريخ%38 من جاذبية األرض، 
وليس للمريخ غالف مغناطيسي مما يسمح بنفاذ 
كمية كبيرة من األشعة الكونية الضارة، ويتكون 
الغالف الجوي للمريخ من %95 من ثاني أكسيد 
الكربون، كل هذا يسبب فقدان العضالت وهشاشة 
العظام، أما األخبار المشجعة فهي إننا قد أرسلنا من 
قبل روبوتات لتجهيز مأوي وممرات داخل انابيب 
الحمم البركانية للمريخ، وهي سميكة وتحميكم من 
األشعة الكونية والعواصف الشمسية التي تخترق 
الغالف الجوي الرقيق للكوكب األحمر، كذلك ثبت 
البكتريا الزرقاء معمليا« في ظروف  نجاح تكاثر 

مشابهه لتربة وطقس المريخ، مما يمكنا من انتاج 
الغذاء والوقود للبعثة المقيمة.

 لفت نظري منذ اإلجتماع األول للبعثة كالرا وهي 
عضوة في البعثة من بوالندا تعمل مهندسة في 
مجال األلكترونيات وعمرها ال يتعدي 25 عاما 
جميلة، ذلك الجمال الذي ال تمل من النظر اليه، 
وفوق ذلك تتمتع بنشاط عالي وذكاء متوقد.ولكن لم 
أكن قد علمت بعد، أن راج من الهند وعضو البعثة 

أيضا معجب بها ويتقرب منها بكافة السبل.
 في محاضرة تاليه شرح عالم في النفس واإلجتماع 
عدد من المصاعب التي ستواجهنا وتشتمل علي 
األثار النفسية للعزلة والمهام المتكررة التي يتوالها 
أعضاء البعثة والعيش مدة طويلة مع عدد محدود 
من أفراد آخرين، وايضا« منع أفراد طاقم سفينة 
الفضاء التي يستغرق سفرها للمريخ تسعة أشهر 
من ممارسة الجنس، فالمرأة الحامل تحتاج لتغذية 
اضافية لها وللطفل من الحصص الموجودة علي 
متن السفينة، كذلك يعيق الحمل ورعاية الطفل 

واجبات وقدرات مطلوبه من أفراد الطاقم.
 كان حظي من التقرب من كالرا أوفر من حظ 
راج، بسبب تداخل المهام الموكلة لي مع تلك 
لكالرا فأتيحت لي فرصة الحوار معها والتعرف 
علي ظروف كال منا علي األرض، وحدث ذلك 
التجاذب الطبيعي بيننا، فقررنا الزواج، وابلغنا قائد 
الرحلة الذي بارك الزواج ووثقه واوصي كالرا 
بعدم الحمل لحين الوصول للمريخ طبقا لقوانين 

البعثة.
 وصلنا بسالم إلي المنطقة المحددة علي أرض 
المريخ وبدأنا في تشغيل مولدات الطاقة الشمسية 
الشمسية،  بالطاقة  تشحن  التي  العربة  وكذلك 

ومعدات إنتاج الغذاء والوقود والطاقه واألكسجين. 
وقد تم في رحالت مكوكية سابقة يقودها روبوتات 

توفير هذه المعدات في موقعنا. 
 في فترة الراحة من آداء مهامنا كنا نتصل بأهلنا 
وأقاربنا، وكنت أتصل بإبني بشغف علي فترات 
متقاربة. كما كنا أيضا« نجتمع معا في المساء 
لنتسامر ونحكي ذكرياتنا علي األرض. نظرنا 
إلي قبة السماء عندما أشار أحدنا لكوكب األرض 
األزرق وقال ها هي أرضنا، العالم الذي جئنا منه، 
ليس أكثر من حبة رمل في كوننا الفسيح، ال يظهر 
لنا تقسيم الدول أو خطوط الحدود أو الصراعات 
بين البشر علي حبة الرمل الزرقاء هذه! تساءل 
زميل آخرعن إمكانية وجود حياة عاقلة أخري 
في باليين الكواكب في الكون، رد عليه أحدنا: - 
أنا ذاهب لعالم آخر.  ربما، فالمسيح قال لتالميذة: 
كنت أستمع لمناقشتهم وقلبي يهفو للحظة واحدة 
لكورنيش النيل وقراطيس الترمس وكيزان الذرة 
المشويه ماسكا بيد طفلي الناعمة.. إنه عالمي الذي 

فقدته، والذي طالما أحببته بكل المقاييس. 
 قالها سليمان الحكيم منذ آالف السنين: - باطل 
األباطيل، الكل باطل وقبض الريح وال منفعة 
تحت الشمس، حقا« كل من عاش تحت الشمس 
ويمارس حياته اليومية. يأكل ويشرب وينجب 
أطفاال«، ويعمل في مهنة وال يبتكر فيها، بل يؤدي 
ما يطلب منه، فال منفعة منه، وهو كقبض الريح، 
يولد ليعيش ويتناسل ويموت. المنفعة الحقيقية 
واإلنجاز المحسوب، هما للعلماء ومراكز البحث 
العلمي الذين إبتكروا الكهرباء والذرة والقطارات 
والطائرات، وغيرها من المخترعات التي جعلت 
حياة البشر أسهل، وكما عبر اإلنسان المحيطات 

ليكتشف القارات ويعيش فيها، تغلب اإلنسان علي 
جاذبية األرض ليعبر إلي الفضاء ويطأ القمر 

ويتطلع إلعمار الكواكب األخري.
 جاء وقت والدة كارال وأنجبت طفلة جميله، فرح 
جميع أفراد البعثة وتناولنا الحلوي عدا زميلنا راج 
الذي الحظت علي وجهه بوضوح الغيرة الشديدة 

والحسد العميق. 
 وإلن الطبيعة البشرية تغلب التطبع، وتسيطر 
قتل  منذ  اإلنسان  الشريرة علي  النزعة  أحيانا 
قايين أخيه هابيل. فبالرغم من التوصيات الدائمة 
ألعضاء الفريق بالتعامل بهدوء والسيطرة علي 
اإلنفعاالت، حدث عندما كنت أمر في تفتيش 
روتيني علي أجهزة المختبر، أن شاهدت الزميل 
فعاتبته  المقننة،  مياة فوق حصته  راج يسرق 
واخبرته باني سأقدم تقريرا« بذلك فثار وهجم 
علي وسدد طعنة غادرة في جسدي ونقلت في حالة 
حرجه لمستشفي البعثة. قبض علي الجاني وسجن، 
ونظرا« لحالتي المتدهورة، أوصيت بحرق جثتي 
إذا فارقت الحياة, ودفن رمادها في تربة المريخ، 
ألصبح، وياللمفارقة، أول من يدفن خارج األرض، 
وقد سجل من قبل اإلنجاز الوحيد الذي حققته، 
بأني أول إنسان ينجب طفلين أحدهما في األرض 

واالخر في المريخ. !!!

خيال علمي
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فوائد الخميرة الفورية لتسمين الوجه

وصفات طبيعية لعلاج قشرة الشعر.. 
ترطب وتطهر فروة الرأس

وصفات طبيعية بديلة للشامبو والبلسمأغربها الثوم.. 5 أنواع شاي تساعد في خفض ضغط الدم

فوائد مذهلة للجوز على صحة النساء… باشري بتناوله بخلاف فقدان الوزن.. 3 فوائد لا تتوقعها 
لممارسة المشي يومًيا

النحيل أو ممن يعانين  القوام  النساء ذوات  الكثيرات من  تعاني    
الوجه، وألن ذلك يؤثر على  المشابهة من نحافة  من األرق والمشاكل 
جمال الوجه وجاذبيته بشكل كبير، فقد جمعنا لك عدة خلطات من 

المواد  الخميرة، لكونها من أكثر 
المهمة للجسم؛ نتيجة الحتوائها 
على عدد من المعادن والفيتامينات، 

كالصوديوم والكالسيوم وغيرها.
خلطات الخميرة لتسمين الوجه

الوجه  النساء ذوات  عادة ما تمزج 
النحيل ملعقتين من الخميرة مع 
الماء المقطَّر ويوضع المزيج 
لـ  البشرة لمدة عشرين دقيقة  على 
الوجه، وتُعَدُّ هذه الطريقة  تسمين 
هي األكثر شيوًعا، ولكن هناك عدة 
لماسكات ذات فعالية  طرق أخرى 

سريعة يمكنك تجربتها.
هناك ماسك الخميرة والحلبة، 
ملعقة  بوضع  تطبيقه  ويمكنك 
صغيرة من لبن الزبادي مع الخميرة 

الفورية وماء الورد ورّشة من الحلبة المطحونة ومزجهم جيدًا في وعاء، 
ثَمَّ  لمدّة ساعتين على األقّل، ومن  الوجه وتركه  الخليط على  ثم تطبيق 
بتكرار الوصفة مّرتين أسبوعيًّا للحصول على  بالماء، ويُنصح  غسلُه 

النتيجة المرغوبة.
كما يمكنك استخدام ماسك الخميرة مع العسل، وذلك من خالل وضع ملعقة 

كبيرة من العسل الطبيعّي وملعقة من الزبادي وملعقة كبيرة من الخميرة 
الفوريّة وملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج في وعاء، وبعد الخلط 
يُوضع الخليط على البشرة ويُترك لمدّة عشرين دقيقة على األقّل، وبعدها 
بالماء، ويُفضَّل تكرار  يتمُّ غسله 
الماسك لثالث مّرات أسبوعيًّا 

للحصول على النتيجة المرغوبة.
الخميرة  مزج  يمكنك  كما 
والشوفان، من خالل وضع ربع 
السائل وملعقة  كأس من الحليب 
كبيرة من الخميرة الفورية وأخرى 
الذرة وملعقتين كبيرتين  من نشا 
الليمون وملعقتين من  من عصير 
الشوفان المطحون بداخل وعاء، 
الخليط على  وبعد مزجهم طبقي 
الوجه لمدة ثالثين دقيقة على األقل، 

ثم اغسلي وجهك بالماء.
العديد من  تحتوي الخميرة على 
الجمالية، حيث تحافظ على  الفوائد 
البشرة بشكل كبير، ولذلك تدخل 
في تركيب بعض أنواع المستحضرات التجميلية واألدوية العالجية، فهي 
التجاعيد وتُقِلّل نسبتها؛ نظًرا  البشرة، وتُؤّخر ظهور  تُحافظ على شباب 
لوجود كائنات حية وحيدة الخلية داخل الخميرة تحتوي على بروتين يُساعد 
على تأخير عالمات الشيخوخة، كما تُحفِّز عمل الدورة الدموية الدقيقة في 
الجسم، مما يُساهم في وصول الغذاء إلى سطح الجلد ومنحه حجًما أكبر.

البعض مشكلة مع قشرة فروة الرأس    يواجه 
الشعور  الداكنة، وتسبب  المالبس  تتراكم على  والتى 

أو  العمل  فى  الزمالء  اآلخرين سواء  أمام  باإلحراج 
باتباع  المشكلة  التخلص من هذه  األصدقاء، ويمكن 
وصفات طبيعية لعالج قشرة فروة الرأس من خالل 
اتباع خطوات بسيطة، نتعرف عليها فى هذا التقرير، 

.“ healthline ” وفقاً لما ذكره موقع
وصفات طبيعية لعالج قشرة فروة الرأس

زيت شجرة الشاي
الشاي على عالج مشاكل جلدية  يساعد زيت شجرة 

الشباب و الصدفية، وقشرة فروة  مختلفة منها حب 
الشعر وإذا تسبب  لذلك ينصح بوضعه على  الرأس، 

بالحكة، يمكن تخفيفه من خالل إضافة  الشعور  فى 
الهند على زيت شجرة  بضع قطرات من زيت جوز 

الشاى قبل وضعه مباشرة على فروة الرأس.
زيت جوز الهند

الرأس،  الهند على عالج قشرة  يساعد زيت جوز 
الحتوائه على خصائص مضادة للميكروبات كما يعمل 
البشرة، من خالل وضعه على فروة  على ترطيب 

الرأس بانتظام، للحصول على نتيجة إيجابية.

الدم على جدران  إلى حالة تكون فيها قوة  الدم    يشير ارتفاع ضغط 
الشرايين أعلى من المعتاد، إذا لم تتم السيطرة عليه فقد يتسبب في اإلصابة 
التحكم في  الدماغية، ويمكن  السكتة  أو  القلبية  النوبة  بأمراض خطيرة مثل 
ضغط الدم عن طريق تغيير نمط الحياة، قد تساعد بعض األنواع من الشاي 

على خفض ضغط الدم.
1- شاي الليمون

شاي الليمون العطري الحمضي هو أحد أنواع الشاي التي تساعد في خفض 
الذي يعزز  البوتاسيوم  إذ يحتوي على نسبة عالية من عنصر  الدم،  ضغط 
الدموية ويحد من ارتفاع ضغط  الدورة  الجسم ما يحسن  البول في  إنتاج 
الدم ما يقلل من فرص التعرض للكثير من اآلثار الجانبية التي تحدث عند 

ارتفاع الضغط.
2- شاي المورينجا

المورينجا وتجفيفها  المورينجا من أوراق شجرة  يتم استخالص شاي 
العديد من  إذا تحتوي على  بالمغذيات  ثم طحنها، وهي تعد مصدر غني 

الفيتامينات مثل الحديد والكالسيوم واألحماض األمينية، كما أنه تحتوي على 
مركب يسمى كيرسيتين، المعروف بقدرته على خفض ضغط الدم المرتفع، 

وتقليل االلتهاب في الجسم بشكل عام.
3- شاي بذور الكتان

الذي يساعد على محاربة اآلثار  للبوتاسيوم  الكتان مصدًرا غنيًا  تعتبر بذور 
السيئة لمحتوى الصوديوم العالي في الجسم، توفر مائة جرام من بذور الكتان 
ما يصل إلى 813 مجم من البوتاسيوم ما يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع، 
كما أنها غنية أيًضا باأللياف التي تحمي طبقة الخاليا المبطنة لألوعية الدموية، 

يمكن غلي بذور الكتان وتصفيتها وإضافة لها القليل من العسل.
4- شاي البابونج

النوم واالسترخاء وتعد  التي تساعد على  المهدئة  البابونج من األعشاب 
عالج فعال للقلق، كما أنه مناسب أيًضا لخفض ضغط الدم إذ أنه يساعد على 
استرخاء األوعية الدموية وتمددها ما يحسن من عملية تدفق الدم، يمكن تناوله 

مساًء لضبط الضغط وتحسين دورة النوم.
5- شاي الثوم

يعتبر الثوم من التوابل األساسية في المأكوالت في جميع أنحاء العالم ويمكن 
العسل والليمون، من  له  تناوله في صورة شاي عن طريق غليه وإضافة 
الثوم، يحافظ على ضغط  الموجود في  المعروف أن مركب »األليسين« 
النيتريك  إنتاج أكسيد  الذي يحفز  بالكبريت  أنه غني  السيطرة كما  الدم تحت 
في األوعية، وهذا بدوره يحسن مرونة األوعية ويساعد على إدارة مستوى 

ضغط الدم.

بالشعرعلى مواد  العناية    قد تحتوى بعض منتجات 
الكثير من  للشعر، ولذلك تبحث  كيميائية تسبب أضرار 
الشعر كبديل  لتنظيف  النساء على طرق طبيعية مختلفة 
للشامبو، وهو ما نتعرف عليه فى هذا التقرير من موقع ” 
theartofsimple “، عن وصفات طبيعية بديلة لشامبو 

وبلسم الشعر.
صودا الخبز

الخبز في كوب  ينصح بتحضير ملعقة كبيرة من صودا 
واحد من الماء، و قد يحتاج الشعر المجعد أو الكثيف إلى 
مزيد من صودا الخبز، وأما الشعرالرقيق أوالناعم يحتاج 
كمية أقل، ثم استخدام زجاجة صغيرة ووضع صودا الخبز 
فيها، ثم ملئها بالماء، مع رج الزجاجة إلذابة صودا الخبز.
وأثناء االستحمام، يجب نقع الشعر جيدًا بالماء، ثم وضع 
خليط صودا الخبز على فروة الرأس مع التدليك، وبعد عدة 

دقائق يجب شطف الشعر بالماء.
خل التفاح

خل التفاح هو مادة حمضية 
للبلسم،  معتدلة، ويعمل كبديل 
حيث يساعد على فك تشابك 
الشعر، ويوازن درجة  بصيالت 
الحموضة في الشعر، ولتحقيق 
ذلك ينصح بإضافة ملعقة كبيرة 
التفاح في كوب ماء،  من خل 
بكميات متساوية ثم رج الزجاجة، 

ثم سكب القليل منها على أطراف الشعر فقط، واالنتظار 
لبضع ثوان، ثم شطف الشعر بالماء.

الصبار
للبكتيريا ومطهر ومنعم ومرطب  يعتبرالصبار مضاد 
أنه يساعد على تجديد  الدراسات  للشعر، وقد أظهرت 
الخاليا، لذلك ينصح باستخدام جل الصبار لتنعيم وتقوية 
الشعرعن طريق تدليك الشعر المبلل وفروة الرأس بالقليل 

من جل الصبار ثم غسل الشعر بالماء .
زيت جوز الهند

فيتامينات  الهند على نسبة عالية من  يحتوى زيت جوز 
E و K، لذلك يساعد على ترطيب الشعر، ويعمل كبديل 
للبلسم، وذلك من خالل وضع ملعقة من زيت جوز الهند 
على أطراف الشعر، ثم لف الشعر بمنشفة واالنتظار لمدة 

ساعة قبل غسله بشامبو لطيف.

التي تساعد على فقدان الوزن  الرياضية  التمارين  يعتبر المشي أحد    
المشي من  بالجسم، وباعتبار  المتراكمة  الدهون  التخلص من  من خالل 
العناء كالرياضات  الكثير من  تكبد ممارسيها  التي ال  الخفيفة  الرياضات 
األخرى التي تتطلب بذل جهد بدني كبير، يسهل على الجميع ممارسته، 

كما أن المشي يوميًا يقدم للجسم العديد من الفوائد المذهلة.
.»Eat this« ما هو تأثير المشي على صحة الجسم، وفقًا لما ذكره موقع

1- تحسين الصحة العقلية 
الجسم على  العقلية لممارسيه، ألنه يحفز  المشي يوميًا الصحة  يحسن 
التي تخفف الضغط  الهرمونات  إنتاج هرمون األندروفين، وهو أحد 
العصبي، والمسؤول أيًضا عن الشعور بالسعادة، خاصة إذا كنت تمشي 

في مجموعات مع أصدقائك، فتجد المردود النفسي 
إيجابيًا.

2- الوقاية من األعراض المرضية المزعجة
يشكو بعض األشخاص من ظهور أعراض 
مرضية مزعجة، والتي من بينها الشعور بالدوخة، 
العام، وآالم العضالت، وقد  واإلرهاق، والتعب 
بأحد األمراض  إلى اإلصابة  تشير هذه األعراض 
المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا في  المزمنة، ويسهم 
تخفيف تلك األعراض، بفعل تنشيط الدورة الدموية، 
القلب  الحيوية مثل  الدم إلى األعضاء  وتوصيل 

والدماغ، ما يقلل حدة الشعور بتلك األعراض.
3- تقوية العضالت

ينصح األطباء كبار السن بالمشي يوميًا باعتباره أحد 
العادات الصحية لتقوية العظام والعضالت، والوقاية 
 ،»Mayo clinic« من التهابات المفاصل، وبحسب
فإن المشي السريع أو الركض له فائدة أكبر من المشي 
البطيء لصحة العظام، لذا، يفضل زيادة السرعة لمدة قصيرة تتراوح ما بين 

دقيقتين إلى ثالث دقائق، للحصول على فوائد متعددة.
4- إنقاص الوزن

إنقاص  إلى  المشي لمسافة 15 ألف خطوة، يؤدي  الدراسات أن  أثبتت 
إلى  الدم  الدموية، وتوصيل  الدورة  الوزن، نظًرا ألنه يزيد من نشاط 
الدهون  العضالت، ما يجعلها أكثر مرونة، ويستبدلها الجسم مكان 
والسعرات الحرارية المفقودة، لذا، ينصح األطباء بالمشي من 10 إلى 15 
المنشود،  الهدف  التعرق، للحصول على  ألف خطوة يوميًا وبسرعة مع 

وهو إنقاص الوزن.

الوسطى مكان  المتوسط وآسيا  األبيض  البحر  تعتبر منطقة حوض    
نشأة الجوز. أما في الوقت الحاضر فبات يُزرع في جميع أنحاء العالم.

السنين، ويعرف  منذ آالف  الغذائي  النظام  من  مهماً  الجوز جزءاً  يعدُّ 
بأسماء عديدة منها: جوز عين الجمل وجوز القلب.

تؤكل حبوب الجوز نيّئة ولها مذاق لذيذ، كما تستخدم 
الكعك والمثلجات، ويمكن طحنها  الحلويات،  في 
إلى  والمالحة، وباإلضافة  الحلوة  وإضافتها لألطباق 
ذلك يمكن الحصول على الزيت من البذور الستخدامه 

في الطهي وإضافته إلى السلطات.
فوائد الجوز سحرية!

بداية تشير اختصاصية التغذية كريستال عوكر إلى أّن 
بمفعول سحري  ويتمتّع  كامل،  “الجوز مكّون غذائي 
التي تحمي من عدة  الفيتامينات  ببعض  بسبب غناه 

أمراض وتفيد الجسم.
باإلمكان  التي  للجسم  المفيدة  الزيوت  إلى خانة  ينتمي 
كبيرة من  نسبة  النهار، ويحتوي على  تناولها خالل 
السعرات الحرارية غير الضاّرة أبداً بالصحة، ويمكن 
يعتمدون  الذين  بكميات معتدلة لألشخاص  تناولها 

نظاماً غذائيا”.
فوائد الجوز في حماية الدماغ وتقوية الذاكرة

وتعدد اختصاصية التغذية كريستال عوكر فوائد الجوز على النحو التالي:
النظام  في  باعتماده  ننصح  لذلك  بفوائد غذائية ال تحصى،  الجوز  يتمتّع 
الغذائي للنساء والرجال على حدّ سواء، باإلضافة إلى أنه مهم جداً بالنسبة 

للرجل لزيادة الخصوبة لديه.
األوميجا  يحتوي على  إذ  النساء؛  لدى  الدماغ خصوصاً  الجوز يحمي 
3، وهو نوع من الزيوت غير المشبّعة مهٌم للحماية من االلتهابات ومن 
األكسدة داخل أعصاب الدماغ، وقد أثبت العديد من الدراسات الطبية التي 
الذاكرة،  في  تحّسناً  الزهايمر،  يعانون من مرض  أشخاص  أجريت على 

والتقليل من التشنج والتوتر من خالل تناولهم للجوز.

السكري؛ ألنه ال  يعانون من مرض  الذين  لألشخاص  الجوز مهم جداً 
يحتوي على النشويات، وبالتالي ال يساهم في رفع نسبة السكر في الدم، 
تخفيض  في  أساسياً  تلعب دوراً  يحتوي على معادن  أنه  إلى  باإلضافة 
الجوز  داخل  الموجودين  والمغنيسيوم  الكروميوم  فدور  الدم،  في  السكر 

يساهمان في عمل دور األنسولين.
للزيوت غير  الجوز مهم لألشخاص الذين يعانون من الكولسترول نظراً 
األوميغا 3؛ وهذه  التي يحتوي عليها كما سبق وذكرنا مثل  المشبّعة 
الجوز  . ويحمي   LDLالضاّر الكولسترول  الزيوت تخفف من مستوى 
الدماغية  الجلطة  يحمي من  بالشرايين؛ حيث  تتصل  التي  األمراض  من 

القلبية. والذبحة 
الدهون واأللياف  الوزن؛ ألنَّ  في خسارة  كبيراً  الجوز دوراً  يلعب 

والبروتينات الموجودة بداخله تساعد على الشبع.
التي  المعادن  العديد من  الجوز على  يتناولون  الذين  ويحصل األشخاص 

والمغنيسيوم.  الكروميوم  المنغنيز،  الدهون مثل  تدخل في عملية حرق 
علماً أن 30 غراماً من الجوز تحتوي على 183 سعرة حرارية.

احتوائه  بفضل  البشرة  الحفاظ على نضارة  في  كبيراً  دوراً  الجوز  يلعب 
على الفيتامين إي E الذي يتمتّع بدور مضادّ لألكسدة، باإلضافة إلى غناه 
إنتاج  في  كبير  إلى حدّ  يساهم  الذي  بالنحا 

الكوالجين .
لاللتهابات التي  فعّاالً  يعتبر الجوز مضاداً 
تعتبر أساس كل األمراض، منها السكري، 
المفاصل  والتهابات  ألم  الزهايمر، 
وغيرها. كما يحتوي على ألياف ومادة الـ 
األمعاء  بكتيريا  ؛ غذاء   Ellagitannins
إلى مادة مضادة لألكسدة  تحّولها  التي 

.Urolithins تسمى
العظام؛ ألنه يحتوي على  الجوز  يقّوي 

الكالسيوم وعلى المغنيسيوم .
المصابين  الجوز األشخاص  يساعد 
الدم على خفضه، نظراً  بارتفاع ضغط 

الحتوائه على األوميغا 3 والبوتاسيوم.
يُنصح بالجوز للسيدات اللواتي يعانين من 
مشاكل في الشعر )تلف أو تساقط أو قشرة 
وفيتامين   ،  B9 فيتامين بي9  الزنك،  يحتوي على  لمعان(؛ ألنه  قلة  أو 
بيB6 6 لتقوية الشعر، األوميغا 6 ، األوميغا 3 واألوميغا 9 ؛ األحماض 

الدهنية التي تساعد إلى حدّ كبير في تقوية الشعر من جذوره.
في  كبير  الصرع ونقص  يعانون من مرض  الذين  أن األشخاص  تبيّن 

معدن المنغنيز هم عرضة للنوبات أكثر من سواهم.
الجوز غني بفوائد غذائية عديدة، وهو مصدر مهم للبروتين والحديد، من 
والمهم  بكميات معتدلة.  الغذائي  النظام  إدخاله ضمن  تأتي ضرورة  هنا 

تناوله نيئاً وليس محمصاً؛ للمحافظة على خصائصه الغذائية.

وصفات طبيعية للحفاظ على البشرة 
عند الاستحمام

  تحرص المرأة عند االستحمام على اختيار 
بشرتها وتحافظ  تساعد على ترطيب  منتجات 
على إشراقها وشبابها، ويمكن تحقيق ذلك من 
استخدام وصفات طبيعية لالستحمام،  خالل 
الكثير  تكلف  المطبخ، وال  داخل  تتوفر  والتي 
من األموال وفقاً لما ذكره تقرير منشور بموقع 

.”schmidts ”
البشرة عند  للحفاظ على  وصفات طبيعية 

االستحمام
الملح

البحر  أنواع األمالح مثل ملح  تحتوى 
العديد  اإلبسوم على  الهيمااليا وملح  وملح 
الصحية وذلك الحتوائها على  الفوائد  من 
والكالسيوم  والبوتاسيوم  الزنك  مثل  معادن 
تعمل على  والتي  والنحاس،  والمغنيسيوم 
ترييح العضالت، وتنشيط الدورة الدموية، 
األلم،  السموم، وتخفيف  التخلص من  و 
بإضافة كوبًا واحدًا  ينصح  ذلك  ولتحقيق 
الحمام مع تحريكه و حتى  إلى  الملح  من 

يذوب.
خل التفاح

الحصول على جلد  التفاح في  يساعد خل 

العيوب ولذلك ينصح  صحى، خالى من 
بإضافة نصف كوب أو كوب واحد إلى الحمام 
لالستحمام، و ستتبدد رائحته  الماء  في  والنقع 
مع الوقت، ويمكن اتباع هذه الوصفة كل مرة 

عند االستحمام للحصول على نتيجة إيجابية.
زيت الزيتون

البشرة،  الزيتون على ترطيب  يساعد زيت 
بنسبة عالية على مضادات  وذلك الحتوائه 

الذي يحافظ على شباب   ،E األكسدة وفيتامين 
بإضافة  ينصح  ذلك  ولتحقيق  البشرة،  ومرونة 
2 إلى 4 مالعق كبيرة من زيت الزيتون إلى 

ماء االستحمام أثناء جريان الماء حتى يتشتت 
الماء ويؤدى  يتجمع فوق  فأنه  الزيت، وإال 

إلى اإلنزالق.
صودا الخبز

بشرة  الحصول على  في  الخبز  يساعد صودا 
ناعمة، وذلك من خالل إضافة كوب واحد لماء 
يذوب، ويمكن  التحريك حتى  االستحمام مع 
الوصفة كل مرة عند االستحمام  اتباع هذه 

تعتبر من  إيجابية، كما  نتيجة  للحصول على 
الوصفات غير مكلفة مادياً وال تستغرق الكثير 

من الوقت .

الشتاء عن  السيدات خالل موسم    ال تتخلى معظم 
القطع األساسية في  الذي يعتبر من  البليزر   قطعة 
أنه عملي ويمكن تنسيقه مع مختلف  خزانتك، حيث 

األزياء في كل موسم.
تعرفي الى  طريقة  تنسيق البليزر مع األزياء في الشتاء 

بوحي من أحدث عروض أزياء 2021.
البليزر في إطاللة موحدة

البليزر مع أزياء بنفسه لونه، فعلى سبيل  يمكن تنسيق 
المثال، يمكن أن تعتمدي بليزر أبيض مع سروال وكنزة 
 Alberta ألبرتا فيريتي  باللون األبيض مثل إطاللة 

.Balmain وبالمان Ferretti
اللون، اختاري اكسسوارات  ولكسر اإلطاللة موحدة 

عصرية وحزام أنيق بلون متناغم مع األزياء.
البليزر مع الفستان

من اإلطالالت المميزة التي يمكن اعتمادها في المساء 
الفستان لتحصلي  البليزر مع  والمناسبات هي تنسيق 

على إطاللة أنيقة وراقية.
 Giorgio Armani أحببنا إطاللة جورجيو أرماني 
الفستان األزرق، وكذلك  القصير مع  بالبليزر األسود 
 Paco البليزر األسود الطويل من باكو رابان

Rabanne مع الفستان المنقوش.
 البليزر مع الجينز

النهار  الجينز في إطالالت  البليزر مع  يمكنك تنسيق 
وخالل العمل، مثل اإلطاللة بالبليزر األسود والسروال 
البليزر األزرق  Balmain، وكذلك  بالمان  الجينز من 

.Paco Rabanne مع الجينز من باكو رابان
Valentino إطاللة جذابة  فالنتينو  كما قدمت ماركة 
بالبليزر األبيض مع كنزة بيج وسروال جينز مرتفع 
الخصر، واكتملت اإلطاللة بالحقيبة باللون األبيض مع 

لمسات ذهبية والحذاء البني.

طرق تنسيق البليزر مع الأزياء في الشتاء



نيللي كريم: فيلم »خط دم« مكتمل العناصر

سميحة أيوب تتحدث عن عودتها للمسرح بـ »المورستان«

بدء تصوير »هجمة مرتدة« لهند صبري  وأحمد عز

ماجد الكدوانى ينهى 50% من مشاهده فى 
»وقفة رجالة«

االنتهاء من تسجيل »دويتو« لهاني 
شاكر وأحمد سعد والبرومو خالل أيام

محمود عبد المغنى ينضم ألبطال 
»حلوة الدنيا سكر«

حميد الشاعري يطرح أغنيته الجديدة »هلهلي« من 
ألبوم »أنا بابا«

  تعكف أسرة مسلسل »الملك«، وهو اسم 
الفنان محمد  الذي يخوض بطولته  للعمل  مبدئي 
التجهيزات والتحضيرات األخيرة  إمام، على 
لينافس به خالل موسم  النطالق التصوير، 

رمضان المقبل.
من المقرر أن صناع المسلسل أن يبدأوا التصوير 
خالل األسبوع األخير من شهر نوفمبر، وتحديدًا 
بعد أن تنتهي المخرجة شيرين عادل من تصوير 
الذي تواصل على  مسلسل »في يوم وليلة«، 
الحالية استعدادًا لعرضه  الفترة  تصويره خالل 
خالل الفترة المقبلة، ليدخل به الفنان أحمد رزق، 

بطل العمل، المنافسة الشتوية المقبلة.
بينه وبين  ويستعد »إمام« لعقد جلسات عمل 
التفاصيل  المؤلف والمخرجة، للوقوف على 
المبدئية للمسلسل والخطوط الدرامية لكل 

شخصية لترشيح األبطال المشاركين في العمل.
يذكر أن مسلسل »هوجان« آخر مسلسالت محمد 
إمام في رمضان قبل الماضي، وشاركه البطولة 
كريم محمود عبدالعزيز، صالح عبدهللا، رياض 
أبواليزيد، هاجر  الخولي، أوس أوس، أسماء 
تأليف محمد صالح العزب،  أحمد، وهو من 

وإخراج شيرين عادل أيضا.

  طرحت الشركة المنتجة 
الليبي حميد  الفنان  أللبوم 
أغنية  بابا«  الشاعرى »أنا 
جديدة من األلبوم، وهي 
أغنية »هلهلى«، وذلك عبر 
الرسمية على موقع  قناتها 

»اليوتيوب«.
وجاء ذلك بعد طرح 5 
الجديد،  األلبوم  أغاني من 
بابا،  »أنا  أغاني:  وهي 
عيلتى، ده اللى عليه الطلب، 
يادنيا  العين عليها تروح، 

دوراه«.
وأغنية »هلهلى« من كلمات 
الشافعى،  وألحان عزيز 
توما،  وتوزيع ومكساج 
حميد  وماستر  ميكس 

الشاعرى.
األغنية:  كلمات  وتقول 
عايش  كنت  »هلهلى.. 
مش  ده  عمرى  هلهلى، 

يا  انتى..  باينلى، جيتى  فارقلى.. أى حاجة فى أى حاجة واللى جاى مش 
حياة قلبى انتى، نور عنيا حبيبتى فجأة غيرتى كل حاجة لما حبك ندهلى«.

ألبوم حميد الشاعرى الجديد يضم 10 أغاني، والتي تعاون فيها  يذكر أن 
حميد الشاعري عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.

السينمات ودور العرض المصرية،  بدأت    
بعد أن تم طرح  فيلم »الصندوق األسود«  طرح 
المواقع  التذاكر الخاصة به للحجز على أحد 

المتخصصة في السينما، قبل يومين.
الفيلم،  النجمة منى زكي سينمائيا بهذا  وتنافس 
أفالم مصرية وعدد من األعمال  وسط تواجد 4 
للسينما بعد  الذي يعيدها  العمل  األجنبية، وهو 
غياب 4 سنوات منذ تقديمها لفيلم »من 30 سنة«

الفيلم تدور أحداثه في إطار من اإلثارة، حول 
الفيلم، والتي يكسر  التي تؤديها بطلة  ياسمين 

اقتحام  الهادئة، في حياتها  الليالي  سكون أحد 
غريبين منزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيٍء 
مهم، لتجد نفسها متورطة في مطاردة عنيفة 
الغريبين، وما يزيد من جرعة اإلثارة  مع هذين 
ياسمين حاماًل وهو ما يعرض حياتها هي  كون 

وجنينها للخطر.
و الفيلم يشارك في بطولته محمد فراج، مصطفى 
خاطر، وشريف سالمة، وأسماء جالل، قصة 
الدهان،  الدهان، وهيثم  وسيناريو وحوار أحمد 

وإخراج محمود كامل.

الفنان أحمد عز    يستعد كالمن 
لبدأ تصوير  والفنانة هند صبري، 
أحداث مسلسهم  أولى مشاهدهم ضمن 
الجديد »هجمة مرتدة«، وهو االسم 
الجاري،  الشهر  نهاية  للعمل،  المبدئي 
السباق  فى  المقرر عرضه  العمل  وهو 

الدرامى الرمضاني المقبل.
المسلسالت  نوعية  المسلسل من  ويعد 
تتناول ملف حديث  التي  المخابراتية 
المخابرات، والمسلسل  من بطوالت 
يشارك في بطولته صالح عبد هللا 
أنور، وتأليف باهر  وهشام سليم وخالد 
دويدار وإخراج أحمد عالء، ومن إنتاج 

شركة سينرحي.

العربي هاني شاكر من  الغناء  انتهى أمير    
تسجيل »دويتو« غنائي مع النجم أحمد سعد وذلك 

داخل أحد االستوديوهات في الدقي.
وصرح تامر عبد المنعم مدير أعمال هاني 
شاكر وأحمد سعد بأن »الدويتو« الذي يجمع بين 
العمل عليه  بينهما وتم  النجمين يعد أول تعاون 
إدارة  يتولى  له كي  منذ فترة، وقبيل توقيع سعد 
أعماله واإلشراف على تنظيم حفالت بمصر 

وحول العالم.
ورفض تامر اإلفصاح عن تفاصيل العمل الغنائي 
األول بين شاكر وسعد قبل عرض برومو األغنية 

الذي من المقرر عرضه خالل أيام وأكد أنها تعد 
من أفضل األعمال في عالم الغناء لعام 2020 من 
حيث الموسيقي والتوزيع واألهم هو اللون الغنائي 
يعد مفاجأة كبيرة  النجمين والذي  يقدمه كال  الذي 

لجمهوريهما بمصر والعالم العربي. 
وكان أحمد سعد قد نشر منذ قليل عبر حسابه 
بالفنان  على فيسبوك وانستغرام صورة تجمعه 
الكبير هاني شاكر  وكتب معلقاً: »انتظروني مع 
أمير الغناء العربي هاني شاكر في أقوى األعمال 
الفنية ..قريباً« وقوبلت الصورة بحفاوة كبيرة على 

مواقع التواصل االجتماعي.

لطاقم  المغني  الفنان محمود عبد  انضم    
الفنانة  الدنيا سكر«، بطولة  مسلسل »حلوة 
الحلفاوي، وإنتاج  الزاهد، إخراج خالد  هنا 

سينرجي وكي ميديا.
المغني تصوير مشاهده في  وبدأ محمود عبد 
الزاهد، وسط تطبيق  المسلسل، بجانب هنا 
فيروس كورونا،  االحترازية ضد  االجراءات 

من أجل الحفاظ على سالمة طاقم العمل.
مسلسل »حلوة الدنيا سكر«، بطولة هنا الزاهد، 
الفنانة حنان سليمان، ويضم 8 مؤلفين ومن 
الحلفاوي، و هو مكون  المخرج خالد  إخراج 
من  9 حكايات وكل حكاية من 5 حلقات، ومن 
هذه الحكايات »الجريمة ال تفيد«و«9 خطوات 

لقلب الرجل« .

فيلم »وقفة  الكدواني تصوير مشاهده في  الفنان ماجد  يواصل    
الفنان سيد رجب  الساحلية، بمشاركة  الغردقة  رجالة« في مدينة 

وشريف الدسوقي وبيومي فؤاد.
الفيلم  أن صناع  العمل  فريق  داخل  وعلمت »الدستور« من مصدر 
المشاهد  يزيد على 50% من  ما  أنهوا  العمل، حيث  يكثفون تصوير 
للوقاية من  احترازية مشددة  إجراءات  الماضية وسط  الفترة  خالل 

الكدواني يحاول  أن  إلى  المستجد، مشيًرا  فيروس كورونا  انتشار 
التوافق بين فيلميه »وقفة رجالة« و»برة المنهج«، ليتفرغ خالل الفترة 

المقبلة لعمل سينمائي جديد والذي يعتبر مفاجأة لجمهوره.
يلتقون  4 أصدقاء  أحداثه حول  دبور، وتدور  هيثم  تأليف  والفيلم من 
بعد سنوات طويلة لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة صعبة، من 

بطولة ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد وشريف الدسوقي.
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النجم مصطفى فهمى على مسلسل »الحرير  تعاقد    
النجم  اعتذار  بعد  العمل  ليكون هو بطل  المخملى« 
بأعمال أخرى، وينتمى  جمال سليمان النشغاله 
الـ60 حلقة،  الدرامية  إلى نوعية األعمال  العمل 
الفترة  البدء فى تصويره خالل  يتم  أن  المفترض  ومن 

المقبلة، تمهيداً لعرضه خارج الموسم الرمضانى.
تبدأ من  المسلسل في حقبة زمنية  وتدور أحداث 
السباق  األلفينات، ويعرض خارج  إلى  التسعينيات 
الدين وسيناريو  أميمة عز  الرمضانى وهو عن رواية 
وحوار ورشة محمد ناير ومن إخراج أحمد خالد أمين.
فهمى في مسلسل  للنجم مصطفى  وكان آخر ظهور 
إنتاج شركة  الشربينى، من  دينا  للنجمة  »مليكة« 
المالك، وإخراج  وتأليف محمد سليمان عبد  سينرجى، 
السعيد،  بطولته عمر  إسماعيل،  وشارك فى  شريف 

ورامز أمير، ومحمد شاهين، وآخرون.

محمد إمام يبدأ تصوير »الملك« 
نهاية نوفمبر

منى زكي تنافس سينمائيا 
بـ »الصندوق األسود«

بعد غياب عامين.. مصطفى فهمى يعود 
بـ »الحرير المخملى«

  أعربت الفنانة نيللي كريم عن سعادتها 
بفيلم »خط دم«، المقرر عرضه على إحدى 
المنصات اإللكترونية، مشيدة بسيناريو 
الفيلم من ناحية الشخصيات وتماسك 

األحداث.
وقالت نيللي كريم، إن الفيلم مكتمل العناصر 
تقدم  أنها  وأحداثه مثيرة ومشوقة، خاصة 
لم تقدمها من قبل،  شخصية جديدة عليها 
متمنية أن يالقي المسلسل إعجاب الجمهور 

وقت عرضه.
ينتمي إلى نوعية  الفيلم  إلى أن  وأشارت 
أعمال الرعب ومصاصي الدماء، ويجمعها 
العابدين في ثاني  التونسي ظافر  بالنجم 
بينهما، موضحة أن ما يهمها هو  تعاون 

السيناريو وموضوع العمل.
وأوضحت أن العامل األساسي لقبول 
المشاركة في أي عمل فني هو الدور الجيد 

لها، والذي تخرج منه مستفيدة،  والمناسب 
ينبغي أن  المحترف  الممثل  إلى أن  مشيرة 
يتقمص جميع الشخصيات، وليست هناك 

شخصية أحب إلى من أخرى.
التشويق  الفيلم في إطار من  وتدور أحداث 
والرعب حول نادر )ظافر( ولمياء )نيللي(، 
التقليدية في إعادة  ونجاح خطتهما غير 
التعامل معه،  الحياة، ويحاوالن  إلى  ابنهما 
العدواني واندفاعاته  والتكيف مع طابعه 
الغريزية ويثير أسلوب حياتهم المريب 
اهتماما غير مرغوب فيه من الجيران، 
فبعضهم يتعاطف معهم، والبعض اآلخر 

ينتابه الفضول.
للفيلم،  الدعائي  وطرح مؤخرا الملصق 
وتظهر فيه نيللي كريم وهي تقف إلى جانب 
ظافر العابدين خلف طفلين جالسين، والفيلم 

من تأليف وإخراج رامي ياسين.

  كشفت الفنانة سميحة أيوب عن عودتها للمسرح مرة أخري، وسر 
تلك العودة وذلك من خالل مسرحية »المورستان«، والتي تتم البروفات 
الفنان  الخاصة بها بشكل يومي علي خشبة المسرح القومي الذي يديره 

إيهاب فهمي.
السلم  بير  البعد عن مسرحية  الكبيرة »العرض بعيد كل  الفنانة  وقالت 
التي قدمتها من قبل، ولكن في عرض »المورستان« األسماء متشابهة 
ولها دالالت علي الشخصيات هي حوار جديد وهي مسرحية مأخوذة عن 

الفكرة التي قدمها سعد الدين وهبة«.
وأضافت: »المسرحية شكل جديد أنا بجربه، والعودة مع األستاذ سمير 
للمسرح،  العصفوري مهمة جدًا وهو سبب من األسباب وراء عودتي 
ألنني أردت أال أعطل موهبة إخراجية كبيرة كان من المهم للشباب أن 

يراها«.
بيعملوا  المورستان عبارة عن ناس حقيقية  الفنانة: »عرض  واختتمت 
شغل تمثيل، وملئ بالكوميديا ومرتبطة بالساحة نفسها الشخصيات بتدخل 

بشكل حقيقي ويظهر التمثيل بعدها«.
يشار إلي أن أخر أعمال سميحة أيوب الفنية كان في رمضان الماضي من 
خالل مسلسل »سكر زيادة« الذي شاركت فيه بجانب نبيلة عبيد، ونادية 
الجندي، وهالة فاخر وحقق نجاحا كبيرا، وكان آخر عرض مسرحي 

قدمته هو »يا احنا يا هيه« مع المخرج محسن حلمي عام 2009.



  أفاد تقرير صادر عن وكالة الصّحة 
العاّمة الكنديّة أّن جائحة كوفيد19 تركت 
تداعياتها على الكنديّين الذين يعانون من 
أمراض نفسيّة والمدمنين على المخّدرات.

ويدعم تقرير وكالة الصّحة العاّمة تقارير 
أخرى حّذرت من أّن التداعيات  الصحيّة 
للجائحة تذهب أبعد من مرض كوفيد19.

ونجحت جهود الحكومة في الحّد من 
انتشار العدوى، وإبقاء عدد الحاالت 
متدنّيا في كندا مقارنة مع دول أخرى.

لكّن الصّحة العاّمة تدهورت في األشهر 
الثمانية األخيرة، وتحّول الكثيرون إلى 
الكحول والمخّدرات والتبغ وتمضية 
الوقت أمام شاشات التلفاز والكومبيوتر 

بدل مزاولة األنشطة الرياضيّة.
ويكشف التقرير هذه السنة مدى العواقب 
التي تركتها الجائحة على المجتمع الكندي 
على نحو مباشر أو غير مباشر كما قالت 
د. تيريزا تام مديرة وكالة الصّحة العاّمة.   
ويفيد التقرير بأّن مراكز الرعاية الطويلة 
األمد شّكلت بؤرة الرتفاع عدد الوفيات 
االستعدادات  ألّن  كوفيد19،  بمرض 

لمواجهة هذا المرض لم تشملها.
وشّكل نقص معّدات الحماية الشخصيّة 
وسوء التهوية والبنى التحتيّة القديمة 
والنقص المزمن في اليد العاملة األرض 
الخصبة النتشار العدوى في هذه المراكز 
حسب ما ورد في تقرير وكالة الصّحة 
العاّمة. وكانت األقليّات العرقيّة في كندا 
أكثر عرضة لإلصابة بالفيروس حسب 
التقرير الذي يشير إلى الكنديّين العرب 
أميركا  والشرق أوسطيّين ومن دول 
الالتينيّة و جنوب شرق آسيا، الذين شّكلوا 
80 بالمئة من حاالت كوفيد19 في مدينة 
تورونتو رغم أنّهم يمثّلون أكثر بقليل 

من 50 بالمئة من عدد سّكانها.
حول  واضحة  أسباب  هناك  وليست 
بين  كوفيد19  حاالت  عدد  ارتفاع 
هذه المجموعات، ولكّن تقرير وكالة 
الصّحة العاّمة يشير إلى الفوارق الصحيّة 
الموجودة مسبقا و ضغوط العنصريّة 
و أجور العمل المتدنّية في أماكن عالية 
المخاطر. وأبعد من جائحة كوفيد19، 
أشباه  أزمة  من  تعاني  كندا  زالت  ما 
األفيونيّات التي ازدادت حّدتها خالل 
العام الحالّي، و ازدادت سميّة المواد 
األفيونيّة المحليّة وخطورتها منذ إغالق 

الحدود حسب التقرير.  
وفي بريتيش كولومبيا،  كانت هناك 
100 حالة وفاة شهريّا على مدى ستّة 
أشهر متتالية بسبب »سميّة المخّدرات 
غير المشروعة« منذ آذار مارس حتّى 
آب/ أغسطس، وأكثر من 175 حالة 

وفاة شهريّا في أيّار/ مايو وحزيران 
يونيو وتّموز يوليو حسب بيانات وكالة 

الصّحة العاّمة.
وفي مقاطعة ألبرتا المجاورة، ارتفع 
عدد الوفيات بسبب الجرعات الزائدة، 
وأفيد عن 300 حالة وفاة شهريّا على 

مدى ثالثة أشهر متتالية.
ونقلت وكالة الصّحة العاّمة عن عاملين 
االجتماعيّة  القيود  أّن  اجتماعيّين 
المفروضة للوقاية من الجائحة دفعت 
األفيونيّات  استهالك  إلى  بالبعض 
بمفردهم، مّما يقلّل فرصة مساعدتهم 

في حال استهلكوا جرعات مفرطة.
والتبغ  الكحول  استهالك  وارتفع 
والماريجوانا من قبل بعض الكنديّين 
خالل الجائحة.  وارتفع استهالك الكحول 
بنسبة 19 بالمئة، والماريجوانا بنسبة 8،3 
بالمئة والتبغ بنسبة 3،9 بالمئة مقارنة 

بما كان عليه قبل الجائحة.
وكانت كندا مصنّفة في المرتبة التاسعة 
من بين 156 أسعد دولة في العالم حسب 
الماضي،   العام  المتّحدة  األمم  تقرير 
وتراجعت إلى مرتبة أقّل بشكل ملحوظ.
السّكان  أبناء  من  الكثيرين  تراود  و 
الدخل  المتدنّية  والفئات  األصليّين 
بداية  منذ  انتحاريّة  افكار  والمعاقين 
الجائحة، ورغم ارتفاع عدد الوفيات 
في مراكز الرعاية الطويلة األمد بسبب 
مرض كوفيد19، إاّل أّن عدد الوفيات 

هذه السنة كان أعلى باإلجمال. 
وتراجعت ممارسة األنشطة الرياضيّة 
منذ بداية الجائحة، خصوصا أّن العديد 
من مراكز الرياضة والجيمنازيوم  أغلقت 
السلطات  بإرشادات  التزاما  أبوابها 

الصحيّة.
من  بالمئة   60 من  أكثر  ويُمضي 
الكنديّين وقتا أطول أمام شاشات التلفاز 
والكومبيوتر منذ بدابة جائحة كوفيد19 
حسب تقرير وكالة الصّحة العاّمة الكندي. 

التي  النقاط  عدد  الفدرالية  الحكومة  رفعت    
تمنحها لطالبي الهجرة الذين يجيدون الفرنسية أو 
لغتْي كندا الرسميتْين، أي اإلنكليزية إضافة إلى 
الفرنسية، الراغبين باالستفادة من خدمة »الدخول 
 )Entrée express - Express Entry( »السريع
التي تقّدمها وزارة الهجرة والالجئين والمواَطنة.

ويهدف هذا اإلجراء لتسهيل بلوغ هدف %4,4 من 
المهاجرين الناطقين بالفرنسية، من أصل إجمالي 
عدد المهاجرين، خارج كيبيك بحلول عام 2023.

يُشار إلى أّن اإلنكليزية هي لغة األكثرية في كافة 
مقاطعات كندا العشر وأقاليمها الثالثة باستثناء 

مقاطعة كيبيك.
وخدمة »الدخول السريع« متوفرة على اإلنترنت 
وتُستخَدم إلدارة طلبات اإلقامة الدائمة المقدَّمة من 

عّمال مهرة، حسب بيان صدر أمس عن وزارة 
الهجرة والالجئين والمواَطنة.

وبموجب اإلجراء الجديد يحصل طالب الهجرة 
الناطق بالفرنسية على 25 نقطة بداًل من 15 نقطة 
سابقاً، وإذا كان يجيد اإلنكليزية إضافًة إلى الفرنسية 

يحصل على 50 نقطة بداًل من 30 نقطة سابقاً.
الناطقين  المهاجرين  عدد  ارتفاع  من  »بالرغم 
بيانات  تفيد  كيبيك،  مقاطعة  خارج  بالفرنسية 
حديثة أّن أدوات االختيار المتوفرة حالياً ليست 
كافية لبلوغ هدف الـ%4,4 بحلول عام 2023«، 

أضافت الوزارة في بيانها.
وترى وزارة الهجرة أّن »إحراز تقّدم لبلوغ هذا 
الهدف سيكون أمراً أسهل من خالل تخفيٍف محتَمل 
لقيود السفر المتصلة بالجائحة العالمية«، في إشارة 

إلى جائحة »كوفيد 19-« التي ضربت كندا في 
آذار )مارس( الفائت.

وارتفعت نسبة المقيمين الدائمين الجدد الناطقين 
بالفرنسية خارج مقاطعة كيبيك من %1,82 عام 

2018 إلى %2,82 عام 2019.
في  والمواَطنة  والالجئين  الهجرة  وزير  ويرى 
الحكومة الكندية ماركو منديتشينو أّن »دعم نمّو 
الجاليات الناطقة بالفرنسية التي هي في وضع أقلوي 
خارج كيبيك يندرج في إطار الخطة الحكومية 
للتنمية االقتصادية والرفاهية على المدى البعيد 

للبالد بمجملها«.
الجاليات  لدعم  به  القيام  يجب  ما  أيضاً  »وهذا 
الناطقة بالفرنسية في كّل أنحاء كندا«، يضيف 
وزير الهجرة في حكومة جوستان ترودو الليبرالية.

من جهته يقول رئيس اتحاد الجاليات الفرنكوفونية 
واألكادية في كندا )FCFA( جان جونسون إنّه 
كافياً  الجديد  إذا كان اإلجراء  ما  بعد  ال يعرف 
للسماح للحكومة الفدرالية ببلوغ هدف الـ4,4% 

من المهاجرين الفرنكوفونيين.
»إنه عمل عشوائي بعض الشيء«، يعلق جونسون 
على قرار زيادة النقاط لطالبي الهجرة الذين يجيدون 

الفرنسية، لكنه يبدي تفاؤاًل.
»العنصر الذي أحببته بشكل خاص في هذا اإلعالن 
هو أنّه يظهر وزيراً أصغى إلينا ويقول اليوم التحاد 
الجاليات الفرنكوفونية واألكادية: أَفَهُمكم، دعونا 

نجّرب شيئاً مختلفاً«، يؤّكد جونسون.
ويرى جونسون أنه يجب تقييم نتائج التغيير بشكل 

متواصل لتحديد ما إذا كان سيأتي ثماره.

من  الـ4,4%  هدف  أّن  إلى  جونسون  ويلفت 
المهاجرين الناطقين بالفرنسية خارج كيبيك يعود 

إلى عام 2003.
بعد  نقترب  لم  ونحن  جداً  زمن طويل  »مضى 
الديمغرافي  الوزن  على صعيد  إذاً  الهدف،  من 
في وضع  بالفرنسية  ناطقة  كجاليات  تراَجعنا« 

أقلوي خارج كيبيك، يقول جونسون.
وبالتالي يرى جونسون أّن على الحكومة إعادة 
النظر في هدف الـ%4,4 من أجل تعويض الخسارة 
الديمغرافية التي لحقت بالكنديين الناطقين بالفرنسية.

ولتصويب السياسة الفدرالية في هذا المجال يقترح 
جونسون إنشاء لجنة تخطيط للهجرة الفرنكوفونية 
تضّم ممثلين عن الجاليات الفرنكوفونية في البالد 

وعدداً من كبار موظفي وزارة الهجرة.

  فرضت جائحة كوفيد 19 طقوًسا 
وأعراًفا جديدة على الدبلوماسية الكندية 
وغيرها عبر العالم. وأصبح التباعد 
الجسدي أو االجتماعي من ميزات 
كورونا  فيروس  انتشار  منذ  الحياة 

المستجّد.
استلمت  التغيّرات  هذه  ظّل  وفي 
العامة،  كندا  حاكمة  باييت،  جولي 
أوراق اعتماد مجموعة من السفراء 
الجدد في كندا خالل حفل افتراضي 

عبر االنترنت أقيم في 13 من الشهر 
الجاري.

ووفًقا لبيان صادرعن مكتب حاكمة 
كندا العامة فقد » تم تكييف مراسم 
وبصفة  عادًة  تُقام  التي  االستالم 
شخصية  في ريدو هول )مقّر إقامة 
أن  يمكن  العامة(   بحيث  الحاكمة 
تُقام بشكل افتراضي وذلك لضمان 
صحة وسالمة رؤساء البعثات الجدد 
وعائالتهم والمسؤولين الحكوميين.«

أن  وقبل  كندا  إلى  وصولهم  وعند 
يتمكنوا من أداء واجباتهم كرؤساء 
وكذلك  جدد،  وسفراء  للبعثات، 
كمفوضين ساميين جدد يأتون من بلدان 
ال تحكمها الملكة إليزابيث الثانية، تقوم 
حاكمة كندا العامة باستقبالهم رسمًيا.

ويقوم رئيس الحكومة الكندية باستقبال 
يمثلون  الذين  الساميين  المفوضين 

البلدان التي تحكمها الملكة.
وأوراق االعتماد هي الوثائق الرسمية 

رؤساء  تقديم  خاللها  من  يتم  التي 
الدبلوماسية الجدد من قبل  البعثات 
رسميين  كممثلين  دولهم  رؤساء 
 180 من  أكثر  حالًيا  ويوجد  لهم.  

بعثة معتمدة في كندا.
استلمت  االفتراضي  الحفل  وخالل 
باييت أوراق اعتماد سفراء  جولي 
تايالندا وهولندا  كّل من  وسفيرات 
والمجر والنرويج وإيرلندا  باإلضافة 
إلى السفير الجزائري الجديد لعربي 

الحاج علي.
الثاني  السفير  األخير  هذا  ويمثّل 
عشر لبلده في كندا منذ إقامة عالقات 
دبلوماسية بين البلدين.  ووصل إلى 
كندا في بداية الشهر الجاري بعد أن 
تعّذر عليه االلتحاق بمنصبه لعّدة أشهر 
بعد إغالق المجال الجوي الجزائري 
ووقف الرحالت بين البلدين بسبب 

جائحة كوفيد 19.
وتقيم الجزائر وكندا عالقات دبلوماسية 
منذ عام 1964. وبلغ عدد الجزائريين 
المقيمين في كندا نحو من 100.000 
شخص. وفي عام   2017، وصل حجم 
التبادالت التجارية بين البلدين إلى 

1,5 مليار دوالر في عام 2017.
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وزير مالية كيبيك السابق يتوقع عودة المقاطعة للركود الاقتصادي 
بحلول نهاية السنة

في  المالية  وزيُر  االقتصادي،  الخبير  يتوّقع    
تدخل  أن  ليتاو  كارلوس  السابقة،  كيبيك  حكومة 
المقاطعة في حالة ركود اقتصادي مجدداً بحلول 

نهاية السنة الحالية.
قال ليتاو، الناطق باسم الحزب الليبرالي الكيبيكي 
لشؤون االقتصاد، في مؤتمر صحفي عقده صباح 
اليوم في مبنى الجمعية الوطنية )الجمعية التشريعية( 
في كيبيك العاصمة. »الوضع االقتصادي يترّدى في 
كيبيك« بالرغم من »التحّسن« الذي طرأ في فصل 

الصيف األخير، ونشهد اآلن »تباطؤاً«، 
ويدعم النائب الحالي ووزير المالية في الحكومة 
الليبرالية السابقة كالمه بالقول إّن عدة مؤشرات 
سّجلت تراجعاً، كالصادرات وثقة المستهلكين وقدرة 

السوق على إيجاد وظائف جديدة.
يضيف ليتاو في حديث مع وكالة الصحافة الكندية.
سيترّدى  الوضع  وهذا  وظائف،  نخسر  »عاودنا 
وعلى  العائالت  ثقة  على  انعكاسات  له  وستكون 

إجمالي الناتج المحلي وإيرادات الدولة«، 
ويشير ليتاو إلى أنّه بسبب جائحة »كوفيد - 19« 
دخلت كيبيك، أسوًة باقتصادات عديدة أُخرى في 
العالم الغربي، في حالة ركود في وقت سابق من 
العام الحالي، أي أّن اقتصادها عرف ُربعْي سنة 

متتاليْين من النمو السلبي.

وبعد التحّسن الذي ُسّجل 
في الصيف بفضل إعادة 
فتح االقتصاد، من المتوقَّع 
تسجيُل نمو سلبي مجدداً 
التاليْين،  الفصلْين  في 

يقول ليتاو.
الركود  إنه  »بتقديري 
نفسه«، يرى ليتاو، وهذا 
ستشهد  كيبيك  أّن  يعني 
في األشهر المقبلة تباطؤاً 
في االستثمارات الخاصة 
المساكن  بناء  وفي 

الجديدة.
أّن  ليتاو  ويضيف 

االستثمارات الخاصة التي تراجعت تحت ضغط 
وأّن  المقبلة،  األشهر  في  أكثر  ستتراجع  الجائحة 
االستثمارات العامة سترتفع لكنها لن تكون قادرة 

على تعويض التراجع في القطاع الخاص.
ويرى ليتاو أّن على حكومة حزب التحالف من أجل 
مستقبل كيبيك برئاسة فرانسوا لوغو أن تعمل على 

محورْين في الوقت نفسه.
عليها أواًل تعزيز الدعم لالقتصاد المحلي وبشكل 
واسع النطاق، وإاّل سيحتاج االقتصاد لسنوات عّدة 

للنهوص مجدداً. وعليها أيضاً االستفادة من الوضع 
الحالي لدعم عملية التحول إلى الطاقات المتجددة 

واالستثمار فيها.
يُذكر أّن ليتاو كان كبير خبراء االقتصاد لدى مصرف 
 Banque Laurentienne du( »لورانسيان« 
قبل  كندا،  في  المصارف  كبار  أحد   ،)Canada
راية  تحت   2014 عام  السياسة  معترك  دخوله 
الحزب الليبرالي الكيبيكي الذي يشّكل المعارضة 
األول  تشرين  منذ  لوغو  حكومة  بوجه  الرسمية 

)أكتوبر( 2018.

  أعلن ليونيل كارمان الوزير المفّوض للخدمات 
االجتماعيّة والصّحة  النفسيّة للشباب في حكومة 
كيبيك عن دعم مالي قدره 25 مليون دوالر لتعزيز 
خدمات الصّحة النفسيّة المقّدمة للشباب وأهاليهم.

ويأتي اإلعالن عن هذه المساعدة في وقت أعرب 
العديد من األخّصائيّين عن قلقهم من مضاعفات 
جائحة كوفيد - 19  على صّحة  الشباب النفسيّة.

وتفيد التقارير أّن إجراءات اإلغالق والتباعد الجسدي 
تركت تداعياتها على مختلف فئات األعمار، بعد 
أشهر قليلة على بداية الجائحة، و ازدادت حّدة 
مع الوقت ، ال سيّما أّن إجراءات الوقاية الصحيّة 
أصبحت أكثر تشّددا خالل الموجة الثانية من فيروس 

كورونا المستجّد.
أّن  الماضي  األسبوع  صدرت  دراسة  وأفادت 
الشباب غالبا ما يشعرون باآلثار الجانبيّة لجائحة 
كوفيد - 19 و يشعرون باالكتئاب بنسبة أكبر من 

باقي الفئات العمريّة األخرى.
وقال الوزير كارمان إّن مبلغ الـ25 مليون دوالر 
الذي سيتكّرر تقديمه، يساعد في تحسين خدمات 

الصّحة النفسيّة فضال 
في  يساهم  أنّه  عن 
الخدمات  فرق  تقوية 
في  حاليّا  الموجودة 
شبكة الصّحة الكيبيكيّة 
وزيادة الدعم للعاملين 
الصّحة  مجال  في 

النفسيّة للشباب.
المالي  الدعم  ويوّفر 
حكومة  قّدمته  الذي 
فرانسوا لوغو إمكانيّة 
موردا   250 إضافة 
جديدا بدوام كامل، ما 
الصّحة  لمراكز  يتيح 
مع  للتجاوب  الحاليّة  العمل  ساعات  عدد  زيادة 

الطلب المتنامي على خدمات الصّحة النفسيّة.
أعرب ليونيل كارمان الوزير الكيبيكي المفّوض 

للخدمات االجتماعيّة والصّحة النفسيّة للشباب:
»تركت الجائحة وال تزال، تداعيات على الصّحة 
النفسيّة للشباب ورفاهيّتهم، و يقلقني ارتفاع القلق 
واالكتئاب النفسي إلى حّد بعيد، والقضيّة تلك في 

أولويّات حكومتنا«: 
الماضي  العام  كيبيك  حكومة  أعلنت  أن  وسبق 
عن مساعدة ماليّة قدرها 20 مليون دوالر لقطاع 
االنتظار  لوائح  تقليص  بهدف  النفسيّة   الصّحة 

وتسهيل حصول أبناء المقاطعة عليها.
ورغم تراجع مهلة االنتظار، ما زال هنالك تفاوت 
بين  النفسيّة  الصّحة  الحصول على خدمات  في 

مجموعات الفئات العمريّة حسب الحكومة.
وفي حين تراجعت مهلة االنتظار بنسبة 48 بالمئة 
لفئة  بالمئة   20 تتراجع سوى  لم  المسنّين،  لدى 
الشباب كما قال الوزير المفّوض ليونيل كارمان.

وانتقدت أحزاب المعارضة في الجمعيّة الوطنيّة 
)برلمان كيبيك( الدعم المالي غير الكافي حسب 
رأيها، الذي قّدمته حكومة حزب التحالف من أجل 

مستقبل كيبيك برئاسة فرانسوا لوغو.
ورغم الترحيب بالمبادرة، اعتبرت ماري مونبوتي 
المتحّدثة باسم الحزب الليبرالي المحلّي المعارض 
لشؤون الصّحة أّن المبلغ غير كاف، ألّن الشباب 
ليسوا وحدهم من يعاني من االكتئاب، ومستوى 
االكتئاب النفسي مرتفع أيضا لدى المسنّين كما 

قالت مونبوتي.
ودخلت إجراءات الوقاية المتشّددة أسبوعها الرابع 
في كيبيك، وأعلن رئيس الحكومة فرانسوا لوغو 
الثالث  العمل بها لمّدة شهر إضافّي حتّى  تمديد 

والعشرين من الشهر المقبل.
وأّكدت الحكومة عزمها على فرض غرامات ماليّة 
على صاالت الرياضة في حال فتحت أبوابها في 
مخالفة إلجراءات اإلغالق الجديدة التي تشملها.

الجيمنازيوم  أصحاب  من  شخص   200 وكان 
ومراكز اليوغا واألنشطة الرياضيّة قد تراجعوا 
عن تهديدهم بفتح مراكزهم، ودعوا األعضاء إلى 
التجّمع واالحتجاج على إجراءات الحكومة مع 

احترام التباعد الجسدي.
وترتفع حاالت كوفيد - 19 منذ فترة في كيبيك، 
وتسّجل المقاطعة أكبر عدد من حاالت اإلصابة 
والوفاة بمرض كوفيد - 19 من بين المقاطعات 

الكنديّة، تليها مقاطعة أونتاريو.
وفي كندا حتّى كتابة هذه السطور 223000 حالة 
و  شفاء،  حالة   186000 بينها  من  كوفيد19-، 

10001 حالة وفاة.
السطور،  هذه  كتابة  حتّى  كيبيك  مقاطعة  وفي 
102000  حالة كوفيد19-، من بينها 86786 

حالة شفاء و 6172 حالة وفاة.

الساعة   2020 أكتوبر   22 الخميس  يوم  نشر    
5:41 مساًء

L’Assem-  1 -  حثت الجمعية الوطنية في كيبيك
blée nationale du Québec  ، يوم الخميس 
اتخاذ  على  مونتريال  مدينة   ،  2020 أكتوبر   22
اإلجراءات الالزمة للحصول على شهادتها باالمتثال 
لميثاق اللغة الفرنسية ، وهي وثيقة تؤكد أن تطبيق 
اللغة الفرنسية يقع في صميم األنشطة الكيبيكية في 

أحياء  Arrondissements مونتريال.      
 -2  يذكـّر اقتراح من حزب االئتالف الحاكم في 
كيبيك )Coalition Avenir Québe )CAQ الـّذي 
تم إقراره باإلجماع ، يذكـّر  أكبر مدينة في المقاطعة 

)مونتريال(  بالتزاماتها بحماية اللغة الفرنسية .
3 -  ووفًقا لميثاق اللغة الفرنسية ، يجب أن تحصل 
جميع األحياء في مدينة مونتريال على شهادة المطابقة. 
ومع ذلك ، نقرأ في اإلقتراح ،  »10 أحياء من أصل 
19 حّي في مدينة مونتريال ، باإلضافة إلى وسط 
المدينة ، لم يحصلوا بعد على شهادة المطابقة مع 

ميثاق اللغة الفرنسية«.
4 -  ويشير االقتراح أيًضا إلى »أن الدولة يجب أن 
تكون نموذًجا يحتذى به في مسائل اللغة الفرنسية ، 
وال سيما على مستوى المجالس البلدية« ويصّر على 
»حقيقة أن ميثاق المدينة ينص على أن مونتريال  

مدينة لغـتها الفرنسية«.
5 -  وهكذا ، »تطلب الجمعية الوطنية من مدينة 
مونتريال  وكذلك من األحياء اإلمتثال ]لميثاق اللغة 

الفرنسية[ في أقرب وقت .
6 -  ووفًقا لميثاق اللغة الفرنسية ، يجب على جميع 
إلعتماد  المساعي  وإتمام  »متابعة  العامة  الهيئات 

اللغة الفرنسية«.
7 -  وللقيام بذلك ، يجب على المنظمات الحكومية  
تقديم »تحليل لوضعها اللغوي وإعداد برنامج  وإذا 
التي ال  المواقف  كانت بحاجة إلى وقت لتصحيح 
تتوافق مع الميثاق أو لضمان تعميم« استخدام اللغة 
الفرنسية في أنشطتها ، يمكن أن نقرأ الالزم  على 
موقع الويب الخاص بالمكتب الكيبيكي للغة الفرنسية .
.l‘Office québécois de la langue française

8 - وفي نهاية عملية المساعي لمنح االمتياز ، تتلقى 
المنظمة شهادة اإلمتثال.« 

 9 -  إذا أردنا دعوة الشركات ، وإذا أردنا دعوة 
المواطنين الستخدام اللغة الفرنسية والترويج لها ، 
فيجب على هيئة عامة مثل مدينة مونتريال أن تكون 
قدوة. وقال الوزير المسؤول عن اللغة الفرنسية ، 
سيمون جولين باريت ، »إن هذا أمر غير مقبول ]...[ 
بعد سنوات عديدة  تظّل  األحياء ليس لديها شهادة 
المطابقة.   وقدم  هذا االقتراح السيد جولين-باريت 

مع أربعة أعضاء آخرين.
 10 - »أعتقد أنه يتعين علينا بذل جهد خاص في 

مونتريال. ألن مونتريال يجب أن تكون رائدة. »
11 - سيمون جولين باريت الوزير المسؤول عن 

اللغة الفرنسية :
عمدة مونتريال فاليري بالنت »ال تشرح نفسها« بناًء 

على طلب الجمعية الوطنية في كيبيك .
12 - سوء فهم عمدة مونتريال :

عند سؤالها حول هذا الموضوع في مؤتمر صحفي ، 
قالت عمدة مونتريال ، فاليري بالنت : »إنها أساءت 

فهم مبادرة الوزير.
13 - أنا ال أفهم هذا االقتراح جيًدا ، ألنني ناقشت 
بنفسي مع السيد جولين باريت وهم ]الحكومة[ هم 
الذين أعطونا موعًدا نهائيًا لنكون قادرين على االمتثال 
وينتهي ذلك بنهاية  الشهر ، وسنقوم بملء الشهادات.
أنا رددت على المكالمة التي أجريناها وهي أن كل 

أحياء مونتريال ستمتثل لميثاق اللغة الفرنسية .  
14 -  »ما يمكنني قوله هو أن مونتريال هي بفخر 
العاصمة الناطقة بالفرنسية في أمريكا الشمالية ونعتزم 

أن نستمر كذلك.«
 15 -  في مدينة  مونتريال الكبرى، حتى الحّى اللذي 
بشمل وسط المدينة لم  يحوز هذه الشهادة. ومع ذلك ، 
حصل في يونيو الماضي على تمديد للوقت المطلوب 
 .COVID-19 لالمتثال من المقاطعة بسبب وباء

وأمام المدينة حتى نهاية الشهر لالمتثال للميثاق.
OQLF(   l‘Office québé- 16 - وفًقا لبيانات 
cois de la langue française( من أغسطس 
األحياء  فإن نصف   ، مترو  نشرتها صحيفة  التي 
والبلديات في جزيرة مونتريال تتطلب على األقل 
معرفة باللغتين اإلنجليزية والفرنسية ، أو اإلنجليزية 

فقط ، في حاالت التوظيف.
بمعلومات من راديو كندا ومترو

والخدمات  النفسّية  للصّحة  مالي  دعم   :19  - كوفيد 
كيبيك  في  للشباب 

كوفيد 19: ارتفاع الوفيات بسبب اجلرعات املفرطة حسب وكالة الصحة الكندية  

منح نقاط إضافية لطالبي اهلجرة الفرنكوفونيني لبلوغ هدف الـ%4,4 خارج كيبيك

حاكمة كندا العامة تستلم أوراق اعتماد جمموعة من 
السفراء يف حفل افرتاضي

     Vendredi 30 octobre 2020
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المومياوات  طواحين 
القديمة،  العصور  في  السرقة  المصرية نجت من  المومياوات  كانت  إذا 
التي تعرضت لها مصر عبر تاريخها الطويل،  ومن الغزوات األجنبية 
لنهب  بخاصة  واألوروبي  عموًما  الغربي  الجشع  ذلك  من  تنج  لم  فإنها 
نبش  عادة  األوروبيين  قبل  من  مصر  في  فاستشرت  المصرية،  اآلثار 
مقابر الفراعنة وانتزاع المومياوات من أجداثها، والتي كان يُصنع منها 
اإلنجليز  إن  حتى  كل شيء،  حيوية  تجديد  في  فائقة  فاعلية  له  مسحوق 
للطلب  تلبية  المومياوات«  »طواحين  بتشييد  بالدهم  في  قاموا  أنفسهم 

المتزايد على هذا المسحوق!!!

انتباه األجانب ويلفت نظرهم لزيارة  المومياوات أول ما يجذب  وكانت 
مصر وتجيء أولى اإلشارات إلى المومياوات عند أبي التاريخ أو أبي 
األباطيل المؤرخ اإلغريقي هيرودوت في بداية القرن الخامس قبل الميالد، 
ووصف  الميالد.  قبل  األول  القرن  في  الصقلي  ديودور  المؤرخ  وتبعه 
المومياوات  تحنيط  طريقة  كتاباتهم  في  الكالسيكيون  المؤرخون  هؤالء 
تُمارس حتى وقت زيارتهم،  عند زيارتهم مصر، والتي كانت ما تزال 
ليس من باب الفضول المعرفي وإنما كأحد المظاهر الحضارية العظيمة 

األهمية لهذه الحضارة العريقة.
وفي وقت متأخر نوًعا ما، بدأت المومياوات تكتسب األهمية عند الغرب 
بدفن  المومياوات والخاص  لتلك  الغرض األساسي  بعيًدا عن  الذي كان 
أجساد الموتى، والذي من أجله قام المصريون القدماء بتحنيطها. وانصب 
اهتمام الغرب على المومياوات ليس ألهميتها األثرية والمعرفية ومعرفة 
كيف توصل المصريون إلى فنية التحنيط الفائقة تلك، بل نظًرا الدعائه 

بخواص المومياوات الطبية المتميزة.
ويبدو أنه حدث لبٌس بين الراتينجات السوداء المستخدمة في عملية التحنيط 
الغربيين بقوى عالجية، دفعت  القار، والتي تحتفظ في رأي  وبين مادة 
أصبحت  التي  المومياوات  لجلب  مصر،  إلى  المجيء  إلى  األوروبيين 
محال  أشهر  واجهات  وتصدرت  أوروبا،  في  األولى  التجارية  السلعة 
الصيدلية األوروبية خالل القرنين السادس عشر والسابع عشر الميالديين.
ويذكر المؤرخ العربي الشهير عبد اللطيف البغدادي القرن الثاني عشر 
فارس  في  المومياء  جبل  قمة  من  تتدفق  القار  مادة  أن  كيف  الميالدي 
تعتبر مفيدة عند  فإنها تعطي رائحة  بالماء  المادة  إيران وعند خلط هذه 
استنشاقها، وتكون أكثر إفادة ألمراض مؤكدة، عندما تؤكل. واستمر هذا 
يذكر  ومما  التاسع عشر.  القرن  واسع خالل  نطاق  سائًدا على  االعتقاد 
فيكتوريا  الملكة  إنجلترا  ملكة  إلى  أرسل  فارس  ملك  أن  الصدد  هذا  في 

كميات صغيرة جًدا من كنز القار المّدخر في جبل المومياء في فارس.
شيًئا  كدواء  المومياوات  استخدام  أصبح  الوسطى  العصور  بدايات  وفي 
العربي  الفيزيقي  إلى  ذلك  في  السبب  ويرجع  االنتشار،  وشديد  مؤكًدا 
اإلسكندرية. وعلى  في  الميالدي  الثاني عشر  القرن  »المجر«  اليهودي 
الفور تلقف الغرب هذا االكتشاف وأقره على وجه السرعة، وبدأت كلمتا 
»MUMIE« و«MUMIA« تظهران بكثرة في النصوص الالتينية.

وكان استخدام مسحوق المومياوات انتشر من قبل في العالجات الطبية 
واألدوية  الفيزياء  عالم  فهذا  السواء.  على  والغرب  الشرق  في  القديمة 
اإلغريقي ذائع الصيت ديو سقوريدس 40 - 90م يوصي باستخدام مسحوق 

المومياوات كعالج لعدد غير قليل من األمراض.
 -  980 »أفيسنا«  المعروف  الفارسي  والعالم  الفيزيقي  بعده  من  ويأتي 
1037م ليوصي باستخدام ذلك المسحوق أيًضا لعالج أكثر من مرض، 
مثل الخراريج، والطفوح الجلدية، وكسور العظام واالرتجاجات الدماغية 
الرئتين  من  الدم  وانبثاق  والدوار،  والصرع  الدم،  وأمراض  والشلل، 
والحناجر والسعال والغثيان والقرح والسموم واضطرابات الكبد والطحال، 
وكان يؤخذ هذا المسحوق مخلوًطا باألعشاب غالًبا مثل العترة والزعتر 
والبلسان وغيرها. وباإلضافة إلى استخدام هذا المسحوق في الشفاء من 

االمراض فإن البعض أوصى أيًضا باستخدامه كطعم لصيد األسماك!
وفي العام 1694م، يوصي بيير بومي بأن يختار المرء المومياء المرادة 
بعناية، فيجب أن تكون سوداء، من دون عظام أو رماد، وذات رائحة 

زكية، ومن بعض شيء محروق وليس من القار أو الراتنج.
وكتب العديد من الكتّاب في اعمالهم الطبية والصيدلية عن أهمية المومياوات 
مثل فرنسيس بيكون 1561 - 1626م الذي أكد أهمية الخواص الطبية 
عظيمة  قوة  المومياوات  لمسحوق  »إن  يقول:  إذ  المومياوات  لمسحوق 

في وقف نزيف الدم«.

وأصبحت المومياوات المسحوقة، من المخدرات المهمة في أوروبا، ففي 
العام 1549م، يقوم أندريه تافي، قس قصر كاترين دي ميدس، بسرقات 
أن  حتى  سيدته.  لعالج  المطلوبة  المومياوات  عن  بحًثا  سقارة  في  عدة 
لفافة  إلى أي مكان من دون  لم يكن يذهب  فرنسيس األول حاكم فرنسا 
مسحوق المومياوات المخلوط بالراوند المسحوق في جيبه، حتى يستخدمها 

في حال سقوطه أو تعرضه ألي ايذاء جسدي.
وفي العام 1564م، يذهب الفيزيقي جي دي الفونتين إلى اإلسكندرية لشراء 
أكبر عدد من المومياوات لحاجته الملحة إليها في العالج. وفي هذا الوقت 
بالذات كانت اإلسكندرية المركز الرئيسي لكل تجارة تجريها أوروبا مع 
المومياوات ومساحيقها في قمة الصدارة من دون  مصر، وتأتي تجارة 
شك. وكان يهود اإلسكندرية هم الذين يقومون على أمر هذه التجارة من 
دون غيرهم، فاحتكروا أسرارها وكانت لهم المصادر الممولة متمثلة في 

رجال يحفرون كل شبر في مصر بحًثا عن المومياوات.
وبدخول أوروبا العصور الوسطى وعصر النهضة، أصبحت المومياوات 

إليها  أشير  ما  وكثيًرا  شعبية،  أكثر 
الفترة  لهذه  األدبية  األعمال  في 
وجوليت«  »روميو  مسرحتي  مثل 

و«عطيل« لوليم شكسبير.
وفي الواقع، فإن الجانب اآلخر من 
المحيط، وأعنى الواليات المتحدة، لم 
ينج هو اآلخر من سطوة المومياوات 
المصرية الساحرة. فبعض القصص 
السحرية في نيويورك وفيالدلفيا ما 
المومياوات«  بـ »رماد  يزود  يزال 
كأحد العناصر المهمة في التعاويذ. بل 
إن فيلم »سنو وايت واألقزام السبعة« 
الذي أنتجته أفالم والت ديزني للرسوم 
المتحركة لم يخل هو اآلخر من ذلك 

التأثر بالمومياوات المصرية.
عشر  السادس  القرن  من  وبداية 
األجانب  يأتي  فصاعًدا  الميالدي 
لزيارة مصر لرؤية المومياوات في 
منطقة  خصوصا  الطبيعية  أرضها 
سقارة األثرية بالمومياوات؛ اذ كان 
العديد من األهرام  يوجد في سقارة 
المتعددة  الحجرات  ذات  والمقابر 
الممتدة  الكبيرة  والممرات  الواسعة 
والتي كانت مملوءة بآالف المومياوات.

وكانت مصر في نظر هؤالء األجانب 
كنز المومياوات الهائل الذي ال ينضب 
عشر  التاسع  القرن  بداية  وفي  أبًدا 

الميالدي، ينجح العب السيرك المغامر اإليطالي جيوفاني بلزوني 1778 
- 1823م في العثور على العديد من المومياوات اآلدمية والحيوانية لعدد 
من الثيران واألبقار والقطط والتماسيح والطيور، في المقابر التي نبشها.
بونابرت  نابليون  بقيادة  والشرق  مصر  على  الفرنسية  الحملة  وشحنت 
1798 - 1801م أعداًدا كبيرة من المومياوات الكاملة إلى متحف »اللوفر« 
في باريس وكان من المقرر دفن هذه المومياوات - ال عرضها متحفًيا - 
في حدائق قصر قريب من طريق برولت، لكنها ُدفنت أخيًرا أسفل سجن 

الباستيل مع أبطال وشهداء 1830م.
والشيء المدهش إن نابليون بونابرت نفسه وزوجته جوزفين أخذا رأسي 

مومياويين ُفضال عن جسديهما وكانا لرجل وامرأة.
وفي العام 1833م، كتب األب جرامب إلى محمد علي باشا والي مصر 
أيدي  متواصل على  نهب  المصرية من  للمومياوات  يحدث  ما  مستنكًرا 
األوروبيين في ظل وإهمال وتراخ من السلطات المصرية غير الحريصة 
إن  سيدي..  »يا  قائاًل:  رسالته  وختم  العريق«  تراثها  على  الحفاظ  على 
العائد من مصر إلى أوروبا، البد أن يعود حاماًل في يمناه مومياء وفي 
األخرى تمساًحا !!«. ولم يكتف األوروبيون بهذا فقط، بل قاموا بنزع 
أجزاء من المومياوات كاأليدي أو األقدام أو األذرع أو الرؤوس أو حمل 
الخاصة  وصالوناتهم  مكتباتهم  لتزيين  وذلك  يأسهم  عند  كاملة  المومياء 

ولتبقى كذكرى على زيارة قاموا بها إلى مصر ذات مرة.
ويتعجب أبو علم المصريات الحديث السير وليم فلندرز بتري في كتابه 
اشترى مومياء من  اإلنجليز  السائحين  أحد  أن  الجنائزي« من  »األثاث 
أنها  على  وليس  مصر،  في  مات  إنجليزي  لمهندس  أنها  على  أسوان 

لمصري قديم على اإلطالق.
أهداف  أهم  مكان  كل  في  ومطاردتها  المومياوات  عن  البحث  وأصبح 

زيارات الطبقة االرستقراطية في أوروبا لمصر.
وأثناء الرحلة التي قام بها األمير إدوارد أمير ويلز الملك إدوارد السابع 
فيما بعد العام 1886م لمصر، ادعى إنه أعظم مكتشف للمومياوات؛ إذ 
اكتشف وحده حوالي ثالثين مومياء من األسرتين 25 و26 في مقبرة في 
غرب مدينة األقصر. وُحملت األجساد واألكفان إلى إنجلترا وُقسمت في 
عدد من المجموعات الخاصة. وكانت هذه المومياوات قد جمعت في بئر 
بعمق ثالثين متًرا في المقبرة 2005 في دير المدينة في األقصر وذلك 

للحفاظ عليها وُوجد بها التابوت الخاص بالزوجة اإللهية لألسرة السادسة 
والعشرين »نيتوكريس« وقد ُعثر على هذه البئر بالفعل.

المكتشفين عند زيارتهم لمصر  الرحالة  المومياوات من عبث  تسلم  ولم 
فقام بالبحث عن المومياوات رحالة مشهورون أمثال توماس كوك وغيره، 

بعد أن طالتهم حمى المومياوات أيًضا.
الناس  مشاعر  تلهب  فإنها  أوروبا،  إلى  المومياوات  تصل  أن  وبمجرد 
وتثير أخيلتهم. ماذا يكون داخل هذه المومياوات القادمة من مصر وماذا 
تحوي من أسرار. وانتشرت عادة فتح وكشف المومياوات في األماكن 
العامة وفي تجمعات كبيرة حتى أصبحت من األحداث االجتماعية اليومية، 
الملكة  قصر  في  الرئيسي  االستقبال  بهو  برنامج  من  يتجزأ  ال  وجزءاً 
أكبر  توجيه  النظارة مع  أعين  والتسلية وتسرية  المتعة  لجلب  فيكتوريا، 
قدر من الدعوات للطبقة المالكة وطبقة النبالء والنبيالت ورجال البالط 

وسادة المجتمع وكبار رجال الدولة والجيش.
المغامر  صديق  بتجرو  توماس  المغامر  أقام  1833م  إبريل   6 وفي 
في  بتذاكر  عاًما  احتفااًل  بلزوني 
كروس«  »تشارنغ  مستشفى  مسرح 
والمكتشفين  اآلثاريين  بتجرو  ودعا 
وعلماء المصريات وأعضاء البرلمان 
والفنانين والمؤلفين والكتاب واألمراء 
ورجال الدولة والديبلوماسيين وعلماء 
الفيزياء وضباط الجيش لحضور هذا 

الكبير. االحتفال 
ولم يكِف هؤالء المغامرون بما ألحقوه 
وتدمير  اعتداء  من  بالمومياوات 
وتشويه، بل قاموا باشتقاق زيت خاص 
بني اللون عرف بـ«البني الموميائي« 
من بقايا المومياوات، اُستخدم في زيت 
الرسم، واستخدمه الرسامون في رسم 

لوحاتهم والتوقيع به عليها.
أحدهم  قام  أن  ذلك،  على  وزادوا 
ويدعى أغسطس ستانوود صانع الورق 
األميركي، باستخدام لفائف المومياوات 
البنية  األوراق  صناعة  في  الكتانية 
اللون. ومن بعده، راجت تجارة لفائف 

المومياوات في صناعة األوراق.
من  الحيوانية  المومياوات  تسلم  ولم 
المصير نفسه الذي القته المومياوات 
اآلدمية فاستخدمت مومياوات القطط 
- مثاًل وكانت تهرب من مصر إلى 
كثقاالت  السفن،  ظهر  على  أوروبا 
تخصيب  وفي  السفن،  توازن  لحفظ 
األرض الزراعية التي تستصلحها الدول األوروبية. وحرقت المومياوات 
الساخر  األميركي  الكاتب  ويقول  الموجودة.  األخشاب غير  عوًضا عن 
العظيم مارك توين إن المومياوات كانت تُستخدم كوقود لتسيير القطارات.
الكبرى مثل  المتاحف األميركية  المثير لالنتباه هو أن موظفي  والشيء 
متحف المتروبوليتان ومتحف بروكلين كانوا إلى وقت قريب قبل 1950م 
يرفضون دخول المومياوات إلى متاحفهم، بحجة أنها جثة ال تحمل تصريح 
دفن أو شهادة وفاة. فعلى سبيل المثال رفض أحد موظفي متحف بروكلين 
إدراج إحدى المومياوات المصرية ضمن مقتنياته المتحفية. ودخلت المومياء 
»ملفين«  اسم  وحملت  االنتظار  من  وطويلة  وفترة  عذاب  بعد  المتحف 

ورغم ذلك فما تزال »ملفين«. تبحث عن شهادة وفاتها.
وتتبدل األحوال عند اكتشاف مقبرة الفرعون الصغير »توت عنخ آمون« في 
العام 1922م؛ إذ يلقى الممول اإلنجليزي المعروف اللورد كارنارفون حتفه 
ملدوًغا ببعوضة معدية فمنذ تلك اللحظة أصاب الذعر والهلع األوروبيين 
واألمريكيين وخشوا لعنة الفراعنة، وأحجموا عن اقتناء اآلثار المصرية. 
حتى إن أحد السائحين اإلنجليز كان انتزع قطعة حجرية صغيرة من هرم 
الجيزة األكبر على سبيل الذكرى وما أن وصل إلى إنجلترا حتى توالت 
عليه النكبات فعرف السبب وعلى الفور قام برد القطعة الحجرية الصغيرة 
إلى السلطات المصرية مشفوعة بخطاب اعتذار عما فعل طالًبا الصفح 
والغفران من الفراعنة العظام، ولوال هذا الرعب الذي سبّبته لعنة الفراعنة 

لدى الغرب الستمر مسلسل نهب اآلثار المصرية طوياًل.
األوروبيين  هؤالء  أيدي  على  المصرية  المومياوات  عانت  كم  وهكذا 
في  مسحوقها  واستخدام  بسحقها  مبكر  وقت  منذ  قاموا  الذين  المغامرين 
األخشاب  من  بداًل  وللحرق  األسماك  لصيد  وكطعم  الطبية،  العالجات 
وكوقود للقطارات وكثقاالت للسفن وزينة للصالونات والمكتبات الخاصة، 
ولتخصيب األرض الزراعية، واللهو والعبث بها في حفالتهم االجتماعية 

العامة وعرضها مقابل تذاكر للتربح من ورائها.
ولم يكن هدف المصريين القدماء عند تحنيط أجسادهم أن يعبث بها هؤالء 
المغامرون األوروبيون وإنما كان هدفهم من وراء تحنيطها هو أن تتعرف 
تنتهي. وقد  أبدية ال  ثانية في دورة حياتية  إليه  لتعود  الجسد  إلى  الروح 
أعاق هؤالء المغامرون دورة تلك الحياة من االستمرار واالزدهار كما 

رأينا - بأفعالهم غير المسؤولة تلك.

أدب وثقافة
من كتاب:  أسرار اآلثار 

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

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

ياسمينُة الفجِر 

     Vendredi 30 octobre 2020
الجمعة 30 أكتوبر 2020

سباق لقاح كورونا.. 200 مليون جرعة عىل الطريق

عمرها 4500 عام.. مومياء سقارة قد تغ�ي وجه التاريخ

  تكملة للعدد الماضي: 

الْبحِر أمواَج  أرى 
ملكٍة تاِج  على  كلؤلؤٍة  عينيها  في 

مرُوجاً جَسدي  يفرُش  نوُرها 
المساِء طيوَر  أسمُع 

القديساِت بأسماِء  تصدُح 
توقُظني  االزهاِر  موسيقى 

ثلجاً تتألألُ  النجوَم  أرى 
نوٍر من  خيطاً  شمِسها  من  أقتبُس 

شموعاً أشعُل 
دمُوعي غيَمِة  في  َضْوُؤها  يترنُح 
ذاكرتي  ...أطرُد  خوفاً أرتعُش 

المسافِر الليِل  في  صوتي  يختفي 
الصحراِء أطراِف  الى 

الشمِس ضوِء  في  أحالمي  نسيُت 
صباٍح كلَّ  يوقُظني  أسُمها 

شفتْيها  الى  عطشُت 
مملَكِتها الى  يفضي  َطريقي  أجُد 

أنِت ياسمينٌة 
الصباِح برائحِة  تضجيَن 

البحِر وأعشاِب 
الليِل ونسيِم 

الكلماُت بابِك  على  تتشظى 
القبالُت شفتيِك  على  وُتزِهُر 

أنِت فراشٌة 
بجناحيِك السماَء  تغطيَن 

الضباَب وتبدديَن 
النجوِم تحَت 

مراكبِك أضواَء  يتأمُل  بعيٌد  والبحُر 
االمِس ذكرياُت  أتعبتني 
الليِل مع  انفاسي  تخرُج 

رُوحي الى  يتسلُل  ضوٌء  ثمَة 
أسطورية نافذٍة  ِعبَر 

الشمِس شفِق  في  تذوُب  وأحالمي 
معَبِدها الى  بوَصلَتي  القمُر 

الليِل أصواِت  في  تاهْت  مالمُحها 
عينيها دموِع  في  وجهي  اختفى 
الصمِت من  جداٌر  عنها  يفصلني 
الطرقاِت على  يسيُل  الضوَء  لكنَّ 

العرافاِت أحالَم  ليفضَح 
الغيوِم ضفاِف  من  ذاكرتي  وأطرُد 

مرٍة آلخِر  أحلَم  كي 
..... الفجــْـــــِر  بياَسمينِة 

شعر: جاسم نعمة مصاول

قصائد من الديوان الثالث 
) ترسُمني لُغزاً (

الفرنسية  سانوفي  شركتا  ستقدم   
وغالكسو سميث كالين البريطانية 
من  جرعة  مليون   200 لألدوية 
لقاحهما المرشح للوقاية من مرض 
اللقاحات  توزيع  لخطة  كوفيد19- 
عالميا التي تدعمها منظمة الصحة 

العالمية.
وال يوجد حاليا عالج يحظى بموافقة 
دولية لمرض كوفيد19-، الذي أودى 
بحياة أكثر من 1.16 مليون شخص، 
وال تزال الشركتان تجريان المرحلتين 
األولى والثانية من التجارب، التي 
في  نتائجها  أولى  أن تصدر  يُتوقع 

أواخر نوفمبر أو أوائل ديسمبر.
وقالت الشركتان األربعاء إنهما وقعتا 

على إعالن نوايا مع تحالف جافي 
للقاحات الذي يدير الخطة العالمية 

المعروفة باسم »كوفاكس«.
وتهدف خطة كوفاكس إلى توصيل 
ملياري جرعة لقاح إلى مختلف أنحاء 
 ،2021 عام  نهاية  بحلول  العالم 
العام  هذا  اتفاقات  بالفعل  وأبرمت 

مع أسترازينيكا ونوفافاكس.
وتسعى الخطة لثني الحكومات عن 
تكديس اللقاحات المضادة لكوفيد19- 
المواطنين  والتركيز على حصول 
على  أوال  للخطر  عرضة  األكثر 

اللقاح في كل بلد.
وانضمت أكثر من 180 دولة، منها 
الدول،  بعض  لكن  للخطة  الصين 

مثل الواليات المتحدة، اختارت اتباع 
خطط إمدادات خاصة بها.

ووقعت الشركتان في الصيف صفقة 
بقيمة 2.1 مليار دوالر مع الواليات 
 100 من  بأكثر  إلمدادها  المتحدة 
مليون جرعة من اللقاح الذي تأمالن 
في طلب موافقة السلطات التنظيمية 

عليه العام المقبل.
صفقات  أيضا  الشركتان  وأبرمت 
األوروبي  االتحاد  مع  مشابهة 

وبريطانيا وكندا.
ومنظمة  جافي  تحالف  ويشترك 
المعني  والتحالف  العالمية  الصحة 
بابتكارات التأهب لمواجهة األوبئة 

في قيادة خطة كوفاكس.

 أكدت صحيفة »اكسبرس« البريطانية، أن تحليل مومياء سقارة 
التي يصل عمرها إلى 4500 عام قد يغير التاريخ القديم.

وتوصل خبراء مصر إلى اكتشاف مذهل لمقبرة سليمة لمسئول رفيع 
المستوى في سقارة، وتحليل عظامه »يمكن أن يغير التاريخ القديم«.
ويدعى المسئول واحتي وكان كاهًنا خدم في ظل الملك الثالث من 

األسرة الخامسة، الفرعون نفر كاري.
ووصف بأنه اكتشاف الجيل، وقد تم العثور على قبره في حالة رائعة 
مع 55 تمثااًل منحوًتا في الجدران، مما يجعله أكثر المقابر المزخرفة 

التي تم العثور عليها في سقارة.
وكشفت الحفريات التي قادها فريق من علماء اآلثار المصريين عن 
أكثر من 3000 قطعة أثرية خالل رحلتهم، مما ساعد في تجميع 
أسرار ما يسمى »أهم اكتشاف في مصر منذ ما يقرب من 50 عاًما«.

ويكشف الفيلم الوثائقي الجديد لـNetflix »أسرار ضريح 
سقارة« وفك شفرة دفن كاهن الدولة القديمة، الذي لم 
يتم مسه منذ 4500 عام وحفر خمسة أعمدة للكشف 

عن بقية أفراد عائلته.
وقالت أميرة شاهين العالمة المصرية إن هيكل الكاهن 
أفضل كثيرا من باقي المومياوات، وكان هناك بعض 
 53 العمر  من  يبلغ  وكان  لجمجمته  األنثوية  السمات 

عاما تقريبا.
وتابعت أن عضالته لم تكن قوية أو خشنة كما أن بعض 
العظام كانت منتفخة ما يعني أنه توفي بسبب مرض 
في عظامه، هذه المومياء تخبر الكثير وتحتفظ بأسرار 

كبيرة قد تغير مسار تاريخ الكهنة.

االقتصادات السيما  العديد من  تعول     
لكريسماس  ا عطالت  على  األمريكي 
المستهلكين عبر مشتريات  نفقات  إلنعاش 

الهدايا لتجاوز تحديات كورونا.
زيادة  المرة، وسط  هذه  يعد صعبا  األمر 
فصل  خالل  الفيروس  تفشي  احتماالت 
اقتصادية  أزمة  استمرار  يعني  ما  الشتاء، 
ادخار  األفراد  من  المزيد  على  تفرض 
كثير  مثل  افتراضيا  واالحتفال  أموالهم، 

من الفعاليات.
هذا  الكريسماس  إنفاق  تقديرات  وتعكس 
مسح  فبحسب  الجائحة،  تأثيرات  العام 
من  األمريكية،   ”Gallup“ لمجلة  جديد 
في  األسر  إنفاق  متوسط  يبلغ  أن  المتوقع 
على  دوالرات   805 المتحدة  الواليات 

الهدايا.
تقديرات  ملحوظا عن  انخفاضا  هذا  يمثل 
الماضي  العام  األول  تشرين  أكتوبر/ 

البالغة 942 دوالًرا.
وفي حالة تحقق هذا اإلنفاق سيكون األقل 
منذ 4 أعوام، ويفوق فقط مشتريات الهدايا 

في عام 2016 حين بلغت 785 دوالًرا.
األمريكيين  غالبية  يزال  ال  للمسح،  ووفقا 
تقريًبا  المبلغ  نفس  سينفقون  إنهم  يقولون 

أكثر  ولكن  الماضي،  في  كما  العام  هذا 
إنهم  يؤكدون  للمسح  المستجيبين  ربع  من 

سينفقون أقل.
ويشير استطالع الرأي إلى أنه على الرغم 
من إنفاق التجزئة يسجل انخفاضا تاريخيا 
األمريكيين ال  ذلك اليعني  أن  إال  بالبالد، 

ينفقون األموال.
وإغالق  إفالس  حاالت  أن  وأوضحت 
لم تكن أعلى من أي وقت مضى  المتاجر 
التسوق  يتدفقون على  األفراد  ، نظرا ألن 

عبر اإلنترنت بأرقام قياسية.
Amazon و  مثل  ازدهرت شركات  وقد 
البيئة  هذه  في   Shopify و   Walmart

اجتماعيا. المتباعدة  االستهالكية 
وبحسب “Gallup” تستعد هذه الشركات 
الشهرين  خالل  كبيرة  مبيعات  لتحقيق 
تفشي  من  الرغم  على  والمقبل  الحالي 

الفيروس.
من  حذرت  األمريكية  المجلة  أن  غير 
لمستهلك  ا عقلية  على  لتشاؤم  ا سيطرة 
هذا  الكبيرة  األحداث  نتجية  األمريكي، 
الرئاسية، ومشروع  االنتخابات  مثل  العام 
 ، لية ا ر لفيد ا فز  ا لحو ا تخفيف  نون  قا

الجائحة. واستمرار 

الكريسماس 2020.. احتفاالت 
افرتاضية تضرب بيزنس األعياد



 يبدو أن التوقيت الشتوي دائًما يجعل أفكارنا تتحول إلى 
بالد معينة ومن ضمن األفكار الذهاب لفنلندا ، وقبل فترة 
طويلة تم البحث في جميع اماكن الزيارات الموجودة هناك 
قد تتشكل  العالم.  لدينا في  المفضلة  لزيارة أحد األجزاء 

خبرات البعض في فنلندا من خالل وجود أصدقاء 
فنلنديين قد يزورهم والذين يعرفون أفضل األماكن 
التي يمكن رؤيتها وأفضل األنشطة المتنوعة والتعرف 
على فلندا من حيث نظام التعليم في فنلندا والسياحة 
والتسوق ، بينما ترتبط فنلندا عادًة في أذهاننا على 
األقل بالشتاء والثلج والعاصمة هلسنكي ، هناك العديد 
من المدن والبلدات الرائعة األخرى التي يجب عليك 

رؤيتها عندما تكون في فنلندا. 
نادًرا ما يُنظر إلى فنلندا على أنها الخيار األول لوجهة 
سياحية ، خاصة من قبل أولئك الذين يفضلون قضاء 
إجازتهم في مكان حار ومشمس. ومع ذلك ، في 
السنوات األخيرة ، ازدهرت السياحة األجنبية إلى 
فنلندا ، على الرغم من أو ربما بسبب عوامل الجذب 
غير التقليدية إلى حد ما. هذه بعض أهم األسباب التي 

تجعل فنلندا هي أحدث وجهة سفر غير مكتشفة في العالم 
، وسبب توجه السياح إليها بأعداد ضخمة.

اتجاه آخر شائع بشكل متزايد في فنلندا هو سياحة الحياة 
البرية . تعد فنلندا موطًنا لبعض من أندر الحيوانات البرية 
في أوروبا وأكثرها مراوغة ، بما في ذلك الدببة والموظ 
واأليائل والولفيرين والذئاب التي يكاد يكون من المستحيل 

رؤيتها في البرية تحت أي ظروف أخرى .
الشتوية  العجائب  فنلندا أرض 
إذا كنت تجد نفسك  الواقعية ، 
دائًما محبًطا بسبب عدم وجود 
الميالد األبيض ، يمكنك  عيد 
دائًما التوجه إلى فنلندا لترى كيف 
يبدو الشتاء االسكندنافي الحقيقي.

الرياضات الشتوية الشديدة ، كما 
أن تساقط الثلوج المرتفع يجعل 
الدول  فنلندا واحدة من أفضل 
الرياضات  العالم لممارسة  في 

الشتوية. في حين أن البالد ليست جبلية مثل بعض جيرانها 
، ال يزال هناك عدد من منتجعات التزلج ذات المصداقية 

، وخاصة شمال الدائرة القطبية الشمالية. 
اما انواع االقامات في فنلندا ، يمكن للشرطة الفلندية إصدار 
بطاقة هوية أجنبي إذا تم التعرف عليك والتحقق من هويتك 
بشكل موثوق . يمكن التحقق من هويتك من مستند يثبت 
هويتك . إذا لم يكن لديك مثل هذا المستند ، فيمكن مقارنة 
بصمات أصابعك بالبصمات المخزنة في بطاقة تصريح 

اإلقامة أو بطاقة اإلقامة . المتطلبات األخرى 
التي يجب توافرها :

يكون لديك تصريح إقامة أو بطاقة إقامة سارية 
، أو تم تسجيل االحقية في اإلقامة ، لديك بلدية 
سكن في فنلندا ، تم حفظ معلوماتك في نظام 

معلومات السكان الفنلندي.
يمكنك استخدام بطاقة هوية أجنبي إلثبات هويتك 
في فنلندا . يمكنك استخدامه على سبيل المثال 
عند فتح حساب مصرفي في فنلندا. ومع ذلك 
، ال يمكنك استخدامه كوثيقة سفر عند السفر 

إلى الخارج. 
أجمل مدن فنلندا

يوجد العديد من المناطق السياحية في فنلندا ، وسنعرض 
االكثر جمااًل وتفضياًل للسائحين..

Hanko مدينة

قد تكون مفاجأة عند رؤية البحيرات في فنلندا والشواطئ 
الرائعة . هانكو هي المكان الذي يأتي إليه الكثير من الناس 
باأليام  الشمس واالستمتاع  بأشعة  المنطقة لالستمتاع  في 
الطويلة ، كما يصادف أن لها تاريخ ثقافي رائع . فنلندا من 

الناحية الفنية بلد ثنائي اللغة ، مع غالبية من الناطقين بالفنلندية 
وأقلية تتحدث اللغة السويدية . في حين أن حوالي 5.4 ٪ فقط 
من السكان الفنلنديين عموًما يتحدثون السويدية ، فإن 44 
٪ من مدينة هانكو يتحدثون اللغة السويدية بشكل أساسي.

Mariehamn مدينة
ماريهامن ، أو ماريانهامينا بالفنلندية ، هي عاصمة آالند 
، وهي منطقة مستقلة تتحدث اللغة السويدية وتتمتع فنلندا 

بالسيادة عليها . بنيت ماريهامن فقط في أواخر القرن التاسع 
عشر ، وال تزال تظهر كما كانت في ذلك الوقت . بالتجول 
في وسط المدينة الصغير ، سترى شوارع مليئة بالمباني 
الخشبية الملونة والمنازل التي تجعل المدينة تنبض بالحياة، 

سواء في الصيف أو في الشتاء.
Tampere مدينة

إلى جانب  فنلندا  المدن في  أكبر  تامبيري هي واحدة من 
هلسنكي ، وقد نشأت كمركز للصناعة في البالد ، مما جعلها 

تُلقب بـ “مانشستر الشمال”. تم استخدام المباني الصناعية 
مؤخًرا في استخدام جديد مع تحول صناعات تامبيري ، 

واآلن يمنحونها شعوًرا رائًعا للغاية .
Rovaniemi مدينة

روفانيمي كما اصبحت هذه المنطقة  اآلن مأهولة 
بالسكان بشكل مستمر منذ العصر الحجري . اتخذ 
تقع  نظًرا ألنها   ، فيها  قرارات مشكوك  االسالف 
على بعد 10 كيلومترات فقط جنوب الدائرة القطبية 
المدينة ألضرار جسيمة  فقد تعرضت   ، الشمالية 
الحرب  نهاية  في  األلمان  الفنلنديون  عندما حارب 
العالمية الثانية ، لذا فإن المباني التي ستجدها ستكون 

جديدة في الغالب.

السياحة العالمية
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“كاف” يعلن تأجيل استكمال دوري األبطال 
ألجل غير مسمى

  أعلن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم “كاف” تأجيل 
مباراتي نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا 
ألجل غير مسمى، وذلك بناء على مناقشات جرت 

على مدار الخميس.
القدم في بيان أصدره  وقال االتحاد اإلفريقي لكرة 
الخميس: “مباحثات بين األندية وخبراء االتحاد اإلفريقي 
لخطة تنسجم مع النصوص الالئحية ومصلحة مباراة 
العودة وفي هذه المرحلة من النقاش تقرر تأجيل نصف 

نهائي الزمالك أمام الرجاء.”
أما فيما يتعلق بنهائي دوري األبطال، فقد أوضح كاف: 
“بناء على طلب السلطات المصرية، تم تأجيل موعد 

المباراة النهائية، المناقشات الرسمية جارية للعثور 
على أفضل موعد ممكن في التقويم، في هذه المرحلة، 
ليس هناك ما هو مناسب لجميع أصحاب المصلحة.”

وطلبت السلطات المصرية من االتحاد اإلفريقي لكرة 
القدم تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى موعد 
الحق، وتم قبول األمر بشكل مبدئي غير أنه لم يتم 
الموافقة على الموعد المقترح بخصوص إقامة المباراة.
ويلعب الزمالك أمام الرجاء في إياب نصف نهائي 
دوري األبطال بمصر، وكانت المباراة قد تم تأجيلها 
من موعدها السابق المقرر 24 أكتوبر الماضي، لتقام 

1 نوفمبر، وهو الموعد الذي تأجل مجدًدا.

  حقق فريق االتحاد السكندري فوزاً عريضاً 
3 – 1 في  على حساب نظيره أسوان بنتيجة 
المباراة التي جرت بين الفريقين مساء الخميس، 
ضمن منافسات الجولة 34 واألخيرة من بطولة 

الدوري المصري الممتاز.
حسم التعادل اإليجابي بهدف لمثله نتيجة الشوط 
أحمد حجي  تقدم  المباراة، حيث  األول من 
لالتحاد السكندري بالدقيقة 30، وتعادل فادي 
الوقت  الثالثة من  بالدقيقة  أسوان  لفريق  فريد 

بدل الضائع من ركلة جزاء.
أحمد راشد  الالعب  نجح  الثاني  الشوط  وفي 
السكندري  االتحاد  لفريق  في تسجيل هدفين 

بالدقيقتين 42، 58 من زمن اللقاء.

وشهدت المباراة طرد الالعب رجب الصافي 
الدقيقة  السكندري في  االتحاد  العب فريق 
الرابعة من الوقت بدل الضائع من زمن المباراة.
الشيشيني  لـ سامي  األولي  المباراة  وتعد هذه 
الفنية  المهمة  توليه  بعد  الجديد  أسوان  مدرب 
للفريق خلفا لـ أحمد عبد المنعم كشري، بينما 
هذه المباراة الثانية لـ حسام حسن على رأس 
الجهاز الفني لالتحاد بعد فوزه على المقاولون 

0-1 والتأهل لنصف نهائي كأس مصر.
السكندري رصيده  االتحاد  النتيجة رفع  بتلك 
إلى 42 نقطة وتقدم إلى المركز التاسع بجدول 
ترتيب الدوري بينما توقف رصيد أسوان عند 
37 نقطة ويحتل المركز الرابع عشر بالمسابقة.

  خضع العبو الفريق األول لكرة القدم بنادي الرجاء 
البيضاوي المغربي، إلجراء مسحة طبية الخاصة 
بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، رقم 21 للفريق.

وأكد الرجاء البيضاوي المغربي عبر حسابه الرسمي 
على موقع التواصل االجتماعي تويتر، أن العبو 
الفريق خضعوا للمسحة الحادية والعشرين، والتي 
أثبتت وجود 3 حاالت شفاء جديدة في صفوف الفريق.
وكان الرجاء البيضاوي المغربي تلقى الهزيمة في 
ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام 
الزمالك بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على 

الخامس  الرياضي محمد  المركب  أرضية ملعب 
بالدار البيضاء.

جدير بالذكر أنه كان من المقرر أن يالقي الزمالك 
القاهرة  الرجاء، على أرضية ملعب ستاد  نظيره 
الدولي، في إياب دور نصف النهائي، يوم الرابع 
والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، ولكن تم تأجيلها 
إلى يوم األول من شهر نوفمبر بسبب ازدياد أعداد 
الفريق  بفيروس كورونا داخل صفوف  اإلصابة 
المغربي، ليقوم الكاف بإرجاء المباراة إلى أجل غير 

مسمى، في قراره الذي صدر الخميس.

- التالتة تابتة
- Jamais deux sans trois

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

- مش كل مرة تسلم الجرة
- Une fois n’est pas coutume

االتحاد السكندري يصعق أسوان بثالثية 
في ختام الدوري

الرجاء المغربي يعلن شفاء 3 العبين جدد من 
فيروس كورونا

صالح يسجل في فوز ليفربول على ميتالند 
بثنائية بدوري األبطال

    حقق نادى ليفربول الفوز بثنائية نظيفة أمام 
نظيره ميتالند الدنماركى، الثالثاء، فى المباراة التى 
جمعت الفريقين فى إطار منافسات الجولة الثانية 

من مجموعات دورى أبطال أوروبا.
وانتهى الشوط األول بالتعادل السلبى دون أهداف، 
قبل أن يسجل ديوجو جوتا هدف ليفربول األول 
والتاريخى فى الدقيقة 55 فى شباك ميتالند، إذ أنه 

الهدف رقم 10 آالف فى تاريخ الريدز.

وفى الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، نجح 
الفرعون المصرى محمد صالح والذى شارك 
بدياًل فى الشوط الثانى، من تعزيز النتيجة مسجاًل 

ثانى األهداف من ركلة جزاء.
وبهذه النتيجة، احتل نادى ليفربول صدارة المجموعة 
برصيد 6 نقاط محقًقا الفوز فى مباراتين متتاليتين، 
المجموعة  بينما يتجمد رصيد ميتالند فى آخر 

دون نقاط.
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ذات يـوم أحـد

الرحلة الروحية أو السفر يف النفس
بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

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

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

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

أزحت نفسي نحو اليسار حتى وصلت الى 
جوار سيدة في العقد الثامن من العمر كانت 
قد دخلت من الممر األوسط وكان  يجلس 
األقرب  المكان  يأخذ  يسارها رجل  عن 
من الممر األوسطي. كانت المسافة التي 
تفصلني عنها بمثابة ما كان يأخذه معطفها 
الذي طوته على المقعد عن يمينها والحقيبة 
الجلدية السوداء التي وضعتها فوقه. كانت 
عليه  ابيض  مندياًل  رأسها  على  ترتدي 
رسومات سوداء يغطي معظم شعر رأسها 
بعقدتين  تمكنت بصعوبة من ربطه  وقد 
ايام  الى  منظهرها  أعادني  ذقنها.  تحت 

طفولتي حيث كانت النساء يرتدين مناديل 
الكنائس!  يدخلن  عندما  رؤوسهن  على 
كان لها بعض البدانة في جسمها وكانت 
ترتدي فستاناً قماشه معّرق بألوان مائلة 
فكان  أنفها  اما  لألزرق  وسترة كحليّة. 
بحجمه يعطيها نوعاً من الوقار وباألخص 
أما  البارزة على جانبه األيمن.  بالتالولة 
حاجبان  يكلّلهما  كبيرتين  فكانتا  عيناها 
لم يعبث بهما ملقط شعر منذ زمٍن بعيد!

وما مّر وقت قصير لجلوسي حتى عطست 
السيدة عطسة دوت الصالة بصوتها وكانت 
قد تلقتها بسرعة البرق بكّفيها كليهما. بعد 
دقائق تلت العطسة األولى عطسة ثانية ثم 
ثالثة الى ما هنالك.  وكانت مواظبة على 
تلقف العطسات بكفيها كاملة ما خال القليل 
من الرذاذ الذي كان يفلت من بين أصابعها!
الهروب من موقعي ال  بإمكاني  يكن  لم 
اليسار.  ناحية  اليمين وال من  ناحية  من 
جعلت انتظر الفرج او نهاية القداس وكان 
عمودي الفقري يزداد تقويساً نحو اليمين 

مع كل عطسة!
كان وصول  أن  بلّة”  “الطين  زاد  وما 
بالتفصيل  يعرفون  وللذين ال  “البركة”. 
كيفيّة إيصال البركة لدى الموارنة الى جميع 
المصلّين سأحاول ان اشرحها باختصار. 
يُعطي  الكاهن البركة الى عدد من األطفال 
الذين يلبسون اثواباً بيضاء. يتوزع األطفال 
الصالة أقساماً بحيث يذهب كلٌّ منهم إلعطاء 
البركة للجالس على طرف كل صف وذلك 
بلمس يده. عندئٍذ على كل من تصله البركة 
ان يوصلها الى الجالس بجنبه. وطريقة 
اإليصال تتم بأن المستلم يضم كفيه ليتمكن 
العاطي من ان يطبق بكفيه فوق يديه، ثم 
البركة  بدوره  ليعطي  يديه  يفتح  المستلم 

لجاره بنفس الطريقة...
ذرعت لّما جاء دوري. ال مجال للفرار. 
أطبقُت كفّي وادرت يدّي نحوها وأغمضت 
عينّي. المسألة ال تستغرق أكثر من جزء من 
الثانية! ...بعد اكثر من ثانية كنت مازلت 
أشعر بيدّي عالقتين بين كّفيها كما كنت 
أشعر بنوع من الرطوبة الالصقة تغطي 
ما لمست من بشرتي. فتحت عينّي ألجدها 
اليمين  من  رأسها  تميل  وهي  لي  تبتسم 

الى اليسار! 
انتظرت بفارغ الصبر وقت المناولة ألتمكن 
من مبارحة مكاني. كنت اشعر طوال ذلك 
الوقت بأن الجراثيم تجهد الختراق جلدي. 
ذهبت بأسرع ما يمكن الى الحمام ألغسل 
يدّي مراراً عديدة. وبعد ان انتهيت لم أعد 

الى مكاني!

  ربما تكون وسيما ومنحك هللا الجاذبية 
وحب الناس، ربما تكون دعوة  امك وقت 

ان ُفتحت ابواب السماء . 
أول ما رأيتك حدث شئ ال اعرفه رغم 
انني مررت بحب مرير، حب احتواني 
سنوات كثيرة كنت حبيسة بين جدرانه 
وقضبانه، حب تملكني و استوطن في قلبي 
ووجداني، وسيطر على مقدرات حياتي، 
حب كان صاحبه ليس وسيم المالمح مثلك 
ولكن كان قلبه شديد الوسامة،  اما أنت فقد 
منحك هللا وسامة اإلثنين المالمح والقلب، 
وبرغم اشيائك المبعثرة وبرغم فوضوية 
حياتك وبرغم عدم تمسكك بمبادئ أخالقية 
أو عقائدية معينة وبرغم الحب الجارف لك 
من ماليين الناس وهذا العشق والحب من 
المفترض أن يجعلك قديسا وملهما وقدوة  
ويجعل لك جناحين تطير من فوق األرض 
وتصل الى النجوم واألقمار وتجلس لتضيئ 
حياة الكثير ممن يعشقون قلبك ومالمحك 
ويتيمون بك في كل حاالتك، ورغم رفضي 
لبعض سلوكياتك في الحياة، اال انني وبدون 

إرادتي احببتك!!! 
 لماذا؟ ال ادري.. هل أعاني انفصاما في 
الشخصية هل الحب له قوانين آخرى ال 
نستطيع السيطرة عليها، هل هو اآلمر الناهي 
في مقدرات قلوبنا التي ال نستطيع السيطرة 

عليها، فقلوبنا هي التي تحركنا وال تصدق 
من يقول احببت بعقلي وقلبي، فالعقل ال 
يعرف الحب، العقل أشبه بجهاز كمبيوتر  
يبرمجه القلب، ويخضع ألوامره، هل عندما 
تحب شخص وتحاول ان تستثني اخطائه 
وعيوبه وتحاول ان تحولها لمميزات، او 
تحاول ان تجد بمهارة التبريرات المنطقية 
لهذه العيوب او االخطاء، وتخصه بها دون 
غيره، هل هذه عقالنية؟! ال وهللا هذه أوامر 

القلب وما لنا سلطان علي الهوى . 
القلب وعقالني و تتسم  ولو كنت غليظ 
الناس هناك  بالقسوة والصالبة مع كل 
شخص ما يجتر قلبك لتحنو عليه، وتبكي 
تحت قدميه وتنهار بين ذراعيه وتصبح 
ضئيال بين يديه، هذا هو الحب، وهذا هو 

من تحبه.  
واعتقد ان هذا ليس ازدواجية في المعايير 
بتعاملك مع شخص يحمل نفس الموبقات 
واألخطاء وبين الشخص الذي تحبه، انه 
سلطان القلب هو من يختار من نحب ونذوب 
عشقا إلنسان بعينه، وهو من يختار من 

نكره او نبغض شخصا بعينه. 
فال َتلُمنِي عن اختيار القلب وال َتلُمنِي عن 
حبك الذي مازال قابعا في قلبي رغم كل 

عيوبك واخطائك.. 
عفوا.. احببتك دون إرادتي.. 

  منذ مائة عام ؛ أي في مطلع القرن الماضي إنتشر وباء األنفلونزا 
في  العالم  وحصد  عشرات الماليين من البشر  وكانت أسبانيا البلد 
األكثر ضحايا  وانتشر منها  إلى أوروبا  ثم  إلى  العالم أجمع ولذلك 

أطلق عليه  إسم األنفلونزا األسبانية . 
بعد  الحرب  العالمية  األولى  إنتصر الحزب  الشيوعي الروسي 
وانتهت  الرأسمالية  في  روسيا وأخذت  الشيوعية  تنتشر  في العالم 
واعتنقتها الماليين من البشر  في العالم أمال بالتغيير إلى األفضل 
واندلعت  في أسبانيا ثورة وانقلب الجيش على النظام الملكي  اإلقطاعي  
وأصبحت  أسبانيا موقع  حرب النفوذ  بين الرأسمالية  والشيوعية  
إنتصرت  فيها  الرأسمالية  في  مطلع الثالثينات  بقيادة  الجنرال 
الشهير - فراكو - الذي دعم الملكية وأعادها إلى الحكم بعد عقدين 
من الزمن.  كانت الحرب األهلية شاملة  وخاللها إنتشرت اإلنفلونزا  
بسرعة ساعدت على حصاد ماليين البشر نتيجة الفوضى العارمة  
وإنعدام  الخدمات الطبية للحد  من  إنتشارها  طيلة  الحرب األهلية 
. تطوع الكثيرون من بلدان عديدة  في العالم لمناصرة  المعسكرين 
بلدانهم سببا  إلى  المقاتلين  المناصرة وعودة  نتيجة هذه  ؛ وكانت 
إلنتقال اإلنفلونزا السريع  إلى الكثير من الدول  وأطلق على  هذا 

الوباء  إسم اإلنفلونزا األسبانية .
شاركت  الواليات المتحدة  في  هذه  الثورة  وأرسلت الكثير من 
المقاتلين  وأذيعت األنباء  بأن  وباء األنفلونزا  جاء مع العائدين من 

المقاتلين من أسبانيا!
أشهر ضحايا األنفلونزا األسبانية في أميركا :

األخوان  - جون دودج تولد ١٨٦٤ وهوراس دودج تولد ١٨٦٨ 
أصحاب شركة سيارات دودج 

نذكر  األخوان  دودج كضحايا األنفلونزا  لعظمة  وأهمية دورهما 
في  نهضة  صناعة السيارات األميركية  وإزدهار  شركتهما  ثم 

إنهيارها بعد وفاتهما باإلنفلونزا األسبانية  :
ورث األخوان - دودج -  الخبرة الصناعية  في خراطة  المعادن 
من عائلة والدهما وانتقال إلى مدينة  وندزر مقابل مدينة ديترويت 
حيث أنتجا دراجات عادية ثم  إنتقال  عام ١٩٠٠  إلى ديترويت 
مدينة- مائتي ألف  نسمة -  بهدف المباشرة بأعمال كبيرة  في صناعة 
قطع  للسيارات  وكانا في مطلع  الثالثينات من العمر ؛ تطور اإلنتاج 
بسرعة فائقة وأنتجا محركات لشركة - أولدزموبيل- ثم علب سرعة  
وقطع أخرى أساسية . في تلك المرحلة ولدت عدة شركات إلنتاج 
السيارات  ضمنها شركة  - هنري فورد - الذي بدأ بتجميع  سيارته 

من قطع من عدة مصانع . 
قرر هنري فورد حصر حاجاته في مصنع واحد  وكان األخوان 
دودج  في طليعة  المنتجين فتعاقد معهما إلنتاج  المحرك  وعلبة 

السرعة والهيكل وهذه األجزاء تشكل أكبر وأهم  أجزاء السيارة.
توسعت  شركة فورد بسرعة في اإلنتاج والمبيعات  وبشكل أكبر 
من إمكانياتها المادية ما أجبر هنري فورد على بيع حصة كبيرة من 
أسهم شركته لألخوان - دودج - تسديدا  لقيمة توريدهما األجزاء 
األساسية  لسياراته  المباعة بتسهيالت  دفع  وتقسيط للمستهلكين  .
بعد مرور عدة سنوات إرتفع سعر أسهم شركة فورد  وفي ذات 

الوقت كان األخوان دودج  جاهزان إلنتاج سيارة  خاصة بهما .
باعا أسهم شركة فورد وأنتجا سيارة دوج عام ١٩١٤.  إرتفعت 
أرقام إنتاج دودج إلى 121000 سيارة  سنويا عام ١٩١٩ كما إرتفع 

رقم مبيعاتهما إلى ١٢١ مليون دوالر سنويا .
نتيجة  خبرتهما الطويلة بصناعة أجزاء سيارات  لعدة مصانع كسبا 
شهرة  ممتازة  ساعدتهما  على الدخول  إلى السوق بقوة  وسمعة  
بأن  سيارة  دودج  متنينة  وقوية  وأفضل  من باقي  السيارات.  
كانت  سيارة  دودج  أول سيارة فيها عداد سرعة و )ستارتر( إلدارة  

المحرك  وبيعت  ب -٧٨٥- دوالر 
مقابل -٤٩٠- دوالر لسيارة فورد  
الغير مجهزة  بـ )ستارتر( وعداد 

سرعة.
في عام ١٩٢٠ وصل  إنتاج مصانع 

دودج إلى  -١٤٥٠٠٠- سيارة  وكان  عدد العاملين  في  الشركة  
لم  يستمر اإلزدهار طويال ؛     . ٥٠٠٠ موظفا و ١٧٠٠٠عامال 
أصيب جون باإلنفلونزا  وتوفي في  ١٤–١-١٩٢٠ وهوراس أيضا 

توفي   بذات المرض في  ١٠-١٢-١٩٢٠  .
ورثت  زوجتاهما اكبر شركة  سيارات  في العالم   ولم تستطعن 

إدارة الشركة بجدارة ؛ سيطر المدراء على الشركة
التي  أخذت  تفقد سمعتها  كسيارة  درجة  أولى  لتصبح بمستوى  

السيارات األخرى  . 
الوباء  بقي أسمه األنفلونزا األسبانية عالميا   بالنسبة  لمنشأ   أما  
طيلة  القرن الماضي  لغاية مراجعة األسباب وتحليل منشأه وكيفية 
إنتشاره وإمكانية دخوله أسبانيا مع المقاتلين المتطوعين ؛ ونتيجة 
إعادة الدراسة تبين أن صحيفة  محلية في مدينة  في كنساس األميركية 
بتاريخ  ١١ آذار/ مارس ١٩١٨ أي  قبل إنتشار الوباء  في أسبانيا  

تحدثت عن وفيات من 
وباء صعب معالجته باألدوية المتوفرة محليا  وكانت أعراضه شبيهة  

باألنفلونزا التي  إنتشرت  في  أسبانيا ومنها إلى العالم .
- كوفيد ١٩- هل  الكورونا   الحديث عن منشأ  وباء  يكثر  حاليا 
ستعرف األجيال القادمة  بعد ٣٠ أو ٥٠ سنة أو أكثر حقيقة  منشأ  
هذا الفيروس الفتاك الذي  لم  يتمكن العلماء  - بالرغم من التقدم  
العجيب  للعلوم  واألبحاث- بعد عشرة أشهر من ظهوره ؛ من الحد 

من إنتشاره وفتكه بالبشرية  ؟؟   
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        حتى ندرك خطورة الرحلة الروحية ومدى أهميتها، نستحضر أكثر 
األسفار شهرًة في الكون، والتي كان لها تأثير عميق على تحوالت الحياة في 
األرض، قيام دول، وبزوع أفكار، ونهوض أمم، وبناء حضارات، ويتعلق 
األمر بتلك األسفار التي أحدثها هللا جل في عاله، ومنها أنه أنزل الكتب 
السماوية على الرسل واألنبياء، وخّص كل رسول بسفر أو أسفار تتالءم 
مع قومه وعصره، فقد أهبط آدم وحواء إلى األرض، ورفع إدريس عليه 
السالم، وحمل نوحا في البحر، وذهب بإبراهيم الخليل ليمنحه كراماته، 
وأخرج يوسف، وأسرى بلوط، وأمر موسى بالهجرة فرارا من قومه، ورفع 
عيسى إليه، وذهب بيونس إلى بطن الحوت، وأسرى بمحمد صلى هللا عليه 
وسلم خاتم األنبياء والمرسلين، وأنزل الروح األمين جبريل على قلوب 
أنبيائه ُمكلّفاً بالوحي، وأصعد الكلم الطيب إليه.. فالرحلة بهذا المعاني هي 
جوهر الحياة محرك األحداث الكبرى، ال يمكن االستغناء عنها، وال مفر 
منها، وما دامت هذه الرحلة ضرورة أكيدة، فلتكن إلى الحق إذن، وليكن 
وا إِلَى  الفرار إليه وحده سبحانه وتعالى، امتثاال لقوله عز من قائل: “َفِفرُّ
ِبيٌن” ، ليؤسس هذا النداء نوعاً فريداً من الرحالت:  ْنُه َنِذيٌر مُّ ِ، إِنِّي لَُكم ّمِ للاَّ

رحالت الروح أو السفر في مسالك النفس.
د في مساره كل    السفر ضرورة حتمية وسنة كونية، كما أن اإلنسان يَُجّسِ
أنواع السفر؛ فخروجه إلى الوجود سفر، نموه الجسدي سفر، جريان دمه 
في العروق سفر، كالمه دائم السفر، حروف كالمه مسافرة عند خروجها 
من أعماق النفس، وأفكاره دائمة السفر بين المحمود والمذموم، وفي المتنفس 
سفر لألنفاس، وفي الرؤية كما في الرؤيا سفر لألبصار في المبصرات، 
وفي تعبير الرؤيا سفر وعبور من عالم إلى عالم، وأما عوالم الخيال فكلها 
أسفار في أسفار، ثم إنَّ موت اإلنسان سفر أيضا من العالم المحدود إلى 
العالم المطلق، فاإلنسان إذن في سفر دائم قبل أن يُْخلق، وحياته عبارة عن 
سفر من الميالد إلى القبر، ومنه إلى البرزخ، وفي البرزخ يسافر إلى الحشر 
فإلى الصراط ثم إّما إلى جنة أو إلى نار، وفي الجنة سفر دائم كما في النار 
سفر دائم، وهكذا فُعمُر اإلنسان سفٌر من األسفار، وتبعاً لهذه الحقيقة ينبغي 

لعاقل أن يعجل بحمل الزاد واإلعداد للرحيل، كما قال الشاعر:
أَْعَمارُكم سفٌر ِمـَن األَْسَفار      َفاْقـُضوا مـآِرَبُكم ِعجـَاالً إنََّما 

من هنا تأتي أهمية ِوجهة السفر، وإذا كانت الرحالت المألوفة انتقاال من مكان 
لمكان، فإن نمطا األسفار والتنقالت تجعل من القلب رحالة في الخلوات و 
تنتقل به من فضاءات الغفلة إلى منازل القرب حيث صفات الرحمة والجالل، 
وهنا يتحقق بعمق مفهوم العجيب في رحالت المتصوفة، إن رحلة القلوب 
تعني ترحالها من مألوف األخالق إلى محاسنها وأجودها، ومن غفلة القلب 
إلى يقظته وانتباهه، ومن القلق والتوتر إلى االطمئنان والثََّبات، حيث يترقى 

الوجدان وتنتعش الروح في مدارج 
التكمل والتجمل ليصبح المرء أكثر 
قربا من خالقه ومن ثم أكثر سموا 
وجماال، مما يسهم بشكل فعال ومثمر 
في بناء إنسان متوازن ينزع نحو 
اإلنساني  الكمال  من  نوع  تحقيق 
المنشود، ليستحق وصف “أحسن 
تقويم” ولعل المجتمعات الحالية في 
أمس الحاجة لهذه القيم النبيلة؛ قيم 
النهوض واالرتقاء والسمو بالروح 
قبل الجسد والتخلص من أمراض 
النفوس واألوهام  القلوب وزالت 
عبر السفر في قطارات المحبة فائقة 
السرعة والموصلة للحق ولرضى 

الرحمن وفق منهج خير الخلق سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم. وهكذا، 
يميز أبو حامد الغزالي بين سفرين اثنين: “سفٌر بظاهر البدن عن المستقر 
والوطن، إلى الصحاري والفلوات، وسفر يسير القلب عن أسفل السافلين، 
إلى ملكوت السماوات، وأشرف السفرين السفر الباطن” ، فهو أحسن السفر 

كما نقل ذلك الرحالة العياشي في رحلته “ماء الموائد”: 
وُرْؤَيٍة َغـاَب َعْنَها  هيكــل  الَبَصر حك الَجاِري ِبغير َفم  َما أحَسن الضَّ
َفر ْيُر ِمْن ُدوِن ِرْجٍل أَحسن السَّ َفالسَّ ر ُمْرَتـحــــِلٌ  ُكْن َقاِطنـًا ظاهًرا والّسِ

    فهو سفر وجداني إلى مدارج الحقيقة الروحية، يُْسِفُر عن معدن اإلنسان، 
ويسير به نحو نوع من الترقي في عالم الحقائق، وفي هذا المعنى يقول 
عبد الكريم الجيلي: “فهذا سفر أسفر عن محياه، وأظهر ما منحه مواله، 
فإذا تحقق اإلنسان بهذه الحقائق، واستحضر هذه الطرائق، سافر من معدنه 
إلى نباته، إلى حيوانيته، إلى إنسانيته، إلى نفسه، إلى عقله، إلى روحه، إلى 
سره، إلى حقيقة حقيقته وكليته المطلقة” ، حيث يشير إلى تفاصيل رحلة 
اإلنسان في مسيرته السلوكية إلى هللا، ومعراجه إلى معرفته والتفاني في 
حبه، فيخرج اإلنسان من ضيق النفس إلى فضاء الروح، قبل أن يصل إلى 
عالم الحقائق، ويدرك حقيقة الحقائق، حيث ال حدود لفوائد هذا النوع من 
األسفار، الذي تكون النفس مسالكه وممالكه، ويكون القلب مسافرا فيها، 

أي منتقال من مقام إلى مقام.
إن رحلة القلوب، نوع من “االنتقال عن المقامات، واإلنزال في أخرى، 
كاالنتقال من مقام اإلسالم إلى اإليمان، ثم من مقام اإليمان إلى اإلحسان” ، 
ويقتضي ذلك قطع كل العالئق، والخروج عن الشهوات والعوائد، حيث “ال 

يتحقق السفر ويظهر السير 
النفوس،  بمحاربة  إال 
ومخالفتها في عوائدها، 
وقبيح مألوفاتها وشهواتها” 

، وحسب همة السالك يكون نوع السفر الذي يطيقه قلبه، وتقدر عليه 
َص ابن عجيبة أنواع سفر القلوب إلى حضرة  جوارحه، وقد لَخَّ
عالم الغيوب في االنتقال من أربعة مواطن إلى أربعة أخرى، حيث 
يسافر أواًل: من موطن الذنوب والغفلة، إلى موطن التوبة واليقظة، 
ويسافر ثانيا: من موطن الحرص على الدنيا واالنكباب عليها، إلى 
موطن الزهد فيها والغيبة عنها، ويسافر ثالثا: من موطن مساوئ 
النفوس وعيوب القلوب، إلى موطن التخلية منها والتحلية بأضدادها، 
ويسافر رابعا: من عالم الملك، إلى شهود عالم الملكوت، ثم إلى 
شهود الجبروت، أو من عالم الحس إلى عالم المعنى، أو من عالم 
األشباح إلى شهود عالم األرواح، أو من شهود الكون إلى شهود 
المكّون ، حيث ندرك المهمة الجسيمة التي على السالك إنجازها، وهي بلوغ 
حضرة الحق، وما تتطلبه هذه الغاية من سير متواصل وجهد مستمر، قد 
يفوق ما تتحمله أجساد الرحالة أثناء السفر المحسوس، لكن المتصوف قد 
يجمع في أسفاره بين سفر القلوب ورحلة األبدان، فيحقق نوعا من الكمال 
في رحالته التي تختلف عن رحالت غيره من الناس، ويستمر في االنتقال 

حتى “يصير سفره وحضره على السوية”.
إن رحالت أهل العرفان، من ذوي الخبرة بمسالك السير إلى رضوان هللا، 
لم تكن رحالتهم “للتنزه في البلدان، أو لكروب األوطان، بل في رضى 
الرحمن، ألن مقاصدهم دائرة على الجد والتحقيق والمناقشة والتدقيق، ال 
ينقلون أقدامهم إال حيث يرجون رضى هللا، وال يسافرون بقلوبهم إال إلى 
حضرة القريب المجيب، بخالف العامة: أنفسهم غالبة عليهم، وشهواتهم 
حاكمة عليهم، إن تحركوا للطاعة خوضتها عليهم، فأفسدت عليهم نياتهم، 
وأزعجتهم في هوى أنفسهم، تُظهر لهم الطاعة وتُخفي لهم الخديعة” ، 
وذلك ألن مدار السفر، على “مجاهدة النفوس ومحاربتها في ردها عن 
عوائدها ومألوفاتها” ، ومن َعَجز عن ذلك، لم يكن مسافرا بالقلب، وإْن 
انتقل بالبدن، َفَمن لم يُحارب في نفسه األخالق الذميمة، ويحلي قلبه بمكارم 
الصفات، لم يسافر بالروح ولم يتنّقل في مسالك النفس، ولم ير العجائب، 
فكان كمن طاف حول نفسه، مكّرراً ذاته دون أي جديد ودون أي فائدة، أو 
كان كالمجنون يدور حول ذاته ساخراً من حمقه دون أي يدري أو ربما 
ظّن ما ال يظّن به اآلخرون، فكان في واٍد، والحقائُق في واد آخر، وبينهما 

حجاب أو سور ليس له باب.

العالناتكم في الرسالة

514 961 0777 / 450 972 1414
Email: elressalanews@gmail.com    

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

حقوق اإلنسان يف حضارة وادي النيل
  قد أنتج تاريخ مصر في الحضارة المستمرة والفترات 
المتتالية للهيمنة األجنبية هوية وطنية فريدة ، حيث أن 
الدولة الحديثة قد استخدمت تهديدات التدخل األجنبي 
الذي مستحوذ بشكل  القومي  الشعور  تنمية  من أجل 
كبير على المراجع الثقافية الفرعونية ، واألفريقية ، 

والعربية ، واإلسالمية . 
قد يوضح أي بحث عن حقوق اإلنسان معرفة ، كيف 
يتم توطين حقوق اإلنسان العالمية داخل المجتمعات 
االستبدادية ، وما هي حقوق اإلنسان التي تعبئها الشعوب 

األصلية من أجل تعزيز مطالبها .
التعبئة  التركيز فيه على  الذي تم  الوقت  أنه في  نجد 
افتقار دراسة  نتج عنها  فقد  ؛  لفترة طويلة  القانونية 
القانون، والمجتمع إلى االستكشافات المتعمقة لمعرفة ، 
كيفية متابعة تلك التعبئة في سياقات خارج الديمقراطيات 

الليبرالية في البالد الصناعية . 
الحضارة المصرية القديمة

قد تطورت الحضارة المصرية على ضفاف نهر النيل 
في جزء كبير منه ، وذلك ألن الفيضانات التي تحدث 
بشكل سنوي للنهر ، وفرت تربة غنية وصالحة من أجل 
زراعة المحاصيل ، حيث أظهرت المحاوالت المتكررة 
للسيطرة السياسية على مصر أهمية اإلنتاج الزراعي 

في مصر ، والموارد االقتصادية .
عمل المصريون القدماء على تطوير شبكات تجارية 
على نطاق واسع على طول نهر النيل والبحر األحمر ، 
وكذلك الشرق األدنى ، وقد احتفظ المصريون بسجالت 

مكتوبة باستخدام الكتابة الهيروغليفية .
ويعتبر استخدام الكتابة الهيروغليفية كان مهم للغاية 
خالل عصر الدولة الوسطى ، حيث كانت تلك الكتابة 
قادرة على تعبئة الموارد للمشاريع الكبيرة ، وتطلبت 
أساليب أفضل من أجل حفظ السجالت لتنظيم ، وإدارة 
دولة متزايدة االتساع ، وكما بدأ المصريون في كتابة 

األدب أيضاً .
كانت مصر موحدة كدولة واحدة في فترة المملكة القديمة  
حيث إنها اكتسبت تعقيداً كبيراً ، وتم توسيعها عسكرياً ، 
وقد شهدت المملكة الوسطى توحيد مصر مرة أخرى ، 
حيث أن الملوك وجدوا العديد من الطرق لكي يستعيدوا 

السلطة من حكام المنطقة . 
الحقوق القانونية للمرأة في حضارة وادي النيل

توضح لنا الحقوق القانونية للمرأة كيفية حماية حقوق 
االنسان لحقوق المرأة في الحضارة القديمة ، وحتى 
في وقتنا الحالي، حيث أن من أقدم سجالت المصريين 

الوضع  أن  إلى  القديمة تشير  المملكة  المحفوظة في 
القانوني الرسمي للمرأة المصرية مطابقاً لوضع الرجل 
المصري ، مما يضمن حقوقها سواء كانت غير متزوجة  

أو متزوجة ، أو مطلقة ، أو أرملة .
وتأتي االختالفات في الوضع االجتماعي بين األفراد في 
كل منتجات تلك الثقافة القديمة في فنها ، ونصوصها ، 
وسجلها األثري ؛ ففي السجل النصي ، نجد أن الرجال 
تميزوا بنوعية الوظيفة التي يشغلونها ، والتي اشتقوا 

منها القوة والدخل .
ولكن معظم النساء لم يكن لديهن وظائف خارج المنزل، 
حيث كان ومازال يشار إلى المرأة غير العاملة ببعض 
األلقاب األكثر عمومية ، مثل سيدة المنزل ، أو المواطنة، 
وغالباً ما يتم التعرف عليهن من خالل إعطاء اسم ، 
وألقاب الزوج ، أو األب الذي يفترض أنهن اشتقوا منهم 

مركزهن االجتماعي .
ونجد أن في المجال القانوني ومجال حقوق اإلنسان 
يمكن لكل من النساء ، والرجال أن يتصرفوا بمفردهم 
ويكونوا مسؤولين عن أفعالهم ، حيث أن ذلك يتناقض 
تناقض كبير مع العديد من المجتمعات القديمة األخرى، 

على سبيل المثال اليونان القديمة .
ففي اليونان القديمة لم يكن للمرأة هوية قانونية خاصة 
بها ، وغير مسموح لها امتالك أي ممتلكات عقارية ، 
ولكي تشارك في النظام القانوني كان يجب عليها أن 
تعمل دائماً عن طريق رجل ، وعادة يكون ذلك الرجل 
من األقارب كاألب ، واألخ ، والزوج ، واألبن والذي 

يطلق عليه سيدهم .
ولكن بالنسبة للمرأة المصرية قادرة على حيازة الممتلكات 
بها  والتصرف  وامتالكها   ، والشخصية   ، العقارية 
باسمها، ويمكنها الدخول في عقود باسمها ، ويمكنها 
، ويمكن مقاضاتها  مدنية  ترفع دعاوي قضائية  أن 
مثلها مثل الرجل، ويمكنها أن تكون بمثابة شاهدة في 

قضية في المحكمة .
كما يمكن للمرأة العمل في هيئات المحلفين ، ويمكنها 
أن تشهد على المستندات القانونية ، ولكن نادراً ما كانت 
تعمل المرأة في هيئات المحلفين ، أو كشهود على الوثائق 
القانونية ، وذلك يرجع إلى عوامل اجتماعية وليست 

قانونية ، وذلك يوضح لنا اهمية حقوق االنسان .
القانون الدولي لحقوق اإلنسان

يقوم القانون الدولي لحقوق اإلنسان بتحديد التزامات 
الحكومات بالعمل بطرق معينة ، أو باالمتناع عن أعمال 
معينة ، وذلك من أجل تعزيز ، وحماية حقوق اإلنسان، 

والحريات األساسية لألفراد والجماعات .
وتعتبر من اإلنجازات العظيمة لألمم المتحدة هو إنشاء 
مجموعة شاملة من قوانين حقوق اإلنسان ، وهي مدونة 
بشكل عالمي ومحمية دولياً ، وحتي بالنسبة لـ أنواع حقوق 
اإلنسان المتنوعة يمكن لجميع الدول االنضمام إليها .

لقد حددت األمم المتحدة مجموعة واسعة من الحقوق 
المقبولة على الصعيد الدولي ، بما ذلك الحقوق المدنية، 
والثقافية ، واالقتصادية ، والسياسية ، واالجتماعية ، 
كما قامت بإنشاء آليات لكي تعزز ، وتحمي تلك الحقوق 

ومساعدة الدول المسئولة . 
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

قد دخل العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية ، 
واالجتماعية ، والثقافية حيز التنفيذ في عام  1976 ، 
وتشمل حقوق اإلنسان التي يهدف العهد إلى تعزيزها 

وحمايتها اآلتي :
الحق في العمل في ظروف مرضية وعادلة .

الحق في الحماية االجتماعية وفي تحقيق مستوى معيشي 
الئق . الحق في تحقيق الرفاه البدني والعقلي .

الحق في التعليم .
الحرية الثقافية والتقدم العلمي .

الحقوق المدنية والسياسية .

حرية التنقل .
المساواة أمام القانون .

حماية حقوق األقليات .
التحذير من التعذيب والمعاملة القاسية .

الحق في محاكمة عادلة وافتراض البراءة . 
الحضارة وحقوق اإلنسان

تعتبر مصر مهد الحضارات اإلنسانية وبلد الحضارة 
القديمة التي تالقت على أرضها العديد من الحضارات، 
والتي اندمجت عبر العصور ، وتلك الحقيقة لها عالقة 
بوجود رؤية مصرية عميقة الجذور لحقوق اإلنسان 

منذ زمن بعيد .
وجميع الحضارات تزدهر نتيجة الحترام حقوق اإلنسان 
مع مراعاة ظروف ومعايير كل عصر ، ويُعد التسامح 
، والحضارات  الثقافات  والتفاعل مع  وقبول اآلخر 
الثقافة المصرية هي  األخرى ، وكذلك اندماجها في 
من المظاهر السامية لحقوق اإلنسان باإلضافة إلى عدم 
التمييز ، واختفاء العنصرية ، واالنفتاح على العالم أجمع 

واحترام التنوع والخصوصية .
ومن أجل التزام المصريون بذلك ؛ فقد برعوا في مجاالت 
الفنون ، والثقافة منذ العصور القديمة وحتى يومنا هذا؛ 

فال إبداع بدون حرية . 

أدب وثقافة

بقلم:   سناء سراج

عفــوا.. 
احببتك دون إرادتي.. 

      أنباء تفيد أن األنفلونزا األسبانية لم تكن أسبانية
بقلم: سليم خليل



L’Halloween n’est pas encore passée que, déjà, le pre-
mier ministre Justin Trudeau a commencé à tempé-
rer les attentes des Canadiens qui espèrent pouvoir 

se rassembler en famille à Noël.
«C’est nul. Vraiment, vraiment [It sucks. It really, really 
does en anglais]», a exprimé sans détour le premier 
ministre lors d’une conférence de presse tenue mardi 
pour faire le point sur la pandémie. Il a ensuite modéré 
ses propos en français, en laissant tomber un «c’est plate» 
pour décrire les ravages causés par la lutte contre le coro-
navirus.
«Mon fils Hadrien m’a demandé il y a quelques semaines 
«papa, est-ce que la COVID, c’est pour toujours?» Et là, 
le membre de la GRC qui était avec moi s’est penché un 
peu pour entendre ma réponse parce que lui aussi voulait 
savoir quoi dire à ses enfants», a raconté M. Trudeau.

«Non, ce n’est pas pour toujours, mais c’est encore 
pour un bon bout de temps. On va passer un hiver 
plate, désagréable à certains niveaux», a répondu le 
premier ministre à son fils de 6 ans.
«Noël s’en vient. On va probablement, dans plusieurs 
partis du pays, ne pas pouvoir se rassembler avec nos 
familles, même si on fait vraiment attention dans les 
semaines à venir... mais peut-être», a ensuite reconnu 
le premier ministre.
Le premier ministre du Québec, François Legault, s’est 
quant à lui montré un peu plus optimiste, mardi, en 
disant croire qu’il sera possible de se réunir en famille 
à Noël, tout en admettant qu’on peut faire une croix 
sur les grands rassemblements et sur les «partys» de 
bureau.
Il faut dire que les rassemblements familiaux de l’Ac-
tion de grâce ont laissé un goût amer dans plusieurs 
provinces. Au cours des derniers jours, l’Ontario, 

la Colombie-Britannique et l’Alberta ont tous battu des 
records de cas de COVID-19, amenant même ces deux der-
nières provinces à légiférer pour restreindre la taille des 
rassemblements.
L’idée de vastes réunions familiales typiques du temps 
des Fêtes n’enchante donc guère les agences de santé 
publique du Canada, qui redoublent d’efforts ces jours-
ci pour tenter de mieux contrôler la pandémie et, surtout, 
pour convaincre les citoyens de continuer à respecter les 
normes sanitaires.
«Ça ne va pas être facile, mais on va passer au travers, 
en prenant soin les uns des autres», a promis le premier 
ministre en appelant les Canadiens à continuer à «endu-
rer» d’ici à ce que le virus puisse être finalement contrôlé, 
grâce au déploiement d’un futur vaccin.

Le premier ministre François 
Legault appelle son homologue 
fédéral, Justin Trudeau, à s’assu-

rer de la fermeture de la frontière avec 
les États-Unis jusqu’à la fin de l’année 
plutôt que de s’ingérer dans les affaires 
de la province.
«Je pense que ce qui est important, 
c’est que M. Trudeau, qui veut gérer 
les CHSLD, là, bien, qu’il s’assure de 
bien gérer, de mieux gérer les fron-
tières», a-t-il répondu lorsque ques-
tionné sur les mesures à mettre en 
place pour assurer un Noël en famille 
aux Québécois malgré la pandémie.
Le fait que Justin Trudeau n’ait pas fermé plus 
rapidement la frontière avec les États-Unis au mois 
de mars «a fait très mal» alors que «plein de gens 
sont rentrés au Québec avec le virus», a expliqué 
François Legault, en point de presse, mardi.
«Là, c’est très important que M. Trudeau garde 
les frontières fermées pour un bon bout de temps», 
a-t-il ajouté après avoir dit, plus tôt, à une question 
en anglais, que la frontière devrait rester fermée 
«au moins jusqu’à la fin de l’année».
Quant aux rassemblements à Noël, François 
Legault dit avoir confiance qu’ils seront possibles 
après la période de 28 jours de confinement sup-
plémentaires annoncés lundi. Il s’agira toutefois de 

rassemblement «en famille» et non pas de «gros 
partys», a spécifié le premier ministre du Québec.
Peu après, mardi, Justin Trudeau a dit en Chambre 
vouloir travailler avec le Québec «pour assurer que 
les aînés sont protégés» tout en reconnaissant que 
la gestion des CHSLD relève de la province. Le 
premier ministre du Canada a déjà évoqué l’idée 
d’imposer des normes nationales pour les CHSLD, 
un champ de compétence qui relève pourtant des 
provinces.
«Nous sommes en train de bien nous occuper des 
aînés où qu’ils soient au pays. C’est bien la respon-
sabilité d’un gouvernement fédéral de veiller à la 
protection de tous les Canadiens et c’est ce que 
nous allons faire», a-t-il déclaré.

Même si la grippe saisonnière semble 
moins virulente qu’à l’habitude, 
Québec se prépare à une campagne 

de vaccination historique en faisant notamment 
appel pour la première fois aux pharmaciens.
Pas moins de deux millions de doses seront 
disponibles gratuitement cette année, une aug-
mentation de 30% par rapport aux 1,6 million 
distribuées l’an dernier.
La santé publique espère ainsi vacciner 80 % des 
personnes considérées comme à risque. Il s’agit 
notamment de celles âgées de plus de 75 ans, 
celles qui présentent une maladie chronique et 
les femmes enceintes de deuxièmes et troisièmes 
cycles.
Les aidants naturels de ces mêmes groupes, 
celles vivant sous le même toit que des enfants 
âgés de moins de 6 mois (ces derniers ne pouvant 
être vaccinés) et les travailleurs de la santé pour-
ront aussi obtenir gratuitement et en priorité le 
vaccin.
Pour la première fois, les pharmacies communau-
taires seront mises à profit, ce qui devrait per-
mettre de rejoindre plus de personnes âgées et/
ou présentant des maladies chroniques, des clien-
tèles appelées à s’y rendre souvent.
Grâce au projet de loi 31 adopté en mars dernier, 
les pharmaciens peuvent maintenant donner 
eux-mêmes ce vaccin plutôt que de devoir faire 
appel à une infirmière.
À noter que les personnes de 60 à 74 ans ne font 
plus de la clientèle prioritaire, car elles ne sont 
pas considérées comme plus à risque d’être hos-
pitalisées en raison de la grippe.
Même si la grippe saisonnière semble moins 
virulente qu’à l’habitude, Québec se prépare à 
une campagne de vaccination historique en fai-
sant notamment appel pour la première fois aux 
pharmaciens.
Compte tenu du contexte pandémique, Québec 
bannit les cliniques de vaccination «de masse» 
sans rendez-vous.
Toute cette mobilisation pourrait paraître exces-
sive à la vue du nombre de cas d’influenza déclaré 
dans les pays de l’hémisphère sud, où les saisons 
sont inversées et donc où la période propice à la 
grippe saisonnière arrive plus tôt dans l’année.
D’ailleurs, les États-Unis dénombrent 18 fois 
moins de cas qu’à l’habitude.
Le ministère note que les mesures sanitaires en 
place pourraient expliquer cette baisse marquée, 
mais préfère ne pas courir de risque compte tenu 
du caractère aléatoire de ce virus.
Pas moins de 6200 personnes décèdent chaque 
année de complications associées à la grippe.

Face à la détresse grandissante en 
contexte de pandémie, le ministre 
Lionel Carmant a annoncé mercredi 

l’ajout de 25 M$ supplémentaires récurrents 
en santé mentale pour réduire les listes d’at-
tente chez les jeunes.
«On le sait, la pandémie a, et continuera 
d’avoir, sur tout le monde un effet sur la 
santé psychologique et la santé mentale, par-
ticulièrement pour nos jeunes», a déclaré le 
ministre délégué à la Santé et aux Services 
sociaux en conférence de presse.  
En ce moment, près de 16 000 personnes sont 
en attente de services en santé mentale dans 
le réseau public.  
Le nouvel investissement de 25 millions $ 
récurrents vise principalement les jeunes, 
puisque les listes d’attente diminuent plus 
lentement pour cette catégorie de la popula-
tion, a fait valoir M. Carmant.  
Cette somme permettra d’ajouter 250 nou-
velles ressources à temps complet. Il s’agira 
soit de nouvelles embauches, soit de l’ajout 
d’heures. Outre des psychologues, les CLSC 
pourront notamment ajouter des travailleurs 
sociaux, des éducateurs spécialisés, des infir-
mières ou des psychoéducateurs.  
En 2019 et au printemps dernier, des mon-
tants de 20 millions$ et 31 millions$, non 
récurrents, avaient déjà été investis par 
Québec afin de réduire les listes d’attente.  
Besoins croissants
Lionel Carmant fait valoir que les besoins en 
santé ont «beaucoup augmenté» avec la pan-
démie. Alors que la ligne téléphonique Info-
Social 811 reçoit généralement 7000 appels 
par semaine, le service a connu un pic de 13 
000 demandes hebdomadaires au printemps 

dernier. «Et là, on tourne autour de 
9000, 10 000 appels par semaine», 
dit le ministre.  
Il reconnaît toutefois que la somme 
ne comblera peut-être pas tous les 
besoins. «C’est un premier pas, un 
pas ciblé», fait valoir M. Carmant.  
De son côté, le Parti libéral aurait 
préféré une autre approche et des 
investissements beaucoup plus 
importants. Depuis quelques 
semaines, la formation politique 
réclame plus de ressources pour 
aider les Québécois à faire face à la 
pandémie. 
Réactions partagées après les annonces en 
santé mentale : explications
Le plan du PLQ implique une enveloppe de 
300 millions $ par année pour permettre à 
tous les Québécois d’avoir accès gratuitement 
à 15 séances avec un psychologue du réseau 
privé.  
Le critique libéral André Fortin estime qu’un 
système à deux vitesses existe présentement 
au Québec : un plus rapide pour ceux qui 
peuvent accéder au privé grâce à leurs assu-
rances et un autre plus lent pour ceux qui ont 
recours au public. «Ce qu’on veut, c’est un 
système à une vitesse où tous les Québécois 
peuvent avoir accès, à la même rapidité, aux 
services dont ils ont besoin», dit-il.  
Lionel Carmant a rejeté cette approche mer-
credi, en arguant notamment que le coût 
d’un tel programme serait plus élevé que 
les 300 millions $ avancés par l’équipe libé-
rale. «Nous, ce qu’on veut, c’est vraiment 
le bon soin par le bon professionnel au bon 
moment», dit le ministre.  

De son côté, Québec solidaire s’est réjoui 
de l’annonce et du choix du gouvernement 
de privilégier le réseau public. La formation 
demande maintenant à Québec de bonifier les 
conditions de travail des intervenants afin de 
mieux les attirer et les retenir. «Si on veut 
être capable de remplir les 250 postes qu’on 
annonce aujourd’hui, il va falloir bonifier les 
conditions de travail et garantir l’autonomie 
professionnelle, parce que, sinon, c’est des 
postes qui vont rester non comblés, qui vont 
rester vacants», a déclaré Gabriel Nadeau-
Dubois.    

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous

De plus, 4 universités parmi ces 16 universi-
tés, sont classées dans des places avancées 
dans le groupe des 500 meilleures univer-

sités du monde; Les voici : L’université du Caire, 
l’université de Fayoum, l’université de Mansoura et 
l’université de Beni-Soueif.
A ce propos, il est intéressant de dire quelques mots 
de l’université du Caire, la plus vieille université 
égyptienne qui a été fondée le 4 décembre 1908 et 
qui peut être fière d’avoir parmi ses anciens, deux 
lauréats de « Prix Nobel ».
Dr. Naguib Mahfouz en 1988 et Dr. Ahmad Zouel 
en 1999
En outre le classement chinois de 2020 selon lequel 
16 universités égyptiennes sont parmi les 500 meil-
leures universités de monde, coïncide avec la fin des 
travaux de construction au coût de 16 milliards de 

livres, de l’université 
« Ein Shams 2 » à 
El Obour à l’Est du 
Caire; Sur construite pour une superficie de 157 
feddans qui comprend 13 facultés dont 9 sont 
des facultés théoriques alors que les 4 autres sont 
dans le domaine de la médecine. Les voici : d’abord 
la faculté de médecine, puis la faculté de médecine 
dentaire, ensuite la faculté de pharmacie et enfin 
la faculté de sciences infirmières; Des facultés qui 
recevront leurs étudiants l’an prochain. 
Il est important de mentionner que la construc-
tion de l’université de « Ein Shams »   fait partie 
d’un méga projet de construction de 59 univer-
sités nationales dans certaines villes du pays 
qui seront toutes jumelées avec des universités 
étrangères.

Classification du magazine chinois Shunghai des 
Universités du monde pour l’an 2020 : 16 universi-

tés égyptiennes parmi les 500 meilleures 
universités du monde.

Frontière : Legault décoche une flèche 
à Trudeau

Québec prépare une 
campagne de vaccina-
tion contre la grippe 

sans précédent

Santé mentale: 25 M$ récurrents pour aider les jeunes

«On ne va probablement pas pouvoir se rassembler» à 
Noël, admet Trudeau

     Vendredi 30 octobre 2020
الجمعة 30 أكتوبر 2020

Salah EL ACHKAR 

Mesdames, Messieurs, 
En conclusion avec certains chiffres : en réponse à tous ce qui ont eux la gen-
tillesse de donner leurs avis, 
Je vous remercie d’avoir eu la peine de me lire et commenter mon opinion 
concernant le COVID19 et la Chine, certains ont collaboré avec tact, gentil-
lesse, avec ou sans savoir, mais merci pour les réponses, c’est gentil à vous 
tous.
Mon avis, concernant La CHINE est un Pays géant sa population est de 1.4 
Milliard soit 18,7% du Globe, et continue à accroitre. 
Son PIB 2019 selon le FMI est de 27000 Milliards de $, alors que les USA 2019 
est de 22000 Milliards$. Son PIB est de 25362 Milliards de $.  Sa croissance est 
de 6,8% …. Continue à accroitre son économie d’une façon très remarquable, 
A acheter plusieurs industries majeures en Europe, et continue à acheter, elle 
a invité les européens et occidentaux à s’installer en Chine par des sommes 
considérables.
Elle est passé en première par le Virus et terminer presque en première, cause 
de sa discipline militarisée. 
Alors que beaucoup des pays fortunés et industrialisés ont perdus économi-
quement et financièrement, absorbés leurs réserves monétaires que leurs états 
actuels ne leurs permettent plus de surmonter facilement cette impasse. Et 
devant ces faits ils se trouvent incapables de faire face à leurs obligations. Ils 
vont suivre des moratoires économiques sur quelques années pour s’en sortir.  
Tandis que la Chine et son jeu diabolique : La chine a un réserve monétaire 
énorme, 3.094,4 milliards de $. Sans estimer ses biens à travers le monde, 
Devant les difficultés des étrangers investis en Chine achètera leurs bien à 
25% de leurs valeurs, avant crise, et continue à investir en occident, plus de ce 
qu’elle avait acquérir depuis quelques années, pour dominer le marché écono-
mique. 
La chine est un Pays de système communiste qui partage le peu pour satisfaire 
l’ensemble des habitants. Le monde occidental est de système libéral, mêmes 
les fortunés vont perdre. Le peuple deviendra plus pauvre.  
La chine entrain de construire des autoroutes et chemin de fer pour lier la 
chine à l’Europe, ses investissements sont colossaux.
Le monde est envahi par corona qui a fini de démolit tous ces pays pour un 
temps illimité, puisque leurs économies sont détruites et ça prendra un plan 
quinquennal ou décennal optimiste de redressement  

Mon opinion n’engage que moi et je constate les faits pour me permettre de 
donner un avis. Merci d’avoir accepter de me lire et donner vos avis.

Interview with Illustrator 
Diana Aziz

Written by Maria Magdeleina Lotfi
Journalist & Writer

Last year, on a Sunday morning, 
I met Diana Aziz at church, 
after liturgy. One of  our 

mutual friends introduced us to each 
other and I’m really grateful for her 
because that led Diana and I to col-
laborate a couple of  times together. 
Our friend thought I’d recognize 
Diana because we both followed 
each other on social media, but I 
only knew her as an artist. I didn’t 
know the person behind those 
beautiful, breathtaking, and melo-
dious illustrations. During our first 
encounter, I realized that Diana 
is a reflection of  her artworks. 
Perhaps, I should say that they are 
the ones mirroring her persona-
lity. As a matter of  fact, Diana is 
a very kind and calm person. She 
always speaks to people with gent-
leness. Her drawings are the same: 
they make you feel peaceful when you 
look at them. They transport you in 
a noiseless world. It’s like going on a 
retreat, or tuning out of  the world, 
for a couple of  long minutes. 
Since I’m now an editor for Canada 
Art in Arabic, I wanted my first post 
to support a female artist from the 
Coptic/Egyptian/Arabic commu-
nity. I was always intrigued by Dia-
na’s artistic process and journey, so I 
asked her if  I could interview her. I’m 
so glad she accepted! 
Here’s Diana in her own words. 
Q: For those of  us who don’t know 
you and aren’t familiar with what 
you do, can you please introduce 
yourself ? 
A: I am of  Egyptian descent and was 
born in Canada. During my time in 
CEGEP (post-secondary education 
in Quebec - before entering univer-
sity), I studied visual arts and natu-
ral sciences. In university, I did a 
bachelor’s degree in Graphic Design. 
I mainly specialize in illustration. I 
broadened my interest in illustration 
by starting to do animation. I find 
it to be much more evocative than a 
single image because I can add sounds 
and music and create a simple story. 
At the moment, I am doing animation 
and music collaborations with friends.
Q: How would you describe your 
art?
A: It’s hard for me to describe my 
own work. I think the best description 
would come from the public’s percep-

tion. I have often had comments des-
cribing my work as melancholic and 
poetic with a touch of  mystery. My 
goal is to make people feel at least 

one emotion and relate to the story 
behind the animation or illustration.
Q: What work are you the prou-
dest of ?
A: I don’t think I love one in particu-
lar, but the creations I love the most 
are the collaborations I’ve done with 
musicians and writers.
Q: Have your family and close 
friends been supportive from the 
start or did you ever feel pres-
sured to abandon the arts because 
of  how competitive it is as an 
industry?
A: I never thought of  giving up the 
arts. Arts have always been impor-
tant to me and my family has always 
seen that and have constantly respec-
ted my love for it. There were times 
when I didn’t create as much as I do 
now, but that doesn’t change the fact 
that I was always passionate about it.
Q: What are the difficulties that 
you encountered during your stu-
dies? What are the parts you liked 
the most?
A: One of  the difficulties I encoun-
tered in high school was that I did 
not have a background in design. 
Most of  the students had studied 
design during CEGEP, but I had to 
learn the basics at the same time as 
the more advanced material. Ano-
ther difficulty was to find a coherent 
style for my illustrations. Illustra-
tors often have a particular style. 
This allows the public to recognize 
their work, thus, build an identity. It 

took several attempts to get to the 
style I have now. It still continues 
to grow with time and experience. 
What I liked was the diversity of 

the courses, although I wanted to 
specialize more in illustration. It 
allowed me to discover animation. 
Since then, I haven’t stopped crea-
ting animations.
 Q: How do you implement your 
faith, your culture, your values, 
etc. in your art?
A: I believe that all of  this is 
unconsciously implanted through 
my work. I rely a lot on my intui-
tion, which is based on my faith, my 
culture and my values. My work 
is also a way of  expressing myself 
quite simply and in a creative way.
Q: Where do you draw your ins-
piration from?
A: Landscapes I see, people I meet, 

emotions I feel, and other artists’ 
artworks.
Q: Who are your favorite artists?
A: I have several... My two illustra-
tion teachers from university are 
illustrators and I really like their 
work: Gérard Dubois and Pol Tur-
geon. They inspire me enormously!
Q: In your animations, I see that 
the music is an important part of 
your piece of  art. Why music and 
what kind of  music do you like?
A: I believe that the music brings 
another dimension to the anima-
tions and it is the interaction of  the 
music and the visual which creates 
the magic of  the work. My favorite 
genre would be classical and the ins-
trument to which I am most sensitive 
is the piano. I like how its simplicity 
and delicacy often complement my 
animations well.
Q: What are your plans for the 
future?
A: I would like to continue working 
for myself  and collaborating with 
other artists.
Q: What message would you like 
to convey to those who want to 
follow the same path as you?
A: Whoever wants to follow this 
path should first remember to create 
art for fun.
To support Diana Aziz, please follow 
her on Instagram and like her Face-
book page. Don’t forget to also subs-
cribe to her YouTube channel and 
check out her most recent work!
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  عقد ملك بلجيكا السابق ألبير الثاني واألميرة دلفين 
التي رفض طويال االعتراف بنسبها له، أول لقاء بينهما 

منذ معركة قضائية طويلة تواجها فيها
الرغبة في »المصالحة«،  اللقاء  الطرفان خالل  وأبدى 

على ما أعلن القصر الملكي الثالثاء.
اللقاء: »بعد  وجاء في بيان للقصر لإلعالن عن 
المنازعات والجراح والمعاناة، حان وقت الصفح 

والشفاء والمصالحة«، بحسب وكالة األنباء الفرنسية.
الملك  ُعقد األحد في مقر  اللقاء  أن  إلى  البيان  وأشار 
السابق الخاص في اليكين بضواحي العاصمة 
البيان  أرفق  باوال، وقد  بروكسل، في حضور زوجته 

بصورة عن اللقاء.
وأضاف القصر في البيان الذي شارك في توقيعه ألبير 
الثاني وباوال ودلفين )المعروفة أساسا باسم دلفين بويل( 

التي اعترف بها القضاء كفرد من العائلة الملكية مطلع 
أكتوبر/ تشرين   25 الجاري: »هذا األحد في  الشهر 
والتهدئة  بالعواطف  مفعم  فتح فصل جديد  األول، شهد 

والتفهم وأيضا باألمل«.
التعبير بصفاء  اللقاء، »تمكن كل منا من  وخالل 
البيان  وتعاطف، عن مشاعره ومعايشاته«، بحسب 
أتى  أن مسار »الصفح« و«المصالحة«  إلى  لفت  الذي 
»بقرار حاسم مشترك« من الزوجين الملكيين السابقين 
إطار  الثاني خارج  المولودة من عالقة أللبير  ودلفين 

الزواج.
1968 من عالقة  فبراير/ شباط  دلفين في  ُولدت  وقد 
البارونة سيبيل دو  بين والدتها  طويلة )1984-1966( 

سيليس لونشان مع ألبير.
وهذا األخير كان حينها وليا للعهد قبل توليه العرش بين 

باوال   1959 منذ عام  1993 و2013. وكان متزوجا 
التي أصبحت فيما بعد ملكة وأنجبت منه 3 أبناء أكبرهم 

فيليب ملك البلجيكيين منذ عام 2013.
دلفين حتى  ألبير على تواصل مستمر مع  بقي  وفيما 
2001 عقب  الروابط معها في  المراهقة، قطع فجأة 

الكشف عن وجودها بعد إخفائها طويال.
وفي 2013، بعد مساع للمصالحة لم تؤت ثمارها، لجأت 

دلفين بويل إلى المحاكم إلثبات نسبها إلى الملك السابق.
األول  أكتوبر/  تشرين  األول من  المعركة في  وانتهت 
2020 مع اعتراف محكمة االستئناف في بروكسل 
بالحق في إضافة كنية »دو ساكس-كوبور« العائدة إلى 

العائلة الملكية، واإلفادة تاليا من لقب أميرة.
لفحوص  الخضوع  الثاني على  ألبير  القضاء  أرغم  كما 

حمض نووي إلثبات أبّوته لدلفين.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
من األمور العجيبة :

1 - تم إختيار سعد الحريري مرة أخرى رئيساً للوزراء في لبنان رغم أنه كان 
السبب في خروج المظاهرات بعد قيامه بفرض  رسوم على وسائل التواصل 
اإلجتماعي وبعد أزمة إقتصادية قاسية لم يستطع إيجاد حلول لها ودوخيني 

ياليمونة !
النبي  عن  يدافع  الذي  الفارس  زي  يرتدى  أردوغان  التركي  الرئيس   -  2
محمد )صلعم( وهو في نفس الوقت يقتل أتباعه في العراق وسوريا وليبيا 

.. وعجبي !!!

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

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

الفيسبوك ألول مرة    عندما ظهر 
كان اختراعا مهما وتسابقت عليه 
المعرفة واألخبار  للدعاية ونشر  الناس 
التاريخ والتسلية بل وحتى  ومعلومات 
نشر اخبار األفراح ونشر النعوات. 
وأصبحنا حتى نعرف عن العالم االخر 
سواء بلدان او أشخاص اكثر مما 
كنّا نعرف بالسابق من خالل وسائل 

االعالم.  
وايضا وصل الفيسبوك الى مراحل 
بعيدة استعمل فيها في اطر سلبية 
النعرات والحروب حينا..  اثارة  مثل 
ومراحل إيجابية كبيرة حينا اخرى لنشر 
الحس اإلنساني والمعرفي ومساعدة 
الى  قائما  اآلخرين. وهذا االمر الزال 
اليوم. وهو اداة معرفية مهمة جدا 
سواء كان اصحاب الصفحات أفراد او 

مجموعات او شركات او او .. 
ولكن سرعان ماظهر الحاجة الى 
شيئ خفيف سريع. وكان اختراعا 
جديدا وكان االنستغرام حيث جاء 
باهدافه وصوره وبعضه إعالني 
وبعضه تعليمي ونفس كل ماذكر عن 
الفيسبوك- ولكن دونما الحاجة او 
المساحة للحديث. وأيضا هو اداة جميلة 

ومهمة مثل الفيسبوك ولكل ما سبق. 
مع تك توك  أخيراً  وتطور االمر 
 .. اغلبه  فراغا غريبا  ليمأل  جاء  الذي 
الحياة  تفريغ لضغوطات   .. كله  وليس 
فيديوهات سريعة غالبها  من خالل 

ترفيهي. 
الفيديوهات خالية من  وبعض من هذه 
المعنى والهدف وتصل الى التهكم حينا 
اَي  الخالي من  والفكاهة حينا والترفيه 
معنى او اإلسفاف احيانا او حتى الشهرة 
السريعة على حساب الكثير من األشياء 

واألسس. 
الوم احد الننا مع  والحقيقة ال اريد ان 
الكورونا والضغوطات التي نعيشها 
ربما نحتاج - او يحتاج البعض منا 

الفارغة. ولم ال ؟!!  الكوميديا  الى    -
وانا ال احب ان نكون سريعي الحكم 
او ننصب أنفسنا حكاما على تصرفات 
اآلخرين وهواياتهم واهواءهم طالما 
هم ال يؤذون احدا بشكل مباشر او غير 
مباشر. وكما يقال »كل واحد منا يحمل 
اعباء وهموم ال نعرف ما هي«. وحقا 
الى دوائر  بالعديد منا  الكورونا دفعت 

غريبة من الضغوط. 
الغير مضر واؤكد  الترفيه  فما ضير 
»غير المضر بالمعاني االنسانية 
واألخالقية«! نعم كل على هواه! 

عيشوا الحياة تأتي مرة فقط! 
يتعلق  ال  مهم  جانب  هناك  ولكن 
البالغين الذين يصنعون  باألشخاص 
. الجانب  للكبار  الفيديوهات الموجهة 
هو متعلق باألطفال الصغار ممن هم 
دون العشر سنوات الذين تبدا معارفهم 
المكثف  التوجه  تتكون االن وبدال من 
نحو القراءة نجد العديد منهم يتابع 

الفيديوهات الفارغة المحتوى. 
لكانت  تعليمية  الفيديوهات  ولو ان هذه 
مفيدة ولكن اغلبها ترفيهي بحت. 
واستدرك وأقول أنهم هم أيضا أشخاص 
ويحتاجون الى المحتوى الفارغ من 
اجل الترويح عن النفس مثل الكبار 
وربما اكثر في هذه األيام العصيبة مع 
ضغوطات الكورونا... وربما جاءهم 
التك توك هدية من السماء لصحتهم 

النفسية. 
التركيز على ضرورة  بد من  ولكن ال 
الكبار والصغار الى المحتوى  عودة 
المفيد.. عالمنا يتحرك بسرعة ويتغير 
بسرعة ودائرة معلوماتنا عن الحياة 
تتسع مع بعض الوسائل والتقنيات 
الجديدة مثل الفيسبوك واالنستغرام 
والتك توك... ولكنها بنفس الوقت - ومن 
خالل نفس الوسائل - تضيق! وكل ذلك 
حسب المحتوى الذي نركز عليه ! انها 

الخيار! 

التواصل والمحتوى

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

  تستعد بلدة ساليمي اإليطالية لطرح عشرات البيوت المتهالكة 
في مزاد للبيع بسعر يبدأ من يورو أو دوالر وبضعة سنتات.

وأكد دومينيكو فينوتي، رئيس بلدية »ساليمي«، أن القرية 
اإليطالية انتهت للمرحلة الثانية بعد االنتهاء من تحسين مستوى 

البنى التحتية والخدمات من الطرق إلى 
شبكات الكهرباء وأنابيب الصرف الصحي.

وستعرض القرية الواقعة في صقلية بيوتا 
متصدعة بمبلغ أرخص من كوب قهوة.

ويأمل دومينيكو فينوتي أن يبث المخطط 
الحياة في البلدة، مضيفا: »لقد كانت عملية 
طويلة، إذ لم نكتف بإجراء أعمال صيانة 
شاملة لتأمين المناطق المتداعية الخطرة 
فحسب، بل كان علينا أيضا إصالح العديد 
من الممتلكات الستخدامها سكنيا«، بحسب 

ما نقل موقع »سي آن آن«.
وحول آلية عملية البيع، قال فينوتي 
»ستطرح المنازل المختارة للبيع بالمزاد 
بسعر يبدأ من يورو، في تكرار للطريقة 
التي اعتمدتها مدينة سامبوكا في صقلية، 
حيث بيعت المساكن لمن يدفع أعلى سعر 
واشترى مشتٍر واحد على األقل منزال من 

دون معاينة مسبقة«.
هذا وسيحصل من يخططون لتحويل 
العقارات التي يشترونها إلى غرف استقبال 

للمبيت واإلفطار، أو نوع آخر من المؤسسات التجارية ذات 
النشاط االقتصادي، على ميزات وائتمانات ضريبية إضافية.

كما يمكن للمشتري الواحد شراء أكثر من منزل، 
لكن يجب على جميع المشترين دفع وديعة ضمان 

بقيمة 3000 يورو، على أن يسترجعها عند االنتهاء من تجديد 
العقار في غضون  ثالث  سنوات.

القومى  المتحف    استقبل 
المصرية  للحضارة 
بالفسطاط مجموعة متنوعة 
من المقتنيات األثرية المهمة 
التى اكتشفت مؤخراً خالل 
أعمال الحفائر التى تقوم 
السياحة واآلثار  بها وزارة 
فى مدينة منف وجبانتها 
فى سقارة، وذلك فى إطار 
التجهيز واإلعداد لالفتتاح 

الوشيك للمتحف.
عددا  المجموعة  وتضم 
التماثيل منها تمثال من  من 
يبلغ  األشهب  الجرانيت 
ارتفاعه 79 سم  لواحدة 
من المعبودات المصرية 
طويل   رداء  مرتدية 
وباروكة مموجة كان يعلوها 
تاج وتمسك بيدها اليمنى 
عالمة العنخ »الحياة«، 
ونحت التمثال فى غاية الدقة 
والجمال، باإلضافة إلى 
اللوحات الجدارية،  عدد من 
ومنها لوحة  عليها نقش 

المعبودة  لمنظر 
حتحور فى هيئة سيدة 
على رأسها قرنا بقرة 
بينهما قرص الشمس، 
والتى ترمز لألمومة 
والحب والجمال وراعية 
الطفولة والموسيقى  فى 

مصر القديمة.
متحف  استقبل  كما 
الحضارة مجموعة من 
المقتنيات األخرى عبارة 
عن إناء من األلباستر 
بحجم كبير عليه زخرفة 
تعرف بزخرفة الحبل 
الملفوف، عثر عليها 
الملك  هرم  بداخل 
زوسر المدرج بسقارة 
 4650 عمره حوالى 
كبار  عام، وتمثال ألحد 
الموظفين فى األسرة 
عنخ  يدعى  الرابعة 
بيبى، ولوحة جنائزية 

العمارنة  لكاتب من عصر  قمة هرمية  ذات 
يدعى حور نخت، وإناء فخار أحمر مصنوع 
بشكل مميز له أربع فوهات وعشرة مقابض، 
وكذلك تم نقل عقد من األحجار شبه الكريمة 

»العقيق األحمر«.
رئيس  غنيم،  أحمد  الدكتور  وأوضح 
للحضارة  القومى  للمتحف  التنفيذية  الهيئة 
العرض  قاعة  فتح  يتم  بأنه  المصرية، 
 2300 نحو  مساحتها  تبلغ  التى  المركزى 
من  يقرب  ما  بها  مربع وسيعرض  متر 
نشأة  تمثل  وتراثية  أثرية  تحفة   1500

العصور  عبر  المصرية  الحضارة  وتطور 
وحتى  التاريخ  قبل  ما  عصور  »من 
سيتم  كما  والمعاصرة«،  الحديثة  العصور 
سينقل  التى  الملكية،  المومياوات  قاعة  فتح 
وملكات  لملوك  مومياء   22 قريباً  إليها 
 ،  18  ،  17 األسرات  من  العظام   مصر 
يشهده  احتفالى ضخم  موكب  فى   20  ،  19
مزودة  ستكون  القاعات  وتلك  كله،  العالم 
والشرح  العرض  وأساليب  وسائل  بأحدث 
تفاعلية  وشاشات  وثائقية  أفالم  من  الحديثة 
وتطبيقات  وبطاقات  توضيحية  ورسومات 

تكنولوجية.

ترامب  الرئيس األمريكي دونالد    وقع 
ألنصاره على ثمار اليقطين )قرع العسل( 
 31 الهالوين في  أيقونة عيد  التي تعد 
أثناء توقف  أكتوبر من كل عام، وذلك 

حملته بمدينة نيو إنجالند بوالية مين.
للجمهور، األحد، في  وقال ترامب مازحا 
ليفانت  بلدة  بساتين أسرة »ترورجي« في 
التوقيع على  بينوبسكوت بعد  بمقاطعة 
)الثمرة(  تلك  القرع: »ستباع  ثمار  إحدى 
الليلة )منصة شهيرة  على موقع إي-باي 
للتجارة اإللكترونية(«، في إشارة منه إلى 

إمكانية صاحبها بيعها بمبلغ كبير.
الذي يستخدم مكبرا  واستغل ترامب، 
للصوت أثناء حديثه للحشود، توقف حملته 
الذي أصدره في  التنفيذي  للترويج ألمره 
الصيد  قيود  بموجبه  يونيو/حزيران رفع 
التجاري، أمام نصب تذكاري بحري قبالة 

ساحل نيو إنجالند.
وأضاف ترامب: »إنها والية رائعة. 

أخذوه  الذي  المحيط  في  5 آالف ميل مربع  لقد حررنا 
الرئيس  بحرية في عهد  إلى منشآت  إشارة  في  منكم«، 

السابق باراك أوباما.

كما  للغاية،  أمر مهم  للجمهور: »إنه  أيًضا  قال  ترامب 
تعلمون، بالنسبة للكركند واألسماك ومصائد األسماك«.

قليلة  أيام  قبل  مين  إلى والية  الرئيس  وتأتي زيارة 
الثاني  نوفمبر/تشرين  في  المقرر  االنتخابات  يوم  من 

المقبل.
أمام  الوالية  ترامب أصوات  2016، خسر  وفي عام 
تمكن من  لكنه  كلينتون،  الديمقراطية هيالري  منافسته 

الفوز بأحد أصوات المجمع االنتخابي األربعة للوالية.

  بأضواء متعددة األلوان ومضخات قوية 
تدفع المياه عاليا في السماء، سجلت أحدث 
منطقة جذب في اإلمارات رقما قياسيا كأكبر 

نافورة في العالم.
النخلة  النقاب عن نافورة  وكشفت اإلمارات 
الواقعة في )ذي بوينت( بمنطقة نخلة الجميرة، 
البحرية لدبي، في فعالية جرى بثها  الواجهة 

مباشرة حول العالم ليل الخميس.
وقالت مديرة األصول في نخيل مولز المطورة 
للنافورة، جيل سانجستر، إنها تقع على مساحة 

1300 متر مربع من مياه البحر.
فائقة  128 مضخة  أنها تحتوي على  وأضافت 

القدرة تدفع المياه إلى ارتفاع 105 أمتار.
ودخلت نافورة النخلة موسوعة غينيس 
العالم، حيث  القياسية كأكبر نافورة في  لألرقام 

بانبو موناليترينبو في  نافورة  اللقب من  استحوذت على 
كوريا الجنوبية.

وهذه هي النافورة الوحيدة المتعددة األلوان في دبي، وهي 
الثنائي  3 آالف من مصابيح الصمام  مزينة بأكثر من 
للتحكم في درجة  بأدوات  الباعث للضوء)ليد( ومزودة 

اللون والبريق.
العام مصممة  المفتوحة للجمهور على مدار  والنافورة 

3 دقائق كل  بحيث تؤدي عروضا مائية راقصة لمدة 
30 دقيقة.

14366 قدما  التي تغطي مساحة  النخلة”  وتقع “نافورة 
مربعا، في منطقة تسوق في نخلة جميرا، الجزيرة 

االصطناعية في اإلمارة.
البريطاني، ساشا جفري،  الفنان  الماضي حطم  والشهر 
فنية بمساحة  القياسي ألكبر لوحة  الرقم  في دبي أيضا 
1595 مترا مربعا، وفقا لموسوعة غينيس لألرقام 

القياسية.
30 مليون  إنه يأمل في جمع  الفنان )44 عاما(  وقال 
دوالر لتمويل مبادرات في مجال الصحة والتعليم 

لألطفال في المناطق الفقيرة من العالم.
وتملك دبي المعروفة بأبراجها الشاهقة، عددا من 
القياسية، بما في ذلك برج خليفة األعلى في  األرقام 
العالم والبالغ ارتفاعه 828 مترا، وأسرع سيارة شرطة 

من طراز بوغاتي فيرون.

احلبيبة والقصيدة
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دبي تطل على العامل.. برقم قياسي جديد

منازل للبيع يف إيطاليا.. أرخص من كوب قهوة

متحف احلضارة يتسلم عددا من 
املقتنيات األثرية ألعمال احلفائر

ْة لــجــديــد ا بــة قــصــيــدتــي  كــتــا أُ  ــد ب ــأ ــن عــلــى شــفــتــيــِك س م

ــتــي أســئــلــٌة عـــديـــدْة ــب ــي ــا حــب يـ ــعــه  ــب ــت ت ــد  قـ ٍل  بـــســـؤا

لبعيدْة ا كــرتــي  ذا فــي  َتسُكن  وهــي  بــٍة  إجــا عــن  َتبحُث 

؟ الوحيدْة  بقبلتي  سيدتي  يا  َفعلِت  ذا  ومــا نــِت؟  أ يــن  أ

؟ شريدْة  الحياِة  في  باتت  أم   .. تحيا  شفتيِك  على  تزل  ألم 

لفريدْة ا خصائصِك  كل  فيها  كشفتيِك  ٍه  شفا عن  َتبحُث 

الشهيدْة أحالمي  ذكرى  َتحمُل  وهي  ليها  إ للجوَء  ا لَها  َتسأ

بليدْة عاجزٌة  وهي  ٍر  وقــا في  َترُقد  قــي  أورا على  لتي  ا

لــمــفــيــدْة ا ــي  ت ــردا ــف ــِل م ــك ب ــُر  ــطــي َي ِء  لـــهـــوا ا ــي  ف ٌر  ــا ــخ ب

وحيدْة نــصــاٍف  وا عــدٍل  بغيِر  األبجدية  بحروفي  َيلقي 

طــريــدْة لنجوم  ا فيها  وســمــاء  ارضــي  غير  أرٍض  فــي 

األكيدْة العشق  مشاعِر  بكِل  َيطيُر  ِء  لــهــوا ا في  ٌر  بخا

الرشيدْة لــشــوِق  ا لحظِة  في  مطروحاً  ُل  لــســؤا ا ليبقى 

لــســعــيــدْة ا ــزِن  ــح ل ا ــي مــســحــِة  ــدمــي ف َي ــرح  ــُج ل ا ويــبــقــى 

ــدْة ــي ــول ل ا ــاري  ــعـ كـــِل اشـ فـــي  ِك  يـــا بـــقـــا ــش عـــن  ــّت ــف ُي

ْة لــقــصــيــد لــحــبــيــبــُة وا ــِت وا نـ أ ــي  ــوح ل ــِت وا نـ أ ــفــكــر  ل وا

بعد »معركة نسب«.. أول لقاء بين 
ملك بلجيكا السابق وابنته




