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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

أكاذيب امللحدين!!
بتخليق  قاموا  الذين  نجح 
الشهير  كورونا  فيروس 
انتباه  جذب  في  بكوفيد-19، 
يدور  ما  كل  عن  بعيداً  العالم 
أحداث  من  العالم  ويشهده 
فتكاً  األكثر  تكون  قد  سياسية 
الفيروس  هذا  عن  بالشعوب 
من  الكبار  لتمكين  المستحدث 
قاطبة  األرض  شعوب  وضع 
الجبرية على كافة  اإلقامة  قيد 
الحركية  األصعدة والمستويات 
على  والشخصية  والفكرية 

المستويين الفردي والجماعي.
نعم نجح الذين قاموا بهذا العمل 
الآل أخالقي في ّشل حركة العالم 
وزرع الخوف في نفوس الجميع 
التخطيط والتحرك  لهم  ليسهل 
اإلجرامية  أجندتهم  تنفيذ  في 
أبسط مبادئ حقوق  بعيداً عن 
اإلنسان في سابقة هي األولى 
تكون  لن  بأنها  نوعها وأثق  من 

األخيرة في هذا االتجاه.
يُفّسر لي اي إنسان  وأتحدى أن 
الفيروس  هذا  ظهور  سبب 
المحرج  العجز  وأسباب 
في  المفهوم  غير  والقصور 
له والتعامل معه، في  التصدى 
التكنولوجي  التقدم  هذا  ظل 
يحكم ويتحكم  بات  الذي  المذهل 

في معطيات هذا العصر.
ويقع  وقع  فيما  أقع  ال  وحتى 
ومازال  وسيطر  األغلبية  فيه 
السليم،  الفكري  على حراكهم 
الحديث  االبتعاد عن  البد لي من 
أعتقد  الذي  الفيروس  عن هذا 
الشرعي  الوريث  أو  البديل  بأنه 
الخالقة..  الفوضى  لتنفيذ مخطط 
أكبر  أو  أكثر  وهل هناك فوضى 
... من  اليوم  مما يشهده عالم 
العمل،  البيت، وفي  فوضى في 

الرسمي  الوظيفي  وفي اآلداء 
فوضى  في  ويتضح  للدول... 
المعروض في كل االتجاهات من 
فن، وثقافة، ورياضة، وتعليم، 
وإعالم،  وصحافة  وصحة 
بها  االعتراف  الجميع  وعلى 
للفوضى  الطبيعي  النتاج  وبأنها 
بها عالم  يُدار  التي  السياسية 
سقوط  مع  وتسوده  اليوم 
الضمير  المبادئ والقيم وموت 
يديروه سواء  عند غالبية من 
أو  السياسي  المستوى  على 
واللبيُب  الروحي  المستوى 
هذا  مع  يفهُم...  باإلشارة 
المفروض  التباعد االجتماعي 
بأن  ويؤكد  سلفاً  والمقصود 
اليوم والغد والمستقبل  إنسان 
الشقاء  لطريق  دفعاً  يُدفع 
الطاعة  طريق  أي  والعبودية 
عليه  يُفرض  ما  لكل  العمياء 
الذين  الكبار  بآخر من  أو  بشكل 
من  المزيد  لفرض  يخططون 
الهيمنة على أراضي وثروات 
فّجة ومؤسفة  الشعوب بصورة 
العراق  في  نتائجها  عايشنا 
والسودان  وسوريا  والجزائر 
وليبيا وتونس  ولبنان  وفلسطين 
، وتسعى  الدول  وغيرهم من 
للنيل من مصر  وتحاول جاهدة 
من  حالياً  القومي  أمنها  ومن 
تتجاهل  غبية  محاوالت  خالل 
الذي  والوقائع  التاريخ  ُكتب 

اليمكن ألي عاقل أن يتجاهلها.
منَّ  هي  مصر  السادة  أيها 
سابقاً  العربي  ربيعكم  أفشلت 
ستتحطم  التي  الصخرة  وهي 
الُملحدين وكافة  أكاذيب  عليها 
أو  طموحاتكم اإلجرامية ضدها 
دائما  البشرية واإلنسانية  ضد 

وأبداً.

5 سياسـة

year

الرياضية  األنشطة  كافة  عن  الحظر  إلغاء  قرار 
وعودة الحياة االجتماعية لطبيعتها في مصر قرار 
ضد النظام ويعمل على توريطه والغريب أنه  صدر 

من الحكومة.
)اللهم أني قد بلغت اللهم فأشهد(
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انفجار ضخم يف منشأة لتخزين الغاز يف إيران 

الرئاسة الكورية اجلنوبية: مون تعهد بالرد بقوة على 
»أي استفــزازات 

من أي اجتاه«

العراق يدين انتهاكات 
تركيا ألجوائه

جلسة مفتوحة جمللس األمن االثنني املقبل حول سد النهضة
عون: عناصر غريبة حولت الطابع السلمي 

لالحتجاجات إىل شغب وإرهاب

بارتفاع غري مسبوق.. الواليات املتحدة تسجل 
حنو 40 ألف إصابة بكورونا خالل يوم

قتلى وجرحى جراء عملية طعن يف 
جالسكو االسكتلندية

  قررت الرئاسة الفرنسية لمجلس األمن خالل 
شهر يونيو قيام المجلس بالنظر في موضوع سد 
النهضة في جلسة مفتوحة سوف تعقد خصيصا 
لهذا الغرض يوم االثنين القادم وذلك بمشاركة 
الدول الثالث مصر والسودان واثيوبيا إذا ما 
رغبت المشاركة وذلك فى تطور هام ارتباطا 
بموضوع سد النهضة واستجابة للطلب الذى 
تقدمت به مصر فى ١٩ يونيو ٢٠٢٠ بتناول 
مجلس االمن لموضوع سد النهضة ومشاركة 

تتناول  سوف  التى  المجلس  جلسة  فى  مصر 
الموضوع .

وأهمية تلك الخطوة تأتى بالنظر لكونها تعكس 
اقتناع مجلس االمن – أحد االجهزة الرئيسية 
األساسى  االممى  والجهاز   ، المتحدة  لالمم 
السلم  بحفظ  الخاصة  بالموضوعات  المعنى 
واالمن الدولييين وبنظر النزاعات والحاالت 
السلم  تهديد  استمراراها  علي  يترتب  التى 
المصرية  النظر  بوجهة   – الدوليين  واالمن 

بأن استمرار عدم تحقيق تقدم فى المفاوضات 
المرتبطة بسد النهضة مع قيام اثيوبيا باالعالن 
بشكل منفرد واحادى عن اعتزامها ملء السد 
فى شهر يوليو ٢٠٢٠ هو وضع غير مقبول 
ويؤدى الى خلق حالة يترتب على استمراراها 

تهديد السلم واالمن الدوليين.
وقد قامت مصر باتصاالت ومشاورات رفيعة 
ومكثفة خالل االيام الماضية مع الدول االعضاء 

فى مجلس األمن .

  قال الرئيس اللبناني ميشال عون، 
اليوم الجمعة، إن االحتجاجات الشعبية 
التي يشهدها لبنان قد دخلت عليها 
عناصر غريبة وخارجة عن الطباع 
اللبنانية الهادئة، لتتحول من مظاهرات 
سلمية وعمل ديمقراطي يعبر عن 
حاجات الشعب أمام سلطة الحكم، إلى 
أعمال شغب واسعة يرتدي بعضها 
طابع الفرق المتخصصة في اإلرهاب.

وأكد الرئيس اللبناني، في تصريحات 
خالل استقباله اليوم عدة وفود، أن الهم 
األول بالنسبة للدولة حاليا يتمثل في 
تحقيق االكتفاء الغذائي للشعب اللبناني 
والحفاظ على األمن واالستقرار في 

مواجهة الشغب.
وأشار إلى أن الوضع الحالي في لبنان 
بما ينطوي عليه من أزمة اقتصادية 
حادة، قد زاد من نسبة العوز وأرهق 

كاهل اللبنانيين.
وأضاف عون قائال “عملنا يتكامل مع 
ما يقوم به جميع الخيرين في لبنان، ال 
سيما في ما يتعلق بتقديم المساعدة على 
تدعيم مقومات العيش الكريم والدفاع 
عن اإلنسان لكي يبقى قادرا على تناول 
لقمة العيش واالستمرار في العمل.. 
علينا القيام بهذا الواجب، وسنقوم به 
من ضمن قدرات الدولة التي أصبحت 

محدودة للغاية في الوقت الحالي”.

  أفادت جامعة جونز هوبكنز 
المتحدة  الواليات  بأن  األمريكية 
شهدت أمس الخميس ارتفاعا قياسيا 
غير مسبوق بقرابة 40 ألف إصابة 
جديدة بفيروس كورونا المستجد.
من  تعد  التي  الجامعة  وأكدت 
المصادر الدولية األكثر مصداقية 
الفيروس  تفشي  إحصاءات  في 
التاجي وتستند إلى بيانات الهيئات 
والمحلية  الفدرالية  الرسمية 
والمصادر المفتوحة، أن الواليات 
أمس  يوم  المتحدة سجلت خالل 
39483 إصابة جديدة بكورونا، 
أي أكبر ارتفاع يومي في البالد 

منذ بداية الجائحة.
يوم،  خالل  البالد  في  وسجلت 
 2425 الجامعة،  بيانات  حسب 

وفاة جديدة جراء الفيروس.
وبشكل عام، سجلت في الواليات 
المتحدة حتى اآلن، بناء على آخر 
إحصاءات الجامعة، 2422312 
الذي  بالفيروس  مؤكدة  إصابة 
يسبب مرض »كوفيد19-«، بينها 

124415 حالة وفاة و663562 
حالة شفاء، ما يتجاوز بأضعاف 
حصيلة أي دولة أخرى في العالم.
الجديدة  اإلصابات  معدل  وشهد 
الواليات  في  التاجي  بالفيروس 
المتحدة ارتفاعا مستمرا على مدى 
أكثر من أسبوع، بعد انخفاضه على 
مع  أسابيع،  ستة  من  أكثر  مدى 
تسجيل عدد من الواليات قفزات 
في  المصابين  أعداد  في  قياسية 

األيام األخيرة.
االضطرابات  وسط  ذلك  ويأتي 
االجتماعية المتواصلة في الواليات 
المتحدة منذ اندالع أزمة وفاة الشاب 
من ذوي البشرة السمراء جورج 
فلويد على يد شرطي خالل توقيفه 
في مدينة مينيابوليس أواخر أبريل.
دونالد  األمريكي  الرئيس  وقرر 
ترامب األسبوع الماضي استئناف 
على  وشدد  االنتخابية  تجمعاته 
الحياة  إلى  »العودة  ضرورة 
الطبيعية«، على الرغم من استمرار 

الجائحة.

  ضوء برتقالي ساطع، أعقبته سحابة 
كثيفة من الدخان، ودوي صوت قوي 
من  مبكر  وقت  في  بوضوح،  ُسمع 
صباح الجمعة،  في مدينتي برديس 
وبومهن ومناطق أخرى مجاورة لهما 
في العاصمة اإليرانية.. والسبب انفجار 

هز الشطر الشرقي من طهران.
من  القريبة  فارس  وكالة  وقالت 
المحافظين المتشددين، إنه في الساعات 
األولى بعد منتصف الليل أرسل لها 
عدد من مستخدمي شبكات التواصل 
االجتماعي »مقاطع فيديو يظهر فيها 

هذا الضوء لبضع ثوان«.
لألنباء  »مهر«  وكالة  ذكرت  بينما 
أن »دويا رهيبا« ُسمع بوضوح في 
برديس وبومهن ومناطق قريبة« من 

العاصمة اإليرانية.
تقول الرواية اإليرانية إن االنفجار، 
الذي لم يُذكر أي معلومات عن سببه، 
وقع في منشأة لتخزين الغاز في منطقة 
يقع فيها موقع عسكري حساس، بالقرب 

من العاصمة طهران.
وبحسب داود عبدي المتحدث 
باسم وزارة الدفاع اإليرانية، 
تحديدا  وقع  اإلنفجار  فإن 
بارشين  منطقة  مدخل  أمام 
انفجار  وسببه  العسكرية، 
مستودع غاز صناعي، وليس 
في موقع عسكري تابع للجيش 

اإليراني.
أما أجهزة أمنية غربية فتنقل 
رواية أخرى تقول إن طهران 
تتعلق  تجارب  أجرت  ربما 
بتفجيرات قنابل نووية، وقد 
يكون ذلك سببا وراء وقوع 

هذا التفجير.
هذه  صحة  طهران  نفت  وفيما 
فيديو  مقاطع  أظهرت  المعلومات، 
وصور، نشرت على نطاق واسع على 
مواقع التواصل االجتماعي وتداولتها 
االنفجار  أن  محلية،  إخبارية  مواقع 
تسبب بضوء ساطع، ودخان كثيف، 

ودوي صوت قوي ُسمع بوضوح في 
مناطق قريبة من طهران.

وتقول السلطات اإليرانية إنها أخمدت 
وأن  إصابات،  وقوع  دون  الحريق 
المعلومات التفصيلة عن االنفجار سيتم 
الكشف عنها الحقا، وأن التحقيق جار 

لكشف مالبساته وحيثياته.

شرق  حساسة  منطقة  بارشين  وتعد 
العاصمة طهران، ارتبط اسمها بموقع 
بارشين العسكري الذي طالما اتهمت 
إيران  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
بالقيام بأنشطة نووية فيه، إضافة إلى 
وجود مواقع للصناعات العسكرية في 

المنطقة.

  قال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم الجمعة 
ن الرئيس مون جيه-إن تعهد في خطابه بمناسبة ذكرى 
الحرب الكورية بالرد بقوة على “أي استفزازات من 
أي اتجاه” وليس فقط كوريا الشمالية وذلك أثناء حديثه 

عن ” األمن الشامل ” .
الجنوبية ،  الكورية  أنباء “يونهاب”  وبحسب وكالة 
شارك مون أمس في مراسم الوحدة الجوية في سول 
بمناسبة الذكرى السبعين على اندالع الحرب األهلية 
الكورية، وشدد على أن “الجيش يمتلك القوة الكافية 
لردع أي تهديد”، وأضاف “الجيش لديه وضع استعداد 
تام ولن يسمح بانتهاك أي جزء من سيادتنا على البر 

والبحر أو الجو مرة أخرى”.
وفسرت وسائل اإلعالم المحلية تحذيرات مون على 
أنها موجهة إلى كوريا الشمالية ، حيث أعاد الرئيس 
التأكيد على تصميمه على منع اندالع أي نزاعات 
مسلحة مرة أخرى في شبه الجزيرة الكورية المنقسمة .
وطلب مسؤول من المكتب الرئاسي من الصحفيين 
االنتباه لتصريحات مون الالحقة، حيث قال مون “إذا 
هددت أي جهة أمن المواطنين ومعيشتهم، سنرد بكل 

حزم. إمكانياتنا الدفاعية قوية بشكل كاف لمنع أي 
استفزاز من أي جهة ” .

وأفاد المسؤول الرئاسي في إحاطة صحفية مشترطا 
عدم الكشف عن هويته بأن هذا التعبير كان يقصد به 
“مفهوم أمني شامل ” ولم يعن كوريا الشمالية على 
خالل  “مون”  تصريحات  ذكر  وأعاد  الخصوص، 
الجنراالت  كبار  مع  الرئاسي  المكتب  في  اجتماعه 
حيث  الشهر،  هذا  من  سابق  وقت  في  العسكريين 
نُقل عن مون قوله إن األمن القومي اليوم ال يعني 
فقط التهديدات العسكرية بل يشمل األمراض المعدية 
والهجمات اإلرهابية وكل ما يهدد أمن المواطنين، 

وقد وصف الرئيس هذا بـ”تهديدات أمنية شاملة”.

  دعا العراق، اليوم الجمعة، تركيا إلى وقف 
كافة أشكال االنتهاكات التي تطال السيادة الوطنية 
نتيجة األعمال العسكرية التركية المتكررة وخرقها 

لألجواء العراقية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة العراقية، في 
بيان: »تدعو رئاسة جمهورية العراق إلى وقف 
االنتهاكات التي تطال السيادة الوطنية نتيجة العمليات 
العسكرية التركية المتكررة وخرقها لألجواء العراقية 
والتي ذهب ضحيتها عدد من المدنيين العزل. إن 
هذه األعمال تعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ حسن الجوار، 
ومخالفة صريحة لألعراف والمواثيق الدولية«.
وأضاف البيان:«وإذ تستنكر رئاسة الجمهورية 
حل  على ضرورة  تؤكد  فإنها  الخروقات،  هذه 
المشاكل الحدودية والملفات األمنية بين العراق 
ورفض  بينهما،  والتنسيق  التعاون  عبر  وتركيا 
ووجوب  العالقة،  القضايا  معالجة  في  األحادية 

احترام السيادة العراقية«.
األسبوع  أطلقت،  التركي  الجيش  قوات  وكانت 
الماضي، عمليتين عسكريتين بشمال العراق ضد 
الكردستاني، وغيره من  العمال  عناصر حزب 

التنظيمات التي تصنفها أنقرة إرهابية.

أنها  البريطانية  الشرطة  أكدت    
مدينة  في  وقع  حادث  مع  تتعامل 
جالسكو االسكتلندية، وسط أنباء عن 
عملية  جراء  وجرحى  قتلى  سقوط 
طعن نفذت في وضح النهار في أحد 

شوارع وسط المدينة.
وأكدت شرطة المدينة إغالق شارع 
ويست جورج الذي وقع فيه الحادث 
ودعت المواطنين على االبتعاد عنه، 
مضيفة: »الوضع قد تم احتواؤه وليس 
هناك أي خطر على الجمهور اآلن«.
وذكرت الشرطة أن المشتبه به في 

الحادث أصيب برصاص األمن وال 
تبحث السلطات عن أي شخص آخر 
في القضية، مشيرة إلى أن ضابطا 
أصيب جراء الحادث ويتلقى العالج 

حاليا.
بأن رجال  تقارير صحفية  وأفادت 
هاجم بسكين الناس بشكل عشوائي 
عند أبواب فندق غالسكو المركزي، 

ما أدى إلى سقوط ثالثة قتلى.
ونشرت وسائل إعالم صورا تظهر 
اإلرهاب  مكافحة  لشرطة  قوات 

وسيارات إسعاف وسط جالسكو.

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 1٠٠٪ عائد على االستثمار
صناعة- تعدين - بناء وتعمير- منازل إقامة المسننين

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

حكمة العدد

اعداد: 
أنطوانيت جرجوس
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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

إدارة ترامب تقول إن هواوي وهيكفيجن مدعومتان من اجليش الصيين

قال مدير عام منظمة     
تيدروس  العالمية  الصحة 
أدهانوم جيبريسوس إن جائحة 
في  تنحسر  فيروس كورونا 
أوروبا لكنها تزداد سوءا على 
مستوى العالم حيث من المتوقع 
أن يصل عدد حاالت اإلصابة 
بالفيروس إلى عشرة ماليين 
المقبل وأن يصل  األسبوع 
عدد الوفيات إلى 500 ألف.

وأضاف تيدروس في مؤتمر 
مع  تلفزيونية  دائرة  عبر 
الصحة  لجنة  في  أعضاء 
بالبرلمان األوروبي أنه عند 

انتهاء الجائحة، ينبغي أال يعود العالم 
أن  يتعين  السابق وإنما  إلى وضعه 
أكثر  يكون  يؤسس ”وضعا جديدا“ 

للبيئة ويساعد على  عدالة ومراعاة 
التصدي لتغير المناخ.

أن  إلى  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  إدارة    خلصت 
االتصاالت  بينها شركة معدات  شركات صينية كبرى من 
العمالقة هواوي تكنولوجيز وشركة هيكفيجن لصناعة كاميرات 
أو يسيطر عليها، مما يمهد  الصيني  الجيش  يملكها  المراقبة 

الطريق أمام فرض عقوبات مالية أمريكية جديدة.
ووضعت واشنطن هواوي وهيكفيجن على قائمة سوداء تجارية 
في العام الماضي بسبب مخاوف بشأن األمن القومي وقادت 
العمل في  باستبعاد هواوي من  حملة عالمية إلقناع حلفائها 

شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول لديهم.
وكانت رويترز أول من نشر نبأ وثيقة لوزارة الدفاع تدرج 20 
شركة تعمل في الواليات المتحدة تزعم واشنطن أنها مدعومة 

من الجيش الصيني.
وتشمل الوثيقة أيضا تشاينا موبايل كوميونيكيشنز جروب وتشاينا 
تليكوميونيكيشنز كورب وكذلك شركة صناعة الطيران الصينية.

وتتولى وزارة الدفاع إعداد التصنيف، بموجب قانون صادر عام 
1999 منحها السلطة لجمع قائمة للشركات العسكرية الصينية 
التي تعمل في الواليات المتحدة، بما في ذلك تلك ”المملوكة 
أو الخاضعة لسيطرة“ جيش التحرير الشعبي الصيني والتي 

تقدم خدمات تجارية وصناعية وتقوم باإلنتاج أو التصدير.
وال يؤدي تصنيف البنتاجون إلى فرض عقوبات، لكن القانون 
ينص على أن الرئيس ربما يفرض عقوبات قد تشمل حظر 

جميع ملكيات األطراف المدرجة في القائمة.
ولم ترد هواوي وتشاينا موبايل وتشاينا تليكوم وشركة صناعة 
الطائرات الصينية والسفارة الصينية في واشنطن على طلبات 

للتعليق.
ووصفت هيكفيجن االتهامات بأنها ”بال أساس“، مشيرة إلى 
أنها ليست ”شركة للجيش الصيني“ ولم تشارك أبدا في أي 
مع  لكنها ستعمل  لتطبيقات عسكرية  أعمال بحث وتطوير 

حكومة الواليات المتحدة لحل المسألة.
إذا كان سيفرض عقوبات  البيت األبيض على ما  يعلق  ولم 
على الشركات المدرجة على القائمة، لكن مسؤوال كبيرا في 
اإلدارة األمريكية قال إن القائمة قد تعتبر ”أداة مفيدة للحكومات 
والشركات والمستثمرين والمؤسسات األكاديمية األمريكية، 
والشركاء ذوي الرؤية المماثلة إلجراء )فحص( نافي للجهالة 
الكيانات، وخصوصا مع نمو  بخصوص الشراكات مع تلك 

القائمة“.
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إْن كان للريِح ِظلٌّ
      »ال شيء قادر على التأثير في 
القاريء أكثر من الكتاب األول الذي 
يمس قلبه حقا. إذ أن صدى الكلمات 
التي نظن بأننا نسيناها يرافقنا طوال 
الحياة، ويشيد في ذاكرتنا منزال سنعود 
إليه عاجال أم آجال. ال يهم حشد الكتب 
األخرى التي سوف نقرؤها، وال عدد 
العوالم التي سوف نكتشفها، وال حتى 
ثم  نتعلمها  التي سوف  مقدار األمور 

ننساها«. 
قال ذلك ذات يوم أحد زبائن مقبرة الكتب 
المنسية، التي زارها دانيال سيمبيري، 
للروائي  الريح«  بطل رواية »ظل 
الذي غيبه  اإلسباني كارلوس زافون 
الماضي. يومها  الخميس  الموت يوم 
قال والد دانيال الذي أخذ ابنه لزيارة 
المكان  المقدسة: »هذا  الكتب  مقبرة 
 . سر يا دانيال، إنه معبد ، حرٌم خفيٌّ
كل كتاب أو مجلد هنا تعيش فيه روٌح 
ما؛ روح من ألفه، وأرواح من قرؤوه، 
وأرواح من عاشوا وحلموا بفضله«. 
يومها اختار دانيال كتاب »ظل الريح« 
الذي كاد يجزم أنه ينتظره منذ أعوام، 
وأغلب الظن من قبل أن يولد، وتبناه 
العادة، كما أخبره والده  مثلما جرت 
قائال: »إن من يأتي إلى هنا للمرة األولى 
عليه أن يختار كتابا ويتبناه ويجتهد في 

الحفاظ عليه دائما فيبقى حيا«.
فينا،  التأثير  الكتاب األول على  قدرة 
لنا  الكلمات األولى  ومرافقة صدى 
الحياة، ما هي إال جزء من  طوال 
منظومة الدهشة التي نشعر بها تجاه 
الذي ال يشبهه سحر  البدايات  سحر 
آخر في حياتنا، وكلما أوغلنا في الحياة 
خبا ضوء النسخ األخرى من األحداث 
التي تتكرر في حياتنا، وخفت صوت 
التي تتكرر إزاء  الكلمات األخرى 
الكلمات  يأتينا من  الذي  ذلك الصدى 
أننا نسيناها، كما  التي نظن  األولى 
لنا كارلوس زافون على لسان  يقول 
أحد أبطال رواية »ظل الريح« التي 
يقوم دانيال بإعادتها إلى مقبرة الكتب 
المنسية، خشية أن تصل إليها يد اليين 
كوبرت، الذي يبحث عن كتب خوليان 

كاراكس كي يحرقها.
الكتب والمكتبات ليست  فكرة حرق 
البشر،  جديدة وال هي طارئة على 
فتاريخ تدمير المكتبات معروف ومدون، 
الفرنسي »لوسيان  الكاتب  حتى أن 
ألف كتابا سّماه »كتب  بوالسترون« 
العريىة  الطبعة  تحترق.. » صدرت 
األولى منه عام 2010. في هذا الكتاب 
يذكر بوالسترون أن هوالكو كان 
إلى  ليسوا بحاجة  الحشاشين  يعلم أن 

يقتلوا، والواقع  كتلة الحشيش لكي 
أن هذه اإلشاعة ابتدأت تتشكل عنهم 
وتنتشر مع الرحالة ماركو بولو الذي 
زار المنطقة عام 1273. ثم وصلت 
إلى ذروتها مع صدور  هذه اإلشاعة 
رواية فالديمير بارتول »آلموت« عام 
1938. ذلك ألن السم القاتل الذي يوجد 
في فصاحة المثقفين اإلسماعيليين أكثر 
بكثير من الحشيش نفسه، وهي فصاحة 
العديدة.  تغذيها قراءاتهم ومطالعاتهم 
كان حفيد جنكيزخان يعرف ذلك جيدا، 
ولهذا السبب حرص ، مثل جده األكبر، 
على حرق كل المكتبات التي وجدها 
في طريقه. هذا ما فعله في سمرقند، 
وبخارى، وبلخ، وهيرات، وخوارزم. 
في كل مرة كان يجتاح المدن وينهب 
الكتب  ويسلب وال ينسى أن يحرق 
حيثما وجدت. كانت توجد في أواسط 
القرن الثالث عشر الميالدي 36 مكتبة 
بغداد، وكانت  العباسية  العاصمة  في 
التي أسسها  المدرسة  أشهرها مكتبة 
الخليفة المستنصر عام 1233 وحمل 
لقد  ألف كتاب.   80 160 عتاال  إليها 
المفسر  كانت رائعة إلى درجة أن 
القلقشندي وضعها في أعلى الئحته 
التي صنف فيها المكتبات الكبرى. لكن 
القدر كان لها بالمرصاد، فقد هجمت 
عليها عصابات هوالكو واستباحتها، 
الخليفة  تماما مثلما استباحت قصر 

وقتلته مع كامل أسرته. 
عندما توفي كارلوس زافون األسبوع 
الماضي، عن 55 عاما، كانت رواية 
»ظل الريح« التي تمثل الجزء األول 
من رباعية »مقبرة الكتب المقدسة« قد 
باعت ماليين النسخ في أنحاء العالم، 
وكانت أعماله قد نشرت في أكثر من 
45 دولة، وتُرِجمت إلى أكثر من 40 
لغة. هذا يعني أن زافون، رغم موته، 
سيبقى خالدا في صفحات رواياته، 
قال  ذلك حين  مثلما عبر عن  تماما 
إحدى  نوريا مونفورت،  لسان  على 
شخصيات روايته: »خوليان كان يعيش 
في صفحات رواياته. الجسد الذي رقد 
في تلك الحفرة كان جزءا منه فقط، 
أما روحه فتسكن في الحكايات التي 
قائال: »فإذا  دانيال  ليعلق  قصها«. 
إيذائه حقا فال بد أن  فكر أحدهم في 
القصص وشخصياتها.  تلك  يمحو 

أليس كذلك؟«.
، كما يجب أن نتوقع  إن كان للريح ِظلٌّ
الشهيرة، فهو  من اسم رواية زافون 
شخوص أولئك الذين تزخر بهم روايات 
بيننا بعد أن  الُكّتاب كي تظل مقيمة 

يواري أجسادهم الثرى.

aliobaid4000@yahoo.com

بقلم: علي عبيد الهاملي

منظمة الصحة: جائحة فريوس كورونا تزداد 
سوءا على مستوى العامل

مواقع عسكرية تكشف استمرار انتهاك تركيا حلظر التسليح يف ليبيا
الرصد  أفادت مواقع دولية متخصصة في    
الجوي والعسكري، الخميس، بأن طائرات عسكرية 
الليبية،  مدينة مصراته  إلى مطار  اتجهت  تركية 
المرتزقة  لنقل  التركي  المخطط  استمرار  ضمن 

والسالح في ليبيا.
الجوي  للرصد  ميليتري«  وذكر موقع »بلغري 
نقل عسكرية  أن 3 طائرات  البلغاري،  العسكري 
تركية من طراز »سي- 130« أقلعت من إسطنبول 
باتجاه مطار مدينة مصراتة، شرق العاصمة الليبية 

طرابس.
ورجح الموقع أن تكون هذه الطائرات تحمل على 
متنها أعدادا من المرتزقة السوريين، لدعم ميليشيات 

حكومة فايز السراج. 
وفي وقت سابق، أكد الموقع أن اعتماد أنقرة على 
الطائرات الحربية في نقل العتاد والمرتزقة لكونها 
تشكل وسيلة تلتف بها على البعثة األوروبية البحرية 
لمراقبة فرض حظر األسلحة المفروض على ليبيا 

المعروفة بـ »إيريني«.
 ومن ناحيته، كشف موقع »إيلتي ميليتري رادار« 
اإليطالي، عن رصد عودة طائرتين  العسكري 
عسكريتين تركيتين من الطراز نفسه إلى إسطبنول 
من مصراتة، وأرفق الموقع العسكري الخبر بخريطة 

توضح مسار الطائرتين، عبر االستعانة بنظام تحديد 

المواقع العالمي واألقمار الصناعية.
الجاري، كشف موقع »فاليت  يونيو   وفي مطلع 
رادار« اقتراب 3 طائرات شحن عسكرية تركية 

وسفينة على متنها أسلحة من أجواء غربي ليبيا.
وقال الموقع اإليطالي المعني برصد حركة الطيران 
إن طائرتين منهما أقلعتا من مطار إسطنبول، أما 

الثالثة من قاعدة قونيا العسكرية التركية.

التركية  الشحن  سفينة  اقتراب  عن  وتحدث 
»CIRKIC«، والتي 
مينائي  من  أبحرت 
وحيدر  إسطنبول 
والتي  التركيين  باشا 
فرقاطة  اعترضتها 
عملية  تتبع  يونانية 
»إيريني« من موانئ 

غرب ليبيا.
في  أنقرة  وتستمر 
للقرارات  انتهاكاتها 
توريد  الدولية بحظر 
ليبيا  إلى  السالح 
إلرادة  وتجاوزها 
التي  الدولي  المجتمع 
تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين، وهي: تعزيز 
السالح، وتسريح ونزع  مراقبة حظر تصدير 
سالح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي 

تخرق الهدنة.
ونقلت تركيا حتى اآلن أكثر من 12 ألف من المرتزقة 
غالبيتهم سوريين إلى ليبيا بالتزامن مع اختفاء نحو 
قريبا  نقلهم  المحتمل  آخرين من  9000 متطرف 

إلى طرابلس، حسبما أعلن رامي عبدالرحمن مدير 
المرصد السوري لحقوق اإلنسان.

ولم يوقف الدعم العسكري التركي المتزايد للمليشيات 
الجيش الليبي عن تحقيق نجاحات كبيرة في المنطقة 
الغربية، التي قضى فيها على غالبية قادة المليشيات 
مدينة  تحرير  تمكن من  كما  السوريين  والمرتزقة 

األصابعة اإلثنين الماضي.
الجاري، طرحت مصر  يونيو/حزيران   6 وفي 
ليبيا،  السلمية في  للحلول  العودة  مبادرة تضمن 

والقت تأييدا دوليا وعربيا واسعا.
وتضمنت المبادرة المصرية، التي أطلق عليها »إعالن 
التأكيد على وحدة وسالمة األراضي  القاهرة«، 
الليبية واستقاللها، واحترام كافة الجهود والمبادرات 
الدولية وقرارات مجلس األمن ذات الصلة، والعمل 
على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع 
تحديد آلية وطنية ليبية ليبية مالئمة إلحياء المسار 

السياسي برعاية األمم المتحدة.
ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار 
وقف إطالق النار المنبثق عن إعالن القاهرة، إال 
أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين 
ال يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات 

الجيش الليبي شرقي مصراتة غربي سرت.

أخبــار
ماكرون وبوتني يبحثان عدة قضايا من بينها ليبيا

 أعلن قصر اإلليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
االستراتيجي  الحوار  إطار  في  سيبحث  ماكرون 
الفرنسي الروسي، مع نظيره الروسي فالديمير بوتين 
عبر تقنية الفيديو الجمعة، مواضيع األمن في أوروبا 
و الفضاء اإللكتروني وتسوية األزمات العالمية، من 
األخرى،  القضايا  من  وليبيا وجملة  أوكرانيا  بينها 

فضال عن التعاون متعدد األطراف.
وقال مصدر في اإلليزيه أن “هناك حاجة لمزيد من 
باألزمات، وخاصة  المتعلقة  األجندات  التقدم حول 

بشأن أوكرانيا”.
يذكر أن باريس استضافت في ديسمبر الماضي قمة 
وأوكرانيا  التي تضم روسيا  نورماندي”،  “رباعية 
وفرنسا وألمانيا، حول التسوية األوكرانية، وتم االتفاق 
على سحب القوات من بعض النقاط ومواصلة الجهود 

لتنفيذ اتفاقيات مينسك للتسوية.
وسبق لماكرون أن دعا الدول األوروبية إلى إعادة 

وإلى ضرورة  روسيا،  تجاه  السياسات  في  النظر 
الحوار والشراكة مع موسكو.

إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  دعا  متصل،  سياق  في 
واستئناف  ليبيا  في  الحرب  وقف  إلى  ماكرون، 

المفاوضات بين طرفي الصراع في البالد.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي مشترك، في باريس، مع 
الرئيس التونسي قيس سعيد، وقال ماكرون: “فرنسا 
وتونس تطلبان سويا أن يكف أطراف الصراع في 

ليبيا عن الحرب وأن يستأنفوا المفاوضات”.
اليوم  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  وأعلنت 
االثنين، أن اجتماع اللجنة الدولية المقبل بشأن ليبيا 
سيعقد بمشاركة جميع األطراف التي حضرت مؤتمر 
برلين، إضافة إلى سويسرا وهولندا، مؤكدة أن االجتماع 
سيناقش آخر التطورات في ليبيا ومفاوضات األطراف 

بهدف الوصول إلى وقف دائم إلطالق النار.

المتحدة  لألمم  العام  األمين  دعا    
عشية  الخميس  جوتيريس،  أنطونيو 
الذكرى 75 لوضع ميثاق المنظمة إلى 
“المضطرب”  العالم  تشكيل”  “إعادة 
الذي يواجه وباء كوفيد19، مشددا على 

تعزيز التعددية القطبية. 
أن  يجب  الذكرى  إن  وقال جوتيريس 
العالم  تكون مناسبة “لنعيد معا تشكيل 
نتقاسمه”، من أجل ذلك “نحتاج  الذي 
تعددية قطبية فعالة تعمل كآلية حوكمة 

عالمية حيثما يقتضي األمر”.
في سان  المتحدة  األمم  ميثاق  ووضع 
فرانسيسكو بتاريخ 26 يونيو/ حزيران 
1945، ودخل حيز التنفيذ في 24 أكتوبر/ 

تشرين األول 1945.
التجديد  إلى ضرورة  الدولية  للمنظمة  العام  وأشار األمين 
عند تقديمه كتيبا بعنوان “إنقاذ األرواح، حماية المجتمعات، 
التعافي بشكل أفضل”، يتناول األنشطة التي تم تنفيذها لمكافحة 
الجائحة ويعرض خطوطا عامة لخريطة طريق مستقبلية.

وأضاف في هذا السياق “ال يمكننا العودة إلى الوضع السابق 
وإعادة إنشاء األنظمة التي فاقمت األزمة. علينا إعادة البناء 
بشكل أفضل مع مجتمعات واقتصادات أكثر استدامة وشموال 

ومساواة بين الجنسين”.
واعتبر جوتيريس، إنه ال توجد ضرورة الستعمال الفحم 
الحجري في إنعاش الدول، إذ “حان الوقت لالستثمار في 
انبعاثات، وتولد  تتسبب في  مصادر طاقة غير ملوثة، ال 

وظائف الئقة وتقتصد المال”.
وبالنسبة له، فإّن المستقبل واضح وهو يقوم على “تعميم 
الوصول إلى الصحة، تعزيز التضامن بين الشعوب واألمم، 
إعادة التفكير في اقتصاد عالمي )يتصدى( ألوجه التفاوت”، 

كما “علينا إعادة تصور طريقة التعاون بين األمم”.

  أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على أنه “يجب 
أن ال نسمح بتدخالت تهدد السيادة العراقية”، قائاًل: “لن نسمح 

ألحد بأن يهدد بهدم الدولة”.
وأضاف الكاظمي، خالل لقائه مجموعة 
الخميس،  والصحافيين  اإلعالميين  من 
أن “الحكومة جاءت في وضع اقتصادي 
التي  “التحديات  أن  إلى  الفتاً  منهار”، 
نواجهها اليوم كبيرة وعندما يكون هناك 
مبنياً على  يكون  أن  فيجب  للحكومة  نقد 

الحقيقة”.
كما تابع: “حكومتنا ليست حكومة حزب، 
وال أشكل أي تهديد ألي أحد ألن ليس لدي 
إلى  الوصول  “هدفنا  مشدداً:  حزب”، 
انتخابات عادلة وعملية بناء حقيقي للدولة”.
لم ينجح  إلى أن “العراق  إلى ذلك أشار 
ببناء نظام صحي حقيقي أو نظام تربوي 
في  شدد  كان  الكاظمي  أن  يذكر  جيد”. 
الخميس على سعي حكومته  وقت سابق 
إلى ضبط الحدود الخارجية للبالد، مؤكداً 

أنه لن يسمح ألحد بتهديد العراق.
كما أكد أنه يرفض المغامرات الخارجية 
الحوار  الماضي  األسبوع  الحكومة  أحيت  أن  بعد  البالد،  في 

التهديدات  من  الرغم  المتحدة، على  الواليات  مع  االستراتيجي 
المتعددة التي تصاعدت في اآلونة األخيرة من قبل بعض حسابات 
الكاتيوشا”  موالية إليران، فضاًل عن “هجمات  لفصائل  تابعة 

المستمرة في استهداف قواعد تستقبل قوات أميركية.
فمنذ أكتوبر 2019، شهد العراق حوالي 30 هجوماً، استهدفت 
مصالح عسكرية ودبلوماسية أميركية، لكن الهجمات الصاروخية 

باتت أكثر ندرة في األشهر األخيرة.
الفساد،  بتنفيذ خطط اإلصالح ومحاربة  إلى ذلك، كرر تمسكه 

مؤكداً رفضه الخضوع ألي ابتزاز بحسب تعبيره.
وكان الكاظمي تعرض لحملة انتقادات من قبل بعض الفصائل 
إذ وصفه  وبعده،  تكليفه،  قبيل  إيران،  المحسوبة على  العراقية 
عدد من تلك الفصائل بالعاجر أو المقرب من واشنطن، في حين 

ذهب البعض اآلخر إلى حد تخوينه.
تكليفه  في خطاب  الجديد  الحكومة  رئيس  تمسك  المقابل،  في 
بالحفاظ على سيادة البالد، وأكد في حينه أن “السيادة خط أحمر 
وال يمكن التنازل عن كرامة العراق”. كما شدد على أن “العراق 

للعراقيين وقراره بيد أبنائه”.
وفي وقت الحق، أشار الكاظمي إلى تمسكه بتمتين العالقة مع دول 
الخليج، وأكد وزير خارجيته فؤاد حسين أن من أولويات السياسة 

الخارجية للحكومة توسيع التعاون مع دول الخليج.

 األمني العام لألمم املتحدة يدعو لـ »إعادة 
تشكيل« العامل

رئيس الوزراء العراقي: لن نسمح ألحد بأن يهدد بهدم الدولة العراقية



الرئيس اللبناني: منر بأسوأ أزمة اقتصادية.. ورئيس 
احلكومة: التدهور بلغ مرحلة اجلوع

فرنسا.. النيابة العامة تطلب تأييد تسليم صهر بن علي إىل تونس

الواليات املتحدة تفرض عقوبات جديدة 
ضد إيران تشمل شركات يف االمارات 

تركيا تتحدث باسم حكومة طرابلس: 
هذا شرطها لوقف إطالق النار

برج إيفل يفتح أبوابه أمام الزوار 
جمددا.. بشروط

 أعلنت الواليات المتحدة، أمس الخميس، فرض 
حزمة عقوبات جديدة ضد إيران تستهدف 8 
شركات تعمل في قطاع إنتاج الصلب والمعادن 

األخرى.
وأصدرت وزارة الخزانة األمريكية قرارا بفرض 
العقوبات على 8 شركات، بينها 4 متمركزة في 
إيران، و3 في اإلمارات، وواحدة في ألمانيا، 
قالت إنها على صلة بمجموعة »مباركة« للصلب 
اإليرانية، التي تم إدراجها في القائمة السوداء 
عام 2018 صالتها بالحرس الثوري اإليراني.

وقال وزير الخزانة األمريكي، ستيفن منوتشين، 
في البيان، إن »النظام اإليراني يواصل االستفادة 
من أرباح مصانع إنتاج المعادن ووكالء المبيعات 
األجانب لتمويل األنشطة الرامية إلى زعزعة 

االستقرار في أنحاء العالم«.
وتتبع إدارة الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، 
منذ توليه السلطة عام 2017، حملة »الضغوط 
القصوى« على إيران، تشمل فرض عقوبات 
اقتصادية قاسية على طهران التي يقول البيت 
في  لإلرهاب  دولي  داعم  أكبر  إنها  األبيض 

الشرق األوسط.
من  مجموعات  المتحدة  الواليات  وفرضت 
أهم  تستهدف  إيران  على  القاسية  العقوبات 

قطاعات اقتصادها، خاصة إنتاج النفط.
بدورها، تتهم السلطات اإليرانية الواليات المتحدة 
بخرق االتفاقات الدولية، خاصة الصفقة النووية 
مع طهران، وممارسة »اإلرهاب االقتصادي 

والطبي« بحق إيران.

 قالت تركيا، أمس الخميس، 
ليبيا  في  إن حكومة طرابلس 
تطالب بانسحاب قوات الجيش 
الوطني الليبي من سرت والجفرة 
للتوصل لوقف إلطالق النار.

الرئاسي  المتحدث  وأوضح 
في  كالين،  إبراهيم  التركي، 
مقابلة مع »سي.إن.إن ترك«، أن 
حكومة طرابلس تطالب الجيش 
الوطني الليبي باالنسحاب من 
مدينة سرت الساحلية ومنطقة 
الجفرة كشرط مسبق إلجراء 
محادثات من أجل التوصل لوقف 

إطالق النار.
الواليات  أن  المتحدث  وذكر 
المتحدة، التي حثتها تركيا على 
االضطالع بدور أكثر فعالية 
في ليبيا، تعزف عن لعب »دور 

حاسم« في الصراع.
كما أشار إلى أن روسيا تدعم 

المشير خليفة حفتر بوضوح، مضيفا »وتركيا ستواصل التعبير 
عن عدم ارتياحها مع موسكو«.

وتقدم تركيا دعما سخيا للميليشيات التي تقاتل في صفوف حكومة 
طرابلس. كما نقلت أنقرة آالف المرتزقة السوريين صوب ليبيا 
الوطني  الجيش  بها  يقوم  التي  العسكرية  الجهود  ألجل عرقلة 

الليبي لتحرير البالد من المتشددين واإلرهاب.
وكانت عدد من الدول األوروبية والعربية أكدت على ضرورة 

ابتعاد مليشيات طرابلس عن سرت والجفرة، معتبرة المنطقتين 
»خطا أحمرا«.

ويأتي تصريح كالين بعد يومين على اجتماع مجلس الجامعة 
كافة  »رفض  على  والتشديد  الوزراء،  مستوى  على  العربية 

التدخالت األجنبية غير الشرعية«.
وضرورة  »رفض  االجتماع  عقب  الصادر  القرار  في  وجاء 
منع التدخالت الخارجية أيا كان نوعها ومصدرها التي تسهم 

في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين إلى ليبيا«.

  أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن بالده تمر 
بأسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخها، محذرا من 
مؤخرا  وقعت  التي  التفلت  لحالة  الشديدة  الخطورة 
وانطوت على إثارة النعرات الطائفية بشكل يالمس 
في حين   )1990 – 1975( األهلية  الحرب  أجواء 
شدد رئيس الحكومة حسان دياب على أن لبنان ليس 
بخير وأن التدهور االقتصادي بلغ مرحلة الجوع لدى 

المواطنين اللبنانيين.
جاء ذلك خالل الكلمتين االفتتاحيتين للرئيس اللبناني 
ورئيس الحكومة، خالل اجتماع “اللقاء الوطني” الذي 
رؤساء  من  عدد  بحضور  أمس  عون  النعقاده  دعا 
وزعماء القوى السياسية اللبنانية، للتباحث في األوضاع 
االقتصادية وتداعيات األحداث األخيرة التي رافقت 
االحتجاجات وما شهدته من اضطرابات ومساس بالسلم 

األهلي واستقرار البالد.
أحمر  خط  األهلي  “السلم  اللبناني:  الرئيس  وقال 
والمفترض أن تلتقي جميع اإلرادات لتحصينه، فهو 
مسئولية الجميع، وما جرى في الشارع في األسابيع 
األخيرة، والسيما في طرابلس وبيروت وعين الرمانة، 
يجب أن يكون إنذارا لنا جميعا لتحسس األخطار األمنية 
التي قرعت أبواب الفتنة من باب المطالب االجتماعية”.

واعتبر عون أن هناك من يستغل غضب الناس ومطالبهم 
المشروعة، من أجل توليد العنف والفوضى، لتحقيق 
أجندات خارجية مشبوهة بالتقاطع مع مكاسب سياسية 

ألطراف في الداخل. على حد تعبيره.
بشكل  األهلية  الحرب  أجواء  “لقد المسنا  وأضاف: 
مقلق، وأُطلقت بشكل مشبوه تحركات مشبعة بالنعرات 
الطائفية والمذهبية وتجييش العواطف وإبراز العنف 
والتعدي على األمالك العامة والخاصة وتحقير األديان 
والشتم، وإزاء هذا التفلت غير المسبوق والعودة إلى لغة 
الحرب البائدة التي دفع لبنان ثمنها غاليا في الماضي، 
كان ال بد لي انطالقا من مسئولياتي الدستورية، أن 
أدعو إلى هذا اللقاء الوطني الجامع، لوضع حد نهائي 

لهذا االنزالق األمني الخطير”.
وأشار إلى أن لبنان يمر بأسوأ أزمة مالية واقتصادية، وأن 
اللبنانيين يعيشون معاناة يومية خوفا على جنى أعمارهم، 
وقلقا على المستقبل، ويأسا من فقدان وظائفهم. مضيفا: 
“ليس أي إنقاذ ممكنا إن ظل البعض مستسهال العبث 
باألمن والشارع، وتجييش العواطف الطائفية والمذهبية، 
والتناغم مع بعض األطراف الخارجية الساعية إلى جعل 

لبنان ساحة لتصفية الحسابات وتحقيق المكاسب، عبر 
تجويع الناس وترويعهم وخنقهم اقتصاديا”.

وأكد أن االنهيار إذا وقع فلن يستثني أحدا، كما أن الجوع 
والبطالة ليس لهما لون طائفي أو سياسي، مشددا على أن 
االجتماع يستهدف تعزيز الوحدة الوطنية ومنع االنفالت.

من جانبه، قال رئيس الحكومة حسان دياب إن اللبنانيين 
الذي  المستقبل في ظل االرتباك  يتطلعون بقلق إلى 
يسود البالد، وتردي األوضاع االقتصادية والمعيشية، 
معتبرا أن عالج األوضاع الراهنة هو مسئولية وطنية 
تقع على عاتق الجميع وليس مسئولية الحكومة وحدها.
وأشار إلى أن حكومته “جاءت على أنقاض األزمة” 
وتمكنت من تخفيف حدة األزمات باتخاذها قرار عدم 
والتي  اليوروبوندز(  )سندات  السيادية  الديون  سداد 
نحو  على  العام،  لهذا  دوالر  مليار   4.6 تبلغ  كانت 

خفف الضغط على االحتياطي النقدي من الدوالر.
وأضاف: “العالج ليس فقط مسئولية الحكومات السابقة 
التي كانت تخفي األزمة ثم جاءت هذه الحكومة لتكشف 
بجرأة وشفافية أرقام الخسائر المالية المتراكمة في سياق 
خطة مالية إنقاذية هي األولى في تاريخ لبنان. الكل معني 
بالمساهمة في ورشة اإلنقاذ وليس لدينا الوقت للمزايدات 

وتصفية الحسابات وتحقيق المكاسب السياسية”.
واعتبر أن لبنان يمر بمرحلة مصيرية تتطلب إعالء 

“منطق الدولة” لتخفيف حجم األضرار التي قد تكون 
كارثية، مشيرا إلى أن اللبنانيين ال يتوقعون من االجتماع 

نتائج مثمرة.
سيكون  اللقاء  فإن  اللبنانيين  “بنظر  قائال:  وأوضح 
كسابقاته وبعده سيكون كما قبله وربما أسوأ. ال يهتم 
الدوالر  سعر  بلغ  كم  واحد..  بأمر  سوى  اللبنانيون 
األمريكي. لن يدقق اللبنانيون في عبارات الخطابات، 
لم يعد يهمهم ما نقول، يهمهم فقط ماذا سنفعل، وليس 
عن  تخفف  ألفعال  نترجمه  لم  إذا  قيمة  أي  لكالمنا 

اللبنانيين أعباء وأثقال يومياتهم”.
وشدد على أن اللبنانيين يتطلعون إلى حماية من الغالء 
القضاء ضد  يتحرك  وأن  الكهرباء  وتوفير  الفاحش 
الفساد والفاسدين، وأن يقوم مصرف لبنان المركزي 
بضبط سعر صرف الدوالر أمام الليرة وحفظ قيمة 

رواتبهم ومدخراتهم من التآكل”.
جدير بالذكر أن “اللقاء الوطني” عقد في ظل غياب 
شبه كامل ألركان المعارضة وبعض القوى المشاركة 
الرؤساء  قاطعه  حيث  الحالية،  الحكومة  تشكيل  في 
السابقون للحكومات سعد الحريري وفؤاد السنيورة 
ونجيب ميقاتي وتمام سالم، وحزب القوات اللبنانية، 
والرئيسين  المردة،  وتيار  اللبنانية،  الكتائب  وحزب 

السابقين أمين الجميل وإميل لحود.

   طلبت النيابة العامة في محكمة االستئناف 
في جنوب فرنسا من القضاة إصدار رأي 
مؤيد لتسليم بلحسن الطرابلسي، شقيق زوجة 
الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن 

علي، إلى تونس.
لكن الجلسة أرجئت في اللحظة األخيرة إلى 
الثامن من يوليو بعدما الحظت المحكمة 
أن تونس التي تطالب باسترداده، لم تدع 

إلى الجلسة.
وصرح شقيق السيدة األولى السابقة ليلى 
الطرابلسي، الذي حضر الجلسة، بأنه يخشى 
إنسانية وحتى  ال  »لمعاملة  يتعرض  أن 

للتعذيب« في تونس.

لي األمر  المحكمة: »بالنسبة  أمام  وقال 
واضح، تسليمي يعني الموت. لن يكون 
بأن  مذكرا  إخوتي«،  من  أفضل  حظي 
»ثالثة من إخوتي ماتوا في السجن بين 
2011 و2020، في ظروف مروعة«.

وكان بلحسن الطرابلسي )57 عاما( أوقف 
في مارس 2019 في فرنسا واتهم بـ«غسل 
أموال في عصابة منظمة وإخفاء استخدام 
والتواطؤ في وثائق إدارية مزورة«. وما 

زال التحقيق جاريا.
تونس  طلبت  فرنسا  في  توقيفه  وبعد 
تسليمه إليه لينفذ ثالث عقوبات بالسجن 

لمدة مجموعها 33 عاما.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

مصر تكّشر عن أنيابها 
الخالفة  يعيد  بأن  السلطان رجب طيب أردوغان يحلم    
ينفذ  أن  الُمستفز  الفذ  بعقله  فيخطط  الحياة مرة أخرى  إلى 
مخططه الشيطاني وأول هذا المخطط أن يدخل مصر من 
المرتزقة من  فيجنّد مئات  الليبية  الغربية والحدود  الناحية 
أن  الدماء والقتل معتقداً  الدوالر ويستبيحون  يعبدون  الذين 
مصر ستسمح له بتنفيذ مخططه وال يدري ماذا سيكون في 
أنتظاره ألنه سيرى ما لم يتوقعه ، سيرى ما يمكن أن يجعله 
اليوم  السلطة في تركيا وسيلعن  فيه  الذي تولى  اليوم  يكره 
الذي فكر فيه في إعادة فكرة أسترجاع عصر الخالفة الذي 

تميز بالقتل والبشاعة .  
الفتاح  عبد  رئيسه  يقف خلف  كله  المصري  الشعب  أن 
بالهوس والجنون  الذي أصيب  السلطان  أمام هذا  السيسي 
عن  غائب  مثلهم  فهو  النزعة  إخواني  أردوغان  وإلن 
بأن يحتل مصر  الوعي يعيش في عالم الوهم سعيداً حالماً 
يعتبر من أفضل  الذي  المصري  الجيش  أن  ناسياً متناسياً  
أنتظاره ومعه  العالم سيكون في  تسع جيوش على مستوى 
ليلقنوه درساً  المصري  الشعب  أفراد  مائة مليون مقاتل هم 
أردوغان أصيب  أن  أنا واثق منه اآلن  ، والذي  ينساه  لن 
القوات  السيسي وبعد عرض  الرئيس  تهديد  بعد  بالرعشة 
القوات  أفرع  من  وغيرها  المدرعات  وقوات  الجوية 

المسلحة. 
الرئيس  بعد خطاب  ما  حد  إلى  تغير  الوضع  أن  ورغم 
السيسي الذي كان له أبلغ األثر في نفوس الليبين والمصريين 

بل جعل أمريكا تدعو إلى وقف إطالق النار في ليبيا .     
تهديد  أولها  تهديدات  عدة  من  تعاني  أن مصر  ورغم 
النهضة  بملئ خزانات سد  أثيوبيا  تهديد  وثانيها  أردوغان 
الذي سيسبب ضرراً كبيراً لمصر األمر الذي جعل مصر 
 ، المهمة  القضية  الدولية لعرض هذه  المؤسسات  تلجأ لكل 
وال أدري لماذا كل هذا العداء ضد مصر ؟ هل ألن مصر  
تمتد  يحمل في طياته حضارة  بتاريخ طويل  تتميز عنهم 
لسبعة آالف سنة ، آم ألن مصر خرجت   بنسائها وشيوخها 
2013 ضد حكم  يونيو   30 ورجالها وشبابها وأطفالها في 
إلى  الطويل ويعيدها  فاشي كاد أن يضيع مصر وتاريخها 
سنوات الجهل والتخلف ما أفشل المخطط الذي كان يهدف 
إلسقاط مصر لوال يقظة الشعب المصري وجيشه الشريف 
المسلمين  بجماعة اإلخوان  أطاحوا  الذين  األبية  وشرطته 
بثورة ستظل تذكر لألبد  وبمرشدهم ورئيسهم وعصابتهم  
الخناق عليها  أن يضيقوا  اآلن  فيريدون  التاريخ  في كتب 
إرهابية  بعمليات  الشرق  تارة ومن  الغربية  في حدودها 
عفنة ولكن المهم اآلن وأمام هذه التحديات، أن نتحد جميعاً 
ونقف خلف رئيسنا عبد الفتاح السيسي الذي ال نشك لحظة 
في قدرته على مجابهة األخطار التي تحيط بمصر ثم علينا 
أيضاً أن نساند جيشنا العظيم في حربه ضد اإلرهاب ونقف 
معه ضد أي تهديد ممكن أن يمس أمن مصر .. تحيا مصر  

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

Parapsychologie 
DANS L'astrologie :

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

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

Mail :jackleblond888@yahoo.com

أخبــار      Vendredi 26 juin 2020
الجمعة 26 يونيو 2020

بقلم: محمد منسي قنديل

طائر الصدى
  عندما كنت اعمل في الكويت، 
تعرفت على مستشار قضائي جاء 
العدل  معارا من وزارة  للعمل 
المطار،  في  تعرفنا  المصرية، 
ووصلنا للكويت في الطائرة نفسها، 
، واتفقنا على اللقاء عندما تستقر 
بنا األحوال، وبدا أن احواله قد 
أفضل  بطريقة  استقرت سريعا 
مني بكثير، ففي الوقت الذي كنت 
اجاهد فيه للحصول على رخصة 
في  يتجول  وهو  شاهدته  قيادة 
الشوارع راكبا سيارة مرسيدس 
من الطراز االحدث، وعندما سألته 
لماذا تعجل هكذا ولم نكد نستقر، 
قال لي انها كانت أمنية حياته أن 
يركب المرسيدس ولم يجد داعيا 
لتأجيلها أكثر من ذلك، وتعددت 
اللقاء وكان من الممتع أن اسمع 
مالحظاته عن االختالف بين نوعية 
المتهمين الذين يقابلهم في الكويت 
التي تحتوي على أكثر من 120 
جنسية  عنهم من مصر، وكيف 
يبدو المتهم األوربي متعاليا وغير 
مبال بما يمكن أن يحدث له وكيف 
يدافع عن نفسه واثقا أنه سيفلت 
من العقاب مهما كان الذنب الذي 
ارتكبه،  في الوقت الذي ينهار 
ولو  المصري حتى  المتهم  فيه 
كان بريئا في مواجهة أي سلطة 
رسمية، فنحن نمتلك نفسية هشة 
قابلة لتلقي العقاب سواء بسبب أو 
دون سبب، جميعنا نشبه شخصية 
المواطن “ك” في رواية كافكا 
يدور  المحاكمة عندما  الشهيرة 
غير  تهمة  حول  معه  التحقيق 
مدان  أنه  يشعر  ولكنه  معروفة 
جريمته  ماهي  يدري  أن  دون 
أننا  دائما  نشعر  نحن  بالضبط، 
مدانون أمام عدالة ال تتحقق أبدا.
لم يكن الحوار معه ينتهي، كنت 
نتحدث عن االرض الجديدة التي 
نعيش فيها دون أن ننسى االرض 
القديمة التي جئنا منها، الرابضة 
في داخلنا دون مغادرة، خلف كل 
المليء  المتحضر  الحديث  هذا 
باإلشارات الثقافية كان هناك جانب 
بدائي في شخصيته، تعرفت عليه 
بالمصادفة حين عرفت أنه يذهب 
بانتظام لمنطقة خيطان المزدحمة 
بالعمال من الصعايدة االجراء، 
واحدة من أفقر االماكن بالكويت 
واكثرها ازدحاما بالعمالة المؤقتة 
ويتعطلون  يوما  يعملون  الذين 
عشرة، واستمعت إليه وأنا غير 
مصدق وهو يحدثني عن عائلته، 
عن جذوره التي تمتد إلى الصعيد 
الجواني، حيث ال تستطيع عائلته 
أن ترفع رأسها على حد تعبيره، 
رغم أن فيها الكثير من المتعلمين 
الذين ارتقوا وأصبحوا يشغلون 
جميعا  ولكنهم  هامة،  مناصب 
يشعرون بالدونية ازاء العائالت 
تعليما ومكانة، كل  منهم  األقل 
هذا ألن لديهم ثأر لم يظفروا به، 
قتلت  المنافسة  العائالت  أحدى 
يستطيعوا  أن  دون  اثنين  منهم 
الرد، نظرت إليه حائرا، سألته: 
القتلة؟  مع  القانون  فعل  وماذا 
انني اخاطب رجال  ادرك  كنت 
من اقطاب القانون، ولكنه رد بال 
اهتمام في جرائم الثأر ال يوجد 
قانون، وال عدالة أيضا، كل شيء 
يقف عاجزا أمام صمت الشهود 
من الجانبين، ال أحد يريد اتدخل 
الحق  له  ليس ألحد   ، السلطات 
في الظفر به سوى أصحابه حتى 
يتخلصوا من عار الخنوع، ثم باح 
لي بسره الخطير، الخطوة الثانية 
بعد المرسيدس هي مساعدة اسرته 
على استعادة كرامتها والحصول 
على السالح الالزم، وعندما رأى 
درجة فزعي أكد لي ليس وحده في 
هذا األمر، هناك اطباء ومدرسون 
الكويت  ومحاسبون يعملون في 
الهدف  وخارجها يشاركونه في 
نفسه، ولذا فهو على تواصل مع 
بقية اقاربه ومعارفه من الصعايدة 
االجراء الذين يسكنون في منطقة 

“خيطان”
الثأر هو الدم، كما هو معناه في 
بدائي من زمن  قديم  أثر  اللغة، 
القبائل، طقس مقدس يساوي بين 
قتل القاتل وبعث الحياة في نفس 

القتيل، وكان العرب يعتقدون انه 
إذا سقط أحدهم قتيال يخرج من 
رأسه طائر يدعى طائر الصدى، 
والصدى هو العطش، يظل يحلق 
اهله وهو يصيح:  فوق رؤوس 
يدرك  اسقوني، حتى  اسقوني.. 
الصياح،  فيكف عن  الثأر  اهله 
ولكن االسالم جاء برؤيا مغايرة، 
جاء بفكرة القصاص الذي يقوم به 
ولي األمر، اصبح هناك بديال عن 
قوانين الصحراء المطلقة، ولكن 
فكرة القبيلة لم تنته تماما، ظلت 
كامنة في روح البلدان المتخلفة، 
طائر الصدى مازال يحلق فوق 
البيوت الطينية في في صعيد مصر 
حيث بقايا القبائل العربية القديمة 
التي استقرت في هذه المنطقة، ال 
يوازيها في قوة الدافع إلى الثأر إال 
قبائل اليمن التي توازيها جنوب 
البحر األحمر، وكالهما من بقايا 
العرب العاربة، عندما كنت اعمل 
طبيبا في الصعيد جلس مع أحد 
شيوخ القرية، كان رجال حكيما 
انسابه  لي  يعدد  وأخذ  ومتعلما 
القديمة، ظل يعود للوراء حتى اتي 
على ذكر اسالفه القدامى من بني 
مزينة، كنت مندهشا ألن االنساب 
العربية ال زالت حية ومحفوظة 
يحتقرون كل من ال  اهلها  وأن 
نسب لهم، كانوا يمتلكون ذاكرة 
عنيدة، لم ينسوا عاداتهم القديمة 

حتى ولو كانت دموية.
عهود  منذ  الصعيد  اهملنا  لقد 
طويلة، ليس على مستوى البنية 
األساسية والخدمات فقط، ولكن 
والتمدن،  التعليم  مستوى  على 
مصر كلها متخلفة، ولكن الصعيد 
هو أكثر اهلها تخلفا وبدائية، لسنا 
افضل منه حاال ولكنه غارق في دم 
الثأر، يدرك أن الدولة المركزية ال 
تعطيه شيئا، وأن اجهزتها اعجز 
من أن ترسي سالما حقيقيا، كلها 
أطر فارغة تقوم بتمثيليات للصلح 
االفالم،  في  يحدث  بما  شبيهة 
العائلة، قراءة  اجتماع مع كبار 
الفاتحة، وشخصا ما يحمل كفنه ، 
وتعهدات بالصلح يوقعها الطرفان، 
ويظل ما في القلب من ضغائن 
على حاله، في أي مناسبة يبرز 
العنف الكامن في النفوس، تتأجج 
هرمونات التخلف وتستعر داخل 
سبيال  تعرف  ال  التي  االجساد 
لرفع رأسها عاليا إال عبر مزيد 
من الجثث، الظروف االقتصادية 
الصعبة التي يعيشها الصعيد ال 
تجعل الصراع ال يهدأ حول أي 
شبر من االرض، يتكاثر البشر 
الضيق،  في  غاية  رقعة  على 
محاصرة بين النهر والجبل وخلفها 
الضباع  تسكنها  تمتد صحراء 
المسعورة، صراع الفقراء الذي 
ال يهدأ على الفتات ومع ذلك ال 

يعدمون من يمدهم بالسالح.
لقد تباعدت المسافات بيني وبين 
هذا المستشار، ولكني استيقظت 
مفزوعا على أخبار معركة دامية 
من معارك الثأر في الصعيد، مقتلة 
أحدى  افراد  فيها  ترصد  هائلة 
العائالت بعائلة أخرى وابادوهم، 
البنادق  أحدث  فيها  استخدموا 
وكمية هائلة من الرصاص، في 
قرى ال يتوفر فيها القوت الهلها، 
القبض  تم  الذين  أحد  واعترف 
عليهم أن التحريض والتمويل جاء 
من ابناء العائلة الذين يعملون في 
الكويت، هكذا تم نشر االسم في 
كل صحف الصباح، ولم اعرف 
أن كان األمر يخص اسرة هذا 
فجراثيم  غيرها،  أم  المستشار 
الحقد والضغينة منتشرة إلى حد 
مفزع، لكنهم استخدموا األموال 
لتحويل بعض  لهم  التي توفرت 
الفالحين الفقراء إلى ادوات للقتل، 
غذت مشاعر االستعالء والغرور 
والكرامة الزائفة وكل المشاعر 
البدائية المنحطة، وطغت على كل 
ما تعلموه، لم تستطع الشهادات 
إلى  االنتقال  المناصب وال  وال 
بلد آخر أن تغير ما في نفوسهم 
خاصة وهم يستغلون اآلخرين لتنفيذ 
مأربهم الشخصية وارضاء الجوع 
الهمجي في داخلهم ومازال طائر 
الصدى يعاني من العطش للدم. 

  فتحت السلطات الفرنسية برج إيفل 
تسبب  بعدما  الخميس،  الزوار،  أمام 
إغالق  في  كورونا  فيروس  تفشي 
أشهر،   3 لمدة  الشهير  باريس  معلم 
وهي أطول فترة إقفال له منذ الحرب 

العالمية الثانية.
وفرضت السلطات الفرنسية إجراءات 
صارمة تتعلق بالصحة العامة قبل إعادة 
على  الحفاظ  أجل  من  إيفل  برج  فتح 
سالمة الزوار، في ظل عدم السيطرة 

على األزمة بشكل كامل حتى اآلن.
ويمكن للزوار دخول البرج البالغ ارتفاعه 
324 مترا عبر الساللم فقط، حتى أوائل 
استخدام  المقبل، في ظل وقف  يوليو 
المصاعد حاليا بسبب اعتبارات السالمة.

كما لن يسمح بالصعود إلى أعلى من 
الطابق الثاني من البرج، وسيكون وضع 
الكمامة إلزاميا على كل من هم فوق 
في  الراغبين  من  عشر  الحادية  سن 

زيارة المكان.
البرج عن  عن  المسؤولون  وأعرب 
أملهم في عودة األمور إلى طبيعتها 
بشكل كامل هذا الصيف، بعد أشهر من 
اإلغالق تسببت بشل القطاع السياحي 

بشكل شبه كامل في أرجاء البالد.
وسجلت فرنسا 161 ألفا و348 إصابة 
بفيروس كورونا، في حين وصل عدد 
الوفيات في البالد إلى 29 ألفا و731 
القليلة  األشهر  مدار  على  شخصا، 

الماضية.
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رئيس الوزراء: شعور بالفخر لدى كل مصري ملا 
شاهدناه من استعداد تام ملختلف وحدات 

القوات املسلحة باملنطقة الغربية

شكري وبومبيو يتباحثان هاتفيا حول 
العالقات الثنائية والقضايا اإلقليمية

مبناسبة 30 يونيو.. إطالق مرحلة جديدة من مبادرة “كلنا واحد” حتت رعاية الرئيس السيسي
 القاهرة/ فرج جريس: تحت رعاية رئيس الجمهورية، 
وبمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، تطلق الداخلية المرحلة 
الثالثة عشر من مبادرة “كلنا واحد” بمشاركة كبرى السالسل 

التجارية على مستوى الجمهورية.
وتهدف المبادرة لدعم منظومة الحماية االجتماعية للمواطنين 
واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى 
المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين من خالل 
التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السالسل 
التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة 
عن مثيالتها باألسواق، األمر الذى يضمن توافرها بشكل 
المواطنين،  إحتياجات  كافة  تلبى  التى  وبالكميات  دائم 
يكفل  بما  تكدسات  دون حدوث  عليها  الحصول  وتكفل 
سالمة المواطنين فى ضوء اإلجراءات المتبعة للوقاية من 

إنتشار فيروس “كورونا” المستجد والحد من تداعياته.
وتستعد وزارة الداخلية إلطالق فعاليات المرحلة الثالثة 
عشر من مبادرة ” كلنا واحد” لتوفير السلع الغذائية وغير 
الغذائية للجمهور بداية من اليوم الخميس، وتستمر حتى 
يوم 10 يوليو القادم، بعدد من فروع السالسل التجارية 
الجمهورية،  مستوى  فرع على   360 بإجمالى  الكبرى 
وذلك بالتنسيق مع اإلدارة العامة لشرطة التموين والتجارة 

والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة 
فى مجال السلع اإلستراتيجية واللحوم والدواجن واأللبان 

ومشتمالتها.
عن  مخفضة  وأسعار  عالية  بجودة  السلع  توفير  ويتم 
مثيالتها باألسواق بنسبة تصل إلى %30، وتم التنسيق 
مع مديريات األمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر 
مخفضة عن  بأسعار  الغذائية  السلع  لتوفير  ومعارض 
مثيالتها باألسواق، وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة 
الغذائية  والمواد  بالسلع  وُمحملة  متنقلة  بإعداد سيارات 

تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.
الغذائية  للمنتجات  ومن جانبها، تشارك منظومة “أمان” 
تلبية  فى  للمساهمة  المبادرة  فى  الداخلية  لوزارة  التابعة 
بتجهيز  المنظومة  المواطنين، حيث تضطلع  احتياجات 
العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية 
بأسعار مخفضة للمواطنين باألماكن النائية والقرى بكافة 
العبء  لتخفيف  بالتنسيق مع مديريات األمن  المحافظات 

عن كاهل المواطنين.
وعلى جانب آخر، تواصل اإلدارة العامة لشرطة التموين 
مستوى  على  األمن  مديريات  مع  بالتنسيق  والتجارة 
لمراقبة  المكبرة  التموينية  تكثيف حمالتها  الجمهورية، 

كافة  األسعار وضبط  إستقرار  للمحافظة على  األسواق 
صور اإلحتكار والتحقق من توافر السلع باألسواق ومدى 
الصحة  للمواصفات، حفاظاً على  صالحيتها ومطابقتها 
للمواطنين  السلع  ولضمان وصول  للمواطنين،  العامة 

باألسعارالمناسبة والجودة المالئمة.
هذا، وتم التنسيق مع كافة السالسل التجارية إلتخاذ كافة 
اإلجراءات الصحية والوقائية واإلحترازية الالزمة لضمان 

سالمة المواطنين حال ترددهم على مختلف األفرع.

  طلب السودان من مجلس 
األمن الدولي، إثناء جميع 
األطراف عن أي إجراءات 
سد  يخص  فيما  أحادية، 
النهضة، بما في ذلك البدء 
قبل  السد  في ملء خزان 
التوصل إلى اتفاق، لما يترتب 
عليه من تعريض سالمة 
الروصيرص  تشغيل سد 
)جنوب جمهورية السودان(، 
وبالتالي حياة الماليين من 
يعيشون في  الذين  الناس 

المصب، لخطر كبير.
وذكرت وزارة الري السودانية، 
في بيان أمس الخميس، أن 

وزارة الخارجية السودانية تقدمت يوم أمس، بخطاب لمجلس 
األمن الدولي بشأن موقف السودان من آخر تطورات قضية سد 
النهضة اإلثيوبي، ونتائج جوالت المفاوضات الثنائية والثالثية 
التي عقدت مؤخرا بوجود مراقبين من جنوب أفريقيا والواليات 
المتحدة األمريكية واالتحاد األوربي ضمن مبادرة رئيس الوزراء 

السوداني الدكتور عبد هللا حمدوك.
وأكد السودان في هذا الخطاب على مواقفه المبدئية التي بينها في 
خطابه السابق أول هذا الشهر، وأحاط المجلس بنتائج جوالت 
الفنية  القضايا  في  كبيراً  تقدماً  التي أحرزت  التفاوض األخيرة 
الرئيسية، بينما ال يزال االختالف قائما حول بعض القضايا القانونية 
األساسية، مما دفع السودان القتراح رفع تلك القضايا إلى مستوى 

رؤساء الوزراء لتوفير الدعم السياسي المطلوب.
وأوضح السودان، أن لديه قناعة كبيرة بأن أفضل نص توفيقي 

متوفر هو مسودة االتفاقية المؤرخة في 14 يونيو الجاري، التي 
قدمها السودان في مرحلة متقدمة من الجولة األخيرة للمفاوضات، 
إلى استيعاب مصالح واهتمامات جميع األطراف  وسعى فيها 
بصورة شاملة وعادلة ومتوازنة، يمكن أن تمهد الطريق إلبرام 

االتفاقية المرجوة.
وطلب السودان في خطابه من مجلس األمن، دعوة قادة الدول 
الثالث إلظهار إرادتهم السياسية والتزامهم بحل القضايا القليلة 
المتبقية، وحث األطراف إلى اعتماد المسودة الشاملة التي قدمها 
المفاوضات األخيرة كأساس لعمل وإكمال وثيقة  السودان في 

االتفاق التي ترضي جميع األطراف.
لالتفاق  للوصول  المتوفر  الزمن  أن  إلى  أيضا  الخطاب  ونبه 
ضيق وحرج، ودعا الجميع للعمل بجد للوصول للحظة تاريخية 
في حوض النيل وتحويل سد النهضة إلى محفز للتعاون بداًل من 

سبب للصراع وعدم االستقرار.

فرج جريس:  القاهرة/   
تلقى وزير الخارجية سامح 
شكري، أول أمس 24 يونيو 
الجاري، اتصااًل هاتفياً من 
وزير الخارجية األمريكي 
مايك بومبيو، للتباُحث حول 
عدد من الملفات المرتبطة 
بالعالقات الثنائية، فضاًل عن 
القضايا اإلقليمية والدولية 

محل االهتمام المشترك.
أحمد  الُمستشار  وصرح 
الرسمي  الُمتحدث  حافظ، 
الخارجية،  وزارة  باسم 

استراتيجية  االتصال على  أكدا خالل  الوزيريّن  بأن 
وخصوصية العالقات التي تجمع الدولتّين، وتطرقا إلى 
ُسبل تطوير شتى جوانبها بما يحقق المصالح المشتركة 

لمصر والواليات المتحدة على كافة األصعدة.
وأضاف الُمتحدث الرسمي أن شكري وبومبيو تبادال 
الرؤى حول مستجدات مجمل الملفات اإلقليمية والتطورات 
المتسارعة بمنطقة الشرق األوسط، وخاصًة في كل من 
ليبيا وفلسطين وسوريا واليمن، حيث استعرض الوزير 
التوصل  إلى  الرامية  المصرية  الدولة  شكري جهود 

بالمنطقة  المنشود  االستقرار  تحقق  سلمية  لتسويات 
ومواجهة كل مظاهر اإلرهاب والتدخالت الخارجية 
التي تسعى لتأجيج األوضاع في كافة أرجاء المنطقة.

كما تطرق الوزير شكري إلى آخر التطورات الخاصة 
بقضية سد النهضة في ضوء تعثر المفاوضات نتيجة 
للمواقف اإلثيوبية المتعنتة، وتأثيرها على األمن والسلم 

اإلقليمي والدولي.
هذا، واتفقا الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق 
بينهما خالل المرحلة المقبلة حول كافة الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.

  القاهرة/ فرج جريس: تلقى الرئيس 
عبد الفتاح السيسي أمس اتصااًل هاتفياً 

من جاستن ترودو رئيس وزراء كندا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة 
التباحث  بأن االتصال شهد  الجمهورية 
بين  الثنائية  العالقات  دفع  سبل  حول 
البلدين، ال سيما على الصعيد االقتصادي 
المصرية  الجهود  في ظل  والصناعي 
لجذب االستثمارات األجنبية، والفرص 
التي توفرها المشروعات التنموية الكبرى 

الجاري تنفيذها، فضاًل عن استعراض 
في  التعاون  لتعزيز  الُمتاحة  الفرص 
من  لالستفادة  الجامعي  التعليم  مجال 

النظم التعليمية الكندية.
كما تناول االتصال مناقشة جهود احتواء 
تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد، 
خاصًة على الصعيد االقتصادي واالجتماعي 
والصحي، حيث تم االتفاق على تعزيز 
التعاون المشترك في هذا الصدد من خالل 
تبادل الخبرات والتنسيق بين السلطات 

المعنية بالبلدين الصديقين.
كما جرى التباحث حول عدد من الملفات 
ذات  اإلقليمية  باألوضاع  الصلة  ذات 
جهود  عن  فضاًل  المشترك،  االهتمام 
والفكر  اإلرهاب  ظاهرتي  مكافحة 
المتطرف والهجرة غير الشرعية، إلى 
بين  القائم  التنسيق  تعزيز  سبل  جانب 
الدولية  المحافل  العديد من  البلدين في 
في إطار االهتمام المتبادل بتعزيز السلم 

واألمن الدوليين.

ترأس  القاهرة/ فرج جريس:    
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس 
مجلس الوزراء، االجتماع االسبوعى 
للحكومة أمس، وذلك عبر تقنية الفيديو 
استعراض  تم  حيث  كونفرانس، 

وبحث عدد من الملفات.
الوزراء االجتماع  واستهل رئيس 
وبعض  شُرف  أنه  إلى  باإلشارة 
ضباط  وسط  بالتواجد  الوزراء 
المقاتلة  الوحدات  وجنود عدد من 
الغربية  بالمنطقة  المسلحة  للقوات 
بتفقد  شرفت  والتى  العسكرية، 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس 
هذا  مستهل  فى  لها  الجمهورية 
االسبوع، مشيراً إلى الشعور بالفخر 
لدى كل مصرى بعدما شاهدناه من 
استعداد تام وكفاءة عالية لمختلف 
الباسلة،  المسلحة  القوات  وحدات 
أية أخطار  ومدى جاهزيتها لدرء 

قد تتعرض لها البالد.
وأكد رئيس الوزراء أن كلمة الرئيس 
السيسي، كانت حاسمة  الفتاح  عبد 
بحق مصر  يتعلق  فيما  وواضحة 
فى الدفاع عن أمنها القومى، مجدداً 
قدراتنا على  فى  ثقته  التأكيد على 
مواجهة األخطار التى تحدق بالمنطقة.
الجهود  إلى  الوزراء  ونوه رئيس 
المبذولة من جانب العديد من أجهزة 
الدولة المعنية بملف امتحانات الثانوية 

العامة، مشيراً إلى أن األيام المتبقية 
من  االمتحانات ستشهد مزيداً  من 
التطوير والتحسين، وتعاماًل فورياً 
مع أى مستجدات تتعلق بسير عملية 
إجراء  أن  مضيفاً  االمتحانات، 
هذه  فى  العامة  الثانوية  امتحانات 
الظروف التى تتطلب تطبيق العديد 
من اإلجراءات االحترازية والوقائية، 
كافة  للحفاظ على سالمة وصحة 
إنما  العملية،  هذه  فى  المشاركين 

يعد نجاحاً فى حد ذاته.
وحول ما تم اتخاذه مؤخراً من عدد من 
القرارات فى إطار التعامل مع أزمة 
فيروس “كورونا” المستجد، وخاصة ما 
يتعلق بتنظيم الفتح التدريجي المنضبط 
لبعض األنشطة، شدد رئيس الوزراء 

على ضرورة المتابعة الدقيقة على مدار 
الساعة، من جانب الوزراء المعنيين 
التنفيذية فى المحافظات،  واألجهزة 
للتأكد من تطبيق الضوابط واالجراءات 
التى أقرتها الحكومة، وفى مقدمتها 
ارتداء الكمامات، مع التطبيق الصارم 
المقررة، والتى  للعقوبات  والفوري 
للمنشآت  تتضمن اإلغالق اإلدارى 

المخالفة.
وفى هذا السياق، أشار اللواء محمود 
شعراوى، وزير التنمية المحلية إلى 
متابعة  فرق  بتشكيل  الوزارة  قيام 
المفاجئ  بالمرور  ستقوم  وتفتيش 
بما  المعنية،  المنشآت  كافة  على 
فيها القرى السياحية، لضمان تطبيق 

ضوابط الفتح التدريجي.

     Vendredi 26 juin 2020
الجمعة 26 يونيو 2020

بقلم: تيماء الجيوش

 ثقافة آمنة للمرأة
     في ١٩ حزيران من العام ٢٠٠٨ أصدر مجلس االمن 

الدولي قراراً برقم ١٨٢٠. 
  Security council resolution 1820.
يندد فيه بالجماعات االرهابية و المتطرفة و التي اتخذت من 
العنف الجنسي وسيلًة في الحرب إلذالل المدنيين االبرياء ال سيما 
كل عقبًة بالغة  و على وجه الخصوص النساء و الفتيات  مما شَّ
التعقيد امام السالم و إحالله في مناطق الحروب و  الصعوبة و 
الحروب االهلية و النزاعات المسلحة عموماً. كما اعتمد مجلس 

،)S/RES/2331( األمن القرار رقم
و فيه أكد العالقة الوثيقة بين االرهاب و االتجار باألشخاص و 
الجريمة المنظمة و العنف الجنسي و أن هذه الحزمة من الجرائم 
ما هي إال تكتيك في الحروب و النزاعات تستخدمها و بكثافة 
الجماعات االرهابية و هذا ما يدعو بالتالي الى إنصاف الضحايا 
ممن وقعوا في براثن هذه النزاعات على أنهم ضحايا لإلرهاب. 
فيما بعد ذلك بسنين و في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

)A/RES/69/293(  
و الصادر في ١٩ حزيران للعام ٢٠١٥ تم اعتماد هذا اليوم يوماً 
للقضاء على العنف الجنسي في حاالت النزاع . وأوضح  دولياً 
مشرعو القرار أن الهدف منه هو زيادة الوعي العام بجرائم العنف 
الجنسي الواقعة في ظل النزاعات المسلحة و تكريم ضحاياها على 
نطاٍق محلي و دولي و أيضاً تكريم من قام بتكريس وقته وجهوده 

في العمل للقضاء على هذه الجرائم . 
بهذا اليوم، هو يوم لزيادة  و هكذا كان و بات االحتفال سنوياً 
الوعي العام بحقوق االنسان و حقوق المرأة بآٍن معاً و دعوًة 

لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم و تكريم ضحاياها األبرياء. 
غير أن حماية المرأة بحسب ما أكده القرار األممي  ال تعني و 
ال تقتصر على أزمنة النزاع او على أسٍس مؤقتة تنتهي بانتهاء 
خطها الزمني. حماية المرأة تعني ما قبل و اثناء و ما بعد النزاع 
، تعني ثقافًة آمنة تبدأ من تفاصيل حياتنا اليومية البسيطة لتنتهي 
ببناء شرائط مجتمعية اقتصادية سياسية قانونية ترتقي الى معايير 
حقوق االنسان و الكرامة االنسانية. من هذه الحلقة األعم نصل الى 
الصور المتعددة المتهان كرامة المرأة و التي بات تكرارها مدعاًة 
لألسف. على سبيل المثال من يصمت عن جريمة التحرش و يعدُّ 
ذلك من محظورات الحديث اجتماعياً و ثقافياً سيجد الحقاً أنه أحد 
العوامل البعيدة التي ساهمت في إرتكاب الجرائم الجنسية األعنف 
ان يتحرك من  الفتيات. التحرش من الممكن جداً  بحق النساء و 
دائرته الى دائرة أشد أال و هي العنف الجنسي ، الطرف الضحية 
في كلتا الحالتين هي على الغالب من النساء و الفتيات و بكٍم هائل 
من السيطرة و االستغالل و االيذاء الموّجه و المباشر. الثقافة هنا 

ال تمنع استباحة النساء  في السلم كما في الحرب او النزاع. 
الثقافة اآلمنة للمرأة تعني أن حمايتها و سالمتها هو أمٌر مجتمعي، 
يقوم به المجتمع متحماًل عبئه متكاتفاً و بالتالي ال يتم وضع هذا 

العبء على عاتق المرأة وحدها. 
الباحثات و المحاميات  لدى العديد من العامالت و  ليس  مفاجئاً 
والصحافيات  في الشأن النسوي ما تتعرض له النساء من تحرٍش 
و امتهاٍن لكرامتهن والذي يأتي بصوٍر متعددة على مدار اليوم و 
خالل ممارستهن لشؤون حياتهن اليومية. فالتحرش يتدرج من 
اللفظي الى المادي و ال يُميز  حقيقًة بين ديٍن او منبٍت اجتماعي 
بلٍد او حالٍة أقتصادية فالتحرش هو واحد من حيث  أو عرٍق او 
المضمون وإن اختلف شكاًل . هل أصغيتم الى النساء و استمعتم 
لمعاناتهن في هذا االمر؟ إن فعلتم ستجدون الطالبة الجامعية التي 
يالحقها احد الطالب  بفظاظة ألفاظه عن جسدها على مدرج 
الجامعة، ستجدون المرأة التي المسها احدهم بطريقة تنافي 
الحشمة في وسائل النقل  العام، أو المهندسة التي عليها ان تسمع 
تحرش رئيسها المباشر  اللفظي و اليومي فقط لكونها مبتدئة ، أو 
الموظفة التي تُهدد بالنقل او التسريح إن لم تكن ذكية بشكٍل كاٍف 
و الذكاء هنا معياره ان تصمت عن كل التحرش الذي تعاني منه. 
و لو تم جمع هذه القصص الشخصية لتكدس المئات منها إن لم 
نقل االالف. يتجاوز التحرش الحدود عندما يصبح عنيفاً و ينتقل 
الى مرحلة االيذاء الجسدي كالضرب مثاًل. مع وسائل التواصل 
االجتماعي و بلوغها الذروة باتت الصفحات تفيض بما تعانيه 
النساء من التحرش. يقابله صمتاً مطبقاً في التقدم و االدالء بشكوى 
الى الجهات المعنية نظراً لخصوصية و حساسية االمر. هذا 
الصمت الغالب عند النساء ال يعني أن االمر ال يقع و هذا التردد 
في االبالغ و تجاوز االمر كأن لم يكن أبرزته احصائيات االمم 
المتحدة و التي تُعد الزاوية في حماية حقوق االنسان حيث أكدت 
أن ثلث موظفي االمم المتحدة  قد تعرضوا للتحرش الجنسي وأن 
اثنين من ثالثة متحرشين هم من الرجال وواحد من كل اربعة من 
المشرفين و المدراء ما دفع باالمين العام انطونيو غوتيريش الى 
وصف ذلك في رسالته الى موظفيه بأنها »احصائيات مفاجئة و 

احتوت ادلة حول ما يجب تغييره .« 
هذا غيٌض من فيض و لعل الصمت عنها هو ما يُعيق معالجة 
هذه القضية و يُسدل غموضاً بطريقٍة ال تناسب مصلحة المجتمع 
المرأة حرفيًا ُتفضل أن  المرأة. بل إن  و ال تناسب مصلحة 
تتوارى كي تتجنب التحرش ، فهي ستختار عدم إثارة االنتباه و 
البقاء بعيداً . لن نُفاجئ إن وجدنا المرأة او الفتاة و قد اختارت 
النقل  او عدم استخدام وسائل  العامة  الى االماكن  الذهاب  عدم 
لو يعني هذا االمر  المنزل حتى  الى  المبكرة  العودة  او  العام 
تفاعلها االجتماعي عن طريق فرض  التأثير على حياتها و 
او االيذاء.  للخوف  و ال يعرضها  أماناً  لها  ُيحقق  سلوٍك معين 
الحلقة  القلق هو عنوان لمساراتها و ال تنتهي هذه  يصبح 
المباشرة  نتيجتها  التي تكون  المعاناة الصامتة و  المفرغة من 
الذي  المجتمع  تقوم بحماية نفسها و ليس  التي  المرأة هي  أن 
تنتمي اليه. الحل يكمن في المجتمع ذاته الذي لن يعدم الوسيلة 
في توفير االمن الفراده ال سيما نسائه  من خالل المؤسسات و 
القوانين و المنظمات و المساعدات و الدعم الذي يمكن ان يبدأ 
من خطوط الشكوى او الخط الساخن الى دوائر تحقيق خاصة 
المطالبة  او  الترف  من  التحرش. و ليس في هذا نوعاً  بجرائم 
الصعبة التي سترهق الميزانية في اي بلد. بل على العكس تماماً 
فهذا سيدفع بمشاركة المرأة الى االمام و حضورها االجتماعي 
االقتصادي الذي ال غنى عنه. و هذا االخير لن يتم أيضاً دون 
فالمساواة ليست أمراً   . المرأة  الرجل و  بين  المساواة  تحقيق 
أخالقياً، ثقافياً، قانونياً و حسب بل هي ضرورة اقتصادية تتيح 
النمو  القومي االجمالي و من فرص  الناتج  للمرأة ان تزيد من 
المحلية و العالمية. لن تضطر المرأة أن تقلل من فرص تواجدها 
العمل و ساعات نهارها لن تختزلها ما دام التحرش  في سوق 
لن يقع . في كندا عرف التشريع التحرش بأنه: »يعّرف القانون 
إيماءة أو  أو  أنه أي سلوك أو تعليق  الجنسي على  التحرش 
اتصال ذات طبيعة جنسية يحتمل أن تسبب إساءة أو إذالاًل ألي 
موظف ؛ أو قد يرى ذلك الموظف و بناًء  أسس معقولة ، أن 
هناك شروطاً تحمل تحرشاً جنسياً قد أُرسيت للعمل او التدريب 

او نيل ترقية«.
 The Code defines sexual harassment as any 
conduct, comment, gesture, or contact of a 
sexual nature that is likely to cause offence or 
humiliation to any employee; or that might, 
on reasonable grounds, be perceived by that 
employee as placing a condition of a sexual 
nature on employment or on any opportunity for 
training or promotion.
الفعل الجرمي يمكن ان يبدأ بكلمة و كذلك العنف الجنسي من 

الممكن ان يبدأ بفعل التحرش. 
من الصورة االبسط التحرش الجنسي الى الصورة األعنف 
الجرائم الجنسية في النزاعات الى قرارت االمم المتحدة و مجلس 
االمن الجوهر واحد ال بد من المساواة و ال بد من احترام حقوق 

المرأة في زمن الحرب كما في زمن السلم .
 اسبوع سعيد لكم جميعاً.

السودان يطلب من جملس األمن إثناء إثيوبيا عن 
بدء ملء سد النهضة قبل االتفاق

قوات االحتالل اإلسرائيلي تنصب حاجزا على مدخل 
سلفيت وتهدم مبنيني

مصر للطريان تعلن جدول رحالتها لـ 29 وجهة حول العامل 
اعتبارا من أول يوليو

السيسي يبحث مع رئيس وزراء كندا هاتفًيا العالقات 
الثنائية وجهود احتواء فريوس كورونا

للطيران،   أعلنت شركة مصر 
الرسمي، عن جدول  عبر موقعها 
العالم  29 وجهة حول  لـ  رحالتها 
الطيران  بعد قرار استئناف حركة 

اعتباراً من 1 يوليو المقبل.
الذين  عمالئها  الشركة  وطالبت 
 15 يوم  قبل  بالحجز  قاموا 
يونيو، مراجعة تأكيد حجوزاتهم 
الدولية المجدولة  على الرحالت 
 15 إلى  1 يوليو  الفترة من  خالل 

سبتمبر2020 .
الرحالت التي ستبدأ خالل الفترة ما 

بين 1 إلي 7 يوليو كالتالي:
أثينا ، أديس  أبو ظبي،  الشارقة، 

أبابا، أربيل، أمستردام، باريس، برلين، بروكسل، بودابست، بيروت، 
تورونتو، جوبا، دبي، روما، فرانكفورت، فيينا، لندن، ميالن، ميونخ، 

نيويورك وواشنطن.
الرحالت التي ستبدأ خالل الفترة ما بين 8 إلي 14 يوليو كالتالي:

بغداد، جوانزو، جنيف وكوبنهاجن.
الرحالت التي ستبدأ خالل الفترة من 15 يوليو هي:

برشلونة، دار السالم ومدريد.
وأكدت الشركة أنه سيتم اإلعالن عن باقي الوجهات تباعا وفقا لموافقة 

السلطات المعنية بكل دولة.

االحتالل  قوات  نصبت   
الخميس  اإلسرائيلي، امس 
حاجزا عسكريا على المدخل 
)سلفيت(  لمدينة  الشمالي 
الفلسطينيين  وأعاقت حركة 

وتنقالتهم.
األنباء  وكالة  وذكرت 
أن قوات  الفلسطينية )وفا( 
احتجزت مركبات  االحتالل 
في  ودققت  المواطنين، 
ما  الشخصية،  بطاقاتهم 
مرورية  أزمة  في  تسبب 

بالمنطقة.
اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  وفي سياق متصل، هدمت 
مبنيين يضم كل منهما طابقين قيد اإلنشاء، في بلدة عناتا 

شمال شرق القدس المحتلة، كما داهمت مخيمي الفوار، 
والعروب جنوب وشمال مدينة )الخليل(.

أخبــار
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هل صعد الفراعنة الي الفضاء 
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من مقوالت » ابن مفيدة« 
الفيلسوف ) 15(

ت ..  ُ أمي اليت مل تمَ

.. بقلب إنسان!

ساعات )2(

أفكار شائكة:
بقلم: عادل عطية

شعر: األرشمندريت 
مكاريوس وهبي المخلصي

- الدبلوماسية وظيفة ناعمة تتعامل مع قضايا خشنة .
- اختلف معي في الرأي كما يختلف الليل والنهار ، واتفق معي على أن اليوم الواحد 

ال يكتمل إال باللونين األبيض واألسود .
- إذا أجبرتك أحمالك الثقيلة على أن ينحني ظهرك ، فإن هذا الظهر المنحني نفسه هو 

أقرب نقطة إللقائها على األرض .
- أطول مسافة بين نقطتين هي المسافة بين ما يجد اإلنسان وما يطلبه ، هي المسافة 

بين المشكلة والحل .
- الحياة ذلك الخليط المثير للدهشة بين أغلى ما نملك وأكثر ما نكره .. الوعي واأللم .

- سؤال : هل أعطى هللا الحزن سر الموت ، كما وهب الفرح سر الحياة ؟

السؤال والزال حتى  هذا  الجميع  يتسأل  دائما     
اآلن يحير عقول العالم اجمع حول صعود الفراعنة 
أنهم  قال  من  وهناك   ... الخارجي  الفضاء  إلى 
صعدوا إلي الفضاء الخارجي عن طريق الطائرات 
الطائرة  واألطباق  الطائرات  بمناظر  واالستدالل 
الموجودة في معبد سيتي األول في أبيدوس، وهناك 
من قال إن هناك كائنات فضائية محنطة في المتحف 
هذه  وان  أخرى  مقابر  فى  اكتشفت  أو  المصري 
المصريين  قبل  من  هي  وإنما  ليبست حضارتنا 
القدماء أو الفراعنة مثلما يقول الجميع، وظل الجميع 
وهناك  بل  اآلن  حتى  األقاويل  هذه  مثل  يرددون 
وفى  ذلك  تؤكد على  التي  األمريكية  األفالم  بعض 
ظل صمت الجميع وذهول البعض من هذه الحضارة 
التي حيرت العالم أجمع ومازلت وستظل تحير كل 
الهامة حتى  النقاط  بعض  أوضح  أن  أردت  العالم، 
تتضح الصورة الحالية الن من المحتمل وجود أدلة 
في الفترات القادمة من خالل الحفائر واالكتشافات 
القدماء  براعة  المزيد عن  منها  ننتظر  التي  األثرية 
مطلقة  نتيجة  توجد  ال  المصريات  علم  في  والن 
ال  حيث  من  باطل  فهو  باطل  على  بني  ما  والن 
مصادر ال تاريخ والن الباحث عندما يكتب التاريخ 
يصيب ويخطىء لميل او هوى ومن الشروط الهامة 
على  القدرة  لدية  يكون  ان  الباحث  في  واألساسية 
الموضوع محدد  يكون  وان  المعلومات  أكثر  جمع 
زمانيا ومكانيا. فأردت أن أتحدث في جزء هام جدا 

وهوعلم برع فيه المصرين القدماء اال وهو الفلك.
الفلك

 هو علم دراسة الفضاء الخارجي وما يحدث خارج 
واألفالك  النجوم  ورصد  األرضية  الكرة  نطاق 
والتطلع إلى السماء ودراسة الظواهر الكونية ويبحث 
)الشموس,األقمار  وحركتها  اإلجرام  مواقع  في 
الكون  ونشأه  والمتحركة  الثابتة  ,النيازك,النجوم 
وتطوره ومن هذا المنطلق درس المصريين القدماء 
الفلك وقاموا بدراسات فلكية دقيقه للكواكب والنجوم 

واألقمار ولعل ما دفعهم إلى ذلك
 أوال: هو تقديس بعض األجرام السماوية واعتبروا 

حركتها تنفيذ ألراده األرباب
إجابتنا  وتنقسم  الزمن.  تقسيم  إلى  حاجتهم  ثانيا: 
للسؤال المطروح مسبقا إلى جزئين أساسين ،وهما 
وما هي  الخارجي  الفضاء  إلى  الفراعنة  هل صعد 

األدلة على ذلك ؟ وهل قاموا بدراسات فلكية؟
إلى  يصعدون  لم  الفراعنة  و  القدماء  المصرين 
الفضاء حتى وقتنا هذا بل عرفوا علوم الفضاء وهم 
على األرض عن طريق الكهنة المعنيين بذلك األمر 
المتطلعين  وكان يطلق عليهم ونوتي )الساعتى( أو 
ذلك  تغير من  بعد  فيما  أدله  تأتى  فربما  السماء  إلى 
عن طريق الحفائر أو االكتشافات األثرية ولكن ما 
إلى  أنهم صعدوا  إلى  البعض  تقود  التي  األدلة  هي 
الفضاء وما هي الحقيقة؟ .. أوال تحدث البعض عن 
وجود كائنات فضائيه محنطه في المتحف المصري 
وقامت الدنيا ولم تقعد في األيام القليلة الماضية إلى 
المجهضة  األجنة  ذلك وهي مومياءات  أن وضحنا 
أبناء  أمون( والن  )توت عنخ  الشاب  الملك  ألبناء 

الملوك كانت تعامل معامله الملوك فقاموا بتحنيطها 
ووضعها داخل توابيت صغيره وهى اآلن موجودة 
في المتحف المصري بالتحرير، ثانيا:وجود نموذج 
طائره في المتحف المصري في غرفه الطيور وهو 
الفراعنة عرفوا  إن  وقالوا  العالم  أثار  الذي  األمر 
الطيران وسافروا إلى الفضاء الخارجي ولكن حتى 
االن لم يثبت ذلك باألدلة ولكن الحضارة المصرية 
فى  المتعلمين  تعلم  باألسرار والزلت  مليئة  القديمة 
البعض  قال  النيزكى  الخنجر  ثالثا:  المجاالت،  كل 
هناك  الفضاء وجلبوا من  إلى  الفراعنة صعدوا  إن 
النيازك تنفجر وتسقط  حجرا ولكن حقيقة األمر أن 
المصريين  واستخدم  األرض  على  منها  القطع 
القدماء ذلك فئ مقتنياتهم الثمينة مثلما ما هو موجود 
في مقتنيات الملك الشاب توت عنخ أمون )الخنجر 
عن  كثيرا  العالمية  الصحف  وتحدثت   ) النيزكى 
الملك )توت عنخ أمون( يحير الجميع  ذلك والزال 
الملك الذي وافته المنية منذ حوالي 3500 عام ق.م 
رابعا:  اجمع،  العالم  تحير  وحياته  آثاره  والزالت 
األول  معبد سيتي  الموجودة على  الطائرات  نقوش 
األول عندما  الملك سيتي  أن  األمر  بأبيدوس حقيقة 
قام بتشييد المعبد خلد ذكراها عن طريق وضع االسم 
فقام  له  الثاني خلفا  الملك رمسيس  كان  ذلك  بعد  ثم 
اسم  على  اسمه  اإلصالحات ووضع  بعض  بعمل 
بعد  ثم  الجير  من  وذاك طبقه  ذلك  بين  أبيه وجعل 
الطائرات  نماذج  الجبس وظهر  طبقه  أزيلت  ذلك 
هناك  أن  األمر  الطائرة وخالفه وحقيقة  واألطباق 
باللغة  يكتب  المكتوبة حيث  النصوص  في  تداخل 
المصرية القديمة )نبتي مك كيمت وع إف خاسوت( 
ومعناها المنتمى إلى الربتين نخبت وواجيت حامى 

مصر قاهر البالد االجنبية.
فالمصريين القدماء كانت لهم عالقات قويه بالفضاء 
بالسماء  واألفالك  الكواكب  وتم رصد  الخارجي 
5 كواكب وهم كوكب  وهو على األرض ورصدوا 
المريخ )الحوري األحمر( ،كوكب المشترى )النجم 
وكوكب  الثور(،  زحل)حورس  كوكب  الثاقب(، 
إلى  السنة  بتقسيم  قاموا  وأيضا   . والزهرة  عطارد 
365 يوم والسنة إلى 3 فصول )الفيضان واإلنبات 
في  والفعال  البارز  الدور  للفلك  وكان  والحصاد( 
عن  الزراعة  مواسم  وتحديد  بالزراعة  معرفتهم 
وان  اليمانية)سوبده(  الشعري  نجمه  معرفه  طريق 
ظهورها في السماء هو بداية الفيضان وان الفيضان 
ازوريس.كما  ايزيس على زوجها  دموع  من  يأتي 
القديمة  المصرية  العمارة  في  دورا  للنجوم  كان 
وحدث  والمقابر  المعابد  وقواعد  كتحديد خطوط 
العمارة المصرية والمقابر واألهرام  وال حرج عن 
بالفلك حيث  المصرية  الهندسه  وارتباط  والمعابد 
لعقيدة  الرسمية  العقائد  من  النجومية  العقيدة  كانت 
ما بعد الموت واعتبروا “نوت” ربه السماء تحمى 
الشمالية  النجوم  إلى  يصعد  المتوفى  وان  المتوفى 
حيث النجوم التي ال تغيب فكان للفلك الدور البارز 
والفعال في معرفه المصريين القدماء بعلوم الفضاء 
الوقت  ومعرفه  الزمن  وقياس  وتحديد  الخارجي 

وتاريخ الملوك وفترات حكمهم المختلفة.

    شعب قوى ، عقل فتى، مثابر ، يقبل 
التحدى ، يفتك باألعداء ، يعتلى المصاعب 
، يقهر ممالك وال يقهر ثابت ال يتزعزع ، 
يحفظ العهد ، يتشبث بحلمه ، يبنى أبراج 
عالية وحصون محصنة وقالع يصعب 

اختراقها . 
 ، عامرة  قلوبهم  أذكياء  قومى  أطفال 
نظراتهم متحدية ، شباب قومى عزم ثابت 
، إرادة قوية، عضالتهم مفتولة ، عيونهم 
شاخصة ، أياديهم كالمعول تخط مستقبلهم 
 ، منها حقهم  ينفرط  فال  قوية  قبضتها   ،
، عزيمتهم  عيونهم ساهرة تحمى حلمهم 
إال خالقه  يهاب  قلبهم شجاع ال   ، صادقة 
يهلك كل من  كالصوان  ، وجههم صامد 
النظر  -إن حدقت  ، مالمحه  به  يصطدم 
حتى  السطور  أالف  يكفيك  فال   - فيها 
تحمل سمات  فهى   ، معانيها  تفصح عن 
بأكمله و عصور مضنية حاولت  شعب 
ان تفتك به ولكن هيهات ! فهؤالء شباب 
وإن   ، تزلزلت  االرض  أقدامه  دبت  ان 
،وإن ركضت  تخط مستقبل  فهى  خطت 
ثبتت  ، وإن  بها  اللحاق  احد  يستطيع  فال 
إن مرت   ، ازاحتها  يقوى على  احد  فال 
فى مكان اخصبته وهى عالمة على عبور 
فيمنح  بالخير  يده  ويمد   ، الشباب  خيرة 
أمانيه عن طيب خاطر  منتهى  للمحتاج 
ينم  اخالقهم  فكرم   ، بعيش رغيد  فيتغنى 

عن أصالتهم. 
يبقى على  للزمان  أنفاسهم فهى عبق  أما 
تسند  حانية  فهى  يديه  اما   .. األيام  مدى 
الضعيف وتحنوا على المسكين ، تداوى و 
تطبب ، ترفع وتشيد و تنهض ال يصيبها 
يعتريها  وال  بالعجز  تعترف  وال  التعب 
الضعف وال تكل من تكرار المحاوالت بل 
الفرص وتسجل  لتلتقط  تمتد وترتفع عاليا 

األهداف. 
شباب له قلب محب يضخ قوة وتحدى يمده 
ايادى  بصالبة وعناد ال يستسلم مدام حيا 
خلقت لتسبيح خالقها وال تنخفض إال لتنقب 
وتبحث وتكتشف وتهم لتحصد ثمر اتعابها 
فتنثره فى الجو فيشبع النفوس وينشر البهجة 
قامته عالية  الجميع.  الخير ويسعد  ويعم 
رأسه شامخة نظراته فاحصة ال تخطئ ال 
يغافله مخلوق وال ينجح فى خداعه من يظن 
نفسه ماكر ماهر لهم التاريخ وهم الحضارة 

و المستقبل صناعة اناملهم.  
فتايات قومى ذات خلق قويم وعلم واسع 
وجمال ساحر ، تغرد فتمأل األجواء أمال 
 ، األلباب  فتخلب  المروج  بين  تختال   ،
تحمل على عاتقها  به  يستهان  ذكاؤها ال 
بناء مستقبلها بثبات وتصميم على النجاح ، 
ال ترضى إال ان تكون مبهرة ، ناجحة فى 

كل ما اسند إليها من مهام مهما ثقل الحمل 
قادرة على  فهى   ، المسئوليات  وتعددت 
تدبير أمورها وتحديد األولويات وتنظيمها 
حسب درجة أهمياتها ؛ فتقود سفينة حياتها 
بها  ببراعة حتى تصل  فى وسط األمواج 

إلى بر األمان. 
أما سيدات قومى، فهن أميرات فى جمالهن 
تسبح ارواح الشعراء بهن وتمدحهن أبيات 
شعر مستوحاه من اعماق الوجدان ، فمنذ 
نعومة أظافرهن تنحنى لهم الجباه وتستحى 
كريمات  فهن  ؛  إليهن  تنظر  أن  العيون 
أجدادهن  من أصل عريق يحملن صفات 
رقيقة  بسماتهن   ، حميدة  صفاتهن   ..
أعماق  ثاقبة تفحص   ، ،نظراتهن ساحرة 
يخفى عليها  النيات وال  القلوب وتكشف 
، ذوات فطنة  ، مدبرات  ، حكيمات  أمر 
فى   ، مميزات  الحكم هن  فى   .. دهاء  و 
التفاوض مبهرات..  فى   ، متفوقات  العلم 
اهمية عن  تقل  المعارك مهام ال  لهن فى 
التاريخ على مر  لهن  الرجال يشهد  مهام 
الزمان ، وكذا فى السلم هن دائما متيقظات 
وال  يغفلن  ال  و  العتاد  يعدن  ومستعدات 
فهن   .. كان خداعهن  من  كائن  يستطيع 
وفتايات  فتيان  من  أجيال  مربيات  بحق 
ويشيدن  يعلمن  أمة  مستقبل  يصنعن   ،

حضارة ال يقوى على إزالتها العدوان.  
؟؟  أقول  فماذا  بالدى  جيش  عن  أما 
تزاحمت  مهما  حقه  يوفيه  ما  أجد  ال 
أن  يمكن  فال  الكلمات  وبادرت  الحروف 
 ، قوته وشجاعته  بعبارات تصف  تأتى 
يعتدى  بالعناد ، ال  يبدأ  أبى ال  فهو جيش 
ينتهك  اآلمنين وال  البالد وال يروع  على 
الحرمات بل يحمى ويضحى بكل ما هو 
غالى ونفيس فى سبيل الحفاظ على كرامة 
الوطن وعزته و رفعة مكانته ودعم قوائمه 
و حمايته من كل طاغ تسول له نفسه ولو 
أمتار  للحظة أن يستولى ولو على بضعة 
فحدود وطنى مؤمنة  ؛  الغالى  ترابه  من 
و  الحكيمة  ساسته  ودبلوماسية  برجاله 
درع  فهم  قواده  و حكمة  أبناءه  بسواعد 
بالدي وهم سد عالى صامد يرد المهاجمين 
وخيبة  هزيمتهم  اذيال  جارين  فيعودون 
العظيم  تاريخنا  لم يصدهم  فإن  ؛  أمالهم 
المدوية فى  ، فسيردعهم صرخة جنودنا 
ايادى مدافعينا  تمتد  أن  قبل  ؛ و  األرجاء 
نظراتهم  ، ستثير  أسلحتهم  إلى  البواسل 
من  فيها  بما  أعدائنا  قلوب  فى  الرعب 
بالمعتدين  تفتك   ، حدة وسطوة وشراسة 
يحمى وال  األوغاد.”هو جيش رشيد هو 
يعتدى ، جيش يؤمن وال يهدد “ ‐ الرئيس 
السيسى ‐ حماه الرب ووفقه لما فيه سالمة 

البالد و أمنها.
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   حتى أواخر التسعينيات، كنا نجتمع ـ أنا واألسرة 
لنشاهد معاً، ذلك  الصغيرة؛  التلفزيون  ـ حول شاشة 

البرنامج الرائع، الذي اسمه: “عالم الحيوان”!
وما زلت ـ منذ ذلك الزمان ـ، تنتابني فكرة مجنونة، 
ـ  داروين  العالم  اآلخر،  العالم  من  جاءنا  لو  ماذا 
لنا نظريته “النشوء  ـ، وحقق  للقرود  الصديق األول 
والتطور”، بأن يجعل الحيوان، يقدم برنامجاً موازياً، 

يُطلق عليه: “عالم اإلنسان”!
تمجيد  منها  اإلنسان، تصرفات غرائبية،  ففي عالم 

الوحشية!
 .. فيطلق على الجندي، لقب: وحش!

)مع أن: وحش المحارب بثوبه أو بسالحه، أي رمى 
به مخافة أن يُلحق(.

المصرية،  بالسينما  الممثلين  أحد  .. كما أطلق على   
لقب: “وحش الشاشة”!

 )هذه عادتنا: فحيث نريد أن نمدح، نجد أنفسنا نذم(.
 .. وال ننسى في تاريخ األدب العربي، أنه كان هناك 

شاعر دمشقي، يقال له: أبو الوحش!
)يعني عائلة وحشية أباً البن(.

...،...،...، 
ورغم كل هذا المدح المذموم، أو الذم الممدوح، فأننا 
نقول على اإلنسان، الذي تغلبه الطباع الحادة والعنيفة 
السائر: “شبه إنسان، ولكن  المثل  في تصرفاته، هذا 

قلب حيوان”!
ولكن في عالم الحيوان، صفات رائعة، دونها صفات 

البشر..

 .. ففي حين نرى القردة التي تقطن الغابات واألدغال 
في المناطق الحارة، ال تتزوج إال بواحدة، وتظل أمينة 
لهذه الزوجة الواحدة، نرى الكثير من الناس، عيونهم 

فارغة، يتزوجون بأكثر من واحدة!
.. ومع أن الفهود من أشرس الحيوانات المفترسة، إال 
انها ال تنغمس في قتل، وجرح الماليين من الخالئق 
البشرية، كما فعل اإلنسان بأخيه اإلنسان، في حرب 

واحدة فقط!
 .. واألسد، حين يكون في وليمة، يعرف متى يصل 
حد الكفاف، بينما هناك أناس ابيقوريين، يعشقون فيما 

يعشقون بطونهم!
الحيوانات،   بل هناك تصرفات مذهلة من مثل هذه 

هي في الحقيقة، أكثر من إنسانية:
أفضل صديق  ـ وهو  الكلب  المعروف عن  فمن   ..  
لإلنسان ـ، قيامه بتبني، وتربية ايتام األنواع األخرى، 
بما في ذلك القطط، والدجاج، والخنازير، والسناجب، 

والغزالن، وحتى النمور الصغيرة!
.. كما أن الدالفين، تحمي وتساعد الكالب، والحيتان، 

وحتى البشر!
قرداً رضيعاً  التقط  الذي  األسد،  تفوتنا قصة  .. وال 
من أعلى الشجرة، التهمت األسود أمه، وحمله بفمه، 

وجلس بجواره، واحتضنه، ليحرسه منهم!
...،...،...، 

من:  فبداًل  المثل.  أن نصحح  ذلك،  بعد  بنا،  خليق 
“شبه إنسان، ولكن قلب حيوان”، يصبح المثل: “شبه 

حيوان، ولكن قلب إنسان”! ...
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ساعة شغلك عّما يزيد
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متحف أورسيه يف باريس 
أبوابه مع تقليص  يعيد فتح 

االستيعابية طاقته 

صاحلين حبييب 

حبيبي صالحني بعد الخصام 
ورّجع لقلبي تاني الوئام 
أول ما شفته راح الكالم 

ونسيت العذاب ونسيت المالم 

حبيبي صالحني بعد الخصام 
كان منايا تبعتلي كلمة 

تخفف علّيا عذاب قساك 
أو حتى نظرة من عينيك 

تطّفي ناري وشوقي لهواك 
ده البعد عنك ظلم وحرام 

حبيبي صالحني بعد الخصام 
سألته ليه بعدنا ليه ؟

أحنا أتحسدنا وأال أيه ؟
ما أنت عارف يا حبيبي 

حبي ليك قد إيه 
من غير ما اقول إزاي وليه 

هللا على حبك يا حياتي 
بيخلّيني فرحان بقول هللا 
ْك هللا يا سالم  هللا على ُحبَّ

حبيبي صالحني بعد الخصام
ورّجع لقلبي تاني الوئام 
اول ما شفته راح الكالم 

ونسيت العذاب ونسيت المالم

 .. الغراَب  الغراُب  يدِفُن  كيف  احلياة  في  أدرْك��ُت 

.. واخل���راب  الثرى  رُ  ويُ��ج��اِو اإلن��س��ان  مي��وت  وكيف 

.. التراب  في  أدفنك  .. ولم  قلبي  في  فدفنتِك  أنا  أّما 

.. السراب  إال  أرى  ال  وأصبحُت  ماتت  احلقيقة  أرى 

.. الضباب  وسط  أس��ود  حصاٌن  دون��ك  من  طريقي 

.. العذاب  يرحل  أن  دون   ، بالصبر  الفراق  ألم  أعيش 

   .. األحباب  وطن  لذكراِك  ولكن   ، حق  موتَك  أن  أعلم 

   
.. والسنوات  األعوام  من  أمي  موتك  على  مضى  كم 

.. اخلطوات  بنفس  أمشي  واألمس  اليوم  كما  وأنا 

.. والدعوات  باحلب  طوقتني  بامرأة  عالق  القلب 

.. وال��س��م��اوات  األرض  في  ما  أجمل  يا  أن��ِت  هي 

 .. واللحظات  والثواني  والدقائق  اليوم  قْيَد  أنسِك  لم 

 .. النجمات  ضوء  أهدتني  من  أنسى  أن  لي  وكيف 

النسمات   وأزك��ى  واألم��ل  والنور   باحلب  وضمتني 

 .. واألمهات  النساء  من  األرض  في  مثلك  أر  لم  زلت  ال 

  .. األخريات  النساء  كل  من  وأحن  وألطف  أجمل  يا 

 .. الذكريات  آالف  من  واح��دة  إال   ، هذه  ذك��راك  وما 

.. العاليات  اجلنات  في  ورحمته  اهلل  برضا  فانعمي 

 .. والداليات  احلقول  في  العنب  عناقيد  أحلى  يا 

بقلم: السيد الهادي

بقلم : خالد بنيصغي 

 أعاد متحف أورسيه في باريس فتح أبوابه للجمهور يوم الثالثاء بعد ثالثة أشهر 
من إغالقه بسبب جائحة مرض كوفيد19-، ودعت رئيسته الدولة إلى المساعدة 

في مواجهة التكاليف المالية إلجراءات العزل العام.
ويمكن أن يستقبل المتحف ما يصل إلى 15 ألف زائر يوميا خالل شهور الصيف، 
لكن في ظل استمرار إغالق حدود فرنسا أمام كثير من السياح األجانب واستمرار 

قيود التباعد االجتماعي، تم تقليص طاقته حاليا إلى 5000.
للعالم  المتحف “وجهت األزمة ضربة شديدة  وقالت لورانس دي كار رئيسة 
الثقافي. إيراداتنا ستتقلص كثيرا. نحن نواجه وضعا معقدا وفترة شديدة الصعوبة 

في 2020-2021”.
وأضافت “نأمل في الحصول على دعم خاص من الدولة”.

وتمثل مبيعات التذاكر 70 بالمئة من إيرادات متحف أورسيه كما يشكل السياح 
األجانب 70 بالمئة من إجمالي الزوار خالل الصيف.

التذاكر عبر اإلنترنت ووضع كمامات وااللتزام  والزوار مطالبون حاليا بحجز 
بقواعد التباعد االجتماعي.

ويضم متحف أورسيه، الذي كان في السابق محطة للسكك الحديدية على ضفة 
نهر السين، أكبر مجموعة في العالم من روائع المدرستين الفنيتين اإلنطباعية وما 

بعد اإلنطباعية.
أيار  العام في منتصف مايو  الفرنسية تخفيف إجراءات العزل  وبدأت الحكومة 
وبدأت المواقع الثقافية تفتح أبوابها مجددا ببطء. وأعاد قصر فرساي فتح أبوابه 
في السادس من يونيو حزيران بينما يستقبل متحف اللوفر الزوار مجددا ابتداء من 

السادس من يوليو تموز.
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   ولنأت ثانية إلى الفونتين الذي تركناه رغبة مع شعره في أشعار فيكتور 
هيجو والمارتين فنقول من الحق أنه أستوحى بعض حكاياته وليست كلها 
من أثنين من كتاب الحكايات وهما أيسوب األغريقي وفيدر الروماني . 
أما أيسوبEsope  وأسمه باإلغريقيةAisopos   فقد كان عبداً ثم تحرر 
من عبوديته ، وكان يتعثر في حديثه ، ولكنه كما يبدو كان يمتلك قدراً 

وافراً من الذكاء والفطنة . 
وكما قلنا من غير شك أنه األصل في هذا النمط من الحكايات حتى ولو 
أختلفت أشكالها وما تتضمنه والذي نراه األب لها كنمط أدبي و فني . 
وقد كتب أيسوب حكاياته في القرن السادس قبل الميالد ، كتبها كقصص 
مختصرة وضعها نثراً ثم بدأت تعرف أبتداء من القرن الخامس قبل الميالد 
، وأخذت بعد ذلك عما أسند إليه منها اآلداب األوروبية واألدب العربي ، 

وأضحت نموذجا أحتزاه الكتاب الذين تلوه . 
وقد كتب الراهب البيزانطي بالنيدPlanude عن حكايات أيسوب في القرن 
الرابع عشر في مؤلفه )حياة أيسوب( فأبرزها كقصص مختصرة كما هي 
دون بحث فني ، ولكنه يضمنها المغزى الذي تحتويه ووضع شخصياتها 
كما هي من الحيوانات التي ترمز لإلنسان ، فعرفه الفونتين منه كما عرفه 
مما أطلع عليه فيما ترجم عنه وعما كتبه باإلغريقية والالتينية فاستحدثت 

  .Fables شهرته بهذه الحكايات التي ضمنها الفونتين مؤلفه
أما ما استوحاه الفونتين من أيسوب أو ما أخذه عنه فأكثره في مجلده األول 
الذي يشمل الكتب من األول إلى السادس ، ولهذا فقد تحدث عنه في أكثر 
من موضع في مؤلفه ، بل أنه أمتدحه وأثنى عليه وأعطاه حقه كمبدع لهذا 
النمط من الحكايات . ونحن من حقه علينا أن نعرض ما كتب الفونتين عنه 
في مؤلفه ونترجمه كما وضعه فهو يقول في مقدمة مؤلفه الذي أهداه إلى 
الدوفان )أبن الملك لويس الرابع عشر( وعنونها في تواضع :) إلى سيدى 

الدوفانA Monseigneur Le Dauphin ( والتي كتبها نثراً هكذا . 
» لو أن هناك شيئاً من البراعة في جمهورية اآلداب نستطيع أن نقول أنها 

الطريقة التي روى بها أيسوب مغزاه األخالقي »
“S’il y a quelque chose d’ingénieux dans la république 
des lettres, on peut dire que c’est la manière dont Esope 
à débité sa morale “
وهو يلقي في هذه المقدمة قوله على الدوفان الذي كان صغيراً يقول له 

موضحاً ما بحكاياته التي يرويها : »هذا حديث يتوائم مع سنواتك األولى، 
فأنت في سن يباح فيه اللهو واأللعاب لألمراء ، ولكن في نفس الوقت بك 
األلتزام أن تعطي بعضاً من أدراكك لهذه األنطباعات الرصينة . كل هذا 
يتالقي مع الحكايات التي علينا أليسوب – فما يبدو فيها هو صبيانياً ، وأنا 
أعترف بذلك ، ولكن هذه الصبيانية المغلفة بها حقائق مهمة » .  وهذا 

نصها الفرنسي:
 “C’est un entretien convenable à vos premières années. 
Vous êtes en un âge où l’amusement et les jeux sont permis 
aux princes, mais en même temps vous devez donner 
quelques-unes de vos pensées à des réflexions sérieuse 
tout cela se rencontre aux fables que nous devons à Esope. 
L’apparence en est puérile, je le confesse, mais ces pué-
rilités servent d’enveloppe à des vérités importantes «

ثم يقول بعد ذلك في هذه المقدمة : » لقد وجد أيسوب  فناً متفرداً في أن يربط 
األثنين معاً )الفائدة والمتعة( ، فقراءة مؤلفه تنشر في النفس بذور الفضيلة 
بال أدراك ، و تعلمها هو أن تعرفها دون أن تلحظها في هذه الدراسة .« 
Esope a trouvé un art singulier de les joindre l’un avec 
l’autre )ce qui sont utiles et agréables(: la lecture de 
son ouvrage répand insensiblement dans une âme les 
semences de la vertu et lui apprend à se connaitre sans 
qu’elle s’apperçoive de cette étude”.
Avertise-  ههو يقول في جزء من مقدمة مجلده الثاني وعنونها )تنبيه
ment(، يوضح فيها أنه ينأى في هذا المجلد عما أبتكره أيسوب . » أن 
المالمح المألوفة التي أشعتها بغزارة كافية في القسمين السابقين ) اللذين 
يتضمنان الستة كتب في مجلده األول( والتي كانت تتوافق أكثر مع أبتكارات 
أيسوب بخالف هذه الموضوعات التي أستخدمتها بقناعة أكثر حتى ال أقع 

في التكرار ألن هذه المالمح ليست ال نهائية .«  
 Les traits familiers que j’ai semés avec assez d’abondance 
dans les deux autres parties convenaient bien mieux aux 
inventions d’Esope qu’à ces dernières, où j’en use plus 
sobrement pour ne pas tomber en des répétitions, car 

le nombre de ces traits n’est 
pas infini.

ويقول في مقدمة مجلده الثالث التي أهداها إلى أبن الدوفان وحفيد الملك 
 Aلويس الرابع عشر وعنونها في تواضع : )إلى سيدي الدوق دوبورجوني
Monseigneur Le Duc De Bourgogne  ) »حكايات أيسوب هي 
مادة شاسعة لكل هذه المواهب )الموضوعات التي سبقته( ، فهي تمس شتى 
األحداث والشخصيات ، فهذه الخرافات هي بجالء نمط قصصي الننافق 
به  أحداً وهي ليست أشياء تقل أهمية عن هذه الموضوعات ، فالحيوانات 

هي التي تتعهد اإلنسان في مؤلفي« 
Les fables d’Esope sont une ample matière pour ces 
talents )les sujets qui le suit(, elles embrassent toutes 
sortes d’événements et de caractères. Ces mensonges 
sont proprement une manière d’histoire où on ne flatte 
personne. Ce ne sont pas choses de peu d’importance 
que ces sujets : les animaux sont les précepteurs des 
hommes dans mon ouvrage. «                     
Pre-  مما في المقدمة التي أصدر بها مؤلفه وعنونها )مقدمة من الفونتين

face de Lafontaine  فهو يوضح فيها أسلوب أيسوب ويقارن بينه 
وبين فيدر الروماني فيقول فيها : »من زمن أيسوب كانت الحكاية تحكى 
ببساطة مغزاها األخالقي منفصاًل ودائماً يتبعها . ثم جاء فيدر) سنتحدث 
ل رواية القصة  عنه بعد أيسوب( الذي لم يخضع لهذا النظام ، فهو يجمَّ
وأحياناً يحرك المغزى من النهاية إلى البداية »  وهذا هو النص الفرنسي :
“Du temps d’Esope, la fable était contée simplement 
la moralité séparée et toujours ensuite. Phèdre est venu 
qui ne s’est pas assujetti à cet ordre il embellit la nar-
ration et transporte quelquefois la moralité de la fin au 
commencement. «

ثم يقول بعد ذلك عنه : » نحن نتخيل أن هذا الكاتب رغب في أن يعطي 
بطله شخصيته وينسب إليه مغامرات تعكسها حكاياته ، وقد بدا لي ذلك 
في البداية خادعاً ، ولكني وجدت في النهاية بعض اليقين في هذا االنتقاد«.

 البقية في العدد القادم

)عن حكايات الشاعر الفرنسي الفونتني( 
حكايات هلا مغزى 

 بقلم: 
جــاك قرانـطـة

الشهيد أيها 

شعر: صباح غريب

ِجـراح حبَّـة 

اختبئ أيها القمر 
فما نورك إال من دمانا

نموت ِل أوطاننا 
تزداد نورا 

وتنتشر النجوم في سمانا 
لتهدي تائها ضل الطريق

إلى مدننا أو قرانا 

إن هللا على الظالمين 
ويرعى هللا من رعانا 
وجعل لنا الخلد جنانا 

من لك سوانا يحفظ نورك
فاحفظ الوجه وماءه
واختبئ أيها القمر 

فلن ترى النور بالنا 

شعر : 
عباس شعبان

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

   يعد ألم اسفل الظهر من الحاالت  الشائعة 
بكثرة، وهو أحد أكثر المشاكل الطبية العالمية 
انتشارا، حيث يعاني منه الماليين من الناس 
حول العالم، هذا وقد يمتد األلم إلى الفخذ 
والساق والقدم،  ويصاحب ذلك ضعف في 
بعض العضالت وفقدان في الحس  وضعف 
أو غياب في المنعكسات العصبية لألوتار 

العضلية، وتسمى الحالة عندئذ عرق النسا . 
يتكون العمود الفقري من 33 فقرة، وتشمل 
الفقرات الرقبية والظهرية والقطنية والعجزية 
والعصعصية، و يحمي العمود الفقري النخاع 
الشوكي واألعصاب الموجودة بداخل القناة 
الفقرية، كما يعمل على حمل الرأس والجذع، 
من  العلوي  الجزء  استقامة  على  ويحافظ 
الجسم وهذا يمنح القدرة على الحركة بسهولة 

ومرونة. 
اثبتت العديد من الدراسات أن آالم الظهر، 
كبيراً من األشخاص البالغين   تستهدف عدداً 
 40 إلى   20 من  العمرية  المراحل  خالل 
عام، كما أن نسبة كبيرة من النساء تعاني من 
هذه اآلالم، وخاصة خالل الشهور األخيرة 
وارتفاع  الوزن،  زيادة  بسبب  الحمل  من 
في  ارتخاء  إلى  تؤدي  التي  الهرمونات، 

األربطة في منطقة الحوض .
ألم أسفل الظهر ينقسم إلى نوعين، وهما الم حاد 
يمتد لمدة عدة أسابيع،  وألم مزمن اذا استمر 

األلم لمدة ثالثة أشهر أو  أكثر. 
أسباب آالم اسفل الظهر الحادة :

اإلجهاد الزائد الذي يؤدي إلى تمزق أوتار 
وأربطة وعضالت أسفل الظهر، والجلوس 
لمدة طويلة وبشكل خاطيء، والتعرض لكسر 
في فقرات أسفل الظهر، وحمل االشياء الثقيلة 
الوزن،  وزيادة  والسمنة  خاطئة،  بطريقة 

ونقص فيتامين -D وهشاشة العظام .
 أسباب آالم الظهر المزمنة :  

أو  فاالقراص  الغضروفي،  اإلنزالق   -
الديسكات المرنة بين فقرات الظهر تعمل على 
امتصاص الصدمات المختلفة التي يتعرض لها 
الجسم، ولكنها وفي بعض األحيان قد تنزلق 
خارجة من مكانها أو قد تتمزق، وتضغط على 
األعصاب المحيطة بالمنطقة مسببة شعوراً 

باأللم .
  )spondylolisthesis( االنزالق الفقري -
يحدث عندما تنزلق فقرة على الفقرة التي تليها، 
بسبب كسر أو تشوه في الفقرة اثناء التطور 
الجنبني، يؤدي إلى  ضغط على الحبل الشوكي 

وجذور األعصاب 
-هشاشةالعظام osteoporosis قد تسبب 
كسور في الفقرات وتضغط على األعصاب. 

- انحناء والتواء وتشوه في العمود الفقري، 
والجنف   ،  )  Kyphosis(التحدب ؛  مثل 

. )Scoliosis(
spinal steno- القناة الفقرية  )  تضيق في 
sis(, بسبب زيادة سماكة األربطة، وتكلس 
انضغاط   إلى  يؤدي  مما  الفقرات،  عظام 

األعصاب .
تشخيص آالم الظهر :

 يأخذ الطبيب القصة المرضية، ومن ثم يجري 
فحص المريض لكي يقيِّم قدرته على الجلوس 
والوقوف والمشي ورفع ساقيه بشكل مستقيم، 

وتساعد هذه التقييمات في تحديد مصدر األلم، 
ومدى القدرة على الحركة،وقد يطلب الطبيب 

اذا استدعى األمر بعض األختبارات :
- األشعة السينية. يجرى هذا التصوير، للتأكد 
من وجود  التهاب في المفاصل أو كسور في 

الفقرات. 
- التصوير بالرنين المغناطيسي)MRI( أو 
الفحص بالتصوير الطبقي المقطعي، حيث 
تكشف عن األقراص الُمنفتقة و مشاكل العظام 

والعضالت واألنسجة واألوتار واألعصاب .
الكهربائي  العضلي  العصبي  التخطيط    -
)EMG(، يمكن أن يؤكد هذا االختبار وجوَد 
انضغاط عصبي ناجم عن انفتاق األقراص او 

ِضيق في القناة الفقربة .
الوقاية من آالم الظهر :

هنالك العديد من النصائح التي تساعد في 
الوقاية من آالم الظهر قبل حدوثها، وتشمل؛ 
تجنب حمل األوزان الثقيلة مثل حقائب السفر، 
ومحاولة توزيع الوزن بشكل متعادل، أو 
استخدام حقائب العجالت، وممارسة األنشطة  
الرياضية، وتقوية عضالت البطن والظهر 
التي تعمل على إبقاء الظهر والجسم منتصبين، 
وإستخدام األحذية المريحة، حيث قد يسبب 
ارتداء األحذية ذات الكعب العالي آالم في 
الظهر إذا تم ارتدائها بشكل متكرر، والقيام 
بتمارين اإلطالة والتي تساعد على تخفيف األلم 
عن طريق زيادة تدفق الدم إلى  العضالت، 
والمحافظة على وزن مثالي، والنوم على 
فراش مريح ومستوي، واالمتناع عن التدخين  

.معالجة آالم أسفل الظهر :
يتم ذلك بتطبيق كمادات باردة خالل أول 
يومين من اإلصابة لتخفيف االلتهابات، وبعد 
ذلك يمكن استخدام الكمادات الساخنة؛ إذ إنّها 
تساعد على تقليل اآلالم، وكذلك استعمال 
ومضادات  للعضالت،  المرخية  األدوية 
التشنج، ومسكنات األلم، ومضادات االلتهاب 
غير الستيرويدية مثل؛ ايبوبروفين، والعالج 
الطبيعي الفيزيائي، ويشمل التدليك والضغط 
والعالج  الجسم،  من  محددة  أماكن  على 
السلوكي المعرفي، والذي يهدف إلى تدريب 
المريض على طرق إدارة األلم من خالل 
التفكير اإليجابي. ويمكن أن يشمل هذا النوع من 
العالج مزيجاً من العالج الجماعي، والتدريب 
على االسترخاء، والعالج عن طريق إجراء  
»التحفيز الكهربائي للعصب عبر الجلد« ويتم 
من خالله تمرير نبضات كهربائيّة منخفضة 
التردد إلى األعصاب، مما يقلل من الشعور 
باأللم، والعالج بحقن«كورتيكوستيرويد« 
لتخفيف االلتهابات التي تسبب آالم الظهر، 
وتناول األدوية الُمضاّدة لالكتئاب التي يصفها 
الطبيب، والتي يُعتقد أنَها تمنع إرسال إشارات 
األلم إلى الدماغ  مما يخفف من آالم الظهر، 
الظهر  ألم  التخلص من  يتم  لم  وفي  حال 
باستخدام العالجات السابقة، قد يلجأ الطبيب 
للجراحة كخيار أخير في بعض الحاالت، كأن 
يقوم باستئصال جزء من القرص الغضروفي، 
من  للتخفيف  الفقرات  من  جزء  إزالة  أو 
الضغط على الحبل الشوكّي واألعصاب، أو 
دمج بعض الفقرات للوصول إلى حالة من 

االستقرار في العمود الفقري . 

أمل اسفل الظهر 

حكم القدر 
في دودة جّوا الّشرنقة 
تغزل لنا الخيط  الحرير

بعدين تطير
حكم القدر

يمشي كمان فوق البشر
مين اللي باع ؟

مين انغدر؟
مين اللي تاه وسط البشر؟

حكم القدر مش حكمنا
واّل قرار يلبق لنا

واّل دا كان من حقنا
دا حكم أقوي م البشر
حكم القدر حكم الّسنين
والكلمتين متجّمعين

فوق الّصدور 
زّي الحجر

حكم القدر دا ذنبنا

واللي جنيناه ف عمرنا
في رّب أقوي م البشر
في رّب دام يغفر لنا
في رب ولكّل البشر 

حكم القدر 
في دودة جّوا الّشرنقة 
تغزل لنا الخيط  الحرير

بعدين تطير

يوسف زمكحل   همسـات
تتمنى   تجعلك  وإذا كرهتك  الدنيا  لك  أعطت  المرأة  أحبتك  إذا 

أن تفارق الدنيا !
الحب هو الميالد الحقيقي لإلنسان 

يعيش الرجل والمرأة في األحالم حتى يتزوجان !
ما يجعل المرأة تكره الرجال هم الرجال أنفسهم 

هناك إمرأة إذا عرفتها صعب أن تعرف أي إمرأة بعدها 
إذا قالت لك المرأة أحبك فقم بالتأمين على حياتك 

جمال المرأة في حيائها 
المرأة الفاضلة ستظل دائماً هي صانعة السعادة 

من لم يؤدبه الحب سيؤدبه المزيد من الحب )نجيب محفوظ(
من كلماتي : سالم يا حبيبي ببعتلك .. سالم حبيب مشتاق .. 
ده قلبي اللي أنت نسيه .. عمره يوم ما نساك .. عايش يحلم 
بيك .. ودايب دوب في هواك .. صعبان علّيا تفارقه .. ويدوق 
مر جفاك .. ياما ناديت على قلبك .. يخفف علّيا قساك .. ما 

أنت يا روحي حبيبه .. وما حبش حد سواك .

قصة بقلم :  
نعمة هللا رياض

بقلم: إدوار ثابت

القمر أيها  اختبئ 

حكم القدر

»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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أيها الشهيد ، ألغالي ... ألعنيد ،
أتعلم من أنت ؟ وكيف كتبت لك الشهادة ؟

أنت منذ الوالدة ، كتبت لك الشهادة .
قد بعثت لتكون شهيدا« ، أنجبتك أمك لتكون شهيدا« 

لهذا الوطن الغالي العزيز .
نعم بإسمك نتغنى ، ولك نقول : أنت عزتنا ، 

أنت مجدنا ،
وبإسمك وإلسمك ترفع الرايات .

اليوم ، لك نقول : يا أم الشهيد ، هنيئا« لك ولذويه ، بهذا الوسام ، 
الذي رفع راية الوطن عاليا« .

بدمك رسمت نجوم العلم ، وبيدك حفرت قبور العدى ،
صقور على صخور تتعالى ، إلسمك ايها الشهيد يرتفع العلم .

لك يا أم الشهيد ننحني ، 
لك يا أبا الشهيد وسام صنع ، 

لكم يا ذوي الشهداء ، الف حب ، وتحية وإجالل .
أيها الشهداء الغوالي ...

المجتمع البشري مكون من أشخاص مختلفون 
من حيث الشخصية التي تتكون من: الطبع، 
والسلوكيات  األفكار  األحاسيس،  الصفات، 
فمن  معين؛  لدى شخص  والفريدة  المتأصلة 
األشخاص،  بين  واسع  تنوع  إيجاد  الممكن 
من حيث الصفات  والتراكيب الشخصية، في 

تجمع سكاني واحد..
بشري  مجتمع  ألي  الرئيسية  والشريحة 
طبيعيون،  أسوياء  أشخاص  من  مكونة 
بدون عقد نفسية ظاهره ومؤثرة في تعاملهم 
طرف  علي  توجد  لكن   .. األخرين  مع 
أحدهما  شريحتان  الرئيسية  الشريحة  هذه 
ألشخاص يعانون من أمراض نفسية مؤثرة 
فى تعاملهم مع االخرين ، والشريحة األخيرة 
ومن  المطبق  بالجنون  مصابون  إلشخاص 
الصعب ، بل من المستحيل أحيانا" ، التعامل 

معهم ..
اليكم هذه القصة الحقيقية والتي حدثت بالفعل:
بإدارة  فهيم  نادر   / المهندس  علي  تعرفت 
التصميم في الشركة الصناعية التي نعمل بها 
، وبالرغم انني كنت أعمل في إدارة أخري 
في  معه  اشترك  كنت  اني   إال   ، بالشركة 
المختلفة  الماكينات  دراسة واختيار عروض 
التي تحتاج الشركه لشرائها .. كان المهندس/ 
نادر شخصا ذكيا وهادئا ومن أكفأ المهندسين 
بحل  يكلفة  االدارة  مدير  وكان  إدارته،   في 
والتعديالت  الصعبة  التصميمية  المشكالت 
وعندما  فائقه..  بمهارة  فينجزها  المطلوبه 
دعاني   ، الشطرنج  لعبة  اهوي  انني  علم 
بالشركة  الشطرنج  فريق  إلي  لالنضمام 
اللعبة  الذي يرأسه، وكنت اتمرن واتقدم في 
بارشاداته وحلوله العبقرية .. وعلمت انه حاز 
الشركات  مستوي  علي  البطولة  كأس  علي 

لسفره  كانت تحضر  الشركه  وإن  الصناعية 
لإلشتراك في مسابقة شطرنج دولية .. 

كالعب شطرنج  كان نادر مغرما" بتفاصيل 
من  يبحثها   ، عليه  تعرض  فنيه  مشكلة  أي 
اإلحتماالت  كافة  ويدرس   ، الجوانب  جميع 
ومشاعره  وكالمه  تفكيره  طريقة  ..وكانت 

عادية جدا" ، بل مثيرة لإلعجاب ..
لكني الحظت بعد فترة أن تركيزه في فحص 
المعتاد  عن  تناقص  قد  المقدمة  العروض 
وأكثر من شرب السجائر والقهوة ، وأصبح 
أحيانا  يتصرف  وكان  تعامله،  في  عصبيا 
بالضحك  القاعة  إذا ضجت  فمثال   .. بغرابة 
لسماع نكته، كان هو يجهش بالبكاء !!.. ثم 
مما   ، العمل  عن  متقاربه  أجازات  يأخذ  بدأ 
جعلني أستفسر من زمالئه عن سبب أجازاته 
بعض  من  يعاني  أنه  ذكروا   ، المتكررة 

المشاكل النفسية ..
 .. عنه  للسؤال  منزله  في  ازوره  أن  قررت 
وابنته  وابنه  األصغر  شقيقه  هناك  قابلني 
بالتقريب..  وعمرهما عشرة وثماني سنوات 

قال شقيقه :                           
نفسي  طبيب  لعيادة  توجها  وزوجته  نادر   -

لحضور جلسة هي الرابعة 
 – مما يعاني المهندس/ نادر؟ 

- لقد أصبح منطويا علي نفسه بشدة .. وفي 
اآلونة األخيرة كان يعاني من اضطراب حاد 
شوه طريقته في التفكير والتصرف ، والنظر 
وبين  بينه  التفرقة  يستطيع  فال   ، الواقع  إلي 
السابقه  الفترة  في  عليه  لوحظ  كما  الخيال.. 
مبحلقا  اليه  ينظر  مجهول  شيئ  من  الخوف 
في الفراغ..                                                                               

– وماذا قال األطباء ؟     
بالفصام  بانه مصاب  لقد شخصوا مرضه   -

)الشيزوفرانيا( .. تتغير فيه شخصية المريض 
وتصرفاته وتجعله يفقد أي صله بالواقع..وفي 
غارقا"  يكون  المرض،  من  متقدمة  مرحلة 
عدة  أو  شخص  من  مالحق  انه  أوهام  في 
أشخاص..  وقد وصفوا له قائمة من األدوية 
يجب علي زوجته أن تساعده علي تناولها في 

مواعيدها .
يعود  جعله  مما   ، قليال  نادر  تحسنت صحة 
مدير  إستدعاه  أن  مرة  حدث  لكن   .. للعمل 
فنية  لمشكلة  حله  في طريقة  ليناقشة  اإلدارة 
، فجأة ثار نادر في وجه المدير وصاح فيه 
لوال   ..   !! مني  أحسن  بتفهم  إنت   -  : قائال 
لكان قد حوله   ، النفسية  لحالته  المدير  تقدير 

لمجلس تحقيق .
بأجازة  طلب  لتقديم  نادر  لشقيق  زيارة  في 
تطور   لي  ليحكي  مكتبي  إلي  جاء  مرضيه، 
جديد في حالة أخيه قال:                                                                            
- لقد أوصاني طبيبه النفسي بتسجيل ما يتفوه 
استنتجته  ما  وهذا   ، الفجائيه  نوباته  أثناء  به 
من التسجيل الذي يسمع فيه صوت أخي فقط:
في نوبه من النوبات ، ظهر له األستاذ/حليم  
والمدام/ عنايات ،وكانا يدرسانه في المرحلة 
له  مطاردتهما  من  يعاني  أصبح   ، اإلبتدائية 
..أينما ذهب يراهما بوضوح ، يتكلمان معه 
ينصحانه ويحذرانه من أخطار ستلحق به إن 
والعجيب   ، وتعليماتهما  نصائحهما  ينفذ  لم 
انه يراهما كما تعود أن يراهما وهو صغير 
لم يتقدما في العمر وال تظهر شعرة بيضاء 
أنهما  المفترض  من   .. رأسيهما  في  واحدة 
األن أصبحا عجوزين أو حتي فارقا الحياة، 
شيئ  يتحرك  ال  أمامه  واقفين  يراهما   كان 

فيهما إال العين والفم .    
قال له األستاذ / حليم:

يعلمك  شخص  أول  إنني  تتذكر  هل   -  
الشطرنج ؟ 

 - نعم يا إستاذ/حليم لقد أصبحت اآلن بطل 
الشركات في الشطرنج!

أن  أريدك   ، التدريب  علي  داوم  إذا""   –
بالرغم من  الشطرنج  في  العالم  بطل  تصبح 

أي عائق ، حطم ما يعيق تقدمك  !!  
وقالت له المدام / عنايات 

- هل انهيت إمتحان الفرنسية؟ 
الثانويه  المرحله  نهاية  في   ، مدام  يا  نعم   -
تكن  فلم  الفرنسية  دراسة  أكمل  لم  ولكني   ،

تدرس في كلية الهندسة ..  
-  يا للخسارة !! هيا أدرس الفرنسيه في أي 
حتي  وال  أحد  إلعتراض  تستمع  وال  مكان 
فهي   ، ، إضربها  إعترضت  فإذا   ، زوجتك 

تستحق العقاب !!
خالل زيارة الحقة لنادر في منزله، حكي لي 
هامسا" : الحظت أن الكم الكبير من األدوية 
التي أتعاطها تؤثر علي قدرتي الجنسية، وبعد 
تهرول  رأيتها  زوجتي  مع  فاشلة  محاولة 
تبكي  المطبخ  إلي  النوم  غرفة  من  خارجة 
فلكي   ، واألطباق  األكواب  وتحطم  بحرقه 
أرضيها ، وهذا حقها، لجأت إلي التهرب من 

أخذ الدواء !!
إنتكست بالتالي حالة نادر ، فإضطر األطباء 
أن يخضعوه لجلسات الصدمات الكهربائية، 
رأسة  علي  محسوب  كهربائي  تيار  بتمرير 
الجلسات  كانت  المشاعر..  فيضان  إلطالق 
مؤلمه للغايه، وكان جسمه كله ينتفض بشدة..
والدها  حال  علي  طفلته   بكاء  ينقطع   لم 

وسؤالها ألمها: 
- متي يشفي أبي ؟ 

وجزع إبنه وخوفه من أبيه ، ألنه في إحدي 

يصرخ  وهو  ضربا  أوسعه  العصبية  نوباته 
 ، تذاكر   وال  التلفزيون  تشاهد  لماذا  فيه 
مكررا" الجمله عدة مرات وهو شبه منوم!! 
.. بين اإلبن واإلبنة كانت األم هي األكثر ألما 

ومعاناة.. 
 ، بالشركه  مكتبي  في  كنت  عندما  يوم  ذات 
اتصل بي أحد زمالئه بادارة التصميم ليبلغني 
أن المهندس/ نادر فهيم قد فارق الحياة منتحرا 

بأن شنق نفسه في منزله...
مع  وجلست  أهلة  لمواساة  منزله  الي  ذهبت 
شقيقه األصغر ، شكرني علي التعزية .. كان 
وجهه شاحبا" وآثار الصدمة جليه في عينيه 
الزائغتين.. قال لي وهو علي وشك البكاء: لقد 
يمكنك  حجرته،  في  الرسالة  هذه  أخي  ترك 

قرائتها ..
 تناولت الورقة منه ، كان بها بضعة سطور 

قليلة مكتوبة بحروف مهتزة:
..إلي  األحباء  وأوالدي  زوجتي  إلي 
وزمالئي  أصدقائي  إلي  األعزاء..  أقربائي 
السطور ألشكركم  هذه  لكم  أترك  األوفياء، 
 ، المرضية  محنتي  في  معي  وقوفكم  علي 
له،  قرار  ال  مظلم  بئر  قاع  في  وانا  أكتبها 
آثرت   لقد  النور..  من  في بصيص  أمل  بال 
أإلنسحاب من الحياة قبل أن يتفاقم  مرضي 
وأسبب األذي ألحد من أحبائي خالل إحدي 
نوباتي المتكررة ..أطلب من هللا عز وجل، 

خالق الكون وواهب الحياة،
 أن يسامحني ....
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نظام غذائي للتخلص من الكرش

أسباب تشقق القدمني وطرق الوقاية

فوائد الشعري الصحية الـ 13 ... جرّبيها ولن تندمي

7 أطعمة تقضي على الفريوسات نهائيًا

  مجموعة مايكل كورس لخريف 2020 ضمت 74 تصميماً وبالرغم من وجود بعض األلوان الجريئة كاألحمر واألخضر واألصفر، إال أن ألوان البيج واألسود والبني والكحلي كانت الطاغية 
على المجموعة، مع حضور بسيط لألقمشة المطبعة.  تنوعت القصات بين البدالت والفساتين والتنانير.

  يعتبر جفاف الجلد من أحد األسباب الرئيسية لحدوث التشققات في 
القدمين. فإذا كان الجلد يفتقد إلى الترطيب، يقوم الكعب بتكوين رقع 
سميكة من الجلد الصلب والقوي لحماية نفسه. ونتيجة لذلك فإنَّ الجلد 

ال يستطيع تجديد الخاليا بالشكل الصحيح.
في البداية، قد تكون تشققات الكعب مزعجة في أفضل األحوال، ولكن 

عند  فقد تصبح مؤلمة سريعاً  إهمالها  تمَّ  إذا 
المشي. وإذا تدهورت حالة القدمين فقد تسبب 
النزيف  إلى حدوث  باإلضافة  الحكة واأللم، 

تحت الضغوط.
بقع صغيرة من  القدم عبارة عن  ومسمار 
اللون  إلى  المتشقق والجاف ويميل  الجلد 
المصاب من  الجلد  األصفر ويتشكل على 
بقي من دون عالج،  ما  وإذا  أجل حمايته. 
فإنَّ المسامير قد تتشقق تحت الضغط. غالباً 
ما تُتهم األحذية المفتوحة عندما نتحدث عن 
الكافي  الدعم  توفر  القدم، ألنها ال  مسامير 
لمقدمة القدم. كما أّن المشي الحافي وارتداء 
هذه  أيضاً  تسبب  قد  المريحة  األحذية غير 
تفاقمها. والجفاف واستخدام  أو  المشكلة 
قد  بالغة  بقوة  الجلد  القوي وفرك  الصابون 

تفاقم هذه المشكلة.
أسباب أخرى لجفاف الجلد

الفيتامينات والعناصر  نقص  أيضاً  الجلد  قد يكون سبب جفاف 
الغدة  السكري، وقصور  الحديد، والسمنة، وداء  المعدنية، مثل 
الدرقية، وسوء حركة القدم. كما أنَّ األمراض الجلدية المزمنة، مثل 
الصدفية، قد تساهم أيضاً في جفاف الجلد. وقد تساهم في حدوث هذه 

المشكلة الظروف الداخلية الحاّرة والجافّة أو الطقس البارد جدّاً.
طرق الوقاية من تشققات القدمين

باستخدام  يُنصح  فعّال،  القدمين بشكل  التشققات على  لمنع تشكل 
مرطب مناسب. يمكن استخدام مرطب يومي للقدمين والذي يرطب 

القدمين لفترة 24 ساعة. كما تتوفر أداة أساسية هي »مبرد القدمين« 
والتي تزيل الجلد الجاف والميت عن القدمين بالتخلص منها طبقة تلو 

األخرى، إلى أن يصبح الجلد ناعماً ومرناً.
وفيما يتعلق بالجلد المتشقق، فإنَّ الوقاية أفضل من العالج، أي بمعنى 
العناية  القدمين  الضروري إعطاء  بانتظام. فمن  بالقدمين  العناية  آخر 
ما زلت تركضين،  وإذا كنت  الجسم.  بقية  والرعاية واالنتباه مثل 
الدافىء  بالماء  قدميك  بنقع  والخشن وذلك  الجاف  الجلد  بتنعيم  عليك 
القدمين  الذي يحمي ويدعم  الحذاء  ترتدي  أن  تنسي  باستمرار. وال 
من األمام، وتجنّبي ارتداء األحذية الفضفاضة للغاية أو الضيقة جداً.

عالج االكزميا طبيعياً بأربع طرق من دون عقاقري طبية
  عالج االكزيما طبيعياً ممكن، لكنه يتطلب القليل من الصبر. ويصاحب 
االكزيما عوارض مثل الحكة الشديدة، وجفاف البشرة، خصوصاً في فصل 

الشتاء.
بمكونات  االكزيما طبيعياً  لعالج  السطورالتالية، على 4 طرق  في  تعّرفي 

موجودة في كل منزل
عالج االكزيما بواسطة جل الصبار

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

وقد اكتشف الباحثون أنَّ جل الصبار له العديد من الفوائد، فهو يعمل كمضادّ 
للجراثيم والميكروبات، وهو ما يمنع االلتهابات الجلدية، ويساعد في التئام 

الجروح، كما يساعد في تقوية جهاز المناعة.
عالج االكزيما بواسطة خل التفاح

والجلد  فالخل حمضي،  الجلدية،  األمراض  للعديد من  عالج منزلي شائع 
لديهم  يكون  االكزيما  يعانون من  الذين  كذلك حمضي، ولكن األشخاص 
التفاح موازنة مستويات  يستطيع خل  لذلك  اآلخرين،  أقل حمضية من  جلد 

حموضة الجلد، كما يحارب البكتيريا ويقلل من تشققات وجفاف الجلد الناتج 
عن األكزيما.

وأفادت الجمعية الوطنية لالكزيما )NEA(، أّن خل التفاح يساعد في عالج 
الخل  الحذر عند إستخدامه، ألنَّ أحماض  االكزيما، ولكنها أوصت بتوخي 

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

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

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

3- ضعي القطن الُمبلل بالمحلول في قماش قطنية نظيفة.

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

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

لاللتهابات، مما يساعد في عالج جفاف الجل، والحكة الشديدة، واالكزيما.
الشوفان بشكل جيد  الشوفان عن طريق طحن  دقيق  الحصول على  ويمكن 

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

من القطن أو الشاش، ووضعها على المنطقة الُمصابة باالكزيما.
عالج االكزيما بالعسل األبيض

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

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

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

للمساعدة على منع االلتهابات وترطيب الجلد الجاف نتيجة االكزيما.

أسباب اإلرهاق العام يف اجلسم
الجسدي  لك اإلرهاق  الذي يسبب  العمل،  تعانين من كثرة  إذا كنت    
والذهني، وتعانين من التعب العام في الجسم، فقد يجدر بك البحث عن أسباب 

ذلك للقيام بما يلزم من عالجات.
هناك أسباب محتملة لإلرهاق:

الدم  الهيموجلوبين في كريات  نقص  ناتج عن  األنيميا، وهو  أو  الدم،  فقر   -
إلى  الواصلة  انخفاض في كمية األكسجين  إلى  النقص يؤدي  الحمراء. وهذا 

الجسم، ما يسبب اإلرهاق العام في الجسم.
- مرض السكري، ويحدث عندما ترتفع نسبة الجلوكوز )السكر( 
الكربوهيدرات  األنسولين على تحويل  يعمل هرمون  الدم.  في 
إلى سكر لتغذية الخاليا. وعندما ال يفرز الجسم كميات كافية من 
األنسولين لذلك أو ينتج أنسولين غير فعّال يتكدّس السكر في الدم 

ويؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر.
- أمراض الغدة الدرقية، سواء قصور أو فرط في عملها. والغدة 
)األيض(  الخاليا وتجددها  بناء  المسؤولة عن عملية  الدرقية هي 
أجهزة  أو فرط في عملها يصيبها سيؤثر على  فأي قصور  لذا 

الجسم المختلفة، مما يسبب اإلرهاق.
المرء يشعر  التي تجعل  النفسية  القلق واالكتئاب من األمراض   -
قدرته  إلى عدم  باإلضافة  الجسدي،  والتعب  المستمر  باإلرهاق 

ورغبته في القيام بأي مجهود جسدي.
التعب  النوم تؤثر على الجسم وتجعله في حال من  - اضطرابات 

المستمر خالل النهار، وتبقيه في حال من عدم التركيز.

- التغذية غير الصحية الغنية بالدهون والسكريات قد تسبب اإلرهاق، كما قد 
في  الطاقة  نقص  الناتج عن  بالتعب  الشعور  القاسية  الغذائية  الحميات  تسبب 
الجسم. لذا، يُنصح باعتماد أنظمة غذائية متوازنة غنية بالخضر والفواكه وال 
تخلو من البروتينات والنشويات التي تزّود الجسم بالفيتامينات والمعادن التي 
اليومية  بالتمارين  االستعانة  يمكن  يحتاجها. وللحصول على وزن صحي، 
التي تبث النشاط في الجسم، وتساعد على إنقاص الوزن على نحو تدريجي.

أزياء مايكل كورس جاهزة خلريف  2020

 فوائد الشعير الحية »خارقة« للجسم... فما رأيك بأن تتعرفي على هذه 
الفوائد بالتفصيل في السطور اآلتية:

1. يحتوي الشعير على أنواع مختلفة من مضادات األكسدة والتي منها 
توكوترينول ومركبات فينولية. ومضادات األكسدة هي مركبات تعمل 
على تقليل التلف الذي تحدثه الجذور الحّرة في الجسم. وهذه األخيرة 
هي جزيئيات تفاعلية للغاية متورطة في ظهور أمراض القلب واألوعية 
الدموية وبعض أنواع مرض السرطان واألمراض األخرى المرتبطة 

بالشيخوخة.
2. الشعير غني باأللياف القابلة للذوبان، والتي إذا استهلكناها قد تساهم في 
جعل تركيز الكولسترول في الدم ضمن المعدل الطبيعي )تطبيع مستويات 
الكولسترول في الدم(، وكذلك تطبيع مستويات الجلوكوز واألنسولين. 
وبناء عليه، فإنَّ هذه األلياف هي مركبات مثيرة لالهتمام في العالج 

الغذائي ألمراض القلب واألوعية الدموية والسكري من النوع الثاني.
3. هناك أنواع عديدة من األلياف القابلة للذوبان: تلك التي يمكن إيجادها 
بشكل رئيسي في الشعير هي من نوع بيتا- جلوكان والتي تمتلك 

خصائص تعمل على خفض الكولسترول.
4. لقد ارتبط استهالك الشعير، سواء بشكله الكامل أو على شكل طحين، 
بالشعور بالشبع بدرجة عالية بعد ساعة ونصف من تناول الوجبة، مقارنة 
بكمية متكافئة من الخبز األبيض المصنوع من القمح. وقد تكون هذه 
الخاصية للشعير ذات أهمية خاصة بالنسبة لألشخاص الذين يبحثون عن 

وجبة داعمة لتطول فترة الشبع أكثر ما يكون.
5. يساعد غنى الشعير باأللياف على تحفيز العبور المعوي وعالج 

اإلمساك، والحدّ من خطر اإلصابة بسرطان القولون.
الشعير عالج لإلمساك

 6. الشعير مصدر مهم للفسفور. ويعتبر الفسفور ثاني المعادن األكثر 
وفرة في الجسم بعد الكالسيوم. ويلعب الفسفور دوراً أساسياً في تشكيل 
العظام واألسنان والمحافظة على صحتها. وإضافة إلى ذلك يشارك 
الفسفور، من بين معادن أخرى، في نمو وتجديد األنسجة، ويساعد على 
المحافظة على المستوى الطبيعي لحموضة الدم. وأخيراً، فإنَّ الفسفور 

من أحد مكونات تشكيل أغشية الخاليا.
7. يحتوي الشعير على ما يكفي من 
للمرأة،  المغنيسيوم ليكون مصدراً 
ولكن ليس بكميات كافية ليعتبر مصدراً 
للرجل والذي يحتاج إلى كميات 
أعلى بكثير. ويشارك المغنيسيوم في 
تطور العظام وفي بناء البروتينات 
وفي تفاعالت األنزيمات وفي تقلص 
العضالت وفي صحة األسنان وسير 
عمل نظام المناعة بشكل جيد. كما يلعب 
المغنيسيوم دوراً في استقالب الطاقة 

وفي نقل النبضات العصبية.
8. الشعير مصدر مهم للحديد الذي 
يعتبر أساسياً في نقل األكسجين وتشكيل 
كريات الدم الحمراء. ويلعب الحديد 
كذلك دوراً في تصنيع الخاليا الجديدة 

والهرمونات والنواقل العصبية.
9. الشعير مصدر للزنك، الذي يشارك على وجه الخصوص في ردود 
الفعل المناعية، وفي تصنيع المادة الوراثية وفي إدراك المذاق وفي شفاء 
الجروح وتطور الجنين. ويتدخل الزنك كذلك في الهرمونات الجنسية 
والغدة الدرقية. وفي البنكرياس، يشارك الزنك كذلك في توليف )تصنيع( 

وتخزين وإطالق األنسولين.
10. الشعير مصدر للمنغنيز كذلك. ويعمل المنغنيز وكأنه عامل مساعد 
للعديد من األنزيمات التي تسهل العشرات من عمليات التمثيل الغذائي 
المختلفة. ويشارك المنغنيز كذلك في منع التلف الذي تسببه الجذور الحّرة.
11. الشعير مصدر للنحاس. وباإلضافة إلى أنه يدخل في تكوين العديد 
من األنزيمات، فإنَّ النحاس ضروري كذلك في تكوين الهيموغلوبين 
والكوالجين )البروتين الذي يعمل على بناء وإصالح األنسجة( في الجسم. 
وتحتوي العديد من األنزيمات على النحاس وهذه األنزيمات تساهم في 

الدفاع عن الجسم ضد الجذور الحّرة.
12. الشعير مصدر للفيتامين بيB3 3. ويسمى هذا الفيتامين كذلك 
النياسين والذي يشارك في العديد من تفاعالت التمثيل الغذائي ويساهم 
على وجه الخصوص في إنتاج الطاقة من المواد الكربوهيدراتية 
والدهون، والبروتينات التي نستهلكها. ويتعاون هذا الفيتامين أيضاً في 
عمليات تكوين الحمض النووي DNA الذي يسمح بالنمو والتطور 

الطبيعي.
13. الشعير مصدر للفيتامين بيB6 6 أيضاً. وهذا الفيتامين الذي 
يسمى بيريدوكسين هو جزء من األنزيمات المساعدة في عملية استقالب 
البروتينات واألحماض الدهنية التي تعمل على توليف )تصنيع( النواقل 
العصبية )مراسيل النبضات العصبية(. كما يساهم الفيتامين B6 أيضاً 

في تصنيع كريات الدم الحمراء ويسمح لها بحمل المزيد من األكسجين.

 جهاز المناعة هو خط الدفاع األول في الجسم، 
تجاه الفيروسات والبكتيريا. ومع ارتفاع درجات 
الحرارة، تنتشر الحشرات وترتفع خطورة اإلصابة 
باألمراض المعدية، لذا تعّرفي على األطعمة التي 
تدعم جهازك المناعي في حربه، لسالمتك وسالمة 

أسرتك.
الثوم

للبعض، هي  المحببة  النفاذة غير  الرائحة  هذه 
الثوم في القضاء على أي نشاط  مصدر قوة 
المناعة. احرصي على  جرثومي، وتقوية جهاز 
استبدال بودرة الثوم في وصفاتك بالثوم الطبيعي، 
لنكهة قوية وحماية من  التتبيالت،  استعمليه في 

األمراض.
التي لطالما كانت عنصًرا  المكونات  الثوم من 
القديمة،  العصور  أساسيًا في صيدلية األطباء في 
وحديثًا يستخرج منه مرّكب السلفيدريل القادر على 

إزالة المواد السامة من الجسم.
بتناول فص ثوم يوميًا على معدة  ينصح األطباء 
خالية، ألنه يعتبر مطّهًرا طبيعيًّا لألمعاء والجهاز 

الهضمي.
العسل األبيض

مضاد حيوي طبيعي، يحتوي على بيروكسيد 
الهيدروجين، وغني بفيتامين سي C الشهير 
الفيروسات، وتقوية جهاز  القضاء على  بقوته في 
المناعة. تجنّبي فقط تعريضه للحرارة كالماء 
المغلي، وأضيفيه لمشروباتك وأكالتك واستعيني 

به في التحلية.
يفضل تناول ملعقة عسل أبيض يوميًّا، مع كوب من 
الزبادي أو الشوفان، للحفاظ على الصحة وخسارة 

الوزن الزائد.
زيت جوز الهند

الهند على أحماض دهنية  يحتوي زيت جوز 
الجلدية  للبكتيريا والفطريات واألمراض  مضادّة 
الجلد من  وااللتهابات. ويمكن استعماله في حماية 
مشاكل الحرارة المرتفعة، كما يستعمل في الطهي 

في بعض الوصفات، التي ال تحتاج لنيران عالية، 
وله نكهة مميزة.

العناصر الغذائية الصفراء والبرتقالية
لفيتامين سي  اللون األصفر والبرتقالي  يرمز 
اللون  التي تحتوي على هذا  C، فكل األطعمة 
اإلنفلونزا، وقتل  المناعة، وصدّ  قادرة على رفع 
الليمون، األناناس،  الفيروسات، ومن أبرزها: 

الموز، البرتقال، الزنجبيل...

الكركم
أو  بالبيوتين  الكركم صيدلية كاملة بمفرده، غني 
فيتامين هـ H، وفيتامين كK ، إلى جانب فيتامين 
سيC ، والحديد والفسفور والبوتاسيوم والمغنسيوم 

والزنك، إلى جانب وظائفه في محاربة الميكروبات 
والبكتيريا، وتقوية جهاز المناعة.

مالحظات هاّمة:
للمرضى من  المخالطين  - هذه األطعمة ال تحمي 

تلقي العدوى.
- هذه األطعمة ال تعني تحصين الفرد من اإلصابة 
في  الوقائية، خصوصاً  إن تهاون في اإلجراءات 

زمن الكورونا.

 تعدّ الدهون المتراكمة حول البطن من أنواع الدهون األكثر خطورةً، فهي تزيد 
من خطر اإلصابة بالعديد من المشكالت الصحيّة، كأمراض السّكري واالرتفاع 
في ضغط القلب وتصلّب الشراييين... »سيدتي. نت« يطلع من اختصاصية 

التغذية سكينة القاضي، عن أبرز النصائح لخسارة دهون البطن.
كيف نعرف أّن هنالك ازدياد في معّدل الدهون حول البطن؟

يعتبر قياس الخصر من أكثر األساليب شيوًعا وسهولةً، للتعرف إلى ما إذا كانت 
الدهون المتراكمة حول محيطه عالية أم ال؟ ففي عالمنا العربي، تصنّف السيدات 
الالتي يتجاوز محيط الخصر 80 سنتيمتًرا في صفوفهن، والرجال الذين يتعدى 
محيط الخصر 94 سنتيمتًرا، بمشكلة الدهون المرتفعة، ويترتّب عليهم تاليًا 

خسارة بعض الكيلوغرامات.
ال يوجد نظام غذائي خاص بالتخلص من الدهون حول البطن، ولكن هنالك بعض 

النصائح التي إن اتّبعناها تعود بفوائد إيجابيّة وتساهم في التخلص منها:
• تناول وجبة الفطور: هي تزيد الشعور بالنشاط، مع اإلشعار بالشبع ألطول 

فترة ممكنة. وفي هذا اإلطار، يجب ان تتألف الوجبة، من النشويات والبروتينات 
والخضروات والدهون الصحيّة.

• تقسيم الوجبات خالل النهار : هو أمر ضروري لخسارة الوزن، إذ يساهم في 
الحفاظ على الشبع بصورة دائمة، وتنشيط 
عمليّة األيض خالل النهار. وعليه، فإنّنا 
بحاجة إلى تقسيم طعامنا إلى 3 وجبات أساسيّة 
) الفطور/ الغداء/ العشاء(، باإلضافة إلى 

»سناكات« خفيفة بين الوجبات.
التقليل من السعرات الحراريّة: يختلف كّل   •
انسان عن اآلخر في الحاجة إلى كم محدد من 
السعرات الحرارية خالل النهار، ويرجع األمر 
إلى الجنس والعمر والوزن والطول ومعدّل 
الحركة خالل النهار. وعليه، فإّن األفراد الذين 
يسعون إلى إنقاص أوزانهم، عليهم االنتباه إلى 
السعرات الحراريّة المأخوذة طول فترة النظام.
• شرب المياه: تساعد المياه في إنجاح النظام 
الغذائي، حيث أّن شربها قد يحّسن مستوى 
األيض، باإلضافة إلى الشعور بالشبع. لذا، 
يفضل شرب حوالي 2 إلى 3 ليتر من المياه، 

بصورة يوميّة.
• تراتبيّة تناول وجبة الغداء: البدء بتناول كوب 
من الماء فصحن من السلطة متعددة األلوان 

إلضفاء شعور باالمتالء، األمر الذي يؤدي إلى التقليل من حجم الطبق الرئيس.
• زيادة األلياف، كالخضروات والفواكه والبقوليات في الطعام، فهي تساهم 

بالشعور بالشبع لمدّة أطول.
التقليل من  التقليل من الدهون المشبّعة والسّكريات والصوديوم، عن طريق   •

الوجبات السريعة والعصائر العالية بالسّكريات والدهون المشبّعة.
• النوم الجيّد: يساعد النوم الجيد الجسم في التخلّص من الدهون، فقد أّكد العديد 
من الدراسات مدى ارتباط النوم بالعادات الغذائيّة. في هذا اإلطار، فإن األشخاص 
الذين يعانون من اضطرابات في النوم هم عرضة أكثر من غيرهم الزدياد في 

نسب الدهون في أجساهم. لذا، علينا النوم لمدّة ال تقل عن 7 ساعات، يوميًّا.
• زيادة النشاط البدني )نصف ساعة من المشي على األقّل(.



أخبار الفن

أنباء عن تردي احلالة الصحية للفنانة رجاء اجلداوي

نوال الزغبى مهامجة السياسيني فى لبنان: كل هّمن 
يتخانقوا على قالب اجلبنة

براد بيت يعرتف: »أحب أفالمي إىل قليب أفشلها«

بالكمامة.. كريم عبد العزيز 
يف أول يوم تصوير

حممد منري سنحافظ على 
التباعد االجتماعي فى تصوير 

»الناس فى بالدى«

أمحد زاهر حيّضر ألوىل بطوالته 
املطلقة بسرية تامة

 فنانون من أصول أفريقية يطالبون هوليوود 
بوقف أفالم الشرطة

ألّول مرّة نادين نسيب جنيم 
تتحّدث باللهجة املصرية

عمر كمال وحسن شاكوش 
يف أقوى احلفالت يف لبنان

هالة صدقي: »ُمنعت عن التمثيل يف السينما وهلذا 
السبب مل أقّدم مشاهد جريئة«

توم كروز يعزل نفسه داخل كنيسة
العمر  البالغ من  النجم األمريكي  قرر 
للعيش  57 عاما، توم كروز، االنتقال 
في لندن وذلك بعدما، عزل نفسه في أحد 
الساينتولوجي  للمذهب  التابعة  الكنائس 
خالل فترة جائحة فيروس كورونا 

المستجد – كوفيد 19.
ومن جانبها قالت صحيفة ديلي ميل 
البريطانية، إن توم كروز لن يستقر 
في لوس أنجلوس من جديد واالقرب 
لإلستقرار في بريطانيا وذلك بعدما باع 
منزله بوالية كالفورنيا بمنطقة بيفرلي 

هيلز في 2016.
التحضير لتصوير أول  وبدأ توم كروز 
فيلم سينمائي خارج الفضاء الخارجي 

بالتعاون مع وكالة ناسا الفضائية.
البريطانية في  الديلي ميل  وقالت جريدة 
لها أن توم كروز سوف يستعين  تقرير 
 Mission بنفس فريق عمل سلسلة افالم
Impossible لتنفيذ الفيلم، مشيرة الى انه 
المشروع سيكون آمنا بقدر اإلمكان بحيث 

ال يصاب أحد بأذي.
الى  البرطانية  الديلي ميل  ولفتت جريدة 
الملياردير  أن توم كروز يتفاوض مع 
التون ماسك من أجل تصوير الفيلم بسفينة 
فضاء متطورة، ويناقش اآلن أطراف 
الفيلم من خالل بناء  العمل كيفية تصوير 
استديو متكامل بالتعاون مع شركات إنتاج 
تريد المشاركة في إنتاج الفيلم في الفضاء.

  يستعد النجم الكبير محمد منير لتصوير 
الجديدة »الناس فى بالدى« على  أغنيته 
فيها مع  الفيديو كليب، ويتعاون  طريقة 
الملحن محمد رحيم، وهى آخر ما كتب  
الرحمن  الخال عبد  الراحل  الكبير  الشاعر 

األبنودى.
من جانبه عبر الكينج محمد منير عن سعادته 
أنه  بكلمات وموسيقى األغنية، موضحا 

خالل تصويرها بطريقة الفيديو كليب، سيتم 
التباعد االجتماعى  مراعاة والحفاظ على 
باإلجراءات االحترازية، وسيتم  وااللتزام 
االبتدائية، وعدد  المدارس  بإحدى  التصوير 
آخر من مواقع التصوير، والعمل من إخراج 
المقرر  المحسن، واألغنية من  أحمد عبد 
ثورة  بذكرى  االحتفال  بالتزامن مع  طرحها 

30 يونيو.

المصري  أحمد  الممثل  إعالن    رغم 
زاهر  مشاركته في مسلسل »لؤلؤ« 
المصرية  مي  الممثلة  أولى بطوالت 
عمر  المطلقة في عالم الدراما، والمقرر 
لكننا  المقبل،  تصويره في شهر آب 
تامة  بأن زاهر يجهز في سرية  علمنا 
لمسلسل درامي كبير يحمل أولى 

المطلقة وهو دراما عربية  بطوالته 
فريق  اختيار  بدأ  وقد  مصرية مشتركة، 
عمل المسلسل خالل هذه الفترة وسيضم 
العرب،  الممثلين  بجانب زاهر عدد من 
ولم يتم تحديد موعد التصوير حتى اآلن، 
لكن من المقرر ان يبدأ تصوير المسلسل 

الجديد بعد انتهاءه من »لؤلؤ«.

أفريقية، على رسالة  أكثر من 300 ممثل ومخرج من أصول  وقع 
مفتوحة، لمطالبة هوليوود بالتوقف عن تمويل أفالم عن الشرطة واالستثمار 

في محتوى مناهض للعنصرية. 
من بين الموقعين كان، إدريس إلبا وكوين لطيفة وبيلي بورتر، وجماعات 
السود  ماتر« )حياة  األفريقية مثل »بالك اليفز  تدافع عن ذوي األصول 
مهمة( و«كاالر فور تشينج« )ملونون من أجل التغيير( وممثلون وممثالت، 
ديفيز وتيفاني هاديش وجانيل موناي وماهرشاال علي  فيوال  بينهم  من 
والفيرن كوكس وسينثيا إيريفو وتشادويك بوزمان بطل فيلم »بالك بانثر« 

)الفهد األسود(.
وجاء في الرسالة أنه »حان الوقت كي تعترف هوليوود بدورها، وتتحمل 

مسؤولية إصالح الضرر، وأن تصبح مشاركا إيجابيا في التغيير«. 
المتعمد  التمجيد  إلى »إنهاء  والتلفزيون  السنيما  الرسالة صناعة  ودعت 
كتابة األفالم«، وطالبت االستوديوهات  الشرطة وفسادها في  لوحشية 
بتوظيف عدد أكبر من ذوي األصول األفريقية، ومنحهم صالحيات تنفيذية 

وأخرى تتعلق بوضع الميزانية والموافقة على األعمال.
وجاءت الرسالة وسط محاسبة ثقافية وسياسية في الواليات المتحدة للعنصرية 

الممنهجة واحتجاجات حاشدة على مقتل أمريكيين من أصول أفريقية على يد الشرطة.
وطالب الممثلون بإلغاء تشغيل ضباط شرطة في مواقع التصوير، والضغط على سلطات مدينة 

لوس أنجلوس لتقليص ميزانية الشرطة.

  تحدّثت الممثلة اللّبنانية  نادين نسيب نجيم  
مّرة عبر حسابها  المصرية ألّول  باللهجة 
الخاص على أحد مواقع التواصل اإلجتماعي 
وذلك بعد أن طالبها أحد المتابعين المصريين 
باإلشتراك في أعمال مصرية في الدراما أو 
السينما قائالً: »عاوزينك تشتغلي مسلسل او 

فيلم مصري ....ايه الي مانع؟؟؟؟«.

وردت نادين نسيب نجيم على تعليقه باللهجة 
اي  انت عاوزو  اللي  : »اي  قائلة  المصرية 

حاجة«.
نتيجة  تعليقا على  المحادثة  وجاءت هذه 
لها قراء  اشتاق  التي  النجمة  استفتاء عن 
نسبة  بأعلى  نادين  فيه  فازت  والتي  موقعنا 

من التصويت.

  بعد أن كان تم تأجيل حفالتهما في وقت سابق، بسبب التعبئة العامة 
أعلن متعهد  فيروس كورونا،  إنتشار  للحد من  الوقائية  واإلجراءات 
الحفالت  أحمد صولي  والمنتج  محمد مختار  عن المواعيد الجديدة لحفالت 

الفنانين المصريين  عمر كمال  و حسن شاكوش  التي سيحييانها في لبنان.
حفالت عمر وحسن ستكون في أيام السادس والسابع والثامن من شهر آب/
أغسطس المقبل، وذلك بعد فتح المجال أمام إقامة العروض الفنية، وكذلك 

عودة حركة الطيران.
والتي  اللبناني،  الجمهور  بها  التي سيستمع  الحفالت  بإنتظار هذه  نحن 

سيحييها فنانان محبوبان كثيراً.

  تحدثت الممثلة المصرية  هالة صدقي  عن منعها من التمثيل في األفالم 
السينمائية لفترة، بسبب فيلمها األول » نص أرنب « إنتاج عام 1982، وذلك 

بسبب ظهورها بلباس البحر بأحد مشاهده.
وأضافت هالة انها ال تعتبر لباس البحر محّرما، مشيرة الى ان هناك فرقا 
برفقة  فيلمها ذهبت  انه عند عرض  كاشفة  للفيلم،  أو  للسباحة  ارتدائه  بين 
والدتها لمشاهدته وحينها سمعت تعليقات الجمهور السلبية وانزعجت كثيرا، 

فمنعتها والدتها من العمل في السينما لمدة 5 سنوات.
قائلة: »حسيت أن المايوه هو بطل المشهد وطبعا أمي كانت رافضة القصة 

دي والفيلم ده أذاني ألني كنت داخلة السينما بشكل كويس«.
وعن عدم تقديمها المشاهد الجريئة قالت: »اتعرض عليا مشاهد جريئة كتير 
لكني رفضتها، ألني معرفتش أقدم هذا الدور، هذا عيب فيا أنا، مش فكرة 
السينما النظيفة أنا بقدم شخصية، لكن عندما أجسد أي مشهد البد أن أكون 
أشعر بكل أحاسيس الشخصية، وال أستطيع الشعور بهذه المشاهد أو تقديمها 
مع وجود عمال ومصورين، لم استطع الفصل ووجدت نفسي فاشلة فيها«.

     Vendredi 26 juin 2020
الجمعة 26 يونيو 2020

الزغبي،  النجمة نوال    هاجمت 
السياسيين في لبنان، معبرة عن استياءها 
إليها خالل  التي وصلت  من األوضاع 
اآلونة األخيرة وكتبت عبر حسابها 
أمر هالسياسيين  تويتر: »غريب  بموقع 
الناس  بتشوف  بتطلّع حواليك  بلبنان. 
يئسانين خسروا كل شيء وبلد منهار 
كلّيا وفي »مسؤولين« عايشين على غير 
كوكب عم يتشغلوا كانوا ما صاير شيء، 
الجبنة  قالب  يتخانقوا ع  بعد  وكل هّمن 
ليش رح  بهالبلد.  السلطة  ومحاصصة 

يبقى بلد تتقاسموا؟«.
اللبنانية  الحكومة  اعلن رؤساء  قد  وكان 
المشاركة في  السابقون عزوفهم عن 
الرئاسة  اليه  الذي دعت  الوطني  اللقاء 
اللبنانية في 25 من شهر يونيو الجاري 
والسلم األهل،  االستقرار  بهدف حماية 
الحكومات  بيان صدر عن رؤساء  وقال 
السابقون نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، 
الحريري وتمام سالم عقب  وسعد 
الدعوة ، والهدف  اجتماع إن هذه 
تبدو في غير محلّها شكالً  منها،  المعلن 
ومضموناً، وتشكل َمْضيعة لوقت الداعي 

والمدعوين في وقت تحتاج البالد في 
مقاربات مختلفة النتشالها  الى  رأينا 

من األزمة الحادة التي تعيشها.
تاله  بيان  في  الحكومات  وأكد رؤساء 
فؤاد السنيورة أن الخطر الحقيقي على 
االستقرار قد يأتي به الوضع االقتصادي 
اليه  الذي وصلت  المتردي  والمالي 
استمرار  فيه  أسهم  الذي  البالد، وهو 
لدى  مباشرة اإلصالح  االستعصاء على 
َمْن هم في موقع المسؤولية، وال يملكون 
السلم األهلي  جدول أعمال لحماية 
اجتماعي غير  انفجار  يتهدّده من  مما 

مستبعد، وهذا مما ال يُْجبَهُ باجتماعات 
أعمال واضحا  فضفاضة ال جدول 
بالخروج من حال  لها، وإنما 
والكّف  والتردّد والشكوى  التخبّط 
اللوم على اآلخرين،  إلقاء  عن 
وبالشروع في إصالحات تستعيد 
الثقة وتنقذ االقتصاد والعملة الوطنية 
وفق خطة عمل جدّية ومقنعة للبنانيين 

وللهيئات الدولية والجهات المانحة.
اللبنانية تسجيل  الصحة  وأعلنت وزارة 
بفيروس كورونا،  19 إصابة جديدة 

المصابين  بذلك إجمالى عدد  ليرتفع 
بالوباء فى عموم لبنان إلى 1622 حالة 
)بي  المخبرية  الفحوص  ثبتت من خالل 
المستشفيات  التي أجريت في  آر(  سي 

الخاصة  والمختبرات  اللبنانية  الجامعية 
الدولي  المعتمدة ومطار رفيق الحريري 

)مطار بيروت(.

 كشف الممثل األمريكي براد بيت، أن 
ُمنيت بفشل  إليه،  بالنسبة  أفضل أفالمه 

ذريع في شباك التذاكر األمريكي.
الفائز باألوسكار، في  الممثل  وأوضح 
حديث لموقع »شييت شييت« األمريكي، 
العملية شهدت حصره  أن بداية حياته 
الفتى الرومانسي الوسيم؛  في أدوار 
بفيلم اإلثارة والجريمة  القبول  لذلك قرر 

»Kalifornia – كاليفورنيا«.
وذكر »بيت« أن فيلم »كاليفورنيا« الذي 
لعب فيه دور مريض نفسي وقاتل كان 
أول فيلم مختلف يقوم به في مسيرته 
الفنية، ولذلك يحمل له أهمية خاصة، رغم 

فشله في شباك التذاكر.
 – Troy« وقال »بيت« إنه لم يحب فيلم

تروي« كثيًرا، ألنه لم يركز على القصة 
وإنما على الدور البطولي للشخصية، وهو 
ما جعله يركز فيما بعد على جودة األفالم 

التي يشارك فيها.
وأشار إلى أن فيلمه المفضل على اإلطالق 
 The Assassination of Jesse« كان
 James by the Coward Robert
Ford  - اغتيال جيسي جيمس من قبل 

الجبان روبرت فورد«.
الفيلم أندرو  وتابع: »اتصلت بمخرج 
آنذاك عن رغبتي  له  دومينيك وعبرت 
في العمل معه، وبالفعل عرض علّي 
أنه  لتنفيذه، إال  بنا األمر  الفيلم وانتهى 
لم يحقق نجاًحا كبيًرا، ربما شاهده 10 

أشخاص فقط«.

الجداوي، حيث  المصرية رجاء  للفنانة  الصحية  الحالة  بشأن  األنباء  تضاربت    
ذكرت تقارير أنها دخلت في حالة غيبوبة، في أفادت تقارير أخرى بأنها ال تزال في 

حال الخطر وصحتها تدهورت بشكل كبير خالل الساعات الماضية.
اإلسماعيلية، مساء  الطبي في  للعزل  أبوخليفة  بمستشفى  فقد ذكرت مصادر طبية 
األحد، أن حالة الفنانة المصرية رجاء الجداوي ال تزال خطرة وتدهورت بشكل كبير 
خالل الساعات الماضية، مشيرة إلى أنه تم نقل الفنانة على جهاز »تنفس اختراقي« 
متصل بأنبوبة أنفية لتوصيل األكسجين إلى الرئتين بعد فشل جهاز »سيباب«، الذي 

كانت موضوعة عليه طوال الـ21 يوما الماضية.

إلى وضع  إنه اضطر  قوله  الطبي  الفريق  ونقل مصدر عن 
لتوصيل  بأنبوبة حنجرية  تنفس صناعي  الجداوي، على جهاز 
تنفس صناعي موصول  الرئتين، عوضا عن جهاز  إلى  الهواء 
تدهور حالتها بحسب  بعد  للرئتين،  المستمر  الهواء  بجهاز ضخ 

اليوم السابع.
وأضافت المصادر أن نسبة األكسجين في الدم ما بين 50 إلى 60، 
وهي نسبة ضعيفة األمر الذي جعل حالتها متدهورة، موضحة أن 
الجداوي ال تزال على »الجهاز االختراقي« بالعناية المركزة وفى 

حالة غير مستقرة.
الحالة  يؤثر في  لم  المتعافين  ببالزما  أن حقنها  إلى   وأشارت 
بسبب مشاكل التنفس، لذلك لم يكن مهما إيجابية المسحة األخيرة 
أو سلبيتها ألنها لن تغير من األمر شيئا، وفقا لصحيفة »الوطن« 

المصرية.
يشار إلى أن الفنانة المصرية توجد في العزل الصحي منذ أول أيام 
بفيروس كورونا،  أبو خليفة عقب إصابتها  بمستشفى  الفطر  عيد 
عقب انتهاء تصوير مسلسل »لعبة النسيان« الذي أذيع في رمضان 

الماضي.
باإلسماعيلية، شائعات  الصحي  العزل  الجداوي  وصاحب دخول 
كثيرة على مواقع التواصل االجتماعي وهو ما أزعج أسرتها كثيرا، إلى حد مطالبتها 
مروجي الشائعات بالدعاء لها بدال من نشر وترويج الشائعات التي أثرت على نفسية 

وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحي.
الجدير بالذكر أن رجاء الجداوي هي ابنة شقيقة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، وعرفت 
العشرين تزوجت  القرن  بداية سبعينيات  الخمسينيات، وفي  أواخر  منذ  الفن  طريق 
بالعب الكرة حسن مختار وأنجبت ابنة واحدة، وشاركت في موسم رمضان 2020 

بمسلسل »لعبة النسيان«.

نشر الفنان كريم عبد العزيز صورة له مرتديًا الكمامة على حسابه بموقع التواصل 
االجتماعي أنستجرام، وعلق عليها قائاًل » أول يوم شغل.. بس الشغل عالي برضه«.
وتابع عبد العزيز »ربنا يعدي األيام دي على خير وهتعدي إن شاء هللا وهنفتكرها 

ونضحك مساءكم فل ورضا«.
 تفاعل عدد كبير مع صورة كريم عبد العزيز بعد دقائق من نشره لها، فحصل على أكثر 

من 20 ألف إعجاب والعديد من التعليقات ومن بينهم الفنانة إيمان العاصي. 
والجن،  كيرة  بينهم  األعمال من  لعدد من  يستعد حاليًا  العزيز  أن كريم عبد  يذكر   

مسلسل االختيار الجزء الثاني، فيلم الفيل األزرق 3 وغيرهم.



 قّدر المدير البرلماني للميزانية إيف جيرو في تقرير 
جديد أصدره مؤخراً تكلفة تمديد برنامج المساعدة 
الكندية لحاالت الطوارئ )PCU - CERB( ثمانية 

أسابيع بـ17,9 مليار دوالر.
ويفيد التقرير أنّه مع هذه األسابيع اإلضافية، التي 
تجعل المدة اإلجمالية للبرنامج 24 أسبوعاً تنتهي في 
29 آب )أغسطس( المقبل، ترتفع التكلفة اإلجمالية 

للبرنامج إلى 71,3 مليار دوالر.
ويقّدم البرنامج 500 دوالر في األسبوع للعمال الذين 
إلى ما دون  فقدوا وظائفهم أو تراجعت مداخيلهم 
1000 دوالر شهرياً بسبب جائحة »كوفيد - 19« مع 
مفعول رجعي حتى 15 آذار )مارس( الفائت. ويُرَسل 
المبلغ لمستحقيه عن كّل فترة 4 أسابيع دفعة واحدة، 

أي 2000 دوالر. وهذا المبلغ خاضع للضريبة.
وتبلغ الميزانية الحالية للبرنامج 60 مليار دوالر، 
حزيران   4 لغاية  الفدرالية  الحكومة  منها  أرسلت 
)يونيو( الجاري 43,51 مليار دوالر لـ8,41 ماليين 

شخص في ظّل طلب على البرنامج فاق توقعاتها.

الحكومة  رئيس  وأعلن 
الليبرالية جوستان ترودو 
يوم الثالثاء الفائت تمديد 
كانت  أن  بعد  البرنامج 
مدته المقّررة 16 أسبوعاً. 
وهدف التمديد توفير هذه 
المساعدة المالية لمستحقيها 

خالل الصيف.
تقريره  في  جيرو  ويقول 
اليوم إّن التكلفة اإلضافية 
لبرنامج المساعدة الكندية 
لحاالت الطوارئ تتوقف 
اآلفاق  على  عالية  بنسبة 
المستقبلية لالقتصاد وسوق 

العمل وعلى المسار الذي يمكن للجائحة أن تسلكه.
ويرى جيرو أيضاً أّن التكلفة النهاية للبرنامج تتوقف 
أيضاً على مستقبل برنامج اإلعانة الكندية الطارئة 
بعد  يلَق  لم  الذي   )SSUC - CEWS( لألجور 

النجاح المنشود من قبل الحكومة.
وتعّول الحكومة على برنامج إعانة األجور من أجل 
إنجاح مسيرة نهوض االقتصاد بعد الجائحة، وتعتقد 
أنه سيحّل مكان برنامج المساعدة الكندية لحاالت 

الطوارئ عند بلوغ هذا األخير نهايته.

األخيرة  المظاهرات  أن  في حين   
الداعمة لحركة »حياة السود مهّمة« 
لمناهضة العنصرية لم تزيد في عدد 
حاالت كوفيد 19 في بريتيش كولومبيا 
حتى اآلن، يعتقد الخبراء أن الوضع 

قد يتغير في األسابيع المقبلة.
فبعد ثالثة أسابيع من مسيرة 31 مايو 
أيار، حيث ازدحم ما يقرب من 3.500 
شخص في شوارع فانكوفر، ال تزال 
حاالت كوفيد 19 ال في انخفاض في 

المقاطعة.
وسار اآلالف من المتظاهرين إلى وسط 
المدينة يوم الجمعة لالحتفال بيوم ذكرى 

نهاية العبودية في الواليات المتحدة.
صاحبة   ، كوليجن  كارولين  وقالت 
كرسي كندا 150 لألبحاث في مسببات 
األمراض والصحة، إنه ال يزال من 
السابق ألوانه معرفة آثار هذه الحشود 

على انتشار الجائحة.
 19 كوفيد  فترة حضانة  أن  وذكرت 

هي 14 يوًما باإلضافة إلى أّن 
من  يعانون  الذين  األشخاص 
عليهم  تظهر  ال  قد  المرض 

أعراض في بعض األحيان.
وقالت كارولين كوليجن إن األمر 
ستة  إلى  ثالثة  من  سيستغرق 
للحصول على صورة  أسابيع 

أفضل.
لكنها تشير إلى أنه حتى لو زاد 
من  فسيكون  الحاالت،  عدد 
المستحيل معرفة ما إذا كانت 
المظاهرات هي السبب ، ما لم 

يتم إجراء تحقيق.
كبيرة   ، هنري  بوني  وطلبت 
األطباء بريتيش كولومبيا،  من 

كّل شخص شارك في إحدى المظاهرات 
األخيرة مراقبة األعراض المرتبطة 
بكوفيد 19  وعزل نفسه إذا لزم األمر.

وينتقل المرض بواسطة رزاز اللعاب. 
في  الشعارات  ترديد  فإن   ، وبالتالي 

وسط الحشد يشكل خطًرا، وفًقا للسيدة 
أن  ذلك  مع  تالحظ  التي  كوليجن، 
االنتشار أقل في الهواء الطلق، حيث 

يمكن للرياح أن تنقل القطرات.
ويمكن للكمامات غير الطبية وأغطية 
الوجه التي ارتداها العديد من األشخاص 

أثناء المظاهرات في فانكوفر، أن تعمل 
أيًضا كحاجز ضد قطرات لعاب أكبر.
وذكرت كولجين بأن األقنعة والتباعد 
الجسدي يظالن أفضل وسيلة للحماية: 
»األداة الوحيدة التي أعطت نتيجة عبر 
العالم هي االبتعاد عن بعضنا البعض.«

  طالبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ 
الكندي الحكومة الفدرالية بفرض عقوبات على 
مسؤولين صينيين بسبب انتهاك السلطات الصينية 
المتزايد  وتقييدها  المسلمة  اإليغور  أقلية  لحقوق 
للحريات في هونغ كونغ واعتقالها الكنديْين مايكل 

كوفريغ ومايكل سبافور.
العليا  الغرفة  من  عضواً   12 المجموعة  وتضّم 
للبرلمان الكندي، غالبيتهم من حزب المحافظين 
الذي يشّكل المعارضة الرسمية والبعض اآلخر من 
الُمعيَّنين بناًء على طلب من رؤساء حكومات ليبرالية 
بمن فيهم رئيس الحكومة الحالية جوستان ترودو.

وفي رسالتهم إلى حكومة ترودو قال أعضاء مجلس 
الشيوخ المشار إليهم إّن الصين »تقوم باستمرار 
عة وغير إنسانية على  ودون رحمة بأعمال مرّوِ

اإلطالق بحّق مجموعات أُخرى«.
يُشار إلى أّن أحد القوانين الكندية يتيح للحكومة استهداف األموال الشخصية 
العائدة لمسؤولين رسميين أجانب ضالعين في انتهاكاٍت لحقوق اإلنسان، وذلك 
من خالل تجميد األصول العائدة لهم في كندا ومنع المؤسسات المصرفية 

والمالية الكندية من التعامل معهم.
لكن من ناحية أُخرى تواجه الحكومة الليبرالية ضغوطاً في االتجاه المعاكس، 
فأحد أعضاء مجلس الشيوخ طلب منها أمس التفكير بإمكانية التدّخل إلطالق 
سراح المديرة المالية لعمالق االتصاالت الصيني »هواوي« مينغ وانتشو 
الجبرية في فانكوفر منذ كانون األول )ديسمبر(  الموضوعة قيد اإلقامة 
القانوني  المسار  وإلغاء  األميركية  السلطات  من  طلب  على  بناًء   2018

لتسليمها إلى الواليات المتحدة.
القضية  بأّن على  الحكومة في قضية مينغ مجاداًل  ورفض ترودو تدخل 
أن تسلك مسارها القانوني دون أّي تدخل سياسي حتى وإن ظّل كوفريغ 
وسبافور معتقلْين في الصين دون إمكانية االتصال بمحاٍم في خطوة يسود 
اعتقاد واسع في كندا أّن السطات الصينية قامت بها رداً على توقيف مينغ.
ويضّم مجلس الشيوخ 105 أعضاء يُعيَّنون، بموجب القانون الدستوري 
بناًء على طلب من رئيس  العام  1867، من قبل حاكم كندا  لعام  الكندي 

الحكومة الفدرالية الذي يقوم هو باختيارهم.

  أحتفل 8 ماليين من سكان كيبيك 
الجاري   يونيو   24 األربعاء  يوم 
باليوم الوطني لعيد القديس يوحنا 
 )St. Jean Baptiste(المعمدان
، وهم مدعوون لالحتفال عن بعد 
العامة  الصحة  مخاوف  بسبب 
المتعلقة بوباء COVID-19 ،  لكن  
مزاج المواطنين  هو باألحرى نحو 

التقارب.
تم الكشف عن هذا من خالل استطالع  
حول موقف المواطنين خالل الوباء 
، أجرته  شركة ليجر لالستطالعات 

وجمعية الدراسات الكندية.
على  أجري  الذي   ، االستطالع 
اإلنترنت بين 19 يونيو و 21 يونيو 
، بين 1521 كندًيا ال يسمح بحساب 
هامش الخطأ ، حيث أن العينة ليست 

احتمالية.
في هذا االستطالع ، نكتشف أن 43٪ 

فقط من سكان كيبيك يريدون الحفاظ 
على مسافة 2 متر التي اقترحتها وكالة 
الصحة العامة الكندية ، بينما يصر 
المقاطعات  في  الكنديين  من   73٪
واألقاليم األخرى على الحفاظ على 

هذا المعيار.
واحد من كل أربعة كـيبيكـيـين  مستعد 
حتى لمسافة متر واحد فقط .  في 
بقية البالد ، تماًما كما بين الجيران 
األمريكيين ، ٪5 فقط يرغبون في 

مثل هذا االندماج.
وإذا كانت القاعدة متباعدة بمسافة 
متر واحد فقط ، فإن ٪50 من سكان 
كيبيك يقولون أنهم سيشعرون بالراحة 
الكافية في المطعم ، مقارنة بـ 37٪ 

من الكنديين اآلخرين.
تم   ، كيبيك  في   ، االثنين  يوم  منذ 
 1.5 إلى  المسافة  مقياس  تخفيض 
متر في دور السينما وقاعات األداء.

  مّددت حكومة مقاطعة مانيتوبا قرارها لتجميد زيادات 
اإليجارات المؤقت حتى 30 سبتمبر أيلول المقبل.

وتّم فرض التجميد في 24 مارس آذار الماضي لمساعدة 
األشخاص الذين يجدون صعوبة في دفع إيجارهم بسبب 
جائحة كوفيد 19. وقّد ُمّدد للمرة األولى إلى غاية 30 
يونيو حزيران. وكما تّم تجميد عمليات الطرد غير 

الطارئة إلى نهاية سبتمبر أيلول.
ويمكن للمالك االستمرار في إبالغ المستأجرين بزيادة 
اإليجارات المستقبلية، طالما أنها ستكون سارية المفعول 

بعد سبتمبر أيلول.
ومن المفروض أن يواصل المستأجرون دفع إيجارهم 
بالكامل في التاريخ المعتاد. وقالت حكومة المقاطعة  في 
بيان صحفي: »إذا لم يكن ذلك ممكنا، يجب على المالك 
والمستأجرين العمل معا لوضع جدول زمني للدفع.«

ومنعت الحكومة رسوم السداد المتأخر خالل 
هذه الفترة.

وستصدر أوامر الطرد فقط في الحاالت المتعلّقة 
بصحة وسالمة المستأجرين أو األنشطة غير 

القانونية.  
وفي مارس آذار الماضي، ذكر براين باليستر 
رئيس حكومة مانيتوبا  أنه »ال يزال على 

المستأجرين  واجب قانوني لدفع اإليجار.«
ومع ذلك ، قال إن لجنة اإليجارات السكنية 
ستواصل عملها في حاالت التصرفات غير 

القانونية للمالك مثل قطع التيار الكهربائي أو المياه.
وبّرر براين بالستر أيًضا خيار عدم تعليق دفع اإليجارات 

بأنه يريد »ضمان األداء الجيد لالقتصاد المحلي.«
 » هناك احتمال اتخاذ سياسات عامة سيئة من خالل 

مساعدة بعض الناس على المدى القصير ولكّن ذلك  
سيؤذي اآلخرين على المدى الطويل. نحن بحاجة إلى 
االنتباه.«، كما أضاف موضًحا حينها أن هذه ليست 

عملية إللغاء دفع اإليجار.  

  أعلنت الحكومة الفدرالية عن برنامج مساعدات 
بقيمة 46 مليون دوالر لدعم قطاع السياحة في 
مقاطعة كيبيك والمقاطعات األطلسية األربع الذي 

تضّرر كثيراً بسبب جائحة »كوفيد - 19«.
وقالت وزيرة التنمية االقتصادية ميالني جولي إّن 
حصة كيبيك من هذه المساعدات تبلغ 30 مليون 
دوالر، من ضمنها 13,5 مليون دوالر للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع السياحة 
في ثانية كبريات مقاطعات كندا من حيث عدد 

السكان وحجم االقتصاد.
16 مليون دوالر  وستعطي الحكومة الفدرالية 
أنحاء  مختلف  في  محلية  سياحية  لجمعيات 
كيبيك قادرة على مساعدة أعضائها في التكيّف 
مع إجراءات السالمة المتصلة بالجائحة وعلى 

الترويج للخدمات السياحية التي يقّدمونها.
وتتوزع الـ30 مليون دوالر المخصصة لكيبيك 
بين 20 مليون دوالر ُمدَرجة سابقاً في الميزانية 
الفدرالية و10 ماليين دوالر من المساعدات الجديدة 

التي أعلنت عنها الحكومة الشهر الماضي.
وستعطي الحكومة الفدرالية نحواً من 12 مليون 
دوالر لوكالة التنمية االقتصادية في المقاطعات 
األطلسية )ACOA - APECA( التي ستقوم 
هذه  امتداد  على  سياحياً  مشروعاُ   79 بتمويل 

المقاطعات األربع.
وستحصل أيضاً هذه المقاطعات على 4,5 ماليين 

دوالر لمختلف جمعيات التسويق السياحي العاملة 
فيها من أجل مساعدتها على الترويج لفعاليات 
محلية وتشجيع السفر السياحي في مختلف أنحائها.
في  ُمدَرج  األطلسية  للمقاطعات  التمويل  وهذا 

معظمه في الميزانية الفدرالية.
والمقاطعات األطلسية األربع هي األصغر من 
حيث عدد السكان بين مقاطعات كندا العشر، وهي، 
من أكبرها إلى أصغرها بالترتيب السكاني، نوفا 
برونزويك(،  )نوفو  برونزويك  ونيو  سكوشا، 

ونيوفاوندالند والبرادور، وجزيرة األمير إدوارد.
الذين  مليون شخص  والـ1,8  السياحة  »قطاع 
يعملون فيه في مختلف أنحاء كندا تضّرروا بشّدة 
بسبب التباطؤ االقتصادي الناجم عن )جائحة( 
’’كوفيد - 19‘‘»، قالت وزيرة التنمية االقتصادية 

في حكومة جوستان ترودو الليبرالية.
»نعمل مع المؤسسات لتصبح جاهزة إلعادة فتح 
أبوابها ولنساعد السياحة الكندية في االزدهار 

مجّدداً«، أّكدت الوزيرة جولي.

يعدها: رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي أخـبـــار كـــــندا

 L’ass. Egyptienne Canadienne pour l’Art, la Culture
le Tourisme, et l’Information
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تعديل وزاري هام يف كيبيك يطيح بوزيرة الصحة تعتربه 
املعارضة إقراراً بالـ”فشل”

  أعلن رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو عن 
تعديل وزاري هام في وقت تستعد المقاطعة الكندية 
ثانية  لموجة   »19  - بوباء »كوفيد  إصابًة  األكثر 

من الجائحة.
وبموجب هذا التعديل الوزاري، الذي لم يلحظ دخول 
أشخاص جدد إلى حكومة حزب التحالف من أجل 
مستقبل كيبيك )»كاك« - CAQ(، تّم إعفاء دانييل 
ماكان من حقيبة الصحة والخدمات االجتماعية، أهّم 
وزارة في كيبيك من حيث الميزانية المخصصة لها، 

كما أُعفي نائبها إيفان جاندرون من منصبه.
وأوكل لوغو إلى ماكان حقيبة التعليم العالي لتخفيف 
األعباء المتزايدة جراء الجائحة عن كاهل جان فرانسوا 
روبيرج الذي يبقى وزيراً للتربية، وعيّن رئيَس مجلس 

الخزينة كريستيان دوبيه مكاَن ماكان.
وبدت الخيبة على وجه ماكان. »جئُت إلى عالم السياسة 
الخيارات  إجراء  لكن  الصحة،  )وزارة(  أجل  من 
هو من صالحيات رئيس الحكومة«، قالت ماكان، 
صاحبة الخبرة في العمل االجتماعي والتي تبوأت 
مناصب عالية في قطاع الصحة العامة في كيبيك قبل 
أن يُعيّنها لوغو وزيرة للصحة والخدمات االجتماعية 
في الحكومة التي شكلها في تشرين األول )أكتوبر( 
2018 عقب فوز حزبه للمرة األولى في انتخابات 

عامة في كيبيك.
وزيرة التعليم العالي الجديدة في حكومة كيبيك وبانتقاله 
من مجلس الخزينة إلى وزارة الصحة والخدمات 
االجتماعية يصبح دوبيه، المحاسب القانوني وصاحب 
الخبرة الطويلة في عالم األعمال، ثاني شخص من 
خارج قطاع الصحة يتولى هذه الحقيبة في تاريخ 
كيبيك الحديث، بعد لوغو نفسه الذي تبوأ هذا المنصب 
مدة 15 شهراً في عامْي 2002 و2003 في حكومة 
الحزب الكيبيكي )PQ( االستقاللي برئاسة الراحل 

بيرنار الندري.
وقال لوغو إّن في صلب مهام دوبيه الجديدة إخراج 
هذه الوزارة الضخمة من »العصر الحجري« وجعلها 
أكثر فعاليًة، مضيفاً »أعتقد أنّه من الممكن عندما 
يكون المرُء رجَل أعمال تحسيُن األمور في شبكة 

الصحة«.
السياسة  عالم  أيضاً  هو  دخل  الذي  لوغو،  ويرى 
قادماً من عالم األعمال وتدقيق الحسابات، أّن وزارة 
الصحة والخدمات االجتماعية تشّكل »أكبر تحّدٍ في 

مجال اإلدارة في كيبيك«.
أّما مجلس الخزينة فتؤول رئاسته بموجب تعديل 
أمس إلى سونيا لوبيل، وزيرة العدل لحين إجراء 
التعديل، التي تنضّم بذلك إلى »الثالثي االقتصادي« 
الذي يضّم أيضاً وزير المالية إريك جيرار ووزير 

االقتصاد بيار فيتزغيبّون.
مسؤوليات  ضمن  ومن 
لوبيل في منصبها الجديد 
لتجديد  إجراء مفاوضات 
عقود العمل لـ500.000 
القطاع  في  موظف 
كبريات  ثانية  في  العام 
من  الكندية  المقاطعات 
حيث عدد السكان وحجم 
متابعُة  االقتصاد، وأيضاً 
األعمال البرلمانية المتعلقة 
بمشروع القانون 61 حول 
خطة النهوض االقتصادي 
لمرحلة ما بعد الجائحة عند 

استئناف الجمعية الوطنية )الجمعية التشريعية( في 
عطلة  بعد  المقبل  الخريف  مطلع  أعمالها  كيبيك 
الصيف. وتواجه هذه الخطة اعتراضات قوية من 

قبل أحزاب المعارضة.
أما حقيبة العدل فتنتقل إلى سيمون جوالن باريت 
الذي أعفاه لوغو من حقيبة الهجرة وتدريس الفرنسية 
واالندماج. وبتبّوئه هذا المنصب الجديد يحقّق المحامي 

الشاب أحد أحالمه.
ويظّل جوالن باريت محتفظاً بملفْي العلمانية واإلصالح 
البرلماني، ويبقى أيضاً زعيماً لكتلة نواب التحالف 
في  األكثرية  تشكل  التي  كيبيك  مستقبل  أجل  من 

الجمعية الوطنية.
الفرنسية  وتدريس  الهجرة  بحقيبة  لوغو  وعهد 
واالندماج إلى نادين جيروه التي ستضطلع بمهام 
هذه الوزارة الهامة مع احتفاظها بحقيبة العالقات 
الدولية والفرنكوفونية في حكومة المقاطعة الكندية 

الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية.
الرئيسة  وجيروه ذات األصول الهايتية هي أيضاً 
المشاركة لمجموعة العمل ضّد العنصرية التي شّكلها 

لوغو األسبوع الماضي.
الوسط،  ليمين  ينتمي  الذي  إّن حزبه،  لوغو  وقال 
الهجرة حقيبًة اقتصادية،  سيواصل اعتبار وزارة 
مشيراً إلى أّن لكيبيك »الحّق بإعطاء األولوية في 
اختيار القادمين الجدد لمن يستجيبون لحاجات سوق 
العمل«، لكنه أضاف »أنا متأكد من أّن نادين سيكون 

لها نبرة مختلفة عن سيمون«.
الزعيمة  أنغالد،  دومينيك  رأت  الفعل  ردود  وفي 
الذي   )PLQ( الكيبيكي  الليبرالي  للحزب  الجديدة 
يشكل المعارضة الرسمية، أّن هذا التعديل الوزاري 
هو »اإلقرار الواضح من قبل رئيس الحكومة بالنقص 

في استعداد حكومته للجائحة«.

»عندما تغيّر قبطان السفينة في عّز الحرب، فهذا يعني 
كّل شيء!«، أضافت من جهتها الناطقة باسم الحزب 
الليبرالي الكيبيكي لشؤون الصحة، ماري مونبوتي، 
في إشارة إلى استبدال دانييل ماكان بكريستيان دوبيه 

في وزارة الصحة والخدمات االجتماعية.
من  يتبرأ  الحكومة  »رئيس  أّن  مونبوتي  ورأت 
إدارة حكومته لألزمة فيما تعاني كيبيك إحدى أسوأ 

الُمحّصالت في العالم«.
باسكال  الكيبيكي  للحزب  االنتقالي  الزعيم  وذهب 
بيروبيه في االتجاه نفسه مشيراً إلى أّن اإلصابات 
بوباء »كوفيد - 19« في كيبيك تفوق بكثير وزنها 
الصحة  وزيرة  »تغيير  وأّن  كندا  في  الديمغرافي 
ونائبها في عّز الجائحة يشير لنا أّن الحكومة تعترف 
بفشل استعداداتها في مراكز الرعاية الطويلة األمد 

.»)CHSLD(
يُشار في هذا المجال إلى أّن عدد اإلصابات بوباء 
»كوفيد - 19« في مقاطعة كيبيك بلغ لخين إعداد 
هذا التقرير نحواً من 55 ألف حالة من أصل 102 
ألف حالة في كّل كندا، وأّن عدد الوفيات بالوباء في 
كيبيك بلغ 5424 حالة من أصل 8489 حالة في 
كّل كندا، فيما يشكل عدد سكان كيبيك 22,52% 
 38 من  نحواً  البالغ  كندا  إجمالي عدد سكان  من 

مليون نسمة.
وُسّجلت معظم الوفيات بـ »كوفيد - 19« في كيبيك 
في مراكز الرعاية الطويلة األمد. وتأوي هذه المراكز 
أشخاصاً مسنين غير قادرين على تدبّر شؤونهم 

بأنفسهم ومحتاجين لرعاية ورقابة متواصلتْين.
في  المهنيين  اتحاد  رّحب  أيضاً  الفعل  ردود  وفي 
كونفدرالية النقابات الوطنية )FP-CSN( في مقاطعة 
كيبيك بالتعديل الوزاري ووّجه »التحية لشجاعة« 
الحكومة إلجرائه في عّز األزمة الصحية وإن استقبل 

التعيينات الرئيسية بشيء من الترّقب والحذر.

 St. Jean Baptiste( عـيـد القديس يوحنا املعمدان
والتباعد اجلسدي: الكيـبـيـكـيـون حيبذون االقرتاب  

تكلفة متديد املساعدة الكندية حلاالت الطوارئ مثانية أسابيع 17,9 مليار دوالر

بريتيش كولومبيا: أثر املظاهرات على انتشار كوفيد 19 لن ُيعرف قبل عّدة أسابيع

مانيتوبا مُتّدد قرار جتميد اإلجيارات إىل نهاية سبتمرب/ أيلول  

جمموعة من أعضاء جملس الشيوخ تطالب احلكومة بفرض عقوبات على مسؤولني صينيني

احلكومة الفدرالية تدعم قطاع السياحة يف كيبيك ومقاطعات األطلسي 
بـ46 مليون دوالر
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األهرام لم تكن مخازن للغالل
كان من بين األسماء المهمة التي كانت في مستشفى جامعة جونز 
كارسون  بنجامين سولومون  الدكتور  اسم  كان  العريقة،  هوبكنز 
أو الدكتور بن كارسون في المقدمة بين العلماء المعروفين على 
مستوى العالم الذين أحرزوا إنجاًزا علميا كبيرا في هذا الصرح 

الطبي العالمي األشهر.
وهو دون شك من أشهر جراحي المخ واألعصاب في العالم كله 
وله إسهاماته الطبية والجراحية العديدة في مجال الجلطات الدماغية 
وغيرها المسجلة باسمه التي جلبت له التقدير في الواليات المتحدة 

األمريكية وخارجها.
ويعد الدكتور بن كارسون من العلماء الكبار القالئل األمريكيين 
الدقيق.  الطبي  في تخصصه  إفريقية  ينحدرون من أصول  الذين 
الواليات  رئيس  من  للحرية  الرئاسية  الميدالية  على  حصل  وقد 

المتحدة األمريكية.
 ُولد الدكتور بن كارسون في مدينة ديترويت في والية ميتشيجان 
في عام1951 ودرس في جامعة ييل المعروفة ثم في كلية الطب 
بجامعة ميتشيجان. ومنذ عام 1984، عمل بمستشفى جامعة جونز 
هوبكنز الشهيرة في مدينة بالتيمور في والية ميريالند التي تعد من 
أكبر معاقل األمريكيين من ذوي األصول اإلفريقية. وقد تقاعد عن 

العمل في الطب في عام 2013. 

قبل  الديمقراطي  للحزب  كارسون  بن  الدكتور  انضم  وسياسًيا، 
عام 1981، ثم إلى الحزب الجمهوري في الفترة من 1981 إلى 
1999، ثم تركه وصار سياسًيا مستقاًل في الفترة من 1999 إلى 
 ،2014 2014، ثم عاد وانضم إلى الحزب الجمهوري من عام 
وقد رشح نفسه حالًيا لخوض االنتخابات الرئاسة األمريكية عن 

الحزب الجمهوري في عام 2106.
ومن الناحية الدينية، فهو مسيحي بروستاتنى ومحافظ بشكل كبير. 
وقد ألف عدًدا من الكتب عن عمله بالطب وآرائه السياسية وكان 

موضوًعا لمسلسل تليفزيوني في عام 2009. 
ولعل من بين أهم كتبه كتابه األشهر عن سيرته الذاتية الذي أطلق 
عليه »أيد معطاة: قصة بن كارسون« باالشتراك مع الكاتبة سيسل 

على  واسًعا  وانتشاًرا  كبيًرا  نجاًحا  الكتاب  هذا  حقق  وقد  مرفى، 
مستوى العالم كله، مما دفع المنتجين إلى تحويله إلى عمل تليفزيوني 

بنفس االسم. 
ومن مسيرته السياسية، يبدو تخبطه وتردده السياسي بوضوح كبير. 
ومن آرائه في كثير من األمور السياسية وغيرها، يظهر مدى عدم 

نضجه السياسي وغرابة الكثير من أفكاره ومحافظته. 
بالدكتور بن كارسون ذات يوم عندما كان يعمل في  التقيت  وقد 
مستشفى جامعة جونز هوبكنز التي كنت أدرس بها وحصلت منها 

على درجة الدكتوراه في اآلثار المصرية القديمة والشرق 
األدنى القديم. وقد ترك لدّي انطباًعا طيًبا بأنه شخص 
ومبتسًما  بشوًشا  كان  إذ  المعشر؛  وحلو  للغاية  لطيف 

طوال اللقاء القصير الذى جمعني به.
والجدير بالذكر أنه في حديث حفل التخرج الذى ألقاه 
الدكتور بن كارسون في جامعة أندروز عام 1998 قال 
إن أهرام الجيزة لم تبِن كي تكون مقابر، بل كانت صوامع 
الغالل التي بناها نبي هللا يوسف بن يعقوب المذكورة 
في التوراة كي يعد لسنوات المجاعة التي ضربت مصر 

كما جاء في سفر التكوين في العهد القديم. 
وأضاف الدكتور بن كارسون أن عدًدا من العلماء قالوا 
إن مخلوقات فضائية قديمة قامت ببناء األهرام، غير أنه 
يعتقد أنه ال حاجة ألية كائنات فضائية للقيام بذلك ما دام هللا 
معك ويؤيدك بشكل كبير. 
هذا  أن  المعروف  ومن 
االعتقاد بأن سيدنا يوسف 
هو الذي بنى األهرام كي 
تستخدم كمخازن للغالل 
كان شائًعا في أوروبا في 
العصور الوسطى قبل أن 
يذيعه الدكتور بن كارسون 
على أسماعنا في نهايات 
القرن العشرين الميالدي.
عاد   ،2015 عام  وفى 
كارسون  بن  الدكتور 
وأكد هذا االعتقاد الخاص 
به، وهو أن أهرام الجيزة 
بُنيت كي تكون صوامع 
هللا  نبي  عهد  في  غالل 
يوسف عليه السالم. وعلى 
الرغم من معارضة علماء 
اآلثار المصرية لهذا االعتقاد الخاطئ، ما زال الدكتور 
الغريبة  الفكرة  بهذه  اإليمان  على  يصر  كارسون  بن 
والحقيقة أنه من الصعب االعتقاد بما يؤمن به الدكتور 
بن كارسون؛ نظًرا ألن األهرام ال تحتوى على أي فتحات 

كي تُستخدم كصوامع لتخزين الغالل، وأيًضا ألن مخازن الغالل 
فضاًل عن  كبيرة،  باستفاضة  دراستها  تمت  قد  القديمة  المصرية 
وجود أدلة عديدة تؤكد على ثبوت دفن الملوك المصريين القدماء 
أو بعض زوجاتهم من الملكات داخل األهرام المصرية، عالوة على 
أن المصريين القدماء قد تركوا ما يعرف بمتون األهرام الدينية 
والجنائزية الخاصة بتأمين رحلة الملك المتوفى في العالم اآلخر 

أو بعض الملكات من زوجاتهم.

وقد كتبت متون األهرام بداية من نهاية األسرة الخامسة وتحديدا 
داخل هرم الملك ونيس أو أوناس في منطقة آثار سقارة. والجدير 
بالذكر أن التوراة قد أفادت بأن مخازن غالل سيدنا يوسف حفظت 
في المدن ولم تكن موجودة في الصحراء مثل أهرام الجيزة الموجودة 

في هضبة الجيزة الشهيرة. 
والحقيقة العلمية والدراسات األثرية المتواصلة منذ سنوات عديدة 
تؤكد بما ال يدع مجااًل للشك أن أهرام الجيزة واألهرام المصرية 
القديمة عموما بُنيت كي تكون مقابر ألجدادنا الملوك المصريين 

القدماء ولبعض من زوجاتهم الملكات في عصر الدولتين القديمة 
)عصر بناة األهرام( والدولة الوسطى. 

وعلى الرغم من كل تلك الحقائق العلمية الثابتة، ال يزال الدكتور بن 
كارسون المرشح السابق للرئاسة األمريكية عن الحزب الجمهوري 
يعتقد هذا االعتقاد الخاطئ بأن أهرام الجيزة بُنيت كي تكون مخازن 

غالل.

أدب وثقافة

العالناتكم يف الرسالة
514 961 0777 /  450 972 1414

elressalanews@gmail.com 
 fzemokhol@gmail.com       

  www.el-ressala.com

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

يوم التقت قمر بغابة األرز! 

التاريخ بربيطانيا اكتشاف هيكل من عصور ما قبل 

دون مخطط مسبق تتبعه يكون دليال لها. هدفها الوحيد هو أن تجد شمس  تعبت قمر وهي تمشي في الغابة شاردة منذ ساعات دون وجهة معينة، 
فارسها مهما كلّفت التضحيات وبأي ثمن.  صوتها الداخلي يهمس 
لها دون توقف، ال بل يحتل داخل رأسها الصغير، يحثّها على 
المضي قدما، دون النظر الى الوراء.  شمس ينتظرها وهو بحاجة 

ماسة اليها.
تذهب الى أين، الى أية جهة تتجه،  وكيف تعمل وقد بات طعامها 
ينفذ وكذلك الماء الذي جلبته معها؟ كم كانت طائشة ساعة تركت 
تقيها  أكبر معها  التفكير بإحضار مونة  منزلها على عجلة دون 
انها  الحاجة.  حتى  الجوع والعطش وال مال تستعمله ساعة 
اقترب وبدأت تشعر  الليل وقد  لم تجلب أي غطاء يحميها برد 
المهيبة.  توقفت فجأة  الغابة  بالوحشة والرهبة في وسط هذه 
ونظرت حولها مخطوفة األنفاس من جمال هذه الغابة الساحرة،!  
انشغل  إلى ما يحيط بها وقد  تنتبه خاللها  لم  المشي  ساعات من 
رأسها بفكرة واحدة اعمتها عما  يتواجد ويدور حولها. إنها هنا 
ابدا. أشجار  تقف وسط دائرة من أشجار لم تر مثلها في حياتها 
لكنها  متفرعة مثل شجر األرز يفوح عطرها من عطر األرز، 

شاهقة ال ترى رأسها وكأنها المست السماء وتخطتها!!! 
وقفت صامتة  تستمع الى أشجار الغابة تكلمها بهمس بعيد لكنها 
أبنائي  يأتي من داخلها. صوت يسألها: ماذا فعلوا  تسمعه وكأنه 
في داري.  هل أعاروا االنتباه الكافي واالهتمام الالزم الى غابة 
األرز قبل أن يحرقوها؟ هل رأوا األعجوبة التي تراها هي اآلن 

وقرروا المضي في مخططاتهم طمعا 
المزيفة  القوة  بالمال والسلطة، بعبادة 
المقدسة؟   األرض  عبادة  بدل  الفانية 

الروحي، بعيدا سنوات ضوئية  السمو  أدنى درجات  تبعوا من هم في 
عن مراتب الصفاء، تحيط بهم هالة دنيوية تعشق المال والقوة، السلطة 
والجبروت، الشهوة واالستمالك. أناس يسببون ألما كبيرا ساعة مرورهم 
ألنهم ال يرون من حولهم أكثر من وسيلة إلشباع شهواتهم وغرائزهم التي 
تتملكهم جسدا وفكرا وروحا.  يا ليتهم يتوقفوا عن اللحاق بهم وينظروا 
إلى وجهي كما انت تنظرين اليه اآلن، لعلهم يتحرروا  من لون الدماء 
القاتم ويتوقفوا عن تقديم أرواحهم غذاء لمن ال يشبع ودمائهم شرابا لمن ال 
يرتوي، رحمة بنورهم الذي يتوق الى والدة شعلة الحياة من أجل السمو 

في رحلته الكونية الطويلة وما تخبئه له من مفاجئات عليه التهيؤ لها!
السماء، تدور دون توقف وكأن  الى   تدور قمر في مكانها وهي تنظر 
السماء ترفعها الى قبتها الخضراء التي تكونت من أغصان األرز تتفّرع 
الى أن أصبحت في  وتتشابك من أجلها وحدها.  ترفعها أعلى وأعلى 
أحضانها تعانقها عناق أمها ساعة تلجأ الىيها كل يوم.  أغمضت عينيها 
على صدر ماما وسمعت صوت نجمه عرابتها يطيب خاطرها ويطمئنها 
أن كل شيء سيكون على ما يرام، أنها عملت خيرا في جلب كرة البلور 
الطريق…  إياها يوم مولدها، وأنها ستكون معها على هذه  التي أهدتها 
بقي الصوت يتردد يخفت رويدا رويدا الى أن استسلمت الى سبات عميق 

عمق الكون! 

السابق  العدد  لما ُنشر في    استكماال 
الموضوع، ُيسعدني في هذا  حول هذا 
المقال أن أنتقل إلى ما قاله السيد المسيح 
عن نفسه لمن كانوا يرافقونه أو حوله 
تأكيداً على أنه واآلب السماوي واحد مع 
تمايز األقانيم وما قاله في مناجاته لألب 

ليلة آالمه حين قال:
»مجدني أنت أيها اآلب عند ذاتك بالمجد 
العالم«  الذي كان لي عندك قبل كون 

يو 17:5.
وقوله: »أيها اآلب أريد أن هؤالء الذين 
أنا  أعطيتني يكونون معي حيث أكون 
... لينظروا مجدي الذي أعطيتني. ألنك 
أيها اآلب  العالم...  إنشاء  أحببتني قبل 
البار إن العالم لم يعرفك أما أنا فعرفتك 
أرسلتني  أنت  أنك  عرفوا  وهؤالء 
ليكون   ... رفهم  وعّرفتهم أسمك وسأّعِ
وأكون  به  أحببتني  الذي  الحب  فيهم 

فيهم« يو 17:24-26
فلتعبر عني  أبتاه إن أمكن  وقوله: »يا 

هذه الكأس« مت 26:39.
وكلماته الشهيرة على الصليب: 

أبتاه... اغفر لهم ألنهم ال يعلمون  »يا 
ماذا يفعلون« لو 23:34 . 

» يا أبتاه... بين يديك أستودع روحي« 
لو 23:46

بخالف حديثه المعروف عن الروح 
القدس والذي قال فيه : »وأما متى جاء 
ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع 
الحق .. ذاك يُمجدني ألنه يأخذ مما لي 

ويخبركم« يو 16: 13، 14.
سأرسله  الذي  الُمعزي  جاء  »ومتى 
الذي  إليكم من اآلب . روح الحق  أنا 
يو  ينبثق فهو يشهد لي«  من عند اآلب 

.16:26
هذا بخالف كالمه لتالميذه في إرساليته 

لهم بعد القيامة : »إذهبوا وتلمذوا جميع 
واألبن  اآلب  بأسم  وعمدوهم  األمم 

والروح القدس« مت 19:28، 20.
الموقفين  كما يتضح تمايز األقانيم في 

اآلتيين:
-1 في عماد السيد المسيح: ويصف هذا 

الحدث القديس متى في بشارته فيقول:
»فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من 
الماء وإذا السموات قد انفتحت له فرأى 
عليه،  نازاًل مثل حمامة وأتياً  روح هللا 
قائاًل: »هذا هو  السموات  وصوت من 
 :3 الذي به سررت« مت  الحبيب  أبني 

.17 ، 16
المسيح  السيد  كذلك عندما تغيرت هيئة 
أمام تالميذه وأضاء  التجلي  على جبل 
ثيابه بيضاء  وجهه كالشمس وصارت 
ظللتهم  نيرة  بسحابة  وإذا  كالنور، 
قائاًل: »هذا هو  وصوت من السحابة 
له   .. سررُت  به  الذي  الحبيب  ابني 

اسمعوا« مت 17: 8-1.
وقد استخدم القديس اثناسيوس الرسولي 
الواحد  والماء  والنهر  الينبوع  مثل 
إليضاح وحده الجوهر لآلب واالبن مع 
التمايز في الصفة األقنومية تماما كالنهر 
 ... الينبوع ال ينفصل عنه  الخارج من 
النهر والينبوع..  مع وجود اسمين هنا 
النهر، والنهر ليس  والينبوع ليس هو 
الماء  له نفس  الينبوع إال أن كليهما  هو 
الواحد الذي يسري في مجرى واحد من 

الينبوع إلى النهر.
وإلى هنا أترككم في رعاية هللا على أن 
بإذن هللا بعد اسبوعين في نفس  ألتقيكم 
هذا المكان وحتى هذا الوقت اسأل هللا أن 
بفائق رعايته  يحفظكم ويشملكم جميعًا 

وبركاته.

ماذا قال السيد املسيح عن شخصه 
القدوس؟

بقلم:  االب / فريدريك اليسوعي

     Vendredi 26 juin 2020
الجمعة 26 يونيو 2020

بقلم:   سناء سراج

الفتوى والنبوت..
أمريكا وكورونا.. 

منظر ألهرام الجيزة قديًما

تمثال الملك خفرع باني هرم الجيزة الثاني

  اكتشف علماء آثار يعملون فى ستونهنج ببريطانيا، عن أكبر هيكل من عصور ما قبل 
التاريخ عثر عليه فى بريطانيا، وهو دائرة من األنفاق تحت األرض يعود تاريخها إلى نحو 
4500 عام، ويبدوأن األشخاص أنفسهم من العصر الحجرى الحديث وراء نصب ستونهنج 
الغامض، الذى يحير علماء اآلثار حتى يومنا هذا، وهم الذين حفروا أيضا دائرة من األنفاق 
المحاذاة شعاعيا يبلغ قطرها 1.2 ميل )1.93 كم(، وتحيط بـ Durrington Walls، أحد 

أكبر المعالم األثرية فى بريطانيا، والتى تقع بالضبط فى المركز.
Salis- 1.9 ميل شمال شرق ستونهنج فى سهل  بعد زهاء الجديد على   ححقق االكتشاف 
bury، فى منطقة – على الرغم من عقود من البحث واالكتشاف – ما تزال تنتج عجائب ال 
يمكن فهمها من العالم القديم، حسب ما جاء بموقع RT، وقال البروفيسور فنسنت جافنى، 
أحد الباحثين الرئيسيين فى المشروع: هذا اكتشاف غير مسبوق له أهمية كبيرة داخل المملكة 
الهيكل  بحجم  فوجئوا  الطبيعية  ومناظرها  ستونهنج  فى  الرئيسيين  الباحثين  وإن  المتحدة، 

وحقيقة أنه لم يُكتشف حتى اآلن قريبا جدا من ستونهنج”.
ولوضع مقياس االكتشاف فى المنظور، يكون كل عمود تحت األرض على عمق أكبر من 5 
أمتار )16 قدما( بعرض 10 أمتار )32 قدما(، واكتشف 20 على األقل حتى اآلن على مسافة 
متوسطة تبلغ 864 مترا من Durrington Walls henge – على الرغم من أن الفريق 

يعتقد أنه قد يكون هناك أكثر من 30 من هذه األعمدة فى المجموع.
الموقع  إلى  للوصول  للناس  دليل  بمثابة  يكون  ربما  األخير  االكتشاف  أن  الباحثون  ويعتقد 

األثرى، أو كتحذير محتمل بعدم دخول األرض المقدسة دون إذن، ووقد تكون األخبار المذهلة بمثابة 
بعض العزاء للمحتفلين، الذين لم يتمكنوا من حضور احتفاالت االنقالب الصيفى هذا العام فى ستونهنج 

يوم 20 يونيو، بسبب الحظر المفروض على التجمعات الجماعية نتيجة جائحة فيروس كورونا.

  تكملة للعدد الماضي: 

   رأيت تشابه كبير بين الجملتين :  امريكا حلم أغلب البشر والشباب بالعيش 
فيها والسفر اليها والتمتع بالديمقراطية والحرية وان االنسان الذي يحمل الجنسبة 
االمريكية هو رقم واحد في العالم ))  زي القطفة االولى (( ، وان امريكا تستطيع 
ان تتغلب على اعتى األنظمة في العالم وتدمرها سوا حرب باالسلحة او حرب 
قذرة من نوع آخر مثل الفوضى الخالقة التي أغرقوا بها الدول العربية مخطط 
االشاعات وغيرها،  المعلوماتية وااللكترونية وحروب  صهيوني والحروب 
والسيطرة على  دولة  أي  التدخل في شئون  لنفسها حق  التي أعطت  وامريكا 
األنظمة وخاصة العربية، واستنزاف ثرواتهم بحجة حمايتهم بالظبط مثل الفتوة 
للعالم  النبوت  الفتوة ومسكت  امريكا  بتاع عمنا نجيب محفوظ ))اهي  والنبوت 

كله ليصبح تحت جناحيها(( . 
اآلن وبعد اجتياح وباء كورونا او كوفيد 19 العالم كله وما خلفه من دمار نفسي 
العالم، واآلثار  اغلب دول  تقريبا في  الحياة  توقفت  واقتصادي حيث  وبشري 
والبراكين  الفيضانات  دمار  فاقت  والتي  ذلك  والناجمة على  المترتبة  السيئة 
السرطان واإليدز  مثل  األمراض  والزالزل وفاق حصده ألرواح عن أشرس 

وساراس وغيرها عفانا هللا جميعا.  
للنجوم  باالكتشافات  تشدقوا  التي كم  الكيانات  أكبر  أمريكا  انهزمت وُكسرت 
والكواكب واألقمار، وصعودهم للقمر والمريخ وووو وتفوقهم في البحث العلمي 

والتقدم وهم العالم األول ونحن العالم الثالث.  
بالبشر دمر  فتك  المجردة  بالعين  يري  كائن ضعيف جدا وضئيل جدا ال  جاء 
نفوس وحرق قلوب والي االن يعيش الناس في ذعر وخوف ينتظرون الموت في 
أي لحظة وترك العلماء والمفكرين والمخترعين في حيرة قاتلة وفقدوا السيطرة 
عليه وتعرت اكبر االنظمة وظهرت كم هي هشة وضئيلة، عكس ما يصدرون 

لنا وللعالم كله وعلى رأي واحد كل شئ انكشًف وَباَن. 
أمريكا التي في نظري تشبة الفتوة وكورونا هي النبوت )كما في روايات االديب 
نجيب محفوظ( ، تلك االمريكا التي في كثير من األحيان كنت أشعر أنها بلطجي 
العالم أو فتوة العالم لكثرة تدخلها فيما ال يعنيها وتدخلها السافر في شئون أغلب 
الدول، والتخطيط لالستيالء على مقدراتها وثرواتها كما فعلت في العراق ودول 
الخليج وشفط ونهب للذهب األسود واألصفر وطمس الهوية العربية واستخدام 
اسلوب لي الذراع وخاصة مع دول الخليج واستنزاف ثرواتهم بدافع الحماية.  

وهذا يؤكد أن امريكا فتوة العالم وتستخدم النبوت ) مثل السيطرة على قرارات 
مجلس األمن واستخدام حق الفيتو وغيرها من الوسائل القذرة( لحصد اإلتاوات 
وقهر الشعوب والسيطرة عليها، وال يقتصر االمر علي العراق والخليج بل امتد 
لدمار سوريا وليبيا وتقسيم السودان ومحو اليمن وطمس فلسطين وتهديد مصر 
الشيطان واإلرهاب ووقعوا  تحالفوا مع  األوقات عندما  بالمعونة في وقت من 
كثيرة  الحبيبة وحفظها، ودول  والخراب ولكن هللا حمى مصرنا  الدمار  عقود 

أفغانستان وباكستان،،،، الخ، 
واذا كنا نفتقد الذهب االسود فلدينا الكثير والكثير من الكنوز والثروات واآلثار 
التي مازالت تبهر العالم ويحاولون الى االن فك طالسمها و اكتشاف خباياها و 

حضارتنا الفرعونية التي بنيت عليها أمريكا نفسها. 
وسبحان هللا الفتوة }} امريكا {{ قسم ظهره وتعري وُكسر امام العالم بضربه 
نبوت }} الكورونا{{  لذ اكررها انتهي الفتوة بضربه نبوت قسمت ظهره وَهواَ 

كيانه الوهمي. 
أمريكا ليست حلم الشباب، قارن اآلن بينها وبين بلدك مصر ام الدنيا. 

ال للتنمر .. ال للعنصرية في أي مكان  وزمان .



أنا وأخي صالح )3(

أدب وثقافة

األكادميي املغربي الدكتور خالد سقاط: يف حمراب العلم واإلميان
بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

بقلم:  
ريتا حبيب قازان

وأنا في صدد البدء بالكتابة عن أخي 
صالح وكيفيّة تعامله مع األطفال، عادت 
بي الذكريات إلى أيّام خلت ومنها تلك 

التي عشتها خالل طفولتي...
جدران غرفة النوم التي أوتني مع أخوّي 
في بيروت خالل طفولتنا كانت مطليّة 
بلون أزرق سماوي وتُشرف على غرب 
بيروت من خالل شبّاك وباب خشبيّين. أما 
األخير فكان يفتح مصراعيه الخارجيّين 
اللذين يحجبان النور نحو شرفة تطل على 
الشارع ومنظر أفق بعيد تعّكر استواءه 
أبنية ال متناهية بالعدد تقطع روتينيّتها 
أصوات  تدغدغ  جوامع  مآذن  بعض 
آذان  أوقاتها،  في  للصلوات،  دعواتها 

سّكان األحياء التي تحيط بها!
الغرفة  والداي  جّهز  والدتي  لدى 
المفروشات  من  متناسقة  بمجموعة 
الخشبيّة الخاصة بطفل، فضّمت سريراً 
بإمكانه استيعاب الولد لعدة سنوات من 
العمر ومنضدة لجانب السرير ومكتبة 
للحائط مؤلفة من رّفين وخزانة ألبسة 
مقّسمة الى قسمين يحوي القسم األيسر 
منها أدراجاً ودرفة عليا بينما بقي القسم 
الوجه  أّما  الطويلة.  لأللبسة  األيمن 
الخشبي للمفروشات فكان مالساً مطلياً 
بلون أزرق سماوي وقد ُرسمت على 
واجهة السرير وجوانب الخزانة صور 
ملّونة ألوالٍد يلعبون وذلك في زمن لم 
تكن قد انتشرت فيه رسومات “ديزني” 
صالح  أخي  والدة  ومع  الشهيرة! 
النوم على سرير حديدي  الى  انتقلُت 
أزرق تّم وضعه على الناحية المقابلة 
للسرير الصغير. وكان سرير حديدي 
من نوع “صوفا” يحتل جانب الحائط 
الموازي لباب الغرفة وقد انتقل صالح 
للنوم عليه بعد أكثر من سبع سنوات، 
وذلك لدى والدة أخي األصغر، حميد. 
الموازي للسرير فقد مأله  الحائط  أما 
صالح بخربشات بقلم الرصاص، وقد 

أكون قد ساعدته بذلك!
كان والداَي يحبّان أخذ قهوة الصباح، 
كلٌّ في سريره في غرفة نومهما. كانت 
منضدة بلون خشبي تفصل بين السريرين 
الواسعين، وكانت توضع عليها صينيّة 
نحاسيّة تحوي ركوة القهوة وفنجانين. 
أما في نهاية األسبوع فكنت أحب مع 
أخي صالح أخذ الصبحيّة مع الوالدين. 
فكنّا نغّز بجانبهما في السريرين وكانا 
القهوة،  في  بمشاركتهما  لنا  يسمحان 
فيتم سكب نصف فنجان قهوة لكّل منّا 
تضاف اليه مياه ساخنة وسّكر ويسميانها: 

“قهوة شباب”. 
بعد سنوات من العيش منفرداً في المزرعة 
لمراجعة  والدّي  برفقة  ذهب صالح 
اختصاصي في أمور األنف والحنجرة 
في مستشفى رزق. حكم الطبيب، وكان 
اسمه الدكتور باز، بأن صالح يعاني من 
الى  األنفيّة وذلك  الجيوب  في  التهاب 
جانب انحراف في األنف. نصح بإجراء 
عملية جراحية واقترح أن يقوم بتجميل 

شكل األنف في نفس الوقت، بينما كان 
هو يحمل أنفاً يذّكر بذاك الذي كان يحمله 

نجيب حنكش!
دخل صالح المستشفى، وتم إجراء عمليّة 
له دامت ساعات وقد عانى األمّرين من 
لمدة  العناية  لزم  وقد  وذيولها،  آالمها 
أسابيع! كان رأسه مضّمداً بأكمله بشكل 
يخفي معالمه! وإذ كان ال يحسن الكالم 
التنكيت  يمتنع عن  لم  أنه  إاّل  بسهولة، 

إلضحاك من كان يقوم بزيارته!
وإذ كان يحتّل غرفة مستقلّة، كانت فتاة 
جميلة تمضي مجمل نهارها بجانبه. أذكر 
قوامها الرشيق وبشرتها الناصعة البياض 
الكبيرتين وشعرها  العسليتين  وعينيها 
الناعمتين.  القصير وشفتيها  الكستنائي 
لزيارة  يومياً  المستشفى  تزور  كانت 
والدها الذي يعاني من مرض عضال...

كانت ال تحب االختالط بالزّوار فتنسحب 
ما أن يكثر عددهم ألنها تريد أن تخفي 
المشكلة التي تعاني منها، وهي،  ما ان 
يثيُر حديُث صالح الضحك، حتى، بدل 
كانت  ابتسامة على شفتيها،  ترسم  أن 
تنكمش معالم وجهها بشكل يدّل على األلم 
والبكاء! يبدو أنها تعرضت قبل سنوات 
لحادثة سير مروعة ولدى إجراء عمليّة 
تضميد الجراح حصل خطأ في وصل 

األعصاب العائدة لتلك الحركة!
الى صالح واألطفال كان  وفي عودة 
يواظب على  المزرعة  في  في عزلته 
زيارة األقارب من وقت الى آخر. إاّل 
اني فوجئت مرات متعددة عندما كنت 
للقياه  يتراكضون  بأن األطفال  أرافقه، 
بائع  يفوق ما نراه لدى وصول  بشكل 

النّمورة أو السمسمية!
مخاطبة  على  كبيرة  مقدرة  لديه  فهو 
األوالد، كاّلً حسب عمره، وبلهجة ولكنة 
منذ  بالنحويّة  نطق  أنه  مع  يفهمونها. 
نعومة أظافره، إاّل أنه ال يستهضم طفاًل 
يتكلّم كالكبار. يقول إن الطفل يجب أن 
يعيش عمره ومن المفّضل ان يسيء لفظ 
الكلمات ويخطئ بلفظ األحرف. فيقول 
بدل محتال  “أنت محتول!”   : للطفل 

وغير ذلك من األمثلة!
ويالعبهم  يسلّيهم،  ما  دائًما  يجد  كان 
ويقّص  تأليفه  من  وألعاب  بحركات 
عليهم أخبارا ال يجدونها في الروايات 

الخاصة بهم!
دور  يلعب  فكان  اآلخر  للبعض  أما 
الحكواتي حيث يبدأ الحكاية في اليوم 
األول وينهي ما رواه بموقف حرج أو 
مشّوق ليكمل ما رواه في اليوم الثاني 
وينهي اليوم الثاني بموقف آخر وهكذا 
دواليك! وقد روت لي ريتا، وهي بنت 
ابنة عمي، ما حصل معها ومع أخيها 
عندما كانا يتعلّمان في مدرسة الشويفات. 
كان يرافق خالها كّل يوم إليصال الطفلين 
إلى المدرسة. وبدأ القصة في اليوم األول 
للدراسة وواظب على الرواية كّل يوم 
ولم ينتِه من قّصها إاّل في آخر يوم من 

السنة الدراسيّة!
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         بعض األساتذة يظّل حضورهم في وجدان طالبهم قوياً، كأنهم 
آباء أو أكثر، حيث يتركون بصماٍت ال تُمحى، وآثاٍر ال تزول، ويشعر 
هؤالء الطالب بأن ما بلغوه من علم ومعرفة راجع لتوجيه هؤالء األساتذة 
وتفانيهم في العطاء والبذل، وسوف نركز في هذا المقال على مسار أحد 
كبار األساتذة الباحثين في المملكة المغربية، ويتعلق األمر باألكاديمي 

المحّقق والمدّقق الدكتور خالد سقاط.
     ترجع صلتي باألستاذ الدكتور خالد سقاط، حفظه هللا، إلى عام 2007 
حيث تشرفت بأن كنُت أحد طالبه في جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، 
بفاس، وتحديداً في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر المهراز، عندما 
أنهيُت اإلجازة في علم النفس، ولجُت ماستر التصوف في الفكر المغربي: 
الفكر واإلبداع، التي كان قد أّسسها الدكتور عبد هللا بنصر العلوي، وبعد 
تقاعده ضمن ما ُعِرف بالمغادرة الطوعية، تابع اإلشراف البيداغوجي 

على هذه الماستر الدكتور عبد الوهاب الفياللي.
استكمال دراستي  أنجزتُه ضمن متطلبات  الذي  التخّرج     كان بحث 
الفكر واإلبداع،  المغربي:  التصوف في األدب  البحث، ماستر:  بوحدة 
في موضوع: غرائب ولطائف الرحلة العياشية: ماء الموائد ألبي سالم 
العياشي )ت 1090هـ(، وذلك تحت إشراف الدكتور خالد سقاط، وهو 
البحث الذي كان من اقتراحه، وأنجزته تحت إشرافه وتوجيهه، ونوقش 
العمل أمام لجنة علمية مكونة من السادة األساتذة: الدكتور أحمد العراقي، 
والدكتور أحمد زكي كنون، إلى جانب األستاذ المشرف، خالل يوليوز 
من سنة 2009، بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية –ظهر المهراز- بفاس، 
جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، وقد تجاوز عدد صفحات هذا البحث 
خمسمائة صفحة، ولعل تشجيع األستاذ المشرف الدكتور خالد سقاط كان 
وراء هذا الحجم الذي خالف مألوف بحوث الماستر، إذ غالبا ما تكون 
البحوث في حدود مائة صفحة أو أقل، ولكن الثراء المعرفي والمنهجي 
الذي مّدني به أستاذي المشرف الدكتور خالد سقاط، أثمر ذلك البحث 

في حجمه ونوعه.
   توّطدت صلتي العلمية والروحية بأستاذي الجليل الدكتور خالد سقاط، 
في موسم الحج لعام 2009/1430هـ، عندما التقيُت به في صعيد عرفات 
ثم مكة المكّرمة، في رحلته الثانية إلى البقاع المقدسة ألداء مناسك الحج، 
كما جمعتني به بعض المؤتمرات العلمية وحظيت بشرف صحبته واإلقامة 
معه في الفندق خالل أيام تلك المؤتمرات، فرأيُت من ورعه وزهده ما 
أدهشني، وشربُت من أخالقه وسمته الحسن ما أفادني كثيراً في حياتي، 
وال أستطيع تجاوز هذا القدر في وصف بعض مكارمه، لما أعرفه عنه 

من إلحاحه في التواضع وتجنب الحديث عن نفسه.
    استمرت صلتي بالدكتور خالد سقاط في بحث الدكتوراه بعد ذلك، 
حيث أشرف على أطروحتي: جماليات العجيب في الكتابات الصوفية؛ 
رحلة ماء الموائد ألبي سالم العياشي )ت1090هـ(، باإلضافة إلى إشراف 
الدكتور عبد الوهاب الفياللي، فكنت محظوظاً بهذا اإلشراف المزدوج 
الذي مّكنني من االستفادة من توجيهات مضاعفة وآراء مختلفة ساعدتني 
كثيراً في تجاوز صعوبات البحث، وقد كانت لقاءاتي مع الدكتور خالد 
سقاط مفيدة جداً في كشف الكثير من الغموض الذي كنُت أجده في رحلة 
الدكتور خالد سقاط، ويعرف  حّققها  الذي  الرحلة  الموائد، وهي  ماء 
أسرارها وخباياها، إذ يكفي القول أن تحقيقه األكاديمي لهذه الرحلة قد 
جاء في عدة مجلدات، الشيء الذي صّعب من مهمة نشرها كاملة، لكنه 
تحقيق علمي رصين خدم رحلة ماء الموائد، خدمة علمية جليلة، ووّفر 
مادة علمية للباحثين في أدب الرحلة، وال أنسى أهمية التوجيهات القيمة 
التي كان يمّدني بها الدكتور خالد سقاط، وأيضاً مالحظات الدكتور عبد 

الوهاب الفياللي، الشيء الذي ظهرت ثماره في إنجاز األطروحة داخل 
الحيّز الزمني المحّدد، دون أي تأخير، وبالدقة المطلوبة.

مسار علمي مشّرف جداً
    الدكتور خالد سقاط من مواليد مدينة فاس عام 1964، نال الباكالوريا 
العصرية المزدوجة سنة 1984، ثم التحق بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
ظهر المهراز لمتابعة دراسته الجامعية في تخصص اللغة العربية وآدابها، 

حيث نال اإلجازة عام 1988، ودبلوم الدراسات المعمقة، سنة 1990 في 
تخصص: أدب مغربي أندلسي، ثم دبلوم الدراسات العليا سنة 1992 في 
موضوع: أخبار الفقهاء والمحدثين باألندلس ألبي الحارث الخشني. تقديم 
وتحقيق. ليلتحق سنة 1993 للعمل برئاسة جامعة القرويين، والتي كان 
مقّرها مجاوراً لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر المهراز، حيث تم تكليفه 
بمهمة البحث العلمي والنشرة والمجلة وتنظيم الندوات والمؤتمرات، وقد 
استمر في مهام البحث العلمي األكاديمي، بإعداد أطروحته لنيل الدكتوراه، 
حيث نالها عام 2000، تحت إشراف العالمة عبد السالم الهراس رحمه 
يتعلق  المغربي، بتحقيق متن رحلي صوفي،  هللا، في تخصص األدب 
األمر بتقديم وتحقيق رحلة ماء الموائد ألبي سالم العياشي، وقد تزامن 
ذلك مع ترقيته من أستاذ مساعد إلى أستاذ مؤهل، ثم إلى أستاذ التعليم 

العالي عام 2004.
   وموازاة مع مهام البحث األكاديمي الذي كان يقوم به، وجملة المسؤوليات 
العلمية التي تقلدها في رئاسة جامعة القرويين، فقد عمل أيضاً أستاذاً بكلية 
الشريعة بفاس، في مسلك الشريعة والقانون )وحدة اللغات والتواصل(، 
متخّصصاً في اللغة العربية، حيث دّرس الصرف والنحو والبالغة، كما 
قام بتدريس المصطلحات الصوفية لطالب ماستر المصطلحات والقواعد 
الشرعية، بكلية الشريعة بفاس، ودّرس عدة مواد بماستر اإلبداع الصوفي 
في األدب المغربي، منها: تاريخ األدب المغربي، وأجناس األدب المغربي، 
والنحو والصرف، والتأويل الصوفي للنحو العربي: نحو القلوب، وممارسة 
التحقيق، واصطالحات المتصوفة، كما قام بتأطير طالب هذا الماستر 

في مادة التدريب على التحقيق: المناهج واآلليات.
   قام كذلك بتدريس طالب ماستر الشعر والتحوالت: المفاهيم والموسيقية، 
مادة تحقيق نصوص عروضية، بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة 

سيدي محمد بن عبد هللا ظهر المهراز فاس.

الدكتور خالد سقاط  قدم    وقد 
العلمية  المداخالت  من  العديد 
في ندوات وأيام دراسية، وتأطير 
طالب الجامعات المغربية، إلى 

العليا، وقد نشر  الدراسات  البحوث في  العديد من  جانب إشرافه على 
جملة من المؤلفات والدراسات العلمية، في كتب فردية وأخرى جماعية، 
منها: كتاب: ماء الموائد ألبي سالم العياشي ت 1090هـ الرحلة والرحالة 
مع تحقيق قسمي مكة والقدس، والذي صدر ضمن منشورات المركز 
األكاديمي للثقافة والدراسات المغاربية والشرق أوسطية والخليجية، وله 
تقديم  الخشني.  الحارث  باألندلس ألبي  الفقهاء والمحدثين  كتاب:  أيضاً 
وتحقيق. وهو موضوع بحثه في الدراسات العليا، إلى جانب تحقيقه لرحلة 
ماء الموائد، وهو في عدة أجزاء، فضال عن أعمال الندوات والمؤتمرات 

العلمية التي شارك فيها.
سمت حسن وأخالق راقية 

    لقد عمل األستاذ الدكتور خالد سقاط أزيد من ثالثة عقود في البحث 
والتدريس والتأطير واإلشراف العلمي على البحوث الجامعية، وعضوية 
لجان الفحص والمناقشات، وعضوية المختبرات العلمية ومراكز البحث 
في الجامعات المغربية، والمجتمع المدني، ومع كل هذه العطاءات العلمية 
الزاخرة والجهود التربوية الوافرة، إال أنه ُعِرف بابتعاده عن األضواء 
وميله إلى القراءة والبحث في صمت، والتفاني في خدمة طالب المعرفة، 
معتبراً نفسه طالب علم في محراب التعلّم الدائم، متواضعاً محباً للخير 
داعماً لكل المبادرات الهادفة إلى االرتقاء بجودة تكوين الطالب ونشر 

العلم وتبادل الكتب والمعرفة.
     وصفه الدكتور عبد هللا بنصر العلوي بقوله: “الدكتور خالد سقاط 
باحث مجّد في مساعيه الحثيثة لدراسة األدبية المغربية وتحقيق تراثها 
المجيد”، وقد تعّددت مناقبه ومكارمه وشاعت أخالقه الفاضلة بين زمالئه 
األساتذة وطالبه ومحبّيه، وال شّك أنَّ تأثير الدكتور خالد سقاط في محيطه، 
وفي أجيال الباحثين كبيٌر بالنظر إلى السنوات الطويلة التي قضاها في 
الجامعة المغربية، ومايزال حضوره األكاديمي وارف الظالل، وتأثيره 
متواصال في األجيال الحالية والقادمة، بفضل جهوده المستمرة وسخائه 
العلمي وموسوعية ثقافته األصيلة، ولين جانبه وطبعه الجميل والهادئ 
والمشّجع والمحّفز، والذي يشّكل بصفاته األخالقية الراقية دعماً حقيقياً 

لكل طالب علم.
    إنَّ رصد مسار األكاديمي المغربي الدكتور خالد سقاط، وتتبع حضوره 
العلمي وتأثيره في محيطه وفي أجيال الباحثين داخل المغرب وخارجه، 
ال يسعه مقال واحد، ويقتضي رصده في تفاصيله تأليف كتاب خاص أو 
عقد مؤتمر يحضره طالب هذا العالِم الجليل، لإلحاطة بجوانب مضيئة 
من مساٍر علمي مشّرف، وحصاد ُعمٍر حافٍل باالعتكاف في المكتبات 
ومصاحبة الكتب والمؤلفات، وتكوين أجياٍل من الباحثين والعلماء، دعماً 
للبحث الجامعي عندما يصبح تكوين اإلنسان استثماراُ حقيقياً في البناء 
نبٍع ثرّي من األخالق  والتطوير ونهضة األمة اإلسالمية، فضال عن 
الكريمة التي يتحلى بها الدكتور خالد سقاط وهي صفات العلماء الربانيين؛ 
بورعه وُزهده وصالحه وِحلمه وَصبره وِسعة صدره، وهو ما يلمسه 
كل َمْن يعرف هذا العالم الفاضل عن قرب: ينهُل الِعلم واألخالق ويرتقي 
في منازل العارفين الذين يجمعون بين العلم والعمل، فيصدق فيهم قول 
َ َعلَْيِه  الحق تبارك وتعالى: “ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا للاَّ
لُوا َتْبِديال” )اآلية 23 من  َفِمْنُهْم َمْن َقَضى َنْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر َوَما َبدَّ

سورة األحزاب(.

د. حسين عبد البصير
مدير متحف اآلثار- مكتبة اإلسكندرية

درب اجللجثة ..

اآلثار: إعادة افتتاح متاحف مطروح و روميل واجملوهرات امللكية وقلعة قايتباي خالل أيام

أعاصيٌر  ماُء حرائَق وزالزَل وبراكين،  والسَّ األرُض  ُد  تتمرَّ بيعة،  الطَّ   في غضِب 
تعصُف رياًحا مجنونًة تمحو كلَّ التَّكاوين، تخربُش لوحاٍت دون ألواٍن وال تعابير .. بعدها 
فر في التَّكوين .. تفرُش  تستكيُن األرُض والسماُء في وهٍج جميل، ويعودا إلى نقطِة الّصِ
نابُل وتلتفُّ التفاَف العاشقين .. َشجٌر في هدوِئه شامٌخ يحاكي  األرض ربيَعها، تنتفُض السَّ

الفضاء فتهدأ القلوُب وتعوُد في الحِب تستقيم ..
هادِة يغرُق  الشَّ يقين وعلى درِب  امية، تجرُف معها كلَّ  الدَّ الثَّوراِت تشتعُل الحروُب  في 
دٌة نتيجَة التَّهويل .. فتحمُل القضيَُّة وسام التَّأجيِل آلباٍء  هداُء في بحِر الدَّم، وطفولٌة مشرَّ الشُّ
فر، في هدنٍة،  أضاعوا العمَر راكضين وراَء سراِب التَّحرير .. بعدها نعود إلى نقطة الّصِ
هاِت واِعدين،  نلملُم األحزاَن وكلَّ ما تبقَّى من آثاِر المحاربين، نخبِّئ البكاَء في عيوِن األمَّ

أنَّ ِدماء أبناِئها لم يذهب هدًرا ِفداء المسؤولين ..
ما يحصل على األرض من رّبِ العالمين هو أمٌر في مضمونه محتم، ال يَد لنا فيه، ولكن 

ما يأتينا من اإلنسان هو تضليل واتفاقيَّات تسيِّر حياتنا دون نزاع ..
لَم والحروَب تأتينا من فعِل اإلنسان، بفعِل فاعٍل مع حسيٍب  والمثيُر للجدِل أنَّ الجوَع والظُّ

ورقيب ..
التَّقسيِم  نين، ومناقصات  الّسِ الدَّرِس على مدى  قيُد  الجوِع والتَّشريِد في األدراج،  ملفَّات 

على طاوالِت الحوار موضوًعا أكيد ..
أطفاٌل يموتُون بصمٍت من الجوع واأللم، فمّن حكَم عليهم بإدماِن الجوِع في الّشرايين ؟

وبالٌد تحت وطأِة القذائِف بال رحمة، جثًثا تُرفُع بالماليين ..
ك لدى المسؤولين معصًما، وال ساكًنا أمام صورة اإلنسانيَّة التي  قضايا المظلومين ال تحِرّ

فقدت معالمها في عقولهم، حصدوا الماليين وأيديهم تصّفِق جامًدا للتَّهويل ..
ة المحافظة على الرأس  عيم، مغمضون بحجَّ نفقد الكرامة يوًما بعد يوم، راكضون وراء الزَّ

نين، غير آبهين أنّنا نحني الرؤوَس لتشمَخ ذويهم تظليل .. من غدِر الّسِ
فأين سمعان  للقيامة،  الموت  إلى  الحياة  المسيح، من  يسوع  الجلجثة مشى  على درب 
ليب ولو لحين .. وعلى درِب الجلجثِة نناجي هللا العظيم،  القيرواني يخّفِف عنّا حمل الصَّ
أسماؤها على صفحاِت  تُحفُر  وأناٍس  الحياِة مجاهدين،  تمرُّ في  أناٍس  الحكمة من  فأين 

التَّاريخ تلفيًقا !
ٌة تقتُل بنيها جوًعا وظلًما وتشريد .. فالويل ألمَّ

promidea@gmail.com

»القطيفة احلمراء«  للروائي بهاء عبد اجمليد:
مرثية للعمر اجلميل يف 50 عاًما من العزلة من الثورة للثورة

  في روايته الجديدة البديعة "القطيفة 
منشورات  عن  الصادرة  الحمراء"، 
إبييدي باإلسكندررية عام 2019، يرصد 
الروائي البارز الدكتور بهاء عبد المجيد 
سيرة عائلة مصرية ذات أجيال متعددة 
تعيش على هامش الحياة المصرية في 
حي شبرا القاهري المعروف منذ لحظة 
 ،1967 البطل حسام في هزيمة  ميالد 
قامت  حين   1952 عام  إلى  وارتداًدا 
إلى  1952، ووصواًل  يوليو   23 ثورة 
2011، أي في  يناير  أحداث ثورة 25 
حوالي نصف قرن من العزلة واالنزواء 
بها حياة  التي مرت  المتوالية  والهزائم 
جيرانه  ومحيط  أسرته  وأفراد  البطل 
وأصدقائه منذ الطفولة وسنوات الدراسة 

ما قبل الجامعية وما بعدها. 
وبعد اإلهداء الكاشف لطبيعة النص الذي 
يقدم عليه القاري الكريم والذي يقوم على 
سبر الرغبة والمعرفة واالكتشاف، نطالع 
الرواية التي تقع في حوالي 237 صفحة 
من القطع الصغير. وقّسم الروائي روايته 
إلى أربعة أجزاء مائزة: نوافذ ومالئكة، 
مصائر ونجوم األب، الخطاة والقرابين 
االبن، وفي مقدمة المقطع األول من الجزء 
الثالث يصدر الكاتب نصه بمقولة فارقة 
من رواية "الجريمة والعقاب" للروائي 
فيودور ميخايلوفيتش  الروسي األشهر 
دوستويفسكي، وأخيًرا يأتي الجزء الرابع 
"لم ترض اآللهة بعد". ويعد الجزء الرابع 
أصغر األجزاء من حيث عدد الصفحات. 
ويعنون الكاتب األجزاء بعناوين صغيرة 

مقّدِمة لكل مقطع كتابي. 
و"القطيفة الحمراء" هي رواية األجيال 

األلماني  الروائي  أرساه  الذي  بمعناها 
الشهير توماس مان في روايته األولى 
ثالثيته  أو   1901 عام  في  الصادرة 
المعروفة "عائلة بودنبروك: قصة انهيار 
عائلة"، أو في رواية عميد األدب العربي 
الدكتور طه حسين "شجرة البؤس" أو 
العربية نجيب  في ثالثية عميد الرواية 

محفوظ الشهيرة: "بين القصرين، وقصر 
الشوق، والسكرية"، والتي استوحاها 
من توماس مان وطه حسين، أو في 
عمليه "حديث الصباح والمساء" أو 

"ملحمة الحرافيش". 
المجيد في  بهاء عبد  د.  ويعالج 
روايته موضوعات عدة متداخلة 
متجانسة أو متعارضة مرت به 
حياته وحياة أسرته في رواية 
شجرية ملحمية تسرد ببساطة 
األسرة وضعفها  تلك  حال 
ورقة حالها وتردي أحوالها 
عبر نص قرن من الزمان. 
القدير  الروائي  ويصف 
من خاللها تداعي الطبقة 
الوسطى وأفول نجمها 
القسري عن  وغيابها 
أحداث  المشاركة في 

المعاصر  المصري  المجتمع 
وتهميش دورها وانزوائها. ويسرد هذا 
الكاتب الفنان برهافة حس وبوضوح وفي 
سرد ناعم أحداث روايته ويعّدِد شخصياته 
ع أحداث عمله ويرواح بين الماضي  وينّوِ
والحاضر بشكل مدهش في سردية روائية 
بارعة وبخطوط زمنية عريضة وذاتية 
تربط العام بالخاص وتركز على أزمة 

نقاط ضعفه  وتعري  المنسحق  البطل 
العالم  يواجه  كمثقف  براعته  وتوضح 
شديدة  إنسانية  بروح  شراسة  األكثر 
الحب للحياة على الرغم من الصعاب 
الكثيرة التي مرت بها حياته. ولم يقعده 
هذا الحس المرهف عن مجابهة الحياة 
الحياة  بين  الصارخ  التنافر  وتوضيح 
والفكر واالنقسام الظاهر الواضح 
وحين  بينهما. 

يحكي 
د. بهاء 
د  ب ع
المجيد 
ملحمته 
المصرية 
المعاصرة 
يصدق، وحين 
يكتب يلطف 
ويسهب في سرد 

واألمكنة وبين يسير ينتقل بين األزمنة 
الشخصيات ويتداخل في عمق النفوس 
التي أعياها عبء العيش على الحافة. 
والكاتب ذو حس ساخر وكوميدي أحيانًا 
ويتهكم تهكًما جمياًل ينساب بين سطور 
كتابته بمقدرة يُحسد عليها ويمتع قارئه 

الموضوع  وطرافة  األسلوب  بروعة 
وسهولة ويسر السرد المنساب انسياب 

الماء في النهر. 
ويعبر د. بهاء عبد المجيد عن مجتمع الطبقة 

الدنيا أو الطبقة الوسطى المهشمة في 
فضاء القاهرة الفسيح وينتقل أحيانًا إلى 
الفيوم والمنوفية حيث تمتد أصول عائلة 
البطل. هنا مجتمع بأكمله يتم تقديمه 
برهافة وفي مساحة مكانية صغيرة، 
غير أنها تقدم المجتمع المصري بكل 
تحوالته خصوًصا منذ هزيمة 5 يونيو 
الزعيم جمال عبد  1967 وأحاديث 
الناصر، وموت جمال عبد الناصر، 
وحرب أكتوبر، وموت الدكتور رفعت 
يناير،   25 ثورة  وقيام  المحجوب، 
وتنحي الرئيس الراحل محمد حسني 
مبارك، ورصد أحداث ويوميات الثورة 

في الجزء الرابع واألخير من الرواية. 
وتفنن الكاتب في إبداع وتقديم لغة روائية 
جرئية وجديدة تجمع الفصحي بالعامية 
النفسي.  التحليل  فنون  في  وتغمرها 
وتشيع في الرواية ثقافة الكاتب واهتمامه 
بالثقافة واألدب اإلنجليزين وتأثره ببعض 
األعمال والشخصيات األدبية اإلنجليزية. 
والرواية رصينة وذات أمانة ودقة في نقل 
اإليقاع وسرد األحداث وعرض السلوك 
الباطني والخارجي للشخصيات وتعرية 
أفعالهم ونزواتهم. ويهتم الكاتب اهتماًما 
بنفس  الثانوية  بتقديم شخصياته  كبيًرا 
الرئيسة. ونرى  الشخصيات  القدر مثل 
األحداث من عين الرواي العليم البطل 
يتماهي كثيًرا مع شخصية  الذي  حسام 
الروائي. والرواية هي ليست سيرة ذاتية 

للكاتب غير أنها تفيد من قصة حياة الكاتب 
ومن قصة أحداث أسرته وأخبار مصر 
أحداثها وشخصياتها  المعاصرة وأبرز 

في نص قرن من الزمان.

وأرى أنه كان من األفضل السم الرواية 
أن يكون مرتبًطا بالمكان الذي عبرت عنه 
في حي شبرا والذي يعد استكمااًل لروايته 
السابقة "سانت تريزا"، الصادرة في عام 
2000 ، والتي كانت تدور أحداثها في 
الروائي  استلهم  أيًضا. وكما  حي شبرا 
تاريخ  الكثير من  األلماني توماس مان 
عائلته، "عائلة مان لوبك"، والمدينة، " 
مدينة لوبك"، التي كانت تعيش فيها عائلة 
"بودنبروك" في روايته عن تلك العائلة 
والتي منحته جائزة نوبل عام 1929، قام 
الروائي د. بهاء عبد المجيد بتقديم تاريخ 
عائلته عبر عدة أجيال في عمل مصري. 
ويمكننا أن نطلق على "القطيفة الحمراء" 
اسم "عائلة بودنبروك" المصرية للروائي 

القدير د. بهاء عبد المجيد.  

د. بهاء عبد المجيد

  بحث الدكتور خالد العنانى وزير السياحة واآلثار 
مع الدكتور مصطفى وزيرى رئيس المجلس األعلى 
األربعاء،  يوم  المجلس،  قيادات  من  لآلثار وعدد 
الوزارة  اعتمدتها  التى  الصحية  السالمة  ضوابط 
بالمتاحف والمواقع األثرية لضمان صحة  لتطبيقها 
وسالمة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل 

الوقاية والحماية لهم.
وقال الدكتور مصطفى وزيري، في تصريح اليوم 
، إنه تقرر الفتح التدريجي لعدد من المواقع األثرية 
والمتاحف بداية من شهر يوليو المقبل مع استئناف 
إلى مصر، وذلك في ضوء  الوافدة  السياحة  حركة 
اإلجراءات واالشتراطات الوقائية واالحترازية التي 

أقرتها وزارة السياحة واآلثار.

وأوضح أنه تم تحديد بعض المتاحف والمواقع األثرية 
نهاية شهر  قبل  للجمهور  افتتاحها  إعادة  التي سيتم 
يونيو الجاري وهي: متحفا مطروح وكهف رومل 
الملكية،  المجوهرات  بمحافظة مطروح، ومتحف 
وقلعة قايتباى بمحافظة اإلسكندرية، مشيرا إلى أنه تم 
إعادة افتتاح متحف الغردقة بمحافظة البحر األحمر 

يوم الخميس الماضي.
ونوه إلى أنه تم خالل االجتماع بحث خطة االفتتاحات 
األثرية الجديدة خالل الـ ٦٠ يوما القادمة وفقا للجدول 
الزمني المحدد لها ومنها: قصر البارون بحي مصر 
الجديدة، ومتاحف شرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات 
الملكية ببوالق والمتحف القومي للحضارة المصرية 
بالفسطاط ومطار القاهرة والعاصمة اإلدارية الجديدة.



   تنظم مدينة صفرو مهرجان حب الملوك كل سنة، 
في  المهرجانات  أقدم  يعتبر من  الذي  المهرجان  هذا 
المغرب، وخصصت فيه مسابقة الختيار ملكة جمال 
الكرز بالتزامن مع نهاية موسم زراعة الكرز، ودأب 
المهرجان على استقطاب الكثير من السياح من داخل 
المغرب و خارجه للتعرف على المميزات والمؤهالت 
الثقافية  األنشطة  إلى جانب  السياحية إلقليم صفرو، 
لنتعرف في هذا  المشاركين.  للزوار  العديدة  والفنية 

المقال عن المدينة و مهرجان حب الملوك.
أين تقع مدينة صفرو

مدينة في غاية الجمال والسكينة، ومكان يجذب السياح 
داخل المغرب و خارجه، محاطة بأكبر غابات الزيتون 
واألرز، على الرغم من مساحتها الصغيرة تعتبر صفرو 
تقع في طريق  المغرب،  المدن في  أقدم  واحدة من 
استراتيجي بين سجلماسة و تافياللت عند سفوح جبال 
األطلس المتوسط على بعد 28 كلم جنوب شرق مدينة 

فاس، ويعبرها وادي أجاي، 
كما تبعد عن العاصمة الرباط 

بنحو 200 كم شمااًل.
وقد سميت بهذا اإلسم نسبة 
إلى القبيلة األمازيغية التي 
سكنتها، والتي كانت تعرف 
بأهل صفرو، وقد ضمت 
لحقبة  يهودية  أقلية  المدينة 
الزمن، ويشير  طويل من 
العديد من المؤرخين إلى أنه 
تم تأسيس مدينة صفرو قبل 
مدينة فاس بفترة طويلة،  وما 

أكده هذا هو قول موالي إدريس الثاني، مؤسس فاس 
عندما قال: “سأغادر من مدينة صفرو إلى قرية فاس.

تاريخ مدينة صفرو
تم تأسيس صفرو خالل فترة هجرة عرب األندلس إلى 
المغرب، في القرن السادس عشر الميالدي، وسكنها 
األغلبية من “المورسكيون” وقد تشكلت نواة المدينة 
الميالدي، حيث  السابع  القرن  الثاني من  النصف  في 
األولى على سفح مرتفع  السكنية  المجموعة  ظهرت 

قريب من الشالل، سميت في ما بعد بالقلعة.
يقول بعض المؤرخين أن المورسكيون من قاموا بتأسيسها 
لحماية  الجبل  األمازيغ سكنت  قبيلة من  بالتعاون مع 
المدينة من هجمات البرتغاليين واإلسبانيين، فشيدوا فوق 
قمة جبل صفرو مدينة مكونة من حوالي 200 منزل، 
و لهذا السبب تميز معمار المدينة بالطابع األندلسي، 
ومازالت المدينة القديمة محافظة على هذا الطابع حتى 
يومنا هذا، كما زرعت أغلب البساتين بالكرز، أو كما 
يطلق عليه المغاربة “حب الملوك”، لكونها كانت الفاكهة 
المحببة ألهل األندلس آنذاك، ثم أصبحت مدينة صفرو 
المغرب  في  تأسست  التي  “السعدية”  الدولة  حاضرة 

منتصف القرن السادس عشر الميالدي.
اسم المدينة مشتق من كلمة أصفراو،  االسم أمازيغي 
ومعناه المنطقة المقعرة، كما كان يطلق عليها البربر 
في الماضي، تشتهر بكثرة األسماء، إذ سماها سكانها 

المغاربة األصليين بمدينة حب الملوك، وأطلق اليهود 
عليها اسم أورشليم الصغيرة، أما الفرنسيين فقد كانوا 
النباتي  لغطائها  المغرب نظرا  يقولون عنها حديقة 
الكثيف، وقد تم إنشاء بلدية صفرو سنة 1917، وهي 
متر   850 ارتفاع  المتوسط على  بسفح األطلس  تقع 

على سطح البحر. 
الحماية من  فترة  تتكون خالل  كانت مدينة صفرو 
دفاعية  بأسوار  المحاطتين  والقلعة  القديمة  المدينة 
تحمي سكانها ومن يمر عبرها 
من قوافل، وتتخلل هذه األسوار 
أبواب ضخمة أشهرها باب المقام، 
و هي من تمثل حتى يومنا هذا 
النسيج التاريخي لمدينة صفرو، 
كما تتوفر على أبراج وحصون 
دفاعية ما يزال بعضها قائما حتى 
يومنا هذا ويتم ترميمها كل فترة. 
و من بداية الثمانينات، ستعرف 
بوتيرة سريعة،  صفرو تطورا 
وهكذا في غضون ثالثين عاما، 
تضاعفت مساحة المدينة ثالث 
مرات، لتنتقل من 380 هكتار في 
عام 1981 إلى 1336 هكتار في عام 2015. ويقطنها 

اآلن ما يقرب من 80.000 نسمة.
بماذا تشتهر مدينة صفرو

تشتهر مدينة صفرو بعدد من المعالم والمواقع المميزة 
به  السياح من كل مكان، وأهم ما تشتهر  التي تجلب 
المدينة مهرجان حب الملوك الذي سنتحدث عنه بشكل 
مفصل الحقا، و هو مهرجان كبير يُقام في كل سنة بعد 
االنتهاء من موسم قطف الكرز، وفي المهرجان تقام عدد 

من الفعاليات الفنيّة والثقافيّة، وتمتاز مدينة صفرو في 
المغرب بأحيائها العتيقة و األسواق األثريّة، واألسوار 
االستراتيجي  الموقع  كلها على  تشهد  التي  التاريخية 
فاس  بين  التجارية  الطرق  تأمين وحماية  في  للمدينة 
وتافياللت في عهد الملك المولى إسماعيل، كما اتخذها 
المستعمر ثكنة عسكرية له، ومن هذه األسوار سور 
الغديوة، وبني مدرك، وعرسة الدار، ومن أشهر أبواب 
هذه األسوار باب المقام، وباب درب عمر، وباب بني 
مدرك، وزمغيلة، وباب المربع والمجلس وباب المضيق 
الذي يسمى اآلن ستي مسعودة، كما تضم المدينة بعض 
المساجد القديمة، مثل: المسجد األعظم أو الجامع الكبير 
العلوي  السلطان موالي سليمان  ُبني في عهد  الذي 
المغربية األصيلة  بهندسته  ويتميز  قرون،  قبل سبعة 

وصومعته الشاهقة.
باإلضافة إلى األضرحة والّزوايا حيث عايشت مدينة 
والديانات،  التاريخّية  الحقب  كبيًرا من  صفرو عدًدا 
وسكن فيها الكثير من األولياء والّصالحين، وأهّم هذه 
األماكن، زاوية موالي علي الشريف و زاوية سيدي 
أحمد بن عيسى التي بنيت سنة 1730 م، وضريح سيدي 
الحسن بن أحمد وسيدي علي بو سرغين، وسيدي عبد 
القادر الجياللي، ويقصدها عدد كبير من الزوار خاصة 

في المولد النبوي وأيام الجمعة. 
البقية العدد القادم

السياحة العاملية

اعداد : مايك انجلو
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أين يقع مهرجان حب امللوك
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الكلمــات املتقاطعة 
أفقيا: 

-1مطرب لبناني راحل 
-2 من أخوات كان – أول السلم 

الموسيقى 
-3 عملة اليابان – من المعادن 
)معكوسة(  العون  لهم  اقدم   4-

– نصف أريد 
-5 من الفواكه – تنصب المبتدأ 

وترفع الخبر 
-6 من األزهار – أداة أستثناء

-7 أستفهم منه – لهو )مبعثرة(
)معكوسة(-  التسالي  من   8-

جس بيده – فتى 
-9 يوضح – يشتاق 

-10 مدينة في االمارات 

رأسيا:

-1كاتب إنجليزي شهير 
ساعات  ماركة   – عقيدتهم   2-

شهيرة 
دالل   – قرآنية  سورة   3-
الفيتامينات  أحد   – )مبعثرة( 

)معكوسة(
-4 دول – نصف نادر 

-5 نصف ادلب 
من   – )معكوسة(  مستهل   6-

مأكوالت شم النسيم 
-7 طرى – عائش 

-8 من األلوان – الوثن 
-9 ما تفرزه الكلى )معكوسة( 

عالمي  مصري  مخرج   10-
راحل 

حل الكلمات المتقاطعة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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10    9    8    7    6    5     4     3     2    1 

Les proverbes en français et arabe

إيبار يفوز على فالنسيا بهدف نظيف في الدوري اإلسباني
    حقق فريق إيبار الفوز علي ضيفه فالنسيا 
امس  التي جمعتهما  المباراة  في  بهدف نظيف 
الخميس بالملعب البلدي إبوروا في إطار الجولة 

ال31- من الدوري االسباني لكرة القدم.
الوحيد ،جيوفري  والمباراة  إيبار  سجل هدف 
كوندوبيا العب فالنسيا بالخطأ في مرماه بالدقيقة16، 

وتعرض مانجاال العب فالنسيا للطرد في الدقيقة 
89 لحصوله علي انذارين. ورفع الفوز رصيد 
السابع عشر  المركز  نقطة في   32 الي  إيبار 
في  نقطة   46 فالنسيا، عند  تجمد رصيد  ،فيما 

المركز الثامن.

15 العبا في مران األهلي وفقرات خاصة للثنائي املصاب
    انطلق مران الفريق األول لكرة القدم بالنادي 

األهلي منذ قليل على ملعب التتش بالجزيرة.
وشهدت التدريبات وجود المجموعة األولى، التي تضم 
كال من محمد الشناوي ووليد سليمان ومحمد هاني 
وياسر إبراهيم وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج 

وأيمن أشرف وشادي رضوان ومصطفى شوبير 
وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود 

كهربا ومحمد محمود.
وتم منح المجموعة األولى التي بدأت مرانها في 
الثامنة والنصف صباح اليوم جرعات بدنية متنوعة، 
في إطار البرنامج البدني الموضوع للفريق بعد العودة 
الستئناف التدريبات بعد فترة توقف دامت عدة أشهر.

فيما واصل محمد محمود وحمدي فتحي، العبا الفريق 
األول لكرة القدم بالنادي األهلي، تنفيذ برنامجهما 
التٔاهيلي، على هامش مران الفريق الجماعي اليوم 

على ملعب التتش بالجزيرة.
ويؤدى ثنائي الفريق المرحلة األخيرة من برنامجهما 

التأهيلي للتعافي من اإلصابة، حيث يعاني محمد محمود 
من اإلصابة بالرباط الصليبي، في حين يعاني حمدي 

فتحي من اإلصابة في غضروف الركبة.
وينتظر أن تخوض المجموعة الثانية تدريباتها.

واستأنف األهلي تدريباته، يوم  األربعاء، بعد توقف 
استمر عدة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

محمد صالح يقود “ليفربول” للفوز على “كريستال 
باالس” برباعية نظيفة في الدوري االجنليزي

  قاد النجم المصري محمد صالح فريق “ليفربول” 
برباعية  باالس”  للفوز على ضيفه “كريستال 
نظيفة في المباراة التي جمعتهما، مساء األربعاء، 
بملعب االنفيلد في إطار الجولة ال31- من الدوري 

االنجليزي الممتاز.
وسجل صالح الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 44، 
كما ساهم في الهدف الرابع الذي سجله ساديو ماني 
في الدقيقة 69، فيما أحرز الهدفين األول والثاني كل 
من ألكسندر أرنولد وفابينيو في الدقيقتين 23 و55.

بذلك الفوز رفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 
23 نقطة عن صاحب المركز  86 نقطة، بفارق 
الثاني مانشستر سيتي الذي يلعب مساء اليوم الخميس 
أمام تشيلسي ضمن الجولة ذاتها، فيما تجمد رصيد 
كريستال باالس عند 42 في المركز التاسع مؤقتا.
وبات ليفربول على بعد خطوة واحدة من إحراز 
الريدز  الممتاز ويحتاج  اإلنجليزي  الدوري  لقب 
اآلن إلى نقطتين من أجل حسم لقب البريميرليج 

الغائب عن خزائنه منذ عام 1990.

- Nul n’est prophète dans son pays 
  - ال كرامة لنبّي في وطنه 

تضحك الدنيا معك ..
. 

 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

- Chercher midi à quatorze heures 
- يحط العقدة في املنشار

بيرنلي يعمق جراح واتفورد في الدوري اإلجنليزي 
املمتاز بهدف نظيف

    سجل جاي رودريجيز هدف المباراة الوحيد 
ليفوز بيرنلي على ضيفه واتفورد -1صفر أمس 
الخميس ويعمق جراح منافسه الذي يصارع الهبوط 

في الدوري االنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وقابل رودريجيز بضربة رأس رائعة تمريرة 
عرضية متقنة من جهة اليسار لعبها دوايت مكنيل 

ليضع بيرنلي في المقدمة في الدقيقة 73.
وكان رودريجيز مهاجم ساوثامبتون السابق اقترب 
من افتتاح التسجيل في الشوط األول لكن تسديدته 

أنقذها كريج دوسون من على خط المرمى.
قبلها بضربة رأس من  وسجل رودريجيز هدفا 
تمريرة آشلي وستوود العرضية لكن الحكم ألغاه 

لوجود تسلل.
وجاءت أخطر فرص واتفورد في الشوط الثاني عبر 
تروي ديني لكن مكنيل أنقذها من على خط المرمى.
بنقطة على  16 متفوقا  المركز  ويحتل واتفورد 
منطقة الهبوط بينما رفع بيرنلي صاحب المركز 

11 رصيده إلى 42 نقطة.
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أرسنال يعود لالنتصارات بفوزه 2 - صفر على 
ساوثامبتون

    استعاد فريق أرسنال ذاكرة االنتصارات 
بهدفين  ساوثهامبتون  فوزه علي مضيفه  بعد 
نظيفين في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس 
ملعب سينت ماري في إطار الجولة ال31- من 

الدوري االنجليزي الممتاز.
نيكيتاه  إدوارد  من  أرسنال كل  هدفي  سجل 
وجوزيف ويلوك في الدقيقتين 20 و87 ،وتعرض 
في  للطرد  ساوثهامبتون  ستيفنس العب  جاك 

الدقيقة 85.
وبهذا الفوز يحقق ارسنال انتصاره االول بعد 
بسبب  توقفه  االنجليزي عقب  الدوري  عودة 
جائحة كوفيد 19 ، حيث تعرض لهزيمتين أمام 
كل من مانشستر سيتي وبرايتون في الجولتين 
في  نقطة   43 الي  ليرتفع رصيده  الماضيتين، 
المركز التاسع، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون 

عند 37 نقطة في المركز الرابع عشر.



Le Directeur par-
lementaire du 
budget (DPB) 

estime que la prolonga-
tion de deux mois de la 
Prestation canadienne 
d’urgence (PCU) coû-
tera 17,9 milliards $, 
ce qui porterait le coût 
total du programme à 
71,3 milliards $.
C’est ce que conclut le 
bureau du DPB dans 
une note publiée mardi, 
une semaine après que 
le gouvernement Tru-
deau eut annoncé qu’il 
rallonge de 8 semaines 
l’admissibilité à la PCU pour les Cana-
diens qui auraient, autrement, bientôt 
épuisé leurs prestations sans pouvoir 
retourner au travail.
«La présente estimation est très sensible 
aux perspectives économiques présu-
mées et à la probabilité de contracter la 
COVID-19», signale toutefois le bureau 
du DPB dans sa note.
L’agent indépendant du Parlement cal-
cule que la PCU a déjà coûté 53,4 mil-
liards $. Une telle estimation s’aligne 
avec des chiffres véhiculés, lundi, par le 
président du Conseil du Trésor Jean-Yves 
Duclos. En ajoutant le 17,9 milliards $ 
que pourrait coûter la prolongation de la 
PCU, le DPB arrive à un coût total net de 
71,3 milliards $ pour le programme.

«Faute de microdonnées sur les bénéfi-
ciaires de la PCU, toute estimation de la 
réaction comportementale à la PCU est 
très incertaine et repose sur des hypothè-
ses hardies», précise toutefois encore son 
bureau.
Ottawa a prévu 60 milliards $ pour la 
PCU dans le budget supplémentaire 
des dépenses, adopté aux Communes la 
semaine dernière. Le gouvernement de 
Justin Trudeau procédera «prochaine-
ment» à une mise à jour du programme, a 
fait savoir le ministre Duclos lundi.
La PCU, mesure d’aide phare déployée 
durant la crise de la COVID-19, vise à 
offrir 2000 $ par mois aux travailleurs qui 
ne peuvent travailler en raison de la crise 
sanitaire. Ceux qui gagnent 1000 $ ou 
moins mensuellement y ont aussi droit.

Même si le rythme a ralenti au cours 
des dernières semaines, Justin Tru-
deau a continué à semer à tout vent 

avec les programmes d’aide fédéraux pour 
faire face à la pandémie de COVID-19.
Autochtones, personnes handicapées, familles, 
employés des musées, le premier ministre 
canadien n’a pas freiné sa volonté de s’assurer 
qu’à peu près tous les groupes de la société 
soient épaulés.
Au cours du dernier mois, huit nouveaux pro-
grammes se sont ajoutés et la facture globale 
a augmenté de 13,4 milliards $.
Selon une compilation effectuée par notre 
Bureau d’enquête, le gouvernement Trudeau 
a lancé jusqu’à maintenant 67 programmes 
d’aide différents pour un coût total de 167,4 
G$. Il s’agit d’un effort pratiquement sans 
précédent dans l’histoire du Canada.
Résultat : Ottawa vogue cette année vers un 
déficit colossal, évalué maintenant à 256 G$ 
par le directeur parlementaire du budget.
On en saura davantage le 8 juillet prochain, 
lorsque le ministre fédéral des Finances, Bill 

Morneau, procédera à 
une mise à jour écono-
mique très attendue. 
Les mesures d’aide 
depuis un mois  
AUTOCHTONES
Aide en milieu urbain   
75 M$ 
Attribuée à des orga-
nismes communautai-
res pour venir en aide 
à plus d’un million 
d’Autochtones vivant 
en milieu urbain et 
hors réserves poten-
tiellement affectés par 
le recul économique.
Réponse en matière de 

santé publique  
285,1 M$ 
Il s’agit d’appuyer les mesures de santé publi-
que nécessaires pour contrer la COVID-19 
dans les réserves et les communautés des 
Premières Nations.
Construction de 12 nouveaux refuges 4,8 M$ 
Ces refuges sont destinés aux femmes et aux 
filles autochtones qui fuient la violence fami-
liale. 
PROGRAMMES BONIFIÉS 
Revenus des Autochtones sur les réserves
270 M$ 
Versement d’une somme supplémentaire au 
Programme d’aide au revenu dans les réser-
ves, qui vise à couvrir l’achat de biens et 
services essentiels pour les individus et les 
familles.
Prolongement de la Prestation canadienne 
d’urgence (PCU)
Coûts non disponibles
La PCU a été prolongée de huit semaines. Le 
maximum de la durée des prestations passe 
donc de 16 à 24 semaines. La plus récente éva-

luation de ce programme par le directeur par-
lementaire du budget s’élève à 53,4 milliards 
$, sans la prolongation de huit semaines. 
AUTRES PROGRAMMES
Aide aux provinces   14 G$ 
Justin Trudeau s’est engagé à accorder cette 
somme aux provinces pour les aider à relan-
cer l’économie, à financer le secteur de la 
santé et à éponger les coûts des 10 jours de 
congé maladie par année qu’il a promis aux 
Canadiens.
Militaires dans les CHSLD  20 M$ 
Les coûts de l’opération LASER dans les 
CHSLD du Québec et de l’Ontario ont com-
mencé seulement à filtrer récemment. Selon 
une estimation obtenue par La Presse, la 
facture atteint 10 millions $ mensuellement, 
pour deux mois. 
Maintien des emplois dans les musées natio-
naux   25,7 M$ 
Cette somme servira à maintenir environ 200 
emplois dans les sept musées nationaux du 
Canada, dont les activités ont dû être réduites.
Versement de 600 $ aux personnes handica-
pées
Coûts non dévoilés
Un paiement unique non imposable allant 
jusqu’à 600 $ a été versé aux personnes han-
dicapées pour les aider à affronter les effets de 
la pandémie. 
Augmentation permanente des allocations 
familiales
Coûts non dévoilés
En avril, Justin Trudeau avait annoncé un 
versement supplémentaire unique de 300 $ 
par enfant de l’Allocation canadienne pour 
enfants. À la fin mai, il a récidivé en offrant 
cette fois une hausse 
permanente allant 
jusqu’à 126 $ par 
année par enfant. 

La ministre du Développement économi-
que, Mélanie Joly, a annoncé mardi une 
enveloppe de 30 millions $ pour soute-

nir le secteur touristique québécois, happé de 
plein fouet par la crise de la COVID-19.
«Nous travaillons avec les entreprises pour 
qu’elles soient prêtes à rouvrir et à aider le 
tourisme canadien à reprendre son essor», a-t-
elle déclaré par voie de communiqué.
«Notre message au secteur est clair : on est là 
pour vous maintenant avec des mesures immé-
diates, on est là pour vous au fur et à mesure de 
la réouverture de notre économie et on va s’en 
sortir ensemble», a ajouté la ministre, qui était 
de passage à Sherbrooke pour son annonce.
Des 30 millions $, l’Alliance de l’industrie 
touristique du Québec se verra attribuer 13,5 millions $. 
Cette dernière attribuera ensuite des contributions non 
remboursables à des PME dans le secteur de l’héberge-
ment, notamment.
L’annonce est financée, en partie, avec le budget régu-

lier de Développement économique Canada, qui inclut 
les agences de développement régional comme celle du 
Québec.
Le reste provient d’une partie de l’investissement de 962 
millions $ présenté en mai et prénommé Fonds d’aide et 
de relance régionale (FARR).

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous

C’est le ministre du tourisme qui a récemment 
annoncé l’investissement du ministère de 60 

millions de livres pour faire revivre le passage de 
la Sainte famille en Égypte en restaurant en tous 
les lieus qui se trouve sur le passage de la Sainte 
famille en Égypte qui a duré près de 3 ans.
Ce projet comprend ce qui suit :
1- La restauration de l’Église suspendue dans le 
Vieux Caire
2- La rénovation de l’Église de la vierge Marie et 
du Martyre Abanob de Samanoud
3- La restauration de la crèche  et de l’Église de 
Abi Sergua dans le Vieux Caire.
4- La restauration des 4 couvents de Wadi Natroun
5- La rénovation de l’Église de la Sainte Vierge de 
Gabal El Terre à Minieh

6- La rénovation de la 
région autour de l’arbre 
de la Vierge à El Mata-
riéya
En plus de ces travaux 
de restaurations et de 
rénovations, le projet 
comprend aussi de faire imprimer un catalogue 
bilingue en arabe, anglais sur le passage de la 
Sainte famille en Égypte qui sera à la disposions 
des touristes.
Enfin, ce projet comprend la préparation d’un dos-
sier sur le passage de la Sainte famille en Égypte 
qui sera envoyé à l’UNESCO pour qu’il mette le 
passage de la Sainte famille en Égypte sur la liste 
des lieus  qui font partie du patrimoine mondial. 

Le passage de la Sainte famille en Égypte : 
60 millions de livres pour le faire revivre afin d’en 

faire une destination touristique

Le Canada en déconfinement: 
Justin Trudeau continue de donner

Un coup de pouce de 30 millions $ pour le tourisme

Les rassemblements 
intérieurs aussi permis 
à l’intérieur des chalets

La PCU pourrait coûter 71,3 
milliards $
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Salah EL ACHKAR 

Un passé, un présent et un avenir, 
L’humanité évolue dans un sens et se dévalue dans le sens 
contraire tout en laissant des traces et des séquelles  qui ser-

vent des leçons pour avenir prospère. 
Chaque génération depuis la naissance de l’être continue à s’évoluer 
avec le temps, les découvertes, les erreurs commises, les accommoda-
tions, l’environnement climatique et culturelle. S’évolue  graduelle-
ment avec l’âge de maturité et se dégrade par le temps du passé, 
Particulièrement avec l’être humain, ses recherches, ses découver-
tes, ses évolutions, dans tous les sens, puisque l’humanité englobe les 
actions de l’être humain : aliments, nutritions, variations des goûts 
et des couleurs, par un choix de compagne, d’un partenaire, d’un 
ami et un ennemi, d’une paix et d’une guerre, une compréhension et 
un malentendu, . Par les pratiques de la vie du côté comportement 
sociaux écologiques,  du côté bénéfique pour l’avenir, qui touchent la 
science et la médecine, puisque l’être humain est le sujet le plus visé 
dans l’humanité et son évolution.   
Alors dans le sens contraire la dégradation des raisons climatiques 
provoquées par les abus de l’être humain,  la négligence et les déchets 
que la personne peut laisser derrière elle. Ainsi que la dégradation 
devant l’alphabétisation et le non éducation, en restant primitif  par 
sa pensée, sa compréhension et ses méthodes de pratiquer la vie par 
manque aussi de fréquentation et instruction. 
Le tout se stable sur la société, son groupement et regroupement 
selon l’environnement et la pratique de la vie tout azimute qui peut 
améliorer ou détériorer l’ensemble d’un cadre sociaux, culturels, éco-
nomiques et  politiques.
Ses méthodes et ses pratiques peuvent servir à l’humanité qui cherche 
l’évolution de ses  membres, et dans l’incompréhension déstabiliser 
les pratiquants en créant des malentendus qui mène à une mésentente 
et encore une guerre publique par sa diversité et croyance, manipulés 
par des démagogues profiteurs abuseurs de la population pour des fins 
personnels.
L’être humain est un phénomène maniable et modeler selon son maître 
et démagogue qui lui a lavé le cerveau par des paroles sensibles à sa 
croyance, profitant de sa faiblesse d’être humain, qui ne voit pas plus 
loin que le bout du nez. On les appels des brebis de pâturage  puisqu’ils 
ne méritent pas un autre titre meilleur.
Devant ces faits et pour sauver la situation de cette humanité, il va 
falloir un régime sévère qui remodèle ce type d’homme aveugle pour 
découvrir la vérité, aveugle par son manque d’éducation civique, son 
instruction et son évolution dans la société moderne.
Simplement  chercher la cause et trouver le remède, une sensible amé-
lioration qui peut naitre par la faiblesse de cet être médiocre négatif  et 
déraisonnable. 
Il est temps  que ce moment arrive pour repartir de bon pied et dans 
le bon sens afin atteindre l’objectif  évolutif  de la population moderne 
qui vise un excellent avenir pour la nouvelle génération.

L’Humanité face à un sens 
et le sens contraire, Les provinces de Terre-Neuve-et-Labra-

dor, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-
Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse 

formeront une «bulle de l’Atlantique» au sein 
de laquelle leurs citoyens pourront se déplacer 
sans avoir à respecter les règles mises en place 
dans le cadre de la pandémie de la COVID-19.
C’est ce qu’ont annoncé mercredi ces provin-
ces du Canada atlantique dans une volonté de 
réduire les restrictions. Ainsi, leurs ressor-
tissants n’auront pas à s’auto-isoler lorsqu’ils 
voyageront dans cette grande bulle, contraire-
ment aux citoyens des autres provinces, et ce, 
dès le 3 juillet.
«Quant aux visiteurs des autres provinces et 
territoires du Canada, ils devront respecter les 
exigences d’accès de chacune des quatre pro-
vinces, a-t-on spécifié dans un communiqué 
conjoint. Les autres visiteurs canadiens dans 
les Provinces maritimes qui se sont isolés pen-
dant 14 jours peuvent voyager à l’intérieur de la 
région des Maritimes.»
Il faut dire que le nombre de cas de la COVID-
19 reste peu élevé dans chacune de ces provin-
ces. L’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve 
n’ont pas eu de nouveau cas depuis des semai-
nes, tandis que les deux autres provinces en 
annoncent rarement plus d’un par jour.
La mesure annoncée mercredi a été prise en 
fonction des conseils du médecin-hygiéniste en 
chef  de chacune des provinces, a-t-on indiqué, 
en précisant que la situation sera suivie de près.
«Les familles pourront ainsi voyager pendant 
leurs vacances d’été, ce qui stimulera les sec-
teurs du tourisme et des affaires», a notamment 
mentionné le premier ministre Stephen McNeil, 
dans un communiqué.
Quelques restrictions demeurent cependant 
en place. Par exemple, un citoyen qui s’est fait 
recommander de s’isoler ou qui est en attente 
d’un résultat de test de dépistage du coronavi-
rus ne peut se permettre de voyager d’une pro-
vince à l’autre, a tempéré le premier ministre du 
Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs.
«Nous allons collecter les informations de 
déplacements, pour pouvoir faire un suivi en cas 
d’une éclosion», a-t-il ajouté.
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  تميزت أولى الحفالت الموسيقية بعد جائحة 
»كوفيد 19« في مسرح ليسيو الكبير بمدينة 
برشلونة اإلسبانية، بأن عازفي اآلالت الوترية 
األربعة قدموا عرضهم أمام جمهور، تألف من 

النباتات وغاب عنه البشر.
وأراد المنظمون من خالل هذه الفكرة أن يلعبوا 
على وتر »عالقة اإلنسان بالطبيعة«، التي 

استعادت حقوقها في مرحلة الحجر المنزلي.
ففي الحفلة التي أقيمت مؤخراً منهية أشهرا 
من الصمت، احتشدت 2292 نبتة من أشجار 
اللبخ والنخيل على أرضية المسرح ومدرجاته 
وشرفاته الثالث، وشكل لونها األخضر لوحة 
ملونة مع المقاعد الحمر واألعمدة الذهب لدار 
األوبرا العريقة التي تعتبر أحد المعالم الكبيرة 

في المدينة.
وللجمهور النباتي، عزف رباعي اآلالت 
الوترية مقطوعة نباتية أيضا هي »األقحوان« 
لإليطالي جاكومو بوتشيني، باحترافية ال تقل 

عن تلك التي يعزفون بها أمام جمهور حقيقي.
وهدف هذا العرض الذي صممه الفنان أوخينيو 
أمبوديا إلى حض البشر على التفكير في 

»االستدامة«، وفي »عالقاتهم مع الطبيعة«.
واستوحى أمبوديا الفكرة من فترة الحجر 
المنزلي، إذ الحظ أن زقزقة العصافير خاللها 

كانت أقوى من أي وقت مضى، ورأى النباتات 
قرب منزله تنمو خاللها بنشاط غير مسبوق.

وشرح أمبوديا خالل مؤتمر صحفي إنه شاء 
من خالل االنتشار الكثيف والسريع للنباتات في 
المسرح أن يحوله »مكانا نابضا بالحياة رغم 

كونه فارغا«. 
أما المدير الفني لمسرح ليسيو فيكتور غارسيا 
دي غومار، فرأى في هذا المشهد »قصيدة 
بصرية«، معتبرا أنها »استعارة ذكية تعيد إلينا 

البسمة«.
ونقل الحفل في بث حي على الموقع اإللكتروني 
للمسرح، بغية إتاحة الفرصة أمام المهتمين 

لعرضها على النباتات في منازلهم.
وقال أمبوديا: »إنها كغيرها من الحفالت، 
ونحن نحترم الجمهور كما في كل األنشطة التي 

يحتضنها مسرح ليسيو«.
وأضاف: »أعتقد أن كل هذه النباتات، في 
قرارة أنفسها، في خالياها، في بنائها الضوئي، 

ستتأثر بكونها حضرت هذا الحفل«.
وبعد الفعالية الغريبة، ستوزع كل النباتات على 
عاملين في قطاع الرعاية الصحية ساهموا 
خالل األشهر األخيرة في مكافحة فيروس 
كورونا المستجد، الذي أودى بحياة أكثر من 

28300 شخص في إسبانيا.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
لشعبه  قهر  أردوغان من  يفعله  ما  العالم عن  يسكت    عندما 
في  للغاز  وتنقيبه  وليبيا  والعراق  السافر على سوريا  واعتدائه 
االراضي اليونانية يبقى أكيد هو يفعل هذا بإيعاذ من ترامب وميركل 
يمتلك ولديه سيديهات فاضحة ضد  أنه  أو  وماكرون وجونسون 

هؤالء جميعاً وتدينهم ويهددهم بها !!! 

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 

إلعالناتكم يف »الرسالة«  

(450) 972-1414   
(514) 961-0777

Email: 
elressalanews@gmail.com
fzemokhol@gmail.com

www.el-ressala.com
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

      
 آخر عمود***

فريــد زمكحـل

»دبي للثقافة«: حتويل اللوحات الفنية إىل جداريات تزيِّن اإلمارات

وصول قطع أثرية ملتحف كفر الشيخ متهيدا الفتتاحه

أول حفل بعد احلجر.. أوبرا 
برشلونة »للنباتات فقط«

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

  مرة قال لي احدهم وهو من العارفين 
بأمور الشرق األوسط وكذلك كندا: 
»انت هاجرت من سوريا ومن مدينة 
ثم جئت  الجزيرة ومن  الحسكة ومنطقة 
الى كندا واخترت كيبك ثم اخترت 
دينيج  فترة في كوت  مونتريال وسكنت 
... »اذا   “ !!!Cote Des Neiges
انت ال زلت تعيشين حقيقة وواقع 

التعددية الثقافية!«
وحقا وجه التشابه كبير من هذه الناحية 
الالوعي  ... وان كان  أراه  لم  ولكنني 

ربما قادني اليه. 
اليوم مؤلمة  المشاعر النها  وبعيدا عن 
أتمنى الهلها  التي  بلدي األم سوريا  من 
ولها كل الخير رغم كل محاوالت 
رأفة  وأقول  وأشكاله...  الحصار 
الى حد  المرهق  الشعب  بهذا  ارجوكم 
الموت... الى حد الحرب الطويلة 

والوباء القاتل. 
الذي عرف  الشعب  بهذا  ارجوكم رأفة 
والمحبة  للتعايش  الحقيقي  المعنى 
على مدى قرون عديدة واحتضن 
بلدان عديدة  الالجئين من  الماليين من 
مجاورة وغير مجاورة. وكان هؤوالء 
نعم األهل ونعم  المهاجرين والالجئين 
الى كونهم أرمن  باإلضافة  السوريين 
او عراقيين او أكراد غير سوريين 
او  او جزائريين  اتراك  او  يونانيين  او 

فلسطينيين او او ...
وأشكال  الحاالت  بعض  ورغم 
العنصرية العرقية او غيرها التي كانت 
اختلفت شدتها  متواجدة والزالت وربما 
العام كان محبا  التيار  اليوم، اال ان 
وودودا للجميع وبين الجميع وكانوا اهل 

النظر  البعض بغض  لبعضهم  حقيقيين 
او غيره. وكان  العرق  او  الدين  عن 
المحبة  لديهم مستوى وعي جيد يحفظ 

بين الجميع. 
وهنا استدرك وأقول انا ال اسميه 
تيارا عاما رئيسيا متسامحا الن كلمة 
»متسامحا« في هذا السياق وهذه 
احد األطراف  ان  تنطوي على  الجملة 
الطرف  يتقبل  العرقية وهو  السيادة  له 
اجتماعيا  والحالة  منه...  تسامحا  االخر 
لم تكن  المتساوية - تحديدا-  لجمالها 

كذلك. 
الثاني  الى كيبك وكندا وطني  واعود 
اليوم القول »كل عام وكيبك بألف 

خير«. 
أقول ان كيبك هي حالة  ما اريد ان 
تكميلية واستمرارية ألوطاننا وجزء 
منها ... وكل منا له قصته ووجه الشبه 

وزاوية التقارب التي جذبته. 
امنا  ان كيبك هي  لمسنا وعشنا  ونحن 
الخالف  الثانية وأنه حتى في حاالت 
المهاجرين  او  الالجئين  تهم  أمور  على 
فان البلد األم كيبك تبقى ام. ولو اختلفنا 
او االجتماعي  السياسي  بالمنطق  يوما 
او عانينا من موقف رأينا فيه ما ال 
بلد  تبقى  فهي  كيبك  او  نحب في سوريا 
او  لها  انتمائنا  ام وال يؤثر ذلك على 
أيضا  تكون وان نكون نحن  ان  سعينا 

بخير وامان. 
كيبك اليوم هي وطننا األم الثاني بالرقم 

وليس بالمنزلة كمهاجرين. 
له وجميع  أم ونتمنى  كيبك هي وطن 
اَهله بما فيهم نحن ككيبكيين ومهاجرين 

كل الخير. 

         كيبك ...
املستضيف ام الوطن

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

القرود  أن غزت  بعد  بيوتهم،  إلى »مساجين« في  تايلندية    تحول سكان مدينة 
المدينة، وأرعبت من فيها بسبب سلوكها العنيف.

واعتاد سكان لوب بوري، على التعايش مع قردة المكاك على مر السنوات، خاصة 
أنها تشكل عامل جذب للسياح، مما يجعلها مصدر دخل مهم للسكان.

لكن مع  الطعام،  الحصول على  السياح في  تعتمد بشكل كبير على  القردة  وكانت 
العالم،  أنحاء  أوامر اإلغالق في مختلف  المستجد وتطبيق  فيروس كورونا  تفشي 

تلقت السياحة ضربة موجعة، وبالتالي قل مصدر الطعام المتوفر للقردة.
العنف،  إلى  القردة  لذلك، تحول سلوك  نتيجة  إنه  ويقول سكان لوب بوري، 
وأصبحت ترهب المارة في الشوارع، مما دفع الكثير من الناس إلى البقاء في 

منازلهم خوفا منها.
القردة« للشوارع، في  الماضي، وثق »غزو  وانتشر مقطع فيديو في مارس 

ظل ذهول السكان.
بينما  أقفاص  المدينة: »أصبحنا نعيش في  التي تسكن في  وقالت كولجيرا، 
القردة في الشوارع«، وفق ما ذكر موقع صحيفة »غارديان«  تعيش 

البريطانية.
وأضافت: »فضالتها منتشرة في كل مكان، والرائحة ال تطاق، خاصة عندما 

تمطر«.
وتمثل سينما مهجورة في المدينة، موقع التجمع الرسمي للقردة، لتزيد معاناة 
صاحب متجر قريب، يتعرض للسرقة بشكل مستمر من قبلهم، دون أن تفلح 

محاوالته في إخافتهم بواسطة ألعاب على شكل نمور وتماسيح.
ولطالما تعايش السكان في المدينة التايلندية مع قردة المكاك، إال أن تكاثرها 
بشكل متسارع في السنوات األخيرة قلب موازين القوى، إذ تضاعف العدد 

في آخر 3 سنوات، ليصل إلى 6 آالف قرد.
ويعتقد البعض أن السبب في تكاثرها بسرعة يعود إلى األطعمة التي يقدمها 
السياح والسكان للقردة، مثل السكاكر والمشروبات الغازية، التي زادت من 

نشاطها بسبب السكر، ودفعتها إلى التكاثر.
وتسعى السلطات لمواجهة الوضع من خالل تطبيق نظام »تعقيم«، حيث يتم 

اإلمساك بالقردة ونقلهم إلى عيادة لتعقيمهم ووشمهم، وإعادتهم إلى المدينة.
كما يوجد مخطط آخر، يقضي بإنشاء »ملجأ« لهم في موقع آخر من المدينة، 
والتأكد من موافقتهم على  المنطقة  تلك  لسكان  استفتاء  يتعين إجراء  أنه  إال 

الخطوة.

للثقافة والسياحة، تحويل لوحات  تعتزم هيئة دبي    
 United« فنية شارك بها مبدعون إماراتيون في مبادرة
Art Emirates« إلى جداريات تنفذها في أنحاء الدولة، 
الذي يزدهر في  الجرافيتي  لفن  وذلك في إطار دعمها 

اإلمارات بشكل عام وفي دبي بشكل خاص.
وقالت »الهيئة«،  إن سبب ازدهار هذا الفن في اإلمارة 
الحرية، ما  الفنان مساحة أوسع من  أنه يمنح  إلى  يعود 
جعله من الفنون التي يعشقها اإلماراتيون، الفتةً إلى أن 
هذا الفن ينتشر في أرجاء المدينة محّوالً الكثير من األبنية 
والجدران فيها إلى لوحات فنية قائمة بحد ذاتها، مضيفاً 
التي تحرص على حضور هذا  حيوياً على دبي،  نبضاً 
الفن في فعالياتها الفنية والثقافية، كما في يوم العالم لمطار 
دبي، واليوم الوطني لإلمارات، ومعرض دبي للخط 

العربي ومهرجان دبي للتسوق، وغيرها. 
وتدعم هيئة دبي للثقافة جميع أنواع الفنون اإلبداعية، بما 
فيها فن الجرافيتي، حيث تحرص في فعالياتها على توفير 
منصة تنطلق منها المواهب الفنية المتميزة في هذا الفن 
للتعبير عن ملكاتها اإلبداعية. ويعتبر »موسم دبي الفني« 
العالم  الذي يضم »مهرجان سكة« و»معرض فنون 
دبي« من أبرز المنصات التي تتيح عبرها »دبي للثقافة« 

مساحة واسعة إلبداعات الجرافيتي الملهمة. 
ويتجلى االهتمام الذي توليه الهيئة للجرافيتي في دعمها 

للعديد من المبادرات التي استخدمت هذا الفن الملهم، مثل 
مبادرة »رحلتنا« التي دخلت موسوعة »جينيس« لألرقام 
القياسية كأطول لوحة جرافيتي في العالم، ومبادرة 
»United Art Emirates« التي تعتزم تحويل لوحات 
فنية شارك بها مبدعون من حول اإلمارات إلى جداريات 

تنفذها في أنحاء الدولة.

الملهم،  الفن الحر  وقالت »الهيئة«، إن تشجيعها لهذا 
منها إلى النهوض بالجرافيتي اإلماراتي  يأتي سعياً 
إليصال رسائل فنية وجمالية ومجتمعية، بما يثري الروح 
للمدينة، ويساهم في الوقت ذاته في رعاية  اإلبداعية 
البناء  الحضاري  الحوار  المتميزة، ومد جسور  مواهبها 

بين مختلف الثقافات التي تعيش على أرضها.

لها،  بيان  السياحة واآلثار في    أعلنت وزارة 
إلى متحف  القطع األثرية  عن وصول عدد من 
المقرر  المتاحف  أحد  الشيخ وهو  آثار محافظة كفر 

افتتاحها خالل الفترة القادمة.
المتحف مجموعة من  فقد استقبل  البيان  وحسب 
القطع األثرية الضخمة قادمة من منطقة تل الفراعين 
لعرضها  تمهيداً  الشيخ، وذلك  كفر  بمحافظة  األثرية 

الدائم بمتحف كفر الشيخ المقرر افتتاحه قريبا.
وقام الدكتور مصطفي وزيري األمين العام للمجلس 
الشيخ  تفقدية لمتحف كفر  األعلي لآلثار بجولة 
بالمتحف، وعملية  لمتابعة مستجدات سير األعمال 
وضع القطع االثرية ضمن سيناريو العرض 

المتحفي.
العميد مهندس هشام سمير مساعد  الجولة  وشهد 
الهندسية والمشرف  للشئون  السياحة واآلثار  وزير 
أحمد عبيد مساعد  التاريخية، واألستاذ  القاهرة  على 
وزير السياحة واآلثار لشئون مكتب الوزير، 
واألستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف 

بالمجلس األعلي لآلثار.
وأكد وزيري أن عملية نقل القطع األثرية تمت بعناية 
ودقة شديدة وفقا للطرق والمعايير العلمية المتعارف 
للمتحف هي  نقلها  تم  التي  التماثيل  وان  دوليا،  عليها 
الثاني واقفا وجالسا  الملك رمسيس  تماثيل تصور 
تقدمية  لوحة  الي  باالضافة  المعبودة سخمت،  ومع 

2 كتلة حجرية )عنصر  للملك تحتمس الثالث، وعدد 
معماري(، ورأس ألحد ملوك األسرة 30.

استرشاديًا  دلياًل  السياحة واآلثار  وأصدرت وزارة 
الوقائية  للتعرف على الضوابط واالشتراطات 
واالحترازية التي يتم تطبيقها بجميع المنشآت الفندقية 
المصرية  الطيران  والمطارات وشركات  والسياحية 
والمواقع والمتاحف األثرية ومختلف األنشطة 
السياحية، لتجنب انتشار أو اإلصابة بفيروس كورونا 

المستجد، وقد تم إعداده بالتنسيق مع وزارة الطيران 
والسكان واالتحاد  الصحة  الطيران ووزارة  المدني 

المصري للغرف السياحية.
الدليل االسترشادي ضوابط زيارة  وجاء ضمن 

المواقع والمتاحف األثرية كالتالي:
فتحها  قبل  المواقع األثرية والمتاحف يوميًا  تعقيم 
المرممين واألمناء  فريق من  للزيارة تحت إشراف 

ومفتشي اآلثار.

صــورة 
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تلفزيونيا عن  إن مسلسال  قناة شوتايم  قالت     
الرئيس األمريكي دونالد ترامب  الصدام بين 
السابق جيمس  االتحادي  التحقيقات  ومدير مكتب 
 2016 انتخابات  الروسي في  التدخل  بشأن  كومي 
سيذاع قبل توجه األمريكيين لإلدالء بأصواتهم في 

انتخابات الرئاسة في نوفمبر ٢٠٢٠.
وكان الموعد المبدئي الذي تحدد األسبوع الماضي 
الذي  القصير »ذا كومي رول«  المسلسل  لعرض 
الستار لألحداث  بأنه »رواية من وراء  يوصف 
الرئاسة  بانتخابات  تحيط  التي  تاريخيا  المضطربة 

عام 2016 وما أعقبها« هو أواخر نوفمبر ٢٠٢٠
ويسعى ترامب للفوز بفترة والية ثانية في 
نوفمبر،  الثالث من  التي ستجرى في  االنتخابات 

وفقا لما نقلته وكالة رويترز.    
لكن متحدثا باسم قناة شوتايم الفضائية قال »سنعلن 

)ذا كومي  برامجنا ومسلسل  لجدول  تغييرات  عدة 
رول( سيعرض قبل االنتخابات على األرجح«.

ولم تقدم قناة شوتايم، وهي إحدى وحدات مجموعة 
لكنه  للتغيير  فياكوم سي.بي.إس اإلعالمية، سببا 
جاء في أعقاب بيان صادر عن كومي وحديث معد 

البرنامج عن شعوره بخيبة األمل.
تايمز »ال  نيويورك  بيان لصحيفة  وأكد كومي في 
أحداث  تؤخر سي.بي.إس مسلسال عن  لماذا  أتفهم 
للشعب األمريكي  تتاح  أن  جارية مهمة، وأتمنى 

الفرصة لمشاهدته قريبا«.
إلى تحقيق   2017 لكومي عام  ترامب  إقالة  وأدت 
بشأن تدخل روسيا في االنتخابات استمر 22 شهرا 
الخاص روبرت مولر، ووثق  المحقق  وأجراه 
بين شخصيات في  العديد من االتصاالت  مولر 
يتوصل  لم  لكنه  االنتخابية وموسكو  ترامب  حملة 

إلى أدلة كافية على وجود تآمر جنائي.
المكون  التلفزيوني  المسلسل  وأوضحت شوتايم أن 
الذي يجسد  من جزأين ومن بطولة جيف دانيالز 
شخصية كومي والممثل األيرلندي برندان جليسون 
في دور ترامب يستند إلى كتاب كومي األفضل 
إلى  مبيعا )إيه هاير لوياليتي( أي »والء أسمى« 

جانب مقابالت أخرى استمرت ألكثر من عام.
لفريق  البرنامج ومخرجه  بيلي راي معد  واعتذر 
المسلسل في رسالة  العمل عن توقيت عرض 
اإللكتروني حصلت عليها صحيفة  بالبريد 
تايمز وموقع ديدالين اإللكتروني في  نيويورك 

هوليوود في وقت سابق الثالثاء.
نتمنى جميعا عرض  بيلي في رسالته »كنا  وقال 
قبل شهور من  األمريكي  الشعب  أمام  القصة  هذه 

االنتخابات القادمة«.

سكان مدينة تايالندية 
»مساجني«.. بسبب القردة

ســجــيــن ـــِك  ت فـــي صـــور ـــي  ن أ شـــعـــرُت 

ــن ــي ــق ــي ل ا ـــم  ـــك ُح روحـــــي  يـــا  ـــــق  ث وا

ــن ــي ــن ــَض ل ا ــي  ــم حــل ُجـــــود  و ــة  ــق ــي ــق وح

ــن ــري ق ـــِك  ن ـــأ ك رهـــيـــب  ُبـــق  َتـــطـــا ـــي  ف

لــرزيــن ا ــي  ــون ــن ج ــه  ــون ــن ج ــش  ي ــا ــع ُي

ــن ــي ــن ــح ل ا ــــــِل  وك ـــة  ـــّب ـــح ـــم ل ا بــــكــــِل 

ــن ــي ــب ــُم ل ا لـــحـــق  ا روحــــي  يـــا  َتـــعـــلِـــْن 

جــنــيــن ءة  ــــرا ب ــبــي  ــل ق فـــي  وعــشــِقــْك 

ـــن ـــي ـــدع ـــب ـــُم ل ا ل  خــــيــــا وجــــمــــيــــل 

لـــجـــبـــيـــن ا و جــــب  ــــحــــوا ل ا روا  زا

تــــيــــن مــــرَّ ك  خــــــــــــدوِد ــــوس  ــــب ــــي ب

تـــيـــن لـــغـــمـــز وا ــــــدود  ــــــخ ل ا مــــــن 

ــن ي ــد ــح ــل ــُم ــل ل ره  وكـــــــا  . . مـــؤمـــن 

ــن ــزي ــح ل ا ــي  ــب ــل ــق ب َتـــشـــُعـــر  ِك  عـــيـــنـــا

هـــيـــن لـــَر ا لـــي  خـــيـــا ــة  ــب ــي ــب ح نـــْك  بـــأ

لَشجين ا وإحساسي  ئْد  لقصا ا كِل  في 

يــن بــد يــؤمــن  روحــــي  يـــا  هــــد  زا و  أ

حــيــن ــــِل  ك ـــي  ف ُطـــقـــوســـه  ُيــــمــــارس 

تــســتــكــيــن ال  يـــف  شـــفـــا ـــشـــوة  ن فـــي 

للعين ا لي  لخيا ِحْب  لُمصا ا وحيي  في 

لــســنــيــن ا شـــوق  يـــا روحــــي  ـــرَضـــع  َي

ـــــن ـــــي ت ورد لـــــــخـــــــدود  ا ـــــى  ـــــل وع

ــن ــي ــت حــي ــا ن مـــن  رح  ســـــا لـــَشـــعـــْر  وا

ــن؟ ــي ف نـــــَت  أ روحـــــي   . . ــي  ــن ل ــأ ــس ي

لــعــنــيــن ا ــي  ف كـــام  بــيــقــول  ْم  لــُهــَيــا وا

! ــيــن! ف د حــســاس  إ ــي شــوق  ف غــريــق 

»ذا كومي رول«.. مسلسل تلفزيوني 
عن الصدام بني ترامب وكومي


