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29/11/1995

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

الفحوصات تؤكد إصابة صويف غريغوار زوجة رئيس الوزراء
الكندي ترودو بفريوس كورونا
أفاد مكتب رئيس الحكومة الكنديّة في بيان ّ
بأن صوفي
غريغوار زوجة رئيس الحكومة جوستان ترودو مصابة
بفيروس كورونا كما أظهرته نتائج الكشف عن الفيروس.
«إنّها في حالة جيّدة وتتّخذ ّ
كل االحتياطات وما زالت أعراضها
خفيفة» كما ورد في البيان.
ولم يخضع رئيس الحكومة نفسه لفحص الكشف عن الفيروس
ألنّه ال يشعر بأيّة اعراض ،وهو بصحّ ة جيّدة ويواصل عمله
من المنزل حيث سيستمرّ في العزل الوقائي لم ّدة أسبوعين
بناء على نصيحة األطبّاء كما أفاد البيان الذي صدر عن
مكتب رئيس الحكومة في وقت متق ّدم من الليلة الماضية.
وكانت صوفي غريغوار ( 44عاما) قد شعرت بأعراض
شبيهة بأعراض اإلنفلونزا مع ارتفاع طفيف في الحرارة
بعد عودتها من لندن.
وشكرت صوفي غريغوار ّ
كل الذين تواصلوا معها وطمأنت
بأنّها ستعود إلى نشاطها من جديد رغم أنّها تشعر ببعض
األعراض المزعجة للمرض.
كتبت صوفي غريغوار زوجة رئيس الحكومة الكنديّة جوستان
ترودو في تغريدة على موقع تويتر «أن أكون في العزل
الصحّ ي في المنزل أمر بسيط مقارنة بالعائالت الكنديّة
التي تمرّ بهذه الحالة وأولئك الذين يواجهون مشاكل صحيّة
أكثر خطورة».
وق ّدم أعضاء مجلس العموم ومن بينهم أندرو شير زعيم
حزب المحافظين الذي ّ
يشكل المعارضة الرسميّة أمنياتهم
لرئيس الحكومة .خالل الجلسة التي غاب عنها ترودو
أمس الخميس.
وقال أندرو شير زعيم حزب المحافظين المعارض في مجلس
العموم الكندي «أنا ّ
متأكد بأننّني أتّحدث باسم ّ
كافة أعضاء
المجلس عندما أنقل أحلى التمنيات لرئيس الحكومة وزوجته
وأي واحد من أعضاء مجلس العموم يشعر بأعراض .نتمنّى

لهم جميعا الشفاء العاجل».
على صعيد آخر ،ت ّم إرجاء لقاء كان مقرّ را أن يعقده
رئيس الحكومة اعتبارا من أمس الخميس مع رؤساء
حكومات المقاطعات وزعماء ّ
السكان األصليّين بسبب.
ّ
وأفاد بيان مكتب رئيس الحكومة أن ترودو سيتواصل
معهم عبر الهاتف للبحث في الجهود المشتركة لمواجهة
فيروس كورونا.
وكان مقرّ را أن يتمحور اللقاء حول الوضع االقتصادي
و مضاعفات انخفاض أسعار النفط على االقتصاد الكندي
فضال عن الحاجة الملحّ ة لبنى تحتيّة حسّ اسة و سبل
مواجهة فيروس كورونا.
وأجرى رئيس الحكومة من منزله العديد من االتّصاالت،
من بينها اتّصال بنظيره اإليطالي جوزيبي كونتي ،وبرئيس
الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس األميركي
دونالد ترامب.
ّ
ونذكر ّ
بأن عددا من أعضاء مجلس العموم الكندي وضعوا
أنفسهم في العزل المنزلي الوقائي ،من بينهم وزير الموارد
الطبيعيّة شيموس أوريغان ووزيرة المؤسّ سات الصغيرة
ماري أنجي التي تنتظر نتائج فحص الكشف عن فيروس
كورونا ،والنائب عن الحزب الليبرالي أنطوني هوسفاذر.
وكتب جاغميت سينغ زعيم الحزب الديمقراطي الجديد
المعارض في تغريدة على موقع تويتر أمس الخميس أنّه
يالزم منزله ألنّه ال يشعر بالراحة ،ونصحه األطبّاء بالراحة
رغم ّ
أن األعراض التي يشعر بها ال تشبه أعراض فيروس
كورونا حسب األطبّاء.
وقد ورد في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة جوستان
ترودو آخر تحديث ،ارتفع عدد الحاالت في كندا إلى 140
حالة من بينها  134حالة ّ
مؤكدة ّ
موزعة كاآلتي:
 54حالة في أونتاريو ،وخمس حالت شفاء ليصل المجموع

رئيس وزراء كندا يناقش مع جونسون وترامب
جهود احلد من انتشار فريوس كورونا

إلى  59حالة.
 46حالة في بريتيش كولومبيا ،من بينها حالة وفاة.
 19حالة في ألبرتا وحالة إصابة طفل
 13حالة في كيبيك فضال عن حالة واحدة في ّ
كل من
مانيتوبا ونيوبرنزويك.
وكانت الوزيرة هايدو تجيب على أسئلة الصحفيّين خالل
المؤتمر الصحفي الذي عقدته يوم األربعاء بمشاركة رئيس
الحكومة جوستان ترودو ومديرة وكالة الصحّ ة العامّة الكنديّة
د .تيريزا تام.

ّ
أكدت وزيرة الصحّ ة ر ّدا على سؤال ّ
أن الحكومة الكنديّة
تستع ّد ألسوأ االحتماالت ،وأنّه يصعب عليها شخصيّا أن
تق ّدر األعداد نظرا ّ
ألن العديد من المعطيات غير معروفة
حسب قولها .وأضافت وزيرة الصحّ ة الكنديّة « :من
غير المسؤول أن أعطي رقما ألنّنا ال نعرف .العلوم غير
واضحةّ ،
ألن هناك مستويات عديدة من األعداد في مختلف
الدول .أو ّد أن أقول إنّه من اآلمن االفتراض بأن يكون العدد
بين  30بالمئة من الكنديّين الذين يصابون بالفيروس و
 70بالمئة».

الرئيس السيسى  :املصريون أثبتوا معدنهم النبيل
فى التعامل مع االضطرابات اجلوية
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي ،إن المصريين أثبتوا حكومة
وشعبًا ،على مدار الساعات الماضية ،قدرتهم القوية ومعدنهم
النبيل فى التعامل مع االضطرابات الجوية التى اجتاحت البالد.
وأضاف الرئيس السيسي ،عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل
االجتماعى “فيسبوك” ،اليوم الجمعة ،أن الدولة بأجهزتها التنفيذية
ومؤسساتها األمنية أداروا مشه ًدا بالغ التعقيد إزاء ظروف مناخية
ليست معهودة على بالدنا.
ووجه الرئيس الشكر للمسؤولين واألفراد الذين اقتضت المسؤولية
منهم متابعة الوضع واحتواء آثاره البالغة ،ميدانيا من قلب الحدث.
وتابع الرئيس السيسي“ ،وال يسعنى سوى الفخر بمعدن الشعب
المصرى األصيل الذى أظهر أفراده روح تعاون عالية ،وفدائية
وترابط ،تقول بوضوح أننا سويا ،يدا بيد ..أقوى من أى شيء”.
ً
قائال“ :أتقدم بخالص التعازى والمواساة ألسر
واختتم الرئيس
الضحايا ،وبكل األمنيات بالشفاء العاجل للمصابين”.

ناقش رئيس الوزراء الكندي جستن
ترودو ،في اتصالين هاتفيين منفصلين
اليوم الجمعة مع نظيره البريطاني
بوريس جونسون ،والرئيس األمريكي
دونالد ترامب ،سبل التعامل مع انتشار
فيروس كورونا المستجد.
وتبادل ترودو وجونسون وجهات
النظر حول ردود كل من كندا والمملكة
المتحدة على تفشي فيروس “كوفيد-
 ”19والجهود المتضافرة المبذولة للحد

من انتشار الفيروس وحماية سكانها.
كما ناقش الزعيمان أهمية تعزيز
المرونة االقتصادية والتنسيق الدولي ،
بما في ذلك من خالل مجموعة السبع
 ،وتطلعا إلى البقاء على اتصال في
هذا الصدد.
وفي إتصال هاتفي منفصل ناقش
ترودو مع الرئيس األمريكي ،دونالد
ترامب ،األزمة الحالية لمواجهة انتشار
الفيروس.

www.el-ressala.com

يقول شكسبير:
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ال تخف من العظمة  ..فالبعض يولد عظيماً
والبعض يحقق العظمة والبعض يتم فرض
العظمة عليه فرضاً

اعداد:

أنطوانيت جرجوس

قالت وكالة اإلعالم الروسية نقال
عن أندريه كليشاس العضو البارز
بالبرلمان الروسي اليوم الجمعة إن

جميع البرلمانات المحلية وعددها 85
صوتت لصالح تعديالت دستورية
تتيح للرئيس فالديمير بوتين خوض

Lotfi, Rafla & Associates
Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment
Industrial-Mining-Real stateseniors home management

Please call

514- 909 -3334
فرص استثمار صلبة ٪١٠٠ عائد على االستثمار
صناعة -تعدين  -بناء وتعمير -منازل إقامة المسننين
لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور /ايهاب لطفي

بقـلم :فـريد زمكحل

مصر  ...والرد املطلوب!!
دُهشت كثيرا ً من الموقف
السياسي ال ُمعلن للحكومة
السودانية في قضية «سد
النهضة» والمساند بصورة
كلية لسياسة أثيوبيا العدائية
ضد مصر في هذا الملف الخطير
الذي يمس ويُهدد حياة أكثر
من  100مليون مصري في
حقه المشروع في الحصول
على المياه ..األمر الذي تناساه
السودان جزئيا ً وكليا ً تحت شعار
«السودان أوالً».
متناسون عن عمد بأن السودان
بكل ّمن فيه كان جزءا ً ال يتجزأ
من المملكة المصرية ،حيث
كان الملك فاروق ملك مصر
والسودان قبل قيام ثورة 23
يوليو  ،1952وقيام الرئيس
جمال عبد الناصر بالتنازل عنه
تحت مسمى القومية العربية،
وأوهامها بهذا الشكل الغريب
لنصل لهذا اليوم الذي أصبحنا
نشاهد فيه المجلس العسكري
الحاكم للسودان وهو يُحاول
غرس خنجر الغدر في صدر
الدولة المصرية والشعب
المصري.
وفي تقديري أنه قد حان الوقت
الستعادة الدولة المصرية
لهيبتها المفقودة مع بعض دول
الجوار على جميع األصعدة
والعسكرية
المخابراتية
والسياسية ألنه في النهاية ال
يصح إال الصحيح ،خاصة بعد

عدم احترام الجانب األثيوبي
لبنود االتفاقية المبرمة بين
الدولتين برعاية أمريكية
وتخلَّفهم المتعمد عن الحضور
لعدم التوقيع عليها ،وهو ما
يفسر هذا التحول ال ُمعيب
في الموقف الرسمي ال ُمعلن
للحكومة السودانية المؤقتة في
تواطؤ واضح وتعاون وثيق
بينها وبين الحكومة األثيوبية
لضرب مصر ومنعها من
الحصول على حقها الطبيعي
المتعارف عليه منذ القدم.
والسؤال األهم َّمن الذي يقوم
بتحريك الدولتين اآلثيوبية
والسودانية لضرب مصر والنيل
من أمنها القومي؟
وعليه البد وأن تتعامل مصر
مع الموقف تحت شعار (مصر
أوالً) ضاربه عرض الحائط
ببنود االتفاق التي وقعت عليه
بالحروف األولى في الواليات
المتحدة األمريكية والتعامل
مع الموقف األثيوبي بمثابة
قرار إعالن حرب على مصر
يستوجب الرد العسكري
الحاسم ،والذي سيجبر أثيوبيا
والحكومة السودانية للجلوس
والتفاوض بال قيد أو شرط.
وفق هللا مصر ونثق بالمساندة
العربية لها في حربها األهم على
االطالق للحياة والتنمية  ..حفظ
هللا مصر وقائد مصر وشعب
مصر وتحيا مصر!!

fzemokhol@gmail.com
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مجيع الربملانات احمللية يف روسيا تدعم تغيريات
متديد حكم بوتني

تابعونا يوميا على :

بدون رتوش

انتخابات الرئاسة مجددا
في .2024
وأعلن بوتين ( 67عاما)
في يناير كانون الثاني عن
تغيير كبير في السياسات
الروسية وتعديل دستوري
وصفه الكرملين بأنه إعادة
توزيع للسلطة من الرئاسة
إلى البرلمان.
لكن بوتين ،الذي يسيطر
على الساحة السياسية
الروسية منذ عقدين كرئيس
أو كرئيس للوزراء،
قال أمام البرلمان هذا
األسبوع إنه يدعم تعديال
جديدا يتيح له تجاهل
الحظر الدستوري الراهن
والترشح للرئاسة مجددا
في .2024
وأثار تدخله احتمال بقائه في السلطة
حتى  2036على الرغم من أن

الكرملين ذكر أن بونين لم يعلن
بعد أنه سيترشح في .2024
ومنذ ذلك الحين عبر البرلمان الوطني
بمجلسيه عن دعم التعديل الجديد فيما
صدقت عليه أغلبية من البرلمانات
المحلية يوم الخميس وهو ما يكفي لنقله
إلى المرحلة القادمة من التصويت.
لكن كليشاس قال يوم الجمعة إن
جميع البرلمانات المحلية وافقت
على التعديل.
ونقلت عنه وكالة اإلعالم الروسية قوله
”تلقى المجلس االتحادي (المجلس األعلى
في البرلمان) نتائج التصويت في جميع
البرلمانات المحلية ،جميعها وافقت“.
وتشمل البرلمانات المحلية اثنين في
منطقة القرم التي ضمتها موسكو من
أوكرانيا في .2014
ويتعين على المحكمة الدستورية
الروسية اآلن نظر التعديالت
الدستورية التي من المقرر طرحها
الستفتاء عام في أبريل نيسان.

2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

514.947.2555
بيع وشراء واستبدال
منازل  -مكاتب  -عقارات تجارية وسكنية

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

www.jeankaram.com

jeank@remax2001.net / jeankaram@remax2001.net

3030, boul. Curé-Labelle Chomedey
entre Ste Elzear et la 440 côté Ouest

أندهش من الذين انساهم فيروس كورونا هؤالء الذين
يسقطون بالمئات يوميا ً بسبب البرد والفقر ونقص الغذاء
وعدم وجود مساكن أدمية لهم ،عالوة على الحروب المنتشرة
هنا وهناك  ..وال حياة لمن ت ُنادي!
ارجوكم ارحموا منَّ في األرض يرحمكم ّمن في السماء!!

فريد زمكحل

تسجل أول إصابة بفريوس كورونا
بإثيوبيا

أعلن عمدة مدينة أديس أبابا ،تاكلي
أوما ،عن تسجيل أول إصابة مؤكدة
بفيروس كورونا المستجد (كوفيد،)19 -
لرجل ياباني الجنسية.
وقال أوما عبر حسابه على «تويتر» إن
الفحوصات التي أجريت الجمعة أثبتت
إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد
(كوفيد ،)19 -لرجل ياباني الجنسية.
ودعا أوما سكان العاصمة اإلثيوبية
إلى أخذ الحيطة والحذر وتعليق أي
اجتماعات وتجمعات غير ضرورية
في الوقت الراهن.
من جانبها دعت وزارة الصحة اإلثيوبية

إلى مؤتمر صحفي عاجل ،لتوضيح آخر
التطورات بشأن فيروس كورونا الجديد.
وتعد إثيوبيا الدولة الـ 13في أفريقيا ،التي
تسجل إصابات بالفيروس ،بعد ساحل
العاج ونيجيريا والسنغال والكاميرون
وتوجو وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو
وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر
وكينيا والمغرب والجزائر وغينيا الفرنسية.
وخصصت إثيوبيا مركزين لعزل
المصابين بفيروس كورونا القادمين
من خارج البالد ،بمستشفى القديس
باولوس التخصصي ومستشفى بولي
وسط العاصمة أديس أبابا.

Vendredi 13 mars 2020
2020  مارس13 الجمعة

Vendredi 13 mars 2020
الجمعة  13مارس 2020

“العليا لألخوة اإلنسانية” تتضامن مع ضحايا
“كورونا” حول العامل

تكرمياً للحياة

أعرب أعضاء اللجنة العليا
لألخوة اإلنسانية عن تضامنهم مع
ضحايا فيروس “كورونا” المستجد
حول العالم ،مؤكدين دعمهم لهم في
ظل هذا الظرف الصحي العالمي.
وقال الكاردينال ميجيل أنخيل أيوسو
جيكسوت ،رئيس المجلس البابوي
للحوار بين األديان بالكرسي
الرسولي عضو اللجنة العليا لألخوة
اإلنسانية“ :على الرغم من القلق
بشأن سبل مواجهة كورونا في
العديد من الدول ،إال أننا رأينا
هذا القدر من التضامن اإلنساني
في وقت األزمة ،وكيف يمكن أن
يؤدي اإلعالم دوره اإليجابي في
مساندة المتضررين ،ونشر التوعية
بالعادات الصحية السليمة”.
وأضاف“ :الحظنا أيضا رغبة
الجميع في إيجاد حل لهذه األزمة
في أقرب وقت ممكن ،آمل أن نرى
العالم يهزم هذا الوباء قريبا”.
من جهته ،قال الحاخام بروس لوستيج ،كبير
حاخامات المجمع العبري في واشنطن عضو اللجنة:
“أزمة فيروس كورونا “كوفيد  ”19أثرت على
مجتمعنا العالمي ،نحن في حاجة إلى رسائل األمل..
هذه األزمة تعلمنا أننا جميعا عائلة إنسانية واحدة وأن
الحفاظ على سالمة هذه العائلة مسؤولية الجميع”.
بدوره قال محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة
والسياحة في أبوظبي عضو اللجنة“ :العالم ربما
يواجه واحدة من أقوى األزمات بسبب “كورونا”
لكنها ليست األولى ،فقد واجهت اإلنسانية الكثير
قبلها ،ويبقى السؤال األهم :هل سنتمكن من
االنتصار على كورونا؟”.
وأضاف“ :على الرغم مما سببه الفيروس من خوف
حول العالم إال أننا قادرون على هزيمته ،لكن قدرتنا
على هزيمته مرتبطة بقدرتنا على التعامل اإلنساني
بيننا ،والوقوف بقوة إلى جانب المرضى ودعمهم
حتى شفاء آخر واحد منهم”.
وعبرت إيرينا بوكوفا األمين العام السابق لمنظمة
األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”
عضو اللجنة عن أسفها للمعاناة التي تسبب بها
فيروس “كوفيد ”19 -للكثير من البشر عبر العالم،
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موضحة أن هذا التهديد المشترك يتطلب مضاعفة
الجهود المشتركة للتمكن من تجاوز األمر.
من ناحيته ،قال الدكتور محمد المحرصاوي ،رئيس
جامعة األزهر“ :على الرغم مما يحيط باألزمة التي
يواجهها العالم منصعوبات على الصعيد اإلنساني إال
أن “كورونا” كشف لنا وحدة مصيرنا كبشر ،نثق
في أن هللا تعالى سيساعدنا على تجاوز هذا الخطر،
إال أننا يجب أن نتذكر كيف أن الفيروس عندما
استهدف اإلنسانية لم يفرق بين شعب وآخر ولم
يصب أبناء دين دون غيرهم لذا يجب علينا ونحن
نمد يد العون أال نفرق بين البشر على أساس لونهم
أو دينهم أو عرقهم”.
من جهته ،قال المونسينيور يوأنس لحظي السكرتير
الشخصي لقداسة البابا فرنسيس عضو اللجنة:
“يمكننا أن نتحدث كثيرا عن األخوة اإلنسانية
والمحبة لكن األخوة الصادقة تظهر وقت األزمات،
في مثل هذه األوقات التي يواجه فيها كل العالم
خطرا يعبر الحدود ال يفرق بين إنسان وآخر ،هنا
تتجسد قيم األخوة في تماسكنا ومساندتنا لمرضى
كورونا وعملنا على تخفيف آالمهم ومعاناتهم”.
وأكد الدكتور سلطان الرميثي األمين العام لمجلس
حكماء المسلمين عضو اللجنة ،أن السنوات الماضية
شهدت بذل جهودا كبيرة لنشر قيم اإلخاء والتسامح،

وحان الوقت الختبار قوة هذه القيم في ظل هذا
الظرف الذي يشهده العالم.
فيما أبدى الكاتب اإلماراتي ياسر حارب عضو
اللجنة حزنه بسبب المعاناة التي تسبب بها كورونا
آلالف المرضى والضحايا الذي يفقدون أرواحهم..
مشيرا إلى أن الجميع أمام المرض متساوون وعلينا
أن نكون يدا واحدة في مواجهته.
من جهته دعا المستشار محمد عبدالسالم ،األمين
العام للجنة العليا لألخوة اإلنسانية إلى أن تكاتف
الجميع لمجابهة هذا المرض الذي يترك آثاره السلبية
على الجميع على صعيد الحياة بكل مجاالتها ،مؤكدا
أن اإلجراءات الوقائية مهمة لمنع تمدد هذا المرض.
وأضاف أن المرض اليفرق بين أحد وعلينا الوقوف
إلى جانب كل الشعوب التي أصيب أبناؤها بالمرض
وال نفرق بينها على صعيد التعامل والتعاون
والمساندة والدعم فكل البشر سواء ال فرق بينهم
في أوقات الرخاء وزمن المحن ألن أي أمر غير
التعاون والتعاضد قد يهدد القيم واألخالقيات
اإلنسانية أكثر من المرض.
وقضى فيروس كورونا ،الذي تفشى منطلقا من
مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي ،على
 4295شخصا وأصاب أكثر من  119209آخرين
في نحو  118دولة ومنطقة حول العالم.

جريفيث حيذر من انزالق اليمن حنو مزيد من العنف
قال المبعوث األممي إلى اليمن ،مارتن
جريفيث ،الخميس ،إن انزالق األطراف اليمنية
نحو مزيد من العنف ،سيجعل الطريق نحو طاولة
المفاوضات أكثر صعوبة.
وأضاف جريفيث ،في إحاطة أمام مجلس األمن
الدولي عبر الفيديو من صنعاء التي وصلها مساء
أمس األربعاء ،أن اليمن على مفترق طرق،
إما أن يتحرك الطرفان نحو خفض التصعيد
واستئناف العملية السياسية ،أو نحو المزيد من
العنف والمعاناة.
وأعرب عن قلقه من تركز التصعيد العسكري
في محافظة الجوف ،قائال  ”:إن آالف العائالت
بسبب القتال األخير ،وهي بحاجة ماسة إلى
المأوى والمساعدة”.
وذكر جريفيث ،أنه سافر إلى محافظة مأرب
للتأكيد على ضرورة وقف القتال ،الفتا إلى أنه
عقد لقاءات مع السلطات المحلية ،وممثلين عن
القبائل والمجتمع المدني وبعض النازحين ،وسمع
من الناس هناك مطالبات قوية بالسالم ،ولكن ليس
السالم الذي تمليه الهيمنة العسكرية”.
وتطرق جريفيث ،إلى االجتماع التشاوري الذي
عقده مطلع مارس /أذار الجاري مع شخصيات
عامة وسياسية يمنية في العاصمة األردنية عمان.
وكشف أن تلك الشخصيات ،أعربت عن وجهة
نظر مشتركة ،مفادها أن السالم الدائم ال يمكن أن
ينبثق إال من تسوية سياسية تفاوضية.

سوف جتدوا لدينا
أكفاء ملتزمون بتنفيذ
رغباتكم

املركز اجلنائزي
تكـرميا للحيــاة

وذكر جريفيث أنه يخطط لعقد اجتماعات مماثلة
مع مجموعات يمنية متنوعة للدفع نحو استئناف
عملية سالم تشمل الجميع.
وتحدث جريفيث عن ما أسماه بـ”بعض التقدم في
تدابير بناء الثقة” بين األطراف اليمنية ،لكنه حذر
في المقابل من أنه ال يزال هناك الكثير الذي يتعين
القيام به لتخفيف معاناة اليمنيين بما يتضمن تنفيذ
اتفاق تبادل األسرى الذي تم التوصل إليه حديثا،
وفتح طرق في تعز والحديدة ومأرب ،ودفع

رواتب القطاع العام ،وفتحمطارصنعاء.
واتهم مندوبي أمريكا وألمانيا وبريطانيا في
الجلسة مليشيا الحوثي االنقالبية باعاقة العمل
اإلنساني في اليمن.
ودعا ممثلي الدول الكبرى ،المليشيا الحوثية إلى
عدم التعرض للطواقم االغاثية في اليمن ،وأيضا
عدم المخاطرة بحياة الناس والبيئة ،بعد إصرارهم
على منع حل قضية خزان صافر العائم ،في البحر
األحمر.

مريكل حتث رئيس الوزراء اللييب السراج على
توقيع اتفاق وقف إطالق النار
قال متحدث باسم الحكومة األلمانية في بيان إن
المستشارة األلمانية أنجيال ميركل تحدثت هاتفيا مع
رئيس الوزراء الليبي فائز السراج يوم الخميس وحثته
على التوقيع سريعا على اتفاق لوقف إطالق النار.
جاءت المكالمة الهاتفية بعد أيام من زيارة خليفة
حفتر ،القائد العسكري للطرف المعارض في الصراع
الليبي ،لميركل إلجراء محادثات في برلين.
وجاء في البيان ”ناقشا الوضع السياسي والعسكري
الحالي“ .وشددت المستشارة ،كما فعلت يوم الثالثاء
في محادثاتها مع حفتر ،على أهمية توقيع اتفاق وقف
إطالق النار الذي اتفق عليه أطراف الصراع في
جنيف في اآلونة األخيرة.

حيث تتمتعوا مبوقعه الفريد

رئيس جملس النواب الليبى  :جيب تسخري اإلمكانيات
لوقف متويل املرتزقة فى طرابلس
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أكد رئيس مجلس النواب المستشار
عقيلة صالح ،أن الجيش الليبى بقيادة
المشير خليفة حفتر ،هو قوات نظامية
تعمل وفق النظم العسكرية المعتمدة
فى مختلف دول العالم ،مشيرا إلى
أنه من الخطأ مقارنتها بميليشيات
وعصابات حكومة الوفاق غير
المعتمدة من مجلس النواب.
وخالل لقائه مع وفد من مركز
الحوار اإلنسانى بجنيف ،شدد صالح
على ضرورة الوقوف أمام تسخير
إيرادات النفط ،من قبل مصرف
ليبيا المركزى بطرابلس ،لجلب

المرتزقة وشراء األسلحة
وتمويل الميليشيات.
وأوضح رئيس البرلمان
الليبى ،فى بيان صادر اليوم
الخميس ،أن هناك ثوابت
وطنية فى الدولة الليبية،
ينبغى على البعثة األممية
تفهمها ،والعمل بها ،لضمان
الوصول إلى اتفاق ينهى
األزمة فى ليبيا.
وأوضح أن أهم هذه الثوابت،
هو أن مجلس النواب هو
الجسم الشرعى الوحيد الممثل إلرادة

الشعب الليبى ،وهو من يختار ممثليه
فى أى حوار سياسى ،مشددا على

أنه يجب فرض سلطة على الشعب
الليبى من خارج البالد.

أخبـار
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بقلم :علي عبيد الهاملي

إال أننا مل نتفق على االختالف
«هل طلبوا منك أن تسأل أسئلة
معينة ،أو حذفوا لك بعض األسئلة؟»
بهذا السؤال بادرني الرئيس المصري
األسبق ،حسني مبارك ،قبل أن ألقي عليه
أسئلتي وأنا أستعد إلجراء مقابلة معه.
قال هذا وهو ينظر إلى وزير اإلعالم
المصري األسبق صفوت الشريف،
الذي كان يقف قريبا منا لمتابعة الحوار.
يبدو أن السؤال قد فاجأني أنا أكثر مما
فاجأ الوزير الذي ارتسمت على وجه
ابتسامة وهو ينظر ناحيتي .أجبت وقد
علي شيء من االرتباك« :إطالقا يا
بدا ّ
فخامة الرئيس» .كنت صادقا في ردي،
لم أكن أجامل الوزير أو أتجنب إحراجه
أمام رئيس الجمهورية ،ألن هذا هو ما
حدث فعال ،فقد زرت الوزير في مكتبه
قبل إجراء المقابلة بأيام ،ولم يتطرق
الحوار بيننا إلى تفاصيل األسئلة التي
أنوي طرحها ،وقد كان بعضها محرجا
ألنه يتعلق بعالقة مصر مع جيرانها،
وإلى الخالفات التي كانت قائمة مع
إلي
زعماء دول عربية أخرى .التفت ّ
الرئيس مرة أخرى قائال« :إذا كانوا
قد طلبوا منك عدم السؤال عن أشياء
معينة فال تنفذ ما طلبوه».
حدث هذا في منتصف شهر ديسمبر
عام 1987م ،بعد شهر تقريبا من القمة
العربية الطارئة التي عقدت بالعاصمة
األردنية عمّان في  8نوفمبر من
العام نفسه ،وجاء ضمن قراراتها أن
«العالقات الدبلوماسية بين أي دولة
عضو في الجامعة العربية وبين مصر
عمل من أعمال السيادة ،تقررها كل
دولة بموجب دستورها وقانونها،
وليست من اختصاصات الجامعة
العربية» .هذا القرار بصيغته هذه
ألغى القرارات التي كانت قد اتخذتها
القمة العربية التي عقدت بالعاصمة
العراقية بغداد في شهر نوفمبر عام
1978م ،على أثر الزيارة التي قام بها
الرئيس المصري األسبق أنور السادات
إلى القدس ،وقيامه بتوقيع اتفاقيات
«كامب ديفيد» مع إسرائيل .كما ألغت
القرارات التي اتخذها الرؤساء العرب
أثناء اجتماعهم ببغداد عام 1979م،
والتي نصت على نقل مقر الجامعة
العربية من مصر إلى تونس ،ومقاطعة
مصر وتعليق عضويتها في الجامعة
لحين زوال األسباب .هذه المقاطعة
ظلت قائمة إلى ما بعد اغتيال الرئيس
السادات في حادث المنصة عام 1981م،
حتى جاءت قرارات قمة عمان التترك
قرار إعادة العالقات الدبلوماسية مع
مصر لكل دولة ،معتبرة إياه خارج
اختصاص الجامعة!
كان الشيخ زايد ،عليه رحمة هللا،
قد استبق قرارات قمة عمّان ،وصرح
لجريدة «الرأي العام» الكويتية بأنه
سيقوم بإعادة العالقات مع مصر
قبل صدور قرار القمة ،وقرر ،عليه
رحمة هللا ،أن يقوم بزيارة رسمية إلى

مصر .في هذه األجواء سافرت إلى
القاهرة إلجراء مقابلة تلفزيونية مع
الرئيس حسني مبارك ،وكنت وقتها
نائبا لمدير عام تلفزيون اإلمارات
العربية المتحدة من أبوظبي ،تمهيدا
للزيارة التي تمت في شهر مارس من
عام 1988م ،وكانت زيارة تاريخية
استقبلت خاللها الرئاسة والشعب
المصري الشيخ زايد ،عليه رحمة
هللا ،استقباال لم أشهد له مثيال في
أي بلد آخر على مدى السنوات التي
قمت خاللها بتغطية زياراته الرسمية،
ومشاركاته في مؤتمرات القمة العربية
والخليجية ،والتي تقرب من  15عاما،
كانت حافلة بأحداث غيرت مجرى
تاريخ المنطقة كلها.
قمت بإجراء اللقاء الذي استغرق
 80دقيقة ،تحدث خالله الرئيس مبارك
عن عالقته بالشيخ زايد ،عليه رحمة
هللا ،فقال إن االتصاالت بينهما لم
تنقطع طوال سنوات المقاطعة العربية
لمصر ،وإنها قديمة تمتد إلى ما قبل
حرب أكتوبر 1973م ،كما تحدث عن
العالقة التي تربطه بصاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد ،الذي كان وقتها
وليا لعهد إمارة أبوظبي ،وتطرق إلى
جميع القضايا المطروحة على الساحة
بصراحة تامة ودون مجاملة أو التفاف
على الحقائق .وقال إن أبواب مصر
مفتوحة لجميع العرب الذين يريدون
إعادة عالقاتهم معها ،دون المساس
بسيادة مصر أو التدخل في قراراتها
أو فرض شروط عليها .وتم عرض
المقابلة في كل من اإلمارات ومصر،
وكانت تصريحات الرئيس مبارك
المانشيتات الرئيسية للصحف اإلماراتية
والمصرية في اليوم التالي لعرضها،
ألنها تضمنت رسائل مهمة تؤكد التزام
مصر بمعاهدة الدفاع العربي المشترك،
وحرصها على التضامن العربي بعيدا
عن الشعارات ،وترحيب الرئيس مبارك
بالحوار مع الرئيس السوري السابق
حافظ األسد .وهي تصريحات مهمة
في تلك األجواء التي كانت سائدة في
المنطقة العربية في تلك الفترة.
من العبارات التي كررها الرئيس
مبارك خالل تلك المقابلة قوله إن
االختالف بين العرب وارد ،تماما مثلما
يختلف األخوة داخل البيت الواحد،
لكن المهم هو أن نتفق على االختالف.
لقد رحل الرئيس مبارك عن دنيانا
تاركا للتاريخ الحكم عليه وعلى عهده،
ورغم مرور أكثر من  30عاما على
تلك المقابلة ،ورغم األزمات والمحن
التي مرت بها األمة العربية ،إال أننا
لم نتفق على االختالف حتى اليوم .لقد
كانت المرحلة التي تم خاللها إجراء
المقابلة حافلة بالخالفات العربية،
إال أنها بالمقارنة مع ما نعيشه اليوم
تستحق أن نطلق عليها «الزمن الجميل»
الذي نفتقده.

aliobaid4000@yahoo.com

كوبا تسجل أوىل حاالت اإلصابة
بفريوس كورونا
أعلنت كوبا ،الخميس ،عن تسجل
أولى حاالت اإلصابة بفيروس كورونا
الجديد على أراضيها.
وقالت وزارة الصحة الكوبية ،في
بيان ،إنها اكتشفت إصابة  3سياح
إيطاليين بفيروس كورونا الجديد
على اراضيها.
وأوضحت أنه تم رصد  4سائحين
إيطاليين يعانون من أعراض في
الجهاز التنفسي يوم الثالثاء عندما
كانوا يقيمون في فندق بمدينة ترينيداد،
في مقاطعة سانكتي سبيريتوس.
فتم إرسال السائحين على الفور إلى
معهد بيدرو كوري للطب في العاصمة
الكوبية هافانا إلجراء الفحوص

الطبية الالزمة.
وأكدت نتائج المختبر الوطني أن
 3منهم مصابون بفيروس كورونا
الجديد ،لكن حالتهم مستقرة ،وال
يشكل الفيروس خطرا ً على حياتهم
حتى اآلن ،بحسب البيان الكوبي.
وأشارت وزارة الصحة ،بحسب
صحيفة “البريوديكو” الكوبية ،إلى
تنفيذ إجراءات المراقبة الوبائية
والسيطرة على “األشخاص الذين
تم تحديدهم باعتبارهم مخالطين
للمرضى اإليطاليين.
ووصل السائحون اإليطاليون إلى
كوبا يوم االثنين  9مارس عبر مطار
خوسيه مارتي الدولي في هافانا.

املرصد السوري :مقتل  18عنصرا من
احلشد الشعيب يف غارات على البوكمال
أفاد المرصد السوري لحقوق
اإلنسان أمس الخميس ،بمقتل 18
مقاتال على األقل في صفوف قوات
الحشد الشعبي العراقي بغارات جوية
في منطقة البوكمال غربي سوريا
قرب الحدود مع العراق.
وذكر المرصد ،أنه قتل  18عنصرا
من قوات الحشد الشعبي العراقي في
منطقة الحسيان في منطقة البوكمال”
في قصف “نفذته ثالث طائرات
استهدفت قاعدة اإلمام علي ومنطقة
الحسيان في منطقة البوكمال بالقرب
من الحدود مع العراق ،التي تتخذها

المليشيات الموالية إليران مقرات
عسكرية لها.
ويأتي ذلك بعد سقوط  18صاروخا
على قاعدة التاجي العسكرية التي
تؤوي جنودا ً أمريكيين شمال بغداد،
ما أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين
وبريطاني ومتعاقد أمريكي ،بحسب
ما كشف مسؤول عسكري أمريكي.
وانتزعت قوات الحشد الشعبي
العراقية المدعومة من إيران السيطرة
على البوكمال المطلة على نهر
الفرات من تنظيم داعش في أواخر
عام .2017

الرئيس اجلزائري أمر بغلق
املدارس واجلامعات

األناضول :تركيا اتفقت مع روسيا على تفاصيل وقف
إطالق النار يف إدلب
ذكرت وكالة أنباء األناضول
يوم الجمعة نقال عن وزير الدفاع
التركي خلوصي أكار أن المسؤولين
األتراك والروس اتفقوا على تفاصيل
وقف إطالق النار في إدلب بشمال
غرب سوريا وعلى تنظيم دوريات
مشتركة على طريق إم 4الرئيسي
اعتبارا من يوم األحد.
ونقلت عنه الوكالة قوله إن هناك
عالمات على توقف النزوح في
المنطقة وعلى بدء العودة.
وقال إن تركيا وروسيا ستقيمان
مراكز تنسيق مشتركة لمراقبة تنفيذ
االتفاق بعد استكمال المحادثات
مع المسؤولين الروس في أنقرة.

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد
تبون ،بغلق المدارس والمتوسطات
والثانويات والجامعات والمعاهد ابتداء
من أمس الخميس إلى غاية انتهاء
العطلة الربيعية في  4أبريل /نيسان.
ودعا الرئيس الجزائري عبد المجيد
تبون مصالح األمن ،يوم الثالثاء
الماضي ،إلى مزيد من اليقظة والتنسيق
مع مختلف المصالح األخرى من أجل
التصدي لفيروس كورونا.
وقال تبون في رسالة شكر وجهها
لمختلف أسالك األمن الوطني:
“مجهوداتكم سمحت إلى حد الساعة
باحتواء هذه الوضعية والتحكم فيها،
بالموازاة مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة

أمريكا :مليشيات موالية إليران نفذت هجوم قاعدة التاجي
قال مارك إسبر وزير الدفاع األمريكي،
الخميس ،إن مليشيات موالية إليران نفذت
الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة
التاجي العسكرية شمالي بغداد.
وأضاف وزير الدفاع األمريكي في
تصريحات صحفية ،أن الهجوم على
معسكر التاجي استهداف واضح لقوات
التحالف الدولي ضد تنظيم داعش اإلرهابي
في العراق.
وأكد إسبر أن بالده لن تتهاون مع
الهجمات ضد األمريكيين ،مشيرا إلى
أن كل خيارات الرد متاحة ونسعى مع
شركائنا لمحاسبة المسؤولين عن هذا
الهجوم اإلرهابي.
وكان التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش
اإلرهابي أكد يوم األربعاء ،مقتل  3أفراد

وإصابة  10آخرين في هجوم صاروخي
على معسكر التاجي بوسط العراق.
وقال التحالف ،في بيان ،إن نحو 18
صاروخ كاتيوشا أصابت معسكر التاجي
شمالي العاصمة بغداد.
وذكر البيان أن «الهجوم قيد التحقيق من
قبل قوات التحالف وقوات األمن العراقية».
ومعسكر التاجي الذي يحتضن قوات
أمريكية وقوات التحالف الدولي وقوات
عراقية يقع على بُعد  ٨٥كيلومترا شمال
مدينة بغداد.
ويتألف من مطار وقاعدة عسكرية كبيرة،
كانت تحتضن في زمن النظام السابق
مصنعا لألسلحة الكيماوية وورشا لصيانة
وتأهيل اآلليات العسكرية ،إلى جانب
مراكز تدريب كبيرة.

الهجوم على معسكر التاجي هو الـ22
من نوعه ضد مصالح أمريكا العسكرية

في العراق منذ أواخر أكتوبر/تشرين
األول الماضي.

وتوفير اإلمكانيات المسخرة حرصا
على أمن وسالمة المواطنين” ،وفق
صحيفة “الشروق” الجزائرية.
وتأتي هذه الرسالة لشكر مصالح األمن
الوطني على مجهوداتهم المبذولة
في التصدي لفيروس كورونا الذي
ظهر في الجزائر مؤخرا ،وهذا على
مستوى ربوع الوطن في المطارات
والموانئ والحدود البرية.
يذكر أن وزارة الصحة الجزائرية
أعلنت ،في وقت سابق ،ارتفاع العدد
اإلجمالي لحاالت اإلصابة بفيروس
كورونا المستجد إلى  20حالة،
وذلك بعد تسجيل حالة إصابة جديدة
قبل يومين.

ارتفاع مصابي كورونا يف إسرائيل
لـ 104

ابتزاز تركي جديد ..أنقرة توقف إمداد السودان بالكهرباء
حالة من الشلل أصابت قطاع
الكهربائي في السودان ،عقب قطع
تركيا أمدادها للخرطوم بالكهرباء
بذريعة تراكم ديونها.
واعتبر خبراء ومصادر سودانية
واسعة اإلطالع ،أن الخطوة التركية
تأتي ضمن مخطط إخواني لضرب
الحكومة اإلنتقالية وإحراجها وتأليب
الرأي العام عليها.
وقابلت السلطة اإلنتقالية في السودان
الموقف التركي بنوع من الغضب،
ووصفته بأنه غير أخالقي كونه لم
يراعي الظروف الصعبة اإلقتصادية
التي تمر بها البالد.
وبحسب معلومات حصلت عليها
“العين اإلخبارية” ،فإن أنقرة كانت
تزويد السودان بالكهرباء عن طريق
بارجة تركية من البحر األحمر منذ
عامين ،بمقدار  150ميجاواط ،مقابل
 3ماليين دوالر في الشهر تدفعها
الحكومة السودانية ،بموجب إتفاق بين
نظام اإلخوان البائد بقيادة المعزول
عمر البشير مع التركي محمد علي
أوكتاي مالك البارجة.
وألقى توقف البارجة التركية بظالل
سالبة على األمداد الكهربائي ،وفق
وزارة الطاقة والتعدين السودانية ،مما
فاقم مشكلة انقطاع التيار الكهربائي
وأصبح الظالم “الحالك” ثمة بارزة
في غالبية المدن السودانية.
وقال سكان ومهتمين في السودان
خالل حديثهم لـ”العين اإلخبارية”،
إن التيار الكهربائي يتوقف بمعدل
 16ساعة على األقل في اليوم الواحد،
الشي الذي أحدث شلل في الحياة
العامة وأصاب القطاعات الحيوية
واإلنتاجية في مقتل.
وهذه االنقطاعات معلنة من قبل وزارة
الطاقة والتعدين والتي بررتها بإرتفاع
العجز في التوليد الكهربائي والذي
قدرته بألف ميجاواط في اليوم ،وذلك

نتيجة توقف البارجة التركية
واعمال الصيانة ونقص الوقود
في محطات التوليد الحراري.
وأشارت مصادر مقربة ،أن
البارجة التركية كانت تغطي
حاجة مدينة بورتسودان على
ساحل البحر األحمر بموانيها
من الكهرباء وأن مالك اإلخواني
اوكتاي كان حابي نظام اإلخوان
المعزول الذي منح الرئيس
التركي رجب طيب أوردغان
جزيرة سواكن لتأهيلها ،ولم
يقوم بالضغط عليها لسداد
المستحقات الشهرية العالية.
وقال المكتب االعالمي لحكومة
والية البحر األحمر شرقي السودان
لـ”العين اإلخبارية” إن متأخرات
البارجة التركية على السودان بلغت
 30مليون دوالر ،وأنها وعدت بمعاود
االمداد الكهرباء بعد أن إلتزمت وزارة
الطاقة السودانية بدفع مبلغ  5ماليين
دوالر من المتأخرات.
وأضاف المكتب أن البارجة تعهدت
بإستئناف اإلمداد ولكنها أعطت نفسها
حق التوقف في أي لحظة حال لم يتم
الوفاء بسداد مديونيتها على الحكومة
السودانية ،الشي الذي أعتبره كثيرون
بأنه إبتزاز في أبهى صوره.
وأعتبر وزير الطاقة والتعدين في
السودان ،عادل علي إبراهيم في
بيان صحفي منذ يومين ،أن بعض
الشركات األجنبية والوطنية ليس لها
أخالق وساهمت بشكل كبير في تفاقم
أزمتي الكهرباء والمواد البترولية.
وقال إن هذه الشركات والتي من بينها
البارجة التركية التي كانت تغطي
حاجة مدينة بورتسودان والميناء
من الكهرباء ،اتخذت مواقف غير
أخالقية بالتوقف عن امداد السودان
بالكهرباء والوقود بسبب المديونيات
دون مراعاة الظروف الصعبة التي

تمر بها البالد.
وكشف الصحفي السوداني ،علي الدالي
أن توقف البارجة التركية يأتي ضمن
مخطط كبير للتنظيم الدولي لإلخوان
تجاه الحكومة االنتقالية ،حيث كانت
هذه الجماعة اإلرهابية تريد إطفاء
مدينة بورتسودان بالكامل وشل حركة
الموانئ ولكن وزارة الطاقة سارعت
بإنقاذ المدينة اإلقتصادية بإستقطاع جزء
مقدر من الشبكة القومية لصالحها.
وقال الدالي في تصريحات لـ”العين
اإلخبارية” إن اإلخواني التركي
اوكتاي جاء به نظام البشير البائد
وعطل مشاريع كهربائية حكومية
لصالحه حتى يتمدد في هذا القطاع
لخدمة أجندة هذا التنظيم اإلرهابي،
وكان ذلك سببا في ضرب االقتصاد
السوداني.
وأضاف “هذه المديونيات غير
حقيقية وكانت في عهد النظام البائد
وهي نتيجة أرباح غير مستحقة
منحها رجال البشير للبارجة التركية
وصاحبها اوكتاي”.
وبشرت وزارة الطاقة والتعدين
السودانيين ببدء التحسن التدريجي
في قطوعات التيار الكهربائي
نهاية مارس الجاري ،وذلك بعد

دار اإلفتاء املصرية :جيوز عدم حضور صالة اجلماعة
واجلمعة وقت األوبئة والكوارث
أجازت دار اإلفتاء المصرية ،عدم حضور صالة الجماعة
والجمعة في المساجد وقت الكوارث الطبيعية وانتشار األوبئة،
كون ذلك من األعذار الشرعية.
وأضافت في بيان صحفي ،أن الشرع قد أجاز الصالة في
البيوت في حالة الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف،
وكذلك في حالة انتشار األوبئة واألمراض المعدية،
بل قد يكون واجبا إذا قررت الجهات المختصة ذلك.
وأوضحت أن النبي صلى هللا عليه وسلم أرسى مبادئ
الحجر الصحي وقرر وجوب األخذ باإلجراءات الوقائية
في حالة تفشي األوبئة وانتشار األمراض العامة بقوله
في الطاعون« :إذا سمعتم به بأرض فال تقدموا عليه،
وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا فرارا منه».
وأشارت دار اإلفتاء إلى أن هذا الحديث يشمل
اإلجراءات الوقائية من ضرورة تجنب األسباب
المؤذية ،واالبتعاد عنها ما أمكن ،والتحصين باألدوية
واألمصال الوقائية ،وعدم مجاورة المرضى الذين قد أصيبوا
بهذا المرض العام حتى ال تنتقل إليهم العدوى بمجاورتهم من
جنس هذه األمراض المنتشرة ،بل أكدت أن ذلك كله ينبغي
أن يكونَ مع التسليم هلل تعالى والرضا بقضائه.
وأكدت أن هذه األمور من كوارث طبيعية وأوبئة تعتبر من
األعذار الشرعيَّة التي تبيح تجنب المواطنين حضور صالة
الجماعة والجمعة في المساجد ،والصالة في بيوتهم أو أماكنهم
التي يوجدون بها كرخصة شرعية وكإجراء احترازي للحد

من تعرض الناس للمخاطر وانتشار األمراض ،خاصة كبار
السن واألطفال.
وشددت دار اإلفتاء على حرمة وجود من أصيب بمرض

انتهاء اعمال الصيانة في المحطات
الحرارية وتوفير الوقود المطلوب

سجَّ لت إسرائيل ،مساء الخميس،
 4إصابات مؤكدة بفيروس كورونا
المستجد (كوفيد ،)19 -ليرتفع بذلك
العدد اإلجمالي للمصابين إلى 104
حاالت.
وذكرت وزارة الصحة اإلسرائيلية
في بيان أن  34ألفاً و 474شخصاً
يتواجدون في الحجر الصحي المنزلي
خشية إصابتهم بالفيروس.
ويأتي اإلعالن في وقت تستعد فيه
إسرائيل لفرض حجر صحي منزلي
لمدة  14يوماً على كل َمن يصل إلى

إسرائيل بدءاً من مساء الخميس.
وينص القرار على عدم السماح بدخول
أي السياح إال في حال إثبات قدرتهم
على الخضوع للحجر الصحي للمدة
ذاتها ،شريطة أن ال يكون ذلك في فندق.
وأعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي،
بنيامين نتنياهو ،اإلثنين ،إن هذا اإلجراء
سيستمر أسبوعين.
وأدى هذا اإلعالن لقرار العديد من
شركات الطيران الدولية تعليق رحالتها
الجوية إلى إسرائيل حتى األسبوع
األخير من الشهر الجاري.

Lotfi, Rafla & Associates

35 years of expertise
in accounting, audition and tax consultant

LR

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

Our accounting services

* CORPORATE

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

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

* Estate

- Financial statements; Tax planning & Return
* PROFESSIONAL
- Special full accounting service for Professional,
Doctors and pharmacies
You like to maximize your wealth in a small
?business corporation
معد أو يشتبه بإصابته في األماكن والمواصالت العامة ،بل
والذهاب في هذه الحالة إلى المسجد لحضور صالة الجماعة
أو صالة الجمعة؛ لما تقرر في القواعد أن الضرر يزال،
مع ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والوقائية
التي تقررها وزارة الصحة والمؤسسات المعنية ،ألنها من
الواجبات الدينية ،حيث أعطى الشرع الشريف لولي األمر
والجهات المختصة الحق في التصرف في شئون الرعية
بما فيه مصلحتهم.

Call us now

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

Ontario Branch:
7030 Woodbine Ave.
Markham, Ontario L3R 6G2
Tell: +1-905-943-9653
Fax: +1-905-946-8971
Email: Info@lr-ca.ca
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االحتاد األوروبي يرفض قرار ترامب حظر سفر األوروبيني إىل بالده
بقلم :محمد منسي قنديل

احلكاية الشعبية  ..خمزن األحالم
حيث ال خوارق ،وال آلهة
غاضبة تصب لعناتها على
البشر ،وال أبطال يتحدون قوى
الطبيعة ،ال محيطات ثائرة او
براكين متفجرة ،بعيدا عن كل
هذه المفردات األسطورية األثيرة،
ودون مبالغة ،تتسلل الحكاية في
تراثنا الشعبي لتحكي عن بشر اقل
أهمية ،ولكن مايميزهم أنهم يعيشون
فوق تضاريس األرض نفسها التي
نعيش عليها ،ويتصرفون بطريقة
تشبهنا ،ويقعون في االخطاء نفسها،
بالطبع يوجد في هذه الحكايات
ملوك وأميرات ولكنهم اقل عظمة،
فالملوك ال ينتصرون على طول
الخط ،وسرعان ما يعتذرون عن
افعالهم الشريرة ،واألميرات قلوبهن
خفيفة ،ال تتحمل برودة القصور
طويال وتحن لدفء الطرقات،
يضعن آبائهن دائما في موقف
محرج عندما يقعن في غرام
الصعاليك ،وحتى عندما يتم سجن
اي أميرة في برج عال تكتفي بأن
تدلي بشعرها الطويل من النافذة
ليصبح سلما يتسلق عليه عشيقها،
وفي الحكاية الشعبية توجد ساحرات
أيضا ،شريرات حقا ،ولكن شرهن
ليس مطلقا ،تكفي تعويذة بسيطة،
حجاب أو رقية ،للقضاء عليهن،
وهناك ابطال ،شطار ،وأحيانا
عيار ،أي لصوص نبالء ،ليسوا
موفوري القوة  ،ال يقوون كثيرا
على مجالدة السيوف ،ولكنهم
يعوضون ذلك باستخدام العقل
واللجوء إلى الحيلة ،والتنكر
والخداع هما أمران مشروعان في
العديد من الحكايات ،وللحيوانات
نصيب كبير ومكانة ملحوظة ،فهي
تتكلم وتناقش وتتداخل في صنع
األحداث ،الببغاء فصيح والبقرة
حكيمة والفيل ضخم ولكنه أبله
والثعلب ماكر واألسد شجاع ولكن
من السهل خداعه.
وألن الحكاية الشعبية نبت
شيطاني دون مؤلف محدد ،فهي
ملك للجميع ،راويها هو مؤلفها،
مادام قد امتلك ناصيتها فمن حقه
أن يبدل احداثها ويضفي هالته
على الشخصيات التي تروقه،
ليست نصا مقدسا وال أحد يريد لها
أن تكون ،ففيها جماع الخبرات
المتراكمة ألي شعب من الشعوب،
وهي المخزون البدائي للمعرفة
الشعبية بكل ما فيها من طقوس
وتقاليد ،وقد كانت وسيلة حميمة
لنقل المعرفة عبر األجيال ،عندما
تجلس الجدة في المساء لتحكي
ألحفادها حدوته قبل النوم ،فهي
ال تثير خيالهم وتلون احالمهم فقط
ولكنها تنقل لهم في ثنايا التفاصيل
الصغيرة خبراتها الحياتية ،وتطعم
ذلك ببعض األمثال واألغنيات
القديمة  ،وبذلك يظل هذا التراثي
الشفهي حيا ومتواصال.
وتنقل الحكاية الشعبية أيضا المعرفة
بين افراد الجماعة الواحدة في اعماق
الريف وفي بوادي الصحراء ،فهم
يرددون الحكايات ،ويطعمها كل
واحد بجزء من خبرته ،ال تحتوي
على األعراف والتقاليد فقط ولكنها
تمتد لتفسر أحوال الطبيعة وتقلبات
الكون ،ويتكرر العمود الفقري في
الحكاية الواحدة عند العديد من
الشعوب المختلفة ،رغم اختالف
لغتها وتباعد المسافات بينها ،فالهم
البشري يبدو واحدا ،والصراع
األساسي بين الخير والشر ال
يتوقف مهما اختلفت األقنعة،
والميزة األساسية هنا هو الحفاظ
على المغزى األخالقي ،فالخير
ينتصر دائما خالفا لما يحدث مع
ابطال األساطير الذين يسقطون
ألنهم ال يدركون نقطة ضعفهم،
أو كما يحدث في بعض نماذج
األدب واألعمال الفنية المعاصرة
التي تحاول االبتعاد عن الحتمية
األخالقية المباشرة ،فالحكاية الشعبية
تنحو دائما نحو التفاؤل ،وينتصر

فيها الخير على الشر ،وتعلو قيم
العدالة على دوافع الظلم ،كأنها
تحاول أن تعيد توازن الكون المختل
وتتوافق مع قيم الفرد وتطلعاته.
وللحكاية وظائف عدة ،فهي سالح
ناعم ال يملك المستضعفين غيره،
يقاومون به مخاوفهم الشخصية من
كل الظواهر التي ال يفهمونها ،
والكائنات التي تنصبهم العداء،
ربما يستطيعون أن يعرفوا نقطة
ضعفها وينتصرون عليها ،تقليد
توارثوه من فعل األنسان البدائي
حين كان يرسم الحيوانات المخيفة
على جدران كهفه ليأمن شرها،
أنه يرسمها اآلن على جدران
ذاكرته ،والحكاية ايضا مواجهة
رمزية يسخر بها عامة الناس من
الحكام والطغاة الذين يتسلطون
عليهم ،امثولة تلعب أحيانا دورا
اقرب إلى النكتة السياسية ،تأخذ
من السخرية وسيلة لالنتقام من
المتعاظمين والمغرورين والفاسدين،
لكن األهم من ذلك أن الحكاية هي
مخزن األحالم ،ترفعهم عن واقعهم
البائس وتدخلهم إلى عالم من خيال،
اين يمكن أن تقع اجمل األميرات
في حب حداد فقير وتصر على
الزواج منه ،او يقع األمير الوسيم
في غرام راعية اإلوز ،إال في
حكايات من هذا النوع ،أحالم ال
يمكن أن توجد على ارض الواقع،
تذوب فيها الفوارق الطبقية ،ودائما
هناك معجزة مختبئة في مكان ما ،
يكتشف الحطاب الفقير كنزا مخفيا،
او يخرج جني محبوس من داخل
المصباح  ،ورغم أنه يمتلك القدرة
على تحقيق كل األمنيات لكنه يعجز
عن انقاذ نفسه ،يتجاوز الخيال
الواقع المادي والزمني أيضا ،يقدم
نوعا من التعويض عن الحرمان
المستدام ،فهو األصل في الفعل
البشري ،وما استخدام العقل إال
محاولة لجمح الخيال ومحاصرته،
والخيال فطري ينطلق من وحي
الرغبة والتوق والغريزة ،ولكن
العقل شيء طارئ من مكتسبات
الخبرة والتجربة ،وبينهما تكمن
العواطف النابعة من الوجدان،
والحكاية الشعبية عندما تحتفي
بالخيال وترتكز عليه ،فإنها تحتفي
بمكون اساسي من مكونات الذات
االنسانية الثالث وهي الخيال
والوجدان وقوة العقل ،وللخيال
جانبه اإليجابي فهو يحث األنسان
على محاولة تغير واقعه بدال عن
االستسالم له ،وال ينفصل ذلك
عن الوظيفة األساسية للحكاية
كأسلوب لمقاومة الظلم والواقع
المفروض على األنسان ،فالخيال
مقدمة الفعل الثوري للرفض،
تعبير عن الشعور الجمعي الذي
ال يتم التعبير عنه بصراحة
وبصوت مرتفع ،والبد للخيال
أن يتحرر من سجن الهمس
والسكوت حتى يعلن عن ثورته
وعن رغبته في تغير الواقع،
ليس اصالحه ولكن استئصاله
بالكلية ،وهذا سر بقاء الحكاية
الشعبية رغم تطور التكنولوجيا
الذي قضى عليها كطقس شعبي،
فهي الزالت موجودة ،تقاوم
االنقراض ألن جزءا أساسيا
منها يغذي عامل المقاومة عند
الشعوب ويحافظ على هويتها،
وفي مصر نحن في اشد الحاجة
لتجميع هذه الحكايات واستقصاء
الجانب االيجابي منها ،في حاجة
إلى فرق عمل تذهب إلى القرى
النائية والنجوع التي تعيش فيها
الجدات العجائز قبل أن ينقضي
عمرهن وتضيع معهن الحكايات،
لقد بذلت كثير من الجهود ولكنها
ال ترتقي لمصاف الجهد العلمي
المطلوب ،ونحن في حاجة لمجلد
ضخم يوثق الحكايات المصرية
المخزونة في ذاكرة واحد من
اقدم شعوب األرض قبل أن
يندثر تماما.

أعلن مسؤولون باالتحاد األوروبي ،الخميس،
رفضهم قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب حظر
سفر األوروبيين إلى بالده خشية انتشار فيروس
كورونا.
كان الرئيس األمريكي دونالد ترامب قد أعلن،
األربعاء ،حظر دخول المسافرين الذين زاروا في
اآلونة األخيرة أوروبا ،إلى الواليات المتحدة لمدة
 30يوما باستثناء الرعايا األمريكيين في إجراء مشدد
يهدف لوقف انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
وقال ترامب في خطاب إلى األمريكيين من البيت
األبيض« :لقد قررت اتخاذ إجراءات مشددة لكن
ضرورية لحماية صحة كل األمريكيين».
وأضاف« :من أجل منع اإلصابات الجديدة من الوصول
إلى بالدنا ،سوف نعلّق جميع الرحالت من أوروبا
إلى الواليات المتحدة لأليام الـ 30المقبلة».
واستثنى ترامب بريطانيا من الحظر ،حيث قال:
«إن هذا القرار ال ينطبق على المملكة المتحدة».

بقلم:
يوسف زمكحل

كورونا  ..كورونا !

األزمة اللبنانية خترج عن سيطرة احلكومة وحزب اهلل
اعتبر مصدر سياسي لبناني رفيع
المستوى أن فرص إنقاذ لبنان من أزماته
ضئيلة ،مشيرا إلى أن “األوضاع خرجت
عن سيطرة الجميع بمن فيهم حزب هللا”.
جاء ذلك في وقت كشفت فيه مصادر
دبلوماسية أميركية وأوروبية أن ال استعداد
لدى أي جهة دولية لمساعدة لبنان من دون
اتخاذ حكومة حسان دياب موقفا يميز بينها
وبين حزب هللا ،والحظت أن الحكومة لم
تقدم إلى اآلن على أي خطوة في هذا االتجاه.
ورأى أن مطلب إجراء انتخابات نيابية
مبكرة نادت بها االنتفاضة منذ  17أكتوبر
بات أكثر إلحاحا وكذلك “الذهاب إلى نمط
جديد من تشكيل الحكومات” ،وقال “ال
نرى أمال في أداء الحكومة التي يرأسها
حسان دياب إلخراج البلد من أزماته”.
وقال المصدر إن “حزب هللا قدم تنازالت
(من خالل تركيبة الحكومة) والجميع باتوا
أمام خيارين :إما العقالنية والحكمة وإما
الفوضى واالنهيار الشامل”.
وشدد بالقول “على حزب هللا إدراك حقيقة
أن إمساكه بمفاصل الدولة سيؤدي إلى
انهيار شامل” .لكنه أعرب عن اعتقاده
بأن تفاقم األزمات “سيدفع الحزب إلى
تقديم تنازالت أساسية”.
وطرح ثالثة شروط للخروج من عنق
الزجاجة وتفادي االنهيار الشامل؛ “أن
ينسحب حزب هللا من المنطقة (تمدده
اإلقليمي في سوريا والعراق واليمن)
كي يتاح للبنان الحصول على مساعدات
خليجية ودولية ،وأن يسلم الحزب سالحه إلى

الدولة ،ويرفع الغطاء عن حلفائه
الذين استفادوا من معادلة :نغطي
فسادكم ..تغطون سالحنا” .وعزا
األزمات المالية االقتصادية إلى
“واقع أيديولوجي ،بعضه يتصل
بعامل المنفعة”.
وسبق وأن طالب زعيم الحزب
التقدمي االشتراكي وليد جنبالط
باصطفاف وطني عريض يدفع
باتجاه استقالة الرئيس اللبناني
ميشال عون.
وعبر جنبالط في تصريح لـه عن
عدم قدرته على تحمل مسؤولية
الدعوة إلى استقالة عون وحده،
من دون اصطفاف وطني عريض
لتحقيق ذلك ،منبها إلى أن عهد
الرئيس عون “وصل إلى أفق
مسدود وال بد من التغيير”.
وكان وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق،
قد اعتبر أن ّ
الحل الوحيد يكمن في استقالة
رئيس الجمهورية ميشال عون بعد تشكيل
حكومة جديدة.
يأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه أزمة لبنان
السياسية باستمرار التظاهرات الشعبية
الرافضة للطبقة السياسية الحاكمة ،مع
األزمة االقتصادية التي تقود لبنان إلى
اإلفالس بعد رفض تسديد الديون المترتبة
عليه.
وقالت وزيرة اإلعالم اللبنانية ،منال
عبدالصمد ،إن العجز في ميزانية البالد
للعام  2019بلغ  11.4في المئة من الناتج

المحلي اإلجمالي.
وكان مسؤولون لبنانيون قد توقعوا عجزا
في ميزانية  2019عند أقل من  9في المئة
من الناتج المحلي اإلجمالي ،لكنهم قالوا
في ما بعد إن من المرجح أن يرتفع الرقم
بسبب أزمة البالد االقتصادية العميقة.
ويشهد الوضع على المسرح السياسي
أصعب مراحله ،فأحد المؤيدين الرئيسيين
للحكومة الجديدة ،حزب هللا ،المدعوم من
إيران تدرجه واشنطن ضمن قوائم اإلرهاب.
واستسلم لبنان لألمر المحتوم وأعلن أنه لن
يسدد سندات قيمتها  1.2مليار دوالر ّ
حل
موعد استحقاقها ،االثنين الماضي ،متخلفا
بذلك عن سداد التزاماته للمرة األولى.
وتعارض قيادات حزب هللا إشراك صندوق

النقد الدولي في قضية الديون اللبنانية،
وتقول إن الشروط المرجحة ألي صفقة
إنقاذ ستكون مؤلمة وإنها ستطلق شرارة
“ثورة شعبية”.
ويحذر محامو الديون السيادية من أن ينتهي
الحال بلبنان بما آل إليه حال األرجنتين .فقد
رفعت مجموعة من الصناديق الدائنة دعوى
على الحكومة األرجنتينية أمام محكمة في
نيويورك عندما رفضت السداد.
وقال فيكتور شابو ،مدير المحافظ بشركة
أبردين ستاندرد إنفستمنتس“ ،ال أتخيل
كيف يمكنهم طرح أي خطة معقولة لخفض
الديون .إذا انتهى األمر بمعركة قانونية
فقد يكون األمر أسوأ مما حدث في حالة
األرجنتين”.

رئيس الربملان العراقي يدعو رئيس بريطانيا تطالب بتحرك للعثور على
املسؤولني عن هجوم صاروخي
الوزراء الختاذ إجراءات صارمة
يف العراق
حلماية القواعد العسكرية

أدان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي،
اليوم الخميس ،االعتداء على قاعدة
التاجي العسكرية العراقية ،داعيا رئيس
الوزراء التخاذ إجراءات صارمة لحماية
القواعد التي تضم التحالف الدولي.
وقال الحلبوسي – في بيان ،أوردته قناة
“السومرية نيوز” – “ندين االعتداء
على قاعدة التاجي العسكرية العراقية،
بقصف بصواريخ كاتيوشا ،مما أدى
إلى سقوط عد ٍد من القتلى والجرحى
من المدربين والمستشارين ضمن قوات
التحالف الدولي ،التي تتواجد بطلب
الحكومة العراقية وموافقتها لتدريب
القوات األمنية العراقية ،وتقديم الدعم
واإلسناد في محاربة داعش اإلرهابي
ومالحقة فلوله.
ودعا الحلبوسي رئيس مجلس الوزراء
القائد العام للقوات المسلحة إلى اتخاذ
إجراءات حازمة وصارمة تجاه أي
استهداف يطال المعسكرات والقواعد
العسكرية العراقية التي تضم قوات

التحالف ،مشد ًدا على ضرورة فتح
تحقيق فوري لمعرفة الجهة المنفذة
ومالحقتها ومحاسبتها.
وأكد أن مثل هذه االعتداءات هي
استهداف ألمن العراق وسالمة أراضيه.
وكانت خلية اإلعالم األمني أعلنت،
أمس ،سقوط عشرة صواريخ كاتيوشا
داخل معسكر التاجي شمالي بغداد ،فيما
أكدت العمليات المشتركة مقتل ثالثة
جنود من قوات التحالف بالقاعدة.

أصاب الهوس العالم بعد ظهور فيروس كورونا في
مدينة ووهان الصينية وأنتشاره بسرعة البرق في معظم
دول العالم ورغم أن فيروس كورونا أقل الفيروسات
شراسة فعلى سبيل المثال ال يعرف الكثيرون أن األنفلونزا
العادية تقتل كل عام ما يقرب من ثمانون ألف شخص  ،وأنا
ال أقلل من خطورة هذا الفيروس ولكن ليس بهذا الشكل
الهستيري الذي نشر الذعر والرعب في قلوب البشر على
مستوى العالم وطبعاً الذي ساعد على ذلك كل أنواع الميديا
من فيسبوك وماسنجر وواتس أب وغيرها من التي عملت
على تضخيم الوضع وتحويله إلى رعب يومي نعيشه .
ومن خالل متابعتي لكل ما يكتب عن هذا الفيروس وجدت
تقريراً للبي بي سي عن أخطر الفيروسات التي أصابت
العالم وإليكم بعضها :
 1الطاعون األنطوني  :في عام  165ميالدية تم تسجيلالطاعون األنطوني الذي تسبب في وفاة ما اليقل عن ألفي
شخص يومياً حينئذ وأستمر هذ الوباء في األنتشار إلى عام
 180وأسفرعن سقوط العديد من الضحايا بحسب دائرة
معارف التاريخ القديم .
 2طاعون جستنيان  :أنتشر في كافة أنحاء األمبراطوريةالبيزنطية في آسيا وأفريقيا وأوروبا بين عامي  541و542
وتشير الوثائق أن هذا الوباء ظهر ً
أوال في مصر وأنتقل إلى
القسطنطينية حيث كانت األمبراطورية البيزنطية تحصل
على أحتياجاتها من الحبوب من مصر وقد أسفر عن سقوط
عدد كبير من الضحايا وذلك بحسب تقرير الصحة العالمية .
 3الطاعون األسود  :شهدته أوروبا عام  1348و1349وعرف باسم الطاعون األسود الذي أسفر عن مقتل نحو 20
مليون شخص وذكرت دراسة صدرت عام  2018أن البشر
كانوا المسئولين عن العدوى في ذلك الوقت وليس الفئران .
 4طاعون لندن العظيم  :شهدته العاصمة البريطانية والذيوصلها قادماً من هولندا والذي تجاوز عدد ضحاياه مائة ألف
شخص وهو ربع عدد السكان حينئذ .
 5الحمى الصفراء  :أنتشر وباء الحمى الصفراء بمنطقةفيالدلفيا األمريكية عام  1793وتسبب في مقتل حوالي 45
ألف شخص .
 6الطاعون العظيم الذي ظهر بمدينة مارسيليا الفرنسيةعام  1720وقتل في أيام مائة ألف شخص أيضاً .
 5الكوليرا  :في عام  1820قتلت الكوليرا الكثيرين فيجنوب شرق أسيا وبلغ عدد الضحايا أكثر من  100ألف
شخص وقد ظهر في مدينة كالكتا الهندية ومنها أنتشر
في جنوب أسيا والشرق األوسط وساحل البحر األبيض
المتوسط وقد وصل الوباء إلى الصين
 6طاعون منشوريا  :أنتشر بين سنة  1910وسنة 1911في منطقة منشوريا في الصين وقتل حوالي  60ألف
شخص .
 7األنفلونزا األسبانية  :في عام  1918أجتاح وباءاألنفلونزا األسبانية العالم وأودى بحياة ما يتراوح 40-50
مليون شخص وكانت الفيروسات ال تزال حديثة األكتشاف .
 8األنفلونزا األسيوية  :ظهر الوباء في الصين بين عامي1957و 1958وأنتشر في سنغافورة وهونج كونج ثم
الواليات المتحدة ولم تذكر بي بي سي عدد الضحايا ولكنها
قالت أن العدد كان كبيراً .
 9األيدز ظهر في عام  1976ظهر في الكونغو وأنتشرفي مختلف أنحاء العالم وبلغ عدد المصابين حوالي 36
مليون شخص .
 10أنلفونزا الخنازير  :ظهر في عام  2009في المكسيكثم أنتشر في دول العالم وأدى إلى وفاة  18ألف شخص .
 11أبيوال  :في عام  2013ظهر هذا الوباء في غينيا ثمليبريا وسيراليون وأدى بحياة  6000شخص ثم عاد عام
 2018وضرب جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث فقد
أكثر من  2200شخص حياتهم .
youssef.zemokhol@yahoo.com

طالبت بريطانيا يوم الخميس
السلطات العراقية باتخاذ تحرك
لمحاسبة المسؤولين عن هجوم
صاروخي في العراق أسفر عن مقتل
بريطاني وعسكريين أمريكيين اثنين.
وقال وزير الخارجية البريطاني
دومينيك راب في بيان ”ينبغي أن
نعثر على المسؤولين ..أرحب بدعوة

الرئيس العراقي لفتح تحقيق فوري
لمحاسبة الجناة ..لكن البد أن نرى
تحركا“.
وأضاف أنه تحدث مع وزير الخارجية
األمريكي مايك بومبيو مساء أمس
األربعاء واتفق معه على أن من
الضروري ”التصدي لهذه األعمال
المروعة“.

اجليش اللييب يدمر أهدافا تركية شرقي مصراتة

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي،
الخميس ،إن قوات سالح الجو والمدفعية دمرت عدة أهداف
تركية شرقي مصراتة.
وأوضح المسماري في بيان ،أن إدارة االستطالع وإدارة
االستخبارات العسكرية تأكدت من وجود تجمع كبير لمرتزقة
تركا شرقي مصراتة ،وكذلك نصب الجيش التركي لرادارات
ومحطات صواريخ للدفاع الجوي ومدفعية
ومدرعات مختلفة األنواع.
وتابع ،أن «غرفة العمليات العسكرية المختصة
أصدرت أمراً بتدمير هذه األهداف باستخدام
القوات الجوية وسالح المدفعية
الليبية».
وكشف المتحدث باسم الجيش
الليبي ،عن أن األهداف المدمرة
تضمنت :محطة رادار تركية
نوع كالكان بالقاعدة الجوية
مصراته ،ومدفعيه صاروخيه
عيار  107م بمنطقة بوابة
الستين قرب بوقرين ،ومنظومة
صاروخيه دفاع جوي تركية
Parapsychologie est l'étude des événements qui ne peut être expliqué par ce que
نوع ارليكون بالكلية الجوية
les scientifiques savent sur la nature et le monde
مصراته.
كما تم استهداف وتدمير محطة
Parapsychologie DANS L'astrologie:
رادار نوع «سكاي قارد»
Mieux se Connaître, amélioration de la Qualité de vie Personnelle et du couple,
بالكلية الجوية مصراته،
ومجموعة أهداف مختلفة عربات مسلحه وأفراد،
Avoir les bons Conseils versez CHAQUE état,
وثالث سيارات مسلحة ببوابة الستين.
Trouver Reportages la possibilité.
وأضاف أن القوات استهدفت ودمرت مستودع
Première session = 60 $ pour jeune
Première session pour adulte 100 $
ذخيرة في منطقة أبوقرين ،ومدفعيه صاروخيه ثقيلة
مضادة للطيران صينية الصنع  107مم نوع . 63
Mail :jackleblond888@yahoo.com

Parapsychologie
DANS L'astrologie :

أضواء

جنرال أمريكي :فريوس
كورونا جيعل إيران أكثر
خطورة

وأشار المسماري أن العمليات ال زالت مستمرة لتدمير
باقي األهداف المنتخبة والتي تشكل تهديداً عسكريا لقوات
الجيش الليبي شرق مدينة مصراتة وكذلك يعد تحرك هذه
القوة وتركيب هذه القدرات العسكرية الضخمة خرقاً للهدنة
المعلنة منذ 12/1/2020م وخاصة بعد رصد تهديدات وتوعد
بمهاجمة القوات من قبل قادة العصابات اإلرهابية .
واستطاع الجيش الليبي في ضربة موجعة تحرير مدينة سرت
في ساعات قليلة وهي الخط االمامي األول للميليشيات ومعقل
تنظيم داعش السابق ،مطلع يناير الماضي قبل إعالن الهدنة
التي انطلقت  12من الشهر نفسه.

وتستمر المليشيات في خرق الهدنة المعلنة منذ  12يناير/
كانون الثاني الماضي ،وتمكن الجيش الليبي من صد جميع
االختراقات وحقق تقدمات في غالبية المحاور ،وسيطر على
مناطق متقدمة في كل من الساعدية والهيرة وحور الرملة،
وغيرها ،كما استطاع االحد تحرير منطقة العزيزية.

قال جنرال أمريكي كبير يوم الخميس إن إيران تعلن
أرقاما أقل بكثير عن الحقيقية لضحايا فيروس كورونا
وعبر عن اعتقاده بأن الوباء العالمي يجعل طهران أكثر
خطورة بعد يوم من هجوم في العراق أسفر عن مقتل
جندي أمريكي وآخر بريطاني.
وقال الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية األمريكية
«اعتقد أن له تأثير على كيفية اتخاذهم القرارات...اعتقد
أن هذا يبطئهم...اعتقد أنهم يعلنون عن عدد أقل بكثير
عن الحقيقي».
وقال ماكينزي إنه على الرغم من عدم تأكده من تأثير
الفيروس فإن «األنظمة الشمولية» تتصرف عادة تجاه
الضغوط القصوى بالتركيز على التهديدات الخارجية.
وأضاف خالل جلسة استماع في مجلس الشيوخ «اعتقد
أن هذا ربما يجعلهم ،فيما يتعلق باتخاذ القرارات ،أكثر
خطورة».

أخبــار

Vendredi 13 mars 2020
الجمعة  13مارس 2020

بقلم :تيماء الجيوش

نوال السعداوي
ً
قاطبة بعيد المرأة في الثامن
تزامناً مع احتفاالت الدول
من آذار لهذا العام  ،جاء اختيار نوال السعداوي ضمن قائمة
مجلة  Time magazineالتايم األمريكية للنساء األكثر
تاثيراً على مستوى العالم  .سبق ذلك االختيار تكريماً لها
من مجلس أوروبا في العام  ٢٠٠٤ثم تاله جائزة اينانا من
بلجيكا ،ثم لتعود و تفوز بجائزة شون ماكبرايد للسالم من
مكتب السالم العالمي The Sean McBride Peace
Prize
ً
لعمل رفيع و
تتويجا
هذا
جاء
.
٢٠١٢
العام
في
سويسرا
 في
ٍ
ّقيم يعود لنوال السعداوي عبر العقود الخمسة الماضية .هي
لم تتوانى عن التنوير الفكري و الثقافي و العلمي للمرأة و لم
يبتعد هذا كثيراً عن هويتها فهي الطبيبة  ،الباحثة ،النسوية،
المدافعة عن المرأة دون هوادة .تعكس سيرتها الذاتية الشيء
الكثير من صالبتها و قيمها التي أخلصت لها.
فهي ُولِدت في بيئة متوسطة طبقياً في العام  ، ١٩٣١جدها
ٌ
شيخ من شيوخ األزهر  ،ووالدها ليس فقط مناهضاً لالحتالل
البريطاني بل موظف ذو درج ٍة وظيفية عليا مما هيأ لها
هذا تعليماً و ً
ثقافة مُبناة على المساواة و التعبير عن الرأي،
تصاحب وعيها العميق مع تمرد على شرائط اجتماعية
بالية .إعمال العقل هو نهج حياتها و ما أرادت لنفسها سوى
ان ترسم الصورة الحقيقية للمرأة  .الصورة الحقيقية لنوال
السعداوي المرأة ً
أوال .تخرجت من كلية الطب في جامعة
القاهرة لتبدأ مسيرتها المهنية كطبيبة في األمراض الصدرية
في العام  .١٩٥٥التواصل المهني المباشر مع المرضى
قادها إلى لمس معاناة و اضطهاد المرأة لمس اليد على صعيد
األسرة و المجتمع و هذا تحديداً أوصلها إلى نتيج ٍة مؤداها
أن القمع المجتمعي للمرأة يؤدي إلى الكثير من األمراض
النفسية و الجسدية للمرأة كما كان من نتيجته ايضاً ان يدفع
ً
مدافعة عن حقوق اإلنسان و
بنوال السعداوي الن تكون
حقوق المرأة .
في كتابها المرأة و الجنس انتقدت نوال السعداوي كل
الممارسات التمييزية و العنيفة ضد المرأة في الريف
المصري  ،ثم توجهت للمرأة العربية لتناقش أسباب
االضطهاد و جذوره فكان كتابها « الوجه العاري للمرأة
العربية»  .و ال احد يجافي الحقيقة بالقول ان أهمية كتبها
تكمن في انها أسست النسوية الثانية في العالم العربي و ليس
في مصر فحسب.
عندما سُ ِجنت في العام  ١٩٨١بسبب اراءها خرجت منه
بكتاب عنونته «مذكرات في سجن النساء»  .و هكذا بلغ
ٍ
مجموع إنتاجها الفكري أربعون مؤلفاً في العلم و األدب  .و
لم يكن السجن فقط هو عقوبتها بل أن البعض رفع دعاوى
قضائية السقاط الجنسية المصرية عنها.
بشكل قاطع محكمة القضاء
وهو األمر الذي رفضت ُه و
ٍ
اإلداري في مجلس الدولة في مصر في العام  .٢٠٠٨أو
اتهامها بازدراء األديان أو اعتماد قانون الحسبة للتفريق بينها
و بين زوجها آنذاك الكاتب و المُفكر المصري شريف حتاتة،
أو وضع اسمها على قائمة الموت للجماعات االرهابية
المتطرفة.هذه الحرب التي ال هوادة فيها ضد نوال السعداوي
ً
بحجر في ميا ٍه راكدة
مركزيا إلى عملها فهي القت
يعود
ٍ
تحدثت عن المرأة و الجنس بعلمي ٍة و منطق لما ارادت
لرسالتها ان تصل ليس فقط للنساء بل للمجتمع بكافة اطيافه
موقف انساني تحدثت عن
بفكر منفتح و
ٍ
و ال حياء في العلم و ٍ
التمييز ضد المرأة و انتهاك حقوقها  ،ارادت ان تُشير إلى
االنتهاكات التي اغمض المجتمع عينه عنها بالبنان ،نوال
السعداوي دأبت في كل عملها للبحث عن المرأة و الدين و
السياسة  ،إلى ان تقول ال لدونية المرأة  ،ال للتمييز الجندري
و لماذا هو قائم أصال و بنا ًء على أية أسس؟ و االنتقاص من
قيمتها اإلنسانية للمرأة هل سيدفع بالمجتمعات حضاريا ،أم
سيكون سبباً لمزي ٍد من التخلف و الجهل؟ نزع الحجاب عن
العقل و إعمال المنطق هو هدفها المعلن الذي ال تخفيه في
لقاءاتها الصحفية أو مشاركاتها الفكرية .التناقضات الثقافية و
االجتماعية و األخالقية القهر و السلطة المطلقةال تعاني منها
النساء فقط بل الرجال ايضاً فالحلقة المجتمعية لالضطهاد
تبدأ باضطهاد الرجل سياسياً أو طبقياً -اقتصادياً أو اجتماعياً
فالرجل يواجه هذا األمر خارجاً فهو قد يُضطهد من قبل رب
عمله أو رئيسه و لكنه يعود ليعكسه على زوجته أو ابنته
أو اخته و ينفس عن هذا الغضب على السلطة في عائلته
بحسب شرح نوال السعداوي  . .و في معرض إجابتها على
حرية التعبير في احدى المقابالت قالت ما يلي« :أنا مع حرية
التعبير طبعاً أنت أرسم اللي أنت عايزه وأكتب و َمن اللي
يحكم؟ الجمهور هو اللي يحكم ويرفضوك مش إنه يقتلوك
إنهم ال يقرؤوا لك يعني أنا ً
مثال لو واحد رفض روايتي مش
عايزها ال يقرأها لكن مش يقتلوني».
بدعم من الحركة النسوية المصرية قررت التقدم
و برمزي ٍة و ٍ
للترشح النتخابات الرئاسة المصرية في العام  ٢٠٠٥وًكان
برنامجها االنتخابي يعكس تماماً من هي نوال السعداوي و
نقاط أهمها ثالث أولى أساسية:
كان يتألف من ستة ٍ
األولى :فلسفة التعليم و التي يجب ان تشجع الحوار و اإلبداع
و التعبير مع التأكيد على ان تكوين العقل النقدى الحر هو
أساس التقدم فى العلوم والفنون وجميع مجاالت الحياة
المتجددة المبدعة.
الثانية :فلسفة الحكم  :الحكم يجب ان يكون ال مركزياً و يعمل
بمبدأ المساءلة و المحاسبة  ،وتكون جميع المناصب فى
الدولة باالنتخاب الحر المباشر  ،ويلغى مبدأ التعيين خاصة
فى المجالس النيابية والتشريعية والتنفيذية العليا .
الثالثة :ان يتم تغيير جميع القوانين التي تكرس التمييز  ،و أن
حقوق النساء واألطفال من أهم حقوق االنسان  ,التى نصت
عليها المواثيق الدولية  ,ألنها حقوق انسانية عالمية عادلة ال
يصح انتهاكها تحت اسم الهوية أو الخصوصية الثقافية أو
العادات أو التقاليد ألى مجتمع.
ما أن تتم قراءة برنامجها االنتخابي حتى تعلم ً
يقينا انها
ارادت ان تُثير حواراً على ُصع ٍد سياسية اقتصادية اجتماعية
و ثقافية ارادت بها أن ُتعيد الحيوية للساحة المصرية ،أن
ً
ً
نسويا يليق بمصر و دورها الحضاري و
فصال
ُتضيف
المدني .نوال السعداوي تعلم ان هكذا برنامج انتخابي ال بد
له من البلورة و التشذيب و هي كانت تعلم ان فرص نجاحها
السياسية محدودة و ليس لها من الدعم السياسي الشيء الكثير
لكنها اقدمت و بكل ثقة على ممارسة حق ضمنه لها الدستور
المصري .لم تخالف عاداتها و قررت ان تكسر اطاراً نمطياً
اخر.
كنت ال ازال في الخامسة عشر من عمري عندما حضرت
نوال السعداوي إلى دمشق لتلقي محاضر ًة في المركز الثقافي
في أبو رمانة اصطحبنا اخي عدنان أنا و شقيقتي كنده  ،أراد
ً
ً
بشكل دؤوب و
مثقفة سلمية تعمل
نسوية التهدأ و
لنا ان نرى
ٍ
ً
مشرعة و حيوية  .رأيناها
متواصل على ابقاء نافذة النقاش
حينها كما هي  ،كما احبت اآلخرون ان يروا فيها  ،المرأة
الحقيقية  ،النسوية ،الكاتبة ،المدافعة عن حقوق المرأة  .اكتظ
مركز أبو رمانة بالحضور و بانتهاء محاضرتها وقوفاً حيا
الجميع امرا ًة شجاعة هي نوال السعداوي .أسبوع سعيد لكم
و لكن جميعاً.
اسبوع سعيد لكم جميعاً.

شكري يطالب االحتاد األوروبي حبث إثيوبيا على توقيع اتفاق ملء السد
القاهرة /فرج جريس :طالب وزير الخارجية المصري
سامح شكري االتحاد األوروبي بحث إثيوبيا على توقيع
اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة ،حفاظا على األمن
واالستقرار في منطقة القرن األفريقي.
جاء ذلك خالل لقاء شكري ،الخميس ،بيوهانس هان
مفوض االتحاد األوروبي للميزانية واإلدارة ،في مستهل
زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل.
وقال المستشار أحمد حافظ ،المتحدث الرسمي باسم
وزارة الخارجية ،إن شكري قدم في بداية اللقاء التهنئة
لـ”هان” بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد كمفوض
االتحاد األوروبي للميزانية واإلدارة.
وأعرب عن تطلع بالده إلى فتح مزيد من قنوات الحوار
والتواصل مع طاقم المفوضية األوروبية الجديد ،إلحداث
نقلة نوعية في مسار العالقات المصرية األوروبية ،بما
يعكس المصالح المتبادلة والرغبة في مجابهة التحديات
المشتركة.
وخالل اللقاء استعرض الجانبان آخر التطورات المتعلقة
بملف سد النهضة ،حيث طالب شكري قيام االتحاد األوروبي
بحث إثيوبيا على توقيع اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة،
حفاظا على األمن واالستقرار في منطقة القرن األفريقي.
في المقابل ثمّن المفوض األوروبي دور مصر كركيزة
لالستقرار اإلقليمي ،مؤكداً أن االتحاد األوروبي يدعم

الجهود المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والسعي
لتسوية األزمات اإلقليمية.
كما التقى شكري كذلك المفوض األوروبي لسياسة
الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي ،حيث تناول
اللقاء أوجه الشراكة التي تجمع بين مصر واالتحاد
األوروبي في المجاالت المختلفة.
واستعراض الجانبان التطورات التي شهدتها العالقات
بين مصر واالتحاد األوروبي خالل الفترة الماضية
والتحديات المشتركة التي تواجه مصر واالتحاد
األوروبي ،وفي مقدمتها ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأعلنت أديس أبابا مؤخرا عدم مشاركتها في مفاوضات
“سد النهضة” ،التي كان من المقرر أن تستضيفها
واشنطن الشهر الماضي ،لدراسة مقترحات من وزارة
الخزانة األمريكية حول مسودة االتفاق الخاص بملء
وتشغيل سد النهضة.
كما أعلنت مباشرة بدء تخزين  4.9مليار متر مكعب
من مياه نهر النيل في “سد النهضة” شهر يوليو/
تموز المقبل.
من جانبها ،أعلنت القاهرة رفضها اعتزام إثيوبيا ملء
سد النهضة دون اتفاق مسبق ،مشيرة إلى أن أديس أبابا
تغيبت عن مفاوضات واشنطن بشكل متعمد.
وعبرت وزارتا الخارجية والري المصريتان ،في بيان،

مصر أمام جملس األمن :نرفض نشر
اإلرهابيني األجانب يف ليبيا
القاهرة /فرج جريس:
جددت مصر رفضها نشر
اإلرهابيين األجانب في ليبيا،
األمر الذي يمثل انتهاكا فجا
للسلم واألمن الدوليين.
جاء ذلك خالل مشاركة مندوب
مصر الدائم لدى األمم المتحدة
محمد إدريس ،في جلسة مجلس
األمن حول “مكافحة اإلرهاب
والتطرف في أفريقيا” ،التي
دعت لها الصين  11مارس/
آذار الجاري ،وفق بيان
للخارجية المصرية.
وألقى إدريس بيانا خالل
الجلسة ،استعرض فيه
تطور تهديد اإلرهاب في القارة األفريقية ،وباألخص
في منطقة الساحل.
كما سلط الضوء على العالقة المتشابكة بين اإلرهاب
والجريمة المنظمة في منطقة الساحل.
وأكد دعم مصر التام لدول منطقة الساحل األفريقي في
مواجهة مخاطر اإلرهاب والتطرف ،مستعرضا برامج
التعاون الثنائية المتعددة التي تقدمها القاهرة.
كما أعرب عن قلق مصر البالغ إزاء قيام بعض الدول
بتجنيد ونقل المقاتلين اإلرهابيين األجانب من سوريا،
ونشرهم في ليبيا.
واعتبره يمثل انتهاكا فجا للسلم واألمن الدوليين ،بما
في ذلك العديد من قرارات مجلس األمن الصادرة وفقا
للفصل السابع من الميثاق حول ليبيا ومكافحة اإلرهاب.
وشدد على رفض مصر القاطع لهذا المسلك ومطالبا
المجلس باالضطالع بمسؤوليته في حفظ السلم واألمن
الدوليين من خالل فرض االلتزام بقرار مجلس األمن

 2396بشأن منع انتقال اإلرهابيين.
وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج والتنظيمات
اإلرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له في طرابلس
بالمال والسالح والجنود والمرتزقة ،على الرغم من
قرار مجلس األمن الدولي بحظر توريد السالح إلى
ليبيا منذ .2011
ومؤخرا ،اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
ألول مرة بوجود مقاتلين سوريين موالين ألنقرة في ليبيا
إلى جانب عناصر التدريب األتراك.
وكبد الجيش الليبي تركيا والمرتزقة السوريين جملة من
الخسائر المتالحقة ردا على جرائمهم في ليبيا وخرقهم
المتواصل لوقف إطالق النار ،من بينها مقتل  16عسكريا
تركيا من المستشارين الذين أرسلتهم أنقرة وأكثر من
 100مرتزق سوري وإصابة آخرين.
إضافة إلى إسقاط وتدمير عشرات المدرعات والطائرات
التركية المسيرة ،حسب ما كشف العميد خالد المحجوب
مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني.

سرعة الرياح تسقط  27برجا كهربائيا وفصل التيار عن
 3مناطق بالوادى اجلديد
تسببت العواصف القوية التى
تعرضت لها محافظة الوادى
الجديد ،منذ فجر أمس الخميس،
فى سقوط  27برجً ا كهربائ يًا
وقطع التيار الكهربائى عن 3
مناطق متفرقة بالمحافظة ،حيث
أكد وكيل وزارة الكهرباء بالوادى
الجديد ،المهندس سيد عبد الجواد
العربي ،أن العواصف الترابية
الشديدة تسبب في سقوط  24برجا
كهربائيا جهد متوسط في منطقة
جنوب مركز الخارجة في ومركز
باريس وقراه تسببت في قطع التيار
الكهربي عن القري الجنوبية بعد
قرية بوالق بمركز الخارجة وحتى مركز باريس وقراه.
وأضاف أن العواصف تسببت فى سقوط  3أبراج جهد
متوسط فى مركز الفرافرة وتسببت في قطع التيار
الكهربي عن قرية اللواء صبيح ،وجري الدفع باألطقم
الفنية بقطاع الكهرباء علي مستوي المحافظة واالستعانة
بمقاولين متخصصين في اإلصالحات الكهربائية إلعادة
تشغيل جميع األعمدة المنهارة وتشغيل التيار الكهربي في
المناطق التي تعرضت لسقوط أعمدة كهربائية.
ولفت وكيل وزارة الكهرباء بالوادي الجديد ،إلى أن
المحافظة تعرضت لقطع تيار كهربي من خط التغذية
جهد  220فولت القادم من منطقة نجع حمادي وهو
المصدر الرئيسي للتغذية الكهربائية للمحافظة ،ولكن
جري التحميل علي خط الكهرباء البديل وهو خط شرق
العوينات – بالط ،والذي دخل الخدمة في نهاية ديسمبر
الماضي بطول  400كم وبتكلفة  1.5مليار جنيه.

عن بالغ االستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي
الخارجية والمياه اإلثيوبيتين بشأن جولة المفاوضات

حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن يومي  27و28
فبراير/شباط الماضي.

حمافظات اجلمهورية تتعرض ملوجة من الطقس
السيئ وسقوط األمطار
تعرضت محافظات الجمهورية ،صباح
أمس الخميس ،لحالة من عدم االستقرار
في األحوال الجوية ،حيث هطلت األمطار
الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح
وبرودة ،وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر
السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب
األنحاء.
ومن جانبها اتخذت المحافظات عددا من
االجراءات االحترازية لمواجهة موجة
السقيع والطقس السيئ ،وتفعيل غرف
العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى
قد تطرأ.
ففي الغربية ،تعرضت المحافظة لموجة
من الطقس السيئ والصقيع وهطول
األمطار المتوسطة بشوارع وميادين مراكز
المحافظة ،ما أدى إلى تكون كميات من
البرك والمستنقعات ،حيث شهدت المحافظة
صعوبة في حركة السير والنقل والمواصالت
لجميع المواطنين ،على الطرق الرئيسية
والفرعية بالمحافظة ،وظهور كميات كبيرة
من البرك والمستنقعات وانقطاع في أغلب
الخدمات مثل :الكهرباء والمياه والتليفونات.
ومن جانبه أصدر المحافظ طارق رحمي،
تعليماته لمساعديه بضرورة االلتزام
ورعاية مصالح المواطنين ،وتفعيل دور
غرفة العمليات والربط بين شبكات الكهرباء
ومياه الشرب والصرف الصحي بكافة قرى
ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات
وبسيون وغيرها ،لمجابهة هذه الظروف
الصعبة وموجة الطقس السيء التي تضرب
المحافظة وتخصيص سيارات وعمال
إضافيين لكسح وشفط المياه المتراكمة
وعالجها سريعًا.
وفي قنا ،ضربت موجة جديدة من الطقس
السيئ المحافظة ،مع الساعات األولى
من صباح أمس ،حيث نشطت الرياح
المحلمة باألتربة بسرعة كبيرة ،ما تسبب
مع انخفاض الرؤية وخاصة علي الطرق
السريعة والصحراوية وتكاثر السحب
الكثيفة مما ينبأ باحتمال سقوط أمطار غزيرة
علي مستوي المحافظة.

وقال المحافظ أشرف الداودي ،إنه تم اتخاذ
كافة اإلجراءات والتدابير الوقائية الالزمة
خالل تلك الفترة ،مضيفا أنه تم إخطار
رؤساء المدن وكافة األجهزة المختصة لرفع
درجة االستعدادات على مستوى مراكز
ومدن المحافظة.
وشدد محافظ قنا على ضرورة المرور
على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة
للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة
المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة
السيول ومعدات التدخل مع األمطار الغزيرة
ومراجعة المهمات واألدوات الخاصة
باإلغاثة واتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير
االحترازية.
وأضاف أنه تم رفع درجة االستعداد
القصوي بغرفة العمليات المركزية بديوان
عام المحافظة الستقبال أي بالغات على
أرقام الهواتف االتية (/ 0963337291
 / 0963328472فاكس ) 0963329542
على مدار  72ساعة القادمة.
وفي الوادى الجديد ،قرر المحافظ محمد
الزملوط غلق طريق (الخارجة /أسيوط)
نظرا لسؤء األحوال الجوية وتعذر الرؤية،
مطالبا المواطنين بضرورة االلتزام
بالتعليمات وعدم التحرك من منازلهم إال في
الضروره القصوى حفاظا على أرواحهم،
وسيتم اإلعالن عن فتح الطريق فور تحسن
الحالة الجوية.
وتشهد المحافظة ،هبوب رياح شديدة محملة

باألتربة في عدة مناطق متفرقة بالمحافظة،
مع شدة الرياح واالتربة على الطرق
السريعة والداخلية أدت النخفاض الرؤية
االفقية.
ومن جانبها ،رفعت محافظة الوادي الجديد،
درجة االستعداد القصوى لمواجهة سوء
األحوال الجوية ،واتخاذ كافة االستعدادات
الالزمة والتنسيق بين رؤساء المدن
واألحياء ومركز عمليات المحافظة.
وفى أسوان ،تعرضت المحافظة صباح
أمس ،إلى سقوط أمطار غزيرة استمرت
على فترات متقطعة ،فيما لم تؤثر على
حركة السير أو المشاة على الطرق السريعة،
والطريق الصحراوى أسوان/إدفو ،كما لم
تؤثر على حركة المراكب والفنادق العائمة.
فيما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا
لهطول المزيد من األمطار الغزيرة ،خالل
الساعات القادمة ،حيث قامت برفع درجة
االستعداد وحالة الطوارئ بمرفقي اإلسعاف
واإلطفاء ،تحسباً لوقوع أي حوادث ناتجة
من انعدام الرؤية واالمطار والتي غطت
مناطق مدينة أسوان ،وبعض اجزاء
المحافظة.
وبدوره أعلن المحافظ أشرف عطية حالة
الطوارئ ،وتشكيل غرفة عمليات مركزية
بالمحافظة وغرف عمليات بالمدن والمراكز
لمتابعة موجة الطقس السيئ والعاصفة
الترابية التى أعلنت عنها هيئة األرصاد
الجوية والتى تستمر ليوم السبت المقبل.

مصر للطريان :انتظام الرحالت يف املطارات بـ 85%رغم
التقلبات اجلوية
كما تسببت العواصف الترابية التي ضربت محافظة الوادي
الجديد في الساعات األولى من صباح اليوم الخميس في
اقتالع األشجار وسقوط عدد من أسالك الكهرباء.
وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد قد
قرر غلق طريق الخارجة  -أسيوط ،وطريق الخارجة -
باريس ،وطريق الفرافرة  -البحرية ،وذلك نظرا لسوء
األحوال الجوية وتعذر الرؤية أمام السيارات ،ولمنع
وقوع الحوادث.
كما أهاب بجميع المواطنين االلتزام بالتعليمات وعدم
التحرك من المنازل إال في الضرورة القصوى حفاظا
على أرواحهم ،وأكد انه سيتم اإلعالن عن فتح الطرق
فور تحسن الحالة الجوية.
كما حذرت إدارة المرور قائدي السيارات بتوخي أقصى
درجات الحيطة والحذر خاصة المسافرين على الطرق
السريعة ،وكثفت الخدمات المرورية من تواجدها مع
انتشار اإلشارات الضوئية على طول الطرق.

القاهرة /فرج جريس :أعلنت مصر
للطيران انتظام رحالت الشركة بنسبة
 85%في مطار القاهرة والمطارات
المصرية ،فيما شهدت عدد من الرحالت
تأخيرات في حركة السفر بسبب سوء
األحوال الجوية التي تشهدها البالد.
وقال الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس
إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران
إن رحالت الشركة الوطنية شهدت
انتظاما بنسبة  85%في مطار القاهرة
والمطارات المصرية ما عدا تأخيرات
بسيطة في بعض الرحالت الداخلية في
ضوء سوء األحوال الجوية التي تشهدها
البالد ،حيث أقلعت في الفترة الصباحية  40رحلة دولية
وداخلية منذ الدقيقة األولى من صباح اليوم الخميس وحتى
الساعة الحادية عشرة صباحا.
وأشاد الطيار رشدي زكريا بالتزام العاملين بالخطط الوقائية
واإلجراءات االحترازية التي تتم بناء على توجيهات

وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة وكل
الجهات المعنية.
وناشدت مصر للطيران المسافرين من مطارات جمهورية
مصر العربية خالل الساعات القادمة ضرورة الوصول
إلى المطارات قبل مواعيد رحالتهم الدولية بما ال يقل عن
 4ساعات ورحالتهم الداخلية بما ال يقل عن  3ساعات.

التحالف بقيادة السعودية مينع زعماء انفصاليني من العودة إىل عدن
قال مسؤولون يمنيون يوم الخميس إن التحالف
الذي تقوده السعودية ويحارب الحوثيين في اليمن
منع عودة زعماء انفصاليين جنوبيين إلى مدينة
عدن مع تعثر التوصل التفاق يهدف إلنهاء
نزاع على السلطة في الجنوب مع الحكومة التي
تدعمها السعودية.
واالنفصاليون جزء من تحالف تدخل في اليمن في
مارس آذار  2015لمحاولة إعادة حكومة الرئيس
عبد ربه منصور هادي التي طردها الحوثيون
من العاصمة صنعاء في .2014
لكن في العام الماضي انقلب المجلس االنتقالي
الجنوبي االنفصالي المدعوم من اإلمارات ويسعى
لحكم ذاتي في الجنوب على حكومة هادي واستولى
على عاصمته المؤقتة في عدن مما أدى الشتباكات
أوسع نطاقا فتحت جبهة جديدة في الحرب.
وفي إطار اتفاق سالم توسطت فيه السعودية
وأبرم في الرياض العام الماضي إلنهاء األزمة

بين الحكومة اليمنية واالنفصاليين في الجنوب،
سيطرت القوات السعودية على غالبية أنحاء جنوب
اليمن بعد انسحاب القوات اإلماراتية.
لكن تطبيق االتفاق ،الذي يشمل تشكيل حكومة
جديدة ،تعثر وتصاعد التوتر بين القوات التي تدعمها
السعودية ومقاتلي المجلس االنتقالي الجنوبي.
وقال المجلس في بيان يوم الخميس ”إن مقاومتكم
الجنوبية تتابع عن كثب األنباء التي تتحدث عن منع
عدد من قيادات الجنوب من العودة إلى أرضهم
بعد أن كانوا يهمون بصعود الطائرة في مطار
الملكة علياء باألردن الشقيق في سابقة خطيرة
تنذر باندالع ثورة شعبية جنوبية ال تبقي وال تذر“.
وصرحت مصادر مطلعة لرويترز أن ما ال يقل
عن خمسة من قادة المجلس االنتقالي الجنوبي منهم
اللواء شالل علي شائع مدير أمن عدن كانوا في
طريق العودة على متن رحلة طيران من عمان إلى
عدن .وأضافت أن الطائرة لم تتمكن من اإلقالع

بعدما لم يسمح التحالف الذي تقوده السعودية لها
بدخول المجال الجوي اليمني.
وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم
التحالف إنه لم يجر منع أي رحلة طيران في
الجو من الهبوط في عدن.
وقال وزير الخارجية السعودي إن المملكة
ملتزمة بتطبيق اتفاق الرياض ودعا الجانبين
للتعاون وتجنب التصعيد .تأتي هذه الخطوة بعد
أسابيع من التوتر بين الجانبين المتنازعين على
السلطة والنفوذ.
وطلبت حكومة هادي من اإلمارات الكف عن
تسليح وتدريب القوات االنفصالية فيما قالت أبوظبي
إن حكومة هادي ال تملك الكفاءة مضيفة أنها ال
تثق باإلسالميين الذين يتحالف معهم الرئيس.
وبدأت الرياض محادثات غير رسمية مع الحوثيين
في سبتمبر أيلول الماضي لخفض األعمال القتالية.
لكن المعارك العنيفة استؤنفت الشهر الماضي

وتصاعدت مع سيطرة الحوثيين على مدينة الحزم
عاصمة محافظة الجوف.

ونسف هذا التصعيد حالة هدوء استمرت أكثر من
ثالثة أشهر في الصراع المستمر منذ خمسة أعوام.
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هل لنا ان نزيح الستار؟

مكانة الزوجة واألم عند
الفـراعنة
تحتفل شعوب العالم جميعا بالمرأة في
يوم ،ومؤخرا صنعوا لألم عيدا لالحتفال
واالحتفاء بها لما لها الدور الكبير في حياة
الشعوب جميعا فهي العمود الفقري لنمو أي
مجتمع وتقدمه.
وحصلت األم على بعض األلقاب الشرفية
التي تدل على احترام المجتمع لها مثل
موت نثر (أم اإلله) وحمت نسوت (أم
الملك).
وأما عن التقاليد الملكية المصرية ،لعبت
األم دورا بارزا ،حيث أنها كانت المعبر
الذي البد أن يعبره الملك لكي يصل إلى
عرش البالد ،فقد كانت التقاليد تتطلب أن
يكون حاكم البالد من أم ملكية.
واهتم المصري القديم باألم واألمومة في
كل شئ في حياته ،حيث أنه جسد ذلك على
التماثيل وداخل المقابر ،فهناك العديد من
النماذج الفنية المصرية القديمة التي تحاكى
ذلك االهتمام.
ووجد ضمن مقابر الدولة الحديثة كثير من
البرديات التي حوت نماذج من النصوص
التقليدية لألم في عيدها».
واختاروا لعيد األم آخر شهور فيضان
النيل ،عندما تكون األرض الخصبة معدة
لبذر البذور -أو بذور الحياة التي تبعث
الحياة في األرض -وهو شهر هاتور في
التقويم المصري القديم ،وهاتور أو حتحور
تعبر عن ربة الجمال ومعنى «حت -حور»
بيت اإلله «حور» ،لذلك شبهوا األم بنهر
النيل الذي يهب الحياة والخصب والخير.
وصور المصري القديم الكون في نظريه
الخلق ،وشبه السماء (الربة نوت) باألم
التي تحمل الشمس وتلدها كل يوم وفى

نهاية اليوم تبتلعها ،وهكذا كل يوم ،فكانت
األم منذ الوهلة األولى للفراعنة مرجعا
مهما في تكوين العقيدة ،وكانت نوت
وايزيس ونفتيس ثم حتحور وغيرها مثال
على عظم مكانة األم عندهم.
وظهرت الربة حتحور بصور وخصائص
وقدست في أماكن كثيرة وعرفت كربة
لألمومة والعطاء ،واندمجت مع إيزيس،
وقورنت في بالد اليونان بالربة افروديت
(فينوس) ،وارتبطت حتحور بالربة األم لما
تحمله من أشكال األنثى.
وحصلت األم على بعض األلقاب الشرفية
التي تدل على احترام المجتمع لها مثل
موت نثر (أم اإلله) وأم الملك حمت نسوت
والمفضلة لدى اإلله والمعروفة لدى الملك
وغيرها.
وتناول األدب المصري القديم ،حياة المرأة
باعتبارها شريكاً أساسياً في الحياة.
وخالل قصة القروي الفصيح نجد فيها
تحمل المرأة المسؤولية مع زوجها وكيفيه
إدارة شؤون البيت في غياب الزوج.
ويقول الزوج لزوجته إني ذاهب إلى
المدينة ألحضر منها طعاماً ألطفالي،
فاذهبي وكيلي لي القمح الذي في المخزن
وإن ما بقي من القمح سيكون طعاماً لك
وألطفالك.
ومن أعظم نصائح بتاح حتب متحدثا عن
األسرة ويقول “إذا كنت كفئا اسس لنفسك
بيت وأحب زوجتك  -أشبع جوفها واستر
ظهرها”.
ومن أبرز الملكات التي حكمن مصر
كليوباترا ومريت نيت وحتشبسوت
وخنتكاوس وتا وسرت وسبك نفرو.

متى يسمح لنا ان نزيح الستار ونرفع النقاب
ونزيل الغموض حتى نرى الصورة بوضوح
دون رطوش ؛ ونرى الحقيقة بأعين مفتوحة
وفكر واعى وضمير حى ال تلوثه المصالح وال
يطمس حتى ينتصر الظلم وال يموت حتى يسود
الظلم والظالم..؟ إننا نشاهد دائما المسرحية بعد
اإلعداد واإلخراج و إختيار الممثلين والمالبس
التى تساعد فى تقمص األدوار والماكياج الذى
يحجب عنا التفاصيل األصلية ويخفى وراءه حقائق
كثيرة و يدارى عيوب جوهرية أما الطامة الكبرى
ففى السيناريو والحوار اللذان يقنعان المشاهدين
بصدق النوايا..وال عجب فال بد أن تفوز المسرحية
باإلعجاب ويسعد الممثلين بالتقدير ويستمتعون
بسماع الهتاف والتصفيق الحاد ؛ فإتقانهم بالقيام
بدورهم يستحق التقدير حتى ولو كانت الفكرة
خيالية واألحداث ال تتسم بالواقعية..فإقناعنا بما
هو غير موجود وكأننا نمتلكه بين أيدينا وتصديقنا
للوعود وكأنها سبق وتحققت فهذه مهارة تستحق
المديح ..
وبالرغم من ذلك فإننا نشعر بداخلنا إننا مستهدفون
لنكون أداة فى يد المسئولين لتحقيق رغباتهم و
بالرغم من ذلك فإننا ال نجد بديال عن الخضوع ،
ونتحول بدورنا إلى شخصيات كاريكاتيرية مثيرة
للسخرية والشفقة فى آن واحد “ .انهم “يحكمون
علينا مسبقا باإلشترك فى مسرحيات هزلية و
أساطير ولكنهم ينهوننا ان نطلع على ما يدور خلف
الكواليس ويمنعوننا حتى من اإلقتراب من ميدان
العمليات ..فعليهم األمر وعلينا الطاعة ..
ممنوع ان نسأل عن معانى النفهمها أو أفكار غير
مستساغة أو جمل غير واضحة وحتى الحوار هو
من وحى خيالهم  ،وهو عبارة عن وحدات مركبة
بطريقة عشوائية و ال يجوز ألحد ان يفهمها فهى
تعاويذ سحرية من شأنها أن تسلب العقول رجاحتها

العادة حتكم ..رئيس وزراء هولندا يصدر أمرا
مبنع املصافحة ثم يصافح مسئوال
ظهر رئيس الوزراء الهولندي مارك
روته على شاشة التلفزيون في بث مباشر
إلصدار أوامر لسكان البالد البالغ عددهم
 17مليونا بالكف عن المصافحة في
إطار مساعي مكافحة فيروس كورونا..
غير أنه كان أول من لم يلتزم باألوامر
الجديدة.
وقال روته خالل مؤتمر صحفي مساء
االثنين “علينا من اآلن فصاعدا الكف
عن المصافحة باأليدي”.
وأضاف “يمكنكم التالمس بالقدمين أو
المرفقين أو أي ما يمكنكم ابتكاره ...لكننا
سنكف عن المصافحة باأليدي اعتبارا
من اليوم”.
وبعد دقائق التف روته وصافح بحماس
ياب فان ديسل رئيس المركز الهولندي
لمكافحة األمراض المعدية الذي كان
يشارك أيضا في المؤتمر الصحفي.
وأشار فان ديسل للخطأ الذي وقع فيه
روته قائال “عذرا ،عذرا! ال ،هذا
ممنوع! دعونا نفعلها ثانية” ثم انفجر
في الضحك.
وسجلت هولندا  321حالة إصابة مؤكدة
بفيروس كورونا حتى يوم االثنين.

ومن العيون بصيرتها ومن القلوب رحمتها .إن
الحقيقة “ إنهم “ ال يروننا فإننا نرى ككتلة يحجبها
ضباب كثيف عن أعينهم  ،ولكنهم واثقين أن
هذه الكتلة إن تحركت ستخترق الضباب وتظهر
بوضوح كأشعة الشمس القوية امام أعينهم بغتة
فال يرون  ...فإنهم يخشونها ولذلك يريدون دائما
أن يبقوها فى دائرة الظل ويقبضون فى ايديهم
العصى ”..والعصى لمن عصى” ...فهو نوع
من اإلرهاب  -او  -فرض الحماية  ..فيؤول بنا
الحال إلى االستعمار ولكن ليس من العدو ولكن
من أهل الدار  ...يا له من موقف عصيب  ..فإن
جابهنا العدو فال مالم  ،وهذا حقنا ونسمى حينئذ
بالمواطنين الصالحين ومن يموت يدعى شهيد ؛
ولكن إن عارضنا ذاوينا فنصبح مجرمين نستوجب
الحكم وال من منصف والموت أيضا هو المصير.
ومن هنا نرى أن األمر يتلخص فى فكرتين األولى
“ موافقون “والثانية “ مقهورون”..وهذان طريقان
تحفهما المخاطر ويسود عليهم الغموض وإنعدام
الرؤية وبالتالى الخضوع بل الخنوع “لمن يرى” ..
وهذا هو ّ
من سلب معنى الوجود من الحياة وببطئ
حيث ال نتعثر و ال نخطوا فنثبت فى أماكنا “ محلك
سر “ ففى الظاهر نحيا ولكن فى الحقيقة إننا نتحول
إلى فصيلة اخرى من الكائنات الحية التى لها الحق
فقط فى استنشاق الهواء “ بدعوى إننا  :ال نعى
وال نفهم وال نق ّد ر المسئولية وليس لدينا القدرة
على تقديم يد المساعدة و نفتقد المهارة التى تدفعنا
لإلبتكار ولسنا مؤهلين التخاذ القرار ..فنحن ال
نحتسب من عداد األحياء وال األموات ..فال مكان
لنا ال هنا وال هناك  .فبئس المصير لنا ولعالمنا !
ماداموا يزرعون األشجار وال يسقونها  ،ويهتمون
فقط بطالء الواجهات  ،ويبتسمون إلخفاء البالء
وإظهار الثبات  ،ويمدون أيديهم باألطباق الخاوية
من الغذاء لمن هم فى حاجة ولو الى قطرة ماء.

كلمات /
يوسف زمكحل

ليه بتعذب فيّا

أسهم أوروبا تتكبد أشد خسارة يومية
على اإلطالق
هوت األسهم األوروبية  11.5بالمئة أمس
الخميس ،في أسوأ خسارة يومية لها على
اإلطالق ،وسط استقبال بارد لخطوات الحكومات
والبنوك المركزية للتصدي للعواقب االقتصادية
المحتملة لفيروس كورونا سريع االنتشار.
وتلقت أسهم شركات الطيران بعض أشد
الضربات على مدار يوم الخميس بعد أن قيدت
الواليات المتحدة حركة السفر القادمة إليها من
أوروبا ،في حين تأثرت أسهم البنوك بالمؤشرات
المتزايدة على مصاعب للشركات.
وعاودت أسهم البنوك التراجع إلى مستويات
قياسية منخفضة ،إذ لم يساعدها عزوف البنك
المركزي األوروبي عن خفض أسعار الفائدة.
وعصف فيروس كورونا ،الذي وصفته منظمة
الصحة العالمية بالجائحة ،باألصول عالية
المخاطر في أنحاء العالم ماحيا أكثر من 15
تريليون دوالر من قيمتها خالل أقل من شهر.
والمؤشر ستوكس  600القياسي في تراجع منذ
بدء تفشي الفيروس ،متكبدا أكبر خسائره اليومية
ومتوغال أكثر في نطاق المراهنة على انخفاض
األسعار .وأوقد انهيار مفاجئ في أسعار النفط
مطلع األسبوع شرارة عمليات بيع كثيفة أيضا.
فقد المؤشر حتى اآلن ما يقرب من ثلث قيمته
منذ منتصف فبراير .وقال فيليب بروجر ،مدير
استراتجية االستثمار في يونيون انفستمنت،
”في الوقت الحالي ،يتعين علينا أن نفكر وأن

بقلم :السيد الهادي

نقر بأننا سنظل في بيئة السوق المضطربة
هذه ..نعتقد أن التركيز ينبغي أن ينصب حقا
على توفير السيولة بالنظام المالي ،وعلى
المالءة المالية“.
وأغلقت األسهم في إيطاليا ،البلد األوروبي األشد
تأثرا بالفيروس ،منخفضة نحو  17بالمئة ،في
أسوأ جلساتها على اإلطالق .وأعلنت الحكومة
اإليطاليا إغالقا على مستوى البلد ككل.
وكان ألسهم البنوك أكبر أثر سلبي على المؤشر

وكانت أسهم شركات السيارات والتأمين هي
األسوأ أداء في المنطقة يوم الخميس ،وفقدت
أكثر من  15بالمئة.
وأغلق مؤشر قطاع السفر والترفيه منخفضا
 13.2بالمئة مع تهاوي أسهم اير فرانس كيه.
ال.ام ولوفتهانزا وآي.ايه.جي مالكة الخطوط
البريطانية في أعقاب قيود السفر.
وتراجع سهم لوفتهانزا  14بالمئة عند اإلغالق،
مسجال أدنى مستوياته في نحو ثماني سنوات بعد

اإليطالي .وهبط المؤشر اإلسباني ،الغني بأسهم
البنوك 14 ،بالمئة.

أن أجبرها الوباء على وقف بيع العمليات العالمية
لشركة التموين التابعة لها ال.اس.جي.

ليه بتقسى عليّا
ليه بتعذب فيّا
وأنت عارف أنك حبيبي وحياتي ونور عينيا
ليه ّ
بتعذب فيّا
كل دقيقة في بُعادك نار بتحرق في قلبي
ال كلمة منك تريّح ومخاصم يا حبيبي ودي
ألم وأنين وعذاب بقى حال الدنيا عندي
ليه ّ
بتعذب فيّا
أنت السبب يا قلبي في كل اللي جرالي
كان حد قالّك تحب وتتعب يا قلبي حالي
كان مالي ومال الحب والحب كان ماله ومالي
ليه ّ
بتعذب فيّا
يا حبيبي كفاية بُعاد يا حبيبي كفاية قسيَة
دي عيونك الحلوة ديّا هما من السما هديّة
ونظرة واحدة منهم َحترد روحي ليّا
ليه ّ
بتعذب فيّا

قال « ابن مفيدة» الفيلسوف ( )8

 يمكن لإلنسان أن يلملم خمسين عاما سقطت من عمره في الماضي في جلسة علىمقهى بين أصدقائه  ،ويمكنه أن يبعثر خمسين عاما أخرى في المستقبل في جلسة
بمفرده على شاطئ النهر  ،لكنه ال يستطيع أن يجمع من الحاضر سوى يوم واحد ،
وإن جلس على المقهى أو شاطئ النهر أو في غرفة النوم .
 الخلود مكان ال نقيم فيه مراسم العزاء للزمن  ،وزمان ال نقيم فيه مراسم العزاءللمكان .
 من أراد أن يجمع الماضي والحاضر والمستقبل معا  ،عليه أن ينام.فالنوم محسوب على الماضي حيث تدخل ساعات من العمر التاريخ  ،وهو محسوب
على الحاضر ألنه يتم طبقا لساعة اليد  ،وهو محسوب على المستقبل  ،ألنه ينقل
اإلنسان إلى يوم جديد .
 النوم أقوى من كل جيوش العالم  ،ألن فيه من القوة ما يجعل الحياة تقف خارجغرفة النوم .
 اإلنسان يؤمن بالمعجزات عندما يحتاج أن تتكرر . كلنا نلوم الشياطين إذا أسرعت في الوصول إلينا  ،وال نلوم المالئكة إذا تأخرتعن المجيء

بقلم  :خالد بنيصغي

شكراً « كورونا» ..
بقدر ما يكون فيروس “ كورونا “ ُم فزعاً
لإلنسان بصفة عامة في جل بقاع العالم بسبب
ُفرح
الخوف من انتشاره بين الناس  ،بقدر ما هو م ِ
للعديد من بسطاء الشعوب العربية الذين بدأوا
يشكرون هذا الداء الذي استطاع أن يوقف العديد من
األنشطة الثقافية والرياضية  ،التي ال يأتي منها أيُّ
نفع بقدر ماهي سوى هدر للمال العام .
فالمغرب مثال يسير نحو إلغاء كافة األنشطة الثقافية
والرياضية لهذه السنة تفادياَ النتشار “ كورونا “ ،
هذا اإللغاء خلف ارتياحاَ كبيراَ لدى معظم المغاربة ،
الذين فرحوا إللغاء مهرجان “ موازين “ الذي يذهب
بماليين الدراهم المغربية ( يتجاوز  15مليار سنتيم
؟؟ )  ،معبرين بأسلوب ساخر عن شكرهم لداء “
كورونا “ الذي استطاع أن يوقف مثل هذه األنشطة
التي يُ ْن ًف ُق عليها أمواال طائلة من الشركات المساهمة
فيه  ،وهي شركات مملوكة للدولة إما كليا أو جزئيا ،
والتي لو أنفقت هذه األموال على الفقراء في مشاريع
اجتماعية ابتغاء وجه هللا تعالى  ،لكانت النتائج باهرة
والفتة  ،في تحقيق االستقرار للعديد من األسر التي
أنهكها الفقر والبحث عن الرغيف اليومي .
نرجو من هللا عز وجل أن تتأكد هذه األخبار
واإلجراءات  ،فنحن ال نحتاج إلى الرقص أو الغناء
( مهرجان موازين ) أو غيره من المهرجانات ،
ونحن ال نحتاج إلى الكوميديا ( مهرجان مراكش
للضحك) أو غيره  ،بقدر ما نحن بحاجة إلى أن
نرسم االبتسامة واألمان على وجوه المساكين
والفقراء في القرى واألرياف المغربية  ،نحن
بحاجة أن نفرح من األعماق وأن تتراقص بداخلنا
المحبة ألبنائنا ونساء ورجال هذا الوطن الذين
يعانون الحرمان والفقر  ،ويتعذبون للحصول على
القوت اليومي .
في األسبوع الماضي جرت منافسات دور الثمانية

كورونا يؤجل احتفال نيويورك بيوم القديس باتريك
أعلنت مدينة نيويورك تأجيلها الموكب التقليدي السنوي الذي تقيمه
لالحتفال بيوم القديس باتريك ،بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا
المستجد.
وأوضح رئيس بلدية المدينة بيل دي بالزيو ،رئيس بلدية المدينة أنه
لم يكن من السهل اتخاذ هذا القرار ،ووعد بأنه تأجيل فقط وليس إلغاء.
ويجذب هذا االحتفال الضخم للجالية األيرلندية األمريكية عموما نحو
 2مليون شخص على طول موكب مليء باأللوان.
ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” ،لم يحل أي شيء في السابق دون
إقامة العرض في موعده المحدد على مدى أكثر من قرنين ونصف
القرن من وجوده حتى في خضم الحربين العالميتين.
وقال أندرو كومو حاكم نيويورك“ :واحدة من أكثر الطرق فاعلية
الحتواء انتشار الفيروس هي الحد من التجمعات الكبيرة واالتصال
المباشر ،وأنا أحيي منظمي العرض الستعدادهم للتعاون معنا”.
وأوضح مسؤولون في بلدية المدينة أن العرض سيقام في وقت الحق
لم يحدد بعد.
ويوم اإلثنين ،أعلن رئيس بلدية بوسطن إلغاء العرض السنوي الذي
يقام لالحتفال بيوم القديس باتريك بسبب فيروس كورونا ،وهو يجذب
عادة نحو مليون شخص.

كيف متيز بني اإلنفلونزا وكورونا
مع انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم ،يقلق معظمنا من اإلصابة
بالمرض المميت ،الذي كشف الخبراء أن أعراضه يصعب تمييزها عن اإلنفلونزا
ونزالت البرد العادية؛ ما يثير فزع كل من يصاب بالرشح أو الزكام.
في ظل هذا الهلع ،ينتشر العديد من النصائح الزائفة عبر اإلنترنت ،التي يدعي
أصحابها أنها تساعد على تشخيص المرض ،لذلك جلبنا لكم فيما يأتي من مجلة
”مسكيرا“ طرقا معتمدة من الخبراء للتمييز بين كورونا والبرد.
األعراض
تشمل بعض األعراض الشائعة لكورونا ،الرشح واالحتقان والسعال والحمى
مع اختبار مشاكل في التنفس في الحاالت الشديدة ،بينما يعاني األشخاص الذين
يصابون باإلنفلونزا أو البرد من السعال الجاف أو البلغم ،ورعشة الحمى وآالم
العضالت ،واالحتقان والرشح والصداع والتعب .وفي الحاالت الشديدة ،يمكن أن
يشعر المرضى بالغثيان ،وألم في الحلق أو حتى تورم الغدد الليمفاوية.
مدة اإلصابة
ألن كال المرضين ينجمان عن فيروسين من عائلتين مختلفتين ،تختلف مدة
اإلصابة أيضا ،إذ تزول اإلنفلونزا في غضون أسبوع ،في حين يبدو أن فيروس

إياب في كأس عصبة األبطال اإلفريقية  ،وكأس
الكنفدرالية في كل من تونس وجنوب إفريقيا
والكونغو ( عصبة األبطال ) والمغرب ومصر
وغينيا ( كأس الكنفدرالية اإلفريقية )  ،ومشكل
فيروس “ كورونا “ كان حاضرا عند أعضاء
االتحاد اإلفريقي والدول اإلفريقية المشاركة في
هذا الدور من المنافسات لكن بشكل مختلف ومثير
للدهشة ؟؟
فال” كاف “ تقول إنها تتبع تطورات “ كورونا“
لحماية الجسم الرياضي اإلفريقي بأطقم طبية
متخصصة حتى ال ينتشر الداء  ،ولكن ال نعرف
كيف تفعل ذلك ؟؟؟ فهل مثال اجتاز الجمهور
التونسي اختبار ُخ لُ ِّو ِه من الفيروس – ال أصابه
هللا بمكروه – قبل ولوج الملعب في المبارتين
اللتين أقيمتا بملعب “ رادس “ ( الترجي التونسي
والزمالك المصري ) ثم ( النجم الساحلي والوداد
البيضاوي المغربي ) ونفس الشيء بالكونغو في
لقاء
( مازيمبي والرجاء البيضاوي المغربي ) أو بجنوب
إفريقيا ( صن داوز واألهلي المصري ) ؟؟ ولماذا
هذه الدول والفرق اختارت اللعب أمام الجمهور
رغم داء “ كورونا “ ؟؟ ولماذا اختار المغرب
اللعب بدون جمهور في منافسات الكنفدرالية
اإلفريقية ( حسنية أكادير المغربي والنصر الليبي )
و ( نهضة بركان والمصري البورسعيدي المصري
) وحتى في الدوري المغربي للمحترفين ودوري
الهواة  ،وفي باقي األنواع الرياضية األخرى ؟؟
والسؤال المطروح لماذا هذا التباين في المواقف ؟؟
ولماذا ال تتدخل أجهزة االتحاد اإلفريقي باعتبارها
الراعي الرسمي لكل المسابقات اإلفريقية بأن
تصدر بيانا ملزماً لكل الدول اإلفريقية في جل
المسابقات ؟؟ دمتم بود .

كورونا ال يتالشى بشكل طبيعي حتى اآلن.
الذروة
في حين تصل اإلنفلونزا إلى ذروتها في الشتاء وتتالشى
ببطء بحلول الربيع ،من الصعب التنبؤ بالشيء ذاته لفيروس
كورونا.
معدل الوفيات
تؤدي اإلنفلونزا إلى وفاة أقل من  1%من المصابين بها في
جميع أنحاء العالم ،بينما تسبب كورونا في وفاة ما يقدر بـ
 3.4٪من المصابين في المناطق المتأثرة.
االختبار
على الرغم من تشابه أعراض كورونا واإلنفلونزا مع
أي عدوى فيروسية أخرى ،مثل الشعور بالبرد والحمى
والرشح ،إال أن الخبراء يقترحون أنه عند اختبار أعراض مشابهة ،يجب أن
يحصل المريض على اختبار اإلنفلونزا في البداية ،وفي حالة وجود نتيجة سلبية،
يُنصح بإجراء ”مسحة  “PCR Throatوالتي يمكن أن تشير إلى فرص إصابتك
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الصراع بني آهلة اليونان القدمية

بقلم :إدوار ثابت

األمل العضلي الليفي
( فايربوماليجيا )

بقية العدد الماضي الجزء الرابع واألخير
ومنذ القدم  ،فاألعمال اليونانية القديمة تتضمن
صراعات تختلف بأختالف موضوعاتها  ،فاألدب التمثيلي
اليوناني أو المسرح ال يخلو منها  ،فمسرحيات سوفوكليس
واسخيليوس ويوربيدس الذين عاصروا القرن الرابع
قبل الميالد تمتلئ كلها بهذه الصراعات  ،وإن تشابهوا
أو أختلفوا فهم من أشهر كتاب التراجيديا األغريقية
 ،وقد يكون سوفوكليس أبرعهم وأكثرهم شعراً  ،فقد
كان مبتكراً ومسرحياته أكثر حركة وعمقاً ويبرز في
شخصياته المحتوى النفسي لها .
وهي مع شخصيات اسخيلوس تتميز في صراعاتها
بخصال سامية  ،ولهذا فهي تنأى عن الحقيقة والواقع ،
والصراع فيها بشكل عام بين رغبات اإلنسان وأرتباطها
باآللهة القديمة – أما يوربيدس فشخصياته يبرزها كما
هي وليس كما ينبغي أن نكون فهي تخطئ وتزل – أما
أرستوفان فهو يشبه هؤالء في ناحية ويختلف عنهم
في ناحية ثانية  ،يشبههم في مكانته من التاريخ األدبي
فهو مثلهم قد عاصر القرن الرابع قبل الميالد وفي
أن مسرحياته تتضمن صراعات تختلف بأختالف
موضوعاتها  ،والصرع فيها بشكل عام بين الشخصيات
وبين رغباتها وأهدافها التي تنشئ أحداثها  ،وأرتباطها
باآللهة القديمة  ،ولكنه يختلف عنهم في أن مسرحياته
كوميدية تمتلئ بالمزاح والنقد األجتماعي والسياسي ،
يسخر فيها من الشخصيات العامة وسلوكها  ،بل ومن
الشخصيات البارزة مثل سخريته من سقراط في مسرحية
(السحب) التي يسخر فيها من تعاليمه – وفي مسرحيته
(برلمان النساء) فالصراع فيها بين الرجال والنساء في
اثينا – فالنساء يعارضن أرتباط الحكم بالرجال  ،فهم
الذين يدفعون البالد إلى الحروب فيستيقظن في وقت
مبكر ويرتدين مالبس أزواجهن ويذهبن إلى البرلمان
ويستطعن الحصول على قانون يكون الحكم فيه للنساء
 ،أما الرجال فهم يرفضون هذا المبدأ ولكنهم يحتارون
ويتخبطون فيما يفعلون .
ولكن الصراع وال سيما في األساطير اليونانية القديمة
لم يكن بين البشر أو بين الشخصيات الدرامية فحسب
وإنما تشترك مع هذه الشخصيات اآللهة القديمة فمنها
من ينحاز إليها ومنها من ينحاز عليها فيكونون معها
أو ضدها  ،يساعدونها فيحققون لها ما ترغب فيه  ،أو
يعرقلونها فيمنعون عنها ما تسعى إليه – وليس ذلك كل
ما فيها ففي بعضها ينشأ الصراع بين البشر واإللهة أو
بينهم وبين القدر وما تنبئ به هذه اآللهة  ،بل وبين اآللهة
أنفسهم  ،يتنافسون فيها ويتشاحنون – كل منهم يرغب
في أن يحقق ما يرتضيه وما يرتبط بمبادئه وعقائده ولكن
مع هذا األختالف يشملها كلها هذا الصراع الذي يعطي
لها األساس الذي تبني عليه الدراما سواء التراجيديا أو
الكوميديا  .وآلهة اليونان القديمة كثيرة  ،وعلى رأسهم
(زيوس) اإلله األكبر وإله الرعد والبرق و(أبوللو) إله
الشمس وموحي الشعراء والموسيقيين  ،و(أرتميس) ألهة
الصيد والعذرية  ،و(أثينا) إلهة الحكمة و(هيرا) إلهة الجاه
والسلطان و(أفروديت)إلهة الحب والجمال  ،و(بوسيدون
إله البحر) و(آريس) إلهة الخصام والنزاع  ،وكثيرون
غيرهم ففي مسرحية (أوديب) لسوفوكليس يثور في
نفس أوديب وأبيه صراع داخلي بينهما وبين القدر وما
تنبئ به اآللهة فيسعيان إلى أن يهربا منه  ،ولكن القدر
يوقعهما فيما يخشيانه – وفي مسرحية (برومثيوس مقيداً)
ألسخيلوس ينشأ الصراع بين رغبة البشر وكفاحهم وبين

بقلم :الدكتور غازي الفنوش
قوة اآللهة أو بين الرأي الثاثر واألعتقاد العقلي  ،وفيها
يرغب زيوس رب اآللهة في إزالة الحياة البشرية من
على األرض ولكن برومثيوس وهو شخصية أسطورية
يحب اإلنسان فقدعلمه المعرفة واإلدراك ويفسد رغبته
فيعاقبه زيوس فيصمد لعقابه حتى يضطر إلى تغيير
موقفه منه  ،فتتحقق بذلك رغبته  ،فإذا المغزي فيها
يرمز لعناد اإلنسان ضد اآللهة وقدرته على تغيير ما
ترغب وما تفرضه  .وقد يستغرب البعض كيف أرتضى
الجمهور في ذلك الوقت الثورة على اآللهة ومعارضتها
مع أعتقادهم في قدرتها وخضوعهم لها  ،ولكن هذا ما
فعله اسخيلوس – وفي مسرحية (هيبوليت) ليوربيدس
ينشأ الصراع بين أريس ربة الصيد والعذرية وبين
أفروديت إلهة الحب والجمال لألختالف بين رغباتهما
وتقاليدهما وفيها أقر هيوبوليت ألرتميس بالتزامه بها
وتجنب النساء فتغضب أفروديت فتثير في فيدرا زوجة
أبيه حباً له لكنه يصدها فتتهمه بإغوائها فينشأ الصراع
بينه وبينها فتنبئ أباه فينشأ الصراع بينه وبين أبيه حتى
تفصح ارتميس عن الحقيقة  .وقد أستوحى (راسين)
الشاعر الفرنسي من هذه المسرحية مسرحيته (فيدر)
في القرن السابع عشر ونفذ منها فيلم سينمائي عام
 1962وهو (فيدرا) إنتاج وتمثيل ميلينا ميركوري
ومعها أنتوني بيركنز وران فالوني ومن إخراج جول
داسين – وقد قدمت هذه المسرحية على المسرح القومي
المصري في السبيعنات .وأشهر األعمال اإلغريقية التي
تتضمن هذه األنماط المختلفة من الصراع ملحمتان
كتبهما شعراً األغريقي هوميروس في القرن التاسع قبل
الميالد وهما األلياذة واألوديسة  .وبصرف األنتباه إلى
األعتقاد الديني فمن يقرأ هاتين الملحمتين يشعر باستمتاع
عندما يطلع على أحداثهما للصراع الذي يحويهما وهو
ما يعطى لهما القيمة األدبية وللتشويق الذي يشمل تلك
األحداث وهو ما يضفى عليهما اإلثارة في قراءتهما
بشغف وترقب .فاأللياذة تحكي عن الحرب التي كانت
بين األثينيين والطرواديين – وهي تبدأبصراع مركب
بين (آريس) إلهة النزاع وبين آلهة األوليمب  ،وبينها
وبن (أثينا) إلهة الحكمة و(هيرا) إلهة الجاه والسلطان
و(أفروديت) إلهة الحب والجمال فقد أقام (زيوس)
ً
حفال أحتفلت به آلهة كثيرة ومعهم هذه
اإلله األكبر
اآللهات ولم تُدع أريس فحنقت عليهن ورغبت في أن
تثير النزاع بينهن  ،فألقت أمامهن تفاحة ذهبية مكتوب
عليها (لألجمل) فيتشاحن ويختلفن فيمن هي األجمل
منهن التي تستحق هذه التفاحة فيحتكمن إلى زيوس
فيحتار بينهن فيقرر أن يحكم بينهن من يمر عليهن .
ويقبل إليهن (باريس) أبن الملك (بريام) ملك طروادة،
فأغرته أثينا حتى يحكم لها بأن تضفي عليه الحكمة ،
وأغرته هيرا بأن تحقق له الجاه والسلطان  ،وأغرته
أفروديت بأن تهبه أجمل نساء العالم فاعطى التفاحة
لها – ومنذ ذلك الوقت ظلت أثينا وهيرا تنحازان إلى
األثينيين في هذه الحرب  ،وظلت أفروديت تنحاز إلى
الطرواديين وتساعدهم عليها  .وينزل (باريس) أبن
الملك (بريام) ملك طرواة ضيفاً على بالد األثينيين
فيرى (هيلين) الجميلة زوجة مينيالوس ملك أسبرتا
فيعشقها وتعشقه فيختطفها ويفر بها إلى طروادة .
فيهب ملوك األغريق ويحشدون سفنهم لألبحار إلى
طروادة لمحاربتها وقهرها بقيادة (اجاممنون) ملك
(أرجوس) وأخيه مينالوس واو ديسيوس ملك (أيثاكا)

وأبطال األغريق ومنهم أخيلوس وأجاكس ونستور ،
ولكن هبوب الرياح تتعثر فال تستطيع السفن أن تتحرك
وتقول األسطورة المالزمة لأللياذة أن (ارتميس) إلهة
الصيد والعذرية تنبئ بأن يضحي أجا ممنون بأبنته
(افيجيني) حتى تهب الرياح فإذاهو يضحى بها على
مضض منه مما يغضب زوجته (كليتمنسترا) ولكن
السفن تتحرك إلى طروادة وينشأ القتال بين األثينيين
والطرواديين  ،فئة تغلب تارة وفئة تفوز تارة ثانية ،
ويظل القتال خارج المدينة فلم يستطع األثينيون اجتيازها
ألن أسوارها كانت قوية وأبوابها محصنة  ،وتقول
األسطورة أن أوديسيوس يبتدع حيلة يفصح عنها للجيش
فيصنع األثينيون حصانا خشبياً كبيراً هو الذي يعرف
في التاريخ األدبي بحصان طروادة يختبئ فيه بعض
المقاتلين ومعهم اوديسيوس وينسحب جيش األثينيين
إلى مكان ناء اليراه فيه الطرواديون وفي اليوم التالي
يرى الطرواديون الحصان فيعتقدونه رغبة في السالم
فيرغبون في أن يأخذوا الحصان إلى المدينة – ولكن
(كاسندرا) أبنة الملك بريام وكانت بها موهبة التنبؤ
تحذر الطرواديين بأن ذلك األمر سيجلب الدمار على
المدينة فلم يصدقوها ويأخذون الحصان إلى المدينة فما
أن يقبل الليل وقد أنتشى الطروادييون بشرابهم وفوزهم
فغابوا عن وعيهم يتسلل من أختبأوا بالحصان ويفتحون
أبواب المدينة إلى جيش األثنيين فيهجمون على المدينة
ويحرقونها ويدمرونها  .ومن يقرأ األلياذة يلحظ تلك
الصراعات التي كانت تحتويها  ،ففيها ذلك الصراع
الذي كان في بدايتها بين أيريس إلهة النزاع وبين األلهة،
وبينها وبين أثينا وهيرا وأفروديت ،وفيها الصراع بين
باريس وبين اآللهات الثالث وأغرائهن بما يمتلكن وبين
عشقه لهيلين وأختطافها وبين األثينيين الذين هزهم
هذا األختطاف فحشدوا جيوشهم لألبحار إلى طروادة
ومحاربتها لما فعله باريس  .وفيها الصراع الذي كان
بين اجاممنون وبين ما تنبئ به اآللهة بالتضحية بأبنته
أفيجيني على مضض منه حتى تهب الرياح وتحرك السفن
وبها الصراع الرئيسي بين جيش األثينيين والطرواديين،
وبين أفروديت التي أنحازت إلى الطرواديين في هذه
الحرب وبين أثينا وهيرا اللتين انحازتا إلى األثينيين ،ثم
الصراع بين أبطال الطرفين بين هكتور البطل الطروادي
وبتروكلوس البطل األثيني ،وما كان بين أخيلوس وأنتقامه
من هكتور الذي قتل صديقه تبروكلوس  ،وحيلة الحصان
الخشبي التي أبتدعها أوديسيوس وانخداع الطرواديين
بها  ،بل الصراع الذي نشأ بين األثينيين أنفسهم وبين
الطراواديين أنفسهم  ،بين أجاممنون قائد الحرب وبين
أخيلوس الذي كرهها فأصر على أن يفر منها لوال رغبته
في األنتقام من هكتور  ،وبين رغبة الطرواديين في أخذ
الحصان إلى مدينتهم وبين معارضة كاسندرا لتنبؤها أن
الحصان سيجلب الدمار على المدينة  ،ووالصراعات
مع كل ذلك تبرز مبدأ الشرف وقيمة الشجاعة .
وهكذا يوضح هوميروس في هذه الملحمة أن اآللهة
هي التي تحرك البشر وتدفعهم إلى ما يفعلون فتقرر
أقدارهم  ،وهي التي تؤثر على الحرب فاستمرت يتنازع
الطرفان فيها ويشتد فيها الصراع الذي كان يفوز فيه
األثينيون تارة والطرواديون تارة ثانية  .أما األوديسة فهي
تحكي عن اتجاه أوديسيوس إلى بالده بعد أنتهاءحرب
طروادة وتعرضه لكثير من األهوال والشدائد  ،فقد بلغت
سفينته جزيرة من الجزر يقدم سكانها فيها لرجاله من

شعر :
عباس شعبان

البحارة زهرة اللوتس التي أثرت عليهم فإذا هم ينسون
بلدهم ويعتقدون أن ذلك المكان هو وطنهم حتى يستطيع
اوديسيوس أن يمنعهم عنها ويتقذهم منها وقد تعرض
هو إلى ساحرة من الساحرات تؤثر عليه فيعشقها حتى
ينجو منها – وإلى هجوم وحش من الوحوش البحرية
هو ومن معه  ،ومروره في سفينته بجزيرة تسكنها
عرائس البحر الالتي ينشدن األغاني التي تؤثر على من
يمر بها ويسمعها فيلتاع أشتياقاً وينجذب إليها وإليهن ،
فإذا هو يضع الشمع على آذان البحارة حتى ال يسمعوا
أنشادهن الذي يتغنين به  ،ويأمر بحارته بأن يربطوه
بالسفينة حتى أجتازت الجزيرة بين عذابه وعذابهم.
وينقم بوسيدون إله البحر على أوديسيوس فيعرقل
أبحاره بسفينته ألن أوديسيوس فقأ عين أبنه السيكلوب
العمالق ذي العين المنفردة بعد أن حبسه هو ورجاله
حتى أستطاعوا أن يفروا منه ويظل أوديسيوس سجيناً
وأسيراً للحورية (كاليبيسو) التي تؤثر عليه فال يستطيع
التنصل منها  .أما زوجته (بينيلوب) فهي تتأسى لغيابه
ومع تأسيها يحيط بها من يتوددون إليها من الخطاب
الذين يرغبون في الزواج منها ولكنها تمتنع وترفضهم
فما أن يزداد ضغطهم عليها حتى تخبرهم بأن عليها
أن تحيك نسيجاً ما أن تنتهي منه حتى تنتقي من بينهم
زوجاً فإذا هي تزيل في المساء ما تنجزه من النسيج
في النهار  ،ولكن أثينا ترأف به وبزوجته فتتضرع
إلى بوسيدون في أن يتيح له بلوغ بلده فيبلغها  .فتخفي
أثينا هيئاته ولكن كلبه الوفي يعرفه ثم تعرفه خادمته
وتعرفه زوجته فتفرح لحضوره حتى كادت أن يغشى
عليها  .وتنبئه بخطابها فيوعز إليها في أن تحضرهم
إلى قاعة بالقصر فتحضرهم وتخبرهم بأن من يستطيع
أن يشد قوس أوديسيوس ويصيب به هدفاً بسهمه بين
حلقات مستديرة صغيرة سيكون زوجاً لها فلم يقدروا
ويسعى هو إلى ذلك بين ضحكات الخطاب ويصيب
الهدف فيغلق أبنه تليماك باب المكان وينتقم اوديسيوس
هو وأبنه من هؤالء الخطاب .
ومن يقرأ األوديسة يلحظ تلك الصراعات التي تمتلئ
بها  ،ففيها الصراع بين أوديسيوس وبين سكان الجزيرة
الذين أعطوا لرجاله زهور اللوتس ليغيبوا عن وعيهم ،
وما هو بينه وبين تلك الساحرة التي أثرت عليه فعشقها
 ،وما بينه هو ورجاله وبين الوحش البحري  ،وذلك
الصراع بينه وبين عرائس البحر الالتي يؤثرن بغنائهن
على من يقترب من جزيرتهن  ،وصراعه هو ورجاله
بينهم وبين السيكلوب ذي العين التي تتوسط وجهه ثم
صراعه القوي في إبحاره بسفينته وبينه وبين عرقلة
بوسيدون لما فعله بالسيكلوب ثم صراعه بينه وبين
الحورية كاليبسو التي أثرت عليه حتى قوي على أن
يتنصل منها أما زوجته بينيلوب فيثور الصراع بينها
وبين خطابها الذين يرغبون في الزواج منها رغماً
عنها  ،وبينهم وبين أبنها تليماك ليمنهم مما يرغبون فيه
وفي سعيه للبحث عن أبيه حتى يتأجج الصراع عندما
يحضر أويسيوس إلى بلده فيسعى إلى األنتقام هو وأبنه
من هؤالء الخطاب  .وقد ظلت هاتان الملحمتان األلياذة
واألوديسة أثراً قيماً على مر العصور  ،نفذت منهما
األفالم السينمائية العالمية وافرة اإلنتاج والمسرحيات
العالمية  ،وقد ترجمتا إلى أكثر من لغة وأخذ عنهما
الشعراء واألدباء في كثير من بالد العالم أعمالهم األدبية
ومؤلفاتهم المشهورة .

حبَّـة ِجـراح
شعر :صباح غريب

بقلم:
جــاك قرانـطـة

حبيبيت
يغار منها القمر

هو مرض يتميز بانتشار ألم مزمن
في أماكن متعددة من الجسم ومؤلمة عند
الضغط على هذه المناطق ،وتقدر نسبة
االصابة بين السكان % 8 - 2ويؤدي إلى
حدوث آالم مع شعور بالتعب واإلرهاق
وحدوث إضطراب في النوم و الذاكرة
و المزاج ،وعادة النساء عرضة لإلصابة
بالمرض اكثر من الرجال ،وبنسبة حدوث
بين النساء إلى الرجال  1 : 7أي رجل
لكل سبعة نساء .
أعراض الفايبروميالجيا :
يشعر المريض عادة بآالم واسعة
االنتشار في الجسم ،وغالبا يتوضع األلم
في مناطق محددة كالكتفين والرقبة وأسفل
الظهر والوركين ،مع تصلب في مفصل
الفك  ،وتصلب في عضالت الجسم ،
ً
وخاصة في الصباح  ،مع صداع نصفي
متكرر ،كما يمكن أن يترافق مع القولون
العصبي المتهيج ،واكتئاب وقلق ،وضيق
في التنفس .
أسباب الفايبروماليجيا :
السبب الرئيسي لحدوث مرض
الفايبروماليجيا اليزال مجهول ولكن يعتقد
األطباء والمختصين أن التحفيز العصبي
المتكرر يسبب تغيير في ادمغة االشخاص
المصابين بهذا المرض ،مما يؤدي إلى
تغير في مستويات بعض المواد الكيميائية
( الناقالت العصبية ) في الدماغ كالدوبامين
الذي يلعب دورا في ادراك األلم والتسكين
وكذلك نقص في السيروتونين المسئول
عن تنظيم النوم واأللم والمزاج  ،ونتيجة
لكل هذه التغيرات في الناقالت العصبية
تصبح مراكز استقبال األلم في الدماغ أكثر
حساسية ،فيحصل مبالغة في التفاعل مع
إشارات األلم  .وينجم عن ذلك انخفاض
في عتبة تحمل األلم بسبب زيادة نشاط
الخاليا العصبية الحساسة لأللم في الدماغ
والحبل الشوكي ،ومنه عند حدوث آالم
خفيفة سيشعر الشخص بأنها شديدة ،كما
يُعتقد ً
أيضا أن هناك عوامل اخرى تؤدي
إلى اإلصابة بالفايبروماليجيا ،ومن هذه
العوامل :
 الوراثة حيث يمكن أن يكون هناكطفرات جينية تجعل بعض األشخاص
أكثر عرضة لهذا المرض ،وقد أشارت
الدراسات إلى احتمال  % 15حدوث
مرض األلم المزمن الواسع االنتشار
 -بعد التعرض لصدمات جسمية مثل

السقوط وحوادث السيارات ،وكذلك بعد
التعرض لصدمات نفسية وعاطفية .
 قد يؤدي اإلجهاد المفرط إلى حدوثاضطراب في الهرمونات وبالتالي
لإلصابة بمرض الفايبرومالجيا .
 وقد يترافق هذا المرض مع أمراضمزمنة أخرى كالتهاب المفاصل
الروماتيزي  ،والداء السكري .
تشخيص الفايبروماليجيا :
من المهم مراجعة طبيب متخصص
بأمراض الروماتيزم ،حيث يكون
لديه خبرة في تشخيص تلك الحاالت
ومعالجتها ،اليوجد فحص مخبري محدد
لتشخيص المرض  ،ولكن اخذ القصة
المرضية بشكل دقيق وتفصيلي مع
الفحص السريري ،ووجود اضطراب في
النوم وإعياء وصداع مزمن ،واضطراب
في المعدة والقولون ،واكتئاب وقلق ،قد
يساعد الطبيب على تشخيص المرض ،
هذا وإن الفحوص المخبرية والشعاعية
هي فقط لنفي أو تأكيد األمراض المشابهة
لهذا المرض كقصور في الغدة الدرقية
والروماتيزم .
المعالجة :
اليوجد عالج شافي للمرض ،والمعالجة
تقتصر على التحكم باألعراض وتحسين
الصحة العامة للمصاب ،وعادة ينصح
المريض بتناول التايلينول و االيبوبروفين
والنابروكسين لتخفيف اآلالم ،كذلك
تعطى االدوية المضادة الإلكتئاب
واالدوية المضادة للصرع ،باإلضافة
للعالج الطبيعي والنفسي والتمارين
الرياضية ،والتخلص من المشاعر السلبية
والمشاركة في النشاطات االجتماعية
والثقافية واإلكثار من وسائل الترفيه
والرحالت ،التي تجدد النشاط والحيوية
وتبعث الدفء في النفوس .
وجدير بالذكر إن الباحثين الكنديين في
جامعة  McGillاحرزوا خطوة إلى
األمام في فهم حيثيات هذا المرض ،حيث
اظهرت الدراسة التي اجريت على 77
امرأة مصابة بالفايبروماليجيا ،بأن تلك
السيدات تحمل  20صنفا من البكتريا
المعوية التي التكون عادة متواجدة لدى
األفراد االصحاء في الحالة الطبيعية،
وهذا االكتشاف قد يفتح المجال لمعرفة
األسباب في حدوث هذا المرض وبالتالي
التمكن من معالجته .

صندوق الذكريات

ال تبكي يا امي

حبيبتي فاجئت القمر
فيها المفاتن والسمر
فيها القيامة والمسرى ..
فيها الشهادة للبشر ...
فيها المياه عذبة تروي العطاشى
فيها السهول والسنابل كالذهب
والمروج تمأل الرحب ..تسلب النظر
فيها العيون كما الزالل
كل ما فيها وحولها مبارك
شاء من شاء ..ويكفر من كفر
حجارتها ناطقة ..شجرها مليء بالثمر
والقمر عند رؤيتها غاب واحتضر
حبيبتي فاجئت القمر
حبيبتي يغار منها القمر

في قلبي أنة  ،وفي عيني دمعة  ،وبين الرموش
صورة هي خيالك  ،هي انت يا امي
اليوم وفي كل يوم انادي واقول اين انت يا أمي  ،لن
انسى وكيف لي ان انسى سهرك طوال الليالي وانت
بجانبي لتدملي جروحي وتنظفي قروحي ،
الغيوم تلبدت واالنهار جفت والحجارة نفضت الغبار
عنها وصاحت اين ،اين انت يا أمي.
هل يصدق  ،ال لن يصدق ما جرى وما يجري اليوم
لك يا أمي  ،اليوم  ،ابناؤك يمزقون  ،اوالدك يصلبون
،واحفادك يهجرون الى اين ؟ الى بالد هللا الواسعة .
هناك ام حفرت خديها الدموع السخية وهي تصرخ
وتقول ارجعوا لي ابنائي ارجعوا لي احفادي ولو
اشالء  ،ألضمهم الى صدري  ،واشم رائحة ذاك
لعطر الذي تحول الى دماء سخية  ،تروي ارض

بالدي .
اليوم صدقوني ما دفعني لكتابة هكذا موضوع ،
عندما سمعت عن عائلة بكاملها يحرقونها وهي
تستغيث وال ولم يستطع احد ان يغيث  ...يا لهول ما
يجري  ،يا لهول ما وصلنا اليه .
اين القيم ؟ اين االنسانية ؟  ...ارحمنا يا رب  ،وارحم
االمهات الثكالى اللواتي روت دماء اوالدهن ذاك
التراب .
اليوم  ،الحجر قبل البشر ينادي  :ارحمونا وارحموا
بالدي .
ال تبكي يا امي  ،اني راحل الى ارض هللا الواسعة
الستغيث  ،علني اجد ضالتي لترحمني وتعيد لي امي
ألشم عطرها  ،ال تبكي يا أمي ،ال تبكي يا أمي  ،ال
ولن ننساكي يا أمي .

تقليص فعاليات مهرجان األقصر للسينما االفريقية تنفيذا لقرار “الوزراء”
قرر سيد فؤاد ،رئيس مهرجان األقصر للسينما
االفريقية ،بعد تواصله مع المستشار مصطفى ألهم محافظ
األقصر ،على تقليص فعاليات الدورة التاسعة ،وفقا لقرار
رئاسة الوزراء تأجيل كافة الفعاليات المرتبطة تجمعات
وإعداد كبيرة.
وقال فؤاد :ملتزمون بالقرار حرصا على أمن وسالمة

المواطنين ،على أن تشاهد لجان تحكيم المسابقات األربعة،
وباقي األفالم دون عروض ،في غرفهم داخل الفنادق دون
تجمهر.
واختتم فؤاد أنه لن يقام حفل ختام للمهرجان والذي كان مقرر
له الخميس ،وسيكتفي بعقد مؤتمر صحفي مصغر األربعاء
إلعالن نتائج وجوائز الدورة التاسعة من المهرجان.

اجمع كدا حبّة حاجات
كلمة معاك أو كلمتين
أو نظرة حلوة
م السّ كات
اجمع كدا فرحة عيون
فيها األمل فيها المنى
و فيها حتّي كتير
آهات
اجمع لي عَ برة تتحبس
جوّ ا الحلوق
نسمع لها وقت الفراق
فيها شوية
حشرجات
اجمع لي ضحكة في الكالم
ل ّما يج ّددها اللقى
فيها كتير
م األمنيات
اجمع لي لمسة تحسّ ها رغم
البعاد
وبرغم أنّك مش هنا
وبرغم أنّي مش هناك
لمسة و فيها كتير
حاجات
اجمع ورودك كلّها

همسـات
 -ال تفسد يومك بالتفكير باألمس

«صالون سعيد» في عنوانه الجديد

يسعد إدارة  Salon Said Habouriللسيدات و Esthétique Antoinette
أن تستقبل عمالئها الكرام طوال أيام األسبوع ما عدا األثنين على عنوانها الجديد الكائن في:
345, boul. Chomedey, Local - 3, Laval Qc. H7V 3S7

للحجز واالستعالم Tel.: 514 332-6333:

واقطفها فى غير الميعاد
خايف لنصبر ع الورود
لتموت في أوقات الميالد
اجمعها ومعاها األمل
وراعيها جوّ ه
ّ
الزهريات
ّ
خوفي الشديد ل ّما القدر
ياخدنا في ّ
سكة سفر
ال فيها ّ
سكة للرجوع
وال احتمال لألمنيات
اجمع كدا ّ
كل اللي فات
واعمل لي نسخة منّها
حُ ّطه في صندوق واقفله
واكتب عليه
الذكريات
وإيّاك تقول
ّ
أن في بعادي راح تموت
قلبي ّ
الضعيف ال يحتمل
كتر اآلهات
اجمع كتير من ّ
الذكريات
ّ
نقضي عمرنا
يمكن
ونعيش سوا رغم البعاد
ويا شوية
ذكريات

يوسف زمكحل
شئ

 -الحب للحبيب األقضل وليس األول

 -جميل أن تُحب واألجمل أن تُ َحب

 ال يوجد لقاءات عبثية في الحياة بل كلها مدبرة منالسماء

 أصعب معركة في حياتك عندما يدفعك الناس أنتكون شخصا آخر (شكسبير)

 -ال يوجد أسباب للحب

وكفاك يا حبيبتي
دالل
كفاك في
 من كلماتي :ِ
ِ
الحب ٍ
ِ
أنك في حبي غارقة وأرفعي الراية
كبرياء  ..وقولي ِ
إليك بوحي
البيضاء  ..وقولي عشقتي مكاتيباً كتبتها ِ
أدعوك للرقص وال يامحبوبتي
من السماء  ..فأنا ال
ِ
أدعوك لقلبي فقلبي أحبك و َت ِع َب
لتناول العشاء  ..أنا
ِ
من طول الجفاء .

 بعض األشخاص يحييوا القلوب وبعض األشخاصيقتلوها ً
قتال
 حبك أعادني إلى الحياة مرة أخرى -إذا أردت أن تعيش سعيدا فال تحاول أن تفسّ ر كل
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كيف تصبحني جذابة من دون مكياج؟
أن تكون المرأة جميلة من دون مكياج ليس أمراً مستحيل المنال ،في البداية من ال يتمنى
أن يكون جميالً ،إنه حلم الجميع ،فالكل يبحث عن الجمال الطبيعي وال شيء يضاهي جمال
المرأة الطبيعي وتألقها.
فإذا كان لمساحيق التجميل الفضل في إخفاء عيوب البشرة وتحسين مظهرها إال أن البشرة
الطبيعية بدون مكياج تبقى هي اإلطاللة المفضلة للمرأة وعليك أن تتأكدي كما تقول منى
اليماني خبيرة التجميل إنه من الرائع أن
تكوني قادرة على الخروج بدون مكياج،
هذا باإلضافة إلى أن وضع المكياج
وإزالته باستمرار يرهق بشرتك ،وهناك
طرق عديدة للظهور بشكل رائع ومتألق
لك
لتبدي جميلة بدون مكياج ،وسنقدم ِ
بعض النصائح التي قد تساعدك لتبدي
جميلة بدون مكياج تماماً.
حافظي على نظافة وجمال بشرتك
نظافة وجهك هو سر جمالها ،فيعتبر
غسل الوجه مرتين يوميا ً هو المفتاح
األساسي؛ لكي تبدي جميلة بدون مكياج،
فقضاء الوقت في العناية ببشرتك أفضل
من قضائه في وضع المكياج ،فعليك أوالً
انتقاء الغسول المناسب لنوع بشرتك،
فيمكنك استشارة دكتور متخصص في
هذا المجال ،فبعض المنظفات مليئة
بالمواد الكيميائية المدمرة للبشرة ،والتي قد تساعد على تقدم عمر البشرة ،وينصح الخبراء
باالبتعاد التام عن الصابون واستخدام الغسول أو بدائل الصابون مرتين يومياً.
خذي كفايتك من النوم
ثماني ساعات من النوم المتواصل لها القدرة في أن تبقى بشرتك أكثر شبابا ً وتبعدك عن
الهاالت السوداء حول العين ،فإن أول ما يالحظه أي شخص هو عيناك ،فعليك أن تحرصي
على إبقاهما رائعين ،فاحرصي على النوم المريح ليالً ،فالنوم يعطي البشرة الوقت لمعالجة
نفسها ،كذلك يمكنك استخدام بعض األقنعة التي تساعد في تخفيف االنتفاخات حول العين،
ويمكنك أن تجديها في الصيدليات ويمكنك تعويضها بكمادات الشاي األخضر أو بعض
شرائح الخيار.
اعتني ببشرتك
العناية بالبشرة تبدأ بخطوتين التقشير والترطيب ،تقشير البشرة مرة أو مرتين أسبوعيا ً فهو
يعمل على التخلص من الخاليا الميتة لبشرتك ويساعدها لتتنفس ويجعلها نضرة ومشعة،
استخدمي المرطب بعد غسل الوجه وال تضعي المرطب إال بعد غسل وجهك وإال ستحصلين
على مسام منسدة ورؤوس سوداء ،وعليك أن تحرصي على انتقاء نوع مرطب جيد مناسب
لبشرتك ،ولكي تضمني أفضل النتائج عليك أن تحرصي أن تضعيه ليالً قبل النوم .كما أن
تبخير البشرة بانتظام تعتبر وسيلة رائعة للحد من ظهور الرؤوس السوداء وحب الشباب كما
أنها طريقة رائعة لفتح مسام البشرة وتنظيفها.
شرب الماء
عليك أن تحرصي على أن شرب كمية كافية من الماء فيجب أن تشربي من ستة إلى ثمانية

أكواب من الماء يومياً ،فللماء تأثيرات ممتازة على الجلد فإلى جانب أنه يساعد على تنقية
الجسم ،فهو يعمل على محاربة جفاف البشرة وخشونتها ويساعد على مرونتها ويعطيها
مظهراً المعاً ،كما أنه يؤخر ظهور التجاعيد وهذا ال يتوفر في أي من أدوات التجميل ،فعليك
أن تجعلي شرب الماء جزءاً من الروتين اليومي.
تناول الطعام الصحي
البشرة هي انعكاس على الصحة العامة،
فإن ما تأكلينه له تأثير كبير على بشرتك.
فعليك أن تتبعي نظاما ً غذائيا ً متوازنا ً
غنيا ً بالخضراوات والفواكه والتقليل من
الوجبات السريعة والجاهزة.
االهتمام بالشعر
الشعر تاج على رأس المرأة فهو عنوان
لجمال المرأة ،فإن تسريح شعرك والعناية
به يساعدك على أن تبدي جميلة بدون
مكياج ،فعليك أن تهتمي به وأن تقومي
بمعالجة مشكالته المختلفة ،فيعتبر غسل
الشعر مرتين أسبوعيا ً خطوة مهمة جداً
لكيال يبدو الشعر دهنيا ً أو متسخاً ،كما
أن استخدام البلسم المناسب لشعرك أمر
هام جداً؛ لتحافظي على لمعانه ونعومته
وتحميه من التقصف والتساقط والجفاف
والذي ينتج عليه بعض المشاكل مثل
القشرة.
حافظي على االبتسامة الجميلة
من أسهل األمور التي تحافظ على جاذبيتك بين الناس وتألقك هي ابتسامتك ،فمن المهم جداً
العناية بنظافة األسنان وصحتها ،فابتسامتك تعطي الجمال المطلوب لكي تبدي جميلة بدون
مكياج ،فلتداومي على غسيل أسنانك بالمعجون المناسب ثالث مرات يوميا ً بعد كل وجبة،
كما أيضا ً عليك المحافظة على جمال شفتيك فهي جزء ال يتجزأ من ابتسامتك فلتعملي على
ترطيبها مستخدمة بعض المواد الطبيعية مثل العسل والسكر لتقشيرها والمحافظة على
رطوبتها ،وعليك أن تتأكدي أن الشخص األكثر جماالً هو من يكون مبتسما ً دائماً.
ممارسة الرياضة
تعتبر ممارسة الرياضة بانتظام من أهم الوسائل لكي تبدي جميلة بدون مكياج كما أنها
تساعد في تأخير ظهور عالمات التقدم في سن البشرة ،كما تعمل على المحافظة على لياقتك
البدنية ،فلتخصصي ساعة يوميا ً لتقومي بالمشي في الهواء الطلق أو لتمارسي رياضة في
النادي الصحي فمجرد الحركة تقوم بتحريك الدم في الجسم ،وهذا ما يساعد بشرتك على أن
تبدو أكثر جماالً.
ترتيب وتنظيف حاجبيك
فلتتركي حاجبيك على طبيعتها ،فمن األمور التي تضفي مزيداً من الجمال على جمال المرأة
هي كونها على طبيعتها وال تقومي بصبغهما أو رسمهما باألقالم ألن المظهر الطبيعي أجمل..
كما أن القليل من استخدام القليل من الفازلين لتمشيط رموشك سيمنحك جماالً طبيعيا ً أكثر
لعينيك .كما يمكنك االستعانة بزيت الخروع قبل النوم يوميا ً لتطويل وتكثيف الرموش.

أقوى خلطة للكلف املستعصي
تعاني النساء من كلف الجلد والذي مهما كثُرت أسبابُه
إلاّ أ ّن النتيجة واحدة ،مشكلة جمالية تضرب البشرة
وتحتاج بشكل فوري لعالج فعّال يدخل في برنامج
العناية بالبشرة ليزيل هذه البقع المزعجة
والمستعصية.
إليك في ما يلي أبرز العوامل المسبّبة للكلف
ِ
باإلضافة إلى نصائح للوقاية ،كما ونقدّم
مصدرا غنيًّا
لك خلطات طبيعية تُعتبر
ِ
ً
بالفيتامينات واألحماض اللاّ زمة والمفيدة
لتجديد خاليا البشرة والتي تحتوي أيضًا
على خصائص تبييض للبشرة.
 التعرض ألشعّة ال ّشمس الضارة لساعاتطويلة ؛ إذ إ ّن األشعّة فوق البنفسجيّة تؤثّر
صبغة.
على الخاليا المسؤولة عن ال ّ
 حبوب منع الحمل؛ الحتوائها على هرموناألستروجين أو البروجسترون .
 الشعور بالتّوتر والقلق ،بشك ٍل دائم يؤدي أيضا ً إلىزيادة إفراز الهرمونات وظهور الكلف ،فمن المعروف
أ ّن البشرة تتأثر بالحالة النفسية بشكل كبير.
 فترة الحمل ،تعاني الكثير ِم َن النّساء ِمن مشكلة الكلف؛وذلك بسبب زيادة إفراز الهرمونات في فترة الحمل.
 بعض العالجات الهرمونيّة ،مثل عالجات الغدةالدرقية ،ما قد يسبب الكلف كعارض جانبي.
 -استخدام مستحضرات التجميل ليست ذات جودة عالية.

ّ
ألن التعرض ألشعّة الشمس هو أحد أبرز العوامل
التعرض ألشعة الشمس خالل
المسبّبة للكلف ،فإ ّن تجنّب ّ
وقت الظهيرة هو واجب علينا االلتزام به.

تجنّب تناول العقاقير الدوائيّة التي يعد الكلف واحداً من
آثارها الجانبية.
الحفاظ على صحّة البشرة خالل الحمل.
تناول األطعمة الطبيعيّة المفيدة الغنيّة بالفيتامينات
والمعادن واأللياف ،والتي بدورها تخفف من حدة
المشكلة وتقي منها.
خلطات طبيعية للكلف المستعصي
المكونات:

حبتان من البصل.
نصف كوب من خل التفاح.
الطريقة:
المكونات.
اخلطي ّ
ضعي المزيج فوق المناطق المراد عالجها ،لمدة ال تقل
عن عشرين دقيقة.
اغسلي بالماء الفاتر ،حيث يساعد البصل بتركيبته
الكبريتية على التخلص من البقع الداكنة.
خلطة األفوكادو والعسل
المكونات:
حبة أفوكادو.
ملعقتان من العسل.
الطريقة:
اهرسي حبة أفوكادو وأضيفي عليها العسل.
ضعي الخليط ووضعه البشرة لعشرين دقيقة.
اشطفيه بالماء الدافئ.
خلطة الليمون والفجل
المكونات:
حبتان من الفجل.
ثالث مالعق من عصير اللّيمون.
الطريقة:
امزجي عصير الليمون مع الفجل بالخالط ،حتى يصبح
المزيج متماسكاً.
ضعيه على البشرة واتركيه لمدة كافية حتى يجف تماماً.

األلوان الصارخة تضيء موضة ربيع وصيف 2020

تضئ األلوان الصارخة ،كاألصفر
واألحمر ،عالم الموضة في صيف
 ،2020لتمنح المرأة إطاللة مشرقة
تشيع أجواء البهجة والمرح .كما أن
الوان المالبس الصارخة تغازل البشرة
السمراء بأسلوب ساحر.
ويبدو أن اللون الوردي سيتربع على
عرش ألوان موضة الصيف ،خاصة
الدرجة الصارخة المائلة إلى الفوشيا.
أما اللون األخضر بمختلف درجاته ينير
عالم الموضة هذا الصيف ،إلى جانب
األخضر النعناعي الصارخ ،باالضافة
إلى األصفر والبرتقالي واألحمر.
والبد أن نشير الى أن األلوان الصارخة
ال تناسب كل النساء ،مثل المرأة ذات
القامة القصيرة والمرأة ذات القوام
الممتلئ ألنها تجعل المرأة محط
لألنظار ،وتسلط األضواء على عيوب
الجسم لكن هذا يعني أنهن ال يستطعن
اتباع هذا الصيحة ،إنما يمكنهن اختيار
قطعة اكسسوار تزهو باأللوان الصارخة
كالوشاح أو الحقيقة أو الحذاء ،على أن
يتسم المظهر العام بطابع هادئ ورقيق.
أما صاحبة القامة الطويلة والممشوقة،
فهي تقوم على تنسيق ألوان صارخة عدة
في االطاللة الواحدة.
إن سترة البليزر تتألق هذا الصيف بألوان
زاهية ،ولبسليط الضوء على البليزر
ينبغي أن يتحلى باقي اللوق بالبساطة
والهدوء.
أما األحذية والحقائب تزهو بألوان
الباستيل الحالمة لتضئ لمسة حيوية
مرحة على المظهر ككل.
إختاري بين الوردي الرقيق واألصفر
واألزرق السماوي واألخضر النعناعي
والبرتقالي فهي تبعث على التفاؤل.

«الفتور» ما هي أسبابه وطرق العالج؟
الفتور ونقص ال ِه ّمة ،حالة تعتري الكثيرين في إحدى
مراحل حياتهم ،وقد يتبع هذه الحالة الكسل المتواصل والمزاج
السيئ وعدم الرغبة في القيام بأي شيء ،قد تبقى هذه الحالة
لدى البعض لفترات قصيرة ،ومن ث ّم يُسارعون للعودة إلى

ظهور شامات جديدة يف اجلسم :هل األسباب سرطانية؟
ظهور شامات جديدة في الجسم قد يكون حميدا ً وناتجا ً
عن أسباب عديدة ،وقد يكون سرطانياً .والشامات هي عبارة

عن بقعة بنية على الجلد ،فيما تختلف أعداد وأحجام ووزن
الشامات من شخص آلخر ،نتيجة االختالفات في النسيج الذي

تتكون منه الشامة ،كما تعتمد أيضا ً على سرعة النمو.
تقوم األصباغ التي تفرز مادة الميالنين في الشامة بإعطائها
اللون البني ،بينما يكون اللون متفاوتا ً من مكان آلخر أو
من شخص آلخر ،حيث تظهر أحيانا ً بعض الشامات باللون
األسود الفاتح أو األسود الداكن ،ويعتمد ذلك على عدد الخاليا
الصبغية الموجودة في الشامة ،كما يمكن أن تتكون بها
شعيرات داكنة في بعض األحيان.
ويمكن إزالة الشامات بالطرق الجراحية ،عندما يكون حجمها
كبيرا ً أو تشكل إزعاجاً ،أو توجد في منطقة تسبب الضيق
والحرج للشخص المصاب بها.
تتعدد األسباب التي تؤدي إلى ظهور شامات في الجسم،
وهي كاآلتي:
-1أسباب وراثية؛ فالعائلة التي يكثر بها وجود الشامات ،تنتقل
من جيل إلى آخر.
 -2تظهر شامات جديدة في الجسم بسبب التغير في الخاليا
الصبغية الموجودة تحت الجلد.
 -3تظهر أحيانا ً شامات جديدة في الجسم بسبب التعرض
الطويل والمباشر ألشعة الشمس.
وقد يستمر ظهور الشامات في الجسم حتى يبلغ عمر الشخص
 20عاما ً أو أكثر ،ومن الطبيعي أن يكون لدى األفراد قبل سن
البلوغ ما بين  10إلى  40شامة ،وربما تظهر بعض الشامات

األخرى في عمر متأخر.
هذا وتوجد عدة عوامل تؤثر في لون الشامات الجديدة عند
ظهورها في الجسم ،وهذه العوامل هي:
التعرض إلى أشعة الشمس.
 -1عدد ساعات ّ
 -2التغيرات التي تحدث في هرمونات الجسم في مرحلة
البلوغ.
 -3تعاطي حبوب منع الحمل.
ومن الضروري الحرص على متابعة لون وحجم أي شامة
جديدة في الجسم ،أل َّن أي تغير في الشامات من حيث اللون
أو الحجم والعدد أو اإلصابة بالنزيف أو الحكة يدل على
خطورتها ،وهو ما يستدعي استشارة الطبيب.
متى تتحول الشامات إلى ورم سرطاني؟
تكمن خطورة الشامات عندما تتحول إلى ورم سرطاني ،وهو
ما يحدث في الحاالت التالية:
 -1الشامات كبيرة الحجم التي تظهر مع الوالدة ،وهو ما
يستدعي استشارة الطبيب.
 -2ارتفاع عدد شامات الجسم إلى أكثر من  100شامة ،فإ َّن
ذلك يدل على خطورتها وإمكانية تحولها إلى ورم سرطاني.
 -3إذا ظهرت شامات جديدة بشكل غير منتظم ،حيث
تكون بأطراف متعرجة أو بلون داكن في الوسط وفاتح عند
األطراف ،فإن هذا قد يدل على تحولها إلى ورم سرطاني.

نمط حياتهم الطبيعي ،إال أ ّن البعض منهم قد تطول معهم
الحالة ،فتُساهم في إضاعة وقتهم وتأخير إنجازاتهم وتطورهم،
أو قد تؤدي إلى تدهور مسيرة حياتهم في العديد من الجوانب؛
االجتماعية ،المهنية ،المالية ،وحتى العائلية ،لذا التقت
«سيدتي» بمدربة الوعي النفسي «خلود بادحمان»؛ لتُخبرنا
عن بعض أسباب ذلك الفتور ،وكيفية معالجته ،فقالت« :البد
أ ّن تدركي أنّكِ كائن حي؛ متصل بكل شيء حولك ،فقد يؤثر
فيكِ الطقس بطبيعته؛ كالحرارة الشديدة ،أو البرودة الشديدة،
أو تصميم البيئة ،أو وضع اجتماعي تمرين به ،أو حالة صحية
ونقص فيتامينات ،وغيرها ،نحن البشر متصلين بكل ما
حولنا ،وتؤثر فينا األمور بطريقة مباشرة أو غير مباشرة».
عالمات الشخص المصاب

تُضيف« :أبرز العالمات التي قد يعاني منها الشخص
ال ُمصاب بالفتور هي إضاعة الوقت ،وهنا البد أ ّن نُ ّفرق بين
الشخص الذي يُضيع وقته بشكل دائم ،وبدون أ ّن يشعر بأ ّن تلك
يمر عليه أيام
إضاعة حقيقية ،وبين الشخص المنجز ،إال أنّه ّ
يهدر فيها وقته بشكل كبير،
فالصنف األول يعيش حالة
من الضياع ،إال أ ّن الصنف
الثاني هو المقصود ،فهذا
يمر بدون
النوع يجعل وقته ّ
عائدات (نفسية ،اجتماعية،
مالية ،علمية) ،ويشعر ّ
أن
هذه الساعات كان من الممكن
استثمارها بشكل كبير».
أسباب الفتور
 االجتهاد في أداء الواجباتبشكل جاد لفترات طويلة،
حتى يأتي الوقت الذي تجدين
فيه أ ّن طاقتك انتهت ،فال توجد تلك العزيمة للعمل مثل
السابق ،ويبدأ التساؤل الداخلي« :ما الذي ح ّل بي؟».
 اإلحباط تجاه النتائج ،حيث إنّها أتت بغير المتوقع. الروتين الممل قد يوصل الفرد إلى هذه المرحلة. التشتت الذهني ،وغالبا ً ما يكون بسبب أمر معين؛ كمشكل ٍةما ،أو قلق ،ومخاوف ،ما يؤدي إلى عدم القدرة على التركيز.
 قد ال تمتلك الفتاة شغفا ً تجاه المهمة التي ُكلفت بها ،فتقومبالهروب منها؛ من خالل هدر الوقت.
 قد يكون السبب في المكان التي تؤدي فيه العمل ،أواألشخاص الذين تخالطهم ،لذا فالبيئة قد تكون غير محفزة أو
سلبية ،وال تُساعد على التركيز واالنتهاء.
حلول

 البد أن يبحث الفرد في ذاته عن سبب ذلك الفتور ،فإذا عُرفالسبب ب ُطل العجب.
 إيجاد الحلول ،فإذا كان السبب الملل -على سبيل المثال-يجب أن تجدي طريقة للتنويع وكسر الملل ،وإذا كان السبب
انعدام طاقة؛ البد أن تجدي طرقا ً إلنعاش الطاقة ،وينبغي
عليكِ أن تضعي الحلول التي تقع في إطار تحكمك ،وأال
تعتمدي على رضا أو تصرفات اآلخرين.
 وضع قائمة المهام « ،»To do listحتى وإ ّن كان الشخصال يحب استخدام هذه القوائم ،إال أنّه البد منها في هذه الحالة،
فهي السالح األمثل للقضاء على الهدر والفتور.
 وضع خطط قبل النوم حول كيفية قضاء الـ ٢٤ساعةالقادمة ،وبشكل مبدئي على الفرد أال يضع المهام الكبيرة،
بل ينبغي عليه وضع بعض المهام التي تجعله مشغوالً لمدة
محددة ،ويجد فيها إنتاجية واضحة ،وفترة أخرى للراحة
والمتعة ،والغرض من هذه النقطة هو الرجوع إلى اإلنجاز
والعمل بشكل تدريجي ،وهي خدعة نفسية بسيطة؛ حتى ال
تحدث مقاومة.
 قومي بتجديد الروتين اليومي ،ضعي لنفسك تحديات جديدةفي كل يوم.
ت بأنّكِ ال تستطيعين القيام بكل ذلك ،إذن امنحي
 إذا شعر ِنفسك فرصة القيام بكل ما يمدكِ بشعور السعادة ،كأخذ إجازة،
والسفر ،أو تعلم أمر جديد ،أو القيام ببعض المغامرات أو
الهوايات.
 االختالط بأشخاص داعمين ومحفزين. ضعي في اعتبارك بأنّه وقت وسيمضي.هل تعلمين أ ّن الكثيرين قد يخلطون بين الكسل والفتور؟!
فالكسل حالة مؤقتة لبضع ساعات ،أما الفتور قد يستمر لفترات
طويلة؛ لذا ينبغي االلتفات ألسبابه وطرق عالجه ،واعتباره
محطة لمراجعة مسارات الحياة.

عالج من أ ّول استخدام  ..خلطة حملاربة تشقق الكعبني
تعاني المرأة من تشقق الكعبين ما يسيء
لك خلطة سحرية
إلى جمال قدميها لذا نقدّم ِ
لمحاربة تشقق الكعبين ،وستلحظين الفرق
عليك فعلُه
األول .ك ّل ما
ِ
من االستخدام ّ
هو تجهيز الملح وعصير الليمون ،وماء
الورد ،والجلسرين لـ العناية بالبشرة.
فالجلسرين معروف بفوائده المرطبة للجلد
والليمون يساعد في القضاء على البكتريا
ويجدد خاليا البشرة ويمنحها النعومة
اللاّ زمة وال ننسى الخصائص ال ُمضادَّة
لاللتهاب التي تُو َجد في ماء الورد.
لكن قبل الدخول في تفاصيل الخلطة

إليك في ما يلي أبرز أسباب
السحريةِ ،
تشققات الكعبين باإلضافة إلى نصائح
بقدميك والحفاظ على نعومة
هامة لالهتمام
ِ
ملمس الكعبين.
أسباب تشققات الكعبين
عدم االهتمام بصحة القدمين وترطيبهما
بشكل كافٍ ؛ حيث إ ّن طبيعة الجلد في
القدمين جافة لعدم وجود غدد دهنية فيها.
جفاف الجلد نتيجةً لكثرة الحركة.
الوقوف لساعات طويلة على أرضيات
صلبة سوا ًء في العمل أم المنزل.
زيادة الوزن التي تؤدي إلى زيادة الضغط

على الكعب وبالتالي تصلب الجلد.
اإلصابة ببعض األمراض الجلدية مثل:
األكزيما والصدفية.
التقدم في السن ،حيث يفقد الجسم زيوته
الطبيعية.
التعرض للماء بشكل مفرط.
انخفاض نسبة رطوبة الجو وبشكل خاص
في فصل الشتاء ،واستخدام أنظمة التدفئة
المنزلية.
استخدام الصابون الخالي من المرطبات.
المشي دون حذاء في المناطق الجافة.
عوامل جينية.

سوء التغذية ،ونقص مستوى الفيتامينات،
والعناصر والمعادن األساسية.
حدوث خلل في هرمون األستروجين ،أو
الغدة الدرقية ،أو وجود مشاكل في الدورة
الدموية.
اإلصابة بااللتهابات الفطرية.
التعرق بسبب التمارين الرياضية.
خلطة لعالج تشقق الكعبين
المك ّ ِونات :
ملعقة كبيرة من الملح.
نصف كوب من عصير الليمون.
ملعقتان كبيرتان من الجلسرين.

ملعقتان صغيرتان من ماء الورد.
ماء دافئ .حجر الخفاف
الطريقة:
املئي حوض بالماء الدافئ .أضيفي الملح،
و 10-8قطرات من عصير الليمون،
وملعقة كبيرة من الجلسرين ،وملعقة صغيرة
من ماء الورد إلى حوض الماء الدافئ.
انقعي القد َمين ل ُمدَّة  20-15دقيقة في
حوض الماء.
افركي الكعبَين ،وجوانب القد َمين باستخدام
حجر الخفاف.
ومن ثم أعيدي خلط ملعقة صغيرة من

الجلسرين ،وملعقة صغيرة من ماء الورد،
وملعقة صغيرة من عصير الليمون
ضعي الخليط على الكعبَين ،وارتدي زوج
الجوارب ،واتركيها طوال الليل.
اغسلي القد َمين بالماء الفاتر صباحاً.
نصائح تجنب تشقق الكعبين
تنظيف القدم و غسلها بسائل االستحمام
المنعش بعد العودة للمنزل مباشرة.
ارتداء الجوارب القطنية التي تعمل على
إمتصاص العرق مع تغيرها يوميا.
وضع الحذاء في مكان مشمس ليتخلص
من البكتريا والفطريات الموجودة بداخله.

الحرص على إرتداء حذاء منزلي ألن
المشي حافية القدمين يزيد من تعرضك
لتشققات القدم.
التقليل من إرتداء األحذية المكشوفة في
الخارج حفاظا على نظافة القدم.
استخدام الكريمات ومستحضرات التجميل

المختلفة التي تعمل على عالج الجفاف
وترطيب الجلد.
تطبيق الوصفات الطبيعية التي تعالج
تشققات الجلد.
فرك الكعبين بواسطة الحجر الخفاف
للتتخلص من بقايا الجلد الميت.

أخبار الفن
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دراما رمضان  ..2020عودة النجمات
صة
الدراما النسائية في رمضان ربما سيكون لها الح ّ
األكبر هذا العام ،فمع اتضاح خريطة المسلسالت الرمضانية
لعام  2020يتك َّشف الحجم الكبير للبطوالت النسائية وسيطرة
موضوعات المرأة بشكل أو بآخر على دراما العام ،مع عودة
نجمات غائبات منذ وقت طويل.
وتمثَّل عودة النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي من خالل
مسلسل واحد هو «نساء من ذهب» أهم األحداث الفنية ،حيث
ستتصدران البطولة النسائية هذا العام بعد غياب سنوات طويلة
عن الدراما ،وربما هو العمل األول الذي يجمعهما ،وسيشارك
في بطولة المسلسل هالة فاخر وسميحة أيوب وعدد من
ضيوف الشرف ،مثل بيومي فؤاد وإدوارد .والمسلسل اخراج
وائل إحسان وتأليف أمين جمال.
كما تعود النجمة يسرا بعد غياب عام منذ آخر مسلسالتها
«لدينا أقوال أخرى» ،حيث بدأت تصوير مسلسل بعنوان
«دهب عيرة» أو «قارئة الفنجان» فلم يتم االستقرار على
االسم حتى اآلن ،والمسلسل من إخراج سامح عبدالعزيز
وإنتاج جمال العدل ،وبطولة حال شيحة ،بيومب فؤاد،
وجومانا مراد ،وخالد أنور وهنادي مهنا.
وتقابل الفنانة غادة عادل اياد نصار وخالد الصاوي من خالل
أحداث مسلسل «ليالينا» الذي بدأ تصويره منذ أيام ،وتعود
به غادة بعد غياب عن الدراما الرمضانية منذ عامين تقريباً،
والمسلسل تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.
أما الفنانة منى زكي فتعود بعد غياب نحو ثالث سنوات منذ

مسلسل «أفراح القبة» بمسلسل لم يستقر على اسمه
حتى اآلن ،مع المخرج تامر محسن ،فيما اختير الفنان
محمد فراج ليشارك منى البطولة.
وتشارك ياسمين عبدالعزيز في الماراثون
الرمضاني للعام الثالث على التوالي ،حيث بدأت
تصوير مسلسل بعيد عن الكوميديا ،ويحمل
المسلسل اسم «ونحب تاني ليه» ،وهو تأليف عمرو
محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري ،وبطولة
شريف منير وكريم فهمي .وبمسلسل «100
وش» تعود النجمة نيللي كريم بعد غياب عامين
تقريبا ً عن الدراما الرمضانية .وتشارك نيللي في
بطولة المسلسل مع الفنان اسر ياسين ،حيث تقوم
بدور «نصابة» تحترف عمليات السطو والخداع،
والمسلسل من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل،
وإخراج كاملة أبوذكرى ،التي أُسند لها اإلخراج بعد
اعتذار المخرج أحمد مدحت.
وتستعد الفنانة غادة عبدالرازق ،لخوض السباق
الدرامي في رمضان  ،2020بمسلسل جديد بعنوان
مؤقت هو «السلطانة» ،وهي المرة األولى التي تقدم
غادة مسلسالً ينتمي الى البيئة الصعيدية المصرية ،ويدور
وجار ترشيح االبطال وسيتم
في اطار أكشن درامي تشويقيٍ .
اإلعالن عن التفاصيل الكاملة خالل أيام .وتواصل النجمات
الشابات منافسة النجمات المخضرمات في ماراثون الدراما

أعربت الفنانة إلهام شاهين ،عن سعادتها
بمقابلتها للطفل «حسن» ،حفيد الفنان محمود
حميدة الرئيس الشرفى لهرجان األقصر
للسينما األفريقية ،مشيرة إلى أنه يمتلك حس
فنى عالى.
وأضافت أنه يمتلك موهبة خاصة ،وتتنبأ
دورا
له بمستقبل فنى واعد ،متمنية أن تجد َ
يتالئم مع صغر سنه  ،وأن تجد من يكنشف
هؤالء األطفال الموهوبين مثلما اكتشف الفنان
الراحل أنور وجدى فيروز.
وأوضحت أنه يمتلك طاقة فنية كبيرة ويتمتع
بالذكاء ،الذى يجعله يبدو وكأنه أكبر من
سنه ،وله رأى فنى مستقل؛ بل ويحرص على
حضور العروض الخاصة والمهرجانات
حول العالم ،الفتة إلى أنه «موهوب» بالفطرة.
الجدير بالذكر ،أن الفنانة إلها شاهين انتهت
من تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم
«حظر تجوال» ،حيث تجسد دور والدة
الفنانة أمينة خليل ،ويتم احتجازهم فى ليلة
عام  2013أثناء حظر التجوال ،وفى هذا
الوقت تقوم بمعرفة شخصية ابنتها وتتقرب
إليها أكثر ،ويشلركها فى بطولته أمينة خليل،
الممثل الفلسطيني كامل الباشا ،وهو من تأليف
وإخراج أمير رمسيس.

أعلن الفنان المصري تامر حسني ،تأجيل
حفالته المقبلة وذلك خوفًا من انتقال فيروس
كورونا بسب التجمعات.
تامر حسني ،قال في تغريدة عبر صفحته
صا على
الشخصية بموقع “تويتر”“ :حر ً
السالمة العامة للمجتمع و تماشيًا مع
االجراءات االحترازية لجمهورية مصر
العربية بوقف كافة الحفالت و التجمعات،
بشكرهم كل الشكر على هذا القرار السليم
حرصا على مصلحة الناس”.
وأضاف“ :تم تأجيل كافة الحفالت القادمة
و المحددة في كل من شهر مارس و شهر
إبريل .”٢٠٢٠
وكان الدكتور مصطفى مدبولي ،رئيس
قرارا بتعليق جميع الفعاليات التي
مجلس الوزراء أصدر ً
تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين ،أو تلك التي
تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة،
لحين إشعار آخر ،وذلك ضمن االجراءات االحترازية التى
تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس “كورونا المستجد”،
وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.
تامر حسنين كان من المقرر أن يحيي حفلاً يوم يوم 12
مارس الجاري ،في إحدى الحدائق الجديدة بالشيخ زايد ،كما
كان يستعد إلحياء حفل أخر يوم  13مارس لطالب جامعة

العلوم الحديثة واآلداب ،وكذلك يوم  21من الشهر الجاري،
في إحدى األندية الشهيرة.
وكانت شركة شركة “أمازون للحفالت” قد أعلنت عن تأجيل
حفل الفنان المصري تامر حسني ،الذي كان من المقرر إقامته
بمركز المنارة يوم الجمعه المقبل  6مارس.
منظم الحفالت ياسر الحريري كشف أن سبب إلغاء الحفل
يعود لوفاة دكتور محمد رجب عضو هيئة التدريس
باألكاديمية الحديثة ،وزوج دكتورة منى البسيوني
عميد األكاديمية ،موضحا أن ذلك تم باالتفاق مع الفنان
تامر حسني.

انتصار تكشف تفاصيل دورها مبسلسل
«اثنني يف الصندوق»

انتهت الفنانة انتصار ،من تصوير مسلسلها الجديد «أثنين في
الصندوق» المقرر عرضه بالسباق الرمضاني المقبل.
وقالت «انتصار» انها انتهت من تصوير المسلسل منذ شهر تقريبًا،
مشيرة إلى أن العمل تدور احداثه في اطار كوميدي من خالل تناول
مجتمع عمال نظافة وهي طبقة مهملة في المجتمع لذلك العمل يركز
علي أهم المشاكل التي تعاني منها هذه الطبقة من خالل أسرة مكونه
من زوجه وزوج وولدين ينتمون إلي مجتمع الزبالين وجميعهم
يعملون في هذه المهنة ويحاول رب األسرة عمل اختراعات جديدة
في عملية جلب القمامة واعادة تدويرها باالضافه إلي تأسيس نقابة
للزبالين تتدافع عن حقوقهم ومشاكلهم ويصبح نقيبًا لها .
وأضافتأ نها تجسد شخصية رسميه زوجة نقيب الزبالين الذي يقوم
بتجسيده الفنان صالح عبدهللا ،وتعمل خياطة بجانب عملها مع زوجها
في القمامة ،ورغم مساندتها له إال أنها دائ ًما علي خالف معه بسبب
داء البخل الذي لم تستطيع أن تتغلب عليه وتعاني منه في تربية أبنائه
الذي يقوم بتجسديهم أوس أوس وحمدي الميرغني.

«أطالنطيك»
أفضل فيلم بـ «األقصر للسينما األفريقية»

حسن الرداد ضابط شرطة يف
«شاهد عيان»

يبدأ الفنان حسن الرداد ،تصوير أولي مشاهده
ضمن أحداث مسلسله الجديد «شاهد عيان»،
بمدينة أكتوبر ،وهو العمل المقرر عرضه
بالسباق الدرامي الرمضاني المقبل.
يجسد «الرداد» خالل أحداث المسلسل دور
ضابط شرطة ويتزوج من الفنانة هنا شيحة،
وأشقاءه هم الفنانة نجالء بدر والفنانة بسمة،
وتتوالى األحداث فى إطار إجتماعي درامي.
والمسلسل بطولة حسن الرداد ،وليد فواز ،محمد
لطفي ،هنا شيحة ،نجالء بدر ،بسمة ،إخراج
محمد حماقي ،وإنتاج ممدوح شاهين.

خالد سرحان يكشف تفاصيل دوره فى
«ذهب عرية»
انتهي الفنان خالد سرحان ،من تصوير  %50من
مشاهده فى مسلسل «ذهب عيرة» ،بطولة يسرا ،والمقرر
عرضة بالسباق الرمضاني المقبل.
وأكد «سرحان» ،أنه يجسد خالل أحداث المسلسل دور
محامي متزوج من الفنانة عبير صبري ،ولديهم ولد وبنت،
وهو شقيق الفنانة يسرا ،ضمن أحداث المسلسل.
مشيرا
وأضاف أن كواليس العمل ممتعه ومليئة بالتعاونً ،
إلى أن الفنانة يسرا ،من الشخصيات المميزه فى الوسط
الفني ،وملتزمه فى عملها ومتعاونه للغاية ،معربًا عن
سعادته بالمشاركتها فى هذا العمل .وتابع «سرحان» ،أن
الذى جذبه للمشاركة فى المسلسل هو أن قصة المسلسل
جديدة وتجذب أى فنان للعمل به ،كما أن األحداث شيقه ومثيرا،
متمنيًا أن المسلسل ينال إعجاب الجمهور وقت عرضه.
«ذهب عيرة» بطولة يسرا ،حال شيحة ،سلوى عثمان ،بيومى

صالح السعدني ،وإخراج هاني خليفة.
وبعد نجاح الفنانة ياسمين صبري ،العام الماضي ،في البطولة
المطلقة بمسلسل «حكايتي» تعود للمنافسة في شهر رمضان
بمسلسل «فرصة ثانية» ،من بطولة أحمد مجدي وعدد من
الوجوه الجديدة ،وإخراج مرقس عادل.

فؤاد ،جومانا مراد ،خالد أنور ،خالد سرحان ،هنادى مهنى
تأليف أحمد عادل ،وإخراج سامح عبد العزيز ،إنتاج مشترك
بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة
للخدمات اإلعالمية.

الناقدة أحالم األسيوطي

الجزء الثاني
(االخالج)  “ :محمد صبحي”
واضح أن المخرج محمد صبحي درس المسرحية من جميع زواياها كي يفهما ويلم بكل ناحية
من نواحيها.وقد أختار “ أسلوب “ لإلخراج وهونفس (األسلوب) التي كتبت به المسرحية ،
وأستمر في استخدامه لنهايتها .وهذا (األسلوب) هو :فكرية تعليمية ،كوميديا غنائية ،عاطفية،
سياسية ساخرة .يظهر فيها التناقض بين الحرية والديكتاتورية .كيف؟
ذكرت في الجزء األول ان (صبحي) يقدم في مسرحيته  :قصتين درامتين متداخلتين لكارمن
(القصة المصرية مع فرقته) وهذا لعرض (قصة كارمن األسبانية) .بدأ المسرحية باغنية
كارمن عن الحب (لجورج بيزيه) وهو الجزء الذي يطلق عليه  )Habanera:أي الواقع)
وتشرح فيه “كارمن” حبها وحريتها ( .ثم يتقدم أعضاء فرقته على المسرح)  ،وكل عضو
يكشف عن شخصيته المقهورة الذي طحنها أستاذهم مثال :راضي (أركان فؤاد) مطرب جيد

تأجيل حفالت تامر حسين

فيلم “الممر” للمخرج شريف عرفة ،فيلم “بين بحرين” للمخرج أنس
طلبة ،فيلم “لما بنتولد” للمخرج تامر عزت.
ويتكون أعضاء لجنة تحكيم هذه الدورة برئاسة السيناريست عاطف
بشاي ،وعضوية كال من ،الفنانة رغدة ،الفنان أحمد بدير ،الفنانة
لقاء الخميسي ،المخرج هاني الشين ،المونتيرة د.غادة ُجبارة ،مدير
التصوير سامح سليم ،الموسيقار راجح داود ،الناقد عصام زكريا،
وهذه الدورة مهداه للمخرج سمير سيف.

ماذا قالت إهلام شاهني عن حفيد
حممود محيدة؟

من مسرح
“محمد صبحي” الراقي
نقد مسرحية “ كارمن”
الحرية ال تقدر بثمن
مسرح صبحي هو األخالق -
الفكر  -احترام الجمهور

الرمضانية ،حيث تشارك الفنانة دينا الشربيني بمسلسل
«لعبة النسيان» تأليف تامر حبيب ،والعمل مأخوذ عن
فورمات إيطالية ،مثل مسلسل العام الماضي المأخوذ من
مسلسل «األخوات» ،ويشارك في بطولة «لعبة النسيان»
رجاء الجداوي ،هنا شيحة ،علي قاسم ،باسل خياط ،أحمد

تكريم جنوم الفن يف حفل ختام املركز
الكاثوليكي املصري للسينما
أقيم حفل ختام المركز الكاثوليكي
المصري للسينما ،مساء الجمعة  6مارس،
بحضور وتكريم عدد كبير من نجوم الفن.
وخالل الحفل تم تكريم كل من الفنانة لقاء
الخميسي ،والمخرج شريف عرفة ،والفنان
طارق عبدالعزيز ،والسيناريست أماني
التونسي.
كما حصل فيلم “بين بحرين” على جائزة أفضل
فيلم ،وحصل الفنان محمود فارس كأفضل
ممثل عن فيلم “بين بحرين” ،وأحسن ممثلة
فاطمة عادل ،وأحسن مونتاج يامن زكريا عن
فيلم “بين بحرين” ،وأحسن سناريست أماني
السويسى عن فيلم “بين بحرين” ،وأحسن
مخرج أنس طلبة ،وأحسن ممثل تانى للفنان
محمد فراج عن فيلم “الممر”.
كما منحت إدارة المهرجان الكاثوليكى للسينما
جائزة التحكيم الخاصة للمخرج شريف عرفة
عن فيلم “الممر” ،كما حصل الفنان طارق عبدالعزيز على شهادة
تقدير عن فيلم “جريمة االيموبيليا” ،وأحمد مالك عن فيلم “الضيف”.
وكان مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 68
برئاسة األب بطرس دانيال ،قد أعلن عن األفالم الخمسة الذى سيتم
عرضهم خالل فعاليات هذه الدورة وهم ،فيلم “الضيف” للمخرج
هادي الباجوري ،فيلم “جريمة اإليموبيليا” للمخرج خالد الحجر،

نادي احترام المشاهد:

أعلن مهرجان األقصر للسينما األفريقية فوز فيلم «أطالنطيك»
من السنغال بجائزة أفضل فيلم في دورة المهرجان التاسعة التي
انطلقت في  6مارس/آذار ،بمشاركة قرابة  90فيلما ووفود سينمائية
من  37دولة.
وجرى إعالن النتائج في مؤتمر صحفي ،األربعاء ،بحضور رئيس
المهرجان السيناريست سيد فواد ،ومديرة المهرجان المخرجة عزة
الحسيني ،ورؤساء وأعضاء لجان التحكيم وعدد من نجوم السينما.
وجاء فوز فيلم «أطالنطيك» للمخرجة ماتي ديوب ،من السنغال،
بجائزة أفضل فيلم ،وذلك «للقوة والصرامة والتفرد في عالج موضوع
مهم وموضوعي للقارة األفريقية».
وحصل فيلم «الخط األبيض» للمخرجة ديزيريه
كاهيكوبو ،من ناميبيا ،على تنويه خاص من لجنة
تحكيم مسابقة األفالم الروائية الطويلة ،وذلك
لحساسيتها في التعامل مع موضوع الفصل العنصري
بطريقة صادقة وبسيطة توثق لهذه الفترة في تلك
المنطقة ،مع أداء مقنع للممثلين ،وفاز بجائزة أفضل
إسهام فني فيلم «ديزرانس» للمخرجة أبولين تراوريه
من بوركينا فاسو وساحل العاج ،وذلك «لتصويره
المأساوي للسعي وراء الجذور في خضم األحداث
السياسية والحرب التي مزقت المجتمع اإليفواري».
وفاز فيلم «فترية» للمخرج وليد طابع ،من تونس،
بجائزة لجنة التحكيم ،وذلك «ألسلوبه الجديد ،ودرجة
سخريته ،وبراعة أداء الممثلين لوصف الحياة اليومية
وتناقضات هامش المجتمع التونسي المعاصر» ،وفاز
فيلم «والد نافي» للمخرجة مامادو ديا من السنغال،
بجائزة لجنة النقاد الدولية «فيبريسي» ألحسن فيلم،
وفي مسابقة األفالم القصيرة ،منحت لجنة التحكيم
تنويها خاصا لفيلم «حبيب» للمخرج شادي علي ،من
مصر« ،لتميزه في األداء التمثيلي».
ومنح فيلم «طيف الزمان» لمخرجه كريم تاجوات،
من المغرب ،جائزة أحسن إسهام في فيلم روائي قصير
(شهادة تقدير وقناع توت عنخ آمون البرونزي) ،وذلك
«لشجاعته في السرد وخصوصية التعبير البصري
واستخدامه الخالق لشريط الصوت».
وكرم فيلم «راستا» للمخرج سمير بن شيخ ،من ساحل
العاج و الجزائر ،بجائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الروائي قصير
(قناع توت عنخ آمون الفضي) ،وذلك «لتميزه بالحبكة الدرامية

وقدرته على تقديم نظرة إنسانية لوضع سياسي معقد يجبر فيه األطفال
على حمل السالح».
وفاز فيلم «بابلينجا» للمخرج فابيان داوو ،من بوركينا فاسو ،بجائزة
النيل الكبرى ألحسن فيلم روائي قصير (قناع توت عنخ آمون
الذهبي) ،وذلك ألنه مزج األنواع الفنية بمهارة وبشاعرية أعطت
للمكان روحاً.
وفي المسابقة الدولية ألفالم الدياسبورا ،فاز بجائزة أفضل إسهام فني
(شهادة تقدير وقناع توت عنخ آمون البرونزي) فيلم «سيدة النيل»
للمخرج عتيق رحيمي ،من رواندا وفرنسا.
وكرم النجم المصري محمود حميدة الرئيس الشرفي ،الفنان المصري

لكن األستاذ جعله صانع مالبس فهو {راضي} بهذا القهر  .أيمن (خليل مرسي) ملحن حسب
ما يريد أستاذه وليس حسب أبداعه  .مشيرة (عبيرفاروق) محبطة ألن األستاذ حرمها من أداء
كارمن وجعلها مدربة للرقص  .المؤلف زكي شبانة (مجدي صبحي) أصبح عامل تليفونات.
نبيل (أيمن عزب) شاعر اليعترف به االستاذ .حتى المنتج ممدوح (عبد هللا مشرف) يريد
أنتاج مسرحية (كراخانة) ألن “كارمن” يجدها غريبة على الجمهور وسيخسر نقوده .فهذه
مقدمة جيدة ألعضاء الفرقة تظهر شعورهم بالسخط واألحباط ويفقدون الشجاعة لمواجهة
أستاذهم فاطلقوا عليه {الدكتاتور}.
(ظهور األستاذ) :كان ظهور االستاذ (محمد صبحي) من خلف المسرح (وسط الجمهور) دليل
على تميزه وكبريائه في فرقته ،ألنه يعي ما يفعل لثقته بنفسه  .وبذلك خلق (خداع محاكاة
الحقيقة) وجعل المشاهدين يشعرون بأن كل شئ يرونه أو يسمعونه على المنصة إنما يحدث
ألناس حقيقيين  .وقد أعطى (المعد :د.يسري خميس) فكرة للمشاهدين عن “ كارمن”(لمن
اليعرفها) عن طريق المنتج ممدوح ( :فهي فتاة بوهيمية جمالها وحشي  .تترك من يحبها
وتسعى لمن يتجنبها حتى يقع في شباكها ثم تتركه وهي حرة كطائر ) فهذه نقطة مهمة ألم بها
(صبحي) ألماما وافياً لربطها بسياسة الدكتاتوريين ويجب ان تكون الشعوب حرة(ككارمن)
وال تخضع لظلم الدكتاتور .
كان رسم شخصية كريمة (سيمون) موفقا من أول  3دقائق فهي فتاة عصرية ترتدي مالبس
سبور وتحكي لألستاذ أنها طردت من معهد الباليه ألنها ضربت مخرجاً (الجمهور يضحك)
كذلك طردت من معهد الموسيقى ألنها ضربت مخرجاً آخر .فهي ال ترضخ لرغبات مخرج
دون موافقتها فتضربه بل تحب الفن للفن .فكان األستاذ يتسائل ماذا ستفعل معه ؟ فاقتنعنا
كمشاهدين بأنها حرة مثل كارمن وهي أصلح واحدة للدور .وكان أداء “سيمون” في دور
كريمة أو كارمن نابع من أحساسها ومعايشتها للدور .
(مهارات محمد صبحي وتوظيفها للمسرحية) اظهر (صبحي) مهاراته  :الفنية والدرامية
والرياضية والفكرية الثقافية والسياسية في هذا العمل  .المهارة الفنية فهو يعزف على الكمان
عزفاً جيداً مع دراسة النوتة الموسيقية  .وعزف أغنية (خذني فأنني أحب الحياة ) تأليف
“محمد بغدادي” وألحان “ عمر خيرت” وغنتها “سيمون”( .هذه األغنية تغنى في الفصل
الثاني) ،بذلك أعطى (صبحي) خلفية (للجمهور) عن األغنية عند سماعها بانها نفس األغنية
التي عزفها األستاذ وغنتها كريمة  .الرقص  :يرقص االستاذ مع كريمة رقصاً إيقاعياً منفرداً
فنشعر بالحركة المنظمة واللياقة العالية  .الدرامية  :اعطى درساً لكريمة في التمثيل بأعتماد
الممثل على  :العقل – جسمه -الجهاز التنفسي .وشرح وظيفة كل منهم  .فأثبت أن التمثيل
دراسة وعلم وليس ارتجال .وكان على وعي تام بادائه في كل المسرحية  .وختمها بمونولوج
من  4دقائق في نهاية المسرحيةعن تاريخ الديكتاتورية من بداية الخليقة حتى اآلن ورسالته أن
الحرية ال تقدر بثمن  ،فيكفي ان نقول ال  .ال والسالم وختم المسرحية بذلك .وكان(التصفيق
يقدر عمل صبحي)  .الرياضة  (:يرقص)صبحي ويقف على ساق واحدة كذلك سيمون وفرقته
لتأكيد الثبات وهذا هو السهل الممتنع ( .لعبة الشيش) :وهي المبارزة بالسيف بينه وبين نبيل
(أيمن عزب) ألدوار دون جوزيه واسكاميليو (مصارع الثيران) وكأننا امام الفرسان الثالثة.
(الثقافية) :أظهر محمد صبحي عند تجمع الفرقة لقتله بالسيف بأن هذا التجمع كان في مسرحية
يوليوس قيصر (لشكسبير) وليس في كارمن(لبروسبير مريميه) فيخاطب عقل الجمهور
الثقافي ( .الفكر والسياسة) :يحرس صبحي علي القاء الوعي للشباب (بعدم قبول المسرحيات
الهابطة) مثلما قدم زكي مسرحيته (كراخانة) فهذا يتلف عقول الشباب وهي أفظع من
المخدرات .أما السياسة :فهو حرص علي تقديم الديكتاتور بمبالغة في (إطار ضاحك) حتى
يوصل هذا التنبيه للمشاهد وكان يرتدي الزي العسكري األسباني دليل علي السلطة  .مثال
يقول لكريمة (بهدوء)  :أنت حرة تختاري األسلوب اللي يعجبك ( ،وبتضخم وأمر) تنفذي بي
اللي أنا عاوزه .ويقلد السادات  ”:وهذه هي أهم سمات الديمقراطية” (الجمهور يضحك) من
التناقض للقهر المغلف بالحرية  .وهنا نجد أن “صبحي” (كمخرج) حرص على األحتفاظ
“بأسلوب “ المسرحية ماراً بكل نواحيها  .كانت األستعراضات الغنائية  ،بالزجل والشعر :
(لمحمد بغدادي) وألحان (عمر خيرت) مع ازياء (أسامة حتحوت) وأستعراضات (كريم
التونسي) كانت موفقة لكمال المسرحية .كذلك إعداد المسرحية “للدكتور يسري خميس”
لكارمن المصرية واألسبانية باللغة العامية والفصحى أعطي البعد العلمي والثقافي للمسرحية
واثبت ان اللغة الفصحي تساعد علي رقي الفن وتطوره .لذلك أعاد لنا (صبحي) مسارح
العظماء  :جورج أبيض – يوسف وهبى – نجيب الريحاني – و -محمد صبحي النه استعان
{بأساتذة} .اما ديكور “ سمير أحمد” فكان موفقاً خاصة المشهد اآلخير للساللم عل شمال
المسرح في العمق أخرجه (صبحي) احسن إخراج  .فكريمة تصعد الساللم بظهرها ووجهها
للجمهور  ،واألستاذ أسفل نراه من ظهره فهذا يدل على أكتمال حريتها وأصبحت أعلى منه
ورفضته فقتلها .وهنا كان مونولوج (صبحي) البليغ فيستخدم الرموز اللفظية والصور
ليخاطب بها عقل المشاهد ويشجعه بان الحرية ال تقدر بثمن فأشرف له أن يموت حراً مثل
كارمن وكريمة من أن يعيش في خوف دائم ال يملك حريته  .كل ذلك كان ورائه مخرجاً المعاً
“ محمد صبحي” الذي أعاد لنا المسرح الكوميدي الراقي وقدم مسرحية كوميدية هادفة عن
الحرية التي ال تقدر بثمن وجعل من مسرحه  :مسرح األخالق – والفكر – وأحترام المشاهد .
فتحية مني لك يا  ..محمد صبحي !

أمحد العوضى يصور مشاهد األكشن
يف «االختيار» عقب عودته من لبنان

مصطفى شعبان عضو لجنة التحكيم للفيلم الطويل.
وقال حميدة« :مصطفى شعبان يستحق التكريم ،ألنه ممثل مهم وقوي».

سافر الفنان أحمد العوضى إلى لبنان
برفقة المخرج بيتر ميمى ،الستئناف
تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل
«اإلختيار» ،والمقرر عرضه فى الموسم
الرمضانى المقبل.
من المقرر أن يستغرق التصوير عدة أيام،
وبعدها يعودون الستئناف التصوير داخل
مصر ،حيث يتم تصوير مشاهد األكشن
التى تجمعه مع النجم أمير كرارة ،ولم يتم
االستقرار على مكان تنفيذها ما إذا كانت
باالسماعيلية أو فى صحراء أكتوبر.
وقرر المخرج بيتر ميميى االستعانة
بوحدتين تصوير ،للحاق بالموسم
الرمضانى واالنتهاء من تصوير كافة
مشاهده قبل حلول الشهر الكريم.
ويتناول مسلسل «االختيار» ألول مرة فى الدراما
المصرية ،حياة الشهيد أحمد صابر المنسى قائد
الكتيبة  103صاعقة ،والذى استٌشهد فى كمين
«مربع البرث» ،بمدينة رفح المصرية عام ،2017
أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء ،على

أن يُظهر العمل العديد من الجوانب االجتماعية
واإلنسانية فى حياة البطل الراحل.
«االختيار» بطولة أمير كرارة ،أحمد العوضى ،آسر
ياسين ،دينا فؤاد ،وآخرين ،من تأليف باهر دويدار،
وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما
بعد ثالثية كلبش الذين قدموها سوياً ،من إنتاج
«سينرجى « ،ومنتج فنى للمسلسل فتحى إسماعيل.
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أخـبـــار كـــــندا
احلكومة الكنديّة تكشف عن خ ّطة ملواجهة فريوس كورونا
تتابع الحكومة الكنديّة والسلطات
الصحيّة في مختلف أنحاء البالد عن
كثب تط ّورات فيروس كورونا الذي
توسّ عت دائرة انتشاره حول العالم.
وصباح يوم األربعاء ،أعلن رئيس
الحكومة جوستان ترودو خالل مؤتمر
صحفي عن ّ
خطة لمواجهة الفيروس،
وعن رصد مليار دوالر في سلسلة
من اإلجراءات لهذه الغاية.
وشارك في المؤتمر الصحفي إلى جانب
رئيس الحكومة ّ
كل من وزيرة الصحّ ة
الكنديّة باتي هايدو ومديرة وكالة
الصحّ ة العامّة الكنديّة د .تيريزا تام.
وأعلن ترودو عن موازنة قدرها 500
مليون دوالر لدعم القطاع الصحّ ي في
المقاطعات ،ولتعزيز فحوص الكشف
عن المرض ،ومساعدة من يحتاج من
المقاطعات على توفير مراكز جديدة
لإلصابات المشتبه بها بالفيروس.
ورصدت الحكومة  275مليون دوالر
لألبحاث اإلضافيّة حول المرض بما
فيها األبحاث الهادفة لتطوير اللقاح،
و 200مليون دوالر للتجهيزات الطبيّة،
والتوعية وتوفير مع ّدات ضروريّة
مثل الكمامات.
قال رئيس الحكومة الكنديّة جوستان
ترودو في مؤتمره الصحفي«،أو ّد أن
يعرف ّ
كل رؤساء حكومات المقاطعات
ّ
وكل الكنديّين ّ
أن «حكومتكم هنا من
أجلكم» وأضاف ّ
بأن الحكومة تسعى
ّ
للتأكد من تلبية احتياجات الكنديّين في

هذه المرحلة.
وأعلن ترودو عن إلغاء مهلة
االنتظار لم ّدة أسبوع قبل الحصول
على تعويض البطالة لمن فقد عمله،
لمساعدة الشركات واألعمال التي
تأثّرت بفيروس كورونا.
ّ
وتابع ترودو « :كندا محظوظة حتى
اآلن .لم نشهد ارتفاعا حا ّدا في عدد
اإلصابات المبلّغ عنها بفيروس
كورونا ،ولكنّي أعرف ّ
أن الكنديّين
قلقون على صحّ تهم وصحّ ة أهلهم
وعلى التداعيات المحتملة لفيروس
كورونا على وظيفتهم وأعمالهم».
وتستع ّد الحكومة الكنديّة وحكومات
المقاطعات لمجموعة من السيناريوهات
كما قالت د .تيريزا تام مدير وكالة
الصحّ ة العامّة ،دون أن تخوض في
ّ
توقعات حول مدى تداعيات الفيروس
المحتملة على الكنديّين.
ّ
وأكدت أنّها حريصة على سالمة
الكنديّين ،وال سيّما منهم المسنّون
والذين يعانون حالة صحيّة ّ
هشة .
وطمأنت وكالة الصحّ ة العامّة في
موقعها اإللكتروني إلى ّ
أن خطر
اإلصابة ما زال منخفضا في كندا،
و لكنّها ّ
حذرت من ّ
أن األوضاع قد
تتغيّر بسرعة.
ونظام الصحّ ة العامّة جاهز للتجاوب
أن احتمال ّ
مع أيّ احتمال ،رغم ّ
تفشي
فيروس كوفيد -19غير ّ
متوقع في كندا
حسب وكالة الصحّ ة العامّة.

ّ
وأكدت الوكالة على موقعها اإللكتروني
ّ
أن السلطات الصحيّة الكنديّة و سلطات
الصحّ ة في المقاطعات واألقاليم
تستمرّ في تقييم المخاطر على صحّ ة
المواطنين ،باالستناد إلى أفضل األدلّة
تبعا لتط ّورات األوضاع.
ومنذ أن بدأ انتشار فيروس
كورونا ،اتّخذت الحكومة الكنديّة
إجراءات للكشف عن المرضى في
ّ
وعززت موارد مختبرات
المطارات
الميكروبيولوجيا ،وشاركت في الجهود
الدوليّة لمكافحة الفيروس.
من جهة أخرى ،أعلن شيموس أوريغان
وزير الموارد الطبيعيّة الكندي أنّه
وضع نفسه في الحجر المنزلي الوقائي
بعد شعوره بأعراض شبيهة بأعراض
كوفيد.-19
ومع استمرار أعراض اإلنفلونزا،

نصحه الطبيب بإجراء فحص للكشف
عن كوفيد .-19واختار الوزير تلقائيّا
أن يضع نفسه في الحجر.
وأوضح شيموس أوريغان في تغريدة
على موقع تويتر أنّه لم يختلط حسب
علمه ،بشخص مصاب بكوفيد،-19
وأنّه بخير ويواصل عمله من المنزل.
وسبق أن وضع النائب في مجلس
العموم الكندي أنطوني هواسفاذر
نفسه في الحجر المنزلي الوقائي
بعد مشاركته في حدث في الواليات
المتّحدة كان فيه من بين المشاركين
شخص مصاب بالفيروس.
نشير أخيرا إلى ّ
أن في كندا حتّى كتابة
هذه السطور  96إصابة بكوفيد،-19
منها  39إصابة في بريتيش كولومبيا
و 36إصابة في أونتاريو و 14إصابة
في ألبرتا و 7إصابات في كيبيك.

حفل توزيع جوائز جونو س ُي َقام يف موعده رغم فريوس كورونا

قرّ ر ّ
منظمو الحفل التاسع واألربعين
لجوائز جونو الذي سيُقام في مدينة
سسكتون يوم  15مارس آذار عدم
إلغائه بسبب ّ
تفشي فيروس كورونا .
ً
ّ
صناع الموسيقى
وتكرّ م جوائز جونو ُ
الكنديين في مُختلف األنواع.
وفي مؤتمر صحفي عُ قد يوم اإلثنين،
أكدت هيئة الصحة في سسكتشوان
( )SHAأنه ال يوجد في المقاطعة أي
حالة مرض «كوفيدCOVID-( »-19
 )19وأن احتمال اإلصابة بالمرض
منخفض في كندا .و أضافت ّ
أن
التجمعات الجماهيرية مثل جوائز
جونو يمكن أن تُقام.

وأوصت هيئة الصحة في سسكتشوان
المشاركين في حفل جوائز جونو غسل
أيديهم والتقليل من االتصال الجسدي
مثل المصافحات .وباإلضافة إلى ذلك،
طلبت من المشاركين الذين يشعرون
بالمرض االمتناع عن حضور الحفل.
ّ
وأكدت المدينة المضيفة لجوائز جونو
على أنها تراقب عن كثب الوضع
المتعلّق بفيروس كورونا الجديد منذ
يناير كانون الثاني الماضي.
وفي كندا ،تم إلغاء العديد من التجمعات
الجماهيرية في األيام القليلة الماضية
بسبب وباء كوفيد -19وأُلغيت بطولة
العالم للسيدات للهوكي والتي كانت
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من المقرّ ر إجراؤها في نوفا سكوشا
لحماية الالعبين والمشاهدين.
وألغيت أيضا األلعاب الشتوية للقطب
الشمالي في إقليم يوكون لألسباب نفسها.
وعلى غرار جوائز جونو التاسعة
واألربعين ،سيت ّم إجراء مهرجان
الشباب «فرنكوفييفر» وفقا للبرنامج
المقرّ ر في سسكتون ،كما ّ
أكد جوليان
غوديه  ،المدير التنفيذي لرابطة الشباب
الفرنكوفوني في سسكتشوان التي

تشرف على الحدث.
وأضاف أن المهرجان يتبع معايير
المؤسسات التعليمية المتعلقة بمرض
كوفيد.-19
ومن المتوقع أن يشارك أكثر
من  1.200طالب في مهرجان
«فرنكوفييفر  »2020ولإلشارة
فقد توفي أكثر من  4آالف شخص
بالفيروس وأصيب أكثر من  110آالف
في أنحاء العالم ،غالبيتهم في الصين.
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فتحت مؤخراً أوّل عيادة أبوابها في
مقاطعة كيبيك الستقبال األشخاص
الذين يرغبون في إجراء التحاليل
لكشف فيروس كورونا و ّ
للتأكد من
إصابتهم بمرض كوفيد -189أم ال.
وقبل الذهاب إلى العيادة يجب على
المريض االتصال مسبقا بمصلحة
الخدمات الصحية ( .)811حينها،
تقوم ممرّ ضة بتقييم حالته ثم تقرر
ما إذا كان من الضروري إرساله
إلى عيادة الفحص.
وطلبت ليات برنييه ،مديرة الخدمات
العامة والشراكات في مركز الخدمات
الصحية واالجتماعية في مونتريال
من المرضى الذهاب بمفردهم إلى
العيادة ،قدر اإلمكان.
وعند وصول المريض إلى المنشأة ،
يتم استقباله من قبل حارس يطلب منه
غسليديه بصابون مطهر وارتداء
قناع .ثم يتوجه إلى ممر يؤدي إلى
مصعد  ،حيث يجب أن يغسل يديه
مرة أخرى.
وبمجرد دخوله الطابق العلوي،
يطلب منه حارس آخر أن يغسل
يديه للمرة الثالثة  ،ألنه يكون قد
لمس أزرار المصعد .يتوجّ ه المريض
بعد ذلك إلى مكتب االستقبال ،حيث
سيطلب منه عون إداري بطاقة التأمين
الصحي .ويضع البطاقة في حاوية
بالستيكية صغيرة حتى ال يلمسها
الموظف مباشرة.
وتقتصر االتصاالت بين المرضى
الذين يحتمل أن يحملوا فيروس
كورونا وفريق الرعاية الصحية

على الحد األدنى الصارم لحماية
الفريق الطبي.
تنقسم العيادة إلى منطقتين :منطقة
«ساخنة» حيث يتواجد المرضى
 ،ومنطقة «باردة» حيث يتواجد
العاملون في مجال الرعاية الصحية.
وتقع غرف الفحص في الوسط
مباشرة .وهناك أبواب على كل
جانب .ويدخل المريض من جانب
واحد ،بينما يدخل الطاقم الطبي
الغرفة نفسها من الجانب اآلخر.
ويجب على أعضاء فريق الرعاية
الصحية الذين يتعاملون مع المرضى
ارتداء سترة واقية وقفازات وقبّعة
وقناع طبّي .و بمج ّرد وصول المريض
إلى غرفة الفحص ،يتم تقييمه وتؤخذ
العينات لفحص .COVID-19
وتقوم السلطات الصحية بإبالغ
المريض بنتائج اختبار الفحص
في غضون  24إلى  48ساعة.
وفي كثير من الحاالت ،يُطلب من
المرضى عزل أنفسهم طوعً ا عند
عودتهم إلى منازلهم  ،كإجراء وقائي
أثناء انتظار صدور النتائج.
وقبل مغادرتهم  ،يتم إعطاؤهم صندوقًا
صغيرً ا يحتوي على قناعين وزوجين
من القفازات وورقة تعليمات .قد
يكون ذلك مفي ًدا إذا كان لديهم فيروس
كورونا ويحتاجون إلى الذهاب إلى
مستشفى معين.
في كل مرة يغادر فيها المريض
العيادة  ،يتم تنظيف غرفة الفحص
من قبل فريق مختص.

يعدها :رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي

التغي املناخي عنوان عريض يف موازنة كيبيك
كهربة وسائل النقل ملواجهة رّ
أعلن إريك جيرار وزير المال
في حكومة كيبيك برئاسة فرانسوا
لوغو موازنة المقاطعة للسنة الماليّة
الجديدة.
وهذه هي الموازنة الثانية التي يعلنها
جيرار منذ تولّي حزب التضامن من
أجل مستقبل كيبيك ( حزب الكاك)
السلطة في المقاطعة الكنديّة الوحيدة
ذات الغالبيّة الناطقة بالفرنسيّة.
وكشف وزير المال عن إنفاق الحكومة
على مشاريع في مجال البنى التحتيّة
ومكافحة التغيّر المناخي ،فضال عن
برامج في قطاعات الصحّ ة وبرامج
ّ
وتوقع نموّا
المساعدة االجتماعيّة،
إقتصاديّا بنسبة  2بالمئة في المقاطعة.
قال وزير المال « :صحّ تنا الماليّة
بخير واقتصادنا يقوم على أسس متينة
ولدينا القدرة على تسريع اإلنفاق في
حال لزم األمر ،ولدينا موازنة تدعم
اإلقتصاد من خالل إنفاق إضافي».

ّ
احتل «اإلقتصاد األخضر»
و
حيّزا مهمّا في اإلنفاق ،ورصدت
الحكومة الكيبيكيّة  6،7مليار
دوالر على مدى  5سنوات
لمكافحة التغيّر المناخي.
ّ
المتوقع أن يعلن الوزير
ومن
ّ
جيرار عن «خطة لإلقتصاد
األخضر عام  ،»2030ولكنّه
كشف بعض تفاصيلها لدى إعالن
الموازنة.
وتراهن حكومة كيبيك على كهربة
وسائل النقل لخفض انبعاثات
الغازات الدفيئة بنسبة 37,5
بالمئة عمّا كانت عليه عام .1990
وت ّم تخصيص  3،8مليار دوالر
لقطاع النقل ،من بينها 1،4مليار
دوالر لكهربة العربات الخفيفة،
و 2،3مليار دوالر لكهربة الشاحنات
ووسائل النقل العام.
ويستبعد باتريك بونان من ّ
منظمة

غرينبيس البيئيّة أن تساعد كهربة النقل
الحكومة في تحقيق أهدافها البيئيّة.
وخصصت حكومة كيبيك في موازنتها
ّ
أيضا  3،3مليار دوالر إضافيّة ّ
لخطة
البنى التحتيّة  ،2020-2030التي
الخاصة
تتضمّن عددا من المشاريع
ّ
بتطوير النقل العام وشبكات النقل بين

عدد من مدن المقاطعة ومناطقها.
وفي إطار االستعدادات لمواجهة
الفيضانات ،أعلنت الحكومة عن
موازنة قدرها  473مليون دوالر
على مدى خمس سنوات للتعمّق في
دراسة مضاعفات الفيضانات على
المجتمعات المتأثّرة بها.

كيين“ :ألربتا عاملت بقية كندا با ُحلسنى وآن الوقت لكي ترد بقية كندا اجلميل”
قال رئيس حكومة ألبرتا جايسن
كيني ّ
إن حكومته ستقوم بكل ما يلزم من
أجل إنقاذ المقاطعة من انهيار أسعار
النفط ،وأعرب عن أمله في أن ّ
تعزز
الحكومة الفدرالية هي ُ
األخرى جهودها
في هذا المجال.
وكان زعيم حزب المحافظين المتحد
( )UCPيتحدث في كالغاري ،كبرى
مدن ألبرتا وعاصمتها االقتصادية،
يوم أمس عقب إغالق األسواق المالية
وفقدان برميل النفط ربع سعره في
جلسة واحدة بعد أسبوعيْن من التراجع
القوي.
وألبرتا أغنى مقاطعات كندا بالنفط
وتملك ثالث أكبر احتياطي نفطي حول
العالم ،السيما بفضل رمالها النفطية
( ،)oil sandsويعاني اقتصادها
تباطؤاً ،بعد أزمة ركود ،بسبب تراجع
أسعار النفط في السنوات الماضية.
وش ّدد كيني في كلمته على ّ
أن انهيار
أسعار النفط ال يلحق األذى باقتصاد
ألبرتا فقط إنما باقتصاد كندا برُ مّته.

«سكان ألبرتا ،حتى في هذه المحنة
االقتصادية التي نجتازها ،ق ّدموا
مبلغاً صافياً قدره  20مليار دوالر
لباقي االتحادية (الكندية) بواسطة
ضرائبنا الفدرالية .وقدرتنا على
مواصلة القيام بذلك باتت في
خطر» ،قال كيني.
ّ
«سكان ألبرتا عاملوا بقية كندا
بالحُ سنى ،وآن الوقت لكي ترد
بقية كندا الجميل» ،أضاف كيني.
ومن المقرَّ ر أن يلتقي كيني برئيس
الحكومة الكندية جوستان ترودو
في اجتماع رؤساء الحكومات يوم
الجمعة في العاصمة الفدرالية أوتاوا.
وقال كيني إنه سيطلب من الحكومة
الفدرالية سلسلة إجراءات إغاثية،
من ضمنها تحفيزات مالية للمساعدة
على إيجاد وظائف جديدة في
مقاطعته.
وأضاف كيني أنه سيجتمع بخصومه
السياسيين ،من بينهم زعيمة الحزب
الديمقراطي الجديد المحلي ،رئيسة

حكومة ألبرتا السابقة راتشل نوتلي.
وكانت نوتلي قد حثّت كيني على التخلّي
عن الميزانية التي ق ّدمتها حكومته في
الخريف الفائت وتقديم ميزانية أُخرى
تأخذ باالعتبار تدهور أسعار النفط.

وكان حكومة كيني قد أعدت ميزانيتها
على أساس سعر برميل النفط الخام
بـ 58دوالراً أميركياً ،فيما أغلق سعره
أمس في سوق نيويورك على 31,13
دوالراً أميركياً.

األكثرية باتت للسيدات يف رئاسة بعثات كيبيك ومكاتبها التمثيلية حول العامل

سجّ ل عدد النساء اللواتي يمثلن
مقاطعة كيبيك في الخارج ارتفاعاً .ففي
شبكة بعثات كيبيك (délégations
 )du Québecوسائر مكاتبها التمثيلية
باتت النساء يشكلن األكثرية في منصب
«رئيس مكتب» المعتبَر.
ولكيبيك  26مكتباً تمثيلياً في  17بلداً
حول العالم .وهذه المكاتب موزعة بين
 8بعثات عامة ،وهي األكثر أهمية،
و 5بعثات عادية و 13مكتباً.
ورئاسة  14من هذه المكاتب هي حالياً
بعهدة سيدات ،فيما رئاسة  11منها

بعهدة رجال ،وينتظر مكتب واشنطن
تعيين رئيس أو رئيسة له.
وكانت وزيرة العالقات الدولية
والفرنكوفونية في حكومة كيبيك نادين
جيروه قد تعهّدت العام الماضي ،بمناسبة
اليوم العالمي لحقوق المرأة ،بأن تكون
 50%على األقل من مناصب رؤساء
المكاتب بعهدة نساء.
وعند استالم حزب التحالف من أجل
مستقبل كيبيك («كاك» – )CAQ
السلطة بقيادة فرانسوا لوغو في المقاطعة
الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة

شحنة  67طناً من الكركند إىل الصني
تبعث األمل يف نوفا سكوشا

اتخذ قطاع صيد الكركند في مقاطعة
نوفا سكوشا في شرق كندا خطو ًة تجريبية
تهدف إلعادة فتح سوق التصدير الهامة
إلى الصين.
وقال رئيس حكومة نوفا سكوشا الليبرالية
ً
ستيفن ماكنيل ّ
شحنة من
إن طائر ًة تحمل
الحي زنتها  67طناً أقلعت إلى
الكركند
ّ
الصين مؤخرا.
وتأثرت سوق الكركند في كبرى مقاطعات
كندا األطلسية بشكل سلبي الشهر الفائت
فيما كانت الصين تواجه تفشي فيروس
كورونا المستجد المُسبّب لمرض «كوفيد
 .»19ونشأ الفيروس في وُوهان عاصمة
مقاطعة هوبي في وسط شرق الصين قبل أن
يبلغ بلداناً عديدة حول العالم ،من بينها كندا.
ويعتقد ماكنيل ّ
أن هذه الشحنة الجوية من
الكركند هي مؤشر على ّ
أن سوق التصدير
إلى الصين قد تكون بدأت تنهض ،ما يشكل
خبراً إيجابياً للمناطق الريفية في مقاطعته.
ويقول وزير الصيد البحري في حكومة
المقاطعة كيث ُكولْويل ّ
إن هذه الشحنة تشكل
اختباراً لتحديد كيف يتدبّر نظام التوزيع في

الصين أموره عند تلقي شحنات من الكركند.
وكانت الصين أول سوق من حيث األهمية
الحي المرسلة جواً من
لشحنات الكركند
ّ
نوفا سكوشا.
«إنهم (الصينيّين) أكبرُ مستوردي الكركند
لدينا» ،يقول الوزير ُكولْويل ،مضيفاً «وهذا
األمر لن يتغيّر ،فالصينيّون سيعودون إلى
الحياة الطبيعية ،وعندما يحدث ذلك سنعاود
نشاطنا التجاري (معهم كما في السابق)».
وبلغت قيمة صادرات نوفا سكوشا من ثمار
البحر إلى الصين  525مليون دوالر عام
 ،2018وكانت في معظمها من الكركند.
وتُص ّدر نوفا سكوشا منتجاتها من الكركند
إلى  80بلداً حول العالم ،وكانت هذه
الصادرات مزدهرة قبل اندالع أزمة
كورونا.
وتفيد بيانات رسمية ّ
أن قيمة صادرات نوفا
سكوشا من الكركند تجاوزت  1,2مليار
دوالر خالل الفترة الممتدة بين كانون األول
(ديسمبر)  2018وتشرين الثاني (نوفمبر)
 ،2019ما يمثل زياد ًة بنسبة  17%عن قيمة
الصادرات في فترة الـ 12شهراً السابقة.

بالفرنسية في تشرين األول (أكتوبر)
 2018كانت رئاسة  15من المكاتب
الـ 26بعهدة رجال والـ 11مكتباً ُ
األخرى
بعهدة سيدات.
وتفوّق النساء على الرجال في رئاسة
البعثات وسائر المكاتب التمثيلية
ال يقتصر على العدد .فأهم موقعيْن
دبلوماسييْن من الناحية االستراتيجية
لحكومة كيبيك في هذه الشبكة هما البعثة
العامة في باريس والبعثة العامة في
نيويورك ،وكالهما برئاسة سيدة.
وعُ يّنت ميشيل بوافير ،الصحفية
االقتصادية واألستاذة الجامعية السابقة،
ً
رئيسة للبعثة العامة في العاصمة
الفرنسية في نيسان (أبريل) ،2019
وهي ثالث سيدة تتولى هذا المنصب
منذ افتتاح هذا الصرح الدبلوماسي
عام .1961
أما البعثة العامة في العاصمة المالية
واالقتصادية والثقافية للواليات المتحدة،
أكبر شريك تجاري دولي لمقاطعة
كيبيك ،فآلت رئاستها إلى كاترين لوبييه،
التي كانت مساعدة مدير مكتب رئيس
الحكومة ،في قرار صادر في شباط

(فبراير) .2019
َ
البعثة العامة في العاصمة
وترأس
ُ
السنغالية داكار النائبة السابقة عن
الحزب الليبرالي الكيبيكي والنائبة
السابقة لرئيس الجمعية الوطنية الكيبيكية
ُ
المغربية األصل.
فاطمة ُهدى بيبان،
والبعثة العامة في داكار هي الوحيدة
من نوعها في القارة اإلفريقية وعُ هد
برئاستها إلى هدى بيبان في أيلول
(سبتمبر)  .2019وتجري حالياً وزارة
العالقات الدولية والفرنكوفونية تحقيقاً
داخلياً في شكاوى من موظفي البعثة
ض ّد رئيستها الجديدة.
وتُعيّن حكومة كيبيك رؤساء البعثات
العامة الـ 8والعادية الـ ،5فيما تقوم
وزارة العالقات الدولية والفرنكوفونية
بتعيين رؤساء المكاتب الـ.13
يُشار إلى ّ
أن واحداً من بين هذه البعثات
والمكاتب التمثيلية الـ 26يتواجد في
ٌ
مكتب في العاصمة
بلد عربي ،وهو
المغربية الرباط.
ولكيبيك أيضاً خمس نقاط تمثيلية
يتولى رئاستها مواطنون من الدول
المتواجدة فيها.

اخلطوط اجلوية الكندية تعلّق رحالتها
من وإىل إيطاليا حتى األول من مايو

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكندية
( )Air Canadaتعليق رحالتها من
ً
عازية قرارها إلى
إيطاليا وإليها،
التدابير الجديدة في هذا البلد األوروبي و
«الشواغل المستمرة في مجال الصحة
والسالمة» والمتصلة بانتشار فيروس
كورونا المستجد المُسبّب لمرض
«كوفيد .»19
ويأتي هذا القرار غداة إعالن حكومة
جوزيبي كونتي في روما توسيع
إجراءات الحجر الصحي لتشمل كافة
أنحاء إيطاليا ،في سابق ٍة من نوعها
في العالم.
وقد أقلعت آخر طائرة للخطوط الجوية
الكندية في رحلة ذهاب إلى إيطاليا يوم
الثالثاء من مطار تورونتو الدولي،
وغادت آخر طائرة للشركة الوطنية
من إيطاليا يوم األربعاء في رحلة من
روما إلى مونتريال.
وقالت الشركة إنها تنوي استئناف

رحالتها إلى إيطاليا ومنها في األول من
أيار (مايو) المقبل ،وأعلنت أنها ستتصل
بكافة عمالئها المتأثرين بقرارها وأنها
ستمنحهم تعويضاً
ً
كامال لثمن بطاقاتهم.
وكانت الشركة قد أوقفت رحالتها من
وإلى الصين ،منشأ فيروس كورونا
المستجد ،في كانون الثاني (يناير)
الفائت ،في قرار ذي دوافع متصلة
أيضاً بصحة الركاب وسالمتهم.
وتسبّب فيروس كورونا المستجد
بمصاعب لشركات الطيران العالمية.
فالمؤسسات والشركات جمّدت رحالت
األعمال غير الضرورية ،كما ت ّم إلغاء
العديد من المؤتمرات واألنشطة بسبب
القيود المفروضة على السفر من قبل
حكومات عديدة حول العالم.
وفي هذا اإلطار تراجعت في األسابيع
السبعة األخيرة قيمة أسهم شركة
الخطوط الجوية الكندية ،أكبر شركة
خطوط جوية في كندا ،بنسبة .40%
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السياحة العاملية
مزارات سياحية بالواحات املصرية

اعداد  :مايك انجلو

ركن الرياضة

 -الكالم ليكي يا جارة

- A bon entendeur, salut

- Voyager c’est vivre deux fois, Partir c’est mourir un peu
 -اللي ساب داره اتقل مقداره

الكلمــات املتقاطعة
أفقيا:
 1رئيس أمريكي اسبق 2األسم األول لممثلة مصرية–صوت فرقعة
 3سمعة – مرض رئوي 4كاتبة عربية راحلة – ضعف(معكوسة) -فات
 5دولة تقع في وسط أوروبا -أطعن
 6منالمجوهرات

األوزان-
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10

1
رأسيا:
2
 1من الرياضيات – في الجبر3
– للسؤال عن المكان
4
 2ذراع -سئم – من الورود5
 3محافظة مصرية6
 4أحرف متشابهة – فقد عقله 78
 إله9
 5هكر (مبعثرة) – سورة10

قرآنية (معكوسة)

من

 6ضمير الغائبات – ورمصغير في الجسم

 7هرب – للصعود عليه –أحرف متشابهة

 7إحسان (معكوسة) – أداةجزم

 8-من األوعية الدموية

 8-بلح – والدة – مستهل

 9-ود -عشق شديد

 9-مدينة هندية – من أجلي

 10-فج – عملة مصرية ملغاة

 10-فنان كوميدي مصري
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فجر أتلتيكو مدريد مفاجآة من العيار الثقيل،
بإقصاء حامل اللقب ليفربول من دور الـ 16لمسابقة
دوري أبطال أوروبا ،بعد تغلبه عليه بنتيجة  3-2بعد
اللجوء إلى األوقات اإلضافية ،في مباراة اإلياب التي
احتضنها ملعب آنفيلد ،ليتأهل إلى ربع النهائي ،بعد
فوزه ذهابًا بهدف دون رد.
وسجل ثالثية أتلتيكو مدريد ماركوس يورينتي
( )106 97-وألفارو موراتا ( ،)121بينما أحرز
ثنائية ليفربول جيورجينو فينالدوم ( )43وروبرتو
فيرمينو (.)94
دخل أتلتيكو مدريد المباراة بقوة ،ففي الدقيقة األولى
أرسل فيليكس بينية مميزة لكوستا ،الذي سدد أرضية
قوية من داخل منطقة الجزاء ،مرت إلى جوار القائم.
ورد ليفربول في الدقيقة الخامسة ،بارتقاء فينالدوم
لعرضية أرنولد ،مسد ًدا رأسية أمسك بها أوبالك.
وسدد بعدها صالح في الدقيقة العاشرة كرة من
على حدود منطقة الجزاء ،ذهبت بعي ًدا عن المرمى.
وواصل ليفربول زحفه تجاه مرمى األتلتي ،بتسديدة
أرضية قوية من تشامبرلين من داخل منطقة الجزاء
في الدقيقة  ،14تصدى لها أوبالك بنجاح.
وكاد أتلتيكو أن يباغت ليفربول في الدقيقة  ،18بارتقاء
فيليبي لعرضية من ركلة ركنية ،مسد ًدا رأسية مرت
إلى جوار القائم بقليل.
وعاد ليفربول لتشكيل الخطورة ،بعدما مهد صالح
كرة مميزة لماني الخالي من الرقابة على حدود منطقة
الجزاء في الدقيقة  ،34ليسدد السنغالي كرة ضعيفة
ذهبت سهلة في يد أوبالك.
وكلل ليفربول سيطرته على مجريات الشوط
األول ،بتسجيل الهدف األول في الدقيقة ،43
بعدما ارتقى فينالدوم لعرضية تشامبرلين من
الجانب األيمن ،مسد ًدا رأسية قوية ،فشل أوبالك
في التصدي لها ،لينتهي بعدها الشوط األول بتقدم
الريدز بهدف دون رد.
وبدأ ليفربول الشوط الثاني بقوة ،بعدما تلقى صالح
تمريرة بينية مميزة في الدقيقة  ،48لينطلق تجاه
منطقة الجزاء ويسدد كرة ضعيفة أمسك بها أوبالك.
وأرسل صالح بينية لتشامبرلين في الجانب األيمن
من منطقة الجزاء في الدقيقة  ،52ليسدد األخير بعدها
كرة ذهبت أعلى العارضة.

وبعدها سدد تشامبرلين كرة أرضية من خارج منطقة
الجزاء في الدقيقة  ،54تصدى لها أوبالك بنجاح.
والحظ ساؤول في الدقيقة  62تقدم أدريان عن مرماه،
ليسدد كرة ساقطة من منتصف الملعب ،ذهبت إلى
جوار القائم.
وعاد ليفربول لتشكيل الخطورة في الدقيقة ،67
بعدما سدد صالح كرة من داخل منطقة الجزاء،
اصطدمت بدفاع أتلتيكو وتابعها روبرتسون برأسية
اصطدمت العارضة.
هيمنة تامة فرضها ليفربول على مجريات األمور،
أتبعها بصاورخية من أرنولد من خارج منطقة الجزاء
في الدقيقة  ،69تصدى لها أوبالك.
ومهد فينالدوم كرة بالرأس لماني داخل منطقة الجزاء
في الدقيقة  ،85ليسدد السنغالي ضربة مقصية ذهبت
أعلى العارضة.
وراوغ صالح كل من كوكي ولودي وساؤول قبل
أن يسدد من داخل منطقة الجزاء كرة علت العارضة
في الدقيقة .87
وسجل ساؤول ً
هدفا قاتلاً في الدقيقة الثالثة من الوقت
بدل الضائع ،إال أن الحكم ألغاه بداعي التسلل ،لينتهي
الشوط الثاني بتقدم ليفربول بهدف دون رد ،وتذهب
المباراة إلى األوقات اإلضافية.
وسجل ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة  ،94بعدما
ارتقى فيرمينو لعرضية فينالدوم ،مسد ًدا رأسية
اصطدمت بالقائم ،وعادت إليه من جديد ليسددها
في الشباك الخالية من حارسها.
ورد أتلتيكو مدريد سريعًا في الدقيقة  ،97بعد خطأ
من أدريان في إبعاد الكرة ،لتصل إلى فيليكس الذي
مررها إلى يورينتي ،الذي سدد بدوره من خارج
منطقة الجزاء كرة أرضية سكنت الشباك.
وأطلق يورينتي رصاصة الرحمة على ليفربول في
الدقيقة األولى من الوقت بدل الضائع من الشوط
اإلضافي األول ،وذلك من هجمة مرتدة سدد على
إثرها كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت
شباك أدريان.
وفي الدقيقة األولى من الوقت بدل الضائع من الشوط
اإلضافي الثاني ،انفرد موراتا بمرمى ليفربول ،وسدد
كرة أرضية فشل أدريان في التصدي لها ،لينتهي
اللقاء بفوز أتلتيكو مدريد بنتيجة .3-2
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 90+3عن طريق عمرو السولية من ضربة جزاء بعد
الرجوع لتقنية الفيديو من جانب الحكم محمد عادل الذي
أشهر البطاقة الحمراء للثنائي رامي ربيعة مدافع األهلي
والبوركيني محمد كوفي مدافع سموحة.
وتوقفت انتصارات األهلي عند  16فوزا متتاليا ليفتقد
السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق األحمر معادلة إنجاز
البرتغالي مانويل جوزيه مع األهلي موسم ،2005 – 2004
والذي فاز في  17مباراة متتالية.
ورفع األهلي رصيده إلى  49نقطة في صدارة الترتيب،
بينما ارتفع رصيد سموحة بقيادة مدربه حماده صدقي إلى
 25نقطة في المركز السادس بعد مباراة حافلة بالندية
بين الفريقين.
رفع سموحة شعار الضغط على عمق دفاع األهلي بخطة
مدربه التي اعتمد على إشراك  3مهاجمين وكادت بالفعل
خطة المباغتة للمدرب حماده صدقي أن تؤتي ثمارها
بمحاولة خطيرة لحسام حسن انتهت بتسديدة ضعيفة لكن
الحارس الشناوي أبعدها ضعيفة وكاد أن يحولها المهاجم
محمد طلعت في الشباك.
استمرت محاوالت سموحة القتناص هدف مبكر في الربع
ساعة األولى ،لكن األهلي استعاد زمام األمور ببعض
المحاوالت أبرزها تسديدة أحمد فتحي ومحاولة أحمد الشيخ
ثم أفشة ولكن بال خطورة.
ولم يستغل الفريق األحمر سيطرته وأبعد رجب نبيل كرة
عرضية خطيرة من أيمن أشرف بينما أنقذ أحمد فتحي
عرضية مميزة من سموحة ورد كوفي بإنقاذ مهم لهجمة
أهالوية وخرج الشوط األول بالتعادل.

والسنغالي أليو بادجي على حساب محمد مجدي أفشة وحسين
الشحات وتحولت طريقة اللعب إلى  4-4-2للضغط على
دفاع سموحة ،وأنقذ الهاني سليمان محاولة أهالوية خطيرة
من أحمد الشيخ.
وأضاع سموحة فرصة خطيرة من عرضية محمد الترهوني
إلى حسام حسن التي لم يستغلها باعتراضات أهالوية لوجود
خطأ ضد أيمن أشرف ،وأبعد الهاني محاولة خطيرة من
رأسية بادجي.
وباغت الغيني يوسف ديوب الجميع بهدف صاروخي في
الدقيقة  69من تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء سكنت
شباك الحارس محمد الشناوي.
وارتبكت حسابات األهلي بعد الهدف ونال أحمد فتحي
إنذارا للخشونة ونال رامي ربيعة مدافع األهلي البطاقة
الحمراء في الدقيقة  75نتيجة لمسة يد.
وسدد إيمومو كرة خطيرة فوق العارضة ،وأشرك األهلي
العبه محمود وحيد على حساب أحمد الشيخ الذي ظهر
بصورة باهتة بينما دفع سموحة بالالعب محمد نادي ً
بدال
من حسام حسن.
وعلت تسديدة وليد سليمان فوق العارضة ثم تصويبة من
السولية واحتسب الحكم ضربة جزاء بعد مراجعة تقنية
الفيديو عقب طرد الالعب البوركيني محمد كوفي في
الدقيقة .90+2
وسجل عمرو السولية هدف التعادل من ضربة جزاء في
الدقيقة .90+3
وطالب العبو سموحة بالحصول على ضربة جزاء في
اللحظات األخيرة لينتهي اللقاء بالتعادل بين الفريقين.

أتلتيكو مدريد يهزم ليفربول  3-2ويتأهل لربع
نهائي دوري األبطال
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أوقف فريق سموحة قطار انتصارات األهلي بتعادل
مثير بنتيجة ( )1-1في اللقاء الذي أقيم -مساء يوم األربعاء-
على ملعب ستاد القاهرة في الجولة  18للدوري الممتاز.
تقدم سموحة بهدف الغيني يوسف ديوب في الدقيقة 69
من تسديدة صاروخية وتعادل األهلي بهدف في الدقيقة

بدأ سموحة الشوط الثاني بشكل هجومي لمباغتة األهلي
مجددا بينما هدد األحمر مرمى سموحة بتسديدة من مروان
محسن وكرة من أحمد الشيخ ولكن الدفاع السكندري بدا
صامدا وأبعد الخطورة.
لجأ فايلر للتغيير في الدقيقة  58بنزول الثنائي وليد سليمان

األهلي يتعادل مع سموحة  1-1في اللحظات
األخيرة بالدوري املمتاز

أعلن رئيس بلدية مقاطعة ميامي-ديد يوم
الخميس إلغاء بطولة ميامي المفتوحة التي تجذب
أبرز العبي والعبات التنس في العالم بسبب مخاوف
انتشار فيروس كورونا في الواليات المتحدة.

ويأتي قرار إلغاء هذه البطولة السنوية ،التي كان
من المفترض أن تنطلق في  23مارس آذار ولمدة
أسبوعين ،بعد قرار مشابه لبطولة إنديان ويلز في
جنوب كاليفورنيا بسبب مخاوف انتشار الوباء أيضا.

و

إنجلترا ،بعد تحقيق الفريق اإلنجليزي الفوز ذهاباً بثنائية
لهدف في معقل ريـال مدريد «السنتياجو برنابيو».

يشق نهر النيل مصر إلي شقين جانب شرقي وجانب
غربي ،ويتركز سكان مصر منذ أول إنسان وضع قدمه
على األراضي المصرية إلي يومنا هذا على وادي النيل،
ولهذا تجد أغلب الحضارة والمعالم األثرية وغيرها
متمركزة حول وادي النيل ،وعلى الجانب الغربي من
نهر النيل توجد الصحراء الغربية.
وعلى الرغم من أن نسبة السكان في هذه الصحراء قليلة
منذ القدم إلي وقتنا هذا إال أنها تحتوي على العديد من
الواحات ،فالصحراء الغربية ذات مساحة شاسعة وهي
تحتوي على العديد من المناطق األثرية والسياحية التي
يأتي إليها السياح من كل العالم ،ومن أشهر هذه الواحات
واحة سيوة التي تحتوي على حمام كليوباترا ومعبد آمون
وغيرها من المناطق السياحية األخرى.
واحة سيوة
تقع سيوة على بعد  550كيلومتراً إلى الشمال الغربي
من القاهرة ،وبسبب كونها تقع على بعد أكثر من 190
كيلومتراً إلى الجنوب من محافظة مطروح ،فهي بذلك
تتبع إدارة محافظة مطروح بشكل كلي ،وتقع الواحة على
بعد  300كيلومتر إلى الجنوب من البحر األبيض المتوسط
وإلى الشمال الشرقي من مدينة مرسى مطروح ،يعتبر
مناخ سيوة بارداً في الشتاء وحاراً في الصيف ،يجعل
مناخ سيوة المعتدل في فصلي الربيع والخريف من هذا
الوقت من العام أفضل وقت لزيارة الواحة.
عندما سيطر اإلسكندر األكبر على مصر ،أعتقد أنه
يريد زيارة معبد أوراكل آمون الشهير عالمياً والذي
يقع بالقرب من سيوة ،في عام  331م غادر ألكساندرا
الكبير اإلسكندرية وتوجه نحو مرسى مطروح ثم إلى
الجنوب ووصل سيوة حيث يوجد ملك مصر اآلله آمون
وابن هللا اإلله رع.
ً
بخالف ضيافة سكان سيوة األكثر تميزا عن أي بقعة
من باقع مصر المختلفة ،فإن واحة سيوة لديها العديد من
عوامل الجذب بما في ذلك معبد أوراكل ،ومدينة شالي
القديمة ،والمقابر الموجودة في جبل الموتى ،وتشتهر واحة
سيوة أيضاً بالعديد من ينابيع المياه الطبيعية والحمامات
مثل حمام كليوباترا األكثر شهرة وشعبية بينها ،والمقابر
الموجودة في جبل الموتى ،وتشتهر سيوة أيضاً بالعديد
من ينابيع المياه الطبيعية والحمامات.
معبد آمون في سيوة
تقع واحة سيوة في الصحراء الغربية المصرية ،فهي
تعتبر جنة على األرض وفقاً لجمالها الطبيعي ومواقعها
األثرية الرائعة والكثير من الينابيع المائية الحارة بها،
وأحد المواقع الغامضة والمميزة بواحة سيوة هو معبد
آمون رع الذي يعتقد أن قبر اإلسكندر األكبر موجود هناك.
الجدير بالذكر أن الملك اإلسكندر األكبر قد أخذ لقب ابن
آمون بعد أن زار المعبد ألنه أراد لنفسه بهذه الزيارة
إعالن القوة اإللهية إلضفاء الشرعية على غزوه لمصر
ووضع نفسه على قدم المساواة مع الفراعنة.
كان معبد آمون ذا أهمية كبيرة في العصور القديمة ،في
عام  ،1995قامت مجموعة من المستكشفين وعلماء
اآلثار ببحث منطقة المعبد وبعد أسبوع واحد وجدوا
على البوابات خطاً
ً
طويال من األسود الذهبية ،باإلضافة
إلى رمز آمون رع.
يعرف المعبد على أنه معبد التنبؤات ،وهناك قصة شهيرة
أن اإلسكندر األكبر ذهب إلى كاهن المعبد وسأله عن
المستقبل فقال له أنه سوف يحكم العالم ولكن لفترة قصيرة
وتم تتويجه بعدها حاكماً لمصر.
جبل الموت
يقع جبل الموتى في واحة سيوة ،ويتمتع بإطاللة بانورامية
على الواحة وتحيط أشجار النخيل بجوانبه الرائعة ،وقد
اُكتشف بالصدفة عندما أخذ سكان سيوة هذا الجبل كملجأ
في الحرب العالمية الثانية ،والدراسات العلمية أكدت أن
جبل الموتى يتكون من تربة من الحجر الجيري ويعد
بمثابة مقبرة أثرية.
في تلك البقع ستعجز من أن تغمض عينيك مع المنظر
الرائع من أعلى إلى أسفل الجبل ،ألنه يتكون من مقابر
الموتى المنحوتة على شكل خلية نحل من الحجر في

شكل صفوف منتظمة ومتتالية تشبه شكل الواحة القديمة،
وواحدة من أجمل المقابر في تلك المنطقة هي مقبرة
“سي آمون” ،التي تنتمي إلى رجل يوناني ثري عاش
في سيوة والذي ُدفن وفقاً لدين هذه المنطقة.
حمامات كليوبترا
يوجد في واحة سيوة والواحات المصرية الكثير من
اآلبار الكبريتية الساخنة والتي لها العديد من المميزات
العالجية الطبيعية ،ولكن ال بد أن تحرص على اكتشاف
واحدة من أكثر أماكن االسترخاء في مصر عند زيارة
واحة سيوة ،حيث تحتوي على حمامات كليوباترا التي
تعد المعلم الجذاب الرئيسي في سيوة ،حيث يقال إن الملكة
المصرية نفسها كليوبترا في زيارتها لسيوة سبحت بها،
ولهذا تم تسميته باسمها.
جميع السياح يفعلون نفس الشيء منذ سنوات حتى اآلن،
واستخدموا اسم كليوباترا لإلشارة إلى جمال حمام السباحة
بين مختلف حمامات السباحة في واحة سيوة.
واحة الداخلة
واحة الداخلة هي أقدم واحة استقر أستقر فيها الناس
بين الفرافرة والخارجة ،الواحة عبارة عن سلسلة من
العديد من الواحات الفرعية ،وهي واحة قديمة للغاية
حتى أنه يوجد بها أشخاص يمكن أن تصل أصولهم إلى
العصور العثمانية.
واحة الفيوم
الكلمة القبطية  Payoumتعني “بحيرة” تأخذ اسمها
من بحيرة موريس التي كانت في األصل بحيرة للمياه
العذبة ولكن في الوقت ما أصبحت بحيرة مياه مالحة،
تختلف واحة الفيوم عن جميع الواحات المصرية األخرى
حيث تستخدم مياه النيل ألغراض الري ،ألنها األقرب
إلى وادي النيل عن باقي الواحات األخرى.
الواحات البحرية
الواحات البحرية أو واحة شاطئ البحر ،هي واد قرب
الجيزة فهي بمثابة وادي شمالي تحيط به الجبال ،ولها
العديد من الينابيع التي تعتمد عليها الواحات ،كما أنها
تنتج الصوف الخاص بمنتجاتهم وهو يعد من أشهر حرف
هذه الواحة ،أهل الواحة معظمهم هم أحفاد من القبائل
البدوية من ليبيا ومعظمهم يتبعون اإلسالم.
واحة الفرافرة
واحة الفرافرة تتمتع بالمناظر الطبيعية الصحراوية،
وتعد هي ثاني أكبر واحة بين والواحات البحرية بعد
واحة الداخلة ،ومعظم السكان الذين يعيشون هنا هم بدو
محليون يعيشون حول  100بئر منتشر في أرجاء الواحة،
باإلضافة إلى ينابيع حارة في بحيرة المفيد.
واحة الخارجة
تعد واحة الخارجة ،هي الواحة الجنوبية للمصريين
القدماء ،وهي أكبر الواحات في الصحراء الغربية في
مصر إلى جانب واحة باري ،وهي تضيف سحراً خاصاً
إلى مدينة قلعة الخارجة ،تتميز الواحة بجو خاص بها
وهي تمتاز بالهدوء.
الصحراء البيضاء الوطنية
عند إلقاء نظرة أولى على الصحراء البيضاء التي تبلغ
مساحتها  300كيلومتر مربع ،ستشعر وكأنها ثلج ،على
بعد حوالي  20كيلومتراً شمال شرق الفرافرة ،على
الجانب الشرقي من الطريق ،تنبت أبراج الصخور
الطباشيرية البيضاء الرائعة بأشكال مختلفة جميلة،
وتحتوي الصحراء على منظر سريالي ألشكال مألوفة
وغير مألوفة من الجبال الصخرية الطباشيرة التي نحتتها
الرياح في الصحراء الجافة.
ً
شماال ،يوجد جبالن مسطحان
على بعد حوالي  50كم
يُعرفان باسم توين بيكس ،وهما نقطة المالحة الرئيسية
للمسافرين ،خارج هذا المكان مباشر ًة ،يتسلق الطريق جرفاً
شديد االنحدار يُعرف باسم نقب السيلم أو ممر الساللم.
بعد بضع كيلومترات ،يتغير المظهر الخاص بقاع
الصحراء ويصبح مملوءاً ببلورات الكوارتز ،إذا نظرت
إلى التكوينات الصخرية في هذا المكان ،فسترى أنها
مصنوعة إلى حد كبير من الكريستال ،وأشهر التكوينات
التي يجب أن تزورها هناك هو جبل كريستال.
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أعلن نادي مانشستر سيتي اإلنجليزي يوم
الخميس عبر بيان رسمي تأجيل مباراته المقبلة
بدوري أبطال أوروبا أمام ريـال مدريد في إياب
دور الـ  16من بطولة دوري أبطال أوروبا.
جاء ذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا
المستجد ،ودخول العبي ريـال مدريد جميعاً
الحجر الصحي إلجراء فحوصات دقيقة.
وأضاف النادي اإلنجليزي في بيانه أن قرار
التأجيل جاء بالتنسيق مع االتحاد األوروبي
لكرة القدم ،عقب إصابة العب كرة السلة
بالفريق اإلسباني بكورونا وتعليق النادي
أنشطته الرياضية.
كانت المباراة من المقرر إنطالقها الثالثاء المقبل في

حل الكلمات المتقاطعة

رسمياً  ..تأجيل مواجهة مانشستر سيتي
وريـال مدريد في أبطال أوروبا بسبب كورونا

إلغاء بطولة ميامي املفتوحة للتنس بسبب
مخاوف فيروس كورونا

أدب وثقافة

Vendredi 13 mars 2020
الجمعة  13مارس 2020

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

من كتاب :أسرار اآلثار

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

الجزء التاسع عشر
في العدد رقم  454 453-من «الرسالة
« تناولت السببين األول والثاني الناتجين
عن قيامة السيد المسيح وهما:
 1إعالن التبرير للمؤمنين الحقيقيين! 2والدة المؤمنين الحقيقيين من هللا ثانية!واليوم سوف أتناول ثالث هذه النتائج التي
نتجت من وراء قيامة السيد المسيح «له
كل المجد» من األموات اآل وهو:
 3إعالن شرعية وجود المؤمنينالحقيقيين في السماء منذ إيمانهم:
وهو ما قام بإعالنه احد الرسل من تالميذ
السيد المسيح عن هللا للمؤمنين حين قال:
«وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات
في المسيح يسوع «أفسس .»6-7 :2
كما قال لهم «ألنه إن كنا قد صرنا مُتحدين
ً
أيضا بقيامته»
معه بشبه موته ،نصير
(رومية  )5:6وذلك ألنه بما أن المسيح
ً
بديال عنا ونائباً لنا ،وبما
رضى أن يكون
أن ما يحل بالنائب من ضيق وإضطهاد
نيابة عن اآلخرين يُعتبر أنه حل بهم كذلك
ما يالقيه من ربح أو نجاح يكون من
المميزات التي يتمتعوا بها أيضاً ..وألن
كل اآلم الصليب التي وقعت بالفعل على
السيد المسيح ليوفي عنا مطالب عدالة
هللا وقداسته إلى األبد تعتبر أنها وقعت
بالفعل على المؤمنين الحقيقيين به ومن
ثم اليُدانون بعد بسبب خطاياهم وكذلك
هو الحال بعد قيامته من بين األموات
وجلوسه في السماء فإنهم يعتبرون منذ
إيمانهم به إيماناً حقيقياً أنهم قاموا شرعاً
من األموات وجلسوا في السماويات
في شخصه المبارك ،على الرغم من
عدم توافر العصمة فيهم كبشر ،حيث

ً
أحيانا للسقوط في الخطيئة
يتعرضون
غير أنهم سرعان ما يندمون عليها
ويسرعون بالعودة إلى الرب والسلوك
في طريقه بأكثر إخالص وتدقيق مما
ال يعرضهم للدينونة األبدية بسببها (1
كورنشوس  )11:31على خالف مواقف
الغير من الخطيئة ،وإن كان ذلك ال يعفى
المؤمنين بالرب من التعرض لتأديب
هللا لهم في الزمن الحاضر لسقوطهم في
الخطيئة حتى بعد عودتهم إلى هللا وذلك
لكي يبغضوها من كل قلوبهم ويشتركوا
مع هللا في قداسته (عبرانيين .)12-1
لذلك قال السيد المسيح لجموع المؤمنين:
من يسمع كالمي ويؤمن بالذي أرسلني
فله (أي له اآلن وليس في المستقبل) حياة
أبدية ،وال يأتي إلى دينونة بل قد انتقل
(وليس سوف ينتقل) من الموت إلى الحياة
(يوحنا .)5:24
كما قال بولس الرسول للمؤمنين:
(شاكرين األب الذي أهلنا لشركة ميراث
القديسين في النور الذي أنقذنا من سلطان
الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته
(كولوسي  )12-13 : 1وكل الكالم يتكلم
عن اللحظة الذي نطق بها الرسول بولس
هذا الكالم.
وقال القديس يوحنا الرسول «نحن نعلم
أننا قد انتقلنا (وليس سوف ننتقل) من
الموت إلى الحياة ( 1يوحنا .)3:14
إلى هنا أحبائي المتابعين أترككم في
رعاية الرب اإلله وحتى التقيكم مجدداً
في العدد القادم لكم مني كل التحية وفي
رعاية هللا.

بقلم :سناء سراج

ليلة قضيتها يف القصر
اقتربت الساعة من الواحدة بعد منتصف
ليل الخميس صبيحة يوم الجمعة ،وبعد أن
قضت العائلة ليلة جميلة تناولوا عشاءاً
فاخراً ومذاق رائع من يد األم وتبادلوا
الحوارات في موضوعات متعددة وجلسوا
أمام التلفاز يشاهدون أحد األفالم ويتناولون
المشروبات والفواكة و قزقزة أنواع اللب
المتنوعة والشاي والنسكافيه وغيره ،وذهب
كل منهم إلى سريرة ليخلد إلى نوم عميق
بعد يوم مرهق في العمل أو الدراسة بخالف
ساعات السهر والسمر ،وفوجئت الزوجة
بصوت زوجها يناديها ويخبرها أن ألم
ما يشعر به في صدره ناحية القلب وأنه
ال يستطيع اخذ انفاسه وبدأ الخوف والقلق
يكسو مالمحه فنادت الزوجة على االبن
األكبر وأخبرته باألمر وارتدي مالبسه
مسرعا وسبق كي يحضر السيارة من
الجراج وارتدت الزوجة مالبسها وساعدت
زوجها في استبدال مالبسة وتهيأ للنزول
وقال الزوج اذهبوا بي إلى مستشفى الهرم
((مستشفى خاص)) وهنا ُقبضت الزوجة
وأمسكت بصدرها وقالت ال لن نذهب
إلى هذه المستشفى النحس  ،كفا ما حدث
لنا فيها قبل ذلك (( مات أبنها الصغير
في هذه المستشفى وأيضآ صديق أبنها
وجارهم الشاب بعد حادثة سقوطه في
منور العمارة المجاورة بعد صالة الفجر
وانتظاره هو وابنها فوق سطوح عمارتهم
لصالة العيد وذهبوا به إلى مستشفى الهرم
ولفظ انفاسة األخيرة وكانت حادثة تدمي
القلوب )) فكادت الزوجه أن تصاب بعقدة
من هذه المستشفى.
واقترحت ( الزوجة) أنسب مكان القصر
العيني قلعة الطب وملجأ القاصي والداني
وعندما اختارت القصر العيني ليس ألنه
مجاني فالحمد هلل الحال ميسور ونعم
ربنا كثيرة ،ولكن لوجود اساتذة ِع َظام
متخصصين ،وتوجهوا بالسيارة في طريقهم
إلى القصر وأصبحت الساعة الثانية بعد
منتصف الليل وعدت بدقائق قليلة دخل
الزوج القصر العيني قسم الطوارئ متكأً
على ذراع زوجته وابنه وسجل بياناته
ودخل للكشف ورزقه هللا بطبية شابة لم
تتجاوز العقد الثالث من عمرها ويبدو
عليها التعب واإلرهاق وقله النوم وكأنها
من يحتاج لطبيب ،وكانت الغرفة كبيرة
وبها اثنين من األسرة التي تشبه الشازلونج
مغطاه بجلد اسود وعليها مفرش ابيض
وحاجز حول السرير لخصوصية المريض،
ومكتب أو اثنين وعدد من المقاعد العادية
جدا وبصمات الزمن تكسو الحوائط وتشكو
تراكم االتربه وعثرات السنين وعدد من
األطباء في مقتبل العمر ولكني فؤجئت
بمهارة غير عادية تمتلكها تلك الطبيبة التي
شدني الفضول أن أعرف اسمها (( ماريان
)) ووقعت الكشف على زوجي في أغلب
أنحاء جسده وكتبت له تقريبا كل أنواع
التحاليل واإلشاعات ،من قياس الضغط
والسكر ورسم القلب وإشاعة على الصدر
وإشاعة على البطن وموجات صوتيه على
القلب {{ اإليكو}} عندما رسم القلب
لم يُظهر شئ وتحليل دم شامل وأشياء
كثيرة ال تسعفني الذاكرة ،الحقيقة بقدر
ما لقينا اهتمام ورعاية من األطباء وكل

القائمين حيث مررنا بعدة تخصصات
لألطباء وعدة أقسام متنوعة وكل هذا
مجانا ولم ندفع غير اإلكراميات.
وجلسنا ننتظر بعض نتائج التحاليل حيث
تستغرق ثالث ساعات حتى تظهر النتيجة
ورغم كل اإليجابيات التي وجدناها والعناية
والضمير الحي لألطباء كان هناك ما
يشبه المأساة من اإلهمال في نظافة
المكان والروائح الكريهة التي ال تطاق
والطبيب الشاب الجالس على مكتب متهالك
بحجرة ضيقة وكراسي غير الئقة والقمامة
ملقاة بجواره على األرض وخارج السلة
الصغيرة المفتوحة الفوهة و بقايا الدماء
والقطن الملوث والحقن حقآ مأساة.
وتخيلت لو كان هذا الطبيب الذي قضى
تقريبا عمره كله في التعليم واإلجتهاد وسهر
الليالي حتى يصبح متفوق ويدرس الطب
وشقاء عائلته بالكامل سنوات من أجل أن
يرونه طبيبا ناجحا يرتدي البالطو األبيض
كيف يكون هذا مكان عمله ومكافأته على
ما يقدمه من خدمات و إهتمام ويكون سبب
في شفاء مريض أو تخفيف ألم عن إنسان،،
استوقفتني هذه الصور السلبية كثيرآ..
ايضا كيف يُترك العمال بدون رقابة
ومتابعة من المسئولين ومحاسبتهم إلهمالهم
الجسيم في مكان عملهم وترك القمامة
وروائح الحمامات الكريهة التي تسد
ُ
األنوف وتغيبهم وتزويغهم.
حقآ هذه الليلة التي قضيتها في القصر
حتى بزوغ الفجر وأتى علينا الشروق
وأمامنا مياه النيل التي اضاءتها أشعة
الشمس المتسللة من السماء لتنتشر تدريجيا
في ربوع األرض ثم أتى الصباح الباكر
ونحن ننتظر في السيارة لنعرف النتيجة،
ورغم مرور أكثر من سبع سنوات على
هذه الليلة وشهادة حق اختلف الوضع
اآلن تماما فقسم الطوارئ تحول إلى
مستشفى الطوارئ حُ دث وتطور بشكل
راقي وممتاز يليق بصحة اإلنسان ويليق
بمكان عمل الطبيب.
وفي اآلونة األخيرة شهد القصر العيني
طفرة من إستحداث في البنية التحتية
والمباني واألجهزة والمعدات وأصبح
صرح يضاهي المستشفيات الخاصة
والراقية المتطورة ،ولكن مازال يحتاج
إلى الكثير من األجهزة والمعدات والمباني
ليكتمل ،فليشمر كل منا عن ساعديه ويتخيل
ال قدر هللا إذا إصابة مكروه أو أحد أفراد
عائلته لن يجد غير القصر العيني قلعة
الطب فى مصر تحتويه وتنقذه وتخفف
عنه األلم والمعاناة في ظل األسعار الفلكية
للمستشفيات الخاصة والتي ال يستطيع
أغلبنا الذهاب إليها في وقتنا الحاضر نظرا
لالرتفاع المتتالي ألغلب احتياجات الحياة..
من خالل هذه السطور أناشد كل إنسان
أن يساهم ولو بجزء ضئيل الستكمال هذا
الصرح العظيم ويظل صدقة جارية له أو
لمن يهب له المساهمة وأناشد المجتمع
المدني من مشاهير ورجال األعمال
والفنانين والعبي الكرة والرياضات
المختلفة والمواطن المصري األصيل
ابن البلد في دعم بلده ومنشآتها ومنها
القصر العيني ملجأ ومالذ اغلب الشعب ..
وكانت هذه حكاية ليلة قضيتها في القصر..

مدير متحف اآلثار والمشرف على مركز
د .زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية
تكملة للعدد الماضي:

توت عنخ آمون الفرعون المحظوظ

تمتاز حياة الفرعون الذهبي الملك األشهر
توت عنخ آمون بأنها مليئة بالدراما
والصراع على كل المستويات ،ومنها
دراما الحب والغيرة والكراهية والخيانة
والتآمر ومحو الذكرى والسلطة والشهرة
والحزن وسوء الحظ.
ولم يكن يعلم الفرعون الشهير أبوه الملك
أخناتون بأنه حين استيقظ في بالط عاصمته
الملكية «آخت آتون» على الخبر السعيد
الذي كان يتنظره منذ سنوات طويلة بميالد
ابنه الوحيد توت عنخ آتون ،أن هذا المولد
سوف يحصل على شهرة كبيرة ويصير
أشهر شخصية وملك على وجه األرض
في العالم كله بعد اكتشاف مقبرته الرائعة
كاملة في وادي الملوك في البر الغربي
لمدينة األقصر في  4نوفمبر عام ،1922
وأن حياته سوف تحيط بها التعاسة والحزن
وعدم التوافق والتجاهل واإلهمال ،وأنه
سوف يتعرض للخيانة والتآمر على حياته،
وكذلك على تراث أبيه الملك أخناتون،
وأن زوجته وأرملته عنخ إس إن با آتون
سوف تُعامل أسوأ معاملة ،وأنها سوف
تتعرض لالضطهاد واالنزواء في زوايا النسيان
إلى أن تموت وحيدة مهملة حزينة ،وأنه سوف يتم
تدمير واغتصاب آثارها ومحو ذكراها إلى األبد
من قبل موت نجمت زوجة حور محب.
لقد كانت اللعنة هي مصير أخناتون وعائلته .وبدأ
اللعنة عملها بمحاصرة حياة أبيه أخناتون وغموض
وأسباب اختفائه وتدمير آثاره ومحو ذكراه ،وكذلك
حاصرت زوجة أبيه الملكة نفرتيتي التي كرهت
غالبًا توت عنخ آمون بشدة من أعماق قلبها؛ ألنه
صار ولي العهد والملك القادم لمصر ً
بدال منها أو
من إحدى بناتها العديدات أو ً
بدال من ابنها الوريث
الذكر الذي فشلت أن تنجبه ألخناتون لست مرات.
لقد كان التآمر على أشده في حياة أبيه الملك أخناتون
من رجال القصر الذين رأوا في توت عنخ آمون
خطرً ا كبيرً ا يهدد حياتهم وحياة إلههم األكبر آمون
إذا استمرت عبادة آتون ،رب أخناتون ،بعد اختفاء
أخناتون الذي كانوا ينافقونه ويؤمنون بإلههم األزلي
آمون سرً ا ،ويكرهون أخناتون وإلهه المفروض
عليهم بالقوة اإلله آتون المتمثل في قرص الشمس.
لقد عاش األمير توت عنخ وحي ًدا يلعب بمفرده
أو مع أخواته بنات نفرتيتي في قصر أبيه الملكي
في تل العمارنة .وكان يقول لنفسه دومًا»:ال أحد
يريدني .ال أحد يحبني في هذا القصر الكبير المخيف.
الكل يكرهني .أبي هو الوحيد الذي يحبني؛ غير
أنه مشغول عني أب ًدا بديانته الجديدة وبربه الجديد
آتون .وزوجة أبي المسيطرة نفرتيتي تكرهني بكل
معان من أعماق قلبها» .كل
ما تحمل الكلمة من
ٍ

هذا حدث لي بعد قتل أمي الحنون تيا.
لقد مات األب الملك أخناتون في ظروف غامضة.
ّ
وحل االضطراب بأرض مصر وبالقصر الملكي.

وعمت الفوضى البالد وسيطر القلق والحزن على
العباد .وصار توت عنخ آتون ،ابن السنوات التسع،
ً
ملكا على عرش مصر في ظروف صعبة .وتزوج
توت عنخ آتون من أخته األميرة عنخ إس إن با آتون،
ابنة أخناتون ونفرتيتي التي فعلت ذلك كي تضمن
أال يخرج العرش من بين يديها .وثار الجميع على
تراث أبيه أخناتون .ووصفوه بالملك المهرطق أو
المارق من تل العمارنة .وأجبروا توت عنخ آتون
على تغييره اسمه إلى توت عنخ آمون واسم زوجته
إلى عنخ إس إن آمون .وترك توت عنخ آمون تل
العمارنة .وأصبحت مدينة أشباح ينعق فيها البوم
وتسكنها الطيور الجارحة ويملؤها الفراغ والخواء
والعدم .وعاد توت عنخ آمون إلى العاصمة التقليدية
طيبة .وأدار البالد من العاصمة اإلدارية العريقة
منف .وبدأ قائد الجيش حورمحب بنشاط وهمة
وحماسة ال يُحسد عليها حملة كبيرة لتدمير آثار
أخناتون وإلهه األشهر آتون .وتحت ضغط االجبار،
بدأ توت عنخ آمون في سياسة ترميم ما دمره أبوه
أخناتون؛ فأعاد لآللهة األخرى وكهنتها مكانتها،
ورجع عن سياسة أبيه تمام .وانقلب على أبيه والحزن
يعتصر قلبه .وحملت زوجة توت عنخ آمون في
توأم ،لكن الحمل لم يكتمل .ولم يُكتب للفرعون
الذهبي أن يُولد له وريث ذكر يرث عرش آبائه
ً
مريضا.
وأجداده العظام .لقد كان توت عنخ آمون
وكانت عنده مشاكل في قدميه وساقيه .وكان يعاني
من مرض «الفالت فوت» .وذات يوم ،كان توت
عنخ آمون يتريض في صحراء منف وكان يركب

الخيل .وكان يقود عربته الحربية ،فسقط من فوقها ،قام حور محب بحملة كبيرة لتدمير آثار الملك توت
فأُصيب ساقه .ومات بعدها بفترة قصيرة متأثرً ا عنخ آمون وكذلك آثار خليفته الملك آي كي يقضي
بتلوث جراحه ومرض ساقيه وقدميه.
على تاريخ أسرة أخناتون وخلفائه.
وبعد الوفاة غير المتوقعة لتوت عنخ آمون لقد كانت حياة توت عنخ آمون مليئة بالحزن والدراما
في سن صغيرة بعد حكم لتسع سنوات ،والمأساة ،على قصته بعد الوفاة واكتشاف مقبرته
كتبت أرملة توت عنخ آمون إلى ملك التي جعلت منه أسطورة األساطير وأشهر الملوك
الحيثيين تطلب منه أن يرسل لها أحد أبنائه وأعظم الشخصيات في العالم أجمع عبر العصور
كي تتزوجه؛ ألنها ترفض أن تتزوج من واألزمان ،وأضافت نقطة منيرة وحيدة في حياته
خدمها :األب اإللهي العجوز آي أو من التعيسة التي كانت عبارة عن سلسلة من المآسي
قائد الجيش حور محب .وفي رأيها ،لم يكن واألحزان.
هناك في مصر أحد يليق بها أو يدانيها في ومن رحم معاناته ،جلب توت عنخ آمون الفرح
الشرف والنسب والمكانة كي تتزوجه ابنة والبهجة والمتعة والسعادة لنا ولكل إنسان في العالم،
الفرعون أخناتون وحفيد الفرعون الشمس بينما كان يعتصره الحزن وتمزقه المعاناة والوحدة
الملك أمنحتب الثالث .وفي البداية ،لم يصدق والشك وتتقازفه أمواج اآلالم واألحزان .وحقيقة،
ملك الحيثيين أذنيه ،وظن أنها خدعة من قد ينبت الفرح من عمق الحزن .وبالفعل ،قد يُولد
الملكة؛ ألنه يعرف أن المصريات ال يمكن المجد من قمة المعاناة والمأساة.
أن يتزوجن من غير مصري .ولما تقين فتحية تقدير وحب لتوت عنخ آمون في الحياة وبعد
من صدق األمر ،أرسل لها بالفعل ابنه .الممات وأبد األبدين.
ولما علم قائد الجيش حور محب وآي اكتشاف مقبرة «توت عنخ آمون»
بذلك ،أرسال إلى حدود مصر الشرقية من في الرابع من شهر نوفمبر عام  ،1922كان المغامر
قتل األمير الحيثي ،وفشلت محاولة عنخ اإلنجليزي «هوارد كارتر» على موعد الرمال
إس إن آمون .وأُجبرت على الزواج من المصرية لتمن عليه وتكشف له عن واحد من أهم
العجوز آي كزوجة ثانوية إلى أن ماتت .أسرارها الدفينة واستطاع أن يحقق حلم حياته بعد
وتم اغتصاب آثارها وتدمير ذكرها من طول عناء وتعب بالكشف عن مقبرة «توت عنخ
آمون» ذلك األثر الفريد من نوعه الذي
أذهل العالم منذ وقت اكتشافه إلى هذه
اللحظة ،والذي طغى على كل االكتشافات
األثرية األخرى في العالم أجمع ،وأصبح
أهم اكتشاف أثرى في القرن العشرين
دون أدنى مبالغة.
وانطلقت أسطورة الملك «توت» لتغزو
أرجاء العالم كله ،وأصبح الفرعون الشاب
الذي لم يجلس على العرش أكثر من تسع
سنوات ،بين عشية وضحاها ،أشهر ملك
في تاريخ اإلنسانية وكتب السمه الخلود.
ولقد ثبت من دراسة مقتنيات مقبرة الملك
«توت» التي أبهرت العالم أجمع أنها لم
تكن تخص وحده ،بل كان أغلبها مقتنيات
سلفيه الملكين :والده «أخناتون» العظيم
وشقيقه «سمنخ كارع» وتم تجميعها على
عجل إلتمام مراسم دفن الملك الشاب الذي
راح ضحية مؤامرة حيكت ضده من قبل
أعدائه القصر الملكي وكبار رجال البالط
آنذاك أمثال الكاهن الحكيم «آى» وقائد
الجيش «حور محب» .ولقد ألهبت هذه
المقتنيات والطريقة التي اكتشف بها خيال
الباحثين والمولعين باآلثار وأساطيرها
على السواء ،فنسجوا العديد من القصص
مكتشف مقبرة توت عنخ آمون عالم اآلثار البريطاني «هوارد والحكايات حول حياة الملك ووفاته ومن
هنا نشأت أسطورة «توت».
كارتر» ()1939 1873-
قبل زوجة حور محب الملكة موت نجمت .وكذلك

التكملة في العدد القادم

بقلم :سونيا الحداد

هل اهلل هو خالق الكون والبشر ام أنه زعيم قبيلة؟
اول شيء نتعلمه منذ أن يصبح عقلنا
يستوعب الجملة ،هو ان هللا هو خالق
الكون وكل ما يحويه من نبات ،حيوان
وانسان .وان هللا هو االزلي ،المتعالي،
الثابت ،المنزه عن الزمان والمكان .نتعلم
أيضا أنه النور االلهي الذي خلقنا جميعا
دون استثناء ،على مثاله وصورته ،حسب
االديان المسماة بالسماوية!  .وأيضا إن
ً
جارفا
هللا الخالق ،يحبنا حبًا شخصيًا ،حبًا
ً
وصادقا ،حبًا يتجاوز خياناتنا البشرية
وخطايانا.
ولكن ماذا فعلنا نحن البشر لنمثل هذه
الصورة االلهية التي تصم آذاننا لسماعها
ليال نهارا؟ قسّ منا البشرية الى أنواع،
الى كونتونات ،الى طوائف وأحزاب دينية
وعرقية ،الى كفار ومؤمنين والى كل ما
يمكن للعقل تصوره من صفات وعناوين.
جملة لفتت نظري أدت بي الى طرح اسئلة
عديدة دفعتني الى كتابة مقالتي هذا تعبيرا

عن حيرة تتملكني ساعة اقرأ هذا النوع
من الشعارات الذي يردد بشكل تلقائي
دون حتى التفكير به .هذه الجملة هي
التالية»:سالمي لكم يا أشرف امة على
االرض» .أشرف امة على االرض!...
لماذا؟ السنا جميعا ابناء هللا الخالق؟ وماذا
عن غير المؤمنين باهلل بالرغم من انهم
ابنائه وهم على صورته ايضا ،أليسوا
شرفاء؟ .أنا في القرن الواحد والعشرين،
انا التي تعرف القراءة والكتابة وتعلمت
في المدارس والجامعات ،انا التي هي على
اتصال دائم عبر االنترنيت ،ارى وأقرأ كل
ما حدث ويحدث وما سيحدث في العالم،
كيف يمكن لي أن اتبنى هكذا شعارات؟
انها شعارات فارغة تخلق االحساس بأن
المتكلم يعتبر نفسه ارقى من الغير وافضل
منهم… الم يحن االوان الى شيء من
التواضع ومخافة هللا الذي خلقنا لكي نتنعم
بالحياة بالمساواة الكلية كوننا ابناءه؟ الم

يحن الوقت لكي نستفيق وننظر حولنا
لمعرفة ما يجري في العالم وانجازاته؟
لكي نتعرف على صورة االب الحقيقية؟
اال وهي في االنفتاح والتطور اليومي وفي
التساوي الكلي مع جميع البشر كوننا ابناء
هذه االرض؟ متى سنتوقف عن تصوير هللا
كزعيم قبيلة ،يقرّ ب من يريد اليه ويحجّ م
من ال يتفق معه او يرديه بالنار والعذاب
االبدي؟
ايها السادة ،اعطوا ما لقيصر لقيصر وما
هلل هلل .لنعمل على ترقية ذاتنا المنفردة
والتي نأتي بها الى العالم ولنكف عن الحكم
على االخرين تحت حجة القوانين االلهية
نحن افراد البشر نريد الحكم بها وتنفيذها،
ولنترك هلل عمله… اشرف الناس هو
الذي ال يسرق وال يكذب وال يقتل وال
يحرض على القسمة والتفرقة والالئحة
طويلة… الشريف يُعرف من ثمرة اعماله
دون العودة الى دينه او عرقه او شكله او

اي مصدر آخر .ال يهمني ان كان متدينا ام
ال ،مثليا أم الً ،
ملكا أم فقيرً ا ،ما يهمني هو
فقط أعماله وهذا ما سيُحاسب عليه في حال
كان هناك أي حساب!
ماذا فعلت هذه االمة كي تكون االشرف؟
ارى ان جميع بلدان هذه االمة يهرب أهلها
الى الخارج طلبا لحياة أفضل ،لحرية أكبر
او هربا من الظلم واالستبداد ببنيها .هربا
من مجتمعات قائمة على المكر والخبث
وكل شيء يتم بالخفاء هربا من ظلم الدين
والمتدينين ،من فحش السياسيين  .هربا من
الفقر والحرمان حيث انهم مجبرون على
تلمس الواسطات للحصول على العلم،
الطبابة والوظيفة والى آخره من أدنى
حقوق االنسان .يهربون الى بلدان اثبتت
انها اشرف بكثير كونها تحوي جميع األمم
والمخلوقات تحت مظلة العدل والمساواة،
حيث انها تطبق تلقائيا بعلمانيتها ،كل
الشروط التي تتوافق مع وصايا هللا

وصورته .هذه االمم فهمت روح هللا
الحقيقية المزروعة في كل انسان ،تحترمها
وتحميها من الشعوذات التي رافقت االنسان
منذ ابتداع فكرة الديانات السماوية…
لننظر الى العالم بعين المحبة واالنفتاح
والصدق الكلي في التعايش مع االخر،
لنتعلم التواضع الحقيقي ولنبتعد عن هذه
الشعارات التي تزرع الخوف من االخر
والفرقة بين االمم .كفوا عن خلق اله على
صورتكم انتم ولننظر الى العالم بعين هللا
وال نفرق بين ابنائه…فاهلل يقول لكم أنه
ليس زعيما الي قبيلة ،انه االب الروحي
ً
وأيضا لمن ال يؤمن
لمن يريد اإليمان به
حتي بوجوده .فباهلل عليكم دعوه بسالم
كي ال يكفر هو ايضا ويندم على انه خلقنا
يوما!

أخبار وباء كورونا حول العامل
يواصل فيروس كورونا المستجد تسجيل إصابات جديدة حول العالم ،في حين
تجاوزت الوفيات الناجمة عن الوباء حاجز الـ 4آالف.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية ،األربعاء ،فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى حول
العالم «وباء عالميا» ،لكنها أكدت أنه ال يزال من الممكن «السيطرة عليه».
وبحسب المنظمة ،فقد تضاعف في األسبوعين األخيرين اإلصابات بالفيروس خارج
الصين  13مرة ،كما تضاعف عدد البلدان التي وصل إليها الوباء ثالث مرات.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس ،في مؤتمر
صحفي ،في جنيف« :نحن قلقون للغاية إزاء مستويات التفشي المقلقة وخطورتها ،وكذلك
أيضا إزاء مستويات انعدام التحرك المقلقة» في العالم .وأضاف« :يمكن تصنيف كوفيد-
 19اآلن على أنه جائحة .لم يسبق مطلقا أن شهدنا انتشار جائحة بسبب فيروس كورونا».
وأكد المدير العام للمنظمة الدولية أن «توصيف الوضع على أنه جائحة ال يغير تقييم
الخطر الذي يشكله فيروس كورونا .هذا األمر ال يغير ما تقوم به منظمة الصحة العالمية،
كما ال يغير ما يتعين على الدول القيام به».
أعلنت وزارة الصحة اإليرانية ،الخميس ،تسجيل  75حالة وفاة جديدة بسبب فيروس
كورونا في الساعات األربع والعشرين األخيرة ،ليرتفع العدد اإلجمالي للوفيات في البالد
إلى .429
وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور للتلفزيون اإليراني الرسمي« :رصدنا
 1075حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد  19في الساعات األربع والعشرين األخيرة مما
يعني أن إجمالي عدد المصابين في البالد  ،»10075وفق ما نقلت «رويترز».
سجلت الجزائر أول حالة وفاة بفيروس كورونا الخميس حسب ما أوردته اإلذاعة
الرسمية ،دون أن يحدث أي زيادة في اإلصابات العشرين المؤكدة حتى اآلن ومعظمها
في مدينة البليدة.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اإلماراتية ،الخميس ،عن تسجيل  11حالة إصابة
جديدة بفيروس كورونا المستجد ،تم كشفها من خالل اإلجراءات االحترازية والوقائية،
ليبلغ بذلك تعداد المصابين بالمرض في الدولة  .85وأشارت الوزارة في بيان إلى أن

جميع الحاالت الجديدة كانت قيد الحجر الصحي ،ومرتبطة بالسفر إلى الخارج،
وهي مستقرة وتخضع للرعاية الصحية الالزمة ،حسبما نقلت وكالة األنباء
اإلماراتية «وام».
وتعود اإلصابات لجنسيات مختلفة شملت شخصين من كل من الجنسية اإليطالية
والفلبينية ،وشخص من كل من الجبل األسود ،وكندا ،وألمانيا ،وباكستان،
واإلمارات ،وروسيا ،وبريطانيا.
كشفت لجنة الصحة الوطنية بالصين ،الخميس ،أن البر الرئيسي سجل 15
حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ،األربعاء ،انخفاضا من  24حالة
في اليوم السابق.
وبهذا يرتفع عدد اإلصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى  80793حالة
حتى اآلن ،ووصل عدد الوفيات من جراء انتشار الفيروس في البر الرئيسي إلى 3169
حالة حتى نهاية األربعاء بزيادة  11حالة عن اليوم السابق.
وسجل إقليم هوبي ،مركز انتشار الفيروس 10 ،حاالت من الوفيات الجديدة ،ومنها
 7حاالت في مدينة ووهان عاصمة اإلقليم .وذكرت مقاطعة هوبي الصينية في بيان
الخميس ،أنه تم البدء في رفع القيود على اإلنتاج وتخفيف القيود على السفر لبعض
المناطق.
سجلت تايالند الخميس 11 ،إصابة جديدة بفيروس كورونا ،ليرتفع إجمالي عدد المصابين
في البالد إلى .70
أما اليونان فقد أعلنت الخميس ،عن أول حالة وفاة بكورونا لرجل يبلغ من العمر  66عاما.
أصدرت الخارجية األميركية بيانا على موقعها اإللكتروني األربعاء ،تنصح فيه
المواطنين بإعادة التفكير في السفر للخارج بسبب التأثير العالمي لتفشي فيروس كورونا.
وجاء في البيان «تنصح وزارة الخارجية المواطنين األمريكيين بإعادة التفكير في السفر
للخارج نظرا للتأثير العالمي لفيروس كوفيد .»19
وأضاف البيان« :مناطق كثيرة في أنحاء العالم تشهد اآلن تفشيا لفيروس كوفيد  19وتتخذ
إجراءات ربما تقيد حركة المسافر بما في ذلك الحجر الصحي والقيود على الحدود».

أعلنت الحكومة السعودية ،ليل األربعاء الخميس ،تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا
إلى عدد من الدول من بينها االتحاد األوروبي ،التي ظهر فيها خطر انتشار فيروس
كورونا المستجد «كوفيد .»19
وذكر بيان نقلته وكالة األنباء السعودية «واس» أن «حكومة المملكة قررت تعليق سفر
المواطنين والمقيمين مؤقتا ،وتعليق الرحالت الجوية إلى كل من دول االتحاد األوروبي
واالتحاد السويسري والهند وباكستان وسريالنكا والفلبين والسودان وإثيوبيا وجنوب
السودان وإريتريا وكينيا وجيبوتي والصومال» .وأضافت« :وتقرر أيضا تعليق دخول
القادمين من تلك الدول أو دخول من كان موجودا بها خالل الـ  14يوما السابقة لقدومه».
كما تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية جميعها مع األردن ،مع استمرار السماح
بالحركة التجارية والشحن ومرور الحاالت اإلنسانية واالستثنائية.
ويعطي القرار مهلة  72ساعة للمواطنين ولمن لديهم إقامة سارية المفعول من مواطني
تلك الدول للعودة للمملكة ،وذلك قبل بدء سريان تطبيق قرار تعليق السفر.
وقد استثنى قرار التعليق الممارسين الصحيين العاملين في السعودية من مواطني دولتي
الفلبين والهند ورحالت اإلجالء والشحن والتجارة ،مع اتخاذ االحتياطات الالزمة
والضرورية .وأشار القرار إلى أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع
الحاالت اإلنسانية واالستثنائية ،بما ال يخل بالتدابير االحترازية والوقائية الالزمة.
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Le personnel de la santé ne doit plus voyager à
l’étranger, affirme François Legault

L

e gouvernement du Québec annonce une série de
mesures pour limiter la propagation du coronavirus
au Québec, alors que le réseau de la santé se «prépare
au pire» et observe la situation de l’Italie, en crise.
«On voit que nos voisins américains, New York, Californie,
Washington, sont affectés. On ne parle plus seulement de
la Chine et de la Corée du Sud. Je demande aux Québécois
d’être prudent. La pire chose qui pourrait arriver c’est que
le virus se propage dans les centres de personnes âgées», a
lancé le premier ministre François Legault mardi lors d’une
mêlée de presse.
Recommandation pour les employés du réseau de la santé
d’annuler les voyages professionnels ;
Recommandation pour les employés du réseau de la santé de
ne pas voyager pour des raisons personnelles ;
Recommandation de cesser tous les voyages scolaires dans
les pays à risque ;
Isolement préventif de 14 jours pour tous les élèves qui ont
visité un pays à risque ;
Cellule de crise gouvernementale comportant un comité économie, qui prépare un « Plan B »;
Possibilité d’annuler les évènements internationaux qui se
tiennent au Québec.
M. Legault a indiqué que le Québec a maintenant sept cas
de Covid-19 confirmés, et a rappelé les mesures préventives.
« Les personnes qui ont des symptômes doivent contacter
le 811, et attendre les directives pour aller subir des tests.
Il faut se laver régulièrement les mains, éviter les poignées
de mains, et faire attention aux personnes âgées particulièrement à risque », a souligné le premier ministre.
Le Championnat du monde de patinage, qui doit débuter
lundi à Montréal, est à risque. « Il y a des chances que ce soit
annulé. On devrait aujourd’hui faire une annonce officielle »,
a-t-il dit.
M. Legault va rencontrer Justin Trudeau vendredi. Le montant de 1 milliard rendu disponible par le gouvernement

L

fédéral devra rembourser les travailleurs qui doivent s’absenter pour se placer en quarantaine, a dit M. Legault.
Le gouvernement du Québec est sur un pied d’alerte. Le
secrétaire général, Yves Ouellet, se réunit une fois par jour
avec les sous-ministres des ministères concernés par la lutte
à l’épidémie.
La ministre de la Santé Danielle McCann rencontre deux fois
par jour Horacio Arruda, directeur national de la santé publique du Québec,
Finalement, un comité dirigé par le ministre des Finances
Eric Girard, 24 heures après le dépôt du budget, un « plan
B » qui ajouterait « des stimulis économiques et verrait une
augmentation de certaines dépenses non récurrentes », a précisé M. Legault.
De son côté, la ministre de la Santé Danielle McCann souligne que le Québec « fait des provisions d’équipements protecteurs depuis des semaines » et a un plan pour libérer les
chambres additionnelles dans le réseau pour réagir à une
hausse des hospitalisations.
Mme McCann est en contact avec l’Italie, qui s’est placée
en quarantaine, et dont le bilan fait maintenant état de 631
morts et plus de 10 000 cas. « On se prépare au pire des scénarios », a-t-elle dit.

3e lien : Bonnardel veut 40 % d’Ottawa pour
éviter le péage

e ministre des Transports,
François Bonnardel, s’attend à
ce que 40 % de l’ensemble des
coûts du futur tunnel QuébecLévis soient financés par le gouvernement fédéral, à défaut de quoi il faudra
envisager un péage.
En marge du caucus caquiste, mercredi,
le ministre Bonnardel a raconté qu’il
avait commencé à discuter financement
avec la ministre fédérale de l’Infrastructure, Catherine McKenna et son
collègue de Québec, Jean-Yves Duclos.
Ils se sont d’ailleurs rencontrés il y a
deux semaines, à Ottawa. « Je leur ai
présenté la carte du nouveau tracé. Je
leur ai mentionné jusqu’à quel point
on était sérieux dans notre démarche,
jusqu’à quel point la place du transport
collectif était importante dans le nouveau tracé », a raconté le ministre des
Transports.
« Moi, je m’attends à être capable d’aller
chercher un financement de 40 % pour
le tunnel Québec-Lévis, que ce soit par
la Banque des infrastructures, que ce
soit par un financement du fédéral », a

ajouté M. Bonnardel.
Et s’il fallait que cette contribution fédérale ne soit pas
au rendez-vous? « Je vous ai
déjà dit que le péage n’était
pas une priorité, mais on va
étudier toutes les formes de
financement possibles », a
réitéré le ministre des Transports.
50 % du financement en
transport collectif
Au lendemain de la présentation du budget provincial,
le président du Conseil du
trésor, Christian Dubé, a
souligné de son côté que la
moitié du coût du projet de 3e
lien – qui demeure pour l’instant inconnu – sera financé à
l’intérieur des enveloppes dédiées aux
projets de transport en commun.
Dans les documents budgétaires, les
volets routiers et transport collectif du futur tunnel Québec-Lévis sont
d’ailleurs inscrits de façon distincte, a
rappelé M. Dubé.

peine déposé, le budget
du
gouvernement

Legault est déjà périmé et des
mesures pour parer les effets

L

e fédéral injecte un milliard $ dans la lutte au coronavirus, dont 500 millions $ qui serviront à aider
les provinces et territoires à contrer la pandémie
mondiale.
«À tous les premiers ministres provinciaux et à tous les Canadiens, notre gouvernement est là pour vous. Nous allons faire
en sorte que vous ayez tout ce dont vous avez besoin», a assuré
mercredi le premier ministre fédéral, Justin Trudeau.
L’aide financière aux provinces pourra notamment servir à
faciliter l’accès au dépistage de la COVID-19 et à acheter de
l’équipement comme des masques.
M. Trudeau a du même souffle indiqué que 275 millions $ du
fonds d’un milliard $ mis sur pied iront à la recherche contribuant à contrer la pandémie mondiale de coronavirus. Cela
s’ajoute aux 27 millions $ déjà annoncés et servira aux efforts
déployés pour l’élaboration d’un vaccin, entre autres.
Soulager les travailleurs en isolement
Le premier ministre a aussi annoncé de premières mesures
pour les Canadiens qui ne peuvent pas se présenter au travail parce qu’ils doivent s’isoler ou être placés en quarantaine.
Le délai d’attente d’une semaine qui s’applique normalement
avant de pouvoir toucher à des prestations d’assurance-emploi
pour maladie sera donc levé pour les travailleurs touchés.
«Personne ne devrait s’inquiéter pour son travail s’il doit être
placé en quarantaine et aucun employeur ne devrait sentir
qu’ils doit mettre à pied des travailleurs à cause du virus», a
dit M. Trudeau.
Le Programme de travail partagé, qui permet aux travailleurs de toucher un soutien financier quand leurs heures
sont réduites, sera aussi bonifié. La durée d’accès au programme passera de 38 à 76 semaines.
D’autres mesures d’aider aux entreprises devraient être
annoncées prochainement.
Frontière toujours ouverte aux pays touchés
Quant aux contrôles à la frontière canadienne, ils restent

Invité par les journalistes à préciser quelle sera la part de chacun de
ces volets, « moitié-moitié », a laissé
tomber M. Dubé
« C’est la moitié du chiffre [le coût du
3e lien] qu’on vous donnera bientôt »,
a laissé planer le président du Conseil
du trésor.

de la propagation du coronavirus doivent être mises en
place dès maintenant, plaident
les partis d’oppositions.
Salah EL ACHKAR
«Le
ministre
continue de dire:
s’il faut agir, nous
avons les moyens
Conseil d’un rêve,
d’agir. Ce n’est
pas «si» il faut
agir, il faut agir»,
s’est
exclamé
le porte-parole
Vivre dans l’espoir
Après une réflexion
du Parti libéral
Est un rêve éternel
Trouve la meilleure
en matière de
Vivre dans le noir
De toutes les raisons
Finances, Carlo
Leitao, mercredi,
Est un suicide charnel
au lendemain de
Choisis la plus paisible
la confirmation
Jour après jour
Des voies bien disponibles
d’un septième
Tu as voulu y croire
Pour y mener une vie
cas de coronaviQu’il existe un amour
Tracée dans l’harmonie
rus dans la proSans que tu puisses le voir
Tu seras ravie
vince.
Le porte-parole
Il a grandi en toi
Rien n’est impossible
du Parti libéPar ton immense foi
Évite les choses terribles
ral en matière
C’est ton illusion
Chante le grand bonheur
de santé, André
Fortin, demande
Il fut ton libre choix
Refuse le petit malheur
au
gouverneTout est bien faillible
ment de mettre
La vie est une surprise
en place une
Elle fait subir des crises
Retrouve tes valeurs
«cellule de crise»
D’amour, de joie et de malheur
Reviens à ton ardeur
regroupant
C’est la plus pire bêtise
Planifie ton avenir
les
différents
De suivre son instinct
Construis une bonne humeur
ministères qui
Et fuir la raison
pourraient être
Qui mène à un destin
Tes habitudes te manquent
impactés par la
Loin des horizons
Ta solitude te planque
propagation du
virus.
Dans un coin de rêve
«Est-ce qu’on
Garde tes pieds sur terre
Sans hésitation quelconque
connaît
les
Évite le pire enfer
façons
de
procéOù l’âme se fait punir
Tu es un être vivant
der dans le cas
D’avoir vécu aux enchères
Crée ton environnement
d’un risque bien
La chance te réservera
réel que ce soit
Tu as crée des fusions
Une vie meilleure qu’avant
dans un CHSLD,
Avec tes illusions
dans une école,
Tu suis tes forts désires
Mets de l’eau dans ton moulin
que ce soit dans
Et satisfais ton plaisir
Oublie tout le chagrin
un milieu de travail? Toutes ces
Pour mieux le définir
D’un amour passager
choses-là doivent
Il est variable : un oui et un non Chante ton refrain
être spécifiées
Celui que tu fredonnais
et on n’a pas ce
Prends une décision
Hier, ce jour et le lendemain
sentiment que

le gouvernement a vraiment
réfléchi à toutes ces situations
», a-t-il expliqué.
Pour le porte-parole du Parti
québécois en matière de
finances, Martin Ouellet, le
gouvernement Legault a une
vision trop optimiste face à
la propagation du coronavirus et lui demande de jouer
cartes sur table.
«Que le ministère des Finances arrête un peu le jovialisme
et qu’il cesse de dire qu’on est
optimistes au Québec parce
que ça va bien, a-t-il indiqué.
Ce n’est pas vrai que ça va
nécessairement bien. Ce qui
est vrai c’est que les gens se
posent des questions et présentement on a très peu de
réponses.»
Faisant cavalier seul, Québec
solidaire a estimé que le gouvernement Legault faisait
bonne figure devant l’arrivée
du coronavirus.
«L’économie du Québec fonctionne bien, il faut garder la
tête froide, il ne faut pas commencer à paniquer, il faut
écouter la santé publique [...]
qui est en parfait contrôle
pour le moment. Ce n’est pas
notre rôle à nous de pousser la roue de la panique»,
a déclaré le porte-parole du
parti en matière de finances,
Vincent Marissal.
Le ministre des Finances, Éric Girard, a reconnu
mardi, lors du dépôt de son
deuxième budget, qu’un
«effort supplémentaire» pour
lutter contre le coronavirus
mettrait le Québec «en déficit
après contribution au fonds
des générations».
Aucune somme n’est planifiée au ministère de la Santé
pour lutter spécifiquement
contre une épidémie de
COVID-19 au Québec, mais
il existe un fond d’imprévus
de 200 millions $ au Conseil
du trésor.

pour l’heure inchangés, mais le premier ministre n’exclut
pas un resserrement. «On ne ferme pas la porte à aucune
éventualité, mais toutes nos décisions seront basées sur les
avis des experts et les recommandations scientifiques», a-t-il
offert comme réponse.
Le coronavirus a jusqu’ici touché environ 119 000 personnes
dans le monde, dont près d’une centaine au Canada. Lundi,
un premier décès a été constaté au pays, en Colombie-Britannique.
Même si le nombre de cas reste pour l’heure limité au Canada,
M. Trudeau a invité les Canadiens à prendre la situation au
sérieux et à faire preuve de précaution.
«On est dans une situation où les choix que feront nos
citoyens vont avoir un impact direct sur la santé et sur l’économie du Canada», a-t-il soutenu en rappelant l’importance
de bien laver ses mains fréquemment.
M. Trudeau a d’ailleurs mentionné que son horaire et ses
déplacements sont en train d’être revus en fonction de la
menace du coronavirus.

Savez-vous qu’en Égypte:-

Guérison du Cancer : Dr. Aly Hafez El Far, de l’université ‘Damanhour’ découvre un remède composé
produits naturels qui guérit du cancer

C

Le gouvernement trop optimiste face au coronavirus,
selon le PLQ et le PQ

À

Le fédéral crée un fonds de 1 G$ pour la lutte
au coronavirus

’est ce que vient d’annoncer le Docteur El
Far, Professeur- assistant de chimie à la
faculté de médecine vétérinaire de l’université
de Damanhour.
Il s’agit, explique le Dr. El Far, d’un médicament
composé de produits naturels qu’on administre au
malade de cancer qui attaquent et détruisent les cellules cancéreuses.
C’est en se basant sur les recherches faites à l’université «Albani» de New-York, ainsi que sur celles
faites à l’Institut « Nonski » à Varsovie en Pologne,
que le Dr. El Far est arrivé à trouver un traitement
qui empêche les cellules cancéreuses de se diviser
rapidement et par la suite, attaquent les tissus qui
sont proches d’elles et les détruisent et continuent
à attaquer d’autres tissus éloignés. C’est alors que le
nouveau médicament intervient en faisant vieillir les
cellules cancéreuses à l’aide du « Dexorbisin » qui
arrête la division des cellules cancéreuses.
De plus, a ajouté le Dr. El far, et en accompagnant
le remède de protéines, on va aider au vieillissement

des cellules cancéreuses ce
qui les arrête de se diviser
pour attaquer et détruire
d’autres tissus.
En terminant, il est inté- Samir Sidarous
ressant de savoir qu’un
autre savant égyptien, le
Dr. Mostapha el Sayed, a
trouvé récemment un traitement qui guérit le cancer
grâce à des recherches faites par deux équipes de
chercheurs, sous sa supervision , l’une aux ÉtatsUnis et l’autre en Égypte, qui ont travaillé sur la «
nanotechnologie de l’or », un domaine découvert par
le Dr. El sayed qu’il a commencé à explorer il y a
plus de 8 ans dans l’espoir d’y trouver un remède du
cancer.
Ce n’est qu’il y a six mois qu’aux États-Unis on a pu
guérir 15 personnes malades du cancer de la prostate
grâce au traitement basé sur la « nanotechnologie de
l’or » sans effets secondaires et surtout sans l’aide de
la chimiothérapie.
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ما األفضل :املدارس
املختلطة أم املدارس ذات
اجلنس الواحد؟
تطوّ ر عيشة االنسان عبر التاريخ
قبل التطرّ ق الى صلب الموضوع علينا ان نرجع الى
الماضي البعيد لنرى كيف كان يعيش االنسان في البدء!
كانت الخليّة المؤلّفة من ذكر وأنثى ال تقوى على العيش
ّ
تتجزأ من العشيرة أو القبيلة
بمفردها بل كانت وحدة ال
التي تأويها! كان الرجال يذهبون في الصباح الى الصيد
أو العمل بشكل جماعات وال يعودون إلى المسكن إال في
نهاية النهار وهم يحملون صيدهم وغنائمهم بينما كانت
النساء مع أطفالهن يالزمن محيط المأوى ويمضين النهار
بإعداد الطعام والتنظيف وجلب الحطب والماء .أما الذكور
من األبناء فكانوا يالزمون العيش مع أمهاتهم حتى سن
الرشد وهو العمر الذي ينضج فيه الذكر ويصبح وجوده
ّ
ّ
عليهن.
يشكل خطر مالحقة البنات واالعتداء الجنسي
الصبي بمجتمع الرجال
حينئ ٍذ يقوم أولياء األمر بإلحاق
ّ
ً
رجال!
ومذ ذاك الوقت يُعتبر
مع مرور األزمان بدأ التعليم وكان ي ُّلقن في البداية للصبيان
فقط لقلّة المكانة التي كانت تأخذها المرأة في المجتمع!
ومرت عصور حتى بدأ تعليم اإلناث وكان ذلك يتم ضمن
خاصة ّ
بهن وبعد ذلك في مدارس خاصة بالبنات!
صفوف ّ
وما انتشر التعليم المختلط الاّ من عقود معدودة!
نجد فوائد ومساوئ عند ّ
كل من المدارس المختلطة
ٍ
أوالمدارس ذات الجنس الواحد:
فوائد المدارس المختلطة
 استعمال نموذج واحد للتدريس يستفيد منه الجنسان. يتعوّد التالميذ على التعامل مع الذين هم من عمرهموليسوا من جنسهم!
 ال يوجد تمييز بين الجنسين اال من خالل النتائج!مساوئ المدارس المختلطة
 على مقاعد متالصقة ولمجمل ساعات النهار تجمعجنسين ال يتقاربان في الحياة االجتماعية بنفس المقدار
من الوقت خالل النهار!
 في الوقت الذي تتفاعل وتنمو فيه هرمونات التلميذتضعه المدرسة على مقربة مما يثير رغبته ،وتقول له:
“إلزم حدودك” وكأنك توكل القط بالجبنة!
 بدل التسابق من اجل التحصيل العلمي نجد مبارياتبين التالميذ من نوع آخر :صاحب المعالم الجميلة بين
الذكور يود إغراء الجميالت وأكبر عدد من الفتيات بينما
ّ
محاسنهن إلغواء األفضل من
تتغاوى البنات في إبراز
الشبان مما يجعل آلكثيرين يفقدون التركيز على التعلّم!
 يشعر التلميذ (أو التلميذة) األقل حسناً وجمالاً بأنه مندرجة ثانية!
فوائد المدارس ذات الصنف الواحد
 الهم األول هو تحصيل العلم! التقدير يكون لمن يواظب على متابعة دروسه ويسعىألن يتفوق على غيره!
 النشاطات الرياضية تتناسب مع أبناء الجنس الواحد!مساوئ المدارس ذات الصنف الواحد
 يبقى التلميذ على مسافة معينة حين يتعاطى مع الجنساآلخر خارج المدرسة وكأنه يكتشف كائناً جديداً!
 استعمال الكالم البذيء بكثرة في المدرسة بين الطالب!مالحظة
في الحياة العادية نجد الكثير من الشبان والشابات يصاحبون
غيرهم من نفس جنسهم ويواظبون على االلتقاء بضع
مرات في األسبوع حول فنجان قهوة أو كأس مشروب
أو وجبة أكل أو برنامج رياضي أو غير ذلك ،بينما قد
ال نجد شاباً وفتاة يتصاحبان بنفس الطريقة ويواظبان
على االلتقاء دون ان تكون ألي منهما رغبة جنسيّة تجاه
اآلخر! أما لذلك من معنى؟
ُ
حاولت خالل هذه المقالة طرح مساوئ وفوائد كلتي
الطريقتين ،وعلى القارئ استخالص النتيجة التي
ترضي تفكيره!

بائعو الكتب يف بغداد يقولون
إنهم لن يسمحوالكورونا بوقف
نشاطهم
بعد اكتسابهم خبرة كبيرة في أعمالهم كانت وراء استمرارها تحت
أعين الرقابة الصارمة خالل عهد صدام حسين وفي سنوات العنف
التي تلت اإلطاحة به ،ال يشعر الناشرون وبائعو الكتب في العاصمة
العراقية بقلق شديد من احتمال أن يتسبب فيروس كورونا المستجد
في وقف نشاطهم.
فقد نصحت السلطات العراقية المواطنين بتفادي التجمعات العامة
وأمرت بإغالق المقاهي مع ارتفاع عدد حاالت اإلصابة بفيروس
كورونا المستجد في البالد إلى  67حالة ،يتحمل مسافرون قدموا من
إيران المسؤولية عن معظمها.
ومع ذلك ال يزال بائعو الكتب في شارع المتنبي على ضفاف نهر
دجلة يستقبلون زبائنهم القادمين لشراء كتب ومناقشة الوضع السياسي
كما هو معتاد.
وأُلغيت بالفعل بعض األحداث الثقافية لكن ُ
الكتاب والموسيقيين والرسامين
ما زالوا يتدفقون على المنطقة يوم الجمعة من كل أسبوع ويجتمعون
ُقرب تمثال الشاعر المتنبي ،الذي يحمل الشارع الثقافي اسمه.
وقد خفت أعداد المترددين على شارع المتنبي بسبب فيروس كورونا
واالحتجاجات العنيفة المستمرة منذ شهور ضد الحكومة ،لكن البقاء
في البيت ليس خيارا لعُشاق ُ
الكتب حتى لو تطلب األمر استخدام
كمامة طبية.
وقال جواد البيضاني ،وهو أستاذ جامعي اشترى أربعة كتب أكاديمية،
”أجيء إلى هنا كل يوم جمعة منذ كنت طالبا في الثمانينيات“.
أضاف ”هو المرض (فيروس كورونا) خطير وفتاك .ولكن ال يغني
ذلك أو ال يمنعنا من الجلوس في شارع المتنبي ،ألن هي هاي الفسحة
الزمنية ،الساعة أو الساعتين اللي نجلس بها هنا ،نشوف أصدقاء نقدر
نتحاور وياهم بلغة الثقافة“.
ويعتبر سوق ُ
الكتب في شارع المتنبي مقياسا للحياة الفكرية في العراق.
وتُجلب خالله ُ
الكتب في عربات تدفع باليد من مكتبات في المباني
القريبة لتُعرض على طاوالت بالشارع.
ويتلخص وضع بغداد في الساحة األدبية العربية في مقولة “القاهرة
تكتب ،وبيروت تطبع ،وبغداد تقرأ”.
وكانت خيارات ُ
الكتب المتاحة محدودة في عهد صدام الذي كان
يحظر أي شيء حساسا .وعقب سقوطه انتعشت األدبيات السياسية
والدينية في البالد لكن األذواق تتغير حيث يفقد العراقيون الثقة في
نظام سياسي يراه كثيرون فاسدا.
ويقول بائع الكتب حمزة أبو سارة ”الكتب السياسية اإلقبال قليل عليها.
سؤال :ما السبب؟ .مو مثل قبل ،قبل كان مثال ماكو (ال يوجد) هذا
اإلعالم القوي مثال إنترنت وأقمار صناعية ،فياخد معلومة من الكتاب
السياسي ،هسا األخبار منتشرة بسهولة ،فتحصل معلومات سياسية،
فما ياخدها من الكتاب“.

مكتبة اإلسكندرية تصدر «الفراعنة احملاربون»
حلسني عبد البصري
أصدرت مكتبة اإلسكندرية كتابًا جدي ًدا لعالم اآلثار الدكتور حسين عبد
البصير ،مدير متحف اآلثار والمشرف على مركز الدكتور زاهي حواس
للمصريات بمكتبة اإلسكندرية ،تحت عنوان «الفراعنة المحاربون:
دبلوماسيون وعسكريون» بتصدير الدبلوماسي القدير والمفكر السياسي
الكبير الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة اإلسكندرية .وأكد الدكتور الفقي
أن هذا الكتاب يصدر ضمن سلسلة «اعرف حضارتك» التي يصدرها
خصوصا من
متحف اآلثار بمكتبة اإلسكندرية لتعريف األجيال الجديدة،
ً
األطفال والنشء والشباب ،بتاريخ مصر وحضارتها العظيمة في ظل اهتمام
مكتبة اإلسكندرية بهذه الفئات العمرية من المجتمع المصري المعاصر.
ويقول الدكتور الفقي في تصديرهُ :
در لمصر أن تكون أول أمة تحمل
«ق َ
رسالة حضارية خالدة ،والتي كانت وما تزال قبلة األمم ومعلِّمة الحضارات
ومنارة الثقافات .واعتبر المؤرخون مصر محور أحداث التاريخ منذ نشأته،
التي ارتبط مصير الشرق كله بها عبر العصور المختلفة .وقد منح هللا
مصر كمًا هائلاً من الموارد الطبيعية الثرية التي أتاحت للمصريين التفرغ
لبناء حضارتهم الخالدة في سالم واستقرار .وتحيط بمصر صحاري واسعة
ً
شرقا وغربًا ،وجنادل نهر النيل الخالد جنوبًا ،األمر الذي حمى مصر من
التعرض ألي نوع من الغزوات والهجمات الخطيرة».
ويضيف الدكتور مدير مكتبة اإلسكندرية موضحً ا« :وضم هذا الكتاب أهم
وأشهر الملوك الفراعنة من رؤوس وقادة المؤسسة العسكرية المصرية
العريقة ،شارحً ا ما أ ّداه أولئك الملوك الفراعنة العظام من أعمال جليلة
للحفاظ على أرض مصر الطيبة والدفاع عن حدودها ،بل وزيادة رقعتها
الجغرافية حتى أصبحت اإلمبراطورية المصرية مترامية األطراف.
ويوضح الكتاب ً
أيضا األدوار التي أ ّداها أولئك الملوك الفراعنة العظام في
أعز وأمجد وأغلى فترات التاريخ المصري القديم على قلوبنا ،ومن ألمعها
وأروعها ألصالتها وقدمها وقوة تأثيرها على العالم القديم في ذلك الوقت.
ويسرد الكتاب ً
أيضا أعمال وبطوالت وإنجازات الملوك الفراعنة المحاربين
العظام أمثال تحتمس األول ،وتحتمس الثالث ،وسيتي األول ،ورمسيس
الثاني ،ورمسيس الثالث ،وغيرهم من أجدادنا الفراعنة العظام».
ويقول المؤلف الدكتور عبد البصير في مقدمة الكتاب« :كان الملك هو رأس
خصوصا السلطتين
الدولة المصرية القديمة ،وكان مصدر كل السلطات
ً
الدينية والدنيوية حتى يكون قادرً ا على النهوض بمهام الملكية المقدسة
الملقاة على عاتقه .وكان الملك يدير السياسة الداخلية ممثلاً في منصب
الوزير ،سواء كان وزيرً ا لمصر كلها أو وزيرً ا للشمال وآخر للجنوب أو

َربي:
ال ُم َث َّقف الع ّ

ممثل الملك في النوبة وكبار رجال الدولة وحكام األقاليم .وكان للملك الحق
في إصدار المراسيم والقوانين التي تكفل تحقيق العدالة واألمن واالستقرار
للمجتمع ،وكان الملك يمثل اآللهة على األرض .وكانت الملكية مقدسة في
مصر القديمة ،وكانت للملك مهام عديدة ومهمة ،وكان أهمها إقامة العدل
وتحقيق األمن واالستقرار والرخاء ألرض مصر وشعبها .وكان إمداد
معابد اآللهة بالقرابين من أهم وظائف الملك المصري القديم باعتباره ابن
اآللهة وممثلاً لسلطتهم الدينية على األرض .وكان الفرعون يدير السياسة
الخارجية من خالل التمثيل الدبلوماسي وعقد المعاهدات الدولية وقيادة
الجيش وإعالن الحرب ويدير مجلس الحرب ،وكان يقود المعركة بنفسه
أو يكلف قائد الجيش بذلك .غير أن تأمين أرض مصر والدفاع عنها كان من
أهم مهام الفرعون في مصر القديمة .وكان الملوك في مصر القديمة يؤ ّدون
خصوصا حماية أرض مصر والدفاع عنها وتوسيع أرض
كل تلك المهام
ً
مصر ،إذا دعت الضرورة إلى ذلك ،منذ أقدم العصور ،وغالبًا ما نجح ملوك
مصر الفرعونية في أداء مهامهم الملكية المقدسة على أكمل وجه».
وأوضح المؤلف« :ويُع ّد الجيش المصري العظيم هو صمام أمان األمة
المصرية منذ األزل والدرع الواقي الذي يحمي مصر من األخطار الداخلية
والخارجية .وكان المصري القديم يميل بطبعه للسلم وال يميل للحرب وال يلجأ
إليها إال دفاعً ا عن نفسه وبالده؛ لذا نرى أن العقيدة العسكرية المصرية هي
عقيدة ثابتة راسخة تُبنى على الدفاع عن األوطان وال تُبنى على االعتداء على
اآلخرين .والجيش المصري هو أول جيش نظامي في التاريخ .وفي عصر
األسرة السادسة تجلت عبقرية الجيش النظامي في عهد الملك بيبي األول
حين خاض الجيش المصري معركة بقيادة القائد وني األكبر ،التي انتصر
فيها على البدو الموجودين على حدود مصر الشمالية الشرقية ،الذين أطلقت
عليهم النصوص المصرية «عامو حريو شع» أي «اآلسيويين الموجودين
على الرمال» .وعلى الرغم من أن الجيش المصري كان يقاتل بضراوة
في مواجهة جيوش األعداء ،فإنه كان يتعامل بمنتهى الرقي والتحضر مع
المدنيين والمنشآت المدنية؛ ألن الجيش المصري يؤمن بأن قوته ليست في
عسكريته فحسب ،بل تكمن في سلوكه المتحضر ً
أيضا .ويرجع تدريب الجنود
المصريين على ضوابط وأخالقيات العسكرية المصرية العريقة ،من خالل
عدم التعدي على المدنيين ،ومن خالل عدم تنفيذ أي عمليات سلب أو نهب
للمناطق التي يمرون عليها أثناء أدائهم مهمتهم في تأمين الحدود المصرية،
إلى عقيدة الجيش المصري الثابتة ،وهي أنه يقاتل األعداء المهاجمين له
فقط وال يفعل أي جرائم حرب قد تشوه تاريخه العسكري المشرف الناصع
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وتقاليد القيم العسكرية الثابتة .وبهذا
أن مصر الفرعونية أبدعت األخالقيات العسكرية في العالم ،وأن
األخالقيات العسكرية المصرية عريقة عراقة مصر الفرعونية في وضع
قواعد أخالقيات الجيوش والحروب منذ آالف السنين ،وأنها بذلك قد سبقت
المواثيق الدولية في العالم».
ومن الجدير بالذكر أن الدكتور حسين عبد البصير هو عالم آثار وكاتب
وروائي مصري معروف ،حصل على درجة الليسانس في اآلثار
المصرية القديمة في كلية اآلثار في جامعة القاهرة ،وحصل على درجتي
الماجستير والدكتوراه في اآلثار المصرية القديمة وتاريخ وآثار الشرق
األدنى القديم في جامعة جونز هوبكنز بالواليات المتحدة األمريكية .وكتب
عد ًدا من الكتب والمقاالت العلمية والروايات المهمة مثل «البحث عن
خنوم» و»األحمر العجوز» و»الحب في طوكيو» و»ملكات الفراعنة..
دراما الحب والسلطة» و»أسرار اآلثار :توت عنخ آمون واألهرامات
والمومياوات» و»العيش لألبد :تمثيل الذات في مصر القديمة» (باللغة
اإلنجليزية) وغيرها ،وشغل العديد من المناصب داخل وخارج مصر،
ً
مشرفا ومديرً ا للعمل األثري بالمتحف القومي للحضارة المصرية
وكان
بالفسطاط ،والمتحف المصري الكبير بالجيزة ،ومنطقة أهرامات الجيزة،
والمقتنيات األثرية ،والمنظمات الدولية واليونسكو ،وإدارة النشر العلمي
بوزارة اآلثار ،وغيرها ،ودرَّ س في جامعة جونز هوبكنز وجامعة أريزونا
بالواليات المتحدة األمريكية والجامعة الفرنسية (السوربون  ،)4وحصل
مؤخرً ا على تكريم المعهد األلماني لآلثار بالقاهرة ،ومنح عضوية دائمة
بالمعهد ،تُمنح فقط ألهم علماء اآلثار في مصر والعالم.

بقلم :د .خالد التوزاني

الدكتورة سعيدة العلمي رائدة الدراسات األندلسية

إن ما أسدته العالِ ُ
َّ
مة الجليلة األستاذة الدكتورة سعيدة العلمي للجامعة المغربية
وللبحث العلمي وخاصة في تخصص الدراسات األندلسية واألدب المغربي،
يصعب اإلحاطة به ،في ندوة أو يوم دراسي أو حفل تكريم واعتراف بمنجزها،
حيث يستعصي ما ق ّدمته طيلة عقود على الحصر والع ّد ،خاصة َّ
وأن جهدها لم يكن
منصبّاً فقط على اإلنتاج العلمي المتمثل في التأليف والتصنيف والبحث والدراسة،
فيكون من المتاح ،ومن الممكن ،كتابة ببليوغرافية دقيقة ،جامعة مانعة ،بكل
ّ
والمتمكنة ،بل أنفقت عمرها في إفادة
ما صدر عن هذه القامة العلمية الرصينة
الطالب وإرشادهم وتوجيههم واإلشراف على رسائلهم الجامعية ،واألخذ بيد َم ْن
َ
البحث ليُكمل مساره بطبع عمله وتداوله واستثماره ،وكانت أياديها
ناقش
البيضاء وافرة وجلية في العديد من مجاالت البحث الجامعي والتكوين
األكاديمي؛ فقد أسّ ست مركز الدراسات األندلسية المغربية ،ووحدة الدكتوراه:
تحقيق تراث الغرب اإلسالمي ،بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا ،بفاس،
َ
شارك ْت في
وغيرها من المراكز العلمية ووحدات البحث والتكوين ،كما
مؤتمرات علمية داخل المغرب وخارجه ،وقد َ
نش َر ْت العديد من البحوث
الصيت ،تقديم وتحقيق كتاب :روضة
والمقاالت ،ومن مؤلفاتها الذائعة ّ
األعالم بمنزلة العربية من علوم اإلسالم ،ألبي عبد هللا محمد بن علي بن
صد ََر عن منشورات كلية الدعوة
األزرق الغرناطي (ت 896هـ) ،وقد َ
اإلسالمية بطرابلس ،ليبيا ،عام  ،1999أي قبل عشرين عاماً ،وجاء في
ذكر ْت الدكتور
جزأين ،حيث ض َّم هذا الكتاب قرابة ألف ومائتي صفحةَ ،
سعيدة العلمي في مقدمته“ :ولقد كانت الصلة وثيقة بيني وبين المكتبة
األندلسية لسنوات ليست بالقليلة عرفت خاللها بعض معالم الفكر األندلسي
وبعض أعالمه .”..مما يوضح بجالء عمق االهتمام بالدراسات األندلسية
منذ فترة مبكرة ،وهو ما دفعها أيضاً إلى اختيار األدب األندلسي موضوعاً
لرسالتها لنيل الدكتوراه ،سنة  ،2002تحت إشراف الدكتور محمد مفتاح،
ُ
يحمل عنوان :األسُ س النظرية والتطبيقية للدراسات اللغوية
كتاب
وقد نُ ِش َرت في
ٍ
والنحوية في القرن التاسع الهجري باألندلس  ،صدر عام  ،2006بمكتبة المعارف
الجامعية ،في حوالي خمسمائة صفحة ،وقد كتب َْت في تقديمه“ :ورغم ما ُك ِتب عن
تاريخ الفكر واألدب في األندلس ،وما ُق ِّد َمت من دراسات عديدةَّ ،
فإن درب البحث
ً
وخاصة في الدراسات اللغوية والنحوية
مازال في حاجة إلى المزي ِد من العطاء،
خالل القرن التاسع الهجري ،والتي لم ي َ
ُكشف عنها النقاب رغم ما تزخر به من
تصانيف مختلفة المشارب ،متنوعة المآرب” ،وعندما يصدر مثل هذا القول من
عالمة جليلة القدر لها باع عريض في رياض الفكر واألدب ،فهذا يعني َّ
أن باب البحث
مفتوح على مصراعيه أمام طالب الجامعات العربية والعالمية الستئناف مسيرة
البحث في الدراسات األندلسية ،والغوص في أعماق األدب األندلسي الستخراج
ً
درره ونفائسه ،وهو ما قامت به الدكتورة سعيدة العلمي تأليفاً
ودراسة وتحقيقاً،
وأيضاً توجيهاً وإشرافاً ،فقد كانت ال تبخل بالمعرفة أبداً ،وكثيرا ما كانت تقترح
موضوعات جديدة وفريدة على الطالب ،يستطيعون بخوض غمار البحث فيها
تحقيق التميّز في بحوثهم الجامعية ،فمناطق الظل في الحضارة األندلسية تعرفها
ّ
وتدل الطالب عليها ،فتفتح بذلك آفاقاً رحبة أمامهم.
شبراً شبراً،
من جهودها العلمية الرصينة في خدمة الدراسات األندلسية ،أطروحتها
الجامعية الموسومة بـ“ :األسس النظرية والتطبيقية للدراسات اللغوية والنحوية
في القرن التاسع الهجري باألندلس” ،وهي رسالة جامعية متميّزة ،خاصة َّ
وأن
راهني ٍة جديدة مرتبطة بالظروف
موضوعها ،على الرغم من قدمه ،إال أنه يحظى ِب ِ
التي تعيشها اللغة العربية في الوقت الحاضر ،والتي حوصرت من كل الجهات،
وتقلّصت مساحات تأثيرها ،بسبب شيوع األخطاء وكثرة التساهل في اللحن ،حتى
غدا الصواب مهجوراً ،وأصبح الخطأ الشائع خير من صواب مهجور ال يعرفه
أحد ،ولذلك َّ
فإن كتاب :األسس النظرية والتطبيقية للدراسات اللغوية والنحوية في
القرن التاسع الهجري باألندلس ،يعيد الصلة باللغة العربية في أصالتها وعمقها ،بما
اشتمل عليه من مباحث علمية دقيقة ،تزخر بالعديد من المعارف اللغوية والنحوية
التي تُصلح اللسان وتضيء الجنان ،لما للغة من تأثير في الفكر والوجدان.
ّ
والحق أن الباحث المنصف عندما يتأمل ما أنجزته العالمة الجليلة الدكتورة

سعيدة العلمي ،خالل عقود طويلة من الزمن ،في مسارها العلمي والجامعي ،ال
يسعه إال أن يقف وقفة إجالل وإكبار لهذه المرأة العالِمة التي تفوّقت على كثير من
الرجال ،حتى إنه ليصدق عليها قول القائل:
ُلف ّ
ضلت ال ِنّساء على الرجال
لو كانت النساء ك َم ْن عَ رفنا
فقد أعطت هذه العالِ َم ُة الجليلة للدراسات األندلسية أبعاداً جديدة ،وفتحت آفاقاً
رحبة فيها ،وأثمر جهدها العلمي في تكوين أجيال عديدة من الباحثين.
وللوقوف على بعض جهود العالمة الجليلة الدكتورة سعيدة العلمي ،نسلط الضوء
على أهم ما توصلت إليه في كتابها :األسس النظرية والتطبيقية للدراسات اللغوية

والنحوية في القرن التاسع الهجري باألندلس.
من أهم النتائج التي خلصت إليها الدكتورة سعيدة العلمي في كتابها الموسوعة
الموسوم بــ“ :األسُ س النظرية والتطبيقية للدراسات اللغوية والنحوية في القرن التاسع
الهجري باألندلس” ،فكرة جوهرية مفادها حرص أهل األندلس على العناية الفائقة
باللغة العربية ،من خالل اهتمامهم بالنحو ،الذي حظي بحظ وافر من التأليف فيه،
خاص في النحو ،كانت نتيجة للثورة الظاهرية على المدارس
بمذهب
حتى عُ ِرفوا
ّ
ٍ
النحوية التقليدية ،وخاصة مع ابن مضاء ،وهي ثورة على جميع الذين جنحوا إلى
القياس وإلى التعديالت ،ولقد وجد ابن مضاء في النحو البصري ما يكون أهال ألن
يُقا َوم ،بينما النحو الكوفي يعنى بالسماع أكثر مما يعنى بالقياس ،فالمدرسة الجديدة
وض ّداً على النحو البصري.
في األندلس قامت في مه ٍد كوفي ِ
وعلى الرغم من وجود مذهب أندلسي خاص بالنحو ،تشير الدكتورة سعيدة العلمي
إلى اآلراء األخرى التي تعارض هذا الوجود ،كما تستعرض المعطيات المتوفرة،
من أجل توفير مادة تسعف في الحسم في أصالة هذه المدرسة الجديدة ،ومن جملة
ما انتهت إليه ،أن علماء العربية في األندلس أمثال الراعي والقلصادي والدقون
والمنتوري والبقني لم يميّزوا بين الجانب النحوي واللغوي ،بل مزجوا بينهما،
فاعتنوا بالمرادف ،وبالمشترك اللفظي وباالشتقاق ،وبحثوا عن ضبط اللفظ وأصله
واستعماله ،كما اهتموا بالحروف ،وعددها ،وأقسامها ،وصفاتها .
وقد كان اعتماد جل علماء العربية في األندلس تحقيق بعض معاني األلفاظ
عل صحاح الجوهري ،ومحكم ابن سيده ،..ودافعهم في كل ذلك الميل إلى تنقية
اللغة بدافع المحافظة عليها ،كما جاء أسلوبهم في االستدالل متشابهاً ألنهم نهلوا
من منبع واحد ،فقد استدلوا باآليات القرآنية ،وبأشعار العرب وأمثالها ،كما نقلوا
عن أعالم اللغة والنحو أقوالهم وآراءهم من خالل مصادر متعددة ،وكان لبعضهم
موقف من االستشهاد بالحديث؛ فأبو عبد هللا الراعي ،وأبو الحسن القلصادي لم
يستدال بالحديث في شرحيهما ،وعبّرا عن مخالفتهما البن مالك وابن خروف ،ومع
ذلك كانت لهما عناية بابن مالك وكتبه ،ولقد اعتنى كل من ابن مالك وابن آجروم
بكتاب سيبويه رغم محافظتهما على مذهب الكوفة في محاولة منهم لخلق مدرسة
أندلسية مغربية ذات إضافات لما ذهب إليه والكوفيون ،وما اختلف فيه البغداديون.

للقرني الـ 19و 20يف موسكو
افتتاح معرض الصور الشعبية العربية
نْ
افتتح مؤخراً في متحف الشرق بموسكو
معرض " األنبياء واألبطال ،الصورة العربية
الشعبية العربية للقرنيْن الـ 19و."20
وذلك في إطار مهرجان "عام الثقافة المصرية
في روسيا" .وحضر مراسم افتتاح المعرض
سفير مصر في روسيا إيهاب نصر الذي أشار
إلى أن المعرض سيساعد الروس في الحصول
على معلومات أكثر عن الثقافة العربية.
وقال السفير في كلمة ألقاها في مراسم افتتاح
المعرض" :شرف كبير لي أن أحضر هذا
المعرض وأعتبر أن المبادرة بإقامته هي
مبادرة ممتازة ومشروع جيد يفتح صفحة
مجهولة للمواطنين الروس وهي صفحة

األدب العربي الشعبي .وآمل بأن تجدوا هنا
ما يهمكم".
كما أعرب السفير عن أمله بأن يكون هذا
المشروع دافعا لضيوف المتحف لدراسة
قصة يرويها كل عمل فني يقدمه المعرض.
وقال مدير متحف الشرق في موسكو ،ألكسندر
سيدوف ":إن المعرض هو تجربتنا األولى
إلطالع أهالي موسكو على طبقة جديدة من
الثقافة العربية تتمتع بشعبية كبيرة في البلدان
العربية.
وأضاف قائال " يجب أال يغيب عن الذهن أن
غالبية األعمال الفنية التي نعرضها هنا تعود
إلى المستشرق والمستعرب الروسي البارز،

يوري زافادوفسكي.
يذكر أن المعرض يقدم لمن يرتاده نماذج
نادرة من الصور العربية الشعبية للقرنين
الـ 19و . 20وهناك  30صورة مطبوعة
في مطلع القرن الـ 20بمصر و 5صور
مطبوعة في الجزائر ،إضافة إلى  3لوحات
فنية واردة من العراق بصور المقدسات
الشيعية في كربالء.
وتنتمي التحف المعروضة إلى مجموعتين
فنيتين هما للمستشرق الروسي ،يوري
زافادوفسكي (  )1979 –1909والفنان
التشكيلي الروسي للقرن الماضي "إيفان
بيليبين (.)1942 - 1876

كما تخلص الدكتورة سعيدة العلمي
إلى َّ
أن علماء العربية في القرن التاسع
الهجري باألندلس ،كان لهم احتفاء كبير بكتاب سيبويه وشروحه ،وبتسهيل ابن
مالك وألفيته ،كما استفادوا من كتب النحاة المتقدمين والمتأخرين ،وأكثروا النقل
عنهم في مؤلفاتهم ،كما نهلوا من كل المدارس النحوية :بصرية ،وكوفية ،وبغدادية،
ونقلوا عن معاصريهم ،خاصة شيوخهم من مثل :أبي الحسن ابن سمعت األندلسي،
وأبي سعيد فرج بن لب ،وأبي عبد هللا القيطاجي ،وأبي محمد ابن جزي ،وإبراهيم
بن فتوح الغرناطي ،وغيرهم .
وقد حاولت الدكتورة سعيدة العلمي تفسير أسباب نبوغ علماء العربية في
األندلس خالل القرن التاسع الهجري ،وسعيهم نحو تأسيس مدرسة خاصه
بهم ،تميّزهم عن غيرهم ،بكون هؤالء العلماء قد تعمقوا في العلوم الشرعية،
واكتسبوا ثقافة موسوعية شاملة ،حيث اهتموا بجميع أبواب النحو ،بل كانت
لبعضهم إضافات وزيادات ،وكانت للبعض اآلخر اختيارات وتعليقات ،كما
تفنّن بعضهم في الجمع واالستقصاء ،وكانت في منتهى االنفتاح والحرية في
البحث والتفكير والتنظير ،فلم يتقيّدوا بحدود مدرسة معينة ،أو مذهب خاص،
وإنما اعتمدوا سعة االطالع والنهل من معين الجميع ،وإعمال العقل والنظر
إلبداع الجديد ،فكان مذهبهم الراسخ والمنتشر هو :التحرّ ر من المذهبية،
وعدم التقليد أو التبعية للمدارس النحوية التقليدية ،ولذلك كان ابتعادهم عن
التقوقع داخل اتجاه ما ،بل الميل إلى الحرية الفكرية ،مع االبتعاد عن التكلف
والتعليالت والتعقيدات ،فكانت رؤيتهم واضحة ،تميل إلى الشروح التبسيطية،
ومختصرات الشروح ،والمنظومات التعليمية ..والنوازل النحوية ،وغير ذلك
من السّ مات التي طبعت المدرسة األندلسية ،وتبعاً لهذه المميزات استخلصت
الدكتورة سعيدة العلمي ،وجود اتجاهين أو منهجين اثنين:
منهج اجتهادي :يمثّله كل من أبي عبد هللا الراعي ،وأبي الحسن القلصادي،
إذ لكل واحد منهما إضافات قيّمة ،واستدراكات ،وتتميمات.
ومنهج اختياري :يمثله كل من ابن األزرق ،والدقون ،والبقني ،والمنتوري ،فقد
عرضوا لمسائل عدة في النحو ،وألوجه من الخالف المذهبي ،واختاروا ما رأوه
األرجح واألصوب في نظرهم ،ولم يقفوا عند ّ
فن واحد ،بل كان اهتمامهم بالنحو
واللغة داخل منظومات علمية متعددة .
إن كتاب :األسس النظرية والتطبيقية للدراسات اللغوية والنحوية في القرن
التاسع الهجري باألندلس قد جاء تتويجا لمسار طويل من البحث والتكوين ،وخاصة
إذا استحضرنا ما يتطلبه إعداد الدكتوراه من جهد قد يستغرق عدة سنوات،
وخاصة خالل العقود الماضية حيث لم يكن االنترنيت وال الكتاب الرقمي وال
الحواسيب المتطورة التي تسهل عملية البحث واالستقصاء ،فإذا انضاف إلى ذلك
ندرة موضوع البحث وقلة الدراسات السابقة فيه ،عرفنا حجم الجهد الذي بُذل في
سبيل إنجاز العمل ،وهو جهد كبير بالنظر أيضا إلى ما يقتضيه جمع المادة من
معاناة ومكابدة ،فالدراسات األندلسية معظمها في حكم الضائع والمفقود ،والمتداول
معظمه مخطوط ،ولم يخرج للوجود إال القليل منها ،مما يزيد البحث في الدراسات
األندلسية صعوبة وعناء.
َ
َ
َّ
العلمية لكتاب األسس النظرية والتطبيقية للدراسات اللغوية والنحوية
القيمة
إن
في القرن التاسع الهجري باألندلس ،ال تتعلق فقط بالنتائج المهمة المتوصل
إليها ،وال بتأصيل مدرسة أندلسية في النحو واللغة فحسب ،وإنما تكمن أيضاً
في تقديم مادة معرفية متخصصة في اللغة العربية ،حيث تضمن هذا الكتاب
عددا مهما من المصادر والمراجع ،تنم عن مدى عمق اطالع المؤلفة الدكتورة
سعيدة العلمي ،على جملة وافرة من الكتب والمخطوطات في مواضيع مرتبطة
بقضايا الدراسات األندلسية ،مما وفر للباحثين والمهتمين ببليوغرافيا متخصصة
تساعد على استئناف البحث.
أخيراً ،إن جهود هذه العالمة الجليلة في خدمة األدب األندلسي ،تتجاوز رصد
سماته الكبرى وتوجهاته الرئيسة ،وتتبع موضوعاته ومجاالت اشتغاله وتأثيره،
إلى تأصيل مدرسة في الفكر واإلبداع والدراسة والبحث ،مرتبطة بالخصوصيات
الكبرى للحضارة األندلسية ،سمتها التحرّ ر والنزوع إلى التجديد والتطوير.
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كامريا حرارية حلماية الرئيس الرتكي
من فريوس كورونا يف الربملان
من واقعــــنا

Canadian Realities

بقلم :كنده الجيوش

الكورونا..
النظافة واالتيكيت
يفرض علينا فيروس الكورونا اليوم ان
نعود بالذاكرة والممارسة الى قواعد النظافة
واالتيكيت الصارمة التي تعودنا عليها في
الكثير من البيوت في الشرق األوسط...
وخاصة من يعيش منا في بالد الغرب
والمهجر.
وأضيف االتيكيت هنا ألنها تتداخل مع قواعد
النظافة في بعض المواضع.
وهي قواعد تفرض نفسها اليوم وال يجوز
تجاهلها ألنها يمكن ان تسبب في الحاالت
الشديدة الى الوفاة ال سمح هللا .وكل األرواح
غالية البعيدة ام القريبة .سلمتم جميعا وكنتم
بخير.
وطبعا هناك استثناءات كثيرة لعدم االلتزام
بقواعد النظافة في الكثير من بلدان الشرق
األوسط سواء في المدينة او الريف .وكانت
استثناءات عدم االلتزام هي باألساس السبب
الذي كان يدفع لتشدد الكثير منا في تلك
البلدان بالنظافة العامة واالتيكيت.
ولكننا نتذكرها اليوم وخاصة من يعيش منا
في بالد المهجر حيث اعتدنا ان كل شيئ
نظيف ومرتب حسب القواعد الصحية
وأصبح بعضنا يهمل تلك القواعد على أساس
ان النظافة مضمونة .ولكن مع الكورونا ان
نطبق بعض القواعد دون غيرها هذا ال يكفي
للوقاية من المرض بل ويمكن لهذا التهاون
ان يؤدي الى المرض ال سمح هللا.
في بالدنا كنّا ان وقعت قطعة فاكهة على
االرض رميناها وال نشرب الماء من نفس
الكأس الذي شربت منه صديقتنا او قريبتنا
او نأكل من نفس الصحن مهما كانت درجة
القرابة .وكنا نغسل أيدينا مرارا وتكرارا
بالماء والصابون ونتجنب اإلمساك بأبواب

في األماكن العامة ونغسل الفاكهة والخضار
مرارا وتكرارا ونخلع أحذيتنا عند باب
المنزل ونستعمل مواد التعقيم ....
وهذا كله ألننا في بالدنا ال يتبع الجميع
القواعد الصحية سواء في المنازل او
الشوارع او محالت البيع ...ولعل احد الباعة
او المشترين عطس باتجاه البضاعة في
المحل او نحو الباب او رمى المحارم الورقية
على االرض .ويمكن للفيروس ان يعيش على
هذه األسطح.
ولكن الغرب اليوم اصبح يعاني من نفس
المشاكل والمخاوف التي كنّا نعاني منها في
بالدنا .فاألبواب والمحالت العامة وان كانت
تنظف دوريا فان األشخاص ال يلتزمون
بالقواعد الصحية العامة  ...و ..و..و الكثير
من القواعد تكسر ويتوجب علينا االنتباه.
لقد أصبحت النظافة العامة والوقاية مسالة
شخصية ملحة بوجود الكورونا الذي يعدي
بسهولة ومع مالمسة شيئ قد المس الفيروس
قبال .وهذا ليس من باب التخويف ولكن من
باب الوقاية.
وكل ما ذكر عن إهمال البعض  -وليس
الجميع  -لقواعد النظافة واالتيكيت في
بالدنا اصبح ينطبق على الكثير من
األشخاص في بالد الغرب .وطبعا ال يمكن
ان نعيش بهوس العدوى ولكن يجب ان نقوم
بما هو مطلوب منا من اساسيات النظافة
من اجل الوقاية .والباقي نتوكل به على هللا
الخالق سبحانه.
المعلومات والنصائح حول هذا االمر متاحة
للجميع وفي كل مكان وال يجب اهمالها حتى
وان اعتقدنا اننا ملمين جيدا بالموضوع
وجوانبه.

طرق لتعقيم هاتفك الذكي بعد
تفشي فريوس كورونا

فى الوقت الذى يعانى فيه الشعب التركى
من نقص اإلج راءات اإلحت رازية ووسائل الكشف
واالمان لم واجهة تفشى فيروس كورونا ،ظهر
ال رئيس التركي رجب طيب أردوغان في الب رلمان
األربعاء بصحبة مصور يحمل كامي را ح رارية
تفحص األشخاص الذين يلتقي بهم للتأكد من
عدم إصابتهم بالحمى والتي قد تكون م رتبطة
بفيروس كورونا.
وفحص المصور الصحفيين والساسة الذين

تجمع وا حول الزعيم التركي لدى وصوله إلى
الب رلمان في اليوم الذي تأكدت فيه أول حالة
إصابة بالفيروس في تركيا.
وأبلغ أردوغان أعضاء حزب العدالة والتنمية
الحاكم في وقت الحق بأن تركيا تتخذ الخط وات
المالئمة لحماية كل م واطنيها .وقال «ال يوجد
فيروس أقوى من إج راءاتنا».
وذكر مسؤول في ال رئاسة أن الكامي را الح رارية
يمكن استخدامها في أي ظهور علني ألردوغان

في المستقبل للحد من تعرضه للفيروس.
ونأى ال رئيس البالغ من العمر  66عاما بنفسه
عن مصافحة شخصيات بارزة هذا األسبوع
واكتفى بوضع يده على صدره خالل اجتماعات
مع رئيس المجلس األوروبي شارل ميشيل في
بروكسل ومع سف راء جدد في أنقرة.
وفي الم رتين لم يقدم تفسي را لتصرفه سوى
بكلمة «كورونا!».

آخر عمود
شعر :فريــد زمكحـل

تداعيات اقتصادية «مدمرة» على صناعة الرتفيه
بسبب فريوس كورونا
تسبب فيروس كورونا المستجد في إثارة
القلق والذعر في أنحاء العالم ،لكن يبدو أن
الفنون التعبيرية والمهرجانات هي من أكثر
القطاعات تضررا جراء تفشي هذا الوباء،
حيث تكبدت وفقا لتقديرات حديثة عشرات
المليارات من الدوالرات.
فقد شهد ،األسبوع الماضي ،إلغاء فعاليات
كبرى من أبرزها مهرجان الموسيقى
اإللكترونية «ألترا ميوزيك فيستفل»
والمهرجان الثقافي «ساوث باي ساوث
ويست» إضافة إلى تأجيل مهرجان
«كواتشيال» الموسيقي الشهير إلى أكتوبر/
تشرين األول المقبل.
وتعتبر فرقة «بيرل جام» والمغنية مادونا
وعازف الجيتار سانتانا من أبرز الفنانين
الذين ألغوا حفالت موسيقية أو أجلوها بسبب
مخاوف من فيروس كورونا ،كما ألغت مسارح للفنون الجميلة عروضا
وجوالت عدة منها أوركسترا بوسطن السيمفونية ومسرح الباليه األمريكي في
نيويورك.
قررت إلفان ساهين ( 32عاما) وهي من سكان مانهاتن عدم حضور حفلة
للموسيقى الكالسيكية هذا األسبوع في مركز لينكولن في نيويورك بسبب
فيروس كورونا المستجد قائلة «سأشعر براحة أكبر إذا انتظرت انتهاء هذه
األزمة».
وأضافت لوكالة فرانس برس «أنا ال أكترث عادة للمبالغات بشأن قوة
األعاصير والعواصف الثلجية ،لكن هذا الفيروس المعدي جديد بالنسبة إل ّي.
أعلم أنني أبدو مجنونة لكنني ال أتعامل معه بهدوء كبير».
وقال كيفين ليمان مؤسس «رابد تور» وهو جولة متنقلة لموسيقى الروك
استمرت من عام  1995إلى  2019في الواليات المتحدة ،إن آخر مرة شهد فيها
فوضى كهذه في أوساط الترفيه كانت بعد  11سبتمبر/أيلول.
فبعد الصدمة التي خلفتها تلك الهجمات ،يتذكر أن ردة فعله األولى كانت «يجب
مواصلة العرض» .وتابع لوكالة فرانس برس« :وبالطبع لم يحدث ذلك .فقد
أوقفت هذه األوساط نشاطها لبعض الوقت».
لكن ليمان وصف الذعر الحالي الحاصل جراء فيروس كورونا بأنه «غير
مسبوق».
وقال آدم سيجيل مدير قسم الترفيه في «أميريكن إيجنتس أند بروكرز»
وهي شركة تأمين تضم زبائن منها مهرجان ألترا للموسيقى اإللكترونية ،إن
مهرجانات مثل «كواتشيال» لديها  4أو  5بوالص تأمين مختلفة.
وأوضح أن التأمين ضد األعمال اإلرهابية شائع منذ هجمات  11سبتمبر/
أيلول ،لكن العقود العادية ال تضم بنودا خاصة بالتهديدات التي تشكلها
األمراض المعدية.
لكن األوان قد فات اآلن« ،فال يمكن الحصول على تأمين على مبنى عندما
تكون النيران مشتعلة فيه».
ولفت إلى أنه «إذا كانت لديهم بوليصة لهذا النوع من الكوارث ،نحتاج إلى هيئة
حكومية لتعلن عن حالة طوارئ» لتكون سارية المفعول.
وهذا الشرط هو على األرجح السبب وراء انتظار مهرجان «كواتشيال»،
إعالن مقاطعة ريفرسايد حالة طوارئ صحية لتتخذ قرار إعادة جدولته.
قال سيجيل إن صدور أمر رسمي من مقاطعة ريفرسايد ،وهي السلطة البلدية
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التي يقام ضمنها مهرجان كواتشيال ،إللغاء العرض أو تأجيله ،سيؤدي إلى
تفعيل بوالص التأمين التي يملكها منظموه.
وقد يسمح أيضا بتطبيق بند «القوة القاهرة» الموجود في عروض األداء الذي
يزيل المسؤولية المالية عن المنظمين تجاه الفنانين عند حدوث حالة طوارئ ال
يمكن توقعها.
ووفقا لصحيفة «لوس أنجلوس تايمز» ،يحقق مهرجان «كواتشيال» أرباحا
صافية تقدر بين  75مليون دوالر و 100مليون دوالر سنويا.
واكتفى المنظمون حتى اآلن بإرجاء المهرجان ،لكن في حال اإللغاء ،يمكن أن
يحصل المهرجان من شركات التأمين بسبب بند القوة القاهرة ،على تعويضات
تراوح بين  150و 200مليون دوالر.
قال سيجيل إن العواقب االقتصادية المترتبة على تأجيل المهرجانات والفعاليات
الكبرى أو إلغائها ،ال تقتصر على المنظمين والفنانين.
وأوضح« :هناك أمور كثيرة على المحك ...فثمة الكثير من األشخاص في
هذه السلسلة المتكاملة الذين سيتأثرون أيضا ،الباعة وطواقم العمل والشركات
المحلية».
وتابع« :في اقتصاد يعتمد على أشكال العمل المرنة ،قد يخسر العديد من
األشخاص العاملين فيه من أمثال الذين يكرسون وقتهم للعمل على مهرجان
مثل كواتشيال ،فرصة جني األموال».
يعيش أقل من  400ألف شخص في كواتشيال فالي ،مع عدد كبير منهم من كبار
السن ،وهم أكثر فئة يمكن أن يشكل فيروس كورونا خطرا عليها.
لكنها أيضا منطقة مزدهرة سياحيا .وتقول هيئة السياحة في منطقة بالم
سبرينجز إن هذا القطاع الذي يدر  7مليارات دوالر ،يوفر وظيفة من كل 4
وظائف.
وقال ليمان إن الخوف السائد في أوساط المهرجانات يمتد إلى أماكن تنظيم
الحفالت في كل أنحاء العالم.
وأشار إلى أن شركات الترفيه الكبرى ستتأثر ماليا لكن أصحاب النوادي
المستقلين هم من سيتكبدون الضربة االقتصادية األكبر.
وأضاف« :ستكون اآلثار مدمرة بالنسبة إلى الالعبين الصغار الذين يعتمدون
على النشاطات األسبوعية».
لكن قد يشكل بعض الفنانين خشبة خالص للبعض.
فاإلثنين ،أعلن المغني بوب ديالن ( 78عاما) إقامته جولة في أمريكا الشمالية
إضافة إلى إحياء  14حفلة في اليابان في أبريل/نيسان المقبل.
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جمردكلمة

ً
يوما ما جزءاً عزيزاً من مصر أصبحت اليوم
السودان التي كانت
تتخلى عنها وترفض دعمها في موضوع سد النهضة.
يا عيني على عروبة ماتت أواصرها !!!
أبو حجاج

 63سائحا من ركاب «باخرة أسوان» يعودون لبالدهم بعد خلوهم من «كورونا»
قامت شركة آبل بتحديث إرشاداتها حول
كيفية الحفاظ على جهاز آيفون واألجهزة
اإللكترونية األخرى نظيفة وخالية من
الجراثيم ،وأخبرت المستخدمين أنه من
اآلمن حقًا استخدام الكحول لمسح المنتج
بالكامل.
في التفاصيل ،يعتبر فيروس كورونا معدي،
حيث انتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم،
وتكون األعراض عادةً خفيفة ولكن يمكن أن
تكون حادة ،خاصة عند إصابة كبار السن،
واألشخاص الذين يعانون من ظروف صحية
أساسية.
قبل إرشادات آبل المحدّثة ،التي نُشرت يوم
االثنين ،كان هناك تشويشا ملموسا حول ما
إذا كان استخدام الكحول قد يتلف الهاتف
الذكي.
وأظهرت الدراسات أن الهواتف الذكية تشكل
أرضا خصبة للجراثيم وغيرها من مسببات
األمراض ،مما يجعل من المهم الحفاظ
عليها نظيفة ،هذا صحيح بالتأكيد بالنسبة
لفيروس كورونا الجديد الذي تشير األبحاث
الحالية إلى أنه يمكن أن يبقى على حاله على
األسطح لعدة أيام.
بدورها قالت آبل« :باستخدام الكحول بنسبة
 70%أو مناديل التطهير ،يمكنك مسح
األسطح الصلبة وغير المسامية لمنتج أبل
بلطف ،مثل الشاشة أو لوحة المفاتيح أو
األسطح الخارجية األخرى» ،وأوصت
الشركة بأن تقوم بإيقاف تشغيل الجهاز أوالً
وتجنب استخدام مواد التبييض أو إغراق
الجهاز في مواد التنظيف والسماح بدخول
الرطوبة إلى أي فتحة من الجهاز.
وفي رسالة إلكترونية إلى تقارير المستهلك،
أكد أحد ممثلي غوغل أنه من المقبول
استخدام مناديل التطهير على أجهزة الشركة
بما في ذلك هاتف  Pixelالذكي ،دون خوف

من التسبب في ضرر ،وطلبت تقارير
المستهلك من سامسونج تأكيدا مماثلاً على
استخدام المناديل المطهرة والكحول على
أجهزتها ،لكنها لم تتلق ردًا بعد.
كما تالحظ مراكز السيطرة على األمراض
والوقاية منها ( )CDCأن المطهرات التي
تحتوي على  60٪من الكحول على األقل
أثبتت فعاليتها في القضاء على الجراثيم،
وقد يكون للمستهلكين الذين يقومون بحماية
هواتفهم من األذى باستخدام واقي الشاشة أو
علبة الحماية وسيلة أسهل للحفاظ على نظافة
الجهاز وخاليًا من الجراثيم.
بدوره ،قال الدكتور جيمس ديكرسون،
كبير المسؤولين العلميين في قسم تقارير
المستهلك ،إنه يغسل بانتظام هاتفه الذكي
وغطاء الشاشة في حوضه بالصابون
والماء ،ووفقًا لمركز السيطرة على
األمراض فإن الصابون والماء أكثر فاعلية
في القضاء على الجراثيم من المطهرات
اليدوية التي تعتمد على الكحول.
وبالنسبة إلى عدد المرات التي يجب فيها
تنظيف هاتفك الذكي ،يقول ديكرسون إن
ذلك يختلف باختالف الموقف لديك ،ويوضح
أن الطبيب الذي يراقب المرضى بانتظام
سوف يرغب في مسح الهاتف عدة مرات في
اليوم ،لكن يمكن للمستخدم العادي القيام بذلك
بشكل أقل ،وكل هذا يتوقف على عدد مرات
تفاعلك مع اآلخرين.
على نطاق أوسع ،أضاف ديكرسون،
أنه يجب على المستهلكين أن يبحثوا عن
مصادر رسمية حسنة السمعة للحصول على
معلومات مع تطور الوضع.
وأضاف ديكرسون« :يجب أن تكون متيق ًظا،
واحصل على المعلومات من متخصصي
الرعاية الصحية الموثوق بهم ،وليس
المؤثرين على وسائل التواصل االجتماعي».

أعلنت وزارة السياحة واآلثار المصرية،
مغادرة  63سائحا من  3جنسيات مختلفة كانوا
على متن « باخرة أسوان» التي تم اإلعالن عن
وجود  45حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا
المستجد.
وأوضحت أن المغادرة تمت بعد التأكد من سلبية
التحاليل الخاصة بهم.
وأشارت الوزارة في بيان تلقت « العين
اإلخبارية» نسخة منه ،إلى مغادرة
 46سائحا من الجنسيتين الفرنسية
واألمريكية مساء أمس الثالثاء ،إضافة
إلى  17سائحا هنديا ،صباح األربعاء
مطار القاهرة الدولي بعد قضاء مدة

إلعالناتكم
يف «الرسالة»
(450) 972-1414
(514) 961-0777
Email:

elressalanews@gmail.com

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

المالحظة الصحية والتأكد من سلبية نتائج تحاليل
العينات الخاصة بهم.
وأكد رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية
عبد الفتاح العاصي ،مغادرة العشرات من
السائحين كانوا على متن باخرة أسوان والتي أعلن
عن إصابة بعض ركابها بفيروس كورونا.
وحرص أعضاء مكاتب تنشيط السياحة وداع
جميع الوفود السياحية المغادرة مصر بمطار

القاهرة الدولي بالورود.
وكانت السلطات المصرية أعلنت ،الثالثاء ،خلو
الفنادق والبواخر السياحية بمحافظتي األقصر
وأسوان من أي حاالت إصابة بفيروس كورونا
وشفاء  20شخصا ً من الـ  45الذين نقلوا إلى
مستشفى مطروح (شمال غربي مصر) من على
متن الباخرة (سارة أيه) وأن العشرين شخصا ً
باتوا غير حاملين للفيروس.

Mediterranean & MiddleEastern food

أخوان كبرى األسواق التجارية
التي توفر لك كل ما يحتاجه البيت
من المنتجات الغذائية اإليرانية
والشرقية
6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.

15760, boul. Pierrefonds

Fax: 514.485.7009

Fax: 514.620.5371

الفنـان

Tél.: 514.620.5551 Tél.: 514.485.4887
www.akhavanfood.com

Leçons privées
دروس خصوصية

