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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

صراع األرض والسماء!!
األسابيع  تكشف  أن  أتوقع   
عن  النِقاب  القادمة  القليلة 
وراء  من  الحقيقية  األهداف 
الكبرى  األنظمة  بعض  سعي 
للعالم في إطالق هذا  الحاكمة 
المعروف  المصطنع  المارد 
أرواح  بكوفيد19- على حساب 
األبرياء  من  الضحايا  آالف 
بالغالي  الذين أعطوا وضحوا 
النهوض  أجل  من  والرخيص 
مكافأتهم  ت  وتمَّ بأوطانهم 
نهاراً،  بالتخلص منهم جهاراً 
عينك  )على  يقولون  وكما 

ياتاجر(.
بل وأتوقع أن يتكرر األمر حتى 
تعتاد الشعوب عليه طالما أنه 
إليه  الذي يسعى  الهدف  سيحقق 
الجديد للسيطرة  العالم  أباطرة 
كبيرة  كل  وعلى  العالم  على 
الحريات  من  بدًءا  وصغيرة 
الشخصية المشروعة لإلنسان 
أدق  على  للسيطرة  وصوالً 

تفاصيل حياته اليومية.
من  التي  الحقيقة  هي  وهذه 

الضروري بل من المهم االستعداد 
لمواجهاتها بشتى الطرق وبكل 
والمتاحة،  الممكنة  الوسائل 
بأبعاد  معرفتنا  بعد  خاصة 
الذي لم  الدولي الجديد  المخطط 
فحسب  اإلنسان  يستهدف  يعد 
بل تخطاه بمراحل ليستهدف هللا 

العلي القدير بشخصه القدوس.
نعم عالم اليوم قرر أن يدخل في 
صراع مباشر مع خالق الكون 
يتخيل  كما  وجوده  لتهميش 
الشيطاني،  المشروع  أصحاب 
من  ذلك  بتحقيق  يأملون  وهم 
خالل استهداف اإلنسان لتشكيكه 
إن أمكن في قدرة هللا وعدالته 
بإختراق قلوب الشباب والسيطرة 
على عقولهم.  وعلى اإلنسان 
المعسكرين  أي  إلى  يختار  أن 
سوف ينحاز وبأي حياة سوف 
يتمسك وعن أي حياة سيدافع 

حتى الموت ؟
ألنها وإن طالت فهي قصيرة على 

األرض!!
اللهم إني قد بلَّغت اللهم فأشهد!!

5 سياسـة

year

المتحدة  والواليات  روسيا  بين  المحتدم  الصراع 
الروسي  للصراع   )Copy - Paste( األمريكية

األمريكي في سوريا...
وكله لصالح الصين في النهاية التي ستقوم باستالم 

العالم بعد التشطيب استالم مفتاح!!

 فريد زمكحل
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يقول شكسبير عن الحياة:

الصني: سنهاجم تايوان عسكريا إن مل يبق لدينا خيار آخر ملنع استقالهلا

تايوان ترد على الصني: التهديد باحلرب يتعارض مع القوانني الدولية

أكثر من 360 ألف وفاة بسبب فريوس كورونا حول العامل

احلشد الشعيب العراقي يعلن سيطرته على 
أكرب معقل لداعش يف مشال شرق بعقوبة

موقع »تويرت« يتحدى ترامب من جديد
ملف إغالق املعابر غري الشرعية يثري جدال 

يف لبنان واحلكومة تتمسك مبوقفها

اخلارجية الروسية: الوضع يف ليبيا 
مستمر يف التدهور ووقف إطالق 

النار يتهاوى

امنح الحزن كلمات.. فالفجيعة التي  
   ال ُتنطق إنما ُتهامس القلب الفائض 

    باأللم، وتأمره بأن ينحط.

  في تحد جديد للرئيس األمريكي دونالد ترامب، 
أعتبر موقع »تويتر« للتواصل االجتماعي أن تغريدة 
أخرى لسيد البيت األبيض تخالف معايير الموقع.

ويخص هذا القرار تغريدة تطرق فيها الرئيس األمريكي 
التي  مينيابوليس  مدينة  في  الوضع  تطورات  إلى 
تشهد احتجاجات شعبية غاضبة ترافقها أعمال شغب 
ونهب واشتباكات بين قوات الشرطة والمحتجين، 
وذلك بعد مقتل مواطن أمريكي من أصل أفريقي 
من قبل ضابط شرطة استخدم العنف المفرط ضده.
وقال ترامب في التغريدة إنه ال يستطيع الوقوف 
مكتوف اليدين أمام هذه األحداث، ووصف المشاغبين 
في مينيابوليس بأنهم »لصوص يسيؤون لذكرى« 

الرجل المتوفي المدعو جورج فلويد، مشددا على 
أنه لم يسمح بوقوع ذلك.

وذكر ترامب أن مينيابوليس »تعاني من النقص التام 
في الزعامة«، واصفا عمدة المدينة، جاكوب فراي، 

بأنه »يساري متطرف وضعيف جدا«.
الوطني  الحرس  قوات من  بإرسال  ترامب  وهدد 
إلى المدينة بغية »أداء العمل على نحو صحيح« 
إذا لم تتصرف السلطات المحلية الستعادة السيطرة 

على الوضع.
وتابع أن العسكريين سيفرضون السيطرة على المدينة 
أنه  من  محذرا  صعوبة«،  »أي  وقوع  حال  في 
»عندما تبدأ أعمال الشغب يبدأ إطالق الرصاص«.

وذكر موقع »تويتر« تحت هذه التغريدة أنها »تخالف 
قواعده الرافضة لتمجيد العنف«، الفتا إلى أن موظفي 
قد  ألنها  إليها  الوصول  منع  عن  امتنعوا  الموقع 

تستدعي اهتماما اجتماعيا.
ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوتر بين ترامب 

ومواقع التواصل االجتماعي.
ووقع ترامب أمس مرسوما تنفيذيا ينزع عن مواقع 
التواصل االجتماعي الحماية القانونية من المقاضاة 
التي تتمتع بها حاليا، متهما إياها بالتحيز التحريري.
ونشب هذا الخالف بعد أن وضع »تويتر« على 
تغريدة أخرى لترامب عالمة تنص على أنها »ال 

تتطابق مع الحقيقة«.

  جدد رئيس  وزراء لبنان،   حسان 
دياب ، التأكيد على مساعي الحكومة 
من أجل إقفال المعابر غير الشرعية 
بين لبنان وسوريا، بوقت تدفع المساعي 
الحكومية هذه لجدل سياسي في الداخل 

اللبناني.
وقال دياب خالل جولة له على مواقع  

الجيش اللبناني  في  منطقة رأس بعلبك، 
شمال شرقي لبنان، إن »الحكومة ستتابع 
الجهود من أجل وقف  اقتصاد  التهريب 
عبر إقفال المعابر التي تتسبب بأضرار 
كبيرة للدولة، وتستفيد منها حفنة من 

المهربين«.
يأتي ذلك، تنفيذا لحزمة من القرارات 
التي أتخذتها الحكومة في شهر مايو 
الجاري، تقضي بمصادرة كافة المواد 
التي يتم إدخالها أو إخراجها من البالد 
بصورة غير شرعية، وكذلك اآلليات 

التي تقلها إلى سوريا.
تزامنا مع ذلك، أثار ملف المعابر جدال 
في لبنان، فقد قال أحد كوادر »حزب 
هللا« اللبناني في مقابلة تلفزيونية، إن 
»الحزب لن يقبل بإقفال المعابر على 
الحدود مع سوريا«، معتبرا أن »األمر 

يؤدي إلى خنق المقاومة وسوريا، حيث 
سيمنع دخول المقاومين والسالح من 

وإلى سوريا«.
الدكتور  الجامعي،  األستاذ  وأعرب 
أن  اعتقاده  عن  النابلسي،  صادق 
يتمكنوا من فرض  لن  »األمريكيين 
أجندتهم على الجيش اللبناني«، مشيرا 
إلى أن »هناك عالقات جيدة بين حزب 
هللا والجيش، حيث يعرف كل واحد 
حدوده، بما ال يضر بسيادة ومصلحة 

لبنان«.
وكان الجيش اللبناني أعلن األربعاء 
أزالت  أن وحدة عسكرية  الماضي، 
مادة  لتهريب  تستخدم  كانت  أنابيب 
المازوت عند الحدود اللبنانية السورية 
خط   - البقيعة  منطقة  في  الشمالية، 
البترول، وصادرت حوالي 30 مترا 
من األنابيب داخل األراضي اللبنانية.

تجدر اإلشارة إلى أن طول الحدود البرية 
اللبنانية-السورية يبلغ نحو 360 كم 
تقريبا، وتتداخل في كثير من المواقع، 
ما يزيد من صعوبة ضبطها، وتضم 
أكثر من 124 معبر تهريب، وفق ما 
أعلنت عنه الحكومة اللبنانية السابقة.

  في تصعيد خطير في حدة الخطاب 
الرسمي، لمح مسؤوالن صينيان بارزان 
إلى أن بالدهما قد تشن هجوما عسكريا 
على جزيرة تايوان إن لم يبق أمامها 

خيار آخر لمنع استقاللها.
وصرح رئيس هيئة األركان المشتركة 
للمجلس العسكري المركزي الصيني، 
اليوم  ألقاها  كلمة  في  زوتشنغ،  لي 
الكبرى  الشعب  قاعة  في  الجمعة 
في بكين، خالل ندوة مقامة بمناسبة 
الذكرى الـ15 لتبني »قانون مناهضة 
االنفصال«، بأن الباب ال يزال مفتوحا 
أمام عملية عسكرية ضد تايوان التي 
للدولة  تابعة  أنها  على  بكين  تصر 

الصينية.
الفرصة إلعادة  وقال: »إذا خسرت 
التوحيد السلمي فإن القوات المسلحة 
للشعب مع كل الدولة، بما فيها سكان 

تايوان، ستتخذ جميع الخطوات الالزمة 
بغية إحباط أي مخططات وخطوات 

انفصالية بشكل حاسم«.
استخدام  بتجنب  نتعهد  »ال  وتابع: 
استخدام  في  بحقنا  ونحتفظ  القوة، 
جميع التدابير المطلوبة بغية ضمان 
االستقرار والسيطرة على الوضع في 

مضيق تايوان«.
ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة الدائمة 
للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، 
لي تشان شو، وهو ثالث أكبر مسؤول 
في الحزب الشيوعي الحاكم، أن اللجوء 
إلى »الوسائل غير السلمية« تجاه تايوان 
بمثابة خيار أخير، متعهدا بـ«مضاعفة 
الجهود مائة مرة طالما تبقى هناك أقل 

فرصة لتطبيق تسوية سلمية«.
وتابع مخاطبا القوى المؤيدة الستقالل 
تايوان: »مسار استقالل تايوان يؤدي 

إلى طريق مسدود، وأي تحد لهذا القانون 
سيواجه عقابا صارما«.

االنفصال«  مناهضة  »قانون  ويتيح 
الذي تم إقراره في عام 2005 للدولة 
الصينية أرضية قانونية للتحرك عسكريا 

ضد تايوان في حال انفصال األخيرة 
أو اقترابها من تطبيق هذا الهدف.

وال تزال تايوان خارج سيطرة الحكومة 
الصينية منذ انتهاء الحرب األهلية في 

البالد عام 1949.

  قالت الحكومة التايوانية، الجمعة، 
إن شعب تايوان لن يختار الدكتاتورية 
أو الخضوع للعنف، وذلك تعليقا على 
تهديد الصين باستخدام القوة لو تطلب 

األمر لمنع استقالل هذه الجزيرة.
وأعلن مجلس شؤون الصين لصناعة 
أن  بيان  في  تايوان،  في  السياسات 
تهديدات بكين بالحرب تتعارض مع 

القانون الدولي.
هيئة  رئيس  تشينغ،  تشو  لي  وكان 
األركان المشتركة في الصين قال اليوم 
إن بكين ستهاجم تايوان إن لم يكن 
أمامها خيار آخر لمنعها من االستقالل، 
في تصعيد من جانب بكين في لهجة 
الخطاب ضد الجزيرة التي تعتبرها 

الصين جزءا من أراضيها.
وتتطلع الصين إلى تطبيق نموذج قائم 

على مبدأ »بلد واحد بنظامين« كما 
هو الحال مع هونغ كونغ، الذي من 
شأنه أن يسمح لتايوان بالمحافظة على 
بعض الحريات والحكم الذاتي الواسع، 
مع خضوعها لسيادة الصين القارية.

وُحكمت تايوان )التي تطلق على نفسها 
الصين«(  اسم »جمهورية  رسميا  
الرئيسي  البر  عن  منفصل  بشكل 
بعدما   1949 عام  منذ  الصيني 
خسر القوميون الحرب األهلية أمام 
الشيوعيين وهربوا إلى هذه الجزيرة 

لتأسيس حكومة موازية.
وعلى مدى عقود، اعتبر قادة تايوان 
للصين  الحقيقيين  الممثلين  أنفسهم 
بأكملها، رغم اعتراف الغالبية العظمى 

من دول العالم دبلوماسيا ببكين.
لكن مع انتقال الجزيرة إلى الديمقراطية 

منذ تسعينات القرن الماضي، ظهرت 
هوية تايوانية فريدة، ولم يعد كثيرون 
من سكانها يسعون ألي شكل من أشكال 

التوحيد مع الصين.

وأثار األمر قلق بكين التي تشدد على 
أن أي إعالن استقالل رسمي من قبل 
تايوان سيشكل تجاوزا للخط األحمر.

  أفادت جامعة جونز هوبكنز األمريكية 
بأن حصيلة وفيات فيروس كورونا حول 
العالم بلغت أكثر من 360 ألف شخص، 
فيما تجاوز عدد المصابين 5.8 مليون في 

مختلف أنحاء العالم.
اليوم الجمعة، أن عدد  وذكرت الجامعة، 

حاالت الوفاة بسبب كورونا بلغ حتى صباح 
اليوم الجمعة، 360 ألفا و332 شخصا، 
حيث تم تسجيل خالل الـ24 ساعة الماضية، 
4644 حالة وفاة في مختلف أنحاء العالم.

وأضافت أن عدد المصابين بلغ 5 ماليين 
813 ألفا و919 مصابا، وبحسب األرقام 

تم تسجيل 118 ألفا و919 إصابة جديدة 
مختلف  في  الماضية  ساعة  الـ24  خالل 

أنحاء العالم.
يشار إلى أن الواليات المتحدة سجلت أكبر 
عدد للوفيات بلغ حتى اآلن نحو 102 ألفا، 
فيما تجاوز عدد المصابين فيها مليون و700 

ألف مصاب، وسجلت بريطانيا ثاني أكبر 
حصيلة وفيات حتى اآلن بلغت نحو 38 ألف 
حالة وفاة، تليها إيطاليا بحصيلة تجاوزت 
أكثر 33 ألف حالة وفاة، وفي المرتبة الرابعة 
فرنسا بـحصيلة بلغت 28665 وفاة، تليها 

إسبانيا بـحصيلة بلغت 27119 وفاة.

  أعلنت الخارجية الروسية أن الوضع 
في ليبيا مستمر في التدهور، مشيرة إلى 
أن وقف إطالق النار معطل بالكامل.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية 
عبر  مؤتمر  في  زاخاروفا،  ماريا 
اإلنترنت في نادي موسكو الدبلوماسي: 
»هذا ليس مجرد وضع صعب في 
ليبيا، نالحظ أنه ال يزال يتدهور. هذا 
تدهور للوضع العسكري السياسي في 
ليبيا، وقد أحبطت الهدنة التي أعلنت 
في يناير من هذا العام أخيراً..القتال 

كما تعلمون قد استؤنف بالكامل«.
من  المزيد  أن  زاخاروفا  وأضافت 
التأخير في األزمة النظامية في ليبيا 
يهدد بعواقب وخيمة »نحن مقتنعون 
بأن إطالة أمد األزمة الحالية، ووصفها 
بأنها أزمة نظامية، يهدد ليبيا وشعبها 
الذي عانى طويال من عواقب وخيمة«.

هذا وكان وزير الخارجية الروسي، 
روسيا  أن  أكد  الفروف،  سيرغي 
ستستمر في مساهمتها من أجل تسوية 
والبحث عن سبل  ليبيا،  في  النزاع 
للغاية  العميقة  األزمة  من  للخروج 
التي تعاني منها هذه الدولة العربية.

يذكر أن الجيش الوطني الليبي ينفذ، منذ 
أبريل/نيسان 2019، عملية عسكرية 
للسيطرة على طرابلس العاصمة، مقر 
حكومة الوفاق الوطني المعترف بها 

برئاسة فائز السراج.
وتصاعد الصراع بشدة في األسابيع 
الماضية، ودار قتال عنيف على عدة 
جبهات في غرب البالد على الرغم 
من دعوات عاجلة من األمم المتحدة 
ومنظمات اإلغاثة لوقف إطالق النار 
من أجل التصدي ألزمة تفشي فيروس 

»كورونا«.

  أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم 
الجمعة، السيطرة على أكبر معقل لتنظيم 
داعش االرهابي شمال شرق بعقوبة.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية لألنباء 
الشعبي  الحشد  إعالم  مسؤول  عن 
صادق الحسيني قوله إن قوات الحشد 
الشعبي ومن خالل العمليات النوعية 
التي نفذت وبدعم من القوات األمنية 
وباسناد الطيران الحربي تمكنت من 
السيطرة على أكبر معقل لداعش في 
بعقوبة  شرق  شمال  حمرين  حوض 
للتفخيخ  معامل وورش  والذي يضم 
مشيرا  الناسفة،  العبوات  وصناعة 
حاليا  مؤمن  أن حوض حمرين  إلى 

وبشكل كامل .
وأضاف أن العمليات االستباقية للحشد 
الشعبي لعبت دورا محوريا في قطع 
ممرات تسلل داعش إلى حاوي العظيم 
على الحدود بين ديالى وصالح الدين.
في سياق متصل، أفاد مصدر أمني 
عراقي بأن قوة أمنية مشتركة تمكنت من 
قتل أحد أرهابيي داعش بعد محاصرته 
داخل مضافة تعود لداعش جنوب ناحية 
إلى أن  كنعان شرق بعقوبة، مشيرا 
القوات المشتركة تواصل عمليات تمشيط 
للقرى والبساتين المحيطة بالناحية لمنع 
في  تقدم  تحقيق  من  داعش  إرهابيي 

المنطقة.

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment

Industrial-Mining-Real state-
seniors home management

Please call  
514- 909 -3334

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

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 
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ترامب: فريوس كورونا هدية “سيئة” من الصني

اجليش األمريكي: روسيا أرسلت 14 طائرة ميج - 29 وسوخوي - 24 إىل ليبيا

أمريكا ترسل قوات خاصة الستهداف “خمدرات مادورو”

اإلمارات تعلن عودة العمل يف مجيع الوزارات واهليئات واملؤسسات 
االحتادية بنسبة %30 اعتباًرا من األحد املقبل

روسيا تدعو ماكرون الحتفاالت النصر
  أعلنت روسيا، الخميس، أنها ستدعو الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون لحضور العرض العسكري في ذكرى 

االنتصار على النازية.
وينظم االحتفال الذي أرجئ بسبب تفشي فيروس كورونا 

في 24 يونيو/حزيران المقبل.
الكبير في وزارة  الكسي بارامونوف المسؤول  وقال 
الخارجية الروسية في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي إن 
»دعوات جديدة سترسل إلى كل المشاركين، بينهم رئيس 

الجمهورية الفرنسية«.
وكانت روسيا استعاضت عن العرض العسكري السنوي 
الضخم في 9 مايو/أيار بعرض جوي وخطاب مقتضب أمام 
نصب الجندي المجهول، وأشاد بوتين، حينها، بـ«روسيا 
التي ال تقهر«، وبخطاب ثان أمام عسكريين داخل الكرملين.
إذ  ولموعد 24 يونيو/حزيران رمزية كبيرة في روسيا 
اليوم أول عرض عسكري ضخم لالحتفال  أقيم في هذا 
باالنتصار على النازية الذي تحقق في العام 1945، أما 
موعد 9 مايو/ أيار الذي ينّظم فيه عادة العرض العسكري 

فهو يوم استسالم ألمانيا النازية.

  جدد الرئيس األمريكي دونالد ترامب في تغريدة على 
موقع »تويتر« يوم الخميس، اتهامه الصين بالتسبب في 
جائحة كورونا، قائال إن الفيروس »هدية سيئة« من بكين.
وقال ترامب في التغريدة: »في جميع أنحاء العالم، قدمت 
للغاية من  الصين فيروس كورونا وهي )هدية( سيئة 

الصين.. هذا ليس جيدا!«
وفي وقت سابق علق ترامب على تخطي الواليات المتحدة 
لحاجز المئة ألف حالة وفاة نتيجة »كوفيد-19«، قائال: »لقد 
وصلنا للتو إلى حزن شديد مع وصول الوفيات الناجمة 

عن جائحة فيروس كورونا إلى 100000«.
وأضاف: »إلى جميع عائالت واألصدقاء الذين توفوا، أود 
أن أقدم تعاطفي القلبي وحبي لكل ما يمثله هؤالء العظماء 

ويمثلونه، هللا معكم«.
وأودى فيروس كورونا بحياة 102241 شخص بالواليات 
المتحدة منذ ظهوره، وأصاب قرابة مليون و750 ألف شخص.

ويخشى أن يكون وباء »كوفيد-19« في طريقه ألن يصبح 
أكثر الكوارث الصحية فتكا في الواليات المتحدة، منذ جائحة 
إنفلونزا عام 1918 التي أودت بحياة 675 ألف شخص.

كما تجاوز عدد اإلصابات على مستوى العالم 5.7 مليون 
إصابة، وُسجلت أكثر من 352 ألف وفاة منذ بدء التفشي 
في الصين أواخر العام الماضي، ووصوله إلى العديد من 

دول العالم حيث اتخذت الدول إجراءات وقائية واحترازية 
للسيطرة على انتشاره.

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 -

  أعلنت الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية عن 
عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات 
االتحادية وذلك اعتباراً من يوم األحد الموافق 31 
مايو 2020، بحيث ال تزيد نسبة العاملين في أماكن 
العمل على 30 % من المجموع اإلجمالي للموظفين 
في المؤسسة، وتتزايد تدريجياً بناء على المستجدات.

وذكرت وكالة األنباء اإلماراتية )وام( أن هذا القرار تم 
تعميمه على الجهات االتحادية في إطار تعزيز استمرارية 
العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وتقديم 
الخدمات الحكومية، وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل 
عن بعد للعاملين الذين يتم استثناؤهم من القرار، مع 
ضرورة االلتزام باإلجراءات الوقائية واالحترازية 

لمنع انتشار فيروس “كورونا المستجد”.
وحدد القرار عددا من الفئات التي يتم استثناء عودتها 
للعمل وتطبيق نظام العمل عن بعد لها، والتي تشمل 
الحوامل وأصحاب الهمم والمصابين بأمراض مزمنة 
وحاالت ضعف المناعة وممن يعانون أعراضا تنفسية 
مثل الربو والسكري وذلك وفق تقارير طبية معتمدة، 
إلى جانب الموظفين من فئة كبار السن، والموظفات 
الالتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع في 
االنتهاء من  لحين  فما دون  الثالثة  الدراسية  الحلقة 
العام الدراسي الحالي، وكذلك من لديهن أطفال في 
تستدعي  من  المنزل  في  يرعين  أو  الحضانة  دور 
حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة.

كما حدد القرار استثناء الموظفين القاطنين مع الفئات 

السكن  نفس  في  الصحية  للمخاطر  األكثر عرضة 
والمخالطين لهم بشكل مباشر ككبار السن ومن يعانون 
أمراضاً مزمنة أو ضعف مناعة، وأصحاب الهمم.

وألزم القرار كافة الجهات االتحادية عند تنفيذها عودة 
اتخاذ  بضرورة  عملهم  لمقار  التدريجية  الموظفين 
بالتباعد  المتعلقة  الصحية  االحترازية  اإلجراءات 
العمل  مقار  وجاهزية  الموظفين  بين  االجتماعي 
والمكاتب وتهيئتها الستقبال الموظفين والمتعاملين 
وفقاً للتدابير واإلجراءات االحترازية الوطنية، إلى 
جانب االلتزام بالتخطيط األمثل للتأكد من وجود بنية 

تحتية تقنية وأنظمة إلكترونية داعمة للعمل عن بعد 
فيما  المرن  الدوام  نظام  وتطبيق  المستثناة،  للفئات 
سالمة  على  حفاظاً  واالنصراف  بالحضور  يتعلق 
الموظفين في الدخول والخروج من وإلى مقار العمل.

كما حدد القرار مراجعة تطبيق نسبة الحضور واإلجراءات 
االحترازية المرتبطة به كل أسبوع، فيما ستقوم الهيئة 
االتحادية للموارد البشرية الحكومية بإصدار لوائح 
تفصيلية سيتم تعميمها في وقت الحق إلى جميع الجهات 
بعودة  الخاصة  الترتيبات  تفاصيل  حول  الحكومية 

العمل في الجهات وآليات التنفيذ التفصيلية.

  قال الجيش األمريكي يوم األربعاء إن أفرادا من 
الجيش الروسي نقلوا طائرات ميج 29 وسوخوي 
24 إلى قاعدة جوية ليبية ترافقها طائرات روسية 
مقاتلة، مفصال انتشارا لقوات جوية قد يكون له أثر 

كبير على الحرب في ليبيا.
الوطني  ليبيا )الجيش  وتدعم موسكو قوات شرق 
الليبي( المتمركزة في الشرق بقيادة خليفة حفتر في 
صراعها مع حكومة الوفاق الوطني التي تعترف 
بها األمم المتحدة وتلقى دعما من تركيا. وتخضع 

ليبيا لحظر سالح تفرضه األمم المتحدة.
ونفى المتحدث باسم الجيش الوطني أحمد المسماري 
وصول طائرات جديدة، واصفا ذلك بأنه شائعات 
إعالمية وأكاذيب. كان المسماري قد قال األسبوع 
الماضي إن الجيش الوطني أعاد تأهيل أربع طائرات 
ليبية قديمة وأعلن عن بدء حملة جوية كبيرة جديدة.
وقال عضو بالبرلمان الروسي في وقت سابق يوم 
األربعاء إن روسيا لم ترسل أي أفراد من الجيش إلى 
ليبيا وإن مجلس االتحاد، المجلس األعلى بالبرلمان، 

لم يتلق أي طلب للموافقة على ذلك.
ويوم الثالثاء، قالت القيادة العسكرية األمريكية في 
أفريقيا إن روسيا أرسلت طائرات مقاتلة إلى ليبيا 
عبر سوريا لدعم مرتزقة روس يقاتلون إلى جانب 

الجيش الوطني الليبي.

وأضافت أن الطائرات 
أعيد طالؤها في سوريا 
إلخفاء أنها تابعة لسالح 

الجو الروسي.
وأضاف الجيش األمريكي 
في سلسلة تغريدات على 
تويتر يوم األربعاء أن 
الطائرات قادها أفراد من 
الجيش الروسي ورافقتها 
إلى ليبيا طائرات مقاتلة 
روسية، فيما يشير إلى 
مستوى أعلى من التدخل 

تمارسه موسكو.
أن  التغريدات  وأفادت 
أوال  هبطت  الطائرات 
في طبرق في شرق ليبيا 
ثم انتقلت إلى الجفرة في 
معقل  وهي  ليبيا  وسط 

للجيش الوطني. وأضافت أن 14 طائرة مقاتلة روسية 
أخفيت معالمها وصلت إلى الجفرة.

العسكرية  االنتكاسات  لسلسلة من  وتعرض حفتر 
في الفترة األخيرة أثناء هجوم شنه للسيطرة على 
بلدية  عميد  قال  السبت  ويوم  طرابلس.  العاصمة 

بني وليد الواقعة جنوبي طرابلس إن مقاتلين روسا 
نقلوا جوا إلى خارج البلدة بعدما غادروا الخطوط 

األمامية على مشارف العاصمة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان 
يوم األربعاء إن الوضع في ليبيا مقلق للغاية وحذر 

من أن السيناريو السوري يتكرر هناك.

  أرسلت الواليات المتحدة إلى كولومبيا 
لمكافحة  الخاصة  القوات  من  وحدة 
المخدرات في عملية تستهدف حكومة 
مادورو  نيكوالس  الفنزويلي  الرئيس 
المتهمة بالتواطؤ مع مهربي مخدرات، 
حسبما ذكرت مصادر رسمية األربعاء.
وقالت السفارة األميركية في بوغوتا 
ووزارة الدفاع الكولومبية في بيان مشترك 
إن “كتيبة مساعدة القوات األمنية” التي 
“شكلت لتقديم المشورة ومساعدة العمليات 
في الدول الحليفة” ستبدأ مهمتها “خالل 

أشهر، في مطلع يونيو”.
ولم يكشف عدد القوات التي تم نشرها 
في هذه العملية األولى التي تشكل سابقة 

في أميركا الالتينية.
وقال األدميرال كريغ فولر قائد القيادة 

الجنوبية للواليات المتحدة في البيان 
إن “مهمة +كتيبة مساعدة القوات 
األمنية+ في كولومبيا هي فرصة 
إلظهار التزامنا المتبادل ضد تهريب 
المخدرات ودعمنا للسالم اإلقليمي 
واحترام السيادة والوعد الدائم باحترام 

المثل والقيم المشتركة”.
الرئيس  وذكر المصدر نفسه أن 
األميركي دونالد ترامب أعلن في 
الدعم  مهمة  الماضي عن  أبريل 
هذه لعمليات مكافحة اإلرهاب في 

الكاريبي.
وكشفت واشنطن أن المهمة تستهدف 
“النظام الفاسد” الذي يقوده مادورو 
في فنزويال وتلقى دعم كولومبيا 

و25 دولة أميركية وأوروبية.
ويتهم ترامب نظام مادورو بالتواطؤ 
مع مهربي مخدرات كولومبيين إلرسال 

مئات األطنان من الكوكايين وأنواع 
أخرى جوا وبحرا إلى الواليات المتحدة.
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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

بومبيو يعلن إنهاء اإلعفاءات من العقوبات 
ضد إيران يف اجملال النووي

رد قاس من تويرت على تهديد ترامب بإغالق مواقع التواصل

ليلة ثانية من الصدامات يف مينيابوليس 
بعد مقتل أمريكي أسود بيد الشرطة

   تبنى البرلمان الصيني يوم الخميس قرارا للمضي قدما في تشريع 
المدينة  في  الديمقراطية  القومي في هونج كونج يخشى نشطاء  لألمن 
بها ويفسد دورها  تتمتع  التي  الحريات  يقوض  أن  الغربية من  والدول 

كمركز مالي عالمي.
وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه شيانغ إن قانون األمن القومي سيكون 
مفيدا الستقرار هونج كونج ورخائها على المدى البعيد وستظل صيغة 

”بلد واحد ونظامان“ سياسة وطنية.
وقال خالل مؤتمر صحفي إن الصراع بين الصين والواليات المتحدة 

سيضر الجانبين اللذين يسعيان لجني ثمار التعاون.
والتآمر  االنفصالية  للميول  للتصدي  يهدف  التشريع  إن  الصين  وتقول 
أعلنت في  التي  الخطة  لكن  المدينة  في  الخارجي  والتدخل  واإلرهاب 
بكين في األسبوع الماضي أدت الندالع أول احتجاجات كبيرة في هونج 

كونج منذ شهور.
النواب  يناقش  الشغب في هونج كونج حيث  قوات مكافحة  وانتشرت 
تكثف  فيما  الصيني  الوطني  النشيد  ازدراء  يجرم  آخر  قانون  مشروع 

الواليات المتحدة الضغط بهدف الحفاظ على الحريات في المدينة.
لم  للتسوق وهتفوا بشعارات لكن  المحتجين في مركز  وتجمع عشرات 
تتكرر االضطرابات التي حدثت يوم األربعاء عندما ألقت الشرطة القبض 
على 360 شخصا بعدما خرج اآلالف للشوارع تعبيرا عن غضبهم بشأن 
مشروع قانون النشيد الوطني وتشريع األمن القومي الذي اقترحته الصين.
العنف  بالديمقراطية شابها  احتجاجات مطالبة  اجتاحت  الماضي  والعام 
عادة المدينة وكانت اندلعت في البداية اعتراضا على مشروع قانون تم 

سحبه يتعلق بترحيل المتهمين إلى بكين.
ويعزز قانون األمن الذي تعده الحكومة الصينية للمدينة مخاوف داخل 
هونج كونج وخارجها من فرض بكين سيطرتها وتضاؤل الدرجة العالية 

من الحكم الذاتي التي تحظى بها 
المدينة بموجب نظام ”بلد واحد 
ونظامان“ الذي تخضع له هونج 
الحكم  إلى  منذ عودتها  كونج 

الصيني في 1997.
الذين  الصينيون  النواب  وصفق 
تجمعوا في قاعة الشعب الكبرى 
نتيجة  بعد إعالن  ببكين مطوال 
القانون  التصويت على مشروع 
الذي أيده 2878 من نواب البرلمان 
قدما في صياغته  المضي  قرار 
فيما  فقط  مقابل معارضة واحد 

امتنع ستة عن التصويت.
تفاصيل  المتوقع صياغة  ومن 
القانون في األسابيع المقبلة وسنه 

قبل حلول سبتمبر أيلول.
وتقول السلطات الصينية وحكومة هونج كونج المدعومة من بكين إنه 

لن يهدد الحكم الذاتي للمدينة.
المدينة  إن حكومة  لهونج كونج كارى الم  التنفيذية  الرئيسة  وقالت 
الصلة  التشريعي ذي  العمل  بكين الستكمال  كامل مع  بشكل  ستتعاون 

في أقرب وقت ممكن.
وأضافت في بيان للترحيب بتصويت البرلمان الصيني ”هذا القانون لن 

يمس الحقوق والحريات التي يتمتع بها سكان هونج كونج“.
لكن المدافعين عن الديمقراطية في المدينة عبروا عن استيائهم.

وقال عضو البرلمان المدافع عن الديمقراطية دينيس كووك للصحفيين ”هذا 

نذير موت لهونج كونج دون أدنى شك. إنها نهاية     ‘    بلد واحد ونظامان    ‘    “.
وعبرت الواليات المتحدة وبريطانيا واالتحاد األوروبي عن قلقهم بشأن 

مشروع القانون وتبعاته على هونج كونج.
إن هونج  األربعاء  يوم  بومبيو  مايك  األمريكي  الخارجية  وقال وزير 
كونج لم تعد مؤهلة للمعاملة المميزة بموجب القانون األمريكي وهو ما 

قد يشكل ضربة قاصمة لوضعها كمركز مالي رئيسي.
وصرح للكونجرس بأن قانون األمن المقترح ”هو األحدث ضمن سلسلة 

أفعال“ تقوض الحريات في هونج كونج.
وقد يسمح القانون ألجهزة المخابرات الصينية بتأسيس قواعد في المدينة.
والعالقات متوترة بالفعل بين الصين والواليات المتحدة بسبب مطالب 

الصين في بحر الصين الجنوبي وجائحة كورونا.

  شهدت مدينة مينيابوليس بوالية 
نهب  عمليات  األمريكية  مينيسوتا 
وقوات  المحتجين  بين  ومواجهات 
األمن لليلة الثانية على التوالي بعدما 
أدى موت رجل أسود خالل توقيفه 
حالة  إلى  قبل شرطيين  من  بعنف 
غضب ودعوات إلى تحقيق العدالة.
ودعا قائد شرطة هذه المدينة الواقعة 
في شمال الواليات المتحدة المتظاهرين 
إلى الحفاظ على هدوئهم لتجنب الفلتان 

الذي وقع ليل الثالثاء األربعاء.
وقام  ليال.  وقعت  صدامات  لكن 
النار في محل  متظاهرون بإضرام 
وبنهب  للسيارات  الغيار  قطع  لبيع 
محل تجاري. ويقع المبنيان بالقرب 
فيها  يعمل  التي كان  المفوضية  من 
بقتل جورج  المتهمون  الشرطيون 
فلويد قبل أن يتم تسريحهما الثالثاء.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع 
وشكلت حاجزا بشريا لمنع المتظاهرين 
من عبور السياج الذي يحيط بمبنى 

المفوضية.
وصدت قوات األمن حشدا يتضخم 
غداة يوم شهد صدامات مماثلة. وقد 
المفوضية مساء  نوافذ  كسر زجاج 
الثالثاء وردت الشرطة باستخدام الغاز 
المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وطالبت عائلة جورج فلويد األفريقي 

األمريكي البالغ من العمر 46 عاما 
الذي توفي بعد توقيفه بعنف، األربعاء 
باتهام رجال الشرطة المتورطين بالقتل.
وقالت بريدجيت فلويد شقيقة جورج 
الذي انتشر تسجيل فيديو لعملية توقيفه 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
ارتكبوا  بالضبط،  فعلوه  ما  “هذا 
أخي”. وأضافت  بحق  قتل  جريمة 

“لدي إيمان وأعتقد أنه سيتم إحقاق 
الشرطيين  العدل”، مؤكدة أن طرد 

“ليس كافيا”.
المتورطين  الشرطيين  تسريح  وتم 
في توقيف فلويد الثالثاء، لكن لم يتم 
توقيفهم بينما فتح تحقيق في الحادث.

وتساءل رئيس بلدية مينيابوليس جاكوب 
فراي “لماذا الرجل الذي قتل جورج 
فلويد ليس )موجودا( في السجن؟”. 
الذين  أنا  أو  أنتم  وأضاف “لو كنتم 

فعلوا ذلك لكنا اآلن وراء القضبان”.
وكتب الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
في تغريدة على تويتر أنه طلب من 
الفدرالي )اف بي  التحقيقات  مكتب 
آي( ووزارة العدل كشف مالبسات 

هذا الموت “الحزين والمفجع”.
وقال واعدا “أفكاري مع عائلة جورج 

وأصدقائه. سيتم إحقاق العدل”.

الخارجية  أعلن وزير    
األربعاء،  يوم  األمريكي، 
إلغاء  أن واشنطن قررت 
العقوبات  من  اإلعفاءات 
األمريكية التي تستفيد منها 
األجنبية  الشركات  بعض 
المشاريع  على  العاملة 

النووية في إيران.
وذكر بومبيو في بيان له أن 
هذا القرار يطال المشاريع 
بها  لمسموح  ا نووية  ل ا
حسب خطة العمل الشاملة 
المتمخضة عن  المشتركة 
االتفاق النووي مع إيران، 
وهي تطوير مفاعل أراك 

وإمداد مفاعل طهران للبحوث باليورانيوم المخصب 
وتصدير وقود المفاعالت اإليرانية المستهلك.

ولفت الوزير إلى أن فترة سريان هذه اإلعفاءات ستنتهي 
بعد 60 يوما، موضحا أن واشنطن تمنح هذا الوقت 
إلى الشركات والمؤسسات األجنبية العاملة على تلك 

المشاريع كي تعلق عملياتها.
في الوقت نفسه، أشار الوزير إلى تمديد اإلعفاء المتعلق 
بالدعم الدولي المتواصل لمحطة بوشهر النووية لمدة 
90 يوما أخرى، من أجل ضمان سالمة العمليات فيها، 
مضيفا:” نتابع عن كثب جميع التطورات في برنامج 
إيران النووي، وقد نراجع هذا اإلعفاء في أي لحظة”.
المسؤولية  إيران  األمريكي  الخارجية  وحمل وزير 

عن مواصلة “مغامرات نووية”، مشددا على أن هذه 
“التصرفات التصعيدية غير المقبولة” تمنع الواليات 

المتحدة من تمديد اإلعفاءات.
النظام اإليراني في  وحذر بومبيو من أن “استمرار 
ممارسة االبتزاز النووي سيؤدي إلى تكثيف الضغط 
عليه وسيزيد من عزلته الدولية”، مشددا على أن أمام 
العلماء اإليرانيين خيارين ال ثالث لهما: إما مواصلة 
العمل السلمي خارج نطاق االنتشار النووي، أو التعرض 

لخطر العقوبات.
كما أكد بومبيو إدراج اإليرانيين ماجد أغائي، وأمجد 
سازغار، على قائمة العقوبات األمريكية بسبب دورهما 
المزعوم في تطوير صناعة أجهزة الطرد المركزي 

في الجمهورية اإلسالمية.

  في أول رد فعل عقب تهديد الرئيس األمريكي دونالد ترامب بإغالق 
مواقع التواصل االجتماعي، قال جاك دورسي الرئيس التنفيذي لمنصة 
تويتر “إن إضافة التحذير ال يجعل من تويتر الحكم فيما يتعلق بالحقيقة، 
المعلومات محل  المتضاربة وإظهار  البيانات  نقاط  الهدف هو ربط  بل 
بالغ  أمرا  الشفافية  بأنفسهم، وتعد  الحكم  الناس من  يتمكن  النزاع حتى 
األهمية حتى يتمكن األشخاص من معرفة السبب وراء أفعالنا بوضوح”.

وتصاعدت التوترات بين الرئيس األمريكي ومنصة التواصل االجتماعي 
المفضلة لديه، وذلك بعد ما أضافت تويتر ألول مرة تحذيًرا إلى بعض 
تغريداته يحث القراء على التحقق من ادعاءات الرئيس، حيث هدد دونالد 

ترامب بتنظيم عمل شركات التواصل االجتماعي أو إغالقها.
وحاول جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لمنصة تويتر، الرد على عاصفة 
االنتقادات التي تلقتها تويتر من المحافظين بعد أن بدأت في إضافة تحذير 
للتحقق من تغريدات ترامب، وجاءت تصريحات دورسي بعد ساعات 
قليلة من نشر قناة فوكس نيوز جزًءا من مقابلة مع )مارك زوكربيرج( 

.Mark Zuckerberg
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك سبب عدم اتخاذ شركته إجراءات 
بشأن المنشورات غير الصحيحة لترامب حول بطاقات االقتراع بالبريد 
قائاًل: “لدينا سياسة مختلفة عن تويتر في هذا الشأن، وأنا أؤمن بشدة أن 
فيسبوك ال يجب أن تكون الحكم فيما يتعلق بالحقيقة لكل ما يقوله الناس 

عبر اإلنترنت”.
بطاقات  يرسل  كاليفورنيا  أن حاكم  المعنية  ترامب  تغريدات  وزعمت 
االقتراع بالبريد إلى أي شخص يعيش في الوالية، بغض النظر عن من 
هو الشخص وكيف وصل إلى هناك، وقد أضافت تويتر إلى التغريدات 
تحذير يحث المستخدمين على الحصول على الحقائق المتعلقة ببطاقات 

االقتراع بالبريد.
ويرتبط تحذير تويتر بشكل مباشر بصفحة منسقة لتدقيق الحقائق تتضمن 

العديد من الصحفيين وملخصات مقاالت إخبارية تفضح اإلدعاء.

أيًضا  دورسي  جاك  وأشار 
يتحمل  أنه  إلى  تغريداته  في 
المسؤولية النهائية عن القرارات 
التي تتخذها تويتر، طالًبا ترك 
هذا  خارج  الشركة  موظفي 
بعد ظهور  وذلك  الموضوع، 
إشارات إلى تغريدات موظف 
 Yoel )يوويل روث(  تويتر 
و   2016 عامي  في   Roth
2017 كدليل على تحيز تويتر 

المزعوم ضد الرئيس.
وقال: “هناك شخص مسؤول 
أفعالنا  المطاف عن  نهاية  في 
هو  الشخص  وهذا  كشركة، 
أنا، وسنستمر في اإلشارة إلى 
المعلومات غير الصحيحة أو 
المتنازع عليها حول االنتخابات 
على مستوى العالم، وسنعترف 

بأي أخطاء نرتكبها”.
كما دافعت المنصة عن يوويل 

تويتر مسؤول عن سياساتنا  في  واحد  يوجد شخص  قائلة: “ال  روث 
أو إجراءات التنفيذ، ومن المؤسف أن نرى أن هناك موظفين فرديين 

مستهدفين بسبب قرارات الشركة”.
ووفًقا لمتحدث باسم تويتر، فإن دورسي لم يتخذ قراًرا بإضافة التحذير 
تحتوي على  التغريدات  إن  بل  بشكل شخصي،  ترامب  تغريدات  إلى 
معلومات مضللة محتملة حول عمليات التصويت وقد تم إضافة التحذير 

لتوفير سياق إضافي.

المسبوق مزيًدا من  المنصة غير  يثير قرار  أن  المحتمل  وال يزال من 
األسئلة حول استعدادها إلضافة التحذير بالنسبة لتغريدات ترامب األخرى 
المضللة، خاصًة أن الرئيس قد نشر ادعاءات غير صحيحة ضد عضو 
 Joe Scarborough السابق )جو سكاربورو(  األمريكي  الكونغرس 

بشأن وفاة موظف في الكونغرس قبل سنوات.
كما انتقد بعض مستخدمي تويتر المنصة لعدم تنفيذها اإلجراءات الجديدة 
بشكل واضح وصارم، مضيفين أنه كان ينبغي عليها أن تقول صراحًة 

في التحذير إن تغريدات ترامب تحتوي على معلومات خطأ.

     Vendredi 29 mai 2020
الجمعة 29 مايو 2020

منسي الذي مل يعد منسّيا
      من بين عشرات المسلسالت التي 
زخرت بها شاشات القنوات التلفزيونية 
العربية في شهر رمضان المبارك، قدم 
مسلسل »االختيار« نفسه عمال دراميا 
هادفا ومختلفا، ابتعد بفارق كبير عن 
معظم األعمال الدرامية  التي ُعِرضت، 
التناول  القصة، ومن حيث  من حيث 
البعيد عن اإلسفاف، ومن حيث جودة 
اإلنتاج وأداء الممثلين ودقة اإلخراج. 
الفرق  المسلسل وطنية تظهر  قصة 
الكبير بين اإلخالص للوطن وبين 
الذين  إليها بعض  انزلق  التي  الخيانة 
ضللتهم األفكار المتطرفة البعيدة عن 
الدين الحق الذي نزلت به الرساالت 
أبي  الرسل منذ  إليه  السماوية، ودعا 
السالم، وحتى  إبراهيم عليه  األنبياء 
خاتم األنبياء محمد صلى هللا عليه وسلم. 
المسلسل  بطال  الفرق  هذا  جسد 
المنسي  المصريان أحمد  الضابطان 
اللذان تربيا في  وهشام عشماوي، 
حضن الجيش المصري، فانحاز أحمد 
المنسي للوطن واختار أن يكون مقاتال 
في صفوف الذائدين عنه، بينما غامت 
الرؤية أمام عيني هشام عشماوي 
فانحاز للمتطرفين، واختار أن يحمل 
السالح في وجه حماة الوطن ويسفك 
الجميع  القصة كما يعرف  دماءهم. 
حقيقية، وبطالها معروفان، ذهب 
أحدهما شهيدا وهو يحارب اإلرهاب 
واإلرهابيين في أرض سيناء، وأُعِدم 
المجازر  الثاني بعد أن ارتكب من 
الذي ذهب ضحيته عدد كبير  الكثير 
من الضباط والجنود المصريين، وعدد 
آخر من المدنيين األبرياء الذين ال ذنب 
لهم سوى أن فتاوى مشايخ اإلرهابيين 
أباحت دماءهم وسوغت قتلهم، عندما 

لم يجدوا مخرجا من التضحية بهم.
جمعت اإلثنين كتيبة واحدة في القوات 
المسلحة المصرية، كما جمعهما َقَسٌم 
على حماية أرض مصر والذود عن 
العقيد أركان  تراب الوطن. فحافظ 
حرب أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 
صاعقة، على قسمه وظل وفيًّا له حتى 
فاضت روحه إلى بارئها شهيدا حامال 
سالحه يوم 7 يوليو 2017م، في كمين 
»مربع ألبرت« بمدينة رفح المصرية 
في سيناء، بعد أن تعرض هو ورفاقه 
لهجوم إرهابي من قبل مسلحي الجماعات 
اإلرهابية المتطرفة، حيث أصيب بطلقة 
رصاص وهو فوق سطح المبنى الذي 
تمت محاصرته من قبل اإلرهابيين 
المسلحين، وقد ظل حتى آخر نفس فيه 
يطلق النيران دفاعا عن  كتيبته وزمالئه. 
أما هشام عشماوي فقد نكث بالقسم بعد 
أن تسمم عقله بالفكر اإلرهابي، وظهرت 
عليه عالمات التطرف أثناء عمله في 
الجيش، ثّم تفاقَم الوضع عقب وفاة والده 

عام 2010 قبل أن يحال للمعاش عام 
ليحتضنه  2011 وفقا لكالم زوجته، 
إليه متأثرا  الذي انضّم  القاعدة  تنظيم 
بأفكاره، ثم انخرَط عام 2012 في تنظيم 
أنصار بيت المقدس، لكنّه انشق عنه 
عام 2015 عندما أعلن التنظيم والءه 
لداعش، وشّكل تنظيمُه الخاص الذي 
سّماه »المرابطون« رابطا نفسه بتنظيم 
القاعدة، واتخذ من ليبيا مقرا لنشاطه.
الشهيد أحمد  البطل  في مسيرة حياة 
المنسي محطات كثيرة مشرقة وزاخرة 
بالدفاع عن مصر ومحاربة الجماعات 
الوطن  التي استهدفت أمن  اإلرهابية 
بينما زخرت حياة  أفراده،  وسالمة 
العمليات  بالعديد من  هشام عشماوي 
التي اسُتشِهد خاللها عدد  اإلرهابية 
من الضباط والجنود والمدنيين؛ منها 
محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري 
األسبق محمد إبراهيم، ومذبحة كمين 
الفرافرة التي راح ضحيتها 28 ضابطا، 
واغتيال النائب العام المصري هشام 
الذي  باهاريا  بركات، وهجوم واحة 
تسبّب في مقتِل ما بين 16 إلى 54 من 
أفراد األمن، والهجوم على حافالت 
األقباط بالمنيا. سلسلة عمليات إرهابية 
كان يمكن أن تتواصل لوال أن تم إلقاء 
القبض عليه من قبل الجيش الوطني 
الليبي في مدينة »درنة« التي استقر فيها 
ليدير منها عمليات تنظيمه اإلرهابي 
بالتعاون مع ما يسمى »مجلس شورى 
الليبي، وتم تسليمه  مجاهدي درنة« 
إلى السلطات المصرية، لتكون نهايته 
اإلعدام جّراء ما ارتكب من جرائم 
التي تستهدفها  في حق وطنه مصر 
التنظيمات اإلرهابية لدورها المحوري 
في محاربة اإلرهاب، وفي حق جيشها 
الباسل الذي يبذل أبناؤه دماءهم رخيصة 
للقضاء على اإلرهاب واإلرهابيين، 
الذي  العظيم  وفي حق شعب مصر 

يرفض اإلرهاب والتطرف.
بين  والفروق  التباين  وتر  على 
الشخصيتين الرئيسيتين في هذه القصة 
المستمدة من الواقع عزف أبطال مسلسل 
الفني  »االختيار« ومخرجه وطاقمه 
سيمفونية رائعة، في عمل درامي 
الكثير من الغث  مسح عن نفوسنا 
العام  الذي زخرت به مسلسالت هذا 
التي عزف بعضها على وتر الخيانات 
والضغائن بين األخوة واألشقاء، ونحا 
بعضها اآلخر تجاه الكوميديا الهزيلة التي 
تحاول استدرار ضحكات المشاهدين 
بالمواقف السخيفة والمستهلكة والمبالغة 
في األداء واإليغال في التفاهة، األمر 
الذي جعل من مسلسل »االختيار« 
استثناًء بين مسلسالت هذا العام، وأكد 
الحقيقي أحمد صابر  أن بطل قصته 

منسي لم يعد منسيّا.

aliobaid4000@yahoo.com

بقلم: علي عبيد الهاملي

رئيس وزراء الصني: قانون األمن القومي سيدعم استقرار هونج كونج

الصحة العاملية: قارة أفريقيا تشهد تزايدًا يف حاالت اإلصابة بكورونا
أمس  أفريقيا  في  العالمية  الصحة  لمنظمة  اإلقليمي  المكتب  قال    
في عدد حاالت اإلصابة  تزايداً  تشهد  السمراء  القارة  إن  الخميس 

بفيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(.
العالمية ألفريقيا  الصحة  لمنظمة  اإلقليمي  المدير  وأوضحت 
الدكتورة “ماتشيديسو مويتي” – في تصريحات صحفية، حسبما 
أن وصول عدد حاالت  األمريكية   نقلت شبكة )سي.إن.إن.( 
اإلصابة بكورونا المستجد في القارة إلى ألف استغرق 36 يوماً، 

ثم 62 يوماً للوصول إلى 100 ألف.
العديد من  وأضافت أن عدد الحاالت تضاعف بنسب مختلفة في 
دول القارة، مؤكدة أن الحكومات في كل دولة تعمل ليل نهار من 

أجل “شراء وتجديد اإلمدادات والمعدات األساسية”.
مقارنة  يزال منخفضاً  القارة ال  في  الحاالت  أن عدد  وشددت على 

بالعديد من المناطق األخرى حول العالم.

أخبــار



نظام أردوغان يزدري املسيحية ويشيد باإلخوان حبفل 
رمسي يف فيينا

 أردوغان يواجه فزعه من داود أغلو وباباجان بتشريع جديد

 »هيومن رايتس« حتذر من كارثة يف سجون أردوغان

المعنية  الدولية   حذرت منظمة »هيومن رايتس ووتش« 
بحقوق اإلنسان من كارثة في سجون نظام الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وطالبت »هيومن رايتس ووتش« السلطات التركية بسرعة 
تفريغ السجون من المعتقلين، معربة عن خشيتها من تعريض 

حياة آالف المحتجزين لخطر الموت بـ »كوفيد19«.
وقالت المنظمة المذكورة في بيان صادر عنها إن »السجون 
التركية تشهد اكتظاًظا بالمعتقلين بالرغم من استمرار وباء 
أزمة كورونا«، بحسب ما ذكره الخميس، الموقع اإللكتروني 

لصحيفة »سوزجو« التركية المعارضة.
وأشارت إلى أن »استمرار األوضاع في السجون بهذا الشكل 
يعرض المعتقلين الذين ال يشكلون خطًرا على المجتمع لخطر 

اإلصابة بوباء كورونا«.
ولفت إلى أن »نحو 80 دولة حول العالم أعلنت أنها ستفرج 
أيًّا  الحالية، إال أن  الظروف  580 ألف معتقل في ظل  عن 
منها لم تنفذ تلك اإلجراءات«، موضحة أن »السجون حول 
العالم تضم نحو 11 مليون معتقل أي ما يعادل نحو %5 من 

سكان العالم«.
تقرير المنظمة انتقد في السياق نفسه قانون العفو الذي طبقته 
اإلفراج  وتم  الماضي  أبريل/نيسان  التركية خالل  الحكومة 

بموجبه عن نحو 90 ألف شخص.
أعدادا كبيرة  التركية تضم  السجون  أن  إلى  التقرير  وأشار 
من المعتقلين الذين لم يصدر في حقهم أي أحكام قضائية ولم 

تبدأ إجراءات محاكمتهم حتى اآلن.
ومؤخًرا مرر البرلمان التركي قانون تعديل األحكام، وقانون 
العام«  »العفو  قانون  باسم  المعروف  السجناء  اإلفراج عن 
الذي يعفي عن عدد كبير من المسجونين في السجون التركية، 

فيما عدا الصحفيين وأصحاب الرأي والسياسيين.
تشهد سجون تركيا حالة من الهلع بعد تزايد أعداد 
اإلصابات بفيروس كورونا، وسط تعنت من النظام 
الحاكم تجاه السياسيين والمرضى من المعارضين.
كشفت  الجاري،  مايو/أيار  من  سابق  وقت  وفي 
وثائق مسربة عن قيام حكومة الرئيس التركي رجب 
أوروبي يفضح  تقرير  بمنع نشر  أردوغان  طيب 
المعارضين  بحق  واالنتهاكات  التعذيب  عمليات 

داخل السجون.
وتستعرض الوثائق التي حصل عليها موقع »نورديك 
التعذيب والوحشية  السويدي، تفاصيل  مونيتور« 
ومراكز  السجون  في  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات 
االعتقال التركية، ما دفع أنقرة لمنع نشرها لمدة 

4 سنوات.
التقرير  إن  التركي  بالشأن  المعني  الموقع  وقال 
أعدته لجنة تابعة للمجلس األوروبي، قامت بزيارة لتقصي 
الحقائق إلى تركيا عام 2016 للتحقيق في اتهامات التعذيب 

والمعاملة السيئة في المرافق اإلصالحية.
ومنذ نحو 4 سنوات يواصل أردوغان سجن معارضيه بزعم 

     في فضيحة جديدة لنظام أنقرة، قام السفير التركي 
في فيينا أوزان سيهون بازدراء الدين المسيحي، فيما 
أشاد نائب برلماني عن »العدالة والتنمية« الحاكم 

بجماعة اإلخوان اإلرهابية ومؤسسها حسن البنا.
»كرونه«  و  بالت«  »فولكس  صحيفتا  وحصلت 
النمساويتين، على مقطع فيديو،  لفاعلية نظمتها السفارة 
التركية في مقر معهد »وندر« المثير للجدل، وبدعم 
من مؤسسة خيرية مقربة من بالل، نجل رجب طيب 

أردوغان، في فيينا.
ووثق المقطع احتفال بانتهاء شهر رمضان، حضره 
السفير سيهون ونواب عن »العدالة والتنمية« ومجموعة 

من الطلبة األتراك في النمسا، األحد الماضي.
وشارك في الفاعلية مسؤولين بالعدالة والتنمية عبر 

تقنية الفيديو كونفراس.
ووزع السفير التركي الهدايا والسلع الغذائية واإلعانات 
المادية على الطلبة األتراك، وجميعهم من المقربين 
من »العدالة والتنمية«. وقال في كلمته »المسيحيون ال 
يقومون بمثل ما نفعله هنا«، مضيفا »في عيد الميالد 
)يقصد عيد الميالد السيد المسيح(، وأنا أقول كلمة 
باللغة األلمانية حتى تفهموا ما أعنيه،  الميالد  عيد 
يتصرف المسيحيون بأنانية وينسحبون إلى جدرانهم 

األربعة وال يوزعون الهدايا كما نفعل«.
فيما أشاد النائب عن العدالة والتنمية ظافر سراكايا 
خالل الحفل باإلخوان اإلرهابية، ومؤسسها حسن البنا.

وقال سراكايا إن »أعظم ذخيرة هي اإلخوان المسلمون.. 
نحن مرتبطون بعالقة أخوة«، في تأكيد جديد على 
ارتباط نظام أردوغان بالجماعة المصنفة إرهابية.

وحضر السفير سيهون اجتماع في مقر وزارة االندماج 
النمساوية، مع الوزيرة سوزان راب، لمناقشة تصريحاته 
الواردة في مقطع الفيديو. ولم تعلق الوزارة على ما 
دار في االجتماع، لكنها أكدت أنه »ليس استدعاء 

رسمي«، وفق وكالة األنباء النمساوية الرسمية.
صحيفة فولكاس بالت علقت على تصريحات السفير 
التركي، وقالت »كان االحتفال التركي محافظا على 
اإلجراءات االحترازية والمسافات اآلمنة للوقاية من 

كورونا، لكن غاب عنه األدب«.
وأضافت »تصريحات السفير التركي تحمل إهانة 
كبيرة للمسيحيين، كما أن نائبا تركيا أشاد بجماعة 
اإلخوان ومؤسسها الذي وضع األساس الفكري لكل 

الجماعات اإلرهابية«.
أما صحيفة كورونه النمساوية فقالت إن »تصريحات 
السفير التركي تحمل إهانة وتعد ازدراء للمسيحية 

ويمكن أن تؤدي ألزمة بين البلدين«.

التركي رجب  الرئيس  يقوده  برلماني  تحالف  بدأ    
يضع عراقيل  قانون  بإعداد مشروع  أردوغان  طيب 
أمام انتقال النواب بين األحزاب في خطوة تعكس قلقا 
من حزبين معارضين جديدين يقودهما رئيس الوزراء 
األسبق، أحمد داود أوغلو، ونائب رئيس الوزراء األسبق 

علي باباجان.
وكشف كاتب مواٍل للرئيس أردوغان، أمس الخميس، أن 
تحالف »الجمهور« المكون من حزبي العدالة والتنمية، 
الحاكم في تركيا، و«الحركة القومية«، تحرك إلجهاض 
محاوالت نواب تابعين للتحالف من االنضمام لصفوف 
الموقع  ذكره  ما  وبحسب  معارضة  أخرى  أحزاب 

اإللكتروني لصحيفة »حرييت«.
الكاتب عبد القادر سلفي، الذي يكتب في صحيفة »حرييت« 
الموالية للسلطة ذكر أن هذه المقترحات تهدف لوقف 
بزعامة  »المستقبل«  لحزبي  البرلماني  نواب  انتقال 
داود أوغلو، و »الديمقراطية والتقدم« بزعامة باباجان.
تتضمن  الخطة  تلك  فإن  الكاتب  ذكره  ما  وبحسب   
اقتراحين من حزب الحركة القومية و4 مقترحات من 

حزب العدالة والتنمية.
الذي  النائب  يظل  أن  القومية  الحركة  حزب  واقترح 
استقال من حزبه مستقاًل لمدة عام واحد، وفي المقترح 
الثاني قال إنه ال يمكن أن ينتقل نائب من حزب سياسي 

آلخر قبل االنتخابات بعام.
وفي مقترحه األول قال حزب العدالة والتنمية إن النائب 
بعد االستقالة من الحزب البرلماني واالنتقال إلى حزب 

آخر، ال يمكنه العودة إلى حزبه األول مرة أخرى.
»النائب  إن  الحاكم  الحزب  قال  الثاني  المقترح  وفي 
المستقيل من حزبه ال يمكنه االنتقال إلى حزب آخر 
أنه  الثالث ذكر  6 أشهر«، وفي مقترحه  في غضون 
»ال يمكن لحزب نقل عدد كبير من أعضاء البرلمان 

لتشكيل تكتل في المجلس«.
أما المقترح الرابع لحزب أردوغان فيطالب باستمرار 
النائب المستقيل من حزبه على صفته مستقاًل حتى نهاية 

الفترة التشريعية.
وتضغط المعارضة في تركيا إلجراء انتخابات مبكرة لكن 

حزب أردوغان يرفض تلك المطالب ويتمسك بالسلطة 
في ظل تراجع شعبيته جراء األزمات االقتصادية وفشل 
السلطات في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
العدالة  لحزب  ينتمي  كان  سابق  تركي  وزير  كشف 
والتنمية، الحاكم، عن اعتزام 63 برلمانيًّ تقديم استقالتهم 
الرئيس، رجب طيب أردوغان، واالنتقال  من حزب 
نائب  بزعام  والتقدم«  »الديمقراطية  حزب  لصفوف 

رئيس الوزراء األسبق، علي باباجان.
وكان وزير العمل والتأمينات االجتماعية األسبق، ياشار 
أوقاوان قد أكد بحسب ما ذكره الموقع اإللكتروني لصحيفة 
المعارضة، األربعاء، أن مصادر مقربة  »سوزجو« 
من الكواليس السياسية لحزب العدالة والتنمية، تقول 
إن األوضاع في غاية االضطراب داخل الحزب بعد 
إعالن 63 نائًبا برلمانًيا اعتزامهم االستقالة واالنضمام 

لحزب باباجان.
دولت  أردوغان،  لحليف  خطة  »هناك  أن  إلى  ولفت 
المعارض،  القومية  الحركة  باهجه لي، رئيس حزب 

يهدف من خاللها تغيير قانون األحزاب السياسية من 
أجل منع األعضاء المنشقين عن العدالة والتنمية من 

االنضمام ألحزاب أخرى«.
لسّن  يسعى  الحاكم  قائال »فالتحالف  أوقويان  وأردف 
قانون يحظر من خالله انتقال المنشقين إلى أي حزب 

جديد لمدة 6 أشهر من تاريخ االستقالة«.
في سياق متصل قال البرلماني السابق عن حزب العدالة 
والتنمية مصطفى َيَنْر أوغلو أن الظلم في عهد العدالة 
والتنمية وصل لمستويات غير مسبوقة ال يمكن تحملها.
حزب  رئيس  نائب  منصب  حالًيا  أوغلو  ينر  ويشغل 
باباجان، وكان قد استقال من الحزب الحاكم قبل نحو 

6 أشهر.
ويشهد الحزب الحاكم منذ فترة سلسلة من االضطرابات 
استقاالت كان أبرزها، استقالة باباجان، في يوليو/تموز 
الماضي، ورئيس الوزراء األسبق، أحمد داود أوغلو 
يوم 13 سبتمبر/أيلول الماضي، وقيامها بتأسيس حزبين 

مناهضين للعدالة والتنمية.

elressala@videotron.ca  / 
elressalanews@gmail.com

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

ألعالناتكم يف الرسالة

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

األختيــار 
ميمي  بيتر  والمخرج  أمير كرارة  الكبير  للفنان  تحية    
العاملين في مسلسل األختيار  باهر دويدار وكل  والمؤلف 
الذى جدد أوجاع الشعب المصري في ما تعانيه مصر من 
والتي خسرت  اليوم  2011 وحتى  ثورة  قيام  منذ  إرهاب 
البواسل.  المسلحة وشرطتها  قواتها  فيه مصر خير رجال 
أنطالق  نقطة  يكون  أن  يجب  المسلسل  هذا  أن  والحقيقة 
أكثر  لإلرهاب بصورة  محاربتها  من جديد  لتبدأ  للدولة 
الدولة  ، ألن  نفسها  وأن ال تضحك على  فعالية وواقعية 
سكتت على اإلرهاب سنوات وسنوات وجعلته ينمو وينمو 
حتى بات واقعاً يعيش معنا ونتعايش معه فهي تغاضت عنه 
فقط وذلك  بالسالح  بمحاربته  أكتفت  أو  في عهود سابقة 
عندما سيطرت الجماعات اإلرهابية على الجامعات فمنعت 
الحفالت الموسيقية والفنية ثم أبتسمت الدولة لهم وهى ترى  
الجماعات المتطرفة تحاول تشويه صور رموز مصر أمثال 
الفكر  الحليم حافظ ورموز  كلثوم وعبد  أم  الشرق  كوكب 
أمثال توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وغيرهم ولم تسلم الفنون 
األخرى من أفكارهم الظالمية العفنة فأفتت بأن النحت حرام 
أنواع  الغناء والسينما فهما أشد  أما  والرسم بدعة وضاللة 
التي  الجماعات  لهذه  الدولة  تلتفت  ولم   ، والكفر  الشرك 
النقابات  الدولة وخصوصاً  سيطرت على معظم مؤسسات 
إلى  التطرف  عندما وصل  والجامعات وأزداد األمر سوءاً 
جامعة األزهر ورموزه ، فبعد ما فعلته داعش من مجازر 
الولدان في سوريا والعراق وجدنا شيخ األزهر  لها  شاب 
ثم  الجميع  وأستغراب  تعجب  داعش وسط  تكفير  يرفض 
له وهو عباس  نائباً  بتعيين  يقوم  أيضاَ شيخ األزهر  وجدنا 
شومان المعروف بأنتمائه لجماعة اإلخوان المسلمين ، ولم 
الفكر  يكتف األزهر بهذا بل دخل  في حرب مع أصحاب 
بسجنه  الحال  أنتهى  الذي  بحيري  إسالم  أمثال  المستنير 

لألسف بداًل من مواجهته فكراً بفكر . 
بعضاً  والتي  األزهر  مناهج  تراجع  أن  اليوم  الدولة  على 
منها يدعو إلى سفك الدماء وقتل اآلخر بل وأحياناً أكله .. ! 
وهذه المناهج هي التي أخرجت لإلرهاب الشيخ عمر عبد 
الرحمن الزعيم الروحي لجماعات الجهاد والذي تخرج من 
كلية أصول الدين وكان معيداً في جامعة األزهر  وأعتقل 
في الواليات المتحدة وقضى بها عقوبة السجن المؤبد بتهمة 
1993 وبقي في  نيويورك عام  تفجيرات  التآمر في قضية 
بكر  أبو  لنا  ، كما أخرجت   2017 السجن حتى مات عام 
الشريعة  كلية  في  العليا  الدراسات  قسم  الذي دخل  شيكاو 
بوكو  لجماعة  لبالده زعيماً  بعد عودته  ليصبح  والقانون 
بكر  أبو  وللخليفة  لداعش  أعلن والءه  ثم  اإلرهابية  حرام 
البغدادي ، وكذلك أخرجت لنا محمد أحمد على المعروف 
أبو  تنظيم والية سيناء وكذلك  أسامة األزهري مفتي  بأبي 
البصرة  في  القاعدة  تنظيم  تزعم  الذي  المصري  ربيعة 
وعبد هللا عزام رائد الجهاد األفغاني ومولوي قاسم حليمي 
من كوادر حركة طالبان ، ولم يكن مفاجئاً أن يكون منفذو 
جريمة مقتل النائب العام هشام بركات من خريجي األزهر 

لألسف . 
السيسي  الرئيس  حكم  فترة  في  مصر  أن  حق  وكلمة 
الكنيسة ويهنيء  يدخل  الجمهورية  وألول مرة نجد رئيس 
المجلس  في  أقباط  بتعيين  ويقوم  بأعيادهم  المسيحيين 
للمرأة  ويعيد  ووزراء  ومحافظين  الرئاسي  األستشاري 
الرئيس  أحترامها وتقديرها وكم من مرات رأينا وسمعنا 
السيسي يطالب شيخ األزهر بتجديد الخطاب الديني  ولكن 

ال حياة لمن تنادي !. 
وأخيراً على مصر اليوم األختيار إما أن تستمر في إغماض 
عيونها عن مواجهة اإلرهاب بشكل فعال وحقيقي وترضى 
األرهاب  معالجة  في  تبدأ  أو  أشرف رجالها  تخسر   بأن 
المستنيرين  بواقعية وإقتالغه من جذوره وأن تقف بجوار 
تساندهم ال أن تحاربهم . محاربة اإلرهاب يجب أن يكون 
سيستمر  فهو  فقط  بالسالح  حاربناه  إذا  أما  أواًل  بالفكر 

ويستمر إلى ما النهاية .. !

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

Tel.: (514) 961-0777   
(450) 972-1414 

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

أخبــار      Vendredi 29 mai 2020
الجمعة 29 مايو 2020

بقلم: محمد منسي قنديل

يف حضرة جنيب حمفوظ
  بعد رحلة سريعة للقاهرة، عاد 
األديب سعيد الكفراوي إلى بلدتنا 
اكتشفت  لقد  الصغيرة منتصًرا: 
نجيب  فيه  يجلس  الذي  المكان 
محفوظ. كان هذا األمر بالنسبة 
لنا أهم بكثير من إعالن كولومبس 
اكتشافه للقارة الجديدة، لحظتها كان 
الكفراوي شديد الحماس، ومازال 
لم  الشيب  أن  بالرغم من  كذلك 
يبق في رأسه شعرة سوداء، لقد 
كتب عشرات القصص  القصيرة 
عن الريف المصري، لم يتوقف 
التي  الساذجة  المناظر  فيها عند 
ورثناها منذ رواية زينب، ولكنه 
ارتقى برؤيته ليطرح من خالل 
طقوس الغرس والحرث اسئلته 
المهمة عن الحياة والموت، كان 
إلى  قاد خطانا   الذي  سعيد هو 
مجاهل القاهرة وخباياها األدبية، 
نحن أبناء األقاليم السذج الذين كنا 
نخط الكلمات األولى في صفحة 
الكتابة، وهي صفحة متسعة التي 
ال حدود لها، في ذلك اليوم ركبنا 
القطار المزدحم إلى القاهرة، كان 
اليزال آمًنا، وتقدم الكفراوي في 
طليعتنا يقودنا جميعا إلى مقهى 
»ريش » في وسط المدينة، حيث 
يجلس نجيب محفوظ لمدة ثالث 
ساعات في كل يوم جمعة، من 
دقيقة  تزيد  للتاسعة ال  السادسة 
وال تنقص دقيقة، يشرب خاللها 
ويدخل  القهوة،  من  فنجانين 
ويستمع  “فلوريدا”  سيجارتين 
أكثر مما يتكلم، ويتظاهر بالصمم 
إذا كانت هناك كلمات ال تعجبه،  
رأينا  التي  األولى  اللحظة  منذ 
كم  أدركت  نجيب محفوظ  فيها 
بسيًطا وآسًرا،  الرجل  كان هذا 
لهم،  ويستمع  الجميع،  يصافح 
ويؤخر رأيه حتى النهاية، ويبتسم 
ويطلق  متكلفة.  غير  ابتسامة 
ويغض  أحيانا،  رنانة  ضحكة 
البصر عن رجال األمن الذين ال 
يكفون عن إحصاء أنفاسه وكتابة 
في جلسته  يبدو  التقارير عنه، 
وسط مريديه كأنه راهب مصري 
قديم حليق الرأس، منحوت على 
وجهه خطوط من تجاعيد، رقيقة 
ومرهفة، كان يؤمن أن مصر لم 
تبق ولم تستمر إال بفضل هؤالء 
الصنف من الرهبان الذين يعملون 
لمديح  انتظار  دون  في صمت 
أو ثناء، وكان هو واحًدا منهم، 
يملك المثل األعظم في البساطة 
الدؤوب، يؤدي  والزهد والعمل 

صالة حارة ومستمرة. 
من هذه اللحظة األولى وقد عشقت 
حضرة نجيب محفوظ، عشقت 
تواضعه العظيم وهو يعتبر أن كل 
من في الجلسة أنداد له، ويتعامل 
معهم على هذا األساس، ال يحرج 
أحد، ويقدم ما يستطيع دون مقابل، 
عشرات من السينمائيين الشبان 
كانوا يأتون إلى مجلسه، يطلبون 
منه التنازل عن حقوق قصصه 
من اجل تجاربهم الجديدة، وكان 
التنازالت دون  هذه  يوقع على 
تردد ودون مقابل، وعندما جاء 
االديب التونسي  حسونه المصباحي 
االلماني  التلفزيون  من  موفدا 
إلجراء حوار مع نجيب محفوظ 
كانت نصيحتي له أن يستغل حالة 
فهو  عنده،  العظيمة  االنضباط 
يخرج من بيته في شارع العجوزة 
المطل على النيل في تمام السادسة 
صباحا، يستيقظ كما تستيقظ طيور 
النهر، ويسير على قدميه مسافة 
طويلة بعض الشيء حتى يصل 

البلد،  وسط  التحرير،  لميدان 
المكان الذي يعشقه، ويجلس على 
مقهى “على بابا” ليشرب الشاي 
بعد ذلك  الصباح،  ويقرأ جرائد 
يتجه على قدميه أيضا إلى جريدة 
االهرام، وقد ظل محافظا على هذه 
الرحلة الصباحية الحميمة حتى 
قام أحد المهوسين دينيا بمحاولة 
قتله، وكان األمن هو الذي منع 
هذا المشاء العظيم من استكمال 
رحلته، كانت نصيحتي لحسونه 
المصباحي أن يستغل هذا الروتين 
العظيم في تقريره، وهذا ماحدث 
بالفعل، فقد انتظر هو وفريقه من 
المصورين أمام بيته في الصباح 
وفاجأ نجيب محفوظ بالتصوير، 
ولشدة تواضع االديب الكبير لم 
مقابل  أي  يطلب  ولم  يعترض، 
مادي، ولكنه استسلم لحسونه وهو 
يرافقه، وظفر االديب التونسي بفيلم 
يساوي آالف الدوالرات، ألنه بعد 
يومين فقط من التصوير فاز نجيب 
محفوظ بجائزة نوبل واصبحت 
كل محطات التلفزيون في العالم 

كله تتلهف على هذا الفيلم.
ورغم كل جلساتي على مقهى ريش 
وسط عشرات الكتاب  لم أتصور 
أبدا أن يواتيني الحظ، وأحضر 
واحدة من أكثر جلساته خصوصية 
الحرافيش«، كنت  وسط »شلة 
الشلة  قد سمعت كثيًرا عن هذه 
التي يحرص محفوظ  الخاصة، 
على االلتقاء بها كل يوم خميس، 
أحد  يحضرها  أن  النادر  ومن 
خارجها، وكان اللقاء هذه المرة 
في منزل الممثل المعروف أحمد 
مظهر في شارع البطل أحمد عبد 
الحضور  بالدقي، وكان  العزيز 
يضم نخبة من أقدم أصدقائه مثل 
مخرج  توفيق صالح  المخرج 
درب المهابيل وصراع االبطال، 
عفيفي  الساخر محمد  والكاتب 
مؤلف التفاحة والجمجمة، وكان 
هناك أيضا الفنان الرائع بهجت 
عثمان، والناقد المعروف رجاء 
النقاش الذي بدا من خالل الجلسة 
أن نجيب محفوظ يحترمه ويكن 
له مودة خاصة، وكنت أعلم أن 
هذه هي مرتي األولى واألخيرة، 
للسفر خارج  أستعد  ألنني كنت 
مصر، وهي رحلة طالت بأكثر 
مما كنت أتصور، وكان الحوار 
أحمد  الممثل  ليلتها حول  يدور 
يعود  أن  يمكن  وكيف  مظهر، 
إلى السينما عودة قوية، بعد أن 
الشاشة،  تضاءل حضوره على 
أن  نفسي  في  الجرأة  ووجدت 
أقترح أن يقوم مظهر ببطولة فيلم 
مأخوذ عن قصة لنجيب محفوظ 
وهي  القمر«،  »ضوء  تدعى 
جًدا  محترم  تدور عن شخص 
نفسه،  يدخل ملهى يحمل االسم 
الراقصة هناك،  فيقع في غرام 
وتقوده هذه العالقة إلى الدخول 
في عالم المدينة السفلي، ويعاشر 
ألحظ  ولم  والسفلة،  اللصوص 
االمتعاض الذي بدا واضًحا على 
وجه أحمد مظهر، وأخذت أدافع 
عن فكرتي بحماقة، وفي النهاية 
أمسك نجيب محفوظ بذراعي وقال 
لي هامًسا: هذا الدور لن يعجب 
أحمد بك، ال تنس أنه »برنس« 
السينما،  إلى عالم  ضل طريقه 
وسوف يظل ذلك البرنس، كانت 
هذه هي آخر مرة رأيت فيها نجيب 
محفوظ، وجلست إليه، لقد غاب 
عنا حًقا، ولكني أشعر أننا مازلنا 

جميًعا في حضرته.

مريم رجوي تصف رئيس الربملان 
اإليراني اجلديد بـ “القاتل”

  وصفت مريم رجوي، 
زعيمة المعارضة اإليرانية، 
رئيس البرلمان اإليراني الجديد 
محمد باقر قاليباف بـ”القاتل”.
بيان  في  رجوي،  وقالت 
لها، إن قاليباف تورط في 
قتل الكثير من أبناء الشعب 
أعضاء  اإليراني وخاصة 

“مجاهدي خلق”.
المال  “توأم  اعتبرته  كما 
الجالد رئيسي”، في إشارة 
إلى إبراهيم رئيسي رئيس 
السلطة القضائية في البالد.
المعارضة  زعيمة  وقالت 
هو  قاليباف  إن  اإليرانية 
الرئيسية  الشخصيات  أحد 
في القمع والقتل، وهو أحد 

قادة السرقة والنهب في نظام الماللي.
وأضافت رجوي إن المرشد اإليراني علي خامنئي 
كان يخطط منذ فترة طويلة إلعداد مرشحين للفصائل 

المتنافسة وإجراء مسرحية انتخابية لمثل هذا البرلمان 
والحكومة.

ورأت أنه “ليس هناك شك بأن اختيار قاليباف على 
رأس البرلمان الرجعي خطوة جادة نحو سقوط النظام”.



للفلسطينيني  شروط   10 يضع  نتنياهو 
دولتهم إلقامة 

مهندس مصري خيرتع جهازا ملواجهة فريوس كورونا 
وحيصل على براءة اخرتاع

الرئيس السيسي: »أعداء الوطن« يشككون يف جهود الدولة ملواجهة كورونا
 القاهرة/ فرج جريس: أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثقته 
في تكاتف الشعب لتجاوز محنة فيروس كورونا المستجد، 

محذرا من “أعداء الوطن” و”المتربصين”.
وقال السيسي في منشور على مواقع التواصل االجتماعي: 
“نقف معا في لحظة مهمة من عمر الوطن في مواجهة 
التكاتف  استمرار  الجميع  يتطلب من  الذي  وباء كورونا 
والتضامن لعبور هذه المحنة بسالم، والمحافظة على ما 

حققناه من نجاح في مختلف المجاالت”.
وتابع: “في ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومة 
وشعبا في مواجهة هذا الوباء واالستمرار في تنفيذ خطط 
االقتصادى في أصعب  التنمية والحفاظ على االستقرار 
الظروف، يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك 

فيما تقوم الدولة به من جهد وإنجاز”.
الذي  الشعب  العالية في هذا  ثقتي  أؤكد  وأضاف: “إنني 
يبرهن دائما في الظروف الصعبة على صالبته وأصالة 

معدنه، وقدرته على مجابهة هذه الحمالت والتصدي لها”.
واألربعاء أعلنت وزارة الصحة في مصر، تسجيل 910 
حالة  المستجد، و19  كورونا  بفيروس  إصابات جديدة 

وفاة جديدة.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد: “إجمالي العدد 
الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى 
األربعاء هو 19666، من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها 

وخرجت من مستشفيات العزل، و816 حالة وفاة”.
وأبدت مصر األسبوع الماضي مؤشرا على توسيع نطاق 
فحوص الفيروس، إذ أعلنت أن جميع المستشفيات العامة 
البالغ عددها 320 في البالد ستتيح الفحص لمن تظهر عليه 

أعراض المرض.
وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس، شملت إغالق 
المدارس والجامعات واألندية الرياضية والمقاهي وأماكن 

التجمعات، كما تفرض حظر تجول بشكل جزئي.

  منعت قوات االحتالل االسرائيلي، 
لجنة اعمار الخليل من استكمال اعمال 
الترميم والصيانة في الحرم االبراهيمي 

الشريف.
الشيخ  االبراهيمي  الحرم  مدير  وقال 
حفظي ابو سنينة، إن قوات االحتالل 
منعت موظفي لجنة االعمار من استكمال 
عدم  بحجة  بالحرم،  الترميم  اعمال 

حيازتهم على تصريح.
الحرم  داخل  العمل  ان  الى  واشار 

وزارة  صالحيات  من  االبراهيمي 
االوقاف والشؤون الدينة بالتنسيق مع 
لجنة االعمار، وأن هذا االجراء يأتي 
فرض  االحتالل  محاوالت  إطار  في 

سيطرته على الحرم.
وكانت قوات االحتالل، منعت يوم الثالثاء 
المنصرم، الموطنين من الوصول إلى 
الحرم اإلبراهيمي ألداء صالة الفجر، 
بعد اعادة فتحه امام المصلين في اطار 
التي  تخفيف اإلجراءات االحترازية، 

اتخذتها الحكومة الفلسطينية لمنع انتشار 
فيروس “كورونا”.

وزير جيش االحتالل اإلسرائيلي السابق 
نفتالي بينيت، صادق في الثالث من الشهر 
الجاري، على مشروع استيطاني في 
مدينة الخليل، يتضمن االستيالء على 
محيط  في  خاصة  فلسطينية  أراض 
الحرم اإلبراهيمي، إلقامة طريق يمكن 
من  اليهود  والمتطرفين  المستوطنين 
اقتحامه، فضال عن إقامة مصعد لهم.

المنح  لتقديم  العالمية كيانا مستقاًل    أطلقت منظمة الصحة 
يحمل تسمية “مؤسسة منظمة الصحة العالمية” ومن المنتظر 
أن سيقوم بجمع األموال من المصادر الخاصة للمساعدة على 

مواجهة التحديات الصحية القائمة على المستوى العالمي.
المؤسسة التي تم إطالقها يوم األربعاء 27 مايو الجاري في 
أهدافها  بلوغ  العالمية على  الصحة  منظمة  ستُساعد  جنيف 
الُمعنونة بـ “المليارات الثالثة” وتشمل حماية مليار شخص من 
حاالت الطوارئ الصحية، وتوسيع التغطية الصحية الشاملة 
إلى مليار شخص وضمان حياة تتسم بالصحة والرفاهية لمليار 

شخص بحلول عام 2023.
المؤسسة الجديدة تهدف إلى جذب األموال من جهات فاعلة ال 
الخاص  القطاع  العالمية عادًة، مثل  تستهدفها منظمة الصحة 
والمحسنين األسخياء. وهي تأمل في أن تكون قادرة على اإلسهام 
بمليار دوالر )حوالي 970 مليون فرنك سويسري( في الجهود 
التي تبذها منظمة الصحة العالمية على مدى السنوات الثالث 

إلى األربع القادمة.
في السياق، اتضح أن طوماس زيلتنر، الرئيس السابق للمكتب 
الفدرالي للصحة العامة كان أحد القائمين الرئيسيين على إنشاء 

المؤسسة وأنه عضو في مجلسها التأسيسي.
وفي بيان صادر عنه، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير 
العام لمنظمة الصحة العالمي: “إن إعالن اليوم هو تتويج ألكثر 
من عامين من التحضير والعمل الجاد من قبل عدد ال يحصى من 
األفراد والمنظمات الشريكة. أود أن أشكر البروفيسور طوماس 
زيلتنر على قيادته لهذه المغامرة الُمذهلة وتأسيس المنظمة”.

التي  التبرعات  إلى ٪80 من  فإن ما يصل  وبحسب زيلتنر، 
ستقوم المؤسسة بجمعها سيتم توجيهها مباشرًة إلى أمانة منظمة 
الصحة العالمية والباقي إلى الشركاء. ومن المنتظر أن سيتم 

تعيين مدير تنفيذي للمؤسسة في وقت قريب.

 القاهرة/ فرج جريس: قالت صحيفة 
“الجمهورية” الحكومية في مصر، أن 
مهندسا مصريا يدعى شريف مصطفى، 
تمكن من اختراع قناع لتعقيم الهواء والقضاء 

على الفيروسات والبكتيريا الهوائية.

وأشارت إلى أن المهندس المصري حصل 
على حماية دولية لبراءة اختراعه قناع 
تعقيم الهواء للقضاء على الفيروسات 
والبكتيريا الهوائية، من أكاديمية البحث 
في  استخدامه  يمكن  والذي  العلمي، 
المستشفيات والمعامل والحجر الصحي، 
لمن يتعامل مع الفيروسات والميكروبات 
مباشرة، ويمكن استخدامه في مواجهة 

فيروس كورونا.
شريف  المصري،  المهندس  وقال 
مصطفى، إن القناع الذي حصل على 

حماية دولية لبراءة اختراعه في األول 
من مارس الماضي، يعمل  على تعريض 
والبكتيريا  والفيروسات  الميكروبات 
 C لألشعة فوق البنفسجية، من النوع
المستخدمة في التعقيم، وبالتالي يقتل 

الميكروب بتكسير الـ DNA الخاص 
فعال،  غير  الميكروب  فيصبح  به، 
مشيرا إلى أنه وفقا لألبحاث المنشورة 
عن فيروس كورونا فإن القناع يمكنه 

التعامل معه.
أن  وأضاف في تصريحات صحفية، 
فكرة القناع تقوم على أنه يعد كوحدة 
 3 على  يعمل  فهو  الفلتر،  قبل  تعقيم 
األتربة  لمنع  منها  األولى  مراحل، 
والغبار من الدخول إلى سطح لمبات 
التعقيم  مرحلة  هي  والثانية  التعقيم، 

وتعمل من خالل مرور الهواء الخالي 
من األتربة على لمبة التعقيم التي تقوم 
 RNAوالـ DNA بدورها بتكسير الـ
أما  المختلفة،  والفيروسات  للبكتيريا 
المرحلة الثالثة واألخيرة، فهي مرحلة 

الفلتر الدقيق وتعمل على تنظيم التنفس 
وحجز  للتعقيم  كاف  وقت  وإعطاء 
إلى  الدخول  قبل  الخاليا  من  المتبقي 

الجهاز التنفسي.
وأكد أستاذ الهندسة أنه وفقا لهذه المراحل، 
فإن نسبة اإلصابة المحتملة باألمراض 
الناتجة عن الميكروبات الهوائية تقل 
التعقيم  لمبة  أن  موضحا   ،1% عن 
عبارة عن لمبة لألشعة فوق البنفسجية، 
كالتي تستخدم في تعقيم األدوات الطبية 

بالجراحات وفي المستشفيات.

   قال حاكم مصرف لبنان رياض 
سالمة، الخميس، إن المصرف 
المركزي يمتلك اليوم 20 مليار 
مليار دوالر  نقدي و15  دوالر 
عن  متحدثا  ذهب،  كمخزون 
أسباب تنفيذ العقوبات األمريكية 

بحق “حزب هللا”.
مع  مقابلة  في  سالمة،  وأشار 
صحيفة “parismatc”، إلى أن 
امتالك احتياطيات كافية لتمويل 
الواردات األساسية إلى البالد يثبت 
أننا قمنا بعملنا بطريقة احترافية، 
الفتا إلى أننا نفكر حاليا في حلول 
الدوالر،  لخفض سعر صرف 
العيش  في  “االستمرار  وقال: 
مزدوج  نظام سعر صرف  مع 

يضمن الحفاظ على االستقرار االجتماعي”.
إلى وزير  قدمناه  الذي  للتقرير  أنه “وفقا  وأضاف سالمة 
المالية غازي وزني ومجلس النواب، فإن رأس مال المصرف 
على  قادرون  “أننا  مؤكدا  إيجابيا”،  يزال  ال  المركزي 
إجراء التعديالت المحاسبية المطلوبة للتفاوض مع الدائنين 
والشروع في اإلصالحات، دون اللجوء إلى المصارف أو 
الدولة، شرط أن تسدد األخيرة ديونها لنا”، مشيرا إلى أن 
نقدي  20 مليار دوالر  اليوم  يمتلك  المركزي  “المصرف 

و15 مليار دوالر مخزون ذهب”.
بين  والتعاون  الحوار  على  للحفاظ  السعي  وأكد سالمة 
البالد،  أجل مصلحة  من  والحكومة  المركزي  المصرف 
مضيفا أن “بعض القوى السياسية تشوه صورتنا في الشارع 
يواجهها  التي  المشاكل  ولسنا سبب  كاريكاتورية  بطريقة 
لبنان”، وقال إن “لبنان بدأ يشهد نقطة تحول حقيقية عندما 
تقديم  إلى  الحريري  السابق سعد  الحكومة  اضطر رئيس 

استقالته من السعودية في العام 2017.”
وفي ما يتعلق بالعقوبات األمريكية على “حزب هللا”، أوضح 
سالمة أنه “عند صدور التعاميم األمريكية، وبغض النظر 
عن أي اعتبارات سياسية، كنا مضطرين لتنفيذ هذه القرارات 
ليكون لبنان متماشيا مع القوانين المصرفية الدولية ولنبقي 
لبنان في الدائرة المالية العالمية، وهذا ضروري للبنانيين 

المحبين للحرية والتجارة”.
ويسعى لبنان إلى الحصول على برنامج دعم من صندوق 
النقد الدولي متسلحا بخطة انقاذ أقرتها الحكومة بعدما تخلف 

للمرة األولى عن سداد ديونه السيادية.
وقال رئيس الحكومة حسان دياب في وقت سابق إن لبنان 
يسعى لدعم مالي خارجي بقيمة عشرة مليارات دوالر. هذا 
باإلضافة إلى تمويالت بنحو 11 مليار دوالر جرى التعهد 
بها في مؤتمر للمانحين في باريس في 2018 لمشاريع بنية 

تحتية لكنها مشروطة بإصالحات تأجلت طويال.

  وضع رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامين نتنياهو 10 شروط، قال 
إن على الفلسطينيين القبول بها 
لقيام دولة تحت سيطرة أمنية 

إسرائيلية كاملة.
مقابلة مع  في  نتنياهو،  وقال 
هيوم”،  “إسرائيل  صحيفة 
في إشارة إلى “ضفقة القرن” 
األمريكية،” توجد في داخل هذه 
الرزمة فرصة تاريخية لتغيير 
االتجاه التاريخي الذي كان أحادي 
حتى اآلن، فطوال الوقت كانت 
كافة الخطط السياسية التي تم 
الماضي،  في  علينا  طرحها 
مناطق  عن  تنازالت  شملت 
في أرض إسرائيل: العودة إلى 
خطوط 1967 وتقسيم القدس، 
إعادة الجئين، ولكن هنا تم قلب 

األمور”.
وإنما  بالتنازل،  المطالبون  بالقول: “فلسنا نحن  ومضى 
الفلسطينيين، ولن تتواصل العملية إال إذا استوفوا عشرة 
شروط صعبة تشمل سيادة إسرائيلية في المنطقة الواقعة 
غرب نهر األردن، القدس موحدة، عدم السماح بعودة أي 
الجئ، عدم اقتالع المستوطنات، سيادة إسرائيلية في مناطق 
واسعة في الضفة الغربية”، فضال عن أمور أخرى، من 

دون تحديدها.
وأضاف، في إشارة إلى الفلسطينيين،: “عليهم االعتراف 
بأننا الحاكم األمني للمنطقة كلها، وإذا ما وافقوا على كل 
ذلك، فسيكون لهم كيان خاص بهم وصفه الرئيس دونالد 

ترامب بـ”دولة”.
وأوضح نتنياهو أن عضو كونغرس أمريكي قال له: “لكن 
يا بيبي، هذه لن تكون دولة، وقلت له، يمكنك أن تسّمها 

ما تشاء”.
وفي هذا الصدد، فقد اعتبر نتنياهو أن “في جوهر خطة 

ترامب هناك أسس كنا نحلم بها فقط، هي أمور حاربنا من 
أجلها لسنوات طويلة وقد حققناها أخيرا”.

وراى نتنياهو أنه في األراضي الفلسطينية، التي سيتم ضمها 
إلى إسرائيل، فإن الفلسطينيين سيكونون بمثابة رعايا تحت 

األمن اإلسرائيلي.
المتواجدين في غور  الفلسطينيين  إلى  إشارة  في  وقال، 
األردن،: “سيبقون كجيوب فلسطينية، نحن نضم أريحا، 
وإنما هناك تجمع فلسطيني أو اثنين ال ينبغي أن نفرض 
عليها السيادة..سيبقون رعايا، لكن السيطرة األمنية عليهم 

ستكون إسرائيلية”.
وجدد نتنياهو هجومه على المحكمة الجنائية الدولية وقال: “لقد 
قررت المحكمة بالفعل أننا مذنبون بارتكاب جرائم حرب، 
نحن ندافع عن أرض الوطن، والجنود والقادة والموظفون 
متهمون بجرائم حرب ألنهم تجرؤا على بناء منازل في 
غيلو أو بيت إيل، هذا أمر بغيض”، مضيفا”علينا محاربة 

هذه االتهامات بطريقة عقالنية وحازمة”.

     Vendredi 29 mai 2020
الجمعة 29 مايو 2020

بقلم: تيماء الجيوش

 ملاذا احلذر من النسوية؟
     غالباً و عند طرح موضوع النسوية، تاريخها، ماهيتها 
بأبعاده االقتصادية و االجتماعية  المرأة  تأثيرها على واقع  و 
النقاش  الرأي و حدود  و حرصاً في  السياسية ستجد حذراً  و 
بالمفاجئ  الرجال على حٍد سواء و لربما  ليس  النساء و  من 
ُيقال :«أنا  او نسويون ، كأن  مطالبتهم بعدم تسميتهم نسويات 
لسُت نسوية«، أو »أنا لسُت نسويًا« أو »نحن لسنا بمجتمٍع 
نسوي«.  و لربما أيضاً إنهاء الطرح أو النقاش بتراً ال سيما إن 
قيل تعريفاً »أن النسوية محورها المساواة بين الرجل و المرأة 
في المجتمعات اإلنسانية«. و هذا يعني بالتالي أن الرجل نسوي 
او المرأة نسوية أو أن مجتمعاً ما بأكمله هو نسوي ما دام على 
. غير انه و في موضٍع  الغالب مبدأ المساواة محترماً و سائداً 
آخر و ذات عين النساء والرجال ستجدونهم ممن يقف الى جوار 
او  التعليم  العمل او حق  ُذِكَرت، و منها حق  إن  المرأة  حقوق 
السؤال هو لماذا هذه القوالب  حق الحياة او حق الجنسية ، إذاً 
النمطية العنيفة، لماذا قبول الحقوق مفردًة ليس بالُمطلق طبعاً و 
نخنق انفسنا في صناديق من التفكير و السلوك الرافض للنسوية 

، إنكارها ، بل و حتى بمحاربتها على قدٍم و ساق؟ 
الثقافة في ظل تطوٍر تكنولوجي  المعرفة و  إذا كانت مصادر 
متصاعد متوفرة في أيدي معظمنا  و تقدم المعلومات الوافرة، 

لماذا هذا الحذر من النسوية؟ 
أجزم أن األمر مرتبط إرتباطاً عميقاً مع غياب التعريف الدقيق 
الرجل و  بين  المساواة  العمل على مبدأ  للنسوية و  العلمي  و 
المرأة و ما يعنيه من عدم إقصاء المرأة عن مجتمعها و توفير 
القائمة أساساً  المجتمعات االنسانية  لها في  العادلة  الفرص  كل 

على مشاركة الرجل و المرأة . 
هي ال تعني بالُمطلق  أن تكون المرأة سلطوية أو ذات امتيازات 
العكس تمامًا. فجوهرها هو  تتجاوز بها حقوق االخرين بل 

الشراكة الحقيقية و بذات الدرجة دون تمييٍز أو انتهاك. 
الحركة  المرأة و  الكثير من باحثي حقوق  لدي  ليس مُستبعداً 
المفاهيم و  و موجهًا لخلط  ُمتعّمداً  النسوية أن هناك تشويهًا  
الى مزج  يتعدى هذا  . و  المرأة إجمااًل  الشروح فيما يخص 
بها و  المس  التقليدية و منع  الثقافية و االجتماعية  الممارسات 
هذا مفهوم لدى الباحثين و الُشراح و لسنا هنا في المكان لشرح 
أسبابه التاريخية و السياسية و االجتماعية، لكن من الهام بمكان 
النمطية و  للتغلب على هذه  االن لمجتمعاتنا االنسانية أن تتقدم 
الحدود و المخارج التي تم إرسائها عند بحث الموضوع النسوي 
نظرياً و عملياً و كل ما يعنيه من حيث احترام حقوق االنسان. 
األمر ليس هيناً و لن يأتي دون عمٍل حثيث ، فأنت تُلقي بحجٍر 
في مياٍه آسنة و لدى البعض و أشدد هنا على كلمة »البعض« 
النوع و كراهية المرأة في المجتمع، و لن  هو تحيٍز قائم على 
يمر األمر بتقبله بل كان و ال يزال مثاراً لهجوٍم و لردود أفعاٍل 
عنيفة وانتقاٍد قاٍس  يُستهدف فيه اضطهاد الرأي االخر بقذٍف و 
سٍب شخصي و مهني بما يُّعرض السالمة و االمن الشخصيين 
المدنية -  السبل  بأكثر  النقاش  للخطر حتى لو تم الطرح او 

الديبلوماسية ، فالمطلوب هنا صمت النساء. 
Emma Watson  ايما تومسون كما ذكرت في مقاٍل سابق من 
النسوية  وجهة نظرها كان ال بد أن تدعو الرجال الى الحركة 
تماماً  HE FOR SHE.   الن االمر مفصلي و هذا حقيقي 
وبالرغم من ذلك هوجمت من قبل المتطرفين اللذين رفضوا ما 

تقدمت به جملًة و تفصياًل بل و تعرضت لحملٍة شعواء. 
العديد من المقاالت و المقابالت التحريضية تم توثيقها و العديد 
النسويات  للنسوية و  المناهضة  بآراءهم  تقدموا  من االشخاص 
دون اكتراٍث لما هو آٍت او ما الذي تتولد عنه هذه اآلراء. يعني 

هل هو مرعب حقاً أن تعيش في عالٍم نسوي؟ 
صعود الحركة النسوية جاء مع انهيار سوق العمل و تقدم النساء 
بأدوارهم المساوية من حيث االهمية للرجال خرجت المرأة من 
المطبخ و من دورها اإلنجابي الى محيطها االنساني االوسع ، لم 
يكن بتاتاً محوره االحساس بالتفوق او السيطرة أو دفع الرجال 
الى الخلف بل كان مشاركة حقيقية و ال يزال ، بل كان حاجًة 
اجتماعية اقتصادية إلعادة بناء مجتمٍع بأكمله في ظل ظروٍف 
استثنائية. لم يُشّكل هذا االمر تهديداً للهوية ، المستقبل المتوازن 
قائم على الشراكة الحقيقية و المساواة ، لم يُعد هناك عالم حيث 
فيه   البطل المغوار الذي يأتي بفروسية  كي يحارب و يؤسس 

لعالٍم عادٍل او مدينة فاضلة و تكون امرأة عظيمة في مطبخه. 
التنسيق و  التنظيم و  تعتمد  الُمتحضرة  البلدان  اليوم في  المرأة 
المشاركة و كيفية االستفادة من المصادر لتغير واقعها و تنهي 
قروناً من هيكلة التمييز المؤسس على اساس النوع. أي احترام 

المساواة و إرساء  ما هو طبيعي و منطقي. 
انظروا الى التجارب و االبداعات االنسانية  للمرأة عبر العقود 
النساء  الماضي ، حيث أبرزت  القرن  الماضية و لن اقول 
اقتصادية،  المنضويات تحت مظالٍت او خلفياٍت اجتماعية، 
سياسية مختلفة ، تقدم عميق و اصيل و بمستويات مختلفة للعمل 

و استمرار المجتمعات و بقاءها و تطورها. 
أقرب مثاٍل على الصعيد السياسي العالمي و في زمٍن اجتاحته 
االزمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية المتتالية ، في زمن 
تقود  النساء كي  الجائحة او سمها ما شئت ، برزت  او  الوباء 

بحصافة و ذكاء وحٍس انساني رفيع و منهن و اولهن : 
  Angela Merkel ، Christine Lagarde

النسوية لكن  ، Jacinda Ardern لك ان تقبل او ترفض 
المساواة قادمة. 

وللحديث بقية. اسبوع سعيد لكم جميعاً

حاكم مصرف لبنان املركزي: نظام سعر الصرف 
املزدوج يضمن االستقرار االجتماعي

االحتالل االسرائيلي مينع جلنة اعمار اخلليل من 
استكمال ترميم احلرم االبراهيمي

منظمة الصحة العاملية تطلق 
مؤسسة جديدة 

جلمع التربعات يف جنيف

 انطلقت اليوم الخميس قمة عالمية لألمم المتحدة بشأن الحلول 
التمويلية المتعلقة بفيروس كوروان المستجد )كوفيد19-(، وذلك 
عبر شبكة االنترنت، بهدف تسريع جهود االستجابة االقتصادية 

والبشرية لوباء كورونا.
المتحدة  األمم  أمين عام  بقيادة  تعقد  التي  القمة –  في  ويشارك 
ترودو ورئيس  كندا جوستن  انطونيو جوتيريش ورئيس وزراء 
وزراء جاميكا اندرو هولنيس – 50 من رؤساء الدول والحكومات 
مبادرة مشتركة  الدولية وتمثل  المنظمات  قيادات  إلى  إضافة 
االقتصادية  للتأثيرات  العالمية  االستجابة  لصقل وتسريع جهود 
تقديم حلول ملموسة  لوباء كورونا وكذلك  الهامة  والبشرية 
للطوارئ االنمائية ومن خالل استجابة منسقة وشاملة على نطاق 

واسع لدعم البلدان المحتاجة وتمكينها من التعافى .
المستوى يركز على موضوع  القمة على حدث رفيع  وتشمل 
الحدث هو  التنمية فى عصر كورونا ومابعده ويعتبر  تمويل 
االجتماعى  االنتعاش  للتركيز على  للدول  االكثر شموال  التجمع 
واثاره وينظر  الوباء  لمواجهة  التمويل  واالقتصادى واحتياجات 
لتعبئة  المستوى فى ستة مجاالت عمل عاجلة  الحدث رفيع 
التمويل لالستجابة والتعافى وتشمل توسيع السيولة عبر االقتصاد 
العالمى ومعالجة نقاط الضعف في الديون وقف التدفقات المالية 
غير المشروعة إضافة إلى زيادة التمويل الخارجي للنمو الشامل 
للتعافى بشكل  للدول  استراتيجيات  وايجاد  العمل  وخلق فرص 
المناخ  تغير  المستدامة ومعالجة  التنمية  أهداف  أفضل وتحقيق 

واستعادة التوازن بين االقتصاد والطبيعة.
وقال األمين العام لالمم المتحدة إن الوباء أظهر هشاشة العالم وأن 
العالم يواجه أزمة غير مسبوقة وبحاجة إلى االستجابة من خالل 
الوحدة والتضامن، مشيرا إلى الجانب الرئيسي لهذا التضامن هو 

الدعم المالي.
بدوره، قال رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو إن جميع البلدان 
تخضع الختبار وباء كورونا الذي يهدد بتقويض المكاسب االنمائية 
التي حصل عليها العالم بشق االنفس، مشيرا إلى أن أفضل طريقة 
العمل  الشعوب واالقتصادات على االنتعاش هي  لمساعدة جميع 
معا كمجتمع عالمي، داعيا إلى دعم اإلجراءات الجماعية والفردية 
لتمكين االنتعاش الذى يؤدى إلى اقتصادات أكثر شموال واستدامة 

ومرونة وبما اليترك احدا فى الخلف .
من جانبه، قال رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنيس: “إن جائحة 
كوفيد19- يتطلب منا اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة آثاره على 
العالم وفي كل  ، في كل منطقة من  البلدان  اقتصاديات جميع 
مرحلة من مراحل التنمية”. وأضاف أنه يرحب بمجاالت التركيز 
الملحة  الحاجة  تلبية  بما في ذلك “ضرورة   ، الستة  المواضيعية 
المنخفض  الدخل  للدول ذات  بالنسبة  السيولة، خاصة  لزيادة 

والمتوسط”.
وأفادت األمم المتحدة – في بيان أصدرته مع انطالق القمة – إن 
 8.5 الوباء يمكن أن يقطع ما يقرب من  إلى أن  التوقعات تشير 
تريليون دوالر من االقتصاد العالمي على مدى العامين المقبلين؛ 
العام،  المدقع هذا  الفقر  إلى  مليون شخص   34.3 نحو  يدفع  مما 

وربما 130 مليون شخص إضافي خالل هذا العقد.
ولفت البيان إلى توقعات منظمة العمل الدولية التي تشير إلى أن 
أقل  تكون  قد  الجارى  العام  الثاني من  الربع  في  العمل  ساعات 
 305 يعادل  قبل األزمة أي ما  10.5 % عما كانت عليه  بنسبة 

مليون وظيفة بدوام كامل مع تأثر النساء بوجه خاص .
وأشار البيان إلى أن انخفاض الصادرات والنمو يقوض بسرعة 
النامية، ال سيما  البلدان  للعديد من  الديون  القدرة على تحمل 
أو  السياحة  أو عائدات  السلع  كبير على  بشكل  تعتمد  التي  تلك 
تحديا  المتزايدة تشكل  الديون  ان ضائقة  الى  التحويالت ولفت 
تدابير  تنفيذ  قدرتها على  تقييد  يزيد من  البلدان مما  لهذه  هائال 
يقرب من  ما  كان  الوباء  تفشى  قبل  انه حتى  الى  التحفيز ونوه 
المنخفضة  البلدان  نموا وغيرها من  البلدان  أقل  نصف جميع 
الدخل في ضائقة ديون أو قريبة منها وحيث زادت تكاليف خدمة 
الديون لهذه البلدان بأكثر من الضعف بين عامي 2000 و 2019 
لتصل الى 13 % من االيرادات الحكومية ووصلت الى أكثر من 

40 % في ربع جميع الدول الجزرية الصغيرة النامية .
وفي الوقت الذي أكد فيه البيان أن تعبئة الموارد المحلية الفعالة 
ستكون حاسمة إلعادة بناء االقتصادات، أشار إلى عدة مقترحات 
المقبلة  المرحلة  العالمي خالل  المستوى  للبحث على  ستطرح 
أوجدها وباء  التي  التحديات  للتغلب على  تعاونيا  وتمثل جهدا 
السيولة في  توسيع  المقترحات، ضرورة  تلك  كورونا، وتشمل 
االقتصاد العالمي، والحفاظ على االستقرار المالي لحماية مكاسب 
بالنسبة  الديون  الضعف في  أوجه  إلى معالجة  التنمية إضافة 
لجميع البلدان النامية إلنقاذ األرواح وسبل العيش للمليارات من 
االشخاص فى جميع أنحاء العالم وأيضا الحاجة إلى خلق مساحة 
استباقي  االنخراط بشكل  الخاص  القطاع  دائنو  فيها  يستطيع 
المقترحات  تناقش  المناسب كما  الوقت  فعالة وفي  فى حلول 
المتطلبات األساسية لتعزيز التمويل الخارجى والتحويالت للنمو 
الشامل وخلق فرص العمل وخلق تدابير لتوسيع الحيز الضريبي 
المالية  التدفقات  منع  المحلية عن طريق  الموارد  تعبئة  وتعزيز 
غير المشروعة وكذلك ضمان انتعاش مستدام وشامل من خالل 
المستدامة وسوف  التنمية  أهداف  االنتعاش مع  مواءمة سياسات 
تتضمن نتائج الحدث رفيع المستوى اليوم تشكيل ست مجموعات 
بحلول  ملموسة  مقترحات  تقديم  الى  يهدف  تعاونى  نقاش كجهد 

منتصف يوليو.

انطالق أعمال قمة األمم املتحدة لتسريع جهود 
االستجابة االقتصادية والبشرية لوباء كورونا

أخبــار
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أدب وثقافة

   أما الموقع العربي فهو موقع ننظر فيه أحياناً وينظر فيه الكثيرون ، وهو 
الموسوعة العربية الحرة التي تعرف )بويكبيديا( ، فهناك عنوان رأيناه وقرأناه 
فإذا هو مثير وملفت لألنتباه معاً وهو : »تأثير كتاب كليلة ودمنة على األدب 

العالمي« . تقول الموسوعة من غير أن ننقص منها أو نزيد عليها :    
 ، العالمية  األدبية  األعمال  من  عدد  على  تأثير  للكتاب  كان   «
ودمنة  كليلة  حكايات  بعض  بين  قوياً  تشابهاً  الباحثون  وجد  فقد 
                                                                                                  : تحته  كتب  وما  العنوان  إلى  بدقة  وأنظر  أيسوب«  وخرافات 
هذا شئ مضحك ومؤسف معاً ، فمن يقرأ هذا العنوان يترقب أن يرى هذا 
التأثير العالمي ولكن أنظر أواًل إلى جملة )وجد الباحثون( فهى قول عام لم 
يوضح من هم هؤالء ، وأنظر قبلها إلى جملة )كان للكتاب تأثير على عدد 
من األعمال األدبية العالمية( فهي مثل سابقتها قول لم يبرز ما هو ذلك العدد 
من األعمال العالمية ، ثم لو تنازلنا أو تغاضينا عن ذلك بل غضضنا الطرف 
عنه أو وضعناه جانباً ، فهناك األكثر منه ضحكاً وتعجباً وال يقل أسفاً عن 
ما سبقه ، فمن يقرأ ذلك ومن لم يعرف من هو أيسوب : سيعتقد أنه قد تأثر 
بكليلة ودمنة فأخذ أو أستوحي من أبن المقفع فبدا هذا التشابه القوي الذي تقول 
عنه الموسوعة بين حكاياته وحكايات أبن المقفع . ولكن أيسوب وأسمه هكذا 
بالفرنسية  Esope   وباألغريقية ايسوبوس   Aisôposكان عبداً ثم حرر 
من عبوديته ، وكان يتعثر في حديثه ، وكتب خرافاته أو حكاياته كما أحب 
أن أسميها في القرن السادس قبل الميالد . »موسوعة روبير لإلعالم 2007 
ص706 وكان مغموراً إلى فترة كبيرة ، ثم شاعت حكاياته منذ القرن الخامس 
قبل الميالد وتجددت شهرته بعد ذلك فكيف يكون أيسوب قد تأثر بكليلة ودمنة 
وهو قبل أبن المقفع الذي ترجم كتابه في القرن الثامن الميالدي بأربعة عشر 
قرناً !! أليس ذلك مضحكاً ومؤسفاً معاً ولكن هذا ما يحدث كثيراً في بعض 
الموسوعات العربية فالناس يقرؤون ويعتقدون تحيزاً أو يصدقون األكاذيب 
ولن أقول هباءاً من أين أتيت بذلك ولكن من يريد أن يعرفه ويتأكد منه  فلينظر 
إل ما كتبته هذه الموسوعة العربية ، وليبحث في )جوجل( وليكتب في لوحة 
المفاتيح العربية )كليلة ودمنة(، ويرى ما في )ويكبيديا في المحتويات تحت 
رقم 3.1 وليقرأ هذا العنوان » تأثيره على األدب العالمي« ثم ليبحث بعد ذلك 
عن )أيسوب( في كل الموسوعات ، وكل المعاجم ، وكل كتب التاريخ ، وكل 
كتب األعالم ، وما صدر عن األدباء والمفكرين ، وعمن روى الحكايات 
أوالخرافات كما يسميها الكثيرون ليرى ويتأكد من هذا الخطأ وذلك الخلط . 
ولكن مع ذلك ، سنأذن ألنفسنا أن نأخذ بهذا المبدأ الذي كتبت به الموسوعة 
ذلك خطأ فقلبت ميزان التاريخ ، وجعلت األقدم يتأثر باألحدث ، ورأت أن 
من عاصر القرن السادس قبل الميالدوهو أيسوب يتأثر بمن عاصر القرن 
الثامن بعد الميالد وهو أبن المقفع ويأخذ عنه فنقول ما قد أوشكنا أن ال نشك 
فيه : لَم ال يكون أبن المقفع هو الذي تأثر بأيسوب أو أستوحى منه ، ولو نظرنا 
إلى ابعد ، فما الغريب في أن يكون الحكيم الهندي بيدبا أو بيلباي نفسه الذي 
ترجم أبن المقفع ترجمته والذي يعتبر األصل في هذه الحكايات هو الذي تأثر 
بأيسوب  أو ما أستوحى منه » البانشاتنترا مؤلف كتبه بيلباي الهندي بين القرن 

األول والقرن السادس – موسوعة روبير 2007 ص 1630 » فيكون األصل 
في هذه الحكايات هو أيسوب وليس الحكيم الهندي على عكس ما تقول أغلب 
المصادر والكتب التي تؤرخ لذلك . وهذا أمر ال نشك فيه حتى ولو أختلفت 
أشكال الحكايات التي يروى بها هؤالء الكتاب موضوعاتهم سواء أختلفت 
معها ما تتضمنها أو تشابهت مع الوضع في الحسبان أمكانية المؤلف على 
قراءة أعمال من سبقوه واإلطالع عليها في لغتهم ، أو ما ترجم عنهم إلى لغته 
األصلية ، والسيما أن )الفونتين( قد أوضح في أكثر من موضع في مؤلفه أنه 
تأثر باطالعه على حكايات أيسوب ، وهذا ما سنوضحه بالتفصيل بعد قليل . 
ولنرجع ثانية إلى ما كتبته الموسوعة العربية )ويكبيديا( خطأ عن هذا العنوان 
الملفت لألنتباه ، وهو تأثير كتاب كليلة ودمنة على األدب العالمي  مع أننا لن 
نزيد كثيراً عما أكدناه أو أوضحناه ، ولكن البد من الرجوع إليه . فال تكتفي 
الموسوعة بما بها فتقول بعده : كما أقر كاتب القصص الخرافية الفرنسي 
)جان دوالفونتين( بأن أعماله مستوحاه من هذا الكتاب .. فياللهول .. ولفظة 
التعجب هذه من عندي .. حيث ذكر في مقدمة كتابه الثاني الخاص بالقصص 
الخرافية » هذا هو الكتاب الثاني من الخرافات الذي أقدمه للجمهور )ثم ثالث 
نقاط ... هكذا ، يفهم منها أن ما بعدها فقرة تليها أو الترتبط بها ، ولكنها تخدع 
من يقرأ في أن بينها وبين ما قبلها عالقة( وبعد الثالث نقاط تكمل .. ال بد أن 
أعترف بأن الجزء األكبر منه مستوحى من كتاب الحكيم الهندي بيلباي . فما 
هذا ؟! وأين ما أقره الفونتين في أن أعماله مستوحاة من كتاب كليلة ودمنة 
، فأنظر معي بدقة إلى هذا التضارب وذلك الخلط ونحن نكرره لهذه الدقة . 
تقول : أقر الكاتب أن أعماله مستوحاة من هذا الكتاب أي كليلة ودمنة ، ثم 
تكمل حيث ذكر في مقدمة كتابه الثاني الخاص بالقصص الخرافية :«هذا هو 
الكتاب الثاني من الخرافات الذي أقدمه للجمهور البد أن أعترف بأن الجزء 
األكبر منه مستوحى من كتاب الحكيم الهندي بيلباي » أي ليس من كليلة ودمنة 

فأي تضارب نراه ، وأي خلط هذا الذي نلحظه ؟! 
والحق أن هاتين الجملتين ، أو هذه الجمل الثالث ليست بينهم أية رابطة ، أما 
األولى ، فلم يقر الفونتين نفسه أقراراً كهذا بأن أعماله مستوحاة من كتاب 
كليلة ودمنة في أي مكان في مؤلفه ، . فذلك خداع واضح من ناحية وخطأ في 
المكان من ناحية ثانية  . فهو خداع واضح ألنه يوضع على الكاتب ما لم يقره 
وما لم يقوله ، وهو خطأ في المكان ألن الموسوعة تخلط في اللغة الفرنسية 
بين الفاظ الكتاب Le livre والمجلد  Recueil  أو الجزء فمؤلف الفونتين

Fables  يشمل ثالثة مجلدات أو أجزاء المجلد األول يحوي ستة كتب من 
األول إلى السادس ، والمجلد الثاني يحوي خمسة كتب من الكتاب السابع إلى 
الحادي عشر ، والثالث يشمل الكتاب الثاني عشر فقط ، وكل كتاب في هذه 
المجلدات يتضمن عدداً من الحكايات بين العشرين والخمس وعشرين حكاية ، 
وفي بعضها أقل أو أكثر من ذلك ، فما تقوله الموسوعة في مقدمة كتابه الثاني 
هو في المجلد الثاني وليس في الكتاب ألن التقديم يضعه الكاتب في بداية كل 
مجلد أو جزء أما الكتب فليس بها أي تقديم . والحكايات تتسلسل فيها متتابعة 
وكل تقديم يقدمه أو يهديه إلى شخصية من الشخصيات الهامة في ذلك العصر 

فالمجلد األول أهدى مقدمته إلى دوفان 
الذي كان لقباً  لولي العهد في فرنسا وهو 
أبن الملك لويس الرابع عشر والمجلد 

الثاني أهداه إلى مدام دو مونتسبان التي أخذت من زوجها لقب ماركيز وقد 
شغلت مكاناً مرموقاً في البالط الملكي الفرنسي والمجلد الثالث أهدى مقدمته 
إلى الدوق دوبورجوني وهي مقاطعة قديمة في فرنسا وهذا الدوق أبن دوفان 
وحفيد الملك لويس الرابع عشر . ونحن ال نرى هذا األقرار ال في الكتاب 
الثاني ، وال في أي كتاب أو مجلد من مجلداته الثالثة . أما الجملتان اللتان 
بعدها واللتان تفصل بينهما هذه النقاط الثالث ، فقد أوضحنا ما بهما من قبل 
وقلنا أن الكاتب يقول في مقدمة مجلده الثاني وتحت عنوان تحذير أو تنبيه
Avertissement  » هذا هو مجلد ثان من الحكايات أقدمه للجمهور« وقد 
 Voici un second recueil de fables que je »أوضحنا ذلك من قبل
presente au public  وقبل نهاية التقديم يقول كما أوضحنا وهو : فقط سوف 
أقول بالعرفان ادين بالجزء األكبر منه لبلباي الحكيم الهندي أي ليس لكليلة 
 Seulement, je dirai par reconnaissance que   . ودمنة أو أبن المقفع
j’en dois la plus grande partie à Pilpay, sage indien.وهذا خطأ 
قليل فعاًل في الترجمة في الجملة األولى ، فليس شنيعاً رغم عدم دقة الخلط بين 
لفظتي المجلد والكتاب ، أما في الجملة التالية ، فلو دققنا فيها سنرى أواًل خلطاً 
واضحاً وإحساسا مختلفاً ثانياً فالخلط فيها بين كليلة ودمنة والكتاب الهندي 
واألحساس فيها يبدو من مقطع )مستوحى من الكتاب الهندي( ألن الكاتب لم 
يقل )مستوحى( وإنما يقول )يدين بالعرفان( وهناك فرق بين األثنين فأستوحى 
بها تخصيص أما العرفان فقد يكون في اإلطالع أو البحث أو غيرهما . كما أن 
)منه( هذه قد تخدع من يقرأ فيفهم منها أن الكاتب يقول من كتاب كليلة ودمنة ، 
ولكنه في الحق يقول من الحكيم الهندي . ومن المؤسف وما يدعو إلى السخرية 
أن هذا الخلط وذلك اللغو نراهما كما رأيناهما من قبل في الموسوعة العربية 
)ويكبيديا( نراهما  في جوجل – »جان دوالفونتين وتحت عنوان رقم -2 أعمال 
الفونتين« ، فإذا فقرة بها تضارب وأضطراب ، وإذا جمل كسابقاتها ليس بها 
تنظيم وال دقة تضل من يقرأ عن معرفة الحقيقة ، وتبرز أختالفاً بين ما هو 
موضوع باللغة العربية ، وما هو مترجم إلى الفرنسية .أما في بحثنا عن كل 
هذا في الموسوعة )ويكيبديا باللغتين الفرنسية واالنجليزية فلم نَر هذا الخلط 
المتحيز وال في ذلك اللغو الذين رأيناهما في الموسوعة العربية فلم نستغرب 
ولم ندهش(. وما النشك فيه فيما رأيناه في هذه الموسوعة هو واحدة من كثير 
أو كلها معاً ، إما تحيز ممن كتب ذلك باللغة العربية ، وإما عن ضعف ممن 
ترجمه إلى الفرنسية وهذا ما ال نؤيده ألنه البد وأن يكون على دراية بها ، أو 
بعد هذين األمرين أستهانته بمن يقرأ اللغة العربية في عدم قدرته قراءة وفهم 
ما هو بالفرنسية ، وعجزه عن معرفة الحقيقة أو عدم ادراكها ، ثم رؤيته أن 

الكثيرين يقرؤؤن ويتصفحون وليفهموا ما يفهمون . 

البقية في العدد القادم 

بقلم : شريف رفعت

)عن حكايات الشاعر الفرنسي الفونتني( 
حكايات هلا مغزى 

وقائع الليلة األوىل بعد األلف

 بقلم: 
جــاك قرانـطـة

آه ... يا وطين
شعر: صباح غريب

ِجـراح حبَّـة 

أراك ...كيف لي أال أراك !!
وأنت حولي كالجواهر النادرات 

أخوض المعارك والوغى
وأصبر على حكم النازالت 

ووحدك أنت لي 
كالندى يربو 

فوق أوراق الوردات 
ولصحرائي شجيرات نخل

تضمها الواحات 
بك وحدك أرى الجمال واآلمال 

أخترق الصعوبات 
فتحني رأسها الدنيا ذليلة 

لصمودك العالي
في النائبات ..

تتبدد سوُد الغيوِم كلما 
أشرقت شمٌس ..

ونجوٌم تلمع في سماء الظلمات 
فيا كواكب الكون اجتمعي 
واهزمي الظلم إشرقي ..

بنورك يولد الشهداء واألحرار ...
فأنا أراك في السواقي الصافيات 

أراك ..كيف لي أاٌل أراك !!
وأنت حولي كالجواهر 

النادرات !!

شعر : 
عباس شعبان

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

بين الطب واألدب     هناك عالقة وثيقة 
بينهما  إلى حد بعيد، ويربط  فهما متالزمان 
خيط رفيع  هو اإلحساس، فالطبيب يحس 
بآالم الناس و ينقب عن موطن الداء ليصف 
المناسب، وكذا الشاعر أو األديب  الدواء 
الناس فيصفها  يجسد مواطن االلم ومشاعر 
بعبارة أدبية تختلف باختالف الوسيط األدبي 
في  ومقتضبة  الرواية  في  مفصلة  فتكون 
الكثافة واللطف  القصة القصيرة، وشديدة 

في الشعر .  
الذين  العديد من األطباء  تاريخنا  لقد شهد 
امتازوا بالحس األدبي والفني وتذوق الجمال 
الطبية  العلوم  وابدعوا في صياغة  وبرعوا 

بطرق أدبية مثال: 
ابن سينا الطبيب الفيلسوف  والشاعر حيث 
دراسة  لتسهيل  الشعر  تسخير  في  برع 
من  يريده  ما  إيصال  و  حفظه  و  الطب 
إبداعية،   وقائية بطريقة  نصائح عالجية و 
وأرجوزته المشهورة في الطب والتي جمع 
فيها الطب في 1314 بيتاً من الشعر، وكذلك 
الطفيل،  ابن  الشاعر  الطبيب  الفيلسوف 
الطب  أن يصوغ خبرته في  استطاع  فقد 
والتشريح بقصيدة بلغت اكثر من سبعة آالف 

وسبعمائة بيت من الشعر .
وحديثا يكثر وجود األطباء في عالم األدب 
ككل،  العالم  أو  العربي  عالمنا  في  سواء 
أنطون تشيكوف، روبن  ومن هذه األسماء، 
ابراهيم ناجي، يوسف ادريس، عالء  كوك، 
األسواني، مصطفى محمود، أحمد تيمور، 
واسامة عالم، ومحمد منسي قنديل وغيرهم...
الدائم نحو  أسباب  ميل األطباء  إن من   
الطبيب  يتعين على  ذلك ألنه   األدب،  عالم 
لنيل شهادة مزاولة  الكثير  قراءة  البداية  في 
القراءة  في  االستمرار  ثم  ومن  المهنة، 
العلمية والحصول على  التطورات  لمتابعة 
الطبية، والتغيرات  آخر مستجدات االبحاث 

القراءة  يجعل  المعالجة،  وهذا  اساليب  في 
يومية  عادة محببة  وأساسية وثابتة شبه 
لدى الطبيب، هذا وبعد مرور  سنين طويلة 
إلى  يتجه  الطبيب  فإن  الطبية   القراءة  من 
بمجاالت أخرى غير طبية، كنوع  القراءة 
متذوقا  فيصبح  الروتين،  التغيير وكسر  من 
للنثر و واسع  للرواية محبا  قارئا  للشعر 

االطالع على شتى أنواع األدب. 
الطبيب يمتلك خبرة انسانية ال يملكها غيره 
يعرفه  ما ال  المريض  أسرار  يعرف من  و 
االنسانية  الخبرة  وبنيه. هذه  حتى صاحبته 
انسان ذو  الطبيب  المتراكمة  تجعل من 
نفسية خاصة و تجربة ثرية في الحياة ولديه 
و  نفسه،  لتفريغ مكنون  يكتب عنه  ما  دائما 
البشر  أنواع  كافة  الطبيب  مع  تعامل  إن 
المجتمع، يكسبه معجم كبير جدا  وفئات 
تمكنه من  التي  اللغوية  المصطلحات  من 
المعلومة  له  المريض وتمرير  التواصل مع 
الطبية المعقدة بأسلوب سهل ومفهوم من قبل 
الطبيب موهبة  لدى  ينمي  المريض، وهذا 
به  يستطيع  بأسلوب شيق  والكتابة  التعبير 

أسر قلب القارئ وعقله ..!!
إن المجتمعات العربية تدفع الكثير من أبنائها 
النفسي  التحفيز  الطب عن طريق  لدراسة 
المستمر ووضع المهنة الطبية كهدف أسمى 
للطالب، بشكل  مباشر أو غير مباشر، وذلك 
المهن  نحو  بوجه عام  المجتمع  بسبب ميل 
الفنية،  األدبية و  المهن  العلمية ومحاربة 
دفنت  العربي  المجتمع  المأساة في  و هذه 
، ومن  الفنية  و  األدبية  المواهب  الكثير من 
المعروف بأن االطباء كانوا طالب متفوقين 
المستوى،  العلمية واألدبية وبنفس  بالمواد 
ولذا كثير من األطباء االدباء بأنهم كانوا في 
األساس أدباء في مشاعرهم وميولهم  درسوا 
الطب  األدب مع  لممارسة  ثم عادوا  الطب 

وابدعوا باالثنين معا .

ادب األطباء ... بهجة وشفاء 

حاّسك هنا
حاّسك بتوجع غربتى
حاّسك تبّكى دمعتي

حاّسك أنا
بركان ألم لمحبتي
بركان ندم لبرائتي

ال جاى بتأنس وحدتي
ال جاى تّطيب جرحتي
ال جاى بتمسح دمعتي

حاّسك أنا جّوا الهموم
حاّسك أنا فاكر تدوم

حاّسك أنا
بين الحروف
يمكن تطوف
ألفين سنة

الذنب عمره ينمحي
ال يوم ضميرك يستحي

يوسف زمكحل   همسـات
ستعيش  ولكنك  تحب  من  خسرت  إذا  تموت  لن 

كالميت إذا خسرت كرامتك
نريد النسخ القديمة لمن أحببناهم قبل التحديث 

قيمة  عرفنا  ما  حياتنا  في  السيئين  وجود  لوال 
الرائعين 

قلبك هو سبب سعادتك أو تعاستك 
عيون ال ترى أفضل من قلوب ال تحب 

أسوأ ما يمكن أن تفعله للحب هو أن تتجاهله
قد يبدأ الحب بكلمة وينتهي أيضاً بكلمة 

غريب أنت يا قلبي تشتاق لمن طلبوا منا نسيانهم !
إن كنت حبيبي ساعدني كي أرحل عنك .. أو كنت 

طبيبي ساعدني كيف أشفى منك )نزار قباني(
تشغلني   ... حبيبي  يا  غيرك  مين   : كلماتي  من 
ويصونه  حبي  على  ويحافظ   .. عيونه  وتسحرني 
.. وعلى عهده يفضل دايماً .. وعمره أبداً مايخونه 
 .. تحييني  أيده  لمسة   .. حبيبي  يا  غيرك  مين   ..
ومن خمر شفايفه يسقيني .. وإن غبت عنه في يوم 
... يبات مشتاق يالقيني .. مين غيرك يا حبيبي .

بقلم: إدوار ثابت

أراك يف السواقي 
حاّسك أناالصافيات 

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

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

Tel.: 514 332-6333: للحجز واالستعالم 
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هناك على بعد أميال وأميال ، كم بنينا من أحالم ، كم 
تراكضنا فوق التالل ، آه يا وطني ، كم إشتقت اليك .
بعدت  مهما  ، سأرجع  اليك  مني سأرجع  عهدا« 
األيام ، وطال الزمان ، لن أنسى ترابك يا وطني 

، آه يا وطني .
طائر الدوري قصد الرحيل ، فعاد ، وفضل الموت 

على الرحيل .
آه يا وطني ، كم إشتقت اليك ، إلى ربيعك ، إلى 

خريفك ، إلى شتاءك البالي .
آه يا وطني ، إشتقت إلى قاسيون ، إلى حديقتي 

، إلى الياسمين ، إلى كرم الزيتون في ضيعتي .
آه يا وطني ، أشفق علي ، إشتقت إلى أهلي وجيراني .
عهدا« لك ، أبعث يا وطني ، من خلف البحار ، 

مع أهلي وأوالدي وأحفادي ،
سأرجع يوما« إلى أحضانك يا وطني ، علك تقبلني 

نادما« ،
أرجع إلى حواريك ، إلى 

جبالك ، إلى سماءك .
مهما طالت الغربة وقصرت ، لن أنسى الحنين إلى 

أهلي وخالني .
 ، وأمي   ، أبي  قبر  إلى   ، وطني  يا  إليك  إشتقت 

وأختي ...
آه يا وطني ، لقد سرقت مني أجمل أيامي ، هذا هو 

قدري ، سأرجع يوما« ألحضانك .
>أال ليت الزمان يعود يوما« ، ألخبره بما فعل 

بي الرحيل <
 ، ، وجاء خريف  وإنصرف شتاء   ، ربيع  ذهب 

وتساقطت أوراق العمر ...
آه يا وطني ، آه يا وطني ... 

  تسير شهرزاد في شوارع بغداد، كم تحب هذه المدينة و كم 
هي قلقة عليها، من عقود مضت كانت عاصمة العالم، اآلن يخيم 
عليها حزن قدري سببه ملك فقد عقله بسبب خيانة إمرأة. خيانة 
زوجته. لكن ما ذنب أهل المملكة، ما ذنب مئات العذراوات التي 
تزوجهن شهريار و ضاجعهن ليلة واحدة ثم أمر بقتلهن، ما ذنب 
أبيها الوزير و الذي هو مـُكـَلـَف من قـَِبل الملك بأن يحضر له 
العذراوات. حاولت أال تفكر، دلفت إلى السوق في طريقها لقصر 
أبيها، السوق كعادته مزدحم، بائعون و مشترون لجميع البضائع، 
الحياة يجب ان تسير رغم الحزن المـُخـَِيّم، نظرت حولها نظرات 
تائهة ضائعة، تسلل إلى أنفها روائح السوق، الخضروات اليانعة، 
الفاكهة الشهية، العطارة ذات الرائحة القوية ثم البخور بروائحه 
الذكية، بضائع تصل لمدينتها من كل أنحاء العالم، لكن ال المناظر 
و ال الروائح ساعدت على تحسين مزاجها. هناك شعور غالب 

أن مصيبة ستقع. 
دخلت قصر أبيها حيث وجدت المصيبة، الجميع في ذهول، األم 
دنيازاد شاحبة ترتجف.  الكبرى  أختها  تبكي، األب صامت و 
أخبرها والدها أن المدينة خلت من عذروات حسناوات يصلحن 
السنوات  لقاء حتفهن كما حدث طوال  ثم  للزواج من شهريار 
الماضية، و أنه هو األب و الوزير مـُقـََدر له أن يضحي بإبنته 
الكبرى تلبية لرغبات شهريار المجنونة. لم تصدق شهرزاد أن 
مصيبة البلد وصلت إلى منزلهم، إلى أسرتها، كانت تعتقد دائما 
أن مركز أبيها كوزير للخليفة سيحميهم، لكن واضح أن شهريار 
ال حدودا لقسوته. تساءلت هل هذا المجنون يجد لذة خاصة في 
وضع وزيره في هذا الموقف، كأنه يختبر والء أبيها، يمتحنه 

أيهما أهم لديه إبنته أم والءه لسيده.
نظرت ساهمة إلى أبيها و أمها و أختها دنيازاد، كلهم حائرون 

ضائعون ممزقون. تحدثت لهم بصوت قوي واثق هادئ:
ـ لماذا دنيازاد. سأذهب أنا. إصطحبني يا أبي معك مساء اليوم، 

أنا من سيتزوجها شهريار.
مشاعر متضاربة تخيم على أفراد األسرة، األب يعلم أنه لو كان 
هناك شيئا يمكن عمله للتخلص من هذه المحنة فأن أقدر الجميع 
على تحقيق هذا الشيئ هي شهرزاد لكن ما هو هذا الشيئ؟ شهرزاد 
أحب بناته إليه غزيرة المعلومات، قرأت كتب في األدب و الفلسفة 
و الفلك، و تعلمت الشعر و حفظته و قرأت تاريخ األولين، هي 
باإلضافة  الملوك،  و  الحكام  بمصير  و  الحكماء  بأقوال  عليمة 
لكونها ذكية و حكيمة و راقية و تتصف بالظرف و خفة الدم و 
الجمال الفائق. لكن هل يفيد كل هذا مع ملك مجنون، هل هذه 
الصفات تشفع لها و تمنع القدر الذي تعرضت له المئات من قبل.

ـْك، تدخل غرفة شهريار  تودع شهرزاد أسرتها، تنتقل لقصر المـُـل
وجلة متهيبة، رغم حكمتها و شجاعتها الموقف يبدو غالبا و مهيمنا، 
لقائها ألول مرة عن قرب وجها لوجه مع السفاح قاتل النساء. 
القاعة غاية في الفخامة و الجمال لكن مايشغل بالها يمنعها من 
اإلستمتاع أو حتى مالحظة ما يحيط بها، تسأل نفسها "ترى ما 
مشاعره نحوي؟ ماذا كانت مشاعره نحو المئات الالئي قتلهن؟ هل 
ينظر إلينا كآدميات أم بتفكيره الضيق المحدود يعتبرنا فقط رمزا 
للخيانة التي تعرض لها؟ تنحني أمامه مبتسمة، تبدأ بمدحه، تذكر 
له أن هذه المدينة العريقة مر عليها كثير من الملوك و السالطين 
و أن أهلها يتعشمون خيرا منه سيرا على سيرة العظماء الذين 
سبقوه، يبدي إهتمامه بحديثها و هذا ما كانت تطمح إليه، يسألها 
ـْي طوال الليل، قرب الفجر كالهما  و تبدأ في الحكي. يستمر الحـَك
ـْيــِها بموقف مثير يتـُوق  يغالب النعاس، تعمدت أن تنهي حـَك
شهريار لمعرفة كيف سينتهي، قرر أنها ستكمل حكيها في الليلة 
التالية، تخرج شهرزاد من عند شهريار حية سليمة معافية. مرت 
الليلة األولى بسالم، أكيد مسرور السياف المرابط خارج غرفة 
الماضية  الليالي  نهاية  الرقاب في  إعتاد قطع  الذي  شهريار و 
إحتوت  غامرة  فرحة  معها  و  أيضا  الدهشة  بالدهشة،  أصيب 

أسرتها عندما عادت لهم مع طلوع فجر يوم جديد سليمة معافية.
الليلة الثانية، ثقتها بنفسها قد زادت، ذكاؤها و حكمتها و قراءاتها 
ساعدوها على وضع خطة إلنقاذ نفسها و إنقاذ نساء البلد، بل و إنقاذ 
البلد نفسها من حاكم غاشم إنغمس كليتا في مأساته الشخصية التي 
جعل المملكة كلها تدفع ثمنها، حاكم أهمل مصالح شعبه و أصبح 
ـْي،  إهتمامه األول كيف ينتقم، خطتها أن تشفيه عن طريق الحـَك
ستعالجه بالقصص، قصص تتسم بالذكاء الذي ال ينقصها، قصص 
غير مباشرة، تحكي له عن من سبقوه من ملوك و سالطين إتسموا 
بالحكمة و العدل و الرحمة و اإلنسانية، عن اإلنسان العادي بأماله 
و مشاكله و ما ينتظره من حاكمه، عن هذه األرض العظيمة التي 
تستحق حاكما عظيما، يجب أن يتسم حكيها باإلثارة حتى ال يمل 

شهريار فعاقبة ملله حياتها و األهم فشل خطتها في إصالحه.
تمر الليالي و شهريار مستمتعا بحكيها، يستمع لها منتبها، يجد في 
قصصها إثارة تمنعه من قتلها، يبهره مصباح عالء الدين و رحالت 
السندباد و طيران بساط الريح و المغارة المملوءة بالمجوهرات، 
أسرتها و البلد كلها تتنفس الصعداء فال ضحايا جديدات لجنون 
شهريار. لكن ماذا عن الغرض اآلخر من حكاياتها، ماذا عن تقويمه 
كحاكم يجب عليه اإلهتمام بشئون رعيته و إقامة العدل بينهم و 
نشر الرخاء و الخير، يخيل إليها أن هذا هو الجانب الصعب في 
شخصيته، هل يدرك ما هي وظيفة السلطان و مسئولياته، أكيد 
الحاشية التي تحيط به و في مقدمتهم أبيها لم يستطيعوا التأثير 
عليه فهل تستطيع هي أن تقومه. هل تستطيع القصص و الحـَـْكي 

أن يتغلبا على البطش و العنف.
ليلة أخرى، تدلف إلى حجرة نوم شهريار في الميعاد المحدد، نفس 
مشاعر كل ليلة، متهيبة، مستعدة، يحتويها خوف و أمل. على باب 
الغرفة يقف مسرور السياف الحارس الشخصي للملك. ينظر إليها 
نظرته السخيفة الوقحة التي تعريها و تهينها. هل يأمل في أن تكون 
الليلة ليلة قطع رأسها؟ هل سيسره هذا؟ هل كان مسرورا عندما 
قطع رقاب أالف النساء قبلها؟ الهذا يسمونه مسرور؟ نظرت له 
متحدية، كأنها تقول له أحذر فمكانتي عند الملك تسمح لي بأن 

أطلب منه رأسك. ترى أهو واحد من الخصيان. هل مشاعره 
المريضة نحو ضحاياه لها عالقة بفقدانه ذكورته. قررت أال تفكر 

فيه فما هو أتي أهم و أبقى.
تجلس مبتسمة أمام شهريار، تبدأ في رواية قصصها، ما زال 
يستمع إليها بإهتمام، أكيد هو يقدر جمالها و ظرفها و جاذبيتها، 
أثناء الحكي تسأل نفسها ما حقيقة مشاعري نحوه، كرجل هو 
ـْك سحرا خاصا، لكن جرائمه و  وسيم جذاب يضفي عليه المـُـل
عجزه عن فهم ما ترمي إليه في حكيها يمثالن حاجزا نفسيا بينها 
و بينه، مشاعرها مختلطة نحوه، رفضها لسلوكه كحاكم يتعارض 

مع إعجابها به كرجل.  
أمسية بعد أمسية و ليلة بعد ليلة يمر الزمن بطيئا، هل فقد شهريار 
إهتمامه بحكييها؟ هل فقد إهتمامه بها كأنثى، كشريكة حياته، 
هل إعتبرها أبدا شريكة حياته، ينظر إليها و هو مـُغـَيـَب، ينعس 
أحيانا أثناء الحكي، تحتار ماذا تفعل، هل تتوقف أم تستمر، هل 
فقدت قدرتها على اإلستحواذ على إهتمامه، هل العيب فيها أم 
المعنى  بإنتباه هل يفهم  فيه، حتى عندما يكون متيقظ و يسمع 
الخفي في حكيها، تشك في ذلك، و هل عدم فهمه نتيجة لقصور 
في تفكيره أم هو حاد الذكاء لكنه ال يود أن يفهم. أسئلة تحيرها 
و تعذبها، و ماذا ستكون نتيجة عدم إهتمامه، ما دافعه إذا لإلبقاء 
على حياتها، لماذا ال يلحقها باآلالف الالتي قـُـطـِـعـَـت رقابهن 
من قبل. تعاود التفكير في مشاعرها نحوه، منذ أول لقاء، كان 
الخوف مسيطرا عليها، لم تكن متأكدة أن خطتها ستنجح، و أنها 
ستنقذ حياتها و حياة المئات من فتيات البلد بحكيها، و حتى بعد 
عدة ليالي عندما تأكدت أنها إستحوذت على إهتمامه بحواديتها 
كان خوفها منه جزءا مهما في عالقتها به، هل هذا عدل؟ أن 
ـْما كان منصبه يتحكم في حياة الناس هكذا  يكون هناك إنسانا مـَه
و يضطرها إلستخدام حـِـيـَلِها و ذكائها كي تحتفظ بحياتها، ماذا 
عمن سبقوها و لم يكن في ذكائها و فقدن حياتهن، حملقت فيه و 
ـْـُرأ أن  هو نصف نائم شعرت نحوه بـِـكـُْرٍه عميق، شعور لم تـَج
تصارح به نفسها من قبل. إنسحبت في هدوء و تركته ألحالمه، 

أكيد أحالما دامية. 
الليلة التالية و التي صادف كونها الليلة األولى بعد األلف، تدخل 
عليه، مرحة مشرقة مبتسمة، فقد َعَولَت على أمٍر مصيري، تبدأ 
في الحكي، يظهر إهتمامه في البداية، بالتدريج و هو يحملق فيها 
يفقد إهتمامه. تسأل نفسها "ما الذي يجول في خاطره اآلن؟ هل 
يحدد مصيري في هذه اللحظة؟" تستمر في الحكي غير مبالية 
إذا كان يسمع أم ال يسمع و إذا كان يفهم أم ال يفهم، قرب الفجر و 
هو نائم تماما، تخرج خنجرا كانت قد أخفته في مالبسها، تقترب 
منه و هي مازالت تحكي، ترفع الخنجر و بكل قوتها تغرسه في 
قلبه، يفتح عيناه مذعورا متألما، ألول مّرة تراه مذعورا متألما، 
يلفظ شهريار أنفاسه بال ضجيج، تحملق في الجثة الهامدة و هي 
مازالت تحكي، تحكي عن مصير من ال يتعظ من ال يفهم أو من 

ال يريد أن يفهم.
تنصرف في هدوء، خارج الحجرة تخبر مسرور السياف بلهجة 
آمرة أال يسمح ألحد بأن يزعج مواله مهما كان السبب ألنه سيتأخر 
في نومه. تتوجه مع طلوع الفجر لقصر أبيها، تـُعـُِد عـُـَدة السفر، 
فقط األشياء الضرورية تضعها في سـَُرة، يستيقظ أبوها و أمها 
ـْهـُم و تودعهم رابطة الجأش، ال  و دنيازاد و باقي األخوة، تـُقـَبـِل
دموع و ال مشاعر جياشة فقد أرهقتها في الفترة الماضية المشاعر 
الجياشة، ال يعرفون سبب الوداع، يعتقد األب أن نهايتها مع شهريار 
قد حانت و أن الليلة التالية آخر لياليها لكنه ال يسأل و يستسلم 
للقدر داعيا هللا أن يزيح عنهم البالء، تخرج شهرزاد من بيت 
أبيها، تتوجه أوال إلى حظيرة الجياد، تغير مالبسها و تتخفى في 
زي رجل فهذا سيسهل عليها الخروج من المدينة، تغطي شعرها 
الطويل الجميل بعمامة مما يرتديها رجال المدن المجاورة، تمتطي 
جوادها المـُفـَضـَل و تتجه لبوابة المدينة، تخرج دون أن تثير 
شك الحراس، عندما بـَعـَُدت بعدا كافيا عن مدينتها نظرت أليها 
ساهمة و قد تملكتها مشاعر متضاربة، خلعت العمامة و حررت 
شعرها الطويل الجميل، الشمس تشرق على المدينة، و شهرزاد 

تسرع على ظهر جوادها مبتعدة.   
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هذه أهم عوائق الفن املغربي .

كل تكشرية، فيها حرية!!

مرميي إبتهال 

أفكار شائكة:
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شعر: األرشمندريت 
مكاريوس وهبي المخلصي

- الكالم ال يحرك عجالت القطار .

المالئكة وصار أعلم أهل  له  الخطيئة ، حتى لو سجدت  الجسد توجد  - حيث يوجد 
األرض .

- المعلوم في الحياة نقطة الوقوف ، المجهول فيها خط السير .

- وقت الغضب تضيع مطفأة الحريق ومقياس الحرارة .

- ال تنظر إلى الخلف وفي يديك عود مشتعل من الكبريت .

- الشمس تشرق من ناحيتين ، من ناحية الشرق ، ومن ناحية جيبي المملوء بالنقود .

وتغرب الشمس من ناحيتين ، من ناحية الغرب ، ومن ناحية جيبي الخال من النقود .

 

تاريخها  مدار  على  سيناء  شهدت    
واقتصادية  وعسكرية  دينية  أهمية 
قبل  ما  إنسان  استقر  فعليها  لمصر، 
موسى  خرج  أرضها  وعلى  التاريخ، 
كان  ترابها  وعلى  وقومه،  السالم  عليه 
أول طريق حربي في العالم، وفى أرضها 
معادن النحاس والفيروز، وعلى أرضها 
وشهدت  القديمة،  مصر  ملوك  قدس 
المسيحية، وسارت  األديرة  نشأة  أرضها 
فاتحين  المسلمين  جيوش  أرضها  على 
من  المختلفة  الحقب  فعاصرات  مصر 

تاريخ مصر.
القديم  المصري  التاريخ  في  واشتهرت 
بمناجم الفيروز والنحاس التي استخدمها 
والحلى  األواني  فى صناعه  المصريين 
هذه  على  فريًدا  ا  شاهًد تبقى  والتي 
باقية حتى اآلن،  تزال  التي ال  الحضارة 
ليسجل  سيناء  اختار  التاريخ  أن  مؤكًدا 
والحوادث،  الذكريات  من  الكثير  فيها 
عليه  عبرت  الذي  الجسر  كانت  فقد 
امتدا  التاريخ  قبل  ما  حضارات عصور 

إلى يومنا هذا.
فى  حربي  طريق  أقدم  سيناء  وكانت 
الطريق  وهو  قديم  ل ا م  ل لعا ا تاريخ 
عند  مصر  جيوش  عليها  سارت  التي 
عليه  سارت  والذي  آسيا،  إلى  الذهاب 
لمصر  عند غزوها  أتت  التي  الجيوش 
ين  األشوري جيوش  يًضا  أ وسلكت 
الذين عزوا مصر،  واألسكندر  والفرس 
فى عصر  المصريون  وتابع:”استغل 
سرابيط  منطقه  مناجم  الوسطى  الدولة 
معبد  بها  وشيدوا  سيناء  بجنوب  الخادم 
األول  فى عهد سنوسرت  للربة حتحور 
واللوحات  النقوش  مئات  بها  وتركوا 
والتي تحوى بجانب أسماء الملوك أسماء 

رؤساء البعثات وبعض أعضائها.
نشاًطا  سيناء  شمال  منطقة  وشهدت 
القديمة  الدولة  خالل  محدوًدا  تجارًيا 
إلى  مصر  تعرضت  حتى  والوسطى 
الهكسوس، ثم أدركت أهمية حماية  حكم 
الطريق  الشرقية على  الحدود  وتحصين 
وفلسطين  مصر  بين  القديم  الحربي 
الحربي  باسم طريق حورس  المعروف 
وأنشأت القالع والحصون وحفر اآلبار،

من  الحربي  كان طريق حورس  حيث 
فى  أنشئت  التي  العسكرية  الطرق  أهم 

مصر القديمة عبر تاريخها وتحدثت عنه 
األول  سيتى  الملك  أخبار  مثل  الوثائق 
الطريق  وكان  فلسطين،  على  وحملته 
يبدأ من القنطرة شرق حتى رفح ونقشت 

معالمه على جدران معبد الكرنك.
األول  للمك ستى  الشهير  النقش  وهناك 
توضح مراسم استقباله عند قلعة ثارو)تل 

حبوه حالًيا(.
القديمة  المصرية  الحضارة  وتميزت 
هذا  يومنا  المختلفة وحتى  الحقب  خالل 
إنجازات  فى  بالثراء  العصور  أقدم  منذ 
اإلنسان المصري بوجه عام ووجه خاص 
األسرة  بداية  منذ  أنه  فى سيناء، مضيًفا 
النشاط فى سيناء  األولى فى مصر كثف 
تشير  النحاس والفيروز حيث  الستخراج 
إلى ذلك النصوص المصرية وفى األسرة 
اهتماًما واضًحا فى سيناء،  الثالثة شهدت 
للمك سانخت وعثر  نقوش  فقد عثر على 
وهو  زوسر  عهد  فى  نقش  على  أيًضا 
يضرب األعداء فى نقوش وادي المغارة.

المناجم  بتأمين  “سنفرو”  الملك  وأهتم 
وحفرت  الحاميات  فأقيمت  والمحاجر 
المؤديه  الطرق  امتداد  على  المياه  آبار 
على  وعثر  والمحاجر  المناجم  إلى 
سنفرو  عهد  من  النقوش  من  مجموعة 
الخادم وهو  وصور سنفرو في سرابيط 
والذين  القانون  على  الخارجين  يؤدب 

يهددون البعثات التعدينية.
سيناء  فى  األثرية  المناطق  وتعددت 
نئ  لموا ا أهم  من  لعريش  ا وكانت 
التي  القديمة وتل الشيخ زويد  المصرية 
كانت إحدى المناطق الهامة على طريق 
وغزة،  القنطرة  بين  الحربي  حورس 
الذي  حبوه  وتل  العبد  بئر  إلى  إضافة 
عثر فيه على أكثر من قلعة ترجع لفترة 
الهكسوس وال يزال العمل بها قائًما حتى 
والتي  القنطرة شرق  إلى  إضافة  اآلن، 
ثارو  القديمة  المدينة  أطالل  على  تقوم 
وكان أقدم الحصون المدافعة عن حدود 

مصر الشرقية.
هناك  سيناء،  في  األثرية  المناطق  وعن 
المعبد  التي تضم  الخادم  منطقة سرابيط 
نقوش  إلى  إضافة  لحتحور،  شيد  الذي 
وادي المغارة وعثر فى هذه المناجم على 
حوالي 45 نقًشا يرجع إلى الدولة القديمة 

والوسطى والحديثة.

كارثة  هى  بالمسئولية  اإلحساس  نفقد  عندما      
بعينها هى عدم مباالة ، أى تبلد المشاعر وهو نوع 

من أنواع االنفصال عن الحياة أى شبه موت... 
تقع على  االستيعاب  يبدأ عقله على  أن  منذ  فرد  كل 
األهل  بدءاً من  المجتمع  بها  يكلفه  عاتقه مسئوليات 
األصحاب  ثم  األقارب  تشمل  الدائرة حتى  وتتوسع 
إلى آخره .. ومع التقدم فى السن واالختالط بالمجتمع 
والتوسع فى تلقى التعليم وتنمية الثقافة ، يبدأ اإلنسان 
إلدراكه  متعددة  مسئوليات  تحمل  نفسه  تلقاء  من 
إنه  مقتنعا  فيه  يعيش  الذى  المحيط  فى  ألهمية دوره 
صاحب فكر ورسالة ال بد له أن يتممها بنجاح وحب 
، شاعرا أن ما تلَّقه من معرفة وأكتسبه من خبرات 
من  وأكثر  إتجاه  من  أكثر  فى  قدما  للمضى  يؤهله 
 ، المصاعب  ويتخطى  العقبات  فيهم  يتحدى  طريق 
ويختار  األمور  به  تستقر  هنا وهناك حتى  ويجرب 
الكريمة  الحياة  له  يقدم  وما  يريده حقا  ما  عن وعى 
والمبشرة بالخير والرفاهية له فى المقام األول ومن 
تجاربه  أو  نتائج خبراته  بدوره  يقدم  أن  يستطيع  ثم 
للمجتمع بأسره سواء على المستوى األدبى وما يحمله 
من إثراء حقيقى للتراث والتاريخ والقيم والعديد من 
أهملها  إذ  التى  الكريمة  واألخالق  السامية  المعانى 
والتقدم  العلمى  المستوى  على  أو  ؛  هلكوا  الناس 
والتخلف  الدمار  من  العالم  ينقذ  الذى  التكنولوجي 
والموت المحتم . ويالها من فاجعة حين يرتبط انعدام 
اآلخر  إيذاء  حد  إلى  تصل  التى  باألنانية  المشاعر 
حتى يتحصن الشخص ؛ وهذا بالطبع سلوك مكروه 
خلل  عن  ناتج  نفسى  مرض  بأنه  تصنيفه  ويمكن 
ونتائجه وخيمة إذ يجعل األمور تنحرف عن مسارها 
الغل واإلنتقام والكراهية  الصحيح وتدور فى دوائر 
وتزداد سرعتها  الدوران  فى  تظل  دائرة سوداء  و 
حتى تشعل النار فى األخضر واليابس. وبالطبع مما 
السطوة  أصحاب  بعض  من  مشين  سلوك  من  نراه 
ويسرقون  ينهبون  الذى  والرؤساء  المسئولين  و 
بخير  يغتنوا  حتى  والهكسوس  كالتتار  ويحرقون 
اآلخرين ، ويغتنموا ألنفسهم ، ويفتخرون بسطوتهم 
، ويدوسوا تحت أقدامهم الكثيرين من الكادحين حتى 
بأنفسهم  يكفرون  فهم  ؛  غناهم  ويزداد  مقامهم  يعلو 
و  الواعى  اإلنسان  مرتبة  عن  انحطوا  ألنهم  أوال 
السيطرة على  فاقد  إلى حيوان  الطبيعة  المثقف سيد 
يده  يمد  مرعوب   ، ، مضطرب  منزعج  غرائزه 
وتعلو  ويهدد  ويصرخ  بطشه  من  ويزيد  الباطلة 
مالمحه مالمح شيطانية وتلمع عيونه فتظهر طمعه 

إلى  وافتقاده  فيعبر عن غله وقساوته  ويعبس وجهه 
إنه  بما  الشديد  كل معانى اإلنسانية وافتقاره وعوزه 
تدبير  وإنه عجز عن  يكفيه  ال  لديه  ما  أن  يعترف 
فأعلن فشله وأظهر عجزه ، وهو يظنه عزة  أموره 
و افتخار !! هذا على مستوى البارزين فى المجتمع 
اإلنسانى ، أما عن األغلبية العظمى ، فنتيجة للذعر 
والظروف  من جهة  اإلرهابيون  فيهم  يزرعه  الذى 
االوبئة  إنتشار  وكذلك  أخرى  جهة  من  المعيشية 
والفيضانات  والزالزل  الحروب  واالستماع ألخبار 
واألوبئة فهم يفقدون األمل فى الحياة والتى أوجدها 
هللا منذ البدء حتى ينعم بها اإلنسان ويحمد ربه ويعمل 
على الحفاظ عليها من حيث نقائها وجمالها فتدوم من 
جيل إلى جيل ، فيكون هناك فرصة ألن تمتلئ نفس 
اإلنسان بالخير وينطبع فيها ما يراه من حسن وبهاء 
يرتقى به وينفر تلقائيا من مشاهد البؤس ويستنكرها 
الدفين  الحزن  يلم به  إلى األذى حتى ال  يده  وال بمد 
الكآبة مكان  والحسرة وتحل  والمهانة  باأللم  ويشعر 
فعيب   . والمودة  الحب  مكان  البغض  يحل  و  الفرح 
دعاة  إنا  نقول   ، ندعى  ما  نكون عكس  ..إننا  علينا 
سالم وُحماة للضعفاء ومحافظين على حقوق اإلنسان 
للفقير  العون  أيادي  ونمد  االجتماعية  العدالة  وننشد 
..وفى  اليتيم  وننصف  األرملة  ونراعى  والمحتاج 
وندوس  األسلحة  القنابل ونصنع  نزرع  إننا  الحقيقة 
فى  أحدا  معى  أختلف  وإن   .. اآلخرين  على حقوق 
القادة  وتغير  السنين  مرور  فلماذا رغم  الرأى  هذا 
المقهورين  من  الكثير  يوجد  مازال  والمفكرين 
وإن  ؟  والمرضى  والفقراء  والبؤساء  والمظلومين 
وخبراء  السياسية  الشؤون  فى  عباقرة  هناك  كان 
فى  ويطعن  المعاهدات  تفشل  لماذا  االقتصاد  فى 
االتفاقيات و ينهار االقتصاد ؛ لماذا ال يضعون حدا 
للحروب ؟ بما إنهم مدبرون دارسون لهم منهج من 
المفترض ان يضعهم على الطريق المستقيم .. فإنهم 
حق  هذا  ان  ويعلنون  ويشرعون  القوانين  يسنون 
الحفاظ  عن  عاجزون  مازالوا  ولكنهم  باطل  وهذا 
بهدوئه وجماله وخيراته لصالح شعوب  العالم  على 
األرض، وال ينشدون أال الحياة الرغدة السالمة على 
وجه هذه األرض.  لقد عجزت أياديهم من أن تحمل 

ميزان العدل .. 
وليس هناك من عادل ورحيم إال هللا وحده وإن عجز 
اإلنسان فال رجاء لنا إال فى الرب أن يمنحنا سالمه 
بدورنا  نمنح  أن  نستطيع  الحياة حتى  فى خضم هذه 

السالم لمن هم فى حاجة إليه.
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     كان لي صديق من الصعيد العميق، وكان كلما هّم 
بتحيًتي، أخاله يقول لي: “صعيدة”، بداًل من “سعيدة”!
 دعاني، يوماً، إلى حفل زفاف احدى قريباته بقريته 
الصغيرة البعيدة، التي قد تسمع عنها، ولكنك ال تراها 

على الخريطة!
الجسم،  قائم  الرأس،  مرفوع  جالساً  العريس  كان   
ـ  يديه على ركبتيه، ويفرد أصابعه، ويحاول  يضع 
ـ أال يبتسم، كأنه أسد من اسود كوبري قصر  جاهداً 
النيل، ولكن برأس جزار، ينتظر الوقت ليذبح لعروسه 

القطة، سيئة الحظ!
 أما العروس، فقد كانت جالسة بجوار عريسها، تدير 
ذو  “البوز  نوع:  بعيداً عنه، وتكشيرتها من  وجهها 

الشبرين”!
في البداية..

ينتظرها  التي  الليلة  ليست  الليلة،  هذه  ان  ظننت 
العريس، ويعتبرها ليلة أحالمه السعيدة!

العروس،  تنتظرها  التي  الليلة  ليست  الليلة،  وأن هذه 
وتعتبرها أسعد ليلة في عمرها!

أو: أن العروس ال تريد هذا الزوج، وهذا الزواج!
بدياًل من  التكشيرة،  فتجعل  التقية،  تمارس  أو: هي 

القول: “اللهم أجعله خيراً”!
وعندما نظرت إلى مضيفي، قال ليـ  وقد فهم ما يدور 

في عقلي ـ: هي تحب عريسها كثيراً جداً!
وألنه رأى ان حيرتي زادت، شرح لي األمر، قائاًل:

العروس تفعل ذلك..
حتى تثبت للناس: انها ما زالت تحب والديها من كل 
تنسى معروفهما،  تنكر جميلهما، وال  قلبها، وأنها ال 
وأنها تُقّدر محبتهما، والبيت الذي عاشت فيه كل أيام 

عذريتها!
ففي عرف  بعاشقة؛  ليست  انها  للجميع:  تقول  وان 

قريتنا: “العشق ملعون”!
وتساءلت..

العريس، وكأنه من  يتجّهم  والتقاليد،  العادات  أألجل 
العيب عليه أن يبتسم، وإلى يمينه عروسته!

أم: أنه يظن نفسه جالساً على كرسي االعتراف، بداًل 
باقترافه خطيئة  يعترف  وانه  الزواج،  من كرسي 

ممارسة الزواج!
عند  الفرح  يوم  يتحّول  والتقاليد،  العادات  وألجل 

العروس إلى تكشيرة، وإلى بكاء ودموع غزيرة!
وألجل العادات والتقاليد، تتحّول اسعد ليلة في حياة 
فيه مشاهد  إلى موقع تصوير، يصّوران  العروسين 
مأساوية، في فيلم اسمه: “الخوف من كالم الناس”؟! 
ـ،  الناس  بين  بعد  يتجّول  لم  الذي  ـ  َمَثلي  لقد صدق 

والقائل: “كل تكشيرة، فيها حيرة”! ...

شركة  على  عقوبات  المتحدة  الواليات  وقّعت  مؤخرا    
العمالق  على عمالئها؛  بالتجسس  تقوم  بأنها  مدعية  هواوي 
الصيني لم يقف ساكًنا، وقام بإصدار النسخ الحديثة لموديالتها 
بدون “خدمات جوجل” متحاياًل على الوضع من خالل أيكونة 

“آب جاليري”، فصار األمر عادًيا كأن لم يكن.
أية عقوبات  أن  يعرف جيًدا  السياسية  الجيد لالحداث  المتابع 
فكل  أيًضا،  والعكس  بها  تضر  الصين  على  أمريكا  تفرضها 
جهاز يباع في العالم حاماًل “خدمات جوجل” تحصل األخيرة 
منها على نسبة 40 دوالر للجهاز الواحد، لذا كان طبيعيا أن 
الحظر عن  برفع  ترامب  األمريكية حكومة  الشركة  تخاطب 
العمالق الصيني حتى ال تتسبب في المزيد من الخسائر لديها.
واألصعب من هذا أن “تان دونجوي” -نائب رئيس مجموعة 

فعاليات  خالل  أعلن  السحابية-  الخدمات  ألعمال  هواوي 
عن   Huawei Analyst Conference 2020 مؤتمر 
لمنصة  عالمي  مطور   1،500،000 من  أكثر  انضمام 
مستخدم  مليون   650 وجود  مالحظة  بعد  هواوي،  خدمات 
170 دولة، حول تلك  العالم في أكثر من  نشط شهرًيا حول 

المنظومة الجديدة الخاصة بالشركة الصينية.
وفي ظل الصراع المحتدم بين الدولتين سواًء على المستوى 
بأن  الخبراء  من  العديد  تكهن  االقتصادي،  أو  السياسي 
عقوبات،  العمالقة، حرب،  بين  يحدث  ما سوف  شيئا  هناك 
أبًدا  الجميع  يتوقع  لم  لكن  عالقات،  قطع  سفراء،  سحب 
اللعين  الفيروس  ذلك  “كورونا”،  نعم  “كورونا”،  ظهور 
الخفية بين  للعالقة  بالفعل “جنين غير شرعي”  يعتبر  الذي 

وبكين،  المتحدة  الواليات 
لكن لألسف ليس لدينا دليل 

واحد على ذلك الحديث.
نًدا  كونها  الصين  مع  نتعاطف  أن  علينا  يجب  :ال  الخالصة 
قوًيا للواليات المتحدة، فال أحد ينسى أبًدا أنها هي البلد التي 
الرخيصة  البضائع  خالل  من  للشعوب  العام  الذوق  أفسدت 
تعيث  التي  األمريكية  المتحدة  الواليات  مع  وكذلك  المقلدة، 
في األرض فساًدا من خالل نشر الحروب في منطقة الشرق 
األوسط والتي أدت بدورها إلى زرع الفتن بين أبناء الوطن 
الواحد مثل العراق وسوريا مرورا بمصر وأخيرا ما يحدث 
في ليبيا حاليا … خالصة القول أمريكا والصين إلى مزبلة 

التاريخ.

كلمات / يوسف زمكحل

خاطبتها مبتسما وغمرتها 
فَسالَْت من عينيها الدموع 

سألتها لما البكاء يا أّماه 
فاكتفت بإنارة الشموع

َخَشْعُت أمام غور صمتها 
فَسبرُت فيه سكنى يسوع

أحاط بي دفء صالتها 
أذاب بي قلبا وجوع 

خاطرتها هّمي واكتنفتها 
فأسدلت طمأنينة دلوع 

َسكَن فّي اضطراب نفسي
وارتوى القلب القنوع

غدا يثمر زهر الربيع
وُيشِبُع خيره الجموع

خاطبتها مبتسما وغمرتها 
فأشارت إلى قلب يسوع

كورونا.. جنني غري شرعي بني واشنطن وبكني
بقلم/ أسماء أبو بكر

يا اللي بتشكي من الفراق 

ال��ف��راق             م��ن  بتشكي  ياللي 

تاني            حت��ن  دل��وق��ت��ي  أب��ت��دي��ت 

وح��س          دوق  حبيبي  ي��ا                                  دوق 
ك����ل ن���ظ���رة م����ن ع��ي��ن��ي��ا                 

كل دقة في قلبي همست وقالت    

ب���س أن�����َت ك��ن��ت ق��اس��ي                

الدموع       عيني  في  شوفت  ياما 

طريقها          وتنّور  بأيدها  تاخد 

بحبك            ب��ق��ول  يوماتي                            كنت 
معاك             احل���ب  تعبت  ي��ال��ل��ي 

صحيح القلب واخد على خاطره  

                        ت��ع��رف ل��ي��ه ألن���ي ب��ح��ّب��ك              
ال��ف��راق             م��ن  بتشكي  ياللي 

تاني            حت��ن  دل��وق��ت��ي  أب��ت��دي��ت 

وح��س          دوق  حبيبي  ي��ا  دوق 

العذاب من  بتشكي  ياللي 

ليالي  تسهر  أب��ت��دي��ت  م��ا 

األح��ّب��اب  ظلم  إزاي  صعب 

فيك دايبة  أنا  حبيبي  قالت 

ليك عايشة  أن��ا  حبيبي  ي��ا 

وأن����ا ت��ع��ب��ت م���ن ال��ع��ت��اب 

فيك  ت��ت��رج��ي  ل��ي��ك  ن��ازل��ة 

ليك  تشكي  غلبت  م��اه��ي 

وأن����ت ق��ل��ب��ك ن����وره غ��اب 

وياك  أحتار  الشوق  حتى  ده 

لقاك  ت��ت��م��ّن��ى  ال��ع��ن  ب��س 

يتجاب  م��ن��ن  زيّ���ك  وال��ل��ي 

العذاب  من  بتشكي  وكمان 

ليالي  تسهر  أب��ت��دي��ت  ملّ���ا 

األح��ّب��اب  ظلم  إزاي  صعب 

بقلم: السيد الهادي

بقلم : خالد بنيصغي 

وتسابق   ، بسرعة  الكريم  أيام رمضان  انقضت   
المسلمون كما في كل عام في اإلقبال على الطاعات، 
تقبُّل  والتقرب من هللا عز وجل راجين منه سبحانه 
الصيام والقيام ، والعتق من النار ، والرحمة بدخول 

الجنة بفضله وجوده وكرمه .
هذا  في  عادته  كما  تسابق  أيضا  هو  المغربي  الفن 
 ، الرديئة  األعمال  نفس  بتقديم  عام  كل  من  الشهر 
ككل  المطروح  والسؤال   ، الهزيل  المستوى  ونفس 
عام هو إلى متى سيظل الفنان المغربي بهذا المستوى 
المنحط ؟؟ وإلى متى سيظل أنانيا ال يشعر إال بنفسه 
، وال َهمَّ له سوى تقديم أي شيء فقط من أجل خطف 
المرصودة  المالية  الميزانية   " كعكة   " من  نصيبه 
خدش  حساب  على  ذلك  جاء  ولو  األعمال،  لهذه 
أذواق المشاهد المغربي ؟؟ وسؤال آخر يطرح نفسه 
األعمال  بهذه  تقبل  المغربية  القنوات  لماذا   : بحدة 
في  لجنة خاصة  تكلف  أنها  ، ورغم  رداءتها  رغم 

االختيار لذلك ؟؟
الحقل  تحوم حول  االختالالت  من  كبيرة  مجموعة 
المغربي  المشاهد  يعيشها   ، الفني وإنتاجات رمضان 
ونفس   ، الطقوس  ونفس  السيناريو  بنفس  سنة  كل 
النتائج دون القدرة على حل هذا اإلشكال الجاثم على 
أن  المقال سنحاول  ، ونحن في هذا  المغاربة  قلوب 
، راجين  التالية  النقط  أهم هذه االختالالت في  نبرز 
من هللا أن ينتبه المسؤولون في الفن إلى هذا التذكير 
الفن  يرتقي  فلربما   ، المغربي  المشاهد  بخصوصية 

والفنان في المستقبل : 
- أكبر مشكل يعاني منه الفن المغربي يكمن في الكتابة 
الرديئة في القصة والحوار والسيناريو ، فمنذ بزوغ 
هناك سوى نصوص  ليس  اليوم  إلى  المغربي  الفن 
مبتذلة وأعمال ومواضيع مكررة ، ال تجلب إال القيء 

والغثيان للمشاهد المغربي .. 
- خلو األعمال المغربية كلها تقريبا من أي إبداع يذكر 
؟؟ وهنا نسائل الفنان المغربي كاتبا وممثال كيف يسمح 
أو  دراميا  المسلسل سواء كان  بتحديد حلقات  لنفسه 
كوميديا في " ثالثين حلقة " بعدد أيام شهر رمضان 
ولماذا  ؟؟  المقاس  على  إبداع  هناك  كان  فمتى  ؟؟ 
إنه  المغربية؟؟  الفنية  الصدفة في جميع األعمال  هذه 
الفن  أهل  ، ألن  السخرية  إلى  يدعو  صراحة ألمر 
 ) نثرا  أو  شعرا   ( الكتابة  في  المبدعون  وخاصة 
تأتي لحظة اإلبداع،  يبدأ عندما  إبداع  يعلمون أن أي 
اإلبداع عند  قريحة وفطرة  تنحبس  ويتوقف عندما 
المبدع ، ولهذا السبب نرى األعمال المغربية ولألسف 
بعيدة عن الجودة ألنها تضمنت الكثير من " الحشو "         
و" الزوائد " و" المواقف الغبية " التي تضر بالعمل 
الفني ، وتثير سخط وغضب المشاهد المغربي الذي 
الميزانية دون أي طائل ، ونحن  يدفع ذلك من جيب 

أين  باستغراب  نتساءل 
هو المشكل إن كان هناك عمل فيه من اإلبداع ما يكفي 
دون أن يصل إلى الرقم " ثالثين حلقة " ؟؟؟ اإلبداع 

على المقاس ال قيمة له .. 
الفنية  الخزانة  امتداد عقود وعقود الزالت  - على 
المغربية تخلو تماما من أي عمل ضخم يمكن لألجيال 
بكل  الفن  أهل  فكر  فهل   ، الذاكرة  في  به  االحتفاظ 
فهناك دول  ؟؟  الدولة  ذلك  بما في   ، فيه  المتداخلين 
 ، تقديمها ألعمال عادية  وبالرغم من  عربية شقيقة 
تبقى  بأعمال ضخمة  لنا  لكنها من حين آلخر تخرج 
التي  العربية  الذاكرة كجمهورية مصر  في  راسخة 
بها جل  يفتخر  التي  الكبيرة  العديد من األعمال  لديها 
العرب كسلسلة " محمد رسول هللا " في  المشاهدين 
 ، لطه حسين   " األيام  الماضي و"  القرن  ثمانينات 
والعديد من األعمال القيِّمة ، وهناك أيضا العديد من 
األعمال السورية واألردنية والعراقية ، فيما يخلو كل 
المغرب العربي ولو من أي عمل يجعلنا نفتخر به ؟؟ 
- أرجو أن يبتعد الفنان المغربي عن التفكير في الجزء 
الثاني من أي عمل قدمه للمشاهد المغربي ، فاألكيد أن 
الفشل الذريع هو نصيب ذلك العمل ، ألن األجزاء ال 
تكون ناجحة إال في األعمال الدينية أو التاريخية ألنها 

تسمح لك بالمزيد من الحكي والسرد واإلبداع .. 
والثقافية  الدينية  الهوية  المغربي عن  الفن  تجرد   -
أصبح يضر بشكل كبير بصورة الفن وحتى بصورة 
والثقافية  الدينية  المقومات  له من  كإنسان  المغربي 
إلى كل ربوع  ذلك  ينقل  ما يجعله  الغنية  والتاريخية 
الدول العربية عوض أن يظل فقط جاثما على قلوب 

المغاربة ال يراوح مكانه بسبب رداءته .. 
- نستغرب لتاريخ مغرب عظيم بدون عظماء عصره 
يفكرون حتى  الفن ال  في  للمتداخلين  فكيف   ، اليوم 
والمحطات  الحقب  من  العديد  في  النبش  في  اآلن 
التاريخية المشرقة التي يمكن أن تنطلق بالفن المغربي 
الحديث  يمكننا  إنه  قلنا  إن  فال غرابة   ، األمام  إلى 
الحقب  من  العديد  في  المغربية  اإلمبراطورية  عن 
والمحطات التاريخية والدينية ، فهذه حقيقة فقط يجب 

علينا نفض الغبار عنها .. 
السلسلتْين  في  األخيرة  التركية  األعمال  أبهرتنا  لقد 
 " و   " أرطغرل  قيامة   " األخيرتْين  التاريخيتْين 
الرجال  له من  المغرب  المؤسس عثمان " ، وتاريخ 
ما يجعلنا مجبرين أن نقدم أعماال ضخمة من مثل هذه 

األعمال التركية الناجحة .. 
- أخيرا ال ننسى أننا دولة مسلمة لها خطوط حمراء، 
 " في  والمبالغة  العري  بلباس  تجاوزها  عدم  يجب 
الماكياج " وغيره من الحوارات المسمومة الخارجة 

عن إطار الهوية الدينية والثقافية للمغاربة .. 
دمتم بود 
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طرق ختفيف التوتر بني أفراد 
األسرة يف احلجر الصحي

تعّرف على فوائد املشمش 
العديدة

أعشاب عالجية ملرضى اجلهاز اهلضمي نصائح سهلة للصحة 
واجلمال!

  في موسم صيف 2020، يأتي اللون المرجاني، أو ما يسّمى 
بلون الكورال Coral، ليجتاح عالم الموضة والجمال. فقد رصدناه 
حاضراً بقوة ضمن مجموعات ربيع وصيف 2020 على منصات 
عروض أهم الماركات العالمية خالل أسابيع الموضة، وذلك من 

خالل تصاميم متنوعة وخامات فاخرة ال تحصى.
فهو لون حيوي يحمل األمل، الحياة، والتفاؤل، وعليِك بالفعل أن 
للمناسبات  أو  الكاجوال  الموسم، سواء إلطاللة  إليه هذا  تلجئي 

الفاخرة؛ كي تشعّي جماالً وسحراً.
ومن أهم الماركات العالمية إليِك مجموعة من أجمل اإلطالالت 

الحيوية باللون المرجاني؛ كي تسطعي في صيف 2020.
المرجاني على منصات  باللون  الكاجوال  فاضت اإلطالالت 
بروز واحدة من صيحات  عروض صيف 2020، مستكملةً 

األلوان التي بدأت في العام 2019 وهي اللون المرجاني.
الناعمة على  باألنوثة  الكورال، مفعماً  أو  المرجاني،  اللون  جاء 

منصة عرض فالنتينو Valentino من خالل فستان ميدي 
فضفاض يتميز بالكسرات واألكمام المنفوخة المنسدلة. هذا 
الفستان سيكون مثالياً إلطاللة كاجوال مريحة في أوقات 
النهار. نسقي معه صندالً بدون كعب وحقيبة مناسبة، ومن 
األفضل أال ترتدي معه أي مجوهرات أخرى إال األقراط 

الناعمة.
باللون المرجاني  الماكسي  الفستان الطويل  كما أعجبنا 
 Tory واألبيض الصيفي على منصة عرض توري بورتش
أقراط كبيرة  Burch إلطاللة كاجوال مريحة أيضاً. نسقيه مع 

من اللؤلؤ.
لن تكتمل سهرات والمناسبات األنيقة صيف 2020 من دون 
له على ساحة  مميزاً  بالفعل مكاناً  الذي وجد  المرجاني،  اللون 
العالمية؛ من خالل تصاميم مترفة وفاخرة، تراوحت  الموضة 

بين فساتين السهرة والبدالت اللماعة الخاصة بسهرات الموسم.
ظهر اللون المرجاني من خالل فستان راٍق من الكشاكش المفعمة 
 Giambattista فالي باألنوثة على منصة عرض جمباتيستا 

Valli إلطاللة أنيقة مميزة في صيف 2020.
كما لفتنا اللون المرجاني من خالل بدلة لماعة خاصة 
بالمناسبات، مع حزام يحدد الخصر من تصميم فكتور فرجيل 
Victor Virgile. نسقي معه حذاء كعب باللون الذهبي وحقيبة 

كالتش مميزة.

ضحيتها! تقع  ال  وزنك..  خلسارة  غذائية  أخطاء 

فوائد الرتمس للحامل

الترمس على نسبة عالية من    يحتوى 
تعمل على  التى  الغذائية  والعناصر  الفيتامينات 
الجسم وحمايته من األمراض  تعزيز صحة 

والفيروسات.
كما أن هناك فوائد لتناول الترمس للحامل خاصة 
الحديد- أنه وجبة خفيفة حيث يحتوى على 

البروتين- األلياف.
تناول 2-3 وجبات  إلى  تحتاج  الحامل  والمرأة 
خفيفة صحية بين الوجبات الرئيسية لكى تحصل 

على احتياجاتها الغذائية ولتجنب الشعور بالجوع 
الشديد والهبوط أثناء اليوم.

النباتى كما  للبروتين  الترمس مصدرا  ويعد 
التى تساعد  الطبيعية  يحتوى على األلياف 
أيضا على ضبط  األمعاء ويساعد  على حركة 

السكر بالدم.
ويحتوى الترمس أيضا على الحديد الذى تحتاجه 
بإضافة قطرات من عصير  الحامل، وينصح 

الليمون على الترمس لزيادة امتصاص الحديد.

إطالالت صيفية حيوية باللون املرجاني 
من منصات عروض أهم املاركات العاملية

العديد من  الهضمى هناك  الجهاز  عزيزى مريض   
العشبية األخرى في الطب الصيني  الطبية  النباتات 
والتي يمكن استخدامها لعالج أمراض الجهاز الهضمى 
التقليدى عاجزاً على أن يقضى أو  ولقد وقف الطب 
التى  الكامل لمصير من هذه األمراض  الشفاء  يقدم 

تهدد أجسامنا ليالً ونهاراً فلم نسمع ولن نرى أن الطب 
التقليدى استطاع أن يقضى نهائياً على مرض مثل 
السكر أو ارتفاع الضغط أو القولون العصبى أو تليف 

الكبد أو األورام المتعددة
ولم يقف األمر عند هذا الحد من العجز بل ان األدوية 
التقليدى أفسدت  التى تستخدم فى الطب  الكيمائية 
العديد من خاليا وانسجة الجسم األخرى  ودمرت 
بجانب األمراض األخرى ليخرج  ووجدت أمراضاً 

المريض من مرض ليقع فى بئر عميق.

الطبيعية  نقدم لكم بعض الوصفات من األعشاب  لذلك 
التى تساعد  فى حل مشكلة الجهازالهضمى:

الوصفة االولى :-
100جرام هندباء، 50 جرام ينسون

يطحن الجميع جيدا ويؤخذ معلقة تغلى وتصفى وتحلى 
بالعسل وتشرب 3مرات 
يوميا .الهندباء نبات مضاد 
حيوي باإلضافة إلى نشاط 
مضاد لاللتهابات وهو 
استخدامه  يعتبر  نبات 
للجهاز  أمنا  الطبى 

الهضمى
الوصفة الثانية :-

125جرام عرقسوس
50 جرام بابونج

يطحن الجميع جيدا ويؤخذ 
منه معلقة صغيرة تغلى 
وتصفى وتحلى بالعسل او 
النبات وتشرب قبل  سكر 

كل واجبة بربع ساعة .
من  العرقسوس  يعتبر 
المتكاملة لعالج  النماذج 
المعقدة فى  القولون باالعشاب وكذلك االضطرابات 
الجهاز الهضمى تقدما كبيرا وله إمكانيات كبيرة 
التهاب  الذين يعانون من  لتحسين عالج المرض 

القولون التقرحى
الوصفة الثالثة :-

100جرام شمر، 100جرام عشبة قيطيس صينى
الجميع جيدًا ويؤخذ منه معلقة صغيرة تغلى  يطحن 
بالعسل وتشرب بعد األكل مباشرة  وتصفى وتحلى 
3مرات .قيطيس صينى نبات يستخدم فى الصين لعالج 

المشاكل  الجهاز الهضمى باألساس بسبب ناشطة 
مضاد حيوى وقوى هو فعال جدا ليس فقط لعالج 
المعوية وإنما لاللتهابات فى جميع أنحاء  التهابات 
المعدة والمرئ والتهاب  بما فى ذلك  الهضمى  الجهاز 
النبات  اللثه هناك مواد فعاله معينة موجودة فى هذا 
يؤثر أيضاً على امتصاص السوائل فى القولون ولذلك 
فهو فعال فى حاالت اإلسهال المائى يعتبر هذا النبات 

قوياً ومًرا ويمكن تحليته بالعسل.
الوصفة الربعة:-

50جرام الميريمية ، 20 جرام ريحان
20 جرام حلبة حصى، 20جرام كركم

50 جرام الخزامى، 20 جرام نعناع
الجميع جيدًا ويؤخذ منه معلقة صغيرة تغلى  يطحن 
وتصفى وتحلى بالعسل أو سكر النبات ويشرب قبل كل 

واجبة بنصف ساعة
نصائح للتخلص من مشاكل الجهاز الهضمى

الطماطم  الغنية األحماض مثل  -االبتعاد عن األطعمة 
الحمضيات

-تجنب التدخين اذا انه يسبب فى تهيج بطانة المعدة
-استخدام ) القربة( فيها مائة دافئة ووضعها على المعدة 
لمدة 20 دقيقة او االستحمام بماء دافئ اذا الحرارة قد 
تساعد على االسترخاء العضالت المشدوده كما تخفف 

من اضطرابات المعدة وعسر الهضم
او بعد ساعة  الوجبات  تناول  قبل  الرياضة  - ممارسة 

على األقل
-تناول وجبات خفيفة لتجنب اجهاد المعدة

-اإلكثار من شرب الماء اذا يوصى بشرب8 آكواب من 
يقدمه  لما  اقل منها ألطفال وذلك  للبالغين وكمية  الماء 

الماء من فوائد صحية للجسم بشكل عام
الوجبة  تناول  النوم بعد  إلى  الذهاب مباشرة  -تجنب 
األخيرة فى اليوم بل االنتظار مده 3 ساعات على االقل.

 عندما يشتعل الخالف مع زوجك، أو يتشاجر 
أطفالك، ال تتركي نفسك فريسة للتوتر، وال 
تنتظري حتى تفقدي أعصابك، ابتعدي فوراً عن 
المكان، انسحابك سوف يلفت األنظار، كما أنه 
يساعدِك على التحلّي بالهدوء، ومن ثم العودة 

إلصالح الموقف بحكمة.
 1- استغلّي فرص الضحك

الضحك مخفّف فوري للضغط، كما أنه يقلل من 
مستوى هرمونات التوتر، ويحفز إنتاج اإلندورفين 
في الجسم، لذا فهو وسيلتك المثالية والزهيدة من 

أجل تخفيف مستويات التوتر في منزلك.
اعتمدي الضحك بدالً من الغضب، واستغلّي 
كل فرصة يمكن أن تفّجر الضحكات بين أفراد 
أسرتك، ليس فقط من أجل تخفيف التوتر، ولكن 
أيضاً لتعليم أطفالك أن الحياة ال يجب أن تكون جادة 
طول الوقت، وأن األوقات الصعبة يمكن مواجهتها 

باالبتسامة والروح المرحة.
 2- تحلّي بالهدوء أمام الفرد الغاضب

إذا انتابت أحد أطفالك نوبة غضب، أو كان أحد 
أفراد أسرتك سريع االنفعال، فال تقابلي الغضب 
بغضب مضاد، وإنما تحلّي بالهدوء وال تتركي 

حالتك المزاجية تتأثر بالحاالت المزاجية لباقي 
أفراد األسرة، وتذكري أنِك لست مجرد فرد، أنِت 
ربة األسرة، والجميع يستمد منِك الهدوء، لهذا 

عليِك التحلّي به.
 3- ابتعدي عن مكان التوتر

عندما يشتعل الخالف مع زوجك، أو يتشاجر 
أطفالك، ال تتركي نفسك فريسة للتوتر، وال 
تنتظري حتى تفقدي أعصابك، ابتعدي فوراً عن 
المكان، انسحابك سوف يلفت األنظار، كما أنه 
يساعدِك على التحلّي بالهدوء، ومن ثم العودة 

إلصالح الموقف بحكمة.
 4- الحديث أثناء تناول وجبة خفيفة

إلى  السكر  يعيد مستويات  تناول وجبة خفيفة 
إليكم  يعيد  للجسم، وبالتالي  الطبيعي  المعدل 
بالتوتر، ويساعدكم  الشعور  ويقلل  االسترخاء، 
ارتفاع  لهذا عند  باالنفعاالت،  التحّكم  على 
التوتر، حّضري وجبة خفيفة، وتحدثوا  مستوي 
بينما تتناولونها، سوف تساعدكم هذه الحيلة  معاً 
لحلول،  والتوصل  بهدوء،  األمور  مناقشة  على 
أو تطور  الغضب  األقل عدم تصاعد  أو على 

المشكلة.

 يحتوي المشمش على العديد من الفوائد 
الصحية، ويمكن تجفيف وتناول المشمش كمصدر 
جيد لأللياف أو يمكن استهالكه نيئًا أيًضا، ويساعد 
فى عالج الهضم وخفض نسبة الكوليسترول، 

وفقدان الوزن وعالج أمراض الجهاز التنفسي
 - يخفف اإلمساك

المشمش غني باأللياف ومفيد لحركات األمعاء 
الملساء، ويقترح على األشخاص الذين يعانون من 
اإلمساك أن يستهلكوا المشمش بسبب خصائصه 
الملينة، يحفز محتوى األلياف في المشمش 
العصارة المعدية والجهاز الهضمي التي تساعد في 
امتصاص العناصر الغذائية وفي تحطيم الطعام، 

مما يسهل معالجتها. 
- يحسن صحة القلب

المشمش مليء باأللياف التي تساعد في تقليل 
الكوليسترول، مما يحافظ على صحة قلبك، ويزيد 
المشمش من الكوليسترول الجيد )HDL( ويقلل 
من الكوليسترول الضار )LDL(. أيضا، تحتوي 
الفاكهة على البوتاسيوم الذي يوازن مستويات 

المنحل بالكهرباء في النظام. 

- يعزز صحة العظام
تمتلك الثمار الصغيرة والمستديرة كميات كبيرة من 
الكالسيوم والحديد والنحاس والمنغنيز والفوسفور 
الالزمة لنمو العظام إن تناول هذه الفاكهة يوميًا 
بطريقة مضبوطة سيمنع هشاشة العظام، ويعزز 
النمو الصحي للعظام وتطورها، ويمنع األمراض 

المرتبطة بالعمر. 
- يعزز التمثيل الغذائي

يساعد المشمش في الحفاظ على مستويات السوائل 
في الجسم الحتوائه على معادن حيوية مثل 
البوتاسيوم والصوديوم، تحافظ هذه المعادن على 
توازن السوائل في الجسم وتوزع الطاقة على 
أجزاء مختلفة من األعضاء والعضالت كما تعمل 

على تحسين التمثيل الغذائي. 
- يمنع السرطان

يحتوي المشمش على الكاروتينات ومركبات 
أخرى مضادة لألكسدة تساعد في الوقاية من 
السرطان، وتمنع مضادات األكسدة هذه تلف 
الجذور الحرة من دخول الجسم وتدمير الخاليا 

السرطانية.

المقوالت  العديد من  اليومية   نصادف في حياتنا 
الموجودة في صفحات االنترنت أو  والمعلومات 
نبدأ  الوزن.  المتداولة بين األصدقاء حول خسارة 
التأكد من دقتها،  باتباع هذه االرشادات من دون 
فتأتي النتيجة صادمة، إما اكتساب المزيد من الوزن 
أو »بلوك« في الجسم. وذلك يعود إلى أّن الفرد وقع 

ضحية المعتقدات الخاطئة.
 لذا، شرحت اختصاصية التغذية نورهان ناصر أكثر 

المعتقدات الخاطئة انتشاراً، وهي:
أوالً- النشويات تزيد من وزنك

التي  النشويات من المصادر األساسية  تعتبر 
اتباع نظام غذائي  الجسم بالطاقة. لكّن  تمدّ 
 Simple( مبني على النشويات البسيطة
األبيض  كالخبز   )Carbohydrates
والسكريات تؤدي إلى زيادة الوزن، في 
 Complex( النشويات المعقدة حين أن 
Carbohydrates( تعتبر من الخيارات 
الصحية التي يجب إدخالها في نظامنا الغذائي 

كخبز القمحة الكاملة أو الشوفان.

ثانياً- ابتعد عن الدهون
في البداية، يجب أن نحدد الفرق بين أنواع الدهون، 
أو  السريعة  الوجبات  الموجودة في  الدهون  إّن  إذ 
رقائق البطاطس وبعض الحلويات، هي تصنف في 
خانة الدهون السيئة التي يجب االبتعاد عن تناولها. 
الموجودة في زيت  الصحية  الدهون  تتميز  لكن، 
النيئة بضرورة  األفوكادو والمكسرات  الزيتون، 
بالفوائد  لغناها  اليومي، وذلك  إدخالها في طعامنا 

الصحية كخفض خطر اإلصابة باألمراض القلبية.
ثالثاً- ممارسة الرياضة = الحمية الغذائية

لما يشاء  الفرد  بتناول  الرياضة  ال تسمح ممارسة 
الفكرة  الوزن. ومن أجل توضيح  اكتساب  من دون 
الوزن:  الذي يرغب في خسارة  الفرد  أكثر، على 
التي  أّن يكون مجموع السعرات الحرارية  يجب 
المثال:  اليوم أقل مما يحرقه.على سبيل  يتناولها في 
القيام بالتمارين الرياضية مع تناول الحلويات معادلة 
خاطئة ألنّها تمنع من فقدان الوزن. وتتألف الطريقة 
الوزن من حمية غذائية سليمة مع  المثلى لخسارة 

نظام رياضي.

رابعاً- اإلكثار من تناول البروتين
إّن الحميات الغذائية التي تعتمد على البروتين بشكل 
أساسي في النظام الغذائي وتهمل مجموعات الطعام 
األخرى، تعتبر من األنظمة الغذائية غير الصحية، 
إلى  الغذائية وتؤدي  العناصر  العديد من  تفتقد  ألنها 

بأّن  ناهيك  والمعادن  الفيتامينات  نقص في بعض 
تناول كميات كبيرة من البروتين يزيد الضغط على 

الكلى ويؤثر في وظائفها.
خامساً- شرب ماء دافئ مع الحامض أو الخل على 

معدة فارغة في الصباح

يعتقد البعض أّن شرب الماء مع إضافة الحامض أو 
الخل وصفة سحرية إلزالة الدهون والتخلص منها. 
هذه الطريقة ال تستند إلى أي دليل علمي، وبالتالي، 
يؤدي شرب هذا الخليط على معدة فارغة في الصباح 

إلى مشاكل في المعدة كالقرحة.
سادساً- احسب السعرات الحرارية

ال يتضمن أي نظام غذائي سليم فقط على عدد 
العناصر  إنما يجب أن يشمل  السعرات الحرارية 
الغذائية والتأكد من وجودها بالنسب المطلوبة. وذلك 
الغذائية توازيان باألهمية  الطعام وقيمته  ألّن جودة 
المثال: 100  نفسها السعرات الحرارية, على سبيل 
الفاكهة ال تساوي 100 وحدة  وحدة حرارية من 
الغذائية أو  الناحية  أكان من  الحلويات  حرارية من 

الفائدة الصحية.
المثلى لخسارة  بناًء على ما تقدم، فإّن الطريقة 
اتباع نظام غذائي سليم، يتضمن جميع  الوزن هي 
إلى االبتعاد عن  باعتدال إضافة  الطعام  مجموعات 
احتساب السعرات الحرارية فقط واالنتظام في 

التمارين الرياضية.

 سر الحياة الصحية والسعيدة ال يكمن في الحرمان وقياس كمية الطعام التي 
تتناولينها، وعدّ السعرات الحرارية، وإنما هناك خطوات بسيطة وسهلة ممارستها 

بشكل منتظم، يمكن أن تصنع الفرق فدللي نفسك بها:
 1- تناولي اإلفطار دائماً خالل ساعة من االستيقاظ من النوم وفور النهوض، 
   اشربي كوب ماء مع عصرة من الليمون أو الحامض الطازج، الذي اشتهر 

     بمزاياه الصحية منذ قرون.
    2- تمرير الفرشاة على الجسم كل صباح من دون مياه يسهم في تحسين  

   المرونة والقضاء على السيلوليت وتجدّد الخاليا، وشد الجسم.
3- ُخذي وقتك في االستحمام، إذ يساعد على تجديد شباب الجسم وإزالة السموم 
الناجمة عن اتّباع أسلوب حياة صاخبة، ضعي بعض النقاط من الزيت المرطب 

على جسمك لزيادة الفائدة.
4- احرصي على عمل تمارين رياضية لمدّة 10 دقائق ثالث مّرات في 
األسبوع على األقل، إذ يسهم التمرين الدائم في تعزيز الدورة الدموية وزيادة 

كتلة العضالت الطرية.
   5. تناولي الفواكه والخضار الداكنة، فهي أكثر نفعاً، رغم أن كل أنواع الفواكه 

           والخضار مفيدة، لكن في اإلجمال كلما كان لونها داكناً، كالكرنب  
                           والسبانخ، كانت نافعة أكثر.



أخبار الفن

حسني اجلسمي يف حفل »أونالين«: قادرون 
على ختطي الصعاب

  الناقدة أحالم األسيوطي

نادي احترام المشاهد: د. أشرف زكي يكشف احلالة الصحية لرجاء اجلداوي بوتشيلي الذي رفع معنويات إيطاليا 
بظل الوباء.. أصيب بكورونا

بعد اتهامها له بسرقتها.. حممد 
وزيري يقيم دعوى قضائية إلثبات 

زواجه من هيفاء وهيب

أمحد العوضي : شخصية »عشماوي« 
آخر أدوار الشر أقدمها فى حياتى »نيللي كريم تتحدث عن دورها فى »ب 100 وش

قنبلة من العيار الثقيل فجرها الملحن المصري محمد وزيري 
اللبنانية  الفنانة  أقام دعوى قضائية إلثبات زواجه من  أن  بعد 

هيفاء وهبي في تطور جديد للصراع المشتعل بين الثنائي.
هيفاء كانت قد حررت محضرا عن طريق محاميها في مصر 
أعمالها  فيه مدير  اتهمت  قنطوش،  ياسر  القانوني  المستشار 
مليون جنيه  مبلغ 63  السابق محمد وزيري بحصوله على 
دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيل عام، يتيح 
والقنوات  المنتجين  لها من  المستحقة  المبالغ  التعامل في  له 

الفضائية وبعض منظمى الحفالت.
وزيري قرر الرد على كل االتهامات التي الحقته طوال الفترة 
الماضية في وسائل اإلعالم، حيث فاجأ الجميع مؤكداً أنه لم يكن 
مدير أعمال لهيفاء، ولم يتلقى منها أي أجر، بل كان يساعدها 
نيابة  إثبات زواجه منها في  بصفته زوجها، وقام برفع دعوى 
قصر النيل، يوم 16 مايو الماضي، وتحددت أولى جلساتها يوم 
2 يونيو المقبل، مشدداص على أن سيقدم كل األدلة التي تؤكد 

برائته من االتهام الذي وجهته له النجمة اللبنانية.

تعيش  بأنها  أكثر من مرة  ألمحت  قد  أن هيفاء كانت  الالفت 
قصة حب دون الكشف عن هوية حبيبها، في الوقت الذي كان 
يتغزل وزيري علناً في النجمة اللبنانية، وينشر صورة خاصة 
ومميزة تجمعهما، األمر الذي زاد من قوة شائعى وجود عالقة 

عاطفية بينهما.
من ناحية أخرى، خرجت هيفاء وهبي من المنافسة في المارثون 
السباق  أن تخوض  المقرر  الحالي، والذي كان من  الرمضاني 
الوقت وعدم  فاتح«، وذلك نظراً ضيق  بمسلسل »أسود  فيه 
ايقاف تصوير  تم  إذ  التصوير في موعده،  إنهاء  القدرة على 

المسلسل بعد انتشار وباء كورونا.
العدل،  أمين جمال وإخراج كريم  تأليف  فاتح« من  »أسود 
وتشارك هيفاء في بطولته أمام روجينا وأحمد فهمى ومعتصم 
السعيد وفراس سعيد ورانيا  النهار وصبرى فواز وعمر 
منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صالح وناصر 

سيف ونبيل نور الدين، وغيرهم.

الفنان أحمد العوضي خالل إستضافته في  كشف 
برنامج التاسعة مع اإلعالمي وائل اإلبراشي علي القناة 
األولي، عن قراره بأن يكون دور »عشماوي » هو أول 
يقبل بعد ذلك أدوار شر  وآخر دور شر يجسده، فلن 
نهائيا، فأي دور أخر سيكون بجانبه ال شيء، وقال عند  
تجسيدي لدور عشماوي كان هناك رسالة معينة أود نقلها 
وهي أن يكره الناس شخصية عشماوي ويروا كيف كان 

مجرما وقد باع كل شيء من أجل الوهم . 
وأسترسل العوضي، تطلب المشهد األخير من المسلسل 
أفقد 10 كيلو من وزني، وهذا  وهو مشهد اإلعدام، أن 
ما حدث بالفعل خالل شهرين، وكان الهدف من ذلك أن 
النفسي والصحي عليه، فهذه تعد مرحلة  التأثير  يتضح 
إنهيار له فكل من حوله قد مات وأكتشف أنه كان يعيش 
الواعي  للمخرج  في وهم، والفضل في كل ذلك يعود 
بيتر ميمي والذي في إعتقادي هو أهم مخرج في مصر، 
وكانت التفاصيل البسيطة في المسلسل تحتاج إلي الكثير 
من المجهود فالمشهد الواحد من الممكن أن يستغرق يوم 

كامل في التصوير . 
وعن نشره لصور عشماوي الحقيقي وفيديو إعدامه علي 
الحلقة قال كنت أقصد  صفحته الشخصية بعد عرض 
نشرها بعد الحلقة كي يعرف الناس أن حقهم قد أخذ، ومن 
قال أن ذلك ضد اإلنسانية ليس معه وهم قلة قليلة معروف 
توجههم ، وهم الذين قد تجردوا من اإلنسانية ، فقد باعوا 
الظهور علي شاشات قنوات األعداء فهل  بلدهم نظير 

هذه هي اإلنسانية.

قالت الفنانة نيللي كريم إنها دخلت في مجال التمثيل 
دائما تفضل ان تكون في مكان  منذ 20 عاما وانها 
تتعلم كل ما هو جديد في عالم  المجتهد لكي  التلميذ 

الفن والتمثيل.
وأضافت من خالل قناة »المحور« أنها دائما تحرص 

على تصحيح أخطائها خاصة في المشاهد المهمة 
أبدا حتى لو أصبحت  ينتهي  التعليم ال  ألن 

ممثلة كبيرة وأنها قدمت العديد من األعمال 
الفنية التي أثبتت نجاحات كبيرة وهذا 

يعود الي المخرجين وحرصها 
على التعلم وان المخرجة كاملة 
ابو ذكري هي وش السعد 
عليها ودعمها سبب نجاحها 
الفنانات التي ال  وأنها من 

المشاهد  تفضل تكرار تصوير 
المشهد  وحريصة على تصوير 

من أول مرة ليكون مشهد صادق في 
المشاهدة للجمهور.

 أفضل 7 أفالم على »نتفليكس« يف 2020

     Vendredi 29 mai 2020
الجمعة 29 مايو 2020

التمثيلية في مصر،  المهن  نقيب  الدكتور أشرف زكي،  أكد   
أن الحالة المعنوية للفنانة المصرية رجاء الجداوي مرتفعة جدا، 
وأنها تواجه إصابتها بفيروس كورونا بشجاعة شديدة بسبب حب 

الجمهور لها ودعمه المستمر.
للفنانة رجاء  وقال أشرف زكي: »تابعت الحالة الصحية 
الجداوي بعد دخولها مستشفى العزل الصحي بمحافظة 
اإلسماعيلية، وعلمت أنها مستقرة لحد كبير، ولم يحدث تراجع 

للحالة«.
وتابع أشرف زكي: »حالتها الصحية ال تحتاج للحجز في غرفة 
رعاية مركزة أو جهاز تنفس صناعي، ويتوقع أن تمتثل للشفاء 

قريبا، وسوف تتم إعادة التحاليل لها بعد يومين«.

كانت الفنانة أميرة مختار نجلة الفنانة رجاء الجداوي فوجئت، 
إلى  بارتفاع في درجة حرارة والدتها  الماضي،  مساء األحد 
إيجابية إصابتها  التحاليل  نتيجة  39 درجة مئوية، وأظهرت 

بالفيروس.
الجداوي شاركت في ماراثون رمضان  الفنانة رجاء  أن  يذكر 
النسيان« بطولة دينا  الماضي بمسلسل يحمل عنوان »لعبة 
الشربيني، وهي ابنة شقيقة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، وولدت 
ثم  أزياء  أيلول 1938 وبدأت حياتها كعارضة  في 6 سبتمبر/ 
العديد من األعمال  الفني وشاركت في بطولة  للوسط  انتقلت 
البنات..  البواب.. معسكر  التليفزيونية والسينمائية منها »البية 

بوبوس«.

أندريا بوتشيلي،  الشهير  أعلن مغني األوبرا اإليطالي   
لكنه  المستجد،  بفيروس كورونا  أنه أصيب  الثالثاء،  اليوم 
حالياً في طور الشفاء، واصفاً هذه التجربة بأنها »كابوس«.
الثانية عشرة، في  للبصر منذ سن  الفاقد  وساهم بوتشيلي، 
الذي حصد  الوباء  فترة  رفع معنويات اإليطاليين في أوج 
أرواح حوالي 33 ألف شخص في البالد، عبر غنائه وحيداً 
نيسان/ الشهيرة في ميالنو في 12  أمام كاتدرائية دوومو 

أبريل الماضي.
المغني اإليطالي  وحصل ذلك بعد شهر من ثبوت إصابة 

البالغ 61 عاماً بالفيروس.

التي  بيزا  وقال بوتشيلي للصحافيين في أحد مستشفيات 
زارها مع زوجته للتبرع بالبالزما للبحوث من أجل إيجاد 
عالج لمرض كوفيد-19: »كانت تلك مأساة، عائلتي برمتها 

أصيبت« بالفيروس.
وأضاف: »لقد عانينا جميعاً من ارتفاع حرارة الجسم لكن 

ليس بدرجة كبيرة لحسن الحظ، مع سعال وعطاس«.
أكثر من 90 مليون  باع في مسيرته  الذي  وتابع بوتشيلي 
ألبوم: »اضطررت إللغاء حفالت كثيرة.. كان األمر أشبه 
السيطرة على األمور.  بأنني فقدت  بكابوس ألنني شعرت 

كنت آمل باالستيقاظ في أي لحظة«.

  تواصل شبكة »نتفليكس« جهودها المستمرة لتصبح منصة 
البث اإللكتروني األولى عالميًا؛ بطرح أفالم وعروض مميزة 

ومتنوعة تنال إعجاب مستخدميها باختالف أذواقهم.
ويستعرض موقع »ديجيتال سباي« األمريكي في التقرير التالي 

أفضل األفالم التي تطرحها »نتفليكس« خالل العام الجاري.
-Intuition 1 )حدس(

طرح الفيلم 28 مايو/أيار أمس، وهو من بطولة لويزيانا 
لوبيالتو وخواكين أليخاندرو.

يتناول قصة شرطية مبتدئة ومحقق شرطة يحققان في جريمة 
قتل شابة في الـ19 من عمرها، حيث المشتبه الرئيسي صديقتها 

المفضلة.
-Choked: Paisa Bolta Hai 2 )اختناق(

يصدر الفيلم الهندي في 5 يونيو/حزيران، وهو من بطولة 
سايامي خير وروشان ماثيو. يتناول قصة محاسب بنكي 
تتدفق من حوض المطبخ الخاص به، على خلفية  يجد أمواالً 

األوراق النقدية الشيطانية في الهند عام 2016.
-The Last Days of American Crime 3 )آخر أيام 
الجريمة األمريكية(  من المقرر طرح الفيلم في 5 يونيو/

حزيران، وهو من بطولة إدجار راميرز ومايكل بيت.
يدور حول خطط الواليات المتحدة األمريكية إلصدار إشارة 
خاصة لوقف األعمال غير الشرعية واإلرهابية، على خلفية 
محاوالتها ردع اإلرهاب، وفي هذه األثناء يقرر مجرم يدعى 
جراهام التحالف مع رجل عصابة شهير يدعى كيفن ومخترق 
للقيام بأضخم عملية سرقة في تاريخ  إلكتروني يدعى شيلبي 

الجريمة قبل إطالق اإلشارة.
Da 5 Bloods 4-

يصدر الفيلم في 12 يونيو/حزيران، وهو من بطولة شادويك 
بوسمان وباول والتر وإخراج سبايك لي.

فيلم حربي أمريكي يدور حول عودة 4 جنود أمريكيين من 
أصول أفريقية إلى فيتنام للبحث عن جثة قائدهم مع وعد 

باكتشاف كنز مدفون.
-Nobody Knows I›m Here 5 )ال أحد يعلم أنني هنا(

من المقرر طرح الفيلم في 24 يونيو/حزيران، وهو من بطولة 
خورخي جارسيا ولويس جينكو. يتناول حياة ميمو جاريدو، 
الذي تحول من واحد من أشهر الموسيقيين الالتينيين إلى منبوذ 
يعيش في عزلة في مدينة تشيلي، ولكن بظهور مارتا يقرر 

مواجهة الحادث الغريب الذي تسبب في تدمير مهنته.
-The Paramedic 6 )ذا باراميدك(

يطرح الفيلم في 1 يوليو/تموز، وهو من بطولة سيلسو بوجالو، 
ويتناول قصة مسعف طوارئ عانى من حادثة بشعة أدت إلى 
انهيار حياته، وتركته يعاني من شكل قاتل بزوجته، تسبب في 

تحويل حياتها إلى جحيم.
-The Old Guard 7 )الحارس القديم(

من المقرر طرحه في 10 يوليو/تموز، وهو من بطولة تشارليز 
ثيرون، ويدور حول مجموعة من المرتزقة يملكون قدرة 
خارقة على الخلود منذ قرون، وبقيادة محارب مغوار يدعى 
أندي استمروا في حماية الجنس البشري إلى أن ينكشف سرهم 

وينقلب األمر إلى معركة بقاء.

الجسمى حفال غنائيا،  اإلماراتى حسين  المطرب  أحيا    
اإلماراتي  الثقافي  المجمع  قناة  الموسيقية، عبر  فرقته  برفقة 
الغناء  التي يحييها نجوم  الحفالت  على موقع يوتيوب، ضمن 
والطرب احتفاال بعيد الفطر، واقتصر الحفل على إذاعته »بث 
التباعد االجتماعي ضمن اإلجراءات  للحفاظ على  مباشر« 

االحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وتحت شعار »خليك في بيتك ووناستك علينا«، قدم الجسمي 
مجموعة كبيرة من أهم أغنياته التي استمتع بها الجمهور وسط 
أماكنهم وبيوتهم معبرين عن فرحتهم  بُعد من  تفاعلهم عن 
الحفل  أثناء  تواصلهم  بالحفل واألغنيات من خالل  وسعادتهم 

.»YouTube Live« عبر صفحات موقع
الجمهور هذه  الجسمي حماسه وسعادته بمشاركة  وأبدى 
الظروف  المختلف في هذه  المبارك  الفطر  بقدوم عيد  الفرحة 
عن سابقاته، مؤكداً أنه سعى جاهداً لتكون الفرحة مشتركة بين 

الصغار والكبار من أفراد المجتمع اإلماراتي والعالم العربي 
والمشاهدين في جميع أنحاء العالم.

وقال: »اليوم سعادتي كبيرة وأنا في أبوظبي ومع الجمهور في 
كل بيت يشاهدنا ألننا أسرة واحدة كبيرة نصنع األمل والتفاؤل 
والفرحة.. فرحة العيد اليوم فرحة مشتركة رغم التباعد إال أننا 

مع بعض.. شكرا لوجودكم ومتابعتكم في هذا البث الحي«.
وأوضح الجسمي أن الثقافة والفن والموسيقى لها دور بارز في 
الحكومية  الجهود  للوباء ودعم  التصدي  في  المساهمة  عملية 
واإلنسانية، من خالل نشر مشاعر وأحاسيس األمل واألمان، 
والتخفيف عن المجتمع في مثل هذه الظروف، معتبرها رسالة 
إنسانية لها األثر الواضح والبارز في المجتمع، مؤكداً: »نحن 
تخطينا األصعب،  بالفعل  الصعاب ألننا  قادرون على تخطي 
ما هو عائق في هذه  لتخطي كل  الصحيح  بالطريق  ونسير 

األزمة«.

بمناسبة أعياد المسلمين المباركة 
أقدم نقد فيلم  : “وا اٍسالماه”

العرش لمن يستحقه 
إنتاج ضخم على مستوى 

السينما المصرية 

)الموضوع( :
 تجرى أحداث الفيلم في القرن 13 م بأفغانستان بدخول جيش التتار الكافر وقتل السلطان 
جالل الدين بن خوارزم )نظيم شعراوي( . ثم محاولة دخلوهم مصر، فقتلوا من المؤمنين 

المسلمين بقيادة السلطان قطز ) أحمد مظهر(. 
)التحليل والنقد( : قصة: على أحمد باكثير – سيناريو: روبرت أندروز – حوار : يوسف 

السباعي . 
القارئ  عزيزي 
السيناريو  تناول 
مهمة  زمنية  حقبة 
في تاريخ اإلسالم 
قضى  كيف  وهي 
ببسالة  المسلمون 
جيش  أبشع  على 
في تاريخ اإلنسانية 
وهو التتار« . وقد 
السيناريست  بدأ 
اللحظة  من  الفيلم 
الحاسمة التي تفجر 
وهي  )الصراع( 
التتار بالفعل  دخول 
إلى قصر السلطان 
بن  الدين  جالل 
وقتلوه  خوارزم 

وهروب سالمة )حسين رياض( باالطفال جهاد ومحمود إلى مصر. وبدأت الصراعات 
تتوالى مع كل شخصية تفجر األحداث . 

)شخصية محمود قطز(: من عائلة السلطان جالل الدين، حكيم، شجاع، مملوك مخلص 
ألميره عز الدين أيبك )عماد حمدي( ، فكسب ثقة األميرة  شجرة الدر)تحية كاريوكا( ، 
التتار  وصديقه بيبرس )رشدي أباظة(. يحب جهاد )لبنى عبد العزيز(. )صراعة( هو 
الجيش الكافر الذي ال يرحم. )أزمته( عندما جاء كتبغا )محمد صبيح( من التتار يأمره 
بخضوع شعب وجيش مصر لهم. بشجاعة قطع قطز الرسالة بسيفه. )الذروة( هجوم 
التتار علي مصر فقاتلوهم المسلمون وقضي عليهم نهائياً بقيادة قطز وتزوج جهاد. )أحمد 

مظهر( يعتبر بحق فارس السينما المصرية بأخالقياته. 
)شخصية جهاد »جلنار«( الوريثة الشرعية لعرش مصر أبنة جالل الدين بن خوارزم . 
وهي فتاة جميلة، زكية،  واعية بما يحدث في القصور بين األمراء الطامعين في العرش 
مثل: إعالن انجي )زوزو حمدي الحكيم( رئيسة حريم السلطان بأن شجرة الدر أختارت 
كزوج عز الدين أيبك )عماد حمدي( وليس أقطاي )محمود المليجي(. فقالت بسخرية: ايه 
الفرق بين أيبك وأقطاي ؟ )تقصد أن لهما نفس األطماع للحصول على العرش(. وهذا 
الوعي جعلها تحذر محمود)المملوك أليبك( من )شر شجرة الدر( من أستغالل حبهما 
لتنفيذ أوامرها البشعة. وبالفعل )األمر( كان قتل )أيبك( أميره. وهي التي دفعت الجيش 
لتكملة الجهاد ضد التتار بقولها 3 مرات )واإسالماه( . » لبنى عبد العزيز« جسدت األميرة 

الجميلة الحكيمة في تصرفاتها، ووعيها باالبتعاد عن شجرة الدر. 
)شخصية شجرة الدر(:   ملكة مصر، شخصية زكية ، مقدامة ، ال تتردد في إتخاذ القرار 
. تأمر بقتل )أقطاي( ألنه لم ينحنٍي لها – تزوجت )أيبك( ألنه شريف ونزيه ولكن العرش 
)حوله( إلى إنسان شرس فأخذ العرش، )ودفع الثمن حياته(. ثم قُتِلت من زوجته. )تحية 
كاريوكا( أدت الدور بأتقان وأظهرت قوة المرأة في إخضاع )قطز( للتجسس على أميره 
بسيكولوجية مقنعة وهي معرفة كيف تضع زوجته األولى البرفان - الماكياج – داللها 
مع السلطان – )ذلك يرجع إلى حوار يوسف السباعي وقدرته على معرفة نفسية المرأة(. 
)شخصية بلطاي( هي الشخصية المحورية التي الترحم وال تلين. منذ بداية الفيلم نري 
انسان متوحش كله حقد وكراهية وكل همه هو قتل ملك مصر واالستيالء علي العرش. 
وال يكفي هذا بل تتبع )سالمة( حتي يقتل )جهاد: الوريثة الشرعية لمصر(. وبما ان 
الشخصية المحورية تخلق الصراع وتدفع باالحداث لالمام، فتعقب بلطاي طريق )سالمة( 
لمعرفة مكان جهاد, وعندما رفض )سالمة( لم يبالي )بحرق عيناه(. ورغبته جامحة 
للحصول علي العرش، فأما ان يهلك من دونها أو يبلغ هدفه. تعامل مع شجرة الدر ودفعت 
له المال فقتل أبيك لها. والنه العزيز له، تعامل مع زوجة أيبك )نعيمة وصفي(، وتركها 
تقتل شجرة الدر النها لم تدفع له. )فريد شوقي( جسد )باستاذية حرفية( بلطاي بإدراك 
شديد لإلنسان الوحشي من الداخل الهادء من الخارج الذي ال عزيز له، فدفع رغبتنا النقاذ 
مصر من التتار.  )فخر الدين أقطاي - عز الدين أيبك( : االثنان هدفهما الوصول للعرش. 
)أقطاي( كان شرس ومتكبر، فخسر ثقة شجرة الدر ثم حياته. )أيبك( رغم نزاهته وشرفه  
لكن العرش )حوله( إلى متوحش. فأنكر ما فعلته شجرة الدر له، وفضل ام أبنه عليها. 

فقتلته. )محمود المليجي وعماد حمدي( أساتذة في كل شئ رغم صغر حجم الدور. 
)شخصية سالمة(:   اإلنسان المخلص الوحيد لسلطانه جالل الدين بحماية جهاد ومحمود 
. باعهما في سوق العبيد لحمايتهما من بلطاي وجمعهما بسرد حكايته وتعذيبه من التتار 
وتوعية شعب مصر من خطرهم. )حسين رياض( ممثل قديرللدور خاصة وهو أعمى 
وتفخر مصر دائماً بأن هذا الممثل من أبنائها . كما تفخر بكل العاملين في هذا الفيلم . 
)رشدي اباظة( الظاهر بيبرس كان انسيابي في تجسيده النزيه المخلص ألميره. أقطاى.

)محمد صبيح( : أدى دور كتبغا بطبيعية كأنه هو. 
)ملحوظة علمية للدراما( : 

توجد أحداث كثيرة مخالفة للتاريخ، مثل: قطز الذي قال وإسالماه 3 مرات وليست جهاد 
. قطز الذي قتل أيبك – الظاهر بيبرس قتل قطز ، شجرة الدر قتلت بالقباقيب وليست من 
زوجة أيبك - جهاد أسمها جلنار – ومثل فيلم )الناصر صالح الدين( الذي ألتقى بريتشارد 

قلب األسد وشفاه من جروحه وهما لم يلتقيا مطلقاً في التاريخ . »لكن«: 
هذا الفيلم فيلماً درامياً وليس فيلما تسجيلياً. فالرؤية السينمائية ترجع للسيناريست وحده أو 
مع المخرج . فيختار بداية الفيلم في اللحظة الحاسمة التي ينشأ فيها الصراع حسب البناء 
الدرامي )ألرسطو( وليس السرد كما في التاريخ.  وأن الشخصيات في التراجيديا )يجب 
أن تكون أفضل مما هي عليه في الواقع( حتى تثير عاطفتي الشفقة والرحمة للمتفرج 

ويكمل هدوئه النفسي.   
 »Andrew MARTON اإلخراج( : » اندرو مارتون(

هو مخرج ومنتج وسيناريست ومونتير أمريكي . أخرج مشهد المعركة اإلستعراضية لفيلم 
Ben-Hur 1959 وأخذ عليها جائزة جولدن جلوب. لذلك أستطاع إخراج معارك الفيلم 
خاصة معركة التتار ضد المسلمين في مصر مثل لقطات العجالت الكبيرة أمام العدو من 
الجهتين كأنها سد منيع لألعداء. وقد أشترك في تنفيذ أكسسوات المعارك : )حبيب ونجيب 
خوري(. أما تصميم المالبس والمناظر فكانت للعمالق » شادي عبد السالم«. ونفذت 
المالبس في روما. وكانت رقصة فرقة رضا على انغام )علي اسماعيل( متمشية مع 
حريم القصر. اما المؤثرات الصوتية والمكساج فنفذت في )نيس فيلم( بروما. الموسيقي 
التصويرية فكانت )جون ستالري( معبرة للمشاهد، فالحالمة للحب بين محمود وجهاد ، 
وقوية في المعارك الدامية. وتألقت كاميرا المايسترو » وحيد فريد« في تصوير القصور 
الضخمة – شوارع مصر لهذا العصر – عرش شجرة الدر وكلوز على وجهها الذي 
التستطيع رؤية تقطيع أقطاي بسيف بلطاي –  أما إنتاج » رمسيس نجيب« فكان فخر لنا 
بإنتاج هذا العمل الضخم ، يشعر بقيمة الموضوع بقهر )التتارالكافر( على أيدي المسلمين 
المصريين. وقد تم التحميض والطبع بمعامل ريهام ) بإنجلترا( والننسى مونتاج )ألبير 
نجيب( و)علوي فايد( بإعطاء الحركة الدينامكية خاصة المعارك. كان وراء هذا العمل 
الضخم )المخرج : أندرو مارتون( يجمع كل هذا الحشد ليخرج فيلماً يخلد به مسلمين مصر 
للقضاء على التتار ويعطي رسالة : )العرش لمن يستحقه(. وسمح له ذلك إنتاج )رمسيس 

نجيب( الضخم ليليق بمكانة السينما المصرية . 



  أعلنت ماري رانفريه أمينة المظالم الكيبيكيّة فتح 
تحقيق »مستقّل وغير منحاز« إزاء وزارة الصّحة 
والخدمات االجتماعيّة في المقاطعة وبعض مرافق 

شبكة خدمات الصّحة العاّمة فيها.
ويهدف التحقيق إللقاء الضوء على مقاربة حكومة 
فرانسوا لوغو وقطاع الصّحة لجائحة كوفيد19، 
في بعض مراكز الرعاية الطويلة األمد للمسنّين.

وأشار بيان صادر عن مكتب رانفريه إلى أّن ارتفاع 
عدد حاالت اإلصابة المرتفع وبؤر تفّشى مرض 
كوفيد19- التي يتّم اإلعالن عنها يوميّا تثير القلق 
حول قدرة هذه المراكز في تأمين السالمة والحّد 

األدنى من الرفاهية للمقيمين فيها.
»تنتشر األزمة حاليّا في بيئة عيش جماعيّة هّشة 
أصال، حيث هناك مشاكل معروفة، غالبا ما نّدد 
بها أمين المظالم«: ماري رانفريه أمينة المظالم 

الكيبيكيّة.
الصارخة  المشاكل  إلى عدد من  وتشير رانفريه 
التي تعانيها مراكز الرعاية الطويلة األمد، ومن 
بينها النقص في عدد العاملين فيها وما يؤّدي إليه 
من ظروف عمل صعبة، والنقص في عدد مسعفي 
المرضى، و في متابعة األوضاع من قبل الحكومة 

الكيبيكيّة.
وتفاقمت هذه المشاكل في ظّل جائحة فيروس كورونا 
وبلغت حّدا مقلقا كما قالت أمينة المظالم الكيبيكيّة 
ماري رانفريه في حديث لراديو كندا القسم الفرنسي 

في هيئة اإلذاعة الكنديّة.
»نحن نتحّدث عن خدمات 
أساسيّة معيبة. نتحّدث عن 
ومراقبة  والتميّه  النظافة 
أمور  أيضا  األدوية.هناك 
النفسيّة.  بالصّحة  تتعلّق 
والمسنّون فئة هّشة للغاية«: 
ماري رانفريه أمينة المظالم 

الكيبيكيّة.
وتعكف رانفريه في إطار 
الذي  التحقيق  منهجيّة 
تجريه، على مقاربة حكومة 
كيبيك برئاسة فرانسوا لوغو 

للجائحة في مراكز الرعاية الطويلة األمد، وأماكن 
العيش الجماعيّة للمسنّين.

وتعتزم تحديد التحسينات المطلوب القيام بها في 
هذه المراكز ليس في ظّل جائحة كوفيد19- فحسب 
وإنّما أيضا من خالل المشاكل المزمنة التي تعانيها 

منذ ما قبل الجائحة.
المطلوبة  اإلجراءات  التحقيق في وضع  ويساهم 
في شبكة الصّحة تحّسبا لجائحة أخرى أو أيّة أزمة 

محتملة في المستقبل.
العام  تقريرا مرحليّا خريف  المظالم  أمينة  وتقّدم 
الجاري بهدف العمل باالستناد إليه، على أن ينتهي 

التحقيق خريف العام 2021.

وكان رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو قد أعرب 
عن انفتاحه إلنشاء لجنة تحقيق حول مراكز الرعاية 

الطويلة األمد.
ومن المتوّقع أن ينشر لوغو في وقت الحق اليوم 
تقرير القّوات الكنديّة المسلّحة حول األوضاع في 

هذه المراكز.
ويأتي تقرير الجيش الكندي بعد تقرير مماثل نشره  
باألمس حول األوضاع في مراكز رعاية المسنّين في 
أونتاريو، كبرى المقاطعات من حيث عدد السّكان 

وحجم االقتصاد.
وأعرب رئيس الحكومة جوستان ترودو عن قلقه 
وحزنه وغضبة إزاء ما ورد  في التقرير من »أمور 

مقلقة«  وإهمال شديد في هذه المراكز.

  تتربّع مقاطعة كيبيك في المرتبة األولى في عدد 
اإلصابات بفيروس كورونا المستجّد في كندا. وقد 
سّجلت المقاطعة، إلى يومنا هذا، 48.598 حالة 
من أصل 86.614 حالة في كندا وتليها مقاطعة 

أونتاريو بما ال يقّل عن 26.191 حالة.
ووفقا لمصادر هيئة اإلذاعة الكندية، ستصدر قريبًا 
وزارة الصحة في كيبيك تعليمات جديدة للرفع من 
عدد فحوصات فيروس كورونا العشوائية للسكان.
مونتريال  منطقة  على  الحجر  رفع  بدأ  ومع 
لوغو  فرانسوا  الحكومة  رئيس  أعلن  الكبرى، 
أن عدد الفحوصات وصل إلى 14.000 فحص 
في اليوم. ويعتزم رئيس الحكومة الوصول إلى 

20.000 فحص يومي.
وأضاف هذا األخير أّن الحكومة »تحتاج  أّوال أن 
يكون الناس على استعداد لالختبار.« وهذا أمر 
أساسي في الحرب ضّد كوفيد 19. ولمواجهة نقص 
الوافدين على عيادات الفحص المتنقلّة، بدأت هذه 
األخيرة في فحص كّل شخص يريد ذلك دون أن 

يكون له أعراض )حّمى، ُسعال...(.

ويقول أحد المواطنين من مونتريال إنه تمّكن من 
إجراء الفحص دون أن يكون لديه أعراض أو 
كان على اتصال بشخص مريض، ولم يُخف  ذلك 

على الممّرضين.
وفي عيادة متنقلة أخرى في الفال ، تقول ممرضة 
أنها تفحص الجميع سواًء عليهم أعراض أم ال. 
وأّكد المركز الصحي االجتماعي في الفال »قبول 
األشخاص الذين ليس لديهم أعراض، ولكن لديهم 

مخاوف أو تساؤالت.«
االجتماعية،  والخدمات  الصحة  وزارة  وتلتزم 
رسميًّا، بتوجيهاتها الحالية التي ال تخطط الختبار 
السكان بشكل عشوائي. وفي ظروف معينة، قد يتم 
فحص األشخاص بدون أعراض، مثل عمال مراكز 
الرعاية طويلة األمد )CHSLD( أو األشخاص 

الذين كانوا على اتصال بالمرضى.
وحسب مصادر مّطلعة، ستصدر الوزارة قريًبا 
توجيهات جديدة للسماح بإجراء الفحوصات لكّل 

المواطنين.
وفي أونتاريو، شّجع رئيس الحكومة دوغ فورد 

كل مواطن على إجراء الفحص. كما تسمح ألبرتا 
وساسكاتشوان  بإجراء الفحوصات على األشخاص 

بدون أعراض.
وأقنع علماء األوبئة في أونتاريو حكومة فورد 
بفحص جميع السكان بأعراض أو بدون أعراض 
، مذكرين بأن الفيروس ينتشر بواسطة أشخاص 

بدون أعراض.
وتقول نيما ماشوف، عالمة األوبئة والمحاضرة 
 : مونتريال  جامعة  في  العامة  الصحة  كلية  في 
إّن »فحص األشخاص عديمي األعراض شيئ 
ممتاز، مع العلم أننا نتعامل مع عدوى يمكن أن 

تكون صامتة.«
وأضافت الخبيرة أن نحًوا من نصف المصابين قد 
ال تظهر عليهم أي أعراض. » إذا كان الفيروس 
طريق  عن  اكتشافه  سيتم  الجسم،  في  موجوًدا 

الفحص.«،  وفًقا لها. االختبارات.
ال  الذي  الشخص  فإن  الصحة،  لوزارة  ووفًقا 
تظهر عليه أعراض يكون أقل عرضة لإلصابة 

بمضاعفات المرض.

  لم تُشر الحكومة الفدرالية في إعالنها عن عقٍد مع 
شركة »جنرال موتورز« لصناعة أقنعٍة واقية إلى أّن 
تسليم هذه األقنعة سيتم على دفعات خالل العام المقبل.
وكذلك األمر بالنسبة لقسم كبير من ماليين القفازات 
لليدْين  المعقمة  السوائل  وليترات  الواقية  والمالبس 
التي أوصت عليها الحكومة، فهو سيُسلَّم العام المقبل.

وهذه كلها جزء من طلبيات ضخمة أرسلتها الحكومة 
إلى عدة شركات بهدف تأمين معدات ولوازم الحماية 
لعاملي قطاع الصحة، السيما للذين يهتمون بالمصابين 

بوباء »كوفيد - 19«.
يُذكر أّن رئيس الحكومة جوستان ترودو تطّرق مؤخراً 
في مؤتمره الصحفي اليومي إلى اإلمدادات من معدات 

إّن  فقال  الوباء،  من  الفردية  الحماية 
»جنرال  مع  عقداً  أبرمت  حكومته 
موتورز« لصناعة 10 ماليين قناع 
طبي، مضيفاً أّن عّمال عمالق صناعة 
وأّن  اإلنتاج  عملية  بدأوا  السيارات 
ستكون  األقنعة  من  األولى  الدفعات 
جاهزة قريباً، لكنه لم يذكر قيمة العقد 

وال مّدته.
وبالرغم من أّن معدات الحماية ولوازمها 
ع على الجهات المعنية فور وصولها  توزَّ
إلى كندا، وقد وصلت منها لغاية اآلن 
حمولة 42 طائرة كما قالت الحكومة 

هذا األسبوع، فواقع الحال 
هو أّن العديد من الطلبيات 
التي وضعتها الحكومة لن 
تكون كافية لتلبية الطلب 
الكبير الناجم عن الجائحة.
وكالة  مع  مقابلة  وفي 
هذا  الكندية  الصحافة 
أشارت  األسبوع 
العامة  الخدمات  وزيرة 
والمشتريات في الحكومة 
إلى  أناند  أنيتا  الليبرالية 
»عدم إمكانية التنبؤ بمسار 
انتشار الفيروس )كورونا 
المستجّد المسبّب للوباء( في 

األشهر المقبلة«.
الحكومة  اختارت  لذلك 
وضع طلبيات من معدات 
الحماية ولوازمها »تفوق ما 
طلبته المقاطعات واألقاليم« 
الكندية، قالت أناند، »فإذا ما 
ضربت البالَد موجٌة ثانية 
)من الوباء( واحتجنا إلى 
أجهزة تنفس اصطناعي، 
على سبيل المثال، نكون 

مستعدين«.
وصول  مع  أنه  يُذكر 
كندا  إلى  الجائحة 
)مارس(  آذار  منتصف 
الفائت أصبح عدد أجهزة 
التنفس المتوفرة في البالد 
مسألة ُملّحة. وكان قطاع 
الصحة، كما المواطنون 
العاديون، ينظر بقلق شديد 
الكارثية  العواقب  إلى 
للنقص في هذه األجهزة 
على بلدان عديدة ضربها 

الوباء قبل كندا.
المستشفيات  وسارعت 
المقاطعات  وحكومات 
إلى  الفدرالية  والحكومة 
وضع طلبيات للحصول 
التنفس  أجهزة  على 
االصطناعي. فهذا الجهاز 
هو أكثر المعدات األساسية 
أكثر  عالج  في  أهمية 
 - »كوفيد  وباء  حاالت 

19« خطورة.
وطلبت الحكومة الفدرالية 

لغاية اآلن نحواً من 30 ألفاً من هذه األجهزة، لكن لم 
يصل منها بعد سوى 203 أجهزة.

ومن ضمن أجهزة التنفس االصطناعي التي أوصت 
عليها الحكومة الفدرالية عشرُة آالف جهاز طلبتها من 
شركة »فكسوس« )Vexos( العالمية التي لديها مصنع 
في ماركام في مقاطعة أونتاريو. وستقوم »فكسوس« 
بصناعة هذه األجهزة بالتعاون مع فريق الدكتور آرثر 
ماكدونالد، عالم الفيزياء الكندي الحاصل على جائزة 

نوبل في هذا المجال عام 2015.
وساهمت بشكل رئيسي إجراءاُت التباعد الجسدي التي 
فرضتها السلطات في منع انهيار النظام االستشفائي 
في كندا، كما قالت المسؤولة العليا عن الصحة العامة 

في كندا الدكتورة تيريزا تام هذا األسبوع.
لكْن في الوقت نفسه ساهم النقص في المعدات واللوازم 
الواقية في االنتشار الكارثي للوباء في مراكز الرعاية 

الطويلة األمد للمسنين في البالد.
ومن ضمن ما وثّقه الجنود الكنديون الذين أرسلتهم 
الحكومة الفدرالية إلى هذه المراكز الواقعة في مقاطعة 
أونتاريو، بناًء على طلب من حكومة المقاطعة لمساعدة 
العاملين فيها، هو كيف أّن هؤالء الموظفين خففوا من 
استخدام تلك المعدات، أو أساؤوا استخدامها. وأشار 
تقرير القوات المسلحة الكندية إلى أّن هذا األمر عائد 

في جزء منه إلى ندرة هذه المعدات وأسعارها.
وهنا يبرز السؤال: عند أي مستوى يمكن القول إّن 

لدى كندا ما يكفيها من معدات الحماية؟
تقول الوزيرة أناند: »بالنسبة لتحديد سقف لمعدات 
الحماية الشخصية، نواصل تحليل الوضع فيما نرى 

أن الطلب عليها يواصل االرتفاع«. 
وتنقل وكالة الصحافة الكندية عن شركة خاصة في 
أوتاوا قولها إّن كندا ستحتاج العام المقبل إلى ما يزيد 

عن 3,3 مليارات قناٍع واٍق أُحادي االستعمال.
ومن جهته يرى حزب المحافظين الذين يشكل المعارضة 
الرسمية في مجلس العموم أّن على الحكومة الليبرالية 
أن تكون أكثر وضوحاً في التفاصيل المتعلقة بكميات 

معدات الحماية التي تقوم بشرائها وبمصادرها.
وأظهر النقُص في معدات الحماية ولوازمها في كندا 
فجوات في سالسل اإلمداد تحاول الحكومة الفدرالية 
سّدها بتشجيع المصانع الكندية على تحويل جزء من 

إنتاجها لجهود مكافحة انتشار الجائحة.
وكان ترودو قد وّجه في آذار )مارس( الفائت نداًء إلى 
كافة الشركات الكندية كي تنتج ما تحتاج إليه البالد من 
معدات الحماية ولوازمها. ولبّت النداء أكثر من 6300 
شركة، حسب ما قاله وزير االبتكار والعلوم والصناعة 
في الحكومة الفدرالية نافديب باينز في مقابلة صحفية. 

وانضمت الحقاً أكثر من 700 شركة إلى القائمة.
قال باينز »ما نريد القيام به أساساً هو ليس فقط بناء 
قدرات محلية )الحتياجات( اليوم، لكن نريد بناء قدرات 

)الحتياجات( الغد أيضاً« .

  منذ بداية أزمة جائحة كوفيد 19 في كندا، 
تختار النساء في العديد من الحاالت إن لم 
نقل في أغلبيتها، وفًقا للعديد من المؤشرات، 

ترك وظائفهن لتولي مسؤوليات أُسرية.
ووفقًا لهيئة اإلحصاء الكندية، فإن عدد النساء 
اللواتي فقدن وظائفهن أو تركن وظائفهن أو 
خّفضن ساعات عملهن بشكل ملحوظ منذ 
بداية مارس آذار، أعلى من عدد الرجال 

في نفس الوضع.
وأدت جائحة  فيروس كورونا المستجّد إلى 
فقدان مليوني وظيفة في في أبريل نيسان، 
مما رفع معدل البطالة في كندا إلى 13٪.

وتُعزى هذه اإلحصائيات جزئياً إلى اختيار 
عدد كبير من النساء البقاء في المنزل عندما 
يتعين على أحد األبوين التضحية من أجل 
رعاية األطفال. ووفًقا ألنورادها دوغال، 

مديرة السياسة في مؤسسة النساء الكنديات  
فإن اختيار ترك المرأة لعملها » ليس دائًما 
الفجوة بين أجور  إلى أن  خياًرا«. وتشير 

الزوجين حقيقة ثابتة تقريبا.  
ففي عام 2018، كانت فجوة األجور بين 
تتقلّص  ولم  والنساء حوالي 13٪  الرجال 
لهيئة   وفًقا   1998 عام  منذ  بنسبة 6٪  إال 
الفرق  الكندية. ويتجاوز هذا  اإلحصائيات 
أيًضا ٪20 عند مقارنة النساء من األقليات 

الظاهرة أو الجنسية مع عامة السكان.
ويكاد يكون من المستحيل، وفقا للسيدة دوغال، 
أن يختار الزوجان التخلي عن أعلى راتب.

وباإلضافة إلى ذلك، ال تزال األعمال المنزلية 
المتعلقة برعاية األطفال المرضى أو األقارب 
تُعزى بشكل غير متناسب إلى النساء في 

األزواج من جنسين مختلفين.

  دعت مجموعات من األعمال  واالتّحادات حكومة 
أونتاريو برئاسة دوغ فورد إلى فرض موراتوريوم 

على اإلخالء التجاري خالل جائحة كوفيد19.
الصغيرة  الشركات  من  العديد  أن  إلى  وأشارت 

والمتوّسطة الحجم معّرضة لخطر اإلقفال.
ووّجهت المجموعات طلبها في رسالة إلى دوغ فورد 
رئيس حكومة كبرى المقاطعات من حيث عدد السّكان 

وحجم االقتصاد.
وأّكدوا على أهميّة تقديم المساعدة مع اقتراب موعد 

استحقاق اإليجارات لشهر حزيران يونيو.
وتضّم المجموعات التي شاركت في توجيه الرسالة 
كاّل من االتّحاد الكندي لألعمال المستقلّة وغرفة تجارة 
أونتاريو واتّحاد المطاعم والفنادق في أونتاريو، والمجلس 

الكندي لتجارة التجزئة واتّحاد المطاعم الكندي.
وتشير الرسالة إلى أّن العديد من األعمال ستضطّر 

إلغالق أبوابها ما لم تحصل على المساعدة،.
“في غياب الدعم الكافي، سيختفي إلى األبد جزء 
أيدي  أوجدتها  التي  واألعمال  االقتصاد  من  كبير 
العاملين بجهد » كما ورد في الرسالة الموّجهة إلى 

حكومة أونتاريو.
وكانت الحكومة الفدراليّة وحكومات المقاطعات قد 
أعلنت الشهر الماضي عن برنامج لمساعدة المؤّسسات 

الصغيرة على تسديد إيجاراتها.
وتوّصلت  الحكومة الفدراليّة إلى اتّفاق مع حكومات 
المقاطعات لتغطية إيجارات المؤّسسات الصغيرة 
والمتوّسطة الحجم المتضّررة من تداعيات كوفيد-
19 بنسبة 75 بالمئة، على أن يغّطي مالكو المباني 

التجاريّة نسبة الـ25 بالمئة المتبّقية.
بطلب  التجاريّة  العقارات  مالكي  بعض  يتقّدم  ولم 
للحصول على المساعدة، ما حرم  المستأجرين منها 
ومن الحماية من اإلخالء التي يوّفرها البرنامج حسب 

قول المجموعة.
و أصبح بإمكان مالكي المباني التجاريّة أن يباشروا 

بتقديم طلب للحصول 
على برنامج اإلعانة 
الطارئة لإليجارات 
يوم  من  اعتبارا 
الماضي  اإلثنين 
الشركات  لكّن   ،
إّن  تقول  المتعثثّرة 
عددا قليال من بينها 

سوف يستفيد منه.
الحكومة  وأعلنت 
خّط  عن  أيضا 
مجاني  ساخن 
المشورة  لتقديم 
للمؤّسسات  الماليّة 
الصغيرة التي لديها 
ماليّة  احتياجات 

ملّحة، لمساعدتها على االّطالع على تفاصيل األنظمة 
الضريبيّة وبرامج الدعم الحكومي لتتمّكن  على ضوئها 

من التخطيط لمسارها وإنعاش أعمالها.
ووضعت الحكومة الكنديّة »الخّط الساخن لمرونة 
األعمال«  بالتعاون مع غرفة التجارة الكنديّة ، ويقّدم 
من خالله  125 مستشار أعمال ومحاسب قانونّي 
المشورة 24 على أربع وعشرين ساعة طوال ايّام 

األسبوع.
وأشار رئيس الحكومة جوستان ترودو إلى أّن تسديد 
اإليجار هو أحد أهّم المشاكل التي تواجه المؤّسسات 

المتعثّرة.
والبعض منها مستعّد لفتح األبواب فور حصوله على 
الضوء األخضر، ولكّن البعض اآلخر يواجه تحّديا 

كبيرا الستئناف العمل كما قال ترودو.
الصغيرة  المؤّسسات  وزيرة  أنجي  ماري  وحثّت 
مالكي العقارات التجاريّة على انتهاز برنامج اإلعانة 

لإليجارات التجاريّة لمساعدة المستأجرين.

قالت ماري إنجي وزيرة المؤّسسات الصغيرة: »هذا 
ليس القيام بالشيء الصحيح فحسب وإنّما هو منطقي 
بالنسبة لك كمالك عقار تجاري، ألنّه في حال أعلن 
المستأجر إفالسه وتّم إخالؤه، فسوف تفقد هذا التدّفق 
الثابت للدخل الذي تعتمد عليه، و تتكبّد المزيد من 

التكلفة للبحث عن مستأجرين جدد«. 
وانتقد الحزب الديمقراطي الجديد المعارض البرنامج 
واعتبر أنّه يضع المستأجرين تحت رحمة المالكين.

ودعا الحزب في رسالة وّجهها إلى كّل من الوزيرة 
إنجي ووزير المال بيل مورنو، لتعديل برنامج المساعدة 
بما يتيح للمستأجرين اإلفادة منه على نحو مباشر.

وأعلنت غرفة التجارة الكنديّة عن صندوق مساعدة 
للمؤّسسات الصغيرة، بدعم من شركة »سيلز فورس« 

Salesforce للبرمجيّات.
ويقّدم الصندوق منحا بقيمة 10 آالف دوالر لـ62 
مؤّسسة صغيرة لتسديد أجور موّظفيها وشراء معّدات 
وقاية من فيروس كورونا والتكيّف مع ما تقتضيه 

ظروف الجائحة.

 تعاني منطقة تورونتو الكبرى من 
ارتفاع عدد حاالت اإلصابة بمرض 
القسم  أجراه  تحليل  حسب  كوفيد19 
اإلنكليزي في هيئة اإلذاعة الكنديّة سي 
محليّة  بيانات  إلى  باالستناد  بي سي 

حول انتشار الوباء.
أرباع  ثالثة  من  أكثر  تسجيل  وتّم 
كوفيد- مرض  من  النشطة  الحاالت 

19 التي أدرجتها المقاطعة في بياناتها 
في مراكز الصّحة العاّمة في تورونتو 
و ضواحيها،بيل و يورك و دورهام 
وهالتون، وهي المنطقة التي تضّم أقّل 

من نصف سّكان مقاطعة أونتاريو.
ويشّكل هذا الواقع الجديد تغييرا في 
الوضع عّما كان عليه في بداية انتشار 
الجائحة، حيث توّزعت اإلصابات على 

مختلف أنحاء المقاطعة.
ودعا بعض الخبراء الحكومة المحليّة 
مراجعة  إلى  فورد  دوغ  برئاسة 
االقتصاد،  فتح  إلعادة  استراتيجيّتها 
بعض  في  المتشّددة  القيود  وتخفيف 
حيث  اآلخر  البعض  دون  المناطق 
بمرض  اإلصابة  حاالت  عدد  يرتفع 

كوفيد19.
الفائت،  نيسان/أبريل  أوائل  ففي 
شّكلت اإلصابات في تورونتو الكبرى 
وضواحيها نسبة 52 بالمئة من أصل 5 

آالف حالة إصابة تّم تسجيلها في المقاطعة 
حسب تقارير أخّصائيّي الوبائيّات.

وارتفعت النسبة إلى 76 بالمئة في الشهر 
التالي عندما تّم  تسجيل 6600 حالة 

إصابة بمرض كوفيد19-.
وتدعم هذه المعطيات الجديدة الحجج 
التي تؤّكد على الحاجة لمقاربة األزمة 
وفق معطيات كّل من مناطق المقاطعة، 
وهو ما لم يكن يرغب به رئيس الحكومة 

دوغ فورد حتّى اآلن.
وحدة  مدير  وارنر  مايكل  د.  ويقول 
مايكل  مستشفى  في  المرّكزة  العناية 
غارون في تورونتو إنّه من غير المعقول 

التعاطي مع األزمة في المقاطعة ككّل.
ويضيف في حديثه لسي بي سي أّن 
عدد حاالت اإلصابة يرتفع ومن المهّم 

تحديد المناطق التي يرتفع فيها.

وفي السياق نفسه، يقول د. آلون فيزمان 
أخّصائي األمراض المعدية في الشبكة 
الجامعيّة للصّحة  في تورونتو الذي 
تحّدث إلى سي بي سي، إّن ارتفاع عدد 
حاالت اإلصابة في أونتاريو يطرح في 
األساس »مشكلة في تورونتو الكبرى« 
في حين يتراجع العدد في مناطق أخرى  

في جنوب أونتاريو وشمالها.
ويرى جيف كونغ أخّصائي الوبائيّات 

في جامعة تورونتو أنّه من غير الممكن 
اعتماد سياسة واحدة في التعاطي مع 
الجائحة في أونتاريو ألّن نسبة انتشار 
العدوى فيها تختلف من منطقة إلى أخرى.
ظروف  تختلف  أن  الخبراء  ويتوّقع 
وإعادة  المتشّددة  اإلجراءات  تخفيف 
إلى أخرى  فتح االقتصاد من منطقة 
في كبرى المقاطعات الكنديّة من حيث 

حجم االقتصاد وعدد السّكان.
لكّن د. دافيد وليامز رئيس الخدمات 
الطبيّة في المقاطعة يرى غير ذلك، 
الحالقة  صالونات  مثال  ويعطي 

وتصفيف الشعر.
فإن سمحت السلطات بفتحها في منطقة 
ما دون األخرى، سيتوّجه الناس بالسيّارة 

و ينقلون العدوى إليها كما قال.
نشير أخيرا إلى أّن رئيس الحكومة دوغ 
فورد تعّهد بزيادة عدد اختبارات الكشف 
عن مرض كوفيد19- في أونتاريو، 
حتّى  الصحيّة  الطوارئ  حالة  ومّدد 
التاسع من الشهر المقبل في مختلف 
أنحاء المقاطعة، و كذلك منع التجّمعات 

التي تزيد عن خمسة أشخاص.
وفي أونتاريو حتّى كتابة هذه السطور 
بمرض  مؤّكدة  إصابة  حالة   26483
كوفيد19-، من بينها 20372 حالة شفاء 

و 2155 حالة وفاة.
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كوفيد19: “أمور مقلقة” يف مراكز رعاية املسّنني يف أونتاريو  
  انتشر نحو من 1250 جنديّا في مراكز الرعاية 
الطويلة األمد في اونتاريو وكيبيك لتقديم المساعدة، 
تجاوبا مع طلب تقّدمت به الحكومة المحليّة في 

كّل من المقاطعتين.
وتعاني مراكز الرعاية الطويلة األمد من ارتفاع 
عدد حاالت اإلصابة والوفاة بين نزالئها، ومن  

نقص في عدد العاملين فيها.
تناول رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو 
خالل مؤتمره الصحفي اليومي في أوتاوا األوضاع 
في هذه المراكز وأشار إلى »أمور مقلقة للغاية« 
تحّدث عنها الجنود الكنديّون الذين انتشروا فيها.  
وقال »لقد اّطلعت باألمس على تقرير القّوات 

الكنديّة ووجدت فيها بالفعل أمورا مقلقة«.
هذه  طبيعة  حول  تفاصيل  ترودو  يكشف  ولم 
األمور، لكّن مصادر عسكريّة قالت لهيئة اإلذاعة 
الكنديّة سي بي سي إّن الجنود وجدوا حاالت من 
اإلهمال الشديد في مراكز الرعاية الطويلة األمد 
في  أونتاريو، كبرى المقاطعات الكنديّة من حيث 

عدد السّكان وحجم االقتصاد.
»سوف نطلب من الحكومة التحقيق في حاالت 
اإلهمال واتّخاذ إجراءات حيال هذا األمر« حسب 

قول المصدر.  
وتفتقر هذه المراكز إلى موّظفين مدّربين ومعّدات 
طبيّة ويتّم في بعض األحيان إعادة استخدام الحقن 

على المسنّين حسب المصدر نفسه.
وشاهد الجنود أشخاصا يموتون دون الحصول 
على العناية المناسبة، وشعروا بضرورة الكتابة 

عنها حسب المصدر العسكري الذي 
تحّدث إلى سي بي سي.

ورأى الجنود صراصير في مراكز 
الرعاية الطويلة األمد ورأوا مسنّين 
متروكين في حفاضات قذرة ومن 
دون استحمام وقال رئيس الحكومة 
إنّه يشعر بالحزن والغضب والخيبة 
بعد اّطالعه على ما يحصل في هذه 
الذي  التقرير  خالل  من  المراكز 
الكنديّة مع رئيس  القّوات  تقاسمته 

حكومة أونتاريو دوغ فورد.  
قال ترودو: »عندما طالعت التقرير 
الغضب  مشاعر  انتابتني  المقلق، 
والحزن والخيبة والكآبة. األمر مقلق 

للغاية، وكما قلت منذ البداية، نحتاج للقيام بجهد 
أفضل لدعم المسنّين في مراكز الرعاية الطويلة 
األمد في كاّفة أنحاء البالد خالل الجائحة وبعدها«.  
وأّكد تقرير القّوات الكنديّة على  الحاجة لتحسين 
الرعاية المقّدمة للمسنّين في هذه المراكز كما 

قال رئيس الحكومة.
وأضاف ترودو بأّن حكومته ستدعم الحكومات 

المحليّة في المقاطعات لهذه الغاية.
»ينبغي أن نبذل جهدا أفضل لرعاية األشخاص 
الذين بنوا هذا البلد. لقد ساعدنا هذا الجيل خالل 
الحرب العالميّة الثانية. ويتعيّن أن نقّدم لهم الرعاية 

المناسبة خالل هذه االزمة العالميّة«. 
وأشار ترودو إلى أّن حكومتي أونتاريو وكيبيك 

طلبتا منه تمديد مهّمة المساعدة التي تقّدمها القّوات 
الكنديّة في مراكز الرعاية الطويلة األمد.

وكان رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد قد أعلن 
عن إنشاء لجنة مستقلّة غير حزبيّة للتحقيق في 
نظام الرعاية الطويلة األمد في المقاطعة الذي 

وصفه فورد بالفاشل.
ونشرت حكومة المقاطعة يوم الثالثاء  26 مايو 
الجاري ، نتائج تقرير القّوات الكنديّة حول خمسة 

مراكز رعاية طويلة األمد انتشر فيها الجنود.
وأّكدت الحكومة في بيان أّن سالمة نزالء المراكز 
والعاملين فيها في أولويّاتها، وأّكد رئيس الحكومة 
دوغ فورد على ضرورة إصالح نظام الرعاية 
الطويلة األمد ، وأعرب عن قلقه لما ورد في 

التقرير. 

 يف كندا ،املرأة أّول من ُتضّحي بعملها للعناية باألسرة 

أمينة املظامل تفتح حتقيقا حول مراكز رعاية املسّنني يف كيبيك

كيبيك توّسع فحوص كشف فريوس كورونا على كّل املواطنني

“كوفيد – 19”: جهود حكومية لتوفري أجهزة تنّفس ومعدات محاية الحتياجات اليوم والغد

كوفيد19: برنامج إعانات اإلجيار التجاري انطلق و املستفيدون منه قّلة

19: أعلى معّدل من اإلصابات يف منطقة تورونتو الكربى كوفيد - 
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خوفو في وادي الجرف
يعتبر اكتشاف برديات وادي الجرف اكتشاف القرن 21 في اآلثار 

بامتياز! 
بدأت البعثة الفرنسية بقيادة بيير تاليه العمل في وادي الجرف بالقرب 
من السويس منذ عام 2011. وكشفت عن آثار لميناء يعتبر األقدم فى 
تاريخ المالحة البحرية العالمية. وتم بناء الميناء على مساحة كبيرة. 
ومن خالل األختام الطينية والبرديات والنقوش الصخرية التي تم 
اكتشافها في هذه المنطقة، أمكن تأريخ هذا الموقع بعهد الملك خوفو 

صاحب الهرم األكبر بالجيزة.
وفى عام 2013 عثرت البعثة على مجموعة رائعة من البرديات 

الكتل الحجرية  البرديات مدفونة بين  عند مدخل مغارتين. وكانت 
التي تم استخدامها إلغالق المغارة بعد االنتهاء من العمل. وافترضت 
البعثة أن تكون هذه المغارات كانت تستخدم كورش عمل ومخازن 
وأماكن سكنية. ويذكر تالييه أن هذه البرديات تؤكد أن هذا الموقع 
كان مستخدًما في عهد خوفو، وأن فريق العمل الذي كان يعمل في 

الموقع هو نفسه الذي عمل في بناء الهرم األكبر. 
للجهاز  العالية  للقدرة  يشير  هذا  فإن  رأيي،  في 

اإلداري للدولة في عهد خوفو. 
إن أجزاء البردي المكتشفة تعد األقدم في تاريخ 
الكتابة المصرية إلى اآلن، ويصل عددها إلى حوالي 
40 من برديات خوفو. والبرديات عبارة عن عدة 
مئات من قطع البردي بعضها يصل طوله لحوالي 
80 سنتيمتًرا. وهي أقدم برديات مكتوبة بالكتابة 
بالهيروغليفية  أجزاء  بعض  وبها  الهيراطيقية، 
مختصرة بتاريخ تعداد الماشية رقم 13 من عهد 
خوفو. وكان تعداد الماشية يتم مرة كل عامين، وهو 
يعنى أن التاريخ المذكور هنا هو العام 26 من عهد 
خوفو. ويظهر في النص في السطر الرأسي األول 
»تعداد الماشية رقم 13«، واسم الملك الحوري 
في السطر الثاني )مچدو(، ثم اسم الملك التتويجى 
»النسوبيتى«، »خنوم- خو-إف- وى«، يليه اسم 

فريق العمل في الموقع، ثم يوميات العمل.
إن أغلب البرديات المكتشفة توضح توزيع الحصص 

اليومية لألطعمة التي كانت تستجلب من مناطق عديدة في دلتا النيل. 

والنص الوارد على البردية من النوع المحاسبي؛ إذ يتناول عملية 
توزيع حصص األطعمة والمناطق المجلوبة منها، وهي منظمة في 
منه وكمياتها.  القادمة  والمكان  السلعة  اسم  فيه  شكل جدول يظهر 
وتظهر دون شك سيطرة الجهاز اإلداري على شؤون البالد بمختلف 

أنحائها وضواحيها بصورة مركزية ووفق تنظيم دقيق وواضح.
ومن أبرز البرديات المكتشفة في وادي الجرف مجموعة قطع يزيد 
أهمية  نصوصها  تكتسب  سنتيمتًرا،   50 على  في عرضه  بعضها 
كبيرة حيث إنها تقرير يومي بأنشطة أحد كبار الموظفين المسؤولين 
من العاصمة منف، وهو مسؤول عن أحد عن فرق العمل الفنية في 
الموقع، وهو المفتش »مرر«، والذي كان يقود فريق عمل مكوًنا من 
عدد كبير من الرجال. وأمدت البرديات بمعلومات عن ثالثة أشهر 
من حياة »مرر« الوظيفية، مما جعلنا نعرف الكثير 
من األمور عن حياة الموظفين في عصر األسرة 
الرابعة، ومنها قيام فريق العمل بنقل كتل الحجر 
الجيري من محاجر طرة على الضفة الشرقية للنيل 

إلى هرم خوفو عبر نهر النيل وقنواته.
 ونص البردية يظهر فيه الشهر في شكل سطر كبير 

باعتباره عنواًنا، وتحته في أسطر 
رأسية خطوط تمثل خانات تفصل 
اليوم، وتحته في  تبدأ برقم  بينها، 
بالنشاط  تقرير  رأسيين،  سطرين 
هذا  في  »مرر«  فريق  أداه  الذي 
اليوم. ويشير كثير من األنشطة إلى 
أعمال مرتبطة باألعمال اإلنشائية في 
الهرم األكبر وعمليات قطع أحجار 
الحجر الجيري الجيد من محاجر طرة 
والمعصرة والتي كانت تستخدم في 
كسوة الهرم. وتشير اليوميات أيضاً لتفصيالت ووصف 
لعملية نقل الكتل الحجرية من موقع المحاجر، »را 
ستاو الجنوبية« و«راستاو الشمالية« لمكان إقامة الهرم 
عبر نهر النيل والقنوات والترع المرتبطة به. وتشير 
نصوص البردية إلى أن هذه الكتل كانت تستغرق عملية 

تسليمها عدة أيام لمنطقة »آخت خوفو«، وهو اسم هرم الملك خوفو. 

وتشير تقارير »مرر« لمرور معظم اإلجراءات التنفيذية بمركز إداري 
هو »را-شي-خوفو« والذي يبدو أنه كان مركًزا لوجستًيا تتوقف عنده 
فرق العمل قبل تسليم ما يحملونه في منطقة هضبة الجيزة. وتشير 
النصوص إلى أن هذا المركز اللوجستي كان تحت إشراف أحد كبار 
الدولة، وهو المدعو »عنخ- حاف«، وهو أخ غير شقيق  موظفي 
للملك »خوفو«، وكان المشرف على كل األعمال الملكية. وتؤكد هذه 
اليوميات أنه ربما كان يقوم بأعمال الوزير والمهندس المسؤول عن 
المشروع القومي إلقامة الهرم في مراحله األخيرة. وبالتأكيد كان الهرم 
في مراحل إنشاءاته األخيرة مع اقتراب نهاية حكم الملك »خوفو«. 
ويبدو أن ما يفسر وجود مثل هذه التقارير المهمة في وادي الجرف أن 
نفس فرق العمل التي كانت تعمل في البرامج اإلنشائية للمقابر الملكية 
كانوا مسؤولين عن مشروعات الدولة األخرى، ومنها أعمال وادي 
الجرف. وربما كانت هذه الفرق الموجودة في الموقع معنية بإحضار 
النحاس من مناجم النحاس بجنوب سيناء، وهو النحاس المستخدم 
في تصنيع أدوات كانت تستخدم في األعمال اإلنشائية بالهرم. ويعد 
ميناء وادي الجرف من أهم الموانئ في مصر القديمة حيث انطلقت 
منه الرحالت البحرية لنقل النحاس والمعادن من سيناء إلى الوادي. 

الميناء ومغاراته  وبعد ذلك قام “مرر« وفريقه بعملية غلق موقع 
بكتل حجرية ضخمة. وكان هذا في العام الـ 27 من حكم خوفو، وهو 
تاريخ يرتبط بتوقف أعمال استخراج النحاس والفيروز من مناجم 
جنوب سيناء، وربما يرتبط بتاريخ انتهاء األعمال في إنشاء الهرم.
وفي عام 2016 كشفت بعثة أثرية تابعة لوزارة اآلثار عن وجود 
الشكل  21 مرساوات »مخطاف« وذراعين من األحجار منتظمة 
عمرها والعديد من األواني الفخارية من عهد خوفو بالموقع. ويظهر 
أن المرساوات عليها مكان وضع الحبال التي كانت تستخدم في ربط 
السفن حتى ترسو داخل الميناء، التي يحدها رصيف داخل مياه البحر 
األحمر بطول 180 متًرا، وتأخذ شكل حوض للميناء لمواجهة الرياح 
الشمالية في البحر األحمر، باإلضافة إلى بعض األواني الفخارية. 
وتكمن أهمية برديات وادي الجرف في أنها تؤكد أن مشروع بناء 
الهرم األكبر كان مشروًعا قومًيا، وأن الهرم بناه المصريون القدماء، 
ببناء  تتعلق  كانت  ادعاءات  أية  تنفى  كما  مصر،  بنى  الهرم  وأن 

األهرام المصرية.
إن اكتشاف برديات وادي الجرف وما يتعلق به هو اكتشاف القرن 

21 في اآلثار بامتياز!

أدب وثقافة
من كتاب:  أسرار اآلثار 

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

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

بقلم: سونيا الحداد

يف هذا الكون الالنهائي… أنت صاحب القرار! 

تعديل بعض أحكام قانون سوق أبوظيب العاملي

   في الماضي وقبل أن أقفل مركزي الهوليستي، كنت أعطي محاضرات 
العلم  الريكي،  بالذات  الطاقة ومنها  وأدير ورشات عمل في مجاالت عالم 
العب باالنوار  الرائع وتقنيات أخرى مكّملة.  يومها كنت  المغناطيسي 
القزحية في وضح النهار، تنساب شالالت بين يدي، واداعب انسياب الطاقة 
التي كانت تتدّفق  وتتمايل أمامي مثل النسيم ساعة يداعب وجهك.  نعم مثل 
النسيم هو ملمسها ساعة تتدّفق فيك ومنك. مثل لمسة األم ساعة تداعبك، مثل 
نور عيناها ساعة تنظر اليك.  يومها كانت رائحة الورد تفوح في المكان ولم 
يكن يوجد أي ورد. يومها كان البخور ينقلني بلحظة وفي وضح النهار،  الى 
عالم هو ليس عالمي، أعود بعدها محملة بمعلومات ومراسيل عملت عليها 
وما زلت الى اليوم،  أبحث عن معانيها وأسبابها، وأحافظ على تطبيقها في 
مسيرتي مهما كلفت التضحيات.  إنه وعد أطلقته العاشرة والنصف صباحا 

في سنة ١٩٩٩ في إحدى اختباراتي الغالية على روحي!
العالم، وأن حقائق  أننا لسنا وحدنا في هذا  لكم  المقدمة ألقول  أخبركم هذه 
الالنهائية. قد  العديدة  الكوني بمنازله  العالم  عالمنا هذا قد تكون خرافات 
قد تكون  الشاسع.  الكون  تأتينا من مكان ما من هذا  تكون اتصاالت فكرية 
اليوم على كواكب  تجارب تقوم بها كواكب أخرى علينا كما نفعل نحن 
أخرى مثل مارس والقمر؛ قد تكون حتى مزحة للترفيه يضحكون بها علينا 
خالل تجاربهم!!! كل شيء جائز وممكن، فالفكرة هي جزء من هذه الطاقة 
المشحونة  بطاقات جميع األرواح التي مّرت ورحلت منذ بدء الحياة، والتي 
تعبر من خاللنا على مدار الساعة والليل والنهار وهي ال تعرف الساعة وال 

الزمن وال الفصول، إنها مجّرد وسائل وضعها االنسان من أجل احتياجات 
تخصه هو وحده.  الطاقة ال تتبع أنظمتنا وال قواعدها. لديها نظامها الخاص 

القيامة،  الرؤى،  بها والذي يحمل سر األسرار.  نظام يحمل االعجوبة، 
الشياطين  القديسين واألنبياء. أسرار  الحكماء،  السماوات وأسرار  ملكوت 
والخبثاء.  أسرار من ال يريدون االنتقال ألسباب عديدة لن أدخل في 
ذكرها هنا. عناوين وألقاب، أديان وفلسفات، شرائع وقوانين وضعناها لكي 

يفّسر، تحديد ما ال  تفسير ما ال  نحاول 
يُحد. عناوين وقواعد وضعناها وباسمها 
القزح، نسفك  ننشر الظالم في عالم 
الرقاب  الطيور، نقطع  الدماء في عالم 

أكثر  المجتمعات مسخا مستبدا ال  العديد من  يُعتبر في  اله  باسم  واألوصال 
وال أقل؛ لكننا نتقبل أيضا هذه  الطاقات النورانية الكونية التي تلهمنا الجمال، 
العلوم والفنون، الحب والمعرفة.  من خاللها نتعلّم طيب الثمر من مّره، النور 

من ظالمه،  الخير من الشر..
الكونية وتبني  الذاكرة  تتفاعل مع  الى هالة   تتحّول  التي  الشحنة  تلك  إنها 
ذاكرتها الخاصة التي تجمعها خالل مسيرتها في كل مّرة تتجلّى بها.  حقيقة 
قديمة قدم الحياة، حديثة حداثة يومنا بالذات، الذي تملّك القدرة على تصوير 
هذه الطاقة بألوانها ودرجاتها، بتقلباتها األكثر سوادا الى تلك االكثر اشعاعا. 
الغير مرئية وتسجل  تعلم بمكنون روحك  إنها  أبدا.   بها  طاقة ال ُيستخف 
ذاكرتها بكل حرفية، بصمات تحملها هالة كل خليّة، تسجل بركاتها وأيضا 
التي ال تقوى  الطاقة  انها  البشر،  لغتنا نحن  لذلك نقول عنها في  لعناتها.  
عليها أبواب الجحيم.  تلك التي ستعود عليك بما حفظته من بصماتك يوما. 
إنها مغامرة الوالدة التي ال تنتهي وتتجدد دائما طالما هناك حياة وهل للحياة 
نهاية؟. إنها المثل الذي يقول: »من قتل بالسيف بالسيف يُقتل«... وأنا أقول 
لك أيها القارئ :« مسوخ األمس هم ضحايا اليوم«، فما عليك سوى اإلختيار.  

أنت صاحب القرار!

الكتب  أهم  أحد  عنوان  هو  هذا    
الكنيسة  التي صدرت عن  المرجعية 
القبطية األرثوذكسية، وهو من اعداد 
القس بيشوى حلمي كاهن كنيسة األنبا 

أنطونيوس بشبرا.
كرجل  الكتاب  هذا  انتباهي  شد  نعم 
البداية والنهاية كمؤمن  وكقس، وفي 
بالسيد المسيح،  المؤمنين  من جماعة 
للسماوات واألرض  كرب وإله وخالق 
نبات أو  ولكل من عليها من جماد أو 

مخلوقات...
نعم شد انتباهي لما يحتويه من معلومات 
قيمة جديرة بأن يعرفها شبابنا وكل من 
المسيحي أو يبحث  يبحث في االيمان 
ُمعده أو مؤلفه  عنه خاصة وقد اعتمد 
على عدة مصادر بصفة أساسية إلتمام 

بحثه أال وهي:
-1 نصوص الكتاب المقدس:

من  يقابلها  وما  اليوناني  األصل  من 
الترجمات العربية المشتركة مع اللغات 
الترجمة  اليونانية من  للكتب  األصلية 
في  المقدس  الكتاب  )دار  السبعينية 
الشرق األوسط( باإلضافة لجمعيات 
)دار  المشرق  في  المقدس  الكتاب 
الطبعة  لبنان   – بيروت   – المشرق 

السادسة 2000م(
أقوال األباء األولين وتفسيراتهم   2-
ومنهم  المقدس  الكتاب  لنصوص 

القديسون التالي أسمائهم:
القديس   ، أمبروسيوس  القديس 
باسيليوس الكبير، القديس غريغوريوس 
القديس كيرلس األورشاليمي،  النيصي، 
القديس  اثناسيوس الرسولي،  القديس 
غريغوريوس النزينزي، القديس هالري 
أسقف بواتييه والقديس يوحنا ذهبي الفم.
-3 أقوال وشروحات اآلباء والكّتاب 

المعاصرين:
- قداسة البابا شنودة الثالث

- نيافة األنبا بيشوي
- نيافة األنبا موسى

- األستاذ الدكتور موريس تاوضروس 
- القمص تادرس يعقوب

ُيعد محاولة جادة واضحة  وهو كتاب 
المسيح من خالل  السيد  ألوهية  إلثبات 

تعاليمه الشخصية عن عالقته باآلب.
والذي سوف أتناوله بالعرض من خالل 
جريدة »الرسالة« الغراء، بدءاً من العدد 
461 على أمل أن يضيف  القادم رقم 
الشئ الكثير لكل منَّ يبحث عن الخالص 
الدفاع عن  لنفسه وروحه أو  الحقيقي 
إيمانه الحقيقي عن فهم ودراسة ومعرفة.
وحتى ذلك الحين أترككم في رعاية 
األب واألبن والروح القدس اإلله الواحد 

أمين.
أمنياتي  وأطيب  تحياتي  خالص  مع 

القلبية للجميع.

ماذا قال السيد املسيح عن شخصه 
املبـارك؟

بقلم:  االب / فريدريك اليسوعي

     Vendredi 29 mai 2020
الجمعة 29 مايو 2020

شعر:   سناء سراج

أنا ،، لست بأنا

  بعد أن تقطعت بهما السبل وظال لمدة 18 
يوما وسط غابات كثيفة ونفد منهما الطعام، 
نجح مسؤولو اإلنقاذ في نيوزيلندا في إنقاذ 

شاب وفتاة.
أوكونور،  ,جيسيكا  رينولدز  ديون  ودخلت 
متنزه  عاما،   23 عمرهما  وكالهما 
الجزيرة  الوطني شمال غربي  كاهورانغي 
الجنوبية في نيوزيلندا، في التاسع من مايو، 
المتوقع أن يعودا في غضون 5  وكان من 
في  فقدهما  أبلغا عن  أصدقاءهما  لكن  أيام، 

18 مايو.
ويمتد المتنزه على مساحة 4520 كيلومترا 
مربعا تقريبا، وهو ثاني أكبر متنزه وطني 

التي  األماكن  بين  من  وكان  البالد،  في 
شهدت تصوير ثالثية أفالم »سيد الخواتم« 

أو »لورد أوف ذا رينغز« الشهيرة.
وقالت الشرطة إن طائرة هليكوبتر حددت 
إلى  ونقلتهما  األربعاء،  ظهر  بعد  موقعهما 

المستشفى للخضوع لفحوص طبية.
وقال بول بوريل قائد شرطة منطقة نيلسون 
بيز: »هذه نتيجة رائعة كنا نأمل فيها جميعا، 

مع أننا كنا نزداد قلقا مع مرور األيام«.
األولية  المؤشرات  أن  الشرطة  وذكرت 
الضباب خالل  وسط  تاها  االثنين  بأن  تفيد 
البقاء  قررا  ثم  جولتهما،  من  األولى  األيام 

في مكانهما.

تاها 18 يوما يف غابة »لورد أوف 
ذا رينغز«.. ثم »حدثت املعجزة«

أنا قيد بال اغالل 
أنا سجين بال قضبان 

انا نهر ظمآن.. 
انا درب بال عنوان 
انا مكسور الجناح 
ممنوع من الطيران 

انا قلبآ ينبض بال دقات 
انا متيم عشقآ بال معشوق 

انا  كطريد من االحالم 
انا التي أحيا ولكن بال ايام 
ميتآ وانا علي قيد الحياه  

انا من سرقت سنواتي 
وسارقها ليس مدان. 

وجراحي تنزف بال دماء 
انا سنوات مرت بال ايام

وعقارب ساعة بال دقات 
انا أرضا خصبة بال إنبات 
وسماء بال سحب وامطار 

قمر مظلم ال يشع ضياء
وشمسا بارده بال 

دفء او اشعاع
انا * ام * بال 
احضان طفل

وصحراء بال رمال  
انا صوتا بال كلمات

وقلم بال احرف 
وشعرا بال وزن

واحرفي دون نقاط
أنا انفاس بال هواء 
وقبر فارغ بال اموات

انا اطالل  ركام 
ونار بال أي رماد 

حزن صامت 
بال  صراخ 

انا من احيا بال حياه 
انا من سرقت ايامي 
واحالمي بال جناه 

ونطقت عيني بال كلمات
وسكنت روحي االشباح  

انا من ودعني  
األمان بال فراق 

وٌخطف مني الحنان 
انا من نفيت خارج ذاتي  
و استعمرتها االحزان  

انا بحر بال شطآن 
ومدينة رسمت 
على الرمال 

ودمرتها االمواج 
وسحقتها األقدام 
أنا لست أناااا.. 

  أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
دولة اإلمارات، بصفته حاكما إلمارة أبوظبي، 
قانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم "4" لسنة 

2013 بشأن سوق أبوظبي العالمي.
تعكس التعديالت عالقات التعاون الوثيقة التي 
أنشأها السوق مع شركائه االستراتيجيين وعلى 
أبوظبي  القضاء في  دائرة  الخصوص  وجه 

ودائرة التنمية االقتصادية- أبوظبي. 
التنظيمي  تشمل التعديالت في الجانب التجاري 
نظام  على  الرسمي  الطابع  إضفاء  للسوق، 
التراخيص المزدوجة الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع 
دائرة التنمية االقتصادية- أبوظبي، والذي يمكن 
الشركات المسجلة لدى سوق أبوظبي العالمي 
من تأسيس فروع أو شركات أو مكاتب تمثيلية 
لها في أبوظبي دون الحاجة إلى مكان إقامة لها 

خارج سوق أبوظبي العالمي. 
كما تتضمن التعديالت إلزام األشخاص المرخص 
لهم من قبل دائرة التنمية االقتصادية للعمل داخل 
المنطقة الجغرافية للسوق العالمي قبل العمل 
بأحكام هذا القانون بأن يحصلوا على التصريح أو 
الترخيص أو التسجيل الالزم من سلطات السوق 

العالمي، إال إذا تم استثناؤهم وفقا ألنظمة السوق 
العالمي أو بقرار من مجلس اإلدارة. 

وتركز غالبية التعديالت اآلخرى على تحسين 
وتعزيز إطار عمل فض المنازعات الخاص 
بسوق أبوظبي العالمي خصوصا فيما يتعلق 
بالسلطة القضائية لمحاكم سوق أبوظبي العالمي. 
أمام  الفرصة  إتاحة  التعديالت  هذه  وتشمل 
األطراف الختيار محاكم سوق أبوظبي العالمي 
لفض منازعاتهم دون الحاجة لوجود ما يربطهم 
بسوق أبوظبي العالمي وتعزيز مكانة محاكم 
النظام  من  كمحاكم  العالمي  أبوظبي  سوق 
القضائي ألبوظبي والنص على أن أحكام محاكم 
سوق أبوظبي العالمي سيتم إصدارها باسم حاكم 

أبوظبي. 
كما تضم التعديالت توثيق إطار تبادل تنفيذ 
العالمي  أبوظبي  سوق  محاكم  بين  األحكام 
ومحاكم إمارة أبوظبي، وتوضيح أن أحكام 
محاكم سوق أبوظبي العالمي لن تستخدم إلنفاذ 
األحكام وقرارات التحكيم التي ليست لها عالقة 
بسوق أبوظبي العالمي ضمن سلطات قضائية 

أخرى خارج إمارة أبوظبي.

وفي وقت الحق اليوم، أعلن سوق أبوظبي 
العالمي المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن 
تفاصيل التعديالت على القانون رقم 4 لسنة 
2013 بشأن سوق أبوظبي العالمي "القانون 

التأسيسي" .
ونشرت محاكم سوق أبوظبي العالمي دلياًل 
حول التعديالت والسياسات ذات الصلة لتوفير 
فهم أكبر لهذه التعديالت بشأن إطار عمل فض 

المنازعات في سوق أبوظبي العالمي. 
الصايغ وزير دولة رئيس  وقال أحمد علي 
مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "تأتي هذه 
التعديالت لتؤّكد موقع سوق أبوظبي العالمي 
كمركز مالي عالمي ذي خطط و استراتيجيات 
تنظيمي متكامال و  إطار عمل  يقدم  واعدة، 
متطورا ويملك سجاًل حافاًل في توفير اإلبتكارات 
السوق  شركاء  بإمكان  أنه  وأضاف  الفريدة 
والمستثمرين وكافة الشركات االعتماد علينا 
لالستفادة من جميع الفرص المتاحة للنمو الطويل 

األمد و التوسع". 
وأكد أن التعديالت على القانون التأسيسي لسوق 
أبوظبي العالمي تأتي انعكاسا إللتزامنا وجهودنا 

المتواصلة خالل األعوام الخمسة السابقة لبناء 
فض  ونظام  التنظيمية  العمل  أطر  وتعزيز 
المنازعات بما في ذلك عالقات التعاون الوثيقة 

مع الشركاء االستراتيجيين في أبوظبي. 
بدوره، قال اللورد ديفيد هوب، رئيس محاكم 
سوق أبوظبي العالمي: "لقد نجحنا خالل فترة 
قصيرة من بناء سمعتنا ومكانتنا كمحاكم تجارية 
عالمية تستند إلى قانون العموم اإلنجليزي، والتي 
أحدثت نقلة في توفير الخدمات القضائية من 
خالل استخدام تقنيات تكنولوجية مبتكرة وفريدة 

التعديالت على  من نوعها". وأضاف: "إن 
القانون التأسيسي تثبت مكانتنا كنظام قضائي 
يحظى بالثقة ويتسم بالشفافية ويقدم خدمات 
موثوقة يسهل الوصول إليها.. وفي هذه المناسبة 
أود أن أعبر عن امتناني لكافة شركائنا وأصحاب 
العالقة على تشجيعهم ودعمهم لتطوير أعمالنا 
أبوظبي على  القضاء في  دائرة  وخصوصاً 
تعاونهم معنا لضمان تنفيذ األحكام في أبوظبي 
بسهولة وفاعلية وأؤكد أننا سنستمر في المساهمة 

لدعم تميز المعايير القضائية في الدولة كافة". 

  تكملة للعدد الماضي: 
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أدب وثقافة

جائحة كورونا وذاكرة املغاربة: 
التاريخ يصنعه القادة

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

بقلم:  
ريتا حبيب قازان

ذاع صيُت  األقارب واألصدقاء،  بين    
صالح في قدرته كطفل على ارتجال خطبة 
بالفصحى وهو ما زال ال يحسن ال الكتابة 
وال القراءة! وكان ال يبخل بإلقاء كلمة في 

أية مناسبة يُطلب منه ذلك!
اذكر واقعة طريفة حدثت خالل طفولتنا   
عندما أخذتني مع أخي المربّية التي ساهمت 
كثيراً في تنشئتنا وذلك من أجل تمضية النهار 
في منزل أهلها في سهل الضيعة التي كانوا 
ان وصلنا  وما  الباص  استقللنا  يسكنوها. 
حتى سلكنا طريقاً ترابيّاً لمسافة ال بأس بها 
ومن ثّم انحرفنا نحو ممّرات ترابيّة ضيّقة 
بالخضار  المزروعة  البساتين  بين  ملتوية 
واألشجار. وما أن وصلنا حتى جلسنا على 
مقاعد خشبية مصنوعة باليد وتغّطيها طراريح 
قماشيّة متنوعة األلوان وقد باخ قماشها مع 
مرور الزمن. كان ذلك في الباحة الخارجيّة 
للمنزل والتي كانت مغّطاة بخيمة مصنوعة 
من جزوع الشجر تشبُك بينها أغصان عريشة 
قديمة العهد تمألها األوراق الخضراء بكثافة 
وتتدلّى منها عناقيد العنب البيتموني. قامت 
مربّيتنا بسؤال ابنة أختها “لولو” التي كانت 
في الرابعة من عمرها: “ مّمن تريدين أن 
تتزّوجي؟ من بشير أو من صالح؟” أجابت 
دون تردد: “من صالح!”. سألْتها مجّدداً: 
“لَم ال تريدين بشير؟” أجابت بلكنة طفولية 
تمضغ فيها بعضاً من األحرف في لفظها: 
“آكلْتُه الّسمس!” وذلك نظراً لسمار بشرتي!               
المدرسة  الى  الذهاب  واظب صالح على 
ومتابعة دروسه! أما في حّصة اللّغة العربيّة 
أشواًطا  يسبق طاّلب صّفه  أنه  يجد  فكان 
ولم يكن هّمه الوحيد تعلّم األحرف لقراءة 
النصوص المكتوبة بل أيًضا لكتابة ما كان 
وأفكار.  مواضيع  من  دماغه  في  يتخّزن 
أما حّصة القواعد فكان ال يعيرها اهتماماً 
يُذكر، فلَم عليه ان يتعلّم ما كان يُجيده أصاًل 

بدون دراسة؟
كنت وأخي نتشاجر في صغرنا وذلك لطبيعتي 
الرغم من  الصبيان وعلى  كباقي  العدائيّة 
نفسيّته المسالمة! أما إذا اشتد الخالف فكنّا 
نحتكم لدى والدينا! إاّل أنّه كان يتغلّب علّي 

دائماً بطريقة عرضه للموضوع!  
عند بلوغه للسادسة من عمره وقع خالف 
حاد بين والدي، وكان أصغر إخوته، وبين 
عّمي شاهين الذي كان أكبرهم سناً! وسبب 
ذلك أن والدي كان ينتظر تأييد أخيه بعد أن 
تّم قبول عضويته في الئحة انتخابية مؤّهلة 
أنه وجد عكس ذلك واضطر  إاّل  للنجاح، 
لسحب ترشيحه! عقب ذاك الخالف قام عّمي 
بإرسال رسائل بخطه لوالدي الذي كان يجيبه 
على كّل منها بأسلوبه االدبّي المتميّز! وكان 
يقرأ علينا الرسائل بصوته المعروف بنبرة 
وإلقاء خاّصين بينما كان صالح يُصغي الى 

كّل كلمة بانتباه!
ما ان بدأ يقرأ بسهولة حتى تبيّن له أنه مشغوف 
بالمطالعة وباألخص بالكتب العربية! وفي 
الوقت الذي كنت فيه أنفق مصروفي على 
مأكل ومشرب أو شراء مالبس، كان صالح 
ينفق ما لديه على شراء الكتب! كنا نسكن في 
وسط مدينة بيروت وكان شارع المكتبات 
قريباً منا! كان  اللعازارية  لبناية  الموازي 

صاحب مكتبة اآلداب صديقاً لوالدي وكان 
صالح يترّدد على تلك المكتبة عدة مّرات 
قد وصلها  كان  إذا  ما  ليرى  األسبوع  في 
كتاب جديد يستحق القراءة! وما ان يشتري 
الكتاب حتى كان يلتهم صفحاته بسرعة البرق 

وينهي قراءته خالل ساعات.
وكان يقرأ على مسمعي، في بعض األحيان، 
بعضاً مما يُثير اهتمامه. أذكر مما قرأه في 
لنجيب محفوظ  مقاطع عن “الست  كتاب 
أمينة” التي لم تكن تعرف لون عيني زوجها 
حتى بعد مرور عشرات السنوات من زواجها 
منه، إذ لم تجرؤ يوماً على رفع عينيها نحو 
وذلك  في حضرته،  تكون  عندما  وجهه، 

احترماً له وخوفاً منه!
عندما كان صالح في الثانية عشرة من عمره، 
أصابه سعال موسمي يبدأ معه في بداية شهر 
تشرين األول ويرافقه طوال الشتاء وال ينتهي 
إال في بداية الصيف! اعتبر األطباء ان السبب 
يعود الى نوع من الحساسية ووصفوا له شتّى 
أنواع األدوية المبنية على الكورتيزون إاّل 
ان أياً منها لم ينفع! وإذ انه لم يكن بمقدوره 
حضور صّفه خوًفا من إزعاج بقيّة الطالب 
بسعاله، ارتأينا ان يترك المدينة ويسكن في 
بيتنا في المزرعة التي تقع في بداية طريق 
شحيم في قرية وادي الزينة آملين ان يساعده 

الهواء النقي على الشفاء!
باإلضافة لمتابعته لدروسه من البيت، أحاط 
نفسه بالكثير من الكتب التي يقرأها. وأخذ 
زيادة على ذلك يُشرف على بعض أعمال 
المزرعة وباألخص تلقيح الدجاج عند اللّزوم 
أو االتصال ببيطري ومتابعته عندما تمرض 
تمرض ال  والبقرة عندما  األبقار!  أحدى 
تعرف كيف تشير على ما يؤلمها ولذا كان 
من الصعب إيجاد بيطرّي كفوء عند اللزوم 
ألن الكثير ممن يّدعون أنهم أطبّاء بيطريون 
المهنة عن طريق  تعّرفوا على  قد  كانوا 
فاكتشف  كلّية!  بأية  يلتحقوا  الممارسة ولم 
من بينهم من ال يعرف قراءة أسماء األدوية 
التي يسميها حسب لونها: الدواء األصفر أو 

األخضر وغير ذلك!
وكان يحظى أيضاً بزيارة صباحية من بعض 
األقارب المتقاعدين وكان أصغرهم سناً قد 
تعّدى السبعين من العمر! كانوا يجلسون في 
الحديقة تحت العريشة ويتبارون معه بطاولة 
الزهر ولم يكن أحدهم يالحظ انه ليس من 
اللسان ويحّدث كل فرد  جيلهم النه طليق 

على حسب مستواه الفكري!
دروسه من  يتابع  السنون وصالح  مّرت 
البيت وبدأت صحة األقارب المسنّين تتراجع 
بسبب العمر. وإذ كان قد مارس إعطاء الحقن 
لألبقار، أخد يعطي األقارب الحقن الطبيّة التي 
قام بوصفها األطباء وذلك نظراً لعدم وجود 
ممرضات في المنطقة! وهكذا قام صالح 

بمتابعة صحة المسنين على مدى أعوام!
ببيت  دائم  للعيش بشكل  العائلة  انتقال  بعد 
المزرعة، جّهز والدي أخي صالح بسيارة 
صغيرة كان يستعملها كثيراً في اصطحاب من 
يلزم الى المستشفيات أو زيارة األطباء. وقد 
كان بجانب بعضهم في آخر لحظات حياتهم!
يتطلّب  فذاك  واألطفال  عن صالح  أّما 

مقااًل آخر...              

 تأتي الرواية الثانية الجميلة للشاعر والروائي المبدع الكبير األستاذ 
علي عطا »زيارة أخيرة ألم كلثوم«، )الدار المصرية اللبنانية، طبعة 
البديعة  األولى  لروايته  واستكمااًل  امتداًدا   ،)2020 القاهرة،  أولى، 
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عطا  علي  األستاذ  مشروع  من  أساسًيا  جزًءا  الرواية  هذه  وتشكل 
الروائي الخصيب والممتد منذ روايته السابقة التي كانت المنجم الوفير 
المبدع  الروائي  الحالية. وهنا جعل  الروائي روايته  الذي استلهم منه 
من حياة بطله ومن حياة أفراد أسرته والمهمشين في المدينة الدلتاوية 
الصغيرة، المنصورة، وفي القاهرة، حيث يعيش البطل، بؤرة ألحداث 
الرواية ومفردات السرد السلس في الحكي في هذه الرواية وفي سياق 
بين  يراوح  معرفي  إطار  وفي  وتركيًزا  وكثافة  واختالًفا  فرادة  أكثر 
المسلوب والحزن  الكامل والوعي  اإلدراك  الماضي والحاضر وبين 

على لحظات الفرح التي فارقت البطل المأزوم دون عودة.
الكبير  الروائي  بنا  يدخل  للغاية،  ومرهفة  ومختلفة  فائقة  وبإبداعية 
وذائقة  مختلفة  وبذهنية  الرواية  هذه  عالم  إلى  عطا  علي  األستاذ 
إلى  بقوة  ومضيًفا  الروائي،  السرد  لنمطية  مغايرة  مكثفة  شاعرية 
المعاصر. ويبني األستاذ على عطا معماره  العربي  إبداعية السردي 
وبعد  الصغير.  القطع  من  صفحة   199 في  فصاًل   68 في  الروائي 
رمزي  رمضان،  وأروى  شادي  حنان  الحفيدتين،  إلى  الدال  اإلهداء 
المستقبل المشرق وإلى ناس الكوثر زمالء بطل الرواية في المصحة 
النفسية، تتصدر الرواية مقولتان للكاتب الكولومبي األشهر جابرييل 
جارثيا ماركيز ورائد علم االجتماع المفكر العربي الكبير عبد الرحمن 
للحياة  البطل  ورؤية  للرواية  كاشفين  مفتاحين  ويعدان  خلدون.  بن 

وألحداث الرواية ككل. 
مصر  وتاريخ  والحياة  البسطاء  الناس  عن  الرواية  أحداث  وتنصب 
بطل  السادات،  أنور  الراحل  الرئيس  عهد  منذ  خصوًصا  المعاصرة 
الحرب والسالم، وإلى اآلن. وجعل الروائي من التركيز على بعض 
من حياة وفترة حكم واغتيال الرئيس أنور السادات وبعض من أفراد 

أسرته جزًءا موظًفا بذكاء وشديد الداللة في البنية النصية للرواية. 
قصصي  خط  في  رهيفة  شفيفة  بخطوط  أحداثها  الرواية  وتقدم 
برحيل  البطل  معرفة  ومنذ  الغالب،  في  الحركة،  دائري  روائي 
وغير  األشقاء  أمه  أخوة  من  الراحلين  آخر  كلثوم،  أم  السيدة  خالته 

إلى  العودة  ثم  العزاء  لتلقي  المنصورة  إلى  الذهاب  وإلى  األشقاء، 
هناك.  ليلتين  قضاء  بعد  بالظالل القاهرة  الرواية  وتلقي 
للقارئ  تقدم  وال  األحداث،  ل على  ك
التفاصيل، وتترك األمر لمخيلته 
عليه  غمض  ما  الستكمال 
إغفاله  الكاتب  تعمد  ما  أو 
إلى  تهدف  ذكية  بقصدية 
إكمال  في  القاريء  إشراك 
برع  التي  الروائية  اللعبة 
مفرداتها  توزيع  في  الكاتب 
الرواية  صحفات  عبر 
ومكوًنا  البراعة  بمنتهى 
من  روايته  عناصر 
متجاورة  صغيرة  قطع 
كي  الفسيفساء  من  عديدة 
الكبرى  الصورة  تشكل 
على  يجب  التي  للرواية 
تجميعها  إعادة  القارئ 
وثقافته  لمخيلته  وفًقا 
االستقبال  وأساليب 

لديه.
البطل  ويخاطبنا 
العليم  والرواي 
صديقه  ويخاطب 
منفاه  في  المغترب 
 ، ي ر ا ر ط ض ال ا

في  إليه  يتحدث  أو  يعقوب،  الطاهر 
حياته  في  ويدور  دار  ما  بكل  القاهرة،  إلى  القليلة  زياراته 

وسيرته من هموم وآمال وأحالم وأشخاص وذكريات. وتدور أحداث 
أصداء  على  يتكيء  مكاني  فضاء  في  والتذكر  الحكي  عبر  الرواية 
السيرة الذاتية للبطل حسين عبدالحميد على جاد الذي يعمل بالصحافة 
اليوم«،  »عرب  جريدة  وفي  المحروسة«  أنباء  »وكالة  في  الثقافية 
وحاضره المعيش وبين طفولته ومراهقته وقصة حياته وآالمه وعمله 

وعائلة  الكبرى.  القاهرة  في  وعيشه  المنصورة  مدينة  في  وعائلته 
تحمل  التي  كلثوم  أم  الخالة  مثل  مكثًفا  ذكرها  ويأتي  حاشدة  البطل 
ريحان،  يوسف  توفيق  األسطى  األسطوري  والجد  اسمها،  الرواية 
من  وبعض  واألم،  واألب  توفيق،  محمد  الشهيد  والخال 
وغيرهم.  المنصورة،  في  الصغيرة  أسرته  أفراد 
وتلعب المرأة دوًرا رئيًسا في حياة البطل مثل سلمى 
ودعاء ونساء العائلة والبنات واألحفاد، وكذلك لالبن 

هناك دور مهم في حياة البطل.
بين  ويراوح  ومتعدد  ومتقطع  متنوع  الرواية  وزمان 
سنواته  وبين  البطل  ماضي  بين  والحاضر،  الماضي 
ووصواًل  قرًبا  زمنًيا  الرواية  أحداث  وتدور  الماضية. 
والحياة  للناس  رؤيته  وعن  عنه  ابتعاًدا  وليس  للبطل 
التواصل  تقنيات  الرواية  وتستغل  واألحداث.  والوقائع 
ووسائط  اإللكتروني  البريد  مثل  الحديثة  اإللكتروني 
التواصل االجتماعي كالفيسبوك. والرواية شديدة التركيز 
والكثافة وتدخل القارئ في عالم شديد التركيز لدى قراءتها 
وتجعل  صفحاتها،  من  صفحة  آخر  عند  إال  تتركه  وال 
أطابعه من شدة  أطراف  ويقف على  يلهث وراءها  القارئ 
أحداثها  وتقطيع  شخصياتها،  وتنوع  وتعدد  أحداثها  سرعة 
بشكل سينمائي بارع يجعل الرواية شديدة اإلثارة والدهشة. 
ولغة الرواية شعرية خالصة رهيفة شفيفة عذبة تنتقي ألفاطها 
بدقة بالغة وهي مكثفة وشديدة االختزال وتمازج بين الفحصى 

والعامية المصرية المفصحة كلغة ثالثة.
نجح  البراعة،  شديدة  المائزة  الروائية  الفسيفسائية  هذه  في 
في  علي عطا  األستاذ  الحس  المرهف  والفنان  المبدع  الروائي 
أن يقدم لنا، بكثافة واختزال وشاعرية وسردية موحية وموحشة 
ومصر  والمهمشين  والماضي  الذات  منمنمات  ذاته،  الوقت  في 
وشاعر  قدير  لروائي  إال  تتجلي  ال  روائية  سبيكة  في  المعاصرة 
بديع ومثقف كبير مهموم بتاريخ الذات والوطن وتداخل األلم الذاتي 
مع الوطني في حس روائي رهيف يُغني الروح ويُنير العقل ويُثري 
الوجدان. فتحية حب واحترام وتقدير للروائي الكبير األستاذ علي عطا 
على هذا العمل اإلبداعي الجميل وفي انتظار الكثير من إبداعاته الفنية 

الفريدة القادمة.  

منمنمات الذات واملاضي واملهمشني ومصر املعاصرة
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   يملك المجتمع المغربي ذاكرة قوية؛ ال ينسى األحداث األليمة 
كما ال ينسى األحداث السعيدة أيضاً، وتأريخ الذاكرة للوقائع يتم عبر 
اللغة والعادات وأساليب العيش وأنماط التفكير، فنجد مصطلحات 
في الدارجة المغربية تدّل على الهالك والضياع، مثل “الجايحة” 
انحرافاً شديداً  وانحرف  لمن ضاع  وتقال  “الجائحة”  التي أصلها 
ُمهلِكاً له )ضربته الجايحة(، ونجد لفظ “بوكليب األكحل” الذي يعني 
“الطاعون األسود”، كما نجد المئات من قصائد تفريج الكربات، 
والتوسل بالرسول صلى هللا عليه وسلم، كما أضفى المغاربة على 
في  الشريعة،  باب  مثل  الرعب،  أو  القداسة  األماكن طابع  بعض 
بعض المدن المغربية كفاس وتازة ومراكش، أطلق عليها المجتمع 

المغربي اسم باب المحروق، نظرا 
والمتمردين  الثوار  لمشاهد حرق 
الفترات  بعض  في  السلطان  على 
بمدينة  الجياف،  وباب  التاريخية، 
جثثت  فيها  تلقى  كانت  التي  فاس 
وتترك  الطاعون  وباء  الموتى من 

لتجّف تحت أشعة الّشمس.
لقد عرف المغاربة األوبئة واألزمات، 
فاكتسبوا  البقاء،  وكافحوا من أجل 
بذلك خبرة ترجموها إلى فّن العيش، 
مرافق  تتضمن  بيوتهم  كانت  فقد 
لتخزين الغذاء، وضّم المطبخ المغربي 
الجوع  وتدفع  البرد  تقي  وصفات 
كم ضّم وصفات  لساعات طويلة، 
اللباس  وتميّز  والتداوي،  للعالج 
الحماية  بخصوصيات  المغربي 
مثل الجلباب والسلهام واللثام، إلى 
جانب ثقافة التضامن، والقدرة على 
الخلوة والعزلة لشهور عديدة، حتى 
يرفع هللا البالء، وتمر الِمحنة، وفي 
طياتها ِنعمة وبركة، فكم من حافظ 
للقرآن كانت العزلة سبباً في حفظه، 
وكْم من دارٍس لبعِض العلوم، كانت 
لنبوغه، فضاًل عن  مناَسبًة  الُخلوة 

نائع والفنون والِحرف، الذين أبدعوا في أوقات  بعض أرباب الصَّ
الحجر الّصحي تحفاً فنية، وأعمااًل ظلت خالدة، كل ذلك خدم المغرب 
اليوم في مواجهة وباء كورونا، والذي يمثّل طاعون األمس، ولكن 
في  المغرب رائدة  تجربة  لتصبح  العصر،  وإمكانات  اليوم  بوعي 
مكافحة األوبئة وجديرة بالتقاسم مع شعوب العالم، فينتقل المغاربة 

من الحجر إلى الجهر والنشر تعميماً للفائدة.
بالحّس  المواطن واالرتقاء  لتغيير وعي  الوباء فرصة  لقد شّكل    
الوطني، فأثمرت الجهود ردود فعل إيجابية تجلّت في حجم التضامن 
الذي عّم أرجاء المغرب، ونبوغ الكفاءات الوطنية، وارتفاع منسوب 
التضحية التي بذلها أطر التعليم والّصحة واألمن والوقاية والجيش 
والدرك والقضاء والسلطات المحلية والمجتمع المدني، من مبادرات 
تمثل  مبادرات  المغاربة وسالمتهم، وهي  أمن  الدفاع  تروم  قيمة، 
في الواقع شخصية المغاربة في أبعادها الروحية واإلنسانية التي 
أعادت للواجهة معنى االستثناء المغربي، في الوقت الذي نشهُد فيه 
أنانيَة بعض الدول وصراعاتها السياسية وحروبها االقتصادية دون 

اكتراث بمصير المواطن. 
الكبرى،  األحداث  تنسى  وقوية، وال  المغربية حية  الذاكرة  وألنَّ 
المقاالت  فكتبوا  المثقفين واألدباء  الجائحة عدد من  لهذه  أّرخ  فقد 
بوسائل  الفنية  والمقاطع  التشكيلية  اللوحات  وأبدعوا  والقصائد، 
العصر من تكنولوجيا ومنصات التواصل االجتماعي، كما انخرط 

أطفال المغرب في تأريخ الحدث بإبداعاتهم ويومياتهم، مما أّكَد يقظة 
المغاربة بكل مكوناتهم، وارتفاع مستوى الوعي الجماعي، الشيء 
تُمتَحُن األخالق  يُذَكَر ويُشَكَر ويُنَشر، ففي األزمة  الذي ينبغي أن 
وتُعَرف معادن الشعوب، وكما قيل: ستعلم حين ينجلي الغباُر، أفرٌس 
تحتَك أم حمار، هكذا لم تزد الجائحة المغاربة إال وحدًة وتضامناً، 
وبفضل الذاكرة القوية، ستعلم األجيال القادمة مقدار شهامة المغاربة 

في مواجهة جائحة كورونا.
 كتب المغاربة في زمن الحجر الصحي نصوصاً كثيرة، حتى أصبح 
الحديث عن نمط جديد من اإلبداع أطلق عليه “أدب الحجر”، على 
غرار أدب السجون، وأدب المهجر، وأدب المنفى، ليشّكل هذا األدب 

إضافة قيمة إلى حقل اإلبداع اإلنساني عموماً، ويؤّكد في اآلن ذاته 
على يقظة الكتاب و األدباء المغاربة، وسرعة تفاعلهم مع الحجر 
في  المنشورة  المقاالت  المطلع على  ولعل  الوباء،  وآثار  الصحي 
المجالت العربية الصادرة في زمن الحجر الصحي مثل مجلة الدوحة 
والمجلة العربية والفيصل والوعي اإلسالمي والعربي وغيرها، ومعظم 
الجرائد العربية، والتي خّصصت ملفات حول وباء كورونا، سيجد 
حضور الكتاب المغاربة قوياَ، كما أنَّ المطلع على مواقع التواصل 
االجتماعي يجد حضوراً الفتاً لتفاعل الباحثين واألدباء المغاربة مع 
الوباء، فعدد كبير من الباحثين ينشرون يوميات الحجر الصحي، 
وحوارات وقصائد شعرية، وخواطر وأفكار وتأمالت، كما أقيمت 
العديد من المحاضرات المباشرة والندوات التفاعلية، لمناقشة ظروف 
التحليل، وضّمت محتوى  الحجر وآثاره، شملت عدة ساعات من 
إعالمياً جديراً بالمتابعة، خاصة وأن النقاش العام قد انخرط فيه كل 
فئات المجتمع، علماء وصفوة الباحثين وخبراء، ورجال السياسة 
واالقتصاد من وزراء ومسؤولين، وأساتذة وأطباء، ويبدو أن هذا 
قد عكس روحاً من  الكتابات  و  والمناقشات  الحوارات  الزخم من 
النشاط العلمي والتفكير الجماعي في جائحة كورونا، في مختلف 
للمنجز، وصيانة  توثيقه وجمعه حماية  ينبغي  صيغه ومرجعياته، 
لذاكرة المستقبل، فمثل هذا الجائحة بهذا الشكل المخيف الذي ظهر 
هذا العام 2020، لم يشهد تاريخ اإلنسانية شبيهاً له في الماضي، فهو 

حدث متفّرد وال يمكن نسيانه، 
وقد صادف وجود تكنولوجيا 
العصر في التواصل مما سّهل 
انتشار المعلومة، كما أسهم في 

انتشار الوباء أيضاً بفعل سهول تنقل األشخاص في زماننا، فالتطور 
العلمي كان له وجه إيجابي وآخر سلبي، كما أن تأخر اكتشاف لقاء 
مضاد للفيروس أسهم بدوره في خلق حالة من الرعب والفزع لدى 
فئات عريضة من ساكنة األرض، ومن مظاهرها ذلك التهافت على 
محالت بيع المواد الغذائية خالل بدايات الحجر الصحي، ألنه لم 
أو حدوث  الفيروس  انتشار  بعد  األيام،  به  ما ستأتي  يكن واضحاً 
مجاعات وفوضى بسبب األزمة االقتصادية التي ستنتج 
عن توقف المصانع والمعامل ومؤسسات االنتاج، حتى 
إن بعض الباحثين تحدثوا عن موجات جديدة من الثورات 
التي قد تعصف ببعض الزعماء في السياسة واالقتصاد، 
وتجعل بعض الدول تدخل في حروب داخلية وموجات 

من االضطراب.
وبالفعل شهدت بعض الدول موجات احتجاج وتمرد، بسبب 
غياب اإلمكانات الطبية في المستشفيات، أو غياب تقديم 
دعم للفئات االجتماعية المتضررة من توقف العمل ولزوم 
البيوت، كما شهدت األسواق نفاذ بعض البضائع األساسية 
مما زاد من وتيرة الغش واالحتكار والزيادة في األسعار، 
فكان البد للدول من بذل الجهد مضاعفاً، من أجل الحد 
والقضاء  للسكان،  الحاجيات  الوباء، وتوفير  انتشار  من 
على الظواهر السلبية، وقطع الطريق على تجاز األزمات.
    وبالعودة إلى المغرب، نجد أن الدولة قد وّظفت كل 
إمكاناتها في ترسيخ األمن واالستقرار وتوفير الحاجيات 
من  طاقاتها  كل  المواطنين، وسّخرت  لعموم  األساسية 
أجل النزول إلى الميدان بكل جدية وحزم، فكان التواصل 
األزمة  احتواء  أجل  من  الوزارات  كل  بين  والتعاون 
والسيطرة على الوضع، وهكذا اتخذ المغرب إجراءات 
احترازية بشكل مبكر جداً وسّن قوانين جديدة تساعد على 
لكل  ضبط االنحرافات المالَحظة أو المحتملة، استعداداً 
األمن  قوات  الجيش حاضراً وكل  فكان  مرتقب،  تدخل 
تساعد في توعية المواطنين وتقديم المساعدات، كما تدخلت 
هيئات المجتمع المدني في تقديم المبادرات وخاصة التضامن من 
أجل مساعدة األسر الفقيرة والتوعية التحسيس، إلى جانب اإلعالم 
الذي حّول اهتماماته إلى التحسيس وتوجيه المواطنين إلى الشروط 
الصحية والتعليمات الطبية التي تعين على حماية الصحة واألمن 
النفسي، هذا فضال عن مبادرات ملك المغرب أمير المؤمنين محمد 
العمليات  الذي أشرف بشكل مباشر على كل  السادس نصره هللا، 
واإلجراءات وكانت تدخالته الرشيدة في مستوى انتظارات الشعب 
أنشأ صندوق دعم جائحة كورونا، لوضع تبرعات  فقد  المغربي، 
المغاربة ثم توزيع المساعدات المادية على األسر والعمال ومختلف 
الفئات التي تضررت بالجائحة، ولمساعدة المغاربة على التزام الحجر 
الصحي، كما كان عفو جاللة الملك على آالف من السجناء في مبادرة 
إنسانية نبيلة وقع طيب على عدد كبير من األسر المغربية، الشيء 
الذي مّكن من التخفيف من آثار الوباء، وحّول المحنة إلى منحة، 
بسبب التركيز على الجهد الداخلي في توفير الحاجيات األساسية، 
ذلك مناسبة الكتشافات  فكان  الخارج،  والتقليل من االعتماد على 
كفاءات مغربية في مجاالت االختراع واإلبداع واالقتراح، الشيء 
الذي جعل غيَّر إيجاباً صورة الذات لدى المغاربة، عندما نجحوا في 
تخطي األزمة، والخروج منها بأقل األضرار، بل ربحوا اتحادهم 
وتضامنهم ووعيهم المشترك، وأّكدوا للعالم قدرتهم على الصمود 

في وجه األعاصير العاتية.

د. حسين عبد البصير
مدير متحف اآلثار- مكتبة اإلسكندرية

مدمنون ولكن ..

»سدس« شباب العامل عاطل عن العمل 
بسبب كورونا

  ويبقى اإلدماُن قضيًّة مطروحًة بتعاقب األزمنة، احتار فيها الخالُق فيما َخلَق، وضاَع فيها 
الَخلُق دنيا ودين ..

نحيا اإلدماَن دوَن أن نشعر.. فهو ال َيْكمن فقط بُمدِمني الممنوعات، الخمر، القمار، أو ممارسة 
كّل شيء خاطئ أو ممنوع في الحياة، أو محّرم في الّدين ..

إذا كانت ُممارستُه  النَّظر  المدمن، مع غّضِ  لّذُة  إنَّه واسُع األفِق دون سقٍف أو حدود .. هو 
غِم من أنَّه وجٌع وضعف، هو أيًضا ُشعلُة حياة، ولكنَّه بالحالتين، أذيَّة .. صحيحًة أو ال .. وبالرُّ
.. هذا  ماغ  الّدِ المكافآت في  لنظاِم  والتَّمييز، إضراٌب  للعقِل  اإلدماُن رغبٌة جامحٌة، ضعٌف 

عوُر بالنَّقِص والخوف، والهروِب من الواقِع يُدمي اإلنسان .. الشُّ
هر .. عاشُق اللّيِل  في الحّبِ من يدمن اللَّيَل وعقاقيَر الهوى، يُناجي النُّجوَم ويعشُق ليالي السَّ
فينة لكأِس نبيٍذ معتٍّق، بوًحا صامًتا  يدفُن اشتياَقه وقلَقه وراَء ستائر العتمة، ويبوح بأسراِره الدَّ
.. ويبقى، أنَّ العاشَق مدمُن عشق، فاقٌد للواقع، ضحيٌّة للتملُِّك واالمتالك، لعبٌة للوقت، انتظاٌر 

واشتياق، وحرماٌن تحت إسم الحّب ..
أو جسديًّا،  فكريًّا  به مكبُّل،  ب ومفعوٌل  فاعٌل مركَّ فعٌل مرتَّب،  آخُر لإلدمان،  الخيانة وجٌه 
رها سوى  جر، فَتلُفُّها خطايا ال يطّهِ سلوٌك أعمى، رماٌل عاصفٌة تهُب دوًما في صحراِء الضَّ

َصلواِت النَّدم ..
نفٌق معتٌم ال بصيَص نوٍر في آخره، طريٌق   .. المخّدِرات والقمار  إدماُن  وأسوأ اإلدماِن هو 
مرفٌق بالعذاِب والمذلَّة، سالسله تكبُِّل العقل َفيتوقف عن اإلرساِل والتَّمييز، يغرق في الوعي 

واب والخطأ، ويضيع .. وعي، في الصَّ والالَّ
ريك، فيموتون  الغيرُة المفرطُة .. إدمان، تُقلُِّص روابَط الثِّقة، فتقتَل صاحَبها وتقضي على الشَّ

ات .. بإسم الحّبِ في اليوم آالف المرَّ
الشكُّ إدمان، تتقلَُّب ُصَوُره على جداِر مخيِّلِتنا أشباًحا سوداَء ال يطالُها األبيُض، فنغرق داخَل 

امة، ال نلقى سبياًل َللخروج منها .. دوَّ
هادِة تروي التُّراَب والقضيَُّة بالوراثِة من األِب إلى األبناء ..  الثَّورةُ والحروُب إدمان، دماُء الشَّ

واألوطاُن على طاوالِت الحواِر، مصيًرا مجهواًل ..
إنَّنا مدمنون في كّلِ اللَّحظات، في معتقداِتنا وعاداِتنا وما ورثناه ..

ر، ال أحَد يمسُّ صباَحنا وال عذريََّة  مس، على فنجاِن قهوٍة سوداَء بال سكَّ نستيقُظ مع شروِق الشَّ
ُر يوميًّا بال انقطاع .. إدماُن القهوة لغٌز يصعُب فهَمه، كما إدمان  صمِتنا، على صورٍة تتكرَّ

هر .. ِع وارتياِد المقاهي، ودور السينما والسَّ التَّدخين، والتَّبضُّ
الغيرة،  الحّب،  أنَّ  نجُد  بعيد،  لناه من  تأمَّ إذا  للممنوع، والغريُب  إدماٌن  المرغوَب  إنَّ بعض 

الشوق، العتب، هي حاالت من اإلدمان اليومي، وتفاوٌت لمشاعَر مكبوتة وصامتة ..
ُد في كّلِ لحظاِت العمر، فهي تأتي بأطفالِها  ناهيك عن حّبِ األّم، هذا اإلدماُن المقّدُس المجسَّ
بالحّبِ  القلوَب  تغسُل  تربّي، تسهر، تصلّي وتبكي، ومن دموعها  الضيِّق،  الباِب  للحياة من 

َع أبواَب المستقبِل بالدَّعوات .. والمحبَّة، لتُشّرِ
ما أسمى منه إدماًنا .. المحبَّة والمحبَّة، ومن ثمَّ المحبَّة، 

وما أرقى منه إدماًنا، من يدمن المحبََّة في الماِء والَهواء ..
اء .. في النِّهايِة، اإلدماُن قرار، وداوها بالتي كانت هي الدَّ
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 قالت منظمة العمل الدولية ، الثالثاء، إن أكثر من 
سدس شباب العالم فقدوا وظائفهم، بسبب أزمة فيروس 

كورونا المستجد.
وأوضحت المنظمة التابعة لألمم المتحدة، في النسخة 
أثر جائحة كورونا على  تقريرها حول  من  الرابعة 
الوظائف، أن ما يعادل 305 ماليين وظيفة ُفقدت بسبب 
كوفيد19-. وأضافت أن األثر واضح في األميركتين 
الجديدة  البؤر  اللتين تضمان  الخصوص،  على وجه 

لتفشي فيروس كورونا، بحسب منظمة الصحة العالمية.
إن  رايدر،  الدولية، غاي  العمل  منظمة  مدير  وقال 
العمال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين -15 28 
عاما قد يواجهون صعوبات في الحصول على التدريب 
المالئم، أو االلتحاق بوظائف قد تمثل امتدادا لمهنهم.
وأشارت منظمة العمل الدولية إلى أن نحو واحد بين 
كل أربعة أشخاص، تم تقليص ساعات عملهم، فق ما 

ذكرت وكالة أسوشييتد برس.



   النوبة هي المنطقة التي تقع جنوب جمهورية مصر 
األبيض،  والنيل  للنيل األزرق  منبع  العربية، فهي 
تحتوي النوبة على العديد من الممرات النيلية الضيقة 
التي تتشكل عليها مجموعة كبيرة من الحجر الجرانيت 
الصخري الذي يغطي بنعومة معظم وادي النيل، تحتوي 
أسوان على شالل يفصل بالد النوبة عن باقي محافظات 
النوبة  يفضل شمال  ثاني  أيضا شالل  مصر، ويوجد 
عن جنوبها، وبالرغم من وجود النيل إال أن األراضي 
المحيطة به تحتوي على رمال صخرية وصحراوية، 

بجانب األراضي الزراعية.
بالد النوبة

النوبة  نشأت في أرض  السنين  الكثير من  على مدى 
العديد من الممالك المختلفة التي جاءت بثقافاتها، ولكن 
بالرغم من ذلك ظل شعب النوبة ثابت على وجود لغة 
خاصة به، عادات وتقاليد خاصة بهم، فهناك مجموعة 
من الحفريات األثرية والحكايات المصرية القديمة التي 
رويت القصص حول بالد النوبة، وأيضا يوجد العديد 
من االستكشافات العلمية للنوبة والتي بدأت في الظهور 
منذ القرن التاسع عشر، حيث بدأ التعرف على تاريخ 
بالد النوبة منذ بداية أوائل القرن العشرين، قبل بناء 
السد العالي في أسوان كان يعيش ثالث شعوب نوبية، 
وقد هاجر الكثير منهم خوًفا من الفيضانات التي تحدث 
من نهر النيل، وهم المجموعة األولى فيديكات الناطقة 
بالمهاس والتي تعني ” أولئك الذين هربوا من الجنوب 
بالمطوقي  الناطقة  الثانية وهم كنوز  والمجموعة   ،“
والتي تعني ” القادمين من الشرق “، والمجموعة الثالثة 
وهم العليقات وهم من النوبيين الناطقين بالعربية من 
التراث البدوي، بالرغم من تنوع الشعوب النوبية إال 
أنهم يشتركوا في العديد من العادات والتقاليد. مناجم 

الذهب في النوبة
قديًما كانت تشتهر النوبة بصناعة المجوهرات الفريدة 
والمميزة، حيث يوجد تاريخ غني بأجمل وأندر أنواع 
المجوهرات حيث تتميز كل قطعة باسمها الفريد الذي 
يضيف لها معنى مميز، حيث كانت تحتوي النوبة قديًما 
على مناجم من الذهب في منطقة تدعى وادي العالقي، 
ويعتبر هذا سبب تسمية النوبة ارض الذهب، ولكن على 
الرغم من ذلك فمن الصعب اآلن العثور على العديد 
من القطع األثرية النادرة التي كان يتم صنعها قديًما، 
نادرة مازالت  فهناك مجموعة  ليس مستحيل  ولكنه 

موجوده حتي اآلن.
فالعثور على المجوهرات النوبية اليوم يعتبر نوع من 
األسواق  إلى  الذهاب  فعند  والكبير،  الصعب  التحدي 
فقط  أو قطعتين  النوبية سوف تصادف وجود قطعة 
الكثير  يعتقد  التقليدية، حيث  القديمة  المجوهرات  من 
من المؤرخون أن تقدم عامل السياحة في النوبة وكثرة 
كبير  انخفاض  إلى  أدي  السياحي  الجانب  الدخل من 
لذلك نالحظ  النوبة،  في  الذهب وصناعته  في سوق 
عدم وجود الكثير من المشغوالت القديمة التقليدية في 
األسواق النوبية، حيث تم استبدال المشغوالت الذهبية 
بأخرى فضية، وأيضا هجرة النوبيين إلى دول الخليج 
لصناعة الذهب بها، ولجوء الكثير من النساء إلى بيع 
القطع القديمة والنادرة لشراء قطع أحدث في التصميم، 

لذلك ال يوجد الكثير من القطع الذهبية.
صفات أهل النوبة

والعادات  الصفات  العديد من  الرغم من وجود  على 
التي تجتمع عليها المجموعات النوبية الثالثة، إال أن 
كل مجموعة منهم تختلف عن األخرى بوجود شيء 
مميز بها، ولكن مازال مهر العروس هو األمر الذي ال 
يختلف عليه أهل النوبة، فوجود المجوهرات الخاصة 
بالمرأة النوبية، والذي يحتوي على مجموعة من القطع 
الثابتة التي البد على العروس ارتدائها، ففي حفل الزفاف 
البد أن ترتدي العروس قالدة ذهبية ليوم كامل، حيث 
أثناء  لتلبسها  لها،  العروس  القطع حماة  تشتري هذه 

ارتداء الزي الرسمي الخاص باحتفالهم.
قطع عروس النوبة الذهبية

القطع الذهبية تعتبر نوع من أحياء المكانة والمشاعر 

في بالد النوبة، والبد على الحماه أن تجلب أرقي وأغلى 
أنواع القطع الذهبية، وإذا لم ترد العروس أو عائلتها 
لتحرج عائلة  أنواع رخيصة وغير مميزة  تحضر 
العروس، وأيضا األرملة ال يجب أن ترتدي أي نوع 
من المجوهرات وخاصة إذا كانت قد فقدت زوجها للتو، 
وذلك باستثناء عقد جاكيد الذي جاء من مهرها، وترتديه 
فوق ظهرها وليس على صدرها، تتلقى الفتيات هدايا 
ذهبية منذ الطفولة فهي نوع من العادات حتي تصبح 

عروًسا تتلقى الجزء األكبر من مجموعتها.
العروسة  المجوهرات في مهر  يختلف شكل وقطعة 
العروس، وهناك  إليها  تنتمي  التي  المجموعة  حسب 
الذي ال غني عنها في  المجوهرات  القطع  العديد من 

مهر كل عروس نوبية :
عقد جايد

قالدة جايد هي من أهم العناصر الهامة في مهر العروس 
النوبية، وهي تتكون من ستة أقراص مستديرة، من الذهب 
الخالص حيث تحيط بالقالدة ميدالية مركزية، يحتوي 
والقرص  القديمة،  تصميمه على خرزات من مصر 

المستدير يشبه إله الشمس آمون رع.
عقد النجار

يحتوي عقد النجار على قطعة مميزة ونادرة، فهو عاص 
بقد خاص بمجموعة الفاديكات، والتي تحظي بشعبية 
كبيرة بين النساء، فاألقراص مستوحاه من إله الطبل 
المزدوجة، وزخرفة العشرة بتالت التي تشبه العيون 
أنبوب  بها  الشر، ويوجد  لدرء  إلى عادة  تنتمي  حيث 
التعويذة  نوع من  يعتبر  العيون، حيث  يشبه حاجب 

بالحماية منذ العصور الوسطى.
بياح كولر

يحتوي على ستة قالدات على شكل كمثري من الذهب، 
الميدالية  منقوش عليها أشكال نجمية وهالل، وتحيط 
كلمة ما شاء هللا، ويستخدم هذا النوع من القالدات على 
المعلقات  بين  الزيتونة  ويتم وضع خرز  شكل هالل 
كفواصل، ويقال أن الكلمة تعني ” جسم المع وبراق “.

الدوغة
ناعم ” في  يعني ” جسم  المختنق وهو  بالعقد  يسمى 
السودان، وهو يحتوي على أربعة وعشرين خرًزا ذهبًيا 
ممدوًدا، وستة من الصناديق الخاصة بالخرزات فاصلة، 
وستة وثالثون خرزة ذهبية مثمنة ، وعدد من خرزات 
العقيق اليماني، توجد به حبات من اللون األزرق أو 
األخضر تكمل القالدة في الخلف، ولكن بسبب الميزانية 
والذوق يمكن أن يقل عدد الخرز الذهب في القالدة، 
وهذه القالدة موجودة منذ آالف السنين، حيث كان يوجد 
لهذه  األمير خوفو خاف، وأيضا صور  قبر  منها في 

القالدة في المملكة القديمة.
األقراط

العديد من األشكال  النوبية  األقراط  الكثير من  تتخذ 
القالدات  أنواع  أشهر  من  تعتبر  والتي  المختلفة، 
بين جميع السيدات في مختلف المجموعات النوبية، 
بدًءا  النساء ثالثة قالدات في كل أذن،  حيث ترتدي 
هذا  وقتنا  في  ولكن  الفص،  إلى  اللولب وصواًل  من 
األقراط،  من  النوع  هذا  يرتدن  ال  النساء  أصبحت 
وعادة ما يرتدن تميمة على شكل هالل بتصميم منقوش 
للطيور والنباتات، يأتي بشكل زمام كبير على شكل 
هالل أيًضا ، ولكنه مقسم في األسفل ، مع تصاميم 

هندسية محفورة على السطح.
جادة الرحمن

يطلق على هذه القالدة حلية الرأس، وهو النوع الذي 
يشبه مثلث وممتد بخط مستطيل في األعلى ويتدلى منها 
مثلث، يشبه كثيرا الشكل الشعبي في الفن النوبي، ويرمز 
إلى النجاح وعادة ما يتم ارتداءه أعلى الرأس بشكل 
مرتفع، وإذا كان المثلث مقلوًبا فإنه يرمز إلى األرض 
والمياه، والتصميم الداخلي به يرمز إلى صليب تاو في 
مصر القديمة، ويتم ارتداء زهرة اللوتس كزخرفة على 
الرأس بنفس طريقة هذه القالدة، وكل هذه القالدات تم 
نشأتها في العصور القديمة، فهذه الثقافة طالت الطائفة 

المسيحية أيضا، وخاصة من هم من الفاتيكان.
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املغربي حكيمي يدخل تاريخ الدوري األملاني من 
أوسع أبوابه

    دخل الدولي المغربي الشاب أشرف حكيمي، 
ظهير بوروسيا دورتموند المعار من لاير مدريد، 
تاريخ الدوري األلماني لكرة القدم »البوندشليغا« 

من أوسع أبوابه.
فإن  األلماني،  للدوري  الرسمي  للموقع  ووفقا 
حكيمي بات أسرع العب في تاريخ »البوندسليغا« 

منذ بدء جمع البيانات في موسم 2011-2012.
 36.20 بلغت  أن سرعة حكيمي،  إلى  وأشار 
كيلومترا في الساعة، خالل تعادل دورتموند مع 
اليبزيغ بنتيجة 3-3، ما منحه لقب األسرع في 

تاريخ »البوندسيلغا«.
إلى  المغربي رفع سرعته  الظهير  أن  وأوضح 
36.49 كيلومترا في الساعة، خالل لقاء دورتموند 
ضد يونيون برلين هذا الموسم، ليكسر صاحب 

الـ21 عاما رقمه القياسي السابق.
وحل الويلزي ماتوندو رابي، جناح نادي شالكه، 
في المركز الثاني في قائمة أسرع الالعبين في 
 35.97 بلغت  تاريخ »البوندسليغا«، بسرعة 

كيلومترا في الساعة.
نادي  مدافع  إهيزيبو،  كينغسلي  الهولندي  وجاء 
إلى  الثالث، بسرعة وصلت  المركز  كولن، في 

35.85 كيلومترا في الساعة.

إصابة عدد من العبي لوكوموتيف موسكو بفيروس كورونا
    أعلن نادي لوكوموتيف موسكو، صاحب 
المركز الثاني في الدوري الروسي الممتاز لكرة 
القدم، اليوم الخميس، إصابة أربعة من العبيه 

بفيروس كورونا المستجد »كوفيد - 19«.
وقال النادي الروسي إن الالعبين األربعة، 
دميتري بارينوف، وأنطون كوتشينكوف، 
وتيمور سوليمانوف، ورومان توغاريف، ال 
يعانون من أي أعراض لمرض كوفيد19- 
وهم حاليا في مرحلة العزل الذاتي في منازلهم.

وجاءت نتيجة اختبارات الالعبين إيجابية )أي 
البيروفي جيفرسون  أنهم مصابون( بعد أن أصيب 
فارفان، مهاجم لوكوموتيف موسكو بفيروس كورونا 

هذا الشهر أيضا.

وسافرت بقية تشكيلة لوكوموتيف موسكو اليوم إلى 
معسكر تدريبي خارج موسكو لالستعداد الستئناف 

الدوري الروسي في 21 يونيو المقبل.

كورونا يحسم موقف ليفربول من صفقة فيرنر
   بعد مفاوضات مطولة استمرت عدة أشهر لضم 
تيمو فيرنر مهاجم اليبزيج األلماني ، قرر ليفربول 
اإلنجليزي بشكل نهائي االنسحاب من الصفقة “ألسباب 
مالية”، حسبما أكدت صحيفة “ميرور” البريطانية.
وجاء قرار ليفربول بعدم االستمرار في مفاوضة 
اليبزيج، بعدما تمسك األخير بقيمة الشرط الجزائي 

ل فيرنر مقابل التخلي عنه، 
وقيمته ما يعادل 50 مليون 

جنيه إسترليني.
التي  الجيدة  العالقة  ورغم 
تربط الناديين، فإن ليفربول 
قرر أنه “لن يدفع أكثر من 
30 مليون جنيه إسترليني” 
مقابل ضم الالعب صاحب 
الـ24 عاما، وفق الصحيفة.

وعلى مدار السنوات الثالث 
الماضية، كان فيرنر واحدا 
من المهاجمين الذين حظوا 
باهتمام ليفربول ، حيث تقول 
النادي  إن كشافي  تقارير 

يتابعونه منذ عام 2017.
وكان يورجن كلوب المدير الفني ل ليفربول يسعى 
لضم مواطنه إلى “الُحمر”، لكن المدرب األلماني 
يرى أن سوق االنتقاالت سينقلب رأسا على عقب 
التي سببت صعوبات  فيروس كورونا  أزمة  بعد 
مادية كبيرة لقطاع الرياضة على المستوى العالمي.

الممتاز  اإلنجليزي  الدوري  وتوقفت مباريات 
منتصف مارس الماضي، فيما يتوقع عودتها يونيو 
األندية  لكن من دون جماهير، مما جعل  المقبل 
تتكبد خسائر مادية طائلة، سواء من أموال البث 

التلفزيوني أو من بيع تذاكر اللقاءات.
ومن المتوقع أن تواجه إدارة ليفربول عجزا في 

ميزانية النادي بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني 
المقبلة، حسب  الـ12  األقل خالل األشهر  على 

تقديرات “ميرور”. 
كما يرجح الخبراء أن تواجه معظم األندية األوروبية 
أزمات مشابهة، مما قد يسبب تراجعا غير مسبوق 

في أسعار الالعبين بأسواق االنتقاالت.

بلجيكا تتراجع وتقرر إقامة نهائي الكأس 
أول أغسطس

لكرة  البلجيكي  االتحاد  قال    
إن كلوب  الخميس  القدم أمس 
أنتويرب  بروج سيواجه رويال 
في نهائي كأس بلجيكا في األول 
من أغسطس آب رغم إلغاء باقي 

منافسات موسم 2019-2020.
وجاء التراجع عن إلغاء المباراة 
الناديان مع رابطة  اجتمع  بعدما 
الدوري واالتحاد المحلي ومسؤولي 
المدينة لبحث الترتيبات المطلوبة ثم 
جاء الضوء األخضر من الشرطة 

بخوض اللقاء.
وكان من المفترض إقامة نهائي 

الكأس في 22 مارس لكن ألغيت المباراة في بداية 
أزمة كوفيد19-.

وأنهت بلجيكا الموسم مبكرا مع تتويج كلوب بروج 
بطال للدوري.

- Charité bien ordonnée commence par  soi-même    
- جحا أولى بلحم طوره

تضحك الدنيا معك ..
. 

 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

- La nécessité et la mère des inventions
 - احلاجة أم االختراع  

انبى ينافس املقاصة على جنم هجوم االهلى
    دخل نادى انبى، سباق 
المنافسة مع نادي مصر 
للتعاقد مع نجم  المقاصة، 
الفريق األول لكرة  داخل 

القدم بالنادي األهلي.
وأكد مصدر داخل نادي انبي 
أن حلمي طوالن، مدرب 
بانبي، طلب  الفريق األول 
من إدارة ناديه، التعاقد مع 
ألعاب  الشيخ، صانع  احمد 

النادي االهلي .
ويرغب طوالن في التعاقد 
الشيخ، في ظل  مع احمد 
اقتراب محمد شريف من 

العودة إلي األهلي بعد انتهاء إعارته .
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استئناف الدوري اإلجنليزي املمتاز في 17 يونيو
    ذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( 
الممتاز  الدوري اإلنجليزي  الخميس أن  أمس 

لكرة القدم سيستأنف نشاطه في 17 يونيو.
الممتاز،  الدوري  ورفض متحدث باسم 

التعليق على هذه  المتوقف منذ مارس، 
األنباء بينما يستمر اجتماع بين مسؤولي 

20 ناديا في البطولة.
 17 وسيلتقي يوم األربعاء 

فيال  أستون  يونيو 
مع شيفيلد يونايتد 
ومانشستر سيتي 
مع أرسنال وهما 
مباراتان مؤجلتان.

إنه  التقرير  وقال 
إقامة جولة  بعدها  سيتم 

يونيو. وجميع  19 و21  بين  كاملة  مباريات 
المباريات بدون جماهير.

بسبب  13 مارس  في  الممتاز  الدوري  وتوقف 
جائحة فيروس كورونا لكن الفرق عادت للتدريب 

في مجموعات صغيرة األسبوع الماضي.
ويوم األربعاء وافقت أندية الدوري الممتاز على 
المرحلة الثانية من جهود استئناف النشاط والتي 

أكبر مع وجود  التدريب في مجموعات  تشمل 
تقارب بين الالعبين.

وستشمل الخطوة المقبلة التدريب الكامل الذي يشمل 
االلتحامات من أجل االستعداد لخوض المباريات.
باللقب ألول  للفوز  الساعي  ليفربول،  ويتصدر 
مرة منذ 30 عاما، الترتيب بفارق 25 نقطة عن 

أقرب مطارديه.



Le premier ministre Justin Trudeau promet 
que le fédéral sera au rendez-vous pour 
aider les provinces à corriger les lacu-

nes dans les centres de soins de longue durée, 
notamment au Québec, mais reste prudent sur 
la façon d’y parvenir afin de ne pas créer de 
conflit sur le respect des compétences provin-
ciales.
«Ce sont toutes des discussions qu’on peut et 
qu’on doit avoir entre les premiers ministres. 
Pour l’instant, notre priorité est de s’assurer 
que l’aide dont on a besoin maintenant pour le 
système, que ce soit par les Forces armées ou 
d’autres moyens, sera là», s’est contenté de dire 
M. Trudeau mercredi.
Quelques minutes plus tôt, Québec dévoilait un 
rapport préparé par les militaires envoyés en 
renfort dans une vingtaine de CHSLD durement 
touchés par la crise de la COVID-19. Ce dernier sou-
lève des «enjeux préoccupants» aux yeux de Justin 
Trudeau, comme un manque criant de personnel et 
la difficulté de limiter les déplacements entre zones 
chaudes et zones froides.
Mardi, l’Ontario dévoilait un rapport similaire aux 
conclusions accablantes, allant de constats d’infes-
tation de coquerelles à l’observation de comporte-
ments agressifs.
Le premier ministre Trudeau a indiqué qu’il soulè-
vera la question des conditions des aînés dans les 
établissements de soins de longue durée au cours de 
son appel hebdomadaire, jeudi soir, avec ses homo-
logues des provinces et des territoires.
Il s’est toutefois fait avare de détails sur le rôle qu’il 
estime que le fédéral doit jouer dans ce dossier. Il 
s’est bien gardé de préciser ses intentions sur la pos-

sibilité d’offrir un financement ciblé, celle de haus-
ser les transferts en santé ou de lancer une enquête 
nationale.
«Bien sûr, il y aura plusieurs discussions importan-
tes alors que nous avancerons sur la question de 
déterminer comment établir un meilleur système au 
Canada. Je ne vais pas court-circuiter la conversa-
tion en mettant de l’avant des propositions agressi-
ves», a-t-il dit.
De son côté, le chef bloquiste Yves-Françcois Blan-
chet presse Ottawa de ramener sa part de finance-
ment des soins de santé par le biais des transferts à 
50 %.
Le Nouveau Parti démocratique souhaite quant à 
lui que M. Trudeau «fasse preuve de leadership» et 
évite «l’excuse des juridictions» en établissant des 
normes et des standards à respecter avec les provin-
ces tout en fournissant du financement ciblé.

Québec lance une «grosse campa-
gne» de recrutement dans le but 
de pourvoir rapidement les 10 000 

postes de préposés aux bénéficiaires tou-
jours vacants dans la province, a annoncé 
mercredi François Legault. 
Le premier ministre a annoncé avoir 
demandé à son homologue Justin Trudeau 
de prolonger le séjour des Forces armées 
canadiennes dans les CHSLD du Québec 
jusqu’au 15 septembre afin de former de 
nouveaux employés.  
Ces nouveaux employés pourront parti-
ciper à une formation rémunérée de trois 
mois pour devenir des préposés aux béné-
ficiaires à travers la province. Durant la 
formation, ces personnes pourront toucher un salaire de 
760 $ par semaine (21 $ l’heure), après quoi ils obtien-
dront le nouveau salaire de base de proposé aux bénéfi-
ciaires, soit 49 000 $ par année (26 $ l’heure).   
«Notre défi, aussi, c’est d’améliorer l’image des CHSLD, 
convient François Legault. On reconnaît qu’il y a des 
CHSLD qui sont vétustes, qui doivent être embellis ou 
remplacer par des Maisons des Aînés dans certains cas. 
C’est le défi qu’on a : recruter dans un contexte qui n’est 
pas facile.»   
François Legault admet être «inquiet» de voir les volon-
taires du site «Je contribue» retourner trop rapidement 
à leurs occupations précédentes, mais il espère que cer-
tains d’entre eux qui ont perdu leur emploi en raison de 
la pandémie considéreront réorienter leur carrière pour 
travailler auprès des personnes vulnérables.  
Le premier ministre n’exclut pas d’embaucher encore 
davantage de personnel si cette tranche de 10 000 
employés supplémentaires ne suffit pas à la demande.    
«On ne l’exclut pas, mais on va convenir qu’on a tout un 
défi devant nous de trouver 10 000 personnes qui accep-
tent de venir travailler à temps plein», a-t-il noté.    

François Legault convenait déjà la semaine dernière 
que le Québec n’était pas encore prêt à faire face à une 
deuxième vague de la COVID-19 en raison de la pénurie 
de personnel dans le réseau de la santé.  
Cette annonce survient au moment où le gouvernement 
rendait public le rapport des Forces armées canadienne 
sur les conditions dans les CHSLD du Québec. Aux yeux 
de François Legault, ce rapport ne contenait «pas beau-
coup de surprises», mais a notamment démontré que le 
manque de personnel a contribué aux mouvements du 
personnel entre les zones chaudes et les zones froides.  
François Legault a d’ailleurs admis que «c’est gênant 
pour la société québécoise» d’en être rendu à demander à 
l’armée d’intervenir dans les CHSLD. 
Au Québec, en date du 27 mai 2020, la situation est la 
suivante:   
4228 décès (89 nouveaux décès)            
49 139 cas confirmés (+ 541)          
1378 personnes hospitalisées (- 24)          
184 personnes aux soins intensifs (+ 3)          
11 294 prélèvements effectués le 25 mai 2020            
10 098 analyses réalisées le 25 mai 2020            
358 822 cas négatifs  

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousC’est le ministre de l’enseignement qui l’a 
annoncé il y a deux semaines et a ajouté 
que ces « Tablets » seront distribués aux 

étudiants des écoles gouvernementales.
A ce propos, il est intéressant de savoir que cet 
investissement étranger de 70 millions de dollars 
s’ajoutera aux 540 millions d’euros qui ont étaient 
investis dans la construction de la plus grande 
usine au monde de filature et de tissage à El 
Mahalla El Kobra qui a créé un milliard d’emplois 
directs et 2 milliards d’emplois indirects.
D’autre part, le gouvernement vient d’annoncer le 

lancement sur le marché 
international de bons de 
trésor pour un montant 
de 5 milliards de dollars 
qui ont été achetés par 400 investisseurs étran-
gers.
Reste à préciser que ces investissements étrangers 
en Égypte sont les bienvenus surtout qu’ils ont 
été faits alors qu’on assiste à un ralentissement 
de l’économie mondiale ainsi qu’à des fermetu-
res d’entreprises dans certains grands pays et de 
pertes d’emplois par milliers. 

Choix très bientôt de la meilleure compagnie 
étrangère pour investir 70 millions de dollars en 

Égypte dans la fabrication de « Tablets » destinés 
aux étudiants des écoles gouvernementales

Critiquée, Marguerite Blais est sur la défensive

Québec lance une «grosse campagne» pour recruter 
10 000 préposés

Les professionnelles en 
soins «Mortes de fatigue»

Urgence pour climatiser les CHSLD pendant l’été

CHSLD: Trudeau promet de l’aide du fédéral, 
mais reste prudent

La ministre responsable des 
Aînés et des Proches Aidants, 
Marguerite Blais, a eu à répon-

dre en Chambre de la lenteur du gou-
vernement à installer la climatisation 
dans les CHSLD alors qu’un entre-
preneur avait offert ses services, il y a 
près de deux mois.  
Mardi, TVA Nouvelles révélait 
qu’une lettre datée du 7 avril avait été 
envoyée à Québec par le propriétaire 
de l’entreprise Loue froid, qui offre la 
climatisation dans les résidences pour 
aînés, informant que l’installation des 
unités prendrait un mois à être com-
plétée, cette année.  
La missive de Luc Despatie prévenait 
les autorités concernées «qu’avec la 
pandémie, ça allait être problématique 
pour les personnes âgées.» 
«On le savait, on l’avait prévu et on 
n’a pas eu de réponse», expliquait 
hier M. Despatie à notre journaliste 
Michel Jean. 
Du je-m’en-foutisme 
La nouvelle a rebondi à l’Assemblée 
nationale ce matin. André Fortin, 
porte-parole de l’opposition officielle 
en matière de Santé, a demandé des 

comptes à la 
ministre Blais 
qui était sur la 
défensive. 
«On n’avait 
aucun avis d’un 
expert ni l’aval 
de la Santé 
publique, on 
ne sait pas si le 
virus pouvait 
se propager par 
la ventilation. 
Est-ce que le 
député de Pon-
tiac est en train 
de nous dire qu’il 
aurait installé de 
la ventilation? 
Est-ce que j’ai 
bien compris?» a lancé Marguerite 
Blais visiblement irritée.  
«Nous avons attendu l’aval du Dr 
Arruda qui est arrivé lundi», a-t-elle 
ajoutée pour justifier la décision de 
ne pas s’être assurée que les aînés 
seraient au frais alors que la canicule 
sévit déjà cette année. 
Rencontré aujourd’hui par TVA Nou-

velles, Luc Despatie dit avoir joint 
quelqu’un au cabinet de la ministre 
Blais pour offrir à nouveau ses services. 
«Trente-cinq ans en business et des 
fois des choses me dérangent, comme 
celle-là. On m’a répondu que le monde 
allait chialer, chialer de la COVID et 
chialer de la chaleur. C’était du je-
m’en-foutisme» soutient le proprié-
taire de Loue Froid.
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Salah EL ACHKAR 

Il y a une grande question dans cette histoire. J’aimerais que vous 
appréciiez après lecture. 
Simplement je vous laisse imaginer une personne qui a réussi 

dans ses affaires. 
Je voudrais vous présenter quelqu’un son nom est le Président de 
Croyez et Manifestez à l’origine c’est moi qui est créé Croyez et 
Manifestez, mais c’est lui qui en est propriétaire aujourd’hui, car il 
partagera avec vous de très bons conseils.  
Je voulais juste vous en donner un avant-goût, parce que je sais que 
vous aimez les bonnes choses.
Particulièrement il s’agit de quelqu’un que je connais depuis de 
nombreuses années.  
Il travaillait dans un bureau. Il était intelligent et travaillait très 
dur. Après de nombreuses années dans ce bureau, cet ami a sim-
plement démissionné, puis a monté sa propre affaire et a très bien 
réussi. 
Je l’ai rencontré un peu plus tard et il m’a indiqué que c’était un pur 
hasard que sa nouvelle affaire marche si bien. Il s’est ensuite tourné 
et m’a demandé : Tu ne crois pas ?
Comment répondriez-vous à cette question en vous basant sur les 
enseignements  de Croyez et Manifestez?  
Eh bien,  Je lui ai dit : Non, je ne crois pas !  C’est à cause de Toi. 
Si tu avais continué à travailler dans le bureau, tu aurais très bien 
réussi également. 
Tu réussiras également si tu démarres une autre affaire. 
Tu n’as pas besoin de courir après la réussite. La réussite te pour-
suit. 
Ce que je veux dire.  
Vous avez le pouvoir de réussir tout ce que vous entreprenez quand 
vous y croyez. 
Quand la volonté se manifeste, quand vous pensez à améliorer votre 
vie, à réussir. 
Vous avez aimé et croyez en vous, dans votre capacité et volonté, il 
suffit de le vouloir.   
Vous rappelez-vous L’Histoire du Petit Moineau  Où a-t-elle trouvé 
l’oiseau géant? 
Je voulais simplement vous rappeler où chercher le succès quand 
vous en avez besoin!  
Restez toujours à l’écoute de votre instinct pour d’autres conseils 
géniaux de la part de la personne qui a réussi dans sa vie.              

La ténacité dans un 
engagement.

Les membres de la Fédération interprofessionnelle 
de la santé du Québec (FIQ) ont prévu mercredi 
une journée d’actions afin de revendiquer de 

meilleures conditions de travail.
Sous le thème «Mortes de fatigue», les professionnelles 
en soins réclameront des milieux de travail sécuritaires, 
du répit, une rémunération à la hauteur des risques qu’el-
les encourent et le respect des conventions collectives en 
place.
Des évènements se tiendront dans la plupart des établis-
sements représentés par la FIQ partout au Québec.

En pleine canicule, Québec a demandé d’urgence hier à ses 
CHSLD de faire tout ce qu’ils peuvent pour acheter ou louer 
des climatiseurs, quitte à décider plus tard comment ces équi-

pements seront payés.    
Notre Bureau d’enquête a obtenu copie d’une lettre envoyée hier 
midi par le sous-ministre de la Santé, Yvan Gendron, aux directeurs 

des établissements de santé publics et privés conventionnés.    
La lettre précise qu’il faut améliorer le confort des résidents pour « 
de COVID-19, d’ajouter la climatisation dans les milieux de soins, 
incluant notamment des climatiseurs mobiles et des ventilateurs sur 
pied, considérant que les bénéfices de l’utilisation de ces appareils 
sont plus grands que les inconvénients possibles », écrit-il.    

Le sous-ministre demande également aux directeurs d’éta-
blissements de mettre à jour les données concernant les 
équipements de climatisation dans les CHSLD sous leur 
supervision.     
Il leur donne jusqu’au 1er juin à 16 h pour indiquer au 
ministère leurs demandes, et les efforts supplémentaires 
qu’ils feront pour améliorer le confort des patients dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19.     
On comprend que le portrait le plus à jour de l’état des équi-
pements de climatisation dans le réseau date de plus de trois 
ans, soit du 31 mars 2017.    
Des détails troublants  
Certains détails donnent des sueurs froides. Ainsi le docu-
ment indique que le CHSLD Jeanne-Le Ber, un des plus 
touchés présentement par la COVID-19 à Montréal, n’a que 
quatre chambres climatisées sur 274. La précarité du sys-
tème électrique rend difficile l’installation d’air conditionné.     
Dans d’autres centres, ce sont les résidents qui payent eux-
mêmes leur unité de climatisation. Certains CHSLD ne 
disposent que de refuges climatisés, comme la cafétéria, un 
auditorium au sous-sol ou des solariums.     
Finalement, d’autres ont acheté dans les dernières années 
des machines à glace et à eau froide pour les résidents.    
Hier, en point de presse, la directrice de la Santé publique 
de Montréal, la Dre Mylène Drouin, a souligné les risques 
d’une canicule pour les aînés.    
« Le risque lié à la chaleur est un risque immédiat à la santé 
[...] et l’impact peut être fatal pour des personnes vulnéra-
bles comme en CHSLD », a-t-elle expliqué.    
À Québec, la ministre responsable des Aînés, Marguerite 
Blais, a affirmé que le gouvernement Legault avait été 
proactif.    
« On n’a pas attendu la pandémie pour mettre en place des 
actions », a-t-elle expliqué. Selon elle, 94 % des CHSLD 
disposent de « zones de fraîcheur », une aire commune cli-
matisée.



أعلنت الكاتبة ج. ك رولينج، مؤلفة سلسلة »هاري بوتر«، أنها ستطلق تسلسال مجانيا 
على اإلنترنت لقصة كتبتها ألطفالها قبل 10 سنوات.

وقالت الكاتبة البريطانية الشهيرة إنها قررت نشر قصة »ذي إيكاباج« لألطفال الذين 
أجبروا على البقاء في المنزل أثناء الحجر الذي فرضه وباء كورونا المستجد »كوفيد 

19« في معظم أنحاء العالم. 
إيكاباج.كوم«  إنها ستنشر أول فصلين من القصة على موقع »ذي  وقالت رولينج 
المخصص لها الثالثاء مع إصدار 34 فصال إضافيا كل يوم من أيام األسبوع حتى 10 

تموز/يوليو ٢٠٢٠، وفقا لما نشرته وكالة األنباء الفرنسية.
وأكدت أنها تنوي نشر القصة باللغة اإلنجليزية في نوفمبر ولغات أخرى الحق، وستمنح 

كل العائدات إلى مشاريع تساعد المجموعات المتضررة بشكل خاص من الوباء.
المقام األول إلى األطفال  وتدور أحداث هذه القصة في مكان خيالي وهي موّجهة في 
بأي أعمال سابقة  ليست مرتبطة  السابعة والتاسعة، وهي  بين  تتراوح أعمارهم  الذين 

لرولينج. 
وقالت الكاتبة إن »إيكاباج هي قصة عن الحقيقة وإساءة استخدام السلطة«، مضيفة أنه 

»لم يكن من المقصود اعتبارها كرد على أي شيء يحدث في العالم اآلن«. 
بلد«. كما دعت  إلى أن »المواضيع يمكن أن تنطبق على أي عصر وفي أي  ولفتت 
الكاتبة الفنانين الشباب الناشئين أن يستوحوا من »الشخصيات الملونة« لتصوير القصة 

والمشاركة بأعمالهم الفنية في مسابقة عالمية يديرها ناشروها. 
وقالت »بعدما قررت نشر القصة، فكرت كم سيكون رائعا إذا كان األطفال محجورين 
يصوروا لي القصة« برسومهم في خطوة تشجع على اإلبداع.في المنازل أو يحتاجون إلى بعض الترفيه خالل هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها، أن 

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
لديها  العالم  في  دولة  وأقوى  أكبر  أمريكا  للتأمل  يدعو    شئ 
مائة ألف حالة وفاة بفيروس الكورونا ودواًل أخرى نستهين بها 

األصابات والوفيات فيها محدودة وعجبي .!!!

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

 أخوان كبرى األسواق التجارية
 التي توفر لك كل ما يحتاجه البيت
 من المنتجات الغذائية اإليرانية

  والشرقية
15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

      
 آخر عمود***

فريــد زمكحـل

بأمر امللكة.. بوريس جونسون ميارس الرياضة 
يف قصر باكنجهام

باآليس كريم واملثلجات 
التقليدية.. اإليطاليون حيتفلون 

بإنهاء اإلغالق

مؤلفة »هاري بوتر« تقاوم »كورونا« بقصة خيالية 
جمانية لألطفال

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

  اليوم اتحدث عن أشياء متباعدة 
ولكنها تدور في عوالم متقاربة تتعلق 
العام  المحبة بمعناها  بالموسيقى وفكرة 
التي يمكن ان تكون لألهل، للبلد، 

لألشخاص وغيرها.. 
لألديب  شهيرة  مقولة  اورد  وهنا 
العالمي ويليام شكسبير »إن  اإلنجليزي 
كانت الموسيقى غذاء الحب، فاعزفوا!« 

 If music is the food of love,.“ 
»play on

وهذه الجملة المأخوذة من مسرحيته 
الثانية عشر« معناها هو حالة  »الليلة 
الشهية  إنهاء  تشبيه من مقولة )ان اردنا 
للطعام دعونا نأكل كثيرا وسنفقد شهيتنا(. 
الموسيقى هي غذاء  وبالمقابل ان كانت 
الحب، ان سمعنا منها الكثير ومن أغاني 
الحب فسوف نزهد من حالة الحب وتفقد 

بريقها... 
و ليس من الضرورة ان نكون من 
المحبين حتى نستمتع بسماع أغاني 

الحب وهذه بديهية.  
ولكن هل يمكن ان نزهد الموسيقى؟ 

بالطبع ال. 
وبغض النظر عن مسرحية شكسبير 
المجتمعية،  وإسقاطات أحداثها وحاالتها 
تبقى الموسيقى غذاًء للروح بشكل 
إيجابي كبير وتغير مزاجنا الى أسعد.. او 

ربما الى األسوأ احيانا.  
ولكن حتى نبقى باإلطار اإليجابي 
وخاصة في هذه األيام الصعبة صحيا 
ونحتاج  الكورونا  مع  العالم  على 
التراث  نتذكر  الجميلة  الموسيقى 
البالد  عن  تتحدث  التي  واألغاني 
التراث  اقدر من أغاني  ومحبتها. وليس 
على نقل الحاالت االنسانية الجميلة. 
وكذلك نقلنا الى عالم اخر حيادي مختلف 
أفراحنا.. ولكنه ال يخلو  او  عن أحزاننا 

من المشاعر ألنه يترافق مع ثقافة 
مناطقه.

 وهنا اذكر أغنية جميلة شهيرة ومشتركة 
من التراث المتداخل في شمال شرق 
سوريا وشمال غرب العراق.. هي 
»يردلي«  كاتبها ليس معروف من هو 
التي عاش بها  وخلد محبوبته ومنطقته 
من خالل هذه األغنية. وكلماتها غناها 

اشهر المطربين العراقيين والسوريين.  
واعرف هذه األغنية من خالل محبة 
األهل بها وألنها تمثل تاريخهم وحالة 
حب االنتماء والتفاعل بين األديان وبين 
المنطقة بدفئها  الثقافات، وتحمل روح 
وقصص اهلها وتاريخها وجغرافيتها 

ببراعة شديدة وبكلمات قليلة مختصرة. 
الثقافات -  وليست  وفي إطار أغاني 
التي تتحدث  التراث -  بالضرورة من 
بلدان معينة نتذكر أغنية المطربة  عن 
العالمية المصرية الميالد، داليدا التي 
غنت لمصر وأحبتها بكل جمال وصدق. 

وداليدا غادرت مصر وحيَّها »شبرا« 
ولكن ذكراها ومحبتها لمصر تبقى خالدة 
مع هذه األغنية. و حقا تنقل الكلمات حالة 
حب لمصر تروي سمات كل مناطقها. 

ومنها :
»....أّما أنا من شبرا..  في مصر 
القمر بعيون  وأوالدها الطعمين.. زي 
سمرا.. البسين عقود فل وياسمين.. 
والنّيل بيضحك ويغنّي.. فاكرني وبيسأل 
عنّي.. أروح له أالقي مستنّي.. وجنب 

منّة أحسن ناس..«
وتبقى الموسيقى غذاء الروح. 

األغنيتين ومن غنوهما هما من عالمين 
يتمتعان  مختلفين تماما موسيقيا ولكنهما 

بالكثير من الروح.
روابط األغاني 

سعدون جابر .. يردلي :

املوسيقى.. 
شكسبري .. داليدا .. يردلي..

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

  أدت موجة هجمات من الجراد الصحراوي إلى تدمير يقرب 
الهند  الزراعية، في غرب  ألف هكتار من األراضي   50 من 

ووسطها .
وهذه هي أسوأ هجمة جراد تواجه البالد منذ أكثر من 3 عقود، 
إرسال طائرات من دون طيار وجرارات زراعية  واستدعت 
بالمبيدات  الشرهة ورشها  الحشرات  لتعقب هذه  وسيارات 

الحشرية.
الوضع قد يزداد سوءا مع توقع وصول  الخبراء من أن  وحذر 
يونيو  باكستان في  الهند عبر  إلى  الجراد  المزيد من أسراب 

المقبل.
فقد كانت والية راجستان  لوكالة »أسوشييتد برس«،  ووفقا 
البالد األكثر تضررا، حيث تهاجم الماليين من حشرات  بوسط 

الجراد المحاصيل منذ أبريل.
ووصلت أسراب الجراد مؤخرا إلى مناطق لم يسبق رؤيتها فيها، وشوهدت 
وهي تشق طريقها عبر مساحات كبيرة من األراضي الزراعية في واليات 

البنجاب وماديا براديش وغوجارات أيضا.
البارز في منظمة  المسؤول  وقال كيه إل غورجار، 
للقلق. لكننا  الهند: »الوضع مثير  اإلنذار من الجراد في 
إذا حدث ذلك قد يتسبب ذلك في  قلقا من تكاثرها.  أكثر 
لم  الهند  إن  الزراعية«. وقال غورجار  تدمير مناطقنا 
 ،1993 الحجم منذ عام  بهذا  الجراد  أسرابا من  تشهد 
وأن أعداد الحشرات سريعة التكاثر يمكن أن تنمو بشكل 

كبير قبل أن يحد الطقس الجاف من انتشارها.
وأشار إلى أن درجات الحرارة العالية هذا العام ساعدت 
الجراد على االنتشار بسرعة أكبر، وإذا لم يتم السيطرة 
الغذاء  بالغا إلمدادات  فإنها قد تشكل ضررا  عليها 
الوسائل  إلى  الغاضبون  المزارعون  الهند. ويلجأ  في 
إلقاء  أو  الصفير  أو  األواني  الطرق على  التقليدية، من 
الحجارة، في محاولة إلبعاد الجراد، وإشعال النيران في 

بعض األحيان لطرده بالدخان.

لرئيس  الثانية  إليزابيث  بريطانيا    سمحت ملكة 
الرياضة في  بممارسة  الوزراء بوريس جونسون 
حدائق قصر باكنجهام، حسب ما أفاد تقرير إخباري، 

مؤخراً.
وذكرت صحيفة تليجراف أن ممارسة الرياضة هي 
جزء من جهود جونسون لمواصلة تعافيه من مرض 
كوفيد19 الذي يسببه فيروس كورونا، وأن ممارسة 
بشأن  األمنية  المخاوف  القصر تخفف  الرياضة في 

هوايته المعتادة في الركض في األماكن العامة.
لندن حديقة  للملكة في  الكبير  ويضم مقر اإلقامة 
المعروف أن  كبيرة وملعب تنس مفتوحا. ومن 

جونسون من محبي الرياضة.
ونشرت الصحيفة صورة لجونسون وهو يتوجه إلى 
مقر إقامته الرسمي ومكتبه في داونينج ستريت أمس 
الثالثاء بعد جلسة التمرين، وهو يرتدي قميصا أحمر 

وسرواال قصيرا أزرق وحذاء رياضيا.
تم  إنه  بالقصر قوله  ونقلت الصحيفة عن مصدر 

عرض االمتياز على وزراء بارزين آخرين.
كما شوهد جونسون وهو يمارس الركض في حدائق 
وساحات قصر المبيث، المقر الرسمي بلندن لرئيس 
الكنيسة األنجليكانية  أساقفة كانتربري - رئيس 

العالمية.

يشار إلى أن قصر باكنجهام مغلق حاليا أما السائحين 
بسبب وباء كورونا.

لندن  الملكة، وزوجها األمير فيليب،  وغادرت 

أذار/مارس، وقال  قلعة ويندسور في  إلى  متجهين 
القصر في ذلك الوقت إن ذلك كان » إجراء احترازيا 

معقوال« للوقاية من اإلصابة بفيروس كورونا.

  احتفل اإليطاليون برفع تدابير اإلغالق 
التي فرضت لمواجهة فيروس كورونا 
إنه  المفضلة..  المستجد بإحدى تحلياتهم 

اآليس كريم والمثلجات التقليدية. 
الزراعية  وقالت مجموعة »كولديريتي« 
في بيان: »بعد تمضية فترة طويلة في 
الكثيرون أن يرفّهوا عن  المنازل، اختار 
التقليدي حتى  بتناول األيس كريم  أنفسهم 
خالل األسبوع وقت الغداء«، وفقا لما 

نقلته وكالة األنباء الفرنسية.
39 ألف متجر يبيع اآليس  وقد »أُنقذ« 
 150 فيه  البالد ويعمل  التقليدي في  كريم 
السنوية  ألف شخص ويبلغ حجم مبيعاته 
الماسة  الحاجة  2,8 مليار يورو، بسبب 

الهواء  للناس لتمضية بعض الوقت في 
3 أشهر داخل  الطلق بعد ما يقرب من 

منازلهم. 
القطاع »انتعش  المجموعة أن  وأضافت 
التي  انتهاء مرحلة اإلغالق  مجددا« بعد 

عّوقت االقتصاد على الصعيد الوطني. 
240 طنا من اآليس كريم  واستهلك نحو 
الماضي في  التقليدي في نهاية األسبوع 
روما وعلى طول ساحل التسيو وحده، 
وفقا للمجموعة التي أوضحت أن السكان 
كانوا أيضا يكافحون االرتفاع في درجات 
إذ تم تصنيف هذا العام حتى اآلن على أنه 
العام  التسجيالت في  بدء  األكثر حرا منذ 

 .1880

نبــك  ذ وحيــرتي  تلــومني  ليه 
بهمسك يــوم  حــلــم  وأ هــِمــس  أ

 
منيــن أ  بــد أ لــروحي  قـول  وأ
فين لحد  وصفـك  في  روح  وأ

 
تـــيـــن مـــر ع  ُعـــــمـــــر ضــــــا و
لــحــزيــن ا قــلــبــي  وعــــــذاب 

دي نــا وأ بيــك  حـلم  أ وفضلـت 
ُسهادي حــالم  أ مـــوع  د تمسح 

ر مــحــتــا ســـكـــون  ــن  ــي ب ومـــا 
ر ـــــــرا س أ كــــثــــيــــر  قــــلــــنــــا 
ر جــبــا ـــون  ـــي ـــع ل ا وشــــــوق 
ر ــا ــخــت ت لـــقـــلـــوب  ا ـــون  وعـــي

ــاق ــت ــش ُم م  ـــا ـــن ي لــــشــــوق  ا و
وراق أ ســــطــــور  يــــمــــال 
ق شـــــوا أ جـــمـــيـــل  تــــطــــرح 

ــن ــي ــب ــل ق ـــن  ـــي ب ــــا  م تـــجـــمـــع 
يـــن لـــخـــّد ا عـــلـــى  حـــك  تـــفـــا و
هــاللــيــن ــور  ــن ب ــف  ي ــا ــشــف ل وا

قلبك  بنبض  اطمع  خــليتني 
جنبك لُبعد  ا روحي  يـا  يش  عــا

لعينيـن ا ال  وآ يف  لشفــا ا مــن 
سنين شــواق  أ ليك  وشوقي 

يقين وبــيــن  ل  خــيــا بــيــن  ــا  م
حنين وبــيــن  د  ُســهــا بين  مــا 

دي  قصا يوم  في  لقيتك  ما  لحد 
دي فؤا كن  ني وسا كيا كــن  ســا

ر ـــا ـــك ف أ جــــنــــون  ـــن  ـــي ـــن وح
ر ــا ــه ون ــل  ــي ل ـــي  ف لـــت  تـــقـــا ا
ر ا ــــذ ن ا لــــحــــاالت  ا ـــل  ك ـــي  ف
ر شــهــا إ لـــقـــلـــوب  ا نـــبـــض  و

ك ـــوا ـــه ي حـــبـــيـــب  ــــوق  ــــُش ل
ك ــا ــق ــل ب ـــــوم  ي ــــي  ف تـــحـــلـــم 
ك ــوا ــه ت لـــحـــروف  ــة  ــق ش ــا ع

ــن ــي ف يـــقـــهـــم  طـــر ــــوا  ــــرف ع
يــــن لــــز ا يـــــــن  وز ــــر  ــــم ح ا
تنين ا ــي  ف مــضــروب  ل  جــمــا

ما بني سكون حمتار
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أندريا  الشهير  أعلن مغني األوبرا اإليطالي    
بوتشيلي أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد لكنه 
بأنها  التجربة  الشفاء، واصفا هذه  حاليا في طور 

»كابوس«.
الثانية  للبصر منذ سن  الفاقد  وساهم بوتشيلي 
عشرة، في رفع معنويات اإليطاليين في أوج فترة 
33 ألف شخص  الذي حصد أرواح حوالى  الوباء 
البالد، عبر غنائه وحيدا في كاتدرائية دوومو  في 

الشهيرة في ميالنو في الثاني عشر من أبريل.

المغني  ثبوت إصابة  بعد شهر من  وحصل ذلك 
اإليطالي البالغ 61 عاما بالفيروس.

وقال بوتشيلي، الذي يعتبر حاليا اشهر مغني اوبرا 
بيزا  العالم، للصحافيين في أحد مستشفيات  في 
للبحوث  بالبالزما  للتبرع  التي زارها مع زوجته 
من أجل إيجاد عالج لمرض كوفيد19 »كانت تلك 

مأساة، عائلتي برمتها أصيبت« بالفيروس.
ارتفاع حرارة  وأضاف: »لقد عانينا جميعا من 
الحظ، مع  بدرجة كبيرة لحسن  ليس  لكن  الجسم 

سعال وعطاس«.
وتابع بوتشيلي الذي باع في مسيرته أكثر من 90 
كثيرة...  ألبوم »اضطررت إللغاء حفالت  مليون 
كان األمر أشبه بكابوس ألنني شعرت بأنني فقدت 
السيطرة على األمور. كنت آمل باالستيقاظ في أي 

لحظة«.
وقالت وسائل إعالم إيطالية إن بوتشيلي قام 
التي تحمل  الدم،  أحد مشتقات  بالبالزما،  بالتبرع 

األجسام المضادة التي كونها جسمه ضد المرض.

اهلند تقبض على »احلمامة 
اجلاسوسة«

على  القبض  إلقاء  الهند  في  مسؤولون  أعلن   
طائر يشتبه في أنه مدرب على التجسس لصالح 

باكستان، الجارة اللدودة.
وذكرت »سكاي نيوز« أن قرويين يسكنون قرب 
ألقوا  الباكستانية  الهندية  الحدود 
القبض على حمامة، وتحديدا في 

إقليم كشمير المتنازع عليه.
بأن  الهند  في  مسؤولون  ويشتبه 
مشفرة،  رسالة  تحمل  الحمامة 
معربين عن اعتقادهم بأنها مدربة 

على التجسس لصالح باكستان.
وأضافوا أن األجهزة األمنية تحاول 
فك شفرة الرسالة التي كانت معلقة 
في إحدى قدمي الحمامة، مشيرا 

إلى أنها تحتوي على أرقام.
سلموا  الهنود  القرويين  أن  وذكر ضابط شرطة 
الحمامة إلى األجهزة األمنية، األحد، بعدما قالوا 
إنها أطلقت على يد امرأة باكستانية على الجانب 

اآلخر من الحدود.
وأضاف أنه »ال يمكن الجزم بأن الحمامة تستخدم 
في التجسس«، قائال إن السكان الذين أمسكوا بها 
شكوا في أنها جاسوسة بسبب الورقة المربوطة 

برجلها واألرقام المكتوبة عليها.
وفي العادة، يربط الباكستانيون حمامهم بعالمات 

توضع في أرجها من أجل اإلشارة إلى ملكيتها.
لكن األمر الذي يشير إلى احتمال تورط الحمامة 
في التجسس، هو أن البلدين استخدما الطيور طوال 

النزاع في أعمال نقل المعلومات.

أسطورة األوبرا العاملية يتربع بالبالزما 
بعد الشفاء من كورونا

اجلراد يضرب اهلند بقوة.. أسوأ »غزوة« 
منذ 1993


