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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

النانو وتساؤالت أخرى!!
 مازلت ال أستوعب حالة الحجر 
الصحي المفروض على جميع 
شعوب العالم وما المقصود منه 
على وجه التحديد؟ في الوقت الذي 
ال ينطبق فيه هذا الوضع وال يُطبق 
بأي شكل من األشكال على كافة 
المنشآت العسكرية أو األمنية أو 
المخابراتية في جميع دول العالم 

وال يُعقل أن يُطبق؟
أمام وباء ال يهدد سوى  وكأننا 
المجتمعات المدنية دون العسكرية 

واألمنية لجميع دول العالم؟
ولماذا رضخت وانصاعت كل 
دور العبادة في العالم من مختلف 
العقائد السماوية وغير السماوية 
وتسارعت في غلق أبوابها أمام 
وفقاً  يتم  األمر  وكأن  المصلّين 
لتوجيه عام شيطاني لمنع الصالة 
وعدم ذكر اسم هللا في أي مكان 

صحراء كان أو بستان؟
رغم حجم الخسائر المالية المخيفة 
القطاعات  بكافة  لحقت  التي 
االقتصادية والمالية والخدمية من 
صناعية وتجارية ورياضية وفنية 
وثقافية، والتي ستجعل من عالم ما 
بعد كورونا أو )كوفيد19( أسوأ من 
أي وقت مضى، وأصعب بمراحل 

على كافة األصعدة والمستويات؟
العجز  حالة  أفهم  ال  ومازلت 
العام والمؤسف التي ظهرت بها 
الطبية  البحثية  المراكز  جميع 
دول  كبرى  في  المتخصصة 
العالم وفشلها الذريع في اكتشاف 
العالج المناسب للقضاء على هذا 
الوباء المعروف لهم منذ سنوات 
التسعينيات وموجود في ُمختبراتهم 
ومعاملهم البحثية، وكأننا نعيش في 
عصر الجاهلية، أو في العصور 

الوسطى أو في العصر الحجري.
كيف  هو  هنا  األهم  والسؤال 
ولماذا مازلنا نثق في حكومات 
هذه األنظمة التي أثبتت باليقين 
الدامغ بأنها حكومات فاشلة لدول 

من ورق وإلى متى؟
أم أن كل ما يحدث ونراه ونعايشه 
ال يخرج عن كونه مؤامرة قذرة 
ومقدّمة مصطنعة لعملية االنتقال 
بالشعوب من الحكم الديمقراطي 
أو ما شابه ذلك بكل ما فيه من 
مكتسبات دستورية تحافظ على 
الرأي  وحرية  اإلنسان  حقوق 
إلى مرحلة  آخره  إلى  والتعبير 

الحكم الفاشستي أو الحكم الشمولي 
الذي سيتحكم باإلنسان وبكل ما 
أشبه  آلية  بصورة  اإلنسان  في 
بالكومبيوترات  أو  بالحواسيب 
العالم  لحلم السيطرة على  تحقيقاً 
البرامج  من خالل  فيه  ما  بكل 
الُمعدة لذلك مثل مشروع  العلمية 
تمويله  في  يشترك  الذي   G5
بيل  شركات  كبرى  ورعايته 
مؤسسات  مع  بالتعاون  جيتس 
GAVI و جونسون أند جونسون 
وإيلون ماسك أحد مشاهير وادي 
األشرار  وبعض  السيليكون 
العالمية  الصحة  منظمة  في 
واألمنية  الحكومية  واألجهزة 
هذا  في طرح  المتورطين  من 
المصل المنتظر، والذي سيفرض 
فرضاً  الشعوب  جميع  على 
فيروس  على  القضاء  بحجة 
العلماء  كورونا. ويؤكد بعض 
في  المتخصصين  األطباء  من 
على  يحتوي  بأنه  المجال  هذا 
ُمرّكب )النانو( المكّون من بعض 
المتناهية  المجهرية  الشرائح 
الِصغر والتي اشتركت مؤسستي 
GAVI وبيل جيتس في تطويرها 
بها مع طبع وشم  الناس  لتطعيم 
بهذا  تلقيحه  تم  لكل من  صغير 
 )Quantum Tattoo( المصل 
مّن  في معرفة  لمساعدتهم رقمياً 

تم تلقيحه مّمن لم يتم تلقيحه بعد.
وهذا )النانو( الذي يساوي )جزء 
السنتيمتر( سيقوم  من مليون من 
بعملية الربط المطلوبة لإلنسان 
  G5 الذكاء االصطناعي  بشبكات 
التي  الصناعية  من خالل األقمار 
يمكن من خاللها السيطرة على 
جميع البشر بصورة شبه آلية مع 

المعرفة التامة بأماكن وجودهم.
الحظر  هذا  خالل  من  وهم 
الفرد  يهيئون  حالياً  المفروض 
سيكولوجياً أي نفسياً للخضوع 
هذا  لتعاطي  جبرياً  أو  طوعياً 
المصل دون أي استفهام للخروج 
من هذا الحظر وحتى ال يكون 
نقل  في  مباشر  تهديد  مصدر 
العدوى لباقي أفراد المجتمع !! 

ولقد خلقنا هللا أحراراً!
تؤكد  سوف  ر(  تصوُّ )إشكالية 
االسابيع  عدمه  من  صحته 
والشهور القليلة القادمة.. اللهم أني 

قد بلغت اللهم فأشهد!!

5 سياسـة

year

تتقدم إدارة جريدة الرسالة بخالص 
التهاني وأطيب األماني للجالية العربية 

واإلسالمية بمناسبة 
شهر رمضان المبارك

أعاده هللا على الجميع بالخير والسالم والمحبة 

  في الوقت الذي يتراجع فيه اآلداء العام وتتوقف 
فيه مظاهر الحياة في الدول الكبرى، نجد مصر تسابق 
 ... الكاملة  النهضة  وتحقيق  الفارق  لتضييق  الوقت 

هذه هي بالدي ... هذه هي مصر.

 فريد زمكحل
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يقول شكسبير عن الحياة:

هاتفياً  الطيب  أمحد  األكرب  االمام  يهنئ  فرنسيس  البـابا 
بشهر رمضان املبارك

بوتني يوقع قانونا يسمح لألجانب باحلصول على اجلنسية 
الروسية دون التخلي عن جنسيتهم األصلية

روسيا تدخل بقوة ميدان املعركة العاملية ضد الفريوس التاجي

بايدن: تذكروا كالمي.. ترامب سيحاول تأجيل االنتخابات
شرطة اإلمارات تستخدم التكنولوجيا 

الذكية يف مكافحة فريوس كورونا

التحالف بقيادة السعودية يعلن متديد 
وقف إطالق النار يف اليمن ملدة شهر

الدنيا مسرح كبير، وكل الرجال والنساء 
ما هم إلاّ ممثلون على هذا المسرح.

  صرح المرشح الديمقراطي المفترض النتخابات 
أن  يتوقع  بأنه  بايدن،  جو  األمريكية  الرئاسة 
يحاول الرئيس دونالد ترامب تأجيل انتخابات 

نوفمبر في مسعى للفوز بوالية ثانية.
وقال بايدن خالل حفل جمع تبرعات جرى عبر 
اإلنترنت الخميس »تذكروا كالمي، أعتقد أنه 
سيحاول تأجيل االنتخابات بطريقة ما وطرح 

مبرر يمنع إجراءها«.
وأضاف نائب الرئيس السابق البالغ 77 عاما أن 
»هذه هي الطريقة الوحيدة التي يعتقد )ترامب( 

أنه بإمكانه الفوز من خاللها«.
من جهة أخرى، قال بايدن ألنصاره إنه »مستعد 

للمناظرة مع دونالد ترامب ومتحمس لها«.
وجرت آخر مناظرة بين بايدن والسناتور بيرني 
الحزب  بترشيح  للفوز  السباق  خالل  ساندرز 
الديمقراطي في 15 مارس دون حضور الجمهور 
شخصيا جراء وباء كوفيد19. وهو األمر الذي 
اللوجستية  التفاصيل  بشأن  تساؤالت  يطرح 
المتعلقة بالمناظرة المرتقبة بين بايدن وترامب 

قبيل االنتخابات.
بطريقة  االفتراضي  الحفل  خالل  بايدن  وندد 
تعاطي ترامب مع تفشي كوفيد19 الذي أودى 
بحياة نحو 50 ألف شخص في الواليات المتحدة.

ورد ترامب على بايدن خالل اإليجاز الصحافي 
اليومي الذي يعقده في البيت األبيض بشأن وباء 

كورونا قائال »ال يمكنني وصف ما سيحصل 
في االنتخابات«،

وأضاف: »لدينا رجل نائم في الطابق السفلي 
فيه،  الحديث  حرية  اإلعالم  يمنحه  منزل  في 
كوفيد«.  بسبب  مناظرة  بعقد  يرغب  ال  بينما 
كورونا  فيروس  بسبب  مختبئا  »يبقونه  وقال 

وال يتحرك كثيرا«.
االنتخابات  في  للفوز  ترامب  تكون مهمة  وقد 
أصعب مما توقع في وقت يتفشى فيه الوباء، 

بينما ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 26,4 
مليون شخص.

وبينما يعد التصويت عن بعد وعن طريق البريد 
الوسيلة التي يقول البعض إنها قد تساعد في الحد 
من انتقال عدوى كوفيد19 بين الناخبين، إال أن 
ترامب يصر على أنها تفسح المجال للتزوير.

وفي هذه األثناء، أجلت عشرات الواليات األمريكية 
انتخاباتها التمهيدية التي تحدد رسميا مرشحها 

لالنتخابات.

  تستخدم قوات الشرطة في اإلمارات 
العربية المتحدة خوذات ذكية يمكنها 
قياس درجة حرارة مئات األشخاص 
المبذولة  كل دقيقة في إطار الجهود 

لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
ويمكن لهذه الخوذات، التي تحتاج لوقت 
أقل ومسافة أقصر من أجهزة قياس 
الحرارة التقليدية، قياس درجة الحرارة 
من على بعد خمسة أمتار وتستطيع 
200 شخص  إلى  يصل  ما  فحص 
في الدقيقة. وتصدر الخوذة إنذارا في 
حالة رصد شخص مصاب بالحمى.

ويرابول  كيه.سي.  شركة  وتقول 
ألف  من  أكثر  باعت  إنها  الصينية 
من هذه الخوذات القادرة على رصد 
درجة الحرارة وتلقت طلبات للشراء 

من الشرق األوسط وآسيا وأوروبا.
الرامثي  علي  الشرطة  ضابط  وقال 
لرويترز ”نستخدم تلك الخوذة الذكية 
في هذا الوقت من األزمة، مع وجود 
مرض كوفيد19-، في كل أقسام الشرطة 
في دبي فضال عن وحدات الدورية 

التي يتطلب منهم العمل أن يكونوا في 
الخطوط األمامية“.

شخص  وجود  حال  ”في  وأضاف 
الحرارة  درجة  في  بارتفاع  مصاب 
نتخذ اإلجراءات الضرورية إليقافه... 
ثم يتعامل المسعفون معه ويتم نقله إلى 

أقرب منشأة طبية“.
وتستخدم شرطة دبي الخوذات لفحص 
الناس في المناطق ذات الكثافة السكنية 
المرتفعة بما في ذلك األحياء المغلقة.

وكثفت دول الخليج العربية عمليات 
الفحص بعد تسجيل أعداد متزايدة من 
حاالت اإلصابة بالفيروس بين العمال 
المهاجرين من ذوي األجور المنخفضة 
الذين يقطنون مناطق سكنية مكتظة.

وسجلت اإلمارات ثاني أعلى إصابة 
بفيروس كورونا من بين دول مجلس 
التعاون الخليجي الست حيث تجاوز 
عدد المصابين ثمانية آالف وأكثر من 
السلطات  تقدم  وال  وفاة.  حالة   50
أرقاما منفصلة عن حاالت اإلصابة 

في اإلمارات السبع.

األزهر  الطيب شيخ  أحمد  األكبر  اإلمام  تلقى فضيلة    
الشريف، اليوم الجمعة، اتصاالاً هاتفيًّا ِمن قداسة البابا فرنسيس، 

بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة؛ للتهنئة بشهر رمضان المبارك.
وأعرب البابا فرنسيس عن تهانيه الطيِّبة لفضيلة اإلمام األكبر 
وجميِع المسلمين حول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان 
المبارك، متمنياًا أن تعود هذه المناسبات السعيدة على العالَم 
وقد أصبح خالياًا ِمَن األوبئة والحروب، وأن تنعم اإلنسانيُة 

بمزيد من األمن واالستقرار.
وخالل االتصال، ناقش اإلمام األكبر والبابا فرنسيس أهمية 
تعزيز التضامن العالمي في ظل جائحة كورونا، وسبل تفعيل 

وثيقة األخوة اإلنسانية، والدور المأمول من اللجنة العليا لتحقيق أهداف الوثيقة 
في ظل ما يمر به العالم من أزمات إنسانية.

ِمن جانبه، أكد فضيلة اإلمام األكبر شيخ األزهر أن البابا فرنسيس أٌخ وصديق 
مخلص، معرباًا عن تقديره واعتزازه بتهنئة أخيه البابا فرنسيس وتمنياته أن 

تسهم جهودهما سويًّا في نشر قيم التعايش والسالم العالمي.

  وقع الرئيس الروسي فالديمير بوتين اليوم الجمعة، على قانون يسمح لألجانب 
بتقديم طلب للحصول على الجنسية الروسية دون أن يتخلوا عن جنسيتهم األصلية.
في  لهم حق  والذين  الروسية،  الجنسية  الحصول على  في  للراغبين  وبالنسبة 

الحصول عليها بإجراءات مبسطة، يلغي القانون شرط اإلقامة 
في األراضي الروسية لمدة ثالث سنوات، إضافة إلى شرط 
تقديم أوراق تثبت امتالك موارد رزق شرعية بالنسبة للبالغين 
بال جنسية إذا كانت لديهم الجنسية السوفيتية في السابق وعاشوا 
أو يعيشون حاليا في بلدان االتحاد السوفيتي السابق دون أن 

تكون لديهم جنسية تلك الدول.
وتلغى هذه الشروط بالنسبة لألجانب المتزوجين بالمواطنين 
الروس بشرط إقامتهم في روسيا ووجود أطفال مشتركين، 
كما ينطبق ذلك أيضا على أي أجنبي يعتبر أحد والديه على 

األقل مواطنا روسيا مقيما في روسيا.
واعتبارا من اآلن، سيشمل نظام الحصول على الجنسية الروسية 
وبيالروس  وأوكرانيا  مولدوفا  مواطني  مبسطة  بإجراءات 
وكازاخستان بشرط حيازتهم على وثيقة إقامة سارية المفعول 

في روسيا دون النظر إلى مدة أقامتهم في البالد.
كما ينص القانون الجديد على تخفيض مدة العمل المطلوبة 
للحصول على الجنسية الروسية بإجراءات مبسطة، من ثالث 
سنوات إلى سنة واحدة بالنسبة لألجانب واألشخاص بال جنسية 
المقيمين في روسيا والذين تلقوا بعد 1 يوليو عام 2002 
العلمية الروسية  التعليمية أو  البرامج األساسية في المؤسسات  تعليما بموجب 

الحائزة على االعتماد الحكومي.

منظمة  أن  متخصص،  روسي  موقع  ذكر    
الصحة العالمية أدرجت تسعة لقاحات روسية 
لقاحات  مطورة ضد الفيروس التاجي في قائمة ال

الواعدة.
وأفيد بأن ستة من اللقاحات التسعة، قام بتطويرها 
المركز العلمي الحكومي للفيزيولوجيا والتكنولوجيا 
الحيوية »فيكتور«، في حين أنتجت شركة  »بيوكاد« 
لقاحين، وطور معهد سان بطرسبورغ ألبحاث 

اللقاحات واألمصال اللقاح التاسع.
لقاحات التي طورها  وأوضح الموقع، أن من بين ال
على  ببتيد«  »ال لقاح  يوجد  »فيكتور«،  مركز 
القاعدة التي تم استخدامها سابقا إلنتاج لقاح ضد 
فيروس إيبوال، ولقاح الوحدة الفرعية، ولقاح ناقل 
حي يعتمد على فيروس الحصبة، ولقاح أنفي 
مؤتلف قائم على فيروس اإلنفلونزا إي، ولقاح 
ناقل يعتمد على فيروس التهاب الفم الحويصلي.

وقامت شركة »بيوكاد« بالتعاون مع معهد الطب 
التجريبي بتطوير لقاح على أساس فيروس إنفلونزا 
مخفف، فيما أنتج معهد سان بطرسبورغ ألبحاث 
لقاحات واألمصال، لقاحا من بروتين مؤتلف  ال

وجسيمات نانوية.
م 83 لقاحا مرشحا، 77  يا في العال ويوجد حال
منها في مرحلة الدراسات ما قبل السريرية، و6 

في طور التجارب السريرية العملية.

  أعلن تحالف دعم الشرعية في 
اليمن اليوم الجمعة تمديد وقف إطالق 
النار في اليمن لمدة شهر اعتبارا من 

أمس الخميس.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف 
العقيد الركن تركي المالكي، في بيان 
أوردته وكالة األنباء السعودية، إن قيادة 
القوات المشتركة للتحالف وبناءاً على 
إعالنها السابق في 8 أبريل الجاري 
أسبوعين،  لمدة  النار  بوقف إطالق 
وبناءاً على طلب مبعوث األمين العام 
لألمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث 
الفرصة  النار إلتاحة  لوقف إطالق 
مع  المفاوضات  في  التقدم  إلحراز 
الطرفين حول وقف إطالق نار دائم، 
التدابير  أهم  على  االتفاق  وكذلك 
والستئناف  واإلنسانية،  االقتصادية 

العملية السياسية، واستمرارااً لجدية 
ورغبة التحالف للتخفيف من معاناة 
الشعب اليمني والعمل على مواجهة 
كورونا، فإنها تعلن تمديد وقف إطالق 
النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس 

الموافق 23 أبريل.
القوات  قيادة  “إن  المالكي  وأضاف 
المشتركة للتحالف تجدد التأكيد على 
لتضافر  مهيأة  تزال  الفرصة ال  أن 
كافة الجهود للتوصل إلى وقف شامل 
ودائم إلطالق النار في اليمن، والتوافق 
على خطوات جدية وملموسة ومباشرة 
اليمني  الشعب  معاناة  من  للتخفيف 
وستدعم بشكل كبير كافه هذه الخطوات 
األساسية مع األمم المتحدة في سبيل 
التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل 

يتفق عليه اليمنيين”.

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment

Industrial-Mining-Real state-
seniors home management

Please call  
514- 909 -3334

فرص استثمار صلبة ١٠٠٪ عائد على الستثمار
صناعة- تعدين - بناء وتعمير- منازل إقامة المسننين

لالستعالم برجاء التصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

حكمة العدد

اعداد: 
أنطوانيت جرجوس
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قائد اجليش اللييب يدعو إلعالن دستوري 
يسقط جملس السراج

ساسة لبنانيون: “مذابح األرمن” وصمة عار تالحق تركيا

  دعا القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة 
السياسي  باالتفاق  يُسمى  ما  الشعب إلسقاط  حفتر، 
وتفويض المؤسسة المؤهلة إلدارة شؤون البالد، وفق 
إعالن دستوري يصدر عنها ويمهد لبناء الدولة المدنية.
وقال المشير خليفة حفتر، الخميس في كلمة متلفزة 
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إن الوضع 
المأساوي الذي يعيشه الشعب بلغ ذروته، لم يدع أمامه 
إال اإلعالن عن إسقاط ما يسمى باالتفاق السياسي 
وما نتج عنه من تنصيب غير مشروع لهذه العصابة 

المجرمة حكومة فايز السراج”.  
وذلك في إشارة إلى اتفاق الصخيرات الذي وقع في 
المغرب 17 يناير/كانون األول 2015، برعاية األمم 
المتحدة، ونص على تشكيل حكومة الوفاق لمدة عام 

قابلة للتمديد مرة واحدة.
وأضاف: يجب على الليبيين تفويض المؤسسة التي 
المقبلة، وإدارة شؤون  المرحلة  لقيادة  يرونها أهال 
البالد وفق إعالن دستوري يصدر عنها ليمهد لبناء 
الدولة المدنية، والتعبير عن اإلرادة الحرة لتصحيح 

المسار وإعادة األمور إلى نصابها”. 
وطمأن حفتر الليبيين بأن القوات المسلحة ستكون في 
الموعد لتنفيذ قراراتهم، وستواصل جهادها حتى تطهير 
كامل األراضي الليبية، مؤكدا أن المجلس الرئاسي 
دمر االقتصاد، ونهب أموال الشعب، وتحالف مع 
لدعمها، وفرط في  النفط  المليشيات وسخر موارد 

سيادة الدولة وأهمل التنمية.  
وأوضح أن المشهد السياسي انحدر إلى أسوأ حال نتيجة 

مباشرة لفساد ما يسمى بالمجلس الرئاسي وارتكابه العديد 
من الجرائم التي ترتقي لمستوى الخيانة العظمى في حق 
الوطن، بعد استجالب الخزي والعار بالمستعمر التركي.

وتابع منذ انطالق عملية الكرامة، التي أصبحت ثورة 
خالدة، قدمت القوات المسلحة تضحيات جمة لتحرير 
البالد من اإلرهاب الذي استهدف القضاء على ما تبقى 
تنظيماته  لتتمكن  األمنية،  والمؤسسات  الجيش  من 
من فرض سيطرته على البالد، وارتكاب جرائم في 

حق المواطنين.

وأشار المشير حفتر إلى أن القوات المسلحة رغم ما 
تعرضت له من خيانة، واغتيال كوادرها، إال أنها 
رفضت الخنوع، واالستسالم وقررت المواجهة في 
ظروف قاسية وأعلنت تحدياتها لإلرهاب بدعم شعبي.

وشدد القائد العام للجيش الليبي على أن القوات المسلحة 
والهالل  بنغازي،  في  اإلرهاب  من هزيمة  تمكنت 
الجنوب،  وأقاصي  البالد،  ووسط  ودرنة  النفطي، 
ونشرت الطمأنينة، ولم تغفل أيضا عن إعادة بناء 

ذاتها واستعادة مقدراتها، واستكمال جاهزيتها.

  حض لبنانيون تركيا على االعتراف 
بارتكاب جرائم اإلبادة الجماعية 
ضد األرمن وسواهم من األقليات 
المسيحية على يد العثمانيين في 24 
أبريل/نيسان 1915، وذلك عشية 
الذكرى الـ105 لـ”مذابح األرمن”.

وأحيا الرئيس ميشال عون ولبنانيون 
بمختلف انتماءاتهم، الخميس، الذكرى 
الـ105 لإلبادة الجماعية التي تعرض 

لها األرمن.
تصريحات  في  لبنانيون،  وأكد 
ال  جزء  األرمن  أن  وتغريدات، 
يتجزأ من النسيج اللبناني، مشيرين 
إلى أن الجرائم باقية دون عقاب 

رغم مرور عقود من الزمن.
وغرد عون عبر حسابه على تويتر، 
قائال: “تظل ذكرى المجازر التي 
ارتكبت بحق الشعب األرمني وصمة 
عار في ضمير اإلنسانية، تذكرنا 
ارتكاب  على  قادر  اإلنسان  بأن 
من  تفلّت  هناك  كان  إذا  الشرور 

العقاب والمحاسبة”.
وفي كلمة مباشرة له الخميس، قال 
رئيس حزب القوات اللبناني سمير 
جعجع: “إن القضية األرمنية التي 
تالقي المزيد من التعاطف والتفهم في 
العالم ستبقى دائما شعلة ال تنطفئ، 
بها،  نستنير  تختزن من عبر  بما 
من  التعلّم  إلى  سلطة  كل  وندعو 
دروسها، كي ال تذهب تضحيات 

الشهداء سدى”.
القوات  حزب  “درج  وأضاف: 
اللبنانية في األعوام األخيرة على 
االحتفال في معراب بذكرى اإلبادة 
األرمنية، ويعز علينا هذا العام أن 
يغيب االحتفال قسرا بسبب وباء 

كورونا”.
واستدرك قائال: “لكن غياب االحتفال 
ال يعني أبدا غياب القضية األرمنية 

والسريانية واألشورية والكلدانية 
عن وجداننا وقلوبنا وذاكرتنا الحيّة، 
وعن وعينا بضرورة االتعاظ من 
تجارب التاريخ، ال سيما بالنسبة 
للشعوب الصغيرة كالشعب اللبناني”.

من جهته، قال النائب أنيس نصار، 
عضو تكتل الجمهورية القوية )التكتل 
النيابي لحزب القوات(، عبر حسابه 
على تويتر مخاطبا شهداء المجازر: 
“دماؤكم التي سالت زرعتكم بذور قمح 
عطاء ونضال في أصقاع األرض، 
سجل  على  عار  وصمة  هم  فيما 
التاريخ.. ذكرى المجازر األرمنية”.
شدد  األرمن،  إبادة  ذكرى  وفي 
النائب زياد الحواط، عضو تكتل 
الجمهورية القوية، على أن “شهداء 
اإلبادة صورة عن الشرق الجريح”.

وقال في تغريدة: “هم قصة الجريمة 
الباقية من دون عقاب، والحق الضائع 

رغم مرور عقود من الزمن”.

ماتوسيان،  ألكسندر  ذكر  بدوره، 
نائب في مجلس النواب اللبناني، 
عبر تويتر، أن “24 نيسان ذكرى ال 
تخص األرمن وحدهم. هي االنتصار 
للحق واالنتفاض على الظلم وإدانة 
105 سنوات والقضية  المجازر. 
األرمنية حيّة في ضمير كل أحرار 
العالم. فتحية إلى الشهداء األبطال 
وإلى شعب )كلما التقى اثنان منهم في 
أي مكان من العالم يخلقون أرمينيا 

جديدة(”.
أما سوزي عامور فغردت قائلة: 
“ذكرى مجزرة األرمن التي ارتكبتها 
األيادي القذرة الملوثة بدماء طاهرة 
سوف يحملونها األتراك القتلة إلى 

قبورهم داخل عظامه”.
وترجع إبادة األرمن إلى عام 1915 
إبان انهيار الدولة العثمانية خالل 

الحرب العالمية األولى.
بتهجير  العثمانيين  األرمن  ويتهم 

أعداد  وتقدر  وقتلهم،  أجدادهم 
بنحو  األحداث  هذه  في  الضحايا 

1.5 مليون أرمني.
وتصنف أكثر من 20 دولة المجزرة 
التي ارتكبها األتراك بـ”المذبحة”. 
وفي ديسمبر/كانون األول 2011، 
أقر البرلمان الفرنسي قانونا ينص 
على اعتبار إنكار مذبحة األرمن 
جريمة تستوجب عقوبة السجن لمدة 
عام، باإلضافة إلى غرامة 45 ألف 

يورو )50 ألف دوالر(.
وفيما تقر تركيا بأن الكثير من األرمن 
المسيحيين الذين كانوا يعيشون تحت 
حكم اإلمبراطورية العثمانية قتلوا 
في اشتباكات مع القوات العثمانية 
خالل الحرب العالمية األولى، لكنها 
ترفض االعتراف بمقتل مئات اآلالف 
منهم أو االعتراف بأن ما حدث كان 

حملة منظمة إلبادتهم.
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أكفاء ملتزمون بتنفيذ 

رغباتكم

املركز اجلنائزي 
تكـرميا للحيــاة

السودان يسرتد أصوال مبليار دوالر من 
»املستثمر السري« لإلخوان

دبي تفتح املطاعم واملقاهي وتستأنف خدمات 
النقـل العـام

  أعلنت لجنة تفكيك نظام اإلخوان البائد في السودان، 
الخميس، استرداد ممتلكات وأصول بقيمة 1.2 مليار 
المعروف  دوالر من اإلخواني عبدالباسط حمزة 
بـ«المستثمر السري« للحركة اإلسالمية السياسية. 

اللجنة صالح مناع، في تصريحات  وقال عضو 
صحفية، إن عبدالباسط حمزة حصل على هذه األموال 
بطرق غير مشروعة، حيث ظهر خالل فترة قصيرة 

كواحد من أثرياء السودان.
وأضاف أن حمزة عمل ضابطا صغيرا في القوات 
المسلحة، ثم تغلغل في قطاع االتصاالت، وتورط في 
بيع شركة موباتيل السودانية بمبلغ يساوي 10% فقط 

من قيمتها الحقيقية.
نقل فرع لشركة سوداتيل لالتصاالت  وتورط في 
أموالها لصالح نظام  للخارج، واستثمار  السودانية 
اإلخوان، ولم يعيد هذه األموال للداخل، وأسس شركات 

وهمية نهب بموجبها أموال الشعب.
واستردت لجنة التفكيك أراضي سكنية وزراعية من 

عبدالباسط حمزة تقدر مساحتها بمليون فدان.
الذي تحدث خالله رئيسها  اللجنة،  وبحسب مؤتمر 
الفريق ياسر العطا، ونائبه محمد الفكي، وعدد من 
أعضائها، فإن األمالك المستردة من عبدالباسط تتضمن 
30 مليون من شركة »أم تي إن« لالتصاالت، وأسهما 

بمول عفراء، وفندق السالم روتانا.  
وتابعت اللجنة أنها قررت إنهاء وظائف عدد ضخم 
من منسوبي اإلخوان البائد بعدما ثبت تعيينهم على 
السياسي، وسيتم إعالن ذلك رسميا  الوالء  أساس 

عقب عيد الفطر.
وتعهدت اللجنة بالمضي قدما في تفكيك نظام اإلخوان 

لتطلعات  المنهوبة تحقيقا  البائد، واسترداد األموال 
الشعب، وأهداف الثورة.

المركزي  السودان  بنك  األسبوع جمد  مطلع  وفي 
عبدالباسط حمزة،  اإلخواني  أرصدة وحسابات 
لطلب  استجابة  المصارف،  في جميع  وآخرين 

التمكين. لجنة 

  ذكر المكتب اإلعالمي لحكومة 
دبي باإلمارات امس الخميس 
التسوق  أنه تقرر فتح مراكز 
التجارية اعتبارا من  والمحالت 
الساعة 12 ظهرا وحتى العاشرة 
مساء اعتبارا من اليوم الجمعة مع 
مراعاة الدخول بنسبة 30 بالمئة 

من الطاقة االستيعابية.

بيان أن  المكتب في  وأضاف 
حكومة دبي قررت السماح للمقاهي 
والمطاعم بمعاودة نشاطها مع 
بالمئة من  مراعاة استقبال 30 
الطاقة االستيعابية كما  إجمالي 
تقرر استئناف خدمات النقل العام 
ومنها قطارات األنفاق اعتبارا من 

26 أبريل.
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أخبـار

نهاية جزار داعش.. 
عبداجمليد عبدالباري يف قبضة الشرطة

خالفات أوروبية بشأن كورونا وماكرون يدعو خلطة إنقاذ

مالدينوف: ضم إسرائيل أراضي بالضفة »ضربة مدمرة« حلل الدولتني

بومبيو: حنتاج تغيريًا جريئًا يتجاوز استقالة رئيس الصحة العاملية

  بعد رحلة طويلة قضاها اإلرهابي عبدالمجيد عبدالباري في 
قطع رؤوس األبرياء بعد مبايعته تنظيم داعش اإلرهابي، وقع 

جزار داعش في قبضة الشرطة.
من غناء الراب إلى قطع الرؤوس.. رحلة تحول شائكة مر بها 

عبدالمجيد عبدالباري أخطر اإلرهابيين المطلوبين على مستوى 
أوروبا.. وريث الدم الذي ظهر على الشاشات يبايع تنظيم داعش 
الدين.. »جزار  باسم  اإلرهابي ويزهق األرواح 
الشرطة اإلسبانية في  يقع في قبضة  داعش« 
عملية نوعية أدت العتقاله رفقة إرهابيين آخرين.
البريطاني من أصل مصري،  نشأ عبدالباري 
في أسرة لها سجل حافل باإلرهاب، فوالده عادل 
عبدالباري أدين بتهم تتعلق بتفجير سفارتي الواليات 

المتحدة في كل من كينيا وتنزانيا عام 1998. 
بدأ حياته كمغني راب وكان يعرف بـ«إل جني« 
وطرح عددا من األغاني، إال أن ميوله اإلرهابية 
خرجت إلى العلن بعدما التحق بتنظيم داعش في 

سوريا عام 2013.
سقوط التنظيم اإلرهابي وانهيار حلم الخالفة المزعوم، 
دفع عبدالباري للهرب من سوريا إلى تركيا ثم التسلل 
إلى إسبانيا واستغالل مرحلة اإلغالق الصارم في 
ظل انتشار فيروس كورونا للتخفي عن األنظار، 
لكنه لم ينجح في مهمته، وها هو اليوم بين يدي العدالة لينال جزاء 

ما اقترفت يداه اآلثمة.

  حذر نيكوالي مالدينوف، المنسق الخاص 
لألمم المتحدة لعملية السالم بالشرق األوسط، 
من أن إقدام إسرائيل على ضم أجزاء من 
مدمرة”  الغربية سيوجه “ضربة  الضفة 

لحل الدولتين.
وقال المبعوث األممي في إحاطة أمام مجلس 
األمن الدولي، مساء الخميس: “إن احتمال 
قيام إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية 

المحتلة يشكل تهديدا متزايدا”.
وأضاف: “إذا نفذت هذه الخطوة فستشكل 
انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وتوجه ضربة 
مدمرة لحل الدولتين، وتغلق الباب أمام تجديد 
المبذولة لدفع  المفاوضات، وتهدد الجهود 

السالم اإلقليمي”.
أبريل/نيسان،   20 وتابع مالدينوف: “في 
وقع الحزبان السياسيان البارزان في إسرائيل 
اتفاقية تحالف لتشكيل حكومة، وبينما كرر 
السالم  اتفاقيات  بدفع  التزامهما  الجانبان 
والتعاون مع الجيران، فقد اتفقا أيًضا على 
الضفة  من  أجزاء  في ضم  قدًما  المضي 
الغربية اعتباًرا من 1 يوليو/تموز 2020، 
وقد هددت السلطة الفلسطينية بأنه في حالة 
حدوث هذه الخطوة، فإنها ستلغي تنفيذ جميع 

االتفاقيات الثنائية”.
بنيامين  الوزراء اإلسرائيلي  وكان رئيس 
بيني  أبيض  أزرق  نتنياهو وزعيم حزب 
تشكيل حكومة ستعمل  اتفقا على  جانتس 
بدءا من األول من يوليو/تموز المقبل على 

ضم أجزاء من الضفة الغربية.
ويشمل الضم المزمع غور األردن وشمال 
البحر الميت وجميع المستوطنات اإلسرائيلية 
المقامة على أراضي الضفة الغربية بما في 
ذلك مساحات من األراضي في محيطها، 

بحسب ما أعلنه نتنياهو.
واألربعاء، قال الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس إن بالده ستعتبر كلَّ االتفاقاِت والتفاهماِت 
مع الحكومتين اإلسرائيلية واألمريكية الغيًة 
تماماً إذا أقدم االحتالل على ضم أجزاء من 

الضفة الغربية.
ومن جهة ثانية، اعتبر مالدينوف أن أزمة 
كورونا “خلقت أيًضا بعض الفرص للتعاون 

)بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي(”:
وقال: “آمل أال تتقوض أو تدمر هذه الفرص 
إسرائيل  بين  السياسي  السياق  تدهور  إذا 

والسلطة الفلسطينية”.
الزعماء  بشدة  األممي  المسؤول  وحث 

الفلسطينيين واإلسرائيليين 
على اغتنام هذه اللحظة 
نحو  خطوات  التخاذ 
السالم، ورفض التحركات 
تؤدي  لن  التي  األحادية 
إال إلى تعميق الهوة بين 

الطرفين.
إلى ذلك، حذر مالدينوف 
أنه “سيكون ألزمة  من 
فيروس كورونا تأثيًرا شديًدا 
على الوضع االجتماعي 
األوسع”  واالقتصادي 
في األراضي الفلسطينية.

وقال المنسق الخاص لألمم 
المتحدة لعملية السالم في 
“إذا  األوسط:  الشرق 
االتجاهات  استمرت  ما 
الحالية، فإن الضرر الذي 
يهدد  باالقتصاد  يلحق 

وجود السلطة الفلسطينية ذاته، لقد انخفضت 
عائدات التجارة والسياحة والتحويالت إلى 

أدنى مستوياتها في العقدين الماضيين”.
ولفت إلى أنه بعد سلسلة من المشاورات التي 

أجريت مؤخًرا مع وزيري المالية الفلسطيني 
واإلسرائيلي، فإنه يمكن اإلشارة إلى أنه تتم 
تقل  أال  التي ستضمن  مناقشة اإلجراءات 
إيرادات التخليص التي تحولها إسرائيل إلى 
الدوالر األمريكي  الفلسطينية عن  السلطة 

األشهر  خالل  شهريا  مليونا   137 عن 
األربعة المقبلة.

المالية  الفجوة  تتجاوز  أن  المرجح  ومن 
للسلطة الفلسطينية لعام 2020 مليار دوالر 

أمريكي، بحسب مالدينوف.

  دعا وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو 
تغييرات هيكلية في منظمة الصحة  إلى إجراء 
إلى  العالمية تتجاوز استقالة مديرها. كما دعا 
الفيروس  شفافية أكبر من الصين بشأن أصول 
التاجي، مستبعدا أن تكون استقالة مديرها شرطا 

كافيا إلعادة تمويلها من أميركا.
وقال بومبيو لـ برنامج »إنغراهام« على الفوكس 
نيوز: »حتى اليوم، لم تسمح الحكومة الصينية 
فقط  ليس  الصين،  بدخول  األميركيين  للعلماء 
احتجنا  أينما  إلى معمل ووهان، ولكن  للدخول 
للتعرف على  الفيروس  أكثر عن هذا  لنعرف 

أصوله«.
بدأ في  أنه  نعلم  قائال: »انظري، نحن  وتابع 

ذلك.  إلى معرفة  بحاجة  لكننا  ]مختبر[ واحد، 
هناك جائحة مستمرة. ما زلنا ال نملك الشفافية 

واالنفتاح اللذين نحتاجهما في الصين«.
لعدم  العالمية  الصحة  بومبيو منظمة  وانتقد 
بيانات  المتحدة في جمع  الواليات  مساعدتها 

حاسمة من الصين.
العالمية هي  الصحة  بومبيو »إن منظمة  وقال 
المسؤولة عن تحقيق تلك الشفافية. إنهم ال يفعلون 
ذلك. يجب أن يخضعوا للمساءلة، واألمر الرائع 
بدأت في  العالم  بلدان أخرى حول  هو رؤية 
االعتراف بإخفاقات منظمة الصحة العالمية أيًضا«.

وأعلن الرئيس األميركي دونالد ترمب في مؤتمر 
صحافي لفريق مكافحة الفيروسات التاجية في 

األسبوع الماضي أن الواليات المتحدة ستوقف 
على الفور كل التمويل لمنظمة الصحة العالمية، 
قائالً إن »منظمة الصحة العالمية وضعت أهمية 
للبعد السياسي على إجراءات إنقاذ األرواح«.

وسألت إنغراهام بومبيو عما إذا كان »يستبعد« 
أن يتنحى زعيم منظمة الصحة العالمية الدكتور 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس من منصبه كشرط 
للواليات المتحدة لتجديد عالقتها بالمنظمة، فرد 
بالقول: »أعتقد أن هذا صحيح أو حتى أكثر من 
المتحدة  الواليات  أن  األمر هو  يكون  قد  ذلك. 
ال يمكنها أبدًا العودة إلى المنظمة، حيث تذهب 
أموال دافعي الضرائب األميركييين. قد نحتاج 

إلى تغيير أكثر جرأة من ذلك«.

  أعربت اللجنة الدولية للصليب األحمر 
عن خشيتها من تفاقم معاناة اليمنيين وهم 
العام، وسط  هذا  يستقبلون شهر رمضان 
النزاع الدائر واألمراض الموسمية وجائحة 

كورونا والسيول وارتفاع األسعار.
وذكرت اللجنة أن الوضع االقتصادي في 
بالحصول  السكان  لثلثي  يسمح  اليمن، ال 
على ما يكفي من الغذاء أو تحمل تكاليفه.
إلى  لها،  بيان  الدولية في  اللجنة  ولفتت 
المستجد،  فيروس كورونا  انتشار  خطر 
وأشارت إلى أن النظام الصحي في اليمن 
هش، ويعاني من ضغط شديد، فنصف 

المرافق الصحية خارجة عن الخدمة.
وأشارت اللجنة إلى أن، هذا األسبوع شهد 500 حالة كوليرا 
خالل 24 ساعة في أحد المستشفيات التي تدعمها اللجنة الدولية 

في العاصمة صنعاء.
وقال فرانز راوخنشتاين رئيس بعثة اللجنة الدولية في صنعاء: 
»ما أن بدأ موسم األمطار حتى جلب البؤس لآلالف، فقد شهدت 
محافظات صنعاء وإب وحجة ومدينة عدن الساحلية الجنوبية 
ألحقت  أسبوعين،  أمطارا غزيرة وسيوال مميتة على مدار 
بالمنازل  الجزئي  والدمار  باآلالف من األشخاص  الضرر 

ومصادر العيش«.
السيول دمرت في محافظة مأرب خيم آالف  أن  إلى  ولفت 
أولئك  الكثير من  النازحين ويجد  األشخاص في مخيمات 
للمساعدة  الكثيرون محتاجون مرة أخرى  فيما  األشخاص، 

العاجلة حيث أثرت السيول على الكثيرين في مدينة مأرب.
ولفتت اللجنة إلى أنها تدعم جمعية الهالل األحمر اليمني في 
توزيع مواد النظافة والمواد المنزلية ومستلزمات المطبخ في 
مرافق الحجر الصحي التي أنشأتها السلطات المحلية وتترافق 
مع ذلك حمالت توعية حول التدابير العملية للوقاية في مواجهة 

جائحة كوفيد-19.

إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  قال     
جوا  هناك  إن  الخميس،  ماكرون، 
من الخالفات يسود بين دول االتحاد 
األوروبي بشأن أزمة فيروس كورونا 

المستجد “كوفيد 19”.
وأضاف في تصريحات صحفية عقب 
الفيديو كونفرانس  اجتماع عبر تقنية 
لقادة التكتل األوروبي، أن دول االتحاد 
تتعامل مع أزمة الفيروس بشكل مختلف 
عن بعضها ويجب تصحيح هذا الخلل.
وأكد الرئيس الفرنسي أنه ال مستقبل 
لالتحاد األوروبي إذا لم يتوصل قادته 

إلى خطة إنقاذ لمواجهة الوباء.
قال شارل ميشيل رئيس  من جانبه، 
اتفقوا  القادة  إن  األوروبي،  المجلس 
على التنسيق بشأن التخفيف التدريجي 

لإلجراءات والقيود المفروضة للحد من 
انتشار الفيروس.

وأضاف أن زعماء االتحاد األوروبي 
طلبوا من اللجنة التنفيذية العمل بشكل 
للتمويل  خطة  وضع  على  عاجل 
المشترك لالتحاد األوروبي؛ من أجل 
االنتعاش االقتصادي للكتلة بعد جائحة 

الفيروس التاجي.
وأوضح ميشيل: الزعماء يريدون من 
المفوضية ربط خطة اإلنعاش بميزانية 
االتحاد األوروبي الطويلة األجل المقبلة 

للفترة 2021-2027.
األوروبي  االتحاد  دول  قادة  وعقد 
الخميس، محادثات  في وقت سابق، 
قمة عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، 
في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن 

خطة مالية مشتركة للتعامل مع الركود 
االقتصادي الناجم عن جائحة فيروس 
كورونا الذي يلوح في األفق، في ظل 

آمال ضعيفة في التوصل إلى اتفاق.
واألربعاء، حذر مسؤولون في االتحاد 
إلى  أن األمر يحتاج  األوروبي، من 
المزيد من الوقت للوصول إلى اتفاق، 
مشيرين إلى أن االحتمال األقرب هو 
التوصل إلى اتفاق خالل يونيو/حزيران 

أو يوليو/تموز المقبلين.
ويرغب شارل ميشيل في موافقة قادة 
االتحاد على تكليف المفوضية األوروبية 
بوضع مقترحات تفصيلية بشأن خطة 
التعافي االقتصادي من تداعيات فيروس 

كورونا المستجد.

     Vendredi 24 avril 2020
الجمعة 24 ابريل 2020

مل تعد وسائل تقليدية
     لعل من إيجابيات انتشار وباء 
كورونا المستجد، إن كان ثمة إيجابيات 
أنه أعاد لوسائل اإلعالم  ألي وباء، 
التي كان يطلق عليها في زمن ما قبل 
كورونا »وسائل تقليدية« مكانتها وهيبتها 
وأهميتها، فقد كانت النغمة السائدة قبل 
زمن كورونا أن هذه الوسائل، ويقصد 
بها الصحف واإلذاعة والتلفزيون، في 
مرحلة موت سريري، يحتضر بعضها 
ببطء وبعضها اآلخر بشكل أسرع، 
الزوال خالل سنوات  إلى  وأن مآلها 
قبلة  قليلة، حتى جاء كورونا فمنحها 
الحياة، لتصبح هي المصدر الرئيسي 
األول والموثوق لألخبار الصحيحة، 
ويصبح ما عداها مصدرا لألخبار 
الملفقة والشائعات التي تنشر الخوف 
والشك والبلبلة، وتثير النعرات العرقية 

بين أفراد المجتمع. 
الكرة األرضية من  أنحاء  الوباء  عم 
إلى  إلى غربها ومن شمالها  شرقها 
جنوبها، فانطلق مراسلو الصحف 
والقنوات اإلذاعية والتلفزيونية، يغطون 
المختلفة،  انتشاره من جوانبها  أخبار 
شاشات  أمام  »المؤثرون«  وقبع 
النقالة، يندبون حظوظهم  هواتفهم 
التي تبيض لهم ذهبا  الدجاجة  ألن 
أمد  إذا طال  بالنفوق  أصبحت مهددة 
المطاعم ومحالت بيع  الوباء، ألن 
التي  العطور والمالبس والصالونات 
يروجون لها أغلقت بقرارات رسمية، 
ولم تعد تعمل سوى الصيدليات ومنافذ 
إلى دعاية  التي ال تحتاج  الطعام  بيع 
لتزاحم الناس عليها. انتقل الصحفيون 
ومراسلو القنوات اإلذاعية والتلفزيونية 
إلى المستشفيات والمراكز الطبية 
وأماكن حجز المرضى والمطارات، 
يتابعون أخبار هذا الوباء شديد العدوى، 
ساعين إلى تقديم أفضل ما لديهم ليطلعوا 
جمهورهم على مستجدات الوباء وآخر 
أخباره. عاد الوهج إلى شاشات التلفزيون 
التي قال »المؤثرون« إنها في طريقها 
إلى المستودعات والمتاحف، وتصدرت 
الصحف بتحليالتها ومتابعاتها مصادر 
المعلومات بعد أن قال أكثر الدارسين 
إلى االختفاء  إنها في طريقها  تفاؤال 
قليلة، تحول بعضها  خالل سنوات 
إلى الفضاء اإللكتروني بشكل كامل، 
إلى  بالورقي  واحتفظ بعضها اآلخر 
جانب اإللكتروني، وعادت مايكروفونات 
تتلقى اتصاالت جماهيرها  اإلذاعات 
المغلوطة،  وتنقل لهم األخبار غير 
الشائعات بين  انتشر فيروس  بينما 
منصات التواصل االجتماعي، وأخذت 
تلعب دورا كبيرا في  المنصات  هذه 
التي  الناس باإلجراءات  ثقة  زعزعة 
تتخذها السلطات المختصة لمحاصرة 

الوباء والحد من انتشاره.
كان المؤثرون قبل كورونا يؤكدون أن 
المسألة محسومة لصالحهم، ويراهنون 
على عامل الوقت الكفيل بإزاحة الوسائل 
التي يسمونها »تقليدية« من المشهد تماما، 

بأمنياتهم  فإذا بجائحة كورونا تطيح 
وأحالمهم، وإذا بوسائل اإلعالم التي 
المشهد،  يسمونها »تقليدية« تتصدر 
الموثوق واألوحد  وتصبح المصدر 
الجائحة وانتقالها من  ألخبار تطور 
مرحلة إلى مرحلة، وإذا بالذين كانوا 
متصدرين قبل الجائحة يغدون متابعين 
لما تبثه وتنشره هذه الوسائل من تقارير 
وأخبار ومتابعات وتحليالت، ينقلونه 
عبر منصاتهم إلى الجمهور الذي بدأ 
يفقد ثقته بما تنشره هذه المنصات ما 
لم يكن صادرا عن جهات رسمية 
أو منقوال من وسائل إعالم محترمة 
وموثوقة تعمل بمهنية عالية، تحترم 
الجمهور الذي تخاطبه وال تسعى إلى 
زيادة عدد جمهورها ومتابعيها بوسائل 

تتعارض مع الشفافية والمصداقية.
التواصل  ليس هذا قدحا في وسائط 
الذي  المؤثرين  االجتماعي، وال في 
يتربعون على منصاتها ويستحوذون 
على إعجاب جمهورها، فهناك من 
هو ملتزم باألخالقيات التي يجب أن 
الوسائط  يتصف بها مستخدمو هذه 
التي أصبحت مهنة تدر على أصحابها 
أضعاف ما يتقاضاه العاملون في الصحف 
والقنوات اإلذاعية والتلفزيونية، وتمنح 
المحظوظين من مشاهيرها نجومية 
يحتاج العاملون في الوسائل التي يسمونها 
»تقليدية« سنوات ضوئية كي يصلوا 
إليها مع االلتزام بالشروط المهنية التي 
المصداقية  تضعها وسائلهم، وأولها 
واحترام عقلية المتلقي، وااللتزام بالقيم 
األخالقية للمجتمعات التي ينطلقون منها 

وينتمون إليها.
لقد غير وباء كورونا المستجد الكثير من 
المفاهيم التي كانت سائدة قبل ظهوره 
وانتشاره، كأني به رسالة تقول لنا إننا 
كنا سائرين في اتجاه خاطيء سيقودنا 
إلى مخاطر أكبر من الوباء نفسه. ينطبق 
هذا على سياساتنا االقتصادية، وخططنا 
التنموية وتوجهاتنا، كما ينطبق على 
مفاهيمنا األخالقية والقيم التي نؤمن بها. 
ولهذا نعتقد أننا بحاجة إلى إعادة النظر في 
الكثير من أولوياتنا وخططنا المستقبلية 
اآلن وليس بعد أن تنحسر الجائحة، ألن 
اإلنسان، مثلما وصفه الخالق العظيم في 
محكم كتابه، ُخلِق هلوعا، إذا مسه الشر 
جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذه 
الطبيعة البشرية ستجعله عندما تنحسر 
الجائحة ينسى سريعا الهلع الذي كان فيه، 
ويعود إلى ما كان عليه وأكثر، والشواهد 
على هذا كثيرة، نستطيع أن نّطلع على 
الكثير منها عبر تاريخ البشرية الممتد 

منذ آالف السنين.
ال أحد يستطيع أن ينكر ان جائحة 
كورونا أعادت إلى وسائل اإلعالم التي 
يسمونها »تقليدية« االعتبار، وجعلت 
الناس مشدودة إليها وهي تمحص لهم 
ما تمتليء به هواتفهم النقالة من أخبار 
أغلبها غير صحيح، وأثبتت أنها ليست 

»تقليدية« كما يزعمون.

aliobaid4000@yahoo.com

بقلم: علي عبيد الهاملي

طهران لواشنطن: ال قرار حيظر 
علينا إطالق األقمار الصناعية

الصليب األمحر حيذر من رمضان مثقل 
باملآسي يف اليمن

أول  إطالقها  أن  إيران  أكدت   
أقمارها الصناعية العسكرية »نور«، 
قرارات  من  ألي  انتهاكا  يشكل  ال 
األمم المتحدة، مشددة على أن »نور« 
مصمم لألغراض السلمية الدفاعية.

وشددت الخارجية اإليرانية على لسان 
المتحدث باسمها عباس موسوي، على 
أنه »ال يوجد أي قرار يمنع إيران من 
إطالق قمر صناعي إلى الفضاء«، 
مضيفة أن »استناد الواليات المتحدة 
إلى قرار مجلس األمن الدولي رقم 
2231، غير صحيح ويتعارض مع 

الحقيقة«.  

العلوم  تطوير  أن  موسوي  وأكد 
المجال  في  السيما  والتكنولوجيا 
شرعي  حق  هو  الفضائي  الجوي 
للشعب اإليراني، الفتا إلى أن »قمر 
السلمية  لألغراض  مصمم  »نور« 
إيران  سياسة  مع  إطالقه  ويتوافق 

الدفاعية«. 

األمريكية،  التصريحات  ورفض 
لن  التدخالت  هذه  أن »مثل  مؤكدا 
تؤثر إطالقا في عزم الشعب اإليراني 

على تحقيق التقدم«.
وأضاف أن الواليات المتحدة قد خرقت 
هذا القرار هي نفسها بخروجها من 
تمارس  تزال  النووي، وال  االتفاق 
الدول  على  سافر  بشكل  الضغوط 
المستقلة لتدفعها نحو خرقه أيضا. 

ورفض كذلك الموقف األلماني المندد 
بإطالق القمر اإليراني، قائال إن القلق 
األلماني يأتي في وقت يسعى فيه وزير 
الدفاع األلماني إلى شراء مقاتالت 

قادرة على حمل قنابل نووية، وأضاف 
أن سياسات مزدوجة كهذه تهدد أمن 

المنطقة وأوروبا والعالم بأكمله.
ويوم األربعاء، أطلقت إيران بنجاح 
أول قمر صناعي عسكري في البالد 
يحمل اسم »نور1-« بواسطة صاروخ 

»قاصد«.



إيران: سندمر السفن احلربية األمريكية إذا هددت أمننا باخلليج

وزير لبناني سابق: االنهيار قادم وحكومة دياب تكتفي باملشاهدة

ظريف: على ترامب أن يهتم خبمسة آالف 
مصاب بكورونا يف جيشه بدال من التهديد

األمم املتحدة حتذر من استغالل وباء كورونا 
العتماد تدابري قمعية وتقليص حقوق االنسان

  أعربت األمم المتحدة، الخميس، عن أملها في أن يشكل شهر 
رمضان، مصدر إلهام ألطراف النزاع بإنهاء معاناة اليمنيين وإلقاء 

السالح وإطالق سراح المحتجزين والمختفين قسريا.
جاء ذلك في رسالة بعثها المبعوث األممي إلى اليمن مارتن جريفيث، 
لليمنيين وأطراف الصراع بمناسبة حلول الشهر الكريم الذي يبدأ 

غدا الجمعة.

شهر  يأتي  بأن  أمنياته  عن  جريفيث  وعبّر 
رمضان بمنح السالم والتصالح والفرحة، داعيا 
اليمنيين إلى رفع أصواتهم مدّوية أكثر فأكثر 
للمطالبة بالسالم وحقوقهم في مستقبل أفضل.

وخاطب أطراف النزاع قائال: »ليكن هذا الشهر 
العظيم مصدر إلهام لكم إلنهاء معاناة شعبكم، 
سلبه  من  كل  سراح  أطلقوا  سالحكم،  ألقوا 
النزاع الحّرية، وافتحوا الممرات اإلنسانية«.

ودعا المبعوث األممي أطراف النزاع إلى أن 
يكون شغلهم الشاغل، تنسيق الجهود لمساعدة 
كورونا  فيروس  تفشي  مواجهة  في  بالدكم 

وغيرها من االحتياجات الطارئ.
المبعوث األممي، مع  وتزامنت تصريحات 
التحالف  التي أعلنها  الهدنة اإلنسانية  انتهاء 
العربي قبل أسبوعين من أجل التصدي لفيروس 
كورونا الجديد، وقوبلت برفض وتصعيد حوثي 

غير مسبوق.
وال يُعرف ما إذا كان التحالف العربي سيمدد قرار وقف إطالق 
الحوثي،  التعنت  بعد  وخصوصا  ال،  أم  إضافية  لفترة  النار 
صادرة  إلحصائيات  وفقا  خرق،   1400 من  أكثر  وارتكاب 

عن الجيش اليمني.

أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  أكد   
غوتيريش بدون أن يسمي دوال الخميس أنه “لن 
يكون مقبوال” أن تستغل دول وباء كوفيد19- 

لتقليص الحقوق اإلنسانية.
عن  فيه  كشف  بيان  في  العام  األمين  وذكر 
تقرير في هذا الشأن “في سياق تنامي القومية 
العرقية والشعبوية واالستبداد وتراجع حقوق 
اإلنسان في بعض البلدان، قد توفر األزمة ذريعة 
العتماد تدابير قمعية من أجل غايات ال عالقة 
لها بالوباء”. وأضاف أن ذلك “غير مقبول”.

وأضاف األمين العام، الذي ال يملك سلطة ملزمة 
“يجب أن تكون الحكومات شفافة ومتجاوبة 
ومسؤولة أكثر من أي وقت مضى. الفضاء 
المدني وحرية الصحافة أمران أساسيان. يقع 

على عاتق منظمات المجتمع المدني والقطاع 
بدور أساسي. علينا أال ننسى  القيام  الخاص 
أبدا أن التهديد يكمن في الفيروس وليس في 

األشخاص”.
أنه “من خالل احترام  إلى  ولفت غوتيريش 
حقوق اإلنسان في وقت األزمة، سنطور حلواًل 
أكثر فعالية وشاملة للحالة الطارئة اليوم وإعادة 

البناء غًدا”.
وأشار تقرير األمم المتحدة حول حقوق اإلنسان 
ووباء كوفيد19- إلى أن كيفية االستجابة للوباء 
أمر أساسي من أجل مستقبل العالم، محذرا من 

ان ذلك قد يكون “لألفضل أو لألسوأ”.
وأضاف التقرير “من الضروري العمل لألمد 
البعيد مع التخطيط لردودنا في األمد القريب”.

     قال قائد الحرس الثوري اإليراني حسين سالمي 
للتلفزيون الرسمي يوم الخميس إن إيران ستدمر السفن 
الحربية األمريكية إذا تعرض أمنها لتهديد في الخليج. 
جاء ذلك بعد يوم من تحذير الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب لطهران من مغبة ”التحرش“ بالسفن األمريكية.

وقال سالمي للتلفزيون الرسمي ”أمرت قواتنا البحرية 
بتدمير أي قوة إرهابية أمريكية في الخليج الفارسي 
تهدد أمن السفن العسكرية أو غير العسكرية اإليرانية“.
أولويات  من  الفارسي جزء  الخليج  ”أمن  وأضاف 

إيران االستراتيجية“.
وقال ترامب يوم األربعاء إنه أمر القوات البحرية 
األمريكية بإطالق النار على أي سفن إيرانية تتحرش 
بها في البحر، لكنه قال في وقت الحق إنه ال يغير 

قواعد االشتباك العسكري.
وفي وقت سابق هذا الشهر قال الجيش األمريكي إن 
اقتربت  اإليراني  الثوري  للحرس  تابعا  11 زورقا 
بشكل خطير من سفن تابعة للبحرية وحرس السواحل 
األمريكيين في الخليج ووصف الواقعة بأنها ”خطيرة 

واستفزازية“.
منذ  القائمة  الخصومة  على  بالالئمة  إيران  وأنحت 

فترة طويلة بين البلدين في الواقعة.
الخميس  يوم  اإليرانية  الخارجية  وزارة  واستدعت 

السفير السويسري في طهران الذي يرعى المصالح 
األمريكية في البالد بسبب التوتر الذي نشب مؤخرا 

بين طهران وواشنطن.
إننا عازمون تماما  وقال سالمي ”أقول لألمريكيين 
وبمنتهى الجدية على الدفاع عن أمننا الوطني وحدودنا 
البحرية وسالمة سفننا وقواتنا األمنية وسنرد بحسم 

على أي عمل تخريبي“.
الماضي  قوتنا في  اختبر األمريكيون  وأضاف ”لقد 

ويجب أن يتعلموا من ذلك“.
المتحدة  والواليات  إيران  بين  التوترات  وتصاعدت 
من جديد منذ عام 2018، عندما انسحب ترامب من 

االتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران وست 
قوى عالمية وأعاد فرض العقوبات على الجمهورية 

اإلسالمية.
الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف  وقال وزير 
إن على ترامب أن يصب تركيزه على حماية الجنود 

األمريكيين من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأضاف ظريف في تغريدة على تويتر ”ضرب كوفيد-

19 الجيش األمريكي بأكثر من خمسة آالف إصابة... 
وكذلك ليس للقوات األمريكية الحق، وهي على بعد 
سبعة آالف ميل من بالدها، في استفزاز بحارتنا قبالة 

ساحلنا على الخليج الفارسي“.
ويعتبر الحكام الدينيون إليران وجود الجيش األمريكي 

في الشرق األوسط تهديدا ألمن الجمهورية اإلسالمية.
وفيما يذكي نار الخصومة حول برامج إيران النووية 
والصاروخية، قال الحرس الثوري يوم األربعاء إنه 
في  للبالد  عسكري  قمر صناعي  أول  بنجاح  أطلق 

مداره. وأثار اإلعالن احتجاجات من واشنطن.
وقال الجيش األمريكي إن تقنيات الصواريخ الباليستية 
طويلة المدى المستخدمة في وضع األقمار الصناعية 
في مدارها يمكن أن تسمح إليران بإطالق صواريخ 

بمدى أطول وربما برؤوس نووية في وقت ما.
مثل  تكون  بأن  األمريكية  التأكيدات  طهران  وتنفي 
تلك األنشطة ستارا للتغطية على تطوير الصواريخ 
الباليستية وتقول إنها لم تسع قط لتطوير أسلحة نووية.

  دعا وزير الخارجية 
جواد  محمد  اإليراني، 
ظريف، الرئيس األمريكي 
لالهتمام  ترامب  دونالد 
بـ5000 مصاب بكورونا 
في القوات األمريكية، بدل 
توجيه التهديدات بضرب 

الزوارق اإليرانية.
على  ظريف  وكتب 
»جيش  »تويتر«: 
لديه  المتحدة  الواليات 
إصابة   5000 من  أكثر 
وعلى  بـ«كوفيد19«. 

دونالد ترامب أن يهتم باحتياجات هؤالء، ال أن 
ينشغل بإطالق التهديدات التي يؤيدها اإلرهابيون 

الصداميون«.
وأضاف: »القوات األميركية ال شأن لها بمنطقة 
تبعد عن بالدها 7 آالف ميل، األمر الذي يدفع 
اقترابهم  التوجه نحوهم عند  إلى  البحرية  قواتنا 

من سواحلنا«.
وكان قائد الحرس الثوري اإليراني حسين سالمي، 

أعلن بوقت سابق اليوم، أنه وجه أوامره للقوات 
البحرية في مياه الخليج، باستهداف أي قطع حربية 
الخليج،  في  سفنها  أو  إيران  أمن  تهدد  أمريكية 
مؤكدا أن طهران سترد بقوة على أي تهديدات 
وبسرعة  بحزم  »سنرد  وقال:  الخليج،  مياه  في 

وبشكل مؤثر على أي استهداف لنا«.
وكان الرئيس األمريكي قال أمس األربعاء، إنه 
أمر البحرية األمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية 

إذا تحرشت بسفن الواليات المتحدة.

   حذر ريشار قيومجيان وزير الشؤون 
»انهيار  السابق من  اللبناني  االجتماعية 
خالل  والبطالة«  الفقر  من  ومزيد  كبير 
الفترة المقبلة؛ بسبب الظروف االقتصادية، 
الحكومة حتى اآلن لطلب  وعدم تحرك 

مساعدات مالية.  
حزب  عن  الممثل  السابق  الوزير  وقال 
القوات اللبنانية في سلسة تغريدات عبر 
»تويتر«:«  موقع  على  الرسمي  حسابه 
اآلتي انهيار كبير، ومزيد من الفقر، والعوز 
واإلفالس والبطالة، هللا يكون بعون الناس«.

وتابع: »ماذا تنتظر الحكومة لتطلب مساعدة 
وتدخل المؤسسات النقدية الدولية إلنقاذ 
لبنان، والشعب؟ حتى الكالم عن إصالحات 
بنيوية وإجراءات قاسية وخطط اقتصادية 
سيكون عديم الجدوى بعد وقت قصير«.  
وأضاف: »لقد أُعطيت الحكومة فترة سماح 
100 يوم كي تضع خطة اقتصادية إنقاذية 
للبلد، ولكن لألسف لم نر بعد هذه الخطة 
الواضحة، أو إطالق قطار اإلصالحات«.

وكان غسان حاصباني نائب رئيس الحكومة 
ووزير الصحة اللبناني السابق، أكد في 
لـ«العين اإلخبارية«  تصريحات سابقة 
أن خطة حكومة حسان دياب لإلصالح 
ستفشل، وفي أحسن األحوال ستستبدل 

اإلصالحات بمصالح خاصة بها«.
وأضاف حاصباني أن فشل خطة الحكومة 
لإلصالح يعود إلى أنها تفتقد الدعم الداخلي 
أو تأييد المجتمع الدولي بسبب كونها غير 
مستقلة وتتحكم بها مليشيا »حزب هللا«.  

على  الهجوم  يقف  ولم 
الحكومة بسبب ما آلت إليه 
األوضاع االفتصادية، عند 
حد المعارضين، بل جاء النقد 
من حلفائها أيضا، حيث أكد 
نبيه  النواب  مجلس  رئيس 
بري في تصريحات اليوم: 
على الحكومة أال تبقى في 
الشاهد  أو  المتفرج،  موقع 
على ما يجري من فلتان مالي 
واالدعاء بالحرص على عدم 

تجويع الناس«.  
حزب هللا يفاقم المعاناة

األمان  »مظلة  وأردف: 
االجتماعي الحقيقية للبنانيين 
هي أن تبادر الحكومة حاليا، 
إلى  األوان  فوات  وقبل 
القانونية  سلطاتها  ممارسة 
واإلجرائية؛ لوقف االنهيار 

الدراماتيكي لسعر صرف الليرة اللبنانية.
لبنان  بدأت تضرب  وفيما كانت األزمة 
منذ أشهر عدة، فإن وطأتها تزايدت على 
اللبنانيين مع االنتفاضة الشعبية في 17 
أكتوبر/تشرين األول، قبل أن يبدأ لبنان 
فبراير/ في  كورونا  وباء  على  حربه 
شباط الماضي، حيث عطلت اإلجراءات 
المفروضة ما تبقى من أعمال ومؤسسات 
وتضاعفت نسبة المفصولين من العمال.
هللا،  حب  عماد  الصناعة  وزير  وقال 
خطة  إطالق  خالل  الماضي،  األربعاء 

وزارته للنهوض بالقطاع الصناعي، إن 
نسبة الفقر في لبنان وصلت لـ%55 بناء 
على تقديرات البنك الدولي، ونعاني بطالة 
وأزمة سيولة وعجزا في الميزان التجاري.
إجراءات  تفرض  المصارف  تزال  وال 
تمنع بموجبها المودعين من سحب أموالهم 
بالدوالر األمريكي، في غياب أي خطة 
اقتصادية واضحة من الحكومة، التي مّر 

على تشكيلها نحو 100 يوم.
سجلت  التوالي،  على  الثالث  ولليوم 
تحركات احتجاجية في الشارع اعتراضا 
على الوضعين االقتصادي واالجتماعي، 

رغم إجراءات التعبئة العامة المفروضة 
لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونظم عدد من الناشطين اعتصاما رمزيا، 
أمام مدخل وزارة االتصاالت لجهة أسواق 
قطاع  إدارة  باسترداد  مطالبين  بيروت، 

االتصاالت للدولة.
التي  الشعبية  التحركات  الفتا  وكان 
وصيدا  وعاليه  طرابلس  مدن  شهدتها 
عناوين  تحت  الماضية،  األيام  خالل 
المطالب المعيشية، ووقعت مواجهات 
في طرابلس بين الجيش والمحتجين الذين 

وقع جرحى في صفوفهم.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

 شياطني حتكم العامل 
  يعيش العالم كله اليوم أسوأ معاناة على مر التاريخ بعد 
ظهور فيروس كورونا الذي قتل اآلالف في كثير من دول 
يد أي دولة  يعد في  المتقدمة ولم  الدول  العالم وخاصة في 
إيطاليا  فعل رئيس وزراء  الدعاء هلل كما  تفعله غير  شيئاً 
جوزيبي كونتي عندما قال أن الحلول األرضية أنتهت ولم 

يتبَق غير حلول السماء .
 ورغم ما قيل عن أسباب ظهور فيروس كورونا وإتهامات 
بعض الدول لبعضها البعض إال أن في الواقع يبدو أن هناك 
وتحركه  الكواليس  وراء  العالم من  تحكم  قوى شيطانية 
الذي سيعود  النفع  ما هو  أدري  الماريونيت وال  كعرائس 
عليهم فالبشرية كلها في مركب واحد وإذا دمر هذا الكوكب 

سيدمر بكل مّن عليه . 
فيروس كورونا وما سببه من خسائر  واليوم وبعد ظهور 
العالم  ما هو شكل  نسأل  أن  العالم علينا  أنحاء  في جميع 
كورونا  فيروس  الفيروس وهل سيكون  هذا  بعد ظهور 
ضمن سلسلة من الفيروسات من أجل إنتاج لقاحات تتحكم 
القوى  أيادي هذه  في  كالربوت  فعاًل  اإلنسان وتجعله  في 
عند  منهم  وللتخلص  معينة  أغراض  لتحقيق  الشيطانية 

الضرورة . 
الفترة  أستطاع في  المتقدم بصفة خاصة  والعالم  العالم  أن 
األخيرة أن يحقق طفرة تكنولوجية مثل اإلنترنت والموبايل 
العصر  آب وغيرها من مستجدات  والواتس  والفيسبوك 
األشياء  كانت هذه  األشياء وإن  بمثل هذه  والناس فرحت 
في الحقيقة هي وسائل أخترعت لكي يتم من خاللها مراقبة 
اإلنسان ومعرفة تحركاته وأفعاله وآراءه وتوجهاته الفكرية 

والسياسية . 
والمضحك أن هذه القوة الشيطانية تحاول أن تبيع لنا الوهم 
أخبار غير  فتبث  األنتباه  لتشتيت  آخر  فتأخذنا في طريق 
أن  أواًل عن  فتتكلم  الفيروس  حقيقية عن حقيقة ظهور هذا 
أكل الخفافيش في الصين هو السبب ثم تأخذنا في طريق آخر 
التي نشرت  أنها هي  إتهام الصين ألمريكا من  فنسمع عن 
الفيروس من خالل بعض الجنود األمريكان أثناء مشاركتهم 
تأخذنا  ثم  الماضي  أكتوبر  في  الصين  في  لبطولة نظمت 
في طريق آخر عندما يتكلمون عن غاز أطلق نتيجة خطأ 
أهداف  تتحق  للتضليل وحتى  القبيل  وأشياء كثيرة من هذا 
أكثر  الفيروس  هذا  يكون  أن  فالبد من  الشيطانية  القوى 
شراسة من أي فيروس آخر حتى يتعطش العالم لظهور لقاح 
يقيه شر هذا الفيروس وعند ظهور هذا اللقاح يجري العالم 
لهذه  بالنسبة  النجاح  بداية  عليه ويتهافت عليه وتكون هي 
القوة ألن السر سيكون في هذا اللقاح الذي سيكون هو بوابة 
واألنظمة  الدول  وبالتالي على  األشخاص  السيطرة على 
أهواءها وأغراضها  أياديهم تحركها وفق  لعبة في  وتكون 
تتعارض األفكار  التخلص منها عندما  إلى  وسيصل األمر 
بكل ما  الشيطانية   القوى  تلعب هذه  واليوم   ، والتوجهات 
قد  الحقيقة  البشر وهم في  بمقدرات  تملك من علوم ومال 
العالم  هذا  الذي خلق  األعظم  القوى  ذكائهم ألن   خانهم 
بلغت  أنه هو األقوى مهما  لهم  ليثبت  له رأيا آخر  سيكون 
قوى الشر ضراوتها وسيكون رده قوياً يزلزل األرض من 

تحتهم وهللا على كل شئ قدير . 

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 24 avril 2020
الجمعة 24 ابريل 2020

بقلم: محمد منسي قنديل

سحـر األنهـار
  أنا عاشق قديم لألنهار، في أي 
بلد أحل به يثيرني منظرها ، وأسعى 
للركوب فوق صفحتها مهما كانت 
قوتها  تخفي  ألنها  ربما  النتائج، 
خلف نوع من الرقة واالنسيابية، 
من  أكثر  بالحياة  مفعمة  وألنها 
الجبال والسهول، وللمصريين ولع 
خاص باألنهار، ألن بالدهم هي 
إحدى هبات نهر النيل، الذي حولها 
واحة،  إلى  من صحراء ضاربة 
وأجمل األنهار في نظري ما ظل 
على حالته البرية، لم يروض أو 
تشذب ضفافة، ألنها تكون مثيرة 
أكثر  فاالمازون هو  لذا  للرهبة، 
الغزيرة  فمياهه  مهابة،  األنهار 
بضفافه  تحيط  الخضرة،  داكنة 
غابات شديدة الظلمة، البعوض فيه 
بحجم الذباب الكبير، ويرتفع الماء 
حتى يصل إلى حواف القارب الذي 
نبحر فيه كأنه يوشك أن يزحف 
بداخله، ويخيم على مساره سكون 
رهيب ال يقطعه غير صوت طائر 
هادر  أو صوت شالل  مفزوع، 
ذلك  رغم  أين يصب،  تدري  ال 
يبدو األمازون نهرا مسالما رغم 
ترى  ال  منه  مساحات  هناك  أن 
على  تحده،  التي  الشواطئ  فيها 
مسافات متفاوتة منه تبرز أكواخ 
فيها  يسكن  الشجر،  أغصان  من 
أطباء الغابة، يبيعون بثمن زهيد 
أعشابا ونباتات نادرة، تحافظ على 
الشباب وتعيد وهج القوة الجنسية، 
ولكن نهر زائير يبدو أشد جبروتا، 
ال أعرف ما هو أسمه اآلن بعد أن 
تغير اسم الدولة لتصبح الكونغو، 
إنه نهر أفريقي بري، بني اللون، 
بالدم، موجاته  يكاد يكون مشبعا 
على  مازال  ومتالطمة،  سريعة 
أن سار  منذ  البدائية  حالته  نفس 
في  )ستانلي(  المستكشف  فيه 
القرن الماضي وهو يظن أنه قد 
وصل إلى منابع النيل، والبد أنه 
التي  الطبول  سمع نفس أصوات 
مازلت تدوي في عمق الغابات، 
األمر المرعب والغامض أننا ال 
الطبول  دقات  كانت  إن  نعرف 
للحرب،  إعالنا  أم  للترحيب، 
فربما يختبئ خلف هذه األشجار 
أقزام الغابة الذين ينفخون السهام 
السامة بواسطة مزامير من غابات 
البوص، أو آكلو اللحوم البشرية 

من بقايا الهوتو. 
  جمال األنهار ال يكمن في رهبتها 
فقط ولكن في تلك االنسيابية األخاذة 
التي ال تقدر حواجز الطبيعة على 
كبحها، فهي ترحل في أشد مناطق 
العالم وعورة، وتشق طرقا غريبة 
وقد  الجبال،  أخاديد  بين  وخفية 
واحد  آسيا على  في وسط  وقفت 
لنا  تؤكد  هكذا  الجنة،  أنهار  من 
 ، األفاضل  شيوخنا  مخطوطات 
)نهر آموداريا( الذي يشق سهوب 
إذا  حتى  مؤقتا،  التركمنستان 
حانت القيامة اتخذ اسمه األصلي 
)جيحون( واصبح واحدا من انهار 
الجنة المليئة بالعسل، نهر عذب 
العسل  مذاق  فيها  مياهه  ورائق 
بالفعل، على الكس منه نهر الفلبين 
المخيف بحق، وربما لهذا السبب 
اختاره المخرج الشهير فرانسيس 
كابوال حتى يصور فيه فيلم )القيامة 
اآلن( المأخوذ عن رواية جوزيف 
كونراد، حيث يقوم ضابط أمريكي 
أثناء حرب فيتنام برحلة كابوسية 
داخل هذا النهر للقبض على قائد 
الحرب،  هذه  عبثية  متمرد على 
يحيط  ولكنه  بال ضفاف،  فالنهر 
به أخدود عميق من ، تنمو عليه 
السرخسيات والهدبيات واألغصان 
الممتدة كاألفاعي، وال يظهر في 
األعلى إال شق صغير من سماء 
بعيدة تهمي مطرا باردا، لكن الرحلة 
وسط هذا النهر هي تجربة آسرة، 
فيها لذة مقاربة الموت والوقوف 
جنادل  سبع  وسط  أعتابه،  على 
تتوقف  الصخور ال  منحدرة من 
على  تطل  أن  قبل  إال  بصعوبة 
حافة شالل آخر يقود إلى أخدود 

أكثر عمقا.
ولكن ليس هناك منظر تقع عليه 
عينا بشر أجمل من ضفاف النيل 
مصر،  جنوب  في  أسوان  عند 
فالنهر هناك لم يفقد طابعه البري 
اإلفريقي، ولم يفقد اتساع مجراه، 
تحيط به جنادل من الصخور كأنها 
هامات اسطورية غرقى، منقوش 
فرعونية غامضة،  عليها رموز 
أحاجي من زمن الموت والبعث، 
وتنتشر على صفحته ذات اللون 
المراكب  من  األصهب عشرات 

كأنها  البيضاء،  األشرعة  ذات 
طيور بفرد جناح كما تقول أغنية 
نجاشي،  )النيل  الوهاب(  )عبد 

حليوة أسمر(.
المصريون يصيحون فرحا  كان 
يا عوف هللا«  »يا عوف هللا... 
كلما وفَّى النيل بميعاده وجاء وقت 
كعادتها  تكون مصر  الفيضان، 
منقسمة على نفسها، ففي الشمال 
فرح وانتشاء بقدوم المياه الجديدة 
بما تحمل من طمي وخصب، وفي 
النهر  ألن  وغم  حزن  الجنوب 
العاتي قد جرف في سبيله كل ما 
على ضفافه من بيوت وناس، وما 
بين الفرح والحزن يعلن النهر عن 
والدته الجديدة،   ال أحد يعلم على 
وجه الدقة ماذا تعني” عوف هللا”، 
ربما كان تحريفا السم آلهة الماء 
كما يقول حسين فوزي في كتابه 
تعبيرا عن  أو  سندباد مصري، 
العافية التي تشعر بها األرض في 
أعقاب كل فيضان، فالنيل نهر من 
الصيف  في  الدنيا؛  أنهار  أغرب 
يخالف  األنهار  كل  تجف  عندما 
النيل الناموس وتفيض مياهه على 
الضفاف، وتهب عليه رياح متجهة 
تعاكسها  أمواجه  ولكن  للجنوب 
وتنساب نحو الشمال، ينحدر من 
تالل إفريقيا البعيدة، مهيبا كملك، 
بالغابات  يأبه  ال  كشيطان،  قويا 
الصحراء  بحرقة  وال  الكثيفة، 
الممتدة، يخترق جالميد الصخور 
البالغة الصالدة، ويواجه ستة من 
الغابات  يمأل  العنيدة،  الشالالت 
الصامتة بالصخب والهدير، يفور 
بالزبد، وينثر الرذاذ ويخلق أقواس 
قزح ال تتبدد، يجتاز أشجار السنط 
واألبنوس والصفصاف والجميز، 
ويمضي متفردا مثل فارس وحيد 
وسط فلوات الصحراء، ال توقفه 
الهضاب وال كثبان الرمال وال جبال 
من حجر صوان، يهبط بعنف من 
شالل “عنق الجمل”، وتفور مياهه 
ويتمهل  “المرجان”،  عند شالل 
ليلتقط أنفاسه قبل أن يقتحم شالالت 
“بيت العبد والمعفور والحارك”، 
وطوال هذه الرحلة الجافة ال يتلقى 
نهر  مياه  من  القليل  إال  مدد  أي 
»عطبرة« السوداء، ال تجود عليه 
السماء بقطرات من المطر، وال 
تذوب الثلوج من أجل إنعاشه، ال 
تحيط به إال جالميد حجرية داكنة، 
تشاركه أسرار األبدية، ويحرص 
النهر بدوره على أاّل يمحو ما عليها 
من نقوش وجعارين وخراطيش، 
يندفع وهو متقلب المزاج، حامال 
طمي الخلق األول، فيه شيء من 
وبعض  األزرق،  النيل  رعونة 
النيل األبيض، يفيض  من حكمة 
ويغيض ويتبدد أحيانا ليضيع في 
يجمع  ثم  المستنقعات،  مسارب 
شريانه الرئيسي المتوحد، ال يهدأ 
والعبوس  الوقار  يأخذ سمة  وال 
إال عندما يلمح رءوس النخيل في 
نخيل  أقدم  وادي مصر،  جنوب 
مزهوا  يقف  نخيل  بشر،  عرفه 
على ضفاف النهر منذ آماد بعيدة، 
األقباط  وشذبه  الفراعنة  غرسه 
الرومان  جنود  بلحه  من  وأكل 
وعرف الفاتحون العرب أسرار 
فسائله فنشروها، تغيض مياه النهر 
كثيرا وتفقد قوتها، ولكن السواقي 
تالحقه، والثيران المغطاة األعين 
ال تكف عن الدوران، وخلف كل 
يمسك  طفل صغير  يجلس  ثور 
أشبه  حبل،  فيها  مربوطا  عصا 
بمفتاح الحياة، وهو يصيح: »عا..
عا« فترتفع القواديس إلى أعلى 
مياه  من  سحرية  دفقات  حاملة 
النهر،  تلقي بها إلى القنوات التي 
تتفرع  على وجه األرض كشرايين 
الجسد، في وقت الفيضان تكون 
األرض  وتكون  كالدم،  حمراء 
سوداء كالمسك، والزرع أخضر 
كالياقوت، والقمح أصفر كأحجار 
اليشمك، تحتشد الغيطان المروية 
بالفول والذرة والشعير والعدس 
والقرع والبطيخ والفلفل والطماطم 
ويصعد  واللوبياء،  والباذنجان 
القديمة،  اآللهة  كأذرع  النخل 
جذوره في رطوبة الطمي، بينما 
رأسه في وهج السماء، يواصل 
النهر مسيره وسط صمت الوادي 
وتظهر  التراتيل،  ترتفع  حتى 
أعمدة المعابد والمسالت وأبراج 
الكنائس والمآذن، وتنفرط عقود 
الحمائم كي تمأل عيونها من مشهد 
المياه الزمردية قبل أن تؤوب إلى 
أعشاشها في كل مساء، ياعوف 

هللا.. ياعوف هللا.

جريفيث يدعو أطراف النزاع اليمين إللقاء 
السالح يف رمضان



خاطرة العدد
هل العامل بعد الكورونا 
سيكون كما كان قبله؟

الرئيس السيسي يهنىء اجلالية املصرية املسلمة باخلارج مبناسبة 
حلول شهر رمضان املعظم

مصر تعلن عن األسباب األكثر شيوعا للوفاة بفريوس كورونا.. وتكشف نسبة 
اإلصابة لكل مليون مواطن

البنك الدولي: معدالت النمو يف مصر ال تزال قوية بفضل برنامج اإلصالح االقتصادي

الرئيس السيسي: هناك خطة لعودة املصريني العالقني 
إىل أرض الوطن

 القاهرة/ فرج جريس: أكد الرئيس عبد الفتاح 
السيسي يوم األربعاء :” أننا حرصنا على توفير 
العمل وتوفير  كل وسائل األمان في كل مواقع 

التأمين الالزم للعمالة”.
وقال الرئيس السيسي – خالل افتتاح نفق الشهيد 
 ، للعمالة  أقول رسالتي   ”: أحمد حمدي)2( – 
نحرص على أننا نوفر في كل مواقع العمل المختلفة 
التأمين الالزم ، وسوف نؤمن أكثر بالتنسيق مع 
وزارة الصحة والشركات ووزارة الدفاع حتى 
نستطيع أن نكمل . وتابع :” أي مواطن يريد أن 
يعمل ، من فضلك توجه إلى العاصمة اإلدارية 
، توجه إلى رشيد ، توجه إلى المنصورة الجديدة 

، توجه إلى العالمين .. فيه شغل “.
 ، للمصريين  أقول   ”  ، السيسي  الرئيس  وقال 
انتوا عارفين 40 كوبري بكام .. كلمة كام الزم 
دايما تكون حاضرة .. لو أنت قلت متوسط سعر 
الكوبري 400 مليون جنيه يعني 16 مليار جنيه 
أو 300 مليون يعني 12 مليار جنيه.. احنا مش 
بنعمل كوبري بس .. احنا بنعمل محور .. يعني 

بناخد طرق وبنغير لو أتيحت فرصة بنغير مواسير 
المياه … أريد أن أقول إننا بنسير بمعدالت فيها كثير 

من كرم ربنا سبحانه وتعالى”.
ليال  تعمل  الحكومة  أن   ”: السيسي  الرئيس  وأكد 
ونهارا لتحقيق معدالت النمو التى نحلم بها ، والتي 
تأثرت كثيرا بالظروف التي نمر بها في مصر .. احنا 
مصرين أننا نشتغل بنفس المعدالت ويمكن زيادة بس 
انتو الزم تبقوا معانا . وتساعدوا معانا في األمر ، 
الكالم النه جاءتني شكوي بشأن كوبري  أقول هذا 
العروبة .. قالوا خلي الناس تبطل شغل باليل .. أنا 
قولت لهم ” وهللا العظيم الدق في دماغي 24 ساعة 

. بس أنا مش هبطل”.
ومن جهه أخرى قال الرئيس :” إننا لما نقول مفيش 
بناء بدون ترخيص ، نحافظ على كده .. هذه الرخصة 

عقد بين صاحب العقار الذى يبنى والدولة ، عقد يعني 
ايه ، يعني التزام ، بتقول أنا هبني 4 أدوار وتحتيهم 
جراج ، وتسأل لماذا ال تستخدم الجراج ؟ ، دا عقد .. 
الزم تنفذ بنود العقد .. علشان مصلحتنا .. كل ده احنا 
بنحاول نحل مسائل في العاصمة القديمة .. لكى ال 
يقال إن الدولة ستذهب إلى العاصمة الجديدة وتترك 
الناس في مصر في  .. كل  .. ال  القاهرة  الناس في 
رقبتنا .. نعمل في كل حته اللي ربنا يقدرنا عليه “.

وقال الرئيس السيسي :” السيد محافظ السويس كان 
الزراعي  للصرف  نعمل مشروع  أننا  كلمني على 
أيضا  ، ونعمل  السويس  بمنطقة  الموجودة  لألفدنة 
بياره ، ونعمل محطة معالجة شرق .. واحنا سندرس 
هذا الموضوع .. والدكتور مصطفى مدبولى قال لى 
لو إن هناك فعال جدوى منه سننفذه ، وأنا بأكد ألهل 

السويس والمحافظ هنعمل كده”.

ووجه الرئيس السيسي تحية تقدير لجميع العاملين بنفق 
الشهيد أحمد حمدي )2( على انجازهم لهذا المشروع 

، مؤكدا أن هذا االنجاز مقدر.
وفي سياق آخر ، أكد الرئيس السيسي التزام الدولة 
بعودة كل المصريين العالقين في الخارج إلى مصر 
في أقرب فرصة ، الفتا إلى أنه التقي برئيس الوزراء 
وكافة الجهات المعنية بموضوع المصريين العالقين 

بالخارج وتم عمل خطة العادتهم إلى بلدهم.
وأكد الرئيس :” نحن ملتزمون بعودة كل المصريين 
 3500 الذين يزيد عددهم عن  الخارج  العالقين في 
أنتوا عارفين  انتم ساعدونا ،  في دول كثيرة ، بس 
.. حيكون في منطقة عزل ، والبد أن  اللى حيجى 
يكون له إقامة جيدة ونحن نعمل خطة لتنفيذ ذلك .. 
أنا أطمئن كل المصريين اللي بيسمعونى :” حتى لو 

كانت ظروفنا صعبة مش حنسيبكوا”.

  أعلن البنك الدولي أن معدالت النمو في مصر ال تزال قوية رغم اإلضطرابات 
التي تسببت فيها جائحة فيروس “كورونا” المستجد عالميا، والذي تسبب في 

تراجع حاد في معدالت النمو بالدول ذات االقتصادات الكبرى.
مواقع  موقعه وصفحاته على  بالعربية على  تقرير حديث  في  البنك  وأكد 
التواصل االجتماعي يوم الخميس، أن برنامج اإلصالح االقتصادي الوطني 
الذي نفذته مصر منذ 2016، كان ناجحا في دعم استقرار االقتصاد الكلي 
وتعزيز مستويات النمو، وتوليد فائض قوي في الموازنة األولية، وخفض 

نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، وتجديد احتياطيات النقد األجنبي.
ولفت التقرير إلى معدل النمو ارتفع إلى %5.6 في السنة المالية 2018/2019 

وهو معدل استمر خالل الربع األول من العام المالي 2019/2020، ارتفاعا 
من %5.3 في العام 2018/2017.

وأرجع البنك هذا النمو النتعاش قطاعات مثل تجارة الجملة والتجزئة والزراعة 
والتصنيع وكذلك تحسن معدالت االستثمار وصافي الصادرات.

ولفت التقرير إلى التيسير النقدي الموجود في اإلئتمان الخاص، بعد أن قام البنك 
المركزي المصري بتخفيض مفاجيء ألسعار الفائدة بواقع %3 خالل مارس 
الماضي، بعد تراجع متوسط التضخم خالل النصف األول من 2019/2020 
إلى %5.8 مقابل نفس الفترة من العام السابق، بدعم من تأثيرات األساس 

المواتية واحتواء معدل التضخم في األغذية .

أن  الشهر،  هذا  من  وقت سابق  في  أعلن  قد  الدولي،  النقد  وكان صندوق 
مصر الدولة العربية الوحيدة التى تحقق نموا اقتصاديا خالل 2020 فى ظل 
انتشار فيروس “كورونا”، كما وصف إجراءات مصر للحد من  تداعيات 

آثار الجائحة بالـ”حاسمة”.
وتسببت جائحة فيروس “كورونا” منذ بداية العام، في إغالق كبرى المدن 
البشر  يمارس  تام، حيث  بشكل شبه  الطيران  وتوقفت حركة  العالم،  حول 
الرئوي  الفيروس  إنتشار  للحد من  في محاولة  اإلجتماعي”  “التباعد  ثقافة 

شديد العدوى.

 القاهرة/ فرج جريس: أعلنت وزيرة الصحة المصرية 
هالة زايد، أن بعض الدراسات الحديثة كشفت أن األسباب 
األكثر شيوعا للوفاة من فيروس كورونا مرتبطة باإلصابة 

مسبقا بعدد من األمراض 
المزمنة.

هذه  أن  إلى  وأشارت 
األمراض تتعلق بـ”أمراض 
الدموية  واألوعية  القلب 
بنسبة %13.2، ومرض 
 ،9.2% بنسبة  السكرى 
وارتفاع ضغط الدم بنسبة 
واألمراض   ،%  8.4
بنسبة  المزمنة  التنفسية 
%8، واألورام السرطانية 

بنسبة 7.6%”. 
زايد،  هالة  واستعرضت 
اجتماع مع رئيس  خالل 
الخميس،  أمس  الوزراء 
الفيديو، خطة  تقنية  عبر 
تأهيل مستشفيات الحميات 
 79 “بواقع  والصدر، 
مستشفى، الفتة إلى أنه سيتم 
إتاحة تقديم الخدمة الصحية كفرز وعزل بالمستشفيات 
التي تتعدد بها المباني كي تسمح بوجود مسار خاص 

المقيم معهم مختلف  الطبي  بمرضى كورونا والطاقم 
عن المبنى والمسار الخاص بالمشتبه بهم، وسيتم إضافة 
مونيتور وأجهزة تنفس صناعي بجميع األسرة حسب 
الحاجة، مع توفير سكن أطباء خارج المستشفيات، وستتم 
االستعانة بالمعامل المتوفرة بالمحافظات التابعة لوزارة 
الصحة للمسح والفرز، فضال عن أنه سيتم رفع كفاءة 
المعامل واألشعة بما يتناسب مع متطلبات مستشفيات 

العزل وبروتوكول العالج”.
وأعلنت وزيرة الصحة والسكان، “الموقف الحالي لفيروس 
كورونا المستجد في مصر، وذلك فيما يتعلق بإجمالي 
عدد المصابين، وحاالت اإلصابة الجديدة، وعدد حاالت 
الشفاء، والحاالت التي تحولت نتيجتها من إيجابي إلى 
سلبي، وعدد الوفيات الجديدة، فضال عن إجمالي عدد 

الوفيات حتى اآلن”.
 وقالت هالة زايد، إن معدل اإلصابة في مصر أصبح 
36 لكل مليون مواطن، بحسب آخر اإلحصائيات في 
هذا الشأن، وهو عدد قليل مقارنة بمعدل اإلصابة العالمي 
الذي يبلغ 335.5 لكل مليون حالة مصابة، وتطرقت 
الوزيرة إلى الحديث عن إجمالي أعداد الحاالت المحولة 
من مستشفيات العزل إلى عدد من المدن الجامعية ونزل 

الشباب، بواقع 919 حالة.

 القاهرة/ فرج جريس: تنظم وزارة الطيران المدني 
6 رحالت  والهجرة،  الخارجية  مع وزارة  بالتنسيق 
بالخارج في ظل  المصريين  العالقين  لعودة  استثنائية 
الجوية،  الحركة  قيود على  الدول  من  العديد  فرض 

الحتواء انتشار فيروس كورونا.
وقالت مصادر مطلعة إنه من المقرر أن تسيير الشركة 
الوطنية مصر للطيران 3 رحالت إلى الدار البيضاء 
وأمستردام والمنامة، وتابعت المصادر َأن شركة إيرو 
لوزارة  التابعة  الطيران  إحدى شركات  كايرو وهي 
فرانكفورت،  إلى  3 رحالت  المدني ستسير  الطيران 

والجزائر وبرشلونة.
وأوضحت المصادر أن جميع الرحالت تمت بالتنسيق 
بين وزارة الطيران المدني والخارجية المصرية ووزارة 
الهجرة وذلك لعودة العالقين على أن تهبط جميع الرحالت 

في مطار مرسى علم.
ومن المقرر أن يخضع جميع الركاب العائدين إلجراءات 
الحجر الصحي، وسيتم وضعهم لمدة 14 يوًما بأحد الفنادق 

السياحية بمرسى علم في إطار 
خطة الدولة لمكافحة انتشار 

فيروس كورونا المستجد.
سلطة  أعلنت  جانبها،  من 
المصري،  المدني  الطيران 
أن هناك 5 حاالت استثنائية 
خالل وقف حركة الطيران، 
حيث يصرح لشركات الطيران 
التي تقوم بنقل األفواج السياحية 
بأخذ الركاب السابق قدومهم 
بعد استكمال البرامج السياحية 
الموافقة  المخططة والسابق 
عليها من سلطة الطيران المدني 

المصري، على أن تصل الرحالت فارغة وتغادر بركابها.
برحالت  التصريح  تم  أنه  الطيران،  سلطة  وأكدت 
الهبوط الفني للتزود بالوقود فقط دون مبيت الطائرة أو 
نزول الطاقم والركاب، كما يصرح بالرحالت الداخلية 

بين المطارات المصرية، كما يصرح برحالت الشحن 
الجوي الدولية من وإلى جمهورية مصر العربية، كما 
أنه يصرح برحالت اإلسعاف الدولية من وإلى مصر، 
للمصريين هناك وإقامة إجراءات الحجر الصحي لهم 

لمدة 14 يوًما.

 القاهرة/ فرج جريس: هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى أبناء الجالية 
المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وقال الرئيس السيسي – في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها أمس 
الخميس سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر صفحاتها على 
أبناء مصر  واألخوات،  -“االخوة  االجتماعى  التواصل  مواقع 

المسلمين بالخارج .
بكل سعادة وسرور ، أتوجه إليكم بأخلص وأصدق الدعوات القلبية 
بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيا هللا ـ عز وجل ـ أن 
المباركة  المناسبة  يعيد عليكم هذه  يشملكم بحفظه ورعايته وأن 
وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة وأن يحفظ مصر وشعبها 

العظيم وجميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء .
األمان  الحبيبة مزيدا من  والسداد ولمصرنا  التوفيق  لكم  أتمنى 

والتقدم واإلزدهار.
وكل عام وأنتم بخير،،، )رمضان كريم(
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بقلم: تيماء الجيوش

ميثاق احلقوق و احلريات الكندي 
THE CANADIAN CHARTER OF 

RIGHTS AND FREEDOMS 
     منذ التوقيع على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في 
العام ١٩٤٨ و كندا تحرص كل الحرص ان تكون حقوق 
اإلنسان هي المرجع األساسي لقوانينها و اعتمدت بناًء على 
ذلك آليات هي على التوالي على ١-الصعيد الفيدرالي ميثاق 
الحقوق و الحريات الكندية، قانون حقوق اإلنسان، لجنة حقوق 
اإلنسان الكندية٢-وعلى صعيد المقاطعات قوانين و تشريعات 

حقوق اإلنسان. 
تاريخ حقوق اإلنسان يختلف في كندا شكاًل  يُلحظ أن  وربما 
عما كان عليه الحال في فرنسا او الواليات المتحدة األمريكية 
حيث كانت الحقوق و دور القانون معمول بهما على الصعيد 
المؤسساتي.  فالحقوق المدنية و السياسية كحق االنتخاب او 
التصويت والعمل  و التنقل و التعبير و التجمع كانت تُمارس  
في كندا مع فارٍق بسيط وهو أنه لم يكن من الهام لألفراد ان 
يتقدموا بدعاوى ضد الحكومة في حال حدوث خرٍقٍ لحقوقهم 

من قبلها.
الحريات في ١٧  الحقوق و  التوقيع على ميثاق  تم  إلى أن 
 PIERRE بيبر ترودو  العام ١٩٨٢ خالل عهد  نيسان من 

 TRUDEAU
الذي كان بحق هو الراعي األول له و الذي شّكل دفعاً سياسياً 
هاماً له .هذا الميثاق حّل محل قانون حقوق اإلنسان الذي كان 
معمواًل به قباًل و منذ العام ١٩٦٠ . و هكذا بات ميثاق الحقوق 
للتقدم و التغيير  و الحريات الصادر في عام ١٩٨٤ مصدراً 
القواعد  بإرساء  قام  القيم في كندا ، حيث   المحافظة على  و 
للحقوق و الحريات التي يؤمن الكنديون انها ضرورية لألفراد 

في مجتمٍع حٍر ديمقراطي.. 
و بالتعريف فالميثاق هو: 

للحقوق والحريات األساسية  تُحّد وتوقف االنتهاكات   وسيلة 
و ذلك من خالل دور القانون و جعل الكلمة الفصل للمحاكم 

في كندا. 
كالتالي: الحريات   و الحريات في الميثاق جاء ترتيبها فئوياً 
اللغة ، وحقوق  الديمقراطية ، وحقوق  األساسية ، والحقوق 
القانونية ،  التنقل ، وحقوق تعليم لغة األقليات ، والحقوق 

وحقوق المساواة.
وُعدَّ مذ ذاك التاريخ الفصل األول في الدستور الكندي وأُلِحَق 
الحقوق  ميثاق  الكندي متضمناً  الدستوري  القانون  فبات   ، به 
و الحريات. و بات لألفراد الحق في اللجوء الى المحاكم في 
المادة  الى نص  حال حدوث خرٍق لحقوقهم األساسية استناداً 
٢٤ من الدستور الكندي ، ليس هذا و حسب بل نّصت المادة 
٥٢ من الدستور أنه ال يُمكن تطبيق أي قانوٍن فدرالي او قانون 

مقاطعات في حالة تعارضه مع الشرعة. 
الميثاق نجده بادئ ذي بدء حرص على أال  بالعودة إلى 
تقوم أية حكومة الحقة أو مستقباًل بحد او حذف أي حٍق من 
الحقوق، و إن كان ال بد من إحداث تغييٍر ما و ذلك بما يتوافق 
...إلخ فيجب  السياسية  القانونية،  المجتمعية ،  الحاجات  مع 
العموم ومجلس  الميثاق مجلس  التغيير في  أن يوافق على 
المائة  50 في  أكثر من  التي تمثل  المقاطعات  الشيوخ وثلثي 
أو أي جزء من  الميثاق  الكنديين على أي تغييرات في  من 

الدستور.
 كما نجد الميثاق قد كّرَس مبدأ التعددية و التنوع في المجتمع 
الكندي و المساواة و هذان أمران مفصليان في مجتمٍع الزالت 
للهجرة ،فكانت حماية األقليات و االعتداد  ابوابه ُمشرعًة 
باللغات المختلفة و في األمور الجزائية كانت محددات السلطة 
. كل ذلك  المتهمين  او  باالتهام  يتعلق  فيما  التنفيذية واضحة 
يعكُس جلياً القيم األصيلة و المبادئ الكندية و هو المحور الذي 
تتبلور حوله هويتنا نحن الكنديين،  الجميع يتمتع بذات الحقوق 
الدرجة سواء كانوا يتمتعون بالجنسية  و الحريات بذات 
الكندية أم ال زالوا مقيمين دائمين باستثناء حق االنتخاب 
الكندية، كما و كّرَس  الذي يقتصر على حاملي الجنسية 
القضائية  السلطة  السلطات و عزز من أهمية و دور  فصل 
وجعلها تتمتع باستقالٍل تام عن السلطة التنفيذية أي الحكومة 
يبدو جلياً  النواب و هذا  التشريعية أي مجلس  السلطة  و عن 
بناء أحكامها عند حدوث  العليا و  المحكمة  عند دراسة دور 
العليا  المحكمة  خرٍق لحقوق اإلنسان. احصائيًا صدر عن 
المئات من األحكام، و دستورية هذه األحكام ال يُعتدُّ بها ما لم 
تطابق احكام ميثاق الحقوق والحريات الذي بات هو المعيار 
األساسي و هذا بحق هو االحترام الحقيقي للحقوق السياسة و 
المدنية و االجتماعية و االقتصادية و الثقافية و أي حٍق ضمنته 
الخاصة  الدولية  المعاهدات و االتفاقيات  لألفراد مجموعات 
بحقوق اإلنسان بأجيالها الثالث. و من حيث التطبيق بات على 
العاملين في التشريع و القانون الكندي ان يتفحصوا اآلثار أو 
النتائج المتوقعة للقوانين و سنّها وإن كانت من حيث النتيجة 
ستنعكس سلباً أم ال على الحقوق األساسية لألفراد. هنا ال بد 
الدستورية  ليست هي باألمر  الحماية  أمٍر هام أن  من ذكر 

المطلق و هذا ما نصت عليه المادة األولى في الميثاق: 
(Canadian Charter of Rights and Freedoms 
guarantees the rights and freedoms set out in it 
subject only to such reasonable limits prescri-
bed by law as can be demonstrably justified in 
a free and democratic society ).

فهي بالمبدأ تؤكد المساواة وتمنع التمييز  بناًء على عرٍق أو 
جنٍس أو دين ، هذه الحماية تؤكد القيم الكندية في كل مفرداتها 
 لكنها ال تسمح بحجة حرية التعبير جرائم الكراهية او استغالل 
األطفال او عمالة األطفال و على  هذا و كما ُيطبق في 
المنطقية  الحدود  الميثاق هي  الديمقراطية حدود  المجتمعات 

والمعمول بها في أي مجتمٍع حٍر ديمقراطي. . . 
نحتفل هذا العام بذكرى توقيع الميثاق و معظمنا كأفراد نعلم 
اليومية فهو يحفظ حقوقنا جميعاً  العلم أهميته في حياتنا  تمام 
او ممارسة  تعبيراً عن رأي  القانون إن كان  في ظل احترام 
عمل او االنضمام الى جمعية ما، او التنقل و االنتقال ضمن 
لم يميز  المساواة  الميثاق احترم  لدولة كندا.  الحدود  و خارج 
الحريات ،  الحقوق و  بانتهاك  لم يسمح   ، بين مواطني كندا 
السياسي  الديني و  المجتمعي و  الثقافي و  التنوع  ورأى في 
لقوة مجتمع كندا بل وفي التعريف عن  واالقتصادي مصدراً 

أنفسنا كأبناء ل كندا. 
أسبوع سعيد لكم جميعاً.

بقلم:  م. هيثم السباعي

  بالتأكيد لن يكون العالم بعد هذه الجائحة كما كان قبله. فكما نرى العالم 
بأسره وقف كما يقول المثل العامي )على رجٍل واحده(. لم يشاهد العالم إال 
الناس  وكان ذلك الخلو  العالمية خلو الشوارع بكاملها من  خالل الحروب 
ينتهي بانتهاء األسباب التي أدت إليه. أما أن تبقى شوارع مدن العالم، ال فرق 
بين الفقيرة والغنية، خالية ألشهر إال من بعض المارة الذين ال يزيد عددهم 
فهذا لم يحدث بتاريخ البشرية. لماذا؟ بسبب ڤيروس  عن أصابع اليد يومياً 
التقدم العلمي  ميت ال يرى بالعين المجردة لم يقف أمامه ال المليارات وال 
والتكنولوجي وال القنابل النووية أو األسلحة التقليدية فشكل بذلك تسونامي 

بيولوجي عالمي لم تشهدة البشرية من قبل.  ِ
يعلم الجميع أن هذا السؤال اذي ورد كعنوان لهذه الخاطرة تردد على ألسنه 
الجميع من مختلف الفئات البشرية صغاراً وكباراً، أغنياء وفقراء متعلمين 
الحقيقة ليس  وأميين، مؤمنين وملحدين ملوكاً ورؤساء رعاة ورعية. في 
من السهل اإلجابه بدقة على هذا السؤال ولو أن هناك بعض البراهين يمكن 
اإلستدالل بها والتنبؤ ببعض التغيرات ألننا لن نتمكن من حصرها قبل مرور 
زمن ما نرى فيه تداعيات الحجر اإلختياري/اإلجباري الذي نعيشه اليوم.   

دعونا قبل التنبؤ بالمستقبل نلقي نظرة على وضع العالم اليوم. توقفت كافة 
األعمال واألنشطة الصناعية والتجارية حول العالم عدا تلك التي تعتبر حيوية. 
أدى هذا إلى بقاء ماليين العاملين في منازلهم، منهم من يستطيع ممارسة عمله 

من المنزل وآخرين فقدوا أعمالهم مؤقتاً أو بشكل نهائي. 
شاركت مع بعض المحللين برصد بعض التغيرات المتوقعة وتوصلت إلى 

أن الڤيروس الجديد:
١. لم يفرق بين كبير وصغير وملك وحقير

٢. من المحتمل أن يعود للزيارة في الخريف أوالشتاء القادم. 
٣. سيزيد كلفة المعيشه التي لن تعود إلى ماكانت عليه والغالء مستمر وربما 
يستغل من قبل أصحاب النفوس المريضة، خاصة في الدول الفقيرة، وذلك 

بسبب إنخفاض إنتاج المواد الغذائية على مستوى العالم. 
٤. قضى على غالبية األعمال الصغيرة إن لم يكن جميعها ألنها لن تتمكن من 

العودة لممارسة أعمالها، أي ماتت. 
تقنية  الشباب خاصة بسبب اإلعتماد على  بين  البطالة ويزيدها  ٥. سينشر 

المعلومات )الشبكة العنكبوتية( لتنفيذ غالبية األعمال. 
٦. تسبب بانهيار إقتصاديات بعض الدول التي لن تتمكن من إستعادة عافيتها. 
٧. أثر على الحريات المدنية والشخصية ألنها لن تعود إلى ماكانت عليه بسبب 
إعالن حاالت الطواريء التي ستستغلها بعض األنظمة، حتى الديموقراطية 

منها لتشديد قبضتها األمنية على مواطنيها. 
المتقدمة والمتخلفة  الدول  ٨. جعل الخصوصية الشخصية بخبر كان ألن 
تتنصت على مواطنيها عبر الهواتف واألجهزة اإلليكترونية الذكية األخرى 

بحجة متابعة إنتشار الڤيروس.    
العالمية واألمم  الدولية كمنظمة الصحة  المجموعات  ٩. قد تعاني بعض 

المتحدة من التهميش. 
١٠. قد تزدهر الصناعات الدوائية. 

١١. الڤيروس غير مهمات جيوش العالم ولو جزئياً أو عدلها مؤقتاً على األقل. 
١٢. زاد العنف المنزلي وتسبب بارتفاع نسب الطالق واإلنفصال العائلي.  

١٣. اإليجابية الوحيدة التي ظهرت بعد زيارة هذا الضيف غير المرغوب 
فيه هو انخفاض التلوث في العالم وعودة الهواء النقي يهب على مدن العالم. 
١٤. لن يتمكن العلماء رغم العدد الكبير من المخابر التي تعمل حول العالم 

إليجاد لقاح له إال أنه يحتاج إلى ١٢ - ١٨ شهراً على األقل. 
١٥. ليس هذا فقط بل إن بعض العلماء يتوقع استمرار الجائحة حتى العام ٢٠٢٢.  
١٦.  أخيراً وليس آخراً، هذه الجائحة ستكشف لنا عن عظمة بعض القادة 

أمثال رئيسة وزراء نيوزيالندة چاسيندا آردن وقماءة آخرين. 
قد يتبين لنا سلبيات أخرى بعد القضاء عليه فتبادل اإلتهامات بين الدول العظمى 
)البيولوجية(  الحيوية  الكيمياء  إنتشاره واعتقال رئيس قسم  حول مسؤولية 
التعاون مع الصين ونقل معلومات علمية قد تكون  بجامعة هارڤارد بتهمة 
حساسه ترقى إلى درجة التجسس واختفاء أو باألحرى تهريب ٢١ عينه من 
مخابر الواليات المتحدة إلى الصين كلها تؤشر إلى أن المعركة لم تنته وربما 

لن تنتهي بشهور.    
مع أخلص التمنيات بالصحة للجميع. 

مصر للطريان تنظم 6 رحالت لعودة املصريني من اخلارج

مصر: حظر حترك املواطنني من 
التاسعة مساء حتى السادسة 

صباحا خالل شهر رمضان

   أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
مصطفي مدبولي أن إجراءات حظر 
التاسعة  المواطنين ستستمر من  تحرك 
التالي  اليوم  السادسة صباح  مساء حتى 
بداية من  المعظم  خالل شهر رمضان 
الجمعة، كما أعلن إعادة  اليوم  صباح 
التجارية  المحال والمراكز  بفتح  السماح 
حتى الخامسة مساء طوال أيام األسبوع، 
العمالة في  مع الحرص على تخفيض 
الدولة، كما هو متعب  كافة مؤسسات 

في السابق .
وأوضح رئيس الوزراء – خالل مؤتمر 
أن   – الوزراء  مجلس  بمقر  صحفي 
الوزراء وافق – أيضا – على  مجلس 
التي جرى  الخدمات  تقديم بعض  عودة 
السابق، منها إعادة بعض  إغالقها في 
من  ابتداء  العقاري  الشهر  خدمات 
األسبوع المقبل، والسماح لجلسات إعالم 
السماح  المحاكم، وأيضًا  الوراثة في 
بإدارات  الجديدة  المركبات  بترخيص 
المرور التابعة لوزارة الداخلية، والسماح 
أو  بتقديم خدمات “الدليفري”  للمطاعم 
المحل  شراء األطعمة والمنتجات من 

مباشرة.
الدكتور  وقال رئيس مجلس الوزراء 
الحكومة والدولة  مصطفى مدبولي إن 
متوازن  بأسلوب  تعاملت  المصرية 
المواطن المصري  للحفاظ على صحة 
الفترة  استباقية خالل  إجراءات  عبر 
الماضية، وأيضًا الحفاظ على عجلة 
االقتصاد المصري في الدوران، خاصة 
نتيجة  العالم  بتأثر دول  “ونحن نشاهد 

المستجد  كورونا  فيروس  تداعيات 
العالم”، موضحا أن  علي اقتصاديات 
مصر أخذت كافة اإلجراءات االستباقية 
العمال  للحفاظ على صحة  واالحترازية 
في المصانع وكافة مواقع العمل في 
التشييد  قطاعات  إلى  إضافة  مصر، 

والبناء وكافة القطاعات األخرى.
وأشار مدبولي إلى أن بعض الدول بدأت 
القيود لكي تسمح لعجلة  تخفيف بعض 
االقتصاد في العمل مرة أخرى، في وقت 
اتخذت الحكومة المصرية إجراءات 
متوازنة، موضحا أن االقتصاد المصري 
يواجه تحديات كبيرة مثله مثل باقي 
دول العالم خاصة في قطاعات السياحة 
الهدف تحقيق  والطيران وبالتالي كان 
الحكومة على  أقل خسائر ممكنة، لكن 
علم بتحمل تبعات ذلك لكن إجراءات 
مدار  على  االقتصادي  اإلصالح 
الماضية جعلت مصر تتحمل  السنوات 

كافة هذه التحديات والمصاعب .
وأضاف رئيس الوزراء أن العالم أدرك 
أنه يجب التعايش مع هذا الفيروس حتى 
له، والحكومة كان  يتم اكتشاف عالج 
عليها أن تتحرك في هذا اإلطار لإلعالن 
عن إجراءات للتعامل مع هذه المجريات، 
والبد أن نعي أن يكون هناك تطبيق – 
لكافة اإلجراءات  المقبلة –  الفترة  خالل 
الشوارع وكافة األماكن  االحترازية في 
العاّمة والمغلقة، وهو ما قامت الحكومة 
بتدارسه، خاصة وأنه من أجل عودة 
الدقيق  التطبيق  الحياة لطبيعتها تشترط 

لكافة اإلجراءات االحترازية .
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بقلم : على أبودشيش  بقلم: كلودين كرمة
المصرية اآلثار  خبير 

أخبار ومقاالت

مظاهر االحتفال باألعياد 
عند الفراعنة

فى انتظار مالمح جديدة

» كورونا« بينْ َوَطَنينْ ..

قال » ابن مفيدة« الفيلسوف ) 11(

بقلم : خالد بنيصغي 

بقلم: السيد الهادي

الفطر،  شهر 
الصيام! وعيد 

يقيــن شــّك 

أفكار شائكة:

بقلم/ أسماء أبو بكر

بقلم: عادل عطية

شعر: األرشمندريت مكاريوس وهبي المخلصي

- الفارق بين رجل الرياضيات والفيلسوف : 

أن رجل الرياضيات يفكر في السماء ورأسه على األرض ، بينما الفيلسوف يفكر في 
األرض ورأسه في السماء .

- فتش عن اإلجابة داخل السؤال ، فقد ال تحتاج إلى أن تخطو أكثر من ذلك لكي تجد 
اإلجابة الصحيحة .

- القدم التي تعتاد السير داخل حجرة صغيرة سوف يتاح لها بعد قليل السير في نصفها 
فقط ، والقدم التي يتاح لها فقط السير في نصف الحجرة سوف تتوقف بعد قليل عن 

السير .

- الكذب عملية إبداعية مركبة رغم العار الذي تجلبه .

- الحياة مثل الجسد كتلة ال يمكن تجاهلها ، وإذا لم تقدم إغراءات كافية لحمل كتلتها 
أصبحت مثل األنثى في لحظات الطالق ، وإذا قدمت إغراءات كافية لحمل كتلتها ، 

أصبحت مثل األنثى في ليلة الزفاف .

- الحياة مثل لعبة التزحلق على عمود مطلي بمادة رغوية ، وواهم من يظن أنه سوف 
يقبض عليه دون أن يرى قدميه وقد لمست األرض بأسرع مما يتوقع 

  قام قدماء المصريين بذبح الذبائح في 
االجتماعي،  التكافل  من  كنوع  أعيادهم 
على  القديمة  المصرية  السنة  واحتوت 
التي  واالحتفاالت  األعياد  من  العديد 
تجمع أطياف الشعب المصري؛ ما يؤكد 
مدى الترابط المجتمعي في مصر القديمة
وكان  االحتفال بالعيد في الدولة القديمة 
الذبائح  بذبح  فتبدأ  دينيا،  مظهرا  يتخذ 
على  وتوزيعها  لإلله  قرابين  وتقديمها 
الكهنة  إلى  يقدم  منها  والبعض  الفقراء، 
وتزين  األناشيد  وترتل  أيضا،  لتوزيعها 
المعابد وتقدم القرابين، الفتا إلى أن ذبح 
كان عامال  القديمة  في مصر  الحيوانات 

اقتصاديا مهما.
وصور المصري القديم وجسد الحيوانات 
وذلك من خالل  به،  المحيطة  البيئة  في 
النقوش والرسوم التصويرية على المعابد 
عمليات  خالل  من  وأيًضا  والمقابر، 
في  العالية  بالدقة  تميزت  التي  التحنيط 

تحنيط الحيوانات والطيور.
الحيوانات  المصريين  قدماء  يعبد  ولم 
والطيور بل كانوا يروا قوة اإلله الخالق 
الواحد األحد فيهم كما ذكر في النصوص 
المصرية القديمة، بل كانوا يقدسون روح 
اإلله في هذا المعبود “الحيوان أو الطير” 
غيرها  أو  القوة  أو  الخير  تنم عن  التي 
البقرة  المثال  سبيل  فعلى  تأليها،  وليس 
بها  القديم  المصرى  اعتنى  “حتحور”، 
وجعلها إلهة الحنان واألمومة، كما صور 

اإلله “آمون” على هيئة الكبش لما يتمتع 
“حورس”  الصقر  وكذلك  قوة،  من  به 

والكوبرا والقطة واللبؤة وفرس النيل”
القديم صورة  المصري  رسم  وعندما 
فهذا  العكس  أو  حيوان  بوجه  اإلنسان 
حيث  المختلطة”،  بـ”الهيئة  يعرف  ما 
أراد أن يكون الجسد لإلنسان ولكن بقوة 
الشئ المراد وضعه بدال من الرأس مثل 
تمثال ابن آوى وغيره، أو أن يكون بجسد 
حيوان ووجه إنسان مثلما فعل بتمثال أبو 
وعقل  الجسد  قوة  على  داللة  في  الهول 

اإلنسان المفكر.
وكانوا المصريين من أوائل شعوب العالم 
األعياد تصنف  باألعياد، وكانت  احتفاال 
تضم  التي  وهى  السماء”،  “أعياد  إلى 
التقويم الفلكي والتقويم القمري، و”أعياد 
دنيوية أو حياتية” وتضم األعياد القومية 
والدينية  والسياسية  والموسمية  والمحلية 
من  أن  موضحا  وغيرها،  والجنائزية 
كان من أكثر فصول السنة التي تقام فيه 
األعياد واالحتفاالت الدينية والشعبية هو 

)فصل الفيضان والحصاد( 
)حب(  بكلمة  القديم  المصري  وعبر 
للتعبير عن العيد فـ)حب نفر( تعنى عيد 
المعابد  داخل  تسجل  كانت  كما  سعيد، 
أو  االحتفاالت  في صاالت  المصرية 
في  وتوضع  البردي  أوراق  على  تكتب 
مكتبة المعبد، مثل قوائم األعياد المسجلة 

في معبد رمسيس الثالث.

    إن من يرغب فى إجراء عمليات تجميل لتحسين 
ويسأل  ويدقق  يبحث  فهو   ، يرضيه  بما  مظهره 
باهظة  تكاليف  بعيدا ويتحمل  ويستشير وربما يسافر 
لمالمحه  جديد  على رسم  النهاية  فى  يحصل  حتى 
 ، وابتغاه  فأحببه  ذهنه  تخيله  ما  كثيرا  و  يرضاه 
يتطلبه  ما  أو  به  يعبر عن شخصيته وما يشعر  حتى 
ذاته.  لتحقيق نجاحه وإثبات  أداة  مجال عمله ويكون 
لديه  - و مدام  اإلنسان بشدة  يريده  أن ما  يثبت  وهذا 
اإلمكانيات - فال شئ يقف فى طريقه ولكن بشرط أن 

ال يسلب أحدا وال يضر ذويه ..
لإلنسان  أن  نعى  أن  يجب  البسيط  المثال  هذا  ومن 
لتحسين  إال  استخدمها  له  يحل  ولكن ال  إرادة حرة 
المناسب  الوقت  وفى  المحاسن  األوضاع وإلظهار 
السليم  التفكير  المشاعر مع  تتوافق  أن  ينبغى  .. ألنه 
تتجلى  وأن  للمنطق  “الحرة”  اإلرادة  تخضع  وأن 
الرغبة فى ارقى صورها حتى تصبغ صاحبها بأجمل 
فيتصدر قومه بحكمته ورزانته ، ويتحكم   ، الصفات 
بخبرته ويطوع  األزمات  ويدير  األمور بصبره  فى 
فاإلنسان ذو  الخسائر.  العام وبأقل  للصالح  الظروف 
األصل الطيب واألخالق الكريمة يكون له إطار محدد 
اليتجاوزه وبرغم ذلك ال يشعر أنه مكبل او أنه مستعبد 
إدراكها  الفضيلة ، وعقله يحسن  تعتاد  ألن شخصيته 
يساوره ولو  بها وال  فيتحد   .. ، ومشاعره تستسيغها 
اختلفت  فى سلوكه مهما  يشككه  فكر غريب  للحظة 
طبائع الناس وال يقصيه عن فعل الخير كثرة الشرور 
ودعم صغار  الضعفاء  مساندة  يتراجع عن  وال   ،
موقفه  يتراجع عن  للنقد وال  تعرض  مهما  النفوس 
وإن واجهه الكثير من التحديات وال يعوقه عائق عن 
إكمال مسيرته نحو الكمال لعله يدركه. وهذا كله فى 
اإلمكان إن ساد العدل والتوافق االجتماعي والمساواة 
يتالشى  والمودة وأن  الحقوق والصدق واألمانة  فى 
الظلم والتحيز و الحقد و تدبير المؤامرات .. فالصفات 
الشر  دفع  الكريمة وتعمل على  للحياة  تدعو  الحميدة 
يكون شغلها  و  السلطة  واستغالل  القسوة  واستنكار 
يغفل يوما  الدائم حتى ال  االنتباه والسهر  الشاغل هو 

عن تحقيق أهدافه السامية ..
أما عكس هذه الصفات تقودنا الى الهالك ألنها تحوى 
الكائن  المحتم. وإن إدعى  الظالم والموت  فى طياتها 

اإلنسانية  بالصفات  ويتمتع  البشر  لفصيلة  ينتمى  أنه 
الغاب وهى حالة من  قانون  ان يرفض  فيجب عليه 
فيها لألقوى وليس لألصلح وينبغى  الفوضى والبقاء 
أن يشجب العدوان ويستنكر الرزيلة وان يحكم بيد من 
؛ وإال كيف  الشريرة  الخاطئة وميوله  إنفعالته  حديد 
يمكنه أن يحكم فى األمر وان يشرع قوانين ويفصل 
نفسه  يحكم  أن  يستطيع  والباطل و هو ال  الحق  بين 
أوال؟! ومن مالمح رقى اإلنسان أن يستفيد من خبراته 
ويزداد خبرة وذكاء ، كما تقوى عزيمته ويتبع طرق 
قويمة واثق الخطوة ، عيناه كالصقر مرتقبا لألحداث 
من  أما   . يتعثر  وال  يخطئ  فال  لألهداف  محددا  و 
يدعى العلم فقراراته هوجاء وأفكاره مشوشة وأفعاله 
وافقته مجموعة  وإن  منه  منفعة  السخرية وال  تثير 
أموره  ويفحص  اإلنسان  فليبصر  المنتفعين..   من 
ويفحص  خليله  اختيار  فى  ويدقق  لنفسه  وليتحرز 
طرقه ويتفهم أموره و يستشير ذوى العلم ويسترشد 
بأصحاب المبادئ فيقى نفسه ويتحفظ لسبيله لئال تزل 
الفضائل  يبغى  فمن   .. فيكون سقوطه عظيما  قدماه 
يسعى فى إثرها ومن يشتهيها فال يتحول عنها مهما 
كانت هناك من مغريات ؛ أما الضعيف فيخور تحت 
الضغوط وتنهار قوته ويتناسى الفضليه ويجد حلوال 
نفسه  يجهد  ،ال  المشاكل  ألتفه  ملتوية  بطرق  كثيرة 
اختار  إنه  الحق  سبيل  فى  يجاهد  وال  التفكير  فى 
بحكمة  واستعان   ، بالرياء  وتلحف  السهل  الطريق 
العالم الشريرة ، ونصر الباطل وزهق الحق ، مرائيا 
تنطق  ثابت وال  له موقف  ليس  إنسانيته  متخليا عن 
شفتيه إال بالكذب فهو يحتمى خلف الصفات الوخيمة 
أنيابه  الرعب ويكشر عن  ويثير  يظهر شرهه  حتى 
حتى يغتال فى الدجى أنقياء القلوب. فيا أيها الرؤساء 
فى نصابها  األمور  فى منصب ضعوا  وكل من هم 
ال  أنه  األشرار  يعلم  وحتى  تستقيم  حتى  الصحيح 
رجاء لهم وال يوجد هناك من ينصفهم فيرجعون عن 

طرقهم الرديئة ..
ثبتوا دعائم العدل حاموا عن اليتيم وأنصفوا المسكين 
راعوا األرمل وداوا المرضى .. كونوا نبراسا ومنارة 
فى ظلمة هذا الكون .. فإن شعاع واحد كفيل أن يمحى 
الظالم ، فما بالكم إن أصبحتم شمس العدل ونور العالم 

وملح األرض.
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   هل نحن نصوم في رمضان، أم فيه 
نفطر؟!

“عيد  ُنعّيد  ـ،  نهايته  في  ـ  نحن  وهل 
الفطر”، أم نُعيّد “عيد الصوم”؟!

بينما  ثم يمضي،  يحل  فكم من رمضان، 
تكرر  باقية،  تظل  التساؤالت،  هذه  مثل 
نهايتها  في  ذاكرتي، موسومة  في  ذاتها 

بعالمات التأثر، والتعجب!
إدراك  الحاضرة والغائبة عن  أما اإلجابة 
نفطر في رمضان،  اننا  فهي:  الكثيرين، 
ونصوم في بقية شهور السنة؛ وأن عيدنا 
ال بد وأن يكون اسمه المناسب، هو: “عيد 

الصوم”!
فقد انحرف الكثيرون عن مفهوم الصوم، 
انفاقياً، خير  حتى أصبح شهر رمضان، 

من ثالثة شهور من االنفاق!
يدخل  أن  يستحق  وخيالي،  مالي  نزيف 
المليار  بتعديه  “جنيس”،  موسوعة  في 
ونصف المليار جنيه في اليوم الواحد من 
خبير  تصريح  حد  على  أيام رمضان.. 

اقتصادي!
الحديث عن  يتجدد  وهكذا، في كل عام، 
المتزايد خالل  البعض  البذخ، وعن ترف 
لالمتناع عن  األساس  في  شهر خصص 
الملذات، والتخلي عن االرادات، واألفكار 

والعواطف السيئة!
أنه لمن الجنون المبالغ فيه..

.. أن ننهك اقتصادنا الوطني باسم الصيام، 

به هللا  أنعم  ما  مع  تجاوبنا  وعلى شرف 
علينا من بركات!

.. وأن نصمت على ظاهرة حمى الشراء 
احتفاًء  أسواقنا،  رادع  بال  تجتاح،  وهي 
الغذائية  السلع  الصيام، واستهالك  بقدوم 
من  شهر  على  مقبلون  وكأننا  بأفراط 

المجاعة!
الفاقد  نسبة  جمود،  في  نشاهد،  وأن   ..
الغذائي، وهو ينحدر إلى مصيره المحتوم 
كمؤشر  ويرتفع،  القمامة،  في صناديق 
العزومات،  فلكية في  أرقام  إلى  الحرارة، 

والوالئم!
الخيرية  المؤسسات  نترك  وأن   ..
بحيث  المتطرف،  لالسراف  لالستسالم 
تُعّدها  التي  باتت األطعمة والمشروبات، 
بأشواط عدد  تفوق  اإلفطار،  موائد  على 

الموجودين!
على  يحثنا  الديني،  واجبنا  كان  فإن 
الذي  للشهر  تحية  السخي،  اإلنفاق 
من  بالمزيد  اإلنفاق:  ذلك  فليكن  نقدسه؛ 
الوقت على رعاية الذين ال يذكرهم أحد، 
مشروعات  على  المال  من  وبالمزيد 
تستوعب المحتاجين إلى عمل، وبالمزيد 
المدارس،  بناء  في  والعرق  الجهد  من 

والمستشفيات، والمعامل! 
وللعيد  صيامه،  للشهر  يعود  وبذلك، 

فطره! ...

  يورد الغرب شعار دعاة سلم، ولكن التاريخ يؤكد عكس شعارهم 
أمريكى يهودي -ال  فهم دعاة حرب وعنف وتعذيب. سيناتور   ..
الصين  فى  للمسلمين  السماح  معلقا عن  قال  اسمه-  يستحق ذكر 
فيروس  تفشي  لمنع  الحماية من هللا  الكريم طلبا  القرآن  بقراءة 
بينما  الغرب؛ ألننا دعاة سالم  كورونا: “ إن هللا يحمينا  ويحمي 

الدول اإلسالمية دعاة حرب” .
إجابة السيناتور األمريكى دفعتني للبحث في ذاكرة التاريخ عن قسوة 

وعنف الغرب .. وهل يوجد أضمن وأصدق من شهاده التاريخ ؟؟
الزمان  قديم  بها منذ  اتصفوا  لهم صفة مميزة  أن األوربيين  أظن 

وتميزوا بها عن بقية شعوب العالم وهي:
نوعا من  والقتل عندهم  التعذيب  لدرجة جعلت  الشديدة(  )القسوة 
التسلية؛ فحلبة الموت الرومانية )الكولسيوم( في وسط روما كانت 
المجتمع رجاال ونساء وأطفاال،  لكل  التسلية والترفيه  هي مصدر 
فاألسرة بكاملها كانت تحضر إليها لمشاهدة األسود المفترسة التي 
يتم تجويعها، ثم إطالقها على األسرى الذين يتم إدخالهم إلى الحلبة 
مع زوجاتهم وأطفالهم فتلتهمهم األسود الجائعة وتقطعهم إربا وسط 
الحضور.كما كانوا يجبرون أسراهم على أن  ضحكات واستمتاع 

يتقاتلوا فيما بينهم فيجبر الصديق على قتل صديقه.
األكثر  اللعبة  بالموت هي  تنتهي  التي  المبارزة  وكانت مسابقات 
أن  القديمة؛ ولهذا نجد  الرومانية  الجماهير األوروبية  لدى  شعبية 
الحروب التي يقتل فيها الماليون كانت أمرا متكرر الحدوث بينهم.
تلك الحروب األوربية حرب الثالثين عاما التي قتل فيها ما يزيد 
عن األحد عشر مليون شخص ونقص فيها سكان ألمانيا من عشرين 
مليونا إلى ثالثة عشر مليون، ونتج عن ذلك نقص كبير في عدد 
نابليون  وفي حروب  إجباريا.  الزوجات  تعدد  فجعلوا  الرجال، 
بين  السبع  السنوات  إنسان، وفي حرب  أكثر من ستة ماليين  قتل 
إنسان،  مليون  األربعة عشر  يزيد عن  ما  قتل  بريطانيا وفرنسا 
وفي الحرب األهلية الروسية قتل ما يزيد عن التسعة ماليين، وفي 
حروب فرنسا الدينية قتل نحو أربعة ماليين، وفي الحرب العالمية 
العشرين  قتل ما يزيد عن  النمسا وصربيا  بين  بدأت  التي  األولى 

باجتياح  بدأت  التي  الثانية  العالمية  الحرب  وفي  إنسان،  مليون 
إنسان، والحروب  مليون  قتل نحو خمسة وثمانون  لبولندا  ألمانيا 
المقالة، وكلها  أن تحصى في هذه  أكبر من  األوربية  والمجازر 
بوسائل  فيها  والتعذيب  القتل  يتم  حروب ومجازر دموية مروعة 

رهيبة ال تخطر على بال.
بالمنشار،  النشر  الحديد، واستخدام  بأمشاط  التمشيط  ذلك:   مثال 
المحمية على  العظام بآالت ضاغطة، واستخدام األسياخ  وسحق 
النار، وتمزيق األرجل، وفسخ الفك، كما استخدموا مقالع الثدي لخلع 
أثداء النساء من جذورها، والتابوت الحديدي،وكرسي محاكم التفتيش 
الذي يحتوي على مسامير في كل نقطة منه،وعندما خرج األوربيون 
للبشرية.فعندما  العالم أحدثوا دمارا وخرابا هائال  بقسوتهم هذه إلى 
أمريكا مسحوا سكانها من على وجه األرض  إلى  اتجهوا غربا 
التي ال تخطر على عقل بشر؛ومن ذلك  الوسائل  مستخدمين أبشع 
الملوثة بجراثيم الجدري والسل  البطاطين  أنهم كانوا يقدمون مئات 
أدني جهد وقد  للسكان األصليين لتحصدهم دون  والكوليرا كهدايا 
قتلوا بذلك الماليين من السكان األصليين خالل عقود قليلة،كما عملوا 
جوائز مالية لمن يأتي برأس أحد السكان األصليين من الرجال أو 
القارة  ينتشرون في أرجاء  النساء أو األطفال مما جعل الصيادين 
األمريكية يجلبون الرؤوس بأعداد هائلة، ثم اقتصر األمر على فروة 
الرأس ليسهل عليهم الحمل،وقد اصبح الكثير من الصيادين يفتخرون 
بأن أحذيتهم مصنوعة من جلود البشر،وقد تطور األمر وأصبحت 
هناك حفالت للسلخ والتمثيل يحضرها كبار المسؤولين األوربيين؛ 
فأبادوا أكثر من مئة مليون من السكان األصليين في أمريكا، والنتيجة 

تغيير كامل لسكان أمريكا ليحل محلهم األوربيون.
األوربيون  يملكها  اليوم  والجنوبية  الشمالية  أمريكا  دول  فكل 
بإثنياتهم المختلفة؛ فالبرازيليون هم برتغال وأسبان، واألرجنتينيون 
الجنوبية هم  أمريكا  أن معظم سكان  نجد  وإيطاليون،  أسبان  هم 
تشيلي،  في  خاصة  األخرى  األوربية  لإلثنيات  إضافة  أسبان 
األورغواي، كولومبيا، فنزويال، وغيرها. وعندما اتجه األوربيون 
فقد  الماشية(،  إلى تجارة مثل )تجارة  )الرق(  أفريقيا حولوا  نحو 

وتضع  تجارتها،  تحتكر  التي  األوروبية هي  الحكومات  كانت 
القواعد المنظمة لهذه التجارة، وكانت أسهم شركات تجارة العبيد 
للشركات  والسماح  التجارة  تلك  تحرير  األعلى ربحا. وبعد  هي 
الشركات تصدر  تلك  المجال أصبحت  هذا  في  بالعمل  الخاصة 
الدول األوربية ومستعمراتها في  إلى  األفارقة  كميات مهولة من 
كل أنحاء العالم، فالشركات الفرنسية لوحدها كانت ترسل ما ال يقل 
عن المئة ألف أفريقي سنويا إلى المناطق التابعة لفرنسا في أمريكا. 
أضف إلى ذلك الشركات األسبانية واإلنجليزية والتجار اإليطاليين 
واأللمان والبرتغال وغيرهم، ويقدر عدد األفارقة الذين تم إرسالهم 
له  ذلك كان عمال مقبوال تصدر  بالماليين, وكل  األميركتين  إلى 
الحكومات األوربية التصاريح الالزمة ويستثمر فيه الشعب أمواله 

من خالل شرائه ألسهم هذه الشركات.
ما سبق هو ما فعله األوربيون في أمريكا وأفريقيا. أما في آسيا فقد 
فعلوا شيئا عجيبا فقد كانت الحكومات األوربية تتاجر في المخدرات 
!! فقد صدرت بريطانيا أول شحنة من المخدرات إلى الصين في 
الشعب  بدأت مشاكل اإلدمان تظهر على  أن  1781م وبعد  العام 
استيراد  بتحريم  أول مرسوم  الصين  إمبراطور  الصيني أصدر 
المخدرات فأرسلت بريطانيا وفرنسا سفنهما وجنودهما إلى الصين 
بالقوة، و استطاعوا  المخدرات  لتجارة  أبوابها  إلجبارها على فتح 
أن يهزموا الصين ودخلوا بكين ومن ثم أجبروها على توقيع اتفاقية 
)تيان جين( في العام  1858 م بين الصين واألوربيين ممثلين في كل 
من )بريطانيا وفرنسا  والواليات المتحدة وروسيا( وفي هذه االتفاقية 
تم تحديد األفيون بصفة خاصة من بين البضائع المسموح باستيرادها، 
كما تم إلزامها في هذه االتفاقية بالسماح بنشر المسيحية في الصين. 
وكان من ثمار هذه االتفاقية أن ارتفع عدد المدمنين في الصين من 
1878م،  سنة  120 مليوناً  إلى  1850م ليصل  مليوني مدمن عام 

واستمر العمل بهذه االتفاقية حتى العام 1911م.
فيها نحو  التي قتل  البوسنة  المعاصر شهدنا مجازر  التاريخ   ففي 
300 ألف مسلم واغتصبت فيها نحو 60 ألف امرأة وطفلة مسلمة، 
 4 لنحو  المجازر  استمرت  مليون ونصف مسلم، و  نحو  وهّجر 

سنوات هدم الصرب فيها أكثر من 800 مسجد بعضها يعود بناؤه 
التاريخية، و  السادس عشر، وأحرقوا مكتبة سراييفو  القرن  إلى 
اعتقال، وعذبوهم  المسلمين في معسكرات  وضع الصرب آالف 
وجوعوهم حتى أصبحوا هياكل عظمية، ولعل أبشع ما حدث كان 
هو مجزرة )سربرنتيشا( الشهيرة التي حاصرها الصرب لمدة سنتين 
ولما لم يستطيعوا أن يدخلوها بالرغم من تجويعها طلبوا من أهلها 
تسليم أسلحتهم مقابل األمان، وبعد أن سلموا أسلحتهم انقضوا عليهم 
وعزلوا الذكور عن اإلناث، وجمعوا 12,000 من الذكور) صبياناً 
ورجااًل( فذبحوهم جميعاً طعنا بالسكاكين، ومثلوا بهم أبشع تمثيل، 
القوات الهولندية المسؤولة عن حماية المدينة.  وذلك في مرأى من 
العراق  به األوربيون قبل سنوات ما حدث في  قام  أبشع ما  ومن 
من تعذيب بشع قامت به القوات األمريكية  )%80 من األمريكان 
في األصل هم إنجليز وإيرلنديين وألمان( فقد تفجرت الفضيحة في 
العام 2004م فقد قاموا بعمليات قتل واغتصاب وانتهاكات رهيبة في 
سجن أبي غريب، حيث تمت عمليات اغتصاب منظمة للنساء، وهتك 
الكهرباء والكالب وكافة  إلى استخدام  الرجال، إضافة  ألعراض 
وسائل التعذيب، فقد مارس الجنود األميركيون 13 طريقة في تعذيب 
الوجه والضرب، وتنتهي  تبدأ من الصفع على  العراقيين  السجناء 
باالعتداء الجنسي، واللواط، وترك السجناء والسجينات عرايا لعدة 
الرجال على ارتداء مالبس داخلية  العرايا  المعتقلين  أيام، وإجبار 
نسائية، والضغط على السجناء إلجبارهم على ممارسة أفعال جنسية 
بالفيديو، كما كانوا يجبرون السجناء العرايا على  شاذة وتصويرها 

التكدس فوق بعضهم البعض.
أصبحوا  أن  أوروبا  األوربية خارج  الحروب  ثمرة  كانت  لقد   
العالم،  اليابسة في  لمعظم األراضي  بامتالكهم  العالم(، وذلك  )هم 
أبادوا سكانها  بعدما  الشمالية والجنوبية  أمريكا  يملكون  اليوم  فهم 
ويملكون  كذلك،  إبادة سكانها  بعد  أستراليا  ويملكون  األصليين، 
شمال قارة آسيا بكامله، حيث تمتد روسيا من شرق أوروبا لتلتقي 
مع أمريكا )ما ال يعرفه الناس أن المسافة بين أمريكا وروسيا أقل 
الذين يحكمون بريطانيا يملكون  من أربع كيلومترات(، فاإلنجليز 

بالرغم  16 دولة أخرى، 
كدول  مسجلة  أنها  من 
مع  ولكنها  سيادة،  ذات 
ذلك تقع تحت سيادة التاج 

البريطاني، وتسمى أقاليم ما وراء البحار البريطانية، أشهرها كندا 
وأستراليا وجامايكا.

إقليما  تشكل ١٣  العالم  أراضي شاسعة حول  للفرنسيين  أن  كما 
البحار  أقاليم ما وراء  المختلفة، وتسمى  العالم  قارات  موزعة في 
مثل  وشعبا صغيرا  دولة صغيرة  أن  تعلم  أن  ولك  الفرنسية. 
دولته  من  أكبر  أوروبا  خارج  مناطق  يمتلك  أصبح  الدنمارك 
أصبح  وبذلك  الفاو.  مثل غرينالند، وجزر  المرات،  بعشرات 
األوربيون يملكون مساحات هائلة تفوق حاجتهم بأضعاف كثيرة، 
معظمها من أغنى المناطق في العالم، وبذلك فهم يمتلكون كميات 
الرفاهية  التي ال تنضب، وحققوا مقدارا من  الثروات  مهولة من 
غير مسبوق على مدار التاريخ؛ بسيطرتهم على العالم. وما زالوا 

يعملون على إكمال سيطرتهم عليه.
 من خالل إنشائهم ألكبر حزب سياسي ال ديني في العالم: )منظمة 
العالم،  قادة دول  الكثير من  إليها  ينتمي  التي  البناؤون األحرار( 
فيه، ومنهم كثيرون في  المال واألعمال، واإلعالم  وكبار رجال 

السودان مندسون في مؤسسات الدولة.
لعقولنا، فعندما  الرهيب نتج عنه استالب كامل   كل هذا االنتشار 
ينظر أحدنا للناس في أوروبا أو أمريكا أو آسيا أو أستراليا، ويجدهم 
يلبسون نفس اللبس، ويأكلون نفس األكل، ويلعبون نفس اللعبة. يظن 
أن عليه أن يفعل مثلهم؛ باعتبار أن هذا ما يفعله كل العالم، وال يعلم 
القارات.  الثقافة في كل هذه  الذين يحملون نفس  الناس(  أنهم )نفس 
فأصبحت عقولنا أسيرة لهم، نجري خلفهم، ونحتمي بهم من بعضهم، 
هم يستغلوننا عندما يتنافسون فيما بينهم، أو تختلف وجهات نظرهم 

في قضايا تخصهم، فيضغطون على بعضهم بدعم هذا أو ذاك.
نحمد هللا أننا مازلنا دعاة سالم .. وهم  مهما غطوا وجوههم باألقنعة  

فهم دعاة حرب !!

توما  من  بين الشجعان 
اتحّدى الموت  وأسيادو
بَجْمِعْة   ِعلّّية   ما   كان
 كان      منّسق     أوقاتو
يوحّنا  وبطرس  سمعان 
َع    قبر   السّيد   فاتوا
القوا   ملفوفة   األكفان
وحّراس    ْلحّدو   باتوا

خافوا   ِقيافا   وحّنان
ولمجد الّرِبّ  اشتاقوا

وّصوا ْوِصّية  لإلخوان 
ْبغرفة صهيون  تالقوا

كانت   رؤية   بالبستان
هيدا    يسوع    بذاتو
رحيم    وماّنو    دّيان
وّزع   َخمرو  وخبزاتو

قيامة  ربنا  نورا  كان 
ضو  الكون  وشمساتو
َمفرق  بدهور  األزمان
مْوْت   الشّر    وعاّلتو

ال    تتكّبر    يا    إنسان
َع  المؤمن، َع  علماتو
ْحكايتنا     بّدا    إيمان
ِتحيي الناس اللي ماتوا

توما َحّب   يشوف الّرّب
يجّس   بإيدو  جروحاتو
يتبارك من جرح الجنب
ويمشي  بصحبة  رفقاتو

طوبى   لعيون   اإليمان
بإنجيل   الكلمة   نادوا
بعبادة     سّر    القربان
بقّداس الصلب  اقتاتوا

  أُْغلِقت الحدود بين الدول ، وفجأة توقف الطيران 
المساجد  أغلقت   ، والحافالت  والسيارات  والبواخر 
كذلك ، والطواف بمكة المكرمة ، وقد ال يكون الحج 
األقدار  وشاءت    - قدر هللا  ال   – السنة  هذه  ممكناً 
: وطن  بْين وطنْين   “ فيروس كورونا   “ نعيش  أن 
استوطناه لنعيش فيه ، والوطن األم ، وطن المسقط 

والطفولة والشباب .
كندا استطاعت في وقت وجيز أن تجد الحلول للحجر 
 ، الدوالرات  ، ورصدت ماليين  بالمنازل  الصحي 
االستفادة  في  للحق  وَمِرناً  الولوج سهال  كما جعلت 
إلى  سارع  أيضا  والمغرب   ، الشهري  األجر  من 
واستطاع  السريع  بالتدخل  االجتماعي  التكافل  خطة 
أن يجعل المساعدات تصل إلى كل المغاربة الفقراء .

المالحظ بين الوطنْين هو أن المواطن الكندي يتبادل 
يحل  أن  قبل   ، دائم ومستمر  بشكل  الدولة  مع  الثقة 
منذ  به  ُمَسلٌَّم  أمر  وهو   ، بالعالم   “ كورونا   “ داء 
سنين ، أما في المغرب فهناك وجهان لهذا التضامن 
العديد  أن  األول هو  فالوجه   ، المواطنين  مع  للدولة 
المدني وجمعيات  المجتمع  هيئات  المغاربة من  من 
الدولة  به  قامت  ما  أن  أجمعوا  ومؤسسات وغيرها 
المغربية يعتبر عمال إيجابيا ، وهو األمر الذي يبشر 
بتصالح الدولة مع المواطن ، وهو األمر الذي يرجو 
الجميع أن يستمر بعد زوال “ فيروس كورونا “ إن 
يُْدِخل  الذي  فهو  الثاني  الوجه  أما   ، تعالى  شاء هللا 
المواطن في دائرة الشك ويحول بينه وبين المساعدة 
التكافل االجتماعي  بالمساهمة في هذا  العون  في مد 
الحساب  المغربية من خالل  الدولة  به  تكفلت  الذي 
البنكي مثال ، والذي وضعته رهن إشارة المواطنين 
من  العديد   ، وخارجه  المغرب  داخل  المغاربة 
أن تصل مساهماتهم ومساعداتهم  اختاروا  المغاربة 
حق  يعرفونهم  الذين  والمحتاجين  للفقراء  مباشرة 
أو األصدقاء  األهل  أو عن طريق بعض   ، المعرفة 
الذين ينوبون عنهم بهذه المساعدات ، وهذا ال يعني 
أبدا أن هؤالء المغاربة ال يثقون في الدولة المغربية، 
بل بالعكس فإن ما يقوم به المغرب حاليا هو مدعاة 
يسير  أن  نتمنى  الذي  الوطن  بهذا  واالعتزاز  للفخر 
على هذا النهج دائما وليس فقط في زمن “ كورونا“ 
فقط ، لكن المشكل هو أن هؤالء المغاربة ال يثقون 

الدولة  في بعض خدام 
المشرفين  وموظفيها 

على هذا الصندوق التكافلي ، ويخشْون أن ال يصل 
بالشكل المطلوب إلى الفقراء والمحتاجين لسبب من 

األسباب غير السليمة ..
المجتمع  قلوب  إلى  الوصول  كندا نجحت سريعاً في 
 ، بعيد  زمن  منذ  ذلك  اعتادت  ألنها  كله  المدني 
كذلك  مدة  منذ  والمواطنين  الدولة  بين  للثقة  وأسست 
، بتطبيق القانون ، والعدل والمساواة بين المواطنين 
في كل المجاالت ، فأنت في كندا ال تحتاج أن تبحث 
أن  يأتيك وحده دون  إنه   ، إليك  عن حقك كي يصل 
تسأل عنه أو تبحث كيف تصل إليه ، وهذا اعتراف 
الحق عن  الكندية من أجل قول  للحكومة  محتوم منا 
بسرعة  القوانين  تفعيل  على  يسهرون  مسؤولين 
والهناء  باألمن  كندا  في  المواطن  يشعر  كي  البرق 
والسعادة واالطمئنان، وكل هذا هدفه أن ترى الدولة 
مواطنيها في أحسن صورة ، وهم شامخون معتزون 
بأنفسهم وانتمائهم لوطن يحترم مواطنيه دائما .. في 
المغرب وبكل صراحة شعرنا بكل هذه الصفات التي 
بكل  الدولة  تدخلت  فقد   “ ذكرنا في زمن “ كورونا 
 ، المغربي  اإلنسان  تسعد  كي  المتجلية  التضحيات 
واعتبرت صحة المغربي أهم من االقتصاد المغربي .
العمل  هذا  افتخار  وبكل  صدق  بكل  نسجل  إننا 
 ، المحتاجين  المغاربة  لفائدة  المغربية  للدولة  الجبار 
من  التحديات  تركب  أن  على  قادرة  أنها  وأظهرت 
أجل مواطنيها ، وأكيد أن االقتصاد المغربي سيتعافى 
ألن  السابق  من  أفضل  ويكون  تعالى  شاء هللا  إن 
بفضل  اإلحسان  إال  يقابله  لقاطنيها ال  الدولة  إحسان 
جزاء  هل   “ وجل  عز  لقوله  ، مصداقاً  تعالى  هللا 

اإلحسان إال اإلحسان “ ..
المغرب رسم الصورة الحسنة التي تليق به وبتاريخه 
المجيد ، فال يجب أن يتراجع إلى الوراء ، بل يجب 
وأزهى  بأجمل  الصورة  هذه  تلوين  في  يستمر  أن 
ستكون  النتائج  أن  واألكيد   ، الرائعة  الطيف  ألوان 
مبهرة والفتة إن شاء تعالى ، فال يصح إال الصحيح 
كل  على  أدخله هللا   ، أكرم  وهللا  كريم  رمضان   ،
المسلمين في بقاع العالم بالثواب واألجر والمغفرة .. 

وهللا أكرم ، ودمتم بود .

النَْغـرنُْب .. ُدَعـاُة َحـرنٍْب!



أدب وثقافة

بقلم: الدكتور غازي الفنوش    نحن في بحثنا هذا نتحرر من العصبية أو التحيز ، والنفضل فئة عن فئة 
، وال نقدم لغة على لغة ، وإنما نسعى لمعرفة الحقيقة وعرضها ، وكشف 
الخداع والخطأ متحررين من هذا التحيز وتلك العصبية ، ويحكمنا فيها 

الدقة وعدم الخلط ، ويدفعنا إليها نقاء البحث ويقين الرؤية . 
ويحق لنا في ذلك أن نبرز ، وحتى نزيد الدقة ، بعض الفقرات من كتاب 
فرنسي قديم ثم ما وضعته إحدى الموسوعات الفرنسية ثم في موقعين 
من مواقع المعرفة العربية والفرنسية حتى يكون الفصل في هذه المسألة 

واضحاً وباتاً ، ولنبدأ بأول هذه األمور  . 
أما الكتاب القديم فهو كتاب » الفونتين – فابل –الطبقة الجديدة – للكاتب 
رينيه رادووان األستاذ بليسيه هنري الرابع والمدرسة العامة العليا بفونتوناي 

أو روزيك والدكتور في األدب الذي نشرته مكتبة هاشيت عام 1929«
 «La fontaine – Fables – Nouvelle édition –par René 
Radouant – Professeur au Lycée – Henri I V et à l’école 
normale supérieure de Fontenay – aux-Rosc, Docteur 
ès lettres – librairie Hachette 1929« 
بلزوم  يعتقد  نفسه  : الفونتين  له  كرأي  الكتاب  مقدمة  في  الكاتب  يقول 
مالحظة أمتنانه للحكيم الهندي الذي يسمى ببلباي ، والذي نعرفه اليوم 
بيدباي لألقتباسات التي يدرجها في كتابه )كتاب العلوم أو سلوك الملوك(  
Lumières ou la conduite des Rois  للحكيم بيلباي الذي ترجمه 
إلى الفرنسية دافيد ساهيب من أصفهان عاصمة الفرس القديمة ونشرته 
مكتبة سيميون بيحبه عام 1644 . وهذا المجلد كتب من قبل بالسنسكريتية 
الحديثة  الفارسية  من  ترجمه  ثم  قديمة(  هندية  لغة  هي  )والسنسكريتية 
إلى الفرنسية المستشرق جولمان .» )صفحة 30 من مقدمة الكتاب التي 
وضع الكاتب أرقامها بالالتينيةXXX ( وها هو النص باللغة الفرنسية 

كما كتبه الكاتب : 
«La Fontaine lui-même croit devoir marquer sa reconnais-
sance au « Sage indien « qu’il appelle Pilpay, que nous 
appelons aujourd’hui Bidpai pour les emprunts qu’il fait 

à son livre : Le livre des lumières ou la conduite des rois, 
composé par le sage Pilpay, indien, traduit en français par 
David Sahib d’Ispahan, vieille capitale de Perse, publié 
en 1644 par la librairie Simeon Puget. Ce recueil, écrit 
primitivement en sanscrit avait été finalement traduit du 
persan moderne en français par l’orientaliste Gaulmin. «  

 وعلى الرغم من أننا نضع هذه الفقرة لنؤكد بها رأينا في أطالع الفونتين 
على الكتاب الهندي مترجماً ، منه إلى الفرنسية أو من ترجمته من الفارسية 

إلى الفرنسية  فلنا في ذلك أمران ومعهما ما أقره الفونتين نفسه .
 أما األمر األول فهو أستخدام الكاتب كلمة أقتباسات emprunts عندما 
يقول لألقتباسات من كتابه .. فهو لم يوضح مضمونها ، هل هي في الفكرة 
أو النص ، في الشكل أو المضمون ، ولم يذيّل ما يرمي إليه وخاصة أن 
هذه الكلمة تترجم إلى أكثر من لفظ فهي مع أقتباس ، قرض أو أستعارة أو 
تلق أو اتباع وذلك بأختالف ما يرتبط بهذه األلفاظمن الموضوعات ، فإذا 
أرتبطت بعمل أدبي أو فني وهو ما يهمنا هنا فهي أقتباس فكرة كان تقول  
Emprunter une idée à un auteur  أي أقتباس فكرة من مؤلف . ولو 
أن الكاتب يريد أن يقول أقتبس في الموضوع أو المضمون الستخدم لفظاً 
يناسب ذلك وهو Adaptation  أي النقل من عمل أدبي أو فني كالمسرح 
أو السينما كأن تقول Adapter une pièce de théatre  أي اقتبس 
مسرحية ولكنه لم يكتب هذه الكلمة  . ومن المؤكد أن الكاتب ال تغيب عنه 
هذه الكلمة لو رغب في أن يوضح األقتباس في المضمون وهو الذي يتقن 

الفرنسية ، ولذا فهو يهدف إلى أقتباس الفكرة ، وبين األثنين أختالف . 
أما األمر الثاني ، فهو أن الكاتب لم يكتب في هذه الفقرة لزوم أمتنان الفونتين 
لكتاب كليلة ودمنة برغم ربطه بينهما وبين المنبع األساسي الهندي – وكما 
قلنا هو الربط بين من أطلع وبين من ترجم – وهذا من اليقين ألن الفونتين 
لم يكن يتقن اللغة العربية من ناحية كما أن له المنبع األساسي مترجماً إلى 
اللغة الفرنسية أو الألتينية من ناحية ثانية . ثم أن هناك أختالفاً في الشكل، 
ولكنه ليس هيناً ، بين كتاب الحكيم الهندي وكتاب كليلة ودمنة معاً وبين 

الهندي  فالكتاب   ، حكايات الفونتين 
هما  المقفع  ابن  وكتاب  )بانشاتنتزا( 

بالنثر  أما حكايات الفونتين فقد نظمها كلها ، وهي تزيد عن مائتي حكاية 
،بالشعر الفرنسي ألتزم فيه قواعده وأسسه التي يعرفها من يتقنه ويعرفه 
، وهذا بال تقليل يبرز قدرته األدبية واللغوية . وبعد ذلك فالكاتب لم ينسب 
لزوم أمتنان الفونتين عندما كتب ذلك لكاتبين بينهما وبين الفونتين عالقة 
 )Esope قوية أدبية على الرغم من أنه أوضح هذه العالقة وهما )إيسوب

اإلغريقي و)فيدر Phèdre ( الالتيني ، وسنتحدث عنهما بعد قليل .
يشمل  الذي  الثاني  مجلده  مقدمة  في  وهو  نفسه،  أقره الفونتين  ما  أما   
تنبيه أو  الكتب أو األجزاء)من السابع إلى الحادي عشر( تحت عنوان 
أعالم Avertissement  يقول » : هذا هو مجلد ثان من الحكايات أقدمه 
للجمهور ، وأرى بشأن كثرتها في الهيئة وفيما حوته أنها مختلفة قلياًل عما 
أنجزته في سابقاتها إلى درجة األختالف في الموضوعات التي أودعتها 

الكثير من األنماط مؤلفي .»
«Voici un second recueil de fables que je présente au 
public. J’ai jugé à propos de donner à la plupart de cel-
les-ci un air et un tour un peu différent de celui que j’ai 
donné aux premiers, tant à cause de la différence des 
sujets que pour remplir de plus de variété mon ouvrage «

ثم يقول ، » وكذلك فلست أهتم بما يجب على أن أبسطه هنا من مبررات وال 
أن أقول من أين أغترفت هذه الموضوعات األخيرة ، فقط سأقول بالعرفان 
أن علّى الجزء األكبر منها أيبلباي» ) أو أدين بالجزء األكبر منها لبيلباي( 
«Ainsi je ne tiens pas qu’il soit nécessaire d’en étaler ici 
les raisons, non plus que de dire où j’ai puisé ces derniers 
sujets. Seulement je dirai, par reconnaissance que j’en 
dois la plus grande partie à Pilpay. «

البقية في العدد القادم 

   أنقاد إلى الكازينو إنقيادا، بعض األقارب و الجيران يدفعونني دفعا 
الحكومة و رجل  مندوبا من  أيضا  المزدحم، معهم  الكبير  المبني  داخل 
شرطة ال أدري ما الذي جاء بهما و ما دخلهما، أحاول التملص لكني ال 
أستطيع، أحتج أصيح أن المقامرة ليس من طبعي و ال أود ممارستها، لكنهم 
يستمرون في دفعي للداخل و هم ينظرون لي كأني معتوه. أدخل الكازينو، 
أنوار و موسيقى و زحام، ناس كثيرون، رجال و نساء من مختلف األعمار 
و الخلفيات، تدفعني المجموعة المصاحبة لي إلى مائدة »الروليت»، لم 
أقامر في حياتي من قبل، بل لم أعتب أي كازينو، الموقف غير مريح و 
غريب و سخيف، لكني منقادا ال فكاك لي، أنظر إلى الوجوه حول المائدة، 
العبو الروليت، بعضهم يبتسم، الشك هؤالء من فازوا، آخرون، كثيرون 
تبدو نظرات التعاسة على وجوههم، غيرهم مـُغـَيـَبون ال تدري ما حقيقة 
مشاعرهم. أحملق في موظف الكازينو الذي يشرف على لعبة الروليت، من 
يدير مؤشر اللعبة كي يستقر على الرقم و اللون الفائزين، يسمونه »الديلر»، 
وسيما أنيقا متحزلقا دائم اإلبتسام و الكالم كي يحث الناس على المقامرة، 

ال أرتاح له، يبدو زائفا، في الواقع يبدو شريرا رغم مظهره.
مشاعر متضاربة تنتابني، أود الهرب، أتمنى أن أعود اآلن إلى منزلي، 
إلى حجرة نومي، أن أأوى لفراشي الوثير و أجذب الغطاء على جسدي، 
لكني هنا في الكازينو، مـُسـَيـَْر أنا، هنا رغم أني ال أرتاح للمقامرة، ألسباب 
دينية و األهم أسباب عقالنية، أؤمن تماما أن فرص الفوز ضعيفة، لكن رغم 

ذلك هناك إغراء داخلي، هناك دافع خفي يشجعني، يقول لي فلتجرب، مبلغ 
محدود فقط في البداية، حتى لو خسرته ستستمتع باإلثارة، اإلثارة ستساوي 

المبلغ الذي ستخسره.
منقادا، أمد يدي في جيبي، أخرج كل ما به، أضعه على أحد األلوان المـَُرقـّمـَة، 
إختياري عشوائي قـََدري فال مجال للتفكير هنا، ال مجال لإلختيار المنطقي، 
يبتسم لي »الديلر» مشجعا، باقي المقامرين وضعوا رهاناتهم على المائدة، 
تدور الروليت على أنغام الموسيقى الصادحة و تحت األنوار الساطعة. هناك 
جو عام ممكن أن يكون جميال و مثيرا و مسليا أحاول أن أستمتع به لكني 
ال أستطيع، أبتسم لمن حولي، لِرْفَقتي، لكني في أعماقي غير مرتاح و غير 
مقتنع و أرغب في الفرار، لماذا أبتسم إذا؟ ال أدري، هل هو إعتبارا للذوق 
العام، هل ألني ال أرغب في أن أكون مصدرا للنكد، أن أكون صوت العقل 
الذي يقود للنكد. يبطئ دوران مؤشر الروليت بالتدريج، أنفاس المقامرين 
تلهث في ترقب و إثارة، أخيرا يقف المؤشر، و يا فرحتي يقف على الرقم 
الذي إخترته، العديد من المقامرين الخاسرين يظهر القنوط على وجوههم، 
»الديلر» بعصاه الطويلة يزيح المبلغ الذي ربحته و يضعه أمامي، ربحت 
أضعاف ما قامرت به، أود أن أصيح و أقفز فرحا، لكني أكتم فرحتي حتى 

ال أبدو معتوها وسط الجمع فال أحد يفعل ذلك هنا. 
أجمع أرباحي و أضعها في جيبي و أهم باإلنصراف، لكن رفاقي أقاربي 
و جيراني و ممثل الحكومة و رجل الشرطة المصاحبين لي يستنكرون 

ذلك، يحثوني على اإلستمرار في 
المقامرة، أصواتهم تعلو، دوافعهم 

تبدو لي غير منطقية، أيضا أي سلطة يملكون كي يـُمـْلون علي رغباتهم، 
أحاول أن أشرح لهم موقفي و أني سعيد بما ربحت لكني سأكتفي بذلك و 
أرغب في اإلنصراف، لكنهم ال يقتنعون، أعبر لهم عن عدم راحتي للموقف 
برمته، على دخولي الكازينو من البداية، عن مقامرتي و التي إنتهت حتى 
اآلن نهاية سعيدة، مّرة أخرى أكرر رغبتي في اإلنصراف، في العودة 
لمنزلي، في اإلنسحاب من هذا الزخم الغالب، يستمرون في الرفض، أتساءل 
أي سلطة لهم كي يرفضوا، إنها حياتي أنا، أنا من سيقامر، من قد يربح و 
في الغالب سيخسر، فما سلطتهم هم. موقفهم أصبح متشددا، ينهروني على 
رغبتي في اإلنسحاب و األنصراف، بتهمونني بالسلبية و الجبن، مندوب 
الحكومة و الشرطي بدا عليهما أنهما سيستخدمون القوة في إخراج المال 
من جيوبي و وضعه على مائدة القمار، أتجنب العنف، أنصاع، أخرج كل 
ما في جيوبي ما ربحته باإلضافة لمبلغي األصلي و أضعهم بنفسي غلى 
مائدة القمار، يبتسم الرفاق لي مشجعون، »الديلر» ينظر للمبلغ مبتسما في 
جشع، تدور الروليت، الموسيقى صادحة و األنوار ساطعة، و الحضور 
يترقبون، الروليت تدور ثم تبطأ بالتدريج بينما في أعماقي مشاعر متضاربة 

يغلب الرعب فيها على األمل.
يتحول لكتلة من اللهب.

بقلم : شريف رفعت

)عن حكايات الشاعر الفرنسي الفونتني( 
حكايات هلا مغزى 

رولــيت

 بقلم: 
جــاك قرانـطـة

سالمي لكم و سالمي أعطيكم
– كلمة مباركة كلمة مقدسة 

شعر: صباح غريب

ِجـراح حبَّـة 
تماطلين في الهوى وأنا الحبيب 

فسكنت قربك 
كي ال يغيب 

عنك ناظري ويرتاح الغريب 
تمرين عنا وعطرك فواح 

مستطيب 
فأرنو لنظرة على المحب

توقف ذاك النحيب..
وتوقظ في كياني 
الشاعر واألديب ..

ما لي أراك تكثرين المطاليب!!
وكأنه ما كان بيننا حب.. وال ود 
أين منك ذلك العقل النجيب !! 

تتجاهلين ما كان جميال
حين كنا في الهوى نمشي 

على غير هدى..
وأجمل اللحظات كانت 

لقاؤنا عند المغيب ..
هل تذكرين عندما 

تترقبين لقاءنا!!
تسترقين النظرات من بين صحب !!

تخشين الرقيب !
واآلن بعدما نحل الهوى جسمي 

وقد بان المشيب
وأضحى اللقاء وهما عصيب !

تبخلين بنظرة تخرجنا 
من الوضع الكئيب 

أهكذا يفعل العشاق بعشاقهم !
وينكر خالي األيام والزمن التليد! 

وهاءنذا أنتقي الحرف
أودعه بيت القصيد 
لن تجدي مثلي حبيبا
وأنا أذوب منتظرا 

عودة الوطن السليب ...
وأنت ما زلت تماطلين 

في الهوى... وأنا الحبيب 

شعر : 
عباس شعبان

الطعام تحظى بشعبيٍة  وجبات من     
كبيرة بسبب سرعة اعدادها، وقلّة كلفتها، 
إدمان  إلى  أدى  مما  اللذيذ،  ومذاقها 
االطفال والمراهقين والكبار عليها بشكل 

مفرط .
لقدكان أول ظهوٍر للوجبات السريعة 
قام  حين   1762 عام  بريطانيا،  في 
اللحم  »جون مونتاجو» بلف قطع من 
المجفَّف بالخبز، وكان هذا أول شكل 
من أشكال »الساندويش»،  كما اشتهرت 
البداية  التي كانت في  بالبيتزا  إيطاليا 
تعدُّها األمهات  عبارة عن وجبٍة سريعة 
اإليطاليات ألطفالهن، هذا ويعود أصل 
المدينة »االلمانية  كلمة هامبرغر إلى 
هامبورغ» حيث كان األلمان يضعون 
ن مع الخبز والبصل.  اللحم المفروم المدخَّ
في  بدأ  السريعة  الوجبات  مطاعم  أن 
المتحدة وأولها  سلسلة مطاعم  الواليات 
A&W عام 1919،  أما اليوم فقد أصبح 
العديد من سالسل  المتحدة  الواليات  في 
ماكدونالدز،  مثل  السريعة  الوجبات 

ودجاج كنتاكي وغيرها ...
أضرار الوجبات السريعة :

بشكٍل  السريعة  الوجبات  تناول  ُيؤثر 
سلبي على معظم أجهزة الجسم الحتوائها 
الكربوهيدرات،  على مقادير  عاليٍة من 
السكر في  إلى زيادة مستوى  مما يؤدي 
إفراز هرمون اإلنسولين  الدم، وبالتالي 
الذي يعمل  البنكرياس،  عن طريق غدة 
ليزودها  الخاليا  إلى  السكر  نقل  على 
كبيرٍة  كمياٍت  تناول  ولكن  بالطاقة، 
من الكربوهيدرات يؤدي إلى حدوث 
الّدم،  ارتفاعاٍت متكررٍة في نسبة سكر 
ومع مرور الزمن قد يُؤدي هذا إلى تعّطل 
استجابة الجسم لإلنسولين، مّما يزيد من 

خطر اإلصابة بمرض السكري  
الدهون، والسكريات،  الشك بأن مزيج 
السريعة  الوجبات  يجعل  والصوديوم 

قد  العالية  الصوديوم  ألّذ، ولكّن كمية 
البدن،  وُتؤدي  الماء في  ُتسبب احتباس 
الدم، وإجهادالقلب  إلى ارتفاع ضغط 
أن  إلى  باإلضافة  الدموية،  واألوعية 
الدهون المهدرجة الموجودة في الوجبات 
الكوليسترول،  السريعة قد يرفع مستوى 
مّما يزيد خطر اإلصابة بأمراض القلب، 
إلى   الزائدة  الحرارية  السعرات  وُتسبب 
التي ترفع من مخاطر اإلصابة  السمنة، 
التنفسي، مثل الربو،  بمشاكل الجهاز 
التنفس، وزيادة خطر اإلصابة  وضيق 
%51 .هذا  إلى  باالكتئاب بنسبٍة تصل 
أّن األغذية  الدراسات  وقد بينت إحدى 
Phtha-  للمصنعة تحتوي على الفثاالت )
lates(، وهي مواد كيميائية يمكن أن 
تُؤثر على وظيفة الهرمونات في الجسم، 
في  إلى حدوث مشاكل  ُيؤدي  قد  مما 
اإلخصاب واإلنجاب، كما إن استهالك 
تترافق  السريعة السيما عندما  الوجبات 
الغازية تسبب  هشاشة  المشروبات  مع 

بالعظام والكسور ..!!
  ال يقدر األطفال عادة مخاطر وأضرار 
هذه األنواع من األطعمة على صحتهم، 
وقد تُسبب الكميات الزائدة من السعرات 
والسكريات  والدهون،  الحرارية، 
إلى  السريعة  الوجبات  في  الموجودة 
تغيير رغبات الطفل الغذائية، فيقّل تناوله 
لأللياف والفواكه والخضرروات، كما قد 
يؤدي تناول الوجبات السريعة إلى ضعف 
حيث  االطفال،  لدى  الدراسي  األداء 
المهارات  انخفاض  إلى   تناولها   ُيسبب 
القراءة، واألداء  الحسابية، والقدرة على 

األكاديمي ..!!
مع تفشي وباء فيروس كورونا، والحجر 
الناس  المنزلي،  دأب معظم  الصحي 
البيوت  في  الطبخ  على  اإلعتماد  إلى 
السريعة،  الوجبات  تناول  واالبتعاد عن 

ذات األخطار المريعة ...

الوجبات السريعة 
و مضارها

FAST FOOD  

يا وليدي ما ببالك ؟
وأنت سارح في خيالك
والعرا كان افتراشك
والهوا كان التحافك

 كان كتاب الحب منك
وّل مّني ؟!

 يحكي عنك 
يحكي عني 

والتمني يحكي
عن حلمك وحلمي

يحكي وتطول الحكايا
أّنه كان حلو النوايا
كدب تاني فى لُغايا

هات كتابك 

واقرا ليَّا
لم األبية صفحة الظُّ

هات كتابك 
فى جبيني

سّودوا بالليل سنيني
كنت عايش فى بنايتي
بس ماعجبت حكايتي

هات كتابك 
واحكي عني

واللي هّمه فى مثل ِسّنِي
هات كتابك 

يوجعوني الكلمتين لّما يقولولي
إن ابن الّسبعة شاب

لّما عاش اللي حكولي

يوسف زمكحل   همسـات
- الحب ال يستأذن أحداً 

- نجيد الكالم وال نجيد األستماع 
- الحياة كالمصعد تارة تأخذنا إلى أعلى وتارة تأخذنا إلى أسفل

- قوي جداً الذي يضحك وداخله يبكي 
- تبقى الحياة عادية في نظرنا إلى أن نحب 

- األنفلونزا التستطيع أن تخفيها كذلك الحب 
- أنك تحب يعني أنك رضيت أن تنزل نزيال في سجن محبوبك !

- البعض يموتون وهم أحياء والبعض يحييون وهم موتى  
- وما همني إن خرجت من الحب حياً وما همني إن خرجت قتياًل )نزارقباني(

- من كلماتي : ما تخافيش .. أنِت اللي جوه القلب .. وتاني غيرك ما تالقيش .. 
وصورتك دايماً في عينيا .. وعنها أبداً ما بتبعديش .. ما تخافيش .. ما تسأليش أن 
كنت بحبك .. ده انِت يا حياتي روحي .. والعالم بالنسبة ليا ..  مش شايفه إال أنِت 

..  واللي بدونك يا حياتي .. وهللا ياحبيبتي ما يساويش  .. ما تخافيش 

بقلم: إدوار ثابت

متاطلني يف اهلوى 
احلبيب  وأنا 

يا وليدي

»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 والستعالم 
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“حديقة احليوان” على  مكتبة اإلسكندرية تطلق موقع 
الدولية املعلومات  شبكة 

الزراعة  وزارة  مع  بالتعاون  اإلسكندرية  مكتبة  أطلقت   
شبكة  على  الحيوان”  “حديقة  موقع  األراضي  واستصالح 
إتاحة معلومات مقتنيات  الدولية، وذلك بغرض  المعلومات 
حديقة الحيوان رقميا للمستخدمين، خالل أعياد الربيع في ظل 
اإلجراءات االحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس 

كورونا المستجد.
وذكر بيان صادر عن مكتبة اإلسكندرية، اليوم، أن الموقع 
يتيح لمستخدميه باللغتين العربية واإلنجليزية التعرف على 
تاريخ حديقة الحيوان العريق منذ كانت هي وحديقة األورمان 
متصلتين كجزء من سراي الجيزة التي جهزها الخديوي إسماعيل 

على هامش افتتاح قناة السويس، ويتيح 
كذلك معلومات وصور عن جميع نباتات 
حديقة الحيوان التي يصل عمر معظمها 

إلى أكثر من 100 عام.
نوع  لكل  الفعلي  الموقع  يوضح  كما 
من األشجار على الخريطة المساحية 
الرقمية المعروضة، وأيضا معلومات 
وصور عن جميع حيوانات الحديقة، مع 
عرض الموقع الفعلي لكل حيوان على 
الخريطة المساحية الرقمية المعروضة، 
تاريخية عن  إلى معلومات  باإلضافة 
من  الحيوان  بحديقة  األثرية  المواقع 

صور  عرض  مع  إيفل،  وكوبري  زلط  وممرات  جباليات 
تفصيلية عن كل جبالية بتكويناتها، وكل ممشى زلط، وصور 
كل التشكيالت الزخرفية في الممشى، وصور تفصيلية عن 

كوبري إيفل المعلق بداخل الحديقة.
ويتيح الموقع خمسة مسارات مقترحة لزائري الحديقة تبعا 
لمكان دخولهم من إحدي بوابات الحديقة الخمس، كما يساعد 
الزائرين في تتبع أفضل مسار يتيح لهم رؤية أكبر قدر ممكن 
من حيوانات الحديقة دون السير العشوائي الذي يهدر الوقت 

وال يتيح للزائر مشاهدة مقتنيات الحديقة.

ما  هذا  نعم   . بها  نقتدي  ما  قليال  و  نسمعها  ما  كثيرا 
وصلنا اليه اليوم ال أقول جميعنا بل األكثر فينا . نسمع 

و النسمع، نشاهد وننسى .
سالمي لكم و سالمي أعطيكم . اخوتي أحبائي لو تمعنا 
. شاءت  كم سنكون سعداء  الوصية  بهذه  الكالم  بهذا 
األقدار أن نبتعد عن بالدنا عن أوطاننا عن أهلنا و لم 
يبق لنا االى الذكريات . نعم ابتعدنا عن بلد السالم بلد 

المحبة بلد العطاء 
و ها نحن نعيش حياتا انفرادية ال تعرف محبة و ال سالم 
هنا و هناك . تفتت و انشقاقات أو نزاعات بين العائالت 

بين األزواج بين األفراد بين األخوة و األخوات . 

أين االنسانية أين المعروف أين األخالق و المسامحة 
أين ... أين ... 

أين التواضع كيف كنا و كيف أصبحنا هل الحياة تغيرت؟ 
أم االنسانية تبدلت هذا سؤال كثيرا ما يطرح و ال جواب 

شاف على ما نحن عليه .
الى أخي االنسان هل يعقل أن تكون هذه نهاية الحياة  
أم من الواجب أن ننفض هذه الغبار و نراجع أنفسنا و 
نحاسب ذاتنا علنا نصل الى جواب شاف عندها لنغتسل 
بماء الرحمة و المحبة و المسامحة و نرجع و نعرف ذاتنا 
و أين موقعنا من هذه الحياة و من ذاتنا و نبدأ من جديد .

و نتزكر سالمي لكم و سالمي أعطيكم .
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عالج االكزميا طبيعياً بأربع طرق من دون عقاقري طبية

7 أغذية »خارقة« يف املطبخ العربي
فوائد زيت الزيتون قبل املكياج

الحركة  بالراحة  وحرية  السيدات عن مالبس تشعرهن  تبحث    
نابضة  . وللحصول على إطالالت  لموسم ربيع صيف 2020 
أحدث  الورود من  بنقشات  فساتين مشجرة   أجمل  اختاري  بالحيوية، 

عروض أزياء 2020
بنقشات  فستين   Badgley Mischka بادجلي ميشكا  قدمت ماركة 

المزين بورود  الفاتح  اللون األخضر  الورود وبألوان حيوية وخاصةً 
ملونة، وتنوعت التصاميم بين فساتين ضيقة وفساتين واسعة وفساتين 

قصيرة وفساتين ماكسي.
أيضاً قدمت ماركة بلومارين فساتين بنقشات الورود وبتصاميم مفعمة 
الشيفون في تصميم  قماش  استخدمت  باألنوثة والرومانسية، حيث 

جريء بشق أمامي طويل، فضالً عن الفستان القصير بقماش الستان.
الورود في عرض أزياء  بنقشات  العديد من موديالت فساتين  برزت 
أن طبعات  2020، حيث   Carolina Herrera كارولينا هيريرا 

الورود من الصيحات المفضلة لدى الماركة.
بالحيوية مثل  نابضة  بألوان  وقد قدمت كارولينا هيريرا فساتين 

البيضاء  الفساتين  عن  بقماش شفاف، فضالً  الفاتح  الوردي واألزرق 
المزينة بطبعات الورود الكبيرة.

قدمت ماركة مارك جاكوبس Marc Jacobs فساتين بنقشات الورود 
المنفوخة وصيحة  األكمام  الرائجة، مثل صيحة  الموضة  بصيحات 

الكشكش، واستوحت الفساتين من الطابع األسباني.

كما قدمت ماركة Prabal Gurung فساتين بنقشات الورود وقّصات 
أسفل  الواسع من  الفستان  مثل  الجسم،  أشكال  تناسب مختلف  متنوعة 
باللون األزرق  الضيق  والفستان  الناعمة،  بالورود  والمزين  الصدر 

الفاتح مع ورود بألوان حيوية.

يستخدم  إذ  فوائد صحيّة عدّة؛  أن لصيام رمضان  فيه  مّما ال شك   
يُقلل  مما  فيه،  والدهون  الجلوكوز  الصيام من مخزون  الجسم خالل 

مستوى الكوليسترول الضار. كما يساهم الصيام في تطهير 
الجسم من السموم، ويقوي المناعة. لكن، يشكو البعض من 
مشكلة أو مشكالت صحية مرافقة للصيام. وفي هذا اإلطار، 
يطلع »سيدتي. نت« على بعض المشكالت الصحية الشائعة 

في رمضان، وطرق تجنبها.
تشمل المشكالت الصحيّة األكثر شيوًعا في رمضان:

الهضمية المشكالت 
الصائم في رمضان،  يُواجهها  التي  الهضمية  المشكالت 

تشمل: سوء الهضم وحرقة المعدة، وانتفاخ البطن.
طرق التخلّص من المشكالت الهضمية

 يفيد تناول الطعام ببطء، ومضغه جيدًا.
يستحسن التوقف عن تناول األكل عند الشعور بالشبع.

بالدهون  الغنية  الدسمة  تناول األطعمة  االمتناع عن  يجب 
المشبعة، مع التقنين في استهالك الحلويات.

يفّضل االمتناع عن شرب المشروبات الغازية، بخاصة أثناء 
وجبة اإلفطار.

يمنع النوم مباشّرة بعد تناول الطعام.
مشكلة اإلمساك

الشرب الكافي من الماء في رمضان يخلّص من مشكلة اإلمساك
الصائمين في شهر رمضان، من مشكلة  الشكوى في صفوف  تكثر 
اإلمساك، علًما أن إهمال الحالة قد يتسبب بمضاعات عدة، كالبواسير 

والشعور بالنفخة جّراء الغازات.
نصائح لعالج مشكلة اإلمساك

 الشرب الكافي من المياه، يوميًّا.
تناول شوربة الخضروات.

شرب عصائر الفواكه الطبيعية.

تناول السلطة، يوميًّا.
كالتفاح واإلجاص، من دون  الطازجة،  الفواكه  تناول  اإلكثار في 

الثمار. تقشير 
تناول بعض أنواع الفواكه المجفّفة، كالتين والتمر والزبيب.

الحبوب  منتجات  في  المتوافرة  الغذائية  األلياف  إدراج  الحرص على 
الكاملة، كخبز النخالة والشوفان والبرغل، في النظام الغذائي اليومي.

تناول ملعقة كبيرة من زيت زيتون في وجية السحور، بشكل يومي.
زيادة النشاط الحركي وممارسة الرياضة، بصورة يومية.

شرب كوب من الكمون الدافئ؛ إذ يُساعد في التخلّص من الغازات.
مشكلة الصداع

كسر الصيام بالتمر يخفّف من الصداع في رمضان
الصداع في رمضان مشكلة شائعة، بخاصة في صفوف المدّخنين ومن 

اعتادوا على شرب كميات كبيرة من القهوة والشاي قبل رمضان.
نصائح للتخلّص من الصداع

 الحرص على تناول التمر قبل البدء بوجبة اإلفطار.
القهوة والشاي  التخفيف، بشكل تدريجي، من شرب 

والتدخين، قبل حلول شهر رمضان.
استبدال المشروبات العشبية الطبيعية بتلك الغنية بالكافيين.

الحرص على النوم لساعات كافية، يوميًّا.
مشكلة الخمول والنعاس

أبرز المشكالت الصحية في رمضان وطرق تجنبها
يتسبّب  الدسم منه،  الطعام، وبخاصة  تناول  اإلفراط في 

بالخمول والنعاس
بالخمول والنعاس،  الشعور  الصائمين  العديد من  ينتاب 
تناول  اإلفطار، جّراء نقص في  تناول وجبة  بعد  بخاصة 

األمالح أو السوائل، أو نتيجة اإلفراط في تناول الطعام.
نصائح للتخلّص من النعاس والخمول

 اإلكثار في شرب السوائل.
تجنّب اإلفراط في تناول األطعمة، وبخاصة الغنية بالدهون.

مشكلة زيادة الوزن
اإلفادة من شهر رمضان التباع نظام غذائي صحي،  الممكن  من 

وتفادي مشكلة زيادة الوزن
تعج الموائد الرمضانية باألطباق الشهية والمنوعة، مما يجعل الصائم 

يُفرط في تناول الطعام، األمر الذي يعّرضه لزيادة الوزن.
نصائح لتجنّب زيادة الوزن في رمضان

 االعتدال في تناول الطعام خالل وجبتي اإلفطار والسحور.
تجنّب تناول األطعمة الغنية بالسعرات الحرارية.

استبدال بالعصائر الرمضانية، كالجالب، عصائر الفواكه الطبيعية.
ممارسة المشي لثالث مّرات في األسبوع.

جتنبها وطرق  رمضان  يف  الصحية  املشكالت  أبرز  أقوى خلطات تفتيح املناطق احلساسة
  تختلف الطرق التي تعتمدها السيدات 
للتخلص من مشكلة الشعر الزائد في الجسم، وال 
سيما في المناطق الحساسة، إذ أنها تسبب لها ألم 
وإزعاج عند إزالتها، لذلك تفضل الكثيرا إزالة 
يُسبب  الذي  الحالقة، األمر  الشعر عن طريق 
جفاف البشرة وتهيّج الجلد واسمراره، ويصبح 

حينها تفتيح المناطق الحساسة هو األمر األهم.
المناطق الحساسة ممكن أن  كما أن اسمرار 
يعود إلى عوامل عدة أخرى، منها احتكاك 
الجلد، العرق واإلفرازات الجلدية، عدم االهتمام 
بالنظافة الشخصيّة بشكل يومّي، ارتداء مالبس 
داخليّة بخامات صناعيّة تؤدّي إلى حدوث 
حساسيّة في الجلد التي تتحّول فيما بعد إلى بقع 
إلى أسباب وممارسات  داكنة الشعر، إضافة 
للسيّدة  بالغاً  أخرى خاطئة، ما يسبّب حرجاً 

أو الفتاة.
هناك العديد من الوصفات الطبيعيّة التي 
الجسم ولكن  المناطق من  تفتيح   تساعد على 
التي تؤدّي إلى  مع ضرورة تجنّب األسباب 

اسمرارها، من بين هذه الوصفات:
وصفات وخلطات طبيعيّة تساعد على تفتيح 

المناطق الحساسة
جل الصبّار

هي وصفة بسيطة ال تتطلّب أّي إضافات، 
تعتمد فقط على جل الصبّار أو ما يعرف 
باأللوفيرا، سواء الطبيعّي الموجود داخل فروع 
الصيدليّات. يعمل  المتوافر في  أو  الصبّار  نبتة 
البشرة في وقت قياسّي،  تفتيح  الصبّار على 
بتطبيق كميّة من جل الصبّار على  فقط قومي 
المنطقة الحّساسة وانتظري لمدّة 20 دقيقة 
ثّم افركيه برفق واشطفيه  على األقّل ومن 

بالماء الفاتر.
مزيج اللّوز والحليب

لتفتيح بشرة الوجه،  المزيج فعّال أيضاً  هذا 
في  أّي مكّونات تسبّب تهيّجاً  ال يحتوي على 
الجلد، يمكن استخدامه لتفتيح المناطق الحّساسة 
أيضاً. تنقع حبّات اللّوز في ملعقتين من الحليب 
المزيج عجينة  لليلة كاملة، في الصباح سيبدو 
لمدّة  الحّساسة  المناطق  متماسكة، توّزع على 

30 دقيقة ومن ثّم تشطف جيّداً بالماء الفاتر.
خلطة البيض والسكر لتفتيح المناطق الحساسة

المكونات:
بياض بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من السكر.
 طريقة التحضير واالستخدام:

اخلطي المكونْين معًا لتحصلي على مزيج 
متجانس.

 ضعي القليل من المزيج على المناطق 
الحساسة.

اتركي الخليط حتى يجف تماًما.
الماء  اغسلي مكان المزيج برفق باستخدام 

الفاتر.
 كرري استخدام الخلطة مرتين أسبوعيًا لتفتيح 

المناطق الحساسة.
المناطق  لــتفتيح  البرتقال والزبادي   خلطة 

الحساسة
المكونات:

المجفف  البرتقال  ملعقة كبيرة من قشر 
والمطحون.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.
ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير واالستخدام:
ثم  الزبادي جيدًا،  البرتقال مع   اخلطي قشر 

أضيفي العسل، واخلطي المزيج مرة أخرى.
المناطق الحساسة لمدة  الخليط على   افردي 

15 دقيقة.
 اشطفي مكان الخليط بالماء البارد.

 احرصي على تكرار الخلطة مرتين أسبوعيًا.
لـتفتيح  اللوز  البودرة وزيت  الحليب   خلطة 

المناطق الحساسة في أسبوع

المكونات:
ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.
ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
طريقة التحضير واالستخدام:

ضعي جميع المكونات في وعاء مناسب، 
واخلطيها جيدًا؛ للحصول على عجينة سهلة 

االستخدام.
 وزعي الخليط على المنطقة الحساسة.

اتركي الخليط لمدة 20 دقيقة.
الفاتر، واحرصي على تكرار  بالماء   اشطفي 

الخلطة 4 مرات أسبوعيًا.
خلطة الجلسرين والعرقسوس لتفتيح المناطق 

الحساسة المكونات:
2 ملعقة كبيرة جلسرين.

ملعقة كبيرة عرقسوس مطحون.
طريقة التحضير واالستخدام:

المكونْين معًا؛ لتحصلي على مزيج  اخلطي 
متجانس.

ضعي القليل من المزيج على المناطق الحساسة 
لمدة 30 دقيقة.

الماء  المزيج برفق باستخدام   اغسلي مكان 
الفاتر.

 احفظي باقي المزيج في الثالجة لمدة أسبوع.
 كرري استخدام الخلطة 3 مرات أسبوعيًا 

لتفتيح المناطق الحساسة.
المناطق الحساسة بشكل عام  لتفتيح   نصائح 

عند الحالقة:

اختيار الشفرة المناسبة: احرصي على استخدام 
المناسبة واللطيفة على بشرتك بحيث  الشفرة 
المنطقة الحساسة، وهي الشفرة  تناسب هذه 
بالسيدات، وال تقومي بشراء األنواع  الخاصة 

العادية.
التجهيز للحالقة: ابدئي بتنظيف منطقة البيكيني 
الدافئ لمدة  للماء  جيداً، ثم قومي بتعريضها 
الدافئ يساعد على تجهيز  فالماء  عشر دقائق، 

الجلد إلزالة الشعر بطريقة أفضل وأسهل.
للتخلص  المنطقة  بتقشير هذه  التقشير: قومي 
الشعر  بإزالة  الميتة والسماح  الجلد  من خاليا 
بطريقة أفضل، وكل ما عليك فعله هو تقشير 
أو  السكر والعسل  المنطقة بواسطة مزيج  هذه 

الملح والعسل أو حتى باستخدام منشفة مبللة 
وفركها بلطف إلزالة خاليا الجلد الميتة.

استخدام كريم الحالقة: احرصي على استخدام 
الجيدة بحيث يحتوي  النوعية  كريم حالقة من 
الشيا، زيت  على مكونات ترطيب، مثل: زبدة 
الزيتون، ثم ضعي طبقة رقيقة منه لرؤية الشعر 
جيداً، وتجنبي إزالة الشعر بدون كريم الحالقة.

الطريقة الصحيحة إلزالة الشعر: قومي بإزالة 
الشعر  اتجاه  الشعر بطريقة صحيحة في نفس 
بالحالقة  الجلد، واهتمي  لتجنب احمرار وتهيج 
البشرة، وبعد  بلطف مع تجنب الضغط على 
الشعر يمكنك  اتجاه  الماكينة في نفس  استخدام 
استخدامها مرة أخرى باالتجاه المعاكس لضمان 

الحصول على حالقة أنعم.
المنطقة بعد  الشطف السريع: قومي بشطف 
البارد لتجنب  بالماء  انتهاء الحالقة مباشرة 
تهيج البشرة، ثم ضعي زيت شجرة الشاي، فهو 

مطهر طبيعي ومضاد لاللتهابات.
المنطقة  احرصي على ترطيب هذه  الترطيب: 
بعد الحالقة بمرطب  باستمرار، وخصوصاً 
طبيعي كزيت الالفندر والصبار وزيت 
وابتعدي عن   ،)E( وفيتامين  الجوجوبا 
مستحضرات الترطيب التي تحتوي على 

الكحول لتجنب االلتهابات.
تنظيف الشفرة: بعد كل حالقة، قومي بتنظيف 
شفرتك بالكحول والماء الدافئ أو الساخن، كما 
عليك استبدالها بعد استخدامها أكثر من مرة 
إليك عن طريق  البكتيريا وانتقالها  لتجنب نمو 

الحالقة.

موديالت فساتني مشجرة بالورود الطالالتك الصيفية 

 عالج االكزيما طبيعياً ممكن، لكنه يتطلب القليل من الصبر. 
الشديدة، وجفاف  ويصاحب االكزيما عوارض مثل الحكة 

البشرة، خصوصاً في فصل الشتاء.
تعّرفي في السطورالتالية، على 4 طرق لعالج االكزيما 
بمكونات موجودة في كل منزل، بحسب ما ذكر موقع  طبيعياً 

:Medical News Today
عالج االكزيما بواسطة جل الصبار

 يُستخلص جل الصبار من نبات الصبار، وكان يُستخدم كعالج 
فعّال للعديد من األمراض الجلدية منذ قرون، خصوصاً لتهدئة 

وعالج االكزيما.
وقد اكتشف الباحثون أنَّ جل الصبار له العديد من الفوائد، فهو 
للجراثيم والميكروبات، وهو ما يمنع االلتهابات  يعمل كمضادّ 
الجلدية، ويساعد في التئام الجروح، كما يساعد في تقوية جهاز 

المناعة.
عالج االكزيما بواسطة خل التفاح

عالج منزلي شائع للعديد من األمراض الجلدية، فالخل 
حمضي، والجلد كذلك حمضي، ولكن األشخاص الذين يعانون 

من االكزيما يكون لديهم جلد أقل حمضية من اآلخرين، لذلك يستطيع خل 
البكتيريا ويقلل من  الجلد، كما يحارب  التفاح موازنة مستويات حموضة 

تشققات وجفاف الجلد الناتج عن األكزيما.
وأفادت الجمعية الوطنية لالكزيما )NEA(، أّن خل التفاح يساعد في عالج 
االكزيما، ولكنها أوصت بتوخي الحذر عند إستخدامه، ألنَّ أحماض الخل 

يمكن أن تُتلف األنسجة الرخوة للجلد.
ومن الضروري تخفيف خل التفاح قبل وضعه على الجلد، حيث يمكن أن 

يسبب الخل غير المخفف حروقًا شديدة.
طريقة تخفيف خل التفاح لعالج االكزيما:

1-ضعي ملعقة كبيرة من الخل على كوب من الماء الدافئ.
2-ضعي المحلول على قطعة من القطن أو الشاش.

3- ضعي القطن الُمبلل بالمحلول في قماش قطنية نظيفة.

4-دعيه على المنطقة المصابة باالكزيما لمدة 3 ساعات.
عالج االكزيما بدقيق الشوفان

أجريت دراسة عام 2015 حول فوائد دقيق الشوفان للجلد، 
وهي الدراسة التي كشفت أن غسول الشوفان له خصائص 
مضادّة لألكسدة ومضادّة لاللتهابات، مما يساعد في عالج 

جفاف الجل، والحكة الشديدة، واالكزيما.
ويمكن الحصول على دقيق الشوفان عن طريق طحن 

الشوفان بشكل جيد بأدوات الطحن المنزلية.
الشوفان، يمكن نقع 2  ولتحضير وصفة منزلية من دقيق 
الدافئ لمدة 20  الماء  الشوفان في  ملعقة كبيرة من دقيق 
دقيقة، ثم وضع المحلول على قطعة من القطن أو الشاش، 

ووضعها على المنطقة الُمصابة باالكزيما.
عالج االكزيما بالعسل األبيض

يُستخدم العسل كعالج منزلي للبكتيريا وااللتهابات الجلدية منذ 
عدة قرون، حيث يساهم في التئام الجروح وتعزيز وظائف 

جهاز المناعة، لذلك يساعد الجسم على محاربة االلتهابات.
العسل مفيد لعالج مجموعة كبيرة من األمراض  أّن  الدراسات  وتشير 
الجلدية أبرزها االكزيما، كما يساعد في عالج الحروق والجروح، إضافة 

إلى أنه يعمل كمضادّ للجراثيم.
المصاب باالكزيما،  الجلد  العسل مباشرة على  ولعالج االكزيما، يطبق 

للمساعدة على منع االلتهابات وترطيب الجلد الجاف نتيجة االكزيما.

الوقائي  المنزلي   يشكو كثيرون من زيادة استهالك الطعام، في الحجر 
القاضي،  التغذية سكينة  للمواجهة، تنصح اختصاصيّة  من »كوفيد 19«. 
المتوافرة في  الـ«سوبر فودز«  أو  الخارقة  تناول األعذية  بالتركيز على 
أّن هذه األغذية تتخذ تسميتها »الخارقة« من  العربي. ومعلوم  المطبخ 

زخورها بالمغذيّات والعناصر المفيدة للجسم.
تعدّد اختصاصيّة التغذية سكينة القاضي سبعة أغذية »خارقة«، وفوائدها، 

في اآلتي:
زيت الزيتون

المشبعة  الفيتامين »هـ« والدهون األحاديّة   يحتوي على كّم مرتفع من 
التخفيف من االلتهابات،  ومضادات األكسدة، لتتصل بمكّوناته فوائد 
وخفض الـ«كوليسترول الضاّر«، ما يقلّص خطر اإلصابة بأمراض القلب 

وسكتات الدماغ.
• يُنصح بتناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، يوميًّا.

البقوليات
هي مصدر للبروتينات واألحماض األمينيّة األساسيّة والمعادن والفيتامينات 
واأللياف الغذائيّة، وتشمل: العدس والحّمص والفول والفاصولياء... تتصل 
بمكّوناتها فوائد تحسين معداّلت الـ«كوليسترول« وضغط الدم والسّكري، 

فضاًل عن اإلشباع طوياًل، ما يُحافظ على ثبات الوزن.
* يُنصح بتناول البقوليات ثالث مّرات، في األسبوع.

البيض
يزخر بمحتواه من البروتين ومضادات األكسدة والفيتامينات »أ« و«ب« 
الدماغ،  البيض صّحة  البيض. يعّزز  و«د« والحديد، بخاّصة في صفار 
ويُحافظ على صّحة العينين، لمحتواه من اللوتين والزيانثين، وهما نوعان 

من مضادات األكسدة قويّان يتراكمان في شبكية العين.
أو مقليّةً، مّرتين في  البيض، كاملة، مسلوقةً  بتناول حبّة من  * يُنصح 

األسبوع.
الخضراوات الورقيّة

الفوليك األساسي  عاليةً من عنصر  السبانخ والروكا، وتوفّر نسبةً  تشمل 
للمرأة التي ترغب في الحمل، فضاًل عن الزنك والكالسيوم والفيتامين »ج« 
واأللياف التي تحقّق الشبع طوياًل، مّما يساعد في السيطرة على كّم الطعام 

المستهلك من صنوف أخرى.
* يُنصح بتناول الخضراوات الورقيّة، يوميًّا، في الوجبات.

الثوم
هو مصدر أساس لمضادات األكسدة؛ لتحصيل فوائده تقّطع فصوص الثوم 

إلى قطع صغيرة، وذلك لتعزيز تفاعل مضادات األكسدة. كما يحتوي الثوم 
الفيتامن »ج » والكبريت، وهذا  المنغنيز، فضاًل عن  على كّم وافر من 

األخير مرتبط بالوقاية من السرطان.
* يُنصح بإضافة الثوم إلى الوجبات، يوميًّا.

الزنجبيل
هو غني بمضادات األكسدة، ويُساعد في مداواة حرقة المعدة والغثيان، كما 

أنّه مضاد لاللتهابات، وواق من السرطان.
• يُضاف الزنجبيل عادةً إلى الشاي األخضر أو األسود أو يشرب نقيعه، وال 

مانع من استهالك كوب منه، يوميَّا.
الزبادي

المطلوب من  الكّم  يوفّر  البروتين، كما  الزبادي من  يرتفع محتوى 
أيًضا عناصر غذائيّة مفيدة، كالفيتامين »ب«  السوائل، ويضّم 
الدم.  فوائد تحسين ضغط  بمحتوياته  والكالسيوم والبوتاسيوم. تتصل 
تعّزز عمليّة  الزبادي  الجيّدة في  البكتيريا  أي  الـ«بروبيوتيك«  أّن  كما 
الغليظ«، فضاًل عن دور  يشكون من »المصران  للذين  بخاّصة  الهضم، 

الـ«بروبيوتيك« في إنقاص الوزن.
* يُنصح بتناول كوب أو كوبين من الزبادي، يوميًّا.

 إّن الجدال حول العناية بالبشرة وما إذا كان يمكن استخدام الزيوت 
كمرّطب قبل المكياج أم ال هو نفسه منذ قديم الزمن. الجواب: نعم، نعم يمكنك 
إستخدامه كمرطب. كما فعلت صوفيا لورين، وغيرها من نجمات الزمن 
الجميل. هذا هو سبب وجوب وضع كمية خفيفة من زيت الزيتون على 
بشرة وجهِك: وفقًا إلحدى الدراسات، فهو يحتوي على مضادات األكسدة 
التي تحارب الجذور السيئة )تلك األمور التي تساهم في تسريع الشيخوخة(.

زيت الزيتون كمنّظف للبشرة الجافة ومفيد للحّكة
كشفت الدراسات أّن زيت الزيتون يعمل كمنظف للجروح. وقد عرف 
القديمة، لكن لدينا الطب الحديث، لذلك نسينا  اإلغريق ذلك في العصور 
األسرار الصغيرة لألرض. إلى جانب ترطيب البشرة، فقد ثبت أنّه يساعد 
في شفاء التهاب الجلد والجروح. لماذا ا؟ يتكّون زيت الزيتون في الغالب 
من الدهون الثالثية، التي لها خصائص مضادة لاللتهابات. كما أنّه يحتوي 
على مكّون سحري يسمى مادة البوليفينول، وهي من مضادات األكسدة التي 
تزيد من تدفق الدم وتعّزز الشفاء. استخدمي القليل من زيت الزيتون على 
الجرب والحروق الطفيفة، والطفح الجلدي، وتهيّج البشرة قبل المكياج، 

وتوقعي أفضل النتائج.

إستخدمي زيت الزيتون 
أيضاً في جميع أنحاء جسمِك 
)خاصة على البقع الجافة 
وقدميِك(  مرفقيِك  على 
لتحويل بشرتِك إلى بشرة 
المعة ونقيّة. إستخدميه أيًضا 
لمنع الحكة والجفاف الزائد. 
إنّه يعمل بشكل جيد، وال 
يتركِك تشعرين بالدهون 

المتراكمة. سوف تشمين رائحة الرافيولي، وهذا ممتاز.
تقشير الشفاه بزيت الزيتون : أمزجي القليل من زيت الزيتون والسكر البني 
معًا في وعاء صغير مرة واحدة تقريبًا في األسبوع- فقط للحفاظ عليه طازًجا 
القليل من القرفة. ثم، بإصبعك، قومي بفرك الخليط على شفتيِك  أضيفي 
لتلميع الشفاه، وملئهما، وإعطائهما بريقًا طبيعيًا. طبّقي ذلك مرة في الصباح 
وفي الليل. وبصرف النظر عن أنّه يعمل بالفعل وال يكلّف أيّة أموال على 

اإلطالق، فإّن زيت الزيتون يرّطب البشرة حول شفتيِك.



أخبار الفن

فيفي عبده تهدد مبقاضاة رامز جالل بعد 
تعرضها لإلصابة يف برناجمه

  الناقدة أحالم األسيوطي

نادي احترام المشاهد:

وليد توفيق: كورونا عرفنا قيمة النعمة

أمحد حلمى وهنا 
الزاهد فى كواليس 
»لف وارجع تانى«

إليسا: احلجر املنزلي علمين الطبخ 
وكورونا أخرجت أقبح وأمجل ما فينا

127 مليون دوالر تربعات حفل جنوم العامل »معا يف البيت«
العالمي »عالم واحد..  الحفل  نجح منظمو    
مدار  إلكترونيا على  بُث  الذي  البيت«،  في  معا 
8 ساعات مساء السبت، في جمع تبرعات بلغت 
قيمتها 127 مليون دوالر؛ لمساعدة المتضررين 

من فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(.
البريطانية، نظمت  وفقا لصحيفة »الجارديان« 
بالتعاون مع  الحفل  ليدي جاجا  البوب  مغنية 
تأدية كثير  العالمية، وشهدت  الصحة  منظمة 
الشهيرة من  أغانيهم  العالميين  الغناء  نجوم  من 
تفشي  للحد من  العزل  بتعليمات  التزاما  المنزل؛ 

الفيروس الوبائي.
أيليش  بيلي  المغنية  الحفل ظهور  وتضمن 
تقديم  إلى  وأعضاء فريق رولينج ستون، إضافة 
الحماسية من ممثلي هوليوود  الرسائل  بعض 
نيونجو،  الكبار مثل ماثيو ماكونهي ولوبينا 
أوبرا  العامة مثل  الشخصيات  وظهور بعض 

وينفري وميشيل أوباما.

وعرضت شبكة »بي بي سي« ساعتين فقط من 
لبول مكارتني  بفقرات غنائية  الحفل، وأرفقتها 
وتوم جونز، وأعلنت أن التبرعات تذهب لصالح 
عمال الصحة حول العالم المسؤولين عن مكافحة 

الفيروس.
المبلغ سوف  مليون دوالر من  إن 55  وقالت 
فيما سيذهب  العالمية،  الصحة  لمنظمة  تذهب 
الخيرية  للمؤسسات  مليون دوالر  أكثر من 72 

وبنوك الطعام.
المذيع  أشاد  إذ  إيجابية،  فعل  الحفل ردود  والقى 
ليدي جاجا في  بدور  بيرس مورجان  البريطاني 
دعم المتضررين من الوباء، رغم انتقاده السابق 

لها على طريقة تعاملها مع األزمة.
وقدم المذيع اعتذاره للمغنية في تغريدات نشرها 
على حسابه الشخصي عبر تويتر، قال فيها: »هذا 
يفعله نجم كبير لدعم  لما يمكن أن  نموذج مثالي 

قضية حساسة. آسف عما بدر مني سابقا«.

إليسا، عن وقتها في  اللبنانية  الفنانة   تحدثت 
اكتسبتها خالل هذه  التي  المنزلي واألشياء  الحجر 
الفترة، ونصيحتها للجمهور للوقاية من فيرو كورونا 

المستجد.
إليسا، قالت خالل مداخلة هاتفية 
لبرنامج “التاسعة”، مع اإلعالمي 
عبر  والمذاع  اإلبراشي،  وائل 
الفضائية المصرية، إن الحجر 
المنزلي بسبب تفشى جائحة فيروس 
كورونا المستجد أصبح أمر واقع 
ويحتم على كل إنسان أن يتأقلم 
مع هذا الوضع وأن يواصل حياته 

العملية وأن ال يتوقف مطلقًا”.
وأضافت: “ال شيء يدوم لألبد وفينا 
نستفيد كثيًرا من ذلك ونتقرب لمن 
أنا أصبحت أطبخ واشتغل  نحبهم.. 
في البيت على خالف السابق..
أنا  أنا عمري ما شفت مطبخ حاليًا 

بطبخ”.
وتابعت، أن حياتها قبل تفشى كورونا 
كانت مرتبطة بالعمل بشكل دائم 

كثيرة  أمور  تفتقد  الذي جعلها  وسفر مستمر األمر 
الحجر  فترة  إال خالل  تتعرف عليها  لم  بالمنزل 
أنها سوف  تتوقع  تكن  لم  أمور  المنزلي، وفعلت 
تقوم بها، مؤكدة أن الحاجة أم االختراع، وما نمر 

به حالة مؤقتة وعلينا أن نتأقلم على الوضع الحالي 
لليأس والغضب والضجر، مشيرة  دون االستسالم 
بأوقات  العربية مرت  الدول  لبنان وغالبية  أن  إلى 

صعبة مثل الحروب.
أقبح  أخرج  فيروس كورونا  تفشى  أن  و أوضحت 
وأجمل ما فينا، و أن األزمة عالمية وعليه أخرجت 

كل شئ في نفوس البشر سواء سلبية أو إيجابية.

  ردت الفنانة المصرية يسرا، على 
لها بسبب  التي تعرضت  االنتقادات 
استكمال تصوير مسلسل “خيانة 
السباق  به في  تشارك  عهد”، والذي 
انتشار فيروس  الرمضاني، رغم 

كورونا.
قالت خالل مداخلة هاتفية  يسرا، 
ببرنامج “القاهرة اآلن”، مع اإلعالمية 
والمذاع عبر فضائية  الحديدي،  لميس 
النجوم  بعدد  إنها سعيدة  “الحدث”، 
والقيمة  المسلسل  المتواجدين معها في 

التي أضافوها للمستوى الفني للعمل.
يتبع  المسلسل  العمل  فريق  أن  وأضافت، 
الالزمة، من حيث  الوقائية  اإلجراءات 
المتواجدين في األستوديو،  تقليل عدد 
إلى جانب  يتابعهم،  ووجود طاقم طبي 
األماكن واالبتعاد  لكل  المستمر  التعقيم 
عن المصافحة باليد، وهو نفس ما تتبعه 

المصانع في الفترة الحالية.
في  البقاء  أنها تحرص على  أكدت  كما 

منزلها طالما لم تكن مرتبطة بالتصوير، مشيرة إلى أن تصوير 
بسبب  األولى من شهر رمضان  األيام  المسلسل مستمر في 

تعطل العمل لفترة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
قالت، توقف تصوير  التصوير  بتوقف  المطالبة  وعن 
المسلسالت يضر بالعديد من األسر، خاصة مع اقتراب شهر 
تلك  العديد من عائلي  لدى  مادية  التزامات  رمضان ووجود 
األسر، وأنها تعتبر العمل نعمة كبيرة ال يجب أن تتوقف طالما 

كانت قادرة.
تطرقت يسرا إلى سبب اختيارها لمسلسل “خيانة عهد” قائلة، 
امرأة مهتمة  أنها تظهر في دور  القصة مختلفة، خاصة  إن 

المسلسل هي عدم تصديق قراءة  الفنجان، وأن رسالة  بقراءة 
الفنجان واالعتماد عليها، إلى جانب وجود العديد من األحداث 

والصراعات والتناقضات الدرامية.
أقوى” مع  أوبريت “أنت  واختتمت حديثها عن مشاركتها في 
التصوير استغرق منها بضعة  قائلة، إن  الفن،  عدد من نجوم 
دقائق، لكنها ترى أن الرسالة التي يحملها األوبريت مهمة للغاية.
أحمد عادل سلطان وأمين  تأليف  مسلسل “خيانة عهد” من 
جمال، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج العدل جروب ويشارك 
يسرا، حال شيحة، محمد  الفنانين ومنهم  بطولته عدد من  في 
فؤاد، خالد سرحان، عبير صبري، جومانا  بيومي  رياض، 

مراد، صبري فواز، هنادي مهنى، وخالد أنور.

كواليس أول لقاء بني عادل إمام ومسري صربي 
بعد 47 عاما يف »فالنتينو«

»رامز جمنون رمسي«.. سباب وصراخ وتهديد

)الموضوع ( : )زمن الفيلم( آخر أغسطس سنة 2013 )المكان( مدرسة أبتدائية بقرية تدعى 
)عين راجد ( بتونس : نرى حارس المدرسة عم سالم )شريف مبروكي( ينجز إصالحات 

صغيرة في المدرسة أستعداداً ألستقبال التالميذ للعام الدراسي الجديد. 
)التحليل والنقد( سيناريو : “ سليم بليهبة” وأيضا اإلنتاج والمونتاج واإلخراج . 

أكبر  أفريقيا( بمونتريال  الدولي )رؤى من  السينمائي  المهرجان  القارئ ، يعتبر  عزيزي 
مهرجان من نوعه في أمريكا الشمالية ، إذا يعرض حوالي 100 فيلم كل عام عن أفريقيا. وقد 

أشتركت في هذا المهرجان في هيئة التحكيم سنة 2006 . 
بثورة شعبية  بلد عربي قامت  بأنها أول  العم سالم( “للشقيقة تونس” يذكرنا  فيلم )في بالد 
أندلعت أحداثها في 17 ديسمبر سنة 2010 ، تليها “ الحبيبة مصر” في 25 يناير سنة 2011 
والفيلم تسجيلي درامي )وليس روائي( أحداثه تدور في آواخر أغسطس سنة 2013 ، أي بعد 
ثورة “تونس” بثالث سنوات. و”السيناريست بليهبة” رسم )الشخصية( الرئيسية )عم سالم( 
بأنه : رجل في 45 أو 50 من العمر ، قوي اإلرادة ، صلب ، كافح كثيراً في ماضيه ومليئ 

يعمل.  ولكنه  بالحزن 
العمل رغم  ويستمر في 
الضعيفة  األمكانيات 
أمامه مثل : يدهن حائط 
المدرسة ، يضع كرتون 
في  المكسور  للزجاج 
سلم  يتسلق   ، الشباك 
النور ،  لتحريك لمبات 
يسقى الزرع بماء من 
للعلم  ينظر   ، الدلو 
يجده  تونس(  )كرمز 

قديماً. يدفعه حبه )للوطن والمدرسة( لشراء علم جديد من المدينة . يسير في شوارع وأزقة 
المدينة، فجأة تقوم ثورة ، شباب يتشاجر ، آخر يجري ، جرى سالم معهم . قبض عليه )ظلماً( 

حكم 15 يوما ودفع غرامة 150 دينار في )قصر العدالة( . 
المستقبل(. يدخل  للتالميذ )رمز  بابها  للمدرسة ويفتح  ألن سالم صلب وال يضعف ، يعود 
المدرس )عماد متنمي( يقول لسالم : شهل شوية يا عم سالم . هذا األخير يوبخه . نعلم نحن 
)كجمهور( وليس )المدرس( مدى أهتمام وعطاء وحب عم سالم للمدرسة. رفع العلم الجديد ، 
وأنشد التالميذ. الممثل )شريف مبروكي( أداء متميز باألقتناع باستمراره في العمل.                                               

اإلخراج : “سليم بلهيبة”. 
أن المخرج كتب السيناريو ، أنتج، عمل المونتاج وأخرج. هذا مشروع كبير، مهما كان الفيلم 
قصيرا، )14 دقيقة( تقريباً ، ولكن يحتاج إلى انفاقات متنوعة. لذلك نجد الشكر للتعاون من 
Remerciement : Ministère des affaires  Cul-  ببل وزارة األعمال الثقافية لتونس
التي وفرت لمدرسة  التونسي  التعليم  turelles de la Tunisie وشكر أيضًا لوزارة 
أألبتدائية” عين راجد”. وأيضاً كل سكان القرية كذلك المركز الوطني للسينما والصورة .

               Centre National de Cinéma et d’Image CNCI
 وفيلم بلهيبة هو فيلم تسجيلي ممزوج بالدراما. التسجيلي يصور ) عناصر طبيعية( من الواقع، 
تنبعث  القصة يجب أن  الحقيقية.  وأن  الحقيقي )الحى( والقصة  المنظر  مهمتها تصوير 
من)المكان( الذي تدور فيه )كما قال “فالهرتي” من كبار الرواد األوائل للسينما التسجيلية(  
. وبالتحديد  لفيلمنا ، أجد أن “بلهيبة” صور عناصر طبيعية تميز )المكان(  وأطبق ذلك 
)مدرسة عين راجد األبتدائية( ألمنظر الحقيقي هو علم تونس في الواجهة )الحوش الكبير( 
وعلي وجهة المدخل لفصول المدرسة نجد بيت شعر للشاعر الكبير المصري )أحمد شوقي( 

ـِه التبجيـال  كـاَد المعلُّم أن يكوَن رسوال أمير الشعراء :   ُقـْم للمعلِّم َوّفِ
هذا بالطبع نجده فقط في مدرسة عين راجد األبتدائية في قرية عين راجد )بتونس(. وبما أن 
األحداث تقع بعد قيام ثورة سنة  2010 من الشعب التونسي ، فيصور المخرج الجبال الجرداء 

بعد أن كانت خضراء رغم أننا في أغسطس. 
الخليلي في مصر( فهذا يدل على مدينة  المدينة في تونس بشوارعها وأثارها مثل )خان 
القصة من )المكان(  أنبعثت  المكان. قد  الذين قاموا بثورة في هذا  الحقيقيين  بأهلها  )تونس( 
المدرسي الذي تدور فيه . وهذا من وجهة نظر )ذلك المكان( وهو” الفصل الكبير” الذي أعده 
مدير التصوير “ صالح زريج” وصوره “محمد على زواجي” وأخرجه “بلهيبة” فكان لقطة 
طويلة لكل الفصل بتفاصيله وكأننا في معمل لمدرسة ثانوية . يظهر به : لوحة كبيرة للهيكل 
العظمى ، هيكل إنساني صغير به الرئتين والمصران الغليظ . خريطة كبيرة للعالم ، لوحة 
كبيرة للقلب ، لوحات مرسومة . ألخ .. والكاميرا في لقطة واسعة ثم )بانوراما( من اليمين 

للشمال لعم سالم يتسلق السلم إلصالح الكهرباء وهذا حقيقي واألحداث نابعة من)المكان( . 
أما الناحية الدرامية في الفيلم ، فأن عم سالم يقوم بدوره الممثل )شريف مبروكي( والمدرس : 
عماد متنمي ، واألم )ليلى ميمون( وأبنها )سعيد ميمون( . القاضي )صوته( )خليل بن حميدة(  
هؤالء الممثلون يعيدون األحداث، ويقدمون لنا العالم الحديث، وقدر من المعرفة تبلغ حداً من 

التأثير العميق . 
)فقط(: هذا الفيلم أقرب للتسجيلي من الدرامي ، ألن ليس به البناء الدرامي المتعارف عليه في 
المسرح والسينما  مثل : المدخل – الصراع – األزمة – الذروة – القرار – النتيجة.  كما أن 
الدراما أواًل هي )فعل أدائي( ، وثانياً أن )الصراع( هو العمود الفقري للحدث . وهذا اليتوفر. 

لكن ال عيب أو نقص في الفيلم ، فقط ، أن نعطي للعمل خصائصه العلمية . 
أختار بلهيئة مشهدين Pongé )الكاميرامن أعلى( يصور سالم يدهن حائط المدرسة والكاميرا 
فوقه دليل على القهر والمعاناة . والماكيير والمالبس )ناجه أبو عبد هللا( لعب الماكياج دوره 
بإظهار عين سالم اليمى مليئة باألحمرار تحت الحاجب األيمن والمالبس المليئة نقط بيضاء 
على الجاكيت . والمشهد الثاني )للدرون( “ إلبراهيم زويد” يصور )لقطة طويلة( من أعلى 
فنرى جبال تونس الخضراء تغيرت بعض الشئ والميني باص يسير ومعه عم سالم. نجح 
المخرج في تنظيم المظاهرات ، وجرى الشباب من البوليس ومونتاج مع الموسيقى في القبض 
على عم سالم ، أما موسيقى )جوهان بوزنلوف( قد وفق بليهبة في أختيارها فهي حيوية بها 

عمق حزين . 
ختم بلهيبة الفيلم بمشهد جميل بعودة التالميذ للسنة الجديدة وبهم عزم وحماس يغنون النشيد 
أراد الحياة(   قصيدة الشاعرالكبير “ أبو القاسم الشابي”  القومي لتونس ) إذا الشعب يوماً 
البحر  القصيدة من  24/2/1934–9/10/1909 )25 سنة( توفي في توزر بتونس.  هذه 

المتقارب نظمها في 16 /9/1933 وهي :
إذا الّشعُب َيْوَماً أَراَد اْلَحَيـاَة فــال بــّد أن يســتجيب القــدر 

والبد لليل أن ينجلي : والبد للقيد أن ينكسر .  
الكوارث ، والثوراث والحروب )بلهيبة( مقولة وهي : كل  المخرج  الفيلم ، أضاف   أنتهاء 
بما يكتب على العلم الفيلسوف الروماني : إميل ميشيل سيوران  واألضطهادات تأتي تقريباً 
Toutes les calamités, révolutions, guerres, persécutions proviennent 
d’un à peu-près inscrit sur un drapeau. Emil Michel Cioran, Philos-
ophe Roumanie.
كل هذا كان ورائه مخرجاً  مجتهدا “ سليم بلهيبة” قدم فيلماً تسجيلياً دراميا يحمل رسالة هادفة  

“أن العمل المستمر يصنع المستقبل” وهو فيلم به األمل رغم مصاعب الحياة . 
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اللبناني وليد توفيق، إنه  الفنان   قال 
يلتزم بتطبيق الحجر المنزلي، ويطبقه بكل 
حذافيره، وذلك للوقاية من فيروس كورونا 

المستجد.
وليد توفيق، قال خالل مداخلة هاتفية 
لبرنامج “التاسعة”، مع اإلعالمي وائل 
اإلبراشي، والمذاع عبر الفضائية المصرية، 
إن الوقاية أفضل من العالج والحكاية ليست 

سهلة وعلينا إتباع التعليمات.
المنزلي شيء جميل  العزل  وأضاف، أن 
فيها قبل  التي كنا نعيش  النعم  جعلنا ندرك 
التكاتف  الجائحة، مشددًا على ضرورة 
والتعاون من أجل تجاوز األزمة والعبور 
الحياة مرة أخرى  إلى بر األمان، وتعود 
الحزن واالكتئاب  قائاًل: “أنا ضد  لطبيعتها 

وبحب الفرح والبهجة”.
القومية  وليد توفيق، أشاد بالمشروعات 
الدولة المصرية، من طرق  التي تنفذها 
قائاًل: “أنا من قريب  وكباري، وغيرها، 
كنت في مصر وشفت الطرق واألنوار 

الجديدة حاجات تؤكد على عودة مصر.. وأنا  والمشروعات 
أغنى لمصر الحبيبة.. وعمار يا مصر”.

وشارك وليد توفيق، مؤخًرا في السلسة الكوميدية ”دبا تزيان”، 
العديد من  العمل  كضيف شرف على حلقتين، ويشارك في 
المغربي  سعد  الفنان  العرب كضيوف شرف، منهم  الفنانين 
لمجرد،  كما ضم العمل المكون من 45 حلقة نخبة من الممثالت 
والممثلين المغاربة كضيوف شرف، منهم عزيز داداس، وعبد 

الوالي،  فاتي جمالي،  وهشام  الزعيمي، و  هللا ديدان، وأحالم 
وبديعة الصنهاجي، و سلمى رشيد .

يذكر أن وليد توفيق، تزوج من جورجينا رزق، عام 1990، 
واثمر زواجهما عن نجليهما نور والوليد، في الوقت الذي انجبت 
المناضل  ابنها األكبر »علي« من زوجها  فيه جورجينا رزق، 
أيًضا من  الراحل علي حسن سالمة، كما تزوجت  الفلسطيني 
فيلم “الملكة  الذي شاركته بطولة  المصري محرم فؤاد،  الفنان 

وأنا” لكن زواجهما لم يستمر طويالً ولم ترزق منه بأوالد.

المصري أحمد حلمي، من تسجيل  الفنان  الكوميديا  انتهى نجم   
الجديد، والذي يحمل اسم “لف وارجع  حلقات مسلسله اإلذاعي 

تانى”.
الزاهد، أحمد  العمل كال من هنا  ويشارك أحمد حلمي في بطولة 
حالوة، سلوى عثمان, ليلى عز العرب, حسام داغر، وتأليف مجدى 
الكدش وإخراج عالء خلف، ومن مقرر إذاعة المسلسل على إذاعة 

راديو النيل.
وعلى جانب أخر، يعكف النجم أحمد حلمى فى سرية تامة على كتابة 
فيلمه الجديد مع ورشة من المؤلفين الشباب، حيث استقر على فكرة 
السيناريو التى تدور فى إطار كوميدى، ومن المقرر أن يخوض به 
المنافسة فى موسم عيد األضحى المقبل، وحتى اآلن لم يستقر على 

المخرج الذى يتولى مهام العمل
فيلم “خيال مآتة، والذى  الفنان أحمد حلمى،  وكانت آخر أعمال 
عرض فى موسم عيد األضحى الماضى، وشارك في بطولته بجانب 

أحمد حلمى، كل من منة شلبى، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد 
الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، أنعام سالوسة، رشوان 
توفيق، ياسر الطوبجى، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 40 مليون 
فيلمين تخطيا 100 مليون جنيه في نفس  جنيه في حين أن هناك 

الموسم وهم “الفيل األزرق 2” و”والد رزق 2”.
الماضية  النجم أحمد حلمي، قد حرص األيام  بالذكر أن  والجدير 
على توعية متابعيه وجمهوره بضرورة غسل اليدين تجنباً لإلصابة 
بفيروس كورونا المستجد، ونشر حلمى فيديو جديد له عبر حسابه 

بإنستجرام من أحد مشاهد فيلمه “ألف مبروك.

اللقاء  إمام كواليس  المصري رامي  المخرج    كشف 
األول بين الزعيم عادل إمام وسمير صبري، بعد مرور 
47 عاماً على عملهما معاً في فيلم »البحث عن فضيحة« 

)إنتاج 1973(.  
رامي إمام هو مخرج مسلسل »فالنتينو« المقرر عرضه 
الذي   ،MBC1 قناة المقبل على  الرمضاني  الموسم  في 
يؤدي دور البطولة فيه والده الفنان عادل إمام )79 عاماً(.
وأكد إمام في مقابلة مع برنامج »القاهرة اآلن« على قناة 
الفنان سمير صبري )83 عاماً(  أنَّ  الحدث«  »العربية 
ليس ضيف شرف في المسلسل، بل يؤدي دوراً محورياً، 
معتبراً أنَّ المسلسل استثنائي ألنه يجمع نجمين كبيرين لم 

يلتقيا في عمل فني منذ 47 عاماً.
استغرق  المسلسل  إن تصوير  وقال مخرج »فالنتينو« 
ما حدث معه  أكثر من مرة، وهو  التوقف  بسبب  عامين 

أيضاً أثناء تصوير مسلسل »فرقة ناجي عطا هللا« )إنتاج 
.)2012

وأشار إلى أنَّ طول مدة التصوير ولِّدت داخله خوفاً من 
الممثل مثل زيادة  قد تطرأ على مالمح  التي  التغيرات 

الوزن.
جداً  أن فريق عمل »فالنتينو« كان ملتزماً  وأوضح 
وحريصاً على استكمال العمل بشكل سليم، لذا لم يطرأ أي 

تغيير جذري على أي ممثل داخل فريق العمل.

ولفت إلى أنَّ المسلسل يقدم عدداً من الوجوه الجديدة، وأنَّه 
يتولّى اختيارها بنفسه بالتعاون مع الشركة المنتجة.

قمر، ويضم  بهجت  أيمن  تأليف  مسلسل »فالنتينو« من 
البحيري  النجوم منهم دالل عبدالعزيز وداليا  باقة من 

وحمدي الميرغني.

بي  »إم    كشفت فضائية 
اإلعالن  سي مصر« عن 
لبرنامج  الرسمي  التشويقي 
مجنون  »رامز  المقالب 
والمقرر عرضه  رسمي«، 

خالل شهر رمضان. 
النجوم، خالل  بعض  وظهر 
تم تصويره  الذي  البرنامج 
في دبي، في لقطات تضمنت 
من  وتهديدا وصراخا  شتائم 
الضيوف، وكان من أبرزهم 
ياسمين صبري وغادة عادل 
عبيد  ونبيلة  رئيس  وياسمين 
وأمينة خليل  وفيفي عبده 
ياخور والمطرب  وباسم 
بالخير  اإلماراتي عبدهللا 
المهرجانات حسن  ومطرب 
الشعبي  والمطرب  شاكوش 

عبدالباسط حمودة.
كما ظهر الثالثي علي معلول 

ومحمود عبدالمنعم »كهربا« العبا األهلي، وطارق حامد 
نجم نادي الزمالك في المقطع الدعائي للبرنامج.

وظهر رامز في بعض اللقطات وهو متنكر في شخصيات 
و »فريدي كروجر«  مثل »دراكوال«  مرعبة شهيرة، 

والمهرج من فيلم الرعب األمريكي »إي تي«.
يذكر أن رامز جالل يقدم برامج المقالب منذ عام 2011، 

ببرامج  ليتبعها  األسد«،  قلب  مع »رامز  البداية  وكانت 
آمون« على  و »رامز عنخ  الصحراء«  ثعلب  »رامز 
و  البحر«  قرش  و »رامز  المصرية،  »الحياة«  فضائية 
و »رامز  بالنار«  بيلعب  و »رامز  الجو«  واكل  »رامز 
وأخيرا »رامز  الصفر«،  تحت  و »رامز  األرض«  تحت 
في الشالل«، الذي تم تصويره في إندونيسيا وعرض العام 

الماضي.

الفنان رامز  فيفي عبده بمقاضاة  المصرية  الفنانة  هددت    
قليلة من طرحه برومو برنامجه  جالل، وذلك بعد ساعات 

“رامز مجنون رسمي”، والمقرر عرضه في رمضان.
فيفي عبده، قالت خالل بث مباشر عبر 
صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: 
“هرفع قضية على رامز جالل، دا مجنون، 
مجنون رسمي بجد، اتكهربت كتير جدًا، 
حسيت إن ضوافري خرجت من إيدي، 
وكان الزم أقول بحبك يا رامز على كرسي 
أنا مبقيتش  االعتراف عشان متكهربش، 
عارفة اسمع كويس زي األول، دا كإنه بينتقم 

منا وبيعاقبنا”.
بالك من  كما تحدثت عن برنامجها “خلي 
فيفي”، موضحة أنه مكون من 60 حلقة منهم 
30 حلقة في مصر و30 حلقة في المغرب، 
المغربية زينب  الفنانة  إلى وجود  باإلضافة 

عيد كجزء أساسي من البرنامج.
باللهجتين  البرنامج  إنها غنت في  وأضافت 
بالتعاون مع الشاعر  المغربية والمصرية 
محمد البوغه، وهي سعيدة جداً بهذه التجربة، 
ال سيما وأنها لم تقدم برنامج مقالب قبل ذلك.

لبرنامج  الرسمي  البرومو   ،mbc وطرحت مجموعة قنوات 
مقالب رامز جالل، والذي يحمل اسم “رامز مجنون رسمي”، 

والذي يعد هو األخطر في مشوار رامز جالل في المقالب.

ياسمين  البرومو ضحايا رامز جالل وهم كل من:  ظهر في 
صبري وغادة عادل وعلي معلول وياسمين رئيس وأمينة 
الغفور،  خليل ومحمود كهربا، وبدرية طلبة وريهام عبد 

وبسمة ونبيلة عبيد، وفيفي عبده، وباسم ياخور، ومحيي 
الباسط حمودة، وأروى جودة،  إسماعيل وطارق حامد وعبد 
وحمو بيكا، وأمينة، حسن شاكوش، حمدي الميرغني، وعبد 

هللا بالخير، وحسن عسيري وأبو المعاطي زكي.

يسرا ترد على مهامجيها 
بسبب مواصلة التصوير 

رغم كورونا



الكنديّة  السجون  مصلحة  اتّخذت    
لجائحة  للتصّدي  استثنائيّة  إجراءات 
كوفيد- 19 في السجون الفدراليّة في 

كاّفة أنحاء البالد.
وشملت اإلجراءات الزيارات التي يقوم 
بها للسجون موّظفو مكتب المحقّق في 
منذ  بعد  عن  يعملون  ألنّهم  السجون 

تفّشي الوباء.
و مكتب محقّق السجون منّظمة مستقلّة 
في  األوضاع  على  اإلشراف  تتولّى 

السجون الفدراليّة، 
ومن المحتمل أن يقوم موّظفو المكتب 
بزيارة السجون في الحاالت الطارئة مع 
االلتزام بإرشادات السلطات الصحيّة 
للوقاية من الفيروس كما كتبت مصلحة 
السجون الكنديّة على موقعها اإللكتروني.
أيّة  زينغر  إيفان  المحقّق  يتلّق  لم  و 
معلومات حول عدد السجناء الذين تّم 
اإلفراج عنهم للحّد من انتشار الفيروس 
في وقت يزداد فيه التحذير من ارتفاع عدد 

اإلصابات في السجون.
ورغم الطلبات المتكّررة 
التي رفعها إلى مصلحة 
السجون الكنديّة، لم يتلّق 
في  قال  كما  زينغر  
اإلذاعة  لهيئة  حديث 
سي،  بي  سي  الكنديّة 
ضئيلة  معلومات  إاّل 
السجينات  عدد  حول 
من  وسواهّن  الحوامل 
المصابين  السجناء 
بمرض السرطان الذين تّم إخالء سبيلهم 

بسبب الجائحة.
وتشير البيانات التي تلقّاها محقّق السجون 
للفترة الممتّدة من كانون الثاني نوفمبر 
إلى  آذار مارس 2020  2019 حتّى 
»تقلّبات عاديّة« في عدد السجناء الذين 

خرجوا من السجن.
وكان وزير األمن العام الكندي بيل بلير 
قد دعا قبل نحو ثالثة أسابيع مصلحة 
السجون الكنديّة للبحث عن استراتيجيّة 
لإلفراج عن بعض السجناء للتخفيف 

من خطر انتشار الوباء في السجون.
وأثار وزير األمن العام بعض الغموض 
أسئلة  على  رّدا  مؤخراً  قال  عندما 
بضع  عن  اإلفراج  تّم  إنّه  الصحفيّين 
مئات من السجناء، ويجري البحث في 

نحو 600 طلب بهذا المعنى.
وأوضح المتحّدث باسم بلير في وقت 
الحق أّن الوزير كان يقصد من خالل 

تصريحه السجناء الذين حصلوا على 
إخالء السبيل المشروط والذين قضوا 

مّدة عقوبة السجن.
وأفاد مكتب الوزير بأنّه ال يمكنه إعطاء 
أُخلي  الذين  السجناء  رقم محّدد حول 

سبيلهم بسبب الجائحة.
وكان مكتب اإلخالء المشروط قد عمد 
إلى تسهيل بعض إجراءاته مع ارتفاع 
طلبات إخالء السبيل المشروط خالل 
الجائحة، ولمساعدة شركائه في مصلحة 
السجون الكنديّة كما أفاد بيان صادر عن 

مكتب وزير األمن العام.
ولم تعط مصلحة السجون الكنديّة عدد 
الذين تّم إخالء سبيلهم بشروط بسبب 
انتشار الوباء، واكتفت بالقول لسي بي 
سي إنّه يتّم عادة اإلفراج عن 600 سجين 
شهريّا، وتّم اإلفراج الشهر الفائت عن 

636 سجينا.
بمرض  أصيبوا   سجناء   9 ويتلّقى 
كوفيد19- العالج في المستشفى، من 
بينهم 4 في في مقاطعة كيبيك وخمسة 
في مقاطعات الشرق الكندي كما قالت 
مارتين روندو المتحّدثة باسم مصلحة 

السجون الكنديّة.
واتّخذت المصلحة كما قالت روندو، 
كّل اإلجراءات الممكنة لتجنّب انتشار 
الفيروس، وتعمل بالتعاون مع وكالة 
تحديد  على  الكنديّة  العاّمة  الصّحة 
األشخاص الذين كانوا على تواصل 
مع المصابين، كما تسعى لكي يكون  

بالنسبة  آمنا  السجناء  عن  اإلفراج 
للمجتمع كما قالت.

وحّذرت مجموعات مدافعة عن حقوق 
السجناء من أّن ازدحام السجون  يشّكل 
أرضيّة خصبة لتفّشي فيروس كورونا 

المستجّد.
وحّذرت  من أّن بعض السجناء المرضى 
والمتقّدمين في السن هم أكثر عرضة 

لإلصابة من سواهم.
ويبلغ عدد نزالء السجون الكنديّة 14 
من  منهم  العديد  ويعاني  ألف سجين، 

أمراض مزمنة وعتَه وإعاقات.
وتقول المجموعات المدافعة عنهم إّن 
خفض العدد في السجون يساعد في الحّد 
من انتشار الوباء بينهم وبين العاملين 
في السجون ويسّهل التباعد االجتماعي.

وتقول كاترين التيمير المديرة التنفيذيّة في 
مؤّسسة جون هاورد الكنديّة التي تبحث 
عن حلول إلصالح السجون ومعالجة 
مشكلة الجرائم فيها، إنّه يجري التكتّم 
حول عدد السجناء المفرج عنهم بسبب 

الوباء.
وتسري شائعات بأنّه سيتّم اإلفراج عن 
سجناء  مّمن تجاوزوا الخامسة والستين 
من العمر وآخرين شارفت مّدة عقوبتهم 

نهايتها.
وتتخّوف التيمير من أن الوباء قد انتشر 
الحكومة  تأّخرت  وقد  السجون  في 
التصّرف في هذا  الفدراليّة كثيرا في 

المجال كما قالت.

  أّكد ستيفن ماكنيل رئيس حكومة نوفا 
سكوشا أّن حكومته كانت جاهزة الستخدام 
نظام التنبيه الشامل ولكنّها لم تتلّق طلبا 
بهذا المعنى من الشرطة الملكيّة الكنديّة.
وأضاف بأّن نظام إدارة الطوارئ  في 
المقطعة كان جاهزا وتّم استدعاء تقنيّين 
يوم السبت، ولكّن الحكومة لم تتلّق أّي 

طلب الستخدامه.
ويوّجه نظام التنبيه الشامل رسائل تنبيه 
للمواطنين عبر اإلذاعات والتلفزيون 
والهواتف الخليويّة في الحاالت الطارئة. 
عاتق  على  استخدامه  صالحيّة  وتقع 
الحكومة الفدراليّة وحكومات المقاطعات 
واألقاليم التي توّجه من خالله رسائل 
تنبيه للمواطنين في حاالت الطوارئ.

وجاء تصريح ماكنيل في وقت يطرح 
أبناء المقاطعة عالمات استفهام كثيرة 
حول عدم لجوء الشرطة الملكيّة إلى نظام 
التنبيه في حادثة إطالق النار التي أودت 
بحياة 22 شخصا نهاية األسبوع الفائت.

واشتكى العديد من أبناء نوفا سكوشا من 
عدم استخدامه خالل حادثة إطالق النار 
من قبل الشرطة الملكيّة التي  وّجهت 
العمليّة  تطّور  ذلك رسائل حول  بدل 
تويتر  موقع  عبر  المسلّح  ومطاردة 

للتواصل االجتماعي.
 ولم تستخدم أيّة وكالة عاّمة نظام التنبيه 
الشامل خالل الحادثة رغم أنّه استُخدم 
التزام  إلى  المواطنين  لدعوة  مؤّخرا 
جهود  إطار  في  االجتماعي  التباعد 

التصّدي لجائحة كوفيد19.
التي  المنطقة  أبناء  من  العديد  ويقول 
امتّدت فيها مساحة الجريمة إنّهم اّطلعوا 
على وجود مسلّح ناشط يطلق النار من 
خالل اتّصاالت هاتفيّة  تلقّوها من األهل 

واألصدقاء.
وتقول هيذر ماثيوز  التي فقدت صديقتها 
في الحادثة، إّن الجميع يملكون أجهزة 
تلفزة وراديو، ولكّن الجميع ال يستخدمون 

دوما وسائل التواصل االجتماعي.

و لديها شعور كما قالت، بأنّه كان من 
الممكن تجنّب سقوط هذا العدد من القتلى 
لو تلّقى أبناء المنطقة تنبيها على غرار 
التنبيه الذي يرسله  نظام التنبيه أمبر 
المستخدم في حاالت خطف األطفال 

في كندا والواليات المتّحدة.
وقد خرجت ماثيوز وزوجها لممارسة 
رياضة المشي صباح األحد، وسار كّل 
منهما في طريق، وسمعا صوت إطالق 
نار، واعتقدا أّن صيّادا موجود في الجوار.

ولم يعلم الزوجان بالحادثة إاّل بعد العودة 
إلى المنزل حيث تلقّيا اتصاال من صديق 
حّذرهم  من  وجود مسلّح في بورتابيك.
وتقع بورتابيك في منطقة ريفيّة نائية 
شمال نوفا سكوشا حيث خدمة اإلنترنت 
متقّطعة واستخدام موقع تويتر للتواصل 

االجتماعي ليس شائعا فيها.
واستخدمت الشرطة موقع تويتر لتوجيه 
الرسائل إلى اآلالف من متتبّعي صفحتها 
على شبكة التواصل االجتماعي ودعتهم 
في تغريدة وّجهتها ليل السبت إلى البقاء 
داخل منازلهم ألنّها تلقّت اتّصاال حول 

إطالق نار في بورتابيك. 
وأرسلت تغريدة أخرى فجر األحد تضّمنت 
اسم شخص وصورته ونبّهتهم لضرورة 

البقاء في منازلهم ألنّه مسلّح وخطير.
وتقول الشرطة الملكيّة الكنديّة إّن المسلّح 
أكمل طريقه  وواصل إطالق النار  ألنّه 
كان يرتدي بّزة شرطة أصليّة ويقود سيّارة 
عّدلها كي تبدو شبيهة بسيّارات الشرطة.

وقال شهود عيان إّن المسلّح انتقل من 
قرية بورتابيك إلى قرية شابيناكادي التي 
تبعد عنها 50 كيلومترا حيث قام أشخاص 
بأخذ صور وشرائط فيديو يظهر فيها ما  
يبدو كسيّارتي شرطة تشتعالن وجثّة 

على األرض.
ولقيت الشرطيّة هايدي ستيفنسون عنصر 
الشرطة الملكيّة الكنديّة مصرعها في 
الحادثة، وأصيب رفيقها الشرطي تشاد 
موريسون بجروح استدعت نقله إلى 

المستشفى، ولكنّه غادره بعد تلقّي العالج.
و تمّكن المسلّح من مواصلة طريقه و 
إيقاع المزيد من الضحايا قبل أن تقتله 
الشرطة، ألنّه كان يرتدي زّي شرطة 
تختلف عن سيّارات  ويقود سيّارة ال 
الشرطة إاّل من خالل الرقم الذي يظهر 
على زجاجها الخلفي من جانب السائق 

كما قالت الشرطة الملكيّة الكنديّة.
ولم تدرك الشرطة أّن السيّارة مزيّفة إاّل 
بعد مشاهدة الرقم على زجاجها الخلفي.

وسوف يشمل التحقيق كافّة قطع السيّارة 
التي استخدمها المسلّح في بناء نسخة 

طبق األصل عن سيّارة الشرطة.
ومن غير المعروف حتّى اآلن ما إذا كان 
المسلّح قد استعان بأحد للحصول على قطع 
السيّارة، والسؤال  بهذا الشأن واحد من 
بين أسئلة عديدة يجري التحقيق بشأنها.

النسخ  المقلّدة طبق األصل عن السيّارات 
ليست نادرة:

والشرطة على علم بوجود نسخ طبق 
األصل عن سيّارات، ويشتري العديد 
السيّارات  مجموعات  أصحاب   من 
شعارات الشرطة، وقد يكون المسلّح 
اشترى بعض القطع كما قال بيار إيف 
بورديوتس  نائب المفّوض السابق في 

الشرطة الملكيّة الكنديّة.
ومن السهل شراء قطع السيّارات  في 

نوفا سكوشا في المزادات العلنيّة كما 
يقول دافيد جيلز األخّصائي في السيّارات 

والسيّارات المستخدمة المعاد بيعها.
ولكنّه يعتقد أّن السيّارة التي استخدمها 
المسلّح جديدة و قد أجرى  تعديالت بالغة 

الدّقة عليها لتبدو كأنّها سيّارة شرطة.
ومن المتوقّع أن يصطدم تحقيق الشرطة 
أجراها  التي  التعديالت  حول  الملكيّة 
المسلّح على السيّارة  بعراقيل ألنّها واحدة 
من بين  السيارتين اللتين احترقتا خالل 

عمليّة المطاردة.
من المبّكر استخالص النتائج:

وما زالت تفاصيل التحقيق التي كشفت 
عنها الشرطة الملكيّة الكنديّة محدودة 
كما قالت ىن ماري بيالن أستاذة علم 
الجريمة في جامعة مونكتون في مقاطعة 

نيو برنزويك.
ومن غير المعروف بعد إن كان هذا 
للشرطة  الحقد  يكّن مشاعر  الشخص 
وإن كان قد خّطط للجريمة واستخدم 
األدوات التي بين يديه الرتكاب جريمة 
ومن هم األشخاص الذين يستهدفهم كما 

قالت بيالن.
لكّن المعروف عنه أنّه كان يحلم  عندما 
كان شابّا بأن يصبح شرطيّا، وظهر 
في  صورة منشورات مدرسته بزّي 

شرطي.

اإلذاعية  المحطات  قّررت    
والتلفزيونية الرئيسية في كندا تنظيم 
عمال  لدعم  موّحد  خاص  برنامج 
يواجهون  الذين  األمامية  الخطوط 
جائحة كوفيد 19 في جميع أنحاء البالد.

وتعاونت كّل من »بيل ميديأ«، وهيئة 
الفرنسي  بقسميها  الكندية  اإلذاعة 
واإلنكليزي و«كوروس انترتينمنت« 
و »في ميديا« و »روجرز سبورتز 
 Strong حفل   لتقديم  ميديا«   أند 
  Together، Tous Ensemble
)مًعا نكون أقوى(.  وسيتم بثه على 
في  واإلنكليزية  الفرنسية  القنوات 

الساعة 7 من مساء األحد المقبل.
سيتم بث البرنامج الذي يستمر لمدة 
ساعة على محطات V و CBC و 
Citytv و CTV و Global ، وكذلك 
على قنوات متخصصة معينة - بما في 
 SériesPlus و ICI ARTV ذلك
و VRAK وعلى محطات الراديو 

ومنصات البث عبر كندا.
الترجمة  خدمة  البرنامج  ويتضمن 
على الشاشة باللغة الفرنسية في بث 

القنوات الناطقة بالفرنسية.
وسيدعم الحدث حملة جمعية بنوك 
 Food Banks( الكندية  الغذاء 

Canada(  لجمع 150 مليون دوالر 
لتقديم دعم فوري لبنوك الغذاء في 
جميع أنحاء كندا خالل أزمة جائحة 

كوفيد 19.  
ستتضمن البرامج عروضاً موسيقية 
لسيلين ديون وماري ماي وشانيا توين 
وأليسيا كارا ومايكل بوبلي وبريان 
أدامز وجان أردن وسارة ماكالكالن 
ليديز  وبارينيد  ماري  سانت  وبافي 
وويليام  رييس  وصوفيا  وآركيلز 

برينس.
ومن المشاهير اآلخرين المتوقع أن 
يشاركوا من بيوتهم المؤلفة مارغريت 
أتوود ، والمتزلجة تيسا فيرتو ونجوم 
التلفزيون إريك ماكورماك ، وجيسون 
وريك   ، مانديل  وهوي   ، بريستلي 
ميرسر ، ورسيل بيترز ، وويل أرنيت.

وسيشمل الحدث أيًضا مشاركة رائد 
الفضاء كريس هادفيلد ، وعالم البيئة 
ديفيد سوزوكي ، ورياضي الكراسي 
المتحركة ريك هانسن، والعب الهوكي 
هايلي ويكنهايزر وكونور مكدافيد ، 
والعبة التنس بيانكا أندريسكو والسباح 

بيني أوليكسياك. .
ويمكن للكنديين التبرع لبنوك الغذاء 

خالل الحفل.  

  كشف يوم األربعاء جوستان ترودو، 
النقاب عن  الكندية،  الحكومة  رئيس 
طالب  لدعم  التدابير  من  مجموعة 
أنحاء   في جميع  والكليات  الجامعات 

البالد بقيمة 9 ماليير دوالر.
وخالل مؤتمره الصحفي اليومي الذي 
يعقده من أمام مقّر إقامته في أوتاوا منذ 
بدء أزمة جائحة كوفيد 19، أعلن جوستان 
ترودو  عن نسخة جديدة من المساعدة 
 PCU -(  الكندية لحاالت الطوارئ
CERB( تستهدف على وجه الخصوص 

طالب ما بعد المرحلة الثانوية.
قال جوستان ترودو »ابتداًء من مايو 
أيار وإلى غاية أغسطس آب،  سيتلقى 
الطالب 1.250 دوالًرا في الشهر. وإذا 
كان يعتني بشخص آخر أو لديه إعاقة، 

فقد يتلقى 1.750  شهريًّا.«، 
ويستفيد من هذا الدعم الطالب الذين 
يعودون إلى المدرسة في سبتمبر أيلول 
بعد  تخرجوا  الذين  أولئك  أو  المقبل 

ديسمبر كانون األول 2019.
وسيتمّكن الطالب الذين لديهم وظيفة، 

ولكنهم يكسبون 1.000 دوالر شهرًيا 
أو أقل، من الحصول على هذه المساعدة 
الندية.  الضرائب  تديرها وكالة  التي 
وستكون المدفوعات بأثر رجعي حتى 

1 مايو.
وأضاف جوستان ترودو أن حكومته 
تخطط لخلق 76.000 وظيفة إضافية 
تحتاج  التي  القطاعات  »في  للشباب 
مباشر  بشكل  تساهم  أو  إلى مساعدة 

في استجابتنا للجائحة.«
واعترف جوستان ترودو أنّه أصبح 
من الصعب على الطالب إيجاد وظيفة 

بسبب  كوفيد 19.
ويساهم هذا البرنامج في خلق وظائف 
سيتم  التي  الوظائف  إلى  باإلضافة 
الوظائف  إنشاؤها من خالل برنامج 

الصيفية في كندا.
يقومون  الذين  الطالب  يخّص  وفيما 
باألبحاث، سوف تخّصص لهم الحكومة 
أكثر من 291 مليون دوالر لتمديد منحهم 
الدراسية لمدة ثالثة أو أربعة أشهر، 

للسماح لهم بمواصلة عملهم.

وأعلن جوستان ترودو أنه سيتم أيًضا 
إنشاء منحة للطالب المتطوعين في كندا.

وأولئك الذين سيتطّوعون للمساعدة في 
مواجهة كوفيد 19 هذا الصيف يمكنهم 
الحصول على أجر يتراوح بين 1.000 
دوالر و5.000 دوالر، اعتماًدا على 

ساعات العمل.
كما أعلن رئيس الحكومة الكندية أن 

حكومته ستضاعف مقدار المنح الدراسية 
للعام الدراسي المقبل.

وبالنسبة لطالب كيبيك، سيذهب التمويل 
إلى حكومة المقاطعة لتعزيز برنامج 

المساعدة المالية الخاص بها.
سيتم  أنه  ترودو  جوستان  أعلن  كما 
تخصيص 75 مليون دوالر لدعم طالب 
اإلنويت ، واألمم األوائل والخالسيين.

  تعهد رئيس الوزراء الكندي جاستن 
ترودو، الثالثاء، بالتحرك سريعا لحظر 
الطراز  ذات  الهجومية  البنادق  بيع 
العسكري، بعد حادث إطالق نار في 
إقليم نوفا سكوتيا أسفر عن عدد كبير 

من القتلى.
وقال ترودو في مؤتمره الصحفي اليومي 
في أوتاوا، إن الحكومة الليبرالية كانت 
على وشك تقديم التشريع المقترح عندما 
تم تعليق البرلمان بسبب وباء كورونا.

 وأضاف أن الحكومة تدرس »الطريقة 
لطرح  المناسبة  واللحظة  الصحيحة 

)التشريع(«.
يأتي تعهد ترودو بعدما جدد إطالق نار 
جماعي دموي شرقي كندا الدعوات 
التخاذ إجراءات أكثر صرامة لفرض 

رقابة على حيازة األسلحة.
 وارتفع عدد القتلى الذين سقطوا جراء 
يومي  الذي وقع  النار  هجوم إطالق 

السبت واألحد الماضيين في مقاطعة 
نوفا سكوتشا إلى 22 قتيال، وفق ما 

أعلنته الشرطة الفيدرالية الكندية.
وأضافت الشرطة أن من بين القتلى شابة 
)17 عاما( بعدما فتشت الشرطة بقايا 
متفحمة لعدة منازل نشبت بها النيران 
خالل إطالق المسلح للنار الذي استمر 

12 ساعة.
وأعلنت الشرطة أنه باستثناء المراهقة 
التي تبلغ 17 عاما فكل الضحايا من 
البالغين، وكان وورتمان يعرف بعضهم 

وتعّمد »استهدافهم«.
 وبينما يكافح الكنديون المصدومون 
لفهم المأساة، يدعو أنصار الرقابة على 
األسلحة حكومة ترودو إلى تفعيل القيود 

التي طال انتظارها.
وكتب ائتالف من 4 مجموعات مؤيدة 
لفرض الرقابة على حيازة األسلحة في 
رسالة مفتوحة إلى وزير السالمة العامة 

االتحادي بيل بلير اإلثنين: »نناشدكم 
اتخاذ إجراء حاسم وقابل للتحقيق اآلن، 
احظر عمليات البيع الجديدة لألسلحة 

الهجومية ذات الطراز العسكري«.
وأضاف االئتالف أن »هذه األسلحة، 
كما تم توثيق ذلك جيدا، تشكل خطرا 
مفرطا على السالمة العامة وال تخدم 

أي غرض معقول«.
وأعلنت الشرطة أن القاتل هو جابريل 
ورتمان، فني أطقم أسنان )51 عاما( 
بمقاطعة  دارتموث  في  ومالك عيادة 

نوفا سكوشا.

وذكرت الشرطة أن المحققين ما زالوا 
يبحثون عن دافع إطالق النار الذي وقع 
في أربعة أحياء وامتد عبر أكثر من 

مئة كيلومتر.
ولقي ورتمان حتفه في تبادل إلطالق 
النار مع الشرطة. ومن غير الواضح 

ما إذا كان ُقتل أم انتحر.
وقالت المفوضة بريندا لوكي، رئيسة 
الشرطة الملكية الكندية - قوة الشرطة 
الوطنية في كندا- إنها تعتقد أن المهاجم 
بدأ الهجوم بـ«دافع« مبدئي ثم »تحول 

)فيما بعد( إلى العشوائية«.
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نصف أعضاء جملس الشيوخ يطالبون بإرساء “حّد أدنى من الدخل 
األساسي” لكل املواطنني

  وّجه 50 عضواً في مجلس الشيوخ الكندي، 
أي تقريباً نصف أعضاء المجلس، رسالًة إلى 

جوستان  الكندية  الحكومة  رئيس 
»حّد  بضمان  فيها  طالبوه  ترودو 
أدنى من الدخل األساسي« لجميع 

المواطنين.
عدة  إلى  الرسالة  موّقعو  وينتمي 
مجموعات ويمثلون عدة مناطق من 
البالد، ووّجهوا رسالتهم أيضاً إلى 
كّل من نائبة رئيس الحكومة وزيرِة 
العالقات مع حكومات المقاطعات، 
المالية،  فريالند، ووزيِر  كريستيا 

بيل مورنو.
الفدرالية  الحكومة  شكرهم  وبعد 
المساعدة  إطالق  على  »بصدق« 
 PCU -( الكندية لحاالت الطوارئ

CERB(، دعا موقعو الرسالة الحكومة إلى »إنهاء 
العمل الذي بدأت به بإعادة هيكلة المساعدة الكندية 
لحاالت الطوارئ لمصلحة مزيٍد من اإلنصاف 
االجتماعي االقتصادي ومزيٍد من الفّعالية أيضاً«.

ويرى أعضاء مجلس الشيوخ الموقعون أنّه يجب 
توفير »حّد أدنى من الدخل األساسي« لألشخاص 
»المعوزين« من أجل تجنيب شريحة من الكنديين 

د. التعّرض إلهمال غير متعمَّ
ويعتبر الموقعون أّن مبلغ 500 دوالر في األسبوع 
يجب أن يُرَسل »إلى جميع من هم في حالة عوز« 
الحالية  واالجتماعية  االقتصادية  األزمة  خالل 

الناجمة عن جائحة »كوفيد - 19«.
الذي  الوقت  هو  »هذا   : الرسالة  موقعو  كتب 
للمساعدة«.  المعوزون  األشخاص  فيه  يحتاج 
ويرى هؤالء أّن بإمكان وكالة الضرائب الكندية 

)ARC - CRA(، نظراً للخبرة التي تمتلكها، أن 
»ترسل بعملية بسيطة المبالغ المالية )لمستحقيها 

من المعوزين( بواسطة إيداٍع مصرفي مباشر أو 
عبر البريد العادي«.

يُشار إلى أّن قيمة المساعدة الكندية لحاالت الطوارئ 
هي 500 دوالر في األسبوع، وتُدفع لمستحقيها 
لفترة 4 أسابيع دفعة واحدة، أي 2000 دوالر 
عن كّل فترة 4 أسابيع، ولغاية 16 أسبوعاً كحٍد 

أقصى، وهي خاضعة لضريبة الدخل.
واختتم الموّقعون رسالتهم بدعوة رئيس حكومة 
األقلية الليبرالية إلى »التعاون مع البرلمانيين، 
من ضمن آخرين، كي يقدموا لكم دروساً عن 
تجربة المساعدة الكندية لحاالت الطوارئ ومجمل 
أزمة ’’كوفيد - 19‘‘ من أجل إعداد إصالحات 
اجتماعية واقتصادية وإيجاد إرث إيجابي لجميع 

الكنديين«.
وأشار الموقعون إلى أنهم استشاروا العديد من 

األشخاص والجمعيات في كندا الذين »يدعمون 
هذه المقاربة التي نقّدمها ويدعوننا ألن نحيطكم 
علماً بالحاجة الملحة التخاذ هذه 

اإلجراءات«.
ومن جهته أقّر رئيس الحكومة 
الكندية أكثر من مّرة منذ إطالق 
الخطة الفدرالية لمواجهة األزمة 
االقتصادية واالجتماعية الحالية 
بأّن البرامج الحكومية »ال تكفي« 

لمساعدة جميع الكنديين.
قال ترودو رداً على سؤال ُطرح 
عليه قبل أيام:»لهذا السبب، ومنذ 
عدة أسابيع، نعلن بشكل يومي 
لمختلف  تعديالٍت  عن  تقريباً 
البرامج وتوسيٍع لنطاق االستفادة 
منها كي نتيح للناس الحصول 

على مزيد من المساعدات تبعاً لهذه البرامج« 
ولم يتطرق رئيس الحكومة لغاية اآلن إلى فكرة 
إرساء »حّد أدنى من الدخل األساسي« في إطار 

خطة مواجهة األزمة الحالية.
يُشار إلى أّن مجلس الشيوخ يضّم 105 أعضاء 
وهو المجلس األعلى في البرلمان الكندي وأحد 
مكوناته الثالثة إلى جانب كّل من مجلس العموم 
وعاهل المملكة المتحدة الذي هو أيضاً ملك عدد 
من دول الكومْنولث من بينها كندا، أي الملكة 

إليزابيث الثانية منذ عام 1952.
وبموجب القانون الدستوري الكندي لعام 1867 
يُعيَّن أعضاُء مجلس الشيوخ من قبل حاكم كندا 
بناًء  المتحدة،  المملكة  الذي يمثل عاهل  العام، 
الذي  الفدرالية  الحكومة  على طلب من رئيس 

يقوم هو باختيارهم.

فنانون كنديون يغنون لدعم عمال اخلطوط 
األمامية يف مواجهة جائحة كوفيد 19 

كوفيد19: حمقق السجون الكندي مل يتلق معلومات حول مدى انتشار الفريوس يف السجون

نوفا سكوشا:املقاطعة كانت جاهزة الستخدام نظام التنبيه ومل ُيطلب منها ذلك

احلكومة الكندية ُتعلن عن برنامج ملساعدة الطالب يف ظل 
أزمة كوفيد-19 

ترودو يتعهد حبظر البنادق بعد حادث نوفا سكوتيا
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عيد كندا لعام 2020 سيكون افرتاضيا بسبب كوفيد 19 
  ستأخذ احتفاالت عيد كندا الوطني 
المقّرر تنظيمها في مطلع يوليو تّموز 
منحى افتراضًيا  حفاًظا على تدابير 
انتشار  من  للحّد  االجتماعي  التباعد 
أعلنه  ما  حسب   ،19 كوفيد  مرض 
ستيفن غيلبو، وزير التراث الكندي.

وفي بيان صدر يوم الجمعة الماضي، 
قررت  حكومتنا  »إن  الوزير  قال 
االحتفال بيوم كندا الوطني بشكل مختلف 
هذا العام حتى نتمكن من العمل معا 
بشكل افتراضي والتعبير عن فخرنا 

بكوننا كنديين.«
وتقوم الوزارة  حاليًّا »بإعداد برنامج 
مع  بالتنسيق  وقيمنا  تنوعنا  يعكس 
أنحاء  من جميع  والحرفيين  الفنانين 
الضوء  تسليط  إلى  باإلضافة  البالد. 
توجد في  التي  المواهب  على جميع 

بلدنا.«، كما أضاف البيان.
التفاصيل  عن  قريًبا  الكشف  وسيتّم 
المتعلقة بالبرمجة والمنصات التي من 
خاللها سيتمكن الجمهور من المشاركة 

في االحتفال عن بعد.
التراث  وزارة  تؤكد  اإلعالن  وبهذا 

الكندي أنه لن تُقام احتفاالت عيد كندا 
الوطني كندا في العاصمة الفيدرالية 
في مطلع يوليو تّموز حتى وإن لم تقرر 
مدينة أوتاوا بعد التمديد المحتمل لما 
بعد 30 يونيو حزيران للحظر على 
تنظيم المسيرات الكبيرة على أراضيها.  
ومع ذلك ، تجدر اإلشارة إلى أنه كان 
من المخطط أال يتم تشييد منصة كبيرة 
أمام مبنى مجلس العموم في  أوتاوا ، 
نظًرا ألشغال ترميم المباني التي بدأت 

هناك العام الماضي.
وفي فبراير شباط الماضي، علمت هيئة 
اإلذاعة الكندية أنه للمرة األولى منذ 
أكثر من 40 عاًما، لن يكون البرلمان 
الكندي مركًزا الحتفاالت اليوم الوطني 

الكندي.
العموم  مجلس  مبنى  ترميم  فعملية 
والشيوخ تمّس ما يقرب من 50 ٪ من 
مساحة األرضية وسط  هضبة البرلمان.
وزارة  باسم  المتحّدثة  حينها  وقالت 
التراث الكندي :« يمكننا أن نؤّكد اليوم 
أنه لن يكون هناك منّصة الحتفاالت 

يوم كندا في عام 2020.«



 تكملة للعدد الماضي: 
هكذا سقطت مزاعم علماء اآلثار أمثال: »بلزونى« 
و»ماسبيرو« و»شامبليون« ممن عملوا في وادي 
الملوك، وزعموا أنه لم يعد هناك شيء في بطنه، 
لم  للعالم أن الرمال المصرية  وهكذا تأكد ويتأكد 

تبح بكل أسرارها بعد وال تزال تحتفظ بالكثير من 
االثار الرائعة في بطنها ألجيال عديدة قادمة حتى 

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

في الحقيقة. 
ولعله من حسن الطالع أن يقام هذا معرض توت 
عنخ آمون في إطار االقتراب من االحتفال بالذكرى 
المئوية األولى الكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي، 
والتي سوف تكون في 4 نوفمبر 2022؛ لذا ترعى 
مصر هذا المعرض الفريد فى إطار جولة عالمية 
بين بلدان العالم آلثار الفرعون الذهبي وتحفه الفنية 
التي ال مثيل لها. وسوف يحقق هذا المعرض زيادة 
في عدد السائحين لمصر الكتشاف آثارها الفرعونية 
واليونانية ــ الرومانية والقبطية واإلسالمية الفريدة 

على أرض مصر نفسها.
ومن الجدير بالذكر أن متحف اللوفر يضم مجموعة 
كبيرة من اآلثار المصرية القديمة، غير أنه ال توجد 
أية آثار فى العالم تتفوق على اآلثار الساحرة للفرعون 
الذهبي الملك توت عنخ آمون. وفي 1976، تم تنظيم 
معرض آخر عن آثار نجم األرض الفرعون الخالد 
الملك رمسيس الثاني في قصر »جران باليه« في 
باريس ما أتاح للفرنسيين وجيرانهم فرصة أخرى 
للتعرف على قطع جديدة وصفحات عظيمة من التاريخ 
المالية  العوائد  العريق. وسوف تساهم  الفرعوني 
من هذا المعرض في دعم واستكمال المشروعات 
األثرية الكبرى في مصر خصوًصا مشروع المتحف 
الكبير الذي يجري إنشاؤه حاليًا على بُعد كيلومترين 

والنصف من أهرام الجيزة الخالدة.

ومنذ فترة قام السيد رئيس الجمهورية بزيارة مشروع 
ما  بكل  تاريخية  زيارة  تعد  التي  الكبير  المتحف 
تحمل الكلمة من معنى، وتدل على مدى االهتمام 
الكبير الذي يوليه الرئيس لمصر وآثارها، وتؤكد 
على مدى عمق الوعي الحضاري والحس الثقافي 
واالهتمام بمستقبل مصر األثرى 
السيد  لدى  والسياحي  والثقافي 
الرئيس، وتؤكد أن سيادته يعمل 
أن تحتل مصر  دوًما من أجل 
المكانة التي تليق بها بين جميع 

دول العالم.
الكبير  المصري  المتحف  إن 
هو بحق هدية مصر للعالم فى 
القرن الواحد والعشرين، ويؤكد 
على أن مصر دولة عظمى ثقافيًا 
وأثريًا وحضاريًا، وأنها ما تزال 
قادرة على أن تقدم للعالم العطاء 
خالل  من  واإلبهار  واإلبداع 
مشروعات ثقافية عمالقة، وأن 
مصر هي جاذبة أنظار العالم لها دوًما. ومشروع 
المتحف المصري الكبير هو مشروع مصر القومي 
مثل إقامة هرم خوفو 
الفرعونية  مصر  فى 
فى  السويس  وقناة 
عهد الخديو إسماعيل 
فى مصر الحديثة وبناء 
عهد  فى  العالي  السد 
عبد  جمال  الرئيس 
الناصر فى تاريخ مصر 
المعاصر. ومن الجدير 
المتحف  أن  بالذكر 
تم  الكبير  المصري 
األساس  حجر  وضع 
فبراير  في  إلنشائه 
2002 ليكون صرًحا 
عالمًيا  ومركًزا  ثقافًيا 
الحضارات  لتواصل 

والثقافات. 
وسوف يضم المتحف 
أهم وأندر آثار مصر المكتشفة عبر العصور من 
التقنيات  أحدث  على  مبهر  متحفي  خالل عرض 
العالمية فى مجال إقامة المتاحف والعرض المتحفي 

متحفا  ليكون  العالم  مستوى  على 
بالمفهوم الحديث للمتاحف، وليس 
كما كان المتحف مخزنا لآلثار فقط. 
وتعد درة المتحف المصري الكبير 
كنوز وآثار الفرعون الذهبي توت 
عنخ آمون، والتي تقدر بأكثر من 
خمسة آالف قطعة، وتم نقل عدد كبير 
منها من المتحف المصري بالتحرير 
فى  لتعرض  الكبير  المتحف  إلى 
مساحة تمثل سبعة أضعاف مساحة 
عرضها في المتحف المصري بميدان 

التحرير. 
كما تم نقل عدد كبير من أخشاب مركب الشمس 
من جنوب هرم خوفو األكبر بالجيزة إلى المتحف 
الجديد ليتم تجميعها وعرضها فى المتحف الكبير 
فى قاعة تخصها وحدها. ومن المقرر أيًضا نقل 
المركب القديمة إلى المتحف الكبير. وفى 25 يناير 
2018 تم نقل تمثال الملك رمسيس الثاني، والذي 
يبلغ وزنه نحو 83 طنًا، من أرض مشروع المتحف، 
التي كان فيها منذ نقله من ميدان رمسيس في وسط 
القاهرة في 2006، إلى مقدمة المتحف كي يكون في 

استقبال الزائرين عند زيارة المتحف عند افتتاحه. 
وتم ربط معامل الترميم ومخازن اآلثار بجسم مبنى 
المتحف بثالثة أنفاق تحت األرض. وسوف يضم 
المتحف مجمعا للمتاحف النوعية منها متحف لألطفال 

وذوي االحتياجات الخاصة لتربية 
النشء على حب اآلثار والحفاظ 
العظيمة.  مصر  كنوز  على 
المتحف  يضم  سوف  وكذلك 
مساحة  على  ترفيهية  منطقة 
كبيرة تشمل عدًدا من الحدائق 
والمطاعم والخدمات واألماكن 

الترفيهية والمرافق العامة.
إن المرحلة األخيرة من المشروع، 
المتحف  مبنى  تتضمن  والتي 
وملحقاته قد بدأت في عام 2012، 
عام  في  تنتهي  أن  وشك  على 
2020. ومن المقرر أن يتم احتفال 
عالمي في افتتاح المتحف وسوف 

تتم عرض أوبرا توت عنخ آمون من تأليف دكتور 
سانتوكونو  فرانشيسكو  واإليطالي  حواس  زاهي 

ومن موسيقى اإليطالي لينو زمبوني. 
والحقيقة فإن العالم كله يترقب وينتظر هذا الحدث 
الثقافي األعظم في الوقت الحالي، وأعني افتتاح 
المتحف المصري الكبير، افتتاح القرن، حيث يمكث 
توت عنخ آمون في بيته الجديد ناظًرا آلثار وأهرام 
أجداده العظام: الملوك خوفو وخفرع ومنكاورع. 
وال يسعني إال أن أتوجه بعميق الشكر والتقدير لكل 
الجهود العظيمة والمخلصة التي تقوم بها وزارة 
اآلثار والهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وكل 
العاملين بمشروع المتحف المصري الكبير إلنهاء 
المشروع وخروجه للنور على أكمل وجه كي يعبر 
عن مصر صاحبة العطاء الحضاري الفريد عبر 
العصور واألزمان، وكي يكون المتحف المصري 
الكبير بحق البيت الجديد للفرعون الذهبي الملك 

األسطورة الفرعون توت عنخ آمون. 
وفي النهاية، أقول إن مصر العظيمة هي دوًما معلمة 
الحضارات وصانعة المعجزات وملهمة الثقافات.

بوق توت عنخ آمون
تحيط األلغاز الغامضة الكثيرة بحياة ووفاة الفرعون 
وحين  وبمقبرته.  آمون  عنخ  توت  الملك  الذهبي 

 1922 عام  نوفمبر   4 في  كارتر  هوارد  اكتشف 
مقبرة توت عنخ آمون في البر الغربي باألقصر 
انبهر العالم كله باآلثار الساحرة للفرعون الذهبي 

الملك توت عنخ آمون. 
وضمن مقتنيات الفرعون الذهبي، وجد كارتر اثنين 
من األبواق المزخرفة، أحدهما من الفضة واآلخر 
من البرونز. ويبقى بوقا الحرب الخاصين بالفرعون 
الذهبي لغزين. ويعد مثيًرا ومن أهم الغرائب في دنيا 
اآلثار ما تبع النفخ في أحدهما من اندالع للحروب 

وللثورات. ومن الجدير بالذكر أن البوق كان في 
مصر القديمة آلة موسيقية عسكرية. وكانت األبواق 

أهم األدوات الداعية للحرب.
ويبلغ طول البوق المثير حولى50 سم. وفوهة هذا 

البوق عبارة أسطوانية الشكل بحلقة فضية عند النهاية 
الخارجية ومثبتة فى أنبوب. وعلى الوجه الخارجي 
لطرف البوق المتسع، والذي يشبه الجرس، منظر 
يصور الملك توت عنخ آمون مرتدًيا التاج األزرق 
التاج المفضل ألسرته، ويمسك بالصولجان المعقوف. 
ويقف الملك أمام تمثال لرب الفنانين والصناع اإلله 

الشهير بتاح في هيئة مومياء. 
وفي عام 1939، زار أحد علماء اآلثار الفرنسيين 
المتحف المصري، وأمسك ببوق الحرب الذي كان 
يمتلكه توت عنخ آمون، ونفخ فيه ليجربه، ففوجئ 
الجميع بدوي الصوت من خالله. وبعد ساعات قليلة، 
وقعت الكارثة وقامت الحرب العالمية الثانية. فقال 
الفرعون  ببوق  االستعانة  يمكن  إنه  اآلثار  علماء 
التحذير من  أو  الحرب  فيه إلعالن  النفخ  وإعادة 
المصائب الكبيرة؛ وذلك ألن البوق كان يُنفخ فيه 

لإلعالن عن الحرب.
وفي سنة 1939، حاولت هيئة اإلذاعة البريطانية 
تسجل صوت هذه األبواق على الهواء. واستطاعت 
في  بالمشاركة  المصرية  اآلثار  مصلحة  تقنع  أن 
البث. وقبل العزف بخمس دقائق انقطعت الكهرباء 
وانطفئت األضواء من كل األجهزة المصاحبة لكل 
األفراد الذين كانوا موجودين لتسجيل هذا الحدث 
المهم. ثم نجح العزف بعد ذلك. وظل العزف على 
البوق لمدة 5 دقائق متواصلة. ولكن أثناء النفخ، 
حلت ثانية بدايات اللعنة بالحدث. وانكسر البوق. 
وتم إصالحه. وأخيًرا نجحت عملية تسجيل الصوت. 
وبعد البرنامج بأشهر، قامت الحرب العالمية الثانية 

بكل أحداثها الدموية المريعة. 
بالتحرير  المصري  المتحف  أمناء  أحد  وحاول 
إنكار فكرة وقوع الحروب والكوارث بعد النفخ 
في  بالنفخ  فقام  خرافة،  إياها  معتبًرا  البوق  في 
البوق سنة 1967، ولكن بعدها قامت حرب 1967 
بين العرب وإسرائيل. وخسر العرب الحرب وتم 
العربية. وفي سنة  األراضي  الكثير من  احتالل 
التجربة  يعيد  أن  مصري  أثري  حاول   ،1990
الخليج  حرب  بعدها  فقامت  الدعابة،  من  كنوع 
 ،2011 والكويت. وفي سنة  العراق  بين  الثانية 
نفخ أحد األثريين المصريين في البوق. وبعدها 

بأسبوع، قامت ثورة 25 يناير 2011. 
وبناًء على ما سبق، نشأ اعتقاد راسخ لدى األثريين 
بأن من النفخ في هذا البوق معناه قيام للحرب؛ 
فقد ذلك يشعل الحرب أو يُحدث كارثة كبرى على 

الفور أو بعد النفخ بوقت قصير.
وما تزال حياة وآثار الفرعون الذهبي الملك توت عنخ 
آمون مليئة بالسحر والجمال واألسرار والغموض. 

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
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هل بدأت حرب النجوم؟

فريوس كورونا يودي حبياة 
184 ألفا بالعامل.. 

و700 ألف يتغلبون عليه

   كان لدينا صديق فيلسوف، هنا في مونتريال في التسعينات رحل اليوم، 
سالم لروحه صديقي الرائع أليكسي كليموف… بلجيكي من أصل روسي، 
أتى مونتريال وبقي هنا، يعلم الفلسفة في جامعتها ويفتح بيته ألهل العلم 
والفن.  كنت أمضي ساعات حوارية رائعة معه، حتى ولو كانت عبر 
تاريخ  نتكلم ونتفلسف في طبيعة االنسان والعالم والقيم،  الهاتف أحيانا، 

المجتمعات، حاضرها ومستقبلها، بأسلوبه الفلسفي الشيق.. 
كان اليكسي متفائاًل جدا في نظرته الى العالم وكان يؤمن برقي اإلنسان 
بالفطرة.  نظرة مثالية، وكأنه فارس نبيل خرج  الروحي والفكري 
بالذات،  التاريخية  الفترة  الوسطى، وهو كان يعشق هذه  من العصور 
بأن  ثانيا. آمن  السامي كونه معلما أوال وفيلسوفا  تتناغم وفكره اإلنساني 
المجتمعات ذاهبة الى وعي فكري إجتماعي وإنساني بطريقة عفوية سلمية 
ألن التاريخ ال يعود الي الوراء، واإلنسان سينال حقوقه الكاملة من عدل 
ومساواة كونه يتطور داخليا وخارجيا يوما بعد يوم، ويتأقلم أكثر مع 
المبادئ اإلنسانية العالمية التي تنادي باإلنفتاح واألخوة وكل ما تحمله من 
قيم عزيزة على قلب كل إنسان شريف.  أما أنا فكنت أعارضه الرأي  ألنني 
كنت أرى األمور من معيار اخر تماما، واليوم أجد انني كنت على حق 
وصديقي كان يحلق في عالم  أو باألحرى كوكب آخر. كنت ال أوافقه الرأي 
تلقائية وطبيعية   التاريخ لوحده وبصورة  يتعلم من  بأن اإلنسان ال  وأقول 
أبدا. وحدها القوانين الجدية الفعالة والحروب والمآسي، والدمار المادي، 
البشري والنفسي يعلموه أو باألحرى يجبروه على التعلم واستقصاء العبر 
في سبيل اإلستمرار في الحياة بعدها.  التاريخ هو أكبر دليل على صحة 

كالمي… القوي يقتل الضعيف، تقوم الثورات، المؤامرات الخفية والعلنية 
والحروب المدّمرة بعدها الغالب هو الذي يضع قوانينه ويصنع التاريخ. لو 
تعلّم فعال االنسان من هذا التاريخ، وأنا أشمل كل مجال يحتويه التاريخ، 
سواء السياسي، الديني أو المدني، سواء التاريخ القديم او الحديث وما حمله 
من مآسي ومظالم بحق شعوب بريئة وضعها القدر على خارطة مسوخ 
هذا العالم، لما سمح بأن نصل الى مأساة السالح النووي ومأساة العصر 

!Covid-19 المرعبة التي نواجهها اليوم. عنوانها
فجأة تلقينا الصفعة وواجهنا الحقيقة وجها لوجه… أننا أقل من حشرة ال 
بل من فيروس غير مرئي. حقيقة أن القيم والمبادئ التي تربينا عليها سواء 
الفكرية  تنقذنا، خاصة وأن كل مكتسباتنا  تنفعنا ولن  أو دينيا، لن  مدنيا 
والروحية واالجتماعية باتت غير ثابتة ابدا ويمكن أن نخسرها في لحظة 
يتفننوا في تطوير اسلحة رهيبة  العالم،  لنعود عبيدا ألسياد هذا  واحدة 
الكتروني يصبح جزءا ال يتجزأ من أجسادنا،  الدخول في عصر  تبشرنا 
بالزامية وشمنا ووشم كل مولود!   قانون  الوشم بعد أن يصدر  مثله مثل 
حرب باردة بدأت في عالم ال مكان فيه لإلنسانية، والمكر والخداع هو من 
أهم ركائز الحروب. ال عدالة في مراكز العدل الدولية، ال حقوق في مراكز 
الحقوق الدولية… عالم المجرم فيه بات هو الضحية!… ما العمل والى 
أين المفر قبل اإلنفجار النووي الكبير ومن يتبقى يعيش في صحون طائرة 

فضائية، تستمر حرب النجوم بينها؟
هناك شعوب ال تؤمن بمشيئة هللا والقدر كي تصفق لمشيئته وتهلل جنوده، 
الشر من خالله  الحياة وتريدها. وهناك شعوب تحب هللا وال ترى  تحب 

السامي عن كل دنس،  الكلّي  النور  بل 
اله  بأي  التي ال تؤمن  الشعوب  وهناك 
الوجود تشارك  أبدا بل بحقها في هذا 
البشرية  النبيلة مع  الكونية  الخصال 

جمعاء. هذه الشعوب موجودة وهي التي ستكتب التاريخ  لتواجه صانعيه. 
أمام المأساة تجدهم تلك الشعلة التي تقود اإلنسانية نحو »وعي جماعي« 
يساهم في محاصرة الشر وإضعافه. نراهم بيننا في كل مكان وفي جميع 
الدراسات  الحدث. يساهمون في  الحقيقة من وراء  القطاعات، ينشرون 
واألبحاث، في تثقيف الفكر وقول الحقيقة ولو على حساب أمنهم وراحتهم. 
الدور  يلعبون  المعذبة.   الجراح ومؤاساة األرواح  يساهمون في تضميد 
األساسي في إحياء التضامن األنساني العالمي بعيدا عن العصبيات على 
ينقذون روحك  التي تفّرق وال تجمع. يمدون يد الرحمة لك،  أنواعها 
ويسيرون بك على طريق الوعي الحقيقي. هذا الوعي الذي يحتاجه العالم 
اليوم أكثر من أي وقت مضى في ظل مأساة هذا الفيروس وما سيتبعه من 
تبعيات ونتائج. وردات فعل مأساوية. فلنمد لهم اليد ونناصرهم ونحميهم 

كي يبقي النور بيننا! 
تعاضد الخير تحت لواء المصلحة العالمية هو الشعلة  الوحيدة التي يمكن 
اليها ونكون من  فلننضم  التاريخ اإلنساني.   الفرق في مسار  أن تولّد 
ينتهي من سيتبقى منا، معلقا في صحون  الخاسرين، كي ال  الرابحين ال 
طائرة في مكان ما من هذا الكون.  الخير األكبر هو الوحيد الذي يدحر 

الشر األكبر… سالمي لكم! 

  اليوم تحدثت إلى هللا االبن طوياًل، سألته 
عن كل ما يدور في العالم وتحديداً عن هذا 
الفيروس القاتل )كورونا( المعروف باسم 
كوفيد19-، الذي حصد الكثير من األرواح 
في كل بقاع األرض في غضون أسابيع قليلة، 
وكنت في ذلك أقرب للعتاب عليه أكثر من 
الدعاء له ألنه سمح بذلك الوباء ولمن قاموا 
بتخليقه بأن ينجحوا في مساعيهم الشريرة 
للقضاء وحصد الكثير من األرواح البريئة، 
االبتسامة  تلك  وجهه  على  رأيت  وفجأة 
المطمئنة لكل منَّ يؤمن بوجوده ومضمونها 
بأن كل األشياء تعمل للخير للذين يحبون هللا.
هنا توقفت وتساءلت مجدداً، ولكن أين الخير 
من كل ما حدث وسيحدث يارب؟ نظر إليَّ 
قائاًل: أيها االبن العزيز فريدريك أنت تعلم أن 
الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد هللا!! 
وقد سمحت بهذا الفعل الشرير لكي أسترد 
الكثير من النفوس الطيبة التي أغواها الشرير 
وأسقطها في بحور الشهوات وملذات هذا 
العالم ليقودها إلى الجحيم األبدي بعيداً عني 
وعن ملكوتي وعن كل ما قدمته على الصليب 

من أجلها ومن أجل خالصها!
بذلت نفسي بدياًل عن كل من يؤمن بي وتحملت 
أوجاعي لكي أُبرر الجميع وأُحقق عدل هللا في 
نفس الوقت الذي دفعت ثمنه بدمي وجسدي 
لكي اليكون مجرد غفراناً للخطايا وإنما تبريراً 

كاماًل بكل ما في الكلمة من معنى.

وأحب أن أقول لك صراحة بأنني لن أسمح 
لسالطين الشر أن تأخذ مني أحد خرافي الذي 
أعطاهم لي اآلب ألني أنا الراعي الصالح 

الذي يعرف خرافه وخرافه تعرف صوته..
نعم أيها األبن العزيز فريدريك أنا هو الطريق 
أُريد خالص كل هذه  وأنا  والحياة  والحق 
أو آلخر  لسبب  ابتعدت عني  التي  النفوس 
برائن  أُريد واسعى الستردادها من  وأنا 
إبليس وأعوانه وأعمل على ذلك وأحرص 
عليه وال تنسى يا ابني الحبيب أنه بآالمي 
المجيدة  وبقيامتي  العالم  فديت  وموتي 
أكدت على خالص اإلنسان وأحقية عودته 
... وكل ما  السماوات  بملكوت  وتمتعه 
بإيمان وحرارة مع  أن تصلي  أطلبه منك 
النفوس وأن  االباء لخالص هذه  جميع 
لعودة جميع خرافي  تعملوا معي جاهدين 
إلى حظيرتي من جديد، كونوا  الضالة 
 ... أنا  لكم  المثال كما كنت  القدوة وكونوا 
به  تقوموا  أن  بما يجب  تواضعوا وقوموا 
تهاون وراء خرافي  بجد وبال  اسعوا   ...
إلى حظيرتي من جديد  الضالة إلعادتهم 
قبل أن تفترسها الذئاب... وقل للجميع بأن 
العالم ألني فوق  قد غلبت  وبأني  بي  يثقوا 
العالم، وواهب الحياة وكل مّن آمن بي ولو 
في  أنا  ألني  وأواًل وأخيراً  فسيحيا!!  مات 
لي هو لآلب  ما  ... وكل  في  اآلب واآلب 

وكل ما لآلب هو لي.

حوار مع اهلل!!
بقلم:  االب / فريدريك اليسوعي

     Vendredi 24 avril 2020
الجمعة 24 ابريل 2020

بقلم:   سناء سراج

حكايـات الـدار

  استيقظت مبكرا بعد أن أمضيت ليلتي وانا 
اجمع فساتيني،واحتياجاتي  وضعتها في الحقيبة 
حيث انني مسافرة مع العائلة في عطلة االجازة 
الصيفية إلى البلدة القديمة في الريف الجميل 
األصيل حيث النقاء ليس فقط في الطبيعة الخالبة 
والطير والشجر ولكن أيضا في النفوس ، كنت 
دائماً احب السفر بالقطار رغم أنه قطار عادي 
ذو مقاعد خشبية جافة والطريق إلى حد ما 
طويل ولكنني كنت أشعر بمتعة وسعادة بالغة 
كلما اهتز القطار وسمعت صوت العجالت 
تأكل الطريق والقضبان ويهتز زجاج النوافذ 
إن وجد، كنت افتح النافذة ويالفحني الهواء بقوة 
وكنت استنشقه بعمق وقتها كنت أشعر أنني 
في عالم آخر غير األرض كانت لى دنيتي 
الصغيرة كنت أرى فيها كل شئ جميل ونقى 
كنت اشعر اني اطير واحلق في السماء الصافية 
وأرى األرض بساط أخضر يمأل المساحات 
براقة  ومياه المعة  وأنهار  الشاسعة ووديان 
تسر الناظرين  كأنها قطعة من الجنة ورغم 
شقاء الرحلة إال أنها رائعة، ووصل القطار 
وحملنا الحقائب واألمتعة  وركبنا سيارة لنصل 
بها إلى البيت العتيق وعلى طول الطريق تشم 
رائحة الزرع ورائحة الخبز الساخن  ورائحة 
العشب األخضر حيث يلتقي مع زرقة السماء 
الصافية في لوحة ربانية وكأنها قطعة من الجنة. 
كل شي كنت احبه جدا ما عدا احتفاء الناموس 
ذلك الكائن الصغير الذي ال تستطيع أن تراه 
أال بعد لدغة دامية في أي مكان وجهك قدمك 
يديك هذه الحشرة التي تفسد الرحلة وكانت 
لي بعض الطقوس المختلفة عن باقي أفراد 
عائلتي، فمثال كنت ال أحب النوم كثيرآ كنت 
استيقظ مبكرا  الري الشروق وأرى الشعاع 
الذهبي الذي يشق السماء ويخترق كل األجواء 
وينشر النور والضياء ونسمة الهواء العليل 
البارد التي تحمل معها رائحة الريف وعبق 
رائع  أجده  شئ  كل  إلى  أنظر  كنت  المكان 
وجميل الشجر النخل البساط األخضر الذي يكسو 
األرض الشاسعة برداء من سندس واستبرق، 
كنت أرى قطرات الندى التي أغرقت األوراق 
واألشجار والحقول وباتت في أحضانها طوال 
الليل تتجلى وتتالشى كلما زحفت الشمس تنتشر 

في ربوع األرض. 
ثم يبدأ الناس االنتشار في األراضي والحقول 
يغرسون البذور أو يجمعون الحصاد وآخرون 
برفقتهم بعض المواشي من األبقار والجاموس 
حيث هذه الحيوانات تمثل جزء ال يتجزأ من 
حياتهم والكائن الذي يطلقون عليه حمار حمال 
األثقال واألحمال والهموم الذي ال يكل وال يمل، 
وعلى البعد تجد الساقية المستديرة المغروسة 
في البئر العميق وهي تدور وتدور لتخرج المياه 
التي تمشي في قنوات تشق األرض وتروي 
الزرع  وتجرها البقرة أو الجاموسة، ثم تعود 
ليال تدر الحليب  لوحة ربانية، منظومة رائعة 
رسمها الخالق قطعة من الجنة على أرضه.. 
في الجانب اآلخر ساعة العصاري تجد المرأة 
تلك الفالحة الشامخة بثوبها الفضفاض المزركش 
تمشي وهي تحمل فوق رأسها البالص وهو 
عبارة عن إناء من الفخار له اذنين وفوهة صغيرة 
بالنسبة لحجمه وتذهب به إلى آلة حديدية دقت 
في باطن األرض الطيبة تسمى الطرمبة حيث 
ترفع وتخفق يديها لتخرج ماء عذب بارد أنقى 
بكثير من المياة التي تسمى معدنية وما هي 
معدنية،  وتجر وراءها مجموعة من الطيور 
مثل البط واإلوز الذي أتى معها في الصباح 
الباكر ينقر في األرض ويأكل من حشائشها 
ثم يأخذ غطس في مياه الترعة يتريض ويغني 
ويلعب ويراعي أبنائه ويرفرف بجناحيه وينثر 
الماء ثم يعود معها إلى البيت بعد قضاء يوم 
جميل في كنف الطبيعة، كنت اتجول كثيرا 
بين الطرقات المأل عيني وقلبي من هذا النقاء 
في كل شئ وبعد أن أكون قد اتممت بعض 
األعمال المنزلية وقبل أن تدق الساعة الخامسة 
اللون وبه بعض  كنت أرتدي فستانا وردي 
النقوش واصفف شعري واكحل عيني  واتخذ 
بصحبتي الراديو واجلس أمام الدار أو البيت 
بالطوب  التي شيدت  المصطبة  العتيق على 
اللبن واتكأ عليها بكل أريحية وامامي بساط 
أخضر وأشجار تقف شامخة وبعضها يميل 
وتتدلي فروعها في مياه الترعة غزيرة المياة 

والبراقة مع غروب الشمس والتي تنمو على 
جانبيها العشب األخضر وادر مؤشر المذياع 
على محطة ام كلثوم وتهتز األغصان وتتمايل 
يداعبها النسيم العليل وصوت أم كلثوم سيرة 
الحب.. وتشدو القيثارة طول عمري بخاف من 
الحب وسيرة الحب وظلم الحب لكل أصحابه 
وأعرف حكايات مليانه آهات ودموع وأنين 
والعاشقين دابوا ما تابوا طول عمري بقول النا 
اد الشوق وليالي الشوق وال قلبى اد عذااااابه… 
تبدأ الشمس في االنسحاب تدريجيا ٌمخلفة من 
ورائها شعاع من نور ونار يتالشى في ربوع 
الذي  القمر  لبزوغ  السماء حتى يفسح مكانا 
ادري  وال  الطبيعة  وتهتز  الليل  ظالم  يشق 
نغمات  ام  رياح  اهي  تأتيني  التي  النسمات 
لها  يرق  كلمات  مع  ترنحت   التي  الطبيعة 
القلب ومشاعر فياضة تغرق األرض والشجر 
وتتوالى إبداعات الحناجر الذهبية ويطل عبد 
الوهاب.. كل دا كان ليه ليه لما شفت عنيه 
حن قلبي إليه وانشغلت عليه.. قلي كم كلمة 
يشبهوا النسمة في ليالي الصيف.. غاب عني 

بقالة يومين معرفش وحشني ليه… 
الزمن الجميل وفيض المشاعر ورقي الكلمات 
وروعة الطبيعة ثم تطل علينا نجاة بصوتها 
الراقدة  الذكريات  في  وتفتش  الرقيق  الدافي 
فاتونا…  الليالي  من  ليلة  وتشدو  توقظها  و 
عيني لو صحيح نسيونا.. بنفس الشوق شوق 
في القلب يومه بسنة بنفس الحب حب سنين 
الجميل  الفن  عظماء  ويسهب  هنا…  مليانه 
ويأتي فريد األطرش ورائعة كامل الشناوي 
ال...وعينيك.. وخيالي الذي سما بك يوما ياله 
الذي سكنت  وفؤادي  اليوم من خيال كسيح 
الحنايا منه أودعته مهب الريح ال ال وعينيك 
لم أعد فيك هائما  سكنت ثورتي فصار سيان 

عندي أن تبوحي بالحب أو ال تبوحي…
كل هذا وكأني أعيش بمعزل عن الناس فى 
دنيتي أو في جنتي وارتشف كوب من الشاي 
عندليب  يأتي  حتى  االنتظار  حالة  واعيش 
كثيرآ  أوتارها  على  كم عزف  الذي  القلوب 
ويطل بصوته الحنون ويدق مع القلب وتزداد 
دقاته ويمأل الدنيا غناء أنا اللى طول عمرى 
بقول كالم الصبر فى المواويل وانا اللى طول 
عمرى بقول الحب عمره طويل… من كتر 
فى  الدنيا  حالوه  وكل  واخدنا  الحب  ماكان 
إيدنا ال ال ال فكرنا زمان يعاندنا وال ايام تقدر 
تبعدنا ال ال.. وسافر من غير وداع فات في 
قلبي جراحه دوبت في ليل السهر والعيون ما 
ارتاحوا… وهنا يشق القمر ظالم الليل وينير 
القلوب الحزينة ونعيش أجمل لحظات عمرنا 
ونعيش احاسيس جميلة بريئة متدفقة.. نعيش 
فقدها االن بل  وننعيها فكم تغيرنا وتغيرت 
األماكن وتغيرت النفوس واألحاسيس لم نعد بنقاء 
الماضي لم تعد أعيننا تبصر المناظر الجميلة 
لم تعد قلوبنا تعيش األحاسيس الرقيقة البريئة 
لم نعد نستنشق النسيم العليل كما الماضي ولم 
تعد المياة براقة ونقية وعلى جانبيها العشب 
األخضر بل أصبحت ترع ووديان مضمحلة 
المياة شحيحة الحياة يشوبها السواد وتكسوها 
أكوام من  القمامة والمخلفات وعلى جانبيها 
لم  المتحجر الجاف   الحجارة وسواد الطين 
تعد األرض أمامنا بساط أخضر بل تناثرت 
المباني واألحجار لتأكل المساحة الخضراء.. 
اليوم هو اليوم وعدد الساعات كما هي لم تنقص 
أو تزيد واألسابيع والشهور مازلت تحمل نفس 
األسماء ولكننا ال نجد الوقت لنعيش كما الماضي 
أصبح اإليقاع سريع كل شئ تغيير الساعات 
أصبحت كالقطار الذي يأكل الطريق تغيرنا 
كثيرآ أصبحنا ال نعرف عن بعضنا البعض 
اال اننا مازلنا على قيد الحياة.. استبدلنا وجوهنا 
وتصافح أيدينا بالهواتف والرسائل القصيرة 
السعادة  بعنا  التعبيرية  الرموز  أو  المقتضبة 
والرضا وراحة البال بالقيل والقال بعنا النقاء و 
استوردنا الملوثات بعنا السالم وعشنا الحرب 
والتمزيق والدمار.. تخلينا عن البراح وشيدنا 
األسوار وخنقتنا الحدود استبدلنا الفن الراقي 
الذي يسمو بالروح.. أم كلثوم وعبد الحليم ونجاة 
بشئ هابط يأخذنا إلى الهاوية السحيقة أمثال 
اوكا واورتيجا ومحمد رمضان أبو شورت 

وجاكت عريان!! 
اخترنا نلف وندور في الساقية بدل المواشي 
واألبقار.. وياريتنا بننتج لبن أو عسل أو نروي 

الزرع العطشان.. 
ودي كانت إحدى حكايات الدار.. 

كورونا  فيروس  أودى    
المستجّد بحياة ما ال يقّل عن 
العالم  183707 أشخاص في 
في  ديسمبر  في  ظهوره  منذ 
الصين، وفق أحدث االحصاءات 

التي نشرت يوم الخميس.
وُشّخصت أكثر من 2636740 
193 دولة  إصابة رسميًا في 

ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء.
وبين المصابين، تعافى ما ال يقّل 

عن 696700 شخص.



   مدينة جانسي هي واحدة من أهم المدن التاريخية في الهند، 
وقد ارتبط اسمها بالمحاربة و الملكة العظيمة الكشمي باي، التي 
لعبت دوًرا محوريًا في حرب االستقالل األولى في الهند عام 
1857، حتى يومنا هذا هي تعتبر من ابرز الشخصيات المؤثرة 
في جانسي و الهند بصفة عامة، و تمتد المدينة لمساحة 5024 
متر مربع على ضفاف نهر باهوج، و يبلغ تعدادها السكاني 

حوالي 505.693 نسمة.
تضم الكثير من الصحف الوطنية و المحلية باللغتين الهندية و 
األردية و االنجليزية، وتضم الكثير من المعابد لمختلف الطوائف 
مثل معبد اسكون و شري كالي و ضريح القديس يهوذا و 
كاتدرائية القديس أنتوني، و أماكن أخرى مثل حصن رجا بير 
سينغ الذي يعود للقرن السابع عشر باإلضافة إلى قلعة جانسي.
و يعد سوق مانيك تشوك الموجود في المدينة القديمة من أهم 
أسواق جانسي و أكبرها على اإلطالق، حيث يضم 3 أسواق 
رئيسية وهي سوف الصرافة و سوق بادا و بوراني ناجي، و 
في هذا المقال سنتعرف على هذه المدينة و تاريخها و مميزاتها 

السياحية الهامة.
موقع و تاريخ مدينة جانسي

تعرف المدينة باسم مدينة الملكة الكشمي باي أو بوابة بوندلخاند، 
و تقع في جنوب غرب والية أوتار براديش ، شمال الهند، في 
الجزء الغربي من منطقة بوندلخاند ، على طول الحدود مع والية 
ماديا براديش وغرب نهر بيتوا، و ترتفع المدينة فوق مستوى 
سطح البحر بمسافة تقدر بـ 285 متر ، أي ما يعادل 935 قدم.
كانت بمثابة حصن صغير بناه حاكم أورشا عام 1613، و 
سقطت المنطقة بعد ذلك في أيدي الماراثيين سنة 1732، ثم 
استحوذ عليها البريطانيون عام 1853، و وقعت مذبحة شهيرة 
في المدينة ذهب ضحيتها الضباط والمدنيين البريطانيين في مملكة 
جانسي خالل حكم الملكة الكشمي باي، و التمرد الهندي سنة 
)1858-1857(. وفي عام 1886، وقعت جانسي تحت الحكم 

البريطاني في مقابل اإلخالء البريطاني لجواليور.
تقع المدينة عند تقاطع الطرق والسكك الحديدية الرئيسية، و تمتلك 
مصنع للصلب وبعض المصانع الصغيرة و ورش العمل، و 
يدرس الطالب هناك في جامعة بوندلخاند التي تنتمي إلى الجيل 
األصغر من الجامعات الهندية، لكنها تحولت بسرعة إلى جامعة 
متميزة تقدم فرًصا للشباب الطموحين لمتابعة التعليم العالي 

والبحث التطبيقي والتدريب المهني وفًقا لقدراتهم وإمكاناتهم.
أهم األماكن السياحية في جانسي

المدينة لديها عدد كبير من المواقع التاريخية المهيبة والمراكز 
الدينية والمعالم و األماكن المقدسة والمسطحات المائية، ومن 

بعض أماكن الجذب السياحي في جانسي نذكر:
قلعة جانسي

تقع على قمة تل يسمى بانجيرا، في والية أوتار براديش، شمال 
الهند، و يوجد داخل القلعة معبد اللورد شيفا و اللورد غانيش و 

متحف كبير، وكانت هذه القلعة بمثابة معقل ملوك شانديال في’ 
بالونت نغار’ من القرن الحادي عشر حتى القرن السابع عشر، 
و يقع الحصن في وسط جانسي على بعد 3 كم من محطة سكة 
حديد المدينة، ويعتبر مطار جواليور المطار األقرب لجانسي 
حيث يقع على بعد 103 كم، و يمكنك أيًضا الوصول إلى القلعة 

وابرز المعالم التاريخية من خالل الحافالت المتوفرة هناك.
 يُنسب بناء قلعة جانسي إلى رئيس بانديال راجبوت وحاكم 
مملكة  أورشا ‘فير سينغ جو ديو’، في عام 1613، ثم توالى 
على حكم القلعة الكثيرون حتى وصلت إلى الملك غانغدهار 
راو الذي كان يعتبر أفضل حاكم لمدينة جانسي، وعرف بطيبته 
و تواضعه الشديد، و كانت تلك القلعة هي مقره الرئيسي، في 
سنة 1842 تزوج من الكشمي باي، و بعد وفاته هي من تولت 
كل شؤون السياسة، حيث شهدت القلعة عدة مواجهات بين 
جيشها و القوات البريطانية حتى سقطت القلعة في النهاية. في 
عام 1861، سلمت الحكومة البريطانية قلعة جانسي و المدينة 
إلى ‘جياجي راو سينديا’، مهراجا جواليور، لكن البريطانيين 

استعادوا جانسي من والية جواليور في عام 1868.
بعد شهور قليلة من سقوط القلعة توفيت الملكة الكشمي باي في 
ساحة المعركة، ومنذ ذلك الوقت تعتبر القلعة من أهم المزارات 

في المدينة ويقصدها الكثير من الزوار من الهند والعالم.
راني محل

كان راني محل الذي شيده راجوناث الثاني نيوكاالر في القرن 

الثامن عشر ، محل إقامة ملكة جانسي سابًقا وهي الملكة الكشمي 
باي. وقد تم تحويل القصر اليوم إلى متحف كبير يضم مجموعة 

كبيرة من األثار من الفترة ما بين القرن التاسع و القرن الثاني 
عشر الميالدي، ويعكس القصر النمط المعماري لبوندلخاند 
النموذجي بساحاته المفتوحة وغرفه المقوسة، ويقال انه بعد 
هزيمة ملكة جانسي في الحرب قام البريطانيون بتدمير القصر 

وقتلوا العديد من حراس الملكة وقاموا بتحطيم محتوياته.
باروا ساجار

تقع قلعة باروا ساجار على أرض مرتفعة وتطل على بحيرة باروا 
ساجار الشهيرة في الهند، تلك البحيرة الجميلة التي تشكلت قبل 

260 عاًما تقريًبا، عندما قام ‘أوديت سينج’ ملك أورشا بتشييد 
جسر، وقد كانت بنية الجسر مثاال فريدا على الهندسة المعمارية 
آنذاك، وهي من المعالم الرائعة الموجودة علي بعد حوالي 20 
كم عن مدينتي أورشا وقلعة جانسي، وتحديدا على الطريق 
المؤدي إلى خاجوراهو، وتمثل هذه القلعة ساحة معركة الحرب 
التي اندلعت في عام 1744 بين المراثيين والبونديالت، ويوجد 
بالقرب من البحيرة أنقاض اثنين من المعابد القديمة المصنوعة 
من الجرانيت، وقد تم بناء هذه المعابد على يد حكام تشانديال 
خالل القرنين التاسع والثالث عشر، و تتميز القلعة بموقع رائع 
علي البحيرة .بالتالي يجب بالتأكيد زيارة هذه البقعة ذات المناظر 

الخالبة اللتقاط صور تذكارية.
شيفبوري ارض النمور

تعتبر وجهة مثالية لعشاق الطبيعة، وتشتهر شيفبوري على 
نطاق واسع بمنتزه مادهاف الوطني التي تغطي مساحة 156 
كيلومتر مربع، األنواع السائدة في الحديقة هي الغزالن بكل 

أنواعها، و تتميز بوجود العديد من النمور أيًضا، وتشمل 
األنواع األخرى ابن آوى والخنزير البري، رؤية الفهد أو الذئب 
والتماسيح والطيور بمختلف أنواعها ستجعلها أيًضا رحلة ال 

تنسى لعشاق الحياة البرية.
المناظر الطبيعية المتنوعة من التالل الحرجية واألراضي 
العشبية المسطحة تجعل هذه الحديقة مكانًا فريًدا الكتشاف 
مجموعة متنوعة غنية من أنواع الطيور والثدييات والحيوانات 
البرية األخرى، كما تتوفر على نباتات نادرة تتواجد فقط في هذا 
المنتزه، وتوجد بحيرتان رئيسيتان أيًضا في هذا المنتزه الوطني. 
في وقت من األوقات كانت شيفبوري العاصمة الرئيسية للعائلة 
السيندية، حكام جواليور، و تقع على بعد حوالي 100 كم من 

مدينة جانسي، وتقع على الطريق السريع الوطني. 

السياحة العاملية

اعداد : مايك انجلو

     Vendredi 24 avril 2020
الجمعة 24 ابريل 2020

تضحك الدنيا معك ..
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 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة

معلومات عن مدينة جانسي

1
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10

الكلمــات املتقاطعة 
أفقيا: 

-1فنان مصري
 – البنزين  مشتقات  من   2-

ماركة ساعات )معكوسة(
-3 برر – للنداء 

حصل   – هباء   – للتخيير   4-
على 

 – قطبي  حيوان   – والدة   5-
للتعريف )معكوسة(

أستجاب   – إنجليزي  -6 حرف 
)معكوسة(

يقذفه  ما   – )مبعثرة(  موال   7-
السهم 

-8 رقيقة ملسة – من الطيور 
أنواع  من   – فضاء  رائدة   9-

الرياضة 
مسلسل   .. العسل   – بات   10-

مصري قديم 

رأسياً :

صاحبة  برنامج  -1مقدمة 
السعادة 

أحرف   – الكويت  في  حي   2-
متشابهة 

-3 سئم – المدرس 
 – قاتلة  مادة   – دايو  -4 نصف 

األسم األول لمذيعة مصرية 
-5 بوستة 

-6 يعلم 
-7 سوستة – أهال )مبعثرة(

 – السفينة  يقود  من   8-
يلملم)مبعثرة(

 – أوروبا  في  جبال  سلسلة   9-
عالمة في الجسم 

-10 وزير النقل المصري

حل الكلمات المتقاطعة

1
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4
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9

10
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Les proverbes en français et arabe

يوسف: الزمالك ينوي اإلعتماد على الناشئني
إسماعيل      كشف 
يوسف عضو مجلس 
إدارة الزمالك عن نية 
اإلعتماد على الناشئين 
صفوف  تدعيم  في 
خالل  األول  الفريق 

الفترة المقبلة.
في  يوسف  وأوضح 
تصريحاته لقناة الزمالك 
الفريق في  أن نجاح 
تحقيق 5 بطوالت خالل 
فترة عام يعني تواجده 
الصحيح  المسار  على 
مما يسهل عملية تصعيد 

الناشئين.
الناشيء  الالعب  أن  الزمالك  وأضاف عضو 
يستفاد بشكل كبير من اللعب في فريق مستقر 
إكتساب  على  يساعده  مما  مميزة  نتائج  يحقق 

الثقة سريعاً.
إتجاه مجلس  قائاًل أن  وتابع يوسف تصريحاته 
الناشئين بداًل من  اإلدارة سيميل لإلعتماد على 

دفع مبالغ باهظة للتعاقد مع العبين من األندية 
األخرى السيما مع تواجد محترفين على مستوى 
بنشرقي، ساسي  الحالية مثل  الفترة  في  عالي 

ومحمد أوناجم.
الرياضي متوقف في  النشاط  أن  بالذكر  جدير 
مصر بقرار من مجلس الوزراء ضمن مساعي 

مكافحة إنتشار فيروس كورونا.

الزمالك يوضح حقيقة احلكم بقضية النقاز
    كشف أحمد عبد الفتاح محامي 
الزمالك حقيقة قرار االتحاد الدولي 
القدم »فيفا« بشأن عقوبة  لكرة 
التونسي حمدي النقاز العب الفريق 

السابق.
الفتاح في تصريحات   وقال عبد 
إذاعية أنه تلقى إخطاراً رسمياً بتلك 
العقوبة التي ال تعد بمثابة غرامة على 
النادي بل مستحقات لدى الالعب.

وأضاف محامي الزمالك أنه ينتظر معرفة حيثيات 
الحكم كي يتقدم باإلستئناف والذي سيأخذ فترة طويلة 
تتراوح بين 12-9 شهر حيث سيستطيع النادي قيد 

العبين جدد خالل تلك الفترة.
 وتابع عبد الفتاح تصريحاته قائاًل أن حكم النقاز 
ضد الزمالك ليس نهائيًا حيث ال يزال أمامه إستئناف 

لدى حكمة »كاس« مدعماً باألوراق المطلوبة بشأن 
حصول الالعب على مستحقاته متوقعاً أن يكون 
العقوبة أو عدم فرض  النهائي تخفيض  القرار 

عقوبة ضد النادي.
 وكان النقاز قد فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف 
واحد ليقوم النادي األبيض بتحريك دعوى ضده.

فضل: احتاد الكرة جاهز لعودة الدوري

الخماسية  اللجنة  أبدى محمد فضل عضو      
إلدارة اتحاد الكرة إستعداده التام إلستئناف مسابقة 
الدوري الممتاز في حال صدور قرار رسمي بذلك.

 وقال فضل في تصريحاته لقناة »أون 
تايم سبورتس« أن القرار بأكمله في يد 
الدولة في ظل متابعة تطورات فيروس 
الكرة  اتحاد  إلى حاجة  كورونا مشيراً 
إنهاء  أجل  فقط من  لشهرين ونصف 

المسابقة.
أن  الخماسية  اللجنة   وأوضح عضو 
أسابيع   3 األندية  الكرة سيمهل  اتحاد 
من أجل إعداد العبيها في حال صدور 

قرار بإستئناف المسابقة.
 وكشف فضل عن تطبيق كافة إجراءات 
األمن الصحي والسالمة لالعبين بالمقام 

األول في حال عودة المباريات.
 جدير بالذكر أنه قد تمديد إيقاف النشاط الرياضي 
بمصر حتى نهاية أبريل الجاري بقرار من مجلس 

الوزراء.

كلوب يتحدث عن ثقة إدارة ليفربول وعودة 
البرمييرليج

    أثنى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول 
اإلنجليزي على إدارة النادي بعد الثقة الكبيرة 

التي منحوها له في بداية مهمته.
لشبكة »سكاي  وقال كلوب في تصريحاته 
سبورتس« أن إدارة النادي دعمته بعد خسارة 
أمام كل من مانشستر  نهائيات متتالية  ثالث 

سيتي، أشبيلية ولاير مدريد األسباني.
 وأضاف المدير الفني للريدز أنه لم يفقد ثقته 
في إمكانية وصول الفريق لمنصات التتويج 
في وقت الحق، وهو ما بدأ في حصد ثماره 

منذ الموسم الماضي.
وتابع كلوب تصريحاته قائاًل أن إدارة ليفربول لم 

تفكر مطلقاً في إقالته بعد خسارة ثالث نهائيات 
مما ساعده على تطوير الفريق.

للحديث عن عودة مباريات   وتطرق كلوب 
البريميرليج قائاًل أنه يهتم بصحة الجميع في 
المقام األول مشيراً إلى إستعداده التام إلستئناف 

المسابقة في حال وجود قرار بذلك.
ونجح كلوب في التتويج بألقاب دوري األبطال، 
السوبر األوروبي ومونديال العالم لألندية مع 

ليفربول.
نقاط فقط من  ليفربول لحصد ست   ويحتاج 
مبارياته التسع المتبقية للفوز بلقب البريميرليج 

للمرة األولى منذ عام 1990.

إكرامي: رفضت اإلعتزال على دكة األهلي
إكرامي    تحدث شريف 
حارس مرمى األهلي عن 
عن  رحيله  قرار  كواليس 
صفوف الفريق بنهاية الموسم 

الجاري.
 وقال إكرامي في تصريحاته 
لقناة النهار أنه لم يحصل على 
فرصة اللعب منذ عامين مما 
دفعه للتفكير في قرار الرحيل 
مشيراً إلى رغبته في تفادي 
مصير اإلعتزال على دكة 

البدالء.
أنه  األهلي  وأوضح حارس 
رغم  بقراره  للغاية  مقتنع 
إرتباطه  صعوبته في ظل 
بالفريق وجماهيره  الكبير 

العريقة.
تجديد  للحديث عن مسألة ملف  إكرامي  وتطرق 
تعاقدات الالعبين قائاًل أن هناك من يميل لحسمه 
فيما يفضل البعض تأخير المفاوضات إال  مبكراً 

أنه يفضل إيضاح األمور مبكراً.
 ويعد إكرامي ثالث الراحلين عن صفوف األهلي 

في الفترة األخيرة بعد إنتقال أحمد فتحي لصفوف 
بيراميدز وعدم تجديد تعاقد حسام عاشور.

 جدير بالذكر أن إكرامي البالغ من العمر 36 عاماً 
2010 محققاً  قد دافع عن ألوان األهلي منذ عام 

18 لقب متنوع.
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- Entre deux maux on choisit le moindre 
- ايه رماك على المر، قال إللي امر منه

- Nul n’est un faillible 
-   لكل عالم سهوة ولكل حصان كبوة  

الفيفا يرفض شكوى األهلي ضد السعيد
    رفض االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 

شكوى األهلي ضد عبد هللا السعيد العب 
بيراميدز والتي طالب فيها بالحصول على 
مبلغ 2 مليون دوالر من ناديه السابق 

أهلي جدة السعودي.
 وألزم فيفا األهلي بدفع مبلغ قدره 15 
ألف فرانك سويسري الخاصة بتكاليف 

إجراءات فحص الشكوى علماً بأنه قد سمح 
له بطلب حيثيات الحكم خالل مدة 10 أيام 

من تاريخ إستالم القرار.
 وكان األهلي قد طلب في شكواه الحصول 
الشرط  قيمة  2 مليون دوالر  على مبلغ 
بيع الالعب  الموجود في عقد  الجزائي 
2019 حيث نص  إلى أهلي جدة عام 

العقد على عدم جواز إنتقال الالعب ألي ناد مصر.
وأوضح موقع األهلي الرسمي أن الفيفا لم يعد منوطاً 
بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي حيث بات األمر 
شأن داخلي تابع التحاد الكرة في ظل لعب السعيد 

ق  ري ف ل
بالدوري المصري.

 ويلعب السعيد لصفوف بيراميدز منذ مطلع الموسم 
الماضي وذلك بعدما دافع عن ألوان األهلي في 

الفترة من 2011-2018.



Justin Trudeau a annoncé mercredi la création de 
la Prestation canadienne d’urgence pour les étu-
diants, qui permettra aux étudiants admissibles 

de toucher 1250 $ par mois de mai à août. 
Ce plan d’aide financière, évalué à neuf milliards 
de dollars, vise à offrir une aide financière aux 
étudiants qui seront privés de leur source de reve-
nus habituelle cet été en raison de la pandémie de 
COVID-19.  
Pour être admissible à cette prestation, les étudiants 
doivent être actuellement inscrits à des études post-
secondaires ou y être inscrits pour le semestre de 
septembre. Ceux qui ont gradué en décembre 2019 
sont également admissibles, tout comme les étu-
diants qui ont un emploi, mais qui gagnent moins 
de 1000$ par mois.   
Les étudiants qui prennent soin d’une autre per-
sonne ou qui ont un handicap pourraient, eux, tou-
cher la somme de 1750 $ par mois.
Cette prestation sera rétroactive au 1er mai et les 
versements seront réalisés par l’Agence du revenu 
du Canada.   
Justin Trudeau a également annoncé la création de 
76 000 emplois pour les étudiants, qui s’ajoutent à 

ceux du Programme emplois d’été.
Les étudiants qui font du bénévolat pour aider à 
combattre la COVID-19 cet été pourraient quant 
à eux toucher de 1000 $ à 5000 $ par le biais de la 
Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant.

«Il y a des limites extrêmement 
restreintes sur le temps qu’un 
avion peut rester sur le terri-

toire chinois», a ajouté M. Trudeau 
en précisant qu’un des deux engins 
avait été nolisé par le gouvernement 
fédéral et l’autre, par une province 
qu’il s’est gardé de nommer.
Il a du même souffle assuré qu’Ot-
tawa continuait de faire tout en son 
possible pour éviter des pénuries de 
masques, de gants et de tout type de 
matériel de protection crucial pour 
les travailleurs de la santé.
«On a reçu énormément d’équipe-
ment dans les derniers jours. On en 
attend d’autres dans les jours à venir 
et jusqu’à présent, on a pu répondre 
aux besoins des provinces», a-t-il dit.
Au bureau de la ministre des Ser-
vices publics et de l’Approvisionne-
ment, Anita Anand, on attribue le 
problème de cargaison à «une aug-
mentation importante des vols de 
fret à partir des terminaux de l’aéro-
port de Shanghai».
On soutient que des mesures sont 
mises en place pour éviter que 
pareille situation ne se reproduise.
On s’attend par ailleurs à ce que 
le matériel médical qui devait être 
transporté dans les avions revenus 
vides soit récupéré avec d’autres vols 
prévus dans les prochains jours.
La question des aéronefs revenus 
au Canada sans la marchandise 

escomptée a été soulevée 
par le chef  conservateur 
Andrew Scheer, lundi, 
aux communes. Ce der-
nier avait toutefois fait 
allusion à trois cas plutôt 
que deux et M. Trudeau 
n’avait été en mesure de 
fournir d’explication à ce 
moment. Mardi, le pre-
mier ministre a dit avoir 
obtenu, entre-temps, de 
nouvelles informations à 
ce sujet.
Début des inscriptions 
à la subvention salariale 
lundi
Le premier ministre 
Trudeau a également 
annoncé que les entrepre-
neurs durement touchés par la crise 
de la COVID-19 pourront s’inscrire 
à la subvention salariale à compter 
de lundi prochain.
Le président du Conseil du trésor, 
Jean-Yves Duclos, a ensuite fait 
savoir qu’Ottawa s’attend à avoir 
traité 90 % des demandes de sub-
ventions d’ici au 5 mai prochain, 
soutenant que l’aide financière sera 
ensuite «livrée rapidement».
Ottawa a lancé mardi un calcula-
teur, sur le site web de l’Agence du 
revenu, qui permettra aux entrepri-
ses de savoir à combien s’élèvera la 
subvention salariale pour chacune 

d’elles. Le programme vise à couvrir 
jusqu’à 75 % du salaire des employés, 
pour une contribution maximale de 
847 $ par semaine.
Le fédéral débloque en outre 350 
millions $ pour appuyer les organis-
mes communautaires et caritatifs qui 
viennent en aide aux plus démunis 
durant la pandémie.
«C’est de l’argent que nos leaders 
communautaires pourront utiliser 
pour former des bénévoles, accroî-
tre les livraisons à domicile pour les 
personnes âgées ou offrir des servi-
ces de transport pour les personnes 
handicapées», a précisé M. Trudeau.

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousC’est ce que vient d’annoncer il y a une 
semaine, le directeur de l’organisme au 
gouvernement responsable de cette sta-

tion construite au coût de  300 millions de dollars, 
en ajoutant que cette première station d’énergie 
éolienne donne près de 250 mégawatts.
Reste à savoir que ces mégawatts vont s’ajouter aux 

1375 mégawatts produits 
par la plus grande sta-
tion d’énergie solaire au 
monde située à «Benbam»  
près d’Assouan et qui sont 
déjà branchés au réseau électrique national.

Mise en marche dans la région du Golfe de 
Suez de la première station d’énergie éolienne 

construite au coût de 300 millions

L’argent de Québec ne doit pas enrichir les hauts 
dirigeants, plaide le Parti québécois

Deux avions qui devaient livrer du matériel 
médical arrivés vides de Chine

Taux de mortalité: quatre fois plus élevé 
à Montréal qu’à Toronto

Hydro-Québec et COVID-19: des moyens de pression «illégaux»                      
mettant en péril la distribution d’électricité

Une prestation de 1250 $ par mois pour les étudiants

Pour éviter d’enrichir une poi-
gnée de PDG, le Parti québé-
cois demande au gouvernement 

de limiter ses programmes d’aide aux 
entreprises qui s’engagent à geler les 
salaires de leurs hauts dirigeants et à 
reporter leurs bonis.  
«L’aide financière versée par Québec 
aux entreprises doit servir à soute-
nir un maximum de PME et de tra-
vailleurs, et seulement à ça», a déclaré 
le porte-parole du parti en matière 
d’économie, Martin Ouellet, par voie 
de communiqué, mercredi.    
Ce dernier dit craindre que l’argent 
promis par Québec pour venir en aide 
aux entreprises affectées par les mesu-
res de confinement décrétées pendant 
la pandémie de COVID-19 aboutisse 
plutôt dans les poches de hauts diri-
geants.    
«C’est un film dans lequel les Québé-
cois ont déjà joué, et ils l’ont détesté: 

voir l’argent public destiné à 
sauver des entreprises d’ici 
servir, finalement, à enrichir 
une poignée de dirigeants se 
trouvant à leur tête. Alors 
qu’on s’apprête à faire pleu-
voir les milliards, nous devons 
absolument éviter que ce scé-
nario scandaleux se répète», 
a insisté le député de René-
Lévesque.    
Les entreprises qui souhai-
teraient pouvoir bénéficier 
de l’enveloppe de 4 milliards 
$ débloquée par la Caisse de 
dépôt et placement du Québec, 
par exemple, devraient se plier à deux 
conditions : geler le salaire de leurs 
dirigeants et reporter leurs bonis.    
Le «bas de laine» des Québécois fait 
d’ailleurs figure d’exemple et a déjà 
annoncé le gel du salaire de tous ses 
dirigeants pour l’année 2020, souligne 

Martin Ouellet.    
«Plus que jamais, nous devons nous 
serrer les coudes et agir de façon 
cohérente. J’encourage également un 
maximum de dirigeants d’entreprise à 
s’astreindre volontairement au même 
régime; ce serait un beau geste de 
solidarité», a-t-il conclu.   

Le taux de mortalité de la COVID-19 par million 
d’habitants est plus de quatre fois plus élevé dans 
l’agglomération de Montréal qu’à Toronto, selon des 

données diffusées par la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM). 
Alors qu’on compte 64 décès par million d’habitants à 
Toronto, ce chiffre grimpe à 282 dans l’agglomération de 
Montréal, qui couvre tout le territoire de l’île de Montréal.À 
Dans la grande région de Montréal, qui inclut la Ville de 
Montréal et ses banlieues, il y a 174 décès par million d’habi-
tants, soit deux fois plus qu’à Toronto. 
À Laval, le taux de mortalité est 49 % plus élevé que sur l’île 
de Montréal, selon la CMM. Il y a 421 morts de la COVID-
19 par million d’habitants à Laval, contre 282 pour Montréal 
et seulement 46 pour le reste du Québec, excluant la grande 

région de Montréal, donc une partie de la Montérégie, des 
Laurentides et de Lanaudière. 
Cependant, Montréal est loin de connaître le même bilan 
que la ville de New York, où le taux de mortalité par million 
d’habitants est environ quatre fois plus élevé. 
583 décès sur l’île de Montréal 
Alors qu’on compte 884 décès dans les régions sociosanitai-
res de la CMM, dont 583 à Montréal, il y a eu 157 décès à ce 
jour dans le reste du Québec. 
Au Québec, huit personnes sur dix décédées des suites de la 
COVID-19 vivaient dans un CHSLD ou une résidence pour 
personnes âgées. 
En date du 22 avril, il y avait 15 213 cas confirmés de 
COVID-19 dans le Grand Montréal, soit environ trois 
quarts des personnes infectées dans la province. 
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Salah EL ACHKAR 

Il est très important pour apaiser 
l’esprit, pendant les séances de 
manifestation.

Cela fait une dizaine de jours que 
j’écoute le fichier de social média. Je 
le trouve très puissant. Mon esprit 
vagabonde de temps en temps. 
J’arrive à ramener mon attention 
à la séance. Est-ce normal? Pas 
Trop grave? Est-ce la demande 
de la majorité sage qui réclame ses 
droits?
Excellente question. Et vous n’êtes 
pas seul. Le vagabondage de l’esprit 
et le bavardage intérieur sont très 
courants. En fait, C’est entre autres 
en apaisant le bavardage que vous
pouvez laisser votre subconscient 
entendre les questions qui com-
mencent par «Comment, Quant, 
Pourquoi et Ou. Qui sont impor-
tantes dans vos circonstances. 
Les questions qui peuvent changer 
votre destin. 
Imaginez que vous êtes en train 
de détendre votre corps et votre 
esprit en suivant les instructions de 
l’Audio-visuel?
Maintenant, que devriez-vous faire 
si des petites pensées arrivent fur-
tivement et font vagabonder votre 
esprit ? 
Avant de vous dire quoi faire, 
j’aimerais souligner ici que le fait 
d’apprendre comment neutraliser 
le bavardage et vagabondage de 
l’esprit peut être une des meilleures 
choses.
Les plus importantes dans ce 
moment crucial.
Si vous pouvez contrôler vos pen-

sées, vous pouvez changer le destin 
de votre manifestation. Ne prenez 
pas une décision à la légère pensez-
y aux avantages et inconvénients. 
Ne vous laissez pas influencer par 
les On dit. Ne soyez pas influencé 
par l’adversaire qui essaye  de vous 
démolir, mesurer vos actes et paro-
les. Soyez conscient
Mais, comme pour toute compé-
tence, il faut de la pratique pour la 
maîtriser. 
Alors, Comment pouvez-vous 
contrôler votre esprit quand il 
commence à vagabonder ou que 
des petites pensées insignifiantes 
rôdent ? 
Vous voyez, notre première réac-
tion naturelle est de les combattre.
Après tout, c’est ce qu’on nous 
répète constamment quand on 
parle de contrôle.
Mais quand vous calmez votre 
esprit, il vous faut utiliser votre 
esprit logique.
Vous devez bercer votre esprit 
conscient, afin de l’écarter et d’at-
teindre le subconscient?
Oui, c’est un effort conscient et 
donc il ramène l’esprit conscient 
dans l’équation, celui-là même que 
vous vouliez écarter du chemin 
les mauvais esprits et garder les 
meilleurs. équations.
Si vous mettez ceci en pratique, 
vous pourrez au bout d’un moment 
tempérer ces pensées sans les com-
battre. Et avoir les meilleurs pour 
réagir en conséquence.
Je vous souhaite le meilleur dans la 
manifestation de vos objectifs.

Gérer votre conscient 
dans les manifestations

يسعد إدارة  سوبر ماركت أخوان 
أن تتقدم بخالص التهاني وعظيم األماني 
من الجالية العربية واإلسالمية بمناسبة 

حلول شهر رمضان المبارك
أعاده هللا على الجميع باليمن 

والخير والبركات

أخوان كبرى األسواق التجارية 
التي توفر لك كل ما يحتاجه 
البيت من المنتجات الغذائية 

اإليرانية والشرقية  

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371www.akhavanfood.com

-Hydro-Québec a dû se tourner vers le Triرمضان كريم
bunal administratif  du travail pour faire 

cesser les moyens de pression ««illégaux» d’em-
ployés qui protestaient contre des horaires mis 
en place durant l’actuelle crise sanitaire.  
C’est ce qu’a fait savoir mercredi le Tribunal 
administratif  du travail, qui avait été saisi la 
veille par Hydro-Québec pour intervenir dans le 
dossier.  
Essentiellement, «l'employeur alléguait que le 
Syndicat des employé(e)s de réseau d'Hydro‐
Québec, section locale 5735 SCFP-FTQ, et 
certains répartiteurs [...] se livraient à un ralen-
tissement d'activités ainsi qu'à des moyens de 
pression illégaux dans le contexte de la crise 
sanitaire actuelle», a souligné le Tribunal par 
communiqué, mercredi.  
En particulier, ces employés de la société d’État 
refusaient de respecter les nouveaux horaires 
convenus entre les parties afin de réduire les ris-
ques de propagation de la COVID-19, a-t-on pré-
cisé. C’est le cas au centre de conduite du réseau 
situé à Montréal, ainsi que dans d’autres bureaux 
du centre d'exploitation du réseau.  
Hydro-Québec jugeait ces actions comme «illé-
gales» et mettant en péril le maintien des servi-
ces de transport et de distribution d'électricité à 
la population québécoise.  
Pour dénouer la crise, le Tribunal avait mandaté 
un conciliateur et une entente a finalement été 
conclue à l’issue d’une séance de travail entre les 
parties au cours de la nuit de mardi à mercredi. 
Elle a été validée par le Tribunal, ce qui qu’elle a 
la même valeur qu’un jugement de la Cour supé-
rieure.  
En vertu de cette entente, Hydro-Québec s’est 
engagée à discuter avec le syndicat pour toute 
modification des horaires, et ce, jusqu'à la fin de 
la période d'état d'urgence sanitaire. De son côté, 
les employés concernés doivent reprendre immé-
diatement leurs tâches.  
Ils se sont aussi engagés à «ne plus exercer de 
grève illégale, de ralentissement d'activités, 
d'action concertée, de représailles de quelque 
nature que ce soit, ou de stratagèmes liés à l'ab-
sentéisme, jusqu'à ce qu'il ait acquis le droit de 
grève selon les dispositions du Code du travail», 
peut-on dans le communiqué du Tribunal admi-
nistratif  du travail.



بني احلرب األهلية والكورونا

أدب وثقافة

ريادة املغرب يف حماربة األوبئة وتدبري األزمات
بقلم: د. خالد التوزاني 

الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

نفسي  ِخلُت  الى ذكريات  التي تمضي  األيام  أعادتني    
أنّي تجاوزتها وأنها ذهبت الى غير رجعة! تلك الذكريات 
المؤلمة التي عشتها خالل الحرب األهلية )بالنسبة لي خالل 
سنة ١٩٧٥ وما تبعها وأما بالنسبة للقراء الكرام فأشّك أن 
الكثيرين منهم أفلتوا من العيش في خضّم صراعات مماثلة 
حصلت ضمن فترة مختلفة من تاريخ شرقنا الذي أُجبرنا 

على التخلّي عنه(
في أيامنا هذه تغيّر األعداء واختلفت األسلحة وتبّدلت الظروف:
• كانت األسلحة مؤلفة من بنادق ورشاشات ومدافع هاون 

وقنابل وخوزات وقائية.
• أصبحنا مدّججين بكّمامات وقّفازات ومساحيق تنظيف

• كان العدو مكّوناً من أناس يشبهون باقي البشر ويختبئون 
وراء متاريس وأبنية

• عدّو اليوم ال يُرى بالعين المجّردة
• كنا نشعر بالمعارك من صوت اإلنفجارات ورائحة البارود
• أصبح العدّو يقترب منّا ويهدد حياتنا دون أن يُصدر أي 

صوت أو رائحة
• تعّرفنا على جيراننا وآخيناهم عندما كنا نختبئ في المالجئ 

أوقات القصف
• نبتعد اليوم عن الجيران ونخشى االختالط بهم وتعّرفت عن 
قرب على زوجتي ألول مرة بعد كل العقود التي عشناها سوياً
• كان من يصاب بالحرب يتّم نقله الى المستشفى لمعالجة 
لزيارته  واألصحاب  األقرباء  كل  عليه  ويتدفق  جراحه 

ومواساته والسؤال عنه
• أصبح المريض يوضع بالحجر الصّحي ويبتعد عن زيارته 

الجميع بما فيهم أفراد عائلته
• كان كّل من ييأس من الوضع المزري يركب البحر عبر 
أي مركب أو يحجز على متن أول طائرة وذلك للسفر الى 

أي بلد آمن
• أصبحنا نخشى استقالل المراكب والطائرات وأصبحت 

كل البلدان غير آمنة

 في األزمنة القديمة، انتشرت الخرافات حول غضب اآللهة وانتقام 
البشر. وفي زمن األوبئة، شاعت، كذلك، الخرافات حول  اآللهة من 
قدرة المعبودات على سحق البشر بسبب الغضب الذي أصاب اآللهة 
ثم كان  البشر ومن  أثارت استيالء  أفعال  البشر من  بها  قام  نتيجة ما 
ينزل العقاب اإللهي على البشر. ومنذ أقدم العصور، يرجع ذلك إلى 
خوف اإلنسان من المجهول ومن قدرة اآللهة العليا على إنزال العقاب 
راجًيا  العصور  أقدم  منذ  اآللهة  إلى  القديم  اإلنسان  فتقرب  بالبشر، 

رضا اآللهة والنجاة من غضب وسخط اآللهة. 
وعرفت مصر الفرعونية األمراض واألوبئة. وفي مصر الفرعونية، 
وفي بعض فترات الضعف، ولدى البعض القليل من البشر، ساد االعتقاد 
أن بعض األرواح الشريرة كانت سبب بعض األمراض نتيجة غضب 
المسؤولة  هي  »القوية«،  أي  سخمت،  الشهيرة  الربة  وكانت  اآللهة. 
عن الشفاء من األمراض. وكان البعض يتقرب لها طلًبا للشفاء. وفي 
»أسطورة هالك البشرية« الشهيرة، جاء أن رب األرباب، اإلله رع، 
إله الشمس األشهر، قد غضب على البشر لسخريتهم منه، فقام الرب 
رع، إله الشمس، بإرسال الربة القوية سخمت لتنتقم من البشر، ولما 
الثمالة  الربة سخمت تسكر حتى  بالبشر، جعل  الرب رع  نزل رضا 
وتغيب عن الوعي حتى ال تنتقم من البشر، وقام إله الشمس رع بالعفو 
عن البشر أجمعين. ومن الجدير بالذكر أن الطاعون لم يكن معروًفا 
القديمة حسب المصادر التي نعرفها، إلى اآلن. وقد يكون  في مصر 
الطاعون هو المرض المسمى في البرديات المصرية الشافية »تا نت 
مؤكد،  غير  األمر  هذا  أن  غير  األسيوي«،  »)المرض(  أي  عامو« 
وال نعرف لماذا تمت نسبة المرض إلى أسيا. وتذكر بعض المصادر 
بالربة سخمت،  المرتبط  الوباء«  أي »عام  إيادت«  المكتوبة »رنبت 
العصر  برديات من  اإللهي. وتشير  الغضب  تجسد  كانت  التي  اإللهة 
كاهن سخمت،  المعبد،  كاهن  اتخذها  التي  اإلجراءات  إلى  الروماني 

لفحص اللحوم والمواشي، والحماية من العدوى.
حضارة  منافسة  القديمة،  العراقية  الحضارة  إلى  شرًقا  اتجهنا  وإذا 
مصر القديمة، نجد أن الحضارة العراقية القديمة ذكرت في العديد من 
مالحمها حدوث بعض األوبئة التى أصابت العراقيين القدماء، والتي 
وجاء  عليهم.  اآللهة  غضب  عن  ناجمة  القديم  العراق  أهل  أعتبرها 
في مالحم األدب العراقى القديم أشكال غضب اآللهة ومنها اإلصابة 
باألوبئة واألمراض. واعتقد العراقيون القدماء أن أحد األشخاص قـد 
سمع كالم اإلله الذي طلب مـنه دعوة حكماء المدينة. وقال له: »أبدوا 
واحضروا  السومريين،  عند  القدر  إله  بيت  عـن  وابحثوا  بالصلوات 
له الخبز والقرابين«. واستلم الشخص الوصايا من اإلله. واجتمع مع 
القرابين والهدايا،  المدينة. وشيدوا معبًدا لإلله. وأحضروا له  حكماء 
يخطط  اإلله  بدأ  الزمن،  من  فترة  وبعد  الطاعون.  مرض  ففارقهــم 
كي ينزل عقوبة ثانية على البشر، بعد الطاعون، وهي القحط؛ إذ أن 
عـدد البشر تزايد ثانًية، وتدخل مرة أخرى إله الحكمة العراقي القديم، 
ودلهم على بيت إله المطر، فاحضروا له خبًزا وأجزلوا له الكثير من 
الذي  القحط  بعد  المطر  عليهم  فنزل  البشر،  مع  ليتعاطف  القرابين؛ 

كان، وذهبت الجائحة. 
وفي حوض البحر األبيض المتوسط، ربما انتشر الطاعون منذ القرن 
مات  وبسببه  180م،  إلى   165 عام  من  وتحديًدا  الميالدي،  الثاني 
حوالي ألفين شخص في اليوم الواحد. وعندما تم حصار إحدى المدن، 
ومعه  الجيش،  وانسحب  بالوباء،  المهاجم  الروماني  الجيش  أُصيب 
العدوى التي انتشرت في جميع أنحاء اإلمبراطورية الرومانية. وربما 
كان ذلك عقاًبا؛ ألن الرومان وعدوا بعدم نهب المدينة، وأخلفوا الوعد 
رة  المبّرِ الروايات  من  ذلك  غير  وهناك  أنفسهم،  على  أخذوه  الذي 

النتشار الوباء والتي تستند إلى الخرافات أكثر من الحقيقة.
وفي الكتاب المقدس، تم النظر إلى أن انتشار الوباء على أنه ما هو 

المقدس،  الكتاب  في  وباء  كلمة  وذكرت  هللا.  غضب  على  إشارة  إال 
وتحديًدا في العهد القديم، وكنت دائًما مرتبطة بفكرة التأديب اإللهي؛ 
تحل  حين  بتعاليمه  تمسك  ومن  ألتباعه  البركة  يعطي  هللا  ألن  وذلك 
ويلحق  والصحة.  واألرض  واألوالد  العمل  في  الطاعين  على  بركته 
الرب الوباء بمن ضل عن سبيله. وكانت كلمة وباء هي إحدى لعنات 
السماء على أشخاص تركوا هللا ورفضوا وخالفوا وصية هللا. وعندما 

تسمح السماء بوباء، فال شك هو نوع من اللعنة على البشر.
وفي الحياة الدينية عند العرب األقدمين قبل اإلسالم، كانت هناك آلهة 
من  بعض  مهمة  كانت  بأنه  يعتقدون  القدماء  العرب  وكان  متعددة. 
تنزل  فكانت  يعديها؛  الذي كان  باإلنسان  الشديد  العقاب  إنزال  آلهتهم 
به األمراض أو باألوبئة. ومن بين تلك اآللهة كانت الربة »العزى« 
الشهيرة، ربة مدينة مكة. وجاء في كتابات بعض المؤرخين أن العرب 
أنها  اعتبار  األحجار على  بعض  أو  الشجيرات  بعض  يقدسون  كانوا 
في  العزى  الربة  تصوير  تم  أنه  الغالب  وفي  »العزى«.  الربة  تمثل 
النحت في هيئة امرأة. ويظهر من اسمها أنها كانت إلهة قوية عزيزة 
عند  مكانتها  عظم  من  وكان  إليها.  يتقرب  أو  يُعبدها  كان  من  تُِعز 
أهل مكة أن أهل قبيلة قريش كانوا يحملونها معهم في حروبهم بغية 
النصر.  لهم  وتجلب  الهزيمة  عنهم  وتدفع  الحماية  عليهم  تسبغ  أن 
وأطلقوا عليها اسم »ملكة السماء« من فرط تقديسهم لها. وكان العرب 
األقدمون يرون أيًضا أنها شديدة العقاب واالنتقام ممن يعاديها، وهناك 

حكايات عديدة في هذا الشأن.
وتنتشر  الخرافات  تعّم  األوبئة  انتشار  زمن  في  كان  أنه  والخالصة 
األساطير، ومنها ما كان يتستند إلى أصل تاريخي، ومنها ما كان وليد 
اللحظة وينتهي ذكره باختفاء األوبئة وانتهاء األمراض الفتاكة، غير 
في  تبقى  أو  المكتوبة  والوثائق  السجالت  بعض  في  تبقى  كانت  أنها 

الذاكرة والوعي الجمعي. 

اخلرافات القدمية يف زمن األوبئة

     Vendredi 24 avril 2020
الجمعة 24 ابريل 2020

    إنَّ ما تذكره بعض كتب التاريخ، من مآسي عاشها المغاربة بسبب انتشار 
األوبئة والمجاعات، يصعب على القارئ أن يتخيّلها؛ كأن يأكل الناس الدواب 
التي نفقت، بل ويأكلوا موتاهم، أما تعطيل الصالة فقد كان أمراً بديهياً، يقول 
صاحب كتاب االستقصا متحّدثاً عن ما حدث سنة 1073هـ: “أصاب المغاربة 
مجاعة عظيمة أكل الناس فيها الجيف والدواب واآلدمي، وخلت الدور وعّطلت 
المساجد”، ولم تكن الدولة أنذاك تملك القدرة على مراقبة جميع األماكن واألسواق 
ومتابعة تطور األحداث بالسرعة الالزمة خاصة مع قيام الثورات والفوضى 

والنزاعات، فاستغل بعض المسؤولين هذا 
بالضرائب  الناس  إنهاك  ليزيدوا  الوضع، 
اليوسي  العالمة  وقد وصف  والمكوس، 
ظلم الجباة وصفاً دقيقاً مؤثراً حين قال: “قد 
جردوا ذيول الظلم على الرعية، فأكلوا اللحم 
وشربوا الدم وامتشوا العظم وامتصوا المخ، 
ولم يتركوا للناس دينا وال دنيا”. كما وصف 
عبد الرحمن التامنارتي وغيره ممن عاصر 
تلك األحداث، قائال: نال المغرب من الفساد 
والفتن ما “طاش لها الوقور )...( ووضع 
النفيس وارتفع الخسيس، وفشا العار وخان 
بالوجه  البؤس وجاء  الزمان  الجار ولبس 
وأخفى  نفسه  الحق  )...( وطأطأ  العبوس 
المحق نفسه )...( ووردت المهالك وسّدت 

المسالك وعمَّ الجوع”.
واألهوال  المخيفة  األزمات  هذه  بعد  هل 
المجتمعة، أزمة أكبُر منها وأعظُم؟ لقد شهد 
المغرب في بعض الفترات التاريخية ما لم 
تشهده مناطق أخرى في العالم من الويالت 
واألزمات، واليوم إذ نستدعي الحديث عن 
بعض هذه التفاصيل التاريخية المؤلمة، ونحن 

في زمن جائحة كوفيد 19، التي لم تصب المغرب وحده، بل شلّت الحياة في 
المغرب،  التي انخرط فيها  العالم، وخالل فترة الحجر الصحي،  جّل ربوع 
كإجراء وقائي للحد من انتشار هذه الجائحة والسيطرة عليها ومحاصرتها، نروم 
بناء وعي المواطن المغربي واستنهاض مسؤوليته الفردية، للتقيد باإلجراءات 
الصحية والوقائية، وذلك من أجل الخروج من هذه األزمة العالمية بأقل الخسائر.
نفسها عن  تعزل  المغاربة،  الفئات من  كانت بعض  الصعبة،  األزمنة   في 
الغذاء، وتلوذ بالصيام،  الناس، فتّدخر حاجاتها من  الخروج، وعن مخالطة 
وتقليل الطعام، والكّف عن الكالم، خاصة وأنها ال تتحرك كثيراً، فال تحتاج 
للغذاء الوفير، وخروجها ال يكون إال للضرورة القصوى، إننا اليوم عندما نتأمل 
المعمار الهندسي لكثير من المنازل في المدن المغربية العتيقة، نجدها تشتمل 
بالتخزين، حيث يضعون  أو ركن خاص  الخزين(  للمؤونة )بيت  على بيت 
الزيت والقطاني والّسمن والعسل والقمح، كما نجد في المنازل بئراً لجلب الماء، 
وكل ذلك تحت المنزل في القبو أو السرداب، حتى إذا وقعت الحروب والفتن 
والمجاعات، واقتُِحم البيت لم يعثر على أصحابه، فقد كانت في تلك المنازل 
مخارج سرية، ونوافذ صغيرة بين البيوت، تطل على الجيران، مختفية وراء 
بعض اللوحات والزخارف، وتُستعمل للتضامن بين األسر المغربية، بتقديم 
الطعام لمن احتاج إليه.. أو االطمئنان على األسر والعائالت وتبادل األخبار، 
التعقيم والتنظيف،  العديد من وسائل  الفترات  المغاربة في تلك  كما استعمل 
والكثير من وسائل االحتياط، ولذلك نجا الكثيرون، بسبب التزام العزلة واالبتعاد 
عن التجمعات، والفرار إلى البيت في خلوة طويلة، ثم إذا انتهى الوباء ومرت 
األزمة، خرج هؤالء في أمن وسالم، وعادوا إلى ممارسة أنشطة الحياة اليومية 

من تجارة وفالحة وسفر وتعليم وغيره، وقد منَّ هللا عليهم بُعمٍر جديد.
به كل  التزم  لو  الذي  الحجر الصحي،  باألمس، في ظل  اليوم  أشبه      ما 
المغاربة، لما طال وقت الجائحة في المغرب، خاصة وأنَّ بلدنا اليوم، وّظف 
كل إمكاناته لتوفير الغذاء للجميع، وتعويض الفاقدين لمصدر دخلهم، وتقديم 
كل الدعم الصحي واألمني والنفسي والمادي أيضاً، وهذه اإلمكانات لم تكن 
متاحة في األزمنة السابقة، الشيء الذي ينبغي أن يزيد من قوة التالحم بين 
الملك محمد  كانت صادرة من جاللة  المبادرات  المغاربة وملكهم، فجميع 
السادس نصره هللا، لحماية المغاربة، وهذا التزام تاريخي ووفاء بعهد البيعة، 
فيبادروا  المسؤولين،  لغيره من  قدوة  ليكون  المغرب،  أعلى سلطة في  من 
للعمل التضامني وأداء الواجب الوطني، وبالمقابل، على عموم المغاربة أداء 
واجبهم في التزام الحجر الصحي، والتباعد االجتماعي، والتطوع في أعمال 
البر والخير، واالنخراط في حملة التضامن باإلسراع إلى وضع تبرعاتهم في 
صندوق تدبير الجائحة، وغير ذلك من المبادرات الفردية التي من شأنها أن 

تُعّجل بالقضاء على الوباء ومنع انتشاره.
صفحات من تاريخ األزمات في المغرب

عرف المغرب عبر تاريخه الطويل أزمات خانقة، ومّر بفترات صعبة حتى 
المغاربة، واعتقدوا أن الساعة قد حلّت ال محالة،  الدنيا على عموم  ضاقت 
فأحياناً يجتمع الصراع على السلطة مع موجات الجفاف والغالء، وتطول سنوات 
القحط ونقص الغذاء، وقد يزيد من األزمة موت السلطان، وتعرض المغرب 
الفرصة،  الذين استغلوا  الدوائر،  لهجوم األعداء والمحتلين والمتربصين به 
فنهبوا البالد وزرعوا الخوف في الناس، فضاعت األخالق وفقدت األرزاق 

وكانت فتنة عظيمة، هكذا تصف الكتب التاريخية بعض ما شهده المغرب.
وإلى عهد قريب يذكر المغاربة فترة األربعينات، في أيام الحرب العالمية 
الثانية، أزمة نقص الغذاء، وما خلّفه من مجاعة عظيمة، أكل فيها المغاربة 
الجيف والدواب والموتى وَفّر منهم عدد كبير إلى الجبال بحثاً عن أوراق 
األشجار يقتاتون منها وينأون عن الوباء والجوع وفتن النهب والسلب، كما 
بالدارجة  المغاربة  يسميه  وكان  المناطق،  بعض  األسود  الطاعون  اجتاح 

“بوكليب األكحل”، ألنه يقلب حياة اإلنسان رأساً على عقب، ويجعل أيامه 
سوداء كالفحم أو الليل المظلم، وقد كانت جثت الموتى بالطاعون تبقى ملقاة 
في الشوارع واألزقة ال يقترب منها أحد مخافة اإلصابة بالعدوى، هي أيام 
سوداء يتذكرها بعض المغاربة الذين عاشوا بعض أحداثها، وقد سّجلتها كتب 

التاريخ، لمن شاء االطالع عليها وقد نّجاه هللا من رؤيتها.
وللوقوف على نماذج من األمثلة التاريخية المشابهة لبعض ما يقع اليوم في 
المستجد، نستدعي  انتشار جائحة كورونا  المغرب، من هلع وخوف جراء 

السنوات األخيرة من أيام الدولة الّسعدية، خالل القرن الحادي عشر الهجري، 
عندما ضعفت بسبب ما شهده المغرب من صراع مستميت على السلطة، ونزاع 

على الُحكم، زاد من وطأة األزمة، انتشار البالء وتوالي سنوات الجفاف..
وقيام أخرى،  نجم دول  أفول  بالمغرب  الهجري  الحادي عشر  القرن  شهد 
عدية وخاصة بعد وفاة السلطان  لت بعض العوامل بانهيار الدولة السَّ فقد عجَّ
المنصور الذهبي سنة 1012هـ وكان أعظم الملوك الّسعديين، بعدما استمر 
في الُملك ِستاً وعشرين سنة، “ذهب إلى فاس لتأديب ابنه الثائر عليه محمد 
الشيخ المامون فأخمد الثورة وأودع ابنه السجن، ولكن الوباء حل بالناحية فمات 
المنصور دون أن يبت في أمر والية العهد”، فأدت النزاعات بين أبنائه “في 
طلب العرش والفوز بصولجان الملك”، إلى قطيعة رحم وانقسامات أضعفت 
الدولة المغربية، وأثارت بعض األطماع الخارجية التي بدأت تتربص بالبالد 
الدوائر وتنتظر الفرصة لالستحواذ على بعض الحدود والثغور وخاصة في 

الشمال المغربي.
وقد تحّدثت الكثير من المصادر التاريخية عن هذه الفترة الحرجة من تاريخ 
الخالئف،  الطوائف بعد ظلم  المغرب، منها كتاب مؤرخ مجهول عن دولة 
العزيز  فارس عبد  َرفا، ألبي  الشُّ الملوك  أخبار  في  فا  الصَّ مناهل  وكتاب: 
الفشتالي، وكتاب: االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى، ألحمد بن خالد 
الناصري السالوى، وكتاب: نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي، لمحمد 
الصغير اليفرني. والذي له كتاب آخر بعنوان: روضة التعريف بمفاخر موالنا 
إسماعيل بن الشريف. وكتاب: التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر في أخبار 
وأعيان المائة الحادية والثانية عشر، للقادري محمد بن الطيب. وله كتاب آخر 
إيليغ قديما  القرن الحادي عشر والثاني. وكتاب  المثاني ألهل  بعنوان: نشر 
وحديثا للعالمة محمد المختار السوسي، فضاًل عن كتب الرحالت، ومن أشهرها 
رحلة ماء الموائد ألبي سالم العياشي والذي كان أكبر علماء عصره، وقد مات 

بالطاعون عام 1090 هجرية.
ولقد رّكزت بعض المصادر التاريخية على وصف الجوع والخوف الذي أصاب 
المغاربة في تلك السنوات الِعجاف، ومنها كتاب يحمل عنوان: “زوبعة المشتاق 
لبعض ما وقع في المغرب عام اثنين وسبعين من الجوع والشقاق”، لمؤلفه 

العياشي محمد بن عبد الجبار، ومما ورد فيه قوله في أبيات شعرية مؤثّرة:
يا من عن الَغْرِب عام الُجوع قد غربا     ال تنكرن على من جوعه َغلَبا

ُل َسـاِمعها يقول واَعَجـبا ثُوَك أحـاديث إذا ُسِمعـَت          َيظَّ إن َحــدَّ
ْرُع فيه يكـون        كالنَّدى َفيَُباُع وزنـــه َذَهبا اشدد بعــام يكاد الزَّ

ما أعظم األمـر إِْذ كانت َتُعوُد بـه       التَّْمُر ِتْبًرا وعـاد َحشفه ُرَطبـَا
عندما ضعف أمر الدولة السعدية، قامت الفتن في المغرب، وظهرت النزاعات 
والخالفات، وتقاسم الثوار المغرب، فأصبح مثل ملوك الطوائف، وقد “بلغت 
هذه الحالة السيئة منتهاها حوالي 1040هـ حيث كادت تستقل كل جهة بملك، 
حتى إن ناحية تازة قام فيها اليهودي ابن مشعل وبنى حصنا منيعا له وجعله 
المظلمة  الحقبة  الجزائر استطاعوا في هذه  أتراك  إمارته )...( كما أن  مقر 
الحدود ويسعوا في االستيالء  إلى وجدة وهي على  تاريخنا، أن يدخلوا  من 
عليها وضمها إلى ممتلكاتهم”، وقام الثوار في كل ناحية، واستولى األجانب 
المغرب وطمعهم في داخله. ولم  إسبان وبرتغال وإنكليز على مراسي  من 
تستقر األوضاع إال مع السلطان المولى الرشيد العلوي بعد خوضه لحروب 
استمرت سبع سنوات وهي المدة التي قضاها في الحكم، فحقق بذلك للمغرب 
وحدته واستقراره تمهيداً النطالق مسيرة البناء الحضاري مع ملوك الدولة 

العلوية الشريفة.
إذا كانت أزمات الحكم والنزاع على السلطة، أمرا متوقعاً في كثير من الدول، 
فإن المشهد يبدو صعباً ومقلقاً، عندما تُضاف إليه أزمات نقص الغذاء وانتشار 
الوباء والغالء، وما يترتب عن ذلك كله، من ظهوٍر للفتِن وانهياٍر للقيم؛ حيث 

زاد من أزمة البالد اجتياح وباء الطاعون 
للمغرب من سنة 1007هـ إلى 1016هـ، 
وبين عامي1072هـ و1089هـ، وساعد 
على انتشاره بفاس، فيضان عظيم خّرب 

البرادعيين، وهّدد  باب  إلى  الماء  المنازل والقناطر واألسواق، حتى وصل 
دوراً عديدة باالنهيار والّدمار.

كما عرف المغرب سنوات الجفاف والقحط، في األعوام: 1022هـ و1060هـ 
و1044هـ و1063هـ و1072هـ، و1073هـ و1090هـ، والتي رافقتها موجات 
الغالء، حيث يذكر صاحب كتاب االستقصا، أسباباً أخرى للغالء في هذا القرن، 
ومنها: ثورات القبائل التي قطعت ُسبل المسافرين وقوافل التجارة، فقلَّْت المواد 
الزراعة، وحصار األجانب  الحروب في فساد  المدن، وتسببت  الغذائية في 
ومراقبتهم للموانئ التجارية المغربية، فضاًل عن طول فترة الجفاف، وانقطاع 
المطر، الشيء الذي أهلك الحرث والنسل وأضاع البالد وأفسد أرزاق العباد.
وقد وصف الرحالة المتصوف أبو سالم العياشي في رحلته ماء الموائد، وهو 
قائال: “في سنة  بالبالد من فتن وجوع،  الطاعون، ما حل  الذي مات بوباء 
والعامة  الخاصة  بين  الفتن، وهاجت  َدبَّت في مغربنا عقارب  تسع وستين 
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”. وال يخفى ما في هذا الوصف من ألم ومعاناة، وقد كتبها شاهٌد على 
تلك األحداث المؤلمة، حتى إنَّ بعض الشعراء وصفوا تأخر نزول المطر، 

بكثرة سفك الدماء وأكل الحرام، يقول شاعر من درعة:
َحاُب بدرعة كما      يطوُف الحجيج بالبيِت الَحَرام َيُطوُف السَّ

َماِء َوأَْكِل الَحــَرام تُريـُد النُُّزوَل فلْم َتْسَتِطـْع      لسفِك الّدِ
أما صاحب كتاب المطرب بمشاهير أولياء المغرب، فشبَّه كثرة الفتن في تلك 
الحقبة من تاريخ المغرب، بنزول المطر، حيث قال: “في وقت كانت الفتن 
فيه كنزول المطر من السماء، 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”.
فقد عرفت مدينة فاس زلزالين عنيفين؛ األول في رجب سنة 1030هـ والثاني 
في رمضان سنة 1075هـ فاغتم الناس وعّمهم الّرعب والفزع، واعتقدوا في 

الحالتين أنها الساعة ال محالة.
 وال شك أنَّ هذه األزمات، قد أدت إلى تغييرات جدرية وبنيوية كبيرة على 
المستوى الديمغرافي والسياسي واالجتماعي، فبعض األحياء السكنية أصبحت 
خالية من السكان، ألنهم ماتوا جميعاً بسبب الوباء، وأحياء أخرى فّر سكانها 
جميعاً إلى القرى النائية والجبال البعيدة ليتحّصنوا بعيداً عن الثوار والمتمردين 
واللصوص، وأحياء أخرى تم تخريبها وسلب ما فيها من متاع وزاد، وإخراج 
أهلها وقتلهم وتشريدهم، وهذه األحداث قد جعلت التركيبة الديمغرافية لمدن 
المغرب الكبرى تتغيّر وتتأثر، حيث انخفض عدد السكان، وكثر أصحاب أهل 
العاهات والمعاقين، واليتامى والمشردين، مما نتج عن ذلك ظواهر اجتماعية لم 
تكن مألوفة في المجتمع المغربي، ولم يعهدها من قبل، كالتسّول وظهور مهن 
جديدة مرتبطة بالفقراء، كادعاء المرض، وادعاء القدرة على العالج وشفاء 
المعطوبين، وانتشار الخرافات واألساطير، وغيرها من الظواهر التي صعب 

بعد ذلك التخلص منها، ولعل بعضها بقي مؤثراً في العقليات إلى يومنا هذا.
المغرب،  تهّدد وحدة  األليمة،  األحداث  كانت هذه  السياسية  الناحية   ومن 
وتستنزف موارده وطاقاته، فتجعله عرضة للمطامع األجنبية، وتُحِدُث فراغاً 
في السلطة، يستغله بعض الثوار لتفتيت المغرب ومحاولة االستيالء على السلطة 
والُحكم بالقوة والعنف، وإكراه الناس على قبول األمر الواقع، ولذلك عندما 
ضعف أمر الدولة السعدية، وأصبح المغرب مهّدداً في وحدته، قام األشراف 
العلويين، بمبادرات لتوحيد المغاربة، ودفع األطماع األجنبية، وحماية ثوابت 
المغرب الدينية والوطنية، باسترجاع األمن وحفظ الكليات الخمس، ولم يكن 
ذلك سهال فقد اقتضى من السلطان المولي الرشيد قضاء أزيد من سبع سنوات 
في محاربة المتمردين ومثيري الفتن في البالد، حتى نجح في تخليص المغرب 
من األزمة، ليبدأ عهد جديد، استمر إلى يومنا هذا مع السلطان جاللة الملك 

محمد السادس أدام هللا له العز والتمكين.
هكذا، لم تكن جائحة كورونا أول فيروس يضرب المغاربة، في مارس 2020، 
ولن تكون األخيرة، بل لقد أكسبته األزمات، مناعة قوية، فتكيف مع الظروف 
الصعبة، واستطاع بفضل قيم التضامن التي تربط كل المغاربة، أن يتجاوز 
الكثير من العقبات، ولذلك كانت االحتياطات التي اتخذها حاليا في مواجهة 
كورونا، مهمة وذات فعالية في الحد من انتشار الوباء، وإن تمديد حالة الطوارئ 
لتسجيل  نظراً  الصحية في المغرب إلى غاية 20 ماي 2020، كان متوّقعاً 
بعض اإلصابات الجديدة بالجائحة )كوفيد 19(، ويدخل هذا التمديد ضمن سلسلة 
المغرب، وأثبتت فعاليتها اآلن،  التي اتخذها  المهمة  اإلجراءات االحترازية 
ألن دول كثيرة عندما تأخرت في االحتياطات كان انتشار الجائحة فيها كبيراً 
ومهواًل، وَصُعب التحّكم فيها، ولذلك فإن هذا التمديد يعتبر ضروريا في هذه 
الظرفية الحرجة، علماً أن المغرب قد اتخذ كل التدابير التي تضمن استقرار 
الحالة العامة، وتوفير الظروف المالئمة، وضمان استمرار الخدمات األساسية 
للمواطنين، ويبقى وعي المجتمع المغربي مهماً إلنجاح كل المبادرات الوطنية 

والقرارات التي تتخذها السلطات المركزية والمحلية.
والتاريخ المغربي حافل بالمقاومة والدفاع عن صحة وأمن المغاربة وسالمتهم، 
في سبيل وحدة األمة والمصير المشترك، وصيانة الثوابت الوطنية ومقدسات 
استقراره وقوته االجتماعية  الدينية والوطنية، وهي بعض عوامل  المغرب 
والسياسية واالقتصادية، وأيضاً تماسكه وتالحم كل مكوناته وراء قائده األعلى 

أمير المؤمنين جاللة الملك محمد السادس نصره هللا وأيده.

د. حسين عبد البصير
مدير متحف اآلثار- مكتبة اإلسكندرية

مصر تكشف عن مدفن 
فرعوني جديد

  أعلنت وزارة اآلثار المصرية عن كشف أثرّي جديد بمنطقة سقارة 
بمحافظة الجيزة، بالتزامن مع االحتفال باليوم العالمي للتراث. ولم يفتها 
أن ترّوج له بطريقة مختلفة، عبر تقنية “األون الين”، على صفحاتها 

الرسمية.
المصرية،  لآلثار  األعلى  للمجلس  العام  األمين  قال مصطفى وزيري، 

إن الكشف الجديد يقع بمنطقة سقارة بمحافظة الجيزة، ضمن أعمال تنقيب 
 .2018 )نيسان(  أبريل  منذ  المصريين  األثريين  لفريق من  متواصلة 
الخالصة  المصرية  البعثة  الحالي، عثرت  الشهر  أنه “خالل  وأضاف 
على بئر بمساحة 120×90 سم، وعمق 11 متراً، وأن البئر قادت أعمال 
التنقيب والحفر إلى حجرة دفن بداخلها تعود لعصور فرعونية متأخرة”.

الدعاية  في  الكشف  هذا  نوّظف  أن  اآلثار  في وزارة  “قّررنا  وأوضح 
على  الين(  )األون  تقنية  عبر  عنه  اإلعالن  عبر  لمصر  السياحية 

الصفحات الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي”.
وقال خالد عناني، وزير السياحة واآلثار المصري، إن “حجرة الدفن 
زالت  ما  التي  المميزة،  بالمحتويات  غنية  األثري  للكشف  الفرعونية 
تحتفظ برونقها وألوانها وكأنها من إنتاج وصناعة األمس القريب، مما 

يؤكد على عظمة المصريين القدماء”.
توابيت  خمسة  الفرعونية ضّمت  الدفن  “حجرة  أن  عناني  وأضاف 
حجرية مغلقة تزن عشرات األطنان، و4 دواليب محفورة في الجدران 
فرعونية  لعصور  تعود  آدمية  ودفنات  مزخرفة،  توابيت خشبية  بها 

متأخرة”.
تابوت خشبي ساحر  به على  العثور  تم  الدواليب  “أحد  أن  إلى  وأشار 
تمثال  منها:  األثرية،  القطع  من  العديد  حوله  ومن  األصفر،  بالمداد 
أوشابتي من الفيانس، ومسلة صغيرة بارتفاع 40 سم مزينة من جميع 
وأيضاً  ونفتيس، وحورس،  إيزيس،  لآللهة  فرعونية  بكلمات  الجهات 

تماثيل خشبية للمعبود بتاح، وأواني كانوبية”.
النيل،  بوادي  الثقافية  السياحة  تسويق  لجنة  وقال محمد عثمان، رئيس 
إال  فيروس كورونا،  انتشار  بأزمة  بقوة  تأثّر  قد  السياحي  “القطاع  إن 
أن السياحة المصرية وعبر جميع األزمات والكبوات قد تمرض ولكن 
االندثار  يأبى على  المصرية  والمعابد  المزارات  تموت، ألن سحر  ال 

والنسيان”.
تقنية  عبر  أخيراً  عنه  أُعلن  الذي  األثري  “الكشف  أن  عثمان  وأكد 
األجنبية،  الجنسيات  ومتابعة من مختلف  اهتماماً  )األون الين(، شهد 
مما يؤكد على شغف السياحة العالمية حتى وهي تحت الحجر الصحي 
العالمية  السياحة  إلى “حرص شركات  ولفت  فرعوني”،  ما هو  بكل 
على الحصول على روابط الجوالت السياحية االفتراضية التي تحرص 
انتشار أزمة كورونا عقب وقف حركة  الوزارة على إطالقها منذ بدء 

السياحة الدولية”.



إلى قمصان األطفال، هكذا   من األلعاب 
تحول فانوس رمضان، الرمز األساسي 
الخياطين  اثنين من  يد  لشهر الصوم، على 
في مصر، فأصبح قابال ألن يرتديه األطفال 
الذين يبهرهم ضوؤه ويتراقصون على 

نغماته.
ويُصنّع الفانوس الجديد في ورشة بالقاهرة، 
إنهما يريدان إدخال  الخياطان  حيث يقول 
الفرحة على قلوب األطفال، بينما يعاني 
كثيرون العزلة في بيوتهم وسط مخاوف 

تتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد.
ويجري توصيل بطارية صغيرة في 
المطبوع عليه، فيضيء  بالفانوس  القميص 
بضغطة زر بسيطة، ويمكن غسل القميص 

وعليه الفانوس بكل سهولة. 
قميص   100 نحو  الخياطان  وينتج 
»تيشرت« في اليوم، تُباع عن طريق 
اإلنترنت، وتُّسلم بعد تطهيرها للزبائن عند 

بيوتهم. 
ويُفترض أن القمصان عموما عملية وفعّالة 
القميص أطول  التكلفة، ألن عمر  من حيث 

من الفانوس الذي يمكن كسره بسهولة. 
وتصنع الورشة قمصان أطفال تتراوح 
أعمارهم بين ستة أشهر وعشر سنوات. 
وتبيع القميص الواحد بسعر 100 جنيه 

مصري )نحو 6.34 دوالر(. 
وأغلقت مصر المدارس والجامعات، 
كما أغلقت المساجد والكنائس، وأوقفت 
الجوية،  العامة والرحالت  الخدمات  معظم 
وفرضت حظر تجول ليلي منذ 24 مارس/
23 أبريل/نيسان، في  آذار، ومددته حتى 
مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا 

المستجد. 
وسجلت مصر حتى اآلن 3144 حالة 

إصابة بالمرض مع 239 حالة وفاة. 

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
  في أزمة فيروس كورونا أكتشفنا أن الدول الكبرى وهماً عشنا 

فيه وأن هللا فقط هو الكبير واألكبر دائماً وأبداً .

Vendredi 24 avril  2020 الجمعة 24 ابريل

على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

      
 آخر عمود***

فريــد زمكحـل

مصر.. النائب العام يصدر قرارا 
                                               بشأن الفتاة الداعية للفسق والفجور

مشردون يعيشون »حياة األغنياء« يف سويسرا

فانوس رمضان يضيء 
قمصان األطفال يف مصر

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

  كل عام وانتم بخير »والمسيح قام..
المجيد  الفصح  حقا قام« بمناسبة عيد 
ورمضان كريم وعيد فطر سعيد بإذن 
الكريم تعالى. وهما مناسبتان دينيتان 
بينما  الفترة  جميلتان تمران علينا هذه 
نحن جميعا نعيش وطأة مرض خطير 

يهدد صحة العالم   . 
ولكننا رغم ذلك نحاول ايجاد فسحة 
لألمل واإليجابية. تقارب األعياد 
اإلسالمية والمسيحية زمنيا خالل هذه 
الفترة وفي ظل هذه األزمة أعادنا 
الى الروحانيات وأعاد الكثير منا 
بالتعبير عن محبة االخر  الى رغبته 
والتركيز على ما يجمعنا ويقربنا من 

بعضنا البعض.  
للمسلم عن محبته  ان يعبر المسيحي 
وشدة قربه له برغم بعض التنوع - وال 
أقول االختالف -  في طريقة الوصول 
الذي اتخذه  الموقف  للخالق هو نفس 
بالتعبير إلخوانهم  المسلمين  العديد من 
المسيحيين عن محبتهم وبأنهم اخوانهم 
بالحياة وبالدين الذي يقود بالنهاية 

الى هللا. 
ويبدو احيانا ان اعادة التركيز والحديث 
بهذا االمر وموضوع القرب بين 
األديان أمراً اصبح مطروقا كثيرا 
باإلنسانية يجب ان نكون  وأننا كأخوة 
قد تطورنا في مواقفنا وحياتنا وان امر 
هذا التقارب بديهي ويجب ان نكون من 
للتذكير.  السمو لدرجة ال نحتاج معها 
والحقيقة ان العديد منا وصل لهذه 
المرحلة بل وتجاوزها منذ عشرات 
السنين وتوارثها اب عن جد بنشر 

المحبة والتسامح. 

ولكن دعونا ننظر لألمر  من ناحية 
الحياة كالنهر ودوما يظهر ما  أخرى: 
هو جديد وليس كل جديد بجيد. وبعض 
لم  النظيف ان  يلوث  الجديد طالح وقد 
نقم بإعادة التركيز على قيمنا والتذكير 

بمحبتنا. 
وفي هذا اإلطار وخاصة في هذه 
العديد  التي آلمت  الظروف االنسانية 
منا اود ان اسوق إليكم بعضا مما قرأت 
عن أصدقائي ومعتقداتهم ومعايداتهم 
لبعضهم البعض لكي يروحوا عن 

األنفس ويبعثوا األمل رغم الشدة. 
الكبيرة  الصديقة العزيزة والصحفية 
القاهرة العريقة  أمل ابو السعود من 
تورد معايدة نقال عن شعار حمالت 
قبطي  :«من  المصرية  السياحة 
الى كل قبطي مسيحي كل عام  مسلم 

وحضراتكم بألف خير.«
الصديقة الجميلة والصحفية المميزة 
الحنون  القاسم من دمشق »األم  رندة 
رغم كل اآلالم« تقول على صفحتها 
الفيس بوك: » في كل عيد ديني  على 
احلم بان يدرك كل الناس يوما ان للرب 
تجليات كثيرة.. وان طرقا الحصر 
الواسع ال يحده  ... فهو  اليه  لها تؤدي 
طريق واحد  ال غير.. وكل طريق فيه 
الخير والسالم والحب هو بال شك منه 

واليه ... المسيح قام.. حقا قام.«
احبتي فصح مجيد وأيام قادمة فيها 
هللا.  باْذن  جميعا  ولنا  لكم  الخير 
ورمضان كريم على الجميع وأولهم 
الفقراء وكل عام روحانيات رمضان 
تجمعنا مسلمين ومسيحيين بكل المحبة. 

ابقوا سالمين امنين بصحة وسالمة. 

سالم وأعياد خبري ! 

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com
يكاد سفيان رحماني ال يصدق ما    
المراهق  فبعدما أمضى هذا  له،  يحدث 
في  مشرداً  عدة  سنوات  الجزائري 
نجوم في   3 فندق  يقيم في  بات  الشارع، 
جنيف مع غرفة خاصة به ووجبات طعام 
انتشار فيروس كورونا  مجانية وسط 

المستجد )كوفيد19-(.

16 عاماً  البالغ  الجزائري  الشاب  وقال 
المقيم حالياً في فندق »بل إسبيرانس« في 

وسط جنيف: »أعيش حياة ترف« حالياً.
الماضي، وفي ظل  وخالل مارس/آذار 
المتأتية من تفشي  الحجوزات  إلغاءات 

المستجد، قرر مدير  فيروس كورونا 
الفندق استقبال مشردين. 

20 غرفة في تصرف نساء  وِضعت 
لقّصر غير  مشردات و11 غرفة أخرى 
مصحوبين على غرار سفيان رحماني 
تقديم طلب  إمكانية  لديهم  تتوافر  ممن ال 
التشريعات  لجوء في سويسرا بموجب 

األوروبية.  
الفندق آالن مولي لوكالة  وقال مدير 
الفرنسية )فرانس برس( من  الصحافة 
التي أعيد ترتيب طاوالتها  الفطور  غرفة 
ليجلس عليها شخص واحد فقط: »األمور 

حصلت بصورة طبيعية«. 
وعندما بدأت سويسرا إلغاء كل األحداث 
والمتاجر  المطاعم  وإغالق  العامة 
الفيروس مطلع مارس/ انتشار  لوقف 
%90 من  أكثر من  إلغاء  آذار »جرى 

حجوزاتنا«، وفق مولي. 
التابع لمنظمة »جيش  وكان الفندق 
الخيرية  الخالص« 
البروتستانتية شاغراً عندما 
الجمعية  بأن هذه  سمع مديره 
لإليواء  آمنة  أماكن  تبحث عن 
الوباء لجزء من مئات  خالل 

المشردين في جنيف. 
توفي  حيث  سويسرا  وفي 
1100 شخص جراء  أكثر من 
لدى كل من  فيروس كورونا، 
الكانتونات الـ26 تشريع خاص 

إلدارة ملف المشردين.
يوفر »جيش  وفي جنيف، 
الخالص« ومنظمات أخرى 
بعيد مراكز لإليواء  منذ زمن 
بعشرات  مزودة  الطارئ 
قبل مثل  من  يوماً  تقدم  لم  لكنها  األسّرة، 

هذه الخدمة على مدار الساعة. 
وحصل موظفو الفندق على إجازة جبرية 
العاملين  بفريق من  االستعانة  كما جرت 
االجتماعيين الستقبال النزالء الجدد الذين 

الموقع حتى األول  بالبقاء في  لهم  ُسمح 
من يونيو/حزيران. 

وأضاف مولي: »هذا جمهور ذو طابع 
الغرف بعض  خاص، وقد سحبنا من 
الزوائد الموجودة في فنادق الثالثة 
اللوحية وآالت  فيها األجهزة  بما  نجوم 
يبقى  الرفاهية  لكن مستوى  القهوة،  صنع 

نفسه«. 
وأضاف: »هم ينامون على األسّرة 
التلفزيون  أجهزة  نفسها ولديهم  والوسائد 
بخدمة  كثيراً  يستمتعون  أنهم  عينها، كما 

اإلنترنت الالسلكي«. 
الواحدة في هذا  الليلة  وقد يصل سعر 

600 فرنك  الفندق عادة إلى 
سويسري )618 دوالراً( في 

موسم الذروة.
أثر  وال يخشى مولي من أي 
سلبي الستضافة المشردين حالياً 

على الفندق بعد انتهاء األزمة. 
وأوضح: »للداللة على ذلك، 
إلكترونية  أتلقى حالياً رسائل 
الدائمين  زبائننا  من  كثيرة 
لقد  الذين علموا بما نقوم به، 
واقترحوا علينا  أشادوا بخطوتنا 
المساعدة أيضا«، مؤكداً أن هذه 
قد تشكل حتى »نقطة  المبادرة 

قوة تجارية«. 

بالتحقيق مع  المستشار حمادة الصاوي  المصري  العام  النائب  أمر    
الفتاة المدعوة حنين حسام فيما نشرته بأحد مواقع التواصل االجتماعي ما 

يدعو للفسق والفجور.
التحقيقات  إنها ستعلن عما أسفرت عنه  المصرية  العامة  النيابة  وقالت 
حال انتهائها، وذلك بعد انتشار فيديو للفتاة تدعو فيه الفتيات األخريات 

لتصوير أنفسهم داخل غرف نومهن مقابل مبالغ مالية.
القبض على، حنين حسام،  ألقت  قد  المصرية،  وكانت األجهزة األمنية 
وهي طالبة في جامعة القاهرة، والشهيرة بـ«هرم مصر الرابع« لقيامها 

ببث فيديو للتحريض على »الفسق والفجور«.
وكان رئيس جامعة القاهرة، محمد الخشت، قد قرر إحالة حنين حسام، 
الطالبة بكلية اآلثار، إلى التحقيقات بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافي مع 

اآلداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.
وطالب اآلالف من المواطنين عبر صفحات التواصل االجتماعي 
الفجور« من خالل  بالقبض على حنين حسام، بعد »دعوتها لممارسة 
فيديو عبر تطبيق تيك توك، و »مطالبتها الفتيات بفتح كاميرات الهواتف 

من داخل غرف نومهن مقابل مبالغ طائلة«.

عــــي ســــمــــا عــــــــب  ا ــــــــد ُي هــــــمــــــُســــــِك  دعـــــــــي 

ـــي ع ـــا ـــي ـــــحـــــاصـــــر ض ُي لــــي  خــــيــــا ــــــس  ــــــام ُي

عــــي نــــِصــــيــــا ا بــــــــــــدي  اُ و حــــــلــــــم  وأ ــــم  ــــل ح ــــأ ف

عـــــي  ـــــم صـــــرا ـــــِس ـــــح َت ة  قـــــصـــــيـــــد ــــــب  ــــــت ك وأ

ــــي ــــاع ــــط أض قــــــصــــــُد  لــــمــــحــــبــــة  ا ــــا  ــــه ــــي ف

عــــي خــــتــــرا ا ـــــُض  ـــــح م ئــــد  لــــقــــصــــا ا وكــــــــل 

ــــي ع ــــرا ــــم ل ا ــــــــــوُب  ج أ ــــي  ن ــــا ــــع ــــم ل ا مــــــيــــــُر  أ

ـــي ـــاع ق ــــــرف  ف ــــــر ُت ة  ــــد ــــصــــي ــــق ل ا بـــــبـــــحـــــوِر 

ــــي ع ــــرا ش ُتــــــدعــــــم  ـــة  ـــل ـــي ـــم ج ســــــيــــــُس  َحــــــا أ

عـــــي تـــــرا فـــــظ  تـــــحـــــا نـــــي  لـــــمـــــعـــــا ا ــــو  ــــســــم ل

ـــــي ع ا ـــــد ب إ ــــــــرط  ف ــــــن  م ـــــِك  ـــــي ف ــــــا  م وكــــــــل 

ـــــــي ع دوا ــــب  ل ــــا ــــط م لــــــوحــــــي  ا لـــــحـــــضـــــور  و

عــــــــي ا ود ـــــــره  ـــــــك َت و ــــــضــــــورك  ح َتــــعــــشــــق 

عـــي مـــتـــا ْك  ـــــــاذه ووجــــــــــــوِد م ْك  وحــــــضــــــوِر

ئـــــي ودعـــــا ــــه  ن ــــا ــــم ي ــــإ ب ــــي  ل ــــا ــــي خ ُيــــــامــــــس 

عــــي لــــمــــســــا ا ُحــــــســــــن  ر  ـــــــّد ـــــــق ُي وقـــــلـــــبـــــي 

ـــي ع ـــا ـــم س عـــــــب  ا ُيـــــــد وهـــــمـــــســـــِك  ــــم  ــــل ح ــــأ ف

ــــي ع ــــرا ــــم ل ا ــــــــــوُب  ج أ ــــي  ن ــــا ــــع ــــم ل ا مــــــيــــــُر  أ

أمرُي املعاني أجوُب املراعي

    Email: elressalanews@gmail.com    www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     

11 حقيقة قد ال تعرفها عن إليزابيث 
الثانية يف عيد ميالدها الـ 94

الـ  بعيد ميالدها  الثانية  إليزابيث  الملكة  تحتفل    
بينما  تحبهم  الذين  بعيدا عن األشخاص  اليوم   94

يستمر العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا.
قلعة  التباعد االجتماعي في  بقواعد  الملكة  وتلتزم 
العمر  البالغ من  بيركشاير مع زوجها  في  وندسور 
فيليب، وعدد محدود من طاقم  72 عاما، األمير 

القصر لحمايتهم.
بعيد ميالدها  االحتفال  بريطانيا عدم  ملكة  وقررت 

لهذا العام، وعدم تنظيم أي مراسم خاصة بذلك.
ونظرا ألن العائلة المالكة تحاط بالكثير من 
الخصوصية، فإن هناك الكثير مما قد ال يعرفه الناس 

في بريطانيا والعالم عن الملكة إليزابيث الثانية.
الحقائق  نقدم مجموعة من  94 عاما،  بلوغها  ومع 

األكثر إثارة لالهتمام والغريبة أحيانا حول الملكة.
فيلم وبرنامج   100 يقرب من  1.تم تصويرها ما 

تلفزيوني:
وفقا للبيانات الصادرة عن قاعدة بيانات األفالم على 
الملكة نحو  تم تصوير  فقد   ،»IMDb« اإلنترنت
الذي   »The Crown« فيلما بينها  100 مرة، من 

يتم بثه على منصة »نتفليكس«، و«الملكة«.
قبل  ليلة  الشمبانيا كل  الملكة كأسا من  2. تشرب 

النوم:
تأخذ  الملكة، مارغريت رودس،  وفقا البنة عم 
الثانية مشروبات كحولية من »gin« و  إليزابيث 
الغداء، وتشرب كأسا من  قبل    »Dubonnet«
النبيذ مع طعامها، تلحقه بكوكتيل المارتيني الجاف، 

وقبل النوم تأخذ كأسا من الشمبانيا.
الملكة  فإن  تفعل ذلك كل يوم،  وفي حال كانت 
اليوم، ما يجعلها  6 وحدات كحول في  ستستهلك 

تصنف كـ »شارب نهم« وفقا للمعايير الحكومية.
3. ليس لديها جواز سفر:

السفر  قادر على  أن معظمنا سيكون غير  في حين 
الخارج  إلى  السفر  للملكة  من دون وثيقة، يمكن 
بسعادة دون الحاجة إلى هذه الوثيقة التي تُطلب منا 

لمغادرة البالد.
للعائلة  الموقع اإللكتروني  نقرأ عبر  ويمكن أن 
البريطاني يصدر  السفر  المالكة: »بما أن جواز 
تمتلك  أن  الضروري  فمن غير  الملكة،  باسم جاللة 
العائلة  أفراد  الملكة واحدا«، مضيفا أن جميع 
إدنبره وأمير  بما في ذلك دوق  المالكة اآلخرين، 

ويلز، يملكون جوازات سفر.
4. تحتفل بعيد ميالدها مرتين:

1926، ومع ذلك،  أبريل   21 الملكة في  ولدت 
تحتفل بعيد ميالدها »الرسمي« في يونيو في موكب 
 ،  Trooping the Colour باسم  يعرف  احتفالي 

والذي كان احتفاال تقليديا اعتمد منذ عام 1748.
5. هي من مشجعي فريق أرسنال:

لكرة  لندن  لفريق شمال  الملكة عن تشجيعها  كشفت 
السياسي جيريمي كوربين، خالل  قبل  القدم من 

خطاب ألقاه في مجلس العموم عام 2016.
النادي،  السابق في  الوسط  ادعى العب خط  كما 
بأنها »من  الملكة أخبرته  أن  فابريجاس،  سيسك 
استقبال في قصر  بالفريق خالل حفل  المعجبين« 

باكنغهام عام 2007.
6. تتحدث الفرنسية بطالقة:

الملكة هي واحدة من أكثر الملوك البريطانيين سفرا 
الرسمية  الخطب  ألقت عددا من  التاريخ، وقد  في 
باللغة الفرنسية عند زيارتها للبالد، لتظهر براعتها 

في اللغة.
ألف شخص في قصر   50 أكثر من  7. تستضيف 

باكنغهام كل عام:
الناس في القصر،  الملكة باآلالف من  ترحب 

الغداء والعشاء والمآدب  وتستضيفهم في وجبات 
بفضل زخم  القصر،  في  المختلفة  الحدائق  وحفالت 

التقويم االجتماعي.
8. تعتبر أول ملك في بريطانيا يبلغ العيد البالتيني 

لزواجه:
فيليب  الملكة واألمير  2017، احتفلت  في عام 
العيد  70 عاما على الزواج، بمناسبة  بمرور 
بريطانيا  أول ملوك  ما جعلها  لزواجهما،  البالتيني 

يصل إلى هذا االحتفال.
وتزوجا في دير وستمنستر في لندن في 20 نوفمبر 
1946، وبحسبما ورد، فقد احتفال بهذه المناسبة في 

حفلة خاصة متواضعة في متنزه قلعة وندسور.
2020 سيكون مر على زواج  20 نوفمبر  وبحلول 

الملكة واألمير فيليب 74 عاما.
9. ميكانيكية مدربة:

الملكية  العائلة  من  امرأة  أول  الملكة  كانت 
المسلحة بدوام كامل عندما  القوات  إلى  تنضم 
المساعدة اإلقليمية  التحقت كميكانيكية في خدمة 
)Auxiliary Territorial Service( في عام 

.1945
10. شاركت أول منشور لها على »إنستغرام« في 

:2019
الملكة صورة  العلوم، نشرت  لمتحف  في زيارة 
ألبرت  األمير  األكبر  إلى جدها   1843 لرسالة عام 

على صفحة »إنستغرام« الخاصة بالعائلة الملكية.
الكمبيوتر  الرسالة مبعوثة من قبل رائد  وكانت 

البريطاني تشارلز باباج.
11. بعثت برسالة إلى القمر:

بعثت الملكة رسالة تهنئة إلى رواد فضاء أبولو 11 
1969، ووقع  يوليو  القمر في  للهبوط على سطح 

إيصالها بنجاح إلى القمر.

»أصوات بروكسل«.. رسائل دعم للعائالت يف »حجر كورونا«
 بات بمقدور سكان بروكسل المحرومون 
من رؤية ومعانقة أحبائهم وأفراد عائالتهم، 
كتدبير وقائي للحفاظ على التباعد االجتماعي 
المتبع من أجل السيطرة على انتشار فيروس 
كورونا المستجد »كوفيد19-«، إرسال رسائل 

دعم لمن يحبون بأصواتهم.
البلجيكية  العاصمة  في  النقل  هيئة  وتقدم 
بروكسل STIB لسكانها خدمة »أصوات 
بروكسل«، وهي حافالت كهربائية تجوب 
التي  والحب  الدعم  لتشغيل رسائل  المدينة 
يرسلها المواطنون إلى أحبائهم وأقاربهم تحت 
منازلهم، عبر مكبرات الصوت، حسب موقع 

»mashable« األمريكي.

وللمشاركة في المشروع الذي يسمى »أصوات 
بروكسل« كل ما على السكان هو إرسال 
رسالة مسجلة صوتيا أو كتابيا على خدمة 
الرسائل »الماسنجر«، وإرسالها على الصفحة 
الرسمية لهيئة النقل في المدينة STIB على 

فيسبوك مع ذكر عنوان المستلم.
وبعد تلقي الرسائل الصوتية أو الكتابية، تجوب 
حافالت أصوات بروكسل المدينة، لتشغل 
في  الصوت  مكبرات  بواسطة  التسجيالت 
المقصود  المستلم  فيه  يعيش  الذي  الشارع 
سواء األجداد أو أحد أفراد األسرة اآلخرين 

أو العاملين في مجال الرعاية الصحية.
وهناك مجموعة من اإلرشادات الخاصة التي 

يجب على الراسلين اتباعها، منها لن تشغل 
الحافلة أي رسائل غير الئقة، وكلما كانت 
الرسالة أقصر كان ذلك أفضل، من أجل 
زيادة عدد الرسائل التي يمكن توصيلها إلى 

أكبر عدد من السكان.
وبدأت حافالت أصوات بروكسل في العمل 
منذ 16 أبريل واستمرت أيام 17 و21 وممتدة 
حتى يومي 22 و24 أبريل الجاري، بين 

الساعة 5 و8 مساء.
ويتم نشر محطات توقف الحافالت مع أوقات 
الوصول مسبقا على صفحة STIB على 
فيسبوك، حتى ينتبه األشخاص الذين ينتظرون 
الرسائل، وال تفوتهم فرصة سماع الحافلة.

رمضان كريم

يُرهقني هذا  ما  أكتَب كل شئ جديد، وبقدر  امرأة ألن  يا  َهمُسِك  يدفعني 
الجديد المنتظر، وبقدر ما يَستنزفُني فكرياً وبدنياً إال أنه يُسعدني في النهاية 
ويُمتعني ألنه يَضعني على أعتاب التفرد والتميز في كل شئ... ويصل بي 
يُرافق سيرتي ويصاحب  الذي  االبداع واالستمتاع  إلى حد  إليِك  وبكلماتي 
مسيرتي كشاعٍر وعاشٍق ال يملك أن يقدم لِك سوى باقة من الكلمات عوضاً 
باقية  "الكلمة"  الكلمات خالدة خلود  الورد.. خاصة وبساتين  باقة من  عن 

بقاء السماء واألرض.. دائمة دوام الحب والعشق .. حبي أنا وعشقي أنا ! 
لذا دعيني أقول لِك :


