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جريدة نصف شهرية  

2020 ليس األسوأ والتاريخ ال يكذب!
العالم يعيش   يعتقد البعض بأن 
تجد  قد  بينما  أعوامه،  أسوأ  اليوم 
 1347 بعام  ليذكرك  يقاطعك  من 
الطاعون األسود  به  الذي حصد 

حياة 200 مليون إنسان. 
بأن عام  آخر  لك  وربما سيقول 
اإلنفلونزا األسبانية  1918 عام 
100 مليون  التي أجهزت على 
العام األسوأ، وربما  إنسان هو 
األخير  البعض  سيستوقفك 
العالمية  الحرب  عن  ليكلمك 
 60 الثانية التي قضت على حياة 
األسوأ  الفترة  بأنها  إنسان  مليون 

في حياة البشرية.
في الوقت الذي يعتقد فيه شخص 
متشائم بأن عام 2020 هو األسوأ 
الجنس  على  االطالق  على 
البشري، إال أن الحقيقة والتاريخ 
لما جاء  وفقاً  ذلك  يقوالن عكس 
وصدر في األبحاث الصادرة عن 
جامعة هارفرد األمريكية تحت 
ماكورميك«  »مايكل  إشراف 
الوسطى  القرون  حقبة  مؤرخ 
قال  الخصوص والذي  في هذا 
البركانية  االنفجارات  بأن  فيه 
العالم  شهدها  التي  الضخمة 
لألرض  الجنوبي  القطب  في 
الهالك )عام  والتي سبقت عام 
536 ميالدية(، وتمكن رمادها 
المنتشر من حجب ضوء الشمس 
إلى  أدى  مما  العام  هذا  طيلة 
انخفاض درجة حرارة األرض 
في  ذلك  الطقس، وكان  وانقالب 
العاشر من حكم جستنيان  العام 
العظيم  البيزنطي  اإلمبراطور 
لم  ليلة صيفية رائعة  أثناء  وفي 
النهار مرة أخرى من  البشر  ير 
بعدها حيث استمر الظالم الدامس 
الرمادية  األتربة  هذه  نتيجة 
االنفجارات  هذه  عن  الناجمة 
التي حجبت  العظيمة،  البركانية 
الشمس وأدت النخفاض درجات 
األمطار  وسقوط  الحرارة 
موجة  تبعتها  التي  الغزيرة 
تخطت  التي  الثلوج  من  قاسية 
البيزنطية  أراضي اإلمبراطورية 
وأسوأ  الصين،  إلى  ووصلت 
القارتين  له  تعرضت  ما  منها 
تدمير  إلى  وأدى  األمريكيتين 
أنه  لدرجة  الزراعية  المحاصيل 
أن  يمكن  ما  للناس  يعد هناك  لم 
الكوكب  ليدخل سكان هذا  يأكلوه 
تجمد  زادها سوءاً  مجاعة  في 
لمناطق  الجليد  األنهار وتغطية 
كبيرة وشاسعة من األراضي، 
يعد هناك ال طعام وال  لم  بحيث 
االنسان  يُساعد  شئ  وال  ماء 
يؤكد  والتاريخ  البقاء...  على 
كاملة  حضارة  إندثار  على 
واختفائها  »الموتشي«  تُدعى 
الجنوبية،  أمريكا  الوجود في  من 
بعض  سوى  منها  يبقى  ولم 
تُخبر عنها، والسيئ  التي  اآلثار 
الجليد  بعد  حدث  ما  واألسوأ 
الذي استمر  والصقيع والدماء 
الكارثي حيث  العام  بعد  لسنوات 
هاجم )طاعون جستنيان( نسبة 
الذي  البيزنطي  لإلمبراطور 
الكبير  الحدث  هذا  وقع في عهده 
البشر  بحياة ماليين من  وأودى 

اوروبا و  في مناطق عديدة من 
الشرق األوسط... 

وقد ال يعرف البعض بأن األرض 
لم تستعد عافيتها من جديد سوى 
4 سنوات من عام  بعد مرور 
المعاناة  استمرت  وإن  الهالك 
بالتمام والكمال،  مائة عام  لمدة 
لما  هللا  ولطف  السماء  ولوال 
إنسان على وجه األرض،  بقى 
الجو  حيث عادت درجة حرارة 
باالرتفاع  وبدأت  لالستقرار 
الجليد وعادت  فذاب  التدريجي 
للنباتات الزراعية الحياة، وجرت 
وظهرت  أخرى  مرة  األنهار 
سطح  على  القيّمة  المعادن 
من  لسنوات  أدى  ما  األرض، 
منها  استفاد  االزدهار واالنتعاش 
العظيم  الدمار  بعد سنوات  العالم 
يؤكد  الذي  األمر  به.  لحقت  التي 
الكوكب وصالبة  قدرة هذا  على 
وقوة مّن يعيشون عليه من البشر 
بعد كل  به من جديد  للنهوض 
الحياة  وبأن  لها،  يتعرض  كارثة 
تقرر  أن  إلى  مستمرة وستستمر 
العرش  على  والجالس  السماء 

غير ذلك..
العام  بأن هذا  يعني  ولكن هذا ال 
وجه  وعلى  صعباً  يكون  لن 
الثاني،  نصفه  في  الخصوص 
حيث تُشير كل الُمعطيات على أن 
يعود  لن  قبل كوفيد19-  ما  عالم 
من جديد خاصة على مستوى 
الفردية  الشخصية  الحريات 
الهدف من كل  والجماعية، وإن 
الناس على  ما يحدث هو تدريب 
بنفسها طوعياً  نفسها  بعزل  القيام 
تحسباً  القوة  استخدام  عن  وبعيداً 
القادمة  البيولوجية  للحروب 
بين  المنتظر  أو  القادم  للصراع 
بين  وتحديداً  العظمى  القوى 
األمريكية  المتحدة  الواليات 
أحقية مّن منهما  والصين على 
كوفيد19-،  بعد  العالم  لقيادة 
فردية  القيادة  ستكون  وهل 
أنها ستكون  أم  النفوذ واألبعاد 
الحكومة  تحت رعاية وإشراف 
لقيادة  والموحدة  الواحدة  العالمية 
غير  أجل  إلى  الجديد  العالم 
مسمى تكون فيه الشعوب ويكون 
أقل  فيه اإلنسان مجرد رقم ال 

وال أكثر.
كافة  تتوقع  أن  المفيد  من  لذا 
لها  نستعد  وأن  السيناريوهات 
وحكمة  قوة  بكل  ولمواجهاتها 
للوجود  تأكيد  معركة  ألنها   ..
المصير  واختيار  عدمه  من 
قيمنا  لنا ويتناسب مع  األشرف 
ومكاسبنا الدنيوية والروحية التي 
الشرعية  حقوقنا  وتساند  تُدّعم 
 .. والمشروعة في حياة عادلة 
باهلل  .. مؤمنون  .. مستقرة  آمنة 
رون  القائل »تُقدِّ الشهير  وبالمثل 

وتضحك األقدار«.
بمناسبة  بخير  وانتم  عام  وكل 
المبارك  الفطر  قرب حلول عيد 
أعاده هللا على كل صانعي السالم 
في العالم ومحبينه بالخير واليمن 

والبركات...
مع  شاء هللا  إن  بقية  وللحديث 

خالص تحياتي... 

year

تتقدم إدارة جريدة الرسالة بخالص 
التهاني وأطيب األماني للجالية العربية 

واإلسالمية بمناسبة قرب حلول
عيد الفطر المبارك

أعاده هللا على الجميع بالخير والسالم والمحبة 
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يقول شكسبير عن الحياة:

ومسودة     حلظة  أي  يف  النووية  للخماسية  لقمة  مستعدون  موسكو: 
مقبــولة اخلتــامي  البيــان   

وثائق.. شبكة جتسس موالية ألردوغان بأملانيا تستهدف معارضيه

عبد اهلل الثاني حيذر من »صدام كبري« مع إسرائيل
لبنان: مستعد لتلبية طلب صندوق 

النقد بتعويم اللرية

سلوفينيا أول دولة أوروبية تنتصر 
على »كورونا«

هناك وقت يمر علي االنسان ان انتفـع   
  به  نال فوزاً ومجداً، اما إن لم يتمكن  
   من انتهـاز الفرصـة فسـوف تصبـح 

     حياته بال فائدة وبائسة تماماً .

  حذر العاهل األردني الملك عبدهللا الثاني، الجمعة، 
من »صدام كبير« حال ضم إسرائيل أجزاء من 

الضفة الغربية. 
وقال العاهل األردني: »في حال ضّمت إسرائيل أجزاء 
من الضفة الغربية سيؤدي ذلك إلى صدام كبير مع 

بالدنا، وندرس جميع الخيارات إذا حدث األمر«.
وأشار إلى اتفاق وجهات النظر بين األردن ودول 
كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي فيما يحدث بالمنطقة، 
قائال: » نتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع 
الدولي على أن قانون القوة ال يجب أن يطبّق في 

الشرق األوسط«.
وكان وزير خارجية األردن أيمن الصفدي قد دعا، 
الخميس، االتحاد األوروبي إلى »التصدي« لمخطط 
إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، 
مؤكدا أنه ينسف عملية السالم، ويقوض حل الدولتين.

االتحاد  دول  بسفراء  لقائه  خالل  الصفدي،  وقال 
األوروبي المعتمدين لدى المملكة، يجب على االتحاد 
التصدي ألي قرار إسرائيلي بضم أراض فلسطينية 

محتلة«.
أسلبورن،  يان  لوكسمبورج،  خارجية  وزير  دعا 
اليوم الجمعة، قبل مؤتمر عبر الفيديو مع نظرائه 
إسرائيل  خطط  إدانة  إلى  األوروبي،  االتحاد  في 

لضم مناطق فلسطينية محتلة.
ويناقش وزراء خارجية الدول األعضاء في االتحاد 
األوروبي، الجمعة، في مؤتمر عبر الفيديو، آخر 
وسيكون  األوسط.  الشرق  في  الصراع  تطورات 
الموضوع الرئيسي للمحادثات نوايا رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم مستوطنات وغور 

األردن في الضفة الغربية إلى إسرائيل.
السيادة  ووعد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بفرض 

اإلسرائيلية على غور األردن، المنطقة اإلستراتيجية 
التي تشكل %30 من مساحة الضفة الغربية.

ويشير خبراء إلى أن هذه الخطوة قد تدفع األردن 
مع  وقعتها  التي  السالم  اتفاقية  عن  التراجع  إلى 
إسرائيل في العام 1994 في حال أقدمت إسرائيل 

على ضم غور األردن.
وزار وزيرة الخارجية األمريكي مايك بومبيو إسرائيل، 
محادثات حول مخططها لضم  األربعاء، إلجراء 
أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، في زيارة خاطفة 

هي األولى له إلى الخارج منذ حوالى شهرين.
وبحسب صفقة نتنياهو ووزير دفاعه بيني جانتس، 
يمكن أن تمضي الحكومة اإلسرائيلية الجديدة قدما 
في عملية الضم اعتبارا من يوليو/ تموز على أن 
تتشاور مع اإلدارة األمريكية التي أشارت إلى عدم 

وجود اعتراضات لديها.

  قال غازي وزني وزير المالية 
اللبناني إن بالده مستعدة لتلبية طلب 
صندوق النقد بتعويم الليرة بعد تلقي 

الدعم الخارجي. 
وأوضح الوزير في مقابلة مع فرانس 
برس إن بالده مستعدة للتعويم ولكن بعد 
تلقيها الدعم الخارجي، على أن يُعتمد 
في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن.
وقال وزني »يطالب صندوق النقد 
بتحرير سعر صرف الليرة..  دائماً 
الصرف  أسعار  توحيد  يريدون  هم 

والتعويم«.
وأوضح: »لكن الحكومة اللبنانية طلبت 
انتقالية تمر بسعر الصرف  مرحلة 

المرن قبل أن نصل إلى التعويم«.
وأضاف »علينا تعديل سياسة التثبيت 
إلى سياسة سعر الصرف المرن في 
مرحلة أولى وعلى المدى المنظور، 
وحين يصلنا الدعم المالي من الخارج 

ننتقل إلى التعويم«.
وتأتي تصريحات وزني بينما يخوض 

النقد  صندوق  مع  مفاوضات  لبنان 
الدولي بعد أن طلبت بيروت رسميا 

مساعدة الصندوق هذا الشهر.
لبنان  مصرف  قال  وبالتوازي، 
الجمعة  اليوم  بيان  في  المركزي 
إنه سيوفر الدوالر للواردات بسعر 
بهدف خفض  ليرة   3200 صرف 

أسعار المواد الغذائية.
وقال البيان »سيتابع مصرف لبنان 
ضخ الدوالرات النقدية التي يستحوذ 
عليها، عبر المصارف، بغية تمويل 
االستيراد بسعر 3200 ليرة لبنانية 
تخفيض  بهدف  األمريكي،  للدوالر 

أسعار المواد الغذائية«.
ويجري تداول الدوالر بأسعار صرف 
السوق  في  ليرة  آالف   4 تزيد عن 

الموازية للعملة الصعبة.
بالفعل  المركزي  البنك  ويوفر 
والوقود  القمح  الدوالرات الستيراد 
 1507.5 صرف  بسعر  واألدوية 

ليرة وهو سعر الصرف الرسمي.

الروسي  الخارجية  وزير  أبدى    
موسكو  استعداد  الفروف  سيرغي 
للمشاركة في قمة لزعماء الدول الخمس 
دائمة العضوية في مجلس األمن الدولي 
»في أي لحظة« وكشف تفاصيل عن 

مسودة البيان الختامي للقاء.
وذّكر الفروف، في مقابلة أجرتها معه 

اليوم الجمعة شبكة RBC اإلعالمية 
بأن مبادرة عقد اجتماع لـ«الخماسية 
النووية« خاص بملف جائحة فيروس 
كورونا المستجد »كوفيد19-« تعود 
إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
الذي فسره بضرورة التوحد وإظهار 

التضامن في الفترة الحالية.

موسكو  أن  إلى  الفروف  وأشار 
لكونها  المبادرة  هذه  على  وافقت 
تخدم مصالح جميع أعضاء مجلس 
األمن الدولي، مع إدراك ضرورة 
إعداد مسودة البيان الختامي للقمة 

مسبقا.
وقال وزير الخارجية الروسي إن 
آخر نسخة من هذه الوثيقة »مقبولة 
لكن  لموسكو،  بالنسبة  بالمطلق« 
الخالفات ال تزال قائمة بين األطراف 
األخرى في القمة المقبلة، وهي ال 
تزال تتقدم بمقترحات جديدة متضاربة. 
ورفض عميد الدبلوماسية الروسية 
شرح تفاصيل عن هذه الخالفات، 
مشددا على أن موسكو بدورها »مستعدة 
للمشاركة في هذا المؤتمر بأي لحظة«.
التحضيرات  أن  الفروف  أكد  كما 
أوسع  أجندة  ذات  قمة  لعقد  مستمرة 
األمن  لمجلس  المؤسسة  الدول  بين 
أعلنها  التي  للمبادرة  وفقا  الدولي، 

الرئيس الروسي فالديمير بوتين في 
مدينة القدس في 23 يناير الماضي.

وأوضح الوزير أن هذه المبادرة حظيت 
بدعم دول أخرى والعمل جار على بلورة 
أجندة االجتماع التي يجب أن تشمل 
القضايا الرئيسية في العالم المعاصر، 
بالدرجة األولى من ناحية االستقرار 

االستراتيجي واألمن الدولي.
اللقاء  هذا  »يزداد  الفروف:  وتابع 
إلحاحا في ظل الوضع الحالي، حيث 
أظهرت الجائحة مشاكل تتطلب البحث 
على أساس أكثر انتظاما، وهي متعلقة 
بكيفية مرور الدول والمؤسسات الدولية 
باختبار المتانة، وستكون هناك عواقب 
في المجال العسكري والسياسي واألمن 

البيئي وكذلك المجال اإلنساني«.
وأكد الوزير أن روسيا تنوي االنتقال 
إلى دراسة المسائل اللوجيستية المتعلقة 
بتنظيم هذه القمة عندما تتيح الظروف 

الوبائية في العالم بذلك على الفور.

  كشفت وثائق حصل عليها موقع »نورديك مونيتور« 
السويدي عن تأسيس تركيا شبكة تجسس بألمانيا تستهدف 
المعارضين وتنقل أخبارهم إلى أنقرة ومن ثم فتح قضايا 

باتهامات ملفقة.
لنظام  الموالين  المغتربين  أحد  أن  الوثائق  وأوضحت 
الرئيس رجب أردوغان في ألمانيا بعث برسالة سرية 
لنقل  العام  األمن  مديرية  بالغات خصصته  خط  إلى 
المعلومات التي تم جمعها عن المعارضين المرتبطين 

بحركة الداعية فتح هللا جولن.
ونقلت الرسالة إلى وحدة الجرائم اإللكترونية، ثم الحًقا 
تمت مشاركتها مع إدارات مكافحة اإلرهاب واإلنتربول 
الواردة  األشخاص  ضد  جنائية  إجراءات  اتخاذ  لبدء 

أسمائهم بالرسالة.
وجرى إبالغ مكتب النائب العام بالمعلومات المرسلة من 
ألمانيا واستخدامها كدليل في المحاكمات الصورية التي 

تستهدف المنتقدين والمعارضين والخصوم.
وأفاد »نورديك مونيتور« بأن شبكة المبلغين التركية في 
مجتمعات المغتربين األتراك، خاصة في أوروبا، توسعت 
بشكل كبير منذ عام 2014، عندما وجد أردوغان نفسه 

متورًطا في تحقيقات فساد كبرى التي جرى اإلعالن 
عنها في ديسمبر/كانون األول من عام 2013.

كانت ملفات قضية الفساد قد كشفت كيف تمكن أردوغان 
والمتواطئون معه من اكتساب الثروة من خالل الرشاوى 
وسوء استغالل السلطة ومخططات غسيل األموال لصالح 

النظام اإليراني.
واتهم أردوغان خصومه، تحديًدا أعضاء حركة جولن 
تحقيقات  وراء  بالوقوف  الغربية،  والدول  تركيا  في 
فيما  السلطة  من  به  لإلطاحة  المشروع  غير  الكسب 

أسماه انقالب قضائي.
وناشد أردوغان أتباعه علًنا وشجعهم على استخدام خط 
البالغات إلبالغ الشرطة والمدعين العامين بشأن منتقديه.
وأدارت المنظمات الموالية ألردوغان في أوروبا حملة 
المغتربين  فيها كيف يجب على  أعلنت   ،2016 عام 
إبالغ تركيا بشأن من يعلمون بانتمائهم لحركة جولن.

وأشارت الوثائق السرية التي حصل عليها »نورديك 
مونيتور« إلى أن دعوة أردوغان وجدت جمهورا بين 
األتراك المغتربين، األمر الذي أسفر عن التجني على 
الكثيرين الذين ال يشاركون رؤية أردوغان ويعارضون 

سياسات حكومته.
وفي هذه القضية المحددة في ألمانيا، أرسل المبلغ، المحددة 
أشخاص،  سبعة  أسماء  يغيت«،  »إس  بـ  فقط  هويته 
يعود  التي  الرسالة  في  أحدهما  تليفون  ورقم  وعنوان 
تاريخها إلى الرابع من أغسطس/آب عام 2016. وفتح 
مكتب النائب العام في أسطنبول تحقيًقا في التاسع من 
أغسطس/آب عام 2016 بشأن األشخاص الذي أبلغ 

عنهم هذا الشخص في ألمانيا.
 وفي أكتوبر/تشرين األول عام 2016، أعلنت الشرطة 
التي تسلمتها بشأن أعضاء جولن بلغت  البالغات  أن 

إجمالي 40 ألًفا في ثالثة أشهر.
 12 وفي  األولي،  التحقيق  انتهى  أعوام،  أربعة  وبعد 
مارس/آذار عام 2020، بعث جوكهان ناظليم، رئيس 
النائب  إلى  إسطنبول  بشرطة  اإلرهاب  مكافحة  وحدة 
األشخاص  قائمة  بشأن  التحقيقات  بانتهاء  ليبلغه  العام 

الموجودة برسالة المبلغ.
وفي النهاية، أصبحت المعلومات التي أرسلت إلى تركيا 
من ألمانيا جزًءا من األدلة في المالحقة الجنائية الملفقة 

ضد أشخاص استهدفتهم حكومة أردوغان.

انتهاء  أعلنت حكومة سلوفينيا    
وباء فيروس كورونا المستجد رسميا 
في البالد، لتصبح أول دولة أوروبية 
تصدر مثل هذا اإلعالن، بعدما أكدت 
السلطات تسجيل أقل من 7 إصابات 
جديدة يومياً على مدى األسبوعين 

الماضيين.
بيان صدر،  في  الحكومة  وذكرت 
الخميس، أن الوافدين إلى سلوفينيا 
من دول االتحاد األوروبي لم يعودوا 
ملزمين بدخول الحجر الصحي 7 
أيام على األقل كما كان عليه الحال 

منذ مطلع أبريل/نيسان.
وأشارت إلى أن األجانب الذين تظهر 

لن  كورونا  عدوى  أعراض  عليهم 
يسمح لهم بالدخول فيما سيظل الحجر 
قائما  14 يوما على األقل  الصحي 
للقادمين من خارج االتحاد األوروبي، 
فيما عدا بعض االستثناءات التي تشمل 
الدبلوماسيين ومن ينقلون الشحنات.

وسجلت سلوفينيا التي يبلغ عدد سكانها 
من  لكل  والمتاخمة  نسمة،  مليوني 
وكرواتيا،  والمجر  والنمسا  إيطاليا 
كورونا  بفيروس  إصابة   1464

حتى اآلن و103 وفيات.
انتشار  أعلنت  قد  السلطات  وكانت 
مارس/آذار   12 في  وباء  الفيروس 

الماضي.

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment

Industrial-Mining-Real state-
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رئيس وزراء كندا: العامل 
سيتغري حتى إذا انتهت جائحة 

كورونا واكُتشف لقاح هلا

إحباط حماولة تهريب أسلحة إىل والية 
سودانية شهدت اشتباكات قبلية

  ذكر رئيس الوزراء الكندي جاستن 
ترودو يوم الخميس أن على الكنديين قبول 
أن العالم سيتغير حتى إذا اكتشف العلماء 
لقاحا لفيروس كورونا وانتهت الجائحة، 
وحث المواطنين على التكيف مع معايير 

جديدة ستتطلب سلوكيات معدلة.
وكشف ترودو عن إجراءات جديدة 
القطاعات األشد تضررا، ومن  لدعم 
470 مليون دوالر كندي  تقديم  ذلك 
)334 مليون دوالر( لمصائد األسماك 
ومعاودة فتح بعض المتنزهات الوطنية 

جزئيا.
أن  إدراك  ”علينا  للصحفيين  وقال 
العالم، حتى  األمور ستتغير في هذا 
بعد  الجائحة، وحتى  هذه  نهاية  بعد 
لقاح... كوفيد19- سيكون  )اكتشاف( 
التي ستحدث تغييرات في  أحد األمور 

مجتمعنا. ستكون هناك تعديالت“.
ترفع  بينما  ترودو  جاءت تصريحات 

كانت  التي  القيود  أكثر  كندية  أقاليم 
الفيروس  تفشي  بسبب  فرضتها 
األنشطة  وتتحرك الستئناف مزيد من 
األدفأ  الطقس  يدفع  بينما  االقتصادية، 
الخروج  إلى  السكان  أكبر من  أعدادا 

من منازلهم.
وقال ترودو ”نعرف أن هذا لن يكون 
صيفا مثل غيره في الماضي“، مشيرا 
إلى أنه يستحيل منع الناس من الخروج 
في  أن ”تساعدهم  الحكومة عليها  لكن 

فعل ذلك بأمان“.
في غضون ذلك، أفادت وكالة الصحة 
كندا  في  وفيات كورونا  بأن  العامة 
ارتفعت إلى 5337 يوم الخميس بزيادة 
2.5 في المئة عن يوم األربعاء، وذلك 
الزيادة  معدالت  أقل  من  واحد  في 

اليومية.
الوفيات  المئة من  60 في  وأكثر من 
في كيبيك، ثاني أكثر أقاليم كندا سكانا.

  أحبطت الشرطة السودانية محاولة 
لتهريب شحنة من األسلحة إلى والية 
كسال شرق البالد، والتي شهدت قبل 
أيام اشتباكات قبلية عنيفة خلفت سقوط 

قتلى وجرحى.
وجرت العملية األمنية على يد قوة من 
شرطة مباحث والية كسال، إثر تلقي 
معلومة من جهاز األمن والمخابرات 
بندقية   30 تهريب  محاولة  عن 
كالشنكوف إلى داخل مدينة كسال، 
كانت مخبئة في سيارة قادمة من إحدى 

واليات غرب السودان.
القيادة العامة للقوات  وتفقد وفد من 
المسلحة السودانية، برئاسة نائب رئيس 

هيئة األركان، الفريق مهندس ركن 
خالد الشامي، تلك المضبوطات.

وأكد الشامي ضرورة تطبيق القانون 
على أي شخص دون استثناء، متعهدا 
الصرامة في محاسبة كل من يعبث 
بأمن السودان. ودعا األجهزة األمنية 
إلى التعاون وبذل مزيد من الجهد في 
التصدي ألي متفلت يحاول أن يعبث 

بأمن الوالية.
من جانبه، قال والي كسال، إن العملية 
بداية لعمل من شأنه أن يجعل الوالية 
اشكاليات،  أي  من  وخالية  مستقرة 
الفتا إلى أن األسلحة المضبوطة كانت 

ستستخدم ضد أهل الوالية.

روما: اهلدنة الليبية ما زالت 
بعيدة املنال

    قال وزير الخارجية اإليطالي 
لويجي دي مايو، إن السعي للتوصل 
إلى هدنة ووقف إلطالق النار في 
ليبيا، هدفان صعبان، كاشفا أنه وجه 
دعوة لرئيس مجلس النواب الليبي 

عقيلة صالح لزيارة روما.
ولفت دي مايو خالل جلسة استماع 
أمام لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي 
الشيوخ والنواب، إلى أنه بعد مؤتمر 
برلين كان هناك “استئنافا كامال وبشكل 
يومي تقريبا للقتال، حيث تم إطالق 
صواريخ غراد وقذائف مدفعية ضد 
المرافق الصحية، واألحياء السكنية، 

والموانئ والمطارات”.
اإليطالي  الخارجية  وزير  وشدد 
على أن “التدخل الخارجي الهائل 
لصالح  مستمرا  زال  ما  ليبيا  في 
ذلك  أكان  سواء  الصراع،  طرفي 

من خالل تدخل المرتزقة، أو من 
خالل إرسال أسلحة متطورة”، مؤكدا 
أن “التحليل الذي يتعذر بموجبه على 
أي من الجانبين أن تكون له القدرة 
على التفوق عسكريا وبشكل نهائي، 

يظل صحيحا”.
وختم دي مايو مشيرا إلى أن “االقتراح 
السياسي األخير لرئيس مجلس النواب 
الليبي عقيلة صالح، المتمثل بخارطة 
طريق تشتمل على ثماني نقاط، تمتع 
بميزة طرح حوار ومفاوضات على 
الطاولة، وبوسعه أن يمثل فرصة 
مفيدة لكسر الجمود وإيطاليا تنظر 

إلى هذا االقتراح بعناية”.
الدعوة  وجه  أنه  مايو  دي  وأعلن 
لصالح، لزيارة روما عندما تسمح 
ظروف حالة طوارئ جائحة فيروس 

كورونا بذلك.

Québec.ca/aidealadecision

صفحة ُمَلخص القرارات

-19إذا كان لديك أعراض كوفيد

A12029_Pub-Hebdos-Ethniques_10-5x14po_20-210-80_EP1_ARA.indd   1 2020-04-26   11:52

رمضان كريم



Vendredi 15 mai 2020
الجمعة 15 مايو 2020

13 يوما.. زعيم كوريا الشمالية خيتفي  غاب 
للمرة الثانية

النفط اإليراني يتلقى ضربة “مميتة” من كوريا اجلنوبية

  اختفى الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج 
أون لمدة 13 يوما أخرى، لكن االستخبارات 
األمريكية خمنت هذا األسبوع أنه “على األرجح” 

على قيد الحياة وبصحة جيدة. 
يأتي ذلك بعد فترة من التكهنات حول صحة 
المثير  واختفاؤه  الشمالي،  الكوري  الزعيم 
للجدل في أبريل/نيسان الماضي، ثم ظهوره 
العلني في مطلع مايو/أيار الجاري، حسبما 
ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” األمريكية.

ونشرت وسائل اإلعالم الرسمية التي تديرها الدولة 
المنعزلة صورا للديكتاتور يفتتح منشأة محلية 
في 1 مايو/أيار؛ إلخماد الشائعات المتصاعدة 
بأن غيابه لمدة 3 أسابيع كان مؤشرا على أنه 

يحتضر أو حتى مات.
لكنه لم يظهر منذ ذلك الحين، ما يعني أنه 
اختفى نحو 13 يوما، تحتسب منذ نشر تلك 
الصور، التي تعذر على االستخبارات األمريكية 

التحقق منها.
ونقلت وكالة “بلومبرج” األمريكية عن مستشار 

األمن القومي بالبيت األبيض، روبرت أوبراين قوله: 
“يبدو أنه خرج )كيم جونج أون( وقطع شريط )افتتح( 

مصنع األسمدة”.
وأضاف للصحفيين في واشنطن، الثالثاء: “لذا، كما 
تعلمون، تفكيرنا هو أنه على األرجح على ما يرام”.
ومع ذلك، أقر أوبراين بأن االستخبارات “ال يمكنها 
كانت صور  ما  إذا  بأخرى”،  أو  تقول بطريقة  أن 
“المصادر المفتوحة” األخيرة لكيم حقيقية، مضيفا: 

“نسميها المملكة المنعزلة”.
وأردف: “من الصعب للغاية الحصول على معلومات من 
كوريا الشمالية. إنهم ليسوا مستعدين لتقديم المعلومات، 
لكنهم نشروا صوًرا له وهو على قيد الحياة وبصحة 

جيدة ونفترض أنه كذلك”.
وبدأت سلسلة من التكهنات الدولية حول صحة كيم 
بعد أن أشارت تقارير إعالمية إلى أنه خضع لعملية 
وتزايدت  الماضي،  أبريل/نيسان  أوائل  في  دعامة 
الشائعات؛ ال سيما بعد إرسال الصين خبراء طبيين 

للمساعدة في عالجه.
وينحدر كيم من عائلة لديها تاريخ من أمراض القلب، 

القلبية،  توفي والده وجده من جراء األزمات  فقد 
ويعاني من زيادة الوزن حيث يتجاوز نحو 300 
رطل )136 كجم( بينما ال يتجاوز طوله 5 أقدام 
و6 بوصات )167.6 سم( كما أنه يدخن بشراهة، 

ويحرق 4 عبوات يوميا.
وأظهرت اللقطات كيم وهو يبتسم ويمشي ويتحدث 
ويدخن في افتتاح مصنع لألسمدة، الجمعة، وإلى 
جانبه كانت شقيقته الصغرى كيم يو جونج، التي 

يعتقد خبراء أنها ستخلفه في الحكم.
ولم يكن يرتدي الشقيقان أقنعة واقية، على الرغم من 
جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد19-(، عندما 
يرتدون  جميعهم  المتفرجين  من  وسط حشد  ظهرا 

أقنعة واقية.
وقالت وكالة األنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية 
إن “جميع المشاركين أطلقوا هتافات مدوية للترحيب 
بالزعيم كيم، في بيان أصدرته غداة الظهور العلني لكيم.
كانت وكاالت األنباء في جميع أنحاء العالم حريصة 
على وصف الصور بأنها “مزعومة أو مفبركة” منذ 

أن غاب كيم عن األنظار.
أثار  لمدة شهر، مما  كيم  اختفى   ،2014 وفي عام 

تكهنات بانقالب وظهر وهو يمشي بعصا، ويحتاج 
إلى المساعدة بعد جراحة بالكاحل.

وهذه المرة، كان غياب كيم األكثر بروًزا في 15 
أبريل/نيسان عندما لم يحضر حفل ذكرى مولد جده 
الراحل ومؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونج، ما 

أثار موجة من الشائعات.
وكان كيم قد ظهر، 1 مايو/أيار للمرة األولى منذ 20 
يوماً في حدث علني، وفق وكالة أنباء كوريا الشمالية.

وأكدت وسائل إعالم محلية في كوريا الشمالية أيضاً 
أن زعيم البالد كيم جونج أون حضر مراسم االنتهاء 
من بناء مصنع لألسمدة في منطقة شمالي العاصمة 
بيونج يانج، وذلك في أول تقرير عن نشاطه العلني 

منذ أوائل الشهر الماضي.
ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، نقلت شبكة “سي إن 
إن” اإلخبارية األمريكية عن مسؤول أمريكي، لم 
تسمه، أن واشنطن “تدرس معلومات” تفيد بأن كيم 
“في خطر شديد بعد عملية جراحية”، دون أن تشير 
إلى ما إذا كانت “المعلومات” المذكورة تستند إلى 
مقال صحيفة “إن كي دايلي” التي يديرها منشقون 

كوريون شماليون.

سياسيون لبنانيون: قرار ضبط املعابر »خميب لآلمال«
  طالبت قوى سياسية لبنانية الحكومة بقرار حاسم 
لبنان  بين  الشرعيّة،  التهريب غير  بإغالق معابر 
وسوريا بشكل كلي، منتقدين في الوقت ذاته قرارات 
»المجلس األعلى للدفاع« للحد من عمليات التهريب، 

ووصفوها بأنها »مخيبة لآلمال«.
باستخدام  ميلشيا حزب هللا  لبنانيون  واتهم سياسيون 
للتهريب؛ من أجل تحقيق مصالح  المعابر  أغلب 

أمنية ومالية«.  
وقرر المجلس األعلى للدفاع في لبنان خالل جلسة عقدها، 
األربعاء، برئاسة الرئيس ميشال عون، تكثيف المراقبة 
على المناطق الحدودية للبالد، لضبط عمليات تهريب 
الحدودية  المعابر  البضائع، والتوجيه بإغالق جميع 
غير الشرعية، إلى جانب وضع خطة شاملة الستحداث 
مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية على الحدود. 
وطالب عون بعدم التهاون في هذه المسألة، وضرورة 
اتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين، وتحديد الكميات 
المحلي كوسيلة  الصعيد  المستهلكة على  المواد  من 

ضرورية لضبط تهريب المواد والبضائع. 
وعادت قضية المعابر غير الشرعية في لبنان لصدارة 
المشهد بعد أن وسعت مليشيا حزب هللا نشاطها ليشمل 
تهريب »المازوت والدقيق« إلى سوريا رغم ما تعانيه 

البالد من وضع اقتصادي متأزم.  
 صندوق النقد يفجر خالفا بين »حلفاء« الحكومة اللبنانية
اللبناني  وبحسب تقرير سابق للمجلس األعلى للدفاع 
فإن هناك 136 معبراً غير شرعي على حدود البالد؛ 
حيث تتهم أحزاب المعارضة مليشيا حزب هللا بالسيطرة 

عليها ألعمال التهريب. 
ويتكبد االقتصاد اللبناني خسائر كبيرة جراء عمليات 
تهريب البضائع التي تُجرى من خالل المعابر الحدودية 
البرية غير الشرعية مع سوريا، حيث تم مؤخرا رصد 
تهريب كميات كبيرة من المحروقات؛ ال سيما المازوت 

والقمح من لبنان إلى سوريا. 
القيادي البارز في تيار  وانتقد النائب محمد الحجار، 
لبنان،  في  للدفاع  األعلى  المجلس  قرارات  المستقبل 
تفي  : »القرارات ال  قائال  التهريب،  بشأن مكافحة 

بالغرض المطلوب، ولن توقف التهريب« .
وأوضح الحجار أنه »لم يصدر عن المجلس قرارات 
عملية تعالج بشكل مباشر مشكلة التهريب المطرحة، 
وما جرى هو فقط استعرض لواقع األزمة وهو أمر 

للجميع«. معروف 
اللبنانية  الدولة  وأكد أن »التهريب يهدر على خزينة 
مليارات الدوالرات، عبر تهريب البضائع واألغذيةـ 
فضال عن آالف األطنان من الدقيق المدعوم على معابر 
محمية من سالح غير شرعي«، الفتا إلى أن »حجم 

المدعومان  وبنزين  المحروقات من مازوت  تهريب 
يقدر وحده بنحو 4 مليارات دوالر سنويا«.  

واعتبر القيادي في تيار المستقبل أن »حديث األمين 
العام لحزب هللا حسن نصر هللا قبل اجتماع المجلس 
األعلى للدفاع  عرقل قرارات المجلس التي كان من 
أنه ال حل  اتخاذها، عبر إعالن نصر هللا  المفترض 

لمشكلة التهريب إال بالرجوع للنظام السوري«.  
واتهم »الحجار« حزب هللا بـ »السعي لمنع التوصل 
إلى معالجة فعلية للحد من التهريب، واستمرار حمايته 
لهذه المعابر وهو ما يعني استمرار المشكلة وضياع 
مليارات الدوالرات سدى على الدولة والفاتورة يدفعها 
اللبنانيون، فيما يتكلم حزب هللا عن ملفات الفساد«. 

بدوره، قال سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، 
إن ما صدر عن اجتماع المجلس األعلى للدفاع »مخيّب 
جداً لآلمال«، مضيفا: »هذا كالم سمعناه مراراً وتكراراً 
في السابق ولم يفِض إلى أي نتيجة عمليّة على األرض«.

وقال جعجع في سلسلة تغريدات متتابعة عبر حسابه 
الرسمي على »تويتر« إن: »ما تمّخض عنه اجتماع 
من  قرار، ومزيداً  يعني ال  للدفاع  المجلس األعلى 
التسويف، وهو ما يعني عملياً أيضا االستمرار بخسارة 
مئات ماليين الدوالرات سنوياً جراء عمليات التهريب 
الجارية، بالوقت الذي نستجدي فيه من الخارج حفنة 

من الدوالرات«. 
وطالب رئيس حزب القوات بـ »قرار سياسي واضح 
وحاسم في الحكومة للجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي 
التهريب،  معابر  بإغالق  المعنيّة  األمنيّة  القوى  وكل 

غير الشرعيّة، بين لبنان وسوريا كليّا«.
ومن جهته، قال الوزير السابق الممثل عن حزب القوات 

ريشار قيومجيان إن »لحزب هللا مصالح أمنية ومالية 
على معابر معروفة«

التهريب والمعابر غير  إلى أن ملف  ونبه قيومجيان 
الشرعية، مثله مثل ملف النازحين السوريين يُستعمل 
إلبتزاز اللبنانيين وفق المعادلة المعروفة: إما رضوخ 
وتطبيع كامل مع النظام السوري أو استمرار األوضاع 

على حالها.
للحزب  النيابي  )التكتل  الديموقراطي  اللقاء  كما دخل 
التقدمي االشتراكي( على خط انتقاد القرارات الصادرة من 
المجلس األعلى للدفاع في لبنان لضبط عمليات التهريب.
النائب بالل عبدهللا:  الديمقراطي  اللقاء  وقال عضو 
الشرعية،  للمعابر غير  الرسالة، ال ضبط  »وصلت 
وانتاجنا  اقتصادنا وعملتنا  تستنزف  والتي  والمتفلتة، 
النظام  التطبيع مع  الصناعي والزراعي، من دون 

في سوريا.
وأضاف ساخرا : »الكرة في ملعب حكومة األكثرية، 
الدولي،  النقد  للتفاوض مع صندوق  وهي تستعد 
يمينية  االقتصادي، بخلطة  الشأن  بعباقرة  متسلّحة 

يسارية مشبوهة«.
وكان نواب في الحزب التقدمي االشتراكي قد طالبوا 
الغطاء  الذي يؤمنون  المهربين والمسؤولين  بمالحقة 

للقائمين على هذه المعابر.
ويعاني لبنان من تدهور مالي واقتصادي غير مسبوق 
في تاريخ البالد، فضال عن نقص حاد في احتياطات 
توفيره من  يقتصر  الذي أصبح  األمريكي  الدوالر 
المحروقات  المركزي الستيراد  لبنان  قبل مصرف 
االستراتيجية  السلع  فقط، بوصفها  والقمح واألدوية 

التي ال غنى عنها.

ى �ن المو�ت م�ك�ن لد�ن

لقد تأقلم فريقنا مع الواقع الجديد 
حزنك  تعيش  أن  يمكنك  بحيث 
بكل أمان. تسمح لك التكنولوجيا 
التي قمنا بإعدادها لك وللمقربين 
مع  المباشر  بالتواصل  منك 

المعايشة الفعلية للحدث. 

هذه  اختيار  في  ندعمك  نحن 
وملتزمون  الجديدة  الترتيبات 
اسئلتك  كل  على  باإلجابة 

المطلوبة.

ه �ت �ي ح�ت ممك�ن �ت
دمات  الحن

- الترتيبات عن طريق االجتماعات    
  االفتراضية أو عبر الهاتف

- حضور العائلة واالحتفال 
  )حسب التعليمات(

- بث الحدث على شبكة اإلنترنت 
 على الهواء مباشرة  
)funeraweb.tv( 

- يوجد فرع على شارع
 Côte-des-Neiges  في مونتريال

احلـاضر
- حيث أنت -

الجمارك  هيئة  من  أولية  بيانات  أظهرت    
الكورية الجنوبية، الخميس، أن سيؤول لم تستورد 
أي كميات من النفط الخام من إيران في أبريل/
مليون طن   1.5 مع  مقارنة  الماضي،  نيسان 

استوردتها منها قبل سنة.
لم  أشهر   12 ولمدة   ،2019 مايو/أيار  ومنذ 
تستورد كوريا الجنوبية أي كميات من النفط 

الخام اإليراني.
وبحسب األرقام، استورد خامس أكبر مشتر 
للخام في العالم 11 مليون طن من النفط الخام 
في  طن  مليون   12.8 مقابل  الماضي  الشهر 

الفترة ذاتها قبل عام.
وتنشر مؤسسة النفط الوطنية الكورية البيانات 
الخام في وقت الحق  النفط  النهائية لواردات 

من الشهر.
الذي  القياسي  المعيار  المؤسسة هي  وبيانات 
يأخذ به القطاع في تقدير واردات سول النفطية.
وشهدت الصادرات النفطية اإليرانية تراجعا 
كبيرا بعد العقوبات األمريكية التي أعيد فرضها 

عام 2018.
 كوريا الجنوبية توقف استيراد النفط اإليراني

وكشفت بيانات “كبلر” انخفاض مبيعات الخام 
ما  مرحلة  مع  بالمقارنة  أضعاف   10 بمقدار 
قبل عقوبات واشنطن التي دخلت حيز السريان 
أغسطس/آب، ونوفمبر/تشرين الثاني خالل العام 

قبل الماضي.
إحصاءات  إيران  وأوقفت 

وتصديره  النفط  إنتاج 
منذ انسحاب الواليات 

المتحدة من االتفاق 
النووي المبرم قبل 

5 سنوات، في 
مايو/آيار 

.2018

وكشفت تصريحات أدلى بها إسحاق 
جهانجيري، النائب األول للرئيس اإليراني حسن 
روحاني، أن العقوبات األمريكية تمنع بالده من 

تحريك دوالر واحد حول العالم.
العقوبات  بأن  اإليراني  الرئيس  نائب  وأقر 

فرضها  أعادت  التي  االقتصادية 
أغسطس/ في  بالده،  على  المتحدة  الواليات 
2018 أقسى من  الثاني  آب ونوفمبر/تشرين 
األوروبي،  واالتحاد  المتحدة  األمم  عقوبات 

حسب تعبيره.
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LR Lotfi, Rafla & Associates
35 years of expertise

in accounting, audition and tax consultant

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

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

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

* Estate
- Financial statements; Tax planning & Return

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

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

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

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

Call us now

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

أخبـار

ترامب يعني طبيبا عربيا لقيادة 
جهود إنتاج لقاح كورونا

 ترامب يلوح بإمكانية قطع العالقات مع الصني

 كارنباور تدعو ملواصلة مشاركة أملانيا بقوات »يونيفيل«

حتذير: داعش سيستغل كورونا لتنفيذ هجمات إرهابية

الوفاة  أن حاالت  إيطاليا  في  المدنية  الحماية    ذكرت وكالة 
فيروس كورونا  يسببه  الذي  )كوفيد-19(  الناجمة عن مرض 
قفزت 262 حالة أمس الخميس مقابل 195 األربعاء، في حين 

ارتفعت اإلصابات الجديدة إلى 992 من 888 االربعاء.

وهذا أكبر عدد وفيات في يوم واحد منذ السابع من مايو.
وقالت الوكالة إن إجمالي الوفيات منذ ظهور تفشي الفيروس في 
إيطاليا يوم 21 فبراير ارتفع إلى 31368، في ثالث أعلى معدل 

في العالم بعد الواليات المتحدة وبريطانيا.
وارتفع عدد حاالت اإلصابة المؤكدة إلى 223096، ليكون بذلك 

خامس أعلى معدل بعد الواليات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.
وتراجع عدد األشخاص المسجلين كحاملي المرض إلى 76440 

من 78457 في اليوم السابق.
ويرقد اليوم 855 شخصا في وحدات الرعاية المركزة انخفاضا من 
893 االربعاء، في استمرار لتراجع هذه الحاالت منذ فترة طويلة.
وأعلنت السلطات تعافي 115228 مصابا مقابل 112541 االربعاء.

وقالت الوكالة إنه جرى إخضاع 1.820 مليون شخص الختبارات 
الفيروس حتى اليوم مقابل 1.779 االربعاء، من بين 60 مليون 

نسمة، هم عدد سكان البالد.

  دعت وزيرة الدفاع األلمانية أنيجرت كرامب-
قوة حفظ  في  بالدها  لمواصلة مشاركة  كارنباور 
السالم المؤقتة التابعة لألمم المتحدة بلبنان )يونيفيل(.
النواب  أمام  الخميس  كرامب-كارنباور،  وقالت   
األوسط  “الشرق  )بوندستاج(:  األلماني  بالبرلمان 
يعد أحد أهم المناطق بالنسبة ألمننا.. لبنان ال يزال 
المنطقة من  أجل حماية  دولي، ومن  لدعم  بحاجة 
أمنية  أن هذه هي  أيضا”، موضحة  هزات أخرى 

لبنان وإسرائيل أيضا.
المهمة تركز  األلمانية في  المشاركة  أن  إلى  يشار 
اللبنانية في  الحكومة  البحرية، وتدعم  الفرقة  على 
تأمين الحدود ومن شأنها الحيلولة دون تهريب أسلحة 

عبر البحر.
 ويشارك جنود البحرية األلمانية منذ عدة أعوام أيضا 

في تدريب البحرية اللبنانية.
ويسمح وجودهم في المنطقة البحرية المهمة استراتيجيا 
بالجزء الشرقي من البحر المتوسط، لمواقع ألمانية 

بتكوين صورة أفضل عن الوضع.
وتشاور نواب البرلمان األلماني بشأن تمديد التفويض 
الخاص بمشاركة الجيش األلماني في المهمة، بما يصل 

إلى 300 جندي حتى نهاية يونيو/حزيران 2021.
ولكن منتقدي التمديد بين النواب أوضحوا أن الهدف 
انتقادا  بالفعل ومنهم من وجه  للعملية تحقق  المعلن 

أساسيا للمهام التي يقوم بها الجيش األلماني بالخارج.
أوميد  الخضر  السياسي بحزب  المقابل حذر   وفي 
نوريبور من النظرة قصيرة المدى، التي تخطئ في 
تقدير التعاون في هذه المهام الفعالة إلحالل السالم 

التي تقوم بها األمم المتحدة.

لحزبه  البرلمانية  الكتلة  البارز  السياسي  وأوصى 
بالموافقة على التمديد.

تجدر اإلشارة إلى أنه من المقرر أن تتشاور اللجنة 
البرلمان  الخارجية في  بالشؤون  المعنية  البرلمانية 

األلماني قبل أن يتخذ البرلمان قراره.

  حذر مسؤولو مكافحة اإلرهاب في االتحاد األوروبي من أن تنظيم »داعش« 
قد يستغل انتشار فيروس كورونا، كفرصة لتكثيف هجماته اإلرهابية.

وحذر منسق مكافحة اإلرهاب جيل دي كيرشوف، في إحاطة سرية للدول األعضاء 
في االتحاد األوروبي، من أن إرهابيي داعش »قد يرون أن الهجمات على الطواقم 
الطبية والمنشآت فعالة للغاية، ألنها ستولد صدمة هائلة في المجتمع«. وأضاف 
أن التجارب السابقة أظهرت أن »اإلرهابيين والمتطرفين العنيفين، الذين يهدفون 
إلى تغيير المجتمعات واألنظمة الحكومية من خالل العنف، يسعون إلى استغالل 

األزمات الكبرى لتحقيق أهدافهم«.
وتابع: »في الوقت الحالي، يستخدم معظم اإلرهابيين األزمة ألغراض الدعاية، 
المعتاد، مع  أكثر من  الناس يقضون وقتا على اإلنترنت  مستغلين حقيقة أن 

إجراءات اإلغالق«.
وأشار المسؤول إلى أن اإلرهابيين يستغلون انعدام األمن والضعف والظلم الذي 
قد يتعرض له الناس، للحصول على المزيد من الدعم، وذلك من خالل اعتماد 

رواية بسيطة تلقي اللوم بشأن المشاكل التي يتعرضون لها على الغرباء.
وعلى الرغم من عدم تصاعد العنف حتى اآلن، حذر دي كيرشوف من أن تنظيم 
داعش قد حرض أنصاره في الغرب على االستفادة من األزمة الحالية لشن هجمات.

  تجاوز عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في فرنسا نظيره 
في إسبانيا مرة أخرى بعدما سجلت فرنسا الخميس 351 وفاة 
جديدة خالل الساعات األربع والعشرين األخيرة ليصل العدد 

اإلجمالي إلى 27425.

وكانت إسبانيا قد سجلت 217 وفاة جديدة الخميس ليصل عدد 
الوفيات إلى 27321.

وكان عدد الوفيات في فرنسا قد تجاوز نظيره في إسبانيا يوم 
الثالثاء لكنه تراجع عنه يوم األربعاء.

  عيّن الرئيس األميركي دونالد 
منصف  المغربي  العالم  ترامب 
محمد مستشاًرا رفيًعا لقيادة جهود 
حكومة الواليات المتحدة لتطوير 
لقاح فّعال ضد الفيروس، وفقا لما 
ذكر مسؤوالن في البيت األبيض.
في  باحث مغربي  والسالوي هو 
الصناعات الدوائية يقيم في أميركا، 
وكان رئيسا سابقا  لقسم اللقاحات 
في شركة “غالكسو سميث كالين”.
وسيعمل الخبير المغربي في علم 
المناعة، وفق المصادر األميركية، 
مستشارا رئيسيا للعملية وسيتولى 
الجنرال األميركي غوستاف بيرنا 

منصب رئيس العمليات.
أن  إلى  ذاتها  المصادر  وأشارت 
هذا التعيين يأتي ضمن ما يسمى 
عملية لتسريع جهود تطوير اللقاح 

من قبل الواليات المتحدة.
لوكالة رويترز  وذكرت مصادر 
أن السالوي، سيعمل برفقة الجراح 
العام في الواليات المتحدة غوستاف 
بيرنا، وسيشرف على جهود تطوير 
اللقاح واختباره وإنتاجه في فترة 
الجائحة  لمكافحة  قصيرة  زمنية 

التي طالت العالم.
وقت  في  أكد  السالوي،  وكان   
دراسة   800 هناك  أن  سابق 
سريرية تجرى في العالم، من أجل 
تحديد كل الخصائص التي تتعلق 
بفيروس كورونا المستجد والعمل 

على تطويقه.
وقت  في  قام  أن  لسالوي  وسبق 
سابق مع مجموعة من أساتذة الطب 
الوبائي، في إيجاد لقاحات متعلقة 
بمرض نقص المناعة البشرية اإليدز.

الخميس،  ترامب،  دونالد  األمريكي  الرئيس  لوح    
الصين، على خلفية أزمة  العالقات مع  بإمكانية قطع 

فيروس كورونا.
وأكد ترامب رفضه التحدث مع نظيره الصيني شي جين 
بينج في الوقت الراهن، بحسب وكالة األنباء الفرنسية.

وكان الرئيس األمريكي قال اليوم في تصريحات سابقة 
إن أمله خاب كثيرا في الصين إلخفاقها في احتواء انتشار 
فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن الوباء العالمي يلقي 

بظالله على اتفاق التجارة بين البلدين.
في  الصينية  مدينة ووهان  في  أوال  الفيروس  وظهر 
ديسمبر/كانون األول وكان ينتشر في هدوء بينما وقعت 
واشنطن وبكين على المرحلة األولى من اتفاق تجاري 

أشاد به ترامب بوصفه إنجازا كبيرا. 
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس: “خاب 

لهذا  يسمحوا  أال  يجب  كان  الصين،  في  كثيرا  أملي 
إن  أقول  واآلن  تجارة عظيما  اتفاق  أبرم  بالحدوث. 
قد  الحبر  بالكاد كان  يعد كما كان.  لم  شعوري حياله 

جف ثم جاءت الجائحة”.
الموقع  المرحلة األولى  اتفاق  بكين بموجب  وتعهدت 
أمريكية  الثاني بشراء سلع وخدمات  يناير/كانون  في 
إضافية بقيمة 200 مليار دوالر على مدار عامين بينما 
وافقت واشنطن على إلغاء مرحلي لرسوم فرضتها على 

السلع الصينية.
كانت موسكو قد دخلت على خط األزمة بين واشنطن 
وبكين؛ حيث صرح نائب وزير الخارجية الروسي 
تعتبر  بالده  بأن  الخميس،  ريابكوف،  سيرجي 
فيروس  نشر  حول  للصين  األمريكية  االتهامات 

كورونا ال أساس لها.
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»كورونا« حيّسن جودة اهلواء
»ناشيونال  مجلة  كشفت        
جيوجرافيك« أن فيروس »كورونا« 
أنقذ كوكب األرض بعد أن  المستجد 
انبعاثات  كادت تحل به كارثة بسبب 
ثاني أكسيد الكربون الناتج عن دخان 
المصانع وعوادم السيارات والطائرات 
واعتداء اإلنسان على البيئة. وأوضحت 
أن األرض تنفست بشكل كبير بعدما 
توقفت الحركة في معظم دول العالم، 
وخصوصا الصناعية منها، وأن ثقب 
القطبية  القارة  التأم فوق  قد  األوزون 
الجنوبية، وتحسن الهواء في 337 مدينة 
في العالم. فالصين التي تعد من أكثر 
الدول تلوثا في العالم، وتعتبر مسؤولة 
ثاني أكسيد  انبعاثات  %30 من  عن 
الكربون، أصبحت تتنفس هواًء أنقى 
بفضل كورونا، كما أظهرت ذلك صور 
مسجلة بواسطة األقمار الصناعية، حيث 
اختفى اللون األصفر الدال على التلوث 
الذي كان يغطي خارطة الصين الملتقطة 
من الجو في صور التُِقطت قبل جائحة 
كورونا المستجد، بعد شهر واحد فقط 
من الجائحة. كما بدا هذا واضحا في 
الصور التي التُِقطت للمدن الصينية قبل 
وبعد الجائحة، والتي أظهرت اختفاء 
غيوم الغاز والغبار التي كانت تغطي 
هذه المدن وتحجب عنها السماء. وفي 
التى تعتبر  البندقية اإليطالية،  مدينة 
المدينة األولى فى أوروبا التى طبقت 
نظام الحجر الصحي، ظهرت مياه قنوات 
المدينة بعد أسابيع قليلة من تطبيق الحجر 
نقية وشفافة، وظهرت األسماك الصغيرة 
وطيور البجع والدالفين فى القنوات، 
الفضاء األوروبية أن  وأعلنت وكالة 
نسبة التلوث انخفضت فى إيطاليا بعد 

الحجر الصحى.
وهنا في دولة اإلمارات كشفت هيئة 
البيئة في أبوظبي عن حدوث انخفاض 
ملحوظ في تراكيز ملوثات الهواء في 
إمارة أبوظبي، مع االنخفاض الكبير 
الذي شهدته حركة المرور واألنشطة 
البشرية األخرى باإلمارة، في أعقاب 
اتخذتها  التي  اإلجراءات االحترازية 
للسيطرة على جائحة فيروس  الدولة 
»كورونا« المستجد. وأظهرت بيانات 
الهيئة انخفاضاً بنسبة ٪50 في متوسط 
النيتروجين مقارنة  ثاني أكسيد  غاز 
التي سبقت إجراء  الستة  باألسابيع 
االختبار، بفعل انخفاض حركة المرور، 
حيث يعتبر قطاع النقل أحد المصادر 
األساسية لغاز ثاني أكسيد النتروجين، 
كما تم رصد انخفاضات كبيرة للملوثات 
األخرى المرتبطة بالنقل البري، مثل 
المركبات العضوية المتطايرة  وأول 
أكسيد الكربون. هذه األرقام والبيانات 
أبوظبي  البيئة في  التي نشرتها هيئة 
تظهر تأثير األنشطة البشرية في البيئة، 
وتدعو الجهات الحكومية المعنية على 
المستويين االتحادي والمحلي إلى التحول 
إلى اقتصاد أكثر استدامة يعمل على 

تحسين جودة الهواء، والحد من آثار 
تغير المناخ.

فيروس  جائحة  أن  يعني  هذا  كل 
»كورونا« المستجد لم تكن شرا كلها، 
إذ يبدو أن العالم كان متجها نحو كارثة 
كبرى بسبب انبعاثات الغازات الضارة، 
وأن بقاء الناس في بيوتهم بسبب الجائحة 
ساهم بشكل كبير في حماية أرواح 
آالف البشر والحيوانات، رغم الخسائر 
البشرية التي سببتها الجائحة، وجعل 
أنفاسها بشكل عجزت  تلتقط  الطبيعة 
كل المنظمات والمؤسسات البيئية في 
العالم عن فعله، مثلما جاء في تقرير 
ناشيونال جيوغرافيك، ومثلما تؤكد 
تيستو، مديرة قسم األبحاث  بريجيت 
للعالقات  الفرنسي  بالمعهد  والتطوير 
الدولية بباريس، صاحبة الباع الطويل 
في الدعوة الحترام الطبيعة ومواجهة 
فيها  التي تسببت  المناخية  التغييرات 
للبشر على مر  الخاطئة  السلوكيات 
إذا  البشر  فإن  لهذا  الزمن.  عقود من 
الدروس من جائحة  يتعلموا هذه  لم 
»كورونا« المستجد، فإن كوارث أكبر 
من الجائحة ستحل بالكرة األرضية، 
وعندها سيقف الجميع عاجزين تماما 
الكوارث، مثلما ظهر  عن وقف هذه 
الكبير عن مواجهة فيروس  عجزهم 
الكرة  أنحاء  الحياة في  صغير أوقف 
األرضية كلها، ودمر اقتصادها، وكشف 
عورات البشر، وأظهر أنانيتهم وتخليهم 
عن الكثير من القيم والمباديء التي 
طالما اّدعوا التمسك بها قبل الجائحة.

ومثلما كان لفيروس »كورونا« المستجد 
دور إيجابي في تحسين جودة الهواء 
والحد من تدمير البيئة والمناخ، فقد 
كان له أدوار إيجابية أخرى في حياتنا، 
لو بحثنا عنها لوجدنا عقولنا عاجزة 
الكون،  ما يحدث في هذا  فهم  عن 
أمام  نقف  أن ال  أننا يجب  وألدركنا 
أفواهنا،  فاغرين  الكوارث  بعض 
إلى  لنعود  منها  أن نخرج  منتظرين 
سيرتنا األولى في تدمير األرض التي 
نعيش عليها وجلب الدمار إلى كوكبنا، 
مغترين بقوتنا وجيوشنا التي تقف اليوم 
عاجزة أمام فيروس صغير ال نستطيع 
رؤيته بأعيننا المجردة، يفتك بالبشر 
ويحول دون تحقيق أمنياتهم الصغيرة، 
ويمنعهم من ممارسة عاداتهم التي لم 
يتصوروا يوما أنهم سيحرمون منها، أو 
أنهم سيمارسونها تحت قيود وشروط 
مشددة، كأن يستمتعوا بشرب فنجان 
من الشاي أو القهوة في مقهى داخل 
اليوم  مركز تجاري كبير، أصبح 
فيروس صغير غدا  بفعل  مهجورا 
البشر جميعا،  قوانينه على  يفرض 

ويعلمهم كيف يعيشون.
ترى كم من السلوكيات علينا تحسينها 
قبل أن تتدخل فيروسات صغيرة لتحسين 
جودة حياتنا، وليس تحسين جودة الهواء 

الذي نتنفسه فقط؟

aliobaid4000@yahoo.com

بقلم: علي عبيد الهاملي

األطراف املتحاربة يف اليمن حتقق 
تقدما كبريا حنو التوصل هلدنة

قفزة يف وفيات وإصابات كورونا بإيطاليا

عدد وفيات كورونا يف فرنسا يتجاوز نظريه يف 
إسبانيا مرة أخرى

   أبلغ مبعوث األمم المتحدة لليمن 
مارتن جريفيث مجلس األمن الدولي 
يوم الخميس بأن األطراف المتحاربة 
في اليمن أحرزت ”تقدما كبيرا“ 
نحو االتفاق على وقف إطالق النار.

قام جريفيث بمحاولة جديدة من أجل 
التوصل لهدنة في اليمن بعد دعوة 
األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
جوتيريش في 23 مارس آذار لوقف 
إطالق النار في الصراعات العالمية 
حتى يتمكن العالم من التركيز على 

مكافحة جائحة فيروس كورونا.
اليمنية  للحكومة  جريفيث  وقدم 
يقتتالن  اللذين  الحوثي،  وحركة 
سنوات،  خمس  من  أكثر  منذ 
مسودة مقترحات بخصوص وقف 
إطالق النار على الصعيد الوطني، 
واإلجراءات اإلنسانية واالقتصادية، 
على  السياسية  العملية  واستئناف 

نحو عاجل.
وقال جريفيث لمجلس األمن المؤلف 
من 15 عضوا ”شهدنا تقدما كبيرا 
في هذه المفاوضات، خاصة فيما 
على  النار  إطالق  بوقف  يتعلق 

الصعيد الوطني“.
وأضاف ”لكن وقف إطالق النار 
من  بد  ال  أوسع  حزمة  من  جزء 
وال  بالكامل.  عليها  الموافقة 
بعض  بشأن  خالفات  هناك  تزال 
االجراءات اإلنسانية واالقتصادية 

في تلك الحزمة“.
وذكر أن تلك اإلجراءات اإلنسانية 
أيضا  ضرورية  واالقتصادية 

”الذي  كورونا  فيروس  لمكافحة 
في  معروف  غير  بمعدل  ينتشر 
ظل مستويات الفحص المنخفضة“.

ويحتاج نحو 80 في المئة من سكان 
اليمن البالغ عددهم 24 مليون نسمة 
وتخشى  إنسانية،  مساعدات  إلى 
منظمات اإلغاثة من تفشي الفيروس 
بوتيرة تنذر بكارثة في ظل تدهور 
النظام الصحي في اليمن وانتشار 
الجوع والمرض بعد سنوات من 

النزاع.
نائب  وقال راميش راجاسينجهام 
مفوض األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية إن هناك 72 حالة إصابة 
مؤكدة بفيروس كورونا في اليمن، 
بما في ذلك 13 حالة وفاة. ويسبب 
الفيروس المستجد مرض الجهاز 
التنفسي المعروف باسم كوفيد19- 
وأفضى إلى وفاة مئات اآلالف من 

األشخاص حول العالم.
أن  منذ  اليمن  الصراع  ويمزق 
أطاحت جماعة الحوثي المتحالفة 
عبد  الرئيس  بحكومة  إيران  مع 
ربه منصور هادي من العاصمة 
صنعاء عام 2014. وتدخل تحالف 
عسكري بقيادة السعودية عام 2015 
إلى  الحكومة  إلعادة  محاولة  في 

السلطة.
وقال جريفيث ”الشعب اليمني محق 
في شعوره باإلحباط من بطء وتيرة 
هذه المفاوضات. ونأمل جميعا في 
قريبا  المفاوضات  هذه  تُكلل  أن 

بالنجاح“.



تركيا على أعتاب كارثة اقتصادية تنهي حكم أردوغان

بإذن »السراج«..تركيا تبدأ خطوات التنقيب عن النفط قبالة ليبيا

أزمة بـ »الليكود« تؤجل أداء احلكومة اإلسرائيلية لليمني الدستورية

عدد وفيات كورونا يف تركيا يصل ألربعة آالف

اجليش اإلسرائيلي يقتل 
فلسطينيا »بعد حماولة دهس«

يف ذكرى النكبة.. تنديد عربي بإجراءات الضم اإلسرائيلية

  قتل فلسطيني، الخميس، برصاص جنود إسرائيليين، 
بعدما حاول دهسهم بسيارة في الضفة الغربية المحتلة 
وأصاب أحدهم بجروح، وفق ما قال متحدث عسكري 

إسرائيلي.
وذكر بيان للجيش اإلسرائيلي أن »المهاجم قاد سيارته 
بأقصى سرعة باتجاه الجنود بالقرب من حاجز عسكري 
قرب نجوهوت«، وهي مستوطنة إسرائيلية في منطقة 

الخليل.
وأصيب جندي إسرائيلي تم نقله إلى المستشفى، بينما 
وكالة  ذكرت  ما  وفق  بالرصاص،  المهاجم  آخر  قتل 

فرانس برس.
وقالت وكالة األنباء الفلسطينية إن »قوات االحتالل أطلقت 
المواطن  يقودها  كان  التي  المركبة  الرصاص صوب 
التعرف على هويته، بزعم محاولته تنفيذ  الذي لم يتم 

عملية دهس«.
ونشرت الوكالة  مقطعا مصورا للحظات األولى عقب 

إطالق النار على الشاب.

 حذر األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من تسارع 
مخططات إسرائيل لضم األراضي الفلسطينية الُمحتلة وإعالن السيادة 

عليها، في الذكرى الـ72 للنكبة.
وأكد أبو الغيط، في بيان، أن »المواقف األمريكية التي ظهرت خالل 
زيارة وزير الخارجية بومبيو إلسرائيل يمكن أن تفسر بأنها تدعم هذا 
المخطط الذي من شأنه زرع بذور االضطراب في المنطقة بأسرها«.
وأشار أبو الغيط إلى أنه بحث مع المبعوث األممي الخاص لعملية 
السالم في الشرق األوسط نيكوالي ميالدنوف، آخر التطورات في 

األوضاع اإلسرائيلية الفلسطينية.
وأوضح أنهما اتفقا خالل اتصال هاتفي على خطورة اإلجراءات التي 
تنوي الحكومة اإلسرائيلية الجديدة اتخاذها في شأن ضم األراضي 
الفلسطينية المحتلة، وما يُمكن أن تؤدي إليه هذه الخطوات من تدمير 

لفرص تحقيق السالم.
لمي، رئيس  وفي سياق متصل، طالب الدكتور مشعل بن فهم السُّ
البرلمان العربي، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه 
من حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها 

مدينة القدس.
ودعا السلمي، في بيان له بمناسبة الذكرى الـ72 لنكبة الشعب الفلسطيني، المجتمع 
الدولي واألمم المتحدة بتحمل المسؤولية واتخاذ موقف دولي حازم إلنهاء االحتالل 
السيادة  إلى  األغوار  الفلسطينية ومخطط ضم  األراضي  اإلسرائيلي ووقف ضم 

اإلسرائيلية.
كورونا  فيروس  جائحة  في ظل  العام  هذا  تحل  التي  النكبة  أن »ذكرى  وأوضح 
الُمستجد تتطلب وقوف المجتمع الدولي واألمم المتحدة بكل منظماتها وهيئاتها مع 
السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وتقديم كل أشكال الدعم اإلنساني 

والمستلزمات الطبية لمواجهة هذه الجائحة«.
وشدد على ضرورة »توفير الحماية لألسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية 
بعد إصابة عدد منهم بهذا الفيروس، واالستجابة لمطالبهم المشروعة بموجب القانون 
الدولي والقانون اإلنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية حقوق األسرى 

في زمن انتشار األوبئة وإطالق سراحهم«.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن على المجتمع الدولي واألمم المتحدة اتخاذ خطوات 
عاجلة وجادة وفاعلة على أرض الواقع إلنقاذ حل الدولتين الذي يواجه خطر التصفية 
عبر سياسات الضم واالستيالء على األراضي الفلسطينية التي تُرسخ االستعمار 

واالستيطان الُمّجرم في القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة.
الفلسطيني في كل األراضي  البرلمان العربي تضامنه ووقوفه مع الشعب  وجدد 

الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى مواصلة جهوده لنُصرة قضية العرب األولى فلسطين، تمكيناً للشعب في 
إقامة دولته الوطنية المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية 

على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها مدينة القدس.
ويحيي الفلسطينيون يوم 15 مايو/أيار من كل عام الذكرى السنوية لنكبة الشعب 

الفلسطيني وما حل به من مأساة إنسانية وتهجير على يد االحتالل اإلسرائيلي.

     قالت صحيفة تاغس تسايتونغ األلمانية األربعاء، 
إن تركيا دخلت ثاني ركود اقتصادي في أقل من عامين، 
وباتت مهددة باإلفالس، وتقترب من لقب أول اقتصاد 
ناشىء ينهار بسبب تفشي فيروس »كورونا« المستجد. 
وأكد الصحيفة أن المستقبل االقتصادي القاتم في البالد، 
سيضع نهاية على األرجح لحكم العدالة والتنمية ورجب 

طيب أردوغان لتركيا الذي امتد 18 عاما.
وتابعت »بات الدوالر الواحد يعادل أكثر من 7.29 
ليرة، وهو معدل انهيار يفوق ما وصلت إليه الليرة 

في صيف 2018«. 
وأوضحت الصحيفة: »تركيا دخلت ثاني ركود اقتصادي 
كبيرة،  بسرعة  تنهار  وعملتها  عامين،  من  أقل  في 
ناشىء  اقتصاد  أول  تصبح  أن  من  بالفعل  وتقترب 

ينهار بسبب فيروس كورونا المستجد«. 
ونقلت الصحيفة عن ثاتا غوس المحلل في كومرتس 
كبيرة«،  عاصفة  داخل  »الليرة  قوله  لندن  في  بنك 
الحالية هو جبل من  العملة  مضيفا أن »سبب أزمة 
على  يتعين  دوالر  مليار   170 بقيمة  الديون  خدمة 

تركيا سداده هذا العام«. 
وفي السابق، اعتادت تركيا تسديد ديونها من مداخيلها 
التي تبلغ إيراداتها سنويا  المختلفة، مثل الصادرات 

180 مليار دوالر، والسياحة )36 مليار دوالر(.
لكن الصادرات انخفضت بنسبة %40 في 2020 حتى 
اآلن، ويتوقع أن تتهاوى أكثر في الفترة المتبقية من 
العام، كما توقفت السياحة تماما منذ شهرين أو أكثر 

بسبب تفشي فيروس »كورونا« المستجد.

وقالت الصحيفة إن »المشاريع غير المجدية أو غير 
الضرورية التي دشنها أردوغان في السنوات األخيرة، 
اآلن،  بات خاويا  الذي  الجديد  إسطنبول  مثل مطار 
والجسور التي ال يستخدمها أحد، ومحطة الرحالت 
البحرية التي نالت نفس مصير المطار، تسببت في 
األزمة المالية الحالية ألنها أدت لتآكل ميزانية البالد 

لسنوات، ودفعها لالقتراض«. 

وأضافت: »تركيا إن لم تحصل على دعم مادي خارجي 
غير متوقع، أو تطرح سندات حكومية جديدة بأسعار 
فائدة مرتفعة للغاية، لن تتمكن من الوفاء بديونها العام 

الجاري، وبالتالي تصبح على شفا اإلفالس«.
وأكدت الصحيفة األلمانية أن »المستقبل االقتصادي 
القاتم للبالد سيضع نهاية على األرجح لحكم حزب 

العدالة وأردوغان«. 

  أرجأ الكنيست اإلسرائيلي مراسم أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية 
إلى األحد المقبل بعد أن كانت مقررة مساء الخميس، وسط حديث عن أزمة 

داخلية بحزب الليكود. 
وجاء في بيان صدر عن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم 

حزب أزرق أبيض بيني جانتس إنه تم تأجيل المراسم إلى يوم األحد.
ولم يكشف البيان المشارك سبب هذا اإلرجاء، ولكن هيئة البث اإلسرائيلية 
نقلت عن مصادر في حزب )الليكود( إن عدداً من أقطاب الحزب رفضوا 

الحقائب الوزارية التي عرضها عليهم نتنياهو.
تساحي  اإلقليمي  التعاون  وزير  بينهم  »الليكود«  في حزب  قياديون  وكان 
هانغبي ونائب وزير الدفاع افي ديختر أعلنا نيتهما عدم حضور جلسة الكنيست 

للتصويت على الحكومة بسبب تجاهلهما في الحكومة الجديدة.
وكتب هانغبي في تدوينة عل حسابه في شبكة التواصل: »أعتقد أن ال حاجة 

لي بالكنيست، شبات شالوم«.
وكان من المقرر أن يتم عرض الحكومة على الكنيست اإلسرائيلي مساء 

اليوم ليتم منحها الثقة من الكنيست.
وتحظى الحكومة بدعم 72 عضوا من أعضاء الكنيست الـ120.

ومن جهة ثانية فقد أعلن بيني جانتس سحب استقالته من رئاسة الكنيست بانتظار استكمال ترتيبات 
أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

  قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة يوم الخميس إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا 
في تركيا بلغ 4007 بعد أن القى 55 شخصا حتفهم في الساعات األربع والعشرين األخيرة.

وقال قوجة على تويتر إن تركيا أجرت 34821 فحصا ليصل العدد اإلجمالي للفحوص التي أجريت 
حتى اآلن إلى أكثر من مليون ونصف المليون.

   قدمت شركة البترول التركية 
فايز  حكومة  إلى  طلبا  »تباو«، 
السراج في العاصمة الليبية طرابلس 
للحصول على إذن بالتنقيب في شرق 
البحر المتوسط، وفق ما ذكرت وكالة 
أنباء األناضول التركية، الخميس.
الطاقة  وزير  عن  الوكالة  ونقلت 
التركي فاتح دونماز قوله، إن أعمال 
االنتهاء  »فور  ستبدأ  االستكشاف 

من العملية«.
ومن هذه الخطوة أن تؤجج التوترات 
في المنطقة، حيث يدور خالف منذ 
سنوات بين تركيا وكل من اليونان 

وقبرص، فضال عن قوى إقليمية 
الموارد  ملكية  بخصوص  أخرى 

الطبيعية شرقي المتوسط.
في  السراج  فايز  حكومة  وكانت 
طرابلس، قد وقعت اتفاقا مع تركيا 
منطقة  إلقامة   2019 نوفمبر  في 
اقتصادية خالصة من الساحل التركي 
الجنوبي على المتوسط إلى سواحل 

شمال شرق ليبيا.
واسعا،  دوليا  غضبا  ذلك  وأثار 
خاصة من قبرص واليونان واالتحاد 
الذي  االتفاق  بسبب  األوروبي، 
يصفونه بـالمخالف للقانون الدولي.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

احرتسوا من الصني !
الواليات  بين  الحرب  فتيل  يشتعل  أن  البعض  يتوقع    
للرئيس دونالد  التصريحات األخيرة  بعد  المتحدة والصين 
تتهم  المتحدة  فالواليات   ، الصين  بها  يتوعد  ترامب والتي 
الذي  فيروس كورونا  أنتشار  السبب في  بأنها هي  الصين 
تسبب في وفاة 90 ألف مواطن أمريكي حتى اآلن ووصل 
األمر إلى أن تتهم الواليات المتحدة منظمة الصحة العالمية 
تخص  تفاصيل  نشر  في  بالتأخير  الصين  مع  بتواطئها 
فيروس كورونا ، أما الصين فهي تنكر مسئوليتها عن هذا 
مسئوليتها  العالمية  الصحة  منظمة  تنكر  كذلك  الفيروس 
مّن وإن  اآلن هي مسئولية  يعرف حتى  أحد  بدورها وال 
كانت كل المعلومات التي يعرفها الجميع بأن بدأ ظهوره في 
الحرب  قيام هذه  أتوقع  أنا فال  أما   . الصينية  مدينة ووهان 
المتوقعة لعدة أسباب أولها أن اإلقتصاد األمريكي بدأ يهتز 
قلياًل وبداية هذا األهتزاز هو أن 33 مليون مواطن أمريكي 
مما جعل  فيروس كورونا  خسروا وظائفهم عقب ظهور 
النحو  بقى األمر على هذا  لو  بأنه  الرئيس ترامب يصرح 

ستنهار البالد .! 
ومن المؤكد أن الواليات المتحدة ستغامر بتاريخها لو دخلت 
التي كانت  الصين  في حرب وخصوصاً مع دولة في قوة 
ومازالت تعمل في صمت حتى وصل األمر أنها اصبحت 
الصينية  المنتجات  فتجد  إقتصادياً  المتحدة  الواليات  تنافس 
تغزو األسواق األمريكية وكندا وأوروبا وتتفوق لرخص 
ثمنها وجودتها . ومنذ سنوات مضت صرح هنري كيسنجر 
للصين  ميزة  أهم  بأن  األسبق  األمريكي  الخارجية  وزير 
مقارنة بالغرب هي تفكيرها وتخطيطها األستراتيجي طويل 
األجل . أما الرئيس الصيني شي جين بينج فقد قال إن أحداً 
إقتصاد  أصبح  واليوم   . الصين  تطور  يستطيع وقف  لن 
أكبر  العالم حيث أصبحت  إقتصاديات  أسرع  الصين من 
أكبرإقتصاد  ثاني  إقتصادها  العالم ويعد  في  دولة مصدرة 
الجيش  تكلمنا عن  لو  أما  المتحدة األمريكية  الواليات  بعد 
أقضل  العالم وواحد من  دائم في  أكبر جيش  فهو  الصيني 
أقوى جيوش  مما يجعله من  تدريباً جيداً  المدربة  الجيوش 
العالم ، وعدد أفراده وحسب أحدث التقديرات بلغ 2 مليون 
بين  تتراوح  بأعمار  ومائة وثالثة وتمانون ضابط وجندي 

49-18 عاماً . 
وتتهم الواليات المتحدة الصين كعادتها بأنها ال تنشر قائمة 
األستخبارات  وتقدر وكالة  لها  الحقيقي  العسكري  األنفاق 
الدفاعية األمريكية أن ميزانية الصين العسكرية لعام 2008 
على سبيل المثال تصل ما بين 105 إلى 150 مليار دوالر 
30 من  الصين على شراء طائرات سوخوي  . وعملت 
 11 10 وشينيانج  تشينغدو  مقاتالتها  أنتجت  كما  روسيا 
كما قامت بتطوير صورايخ أرض جو أس 300والتي تعد 
العالم وفي  الطائرات في  أعتراض  أنظمة  أفضل  بين  من 
قوات بحرية  بناء  الجهود على  الماضية ركزت  السنوات 
ذات إمكانيات متطورة للغاية . وفي الصين 926000 من 
 1300000 بنحو  المتحدة  الواليات  فقط  تسبقها  الباحثين 

باحث . 
فيروس كورونا لم ينجح في هز اقتصاد الصين بينما نجح 

في فعل ذلك في الواليات المتحدة األمريكية ... دنيا !!  

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 15 mai 2020
الجمعة 15 مايو 2020

بقلم: محمد منسي قنديل

يف مكتبة مونرتيال
  كنت جالسا في المكتبة العامة 
في مونتريال، وهي واحدة من 
اجمل األماكن في العالم، وانا دوما 
العامة،  المكتبات  أمام  ضعيف 
إليه  الذي تسكن  الحقيقي  البيت 
نفسي، احب كل أنواعها، حتى 
مكتبة دار الكتب القديمة في باب 
الخلق،  رغم المسامير الموجودة 
في مقاعدها، وبطاقات الفهرس 
المتهرئة األطراف، والتراب الذي 
يفوح من صفحات كتبها، فما بالك 
بمكتبة مونتريال المجهزة على  
الطراز االحدث، ويتم فيها البحث 
واستعارتها  الكتب  أحدث  عن 
وإعادتها بشكل آلي،  وهي تلعب 
دورا غاية في األهمية في حياة 
ذلك حين  المدينة، عرفت  اهل 
ذهبت إليها ذات مرة قبل موعد 
التاسعة صباحا،  في  االفتتاح 
من  طويلة  بطوابير  وفوجئت 
البشر، كبارا واطفاال، ينتظرون 
على مضض حتى تفتح ابوابها، 
وهي مثل المدينة تضم خليط من 
البشر من كل الجنسيات، غالبية 
الكتب فيها باللغة الفرنسية ولكنها 
الكتب  به من  فيها قدر ال بأس 
باإلنجليزية، وهناك قسم خاص 
وصغير باللغة العربية من ضمنها 

كتب لي.
في  جالسا  كنت  اليوم  ذلك  في 
قسم الدوريات، اتصفح الجرائد 
والمجالت العالمية، وكان هناك 
الكثيرين من امثالي الذين يهوون 
أخذ عن لمحة عن العالم،  وهي 
ومليئة  مريرة  تكون  ما  عادة 
بالمتناقضات، ولكن لفت نظري 
الرجل الذي كان يجلس في مقابلي 
في الناحية األخرى من المنضدة، 
لم يكن يقرأ شيئا، وليس أمامه 
كتاب او مجلة، ولكنه كان يتلفت 
حوله، يتأمل وجوهنا جميعا، كأنه 
يتساءل ما لذي جاء بنا إلى هذا 
المكان، كان على وجهه ابتسامة 
ميته وهو يواصل التحديق فينا 
بعينية المنتفختين، كانت مالمحه 
األسيوية معروفة ومحددة، انه 
من “االبو اورجين” التسمية التي 
تطلق على سكان البلد األصليين، 
بعض الجالسين كانوا يستغربون 
من وجوده في هذا المكان،  ففي 
العادة ال نراهم إال على األرصفة 
وهم يتسولون، او وهم مقبوضا 
عليهم في ايدي الشرطة ووجوههم 
دامية، هو نفسه كان يبدو مستغربا، 
ولكن الجو في الخارج كان شديد 
البرودة، والبد أن الدفء هو الذي 
جذبه للمكتبة، ال اعرف ماذا كان 
يدور في ذهنه، ولكن البد أن كان 
متعبا، فقد تراخت جفونه ومالت 
رأسه وسرعان ما استغرق في 
النوم، وكان المكان مزدحما فلم 
يالحظه أحد من أمناء المكتبة، 
اخذت اتأمله وأنفاسه تتردد في 
هدوء، ال يجرؤ على اصدار أي 
صوت، ولكني اعرف بالضبط 
باألحرى  او  يفكر،  كان  فيما 
تجمع  يتساءل كيف  كان  يحلم، 
الغرباء، من  العدد من  كل هذا 
مختلف األعراق واألجناس، على 
األرض التي كان يمتكها ذات يوم، 
كيف ينعمون بهذا الدفء وتلك 
بينما يظل هو مطاردا  السكينة 
ال مأوى له إال محطات المترو 

واالرصفة الباردة؟
لم يتوقف تفكيري االخرق عند 
في  انني  تخيلت  فقد  الحد،  هذا 
فلسطين، في األرض التي تعيش 
في  احتالل  اقسى  ظل  تحت 
التاريخ، في مكتبة مثل هذه في 
قلب إسرائيل، وان هناك إسرائيليا 
متدينا، يؤمن بما جاء في سفر 
إيليا” ملعون من يمنع سيفه عن 
دماء الغرباء”،  قد اكتشف أن شابا 
فلسطينيا يجلس  امامه، شاب ال 
يجب أن يكون هنا، ألن مالمحه 
العربية واضحة ، فكل الفلسطينيين 
في نظره مشابهين، عاشوا على 
األرض نفسها منذ آالف السنين، 
وتزوجوا وتناسلوا في هذا الحيز 
الذي لم يعرفوا سواه، بينما جاء  
اليهود الذين  يكونون إلى إسرائيل 
األرض، ومن  اصقاع  من كل 
مثل  يتشابهوا،   أن  المستحيل 

مونتريال،   سكان  مع  الحال 
بالتأكيد لن يشعر هذا المواطن 
اإلسرائيلي باألمان،  وقد يبادر 
بقتله تحت أي حجة، كأن يقول 
مثال  انه حاول طعنه رغم أنه ال 
يملك سكينا، المواطن الكندي ال 
يستطيع فعل ذلك، اقصى ما في 
وسعه هو أن يستدعي الشرطة، 
بكل  األوائل  الكنديون  قام  فقد 
عمليات القتل الالزمة في وقت 
أن  يفضلون  االستكشاف، وهم 
يطلقوا عليها عملية االدماج، وقد 
تحولت قبائل بأكملها في عملية 
إلى عدة محميات  االدماج هذه 
صغيرة ال قوة لها وتعيش على 
اإلعانات الحكومية،  ولكن قتل 
العرب أمر سهل واعتيادي في 
هناك  أن  اعتقد  ال  إسرائيل، 
يقتل عربيا،  لم  بالغا  إسرائيليا 
واحدا على األقل، ويحبذا لوكان 
طفال،  أنه واجب قومي من اجل 
افناء أصحاب األرض الحقيقين،  
ولكن إسرائيل هي أول من يدرك 
أنها تأخرت طويال، فاالستعمار 
تم  اذا  إال  ينجح  االستيطاني ال 
األرض  أصحاب  استئصال 
بقسوة وبدم بارد، كل الدول التي 
سطت على ارض الغير واقامت 
دوال راسخة فعلت ذلك، أمريكا 
الواضح في هذا األمر،  المثال 
فعلت ذلك حين قضت نهائيا على 
منهم  تترك  ولم  الحمر،  الهنود 
متفرقة  مجموعات ضعيفة  إال 
والدراسة  الذكرى  بدواعي 
التاريخية، وكذلك االمر في كندا 
التي اخذت نصيبها من األرض 
السكان األصليين  بقية  وتركت 
لمصيرهم تحت الثلوج، وحدث 
الشيء نفسه في استراليا ونيوزلندا، 
سادت حضارة الرجل األبيض 
ولم يعد هناك من ينازعها، ولكن 
االستعمار االستيطاني فشل في 
أخرى من األرض، فشل  بقاع 
في الجزائر رغم أن فرنسا ظلت 
على مدى اكثر من مائة وثالثين 
عاما تدعي أنها ارض فرنسية 
عبر البحار، واصرت على أن 
تعلمها اللغة الفرنسية وتغير أسماء 
أبنائها وطراز مدنهم، ولكن اهل 
الجزائر الحقيقين ظلوا موجودين، 
يتكاثرون في الجبال الوعرة دون 
أن تصل إليهم أصابع الفرنسين،  
التحرير  حرب  بدأت  وعندما 
هناك شعب  أن  فرنسا  ادركت 
آخر، كامل متكامل مصمم على 
طردها، وقي الستينات من القرن 
الماضي فشل مشروع االستبطان 
الفرنسي برمته في الجزائر وفي 
مناطق أخرى من العالم، ولكن 
اآلخر  االستيطاني  المشروع 
إال  يفشل  لم  افريقيا  في جنوب 
هذه  ففي  التسعينات،  نهاية  في 
البقعة الساحرة من رأس الرجاء 
الصالح اعتقد الهولنديون أن هذا 
هو موطنهم الثاني، وحولوها إلى 
سجن خانق للماليين من أصحاب 
يقدروا  لم  السوداء،  البشرة 
احاطوهم  ولكنهم  ابادتهم  على 
بجدران من الكراهية والتفرقة 
كالجدار  تماما  العنصرية، 
إسرائيل  اقامته  الذي  العازل 
اإلنساني  بمستواهم  هبطوا   ،
واعتقدوا  السفلى  الدرجة  إلى 
ولكن  منهم،  تخلصوا  قد  أنهم 
الحقيقة ان القوة السوداء كانت 
موجودة بكثافتها العددية وقوتها 
الضاغطة، وعندما خرج مانديال 
العالم كله في  السجن كان  من 
انتظار سقوط التجربة الثانية من 
المشروع االستيطاني،  لم يبق إال 
المشروع االستيطاني األخير في 
إسرائيل، ستقاوم طويال، وستفعل 
أمريكا المستحيل إلنقاذها، ولكن 
بارضه،  الفلسطيني  تمسك  اذا 
فإن  كتفه،  على  وحمل صليبه 
حكم التاريخ سيبقى ساريا فوق 
رؤوس الجميع، ربما ال يجرؤ 
أي فلسطيني اآلن على دخول 
ابيب،  تل  في  العامة  المكتبة 
يدخل،  سوف  ما  يوما  ولكنه 
ويجلس على المنضدة ولحظتها 
سيعرف المستعمر اإلسرائيلي ان 
مشروعه االستبطاني قد فشل.



الصالة من أجل اإلنسانية.. شيخ األزهر يدعو للوحدة أمام كورونا

وزيرا خارجية مصر ومالطا يبحثان هاتفًيا مستجدات األزمة الليبية

عقد جولة مشاورات سياسية بني مصر وأسبانيا حول العالقات الثنائية والقضايا اإلقليمية

الرئيس السيسي يتلقى اتصااًل من رئيس جنوب أفريقيا 
لبحث أجندة االحتاد ومكافحة كورونا

 القاهرة/ فرج جريس: تلقى الرئيس عبد الفتاح 
السيسي اتصااًل هاتفياً من الرئيس سيريل رامافوزا، 

رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية 
بأن االتصال تناول مستجدات عدد من الملفات 
في  األفريقي،  االتحاد  أجندة  المطروحة على 
ضوء تولي جنوب أفريقيا رئاسته الحالية وكذا 

عضوية مصر في الترويكا األفريقية.
وقد تم التباحث حول جهود مكافحة انتشار فيروس 
كورونا في أفريقيا، وتم التوافق حول مواصلة 
الجهد األفريقي المشترك لمواجهة انتشار الفيروس 
واحتواء تداعياته االقتصادية واالجتماعية على 
الطبية، ال  المساعدات  األفريقية وتقديم  الدول 
سيما من خالل استغالل الموارد المتاحة حاليا في 
اطار االتحاد االفريقي من خالل الصندوق الذي 
القارة لمكافحة  تم تدشينه لدعم احتياجات دول 
الشركاء  مع  التعاون  بجانب  وذلك  الفيروس، 
بأزمة  تأثير االنشغال  اهمية عدم  الدولين، مع 

كورونا علي جهود مكافحة اإلرهاب بالقارة.
كما تناول االتصال تعزيز التعاون الثنائي بين مصر 
وجنوب أفريقيا في مختلف المجاالت، حيث أكد الرئيس 
حرص مصر على تعزيز العالقات التاريخية واألخوية 

القائمة مع جنوب أفريقيا على الصعيد القاري والدولي، 
ودفع الحوار االستراتيجي بين البلدين في قضايا السلم 
واألمن والتنمية االقتصادية بالقارة، وذلك لما للدولتين 

من ثقل محوري فعال داخل القارة األفريقية.
من جانبه؛ أشاد الرئيس رامافوزا بالتنامي المتواصل 

في مسار العالقات الثنائية بين البلدين، معرباً عن تقديره 
الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، ومنوهاً بوجود آفاق 
واسعة لتطوير العالقات ودفع أطر التعاون المشترك 
بين مصر وجنوب أفريقيا في مختلف المجاالت علي 

المستوي الثنائي والقاري.

  ُعقدت جولة مشاورات سياسية افتراضية بين مصر وأسبانيا برئاسة السفير 
د. بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون األوروبية، والسفيرة 
Eva Mrtinez مدير عام إدارة الشرق األوسط والمغرب العربي والمتوسط 
بوزارة الخارجية األسبانية، وذلك بمشاركة مساعد وزير الخارجية لشئون 
ليبيا ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول غرب أوروبا ومديري الشئون 
ذي الصلة، وبحضور السفيرRamon Casars سفير أسبانيا بالقاهرة، وذلك 

عبر خاصية الفيديو كونفرانس.
وأكد مساعد وزير الخارجية على تضامن مصر الكامل مع أسبانيا حكومة 
وشعباً اتصااًل بأزمة فيروس الكورونا، واستعرض الجانبان الجهود المبذولة 
لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد حيث تم االتفاق على أهمية تضافر 
الجهود الدولية والتنسيق لتبادل الخبرات من أجل الحد من انتشار الفيروس 

ومواجهة تداعياته المختلفة وخاصة االقتصادية.
إسبانيا على  و  بين مصر  الثنائية  العالقات  تعزيز  ُسبل  المحادثات  تناولت 
المستوى السياسي واالقتصادي وخاصة في مجاالت التجارة، واالستثمار، 

والزراعة، والنقل البحري والشحن.
وأكد مساعد الوزير للشئون األوروبية على تطلع مصر لزيادة وتيرة التعاون 
ترشيد  في مجاالت  اإلسبانية  الخبرة  من  واالستفادة  اإلسباني  الجانب  مع 
المعلومات،  وتكنولوجيا  الزراعية،  والصوب  والري  المياه  استخدامات 

والرقمنة، والذكاء االصطناعي والسياحة وذلك بعد انتهاء جائحة كورونا.
ومن جانبها، أكدت المسئولة اإلسبانية على حرص بالدها على تطوير وتعميق 

التعاون الثنائي مع مصر على كافة المستويات 
السياسية والتجارية واالستثمارية والثقافية.

ومن جانب آخر، تناولت المشاورات تبادل 
الرؤى حول عدد من القضايا اإلقليمية ذات 
الجانب  المشترك، حيث حرص  االهتمام 
اإلسباني على التعرف على الرؤية ال مصر 
األوسط،  الشرق  في  لمجمل األوضاع  ية 
وتطورات القضية الفلسطينية، فضاًل عن 

تطورات مشروع سد النهضة.
أبو بكر مساعد وزير  السفير محمد  وأكد 
الخارجية لشئون ليبيا على ثوابت الموقف 
ال مصر ي من األزمة في ليبيا، وعرض 
للدور التركي السلبي في ليبيا وقيامها بإمداد 
األسلحة  بالمزيد من  ليبيا  في  الميليشيات 
ونقل المزيد من اإلرهابيين من سوريا مما 
يمثل عنصراً رئيسياً لعدم االستقرار وتهديد 

األمن في المنطقة ويهدد مخرجات عملية برلين.
وأكد الجانبان في هذا السياق على أهمية استمرار تطوير العالقات بين مصر 
وأسبانيا بما يخدم مصالحهما، واتفق الجانبان كذلك على أهمية مواصلة التشاور 
والتنسيق بشأن الموضوعات ذات االهتمام المشترك سعياً للوصول لتسوية 

سياسية لهذه األزمات في أقرب وقت بما يحقق االستقرار والتنمية في المنطقة.
كما تم خالل المباحثات تناول الترتيبات الخاصة باالحتفال بالذكرى الخامسة 
والعشرين على إطالق عملية برشلونة للتعاون األورومتوسطي، وما ستتضمنه 
هذه االحتفالية من فعاليات مختلفة في الربع األخير من العام الجاري، وذلك 

بمشاركة دول االتحاد من أجل المتوسط ومن بينها مصر و إسبانيا .

 القاهرة/ فرج جريس: تلقى وزير الخارجية سامح 
إيفاريست  شكري، أمس الخميس، اتصااًل هاتفًيا من 
بارتولو، وزير الشئون الخارجية واألوروبية بجمهورية 

مالطا.
وتناول االتصال ُسبل تطوير العالقات الثنائية والتشاور 
حول القضايا محل االهتمام المشترك، وذلك على ضوء 
الروابط التاريخية والصداقة الراسخة بين البلدين، فضاًل 
عما تتسم به العالقات من توافق في الرؤى إزاء العديد 

من األوضاع اإلقليمية والدولية.
الرسمي  المتحدث  حافظ،  أحمد  المستشار  وصرح 
تبادال وجهات  الوزيرين  أن  الخارجية،  باسم وزارة 
النظر حول مستجدات األوضاع في المنطقة، وخاصًة 

مستجدات األزمة في ليبيا.
واستعرض الوزير شكري محددات الرؤية المصرية 
يحقق  بما  لألزمة  لحل شامل ومستدام  التوصل  نحو 
تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو السالم واالستقرار؛ 
األوروبي  االتحاد  تكثيف  أهمية  التأكيد على  تم  كما 
لجهوده واتخاذ إجراءات فعالة لوقف التدخالت األجنبية 

والقضاء على التنظيمات 
والتصدي  اإلرهابية، 
لها،  الداعمة  لألطراف 
للتداعيات  تجنباً  وذلك 
السلبية الخطيرة على أمن 
ليبيا ومنطقة  واستقرار 

شرق المتوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي، 
أن الوزيرين اتفقا خالل 
االتصال على أهمية دفع 
العالقات بين البلدين في 
شتى المجاالت، وخاصة 
على صعيد تعزيز التعاون 

االقتصادي، فضاًل عن أهمية تعميق التعاون بين الجانبين 
على المستوى السياسي.

وفي سياق آخر، أوضح حافظ أن االتصال تطرق كذلك 
ذات  الدولية  القضايا  بمواجهة  المرتبطة  الجهود  إلى 
االهتمام المشترك، وظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث 

استعرض الوزير شكري جهود مصر في هذا الصدد.
بدوره، أوضح الوزير المالطي الضغوط التي تقع على 

بالده جراء هذه الظاهرة.
كما تناول الوزيران سبل التعامل مع جائحة كورونا، 
تداعياته  الفيروس ومواجهة  انتشار  الحد من  وكيفية 

على كافة األصعدة.

 القاهرة/ فرج جريس: وصل إلي مطار مرسى علم 
، صباح أمس الخميس ، رحلة طيران جديدة قادمة 
من مطار واشنطن علي متنها 226 راكبا مصريا من 
المصريين العالقين هناك ، وذلك في إطار خطة الدولة 

إلعادة المصريين العالقين بالخارج .
صرح بذلك مصدر مسئول بمطار مرسى علم ، وقال 
في تصريحات له اليوم إن فريق الحجر الصحي بالمطار 
قام باستقبال ركاب الرحلة وتوقيع الكشف الطبي عليهم 
التطهير  عمليات  وإجراء  الحرارة  درجات  وقياس 
والتعقيم لحقائب وأمتعة الركاب ونقلهم في مجموعات 
السياحية  الفنادق  أحد  إلي  بحافالت مجهزة ومعقمة 
بمدينة مرسى علم لقضاء فترة الحجر الصحي والتي 
تصل إلي 14 يوما في إطار اإلجراءات االحترازية 

لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 القاهرة/ فرج جريس: دعا شيخ األزهر، اإلمام األكبر أحمد الطيب، الخميس، 
إلى وقف الحروب وإحالل التكافل والتعاون والوحدة في ظل أزمة فيروس 
كورونا المستجد، موجها الشكر للطواقم الطبية والعلماء والباحثين، وذلك في 

“اليوم العالمي للدعاء والصالة من أجل اإلنسانية”.
وفي كلمة متلفزة بمناسبة الدعوة التي أطلقتها “اللجنة العليا لتحقيق أهداف 
إلى  والتقرب  اإلنسانية  أجل  والدعاء من  بالصالة  اإلنسانية”  وثيقة األخوة 
هللا، لدفع وباء كورونا عن العالم، قال الشيخ أحمد الطيب: “إذ ندعو العالم 
فإننا -في  بالعبادة والدعاء،  إليه  القدير، والتقرب  العلي  إلى  للتوجه  -اليوم- 
الوقت نفسه- نستحث في البشرية جمعاء هذه.. اللُّحمة المشتركة بين أبنائها، 
أال وهي لحمة األخوة اإلنسانية، من أجل استعادة اكتشاف قيم العدل والسالم 

والتعايش والمساواة بين البشر جميعا”.
وشدد شيخ األزهر على أن ذلك يتم “باحترام بالغ لخصوصيات العقائد واألديان 
والشعائر، مع اإليمان التام بأهمية العلم وتقدير جهود الباحثين والعلماء، والثناء 
العاطر على كفاحهم في مواصلة البحث عن عالج ناجع إلنقاذ البشرية من 

هذا الوباء”.
كما دعا إلى جعل هذا اليوم “ذكرى محفورة في تاريخ البشرية نستعيدها كل 

عام، لننطلق منها نحو عالم تسوده المودة وتعلو فيه ثقافة االختالف والتنوع، 
وتختفي فيه نزعات العنصرية والتعصب وكراهية اآلخر، وتصنيف الناس في 

طبقات متفاوتة على أساس اللون والعقائد واألجناس والفقر والغنى”.
وأضاف: “ليكن هذا التاريخ الخطوة األولى في االتجاه الصحيح على طريق جديد 
مملوء بالحب واالحترام، وتعاون اإلنسان مع أخيه اإلنسان في مشهد تتحول فيه 

المحنُة إلى منحة، ويحل التكافل والتعاون محل القطيعة والعدوان”.
وتابع: “ليكن تاريخا شاهدا على عزمنا وتصميمنا على وقف الحروب وسفك 

رين وضحايا النزاعات،  الدماء، ليكن تاريخا نحتفل فيه بزوال آالم الالجئين والمهجَّ
والمظلومين والمغتصبة بالدهم وأراضيهم وأوطانهم ومقدراتهم”.

واستطرد اإلمام األكبر أحمد الطيب حديثه بالقول: “ليكن الرابع عشر من مايو 
تاريخا لعالم جديد تعلو فيه صناعة السالم على صناعة السالح، ويبرهن على 

قدرتنا على خلق بيئة مشتركة نعيش فيها جميعا إخوة متحابين”.
الطبية، وكل عالم  الطواقم  أفراد  إلى “كل فرد من  الشكر  ووجه شيخ األزهر 
وعالمة، وباحث وباحثة عن عالج يدفع عنا غائلة هذا الوباء، وكل صاحب مبادرة، 

أو مشروع إنساني، فردا كان أو مؤسسًة، يكافح في هذه المعركة”. 

أخبــار      Vendredi 15 mai 2020
الجمعة 15 مايو 2020

بقلم: تيماء الجيوش

آثار جندرية يف زمن الوباء
     يُعدُّ شهر آيار مناسبًة لالحتفاء بالمرأة فهناك عيد العمال 
في بعض البلدان و في بلداٍن آخرى هناك عيد األم في العاشر 
منه و هكذا كان حالنا في كندا كما هو في امريكا الشمالية قاطبًة 
الغياب ما  للنساء جميعًا في الحضور و  أُرِسلَت  و استراليا. 
تفيض به القلوب و الفكر من احتراٍم ووفاء لهن. غير أن هذه 
الوباء وأعني وباء  المناسبات جاءت في أوقاٍت يخيم عليها 

.COVID -19 كورونا
المختلفة ليس  للمجتمعات اإلنسانية  والذي شّكَل صدمًة عميقة 

هذا فحسب ولكن إلقتصاد هذه المجتمعات. 
العديد منهن كّن في  الوباء و  او  الجائحة  لهذه  النساء استجبَن 
التطوعي ،  او  المهني  الخط األول إن كان هذا على صعيد 
في استجابتهن بل  لم يكن هناك تردداً  العلمي، األسري...إلخ. 
امتازت المساهمة النسوية كماً و نوعاً . مثالنا في  كندا نجده في  
الطبيبات والعالمات في كل مقاطعة من كيبيك الى تورونتو الى 

ألبرتا الى بريتيش كولومبيا . 
اليوم و بمرور أشهر على social distancing  و كل 
اإلجراءات التي أتُِخذت لمنع تفشي الوباء و حصده لمزيٍد من 
باحثات، بل  الفئات األقل مناعًة، علينا كنسويات،  األرواح و 
القلق؟ في  ُتثير  آثاٍر جندرية  نتسائل هل هناك من  أن  وأفراداً 
بلداننا األم العربية هل كانت آثار الوباء أشدُّ وقعاً على المرأة؟ 

كان من المحزن أن نشهد قصور األنظمة الصحية بل و 
المزيد من  إلى حصد  البلدان ما أدى  الكثير من  المعدات  في 
األرواح. و استجابًة لتغطية فجوة القصور هذه وفي ظل تقييد 
المساحات  باتت  انتشار المرض  الحركة و الحرص على عدم 
التي  المخاطر  للمرأة كما ازدادت  المكانية محدودًة  الجغرافية- 

يمكن ان تتعرض لها . 
تغيرت ديناميك االقتصاد و العمل فقد توقف تماماً في العديد من 

.COVID-19 القطاعات بسبب
تم تسريح العديد من العمال و العامالت، بل و ظهر انعدام األمن 
االقتصادي بشكله األشد لدى العديد من النساء بعد التسريح من 
العمل و البقاء في منازلهن و رعاية األطفال او األفراد األكثر 
ضعفاً في العائلة و هكذا ضاع زمناً بأكمله لم يتم استثماره بما 

يتفق و حاجات النساءو أُسرهن  و حاجات العيش الكريم. 
األمن  بانعدام  تسميته  في  مغاالة  من  هناك  ليس  ربما   و 
المرأةأجوراً  تنال  تفاوت األجور حيث  االقتصادي في ضوء 
أقل من الرجل رغم أدائها في أحياٍن كثيرة ذات العمل و بذات 
أنها ليست مغاالة آخذين بعين االعتبار  نتفق  الشروط  ربما 
معاناة إمرأٍة قد ال تجد في سوق العمل سوى الدوام الجزئي او 
الغير المستقر الذي يمتد بعقوٍد موسمية او اشهٍر فقط. و ربما 
نتفق أيًضا أنها ليست مغاالة ما زال الفقر أنثوياً بمعنى انه ينال 
من المرأة أكثر من الرجل ، مع العلم أن ذات المرأة التي تعاني 
تقوم برعاية اسرتها و تربية أطفالها وحيدة  الفقر هي من  هذا 
الحروب و  الحروب األهلية و  بلدان  دون معيل ال سيما في 
الحد األسوأ ففي  بلغت  بهذا تكون معاناتها  عدم االستقرار  و 
مواجهتها لهذه الظروف كاملًة تكون قد جمعت بين قطبين األول 
كونها إمرأة و الثاني أنها فقيرة و ينطبق ذات األمر على النساء 
اللوني يعانين من العنصرية او التمييز بسبب اإلعاقة او المرأة 
المهاجرة او الالجئة ....و التي تحديداً لوحظ لديها خطر العنف 
النفسي بفقدان عملها و هي العصب االقتصادي في اسرتها او 

المعيلة األساسية فيها. 
قد يقول قائل أن بعضاً من اإلحصائيات أبرزت أن أعداد الرجال 
المتوفين نتيجة انتشار الفيروس هو اكثر من أعداد النساء ، هذا 
بالشق االقتصادي  يتعلق  إلى حٍد ما ، لكن األمر هنا  صحيح 
المثال األوضح في  يبدو  العبء األكبر ،  و  للنساء  و تحمل 
البلدان ومنها بطبيعة  الرسمي في بعض  سوق االقتصاد غير 
الحال  البلدان العربية حيث النساء تُشكل  ستين بالمائة من هذا 
القليلة و تعرضهن لمخاطر ال  ناهيك عن أجورهن  االقتصاد 
متناهية إن لم نقل مرًة أخرى الفقر و ضعف استخدامهن لوسائل 

التواصل االجتماعي و خدمات اإلنترنت و التواصل عموماً. 
تقل  التي ال  للوباء COVID-19.  و  الجانبية  اآلثار األخرى 

أهميًة عن الشق االقتصادي هو العنف ضد المرأة . 
الكثير من الخدمات تم تعليقها أو أغالقها. غابت الخدمات التي 
القانونية،  المؤسسات  المرأة و منها  يمكنها ان ُتعزز حماية 
الخدمات الطبية ، الخدمات القانونية ، الخدمات االجتماعية، و 

غيره من الخدمات . 
للنساء  اللجوء  مثالنا هنا و ليس على سبيل الحصر هو بيوت 
الفارات من العنف. فلم تعد ابوابها مفتوحة في زمن الكورونا فقد 
أُغلِقت شأنها شأن العديد من الخدمات و هكذا دفعت بالنساء الى 
محدوديٍة جغرافية أجبرتهن على البقاء في أماكن خطرة عليهن. 
تقدمت منظماٍت دولية عدة و أجرت احصاءاٍت مبدئية قرأت 
فيها أن العنف ضد المرأة يتصاعد في العديد من البلدان بما فيها 
البلدان العربية ، لم يُستثنى منه العنف الُمرتكب من قبل الشرطة 
للمرأة  بالنسبة  الحدودية هذا  النقاط  المسلحين عند  الحراس  و 

الالجئة ناهيك عن القطاعات المختلفة. . 
هو ليس زمن الوباء او الجائحة بل هو زمن تحدي دفع مجدداً 
الواجهة ، أبرز  الى  الجندري  العنف  المرأة ،  بالعنف ضد 
للمساواة ال بد ان تستمر عمقًا، كمًا و  المبذولة  أن الجهود 
العورات  العديد من  الوباء كشف  العديد منها لكن  بُِذلت  نوعاً. 
المجتمعية و أن هذه الجهود تحتاج أن تُعزز وأن المساواة هي 

من القيم و حاجًة و ضرورة.
بالحزم االقتصادية  تتقدم  بلدنا  للفخر أن نجد كندا  كان مدعاًة  
الداعمة لمن فقد عمله او فقدت عملها. كان أيضاً مدعاًة للفخر 
العام  للرأي  القيادة نساء كنديات يتوجهن  ان تجد في صفوف 
بنشر الوعي الصحي و رسم الخطط لمواجهة الوباء و تنفيذها. 
تمازجت أصواتهن عبر المقاطعات معبرة عنا جميعاً أننا نقف 
في ظل وباٍء هو األشد منذ قرن و أشعرنا جميعاً  واحداً  خطاً 
بالقلق و غير من طرق الحياة للعديد من المجتمعات بل و غير 
كنساء كنديات هو  مما هو نمطي و معتاد. و ما زادنا فخراً 
الجندرية ل COVID-19. و أن  الشفافية في دراسة اآلثار 
المساواة هي ذات أهمية أكثر من أي وقٍت مضى و ارتباطها 
المجتمعات ورفاهيتها. أسبوع سعيد  بتقدم  العضوي األساسي 

لكّن، و لكم جميعاً. دمتم بصحٍة و عافية.

مطار مرسى علم يستقبل رحلة طريان من واشنطن علي متنها 226 مصريا

للبنك  النقديـة  السياسة  لجنة  قررت   
المركزي المصـري في اجتماعها، الخميس، 
اإلبقاء على سعري عائد اإليداع واإلقراض 
لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 
مستوى ٪9.25 و٪10.25 و٪9.75على 
الترتيب، وكذلك اإلبقاء على سعر االئتمان 

والخصم عند مستوى 9.75 ٪.
وأوضح البنك، في بيان اليوم، أن المعدل 
السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع 
إلى 5.9 % في ابريل 2020 من 5.1 % 
في مارس 2020، وأرجع االرتفاع إلى 
التأثير السلبي لفترة األساس نتيجة االرتفاع 
المحدود في المستوى العام لألسعار في 
أبريل 2019، باإلضافة إلى ارتفاع األسعار 
في ابريل 2020 والذي عكس أثر جائحة 
فيروس كورونا المستجد وكذلك االرتفاع 

الموسمي بسبب شهر رمضان.
وأشار إلى أن االرتفاع جاء في المعدل 
السنوي للتضخم في ابريل 2020 مدفوعاً 
بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية، 
وخاصة السلع الغذائية األساسية، والذي 
فاق انخفاض المساهمة السنوية للسلع غير 
الغذائية. وبالتالي، ارتفع المعدل السنوي 
للتضخم األساسي ليسجل 2.5 % في ابريل 

2020 مقابل 1.9 % في مارس 2020.
ونوه المركزى بأن معدل نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي استمر في االستقرارعند 
5.6 ٪خالل الربع الرابع من عام 2019، 
حيث حدت الزيادة في مساهمة القطاع العام 
من أثر التباطؤ في مساهمة القطاع الخاص، 
كما حدت الزيادة في مساهمة االستهالك 
من أثر التباطؤ في مساهمة االستثمار. 
المؤشرات  أظهرت  الوقت،  ذات  وفي 

األولية تحسن عام في النشاط االقتصادي 
في المتوسط خالل شهري يناير وفبراير 
2020، قبل أن تعكس تباطؤ خالل شهري 
مارس وأبريل 2020. وعلى الرغم من 
ذلك، فإن تنوع مصادر النمو في النشاط 
اثر  من  الحد  في  سيساهم  االقتصادي 
الصدمة في ظل استقرار بعض القطاعات.

االقتصادى  النشاط  انخفض  عالميا، 
ومستويات التشغيل بشكل كبير، والذى 
بدوره أثر على افاق نمو النشاط االقتصادى 
انخفاض  فى  ذلك  انعكس  وقد  العالمى. 
اسعار البترول العالمية على الرغم من 

خفض االنتاج من قبل المنتجين الرئيسيين.
وأضاف أنه في ظل الظروف االستثنائية، 
ولمراعاة البعد االقتصادي واالجتماعي، 
اتخذ البنك المركزي العديد من اإلجراءات 
من  حزمة  متضمنة  استباقي  بشكل 
المبادرات الموجهة للقطاعات االقتصادية 
المختلفة باإلضافة إلى قيام لجنة السياسة 
النقدية بخفض أسعار العائد األساسية بـ 
300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ 
بتاريخ 16 مارس 2020. وفي ضوء ما 
سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار 
العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي 
وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف 
البالغ ٪9 )± 3 ٪( في الربع الرابع من 
عام 2020 واستقرار األسعار على المدى 

المتوسط.
واكد أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن 
كثب جميع التطورات االقتصادية وتوازنات 
المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع 
االقتصادي  النشاط  تعافي  لدعم  أدواتها 

بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

مدارس التعليم 
اخلصوصي ومشاكل 
أداء اآلباء للواجب 

بقلم : خالد بنيصغي 

  في ظل أزمة “ كورونا “ سارع 
قرارات  عدة  اتخاذ  إلى  المغرب 
وتدابير هامة لحماية المواطن المغربي 
التي نرجو من هللا  الجائحة  من هذه 
عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء في  

القريب العاجل إنه سميع مجيب . 
ومن بين هذه اإلجراءات اتخاذ قرار 
الدراسة عن بُْعد ، كما قررت الحكومة 
أن ال تكون هناك سنة بيضاء ، وهذا 
والطلبة  للتالميذ  بالنسبة  جيد  أمر 
هذا  في  سنتحدث  لكننا   ، المغاربة 
الذي  الخصوصي  التعليم  المقال عن 
لقَي مجموعة من المشاكل والعراقيل 
من قبل اآلباء وأولياء األمور ، خاصة 
الواجب  أداء  برفضهم  يتعلق  فيما 
أن  الكتاب  الشهري ، ونريد في هذا 
حتى  األمور  من  مجموعة  نوضح 
للجميع إن شاء  الحقيقة ناصعة  تتبيََّن 

هللا : 
تتعرض  أن  ًا  حّق المؤسف  من   .
منظومة التعليم الخصوصي إلى هجوم 
البعض  شرس منذ سنوات ، وينعتها 
أرباح  تحقيق  في  والطمع  بالجشع 
خيالية على حساب المواطن المغربي 
على  ليس صحيحًا  األمر  وهذا   ،
في  والذي يجب معرفته   ، اإلطالق 
المؤسسات  هذا اإلطار هو أن أغلب 
الفئة  تستهدف  الخاصة  التعليمة 
البالد ، وبالتالي تكون  المتوسطة في 
أثمنة الدراسة جد مناسبة إن لم نقل إنها 
متدنية في أحايين كثيرة ، هذه النظرة 
التي رسمها  الُمغرضة – ولألسف – 
البعض على جبين المغاربة تكاد تكون 
المدارس  أغلب  وباطال على  بهتانا 
، وسيحاسب أصحابها  الخصوصية 
أمام هللا عز وجل لعدم  حساباً عسيراً 

التحري وغياب البينة . 
 ، كان حجمه  كيفما  مشروع  أي   .
المالية ضخمة  ومهما كانت موارده 
فإنه يتطلب سنوات عديدة ال تقل عند 
للماركوتينغ “ عن عشر  الدارسين “ 
المشروع  هذا  كان  ولو  ؟؟  سنوات 
مربحا من لحظته األولى ، ألن األمر 
رأس  لتسوية  عدة  سنوات  يتطلب 
“َدْيناً”  يكون  ما  غالباً  الذي  المال 
 “ “بنكية  “التزاماً“ مع مؤسسة  أو 
أو عدة  أو مع شخص   ، أو غيرها 
تغيب  ندري كيف  ، ولسنا  أشخاص 
الناصعة عن عقول  الحقيقة  مثل هذه 
هذه الفئة والتي على ِقلَّتَِها حتى تزرع 
الفتنة وتنشر الحقائق الزائفة دون أي 

وازع من ضمائرها ؟؟ 
. إن العديد من المدارس الخصوصية 
تقتني وسائل النقل المدرسي بالقروض 
معنويين  أشخاص  من  أو  البنكية 
يقدمون لها بعض التسهيالت في األداء 
الشهري ، وقد تصل المدة إلى خمس 
بالتقسيط،  أو ست سنوات من األداء 
المؤسسات  هذه  يجعل  طبعاً  وهذا 
ماديا ونفسيا من أجل  تعيش ضغطاً 
إنهاء هذه القروض والتي تكون سبباً 
رئيسيا في عدم تحقيق أي ربح يذكر 
طيلة هذه المدة ، بل على العكس فإنها 
كل  آخر  في  كبيرة  تحصي خسائر 
سنة من هذه السنوات الخمس ، فهناك 
مصاريف أخرى متعددة من مثل كراء 
أو  التمليك  أو دفع قروض  المؤسسة 
األرض التي بنيت عليها المؤسسة إن 
كان األمر يتعلق بشراء ، وهناك أيضا 
مصاريف تأمين النقل المرتفع الكلفة ، 
وتأمين التالميذ بالمؤسسة ، وواجبات 
 ، االجتماعي  الضمان  صندوق 
والبنزين ، والماء والكهرباء والهاتف 
واألنترنت والتنظيف ، وغيرها كثير 
أن  دون   ، اليومية  المصاريف  من 
نغفل التجهيزات من طاوالت ومكاتب 
ولعب أطفال الروض ، واإلصالحات 
المؤسسة من صباغة  الضرورية في 
أي طمع وجشع  فعن    .... وصيانة 

يتحدث هؤالء ؟؟ 
تقدم  الخصوصية  المؤسسات  إن   .
منتوج   ( عالية  ذات جودة  خدمات 

أنشطة موازية ذات  غني ومتنوع – 
لغة  نفع مباشر لألطفال والتالميذ – 
فرنسية ولغة إنجليزية بدءاً من ثالث 
سنوات – أطر تربوية ذات كفاءة عالية 
والشواهد  المعرفي  المستوى  على 
مواد  في  تخصص   – األكاديمية 
التدريس بالنسبة للتالميذ – تنوع طرق 
للمتعثرين –  بالنسبة  والتقويم  الدعم 
تتبع مستمر للشأن التربوي والتعليمي 
بدنية ورياضة في  تربية  للتالميذ – 
مستوى عالي جدا أو على األقل في 
توضيح  وسائل   – مقبول  مستوى 
..... ( ومن أجل  على أعلى مستوى 
ما تقدمه تتلقى مقابال ماديا حالال من 
هللا عز وجل ، فأحسن استثمار على 
أن يستثمر اإلنسان في  اإلطالق هو 
 ، إيجابي ومريح  بشكل  أبنائه  تعليم 
وهذا ما يقوم به أغلب اآلباء وأولياء 
لكل  بالتحدي  المغرب  في  األمور 
الظروف المادية ، وينجحون في ذلك 
إن شاء هللا تعالى ، والسؤال المطروح 
هو : لماذا هذا الهجوم على المدارس 
الخاصة في أنها تقدم منتوجاً من أجل 
تتنوع  الدراسة  مقابل مادي ؟؟ ثم إن 
مشاربها وأهدافها وكل أب مسؤول 
ابنته  المناسبة البنه أو  الوجهة  يختار 
حسب رؤيته ورغبته ومستواه المادي 
، ويختار ما يناسبه عن طيب خاطر . 
. البد لنا أن نشير بكل صدق أن هناك 
ال  الخصوصي  التعليم  في  مدارس 
، وغالبا  المادي  الربح  يهمها سوى 
ال تكون ألصحابها أي عالقة بميدان 
الخطير  ، وهذا هو  والتعليم  التربية 
نعمم  أن  يجب  ال  لكن   ، األمر  في 
على كل المؤسسات التعليمية الخاصة 
االتهام  هذا  متهمة  كلها  ونجعلها   ،

الباطل ؟؟ 
والذي  ُبعد  عن  بالتعليم  ونختم   .
اآلباء وأولياء األمور  يرفض بعض 
فقط ألنهم ال  الشهري  الواجب  أداء 
في  الحضوري  بالتعليم  إال  يؤمنون 
نعلمه  أن  يجب  ما  لكن  ؟؟  األقسام 
يكلف  ُبعد  التعليم عن  أن  جميعا هو 
الفصول  في  التعليم  من  أكثر  ماديا 
واألقسام ، ولذلك فاألطر التربوية في 
بذلت  الخصوصي  التعليم  مؤسسات 
إنقاذ السنة  مجهودا مضاعفا من أجل 
الواجب  أداء  ، فاألولى بهؤالء اآلباء 
التربوية  تتمكن األطر  الشهري حتى 
واإلدارية وكل العاملين من استخالص 
أجورهم المستحقة لما يقدمونه ألبنائنا 
التالميذ سواء عن بُعد ) بسبب جائحة 
أغلب  إن  ثم  أو عن قرب   ) كورونا 
الخصوصية ستخصص  المؤسسات 
دعما متواصال لكل الدروس بعد انجالء 
الوباء إن شاء هللا تعالى ،  وكما ال ننسى 
أن الدراسة عن بعد هو اختيار للدولة 
المغربية ، وأن المغاربة في كل أرجاء 
الوطن يعملون بالتكافل فيما بينهم ، بدءا 
من الحكومة التي اتخذت مجموعة من 
التدابير لمساعدة المحتاجين وكل من فقد 
عمله بسبب الوباء ، فليس من المعقول 
أن تُستثنى األطر التربوية العاملة في 
القطاع الخاص وهي تمارس عملها إلى 
اليوم ؟؟ فباألداء الشهري “ المخفض 
أن نصون كرامة  نستطيع  لآلباء   “
الخاص ،  التعليم  العاملين في قطاع 
المستحيل على  فإنه من  وبدون ذلك 
الخصوصي تحمل  التعليم  مؤسسات 
ذلك بمفردها ، وهذه األزمة ستزول 
بإذن هللا عز وجل ، وبقليل من الصبر 
وننجح  الصعوبات  هذه  سنجتاز 
لبعضنا  تكافلنا واحترامنا وحبنا  في 

البعض .. 
من شهر  األواخر  العشر  في  نحن 
نتحلى  أن  وعلينا  الفضيل  رمضان 
بمكارم أخالق ديننا الحنيف وتوجيهات 
 ، وسلم  عليه  نبينا محمد صلى هللا 
ولنكن إيجابيين ، ونرجو من هللا جل 
وعال أن يتقبل منا الصيام والقيام ، وأن 
يرفع عنا هذا الوباء إنه سميع مجيب .. 

ودمتم بود . 

املركزي يبقي على أسعار الفائدة 
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بقلم: السيد الهادي

أحبك لو قاطعت

أحمِد         ابنة  يا  قاطعِت  لو  أح��ّب��ِك 

����بٍّ ص����ادِق احل����بِّ ت��وب��ة         ف��م��ا ِلحُ

ِبتائٍب         ال��غ��رام  ه��ذا  ع��ن  أن��ا  وم��ا 

النََّوى    ِمن  الفؤاِد  نبَض  يا  ذقتحُ  لقد 

لي  ينوححُ  احلمامحُ  زال  ما  رحُح��ِت  ��ذ  ومحُ

كأنّها          والليالي  َك�َلْيلي  ن��ه��اري 

اشِتياِقها           ِمثَل  تشتاقنَي  َفليتِك 

ْم        بدوِنكحُ يوما  أنَّ  ظّني  ك��ان  َلَكْم 

ولي       ابِْنها  فقِد  بعَد  أمٍّ  ��زنحُ  ححُ ول��ي 

ِب��ش��ارٍَة       بعَد  املَ��ْس��ج��وِن  أرَقحُ  ول��ي 

َنيَنة«       »دحُ أق��ولحُ  َسهًوا  إذا  وأخشى 

الهوى على  قلبي  ْدِت  َعوَّ التي  أَلسِت 

النَّوى    على  هٌد  جحُ ِللقلِب  َوما  َعييتحُ 

رَبُّها        أن��ِت  َج��ْم��َرة  إالّ  القلبحُ  َوم��ا 

وأدَّع����ي  َي����وتحُ  ال  َك���ي  هحُ  أَص����بِّ����رحُ

غاِلٌب       وال��َي��أسحُ  األيَّ���امحُ  ط��اَل��ِت  َوق��د 

غاِئٌب    والَعقلحُ  الّناِس  بنَي  رحُ  َوأحضحُ

راِدٌع  الَهجِر  على  روحي  يا  لِك  أَما 

آَنفا      احلحُ��بِّ  في  الّناِس  خيَر  أكحُ  أَل��م 

وْجَهكْم  الَيوَم  أرَى  أن  إالّ  النورحُ  فما 

أْكَتوي    دتحُ  عحُ ما  ِبالبحُعِد  َتَسبي  فال 

انقَضْت  وال  يامحُ  الهحُ قلَّ  َما  ِبهجِرِك 

مْ   وْصَلكحُ أطلبحُ  ِجئتحُ  افِتقاري  ولوال 

لي   َفيقولحُ  ذاِب��ال  وجهي  املَ��رءحُ  ي��َرى 

ذاتحُ��هحُ ال���ّداءحُ  ه��و  يهوى  ال��ذي  َدواءحُ 

بي يَ��ح��ومحُ  أراهحُ  َس��ع��ًدا  ال  ول��ك��نَّ 

نيَنتي        دحُ اجَل��ف��اِء  رغ��ِم  على  وإنّ���ي 

دي َ��دِّ تحُ لم  أم  الوصِل  عهد  وج��ّددِت 

يهتدي ليَس  الهوى  بحر  في  ومن ضلَّ 

يدي في  ال��روَح  أرى  حتى  راح��ٍل  وال 

أسَوِد ظهِر  على  يحُلقى  ما  الذلِّ  ِمَن   
َمرقدي لذ  وال  عيشي  لي  ط��اَب  وال 

ِد تَوسُّ ِبغيِر  أبقتني  ال��ّش��وِق  من 

ِد يَ��َت��َم��دَّ ل��م  ��بِّ  ال��صَّ ليَل  ليَت  ويَ��ا 

َغِد بال  يكوَن  أن  أدن��ى  الّشك  ِم��َن 

املحُ��َه��ّن��ِد ِب��احلحُ��س��اِم  قتيٍل  ِج����راححُ 

ِدي َسهِّ محُ والهياَم  زني  ححُ أنَّ  سوى 

ِد الّتَشهُّ ِعنَد  أْه���واِك  ما  ِة  ِل��ِش��دَّ

ِد أتَ��َع��وَّ َل��م  األْش����واِق  على  ف��إن��ي 

���لِّ ي���وٍم تَ��ب��ت��ل��ي��ِه ب��أزيَ��ِد وف���ي كحُ

تحُخِمِدي ِشئِت  وإن  تحُضويها  ِشئِت  فإْن 

ب��أَن غ��ًدا ي��أت��ي احَل��ب��ي��بحُ َويَ��ش��َه��ِد

��ِدي ��َت��َوعِّ محُ ال���رَّدى  َوج��ه  أرى  وِص���رتحُ 

ويَغَتِدي احَلبيِب  َوِج��ه  إل��ى  يَ���روححُ 

َفيحُنِجِد يَلنيحُ  القاِسي  قلبحُِك  وال 

وتَْسَعِدي تحَُسّري  َكي  َنفِسي  َوأح��ِزنحُ 

��ِدي وتَ��ْب��عحُ تَ��روح��ي  أن  إال  الليلحُ  وال 

ِد َسيبرحُ اش��ِت��َع��اٍل  بَ��ع��َد  َلَهبي  وال 

��ت��َوق��ِد َح������رارَةحُ ق��ل��ٍب ع���اِش���ٍق محُ

ون���ي وخ��ل��ِف��َي أف��ت��ِدي ك��ِل ال���ذي دحُ

تََسّهِدي َعليَك  يَخفى  أَما  ْم  تَبسَّ

ِد ��رُّ ��ي��وِن ال��زمحُ ك���ذاَك دوائ���ي ف��ي عحُ

مِلَ��ق��َص��ِد يَ�����رومحُ  ال  ��ح��بٍّ  محُ ����لُّ  وكحُ

ِب��وِع��ِد َسنْحظى  أنَّ�����ا  ِث��ق��ٍة  على 

شعر: محمد علي الكناوي      

صغري، وكبري، ووقفة!!

أفكار شائكة:جريس قّديس من سنني
بقلم: عادل عطية

شعر: األرشمندريت 
مكاريوس وهبي المخلصي

- الحياة عدد من األسئلة المطروحة أكبر من اإلجابات المتاحة .

- الموت حكم باإلعدام ال يخبرنا هللا بموعده ، واإلعدام حكم بالموت تخبرنا به سلطات 
التحقيق ، هذا هو الفارق بين رحمة السماء وعدالة األرض .

- عندما يتوقف اإلنسان على السير على األتربة يصبح عما قليل جزء منها .

- النفس هي الحياة داخل الجسد ، والحياة هي النفس خارج الجسد ، وحاصل قسمة 
االثنين يساوي واحد صحيح .. وهذا هو الرقم الموضوع لغريزة البقاء .

-  الراحة في الحياة أخذها الظلم وكعادته لم يقم بتوزيعها بين البشر بالتساوي .

والتعب في الحياة أخذه العدل وكعادته قام بتوزيعه بين البشر بالتساوي .

ولو أن الراحة أخذها العدل ، الرتدت الحياة ثوب الزفاف وأصبح كل واحد منا عريس 
الحفل ، ولو أن التعب أخذه الظلم المتألت إحدى غرف المنزل بالصراخ ، فيما راحت 

الغرفة المجاورة تبحث عن كاتم للصوت .

المصرية  الحضارة  يميز  ما  أهم  من    
القديمة هي المعابد المصرية، فظلت شاهدا 
المصري وكان  اإلنسان  براعة  فريدا على 
بيت  أي  نتر(  )بر  اسم  المعبد  يطلق على 
اإلله وهو المكان الذي يمكث فيه اإلله ،وهو 
اإللهة  البشر مع  فيه  يتواصل  الذي  المكان 
ويقدم إليه القرابين والعطايا والهبات وأقامه 
الشعب والملوك إلضفاء  قبل  الصلوات من 
القوه من  يمنح  بذلك  الشرعية لحكمهم وانه 
األرض  اإلله على  وانه صوره  اإلله  قبل 
،وهذه المعابد الكثير تعطى دليال قاطعا على 
تدين المصري القديم وبراعة علوم الهندسة 

والعمارة. 
اإللهية: تكرس  المعابد  إلى  المعابد  وتنقسم 

لإلله 
بمقابر  تلحق  معابد  الجنائزية:  المعابد   –

الملوك.
الربة  لعبادة  دندرة كان مكرس  وكان معبد 
المعابد المصرية  الذي يعتبر أجمل  حتحور 
ويقع  الحفظ  اإلطالق من حيث حالة  على 
الحب  إلهة  حتحور  اإلله  أو  دندرة  معبد 
المصريين،  قدماء  والجمال واألمومة عند 
وزوجة اإلله “حورس” إله معبد إدفو؛ على 
دندرة  النيل في مدينة  لنهر  الغربية  الضفة 
النصوص  في  والتي عرفت  قنا  بمحافظة 
المصرية باسم “تا نترت”، أي اآللهة إشارة 
إلى اآللهة حاتحور، ثم أصبحت في اليونانية 
دندرة كانت عاصمة  العربية  تنتيرس وفي 
اإلقليم السادس من أقاليم مصر العليا، وعبد 

المكون من حاتحور، وحور  الثالوث  فيها 
بحدتي، وحور إحي

المصرية  النصوص  في  دندرة  وعرفت 
مدينة  إلى  نسبة  أيونت  باسم  أيضا  القديمة 
الحالية، وذكرت  المطرية  ايون في منطقة 
أنها  على  المصرية  األساطير  في  دندرة 
قامت  التي  المعارك  كانت مسرحا إلحدى 
األصول  هذه  وترجع  بين حورس وست 
خوفو  الملك  وشيد  الرابعة،  األسرة  إلى 

معبد هناك
روائع  من  دندرة  معبد  واجهة  تعد  و 
المصرية  بالمعابد  الخاصة  الواجهات 
القديمة، حيث يبلغ عرضها 35 متًرا، ويبلغ 
الواجهة  متًرا، وفي مقدمة   12.5 ارتفاعها 
حتحورية  برءوس  متوجة  أعمدة  ستة 
ُبنيت  الموسيقية،  الصالصل  شكل  على 
اإلمبراطور  بواسطة كل من  المعبد  بوابة 
في  “دوميتيان”، واإلمبراطور “تراجان” 

القرن األول الميالدي
وأهم ما يميز المعبد هي التيجان الحتحورية 
التي  السماوية  األبراج  ومناظر  الرائعة، 
اتحاد حتحور مع  تزين سقوفه، وأسطورة 
نوت  اإللهة  ومقصورة  الشمس،  قرص 
تقف  الخلفي  الجدار  وعلى  السماء،  إلهة 
أما  وابنها قيصرون في منظرين  كليوبترا 
يقف  المعبد  أخرى خلف  وأرباب  حتحور 
معبد صغيرا إليزيس مبنى من قطع أخذها 
اإلمبراطور أغسطس من مبان سابقة كانت 

في الموقع..

    وماذا تختار لنا ومتى وكيف؟ وهل ما تقدمه لنا هو 
إياه هل يكون فى حينه حسن  فعال ما نتمناه ؟ وما تهبنا 
نلتقى بهم فى مراحل حياتنا منذ نعومة  ؟ وماذا عن من 
أفكارنا  تأثيرهم على  األظافر وحتى شيخوختنا ؟ ومدى 

وسلوكنا وتكوين شخصياتنا وردود أفعالنا ؟ 
فبداية من العائلة فى أضيق الحدود إلى أول  مواجهة مع 
العالم الخارجى فى سن صغيرة جدا ، تدور بنا األيام إن 
كان فى مراحل دراسية مختلفة ثم عمل ننجزه ، تتخللها 
بمذاهب  تصدم  و  منفرجة  أوقات  أو  أوقات عصيبة 
مختلفة وأفكار متضاربة و تصاحبها شخصيات سوية 
إن كانت أو العكس ... كذلك مصادر المعرفة ووسائل 
على  دائما  ليست  اإلجتماعى  والتواصل  اإلعالم 
نحو  واالتجاه  باألفكار  لالرتقاء  المطلوب  المستوى 
التكوين  على  يؤثر  بالضرورة  الذى  األخالقى  السمو 
فيه  اإلجتماعى.  ومما ال شك  المستوى  النفسى وعلى 
أن التطور التكنولوجى قد غزى جميع المجاالت ، ولكن 
من المؤكد أيضا إنه يستخدم لتحقيق األهداف والوصول 
؟  وأية غايات  أهداف  أية  ولكن  الغايات...  تحقيق  إلى 
؟ وهل هى  اشراقا  اكثر  نحو مستقبل  تتجه  كلها  وهل 
العقلية و  المهارات  فعال تستغل لصالح اإلنسان ولنمو 
المهنية التى يكون منبعها الذكاء البشرى وليس العقول 
اإللكترونية ؟! فهذه األخيرة إنما صنعت ألجل التحكم 
معظم  فى  أن  إذ  المساعدة  يد  لمد  وليس  اإلنسان  فى 
األحيان يميل الرأى إلى دعم النتائج المحسوبة الكترونيا 
.. وفى الوقت الذى يعجز فيه الباحثون عن إيجاد عالج 
التى تهاجم الجنس البشري - رغم  لألمراض المختلفة 
التقدم العلمى والتكنولوجى -  ولكن هناك أسلحة تهاجم 
بدقة  األهداف  وتحقق  واإلبادة  للتدمير  القارات  عبر 
فرحا  يهتف  و  يتباهى  القاتل  نري  ثم  ومن  ؛  متناهية 
ويعلن فخرا نتائج الخراب الذى حل فى النصف األخر 
للحفاظ  العمل  عليه  يتوجب  وكان  فيه  يعيش  عالم  من 

عليه وليس للتخلص منه وتشويه جماله .  
وإن كان هذا الهجوم دفاعا عن النفس والوطن واألرض 
والشرف لكان لهم حجة ومنطق ؛ ولكن الهجوم للسرقة 
أن يظل  بغية  تفوق األخر  التقدم والخوف من  وإلعاقة 
الكل  له  الصدارة يجذب األنظار ويقدم  دائما فى  األول 
التهديدات  ولتفادى  والطاعة خوفا من طغيانه  الوالء 
األمن  الحصار وتهديد  االقتصادية وفرض  والعقوبات 
البيولوجية  الحرب  لما هو أسوا وأشر وهى  والتعرض 
التى تدمر  الذرية  القنابل  والنواوية واللجوء إلى استخدام 
األمم إلى أجيال متتالية ..وكل هذا يكون تحت مسميات 
إيجاد  والعجز عن  الفكر  بشاعة  تخفى وراءها  خادعة 
حلول سلمية.. فالفكر السليم والعمل الداؤوب والتوجه لدعم 

البشرية واألتجاه بها نحو مكانة أعلى ، هذه المجهودات 
المنطق وترفع من شأن اإلنسانية  يتقبلها  التى  فقط هى 
وتعزز القيم وتدعم األسس السامية وتنمى اإلبداع والتميز.. 
هو صوت  المسموع  الصوت  أصبح  لألسف  لكن  و 
األسلحة ، والمتحكم ليس األكثر حكمة ولكن األكثر دهاءاً ؛ 
وليس من هو له السلطان العادل ، ولكن من يتسلط بطغيان 
ويتعسف و يحكم ببد من حديد لفرض السيطرة عن غير 
أو   ، يتجاسر ويعارض  حق ، وللقبض على رقاب من 
تخول له نفسه أن له إرادة أو رأى ال يتفق و النظرية التى 
العالم بأسره “والبد أن يكون هناك  يجب أن تطبق على 
ضحايا يدفعون الثمن “ عبارة يفصحون بها وهم يهزون 
بأيديهم وكأنها ال شئ على اإلطالق  أكتافهم ويلوحون 
التى  التى تتشتت ومشاهد الرعب  ، غير مبالين باألسر 
لن تمحى من ذاكرة الفتيان والقلوب الدامية التى و إن لم 
تتعرض لقذف مباشر ولكنها تعيش أيام مريرة إلى أن تلفظ 
المثير للسخرية أن هؤالء المعتدين  النفس األخير.. ومن 
القوانين  بأنفسهم هم من يتغنون بحقوق اإلنسان ويسنون 
لتطبيقها فقط عندما تخدم  والتشريعات ، ولكنهم يهمون 
أطماعهم ، و أما لغير ذلك فهى محفوظة فى بئر مظلم 

عميق يصعب الوصول إليه . 
ثم يطرح علينا المفكرون أحجية مشهورة : هل اإلنسان 
مخير أم مسير ؟ وإن كان الخالق قد سمح لنا باالختيار 
بين أمور متباينة وبين الخير والشر ، والجمال والقبح ، 
بين الحق والباطل ، بين المثل واإلنحطاط ، بين الحب 
والبغض إلى آخره ..لكن الرؤساء فال يتركون لنا خيار 
فى  فيها  نتحرك  لنا مساحة  يتركون  أوضح  بعبارة  أو 
به ، وفى إطار مرسوم مسبقا ، ومن  المسموح  الحدود 
يحاول أن يخطو ولو خطوة غير مدروسة حسب القوانين 
يأخذ  لم  إذ  نفسه  الجانى على  فهو   ، المنصوص عليها 
القوانين عينها  تلك  للمسائلة حسب  حذره ، وسيتعرض 
ليلة وضحاها،  بين  ببنود إضافية  والتى يمكن أن تعزز 
حتى تخدم المستجدات و تصب فوائدها فى النهاية لدعم 
المصالح العامة من وجهة نظر البعض ، أو لدفع عجلة 
النهاية  وفى  ؛  األخر  البعض  نظر  من وجهة  التنمية 
هناك أيضا ‘من يدفع الثمن’ ويقع عليه فعل الفاعل وال 
يعانى  نفسه وقد  الضرر عن  يدفع  أن  يستطيع لألسف 
من اآلثار السلبية سنين هذا عددها. فهل من فاهم يطلب 
هناك رؤساء  فهل  ؟!  إثره  فى  ويجد  ويبتغيه  الصالح 
حكماء يتمتعون بقلوب محبة وعقول مستنيرة ، يعدلون 
فى حكمهم ، لديهم من الحكمة ما يجعلهم يحملون ميزان 
العدل والمساوة ، بحيث ال يتطلب تحقيق أهدافهم تحطيم 
أهداف اآلخرين ودمار أوطانهم ، هل يمكن أن تهب لنا 

األيام مانتمناه حتى ننعم بالحياة ؟.
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    قال ابن االعرابي: “سمي العيد عيداً؛ ألنه يعود 
كل سنة بفرح مجدد”..

فهل يعود العيد مرة بفرح صغير، ومرة بفرح كبير؟!
الصغير”،  الفطر: “العيد  ذلك ألننا نطلق على عيد 

وعلى عيد األضحى: “العيد الكبير”!
مع أن العيد هو العيد ليس صغيراً فيكبر، وليس كبيراً 

فيشيخ!
فان قلنا أن سبب تسميتهما بالصغير والكبير، يعود إلى 
عدد أيام كل منهما؛ فماذا أطلق على عيد مولدي، هل 

أطلق عليه: “العيد الرضيع”؟!
 لو قلنا ذلك، فسيصبح العيد الصغير “صغير”، والعيد 

الكبير “كبير”، وعيدي الشخصي “نص نص”!
ليس هذا كل شيء..

اذ اننا نطلق على اليوم الذي يسبق عيد الفطر: “وقفة 
يوم وقوف  أُخذت من  التسمية  هذه  أن  مع  العيد”، 
الحجيج على جبل عرفة أو عرفات، ومرتبط ارتباطاً 

وثيقاُ باليوم الذي يسبق عيد األضحى.
وهكذا يصبح الخطأ عرفاً، والعرف هو الصحيح!

وفي األخير، أود أن أذّكركم بأن كلمة “العرف” هنا 
من األعراف أي العادات وما استقر عليه الناس في 
اللغة  من  مأخوذة  وليست  المجتمع،  في  تصرفاتهم 

الديكية، من قبيل: ُعرف الديك!...

إال  بأسره  العالم  يشغل  الراهنة ال شئ  العالمية  اللحظة  في    
العلماء وآثار  الذي حير معظم  معرفة حقيقة تفشي وباء كورونا 
رقاب  العالمى، وطال  الدرامى  المشهد  أبطال  بين  واسعاً  جداًل 
زعماء ورؤساء العالم، وكان محور بحوث ومصدر خطر على 
وبين  العظمى  الدول  بين  ما  المؤامرة  دائرة  في  ؛فدخل  األطباء 
صناع القرار في العالم ؛وكالعادة أصبحنا ضحايا ..أرادوا ففعلوا 
خططوا فدبروا ماذا نحن بفاعلون؟! لنا هللا ؛في الحقيقة الحديث 
عن كورونا وأخواتها يطول ومن الصعب أن يكتب له كلمة نهاية 
.. فلنبدأ  الحكاية ؛فمنذ إنتشار فيروس كورونا، وهناك الكثيرين 
في العالم أبدعوا في خلق نظريات مؤامرة تفسر ما يجري، ولكن 
ومن  المتآِمر  )من  إجابة!!..  ويبحث عن  يسأل  الجميع  زال  ال 
المتآَمر عليه(!؟ سؤال ربما تجيب عليه األيام والشهور وقد تكون 

السنوات القادمة ؟؟
“ليت من ال يعرف يصمت “مؤخراً سمعت صرير أقالم الكتاَّب 
اتفق  “والكل  كورونا  “اإلمبراطور  عن  يتحدثون  والفالسفة 
لتنقل زعامته من  العالم  على أن نفوذ اإلمبراطور سيُعيد تشكيل 
بدأت من  اإلمبراطور  يرويها  كما  والحكاية  الصين  إلى  أمريكا 
الصين وانتشرت تضرب أربع جهات األرض حتى جعلت الدول 
كان مجرد  أن كل هذا  أظن  ؛لكن  به  الهزيمة  تتأهب   والشعوب 
فهل   ؛  يقبلها  أحد  ال  وخياليه  جدلية  وإرهاصات  وأوهام  ثرثرة 

الشيطان يترك آثاراً على جرائمه؟! 
أعتقد أن الحروب والمؤامرات التى تخوضها الصهيونية العالمية 
والماسونية اآلن وخاصة معضلة كبيرة كفيروس كورونا” الوباء 
هذه  وحروبهم  مؤتمراتهم  إن   .. سبيل هللا  في  ليست  العالمى” 
سوف تقطعهم إرباً إرباً “هم وكل من يسالمهم أو يصاحبهم”  إنهم 
يخربون بيوتهم بأيديهم أواًل وأيدي األمريكيين واألوروبيين؛ ومن 
دار في فلكهم وهو ال يعرف إالم ترمي أهدافهم وإدراكه قاصر 

عن معرفة ما وراء األكمة؟  أال يعلمون أن هللا ال يأمر بالفحشاء 
والمنكر وإنما يأمر بالمعروف واإلحسان هؤالء الشياطين عاثوا 
الخير  وأبادوا  النسل  وقطعوا  األنفس  وقتلوا  فساًدا  األرض  في 
ونشروا الظلم في العالم  “إن ربك لبالمرصاد” فهل هذا معقول أم 

من عالم الال معقول ؟!
لنعلم أن أصحاب هذه المؤامرة دائماً مكروهون في كل ملة وفي 
كل وطن، ودائماً يتفقون على الحقد والخراب والدمار في العالم.. 
يتخفون  التى  والمبررات  الحجج  ؛  لهم  بأفعالهم كل عذر  دمروا 
 ُ َوللاَّ  ُ َوَيْمُكُر للاَّ َيْمُكُروَن   (  .. ما كان خافياً  ورائها سقطت وبأن 
فلقد مكروا فمكر  العظيم  العرش  اْلَماِكِريَن(؛ قد صدق رب  َخْيُر 
هللا بهم واآلن يتحملون نتائج مكرهم..ومهما فعلوا ومهما خططوا 
فيد هللا فوق أيديهم ولن يستطيعوا فعل شئ إال إذا أذن الرحمن به 

هذا اعتقاد مفروغ منه تماما..
المفيد )إذا أردت أن تتحكم في شعب ما، فعليك ببث  بالمختصر 
التخويف عن  ؛كان  بالفعل  لنا  ما حدث  هذا  قلوبهم(  في  الرعب 
،أما  والمتأسلمين وغيرهم  واإلرهابيين  اإلسالم  مؤامرة  طريق 
)اإلمبراطور  الفيروس  التخويف عن طريق  مرحلة  فهى  اآلن 
بداية  من  األحداث  يتابع  من  كل  وبالتأكيد  كورونا(..  اللعين 
أن  لو  أقوله؛ تصوروا  ما  يدرك حقيقة  اآلن  إلى   الوباء  ظهور 
ماذا سيحدث؟! هل  العالم  الحقير ترك حًرا طليًقا في  الوباء  هذا 
سيُعيد اإلمبراطور تشكيل العالم ويغير ترتيب الدول العظمى؟! أم 
سيستمر الجدل العقيم في نفس الوقت الذي يواصل فيه الفيروس 

توحشه؟!
أتوقع أنهم في األيام القادمة سيخترعون لقاًحا إن لم يكن معد أصاًل 
للقضاء على هذا الفيروس واللقاح سيكون أخطر بكثير من إنتشار 
الفيروس  تطعيم ضد  أى  به؛  البشر  سيحقنون  ألنهم  الفيروس 
 .. بأعداد رهيبة  البشر  سيقتل  اللقاح  الماسونية،  المؤامرة  وهنا 

الظن  كل  وليس   - أظن 
كورونا  فيروس  أن  إثم- 

لتهيئة  الكبيرة حوله هي  اإلعالمية  والضجة  تطويره مخبرياً  تم 
جميع سكان العالم للرغبة في تلقي لقاح جديد ضد هذا الفيروس 
الخطير، وأنه سيتم اختراع اللقاح وسيحقن لكل البشر مضافا إليه 
شريحة نووية متناهية الصغر تدخل إلى جسم اإلنسان وبواسطة 
الدقيقة  المراقبة  تحت  البشر  كل  النواوية سيصبح  الشريحة  هذه 
وسيفقد اإلنسان خصوصيته ويصبح تحكم األنظمة الحكومية في 
كل العالم بمواطنيها أيسر. ومن لم يأخذ اللقاح سيتم كشفه مباشرة 
عندما يريد السفر أو عندما يحتاج إلى وثيقة حكوميه، بالطبع فكرة 
بأجسادهم أصبحت  الناس عن طريق وضع شرائح  كل  مراقبة 
تمنع  الديموقراطية  الدول  قوانين  ولكن  تكنولوجياً  ممكنة وسهلة 
ذلك جملة وتفصياًل، ألن الخصوصية أمر مقدس حتى اآلن، وهذا 
اللقاح ألنه سوف  إحذروا من هذا  الغرب.!!  في  الخالف  جوهر 
ولكن هللا  المزعوم،  العالمي  النظام  البشر إلقامة  مليارات  يقتل 

الجبار فوقهم، اللهم أجعل كيدهم في نحورهم..
ليتهم  يا  يفقهون..!  ليتهم  يا  نفسه..  يعيد  التاريخ  النهاية:  في 
فتُكّذب  واآليات  الرسل  يبعث هللا  الخلق  بداية  منذ   !.. يصمتون 
من قبل مجموعة معينة و يُعذبهم هللا في الدنيا و يجعل منهم آية 
، ويأتي قوم بعدهم من سرداب الشياطين ال يتعظون بمن سبقهم، 
 ، قبلهم  كان  من  دليل حسي على هالك  من وجود  الرغم  على 
ولكنهم لألسف الشديد يمشون على خطاهم .. خطوة بخطوة.. و 
هكذا يستمر التكذيب باآليات حتى يرث هللا األرض و من عليها! 

سبحان هللا )كال بل ران على قلوبهم ما كانو يكسبون(.
الفيروس هو صناعة ماسونية صهيونية  أن هذا  الخالصة: أظن 
وعمل عدائي وفضيحة كبرى في العالم ويجب مواجهته والتصدى 

له. )دمتم بخير - حفظ هللا العالم كله أرضاً وإنسانا ً(.

جريس قّديس من سنين 
زار  ْبَطيفو  بيوت  بيوت

لّد  بيافا  فلسطين من الّ
قائد واتحّدى الطاغوت

صبّية  من  قلب  البرج 
مسكت  بإيدا  َصلَبوت

ُتومي  ع   شّر    التّنين
ما ْتْقربلو دغري تموت

جريس  ِسيِد  السّيافين
رمحو  بيلمع  كالياقوت

مسنون    بحجر    صّنين
مسكوب   بيوم   الباعوت

مغروز       بقلب    التّنين
موسوم    ْبَشاِرْة   مْلكوت

شارة     خالص     اإلنسان
الموعود   بزّي    الالهوت

جريس      قّديس   بلبنان
أسمو   مشهور   ومسيوط

صعيدي   بيحلف   يمين
جريس  خلقان   بأسيوط

جريس قّديس من سنين
مشهور     بكل    البلدان 

بسيفو  ورمحو  منصانين
مهزوم  بأسمو  الطاغوت

َجَرائِمه؟! يطاُن يرُتك آثارًا عَلى  َهل الشَّ
بقلم/ أسماء أبو بكر

ُيولد مرتني  عشقي 

شعر:   جاك جرجوس

هجتي          محُ ع��ادت  وإن  بتربتي  قسماً 

لهيبه                 س���ال  إن  دم��ع��ي  ف���رح 

وتكللت             ع��ي��ن��اِك  جن���ومحُ  رق��ص��ْت 

ك��ان��ت                 وإن  أح���الم���ك  أحُع���ان���ق 

روح������ي                        وأن������������ِت  أراِك 

فقط                 مل���رت���ني  إن���ب���ض  ق���ل���بحُ  ي���ا 

ج��س��دي                س��ك��ن��ت  إن  وروِح������ك 

ي������ارب ب������ارك ط���ه���ر ج��س��دي                

أحُن������ادي������ِك ف���ك���ون���ي م��ع��ي                       

لألفِق            سيصعد  عشقي  ف��ص��وت 

قلتي محُ سكن  ملن  حبيبتي  يا  الويلحُ 

َمدمعي  شفتيِك  من  بالقرِب  ودنى 

َمقَتلي ش��ه��دت  ال��ت��ي  ب��ص��وري 

ذاك��رت��ي  ب��ال��ش��وِق  ملئت  ص���وراً 
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ف���ه���ي م��ح��ص��ن��ةحُ ب����ال س��ف��ِر 

ب���ال���روِح ال��ت��ي ع��ان��ق��ت وج��ع��ي 

ندم  بال  سيدتي  يا  حولى  أرقصي 

تحُربتي  ع��م��ِق  ف��ي  ك��ن��تحُ  ل��و  حتى 



أدب وثقافة

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

   ما وضعه الكاتب رينيه رادووان في تلك الفقرة من كتابه التي يقول فيها 
عن موضوعات مجلده الثاني )أدين بالجزء األكبر منها لبيلباي( يختلف عما 
أوضحناه من ناحية ، ويشبهه من ناحية ثانية ، فهو يختلف عنه ألنه يقول 
أن الفونتين نفسه يعتقد بلزوم مالحظة أمتنانه للحكيم الهندي لألقتباسات من 
كتابه ....، فيبدو ذلك بشكل عام قد يفهم منه لكل ما وضعه الفونتين في مؤلفه 
)الحكايات( ، وهذا ما لم يبُد فيما فسرناه وبرهنا عنه ، ويشبهه من ناحية ثانية 
ألنه في تذييله لهذه الفقرة يوضح ما لم يوضحه فيها ، فيكتب في التذييل أن 
هذه األسنادات مستعارة من كتاب قديم ، وأن الفونتين يقول ما يقوله عن 
حكايات المجلد الثاني تحت )تنبيه أو إعالم( ، وألمانته يوضح أنها بتصرف 
، وها هو ما أوضحه وهذه ترجمته : » أسنادات النشرة المقدمة مستعارة من 
المؤلف اآلتي : خرافات بيلباي الفيلسوف الهندي أو سلوك األمراء . باريس 
1698 . والفونتين نفسه يقول عن حكايات المجلد الثاني )تنبيه صفحة 223( 

مع بعض التصرف : ادين بالجزء األكبر منها لبيلباي« 
Les références de la présente édition sont empruntées 
au volume suivant: Fables de Pilpay, philosophe indien, 
en la conduite des rois, Paris 1698. La Fontaine dit lui 
même  des fables du deuxième recueil )Avertissement 
page 223( avec quelques exagération: “j’en dois la plus 
grande partie à Pilpay” 
الجر  حرف  يتبع  مفعول  محل  يحل  ضمير  فهي   )en( إلى  فأنظر   
                                        il est content de ces choses جملة  في  تقول  كأن    de
وتستبدلها هكذا  il est content  أي بدآل من )هو مسرور من هذه األشياء( 
تقول هو مسرور منها . إذن فمجمل القول أن الفونتين يدين لبيلباي بالجزء 
األكبر من حكايات مجلده الثاني الذي يشمل الكتب من السابع إلى الحادي عشر 
، وليس كل حكاياته التي يحويها مؤلفه ، فيقول : )أني أدين بالجزء األكبر 
منها لبيلباي( ، وذلك على عكس ما توضحه الكثير أو بعض األسنادات التي 
يعرضها الكتاب ، وبخالف ما تكتبه دون تفصيل فئة كثيرة من النقاد . وقد قلنا 
منذ قليل حتى نزيد الدقة في هذه المسألة سنعرض بعض الفقرات من كتاب 
فرنسي قديم ، وقد أستعرضناها ، ثم نبرز ما وضعته إحدى الموسوعات 
الفرنسية . ثم ما في موقعين من مواقع المعرفة العربية والفرنسية . أما ما 
 Robert  وضعته إحدى الموسوعات الفرنسية وهي موسوعة )روبير لإلعالم

des newspapers فهو اليزيد كثيراً عما أوضحناه ، ولكنها تجمله بشكل 
عام عن معرفة الفونتين بيلباي فتقول : قد عرفه من بعض التراجم ، فعن 
الرواية الهندية )بانشاتنترا( تقول ترجمتها . » وهي نفسها قد تصرفت إلى عدد 
من اللغات ، وأوحت - بعد كتاب الحكايات - الفونتين الذي عرف بيلباي من 
الترجمة الفرنسية للرواية الفارسية  ، والترجمة الالتينية للرواية األغريقية« 
     » » موسوعة روبير . باريس 2007 في الصفحات 263 ،1704 ،1148
Elle même )la version du Panca tantra( déclinée en plusieurs 
langues, elle inspira après les auteurs des fabliaux, La Fon-
taine qui connut Pilpay par une traduction français d’une 
version Persane et une traduction de la version grecque )1(

وها نحن قد بلغنا ما نريد أن نبلغه ، ونوجزه بعد أن فصلناه ، وهو أن الكاتب 
والشاعر )جان دو الفونتين( قد كتب حكاياته هذه في القرن السابع عشر نظمها 
في شعر فرنسي راق بدت فيه موهبته وقدرته اللغوية ، ووضع شخصياتها 
من الحيوانات والطيور والنباتات ومن الجماد يرمز بها إلى اإلنسان وبعضها 
إنسانية ضمنها كلها من الحكم والمواعظ ما يبدو في مغزاها الذي يشمل كل 
حكاية منها . وأن هذه الحكايات تختلف على عكس ما يعتقده البعض عن 
هذه التي يحكيها عبد هللا بن المقفع في كتابه )كليلة ودمنة( في الشكل وفي 
المضمون معاً . وليس من شك في أننا قد ال نرضى هؤالء الذين يعتقدون 
ذلك األعتقاد ويتحيزون له  بل قد نتعرض منهم للسخط ، ولكن من اليقين 
سنرضي أولئك الذين يمتلكون من الوعي والتحرر ومن الثقافة والتبصر ما 
يؤهلهم لإلقتناع بالدقة فيما رويناه وفيما أوضحناه من هذا الشبه بل من هذا 
الخلط في أن هناك أختالفاً بين الترجمة من شخص وبين االطالع من شخص 
غيره، وأن هناك أختالفاً بين اإليحاء واإللهام من جهة وبين العمل الذي ينتج 
عن قراءات ودراسات األديب الذي تنبع منها ثقافته من جهة ثانية . ونحن قد 
قرأنا حكايات كليلة ودمنة ، وقرأنا حكايات الفونتين ، فلم نلمح بينهما تشابهاً 
ال في الشكل وال في المضمون ، ورأينا أن األصل فيما يربط بين األثنين هو 
الكتاب الهندي )بانكاتنترا( للحكيم )بيدبا( أو بيلباي بالفرنسية الذي ترجم أبن 
المقفع نثراً ترجمته الفارسية إلى اللغة العربية ، والذي أطلع عليه الفونتين 
وعرفه أو عرف مؤلفه من ترجماته إلى الفرنسية أو الالتينية أو اليونانية ، 
 )Fables فأصدر من أبداعه الشعري هذه الحكايات التي يحويها مؤلفه )فابل
والتي ضمنها آراء ونقداً أجتماعياً وإقتصادياً وسياسياً ؟ وأضفى عليها معها 

يختلفان مع  نفسياً وفلسفياً  أراًء ونقداً 
اإلختالف في مضمون الحكاية . ومع 
ذلك فهو يدين لبلباي ببعض الحكايات 

التي وضعها في مجلده الثاني وليس كلها . فليس من الحق أن يعتقد البعض 
أن الفونتين قد أستوحى أو أخذ عن كليلة ودمنة وهو له األصل الهندي الذي 
ترجم إلى الفرنسية أو الالتينية وال سيما أنه لم يكن تيقن اللغة العربية . فإذا 
قال هؤالء أن هذا التشابه بينهما هو في الشكل ، وأن هذا الشكل ينبع من 
أستخدام الحيوانات كشخصيات في الحكايات ، فليس ذلك ما يؤكد هذا الربط 
فكثيرون كتبوا في هذا الشكل ، ورغم ذلك ال نقول أن بين هؤالء الكثيرين 
تشابهاً ، وقد يكون منهم من تأثر بغيره ، ولكنه لم يستوح منه ولم يأخذ عنه، 
كما أن في بعض حكايات الفونتين شخصيات من النبات والطيور ومن 
الجماد والحشرات وهذا في مجمله لم يكن باألصل الهندي ، وال عند أبن 
المقفع الذي ترجم هذا األصل من ترجمته الفارسية إلى اللغة العربية . وإذا 
قال غير هؤالء أن هذا التشابه بينهما هو في المضمون وأن هذا المضمون 
يأتي من إبراز الحكم والمواعظ في الحكايات ولكن كثيرا من األدباء ضمنوا 
كتاباتهم هذه الحكم والمواعظ ، فمن الفرنسيين البير كامي ومونتسيكو كتبا 
في الحكم والمواعظ ، وجان جاك روسو وفولتير كتبا فيها ، ومن شعراء 
العربية أبو العتاهية وابو تمام وأبو نواس كتبوا في الحكم والمواعظ ، وأبو 
العالءوالمتنبي كتبا فيها ، فهل يمكن أن يقول أحد أن بين أولئك وهؤالء 
رابطة تربط بينهما أو أن أحدهم قد أستوحى من غيره أو أخذ عنه ؟!! أما 
من يتشبث بأعتقاده أن الفونتين في مؤلفه Fables   قد أخذ حكاياته من 
حكايات أبن المقفع في كتابه كليلة ودمنة ومن يكتب هذا في أي مكان أو من 
يشبهه » وسنوضح ذلك فيما يلي« فذلك إما تحيز أو محاباة ، وإما ضعف 
في البحث وعدم الدقة فيه ، أو بعد ذلك أبداء الرأي على عواهنه من غير 
أن يهتم كاتبه بمن يدرك ويعرف الحقيقة ، ودون أن يراعي من يقرأ ، وفي 
رؤيته أن الكثيرين يقرؤون ويتصفحون وليفهموا ما يفهمون . ويظل بعد 
ذلك أمر هام شديد األهمية ، يدفعني إلى أن أعرض بعضاً مما أستغرب له 
كل األستغراب ، وهو ما قلنا عنه منذ قليل في أننا سنبرز بعد ما أبرزناه ما 

في موقعين من مواقع العربية والفرنسية .

البقية في العدد القادم 

   في صالة الركاب بالمطار أجلس منتظرا إقالع الطائرة التي ستطير بي 
المنتظرين حولي، واضح أنهم من جنسيات و  أتأمل الركاب  إلى مدينتي، 
خلفيات مختلفة، منظرهم مـُـَسلي، أتأملهم و أتخيل فيما يفكرون و ما هي قصة 
كل منهم، البعض يطهر عليه الَملَل من اإلنتظار، آخرون يبدون متحمسون 
لركوب الطائرة، قد تكون هذه أول رحلة جوية لهم، هناك شاب و شابة في 
ركن الصالة غائبان عما حولهما يتناجيان و يتبادالن النظرات الوالهة، فجأة 
أسمع صوت صريخ مزعج كأنه عواء حيوان، يلتفت الحاضرون منزعجون 
و أنا معهم لمصدر الصوت، هناك ولد في حوالي العاشرة يصرخ، أمه إمرأة 
مـُحـَـجـَبـَة تحاول تهدئته، تنظر له نظرة توسل حائرة، ثم تنظر للحاضرين 
و تبتسم لهم إبتسامة رجاء و إعتذار، يكف الولد عن الصريخ و يصيح »أريد 
أن أعود للمنزل، المنزل، المنزل«، األم تحاول أن تتفاهم معه لكنه يستمر 
في ترديد الكلمة بصوت عاٍل و هو يهز جسده لألمام و الخلف، هناك ولد 
آخر مع السيدة واضح أنه إبنها األصغر في حوالي الثامنة، يشعر بالحرج و 
الخجل من نظرات الناس المـَُسلـَطة على أمه و أخيه. بعد عدة دقائق يكف 
الولد عن الصراخ و الصياح و يسير خالل صالة اإلنتظار و نظراته حائرة، 
إمرأة عجوز تجلس غير بعيدة عني، يبدو على وجهها تعبير اإلشمئزاز و 
الغضب تغمغم باإلنجليزية »ال يعرفون كيف يربون أبناءهم«، الولد يستمر 
في السير كأنه يستطلع المكان، فجأة يصرخ مّرة أخرى صراخه المزعج ثم 
يردد »ال أريد أن أركب الطائرة، الطائرة، الطائرة« يقولها و هو يهز جسده 
مّرة أخرى هزات رتيبة متوالية، األم تنظر له من على بعد، حائرة هل تأتي 
إليه أم أنه سيـَكـُف عن الصياح من نفسه، أقف و أشير له أن يقترب، ينظر 
لي ثم يقترب ُمتَهيبا و قد كف عن الصياح، أبتسم له إبتسامة رقيقة و أقول 
له بصوت هادئ »إسمي شريف، و أنت ما إسمك؟«، يتردد لحظة، الحظت 
أنه رغم قربه مني يتجنب النظر لي مباشرة، أكرر السؤال »ما إسمك؟«، 
نادر، إسمي  نادر،  نادر،  ما إسمك،  ثم يصيح »ما إسمك،  للحظة  يصمت 
نادر، نادر« أقول له بلهجة حميمية »نادر إسم جميل، دعنا نسير معا يا نادر 
في صالة الركاب هذه نستكشفها«، يصيح »أريد أن أعود للمنزل«، أقاطعه 
قبل أن يتمادى في صياحه »هل هذه أول مّرة تسافر بالطائرة؟«، ال أدري 
إذا كان فهم سؤالي أم ال، لكنه يصمت للحظة ثم يردد بصوٍت عاٍل »ال أحب 
الطائرة، ال أحب الطائرة«، أسأله و أنا أحاول أن أظهر له إهتمامي »لماذا ال 

تحب الطائرة؟«، يصمت لحظة أخرى كأنه يحاول إستيعاب سؤالي ثم يرد 
بصوٍت عاٍل و هو يواصل االهتزاز لألمام و الخلف بنصف جسده األعلى 
»أريد أن أبقى بالبيت، أريد أن أبقى بالبيت، البيت، البيت . . .«، أحاول أن 
أجد مواضيع أحدثه فيها، أسأله »من يسافر معك؟ أهما والدتك و أخاك؟«، 
يهمل سؤالي و ال يرد عليه، نتوجه معا إلى نافذة الصالة التي بإمتداد الحائط و 
تطل على ممرات إقالع و هبوط الطائرات، أيدأ في الحديث معه عن المنظر 
بالخارج، أشرح له ما نرى محاوال تحويل إهتمامه عن رغبته في الرجوع 
لمنزله، يظل صامتا ـ و هو ما كنت أطمح إليه ـ ال أدري إذا كان يفهم ما 
أشرحه له أم ال، أنظر له بطرف عيني، على قدر كبير من الوسامة، لكن مع 
وسامته هناك شيء غير طبيعي حول مالمحه، شيء يوحي بعدم اإلستقرار، 

بالقلق، بالتحفز، بالرغبة في الصياح.
يعلن مكبر الصوت عن بدأ دخول الطائرة، أسير مع نادر إلى حيث والدته و 
أخيه، تنظر األم لي و تبتسم، تقول لي بإنجليزية ذات لكنة واضحة »شكرا، 
لقد ساعدتني كثيرا«، أبتسم لها و أسألها »أتتحدثين العربية؟«، ترد »نعم« ثم 
تكرر شكرها لي بالعربية، و نحن في طريقنا للطائرة تقول لي بصوٍت منخفض 
منكسر و هي تنظر للركاب حولها »ال يدركون أنه مريض«، يوجعني قولها، 

أرد مواسيا »ربنا معكي، ربنا يصلح أحوالكما«.
أجلس في مقعدي بالطائرة، تجلس األسرة على بعد أربعة صفوف أمامي، 
الركاب مشغولون بالبحث عن مقاعدهم و وضع أمتعتهم في األرفف العلوية، 
حركة الركاب حوله و غرابة المكان تثير نادر و تزعجه، يبدأ مرة أخرى 
في إصدار صريخه المزعج و الصياح »الطائرة لعينة، الطائرة لعينة، أود 
الرجوع للمنزل، أود الرجوع للمنزل، أود الرجوع«، صوته و صياحه هنا 
أكثر إزعاجا نظرا لضيق المكان، تحاول أمه أن تقنعه بالجلوس و الصمت، 
لكنه يظل واقفا يصرخ، الركاب كلهم منزعجون، المضيفة تسرع نحو األسرة، 
الراكب المجاور مقعده لألسرة يبدو عليه اإلنزعاج و الغضب، يتحدث مع 
المضيفة شاكيا من الموقف، يخيل لي أنه يطلب تغيير مقعده، لكن الطائرة ليس 
بها أي مقاعد خالية، المضيفة تحاول تهدئته و تطلب من األم السيطرة على 
إبنها، األم محرجة، تحاول التعبير عن عجزها و أنها طلبت من موظف شركة 
الطيران عند أخذ بطاقات الجلوس أال يكون هناك مسافر مجاور لهم في المقاعد، 
األخ األصغر ساكنا ساهما مـُْحَرج من الموضوع برمته و من تصرفات أخيه، 

بينما بسبب النقاش حوله يصبح نادر 
أكثر إنزعاجا و بالتالي أكثر إزعاجا 

و يزيد من صياحه، أسرع أنا إليهم، أقول للراكب و للمضيفة  أني على إستعداد 
لتبديل مكاني و أني سأجلس بجوار العائلة، ينظران لي بإندهاش ثم يشكراني، 
يذهب الراكب إلى مقعدي بينما أجلس أنا بجوار األسرة، ينظر نادر لي، يخيل 
لي أنه تذكر لقاءنا في صالة اإلنتظار، يصيح موجها كالمه لي »إسمي نادر، 
قلت لك إسمي نادر، أود الرجوع لمنزلي، أود الرجوع«، أنظر لألم التي إرتسم 
على وجهها نظرة عرفان بالجميل، أقول لها و أنا أخرج علبة دواء من جيبي 
»إعتدت في السفريات الطويلة أن أأخذ حباية منومة تساعدني على تحمل ساعات 
الطيران الطويلة«، ثم أشرت لها بالعلبة نحو نادر، تتردد لحظة ثم تهز رأسها 
موافقة، أقول لنادر وسط صراخه »هل اود أن تلعب لعبة مسلية؟«، يصمت 
لحظة، مازال يتجنب النظر لي، يرد »لعبة، لعبة«، أقول له »نعم، سأعطيك 
حباية مما معي و نرى من منا سيبلع حبايته أوال، أنا أم أنت«، ال أدري إذا كان 
فهم أم ال، لكنه ظل صامتا لبرهة، فتحت علبة الحبوب المنومة، أخذت حباية و 
أعطيته أخرى، سألته »هل أنت مستعد؟«، لم يرد، لكن عندما رفعت كفي لفمي 
ببطأ قلدني و بلع الحبة المنومة، قلت له بصوت هاديء منخفض »بعد قليل 

ستصل لمنزلك«، ردد »منزلي، منزلي«، ثم أغمض عينيه و نام.
و أنا أغالب النوم نظرت إلى األم، على وجهها نظرة شكر و عرفان بالجميل، 
بدأت في الحديث، أعتقد أنها كانت تشكو من عدم فهم الناس عموما لمشكلة 

إبنها، لكني غير متأكد فقد إستغرقت أنا أيضا في نوٍم عميق.
تصل الطائرة لوجهتها، نخرج لصالة الوصول، نادر هاديء، قد يكون ذلك 
بتأثير الحبة المنومة، األم تشكرني مّرة أخرى، أقول لها »ربنا معكي«، ثم 
مبتسما موجها كالمي لإلبن األصغر الذي ظل صامتا طول الوقت »ساعد 

والدتك، إعتني بها و بأخيك«، لوحت لهم و إنصرف كل منا في طريقه.
أصل لمنزلي، أقبل زوجتي قبلة سريعة، تنظر لي ممتنة لوصولي، تحضر 
إبنتي بضجيجها المعتاد، تصيح »أبي وصل، أبي وصل« ثم موجهة كالمها 
ألمها »لماذا لم تقولي لي أن أبي سيصل«، ترد زوجتي بصوٍت هاديء »لقد 
قلت لِك ذلك مرارا عزيزتي«، ترد اإلبنة »ال لم تقولي، ال لم تقولي« ثم و هي 
تهز جسمها لألمام و الخلف في حركة عصبية »أحبك يا أبي، أحبك يا أبي«.

تخنقني العبرات فأعجز عن الكالم و أضمها لصدري.  

بقلم : شريف رفعت

)عن حكايات الشاعر الفرنسي الفونتني( 
حكايات هلا مغزى 

رحــلة العــودة 

 بقلم: 
جــاك قرانـطـة

الطمـوح

شعر: صباح غريب

ِجـراح حبَّـة 

يسألون عن هوى يلفح روحي 
قلت لهم هذا أنا 

فارسمي واوصفي يا جروحي 
كل جرح فيه قصة 

فأنطقي انطقي يا جروحي 
ذاك جرح من رموش كالسهام 

تعلو وجه مشرق ..صبوح 
ذاك والصدق أقول 

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

قالوا في الهوى تحتاج صبرا 
وصبري قد فاق صبر نوح

كيف أخبرك بحبي واشتياقي
وأنت كالفرس الجموح!!

فأسأل القلب المعذب 
يجيب فورا ..

أنك الساكن فيه دوما 
تفديك روحي 

يسألون عن هوى يلحف بروحي
فقلت لهم هذا أنا 

فارسمي واوصفي يا جروحي 

شعر : 
عباس شعبان

ذاتيا  داخلية فطرية تسير  ساعة     
متوضعة في كل خاليا وأجهزة الجسم، 
النوم واالستيقاظ على  تتحكم فى دورة 
مدار اليوم بشكل منتظم، يسيطر الدماغ  
اإليقاع  ولهذا   الساعة،  إيقاع هذه  على 
ففي   ، بالضوء والظالم  عالقة كذلك 
المخ  إلى  إشارة  العين  المساء، ترسل 
قد حان، وهنا  النوم  بأن  وقت  تشعره 
الجسم إلطالق  إلى  إشارة  المخ  يرسل 
مهيأ  الجسم  يجعل  الذي  الميالتونين 
بالنعاس، وتفرز  اإلنسان  فيشعر  للنوم 
قاعدة  الهرمون غدة متوضعة في  هذا 
الدماغ، تدعى الغدة الصنوبرية،  وعادة 
الميالتونين  من  المزيد  الجسم  يفرز 
عندما  ينخفض  بينما  الظالم،  في 
الساعة  إيقاع  النهار،  ويتزامن  يأتي 
البيولوجية مع عمليتي النوم واالستيقاظ، 
ولدى كّل شخص جدولة زمنية مخزنة 
داخل جسده هي التي تساعده على النوم 

لياًل واالستيقاظ نهارا،
يتعّرض  قد  ولكْن في بعض األحيان 
بهذه  الشخص لظروف تجعله اليلتزم 
بنظام  العمل  مثل  به،  الخاصة  الجدولة 
التي تستدعي  الورديات(   ( الشفتات 
يؤدي  الليل، مما  بقاءه مستيقظا طوال 
البيولوجية،  الساعة  ايقاع  في  إلختالف 
كثير  في  يسبب  النمط  والتغيير في هذا 
للجسم،   من  األحيان مشاكل صحية 
كذلك يحدث إضطراب  في اإليقاع عند 
الدول  إلى بعض  السفر برحالت جوية 
التي يكون فيها  التوقيت الزمني مختلف 
عن التوقيت الزمني في دولة المغادرة، 
إيقاع  يتسبب في حدوث خلل في  مما 
 Jet Lag ( الساعة البيولوجية، فيحدث
الجسم  يعتاد  فترة  بعد مرور  (، ولكن 

على فرق التوقيت .
النوم  قلة  أن  الددراسات  لقد أظهرت 
تؤثر سلبا على جهاز المناعة،  وتضعف 
للعدوى  الجسم، مما يعرضه  مقاومة 
والبكتيرية  الفيروسية  باألمراض  
تؤدي  البرد والكورونا، كما  ونزالت 
تغيرات في  السمنة  وذلك بسبب  إلى 
مستويات هرمونات الجوع )الجريلين ( 
الجوع، واألكل  تحفيز  يعمل على  الذي 
إمكانية اإلصابة  بشراهة  ومنه زيادة 
القلب  وأمراض  السكري،  بمرض 
المزاج،  في  الدموية، وتقلب  واألوعية 

مع احتمال االصابة باالكتئاب ..!!
أسابيع  لمدة  المنزلي  الحجر  إن  الريب 
فيروس كورونا،  تفشي  بسبب  أشهر  أو 
يألفوه  لم  نمط حياة  الناس  فرض على 
من قبل، حيث تعطلت الدراسة، وأغلقت 
المحالت التجارية والمطاعم والحدائق، 
فعم  وظائفهم،  الناس  من  كثير  وفقد 
النفسية  والقلق واإلضطرابات  الخوف 
الغذائي  واإلجتماعية، وتغير نظامهم 
لديهم، هذا وقد  النوم واالستيقاظ  ونمط 
يواجه هؤالء صعوبة في التكيف للعودة 
فيروس  بعد زوال  السابق  النظام  إلى 
أنشطة  إيجاد  يتمكنوا من  مالم  كورونا، 
يومية لقضاء الحجر الصحي في أجواء 
هادئة ومفيدة، من خالل وضع جدول 
القيام  ما يجب  يتضمن كل  زمني محدد 
االنغماس في  اليوم، وعدم  به خالل 
أساليب عيش غير صحية، حيث يكتفي 
الشريحة  والنوم، وهذه  باألكل  البعض 
من الناس ستكون من أكثر المتضررين 
عند انتهاء الحجر الصحي وسيواجهون 
الحياتي  إلى نظامهم  العودة  صعوبة في 

اليومي قبل جائحة كورونا .
البيولوجية  الساعة  إعادة ضبط  كيفية 

وتنظيم مواعيد النوم ؟؟
عندما تضطرب هذه الساعة، فإنه ينصح 
إلعادة ضبطها واستعادة عملها وذلك 
النهار بشكل  الشخص لضوء  بتعرض 
جيد عبر فتح الستائر، وإطفاء أو تخفيف 
استخدام  الليل، وتجنب  أثناء  اإلضاءة 
الشاشات  ذات  االلكترونية  األجهزة 
المضيئة قبل النوم، كونها تنبه الدماغ، و 
المساعدة على  األنشطة  ممارسة بعض 
تساعد على  النوم حيث  قبل  االسترخاء 
يتسبب  التوتر  أفضل، ألن  بشكل  النوم 
الجسم  في  الكورتيزول  بإفراز هرمون 
باليقظة، ومن  الشعور  يزيد من  الذي 
هذه النشاطات والتمارين التي تؤدي إلى 
التأمل وتمارين  النوم  قبل  اإلسترخاء 
التمدد والتنفس العميق، وتحديد مواعيد 
مع  واالستيقاظ  للنوم  وثابتة  محددة 
بها بشكل صارم، ومع مرور  اإللتزام  
البيولوجية  الساعة  ايقاع  يعود  الوقت 

للعمل بشكل طبيعي  ومنتظم ..

وجعل  الوباء،،  هذا  من  هللا  حفظكم 
أيامكم مليئة بالسعادة والهناء   

احلجر الصحي وإضطراب ايقاع الساعة 
البيولوجية للجسم 

الليلة دي عاوزة أخطي
فوق رمالك ألف خطوة

حنسى كّل الموج
وحمشي 

بّس دا مدموغ بشرطة
حمشي فوق رملك وموجك
وإن قدرت حاشيل حمولك
وارفع الّرايات وأقول :

أنتي المحّطة
الليلة دي مش عادّية

أنتي عارفة أية القضّية
بنت حلوة وشاّب عايق
فوق جبينه ألف غلطة

كّل مّرة تنساها له
إن كدب بتعديها له

أصل قلب الواد قدر
يسكن هواها

وجاب في أيده ألف شنطة
فوق رمالك كنت بمشي
وّيا دمعي يغّطي وّشي
كّل خطوة فوقها خطوة

حتي صوت موجك
في ودني

حّتي أنفاسي في صدري
هي نفس الريحة هيه
هي أنفاسي القديمة
مختلفتش ف الحكاية
أصل كان طيفك معايا
بس كان الفرق واضح

كنت وحدي

يوسف زمكحل   همسـات
- أشرس أنواع الحروب هي قلب يريد .. وعقل يرفض 

إذا رأيت المعاملة تغيرت فتأكد أن البديل قد حضر 
يعملون  الذين  هم  شئ  كل  المال  أن  يعتقدون  الذين   -

من أجله كل شئ 
- األمل صديق رائع دائماً

تحبه  ال  انك  يعرف  الذي  القلب  هذا  عظيم  قلب   -
ويستمر في حبك 

- عظمة المرأة في قلبها وليس في جمالها 
- من أحب إمرأة بصدق أصبحت كل نساء العالم أمامه 

ال تساوي شيئاً 

- اإليمان باهلل هو السالح الوحيد الذي يجب أن تحمله 
دائماً في مواجهة الحياة وصعوباتها 

- علمني حبك كيف الحب يغير خارطة األزمان ، علمني  
أني حين أحب تكف األرض عن الدوران )نزار قباني(

- من كلماتي :  .. مين قال أني  نسيتك ؟.. وأنا اللي قلت 
في يوم هويتك .. ما أنت كنت حلم عمري .. حلمت بيه 
لما القيتك  .. مش حقدر أنسى يوم ما جيتلي .. تهديني 
حبك وتطلب رضايا .. يومها كنت مش مصدق .. مع أن 
ده كان يوم منايا .. اطمن  حبيبي قلبي ملكته .. وطيفك 
كمان دايماً معايا .. معقولة أفوت اللي قابلته ..  ولقيت 

معاه فرحي وهنايا .. مين قال أني نسيتك ؟

بقلم: إدوار ثابت

يسألون عن هوى 
روحي يلفح 

خطوات على الرمال

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

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

Tel.: 514 332-6333: للحجز واالستعالم 

     Vendredi 24 avril 2020
الجمعة 24 ابريل 2020

الطموح . هو أن تكون أوال تكون .
ان االنسان , جاء الى هذا العالم كي يكون ز 
يعمل و يبني و يوجد بصمات و ذكريات و 

أفعال له و لمن حوله .
ألجيال   , فعاال  ارثا  و  قوية  عائلة  يوجد  و 

نفتخر بها .
هذا هو االنسان الطموح الذي نفتخر به . اذا 
من واجبنا أن نخطط بعقالنية و موضوعية 

و بدارسة لما نفعله و ألجله و جدنا .
هذا هو الطموح . أحبائي ....

ان أراد االنسان باستطاعته فعل المستحيل , و 
بالثقة بالنفس تصل لمبتغاك و تكسر المستحيل .

و أطول طريق يبدأ بخطوة .......
فتصل لما تخطط اليه عندما تملك الثقة بالنفس 

و االرادة لما تفعله .
ليكن  و  بتأني  و  بهدوء  اليوم خطط  منذ  اذا 
ما  تذكر  و   , االخالص  و  الصدق  سالحكم 
علمتك الحياة . القناعة و عدم التراجع عند 
الفشل و الثقة بالذات , عامل الناس مثلما تريد 
أن يعاملوك عندها تصل لما تريد و طموحك 
يزداد بثقتك بنفسك  و بتذكر الحكمة في كل 
معايير حياتك . و هي المحبة و التضحية و 

نكران الذات 
يطبع   . أوالدي   . أحبائي   . أخي   . هكذا  و 
و   , حياته  تاريخ  في  بصمة  االنسان  هكذا 
تبقى ذكرى تفتخر بها كل معارفه . و شكرا 

الستماعكم .
و أتمنى أن تكون هذه الكلمات عبرة لمن يريد .



Vendredi 15 mai 2020
الجمعة 15 مايو 2020

عالج البلغم املزمن واألسباب

الوقاية من هشاشة العظام بالتفصيل

فوائد ممارسة الرياضة يف رمضان

  قدم المبدع إيلي صعب باقة فريدة من الفساتين النهارية 
لموسم ربيع وصيف  الجاهزة  األزياء  ضمن مجموعات 
أبرز  لِك  والتي تكشف  الريزورت  2020 ومجموعات 

الصيحات لتكوني السباقة في التأنق بها.
برع المصمم اللبناني في تقديم تشكيلة من الفساتين المغلقة 

بالياقة  المصممة  متداخلة  بألوان  المزينة  السوداء  الطويلة 
والتي قدمها ضمن مجموعة األزياء الجاهزة منها الطويلة 

والقصيرة.
الدراجة حضور   A Line الواسعة بقصة  الفساتين  سجلت 
كبير ضمن المجموعة وقدمت بألوان متنوعة أغلبها أرتكز 

بالياقة  والسيمون وتميزت  الجريئة كاألحمر  النغمات  على 
الملتفة حول العنق مع توربان بنقشة ناعمة لتكتمل أناقتك.

القصيرة وقدمها  الفساتين  اللبناني على  المصمم  كما ركز 
األبيض  الشابات، منها  تناسب  وأنيقة  بموديالت مبتكرة 
الجهتين  القصة والمزدان بجيوب عريضة على  مستقيم 

وتنسق مع صندال ذهبي وحقيبة كبيرة ، كما ابدع المصمم 
في الفساتين غير المتماثلة الحواف منفوخة الكمين .

الشرقي  الطابع  ذات  الفساتين  ايلي من  تخلو مجموعات  لم 
والمصممة على طراز القفاطين والجالبيات العربية.

إلى آخر  بلد  الجمالية من  الثقافات   تختلف 
تختلف  وأنوثة  بجمال  تتميّز  العام  في  امرأة  وكل 
الجمالية  لك بعض األسرار  ننقل  لهذا  عن أخرى 

البسيطة: 
مفيدة من 3  3 خلطات طبيعيّة  لليوم  معنا  تابعي 
دول معروفة بالجمال واختاري البلد األقرب إلى 

جمالك واهتمي بنفسك على طريقة نسائه : 
سر جمال المغربيات 

تستخدم النساء المغربيات ذوات الشعر األشقر أو 
البنّي الفاتح مزيجاً مركباً من كوب واحد من ورد 
ترك  يتّم  الماء.  إلى كوبين من  األقحوان، إضافة 
ذلك  بعد  يترك  ثم  يغلي.  النار حتى  المزيج على 
الشعر،  الماء على  يُصفّى. يصّب  أن  قبل  ليبرد، 

ويترك ليجّف في الهواء الطلق.

أّخاذاً  بريقاً  الشعر وتعطيه  الوصفة  تنّشط هذه 
ولوناً فريداً.

الخشن،  البحري  الملح  المغربيات  تستخدم  كذلك 
ليستعملنه كمقّشر  لديهّن،  بأّي مرّطب  بعد مزجه 

لتنعيم كعوب األرجل الخشنة.
سر جمال المرأة الهندية

لمعان  على  الهند  في  النساء  تحافظ  كي   
األلوة عند  أوراق  بكسر  يقمن  شعورهّن، 
منتصفها، ثّم يُدلكن بعصيرها فروات رؤوسهّن، 
األلوة على  بنية  تحتوي  بالماء.  الّشعر  ويغسلن 
ليستعيد  تغذية  من  يحتاجه  ما  الشعر  تعطي  مادة 
البشرة،  إلى جمال  بالنسبة  أما  ولمعانه.  جماله 
الزنجبيل  من  بمزج كوب  يقمن  الهنديات  فإّن 
الليمون  المبشور مع ربع كوب من  الطازج 

الخليط على  ثّم يضعن  المفروم،  الحامض 
كفيل  الخليط  فهذا  البشرة؛  من  الجافّة  األماكن 
البشرة  أماكن  إلى  والطراوة  النعومة  بإعادة 

كالحرير ملمس  ذات  لتُصبح  الخشنة 
المرأة اإليطالية  سر جمال 

في  سلباً  يؤثّر  ما  جداً،  قوية  إيطاليا  في  الشمس 
بتطبيق  إيطاليا  النساء في  تقوم  لذا  الشعر.  صّحة 
بيضتين مخفوقتين  بياض  يحتوي على  قناع 
النساء  تقوم  يُعطينا رغوة سميكة،  ما  جيداً، 
بوضعها على الشعر الرطب لمدّة 10 دقائق، ثّم 
سيمنع  الفاتر.  والماء  بالشامبو  يغسلن شعورهّن 
الجفاف، وسيحافظ على  من  الشعَر  الخليط  هذا 
الشمس  أضرار  بها  يقاوم  قوة،  ويمنحه  جماله، 

الحارقة.

وإيطاليا واهلند  املغرب  من  للبشرة  خلطات 

الصحية فوائدها  وأهم  القهوة  أنواع 

تشقري احلواجب يف املنزل خبطوات سهلة
  تسعى بعض النساء لـتشقير حواجبهن؛ إما 
الشعر بصبغة  لتغيير مظهرهن، أو لصبغهن 
التشقير  فاتحة، أو رغبة في إضفاء مزيد من 

على الوجه.
لتشقير  المعروف أن هناك أساليب عدة  ومن 
شعر الحاجبين، لكن عليِك أن تضعي في 
أنِك بتشقير حاجبيِك؛ ألزمِت ذاتِك  الحسبان 
بتجديد اللون كل فترة بسيطة وأخرى، ذلك أنه 
الحاجبين؛ ستجدين أن نصف  عند نمو شعر 
بلون  فاتحاً، والنصف اآلخر  الحاجب قد بات 

أغمق.
تشقير الحواجب بالمشقر أو الُمبيض:

المبيّض، يجب تجهيز  أو  الُمشقّر  قبل استخدام 
المعتادة  بالطريقة  بتنظيفهما  للتشقير؛  الحاجبين 
لدى السيدة، كالخيط أو الشمع، وغسل الحاجبين 
أو األوساخ،  المكياج  بالماء والصابون؛ إلزالة 
مع الحرص على وضع المشقر بعد جفاف 
الخلف،  إلى  الشعر بربطه  إبعاد  ثم  الحاجبين، 
التجهيزات، يمكن تشقير  وبعد االنتهاء من 

الحاجبين.
وهناك طرق أخرى يمكنِك القيام بها:

العسل األشقر على حاجبيِك،  العسل: ضعي   -
ثم اشطفي  واتركيه لنصف ساعة يومياً، ومن 

برفق بالماء الفاتر فالبارد.
- األكسجين: بوسعِك ابتياعه من الصيدلية، لكن 
حاذري أن يصيب عينيِك. استخدمي عود األذن 

القطني وامسحي برفق.
- جل الحواجب: ثمة جل حواجب يُباع 
في الصيدليات ومحال التجميل، بوسعه 

الفاتحة  الدرجة  ابتاعي منه  تشقير حاجبيِك، 
واستخدميه.

فاتحاً،  - أقالم الحواجب: اختاري منها لوناً 
وعبئي الفراغات في الحاجبين.

- قلم رصاص: ابتاعي قلم رصاص من نوعية 
جيدة، ولّوني فوق حاجبيِك، ستحصلين على 

لون رمادي باذخ.
الكثير  البابايا والحليب: بوسعه منحِك  قناع   -
اللون األشقر لحاجبيِك، شريطة تكراره  من 

مرة أسبوعياً.
- بروكسيد الهيدروجين: ابتاعيه من الصيدلية، 
وحاذري دخوله للعينين، استخدمي العود 

القطني وامسحي برفق.
ابتاعي حناء بدرجة فاتحة ولّوني  الحناء:   -

حاجبيِك.
تباع في الصيدلية،  الحواجب:  تبييض  - مادة 

الحاجبين فازلين؛ لمنع وصول  ضعي حول 
للعينين، ومن ثم استخدمي عود األذن  المادة 

القطني لمسح الحاجبين بالمادة المبيّضة.
تشقير الحاجبين باستخدام شاي البابونج:

البابونج إحدى الّطرق الطبيعية  يُعد شاي 
المستخدمة في تشقير الحاجبين، وطريقته هي:

المكونات:
كيس شاي البابونج.  عصير اللّيمون.

 كوب ماء مغلي.  قطعة من القطن.
طريقة التحضير:

الماء  البابونج في كوٍب من  نقع كيس شاي 
المغلي. ترك شاي البابونج منقوعاً لمدّة ساعة. 
خلط كميّات متساوية من عصير اللّيمون وشاي 
البابونج. وضع الخليط على الحاجبين باستخدام 
الّطريقة يوميّاً  القطن. تكرار هذه  قطعٍة من 

لتشقير الحاجبين بالتّدريج.
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القهوة حول   هناك أنواع مختلفة من 
المختلف  العالم، وكل نوع يمتاز بطعمه 
عن اآلخر. إليك في هذا المقال أنواع القهوة 

والفوائد الصحية المرتبطة بها.
المنتجات استهالًكا  أكثر  القهوة من  تعتبر 
العالم أجمع، وهناك أصناف مختلفة  في 
منها، فما هي قهوتك المفضلة والفوائد التي 

قد تجنيها منها؟
من أشهر أنواع القهوة نذكر ما يلي:

1- الكابتشينو
قهوة الكابتشينو )Cappuccino( من أكثر 
أنواع القهوة شهرة، يتم صناعة هذا النوع 
من خالل خلط قهوة اإلسبريسو مع كمية 
المبخر وطبقة سميكة  قليلة من الحليب 

من الرغوة.
الكابتشينو بطعمها القوي،  تمتاز قهوة 
باألنواع  أنها األكثر استهالًكا مقارنة  كما 

األخرى من القهوة.
وجدت بعض الدراسات المختلفة، أن 
استهالك كوب واحد من الكابتشينو يساعد 

الجسم،  التأكسدي في  في محاربة اإلجهاد 
وخفض مستوى الكوليسترول وحماية 

القلب من اإلصابة باألمراض المختلفة. 
إلى مضادات  الكابتشينو  تعود فوائد قهوة 
المفيد  األكسدة الموجودة فيها والكافيين 

للجسم إن استهلك بكميات قليلة ومحسوبة.
2- قهوة اإلسبريسو

قهوة اإلسبريسو مصنوعة من مطحون 
بالتالي تناول  القهوة والماء الساخن،  بذور 
بالطاقة الالزمة  كوب منها سوف يمدك 

لك حتًما.
النوع من  لتناول هذا  الكثيرون يلجأون 
الذي ال  الكالسيكي  النوع  باعتباره  القهوة 

يتم إضافة أي إضافات له.
3- القهوة بالحليب )الالتيه(

يتم صنع قهوة الالتيه بنفس مكونات 
الكابتشينو لكن بنسب مختلفة، فاألساس ذاته 
الحليب  له  وهو قهوة اإلسبريسو، يضاف 

المبخر وطبقة من الرغوة.
من الممكن إضافة بعض األطعمة المختلفة 

إلى الالتيه مثل الشوكوالتة أو الجرز 
وغيرهم.

4- قهوة الموكا
الموكا شائعة جدًا وباألخص بين  قهوة 

عشاق الحلويات والمشروبات المحالة.
يتم صناعة قهوة الموكا من القهوة 
والسكر والحليب المكثف وصلصة 

الشوكوالتة.
التي قد تجنيها  الفوائد  العديد من  هناك 
من تناولك للموكا، وذلك بسبب مضادات 

األكسدة والكافيين الموجود فيها.
جدير بالذكر إلى أنه من المهم تحديد الكمية 
الموكا وذلك بسبب محتواها  المتناولة من 
من السكر، فهي تحتوي نسبة أعلى مقارنة 

بأنواع القهوة المختلفة.
5- القهوة الخضراء

بالقهوة الخضراء؟  هل سمعت من قبل 
يمتاز هذا النوع من القهوة بفوائده الصحية 
يتم  لم  التي  القهوة  العديدة، وهي حبوب 

تحميصها وبقيت على شكلها الطبيعي.

تجدر اإلشارة إلى أن طعم هذه القهوة ال يشبه 
القهوة التي تعودت عليها، ويعتقد البعض 

أن طعمها أقرب إلى الشاي منه إلى القهوة.
لكن ماذا عن فوائد القهوة الخضراء؟ 

المساهمة في خسارة الوزن
خفض خطر اإلصابة ببعض األمراض 

مثل السكري.
فوائد القهوة الصحية

المختلفة تحتوي  بأنواعها  القهوة  بما أن 
الكافيين ونسبة عالية من مضادات  على 
األكسدة، فهذا يعني أن تناولها باعتدال من 

شأنه أن يعود على الجسم بالفوائد التالية:
التقليل من مستويات التوتر لديك 

زيادة الشعور باليقظة.
خفض خطر اإلصابة بمرض السكري.
تحسين المزاج وتعزيز الصحة النفسية.

مد جسمك بالطاقة. تقوية الذاكرة.
تحسين التركيز.

التي تحارب  عالية بمضادات األكسدة 
تراكم وارتفاع مستويات الجذور الحرة.
خفض خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية.

تسريع حركة األمعاء.

 يحتاج الجسم خالل شهر رمضان إلى النشاط الذي 
الدموية، مما يجعل  الدورة  يساعد على تحسين عمل 
لذا من  المطلوبة،  بالكفاءة  الجسم تعمل  جميع أجهزة 
الرياضة ألنها تعزز صحة اإلنسان  المهم ممارسة 

بشكل عام، خاصة الجهاز الهضمي والقلب.
 وفيما يلي نتطرق إلى المزيد من فوائد ممارسة 
الرياضة في شهر رمضان وأهم النصائح عند 

ممارستها.
تعزز صحة الجهاز الهضمي، مما يساعد على الوقاية 
أنها تساعد على  من اإلصابة بعسر الهضم، حيث 

امتصاص العناصر الغذائية الهامة بالجهاز الهضمي.
تساعد على زيادة قوة عضالت القلب والرئة، مما يزيد 
من قدرة الجسم على تحمل الصيام خالل نهار رمضان.

تقوية الجهاز المناعي مما يحمي من اإلصابة 
لها  الممكن أن يتعرض  التي من  المختلفة  باألمراض 

الجسم.
تساعد على زيادة نسبة كرات الدم البيضاء، مما يساعد 

على الحماية من التجلط.
الخمول والكسل في شهر  إلى  التعرض  الحماية من 
رمضان، وهذا ألن الرياضة تساعد على تعزيز عملية 

التمثيل الغذائي بالجسم.
الدم حيث إن ممارسة الرياضة تساعد على  تقوية 
الدم من خالل تحفيز  الهيموجلوبين في  ارتفاع نسبة 
إنتاج كرات الدم الحمراء، وبالتالي نقل األكسجين إلى 

جميع أجزاء الجسم.
لها دور كبير في التخلص من الدهون الزائدة بالجسم.

حماية الكبد والوقاية من التعرض إلى السموم التي من 
الممكن أن تصيبه.

نصائح عند ممارسة الرياضة 
عند ممارسة الرياضة يجب أن تكون بعد وجبة اإلفطار 

بحوالي ساعتين تقريباً.
بألم في الصدر أو في العضالت يجب  الشعور  عند 

التوقف على الفور عن أداء الرياضة.
اإلكثار من شرب الماء بين السحور واإلفطار حتى يتم 
تعويض السوائل الناقصة بالجسم عند ممارسة الرياضة.

تناول وجبة خفيفة  بعد اإلفطار يجب  التمرين  إذا كان 
من الفواكه، التي تزيد الطاقة بالجسم والتي تكون الزمة 

لممارسة التمرينات الرياضية.
التي يوجد بها مشقة  الرياضية  التمرينات  االبتعاد عن 

الجسم  وتعب، وخاصة خالل الصيام حتى ال يصاب 
باإلجهاد والضعف.

االبتعاد عن تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة 
التي تعتبر  القهوة والشاي  الكافيين، ومنها  عالية من 
إلى فقد  للبول، والتي تؤدي  المدرة  المشروبات  من 

السوائل بالجسم.
الذي يحتوي على نسبة من  المتوازن  الطعام  تناول   
الكربوهيدرات والبروتين، ومنها مشتقات األلبان 

واألجبان والسمك والدجاج.
من المهم تبريد الجسم بعد االنتهاء من ممارسة 
الرياضة، وهذا من خالل اللجوء إلى أخذ حمام بارد إن 
كان الطقس مناسباً حتى يتم تعويض السوائل التي فقدها 

الجسم بسبب التعرق.

الجسم ينضب،  الكالسيوم في  بدأ مخزون  السن  المرء في  تقدم   كلما 
اتبعي  العظام  الترقق والكسور. ولتجنّب هشاشة  العظام لخطر  فتتعّرض 

اآلتي:
فكري بالنباتات إلعادة التمعدن

هناك ثالثة نباتات فعّالة يمكن اإلشارة إليها بهذا الصدد كما تقول ستيفاني 
ميزيراي، اختصاصية العالج بالطبيعة:

- الكنباث أو ذيل الحصان: بسبب محتواه العالي من السيليكا )من 5 إلى 
10 في المائة في النبتة المجففة(، يأتي تأثيره إلعادة تمعدن العظام. كما أنه 

يعزز امتصاص الكالسيوم ويحفّز تجديد توليف الكوالجين.
- إذا كنت تعانين من ألم المفاصل والروماتيزم: امزجي ذيل الحصان مع 
نبات القراص: القراص مدر للبول وغني بالكالسيوم والسيليكات ومن هنا 
تأتي أهميته لحماية العظام. خذي مستخلص نبتة ذيل الحصان مع مستخلص 

إلى ملعقتين صغيرتين في  تناولي ملعقة  القراص بكميات متساوية:  نبتة 
اليوم ولمدة 3 أشهر.

- إذا كنت تعانين من اضطرابات انقطاع الطمث: امزجي نبتة ذيل الحصان 
مع نبتة البرسيم الحجازي )ألفالفا(: تحتوي هذه النبتة على السيليكا وإعادة 
نبتة ذيل  )الكوميسترول(. خذي مستخلص  النباتي  التمعدن واألستروجين 
الحصان مع مستخلص نبتة البرسيم النباتي بكميات متساوية: تناولي ملعقة 

إلى ملعقتين صغيرتين في اليوم ولمدة 3 أشهر.
مارسي اليوغا للمحافظة على قوة هيكلك العظمي

العظام.  العظمي ومنع فقدان  الهيكل  لتقوية  البدنية ضرورية  الرياضة 
واليوغا نظام لطيف يمكن تطبيقه من قبل الجميع. يدمج النظام وضعيات 
المفاصل وتضمن  والتي تعمل مجتمعة على  الوقوف والتوازن معاً 

المحافظة عليها بالشكل األمثل.

للجسم يمكنك تطبيقها بشكل  في ما يلي 3 وضعيات 
منتظم:

الوقوف بشكل مستقيم مع رفع  الزردية:  - وضعية 
الذراعين، يريح الظهر ويقوي مفاصل الكتفين.

- وضعية المحارب: تحافظ هذه الوضعية على مفاصل الوركين والركبتين 
والكاحلين والكتفين.

الكاحلين والركبتين والوركين  - وضعية الشجرة: تقوي هذه الوضعية 
وتضمن التوازن األمثل لمنع السقوط.

وفقاً للبروفسور بيرنارد كورتيت، اختصاصي أمراض الروماتيزم ورئيس 
. )GRIO( مجموعة البحث والمعلومات حول هشاشة العظام

لقياس  يتوفر فحص بسيط  العظام؟  الكشف عن هشاشة  الممكن  هل من 
كثافة العظام حيث يسمح هذا الفحص بقياس كثافة العظام وتقييم ما إذا كان 

الشخص يواجه خطر اإلصابة بالهشاشة أم ال.
ما العمل إذا تمَّ اكتشاف فقدان العظام؟ نؤكد كأولوية على اتباع نمط الحياة 
الصحي المغذي وعلى ممارسة النشاط البدني بانتظام وبشكل مؤثر )المشي 

اليدين – واليوغا وغيرها(. وإذا  ثقاالت  الدمبل –  باستخدام  والتمرين 
كانت كثافة العظام أقل من نسبة 30 في المائة للشخص في سن الشباب أو 
إذا كان الشخص يعاني مسبقاً من كسور فسوف يتم وصف عالج دوائي. 
العمر على وجه الخصوص: يمكن  وهناك عدة خيارات وتعتمد على 
الطمث منذ فترة  انقطاع  الهرموني خالل مرحلة  العالج  مناقشة خيار 
تفادي اإلصابة  الـ 70 عاماً. والهدف هو  المرأة، قبل سن  قصيرة لدى 

بالكسور أو عودتها وتعتمد العواقب على نوعية الحياة واالستقاللية.
هل مكمالت الفيتامين دي D ضرورية؟

يجب إعطاء هذه المكمالت بطريقة ممنهجة بعد سن الـ 65 عاماً بهدف 
المثالي هو أخذها كل يوم على شكل قطرات )300  الوقاية. والوضع 
وحدة في اليوم إما كل 3 أو 4 قطرات(. غير أن الجرعات اليومية قد 
تكون مقيدة أحياناً لألشخاص والبديل هو أمبوالت بجرعات شهرية 50 

ألف وحدة.
الجدير بالذكر أن رأس مالنا العظمي تحدده الوراثة بنسبة 75 في المائة. 
أو  الرسغ  أو  الورك  الكسور في  يعانيان من  أو والداك  فإذا كانت والدتك 

الفقرات فيجب االنتباه والحذر، حيث إنَّ خطر أن تعاني من كسور مماثلة 
انقطاع  الواقع. وفي مرحلة  إلى الضعف في  الشيخوخة تزداد  في سن 
تقييم عام وشامل لصحتك وعظامك مع  بإجراء  تفكري  الطمث يجب أن 

طبيبك العام أو طبيب األمراض النسائية.

 البلغم هو المادة المخاطية التي تخرج من الجهاز التنفسي عند الكحة، 
وتكون ذات لون أصفر أو أصفر مائل إلى األخضر، وتستقر في منطقة 

الحلق، بعد خروجها من الرئتين أومن الشعب الهوائية.
البلغم إلى عدة أسباب، كإصابة الشخص بنزلة برد يعقبها  ويرجع وجود 
إفراز البلغم، كما يمكن أن يتطور األمر بعد اإلصابة بالتهاب الشعب الهوائية 

وينتج عنه زيادة اإلفراز، وكذلك اإلصابة بحساسية في الشعب الهوائية.
وتزداد فرص اإلصابة بالبلغم المزمن لدى األشخاص المدخنين، أو الذين 

يتعرضون للدخان كثيراً.
1- حدوث التهاب في منطقة الجيوب األنفية، ينتج عنه ظهور بلغم بلون 
أبيض لزج، يتسرب إلى البلعوم، وبالتالي تتأثر الشعب الهوائية على المدى 

البعيد، ويتأثر الحلق أيضاً.
2- التعّرض لإلصابة بنزالت البرد أو اإلنفلونزا.

الناتج عن الحساسية التي تتسبب في تراكم اإلفرازات  3- انسداد األنف 
األنفية. ولعالج هذه الحساسية يجب االبتعاد عن مسبباتها كالشوكوالتة، 

الحليب، الفراولة، وتجنّب استنشاق األتربة والدخان والعطور.
عالج البلغم المزمن

هناك طرق عديدة لعالج البلغم المزمن، لعل أبرزها:
1- شرب كميات كافية من السوائل خالل اليوم، فالسوائل تساعد على 
ترطيب المخاط الموجود في منطقة الحلق وتهدئته وطرد البلغم من الجسم، 

وخاصة السوائل الدافئة، مثل الشوربة والشاي وشاي األعشاب.
2- الغرغرة بالماء والملح: وذلك بإضافة نصف ملعقة من الملح إلى كوب 
ماء دافئ، مع إبقاء الرأس مائالً إلى الوراء؛ فالماء الدافئ يساعد في التخفيف 
من آالم الحلق والبلعوم، كما يساعد الملح في القضاء على البكتيريا المسببة 

للعدوى وتراكم البلغم.
3- اإلكثار من شرب الماء: إذا كنت تعاني من بلغم مزمن عليك بشرب 

الكثير من الماء، ألنَّ إفراز الكثير من البلغم يعني أن الجهاز المناعي يحارب 
عدوى معينة، وشرب الماء ضروري لمساعدته على القيام بذلك.

4- العسل: يلعب العسل دوراً حيوياً في القضاء على البلغم بصورة ملحوظة، 
بتناول ملعقة منه أكثر من مرة يومياً، ويمكنك إضافة الزنجبيل أو اليانسون 

إليه، لتقليل البلغم.
5- اإلقالع عن التدخين: فالتدخين يسبب تهيج الرئتين وجفاف الحبال 

الصوتية، مما ينتج عنه الكثير من البلغم للمساعدة على ترطيبها.



أخبار الفن

يف ظل تفشي كورونا.. استكمال تصوير 
»أفاتار« مبيزانية تتخطى مليار دوالر

  الناقدة أحالم األسيوطي

نادي احترام المشاهد:

كيف استعدت إجنى املقدم لـ »لعبة النسيان«؟

نيللي كريم : مل أقلق من تقديم الكوميديا يف مسلسل »ب 100 وش«

وزيرة الثقافة تنعى املخرج الكبري 
الراحل حممود الطوخى

تفاصيل اللحظات األخرية يف حياة 
إبراهيم نصر

الهيئات  إيناس عبدالدايم، وجميع  الثقافة،    نعت وزيرة 
والقطاعات، المخرج والكاتب المسرحي الكبير محمود الطوخي 
، الذي توفي مساء الثالثاء عن عمر ناهز 75 عاما، إثر تعرضه 

ألزمة صحية مفاجئة.
المسرح والدراما  أبرز كتاب  الراحل أحد  وقالت عبدالدايم، إن 
الكثير من قضايا  التليفزيونية وتميز بحرفية شديدة في معالجة 

المجتمع.

الطوخي ولد في 13  الكاتب محمود  يذكر أن 
مارس 1945، حصل على ليسانس اآلداب 
اللغة اإلنجليزية من جامعة عين شمس  قسم 
العالي بأسوان عام  بالسد  عام 1965، عمل 
تأسيس فرقة أسوان  1964 وهناك شارك في 
المسرحية، التحق بالمعهد العالي للفنون 
التمثيل واإلخراج  المسرحية عام 1968 قسم 
وسافر إلى سوريا عام 1969 وانضم إلى 
ورشة مسرح الشوك السورية وشارك بالكتابة 

في أول عروضها.
وفي عام 1970 حضر إلى اإلسكندرية مدعوا 
تأليفه  من فرقة المسرح الجامعي وقدم من 
وإخراجه عرض )سبرتو على جروشح بلدنا(، 
سافر إلى لندن عام 1972، حيث أمضى هناك 
14 عاما درس خاللها إدارة الفرق المسرحية 
واإلنتاج الفني بأكاديمية ويبردوجالس ثم التحق 
بادي تشايفسكي  العالمي  السيناريست  بورشة 
لمدة عامين، ثم عمل معدا ومقدما إذاعيا بالقسم 

العربي بالبي بي سي.
كما عمل صحفيا بمجلة الحوادث اللبنانية وعاد 
القومي وبدأ يمارس  بالمسرح  القاهرة عام 1986 والتحق  إلى 
بالمسرح والسينما والتليفزيون كمحترف ومن مؤلفاته  الكتابة 
مسرحيات “غيبوبة”، “دستور يا أسيادنا”، “أنا والبنت حبيبتي”، 
التليفزيونية  الدراما  “حظ نواعم”، “بكرة” ومن مؤلفاته في 
بنات”، “رجل طموح”   X “حكايات زوج معاصر”، “بنات 

و”أيام الحب والشقاوة”.

الفنان المصري    كشفت أرملة 
إبراهيم نصر تفاصيل اللحظات 

األخيرة في حياة زوجها الراحل.
أرملة إبراهيم نصر أكدت، في 
تصريحات صحفية، أنه لم يكن 
نهائياً، الفتة  يعاني من أي أمراض 
إلى أنه قبل الوفاة بنصف ساعة شعر 

فقط بدوار.
الراحل ذهب  وأضافت أن زوجها 
إلى الحمام ثم عاد وهو يشعر بدوار 
فترة وجيزة  له، وبعد  ثم أخذ عالج 

أصيب بقيء ولفظ أنفاسه األخيرة.
وكان الفنان إبراهيم نصر، صاحب 
أشهر برنامج كاميرا خفية في 
مصر، قد توفي، صباح الثالثاء 12 

مايو، عن عمر ناهز 70 عاما.
الجثمان ظهر األربعاء،  وتم تشييع 
القديمة  المرقسية  كنيسة  من 

باألزبكية، وتم دفنه بمدافن األسرة بمنطقة العباسية.
يذكر أن الفنان الكبير إبراهيم نصر بدأ حياته الفنية كمنولوجيست يقلد 
النجوم الكبار، وشارك في مجموعة من برامج األطفال في ذلك الوقت.
توالت شهرته الفنية حتى قام بتمثيل وبطولة عدة مسلسالت تليفزيونية 
منها “حكاية لها العجب” و”الزمن المر”، كما شارك في عده 

مسرحيات. وحصد شهرة كبيرة من خالل حلقات برنامج “الكاميرا 
الخفية” الذي اعتاد تقديمه خالل شهر رمضان.

كما شارك إبراهيم نصر في مجموعة من األفالم، أبرزها “بيت بال 
حنان” عام 1976 و”حد السيف” عام 1986. “امرأة واحدة ال تكفي” 
عام 1990 وحسن اللول عام 1997 وفيلم “اكس الرج” عام 2011 

وغيرها من األفالم المصرية.

طارق الشناوي يتهم غادة عبد الرازق 
بـ)هتك العرض(!

أمحد جمدي: سعيد بردود فعل اجلمهور على 
»فرصة تانية«.. ال أهتم بالبطولة املطلقة وأى 

شخصية تستفز املشاهدين ناجحة.. 

)الموضوع( : ونيس )محمد صبحي( محامي متزوج من مايسة )سعاد نصر( مديرة في 
بنك. لهم أربع أوالد في مراحل مختلفة من العمر . يربونهم على األخالق واألمانة في 
الحياة . يكتشف ونيس أن منزلهم الذي ورثه عن والده أبو الفضل )جميل راتب( ، مرهون 
. وبعد عدة أحداث يجد ونيس أن كل فرد من أفراد اسرته يعمل جاهداً لسداد الرهنية .                                     

)التحليل والنقد( : قصة وإخراج “ محمد صبحي” 
أنصحك عزيزي القارئ أن تشاهد المسرحية مع زوجتك وأبنائك . المسرحية تمثل عالقة 

 : أجيال  بين ثالث  قوية 
األبن واألحفاد.   ، األب 
المسرحية  قيمنا هذه  إذا 
نجدها : عائلية، أخالقية، 
تيمة  مبنية على  واقعية، 
إن   “  : وهي  أساسية 
يبدا  المجتمع  تماسك 
بتماسك األسرة الصغيرة 
القوية،  المبادئ  ذات 
على  نجاحها  وتبني 
المتواصل  العمل 
التكاسل  والجهد، وليس 
القارئ  والحظ. عزيزي 
أسباب  إلى  إذا نظرنا   ،
نجاح مسرحيات “ محمد 
أنها ال  صبحي “ وجدنا 
من  شئ  على  تقوم 
الماصدفة  أو  األرتجالية 
يضع  يدرس،  فهو   :
خطط مسرحياته ويبذل 
في  مضنيًا  جهداً 

إعدادها. فمثال: 
)شخصية ونيس( محام 
أبنائه  يعلم   ، مجتهد 
األخالق والنزاهة. كما 

قالت الشاعرة “لورا األسيوطي” في قصيدتها )أزمة الضمير واألخالق في شلل النفاق ( 
“ أعلى المناصب التعلو بصاحبها .. إال إذا كان باألخالق يعليها “ فهو يعطي لهم المثل 
الصالح كقدوة لهم في أفعال كثيرة مثل: األحتفاظ بحقيبة المجوهرات والدوالرات رغم 
له  إنساناً  بل  ليس مالكاً  فهو  للشخصية،  إنسانية  أبعاداً  يعطي )صبحي(   . للمال  حاجته 
عيوب وضعف بشري. بالتالي، ممكن أن يثير )صراعاً( مع أفراد أسرته . لذلك نجده في 
)صراع( نفسي عندما حصلت زوجته مايسة على ترقية )مدير عام(. )أزمته( إن أصبح 
)عاطاًل(. فغار غيرة مدمرة محاواًل تحطيمها في المنزل حتى أدرك خطئه. هنا نجد أن 
)صبحي( يعرف الشئ الكثير عن بطل روايته ويجعله يتصرف بما تملي عليه إرادته . 
فهو قوى اإلرادة حاسم المواقف ، مستعد ألثارة المعارك من أجل معتقداته . وقد واجهته 
)أزمات صغيرة( تتلوها )أزمات أكبر( حتى وصل إلى )الذروة( وهي فك رهنية منزلهم 

مما دفع الشخصيات إلى التحرك بالعمل والجهد للوصول إلى )الحل(. كيف؟  
تقود  قدوة حسنة  الفضل )جميل راتب(  أبو  الجد  يجعل من  أن  أستطاع محمد صبحي 
األحفاد المذبذبين، إلى شخصيات حاسمة تعمل وتقدم ثمرة جهدهم لوالدهم “ ونيس”. أهتم 
)صبحي( بالشخصيات الثانوية ويقدم طفيليات المجتمع التي تعيش في الداخل وكل همها 
مص دماء اآلخرين والمكابرة عليهم بحمل التليفون )المحمول(. وطفيليات أخرى تعيش 
في الخارج وتترك أبنائها دون مراعاة، ظناً منهم أن المال الينقصم. أما )صبحي( فأظهر 
. هنا كشف صبحي عن وظيفة  المادة  ثراء  والقناعة وليس  النفس  ثراء  الثراء هو  أن 
المسرحية أن “ تعلم “ ال أن “تُسلى” فقط . فالكاتب المسرحي يفسر الشخصية )لإلنسان( 
أو  السعادة  إنساناً يسبب  القارئ عندما تجد  أنطوت عليه. وأنت عزيزي  له ما  ويصور 

التعاسة لآلخرين فوق خشبة المسرح، ربما عرفت نفسك وتبينت حقيقة أمرك . 
)الحوار( : جعل “ محمد صبحي” )الحوار( صادراً عن كل شخصية معبراً عنها تعبيراً 
طبيعياً ال أفتعال فيه، وأدخل الرقي في أدق التفصيالت لألحداث وأصغرها مثل : الشعر 
الحليم حافظ(  المحبوب )عبد  -2 مطربنا  األبتدائية ألبنته هدى  في  يدرس  الذي  الرفيع 
كمثال للشباب-3 األوالد يتكلمون بلغة راقية لمستواهم األجتماعي المرتفع. لذلك عندما 
بدلوا )الحوار الراقي بالسوقي( ضحك الجمهور ألنه ال ينطبق مع بيئة الشخصيات.  كما 
القصة )مثل مشهد  -1 تسرد  المسرح األغريقي(  )الكورس في  )األغنية( مثل  جعل 
البدانة( -2 تشرح المواقف مثل مشهد ونيس ومجبورة)دنيا( الخرساء -3 تدفع باألحداث 
لألمام مثل أغنية )ضربة حظ( -4 تصل إلى )الحل( مثل أغنية بالدي في النهاية .)فقط( 
المسرحية بها ديكورا واحداً )منزل ونيس(، كان من الممكن عمل عدة ديكورات، لكن لم 

ينقص من قيمتها.
)اإلخراج(: “محمد صبحي” 

كاتبا، مترجماً، ممثاًل، مغنياً ومخرجاً  .كتب قصة هادفة تخدم المجتمع المصري بل كل 
المجتمعات . كان واعياً كمخرجاً بأهمية الموضوع فقرر أن يكتبه ويخرجه بنفسه . قدم 
)سعاد نصر( بطلة أمامه في مسرحيته في دور )مايسة(.  أدته بتلقائية، وخفة ظلها أضفت 
ثراء على الشخصية خاصة أدائها للحوار مع زوجها )ونيس( الذي يجلس مع الخرساء :” 
بتكلم “  اللي  أنا  بتتكلم معايا،  ما  أكثر  بتتكلمش دي،  ما  اللي  البنت  تتكلم مع  بقيت  أنت 

فضحك الجمهور. 
)“جميل راتب “( صفق الجمهور له طوياًل لمفاجأته به ، كان أستاذاً في شخصية الجد 
)أبو الفضل( – خاصة مشهد دخوله ويداه ترتجف من كثرة العمل ) لمساعدة أبنه في سداد 
رهنية المنزل( ، ويتأسف ألبنه )ونيس( “محمد صبحي” بأنه لم يستطع أن يجمع سوى 
والده(  يد جميل راتب  وقبل  فركع )محمد صبحي  10000 جنيه  بداًل من  8000 جنيه 
األبن  ، وعرفان  لألبن  التأثر بحب وتضحية األب  الجمهور طويال( من شدة  )فصفق 
وأمتنانه بمجهود والده. فعودة األخالق للمسرح بأحترام المتبادل بين األب واألبن الذي ال 
يترك أحد في عدم مباالة . األطفال :هدى هاني )جهاد(، سامح صفوت )عز الدين(، فادي 
)الالئق( ألبناء  المستوى  كانوا على  أحمد )هدى(  : ريم  الطفلة  الدين(،  خفاجة )شرف 
تجعلك  الخرساء(  لخير سلف. “دنيا” )مجبورة  يكونوا خير خلف  ان  ونيس وأستحقوا 
نستشف  أن  نستطيع  المسرح.   القوي على  لتعبيرات وجهها وحضورها  تتعاطف معها 
ونقلها  اإلشارات  لغة  تعلم  في  بذله “ محمد صبحي” و”دنيا”  الذي  المضني  المجهود 
وترجمها على المسرح للجمهور .)وإن كانت الفكرة مأخوذة من فيلماً أمريكياً( إنما أدخلها 
: هناء  بفرقته  أحتفظ صبحي  ثوباً واحداً.  بحيث أصبحت  المسرحية  نسيج  في  صبحي 
الشوربجي  )ضيفة شرف( – محمود أبو زيد – شعبان حسين – نادية عزت – عبد هللا 
مشرف   مجدي صبحي – عبير فاروق – شوقي طنطاوي – عبير صالح الدين كانوا 
المسرح  المجاميع على  أهتم بحركة  . كما  الجيد والمسئولية  على مستوي األداء 

والتشكيالت التكوينية خاصة أغنية . )ضربة حظ – وبالدي( . 
أسم  للجمهور. وأسم ونيس  وينقلها  ويعيشها  الشخصية  يجسد  )“محمد صبحي”( ونيس 
جيد فهو الونيس لكل إنسان أو لألطفال أو للترجمة. فعندما كان “ صبحي” مع مجبورة 
فيجب أن يترجم ما تشير إليه – فإذا )بسعاد نصر( تقول “ ترجم يا ونيس عبيد “ فإذا 
بالجمهور يضحك كثيرا للعب باأللفاظ بين )أنيس عبيد مترجم االفالم االجنبية( و)ونيس 
زوجها( الذي يترجم اشارات مجبورة الخرساء. وبما أن كل شئ )مدروس( وله هدف 
راقي عند “ صبحي” يسعى إلى بلوغه ، فيصبح بذلك شفافاً أمام المشاهد الذي يجد حتماً 
بها. وقدم مسرحه  يحتذى  كقدوة جيدة  يفعله  بما  يقوله ويحترمه، واألخص  بما  األقتناع 
التعليمي في إطار ترفيهي وكانت رسالته “ أن أخالقيات األسرة أساس المجتمع الصالح “ 
وأن )العمل المتواصل(، وليس الحظ، هو أساس النجاح.  فال يسعني سوي القول : تحية 

مني لك يا “ محمد صبحي”

نقد مسرحية :”عائلة ونيس”
عودة ألخالقيات األسرة – كاساس 

للمجتمع الصالح 
أن )العمل المتواصل(، وليس الحظ، 

هو أساس النجاح.

     Vendredi 15 mai 2020
الجمعة 15 مايو 2020

 استعانت الفنانة إنجي المقدم بطبيبة 
الماضية، وذلك  الفترة  نفسية خالل 
التفاصيل  لمساعدتها في معرفة كافة 
حول طبيعة شخصية »الدكتورة 
التي تجسدها في مسلسل  بهيرة« 
»لعبة النسيان« ، حيث ترددت عليها 
عدة مرات، وهو ما تتمكن تتألق 
تلك الشخصية واالندماج  فى تجسيد 
معها ، وخاصة أن الشخصية مليئة 
بالتفاصيل الغامضة والمثيرة للشكوك 

فى نفس الوقت .
وكانت انجى المقدم قد استقبلت ردود 
أفعال متميزة وإشادات بدورها فى 
النسيان« الذى يتم  مسلسل »لعبة 
عرضه حالياً على قناة mbc مصر، 
آدائها لشخصية طبيبة نفسية  بسبب 
تدعى »بهيرة« تتسم بالغموض 
وتحوم حولها التساؤالت بسبب 
الشربينى(  تصرفاتها مع رقية )دينا 
تتولى عالجها عقب تعرضها  حيث 
أليم، جعلها تدخل فى غيبوبة  لحادث 

وتفقد الذاكرة.
الفترة األخيرة  واعتادت انجى فى 
على اختيار شخصيات مختلفة وبعيدة 
العام  تماماً عن بعضها، حيث قدمت 
الماضى دور صفية الصعيدية فى 
المرة  الغالبة« وكانت  مسلسل »ولد 
األولى التى تظهر فى هذه النوعية من 
قبلها دور »صوفيا«  الدراما، ومن 

اإليطالية »فى مسلسل »ليالى أوجينى« حيث استطاعت التحدث 
بااليطالية بعدما تدربت وحصلت على كورسات مكثفة فيها.

إيطالى،  النسيان« مقتبس من فورمات مسلسل  مسلسل »لعبة 

وسيناريو وحوار تامر حبيب وإخراح هانى خليفة وأحمد شفيق، 
وبطولة دينا الشربينى، أحمد داود، انجى المقدم، محمود قابيل، 
اليزيد، على قاسم، أسماء جالل  ابو  الجداوى، أسماء  رجاء 

وضيف الشرف أحمد صفوت.

 كشفت الفنانة نيللي كريم أنها لم تشعر بأي قلق 
العام في مسلسل  الكوميدي هذا  اللون  تقديم  من 
المعروض في سباق رمضان  »ب`100 وش« 

الحالي .
المسلسل  تقديم هذا  قبلت  إنها  نيللي كريم  وقالت 
من أجل الفكاهة ألن الكل يحتاج إلى الضحك في 

هذه األيام.
تقديم  المسلسل  الهدف األول من  وأوضحت أن 
عمل مختلف يجلب الضحك للمشاهدين الفتة إلى 
المتابعين  العمل بإعجاب  أنها توقعت أن يحظى 
خصوصا أنها عندما قرأت السيناريو للمرة األولى 
وتخيلت شكل »سكر« وطريقتها ضحكت كثيرا 

إضافة إلى طبيعة العمل وأحداثه الخفيفة الظريفة.
وأشارت إلى أن المسلسل مكتمل العناصر وأحداثه 
الشخصية جديدة عليها  مثيرة ومشوقة خاصة أن 
لم تقدمها من قبل. وتقدم نيللي كريم في المسلسل 
شخصية فتاة نصابة تدعى سكر لديها محل 
لتصفيف الشعر وتدير عمليات نصب مختلفة, في 
إطار كوميدي بمساعدة آسر ياسين الذي يشاركها 

بطولة المسلسل.
المسلسل بيومي فؤاد, عمر  ويشارك في بطولة 
الشناوي, شريف دسوقي, محمد عادل, عال 
رشدي, دينا ماهر, ولؤي عمران, وتأليف عمرو 

الدالي وأحمد وائل, وإخراج كاملة أبو ذكري.

والناقد  الممثلة غادة عبدالرازق،  بين  أزمة  اشتعلت    
ببرنامج  الشناوي، على خلفية ظهوره  الفني طارق 

)القاهرة اآلن(، وُمهاجمته مسلسل )سلطانة المعز(.
هجوم الشناوي على المسلسل الذي تقوم ببطولته، جعلها 
ترد عليه عبر خاصية الستوري على )انستجرام(، وقالت 
بشكل  الفنية  األعمال  يكتب عن  كي  أمواالً  يتقاضى  أنه 
بمسلسلها  يشيد  أموااًل كي  له  دفعت  أنها  جيد، وذكرت 

)حكاية حياة(.
الشناوي، في تصريحات  من جهته، رفض طارق 
صحافية، الرد على غادة من خالل السوشيال ميديا، وقال 
سوف يقاضيها ويتخذ جميع اإلجراءات القانونية ضدها، 

حسب موقع دنيا الوطن.
الفنانة، منها شكوى  بـ3 شكاوى ضد  تقدم   أنه  وذكر 
للمجلس األعلى لإلعالم، وشكوى أخرى لنقابة الصحفيين 
والثالثة لنقابة الممثلين، بسبب إعتدائها اللفظي وتجاوزها 
ضده، الفتا إلى أنه لن يقوم بدعوى قضائية اآلن، ألنه إذا 
تقدم بدعوى قضائية اآلن لن يستطيع أن يخاطب الجهات 
الثالثة، ولفت إلى أنه سينتظر نتيجة تحقيقهم، وإذا لم تكن 

مرضية له سيقوم برفع دعوى للنائب العام.
وأوضح الشناوى أنه ألول مرة في تاريخه يلجأ إلى تلك 
الجهات خاصة إنها متخصصة فى توضيح العالقة ما بين 
الناقد والفنان، مضيفًا أنه ال يجوز االعتداء اللفظي وهتك 

عرض شخص ما، وأنه سوف يأخذ حقه بالقانون.
وأكد أنه لن يكون هناك صلح نهائياً مع غادة، خاصة أنها 

انتهكت عرضه، ويجب أن يكون عقابها شديداً ورادعاً.
أن حديثه عن  تليفزيونية،  وأضاف خالل تصريحات 
الفنانة غادة عبدالرازق كان فى مداخلة مع اإلعالمية 
إنها ممثلة موهوبة ولكن  الحديدي، وقال عنها  لميس 
والدليل  مناسبة  اختياراتها  تكن  لم  األخيرة  السنوات  فى 
السباق  تقدمه ضمن  التى  العام  نجاح مسلسلها هذا  عدم 

الرمضاني.
من ناحيتها قامت غادة بحذف منشورها ووضعت بدالً منه 
منشوراً جديداً قالت فيه: )ما حدث خطأ غير مقصود من 
بي..  الخاصة  ميديا  السوشيال  إدارة  المسئولين عن  أحد 
وال يوجد بيني وبين الناقد الفني طارق الشناوي غير كل 

احترام سواء اتفقنا أو اختلفنا في الرأي وشكراً(.

اليه  الجمهور  انتباه  أحمد مجدي جذب  الفنان  استطاع    
الجديد »فرصة  االولي من مسلسله  الحلقة  منذ عرض 
االجتماعي،  التواصل  اصبح حديث شبكات  تانية« حتى 
هما  اسم »زياد« و«ريهام«  ليكون  المصري،  والشارع 
ذلك  عند  االمر  يقف  ولم  الناس،  من  لكثير  الشاغل  الشغل 
ميديا  السوشيال  مواقع  من رواد  كبير  بدأ عدد  بل  الحد، 
التخلص من »ريهام«  في  زياد  لينجح  الخطط  يضعون 

والعودة إلى حبيبته »ملك«.
الكثير من  الماضية  السنوات  أحمد مجدي خالل  قدم 

األعمال الفنية التي ثبتت قدمه في الوسط الفني، بعيدا عن 
مراهنا على  أحمد على،  الكبير مجدي  المخرج  والده  اسم 
كل شخصية  في  مميزة  بصمة  ليترك  للفن،  وحبه  موهبته 

يقدمها من خالل التلفزيون.
يتمنى  »الغراب«  الثاني  فيلمه  بكتابة  يقوم مجدي  حاليًا 
الثاني  الجزء  وسيبدأ تصوير  العام،  هذا  كتابته  يننهي  أن 
والرابع من »األنسة فرح« شهر 7 ، كما أنه ينتظر عودة 
2 طلعت  وفيلم  تجوال  فيلم حظر  السينمات حتى يصدر 

حرب.

الخيال »أفاتار« عن  أفالم  المنتجة لسلسلة  الشركة  أكدت    
الجزء  استكمال تصوير  أجل  تخصيص ميزانية هائلة من 

الثاني من الفيلم الشهير.
وبحسب موقع »غايم رانت« من المقرر أن تخصص الشركة 

مبلغ مليار دوالر من أجل استكمال الجزء الثاني.
التباعد  لقواعد  وفقا  المقبلة  األسابيع  التصوير خالل  وسيبدأ 

االجتماعي الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت مجلة »فوربس« إلى أنه تم تخصيص أكثر من مليار 

دوالر من أجل ظهور العمل المحتمل في ديسمبر 2021.
المسلسل في منتصف  الثاني من  الجزء  إيقاف تصوير  تم 
المستجد في  فيروس كورونا  انتشار  بعد  الماضي  مارس 

نيوزيلندا.
المقرر  قليال من  نيوزيلندا  الحركة في  قيود  وبعد تخفيف 
تصوير جزء كبير من الفيلم في استديوهات ستون ستريت في 

ويلينجتون عاصمة نيوزيلندا.
اإليرادات  القياسي ألعلى  بالرقم  فيلم »أفاتار«، محتفظا  كان 
عالميا )2.789 مليار دوالر( خالل العشر سنوات الماضية، 
الخارقين  أفالم األبطال  النسخة األخيرة من  حتى تخطاه 

»أفنجرز«.
دارت أحداث الجزء األول من السلسلة حول قصة عرق أزرق 
يشبه البشر يعيش على كوكب خصب تكسوه النباتات هو كوكب 

)باندورا(.



  تلعب الممرضات دوًرا مركزيًا 
في التشغيل السلس لنظام الرعاية 
الصحية في البالد. وهذا أكثر صحة 
يستمر  حيث  الحالي  الوقت  في 
COVID-19 في إحداث الفوضى 
وال يتوفر لقاح. في عام 1971 ، 
قرر المجلس الدولي للممرضات 
)ICN( أن 12 مايو ، عيد ميالد 
فلورنس نايتنجيل ، سيصبح رسميًا 

يوم الممرضات الدولي.
في كندا ، منذ يوم االثنين 11 مايو 
، كنا في خضم أسبوع التمريض 
 Semaine nationale ، الوطني
des soins infirmiers   والذي 
يستمر حتى يوم األحد 17 مايو. 
في نسختها لعام 2020 ، تعترف 
 )CNA( جمعية الممرضات الكندية
االحتفال  شعار  تحت  بمساهمتها 

بالتمريض.
»األسبوع الوطني للتمريض هو 
الفرصة المثالية لالعتراف بالدور 
القيادي لجميع الممرضات«. كلير 

CNA l’AIIC بيتكير ، رئيس
على الصعيد الدولي ، قال المدير 
 ، العالمية  الصحة  لمنظمة  العام 
غيبريسوس  أدهانوم  تيدروس 

سيكّرس   2020 »عام  إن   ،
التضحيات  على  الضوء  لتسليط 
تقدمها  التي  الهائلة  والمساهمات 
وإتاحتها،  والقابالت  الممرضات 
حتى نعالج نقص األشخاص  في 

هذه المهن األساسية«.
المؤرخ يوالند كوهين أن  يتذكر 
تطور  في  شاركن  الممرضات 
مجتمع كيبيك ، وأن عملهن منذ 
الخمسينيات »يعتبر شكاًل من أشكال 
في  الخيرية«.  )الربانية(  الدعوة 
اليومية   + La Presse صحيفة
، تقول األستاذة في جامعة كيبيك 
بمونتريال إنه ليس من المستغرب 
أن يتم تصنيف الممرضات  خالل 
جلسات اإلحاطة الصحفية على أنهم 

»المالئكة الحارسة«. 
إنها تعتقد أن أهمية الصحة كعامل 
في تنمية مجتمع كيبيك ال ينبغي 
االستهانة بها. لكن السيدة كوهين 
تأسف لحقيقة أن هؤالء النساء لم يتم 
االعتراف بهن بعد لقيمتهن العادلة 
في السرد التاريخي لكيبيك. وتضيف 
أن المستشفيات لن تعـمـل بدونهن 
، ويبدو األمر كما لو كنا ال نزال 

تعتبرهن  ثانويّات.

  يُواجه العديد من المستهلكين 
الذين أُلغيت رحالتهم الجوية بسبب 
جائحة »كوفيد - 19« صعوبات 
في استرداد ثمن بطاقاتهم، حسب 

تقرير لراديو كندا.
جمعية  الصدد  هذا  في  وتطالب 
 Option المستهلكين«  »خيار 
consommateurs بتدّخل سريع 
من قبل الحكومة الفدرالية وحكومات 
المقاطعات من أجل إلزام شركات 
الخطوط الجوية بإعادة ثمن التذاكر 
لألشخاص الذين أُلغيت رحالتهم. 
وهذه الجمعية كنديٌة غير ربحية 
تُعنى بالدفاع عن حقوق المستهلكين 

ومصالحهم.
الغاية  لهذه  االتصال مؤخراً  وتّم 
بكّل من وزير النقل الفدرالي مارك 
 CTA -( غارنو ووكالة النقل الكندية
OTC(، وهي وكالة تابعة للحكومة 

الفدرالية.
»خيار  جمعية  وعبّرت 
المستهلكين« عن عدم رضاها عن 
قيام الشركات الجوية على نطاق 
واسع بمنح المستهلكين المتضررين 
ائتمانات سفر يمكن االستفادة منها 
خالل مدة تتراوح بين 12 و24 
شهراً، إذ ترى أّن التعويض عليهم 
بهذه الطريقة يتعارض مع أحكام 
القانون المدني ذات الصلة وقانون 

حماية المستهلك.
فالجمعية ترى أّن األشخاص الذين 
أُلغيت رحالتهم الجوية خالل هذا 
اتخذتها  إجراءات  بسبب  الربيع 
الجائحة  انتشار  لمنع  السلطات 

القاهرة  الظروف  حالة  في  هم 
والخارجة عن إرادتهم بسبب سلوك 
الجائحة الذي كان من الصعب التنبؤ 

به عند شرائهم بطاقاتهم.  
»إذا اشترى المستهلك بطاقة سفره 
مؤهاًل  يكون  )سفر(،  وكالة  من 
’’صندوق  من  ثمنها  السترداد 
السفر‘‘  وكالء  زبائن  تعويض 
 Fonds d’indemnisation(
 des clients des agents
المحامية  تقول   »)de voyage
»خيار  جمعية  من  تيريو  إليز 
المستهلكين«. والصندوق المذكور 

تابع لحكومة مقاطعة كيبيك.
وتضيف تيريو أنه إذا كانت بطاقة 
السفر مشتراة على شبكة اإلنترنت، 
يمكن لُمصدر البطاقة االئتمانية التي 
ُسّدد بواسطتها ثمُن بطاقة سفر إعادُة 
ثمنها إلى الزبون عن طريق آلية رّد 
المدفوعات بموجب طلب خطي.

احتماالت  تتضاءل  المقابل  في 
استرداد ثمن بطاقة السفر التي تّم 

شراؤها خالل الجائحة.
موعد  يحين  عندما  ندري،  »ال 
الرحلة المقبلة، ما ستكون القيود 
الحكومات  قبل  من  المفروضة 
والتوصيات الصادرة عنها، وقد 
بالظروف  التذّرع  يصعب عندئذ 
القاهرة التي يصعب التنبؤ بها«، 

تقول المحامية تيريو.
يُشار إلى أّن منظمة الصحة العالمية 
صنّفت وباء »كوفيد - 19« »جائحًة 
)مارس(  آذار   11 في  عالمية« 

الفائت.  

  دعا اتّحاد  الممّرضات والممّرضين في أونتاريو 
إلى إجراء تعديالت على النظام الصّحي ، وأخذ العبرة 
من جائحة فيروس كورونا التي تسبّبت حتّى اآلن 
في وفاة 1700 شخص في كبرى المقاطعات الكنديّة 

من حيث حجم االقتصاد وعدد السّكان. 
الصّحي  النظام  تركيز  تحويل  إلى  االتّحاد   ودعا 
بعيدا عن  المستشفيات نحو رعاية صحيّة مجتمعيّة 
قويّة للجميع في حال أراد درء أزمات في المستقبل 
على غرار جائحة كوفيد- 19 كما دعا إلى إجراء 

إصالحات شاملة بصورة طارئة.
والمستشفيات هي الجزء الوحيد من النظام الصّحي 
في أونتاريو  التي لم يثقلها الوباء الفتّاك الذي تسبّب 
األمد  الطويلة  الرعاية  مراكز  في  فادحة  بخسائر 

حسب اتّحاد الممّرضات والممّرضين .
ورفع االتّحاد 13 توصية شاملة في تقرير أسماه إيكو 
3.0 ونشره  في إطار الجهود التي يقوم بها إلصالح 
نظام صّحي أظهر أنّه غير مجّهز بما يكفي لتوفير 

الرعاية قبل األزمة وخاللها وفق ما قاله االتّحاد.
“نظرا لوجود نواقص كثيرة في النظام الصّحي حيث 
هناك العديد من القطاعات المعزولة والمهّمشة، كنّا 
بطيئين جّدا في حماية مجتمعاتنا«: دوريس غرينسبان 
الرئيسة التنفيذيّة في اتّحاد الممّرضات والممّرضين 

في أونتاريو.
وأضافت غرينسبان التي كانت تتحّدث في مؤتمر 
صحفي أنّه ال يمكن االستمرار على هذا المنوال في 

إهمال المجتمعات المتواصل منذ زمن.
ووضع االتّحاد توصياته باالستناد إلى جهوده السابقة 
في البحث عن إصالح النظام الصّحي كما وردت 
في تقريرين رفعهما عامي 2012 و 2014  حسب 

قول دوريس غرينسبان.
وباشر االتّحاد في إعداد تقريره األخير العام الماضي 
قبل جائحة كوفيد19-، أصبحت الحاجة إلى التغيير 
أكثر إلحاحا مع حصول األزمة كما قالت الرئيسة 

التنفيذيّة دوريس غرينسبان.
ويدعو التقرير حكومة المقاطعة إلى االعتماد أقّل 
توفير  على  ذلك  بدل  والتركيز  المستشفيات  على 

الرعاية األوليّة للجميع.
وينبغي أن تشمل الرعاية أشخاصا يقيمون في أماكن 
مثل نظام المالجئ  حسب التقرير الذي دعا أيضا إلى 
توفير الرعاية الصحيّة المتينة خارج المستشفيات 

طوال السنة.
كما دعا إلى توسيع نطاق الرعاية الصحيّة لتشمل 
الصّحة النفسيّة  وتقديم خدمات إضافيّة في هذا المجال.
ورّكز اتّحاد الممّرضات والممّرضين األونتاريّين 
في توصياته الطارئة على مراكز الرعاية الطويلة 
األمد التي تتحّمل عبء الجائحة منذ أسابيع طويلة.

ويشار في هذا السياق إلى أّن مراكز الرعاية الطويلة 
األمد في أونتاريو وأيضا في كيبيك، شهدت ارتفاعا 
في عدد حاالت اإلصابة والوفيات بمرض كوفيد-

19 بين نزالئها ومساعدي المرضى والمساعدين 
المسعفين العاملين فيها.

وإزاء تفاقم الوضع في هذه المراكز، تعّهد  دوغ 
فورد رئيس حكومة أونتاريو بإعادة النظر في النظام 

الصّحي في مقاطعته.
في  المعارضة  أحزاب  مع  يتجاوب  لم  فورد  لكّن 
تحقيق  إجراء  إلى  دعت  التي  التشريعيّة  الجمعيّة 

حول  الوضع في مراكز الرعاية الطويلة األمد.
وتعّهد رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو  من 
المقاطعات  المحليّة في  الحكومات  جهته بمساعدة 
بعد  الصّحي  نظامها  على   تحسينات  إدخال  على 
انتهاء جائحة كوفيد19- ، ولكنّه لم يعط  أيّة تفاصيل 

حول ذلك.
وحتّى كتابة هذه السطور هناك في أونتاريو 20907 
حالة إصابة بمرض كوفيد19-، من بينها 1725 حالة 

وفاة و 15391 حالة شفاء.

»جمعية  اليوم  نشرتها  دراسة  تفيد    
 Payments( الكندية«  المدفوعات 
Canada - Paiements Canada( أّن 
%75 من الكنديين الذين رصدت آراَءهم 
مؤسسة »ليجيه« لالستطالعات قالوا إّن 
نفقاتهم المالية تراجعت خالل جائحة »كوفيد 
- 19« الحالية وإّن أولوياتهم المتصلة بوسائل 

الدفع تبّدلت كثيراً.
وشمل االستطالع 1504 كنديين من البالغين، 
أي الذين بلغوا سّن الثامنة عشرة فما فوق، 
»جمعية  مع  بالتعاون  »ليجيه«  وأجرته 
الدراسات الكندية« )ACS - AEC( بين 
17 و19 نيسان )أبريل( الفائت بعد أن أضافت 
إليه »جمعية المدفوعات« بعض األسئلة.

وتظهر النتائج أّن %44 من الُمستَطلعين قالوا 
إّن مداخيلهم تراجعت، وأّن %51 منهم قالوا 
إّن الجائحة تركت أثراً سلبياً على مّدخراتهم 
المخصصة لمرحلة التقاعد من العمل وعلى 
استثماراتهم األُخرى أيضاً. وقال %26 من 
الُمستَطلعين إنهم باتوا يواجهون صعوبات 
أكبر من السابق في تسديد فواتيرهم قبل 

حلول موعد استحقاقها.
وتضّمن االستطالع مقارنًة بين أساليب الدفع 
قبل حلول الجائحة واألساليب المتّبعة في 
األسبوع الخامس منها، فأظهر ارتفاعاً في 

الدفع بدون لمس وأساليِب  تقنية  استخدام 
الدفع اإللكتروني، وفي الشراء على شبكة 
اإلنترنت وإجراء العمليات المصرفية على 

الشبكة العنكبوتية أيضاً.
وقال %42 من الُمستَطلعين إنهم تجنبوا 
الذهاب إلى متاجر ال تتوّفر فيها تقنية الدفع 
بدون لمس، وأعلن %38 منهم أنهم باتوا 
للجائحة  السابقة  الفترة  من  أكثر  يلجأون 
لشراء  اإللكترونية  التجارة  منصات  إلى 

سلع مختلفة.
باتوا  إنهم  الُمستَطلعين  من   62% وقال 
يستخدمون المال النقدي أقل من الفترة السابقة 
للجائحة. وفي السياق نفسه قال %61 منهم 
إنهم باتوا يقصدون أقل من السابق آالت 
السحب الذاتي للحصول على المال النقدي. 
الذين كانوا  الُمستَطلعين  وقال %40 من 
يسددون أسبوعياً مدفوعات بموجب شيكات 

إنّهم باتوا يفعلون ذلك أقل من السابق.
وتقول »جمعية المدفوعات الكندية« على 
موقعها اإللكتروني إنها أبصرت النور عام 
1980 بموجب قانون صادر عن البرلمان 
الفدرالي وإنها موكلة بإنشاء وتشغيل أنظمة 
وتسويتها،  المدفوعات  لمقاصة  وطنية 
ووضع ترتيبات اُخرى لتسديد المدفوعات 

أو استبدالها.  

  تُواصل حكومة كيبيك حملتها »الناعمة« إلقناع 
مواطني المقاطعة الكندية على ارتداء الكمامات غير 
الطبية، حيث شارك يوم الثالثاء، رئيس الحكومة، 
فرانسوا لوغو في إفادته اليومية حول جائحة كوفيد 

19 وهو يرتدي كمامة.
وألّح فرانسوا لوغو بشدة على ضرورة ارتداء الكمامات 
في مونتريال وفي مناطق كيبيك األخرى حيث ال يمكن 
االمتثال لقاعدة »المترين« للتباعد االجتماعي، كما 
هو الحال في وسائل النقل العمومي أو في المتاجر.

وقال فرانسوا لوغو إن ارتداء الكمامة ال يكف لوحده. 
وكان إلى جانبه، وزيرة الصحة، دانييل ماكان، ومدير 
الصحة العامة، هوراسيو أرودا. وقال السيد لوغو، 
وفًقا له ، »هذه عادة جيدة يمكن أن تسمح لكيبيك 
بالعودة بسرعة أكبر إلى حياة طبيعية. خاصة وأن 

تطوير اللقاح غير منتظر قبل عدة شهور.«
وأوضح رئيس حكومة كيبيك أنه على الرغم من كونه 

»موصى به بشّدة« ، إال أن ارتداء 
الكمامة لن يكون إلزاميا. وعلّل ذلك 
بشكل خاص بأسباب قانونية.  لكن 
تطلبت  إذا  تتغير  أن  يمكن  األمور 

الظروف ذلك.
إنّه  الدكتور أرودا  ومن جانبه، قال 
يعّول على تعاون الكيبيكيين. وأضاف 
أنّه »إذا تحتّم جعل ارتداء الكمامات 
الزاميًّا، فسوف نجعله إلزامياً. سنرى 

كيف تسير األمور.«
وترّددت السلطات في كيبيك إلى غاية 
نهاية أبريل/ نيسان في التوصية بارتداء 

كاذًبا  أنه سيعطي »شعوًرا  من  ، خوًفا  الكمامات 
باألمان« لكّل من يرتديها.

وطلب فرانسوا لوغو من سكان »األحياء الساخنة« 
إجراء  للفيروس  تفِشًيا  تعرف  التي  مونتريال  في 

فحوصات كوفيد 19 في عيادات الفحص التي تم 
فتحها مؤخًرا في جزيرة مونتريال.

وقال رئيس الحكومة إنه سيتم فحص كل من يأتي إلى 
هذه العيادات، حتى أولئك الذين ليس لديهم أعراض 

كوفيد 19.

صدرت  التي  التوّقعات  اثارت   
األسبوع الماضي حول تطّور جائحة 
القلق في وقت  كوفيد19- في كيبيك 
باشرت  المقاطعة إجراءات التخفيف 
من القيود الوقائيّة وإعادة فتح االقتصاد 

بصورة تدريجيّة.
فقد أظهرت توّقعات جديدة نشرها  معهد 
الصّحة العاّمة الوطني الكيبيكي ما قد 
يؤول إليه الوضع في مقاطعة كيبيك 
ومدينة مونتريال بعد إلغاء إجراءات 

التباعد الجسدي .
وتوّقع المعهد أن تؤّدي خّطة تخفيف 
قيود الوقاية المفروضة على العديد من 
القطاعات بما فيها المدارس ومحاّلت 
تطبيقها في  يبدأ  أن  المتوّقع  التجزئة 
مونتريال في 25 من الشهر الجاري 
اليوم  150 حالة وفاة في  إلى وقوع 

بحلول شهر تّموز يوليو المقبل،.
ويشّكل عدد حاالت اإلصابة والوفاة 
بمرض كوفيد19- في مقاطعة كيبيك 
أكثر من نصف العدد اإلجمالي في كندا.
السطور  هذه  كتابة  حتّى  كيبيك  في 
39225 حالة مؤّكدة بمرض كوفيد-

19، من بينها 3131 حالة وفاة و 1056 
حالة شفاء.

وفي كندا 71490 حالة إصابة من بينها 

34515 حالة شفاء و5286 حالة وفاة.
منطقة  في  هشاشة  أكثر  والوضع 
برئيس  دفع  مّما  الكبرى،  مونتريال 
إلى  لوغو  فرانسوا  كيبيك  حكومة 
إرجاء خّطة إعادة فتح المدارس وبعض 
القطاعات حتّى الخامس والعشرين من 
الشهر الجاري في كبرى مدن مقاطعة 
كيبيك ذات الغالبيّة الناطقة بالفرنسيّة.

وفي حين تراجع عدد حاالت اإلصابة 
في  بسبب مرض كوفيد19-  والوفاة 
العديد من أنحاء مقاطعة كيبيك، إاّل أنّه 
ما زال مرتفعا في مونتريال الكبرى.
وأفاد استطالع للرأي أجرته مؤّسسة 
ليجيه أّن الناطقين باإلنكليزيّة ولغات 
الكيبيكيّين  من  أكثر  يخشون  أخرى 
الناطقين بالفرنسيّة أن يصابوا هم أو 
أحد أفراد عائلتهم بمرض كوفيد19-.  
ويقّدم الناطقون باإلنكليزيّة مساعدات 
أكثر للجمعيّات الخيريّة من الناطقين 
بالفرنسيّة حسب االستطالع، وتختلف 
نظرة الطرفين حول كيفيّة تعامل حكومة 
كيبيك برئاسة فرانسوا لوغو مع جائحة 

كوفيد19-.
وفي أونتاريو، يثير قرار إعادة فتح 
االقتصاد  في وقت قريب الكثير من 

المخاوف.

وأعرب د. ديفيد وليامز رئيس الخدمات 
الطبيّة في المقاطعة عن اعتقاده بأّن 
اونتاريو لم تبلغ بعد المستوى المطلوب 
للمباشرة بخّطة إعادة إنعاش االقتصاد.

ويقول د. وليامز بأّن االتّجاه يميل نحو 
التراجع في المقاطعة ولكّن المنحنى ال 

ينخفض بالسرعة التي يريدها.
وأجرت مختبرات المقاطعة أكثر بقليل 
من 15 ألف اختبار كشف عن الفيروس 
يوميّا وفشلت منذ ثالثة أيّام في بلوغ 

هدف 16 ألف اختبار الذي حّددته.
وفي أوتاوا  طرح مجلس العموم في 
جلسته  يوم األربعاء 12 مايو الجاري 
على النقاش  مشروعا يقضي بزيادة 

الكنديّة  الحليب  هيئة  اقتراض  سقف 
إلى الضعف.

وتعتزم اللجنة شراء كميّات أكبر من 
المزارعين  لمساعدة  واأللبان  الزبدة 
ومنتجي الحليب ومشتقّاته على تجاوز 
األزمة التي نجمت عن جائحة كوفيد19-.

وسبق أن أعلن رئيس الحكومة جوستان 
ترودو عن مساعدة ماليّة قدرها 252 

مليون دوالر للمزارعين،.
ويعاني منتجو الحليب ومشتّقاته من 
مضاعفات الجائحة ومن تراجع الطلب 
منذ إقفال المطاعم والفنادق ، واضطّر 
عدد من المنتجين للتخلّص من كميّات 
من الحليب لم تعد صالحة لالستهالك.  
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مساعدة فدرالية جديدة للمسنني لتخفيف عبء جائحة 
“كوفيد – 19” عنهم

  أعلنت الحكومة الفدرالية عن تقديم مساعدة 
المؤهلين  300 دوالر لألشخاص  مالية قدرها 
للحصول على معاش ضمان الشيخوخة. وأحد 
شروط الحصول على هذا المعاش هو بلوغ سن 

الخامسة والستين.
واألشخاص الحاصلون على التكملة المضمونة 
ضمان  معاش  على  عالوًة  تدفع  التي  للدخل، 
يحصلون  المحدود،  الدخل  لذوي  الشيخوخة 
أي  200 دوالر،  قدرها  على مساعدة إضافية 

ما مجموعه 500 دوالر.
وهذه المساعدات المالية الجديدة غير خاضعة 
لمستحقيها دفعًة واحدة »في  للضريبة وتُرَسل 
األسابيع المقبلة«، والهدف منها تخفيف عبء 

جائحة »كوفيد - 19« على المسنين.
هذا ما أعلنته وزيرة شؤون المسنين ديبرا شاتل 
ورئيس مجلس الخزينة جان إيف دوكلو في مؤتمر 

صحفي عقداه األربعاء في العاصمة أوتاوا.
الليبرالية جوستان  الحكومة  كما تطّرق رئيس 
في مؤتمره  الجديدة  المساعدة  هذه  إلى  ترودو 

الصحفي اليومي في أوتاوا.
في  ليسوا  عام،  بشكل  »المسنّون،  ترودو  قال 
وضع يفقدهم مدخولهم، لكنهم يواجهون بعض 
النفقات اإلضافية، إضافًة إلى مستوى من الضغط 
النفسي والقلق بسبب صحتهم وضعفهم أمام ’’كوفيد 
- 19‘‘. وَمنُحهم مساعدة إضافية يُحدث فارقاً 

كبيراً« .
وتفيد بيانات الحكومة الفدرالية أّن 6,7 ماليين 
كندي يتقاضون حالياً معاش ضمان الشيخوخة، 
وأّن 2,2 مليون شخص من بينهم يحصلون على 

التكملة المضمونة للدخل.
والمساعدُة الجديدة المعلَن عنها ستكلّف الخزينَة 

الفدرالية 2,5 مليار دوالر.
ستمّدد  أنها  الفدرالية  الحكومة  أعلنت  كما 
للدخل  المضمونة  التكملة  بشكل مؤّقت إرسال 

ومخصصات المسنين لألشخاص الذين لم يتم بعد 
تقييُم المعلومات المتعلقة بمداخيلهم لعام 2019.

وأعلنت الحكومة أيضاً عن تخصيص مبلغ إضافي 
قدره 20 مليون دوالر لمشاريع مجتمعية تندرج 
 Nouveaux( »في إطار برنامج »آفاق جديدة

.)Horizons - New Horizons
وتهدف هذه المشاريع للحّد من عزلة المسنّين 
وتحسين نوعية حياتهم ومساعدتهم في الحفاظ 

على شبكة دعم اجتماعي.

وا أساليب الدفع   الكنديون قلرّصوا النفقات وغيرّ

ال تزال أعمال املمرضات تعترب مهنة 
بدعوة من الرب 

اسرتداد مثن الرحالت اجلوية اليت ُألغيت 
بسبب “كوفيد – 19” للمستهلكني 

جائحة كوفيد19- حتترّم إصالحات شاملة يف النظام الصحرّي يف أونتاريو

رئيس حكومة كيبيك حيثرّ املواطنني على ارتداء الكمامات إذا تعذرّر 
التباعد االجتماعي

19: إعادة فتح االقتصاد تثي القلق يف أونتاريو وكيبيك كوفيد 

     Vendredi 15 mai 2020
الجمعة 15 مايو 2020

ال مزيد من الضرائب يف مواجهة عجز حمتمل قدره 
مليار دوالر    1000

  ال مزيد من الضرائب في مواجهة 
عجز محتمل قدره 1000 مليار دوالر

قال وزير المالية الكندي بيل مورنو إن 
حكومة جاستن ترودو الليبرالية »ال تفكر 
في رفع الضرائب« في الوقت الحالي.
وقال بيل مورنو إنه يركز في الوقت 
قدرة  لضمان  الحاجة  على  الحالي 
االقتصاد على النمو بمجرد انتهاء الوباء.

»نحن ال نفكر في رفع الضرائب. ما نفكر 
فيه هو الحفاظ على اقتصادنا للمستقبل 
إلى  العودة  نتمكن من  أن  ، وضمان 

مكان ديناميكي«.
ويقدر مسؤول الميزانية البرلمانية في 
تقريره الجديد أن عجز الموازنة لهذا 
العام قد يرتفع إلى أكثر من 250 مليار 
دوالر. وأضاف أن الدين الفيدرالي الذي 
تجاوز أكثر من تريليون دوالر في نهاية 

العام »ال يمكن تصوره«.
عندما قدم وزير المالية االتحادي بيل 
مورنو تحديثه االقتصادي في ديسمبر 
 26.6 قدره  عجًزا  توقع   ، الماضي 
مليار   28 و   2019-2020 مليار ل 

لـ 2020-2021.
الدين  إجمالي  بلغ   ، العام  بداية  في 
الفيدرالي حوالي 700 مليار دوالر. 
مليار   250 البالغ  السنوي  العجز  إن 
دوالر يعني أنه سيبلغ ٪12.7 من الناتج 
المحلي اإلجمالي في 2020-2021.

إلعطاء فكرة عن حجم توقعات العجز 
الجديد ، خالل أسوأ سنوات الحرب 
العالمية الثانية ، من عام 1942 إلى عام 
1945 ، اعتمدت الحكومة الكندية تدابير 

أدت إلى عجز كبير ، حيث وصلت في 
المتوسط إلى ٪21 من الناتج القومي 

.)GNP( اإلجمالي
يقول بيل مورنو ، مع ذلك ، أن حكومته 
ال تفكر على الفور في زيادة ضريبة 
المبيعات الفيدرالية أو أي ضريبة أخرى 
، لكن كندا ستواجه قرارات صعبة بشأن 
كيفية دفع ثمن هذا الرد على جائحة 

.COVID -19
التضحيات القادمة؟

وردا على سؤال عما إذا كان يفكر في 
قطع الخدمات ، أجاب مورنو أن هذه 
مشكلة سيواجهها الكنديون بمجرد عودة 

أقدامهم.
»نحن نعلم أنه سيتعين علينا مواجهة هذه 
التحديات. ندرك ايضا ان رفع الضرائب 

ليس ما يريده الكنديون«. 
تبنى جاستن ترودو نغمة مماثلة يوم 
األربعاء 13 مايو الجاري ، قلل من 
قصيرة  اتحادية  ميزانية  إلى  الحاجة 
األجل ، قائاًل إن اآلثار السريعة لوباء 
توقعات  أي  ستجعل   COVID-19

موضع تساؤل.
»الميزانية هي عادة ما تُظِهر ما سيحدث 
لالقتصاد الكندي في الـ 12 شهًرا المقبلة 
، ولدينا اآلن الكثير من المشاكل في 
الـ  األسابيع  في  سيحدث  ما  اكتشاف 

12 المقبلة«
السيد  يطالب  المحافظين  حزب  لكن 
من  نوع  األقل  على  بجدول  مورنو 
التحديث إلعطاء الكنديين فكرة أفضل 

عن الوضع المالي للبالد.



 تكملة للعدد الماضي: 

أبو الهول رمز مصر

يعتبر تمثال »أبو الهول« ذاكرة األمة المصرية وخير ممثل ومعبر 
عن الحضارة المصرية القديمة ورمزها األشهر

بُنى هذا التمثال العظيم في عصر األسرة الرابعة، عصر بناة األهرام، 
في الدولة القديمة كي يكون دلياًل على انتشار الديانة الشمسية وربوبية 
المعبود رع، رب الشمس وصاحب السيطرة والنفوذ الممتد طوال 
الحضارة المصرية القديمة وإلى أفول نجمها ودخولها مرحلة النسيان.
ويربض تمثال »أبو الهول« على هضبة الجيزة كجزء أساسي من 
أصيل  كإبداع مصري  خفرع  بالملك  الخاصة  الهرمية  المجموعة 
وأحد التماثيل الضخمة في العالم كله؛ إذ يبلغ طوله نحو 73.5 متر 

وارتفاعه أكثر من 20 متًرا.
ونُحت هذا التمثال من كتلة حجرية واحدة. وتم تشكيل هذا التمثال 
بجسد أسد يمثل القوة ورأس إنسان يمثل الذكاء مما جعله يجمع في 
عبقرية فريدة بين قوة الحيوان وذكاء اإلنسان الممثل لشخص ملك 

مصر الحاكم باعتباره ابًنا للمعبود رع، رب الشمس المقدسة.
المتحف  في  منه  بعض  يوجد  الذي  ذقنه  التمثال  هذا  عن  ويغيب 
المصري في ميدان التحرير والمتحف البريطاني في لندن. ويوجد 
أمام »أبو الهول« بقايا معمارية لمعبد كبير غير مكتمل. ويرجع هذا 

المعبد إلى عصر األسرة الرابعة.
ويمثل التمثال الملك خفرع، باني الهرم 
الثاني بهضبة الجيزة. وهناك أحد العلماء 
ينسب التمثال ألبيه الملك خوفو، غير 
أن أغلب العلماء ينسبونه للملك خفرع.

وانتشرت التماثيل على هيئة »أبو الهول« 
في عصر الدولة الوسطى متأثرة بتمثال 
»أبو الهول« في الجيزة، فنجد الملك 
أمنمحات الثاني أمنمحات الثالث ممثلين 

في هيئة »أبو الهول«.
انتشرت  الحديثة،  الدولة  وفي عصر 
تماثيل »أبو الهول« برأس الكبش أو 
رأس الصقر في مقدمة معابد األقصر 
والكرنك. وأقام الملك تحتمس الرابع، 
في  عشرة  الثامنة  األسرة  من عصر 
الدولة الحديثة، »لوحة الحلم« بين مخلبي 
تمثال »أبو الهول« في الجيزة كي يدعم 
صعوده لعرش مصر بناء على اختالقه 
قصة تؤكد تدعيم اإلله له كي يصبح 

حاكم مصر المقبل آنذاك.
وغزت فكرة »أبو الهول« بالد الشرق 

عصر  بعد  القديم  األدنى 
األهرام بفترة طويلة، خصوًصا في الهيئة األنثوية، ثم دخلت إلى 
بالد اليونان بعد ذلك مما ساعد على انتشار تلك الظاهرة ذات األصل 

المصري.
األصل  اليونانية  »سفنكس«  كلمة  جاءت  وربما 
من الكلمة المصرية القديمة »شسب-عنخ« بمعنى 
»الصورة الحية« والتي ترتبط بإله الشمس والملك 

باعتباره الصورة الحية له.
ونقل األباطرة الرومان تماثيل »أبو الهول« المصرية 
إلى أوروبا لليزينوا بها معابدهم وقصورهم. واستمرت 
العناصر المعمارية المصرية مثل »أبو الهول« تغزو 
الحضارة  عظمة  على  يؤكد  مما  المعاصر  عالمنا 
المصرية وتأثيرها الشديد في البشر جميًعا قديًما وحديثًا.

وفي النهاية، أقول، إن »أبو الهول« هو تمثال مصري 
عظيم يحكى قصة الحضارة المصرية القديمة عبر 
العصور ويوضح عظمة مصر القديمة وعظمة اإلنسان 
المصري الذي لواله ما تم إبداع هذه الحضارة الخالدة 

التي ليس لها مثيل.
تطوير هضبة أهرام الجيزة

تعتبر منطقة أهرام الجيزة من أهم المناطق األثرية 
والسياحية في العالم كله إن لم تكن أهمها. وال يوجد إنسان على 
وجه األرض ال يحلم بزيارة األهرام سواء أكان طفاًل صغيًرا أو 

امرأة أو شابا أو شابة أو رجاًل كبيًرا أو امرأة مسنة. 
ويحضرني في هذا المقام ما قاله لي رئيس المجلس األوروبي ورئيس 
وزراء بولندا السابق السيد دونالد تاسك في زيارته األخيرة ألهرام 

الجيزة بأنه كان يحلم بزيارة المنطقة منذ أن كان طفاًل صغيًرا. 
وكذلك عبر لي أعضاء وفد الكونجرس وزوجاتهم في زيارتهم األخيرة 
لقائهم مع  النائب ستيف سكاليس بعد  أيًضا برئاسة  ألهرام الجيزة 
السيد رئيس الجمهورية بأنهم كانوا يحلمون بزيارة المنطقة منذ زمن 
بعيد وأنهم سوف يأتون قريبا إلى مصر بلد األمن واألمان بصحبة 
أحفادهم هذه المرة لزيارة أهرام مصر الخالدة وتمثال »أبو الهول« 

الشهير والتمتع برؤية آثارها الساحرة. 
وفى الفترة الحالية، تحظى منطقة أهرام الجيزة باهتمام كبير ومستمر 
ومتزايد من الدولة وكل أجهزتها ووزاراتها المعنية مثل اآلثار والسياحة 
والتنمية المحلية وغيرها وكل قياداتها كي تعود منطقة الجيزة إلى 
سابق عهدها وتحتل المكانة المناسبة التي تليق بها وتجعل منها قبلة 
السياحة العالمية، وتزيد من دخل مصر من العمالت األجنبية التي 
تدير عجلة االقتصاد المصري وتحسن من معيشة ودخل المصريين 
مما يساهم في تحقيق برامج التنمية التي تضع الحكومة كي تحقق 

معدالت نمو غير مسبوق في زمن قياسي.
والنظرة الحالية لألمور تجعلنا نتفاءل بما يحدث في مصر من اهتمام 
غير مسبوق باآلثار ومشروعاتها الكبرى خصوصا منطقة أهرام 
الجيزة باعتبارها نافذة مصر على العالم ومقصد الزوار من المصريين 

والعرب واألجانب. 
ويعد مشروع تطوير هضبة األهرام هو المشروع األكثر طموًحا 
في اآلثار واألقرب لالفتتاح حالًيا بعد أن بدأ منذ سنوات عدة وانتهى 

العمل به منذ فترة.
  ومن أهم معالم المشروع تجهيز مبنى للزائرين عند مدخل طريق 
والخروج  والدخول  منه  المنطقة  زيارة  تتم  وسوف  مصر-الفيوم، 
إليها ومنه عن طريق هذا المبنى مما يجعل زيارة وتأمين المنطقة 
في سهولة ويسر. وكذلك استخدام وسائل نقل خفيف تجعل من زيارة 
المنطقة متعة حقيقية عند افتتاح هذا المشروع في الفترة القادمة إن 
شاء هللا، وسوف تختلف الخريطة السياحية ومسار الزيارة للمنطقة 
كلية، وسوف يشعر الزائرون للمنطقة بروعة وعظمة المنطقة أكثر 
وأكثر. وبهذا المشروع العمالق تدخل منطقة أهرام الجيزة في نطاقات 
السياحات العالمية المستعدة الستقبال عدد كبير من الزائرين بجدارة. 
إن الحلم الذي كان بعيًدا سوف يتحقق قريًبا في هضبة أهرام الجيزة 
الخالدة ليشهد التاريخ على عظمة المصريين المحدثين كما شهد على 
عظمة المصريين القدماء الذين شادوا حضارة يتحاكى بها القدماء 
والمعاصرون من زوار مصر من كل بقاع المعمورة من الشرق 

والغرب على حد سواء.

أدب وثقافة
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العالناتكم في 
»الرسالة«

من كتاب:  أسرار اآلثار 

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

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

بقلم: سونيا الحداد

لنواميس املسوخ!  آل 
   يوم سقطت الشيوعية، وليس الهدف الدفاع عنها في هذه المقالة أبدا،  
تّم وضع حجر األساس لبناء نظام عالمي جديد ال يشبه أي نظام منذ اعالن 
تّم  التي  الحقوق  اننا سنخسر تدريجيا أغلب  حقوق االنسان. عرفت يومها 

الجبين والمعاناه  الحصول عليها بعرق 
والتضحيات، وأن العالم سائر على طريق 
ثانيا،  االستبداد االجتماعي أوال والدولي 
لي.   كليا  تكن واضحة  لم  الوسيلة  لكن 
الديمقراطي  الحر  العالم  اّتسم بها  حقوق 
التي  الثانية  العالمية  انتهاء الحرب  بعد 
كان أثرها مدمرا دمارا شامال، وباتت 
لثقافته  له والممثلة  المؤسسة  من األسس 
بها  تغّنى  الفكرية واإلجتماعية. حقوق 
بالتعبير  له  المجتمع لسنين وقد سمحت 
والدفاع عنها عبر جميع الوسائل.  سمحت 
له في دراستها، فلسفتها،  تنميتها وتدريسها 
التربوية والعمل  المدرسية  المناهج  في 
تنفيذها كليا.  حقوق ساهمت  على مراقبة 

في رفع العنصرية، تضميد الجراح والمساواة المبنية على كرامة اإلنسان.  
انتشار  لنا خوفا من  قّدمت  اكتسابها.. هل  اتساءل أحيانا عن كيفية  حقوق 

الشيوعية أم قناعة بصحتها؟
أين نحن من هذه المبادئ اليوم؟ 

التعصب واالستبداد في كل مكان أدى الى انتخاب طغاة يحكمون  البلدان 
العرقي  التعصب  المطالب في تمرير األجندات.   يلبّون  الديمقراطية ألنهم 
والديني ينمو في كل مكان.  رجال الدين عادوا الى الواجهة ظل هللا على 
األرض والمتحدثون باسمه.  عاد العالم الي اضطهاد المثليين وتجريد النساء 
الباهظة من أجلها.  حقوق  التي دفعن األثمان  يوما بعد يوم، من حقوقهن 
تسلب باسم االديان.  كوابيس الجنة والنار عادت الى الواجهة بأجمل حلتها. 
ال يحق لنا فلسفة هللا، القبول به ام ال. نتهم ببث الكراهية والتعصب وعدم 

احترام االخر!!!  ال يمكننا الدفاع عن المثليين  واال نتهم بأننا مثليين.  ال 
الدفاع عن مكتسبات المرأة وتحررها من قوانين المجتمع والدين  لنا  يحق 

والرجولية، واال نتهم بالعاهرات.

كل شيء بات يحسب بالدوالر.  كل شيء بات تجارة واقتصاد يرسم معالمها 
الدولية  والدول بحد  المنظمات  يديرون  باتوا  الكبار! مسوخ  العالم  مسوخ 
ليجعلوا منه سالحا ينشر  ذاتها.  مسوخ يستغلون أي علم، أي اكتشاف 
الخوف والخوف هو أقوى سالح يمكنك من  الموت على طريقه، ينشر 
القوة  الى  الجشع  الحساسة وكم هي عديدة.  عقول أعماها  غسل األدمغة 
والسيطرة، ضربها جنون العظمة تخطط عمدا على نشر األمراض السارية 
وقتل الماليين إلجبارك اإلعتراف بها، تمهيدا لفرض أسس وقوانين العالم 

الجديد، عالم الجبناء مصاصي الدماء!
القيم  الحرية والكرامة والحقوق وبراءة األطفال.  سالم على  سالم على 
العظام  الرجال  االنسانية والفلسفة والفكر والآلئحة طويلة، سالم على 
القرن،  به  نبدأ  الكورونا، عار  يسجنون والعمالء فيطلقون أحرار.  بعد 

السالم. سيشرعون  الحريات  قولوا على 
قوانين وأنظمة اجتماعية تجعل من الناس 
عبيدا روبوتات تحت المراقبة التامة في 
ُنجبر  كل مكان وأي وقت كان.   لن 

في البداية ولكن من يرفض سيجعلوا من حياته سجنا مؤبدا.  سيحجمون 
الفضائيات  والمعنوي.  دخلنا عالم  المادي  الفكري،  باإلرهاب  صوتك 
كليا ولن نتمكن من العودة الى الوراء ابدا.  الحياة لن تكون كالسابق بعد 
السالح تطور  ابدا.   السهل  باالمر  يكون  لن  الدفاع عن حرياتنا  اليوم.  
تّدعي  تقريبا.  دول  كاملة  اجسادنا وفكرنا شبه  جدا، والسيطرة على 
العداوة هي على اتم اتفاق على تقسيم هذا العالم وثرواته ومن سيقف في 
طريقها، ال هم كم انت بريء وعلى حق،  سيختفي وبسرعة.  المستقبل 
القادمة، سيشهد حروبا جديدة من  األجيال  يكون سهال على  لن  القريب 
نوعها والماليين من الضحايا.  ال يهم، نحن بتنا مجرد أرقام آل أكثر. ال 
يهم إن كنت على حق أم آل المسوخ سيكون لهم الكلمة األخيرة، قبل أن 

يشهد العالم المعّذب ثورة فكرية وروحية تخرجه مما يُحّضر له اآلن.
ال أريد منك أن تيأس أيها القارئ مما أكتبه هنا.  واجب علي أن أكتب 
الحقيقة التي نعيشها جميعنا اليوم، لعلك تتهيأ فكرا وروحا وجسدا من أجل 
النظام العالمي الجديد ولعلني الهمك العودة الى األهم في هدف المساهمة 
في وعي ذاتي وكوني كلي، يساعد البشرية على مواجهة المرحلة القادمة 
والتي ال أدري كيف ومتى ستنتهي.  أعرف شيئا مؤكدا اال وهو أن اإلبتعاد 
احترام  أحترام هذه األرض،  الطبيعة،  الى أحضان  والعودة  التبعية  عن 
االنسان كإنسان فقط، الحفاظ على العديد من القيم النبيلة التي علينا حمايتها 

والدفاع عنها… كل هذا سيكون المساعد الوحيد لجعل الحياة ممكنة.
ال لم أفقد األمل، ألن اإلنسان الطبيعي وليس المريض نفسيا، يحب الحرية 
والحياة… ألن األلم سيجلب السالم، ألن الروح تملك القدرة على تمييز 
بقطف هذه  الفرصة!… ونحن علينا  لها  إذا أعطي  الخطأ  الصح من 
الفرص وجعلها ناموسا عالميا نواجه به نواميس المسوخ لعلنا ننقذ الحرية 

وتتألق معها الحياة! 

المريمي  اقتربنا من ختام الشهر    
الذي تُكرم فيه الكنيسة من خالل جموع 
مريم  القديسة  االله  والدة  المؤمنين 
العذراء الدائمة البتولية... وكيف ال نفعل 
وقد إصطفاها هللا عن دون نساء األرض 
المتجسد  بعد أن قدسها لحمل كلمة هللا 

يسوع المسيح في أحشائها؟
ليُتمم به ومن خالله عمل الفداء وخالص 
وبعمله  به  يؤمن  من  لكل  النفوس 
الخالصي لإلنسان، وكما يقول الرسول 
سر  هو  المقدس »عظيم  الكتاب  في 
التقوى هللا ظهر بالجسد« . نعم أحبائي 
... عظيم هو سر التقوى ألن رب الحياة 
وواهبها تجسد من أجلنا واختار مريم 
العذراء عن كل نساء األرض لتكون أمه 
األرضية والشفيعة األولى لكل من يؤمن 

به وبفدائه العظيم من البشر.
لذا توجب علينا وسيتوجب علينا دائما 
أبدياً  تكريم السيدة العذراء تكريماً  وأبداً 
الدهر ال لكونها شفيعتنا  وحتى منتهى 
فحسب ولكن لكونها أم هللا الذي كرمها 
نقوم  أُمه فكيف ال  لتكون  لها  باختياره 
أنها  نحن بتكريمها. والحق أقول لكم 
التكريم ال طيلة الشهر  مستحقة لهذا 
الحياة  أيام  المريمي فحسب وانما طيلة 

على األرض.
ُينسينا  لذا دعونا نفعل ذلك على أن ال 
فعل ذلك تمجيد الرب اإلله وشكره على 

هذا االختيار وعلى هذه النعمة التي كان 
الكبير حيث  الدور  للعذراء مريم  فيها 
قبلت مشيئة هللا ولم تتردد للحظة واحدة 
أو تتشكك في وعد هللا لها ، رغم التشدد 
النسبي الذي كانت عليه المجتمعات 
الدرس  الوقت وهو  اليهودية في ذلك 
القبول  ضرورة  جميعًا  ُيعلمنا  الذي 
الثقة في كل  بمشيئة هللا مع وضع كل 

تدبيره اإللهي لكل إنسان منا.
لذا دعوتي للجميع بالتمسك بهذا التكريم 
ِقبل هللا اآلب  لوالدة اإلله من  المستحق 
الواحد  اإلله  القدس  والروح  واإلبن 
لقلب هللا  الوحيد  أمين، ألنه الطريق 

الكلمة ولملكوت السموات.
معنا  اإلله  أم  العذراء  فكل عام ومريم 
وبيننا تشفع لنا وتصلي من أجلنا بنعمة 
القدس  المسيح واآلب والروح  يسوع 
اإللهية  الرحمة  يكتمل عمل  ألنه هكذا 
امه  االبن وكانت  به هللا  قام  ما  وكل 
الذي  المحطة  بمثابة  العذراء  مريم 
انطلق منها ليتمم نعمة الفداء وخالص 

اإلنسان.
كل عام وجميعكم  وليس أخراً  وأخيراً 
ببركة  العالم بخير وصحة وسالم  وكل 
الدائمة  القديسة مريم  هللا االبن وأمه 

البتولية.
وحتى نلتقى في العدد القادم أترككم في 

رعاية هللا وصادق محبتي لكم جميعاً

العذراء مريم والشهر املرميي!!
بقلم:  االب / فريدريك اليسوعي
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شعر:   سناء سراج

كل عام وانت حبييب 

صورة جوية لهضبة الجيزة وتظهر بها جبانة الجيزة على اتساعها 

أبو الهول رمز مصر عبر العصور

تمثال الملك منكاورع صاحب هرم الجيزة الثالث مع الربة حتحور 
وإحدى ألهات األقاليم

  كل عام وانت رفيقي
 كل عام وانت النور لعيني 
كل عام وانت  النبض لقلبي 

كل عام وانت تكن في يساري 
كل عام وأنت تسكن أضلعي 
كل عام وانت معي كأنفاسي 
كل عام  وصورتك تمأل عيناي

 كل عام وانت تسبح بين اهدابي  
يامن تسكن النبض في شرياني 

كل عام و ذكراك باقية  في وجداني 
كل عام وانت رفيق دربي وايامي  

كل عام ويداك تعانق أناملي 
كل عام وانت تردد معي  اناتي

 كل عام ويداك ترتشف دمع اهدابي  
كل عام و راحتيك واحة وجنتاي  

كل عام وانت حبيبي 
كل عام وانت رفيقي 

كل عام وانت تسكن الحنايا
 في فؤادي 

دليل  إيطاليا عن أول    تحدث أطباء في 
واضح يربط بين مرض "كوفيد 19" الناجم 
عن فيروس كورونا المستجد، واضطراب 

نادر وخطير يضرب المناعة الذاتية.
واضطراب المناعة الذاتية هو خلل يصيب 
الجهاز المناعي أثناء محاربة ما يعتقد أنها 
إلى  يدفعه  مما  الجسم،  عن  غريبة  مواد 
طريق  عن  نفسه  الجسم  أنسجة  مهاجمة 

الخطأ.
"غارديان"  صحيفة  أوردت  ما  وبحسب 
أحيانا  يتطلب  األمر  هذا  فإن  البريطانية، 
خضوع بعض األطفال للعالج المنقذ للحياة 
في وحدات العناية المركزة، لدى إصابتهم 

بكورونا.
بشأن  االكشافات  أحدث  األمر  هذا  ويبدو 
إنهم  العلماء  يقول  الذي  كورونا،  فيروس 
ال يعرفون الكثير عنه، خاصة بعدما تبين 
تتجاوز  التي  األعراض  من  العديد  له  أن 
أجزاء  تداعياته  التنفسي، وتصيب  الجهاز 

أخرى غير الرئتين، كما هو معروف.
العارض  تعاني  غامضة  حاالت  وظهرت 
أصدر  عندما  الماضي،  الشهر  الجديد 
مسؤولو هيئة الصحة في بريطانيا تحذيرا 
لألطباء، حيث أدخل عدد من األطفال إلى 

المستشفيات وهم يعانون أعراضا غريبة.
وكانت هذة األعراض مزيج من "الصدمة 

عادة  تظهر  أخرى  وعوارض  التسممية" 
نتيجة خلل الجهاز المناعي، وتعرف باسم 

"كاواساكي".
والثالثاء أعلن مستشفى في لندن وفاة طفل 
حالة  أول  وهو  عاما،   14 العمر  من  يبلغ 
بريطانيا.  في  األطفال  بين  معروفة  وفاة 
طفل  و100   75 بين  البالد  في  ويتلقى 

العالج من فيروس كورونا.
التي  الجديدة  اإلصابة  أعراض  وتشمل 
الجهاز  اضطراب  بسبب  األطفال  تصيب 
المناعي: الحمى، والطفح الجلدي واحمرار 

األعين وتشقق الشفاه، وآالم البطن.
يؤدي  كورونا  بأن  اشتبهوا  األطباء  وكان 
يصيب  الذي  االضطراب  في  دورا 
األطفال، األمر الذي يثير ردة فعل مناعية 

مفرطة لديهم.
لكن هذا االشتباه تأكد في إيطاليا، وتحديدا 
األكثر  المدينة  البالد  شمالي  بيرغامو  في 
أظهرت  إذ  كورونا،  جراء  من  تضررا 
األطفال  إصابات  أن  هناك  السجالت 
بمرض "كاواساكي" ارتفعت إلى 10 بعد 

وصول الوباء، مقارنة بثالثة قبله.
هذا  من  عولجوا  أطفال   10 بين  ومن 
االضطراب بين منتصف فبراير ومنتصف 
بفيروس  أصيبوا  منهم   8 أن  ثبت  أبريل، 

كورونا المستجد.

كورونا واألطفال.. عارض صحي 
التنفسي اجلهاز  يتجاوز  خطري 



انا وأخي صالح

أدب وثقافة

ولي العهد يف املغرب وفن العرشيات
بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

بقلم:  
ريتا حبيب قازان

  احتدم النقاش يوم أمس بين فريقين من المنتدى حول الطريقة األفضل لتعليم 
اللغة العربية: فريق يدعو الى تلقين القواعد قبل كّل شيء وآخر يدعو الى كثرة 
المطالعة والتعلّم عبر السليقة! وتذّكرت ذاك التساؤل القديم حول من ُوجد في 

البدء: البيضة أم الدجاجة؟
وعادت بي الذكريات الى طفولة أخي صالح الذي يصغرني بثالث سنوات وبضعة 
أشهر والذي يصادف عيد ميالده يوم غد! كان يختلف عنّي بشعره األشقر الذي 
يحمل بعض الثنايا وسحنته الناصعة البياض وعينيه الخضراوين. تميّز بطالقة 
لسانه منذ سنته األولى وأذكر أّول ما نطقه وهو يتوّجه الى امرأة عّمه ناجي: 

“ماري! “بوتي” أحمر!” وذلك مشيراً الى حذائه...
لفترة ستة أشهر  المالية وذلك  من قبل وزارة  باريس مبعوثاً  الى  سافر والدي 
التواصل  الغير مباشرة. وإذ كان  التعّمق في شؤون الضرائب  وذلك من أجل 
الهاتفي صعباً في تلك األيام، ثابر الوالد على كتابة رسالة كّل يوم، كانت والدتي 
تقرأها علينا لدى وصولها، وذلك بالتأكيد بعد أسابيع من إرسالها! وكانت كتاباته 

بأسلوب أدبي مميّز!
قبل أسبوعين من عيد الميالد، أرسل لنا بالبريد بطاقة معايدة مختلفة عما تعّودنا 
للوالد باللغة النحويّة  يمكن  على رؤيته. مربّعة الشكل، تحوي تسجياًل صوتياً 
البداية: من على  أذكر منه   ! باألسطوانات  الخاصة  الماكينة  بواسطة  سماعه 

ضفاف نهر السين...
أعدنا سماع التسجيل عدة مرات وباألخص لدى زيارة األقارب لمعايدتنا إال أننا 
فوجئنا بأن صالح حفظ النص بالكامل وبدأ يردده عن ظهر قلب وبإلقاء جيد 

وهو لم يتجاوز بعد السنة والنصف من العمر!
كنا في تلك األيام ننصت كثيراً للراديو الذي كان يتطلّب حوالي الدقيقتين من الزمن 
مذ تشغيله وحتى صدور الصوت! وكان المذيعون قلّما يُخطئون في قراءاتهم 

لنشرة األخبار وكان أخي يُنصت الى تلك النشرات بانتظام!
العمر، وقد مّر  الرابعة من  المدرسة ،وكان في  الى  فيه  يوم ذهب  أول  أذكر 
األوتوكار )الباص الخاص بالمدرسة( أمام مدخل البناية لنقله الى مدرسة اللّيسيه 
الفرنسي. بكى كثيراً قبل صعوده الى الباص! في آخر النهار وعند رجوعه الى 

البيت قال: “خلصت المدرسة وطلعت األّول!
بعد مرور شهرين أو اكثر منذ بدء العام الدراسي وفي حدود فرصة عيد الميالد، 
رّن جرس الباب. فتحُت الطاقة الزجاجيّة من أعلى الباب ألعرف من الطارق! 
وجدت فقيراً تراءى لىي من وراء القضبان الحديدية الموجدة وراء الدرفة! كان 
يتسّول. ذهبت إلخبار والدتي وكانت تأخذ قيلولة بعد الظهر! كان صالح بجانبي. 
أخبرتها أن الشّحاذ على الباب وهو يستجدي! قالت: “أعطه رغيف خبز. أوّد أن 

أنام!” ذهبُت إلعطائه رغيف الخبز، إال أن ذلك لم يعجب صالحاً!
وإذ كان لم يتعلّم بعد في المدرسة “التمييز بين األلف والعصا” طلب مني أن أشّغل 
له ماكينة التسجيل الصوتي وكانت من البكرات الكبيرة “ الريل”. وقف وراء 

المذياع وألقى كلمة بلغة الضاد النحويّة تحت عنوان: “الفقراء وعيد الميالد”.
نسيت ما قمت بفعله، إاّل ان والدي اكتشف التسجيل بعد ذلك وأعجب كيف ان 

ابنه يحسن الخطابة في لغة لم يتعلّمها بعد!
وهكذا بدأت والدتي تطلب من صالح ان يلقي “خطاباً” في كل مناسبة. كان 
ينزوي لبضعة دقائق في الداخل ثّم يعود ليلقي كلمته بين الناس وهو يقف فوق 

طبليّة خشبيّة! وهكذا أجاد اللغة العربيّة دون ان يتعلّم قواعدها!
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         من لطائف الَقدر أن يُنَشر هذا المقال يوم الجمعة 15 ماي 
2020، الذي يمثل ذكرى عقيقة ولي العهد في المغرب األمير الجليل 
موالي الحسن، حفظه هللا، فقد ولد يوم 8 ماي 2003، حيث تحل هذا 
الشهر الكريم، في رمضان المعظم، الذكرى السابعة عشر لميالد صاحب 
السمو الملكي ولي العهد األمير المحبوب موالي الحسن، حفظه هللا، 
وهي الحدث البارز، في تاريخ المغرب المعاصر، ومستقبل الوطن، 
دون  تمر  أن  يمكن  ال  والسمو،  والنمو  والتواصل  االستمرار  ودليل 
استحضار لمعانيها الرمزية، واستدعاء لدالالتها الوطنية الثرية، في 

برموزها  العظيمة  الشعوب  فيه  تتشبث  وقت 
وصناع حضارتها، استلهاماً لروح البناء وطاقة 

العمل والتفاؤل والفرح.
المغاربة في أدب       أبدع األدباء والكتّاب 
فيها في  تفنّنوا  الوطن، نصوصاً خالدة،  حب 
ذكر محاسن المغرب، والتغنّي بمعالم الثقافة 
المغربية ومظاهر جمالها، والفخر برموزها 
الوطنية، وإحياء أمجادها ومفاخرها، واستغلوا 
كل مناسبة أو حدث في التعبير عن االمتنان 
وشوقاً،  محبًة  المؤمنين،  أمير  األمة،  لرمز 
وتعلّقاً بالعرش العلوي الشريف، جرياً على عادة 
أهل المغرب في تقدير أولي األمر وإجالل َمْن 
قلّدُه هللا أمر هذه األّمة، خاصة وأنَّ الُحكم في 
المغرب اختص به أهل الشّرف والعلم والصالح 
والمروءة والرحمة، اقتداًء بالرسول صلى هللا 

عليه وسلم، أسوة المسلمين ومالذ المحبّين.
شعري  فن  إبداع  في  المغاربة  تفنَّن  هكذا، 
وافرة  قصائد  وهي  العرشيات،  باسم  ُعِرف 
السلطان  بتربع  احتفاًء  العرش  في عيد  قيلت 

على عرش أسالفه المنعمين، كما تفنّن الشعراء في إبداع فن الحسنيات، 
المؤمنين  أمير  مدح  في  قيلت  المحمديات، وهي قصائد زاخرة  وفن 
ملك المغرب، الراحل الحسن الثاني طيّب هللا ثراه، والعاهل المغربي 
الملكين وصفاتهما  مناقب  وأيده، ووصف  السادس نصره هللا  محمد 
وخصالهما، وأيضاً أبدع الشعراء واألدباء نصوصاً في مدح في أفراد 
األسرة الملكية، بمناسبة احتفاالتهم العائلية التي تصبح احتفااًل وطنياً، 
كتعبير عن االلتحام بين الملك والشعب، فما يُسِعُد العرش يُسعد عموم 
المغاربة، وما يُحِزُن المغاربة يصيب السلطان بالحزن، ولذلك يتدخل 
أمير المؤمنين سلطان المغرب في كل شدة أو ضيق ليكشف الكرب 
عن المغاربة، ويفتح أمامهم أبواب األمل والرجاء، بإطالق مبادرات 
الحكومة من  إلى  السامية  تعليماته  رائدة ومشاريع عمالقة، وإصدار 
أجل االهتمام بقضايا المواطنين وتلبية احتياجاتهم بما يوّفر لهم األمن 
واالزدهار والتقدم والسعادة والرخاء، ففي أزمة الكورونا التي تجتاح 
العالم في هذه الفترة، كان للمبادرات الملكية في المغرب أثر محمود 
وصدى طيب في احتواء األزمة، والتصدي للجائحة، فكان ملك المغرب 
مالذ الشعب المغربي، وحصنه المنيع، ومن قصائد العرشيات نستحضر 
العرش  عيد  مشاهد  “من  عنوانها:  التزنيتي  البشير  للشاعر  قصيدة 

الراسخة” اختتمها بقوله:
ُد.. داَم النَّصُر ُمنفتًحا    أَيا محمَّ

ُئــُه ودمَت للَحَسِن الغالي ُتَنّشِ
وزادُه هللا في التحصيل موهبـةً  

حيث جرت العادة أن يختتم أدباء الوطن في فن العرشيات، قصائدهم 
بالدعاء للملك بدوام النصر والتأييد، ولولي العهد بالتوفيق في تحصيل 
بالعلم  يُبنى  فالُملُك  والكرم،  واإليثار  المحبة  قيم  والتنشئة على  العلم 

واإلنفاق في تحقيق الرخاء للشعب، كما قال الشاعر:
بالعلم والمال يبني الناس ُمْلَكُهُم        لم ُيبَن ُملٌك على َجهٍل وإقالِل

وفي قصيدة بعنوان: “عرش األمجاد” أبدعها الشاعر عبد الحميد بنزوينة 
نجده يختمها بالدعاء للملك المرتضى محمد السادس بالحفظ والصون، 
وأن يجعل هللا نجله األمير موالي الحسن منية النفوس وفرحة القلوب، 
لألمير موالي رشيد  الدعاء  إلى  العهد  للملك وولي  الدعاء  متجاوزا 

المجتبى ولمغرب الحرية والعزة والخلود، حيث يقول:
فاحفِظ اللهم هذا المرتضى

وجعل العين ترى في نجلـــه
فولي العهد هــــذا عنــــدنا

وكذا الصنو الرشيد المجتبى
وصن المغرب حرا منتـــــجا  

وغني عن البيان أن الدعاء ألمير المؤمنين محمد السادس نصره هللا 
والشعراء  األدباء  الوطني عند  البعد  تجليات  أسمى  يعتبر من  وأيده، 
المغاربة، وأقوى محطات الوفاء، عندما يتم تخليد األحداث الوطنية، 
أو نظماً، وبالفنون كالرسم والنحت والزخرفة،  باإلبداع سواء شعراً 
حيث تتآلف الصور الشعرية مع صور الحضارة المغربية في الِحرف 
نائع والفنون، وفي فن المعمار والنقش والتزيين، إذ ال يخلو بيت  والصَّ
أو  تجاري  يخلو محل  والملك، وال  الوطن  مغربي من جماليات حب 
مصنع أو فندق أو مؤسسة عامة أوخاصة، من أثر هذه المحبة الصادقة 
التي يكنّها الشعب المغربي لولي أمره السلطان محمد السادس نصره هللا 
وأيده، وتفيض تلك المحبة على سائر األسرة الملكية الشريفة، استجابة 
لألمر اإللهي في القرآن الكريم بوجوب طاعة أولي األمر، بعد طاعة 
الَِّذيَن  أَيَُّها  َيا   ﴿ تعالى:  قوله  في  والرسول، صلى هللا عليه وسلم،  هللا 
ُسوَل َوأُولِي اأْلَْمِر ِمْنُكْم َفإِْن َتَناَزْعتُْم ِفي  َ َوأَِطيُعوا الرَّ آَمنُوا أَِطيُعوا للاَّ

ِ َواْلَيْوِم اْلِخِر َذلَِك  ُسوِل إِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن ِباللَّ ِ َوالرَّ وُه إِلَى للاَّ َشْيٍء َفُردُّ
َخْيٌر َوأَْحَسُن َتْأِوياًل ﴾ سورة النساء: 59.

التي  العائلية  المناسبات  بل حتى  دينية،  أو  مناسبة وطنية  في كل     
يشهدها القصر الملكي العامر، تصبح شأناً يهم كل األسر والعائالت 
ويعبّرون  بفرح سلطانهم  يفرحون  الوطن وخارجه،  داخل  المغربية، 
السلطان  عن عميق محبتهم وتقديرهم وإجاللهم، كيف ال وهم يرون 
ظل هللا في األرض، وحفيد المصطفى صلى هللا عليه وسلم خير خلق 
إخالصهم  ويبرزون  والتزامهم،  وفاءهم وعهدهم  يجّددون  كما  هللا، 

كانت قصائد  ولذلك  بانتمائهم،  ويفخرون  والوطن،  للعرش  ووالءهم 
بالمغرب  الشغف  اإلفصاح عن  في  الشعب  لسان  المغاربة  الشعراء 
ورموزه،  والتعبير عن عمق التفاعل اإليجابي مع قضايا الوطن في 
مختلف المناسبات واألعياد واألحداث، ليعبر بذلك أدب الوطن عموماً 
مقامات  وأرقى  المحبة  معاني  أسمى  العرشيات خصوصاً، عن  وفن 
االحترام التي جمعت شعباً بعرٍش، ولتؤّرخ مسيرات العطاء والنماء، 
وسمات النبل والوفاء واإليثار والتضحية واإلخالص بين ملك محبوب 
وشعب محّب وفّي، في ملحمة خالدة صنعت تاريخ أمة مجيدة، وِسِجّل 

ُحكٍم راشٍد حافٍل بالمنجزات الِعظام. 
ذكرى ميالد األمير موالي الحسن:

المجيد،  العرش  المغاربة، ذكرى عيد  الذكريات عند  أعز        من 
العهد، وخالل  المحبوب، وذكرى ميالد ولي  السلطان  وذكرى ميالد 
2020، تحّل الذكرى السابعة عشر  8 ماي  يوم  هذا الشهر، وتحديداً 
لميالد صاحب السمو الملكي ولي العهد األمير موالي الحسن، أسبغ هللا 
عليه رداء الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، وهي المناسبة التي 
يعتبرها المغاربة فرصة سانحة لتجديد تعلّقهم باألسرة العلوية الشريفة، 
وبالجناب المحمدي الشريف، تعبيراً عن معاني التالحم واالنسجام بين 
العهد  الملكية، وتجديد  األسرة  بأفراح  االحتفال  والملك، عبر  الشعب 
بالمضي في مسيرة البناء والتشييد، وراء قائد النهضة المغربية وصانع 
مجدها، سلطان المغرب الملك الهمام محمد السادس نصره هللا وأيده.

     ولد األمير المحبوب ولي العهد موالي الحسن، حفظه هللا، في ثامن 
ماي عام 2003، في فصل ربيعي جميل، يبّشر بمستقبل زاهر للمغرب 
والمغاربة، فَطبُع التفاؤل أصيل ونبع العطاء متصل، وِسرُّ الحضارة 
متواصل، في رقعة المغرب الطاهر، وهكذا، زّف خبر ميالد صاحب 
السمو الملكي ولي العهد األمير موالي الحسن من أبيه صاحب الجاللة 
الملك محمد السادس نصره هللا، ومن أمه صاحبة السمو الملكي األميرة 
ساّراً، أدخل  العهد حدثاً جلياًل وخبراً  لالسلمى، حيث كان مولد ولي 
في  والحبور  البهجة  المواطنين، وأشعل  والسرور على عموم  الفرح 

رحاب القصر الملكي العامر، وسائر أرجاء المملكة السعيدة.
     لقد حافظ ملوك الدولة المغربية على أعراف عريقة وعادات أصيلة 
طيلة قرون مديدة، وشّكلت تلك العادات قيماً ومبادئ تحّولت مع مرور 
الزمن إلى ثوابت وطنية، ومقدسات، تحظى بالتقدير واالحترام وإجماع 
كل المغاربة، أال وهي الدفاع عن حوزة الوطن، ووضع مصلحته العليا 
فوق كل مصلحة أخرى، وخاصة وحدته الروحية والترابية، وهويته 
الدينية والمذهبية والسلوكية، والتي جّسدها شعار المملكة الخالد ورمزها 
الفريد، هللا الوطن الملك، وحدة شاملة، وجسٌد واحد، وحرٌص أكيد على 
حماية المغرب من كل ماكر أو معاند، ومن شّر كل حاسد أو حاقد، 
دفاعاً عن أرض اإلسالم وأمير المسلمين، إذ ال يُعبد هللا إال في األمن، 
القوية، فاهلل يزع  العادل، والسلطة  الُملك  بإقامة  وال يتحّقق األمن إال 
بالسلطان ما ال يزع بالقرآن، والملوك الِعظام يصنعون شعباً عظيماً، 
)كيفما  الشريف:  الحديث  ففي  راقياً،  يستحق حاكماً  الراقي  والشعب 
تكونوا يُولَّ عليكم(، والحكمة العربية القديمة تقول: )الناس على دين 
ملوكهم(، فاستقرار الحكم له تأثير بالغ في إصالح الشعوب أو إفسادها، 
تام  التاريخ على وعي  مر  وملوكه على  المغرب  علماء  كان  ولذلك 
بقيمة االستقرار وأهمية حماية النظام العام، وخطورة الفتن والحروب 
والنزاعات، فكان االهتمام بكل ما من شأنه أن يزيد من منسوب الوطنية 
ويرفع الحماس الشعبي في ترسيخ معاني الوحدة والتالحم واالنسجام 
والتعاون والتضامن، وترسيخ قيم الوفاء وااللتزام، ولعل هذا ما خدم 
استمرار البناء الحضاري في المغرب، وتواصله منذ عدة قرون، فكثيراً 

من الدول بادت واضمحلت، أو 
فصارت  ضُعفت  ثم  انقسمت 
أوهن من بيت العنكبوت عرضًة 
للضمور والزوال، لكن المغرب 

اتجاه  الوطن في  الملك والشعب، سار  بين  التالحم واالنسجام  بفضل 
المستقبل بثبات وعزم، وهو ما ُعرف بثورة الملك والشعب، في فترة 
االستعمار دفاعاً عن وحدة المغرب واستقالله، ثم تواصلت هذه الثورة 

دفاعاً عن نهضة المغرب واستقراره.
يفرح  أن  العميم،  بالخير  تبشر  التي  المستقبل  معالم     ومن 
المغاربة بولي العهد األمير الجليل موالي الحسن، حفظه هللا، 
ويُعيدوا يوم الفرح الكبير، لحظة اإلعالن عن مولده، بإطالق 
المدفعية 101 طلقة احتفاء بالمولود السعيد، ثم توافد المواطنين 
بشكل تلقائي وعفوي، على ساحة المشور السعيد بالقصر الملكي 
بالرباط لمباركة هذا الحدث الكبير، وصوال إلى حفل العقيقة 
الذي أقيم يوم 15 ماي 2003 وتم االحتفال به في كافة مدن 
المملكة المغربية، وحسب التقاليد المغربية العريقة، واألعراف 
الدستورية والقوانين، يحمل المولود البكر لسلطان المغرب عند 
والدته لقب ولي العهد، فهو حدث غير عادي، إذ يشّكل محطة 
جديدة، في مسار الدولة المغربية، إذ يضمن استمرارية المملكة 
الشريفة، ويربط حقبة الماضي الجميل بالمستقبل األجمل، ويجعل 
من الحاضر مجااًل للبناء والتأسيس وحماية المكتسبات وتعزيز 
العمل ألجل الوطن والمواطنين، فحدث ميالد ولي العهد، في 
المغرب يختلف عن عدة أنظمة في باقي ربوع العالم، ويحتفل 
به كل المغاربة، ملكاً وشعباً، احتفااًل بالمستقبل وفرحاً بالتي، 
فنية وأخالقية  لوحة  لرسم  المسرات واألفراح،  تتجّدُد  وهكذا 
وانسجام كل مكوناتها، واستحضار  األمة  تماسك  معبّرة عن 
أمانة  والوطنية، وهي  الدينية  والسلطة  الشرعية  البيعة  نظام 
عظيمة وتكليف وتشريف، ينبغي أن يتعاون الجميع على حمله وحمايته 
والتضحية بالغالي والنفيس في سبيل رفعته وعلو شأنه، فالوطن أسمى 
ما يملكه المغاربة وال يمنحون هذا الغالي إال للغالي، ولذلك اندمجت 
معاني الوحدة في )هللا الوطن الملك( لتشّكل ثابتاً من الثوابت الكبرى 

لمملكة ُعظمى يزيد عمرها عن اثني عشر قرناً.
    إن والية العهد في المملكة المغربية، مستوحاة من النظام اإلسالمي، 
في تحقيق مقاصد الشرع الحنيف بضمان استمرار الدولة في شخص 
السلطان أمير المؤمنين، ففي استمراره حفظ للكليات الخمس، وعلى 
رأسها سالمة النفوس واألرواح وإقامة تعاليم الدين وأركانه وشريعته، 
ولذلك يحتفل المغاربة مع ملكهم بهذا الحدث الجليل، وهو ذكرى ميالد 
ولي العهد، االبن البكر للملك محمد السادس نصره هللا، وقد اختار له 
اسم “الحسن” ويحمل دالالت تاريخية ورمزية لدى الوطن واألسرة 
الملكية، فالحسن يذكر بعهود ماضية من تاريخ المغرب، وملكين عظيمين 
من عظماء الدولة، هما: السلطان العالم موالي الحسن األول والسلطان 
يّدخرا  لم  واللذان  قدس هللا روحيهما،  الثاني  الحسن  العارف موالي 
ُجهداً في توحيد المغرب، والدفاع عن حدوده وحقوقه، ورفع مكانته، 
بين األمم والدول، فضال عن بناء معالم حضارته، ولذلك فتسميُة ولي 

العهد باسمهما استحضاٌر لكل تلك المعاني وزيادة.
     في عز ربيع ما ُعِرف بربيع الثورات العربية، كان المغرب يشهد 
السادس نصره هللا  الملك محمد  المغرب  يقودها سلطان  ثورة سلمية 
وأيده، وخطاب تاسع مارس 2011، شّكل منعطفاً جديداً في مسار الدولة 
المغربية، حيث أعلن فيه جاللة الملك عن إصالحات شاملة، تجاوزت 
األوراش االجتماعية واالقتصادية، إلى أبعاد سياسية وديمقراطية في 
غاية األهمية، باعتماد دستور جديد، يعلن ميالد عهد جديد، وتأكيد وحدة 
التالحم بين شعب محب وملك محبوب، كما وصفه الشاعر المغربي بقوله:

الحبُّ واإلخالُص ملُء فؤاِدنا     
إخالُصنا للعرش شيٌء واجٌب
ِه سبحاَن من وضع البالد بَكّفِ
فأصار منه الجسَم قلبا نابضا 
ملٌك تربََّع فـوق عرش قلوبنا  

إن معاني المحبة التي يكنها المغاربة للملك وولي العهد، انطالقاً من 
تكن  ولم  لحظة صعبة،  في كل  قائمة  الوحدة  الديني، جعلت  الواجب 
األزمات إال عامل تالحم وزيادة منسوب الوطنية والثبات على المبدأ 
والحفاظ على العهد، والتعبير عن هذه المحبة أمام المأل، فهذه الشاعرة 
“نفثة عاشق”،  بعنوان:  لها  في قصيدة  العينين  ماء  بكر  أبي  خديجة 

مما ورد فيها:
ُيبادلك اإلخالص شعبك والهوى        ومن َيْهَو ال ُيخفي وليس ِبَجاِحِد

محبوب،  وملك  بين شعب محب  تبلى  ال  ومودة  تفنى  ال  محبة      
أو  األدب  في  سواء  المغاربة  إبداعات  في  المشاعر  هذه  انعكست 
الفنون والجماليات وتقنيات الميديا الجديدة، عبر اإلنستغرام وغيره 
تجليات  وهي  المباشر،  والبث  االجتماعي  التواصل  منصات  من 
الملكية في نفوس  معاصرة تؤكد االستمرارية وتبرز مكانة األسرة 
الشعب المغربي، بكل فئاته وأطيافه، داخل الوطن وخارجه. وتأتي 
الذكريات السعيدة لألسرة الملكية وعلى رأسها ذكرى ميالد ولي العهد 
المحبوب األمير موالي الحسن، حفظه هللا، لتعيد لألذهان سيرة جّده 
باني المغرب الحسن الثاني طيب هللا ثراه، وسيرة جده الحسن األول 
الوجدان كل معاني  ثراه، وتوقظ في  الورع، طيب هللا  العالِم  الملك 
الوطنية، وهذه االستمرارية التي كتب هللا لها االتصال والدوام والتي 

يعتّز بها كل مغربي ومغربية.

بني جنٍَّة ونار  

  وأخلُع عنِّي ُسترَة البقاِء، وأسرُق لمحًة لفوق،
على جنٍَّة وناٍر، وأناٍس كثيرين،

بيٍض وصفٍر وسوٍد، يُميَّزوَن باأللواِن أو األعراِف، أو اإلنتماءاِت الكونيِّة، أم 
بأحالم المجانين ..

أجنٌَّة أم ناٌر، مشواٌر ينتظُرنا ..
عيِف، هو موٌت واحتراٌق وحسابات  الضَّ البشرّيِ  قيامة، وبالعقِل  باإليمان هو 

من الماضي ..
ماذا أرى فيِك يا دنيا ؟

حياٌة ثانيٌة منتظرٌة كما يدعوَنِك ..
هل سأِقُف بالصّفِ الطويل، أنتظُر محاكمتي،

األربعيَن  جهلُة  أم  ل،  األوَّ ُحّبِي  أو  مراهقتي،  أو  طفولتي،  بِرفاِق  وألتقي 
والخمسين ..

أو  نتعانُق  التُّهم،  نتراشُق  نتعاتُب،  المستوَر،  نكِشُف  لوجه،  نقُف وجًها  هل 
نتصافح بالُقبل ..

فمي  القبلَة من  دفاتري، ومن سرق  الرسائَل في  ُف على من خبَّأ  هل سأتعرَّ
وقطعًة من قلبي، ودّس الزهور في مكتبتي ..

ُف على أشخاٍص تكّسرت مالمَحهم وتغيَّرْت وجوَههم .. لعلَّني سأتعرَّ
جِر والّسماِء وتغريِد العصافيِر وجوٌد؟ أ للشَّ

أ هناك تراٌب أتنّشُق عطَرُه مبلاًّل؟
أ بِناُء المنازِل من خشٍب أو حجٍر، وما شكُل األرِض، ُكرويٌَّة أم مربَّعُة التكوين ؟
هل ننام على توقيِت المزاميِر، أم نبقى متيّقِظيَن مستيقظيَن بال ماء وال طعام ..

هل أشتاُق حبيًبا أو ولًدا، أًما وأًبا ..
هل من أقالٍم وأوراٍق، فأنا أتنفَُّس الكتابَة وال أقوى على العيِش بدون قصائدي ..

الروزناماِت وعلى  األيَّاَم في  أُعدُّ  كم من سنٍة ضوئيٍّة وشمسيٍَّة سأحيا، وهل 
األصابِع ..

أنعيُش العمَر عمريِن، أحُدهم على أرِض الواقِع والخُر في دنيا األحالم ..
َي بالتاريخ، أتخيَُّل هذه الحقبُة من تاريخي إذا سّمِ

ال بيوت، ال قصور ال طبقات،
ُسهوٌل كثيفِة المراعي دون حدود،

ُك في المجهول .. أناٌس بال ُهويَّات، آالٌت تتحرَّ
اهية كفراشاِت الحقوِل تدور .. رجاٌل تلبُس العباءات، ونساٌء متَّشحاِت باأللواِن الزَّ

أعداٌد التُحصى  الزمن،  الكثيف، متراكٌم عبر  الحشد  الجنَُّة كلَّ هذا  تسُع  هل 
والتُعّدْ ..

هل نغدو أطياًفا، نسائَم ال تشغُل في األرجاِء مساحات، أرواًحا عاريًة بال أجساد ..                      
إلى من ننتمي، إلى كنائس وطوائف، أو إلى جوامع ومذاهب ..
أين نحُن من ضياع األنفس، من ملحدي األّمة ومن مؤمنين ..

َحيينا مكبَّلين  الحياتين  الحيّاة مرغمين، وبين  الحياة مسيَّرين، وتركنا  إلى  أتينا 
بقواِعَد وأُُسَس ودساتير، وماذا بعُد ..

إذا كانت هي الجنَُّة ؟ فماذا عن النَّار ؟
هذا اللّهيُب يحِرُق األبدان، صريٌخ وعويٌل وهْل من رحمٍة َتْصَحُب الضعفاء ؟
روائٌح تخنُق األنفاَس، تقتُل النُّفوَس، وأنيُن المستغيِث َيختلُط بصفيِر الحريق ..

َنِقُف أماَم المواجهِة الكبرى، ونرجو العودَة كي نقلَب الموازين، ولكْن،
هل من عودٍة بعَد أن ُحِكَم علينا بالجحيم ..

خوِر المفتََّتة من ثقِل خطايانا، وتنحني أعناقنا خجاًل وندًما، ومانفُع  نتدحَرُج كالصُّ
النََّدِم ؟

غيرِة والكبيرة، هفواٍت  حمِة، ندفُع فواتيَر أخطاِئنا، وجراِئِمنا الصَّ في كّلِ هذه الزَّ
مُن البعيد .. مَن الزَّ

، وعيوٌن داِمَعٌة توّدُِع بعضها بكومِة حنين .. نمشي متالصقيَن، يفصلُنا خطٌّ إستوائيٌّ
هل هذا هو العقاب ؟ حياتنا الثانية ؟

يطرِة على عقولِنا ..  أهذا ما ينتظُرنا .. خوٌف دائُم السَّ
أيقاُس درُب المغفرِة باأليّاِم، أم بالصالة ..

هْل كانْت حياتُنا على األرِض جنًَّة، حتَّى يكوَن موتُنا جحيًما ..
فبيَنُهما ضاعْت نفسي، دنيا وآخرة ..

واحترُت بيَن جنٍَّة وناٍر، فكلتيهما إبداُع إله ..

ْطَمِئنَُّة اْرِجِعي ِإَل َربِِّك  ) َيا َأيَُّتَها النَّْفُس امْلُ
َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي يِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّت (

عزاء ورثاء ألخي وصديقي وزميلي 
الشاعر الكبير الراحل 

رزاق علوان
وضحاه ي��وٍم  ب��ن  ع��نَّ��ا  امل���وُت  غ��يَّ��ب��ُه  ص��دي��ق��اً  ي��ا 
ح��اض��ٌر ل��م ي��ِغ��ب م���ّن ك��ان��ت ل��ل��ح��روْف جن��واه
ذك��راه القصيد  يُحيي  ي��وم��اً  ال��ث��رى  واراُه  وإن 
سلواه الشعُر  كان  وم��ّن  احلديث  الشعر  سيَد  يا 
أع��ي��اَك ع��ن��اء ال��رح��ي��ل يَ��ج��ذبُ��َك ال��ش��ق��اء مل��داه
شكواه ال��ع��ذاْب  يَصيغ  ل��زم��اْن  ال��زم��اَن  تَشكو 
لسماه ح��زي��ن  ن��ظ��رة  وال��ن��وح  ال��ُس��ه��اد  وب���ن 
تهواه احل��روف  ري��اح  القوافي  ب��ح��ورِ  ف��ي  قبطان 
يُ�����داوي ِج����راح أي����وب وص��ب��ر ال���ف���ؤاْد أع��ي��اه
أضناه ال��ع��ذاْب  ُس��ه��د  م��ج��روح  خ��ي��ال  يُ��ن��اج��ي 
عيناه دم����وع  ب���واف���ر  أح����ام  ط��م��وح  يُ��ح��ي��ي 
م��رس��اه ل��ي��وم  ت��ص��ل  ول���م  امل���وان���ئ  ك��ل  زارت 
ن����ام ه���ان���ئ ال���ب���ال ل��ع��ل اجل���م���ال وِس�����واه
ف���ي دن���ي���ا اخل���ل���ود ع��ن��د ال���رح���ي���م ت��ل��ق��اه
أيُ��ه��ا ال��غ��ائ��ُب احل��اض��ر ال���واق���ف أم���ام م��واله
ن���ام ه��ان��ئ س��ع��ي��د وف���ي ال��ق��ص��ي��د ف��ح��واه
ج���دواه ل��ل��ش��ع��ِر  ي��ب��ق��ى  "رزاق"  غ��ب��َت  وإن 
ينساه ال��ث��رى  وارُه  وإن  علوان"  "إلبن  م���نَّ 
مسعاه ال��رف��اق  وح��ي  ف��ي  احل���روف  تنسى  ول��ن 
م���ث���واه ال��ن��ع��ي��م  وأرض  اخل����ل����ود  ودن����ي����ا 

دِم بغيـر  ُمْبَيًضا  ِركاِبَك..  على 
َمــِم والشَّ واإليثاِر  المحبَِّة  على 
حتى تراُه على ما شْئَت من ِقَيِم

الحـــــدود يحمي  الذي  ملكنا 
منية النفوس التي تنئي الحسود
الحمــــود وآمال  القلب  فرحة 
من يرى أزرا متينا في الجهــود
الخلـــود وأسباب  العز  يركب 

ــوب ـ ـ ـ المحُب ومليكنا  ألميرنا 
المطلــوب الواجب  قضاء  هذا 
ـوب لُ ُق ب أهلها  مـن  ُه  ـ ـ ـ َط وأحا
التحجيِب في  كالِجْسِم  نا  وقلوُب
المنُصـوب لَعرِشِه  الُعروِج  قبل 

بمزيد من الحزن واأللم واألسى 
تنعي أسرة جريدة »الرسالة« األخ 

والصديق المرحوم 
الشاعر والصحفي 
رزاق علـوان

الذي انتقل إلى رحمة هللا إثر أزمة 
قلبية ، تاركاً لمحبيه وعشاق شعره 
إرثاً إبداعياً متميزاً والفقيد الكبير 
والد كل من السادة ماهر، سامر، 

حسن وعامر. 
جريدة »الرسالة« إدارة وكتاب 
تسال هللا تعالى للفقيد الرحمة 
وفسيح جناته ولجميع أفراد 

اسرته الكريمة واصدقائه الصبر 
والسلوان.

فريد زمكحل

promidea@gmail.com



   مدينة أورشا

تأسست في القرن السادس عشر على ضفاف نهر بتوا، على 
جانب واحد من النهر توجد مدينة أورشا وفي الجانب اآلخر 
توجد مجموعة كبيرة من الغابات، تشتهر المدينة بمعبد “رجا 
رام”، وتتكون من العديد من المباني التي شيدت في معظمها 
في وقت ‘بير سينغ جو ديو’، )1627-1605( الذي بنى 
معبد جهانجير محل ومعبد تشاتوربوج، توجد هذه المدينة 
الصغيرة الجميلة على بعد 18 كم فقط من مدينة جانسي، 

لعشاق األماكن التاريخية فهذه هي الوجهة األفضل.
 منطقة جواليور

جواليور تقع في والية ماديا براديش، وهي 
 ”Scindhias ” مدينة العائلة المالكة الحقيقية
و هي ساللة مارثية هندوسية حكمت والية 
جواليور في وقت سابق، كانت حينها جواليور 
جزًءا من الكونفدرالية الماراثية في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر، ودولة أميرية 
البريطانية االستعمارية خالل  للحكومة 
القرنين التاسع عشر والعشرين، بعد استقالل 
أفراد  العديد من  1947، أصبح  الهند عام 
العائلة السندية سياسيين ينتمون إلى حزب 

شهير في الهند. 
المهيب، وتعتبر  المدينة بحصنها  تشتهر 
واحدة من أفضل المناطق في الهند، تقع 
جواليور على بعد 100 كم فقط من مدينة 
جانسي ومتصلة بشكل جيد عن طريق البر 
والسكك الحديدية، المدينة هي أيضا مكان 
تاتيا توبي و  الحرية مثل  لذكرى مقاتلي 

ملكة جانسي الشجاعة.
 فنادق و أسواق مدينة جانسى

يقع سوق Manic Chowk في المدينة 

القديمة، و يعد أهم وأكبر سوق في مدينة جانسي و 
يشتهر بمحالت تبيع افخر أنواع الساري، ويضم ثالثة 
أسواق رئيسية، وهي سوق الصرافة  و سوق بادا و 
 ،Sadar Bazaren بوراني ناجي، بينما يضم سوق
لبيع  المدينة، متاجر  بين أسواق  يعتبر األقدم  الذي 
المميزة، و هو  التجارية  العالمات  المالبس ذات 
المحليين، كما أن  للسكان  المركزي  التسوق  مكان 
هناك أنواع مختلفة من أكشاك الطعام وغيرها، إنه 
سوق مليء بالحياة، و يقصده الكثير من الزوار كل 

مساء والمكان يكون مزدحما في الليل.
للحديد  Loha Mandi ، فهو مخصص  أما سوق 
والرخام والمنتجات الحجرية، و سوق سيبري 
متخصص في الخضروات، باإلضافة إلى المالبس 
واإلكسسوارات الرخيصة الثمن، و سوق غوكان باغ، 

سوق  متخصص في األثاث والمفروشات.
تقدم خدمات ممتازة  بفنادق متميزة  المدينة  تتميز  كما 
 Treebo“ للسياح طيلة السنة، و من أهم هذه الفنادق
Trip Om Residency” في قلب مدينة جانسي، تشمل 
المرافق المتوفرة في هذا الفندق مكتب استقبال يعمل على 
إلى خدمة  الغرف، باإلضافة  24 ساعة وخدمة  مدار 
الواي فاي المجانية في جميع أنحاء مكان اإلقامة، ويمكن 

ترتيب مواقف خاصة للسيارات مقابل تكلفة إضافية.
الغرف على تكييف وتلفزيون بشاشة  تحتوي جميع 
مسطحة مع قنوات فضائية وغالية ودش ومجفف شعر 
وخزانة مالبس، و تحتوي الغرف في الفندق على حمام 

خاص مع لوازم استحمام مجانية.
يعتبر فندق ‘Hotel Deva Resthouse’ من  كما 
الذي  البسيط  المدينة ويتميز بشكله  الفنادق في  أهم 
يعكس الثقافة الهندية الجميلة، و تصاميم الغرف بسيطة 
للغاية، ويقدمون وجبات هندية شعبية وأسعاره رخيصة 
ومناسبة للجميع، ويعتبر ثاني أفضل فندق في جانسي 
بعد فندق ‘Nataraj Sarovar Portico’ الذي يأتي 
في المركز األول، و يستقطب أعداد كبير من السياح 

األجانب و المحللين، و يتميز بمطعم و مسبح 
و مركز متميز للياقة البدنية، كما يوفر تيراس 
للتشمس، وقد حصل الفندق على اعلى تقييم 
من االزواج تحديدا ويقع في مركز المدينة 

واسعاره ايضا مناسبة.
مدينة جانسي من اجمل المدن الهندية حقا، 
وتتميز بالعديد من األماكن العريقة التي تستحق 
الزيارة وتشهد على الحضارة القديمة للمدينة 
تتردد في زيارتها و  لذلك ال  منذ عصور، 

التعرف على معالمها الجميلة.

السياحة العاملية

اعداد : مايك انجلو

     Vendredi 15 mai 2020
الجمعة 15 مايو 2020

تضحك الدنيا معك ..
. 

 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة

معلومات عن مدينة جانسي

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

الكلمــات املتقاطعة 
أفقيا: 

-1ملحن مصري راحل 
-2 حيوان قطبي – األسم األول 
لمطربة مصرية راحلة – نصف 

كلمة روسي
لقب   – األمر  على  يتعود   3-

يطلق على الغنم واألبقار 
في  الريحاني  نجيب  اسم   4-
فيلم غزل البنات – يبسط األمر 

)معكوسة( 
-5 قط – طري – موت )مبعثرة( 
-6 متشابهة – قصة لمصطفي أمين 
أغنية  لمؤلف  األول  األسم   7-

أيظن – نسيان )معكوسة(
-8 نوع من الموسيقى – نصف 

كلمة داني – نوع من الخشب 
-9 يرقد – فات – أشتعل )معكوسة(

-10 تزيل – مسافة 

رأسيا:
-1فنانة مصرية راحلة 

في  يذاع  مصري  مسلسل   2-
ضمير   – الجاري  رمضان 

المخاطبة 
أبكم   – )معكوسة(  قادم   3-

)مبعثرة( 
-4 جمع دمل – في البيض 

-5 اقوم بالتكسير وإزالة المكان 
– من الظواهر الطبيعية 

-6 أهل )مبعثرة( – عاتب 
-7 إله 

-8 عاصمة كندا 
حقه   – بإختبارهم  قاموا   9-
عمل  تأدية  مقابل  المال  من 

)معكوسة( 
-10 شهر ميالدي – أغنية لعبد 

الحليم حافظ  

حل الكلمات المتقاطعة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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Les proverbes en français et arabe

رئيس احتاد كرة القدم: الالئحة اجلديدة سيتم 
اإلعالن عنها فور االنتهاء منها

    أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية 
المكلفة بإدارة االتحاد 
المصري لكرة القدم 
أن االتحاد المصري 
ما  لديه  ليس  للعبة 
حالة  وفي  يخفيه، 
التوصل إلى أي قرار 
أو موقف يسارع إلى 
إعالنه رسميا على 

الرأي العام.
رئيس  وأضاف 
المصري  االتحاد 

أنه الحظ في  اليوم  له  القدم في تصريح  لكرة 
إلى  المنسوبة  اآلونة األخيرة بعض األخبار 
مصدر وصف بأنه مسئول في اتحاد كرة القدم 
اتصاالت تجرى  يتحدث عن  اسمه  دون ذكر 
بين مسئولين مصريين واالتحاد الدولي “فيفا” 
بشأن مهمة إعداد الالئحة الجديدة وما سيترتب 

عليها في القريب.
وأوضح الجنايني أن هذه األخبار غير صحيحة 
جملة وتفصيال ، وناشد رئيس االتحاد المصري 
لكرة القدم وسائل اإلعالم كافة بالتريث في نشر 

األخبار الخاصة بهذه األمور والمبنية على االجتهاد 

أو المنسوبة لمصادر غير معلومة، حرصا على 
عدم إثارة أي بلبلة لدى الرأي العام  مؤكدا على 
القيام  التام لحرص وسائل اإلعالم على  تفهمه 
بدورها في نقل الخبر إلى جماهيرها وروادها 

شريطة أن يكون صحيحا.
المتعلقة  األمور  أن كل  الجنايني  وقال عمرو 
بالالئحة الجديدة لالتحاد، يسير العمل نحو إعدادها 
الزمني  المرسومة والبرنامج  العمل  وفق خطة 
المتفق عليه، ومن الطبيعي أن يتم عرضها في 

صورتها النهائية بعد االنتهاء منها.

إبراهيموفيتش يواجه عقوبة قاسية بسبب مخالفة قانونية
    تصدر المهاجم السويدي المخضرم زالتان إبراهيموفيتش، المحترف 
في صفوف نادي ميالن اإليطالي لكرة القدم، عناوين الصحف العالمية، 

بعد قيادته لسيارة فارهة بشكل غير قانوني.
وذكرت صحيفة »آس« اإلسبانية، أن إبراهيموفيتش، يواجه خطر التعرض 
لغرامة كبيرة في السويد، بعد قيادته بشكل غير قانوني أحدث سياراته، 

وهي من طراز فيراري وقيمتها 1.6 مليون يورو.
وتورط »إبرا« في خرق القانون، بعدما أدركت السلطات السويدية، أن 
سيارته الجديدة غير مسجلة، كما أكدت وكالة النقل السويدية األمر ذاته، عبر 
رئيسها ميكائيل أندرسون، الذي قال: »ال يمكن قيادة السيارة إال إذا كانت 

مسجلة، وفي الحاالت المشابهة يمكن قيادتها فقط حتى أقرب نقطة تفتيش«.
الـ38، بشراء  واحتفل إبراهيموفيتش في أكتوبر الماضي، بعيد ميالده 
سيارة فيراري »مونزا أس بي 2« المكشوفة الفاخرة، والتي أنتج منها 
499 وحدة فقط. واحتفظ »إبرا« بسيارته الجديدة في السويد، وبعد عودته 
إلى بالده عقب تفشي فيروس كورونا المستجد وتوقف منافسات الدوري 

اإليطالي، قام بقيادة سيارته الفاخرة بشكل غير قانوني.
يذكر أن النجم السويدي، عاد مطلع األسبوع الحالي إلى إيطاليا، لالنضمام 
إلى صفوف ناديه ميالن تحسبا الستئناف الدوري، بعد أن أمضى شهرين 

في بالده.

رسمياً .. حتديد 20 أغسطس موعداً الستئناف الدورى السعودى
   قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، 
استئناف منافسات مسابقة دوري كأس األمير محمد 

بن سلمان للمحترفين، يوم 20 أغسطس المقبل 
باعتباره موعدا مبدئيا وذلك في البيان الرسمي 
الذى نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع 
التواصل االجتماعى “تويتر”، مضيفة أنه من 
المقرر أن يتم عقد اجتماعاً عاجاًل خالل اليومين 
المقبلين ألعضاء الرابطة بحضور ياسر المسحل 
رئيس اتحاد كرة القدم السعودى، لبحث اآللية 
المناسبة لعودة الدوري وأفضل الحلول المتاحة 

والمتوافقة مع الظروف الحالية.
أنه من  السعودي،  الدوري  وأضافت رابطة 
المقرر أن يتم وضع السيناريوهات المقترحة 
20 أغسطس  تاريخ  في حال عدم مناسبة 
يكون  أن  الدوري على  منافسات  الستئناف 
بعد موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات 

فيروس كورونا.
وتابعت الرابطة أن االجتماع سيشهد أيضا مناقشة 
إمكانية عودة الدوري بقيادة طواقم تحكيم محلية، 
مع االستغناء عن استخدام الفيديو المساعد “الفار”.
السعودى  الدورى  الهالل جدول ترتيب  ويتصدر 
برصيد 51 نقطة بعد مرور 22 جولة قبل التوقف 
المركز  النصر فى  العالمى، ويأتى  الوباء  بسبب 

الثانى بـ45 نقطة.
من ناحية أخرى، أكد األمير عبد العزيز بن تركى 
الفيصل وزير الرياضة السعودى، فى وقت سابق 

الرياضية سيتم بعد  المنافسات  اليومأن استئناف 
سماح وزارة الصحة والتأكد من جميع اإلجراءات 

االحترازية فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد 
المواطنين  “كوفيد ″19، مشددا على أن سالمة 
النشاط  تم تعليق  والرياضيين هى األهم، بعدما 
الرياضى ومنه منافسات الدوري السعودي للمحترفين، 
منذ منتصف مارس الماضى ألجل غير مسمى بعد 

انتشار الوباء العالمى.
وقال الفيصل في تصريحات نشرتها وكالة األنباء 
السعودية “واس”: “في حال إقرار عودة المنافسات 
ستكون الفترة التأهيلية لعودة التدريبات لألندية ليست 

أقل من 6 أسابيع”.

احتاد الكرة يرفض اقتراح فيفا بإقامة 
اجلمعية العمومية يونيو املقبل

“فيفا” صعوبة  لمندوبة  اللجنة  وأكد أعضاء    
إقامة العمومية قبل 30 يونيو المقبل، 
موضحين أنه فى حال عقدها قبل 30 
الجديدة  الالئحة  يونيو سيتم رفض 
لبند حضور جميع أعضاء  نظًرا 
الجمعية العمومية للجبالية، وعددهم 
225 نادًيا، وبالتالى سترفض األندية 
فكرة تقليص عدد الجمعية العمومية، 
أما بعد 30 يونيو وانتهاء السنة المالية 
سيكون من حق 95 نادًيا فقط حضور 

الجمعية العمومية للجبالية
ووافقت سارة ساليمون على وجهة 
نظر أعضاء اللجنة الخماسية فى هذا 
الصدد، كما وافقت على اقتراح اللجنة 
نائب  يكون منصب  بأن  الخماسية 
باالنتخاب، وأن  الكرة  اتحاد  رئيس 
يتم التصويت عليه مباشرة من جانب 

الجمعية العمومية، بعدما كان يتم حسم المنصب 
الجبالية  داخل مجلس  الودى  باالتفاق  ذلك  قبل 

فى أول اجتماع بعد االنتخاب، وفق أحد المعايير 

التى يتوافق عليها األعضاء سواء األعلى فى عدد 
األصوات، أو األكبر سنًا، أو األقدم فى اتحاد الكرة.

- Bien mal acquis ne profite jamais 
- المال الحرام ما يدومش

- Qui ne dit mot consent 
-   السكوت عالمة الرضى  

استئناف مباريات الدورى البرتغالى 4 يونيو املقبل
    أعلنت رابطة الدوري 
استئناف  عن  البرتغالي، 
المحلى  الدوري  منافسات 
بدءا من 4 يونيو المقبل، بعد 
توقفه في شهر مارس الماضى 
لتفشى فيروس كورونا المستجد 

“كوفيد 19″، .
واضافت الرابطة مضيفة في 
البيان الذى نشرته على موقعها 
الرسمي أن أول مباراة ستقام 

في الموعد المحدد من أجل إتاحة مزيد من الوقت 
إلجراء اختبارات الكشف عن الوباء لجميع الالعبين 
باإلضافة إلى معاينة المالعب، بعدما عادت العديد 
من أندية الدوري البرتغالي في شهر مايو الجارى، 
للتدريبات الفردية من جديد من بينها العمالقين بورتو 
وبنفيكا، وذلك ألول مرة منذ توقف النشاط الكروى.

ويخوض العبو أندية الدوري البرتغالى، التدريبات 
وسط إجراءات احترازية مشددة، وخضعوا الختبارات 

فيروس كورونا، قبل خوض التدريبات.
وكان أنطونيو كوستا، رئيس الوزراء البرتغالى، 
الماضى عن عودة منافسات  أبريل  أعلن نهاية 

الدوري، فى نهاية شهر مايو الجارى بدون حضور 
جماهيرى، لكن تم تعديل الموعد إلى 4 يونيو المقبل.

وأوضح كوستا أن استئناف الدوري البرتغالى، الذي 
يتبقى فيه 10 جوالت، وكذلك نهائي كأس البرتغال، 

سيتم دون حضور جماهيرى داخل المالعب.
وذكر كوستا أن استئناف كرة القدم، يقتصر فقط على 
دورى الدرجة األولى فقط، دون الدرجات األخرى.
الدوري  ويتصدر فريق بورتو جدول ترتيب 
البرتغالى بعد مرور 24 جولة من الموسم الجارى 
2020-2019، برصيد 60 نقطة، متفوقا بفارق 
نقطة واحدة عن فريق بنفيكا صاحب المركز الثانى 

برصيد 59 نقطة.

ممد لم و

و

حا

حح

ح

ب

و

د

د

د

ن

ن

ن

سس

ي

ي

يي

ي
ي

ر

ر
ر

مر

م

م

م
م

م

م
م

ل
ل

ل

ل

ل

ع

ك

و

و
و

و
ا

ا
ت

ت

ت

ا

ا اا

ا

ا

ا
ا

ا
ا

ا

ر ر

هـ
هـ

هـ
هـ

هـ

ب

ب

ب

ج

ج



Le premier ministre François Legault «n’accepte 
pas» que le Québec soit toujours incapable d’at-
teindre son objectif de 14 000 tests par jour, alors 

que la province peine encore à franchir la barre de 10 
000. 
«J’accepte pas ça, je ne suis pas content et je l’ai dit 
aux personnes concernées», a laissé tomber le pre-
mier ministre lors de son point de presse, mercredi.    
Le Québec espérait faire grimper son nombre de tests 
quotidiens de 6000 à 14 000, mais, au cours des der-
niers jours, les résultats ont plafonné à 9000.    
«J’espère que dans les prochains jours, on va être 
capable d’augmenter à 14 000 tests. Ça veut dire 
mieux s’organiser et mieux informer la population, 
entre autres à Montréal, de la disponibilité des tests», 
a indiqué François Legault.    
«Je suis le dossier personnellement», a-t-il ajouté.    
Selon le premier ministre, la population des quartiers 
chauds n’a pas été aussi nombreuse que prévu à se 
présenter dans les cliniques de dépistage ouvertes 

dans ces territoires. La veille, François Legault avait 
lancé un appel aux résidents des zones rouges, même 
asymptomatiques, à se faire dépister.    
«Il y a des besoins dans la population, il y a des 
besoins dans le réseau de la santé, là on est en train de 
répartir les personnes aux bons endroits», a expliqué 
lors du point de presse François Legault.    
Le premier ministre doit d’ailleurs se rendre à Mon-
tréal jeudi et vendredi afin de rencontrer les autorités 
locales.   
Inquiétudes pour le transport en commun  
Le premier ministre s’est dit particulièrement inquiet 
devant les risques de contamination dans les trans-
ports en commun, particulièrement à Montréal, au 
moment du déconfinement.   
Une hausse du nombre de passagers entraînera iné-
vitablement des difficultés à respecter la distance de 
deux mètres. Le port du masque y sera donc d’autant 
plus important, insiste François Legault.  
«Au fur et à mesure qu’il y aura plus de monde dans 
le métro et dans les autobus, ça deviendra vraiment 
important le masque», a-t-il noté.  
Québec refuse toutefois toujours de rendre obligatoire 
le port du masque dans les transports en commun.  
«On va regarder comment les Québécois suivent les 
consignes avant d’envisager de rendre le port du 
masque obligatoire», a dit François Legault.  
Pour les rendre obligatoires, il faudrait pouvoir four-
nir des dizaines de milliers de, ce qui n’est pas encore 
possible, a-t-il ajouté.  
Québec financera néanmoins en partie l’achat de 
masques pour les distribuer dans la métropole, a fait 
savoir François Legault.

Le gouvernement fédéral fait 
l’objet d’une poursuite en jus-
tice pour financement inadé-

quat et discriminatoire au cours de la 
crise de la COVID-19.
C’est le Congrès des peuples autoch-
tones (CPA) et ses organisations 
provinciales et territoriales (OPT) 
qui ont déposé mercredi ce recours 
urgent, devant la Cour fédérale 
du Canada, estimant qu’Ottawa a 
«abandonné sa responsabilité de 
fiduciaire face à de nombreux mem-
bres de la communauté autochtone 
pendant cette pandémie».
Le chef  national du Congrès des 
peuples autochtones, Robert Ber-
trand, a soutenu dans un commu-
niqué que les organisations offrent 
actuellement «du support et des ser-
vices critiques à plusieurs Canadiens 
en situation de précarité».
«Le recours en justice vise à démon-

trer qu’en dépit des 
objectifs louables du 
gouvernement fédé-
ral, le financement 
alloué est déterminé de 
façon discriminatoire 
et pénalise les popu-
lations autochtones 
doublement désavanta-
gées que sert le CPA», 
a-t-on ajouté dans un 
communiqué.
Le CPA a soutenu 
que le gouvernement 
Trudeau a ignoré les 
efforts répétés et la 
préférence du CPA de 
travailler avec Services aux Autoch-
tones Canada (SAC) afin de rectifier 
la situation sans avoir recours aux 
tribunaux.
Le CPA a souligné que la grande 
majorité des autochtones du Canada 

habite hors réserve.
«Nous n’avons eu aucun autre choix 
que de nous adresser aux tribu-
naux pour sauver des vies», a ajouté 
la cheffe et présidente du Native 
Council of  Nova Scotia, Lorraine 
Augustine.

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous

Tout d’abord on a le méga projet de la construction 
de la plus grande usine à El Mahala El Kobra 
de la plus grande au monde usine de filature et 

tissage au coût de 540 million d’euros qui créera plus de 
mille emplois directs et plus de 2 milles emplois indi-
rects lors de la mise en marche de l’usine prévue pour les 
débuts de l’an prochain.
Ensuite on a le méga projet de la construction de plus 
grand parc au monde sur une superficie de mille feddans 
dans la nouvelle capitale qui ouvrira ses portes dans 3 
mois, six fois plus grand que le central park de New-
York et 2 fois et demi plus grand que de Hyde Park de 
Londre.
De plus, on a le projet de construction de plus grand 
hôpital au monde gratuit pour enfants malades de cancer 
qui devra ouvrir ses portes sur toute sa longueur de 325 
chambres située  à El Sayeda Zeinab.
On a aussi le méga projet de plantation dans le désert 
oriental d’un million de dattiers qui donnera prochaine-
ment une quotité de dattes qui fera de l’Égypte le plus 
grand producteur de dattes au monde.
En plus du méga projet celui de la construction de la plus 
longue promenade au monde (Board walk) de 14 kms 
dans la nouvelle ville de « El Alamein »  qui s’ouvrira 
au public très prochainement avec une voie réservée aux 
personnes handicapées. 
Reste à savoir que ces cinq méga projets, une fois achevés 
vont s’ajouter aux cinq méga projets qu’on a déjà termi-

nés durant les six dernières 
années et voici la liste :
1-Le plus grand musée d’an-
tiquités au monde située à 
Guizeh au début de la route 
désertique Caire-Alexandrie 
sur une superficie de 168 
000 mètres carrés où l’on 
expose 100 000 pièces d’an-
tiquité qui devait ouvrir octobre prochain mais on a dû 
remettre à l’an prochain son ouverture.
2-La grande station d’énergie solaire au monde 
construite à Banbane près d’Assouan qui produit 1325 
méga watts
3-Le plus large pont suspendu au monde « Tahya Masr 
» construit sur le Nil à Rod El Farag de 12 voies et de six 
voies de chaque côté qui a battu un ancien road inscrit 
pour un pont suspendu en Colombie-Britannique (voir 
livre des records Guinness)  
4-La plus grande station au monde de dessalément de 
l’eau de mer construite dans la nouvelle ville d’El Ala-
mein avec une production de 150 000 mètres cubes d’eau 
potable par jour.
5-La plus grande station de traitement des eaux des 
égouts sanitaire au monde construite à l’est de Port-Saïd 
qui produit une quantité d’eau suffisante  pour irriguer 
400 000 feddans en Sinaï.

On met les bouchées doubles pour finir au plus tôt 
cinq méga projets classés les plus grands du monde 

«On a de la difficulté à savoir ce qui se passe» 
- Valérie Plante

COVID-19: Ottawa poursuivi pour financement dis-
criminatoire par un groupe autochtone national

Les élèves du secondaire pourraient demeurer à la maison 
l’automne prochain

Guy Nantel en a assez de la 
«discrimination» envers les 

humoristes en politique

Legault insatisfait du nombre de tests au Québec

Les résultats de la stratégie de 
tests à grande échelle annoncée 
il y a deux semaines permettant 

de dresser un portrait plus détaillé de 
Montréal se font attendre, et la mai-
resse de Montréal admet avoir du mal 
à «savoir ce qui se passe».   
«Je ne le sais pas précisément, c’est 
encore des scénarios. À Montréal la 
situation est complexe. Le territoire 
est divisé en 5 CIUSS, en cinq zones, 
il n’y a pas de grand patron. C’est 
évident que c’est difficile de recueillir 
toute l’information, même pour la Dre 
Mylène Drouin de la Santé publique. 
C’est beaucoup par territoire, c’est 
très fragmenté», explique la mairesse 
de Montréal, Valérie Plante en entre-
vue avec Mario Dumont.   
Son inquiétude et cette difficulté à 
avoir un portrait clair est partagée par 
beaucoup de gens sur le terrain, chez 
les élus, le personnel de la santé, et les 
citoyens, souligne-t-elle.   
Difficile pour la Ville d’aider et d’in-
tervenir lorsqu’il est difficile d’avoir 
ces informations cruciales.   
«On a de la difficulté à savoir ce qui 
se passe. À la Ville, on essaie d’aider, 
on a mis les autobus à disposions pour 
des cliniques mobiles, on est venu 
aider pour les itinérants en créant 

des sites de jour. Moi je 
peux aider, mais il faut 
que je sache où agir. Il 
faut que je sache qu’est-
ce que je peux faire. Et 
là c’est plus difficile de le 
savoir», insiste-t-elle.  
Il est primordial pour 
elle que le gouverne-
ment et la santé publi-
que mettent toutes leurs 
énergies à lutter contre 
le virus dans la métro-
pole.   
On est la locomotive 
économique, il faut 
vraiment prendre soin 
de nous et porter une 
attention particulière. Montréal n’est 
pas seulement l’endroit le plus touché 
au Québec, mais au Canada.   
Montréal doit être la priorité de Fran-
çois Legault selon la mairesse.   
«Il faut mettre beaucoup d’attention, 
d’énergie et de ressources à Mon-
tréal. Les CHSDL, la propagation 
communautaire n’est pas encore sous 
contrôle. Il faut dépister davantage. 
Ce que je veux faire c’est sensibiliser 
le premier ministre à la nécessité à 
ce que des messages, et des ressour-
ces, et des sommes d’argent, entre 

autres pour des couvre-visage, soient 
envoyés à Montréal. Partout à travers 
le monde, c’est dans les métropoles, 
c’est dans les grandes villes, que c’est 
difficile. On ne fait pas exception», 
conclut-elle.   
Le premier ministre a indiqué mardi 
qu’il serait dans la métropole jeudi et 
vendredi.  
Montréal représente environ la 
moitié des 39 225 cas québécois de 
COVID-19 et la majorité de 3 131 
décès.   
Mardi, 113 des 118 nouveaux décès 
sont survenus à Montréal. 
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Salah EL ACHKAR 

Nous sommes tous nés pour mourir un jour, 
Nous sommes tous des êtres semblables mais pas les mêmes, 
y compris les gémeaux,

Nous ne savons comment nous allons naître et encore moins com-
ment nous allons mourir.
Dès que les êtres humains ont débutés, leurs destins respectifs à 
chaque est dessiné pour eux et leurs descendants depuis Adam et 
Êve jusqu’à l’arrivée chez chacun de nous, malgré les races, les cou-
leurs et les pays, nous suivons tous un chemin tracé pour chacun, 
même le changement ou les inattendues dans notre croyances, sont 
déjà établies d’origines.
Les naissances dues : à des relations parentales de plusieurs sortes, 
méthodes ou façons : Par amour, par violence, par obligation ou ven-
geance, par inceste, par besoin, ou par orgueil pour une satisfaction 
personnelle, ou autres.
L’arrivée à la vie : naturelle après 9 mois de grossesses, après 7 
mois, ou plus au moins,  par fort-ceps, par césarienne, par obligation 
médicale ou d’accident quelconque, par maladie subite de la Mère 
pour sauver l’enfant ou autres que j’ignore.        
Les mortalités sont également diversifiées, normale par vieillesse, 
par maladies génétiques ou contaminations ou manques de soins ou 
incompétences des médecins, par accidents : de travail, de voiture, 
de train, d’avion, de bateau ou autres méthodes de transports,  par 
noyade,  par brulure, ou par la guerre ou actes de barbaries quelcon-
ques, par isolation, par suicide, par la famine, ou autres que j’ignore.

Mais nous ne devons pas s’opposer à la volonté de Dieu qui nous a 
mis au monde avec nos qualités et défauts. Nous ne devons pas le 
blâmer ou lui poser des questions : Pourquoi moi? 
C’est ainsi qu’il avait prévu pour tirer des exemples de diversifica-
tions  afin de nous dire je suis le seul qui décide et le seul qui juge et 
le seul qui dit : Ou, Quand, Comment, Pourquoi et à Quelle Heure. 
Soyez prudent et prêt. 
Nous ne pouvons rien contre sa volonté et sa décision.
Il nous a mis au monde et nous a donner à chacun ce qu’il mérite 
avoir et recevoir, certains avaient bien bénéficiés et d’autres avaient 
négligés ses paroles, ses conseils et ses directives. Faites attention 
ses paroles sont de premiers ordres et importances. 
A bon entendeur salut. 

La Naissance et la Mort 
La Joie et la Tristesse

يسعد إدارة  سوبر ماركت أخوان 
أن تتقدم بخالص التهاني وعظيم األماني 
من الجالية العربية واإلسالمية بمناسبة 

حلول عيد الفطر المبارك
أعاده هللا على الجميع باليمن 

والخير والبركات

أخوان كبرى األسواق التجارية 
التي توفر لك كل ما يحتاجه 
البيت من المنتجات الغذائية 

اإليرانية والشرقية  
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 عيد فطر

مبارك
Le casse-tête de la distanciation physique pourrait obliger 

les élèves du secondaire à poursuivre leur scolarisation à la 
maison l’automne prochain, affirme le ministre de l’Édu-

cation. 
Il s’agit d’un des scénarios sur la table pour la rentrée scolaire, 

explique Jean-François Roberge, en précisant qu’aucune décision 
n’est prise pour le moment. 
« Mais évidemment ce n’est pas très compliqué de penser qu’il 
y a un scénario identique à ce qu’on a en ce moment, c’est-à-dire 
de n’ouvrir que pour le primaire et le préscolaire, puis d’avoir de 

l’enseignement à distance pour le secondaire », a confié 
le ministre Roberge en point de presse à l’Assemblée 
nationale mercredi. 
Le retour en classe dans les écoles primaires en début 
de semaine a forcé les écoles à ouvrir de nouveaux 
locaux afin d’y accueillir des groupes d’un maximum de 
15 élèves par classe. Certains d’entre eux ont d’ailleurs 
été installés dans les écoles secondaires, en raison du 
manque d’espace dans leur établissement. 
Si les élèves du secondaire devaient revenir en classe à 
l’automne, la distanciation physique deviendrait alors 
impossible. 
Par contre, laisser les adolescents à la maison soulève 
d’autres préoccupations, estime le ministre. « Sur des 
mois et des mois, ça peut poser un enjeu. À un moment 
donné, je pense qu’on a besoin de voir l’adulte signifiant, 
comme adolescent, comme jeune », dit Jean-François 
Roberge. 
« Mais le scénario qu’on mettra de l’avant dépendra 
tout simplement de ce que nous permet de faire la Santé 
publique, tout simplement », ajoute-t-il. 

Un humoriste aurait-il la crédibilité pour gouverner le 
Québec lors d’une crise comme celle de la COVID-

19? Selon Guy Nantel, candidat à la direction du Parti 
Québécois, la question ne devrait même pas se poser.  
«Pourquoi on fait cette règle générale pour les humoris-
tes? Je ne comprends pas pourquoi on parle des humo-
ristes comme ça [...]. Cette discrimination-là à l’entrée, 
eh bien, ça me rappelle tellement une époque où on disait 
qu’une femme aurait de la misère à faire ça. C’est vrai. 
Pourquoi un artiste serait moins brillant, serait moins 
compétent, aurait moins de discernement?», s’est-il ques-
tionné à QUB radio, mercredi.   
Au contraire, l’aspirant politicien argue que les humoris-
tes ne sont pas «des êtres unidimensionnels» et, qu’en fin 
de compte, ce sont des individus de milieux variés qui for-
ment les sphères politiques québécoise et canadienne.   
«En réalité, le premier ministre du Canada, c’est un gars 
qui a une formation en théâtre. Le président de l’Assem-
blée nationale est un ancien animateur de TVA. Il y a des 
gens qui sont d’anciens joueurs de hockey ou athlètes 
olympiques qui sont à la tête de ministères», a-t-il opiné 
au micro d’Antoine Robitaille.   



يف خدمة أبناء اجلالية العربية على العناوين التالية:
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العالم   تحول برج خليفة أعلى مبنى في 
828 مترا إلى صندوق  يبلغ ارتفاعه  والذي 
تبرعات تتألأل أضواؤه لجمع التبرعات لتوفير 
الغذاء لسكان اإلمارات الذين يعانون من 
التداعيات االقتصادية لجائحة فيروس كورونا 

المستجد.
بيعت مصابيح اإلضاءة الخارجية البالغ 
البرج بعشرة  1.2 مليون مصباح في  عددها 
دراهم )2.7 دوالر( للمصباح الواحد أي 
التبرعات  ما يكفي لشراء وجبة. ومع تدفق 
الناس  بإمكان  المصابيح وأصبح  أضيئت كل 

شراء وحدات اإلضاءة في قمة البرج.
وقد أثرت الجائحة بشدة على اقتصاد دبي 
المركز اإلقليمي للسياحة واألعمال والتي 

يوجد فيها أكثر مطارات العالم ازدحاما.
انخفضت دخولهم.  أو  وفقد كثيرون وظائفهم 
الوافدين،  العمال  وسجل عشرات األلوف من 

الذين يعيشون في كثير من األحيان في مساكن 
جماعية مكتظة حيث يسهل انتشار الفيروس، 

طلباتهم للعودة إلى بالدهم.
وسجلت اإلمارات 19661 حالة إصابة 
بمرض كوفيد19- الناجم عن اإلصابة 
بالفيروس و203 وفيات لتحتل المركز الثاني 
في عدد الوفيات بعد السعودية بين دول الخليج 

العربية.
وقالت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل 
مكتوم العالمية التي تنظم المبادرة إن صندوق 
 1.2 التبرعات جمع أمواال تكفي ألكثر من 

مليون وجبة حتى اآلن.
لتدبير عشرة  المبادرة جزءا من حملة  وتمثل 
ماليين وجبة لألسر محدودة الدخل خالل شهر 
رمضان تنظمها المؤسسة التي يرعاها الشيخ 
محمد بن راشد حاكم دبي ونائب رئيس دولة 

اإلمارات.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
أزمته  الخروج من  لبنان في  أن يساعد  كله  العالم    يجب على 
نتمنى أن يضوي  العالم  فلبنان نجم في سماء  الحالية  اإلقتصادية 

دائماً .
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

      
 آخر عمود***

فريــد زمكحـل

اآلثار: كباش الصرح األول مبعابد الكرنك يف حالة سيئة بسبب 
ترميم خاطىء منذ حوالي 50 عاما

كورونا ينقل عروض مسرح الشارع إىل البيوت يف املغرب

 إلقاء القمامة.. أحدث مغامرات إلسا وأوالف وسبايدر مان يف إسبانيا

دبي حتول أعلى مبنى يف 
العامل إىل صندوق تربعات 

للمتضررين من كورونا

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

  يقول البعض ممن يعيش في بالدنا 
اكل سندويشات  يتمنى  بأنه  العربية 
الجاهزة مثل ماكدونالد  الكبيرة  المحالت 
وغيرها ويرى فيها شيئا لذيذا وتجربة 
جميلة. اما من يعيش في بالد االغتراب 
فانه ال يري فيها لذة ويحلم بأكل سندويش 
فالفل من محل على قارعة الطريق وخبز 

ساخن من مخبز قريب.
ومع الكورونا اليوم اختلفت المعايير 
واحتياطات األمان. ولكن أيضا الطبخ 
المعارف  للقاء  كبيراً  متنفساً  اصبح 
والغرباء معا ليتشاركوا بوصفة تقليدية 
النفس وكذلك  الترويح عن  تفتح لهم باب 

التواصل في عالم االغتراب.   
والحقيقة ان تجربة االغتراب لها جوانب 
صعبة. ولكن اليوم اصبح الطبخ ووصفات 
الوجبات الغذائية مالحة او حلوة والطعام 
بشكل عام الذي ينتمي الى موائد بالدنا من 

اهم اواصر الربط الثقافي من نواح عديدة. 
األكل العربي موادا غذائية ام طبخا من 
مختلف بالدنا العربية اصبح وسيلة ربط 
كبيرة بين ابناء الجالية وبلدهم األم من جهة 
وكذلك وسيلة ربط بين ابناء الجالية العربية 
داخل اَي بلد مهجر وحتى بين بلدان المهجر 
عموما وخاصة ان اإلنترنت ووسائط 

التواصل االجتماعي سهلت هذا االمر. 
والطبخ العربي والطعام العربي أيضا 
ابناء  بين  ثقافية جميلة  اصبح وسيلة ربط 
البلدان   ابناء تلك  الجالية العربية وكذلك 
األقدم او األصليين سواء أكان ذلك في 
أوربا او كندا او امريكا وغيرها من 

القارات حيث ينتشر ابناء الجالية العربية. 
وفي بلدان اوربا وكندا مثال يشهد الطبخ 
السوري الذي انتشر اخيرا مع هجرة ولجوء 
مئات اآلالف من السوريين فورة كبيرة 
وإقبال كبير حيث يرتقي بعض من الطباخين 
السوريين الى مجال العالمية. احدهم اختير 

واحد من اهم ٤٠ طباخا في فرنسا. 
وكذلك هناك طباخين عرب من مصر 
ولبنان والمغرب العربي عموما باتو 
العالمية في  المناسبات  مسؤولين عن اهم 
اوربا وادخلوا الوصفات العربية الى دور 

الرئاسة والملوك والحكام وغيرهم. 
وعدا عن هذا وذاك فإن الطبخ اصبح 
العربية  الجاليات  ابناء  لربط  وسيلة 
ومساعدتهم للتعرف على تراثهم من خالل 

الطبخ. 
التي  ومثال ذلك صفحة »مطبخ غربة« 
القارات من اوربا  تربط السوريين عبر 
الى االمريكيتين والشرق األوسط واسيا 
على الفيس بوك التي تساعد السوريين على 
التعرف على وجباتهم وطرق طبخها بينما 
يروي البعض قصصا قصيرة عن تجاربهم 
الغربة او قصص قصيرة من تراثهم  في 

في الوطن األم تذكرهم به. 
وأصبحنا نتذكر من جديد مثال أهمية شجرة 
النارنج في البيوت الدمشقية والمربى 
وماء زهر النارنج الذي يُصنع منها. 
وغيرها الكثير من القصص والتفاعل 
بالمئات والحوارات ودية ومحبة. ومن 
مصر نتعرف على طقوس اكل الفول 
الكوشري ومن  او  المصريين  لدى االحبة 
الخليج الكبسة ومن المغرب البسطيلة 
والقائمة تطول واألكل يرتبط بشكل وثيق 
بالتاريخ والثقافة والعالقات االجتماعية 
التراث. عالم واسع  وقصص جميلة من 

نتعرف عليه.  
لدينا محالت  في كندا وخاصة مونتريال 
كبيرة وصغيرة ومطاعم عربية من سوريا 
العربي وبعضها وصل  ومصر والمغرب 
لمصاف العالمية وأصبح من اهم المحالت 

في امريكا الشمالية وغيرها. 
واليوم مع الكورونا  اصبح الكثير من 
هذه المحالت وبسبب اإلغالق تعتمد على 
خدمة التوصيل بدال عن خدمة الزبائن 

داخل المطعم. 
اليوم ينظر  المنزل  الطبخ في  عالم إعداد 
اليه كوسيلة للترفيه وعالج من ضغط 
الحياة ومرض الكورونا.. وكذلك صفحات 
الغذائية  الفيسبوك والطباخين والمحالت 
التقليدية كلها وسائل  والمطاعم ووصفاتها 
ربط ومحبة مع ابناء الجالية العربية 
الجاليات األخرى..  نعم  المحيط من  ومع 

نشجعهم جميعا! 

املطبخ واالغرتاب 

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

فترة من  العالم  أنحاء  الرغم من قضاء األطفال في جميع    على 
فيروس كورونا،  التي فرضها  الطوارئ  بسبب حالة  الملل والضيق 
إال أن هناك أمهات وآباء قادرون دائما على إيجاد طرق جديدة إلسعاد 
صغارهم، مثل خايمي كورونيل، األب اإلسباني الذي يتنكر هو وابنته 

كل يوم في زي شخصية كرتونية مختلفة، للذهاب إللقاء القمامة.

الحجر  الثاني من فرض  اليوم  وقبل شهر ونصف، وتحديدا في 
إسبانيا، كان كورونيل يرتب منزله في مدينة سيوداد  الصحي في 
لاير ليصادف هو وابنته مارا البالغة من العمر 3 أعوام ونصف، زي 
 »frozen أوالف، الشخصية الكرتونية لرجل الثلج في فيلم »فروزن
الشهير، ليقضي االثنان اليوم بأكمله وهما يلعبان به في المنزل، وفقا 

لموقع » greenme« اإليطالي.
القمامة خارج  إلقاء  وعندما حان وقت 
34 عاما، ال  المنزل، كان كورونيل، 
بنا  أوالف وقال: »هيا  يزال مرتديا زي 

نتخلص من القمامة وأنا بزي أوالف«.
اليوم، أصبح األب اإلسباني  ومنذ ذلك 
يخرج للتخلص من القمامة يوميا في تمام 

الـ8 مرتديا زيا مختلفا.
البداية كان كورونيل يخرج إللقاء  في 
األطفال  بدأ  بمفرده، ولكن عندما  القمامة 
للترحيب، انضمت  للشرفات  الخروج  في 
بالتنكر  المغرمة  إليه مارا الصغيرة، 
الكرتونية مثل  الشخصيات  في مالبس 

ورابونزيل  إلسا 
وكات  والدعسوقة 
وأوالف  نوير 
العنكبوت  والرجل 

وغيرهم الكثير.
اليومي الذي تصوره زوجته على  وبدأ كورونيل في مشاركة نشاطه 
الموسيقى  بعد إضافة  الشخصي على موقع »أنستجرام«،  حسابه 

المناسبة لكل زي.
أزياء موحدة من  الصغيرة  يرتدي األب وطفلته  ومنذ والدة مارا، 
الكرتونية كل كرنفال وكل عيد هالوين، حتى أصبح  الشخصيات 
للترفيه عن  التي جاء وقتها اآلن  الملونة  العديد من األزياء  لديهما 

أنفسهم.
بـ29 زيا مختلف، وعندما ُسمح  29 مرة،  بذلك  قام كورونيل  و 
لألطفال بالخروج، خرج 9 مرات أخرى برفقة ابنته باألزياء التنكرية 
لكنها كانت  الجدة، وهي ممرضة مساعدة،  التي ُصنعت بمساعدة 

خياطة أيضا، لتشارك في إسعاد حفيدتها بهذه الطريقة البسيطة.

بها وزارة  تقوم  التي  الترميم  أعمال    كشفت 
للكباش الموجودة في  السياحة واآلثار حاليا 
الصرح األول داخل معابد الكرنك في األقصر عن 
بمواد مخالفة  50 عاما  يقرب من  ما  منذ  ترميمها 
األسمنت والطوب  الصحيح مثل  الترميم  لقواعد 

األحمر، مما تسبب في تآكل قواعد التماثيل.
وأوضحت أعمال الترميم، التي يقوم بها مرممون 
مصريون، وجود تآكل في قواعد التماثيل، وكذلك 
ٔاعمال  ٔانه استخدم في  يبدو  ٔاحمر  آثار لطوب 

ترميم سابقة.
الدكتور مصطفى وزيري  ٔاشار  ومن جانبه.. 
لآلثار، في تصريح،  األعلى  للمجلس  العام  األمين 
29 تمثااًل لكباش،  التماثيل تتكون من  إلى ٔان هذه 
تلك  ٔان  و  األول،  الصرح  المعبد خلف  داخل  تقع 
الحفظ بسبب  الكباش كانت في حالة سئية من 

ٔاعمال الترميم خاطٔية تمت عليها اوأيل السبعينات عند 
ٕانشاء مشروع الصوت والضوء في معابد الكرنك.

ٔان  ٔاعلنت  قد  كانت  واآلثار  السياحة  ٔان وزارة  يذكر 
ٔاعمال مشروع ترميم  بدٔا  لآلثار  األعلى  المجلس 
الموجودة خلف الصرح  الكباش  مجموعة تماثيل 

األول بمعبد آمون رع بالكرنك بمدينة األقصر، وذلك 
ميدان  لتزين  القاهرة  ٕالى  منها  تماثيل  ٔاربعة  نقل  بعد 

التحرير.

الشارع بعد أن  لفنون  المغرب  انفتحت فيدرالية    
أطلقت عروضا فنية قدمها عدد من فناني الشارع 
المغاربة من منازلهم في إطار مبادرة “شارع الحجر”، 
المسرح من خالل احتضانها ودعمها لعدد من  على 
المبادرة غرف  الشابة. وتحولت بفضل هذه  المواهب 
الشابة إلى ركح مسرحي مصغر  المواهب  عدد من 

يحتضن عروضا خاصة بأبي الفنون.
ووفقا لوكالة األنباء المغربية، قال طارق الربح، 
الشارع، إن هذه  لفنون  المغرب  فيدرالية  نائب رئيس 
العروض المسرحية المنزلية تشكل استمرارا للمبادرة 
إلى تضرر  الفيدرالية بهدف لفت االنتباه  التي أطلقتها 

الذي  الحجر الصحي  تداعيات  الشارع من  فناني  فئة 
فرضته مواجهة فايروس كورونا.

وأشار الربح إلى أن المسرح يضطلع بدور هام إزاء 
مواجهة الجائحة، قائال “يكفي أن نعود إلى تاريخ 
المسرح عبر مختلف الحقب، ليتأكد لنا أنه فن ينشط في 
فترة األزمات، ويتغذى من مواضيع المجتمع ويشكل 

صدى الهتماماته”.
36 عرضا مبرمجا  11 عرضا من مجموع  وتطرق 
الحجر” على صفحة  للعرض ضمن مبادرة “شارع 
الفيدرالية على فيسبوك، حتى اآلن إلى استثمار 

حكايات التراث والقضايا المجتمعية اآلنية. 

لــــكــــاس ا و يـــم  لـــنـــد ا ـــن  ـــي ب
نــفــاس أ بــيــن  ـــا  م ر  ـــــوا وح
حــبــيــبــيــن بــيــن  ـــا  م ــع  ــم ــج ت

وقـــلـــوب ــــوب  ــــل ق ــــن  ــــي ب و
هـــروب يـــا  تــقــول  وقـــلـــوب 
ــــدوب ون ح  جـــــرا هـــا  أضـــنـــا
تــوب ـــا  م تـــــدوب  ـــوب  ـــل وق

لـــكـــام ووعـــــود ـــظـــة  ف حـــا
حـــدود بــشــوقــهــا  بـــرة  عـــا
ــــدود وخ ـــون  ـــي ع عــــب  ا ــــد ُت
ــود ــه وع ــب  ــي ــب ــح ل ا ــة  ــن ي ــا ص

ـــون ـــج وش الم  آ ح  ــــرا ــــج ب
مــجــنــون ــب  ــي ــب ــح ل ا ل  وخـــيـــا
ــون ــت ــف م ــــاس  ن ـــا  ي شـــق  عـــا
ــن ــي ــن وح ن  ـــا ـــن ح بـــيـــن  مــــا 

مــرهــون م  لــــغــــرا ا ــس  ــي ــب ح
حــســاس إ ــل  ــي ــم ج عـــبـــه  ا يـــد
حــبــيــبــيــن بــيــن  ـــا  م ــع  ــم ــج ي

ـــاس ـــس ح إ ـــيـــن  حـــن لــــمــــح  أ
ــــاص إلخ ا عـــلـــى  هــد  تــتــعــا
لــلــكــاس يـــم  لـــنـــد ا عـــشـــق 

ـــدوب ت روحـــــي  ـــا  ي قـــلـــوب 
ـــوب ـــمـــحـــب ل ا عـــــن  ـــد  ـــع ـــب ت
بـــتـــوب م  لـــــــغـــــــرا ا عــــــن 
ــوب ــت ــك م م  لــــغــــرا ا ــا  ــه ــي ــل ع

ــود ــج ــت ب لــنــســيــم  ا ــر  ــي ــب ــع ب
لــــعــــود ا و م  لـــــقـــــوا ا ـــى  عـــل
ــــاة وســـجـــود مــهــا ص هــيــا
مــوعــود لــهــوى  ا حــب  وصــا

ــون ــي ــع ل ـــون  ـــي ع ــا  ــه ــي ــك ــح ت
مــســكــون لــحــبــيــب  ا ــورة  ــص ب
يــهــون مـــا  ــب  ــي ــحــب ل ا ــه  ــي عــل
حـــنـــون بـــطـــبـــعـــه  ــــب  ــــل وق

لــــكــــاس ا و يـــم  لـــنـــد ا ـــن  ـــي ب
نــفــاس أ بــيــن  ــا  م ر  حـــوا ــي  ف
لــلــكــاس يـــم  لـــنـــد ا عـــشـــق 

بني النديم والكاس

    Email: elressalanews@gmail.com    www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     

العائلة  إليزايبث وكبار أعضاء  الملكة  وجهت    
الملكية في بريطانيا الشكر يوم الثالثاء ألطقم 
العالم على جهودهم في مكافحة  أنحاء  التمريض في 

جائحة فيروس كورونا.
العائلة  أفراد  للتمريض، نشر  العالمي  اليوم  وفي 
الملكية اتصاالت هاتفية وتجاذبوا أطراف الحديث مع 
عاملين في مجال الرعاية الصحية من أستراليا والهند 

إلى أفريقيا ومنطقة الكاريبي.
وقالت الملكة )94 عاما( لكاثلين مكورت رئيسة اتحاد 
يوم مهم“،  بالكومنولث ”هذا  والقابالت  الممرضات 

بالغ  التمريض ”لعبوا بوضوح دورا  مضيفة أن أطقم 
األهمية في اآلونة األخيرة“.

إن هذه هي  الملكية  العائلة  وقال معلقون على شؤون 
فيها نشر اتصال هاتفي  التي يجري  المرة األولى 

للملكة إليزابيث خالل عهدها المستمر منذ 68 عاما.
تحدثوا  الملكية  العائلة  أفراد  بأن  بكجنهام  وأفاد قصر 
إلى أطقم تمريض وعاملين في مجال الرعاية الصحية 
في بريطانيا وأستراليا والهند وماالوي وسيراليون 

وجزر الباهاما وقبرص وتنزانيا.
وقالت كيت دوقة كمبردج خالل واحد من سبعة 

اتصاالت أجرتها هي وصوفي       كونتيسة وسكس زوجة 
إلهام  ”أنتم مصدر  الملكة  أبناء  إدوارد أصغر  األمير 

كبير للجميع. جزيل الشكر لكم منا جميعا هنا“.
في  الذين شاركوا  اآلخرين  الملكية  العائلة  أفراد  ومن 
لفتات اإلشادة تلك، ولي العهد األمير تشارلز وزوجته 
كاميال واألميرة آن ابنة الملكة واألميرة ألكسندرا ابنة 
اتصال  وليام زوج كيت في  األمير  الملكة. وقال  عم 
قلبي أشكركم  لندن ”من أعماق  بطاقم مستشفى في 
تقدير  تعرفوا مدى  أن  آمل  تفعلونه...  ما  جميعا على 

الجميع لما تفعلونه جميعا“.

كمامات »احلرير امللون« حتارب كورونا يف لبنان
 كرست مؤسسة لبنانية متخصصة في صنع 
األثاث بقماش ممتاز، وقت عامليها لخياطة 
وصنع كمامات الوجه الحريرية الملونة التي 
تساير الموضة، للمساعدة في الحد من انتشار 

فيروس كورونا المستجد.
وذكرت مجموعة »بقجة« ومقرها بيروت، 
أن أرباح الكمامات، التي تبلغ تكلفتها حوالي 
35 دوالرا، تذهب إلى الممرضات على خط 
المواجهة في الحرب ضد المرض في البالد، 

وفقا لوكالة رويترز. 
ومجموعة بقجة من ضمن عدد من المشاريع 
التي تحولت من تصنيع منتجات  التجارية 
مثل األثاث والمالبس إلى إنتاج الكمامات.

الراقي  المتجر  إغالق  من  الرغم  وعلى 

الخياطة  ماكينات  توصيل  تم  واألتيليه، 
والقماش للعمال ليعملوا من المنزل.

مصطفى  مثل  بيروت  في  سكان  وأبدى 
سعادتهم بالكمامات الملونة، وقال إن التجار 
والصيدليات رفعوا أسعار الكمامات الطبية، 

فسعى إلى خيار قابل إلعادة لالستخدام.
وأضاف »من أول أزمة كورونا حبيت أعتمد 
الكمامة الملونة حتى عندي مجموعة بالبيت، 
بتحس برياحة نفسية أكتر شوي من إن دايما 
تحط الكمامة الطبية، بتطلع شوي من روتين 

كورونا إللي عم نعيشه بشكل يومي«.
كما بدأت شركات أخرى في صنع الكمامات، 
وهي فرصة نادرة في الوقت الذي يضغط 

فيه الوباء على االقتصاد المنهار.

وزادت الجائحة مشكالت لبنان الذي يعاني 
بالفعل من أزمة مالية تسببت في خفض قيمة 
العملة المحلية وزيادة البطالة والتضخم والفقر 

منذ العام الماضي.
وبدأ إريك ريتر، صاحب مشغل »إمرجنسي 
روم« التي تعني )غرفة الطوارئ( في إنتاج 
الكمامات في شركته، وبدأ بصنع كمامات 

الوجه لعائلته.
وقال ريتر إنه يسعى ألن تظل الكمامات في 
حدود السعر المقبول، لكن على أن يكون ذلك 

كافيا لدفع رواتب موظفيه.
بحوالي خمسة دوالرات  الكمامة  ويبيعون 

على أساس سعر السوق الموازية.

العائلة امللكية يف بريطانيا تشيد 
بأطقم التمريض يف أحناء العامل


