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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

خارطة الطريق للعبور من كورونا 
إىل بّر اآلمــان!

الحكومة  من  أتمنى  كنت   
انتشار  انتظار  عدم  الكندية 
فيروس كورونا )كوفيد 19( في 

البالد حتى تتحرك لمجابهته.
لحالة  كبيرة  ومازالت دهشتي 
الهيئات  تتعامل بها  التي  الهدوء 
الوباء  الرسمية في كندا مع هذا 
العالمي الخطير... وكان يجب 
عليها منذ اإلعالن عن انتشار 
الوباء بصورة عالمية أن تقوم 
... ال الحقة  بعدة خطوات سابقة 

لوجوده ومنها:
إقامة عدد من المستشفيات   -1
الميدانية المجهزة بكل ما هو 
ضروري في حالة تضخم اعداد 
في  الفيروس  بهذا  المصابين 

كندا.
البدء في تدريب طالب كلية   -2
الطب على كيفية التصدي لهذا 
األمثل  واألسلوب  الفيروس 
لمواجهته طبياً، وذلك لالستعانة 
بهم في هذه المستشفيات خاصة 
مع حالة النقص الملحوظة في 

اعداد األطباء العاملين في كندا.
طالبات  من  كتيبة  تجهيز   -3
التمريض  كليات  وطالب 
الخدمة  لالستعانة بهم في ميدان 
العامة لمكافحة هذا الفيروس مع 
المتطوعين  بكتيبة من  االستعانة 
القطاع األهلي  الجنسين من  من 
بعد تأهيلهم بأسرع وقت ممكن 
الكتائب  هذه  بمساعدة  للقيام 
األطباء  من  المؤقتة  الطبية 

والممرضين.
4- االستعانة بالجيش وفرض 
ال  لمن  خاصة  التجوال  حظر 
ضرورة لوجودهم في الشوارع 
في  العاملين  المواطنين  من 
مجاالت ال تحتاج لنزولهم لدوائر 

عملهم.
5- اعداد وتخزين مئات اآلالف 
األوكسجين  اسطوانات  من 
المطلوبة لعالج بعض الحاالت 
كذلك تصنيع وتجهيز  الصعبة 
كل األدوية المطلوبة لمواجهة 
هذا الوباء في حال ارتفاع اعداد 
المصابين به .. مع مد الصيدليات 
بأعداد وفيرة منها مع ارشادات 

عن كيفية استخدامها مع كبار 
السن الذين يقضون نوعاً من 
تحديد  منازلهم مع  في  الحظر 
سعر رمزي لها وتحت إشراف 
لتذهب لمستحقيها  حكومي دقيق 
ال للمعارف واألصدقاء وأقارب 
أصحاب الصيدليات والعاملين 

فيها.
التجمع  6- إغالق جميع أماكن 
ومدارس  ومعاهد  كليات  من 
ومراكز تجارية ودور السينما 
العامة  والمتنزهات  والحدائق 
مع التقليل من وسائل النقل العام 

العاملة على الطريق.
المبالغ  7- قيام الدولة بصرف 
المطلوبة والضرورية لمساعدة 

محدودي الدخل 
8- قيام الدولة بتوزيع أدوات 
لرؤساء  الالزمة  التعقيم 
المحافظات واألحياء لتوزيعها 
على السكان بالعدل والمساواة 

في جميع األحياء.
9- قيام الحكومة برش وتعقيم 
العام  النقل  ووسائل  الطرق 
والمستشفيات والعيادات الخاصة 

والعامة.
الدولة ممثلة بوزارة  10- قيام 
الصحة بتوفير المئات من الفرق 
للمنازل  للتوجه  المجهزة  الطبية 
للحاجة والطلب من خالل  وفقاً 
طبي  رقم  من  اكثر  تخصيص 
به  االتصال  يمكن  للطوارئ 

بسهولة ويُسر.
)لمواجهة  إجراءات  وكلها 
الحالية( والذي بات من  األزمة 
الضروري توافرها إذا كنا جادون 
في عبور هذه األزمة الخطيرة 
التي يمر بها العالم من جراء 

تفشي هذا الفيروس الخطير.
وهي بمثابة »خارطة للطريق« 
يمكن  الوباء  هذا  لمواجهة 
العالم  دول  جميع  في  تطبيقها 
والبد من تطبيقها بشكل دقيق 

وفاعل.
التوجه هلل  البداية والنهاية  وفي 
بالصالة لكي يتدخل ويزيح هذه 
الغُمة عن عالمه .. اللهم أمين .. 

فأستجب يا رب.

5 سياسـة

year

  ظهور وانتشار فيروس »كورونا« المعروف 
بأنه  الدامغ  باليقين  للجميع  أثبت   ،19 كوفيد  بـ 
من  بكلمة  ولكن  العالم،  ينقذ  أن  لمخلوق  اليمكن 

فم هللا الواحد رب السماوات واألرض.
علَّنا نتَّقي هللا ونعود إليه ونتغيَّر لألفضل!!

فريد زمكحل 
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تكاليف التسجيل مدفوعة

بعد اتصال مع ترامب.. ماكرون يعد بـإطالق 
»مبادرة قوية« ملكافحة كورونا

يف ظل النقص الشديد.. 
اقتسام أجهزة التنفس يف نيويورك

الرئيس الصيين يبلغ نظريه األمريكي باستعداد 
بالده ملساعدة أمريكا يف السيطرة على كورونا

إحباط عملية إرهابية جنوبي روسيا

إصابة رئيس الوزراء الربيطاني 
بفريوس كورونا

  أعلنت هيئة األمن الفدرالية الروسية 
اليوم الجمعة عن إحباط محاولة لتنفيذ 
عملية إرهابية في مدينة كراسنودار 

جنوبي البالد.
وأفادت الهيئة بتوقيف مواطن روسي 
يبلغ 27 عاما، تم العثور في سيارته 
على عبوة ناسفة يدوية الصنع، وفي 
هاتفه النقال مراسالت مع عناصر في 

تنظيم »داعش« اإلرهابي.
من  الروسي  األمن  قوات  وتمكنت 
إحباط عدد من الهجمات في أراضي 
البالد في وقت سابق من هذا العام، 

حيث احتجزت في شبه جزيرة القرم 
أحد سكانها الذي أقام مخابئ للمتفجرات 
المخابرات  من  بإيعاز  المنطقة  في 
الفدرالي  األمن  وأعلن  األوكرانية. 
في فبراير عن إحباط أعمال إرهابية 
تعليميتين في مدينة  ضد مؤسستين 

كيرتش شرقي شبه الجزيرة.
األمن  رجال  حيّد  مارس،  وفي 
جمهورية  في  إرهابيا  الفدرالي 
وثالثة  البالد  وسط  بشكورتستان 
مسلحين في جمهورية قبردين بلقار 

في الجنوب.

  قال وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، عبر 
تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: »تم بحمد 
هللا شفاء 8 حاالت من المصابين بفيروس كورونا 

المستجد، وأصبح عدد المتعافين 57 حالة«.
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبدهللا 
السند قد كشف  الخميس، عن تسجيل 13 إصابة 

بفيروس »كوفيد 19« خالل 24 ساعة، ليرتفع 
عدد المصابين إلى 208.

وقال المتحدث خالل مؤتمر صحفى لعرض أخر 
مستجدات فيروس كورونا، إن إجمالي عدد الحاالت 
التى خرجت من الحجر الصحى بلغ نحو 853.

وجدد دعوة وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين إلى 
االلتزام بكل القرارات والتوصيات 
الصادرة من الجهات الرسمية في 
الدولة، وتوصيات منظمة الصحة 
العالمية، واتباع استراتيجية التباعد 
االجتماعي لتقليل فرص اإلصابة 
المخالطين  بين  العدوى  وانتشار 
انتشار فيروس كورونا  واحتواء 

والقضاء عليه.

  عبر الرئيس الصيني شي جين بينغ في مكالمة 
هاتفية مع نظيره األمريكي عن استعداده لمساعدة 
أمريكا بالسيطرة على كورونا، معربا عن أمله بأن 
تقوم واشنطن بخطوات لتحسين العالقات بين البلدين.
وقال التلفزيون الرسمي الصيني، إن الرئيس شدد 
خالل المكالمة الهاتفية التي جرت اليوم الجمعة على 

أن العالقات الصينية األمريكية في منعطف مهم.
المتحدة  الواليات  تتخذ  أن  نأمل  الرئيس:  وأضاف 
الصينية  العالقات  لتحسين  موضوعية  إجراءات 
األمريكية، مؤكدا أن التعاون بين البلدين هو الخيار 

األمثل والوحيد.
كما أعرب شي جين بينغ عن أمله بأن تتخذ الواليات 
المتحدة إجراءات عملية وفعالة لحماية أرواح المواطنين 

الصينيين في الداخل األمريكي.
إلى أن بالده على استعداد  الرئيس الصيني  ولفت 
الواليات  ذلك  في  بما  األطراف،  جميع  مع  للعمل 
المتحدة في إطار القضاء على تفشي وباء »كورونا«.
من جهته أكد الرئيس األمريكي دونالد ترامب، أنه 
أنها  إلى  مشيرا  هاتفيا،  الصيني  نظيره  مع  تحدث 

كانت »مكالمة جيدة«.
في  حسابه  على  نشرها  تغريدة  في  ترامب  وكتب 

»تويتر«: »قد ناقشنا تفاصيل مهمة حول كورونا 
الذي يغزو كوكبنا.. نحن نعمل معا بشكل وثيق«.

  أعلن رئيس الحكومة البريطانية 
بفيروس  إصابته  بوريس جونسون 

كورونا.
في  حسابه  على  جونسون  وأكد 
خضع  الذي  الفحص  أن  »تويتر« 
وجود  أثبت  الحكومة  مقر  في  له 
وقال  للفيروس،  متوسطة  أعراض 

إنه سيخضع للعزل الذاتي.
وأشار جونسون إلى أنه سيواصل قيادة 

حكومته عبر الفيديو رغم إصابته.

وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية، 
إن جونسون عانى من أعراض طفيفة 
للفيروس، أمس الخميس، وقد أجرى 
فحصا لتأكيد إصابته بعد أن نصحه 
بذلك رئيس أطباء إنجلترا، البروفيسور 

كريس ويتي.
إن  بريطانية  إعالم  وسائل  وقالت 
هانكوك،  مات  الصحة،  وزيري 
والمالية، ريشي سوناك، سيخضعان 

للعزل بعد أن خالطا جونسون.

  أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليل 
الرئيس األميركي  أنه يعد مع  الجمعة،  الخميس 
دونالد ترامب، ودول أخرى، »مبادرة جديدة مهمة« 

لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وكتب ماكرون على تويتر إثر محادثة هاتفيّة مع 
نظيره األميركي »نقاش جيد جداً مع دونالد ترامب«.
وأضاف »نحضر مع دول أخرى، لأليام المقبلة، 
مبادرة جديدة مهمة«، في مواجهة أزمة كوفيد19-.
ورغم قرارات اإلغالق واإلجراءات االحترازية 
بشأن فيروس كورونا، أعلنت السلطات الفرنسية، 
بسبب  وفاة جديدة  365 حالة  تسجيل  الخميس، 
إجمالي  يرفع  مما  العالم،  يروع  الذي  الفيروس 

الحاالت إلى الرقم 1696.
ويشكل ذلك ارتفاعا بنسبة 27 في المئة عن اليوم 
السابق، وهي زيادة كبيرة، في ضوء أن فرنسا 

حاليا في األسبوع الثاني من اإلغالق.
وفي المقابل باتت الواليات المتحدة تملك اآلن أعلى 
عدد من اإلصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد 
في العالم، وفق بيانات جمعتها صحيفة »نيويورك 

تايمز«، بمشاركة جامعة »جونز هوبكنز«.
وسّجلت الواليات المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها 

بلغ  إصابات  عدد  إجمالي  نسمة،  مليون   300
في  اإلصابات  عدَد  متجاوزة  حالة،   81,321

الصين وإيطاليا.
 82,404 هوبكنز«  »جونز  جامعة  وأحصت 

إصابة في الواليات المتحدة، فيما ذكرت »نيويورك 
تايمز« أن هناك ما ال يقل عن 81321 شخصا 
كانت نتيجة اختباراتهم ايجابية من ناحية االصابة 

بفيروس كورونا.

  أعلن حاكم والية نيويورك، 
أن  الخميس،  كومو،  أندرو 
بين  التنفس  أجهزة  اقتسام 
كورونا  فيروس  مرضى 

المستجد بات ممكنا.
سي«  بي  »أي  موقع  ونقل 
قوله  كومو  عن  األميركي 
إن مستشفيات نيويورك بات 
بإمكانها اقتسام أجهزة التنفس 
مريضين  بين  االصطناعي 
بـ«كوفيد19-«،  مصابين 
وهي خطوة يمكن أن تساعد 
بشكل  االستفادة  على  الوالية 
أفضل من معداتها التي تشهد 

نقصا في أجهزة التنفس.
إحدى  قيام  بعد  اإلعالن  ويأتي 
آلية  بتطوير  الوالية  مستشفيات 
التنفس  جهاز  اقتسام  من  تمكن 
مريضين.  بين  االصططناعي 
وفي أعقاب ذلك، وافقت السلطات 
الصحية بوالية نيويورك على هذه 

اآللية.

بأنها  التقنية  ووصف كومو هذه 
»ليست مثالية، ولكنها عملية وقابلة 

للتطبيق«.
التنفس  جهاز  اقتسام  إن  وقال 
يكون ضروريا  قد  االصطناعي 
بالنظر إلى بعض التوقعات التي 
تشير إلى أن الدولة قد تحتاج إلى 
ما يصل إلى 30 ألف جهاز في 

األسابيع المقبلة.

من  عدد  أكبر  نيويورك  وتشهد 
الوفيات والمصابين بالمرض على 
مستوى البالد. وسبق لكومو أن 
حذر من نقص متوقع في أسرة 

المستشفيات وأجهزة التنفس.
وسجلت نيويورك أكثر من 430 
حالة وفاة من جراء فيروس كورونا 
 39 نحو  إلى  إضافة  المستجد، 

ألف مصاب.

Lotfi, Rafla & Associates  
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إردوغان: سنقضي على 
»كورونا« خالل 3 أسابيع

يف مونرتيال ، تقييم غالبية 
احلاالت املصابة يف وسط الغرب

يف تطور مفاجئ.. نتنياهو وجانتس 
يقرتبان من تشكيل حكومة وحدة

التركي رجب طيب  الرئيس    توقع 
تتغلب بالده على فيروس  إردوغان أن 
أو  المستجد خالل أسبوعين  »كورونا« 
الجيدة  3 أسابيع، من خالل اإلجراءات 
أقل حد ممكن،  إلى  والحّد من األضرار 
في الوقت الذي تسجل فيه أرقام الوفيات 
في تركيا؛  متسارعاً  ارتفاعاً  واإلصابات 
حيث قررت الحكومة استمرار إغالق 
المدارس حتى 30 أبريل )نيسان( المقبل، 
بعدما كان مقرراً أن تستأنف الدراسة فيها 

اعتباراً من االثنين المقبل.
وقفز عدد الوفيات بفيروس »كورونا« في 
تركيا، ليل أمس، إلى 59 حالة، بعد تسجيل 
15 حالة جديدة، كما ارتفع عدد حاالت 
اإلصابة المؤكدة بواقع 561 حالة، ليرتفع 
إلى 2433، بعد أسبوعين فقط من اإلعالن 

عن أول حالة إصابة.
)الخميس(،  اليوم  إردوغان،  وشارك 
في قمة مجموعة العشرين االستثنائية 
عقدت  التي  »كورونا«  فيروس  حول 
عبر »الفيديو كونفرنس«، برئاسة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز. وقالت مصادر في الرئاسة التركية 
إن إردوغان أكد خالل القمة ضرورة 
التضامن العالمي في مواجهة الفيروس، 
وعدم السماح بتعطيل التعاون الدولي، 

وتحويل العالم إلى مجتمعات منفصلة.
وكان إردوغان قد وّجه كلمة إلى الشعب 
إن  فيها  قال  الماضية،  الليلة  التركي، 
من  سيناريو.  لكل  استعدادات  »لدينا 
خالل كسر سرعة تفشي الفيروس خالل 
الفترة  أسبوعين أو ثالثة، سنعبر هذه 
بأسرع ما يمكن، وبأقل ضرر ممكن«. 
وأضاف أنه يتوقع الصبر والتفهم والدعم 
من المواطنين األتراك لهذه اإلجراءات، 

ما  تنتظرنا،  المشرقة  »األيام  قائاًل: 
الحذر  بالتحذيرات، ونتوخى  نلتزم  دمنا 
القيمة  والحيطة. حياة كل مواطن لها 
نقول  السبب  لنا. ولهذا  بالنسبة  نفسها 

إلزموا منازلكم«.
واتخذت تركيا سلسلة من اإلجراءات 
الحتواء تفشي فيروس »كورونا«، بما 
في ذلك الحد من استخدام األماكن العامة، 
وفرض حظر تجول جزئي على كبار 
السن، وكذلك إغالق المدارس والمقاهي، 
وحظر صالة الجماعة، ووقف المباريات 

الرياضية والرحالت الجوية.
الدين  التركي فخر  وقال وزير الصحة 
أمس  ليل  في مؤتمر صحافي  كوجا، 
بالفيروس  الوفيات  )األربعاء(، إن عدد 
إلى  59، وعدد اإلصابات  إلى  ارتفع 
مريضًا،   26 أن  إلى  مشيراً  2433؛ 
تماثلوا  الـ60 عاماً،  بينهم شخصان فوق 
التركية  المستشفيات  للشفاء، وغادروا 
بعد خضوعهم للعالج في وحدات العناية 

المركزة.
التربية والتعليم  ومن جانبه، أعلن وزير 
المؤتمر  التركي ضياء سلجوق، خالل 
ذاته، تمديد فترة التعليم عن بعد لمراحل 
أبريل   30 حتى  الجامعي  قبل  التعليم 
المقبل، لمنع مزيد من تفشي فيروس 

»كورونا«.
العالي استمرار  التعليم  كما قرر مجلس 
الجامعات، خالل  بعد في  التعليم عن 

الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي.
الصناعة  وزير  قال  ذاته،  الوقت  في 
والتكنولوجيا التركي مصطفى فارانك إن 
وزارته بدأت إنتاج أجهزة تنفس، وستقدم 
خالل فترة قصيرة 1000 جهاز لوزارة 

الصحة، في إطار مكافحة الفيروس.

  وفقا ألرقام يوم األربعاء 25 مارس 
العامة  الصحة  الصادرة عن  الجاري 
المنطقة الحضرية  في مونتريال، فإن 
وضواحيها لديها 603 حاالت مؤكدة من 
 40 COVID-19 بما في ذلك دخول 
يتم عالج سبعة  المستشفى.  إلى  مريضا 
أشخاص في العناية المركزة وهناك حالة 

وفاة أولى.
ما يقرب من 42 ٪ من الحاالت المصابة 
للمركز   CIUSSS تتركز في  المعروفة 
المدينة تشمل  الغربي ، وهي منطقة من 

مناطق                
Cote-de-Neiges, Parc-Exten- 
 tion, Notre-Dame-de-Grâce,
Côte-Saint-Lucهامبستيد وغرب 

مونتريال.
المديرة  الدكتورة ميلين دروين  وقالت 
اإلقليمية للصحة العامة في مونتريال في 
مؤتمر صحفي يوم األربعاء  25 مارس 
بها ما  المناطق األخرى  الجاري “جميع 

الحاالت ،  يقرب من ٪12 و ٪15 من 
المدينة 20٪”.  وقد تكون منطقة وسط 
45 ٪ من  حتى اآلن ، تمثل مونتريال 
الرغم  بأكملها. على  الحاالت في كيبيك 
من أن الدكتورة دروين لم تحدد األسباب 
التي تجعل هذا الجزء من مدينة مونتريال 
أنها  COVID-19 ، إال  بـ  تأثراً  األكثر 
أشارت مع ذلك إلى أن نصف المرضى 
هم من سافروا أو كانوا على اتصال مع 

العائدين من السفر.
كما أكدت المديرة  حاالت إشكالية النتقال 
بين األفراد. وقالت “لدينا حاالت  الوباء 
الثالث والعديد من  أو  الثاني  الجيل  من 
الحاالت حيث ال يمكننا تحديد المصدر”.

البيانات ، سجلت كيبيك  ووفًقا ألحدث 
بفيروس كورونا  1339 حالة إصابة 

الجديد ، بما في ذلك سبع وفيات. 
وفي جميع أنحاء كندا ، يوم الخميس 26 
3409 حالة  2020 ، هناك اآلن  مارس 

إصابة و 36 حالة وفاة. 

المنافس  جانتس،  بيني  انُتخب    
الوزراء اإلسرائيلي  لرئيس  الرئيسي 
للكنيست  رئيسا  نتنياهو،  بنيامين 
الخميس في مناورة  يوم  )البرلمان( 
إلى تشكيل  أن تفضي  يمكن  مفاجئة 
المخضرم  الزعيم  تبقي  حكومة وحدة 

نتنياهو في السلطة.
بدعم جزئي من  انتخاب جانتس  وتم 
حزبه، أزرق أبيض، وبتأييد من حزب 
ليترك  نتيناهو،  يتزعمه  الذي  ليكود 
حلفائه  من  كثيرا  السابق  الجنرال 
لتمهيده  يستشيطون غضبا  السياسيين 
الطريق أمام شراكة مع رئيس وزراء 

يواجه الئحة اتهام في قضايا جنائية.
المفاجئ، خالل  التطور  وأوقع هذا 
48 ساعة،  استمرت  دراما سياسية 
من  حالة  في  أبيض  أزرق  حزب 
أبقت  لكن خطوة جانتس  االرتباك. 
يتبادل  أن  إمكانية  أمام  مفتوحا  الباب 

مع نتنياهو رئاسة الحكومة.
يشغل  أن  منهما يصر على  وكان كل 
بعد ثالث جوالت من  أوال  المنصب 
االنتخابات العامة غير الحاسمة خالل 

أقل من عام.
”طوارئ  حكومة  نتنياهو  واقترح 
وطنية“ مع جانتس من أجل المساعدة 
كورونا  فيروس  أزمة  عالج  في 

المستجد.
الذي  اإلسرائيلي،  الرئيس  وضغط 
باحترام شعبي كبير، عليهما  يتمتع 
يواجه  أن  احتمال  قواهما مع  لتوحيد 
اإلسرائيليون إغالقا عاما في غضون 

معدالت  من  للحد  مسعى  في  أيام 
اإلصابة بكورونا.

وهو  البرلمان  أمام  جانتس  وقال 
الكنيست  قبوله منصب رئيس  يعلن 
متزايدا من  تواجه عددا  ”إسرائيل 
)بفيروس كورونا( وعدد  اإلصابات 

الضحايا يتزايد يوميا“.
وأوضح جانتس أنه يعتزم إحراز تقدم 
صوب تشكيل حكومة وحدة، وأنه 
الكنيست  مقعد رئيس  يشغل  أن  اختار 

لتعزيز إبرام اتفاق.
مع  العمل  يستبعد  جانتس  وكان 
إلى محاكمة رئيس  نتنياهو، مشيرا 
بتهم  األفق  تلوح في  التي  الوزراء 
األمانة،  الرشوة واالحتيال وخيانة 

وهي اتهامات ينفيها نتنياهو.
بالتخلي عن  ليكود هدد  لكن حزب 
تم  لو  لتشكيل حكومة وحدة  جهوده 
اختيار المرشح األصلي لحزب أزرق 
أبيض، وهو معارض إلبرام شراكة 
البرلمان  لمنصب رئيس  نتنياهو،  مع 
اآلونة  اليمين في  أدى أعضاؤه  الذي 

األخيرة.
بدت  السياسي  الجمود  وفي ظل حالة 
حكومة  جانتس  تشكيل  احتماالت 

بمفرده ضئيلة.
وهنأ عضو واحد على األقل في كتلة 
الدفاع  وزير  هو  اليمينية،  نتنياهو 
نفتالي بينيت، كال من نتنياهو وجانتس 
علنا على اتفاق حكومة وحدة، غير أنه 
لم يصدر بعد إعالن رسمي بالتوصل 

إلى اتفاق بخصوصها.
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أمريكا متدد إعفاء العراق من عقوبات إيران للمرة األخرية

القاهرة بأول أيام احلظر.. شوارع شبه مهجورة 
وأغان من الشرفات

ولي عهد أبوظيب: اإلمارات تدعم كل حترك دولي 
للتصدي لكورونا

ارتفاع حاالت الشفاء من فريوس كورونا إىل 142 يف اجلزائر

  أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
القائد األعلى  نائب  أبوظبي  ولي عهد 
المسلحة اإلماراتية، الخميس،  للقوات 
في  تدعم وتشارك  اإلمارات  دولة  أن 
للتصدي  دولي جماعي  تحرك  كل 

لفيروس كورونا واحتواء تداعياته.
نهيان  آل  بن زايد  الشيخ محمد  ولفت 
مجموعة  قمة  في  مشاركته  إلى 
العشرين االستثنائية )G20( لمواجهة 
فيروس كورونا، مؤكداً وجود مواقف 
الوعي  للقمة تجسد  ومقررات مهمة 
دولية متسقة  استجابة  بناء  بضرورة 

لهذا التحدي.
تويتر،  تغريدة عبر حسابه على  وفي 
أبوظبي “شاركت في  قال ولي عهد 
االستثنائية  العشرين  قمة مجموعة 
كورونا..  فيروس  لمواجهة   G20
للقمة تجسد  مواقف ومقررات مهمة 
دولية  استجابة  بناء  الوعي بضرورة 

تدعم وتشارك  اإلمارات  التحدي..  لهذا  متسقة 
للفيروس  للتصدي  في كل تحرك دولي جماعي 
واحتواء تداعياته، نستطيع معا.. ومعا فقط التغلب 

على هذا الخطر وكبح جماحه”.
نهيان ولي عهد  آل  بن زايد  الشيخ محمد  كان 
أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، قد 
 ”G 20“ شارك في قمة قادة مجموعة العشرين
االستثنائية االفتراضية، التي عقدت برئاسة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 

سعود عاهل المملكة العربية السعودية.
وتأتي مشاركة دولة اإلمارات العربية المتحدة في 
الحالية  الدورة  القمة بصفتها ضيفا ورئيس  هذه 

لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.
العالمية  الجهود  تنسيق  سبل  القمة  وناقشت 
لمكافحة  المشترك والتضامن  التعاون  وتكثيف 
تأثيراتها اإلنسانية  جائحة كورونا والحد من 
والصحية واالقتصادية على الشعوب والدول في 

أنحاء العالم كافة.
وشارك في القمة أعضاء مجموعة العشرين وقادة 

المملكة األردنية  المدعوة، والتي تضم  الدول 
إسبانيا وجمهورية سنغافورة  الهاشمية ومملكة 

وجمهورية سويسرا االتحادية.
الدولية، وتشمل  المنظمات  كما شارك ممثلو 
الدولي  النقد  العالمية وصندوق  الصحة  منظمة 
المتحدة  األمم  الدولي ومنظمة  البنك  ومجموعة 

ومنظمة األغذية والزراعة.
المالي ومنظمة  االستقرار  وكذلك شارك مجلس 
االقتصادي  التعاون  ومنظمة  الدولية  العمل 

والتنمية ومنظمة التجارة العالمية.

تقدمًا ملحوظاً  الجزائر  سجلت    
للشفاء  تماثلت  التي  الحاالت  في عدد 
بعدد  مقارنة  كورونا  فيروس  من 
اإلصابات اإلجمالي، منذ تفشي الوباء 

في البالد نهاية الشهر الماضي. 
الصحة  وزارة  بيانات  خالل  ومن 
الجزائرية منذ تفشي الوباء في البالد، 
اإلجمالي  الشفاء  بلغ عدد حاالت  فقد 
غادرت  حالة   142 الفيروس  من 
أن سجلت  بعد  المستشفيات،  جميعها 
 29 الخميس، شفاء  الجزائر، مساء 

حالة.
بفيروس  أول حالة مصابة  واكتشفت 
كورونا بالجزائر في 26 فبراير/شباط 
يعمل  إيطالي  برعية  تتعلق  الماضي، 
في أحد الحقول النفطية بمدينة “حاسي 
مسعود” الواقعة جنوب البالد، قبل أن 
إلى  ترحيله  اإليطالية  السلطات  تقرر 
الصحي  الحجر  بعد وضعه في  بلده 

يومين بعد ذلك.
فيروس  يواصل  ذلك،  مقابل  في 
كورونا تمدده في محافظات الجزائر، 
انتشر  التي  الواليات  إذ وصل عدد 
36 والية )محافظة(،  الوباء إلى  فيها 
بين حالة  بها  20 والية ُسجلت  بينها 
بالفيروس، وفق  و3 حاالت إصابة 

وزارة الصحة الجزائرية.

البليدة  وبقيت محافظة 
البالد،  وسط  الواقعة 
الواليات  صدارة  في 
التي تفشى فيها فيروس 
حالة  بـ176  كورونا 
يمثل  ما  وهو  مؤكدة، 
نسبة  48 % من  نسبة 
اإلصابات اإلجمالي في 

الجزائر.
اإلصابات  عدد  وبلغ 
بفيروس  اإلجمالي 
الجزائر،  في  كورونا 
 367 الخميس،  مساء 
بعد تسجيل  حالة مؤكدة 
جديدة  إصابة   65

الـ24 ساعة  بفيروس كورونا خالل 
ماضية.

الناجمة عن  الوفيات  ارتفع عدد  كما 
بعد  وفاة   25 إلى  بالوباء  اإلصابة 
أكدت  فيما  4 وفيات جديدة،  تسجيل 
جميع  أن  الجزائرية  “الصحة” 
أمراض  يعانون من  كانوا  الضحايا 

مزمنة.
ومنذ تفشي فيروس كورونا في البالد، 
الجزائرية حزمة  السلطات  اتخذت 
لمنع  استعجالية  واحترازية  قرارات 

انتشار فيروس كورونا في البالد.

اتخذت،  التي  القرارات  أبرز  ومن 
ووقف  البرية،  الحدود  جميع  غلق 
الجوية والبحرية،  الرحالت  جميع 
وغلق المساجد والمدارس والجامعات 
الحفالت، وتعليق  والمقاهي وقاعات 
بجميع  الداخلية  البرية  الرحالت 

أنواعها.
إجبارية  عطلة  منح  إلى  باإلضافة 
لـ50 % من الموظفين مدفوعة األجر 
لجنة لرصد  يومًا، وتشكيل   15 لمدة 
ومنع  الفيروس،  انتشار  ومتابعة 
التجمعات مهما كان نوعها، ومنع 

المظاهرات الشعبية.

كما تقرر أيضا حجر تام في محافظة 
للتمديد مع  قابلة  أيام   10 لمدة  البليدة 
الوالية،  إلى هذه  و  الحركة من  منع 
العاصمة  للتجوال في  وفرض حظر 
18.00 بتوقيت جرينيتش  من الساعة 
إلى 06.00 صباحاً بتوقيت جرينيتش، 
بقية  قد عمم على  القرار  وإن كان 

محافظات البالد.
كبيرة  إمكانيات  رصد  عن  وأعلن 
للوقاية من  مادية وطبية ولوجستية 
اجراءات  واتخاذ  الوباء،  انتشار 
المضاربين ومحتكري  ردعية ضد 

المواد الطبية والغذائية.

“للمرة  المتحدة  الواليات  مددت    
األخيرة” لمدة 30 يوماً فترة االستثناء 
الممنوحة للعراق من العقوبات المرتبطة 
بالتعامل مع إيران، والتي تعتمد عليها 

بغداد الستيراد الطاقة. 
وتواصل واشنطن منذ نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي، تمديد االستثناء الممنوح 
لبغداد، إليجاد بديل عن إيران التي تزود 
العراق بالكهرباء التي تعاني منها نقصاً 
مزمناً، خصوصاً مع ارتفاع درجات 

الحرارة.
في  قّررت  المتحدة  الواليات  وكانت 
فبراير/شباط الماضي السماح للعراق 
بمواصلة استيراد الغاز والكهرباء من 
إيران، لكن مدة اإلعفاء تقلّصت من 
يوماً،   45 إلى  يوما،  و120  تسعين 
واآلن إلى ثالثين يوماً فقط حتى نهاية 
أبريل/نيسان، وفق مسؤولين عراقيين.  
وقال أحدهما في مكتب رئيس الجمهورية 
العراقي إن هذا التمديد سيكون “األخير” 
الممنوح للعراق الذي يقف على حافة 
أسعار  انخفاض  مع  اقتصادية  أزمة 
النفط، ما قد يؤدي لخسارة %65 من 

عائداته النفطية.
وفي واشنطن أكدت وزارة الخارجية 

تمديد اإلعفاء من العقوبات 
من أجل “سد االحتياجات 
الطاقة” في  الفورية من 
العراق، بدون تحديد المهلة.
الخزانة  وزارة  وأعلنت 
األمريكية بشكل متزامن 
فرض عقوبات على المصالح 
االقتصادية اإليرانية في 
العراق شملت لجنة ترميم 
وتوسعة العتبات المقدسة 

الشيعية.  
الخزانة  وزير  واتهم 
ستيفن منوتشين في بيان 
إيران بـ”إعطاء األولوية 
لوكالئها اإلرهابيين على 
حساب الحاجات األساسية 

لشعبها”.
ومنحت الواليات المتحدة العراق استثناءات 
بشرط أن تتخذ بغداد إجراءات لتقليص 
اعتمادها على إيران، من خالل إعادة 
عمل أنظمة اإلمداد بالكهرباء أو من 

خالل إيجاد موردين آخرين.
منذ  إنه  كبير  عراقي  مسؤول  وقال 
نوفمبر/تشرين الثاني “لم تف بغداد بأي 
شرط”، ونتيجة لذلك كان ينبغي إلغاء 

االستثناء، لكن منح مهلة نهائية أمريكية 
يأتي بسبب “الظروف الحالية”، أي 
تكليف عدنان الزرفي بتشكيل حكومة 
جديدة والذي ال تريد واشنطن أن تحرجه 

بعدم التمديد.
ثان  رسمي  عراقي  مسؤول  وقال 
إن “الواليات المتحدة لم ترد وضع 
الزرفي في موقف صعب عبر عدم 
تجديد اإلعفاء”، مؤكدا تمديد االستثناء 

من العقوبات لمدة 30 يوما.

وفي حال لم يمدد االستثناء كان سيتوجب 
على العراق وقف استيراد الغاز والكهرباء 
بالتعامل  االستمرار  أو  طهران،  من 
مع طهران ومواجهة احتمال التعّرض 

لعقوبات أمريكية.
المتحدة مستاءة أيضا من  والواليات 
توقيع عقود مع  العراقي في  التباطؤ 
شركات أمريكية كبرى متخّصصة بقطاع 
الطاقة، بهدف تسريع فك االرتباط بإيران 

في هذا المجال.

  مع بدء حظر تجول فرضته السلطات ليال 
الحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، دخلت 
مصر وعاصمتها القاهرة، وهي مدينة كبرى 
يقطنها نحو 20 مليون نسمة، حالة اإلغالق.

وفي القاهرة، المدينة التي ال تنام، حيث تظل 
المطاعم والمقاهي مفتوحة حتى الساعات األولي 
من الصباح، أغلق أصحاب المتاجر متاجرهم، 
وكان العائدون من أعمالهم يهرعون لبيوتهم 
قبل بدء حظر التجول من السابعة مساء حتى 

السادسة صباح اليوم التالي.
وانتشرت الشرطة على طرق رئيسة لوقف أي 
منتهك للحظر. وكانت كثير من الشوارع شبه 

خالية قبل بدء سريان الحظر بنصف ساعة.
وحررت الشرطة بالفعل عددا من المخالفات، 
بينما تم مراعاة الحاالت االستثنائية، حسب ما 
قال محمود توفيق وزير الداخلية، خالل اجتماع 

الحكومة، الخميس.
وقال محمد الجبلي، وهو من سكان القاهرة، 
بينما كان يقف في شارع رئيس كانت حركة 
المرور فيه قليلة قبل الحظر، لرويترز: “ده 
مرض مش هزار. احنا عايزين الناس تقعد في 

بيوتها، وبعد الحظر محدش ينزل”.
انتشرت  االجتماعي  التواصل  مواقع  وعلى 
فيديوهات لمواطنين وهم يعزفون أو يؤدون 
فيما  وشرفاتهم،  نوافذهم  من  مشهورة  أغان 

شارك الجيران بالترديد والتصفيق.

وزادت مصر من اإلجراءات التي تستهدف 
منع انتشار فيروس كورونا بإغالق المطارات 
والنوادي الصحية، وبتعطيل الدراسة في المدارس 
والجامعات حتى منتصف أبريل. واقتصر العمل 

في المطاعم على توصيل الطلبات.

  Vendredi 25 janvier 2019 
الجمعة 25 يناير 2019
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LR Lotfi, Rafla & Associates
35 years of expertise

in accounting, audition and tax consultant

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

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

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

* Estate
- Financial statements; Tax planning & Return

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

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

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

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

Call us now

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

أخبـار

مليشيا احلوثي ترفض دعوة أممية 
هلدنة إنسانية وحماربة كورونا

وسط خماوف كورونا.. اليمن يعاني شح املياه 
وانهيار القطاع الصحي

لبنان يفرض إغالقا من 7 مساء 
حتى 5 صباحا

زعماء جمموعة العشرين واثقون من التغلب على أزمة كورونا

36 لبنانيا لبالدهم تدابري تركية بشأن كورونا متنع عودة 

نيويورك.. الوباء حيول »املدينة اليت ال تنام« إىل جحيم

اليدين بالماء والصابون في مقدمة النصائح    يعد غسل 
التي يقدمها خبراء الصحة كسبيل للوقاية من فيروس كورونا 
الجديد الذي ينتشر حاليا في العالم، إال أن ماليين اليمنيين 

يعانون نقصا شديدا في المياه الالزمة لذلك.
ولم تُسّجل في اليمن أي إصابة بفيروس كورونا حتى اآلن، 
وفقا لمنظمة الصحة العالمية، لكن هناك خشية كبرى من أن 

يتسبّب الوباء حال وصوله إليه بكارثة بشرية.
ويشهد اليمن انهيارا في قطاعه الصحي، فيما يعيش أكثر من 
3.3 مليون نازح في مدارس ومخيمات تتفشى فيها األمراض 

كالكوليرا، بفعل شح المياه النظيفة.
وقالت كارولين سيجين، مديرة مشاريع منظمة »أطباء بال 
حدود« في اليمن والعراق واألردن: »ال يمكنهم الحصول على 
مياه نظيفة، وبعضهم ال يمكنه الحصول حتى على الصابون«.
وسألت: »يمكننا أن نوصي بغسيل اليدين، ولكن ماذا لو لم 

يكن لديك أي شيء لتغسل يديك به؟«.
وتقول منظمة »يونيسيف« إن 18 مليون نسمة بينهم 9.2 
مليون طفل في اليمن ال قدرة لديهم للوصول مباشرة إلى 

»المياه اآلمنة والصرف الصحي والنظافة الصحية«.
وأوضح بيسمارك سوانجين، مدير االتصال في »يونيسيف« 
فرع اليمن، أن »الوصول إلى مياه الشرب تأثّر بشدة نتيجة 
سنوات من قلة االستثمار في أنظمة المياه والصرف الصحي 

والنزاع الدائر الذي قضى على أنظمة المياه«.
وال يرتبط سوى ثلث سكان اليمن البالغ عددهم نحو 27 مليون 

نسمة بشبكات أنابيب المياه، بحسب سوانجين.

وتسبب االنقالب الحوثي على الشرعية في قتل آالف المدنيين، 
فيما انهار القطاع الصحي، وسط معاناة من نقص حاد في 
األدوية، ومن انتشار األمراض كالكوليرا الذي تسبّب بوفاة 

مئات، في وقت يواجه ماليين السكان خطر المجاعة.
وساهم في تفشي الكوليرا شح المياه النظيفة. والكوليرا التهاب 
معوي تسببه جراثيم تتنقّل في المياه غير النظيفة. وللمرض 

عالج، لكن التأخر في الحصول عليه قد يؤدي للوفاة.
وكان اليمن عانى في 2017 من أكبر انتشار للكوليرا واإلسهال 

الحاد في العالم، إذا تسبّب بوفاة أكثر من ألفي شخص.
والثالثاء حذّرت منظمة »أوكسفام« من أن موسم األمطار 
القادم قد يشهد موجة جديدة للكوليرا يمكن أن تتفاقم بشكل 

كبير في ظل تهديد فيروس كورونا المستجد.
وكتبت اللجنة الدولية للصليب األحمر على »تويتر«: »يقال 
إن غسل األيدي بشكل متكرر هو سبيل الوقاية األبرز من 
فيروس كورونا. ماذا يفعل أكثر من نصف الشعب اليمني 

الذي يفتقر الوصول للمياه اآلمنة؟«.
وتؤكد منظمة الصحة العالمية في اليمن أنه »لم يعد يمكن 
إرهاق النظام الصحي الهش بالفعل في اليمن«، مشيرة إلى 
المستشفيات  اليمن سيثقل كاهل  إلى  المرض  أن »دخول 

والمرافق الصحية«.
وأسفر كورونا الجديد عن وفاة أكثر من 15 ألف شخص 
منذ ظهوره في ديسمبر/كانون األول، أغلبهم في أوروبا، 
حيث أصبحت بعض المستشفيات األكثر تطورا على مستوى 

العالم تنازع للسيطرة على الوباء.

  ال يزال 36 سائق شاحنة لبنانيا 
عالقين عند الحدود العراقية-التركية 
السلطات  ترفض  منذ شهر، حيث 
في ظل  لبنان  إلى  انتقالهم  التركية 
تفشي  لمواجهة  المتخذة  اإلجراءات 

وباء كورونا.
وأعلن رئيس “كتلة اللقاء الديمقراطي” 
النيابية تيمور جنبالط، الخميس، أنه 
فور تلقيه “مناشدة من سائقي الشاحنات 

العالقين على معبر الخابور عند الحدود 
إلى  إعادتهم  في  للمساعدة  التركية 
لبنان، بادر إلى إجراء اتصاالت مع 
لبنان  التركي في  السفير  أنقرة عبر 

حقان شاكيل.
بدوره أوضح السفير التركي أن منع 
الحد من  بإجراءات  الدخول مرتبط 
في  فيروس كورونا، واعداً  انتشار 
الوقت نفسه ببذل كل الجهود ألجل 

إيجاد حل لهذه القضية.
 تركيا تمدد عطلة المدارس حتى 

30 أبريل الحتواء “كورونا ”
وفي هذا اإلطار، أوضح مصدر 
لـ”العين  مطلع على االتصاالت 
تركيا عرضت  أن  اإلخبارية” 
إلى  يعودوا  أن  السائقين  على 
لبنان من دون شاحناتهم لكن هذا 
ولفت  منهم،  األمر القى رفضا 
المصدر إلى أن هناك اتصاالت 
ال تزال متواصلة في هذا اإلطار 
مع السلطات التركية التي وعدت 

بحل في األيام المقبلة”.
خالد  السابق  النائب  كان  كذلك 
ضاهر، قد أعلن في بيان له أنه “تلقى 
اتصاالت هاتفية من عدد من سائقي 
الشاحنات اللبنانية العالقين على الحدود 
التركية-العراقية منذ أكثر من 25 يوما 

وهم بحالة إنسانية صعبة”.  
الخارجية  وزارة  وطالب ضاهر 
المختصة  والجهات  والمغتربين 
التركية  السلطات  لدى  بـ”التدخل 

السائقين  المشكلة وعودة  هذه  لحل 
إلى بلدهم”.

  في والية نيويوك األميركية ال تحكي الشوارع الفارغة، 
والمحال المغلقة سوى نصف القصة التي يرويها الدكتور 

ستيف كاسبيديس، بقوله: »إنها جهنم. أنا ال أمزح«.
فقد سجلت والية نيويورك وحدها أكثر من 30 ألف حالة 
إصابة بفيروس كورونا المستجد، وما يقرب من 300 

حالة وفاة، معظمها في مدينة نيويورك.
وفي مستشفى ماونت سيناي في كوينز، الحي األكثر 
إصابة في الوالية التي أصبحت بؤرة الوباء في الواليات 
الناس  نيوز: »يأتي  يقول كاسبيديس لسكاي  المتحدة، 
ويجدون صعوبة في التنفس ويموتون وتتكرر الدورة. 

المستشفيات مكتظة في كل مكان«. 
وأضاف »ابنتي تعمل في حي بروكلين، ومقيمة هناك. 
النوم  المركزة، ولم أستطع  العناية  اليوم وحدة  دخلت 

الليلة الماضية. إنه أمر مخيف«.
وتجاوز عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد 
في الواليات المتحدة ألف حالة، وهو رقم كبير يشكل 
عالمة فارقة أخرى في انتشار المرض العالمي الذي 
اقتصاديا، ويعيد  يودي بحياة اآلالف، ويسبب دمارا 

تأسيس الروتين المعتاد للحياة العادية.
ونيويورك، المشهورة بعدة ألقاب من بينها المدينة التي 
ال تنام، ليست بعيدة عن الكارثة، لكنك تشعر أنها على 

أعتاب شيء لم تجربه من قبل.
يقول دكتور كاسبيديس إن وقع أحداث 11 سبتمبر 
اإلرهابية التي شهدتها الوالية عام 2001 على الوضع 
الصحي ال يقارن بالوضع اآلن، مضيفا »كنا نفتح أبواب 
المستشفيات بانتظار المرضى الذين لم يأتوا، اآلن هم 

يواصلون المجيء«.
وكان شبكة »سي إن إن« قد ذكرت أن إدارة الرئيس 

األميركي دونالد ترامب ناشدت دوال عدة حول العالم، 
اليدين  بيعها مستلزمات طبية، مثل مطهر  أو  لمنحها 
التنفس، لمكافحة جائحة فيروس كورونا  وأجهزة 
النقص في المستشفيات  المتسارعة، والسعي لسد 

األميركية المثقلة باألعباء.
والثالثاء الماضي، قال حاكم نيويورك أندرو كومو إن 
الوالية قد تكون على بعد أسبوعين، ال أكثر، من أزمة قد 
تضع نحو 40 ألف شخص في وحدات العناية المركزة.
وقد يمثل ذلك عبئا حادا على المستشفيات التي ال تمتلك 
حاليا سوى 3 آالف سرير عناية مركزة على مستوى 

الوالية بأسرها.
وفرضت إجراءات عزل سكان الوالية، البالغ عددهم 
20 مليون نسمة، منذ مساء األحد، فيما أبقيت المتاجر 

التي تعد أساسية مفتوحة.
وكانت والية نيويورك تعد، بعد ظهر األربعاء، حوالى 
30800 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، بينها 17800 
في مدينة نيويورك أي أكثر بـ5146 مقارنة مع الثالثاء.

وال تزال الوالية تعاني نقصا في أجهزة التنفس، وتقدر 
أنه مع بلوغ الوباء ذروته، وهو أمر مرتقب في غضون 

14 إلى 21 يوما، ستحتاج إلى 30 ألف جهاز.

  رفضت مليشيا الحوثي االنقالبية، الخميس، 
الدعوة األممية لوقف إطالق النار وتوحيد 
الجهود لمواجهة فيروس كورونا، رغم 
ترحيب الحكومة اليمنية والتحالف العربي.
باقي األطراف  إلى  وبدال من االنضمام 
العام لألمم  تلبية دعوة األمين  اليمنية في 
المتحدة أنطونيو جوتيريس لوقف األعمال 

العدائية والتوحد لمحاربة كورونا.
ظهر زعيم االنقالبيين، عبدالملك الحوثي 
بـ »قدرات  يتوعد باستخدام ما وصفها 
عسكرية متطورة« في العام السادس من 

الحرب الذي دخل الخميس.
وفي محاولة للتغطية على الدعم اإليراني 
لجماعته باألسلحة منذ 5 سنوات، زعم 
الحوثي أن مليشياته باتت تنتج مختلف أنواع 
األسلحة، من الكالشينكوف إلى الصواريخ 
الباليستية، والطائرات المسيرة بدون طيار.

وجاءت تصريحات زعيم االنقالبيين لتنسف 
بوادر األمل كافة في الشارع اليمني لوقف 
لفيروس كورونا  للتصدي  النار  إطالق 
المستجد، في ظل تردي الخدمات الصحية 

جراء االنقالب الحوثي قبل 5 سنوات.
وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في 
تأييد قرار  اليمن أعلن، مساء األربعاء، 
الحكومة اليمنية بقبول دعوة األمين العام لألمم 
المتحدة لوقف إطالق النار وبذل قصارى 
الجهود لمواجهة االنتشار المحتمل لكورونا.  
وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد 

الركن تركي المالكي إن قيادة القوات المشتركة 
للتحالف تؤيد وتدعم قرار الحكومة اليمنية 
في قبول دعوة األمين العام لألمم المتحدة، 
اليمن ومواجهة  النار في  لوقف إطالق 

تبعات انتشار فيروس كورونا.
بيان أوردته وكالة األنباء  وأضاف، في 
التحالف تدعم جهود  قيادة  السعودية، أن 
المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة 
إلى اليمن لوقف إطالق النار، وخفض التصعيد 
واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين 
في الجانب اإلنساني واالقتصادي، وتخفيف 
اليمني والعمل بشكل جاد  الشعب  معاناة 
لمواجهة مخاطر جائحة فيروس )كورونا(.

ورغم عدم تسجيل إصابات مؤكدة بفيروس 
كورونا الجديد في اليمن حتى مساء الخميس، 
إال أن الشارع اليمني كان يأمل في وقف 
النزاع لتكاتف الجهود والتصدي لالنتشار 

المحتمل للفيروس.
وقال مصدر حكومي لـ«العين اإلخبارية« 
بإيجابية كاملة مع  إن الحكومة تعاطت 
الدعوة األممية لهدنة إنسانية، إال أن المليشيا 
الحوثية أثبتت بأنها ال تبالي أبدا بالمواطن 
اليمني الذي تتاجر بمعاناته منذ 5 سنوات«.

وأضاف »رحبنا بوقف األعمال العدائية في 
جميع أنحاء البلد، باعتبار أن وضع البلد 
صحيا واقتصاديا ال يحتمل، لكن المليشيا 
الحوثية تصر على رفض الهدنة وتتعنت 

باشتراطها حال سياسيا كامال«.

اللبنانية  اإلعالم  قالت وزيرة    
إن  الخميس،  الصمد،  عبد  منال 
البالد ستفرض إغالقا، من السابعة 
الخامسة صباحا، مع  مساء حتى 
بعض االستثناءات، في إطار جهود 

مكافحة فيروس كورونا.
وفي وقت سابق، وجه وزير المالية 
جميع  إلى  تعميما  وزني  غازي 
المؤسسات العامة والبلديات واتحادات 
البلديات وكافة المجالس والصناديق 
العامة يطلب فيه تعليق العمل ببند 

في تعميم سابق حتى إشعار آخر.
وتمت الموافقة على طلب بتمديد 
اإلغالق في اجتماع لمجلس الدفاع 
كبار  الخميس، بحضور  األعلى، 
الرئيس  يشمل  بما  المسؤولين، 
الصحة  الوزراء ووزير  ورئيس 

وقائد الجيش. وعقدت جلسة لمجلس 
الوزراء بعد االجتماع.

تسجيل  الخميس،  لبنان،  وأعلن 
35 إصابة جديدة، بما يرفع العدد 
 368 إلى  اآلن  حتى  اإلجمالي 

مصابا، ووفاة ستة أشخاص.
وكان لبنان قد أعلن حالة طوارئ 
طبية في 15 مارس، وحث المواطنين 
على البقاء في منازلهم، وأمر بإغالق 
أغلب المؤسسات العامة والخاصة. 

ومطار بيروت مغلق أيضا.

وعلى الرغم من عدم وصول لبنان 
فقد  التجول  إعالن حظر  لمرحلة 
طلب رئيس الوزراء حسان دياب، 
السبت الماضي، من قوات األمن 
تطبيق إجراءات أكثر صرامة لدفع 

الناس لاللتزام بالتعليمات.

  قال زعماء مجموعة العشرين، الخميس، إنهم واثقون من التغلب سويا على 
أزمة جائجة فيروس كورونا، وجاهزون للرد بشكل فوري واتخاذ أي إجراء 

إضافي تقتضيه الظروف، بما في ذلك االنعقاد مجددا إذا كانت هناك حاجة.
وأشاد زعماء مجموعة العشرين، في بيانهم الختامي، بتأجيل أحداث عامة كبرى، 
بما في ذلك أولمبياد 2020. وأكدوا أن اإلجراءات الطارئة الهادفة لحماية الصحة 

ستكون محددة األهداف ومتناسبة وشفافة ومؤقتة
التجارة،  آثار جائحة كورونا على  بتقييم  التجارة  تكليفهم وزراء  أعلنوا  كما 

وااللتزام باألسواق المفتوحة.
البالغ حيال المخاطر الجسيمة  البيان “نعرب عن قلقنا  وأضاف الزعماء، في 
التي تواجه كافة الدول، ال سيما الدول النامية والدول األقل نموا، وتحديدا في 
إفريقيا والدول الجزرية الصغيرة”، مضيفين أن الالجئين والمشردين يواجهون 

“مخاطر بشكل خاص”.
واجتمع عن بعد زعماء مجموعة العشرين، الخميس، في قمة افتراضية ترأستها 
السعودية، وشارك فيها الرئيسان األميركي دونالد ترامب والروسي فالديمير بوتن.

وتركزت المحادثات على كيفية حماية أهم اقتصادات العالم من تبعات اإلجراءات 
المتخذة لمنع انتشار الفيروس، بينما يلوح في األفق شبح ركود اقتصادي عالمي.
وتسبب الفيروس بوفاة أكثر من 21 ألف شخص، وأجبر أكثر من ثالثة مليارات 

شخص على مالزمة بيوتهم.
وفي كلمته، حث العاهل السعودي الملك سلمان أكبر االقتصادات في العالم على 
اتخاذ تدابير “حازمة ومنسقة” على مختلف األصعدة لمكافحة جائحة فيروس 

كورونا المستجد.
وأكد العاهل السعودي الدعم الكامل لمنظمة الصحة العالمية في تنسيقها لجهود 
تأخذ على عاتقها  أن  العشرين  أن على مجموعة  الفيروس، مضيفا  مكافحة 
“مسؤولية تعزيز التعاون في تمويل أعمال البحث والتطوير سعيا للتوصل إلى 

لقاح لفيروس كورونا”.

     Vendredi 27 mars 2020
الجمعة 27 مارس 2020

أيًّا كانت احلقيقة
     كٌم هائل من األخبار والمعلومات 
والنصائح والحقائق والشائعات ينصب 
علينا عبر مختلف المنصات، منذ أن أخذ 
فيروس كورونا المستجد يتخذ مسارا 
آخر وخرج من الصين، حيث كان 
إعالن ظهوره األول، لينتشر في أقطار 
أخرى، يفصل بينها وبين الصين آالف 
الكيلومترات، وكأن بقاءه في الصين، 
رغم سرعة االنتشار غير العادية التي 
صاحبت ظهوره، كان مبررا لعدم 
العالم خارج  بها  التي تعامل  المباالة 
الصين مع المرض الذي اجتاح أغلب 
دول العالم، وأصبح كارثة تعاني منها 
دول كثيرة، األمر الذي جعل منظمة 
الصحة العالمية تعتبره جائحة عالمية.
المرض  البعض أن  البداية رّوج  في 
مؤامرة أمريكية على االقتصاد الصيني. 
وقد وجدت هذه الفكرة قبوال كبيرا لدى 
كثير من الناس ألسباب عدة، منها أن 
اقتصاد الصين قبل ظهور مرض 
كورونا المستجد كان يمثل تهديدا حقيقيا 
لالقتصاد األمريكي، وأن المرض كان 
محصورا في الصين. وظلت هذه الفكرة 
متأرجحة بين التصديق والتكذيب، لكن 
ما أعطاها قوة دفع كبيرة هو التغريدة 
التي نشرها المتحدث باسم الخارجية 
الصينية »تشاو لي جيان« يوم الخميس 
الماضي، وقال فيها إن الجيش األمريكي 
ربما جلب فيروس كورونا إلى مدينة 
ووهان الصينية، وتساءل في تغريدته 
التي نشرها باللغة اإلنجليزية: »متى 
المتحدة؟  الواليات  المرض في  ظهر 
كم عدد الناس الذين أصيبوا؟ ما هي 
أسماء المستشفيات؟ وختم: »ربما جلب 
الجيش األمريكي الوباء إلى ووهان.. 
بياناتكم!  بالشفاشفية! أعلنوا  تحلوا 

أمريكا مدينة لنا بتفسير«.
 مع تراجع المرض في الصين وبداية 
تعافي مدنها منه، وانتشاره في أوروبا 
والواليات المتحدة األمريكية على وجه 
التحديد، ظهرت فكرة مناقضة للفكرة 
األولى، وخرج علينا من يقول إن 
بفيروس  العالم كله  الصينيين خدعوا 
اقتصادهم، وجعلوا  كورونا وأنقذوا 
األمريكيين واألوربيين يبيعون أسهمهم 
في شركات تكنولوجية ذات قيمة مضافة 
عالية بأثمان زهيدة للحكومة الصينية. 
وحسب أصحاب هذه الفكرة فإن القيادة 
الصينية استخدمت تكتيكا اقتصاديا جعل 
يبتلع الطعم بسهولة، إذ ضحت  الكل 
المئات من مواطنيها عوضا  ببعض 
عن أن تضحي بشعب بأكمله، وبهذا 
نجحت في خداع الجميع، حيث حصدت 
ما يقارب 20 مليار دوالر أمريكي في 
تيقن ممولو  ظرف يومين فقط، ولما 
االستثمارات األوربية واألمريكية 
أنهم ُخِدعوا كان الوقت قد تأخر جدا.

وألن الحلقة ال تكتمل إال بدخول الروس 

على الخط، فقد أعلن الخبير البيولوجي 
أنه ال يمكن  نيكولين  إيغور  الروسي 
لفيروس كورونا بشكله الحالي الظهور 
طبيعيا، بل على األغلب صناعي، قائال 
إنه ال يمكن بصورة دقيقة تحديد مكان 
إنتاجه، ولكن حقيقة كونه خلق في 
المختبر واضحة جدا. وأكد على ضرورة 
للمراقبين  المتحدة  سماح الواليات 
الدوليين بتفتيش مختبراتها، وإال فستكون 
إنتاج هذا  المشتبه بهم في  في مقدمة 
الفيروس. وكشف العضو السابق في 
لجنة األمم المتحدة لألسلحة البيولوجية 
عن وجود 25 مختبرا بايولوجيا أمريكيا 
تعمل حول حدود الصين، مبينا أن من 
الدول كازاخستان والوس  بين تلك 
الجنوبية  وفيتنام وتايوان وكورويا 
والفلبين وبلدان أخرى تحوي على تلك 
المختبرات البايولوجية األمريكية، التي 

أنشئت وفق اتفاقات دولية.
نظرية  على  مبنية  سيناريوهات 
المؤامرة، في ظلها تابعنا كيف تعاملت 
الدول مع الفيروس الجديد الذي تحول 
أن تضاعف خالل  بعد  إلى جائحة 
األسبوعين األولين من شهر مارس 
عدد اإلصابات بالمرض خارج الصين 
13 مرة، وتضاعف عدد البلدان التي 
3 مرات. وكانت  وصل إليها الوباء 
اإلمارات من أوائل الدول التي تعاملت 
مع هذا الوباء بجدية تامة ومسؤولية 
كاملة، فكانت الدولة العربية األولى 
التي أعلنت عن تسجيل أول حالة إصابة 
بفيروس كورونا المستجد أواخر شهر 
يناير الماضي، وبدأت منذ وقت مبكر 
الوباء،  انتشار  للحد من  االستعداد 
واتخذت كل اإلجراءات لوقاية مواطنيها 
والمقيمين على أرضها والقادمين إليها 

من التعرض لهذا المرض.
على الجهة المقابلة ظلت دول كثيرة، 
عربية وغير عربية، تدفن رأسها 
في الرمال، وتتجنب مواجهة الواقع، 
وترفض االعتراف بوصول المرض 
إليها، حتى بلغت األمور فيها مرحلة 
قائمة  إلى وضعها على  كارثية أدت 
إليها واستقبال  السفر  البلدان ممنوع 
القادمين منها. ولعل هذا من أهم أسباب 
انتشار المرض وفقدان السيطرة عليه 
نظرية  وراء  االنسياق  ألن  فيها، 
المؤامرة، سواء كانت هناك مؤامرة 
أم لم تكن، ربما يجعل البعض ينشغل 
بالجدل حولها، لكنه ال يجدي في مواجهة 
األمراض واألوبئة عندما تصبح واقعا 
يعاني منه البشر، مثلما هو واقع الحال 
اآلن مع انتشار فيروس كورونا المستجد 

وتحوله إلى جائحة عالمية.
كان سبب  وأيا  الحقيقة،  كانت  أيا 
الفيروس، فنحن نواجه واقعا صعبا 
بأقل قدر  العالم  نتمنى أن يتجاوزه 

من الخسائر.

aliobaid4000@yahoo.com

بقلم: علي عبيد الهاملي



 G20 بوتني يقرتح على
سلسلة إجراءات لوقف 

تفشي كورونا وجتاوز عواقبه

بأمر كورونا.. جلسات النواب اللبناني عرب »الفيديو كونفرانس«

كورونا جيرب األرجنتني على وقف 
إجالء رعاياها باخلارج

ألردن يعزل حمافظة إربد بعد ارتفاع 
عدد مصابي كورونا

  بدأت قوات من التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة لقتال 
تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق مغادرة قاعدة جوية في شمال 
البالد يوم الخميس حيث سلمتها بالكامل إلى الجيش العراقي في 

إطار خفض عدد القوات األجنبية هناك.
عدد  إلى  التحالف  قوات  انتقال  الخفض  عملية  تشمل  وسوف 
أي  التحالف  يعط  ولم  األفراد.  عدد  وتقليص  القواعد  من  أقل 

تفاصيل أو أرقام.
التي أعلن  القيارة الجوية في جنوبي مدينة الموصل،  وقاعدة 
منها تنظيم الدولة اإلسالمية خالفته في 2014، هي ثاني قاعدة 
يتسلمها العراقيون هذا الشهر. وغادرت قوات التحالف قاعدة 

القائم على الحدود السورية في األسبوع الماضي.
قوات  باسم  المتحدث  باركر  فينسنت  البريجادير جنرال  وقال 
لكنه يظل  أقل  التحالف من مواقع  بيان ”سيعمل  في  التحالف 

ملتزما بدعم شركائنا في قتال داعش )الدولة اإلسالمية(“.
وقال مسؤولون في التحالف إن القوات خفضت عدد الوحدات 
ونقلتها إلى قواعد عراقية أقل ألن القوات العراقية قادرة إلى حد 
ما على ردع تهديد من تبقى من متشددي الدولة اإلسالمية بنفسها.
منذ  العراقي  الجيش  المتحدة  الواليات  بقيادة  التحالف  ويدعم 
2014 في قتال وتحييد متشددي الدولة اإلسالمية. ويُعتقد أن آالف 
المتشددين ما زالوا نشطين يختبئ معظمهم في مناطق نائية مثل 
الصحاري والجبال في شمال العراق. وينفذون هجمات متفرقة 
على قوات األمن لكنهم لم يسيطروا على أي منطقة كبيرة مثل 

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

منهم خمسة آالف أمريكي.
    قال مشرف القصر الوطني الماليزي أحمد فاضل شمس الدين, الخميس، 
أمينة  والملكة عزيزة  باهلل شاه  المصطفى  الدين  الملك عبدهللا رعاية  إن 
لفيروس  ميمونة اإلسكندرية قد خضعا لفحص طبي واختبار تشخيصي 

كورونا المستجد، وجاءت نتائج تحاليلهما سلبية.
وأضاف في بيان أوردته وكالة أنباء )برناما( الماليزية، أن الملك والملكة 
يخضعان حاليا للحجر الصحي في القصر ولن يقبال أي زيارة أو مقابلة 
رسمية إلى أن تنتهي فترة الحجر الصحي التي تمتد لـ14 يوما بدأت األربعاء.
جاء ذلك بعد أن أثبتت نتائج اختبارات 7 أشخاص من موظفي القصر، 

إصابتهم بفيروس كورونا المستجد )كوفيد19-(.
إيجابيين  كانوا  الوطني  القصر  موظفي  من   7 بأن  إخطارنا  »تم  وتابع: 

لفيروس كورونا«.
وكان ملك ماليزيا قد دعا مسلمي بالده إلى تأدية صالة الحاجة فرديا في 
المنزل، سائلين هللا أن يرفع البالء والوباء مع االلتزام المستمر باألوامر 

والمحظورات المترتبة على قرار تقييد التحركات.

    اقترح الرئيس الروسي فالديمير بوتين أثناء قمة 
مجموعة العشرين G20 يوم الخميس سلسلة إجراءات 
لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد »كوفيد19-« 

في العالم وتجاوز تبعاته.
واقترح بوتين على دول المجموعة إعداد خطة عمل 
مشتركة بهدف استقرار الوضع ودعم االقتصاد واستعادة 

الثقة في األسواق العالمية.
وطرح الرئيس الروسي على قادة G20 مبادرة إلجراء 
دراسات مشتركة بغية إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا 

وتطوير تبادل المعلومات بشأن الوباء.

وأشار بوتين إلى ضرورة تركيز جهود منظمة الصحة 
التي  الدول  في  الفيروس  تفشي  مدى  على  العالمية 
إلى  ودعا  الفحوص،  إجراء  فيها  الظروف  تتيح  ال 
إطالق »ممرات خضراء« خالية من الحروب التجارية 

والعقوبات.
واقترح منع فرض أي قيود على الدول المتضررة 
عن  بعيدة  إنسانية  مسألة  ذلك  معتبرا  بالفيروس، 

السياسة.
ودعا بوتين مجموعة العشرين إلى دراسة إمكانية 
إنشاء صندوق مالي دولي تحت رعاية صندوق النقد 

الدولي بهدف مساعدة الدول المتضررة بالفيروس، 
من خالل تقديم قروض طويلة األمد بال فائدة.

يهدد  تفشي كورونا  أن  الروسي من  الرئيس  وحذر 
العالم بعواقب أخطر من األزمة المالية 2008-2009، 
حدة  من  ستزيد  والعقوبات  التجارية  النزاعات  وأن 

هذه التبعات.
ولفت إلى أن ارتفاع مستوى البطالة في العالم بسبب 
الفيروس من المتوقع أن يتجاوز معدالت عام 2009، 
مضيفا أن هذه األرقام ستكون مؤشرا رئيسا سيعكس 

مدى فعالية الجهود الدولية لمواجهة األزمة.

  قررت حكومة األرجنتين تعليق 
رحالت إعادة المواطنين من الخارج 
الذين تزيد  مؤقتا، باستثناء أولئك 
أعمارهم على 65 سنة، خوفا من 
في  الجديد  كورونا  عدوي  تفشي 
البالد، وفقا لصحيفة »البريوديكو« 

المحلية.
وأعلن الرئيس االرجنتيني ألبرتو 
امس  تصريحات  في  فرنانديز 
دخول  عدم  »قررنا  الخميس: 
ووجه  األشخاص«.  من  المزيد 

سوال،  فيليبي  الخارجية،  وزير 
لمساعدة  مالية  موارد  بتقديم 
األرجنتينيين المتواجدين في دول 
الواليات  أو  األوروبي  االتحاد 

المتحدة أو البرازيل. 
األرجنتينيين  على  يتعين  لذا، 

العالم  أنحاء  المنتشرين في جميع 
االنتظار لمدة 15 يوًما في وجهاتهم 
السياحية حتى »يصبح الخطر قاباًل 
وسوف  عودتهم.  لدى  لإلدارة« 
تساعدهم حكومة بالدهم في نفقات 
فرنانديز:  قال  والطعام.  اإلقامة 
»سنذهب لمساعدتهم عندما يكون 

الخطر قاباًل لإلدارة«.
وبلغ عدد المواطنين الذين سافروا 
قبل ساعات قليلة من إلغاء الرحالت 

الجوية إلى 10 آالف أرجنتيني. 

من  وفيات   8 األرجنتين  وسجلت 
فيروس كورونا الجديد وبلغ عدد 
اإلصابات 502 حالة. ويتمثل التحدي 
في  الحكومة  تواجهه  الذي  الكبير 
»تجاوز« انتشار العدوى بغية التمكن 
من التعامل مع حاالت الطوارئ.

  أعلنت السلطات األردنية، الخميس، عزل 
محافظة إربد عن باقي المملكة بعد ارتفاع 

اإلصابات بفيروس كورونا المستجد.
وقال وزير الدولة لشؤون اإلعالم أمجد عودة 
العضايلة، خالل مؤتمر صحفي، سيتم عزل 
بإيصال  الحكومة  إربد وقراها، وستستمر 
بالخروج  للمواطنين  ويسمح  المساعدات، 
بعيدا  بحاجياتهم  للتزود  األقدام  سيرا على 

عن فترات الحظر.
ولفت إلى أن الوضع في محافظة إربد ال 
أن  كبيرة  والفرصة  السيطرة،  تحت  يزال 
تستمر األمور تحت السيطرة في حال التزم 
الجميع بحظر التجول وإجراءات السالمة.  
المصابين  العضايلة على من خالط  وشدد 
حاالت  عن  سمعوا  أو  عنهم،  أعلن  الذين 
اشتباه، أن يتوّجهوا فوراً إلى أقرب مستشفى 
إلجراء الفحص الطبّي الالزم، مضيفا أن 
مستشفيات محافظة إربد جاهزة الستقبالهم.

وتابع »هنالك مقاطع تنال من خصوصية 
وندعو  شيمنا  من  ليست  وهذه  المصابين، 

عدم تداول هذه المنشورات«.
وبخصوص استغالل بعض التجار للمواطنين، 
قال العضايلة: هنالك مستغلو األزمات فقدوا 
أن  زعم  من  وهنالك  بالمسؤولية،  الحس 
األساسية  الحاجات  الحكومة ستمنع شراء 
ودعوا  مضاعف،  بشكل  السلع  ورفعوا 
وقد جرى  بالشراء،  للمسارعة  المواطنين 
تحديد مطلقي هذه الشائعات ومالحقتهم.  

ومن جانبه، أعلن وزير الصحة األردني، 
تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا 
الخميس، مشيرا إلى أن االرتفاع المفاجئ في 
أعداد اإلصابات مؤشر خطير، ونحن أمام 

مفترق في طرق معالجة الفيروس.
وقال سعد جابر لن نسمح ألي شخص بتخريب 

جهود مكافحة فيروس كورونا.

.

   فرضت مخاوف انتشار فيروس كورونا 
المستجد، في لبنان، على مجلس النواب 
على  االعتماد  سياسية،  وقوى  وأحزاب 
والتكنولوجيا  الجديدة،  االتصال  تقنيات 
الفعال،  للتواصل  جديد  كنهج  الحديثة، 

واستنئاف اجتماعاتها. 
وكان وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، 
قد حذر، اإلثنين، من أن أعداد المصابين 
بفيروس كورونا المستجد ارتفعت »بشكل 
بالحجر  االلتزام  عدم  بسبب  مخيف«، 

المنزلي من قبل المواطنين. 
وقال فهمي، في مؤتمر صحفي، إنه »لن 
يعود بمقدورنا مواجهة الوباء إذا لم يلتزم 
الكل«، وسيتم اتخاذ »اإلجراءات« ضد 
أي مخالفة للتعليمات، مشددا على أن »كل 
مخالفة تشكل تهديدا على السالمة العامة 

ستقمع«. 
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثالثاء، 
تسجيل 37 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 
ليرتفع إجمالي اإلصابات إلى 304 حاالت. 
وإزاء »حصار التعبئة العامة وكورونا«، 
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى 
والرقابي  التشريعي  العمل  »استئناف 
للمجلس عبر تقنية فيديو كونفرنس؛ اعتمادا 
)صوت  الجديدة  االتصال  تقنيات  على 
وصورة(، وذلك مطلع األسبوع المقبل«.

وأوضح بري أنه »في ظل األزمة الحالية، 
وصعوبة التنقل وااللتقاء، قررنا عقد جلسات 
نيابية تشريعية ورقابية من خالل تقنية فيديو 
كونفرانس عبر مؤسسات متخصصة، األمر 
الذي يوفر وقتا وكلفة انتقال األشخاص 

إلى مكان واحد«.
إدارة  يتيح  األمر  هذا  أن  بري  واعتبر 
أنها  إلى  إضافة  فعال،  بشكل  الجلسات 
وصورة  صوتا  الجلسة  بتسجيل  تسمح 

لألرشيف.
من  أيضا  »أتوجه  وأردف: 
لرؤساء  األمر  هذا  خالل 
الستئناف  اللجان  ومقرري 
مطلع  من  ابتداء  نشاطاتهم 
الستعادة  المقبل  األسبوع 
الحيوية التشريعية، وبمد الهيئة 
العامة بما ينجز من مشاريع 

واقتراحات قوانين«.
ووجه بري، في بيان، حصلت 
»العين اإلخبارية« على نسخة 
اللبنانيين  إلى  رسالة  منه، 
دعاهم فيها إلى التزام البيوت 
اإلرشادات  إلى  واالستجابة 
يكونوا  وأن  والتوجيهات، 
المجتمع الحي والمرصوص 
في مواجهة الفيروس الوبائي 

كورونا«.
كما لجأت أحزاب وقوى سياسية إلى عقد 
اجتماعاتها الدورية من خالل »اإلنترنت« 
بسبب الطوارئ الصحية المفروضة؛ تفاديا 

ألخطار انتشار فيروس كورونا.
الكتائب  لحزب  السياسي  المكتب  وعقد 
اليوم،  األسبوعي،  اجتماعه  اللبنانية 
إلكترونيا، برئاسة رئيس الحزب النائب 

سامي الجميل.
وكما فرض فيروس كورونا شكال خاصا 
الجتماع حزب الكتائب من خالل اإلنترنت، 
الفيروس  مواجهة  عن  الحديث  غلب 
في  االحترازية  الحكومية  واإلجراءات 
مواجهته، وما آلت إليه األوضاع الصحية 
في البالد على مجريات اجتماع الحزب 

األسبوعي.
وقال الحزب، في بيان، إن »التشدد في منع 
التجول، وإن شكل خطوة باالتجاه الصحيح، 

إال أنه يظل دون مستوى المواجهة بأدوات 
الطوارئ  إنقاذية من خالل إعالن حالة 
مرفقة بتجنيد مرافق الدولة لتعزيز القدرات 
االستشفائية، وأماكن الحجر الصحي بشروط 

ومعايير واضحة«.
وشدد الحزب على أن »حماية اللبنانيين 
الصحية ال تنفصل عن حمايتهم االجتماعية، 
في  الصمود  من  تمكينهم  عبر  وذلك 

منازلهم«.
ودعا حزب الكتائب، الحكومة إلى »التصدي 
التوقف  عن  الناتجة  االجتماعية  لألزمة 
القسري للحركة اإلنتاجية في البالد، من 
خالل تفعيل برنامج األسر األكثر فقرا، 
وتحديث البيانات وتقييم الحاجات، وتأمين 
تفادي  أجل  لها من  الدخل  أدنى من  حد 

موجة العوز والجوع«.
وأبدى الحزب استنكاره من استمرار غياب 
خطة اقتصادية إنقاذية الحتواء أزمة غير 
مسبوقة، ووضع حد لمعاناة اللبنانيين اليومية 

مع المصارف لتحصيل حقوقهم، وضبط 
التحويالت المالية وتوحيد معايير سحب 
المبالغ بالليرة اللبنانية والعمالت الصعبة.
وفي سياق متصل، عقد المكتب السياسي 
لـ«تيار المستقل« برئاسة النائب السابق 
لرئيس مجلس الوزراء عصام أبوجمرة 
عبر  استثنائيا  األسبوعي  اجتماعه 
»اإلنترنت؛ بسبب اإلجراءات االحترازية 
المفروضة تفاديا ألخطار فيروس كورونا«.

ووفقا لبيان التيار المستقل، تداول المجتمعون 
دياب  حسان  الدكتور  حكومة  إجراءات 
لمواجهة كورونا، وتمنى على اللبنانيين 
لفيروس  اتقاء  المنزلي  الحجر  »تطبيق 

»كورونا المستجد«.
الحكومة  على  المستقل  التيار  واقترح 
اقتطاع %5 من رصيد جميع المودعين 
في المصارف ورواتب الموظفين في الدولة 
وخارجها لتمويل صندوق لألزمة المالية 

الخاصة والعامة.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

هل بدأت احلرب البيولوجية !

قبل  الرابع عشر  القرن  منذ  بدأت  البيولوجية  الحرب    
من ترسانات  البيولوجية جزءاً  فقد كانت األسلحة  الميالد 
 1972 الحديث وبالضبط في عام  العصر  أما في  الجيوش 
البيولوجية عماًل غير أخالقي من  أعتبر استخدام األسلحة 
خالل أتفاقية وقعت يحظر أستخدام وإنتاج وتخزين األسلحة 

الجرثومية . 
واليوم بعد تفشي فيروس كورونا المرعب خرجت األخبار 
لنا من هنا ومن هناك تتكلم أن ظهور فيروس كورونا نتيجة 
لحرب بيولوجية تشنها دولة بعينها ضد دولة أو دول أخرى 
اإليراني رضا ملك  الصحة  إيران رفض وزير  فمثاًل في 
زادة تلك النظرية القائلة أن تفشي فيروس كورونا أتى في 
بناهيان رجل  قال على رضا  بينما  بيولوجية  سياق حرب 
الدين المقرب من المرشد مجدداً عبر وسائل إعالم إيرانية 
أن كورونا حرب بيولوجية ضد البشرية وتيار المقاومة في 

محاولة ألستهداف محور إيران وحلفائها في المنطقة . 
له  فيروساً صينياً وما تروج  فاعتبرت كورونا  أمريكا  أما 
وسائل إعالم بكين وموسكو عن كونه سالحاً أمريكياً لتدمير 
وتناولت   . إقتصادية ودولية  أغراض  لخدمة  الصين هو 
صحيفة واشنطن تايمز األمريكية النظريات بشكل مختلف 
ببرنامج  نشأ في مختبر مرتبط  فيروس كورونا ربما  بأن 
أول  إنجلترا فهي  أما في   . الصين  البيولوجية في  الحرب 
من قالت عن إمكانية وجود الصلة بين الفيروس الذي أنتشر 
حديثاً ومختبر ووهان الوطني للسالمة األحيائية الذي أفتتح 

عام 2014 وهو جزء من معهد ووهان لعلم الفيروسات . 
أما الصين قالت عبر وسائل إعالمها أن الواليات المتحدة 
الجديد  لفيروس كورونا  المصدر األساسي  األمريكية هي 
األلعاب  دورة  في  أمريكيين شاركوا  إلى جنود  وأشارت 
وتنافس  مدينة ووهان  في  التي جرت  العالمية  العسكرية 
فيها 10 آالف عسكري من مختلف أنحاء العالم في  أكتوبر 

تشرين األول 2019هم الذين نقلوا الفيروس إلى المدينة . 
وتحت عنوان مرض كورونا حرب بيولوجية أمريكية ضد 
روسيا والصين جاء مقال وسيلة إعالم تابعة لوزارة الدفاع 
الروسية تدعى زفيزدا الشهر الماضي وقالت أن الفيروس 
الذي أضعف موقف  الصيني األمر  وجه ضربة لإلقتصاد 
بكين في المفاوضات التجارية بين الصين والواليات المتحدة 
لديها معامل  المتحدة  الواليات  أن  إلى  األمريكية وأشارت 
بيولوجية في دول مثل جورجيا وأوكرانيا ، وكازاخستان 
،  وأذريبيجان ، وأزوبكستان وأنها على صلة بوكالة الدفاع 
المعنية بخفض التهديدات )دي تي أر ايه( ، وأنتشر أخيراً 
فيديو على الواتس آب يشير إلى فرنسا وتورط معهد باستور 
الفرنسي في ظهور هذا الفيروس وأن هذا المعهد لديه لقاح 
القادمة سيتم اإلعالن  الفيروس وفي األيام  بالفعل ضد هذا 
عنه وبيعه وتحقيق طبعاً أرباح مالية تقدر بالمليارات . أن 
المستقبلية فهي  الحروب  البيولوجية أصبحت هي  الحرب 
أقل تكلفة من الناحية المالية والبشرية فصاروخ كروز الذي 
مليون دوالر وقد  الواحد   تكلفة  البحر  يطلق من عرض 
يصيب الهدف أو ال يصيبه وماليين الدوالرات التي تصرف 
35 وسوخوي وميج والغواصات  إنتاج طائرات أس  على 
هذا غير  العمالقة وغيرها  الطائرات  النووية وحامالت 

التكلفة البشرية  . 
وأخيراً اإلنسان رغم ذكائه اليعرف أن طمعه وخوفه الدائم 
من اآلخر سيجعله يقتل العالم ويقتل نفسه بيديه وحسبي هللا 

ونعم الوكيل  .!  

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

Parapsychologie 
DANS L'astrologie :

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

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

Mail :jackleblond888@yahoo.com

أخبـار      Vendredi 27 mars 2020
الجمعة 27 مارس 2020

بقلم: محمد منسي قنديل

اصغر تفاصيل التاريخ
  لست من عشاق التاريخ الكبير، 
ألن صفحاته مليئة بالصخب واألبهة 
الكاذبة، فهو يحفل بسطور عديدة 
عن سيرة كل ملك من الملوك، من 
لحظة اعتالئه العرش على حتى 
منافسيه،  اشالء  على  كان  ولو 
أقرب  من  أحيانا  يكونون  الذي 
الناس إليه، أخوة أو ابناء عمومه، 
وال تتأكد شرعيته إال بمزيد من 
الضحايا،  آهات  يخفي  الضجيج 
تعزف االبواق ألحان “الفان فار” 
وتدوي المدافع بالطلقات تؤازرها 
المهتاجة،  الجماهير  صياحات 
سطور التاريخ الكبير ليست كلها 
ثالثة  هناك سطور  الملوك،  عن 
تروي عن الغزاة الذين اليتوقفون 
واكتساح  المعارك  خوض  عن 
على  إال  يتحركون  وال  المدن 
وقعقعة  الخيول  ايقاعات صهيل 
السالح، وسطور ثالثة عن الفقهاء 
الحرب  القداسة واثرياء  ومدعي 

واتباع السلطان.
 قتلى المعارك في هذا التاريخ ارقام 
يأبه  لها وال  اسماء، ال وزن  بال 
بها أحد، المجد للمنتصر والويل 
للمهزوم،  فاألول دائما ما يكتب 

التاريخ على هواه.
التاريخ  لصفحات  ميال  اشد  أنا 
البسطاء  الناس  تاريخ  الصغير، 
تكاد  ال  أصواتهم  األقل صخبا، 
ترتفع، تتراوح بين الهمس والصمت 
والقليل القليل من صيحات البهجة، 
عندما يودع الفالحون بذورهم في 
قصة  ليواصلوا  األرض،  باطن 
الخلق، ويجهز الصناع مواد البناء 
لمزيد من إعمار األرض، وينفخ 
الحدادون في الكير ليجددوا طاقة 
وهم  ذلك جميعا  يفعلون  الكون، 
يتمتمون باألدعية الخافتة واآليات 
المقدسة، تعاويذ ورقى، يحفظونها 
عن أسالفهم الذين مضوا، ميراثهم 
يملكون غيرها،  الذين ال  الوحيد 
ولكنها تمدهم  باألمان، تصل بينهم 
التي ال  الخفية  الكون  وبين قوى 
تدركها الحواس، في هذا التاريخ 
يبتلع الحالمون والمظلمون والسجناء 
شكاواهم ويلوذون بصمت اليأس 
والقنوط، فالبسطاء ال يملكون قوة 
التغير إال كل حين من الدهر، وال 
تسمع اصوات الفرح بينهم إال مع 
صرخة كل الوليد عندما يأت إلى 
العالم، أو وزفة كل عروس وحصاد 
كل سنبلة قمح، فرح البسطاء دائما 
غابر  بشجن  ملئ  خافتا  يأتي  ما 
ولكنه يشي ببهجة تواصل الحياة.
التاريخ  هذا  ثنايا سطور  وسط 
أصغر،  تفاصيل  توجد  الصغير 
تمر في جمل عابرة، ال ينتبه إليها 
يحاولون  االحداث، وال  راصدو 
تأثيرها،  أو  من صحتها  التأكد 
ولكنها دائما ما تلفت نظري، فهي 
على  نكهة  تضفي  البهار،  مثل 
الطعام دون أن تؤثر على قيمته 
للتاريخ  تعطي  أنها  أي  الغذائية، 
نكهته اإلنسانية، وهي على صغرها 
واسع،  داللة على عصر  تعطي 
وتصمد لتقلبات الزمان والمكان، 
هناك تفاصيل للدهشة، فمن عصر 
ملوك المغول الذين حكموا الهند، 
مازلت اذكر ذلك الطبق المسطح 
الذي يوجد في متحف القلعة الحمراء 
من  مصنوع  وهو  “داكا”،  في 
حجر “اليشب” المائل للخضرة، 
مخصص فقط حتى يتناول الملك 
طعامه فيه، ميزة هذا الطبق أنه 
يفقد لونه األخضر  ويتحول إلى 
األحمر إذا كان الطعام مسموما، 
تحذير قوي للملك لم تتوصل إليه 
التقنيات الحديثة، ومن المؤكد أنه 
كان فعاال، فعهد ملوك المغول قد 
الزمن، ولم يقض  دام قرونا من 
عليه سوى االنجليز عندما قاموا 
تفاصيل  وهناك  الهند.  باحتالل 
مليئة ببكارة االكتشاف، ففي مدينة 
براغ التشيكية ، عاصمة “بوهميا” 
القديمة، أوشك جسر الملك “كارل” 
أن يسبب مشكلة حقيقية لحكام هذه 
اإلمارة ، فالجسر تحفة فنية، ويوجد 
على جانبيه مجموعة جميلة من 
تماثيل القديسين، ولكن كلما فاض 
نهر “الفلتافا”  كانت كتل الجليد 

تضرب دعائم الجسم وتسبب في 
فاشلة  محاوالت  وبعد  انهياره، 
إلعادة البناء، جاء مهندس جديد 
إلى خلطة  بفكرة جديدة، توصل 
جديدة تتكون من مزج كمية من 
البيض مع الكلس وبقية مواد البناء 
المطلوب  وكان  تتماسك،  حتى 
ربع مليون بيضة تقريبا، وارسل 
الملك يطلبها من كل قرى المملكة، 
بعض القرى فهمت الرسالة بدقة 
وأرسلت البيض طازجا، والبعض 
فأرسلت  الكسر  من  عليها  خاف 
البعض  وأرسل  مسلوقة،  الكمية 
أيضا كميات من اللبن والجبن، لم 
تدخل في اساسيات الجسر، ولكنها 
العمال  لبطون  طريقها  عرفت 
أن  المؤكد  ومن  الحال،  بطبيعة 
الفكرة كانت جيدة وكمية البيض 
كافية، ألن الجسر مازال صامدا 

حتى اآلن.
توجد  ال  الصغير  التاريخ  وفي   
تاريخ،  ل وا االسطورة  مسافة 
وقائع  هي  االساطير  أن  ويقال 
قديمة تغيرت وتحورت واكتسبت 
مسحة من الخيال والمبالغة، وال 
منطق  عن  الحمر  الهنود  يبتعد 
الواقع إال قليال حين يعتقدون أن 
هناك إلها خاصا للحيوانات، ربما 
كان أدنى شأنا وأقل هيبة من بقية 
اآللهة، ولكن مهمته نبيلة، الحافظ 
على الحيوانات من االنقراض، ال 
يفرق بين القوي والضعيف، فهو 
يهب القدرة لألرانب البرية على 
غارات  رغم  الغابة  في  العيش 
ويلهم  الجائعة،  والفهود  النمور 
للهروب  الطرق  أفضل  الغزالن 
من االسود، وتزداد مهمته صعوبة 
االنسان،  مهارة  مواجهة  في 
الصيد  اسلحة  تطور  مع  خاصة 
فعلي  وجود  هناك  هل  الفتاكة، 
لم  فالحيوانات  اإلله؟ ربما،  لهذا 
تنقرض رغم أن الغابات تتالشى، 
ورغم أن االنسان يزداد شراسة، 
هناك  أن  ايضا  الهنود  ويعتقد 
بحيرة لألحالم، ينزلق إليها النائم، 
ويظل يسبح طوال الليل ، يواجه 
كل ما في البحيرة من مخلوقات 
ووقائع غريبة، وعندما يصل إلى 
حافة البحيرة أخيرا تنتهي األحالم 

ويستيقظ من النوم.
التاريخ رغم  تفاصيل  وتحتوي   
صغرها على أشد مشاعر الحنق 
والضغينة، فعندما زالت دولة بني 
امية وتولى بنو العباس زمام االرض 
عاليا،  السوداء  راياتهم  ورفعوا 
لم يشف هذا من غليلهم، فأخذوا 
ينبشون قبور بني أمية ويخرجون 
عظامهم ويمثلون بجثثهم، واخرجوا 
حتى عظام الخليفة العادل عمر بن 
حالة  في  احرقوها  العزيز،  عبد 
غريبة من التشفي ال تليق إال بنا 
التفاصيل من  تخلو  كعرب، وال 
التطير واإليمان بالخرافة، فالتاريخ 
المصري الممتد يقيم صلة وصل 
خفية بين الفراعنة وحكام مصر 
المعاصرين، كل واحد منهم فرعون 
الرؤساء  حرص  لذا  بطريقته، 
بعصا  االحتفاظ  المتعاقبون على 
نقوش  عليه  فرعون، صولجان 
هيروغليفية تضمن لحامله أن يبقى 
في الحكم طوال حياته، ويقال أن 
هذه العصا قد اخذت من المتحف 
المصري واختفت في قصور الحكم، 
والبد انها قد اتت بفعلها، فالرئيس 
االول والثاني ماتا وهما في قمة 
الثالث  فترة  واستطالت  السلطة، 
وبدا  الجميع،  من  أطول  لتصبح 
في سنواته االخيرة اشبه بالميت 
وهو يحكم البالد من خالل ابنه، 
الموت  مل  أن  بعد  إال  يمت  ولم 
منه، اما الرئيس الرابع فيبدو أنه 
لم يسمع بقصة العصا أصال، وقبل 
أن يشذب لحيته كان قد مر على 
كرسي الحكم مرورا سريعا، وانتهى 
به األمر إلى الموت داخل قفص 
االتهام،  وال أحد يعرف حتى اآلن 
اين استقرت هذه العصا، التفاصيل 
المنطقة  وتحتل  كثيرة ومدهشة، 
والخيال،  الحقيقة  بين  الرمادية 
وعلى الرغم من صغرها فبعضها 
يفضح الواقع من فرط  غرابته. 

قوات بقيادة أمريكية تغادر 
قاعدة عسكرية بالقرب من 

املوصل يف العراق

كورونا يضع ملك وملكة ماليزيا 
يف احلجر الصحي



»يونيسف« حتذر من إلغاء التطعيمات الروتينية 
لألطفال بسبب كورونا

القوات املسلحة املصرية تنفذ عمليات التعقيم 
والتطهري الوقائى لعدد من الشوارع الرئيسية

الرقابة اإلدارية تضبط أمني خمزن مستلزمات طبية 
بدمياط اختلس مستلزمات مكافحة العدوى

»الطريان املدنى« تسري رحلة من شرم الشيخ إلي لندن 
إلعادة 173 مصريا

السيسي يشارك يف قمة أفريقية مصغرة عرب وسائل االتصال للتباحث بشأن 
تداعيات فريوس كورونا

 القاهرة/ فرج جريس: شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
أمس الخميس، في مؤتمر قمة مصغر عبر وسائل االتصال 
جمع القادة األفارقة أعضاء هيئة مكتب االتحاد األفريقي، 
وعلى رأسهم الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية 
جنوب أفريقيا والرئيس الحالي لالتحاد، والرئيس الكيني 
أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، 
الكونغو  رئيس جمهورية  تشيسيكيدي  فيلكس  والرئيس 

الديمقراطية، إلى جانب السيد موسى فقيه رئيس مفوضية 
االتحاد األفريقي”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي 
بأن المؤتمر خصص للتباحث بشأن تداعيات وباء كورونا 
المستجد علي الدول األفريقية ومناقشة سبل التعامل مع 
تداعيات األزمة بالتعاون مع الشركاء الدولين وذلك قبيل 

انعقاد قمة مجموعة العشرين اليوم.

وقد تم التوافق ما بين الزعماء على إنشاء صندوق لتوفير 
في  كورونا  وباء  مكافحة  لدعم جهود  الالزمة  الموارد 
أفريقيا ومجابهة التبعات االقتصادية المتوقعة علي الدول 
السابقة  األفريقية  الجهود  على غرار  وذلك  االفريقية، 

لمكافحة انتشار وباء اإليبوال بعدد من الدول األفريقية.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس السيسي حرص مصر على 
تعزيزا  الصندوق  إلنشاء  المناسب  المالي  الدعم  تقديم 
مالي  دعم  تقديم  وايضاً  المشتركة،  األفريقية  للجهود 
للمركز األفريقي لمكافحة األمراض، والذي من المقرر 

أن تستضيف مصر المقر اإلقليمي له.
تحت مظلة  تشكيل مجموعة عمل  االتفاق على  تم  كما 
االتحاد األفريقي، وبالتنسيق والتعاون بين جميع الدول 
األفريقية، بحيث تكون مهمتها تبادل الخبرات والمعلومات 
في مجال مكافحة وباء كورونا، وكذا مخاطبة الرأي العام 

األفريقي بالمستجدات والتطورات في هذا الشأن.
وتم التوافق كذلك حول أهمية التركيز خالل الفترة المقبلة 
على تعظيم اإلنتاج المحلي للمواد والمحاليل والمطهرات 
الكيميائية في مختلف الدول األفريقية، فضاًل عن صياغة 
حمالت توعية للشعوب االفريقية بشأن كيفية مكافحة فيروس 
االختالط  تقليل  فيها  بما  الفعالة،  الوقاية  كورونا وسبل 

والحركة واالهتمام بالسلوك الوقائي الشخصي اليومي.
الجهود  تعزيز  أهمية  أيضاً  األفارقة  الرؤساء  أكد  وقد 
والتنسيق في هذا الخصوص ما بين أجهزة االتحاد األفريقي 
ومختلف التجمعات االقتصادية اإلقليمية األفريقية، وان 
يتم تشكيل مجموعة عمل مكونة من وزراء النقل األفارقة 
لتنسيق نقل المعدات الطبية وأدوات المكافحة، ولضمان 

سهولة وصولها وتداولها ما بين الدول األفريقية.

وفي هذا اإلطار؛ وفي ظل التداعيات الحتمية على اقتصاديات 
الدول األفريقية بسبب أزمة كورونا، تقدم الرئيس السيسي 
بمبادرة موجهة لدول مجموعة العشرين لدراسة تخفيف 
أعباء الديون المستحقة على الدول األفريقية، سواء بإعادة 
الجدولة أو التأجيل أو اإلعفاء، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات 
المالية اإلقليمية والدولية، كالبنك اإلسالمي للتنمية والبنك 
األفريقي للتنمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى 

جانب المانحين من الدول الصناعية الكبرى.
كما أكد الرئيس السيسي خالل القمة المصغرة، أن جهود 
مكافحة اإلرهاب في القارة األفريقية ستمثل عبئاً إضافياً 
خالل الفترة المقبلة في ظل مكافحة انتشار وباء كورونا 
في الدول األفريقية، مما قد يؤثر سلباً على الجهود القارية 
دولي،  دعم  توفير  يتعين  ثم  ومن  الخصوص،  هذا  في 
خاصًة من قبل مجموعة العشرين، لمساندة دول الساحل 
وجه  على  اإلرهاب  بمكافحة  المعنية  وقوتها  األفريقي 
في  اإلرهاب  تهديد  تطور  للحيلولة دون  التحديد، وذلك 

تلك المنطقة والقارة بأكلملها.
اتفقوا  األفارقة  الزعماء  أن  الرسمي  المتحدث  وأضاف 
على ان يقوم الرئيس الجنوب أفريقي “رامافوزا” بنقل 
ما تقدم من قرارات إلى زعماء الدول األعضاء بمجموعة 
العشرين خالل اجتماعها المرئي عبر الفيديو كونفرانس 
اليوم، على اعتبار جنوب أفريقيا إحدى الدول األعضاء 
بالمجموعة، ولحث دول المجموعة على دعم دول القارة 
األفريقية في إطار جهود وخطوات مكافحتها لوباء كورونا 
الصدد،  هذا  في  الفعلية  احتياجاتها  يلبي  وبما  المستجد، 
بما فيها ما يتعلق بتوفير المعدات والمستلزمات الطبية، 
وتبادل التجارب والخبرات الناجحة، ال سيما مع الصين.

 حذرت منظمة يونيسف التابعة لألمم 
المتحدة، في بيان لمديرتها التنفيذية “هنريتا 
التطعيمات  اليوم، من تعطيل  فور”، 
الروتينية لألطفال والخدمات الصحية 
األساسية بسبب انخراط الدول وأجهزتها 
الصحية في مواجهة فيروس كورونا.

وقالت فور، إنه في الوقت الذي تزيد تلك 
المواجهة من الضغوط على الخدمات 
الصحية مع تحويل العاملين الصحيين 
لدعم االستجابة للوباء، فإن اإلبعاد البدني 
لألشخاص في المجتمع يدفع اآلباء كذلك 
إلى اتخاذ قرار صعب بتأجيل التطعيمات 

الروتينية ألطفالهم.
ولفتت المسئولة األممية كذلك إلى أن 
سالسل توريد المنتجات الطبية تتعرض 

لضغوط تاريخية، كما أن تعطل النقل وإلغاء الرحالت الجوية 
والقيود التجارية التي تفرضها البلدان بشدة، أدت إلى صعوبات 
كبيرة في الوصول إلى األدوية األساسية، بما في ذلك اللقاحات.

وحذرت من احتمالية أن تتعطل الخدمات الحيوية المنقذة للحياة، 
بما في ذلك التطعيم، خاصة في إفريقيا وآسيا والشرق األوسط، 

حيث تمس الحاجة إليها، وذلك في ظل تقدم الوباء.
وقالت المديرة التنفيذية لـ”يونيسف” إن األطفال هم األكثر عرضة 
البلدان المتأثرة بالصراعات والكوارث الطبيعية،  للخطر في 
الفتة إلى أن المنظمة قلقة بشكل خاص بشأن البلدان التي تكافح 
الحصبة أو الكوليرا أو تفشي شلل األطفال، وذلك أثناء االستجابة 
لفيروس كورونا، مثل أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية 

والصومال والفلبين وسوريا وجنوب السودان.
ونبهت إلى أن تلك الفاشيات لن تؤدى فقط إلى فرض ضغوط 
على الخدمات الصحية بل قد تؤدى أيضا إلى خسائر إضافية في 
األرواح، مشددة على أن هذه البلدان ال تستطيع تحمل المزيد من 

تفشي األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.
وأكدت “فور” أن رسالة المنظمة هي عدم السماح للتدخالت الصحية 
المنقذة للحياة بأن تكون ضحية الجهود لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت المسئولة األممية إن المنظمة على اتصال وثيق مع موردي 
اللقاحات لضمان عدم تعطل اإلنتاج وإدارة العرض بأفضل طريقة 
ممكنة في ظل هذه الظروف الصعبة، داعية الدول إلى البدء في 
التخطيط الصارم اآلن لتكثيف أنشطة التطعيم لألطفال بمجرد 

السيطرة على وباء كورونا.

، رحلة  الخميس  أمس   ، المدني  الطيران  وزارة    سيرت 
جوية من مطار شرم الشيخ الدولي إلي لندن ، لعودة المصريين 
الراغبين في العودة إلى مصر ، وذلك بعد تنفيذ قرار تعليق 
لمواجهة  للدولة  االحترازية  الخطة  الجوية ضمن  الرحالت 

فيروس كورونا المستجد.
فريق عمل إلنهاء  بتشكيل   ، المدني  الطيران  وقامت وزارة 
الدولي متجهة  الشيخ  الرحلة من مطار شرم  إجراءات إقالع 
إلى لندن ، وعلي متنها 130 سائحاً بعد انتهاء البرامج السياحية 
المخططة لهم  ، حيث من المقرر عودة الرحلة اليوم الجمعة 

وعليها 173 راكب من المصريين العالقين بلندن .
للهجرة وشؤون  الدولة  وزيرة  مكرم،  نبيلة  السفيرة  وكانت 
لندن  ، من  تنظيم رحلتين  أعلنت عن   بالخارج،  المصريين 
إلعادة ما يقرب من 300 مصري عالقين في المملكة المتحدة 

البريطانية.
وأوضحت مكرم، يوم األربعاء، في فيديو بث مباشر للمصريين 

في الخارج، أنها التقت مع الطيار محمد منار وزير الطيران 
قرار  استثناء من   ، تنظيم رحلتين  االتفاق على  وتم  المدني، 

الحظر بسبب كورونا.
وتابعت أن الرحالت على متنهما أفواج سياحية سبق قدومهم 
بعد استكمال البرامج السياحية المخططة ، مؤكدة علي عودتهم  
المتحدة،  المملكة  العالقين في  300 مصري من  وعلى متنهم 

وذلك بعد موافقة السلطات البريطانية.
طلبات  من  كبيرا  عددا  تلقت  أنها  الهجرة  وزيرة  وأضافت 
الراغبين  المتحدة األمريكية  العالقين في الواليات  المصريين 

في العودة لألراضي المصرية.
وتابعت أنه تم االتفاق مع وزير الطيران المدني على أن يتم 
تسيير رحالت استثنائية من واشنطن ونيويورك لذوي الحاالت 
اإلنسانية والطارئة، ولكن بشرط أن تصل طلبات الراغبين في 
العودة إلى 150 راكبا، وبعد موافقة السلطات األمريكية على 

تنظيم مثل هذه الرحالت االستثنائية.

 القاهرة/ فرج جريس: القت هيئة الرقابة اإلدارية 
القبض على كل من، أمين مخزن المستلزمات 
الطبية التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة 
دمياط واخر مراقب صحي بذات المديرية، وذلك 
تبلغ  يمتلكها  األول بعرض قطعة ارض  لقيام 

قيمتها السوقية 
 120 بحوالي 
الف جنيه على 
الرشوة،  سبيل 
وباإلضافة الى 
الف   60 مبلغ 
استولى  جنيه 
لثاني  ا عليها 
لنفسه، ليتوسط 
حد  أ دى  ل ه  ل
لجنة  أعضاء 
الجرد المشكلة 
هيئة  قبل  من 

امين  بجرد عهدة  والمعنية  اإلدارية،  الرقابة 
الطبية ألصناف  المستلزمات  من  المخزن، 
الطبية  والمطهرات  والجوانتيات  الكمامات 
البالغ قيمتها بحوالي مليون جنيه، وذلك مقابل 
قيام عضو اللجنة بتسليمه المستندات الدالة على 
اختالسه للمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة 
العدوى من عهدته وبيعها في السوق السوداء، 
مزورة  لمستندات  اصطناعه  الى  باإلضافة 
تثبت صرفها للمستشفيات الحكومية بالمخالفة 
النيابة  على  المتهم  وجارى عرض  للحقيقة، 

العامة لمباشرة التحقيقات معه،
الميدانية  الحمالت  استمرت  االطار  ذلك  وفى 
التي تجريها هيئة الرقابة اإلدارية بالتنسيق مع 
مديريات الشئون الصحية، والتموين، وجهاز 
حماية المستهلك وجميع األجهزة التنفيذية المعنية 
بالمحافظات بالمرور على أماكن بيع االدوية 
والمطهرات  األخرى  الطبية  والمستلزمات 

المغشوشة،
الحمالت عن ضبط مصنع  تلك  اسفرت  وقد 

الريفية  القرى  بأحد  )مشغل خياطة وتطريز( 
الشرقية،  محافظة  القمح  منيا  لمركز  التابعة 
لغرف  الالزمة  الطبية  المهمات  بتصنيع  يقوم 
ذات  خامات  لتصنيعها  يلزم  والتي  العمليات 
مواصفات فنية عالية ومعقمة، حيث تم التحفظ 

على 1500 بالطو، و1500 كمامة طبية معدة 
لالستخدام غير مطابقين للمواصفات، باإلضافة 
الى ضبط كميات أخرى من المستلزمات الطبية 
منها 24540 عبوة محاليل، 24 جهاز وريدي 

تبين انتهاء صالحيتهم،
الحمالت عن  اسفرت  المنوفية  محافظة  وفى 
ضبط مصنع اخر غير مرخص يقوم بتصنيع 
أمكن  حيث  المغشوشة،  الطبية  المستلزمات 
ضبط 6085 عبوة كحول وجل مجهول المصدر 
غير مدون عليهم اية بيانات تصنيعية، وحوالى 
عليهم  مطبوع  واستيكر  فارغة  عبوة   4500
بيانات مصطنعة معدين للتعبئة واالستخدام، كما 
اسفرت الحمالت الميدانية بمحافظة كفر الشيخ 
كمامة،  قفاز طبى، و590   5900 عن ضبط 
وكميات من عبوات االدوية مجهولة المصدر، 
وقد تم اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية الالزمة 
حيال مصادرة المضبوطات بكافة المحافظات 
وتحرر بها محاضر المخالفة واحالة المخالفين 

للنيابات المختصة التخاذ ما يلزم بشأنهم.

العامة  القيادة  قامت  فرج جريس:  القاهرة/   
للقوات المسلحة بمواصلة خطتها إلتباع اإلجراءات 
الوقائية لعدد من الشوارع الرئيسية ذات الكثافة 

المرورية العالية بالدولة.
وقال بيان منشور على صقحة المتحدث العسكري 
اليوم الخميس، إن خطة القوات المسلحة تواصلت 
من خالل تكليف اإلدارات التخصصية بدفع عربات 
التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة واألطقم المحمولة 
إلجراء التعقيم والتطهير الوقائى لمحور صالح 
سالم كمحور ربط رئيسى للحركة المرورية من 
كدمياط،  المحافظات  من  للعديد  القاهرة  وإلى 
والسويس،  اإلسماعيلية،  والشرقية،  وبورسعيد، 
والبحر األحمر، شمال وجنوب سيناء والعديد من 
، فضاًل عن تطهير  الرئيسية  األحياء والميادين 
عدد من المنشآت والمرافق الحيوية والتى يتردد 
عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل دورى .

وحرصت اإلدارات التخصصية بالقوات المسلحة 
على إتخاذ كافة اإلجراءات اإلحترازية والوقائية 
لمجابهة إنتشار فيروس كورونا وذلك من خالل 

الجودة  معايير  ذات  الكيميائية  المواد  إستخدام 
العالمية التى تقضى على الفيروسات والجراثيم 
والبكتريا بما يساهم فى الحد من إنتشار الفيروس 

وتوفير المناخ اآلمن للمواطنين .
وفى سياق متصل تم دفع أطقم التطهير المتخصصة 
الوقاية  أعمال  المحمولة إلجراء  التعقيم  بوسائل 
الالزمة بوزارة التعاون الدولى وما تحتويه من 
مقرات ومكاتب وقاعات للمؤتمرات واإلجتماعات .
وزيرة  مساعد  سامية حسين  الدكتورة  وقدمت 
التعاون الدولى الشكر والتقدير للقوات المسلحة 
لما تقوم به من مجهودات لمواجهة كافة األزمات 
والكوارث التى تهدد الوطن بوجه عام واإلجراءات 
التى تقوم بها اآلن لمجابهة فيروس  اإلحترازية 

)كورونا المستجد( .
يأتى ذلك إستمراراً لجهود القوات المسلحة المتواصلة 
الحملة  لتنفيذ  المختلفة  الدولة  أجهزة  فى مساندة 
فيروس ” كورونا ”  لمجابهة  الموسعة  الوقائية 
المصرى  الشعب  وقاية  تحقيق  المستجد لضمان 

من أى خطر محتمل .

أخبــار      Vendredi 27 mars 2020
الجمعة 27 مارس 2020

بقلم: تيماء الجيوش

فاطمة القريوان ، 
العلم بني يدي إمرأة.

    التطور الحضاري ال بد ان يُمهد له تطور علمي معرفي 
على الصعيد كافة . و نشر العلم و المعرفة في المجتمعات 
المجتمعات  إلى  اليوم  بل يعود بجذوره  وليد  ليس أمراً 

اإلنسانية القديمة على اختالف الشكل و المضمون  . 
و في مجتمعاتنا المعاصرة العلم هو األساس و هو ما يُرتكُز 
عليه في التفسير و الشرح بل إن المنطق العلمي له مصداقية 
تتقدم عما سواه و األنظمة التعليمية هي المحور الكالسيكي 

لنشر هذا العلم . 
به و جعله  ، اعتنى  تماماً  الدولي يعي هذا األمر  المجتمع 
جزءاً هاماً على صعيد القانون الدولي و المنظمات الدولية. 
باقي منظمات  إلى جوار    UNESCO جاءت  منظمة 
بالتعليم و  الفاعلة و تميزت  بكونها تهتم  المتحدة  األمم 
الثقافي و حرية  التراث  تتبلور في حماية  الثقافة و أهدافها 
التعبير لدى األفراد  و حق التعليم و حل أزمته في مجاالت  
المثال و الحصول على  الرياضيات على سبيل  العلوم و 
المواد  المنظمة متسقًة مع  تأتي أهداف  بهذا  المعلومات. و 
 Human Rights ٢٦ من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
declaration  وكذلك المادة ١٣ و ١٤ من العهد الدولي 

الخاص للحقوق االقتصادية، االجتماعية و الثقافية. . 
)ICESCR(  The International Covenant ON 
Economic, Social And Cultural Rights
مجتمعاتنا العربية هي جزء من نسيج انساني متنوع وغني 
العربية و عبر قروٍن عديدة تعاقبت ظروف  البلدان  و في 
متباينة كماً و نوعاً على ُصعٍد سياسية، اقتصادية، اجتماعية، 
و ثقافية و جميعها تباينت بالتأثير على المجتمعات العربية 
كما هو الحال لدى بقية المجتمعات و الدول  و أّدت فيما أّدت 
اليه إلى سواد التخلف و الجهل و تراجع العلم و التنوير الذي 
اختفى عن الساحة العربية ليس لعقود بل لقرون . على أية 
حال لم يكن األمر كذلك فيما سبق بل كان النقيض تماماً . ال 
يختلف الباحثون بأن الحضارة العربية كانت إحدى  الركائز 
و  إثرائها علماً  بالحضارة اإلنسانية قدماً عبر  التي دفعت 
ثقافًة . و لن يثير دهشتنا القول بأنه كان للمرأة العربية فيها 
نصيباً بأن تترك معلماً هاماً و صرحاً معرفياً ال زال قائماً 
القرويين و  اليوم و نعني بهذه السطور جامعة  حتى هذا 

مؤسستها فاطمة الفهري . 
فاطمة هي إمرأة عربية تونسية من القيروان قال عنها ابن 
خلدون :«  فكأنها نبهت عزائم الملوك بعدها«. ُولِدت فاطمة 
في القرن الثامن الميالدي. هاجرت مع والدها و اسرتها من 
القيروان إلى مدينة فاس المغربية. ورثت عن والدها محمد 
الفهري الكثير و بعد وفاته أرادت فاطمة و شقيقتها أن تقوما 
بعمٍل  يحمل أسم والدها فقادها ذلك إلى إعادة بناء مسجد قديم 
ووفقاً للعادات التي درجت في تلك القرون الماضية. فكانت 
النتيجة مسجداً كبيراً واسعاً يحمل أسم مسجد القرويين و فيه 
الكثير من الزخرفة و الفن . ما لبث جامع القرويين أن تحول 
إلى أكبر كلية عربية بعد انتهاء بناءه بقليل بل األصح و كما 
 UNESCO  تم تصنيفها عالمياً و من قبل منظمة اليونسكو
أول جامعة بدءاً من العام ٨٧٧ ميالدي و هي بهذا سبقت 
الجامعات األوروبية بقرنين من الزمن أي جامعات ، نابولي 
العام ١٢٠٠ ميالدية و  أُنِشئت في  التي  باريس   ، ١٠٥٠
انها نافست جامعة  كاًل من جامعتي صقلية و بولونيا. كما 
قرطبة و تعود أهمية جامعة القرويين األكاديمية إلى حلقات 
العلوم التي كان تَُنظم بها من أدب، فلك، رياضيات و أُرِدف 
هذا كله بمكتبة ضخمة ضمت ما يزيد عن ٦٠٠ الف مجلٍد 
علمي واستقطاٍب واسع لعلماء من مختلف أنحاء العالم كان 
منهم ابن خلدون، ابن عربي، ابن رشد، موسى بن ميمون، 
 .Pope Sylvester II الفاتيكان سيلفستر بابا  بل و حتى 
الذي تعلم العربية و نقل العديد من العلوم و الرياضيات و 
العربية  بأنه هو من نقل األرقام  . ويقال  إلى أوروبا  الفلك 
أي الجامعة في أن تنشر  إلى أوروبا ايضاً. كانت لها أثراً 
العلم من مختلف  المدارس في محيطها و تحتضن طالبي 
التواصل و االستمرار  المشارب واألنحاء . و رسخ هذا 
العلمي المكانة العلمية الرفيعة للجامعة في مراحل تاريخية 
متعددة و امتدت إلى أيامنا ربما بزخٍم مختلف ، بكٍم و نوٍع 
أيضاً مختلفين لكن الجوهر بقي على حاله مؤسسة معرفية. 
العلمي و األهم من  الجامعة و دورها  لعل دراسة هذه 
المعرفة ليس في  العلم و  البارز في نشر  المرأة  ذلك دور 
للعلماء و  تعداه عبر احتواءه  مساحة جغرافية صغيرة بل 
الراغبين في دراسة في زمٍن مختلف هو هام . ال خالف في 
المجتمعات المعاصرة حول دور العلم و نشر المعرفة في 
الرفاهية  السياسي و  التحديث االقتصادي و االجتماعي و 
المحلية.  ُتحدثها لألفراد داخل مجتمعاتهم  التي يمكن ان 
لذلك كان منطقياً أن ترتفع  األصوات المطالبة بضم النساء 
ناهيك عن  السياسة  ببرامج  يتعلق  فيما  و احترام خبراتهن 
البرامج التعليمية ، ال بد ان ينتهي صمت النساء و بالتالي 
يليق بهن فدورهن ليس شكلي أو صوري  تمثيلهن بشكٍل 
او كما يُقال محلياً) كمالة عدد( و بهذا يمكن احداث التغيير 
المعاصرة. مشاركة  الحداثة و  باتجاهات  الدفع  الحقيقي و 
العلمي  الفهري بدأت مشروعها  . فاطمة  حقيقية و فاعلة 
بمساواٍة مطلقة، قررت انها ستبني صرحاً علمياً ، لم تعلم 
آنذاك انه سيكون منارًة علميًة لقرون ، لم تعلم انه سيكون 
اول جامعة في التاريخ ، ارادت ان تُخلّد اسم أبيها و حسب. 

لم تكن فاطمة كمالة عدد. 
في كندا ، وطننا األم الثانية، كان هناك سيدة تدعى ماري 
الكوست جيرين الجوي )1867–1945)  هي مربية 
نسوية و محاضرة ، كانت من جيل الرائدات اللواتي أشرن 
إلى عدم مساواة المرأة في المراحل العمرية المختلفة. وما 
يضاف إلى تراث السيدة الجوي أنها قامت بتثقيف نفسها من 
خالل مكتبة والدها نظراً لعدم قبول جامعات كيبيك النساء 
للفتيات  بإنشاء مدرسة  السيدة الجوي  فيها. قامت  للدراسة 
تسمح لهن بمتابعة التحصيل العلمي العالي في العام ١٩٠٨. 
 Fédération و كانت هي الناشطة التي دفعت قدماً منظمة
Nationale Saint-Jean Baptiste. والتي هي منظمة 
الدفاع عن حقوق  القانون في  نسوية فرانكوفونية تعتمد 
العوامل  المساواة. و هي بحق إحدى  التعليم و  المرأة في 

الهامة لظهور الحركة النسوية في كيبيك. 
ابعاده  المعرفي يطول و له  العلمي/  الحديث في الشق 
تقع تحت ظروٍف  بأكملها  المتعددة. هو هاجس مجتمعاٍت 
استثنائية من حرٍب ووباء و فقر و جهل و تخلف في قرٍن 
ظننا انه سيكون مختلف. ال بد ان نذكره لعل تنفع الذكرى 
و لعل دراسة و تبني دور المرأة الجذري و األساسي هو 
العلم و  الثقافة كما في  الذي نرجوه في  الحقيقي  التغيير 
السياسة و االقتصاد. شاركتكم في عدة مناسبات بانني ذهبت 
للدراسة  نيويورك  العريقة في مدينة  إلى جامعة كولومبيا 
القانون في  بأنني محامية درست  اقدم نفسي  . كنت  هناك 
جامعة دمشق و كانت تسعدني  نظرة التقدير لتلك الجامعة 
التاريخي فيما مضى. سالمًا دمشق  و تراثها و دورها 
الشام، سالماً القيروان، سالماً فاس، سالماً فاطمة الفهري. 

سالماً كندا. 
اسبوع سعيد لكم جميعاً.

مصر تعلن عن موازنة العام اجلديد مبزايا 
للمواطنني كبرية 

  وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماع 
برئاسة  الخميس  أمس  األسبوعي  الحكومة 
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، على مشروع 

موازنة العام المالي الجديد 2020/2021.
المصري محمد معيط، إن  المالية  وقال وزير 
الجديد يستهدف  المالي  العام  مشروع موازنة 
المالي  الحفاظ على أكبر قدر من االستقرار 
ودعم النشاط االقتصادي بتحقيق خفض العجز 
الناتج وتحقيق فائض  %6.3 من  إلى  الكلي 
أولى يسمح باستمرار مسار خفض دين أجهزة 

الموازنة.
إلى دعم ومساندة وتحفيز  وتابع: »ذلك إضافة 
النشاط االقتصادي، والنمو والتشغيل وخاصة 
بالتزامن مع استمرار  بالقطاعات االنتاجية، 
جهود تحسين جودة البنية التحتية مع التأكد من 

استفادة الجميع من هذا التحسن«.
الموازنة الجديد  وأضاف معيط أن مشروع 
يستهدف مبادرات محددة وإجراءات تعمل على 
للمواطنين، وخاصة  المعيشية  تحسين األحوال 
المتوسطة، فضال عن استهداف توسيع  الطبقة 
العائد من أصول  القاعدة الضريبية وتعظيم 
الدولة وذلك من خالل زيادة الفوائض المحولة 

للخزانة العامة.
وجاء في عرض وزير المالية أن موازنة العام 
المالي 2020/2021 تستهدف خفض معدل 
الدين العام كنسبة من الناتج المحلى بحيث يصل 

2021 بما  %82.7 بحلول نهاية يونيو  إلى 
يتوافق ويتطلب تحقيق فائض أولى نسبته 2% 

من الناتج خالل عام 2021/2020.
الجديدة تستهدف  الحكومة  وأضاف أن موازنة 
زيادة باب األجور وتعويضات العاملين، بشكل 
العاملين بأجهزة  يحقق زيادة حقيقية بدخول 
الموازنة، من خالل استهداف معدل نمو سنوى 
المستهدف، مع  التضخم  لألجور يفوق معدل 
التركيز على تحقيق معدل نمو سنوي يكون 
للعاملين  المستحق  األجر  إلجمالي  أعلى 

بالدرجات الوسطى.

االجتماعية  اإلجراءات  حزمة  أن  وأوضح 
توفير  أيضا  تتضمن  الجديدة  بالموازنة 
الغاز  اعتمادات تغطي تكلفة توصيل خدمات 
الطبيعي إلى المنازل لـ1.2 مليون وحدة سكنية، 
ومخصصات التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين 
الصحي الشامل، وزيادة مخصصات تكلفة 

العالج على نفقة الدولة.
الجديد  الموازنة  مشروع  أن  معيط  وذكر 
36 مليار جنيه لمبادرات  يتضمن تخصيص 
الجامعي  دعم قطاعات الصحة والتعليم قبل 

والتضامن االجتماعي.
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أنِت زي ما أنِت

قال » ابن مفيدة« الفيلسوف ) ٩(

بقلم: السيد الهادي

العظيم  الناري  اجلدار 

هل متنع الكمامات اإلصابة بفريوس  وزارة السياحة واآلثار تبدأ أعمال التعقيم والتطهري للمناطق األثرية بصعيد مصر
كورونا؟

وفاة 67 كاهنا بـ »كورونا« يف إيطاليا

أغنى شخص يف العامل يطلب التربع 
ملوظفيه بسبب »كورونا«

بقلم/ أسماء أبو بكر

- النصيحة التي تخرج من الحية تعض مثلها .

- عندما تخرج الحكمة من فم بارد إلى أذن ملتهبة تسقط بينهما .

- اإلرادة هي إحدى شفرات البقاء يسلمها هللا لإلنسان في لحظات حرجة .

- لليدين عشرة أصابع ، ولإلرادة عشرة أياد .

إذا خرج منها  فالمحتل لن يترك أرضا إال  - ال يجب أن نترك الحزن بال هجوم ، 
ثائرون .

- معظم الذين يأتون بالمصائب جادون – التعاسة إحداهم 

له  كان  القديمة  في مصر  للطب  كان    
شأن عظيم كما كان لفنون الحكمة والكتابة 
الشفاء  فن  مبتدعو  أنهم  حيث  المصرية 

ومكتشفو خواص العقاقير.
قام  التي  العلوم  أسس  الفراعنة  ووضع 
عليها العالم بعد ذلك مبادئ الطب، ويكفيهم 
فخرا أنهم أنشئوا أول جامعات العالم والتي 
عنخ«،  »بر  الحياة  بيوت  يسمونها  كانوا 
الطب  يعطون  القدماء  المصريون  وكان 
غير  في  يتدخل  أن  يكن ألحد  فلم  بتعقل، 
أساتذة حتى  وكانوا جميعا  له  ما تخصص 
اشتقت  الكيمياء    chemistry كلمة  إن 
من االسم القديم لمصر وهو kemi  باللغة 

المصرية القديمة.
القديمة  في مصر  التحنيط  ممارسة  وأدت 
للجسم  األطباء  اإلبصار ورؤية  زيادة  إلى 
الداخلية  ومحتوياته  وطبيعته  الداخل  من 
الشعوب  عن  المجال  هذا  في  فتفوقوا 
تقوم  أو  الجثث  تحرق  كانت  التي  األخرى 
العوامل  أهم  من  التحنيط  وكان  بدفنها 
الطب  في  بارعين  الفراعنة  جعلت  التي 
أله  وإيمحوتب  وتخصصاته،  ومجاالته 
الطب عند الفراعنة وحسي رع أول طبيب 

أسنان في التاريخ.
الشرايين  التشريح  خالل  من  وعرفوا 
»ميتو«  لقب  عليها  وأطلقوا  واألوردة 
»أن  بقولهم  عنه  النبض وعبروا  وعرفوا 
القلب يتكلم عن طريق الشرايين«، وتمكنوا 
من معرفة مواقع النبض المختلفة في الجسم 
بالمرض  وربطه  به  اإلحساس  وكيفية 
عرف  كما  إحصائه  من  تمكنوا  وأيضا 
الداخلية حتى  الجسم  أجزاء  كافة  الفراعنة 
بين  والربط  العصبي  الجهاز  إلى  وصلوا 
المتصلة  الجسم  وأجزاء  العصبية  الخاليا 
بكل خلية واستغلوا هذا في تخدير األجزاء 
المتصلة بكل خلية وذلك بوخز هذه الخاليا 
تخدير  أو  تنميل  آثارها  من  يكون  بإبرة 
في  يعرف  ما  وهذا  به  المتصل  الجسم 

عصرنا الحالي باإلبر الصينية.
الجراحية وأهمها  العمليات  وأجروا أخطر 
أول من  فهم  التعويضية  الجراحة  عمليات 
هذا  في  األعضاء  أجروا عمليات زراعة 
في  أول طبيب  وكان حسي رع  المجال، 
مجال طب األسنان في التاريخ، وأول عملية 

جراحة تعوضيه في تاريخ طب األسنان.
الفرعونية  المومياءات  إحدى  وبدراسة 
بتثبيت  قام  الفرعوني  الطبيب  إن  وجد 
وذلك  ذهبي  بسلك  بربطهما  معا  سنتين 
مكانها وحفظها  إلى  األسنان  إحدى  إلعادة 
في  اآلن  نعرفه  ما  وهذا  السقوط  من  فيه 
وأيضا  الزرع  بإعادة  الحديث  الطب 
وذلك  الخراريج  لتصريف  بعمليات  قاموا 
بواسطة تربنه صغيرة في عظم الفك، هذا 
باإلضافة إلى ما ورد في برديه ايبرس في 
توصيته بحشو السنة بخليط من المال خيط 

والصمغ واستخدام المراهم في عالج تقيح 
والثلج  اللبن  من  تركب  كانت  والتي  اللثة 
والخروب الجاف وااليسون وثمار الجميز، 
هذا بالنسبة لزراعة األسنان التي قد يكون 
لزراعة  بالنسبة  بسيطة  عمليات  إجراءها 

عضو آخر حساس.
التخصص  هذا  في  البرديات  أهم  ومن 
نص  بها  ووجد  سميث”  “إدوين  بردية 
يتعلق بكيفية إعادة مفصلي الفك السفلى إلى 
التعامل مع الحالة وتطابق  مكانهما وكيفية 
هذه  عن عالج  الحديثة  الطبية  المراجع 
لتحضير  أيضا وصفات  وتضم  الحاالت 
خراج  وعالج  وغرغرة،  للفم  غسول 
واللثة، ووصفات حشو “مؤقت”  األسنان 
استخدمها  التي  الوصفات  من  وغيرها 

الفراعنة قديما.
من  الحقن وهى  القديم  المصري  واستخدم 
المحنطون  الكهنة  وكان  الفراعنة  اختراع 
يستعملونها إلدخال السوائل في الرأس وفى 
الدراسة  وأثبت  بالجثة  الخاص  التجاويف 
الشرجية  الحقن  استخدموا  أنهم  للبرديات 
واقتبسها المصر من طائر ابى قردان الذي 
كان يأخذ الماء بمنقاره ويدفعه في مؤخرته 

في حالة اإلمساك.
كما استخدموا الخيوط في عمليات الجراحة 
حتى يلتأم الجرح ويظهر هذا بوضوح في 
الفتحة  بها  وتظهر  المومياء  إحدى  بطن 
الداخلية  األحشاء  استخراج  منها  يتم  التي 
الجراحية  بالخيوط  ذلك  بعد  واغلقت 
وعندما يعود المتوفى بعد ذلك للحياة يكون 
المشارط  استخدام  معافى فضال عن  سليم 
والكالبات واآلت الكى ولكل منها استخدام 
شديد  بنظام  القديم  المصري  فعمل  خاص 
تميز  الذي  المجال  هذا  في  كبيرة  وبحكمة 
به المصري القديم عن غيرة من الشعوب.

لها طقوسها  فرعونية  عادة  الختان  وكان 
التطهير، إن  الدينية وكانت سبيل من سبل 
الذين مارسوا الختان منذ أقدم العصور هم 
فقد  ذلك  إما غير  واآلشورين،  المصريين 
عرفوه من المصريين )هيرودوت( وكانت 
في  لألوالد  غالبا  تجرى  الختان  عملية 
الثانية عشر وكانت  إلى سن  السادسة  سن 
الكاهن  بها  يقوم  وكان  المعابد  في  تجرى 
في  تدخل  المختن وكان ال  الكاهن  ويدعى 

تخصصات الطبيب العادي.
بأجزاء  كبيرة  دراية  الفراعنة على  وكان 
العين الداخلية وكانوا يسمون الحدقة “الفتاة 
في  اسمها  وهو  وهذا  العين”  داخل  التي 
العصر الحديث حيث تسمى فتاة العين وتم 
العثور على عين صناعية لها كافة تفاصيل 
العيون الحقيقة وحتى الحافة كان لها نفس 
أن  المرجح  ومن  البشرية  العين  اتجاهات 
قام  عين صناعية  هي  العين  هذه  تكون 
الفراعنة بزراعتها مكان إحدى العيون التي 

أصابها المرض.

القلوب وسرق  .. نشر الرعب وأقلق  فيروس       
ونزع  الكبرياء  و حطم  األذهان  الطمأنينة وخطف 
لقد  أو وعيد  تهديد  أو  انذار  الزعر دون  الثقة وتفشى 
العقول وبّدل األحوال ولقد نقض  هجم مسيطرا على 
العادات و غير التقاليد وبدل سلوك الناس وباعد بين 
األحباب وأصبح األقارب أغراب دون مشاكل أسرية 
أو خالف على ميراث!! وبأمر الطب تمنع السالمات 
الزيارت  العبادة وتمنع  أمكان  القبالت وتغلق  وتحرم 
وتحبس األنفاس داخل النفوس والبيوت لكي ال نصيب 

أحبابنا بداء فتاك. 
وبدون حروب يفرض الحذر ويلتزم ويتكين اإلنسان 
اإلنسان فى مكان، وإن  إقامة  وبدون قضاء تحددت 
يرتدون  قنابل،  وبدون  بحساب  فليكن  التنقل  أراد 
باقتناء  يهتمون  طبيب،  توصية  وبدون  الخوزات 
المطهرات وقد أصبحت أهم من الآللئ والمجوهرات 
كله  العالم  ربح  لو  اإلنسان  ينفع  “ماذا  ألنه   ..
األدب  بقواعد  األلتزام  اصبح  ولقد  نفسه”  وخسر 
 ، دينى  إرشاد  او  دون نصح   - المسافات  وإحترام 
كان  إن   ، اإلنسان  أيها  لك  األساسيات..  عجبا  من 
لك السلطة والسلطان والقدرة والقوة والمال والحكم 
الغلبان ففى لحظة تصبح مهدد وجبان.. فلتعلم  على 
أنك لست سوى إنسان فى األصل قد أقامك الرب من 

التراب فلماذا التجبر واالستهتار ؟ 
وأخر  يسلب  وأخر  يهدد  رئيس  ونري  نسمع  أننا   
الذهب ومن يريد  البترول ومن يريد  يتوعد من يريد 
الماء!  فهل تنجو بنفسك االن يا من تريد اإلعتالء على 
القتل  وتحللون  بالشرور  تفكرون  ؟  الضعفاء  رقاب 
بالدمار ووجوهكم  وتبشرون  بالحروب  وتفتخرون 
الحرمات فهوذا شركم  بانتهاك  تبتهج  تبتسم وعيونكم 
يعود عليكم فمن يكبش بيديه نار وال يحترق اوال بها! 
أطباء وعلماء قد ايقنوا إنهم أكفاء ووصلوا لحد الكمال 
ولكن ظهر مارد صغير وعمالق جبار فى حجم حبة 
أزعجهم وهموا للمقاومة ولكن متى يأتون بالترياق ؛ 
يهدد كل  االرواح وأصبح كشبح  باغتهم وحصد  لقد 

دار وتكثر التحذيرات والتنبيهات “ ولألسف ليس له 
إلى اآلن دواء “. 

إلى رشدك وتفكر  أن ترجع  يا “إنسان”  فهل فكرت 
تقدمه  وما  تفكيرك وشخصيتك  فى  قيمتك  أن  قليال 
للضعيف وان تنصف  للغير و والمساعدة  الخير  من 
أن حسن  وتتعلم  ووئام  فى سالم  وتعيش  المظلوم 
وبأصول  والمعروف  بالحسنى  والتعامل  الجوار 
ومبادئ األخالق وهم األهم واألسمى على اإلطالق 
، وان تكبح جماح األطماع وتحجم عن أمور وتدابير 
العمر مهدد مع سبق  فها  الشيطان ؟  فيها مع  تتعاون 
فى  التمادى  هذا  وقف  وحدك  وبيديك  اإلصرار 
و  بالتحضر  ونادى  التقدم  فاعمل على   ، االستهتار 
“اطلب السالمة وأمضى فى إثرها” ولكن ليس على 
وقوة  باس  ذو  فكن رجال شجاعا   ! غيرك  حساب 
وتمتع بشيم العظماء ، فليس القوة فى سالحك النووى 
الهكسوس  تشبهون  إنكم   ، والسلب  بالدمار  والتهديد 
تخلفوا  وال  وتسرقون  وتحرقون  تدمرون  والتتار 
تموتون وتكتب  ثم   ، الوحشة والظالم  ورائكم سوى 
المشتريات  بها بعض  تغلف  قد  أوراق  اسمائكم على 
!. فأين عملكم وأين عظمتكم وهيبتكم وكرامتكم وأين 
نجد فيكم ..”اإلنسان” فالحاكم بعدله ورحمته واعتداده 
بنفسه يصان فى القلوب واألذهان ويأبى الجور والظلم 
أن  حينئذ  يمكن  فال  ؛  واإلرهاب  التعذيب  ويستنكر 
الفتن وال  وتقوم  األقاويل  اإلشاعات وتصدق  تنتشر 

تلتهم النيران األبدان قبل البلدان.  
واتفاقات “على  اتحادات وتحالفات  وبدال من وجود 
؛  “للسالم”  ويكون  العنوان  فقط  فلنغير  العدوان” 
فللعالم رؤساء وساسة بحق وعظماء وعلماء يكدحون 
يكتسبون رزقهم  بكد لصد األضرار وهناك اخرون 
 ، الدوام  فالشر سائد على  ؛  االوغاد  تحقيق حلم  من 
ولكن ليس له سلطان على من يملك ذاته وعقله راجح 
مستنير باأليمان باهلل والفضائل و المحبة التى اليمكن 
“ان تسقط أبدا” فهذا من يستحق أن يدعى إنسان ولكن 

النوع االخر هو تهجين كالفيروسات.
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التقليدي  الموكب  تأجيلها  نيويورك  مدينة  أعلنت    
السنوي الذي تقيمه لالحتفال بيوم 
مخاوف  بسبب  باتريك،  القديس 
انتشار فيروس كورونا المستجد.

بيل  المدينة  بلدية  وأوضح رئيس 
المدينة  بلدية  بالزيو، رئيس  دي 
هذا  اتخاذ  السهل  يكن من  لم  أنه 
فقط  تأجيل  بأنه  ووعد  القرار، 

وليس إلغاء.
الضخم  االحتفال  هذا  ويجذب 
األمريكية  األيرلندية  للجالية 
عموما نحو 2 مليون شخص على 

طول موكب مليء باأللوان.
يويورك  “ن فة  لصحي ا  ق ووف
في  شيء  أي  يحل  لم  تايمز”، 
في  العرض  إقامة  دون  السابق 

القرن  المحدد على مدى أكثر من قرنين ونصف  موعده 
من وجوده حتى في خضم الحربين العالميتين.

أكثر  من  “واحدة  نيويورك:  حاكم  كومو  أندرو  وقال 
من  الحد  هي  الفيروس  انتشار  فاعلية الحتواء  الطرق 
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.

العرض  إلغاء  بوسطن  بلدية  رئيس  أعلن  اإلثنين،  ويوم 
بسبب  باتريك  القديس  بيوم  لالحتفال  يقام  الذي  السنوي 

فيروس كورونا، وهو يجذب عادة نحو مليون شخص.

ة  شرك مؤسس  عرض  ت   
وهو  بيزوس،  جيف  “أمازون”، 
لوابل من  العالم،  أغنى شخص في 
طلب  بعدما  مؤخرا،  االنتقادات، 
بالمال حتى  يتبرعوا  أن  الناس  من 
يساعدوا عمال الشركة الذين تأثروا 

بتبعات وباء كورونا.
أمازون صندوقا  شركة  وأنشأت 
فيه  وساهمت  موظفيها،  لمساعدة 
فتحت  لكنها  دوالر،  مليون  بـ25 
أن  يرغب  أمام كل شخص  الباب 
يتبرع، في حال أراد أن يساعد من 

الذي أصاب عشرات  الفيروس  تضرروا من جراء 
اآلالف من األميركيين.

الموجودين  العمال  يساعد  الصندوق حتى  إنشاء  وتم 
الشركة، لكن  أقسام  المتحدة، في مختلف  الواليات  في 

الدعوة إلى التبرع أثارت غضبا واسعا.
أن تطلب شركة  المعيُب  إنه من  الشركة  وقال منتقدو 
الناس  ترليون دوالر، من  السوق  في  قيمتها  تتخطى 
أن  المفترض  أن  لفائدة موظفيها، وأكدوا  يتبرعوا  أن 
يبادر جيف بيزوس إلى المساهمة من ماله الوفير حتى 

يدفع قدما بالعلوم ويساعد المتضررين على تخطي هذه 
الظروف الحرجة.

فيه،  وقعت  الذي  الخطأ  إلى  أمازون  وفطنت شركة 
فأحدثت تغييرا في صيغة الدعوة إلى التبرع وقالت إن 
األمر إرادي، أي أنه بوسع من يرغب أن يبادر إلى 

التبرع، إذا أراد ذلك.
وتشير بيانات اقتصادية، إلى أن ثروة بيزوس تتجاوز 
114 مليار دوالر، وفي سنة 2018، تجاوزت مداخيل 
الشركة 11 مليار دوالر لكنها لم تدفع أي دوالر من 

الضرائب الفيدرالية.

  أعلن مجلس األساقفة اإليطاليين )أفينيري(، األربعاء، 
أن حصيلة الكهنة الذين توفوا نتيجة إصابتهم بكورونا بلغت 

67 منذ بدء انتشار الفيروس وحتى اآلن.
ونشرت الصحيفة أسماء الكهنة وغالبيتهم متقدمون بالسن، 
50 وفاة. وكتبت الصحيفة أن  الثالثاء عن  وكانت تحدثت 
“الكهنة يمرضون ويموتون مثل اآلخرين، وربما أكثر من 

اآلخرين”.
التحلي  الكهنة  من  فرنسيس  البابا  أسبوعين، طلب  وقبل 
هذا  المرضى، وجاء  لرؤية  والذهاب  للخروج  بالشجاعة 
الحكومة  فيه  10 مارس/آذار، في وقت طلبت  في  الطلب 
التواصل  الحد من تنقالتهم وتجنب  المواطنين  اإليطالية من 
مع مرضى كورونا المستجد، بحسب وكالة “فرانس برس”.
بيرجامو  أبرشية  في  أسقف  بينهم  كاهنا   22 وتوفي 
في  حاالت  عدد  أعلى  تسجل  التي  المدينة  )لومبارديا(، 

إيطاليا. وكانت أعمارهم تتراوح بين 59 و91 عاما.
في  عاما  79 و86  بين  أعمارهم  تتراوح  كهنة   3 وتوفي 

بريشا )لومبارديا( البؤرة األخرى للمرض.
وفيات، وكذلك   6 )لومبارديا( عن  أبرشية ميالنو  وأبلغت 
فعلت بارما في إيميليا رومانيا. وسجلت حصيلة مماثلة في 

كريمونا، حيث توفي كاهن يبلغ من العمر 104 سنوات.
 45( برينيوني  أليساندرو  بالوباء هو  توفي  كاهن  وأصغر 

أبرشية  في  إيطاليا  جنوب  في  أيضا  األول  وهو  عاما(، 
ساليرنو )كامبانيا، جنوب نابولي(.

اآلخرين،  الكهنة  إصابة عشرات  إلى  الصحيفة  وأشارت 
بعضهم في حالة خطرة.

أو  والرهبان  الراهبات  تشمل  ال  كاهنا   67 وحصيلة 
المجموعة  7 من هذه  الصحيفة أسماء  المبشرين. ونشرت 

توفوا بسبب الوباء.
سالفيني على  ماتيو  اإليطالي  الرابطة  وأثنى زعيم حزب 
كاسنيجو  بلدة  كاهن  قبل  من  بطولياً”  “عماًل  اعتبره  ما 
األب جوزيبي  شمال(،  ـ  لومبارديا  مقاطعة  ـ  )بيرجامو 
بعد  توفي  والذي  عاًما،   72 العمر  من  البالغ  بيرارديللي، 
تنفسه، ألجل  لتخليه عن جهاز  بفيروس كورونا،  إصابته 

مريض أصغر سنا”. 
وقال زعيم الرابطة، إنه “عمل بطولي، بل أعظم تضحية”، 
لنا من  وأردف “أيها األب جوزيبي، نصلي ألجلك، اشفع 

األعالي”. 
في  الصحيين  العاملين  لتصريحات صحفية ألحد  ووفقا 
قد  بيرارديللي  “األب  فإن  للعجزة،  )سان جوزيبي(  دار 
ابتاعته  والذي  يحتاجه  كان  الذي  التنفس  تخلى عن جهاز 
يواجه  منه،  لمنحه لشخص أصغر سًنا  فقط  رعيته ألجله، 

الصعوبات الصحية ذاتها”. 

التعقيم  أعمال  واآلثار  السياحة  وزارة  بدأت    
األثرية في صعيد مصر، وذلك  للمناطق  والتطهير 
في إطار خطة الوزارة للحماية والوقاية من تداعيات 
في ظل   ،)covid-19( المستجد  كورونا  فيروس 
التدابير واإلجراءات االحترازية التي تتخذها الدولة 

لمواجهة الفيروس.
و اوضح د. مصطفي وزيري االمين العام للمجلس 
التطهير شملت  و  التعقيم  اعمال  ان  لالثار  االعلي 
السلسلة  وجبل  سمبل  وأبو  امبو  كوم  آثار  مناطق 
و  الكرنك  ومعابد  بقنا  دندرة  و  أسوان،  بمحافظة 
األقصر، و مدينة هابو، و حتشبسوت و دير المدينة 
يتم  سوف  و  االقصر.  بمحافظة  الملوك  ووادي 

استكمال باقي المناطق تباًعا.
وفي القاهرة قامت الوزارة باستكمال أعمال التعقيم 
قلعة  المعز و  آثار سقارة وشارع  لمنطقة  والتطهير 
و  علي  محمد  جامع  حيث  األيوبي  الدين  صالح 
منطقة اثار مصر القديمة حيث جامع عمرو و كنيسة 

ابي سرجه و الكنيسة المعلقة و المتحف القبطي.
األسطح  والتعقيم جميع  التطهير  أعمال  تضمنت 
مراكز  و  المناطق  لجميع  والمخارج  والمداخل 
الزوار و دورات المياه و الكافيتريات الموجوده 
والممرات  التذاكر  شبابيك  الي  باالضافة  بها 
والمكاتب  والمكتبات  الخارجية  و  الداخلية 
بحراس  الخاصة  واألماكن  للعاملين  اإلدارية 
الممكن  من  التي  والمسطحات  واألبواب  األمن 
ان يتكأ عليها الجمهور وأماكن جلوس الزائرين 
تم  كما  لإلنسان.  المالمسة  األماكن  من  وغيرها 
تعقيم و تطهير الطفاطف و العربيات التي تعمل 
الملوك  وادي  بمنطقة  الزائرين  لتنقل  بالكهرباء 
الوقاية  أدوات  توزيع  تم  كما   . البحري  الدير  و 
والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي 

جميع العاملين.
و قد تمت اعمال التطهير بالتنسيق مع وزارة الصحة 
التطهير  الدولية إلجراءات  للمعاير  ووفقا  والسكان 

باستخدام مواد معتمدة من الوزارة.
والتطهير  التعقيم  أعمال  تستمر  أن  المقرر  ومن 
بصفة مستمرة طوال فترة إغالق المواقع و المتاحف 

مارس  شهر  نهاية  حتى  ستدوم  والتي  االثرية 
الجاري.

موقع  مقدمات ظهر شاب على  وبدون  فجأة      
بتفريغ  يقوم  وهو  “فيسبوك”  االجتماعي  التواصل 
محتويات حليب جهينة في طبق أمامه، وعند نفاذ أخر 
الكاميرا بعمل  إلى نصفين وطالب  العبوة  قطرة قطع 
السوداء  الرواسب  بعض  لتظهر  “زووم سينمائي” 
للغالف الدخلي الُمبطن لها، ثم أنهي كالمه في النهاية 
عايز  بتاع شهرة وال  “أنا مش  دراماتيكية  بعبارة 

اشتهر وال بفتي، هتلى الرد بتاعك”.
ولم  الشاب  ومع  الحدث  مع  تفاعلنا  جميًعا  نحن 
حقيقي  المنشور  الفيديو  كان  إذا  واحدة  ثانية  نفكر 
السحرية  لمساتنا  كالعادة في وضع  وبدأنا  كاذب  أم 
الرهيب “ليك” “شير” “تعليق”،  المصري  والتاتش 
وتفاعل”  “انفعل  استثناء  دون  جميعنا  “أموشن”، 
لكل مصيبة  المصاحبة  العبارات  ترديد  في  وبدأنا 
فاسدة”،  بلدنا “هذه هى مصر”، “شركة  تحدث في 
تابعنا  الرقابة”، “عالم وسخة”،  الحكومة” “فين  أين 
الحدث ولم نلتفت إلى ما وراء الحدث، وهو تأثير ذلك 
الفيديو على أكبر شركة إلنتاج الحليب في مصر، في 
وقت تتطلع فيه الصناعة المحلية للوقوف على قدميها 

مرة أخرى والمنافسة مع القادم من الخارج.
األولى  الوهلة  يعتقد من  مقالى سوف  بداية  يقرأ  من 
الشركة  مالك  أو  جهينة،  أحد عمالء شركة  بأنني 
أسهمها،  ليرفع  بالمال  أغروه  نفسها، وربما عميل 
لكنني بحق من أشد الغاضبين لذلك وأطالب بمحاسبة 
لكن  الخطأ،  ذلك  المصنع عن  إدارة  في  كل مسئول 
أطرحه  ومازلت  منذ سنوات  الذي طرحته  السؤال 
حتى اآلن، “لماذا نحارب أنفسنا دائًما عبر اإلنترنت 
وتحديًدا السجادة الزرقاء أقصد الفيسبوك؟”، ألم نتعلم 
التي صاحبت  العربي والشائعات  الربيع  من كوارث 
التي ضربت  الشائعات  نتعلم من  ألم  المدمرة،  رياحه 

مصر مع بداية 25 يناير وجعلتنا نتشتت جميًعا.
كيف لحدث مثل هذا أن يصل لماليين من المواطنين 
التسويق  أن  العلم  مع  أقل من ساعات معدودة،  في 
“الفيس”  التواصل خاصة  مواقع  اإللكتروني على 
المعروفة  شركاتها  ولها  رائجة  مهنة  أصبح 
والمتخصصة في ذلك، وهو يبدأ بـ 1 دوالر للوصول 

الدوالرات  فكم من  تقريًبا،  ثالثة االف شخص  إلى 
الماليين على  إلى  للوصول  يوازيها  ما  أو  دفعها  تم 
“السجادة الزرقاء” لنشر ذلك الفيديو، والذي شاهدته 
بغض  األهم،  الثاني  السؤال  هو  هذا  تقريًبا،  مصر 

النظر عن مصداقية الفيديو من عدمه.
أال تعلمون أن مواقع التواصل االجتماعي اآلن خاضعة 
بينها وبين  للحكومة األمريكية وهناك تعاون وثيق  لـ 
هيئة االستخبارات األمريكية، بالطبع ال تدركون ذلك، 
التي  الكاذبة والمحرضة  لنا كم األخبار  وهو ما يفسر 
تنشر يوميًا في منطقة الوطن العربي، ولألسف نتفاعل 
الشائعة  نتأكد من صحتها حتى تتحول  معها دون أن 

بمرور الوقت إلى حقيقية دون أن ندري.
سنوات مضت،  منذ  االلكتروني  التسويق  امتهنت 
مزاج  لتغيير  السحرية  الخلطة  جيًدا  وأعرف 
المستخدمين من الخير للشر ومن الفرح للحزن ومن 
الهدوء للفوضى، فأنا أستطيع أن أنشر خبًرا في بلد ما 
وفي منطقة معينة ولطبقة معينة وأكتب فيه ما أريده 
دون أن يحاسبني أحد، مبلغ 1 دوال فقط كفيل بإحداث 
كارثة في أى منطقة من بقاع العالم خاصة دول العالم 

الثالث )العالم الثالث في كل شيء(.
بـ  يسمى  ما  وأطلقت  مبكًرا  الخطر  أدركت  الصين 
المواقع االجتماعية  العظيم” لحجب  الناري  “الجدار 
إلى جانب  ويوتيوب  تويتر،  فيسبوك،  مثل  الشهيرة 
المحرضة،  األخرى  اإلخبارية  المواقع  من  العديد 
ونجحت كثيًرا في خلق حالة من الهدوء بين مواطنيها 

البالغ عددهم 1.386 مليار تقريًبا.
الجميع،  إليه  يفطن  أن  أتمنى  بالنصيحة  ُمغلف  سؤال 
أًيا كانت نوعها سواًء كانت  “لماذا ال نعود بخالفاتنا 
سياسية أو دينية أو اجتماعية من اإلنترنت إلى بيوتنا 
الشباب صاحب  يذهب  أن  فبداًل من  أخرى؟”،  مرة 
فيقوم  “فيسبوك”  على  الفيديو  لنشر  الحليب  عبوة 
باتخاذ اإلجراءات القانونية المعروفة، لكننا المصريين 
كل  وضد  أنفسنا،  نسير ضد  أن  ُمصرين  مازلنا 
يهدي  أن  أسأل هللا  والطمأنينة،  بالهدوء  يبعث  شيء 
الحال، ويأتي اليوم الذي نطوي فيه صفحات “التباعد 

االجتماعي” أقصد التواصل االجتماعي لألبد.

كلمات / 
يوسف زمكحل

أنِت زي ما أنِت       قاسية زي ما أنِت 
الروح عشقت خطاِك  والقلب حيران معاِك 
القمر نفسه يلومك  والشوق ملهوف يزورك
أنِت زي ما أنِت       قاسية زي ما أنِت 

دي الجبال في يوم بتغضب   والجليد في يوم بيدوب 
والحب لعينيِك بيسأل  الزم أبات مغلوب 
أنِت زي ما أنِت       قاسية زي ما أنِت 

في العيون رسمت صورتك  وعلى القلوب نقشت أسمك 
وَبعت ِميت مرسال        يا حياتي يقول بحبك 

أنِت زي ما أنِت       قاسية زي ما أنِت 



أدب وثقافة

بقلم: الدكتور غازي الفنوش    هذه الحكايات من األدب الكالسيكي الفرنسي كتبها األديب والشاعر 
الفرنسي جان دو ال فونتين  Jean de la Fontaine في القرن السابع 
عشر ، نظمها بالشعر في مجلد من أثنى عشر جزءاً أو كتاباً ، شملت كلها 
ما يزيد عن مائتي حكاية ، وأسمى هذا المؤلف )فابل  Fables ( وهذا 
الكاتب أو الشاعر كما يراه النقاد في فرنسا وفي غيرها من البالد هو واحد 
من أشهر األدباء الفرنسيين ، قد ذاعت شهرته عندما أصدر ذلك المؤلف ، 
وظلت منذ ذلك العصر الذي كتبه فيه حتى اآلن . وقد جعل الكاتب الحيوانات 
هي الشخصيات الرئيسية في حكاياته ، ومن الحق فهي ليست كلها هكذا 
، فبعضها إنسانية ، وبعضها من الطيور ، وغيرها من النبات ، وغيرها 
من الجماد ، ورغم ذلك ، فقد عرف هذا الكتاب أن شخصيات الحكايات 
فيه هي من الحيوانات ألن أكثرها هي البارزة فيها . وقد تحدث كثيراً من 
األدباء والنقاد عن هذا المؤلف وعن هذه الحكايات في فرنسا ، وفي غيرها 
وأمتدحوها وأمتدحوا كاتبها ، وأرتبطت وأرتبط هو بها عند قراء ودارسي 
األدب الفرنسي بقيمة كبيرة ومكانة عالية . وما يثبت هذه المكانة هو ما بهذه 
الحكايات من المجاز أو األستعارة لمضمون إجتماعي أو نفسي ولمضمون 
فلسفي أو سياسي ، وأن الحيوانات فيها هي رموز للشخصيات اإلنسانية 
، وكل حكاية منها تحمل مفهوماً  أو إدراكاً يبدو من محتواها ، وتبرز 
وعظاً أو حكمة تغلفها ، حتى أن بعض هذه الحكم والمواعظ أضحت أمثااًل 
من أمثال اللغة الفرنسية ، نراها في بداية الحكاية أو نهايتها ، أو نلمحها 

ضمنياً من قراءتها قيما يسمى )Morale ( أو المغزى األدبي. ومما نراه 
في هذا المؤلف أو هذا اإلنتاج األدبي  )œuvre ( هو إسمه وترجمته ، 
فقد أطلق عليه الكاتب )فابل Fables  ( ، وهذه الكلمة تترجم في معاجم 
اللغة العربية الفرنسية بكلمات مختلفة منها » قصة خيالية قصيرة ذات 
مغزى » ) récit ( وهي الترجمة الحقيقية لهذه الكلمة من اللغة الالتينية 
 ) Mensonge ( . ولكن بعض المعاجم تترجمها )أكذوبةFabala  (
، وبعضها تترجمها أسطورة أو مهزأة أو ظرافة . ونحن نرى أن كلمة 
أكذوبة ليست مالئمة ، فما تحويه هذه الحكايات من حكم مع بها من رموز 
هي أبعد من ذلك بل أقرب إلى الواقع وإلى الصواب . أما األساطير فهي 
األحاديث الغريبة التي تتناقلها وترويها األجيال فتغدو معروفة وإن كانت 
ال تعرف حقيقتها  والكاتب يعطي لحكاياته مالمح من بعض األساطير 
وخاصة األغريقية القديمة وشيئاً من المالحم القديمة مثل ملحمتي األلياذة 
واألوديسة للشاعر األغريقي هوميروس، أما المهزأة فمعناها السخرية ، 
وهي بعيدة كل البعد عن محتوى إال إذا كانت هذه الحكايات تنتقد سلبيات 
الواقع وتسخر منه وهذا ليس كل ما بها . أما خرافة فهي الكالم المكذوب 
، وهذه الحكايات إذا قرئت بترو وتفهم ستبدو فيها من الحكم والمواعظ 
المنطقية بل والفلسفية ما ينفي أن تكون أكاذيب . أما عن إختيار الكاتب 
لمؤلفه عنوان )فابل Fables( ، وقد وضعه في صيغة الجمع وهو يعرف 
أن ترجمة هذه الكلمة هي خرافات ، ويبدو عليه قد رغب في ذلك لمبرر فني 

 ،Littéraire أو أدبي Artiatique
وليس هذا غريباً  فكثير من األدباء 

يضعون عنواناً لما يكتبون يختلف عما به بل قد يتناقض عما يحويه . ولكن 
أغلب الظن في وضعه لهذا العنوان هو أستناده إلى اللغة الالتينية التي 
   Fabulaكان مطلعاً عليها ويتقنها كثيراً أو قلياًل ، وأخذ منها هذه الكلمة
وهي قصة خيالية قصيرة ذات مغزى . ومن كل ذلك فنحن ال نستحسن 
تلك الترجمات العربية ، وإنما نستحسن هذه الترجمة التي أساسها اللغة 
الالتينية ، ونفضل مع ذلك في هذا الشأن الذي نتحدث عنه وفيما نرويه 
من هذا النتاج األدبي أن نغير فيما نكتبه كلمة قصة إلى حكاية ، فالحكايات 
تتسع لتتضمن التحليل والفلسفة ، وتتضمن النقد والتشبيه وغير ذلك من 
الوظائف األدبية ، وكلها كما كتبها )الفونتين( في مؤلفة قصيرة ال تزيد 
عن صفحة أو صفحتين من القطع الصغيرة وتشمل مع ذلك هذه الوظائف 
األدبية التي تعطيها هذا المضمون بها ، وذلك المغزى الذي تحويه . ومن 
شهرة هذا الكتاب وما به من هذه الحكايات التي كتبها )الفونتين( فقد أرتبطت 
 )Les fables de la Fontaine بأسمه فيقال دائماً )حكايات الفونتين
وال أقول أقول خرافات كما يقولون الكثيرون ، وظلت الكلمة الفرنسية 

Fables  مرتبطة بهذا الكاتب وبهذه الحكايات معاً .

البقية في العدد القادم 

   تمر لبنى من أمامي، تسير ببطء و غنج، تتعمد تحريك مؤخرتها بطريقة 
مثيرة، هذه اللبؤة الجميلة المثيرة تدفعني للجنون، تتجاوزني و تتجه لسلطان، 
يالمس فمها رأسه و تهمس له بشيء، هو يدعي عدم اإلهتمام، لعبة قديمة 
يبغين؟  ماذا  اإلناث  أتساءل: هؤالء  اإلحباط،  مكشوفة، يصيبني شيء من 
هل القدرة الجنسية للذكر أهم شيء عندهن، نفترض أن سلطان أقدر مني 
جنسيا، في الواقع ال نفترض فهو بسبب شبابه و قدراته البدنية أقدر فعال، 
لكني بالتأكيد أذكى منه و أخف دما و أوسع حيلة، أال يعني هذا أي شيء؟ أي 
مصدر جاذبية لألنثى؟ مازالت لبنى تالمس سلطان و مازال هو يتجاهلها و 

ما زلت أنا محبطا، آه أيها اللبؤة الفاتنة.
يدخل مدبولي، أو طرزان كما يحلو لهم أن يسمونه هنا، يحمل معه الطعام، 
لحم ني لنا نحن الستة، يضع أمام كل منا نصيبه، نقبل على األكل بنهم، ذكائي 
يؤكد لي أن اللحم به نوع من المخدر حتى يصيبنا نوع من اإلسترخاء و عدم 

المباالة فال نكون خطرين على طرزان أثاء العرض.
تدخل زوجة مدبولي علينا مندفعة منفعلة، تصيح به و تكيل له السباب، المشهد 
يبدو طريفا أستمتع به أيما إستمتاع، طرزان الذي يمثل دور البطل مروض 
الوحوش أثناء العرض يصبح أرنبا أمام زوجته فأبيها صاحب السيرك و 

بالتالي مصدر دخله.
ـ يا راجل يا دون يا ناقص يا أبو عين فارغة، مش حتبطل بصبصة للنسوان. 
وحياة دين النبي تعملها تاني حتالقي نفسك صايع في الشارع من غير وظيفة. 

إوعى تكون فاكر نفسك طرزان فعال، جتك خيبة.
يحاول مدبولي أن يدافع عن نفسه لكن دون جدوى فقد صدر عليه الحكم بأنه 
دون و ناقص و بتاع نسوان، بصراحة عنده حق إن عينه تزوغ و يحاول مع 
نساء غير زوجته فشكلها ال يوحي أبدا باإلخالص لها، ثم أن السيرك به العديد 

من النساء الجميالت المغريات.
اليوم الجمعة يوم مرهق لنا فهناك عرضين للسيرك أحدهما صباحي و اآلخر 
المعتاد في المساء. يبدأ العرض الصباحي، موسيقى و أضواء و ضجيج، تتوالى 
العروض أوكروبات و مهرجين و دببة و كالب مدربة، ثم يأتي العرض الشيق 
الذي ينتظره الجميع طرزان مروض الوحوش و أُسُده الستة، يدخل طرزان 
أوال، يرتدي شورت و فانلة منقطة كما لو كانت مصنوعة من جلد النمر، شعره 

المصبوغ يلمع، يشفط بطنه حتي ال يظهر كرشه، على وجهه إبتسامة زائفة، 
في الواقع المنظر كله زائف، مالبسه، شعره، حركاته، إبتسامته، شجاعته، 
إسمه، لكن الجمهور الساذج يعجبه هذا الَزيف، يمسك في يده سوط طويل 
يفرقعه في الهواء فيصدر صوتا سخيفا، في يده األخرى شوكة طويلة ذات 

أربعة شعب مدببة يستخدمها في السيطرة علينا نحن الوحوش.
ندخل بعد ذلك واحد واحد، ينادي علينا بأسمائنا كما لو كان يـُعـَِرف الجمهور 
ـْنى و سلطان  بنا، أطلقوا علينا أسماء آدمية كنوع من االستظراف فباإلضافة للـُب
يسمونني عنتر و هناك اللبوءة األخرى كبيرة السن زوبة ثم األسدان العجوزان 
البائسان شمشون و كيلر. الجمهور يصفق لنا عند دخولنا، نحن جميعا و بالذات 
أنا غير مبالون، أعتبر هذا العرض عبء ثقيل لكن يجب علينا القيام به، يصرخ 
طرزان و يأمر كل منا بالجلوس فنطيع األمر و نجلس، ثم يصفنا في صف 
واحد و يأمرنا باإلستلقاء على األرض فنستلقي على األرض أحدنا بجوار 
اآلخر، كل أوامر طرزان عبارة عن صراخ ال أدري لماذا، يكثر من فرقعة 
السوط في الهواء و من التلويح بالشوكة كما لو كان يستخدمهما في السيطرة 
علينا، يمتطي األسد العجوز شمشون و يدور به حول الحلبة وسط تصفيق 
الجمهور العبيط. ثم تأتي الحركة التي أكرهها و أقوم بها مكرها. يحضرون 
حلقة حديدية كبيرة يضعونها في وضع رأسي و يشعلون النار بها ثم يجبرونني 
أنا و لبنى و سلطان على القفز من وسطها، حدث من قبل أن حرقت لي النار 
أطراف شواربي. لكن يجب أن نقوم بالدور كي ال ينالنا ضربة من سوط 
مدبولي. ينتهي العرض وسط صفيق الجمهور و إنحناء طرزان محييا لهم و 

أصوات الموسيقى العالية و نذهب نحن لقفصنا كي نستريح.
قبل العرض المسائي اأُلسـُـد العجوزة زوبة و شمشون و كيلر يغطون في 
النوم، أنا مستيققط أفلسف أمور الحياة كعادتي، لبنى و سلطان يغازالن بعض، 
يحضر مدبولي و معه وجبة المساء التي مفروض أن نأكلها قبل العرض، أنا و 
اأُلُسد العجوزة نأكل وجباتنا بينما لبنى و سلطان مشغوالن بمناجاة بعضهما ال 
يلتفتان لطعامهما، عندهما حق فالجنس أهم من الطعام. يهم سلطان أن يمتطي 
لبنى، لكن لسوء حظهما يحين موعد العرض فيحضر مدبولي المتطرزن 
ليقودنا للحلبة، يحاوال التخلف و إكمال ما بدءاه لكن سوط طرزان و شوكته 

تجبرهما على الخروج للحلبة و مزاجهما متعكر.

يتكرر المنظر المألوف للمرة المليون، 
الصياح  و  األضواء  و  الموسيقى 

بأسمائنا و حركات طرزان العبيطة و فرحة و إندهاش الجمهور الساذج. يبدأ 
العرض فنجلس و نقوم و نستلقي على األرض تبعا ألوامر طرزان ثم يأتي 
دور لبنى كي تقفز خالل دائرة النار، لكنها ترفض، قد يكون السبب مزاجها 
المتوتر بسبب عدم إكمال ما قد بدأته مع سلطان في القفص باإلضافة لعدم 
تناولها الطعام الذي به المخدر. يصرخ بها طرزان فال تستجيب. يهوي عليها 
بسوطه لكنها مصممة على عدم اإلستجابة و يظهر عليها مالمح الغضب، 
يستخدم شوكته في حثها على القفز فتضرب الشوكة بقدمها األمامية في تحدي، 
يراقب  أخرى. سلطان  بالسوط مرة  يهوي عليها  و  أيضا يغضب  طرزان 

األحداث متوترا مترقبا، أهمس أنا في أذنه:
ـ الجبان الندل، بيتجدعن عليها علشان أنثى، مش من حقه يإذيها و يضربها.

يبدأ سلطان في الزئير متحديا، يحتار طرزان بين عناد لبنى و ثورة و زئير 
سلطان، لوهلة يبدو عليه اإلرتباك، يهوي بسوطه على

 سلطان، أقول أنا له:
ـ ما تسكتش له.

يقفز سلطان غاضبا قفزة واحدة كبيرة يجثم بها على طرزان وينشب أنيابه 
في كتفه.

هرج و مرج و صريخ في السيرك. عمال السيرك يدخلون القفص و معهم 
حرابهم، يستخدمونها في إبعاد سلطان عن مدبولي ويسحبون مدبولي المغشى 

عليه و المضرج في دماءه خارج الحلبة.
نعود نحن إلى قفصنا. كانت ليلة متوترة بالنسبة لي، في الصباح يحضر 
عمال السيرك و يطلقون النار على سلطان فيردوه قتيال فقد أصبح غير 
قابل للترويض. منظر سحبهم لجثته سيظل عالقا بذهني لسنوات، فقد تحول 

سلطان من وحش رهيب رائع و قوي إلى جثة خامدة هامدة تثير الشفقة.
لفرحتي الشديدة سنأخذ نحن باقي األسود أجازة من العرض حتى يشفى 
مروضنا طرزان. في نفس الوقت تبدأ لبنى في التقرب لي. فعال كما يقول 
اآلدميون »مصائب قوٍم عند قوٍم فوائد« أو كما أقول أنا »مصائب أُسـٍُد 

عند أُسـُـٍد فوائد«.  

بقلم : شريف رفعت

حكايات هلا مغزى 

لبنى و سلطان

 بقلم: 
جــاك قرانـطـة

الــروح بسمـة 

شعر: صباح غريب

ِجـراح حبَّـة 

يسألون عن هوى يلفح روحي 
قلت لهم هذا أنا 

فارسمي واوصفي يا جروحي 
كل جرح فيه قصة 

فأنطقي انطقي يا جروحي 
ذاك جرح من رموش كالسهام 

تعلو وجه مشرق ..صبوح 
ذاك والصدق أقول 

ذاك من أفضل جروحي 
يجرح القلب بلحظ 
كلما مر بي يلوح....

قالوا في الهوى تحتاج صبرا 
وصبري قد فاق صبر نوح

كيف أخبرك بحبي واشتياقي
وأنت كالفرس الجموح!!
فأسأل القلب المعذب 

يجيب فورا ..
أنك الساكن فيه دوما 

تفديك روحي 
يسألون عن هوى يلحف بروحي

فقلت لهم هذا أنا 
فارسمي واوصفي يا جروحي 

شعر : 
عباس شعبان

ورسومات  هو عالمات  الوشم     
ألوان  بإستخدام  الجلد  على  وكلمات 
واصباغ يتم إدخالها بواسطة أبر حديدية 
مدببة أو قطع نحاسية ذات رؤوس حادة 
مكان  بها  ويدق  الوشم  بمواد  تغمس 
المطلوب بطريقة سريعة التخلو  الوشم 
انتشار  االمر تطور مع  لكن  األلم،  من 
الوشم في الوقت الحاضر، فقامت بعض 
ليزر   اجهزة  بإنتاج  اليابانية  الشركات 
ثالثة آالف  اكثر من  ان تضع  بإمكانها 
نقطة وشم على الجلد في الدقيقة الواحدة 

وبدون ألم  . 
القديمة،  الشعبية  الموروثات  الوشم من 
اليومية  الناس  حيث يعد جزءا من حياة 
يدخل في مجاالت مختلفة  آنذاك، ألنه 
من العالج والتفاخر والتزين، وله أيضا 
دالالت عقائدية واجتماعية، وقد استخدم 
من قبل الفراعنة والهنود الحمر والمايا، 
فقد كان بمثابة هوية تعريفية وكنوع من 

الطقوس الدينية والسحرية
هل للوشم أضرار  ؟ 

والدراسات  االبحاث  اوضحت  لقد 
العلمية أن للوشم مضار مثل االلتهابات 
األصباغ  ألن  والحساسية  الجلدية 
المستخدمة في الوشم تحتوي على مواد 
الكبريتيدات  مؤكسدة ضارة مثل معادن 
السيارات، كما  تستخدم في طالء  التي 
يؤثر على صبغة  المستخدم  الحبر  أن 
الموجود بشكل طبيعي في  الميالنين 
اورام  الوشم  يترك  واحيانا  الجلد، 
الجلد، واألهم من  تشوه منظر  وندبات 
الملوثة  المعدات  تنقلها  قد  أمراض  ذلك 
التي تستخدم لعمل الوشم، كالتهاب الكبد 
اإليدز،   C  ، ومرض  أو   B الوبائي 

ومن المضاعفات الخطيرة بأنه قد يحدث 
الشخص  تورم  و حروقا حال تعرض 

ألشعة الرنين المغناطيسي
جهاز  على  سلبا  يؤثر  الوشم  كذلك 
الدم  كريات  ينقص  حيث  المناعة، 
الى ضعف  البيضاء، ونقصها يؤدي 

المناعة ..!! 
الوشم   يؤيدون  الذين  ولكن االشخاص 
بالنفس،  الثقة  يعزز  الوشم  بأن  يؤكدون 
وبان الموشومين  يصبحون أكثر جماال 

وجاذبية من السابق.
الحديثة في جامعة  الدراسات  ان  كما 
أن  اميركا اظهرت  اندروز في  سانت 
والموضة   لألزياء  الشركات  بعض 
ترغب بتوظيف االشخاص الموشومين،  
العمالء وتنشيط  ألنهم يستطيعون جذب 
العمل أكثر من غيرهم، كذلك أن  الوشم 
البعض  الموشومين بعضهم  بين  يقرب 
بينهم  وقد  الصداقات  نوع من  ويكّون 
لتغطية عيب معين في  الوشم  يستخدم 
ثقة  اكثر  الشخص  يجعل  مما  الجسد 

بالنفس .  
من  نوع  أميركيون  علماء  طور  لقد 
الذي يساعد  الذكي  الوشم   الوشم يدعى 
السكري على معرفة مستوى  مرضى 
الجلوكوز في الدم، وينبههم إذا هبط إلى 

مستويات خطيرة .
فوائد  لكل شيء  بأن   القول  أود  وهنا 
أو  مستهجنا  يكون  وما  وأضرار، 
قد اليكون كذلك  ما  محرما في مجتمع 
فاألذواق  األخرى،  المجتمعات  في 
تختلف ويبقى اإلنسان وعقله ومعتقداته 
يناسبه وما  ما  إختيار  الفيصل في  هي 

اليناسبه ..!!

الوشم ...)التاتو(  
فوائده و مضاره 

أنت فاهم 
يعني أيه متلزميش ؟!
يعني أيه أنك تقولّي :
 إّن من غيري تعيش
إّن تدبح حلم ُحبّك 

جّوا قلبى خنتني ما رحمتنيش
إن تخنق بسمتى جّوا الّشفايف

 تنتحر وماتتنسيش
جاى تقولى ف قصتك 

ماتصّدقيش
وإنّها لحظة وكان فيها اندفاع

ماتكبّاريش
وإّن َقصَدك غير كده 

مافهمتنيش
واّن جيت في مرة تحّطنى 

في رفوف دوالب الذكريات 
وسط البنات 
ما تحطنيش

وعاوزني أصّدق كدبتك يعنى 
واعيش ؟!

إزاي يكون ؟!
إزاي يكون فى محبتك 

ماعرفتنيش
لّما ربّوك على القيامة

ربّوا طبعي ع الكرامة 
لّما جيت لي وقلت لي : 

 ما تلزميش 
ومشيت وتاهت خطوتى 

تاهت معايا سكتي
رغم  الطريق  مابينحنيش

جاي لي  تقولي :
 لّمتك وسط البنات

فاكرها ياك مبتنسانيش
جاي تقولى : 

 بسمتك وخفتك 

وإّن من بعدي 
ما عاد عارف تعيش

جاى تقول : إّن الفراق 
وجع القلوب 

وإّن كام ذكرى  
في بعادك راح تعيش
وإّن ُحبّك جّوا قلبك 

نار بتحرق
 حّرها  ما ينتهيش

عاوزة  أقولك كلمتين
مش حقول الوقت فات
واللي باقى فى سكتى 
يا دوب شوية ذكريات

ال .... حقولك إنّى عارفة
إّن حبّك جّوا قلبي

جّوا قلبك 
كان قدرالزم يعيش

وإّن عارفة إّن ُحبّك دا حقيقة
عمري ماصّدقت كلمة 
من كالمهم أو ماليش
بس أنت في النهاية 

 بعتني ....  ما فهمتنيش
ِضحكنا في الصحبة

 كان حبّة هزار
انتهى وياي بصدمه ماتنتهيش
بس مش قلبي لوحديه اتقتل 

ال ...  مشاعري كلها صبحت 
مافيش

أي ذرة من كرامتي كان تعيش ؟!
لما جيتنى ف وقفتى وسط البنات

قلت  الزم تبعدي 
ما تلزميش

أيه يفيد تاني  الندم 
وال السكات ؟!

متسيبنى اعيش !!

يوسف زمكحل   همسـات
- الكارثة عندما يظن األحمق أنه حكيم

- أقبل باأللم وال تقبل باليأس مطلقاً
- الحب يصنع من المستحيل حقيقة 

- ال يوجد أسوأ من أن ترى حبك في غرفة العناية 
المركزة يحاولون إسعافه وال يستجيب

- المؤلم أن تمتلك قلباً طيباً وذاكرة ال تنسى 
- الرجال يصنعون عظائم األمور والنساء يصنعن 

الرجال العظماء 

المرأة  تلك  أن  تتصور  يجعلك  الذي  هو  الحب   -
تختلف عن اآلخريات 

- الحب برئ من الخونة 
تتحدث عن  أن  أياك  األهتمام  تتقن  كنت ال  إذا   -

الحب )نزار قباني( 
- من كلماتي: حبيبي أنت يا روحي أنت .. مستني 
أشوفك حتيجي أمتى .. مستني عينيك تقابل عينيا 
.. وأبعتلك رسالة في لمسة أيديا .. تقول وحشني 

وتقول كالم .. قلبي ملهوفلك يهديك سالم . 

بقلم: إدوار ثابت

يسألون عن هوى 
يلفح روحي 

أعيش سيبين 

في غبش الليل تراها ، تسكب ماءا« زالال
بحثت عنك في غياهب المغر تداعبين

اسماك ناعمة الملمس تحاورين 
اهداب مالئكة تنادي للروح تعالي

حورت بين اهدابك الليالي سابحات 
تنيري دروب الصبايا النائمات 
يا بسمة الروح ارجوك تعالي 

واذرفي الدمع على من هم ببالي
خذي بكفي وامتطي الجبال

الخبر من كانوا يتسلقون الجباال
جاءتني تنتظر قبل الشفق تنادي

للروح كان اسم ، صار نجم بعد المنادي
يا بسمة الروح تعالي نمتطي السحاب

للروح همسة وان ولت بكت عليها الليالي
اشباح الهوى تراكضت تنادي

حزنا« على ماض كان بسمة في يوم من االيام
اين للروح دارا« ، لما ال نفترش العشب دارا 

سبحانه ارسلك لتحيي العظام وهي رميم
شائت االقدار ان اعرف روحي 

بعد رجوعي للفضيلة تنادي 
يا بسمة الروح تعالي 

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

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

Tel.: 514 332-6333: للحجز واالستعالم 
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اكتشاف مقابر يعود تارخيها لـ1400 عام بالصني
 اكتشف أثريون صينيون، سبع مقابر 
يرجع تاريخها ألكثر من 1400 عام في 
مدينة النجتشونج جنوب غربي الصين.

وقال ليو فو لي، نائب مدير مكتب التراث 
الثقافي بالمدينة – في تصريح يوم الثالثاء 
– إنه تم العثور على المقابر التي يرجع 
تاريخها إلى األسرتين الشمالية والجنوبية 

)420 – 589 م( في موقع بناء طريق 
في قرية باوتشوسي.

احتوت على  المقابر  “أن  لي  وأضاف 
نقوش للطيور والهندسة ووعاء فخاري 
من  وغيرها  حديدية  غالية  من  وقطع 

القطع األثرية”.
المقابر  لنقوش وشكل  وفقا  “أنه  وتابع 

وكذلك خصائص اآلثار المكتشفة، أظهرت 
األبحاث األولية أن جميع المقابر السبع 
بنيت في األسرتين الجنوبية والشمالية، 
وأن هذا االكتشاف له قيمة أثرية كبيرة 
لدراسة التاريخ والثقافة الجنائزية خالل 

تلك الفترة”.
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فريوس كورونا: هذه هي طرق تعقيم األسطح بفاعلية عالية

بعد عزل األزواج عن بعضهم بعضا… كورونا قد يزيد نسب الطالق

إفطار غين بالربوتني يساعد على إنقاص وزنك

استخدمي الكيوي لتفتيح بشرتك

 تشير نتائج بحث جديدة إلى إن فيروس كورونا الجديد يعيش على األسطح من 
3 ساعات إلى 3 أيام. إليِك كيفية تعقيمها بالشكل الصحيح.

يعتبر فيروس كورونا الجديد مرضاً تنفسياً، مما يعني أنه ينتشر عادة عبر الرذاذ 
المحمول جواً. عندما يسعل شخص مصاب أو يعطس، يمكن أن ينتشر رذاذ يحمل 

جزيئيات فيروسية على أنف أو فم شخص آخر أو يتم استنشاقه.
ولكن يمكن أيضاً لإلنسان أن يصاب بفيروس كورونا إذا لمس سطحاً 
أو شيئاً يحتوي على جزيئيات فيروسية ثم لمس فمه أو أنفه أو عينيه. 
يعتمد عمر الفيروس على سطح – كعمود مترو األنفاق أو درابزين 
بما في ذلك درجة  العوامل  العديد من  المال– على  أو حتى  الدرج 

الحرارة المحيطة والرطوبة ونوع السطح.
لكن راشيل غراهام، عالمة األوبئة في جامعة نورث كارولينا، قالت 
لـ Business Insider ، إّن المدى التقريبي يكون »من ساعات إلى 

يوم أو نحو ذلك«.

بحث علمي جديد عن الكورونا
المعهد الوطني للصحة )NIH( تقديرات  دعم بحث جديد من 
الفيروس يمكن أن يعيش ما  أّن  إلى  الدراسة  غراهام. حيث تشير 
الورق  النحاس، ويوًما واحدًا على  إلى أربع ساعات على  يصل 

المقّوى، وما يصل إلى ثالثة أيام على البالستيك والفوالذ المقاوم للصدأ. كما وجد 
القائمون على الدراسة أن الفيروس يعيش في الهواء لمدة تصل إلى ثالث ساعات. 

لكن بحثهم لم يراجع بعد من قبل مختصين آخرين.
الجديد على  الوطني للصحة عمر فيروس كورونا  المعهد  الباحثون في  قارن 
األسطح بعمر فيروس كورونا للسارس، ووجدوا أّن كاًل منهما عاش أطول فترة 
على الفوالذ المقاوم للصدأ والبولي بروبيلين، وهو نوع من البالستيك المستخدم في 
كل شيء من األلعاب إلى قطع غيار السيارات. وبقيت الفيروسات لمدة تصل إلى 

3 أيام على البالستيك، و3 أيام على الفوالذ.
ولكن كورونا الجديد عاش على الورق المقوى فترة دامت ثالثة أضعاف السارس: 

24 ساعة مقارنة بثماني ساعات. 
 Journal of Hospital كما بحثت دراسة أخرى نُشرت األسبوع الماضي في 
Infection العمر االفتراضي لفيروسات كورونا الموجودة في البشر على أسطح 
مختلفة. حيث عاش فيروس كورونا للسارس عند درجة حرارة درجة مئوية لمدة 
يومين على الصلب وأربعة أيام على الخشب والزجاج، وخمسة أيام على المعدن 
والبالستيك والسيراميك. )وجد الباحثون أيًضا أّن ساللة واحدة من السارس دامت 

حتى تسعة أيام على سطح بالستيكي في درجة حرارة الغرفة(.
كما عاش السارس من ساعتين إلى ثماني ساعات على األلمنيوم، وأقل من ثماني 

ساعات على الالتكس.
المسامية مثل مقابض األبواب  الملساء وغير  فإنَّ األسطح  ووفقًا لغراهام، 
الفيروسات بشكل عام. كما وضحت غراهام  والطاوالت هي أفضل ما ال يحمل 
أنَّ األسطح المسامية -مثل المال والشعر والقماش- ال تتيح بقاء الفيروسات طالما 

الميكروب  أن تحاصر  يمكن  فيها  الموجودة  الثقوب  أو  الصغيرة  المساحات  أّن 
وتمنع نقله.

كما قالت إنَّ العمالت المعدنية تنقل الفيروس بشكل أفضل من الورقي، لكن هذا 
ال ينبغي أن يكون مصدر قلق كبير، فالقاعدة األساسية عند التعامل مع المال هي 

اعتباره قذراً على أي حال، وهي كذلك كونها تالمس الكثير من األيدي.

ً درجة الحرارة المحيطة تحدث فارقاً كبيرا
أنَّ االرتفاعات في درجات  أيًضا  المستشفيات  العدوى في  وجدت دراسة حول 
الحرارة قد أحدثت فارقًا في عمر الفيروسات. إذ أدى ارتفاع من 68 درجة إلى 
بمقدار  الفوالذية  السارس على األسطح  تقليل مدة عيش  إلى  86 درجة مئوية، 

النصف على األقل.
لها طبقة دهنية  الجديد منها،  هذا ألنَّ بعض فيروسات كورونا، بما في ذلك هذا 
الهواء. ومع ذلك  الفيروسية عند االنتقال من شخص آلخر في  تحمي الجسيمات 
إنَّ  الفيروس، حيث وضحت غراهام  قتل  إلى  يؤدي  الغالف، مما  فقد يجف هذا 
الرطوبة العالية ودرجات الحرارة المعتدلة والرياح المنخفضة واألسطح الصلبة 

كلها داعمة لبقاء الفيروس على قيد الحياة.
التنفسية موسمية: حيث تساعد درجات  الفيروسات  أيًضا سبب كون  يفسر  وهذا 

الذي يحيط  الهالم  الذي يشبه  الواقي  الغالف  الباردة على تصلب  الحرارة 
بالجسيمات.

طرق تعقيم األسطح
 الحظ القائمون على Journal of Hospital Infection study إمكانية 
وقف فيروسات كورونا البشرية »بكفاءة« على األسطح خالل دقيقة واحدة 
إذا تمَّ تنظيفها باستخدام محاليل تحتوي على 62% إلى 71% من كحول 
اإليثانول أو 0.5% بيروكسيد الهيدروجين أو 0.1% من هيبوكلوريت 

الصوديوم، وإنَّ لألمر تأثيراً مماثالً ضد السارس.
أضافت غراهام أنَّ هذه المطهرات السطحية يمكن أن تعمل في غضون 15 
ثانية: »للحصول على معدالت قتل الفيروسات المعلن عنها على العبوة، 

فإنَّ ذلك عادة يتطلب االنتظار لعدة دقائق بين خمس دقائق وست دقائق«.
قد تكون هذه المدة ضرورية فقط إذا كنت تنظف سطًحا في منطقة مصاب 
بها شخص ما، كما قالت إن الشيء المهم عند تطهير وتعقيم السطح هو 
المسبب  المستوى  الفيروس تحت  المحتملة من  المعدية  الجرعة  إنزال 
التعقيم تتحدث عن معدل  للمرض، معظم المنتجات التجارية التي تدّعي 
قتل بنسبة 99.9%، األمر الذي يحدُّ من الفيروس لحد ال يمرض الناس. 
لكن معقم اليدين القائم على الكحول ليس مثاليًا لتطهير األسطح الصلبة؛ 
تقليل كمية  اليدين  الهدف من معقم  يكفي.  بما  ليس عاليًا  الكحول  ألنَّ محتوى 
إنَّ  الزيوت والترطيب، حيث  يديك دون تجريد بشرتك من جميع  العدوى على 

المطهرات السطحية مثل الليسول والمبيض أفضل لألسطح.

التوقف عن لمس الوجه وضرورة غسل اليدين
الطرق  فهذه أفضل  الوجه،  األيدي وعدم لمس  أهمية غسل  أكدت غراهام على 

لتقليل فرص التقاط الفيروس من األسطح.
وخلصت الدراسة األخيرة إلى أنه إذا أمضى الشخص خمس ثواٍن في لمس سطح 
يعيش عليه فيروس اإلنفلونزا A ، فإنَّ 32% من الفيروس الذي يعيش على هذا 

السطح قد ينتقل إلى أيديهم.
وقالت: »عند تناول الطعام، أو تعديل الماكياج، واللعب مع الطفل، وما إلى ذلك، 
يجب غسل اليدين«. واقترحت أيًضا غسل الشعر إذا عطس أحد عليه، على الرغم 

من أن الفيروس ال يدوم طوياًل عليه.
بالطبع ، ال يمكن لفيروس كورونا أن يصيبك من خالل يديك، إذا لم تلمس عينيك 
أو أنفك أو فمك، حينها يمكنك تجنّب العدوى. لكن قول هذا أسهل من فعله. فمعظم 
أن  يبقى من األفضل  لذا  اليوم،  المرات في  يلمسون وجوههم عدة مئات  البشر 

تدرك مدى نظافة يديك.

 اللون البنفسجي واحد من الدرجات التي ليس من السهل ارتدائها، فأغلب الفتيات 
تبحث عن طرق لتنسيقه كونه من األلوان الرائعة والرائجة ضمن موضة 2020. 
كما يمكن أن يمنحك مظهر أكثر جاذبية في أغلب إطالالتك. ولقد وجدت الكثير من 
األفكار لتنسيق اللون البنفسجي، التي يمكن أن تلهمك الحصول على إطاللة مميزة. 
فال تجعلي اختياره مقتصر على المالبس فقط، بل يمكنك ارتدائه بأكثر من طريقة 
أخرى، لذلك شاهدي معنا األفكار قمت بجمعها لك اليوم...تنسيق اللون البنفسجي 

بإطاللة موحدة إن كنت تشعرين بالتردد والصعوبة في تنسيق اللون البنفسجي مع 
التي تسمى بالمونوكروم.  باقي الدرجات، فاتبعي طريقة اإلطاللة بلون موحد أو 
والتي أعتقد أنها ستكون شعار الموضة الجديد في المرحلة القادمة. فإن كنت لست 
متأكدة بشأن تنسيق إحدى الدرجات، فلماذا ال تتبعي الطريقة اآلمنة في التنسيق؟ 
البنفسجي  للغاية. ويمكنك اختيار درجات متنوعة من  أنيقة  فهي ستمنحك إطاللة 

مع بعضها.

الدرجات  اللون األسود ألنه من  لقد اخترت  البنفسجي مع األسود  اللون  تنسيق 
محايدة التي يصعب تنسيقها مع البنفسجي. لهذا أردت أن أقوم بعمل تحدي صغير 
من أجل تنسيق اللون البنفسجي مع األسود ليبدو رائع. فيمكنك ارتداؤه مع درجات 
الباستيل. ويمكنك الحصول على إطاللة موفقة من خالل ارتداء اللون البنفسجي مع 

سترة جينز باللون األسود أو تنورة جلد سوداء.

يف  املناعة  لتقوية  الليمون  فوائد 
ال تصدق! الكورونا  ظل 

  الليمون على أنواعه، وال سيما البرتقال منه، يعمل على 
تقوية مناعة الجسم، يعزز إشراقة الجلد وقوته، يصطاد 
الكولسترول، يساهم في صحة القلب، يحدُّ من مخاطر التهاب 
المفاصل الروماتيدي، يمنع تشكل الحصى الكلوية، يساعد 
على فقدان الوزن، يحارب السرطان، يدعم البصر، ويمنع 

الشيخوخة المبكرة.
تعّرفي في اآلتي على فوائد الليمون، وخصوصاً البرتقال، 

في تقوية المناعة وفي تحصين الجسم من األمراض:
 تقوية نظام المناعة

الليمون محّمل بالفيتامين سي C وهو الفيتامين الضروري 
لتقوية وتعزيز نظام المناعة. والفيتامين سي C يعزز 
كذلك إنتاج كريات الدم البيضاء، التي تحارب الفيروسات 

والبكتيريا والجراثيم واألجسام الغريبة الضاّرة األخرى.
باإلضافة إلى ذلك، يحتوي على الكثير من البوليفينول الذي 
يحمي الجسم ضدّ العدوى الفيروسية. كما أنه يحتوي على 
الفيتامين »أ« A وحمض الفوليك والنحاس، وجميع العناصر 

المغذية التي تلعب دوراً مهماً في تحفيز المناعة.
تعزيز إشراقة الجلد وقوته

محتوى البرتقال العالي من الفيتامين »سي« C يجعله فاكهة 
رائعة لبشرة نقية وخالية من العيوب. هذا الفيتامين المضادّ 
لألكسدة يحارب تلف البشرة، الذي يعود سببه إلى التعرض 

للشمس والتلوث البيئي. عالوة على ذلك، فإنَّ فيتامين »سي« 
C يلعب دوراً رئيسياً في تشكيل الكوالجين، األمر الذي 

يساهم في تحسين مرونة البشرة ويقلل التجاعيد.
ولكي تستفيد البشرة من هذه الحمضيات، يمكنك أكل البرتقال 
أو شرب عصيره، أويمكنك كذلك تطبيق عصير البرتقال 

على بشرتك.
وكذلك األمر، يمكنك استخدام قشور الفاكهة لعمل قناع 
للوجه. إّن حمض الستريك الموجود في القشرة يعمل على 

تنقية البشرة ويضيئها، ويفتح كذلك المسامات المغلقة.
التخلص من الكولسترول

يحتوي البرتقال على البكتين، وهو من األلياف القابلة للذوبان 
التي تصطاد الكولسترول وتزيله من الجسم، قبل أن يتم 
امتصاصه في الدورة الدموية. كما أنه يحتوي على فالفونول 
هسبريدين والذي اكتشف أنه يخفّض الكولسترول، وكذلك 

مستوى ضغط الدم.
وفي واقع األمر، أشار أحد األبحاث إلى أنَّ الفالفونويدات 
الموجودة في عصير البرتقال تخفض مستوى الكولسترول 

الضاّر LDL ويزيد كذلك مستوى الكولسترول الجيد.
بناء عليه عليك بتضمين البرتقال وكوب من عصير 
البرتقال الطازج في نظامك الغذائي اليومي لمحاربة مشاكل 

الكولسترول، وتخفيض مستوى ضغط الدم الشرياني.
الحفاظ على صحة القلب

الليمون غنيٌّ بمضادات األكسدة وحمض الفوليك 
والبوتاسيوم، وبالتالي فإنه فاكهة رائعة لصحة القلب. 
الفيتامين سي  األكسدة  وعلى وجه الخصوص، فإنَّ مضادّ 
C الموجود في الليمون يحمي الشرايين من الجذور الحّرة 

ويمنع أكسدة الكولسترول.
باإلضافة إلى ذلك، يحتوي الليمون على مواد كيميائية نباتية 
تمنع الصفائح الدموية من االلتصاق ببعضها البعض، وتقوي 
األوعية الدموية، التي تحمل األكسجين والعناصر الغذائية 

إلى خاليا الجسم.
والبوتاسيوم كذلك عنصر غذائي آخر ضروري لصحة 
القلب، ألنه يلعب دوراً رئيسياً في وظائف القلب وتقلصات 
العضالت. وعالوة على ذلك، فقد أثبت أحد األبحاث أن 
هسبريدين فالفونويد الموجود في هذه الفاكهة الحمضية 

وعصيرها، يساهم في التأثير الوقائي لألوعية الدموية.
وبناء عليه تناولي برتقالة طازجة أو اشربي كوباً من عصير 

البرتقال الطازج، للمحافظة على صحة قلبك.

الحد من خطر اإلصابة بالتهاب المفاصل الروماتيدي
وفقاً لدراسة نشرت في المجلة األمريكية للتغذية السريرية، 
فإنَّ شرب كوب من عصير البرتقال الطازج كل يوم، 
قد يساعد على تقليل خطر اإلصابة بالتهاب المفاصل 

الروماتيدي.
وحيث أن البرتقال مصدر جيد للفيتامين »سي« C المضادّ 

لألكسدة، فإنَّ عصيره يقلل تورم والتهاب المفاصل.
عالوة على ذلك، فإنَّ العناصر النباتية المغذية في البرتقال 
beta- وبيتا – كريبتوزيانثين zeaxanthin مثل زياكسانثين
cryptoxanthin تحمي الجسم ضد الضرر التأكسدي، 

الذي قد يؤدي إلى االلتهاب.
منع تشكل الحصى في الكلى

الفيتامين سي C الموجود في الليمون، عنصر رائع لصحة 
الكلى. يسمح هذا الفيتامين بتقليل خطر تشكل أوكساالت 
كالسيوم حصى الكلى ويزيد مستوى السيترات في البول، 
األمر الذي يعمل على تحييد األحماض ويمنع تشكل حصى 
الكلى، بتقليل عملية تبلور حمض اليوريك وأوكساالت 

الكالسيوم.
وفي واقع األمر أشار الباحثون من المركز الطبي في جامعة 
تكساس الجنوبية في الواليات المتحدة األمريكية، إلى أن 
شرب كوب من عصير البرتقال كل يوم قد يكون أكثر فعالية 
في منع تشكل حصى الكلى، مقارنة 

بعصائر الليمون األخرى.
المساعدة على فقدان الوزن

المحتوى العالي من األلياف الموجودة في 
البرتقال، باإلضافة إلى الفيتامين »سي« 
C يعززان فقدان الوزن. وتعطيك 
األلياف الشعور بالشبع واالمتالء، 
وتساعدك على تناول كمية أقل من 
الطعام طوال اليوم، بينما يحول الفيتامين 
»سي« C الجلوكوز إلى طاقة ويساعد 
على حرق الدهون. وباإلضافة إلى 
ذلك، فإنَّ البرتقال مصدر منخفض جداً 
للسعرات الحرارية، وهوخاٍل من الدهون 
ومليء بالعناصر المغذية الضرورية 

لصحة الجسم.
وللحصول على أفضل النتائج، ابدأي نهارك بتناول برتقالة 
واشربي كوباً من عصير البرتقال الطازج كل يوم. ابتعدي 
عن شرب عصائر الفاكهة المعلبة، ألنها محّملة بالكثير من 

المواد الحافظة والسكريات.
محاربة السرطان

يساعد البرتقال كذلك على منع اإلصابة بالسرطان، بسبب 
مركباته من مضادات األكسدة والتي منها الهسبريدين 
hesperidin والنارينجينين naringenin اللذين يحاربان 

الجذور الحّرة.
أما الزياكسانثين zeaxanthin والكاروتينات بشكل خاص، 
فإنها تساعد على الوقاية ضد األنواع المختلفة من مرض 
السرطان، وخصوصاً سرطان البروستات. كما أّن المركبات 
التي تسمى الليمونيدات الموجودة في الفاكهة، فهي تحارب 

سرطان الفم والثدي والرئة والجلد والمعدة والقولون.
وسوف يكون اآلباء سعداء عندما يعلمون أن إحدى 
الدراسات قد أثبتت أن إطعام الطفل خالل العامين األولين 
من حياته البرتقال وعصير البرتقال والموز يقلل خطر 
إصابة الطفل بسرطان الدم – اللوكيميا. وإضافة إلى ذلك، 
فإنَّ عصير البرتقال يساهم في الوقاية الكيميائية ضد سرطان 

الثدي والكبد والقولون.
دعم البصر

تعتبر الفاكهة والخضروات صفراء وبرتقالية اللون ممتازة 
للعيون، ألنها غنية بالبيتا – كاروتين، وهي من سالئف 

الفيتامين A المهم جداً لعينيك .
باإلضافة إلى البيتا – كاروتين يحتوي البرتقال كذلك على 
كاروتينات أخرى تتحول في الجسم إلى الفيتامين A، منها 
اللذين يساعدان  على سبيل المثال اللوتين والزياكسانثين، 

على الوقاية ضد األمراض المزمنة للعيون.
 منع الشيخوخة المبكرة

يعتبر البرتقال فاكهة جيدة لمحاربة الشيخوخة، ألنه يحتوي 
على مركبات مضادات األكسدة التي تحارب الجذور الحرة 
التي تساهم في الشيخوخة وفي اإلصابة بعدد معين من 

األمراض التنكسية.
ويشير أحد األبحاث إلى أن الفيتامين »سي« C الذي يتوفر 
في البرتقال بوفرة، وهو فيتامين مضادّ لألكسدة، ضروري 
في هذا الصدد. وفي واقع األمر، فإن كوباً من عصير 
البرتقال الطازج قد يغطي خمس حاجة الجسم اليومية من 

.C »الفيتامين »سي

 الكيوي من الفواكه الغنية بفتيامين C حتى 
أكبر من  C بكمية  فيتامين  أنه يحتوي على 
التي تدخل كثيراً  الفواكه  البرتقال، وهو من 
تفتيح  الطبيعية حيث يعمل على  في األقنعة 

البشرة وإنعاشها.
كما أن الكيوي يكسب البشرة مرونة ويجعل 

رائحتها رائحة !
وقومي بضربها في  المكونات سوياً  اخلطي 
الخالط حتى تصبح عجينة ناعمة, استخدمي 
القناع على بشرتك  اصابعك في توزيع 

بالكامل ماعدا منطقة العينين, ويفضل البعد عن المنطقة حول الفم أيضاً, اتركي القناع على بشرتك حتى يجف .
في النهاية اغسلي بشرتك بالماء البارد.

 رجح أحد كبار محامي الطالق في بريطانيا أن يؤدي تفشي 
فيروس كورونا بشكل كبير إلى ارتفاع معدالت الطالق ألن األزواج 

يتم عزلهم عن بعضهم بعضا
وقال محامي طالق بارز إن تفشي وباء كورونا العالمي من المرجح 
جدا أن يؤدي إلى ارتفاع معدالت الطالق ألن األزواج يتم عزلهم 

عن بعضهم بعضا

وفي سياق متصل، أكدت البارونة شاكلتون من بلغرافيا ألقرانها 
في وستمنستر: يرجح محامو الطالق أنه بعد الحجر الطوعي القادم 

اآلتي، فمن المحتمل جدًا أن يرتفع معدل الطالق
وأضافت: أوقات الذروة لدينا هي بعد التعرض الطويل إلنغالق خالل 

عطلة الصيف وخالل عيد الميالد
ونوهت إلى أنه على المرء فقط أن يتخيل كيف سيكون الحال عندما 

يتم اإلغالق على العائالت في مكان واحد لفترة طويلة من الزمن
وكان رئيس وزراء بريطانيا قد صرح، في وقت سابق، أنه حان وقت 
توقف الجميع عن االختالط غير الضروري مع اآلخرين ووقف كل 
السفر غير الضروري مشيراً إلى إن الناس يجب أن يتجنبوا الحانات 

والنوادي والمسارح
هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، 

فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، بالوباء العالمي )جائحة(، في 
الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات

وبلغت آخر إحصائيات العدد اإلجمالي للمصابين بفيروس كورونا في 
جميع أنحاء العالم حوالي 200 ألف شخصا ، كما بلغ عدد الوفيات 

قرابة 8000، وتجاوز عدد المتعافين 82800 شخص

قالت رابطة األطباء األلمانية إن اإلفطار   
الوزن  إنقاص  بالبروتين يساعد  على  الغني 
إنه  إذ  بالدم،  السكر  ويسهم في تحسين نسبة 
يحد من إحساس   الجوع مما يقلل من السعرات 

الحرارية للمأكوالت
نتائج دراسة  الرابطة في ذلك إلى   وتستند 
حديثة شملت 57 سيدة يعانون من   البدانة على 

مدار 12 أسبوعاً.
إلى ثالث   الدراسة  المشاركين في  تقسيم  وتم 
تتناول وجبة اإلفطار   مجموعات: األولى، ال 

غالباً، والثانية، تتناول   إفطاراً غنياً بالبروتين بمعدل 13 جراماً )حليب وموسلي(، والثالثة،   تتناول إفطاراً غنياً بالبروتين بمعدل 
35 جراماً )بيض ومنتجات ألبان   ولحم خال من الدهون(.  

 وخلصت الدراسة إلى أن المواظبة على تناول وجبة إفطار غنية بالبروتينات   تحول دون زيادة دهون الجسم، وتحد من الشعور 
بـالجوع، مما يقلل من السعرات   الحرارية التي يحصل عليها الجسم يومياً.

كما أظهرت نتائج الدراسة أن   اإلفطار الغني بالبروتين له تأثير إيجابي على مستوى السكر بالدم لدى   الشباب الذين يعانون من 
البدانة. 

أفكار متنوعة لتنسيق اللون البنفسجي



أخبار الفن

عمر خريت ومدحت صاحل وعلي احلجار جنوم 
حفالت األوبرا »أون الين«

  الناقدة أحالم األسيوطي

نادي احترام المشاهد:

دانيال كريج حيرم بناته من ثروته الضحمة

حممد هنيدي يسخر من فريوس »هانتا« 
ويستعني بفيلم »فول الصني العظيم«

دنيا مسري غامن توقف تصوير » تسليم أهاىل« واحتمالية تأجيل طرحه

غادة عبد الرازق تنتقد بعض املصريني 
»هنقابل إيطاليا يف النهائي«

إليسا وهيفاء وهيب وجنوم لبنان خيوضون حتدي اخلري للمتضررين من كورونا

حممد محاقي يرد على حتدي النجوم بالتربع: 
تعودت أن أقوم بها سرًا

تحدي  اللبناني  الفن  نجوم    خاض عدد من 
المتضررين  لمساعدة  جديد من نوعه وذلك 
ماديًا من العزل االجتماعي المفروض في لبنان 

لمواجهة فيروس كورونا.
التحدي  هيفاء وهبي،  اللبنانية  الفنانة  وخاضت 
إلى  التحدي  ونقلت  بمبلغ 40 دوالر،  بالتبرع 
صديقتها الفنانة إليسا، ونشرت النجمتان صور 
للتبرع عبر خاصية األستوري بصفحاتهما 

الشخصية بموقع “إنستجرام”.
والتبرع، وتحدت  التحدي  إليسا على  ووافقت 
ونانسي عجرم  الرومي وأحالم  ماجدة  كل من 
أيضا، استجابت  وراغب عالمة، وبدورها 
الزغبي  لنوال  تحديها  نانسي عجرم وأعلنت 

ومحمد حماقي وجوليا بطرس وملحم زين.
وشارك في التحدي  عدد من النجوم وهم إليسا 
الحالني وفارس كرم ونجوى كرم  وعاصي 

ووائل كفوري والماكيير بسام فتوح.
اللبناني راغب عالمة،  السوبر ستار  وكان 

ليرة  بـ25 مليون  تبرعه  أعلن  أول من  هو 
لمكافحة  المبذولة  الطبية  الجهود  لبنانية لصالح 
يتم توجيه 15 مليون  الفيروس، على أن 
الحكومي، و10  بيروت  لمستشفى  ليرة منهم 
ماليين ليرة للصليب األحمر اللبناني، كما دعا 
زمالئه الفنانين للسير على نفس النهج والتبرع 
الطبية في حربها ضد هذا  الجهود  لمساعدة 

الفيروس القاتل.
الذين دعوا  النجوم  أوائل  راغب كان من 
فيديوهات  لعدم االختالط من خالل  متابعيهم 
فيه يصافح  فيديو ظهر  توعوية، وكان اطرفها 
تبادل  أحد أصدقائه عن طريق “األقدام” مع 

القبالت في الهواء.
أيًضا  يذكر أن نجوم مصر خاضوا هم 
أيام وتكفل عدد كبير منهم  منذ  الخير  تحدي 
السيول،  برعاية عدد من األسر من ضحايا 
للوقاية من  المنزلي  العزل  والمتضررين من 

فيروس كورونا.

العالم من ظاهرة  ينته  لم 
تفشي فيروس كورونا من 
أنه تم اكتشاف  الصين، إال 
فيروس صيني جديد أطلق 
عليه إسم »هانتا«، تسبب 
في وفاة شخص وإصابة 31 

شخص به.
وسخر الممثل المصري  محمد 
هنيدي  بطريقته الكوميدية من 
الفيروس الجديد وعلّق  هذا 
عبر صفحته:«طب ادولنا 
فرصة نشم نفسنا بس«. ونشر 
بعدها صورة من المشهد 
الذي جمعه بالممثل المصري 
سامي سرحان من فيلم » فول 
العظيم »، حين كان  الصين 
يقنعه بأن »الصين حلوة«، 

ليعلق هنيدي كاتبا: »هللا يرحمك يا جدي.. كنت حرامي وكمان 
كذاب«.

النفاق«  الفنية مسلسل »أرض  إلى أن آخر أعمال هنيدي  يشار 

الذي لعب بطولته الى جانب هنا شيحة ودالل عبد العزيز وسامي 
العرب وسلوى محمد علي  مغاوري  ومحمد ثروت وليلى عز 
ومحمد محمود، سيناريو وحوار أحمد عبد هللا، وإخراج ماندو 

العدل . 

المصرية   الممثلة    سخرت 
الرازق  من طريقة  غادة عبد 
المصريين  بعض  تعاطي 
التي  اإلجراءات  مع  باستهتار 
الوقاية  بهدف  الحكومة  اتخذتها 
كورونا  اإلصابة ب فيروس  من 
نشرتها  ، من خالل صورة 
أحد  الخاص على  عبر حسابها 
إذ  اإلجتماعي  مواقعالتواصل 
كشفت من خاللها عن مجموعة 
في زحام شديد  المواطنين  من 
إجراءات  أي  أخذ  من دون 
فيروس  للوقاية من  احترازية 
كورونا، وعلقت غادة عبد 
قائلة:  الصورة  الرازق على 
بنفس  الجاية  الفترة  كملنا  »لو 
في  إيطاليا  هنقابل  دي،  العقلية 

النهائي«.
أكثر  أن  إلى  منها  إشارة  في 

الدول المتضررة من الفيروس هي ايطاليا بسبب عدم التزام 
اليوم  وتشهد  الحكومة  اتخذتها  التي  باإلجراءات  مواطنيها 

أعلى معدل من الوفيات في العالم.

  أوقفت النجمة دنيا سمير غانم تصوير فيلمها »تسليم أهالى« بسبب 
فيروس كورونا المستجد، حيث كان من المقرر أن يعرض الفيلم في 
موسم عيد الفطر المقبل حسب الخطة التي وضعتها الجهة المنتجة للفيلم، 
ولكن منعاً النتشار الفيروس تم وقف تصوير العمل في الوقت الحالي 
وأصبح مهدد بالخروج من المنافسة في عيد الفطر على أن يتم تاجيله لعيد 

األضحى المقبل.
وتستكمل دنيا سمير غانم التصوير بعد استقرار أحوال البالد، حيث انتهت 
دنيا من تصوير 70% من مشاهد الفيلم والتي جمعت بينها وبين الفنان هشام 
الفيلم، وتجسد  ماجد ودالل عبد العزيز وبيومى فؤاد وأخرون من أبطال 
شخصية مجرمة، ولكن فى إطار كوميدى، حيث تدير عصابة من خالل 

أحداث الفيلم، ويشاركها البطولة الفنان هشام ماجد التي يتعرض هو اآلخر 
ضمن أحداث الفيلم، لمواقف عديدة معها، تكشفها أحداث الفيلم.

ويشارك دنيا سميرغانم فى بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودالل عبد 
العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهرعدد من النجوم كضيوف شرف منهم 

سمير غانم وايمى سمير غانم ولوسي وآخرين،

وغابت دنيا سميرغانم عن السينما على مدار الثالثة سنوات الماضية حيث 
قدمت آخر أعمالها فيلم »لف ودوران« الذي قدمته عام 2016 مع النجم 
أحمد حلمي وشاركهما في البطولته كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي 
فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين 

الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعي.

 راغب عالمة: »كورونا« أعادني ملمارسة 
هواييت املفضلة

عزيزي القارئ، ترقب في العدد القادم لجريدة الرسالة العدد457 في 10-04-2020 
نقد فيلم “ملك الملوك” بمناسبة عيد القيامة المجيد. 

واتمني من هللا ان ينقذ العالم من وباء الكورونا. 
عزيزي القارئ، بمناسبة الصيام الكبيرقبل عيد القيامة المجيد 2020،  أقدم إليك بفيلم رائع 
المسيح ان تعيش  السيد  القديسة فرونيكا جولياني وهي أعظم قديسة في طلبها من  لحياة 
الطفلة أرسوال في  . )الموضوع(: ميالد  لقرائتها  نفسه  فأصحبك  التي تعذبها هو  العذابات 

 27/12/1660
وعندما  بايطاليا 
بلغت )سنة( كانت 
الطفل يسوع  تقبل 
وهو في أحضان 
حين  مريم.  أمه 
الرابعة  بلوغها 
من عمرها كانت 
في  معه  تلعب 
دفعها  الحديقة. 
للصور  حبها 
الدينية في منزل 
أسرتها أن تكرس 
حياتها للرب في 
وتكون  الكنيسة 
وطلبت  راهبة. 
أن  يسوع  من 
تعيش عذاباته في 
حمل الصليب أوال 
الصلب  في  ثم 
نفسه. ورحلت في 
 1727 يوليو   9
عامًا.   66 عن 
من  مهداة  الفيلم 
اللبنانية  الجالية 

للعالم أجمع . 
 : )التحليل والنقد( 
سيناريو وإخراج: 

“جيوفاني زيبرنا “-                                              
التسجيلي أو  لغة سينمائية جيدة سواء في  الفيلم )تسجيلي درامي( في  القارئ  عزيزي 
الدرامي. فسجل المخرج المستندات  الموجود بالفعل من : رسومات للقديسة فرونيكا ، 
يومياتها الخالدة التي وصلت إلى 22 ألف صفحة وهي مليئة باألحداث التي تفوق الخيال 
ألخ –  الكثيرة  الدينية  الكتب   ، القديسة وكنيستها  منذ عصر  نفسه، وسجل أيضا صوراً 

)وذلك يفكرنا بكتابات ورسوم الفراعنة( حتى يثبت الحقائق الواقعية في ذلك العصر. 
أما األحداث التي كتبتها فرونيكا في يومياتها – أراد المخرج أن يجسدها على الشاشة عن 
)طريق الدراما( فأظهر )الصراع( الكبير القائم بين الخير والشر مثمثاًل في الخير : للطفل 
يسوع والعذراء مريم وفرونيكا – والشر متمثاًل في : الشيطان والناس الذين أعتقدوا في 

المسيح الزائف . 
جسد المخرج فرونيكا في مراحل عمرها وهي طفلة تلعب مع يسوع في الحديقة ويقول 
أنها سوف تكون عروسته. والكاميرا في لقطة مكبرة للطفل يسوع ثم لقطة مكبرة للطفلة 
أرسوال. وبما أن أرسوال كانت من عائلة كبيرة، تعلمت السيف ونجدها تبارز معلمها، ثم 
الشجر  بين  لليسار  اليمين  الشجر والكاميرا )بان( من  المسيح مجسمة في  نرى صورة 
للراهبات  الدير و)لقطة طويلة متوسطة(  . أرسوال تدخل  المسيح  السيد  ويظهر وجه 
يقصون شعرها، ويطلق عليها اسم فيرونيكا ومعناه )األيقونة الحقيقية  - او صورة طبق 
األصل(. وفي الدير وجدت )صراعا( آخراً وهو األنتقال من الجسد إلى الروح. نرى وجه 
فرونيكا جاد وبه بعض الخوف للمسئولية التي تقدم عليها. وهنا ساعدتها العذراء مريم في 
رسالتها وظهرت لها ومدت يدها لها فاطمئنت فرونيكا أنها ليست بمفردها . أنها تعلم أن 
يسوع تعذب لخالص العالم على الصليب ، فتضع الصليب على قلبها وتشعر براحة نفسية 
كبيرة ، وتنادي الحب األعظم فوق األشجار : انني بحبك يا يسوع . قطع علي ) سرد 
المسرح األغريقي( فهو يقول جالساً  الكورس في  الدير )أو  الراهب في  تسجيلي( من 
والكاميرا متوسطة :  بقدر حبها ليسوع بقدر حبها للتعذيب . انها تريد التألم لحياة يسوع 

الذي تألم بالنسبة للبشرية فال يوجد حب اكبر من حب يسوع .    
)عذابات فيرونيكا( : شاركت فيرونيكا يسوع بشرب كاس المرارة في الجتسمانية قبل 
صلبه . طلبت فيرونيكا من يسوع أن تعيش عذاباته أواًل في حمل الصليب ثم الصلب 
الصليب في  بآالم  أنطبع على جسدها  ثم  كالمسيح  به  الصليب ومشيت  فحملت  نفسه. 
اليدين والقدمين ثم في جنبها األيمن فأحست كيف تعذب المسيح في الصلب ثم إكليل 
أمام  فرونيكا  تركع   . فأكثر  أكثر  يسوع  أحبت  كلما  تعذبت  الشوك على رأسها وكلما 
يسوع المصلوب) ينظر ألمه( فنجد الدم على اقدامه وأقدام فيرونيكا . كان قلبها ينتزع 
. هي شريكة يسوع في  القلب  قديسة  فعاًل  أنها   . لها  يعود  ثم  لتطهيرها  من جسدها 
تختبئ تحت معطف  كانت   . الصوفية  الفضائل  تدل على  األجراس  دقات  الطهارة – 
العذراء، والعذراء تقول ليسوع هذه عروستك . كانت فرونيكا تعيش كل الخبرات مع 
يسوع حتى وصلت للصوفية والحب من خالل مريم . أخرج المخرج )جيوفاني( هذه 
المشاهد بروحانية كبيرة تخدم الموضوع خاصة أن فرونيكا مرت بكل العذابات وآالم 
الروحية التي عاشها يسوع في تواضع وقدسية وتقول : أجد نفسي خالية من الفضائل ! 

.)فماذا نكون نحن(؟
)صراع الشر( : كان متمثاًل في الشيطان ذاته . وذلك يدل على الواقع والحقائق المعاشة 
من أصحاب الشخصيات الرئيسية ضد الشر . مثل: السيد المسيح والسيدة العذراء و 
المخرج موفقاً في  فكان  الدرامي –  أما  التسجيلي –  الجانب  كان  هنا  فرونيكا. ومن 
)إخراج( دور الشيطان في حياة القديسة فيرونيكا . فظهر لها على شكل أنسان دميم ، 
. رأت  لتعذبها في جهنم  الناس  تلتف حول  كبيرة  أحبال  أو  أوحيوان متوحش  قبيح، 
قلبها  كان  الناس هناك.   بعذابات  المطهر وجهنم وشعرت  في  كثيرة  فيرونيكا رؤى 

يتمذق بذلك ونجحت في أبعاد الشيطان عنها . 
أظهر المخرج على الشاشة الناس الذين خدعوا من المسيح الزائف ويحاول الشيطان 
هدمهم. ورأت فيرونيكا بشاعات الشيطان تهلك الناس أمامها. وتسأل مالكها الحارس 

إلى متى تدوم هذه العذابات ؟ فيقول: إلى األبد ! . 
جلست فيرونيك تكتب بمساعدة العذراء مفتوحة اليدين وكانت تملي عليها ما تكتبه . هنا 
فيرونيكا(  – والخير  الشرلتدمير)  الشيطان  بين  القائم(  الصراع   ( المخرج  يعطي 
المتمثل في فيرونيكا . ) فالصراع بين الشد والجذب بين الشيطان وفيرونيكا و)أزمته( 
، ووصل  به  تبالي  الكتابة – فرونيكا ال  منعها من  يوميتها ويريد  تكتب  كانت  أنها 
)للذروة( أنها ال تعيره أي أهتمام والتخافه )الحل( أن خطف ما كتبته ولكن قوة كبيرة 
هدمته وهي قوة العذراء التي يعلم أنها  تسحقته )الشيطان( بقدمها . )النتيجة( فرونيكا 
تحيا حياة فلسفية عميقة بعد ما كانت آلتفقه شئ وكانت تكتب بشدة التعبير ليكن كل شئ 

لمجد هللا. 
)الموسيقى( كانت هادئة وروحانية متمشية مع الموضوع القوي الديني . لعب )المونتاج( 
دوراً كبيراً بين تقطيع المشاهد التسجيلية ومشاهد الدراما السريعة حتى ال يتخلل الملل 
للطفلة أرسوال ،  الطفل يسوع يخرج من الصورة  السينمائية( مثل  . )الخدع  للمشاهد 
وتمثال المسيح المصلوب يتحول الي انسان ويتجه وجهه الي العذراء وفرونيكا،  كذلك 
صورة السيد المسيح بين الشجر . نار جهنم واللهب الذي ال ينطفئ – هذه الخدع خدمت 

الناحية التسجيلية بل أكملتها، وأثرت الفيلم التسجيلي والدرامي . 
الكبيرة فرونيكا  القديسة  لماذا؟ النه: يخلد  فنية خالدة  الفيلم( فهو عبارة عن تحفة  )أما 
التسجيلي  السيناريو  تقسيم  الفيلم –  جولياني، األبحاث ، والكتب ، واليوميات لتحضير 
للمصادر الثابتة والدرامي لتجسيد األحداث وأيقاع الصدق والروحانية لفيلم ديني عظيم . 
قال المخرج نفسه : أنه في تحضير هذا الفيلم ، أنه أعتنق الديانة المسيحية الكاثوليكية 
وتأثر بالقديسة فرونيكا تأثراً شديداً مع اسرته. وكل هذا العمل كان ورائه مخرجاً يفهم 
الشاب “جيوفاني زيبرنا” – مع مجموعة  والدرامية وهو  التسجيلية  السينما  حرفية 
الطفل  أحبت  كبيرة  بقديسة  يليق  نقياً  فيلماً  قدموا  الذين  المؤمنين  الباحثين  كبيرة من 
يسوع والعذراء مريم وتفانت في حبهما وفي حب الناس وأعطت لنا المثل الصالح في 

المحبة والتواضع لتكون ال: عمالق يستيقظ .

  بمناسبة الصيام الكبير 
للمسيحيين 2020

أقدم نقد فيلم عمالق يستيقظ
أعظم قديسة في المحبة والتواضع 

هي : فرونيكا جولياني 

     Vendredi 27 mars 2020
الجمعة 27 مارس 2020

 كشف الممثل والنجم البريطاني الشهير دانيال كريج، أنه لن 
يعطي بنسا واحدا من ثروته البالغة 125 مليون جنيه إسترليني 

ألطفاله، ألنه يعتقد أن “الميراث أمر مقيت”.
وبحسب ماجاء بموقع روسيا اليوم فإن بطل سلسلة أفالم جيمس 
لديه  أنه ال خطط  العمر 52 عاما، كشف عن  البالغ من  بوند، 
العمر عامين، من زوجته  البالغة من  بناته، وطفلته  بتوريث 

الممثلة راشيل وايز  الثانية، 
البالغة من العمر 50 عاما.

وقال نجم سلسلة جيمس 
بوند في مقابلة جديدة : ال 
أريد أن أترك مبالغ كبيرة 
القادم”، وذلك، عقب  للجيل 
حصوله على مبلغ 18 
مليون جنيه إسترليني )21 
مليون دوالر( عن فيلمه 
 No األخير جيمس بوند،  
Time to Die الفتا فى 
 :Saga حديثه إلى مجلة
الميراث مقيت  “أعتقد أن 
للغاية، فلسفتي هي التخلص 
التخلي عنها  أو  الثروة  من 

قبل أن أرحل.
والجدير بالذكر أن لدى 
زوجته  من  ابنة  كريج 
السابقة فيونا لودون، )51 
عاما(، وتدعى إيال )28 

عاما(، وطفلة ثانيه من شريكته الحالية راشيل.
 NO TIME TO  وعلى جانب أخر، من المقرر أن يصدر فيلم
DIE، وهو الجزء الـ 25 من سلسلة جيمس بوند، فى 2 أبريل 
، إال أنه وقع تأجيله حتى نوفمبر القادم، بعد دراسة وتقييم شامل 

للسوق العالمية.

الجانب  اللبناني راغب عالمة عن    كشف المطرب 
المنزلي، والذي فرضه فيروس كورونا  للعزل  اإليجابي 

الجديد على غالبية شعوب العالم.
وقال راغب عالمة إنه توقف عن زيارة األصدقاء، ويلتزم 
من عدوى فيروس كورونا، ويتبع  بالبقاء في منزله خوفاً 
النظافة بشكل دقيق، لدرجة أنه أصبح »إنسان  طرق 
موسوس«، بحسب تصريحات نقلتها صحيفة الشرق 

األوسط. 
وأكد »عالمة« أنه قام بأشياء 
غريبة لم يعتد عليها، مضيفاً: 
»صحيح أن محنة كورونا صعبة 
بالبقاء  لنا  لكنها سمحت  وقاسية، 
مع أوالدنا وقتا طويال، والحوار 
معهم، كما أنني بدأت أمارس 
الرياضة بشكل جيد، وعدت 
لممارسة هوايتي المفضلة ركوب 

الدراجة«.
ببقائه في  وأضاف »عالمة« أن 
المنزل لساعات طويلة، اكتشف 
في نفسه أشياء جديدة، فأصبح 
بإمكانه دخول المطبخ، وإعداد 

طبق فول بنفسه.
واعتبر راغب عالمة فيروس 
التي  النعم  لم يقدروا  كورونا »غضبا من هللا على بشر 
أنزلها عليهم، وربما أراد إخافتهم وإيقافهم عن ممارسة 

الظلم تجاه البشرية«.
ووعد راغب عالمة بعمل حفل كبير ألهل بلدته عندما يتم 
بنفسه،  الحفل  الفيروس، وسوف يقوم بإحياء  القضاء على 

ويفتح الباب للجميع.

رد الفنان المصري محمد حماقي، على الحمالت الداعية له 
للتكفل باألسر  النجوم  فيها عدد من  التبرع والتي تحداه  على 
انتشار فيروس  للحد من  العزل االجتماعي  المتضررة من 

كورونا.
محمد حماقي، قال في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع 
التي نادى بها  الهادفة  المبادرات  “إنستجرام”: “ردا على 
الظروف  المتضررة من  الكثير من زمالئي لمساعدة األسر 

المتفق عليها  الحالية، واإلجراءات 
كضرورة، بدأت بالفعل بالمشاركة 

في هذه المبادرات”.
وأضاف: “تعودت أن أقوم بهذه 
األمور في السر دون اإلعالن 
قررت  المرة  هذه  لكن  عنها، 
لهذه  اإلعالن لشكر كل من دعاني 
المشاركة، أتمنى من أي مقتدر 
المبادرات  المشاركة في مثل هذه 

للتكافل االجتماعي”.
وكان محمد حماقي، قد تلقى التحدي 
الغنائي أمير طعيمة،  الشاعر  من 

والفنناة اللبنانية نانسي عجرم.
محمد حماقي، كان قد عانى مؤخًرا 
بفيروس  انتشار شائعة إصابته  من 
كورونا المستجد، و خرج عن 
لينفي كل هذه األنباء، في  صمته 
مقطع فيديو نشره على حساباته 
التواصل االجتماعي،  على مواقع 
من  الكثير  تلقى  أنه  إلى  الفتا 
الرسائل بشأن ما تردد حول إجرائه 

لتحليل فيروس كورونا وإيجابية النتيجة، لذلك اضطر للظهور 
في هذا الفيديو لنفي األمر.

بنفسي..  بقوله: “أنا قولت اطمنكم  حماقي طمأن جمهوره، 
البيت كويس معنديش مشكلة..  أنا في  ده مش حقيقي.. 
بشكركم على اهتمامكم وبطمنكم وانصحكم تخليكم في البيت 
تلتزموا باإلجراءات  متخرجوش غير للضرورة وتحاولوا 

الوقائية على قد ما تقدروا”.

كبير  فني  إقامة حفل  المصرية عن  الثقافة    كشفت وزارة 
الكبير عمر خيرت«، سيتم  الموسيقار  بعنوان »سهرة مع 
إذاعته »أون الين«، عبر مبادرة »خليك في البيت الثقافة بين 

إيديك«، التي أطلقتها إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.
يأتي ذلك بهدف استمرار عروض األوبرا المصرية، في ظل 
فيروس كورونا  انتشار  للحد من  اتخاذها  تم  التي  اإلجراءات 

الجديد. 
التواصل ملصقا  الثقافة على مواقع  ونشرت حسابات وزارة 
بتوقيت  التاسعة مساًء  الخميس، في  الذي يعرض،  للحفل 
القاهرة، وأعلن عن ضيوف شرف الحفل، وهم مدحت صالح، 

علي الحجار، ريهام عبدالحكيم، وأمينة خيرت.

الفنية في  الحفالت  أنه سيتم بث  وكانت »عبدالدايم« كشفت 
حفل كوكب الشرق أم كلثوم بتقنية الهولوجرام، الثالثاء، فضال 
منها »قهوة  للمخرج خالد جالل،  المسرحيات  عن عدد من 
سادة« وروائع المسرح القومي، وذلك من خالل مواقع هيئات 

وزارة الثقافة، خالل الفترة المقبلة.
وأكدت وزيرة الثقافة المصرية أن البث يتواصل يوميا بمواد 
إبداعية متنوعة، تشمل عروضا مسرحية، وحفالت موسيقية 
باليه، وأفالما قصيرة ووثائقية  عربية وكالسيكية، وعروض 
للوزارة على شبكة  الرسمي  الموقع  تزويد  يتم  كما  وغيرها، 
الكتب وإصدارات مختلف  بالكثير من عناوين  اإلنترنت 

القطاعات.

    أليسا                                                                        هيفاء وهبى



  صّوت مجلس العموم الكندي بالموافقة 
وضعتها  التي  الطوارئ  خّطة   على 
الحكومة الكنديّة لمواجهة انتشار فيروس 
كورونا المستجّد التي تضّمنت مساعدات 

قدرها 82 مليار دوالر.
وجاء التصويت باإلجماع فجر األربعاء 
المفاوضات  من  طويلة  ساعات  بعد 
جلسة  خالل  الليل  طوال  استمّرت 
حضرها 32 نائبا  من أصل 338 نائبا 

يتشّكل منهم مجلس العموم.
ويبقى أن يصّوت مجلس الشيوخ  على 
مشروع القانون وأن يحصل على الصّك 

الملكي.
العدد  هذا  على  الجلسة  واقتصرت 
المحدود من النّواب التزاما بقواعد التباعد 
االجتماعي، وحضر نّواب من الحزب 
أمكنهم  المعارضة،  وأحزاب  الحاكم 

الوصول بالسيّارة إلى مقّر المجلس.
وكان حزب المحافظين بزعامة أندرو 
شير قد دعا الحكومة إلى إجراء تعديالت 
بخّطة  المتعلّق  القانون  مشروع  على 
الطوارئ، و ال سيّما ما يتعلّق بصالحيّات 
اإلنفاق واالستدانة وفرض الضرائب 
دون الحصول على موافقة البرلمان لفترة 

تمتّد 21 شهرا.
وقد  اعترض المحافظون على البنود 
التي تعطي الحكومة صالحيّات كبيرة 

لإلنفاق دون العودة إلى البرلمان.

زعيم  شير  أندرو  وأّكد 
يدعم  حزبه  أّن  المحافظين 
لمساعدة  الطوارئ  خّطة 
الكنديّين في مواجهة فيروس 
لكنّه  المستجّد،  كورونا 
يعارض أيّة محاولة من قبل 
لتوسيع  الفدراليّة  الحكومة 

صالحيّاتها.
وما أن بدأت الجلسة، حتّى 
طلب رئيس المجلس تعليقها 
الحكومة  تكمل  أن  بانتظار 
أحزاب  مع  مفاوضاتها 

المعارضة.
وغّرد النائب بابلو رودريغيز 
مجلس  في  الحكومة  زعيم 

تعليق  بعد  تويتر  موقع  على  العموم 
»يحتاجون  الكنديّين  إّن  قائال  الجلسة 

للدعم لتجاوز األمر،  بسرعة«.
ونّدد إيف فرانسوا بالنشيه زعيم حزب 
بالتأخير  المعارض  الكيبيكيّة  الكتلة 
الحاصل في الموافقة على خّطة المساعدة 

الفدراليّة.
واعتبر أّن الكالم عن صالحيّات الحكومة 
ينبغي أاّل يقف حجر عثرة في وجه إقرار 

»هذه المساعدة الملّحة« كما قال.
ودعا األحزاب الفدراليّة للتعاون من أجل 
الخير العام بغّض النظر عن المصالح 

الحزبيّة.

وغّرد رئيس الحكومة جوستان ترودو 
في وقت كان زعيم المحافظين أندرو 

شير يتحّدث في الجلسة.
وكتب ترودو قائال إّن »مشروع القانون 

لن يتضّمن العناصر المسيئة«.
وهي  الليبراليّة،  الحكومة  وتحتاج 
حكومة أقليّة،  لدعم واحد من أحزاب 
المعارضة في التصويت على مشاريع 
القوانين، وكانت بحاجة لدعم كّل واحد 
النّواب في جلسة األمس  لطرح  من 
مشروع القانون على جدول يوم واحد 

كما كانت ترغب فيه.
الصحفي  مؤتمره  في  ترودو  وأّكد 
اليومي أّن الحكومة تعمل على التوفيق 

و  الكنديّين  في مساعدة  اإلسراع  بين 
مساءلتها أمام البرلمان.

مؤتمره  يعقد  ترودو  أّن  إلى  ويشار 
الصحفي اليومي خالل أزمة كورونا 
فيروس المستجّد من أمام مقّره في أوتاوا 
منذ أن دخل في العزل الوقائي، علما 

أنّه غير مصاب بالفيروس.
نشير أخيرا إلى أّن البرلمان الكندي 
أرجأ أعماله من 13 آذار مارس حتّى 
المقبل  أبريل  نيسان  من  العشرين 
الحتواء  الحكومة  جهود  إطار  في 
فيروس كورونا المستجّد، وتّم عقد 
جلسة األمس للتصويت على خّطة 

المساعدة الطارئة.

  أعلنت شركة طيران »وست جت« 
)WestJet( الكندية عن تسريح 6900 
من موظفيها ابتداًء من اليوم بسبب 

»كوفيد  جائحة  الناجمة عن  األزمة 
19« التي يتسبب بها فيروس كورونا 

المستجّد.

نصف  من  نحواً  العدد  هذا  ويمثل 
العدد اإلجمالي لموظفي الشركة البالغ 
14000. ووصف الرئيس التنفيذي 
للشركة، إد سيمز، هذه االقتطاعات 

بأنها »فتّاكة«.
نفسه  بالحجم  اليوم  نعمل  »نحن 
الذي كنا نعمل به عام 2003«، قال 
سيمز، مضيفاً أّن %90 من الموظفين 
بشكل  الخدمة  يغادرون  الُمسرحين 
مبكر  تقاعد  خالل  من  إما  طوعي، 
غير  العمل  عن  غياب  إجازات  أو 
مدفوعة األجر أو استقاالت طوعية.

وأضاف سيمز أّن بعض الموظفين قبلوا 
أيضاً بتخفيض أجورهم أو بتخفيض 

ساعات العمل في األسبوع.
نقابة  باسم  المتحدث  أراب  لو  وقال 
 SCFP( موظفي القطاع العام في كندا
المضيفات  تمثّل  التي   )- CUPE
الطيران  شركات  في  والمضيفين 
الكندية،»اليوم هو يوم صعب، لكنه 
أّن  مضيفاً  منتظر«،   غير  يكن  لم 
النقابة كانت تعمل منذ األسبوع الماضي 
المغادرة  على  مبنية  حلول  إليجاد 

الطوعية للخدمة.
ويتفق أراب مع إدارة »وست جت« 
في قولها إّن الوضع كان من الممكن 
لكنه  حالياً،  هو  مما  أسوأ  يكون  أن 
يتوقف عند حجم التسريحات مؤكداً 
موظفي ’’وست  من  »الكثيرين  أّن 

جت‘‘ يشعرون بسوٍء بالغ اليوم«.
وتعكس هذه التسريحات لدى »وست 
جت« حجم األزمة االقتصادية التي 
خلفية  على  وبسرعة  بقوة  برزت 
الطيران  قطاع  يُعّد  والتي  الجائحة 
ويُشار  ضحاياها.  أبرز  من  المدني 
في هذا الصدد إلى أّن الحكومة الفدرالية 

تلّقت األسبوع الماضي نحواً من 930 
ألف طلب حصول على إعانات البطالة.

و »وست جت« الواقع مقرها الرئيسي 
في  الدولي  كالجاري  مطار  قرب 
مقاطعة ألبرتا في غرب كندا انطلقت 
عام 1996 كشركة طيران منخفض 
التكلفة، وهي حالياً ثاني أكبر شركة 
طيران مدني كندية بعد شركة الخطوط 
 ،)Air Canada( الكندية  الجوية 
ترانزات«  »إير  شركة  قبل  وتحل 

    .)Air Transat(
وسبق أن أعلنت هاتان الشركتان أيضاً 
عن عمليات تسريح ضخمة في صفوف 

موظفيهما على خلفية الجائحة. 
ومن بين الشركات التي أعلنت أيضاً 
عن اقتطاعات ضخمة في الوظائف 
»مفروشات  شركُة  الجائحة  جّراء 
 Meubles Léon -( ليون« 

.)Leon‘s
الشركة عن تسريح  فقد أعلنت هذه 
3900 موظف، أي تقريباً نصف قوتها 
متاجرها  من   72 وإغالِق  العاملة، 

الـ205 في كندا بشكل مؤّقت.  
وإضافة إلى المفروشات تبيع الشركة 
متاجر  في  منزلية  ولوازم  أجهزة 
بريك«  كـ«ذي  أسماء،  عدة  تحمل 
كندا«  و«أبليانس   )The Brick(
و«ميد   )Appliance Canada(
 Midnorthern( »نورذرن أبليانس
Appliance(، إضافًة إلى »مفروشات 
ليون« في مقاطعة كيبيك و«ليونز« 

في سائر المقاطعات الكندية.
وتأسست الشركة عام 1909 على يد 
ليّون، ويقع  قَبالن  اللبناني  المهاجر 
مقّرها الرئيسي في تورونتو، كبرى 

مدن كندا وعاصمتها االقتصادية. 

  تبحث العديد من المدن الكنديّة، من 
بينها تورونتو ومونتريال في احتمال 
الجغرافي  الموقع  بيانات  استخدام 
فيروس  انتشار  من  للحّد  الفردي 

كورونا المستجّد.
الكنديّة  الحكومة  رئيس  أبقى  وقد 
أمام  مفتوحا  الباب  ترودو  جوستان 
الخليويّة  البيانات  استخدام  احتمال 
لمعرفة مدى التزام المواطنين بقواعد 
التباعد االجتماعي، وهي واحدة من 
انتشار  من  للحّد  الهادفة  الخطوات 

الكوفيد19-.
رّدا على سؤال خالل  ترودو  وقال 
كّل  إّن  اليومي  الصحفي  مؤتمره 
صّحة  لضمان  مطروحة  الخيارات 
توجد  ولكنّه ال  الكنديّين وسالمتهم، 
خّطة بهذا المعنى في الوقت الراهن.
»اعتقد أنّه من المهّم أن نعترف أّن 
األوضاع الطارئة تحتّم اتّخاذ قرارات 
الطارئة،  الحاالت غير  تُتّخذ في  ال 
ولكنّنا ال نبحث حاليّا في هذا األمر« 
حول  الصحيّة  السلطات  وتواجه 
التي  المناطق  تتبّع  في  تحّديا  العالم 
يضربها الفيروس وإقناع الناس بأهميّة 
العزل الوقائي واالبتعاد عن التجّمعات 
واحترام قواعد التباعد االجتماعي  ما 
دفع العديد من الدول للبحث في إمكانيّة 
الجغرافي  الموقع  بيانات  استخدام 

الفردي لمكافحة الفيروس.
وتستخدم بعض الدول األوروبيّة هذه 
شركات  بعض  وتشارك  التقنيّات، 

االتّصاالت في إيطاليا وألمانيا والنمسا 
مع  الخليويّة  البيانات  مجموعات 
للتحّقق من مدى  الصحيّة  السلطات 
التزام السّكان بقواعد العزل للحّد من 

انتشار الفيروس.
كما استخدمت هذه التقنية دول أخرى 
مثل الصين وتايوان وكوريا الجنوبيّة 
لتعّقب حركة المواطنين الذين أظهر 
نتائج  الفيروس  عن  الكشف  اختبار 
إيجابيّة لديهم وأولئك الذين يخضعون 

للحجر الصّحي.
الموقع  استخدام  تستبعد  ال  كندا 
لمكافحة  الفردي  الجغرافي 

الكوفيد-19:
و دعت د. تيريزا تام مديرة وكالة الصّحة 
الخطوة  هذه  استبعاد  عدم  إلى  العاّمة 
خفض  في  تساعد  أنّها  إلى  وأشارت 
انتشار الفيروس وتخفّف من الضغط 

على مستشفيات البالد.
تقول د. تيريزا تام مديرة وكالة الصّحة 
العاّمة الكنديّة: »أعتقد أّن هناك العديد من 
طرق التعاطي الخاّلق التي ينبغي البحث 
بها، بالطبع مع احترام الخصوصيّة و 

األخالقيّات وكّل هذه االعتبارات«. 
وأبدى  رئيس الحكومة  جوستان ترودو 
انفتاحه على فكرة  استخدام الموقع 
الجغرافي الفردي لمكافحة الكوفيد-
19على ضوء اقتراحات العديد من 

المدن الكنديّة.
فقد ألمح جون توري عمدة تورونتو 
شركات  من  الطلب  احتمال  إلى 

االتّصاالت أن توّفر معلومات حول 
الموقع الجغرافي الفردي للتحّقق من 

أماكن وجود تجّمعات كبيرة.
وجاء اقتراح العمدة بعد ورود أخبار 
عن العديد من التجّمعات في المدينة 

الملكة نهاية األسبوع الفائت.
ونقل جون توري اقتراحه لموّظفي 
المجلس البلدي الذين لم يقبلوا الفكرة.

كما أّن رئيس حكومة كيبيك فرانسوا 
لوغو ألمح  مطلع األسبوع إلى فكرة 
الفردي  الجغرافي  الموقع  استخدام 
لتعقّب أصحاب نتائج االختبار اإليجابيّة 

من خالل هواتفهم الخليويّة.
وأعربت شركة بيل لالتّصاالت عن 
استعدادها لتقاسم المعلومات الشخصيّة 
مع الحكومات في حال طلبت منها ذلك.

وفي العاصمة الفدراليّة أوتاوا، قالت 

كبيرة مسؤولي الصّحة د. إيفا إتشيس 
إنّها تبحث في احتمال اللجوء إلى هذه 
التقنيّات االلكترونيّة بما فيها الهواتف 
الخليويّة، وأوضحت أنّه ال توجد أيّة 
خّطة بهذا الشأن في الوقت الراهن.

بإسم  المتحّدثة  قالت  فانكوفر،  وفي 
الخيارات  كّل  إّن  النغان  البلديّة 
مطروحة في هذه المرحلة لمواجهة 
األزمة الصحيّة ، ولكنّه لم يجر البحث 
في استخدام تقنيّة الموقع الجغرافي 

الفردي.
بإسم  المتحّدثة  قالت  مونتريال  وفي 
إّن جهاز  دو روباتيني  ىنيك  البلديّة 
شرطة مونتريال المسؤول عن تطبيق 
إجراءات العزل ومنع التجّمعات ال 
يستخدم أيّا من هذه التقنيّات وليس في 

نيّته استخدامها كما قالت.

  تواصل الحكومة الكنديّة جهودها لمواجهة فيروس كورونا 
المستجّد وتكشف عن المزيد من اإلجراءات الهادفة لحماية 
صّحة الكنديّين وسالمتهم  و الحّد من التداعيات التي يتسبّب 

بها على اقتصاد البالد.
قال رئيس الحكومة جوستان ترودو في مؤتمره الصحفي 
الذي عقده من أمام مقّره في أوتاوا إّن الحكومة تلقّت األسبوع 
الفائت نحوا من مليون طلب للحصول على إعانات البطالة.
وتلجأ الحكومة إلى موّظفين من مختلف قطاعات الموارد 
البشريّة الحكوميّة وموّظفي القطاع العام لمعالجة الطلبات 
ال سيّما أّن قطاع إعانات البطالة لم يواجه هذا العدد المرتفع 

منها قبل اليوم.
وتعّهد ترودو بتقديم مساعدة طارئة للعّمال الذين تأثّروا 
بالكوفيد19- في غضون 10 أيّام من تقديم طلبهم للحكومة.
ويحصل المؤّهلون للمساعدة الطارئة على  2000 دوالر 
في الشهر على مدى أربعة أشهر كما قال رئيس الحكومة.
و يستفيد من المساعدة الطارئة كّل الموّظفين الذين فقدوا 
عملهم بسبب الكوفيد19-، والذين هم في الحجر الصّحي 
واألشخاص المضطّرين لمالزمة المنزل للعناية بأطفالهم 
والمسنّين ، فضال عن األشخاص الذين لم يفقدوا عملهم 

ولكنّهم ال يتلقّون رواتبهم بسبب أزمة الكوفيد19-.
الطارئة  المساعدات  إدارة  الكنديّة  الدخل  وزارة  وتتولّى 
من خالل منّصة تكون متوّفرة مطلع نيسان أبريل المقبل.

وكان وزير المال الكندي بيل مورنو قد قال يوم الثالثاء إّن 
كندا تعاني حاليّا من خسارة كبيرة في الوظائف وأضاف 

بأّن الحكومة تأمل وتتوّقع أن تكون هذه الخسائر مؤّقتة.
على صعيد آخر، غّردت باتي هايدو وزيرة الصّحة الكنديّة 
على موقع تويتر قائلة إّن العزل المنزل  المطلوب من الكنديّين 
العائدين من الخارج أصبح إلزاميّا بموجب القانون اعتبارا 

من اليوم. وأضافت بأّن الهدف هو حماية األشخاص األكثر 
عرضة لإلصابة بالكوفيد19-.ويتيح قانون الحجر الصّحي 
لوزيرة الصّحة إقامة مراكز حجر صّخي في مختلف أنحاء 

البالد وفرض غرامات وعقوبة السجن على المخالفين.
و ارتفع عدد اإلصابات في كندا إلى 3290 إصابة بالفيروس.

وفي بريتيش كولومبيا، قالت د. بوني هنري رئيسة الخدمات 
الطبيّة في  إّن ما من أحد في منأى عن اإلصابة بالفيروس، 
في وقت تستعّد المقاطعة الرتفاع عدد اإلصابات في األسابيع 

المقبلة.
وتتّخذ السلطات الصحيّة كافّة اإلجراءات لتكون المستشفيات 

في حالة من الجهوزيّة  التاّمة.
وفي المقاطعة حتّى كتابة هذه السطور 617 حالة مؤّكدة 

و13 حالة وفاة.
واستدعت 50 حالة دخول المستشفى، و23 حالة أخرى 

دخول العناية الفائقة.
وفي ألبرتا، أفيد عن وفاة سيّدة في الثمانين من العمر بسبب 
الكوفيد19-، كانت تقيم في مركز للرعاية الطويلة األمد 

للمسنّين، وهي ثاني حالة وفاة بالفيروس في المقاطعة.
ألبرتا  الطبيّة في  الخدمات  دينا هينشو رئيسة  د.  وأّكدت 
أّن السلطات الصحيّة اتّخذت إجراءات إضافيّة للحّد من 

انتشار الفيروس.
وفي سسكتشوان، ورد في وثيقة داخليّة لوزارة الصّحة 
حصلت وسائل اإلعالم على نسخة منها،  أنّه يكاد يكون من 
المؤّكد أّن الكوفيد19- سيلقي الضغط على النظام الصّحي 

في المقاطعة الواقعة في وسط الغرب الكندي.
وتثير الوثيقة التي تناقلها العاملون في القطاع الصّحي عالمات 
مع  للتعامل  الصّحي  النظام  استفهام حول مدى جهوزيّة 

الكوفيد19-.

وفي أونتاريو، تّم تسجيل  ثاني أكبر عدد من اإلصابات 
، بلغ 668 إصابة ، في حين ارتفع العدد في كيبيك إلى 

1339 حالة .
ويُمكن تفسير هذا االرتفاع في المقاطعة الفرنسيّة اللغة ، 
أقلّه جزئيّا حسب خبراء الصّحة،  من خالل طريقة احتساب 

األعداد مع توّسع نطاق اختبارات الكشف عن الفيروس.
وقد أعلنت كّل من أونتاريو وكيبيك، وهما أكبر مقاطعتين 
من حيث عدد السّكان، اإلغالق شبه التام لمعظم المرافق 

باستثناء تلك التي تُعتبر ضروريّة.
وطلب اتّحاد الممّرضين في أونتاريو من الحكومة المحليّة 
والحكومة الفدراليّة تأمين المزيد من معّدات الوقاية الشخصيّة 
بما في ذلك الكّممات، وحّذر من احتمال حدوث نقص على 

هذا الصعيد في مستشفيات المقاطعة.
وأعرب رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو عن امله في 
أن يكون اإلغالق مؤّقتا في المقاطعة وأّكد أّن اإلجراءات 
المتّخذة تهدف للحّد من انتشار الفيروس و »سنتمّكن من 

ذلك معا« كما قال فرانسوا لوغو.
وفي مقاطعات الشرق الكندي المطّل على األطلسي، أفيد 
نوفا  في  حالة   68 بلغ  الذي  اإلصابات  عدد  ارتفاع  عن 
سكوشا و67 حالة في نيوفاوندالند والبرادور و 26 حالة 

في نيوبرنزويك.
ولم يرتفع عدد الحاالت في مقاطعة جزيرة برنس إدوارد 

التي تّم تسجيل 3 إصابات فيها حتّى كتابة هذه السطور.
وتعمل حكومة المقاطعة  على تقديم مساعدة ماليّة على 
شكل قسيمة بقيمة 100 دوالر في محاّلت البقالة لمساعدة 

األشخاص الذين يواجهون الكوفيد19-.
وأعلنت حكومة نونافوت أّن مدارس اإلقليم ستبقى مغلقة 

حتّى نهاية العام الدراسي.
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كهربة وسائل النقل ملواجهة التغيرّ املناخي عنوان عريض يف موازنة كيبيك
  لمواجهة أزمة فيروس كورونا 
أطقم  في  المحتمل  والنقص 
وزارة  ستسمح  المستشفيات، 
الصحة في كيبيك لألطباء المؤهلين 
في الخارج والمتواجدين حاليًّا في 
المقاطعة بالمشاركة في مجهودات 

دعم شبكة الصحة.
ذوي  األطباء  لهؤالء  يمكن  وال 
في  بها  المعترف  غير  الشهادات 
الطبيب،  وظيفة  ممارسة  كيبيك 
وسيتم استدعاؤهم لشغل »وظائف 

أخرى«، وفًقا للوزارة.
»أنا  حملة  من  المبادرة جزء  وهذه 
أساهم« التي أطلقتها الحكومة الكيبيكية.
وقالت متحّدثة باسم وزارة الصحة 
إنّه من الممكن »لخريجي الجامعات 
األجنبية الذين ليس لديهم ترخيص 
من نقابة األطبّاء لممارسة الطّب في 
كيبيك، من تقديم خدماتهم في وظائف 
أخرى حيث يمكن استخدام خبرتهم 

الصحية خالل هذه األزمة.«

وأضافت ماري كلود الكاس أنّه بإمكان 
هؤالء األشخاص إرسال سيرهم الذاتية 
في إطار حملة »أنا أساهم« وسيتم 
االتصال بهم وفًقا لملفهم الشخصي 

واحتياجات قطاع الصحة.
ومن بين القطاعات التي يمكن أن 
يساهم فيها المشاركون في الحملة، 
خدمة  األولى  المرتبة  في  تأتي 
 ،)811( الهاتف  عبر  الممرضات 
والعمل المخبري والتصوير الطبي«

وفي 20 مارس آذار أُطلقت عريضة 
تطلب من حكومات المقاطعات ومن 
الحكومة الفدرالية السماح لخريجي 
النظام  بدعم  األجنبية  الجامعات 
الكندي. وقد جمعت أكثر  الصحي 

من 7.600 توقيع.
ووّقع عليها منذر الدريد. وهو من 
الطبية  الرعاية  دمشق وخريج في 
من جامعة الملك سعود في الرياض، 
وقد وصل إلى مونتريال في نوفمبر 

تشرين الثاني الماضي كالجئ.

وكان متواجًدا في المملكة العربية 
السعودية خالل أزمة متالزمة الشرق 

 )CoV-SRMO( األوسط التنفسية
التي مّست البلد منذ ما يقرب من خمس 
سنوات. ومثل كوفيد 19، يهاجم هذا 
الفيروس بشكل رئيسي الرئتين مما 
الحاد عند  الرئوي  االلتهاب  يسبب 

المرضى.
ويقول منذر الدريد »أتمنى أن أتمكن 

من المساعدة ألنني أريد أن أرّد الجميل 
لهذا البلد الذي رحب بي. ويريد الكثير 
منا دعم الشبكة كمتطوعين، وال نتطلع 
إلى الحصول على أموال. نريد فقط 
المساهمة لتجنب السيناريو اإليطالي.«

  قال رئيس الحكومة الفدرالية جوستان 
ترودو اليوم إّن السلطات الكندية ستعيد 

إلى الواليات المتحدة
الكندية  األراضي  يدخل  كّل شخص 
براً بصورة غير نظامية قادماً من هذا 
البلد، الوحيد الذي تتشارك معه كندا 

حدوداً برية.
وأوضح تردو أّن هذا »إجراٌء استثنائي« 
مؤّقت،  وأنه  الكنديين  لحماية  يهدف 
يستمر العمل به حتى نهاية أزمة فيروس 
كورونا المستجّد، مضيفاً أّن كندا وّقعت 
اتفاقاً مع الواليات المتحدة في هذا الشأن.

ويأتي هذا التطور غداة إعالن الحكومة 
الحدود  يجتازون  الذين  جميع  أّن 
مدة  الصحي  الحجر  في  سيوَضعون 
14 يوماً فور دخولهم األراضي الكندية 

وأنها تبحث عن أماكن إليوائهم.
وقوبل قرار الحكومة الليبرالية بانتقادات 
من منظمات حقوقية وجمعيات تُعنى 
اللجوء.  طالبي  حقوق  عن  بالدفاع 
وفي هذا السياق رأت المديرة التنفيذية 
 )CCR( »لـ«المجلس الكندي لالجئين
جانيت دنش أّن القرار يشكل انتهاكاً 

اللتزامات كندا الدولية.

علينا  يتوّجب  الجائحة  »خالل 
حقوق  بحماية  بالتزاماتنا  الوفاء 
 )migrants( الالجئين والمهاجرين
يتضّمن  األمر  وهذا  المستضَعفين. 
التزامنا القانوني األساسي بعدم إغالق 
الحدود بوجه الالجئين«، كتبت دنش 

في رسالة إلكترونية.
مصدومون  »نحن  دنش  أضافت 
لرؤية الحكومة الكندية ال تحترم هذا 

االلتزام« .
غير  البري  العبور  أّن  إلى  يُشار 
بنظر  القانوني  غير  أو  النظامي، 
الكثيرين، من الواليات المتحدة إلى 
كندا مرتبٌط باتفاق البلد الثالث اآلمن 
 Canada-U.S. Safe Third(
الموّقع   )Country Agreement
بين الدولتْين عام 2002، في أعقاب 
 2001 أيلول )سبتمبر(   11 هجمات 

على الواليات المتحدة.
وبموجب هذا االتفاق الذي دخل حيز 
التنفيذ في 29 كانون األول )ديسمبر( 
2004 يتوّجب على طالب اللجوء أن 
البلد اآلمن األول  الحماية في  يطلب 

الذي يصل إليه.

وبما أّن الواليات المتحدة وكندا بلدان 
آمنان، ال يُفترض أن يعبر طالب لجوء 
من أحدهما إلى اآلخر بل أن يطلب 
الحماية في البلد األول الذي تطأه قدماه. 
لكن من يدخل إلى كندا من الواليات 
الكندية  التفتيش  نقاط  المتحدة متفادياً 
الرسمية يحق له أن يقّدم طلب لجوء 
كان ليُرفَض بشكل تلقائي فيما لو قّدمه 
في مركز عبور رسمي. وما أعلن عنه 
تردو اليوم يضع حداً لهذه الوسيلة التي 
أتاحت لعشرات آالف األشخاص دخول 

كندا وتقديم طلب لجوء لدى سلطاتها.
يُشار إلى أّن اتفاقاً بين كندا والواليات 
البرية  حدودهما  إلغالق  المتحدة 
المشتركة بوجه األفراد الذين يقومون 
حيز  يدخل  غير ضرورية  برحالت 
التنفيذ منتصف هذه الليلة، في إجراء 
يهدف للحفاظ على سالمة سكان البلدْين 
في ظل جائحة »كوفيد 19«. لكّن الحدود 
تظل مفتوحة أمام التجارة بين البلدْين 
لضمان الحفاظ على استقرار سلسلة 

إمداد السلع.   

كوفيد 19: مزيد من املساعدات احلكوميرّة يف وقت يستمررّ ارتفاع عدد احلاالت

19: تسرحيات موظفني باآلالف من قطاع  الطيان واملفروشات  كوفيد 

ة الطوارئ احلكوميرّة 19: جملس العموم يقررّ باإلمجاع خطرّ كوفيد- 

كندا : احتمال استخدام املوقع اجلغرايف الفردي ملواجهة الكوفيد19

رسالة إىل ترودو حتثه على عدم إعطاء 
املال لشركات النفط بل لعمرّاهلا  

رسالًة  كندية  منظمات  وّجهت   
مفتوحة إلى رئيس الحكومة الفدرالية 
جوستان ترودو طلبت منه فيها أن 
فدرالية  مالية  مساعدة  كل  تذهب 
مخصصة لقطاع النفط إلى عّمال هذا 
القطاع وعائالتهم ال إلى الشركات 

العاملة في هذا القطاع  .
ونُشرت الرسالة صباح يوم الثالثاء 
24 مارس الجاري ووقعتها منظمات 
بيئية وجمعيات دينية ومهنية تؤّكد 

أنها تمثل 1,3 مليون كندي.
إّن »إعطاء  الرسالة  وقال موقعو 
مليارات الدوالرات لشركات غاز 
ونفط تعاني أوضاعاً صعبة لن يساعد 
العّمال ولن يؤّدي سوى إلى إطالة 
اعتمادنا على الوقود األحفوري«.

وقّرر هؤالء إرسال هذه الرسالة بعد 
ورود أخبار، نقلتها إحدى وسائل 
اإلعالم، عن إعداد الحكومة الفدرالية 
خطة إنقاذية بقيمة عدة مليارات من 
الدوالرات لقطاع النفط الذي يعاني 

جّراء انهيار األسعار العالمية.
وأفادت أخبار أّن قادة هذا القطاع 
يطالبون الحكومة ببرنامج يشتري 
 )distressed assets( األصول الهالكة
من شركات النفط، ويعلّق استيفاء 
الكربون وضريبة  على  الضريبة 
الدخل، ويمنح قروضاً دون فائدة 

وضمانات قروض.
لكّن األسقفة شيري دي نوفو من كنيسة 
 United Church of( كندا المتحدة
Canada( في تورونتو، وهي من 
ُموقعي الرسالة، ترى أّن هذه السياسة 
رديئة. وهذه الكنيسة هي الثانية في 

كندا، بعد الكنيسة الكاثوليكية، من 
حيث عدد أتباعها. 

الناس  ألكثر  المال  أعطيتم  »إذا 
شركاتها  وألكبر  البالد  في  ثراًء 
فلن يصل إلى العّمال«، تقول دي 
للبقاء  المال  نوفو، مضيفًة »يميل 

في رأس الهرم«.
ودي نوفو كانت عضوًة في الجمعية 
التشريعية في أونتاريو أكثر من 11 
سنة متواصلة، بين عامْي 2006 
و2017، حيث مثّلت دائرة »باركديل 
 Parkdale - High( »هاي بارك -
Park( في تورونتو الكبرى تحت راية 
الحزب الديمقراطي الجديد المحلي 
)Ontario NDP( اليساري التوجه. 
منظمة  من  ليفين  جوليا  وتذهب 
 Environmental( »الدفاع البيئي«
على  أيضاً  الموّقعة   )Defence
فترى  نفسه،  االتجاه  في  الرسالة 
النفط  أيّة خطة إنقاذية لقطاع  أّن 
من  واحداً  األرجح  على  ستشّكل 
في  إنفاقاً  الفدرالية  البرامج  أكثر 

التاريخ الحديث. 
وترى ليفين أّن هذا اإلنفاق يجب 
فدرالية  أولويات  مع  يتماشى  أن 
أُخرى، كمساعدة العمال على الخروج 
من قطاع النفط وتأهيلهم لقطاعاٍت 
أُخرى منخفضة الكربون، ومكافحة 

التغيرات المناخية.
يُشار إلى أّن كندا هي  رابُع أكبر 
وألبرتا  العالم،  في  للنفط  مصّدر 
الثروة  بهذه  مقاطعاتها  أغنى  هي 
وتختزن ثالث أكبر احتياطي نفطي 

حول العالم. 

كندا تعيد إىل الواليات املتحدة كلرّ من يدخل أراضيها براً بشكل غي نظامي
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   هي أقدم مدينة في مقاطعة درينته ، تقع 
مدينة  كوفوردن حول قلعة في فورد على 
بين مونستر وجرونينغن  ، وفي  الطريق 
المدينة  السابع عشر ، أعيد تطوير  القرن 
بالكامل لتصبح حصن بواسطة العقل العسكري 
المدبر للجيش الهولندي مينو فان كوهورن.
المضلعة متحدة  الشوارع  وال يزال نمط 
الخارجي على شكل  المركز ، والخندق 
نجمة ، موجود حتى يومنا هذا ، ومازالت 
قطعة من الخندق موجود على الطريق من 
وسط المدينة القديمة إلى الشمال ، وهي اآلن 
حديقة Van Heutszpark الخضراء ، كما 
احتفظت ترسانة القلعة بمتحف البلدية ، وتضم 
القلعة القديمة بمدينة كوفوردن فندًقا ومطعًما.

فالمدينة عبارة عن لوحة فنية مريحة للناظرين وكأنها رسمت بريشة 
فنان مبدع ، لذا فالسياحة في كوفوردن بهولندا ، دائًما ما يضعها 
الزائرين على قائمة األماكن المحببة لالسترخاء والمتعة ، لكثرة المعالم 
السياحية بها ، والتي سنلقي الضوء عليها تفصيلًيا في السطور القادمة.

متحف ستيديليجك في كوفوردن
تقع ترسانة كوفوردن المجددة ، التي تعود للقرن السابع عشر قبالة 
السوق ، وتحتوي على المكتبة ومتحف البلدية ، وقد تم تجديد المتحف 
 Coevorden  بالكامل في عام 2013 م ويرسم تاريخ مدينة كوفوردن
بالكامل ، من األيام األولى للقلعة ، وحتى القرن الحادي والعشرين.
ومن أكثر العروض المثيرة لالهتمام بالمتحف ، هو جدول زمني 
طوله 36 متراً ، مع قطع أثرية مثل الحفريات واألسلحة والفخار 
باللوحات  الكتب ، والدروع ، وكلها معززة  واألدوات ، وتجليد 
التفاعلية والوسائط المتعددة ، إضافة لسبعة نماذج على نطاق واسع 
Coevorden في فترات مختلفة  تجسد جميع مراحل  كوفوردن 
، بما في ذلك نموذج يُظهر النظام المعقد للقالع ، واألرصفة منذ 

القرن السابع عشر.
وتشمل المعروضات عبر الفترات التاريخية في متحف ستيديليجك 
كوفوردن ، الموسيقى المحلية والهندسة المعمارية والتقاليد الشعبية 

لكوفوردن.
قلعة فان كوفوردن

في وسط خطة الشوارع المتعددة األضالع في المدينة ، يعود تاريخ 
قلعة فان كوفوردن إلى عام 1522م ، عندما أعيد بناؤها من قبل 

الثاني دوق غيلدرز ، وبحلول القرن العشرين وقع قصر  تشارلز 
النهضة في حالة سيئة ، وبعد أن تم شراء النصب المبني من الطوب 

، من قبل البلدية وتم ترميمه جزء منه فقط.
والقلعة اآلن أصبحت فندق ومطعم ، ويمكن االقتراب من أسوارها 
السابقة ، والمحاطة بمروج خضراء مسلحة بمدافع ، كما تظهر 
قلعة العصور الوسطى التي سبقت هذا المبنى على خريطة مقاطعة 
درينثي ، وكانت لها أهمية إستراتيجية ضخمة ، حيث تحمل رسوًما 
ثرية على طول طريق العبور ، بين مدينتي مونستر وغرونينغن 
الهانزيين ، كما يعد الفناء اليوم مكاًنا مثيًرا لتناول وجبات الطعام ، 

وسط مساحة خضراء في قلب المدينة. ]1[
كنيسة هيرفورديك كيرك

تضم مدينة كوفوردن واحدة من أعرق الكنائس البروتستانية بهولندا 
، ولكن في ثالثينيات القرن العشرين ، أصبح المبنى متهالًكا ، ففي 
البداية كان هناك نقص في األموال إلعادة ترميمه ، لكن األموال لم 
تعد مشكلة بعد تم فرض ضريبة على البيرة المباعة في كوفوردن 
، كأسلوب إصالحي ولتشجيع المشاركة الكاملة بالكنيسة، وللكنيسة 

خطة مثمنة متماثلة وأربعة أعمدة ضخمة في قاعتها.
أحرق سقف برج الكنيسة في القرن السابع عشر ، وتم إعادة ترميم 
الكنيسة وتطويرها في القرن التاسع عشر ، فتم افتتاح معرض بها 
في عام 1897م ،  ويرجع تاريخ  المعرض الخشبي الذي تم ترميمه 

إلى القرن السابع عشر.
فان هوتسز بارك

يقع برج المياه فان هوتسز بارك  Van Heutszpark في خندق 
مسدود ، للخندق الدفاعي القديم في كوفوردن ، وتضم مساحة خضراء 
مريحة ، حيث يمكنك التنزه بجوار الماء مع فرصة مشاهدة البط 

والقوارب تتجول في البحيرة .
ويمثل هذا الممر المائي الحدود الشرقية للمنتزه ، ويحيط به مسار 
ركوب الدراجات تحت األشجار الناضجة ، كما يعود تاريخ برج 
المياه الرائع ، الذي يقف فوق الحديقة من الجنوب ، إلى عام 1914م 

،  ويحتوي على خزان مساحته 150 متر مكعب.
Oran�  ههناك شيء آخر يمكن التمتع بمشاهدته في الحديقة ، وهو 

jebank ، وهو عبارة عن مقعد تذكاري تم بناؤه من الطوب ، احتفااًل 
الخلفي  الجدار  1939م ، وعلى  بياتريكس في عام  بميالد األميرة 
لهذا النصب توجد ميداليات تصور جدة بياتريكس الملكة فيلهلمينا ، 
ووالداها الملكة جوليانا المستقبلية ، واألمير برنهارد من ليبي بيسترفيلد. 

المنزل األثري إليرت و براميرت
يمكنك متابعة التاريخ الثقافي لجنوب درينثي ، في هذا المنزل األثري 
الواقع بالهواء الطلق في شونورد ، وتتمحور نقطة الجذب لهذا المنزل 

 Brammert و Ellert األثري ، عن أسطورة لزوجين عمالقين هما
، وهما وفًقا للحكايات الشعبية التي كتبها مؤرخ القرن السابع عشر 

يوهان بيكاردت ، عاشا في كوخ تحت مستنقع.
وكان العمالقة يضعون أفخاًخا على المسارات باستخدام األجراس 

على األوتار ، وإذا مّر أي شخص بها في ترن األجراس ، ومن ثم 
يقوموا بتطويقه وضربه بالهراوات ، ويتطرق المتحف إلى مزيد 
من التفاصيل حول األسطورة ، وحول موقع المنزل األثري هذا يقع 
مجموعة من المباني الريفية التاريخية ، وهناك كنيسة وسجن قرية ، 
ومنازل نموذجية ، ومدرسة للحرف التقليدية ، وغيرها من المباني.  

حديقة حيوانات صغيرة
في الطريق إلى هردنبرج يوجد في حديقة الحيوانات الصغيرة التي 
تديرها عائلة ، تقدم كل ما بوسعها إلسعاد الزوار ، فستواجه أثناء 
بالطيور وجهاً لوجه ومنها اإلبسيس ، والكوكابوراس ،  دخولك 
والكوكاتوس ، والببغاوات ، الدراج ، ومجموعة من الطيور المائية.

والحديقة بها مساحة خضراء مناظر طبيعية رائعة ، إضافة إلى البحيرة 
الصغيرة ، وتضم المنطقة التي تقع بها حديقة الحيوان ، ممشى به 
استراحات أن أردت الجلوس لالستمتاع بالمناظر الطبيعية الخالبة 
، ويوجد أيًضا في الحديقة ملعب غولف مصغر من تسعة حفر ، 
وسبعة ثقوب من لعبة البلياردو للغولف ، ومطعم صغير نظيف يقدم 

أشهى األطباق المحلية والوجبات السريعة.
منتزه كوفوردن الداخلي

مرفق بمركز Center Parcs القريب ، وهو منتزه ترفيهي داخلي به 
معالم سياحية ، وعروض متعلقة ببرامج تلفزيونية اخترعتها شركة 
بلجيكية ستوديو TV 100 ، يستهدف المنتزه األطفال حتى سن الثامنة 
 Samson en وبه أكثر شخصيات كرتونية محببة لألطفال مثل ،
 Kabouter Plop و Mega Mindy و Piet Piraat و Gert

المعروفة في هولندا وبلجيكا.
وليس فقط األطفال األصغر سًنا ، هم من سيكونوا سعداء ويقضون 
وقت ممتع في المنتزه ، فللكبار ألعاب تناسبهم بما في ذلك سيارات 
الوفير ، والقوارب ، وألعاب الركوب المالعب ، ومالعب الكرة 
، ومسبح الكرة ، وبداخل المنتزه حديقة حيوانات جديدة صغيرة ، 

ومعرض للرسوم المتحركة اليابانية الكالسيكية.
معرض حديقة بيلدن في غيس

 ، Drenthe في زاوية جميلة من ريف Beelden in Gees تقع
ويمتزج بالموقع الحديقة والمعرض الفني ، حيث المعارض الموسمية 
للتماثيل الحديثة ، كما تحتوي الحديقة على أحواض ، ومروج شاسعة 

، وكسرات منعزلة ، وزوايا نباتات مزهرة بالكامل.
وهناك مقاعد في جميع أنحاء الحديقة ، لذلك يمكنك التوقف لالسترخاء 
وتأمل زنابق الماء ، أو مشاهد الحديقة المذهلة أو األعمال الفنية ، 
وتقدم الحديقة عرضين في السنة ، مع معرض صيفي أكبر ، يركز 
على النحت ، ولكن أيًضا يعرض الرسم والفن التطبيقي ، في جناح 
الحديقة المتجددة الهواء ، ويشارك أكثر من 30 فنان في هذا الحدث 
من أبريل إلى سبتمبر ، وهناك معرض آخر أصغر في الخريف ، 

من أكتوبر إلى ديسمبر.

السياحة العاملية

اعداد : مايك انجلو
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Les proverbes en français et arabe
- Le parfait n’est pas de ce monde 

- الكمال هلل وحده   

مطالب بحماية رواتب الالعبني في الدوري 
اإلجنليزي

    طلبت رابطة العبي كرة القدم المحترفين في 
إنجلترا إجراء مشاورات عاجلة مع رابطتي الدوري 
الممتاز ورابطة الدوريات الـ 3 األدنى لبحث حماية 
رواتب الالعبين بعد توقف المباريات بسبب كورونا.

وتبدي األندية خشيتها من تأثير 
إيراداتها  التوقف على  فترة 
المالية، السيما في ظل غياب 
المباريات وعائدات  مداخيل 
البث التلفزيوني. ونظرا لتراجع 
اإليرادات خاصة في الدرجات 
الثالث األدنى في بطولة إنجلترا 
)تشامبيونشيب، ليج 1 وليج 2(، 
وتشير التقارير إلى أن األندية 
بدأت تدرس حسم نسب معينة 
من الرواتب لحين عودة األمور 

إلى طبيعتها.
وبحسب التقارير، بات برمينجهام )درجة إنجليزية 
أولى( أول فريق يطلب من العبيه الذين ينالون راتبا 
أسبوعيا يفوق ستة آالف جنيه إسترليني أي ما يعادل 7 
آالف دوالر، الموافقة على حسم مؤقت بنسبة 50 %.

وأشارت رابطة الالعبين إلى أنه “كما في المجاالت 
األخرى، أزمة فيروس “كوفيد″19- الراهنة تتسبب 
بتأثير بالغ على الوضع المالي للعبة العديد من األندية 
بدأت بالتواصل مع الالعبين لتطرح تأخير الرواتب”.

وأضافت في بيان: “من أجل التعامل مع هذا الوضع، 

دعونا إلى اجتماع طارئ مع رابطتي “البريمرليغ” 
و”إي أف أل””.

وفي حين يتوقع أن تكون األندية الصغيرة المتضرر 
األكبر من تراجع اإليرادات المالية للمباريات، باتت 

األندية الكبيرة حتى تبحث في اتخاذ إجراءات بشأن 
الرواتب. وتفيد التقارير الصحافية بأن العبي أندية 
ألمانية أبرزها بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند 
وافقوا على خفض رواتبهم، وأن أندية أوروبية أخرى 
مثل برشلونة اإلسباني، تفاوض العبيها للغرض ذاته.

وعلقت منافسات كرة القدم اإلنجليزية حتى 30 أبريل 
على األقل بسبب تفشي وباء كورونا، ويبدو في ظل 
الوضع الصحي العالمي الراهن، والقيود المفروضة 
لمكافحة الوباء، فإن هذا الموعد قد يمدد لفترة إضافية.

4 أندية أملانية تتبرع بـ20 مليون يورو ملساعدة 
باقي األندية على مواجهة كورونا

    قررت األندية األلمانية األربعة المشاركة في 
دوري أبطال أوروبا، تقديم 20 مليون يورو لدعم 

األندية األخرى في »البوندسليغا« 
ودوري الدرجة الثانية، والتي 
تضررت بسبب انتشار فيروس 

كورونا.
وذكرت رابطة الدوري األلماني 
اليوم الخميس، أن أندية بايرن 
ميونخ وبوروسيا دورتموند 
ليفركوزن،  واليبزيغ وباير 
ستتخلى عن مبلغ 12.5 مليون 
يورو من عائدات البث التلفزيوني 
 7.5 إليه  المحلي، وستضيف 
صناديقها  من  يورو  مليون 

الخاصة، من أجل دعم األندية األخرى.
وستتولى رابطة الدوري، آلية توزيع تلك المبالغ 
على األندية المتضررة من أزمة الوباء العالمي.

الرابطة: »هذه  وقال كريستيان شايفرت رئيس 

الحملة تؤكد أن التضامن في البوندسليغا ودوري 
الرابطة  الثانية ليس مجرد أمر شفهي.  الدرجة 

ممتنة لألندية األربعة المنافسة في دوري األبطال«.
وتسببت أزمة انتشار فيروس كورونا، في توقف 
منافسات كرة القدم بألمانيا حتى 30 أبريل على 

أقل تقدير. املنظمات الرياضية ترحب بقرار تأجيل دورة 
أوملبياد طوكيو حملاصرة كورونا

    رحبت المنظمات الرياضية والرياضيون في 
جميع أنحاء العالم بقرار الحكومة اليابانية واللجنة 
ألعاب أولمبياد  الدولية بتأجيل دورة  األولمبية 
طوكيو لمدة عام تقريًبا وذلك في إطار مكافحة وباء 

فيروس كورونا.
وذكرت وكالة أنباء )كيودو( اليابانية، يوم الخميس، 
أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس اللجنة 
األولمبية الدولية توماس باخ اتفقا الثالثاء الماضي 
على تأجيل المباريات التي كان من المقرر أن تبدأ في 
الفترة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس المقبلين بينما يكافح 
العالم الحتواء الفيروس المسبب لاللتهاب الرئوي.
يوم  بعد  أولمبياد طوكيو  تأجيل  جاء اإلعالن عن 

من قرار كندا بأنها لن ترسل فريًقا إلى األولمبياد 
إلى جانب تحفظ منظمات دولية أخرى أيًضا بشأن 
المضي قدما في إقامة دورة األلعاب في موعدها 

المقرر لعام 2020.
جدير بالذكر أن هذه هى المرة األولى التي تقرر فيها 
اللجنة األولمبية الدولية تأجيل األلعاب الصيفية منذ 
انطالق دورة األلعاب األولمبية الحديثة عام 1896، 
مع العلم بأنه تم إلغاؤها في أعوام 1916 و1940 

و1944 بسبب الحروب.
وعلى الرغم من شعور العديد من الرياضيين بخيبة 
أمل إزاء تأجيل دورة األلعاب، إال أن أغلب ردود 

األفعال عبر اإلنترنت كانت داعمة لهذه الخطوة.

االحتاد اإليطالي يجند مقر املنتخب للحرب على كورونا
    وضع االتحاد اإليطالي لكرة القدم مركز »كوفرتشيانو« المخصص 
لتدريبات ومعسكرات منتخب إيطاليا على ذمة وزارة الصحة اإليطالية، 

وذلك في إطار مساهمته في الحرب على فيروس كورونا المستجد.
وتعيش إيطاليا حالة من االستنفار بحكم األضرار الكبيرة التي ألحقها 
بها فيروس كورونا الجديد، حيث تُعّد أكثر الدول األوروبية المتضررة 

منه في الفترة الحالية.
وأعلن جابرييلي جرافينا، رئيس االتحاد اإليطالي لكرة القدم، الخميس، في 
تصريح لشبكة »سكاي سبورتس« اإليطالية، تحويل مركز »كوفرتشيانو« 

لوحدة عناية مركزة لضحايا فيروس كورونا.

مركز »كوفرتشيانو« الذي يطلق عليه »منزل األتزوري«، تم افتتاحه في 
سنة 1958، ويتضمن كل المرافق الضرورية التي يتطلبها تجهيز الرياضيين، 
من فندق ومالعب وقاعة رياضية وقاعة للندوات ومسبح ومركز طبي. 
ويسعى الهيكل المشرف على كرة القدم اإليطالية من خالل هذه الخطوة 
لتخفيف العبء على المستشفيات اإليطالية التي تعيش حالة من الضغط 

الكبير بسبب الطلب المكثف على أسرة وحدات العناية المركزة.
يذكر أن فيروس كورونا تسبب في إيقاف منافسات الدوري اإليطالي حتى 
مطلع الشهر المقبل، وضرب عدة العبين ينشطون فيه، من بينهم ثالثي 

يوفنتوس دانييلي روجاني وبليس ماتويدي وباولو ديباال.

»الفيفا« يحدد مصير عقود العبي كرة 
القدم في ظل أزمة كورونا

داخلية  وثيقة    أوضحت 
لكرة  الدولي  االتحاد  في 
القدم »الفيفا« تم تقديمها إلى 
مجموعة عمل خاصة بالتعامل 
فيروس كورونا،  أزمة  مع 
الالعبين في  مصير عقود 

الفترة المقبلة.
وأوصى »الفيفا« بأن العقود 
والمدربين  لالعبين  الحالية 
نهاية  تمديدها حتى  يجب 

المواسم المحلية المؤجلة.
وحسب الوثيقة، تم التوصية 

بالسماح بتغيير مواعيد فترات االنتقال وفقا لتواريخ 
الموسم الجديد وحثت األندية والالعبين على التعاون 
من أجل إيجاد حلول لدفع األجور خالل فترات التوقف.
العالم توقفت  القدم حول  يذكر أن منافسات كرة 
في األيام األخيرة بشكل شبه كامل جراء تفشي 
فيروس كورونا المستجد، مما دفع أندية عدة للمناداة 

بضرورة مساهمة الالعبين في األزمة الراهنة عبر 
تخفيض الرواتب.

وتسبب فيروس كورونا في تأجيل منافسات كروية 
كبرى أبرزها كأس األمم األوروبية »يورو 2020« 

وكوبا أمريكا.
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- Après moi le déluge    
-  يا روح ما بعدك روح  



 تكملة للعدد الماضي: 
تعتبر مقبرة الملك »توت عنخ آمون« هي المقبرة 
الملكية الوحيدة التي وصلت إلى أيدينا كاملة إلى 

اآلن. فبعد وفاة الملك »توت« بمائتي عام قام عمال 
الملك »رمسيس السادس« من ملوك األسرة السادسة 
والرمال  األحجار  برمي  قصد،  دون  والعشرين، 

مقبرة  مدخل  فوق  مقبرته  حفر  من  المستخرجة 
أكواخهم فوق هذا  بل شيدوا  أمون«  »توت عنخ 
نجحت  لما  العجيبة  المصادفة  هذه  ولوال  الرديم. 
مقبرة الفرعون الشاب من أيدي لصوص المقابر 
من كل زمان، ولما وجدها »كارتر« في صبيحة 
الرابع من نوفمبر عام 1922 بعد بحث مضن دام 

خمس سنوات طوال.
في عام 1917م حصل اللورد »هر برت إيرل كار 
)-1866 1923م( على موافقة  الخامس«  نافون 
مصلحة اآلثار المصرية بالتنقيب في وادي الملوك. 
وكان حلم »هوارد كارتر« )-1873 1939( هو 
العثور على مقبرة الفرعون الصغير »توت عنخ 

اللورد  فطلب  الملوك.  وادي  مقابر  بين  آمون« 
الحفائر  يجرى  أن  »كارتر«  من  »كارنافون« 
لحسابه في الوادي. وكان »كارتر« يتمتع بسمعة 
أثرية كبيرة فقد سبق له اكتشاف 
مقبرة الملك »تحتمس الرابع« 
عام 1903م بمساعدة األمريكي 

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

الوادى قد لفظ كل ما بداخله.
 العمل على استكمال اكتشاف 
في  الذهبي  الفرعون  مقبرة 

األقصر
فقد  العمل.  وواصل  ييأس  لم 
تدفعه  »كارنافون«  ثقة  كانت 
أزره  من  يشدان  وصبره  حبه 
الذي ال يلين. واستمر الحفر خمس 
سنوات أخرى دون نتائج مرجوة. ومر صيف عام 
1922 كان إيمان »كارتر« كبيرا بأنه سوف يعثر 
على مقبرة الملك الصغير ذات يوم. وبدأ اللورد 
»كارنافون« يقنط ويهمل األمر 
منه  فطلب  جانبا.  ويدعه  كلية 
»كارتر« منه أن يمنحه فرصة 
أخيرة: هذا الموسم الذي سيبدأ 
واستمر  1922م.  نوفمبر  في 
الحفر في مساحة صغيرة مثلثة 
الشكل أمام مقبرة الملك »رمسيس 
السادس« لم يسبق الحفر فيها. لقد 
كان »كارتر« في مأزق حقيقي 
إن لم يعثر هذا الموسم األخير 
على هذه المقبرة، فسوف يرحل 
اللورد إلى انجلترا ويفقد التمويل 
المادي وتذهب جهوده المضنية 
لسنوات طوال وأحالمه أدراج 

الرياح.
لم يكن »كارتر« يعلم أن صباح 
يقول  الحقيقي.  مجده  يوم  هو  نوفمبر  من  الرابع 
»كارتر« في كتابه الممتع عن مقبرة الملك »توت عنخ 
آمون« في معرض حديث عن ظروف االكتشاف: 
»هذا هو بالتقريب الموسم األخير لنا في هذا الوادي 
بعد تنقيب دام ست مواسم كاملة. وقف الحفارون 
في الموسم الماضي عند الركن الشمالي الشرقي من 
مقبرة الملك رمسيس السادس. وبدأت هذا الموسم 
كان  الجنوب.  نحو  متجها  الجزء  هذا  في  بالحفر 
التي  البسيطة  األكواخ  المساحة عدد من  في هذه 
استعملها كمساكن العمال الذين كانوا يعملون في 
مقبرة الملك رمسيس السادس. واستمر الحفر حتى 
اكتشف أحد العمال درجة منقورة في الصخر تحت 

أحد األكواخ. وبعد فترة بسيطة من العمل، وصلنا 
إلى مدخل منحوت في الصخر بعد 13 قدما أسفل 
مهبط المقبرة. كانت الشكوك وراءه بالمرصاد من 
كثرة المحاوالت الفاشلة، فربما كانت مقبرة لم تتم 
فربما  استخدمت،  وإن  تستخدم،  لم  أنها  أو  بعد، 
نهبت في األزمان الغابرة، أو يحتمل أنها مقبرة لم 
تمس أو تنهب بعد. كان في يوم 4 نوفمبر 1922«.
اللورد  إلى  سريعة  برقية  »كارتر«  أرسل  ثم 

فيها:  يقول  »كارنافون« 
هائل  اكتشاف  »أخيًرا، 
كاملة  مقبرة  الوادى،  في 
بأختامها، كل شيء مغلق 
لحين وصولك. تهانينا«.

مزاعم  سقطت  وهكذا   
أمثال:  اآلثار  علماء 
و»ماسبيرو«  »بلزونى« 
و»شامبليون« ممن عملوا 
في وادي الملوك، وزعموا 
أنه لم يعد هناك شيء في 
بطنه، وهكذا تأكد ويتأكد 
للعالم أن الرمال المصرية 
لم تبح بكل أسرارها بعد 
وال تزال تحتفظ بالكثير من 
بطنها  في  الرائعة  االثار 
ألجيال عديدة قادمة حتى 

تظل مثيرة للدهشة إلى أقصى 
درجة ممكنة إلى أن يرث هللا األرض ومن عليها. 
ثم توالت بعد ذلك مراحل الكشف األخرى إلى أن 
تم نقل محتويات المقبرة إلى المتحف المصري في 
القاهرة لتظل شاهدة على حضارة لم ولن تندثر أبًدا. 
زال  »ما  قوله:  »كارتر«  مع  نردد  النهاية  وفى 
الغموض في حياة الملك« توت عنخ آمون »يلقى 
بظالله علينا، فعلى الرغم من أن تلك الظالل تنقشع 
أحيانا، فإن الظلمة ال تختفي من األفق أبًدا«. وهذا 
القديمة  المصرية  الحضارة  شؤون  من  شأن  هو 

العريقة في الحقيقة.
كانت الملكة الجميلة عنخ إس إن آمون حبيبة وزوجة 
واألخت غير الشقيقة للفرعون الذهبي الملك توت 
عنخ آمون. ويعنى اسمها »حياتها آلمون«. وكان 
اسمها قبل التحول عن ديانة أبيها أخناتون، »عنخ 
إس إن با آتون« بمعنى »حياتها لآلتون«. وكانت 
االبنة الثالثة من البنات الست ألخناتون ونفرتيتي. 
وظهرت األميرة في طفولتها وصباها في مناظر 
عدة مع والديها. واتخذت عدًدا من األلقاب الملكية 
الملكية  و«الزوجة  جسده«،  من  الملك  »ابنة  مثل 
الكبرى«، و«سيدة األرضين«. وال شك أن أهمية 
وشهرة هذه الملكة ترجع إلى زواجها من الفرعون 
الذهبي والظاهرة العالمية الملك توت عنخ آمون. 

وبعد أن تولي الحكم في سن التاسعة، مات الملك 
الثامنة عشرة بعد حكم دام حوالي  الشاب في سن 
تسع سنوات. ومات نتيجة حادث تعرض له وعلى 
أثر مضاعفاته، ولم يُقتل كما كان يُعتقد سابًقا. وُعثر 
على باقة زهور فوق مومياء توت عنخ آمون، ربما 

وضعتها أرملته تحية لزوجها وشقيقها ورفيق صباها 
الراحل قبل األوان. 

وبعد وفاة الملك، أرسلت ملكة مصر عنخ إس إن 
آمون رسالة إلى ملك الحيثيين تطلب منه أن يرسل 
إليها ابنه كي تتزوجه؛ ألنها ترفض أن تتزوج أحد 
خدمها، وكانت غالًبا تقصد حور محب! لكن تم قتل 
ابنه األمير الحيثي زاننزا في حدود مصر على طريق 
حور محب، ففشل أمر زواجها منه! وتزوجها الملك 

»آى« قبل أن تختفي من األحداث، غير أنها لم تكن 
زوجته الكبرى، وربما ماتت في عهده أو بعد عهده. 
وفى مقبرة توت عنخ آمون، ُعثر على مومياويين 
محنطين لطفلتين، إحداهما جنين غير مكتمل يبلغ 
أشهر  سبعة  ابنة  لطفلة  واألخرى  أشهر،  خمسة 
أنهما  وثبت  مباشرة.  بعده  أو  الميالد  وقت  ماتت 
بنتا توت عنخ آمون من عنخ إس إن آمون. وكانت 
المومياوان محفوظتين في قسم التشريح بطب قصر 
العيني، وتم نقلهما للعرض، مع آثار أبيهما الملك 
توت عنخ آمون، في المتحف المصري الكبير هدية 

مصر للعالم.
وماتت الملكة. ولم يتم العثور على مقبرة لها. ومن 
المحتمل أنها قد تكون ُدفنت في مقبرة ٦٣ في وادي 
الملوك المجاورة لمقبرة توت عنخ آمون. وهناك 
تحفر  زاهي حواس  الدكتور  بقيادة  بعثة مصرية 
بحًثا عن مقبرتها في األقصر. وأُجريت دراسات 
الدى إن إيه )الحامض النووي( لتحديد مومياء عنخ 
المومياويين  إحدى  تكون  قد  التي  آمون،  إن  إس 
الملكتين من األسرة الثامنة عشرة المكتشفتين في 
الملوك، وربما  المقبرة رقم ٢١ من مقابر وادي 

تكون المومياء رقم كي في ٢١ إيه. 
إن عنخ إس إن آمون هي ملكة عاصرت فترة مثيرة 
من تاريخ مصر. وكانت ابنة ألخناتون ونفرتيتي 
زوجها.  عنها  ومات  آمون.  عنخ  لتوت  وزوجة 
وشهدت جزًءا مهًما من نهاية األسرة الثامنة عشرة، 
وأفول نجم عصر العمارنة، تلك الفترة الغامضة 

والمثيرة في تاريخ مصر القديمة قاطبة.

أدب وثقافة
من كتاب:  أسرار اآلثار 

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

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

بقلم: سونيا الحداد

… وفنون العقل جنون!  اجلنون فنون 

تطورات فريوس كورونا.. حلظة بلحظة حول العامل

   انقلب العالم رأسا على عقب منذ ثالثة 
أشهر، يوم اجتاحه فيروس غير مرئي لكن 
عواقبه مرئية حتى للصم والبكم والعميان! 
والقادم  العالم  كما عرفناه سابقا رحل 
والدته عسيرة ال ندري أي وجه سيحمل، 
هل هو وجه مسخ ال يرحم أم مجنون بسيف 
هللا يضرب!  الصدمة عالمية وشاملة، 
رهيبة،  الشكوك  عديدة،  التساؤالت 
الفعل مخيفة قد تبّرر  المواقف وردات 
اجراءات تعسفية، دينية، شعوذية وكل 
البشري أن يحويه سواء  للعقل  ما يمكن 
الظاهرة  الواعية والالواعية،  في طبقاته 

والباطنية
العقل جنون ساعة  الجنون فنون وفنون 
ُيطلق سراحه تحت تغطية تحمل عناوين 
تاريخية،  دولية،  سواء  رّنانة،  طنانة 
اقتصادية، هبلّية،  دينية، عرقية، جنسية، 

والالئحة  انتهازّية 
ال تنتهي.  عناوين 
تمّس عقلك ترديك 
عقيما قتيال قبل أن 
يمسك أي فيروس، 
الذي  الفيروس  هذا 
قد يكون مجّرد كذبة 
كبيرة لتغطية كذبة 
جريمة  أكبر… 
فيروس  أكبر! 
يخدرك ويشلّك حتى 
يديه  بين  تصبح 
العوبة من طين لزج 
ويشكلها  يحّورها 

حسب مشيئته وأهدافه هو، الفنان األعظم!
فيروس يفتح ابواب سجون العقول المعاقة 
على مصراعيها ويطلق سراحها، ال بل 

يزيد ويسلّحها بماليين الجنود المرسلة 
من هللا، تجرف وتقتل األبرياء دون تمييز 
عقول  بالسن.  وطاعن  وأم  طفل   بين 
تفرح بمأساة العالم، تهلّل وتشمت به ألنها 

القيامة  دليل على فساده واقتراب موعد 
الجنة  الى  تاقت أرواحهم  المنتظرة، وقد 
والى الجلوس عن يمين إله لم يسبقه سابق 
في اإلجرام والتلذذ في مشاهدة جريمته 
بدم بارد وعبيده يسجدون له متضرعين 
الكأس ويرحمهم ولكن ال،   أن يعفيهم هذا 
السادية  الطرق  فنائهم وبأبشع  يصّر على 

الممكنة!
فيروس ملعون قد يكون نتيجة هفوة مخبرية 
أو آخر ما توصلت اليه ترسانة عقول تآكلها 
الشر وجنون العظمة،  تفننت وبرعت في 
اختراعاتها، تقوم في تجربتها على الساحة 
تحضيرا للضربة األخيرة والتي قد تقضي 
المختارة   الشعوب  الماليين، وحدها  على 
والتي أطاعتها وانطوت تحت عباءتها قد 
تنجوا من مختبراتها المفتوحة.  مختبرات 

متاحف تجمع جنون العقول … فنون 

الجنون.
 أين المفر؟ أين الحل وقد بتنا رهينة كل هذا 
الشر الذي يأتينا من السماء ومن األرض؟ 
أمام كل  أننا  أم  الحل  فناؤنا هو  هل بات 
بنا، نحن  الذي يحيط  الشر والجنون  هذا 
تاريخية لكي نضرب بعرض  أمام فرصة 
العقول ونحطم قيودها  الحائط جميع هذه 
لنبدأ مسيرة وعي وإدراك على  وفنونها 
الذاتي-الدولي-الكوني؟ مسيرة   الصعيد 
تتفنّن في جنونها وترسم  لعقولنا أن  تسمح 
أنواعه  الموت، والموت  الحياة حيث يحل 
التي  والوانه عديدة لكن الحياة وحدها هي 
التحدي   ... القزحية  تحمل جميع األلوان 

كبير والقرار لنا. 

 في هذا العدد من الرسالة سوف استكمل 
المسيح من  السيد  قيامة  الناتج عن  باقي 
بين األموات بتناول البند الرابع والخامس 
الناتجين عن هذه القيامة المجيدة بالتفصيل 

والشرح وهما:
-4 األسلوب األمثل الواجب اتباعه في 
السلوك العام للمؤمنين في العالم الحاضر: 

وهذا البند يتضح في أقوال بولس الرسول 
أُقيم المسيُح من  للمؤمنين حين قال »كما 
األموات بمجد اآلب هكذا نسلك نحن أيضا 
ه الحياة« رومية 4:6 بمعنى هذا  في جدَّ
ما سوف يحدث مع المؤمنين في الحياة 
السماوية الجديدة التي حصلنا عليها من هللا 
بالوالدة الروحية منه، كما قال لهم أيضاً 
»فإن ُكنتم قد ُقمتم بالمسيح مع المسيح 
فأطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن 
يمين هللا ألنكم قد ُمتم »شرعاً« وحياتكم 
ُمستترة مع المسيح في هللا«  كولوسي 3: 
1-3 ... بمعنى اعتبار المؤمنين جالسين في 
السماويات في المسيح منذ ايمانهم بالمسيح 
إيماناً حقيقياً يلزمهم بأن يعيشوا بقلوبهم من 
اآلن هناك .. ولذلك قال الرسول بولس عن 
نفسه وعنهم معاً: فإن سيرتنا نحن هي في 

السماوات )فيليبي 2:3(
-5 إعالن قوة المسيح في نفوس المؤمنين:
وقد اشتاق بولس الرسول مرة لهذه القوة 

للتمتع بها فقال عن المسيح »ألعرفُه وُقوة 
قيامته« فيلبي 3:10 فأعطاه هللا إياها في 
الرسول  ... ولذلك عاد وقال بولس  نفسه 
بقوة«  في  يعمل  »الذي  المسيح  عن 
كولوسي 1:29. وقال أيضا »أستطيع 
كل شئ في المسيح الذي يقويني« فيليبي 
قائاًل  المؤمنين  قام بتحريض  4:13، كما 
لهم »ُمتقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده 
أناٍة بفرح« كولوسي  لكل صبٍر وطول 

1:11
كما قال : »تقووا في الرب وفي شدة 

قوته« أفسس 6:10
وقد شهد يوحنا الرسول أيضا عن أثر قوة 
هللا العاملة في المؤمنين فقال عنهم »إنهم 
أقوياء وقد غلبوا الشرير )يوحنا 2:13(، 
ألن المسيح الذي فيهم أقوى من الشر الذي 

في العالم )1 يوحنا 4:4(
ولكي يتسنى لهم التمتع بقوة المسيح فيهم 
الطاعة هلل  حياة  يحيوا  أن  أواًل  عليهم 

والتكريس الكلي له.
العدد أعزائي  لهذا  وإلى هنا اختتم مقالي 
العدد  ألتقيكيكم في  القراء على أمل أن 
وصحة  بخير  العالم  وكل  وأنتم   457

وسالم
بسالم هللا اترككم وبسالم هللا يتجدد اللقاء 

إن شاء هللا

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

الجزء العشرون

     Vendredi 27 mars 2020
الجمعة 27 مارس 2020

بقلم:   سناء سراج

يوميات زوجة.. ال تعمل 
من يستحق لقب رجل ؟

  دقت الساعة السادسة صباحآ لتُنذر 
ببدأ يوم جديد قامت صفاء من نومها 
الرابض  المنبه  جرس  صوت  على 
المنضدة  الصغيرة بجوار  دائما على 
اصابعها  وكأن  عينيها  فركت  السرير 
منبه آخر لتوقظهما من النوم، أسرعت 
إلى الحجرة المجاورة وربتت على كتف 
ابنها عمار لتوقظه للذهاب إلى المدرسة 
ثم التفتت إلى أبنها زياد حتى يفيق من 
النوم العميق ليصحب أخيه معه، تركتهم 
و ذهبت لتتوضأ وتصلي مسرعة حتى ال 
يسرقها الوقت ثم ذهبت للمطبخ أحضرت 
اللبن والُجبن والبيض وبدأت في عمل 
السندوتشات وتحضير أكواب الحليب 
بالحليب  الشاي  ألطفالها و كوبين من 
لها  و زوجها وتذكرت أن ميعاد إيقاظ 
زوجها قد حان هو اآلخر حتى يلحق 
بميعاد عمله وجلسوا جميعا على مائدة 
الطعام َتعد هي السندوتشات وتضع لكل 
واحد كيس خاص به في حقيبته ويرتفع 
صوتها على عمار الذي يترك دائما كوب 
الحليب وال يشربه وأوقات كثيرة كان 
يُخبئه حتى ال تراه ويُوهمها أنه شربُه، 
وهنا يخاف زياد  ويمسك ُكوبه ويشرب. 
وتركها الزوج وذهب لعمله بعد تناول 
الفطار و توِديعها واطفاله وذهب لعمله 
وامسكت بين يديها أعز ما تملك فلَذات 
أكبادها لتذهب بهم إلى المدرسة وترَكُهم 
في رعاية هللا، وعند عودتها ذهبت إلى 
سوق الخضار وبدأت في جمع كل ما 
تحتاجه لتحضير وجبة الغداء من خبز 
وخضروات وأرز ولحوم وفاكهة، وسائل 
والحمامات  البالط  و  األواني  تنظيف 
والبيت كله وتحمل في يديها األثقال من 
كل شكل ولون لتسد إحتياجات المنزل 
وتصعد بهم الساللم الطويلة والثقيلة لتصل 
من  قسط  اخذ  تستطيع  وال  شقتها  إلى 
الراحة لتبدأ في فض محتويات الشنط 
وتوزيعها ُكًل في مكانه وأثناء ذلك تتذكر 
انها نسيت إحضار الملح، فكادت أن تبكي 
ألن هذا سيفسد إعداد الطعام الذي ستبدأ 
في تحضيره قبل نزولها لتأتي باطفالها 
عمار وزياد من المدرسة وتضطر اسفة 
الملح وتعود  لشراء  تنزل مسرعه  أن 
اأَلسرْه  وترتب  الطعام  لتعد  مسرعه 
المالبس وتلم كل  وتُعلق  والُحجرات  
األشياء المبعثرة يمينآ وشماآل التي َخلفهاَ 
إستعمال اوالدها وزوجها، تُشغل الغسالة 
وتنشر المالبس المبللة وتلم الجافة من 
فوق االحبال وتباشر اثنائها الطعام على 
الُموقد وتبدأ في كنس أرجاء المنزل و 
مسح البالط وتنظيف الحمام ثم غسل 
األواني و األكواب ويساعدها على إجتياز 
ُكل هذه المهام الُمتناثرة   صوت رخيم 
الُقرأن  بعطر  ُمحمل  إليها  يأتي  جميل 
الكريم وسورة يوسف وتردد معه وتدُعو 
لرعايه  والصحة  القوة  يُعطيها  أن  هللا 

بيتها وأوالدها..
المنزل  أعمال  أغلب  صفاء  أنجزت 
وارتدت مالبسها ونزلت لتأتي بأطفالها 
أخرى  مرة  بهم  المدرسة وتصعد  من 
إلى المنزل حيث تقوم بمساعدتهم لتغير 
مالبسهم وغسل أيديهم وأرُجلهم وتضع 
لهم الطعام ويبدأ بعدها عمل الواجبات 
وإكتشاف  الحقيبة   وتفريغ  المدرسية 
كل  تُحضرها  التي  السندوتشات  أن 
يوم صباحا مخبئه في جيب من جيوب 
الحقيبة المدرسية وطبعا أصابها العفن 

الكبير  أبنها  َعمار  هو  وهذا  وفسدت 
وتجلس  بأفعاله،  حياتها  يؤرق  الذي 
تتصفح الكراسات والكتب وتساعد في 
عمل الواجبات وتسأل عن أحداث اليوم 
المدرسي ألبنائها، وعلى النقيض  زياد 
ما شاء هللا يأتي قبل أن يأكل أو يستبدل 
مالبسة يقوم بعمل واجباته ويحكي لحبيبة 
قلبه أمه عن يومه وكيف قضاه وأنه أكل 
كل السندوتشات واخد نجمه من ميس 
سهير لتفوقه  ثم بعدها يفعل ما يشاء من 
ممارسة هواياته والعابه وعمار يخلد 
إلى النوم، و تظل ُمستيقظة حتى تُوقظه 
الستذكار دروسه وقبل أن  تأخذ انفاسها 
يأتي زوجها  وتبدأ في تحضير الطعام 
وتعيد ما قامت به بعد وجبة اإلفطار، 
من غسل األواني والتفكير في تحضير 
وجبة العشاء، وأثناء رحلة المرور داخل 
أرجاء المنزل ذهابا وايابا بالصدفة مرت 
صفاء من أمام الُمرآة الكبيرة الُمعلقة على 
الحائط ونظرت لصورتها ياااه مرت 
أعوام وأعوام وتغيرت المالمح وتغير 
لتتزين  الوقت  يسعها  ال  حيث  الزمن 
وتجلس  أمام  الِمرآة، في الوقت ذاته 
ذهب الزوج لينام وأبناءه كل في حاله 
العشاء وغسل  إعداد  الكرَه في  وتُعيد 
الصحون والمالبس والتنظيف وعمل 
الشاي والقهوة بعد أن تُوقظ  زوجها الذي 
يُشاهد  ااَلرِيكة  على  ُمتكأً  َمقعدُه  يأخذ 
ويأتي  الهاتف،  في  يتحدث  أو  الِتلفاَز 
عليها الليل بعد يوم شاق ومتنوع وُمزدحم 
من األعمال المنزلية واأُلسرية بدون 
ملل أو كلل وراََضية بواقعها وحياتها 
التي تُذوب وتكاد تندِثر سنوات ُعمرها 
وتُوقد أيامها وتنصهر من أجل تلك البيت 

وتلك األسرة ..
)) رغم  تعمل  ال  امرأة  يوميات  هذه   
كل ما تُؤديه من مهام وأعمال ال ترتبط 
بساعات محددة وال تاخذ راتب أو حافز أو 
مكافأة (( فما بالكم بيوميات امرأة عاملة  
)) موظفة(( باهلل عليكم من يستحق لقب 
الرجوله.. وقوة التحمل وصبر أيوب، 
أو  مادي  مقابل  بال  والعطاء  والتفاني 

معنوي..
ويُعنفها  الرجل  يثور  هذا  كل  وبعد   
ويجرحها ويفترِي عليها بعضالته ويتشدق 
بملء فمه أناااااا راااااجل اعمل اللي انا 
عاوزة وعليُك السمع والطاعة والخضوع. 
لِذا لن يكون هذا العام هو عام المرأة 
وال األعوام الماضية أو األتية أو بمعنى 
أدق لن يكون عام كل النسوة إنما بعض 
النساء فقط  فمثال إختيار المناصب التي 
تتوالها المرأة ال تخضع للكفاءة والنزاهة 
والسيرة الحسنة والشفافية هناك معايير 
أخرى تحاكي الواقع تتلخص في المصالح 
أو الوِساطة تلك المرض الخبيث الذي 

استوطن ويأبى الرحيل ..
إنه فكر وثقافة مجتمع وموروثات عقيمة 
فيه اإلجحاف والنيل من الحقوق والظلم 
البين لبعض النساء في اإلرث والمنزل 
والعمل والشارع والمجتمع ككل وهذا 
النفس  طبيعة  َتغييِر  من  نوعان  يخلق 
والوهن  الضعف  إما  للمرأة،  البشرية 
واإلنكسار واالستكانة والرضا بالواقع 
المرير ، وأما التوحش والعنف والسخط 

على الرجل والمجتمع ككل.. 
والنهاية ما نعيشه اآلن من قتل وتقطيع، 

وفرقة ، وجمود… 
فرفقاً بالقوارير.. 

  تتضافر الجهود الدولية للحد من انتشار وباء كورونا في الوقت الذي يواصل 
فيه الفيروس االنتشار في العالم متسببا بوفيات تخطت حاجز الـ20 ألفا.

العالم  المستجد رسميا في  بفيروس كورونا  ألف إصابة   450 أكثر من  أعلنت 
إلى مصادر رسمية  لفرانس برس يستند  الوباء، وفق إحصاء  انتشار  بدء  منذ 

األربعاء.
بلدا   182 ألفا و647 وفاة في   20 بينها  ألفا و876 اصابة   450 وأحصيت 
ومنطقة، وخصوصا في الصين )81218 إصابة و3821 وفاة(، البؤرة االولى 
للفيروس، وإيطاليا )74386 إصابة(، البلد الذي سجلت فيه أكبر حصيلة وفيات 

وبلغت 7503 حاالت.
 62086 للوباء هو األسرع مع  تفشيا  الذي يشهد  البلد،  المتحدة هي  والواليات 
إصابة و869 وفاة، مع اإلشارة إلى أن السلطات الصحية األميركية احصت أكثر 

من 54760 إصابة منذ أسبوع.
بفيروس »كوفيد19-« من مختلف  المتعلقة  المستجدات  أبرز وآخر  يلي  وفيما 

دول العالم:
- وزير الصحة التركي يقول إن عدد الوفيات بسبب كورونا في البالد قفز إلى 

59 حالة.
- إصابة ولي عهد بريطانيا األمير تشارلز بفيروس كورونا.

- وزارة الصحة السعودية: 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل ثاني 
حالة وفاة بالفيروس لمقيم في مكة، وارتفاع حاالت التعافي إلى 29.

3434 حالة جراء كورونا  الوفيات في إسبانيا تتجاوز الصين مع تسجيل   -
المستجد.

- هولندا تسجل 80 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

73 إصابة جديدة بفيروس  - سنغافورة تسجل 
كورونا.

- وزارة الصحة العراقية تعلن تسجيل 30 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.

- لبنان تسجل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
التونسية: وفاة شخص رابع  الصحة  - وزارة 

مصاب بفيروس كورونا.
الطوارئ في إطار  - أوكرانيا تعلن فرض حالة 

مواجهة فيروس كورونا.
4 مصابين من  الكويتي: تعافي  - وزير الصحة 
إلى  للشفاء  المتماثلين  ليرتفع عدد  فيروس كورونا 

43، وتسجيل 4 إصابات جديدة.
- ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في روسيا 

إلى 658.
بفيروس كورونا  143 وفاة جديدة  إيران تسجل   -
2077، وتعداد المصابين  إلى  ليصل اإلجمالي 

بالمرض يتخطى 27 ألف.
- وزارة الصحة العمانية: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- اإلمارات تسجل 85 إصابة بفيروس كورونا وشفاء 7 حاال
- األراضي الفلسطينية تسجل أول حالة بسبب كورونت.

- روسيا تسجل أول حالتي وفاة بالفيروس.
- الهند تعلن ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى 10 واإلصابات إلى 606

- ارتفاع عدد اإلصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 31554 والوفيات 149.
- وزارة الصحة بجنوب أفريقيا: عدد اإلصابات بفيروس كورونا تخطى 700.
- فرنسا تسجل 231 وفاة في 24 ساعة ليرتفع العدد االجمالي للوفيات إلى 1331.

- يتخطى عدد األشخاص المشمولين بتدابير العزل المنزلي حول العالم لمكافحة 
فيروس كورونا 2.6 مليار نسمة حين تدخل تدابير اإلغالق المفروضة في الهند 

حيز التنفيذ.

 اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي في األقصر

كارتر يعمل على مومياء الفرعون الذهبي توت عنخ آمون

عنخ إس إن آمون تطيب جسد زوجها وحبيبها توت عنخ آمون



Le premier ministre Justin Trudeau promet qu’un sou-
tien financier sera versé aux travailleurs touchés par 
la COVID-19 dans les dix jours suivant leur demande. 

Dans son point de presse quotidien à sa résidence de Rideau 
Cottage, mercredi, M. Trudeau a annoncé la mise sur pied 
prochaine de la Prestation canadienne d’urgence qui don-
nera 2000 $ par mois aux travailleurs qui sont privés de leur 
chèque de paye à cause de la COVID-19. 
«Si vous avez perdu votre emploi, que vous soyez à temps 
plein, à contrat ou travailleur autonome, cette prestation est 
là pour vous», a-t-il déclaré en précisant que le programme 
sera en place pour les quatre prochains mois. 
Dans le but de simplifier la vie aux Canadiens, Ottawa simpli-
fiera grandement l’accès à l’aide financière en instaurant un 
guichet unique regroupant tous les cas de figure. Un portail 
en ligne sera bientôt déployé pour permettre aux Canadiens 
de s’inscrire. 
Ainsi, tous les Canadiens qui ont gagné plus de 5000 $ dans 
la dernière année et qui ont perdu leur emploi ou leur revenu 
en raison de la COVID-19, incluant les travailleurs autono-
mes et ceux contraints à l’isolation, auront accès à l’allocation 
de 2000 $ par mois. 
Les fraudeurs qui tentent de profiter de l’élargissement du sys-
tème risquent cependant d’être rattrapés à posteriori, puisque 
le gouvernement s’est donné le droit d’imposer des amendes 
aux Canadiens qui soumettront un formulaire frauduleux.  
Les Canadiens devraient recevoir un premier montant dans 
les dix jours suivant leur demande, selon le premier ministre.      
Cette mesure permet notamment aux entreprises de mainte-
nir le lien d’emploi sans rémunéré leurs salariés.
Les Canadiens qui ont déjà soumis leur demande à l’assu-
rance-emploi n’auront pas à faire une nouvelle demande 
puisque celle-ci sera automatiquement acheminée dans le 
nouveau système.
Les députés fédéraux ont finalement adopté dans la nuit le 
plan d’aide d’urgence historique de 82 milliards annoncé la 

semaine dernière par le gouvernement Trudeau. Le Sénat a 
ensuite donné son aval mercredi en début d’après-midi. 
Qui est éligible? 
- Les travailleurs mis à pied en raison de la COVID-19 (sala-
riés, contractuels et travailleurs autonomes) 
- Les travailleurs qui sont tombés malades 
- Les travailleurs en quarantaine 
- Les travailleurs qui prennent soin d’une personne atteinte 
de la COVID19 
- Les parents qui doivent cesser de travailler pour s’occuper 
d’enfants malades 
- Les parents qui doivent rester à la maison en raison de la 
fermeture des écoles et des garderies 
- Les travailleurs qui ont toujours un emploi, mais qui ne 
reçoivent aucun revenu en raison d’interruptions du travail 
causées par la COVID19 
- Les Canadiens dont les prestations d’assurance emploi 
prennent fin avant le 3 octobre 2020 et qui ne sont pas en 
mesure de retourner au travail à cause de la COVID-19 (vous 
pourrez présenter une demande de Prestation canadienne 
d’urgence une fois que vos prestations d’assurance emploi 
prendront fin)

Le chef  conserva-
teur Andrew Scheer 
compte appuyer le 

plan d’aide d’urgence pro-
posé par le gouvernement 
Trudeau pour répondre à la 
crise de la COVID-19, mais 
avertit qu’il n’appuiera pas 
toute mesure visant à accroî-
tre les pouvoirs de dépenser 
des libéraux.
«Nous ne devons pas lais-
ser [cela] se mettre dans le 
chemin de l’aide qu’atten-
dent les Canadiens», a tonné 
le leader de l’opposition offi-
cielle mardi matin.

Il demande au gouverne-
ment Trudeau de présenter, 
au retour temporaire des 
députés en Chambre, à midi, 
un projet de loi qui reflète 
seulement les mesures 
annoncées par les libéraux 
la semaine dernière et tota-
lisant 82 milliards de dollars.
«Les discussions de nou-
veaux pouvoirs devraient 
être séparées [...] Ce n’est 
pas le temps maintenant», a 
ajouté M. Scheer.
Un nombre restreint de 32 
députés siégeront en Cham-

bre, mardi 
a p r è s - m i d i , 
pour adopter 
promptement 
un projet de 
loi incluant 
ces mesures 
d ’ u r g e n c e , 
comme une 
b o n i f i c at i o n 
de l’Allocation 
c a n a d i e n n e 
pour enfants.
Lundi soir, 
on apprenait 
qu’une des 
mesures com-

prises 
est de 
doter le ministre des 
Finances, Bill Mor-
neau, de pouvoirs de 
dépenser exception-
nels.
Selon une ébau-
che du projet de 
loi obtenue par le 
réseau Global, on 
propose de per-
mettre au ministre 

Morneau d’avoir le droit 
de dépenser sans obtenir 
l’aval des députés des partis 
d’opposition, et ce, jusqu’en 
décembre 2021. Cette dis-
position permettrait aussi 
au ministre des Finances de 
modifier les taux d’imposi-
tion à sa guise. On ignorait 
toutefois si cette mesure sera 
incluse dans le projet de loi 
qui sera présenté mardi.

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous
C’est sous la supervision du département des 

ingénieurs des forces armées égyptiennes 
qu’on construit, à l’Est de Port-Saïd , la plus 

grande station de traitement des eaux des égouts 
sanitaires.
Déjà, plus de tiers de la station a été construit et l’on 
prévoit la fin des travaux  du dernier quart de l’an 
prochain, des travaux qui auront coûté un milliard 
, 600 millions de livres qui seront fournies par le « 
Fond Kouétien », principal associé à ce projet.
De plus, la capacité maximale de cette grande station 
est le traitement de 5 millions de mètres cubes par 
jour des égouts sanitaires provenant du Caire, de la 
« Charkieha », de la « Dakahléya » et d’Ismaïlia », 
des eaux traitées qui devront irriguer près de 400 
000 feddans en Sinaï où l’on compte diriger la plus 
grande partie.
Enfin, ce méga projet de calibre mondial, qui créera 
plus de 40 000 emplois, n’est que le 6ème, qui est 
classé le plus grand du monde puisque l’on compte 

5 autres en Égypte que 
voici : 
1- Le plus grand musé  
au monde d’antiquités à 
« Guizeh » avec 100 000 
pièces qui y seront expo-
sées (ouverture octobre 
prochaine).
2- La plus grande station au monde d’énergie solaire 
à « Benbane » en banlieue d’ Assouan (2050 méga 
watts)
3- La plus grande station de dessalement de l’eau 
de mer à « El Alamein » à l’ouest d’Alexandrie qui 
produit 150 000 mètres cubes par jour d’eau potable. 
4- Le plus large pont suspendu au monde à Rod El 
Farag, au Caire construit sur le Nil de 64.5 mètres 
de largeur (6 voies de chaque côté).
5- Le plus grand parc public au monde se construit 
dans la nouvelle capitale administrative ayant une 
superficie de 1000 feddans (ouverture dans 3 mois).

Construction à l’Est de Port-Saïd de la plus grande sta-
tion au monde de traitement des eaux des égouts sanitai-

res au coût d’un milliard, 600 millions de livres

Assez d’équipement médical pour «quelques semaines»

Les conservateurs appuieront le projet de loi

Ottawa aura recours à la 
Loi sur la mise 
en quarantaine

Le Sénat approuve la plan d’aide d’urgence 
d’Ottawa

Les Canadiens mis à pied recevront 2000 $ par mois

François Legault demande à 
Justin Trudeau d’assurer un 
approvisionnement suffisant 

en équipement médical et en maté-
riel de dépistage de la COVID-19 
alors que la barre des 1000 personnes 
infectées a été franchie.     
«J’ai répété à Justin Trudeau que la 
priorité des priorités c’est l’équipe-
ment médical, surtout l’équipement 
pour faire des tests. On doit avoir 
assez d’équipement dans les prochai-
nes semaines pour faire plus de tests», 
a lancé le premier ministre mardi.            
François Legault affirme que le 
Québec a assez d’équipement pour 
«les prochaines semaines», mais que 
la crise risque de se prolonger. Il 
devra donc être nécessaire de s’en 
procurer par la suite.           
Le Québec dénombre maintenant 
1013 cas de la COVID-19 soit 385 de 
plus que la veille. Les hospitalisations 
et la quantité de patients aux soins 
intensifs sont aussi en hausse, mais 
on ne comptabilise encore que quatre 
décès.      
Après une augmentation fulgurante 
du nombre de cas de personnes infec-
tées à la COVID-19 dans les deux 
derniers jours, le premier ministre, 

François Legault, 
dit espérer un 
ralentissement de 
cette tendance. 
L ’ a c c é l é r at i o n 
du nombre de 
nouveaux cas est 
entre autres due 
à la réduction du 
temps d’attente 
pour obtenir le 
résultat des tests, 
a-t-il fait valoir.      
«Là on est en train d’en venir à ce 
délai maximum de deux jours [pour 
obtenir un résultat]. Même dans les 
données d’aujourd’hui on peut penser 
qu’il y a aussi des résultats en raison 
de la hausse de tests. Donc on espère 
que dans les prochains jours les haus-
ses ne seront pas aussi importan-
tes», a-t-il expliqué en conférence de 
presse.       
François Legault a participé lundi en 
soirée à une conférence téléphonique 
avec le premier ministre du Canada 
et les autres premiers ministres du 
pays. Son premier message a été de 
demander un approvisionnement en 
matériel médical.     
Il a également réclamé une aide 

rapide aux travailleurs qui ont perdu 
leurs emplois à la suite de sa décision 
de «mettre le Québec en pause pour 
trois semaines». Le gouvernement 
fédéral prévoit pouvoir livrer des 
chèques à partir du 6 avril, dans deux 
semaines. D’ici là, M. Legault est «en 
train de regarder ce qu’on peut faire 
pour les personnes qui vont avoir 
besoin de liquidité avant le 6 avril».            
Il a par ailleurs indiqué à M. Trudeau 
qu’il ne souhaitait pas que le gouver-
nement fédéral utilise la loi sur les 
mesures d’urgence. «C’est important 
que le Québec garde toute la flexibi-
lité et puisse choisir rapidement les 
mesures qui sont appropriées à sa 
situation. La situation est différente 
d’une province à l’autre», a dit M. 
Legault.     

Le Sénat a voté mardi en faveur du projet de loi C-13 
sur une série de mesures d’urgence, totalisant 82 
milliards $, pour aider les Canadiens et entrepre-
neurs touchés par la COVID-19.

Après l’adoption du projet de loi en Chambre, tôt mercredi 
matin, un groupe restreint de sénateurs s’était réuni pour 
étudier le C-13.
Le ministre des Finances Bill Morneau a répondu aux ques-
tions des représentants de la Chambre haute. Selon lui, les 
programmes pour fournir les allocations attendues par les 
travailleurs touchés par la crise seront prêts dans la semaine 
du 6 avril.
Le Sénat a ensuite adopté le projet de loi vers midi.
Celui-ci devra par la suite obtenir la sanction royale pour 
entrer en vigueur.
LE PLAN DE 82 MILLIARDS $ COMPREND:
- 5 milliards $ pour les millions de travailleurs qui ont été 

mis à pied de façon temporaire, qui pourraient l’être de façon 
permanente ou qui ont vu leurs heures de travail diminuer.
- 10 milliards $, ou jusqu’à 450 $ par semaine pendant 15 
semaines pour tous, y compris les travailleurs autonomes qui 
sont malades ou qui ont reçu la directive de s’isoler, mais qui 
ne sont pas admissibles aux prestations de maladie de l’assu-
rance-emploi.
- Ceux qui s’occupent d’un proche à la maison sans salaire 
sont aussi visés.
- Une augmentation en mai de 300 $ par enfant de l’Alloca-
tion canadienne pour enfants.
- Un crédit sur la TPS doublé pour 2020 pour les foyers à 
revenu modique.
 - Pour les entreprises, une subvention de 10 % des salaires, 
un report du paiement de l’impôt et des crédits de plusieurs 
milliards.
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Salah EL ACHKAR 

J’attends dans le froid et la neige 
Je crie au-secours dans tous les solfèges
Pour faire apparaître ton beau visage 
Et te voir m’arriver en cortège 
 

Il pleuvait, par la suite, je me suis mouillé
Mon parapluie rejetait les gouttes souillées
Dues à une tempête de boue
Qui encombrait mes idées brouillées
 
Il fait gris, une température si basse
Un froid de canard qui m’enlace
Depuis le jour de ton départ
Tu as pris le soleil en chasse
 
Tes journées sont lumineuses
Sans toi les miennes sont affreuses
Reviens à moi avec le soleil
Pour rendre mes journées bien heureuses
 
Ma Princesse, où tu te caches ???
Comme cendrillon dans la forêt sans prendre une hache !!!
Pour découper les branches qui bloquent ta route !!!
Et te défendre contre les Renards lâches !!!!!
 
Retiens ta force et ta ténacité,
Ton signe est taureau, tu as des capacités,
Assez fortes et en même temps solides,
Ne te laisse pas faire, utilise ta férocité,
 
Tu es dans ma pensée et je te caresse
Doucement, calmement avec souplesse
De la façon que tu préfères et tu mérites
J’adore en toi ta douceur et ta tendresse,  
 
Je n’ai pas tant de paroles pour te décrire
J’aime bien en toi ton éclat de rire 
J’aime ta bonté et ta sensibilité 
Je garde ton image dans mon cœur en souvenir 
 
 

J’attends dans le Froid, 

Ottawa aura recours à la Loi sur la mise en qua-
rantaine pour forcer les Canadiens qui entrent au 
pays de s’isoler.  

Plus tôt ce mois-ci, on a commencé à demander aux 
voyageurs revenant au pays de s’isoler à la maison. 
Aujourd’hui, cette demande devient une obligation, a 
déclaré sur Twitter la ministre de la Santé Patty Hajdu. 
Nous avons pris cette décision pour mieux protéger les 
plus vulnérables contre le COVID-19. »    
Les voyageurs qui arrivent à un des quatre aéroports de 
vols internationaux devront faire la quarantaine dans 
cette ville pendant 14 jours. Le logement et la nourriture 
seront fournis par le gouvernement.  
Ceux qui habitent ces villes ne pourront pas prendre les 
transports en commun et le transport sera fourni.  
Des enquêteurs services frontaliers feront vérifications 
pour assurer que quarantaine respectée. 
Le bureau de la ministre de la Santé indique que les 
coordonnées des voyageurs seront notés lors de l'entrée 
au Canada et que des suivis seront faits de façon aléa-
toire.   
Quiconque fait fi de la loi pourrait être accusé au cri-
minel. En cas de culpabilité, en plus d’avoir un casier 
judiciaire, les récalcitrants s’exposeraient à une peine 
maximale d’un million de dollars et de trois années 
d’incarcération.    
Pour les cas les moins graves, la Couronne pourrait 
décider de porter des accusations par voie sommaire. 
Cela entraînerait une amende maximale de 300 000 $ et 
d’au plus six mois de prison.    
Environ un million de Canadiens sont rentrés au pays la 
semaine dernière.  



احلب يف زمن الفاالنتني

أدب وثقافة

صفحات من تاريخ األوبئة يف مملكة الصلحاء من الطاعون إىل كورونا
بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  بشــير القــّزي

  في زمن “الڤاالنتين”، و هو عيد الحب، نجد 
الغرام  العيد وكأن  مجمل األزواج يحتفلون بهذا 
يغمر حياتهم وما المناسبة االاّ إلحياء ما ينعمون 

به طوال أيام السنة! أهذا حقيقة؟
ن  مماّ الكثيرين  هذا سأجد  مقالي  بين من سيقرأ 
سيمقتون ما كتبت العتقادهم ان مفهوم الحب هو 
ما ترباّوا على اعتباره، وما نشأوا على  تحديده من 
خالل ما قرأوا من روايات وحضروا من أفالم!

فنا اليه من خالل أفالم فريد األطرش  الحب الذي تعراّ
الحليم حافظ  وفاتن حمامة وسعاد حسني وعبد 
وغيرهم ال يوجد االاّ في األفالم والقصص! قد ال 

يكون له مكان في واقع الحياة!
تعريف الحب

أما  انساناً نحو آخر.  تشداّ  التي  الجاذبية  تلك  هو 
أحادي  بالكلمة فهو “أحب” وهو  الخاص  الفعل 
االتجاه فنقول مثاًل “أحبَّ فالٌن فالنة”، وهذا ال 
الطرفين مع  بين  الحب متبادل  ان  بالتأكيد  يعني 
يبادله  الحب ان  يقع في شراك  أمنية كل من  ان 

محبوبه نفس المشاعر!
الحب شعور يختلف عن الرغبة الجنسية وقد اليكون 
له تفسير واضح اال انه متى تملاّك بالشخص يجعله 
ضعيفاً أمام محبوبه فال يرى فيه االاّ محاسنه ويغض 
النظر عن عيوبه،  وقد يتقباّل منه إساءة قد ال يقبلها 

من أي إنسان آخر!
الحب والمسكين  مسكين كلاّ من وقع في شراك 

األكبر هو من لم يعرفه!
د تشابك   نشأت في زمن كان فيه الحب ينمو بمجراّ
نظرات من شباّاك الى شرفة أو غير ذلك بدون أي 

اتصال بين الشخصين!
المغروم  يقرب  لم  طالما  مشتعاًل  يبقى  والحب 
محبوبه ولم يقترن به ويعش معه لمدة طويلة! ما 
ان يتزوج المرء من الشخص الذي وقع في غرامه 
حتى نجده يبدأ بمالحظة أشياء لم ينتبه لها من قبل 

وقد يؤثاّر ذلك سلًبا على عواطفه!
إذن الحب قصير األمد في معظم األحيان!

المحّبة
بينما الحب يخفاّ مع الوقت نجد ان المحباّة تنمو 
مع الزمن! تبدأ من ال شيء وتكبر عندما يكتشف 
المحباّة  اهتماماً ورعاية من شخٍص ما.  االنسان 
ووالده   أمه  تجاه  المرء  يكناّه  الذي  الشعور  هي 
وأفراد عائلته وأصدقائه... وزوجه! متى الحظ 
الزوج اهتمام قرينه به وبشعوره ومتطلباته نجد 

ان شعور المحباّة يترعرع عنده!
خالصة

ارتباط الزواج بين شخصين هو كممارسة رقصة 
اجتماعية )كالتانغو أو التشا تشا تشا أو غيرهما( 
ب على  يتوجاّ الرقصة  تنجح  بين شريكين! حتى 
الراقصين ان يتعلاّما “كوريوغرافية” معينة يلتزمان 
بها خالل الرقص. فإذا تقداّم الرجل برجله اليمنى 
فعلى المرأة ان تُرجع رجلها اليسرى وهكذا دواليك 
بجميع الخطوات والحركات! أما إذا مارسا الرقص 
بدون هكذا “كوريوغرفي” فستتضارب خطواتهما 
يؤلمه!  الواحد على رجل اآلخر وقد  وسيدعس 
وهكذا تفشل الرقصة وبالمقارنة يفشل الزواج!              

 أدب السيرة الذاتية من المحرمات المرفوضة في واقعنا العربي، حيث ال يسمح 
بالبوح والصراحة واالعتراف ومواجهة الذات، وهوجمت هذه السير وأصحابها منذ 

ار( لمحمد شكري وما بعدها. )األيام( لطه حسين، و)الخبز الحافي( و)الشطاّ
بعض  خاضها  السينمائي،  التعبير  في  فريداً  نمطاً  الذاتية(  )السيرة  أفالم  وتمثل 
المخرجين العالميين القالئل أمثال أورسون ويلز في )تاء التزوير( ونيكوالس راي 

في )أضواء على المياه( وأحجم عنها آخرون.
وتمثل هذه األفالم في مجملها، رؤية المخرج إلى ذاته وعالمه، وتختلط فيها أطياف 
العام بالخاص، وتتجاور فيها األحداث الذاتية شؤون الحياة داخل األسرة أو العمل، 
مع بعض األحداث السياسية الخاصة بوطنه أو خارجه، وكانت السينما المصرية في 
طليعة السينما العربية في التعبير عن هذا التيار الفني، الذي يُعد امتداداً لما ُعرف 

بـ)سينما المؤلف( أو )الكاميرا القلم(.
بـ)االختيار(  بداية  بالمشاركة  تأليفه  من  أفالم  في  شاهين  يوسف  أفالم  في  وتجلت 
االبن  و)عودة  الخولي  لطفي  مع   1974 و)العصفور(  محفوظ،  نجيب  مع   1971

الضال( 1976 مع صالح جاهين وحتى فيلمه )المصير( 1997 مع خالد يوسف.
وتختلف أفالم السيرة الذاتية تمام االختالف عن أفالم سير العظماء أو بعض منها 
أو )ناصر  1966 ألحمد بدرخان  أو )سيد درويش(   1952 مثل )مصطفى كامل( 
56( 1996 لمحمد فاضل، أو تلك التي تعتمد أعمااًل أدبية تسجل حياتهم، مثل ما فعله 

يوسف فرنسيس في )عصفور من الشرق( 1986 عن بعض سيرة توفيق الحكيم.
ثم أقدم يوسف شاهين -أكثر مخرجي السينما المصرية حباً في التجريب والمغامرة، 
على رغم تقدمه في السن آنذاك، فإنه كان أكثر مغامرة وحيوية من الشباب أنفسهم 
ومضموناً  موضوعاً  الذات  تجعل  التي  الذاتية،  السيرة  سينما  تجربة  خوض  على 
في الوقت نفسه لفيلم واحد أو عدد من األفالم، وبدأ شاهين ثالثيته المعروفة بأول 
كمان  و)إسكندرية   1982 )حدوتة مصرية(  ثم   1979 ليه؟(  )إسكندرية..  أجزائها 
وكمان( 1989 واقتبس أشياء من سيرته الذاتية المبكرة والمتأخرة ونثرها في فيلميه 

)المهاجر( 1994 و)المصير( 1997.
وكانت مغامرة شاهين هذه سبباً في دفع عدد من المخرجين العرب إلى إنتاج تجارب 
مماثلة، ذات مستويات قرائية متعددة، مثل ما فعله السوري محمد ملص في فيلمه 
المصرية-  الوحدة  فكرة  إرهاصات  من خالله  الذي رصد   1984 المدينة(  )أحالم 
السورية 1958 - 1961 في دمشق موطن الذكريات، ومثل ما فعل التونسي نوري 
بوزيد في )ريح السد( 1986 عن تونس تحت وطأة االحتالل، وكذلك اندفع في هذا 
التيار الجديد أحد أبرز تالميذ شاهين، المخرج يسري نصرهللا، ليخرج أول أفالمه 

)سرقات صيفية( 1988 عن قوانين يوليو االشتراكية والدولة الناصرية.
سيرة  خصوصاً  المصريين  األدباء  سيرة  يقلد  أن  هذه  ثالثيته  في  شاهين  وحاول 
محفوظ  نجيب  ثالثية  مثل  ثالثية  يجعلها  وأن  الثالثة،  بأجزائها  )األيام(  طه حسين 
)بين القصرين( و)قصر الشوق( و)السكرية( 1957-1956 التي أرخ فيها محفوظ 
للمجتمع المصري من 1917 إلى 1944، وتاريخه الروحي وقلقه الوجودي. وحاول 
شاهين وضع ثالثية شبيهة، لكن هذه المرة ليست على الورق وإنما على فن األطياف 

الساحر.
إسكندرية... ليه؟

)إسكندرية.. ليه؟( أول أجزاء الثالثية الشاهينية، كتبه شاهين بالمشاركة مع محسن 
إلى  بالسفر  الحلم  زايد، يختلط فيه حدثان أحدهما عام واآلخر خاص، الخاص هو 
محيي  )محسن  يحيى  البطل  كان  إذ  التمثيل،  لدراسة  األمريكية  المتحدة  الواليات 
الدين( مغرماً بأفالم هوليوود السينمائية وأشهر نجومها مثل روجرز وفريد إستير، 

ويحلم أن يصبح ممثاًل مثلهما.
يعيش يحيى مع أسرته المنتمية إلى الطبقة الوسطى في حي اإلبراهيمية في مدينة 
اإلسكندرية حيث التحق في مدارس الصفوة في )سان مارك( و)فيكتوريا كولديج(. 
العالمية  الحرب  ونما، ظروف  فيها شاهين  نشأ  التي  الفترة  هذه  في  وتعيش مصر 
في  االقتصادية  السوق  وتبدأ  اإلسكندرية،  من  قدم  بعد  على  النازي  فقوات  الثانية، 
لهذه  ونتيجة  السوداء،  السوق  وتزدهر  األسعار  في  المضاربات  فتحدث  االهتزاز، 
الظروف، تتأثر أسرة يحيى وتسقط في أزمة اقتصادية طاحنة، يعمل األب محامياً 
فيما  األزمة،  هذه  لعبور  المنزلي  األثاث  وبعض  البيانو  لبيع  األم  وتضطر  مثالياً، 
يحلم كل أصدقائه بالهجرة إلى الخارج للدراسة، ويعمل هو في بنك تحت التدريب، 
ويصدف أن يحصل على منحة للدراسة في الواليات المتحدة، ومن أجل سفره تجمع 
أسرته كل ما لديها لتمكنه من تحقيق حلمه، ويسافر شاهين بالفعل عام 1946، وهو 
 PASADENA PLAYHOUSE ابن العشرين، لدراسة التمثيل في معهد باسداينا

في كاليفورنيا ثم يعدل رأيه ويتحول إلى اإلخراج.
وعلى المستوى العام، يرصد شاهين تأجج حلم المصريين بالثورة، من خالل تركيز 
بؤرة رؤيته، على ما يفعله الشباب الوطنيون -إشارة الى الضباط األحرار- وتعاونهم 
إقامة  التخطيط الغتيال تشرشل والتفكير في  مع اإلسالميين بهدف االستقالل عبر 

صالت مع اإلخوان المسلمين، وخطف الجنود البريطانيين وقتلهم.
وعن هذا الفيلم حصل شاهين على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان برلين 
عام 1979. األكثر أهمية هنا، هو إسكندرية شاهين، إسكندرية التسامح والحب، التي 
تجمع كل األجناس، فهي ليست إسكندرية الخواجات التي جسدها )لورانس درايل( 
في رباعيته عن تلك المدينة الخالدة، وإنما إسكندرية المصريين التي جسدها إدوار 
الخراط في )ترابها زعفران( وإبراهيم عبد المجيد في )ال أحد ينام في اإلسكندرية(، 
فهي حاضرة كل الثقافات، اإلسكندرية المتوسطية، التي تقدس التسامح الديني وتسمح 

بالتعايش بين الوافد والمقيم، اإلسكندرية التي تختزل في كل رحاها الوطن.
حدوتة مصرية

في  جداً  خاصة  لحظة  1982، عن  )حدوتة مصرية(  الثالثية  أجزاء  ثاني  ويجيء 
حياة يوسف شاهين المخرج وهي لحظة إجراء عملية جراحية له لتغيير شرايين في 
القلب. وكتب شاهين سيناريو الفيلم عن فكرة ليوسف إدريس الذي مر بتجربة مشابهة 
)نور  يحيى  بقدوم  فيلمه  شاهين  يبدأ  القلب،  شرايين  أحد  تغيير  عملية  له  وأُجريت 
الشريف( إلى أمريكا وتحليق روحه في معادل بصري يجعل جسده يطير في سماء 
الفيلم يستعرض عمله كمخرج،  للمرة األولى، في هذا  إليها.  نيويورك حين وصل 
وحلمه بأن يقدم سينماه إلى العالم األول، حينما شارك بفيلمه الثاني )ابن النيل( 1951 
أخرى  مرة  وتكررت صدمته  الفيلم  تقويم  في  فصدم  السينمائي،  كان  مهرجان  في 
حينما فشل في السفر إلى برلين وضاعت منه جائزة التمثيل عن دور )قناوي( في 
فيلمه )باب الحديد( 1958 العتقاد لجنة التحكيم أن )قناوي( )يوسف شاهين( معوق 
في  الغرب  ازدواجية  له  بجرأة تحسب  انتقد شاهين  اللحظات  منذ هذه  في األصل. 
النظر إليه باعتباره مخرجاً من العالم الثالث، وليس منتمياً إلى عالمهم األول، وفقد 
األمل في أن يعرفه العالم سواء في كان أو غيره من المهرجانات العالمية، وتأكد أنها 
تريد أن تحصر سينمانا في إطار مواضيع الظلم االجتماعي والجهل والفقر والمرض 

والتخلف، فهذه قضايا ومشكالت العالم الثالث، في رأيهم.
1974 الذي حاول فيه استجالء أسباب الهزيمة في 1967،  في فيلمه )العصفور( 
يصور أحد المشاهد التي تجري فيها الفنانة محسنة توفيق رافضة الهزيمة صائحة 
)هنحارب( ليؤكد شاهين تضامنه الكبير مع النظام الناصري الذي يكن له حباً خاصاً. 
الحرية والديموقراطية،  إلى  تتوق دوماً  التي  ويبدأ شاهين في عرض وجهة نظره 
من خالل ما نشهده من محاكمة يجريها شاهين لكل من عاشرهم ابتداًء من أسرته، 
األم التي تصغر األب بفارق عمري كبير، وترى نفسها امرأة مرغوبة فقدت شبابها 
في صدر رجل كهل، واالبنة أو األخت التي تزوجت رجاًل ال تحبه لتضمن األسرة 
غير  األعمال  من  بعدد  قيامه  على  المترتب  الفاحش  ثرائه  إلى  نظراً  االستقرار 
المشروعة، واألب المتواري في الظل، والمدرس في المدرسة الذي قتل فيه الحلم 
الجميع  على  شاهين  يقسو  داخله.  الخوف  وزرع  والجبن  الخوف  ده  وعواّ والحرية 
اللوم، ويجسد فكرة الصراع  ويدينهم في الوقت نفسه، وال ينجو هو أيضاً من هذا 

عليه بين أمه وأخته وزوجته.
يدير شاهين محاكمته وعائلته أمام عينيه، ويحاول تفسير أسباب ما حاق به وبقلبه من 
آالم. األم تزوجت صغيرة من رجل كبير، وتكرر ما حدث لها مع ابنتها. إذن فالفيلم 
في حد ذاته إدانة لبطريركية األسرة بظروفها االجتماعية واالقتصادية الضاغطة، 
وقهر المؤسسة التعليمية ممثلة في المدرسة وأستاذه المتحجر الفكر. وكذلك هو أيضاً 
في إسرافه في إجهاد نفسه والتوتر والتدخين بشراهة مما أوصله إلى ما هو فيه من 
ألم في القلب. وفي النهاية يعقد مصالحة مع ذاته يتعهد فيها بالمواصلة في الطريق 
التي اختطها لنفسه، وتكون هذه هي البداية الحقيقية وليست النهاية المتوقعة، فكأنما 

حدث له نوع من التطهير فهذه مهمة الفن الخالدة.
إسكندرية كمان وكمان

الشاهينية  الثالثية  تكتمل   1989 وكمان(  كمان  )إسكندرية  شاهين  يوسف  بإخراج 
لتصبح أول سيرة سينمائية عربية مكتملة.

ويكتب سيناريو الفيلم شاهين باالشتراك مع تلميذيه، يسري نصرهللا وسمير نصري. 
ويرصد في هذا الفيلم لحظة من أروع لحظات وحدة اإلرادة الجمعية في مواجهة إرادة 
1987 احتجاجاً على  المصريين عام  الفنانين  الفرد، فسجل شاهين لحظة إضراب 
تغيير قانون النقابات الفنية الخاصة بهم من دون أخذ رأيهم. فحلق شاهين بهذا الفيلم 
في آفاق من التعبير السينمائي وألح في المطالبة بالديموقراطية في مصر. وكم كانت 
التاريخي في مسرح  الفنانين المصريين واجتماعهم  سعادته وهو يصور اتحاد كل 
صياغة  في  المشاركة  في  الديموقراطي  حقهم  بممارسة  المطالبة  أجل  من  البالون 
قانون نقاباتهم المسؤولة عنهم، وأنهى الفيلم بلحظة تختفي فيها الفردية وتذوب في 
الذات الجماعية الكبرى: مصر، بالنشيد الوطني الذي شارك فيه أبرز وجوه الحركة 

الفنية المصرية، عادل إمام، علي بدرخان، توفيق صالح، تحية كاريوكا.
في هذا الفيلم يكتب شاهين ومساعداه فيلماً غير عادي مبنياً على سيناريو غير تقليدي 
يحفل بالصوت والصورة، وال يُعنى كثيراً بالحبكة الدرامية، فهنا يحقق شاهين حلمه 
الكبير حينما تصبح الصورة هي الهدف وال يهتم بالترابط الدرامي كثيراً. ويغامر 
أعماقه  في  الكامن  الممثل  سراح  ويطلق  المرة  هذه  بنفسه  التمثيل  تجربة  بخوض 
منذ أن مثل )هاملت( على خشبة المسرح المدرسي وهو يعلم أن ممثاًل كبيراً يسكن 
في  دوره  يمثل  فجعل عمرو عبدالجليل  الكبرى،  قدوة شاهين  فهاملت هو  أعماقه، 
به،  يحلم  كان  ما  إلى  أدائه  في  يفتقد  لكنه  شكسبير،  وليم  لمسرحية  مصرية  رؤية 

فطموح شاهين الفني ليس له حدود.
يركز الفيلم أيضاً على عدد من األحداث في حياة شاهين الفنية، مثل فوزه بالجائزة في 
مهرجان برلين السينمائي عام 1979، عن أول أجزاء الثالثية الشاهينية )إسكندرية.. 
ليه( 1979 وخروج بطله محسن محيي الدين من مهرجان كان من دون أي جائزة 
بينه  غنائياً  1985، ويدير شاهين حواراً  بونابرت(  يا  )الوداع  فيلمه  عن دوره في 
الذنب عن نفسه  نافياً  أم كلثوم،  للسيدة  الميعاد(  وبين بطله مستغاًل فيه أغنية )فات 
)تعتب عليا ليه؟ أنا بإيديا إيه؟(. وينافس شاهين الشيخ ابن الستين بطله الشاب في 
الرقص متهماً إياه بأنه ابن النكسة. ويرقص شاهين هائماً على روحه في رقصات 
الدائم  بشبابه  ليحطم  إستير،  وفريد  المطر(  تحت  )الغناء  في  كيلي  لجين  مبدعة 

انهزامية الشباب المتسرع سريع اليأس.
وبعدما تتعرض زوجته لحادث سيارة ويذهب إلى وداعها وهي مسافرة للعالج في 
مع  ويبقى  اإلضراب  في  الفنانين  مع زمالئه  للمشاركة  النقابة  إلى  يذهب  الخارج، 
توفيق صالح وتحية كاريوكا. ويظهر شاهين رأيه في بطله وبطلته وزوجته، وكذلك 

وجهات نظرهم تجاهه، فهو يحبهم وهم يحبونه.
إضراب  بمشاهد  باستعانته  والتسجيلي  الروائي  بين  الفيلم  هذا  في  شاهين  ويخلط 
يذهب  والفانتازي حينما  الواقعي  النقابة، وبين  البالون واعتصامهم في  الفنانين في 
إلى اإلسكندرية القديمة، ويجسد غزو اإلسكندر لها ويسخر من كليوباترا. ففي هذا 
الفيلم مارس شاهين كل جنونه بمنتهى الحرية، ويرقص في المولد الشعبي مع الشاب 
رقصة التحطيب المصرية الشهيرة الممتدة من أيام الفراعنة، فيظهر مدى قدرة الشيخ 
ابن الستين على مصارعة الشباب، ويظهر كم هو شاب أكثر من الشباب أنفسهم وأن 
إرادة الحياة والكفاح داخله أقوى من أية إرادة أخرى، فإنه ال ينكسر أبداً، رغم كثرة 

الهزائم المتتالية.
إلى بيت بطلته يسرا يجد أمها هدى سلطان تتذكره في دور  وحينما يذهب شاهين 
قناوي وتقول له: )إن أحسن أفالمك، األرض(، ما يجعل شاهين متضايقاً من هذه 

العقدة التي تثار دائماً في وجهه ويكرهها بشدة.
ويظهر حسين فهمي في دور المغامر اليوناني الذي يبحث عن قبر اإلسكندر األكبر 
في مدينة اإلسكندرية، وحينما يعثر عليه يجعله شاهين -أي اإلسكندر- مشابهاً لبطله 
تماماً، ويُنفذ من السقف عموداً حديدياً يخترق الجسد الثاوي في التابوت الزجاجي، 
بين نفسه يحيى الباحث  فتنبثق منه الدماء بغزارة، وكأن شاهين يحدث بهذا تماهياً 
عن هاملت طيلة حياته من دون أن يعثر عليه، وبين المغامر اليوناني الباحث عن 
اإلسكندر األكبر، ويحاول تحرير نفسه من األوهام، التي يعتنقها بالقسوة على نفسه 

وعلى اآلخرين.

المهاجر
أنهى شاهين ثالثيته بـ)إسكندرية كمان وكمان( 1989 وحتى ال يخرج أجزاء أخرى 
منها، وتخرج عن كونها ثالثية، اقتطف بعضاً من سيرته وقدمها في فيلمه )المهاجر( 
1994 عن هجرته إلى أمريكا لدراسة السينما، ويبدو هذا واضحاً في المشهد الذي 
سقط فيه )خالد النبوي( في حجرة التحنيط عندما كانت تطارده الكالب مثلما سقط 

شاهين نفسه في حجرة المحاضرات حينما كان في معهد باسدانيا في كاليفورنيا.
وكذلك يمتلئ بشذرات من سيرة شاهين فيلم المهاجر داخل الوطن وخارجه والسابح 
بحثاً عن الروح المصرية الصميمة فهو اللبناني المهاجر مع أبويه إلى اإلسكندرية 
وهو الذي يغضب عادة من نعته بلفظة )الخواجة(، فيشير إلى ذلك في ما قيل عن 
)رام(، رغم عمره الطويل الذي قضاه بين المصريين فإنهم يعتبرونه أجنبياً وليس 

من األصول المصرية األصيلة!
الذي رأى فيه بعض  أزمته مع فيلمه )المهاجر(  ثم يجيء فيلمه )المصير( مجسداً 
من المتطرفين مساساً بشخصية النبي )يوسف( عليه السالم، وأقاموا دعوى قضائية 

تطالب بعدم عرض الفيلم.
ويرفض القضاء الدعوى ثم يقبلها بعد االستئناف، ويصاب شاهين بضيق حقيقي لما 
يحدث لحرية التعبير من اختناق وتضييق في مصر. فيخرج فيلمه التالي )المصير( 
عن زمن )ابن رشد( مرتحاًل هذه المرحلة إلى األندلس حيث تعيش ظروف الوضع 
المشابه. ويحذر شاهين في فيلمه من التعصب والتكفير في زمن التفكير على حد قول 
الفقيه المعذب الراحل نصر حامد أبو زيد. ويمزج شاهين كذلك بين ما تعرض له من 
اضطهاد ومصادرة وغيره وما حدث لنجيب محفوظ من طعن في رقبته اليمنى نتيجة 
لعدم قراءة روايته )أوالد حارتنا( 1959 قراءة صحيحة. فيمزج السيرة الشاهينية 
بالمحفوظية، ويرثي لحال الفكر في نهايات القرن العشرين الذي كان متسامحاً في 
بدايات القرن ووصل إلى الضيق الفكري والتعصب بعد ذلك، مع أن المفروض أن 
يحدث العكس وتزداد مساحة االستنارة والضوء والحرية، ال أن تزيد خفافيش الظالم 

واألفكار الظالمية وبؤر التطرف واإلرهاب.
كذلك لم ينج شاهين من نقد فيلمه )المصير( قبل أن يعرض من األساس، فهاجمه 
بعض أساتذة الجامعات الذين يدعون االستنارة والتعددية الفكرية والتسامح ويرحبون 
التعبير، في أن شاهين لم يستعن بهم أو ببعضهم عند  بالنقد والرأي اآلخر وحرية 
غيرهم،  دون  لهم  خاصاً  ملكاً  يعتبرونه  الذي  رشد  ابن  عن  فيلمه  تصديه إلخراج 
وهاجموا الفيلم دون أن يشاهدوه ونسوا أن هناك مسافة كبيرة بين التاريخ كتأريخ 

والعمل الفني حينما يتناول التاريخ!

يوسف شاهني وسينما السرية الذاتية

     Vendredi 27 mars 2020
الجمعة 27 مارس 2020

    لم تكن مملكة الصلحاء، المملكة المغربية، عبر تاريخها الطويل، في 
عزلة عن الوباء أو مفراّ من الزالزل والفيضانات، ولم تكن دولة األشراف في 
مأمن من سنوات الجفاف وموجات الغالء، وفتن الحروب والنزاعات، بحكم 
موقع المغرب الجغرافي المتمياّز في أقصى شمال إفريقيا، وطابع االنفتاح 
الذي اشتهر به، فكان في فترات عديدة، من تاريخه الحافل باألحداث العظيمة، 
ات عنيفة، لو َضَرَبت شعباً آخر لما قامت له قائمة أبداً، ولكن  عرضًة لهزاّ
ل، وإدارة  توالي الصدمات، أكسبت المغرب قوة هائلة، وقدرة فائقة على التحماّ
األزمات بجدية وحزم، واتخاذ االحتياطات دون تردد أو تريث، وهذا ما جعل 
المغرب في زمن وباء كوفيد 19، أو فيروس كورونا المستجد، يكون سباّاقاً 
التخاذ ما يلزم من سبل الوقاية والحماية، حتى تم تصنيفه األول عبر العالم من 
حيث اليقظة الوبائية والتعامل بجدية عالية مع خطر انتشار فيروس كورونا 
المستجد، ولعل هذه الفعالية كانت نتيجة الخبرات التي راكمها المغرب عبر 
تاريخه الطويل في تدبير األزمات، والخروج منها بسالم أو بأقل الخسائر 
الممكنة. وفي هذا المقال نقلاّب صفحات من تاريخ األوبئة والزالزل والمجاعات 
في مملكة الشرفاء المغاربة وسالطينهم الصلحاء، حتى نقف على سر يقظتهم 
د كبار رجال الدولة  الحالية في مواجهة وباء كورونا الجديد، وكيف لم يترداّ
المغربية اليوم في التبرع بأموالهم بسخاء وتقديم كل ما يستطيعون من أجل 
توفير الوسائل الكفيلة بصد هجوم فيروس كورونا المستجد في أيامنا الحالية، 
وكيف تجناّد الشعب المغربي لمواجهة خطر الوباء، بالتزام التعليمات، والبقاء 

في البيوت، وإحياء قيم التضامن بينهم.
نعود للوراء أربعة قرون ماضية، الستنطاق كتب التاريخ والرحالت، عن 

بعض ما شهده المغرب من حروب مع الطاعون وأخواته.
   تميز القرن الحادي عشر الهجري بأحداث تدعو للعجب؛ ففي سنة تسع 
وثالثين وألف اجتاح مكة سيل عظيم هدم معظم بناء الكعبة، ووصف الرحالة 
أبو سالم العياشي المشهد في رحلته ماء الموائد بعبارة: “سجدت هلل فيه الكعبة”. 
وفي سنة ثالث وسبعين وألف، هجم السيل مرة ثانية “فخرب غالب أسواق 
الناس، وهدم دار  فيه  مكة، وهد دورا كثيرة وأتلف أمواال عظيمة، ومات 
بعض أرباب الدولة )...( ودخل المسجد الحرام )...( حتى امتأل المسجد كله، 
وارتفع الماء فيه إلى أن ذهب بقناديل المطاف كلها وما في المسجد من دواريق 
وبسط، وارتفع على قبة المقام )...( ومأل كل بيت وخزانة في المسجد )...( 
وطاف بعض الناس بالبيت عوما ممن يحسن السباحة، وكان ذلك الماء أمرا 
مهوال”. وفي سنة أربع وسبعين وألف، “وقعت أمور هائلة بإقليم أصفهان، 
وخسفت األرض بمدن وقرى وجبال، ووقع تحويل لبعض القرى من  مكان 
 )...( اإلقليم  ذلك  قواعد  تبريز، وهي من  مدينة  بأكثر  مكان، وخسف  إلى 
وكون الخراب فيها أتم”. وفي مدينة بسكرة من بالد المغرب األوسط قتل 
الوباء سبعين ألف نفس، وقد دخلها أبو سالم العياشي عقب الوباء فوجد أكثر 
حوماتها خاليا ومساجدها داثرة، يقول أبو سالم: “ولما رجعت من الحجاز 
في سنة ستين وجدته )أحد الصالحين( قد توفي بالوباء الواقع في تلك السنة، 
وكان وباءا مفرطا، مات به في بسكرة على ما قيل لنا نحو من سبعين ألف 
نفس، وقد دخلنا المدينة عقبه، فوجدنا أكثر حوماتها خاليا، ومساجدها داثرة”.
كان السلطان المغربي المنصور الذهبي من أعظم الملوك السعديين وبطل 
معركة وادي المخازن، ملكاً مهاباً، استمر في الملك ستا وعشرين سنة، “بعدما 

الثورة  المامون فأخمد  الثائر عليه محمد الشيخ  ابنه  لتأديب  ذهب إلى فاس 
وأودع ابنه السجن، ولكن الوباء حل بالناحية فمات المنصور دون أن يبت 
في أمر والية العهد”، وعلى الرغم من وجود رواية أخرى تقول إنه مات 
مسموماً، حيث وضعت له السم زوجته عائشة بنت أبي بكر الشيبانية أم ابنه 
زيدان ألنه أوصى ببيعة ابنه أبي فارس، إال أنَّ الوباء كان منتشرا في مدينة 
فاس إبان زيارته لها، وهكذا مات فجأة رحمه هللا، وبويع ابنه األول بفاس 
والثاني بمراكش فأدت النزاعات بين أبنائه “في طلب العرش والفوز بصولجان 
الملك”، إلى قطيعة رحم وانقسامات أضعفت الدولة، وأثارت بعض األطماع 
الخارجية التي بدأت تتربص بالبالد الدوائر وتنتظر الفرصة لالستحواذ على 

بعض الحدود والثغور وخاصة في الشمال المغربي. 
إنَّ أسوأ مشهد عرفه المغرب في هذا القرن هو ما عرفه من انقسامات عندما 
َوِهَي أمر الدولة السعدية، و”اختل نظامها وتساوت فيها األسافيل واألعالي، 
نبغ في كل جهة قائم، وصاح في كل كدية ديك، وتقاسم الثوار البالد، وصاروا 
كملوك الطوائف في األندلس”، وقد “بلغت هذه الحالة السيئة منتهاها عندما 
كادت تستقل كل جهة بملك، حتى إن ناحية تازا قام فيها اليهودي ابن مشعل 
وبنى حصنا منيعا له وجعله مقر إمارته )...( كما أن أتراك الجزائر استطاعوا 
في هذه الحقبة المظلمة من تاريخنا، أن يدخلوا إلى وجدة وهي على الحدود 
ويسعوا في االستيالء عليها وضمها إلى ممتلكاتهم”، وقام الثوار في كل ناحية، 
حيث تذكر كتب التاريخ بعض الثائرين مثل: أبي فارس ومحمد الشيخ وابن 
أبي محلي وأبي حسون السماللي وغيرهم، وبعض الزعماء مثل المجاهد 
أبي عبد هللا العياشي ومحمد الحاج الدالئي، واألمير محمد بن الشريف وأخيه 
الرشيد، وقد استولى األجانب من اسبان وبرتغال وانكليز على مراسي المغرب 
وطمعهم في داخله. ولم تستقر األوضاع إال مع السلطان المولى الرشيد بعد 
الحكم،  التي قضاها في  المدة  استمرت سبع سنوات وهي  خوضه لحروب 

فحقق بذلك للمغرب وحدته واستقراره.
   إذا كانت أزمات الحكم والنزاع على السلطة، أمرا 
متوقعا في كثير من الدول، فإن المشهد يبدو صعبا 
ومقلقا، عندما تضاف إليه أزمات نقص الغذاء وانتشار 
الوباء وسيادة الغالء، وما يترتب عن ذلك كله، من 
ظهور للفتن وانهيار للقيم؛ حيث زاد من أزمة البالد 
اجتياح وباء الطاعون للمغرب من سنة 1007هـ إلى 
1016هـ، وبين عامي1072هـ و1089هـ، وساعد على 
ب المنازل والقناطر  انتشاره بفاس، فيضان عظيم خراّ
واألسواق، حتى وصل الماء إلى باب البرادعيين. وكذلك 
سنوات الجفاف، التي ضربت المغرب في األعوام: 
1022هـ و 1044هـ و1063هـ و1072هـ، وأيضا 
موجات  الغالء، حسب كتاب االستقصا للناصري، 
ونشر المثاني للقادري، حيث تعددت أسباب الغالء 
في هذا القرن، منها ثورات القبائل التي قطعت سبل 
المسافرين وقوافل التجارة، فقلَّْت المواد الغذائية في 
المدن، وتسببت الحروب في فساد الزراعة، وحصار 
األجانب ومراقبتهم للموانئ التجارية المغربية، فضال 
عن الجفاف. وهكذا، عرف المغرب موجات للغالء 
البالد وضعية  فعاشت  1022هـ و1060هـ و1073هـ و1090ه،  سنوات: 
حرجة عبرت عنها كتب التاريخ والسير التي أرخت لتلك الفترة العصيبة، 
ومنها كتاب نشر المثاني للقادري، و كتاب نزهة الحادي لليفرني، وكتاب إيليغ 
قديما وحديثا لمحمد المختار السوسي، وكتاب التقاط الدرر ومستفاد المواعظ 
والعبر في أخبار وأعيان المائة الحادية والثانية عشر، للقادري، حيث تذكر 
تلك الكتب التاريخية وغيرها أخباراً مؤلماً عن أوجاع الناس في تلك الفترة 
الصعبة، فقد “شاع احتراف السلب والنهب في األموال والنفوس”، وانتشار 
األوبئة والمجاعات، ومن ذلك ما يذكره العياشي محمد بن عبد الجبار، في 
كتابه الموسوم بـ: زوبعة المشتاق لبعض ما وقع في المغرب عام اثنين وسبعين 

من الجوع والشقاق، حيث يستحضر األبيات الشعرية اآلتية: 
 يا من عن الَغْرِب عام الُجوع قد غربا         ال تنكرن على من جوعه َغلَبا

ُل َسـاِمعها يقول واَعَجـبا ثُوَك أحـاديث إذا سمعـت          َيظَّ  إن َحــدَّ
ْرُع فيه يكـون        كالناَّدى َفيَُباُع وزنـــه َذَهبا   اشدد بعــام يكاد الزَّ

  ما أعظم األمـر إِْذ كانت َتُعوُد بـه       التَّْمُر ِتْبًرا وعـاد َحشفه ُرَطبـَا
وقد وصف الرحالة المتصوف أبو سالم العياشي في رحلته ماء الموائد، ما حل 
بالبالد من فتن وجوع، قائال: “في سنة تسع وستين دبت في مغربنا عقارب 
الفتن، وهاجت بين الخاصة والعامة مضمرات اإلحن، فانقطعت السبل أو كادت، 
وماجت األرض بأهلها ومادت، )...( وأضرم الجوع في سائر األرجاء ناره، 
فتولد منه من الفتك والحرابة ما أعلى تفريق الكلمة مناره، وتطاير في كل أفق 
َشراره، وأهان خيار كل قطر ُشراره، واتخذت البدعة شعارا، والزندقة دثارا، 
وفر الساكن من بلده، والوالد من ولده”. ومن طرائف الشعر قول شاعر في درعة: 

َحاُب بدرعة كما      يطوُف الحجيج بالبيِت الَحَرام َيُطوُف السَّ
َماِء َوأَْكِل الَحــَرام تُريـُد النُُّزوَل فلْم َتْسَتِطـْع      لسفِك الداِّ

عن  االستقصا  تحدث صاحب  وقد 
غالء سنة 1073هـ الذي تسبب في 
فيها  الناس  أكل  عظيمة  “مجاعة 
وخلت  واآلدمي،  والدواب  الجيف 

الدور وعطلت المساجد”، ووصف العالمة اليوسي ظلم الجباة وصفا دقيقا 
مؤثرا حيث قال: “قد جردوا ذيول الظلم على الرعية، فأكلوا اللحم وشربوا 
الدم وامتشوا العظم وامتصوا المخ، ولم يتركوا للناس دينا وال دنيا”. أما 
صاحب كتاب المطرب بمشاهير أولياء المغرب، فشبَّه كثرة الفتن بنزول 
السماء،  المطر من  الفتن فيه كنزول  المطر، حيث قال: “في وقت كانت 
حروب طاحنة متوالية بين السعديين والعلويين وبين المسلمين واإلسبانيين 
واإلنجليزيين، وثوار متلصصون هدفهم اإلفساد في األرض ونهب األموال، 
يضاف إلى ذلك ما كانوا يصابون به من نكبات الحياة كضيق في المعيشة، 
وارتفاع في األسعار، وجدب وقحط وزالزل وهزات”، حيث عرفت مدينة 
فاس زلزالين عنيفين؛ األول في رجب سنة 1030هـ والثاني في رمضان 
أنها  الحالتين  في  واعتقدوا  الرعب،  وعمهم  الناس  فاغتم  1075هـ  سنة 
الساعة ال محالة. وقد وصف عبد الرحمن التامنارتي وغيره ممن عاصر 
تلك األحداث، التي نال المغرب فيها من الفساد والفتن ما “طاش لها الوقور 
)...( ووضع النفيس وارتفع الخسيس، وفشا العار وخان الجار ولبس الزمان 
البؤس وجاء بالوجه العبوس )...( وطأطأ الحق نفسه وأخفى المحق نفسه 
)...( ووردت المهالك وسدت المسالك وعم الجوع”. فكانت المآسي الشديدة 
دافعا قويا للبحث عن الخالص، وقد قال أرسطو: “ينبغي أن نستعين في 
إلى عوالم  الزمان  الهروب من عجائب  فكان  العجيبة”،  باألمور  المآسي 
الغيب والمعتقدات، حيث زهد الناس في الدنيا والتفوا حول بعض الصلحاء 
واألولياء طمعاً في كرامة تنقدهم مما هم فيه من مآسي، أو دعوة صالح 
ترفع عنهم الوباء، وكثير من الناس هاجروا بحثاً عن مالذ آمن، أو فراراً 

من جوع غالب ووباء مستطير وخوف مقيم.
جراء  التاريخية،  الفترات  بعض  في  ويالت  من  المغاربة  عرفه  ما  إن   
انتشار المجاعات واألوبئة والكوارث الطبيعية، جعلهم يكتسبون خبرة في 
تدبير األزمة، ولذلك كانت بيوتهم تتضمن مرافق لتخزين الغذاء، والمطبخ 
المغربي يضم وصفات تقي البرد وتدفع الجوع لساعات، ووصفات للعالج، 
وأيضا اللباس المغربي تميز بخصوصيات الحماية مثل الجلباب والسلهام 
واللثام، إلى جانب ثقافة التضامن والتآزر، وقيم التضحية واإليثار، والقدرة 
المحنة،  البالء، وتمر  الخلوة والعزلة لشهور عديدة، حتى يرفع هللا  على 
وفي طياتها نعمة، فكم من حافظ للقرآن كانت العزلة سبباً في حفظه، وكم 
من حافظ لبعض العلوم، كانت الخلوة مناسبة للتعمق في القراءة والبحث 
والتماس العلم، فضال عن بعض أرباب الصنائع والفنون والحرف، الذين 
أبدعوا في أوقات الحجر الصحي تحفاً فنية، وأعمااًل ظلت خالدة، كل ذلك 
خدم المغرب اليوم في مواجهة وباء كورونا فيروس المستجد، والذي يمثاّل 
طاعون األمس، ولكن بوعي اليوم وإمكانات العصر، لتصبح تجربة المغرب 

رائدة في مكافحة األوبئة وجديرة باالهتمام والبحث. 
 )للتواصل مع الكاتب: رئيس المركز المغربي لالستثمار الثقافي- مساق- 

.) touzani79@hotmai.com

د. حسين عبد البصير
مدير متحف اآلثار- مكتبة اإلسكندرية



  يحاول الجميع تنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية لتفادي اإلصابة بفيروس كورونا 
المستجد، وبينما يلتزم المواطنون العاديون بتعليمات دولهم بالبقاء في منازلهم، يحاول أثرياء 

العالم النجاة من المرض على طريقتهم الخاصة.
إلى إجراءات إغالق  بالنظر  أنه  إلى  البريطانية  تقرير نشرته صحيفة »تلغراف«   وأشار 
الحدود التي طبقتها دول عدة لمنع انتشار الفيروس، قام عدد من المليارديرات برحالت إلى 

مالذات آمنة، باستخدام طائرات خاصة ويخوت فارهة.
ونقلت الصحيفة عن جوناثان بيكيت الرئيس التنفيذي لشركة برجس لليخوت في بريطانيا 

قوله إن اليخت في مناخ جميل ليس مكانا سيئا للعزل الذاتي من فيروس كورونا.
البحرية، مثل أالسكا وجزر جنوب  للرحالت  النائية  بالمواقع  لبيكيت، فإن االهتمام  ووفقا 

المحيط الهادئ، يتزايد.
وعن مدة الحجوزات، قال إن عائلة واحدة استأجرت يختا لتسعة أسابيع، وهناك 

حجوزات أخرى لفترات أطول.
100 ألف  اليخوت  يدفع مستأجرو  المتوقع أن  أنه من  إلى  وأشارت »تلغراف« 
جنيه إسترليني في األسبوع باإلضافة إلى تكاليف الطاقم، وقد ترتفع التكلفة إلى 
500 ألف جنيه إسترليني لليخوت الكبيرة التي يمكنها تخزين ما يكفي من إمدادات 

لعدة أشهر.
الخاصة نصيب من هذه الرحالت أيضا، فمع توقف رحالت  للطائرات  وكان 
القطاع مؤخرا ازدهارا، حيث لجأ  البلدان لحدودها شهد هذا  الطيران وإغالق 

األثرياء الستئجار طائرات »هليكوبتر« لنقلهم إلى البلدان التي ال تزال أجواؤها مفتوحة.
 260 الماضي،  النصف األول من األسبوع  تلقت في  لندن،  إيليت جيتس، ومقرها  فشركة 

استفسارا بشأن تأجير الطائرات، مقارنة بـ20 استفسارا في األسبوع العادي.
وقال كريستوفر ويليامز مارتون الرئيس التنفيذي للشركة: »نشهد حالة ذعر، الناس خائفون 

من الفيروس ويقولون لنا أخرجونا بغض النظر عن التكلفة«.
الشرق  إلى  أفراد عائالت ملكية في طائرات خاصة  نقلنا  الماضي،  وأضاف: »األسبوع 

األوسط، ومناطق نائية في كندا، وجزر قبالة السواحل اإلسكندنافية«.
وبحسب الصحيفة، فإن بعض العمالء دفعوا ما يصل إلى 155 ألف جنيه إسترليني تكلفة لتك 

الرحالت التي انطلقت من أوروبا إلى كندا وأميركا الجنوبية، و200 ألف جنيه إسترليني 
لرحالت إلى الشرق األوسط.

أما آدم توديل الرئيس التنفيذي لشركة برايفت فالي، ومقرها بريطانيا، فقال: »شهدنا طلبا 
كبيرا على الطائرات الخاصة، بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 60 في المئة، مقارنة بالفترة 

نفسها من العام الماضي«.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
تعظيم سالم للرئيس السيسي الذي يعالج 

أزمة كورونا في مصر بحكمة وأقتدار.

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

 أخوان كبرى األسواق التجارية
 التي توفر لك كل ما يحتاجه البيت
 من المنتجات الغذائية اإليرانية

  والشرقية
15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

      
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

تتوُق أحالمي لرؤياِك!!

طياران يهربان من قمرة القيادة بعد »شائعة« 
عن مصابني بكورونا

يف زمن كورونا .. مسنة تنزل كلبها من شرفة منزهلا ألخذ نزهة فى اهلواء

بفضل وباء كورونا.. القاموس الشعيب اإلجنليزي يضيف كلمة جديدة

كيف »يهرب« أثرياء العامل من فريوس كورونا؟

ف��ي ُس��ُك��وِن ال��ل��ي��ِل أذُك����ُرِك

وأه����ذي م��ن ف���رِط ح��رم��اِن��ي

حلنا قلبي  في  النَّبُض  ويعِزُف 

وِم�����ن ُح���ل���ٍم إل����ى ُح���ل���ٍم

تَ��ُخ��طُّ ع��ل��ى ال��ب��درِ إْس��م��ِك

وأع����������وُد إل������ى رُش������دي

نْ���َي���ايَ���ا ُد ل��ت��ك��ون��ي ك����ّل 

تَ���ُق���ول���ي ف��ي��ه��ا أه�����واَك

وي�����ذوُب ال��ل��ي��ُل ف���ي ف��ج��ٍر

وي�����ذوُب ال���ش���وُق ف��ي ش��وٍق

عطٍش ف��ي  ال��ف��ج��ُر  وي����ذوُب 

وي��ن��م��وا احل�����ُب ف���ي ح��ل��ٍم

نْ����َي����ايَ����ا ُد ت���ك���ون���ي ف���ي���ه 

ت���ك���ون���ي ف���ي���ه َس���ل���َوايَ���ا

ت���ق���ول���ي ف���ي���ه رح����م����اَك

وت����زداُد أش��واق��ي ألن��ْف��اِس��ِك

َوَوح���دي ف��ي ال��َك��وِن أْح��َي��اِك

تَهواِك أن��غ��اٌم   ... موسيقاُه 

تَ����ُت����وُق أح���ام���ي ل���ُرؤي���اِك

���َي���اِك وال���َف���ْج���ُر ف���ي ُم���حَّ

لُلْقَياِك أش��واق��ي  تَسِبُقني 

وأك���������وُن ك�����َل ُدن�����َي�����اِك

ْح����َم����اِك رُ وأُق�������وُل ف��ي��ه��ا 

ت��ت��س��ل��ُط ف��ي��ه َع���ْي���َن���اِك

وأن�����ا ي���ا روح�����ي اه�����واِك

َم���ْخ���َدُع���ُه يَ��ْح��َي��ا َم��ْع��َن��اِك

يَ���������درُك  ِس������رَّ َج�������دواِك

نْ�����َي�����اِك ُد وأك��������وُن ف���ي���ه 

وأك��������وُن ف���ي���ه َس����ْل����واِك

وأق��������وُل ف���ي���ه أْه��������َواِك

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

كلمة او جملة نقولها لجميع احبتنا في    
الخير وكونوا  اليوم.. صباح  ظل ما يحصل 
الخير وكونو بسالمة  بأمان وسالمة ومساء 
وبأمان.. واإلعالم واألخبار أيضا تودعنا كل 
مساء ب »مساء آمن وتصبحون على الف 

خير جميعا... وكونوا بأمان وسالمة«. 
اننا نختصر  هذه كلها كلمات وجمل نعتقد 
انها   .. نتمناه لألحبة وحتى غير االحبة.  ما 
أمنية  العالم اجمع.. ولكن  أيام عصيبة على 
للناس جميعا  أمنية نهديها  تبقى اهم  السالمة 

والحبتنا معهم. 
ومع اجتياح الكورونا او الكوفيد ١٩ أطراف 

العالم أصبحنا ال نعرف على ماذا سنصبح.
ولكننا نتذكر اهًم المقوالت »بشروا وال 
تنفروا« و نتذكر القول الكبير »وال تحزني« 
للسيدة العذراء وهي تعاني وحدها، وقول 
الرسول محمد )ص( »ال تحزن ان هللا معنا«  
وقول سيدنا يوسف الخيه »ال تبتئس« وقول 

شعيب لسيدنا موسى » ال تخف« . 
هي كلها أقوال من اجل بعث الروح اإليجابية 
والمعنويات العالية واإليمان باهلل وقدره. 
انها تنفع حقا وتفيدنا جميعا الن اإليمان باهلل 
العالية  الدواء والمعنويات  والصبر نصف 
النهاية ولكن هللا  الحامي في  كذلك. وهللا هو 

يقول اعمل وانا اعمل معك وأعينك. 
اذا يجب ان نعمل ما علينا. 

المعنويات  ويجب ان نحذر أيضا وال ندع 

العالية او اإليجابية تجاه موضوع معين 
الذي يجتاح  الفيروس  وخاصة صحي مثل 
العالم تنسينا مخاطره وتجعلنا نبحر بعيداً عن 
بر األمان الى مناطق ال نحتاط فيها وال نهتم 

بأصول العزل والسالمة. 
اليوم وأكثر من اَي وقت مضى نحتاج ان 
المناعة الصحية واالهتمام  تقوية  نعمل على 
بالنظافة والتعقيم والعزل الصحي واتباع 
كل ما تنصح به الجهات الرسمية المعنية 

بالسالمة وخاصة في هذا الوقت العصيب. 
المرض المالزم لهذا الفيروس ضحاياه 
له ان  العالم ويمكن  أعدادهم باآلالف حول 
بالمئة من المصابين.   يقتل حوالي ٢ او ٤ 
ولكن يمكن محاصرته وحصره كما حصل 
مع الصين حيث تراجعت اإلصابات... هذا 

يتم عن طريق العزل.  
هناك دول خرج االمر عن السيطرة فيها مثل 

إيطاليا الن العزل لم يتم مبكرا.  
اللقاح األمن  وفي الوقت الذي ننتظر فيه 
دعونا نختار السالمة والعزل واألهتمام 
بالتعقيم جميعا سواء كنّا بالمنزل ام مضطرين 
للخروج الى الشارع. ومن هو مضطر 
للخروج للعمل سواء في المجال الصحي 
او األمن االجتماعي او محالت األغذية 

والصيدليات او غيرها ندعو لهم باألمان. 
صباحكم جميل وابقوا بأمان .. تصبحون على 

خير وابقوا بأمان.

ابقوا بأمان وسالمة مجيعا .. 
ابقوا مبنازلكم

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش
المصرية  الحكومة  بالتزامن مع إعالن     
للحد من  أسبوعين  لمدة  الجزئي  التجوال  حظر 
بدأت وزارة  المستجد،  فيروس كورونا  انتشار 
الثقافة، الثالثاء، بث تسجيالت مصورة لباقة من 
إنتاجها الغنائي والمسرحي عبر حسابتها بمواقع 
المواطنين  للترويح عن  التواصل االجتماعي 

بمنازلهم.
وفي التاسعة مساء بالتوقيت المحلي دشنت وزارة 
الثقافة المصرية مبادرة »خليك في البيت.. الثقافة 
بإذاعة حفل  بين يديك« على يوتيوب وفيسبوك 
الهولوغرام  بتقنية  أم كلثوم  الراحلة  للمطربة  نادر 
أقيم على المسرح الكبير لدار األوبرا في السادس 
الجاري بمشاركة مي فاروق وريهام  من مارس 

عبد الحكيم.

وتشمل المواد التي ستعرضها الوزارة خالل األيام 
القادمة عبر المنصات اإللكترونية مسرحية )أهال 
العاليلي  يا بكوات( بطولة حسين فهمي وعزت 
الموسيقار عمر خيرت وباليه )بحيرة  وسهرة مع 
البجع( لفرقة مسرح سان بطرسبرغ وأوبريت 
تأليف صالح جاهين وألحان  الكبيرة( من  )الليلة 
القاهرة وغيرها  أوبرا  باليه  بأداء فرقة  سيد مكاوي 

من األعمال.
وحقق حفل أم كلثوم آالف المشاهدات خالل 
الساعات األولى من طرحه في وقت تحولت فيه 
بالمئة من موظفيها  للعمل بنسبة 50  الحكومة 
القطاع الخاص موظفيها  ودعت أغلب شركات 

للعمل من المنزل.
الدايم، إن  الثقافة، إيناس عبد  وقالت وزيرة 

ألوان  لتقديم  البديلة  الحلول  المبادرة »تأتي كأحد 
الجاد للجمهور في ظل تعليق األنشطة  اإلبداع 
التي تمر  الطارئة  للظروف  الفكرية والفنية نظرا 

بها البالد«.
وكانت دار األوبرا والمسارح وقصور الثقافة علقت 
أنشطتها وعروضها في وقت سابق من هذا الشهر 
حتى إشعار آخر، كما أغلقت دور السينما أبوابها 
إلى  السينمائية والموسيقية  المهرجانات  وتأجلت 
أجل غير مسمى في إطار مكافحة انتشار فيروس 

كورونا.
الوزراء مصطفى مدبولي  والثالثاء أعلن رئيس 
فرض حظر التجوال »الجزئي« بدءا من األربعاء 
السادسة  إلى  السابعة مساء  ولمدة أسبوعين من 

صباحا.

fzemokhol@gmail.com

  رغم انتشار فيروس كورونا في العالم، اليزال 
البعض ال يلتزم بالتعليمات الصحية التي تصدرها 
السلطات المعنية، بينما لجأ بعض آخر إلى تخزين 
المعروض  إلى نقض  السلع، مما أدى  الكثير من 
إلى ظهور مصطلح جديد  الذي دفع  منها، األمر 

دخل القاموس اإلنجليزي.
 urban dictionary الشعبي  القاموس  وأضاف 
كلمة جديدة تشير لألشخاص الذين يهملون 
التحذيرات التي تصدرها السلطات الصحية العامة 
أو من يخزنون البضائع الغذائية على حساب 

جيرانهم. 

وعلى مواقع التواصل االجتماعي تشارك اآلالف 
القاموس  التي نشرها موقع   Covidiot الكلمة
بالتفكير في  بينما طالب مغردون عرب  الشعبي، 

كلمة عربية مرادفة لهذه اإلنجليزية.
وذكر القاموس الشعبي أن المصطلح الجديد مشتق 
من االسم )كوفيدCOVID19 )-19 الذي أطلقته 

منظمة الصحة العالمية على فيروس كورونا.
الكلمة ذات داللتين، األولى تعني  وأضاف أن 
التباعد  الذي يتجاهل بعناد بروتوكول  الشخص 
االجتماعي، مما يساعد على زيادة انتشار كورونا، 
والثانية الشخص الذي ينشر مخاوف تتعلق 

بالتسوق واستنزاف البضائع وحرمان الناس منها، 
حسبما ذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.

القيود على تحرك  وفرضت الكثير من الدول 
لتفشي فيروس كورونا، واضطرت  األفراد منعا 
بعضها إلى فرض حظر التجول لعدم التزام 

األشخاص بالتعليمات.
كما شهدت بعض الدول ازدحاما شديدا في متاجر 
بيع المنتجات الغذائية للحصول على بضائع، 
والسيما ورق التواليت، تكفي أليام الحظر، 
التزامها بتوفير السلع  رغم تأكيد الحكومات على 

الغذائية واألدوية.

 أظهر مقطع فيديو طيارين وهما يتسلقان بسرعة 
نافذة قمرة القيادة، بعد أن سمعا بإصابة ركاب على متن 

الرحلة الجوية بفيروس كورونا.
وصعد طيارا طيران آسيا إلى النافذة ومنها إلى 
مجموعة من الساللم كانت بجانب الطائرة التي كانت 
متوقفة في العاصمة الهندية، نيودلهي، بينما ظل بقية 

الركاب والطاقم على متن الطائرة.
وفي اللقطات التي تم تصويرها على المدرج، ونشرها 
موقع صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، ظهر أحد 
الطيارين وهو يقف خارج الطائرة فوق الساللم بينما 

يمرر اآلخر األمتعة عبر النافذة المفتوحة.
وبعد ذلك، ظهر الطيار وهو يتسلق إلى النافذة ويخرج 
منها على الساللم الموضوعة بجانب الطائرة، وفقا 
لتقرير موقع  TMZ الذي أكد أن الفيديو التقط الجمعة 
الماضية، وأن إصابة ركاب بكورونا كانت مجرد 

شائعة.
كما نقل الموقع عن شركة طيران آسيا تأكيدها أنها أخضعت جميع الركاب لفحوص، 

وثبت خلوهم من الفيروس.
ولم توضح صحيفة »ديلي ميل« اتجاه الطائرة بعد هبوطها في الهند التي سجلت حتى 

اآلن 482 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وتسع وفيات، وخضعت ألكبر إغالق 
من نوعه، وأمرت السكان بالبقاء في منازلهم.

كما لم يتضح تاريخ الرحلة الجوية في الوقت الذي تغلق فيه دول العالم حدودها، 
وتحظر السفر لوقف انتشار الفيروس.

  بسبب حظر التجوال جراء كورونا.. اضطرت مسنة في صربيا إلنزال 
ترفعه،  ثم  الطلق  الهواء  في  نزهة  منزلها ألخذ  كلبها عبر حبل من شرفة 
الطابق  كلبها من شرفتها في  تمشي  المسنة وهي  السيدة  لقطات  وأظهرت 
المنزل  إلى  الكلب  قبل رفع  العالمي  للفيروس  الصحي  الحجر  أثناء  األول 

بفارق طويل.
ونقلت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، تفاصيل الواقعة، حيث تم تسجيل 
المشاهد الغريبة في العاصمة الصربية بلغراد حيث تم منع األشخاص الذين 
تزيد أعمارهم عن 65 عاًما من مغادرة منازلهم بسبب زيادة خطر إصابتهم 

بفيروس كورونا الجديد.

اإلبالغ عن  يتم  لم  امرأة مسنة  يمكن رؤية   ، الفيديو  وفي 
اسمها وهي تقف على شرفتها وهي تمسك بزمام طويل مع 

كلبها الصغير على األرض أدناه.
ثم يظهر مقطع آخر المرأة ، برفقة شخص مجهول ، يرفع 
كالب الصيد مرة أخرى إلى الشقة باستخدام حبله الطويل، 
ويمكن رؤية الكلب معلقًا من طوقه وهو يرفعه إلى الشرفة 

حيث اعتبر كثيرين الفيديو طريف على السوشيال ميديا
 south china post أخرى، نشرت صحيفة واقعة  وفي 
فيديو مؤثر يعرض قصة كلب “بطل” شارك  الصينية 
المنهار  6 ضحايا فندق الحجر الصحى  إنقاذ أكثر من  فى 
انهار خالل  الصين والذى  فى مقاطعه فى فوجيان جنوب 
األسابيع الماضية وظل الكلب يشارك رجال االنقاذ فى البحث عن الضحايا 

حتى أصيب بإصابات بالغه.
“بيبى” كلب يبلغ من العمر 6 سنوات ولكنه يحمل الكثير من معانى البطولة 
والوفاء والتضحية، ظل يشارك رجال االنقاذ فى العثور على ضحايا احياء 
فيروس كورونا  لمصابى  الصحى  للحجر  المخصص  الفندق  انقاض  تحت 
أكثر من  انقاذ حياة  الصين. ونجح فى  بمقاطعة فى مقاطعة فوجيان جنوب 
6 أشخاص بعد أن ارشد رجال االنقاذ عنهم ولكنت كانت نتيجة ذلك إصابته 

بإصابات بالغه فى كفيه .

    Email: elressalanews@gmail.com    www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     

»الثقافة بني يديك«.. مبادرة 
مصرية لكسر »ملل كورونا«


