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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

مصر ... مصر ... حتيا مصر!
األربعاء  أمس  أول  شهد   
الجاري، مشادة  الموافق 7/29 
بين  التركي  البرلمان  وقعت في 
نائبة عن حزب  أحدهم  عضوين 
نائباً  واآلخر  والتنمية  العدالة 
عن حزب الشعوب الديمقراطي، 
عقد  الذي  اللقاء  أثناء  وذلك 
التركي  البرلمان  عقب موافقة 
مواقع  تنظيم  قانون  على 
المثير  االجتماعي  التواصل 
حرية  لتقييد  والهادف  للجدل 
لها ووضعها تحت  المستخدمين 
التركية  الحكومة  تحكم وسيطرة 
اردوغان،  برئاسة رجب طيب 
للحجب  المواقع  يعّرض هذه  بما 
امتثال اصحابها  في حال عدم 
الزالة محتوى معين، وذلك وفقاً 
لما أعلنته وكالة )تركيا اآلن(... 
المعارضة  والذي وصفته قوى 

بأنه فرض للرقابة!
المشين  الوضع  يوضح  وهذا 
التركية  الدولة  إليه  التي وصلت 
تحت رئاسة أردوغان الماسوني 
واإلخواني  والهوية  الهوى 
والقالب، وكالهما وجهان  القلب 
لهما  عالقة  ال  واحدة،  لعملة 
أو  الديّان من قريب  أو  بالدين 
الرئيس  بعيد، وإن كان يحاول 
التركي إيهام الجميع بعكس ذلك 
بتحويل  األرعن  قراره  من خالل 
إلى  التاريخية  آيا صوفيا  كنيسة 
بكسب  طمعاً  إسالمي،  جامع 
المتطرفين  المتشددين من  تأييد 
األوسع  والقاعدة  اإلسالميين 
الشارع  المثقفين في  من غير 
أمل تحقيق حلمه  العربي، على 
المستحيل بإقامة واسترداد دولة 
جديد،  من  العثمانية  الخالفة 

وهو عشم إبليس في الجنة.
الوزراء  رئيس  كعشم  تمام 
أحمد  أبي  الحاكم  األثيوبي 
خلفه  يقفوا  ومن  وحكومته 
المصريين والسيطرة  بتعطيش 
سد  خالل  من  مقّدارتهم  على 
تاريخياً  بال عذٍر مقبول  النهضة 

أو اقليمياً أو دولياً...
الذي رسم  بأن  متناسياً  ناسياً 
الصراع  األحمر في  الخط  وحدد 
قاله  ما  وفعل  الليبي  التركي 
يرسم  أن  قادر   ، به  والتزم 
الخطوط  من  العديد  ويحدد 
الحاكم  األثيوبي  للنظام  الحمراء 
األزرق  النيل  نهر  بخصوص 
وكيفية توزيعه ومشاركته مع 
المصب مصر والسودان  دولتي 
الُمنظمة  للمعاهدات  وفقاً 
الدول في هذا  لحقوق وواجبات 
دولة  مصر  ألن  الخصوص، 
تاريخي في مجرى  صاحبة حق 
النيل ونحن ال نتنازل عن حقوقنا 
التاريخية في األرض والمياه 

والسيادة. 
اللهم  بلغت  قد  إني  اللهم 

فأشهد...
من  أتوجه  أن  أحب  وأخيراً 
التهاني وعظيم  بخالص  الجميع 
بمناسبة عيد األضحى  األماني 
الجميع  أعاده هللا على  المبارك 
بالخير واليمن والبركات وعلى 
من  بمزيد  قيادة وشعباً  مصر 
التقدم  األمن واالستقرار سبيل 

وكل إزدهار.
تحيا   .. .. مصر  .. مصر  مصر 
أكبر  الدوام  مصر وتبقى على 
المعتدين ومؤامراتهم  من كيد 

الدنيئة!

year

تتقدم إدارة جريدة الرسالة 
بخالص التهاني وأطيب األماني 

بمناسبة عيد األضحى المبارك
أعاده هللا على الجميع بالخير والسالم 

والمحبـــة 

5 سياسـة
منذ أيام معدودة ودَّعت مصر رسمياً وشعبياَ طبيب 

الفقراء الدكتور محمد مشالي الذي سّخر حياته 
وعلمه لخدمة المرضى من الفقراء. 

والسؤال هل سنرى في مصر نماذج من نوعية 
د. محمد مشالي مرة أخرى يهتمون ويقدمون 

خدماتهم للفقراء مجاناً... أمل ... ولكنه ممكن!! 

فريد زمكحل
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تكاليف التسجيل مدفوعة

امللك سلمان يغادر املستشفى بعد إجراء عملية جراحية ناجحة

بريطانيا جتّمد خطة فتح االقتصاد جّراء 
ارتفاع عدد اإلصابات بفريوس كورونا

أوكرانيا تلوح مبقاضاة إيران دوليا حال فشلت 
حمادثات الطائرة املنكوبة

يف العيد.. ليبيا بني »هدنة األضحى« و »تصعيد املرتزقة«

  أعلن رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون، الجمعة، أن بالده 
»ستجّمد« رفع تدابير اإلغالق لمدة 
أسبوعين على أقل تقدير بعد ارتفاع 

عدد اإلصابات بكوفيد - 19.
خطتنا  إن  »قلت  جونسون  وأفاد 
واالقتصاد  المجتمع  فتح  إلعادة 
في  نتردد  لن  وأننا  مشروطة، 
تجميدها إذا لزم األمر. تقييمنا هو 
أنه علينا حاليا الضغط على دواسة 
الفرامل«. بحسب ما ذكرته وكالة 

األنباء الفرنسية.
بسبب  بشدة  بريطانيا  وتضررت 
إجراءات العزل الصارمة، وانهار 
إجمالي الناتج الداخلي للبالد بنسبة 
وهو  أبريل/نيسان،  في   20.4%

رقم قياسي. 
قاصمة  ضربة  الفيروس  ووجه 
لمعدالت البطالة التي يتوقع أن تقفز 
ألعلى مستوى منذ ثمانينات القرن 
الماضي، لتتخطى نحو 3.3 مليون 
عاطل المسجلة في عام 1984. 

  أفادت وكالة األنباء السعودية )واس(، مساء يوم الخميس، أن خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز غادر المستشفى.

ونقلت عن “ الديوان الملكي” قوله “غادر بحفظ هللا ورعايته خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه هللا ـ هذا اليوم 
الخميس 9 ذو الحجة 1441هـ الموافق 30 يوليو 2020م مستشفى 
الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن مّن هللا ــ جل جالله ـ عليه 
بالصحة والعافية. حفظ هللا خادم الحرمين الشريفين ووقاه من كل مكروه 

ومتّعه بالصحة والعافية”.
وكان الديوان الملكي قد أعلن الخميس الماضي أن الملك سلمان أجرى عملية 
جراحية بالمنظار الستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، 

تكللت بالنجاح.
وأضاف “أن خادم الحرمين الشريفين سيمضي بعض الوقت في المستشفى، 

حسب الخطة العالجية التي أوصى بها الفريق الطبي”.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد دخل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي 

بالرياض إلجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة، بحسب ما 
أوضح بيان صادر عن الديوان الملكي حينها.

Lotfi, Rafla & Associates  
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فرص استثمار صلبة 1٠٠٪ عائد على االستثمار
صناعة- تعدين - بناء وتعمير- منازل إقامة المسننين

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

 لوحت أوكرانيا بمقاضاة طهران أمام 
المحاكم الدولية حال فشلت مفاوضات 
ضحايا  أسر  لتعويض  البلدين  بين 
طائرة تابعة للخطوط الجوية الدولية 
األوكرانية أسقطت في سماء إيران 

أوائل العام الجاري.
قال وزير الخارجية األوكراني دميترو 
كوليبا اليوم الجمعة إن بالده مستعدة 
للذهاب إلى المحاكم الدولية إذا فشلت 
إسقاط  بشأن  إيران  مع  مفاوضاتها 
طائرة بوينج 737 التابعة للخطوط 

الجوية الدولية األوكرانية.
من  األولى  الجولة  إن  كوليبا  وقال 
المحادثات بين أوكرانيا وإيران بشأن 

التعويضات عقدت أمس الخميس في 
كييف وكانت بناءة، لكنه قال إنه من 
السابق ألوانه تحديد حجم التعويض 

الذي ستوافق طهران على دفعه.
الصندوقين  مؤخرا  إيران  وسلمت 
األسودين للرحلة المنكوبة بعد مماطلة 

لشهور.
عن  بالمسؤولية  طهران  واعترفت 
إسقاط الطائرة لكنها تسعى العتبار 
الحادث ناتجا عن خطأ بشرى، فيما ال 
تزال الشكوك تحيط بالواقعة التي جاءت 
في أعقاب قصفها لمواقع أمريكية في 
العراق ردا على مقتل قائد فيلق القدس 

قاسم سليماني.

 يعيش الليبيون على وقع خطين متوازيين متناقضين، 
الدول  المتحدة وجامعة  األمم  تدعو كل من  حيث 
العربية إلى التهدئة، وفي المقابل تحرك حكومة الوفاق 
مجموعات المرتزقة لالقتراب من “الخط األحمر”.

فقد دعت الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة 
في ليبيا باإلنابة ستيفاني وليامز، إلى أن يمثل عيد 
األضحى فرصة لتغليب روابط اإلخاء وإنهاء االقتتال، 
مناشدة الفرقاء بتثبيت وقف إطالق النار والعودة 

إلى طاولة الحوار السياسي.
وأبدت وليامز أملها في أن “تسود لغة المحبة والتسامح 

والوحدة بين الشعب الليبي”.
العربية  الدول  لجامعة  العام  وعربيا، جدد األمين 
أحمد أبو الغيط دعوته إلى تثبيت وقف إطالق النار، 
والتوصل إلى اتفاق رسمي وشامل إليقاف القتال.

بوقف  بااللتزام  الليبين  الفرقاء  الغيط  أبو  وناشد 
إطالق النار، واالمتناع عن أي أعمال أو تحركات 
عسكرية، من شأنها تصعيد الوضع الميداني، مؤكدا 
على ضرورة توقف كل أشكال التدخالت الخارجية 

في األزمة الليبية.
وجدد أبو الغيط رفض وإدانة الجامعة العربية للخروق 
المتكررة لحظر توريد السالح، واالستقدام المنهجي 

للمقاتلين والمرتزقة األجانب.
يوجد  الدعوات،  هذه  كل  مقابل  لكن 
عليه،  ويعمل  للتصعيد  يسعى  فريق 
الوطني إحضار  الجيش  حيث رصد 
حكومة الوفاق مجموعات من المرتزقة 
لالقتراب من جبهة المعركة المرتقبة.
حكومة  تمضي  التحذيرات،  ورغم 
على  باللعب  تركيا  وحليفتها  الوفاق 
الخط  من  واالقتراب  الهاوية،  حافة 

األحمر عند سرت-الجفرة.
كشف المتحدث باسم الجيش الوطني 
الليبي اللواء أحمد المسماري، أن نحو 
3 آالف عسكري تركي يشرفون على 

عمليات ميليشيات طرابلس .
وتتمركز قوات الجيش الوطني الليبي 

غرب مدينة سرت وغرب وشمال غرب الجفرة 
بشكل يتيح لها لتصدي ألي هجوم متوقع من قبل 
المليشيات الموالية لحكومة الوفاق، المسنودة بالمرتزقة 

المدعومين من تركيا.

ترامب يلمح لتأجيل انتخابات نوفمرب الرئاسية
دونالد  األمريكي  الرئيس  ألمح    
ترامب،  إلى تأجيل انتخابات الرئاسة 
تتعلق  مخاوف  بسبب  األمريكية، 
تجاوزت  الذي  كورونا  بفيروس 
عتبة  المتحدة  الواليات  في  وفياته 

الـ150 ألفا.
وتحدث ترامب عن مخاوفه من تزوير 
أصوات الناخبين     عند التصويت عبر 
البريد، عبر سؤال طرحه في تغريدة 

له على »تويتر«.
ويأتي تلميح الرئيس ترامب تزامنا 
مع دخول الواليات المتحدة رسمياً في 
ركود اقتصادي بعد فصلين متتاليين من 
تراجع النمو. كما يأتي في ظل انتقادات 
ترامب ألزمة  فريق  إدارة  لطريقة 
فيروس كورونا، وصدور استطالعات 
حديثة تظهر تقدم منافسه الديمقراطي 

جو بايدن في عدة واليات مهمة. 

من  البالغ  الرئيس  لكن 
العمر 74 عاما، أعرب عن 
ثقته قبل أيام، بـ »الغالبية 
الصامتة« في االنتخابات، 
وقال إن بايدن »ال يملك 
أي شيء«، واعدا بإظهار 
زيف استطالعات الرأي.
استطالعات  وأظهرت 
للرأي نشرتها شبكتا »إن 
بي سي« و »سي إن إن«، 
تصدر  الماضي،  األحد 
بايدن في ثالث واليات فاز 
فيها ترامب في انتخابات 
فلوريدا  وهي   ،2016

وأريزونا وميشيجن. 
والواليات المتحدة هي الدولة األكثر 
إذ  الوباء،  من  العالم  في  تضررا 
تجاوزت وفياته عتبة الـ 150 ألفا.

احتمال  من  ترامب  قلل  ومرارا، 
تصاعد انتشار فيروس كورونا، في 
وقت كانت الواليات المتحدة تسجل 

عدد إصابات يومي قياسي.

لكن األمر انتهى به مؤخرا مرتديا 
الكمامة التي لطالما نفر منها، على 
عكس بايدن الذي ظهر في أكثر من 
مناسبة واضعا إياها في األماكن العامة. 

النواب  مجلس  رئيسة  علقت    
على  بيلوسي،  نانسي  األمريكي 
اقتراح الرئيس دونالد ترامب تأجيل 
االنتخابات حتى تجرى “على نحو 

مناسب وآمن وموثوق به”.
ترامب  اقتراح  على  ترد  بيلوسي 
الرئاسيةترامب  االنتخابات  تأجيل 
الرئاسية  االنتخابات  تأجيل  يقترح 

األمريكية بسبب جائحة كورونا
واستشهدت بيلوسي في تغريدة على 
تشير  الدستور  بفقرة من  “تويتر” 
إلى أن تأجيل االنتخابات الرئيسية 

يقرره الكونغرس.
وكتبت على حسابها: “تنص المادة 
2، القسم 1 من الدستور على ما يلي: 

يمكن للكونغرس تحديد وقت اختيار 
فيه  يدلون  الذي  واليوم  الناخبين، 
بأصواتهم، على أن يكون نفس اليوم 
في جميع أرجاء الواليات المتحدة”.
وكان ترامب أعرب عن معارضته 
الشديدة إلجراء التصويت عبر البريد 
في انتخابات الرئاسة القادمة، مرجحا 
إمكانية تأجيل االنتخابات على خلفية 

جائحة فيروس كورونا.
وقال في تغريدة: “التصويت العام 
عبر البريد )وليس التصويت غيابيا 
الذي يمثل أمرا جيدا( في عام 2020 
سيؤدي إلى انتخابات أقل دقة ستكون 
أكثر احتياال في التاريخ، وسيحرج 
الواليات المتحدة إحراجا ضخما”.

بيلوسي ترد على اقرتاح 
ترامب تأجيل االنتخابات 

الرئاسية

خامنئي يتهم أمريكا مبحاولة إشعال االحتجاجات
  اتهم الزعيم األعلى اإليراني آية 
المتحدة  الواليات  خامنئي  علي  هللا 
يوم الجمعة بمحاولة إثارة احتجاجات 
مناهضة للحكومة بفرض عقوبات قال 
إنها تهدف إلى دفع البالد لإلفالس.

وسعى رجال الدين الذين يحكمون 
االضطرابات  تجدد  لمنع  إيران 
هزت  التي  للحكومة  المناهضة 
الماضية  القليلة  السنوات  البالد في 
وبدأت باحتجاجات على المصاعب 
االقتصادية لكنها أخذت منحى سياسيا، 
إذ طالب المتظاهرون كبار المسؤولين 
بالتنحي. وقالت السلطات إنها ستتعامل 
في  االحتجاجات  مع  حسم“  ”بكل 

الشوارع.
وقال خامنئي في خطاب بثه التلفزيون 
”هدفهم  األضحى  عيد  بمناسبة 
)الواليات المتحدة( في األمد القصير 
هو إرهاق الشعب ودفعه للوقوف في 

وجه النظام )الحاكم(“.
وتابع ”هدفهم على المدى البعيد يتمثل 
الى حافة  البالد والحكومة  في دفع 

االفالس أو بعبارة أخرى 
انهيار االقتصاد“.

العقوبات  إلى  وباإلضافة 
األمريكية، تضرر االقتصاد 
اإليراني من انخفاض أسعار 
النفط وكذلك أزمة فيروس 
إيران  شهدت  إذ  كورونا 
معدالت  أعلى  من  واحدا 
في  الجائحة  بسبب  الوفاة 

الشرق األوسط.
بين  العالقات  وتدهورت 
منذ  وواشنطن  طهران 
األمريكي  الرئيس  إعالن 
عام  في  ترامب  دونالد 
2018 انسحاب الواليات 

المتحدة من االتفاق النووي الذي وقعته 
إيران مع القوى العالمية في مقابل 

رفع العقوبات الدولية عنها.
المتحدة  الواليات  ووصف خامنئي 
بأنها ”العدو الرئيسي“ إليران وحث 
اإليرانيين على مقاومة الضغوط مع 
واشنطن قائال إن ترامب سيستخدم 

المحادثات للدعاية كما فعل مع الزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وأضاف ”على طاولة المفاوضات، 
تريد أمريكا منا التخلي عن صناعتنا 
قدراتنا  وتقليل  بالكامل،  النووية 
الدفاعية والتخلي عن نفوذنا اإلقليمي“.

ومنذ االنسحاب من االتفاق النووي، 
العقوبات  فرض  واشنطن  أعادت 

التي خفضت بحدة صادرات النفط 
”أقصى  سياسة  وتتبع  اإليرانية. 
إجبار  إلى  تهدف  التي  الضغوط“ 
طهران على التفاوض على اتفاق 
نشاطها  أكبر  بشكل  يكبح  أوسع 
النووي ويوقف برنامجها للصواريخ 
الباليستية ويحد من النفوذ اإلقليمي 

للجمهورية اإلسالمية.

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

العراقية،  الحكومة  قالت   
إن نحو 560 من  الخميس، 
قتلوا  المحتجين وأفراد األمن 
المناهضة  االحتجاجات  في 
للحكومة التي استمرت شهورا 

العام الماضي.
وتعهدت حكومة رئيس الوزراء 
الكاظمي  مصطفى  الجديد 
بالتحقيق في مقتل وسجن مئات 
المتظاهرين في االضطرابات 
السابقة  بالحكومة  التي أطاحت 

العام الماضي.
تقريبا مع  القتلى متسق  وعدد 
به وسائل اإلعالم  أفادت  ما 

الحقوقية. والجماعات 
للصحفيين،  الوزراء،  داوود، مستشار رئيس  وقال هشام 
إن الحكومة ستعامل جميع األشخاص البالغ عددهم 560 
أسرة على 10 ماليين  بصفتهم »شهداء« وستحصل كل 

دينار ) 8380 دوالرا ( تعويضات.

وكانت االحتجاجات قد بدأت في األول من أكتوبر واستمرت 
عدة أشهر، وطالب خاللها مئات اآلالف من العراقيين بوظائف 

وخدمات ورحيل النخبة الحاكمة، التي قالوا إنها فاسدة.
الوزراء عادل  استقالة رئيس  االحتجاجات في  وتسببت 
عبد المهدي، الذي حل محله في مايو الماضي الكاظمي، 

الرئيس السابق لجهاز المخابرات.

فلوريدا وأريزونا     سجلت واليتا 
الـ24  الساعات  األمريكيتان خالل 
الماضية أكبر ارتفاع يومي في حصيلة 
الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

وأعلنت إدارة الصحة في فلوريدا اليوم 
الخميس عن ارتفاع غير مسبوق في 
لليوم  الوباء  الوفيات جراء  حصيلة 
الرابعة  وللمرة  التوالي  الثالث على 
منذ مطلع األسبوع الجاري، بتسجيل 
252 وفاة جديدة خالل الساعات الـ24 
الماضية، مقابل 217 و191 وفاة في 

السابقين. اليومين 
كما سجلت إدارة الصحة 9956 إصابة 
الحصيلة  يرفع  ما  بالفيروس  جديدة 
اإلجمالية إلى 461379 )منها 6709 
حاالت وفاة(، ويجعل من هذه الوالية 
ثاني أكبر بؤرة للعدوى في البالد بعد 

اآلن  كاليفورنيا حيث رصدت حتى 
487855 إصابة )منها 8908 وفيات(.

وفي أريزونا، سجلت إدارة الصحة 172 
وفاة جديدة خالل آخر 24 ساعة، ما 
يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3626.
اإلصابات  حصيلة  وارتفعت 
بـ«كوفيد-19« في الوالية خالل اليوم 
بواقع 2525 إصابة وبلغت  األخير 

170798 حالة.
من جانبها، ال تزال نيويورك تتصدر 
األكثر  األمريكية  الواليات  قائمة 
تضررا بكورونا من حيث عدد الوفيات 
بـ25145 حالة من أصل 414370 

إصابة.
وحسب إحصاءات »رويترز«، تجاوزت 
حصيلة ضحايا الوباء عتبة الـ150 ألف 
حالة، في أكبر رقم على مستوى العالم.

   أكد وزير الخارجية األمريكي مايك 
بومبيو، الخميس، استمرار بالده في تقييم 
كيف سترد على شراء تركيا لمنظومة 

إس-400 الدفاعية الروسية. 
وقال بومبيو أثناء جلسة استماع للجنة العالقات 
الخارجية في مجلس الشيوخ ردا على أسئلة 
السناتور بوب منينديز كبير الديمقراطيين 
باللجنة: »ما زلنا نقيم كيف نطبق عقوبات 

من أجل تحقيق هدفنا النهائي«.
وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت تركيا تأجيل 
الدفاع الصاروخي  تفعيل ونشر منظومة 
الروسية )إس- 400( التي اشتراها نظام 
الرئيس رجب طيب أردوغان من موسكو 
العام الماضي، بزعم تفشي فيروس كورونا.
أبرمت بين تركيا وروسيا  التي  الصفقة 
وتم بموجبها شراء تلك المنظومة، تسببت 
في حالة من الجدل ما زالت مستمرة حتى 
اليوم داخل حلف شمال األطلسي )ناتو( التي 
الواليات  فيه وعلى رأسها  تعارض دول 

المتحدة، الصفقة على اعتبار أن تلك األنظمة 
لن تتوافق مع نظيراتها الخاصة بالحلف، 

وتمثل كذلك تهديداً لطائراته.
وكانت تركيا قد قررت في 2017، شراء 
منظومة )إس- 400( من روسيا مقابل 
2.5 مليار دوالر، بعد تعثر جهودها 
الجوي »باتريوت«  الدفاع  أنظمة  لشراء 

من الواليات المتحدة.
أقر  الماضي،  وفي ديسمبر/كانون األول 
مجلس الشيوخ األمريكي، مشروع قانون 
الميزانية الدفاعية األمريكية لعام 2020، 

ونص على فرض عقوبات على تركيا.
وينص مشروع الموازنة على عدم تسليم 
تركيا مقاتالت،«إف 35« بسبب استمرارها 
في استيراد منظومات«إس-400« الروسية، 
أنقرة في  وضرورة فرض عقوبات على 
إطار قانون »مكافحة أعداء أمريكا من خالل 
العقوبات« المعروف اختصاًرا باسم )كاتسا( 

والذي صدر في أغسطس/آب 2017.

   جددت دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
األربعاء، دعمها لجهود مصر للتوصل 
الليبية وتحقيق  إلى حل سياسي لألزمة 

األمن واالستقرار للشعب الليبي. 
وبحث الشيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان 
وزير الخارجية والتعاون الدولي اإلماراتي 
ونظيره المصري سامح شكري، خالل 
بين  العالقات األخوية  اتصال هاتفي، 
التعاون  تعزيز  الشقيقين وسبل  البلدين 

المشترك في عدد من المجاالت.
كما بحث الجانبان عددا من القضايا ذات 
في  المشترك ومنها األوضاع  االهتمام 
ليبيا و سبل دعم الجهود المبذولة لتحقيق 
الليبية، بحسب  تسوية سياسية لألزمة 

وكالة األنباء اإلماراتية.
نهيان،  آل  بن زايد  الشيخ عبدهللا  وأكد 
الكبيرة  للجهود  دعم دولة اإلمارات 
والخيرة التي تبذلها مصر للتوصل إلى 
حل سياسي لألزمة الليبية وتحقيق األمن 

واالستقرار للشعب الليبي.
التاريخية  العالقات  على  أكد  كما 
بين دولة  التي تجمع  واالستراتيجية 
اإلمارات ومصر، الفتاً إلى أنها تحظى 
بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.

الشيخ عبدهللا  على صعيد متصل بحث 
بن زايد آل نهيان، خالل اتصال هاتفي 
ثان، مع أيمن الصفدي، وزير الخارجية 
العالقات  األردني  المغتربين  وشؤون 
والتعاون  الشقيقين  البلدين  بين  األخوية 

المشترك في المجاالت كافة.
تجاه  النظر  الجانبان وجهات  وتبادل 

مستجدات األوضاع في المنطقة 
و بحثا القضايا ذات االهتمام 
تطورات  ومنها  المشترك 

األوضاع في ليبيا.
وأكد وزير الخارجية والتعاون 
عمق  اإلماراتي،  الدولي 
العالقات الثنائية التي تربط بين 
اإلمارات واألردن، والحرص 
المستمر على تعزيزها وتنمية 
المشترك في  التعاون  أوجه 

المجاالت كافة.
وفي اتصال هاتفي ثالث بحث 
الشيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان 
ونيكوس خريستودوليديس، 
قبرص،  خارجية  وزير 
العالقات اإلماراتية القبرصية 
وجهود تعزيز التعاون الثنائي 
في  الصديقين  البلدين  بين 

المجاالت. مختلف 
اإلقليمية  القضايا  بحثا عددا من  كما 
المشترك ومنها  االهتمام  والدولية ذات 
ليبيا وسبل تعزيز األمن في منطقة شرق 

البحر األبيض المتوسط.
الدولي  الخارجية والتعاون  وأكد وزير 
اإلماراتي، حرص بالده  وبدعم قيادتها 
الرشيدة على تطوير وتنمية عالقات 
التعاون المشترك مع قبرص وذلك انطالقا 
من العالقات الثنائية المتميزة التي تجمع 

بين البلدين الصديقين.
أيضاً بحث الشيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان، 
خالل اتصال هاتفي رابع، مع ريتشيل 

أومامو وزيرة خارجية جمهورية كينيا 
العالقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز 
أوجه التعاون المشترك في مجاالت عديدة 
ومنها الصحة واألمن الغذائي. كما بحث 
الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا 
المستجد »كوفيد - 19« وجهود البلدين 

الصديقين الحتواء تداعياته .
وأكد الجانبان في هذا الصدد على أهمية 
تعزيز العمل الدولي ودعم الجهود العالمية 
للتوصل إلى لقاح للمرض كما أكدا على 
أهمية التعاون المشترك بين البلدين في 

إطار المنظمات الدولية.
نهيان  آل  بن زايد  الشيخ عبدهللا  وأشاد 

بالعالقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، 
مؤكدا حرص دولة اإلمارات على تعزيز 
عالقاتها مع الدول األفريقية ومنها كينيا 
وتطوير وتنمية مجاالت التعاون المشترك.

من جانبها ثمنت ريتشيل أومامو الدعم الذي 
قدمته دولة اإلمارات لبالدها لمساعدتها 
على مواجهة تداعيات فيروس كورونا 

المستجد »كوفيد - 19« .
وأكدت تطلع كينيا إلى تعزيز عالقاتها 
الثنائية مع دولة اإلمارات وتطوير أوجه 
كافة  المجاالت  في  المشترك  التعاون 
البلدين  بالخير على شعبي  يعود  بما 

الصديقين.
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الساعة 01:58:00
      في تمام الساعة 01:58:00 من 
يوم اإلثنين 20 يوليو 2020 حقق أبناء 
دولة اإلمارات العربية المتحدة إنجازا 
جديدا في مجال ارتياد الفضاء بإطالق 
»مسبار األمل« إلى كوكب المريخ، كي 
يصل إلى مداره مع االحتفال بمرور 
50 عاما على اتحادهم. هذه الخطوة 
أتت بعد خطوات حققها أبناء اإلمارات 
في مجال ارتياد الفضاء، تحقيقا لطموح 
مؤسس دولتهم، المفغور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان، طيب هللا ثراه، منذ 
أن وضع رواد الفضاء األمريكيون أمامه 
مجسم مركبة الفضاء »أبولو« عندما 
كان، عليه رحمة هللا، يستقبل مجموعة 
العربي  الفضاء  منهم، بحضور عالم 

الدكتور فاروق الباز، عام 1976. 
الطموح حق مشروع لكل البشر، لكن 
القدرة على تحقيق  هناك من يمتلك 
طموحه، وهناك من تقصر قدراته 
أثبت  عن تحقيق هذا الطموح. وقد 
أبناء اإلمارات على مدى التاريخ أنهم 
الذي  قادرون على تحقيق طموحهم 
ال تحده حدود، وال تقف دون تحقيقه 
صعوبات، فاحتلوا الرقم 1 عربيا في 
مجال الفضاء، وكانت وكالة اإلمارات 
للفضاء أول وكالة عربية يتم إنشاؤها 
على مستوى العالم العربي بهدف تنظيم 
الفضائية، وكان  وتطوير الصناعة 
»خليفة سات« أول قمر صناعي يتم 
تصنيعه بأيد إماراتية بنسبة 100 في 
المئة، وكان برنامج رواد الفضاء الذي 
أطلقته دولة اإلمارات عام 2017 أول 
يتم إطالقه عربيا،  برنامج من نوعه 
وكان قانون الفضاء األول من نوعه 
عربيا وإسالميا، وكان هزاع المنصوري 
أول رائد فضاء عربي يصل إلى محطة 
الفضاء الدولية، وكان مشروع »نوابغ 
الفضاء العرب« أول مشروع من نوعه 
يتم إطالقه في العالم العربي لتدريب 
الموهوبين في مجال علوم  العرب 
الفضاء وتقنياته، وجاء  »مسبار األمل« 
ليكون أول مسبار عربي يتم إطالقه إلى 
كوكب المريخ لدراسة الغالف الجوي 

للكوكب األحمر.
إنجازات وخطوات متقدمة ما كان 
لها أن تتحقق لوال الرؤية الثاقبة لقادة 
دولة اإلمارات، والطموح الذي ال تحده 
حدود، وال تقف دون تحقيقه تحديات. 
فمن كان يتصور قبل خمسة عقود، 
عندما كانت اإلمارات بلدات متناثرة 
على ضفاف الخليج العربي، تبحث لها 
عن موضع قدم بين شقيقاتها العربيات 
اللواتي سبقنها إلى االستقالل والتعليم 
والتقدم والنهضة، من كان يتصور أن 
المتباعدة، مثل حبات  هذه اإلمارات 

لها كل  تناثرت من مسبحة، سيكون 
هذا الشأن بين الدول ذات اإلنجازات 
العلمية الكبرى؟ إنها اإلرادة وحدها من 
تستطيع أن تمحو كلمة »مستحيل« من 
قاموس الدول والشعوب، وإنه التصميم 
وحده من يستطيع أن يحول المصاعب 
إلى تحديات، وأن يحول التحديات إلى 
فرص إلثبات الذات، وأن يحول الفرص 
إلى إنجازات على أرض الواقع، تتحدث 
عن نفسها دونما حاجة إلى دليل مثلما 
الساطع. وإذا كان  النهار  هو ضوء 
قيام دولة االتحاد قبل خمسة عقود هو 
التحدي األول الذي واجهه مؤسسو دولة 
اإلمارات األوائل واستطاعوا أن يطوعوه 
بعزمهم وإرادتهم، فإن التحديات التي 
تلته وتم قهرها وتجاوزها كانت تشكل، 
تحديا بعد آخر، الصورة الناصعة التي 
عرفها العالم عن قادة دولة اإلمارات 
وشعبها، على النحو الذي جعل من دولة 
اإلمارات أنموذجا فريدا للدولة الناجحة، 
والملهم األكبر للشعوب العربية التي 
تتطلع إلى مستقبل أفضل، وسط هذا 
الظالم الذي يغرق فيه الوطن العربي، 
ويكرس نماذج دول فاشلة في الكثير 
من أنحائه، ويشرد الكثير من شعوبه، 
ويفاقم من أزماته ومشكالته وويالته.

لقد استطاعت دولة اإلمارات أن تحطم 
من خالل مشروع »مسبار األمل« أرقاما 
عدة، فقد تمكن أبناء اإلمارات من أن 
ينجزوا المسبار، بدءاً من الفكرة وحتى 
اإلطالق، خالل ست سنوات فقط، علماً 
بأن معظم المهمات المشابهة تستغرق 
ما ال يقل عن عشر سنوات، وبلغت 
200 مليون دوالر،  المسبار  ُكلفة 
وهي تعد من بين األقل في العالم قياساً 
بمهمات ومشروعات مماثلة. كل ذلك 
بفضل جهود الكوادر الهندسية والبحثية 
أبناء وبنات اإلمارات  والعلمية من 
الذين آلوا على أنفسهم تحقيق طموح 
أمتهم.  قادة دولتهم وشعبها وطموح 
حدث هذا كله وسط تحديات فرضتها 
الناجمة عن وباء فيروس  األوضاع 
»كوورنا« المستجد، وما تسبب به في 
تعطيل حركة النقل والسفر في معظم 

أنحاء العالم.
لقد وقف العالم خالل الفترة الماضية 
مبهورا أمام إنجازات دولة اإلمارات 
المتحدة في مجال الفضاء  العربية 
وصناعته. وعندما عانقت عقارب 
الثامنة والخمسين بعد  الثانية  الساعة 
الساعة الواحدة من صبح يوم اإلثنين 
العشرين من شهر يوليو، وقف العالم 
يصفق من جديد ألبناء دولة اإلمارات، 
وسّجل إنجازا جديدا لدولٍة ِعْشق أبنائها 

األبدّي تحقيق اإلنجازات.

aliobaid4000@yahoo.com

بقلم: علي عبيد الهاملي

560 قتيال بني املتظاهرين  العراق.. 
واألمن منذ أكتوبر

لليوم الثالث على التوالي.. 
فلوريدا وأريزونا تسجالن ارتفاعا 

غري مسبوق يف وفيات كورونا

أخبــار
»تويرت«: تغريدات خامنئي الداعية 

»لتدمري إسرائيل« ال تنتهك قواعدنا وهي جمرد قعقعة سالح
 اعتبرت مسؤولة في “تويتر” أن تغريدات المرشد 
األعلى اإليراني آية هللا خامنئي الداعية لتدمير إسرائيل 
ال تنتهك قواعد الشركة ضد خطاب الكراهية ألنها مجرد 

قعقعة أسلحة في السياسة الخارجية.
وقالت يلوا بيترسون، رئيسة السياسة العامة لبلدان شمال 
أوروبا وإسرائيل، للجنة الهجرة واالستيعاب وشؤون 
الشتات في الكنيست، عبر تقنية فيديو كونفرنس: “لدينا 
نهج تجاه القادة ينص على أن التفاعالت المباشرة مع 
على  التعليقات  أو  العامة،  الشخصيات  من  زمالئهم 
قضايا الساعة في الساحة السياسة، أو قعقعة األسلحة 
في السياسة الخارجية بشأن قضايا عسكرية واقتصادية، 

ال تنتهك قواعدنا بشكل عام”.
وكانت بيترسون ترد على سؤال وجهه الناشط المؤيد 
الذي سأل عن سبب  أوستروفسكي،  أرسين  إلسرائيل 
قيام  “تويتر” بوضع عالمة خاصة على تغريدة نشرها 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب مؤخرا تشير إلى أن 
الموقع  أبقى  في حين  الشركة،  قواعد  تنتهك  التغريدة 
على العديد من تغريدات الزعيم اإليراني حول رغبته 

بتدمير إسرائيل كما هي.
في 29 مايو الماضي، وضعت تويتر ألول مرة عالمة 
التي  االحتجاجات  بشأن  لترامب  تغريدة  على  تحذير 
اندلعت في الواليات المتحدة في أعقاب مقتل جورج فلويد.
التي  فونش،  كوتلر  ميخال  الكنيست  وتساءلت عضو 
ترأست الجلسة: “أود فقط صقل سؤال ]أوستروفسكي[: 

الدعوة إلبادة جماعية على تويتر هي أمر مقبول، ولكن 
أمر  هو  معينة  بلدان  في  سياسي  التعليق على وضع 

غير مقبول؟”
وردت بيترسون: “اذا انتهك زعيم عالمي قواعدنا ولكن 
هناك مصلحة واضحة في إبقاء ]التغريدة[ ظاهرة على 
الموقع قد نقوم بوضعها وراء مالحظة توفر المزيد من 
السياق حول انتهاك القواعد وتسمح لألشخاص بالنقر إذا 

كانوا يرغبون برؤية هذا النوع من المحتوى”.
وأضافت: “هذا ما حدث لتغريدة ترامب: هذه التغريدة 
باالستناد  العنف  بتمجيد  يتعلق  فيما  سياساتنا  انتهكت 
على السياق التاريخي للسطر األخير من هذه التغريدة 
والخطر في احتمال أن يشكل ذلك مصدر إلهام لألذى 

وأفعال مماثلة”.
بكلمات: “أي  انتهت  مايو   29 بتاريخ  ترامب  تغريدة 
يبدأ  عندما  ولكن،  السيطرة  نستعيد  وسوف  صعوبة 

النهب، يبدأ إطالق النار. شكرا!”. 
باإلضافة إلى إشارة التحذير، لم تمكن تويتر المستخدمين 
من تسجيل إعجابهم بالمنشور، لكنها قررت عدم إزالة 
التغريدة “حتى يتمكن المواطنون من رؤية األمور التي 
تعلق عليها الشخصيات السياسية ومحاسبتها على ذلك 

عبر اإلنترنت”، على حد تعبير بيترسون.
وغردت كوتلر فونش بعد انتهاء الجلسة: “واو. اعترفت 
تويتر للتو بأن تغريدات الزعماء اإليرانيين التي تدعو 
إلى اإلبادة الجماعية ضد اليهود ال تنتهك سياستها! هذه 

ازدواجية بالمعايير! هذه معاداة للسامية”.
في  على صحفته  خامنئي  نشر  الماضي،  مايو  وفي 
“فيسبوك” صورة تدعو إلى تدمير إسرائيل استخدم فيها 
عبارة “الحل النهائي”. واتهم وزير الخارجية األمريكي 
مايك بومبيو ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خامنئي 

بالدعوة إلى إبادة اليهود.
ومع أن خامئني أكد في رده سعيه إلى تدمير إسرائيل 
أن  إلى  اليهود، وأشار  السعي إلبادة جميع  نفى  ولكنه 
إيران ستدعم أي أمة أو أي مجموعة تحارب إسرائيل. 

بومبيو: ندرس الرد على شراء 
تركيا ملنظومة دفاع روسية

اإلمارات جتدد دعم مصر حلل األزمة الليبية سياسيا

3 آالف عسكري تركي يف ليبيـا املسماري: 
الجيش  باسم  المتحدث  كشف   
أحمد  اللواء  الليبي،  الوطني 
المسماري، عن وجود نحو ثالثة 

آالف عسكري تركي في ليبيا.
وأشار المسماري في حديث صحفي 
إلى أن الجنود والضباط األتراك 
بالغزو  وصفه  ما  على  يشرفون 
التركي لبالده، ويقودون ميليشيات 
طرابلس والمرتزقة األجانب، خالل 
الهجمات التي تستهدف المدن الليبية.

وجاءت تصريحات المسماري عقب 
تشديد رئيس مجلس النواب الليبي 
عقيلة صالح على ضرورة، وقف 
األراضي  على  التركي  االعتداء 
األجنبية  التدخالت  ومنع  الليبية 

بكل أشكالها.
ودعا رئيس مجلس النواب الليبي خالل 
األردني  النواب  مجلس  رئيس  لقائه 
عاطف الطراونة في عّمان، إلى وقف 
إطالق النار في ليبيا والبدء في إطالق 

حوار مباشر برعاية عربية ودولية.
وأعلنت ألمانيا، الثالثاء، عزمها إرسال 
فرقاطة حربية إلى البحر المتوسط في 

إطار المهمة البحرية لالتحاد األوروبي 
»إيريني«، وذلك لمراقبة الحظر الذي 
فرضته األمم المتحدة على توريد أسلحة 

إلى ليبيا.
وسيكون على متن الفرقاطة »هامبورغ« 
نحو 250 جنديا ألمانيا، حيث من المتوقع 
وصولها في منتصف أغسطس المقبل 
إلى منطقة العمليات البحرية »إيريني« 
دولة   20 من  أكثر  فيها  تشارك  التي 

في االتحاد األوروبي بالقوات والقطع 
العسكرية البحرية.

ويأتي نشر الفرقاطة األلمانية في إطار 
المرحلة الثالثة من مشاركة برلين في 
العملية األوروبية »إيريني«، إذ سبق 
وأن دفعت بطاقم أمني وطائرة استطالع 
منذ مايو الماضي، باإلضافة إلى إرسال 
سفن وطائرات وأقمار صناعية لرصد 

حظر األسلحة.



بوتني يوقع على قانون يشدد الرقابة على االستثمار 
األجنيب يف الشركات االسرتاتيجية

تونس.. سقوط مدو للغنوشي رغم جناته من سحب الثقة

رصد طائرتي شحن عسكري تركيتني 
أثناء مغادرتهما غرب ليبيا

حمللون: املغرب على طريق اتفاق »الصخريات 2« إلنهاء األزمة الليبية

            روسيا تنفي جمددا 
ختطيطها إقامة قاعدة عسكرية بليبيا

 قال مصدر عسكري ليبي إنه تم رصد طائرتي شحن عسكري 
تركيتين لدى مغادرتهما األراضي الليبية في إطار الجسر الجوي 

بين مليشيات طرابلس وأنقرة.
وبحسب المصدر فإنه تم رصد ومتابعة طائرة شحن C130 عسكرية 
تركية أثناء مغادرتها عند الساعة العاشرة صباح األربعاء قاعدة عقبة 

بن نافع في منطقة الوطية غربي البالد، متجهًة إلى تركيا.
وأضاف المصدر أن الطائرة كانت تحمل معدات وتجهيزات لتجهيز 

القاعدة كمنطلق للعمليات التركية في المنطقة.
للشحن  أخر  طائرة  مغادرة  تم رصد  ذلك  مع  بالتزامن  أنه  وتابع 
العسكري A400 انطلقت من مصراتة بعد إفراغ دفعة جديدة من 

المرتزقة السوريين فيها، في إطار الجسر الجوي المستمر.
كانت مواقع دولية متخصصة في الرصد الجوي والعسكري، رصد 
طائرات تركية متجهة إلى مطار مدينة مصراتة الليبية، استمرارا 
لمخطط رجب طيب أردوغان لنقل المرتزقة والسالح إلى طرابل.

وتستمر تركيا في تحدي القرارات الدولية التي تحظر نقل السالح 
والمرتزقة إلى ليبيا رغم تلويح أوروبي بفرض عقوبات.

إطالق  وقف  وقرار  الدولية  بتعهداته  الليبي  الجيش  التزام  ورغم 
النار المنبثق عن إعالن القاهرة، ال تزال المليشيات الموالية لتركيا 
والمرتزقة تحشد قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي شرقي 

مصراتة غربي سرت.
وكانت مصر قد حذرت من أن سرت خطا أحمر بالنسبة للقاهرة 

واعتبرت أن سقوطها في يد اإلرهاب يهدد عمقها االستراتيحي.
ووافق البرلمان المصري باالجماع على إرسال عناصر من القوات 
المصرية،  الدولة  قتالية خارج حدود  مهام  في  المصرية  المسلحة 
للدفاع عن األمن القومي للبالد في االتجاه االستراتيجي الغربي ضد 
أعمال الميلشيات اإلجرامية المسلحة والعناصر اإلرهابية األجنبية 

إلى حين إنتهاء مهمة القوات. 

 اعتبر محللون وأكاديميون أن رفض 
في  العسكري  للتدخل  المغربية  المملكة 
إلى جانب  عدم اصطفافها  ليبيا، وأيضاً 
طرف على حساب آخر، جعلها وسيطاً 
ُمحايداً يحظى بثقة واحترام الفرقاء الليبيين، 

وأيضاً الدوليين. 
جاء ذلك في سياق استقبال المملكة المغربية 
بشكل رسمي لُكل من رئيس البرلمان الليبي 
عقيلة صالح، ورئيس ما يسمى المجلس 
األعلى للدولة خالد المشري مطلع األسبوع 

الجاري.
ناصر  المغربي  الخارجية  وزير  وعبر 
بوريطة عن استعداد بالده لتقديم »فضاء 
بناء وإيجابي للوصول إلى حل«، وذلك 
في إشارة إلمكانية احتضان جولة جديدة 
من المفاوضات بين الليبيين على غرار 
ما قامت به المملكة عام 2015، والذي 

تكلل بتوقيع اتفاق الصخيرات.
وزير  مع  مشترك  مؤتمر صحفي  وفي 
بن  فيصل  األمير  السعودي  الخارجية 
بإيجاد  الليبيين  بوريطة  طالب  فرحان، 
نقاط توافق انطالقا من أفكارهم ومبادراتهم 
ومرجعياتهم، مؤكداً أن الحل يجب أن يأتي 

من داخل ليبيا«.
ويرى األكاديمي والمحلل السياسي المغربي، 
محمد بودن، أن المملكة المغربية تُعتبر وسيطاً 

ُمحايداً ال يميل إلى أي طرف من أطراف 
األزمة الليبية، الشيء الذي يجعله ُمرشحاً 
مثالياً للوساطة، أو الحتضان محادثات جديدة.
لـ«العين  حديث  في  بودن  وأوضح 
على  المغرب  إصرار  أن  اإلخبارية«، 
ليبياً«، ناهيك عن  أن يكون الحل »ليبياً 
في  وأجنبي  عسكري  تدخل  ُكل  رفضه 
الملف، يجعله محط ثقة من لدن الليبيين، 

وحتى المجتمع الدولي نفسه.
وأضاف أن »تجربة مفاوضات الصخيرات، 
تُثبت أن المغرب قادرة على رعاية جولة 
جديدة«، ُمشدداً على أن »زيارة ُكل من 
صالح والمشري إلى المغرب، باإلضافة 
إلى تصريحات وزير الخارجية المغربي، 
ُكلها إرهاصات تعكس وجود توافق على 
ضرورة انطالق مفاوضات الصخيرات 

2 في أقرب وقت«.
في  المغرب سابقاً  نجاح  أن  وشدد على 
جمع الفرقاء الليبيين برعاية أممية، وأيضاً 
استقباله مطلع األسبوع الجاري، لكل من 
صالح والمشري، مؤشرات تقول إن المملكة 
بإمكانها تجميع الليبيين من جديد، والوصول 

إلى »اتفاق الصخيرات 2«.
مهدي  المغربي،  السياسي  المحلل  أما 
المغربية  الوساطة  اإلدريسي، فيرى أن 
نابعة من عدة مرجعيات، أولها، المرجعية 

ليبيا والمغرب يجمعهما  أن  ثم  العربية، 
اتحاد المغرب العربي.

وأكد في حديث لـ«العين اإلخبارية« أن 
المغرب سبق وقدم خطة جديرة بالتنفيذ وهي 
مفاوضات الصخيرات، ناهيك عن كونه 
على اتصال مع كافة األطراف، ويتوفر 

على خبرة كافية بالموضوع.
وشدد على أن 
ت  ا ح ي ر ص ت
ُكل من صالح 
 ، ي ر ش م ل ا و
تعكسان تشبث 

الفرقاء الليبيين بالمغرب كراٍع ألي حوار 
مستقبلي بين الليبيين، خاصة أن المملكة 
ترفض التدخل العسكري، وتقف على نفس 
المسافة بين جميع الفرقاء، وأكدت أكثر من 
مرة على أن مصلحتها هي »أن يجد الليبيون 
حاًل، يضمن استقرار بالدهم، واستفادتهم 

من ثرواتها«.

  وقع الرئيس الروسي فالديمير بوتين على قانون لتشديد 
الروسية،  الشركات  في  األجنبية  االستثمارات  على  الرقابة 

التي تعمل في مجال الصناعات االستراتيجية.
ونشر القانون اليوم الجمعة على البوابة القانونية للتشريعات 

الروسية.
ويصنف في روسيا أكثر من 40 نشاطا اقتصاديا على أنها 
استراتيجية، بما في ذلك العمل في المجال النووي، وتطوير 
وإنتاج وإصالح وبيع المعدات العسكرية، والفضاء والطيران، 

والتعدين واستكشاف المعادن.
وبموجب القانون الجديد يتوجب على المستثمر األجنبي الحصول 
على موافقة أولية قبل شراء أسهم في شركات روسية تنشط 

في الصناعات االستراتيجية.

    رغم نجاة رئيس البرلمان التونسي، 
بشق  الثقة  سحب  من  الغنوشي  راشد 
بمنصبه  االحتفاظ  من  وتمكنه  األنفس، 
كرئيس لمجلس النواب بصعوبة، إال أنه 
خسر بريق الزعامة وصورة الرجل القوي 

داخل الساحة السياسية التونسية.
فقد صوت 97 نائبا من ضمن 217 نائبا 
مع عريضة سحب الثقة منه على خلفية 
تجاوزه للصالحيات والتدخل في مواضيع 
إقليمية، والتعدي على مهام مؤسسة رئاسة 
الجمهورية، فضال عن مواجهته النتقادات 
النواب بسبب سوء إدارة المجلس وخلق 

أجواء مشحونة.
وشهدت الجلسة مشاركة 133 نائبا صوت 
الغنوشي في رئاسة  بقاء  97 منهم ضد 
أوراقا  آخرون   18 وقدم  النواب  مجلس 

ملغاة وصوت اثنين بأوراق بيضاء.
عريضة  على  التصويت  جلسة  وبدأت 
سحب الثقة من الغنوشي صباح الخميس 
ساعة،  من  بأكثر  موعدها  عن  متأخرة 
ودارت في ظروف صعبة وأجواء متشنجة 
حاول النائب الثاني لرئيس المجلس طارق 
الفتيتي السيطرة عليها برفع الجلسة حينا، 
والتذكير بقانون تسيير الجلسات حينا آخر.

وشهدت الجلسة نقاشات مختلفة حيث أصر 
نواب حركة النهضة على المطالبة باعتماد 
الخلوة في التصويت السري، وهو ما رفضه 

رئيس الجلسة بوصفه مخالف للقانون.
فيما طالب نواب آخرون بإضافة وقت 
وقد  فقط،  لساعتين  المقرر  للتصويت 
استجابت رئاسة الجلسة للمطلب وتم منح 
الوقت الكافي إلجراء عملية التصويت 

لكل النواب الحاضرين.
يشار إلى أن نواب حركة النهضة وائتالف 
الكرامة قاطعو التصويت رغم حضور 
عدد منهم الجلسة التي سجلت استفزازات 
من كتلة ائتالف الكرامة الموالية لحركة 
النهضة اعتبرها رئيس الجلسة محاولة 

الفشالها.
 وتعتبر جلسة التصويت على عريضة 
في  درسا  الغنوشي  من  الثقة  سحب 
الديمقراطية بحسب المراقبين وهي المرة 

األولى التي يواجه فيها رئيس برلمان طلبا 
للتنحي عبر التصويت وفي جلسة عامة 

مفتوحة أمام اإلعالم والرأي العام.
وقال النائب عن حركة الشعب حاتم بوبكري 
في تصريح لموقع »سكاي نيوز عربية«: 
»إن العريضة حققت أهدافها وهي التعبير 
عن عدم الرضا عن أداء الغنوشي وإدارته 
للمجلس والتصويت بأكثر من تسعين نائبا 
ضده دليل على عمق األزمة التي يعاني 

منها الغنوشي داخل البرلمان.«
وأضاف البوبكري أن على حزب النهضة 
المبادرة بحل هذا اإلشكال، وإال سيتواصل 

تعطيل عمل المجلس ومن وراءه تعطيل 
الدولة.

السياسي جمال  المحلل  من جهته، رأى 
نيوز  لـ«سكاي  تصريح  في  العرفاوي 
عربية« أن ما حصل اليوم أضعف الغنوشي 
داخل حزبه ومحليا ودوليا، وأن عدم مرور 
العريضة كان متوقعا بالنظر إلى االتفاق 
الحاصل في الساعات األخيرة قبل الجلسة 

بين حزب قلب تونس وحركة النهضة.
وأشار العرفاوي إلى أن الكتل التي تقدمت 
بطلب سحب الثقة التزمت وفق ما تشي به 
األرقام، غير أن تغيب نواب قلب تونس 
عن التصويت حسم النتائج لفائدة الغنوشي.

وتحدث العرفاوي عن أخبار بخصوص 
حصول تفاهمات بين الحزبين تقضي بإبعاد 
الغنوشي عن رئاسة المجلس في الدورة 
وإبعاد  تونس  قلب  لفائدة  المقبلة  النيابية 
الحبيب خذر رئيس ديوانه المثير للجدل.
ومع تواصل الجدل بشأن أداء الغنوشي 
داخل المجلس، يعلق الكثيرون بأن الغنوشي 
لم يربح معركة تجديد الثقة به سياسيا وال 
حسابيا، إذا أخذنا بعين اإلعتبار العشرون 
ورقة الملغاة حيث ال يمكنه أيضا جمع 109 
تتجه جهود حركة  لذلك  لدعمه،  صوت 
النهضة في اآلونة األخيرة على محاولة 
البحث عن خروج بأقل األضرار للغنوشي.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

موضوعات 
على صفيح ساخن 

 مصر: موضوعات ساخنة تفرض نفسها على الساحة هذه 
أثيوبيا في  أعلنت  النهضة والذي  أهمها موضوع سد  األيام 
األيام األخيرة عن بدء ملئه وصرح وزير المياه والري والطاقة 
بناء السد وملء الخزان يسيران  األثيوبي سيليشي بيكيلي أن 
إلى جنب وأن ملء خزان السد ال يحتاج األنتظارلحين  جنباً 
أكتمال بنائه . وبهذا التصريح تكون المفاوضات قد عادت إلى 
نقطة الصفر والأدري لماذا هذا التعنت األثيوبي رغم تصريح 
مصر بأن أثيوبيا لها الحق في بناء سد من أجل تغطية حاجتها 
من الطاقة الكهربائية والتنمية والحقيقة كل الحقيقة أن الرئيس 
السيسي لم يشر ال من بعيد أو قريب باللجوء للحل العسكري من 
أجل عدم تعرض مصر للخطر فلماذا هذا التعنت ؟!.                                                                                  
الواضح جداً أن أثيوبيا تمارس أستفزازاً ممنهجاً وتمارس حرباً 
إعالمية لكسب الوقت وتشتيت الرأي العام ، المهم سوف يعقد 
األطراف الثالثة إجتماعاً مع وزيرة خارجية األتحاد األفريقي 
 17 يوم  إتفاقية  إلى  التوصل  أمل  اغسطس على   10 يوم 
والمعروف أن مصر طالبت بالحصول على نسخة من تقرير 
لجنة الخبراء باألتحاد األفريقي التي أكدت على حقوق مصر 
مع الحفاظ على حقوق أثيوبيا بالتنمية على أراضيها . وأخيراً 
نرجو من أثيوبيا أن تراعي مصالح الشعب المصري أيضاً .      
لبنان: أما لبنان فقلبي معها فهي هذه األيام تعاني أشد المعاناة 
في أزمتها اإلقتصادية الطاحنة وكانت زيارة وزير الخارجية 
الفرنسي جان أيف لورديان وتصريحه المهم بأن على اللبنانيين 
أن يساعدوا أنفسهم وأضاف أن لبنان بات على حافة الهاوية في 
حال لم تسارع الحكومة إلى أتخاذ إجراءات ألنقاذه ولم يخف 
لورديان خيبة أمله قائاًل أكثر ما يذهلنا هو عدم أستجابة مسئؤلي 
الحاجة ألفعال ملموسة  الراهنة مشدداً على  البلد لألزمة  هذا 
طال أنتظارها . والسؤال الذي يراودني لماذا لم يدرس وزير 
خارجية فرنسا الموقف قبل أن يذهب إلى لبنان فكان األجدر أن 

يأتي بالحل بداًل من أن يوبخ النظام اللبناني ويحرجه .
ويبدو أن المجتمع الدولي فقد الثقة في مّن يحكمون لبنان ومعهم 
حق والحل لخروج لبنان من أزمتها هو في الرضوخ لصندوق 
الدويالت  لبنان من هذه  الدولي وشروطه وأن تتخلص  النقد 
الداخلية التي تشارك الدولة الحكم والقرار دون النظر لمصلحة 
لبنان وشعبها اذي فاض به الكيل  بدءاً من دولة ميشيل عون 
مروراً بدولة سعد الحريري وسمير جعجع وجنبالط ونبيه بري 
وصواًل إلى دولة حسن نصر اهلك وتغيير كل هذه الوجوه الذي 
الزمن  بوجوه جديدة وفكر جديد مخلص يجعل  عفى عليها 
لبنان همه األول واألخير  حتى تبقى وتستقر لبنان وتعود كما 

عاهدناها في السابق منارة للفكر والفن والحريات .
التي  اإلنتخابات األمريكية  أما عن   : االنتخابات األمريكية 
نفسه  بايدن  فيها جو  القادم والذي سيرشح  ستبدأ في نوفمبر 
أمام الرئيس الحالي ترامب وأتمنى فيها لبايدن الخسارة لسبب 
بايدن  أوباما – هيالري –  الدماء  لمثلث سفك  أمتداد  بسيط 
ولفترة أمتدت لسنوات عانى فيها الوطن العربي ثورات الربيع 
العربي، واليوم يأتي جو بايدن ويعلن بأنه سيعيد حقوق اإلخوان 
المسلمين في الوطن العربي وأحب أن أبشره بأن أنا شخصياً 
إنتخاب  أفشال  سأعمل بكل جهد من خالل مقاالتي من أجل 
العالم عرف من  المتحدة أواًل ألن  للواليات  بايدن رئيساً  جو 
هم اإلخوان المسلمين ولن نسمح له بأثارة المتاعب في مصرنا 

الغالية مرة أخرى ألننا لن نخدع مرتين .!  

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 31 juillet 2020
الجمعة 31 يوليو 2020

بقلم: محمد منسي قنديل

ليس اغتصابا.. ولكنه اقصاء
  في أيام الصبا، ونحن مجرد 
أطباء امتياز، عندما بدأ تعاملنا 
كانت  المرضى،  مع  المباشرة 
هناك زميلة لنا، غضة وجميلة 
شأننا  الخبرة،  وقليلة  وحساسة 
أكثر  حولها  نحوم  كنا  جميعا، 
مما نفعل مع المرضى بطبيعة 
الحال، كل واحد يريد أن يجذب 
انتباهها، وفي المناوبة األولى في 
قسم االستقبال، المزدحم دوما، 
تقدم لها هذا الرجل الضخم، كان 
كبير  قدر  يعمل مخبرا، وعلى 
من الوقاحة التي تتطلبها مهنته، 
وقف امامها ورفع طرف جلبابه 
إلى اعلى، لم يكن يرتدي سروال 
داخلي، ظهرت عورته مباشرة 
امام عينيها التي لم يكن يغطيهما 
قال  رقيقة،  نظارة طبية  سوى 
لها بصوت أجش: هذه المنطقة 
الليل  أنام  تجعلني  ال  تؤلمني، 
وتمنعني من اداء واجباتي، حتى 
الكلمات كانت تؤكد على وقاحته، 
كانت اعضائه اشد سودا من بقية 
جسده، وخصيته اليمنى منتفخة 
بشكل واضح، لم تقترب الطبيبة 
منه كثيرا، ولكنها عدلت النظارة 
لترى بشكل أفضل، ولكنه صاح 
فيها قائال: المسيها، تعرفي على 
مكان األلم، لم تجرؤ على ذلك، 
منها حتى شمت  اقترابا  ازداد 
وبوله،  وعرقه  جسده  رائحة 
قادرة  غير  مصدومة،  كانت 
الحركة، وفطنا  او  الكالم  على 
نحن أخيرا من خالل انشغالنا أنه 
يحاصرها بالفعل في احد أركان 
لنجذبه  بسرعة  تدخلنا  العيادة، 
بعيدا،  كان يهتف معترضا وهو 
أنها  كاشفا عن عورته:  مازال 
ترفض الكشف علي، أنا موظف 
مهم في الداخلية ويجب أن احظى 
باالهتمام، كان بالفعل يعاني من 
فتاق في خصيته اليمني، ويجب 
تحويله إلى قسم الجراحة، وقمنا 
بالفعل، استدعينا الجراح  بذلك 
ل  زا ما ر  مخب ل وا مختص  ل ا
بالذات أن  يصيح، مطالبا منها 
فقط  هذا  كأن  تلمس عضوه،  
ما سيخفف من ألمه، وال أدري 
ماذا فعلوا معه في قسم الجراحة 
يستأصلوا  أن  اتمنى  كنت  وإن 
وقاحته  كانت  بأكمله،  عضوه 
قد أغضبتنا جميعا، خاصة بعد 
أن رأينا زميلتنا الصغيرة وهي 
تنخرط في البكاء دون أن تفيق من 
الصدمة، ماحدث كان شيئا عاديا 
في االستقبال والبد أنها كطبيبة 
االعضاء  من  الكثير  رأت  قد 
العارية فيما بعد، ولكن في هذا 
الموقف بالذات كان الرجل يحاول 
اهانتها، يحاول ان يقهر االنثى 
بواسطة عضوه  بداخلها  التي 
العاري، ربما كانت هذه طبيعته 
او طبيعة عمله، ولكنه جزء من 
الثقافة الذكورية لمعظم الرجال، 
واألهم من ذلك أنها تمثل سلوكا 
عاما، هذا السلوك الذي استشرى 
في بالدنا، ليس مؤخرا ولكن منذ 
عقود من الزمن، وهو يهدف إلى  
محاولة اقصاء المرأة، نفيها من 
إلى  وارجاعها  المفتوح  العالم 
العالم المغلق داخل المنزل، هي 
رغبة دفينة داخل معظم الذكور 
المصريين، رغم أن تصرفاتهم 
معظم  في  بالذكورة  توحي  ال 
محاوالت  وليست  األحيان، 
االغتصاب الجماعي التي نسمع 
عنها إال خطوة متصاعدة في هذا 
االتجاه، فمنذ بداية الستينات عندما 
اقتحمت المرأة سوق العمل بأعداد 
كبيرة وهناك هاجس يلح على كل 
المحاولة  المحافظة هو  العقول 
الدائمة إلرجاعها ثانية للمنزل، 
لم يكن الذكر المصري طوال هذه 
السنوات يطيق وجودها بجانبه في 
مكان العمل، ليس ألنها تنافسه، 
أو تكشف عن قصوره في اداء 
في  تجعله  ألنها  ولكن  العمل، 

حالة من األثارة طوال الوقت، 
المرأة  مع  التعامل  يستطع  لم 
ككائن مستقل، ال يراها إال جسدا 
تابعا لرغباته، يريدها أن تختفي 
الخارجي  عالمه  يصبح  حتى 
ذكوريا خالصا، ولكن المحاولة 
اصبح  المرأة  فعمل  تنجح،  لم 
مصدرا اقتصاديا ال يمكن لألسرة 
االستغناء عنه، وأحيانا يكون هو 
مصدر الدخل الوحيد، وجاء المد 
الديني كفرصة مواتية لمواصلة 
عملية االقصاء، فالحجاب الذي تم 
فرضه عليها بالترغيب والتهديد، 
عزل المرأة عن جسدها، وعن 
صورتها كما خلقها هللا، تحولت 
عورة  إلى  منافس  من  المرأة 
يجب تغطيتها، وأطبق الحجاب 
على جسدها وعلى عقلها أيضا، 
ونواهي  بأوامر  تم حصارها 
تمنعها من التواصل مثل أي كائن 
بشري، تم هزيمة المرأة العاملة 
بالمساوة،  التي خرجت تطالب 
عليها  الرجل سيطرته  واظهر 
بالحجاب،  تغطيتها  من خالل 
كما  للعالم،  رؤيتها  في  وتحكم 
أنه قدم شهادة للمجتمع تؤكد مدى 
تدينه واستقامته، رغم أنه يبيح 
لنفسه كل نساء األخريات بينما 
تبقى نساءه في الحفظ والصون، 
وباالستعانة بنصوص من الدين 
المرأة  تغطية  تم  والشريعة 
بأكوام من الثياب والهالهيل ال 
يستطعن التحرر منها مهما كان 
الجو خانقا، وامتألت اإلدارات 
الحكومية بنسوة بائسات، عاطالت 
من أي لمسة من الجمال، وبعد 
أن كانت المرأة مصدرا للبهجة 
اكتئاب  على  عالمة  أصبحت 
المجتمع، ومثلما خضع الرجال 
خضعت  الحكم،  انظمة  لقمع 
النساء لقمع الرجال باسم الدين.
تم  التي  يناير  ثورة  أثناء  في   
الغدر بها امتألت الميادين بأجيال 
عقد  من  كثيرا  تشكو  جديدة ال 
النقص الذي يعاني منه ابائهم، 
خرجت آالف من الفتيات يجأرن 
انسانيتهن  الستعادة  بالصراخ 
المفقودة، تحملن عبء التظاهر 
اليومي، وقسوة الشرطة المفرطة 
ضدهن، وكشوف العذرية المهينة، 
وعمليات االعتقاالت العشوائية، 
والدوران في المشارح بحثا عن 
جثة أخ أو صديق، واحكام القضاء 
الجائرة، والسحل في الشوارع، 
وسفالة بعض االعالميين، وعنف 
وناضلن  وشراستهم،  اإلخوان 
في  ووقفن  اسقاطهن،  تم  حتى 
صناديق  عند  طويلة  طوابير 
ما،  امل  هناك  لعل  االنتخابات 
بقين في الميدان، وبفضلهن بقيت 
الثورة مشتعلة، وتواصلت عدوانية 
تحولت  أيضا،  الذكور ضدهن 
فرصة  إلى  وطنية  مناسبة  كل 
للتحرش واالغتصاب الجماعي، 
تحول ميدان التحرير من ميدان 
العار  للعار،  ميدان  إلى  للثورة 
فقط  ليس  يحدث  ما  لنا جميعا، 
اغتصابا وتحرشا، ولكنه سلب 
متعمد لكرامة المرأة، األمر الذي 
فشلت فيه الشرطة واإلخوان من 
بعدهم، انه محاولة إلقصاء  المرأة 
المجتمع  إلى هامش  واخراجها 

مرة أخري.
 تقول مجلة امريكية أن 99.3% 
من النساء المصريات يتعرضن 
للتحرش، يتم ذلك عبر مخطط 
طويل ومستمر، في غياب الرادع 
وقصور اجهزة األمن، وهؤالء 
الذين تم القبض عليهم على عجل 
ال ينفي أن المؤامرة ضد المرأة 
الذين  فيها  يشارك  مستمرة، 
يتظاهرون بحمايتها، ويكتبون 
القوانين من اجل نصرتها، حتى 
في  المرأة  نتقبل  ال  نحن  اآلن 
استعداد  وعلى  العامة،  حياتنا 
لفعل كل ما هو ردئ من أجل 

اقصائها. 

  جدد السفير الروسي لدى مصر جيورجي بوريسينكو، 
نفي بالده لوجود أي خطط إلنشاء قاعدة عسكرية بحرية 

لها في ليبيا. 
وقال السفير الروسي، خالل لقاء له على قناة مصرية 
خاصة، إن موسكو لم تطلب من أي جهة أو هيئة في 
يدر  لم  أنه  مؤكداً  هناك،  عسكرية  قاعدة  إلنشاء  ليبيا 

الحديث في أي وقت من األوقات حول ذلك.
تتعامل بشكل مقرب مع مصر  أن روسيا  إلى  وأشار 
فيما يخص حل األزمة الليبية، قائال: »الوضع هناك بدأ 

يتدهور منذ عام 2011«.
وتابع: »حتى قبل عام 2011 كان هناك بادرات تشير 
إلى حدوث تصدعات، وذلك منذ التدخل األمريكي في 

الشؤون الليبية«.

لقلق  جيدا  موسكو  تفهم  وأكد 
أمنها  يخص  فيما  القاهرة 
القومي، قائال: »نعلم جيدا أن ليبيا 
يتواجد بها العديد من الجماعات 
اإلرهابية التي تشكل تهديدا على 
مصر والعديد من الدول بما فيها 

روسيا«.
وتحتفظ روسيا بقاعدة عسكرية 

بحرية في طرطوس السورية.
والخميس 16 يوليو/حزيران، أكد 
المتحدث باسم الرئاسة الروسية 

»الكرملين« دميتري بيسكوف، أن الجيش الروسي ال 
يشارك بأي عمليات عسكرية في ليبيا.

وفي 14 يونيو/حزيران الماضي، نفت البعثة الدبلوماسية 
الروسية في واشنطن صحة ما تردد، عن سعي موسكو 

إلنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا.  

بيني  اإلسرائيلي  الدفاع  أمر وزير  غانتس جيش بالده بتدمير منشآت لبنانية   

حيوية في حال نفذ “حزب هللا” أي 
هجوم انتقامي ضد جنود أو مواطنين، 
ردا على قتل أحد ضباطه قرب دمشق 

بغارة إسرائيلية.
وقال مصدر مطلع إن هذه التعليمات 
أصدرها  الوزير في جلسة عقدت 
الخميس بحضور رئيس هيئة األركان 
اإلسرائيلي، أفيف كوخافي وعدد من 

كبار القادة في الجيش.
وذكر المصدر العسكري اإلسرائيلي 
أنه إذا نفذ الحزب أي هجوم فسنرى 
ردا إسرائيليا غير مسبوق ضد لبنان 

وبناه التحتية ومنشآته الحيوية.
الجيش  بدأ  األوامر،  وبموجب هذه 

اإلسرائيلي باالستعداد لمثل هذه المهمة 
وذلك  لبنان،  مع  الشمالية  الحدود  على 
اإلسرائيلي سيضرب  الجيش  أن  يعني 
لـ”حزب هللا”،  تابعة  مواقع  فقط  ليس 
وإنما سيدمر منشآت لبنانية حيوية تخص 

البنية التحتية للبالد عامة.
ويرى البعض أن التهديدات اإلسرائيلية 
العلنية هدفها دفع الحكومة والرأي العام 
في لبنان لممارسة المزيد من الضغوط 
على الحزب من أجل العدول عن الرد، 
وهذا ما يشكل تعديال ضمنيا في قواعد 
اإلسرائيلي،  الجيش  لصالح  االشتباك 
بحيث يكون بإمكانه تنفيذ عمليات االغتيال 

والقصف دون خشية من الرد عليها.

غانتس يأمر اجليش اإلسرائيلي بتدمري منشآت لبنانية حيوية عند 
أي هجوم لـ«حزب اهلل«
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وزيرة الصحة: صرف عالج كورونا لـ38 ألف 
حالة بالعزل املنزلي

حنو ألفي طفل ايزيدي اختطفهم »داعش« 
يعودون لعائالتهم

رئيس الوزراء : مدينة العلمني اجلديدة ستكون مقصدًا للسياحة احمللية والعاملية
 القاهرة/ فرج جريس:  أكد الدكتور مصطفى مدبولي 
رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تسعى لجعل مدينة 
والعالمية،  المحلية  للسياحة  مقصداً  الجديدة  العلمين 
الشاطئية على ساحل  الوجهات  أبرز  من  تكون  وأن 
البحر المتوسط، وهو ما يتطلب منا أن تكون األعمال 
اإلنشائية والتشطيبات الخاصة بجميع المشروعات التي 
يتم تنفيذها بالمدينة على أعلى مستوى من الجودة، بحيث 

تبهر الوافدين إليها من جميع أنحاء العالم.
رافقه  مدبولي  بها  قام  تفقدية  جولة  ذلك خالل  جاء 
خاللها الدكتور عاصم الجزار وزير اإلسكان والمرافق 
الوزارة؛  قيادات  من  العمرانية، وعدد  والمجتمعات 
الجاري  المشروعات  في  المستجدات  آخر  لمتابعة 

تنفيذها حالياً بمدينة العلمين الجديدة.
الجداول  بجميع  االلتزام  بضرورة  مدبولي،  ووجه 
الزمنية لكل مرحلة من مراحل األعمال التنفيذية، مع 
استمرار الحرص على تطبيق اإلجراءات االحترازية 
على جميع العاملين بمواقع العمل في المدينة، حرصا 

على سالمتهم وحفاظا على حياتهم.
وتفقد رئيس الوزراء، منطقة الداون تاون، والعمارات 
السكنية بها، حيث أكد وزير اإلسكان أن المشروع يتكون 

من 40 عمارة بإجمالي 1320 وحدة بمواصفات 
تشطيب إسكان فوق المتميز، وبمساحات تبدأ 
التنفيذ  نسبة  وتخطت  مربعاً،  متراً   90 من 
وتم  األعمال،  إجمالي  %60 من  بالمشروع 
االنتهاء من أعمال الهيكل الخرساني للمشروع 
الواجهات  تشطيب  أعمال  ويجرى  بالكامل 

والتشطيبات الداخلية.
وخالل تفقده منطقة “الداون تاون” والعمارات 
بوضع  الوزراء  رئيس  كلف  بها،  المحيطة 
خطة تمهيدا لسرعة افتتاح المباني والخدمات 

في أقرب وقت.
كما تفقد رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزير 
اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الحي 
الالتيني بالمدينة حيث قال وزير اإلسكان إن 
الحي الالتيني يمتد على مساحة 404 أفدنة، 
ويضم 6 مناطق بها 249 عمارة سكنية، بمستوى 
تشطيبات فاخرة، ويضم الحي مناطق خدمية 
متميزة ومواقف انتظار سيارات ومجموعة من 

الحدائق، ويجرى التنفيذ من خالل 6 شركات وبنسبة 
إنجاز نحو %60 من األعمال الخرسانية للعمارات، 

الالتيني  الحي  لمنطقة  التنفيذية  الخطة  أن  إلى  الفتا 
للمرحلة األولى هي ديسمبر 2020، ومن المتوقع بدء 

المرحلة الثانية في أكتوبر القادم، على أن تنتهي في 
يونيو 2021 .

  القاهرة/ فرج جريس: توافد حجاج 
بيت هللا الحرام إلى مسجد نمرة في 
مشعر عرفات، الخميس، ألداء صالتي 
الظهر والعصر جمعا وقصرا، وسط 

إجراءات صحية مشددة.
االلتزام  مع  أماكنهم  الحجاج  وأخذ 
الذي  المسجد  في  المكاني  بالتباعد 
تبلغ مساحته 110 آالف متر مربع، 
حسبما ذكرت وكالة األنباء السعودية 

“واس”.
العلماء  كبار  هيئة  عضو  وألقى 
الشيخ  الملكي  بالديوان  والمستشار 
خطبة  المنيع،  سليمان  بن  عبدهللا 

عرفة، قبل الصالة.
وبدأ حجاج بيت هللا الحرام، الخميس، 
ألداء  عرفة،  على صعيد  بالتوافد 
الركن األعظم من الحج، بعد قضائهم 
يوم التروية وميبتهم في مشعر ِمنى 

شرقي مكة المكرمة.
السعودية،  الداخلية  وأعلنت وزارة 
اكتمال االستعدادات الستقبال الحجاج 
على صعيد  عرفة وأداء شعائر  الحج، 
وسط إجراءات صحية مشددة تضمن 
تحقيق التباعد بين الحجاج في مختلف 
ألداء  فيها  يتواجدون  التي  المواقع 

مناسك الحج.

وجرت عمليات نقل الحجاِج إلى  المشاعر 
وفق  الحافالت،  باستخدام  المقدسة 
تنظيم خاص يحقق جميع اإلجراءات 
والتدابير االحترازية الصحية للوقاية 

من فيروس كورونا المستجد.
أن  السعودية  الداخلية  وأوضحت 
أمنيا  تفرض طوقا  األمنية  الجهات 
محكما حول المشاعر المقدسة لتنفيذ 
التعليمات، التي تقضي بمنع الدخول 
اليها أو التواجد فيها بدون تصريح 
نهاية  المختصة وحتى  الجهات  من 
موسم الحج، وضبط المخالفين وتطبيق 

العقوبات المقررة بحقهم.

     Vendredi 31 juillet 2020
الجمعة 31 يوليو 2020

بقلم: تيماء الجيوش

الكساندريا اوكاسيو كورتيز 
Alexandria Ocasio-Cortez

     تقوم الديمقراطية و بغرض الحفاظ على النظام في المجتمع 
على دعائم اساسية هي المساواة، العدالة، الحرية و التمثيل النيابي. 
وبالطبع فإن من مبادئ الديمقراطية أيضاً فصل السلطات التشريعية 
و القضائية و التنفيذية و استقاللها و هذا المبدأ بحد ذاته ال يقل أهميًة 
عن سيادة الدولة . هذه السلطات الثالث تحترم آليات عمل بعضها 
البعض و ال تتجاوز الحدود المرسومة لكل سلطة و هو ما سارت 

عليه الديمقراطيات الغربية حتى يومنا هذا . 
في ظل الديمقراطية تُصان الحريات السياسية لألفراد و هي تعني 
لها  أن لكٍل فرٍد الحق في االنتخاب و اختيار من يمثله من النواب  بجُّ
في السلطة التشريعية و بالتالي ممارسته لحقه في التعبير و هو حق 
اساسي و مشاركته في ابداء رايه السياسي و بحرية مطلقة و مساءلة 
السلطة التنفيذية . و على هذا عادة ما تكون حرية التعبير و حرية 

التجمع هي مقياساً أولياً هاماً لمعرفة دمقرطة مجتمٍع من عدمها.
  . المباشر في الحكم  النواب يمارس االفراد دورهم  و من خالل 
يُشاُر هنا أن بعضاً من أهم وظائف السلطة التشريعية مراقبة السلطة 
القوانين و  أداء الحكومة، مناقشة سياساتها، مناقشة  التنفيذية أي  

اقرارها، سحب الثقة من الحكومة .....الخ. 
حصلت المرأة على حقها في االنتخاب و تقدمت الكثير من النساء 
بنجاحهن السياسي و توليهن السلطة السياسية بعد فوز احزابهم 
الذكر ال الحصر  او تكتالتهم في االنتخابات و منهن على سبيل 
المانيا و جوسيندا في نيوزيلندا و حليمة  المستشارة ميركل في 
الكونغرس االمريكي  المعاصرات في  النائبات  في ماليزيا. و من 
 Alexandria Ocasio-Cortez الكساندريا اوكاسيو كورتيز
التاسع  تبلغ  )أيه أو سي(  او تحبباً  البعض اختصاراً  يناديها  التي 
نائبة في الكونغرس و  و العشرين من العمر و هي بهذا أصغر 
تعود باصولها الى بورتوريكو. و غالباً ما تطرح في نقاشها بذكاء 

و التزام كنائبة قضايا الهجرة و البيئة و القضية العرقية و الفقر . 
و ما حدث لها مؤخراً يستدعي من الجميع معرفته  ، ما حدث إلمرأٍة 
ُجلَّ همها هو رعاية مصالح مجتمعها الذي تنتمي اليه بل و أنُتِخبْت 
من قبله لتمثله. و هو اختصاراً  و حسب وصفها أنها كانت تسير في 
الكابيتول اثناء اداء عملها و نائٍب ثاٍن  كان يسير بذات االتجاه اسمه 
يوهو Yoho وبرفقته النائب روجر ويليام ، ليلتفت يوهو لها مشيراً 

إليها ناعتاً إياها )بالمقرفة ، المجنونة ، و الخطيرة(.
ثم أضاف النائب« قولي عني وقحاً فأنا  وقح ». النائبة الكساندريا 
تابعت مسيرها مهتمًة بعملها غير آبهٍة لسلوٍك غير مسؤول و لتدلي 
بصوتها في الكابيتول قائلة«: »أرسلني الناخبين الن أقوم بعملي و 
أمثلهم كل يوم و أدافع عنهم كي يبقى لهم مأوى و طعام و يحافظوا 
على كرامتهم«. غير أن ما وقع لم ينتهي األمر عند هذا الحد. 
فبخروجها من الكابيتول و امام ممثلي الصحافة عاد النائب يوهو 
ليطلق سباٍب مناٍف للحشمة امام الجميع دون أي اعتبار بأنها هي 
نائبة أيضاً و ممثلة شرعية ك Congress woman  في مؤسسة 
ديمقراطية أال و هي US Capitol BUILDING. و التي هي 
تعني سياسياً و تشريعياً ألمريكا بأجمعها و ليست لمقاطعة أو حزب 

أو والية . 
النساء  التعنيف تعاني منه  التمييز و التحرش و  يقيناً  أن هذا  و 
بمعظمهم  و ليس حصراً على بلٍد ما أو مجتمٍع ما.  يمكن أن يحدث 
ألي امرأة سواء كانت مهاجرة، الجئة، نائبة في البرلمان، من اقلية 
عرقية او دينية، امرأة ُمسنة او شابة، مثقفة أو أمية، او ضحية 

الزمة انسانية ، هو حالة عامة .
و هذا ما أردفته بالقول في مثالها النائبة الكساندريا: 

»جميعنا نعاني من ذلك بطريقة ما ، بشكٍل ما ، بصيغٍة ما و في 
مرحلٍة ما من حياتنا«.

المنافي للحشمة  عندما  اللغة و هذا السباب  فهي كانت تسمع هذه 
كانت تعمل ، عندما يتم التحرش بها أثناء استخدام  وسائط النقل ، 
في عملها كنادلة، و برأيها أن هذا ليس باألمر الجديد و هذه هي 
ثقافة.  إنما هي  المنفردة  الواحدة او  بالحادثة  المشكلة وهذه  ليست 
النائبان كانا يسيران معاً كتفاً لكتف، و هذا السباب ما هو إال نتاج 
ثقافة العنف و العنف ضد المرأة و عدم تقبل االخر , ثقافة التمتع 
بالحصانة حين استخدام القوة، استخدام اللغة المهينة و البعيدة عن 
االحترام و الحس االنساني . وهذا كله يحدث  بشكٍل نمطي موجه 
و مباشر  نحو النساء و مهانة االخرين. لم تقبل النائبة الكساندريا 
االعتذار. أو حني الرأس لصناعة االعذار لما حدث و هذا ما ال 
يمكن ان تدعه يمر. ال يمكن لضحايا العنف اللفظي ان يروا ذلك و 

يدعوه يمر بسالم. 
ال يمكن ان يتم اعطاء الشرعية لهذا االمر و قبوله مهما كانت 
األسباب. قبول الصمت كصيغة للقبول لم يعد وارداً . كيف لها أن 
تقبل أعتذاراً  من رجٍل يمارس العنف ضد المرأة . لم تُخلق النساء 
العنف ضدهم. و من ثم أعطاء األذن لرجال  يقبلوا بممارسة  كي 
القبول  الفقير. ال يمكن  السلوك  اخرين  كي يقوموا بممارسة هذا 
لبنته األساسية أال و هو  بصناعة الكراهية في المجتمعات عبر 
الناس  التعامل مع  اليومي بين الرجل و المرأة.  الشراكة والتعامل 
بكرامة و احترام هو ما يصنع لياقة اإلنسان ، لياقة الرجل  و ليس 

كونه أب أو زوج أو اخ. 
أن يقوم أحدهم من منطلق قوة و دون ندم و بكل  ما يحدث يومياً 
حصانة مجتمعية ذكورية االعتداء و تعنيف النساء وبأشكاٍل مختلفة 

لفظية ، جسدية، قانونية، اقتصادية...الخ. 
النسوية، يعني  ما حدث هام ألنه يعني كل امرأة ، يعني الحركة 
المجتمعات و حقوق االنسان قاطبًة. هو مثال صادف وقوعه في 
واشنطن العاصمة و تحت قباب الكابيتول ولكنه بأبعاده يقع لنساٍء 

عدة وال فرق بين دين أو عرق أو طائفة او بيئة معينة بعينها. 
أيضاً هو هام النه يثبت ضرورة تغيير المعايير المجتمعية الثقافية 
للعنف وممارسته  على نطاٍق واسع. منع  التي تدعو  و االعراف 
العنف هو واجب مجتمعي، انساني، سياسي، قانوني. تحديات 
االعراف الموجهة نحو جنٍس بعينه ليست بالسهلة ولكنها باتت أمراً 
ال بد منه . المفاهيم  الخاطئة الداعمة للعنف تستوجب حضور نهٍج 
واحٍد مشترك للقوانين و السياسات لتغييرها و حتمية إرساء  ثقافة 

تحترم حقوق المرأة . 
الكساندريا ألقت بالضوء على تجربتها الشخصية و هي تعلم انها 
بهذا تتحدث عن نساء عدة مررن بذات التجربة و تعلم ان هذا عنفاً 
اللحظة بل يضرب بجذوره عميقاً  و ليس وليد  و موجهاً  مباشراً 
ثقافياً  و استدعى اهتماماً دولياً ً و عماًل دؤوباً إليقافه ال زال جاٍر 
النائبة  المنظمات و المؤسسات و الخبراء . هذه  حتى االن عبر 
االمريكية الشجاعة تدعو نا جميعاً ان نُّسرع الخطى باتجاه المساواة 
و انهاء العنف ضد المرأة. تدعونا الن نحترم التنوع و المساواة. 
النساء و يرفض  العديد من  الكساندريا ليكون صوت  يعلو صوت 

الصمت. 
اسبوع سعيد لكم جميعاً.

عرب 13 رحلة طريان.. عودة 2120 عامال مصريا 
من العالقني بالكويت إىل البالد 

احلجاج يؤدون صالتي الظهر والعصر يف عرفات

   القاهرة/ فرج جريس: غادر مطار الكويت الدولي 24 
رحلة طيران تحمل على متنها 4035 راكبا إلى مطارات 8 دول 
هي: مصر ، واإلمارات ، وباكستان، وتركيا، والنيبال وبنان، 
وإيران ، وقطر ، وتصل عدد الرحالت القادمة من الكويت إلى 
4 مطارات في مصر إلى 13 رحلة تقل 2120 عامال مصريا 

من العالقين.
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، تقريًرا عاجال بذلك، يوم 
الخميس، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر 
بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب 
العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار 

فيروس كورونا المستجد )كوفيد19-(.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار اإلعالمي 
لـ وزارة القوى العاملة ، أن الرحالت الـ 13 سوف تصل إلى 
مطارات القاهرة ، وأسيوط، وسوهاج، واإلسكندرية، مشيرا إلى 
التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم  أن 
رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 13 
رحلة مغادرة للعاملين المصريين بالكويت ، وفقا للجدول المعلن 

في هذا الخصوص، على متنها جميعا 2120 عامال مصريا.
وقال إن الرحلة األولى علي الكويتية رقم 543 قيام من مطار 
الكويت 00:45 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 180عامال، 
والرحلة الثانية علي الكويتية رقم 1645 قيام من مطار الكويت 
9:05 تصل مطار سوهاج وعلي متنها 145 عامال، والرحلة 
الثالثة علي المصرية رقم 2011 قيام من مطار الكويت 13:45 

وتصل مطار القاهرة وعلى متنها 200 عامل.
أما الرحلة الرابعة علي إير كايرو رقم 2406 قيام من الكويت 
14:00 ، يصل مطار سوهاج وعلى متنها 145 عامال، 
والخامسة علي الكويتية رقم 541 قيام من الكويت 14:15 
وصول مطار القاهرة ، وعلي متنها 180 عامال ، والرحلة 
السادسة علي المصرية رحلة رقم 3277 قيام من الكويت 
14:50 وصول مطار القاهرة وعلي متنها 200 عامل ، والرحلة 
السابعة على الكويتية رحلة رقم 545 قيام من الكويت 16:15 

وصول مطار القاهرة وعلى متنها 200 عامل.
أما الرحلة الثامنة على الجزيرة رقم 1701 قيام من الكويت 
18:05 ، وصوله إلى مطار أسيوط وعلى متنها 145 عامال، 
والرحلة التاسعة علي العربية – مصر رقم 722 قيام من الكويت 
18:55 وصول مطار القاهرة وعلى متنها 145 عامال ، والرحلة 
العاشرة علي طيران الجزيرة رقم 1721 قيام من الكويت 
19:05 ، وصوله إلي مطار اإلسكندرية وعلى متنها 145 عامال 
، والرحلة الحادية عشر علي طيران الجزيرة رقم 1733 قيام 
من الكويت 19:05 ، وصول إلي مطار القاهرة وعلي متنها 
145 عامال ، والرحلة الثانية عشر علي طيران الجزيرة ، قيام 
من الكويت 20:05 ، وصول إلى مطار سوهاج، وعلى متنها 
145 عامال، والرحلة الثالثة عشر على إير كايرو رقم 2402 ، 
قيام من الكويت 21:30 وصول إلى مطار القاهرة ، وعلى متنها 
145 عامال ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها 

في الخارج.

    القاهرة/ فرج جريس:  أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة 
الصحة والسكان، صرف العالج لـ38 ألًفا و328 حالة من مصابي 
للعزل  الذين يخضعون   ،)19 المستجد )كوفيد  فيروس كورونا 
المنزلي، بجميع محافظات الجمهورية منذ نهاية شهر مايو الماضي 

وحتى أمس الخميس
الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان  وأوضح 
 38 أنه تم صرف  للوزارة،  الرسمي  لشئون اإلعالم والمتحدث 
التي تخضع  للحاالت  أدوية ومستلزمات وقائية  ألًفا و328 حقيبة 

للعزل المنزلي، من ضمنها 36 ألفاً و567 حقيبة للكبار، و1761 
لألطفال، فيما وصل إجمالي عدد حقائب األدوية المصروفة 
ألفًا و646   181 إلى  للمخالطين بجميع محافظات الجمهورية 
حقيبة، منها 137 ألفاً و50 حقيبة للكبار، و 44 ألفاً و596 حقيبة 

لألطفال
األدوية  حقيبة  يتم صرف  أنه  بيان   في  “مجاهد”  وأضاف 
إكلينيكًيا من مصابي  البسيطة  الوقائية للحاالت  والمستلزمات 
فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلي، وكذلك 

المخالطين للحاالت اإليجابية، طبقاً لبروتوكوالت العالج المحدثة 
الحالة  الكشف على  للمرضى، بعد توقيع  الحالة الصحية  وحسب 

وتشخيصها بالمستشفى
التي يتم  الوقائية  وأشار إلى أن حقيبة األدوية والمستلزمات 
للكبار  العالجي سواء  البروتوكول  أدوية  للمريض تشمل  تسليمها 
أو لألطفال، باإلضافة إلى ترمومتر زئبقي لقياس درجة الحرارة، 
الحالة  و”هاند جيل”، وكمامات طبية، بجانب كارت متابعة 

الصحية

الوقائية  المستلزمات  يتم صرف حقيبة  أنه  إلى  ولفت “مجاهد” 
للعزل  الذين يخضعون  للمخالطين والحاالت اإليجابية  واألدوية 
المستشفيات  284 فريقاً طبياً موزعين على  المنزلي عن طريق 
والوحدات الصحية، وسيارات القوافل العالجية، كما تتم متابعتهم 
أنه في حالة تطور  الوقائي، مؤكًدا  الطب  منزلًيا من خالل فرق 
األعراض المرضية للشخص الخاضع للعزل المنزلي يتم توجهه 
الرعاية الصحية الالزمة  لتلقي  إلى أقرب مستشفى  الفور  على 

حسب حالته.

الخميس،  الدولية “آمنستي”  العفو  لمنظمة  تقرير  كشف    
التحديات “الهائلة” التي يواجهها ما يقدر بـ 1992 طفال إيزيديا 

عادوا إلى أحضان عائالتهم بعد أن اختطفهم تنظيم “داعش”.
تعذيبهم  اختطافهم على  بعد  أقدم  “التنظيم  أن  التقرير،  وذكر 
القتال، واغتصابهم، وتعريضهم  في  المشاركة  وإرغامهم على 

للعديد من االنتهاكات األخرى المروعة لحقوق اإلنسان”.
برنامج االستجابة  نائبة مديرة  التقرير عن مات ويلز  ونقل 
إنه:  الدولية  العفو  المواضيعية في منظمة  القضايا  لألزمات – 
“في حين أن كابوس ماضيهم قد تالشى، تظل الصعوبات قائمة 
الحرب في سن  أهوال  تحملهم  األطفال، وعقب  في وجه هؤالء 
السلطات  إلى مساندة عاجلة من  اآلن  يحتاجون  للغاية،  مبكرة 

الوطنية في العراق ومن المجتمع الدولي لبناء مستقبلهم”.

وأضاف “يواجه اآلن هؤالء األطفال – الذين نجوا من جرائم 
مروعة – إرثا من اإلرهاب، ويجب أن تحظى صحتهم البدنية 
والنفسية بأولوية في السنوات القادمة حتى يتسنى لهم االندماج 

التام في عائالتهم ومجتمعهم”.
تنظيم  أَْسِر  األطفال ضحايا  من  “العديد  أن  التقرير،  وأكد 
إعاقات  أو  أمراض  أو  بجروح  مصابون  وهم  عادوا  داعش 
الصحة  أمراض  أكثر  وتشمل  األجل،  طويلة  موهنة  بدنية 
اضطراب  األطفال  هؤالء  بها  أصيب  التي  شيوعا  النفسية 
األعراض  وتشمل  واالكتئاب  القلق،  وحالة  الصدمة،  بعد  ما 
العدواني،  السلوك  عليهم  تظهر  ما  غالبا  التي  والسلوكيات 
االجتماعي،  واالنطواء  والكوابيس،  الماضي،  واستحضار 

والتقلب المزاجي الحاد”.

أخبــار

»صالون سعيد« في عنوانه الجديد
Esthétique Antoinette للسيدات و Salon Said Habouri يسعد إدارة
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ماذا لو كان هذا الديك 
مصريًا؟!..

بعد 75 عاما.. ضحايا جدد للقصف النووي يف هريوشيما

أفكار شائكة:
بقلم: عادل عطية

شعر: نسرين حبيب

شعر: اروى السامرائي

- العبء الذي يتحمله اإلنسان ليكون مثاليا هو نفس العبء الذي يتحمله وهو قذر . 
- لو أني وزالتي شيء واحد ما تخلصت منها  . 

– الفضيلة تدافع عن نفسها 
- يسقطون على رأسك زبل الحمام ثم يقولون هذه بشرى لك بمالبس جديدة ، وعندما 

تصدقهم يحتفلون بالخدعة . 
- بسيطة  اعطه وعدا بالعسل لكي يأكل الملح  . 

- يبحثون للحرائق التي تشتعل في بالدنا عن سبب  
ونحن لألسف على كل أسطح منازلنا المكشوفة حطب    

باالحتفاالت  القديم  المصري  اهتم     
العالم  شعوب  أول  من  وكان  واألعياد 
جدا  كثيرة  األعياد  وكانت  بهم  احتفاال 
السماء”  “أعياد  إلى  تصنف  وكانت 
والسياسية  الحياتية  أو  الدنيوية  واألعياد 

والدينية والجنائزية وغيرها.
واتخذ االحتفال بالعيد عن الفراعنة مظهراً 
دينيا؛ وجاءت فكره القربان أو “ األضحية 
 ، البشرية  الحضارة  مهد  مع  “وولدت 
من  الخوف  الي  الفكرة   سبب  ويرجع 
الوجود  ماهية  فهم  الطبيعة، وعدم  غضب 
وأصله والتسليم الي قوه خارقه أو إله عظيم 
الي  القديمة  الشعوب  لذا جاءت   ، مجهول 
، عن طريق  اآللهة  تلك  الي  للتقرب  حيله 
المنح والعطايا التي تنوع ما بين المأكوالت 
والقمح  والحبوب  والزهور  والمشروبات 
اآللهة  بقوه  اإليمان  لتأكيد  والحيوانات 
الشر  ورد   ، لغضبهم  وتحاشيا  وسلطتهم 
واالستجابة   ، المؤذية  والكيانات  للطبيعة 
علي  والحصول   ، والمطالب  للدعوات 
القرابين  وكانت   ، العمر  وإطالة  المعرفة 
محافل  وفي   ، خاصة  طقوس  وفق  تقدم 

مقدسة.
وكانت قرابين القدماء المصريين في مصر 
 ، المعابد  كهنة  إشراف  تحت  تقدم  القديمة 
بين عطايا  في مصر  القرابين  وتراوحت 

جلبا   ، الفاخر  والطعام  اللحوم  أفضل  من 
لرضا اآللهة ، كما كانت للخبز قيمة عظيمه 
، وتم تقديمه ضمن القرابين الجنائزية التي 
تقدم علي الموائد أمام المقابر مثلما موضح 
في العديد في النقوش والرسوم التصويرية 
وفقا  القرابين  وقدمت  والمقابر  المعابد  في 
“ حورس  بعين  أرتبط  األول  لتصورين 
“ أي عوده الحياة وقوتها ، والثاني أرتبط 
التمسك  ب “ ماعت “ كوسيلة من وسائل 
يقوم  الذي  الملك هوا  . وعاده كان  بالنظام 
له  ويقدم   ، الشمس  إله   “ “رع  بخدمة 

القربان في المعبد بيديه نيابة عن الشعب
وتقديم  اإلسالمية  بالشريعة  الختام  ويأتي 
القرابين عند المسلمين ويقوم المسلمون في 
عيد األضحى بذبح قربان هلل “ األضحية “ 
وهو عبارة عن قربان حيواني من الخراف 
الذبح  وتعود طقوس   ، الجمال  أو  البقر  أو 
إلي “نبي هللا إبراهيم عليه السالم” ؛ عندما 
رأي في المنام أنه يقوم بذبح إبنه “إسماعيل 
“ وعند محاوله “إبراهيم “ بذبح ابنه قامت 
كبش  “معه  “جبريل  وهوا  أال  المالئكة 
بذبح عظيم  “وفديناه  تعالي  قال  الجنة  من 
من  إسماعيل  أن هللا خلص  أي   )107(“
كبشاً  له  فداء  بأن جعل  لطاعة  نظرا  الذبح 
نوع من  والبركة وهذا  الحجم  أقرن عظيم 
القرابين وسمي هذا بعيد األضحى المبارك.

    عندما يكون اإلنسان هو ذاته عدو نفسه فإنه 
يسعى لتحقيق رغباته ويلغى عقله و يعارض األراء 
السديدة والمفاهيم القويمة ويعرج بعيدا عن الطرق 
المستقيمة ويلجأ إلى طرق أخرى مظلمة عسى أن 

تدارى فى ظلماتها أخطاؤه ..
ثابتة فى طريق  الذى يسلك بخطى  فبئس اإلنسان 
ملتوية وهو على دراية أنه سوف يتعثر وربما ال 
يستطيع النهوض ثانية و بالرغم من ذلك يصر على 
المضى قدما فى مسلك ال نهاية له مملوء بالمعوقات 
فكره  وكأنه مساق من قوى خارقة تسيطر على 
 . المسار  تغير  الرفض وال  وتحركه وال يستطيع 
وقد يلجأ إلى عدة محاوالت إليجاد منطق خاص به 
أو أقوال مأثورة ، يحاول أن يركبها بشكل أو بأخر 
المجملة فى خياله  السلبية و  حتى تكتمل الصورة 

لتصبح حجة إذ ما تعرض للنقد أو السخرية . 
إيذاء  للعجب أيضا أن يصر اإلنسان على  ومثير 
نفسه ، فمثال إذ منعه الطبيب عن التدخين لخطورته 
على حالته الصحية فنجده بدافع عن حريته بقوله “ 
أنا حر أن أفعل ما أريد وقت ما أريد “ بل ويتجاسر 
أنا أدرى بما هو صالح لى  بقوله “  الفهم  ويدعى 
وال أقبل أن يملى على كائن من كان ما يجب على 
أن أفعله “ !!! فإن كبرياء اإلنسان يدفعه بشدة ألى 

طريق الهاوية .. 
نعم الكبرياء والعتاد أيضا ، ألنه يعلم جيدا أنه ال يعلم 
كل المعرفة وال يدرى دراية كاملة وليس معصوم 
أمر كهذا  تفسير  يمكننا  ... ولكن كيف  الخطأ  من 
؟ إنسان عاقل يحكم ويتحكم ، يدير وينظم ، يبنى 
ويخترع  يشيد ويبنى ، بكلمة منه تتغير مسارات 
.. يحكم مدينة وال يستطيع أن يحكم نفسه  األمور 
، يتسلط على شعوب وال يقوى على كبت جماح 
نفسه..يقوى على إصدار األحكام ونفس األخطاء 
الناس وهو من يستحق  تكمل منه مضاعفة، يدين 
أموره  أمور غيره مع أن سائر  اإلدانة ، يفحص 
يكيل  إنه  العادل مع  الحاكم  إنه  يدعى   ، مغلوطة 
بمكيالين . بل و تقع الكارثة عندما يستطيع اإلنسان 
بطرقه الملتوية أن حقق ثروة طائلة أو أن يصبح فى 
يديه سلطة عليا ... “فإن كارثة الكوارث أن تصبح 

خطواتك أسرع من تفكيرك”. 
التى هى  المواجهة والتحديات و  ونجد فعال هذه 
..بدأ  الحياة  فى كل مجاالت  الصعوبة  فى غاية 
الكثير والكثير  من الحياة الشخصية والتى تتضمن 
وعلى سبيل المثال : إصطفاء األصدقاء ثم إختيار 
مجال العمل و إنتقاء شريك الحياة و كيفية التعامل 

مع المجتمع ..وهل من الصواب أن أختار الطريق 
السهل للوصول وان أتنازل عن الكثير من المبادئ 
الغاية تبرر  والسلوكيات وأكون منساق وأقتنع أن 
الوسيلة ؛ أم أن المعانى حتى تظل األمور مستقيمة 
الوضع  مع  الجهد  والكثير من  الكثير  أبذل  وأن 
التعرض لإلضطهاد و ربما  فى اإلعتبار إحتمال 
الخسارة وأن أكون أكثر حكمة حتى ال أتنازل عن 
ما هو صواب وأفضل أن أضع األمور فى نصابها 
القليلين  األوفياء  باألصدقاء  وأستمتع  الصحيح 
اٱلمنة وأكسب  البسيطة  والحياة  الحالل  والرزق 
؟  معوجة  فى طرق  التقليل  من  وأحميها  نفسي 
صدقت الحكمة التى تقول “ لو العدو الداخلى ليس 
له وجود فالعدو الخارجى ال يستطيع إيذائك “ فإن 
غياب الثقة بالنفس وشعور اإلنسان فى داخله بنقاط 
ضعف ، ال يعمل على دراستها ومعالجتها هو ما 
يسوقه انسياقا إلى التصرف بأساليب مختلفة وغريبة 
عنه ، فيعيش فى غربة دائمة تؤدى إلى انفصاله عن 
أين  إلى  فيتوه وال يدرى  الحقيقة  نفسه وشخصيته 
يذهب وفى نفس الوقت ال يستطيع الرجوع إلى نقطة 
البداية الستبيان األمر ولتصحيح المسار ويتأرجح 
ما بين فشل ونجاح وصعود وهبوط تارة يحلق فى 
السماء وتارة أخرى يقع فريسة ويقف عاجزا .. ومن 
هنا إن كان حقيقة ‘ أن أكبر عدو لإلنسان هو نفسه ‘ 
فعليك أيها اإلنسان أن تدافع عن نفسك وعن حقوقك 
وأنت فى كامل وعيك ضد عدوك الخفى عن عيون 
البشر ؛ وأن تثبت أمام عقلك الواعى أنك ذو سلطان 
تدعم  بغرائزك وميولك وأن  التحكم  وقدرة على 
إرادتك بالمنطق المجرد حيث ال يتأثر بأى ضغوط 
أن  القدرة  لها  أو خبرات مريرة سابقة  خارجية 
تحولك من إنسان ذو شخصية سوية واعية إلنسان 
الموقف  تتأثر آراءه وتختلف أحكامه حسب  معقد 
وهنا نجد أنه قد إفتقر إلى اإلدراك وسداد الرأى ، و 
ذلك يفصح عن محدودية الفكر وتجعله ينحرف عن 
كل ما هو صائب ومستقيم فتتشوه صورته وتطمس 

مالمحها.
فال نلقى اللوم على الظروف أو على ظلم الشائع أو 
التعاليم الملتوية فلنا عقل يعى وعيون تفحص وقلب 
فلنتمسك  ؛  ينبض ومشاعر راقية وأخالق رفيعة 
بكل ما هو سامى وبكل ما هو جميل ويدعم اإلنسانية 
إما أختار   .. فى أسمى معانيها ، فهو إختيار حر 
الظلم والقبح  إما  العدل والجمال والحب والحياة ؛ 
والكراهية والفناء ...هو إختيار أن تكون إنسان أم 

كائن فاقد األهلية.

     Vendredi 31 juillet 2020
الجمعة 31 يوليو 2020

     شكل ديك صيني استثناًء لقوانين الطبيعة؛ عندما 
بدأ يبيض منذ فترة قصيرة!

وبدأ العلماء، يضعون تفسيراتهم لهذه الحالة العجيبة..
.. فمنهم من قال: بأن الديك في األصل دجاجة، لكنه 

تحّول بسبب عوامل خارجية!
تناسلين  جهازين  األساس  من  يحمل  أنه  أو:   ..

مختلفين!
.. ومنهم من ربط هذه الظاهرة الفريدة بسابقة حصلت 
البيض  الديك “جياني” بوضع  بدأ  إيطاليا: حين  في 
أيام  بعد  الجديدة كدجاجة،  وحضنه، وممارسة حياته 
التي  الدجاجات  بكل  الفتك  ثعلب من  تمكن  قليلة من 
درسوا  الذين  العلماء،  رد  وقد  معه..  تعيش  كانت 
تلقائياً عند  بدائية تحّولت  إلى جينات  جيناته، حالته، 

فناء االناث المحيطة به؛ للمحافظة على جنسه! 

بحثهم  العلماء منهمكين في  هؤالء  تاركاً  وتساءلت، 
المضني: ماذا لو كان هذا الديك مصريا؟..

تنهال عشرات األسئلة على علماء  بسببه،  يكن،  ألم 
الدين؛ لالفتاء حول هذا الديك؟

ألم يكن قد تساءل الناس: هل يجوز شرعاً أكل بيض 
صادر عن ديك، وليس عن دجاجة؟ 

إلى  يتراجع ويعود  لعله  ليستتاب،  قلياًل،  يترك  وهل 
مرتداً  باعتباره  ذبحه، وحرقه.  يتم  وإال  ذكوريته؛ 

عن جنسه؟ 
لو كان مصرياً: كان سيمثل  الديك،  أن هذا  ال شك، 
ذكورية  وعلى  المصريين،  ديوك  علی  عاراً 
يزال  ال  كان  إذا  إال  حياً..  وأده  وسيتم  مجتمعاتنا. 
حياً،  يبق  أن  فيجوز  آذانه كل صباح؛  في  مستمراً 

ويجوز أن نأكل بيضه! ...

َمن َأنَت يا حاِقد؟

إىل االبـد

يا َمْن على َسريِر الَخطيَئِة َحلَّْلُتَك َطْوعا
َوُكْنَت لِلُّب التَّضِحَيِة فاِقد

اشَتْقُتَك ُعُمرا، َعِرْقُتَك في َمساِم ِجْلدي َعَطًشا َوجوعا
َوُكْنَت لَِهَيجاني َخْيَر ناِقد

ْر أّني َخبَّْأُتَك َبْيَن الّضْلِع والنََّفِس َوَذَرْفُتَك ُدموعا َتَصوَّ
َوُكْنَت لَِي َبْيَن النَّْهَدْيِن راِفد

ل َبْذَخ ُحّب ول جوَد َعْطٍف.. َبْذًل َبَذْلَت.. َبْل ِمَن الَعطاِء َجُبْنَت ُخنوعا
َوَحلَْلَت َقلبي قاِئًدا فاِتًحا جالِد

ْعَتني لَوعا ا، يا َمن َجرَّ ًة في ُمحّياَي ُسمًّ انُفْث َولَو َمرَّ
يا ُبْركاًنا باِطًنا َغلَيانُه خاِمد  

لَهيٌب حاٍم خاِرُجُه، َحْلُق ِتّنيٍن َيْلَهُث َشْزرا َوَيْنفُث نيراَنُه أَْلَف َنوعا
داِخلُُه ِتمثاٌل، داِخلُُه جاِمد

وللّا! وما لََك َعلَيَّ ِحْلفان يا حاِقد!
عاِت أُّم َثْكلى َتتلوها َروعا ِة فيَك لَْن َتْشَفَع، َول َتَضرُّ َصالُة الَكَهَنِة َواأَلِئمَّ

يا َمْن َيبَّْسَت ُعروقي َفباَتِت الُعروُق َمجاِسد

ْوعة- لَْن يشِفَي َغليلي ِمنَك إّل أَْصواُت الكناِئِس والَمآِذِن قاِرَعة فوَق َقْبِرَك- يا لَْلرَّ
ُمْعلَِنًة.. أَنََّك راِقد..

متكآن
على شجرة

نحتا على لحائها
قلًب وأوَل حرٍف

من إسمها و إسمه
وفي وسط القلب

كتبا الى البد
عهًد ووعد

وإنحنى يقبلها
فسقطت سهواً

من شفتيها المرتجفتيِن
قبله

أنعشت بها نبض المكان
مثيرًة في عزلة الريح

خفيَف الرغبِة
حينما تداعب
الورد الخجول

ليرتجف الرحيق
في قلب النرجس و القحوان

وتبقى بصمُة الشذى
شيفيفًة كأجنحٍة بيضاَء
تلوح في ذاكرة الشياء

حقيقٌة أزليٌة
وليست محَض
خيال شعري
لوردة عاشقة

تلتفت الشواك 
بشماته حاسدة

كيف اجتمعت الضداد
في استقامة واحدة؟
لو تعلُم كيف ارتوت

من تأوهات الجساد الشجر
لما استبدلت لحائها

بقشرة معدنية
نسغها

عاليٌة جودته اللكترونية
ولو أنصطت أكثر 

لالوصال التي تمزقت تحتها
لهجرت البالبل الغصان

وأضربت الشجار ُ
عن خصوبتها

عن ثمرها
عن اوراقها
عن العالم
الى البد

بقلم: السيد الهادي

لكل من يهمه األمر!

ُيسعد إدارة جريدة الرسالة اإلعالن عن إنشاء قسم 
خاص لترجمة الكتب األدبية أو البحوث العلمية من 

اللغة العربية إلى الفرنسية والعكس، من خالل مترجمين 
متخصصين على أعلى مستوى من الدقة والحرفية..

لمزيد من الستعالم التصال على :

أخبار ومقاالت

محكمة  أضافت  عاما،   75 بعد    
انفجار  قائمة جديدة بضحايا  يابانية 
مدينة هوريشيما  الذرية على  القنبلة 
األشخاص  من  د  مزي ج  إلدرا
"األمطار  سمي  بما  أصيبوا  الذين 
اإلشعاعي،  النشاط  ذات  السوداء" 
انتهاء  بعد  نادر  قضائي  قرار  في 

الحرب العالمية الثانية.
هيروشيما  منطقة  محكمة  ورأت 
السبعين  في  مدعيا جمعيهم   84 أن 
أن  يجب  العمر،  من  الثمانين  أو 
المالية  المساعدات  من  يستفيدوا 

الطبية التي تمنح لضحايا هذا القصف ويطلق عليهم اسم 
"هيباكوشا" في اليابان.

اعتبرت  مناطق  الحكومة  حددت  الحرب،  وبعد 
التاريخ،  في  نووي  قصف  أول  من  بشدة  متضررة 
فيها  موجودين  كانوا  للذين  الطبية  العالجات  وجعلت 

مجانية.
لكنهم  القطاعات  هذه  خارج  الدعوى  أصحاب  وكان 
في  القصف  تلت  التي  السوداء"  بـ"األمطار  أصيبوا 
السادس من أغسطس 1945. وهم يؤكدون أن آثار ذلك 
الذين  األشخاص  منها  عانى  التي  لتلك  مطابقة  عليهم 
كانوا موجودين في المناطق المحددة من قبل الحكومة.

إنه  تاكاشيما  يوشيوكي  القاضي  المحكمة  رئيس  وقال 
"ليس هناك ما هو غير منطقي في بيانات هؤالء السكان 

التي تفيد أن األمطار السوداء هطلت عليهم".
السكان  أن  أن  تدل على  الطبية  "الوثائق  أن  وأضاف 

الذرية  بالقنبلة  مرتبطة  تعتبر  أمراض  من  يعانون 
ومطابقة للشروط القانونية المحددة للهيباكوشا".

وتعتمد اليابان نظاما طبيا سخيا مع المسنين إذ إن الذين 
تتجاوز أعمارهم الـ75 عاما ال يدفعون سوى 10 بالمئة 

من نفقات عالجهم.
لكن هذا القرار يرتدي طابعا رمزيا كبيرا للذين يؤكدون 

منذ سنوات أنهم يعانون من آثار رهيبة للقنبلة الذرية.
الحكومة  بهم  تعترف  الذين  عدد  كان  مارس،  وحتى 
و682 شخصا،  ألفا   136 الذري  للقصف  كضحايا 
التي  ناغازاكي  مدينة  في  القصف  ذلك ضحايا  في  بما 
أغسطس  من  التاسع  في  الثاني  الهجوم  في  استهدفت 

.1945
الفور  القصف على  بعد  ألف شخص   140 نحو  وقتل 
في هيروشيما و74 ألفا في ناغازاكي. وستنظم اليابان 
عاما   75 ذكرى مرور  إحياء  مراسم  المقبل  األسبوع 

على قصف المدينتين.

واشنطن تفرض عقوبات على االبن األكرب للرئيس السوري

الكعبة تاريخ صناعة كسوة  الثوب األغلى.. 

الئحتها  إلى  األربعاء  يوم  المتحدة  الواليات    ضمت 
السوداء االبن األكبر للرئيس السوري بشار األسد، حافظ، 
البالغ من العمر 18 سنة، في إطار سلسلة عقوبات جديدة 
مايك  األميركي  الخارجية  أعلن وزير  كما  دمشق،  على 
كياناً وشخصاً   14 الجديدة  العقوبات  وتستهدف  بومبيو. 
إضافيين، وتأتي بعد عقوبات أولية أعلنت منتصف يونيو 
حّيز  قيصر"  "قانون  دخول  مع  الماضي،  )حزيران( 
النظام وموارد  موارد  تجفيف  إلى  يهدف  والذي  التنفيذ، 

داعميه، إضافًة إلى الفرقة األولى في الجيش السوري.
ستفرض  أميركا  أن  كبير  حكومي  مسؤول  وأوضح   
التي تدعم حكومة األسد  الكيانات السورية  عقوبات على 
للحرب.  السياسية  التسوية  عرقلة  عن  تتوقف  أن  إلى 
وأضاف أن إدارة ترمب تزعم أن رجل أعمال وشركات 

يطوران مشاريع في دمشق على أراضي النازحين.

للصحافة  األميركية  اإلدارة  في  كبير  مسؤول  وأعلن 
أساسياً  داعماً   50 من  أكثر  السوداء  في الئحتنا  "أصبح 
التنظيمات  بعض  عن  فضاًل  وشركاتهم  األسد  لبشار 

العسكرية التي تقتل الشعب السوري".
وبموجب هذه العقوبات، لم يعد بإمكان حافظ الذي يحمل 
اسم جده الذي تولى رئاسة سوريا حتى وفاته عام 2000، 

السفر إلى الواليات المتحدة حيث سيتم تجميد أصوله.
الالئحة  على  األسد  أسماء  والدته  وضعت  أو  وسبق 

السوداء في حزيران )يونيو( الماضي.
"لحظنا  األسد  بشار  ابن  األميركي عن  المسؤول  وقال 
"يواصل  مضيفاً  العائلة"،  داخل  أهميته  في  تصاعداً 
باسم  األعمال  قيادة  رئيسية  بصورة  البالغون  األطفال 
أو  اآلخرين،  األقرباء  أحد  أو  لعقوبات  الخاضعين  آبائهم 

نيابة عنهم".

  ما أن يتم اإلعالن عن تبديل كسوة 
عبق  تنسم  في  المسلمون  يبدأ  الكعبة، 
األفئدة  ماليين  إليه  تتوق  الذي  الحج، 

من مختلف أنحاء العالم.
السعودية  العربية  المملكة  وتفاخر 
لمشرفة  ا لكعبة  ا كسوة  بصناعة 

واإلشراف على تغييرها سنويا.
الملك  أمر  منذ  باألمر  االهتمام  وبدأ 
عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة، 
بإنشاء أول دار لكسوة الكعبة المشرفة 
بجوار المسجد الحرام في “أجياد” في 

العام 1346هـ الموافق1927م.
مؤسسة  أول  ر  دا ل ا ه  هذ وكانت 
ُخصصت لحياكة كسوة الكعبة المشرفة 
في المملكة, قبل أن ينتقل مصنع كسوة 

“جرول”  حي  إلى  المشرفة  الكعبة 
1963م،  الموافق  1383هـ  العام  في 
بحسب وكالة األنباء السعودية )واس(.

الموافق1965م،  1385هـ  العام  وفي 
المشرفة  للكعبة  كسوة  أول  ُصنعت 

بتدخل اآلالت.
1972م،  الموافق  1392هـ  العام  وفي 
آل  بن عبدالعزيز  فيصل  الملك  أصدر 
سعود أمرا بإنشاء مصنع كسوة الكعبة 

المشرفة في حي “أم الجود”.
في  الجديد  المصنع  في  العمل  بدأ  وقد 
حي أم الجود في عام 1397هـ الموافق 

1976م بأقسام تصنيع متكاملة. 
أما في عام 1414هـ الموافق 1995م، 
كسوة  مصنع  على  اإلشراف  فانتقل 

“أم  حي  في  المشرفة  الكعبة 
الجود” من وزارة الحج واألوقاف 
لشؤون  لعامة  ا لرئاسة  ا إلى 

المسجد الحرام والمسجد النبوي.
الحرمين  خادم  من  وحرصا 
بن  ن  ما سل ك  مل ل ا ن  ي لشرف ا
على  سعود   آل  لعزيز  دا عب
بشكل  وإنجازه  العمل  تطوير 
مجمع  اسم  بإطالق  أمر  أفضل، 
الكعبة  لكسوة  عبدالعزيز  الملك 
المشرفة في عام 1438هـ الموافق 

2016م.
في  السعودية  الوكالة  وتصف 
المشرفة  الكعبة  كسوة  تقريرها 
مر  على  األغلى  “الثوب  إخراجه بأفضل ُحلّة كل عام.العصور”، الذي تحرص المملكة على بأنها 
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   نحن نستغرب لماذا أنأى أفالطون هوميروس عن جمهوريته فهوميروس 
قد كتب ملحمتين من أشهر مالحم التاريخ وهما اإللياذة واألوديسا وقد 
اآلداب  وعلى  األغريقية  اآلداب  على  كبير  أثر  الملحمتين  لهاتين  كان 
العالمية التي جاءت بعدها : فقد أستوحى منها شاعر التراجيديا األغريقي 
أعماله  من  كثيراً  الميالد(  قبل  الخامس  )القرن   Euripiee يوريبيدس 
ومسرحياته الكالسيكية أندروماك  Andromaque)هي زوجة هيكتور 
البطل الطروادوي الذي قتله أخيل بطل األثينيين لقتله صديقه بتروكل  
وأفيجيني Iphigénie)أبنة أجاممنون التي ضحى بها حتى تهب الرياح 
التي عصت لتبحر السفن إلى طروادة( وألكترا   Electre )أبنة أجاممنون 
وأيجيستوس(  كليتمنسترا  قتل  إلى  أوريستيس  وأخوها  هي  سعت  التي 
مينالوس  Hélène )زوجة  les Troyennes وهيلين  والطرواديات  
ملك أسبرطة التي خطفها باريس ودفعت إلى حرب طروادة( وهيبوليت 
Hippolyte )هو الذي ينفر من سلطة وعبادة أفروديت ويقدس أرتميس 
إلهة القمر والصيد )هي ديانا عند الرومان( فينشأ الصراع بين األلهتين في 
مسرحيته يوربيدس والتي أستوحاها راسين في مسرحيته فيدر وأوريست 
Oreste  )أبن أجاممنون وأخو ألكترا( وهيكوب Hécube : )زوجة الملك 
بريام ملك طروادة( والسيكلوب Le cyclope )العمالق ذو العين الواحدة 
الذي فقأها أوديسيوس ومن معه فغضب عليه بوسيدون إله البحر فعرقل 
رجوعه إلى بلده فأستعطفت أثينا زيوس ليتيح له الرجوع إليه وإلى زوجته.                                                                        
وأستوحى معه شاعر التراجيديا األغريقي سوفوكليس Sophocle في 
أمام طروادة( وألكترا  اليونان  أبطال  Ajax  )من  القرن أجاكس  نفس 

وفيلوكتيتPhiloctète    )من شخصيات األلياذة(.
ثم أستوحى فيرجيل   Virgil  الشاعر الروماني في القرن األول قبل 
الميالد من األلياذة أو أستكمل أحداثها في ملحمته األنياذة Énéide التي 
تحكي عن هروب بطلها أنياس أبن الملك بريام بعد سقوط طروادة فيتجه 

إلى إيطاليا ويكون األساس في تأسيس روما واألصل الالتيني . 
ثم يستوحى دانتي Dante  الشاعر اإليطالي في القرن الرابع عشر أسلوب 
  La   divine comédie األلهية  الكوميديا  فيكتب ملحمته  الملحمتين 
واإلنجليزي جون ميلتون   John Miltonفي ملحمته الفردوس المفقود 

 Le Paradis Perdu
ويأخذ راسين Jean Racine  الشاعر الفرنسي في القرن السابع عشر 
عن األلياذة أو عن يوريبيدس تراجيتيه اندروماك وأفيجيني كما يكتب 
أفيجيني في  الثامن عشر  القرن  Goethe  األديب األلماني في  جوته  
توريد Tauride شبه جزيرة في أوكرانيا أستعمرها اليونانيون في القرن 

السادس قبل الميالد . 
ولم تؤثر األلياذة واألوديسا على هذه األعمال فحسب بل نفذت من هاتين 
الملحمتين في العصر الحديث بعض األفالم السينمائية . . الفيلم اإليطالي 

أوليس Ulyse تمثيل كيرك دوجالس إخراج ماريو كاميريني عام 1954 
والفيلم اإليطالي حرب طروادة تمثيل ستيف ريفز وإخراج جورجيو فيروني 
عام 1962 والفيلم اإلنجليزي الطرواديات تمثيل كاترين هيبورن وإخراج 
ميكائيل كاكوجيانيس عام 1971 والفيلم األمريكي أوديسا Odysée تمثيل 
ارموند سانتي وإخراج أندريه كونشالوفسكي عام 1997 والفيلم األمريكي 
طروادة Troie تمثيل براد بيت وإخراج وولفجانج باترسون عام 2004 .  
من كل ذلك فنحن نستغرب ما قاله الفونتين في مقدمته عن رأى أفالطون 
في هوميروس ونأيه عن جمهوريته على الرغم من أننا ال نشك في أنه 
أعطاه حقه األدبي في األدب األغريقي وعلى الرغم من أن أرسطو الذي 
تال أفالطون قد أبرز القيمة األدبية لهوميروس والسيما في هاتين الملحمتين 
مما دفعنا إلى خشيتنا أن نعارض رأيه أو نتحفظ فيه . نحن نستغرب رأي 
أفالطون في هوميروس.  لم نلحظ ما أخذه هويبردوس الذي سبقه والذي 
كان صديق سقراط أستاذه عن هوميروس وما أخد عنه سوفوكليس . أتراه 
لم يدرك أهمية هاتين الملحمتين حتى تؤخذ عنهما أو تستوحى منهما كل 
هذه األعمال األدبية والفنية  ولم يتوقع أن يأتي بعده من يتأثر به وبأعماله 
وآرائه فيستوحى منه فيرجيل ويتمثل أسلوبه دانتي وجون ميلتون ويستوحى 
راسين فيكتب مسرحياته ويكتب جوته مثله ، وأن تنفذ من ملحمتيه هذه 
األفالم السينمائية الكثيرة . ومع ذلك فنحن ال نعرف ما الذي دفعه إلى هذا 
الرأي فأنأى هوميروس عن جمهوريته وأعطى مكاناً مشرفاً فيها إليسوب ، 
ولكننا في أغلب الظن نرجع ذلك إلى أمرين أثنين . أما األمر األول فهو كما 
يبدو أن أفالطون رأى في حكاياته )أي أيسوب( من الفضائل والحكم  وما 
يمس األخالق والمبادئ التي تتواءم مع آرائه التي وضعها في جمهوريته 
. أما األمر الثاني فهو أن أفالطون كان يؤمن كاستأذه سقراط بإله واحد 
واليعتقد مثله بتعدد األلهة التي يحكي هوميروس عنها في ملحمتيه وال 
وأبطاله  بشخصياته  ، وعن عالقتها  تتضمنها  التي  األلهة  هذه  يستسيغ 
فتحرك فيها األحداث وتدفع الشخصيات إلى تحريكها , ولنرجع مرة ثانية 
إلى الفونتين فيظل بعد ذلك ما كتبه عن أيسوب في مقدمة مجلده األول من 
مؤلفه Fables التي أهداها إلى الدوفان ، وهي التي نظمها شعراً وعنونها 
: إلى سيدي الدوفان Dauphin À mon seigneur le يوضح فيها النمط 
الذي يحكي به حكاياته ويستخدم فيه الحيوانات ليبرز ما يرغب ويثقف به 

اإلنسان فهو يقول : إني أتغنى باألبطال الذين أبوهم إيسوب
فهم فرقة تهذي بهم قصتي                                                                                                               
وتشمل مع ذلك حقائق تقدم دروساً                                                                                                      
وتتحدث كلها في مؤلفي حتى األسماك منها                                                                                            
فتقول وتخاطب الكل أينما نكون                                                                                                        

فأنا أستخدم الحيوانات ألثقف اإلنسان وهذا هو نصها الفرنسي:
 Je chante les héros dont Esope est le père … troupe 

de que l’histoire, encore que 
mensongère … contient des 
vérités qui servent  de leçons 

… tout parle en mon ouvrage, et même les poissons … 
ce qu’ils dissent, s’adresse à tous tant que nous sommes 
… Je me sers d’animaux pour instruire les homes.

  ونالحظ فيها أن وزن األبيات من أثنى عشر مقطعاً  Alexandrin  وأن 
القافية منبسطة  Plates  بين البيتين األول والثاني ثم تتغير فتكون بين 

.  )AABB( الثالث والرابع ، وتستمر هكذا في كل القصيدة
 أما الكاتب الثاني الذي أستوحى منه الفونتين بعض حكاياته فهو فيدر 
Phèdre الروماني وأسمه بالالتينية  Phaedrus  الذي عاصر القرن األول 
الميالدي . ومن المستغرب أنه كان عبداً كإيسوب وتحرر مثله من عبوديته 
وقلده في حكاياته وأستوحى بعضها منه ، ولكنه لم يكتبها مثله بالنثر فنظمها 
شعراً فكان بذلك المبدع لهذا النمط من كتابتها في األدب الالتيني وشاع 
بعد ذلك هذا النمط في روما ، ومع ذلك فقد ظل فيدر مغموراً لفترة طويلة 
فلم يعرف إال في عصر النهضة Renaissance  : هذه الكلمة الفرنسية 
تنسب إلى حركة ثقافية أدبية وفنية وعلمية نشأت في أوروبا الغربية في 
بداية القرن الخامس عشر أعقبت العصر المتوسط كانت تهدف إلى تجديد 
القيم القديمة اإلغريقية والرومانية ، وقد بدأت في إيطاليا ثم انتشرت في 
أنحاء اوروبا ، أما في فرنسا فقد شاعت في القرن السادس عشر فغدت 
  Montaigne ومونتاني   Rabelais مرحلة أدبية غنية مع مؤلفات رابليه
ورونسار  Ronsard  ودو بيالي Du Bellay وهذا عندما اكتشفت بعض 

المخطوطات التي عرف منها وعرفت بها هذه الحكايات . 
وقد كتب فيدر حكاياته في مجلد من خمسة كتب حوت حوالي مائة حكاية 
وضع لكل كتاب فيها مقدمة  Prologue وأنهاها بخاتمة  Epilogue أما 
الكتابان األول والخامس فلم يضع لهما خاتمة وله فيهما أسلوب مختصر به 
 Fables نقد ساخر وأستعارة تغلفه . ولم يتحدث الفونتين في مؤلفه فابل
كثيراً عن هذا الكاتب مثلما تحدث عن إيسوب ، فهو يقول عنه في المقدمة 
التي أصدرها بها بعد أن يقول أن أيسوب كانت الحكايات في زمنه تحكي 
ببساطة مغزاها األخالقي منفصاًل ودائماً يتبعها ثم جاء فيدر الذي لم يخضع 
لهذا النظام ، فإذا هو يّجمل رواية القصة وأحياناً يحرك المغزى من النهاية 

إلى البداية. وهذا نصها الفرنسي :
Phèdre est venu qui ne s’est pas assujetti à cet ordre, il 
embellit la narration et transporte quelquefois la moralité 
de la fin au commencement.

البقية في العدد القادم 

)عن حكايات الشاعر الفرنسي الفونتني( 
حكايات هلا مغزى 

 بقلم: 
جــاك قرانـطـة

هكذا 
أريدك أن تكوني 

شعر: صباح غريب

ِجـراح حبَّـة 

إله الكون ال سند سواك
فترفع الظلم عن المظلوم

إذا رجاك
وأنت العدل تنصف الشاكين..

تغفر الذنب للخاطئين
وأنت العفو إن ضلوا ...

فليس لهم إال هداك
عجبت لناس ضميرهم باعوا
لهم الشيطان نسج الشباكا

فكانوا له خدما
وكان لهم هالكا

بإذنك األرض ألونها اكتسبت
وبال عمد.. ارتفعت سماك

آياتك في كل شيء
وآمن الخلق دونما أحد يراك

إلهي
سئمنا من حياة الكها الفساد

كقطيع خراف عشبه
قد الك !!!

إله الكون أنت الملتجا
وليس للمظلوم من سند سواك

إله الكون ال سند سواك

شعر : 
عباس شعبان

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

   يشكو الكثير من الناس آالماً و تصلب  
في منطقة الرقبة وبين الكتفين، والتي قد تكون 
شديدة لدى البعض فتتسبب في تعطيل المهام 
اليومية، ومع أن هذا المرض منتشر بكثرة بين 

الصغار والكبار  ويُنسب انتشاره 
الواسع إلى الحياة العصرية التي 
نعيشها وما رافقها من قلة الحركة 
واالعتماد على التكنولوجيا في 
أداء الكثير من األعمال، إضافة 
طويلة   لفترات  الجلوس  إلى 
وبوضعيات غالبا ما تكون خاطئة.
فقرات  سبع  من  الرقبة  تتكون 
وتتصل مع فقرات الظهر التي 
تشكل العمود الفقري وهو بدوره 
النخاع  ويحمي  الرأس  يدعم 
عضالت  يزود  الذي  الشوكي 

الجسم  بشبكة من األعصاب لنقل الرسائل 
المتعلقة بالحس واأللم وردود الفعل إلى الدماغ.
تعمل فقرات الرقبة مع عضالت ومفاصل 
الرقبة على تسهيل حركة الرأس في اي اتجاه، 
  )Discs( ويوجد بين فقرات الرقبة اقراص
وهي عبارة عن غضاريف تمتص الصدمات 
وتمنع احتكاك الفقرات مع بعضها البعض، 
وتمنح مرونة الحركة للرقبة، وعندما تكون 
عضالت الرقبة في وضع غير  صحيح تصاب 
بالتصلب والتيبس والذي يؤدي بدوره إلى 
صعوبة في حركة الرأس والرقبة، مما يجعل 
المصاب يضطر إلى تحريك جسمه بالكامل 

لاللتفاف بدال من تحريك الرأس فقط .
أسباب تصلب عضالت الرقبة :

إن معرفة سبب تصلب وتشنج عضالت الرقبة 
يعد أمرا ضروريا وذلك إلختيار أفضل وسائل 

المعالجة، ومن تلك األسباب ؛
- النوم بوضعية غير مريحة قد يؤدي إلى تشنج 
و ألم في الرقبة عند االستيقاظ، ويُعّد النوم على 
الظهر أو النوم على الوضع الجانبي من أفضل 
وضعيات النوم للرقبة، كما  تُشير نتائج بعض 
الدراسات الحديثة إلى أن األشخاص الذين 
يعانون من اضطرابات النوم يكونون أكثر 

عرضة لإلصابة بآالم الرقبة .
- الجلوس أمام شاشة الكومبيوتر  أو استخدام 
الهاتف المحمول )الموبايل ( بوضعية خاطئة.
- القلق والتوتر الشديدين خالل  الحياة اليومية .
- الوقوف أو الجلوس بطريقة غير صحيحة، 
ومن أكثر الوضعيات المسببة أللم عضالت 
الرقبة هي أن يكون الرأس مائال إلى األمام 
بحيث تصبح الكتفان خلف الرأس، خاّصة اذا 
استمرت هذه الوضعية لفترٍة طويلة، وقد يمتّد 
األلم في هذه الحالة إلى الكتفين وأعلى الظهر .  
- وكذلك عند إصابة عضالت الرقبة بالتمزق 

نتيجة للسقوط أو التعرض لحوادث السير.
- اإلصابة ببعض األمراض التي تُسبب تشنج 
في الرقبة، مثل التهاب المفاصل الروماتيدي 
حيث يحدث خلل في جهاز المناعة للجسم، 
مما قد يؤدي إلى حدوث إلتهاب وألم وتصلب 

في الرقبة.
حايا، وهو التهاب ينتج عن عدوى  - التهاب السَّ
بكتيرية أو فيروسية، ومن أهم أعراضه تصلٌّب 

الرقبة وصداع وشعور بالغثيان واالقياء مع 
ارتفاع درجة حرارة الجسم .

- االنزالق الغضروفي أو الديسك  في الفقرات 
العنقيّة يسبب آالماً حادة في الرقبة، يُصاحبها 

في بعض الحاالت شعور بالخدر والضعف في 
عضالت  الرقبة والكتفين، ويتم عالجه اعتماداً 

على شّدة الحالة .
عالج تصلب عضالت الرقبة:

يمكن تخفيف ألم  الرقبة بإجراء بعض الوسائل 
التي يمكن القيام بها من قبل المريض ومنها ؛

تحسين وضعية الّنوم وذلك باختيار فراش 
مريح يُبقي العمود الفقري في وضعية صحية 
حيث يتوافق مع اإلنحناءات الطبيعيّة للعمود 
الفقرّي، وأن يكون الفراش متوسط الصالبة، 
مع استخدام وسادة ذات إرتفاع مناسب، وتدليك 
الرقبة، مما يساعد  المشدودة في  المناطق 
العضالت على االسترخاء، وممارسة تمارين 
الرقبة التي تساعد في التخفيف من ضغط 
وتوتر العضالت، عن طريق شّد الرقبة برفق 
ولطف. وتطبيق كمادات الثلج، وذلك بوضع 
مكعبات الثلج في منشفة ووضعها على الرقبة 
لمدة ال تتجاوز 10 دقائق ويمكن تكرارها 
كل 4 ساعات، وبعد يومين تطبيق الكمادات 
الساخنة، إذ أن الكمادات الساخنة تعمل على 
ألم  من  والتخفيف  الدموية  الدورة  تحسين 
تشنج الرقبة، وتجدر االشارة إلى ضرورة 
الجلوس بطريقٍة صحيّة السيما أثناء العمل 
لساعات طويلة لتجنب تعريض َمنطقة الرقبة 
للضغط وتعديل وضع الحاسوب أثناء العمل 
بحيث تكون شاشة الكومبيوتر  بنفس مستوى 
النظر لتحاشي انحناء الرقبة وإجهادها، وعدم 
اإلفراط في استخدام الهاتف الخلوي إلرسال 
الرسائل النصيّة الطويلة ألّن ذلك َيستدعي 
النظر لألسفل مّما يزيد من الضغط على 
عضالت الرقبة، وقد يؤدي إلى تشنج وتصلب 

وآالم حادة .
تناول  الحاالت  بعض  تستدعي  فد 
االلتهاب  الدوائية، ومضادات  المسكنات 
هذه  ومن  العضلي  التشنج  ومضادات 
 ،Ibuprofen اآليبوبروفين  األدوية؛ 
  Acetaminophen واألسيتامينوفين 
ونابروكسين Naproxen ، وفي حال عدم 
ينبغي مراجعة  للمعالجة  المرض  استجابة 
للمريض فحوصاً  قد يجري  الذي  الطبيب 
الحالة  لتشخيص  ومغناطيسية  شعاعية 

المرضية ..!! 

تصلب الرقبة .. 
تشنج الرقبة

STIFF  NECK 

دي حكايتي ذكرياتي
دي بدايتي
دي نهايتي

مستحيل أنساها وأمحي
كّل كلمة من شفايفي
كّل َرمشة من جفوني
أصلهم دول علّموني

 ع الوفاء  دايما جبلتى
ذكرياتي هّى حلمي
إّن حّبه جّوا قلبي

لّما كنت بجنبه أجري

جنب خطوه تمّد رجلي
لّما يقعد كان ياخدني
جنب مّنه ويساندني

كّفه كان يحضن لي كّفي
فوق سماه حّسيت  بأّني
طايرة من غير الجناح

حاّسة أّني مش في سّني
حاّسة أّني أقوى مّني

رغم أّني
كنت بتهّجى حروفي
بنسى جنبه كّل خوفي

كان يُدوب
 يادوب ألّني بلمسه لحظة 

شجوني
 لّما كان بينادى اسمي

تختفي في الحال حروفى
إاّل اسمي

ذكرياتي دي عبادة
باقية دايما في زيادة
باقية بتطمن فؤاده
أّنه فعال كان يرّبي
هو حّبى بعد رّبى

يوسف زمكحل   همسـات
أستطيع أن أحب كل نساء العالم ولكني أموت عشقاً بإمرأة واحدة 

هذه المرأة من شدة روعتها ال تستطيع أن تعرف بعدها إمرأة 
تحب المرأة ما تسمعه ويحب الرجل ما يراه 

الزواج هو عالم الواقع وما قبل الزواج هو عالم الخيال
ال تعلمني كيف أعيش بل علمني كيف أحب 

أنا أحب إذن أنا موجود 
ال تظلم إمرأة لكي يرسل هللا لك إمرأة ظالمة أكثر ظلماً منك 

الحب هو الحاضرالغائب في هذا الزمان 
ال تطعن في ذوق زوجتك فهي أختارتك 

ثوب  بأي   .. أسألها  المرآة  في  أحدُق  مالي   : قباني  نزار  كلمات  من 
من  أكرُه  وكيف   .. أكرهه  أصبحت  أنني  أأدعي   .. ألقاُه  األثواب  من 
يملك  هل   .. قدري  أنه  ؟  منه  أهرب  وكيف   .. ؟!!  ُسكناه  الجفن  في 
النهر تغييراً لمجراُه .. أحبه .. لست أدري ما أحُب به .. حتى خطاياه 
ما عادت خطاياُه .. الحب في األرض بعض من تخيلنا .. لو لم نجده 
عليها ألخترعناه .. ماذا أقول لو جاء يسألني .. إن كنت أهواه ، إني 

ألف أهواه . 

قصة بقلم :  
نعمة هللا رياض

بقلم: إدوار ثابت

الكون إله 

ذكـريـاتي
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كوني كما أريدك أن تكوني ، حبيبتي كوني صديقتي كوني
كوني – رفيقتي . عشيقتي . عنيدة ال تكوني –

كوني – مهما كنت كوني . سازجة . ال تكوني –
صادقة لبيبة كوني ، كاذبة ال تكوني . نظيفة عفيفة كوني ، عنيدة ال تكوني- 
ناعمة ملهمتي كوني ، خشبة ال تكون . مسامحة متفائلة كوني ، متشائمة ال 

تكوني –
كنت مهما كنت كوني ، عنيدة ال تكوني –

و مرت األيام . و مرت األيام – بعدت المسافات و تناست األحالم و لم يبقى 
منها اال الذكريات . هناك على بعد أميال و أميال كانت صغيرة و كبرت 
سريعا . كانت برعمة . زكية و أصبحت وردة جورية ، زهرية اللون . و 

دارت األيام .
ذبلت تلك الوردة الجورية اللعوب و لم يبقى منها إال الذكريات .

و هكذا دارت األيام ...

  أحمل صافرتي الصغيرة دائما معي، 
صافرة الحكم ، فأنا اؤكد بصفيرها – بيب 
بيب بيب - هيمنة الحقيقة وانتصار العدالة 
بها  تصفيري  بي  المحيطون  ويحتمل   ..
،أيا كان نوعهم وصنفهم  من حين ألخر 
ووضعهم اإلجتماعي ، بإعتباري خفيف 
يعلموا  .. وهم ال  بي  يبالوا  !! فال  العقل 
بالتأكيد انني ، وبال غرور ، احتل منصبا 
من  حولي  من  كل  عن  به  أتميز  رفيعا 
الحسنة  للنوايا  سفيراً  أني  وهو   ، البشر 
من  االنسانيه  تهبه  المنصب  وهذا   !!،
بفرط  المميزين  لبعض االشخاص  نفسها 
منصبي  مسئوليات  ومن  االحاسيس. 
من  أمثالي  عن  البحث   ، هذا  الخطير 
سفراء النوايا الحسنه لنتبادل الرسائل بلغة 
مشتركة نتفاهم بها ، رغم اننا غرباء ، إذ 
اإلتصال  بالصدفة وقد يحدث هذا  نتقابل 
المشترك  العام  المجال  في  عبورنا  اثناء 
 ، أقابله  أذن من  فأبادر واهمس في  بيننا 
انني تلقيت رسالته وممتن إلستالمها فهي 
راقية  احاسيس  عن  تعبر  سامية  رسالة 
بعيدة عن التعامل النفعي السائد بين عامة 
الشارع  في  عرضاً  هذا  يحدث  البشر!! 
او في المقهي او حتي داخل وسيلة لنقل 

الركاب ..
الحافله في  أنتظر  في مرة ، كنت جالساً 
المقعد  في  جالساً  شابا  رأيت  الموقف، 
المقابل لي ، كان في حالة مزاجية عالية 
 ، معروفة  أغنية  لحن  ويصفر  يدندن   ،
 ، بفمه  عزفها  من  إنتهي  حتي  إنتظرت 
فإبتسمت له  وصفقت له مهنئاً علي حسه 
إعجابي  علي  فرد   الرائع،  الموسيقي 
فتأكدت  جبهته،  علي  بكفه  مرحه  بتحية 
تماماً،  مثلي  الحسنه  للنوايا  سفيراً  انه 
المقعد  إلي  انتقل  نفسي  وجدت  وبغتة 

المجاور له وأهمس في اذنه : انني تلقيت 
رسالة  فهي  إلستالمها  وممتن  رسالته 
سامية تعبر عن احاسيس راقية!! ، لكنني 
وجدته ، ويالألسف، يستغرب من كالمي 
خطوة  مبتعداً  واقفاً  وينهض  مني  وينفر 
وإقتربت  نهضت  الفور  وعلي  للوراء،  
منه ثم إحتضنته بذراعي وقبلته علي خده 
علي  وربت  جبهته  ثم  اليمين  ثم  الشمال 
 ، موافقتي علي صداقته  له  معلنا   ، كتفه 
الحسنة!!  للنوايا  سفيراً  مثلي،  بإعتباره 
بهت وجه الشاب وحملق في ضارباً كفاً 
مبتعداً  الحافالت  موقف  وغادر   ، بكف 
من  صافرتي  أخرجت   !! عجل  وعلي 
مكمنها وصفرت بها صفيرا متواصال -  
بيب بيب بيب - تعبيراً عن تقديري لنفسي 
كحكم متميز ، لكن المشكلة فقط تكمن في 
انه  يعلم  يكن  لم  فهو  األبله  الشاب  هذا 
سفيراً للنوايا الحسنة ، مثل سفراء كثر ال 
يعرفون انهم كذلك ويبلغون رسالتها دون 

ان يدركوا..    
سلسلة  أجدها   ، حياتي  استعرضت  كلما 
المريرة  واإلخفاقات  الهزائم  من  متصلة 
وامي  ابي  موت  النفس،  علي  ..أصعبها 
اإلرث  علي  عمي  واستيالء  حادث  في 
إعانة  بدفع  وإكتفي   ، العائلة  ومنزل 
شهرية لمصروفاتي وايجار غرفة بسطح 
المنزل الذي كنا نمتلكه ..  هزيمة أخري 
فتاة  أحببت  فقد  الماضي،  في  حدثت 
أهلها  لكن    ، شبابي  مستهل  في  جميلة 
رفضوني بدون أسباب  ، فلم أعيد الكرة 
مرة أخري وانطويت علي حبي المغدور 
مخلفاً انقاضاً من الركام تمأل قلبي.. كلما 
من  صافرتي  أخرج  كله،  ذلك  تذكرت 
مكمنها وأصفر بها صفيرا متصال -  بيب 
وشجباً  وإستنكاراً  إحتجاجاً   – بيب  بيب 

علي العداله المفقودة والحقيقة الغائبة ..
 ، يوم  ذات  للمنزل  عودتي  طريق  في 
الشارع يسحبون كلبا  شاهدت أطفاال في 
وهو  رقبته  حول  مربوط  بحبل  صغيراً 
مرغماً  لسحبهم  ويستجيب  تارة  يقاومهم 
تارة أخري ، وكانوا ال يكفون عن ركلهم 
الفور  علي  أخرجت   .. المسكين  للكلب 
بقوة – بيب بيب  بها  صافرتي وصفرت 
فابتعدوا عنه واقتربت منه فنظر  بيب – 
علي  ربت  لكني  ومتوجساً،  خائفاً  الي 
فروة  علي  يدي  ومررت  برفق  رأسه 
ظهرة فإطمأن لي ، وحملته إلي حجرتي 
جميال  كلباً  كان   ، المنزل  سطح  في 
رأسه  جانبي  علي  الكبيرتين  أذنيه  تتدلي 
الشوارع  تمأل  التي  كالكالب  أبداً  ليس   ،
حي  من  أصحابه  أن  أو  تائه  إنه  يبدو   ،
 : له  قلت   .. حينا  في  منه  تخلصوا  أخر 
إنك  رغم   ، أصدقاء  سنصير  اآلن  من 
سفيراً  بالطبع  عالمي،ولست  من  لست 
واحدة  غرفة  إن  إال  الحسنة،  للنوايا 
داخل  الحرية  عن  إبحث   .. اآلن  تجمعنا 
اولئك  علي  آماال  تعلق  وال  الغرفة  هذه 
إال  ليسوا  إنهم   ، بالخارج  الموجودين 
مخابيل !! رأيته ينظر الي ويوجه رأسه 
انه استوعب كالمي  يمنة ويسارا ، يبدو 
.. الكالب عموما كائنات لطيفة ، ال يهمها 
فقيرا عجوزا  او  يكون صاحبها غنياً  أن 
هو  همهم  كل  مجنونا،  او  عاقال  شابا  او 
صداقتهم مع أصحابهم .. حينئذ يمنحونه 
كم  واإلخالص..  والطاعة  الوالء  كل 
 ، الحواس  المرهف  الكائن  هذا  أحببت 
كان    .. تذهب  أينما  خلفك  يسير  الذي 
دون  واألحاسيس  الفهم  بلغة  يخاطبني 
وقت  بالكرة   معه  العب  كنت   ، كلمة 
األرض  علي  ويتكوم  وينصرف  فراغي 

في  أطعمه  كنت   .. مشغواًل  كنت  إذا 
الغرفه وأعود  باب  الصباح وأغلق عليه 
الطعام والشراب  المساء حاماًل  اليه في  
ال   ، سعيدة  طويلة  شهورا  معه  ..عشت 
أشعر فيها بالوحدة والفراغ ، الي أن جاء 
يوم مشؤوم نسيت فيها غلق باب الحجرة 
ولم اجده عندما عدت في المساء .. بحثت 
في  األطفال  وسألت  مكان  كل  في  عنه 
أحد  من  علمت  حتي  أجده  ولم  الشوارع 
يسرق  الكلب  شاهد  جزاراً  أن  األطفال 
فجري  محله  من  اللحم  من  كبيرة  قطعة 
ورائه ماسكاً ساطور ضخم شج به رأس 
جثته  مكان  علمت   .. المسكين  الكلب 
فوجدتها ملقاه فوق أكوام القمامة .. وصل 
المنتهي وأخرجت صافرتي  إلي  غضبي 
بها صفيرا متصال  من مكمنها وصفرت 
من  عدداً  والتقطت   – بيب  بيب  بيب    -
كسر  الجزار  محل  بها  قذفت  األحجار 
حجر منها واجهه المحل الزجاجية ، وانا 
أصيح غاضباً – جون جون جون - !!ولم 
إلقاء  الجزار  بادلني  أن  بعد  اال  أتوقف 

الحجارة فهربت ألوذ بغرفتي ... 
اتفقد  أسير  كنت  الرئيسي  الطريق  في 
من  مرت   ، طبعاً  أنا  رعيتي  الرعية، 
الذى  الجمال  ذلك   ، جميله  فتاة  أمامي 
يرضيني كسفير للنوايا الحسنة ، نظرت 
أعلي  من  إلي  نظرت   ، وابتسمت  إليها 
ردت   .. قدمي  أخمص  إلي  رأسي  شعر 
إبتسامة  تكون  قد   ، مقتضبه  بابتسامة 
هي  ..نعم  طريقي  عن  ،وابتعدت  مشفقة 
 .. الحسنة  للنوايا  سفيرة  بالتأكيد  أيضا 
خطوتي  عكست  اإلبتسام؟!!  تبادلني  ألم 
سبقتها  ثم  بمحاذاتها  ثم  ورائها  ومشيت 
إحتضنتها  أمامها،  وإستدرت  بخطوه  
ثم  الشمال  خدها  علي  وقبلتها  بذراعي 

كتفها،  علي  وربت  جبهتها   ثم  اليمين 
وهمست في أذنها  بموافقتي علي صداقتها 
الحسنة!!   للنوايا  سفيرة  بإعتبارها   ،
وإزداد  الماره  وتجمع  الفتاه  صرخت 
بتقبيلها  الملعونه  واتهمتني   ، صراخها 
نزع  بمحاولة  أيضاً  بل  بها  والتحرش 
وطفقت   ، الشريرة  الكاذبة   ، مالبسها!! 
تبكي وتولول في هيستيريا..تجمع الناس 
حتي  وركال،  ضربا  وأوسعوني  حولي 
الشرطة  طلبوا   ، األرض  علي  سقطت 
 ، طياً  األرض  تطوي  سيارتها  فجاءت 
منها  نزل  الزاعقة،   بسارينتها  مسرعة 
إلي  الضابط واستفسر عما حدث ، نظر 
ردائها  ترتيب  تعيد  وهي  الباكية  الفتاة 
وتعيد قصة شعرها ،  ورمقني بعينيه .. 
عن  بالدفاع  لي  يسمح  في وضع  أكن  لم 
نفسي وإفهامهم انني سفير للنوايا الحسنة 
، بسرعة أخرجت صافرتي  وعزفت بها 
السالم الوطني للسفراء –بيب بيب بيب- 
وانا أضحك بصوت عالي  وظللت أقهقه 
عني   رغماً  األرض  علي  سحبوني  حتي 
قسم  في  ..هناك  لسيارتهم  وأصعدوني 
الشرطة ، جاءت سيارة أخري نزل منها 
ابيضاً  قميصاً  يحمالن  كالثيران  رجالن 
طوياًل تتدلي منه أربطه .. ماذا يفعل بي 
هؤالء المجانين ؟  يقيدون حركتي ؟ إلي 
اين يأخذوني؟.. ألم يعلموا بعد إني سفيراً 

للنوايا الحسنة ؟!!

أدب وثـقافة
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تعرف على أسباب وطرق عالج تقرحات الفمفوائد شرب اليانسون قبل النوم

الطرق الصحيحة حلماية البشرة من الشمس

لنب جوز اهلند لشعر ناعم كاحلرير يف العيد

  تنوعت  ألوان مجموعات كوتور ربيع وصيف 
الحالمة  الباستيلية  النغمات  2020  حيث ضمت 

واأللوان القوية وأحيانًا الصارخة.
الباستيل  بألوان  المصممة  السهرة  القت فساتين 
الحالمة رواًجا كبيًرا على مدرجات عروض 
الوردي  المصممون على درجات  الكوتور، ركز 
أحببنا  الناعم،  والليلكي  الفاتح  والتركواز  المبودرة 
 Georges المزج الذي صنعه المبدع جورج حبيقة
المتمثل  والذهبي  الناعم  التركواز  بين   Hobeika

في التطريز الذي غلف التوب والحزام العريض.
إيلي صعب  بتوقيع  الناعم كان حاضًرا  الوردي 
Elie Saab وزياد نكد Ziad Nakad، قدم األخير 
بالتطريز ومزدان  نافرة مغطي  بأكتاف  فستان 

بحزام ناعم.
الليلكي والتي زينتها  باللون  المصممة  الفساتين 
ماركة جيفنشي Givenchy بالكشاكش، بينما قدمها 
بقصة   Georges Chakra المصمم جورج شقرا 

الكتف الواحد وزين الصدر بالورود الصغيرة.
القوية والصارخة حضور الفت ضمن مجموعات  لأللوان  كان 
تواجده في  الملكي  أثبت األزرق  كوتور ربيع وصيف 2020، 
الكثير من العروض، قدمت دار فالنتينو Valentino فستان طويل 
 Armani بريفيه  أرماني  قدمت ماركة  بينما  السمكة  ذيل  بقصة 
بطبقة مطرزة من  القصة مغطى  ديكولتيه مستقيم  فستان   Privé

الشيفون.

األنثوية  اللوكات  عاشقات 
 Valentino ننصحهن بمشاهدة الفساتين الحمراء من توقيع فالنتينو

و Julien Fournié والتي أتت بقصات مستقيمة وواسعة.
اجتاح الفستان األصفر عروض أسبوع باريس وقُدم بتصميمات 
منوعة ونغمات كثيرة، أحببنا الفستان الناعم ذي الياقة الملتفة حول 
 Antonio Grimaldi العنق من مجموعة أنطونيو غريمالدي
.Ziad Nakad والفستان المنفوش منسدل األكمام من توقيع زياد نكد
لنفسها مكانًا ضمن  الترابية  باأللوان  المصممة  الفساتين  حجزت 

إتجاهات  قائمة 
2020، أحببنا الفستان ذي التنورة الواسعة من توقيع ميزون ربيع 
المطرز طويل  والفستان   Maison Rabih Kayrouz كيروز 

.Valentino الكمين من مجموعة فالنتينو
العام،  الكوتور هذا  نجمة عروض  البيضاء  السهرة  فساتين  كانت 
تميز  التصاميم  أجمل  Tony Ward واحد من  قدم طوني ورد 
بأكمام الجرس Bell Sleeves المزينة بالقصاصات، كما أعجبنا 

.Alexis Mabille الفستان الناعم من ماركة ألكسيس مابي

  يحظى اليانسون بشعبية كبيرة نظًرا 
أيًضا  له  المميزة، ولكن  لمذاقه ونكهته 
الفوائد الصحية ويتم يستخدم  عدد من 

لخصائصه الطبية المتنوعة.
فوائد شرب اليانسون قبل النوم

تم استخدامه  نبات عشبي  اليانسون  يعد 
في المجال الطبي منذ زمن طويل، حيث 
تستخدم بذوره وزيته وأحيانًا جذوره 
وأوراقه أيًضا لصنع دواء لعالج مشاكل 
المشاكل  الهضمي وغيرها من  الجهاز 

الصحية.
بشكل  أيًضا  اليانسون  ويستخدم 
شائع إلضافة مذاق لذيذ لألطعمة 
والمشروبات والحلويات، وغالبًا ما 
يستخدم كعطر في الصابون والكريمات 

والعطور.
ال توفر أي من الدراسات الحالية فوائد 
النوم على وجه  اليانسون قبل  شرب 
اليانسون  الخصوص، ولكن يعرف 
بشكل عام بخصائصه القوية التي تعزز 
الصحة وتعمل كعالج طبيعي لمجموعة 
متنوعة من األمراض، وفيما يلي أبرز 

فوائد اليانسون التي أثبتتها الدراسات:
1. غني بالعناصر الغذائية

السعرات  اليانسون منخفضة  إن بذور 
الحرارية ولكنها تحتوي على كمية جيدة 
بما في  الهامة،  المعادن  العديد من  من 

ذلك الحديد والمنغنيز والكالسيوم.
2. ينظم سكر الدم

يعد الحفاظ على مستويات السكر 
بالنسبة  الدم تحدي كبير  طبيعية في 
لمرضى السكري، وعلى الرغم من 
الدراسات، لكن  إلى مزيد من  الحاجة 
هناك بعض األبحاث الواعدة التي تظهر 
اليانسون يمكن أن تساعد في  أن بذور 
الدم، حيث  السكر في  تنظيم مستويات 
الحيوانات  أشارت دراسة أجريت على 
اليانسون يحتوي على مركب  إلى أن 
فعال يسمى األنيثول، والذي يساعد في 

منع ارتفاع نسبة السكر في الدم..
3. يمنع نمو الفطريات والبكتيريا

تظهر دراسات أنبوب االختبار أن 
بذور اليانسون ومركباتها لها خصائص 
للميكروبات بشكل فعال مما  مضادة 

بالعدوى وتمنع نمو  قد تمنع اإلصابة 
سالالت معينة من الفطريات والبكتيريا.
4. يخفف من أعراض انقطاع الطمث

 إن االنخفاض الطبيعي لمستوى 
العمر  النساء في  تقدم  الهرمونات مع 
يتسبب في انقطاع الطمث، وتشمل 
أعراضه الشائعة الهبات الساخنة 
وجفاف المهبل والتقلبات المزاجية 

واضطرابات النوم.
 وقد أظهرت بعض الدراسات أن بذور 
اليانسون تساعد في تخفيف أعراض 
تقليل  انقطاع الطمث، ولها فعالية في 

شدة الهبات الساخنة.
المركبات  كما يمكن أن تساعد بعض 
أيًضا في الحماية من  الموجودة فيها 
اإلصابة بهشاشة العظام من خالل 
منع فقدان كثافة العظام ، وهو أحد 
األعراض المميزة النقطاع الطمث 
نتيجة انخفاض مستويات  الذي يحدث 

هرمون االستروجين في الجسم.
5. قد يساعد في عالج االكتئاب

من المثير باالهتمام أن بعض الدراسات 

اليانسون قد تساعد في  تظهر أن بذور 
عالج االكتئاب وتقليل أعراضه وقد 
تكون فعاليتها مماثلة لبعض األدوية 

المضادة لالكتئاب.
6. قد يقي من قرحة المعدة

تعتبر قرحة المعدة عبارة عن تقرحات 
مؤلمة تتكون في بطانة المعدة، وتسبب 
أعراًضا تشمل عسر الهضم والغثيان 

والشعور بالحرقة في الصدر.
التقليدي  وعلى الرغم من أن العالج 
يعتمد عادةً على استخدام األدوية لتقليل 
المعدة، إال أن األبحاث  إفراز حمض 
اليانسون  األولية تشير إلى أن بذور 
المعدة  يمكن أن تساعد في منع قرحة 
وتقليل أعراضها، وذلك عن طريق 
تقليل إفراز حمض المعدة وحماية 

الخاليا من التلف. 
7. قد يقلل االلتهاب

التي أجريت على  الدراسات  وجدت 
الحيوانات وأنابيب االختبار أن بذور 
التي  اليانسون غنية بمضادات األكسدة 
تقلل االلتهاب مما يساعد  من شأنها أن 

في منع األمراض المزمنة، مثل: 
أمراض القلب والسرطان والسكري.

8. فوائد أخرى
اليانسون  المحتملة لشرب  الفوائد  تتعدد 

بشكل عام، وإليك أبرزها:
منع األرق.

تحسين وظيفة الجهاز الهضمي.
التخفيف من أعراض الربو.

العناية بالبشرة.
تقوية جهاز المناعة.

تعزيز الجهاز التنفسي.
الحد من تكرار النوبات.

تحسين عملية األيض.
فقدان الوزن.

تحسين صحة القلب.
عالج الجرب.

عالج الصدفية.
منع تجلط الدم.

يساعد في تخفيف اإلمساك.
التخفيف من أعراض الدورة الشهرية.

مضاد للتشنج.
تخفيف اكتئاب ما بعد الوالدة.

  تقرحات الفم عادة ما تكون آفات صغيرة مؤلمة 
تظهر في الفم أو عند قاعدة اللثة وهى ما تؤثر على 
تناول الطعام والشراب والحديث، ووفقا  طريقة 
النساء  لتقرير لموقع HEALTHLINE فإن 
تاريخ عائلي  لديهم  الذين  والمراهقات واألشخاص 
الفم  الفم أكثر عرضة لإلصابة، وقرح  لقرحات 
إلى  في غضون أسبوع  غير معدية وتختفي عادةً 

أسبوعين
أسباب االصابه بتقرحات الفم

الفم ومع ذلك ، تم  ال يوجد سبب محدد وراء قرح 
تحديد عوامل ومحفزات معينة وتشمل هذه:

إصابة طفيفة في الفم بسبب عمل األسنان، أو تنظيف 
األسنان بالفرشاة ، أو اإلصابة الرياضية ، أو اللدغة 

العرضية
التي تحتوي على  الفم  معاجين األسنان وشطف 

كبريتات لوريل الصوديوم.
الحمضية مثل  تجاه األطعمة  الغذائية  الحساسية 
الفراولة والحمضيات واألناناس وغيرها من 

األطعمة المحفزة مثل الشوكوالتة والقهوة.
 12-B الفيتامينات األساسية ، وخاصة نقص 

والزنك وحمض الفوليك والحديد.
رد فعل تحسسي لبكتيريا الفم.

تقويم األسنان.
التغيرات الهرمونية أثناء 

الحيض.
اإلجهاد العاطفي أو قلة النوم.

البكتيرية  االلتهابات 
والفيروسية والفطرية.

الفم  يمكن أن تكون تقرحات 
أيًضا عالمة على الحاالت 
األكثر خطورة والتي تتطلب 
عالًجا طبيًا ، مثل مرض 

التهاب األمعاء،  االضطرابات الهضمية، مرض 
السكرى، خلل في جهاز المناعة يؤدي إلى مهاجمة 
الفيروسات  السليمة بدالً من  الفم  جسمك لخاليا 

والبكتيريا، فيروس نقص المناعة البشرية .
االعراض المرتبطة بتقرحات الفم

قرح الفم الرئيسية أكبر وأعمق من القرح الصغيرة 
لديهم حواف غير منتظمة ويمكن أن تستغرق ما 
يصل إلى ستة أسابيع للشفاء قرح الفم الرئيسية يمكن 

أن تؤدي إلى ندبات طويلة األمد.
الشكل هي حجم دقيق ، وتحدث  الهربسية  القروح 
في مجموعات من 10 إلى 100 ، وغالبا ما تصيب 
الفم له حواف غير  النوع من قرحة  البالغين.هذا 

منتظمة ويشفى غالبًا دون تندب في غضون أسبوع 
إلى أسبوعين.

طرق عالج تقرحات الفم
 معظم قرح الفم ال تحتاج إلى عالج وقد يؤدي عدد 
الشفاء وهى  تقليل األلم ووقت  إلى  العالجات  من 
الخبز، تغطية  المالح وصودا  الماء  استخدام شطف 
الثلج على  الخبز، وضع  الفم بعجينة صودا  قرح 
الذي يحتوي على  الفم  باستخدام شطف  الفم،  قرح 
المعاجين  باستخدام  لتقليل األلم والتورم،  الستيرويد 
الموضعية، وضع أكياس شاي رطبة على قرحة 
الفوليك  الغذائية مثل حمض  المكمالت  تناول  الفم، 

وفيتامين ب -6 وفيتامين ب -12 والزنك.

عالج دهون الكبد باملاء: حقيقة أم خرافة

  يعد مرض تنكس الكبد الدهني أحد األمراض الخطيرة التي تصيب الكبد، 
فهل يمكن لشرب الماء عالجها؟ تعرف هنا على حقيقة هذه المعلومة.

عالج دهون الكبد بالماء: حقيقة أم خرافة
األيمن  الفص  باسم  منهما  يطلق على كل  كبيرين  الكبد على قسمين  يحتوي 
والفص األيسر، كما وأن المرارة تقع تحت الكبد مباشرةً إلى جانب أجزاء من 

كٍل من البنكرياس، واألمعاء.
وتكمن أهمية هذه األعضاء مع الكبد في مساهمتهم في عملية هضم الطعام، 
للكبد  الرئيسية  الوظيفة  إلى  بالنسبة  أما  إلى معالجته،  وامتصاصه، باإلضافة 
باقي  إلى  تمريره  قبل  الهضمي، وذلك  الجهاز  القادم من  الدم  فهي تصفية 

أجزاء وأعضاء الجسم.
باإلضافة إلى وظيفته في إزالة السموم من المواد الكيميائية واستقالب األدوية 
أيًضا، والقيام بتصنيع بعض أنواع البروتينات المهمة التي لها دور في عملية 

تخثر الدم، وبعض الوظائف األخرى.
دهون الكبد

 )Hepatic stenosis( للكبد الدهني  بالتنكس  الدهني  الكبد  يعرف مرض 
الذي يحدث نتيجة تعرض عضو الكبد لتراكٍم لكميات كبيرة من الدهون.

ولكن وجود كميات قليلة من الدهون في الكبد هو أمر طبيعي، وأما في حال 
تحدث بعض  الدهون عندها  الحاوية على  األطعمة  تناول  في  األفراد  إفراط 

المشاكل الصحية في الكبد.
ومن الجدير بالعلم أن التراكم الكبير للدهون في عضو الكبد من الممكن أن 
إحداٍث  إلى  يؤدي  )Hepatitis(، وذلك  الكبد  بالتهاب  يتسبب في اإلصابة 
تلٍف في الكبد، باإلضافة إلى إحداث بعض الندبات )Scarning(، وفي بعض 
الحاالت الخطيرة من الممكن أن تتسبب هذه الندبات في اإلصابة بفشل الكبد.
وفي حالة تطور مرض الكبد الدهني لدى األفراد الذين يتناولون المشروبات 

الكحولية عندها يطلق على هذا المرض باسم 
 ،)AFLD( الكحولي  الدهني  الكبد  مرض 
يتناولون  الذين ال  األفراد  إلى  بالنسبة  وأما 
بالكبد  المرض  المشروبات فيعرف  هذه 

.)NAFLD( الدهني الالكحولي
عالج دهون الكبد بالماء

إن من األخبار غير السارة أنه ال يوجد 
المتراكمة، ولكن هناك  الكبد  عالج لدهون 
بعض اإلجراءات التي تساهم بشكل كبير في 
الجسم، والحد من تراكم  الحفاظ على صحة 
الدهون في الكبد، أو التخلص من مرض الكبد 
العديد  الدهني في بعض األحيان، وقد تداول 

من األشخاص أنه يمكن عالج دهون الكبد بالماء، إليك تفسير هذه المعلومة:
الكبد الدهني  للماء دور كبير في السيطرة على مرض  من الممكن أن يكون 
في بعض الحاالت، أي أن هناك حاجة كبيرة لشرب الماء من أجل أن يعمل 

الكبد بشكل جيد وصحيح.
وذلك ألن في حالة تعرض الجسم إلى الجفاف، فقد يؤثر بشكل سلبي على عملية 
التمثيل الغذائي، وعلى قدرة الجسم على القيام بتكسير الدهون من أجل استخدام 

الخاليا عوًضا عن تخزين الدهون في الكبد.
لذلك يجب على المصابين بهذا المرض شرب ما ال يقل عن 236.59 مليلتر 
من الماء، ومن الجدير بالبيان أن هذه الكمية يجب شربها 8 إلى 9 مرات في 

اليوم الواحد.
دور التمارين الرياضية في عالج دهون الكبد

ومن العادات أو اإلجراءات الصحية األخرى التي لها دور في إبقاء المرض 
تحت السيطرة، أو منع المرض من التطور هي ممارسة التمارين الرياضية، 
وتتضمن هذه التمارين مجموعة طرق تساعد في عالج المرض، ومن أبرز 

هذه الطرق ما يلي:
الزائدة والتي من  الدهون  بالوزن، وذلك من خالل حرق  التحكم  القدرة على 

.)Obesity( الممكن أن تمنع إصابة الفرد بالسمنة
الكوليسترول  الرياضية في زيادة مستويات  التمارين  الممكن أن تساهم  من 
الدهني عالي الكثافة )HDL(، وهذا بدوره يقوم على تقليل مستويات الدهون 

.)LDL( الثالثية، والبروتين الدهني منخفض الكثافة
المرتبطة  الوقاية من اإلصابة ببعض األمراض األخرى  التمارين في  تساعد 
بأمراض الكبد الدهني مثل؛ مرض السكري النوع الثاني، باإلضافة إلى قدرتها 

علي السيطرة والتحكم بها أيًضا.

ألوان فساتني السهرة موضة ربيع وصيف 2020

 بالرغم من فوائد الشمس لصّحة الجسم؛ لغناها بفيتامين »د«، إال أنها 
تؤثّر سلبًا على نضارة البشرة وإشراقها، مما يجعلها ُعرضة لإلصابة 
بالتصبغات اللونية وظهور الكلف والنمش والتجاعيد وغيرها من 
المشكالت، خصوًصا إذا لم يتّم التقيّد ببعض اإلجراءات الوقائية لحمايتها 
من مخاطر األشعة ما فوق البنفسيجة. ولمعرفة الطرق الصحيحة لحماية 

البشرة من الشمس والحفاظ على نضارتها وإشراقها، تابعي اآلتي:
إليك الطرق الصحيحة لحماية بشرتك من أشعة الشمس الضاّرة والمهدّدة 

لشباب وجمال بشرتك:
تطبيق كريم واقي الشمس

من الهام جدًا تطبيق كريم واقي للشمس لحماية البشرة
كريم الوقاية من الشمس، يعدّ من الخطوات األساسية لحماية البشرة من 
الشمس؛ إذ يحمي البشرة من ضربات الشمس ومن مخاطر اإلصابة 
بسرطان الجلد. يُمكنك اختيار كريم الوقاية من الشمس بعامل وقاية 
50SPF نسبة 98% من األشعّة ما فوق البنفسجيّة، ما يجعله مثاليًا لجميع 

أنواع البشرة، ال سيما الحّساسة منها.
ومن النصائح التي يوصى بها خبراء العناية بالبشرة أن يتّم تدليك الكريم 
جيدًا على البشرة ومنحه الوقت المناسب لتمتّصه كاماًل قبل إلحاقه 
بكريمات الوجه األخرى التي قد تمسحه عن سطح البشرة قبل أن يستقّر 
في الطبقات الداخليّة السطحيّة للبشرة. ومن الهام جدًا تطبيق كريم الوقاية 
قبل نصف ساعة من التعّرض ألشعّة الشمس، وإعادة تطبيقه كّل ساعتين 
البنفسجية، خصوًصا  على المناطق المعّرضة مباشرة لألشعة ما فوق 

عند ارتياد الشاطئ.
ارتداء المالبس الفاتحة يحجب امتصاص أشعة الشعة الضارة

تجنّبي ارتداء المالبس ذات األلوان القاتمة؛ كونها تمتّص األشعّة ما 
فوق البنفسجيّة. واستبدليها في الصيف بألوان فاتحة وقّصات فضفاضة، 
ألنها تصدّ األشعّة وتحجبها عن البشرة الرقيقة. مع الحرص على اختيار 

خامات القطن الخفيفة والكتّان الناعمة المناسبة ألجواء الحّر.
ارتداء النظارات يقي العينين من الشمس ويخفّف من ظهور التجاعيد 

حولها
ألّن المنطقة المحيطة بالعينين حّساسة ورقيقة جدًا وخالية من الغدد 
الدهنيّة، فهي األكثر تأثّرا بأشعّة الشمس وعرضة للتصبّغات اللونية 
وظهور الكلف، وعليه ال بدّ لِك من نّظارات شمسيّة جيّدة ذات عدسات 
فعاًل أشعّة الشمس عن هذه المنطقة ومكّملة ألناقتِك في نهارات  تصدّ 

الصيف.

تجنّب ساعات الذروة
تبلغ أشعّة الشمس ذروتها بين الساعة 11 صباحاً و 3 بعد الظهر، ما 

يستدعي تجنّب التعّرض المباشر ألشعّة الشمس لحماية بشرتك.

ماسكات مفيدة لترطيب البشرة والحفاظ على نضارتها
من المعروف أن لكل فصل من فصول السنة أقنعة مخّصصة للبشرة 
تبقى هي األفضل عن غيرها من حيث الترطيب، التغذية وحتى التفتيح. 
بناًء على هذا ونظًرا ألن فصل الصيف من أكثر الفصول احتياًجا لهذا 
الروتين. اخترنا لك، مجموعة من أهم األقنعة المخّصصة للعناية ببشرتك 

وترطيبها وكذلك حمايتها من تأثير الشمس.
ماسك الطماطم والزبادي لترطيب البشرة وحمايتها من الشمس

هو األفضل على اإلطالق لبشرتك؛ حيث تمتاز الطماطم بفعالية كبيرة 
في التخفيف من آثار حروق الشمس، كما تنظفها وتقلل من إفراز زيوت 
البشرة. أما الزبادي فيحتوي على مبيض خفيف يخفّف من تغيرات لون 

البشرة كما ويؤّخر من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.
المكونات:

ثمرة من الطماطم
ملعقتان طعام من الزبادي

طريقة االستخدام:
تُخلط الطماطم والزبادي في الخالط الكهربائي حتى يتشكل قوام كريمي. 

ثم، يوّزع الخليط على البشرة النظيفة المغسولة ويترك عليها حوالي 30 
دقيقة. بعدها، يشطف الوجه بالماء البارد.

مالحظة: لبشرة أكثر جمااًل وإشراقًا، يكّرر هذا الماسك 3 مرات 
أسبوعيًا.

ماسك زيت دوار الشمس والعسل لترطيب البشرة والحفاظ 
على إشراقها

يمتص العسل الماء من الجو ليضفي الرطوبة على البشرة. 
في حين أن زيت دوار الشمس يغذي البشرة، ويُحافظ على 

صحتها وأيًضا يُزيل تصبغات البشرة.
أما الحليب، فهو يقلّل من إحمرار الجلد والتهابه، ويُساعد في 

التخلّص من خاليا الجلد الميتة.
المكونات:

ملعقة صغيرة من زيت دوار الشمس
ملعقة كبيرة من الحليب
ملعقة كبيرة من العسل

طريقة االستخدام:
تُمزج حميع المكونات مع بعضها البعض في وعاء مناسب. 
القناع المحّضر لتطبيقه على  ثم، تغمس فرشاة الماسك في 

البشرة لمدة 20 دقيقة.
مالحظة:  يُكّرر هذا الماسك مرتين أسبوعيًا.

ماسك الترمس لترطيب البشرة وإزالة التصبغات اللونية
يتميّز هذا الماسك بغناه بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي تغذي 
البشرة، وتحافظ على حيويتها. باإلضافة الى تفتيح لون البشرة مهما كانت 

درجة تضررها من الشمس.
مالحظة: يُكّرر تطبيق هذا الماسك 3 مرات أسبوعيًا، مع الحرص على 

المداوملة عليها لمدة شهر.
المكونات:

ملعقة صغيرة من الترمس المطحون
ملعقة من عسل النحل

طريقة االستخدام:
تُمزج المكونات جيدًا للحصول على عجينة ناعمة. ثم، تُفرد على بشرة 
الوجه والرقبة بالتساوي حتى تجف تماًما. بعدها، يتم إزالتها بطريقة 

الفرك في حركات دائرية خفيفة.
مالحظة:  يُكرر تطبيق هذا الماسك مرتين أسبوعيًا.

المشكالت  الخشن ُمشكلة من  الّشعر    يُعدّ 
كيفية  اإلنزعاج حول  الصعبة، ويُسبب حالة من 
بالعناية  يعود التباع طرق خاطئة  تصفيفه، وذلك 
بالّشعر، كالتّعرض المفرط ألشعة الّشمس، وكثرة 
التركيبة  الشعر ذات  تلوين  استعمال صبغات 
الكيماوية، أو محاولة تنعيمه باستخدام مواد معينة 
قائمة في تركيبها على مواد كيميائية، مما يُعرض 
الّطويل، عدا  المدى  والّضرر على  للتلف  الّشعر 

الثّمن. وللتخلّص  عن كونها باهظة 
الخشن وجعله  الشعر  من مشكلة 
لتكمي  ناعًما منسداًل كالحرير 
العيد، »سيدتي.نت«  إطاللتك في 
الهند  لبن جوز  لك خلطات  اختار 
لتتألقي بشعر ناعم والفت في العيد.
الشعر  لتنعيم  الهند  لبن جوز 

كالحرير
الهند من أفضل  لبن جوز  يُعتبر 
الحلول والمرطبات الطبيعيّة للشعر 
بسبب خصائصه  والجاف؛  الخشن 
نسبة عالية  الُمفيدة وإحتوائه على 
من الرطوبة فهَو الُخالصة والسائل 
الذّي يتم استخراجه من ثمرة جوز 
الهند الصلبة، يحتوي على مكونات 

تُساهم في  التي   ،  Eالدهون وفيتامين طبيعية مثل 
الالزمة وتنعيمه، وتُساهم  الرطوبة  الشعر  منح 
نموه بشكل صحي، كما  الشعر وتحفيز  تغذية  في 
وتُحافظ  الرأس  فروة  في  العالقة  األوساخ  وتُزيل 

على الشعر رطبًا.
الّصحي  والتّرطيب  اإلهتمام اإلضافي  من  قليالً 
ناعٍم  إلى شعٍر  يحّول شعرك من خشن  أن  يمكن 
لبن  والمعٍ، من خالل تطبيق خلطات  وصّحيٍ 
تنعيم شعرك وبنفس  القادرة على  الهند  جوز 
آثار  له أي  تُسبب  آمنة عليه، بحيث ال  الوقت 
جانبية سيئة، كما أنها غير مكلفة. فما عليك سوى 

اختيار إحدى الخلطات اآلتية:
خلطة لبن جوز الهند والزبادي

العيد من خالل  ناعم وساحر في  تأّلقي بشعر 
تطبيق خطلة لبن جوز الهند والزبادي الفعّالة في 
تنعيم الشعر؛ الحتوائها على العديد من الفيتامينات 
بالغذاء،كما وتُساعد في تلطيف  التي تزّود الشعر 
الشعر الُمجعّد وتنعيمه وتسهيل التحّكم به. ويُمكن 
للسيطرة  كبلسٍم طبيعي وفعّال  الزبادي  استخدام 
يحتوي على  الذي  البلسم  بعيدًا عن  الشعر،  على 

مواد كيميائية ضارة تعّرض الشعر للتلف.
المكَّونات:

ربع كوب من لبن جوز الهند.
ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.

طريقة االستخدام:
ثم نضع  المكَّونات في وعاء جيّدًا.  تُخلط جميع 
لمدة ساعة  الشعر ونتركه  الخليط على فروة 
بالماء،  الشعر جيدًا  نغسل  األقّل. وبعدها،  على 

وللحصول على أفضل نتيجة يفّضل تطبيق الخليط 
مرة واحدة أسبوعيًّا.

خلطة لبن جوز الهند وزيت الالفندر
العديد  الجبل  إكليل  أو زيت  الالفندر  يمتلك زيت 
التي تساعد  المفيدة والمتنوعة  الخصائص  من 
فروة  والحفاظ على صحة  الشعر،  على ترطيب 

الرأس.
المكَّونات:

كميةٌ من لبن جوز الهند.
بضع قطرات من عصير الليمون.

أربع قطرات من زيت الالفندر.
طريقة اإلستخدام:

تُمزج جميع المكَّونات مع بعضها جيدًا. ثم، يُوّزع 
إلى خمس  أربع  الرأس، ويُترك من  على فروة 

ساعات: بعدها، يُغسل الشعر جيدًا.
خلطة لبن جوز الهند والعسل

الخشن،  للشعر  الفوائد  العديد من  العسل  يُوفر 
الرأس  فروة  إمداد  الكبيرة على  قدرته  من خالل 

المغذيّة. والعناصر  بالفيتامينات 
المكَّونات:

أربع مالعق كبيرة من لبن جوز الهند.
ملعقتان صغيرتان من العسل.

قبعة اإلستحمام.
طريقة اإلستخدام:

للحصول على مزيجٍ  المكَّونات مع بعضها  تُمزج 
بالمزيج  الرأس  الّشعر وفروة  يُدلّك  ثم  ناعم، 
الّشعر  الجذور وحتى األطراف، ويُغّطى  من 
أو ساعتين.  لمدة ساعة  ويُترك  اإلستحمام،  بقبعة 
بعدها، يُغسل الّشعر بالشامبو العادي، وتُكّرر هذه 

الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا.
خلطة لبن جوز الهند وعصير الليمون

ُمميًزا،  لمعانًا  الشعر  الليمون على منح  يعمل 
خصوًصا بعد تعرضه ألشعة الشمس.

المكَّونات:
كوب من لبن جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر.

ثالث مالعق كبيرة من النشا.
أربع مالعق كبيرة من عصير الليمون.

طريقة اإلستخدام:
يُمزج لبن جوز الهند مع زيت الزيتون في وعاء 
النشا  الليمون مع  يُخلط عصير  الحجم،  متوسط 
يُمزج  ثم  ناعم،  لتكوين مزيج  في وعاء آخر 
الهند، ويُوضع  لبن جوز  النشا مع خليط  خليط 
يُحّرك  الحرارة،  نار متوسطة  المزيج على 
ثم  يتكاثف،  بإستمرار حتى  المزيج 
ليبرد.  ويُترك جانباً  النار  يُرفع عن 
بالكامل  الّشعر  الخليط على  يُوّزع 
اليد،  أو أصابع  بإستخدام فرشاة 
أو  بقبعة إستحمام  الّشعر  ويُلف 
بحرارة  لإلحتفاظ  غالف بالستيكي 
الّشعر، وتُوضع منشفة رطبة 
أو استخدام  الّشعر،  ودافئة على 
الّشعر  يُغسل  بعدها،  الشعر.  ُمجفّف 

بالماء الدافئ وشامبو معتدل.
خلطة لبن جوز الهند والنشا

خلطات لتنعيم الشعر
لشعر  والنشا  الهند  لبن جوز  خلطة 

ناعم في العيد
الحفاظ  الهند في  لبن جوز  يُساهم 
فعّال، وعند مزجه مع  بشكٍل  الّشعر  على صحة 
الّشعر وجعله حريريًا  تنعيم  في  يُساعد  فإنه  النشا 

غير ُمجعّد.
المكَّونات:

نصف كوب من لبن جوز الهند.
ملعقتان كبيرتان من نشا الذّرة.

طريقة اإلستخدام:
يُوّزع  ثم،  المكَّونات مع بعضها جيدًا.  تُخلط 
ويُترك  فرشاة شعر  باستخدام  الّشعر  الخليط على 
الّشعر  يُغسل  ثم،  كاملة.  لمدّة ساعة  الّشعر  على 

بشامبو خفيف.
خلطة لبن جوز الهند وزيت الزيتون

انعمي بشعر المع في العيد من خالل تطبيق خلطة 
لبن جوز الهند وزيت الزيتون

يُساهم زيت الزيتون في ترطيب الشعر، ويقلّل من 
الرطوبة  يمنحه  الرأس، مما  فروة  جفافه وتقشر 

الكافية وينعكس بصورة إيجابية على نعومته.
المكَّونات:

أربع مالعق كبيرة من لبن جوز الهند.
ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة االستخدام:

للحصول على  المكَّونات في وعاء جيدًا  تُمزج 
الخليط على فروة  ثم، نضع  مزيج متجانس. 
قبّعة بالستيكيّة على  الرأس وندلك جيدًا، ونضع 
األقّل،  لمدّة ساعة على  الخليط  يُترك  الشعر. 
بالماء والشامبو، ويفّضل  الشعر  نغسل  وبعدها 

تطبيق الخليط مّرة واحدة أسبوعيًا.
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»14أمحد بدير يكشف عن شخصيته فى »قمر

احملكمة تستمع ملرافعة تصف جوني ديب بالعنيف 
الكاره للنساء

حنان مطاوع تستأنف 
»تصوير »أمل حياتى

البندقية تستضيف أول مهرجان سينمائي يف زمن الكورونا

أمحد مالك حيتفل بأول فيلم عاملي له

حال شيحة تنتهي من تصوير فيلم »مش أنا« 

كارول مساحة تسحب أغنيتها من 
فيلم »توأم روحي« قبل عرضه

حممد وزيري يفشل يف إثبات زواجه من هيفاء وهيب أمام احملكمة
  علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على الحكم الصادر من محكمة 
األسرة برفض الدعوى التي أقامها ضدها محمد وزيري، مدير أعمالها 

السابق إلثبات زواجه منها.
تويتر:  بموقع  الشخصية  تغريدة عبر صفحتها  قالت في  هيفاء وهبي، 
لعدم  ويتم رفض دعواه  األسرة  »محمد وزيري يخسر قضية محكمة 
وجود أصل العقد.. وقضت المحكمة بجلسة يوم 28 / 7 / 2020 بعدم 
المحاماة.. شكًرا  بالمصاريف وأتعاب  وإلزام رافعها  الدعوى  قبول 
الحقيقة..  بذلت مجهود كبير إلثبات  قنطوش ألنك  ياسر  المستشار 

والشكر األكبر للقضاء المحترم«.
وكانت قد قضت محكمة أسرة قصر النيل، برفض الدعوى الٌمقدمة من 
محمد وزيري، والتى تحمل 89 لسنه 2020 إلثبات زواجه من الفنانة 
اللبنانية هيفاء وهبي، تِلك الدعوى التي تقدم بها وزيري محاوًل إثبات 
األموال  العديد من  في  بسرقتها  له  اتهامها  بعد  المحكمة  أمام  الزواج 

والعقارات مؤخًرا.
وحملت تفاصيل الجلسة حضور الُمحامي الخاص بالفنانة هيفاء وهبي، 
بالشكر  يتوجه  إنه  قال في تصريحات خاصة،  والذي  قنطوش،  ياسر 
أساس من  لها  ليس  اتهامات  إدعاءات وزيرى  الكبيرة، وإن  للفنانة 

الصحة، فيما وجه الشكر للمحكمة على دقتها في تحري الحقيقة.

قد جدد قاضي  ذاته، كان  السياق  وفى 
الخميس  أكتوبر،   6 بمحكمة  المعارضات 
يوليو، حبس »محمد وزيري« مدير   23
اللبنانية هيفاء وهبي، 15  النجمة  أعمال 
التي تجريها  التحقيقات  يوًما على ذمة 

النيابة العامة في اتهامه بالنصب.
وألقت الشرطة القبض على الملحن محمد 
اللبنانية  النجمة  وزيري، مدير أعمال 
هيفاء وهبى بتهمة النصب، وذلك بعد عدة 
قدمتها هيفاء ضده عن  شكاوى قضائية 
ياسر  القانوني  المستشار  طريق محاميها 
األموال،  بالنصب وسرقة  تتهمه  قنطوش، 
للتحقيق وبعد إجراء  استدعاؤه  تم  حيث 

التحريات الالزمة تبين صحة الواقعة.
وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حررت 
مايو  محضًرا عن طريق محاميها مطلع 

الماضي، حمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر 
ضد محمد حمزة عبدالرحمن محمد الشهير بمحمد وزيري اتهمته فيه 

بتوكيل  بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها 
عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات 

الفضائية وبعض منظمى الحفالت.

  نشرت الفنانة نبيلة عبيد، 
الشخصي على  عبر حسابها 

انستجرام،  الصور  تبادل  موقع 
أفالمها وهي  مقطع من أحد 

ترقص.
قائلة: »من  الفيديو،  وعلقت على 
اللي دايما  الحلوه  التفاصيل 
...انتي مين  بتسألوني عليها 
بلبله...طبعا  يا  الرقص  علمك 
الرقص من  انا كنت بحب 
صغري.... و كنت دايما 
بحب اتعلم الفن ده من جميع 
الرقص  مدربي و مصممي 
ابراهيم عاكف واحد  و 
اللي دربوني  الناس  من 
ازاي ارقص  و علموني 
الفل  الفالم.... مساء  في 

عليكم يا اجمل ناس«.
نبيلة  الفنانة  أعمال  آخر  أن  يذكر 
عبيد مسلسل »سكر زيادة«، 
الجندي  نادية  الفنانة  بجانب 
فاخر، وتم عرضه في  وهالة 

رمضان الماضي.

ي سيتنقل عدد أقل بكثير من نجوم السينما من حفل 
لآلخر على امتداد البحيرة وسيالحقهم مصورو المشاهير 
بالزوارق، لكن منظمي مهرجان البندقية السينمائي يعدون 
بعدد كبير من األفالم - تعرض بالفعل ويحضرها الجمهور 
فعليا   - ألول مرة منذ أن اجتاح فيروس كورونا المستجد 

العالم وأوقف صناعة السينما.
وستشارك أكثر من 50 دولة فيما سيصبح أول مهرجان 
سينمائي كبير ينظم بحضور فعلي في زمن كوفيد-19، 
المرض الناتج عن اإلصابة بالفيروس. وسيبدأ المهرجان في 

الثاني من سبتمبر أيلول ويستمر حتى 12 من الشهر نفسه.
وقال ألبرتو باربيرا مدير المهرجان الذي استعرض 
األفالم المشاركة في مؤتمر صحفي ”أنقذنا جوهر 

المهرجان“.

ستؤخذ قياسات الحرارة للحضور، وسيترك مقعد شاغرا 
بين كل مقعدين مشغولين في عروض األفالم، وحتى 
النقاد المعروفين سيتعين عليهم حجز مقاعدهم مسبقا. وقال 

باربيرا إن عدد األفالم خفض ”ولكن قليال فقط“.
وتضم قائمة األفالم التي ستتسابق على جائزة األسد 
الذهبي ألفضل فيلم 18 فيلما بالمقارنة مع 21 فيلما العام 
الماضي ومنها ”نوماد ليف“ للمخرجة الصينية المقيمة 
في الوليات المتحدة كلوي تشاو وفيلم ”ورلد وور تو كوم“ 

الفيلم األسترالي  الفنان أحمد مالك صوًرا له من   نشر 
»The Furnace«، للمخرج رودريك ماكاي، وبطولة 
الممثل األسترالي ديفيد وينهام، في أول تجربة عالمية للنجم 

المصرى الشاب.
وأوضح مالك، في تعليقه على الصور، أنه سعيد بعرض 
فيلمه في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي، في خطوة 

مهمة بمشواره الفني.
ويجسد مالك دور راكب جمال يساعد »وينهام« في خداع 
بعض الجنود، ضمن أحداث الفيلم، والذي تدور أحداثه في 
تسعينيات القرن التاسع عشر، خالل فترة اكتشاف الذهب 
غرب أستراليا، ويستعرض الفيلم قصة بطل يحارب 

الجشع ويبحث عن هوية مختلفة في أرض جديدة.

  تستأنف الفنانة حنان مطاوع تصوير أحداث حكاية »أمل حياتى«، ضمن مسلسل 
»إل أنا«، بحى جاردن سيتى.

الرسمى  التصوير عبر حسابها  وشاركت »مطاوع«، جمهورها بصورة من كواليس 
بموقع التواصل الجتماعى انستجرام.  

وتجسد حنان مطاوع خالل األحداث شخصية فتاة من طبقة شعبية وتحاول تغيير حياتها 
فى رحلة صعود تكشف عنها األحداث والتى تدور فى إطار درامي تشويقى.  

حكاية »إل أنا«، تدور فى إطار 60 حلقة، وهى حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية 
متباينة  لموضوعات  وتتعرض  أحداث حقيقية،  مقتبسة عن  من 10 حلقات، وجميعها 
أمين  الفخرانى، وسيناريو وحوار  فكرة يسرى  بالمجتمع،  المرأة في عالقتها  تشغل 

جمال.

متابعيها  الفنانة حال شيحة،    شاركت 
عبر حسابها على موقع انستجرام، بصورة 
فيلم »مش  على  القائمين  من  بعدد  تجمعها 

أنا«، أبرزهم الفنان ماجد الكدواني.
التي  الصورة  وعلقت حال شيحة، على 
قائلة:  نشرتها عبر خاصية »ستوري«، 

»فركش.. مش أنا«.
تامر حسنى وحال  بطولة  أنا«،  فيلم »مش 
ومن  بدر  الكدواني وسوسن  وماجد  شيحة 

إخراج سارة وفيق، وقصة تامر حسني.
فترة،  منذ  توقف تصويره  قد  الفيلم  وكان 
بسبب انشغال عدد من أبطاله بأعمال موسم 
رمضان الماضي وانتشار فيروس كورونا، 
قدمت مسلسل  التي  الفنانة حال شيحة  منهم 

»خيانة عهد«.
فيلم سينمائي  أول  أنا«  فيلم »مش  ويُعد 

بين مصر  أحداثه  يتم تصوير  مصري 
إطار كوميدي  في  والسعودية، ويدور 
إنساني، يناقش مشاعر الخير والشر وكيفية 

التحول من السلب إلى اإليجاب.
المالكي،  فايز  السعودى  الفنان  ويشارك 
تامر حسني،  الفنان  مع  بظهور خاص 
لـ«حال  األول  الفيلم  أنا«  يعتبر »مش  و 
فترة  بعد  للفن  عودتها  بعد  شيحة«، 

العتزال.
حالة  أنا«، حول  فيلم »مش  وتدور قصة 
يجسده  والذي  ما تصيب »حسن«،  نفسية 
قوية  وتربطه عالقة  تامر حسنى،  الفنان 
الفنانة سوسن  المريضة وهي  بوالدته  جدا 
بدر، حيث يحرص دائًما على الجلوس معها 
بها  والعناية  ومراعاتها  ممكن  وقت  أطول 

فهي محور حياته.

  أصدرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، بيانًا إعالميًا أكدت من خالله سحبها األغنية الدعائية 
لفيلم »توأم روحي« بطولة حسن الرداد وأمينة خليل، وذلك قبل عرض الفيلم.

وجاء نص البيان كالتالي: »توضح الفنانة كارول سماحة أنها اتفقت مع المنتج أحمد السبكي علي 
األستاذ  تأليف  بعنوان »حلم حياتي« من  تجريبي ألغنية  تسجيل  في  الذي وضعته  سحب صوتها 
السبكي  أحمد  إنتاج  بعنوان »توأم روحي« من  فيلم  صابر كمال وتوزيع أشرف محروس ضمن 

وإخراج عثمان أبولبن، حيث لم تقنتع بالشكل النهائي لألغنية لعدم اتفاقها مع رؤيتها الفنية«.
إشغال  نسبة  بعد زيادة  المقبلة  الفترة  بالسينمات خالل  فيلم »توأم روحي« سيتم طرحه  أن  يُذكر 
السينما حسب تصريحات منتج الفيلم، الفيلم تأليف أماني التونسي وتم التصوير بين القاهرة وباريس 

وتدور قصته في إطار رومانسي كوميدي.
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لبدء تصوير  بدير،  أحمد  الفنان  يستعد    
الذي  فيلم »قمر 14«،  مشاهده ضمن أحداث 
يشارك فى بطولته كال من، خالد النبوي وغادة 
عادل ودينا الشربيني وأحمد الفيشاوي وأحمد 
فؤاد وأحمد  مالك و شيرين رضا وبيومي 
السبكي  إنتاج أحمد  اليزيد،  أبو  حاتم و أسماء 
إجازة عيد  بعد  الباجوري،  وإخراج هادي 

األضحي المبارك.
األحداث دور  إنه يجسد خالل  وقال »بدير« 
أبو  أسماء  الفنانة  والد  رجل صعيدي، وهو 
للمشاركة فى  الذى حمسه  أن  الزيد، مضيفًا 
العمل هو أن فكرة األحداث التي يتناولها الفيلم 
الكثير من  تتناول  أنها  مختلفة وجديدة كما 

الموضوعات الشيقة الممتعة.
يقدمها  التى  الشخصية  أن  وأضاف »بدير«، 

التى  بالمشاعر واألحاسيس،  مليئة  العمل  فى 
متمنيًا  تقديمها،  للصراع على  فنان  أى  تغوي 

أن تنال إعجاب الجمهور وقت طرحها.
فيلم »قمر 14«، تدور أحداثه فى إطار 
رومانسي، و يضم 5 خطوط درامية، 
يقدم بطولتها عدد  ولكل خط حكاية درامية، 
الحكايات  أبطال  قائمة  الفنانين، وتأتى  من 
األولى: غادة عادل، عارفة  الحكاية  كالتالى: 
أحمد  والثانية:  الرسول، ومحمد مهران،  عبد 
بدير، ومحمد  أحمد  اليزيد،  أبو  أسماء  حاتم، 
جمعة، والثالثة: أحمد مالك، بيومى فؤاد، ومى 
الشربينى، وأحمد  دينا  الغيطى، والرابعة: 
وليلى عز  الفيشاوى، ومحمد عالء جمايكا، 
النبوى وشيرين  العرب، والخامسة: خالد 

رضا.

الثنين  يوم  لندن  استمعت محكمة في 
الممثل  الدفاع تصف  نهائية من  لمرافعة 
بأنه مدمن مخدرات  الشهير جوني ديب 
تنتابه نوبات من العنف وكاره للنساء تعدى 
ألفاظا  بالضرب على زوجته واستخدم 

مسيئة عن النساء.
وجاءت تلك المرافعة قرب انتهاء المحاكمة 
التي ستبت في دعوى بالتشهير رفعها ديب 

ضد صحيفة بريطانية نصفية القطع.
قراصنة  أفالم  نجم سلسلة  ديب،  ويقاضي 
جروب  )نيوز  مجموعة  الكاريبي، 
)ذا صن(  تنشر صحيفة  التي  نيوزبيبرز( 
دان ووتون بسبب  وأحد صحفييها وهو 
مقال نشرته الصحيفة في 2018 ووصفته 

فيه بأنه يضرب زوجته.
السابقة  وأدلى ديب )57 عاما( وزوجته 
الممثلة آمبر هيرد )34 عاما( بشهادتيهما 
يكن  لم  إنه  المحاكمة. وقال ديب  خالل 
امرأة أخرى  أي  أو  أبدا مع هيرد  عنيفا 
وإنها هي التي هاجمته. وروت هيرد عدة 
اعتدى عليها  إن ديب  فيها  قالت  وقائع 

بالضرب.
وفي تلخيص لقضية الدفاع، قالت المحامية 
الزوجة  ادعاءات ضرب  إن  ساشا واس 
للممثل  كانت صحيحة ورسمت صورة 

الشهير على أنه »مدمن ميئوس منه«.

وقرأت من رسالة بريد إلكتروني أرسلتها 
قبل زواجها  لنفسها في عام 2013  هيرد 
فيها عن مشاعرها بشأن  بديب وروت 
إدمان  تنتابه بسبب  التي  الغضب  نوبات 
لديب  الرسالة موجهة  المخدرات. وكانت 

لكنها لم ترسلها له.
فيها »لقد ضربتني مرارا. وهو  وكتبت 
أيا  أبدا... ولم يكن  أمر لم يكن عليك فعله 
من ذلك ممكنا لول الشراب والمخدرات«.
إن ذاكرة ديب عن  المحامية  وأشارت 
أفعاله وسلوكه مشوشة بسبب تعاطي 

المخدرات ومعاقرة الخمر.
للغاية  بأنه »كاره  الممثل  واتهمت واس 
برسائل نصية ورسائل  للنساء« مستشهدة 
بريد إلكتروني استخدم فيها ألفاظا وشتائم 
مثل »عاهرة« و«ساقطة« و«مومس 
عديمة القيمة« بحق هيرد ونساء أخريات.

استخدمها فريق ديب  نقطة  وقالت عن 
القانوني ضدهم، وهي عدم وجود شهود 
أنه ضربها،  بخالف هيرد وشقيقتها على 
ما يحدث خلف  المنزلي عادة  العنف  إن 

أبواب مغلقة.
ديفيد شيربورن  يدلي  أن  المقرر  ومن 
الختامية يوم  محامي ديب بمرافعته 
المتوقع صدور حكم  الثالثاء. وليس من 

على الفور.

الفنانة جميلة عوض، لتصوير مشاهدها ضمن حكاية »لزم أعيش«،  تستعد   
أنا«، عقب النتهاء من إجازة عيد  السادسة من حكايات مسلسل »إل  الحكاية  هى 

األضحى مباشرة.
ويشارك  في بطولة »لزم أعيش«، كال من جميلة عوض، أحمد خالد صالح، خالد 

أنور، نجالء بدر، والحكاية من تأليف نجالء الحديني، وإخراج مريم أحمدي.
يتكون من ست حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث  أنا«  مسلسل »إل 
واقعية، ويشتمل المسلسل على ست بطالت، وكل حكاية عشر حلقات ولكل حكاية 
مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة 

المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولدها .

مجيلة عوض تستعد 
لـ »الزم أعيش« فى هذا 

املوعد

أخبار الفن



 قّررت الحكومة الكنديّة إجراء تحقيق عام كامل حول 
حادثة القتل التي وقعت في نوفا سكوشا في نيسان أبريل 
الفائت، وراح ضحيّتها 22 قتيال من أبناء قرية بورتابيك 

الصغيرة الواقعة في شمال المقاطعة.
ووقعت الحادثة عندما فتح غبريال ورتمان النار في 
قرية بورتابيك الصغيرة، فأردى عددا من األشخاص.

والحقت الشرطة المسلّح الذي كان يرتدي بّزة للشرطة 
ويقود سيّارة شبيهة بسيّارات الشرطة الفدراليّة.

قال وزير السالمة العاّمة الكندي بيل بليرفي بيان.
» لقد سمعنا مطالب العائالت والناجين والممثّلين ونّواب 

نوفا سكوشا، المتعلّقة بالمزيد من الشفافية« 
وأضاف بأّن الكنديّين يستحّقون الحصول على أجوبة 
حول كيفيّة حصول هذه المأساة. ويتطلّب الوضع أن  
تعمل الحكومة بجّد مع كّل المتضّررين منها، لتقديم 
أجوبة حاسمة حولها، والتأّكد من أاّل تقع حادثة مماثلة 

بعد اليوم.
وقّدم ستيفن ماكنيل  رئيس حكومة نوفا سكوشا اعتذاره 

لعائالت الضحايا.
وقال ماكنيل في حديث إلى سي بي سي إنّه لم يكن في 
نيّته التسبّب في المزيد من الحزن  لهم، بل في الحصول 

على أجوبة من خالل مراجعة ظروف الحادثة.
وقد أعلنت الحكومة الفدراليّة وحكومة المقاطعة األسبوع 
الماضي عن قرار  إجراء مراجعة مشتركة للظروف 
المحيطة بحادثة القتل التي استمّرت يومي 18 و 19 

نيسان أبريل.
و لكّن وزير السالمة العاّمة عّدل موقفه بعد أن رفضت 
عائالت الضحايا إجراء إعادة نظر وطالبت بتحقيق 

عام في الحادثة.
في  األكاديميّين وأعضاء  و  الخبراء  وانتقد عدد من 

العموم  و  الشيوخ  مجلسي 
ومجموعات  أوتاوا،  في 
الحكومتين  قرار  نسائيّة 
ورأوا  والمحليّة،  الفدراليّة 
أّن مراجعة ظروف الحادثة 
االنفتاح  إلى  تفتقر  سوف  
والمساءلة و األدلّة الوازنة.
النّواب  من  عدد  ودعا 
في  المحليّين  الليبراليّين 
الجمعيّة التشريعيّة في نوفا 
تحقيق  إجراء  إلى  سكوشا 
عام، خالفا للموقف الرسمي 
للحزب الليبرالي الحاكم في 

المقاطعة. 
كما انتقدت أحزاب المعارضة في نوفا سكوشا حكومة 
المقاطعة واعتبرت أنّها أخطأت عندما تجاهلت مطالب 
عائالت الضحايا الداعية إلجراء تحقيق عام في حادثة 

القتل.
وجرت مظاهرات عديدة في نوفا سكوشا في األسابيع 
الماضية للمطالبة بإجراء تحقيق عام في أسوأ حادثة 

قتل في البالد.
من  عدد  بينهم  من  مئة شخص،  من  نحو  تظاهر  و 
ذوي الضحايا في مدينة هاليفاكس للتعبير عن ارتياحهم 
إلجراء التحقيق العام، وعن شكرهم لكّل الذين ساندوهم 

في مطلبهم.
وكان ذوو الضحايا قد خّططوا للتظاهر احتجاجا على 
القاضي بمراجعة  قرار حكومتي كندا ونوفا سكوشا 

الظروف المحيطة بحادثة القتل.
وتوّجه المتظاهرون تحت الشمس الساطعة ووسط الحّر 

الشديد نحو مقّر الجمعيّة التشريعيّة، وقاموا بالدوران 
حوله، ليعودوا بعد ذلك  نحو مرفأ هاليفاكس

استدعاء  المفّوضين صالحيّة  العام  التحقيق  ويخّول 
الشهود و إرغامهم على اإلدالء بشهادتهم تحت القسم، 

وتقديم الوثائق المطلوبة.
»بموجب هذه الصالحيّات اإلضافيّة، نأمل بكّل صدق 
أن يصار إلى مراجعة حادثة 18 و 19 نيسان أبريل 
بشكل تام، وأن يتّم نشر جميع الحقائق واألدلّة المتّصلة 

بالحادثة«: وزير السالمة العاّمة الكندي بيل بلير.
وقد وافق األشخاص الذين كانوا مكلّفين بإجراء المراجعة 
على المشاركة في التحقيق العام بصفة مفّوضين كما 

أوضحت وزارة السالمة العاّمة.
ويشارك في التحقيق القاضي مايكل ماكدونالد الرئيس 
السابق للمحكمة العليا في نوفا سكوشا و آن ماكليالن 
وزيرة السالمة العاّمة الفدراليّة السابقة والرئيسة السابقة 

لشرطة فريدريكتون ليان فيتش.

  أطلقت جامعة تكنو أونتاريو Ontario Tech University بالتعاون مع 
فيسبوك كندا، شبكة عالميّة لمواجهة الكراهية والتطّرف على اإلنترنت.

وجاء اإلعالن عن مشروع التعاون بين فيسبوك ومعهد التكنولوجيا وسط تنامي 
الكراهية ومقاطعة المعلنين لموقع فيسبوك كندا.

وتنامت منذ فترة التعليقات الحاقدة وسواها من األحكام المسبقة التي يُطلقها 
البعض عبر مواقع التواصل االجتماعي، والتي تترك تداعياتها على األشخاص 

المستهدفين.
و يثير تنامي الخطاب الحاقد قلق الحكومات وتتواصل المساعي الهادفة إليجاد 

أفضل الحلول لمواجهته.
وأعلن مركز الكراهية والتحيّز والتطّرف التابع لجامعة تكنو أونتاريو في هذا 

السياق، عن تعاونه مع فيسبوك كندا، إلنشاء شبكة عالميّة لمواجهة الحقد والكراهية.  
وحّذرت باربارة بيري مديرة مركز الكراهية والتحيّز والتطّرف  التابع للجامعة، 
من احتمال أن تؤّدي جائحة كوفيد19- والحملة االنتخابيّة األميركيّة المقبلة إلى 
موجة من التعليقات الحاقدة عبر اإلنترنت في كندا وسواها في األشهر المقبلة، 

واحتمال أن يتوّسع انتشار الكراهية إلى خارج نطاق اإلنترنت.
»أعتقد أنّنا سوف نرى تصعيدا وليس تراجعا في هذا النوع من النشاط، عبر 
اإلنترنت وخارج نطاق الشبكة العنكبوتيّة«: باربارة بيري مديرة مركز الكراهية 

والتحيّز والتطّرف في جامعة تكنو أونتاريو.
وأضافت بيري أّن انتشار التطّرف ونظريّات المؤامرة عبر اإلنترنت مرتبط 

بأحداث من عالم الواقع في كندا.
حاكمة  مقّر  مدخل  اقتحام  حاول  الذي  كوري هورين  الكندي  مثال  وأعطت 
كندا العاّمة في أوتاوا  أوائل الشهر الجاري، قبل أن تعتقله الشرطة الفدراليّة.

وتبيّن أنّه عضو في القّوات الكنديّة ومتأثّر بنظريّات المؤامرة اليمينيّة المتشّددة 
كيو أنون QAnon المتعلّقة بمصدر جائحة كوفيد19-.

وسوف تتلّقى الشبكة العالميّة لمكافحة الكراهية والتحيّز والتطّرف 500 ألف 
دوالر من فيسبوك على مدى خمس سنوات،.

التطّرف عبر اإلنترنت،  الناشئة من  الشبكة مهّمة كشف االتّجاهات  وتتولّى 
وتطوير سياسات واستراتيجيّات وأدوات كفيلة بمواجهتها.

التابع  الكراهية والتحيّز والتطّرف  التمويل زيادة عدد موّظفي مركز  ويتيح 
لجامعة تكنو أونتاريو، و مساعدته على أن يصبح مركز معرفة حول الكراهية 

والتطّرف العنيف حسب بيان صدر عن فيسبوك وجامعة تكنو أونتاريو.
كما يتيح له توفير خبرة عالية المستوى للشركاء الكنديّين والدوليّين والعالميّين، 

من خالل التعليم والتدريب والبرمجة القائمة على األدلّة كما ورد في البيان.
مديرة  ألف دوالر ضئيال، رأت  الخمسمئة  مبلغ  المنتقدون  اعتبر  وفي حين 
المركز باربارة بيري أنّه يعّزز قدرته على مراقبة الكراهية والتطّرف العنيف 

على اإلنترنت.
وقد حصل المركز بشكل منفصل، على تمويل من وزارة األمن العام ووزارة 

الدفاع في أوتاوا.
وتشير باربارة بيري إلى أّن نشاط اليمين المتطّرف على اإلنترنت تنامى في كندا. 
ووجدت دراسة صادرة عن معهد مركز الكراهية والتحيّز والحوار و معهد 
الحوار االستراتيجي 6600 مجموعة وحساب وصفحة وقناة على اإلنترنت 
محّددة على أنّها من اليمين المتطّرف، عبر 7 من منّصات التواصل االجتماعي، 

تصل إلى أكثر من 11 مليون مستخدم.
ومن بين المجموعات األكثر خطورة كما قالت باربارة بيري، مجموعة العزوبيّة 
غير الطوعيّة ومجموعة بوغالو بويز المناهضة للحكومة، التي تعتقد أّن الواليات 

المتّحدة تتّجه نحو الحرب األهليّة وتعمل على تسريع وقوعها. 

  أعلنت مؤسسة الكحول الكيبيكية 
)SAQ( عن إغالق متجرْين لها في 
مدينة بلينفيل ومتجر ثالث في مدينة 
ميرابيل بعد أن جاءت نتائج اختبارات 
الكشف عن فيروس كورونا المستجّد 
إيجابية لثمانية موظفين في األيام الثالثة 

األخيرة.
Lau- )تتقع المدينتان في منطقة لورانتيد 
rentides( إلى الشمال من مونتريال.
وهي  الكحول،  مؤسسة  وأصدرت 
مؤسسة عامة، بياناً قالت فيه إّن قرار 
إغالق المتاجر الثالثة »وقائي« ومؤقت 
ريثما تقوم مؤسسة متخصصة بأعمال 

التعقيم الضرورية في هذه المتاجر.
أّن المتاجر الثالثة  وأّكدت المؤسسة 
ستبقى مغلقة طالما دعت الحاجة لذلك.
وأضافت المؤسسة أنّه يتوجب على 
جميع موظفيها الذين عملوا في المتاجر 
يلزموا  أن  األيام األخيرة  الثالثة في 

الوقاية وأن  المنزلي من باب  الحجر 
يخضعوا الختبار الكشف عن فيروس 
كورونا المستجّد »في أسرع وقت«. 
والفيروس المذكور مسبِّب لوباء »كوفيد 

  .»19 -
وقالت مؤسسة الكحول الكيبيكية في بيانها 
إّن التحقيق الذي أجرته مؤسسة الصحة 
العامة خلص إلى أنه ال يتوّجب على أّي 
زبون دخل أياً من المتاجر الثالثة أن يلزم 
الحجر المنزلي من باب الوقاية، لكنها 
أضافت أنه بالرغم من ذلك فهي تدعو 
الزبائن الذين زاروا أحد تلك المتاجر 
أن يراقبوا أنفسهم ويعطوا أهمية بالغة 
ألّيٍ من أعراض وباء »كوفيد - 19«.
لشؤون  المؤسسة  رئيس  نائب  وأّكد 
تشغيل شبكات البيع، جاك فارسي، أّن 
سالمة الموظفين والزبائن »أساسية« 
قرارها  هنا  ومن  للمؤسسة،  بالنسبة 

السريع بإغالق المتاجر الثالثة.  

  أعلنت يوم الثالثاء الماضي شركة »غيالد ساينسز كندا« لألدوية أن 
وزارة الصحة الكندية قد أَِذنت بالتسويق المشروط لدواء »فيكلوري-

رمديسيفير«)Veklury-remdesivir( لعالج  كوفيد 19.
وبذلك يصبح أول عالج معتمد ضّد فيروس كورونا المستجّد في كندا.
وأوضحت   غيالد في بيان أن الدواء »موصوف لعالج  كوفيد 19 
عند البالغين والمراهقين بعمر 12 سنة فما فوق والذين يزنون 40 

كغ أو أكثر ولديهم التهاب رئوي يحتاج إلى العالج باألكسجين«.
وتمت دراسة استخدام  هذا الدواء في المستشفيات عند المرضى الذين 

يعانون من كوفيد 19 في مراحل متقّدمة من الشدة.
الدواء  الكندية إنها ستواصل مراقبة سالمة  وتقول وزارة الصحة 
في كندا عن كثب وستستجيب بسرعة ألي مخاوف تتعلق بالسالمة.

ويعتمد تسريح التسويق المشروط الصادر عن وزارة الصحة الكندية 
على نتائج المرحلة الثالثة من التجارب العالمية التي يقوم بها المعهد 

الوطني األمريكي للحساسية واألمراض المعدية.
وأظهرت هذه التجربة أن هذا الدواء كان أفضل من العالج »الوهمي« 
في تحسين وقت الشفاء لدى البالغين الذين أُدخلوا المستشفى بسبب 

كوفيد 19 مع أعراض على الجهاز التنفسي السفلي.
وتستمر التجارب السريرية في تقييم سالمة وفعالية الدواء لدراسة 
آثاره باالشتراك مع األدوية المضادة لاللتهابات في مجموعات معيّنة 

وخاصة عند األطفال.
وفي أبريل نيسان، قامت دراسة أجرتها المعاهد الوطنية األمريكية 
 1.063 على  المعتادة  الرعاية  مع  مقارنة  الدواء  باختبار  للصحة 

مريًضا مصاًبا بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.
ووجدت أن الدواء قلّل من الوقت الذي يستغرقه المرضى للتعافي 
تلقوا  15 يوًما لمن  مقابل  المتوسط    31 % - 11 يوًما في  بنسبة 

الرعاية المعتادة.
لكن الدكتورة تيريزا تام ، مديرة الصحة العامة في كندا ، حذرت 

من أن »عرض هذه الشركة منخفض للغاية على مستوى العالم«.

  أعرب كبار مسؤولي الصّحة في كندا عن قلقهم 
حيال ارتفاع عدد اإلصابات بمرض كوفيد19- 

في أوساط الشباب.
ودعت د. تيريزا تام مديرة وكالة الصّحة العاّمة 
الكنديّين إلى عدم االستسالم للتعب من الجائحة، 
في وقت أفيد عن زيادة في عدد حاالت كوفيد-

19  في أوساط الشباب ما بين العشرين والتاسعة 
والثالثين من العمر.

ووّجهت د. تام التحذير في أّول مؤتمر صحفي 
عقدته بعد عودتها من عطلة صيفيّة، وأشارت إلى 
أّن عدد الحاالت اليوميّة ارتفع من جديد على متوّسط 

سبعة أيّام بعد تراجعه منذ بداية فصل الصيف.
باإلجراءات  التقيّد  تام على وجوب  د.  وشّددت 
يتوّفر  لم  الوباء طالما  انتشار  للحّد من  الوقائيّة 

لقاح مضاّد لفيروس كورونا المستجّد.
تقول د. تيريزا تام مديرة وكالة الصّحة العاّمة 
في كندا »المنحنى التصاعدي في عدد الحاالت 
اليوميّة مقلق. نعرف أّن الوسائل التي من شأنها 
السيطرة على كوفيد- 19 متوّفرة لدينا، ولكّن ذلك 
ليس مؤّكدا في أّي حال. وينبغي أن يقوم الكنديّون 
بدورهم وأن يعملوا معا ومع سلطات الصّحة العاّمة 

إلبقاء المنحنى منخفضا« . 

عدد  متوّسط  وبلغ 
اليوميّة  الحاالت 
أوائل  ذروته  الجديدة 
أيّار مايو الفائت حسب 
د. تيريزا تام، ووصل 

إلى 1800 إصابة.
وتراجع العدد إلى 273 
تّموز  في  يوميّا  حالة 
يوليو، ليرتفع من جديد 
إلى 487 حالة في اليوم 

منذ نحو أسبوع.
على  الشباب  ويحّل 
من  المنحنى  رأس 
حيث عدد اإلصابات الجديدة، وتّم تسجيل أعلى 
نسبة لدى الشباب ما بين 20 و 39 عاما من العمر 

خالل الفترة الممتّدة بين 18 و 29 تّموز يوليو.
احتمال  في  التفكير  على  الشباب  تام  د.  وحثّت 
أن تؤثّر أفعالهم على  أهلهم وأقربائهم المسنّين 
إصابتهم  إلى  تؤّدي  أن  واحتمال   ، وأصدقائهم 

بمرض كوفيد - 19.
وفي مقاطعة أونتاريو، ظهرت أغلبيّة الحاالت في 

األسابيع الماضية بين هذه الفئة العمريّة.
ودعت وزيرة الصّحة الفدراليّة باتي هايدو الكنديّين 
إلى الحذر من االتّصاالت القريبة واألماكن المكتّظة 

و المساحات الضيّقة. 
وأعلنت أّن الحكومة أطلقت أداة على اإلنترنت تساعد 
الكنديّين على تقييم مخاطر األنشطة والتصّرفات 

المختلفة التي يقومون بها.
وأضافت بأنّه سيتّم دمجها مع تطبيق تتبّع حاالت 
كوفيد19- الذي هو حاليّا في مرحلة االختبار بيتا.
للقيام  لدينا  متوّفرة  الفرص   من  المزيد  »كون 
بالعديد من األمور يؤّدي إلى االرتباك، والناس 
غير متأّكدين إن كان هذا النشاط أو ذاك يشّكل 

خطرا أكبر أم ال«.

وأوضحت الوزيرة هايدو أّن الحكومة تعكف على 
صياغة رسائل تستهدف الشباب بطريقة أفضل، 
وتكون أكثر مالءمة مع أجزاء من المجتمع الكندي.

حمالت موّجهة للشباب في كيبيك وأونتاريو :
وفي كيبيك، أطلقت حكومة فرانسوا لوغو حملة 
الوقاية  إجراءات  التزام  إلى  فيها  تدعو  دعائيّة 

ووضع الكمامة.
نصف  على  يزيد  ما  المقاطعة  حكومة  وأنفقت 
مليون دوالر ولجأت إلى مغنّين وفنّانين للترويج 
لإلرشادات الصحيّة،  والتواصل مع الشباب ما 
لتوعيتهم على  العمر،  35 عاما من  16 و  بين 

أهميّة الوقاية.
وأفادت حكومة أونتاريو من جهتها في بيان، أنّها 
تعمل على تطوير حملة دعائيّة مخّصصة للشباب 
و سوف تكشف المزيد من التفاصيل بشأنها في 

وقت قريب.
وتفيد إحصاءات وزارة الصّحة العاّمة في كيبيك 
وأونتاريو أّن عدد حاالت كوفيد19- لدى الشباب 
بين 20 و 39 عاما التي تّم إحصاؤها منذ بداية 

الجائحة هي أكثر ارتفاعا في أونتاريو.
ويؤّكد د. آالن بوارييه رئيس الخدمات الصحيّة 
في منطقة إستري في كيبيك أنّه من المهّم توجيه 
رسائل إيجابيّة للناس.   و يشاطره الرأي د. كولين 
فورنيس أخّصائي الوبائيّات في جامعة تورونتو.
التركيز  أهميّة  فورنيس على  و  بوارييه  ويؤّكد 
على خطورة هذا المرض عندما يصيب الشباب.

وتترك القرارات السياسيّة حسب رأيهما، تأثيرها 
فتح  يعاد  أن  المنطقي  غير  ومن  الشباب،  على 
الحانات وأن يُطلب من الشباب في الوقت عينه 

عدم الخروج لتمضية الوقت واالحتفال فيها.
وحصر العدد داخل الحانة بخمسين شخصا ليس 
الحّل األمثل حسب د. كولين فرونيس الذي يدعو 
للبحث عن حلول خاّلقة توافق الشباب وتحافظ 

على سالمتهم.  
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فضيحة “وي تشارييت” تأكل من شعبية ترودو فتعيدها تقريباً إىل مستوى ما قبل اجلائحة
 WE( »أزالت قضية »وي تشاريتي  
Charity - UNIS( التقّدَم المريح الذي 
كانت حكومة جوستان ترودو الليبرالية، 
نوايا  في  به  تتمتع  أقلية،  حكومة  وهي 
التصويت بفضل إدارتها لألزمة الناجمة 

عن جائحة »كوفيد - 19«.
أجرته  استطالع  نتائج  أظهرته  ما  هذا 
مؤسسة »ليجيه« بالتعاون مع »جمعية 
 )ACS - AEC( الكندية«  الدراسات 
لحساب وكالة الصحافة الكندية بين 24 

و26 تموز )يوليو( الجاري.
فنوايا التصويت لألحزاب الناشطة على 
الساحة الفدرالية عادت تقريباً إلى مستويات 
ما قبل الجائحة، تحت تأثير ما بات يُعرف 
»وي  جمعية  الحكومة  منح  بفضيحة 
تشاريتي« الخيرية عقداً إلدارة برنامج 
ِمنح دراسية للطاّلب لقاء قيامهم بأعمال 
تطوعية. وقيمة برنامج الِمنح 500 مليون 
دوالر، يضاف إليها مبلغ يصل إلى 43,5 
مليون دوالر تحصل عليه الجمعية إلدارة 

البرنامج.
وحصلت »وي تشاتريتي« على العقد دون 
إجراء الحكومة مناقصة، بالرغم من وجود 
روابط وثيقة بين الجمعية وعائلة ترودو، 
وبشكل رئيسي مع والدته وشقيقه، وبين 
الجمعية ووزير المالية الفدرالي بيل مورنو 
وعائلته. وأُلغي العقد أوائل الشهر الحالي 
مع بروز جدل حول ظروف منحه للجمعية.
مع  بالتزامن  االنتخابات  جرت  ولو 
االستطالع لنال الحزب الليبرالي الكندي 
الحاكم %35 من نوايا تصويت المستطلَعين 

غير المترددين في خياراتهم، أي أقل 
بـ11 نقطة مئوية مما حصل عليه في 
االستطالع الذي أجرته »ليجيه« في 
11 حزيران )يونيو( الفائت، أي قبل 
ثالثة أسابيع من بروز فضيحة »وي 
تشاريتي«، وأكثر بـ 4 نقاط مئوية فقط 
مما ناله في كانون الثاني )يناير( الفائت.  
المحافظين  حزب  من  كلٌّ  وتقّدم 
الكندي والحزُب الديمقراطي الجديد، 
اليساري التوجه، 4 نقاط مئوية في 
هذا االستطالع الجديد مقارنًة بنتائج 

استطالع حزيران )يونيو(.
فحتى قبل انتخابهم زعمياً جديداً خلفاً 
الذين  المحافظون  نال  شير  ألندرو 
يشكلون المعارضة الرسمية في مجلس 
التصويت،  نوايا  %29 من  العموم 

والديمقراطيون الجدد %20 منها.
أما الكتلة الكيبيكية فنالت %39 من نوايا 
الكيبيكيين،  المستطلَعين  لدى  التصويت 
استطالع  منذ  مئوية  نقاط   10 كاسبًة 

حزيران )يونيو(.
وتدعو  الوسط  ليسار  الكتلة  وتنتمي 
االتحادية  عن  كيبيك  مقاطعة  الستقالل 
الكندية، وبالتالي ال تقّدم مرشحين سوى 
في المقاطعة المذكورة، الوحيدة ذات غالبية 
ناطقة بالفرنسية بين مقاطعات كندا العشر. 
وساهمت نتائجها الجيدة نسبياً في االنتخابات 
العامة األخيرة في تشرين األول )أكتوبر( 
الفائت في حرمان الليبراليين بقيادة ترودو 
من الفوز بحكومة أكثرية ثانية على التوالي.
كندياً   1517 الجديد  االستطالع  وشمل 

بالغاً وأجرته »ليجيه« على اإلنترنت. وال 
يتيح االستطالع على اإلنترنت احتساب 
هامش خطأ نظراً لكون العيّنة المستطلَعة 

غير احتمالية.  
لكن بالرغم من تراجع الليبراليين 11 نقطة 
مئوية في نوايا التصويت ال يزال 73% 
راضون  إنهم  يقولون  المستطلَعين  من 
جداً أو راضون بالقدر الكافي من إدارة 
الناجمة عن  لألزمة  الليبرالية  الحكومة 
جائحة »كوفيد - 19«. وهذه النسبة هي 
أدنى بـ 5  نقاط مئوية فقط من المستوى 
المسّجل في استطالع حزيران )يونيو(، 
أي قبل بروز فضيحة »وي تشاريتي«.

للشؤون  الفدرالي  المفوَّض  ويُجري 
ماريو  المصالح  وتضارب  األخالقية 

ديون تحقيقاً من أجل تحديد ما إذا كان 
ترودو ومورنو قد انتهكا قانون تضارب 
نفسيهما عن  يُقصيا  لم  عندما  المصالح 
بشأن  الحكومة  أجرتها  التي  المحادثات 

العقد قبل منحه لـ »وي تشاريتي«.
ومثل ترودو ورئيسة مكتبه كايتي تيلفورد 
أمام لجنة برلمانية يوم الخميس 30 يوليو 
الجاري  ليدلي كلٌّ على حدة بشهادته في 
القضية. وسبقهما مورنو في المثول أمام 

اللجنة يوم األربعاء الفائت.
واستمعت اللجنة يوم الثالثاء 28 يوليو 
سْي »وي تشاريتي«،  الجاري إلى مؤّسِ
األخوْين كريغ ومارك كيلبورغر، وإلى 
الجمعية  إدارة  لمجلس  السابقة  الرئيسة 
ميشيل دوغالس ومدير ماليتها فيكتور لي.  

مؤسسة الكحول الكيبيكية تغلق 3 متاجر بعد إصابة 8 
موظفني بفريوس كورونا املستجّد 

كندا تسمح بتسويق أّول عالج لكوفيد 19

حتقيق عام حول حادثة القتل يف نوفا سكوشا اليت أوقعت 22 قتيال

كندا: محلة ملواجهة الكراهية املتنامية عرب اإلنرتنت  

19   يف أوساط الشباب يف كندا   ارتفاع اإلصابات مبرض كوفيد - 
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السفينة احلربّية الكندّية فريدريكتون عادت إىل البالد
  وصلت السفينة الحربيّة فريدريكتون إلى 
كندا يوم الثالثاء في نهاية مهّمة استمّرت ستّة 

أشهر  في المتوّسط  شاركت خاللها في مهّمة 
لحلف شمال األطلسي )الناتو( في المتوّسط، 
تخلّلتها حادثة تحّطم مروحيّة عسكريّة ومصرع 

ستّة جنود كنديّين كانوا على متنها.
وكان في استقبال طاقم السفينة لدى وصولها 
إلى مرفأ هاليفاكس في مقاطعة نوفا سكوشا 
في الشرق الكندي عدد من كبار المسؤولين، 
من بينهم وزير الدفاع هارجيت سجان الذي 

أبحر مع الطاقم حتّى مرفأ هاليفاكس.
وقد تحّطمت المروحيّة في 29 أبريل نيسان 
الفائت قبالة سواحل اليونان أثناء مشاركتها 
في مهّمة لحلف الناتو في المياه الدوليّة بين 

اليونان وإيطاليا.
في  أسوأ خسارة  الستّة  الجنود  مقتل  وشّكل 
الكنديّة منذ  للقّوات  يوم واحد   األرواح في 
مصرع ستّة جنود في انفجار قنبلة في أفغانستان 

في تّموز يوليو من العام 2007.
وقد رست السفينة الحربيّة فريدريكتون على 
ساحل إيطاليا طوال أسبوعين بعد حادثة تحّطم 

المروحيّة، واستأنفت بعد ذلك مهّمتها في المتوّسط 
التي استمّرت ستّة أشهر.

وفرضت جائحة كوفيد- 19 تغييرا في بروتوكول 
استقبال السفن الحبيّة العائدة إلى البالد.

وتواصل  إدارة سالمة الطيران في القّوات 
تحّطم  حادثة  في مالبسات  تحقيقها  الكنديّة 
المروحيّة التي أسفرت عن مصرع المالزم 
األّول أبيغيل كابرو ورفاقها الخمسة، النقيب 
كيفن هاغن و النقيب برندون أيان ماكونالد و 
العريف ماثيو كوزنيز و المالزم ماثيو بيكي 

والنقيب ماكسيم ميرون سورين.
وأجرت القّوات الكنديّة مراسم تكريم للجنود 
الستّة يوم وصلت جثامينهم إلى البالد في 6 
أيّار مايو الفائت إلى قاعدة ترينتون العسكريّة 

في أونتاريو.
و غّرد وزير الدفاع الكندي هارجيت سجان 
على موقع تويتر مؤّكدا أّن » البلد بأكمله يقف 

وراءكم خالل هذه الفترة من الحزن«.
وأضاف بأّن الجنود وأفراد عائالتهم مّروا 
بأوقات عصيبة وثابر الجنود رغم كّل شيء 

ومثّلوا كفريق، ما تمثّله القّوات الكنديّة.

احتجاجات ضد القناع: شرطة كيبيك تشرح عدم تدخلها
كيبيك  مدينة  شرطة  دائرة  تّدعي   
الحقوق  ميثاق  احترام   )SPVQ(
خالل  التدخل  عدم  لتفسير  والحريات 
المظاهرة للتنديد بارتداء القناع اإلجباري 
المظاهرة  أثناء  الماضي.  األحد  يوم 
أقنعة  المشاركون  يرتدوا   لم   ، الحامية 

ولم يحترموا البعد الجسدي.
ال تحدد حكومة المقاطعة عدد األشخاص 
العامة  األماكن  في  التجمع  يمكنهم  الذين 
أن  من  الرغم  على   ، الطلق  الهواء  في 

أقصى  بحد  بشدة  توصي  العامة  الصحة 
تطبيق  يجب   ، ذلك  ومع  شخًصا.   50
في  حتى   ، الصحية  التوجيهية  المبادئ 
 ، التعليمات  هذه  بين  من  الطلق.  الهواء 
هناك على وجه الخصوص حقيقة الحفاظ 
على مسافة مترين بين األشخاص الذين 
يوصى  السقف.  نفس  تحت  يعيشون  ال 
هذه  تكون  عندما  القناع  بارتداء  بشدة 

المسافة غير ممكنة.
نددت  وزيرة  األمن العام ونائبة رئيس 

بعدم   ، جيلبو  جنفييف   ، كيبيك  وزراء 
االمتثال للتعليمات الصحية ، يوم االثنين 
20 ييوليو الجاري ، في مؤتمر صحفي. 
اعتنقوا  رجلين  سلوك  بشدة  انتقدت  كما 
 ، قناع  ارتداء  وبدون  عنهما  رغما   ،
المسؤول  أعلن  كما   .TVA صحفي من 

المنتخب عن تشديد محتمل للقمع.
التدخل  لعدم  انتقاًدا   SPVQ وانتقدت 
من  الخميس  يوم  نفسها  عن  ودافعت   ،
خالل التأكيد على أنه إذا كان وكالءها قد 
تدخلوا ، فإن حق التظاهر ، المنصوص 
عليه في ميثاق الحقوق والحريات ، لكان 

قد انتهك.

باسم  المتحدثة  ديون  ساندرا  أوضحت 
توازن  "إن  كندا:  إذاعة  في   SPVQ
في  العمل  إلى  دفعنا  قد  والفوائد  العيوب 

هذا االتجاه".
جميع  في  محايدة  "جهات  الشرطة  إن 
إن   SPVQ وقالت   المظاهرات". 
ارتكاب  عدم  "ضمان  هو  دورهم 
يمكنهم  الناس  وأن  جنائية  جريمة  أي 
الحقوق  لميثاق  وفًقا  أنفسهم  عن  التعبير 

والحريات".
أما بالنسبة للحادث مع الصحفي ، فضل 
الحالة  هذه  على  التعليق  عدم  المتحدث 

بالتحديد.



مصر  جمهورية  رئيس  حرم  قامت   ،2006 إبريل   20 يوم  في 
العربية بافتتاح متحف إيمحتب بمنطقة سقارة األثرية، وذلك في 

حضور حرم الرئيس الفرنسي 
ووزير ثقافة مصر واألمين العام 
للمجلس األعلى لآلثار المصري 
آنذاك. ويتكون المتحف من ست 
قاعات عامرة. وتحتوي قاعات 
مائتين  حوالي  على  المتحف 
أثرية  قطعة  وثمانين  وثالث 
فائقة.  بعناية  ومختارة  نادرة 
وتتكون هذه القاعات من قاعة 
المدخل، وقاعة بعثات سقارة، 
وقاعة عمارة إيمحتب، وقاعة 
مقابر سقارة، وقاعة طرز سقارة، 
ومكتبة المهندس المعماري لوير. 
كما يضم المتحف قاعة للتهيئة 
المرئية وتعرض فيلًما باللغات 
األجنبية واللغة العربية عن آثار 
سقارة وأهميتها، وعن المهندس 
األثرية  القطع  وأهم  إيمحتب، 
هذه  وتحتوي  الجميل.  بمتحفه 
القاعة على نموذج مجسم كبير 
من الجبس للمجموعة الهرمية 
وقام  زوسر.  بالملك  الخاصة 
الفرنسي  المعماري  المهندس 
جان-فيليب لوير بتصميم وتنفيذ 

هذا النموذج المجسم الكبير.
وتحتوي قاعة المدخل على أهم 
قطعة بالمتحف، وهي قاعدة تمثال 

الملك زوسر المصنوعة من الحجر 
الجيري الملون. وترجع أهمية هذه القطعة إلى أنها تصور الملك 
زوسر وهو يطأ بأقدامه األقواس التسعة التي تمثل أعداء مصر 
التسعة التقليدين، وأمام قدم الملك توجد ثالثة من الطيور )»رخيت«( 
التي ترمز إلى الشعب المصري. وكان الغرض من ذلك التصوير 
الرمزي إظهار الملك زوسر بأنه القوي والمسيطر بداخل مصر 

القديمة وخارجها على البالد المجاورة لها.
أما األهمية الثانية لهذه القطعة فترجع إلى كتابة اسم وألقاب إيمحتب 
جنًبا إلى جنب اسم الملك زوسر. وتعد هذه هي المرة األولي التي 
يُكتب فيها اسم وألقاب شخص من عامة الشعب المصري القديم 
بجوار اسم الملك؛ إذ كان جميع ملوك عصر الدولة القديمة مقدسين 
وبمثابة اآللهة على األرض؛ لذا لم يكن مسموًحا ألي شخص أن يضع 
اسمه أو ألقابه على أية قطعة ملكية إلى جوار اسم الملك المقدس.
أما قاعة بعثات سقارة، فُسميت كذلك ألنها تحتوي على أهم نتاج 
قائمة  وتضم  واألجنبية.  المصرية  سواء  األثرية  البعثات  أعمال 
بأسماء علماء اآلثار المصريين واألجانب الذين عملوا في منطقة آثار 

سقارة. ومن أهم القطع الموجودة بهذه القاعة مجموعة مقبرة الطبيب 
»قار« والتي ترجع إلى نهاية عصر األسرة الخامسة وإلى بداية 
عصر األسرة السادسة بعصر الدولة 
القديمة. وتضم مجموعة من األدوات 
الجراحية الخاصة بالطبيب »قار« 
وخبيئة التماثيل البرونزية التي ترجع 
إلى العصر المتأخر، وهي تمثل آلهة 
وإلهات مصر القديمة مثل اإلله أوزير 
وأنوبيس وحربوقراط )أو »حورس 
الطفل«( وبتاح وباستت وحورس 
وغيرها من اآللهة واإللهات المهمة 
في مصر القديمة. كما تحتوي على 
موائد قرابين مصنوعة من الفخار 
مجموعة  عليها  مصورة  الملون 
القرابين التي كانت تقدم للمتوفي. 
وترجع أهميتها ألنها المرة األولى 
واألخيرة التي تُصور فيها القرابين 
إلى اآلن. ومن القطع المهمة أيًضا 
بهذه القاعة تمثال »آمون إم أوبت«، 
وزوجته.  موت  اإللهة  كهنة  كبير 
والتمثال مصنوع من الحجر الجيري، 
ويرجع إلى عصر الدولة الحديثة. 
كبير  رمح  أيًضا  القطع  أهم  ومن 
الحجم مصنوع من خشب العرعر 
ُعثر عليه داخل الغطاء الخاص به 
لحمايته ويرجع إلى عصر الدولة 

القديمة.
وتحتوي قاعة عمارة إيمحتب على 

بالملك  الخاصة  الهرمية  المجموعة  المعمارية من  العناصر  بقايا 
زوسر، وتمثال من البرونز إليمحتب يرجع إلى العصر المتأخر، 
ويمثله في هيئة الكاتب الملكي أمام تمثال الملك زوسر المصنوع 
من الحجر الجيري. كما تحتوي هذه القاعة على قطعة أثرية صغيرة 
نادرة تمثل أقدم تخطيط معماري عليه مقاسات خاصة بعقد حجري 

بالمجموعة الهرمية الخاصة بالملك زوسر.
الكشف  تم  أقدم مومياء ملكية  قاعة مقابر سقارة على  وتحتوي 
عنها إلى اآلن، وتخص الملك »مرنرع األول«، ابن الملك بيبي 
األول، من أوائل ملوك عصر االسرة السادسة من عصر الدولة 
القديمة. كما تحتوي أيًضا على مجموعة تماثيل اإلله بتاح-سوكر-
وهي  منف،  مدينة  إلى  )نسبة  المنفية  الجبانة  إله  وهو  أوزير، 
حالًيا منطقة ميت رهينة في مركز البدرشين في محافظة الجيزة 
المصرية( ورب الصنّاع والفنانين والحرف والفنون في مصر 
القديمة. وجاء من اسم الرب »سوكر« االسم الحالي لمنطقة سقارة 
األثرية. وربما كان شكل تمثال الرب المصري القديم بتاح هو 
الذي اُستوحي منه شكل تمثال جائزة األوسكار العالمية. وتضم 
الجبنة  من  قوالب  عن  عبارة  ومميزة  فريدة  آثاًرا  أيضا  القاعة 
المحفوظة داخل القدر التي كانت مخزنة فيه عن طريق المصري 
من  مجموعة  على  تحتوي  فإنها  سقارة،  قاعة طرز  أما  القديم. 
األواني الحجرية ذات أحجام مختلفة، وكان ذلك ضمن حوالي 
أربعين ألف آنية تم اكتشافها داخل هرم الملك زوسر بسقارة. كما 
التماثيل  المستخدمة في نحت  النحت  أدوات  أيًضا على  تحتوي 

الحجرية واألثاث الخشبي. 
أما قاعة مكتبة فإنها تخص المهندس المعماري الفرنسي الشهير 
جان-فيليب لوير، والذي كرس حياته لترميم المجموعة الهرمية 
الخاصة بالملك زوسر، كما سبقت اإلشارة. وتحتوي على المتعلقات 
الشخصية الخاصة به مثل كتبه ومكتبه واألدوات الهندسية الخاصة 
به. وقد أنشأت أيًضا هذه المكتبة لخدمة الدارسين والباحثين وهواة 

علم اآلثار المصرية القديمة. 
ومن الجدير بالذكر أنه يتزايد عدد زوار متحف إيمحتب باستمرار. 
ويحرص جميع المرشدين السياحيين على بدء جوالتهم السياحية 
في منطقة آثار سقارة بزيارة متحف إيمحتب. ومن الجدير بالذكر 

أن تذكرة منطقة آثار سقارة تشمل تذكرة المتحف أيًضا.
وإجمااًل يعتبر هذا المتحف فريًدا من نوعه؛ إذ يعد األول في هذا 
المصرية،  العمارة  تاريخ  من  لجزء  المكرس  مصر  في  المجال 
ويتناول مجموعة هرمية واحدة هي المجموعة الهرمية الخاصة 
بالملك العظيم زوسر صاحب الهرم المدرج بسقارة وفاتح عصر 
بناة األهرام، ذلك العصر وصل إلى قمة العمارة الهرمية في عهد 
الملك األسطوري خوفو وهرمه األكبر في الجيزة الذي يعد العجيبة 
الواحدة الباقية من عجائب العالم القديم، وكانت البداية مع الملك 
زوسر ومهندسه العبقري إيمحتب صاحب هذا المتحف المهم والفريد 
من نوعه. وفي النهاية، فإن التحية واجبة للملك زوسر والمهندس 
المعماري العظيم إيمحتب اللذين خلدا اسمهما عبر الزمن بعدد من 
األعمال المميزة التي تشهد على عبقرية اإلبداع وروعة األداء بين 

الملك الحكيم ورجل الدولة األمين.

أدب وثقافة

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

الديانات!  لعنة 
 العالم مريض مريض جدا، وهذا القرن هو شاهد على مرضه، على 
نهايته.  عالم ضربه مرض  يدري كيف ستكون  االخير ومن  نزاعه 
هللا حتى الجنون وهذا الجنون عمره لم يقدم حلوال بل كان السبب في 
التفرقة واإلرهاب الذي أّدى الى نهاية كل حضارة مّسها هذا الجنون.  
مرض لم يجدوا له لغاية اليوم أي مضاد وال أي عالج.  مهما  توصلت 
أن  الدول  الدول من تطّور علمي وفكري، ومهما حاولت هذه  اليه 
تتحرر منه ومن أثره في الحياة المدنية ودساتيرها، يعود الى الواجهة 
ساعة الحاجة ليضرب ويدّمر كل ما توصلت اليه المدنية من حريات 
الوراء،  الى  ليعيدها  الحصول عليها،  أجل  الغالي من  دفعت  وحقوق 
يلجمها ويرميها في بؤر الجهل والنفاق الديني الذي فاق أي نفاق آخر 
باستعماله هللا سالحا له لتبرير ما ال يبّرر، والتاريخ هو الشاهد األول 

واألخير لهذه المأساة.
البداية  أنه  الحق،  أنه  األفضل،  أنه  بإلهه  يتبجح  الديانات وكل  كثرت 
البداية وال يعرفون أي شيء  والنهاية وجميعهم ال يعرفون شيء عن 
عن النهاية. ال بل المأساة تكمن في انه مهما كان درب النهاية مرعب 
اليها  بها ويسعون  فيرغبون  الديانات،  وشنيع، فهو مشيئة هللا في هذه 

لتحقيق مشيئته! 
يا ساده كيف يمكن لهذه الديانات أن توّحد وهي تعتبر أن التابعين لها هم 
أفضل من غيرهم ولهم كل الحقوق دون غيرهم، وان جنّات السماوات 
هذه، التي يتحدثون عنها وكأنهم زاروها من قبل في رحلة استجمامية، 
أو  ديانة  الشعوب من خالل  بين  العدل  إرساء  يمكن  . كيف  لهم؟  هي 
تحقير اآلخر  بل يحرضا على  إنصاف، ال  فيهما وال  أكثر ال عدل 

والحكم عليه بالموت أحيانا كثيرة، فقط ألنه ال يتماشى معهما؟ هذا إذا 

لم تحّقره وتمنّنه بانها تبقيه حيا، درجات أدنى، تحت رايتها وقوانينها 
التي ال يحتملها عقل ولد في هذا القرن عرف طعم المساواة والحرية 

المدنية العلمانية. 
أليس عار علينا في هذا الزمن أن نقبل ونتحدث عن بعض هذه األديان 
وكأن األرض وما عليها ملك لها وهي التي قامت علي الغزو والحرق 
والذبح واحتالل الممالك والحضارات والشعوب والتاريخ يشهد على 
كل ما حوته هذه الحروب من فظائع تتكّرر في يومنا هذا وبإسم الدين 
ساديته حامال  البلدان حسب  ويرسم حدود  يأتي  كل طاغية  أيضا؟. 
كتابه المقّدس لتبرير ما هو غير مقّدس.  باسم الهه يبطش وينكل بحياة 
الماليين ومصائرهم. ماذا عن حقوق غير المؤمنين الذين قدموا الكثير 

عبر التاريخ لكي ننعم بالحرية المدنية. 
المدنية  القوانين  المساواة تحت راية 
الديانات  العادلة والتي يصفها أرباب 
المثليين  تحمي  قوانين  بالعاهرة؟ 
والمفكرين والفالسفة والمتحررين من 

ساطور اإلله ومالئكته وشياطينه وكل اللفيف الذي يأتي معه. 
ترون  اال  مجددا؟   بالعالم  التي حلت  اللعنة  هذه  من  متى سنتحرر 
أال  الديانات؟  هذه  باسم  وابادات جماعية  ودمار  من خراب  ما حل 
ترون أنها حجة يستعملها الطغاة لتوحيدكم في بؤرة الشر والكراهية 
االقتصادية  لمآربهم  وقودا  يستعملونكم  أنواعه  والتعصب على 
والمالية الخاصة بهم؟ اال تفكرون بأنكم احجارا على رقعة شطرنج 
على طريق بناء العالم الجديد الذي سيتمّكن منكم يوما بعد يوم تمهيدا 
مكان  ال  الذي  الجديد  العالم  هذا  بأرباب  تأتمر  روبوتات  الى جعلكم 

لدياناتكم وال إلهكم بها؟
أن  يمكن  او تحصين  النووي وال اي سالح  السالح  أن ال  ترون  اال 
ينقذكم من فيروس غير مرئي؟  أال تدركون أن هذه الديانات ال يجب أن 
تتخطى أجسادكم وفكركم وروحكم الذاتية فقط وأن العالم لغيركم أيضا 
وليس ملكا لكم؟  وأخيرا وليس آخرا، اال تدرون أن العالم ال يريدكم وال 
يريد  الموت في سبيل آلهتكم، وأنه ال يحق لكم تدمير العالم من أجل 

إتمام مشيئة إله هذه الديانات التي هرب منها اإلله؟ 
تدرون جيدا  أبدا النكم  يسامحكم  لن  فهو  الكون  لهذا  اله  تواجد  إذا 

ماتفعلون…. واللعنة ستحل على رؤوسكم هنا وفي سماواته! 

ابنيت َسنا

     Vendredi 31 juillet 2020
الجمعة 31 يوليو 2020

بقلم:   سناء سراج

يوليو احلزين.. 

مجسم مجموعة الملك زوسر الهرمية بسقارة

قاعدة تمثال الملك زوسر

  تكملة للعدد الماضي: 

يوليو الحزين.. أتيت بغير العادة.. 
أتيت لتأخذ منا األحباب .. 
كنت دائما تهبنا السعادة  
فيك الصيف والمرح  
وليالي السمر والسهر.. 

كنت دائما ضيفا مرحبا به.. 
ننتظرك بشوق وحنين  
بعد كل شتاء حزين..  

ولكنك هذا العام غيرت عاداتك.. 
جئتنا باألحزان.. 

وتوشحنا بالسواد والحداد .. 
وودعنا الناس العزاز.. 

رقد الراحلون في سالم واستسالم  
بعد المعاناة والكثير والكثير من اآلالم.. 

تجمع األحباب في المقابر  
وليس الشواطئ و الرحالت.. 

تجمع األهل والخالن في المقابر 
وبأيدينا نثرنا على وجوههم الثري 

وبللناه بالدموع قبل الماء.. 
يوليو الحزين.. 
جئتنا هذا العام 

بكثير وكثير من االحزان. 

ابنتي َسنا
أيُتها الصبيُة الحائرُة في المنفى

ِك أتدريَن أنَّ اسمَّ
استعرُته من ضوِء هللاِ الساطْع

الغاباُت طريُقها
يقودني إلى البحِر....

الريُح تقُف على بابي....
نافذتي المفتوحُة
على فضاِء هللا ...
روحي تغادُر إلى

مواسِم الثلِج
وقصائَد نسيُتها في ضفائِرِك

عند غروِب الشمِس
في مقهى الغرباِء
بابُل كانْت معابَدنا

وِقبلَة الشعراِء الحالميَن بعشتار
أتوضأُ فيها
أغسُل آثامي

أرّتُل فيها أشعاراً
عن تموَز الذي

أرتحَل إلى الخلوِد

"ابنتي َسنا" قصيدة من الديوان الجديد الصادر تحت عنوان "أشواق 
العراقي  الشاعر  الصديق  للسياسي  ترتعش" 

األستاذ/ جاسم نعمة مصاول.
وهو إصداره الخامس بعد : فوضى اآلهات، 
زغردة عند المطر، ترُسمني لغزاً، يعشُقِك 
أشواق  آخراً  وليس  وأخيراً  المطر،  هذا 

ترتعش.
األستاذ  يهنئون  وكتّاب  إدارة  والرسالة 
الشاعر جاسم مصاول بهذا االنجاز الذي 
الثقافي  إرثه  إلى  ويضيف  له  يحسب 

المتميز.

العالناتكم يف الرسالة

حممد مارون عبود .. فاطمة مارون عبود

  ال عجب أن يستغرب القارئ العزيز العنوان  - محمد مارون 
عبود - و - فاطمة مارون عبود- ألنه يجمع  بين  النبي محمد وإبنته 
فاطمة والقديس  - مار مارون -  زعيم  الطائفة المارونية المسحية 
ومركزها لبنان  وطن الطوائف العديدة  المتقاتلة والمتصالحة  منذ 

أكثر من مئتي عام .
يعتبر الشاعر والكاتب  اللبناني الشهير - مارون عبود  ١٨٨٦-

١٩٦٢ من رواد النهضة األدبيه في القرن الماضي والذي عاصر 
مؤامرات إمبراطورية وخالفة بني عثمان األتراك على الطوائف 
ليسهل عليهم   بدون هوادة  ليتقاتلوا  اللبنانية مسيحيين ومحمديين 

حكم المنطقة .
عاش الشاعر مارون عبود مؤامرة إغتيال المدعو - علي الحجار - 
وهو أحد زعماء طائفة الموحدين الدروز  في أواخر القرن التاسع 
عشر؛  إغتاله عمالء األتراك واتهموا المسيحيين الموارنة بإغتياله؛  
فتطور الخالف بين الطائفتين من التوتر إلى القتال وذهب عدد غير 
قليل من الضحايا األبرياء.  هذا النوع  من المؤامرات حدث في 

التاريخ القديم والمعاصر وسيستمر في المستقبل لألسف .
أما ما دفع  الشاعر مارون عبود  لتسمية أحد أبنائه  - محمد مارون  
القتل  في لبنان المبني على  طائفة   - وابنته - فاطمة مارون - هو 
اإلسم المسجل في الهوية ؛  ثار على هذا الوضع وأعطى اإلسم الجامع 
للديانتين إلبنه وابنته ونظم قصيدة معبرة أذكر هنا بضع أبيات  منها :

والد  الشاعر مارون عبود : الخوري الماروني  موسى إبن الخوري 
يوحنا عبود ؛  ولدته أمه يوم عيد القديس مارون  

مؤسس الطائفة المارونية المسيحية فسماه والده مارون تيًمنا بعيد مار 
مارون ، كما أن إبنه  ولد في شهر رجب  فأعطاه 

إسم محمد  تيمنا بشهر رجب المبارك  لدى المسلمين ومتأثرا وثائرا 
على القتل  من قبل عصابات على حواجز  على الطرق

المارين األبرياء  أو  المسافرين  تقتل 
فقط ألنهم من الديانة األخرى.

قال مارون عبود :  رزقت ولدا فسميته 
محمدا وإبنة سميتها فاطمة  فقامت  قيامة 
الناس؛ فريق يستهجن ويكٍفر ، وفريق

يوالي وينتصر؛  وكان أول من قدر هذا العمل  وأعجب به  أشد العجب 
صديقي الكاتب الشهير أمين الريحاني الذي كتب لي رسالة تشجيع وتأييد .
كان والده الخوري يوحنا عبود يريد منه  أن  يكمل دروسه في رهبانية 
مار مارون ليرسم  كاهنا لكن الشاب مارون؛ الذي برز  منذ صباه  في 
نظم الشعر ومراسلة  الصحف التي نشرت كلماته؛ أصًر على إتمام 
دراسته اللغة وإنتقل إلى مدرسة الحكمة في بيروت حيث إحتك بعدد 
المولًعين بالشعر والكتابة أمثال  سعيد عقل ورشيد تقي  من الطالب 
الدين وأحمد تقي الدين وغيرهم  الذين  كانوا  من رواد النهضة األدبية 

والفكرية في العالم العربي .
ولد الشاعر مارون في قرية )عين كفاح( من قضاء مدينة جبيل  في 
لبنان أطلق عليه لقب األديب الناقد  الساخر؛ باإلضافة إلى نشره العديد 
من الكتب واألشعار  دًرس اللغة العربية  في الجامعة الوطنية اللبنانية  
وساهم بمقاالت في عدة  صحف يومية  وتولى  إدارة  تحرير مجلة 
الحكمة  في مدينة جبيل . نال العديد من األوسمة  من تركيا قبل الحرب 
العالمية األولى ومن فرنسا ومن بابا روما  ومن القدس ومن المملكة 

الهاشمية األردنية وأوسمة عديدة من لبنان  . 

بقلم: سليم خليل

عشت يا بني ، عشت يا خير صبي  
محمدا ب��اس��م��ه  فهتفنا 
رأيت أن  واخشع  الدهشة  خفف 
مسلما ول���دت���ه  م���ا  أم���ه 
واسمعي       إصغي  الشرق  ربوع  يا 
بيننا خ��اف��ا  اجل��ه��ل  زَرِع 
أدي��ان��ه ف��ي  امل��ش��رق  شغلوا 
عرفنا  في  مسلم  فاالفندي 

يقول: ثم 
ملتي  بني  يا  خالفت  قد  بك 
غد  في  بني  يا  مت  ما  ف��إذا 
وق��ل  ت��ن��دب  ال  حل��دي  وع��ل��ى 
ع���اش ح���را ع��رب��ي��ا ص��ادق��ا  

ول���دت���ه أم����ه ف���ي رج��ب
تستغرب ال  التاريخ  أيها 
للنبي َس��ِم��َي��ا  م���ارون  إب��ن 
عربي ول��ك��ن  مسيحيا  أو 
درس������ا  ع���زي���ز ال��ط��ل��ب
واللقب بإسمنا  فافترقنا 
املغرب أله��ل  ع��ب��دا  ف��غ��دا 
فأعجبي  خواجة  واملسيحي 

ذهبي عصر  مطلع  راج��ي��ا 
األرب ف��ي  خطوتي  فاتبع 
اخلطب ب��أغ��ل��ى  ت���زري  آي��ة 
عربي ح��را  اللحد  وط���واه 



الممكن قضاء  التي من  البلدان  أجمل  اليونان من  تعد    
عطلة رائعة بها، فهي تجذب إليها العديد من السياح خاصة 
األوروبيين من أجل قضاء العطالت الصيفية بها، وذلك ألنها 
من البالد التي تجمع بين الماضي والحاضر حتى لهذا الوقت 
حيث تشتهر بالجزر السياحية فهي تحتوي على حوالي ستة 
آالف جزيرة، باإلضافة إلى األراضي األسطورية والطقس 
الرائعة  الجبلية  والمناظر  مناخها معتدل  أن  المميز حيث 
التي ال توجد في بلد غيرها، كذلك تحتوي على الشواطئ 

ذات المياه الزرقاء مع حبات الرمل الطويلة 
التي تشبه الآللئ.
جزيرة ميكونوس

تعد هذه الجزيرة من الجزر البراقة لليونان، 
والتي يذهب إليها المشاهير والفنانين ألنها 
تتمتع بذوق سياحي رفيع المستوى، حيث 
تشتهر باحتوائها على جميع األنشطة التي 
تظهر خاصة بعد حلول الظالم بها من أجل 

االستمتاع بها جيداً.
وذلك ألنها تضم بداخلها مطاعم فاخرة تقدم 
الراقية  البحرية  المأكوالت  أنواع من  عدة 
التي تتميز بها، والفنادق التي تتميز بالذوق 
العالي، باإلضافة إلى أنها تحتوي على عدة 
بها،  الخاصة  للموسيقى  أماكن مخصصة 
والشواطئ المتعددة ذات الرمال الساحرة.

كذلك بها عدة أماكن أخرى ينجذب إليها السياح مثل كنيسة 
بارابورتياني Paraportiani ذات اللون األبيض.

ويسهل الوصول إليها من خالل سيارات األجرة من مدينة 

ميكونوس أو الحافالت، كذلك من الممكن الذهاب إليها بشكل 
أخرى، وذلك ألنها تحوي  أماكن  إلى  اللجوء  مباشر دون 
مطار خاص بها ويمكن أن تصل إليها بالعبارة من خالل 

ميناء أثينا أو رافينا أو حتى بيرايوس.
جزيرة سانتوريني

من أكثر الجزر شهرة على مستوى العالم وأكثرهم إثارة، 
حيث تقع هذه الجزيرة على الساحل الغربي ولديها عدة بلدات 
معروفة مثل أويا وفيرا، التي تعد من أفضل األماكن التي 
يمكن قضاء عليها العطلة الصيفية، باإلضافة إلى أنها من 
أكثر األماكن رومانسية لذلك يذهب إليها الكثير من أجل قضاء 
شهر العسل بها، وذلك ألنها تشتهر بالبحر األزرق العميق، 

كما أنها ذات مباني مكعبية الشكل مطلية باللون األبيض.
ذات  فنادق  إلى  تحولت  المباني  تلك  كبير من  هناك جزء 
عدد كبير من حمامات السباحة، يمكن للسائح هناك ممارسة 
العديد من األنشطة بها مثل السباحة على شواطئها الرملية 

البركانية التي تتميز باللون األسود على كاًل من السواحل 
الجنوبية والشرقية، مع أخذ حمامات شمسية.

كذلك من الممكن زيارة األماكن األثرية هناك مثل أكروتيري 
التي تعود تاريخها إلى حوالي 3600 عاماً، فهي عبارة عن 
مستوطنة منذ القدم مدفونة تحت الحمم البركانية التي نشأت 

نتيجة االنفجار البركاني وهو السبب في نشأة كالديرا. 
يمكن الوصول إلى هذه الجزيرة عن طريق القطارات أو 
العبارات التي تأني من ميناء بيريوس الواقع في مدينة أثينا.

أكروبوليس
هو عبارة عن تلة صخرية كبيرة تقع 
بداخل أثينا الحديثة مرتفعة، وهناك تم 
تتويجها بثالثة معابد، ويعد األكروبوليس 
هو رمز اليونان وأثينا، ويعد هذا الرمز 
من األشياء القديمة التي تتميز بها اليونان 
إلى وقت طويل  تاريخها  حيث يرجع 

للقرن الخامس قبل الميالد.
من أشهر األشياء تميزاً بها هو البارثينون 
الذي يتكون من 58 عموداً من أجل تقوية 
السقف الذي يتكون من عدة زخارف 

مزينة وإفريز.
بها  أثرية  أماكن  عدة  هناك  كذلك 
يمكن زيارتها مثل المنتدى الروماني 
زيوس  معبد  كذلك  وكيراميكوس، 

أنها تضم  إلى  باإلضافة  القديمة،  أجورا  األولمبي ومدينة 
منتزه اآلثار وهو عبارة عن ممشى يصل طوله إلى حوالي 

2.5 كيلو متر.
أديرة ميتيورا

هناك مجموعة من األديرة الصخرية الغربية 
التي تقع في ميتيورا، وهي عبارة عن ستة 
أديرة يتيح للجمهور زيارتها، كما أن يوجد 
هناك سهل ثيساليا الذي يعد من األكثر األشياء 
الغريبة التي من الممكن أن يراها أي شخص، 

وتعد مدينة كاالمباكا هي األقرب لها
لمشاهدتها واالستمتاع  األديرة  تحتاج هذه 
بها يوم كامل على األقل من أجل مشاهدتها 
جيداً، حيث تتكون من مجموعة من األحجار 
بداخل الصخور ويمكن  المنحوتة  الحجرية 
تسلقها من أجل الوصول إلى الدير، ومشاهدتها 
من الداخل حيث تجد مجموعة من اللوحات 
المتأللئة كذلك اشتعال  البيزنطية والشموع 

البخور بها وبعض الرموز الدينية.
مدينة رودس

اليونان،  في  السياحية  األماكن  أفضل  المدينة من  تعد هذه 
حيث تعد منظمة والتي تحصن بشكل كبير مما يلفت النظر 
األبراج  بداخلها مجموعة من  فتضم  كبيرة،  بدرجة  إليها 
الضخمة والبوابات المميزة التي تم بناؤها على أيدي فرسات 
القديس جون وذلك بعدما سيطروا عليها، وكان ذلك خالل 

القرن الرابع عشر.
تضم معالم سياحية جاذبة للنظر بالقرب من مدينة ليندوس 
الساحلية الواقعة على التالل، ومدينة مارماريس التي تقع 
على الساحل التركي، باإلضافة إلى أنها تمكن سائحيها من 
المشي سيراً على األقدام لتمكنهم من استكشافها جيداً، وذلك 
ألن شوارعها مرصوفة بشكل جيد بالحصى وتخلو من سير 

السيارات بها وذلك في المدينة القديمة.
تقع هذه الجزيرة على بحر إيجا القريب من دولة تركيا، وتعد 
من أكبر الجزر، كما أنه يسهل الوصول إليها عبر العبارات 

القادمة من ميناء بيريوس بأثينا.
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Les proverbes en français et arabe

إبراهيموفيتش يسجل ثنائية ودوناروما يتصدى 
لركلة جزاء في انتصار ميالن

    سجل المهاجم المخضرم زالتان إبراهيموفيتش 
هدفين وتصدى الحارس جيانلويجي دوناروما لركلة 
جزاء ليفوز ميالن 1-4 على مستضيفه سامبدوريا 
يوم األربعاء ليبقى دون هزيمة منذ استئناف دوري 

الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم
واستمر ميالن في المركز السادس برصيد 63 نقطة 
ليحجز مكانا في الدور التمهيدي الثاني للدوري 
األوروبي الموسم المقبل بينما ستذهب بطاقة التأهل 
المباشر في هذه المسابقة إلى روما الخامس الذي فاز 

2-3 على تورينو يوم األربعاء
تقدم ميالن بعد مرور أربع دقائق بعد أن لعب أنتي 
ريبيتش تمريرة عرضية من جهة اليسار ليضعها 
إبراهيموفيتش غير المراقب برأسه في شباك فالديميرو 
فالكوني حارس سامبدوريا الذي كان يخوض أول 

مباراة له في دوري األضواء اإليطالي في سن 25
لكن فالكوني تصدى ببراعة لمحاولة أخرى من 
إبراهيموفيتش قبل االستراحة بعد أن سدد الالعب 

السويدي كرة أبدلت اتجاهها
وتعملق دوناروما ليتصدى لركلة حرة سددها فابيو 
كوالياريال بعد االستراحة قبل أن يضيف هاكان شالهان 

أوغلو الهدف الثاني في الدقيقة 54
وألغى الحكم الهدف في البداية بسبب وجود مخالفة 

لكنه احتسبه بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد
وصنع شالهان أوغلو الهدف الثالث بتمريرة إلى 
إبراهيموفيتش الذي سجل من زاوية ضيقة بعدها 

بأربع دقائق
وكان هذا هو الهدف التاسع في الدوري لالعب السويدي 
البالغ من العمر 38 منذ عودته لفترة ثانية مع ميالن 

في يناير كانون الثاني
وقال إبراهيموفيتش للتلفزيون اإليطالي أنا مثل بنجامين 
بوتون. ال أتقدم في العمر أبدا في إشارة إلى شخصية 
لعبها الممثل براد بيت في فيلم عام 2008 حيث يولد 

عجوزا ثم يبدأ يصغر تدريجيا حتى يصبح طفال
وأنقذ دوناروما ركلة جزاء نفذها جونزالو ماروني 
ورغم أن كريستوفر أسكيلدسن قلص الفارق لسامبدوريا 

أضاف رفائيل لياو الهدف الرابع لميالن
وفي تورينو تأخر روما بهدف سجله اليكس بيرينجو 
في الدقيقة 14 لكن ثالثة أهداف من إيدن جيكو وكريس 
سمولينج وأمادو دياوارا من ركلة جزاء قادت روما 

للتقدم 1-3 بعد 61 دقيقة من اللعب
وقلص ويلفريد سينجو الفارق لتورينو لكن روما 
تماسك لينهي المباراة لصالحه 2-3 ويرفع رصيده 
إلى 67 نقطة متفوقا بأربع نقاط على ميالن قبل مباراة 

واحدة من النهاية

بدء حتقيقات جنائية بحق رئيس الفيفا

أعلن القضاء السويسري، يوم الخميس، فتح    
تحقيق جنائي بحق رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم 
السويسري جاني انفانتينو ضمن قضية الفساد المعقدة 
المعروفة بـ«فيفا غيت«، وطلب الموافقة على التحقيق 

مع المدعي العام مايكل الوبر.
وأوضح القضاء في بيان أن المدعي العام الفيدرالي 
»فتح تحقيقا جنائيا ضد رئيس فيفا جاني انفانتينو 
ورينالدو ارنولد المدعي العام األول في هو-فاليه« 
خصوصا بسبب »اساءة استخدام السلطة«، »انتهاك 
سرية العمل«، »مساعدة المخالفين« و«عرقلة 

االجراءات الجنائية«.
وأفادت تقارير صحافية عن عقد انفانتينو والوبر 
سلسلة لقاءات غير رسمية أثارت شبهات بشأن تعاطي 
القضاء السويسري مع الملفات المتعلقة في كرة القدم 

وعن تواطؤ محتمل مع االتحاد الدولي.
ووفًقا لتقرير صادر عن الهيئة المشرفة لمكتب المدعي 
العام، فإن الوبر )54 عاًما( المسؤول عن اإلجراءات 
المتعلقة بفضائح الفساد في االتحاد الدولي منذ مارس 
2015، »انتهك العديد من مهام منصبه« من خالل 

االجتماع بشكل غير رسمي وفي ثالث مناسبات، مع 
انفانتينو في عامي 2016 و2017.

وتابع التقرير »فشل الوبر مراًرا وتكراًرا في قول 
الحقيقة، وتصرف بطريقة غير عادلة، وانتهك مدونة 
قواعد السلوك الخاصة بمكتب المدعي العام السويسري 
وأعاق تحقيق الهيئة المشرفة لمكتب المدعي العام«.

ولم ينف االتحاد الدولي حصول لقاءات بين انفانتينو 
والوبر، موضحا أنها كانت تهدف إلى اإلظهار أن 
الفيفا »مستعد للتعاون مع القضاء السويسري«. لكن 
الغموض القانوني الذي ُعقدت فيه تلك اللقاءات يثير 
مسألة التواطؤ المحتمل بين الفيفا والقضاء السويسري.
وكانت السلطات السويسرية أوقفت في أحد الفنادق 
 ،2015 27 مايو  الفخمة في مدينة زيوريخ في 
مسؤولين كرويين أدين عدد كبير منهم في الواليات 
المتحدة، في سلسلة الفضائح التي هزت أعلى هيئة 
الى اإلطاحة برؤوس كبيرة  كروية عالمية وأدت 
السويسري جوزيف  السابق  فيها، السيما رئيسها 
الفرنسي  السابق  بالتر ورئيس االتحاد األوروبي 

ميشال بالتيني.

- االشاية اللي اصفت ضهر البعير
 -La goutte d’eau qui a fait déborder le vase

تضحك الدنيا معك ..
. 

 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

- لسانك حصانك إن صنته صانك وان خنته خانك
 - Il faut tourner sa langue dix fois dans sa bouche avant de parler

انسحاب صندوق االستثمارات السعودي من 
صفقة شراء نادي نيوكاسل

    قالت مصادر إعالمية إن صندوق االستثمارات 
السعودي برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن 
سلمان انسحب من صفقة شراء نادي نيوكاسل 
التي كان قريًبا من إتمامها مقابل 300 مليون 

جنيه استرليني.
وكانت التقارير اإلنجليزية، قد أكدت في وقت 
 ”PCP Capital Partners“ سابق، أن شركة
التي تلعب دور الوسيط بين صندوق االستثمار 
السعودي ومايك آشلي مالك النادي اإلنجليزي 
الحالي، توصلت بالفعل التفاق على بنود العقد، 
وحصل مالك النادي اإلنجليزي على دفعة مالية 

من الصفقة.
التقدير  اآلتي: “مع  بيان رسمي  وجاء في 

العميق لجماهير نيوكاسل وأهمية تانادي، فقد 
بالحصول على  اهتمامنا  قرار سحب  اتخذنا 

ملكية النادي”.
وأضاف البيان: “نأسف لذلك، حيث كنا متحمسين 
وملتزمين بالكامل باالستثمار في مدينة نيوكاسل 
العظيمة ونعتقد أنه كان بإمكاننا إعادة النادي 
إلى موقع تاريخه وتقاليده وجدارة مشجعيه”.

وأتم: “انتهت صالحية االتفاقية التجارية بين 
النادي، ولم يكن  مجموعة االستثمار ومالكي 
من الممكن الحفاظ على أطروحة االستثمار، 
التي سيبدأ  خاصة مع عدم وضوح الظروف 
فيها الموسم المقبل والمعايير الجديدة التي سوف 
تنشأ للمباريات والتدريب واألنشطة األخرى”.
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تفشي كورونا يهدد مصير مباراة برشلونة ونابولي
    يهدد تفشي فيروس كورونا المستجد، في إقليم 
كتالونيا، مصير المباراة المرتقبة لبرشلونة اإلسباني، 
أمام خصمه نابولي اإليطالي، بدوري أبطال أوروبا.
ووفقا لصحيفة »ماركا« اإلسبانية، فإن تفشي 
له  قد يكون  إقليم كتالونيا  فيروس كورونا في 
تأثير على مصير مباراة برشلونة ونابولي في 
استاد »كامب نو«، والمقرر إقامتها في الثامن 

من أغسطس المقبل.
إياب  في  نابولي  برشلونة الستضافة  ويستعد 

أوروبا،  أبطال  دوري  من  الـ16  دور  مباراة 
وعينه على االستفادة من عامل األرض لتحقيق 
االنتصار والعبور لربع النهائي، بعد أن تعادل 

بنتيجة 1-1 في إيطاليا، قبل توقف البطولة.
أما اآلن، فقد يتم نقل المواجهة المرتقبة لملعب 
آخر، أو حتى دولة أخرى، مع تفاقم أرقام اإلصابة 

بفيروس كورونا في إقليم كتالونيا.
وطلب االتحاد األوروبي لكرة القدم »ويفا« من 
الموقف  تفاصيل حول  توفير  كتالونيا  حكومة 

الصحي في اإلقليم.
وسجلت كتالونيا قرابة ألف حالة جديدة بفيروس 
كورونا، خالل الساعات الـ24 الماضية، ليصل 

مجموع الحاالت إلى 93361 حالة.
استنادا  المباراة  بشأن  قرارا  وسيتخذ »ويفا« 
الذي سيرسل في  كتالونيا  تقرير حكومة  على 

األيام المقبلة.
يذكر أن العاصمة البرتغالية لشبونة ستستضيف 
جميع المباريات المتبقية بدوري أبطال أوروبا، 
ابتداء من ربع النهائي، مما يعني أن مواجهة 
التي سيخوضها  األخيرة  المباراة  نابولي هي 

برشلونة على أرضية »كامب نو«.



مبناسبة عيد االضحى هذه السنة

أدب وثقافة

املغرب »منوذج رائد« يف جمال التواصل الروحي والدبلوماسي
بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

بقلم:  
ريتا حبيب قازان

  في زمٍن يرقد فيه أطفاٌل على أمعاء فارغة وِمعٍد خاوية
يفترشون األرض بدل األسّرة ويلتحفون ما َظَهر من نجوم السماء

انخطفت عن عيونهم أنوار المدينة ولم يعد يضيء عالمهم إّل ما تبّقى من الشموع
شّحت المياه في ديارهم وأصبحوا ينتظرون هطول األمطار ليتلّقفوا منها ما تيّسر

أصبحت ذكرى المدارس التي أّموا إليها في السابق أشبه بحلم قد ل يعود
فَقَد رّب البيت مصدر رزقه ولم يعد عرق جبينه يفيده أكثر من الستجداء 

الخروج من المنزل أضحى مغامرة خطرة ل خوفاً من المجرمين بل تجنباً لفيروس 
الوباء القاتل!

الكثير من الميسورين ما ادخروه من  الفقراء بما يعيلهم ، فقد  بدل أن يسترزق 
أموال طوال حياتهم!

وفوق كّل ذلك يطّل علينا العيد، حيث على كّل فرٍد أن يبتهج ويُضّحي من أجل 
هذه الذكرى...

من أجل ذلك، تمنياتي لكم أن يبعد هللا عنكم وعن دياركم كّل مكروه وأن يندحر 
هذا الوباء عن البشرية لتعود بهجة العيد الى الجميع والى ما يجب أن تكون عليه، 

ويعّم الخير عيالكم وعالمكم.

وكل عام وأنتم بخير

     Vendredi 31 juillet 2020
الجمعة 31 يوليو 2020

             للمملكة المغربية عالقات دبلوماسية وروحية رفيعة المستوى 
مع أغلب دول العالم، منذ فجر التاريخ، وإلى اليوم، استطاعت تأسيس 
قيم  تمتلك من  بما  التواصل والحوار،  الجوار وترسيخ  عالقات ُحسِن 
التعاون والتضامن والمسارعة في الخيرات والمبادرات الرائدة لملوك 
وسالطين الدولة المغربية العريقة، والتي استمرت مبادراتها اإلنسانية 
إلى اليوم، في عز أزمة كورنا، يبعث أمير المؤمنين جاللة الملك محمد 
السادس نصره هللا وأيده، أطناناً من المساعدات الطبية والصحية إلى عدد 
كبير من الدول اإلفريقية، ودول أخرى تربطه بها عالقات إنسانية، لم تكن 
وليدة عوامل جديدة، فرضتها ظروف العصر القائمة على ضرورة العمل 
وفق تكتالت اجتماعية واقتصادية كبرى، أو استغالل األزمات والنزاعات 
لفرض اآلراء أو التوجهات، وإنما تعود هذه العالقات إلى أقدم العصور، 
وتتحكم فيها قيم اإلخاء والتضامن واإلحساس اإلنساني بالمصير المشترك 
وحرمة اإلنسان، مما جعل العديد من دول العالم تبادل المملكة المغربية 
معاني التواصل اإلنساني في مختلف تجلياته وأبعاده، فترتقي العالقات 
المغربية بدول العالم إلى مستوى التواصل الروحي والدبلوماسي القائم 
على سلطة المحبة والوفاء والصفاء والخير، بل ومقابلة الشّر بالخير، 
أن هذا  الظروف، ول شك  الغير مهما كانت  إلى  ومواصلة اإلحسان 
الحروب والنزاعات  الروحي قد حفظ عدة دول من مخاطر  التواصل 
وجنّبها الدخول في صراعات هي في غنى عنها، إذ يكفي صراعها مع 
تحقيق التنمية وربح رهان التربية والتطوير، وقد كان المغرب حكيماً 
عندما نظر إلى عواقب األمور وحافظ على حبل الود مع الجميع بالكلمة 
الطيبة وتوحيد الّصف ودرء الخالف وبحث نقط الشتراك ومداخل التعاون 
والبناء، وتعزيز التواصل والرتقاء بالعالقات من طابع المصلحة إلى 
وضع رابح رابح، ومن سلطة القانون أو القوة إلى سلطة اللين والرحمة، 
إذ يُدَرُك باللين والرأفة ما ل يُدرك بالعنف، كما وضع المغرب خبراته 
رهن إشارة أصدقائه من دول العالم فكان بذلك المغرب نموذجاً رائداً في 

مجال التواصل الروحي والدبلوماسي في أسمى معانيه وأبعاده.
    لقد اختار المغرب أن يكون إلى جانب اإلنسانية حيثما كانت مصلحة 
الثقة،  فبادلوه  في أصدقائه،  ثقته  وأمنها، وعبّر عن  بقائها وسالمتها 
والمحبة، والنماذج كثيرة ومتنوعة؛ منها إلقاء جاللة الملك محمد السادس 
نصره هللا، خطاب المسيرة الخضراء التاريخي يوم 6 نونبر 2016 من 
العاصمة السنغالية داكار، بكل ما يحمله  هذا الحدث من دللت تؤكد عمق 
النتماء المغربي إلفريقيا وقوة العالقات التي تربطه بدولها ودول العالم.

      إن أحد أهم أشكال التواصل التي تربط المغرب بدول العالم، التواصل 
الروحي والديني من خالل انتشار الطرق الصوفية المغربية في عدد من 
الدول، ليشكل هذا النمط من التواصل رافداً للمحبة واألخوة اإلنسانية، حيث 
تتجاوز العالقات أشكال التعاون القتصادي وتبادل الخبرات إلى حماية 
األرواح والنفوس وزرع بذور األمن والسالم والتسامح، عبر دبلوماسية 
روحية يرأسها أمير المؤمنين جاللة الملك محمد السادس نصره هللا وأيده، 
من تجلياتها بناء جاللته لمجموعة من المساجد وتوزيع آلف النسخ من 
المصحف المحمدي، وتكريم العلماء وشيوخ الطرق الصوفية عبر العالم، 
وخاصة خالل الدروس الرمضانية التي تقام في حضرته بالقصر الملكي 
العامر وهي الدروس “الحسنية” الذي دأب على تنظيمها مبدع المسيرة 
الّسلمية الخضراء جاللة الملك الحسن الثاني قّدس هللا سّره، كل ذلك له 
دللة خاصة تعكس سمو الشخصية المغربية وأصالتها، كما تدل على عمق 
الروابط الروحية التي تجمع ملوك المغرب بزعماء وملوك العديد من 
األقطار، منذ تأسيس الدولة المغربية قبل اثني عشر قرناً، كما تدل على 
هذه العالقات مجموعة من كتب الرحالت والرسائل التاريخية والوثائق 

واألرشيف الدبلوماسي الموجود في المغرب وخارجه.
  وإيماناً بأهمية العالقات الدبلوماسية والروحية بين المغرب ودول العالم، 
وإسهامه الفعال في تحقيق التقارب بين الشعوب والحكومات، وتعزيز 
الحوار والشراكات، وتثمين الثقافات والتراث اإلنساني المشترك، أطلق 
المركز المغربي لالستثمار الثقافي، المعروف اختصاراً بـ “مساق” مشروعاً 
أكاديمياً يروم تتبع تجليات هذا التواصل بين المغرب ودول العالم، ودراسته 
علمياً، في أفق اقتراح مداخل الرتقاء بهذه العالقات وتثمين الدبلوماسية 
تقدم صورة دقيقة  الموازية وتوفير معطيات علمية وإحصائية  الثقافية 
ومتكاملة عن تاريخ هذه العالقات وراهنها ومستقبلها، انطالقاً من رؤى 
مختلفة وزوايا نظر متعددة، ومرجعيات متباينة، يدعمها السند العلمي 
والمقاربة المنهجية المتوازنة في التحليل، من أجل بلوغ نتائج أكثر صدقاً 
العلمية وأكثر قدرة على الرصد والتتبع واإلحاطة بمجمل  الناحية  من 
الخصائص العامة التي تطبع هذه العالقات، داخل مجال متغيّر ومتأثر 
بالظروف العالمية وبسياق التطور الحضاري الذي يمر منه المغرب، 
وتأثير بعض األحداث العالمية، وما يجري في المنطقة العربية، ويؤثر 
على جودة العالقات بين الدول، على أن التواصل الروحي والدبلوماسية 
الروحية أساساً ظلت تؤدي دورها في قوة ناعمة توّجه الكثير من األحداث 
دون إحداث ضجيج إعالمي أو توظيف سياسي، ودون مكاسب اقتصادية، 
بل الرابح من هذه العالقات هو اإلنسان أوًل وأخيراً، بغض النظر عن 
المعاملة  بعين العتبار استحقاقه  موقعه ومكانته وجنسيته، ودون أخذ 
المطلوب دوام اإلحسان واإلنعام واإلكرام،  المفّضلة، وإنما  أو  الطيبة 
فالبشر خلق هللا، وَمن يكرم خلق هللا، يكرمه هللا، ثم إن اإلنسان مطالب 
أخالقيا ودينياً باإلحسان إلى أخيه، وببذل الجهد في بناء كون فاضل يحقق 

العدل والكرامة للجميع.
     يهدف هذا الكتاب الجماعي، الدولي الذي أطلقه المركز المغربي 
أبرزها:  الغايات، من  إلى تحقيق جملة من  الثقافي، مساق،  لالستثمار 
تعميق البحث في روافد التواصل الروحي والديبلوماسي بين المغرب 
ودول العالم، ورصد تجلياته وآفاقه، بما يُسِهم في تقوية هذه العالقات 
وتنميتها، خاصة وأن الجانب الروحي يحظى بأهمية كبيرة اليوم، في 
ظل هيمنة التكنولوجيا وسيطرة اآللة التي سلبت اإلنسان جزءاً كبيراً من 
إنسانيته، وأيضاً صراع اإلنسان مع األوبئة ومخاطر الحروب البيولوجية 
و بوادر األزمات القتصادية التي تحتاج لمواجهتها إلى تقوية الجوانب 
الروحية العميقة في اإلنسان قصد تحصينه وتمنيعه ضد كل المخاطر 

والمخاوف وأشكال الهيمنة.
ويقترح المركز جملة من المحاور للكتابة فيها، منها :

• التواصل الروحي والدبلوماسي بين المغرب السالمي والغرب المسيحي 
• التواصل الروحي والدبلوماسي بين المغرب والبلدان اآلسيوية 
• التواصل الروحي والدبلوماسي بين المغرب والبلدان اإلفريقية

• الديبلوماسية الروحية في مواجهة التطرف: من التحصين إلى التمنيع.
• دور العقيدة األشعرية والمذهب السني المالكي في تكريس قيم الوسطية 

والعتدال
• التواصل الروحي و تفعيل الحوار بين األديان وترسيخ قيم التعايش.

الديبلوماسية  العالقات  إنجاح  للمغرب ودوره في   الجغرافي  الموقع   •
عبر التاريخ.

• التجربة المغربية و تدبير الحقل الديني: نموذج يطلبه العالم.
• تجديد التفكير الديني: معادلة الفلسفة والتجربة الروحية أو العقل والقلب.

• الديبلوماسية الروحية وسؤال األخالق والقيم واإلصالح
• الديبلوماسية الروحية والديبلوماسية التقليدية: تكامل أم تفاضل ؟

• الديبلوماسية الروحية ورهانات 
السالم العالمي: الواقع واآلفاق.
• الدبلوماسية الروحية وتدبير 

األزمات المعاصرة.
وتبقى هذه المحاور مجرد مقترحات 

للبحث على أن المشاركين في الكتاب لديهم الحرية في مقاربة جوانب 
أخرى من الموضوع، ورصد تجليات التواصل الروحي والدبلوماسي 
بين المغرب والعالم، انطالقاً من بعض العلوم والمباحث المعرفية في 
القانون وعلم الجتماع وعلم النفس والفلسفة والتربية واألدب والسياسة 
واإلعالم والقتصاد واإلدارة والدفاع..، وغير ذلك من مجالت التأثير 
في جودة العالقات بين المغرب ودول العالم والجوار ، عبر الشراكات 
الممكنة بين الدول والشراكات القائمة، سواء بشكل صريح أو ضمني، 
دون إغفال الحضور اإلعالمي والرقمي الذي أتاح فرصاً جديدة للتواصل، 
وقّرب المسافات، وفي اآلن نفسه أصبح يشكل عائقاً في بعض الحالت 
األنظمة  وتدمير  البيانات..  والتجسس وسرقة  الختراق  أمام ظواهر 
القتصادية واألمنية، مما يفرض مقاربة متكاملة ورؤية مستقبلية تقوم 

على الستباق والتوّقع والوقاية والحذر المتوازن.
ويشرف على هذا المشروع العلمي نخبة من الباحثين والدكاترة، الذين 
والدبلوماسي  الروحي  التواصل  المشترك بموضوع  الهتمام  يجمعهم 
العالقات مع  بمجمل  العالم، في محاولة لإلحاطة  المغرب ودول  بين 
القارات، حتى يكون المشروع شاماًل، وغير خاضع لالنتقاء أو التوجيه، 
بل البحث الميداني هو الذي يوجه الباحث ويقترح الفرضيات، قبل أن 
يتحقق منها عبر أدوات البحث الممكنة كالستمارة والمقابلة والوصف 
والتأريخ والمقارنة واإلحصاء والتحليل والتأويل أيضاً، ثم استخالص 
النتائج وتصنيفها قبل تعميمها وجعلها قابلة لالستثمار  في تحسين هذه 
العالقات والرتقاء بجودتها، مع توفير قاعدة بيانات وشبكة اتصالت 
بين الباحثين المتخصصين في الدبلوماسية الروحية عبر العالم، وانطالقاً 
من بؤرة روحية بامتياز هي المملكة المغربية أرض الصالح واألولياء 
والعلماء، وأرض التواصل الفعال، وموقعه الجغرافي يمثل أكبر دليل 
على ضرورة هذا التواصل وأهميته، وبالفعل استطاع المغرب أن يكون 
في قلب األحداث العالمية الكبرى وأن يدلي بدلوه في مجمل التغيرات 
والتحولت التي يشهدها العالم، الشيء الذي يعني أن المغرب ليس مجرد 

بلد، بل يمثل صلب التواصل وعمق التفاعل المثمر والبنّاء.
     ولتحقيق أهداف البحث العلمي ضمن مشروع رصد تجليات التواصل 
المغربي  المركز  والعالم، وضع  المغرب  بين  والدبلوماسي  الروحي 
التواصل من  بيانات  من  الباحثين عدداً  إشارة  الثقافي رهن  لالستثمار 
أجل إرسال بحوثهم مرفوقة بالسيرة العلمية، أو إرسال استفساراتهم، كما 
يوفر خدمة الستشارة العلمية في اقتراح مجالت بحث جديدة تنسجم مع 
المشروع، وأيضاً توفير عدد من المراجع التي تفيد الباحثين في معرفة 
معطيات الحضارة المغربية بالخصوص أو سبل الوصول إلى األرشيف 

الدبلوماسي المغربي.
    وقد تم تحديد فاتح يناير 2021 آخر أجل إلرسال البحوث، علماً أن 
إنهاء  الباحثين على  إنجاز مساعدة  قائم من أجل  المركز  التواصل مع 
بحوثهم بالشكل العلمي الذي يحقق التوازن والنسجام والتكامل بين كل 
البحوث، ومن المرتقب أن يصدر الكتاب في النصف األول من العام 

المقبل 2021.  
)المركز المغربي لالستثمار الثقافي – مساق-   

)   touzani79@hotmail.com  خالد التوزاني

أحالم اليقظة

  قطعَت حباَل الحرمان، تبحُث عني .. لؤلؤ فريد ..
قدٌر َولََدَك تحَت سماٍء غبراء، حيث تقع النّجوم حافية،

وسَط الجموِع .. وحيد ..
اعترْفَت بحّبٍ دفيٍن، لم تخجْل بَبوحه،

وبأرّقِ المعاني وصفته، ويا لروعِة التَّعابير  ..
شاِهٌر سيَف حبَِّك ول بدَّ لسيٍف من َنَطٍع، يستميل ..

َوَعدَت أن تحبَّني بصمت، تهمس فوق شفاهي رقيَق الكالم،
كما المحار يبوُح للحصى، باللّمِس الّرهيف ..

ى الجسوَر المائلة، وتخّطيت، وعدتني، أل تتخطَّ
بيل .. خلطت الحابل بالنابِل، وأضعَت السَّ

 وعدتني أّل تلمسني، قد حالفتَك األعذاُر وبالوعِد خلفت ..
بالواقع تشتاقني، وفي أحالِمَك تمارُس حقَّ الشتياق،

تغمرني غلغلَة طفٍل في حضِن أّمه، ويا لحالوة الحتضان ..
تجالس روحي، ومثل حقول القمح في المساء .. تسكنني ..

تبعثرني أبجديًَّة في قصائِدك، وفي الهواء،
من ثمَّ تلملمني وتعيد جمعي .. تسجنني وتحّررني على هواك.. 

تتمنَّى، لو أنِّي القلُم بين أصابعك .. ألعب،
ولكنّك استبيَت قلمي ووقعت في الهوان ..

تتمنّى أن تتجاهلك عيناي، فتغرق في غيثي،
تحتاُل على أناملي، تقبِّلُها .. وتقبِّلُها، حتّى الذوبان  ..

وعدتني أل تكلِّمني، وإذ بك تهاتفني في اليوم آلف المّرات ..
ات .. وتقوُل أحبُِّك وأهواِك وأعشقِك .. آلف المرَّ

من نافذِة الغياِب جئتُك، أزيِّن أبياَت ِشعِرك حتّى النّواة .. 
أفتّش في قاموسك، أنبش خفايا المفردات،

يحوي حكاية عشٍق على مدى األزمان، وترجمة األريج في حدائق األقدار ..
فال تمّل، من واقٍع يعتريك ودعك في حاضري .. من الحرمان ..

كأُس العمِر يضحك دون حياء ..
واألحالم نطاردها، فتدمينا سكارى من ظلم األيام ..

إن سال َدمُعك، فدعه يسيل .. في البكاِء راحٌة واستسالم ..

promidea@gmail.com

الرسالة يف  العالناتكم 
514 961 0777   
450 972 1414

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

  www.el-ressala.com

ملوك وأمراء ختلوا عن العرش
  أن تكون من أبناء العائالت الملكية ، 
أو أن تكون وريث للعرش فهذا ل يحدث 
إل مع القليل من البشر ، ويتمنى الكثيرين 
أن يكونوا في هذه المكانة ولو فترة قصيرة 
فإنك عندها سوف تحصل   ، الوقت  من 
على الكثير من النفوذ ، والقوة ، والنقود ، 
والسفر حول العالم ، وحياة ترفيه ل مثيل 
ثم  أميراً  أو  أن تكون ملكاً  ،  وفكرة  لها 
تتخلى عن السلطة ، فقد يعد هذا البعض 
جنون أو خطأ فاضحاً ل يمكن تداركه ، 
أو تعويض خسارته بأي حال من األحوال 
، والحقيقة أن هناك الكثير من األمراء ، 
والملوك الذين تخلوا عن العرش ، ودفعهم 

على ذلك أسباب مختلفة .
لذلك  الوجود  في  أسمى شيء  الحب هو 
ل نستغرب كثيراً أن علمنا أن هناك أحد 
السلطة  يتخلى عن  األمراء  أو   ، الملوك 
من أجل الحب ، والحقيقة أنها ربما تكون 
ولكنه في  منه ألجل حبه  كبيرة  تضحية 

نهاية األمر قرار . 
الملوك واألمراء الذين تخلوا عن السلطة 

من أجل الحب
األمير إدوارد الثامن

البريطانية  العائلة  ملوك  ثامن  كان  وقد 
الملكية في بريطانيا ، وكان له الكثير من 
كانت  والتي   ، المستقرة  غير  العالقات 
تبوء بالفشل في نهاية األمر ، حتى أن هذه 
العالقات العابرة المتكررة أدت في النهاية 
إلى انتشار فضيحة كبيرة له ، تحدثت عنها 
كل دولة بريطانيا ، وكادت أن تؤدي إلى 
ولكنه  والده  وفاة  بعد  العرش  توليه  عدم 
تولى الحكم رغم انتشار هذه الفضيحة ، 
وبعد فترة من توليه العرش وقع في غرام 
األمريكية وليث سيميون ، وكان لبد أن 
تطلق السيدة من زوجها أوًل لتتزوج من 
ل  الحكم  قوانين  ووفق   ، إدوارد  الملك 
يمكن للملك أن يتزوج من امرأة تزوجت 
إدوارد  الملك  تنازل  لذلك   ، السابق  في 
عن الحكم بعد أحد عشر شهراً فقط ، وقد 
اشتهرت قصة حبهما في القرن العشرين 

، حتى أطلق عليه اسم الملك العاشق ، 
وسافر الملك أدورد مع وليث سيميون 

إلى باريس وتزوجا هناك .
األميرة نوري

المبراطورية  أميرات  أشهر  أحد  تعد 
اليابانية ، وذلك ألنها تخلت عن السلطة 
من أجل السالم النفسي والراحة الذهنية 
، حيث أنها أدركت ما تحتوى عليه حياة 
، رغم  دائم  توتر وضغط  الملوك من 
كل ما لديهم من أموال ونفوذ إل أنها ل 
تمكنهم من العيش في استقرار وأمن ، 
وذهبت األميرة نوري من القصر الملكي 
ولم تأخذ معها أي شيء كانت تملكه وبدأ 
تعيش حياتها الطبيعية مثل عامة الشعب 
الياباني تركب المواصالت ، تأكل أكل 
الحياة  أنها تحب هذه  ، وأكدت  العامة 
حولها  ويلتف  القصر  في  الحياة  عن 
العصبي ،  التوتر والضغط  الكثير من 
حيث أنها شاهدت أمها تتعرض لنهيار 

عصبي بسبب ضغوطات الحكم والسلطة 
، وتزوجت األميرة نوري حبيب طفولتها 
يوشيكي كورودا  ، بعد أن غيرت اسمها 

ليصبح سيكوا كورودا . 
األمير لينارد بيرنادوت

وهو أحد أفراد العائلة المالكة السويدية ، 
رغم كثرة القواعد التي تؤكد أنه ل يجوز 
للملك أو األمير أن يتزوج واحدة من عامة 
كل  يفقد  فأنه  ذلك  وأن حدث   ، الشعب 
صالحياته الملكية ونفوذه إل أنها لم يمنعه 
من أن يتزوج من المرأة التي أحبها ، وبالفعل 
تم تجريده من كافة األلقاب الملكية ، ولكن 
على الرغم من ذلك فقد أهداه والده جزيرة 
تدعى )مي ناو ( تقدر مساحتها 111 فدان 
، وقام بزرع معظمها بالزهور ، وعاش 

بها مع زوجته حتى وفاته .
األميرة أبولراتانا راجاكانيا

وهي من أشهر األميرات حيث أنها معروفة 
بتركها السلطة والتخلي عنها مقابل أن تتزوج 
بالشخص الذي تحبه وهو بترلجيمسون ، 
وقد أنجبا ثالثة أطفال ، وتم انفصالهما في 

عام 1998 م ، وعادت األميرة إلى تايلند 
، وكان وقتها قد وقع زلزال تسونامي وقد 
توفي طفلها الثاني الذي كان مصاباً بالتوحد 
، ولذلك فأنها قد أنشأت منظمة لمساعدة 
التوحد حتى  من  يعانون  الذين  األطفال 

تخلد ذكراه .
األمير يوهان فريسو

العائلة  أفراد  أحد  يوهان  األمير  تعرف 
في  مابل  حبيبته  الملكية على  الهولندية 
بروكسل ، وفي عام 2004 م بعث رسالة 
لرئيس الوزراء الهولندي جعلته وزوجته 
محط أنظار من العالم ، وكان فحواها أنها 
يتخلى عن العرش في مقابل الزواج من 
تقدم لخطبتها وهو يرتدي  التي   ، حبيبته 
أمام منزلها حاماًل  البيضاء ووقف  البذلة 
الخاتم ، وقد اشتهر األمير كثيراً بعد هذا 
األمر على مستوى العالم كله ، ولكن األمر 
األشد غرابة أن األمير يوهان توفي بعد 
عام ونصف فقط من الزواج حيث أنه فقد 
وعيه أثناء التزحلق على الجليد ، وتوفي 

بعد أن نظل فترة في غيبوبة .
األمير فيليب

 ، الدنماركية  الملكية  العائلة  من  وهو 
يتخلى عن منصب  لم  ، وهو  واليونانية 
واحد فقط وأنما تخلى عن منصبين حيث 
أنه أبن ألميرة من الدنمارك ، وملك من 
اليونان ، وعلى الرغم من أنه تخلى عن 
السلطة والملك إل أنه متزوج من إليزابيث 
ملكة بريطانيا ، وأبنه األمير تشارلز ولي 
عهد بريطانيا ، لذلك فهو ل يزال محتفظاً 
بمكانة رائعة ، فهو جزء مهم جداً من أشهر 

عائلة ملكية في العالم .
األميرة ماكو

 ، اليابانية  وهي من عائلة اإلمبراطورية 
العرش  بالتنازل عن  األميرة  قامت  وقد 
 ، الجامعة  في  الزواج من زميلها  مقابل 
المدينة  المطاعم في  أحد  قابلته في  الذي 
ووقعت في حبه ، وكان لبد أن تتخلى عن 
كل األلقاب الملكية من أجل الزواج منه ، 
أن تزوجا صارت ماكو من عامة  وبعد 

الشعب بعد أن كانت أميرة . 
الملك كارول الثاني

يعد أحد أفراد العائلة الرومانية الملكية ، 
كان شاباً في العشرين من العمر عندما فسخ 

والداه زواجه من واحدة من عامة الشعب 
ألول مرة ، وقاما بتزويجه من إبنة عمه 
لم يكن  اليونان ، ولكنه  إلى  وسافر معها 
الزواج من حب  قرار  لذلك  معها  سعيداً 
حياته ماجدة ، ولكن كلفه هذا القرار أن تم 
نفيه لمدة طويلة ، وبعد أن عاد تولى حكم 
البالد ولكنه تخلى عن العرش في مقابل 
الزواج من حب حياته ماجدة مرة أخرى 

في عام 1940 م .
األمير أميديو

شديد  وكان  بلجيكي  كندي  أمير  وهو 
الوسامة ، وقد وقع في حب فتاة من عامة 
الشعب وكان يعلم أنها سوف تجعله يخسر 
ولكنه   ، الوحيد  الذي هو وريثه  العرش 
قرر التخلي عن العرش في مقابل الزواج 
من حب حياته إليزابيث ماريا ، وهذا بعد 
محاولة منه في الحصول على مرسوم ملكي 
للزواج من عمه الملك فيليب ولكنه رفض 
ذلك بشدة ، لذلك تزوج األمير أميديو من 
إليزابيث ماريا  وعاشا حياة هادئة مستقلة 
بعيدة عن السلطة ، والعرش ، وإنجاب 

أطفال رائعين . 

مساعد »طبيب الغالبة« يف مصر يكشف أمنيته األخرية
في  البارود«  الحزن على منطقة »إيتاي  خيم    
ينتظر  حيث  مصر،  شمالي  البحيرة،  محافظة 
مشالي«  »محمد  الدكتور  جثمان  استقبال  األهالي 
مسقط  في  لدفنه  الغالبة«  »طبيب  بـ  المعروف 
رأسه، بعد وفاته صباح يوم الثالثاء، حيث أعلنت 

أسرته الخبر الصادم لمرضاه ومحبيه.
حرص  حياته،  في  األخيرة  اللحظات  وحتى 
»مشالي« على تلبية احتياجات المرضى المترددين 
على عيادته بمدينة طنطا في محافظة الغربية، كما 
منذ  الغالبة«  »طبيب  مساعد  محمد،  هاشم  يؤكد 

منتصف التسعينيات.
و قال محمد : »الدكتور )مشالي( حضر إلى العيادة 
بحيوية  دوره  أدى  جيدة،  صحته  وكانت  باألمس 

ونشاط كعادته ولم تفارق البتسامة وجهه«.
وأكد مساعد »طبيب الغالبة« أن الدكتور »مشالي« 
أمامه  تحدث عنها  ما  كثيرا  أخيرة  أمنية  له  كانت 

دوره  يؤدي  وهو  الموت  يأتيه  أن  »تمنى  قائال: 
داخل العيادة بين مرضاه، لم يرغب في التوقف أبدا 

عن تقديم المساعدة والدعم للبسطاء«.
وأُشيع أن الطبيب المصري تعرض لوعكة صحية 
مساء الثنين، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات 
حيث توفي بعدها بساعات، لكن مساعده نفى األمر 

مشددا على رحيله داخل منزله بطنطا.
قصر  الطب  كلية  من  تخرج  قد  »مشالي«  وكان 
بدأ  سنوات   8 بـ  وبعدها   ،1967 عام  في  العيني 
بمحافظة  الخاصة  بعيادته  المرضى  استقبال  في 
مقابل  أجر زهيد  الغربية، واشتهر بحصوله على 

الكشف الطبي.
محمد الذي رافق »مشالي« لنحو 25 عاما يوضح 
أنه يملك 3 عيادات صغيرة في أنحاء »الغربية« 
آخرها عيادته في مدينة طنطا، مشيرا إلى أنه كان 
الـ 15 جنيه، وفي إحدى  يتقاضى أجرا ل يتعدى 

العيادات يكتفي بـ 5 جنيهات فقط. 
وبعد ساعات من وفاته نعت النقابة العامة لألطباء 
»مشالي«،  الدكتور  رسمي،  بيان  في  المصرية، 
منوهة إلى أنه قضى سنوات طويلة في خدمة غير 
العزاء  بخالص  وتقدمت  المرضى،  من  القادرين 

ألسرته.
األطباء  نقابة  اختارته  المستمرة،  لجهوده  ونظرا 
بالغربية للحصول على لقب الطبيب المثالي على 
مستوى الجمهورية، منذ 3 سنوات، ليحصل على 

تكريم وشهادة تقدير في يوم الطبيب العالمي.
وأوضح جرجس رزق هللا، أمين عام نقابة الغربية، 
أن الراحل رمز للطبيب المتفاني في عمله ومهنته 
دون النظر للمقابل المادي منوها باهتمامه بمصلحة 

المريض في المقام األول.
للنقابة  وفد  في  مشارك  وهو  هللا  رزق  وأضاف 
إلى جنازة »مشالي«: »النقابة تنعى وفاته وكانت 

لعدد  بترشيحه  وقامت  معه،  دائم  تواصل  على 
»طبيب  لقب  بالفعل  يستحق  ألنه  التكريمات  من 

الغالبة«.
وأرسلت مديرية الصحة بالغربية أيضا وفدا من 
كتقدير  الراحل،  الطبيب  األطباء لحضور جنازة 
المهنة  خدمة  في  دوره  على  »مشالي«  للدكتور 

على مدار عقود في المحافظة.
من ناحيته، اشار عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة 
الصحة بالغربية، إلى أن »مشالي« كان قدوة لجميع 
األطباء في المحافظة، كما أنه نموذج يحتذى به في 

مراعاة النواحي اإلنسانية للمرضى.
وأكد حميدة على أن »طبيب الغالبة« ترك بوفاته 
تاريخا ُمشرفا في اإلخالص لـ »الطب« لمجتمعه 
مسيرته،  خالل  قدمها  التي  الرسالة  خالل  من 
جميع  دربه  على  يسير  أن  على ضرورة  مشددا 

األطباء.



Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blan-
chet, veut élaborer un plan de sortie de crise de 
la COVID-19. 

M. Blanchet, qui passe deux jours au Saguenay-
Lac-St-Jean, a amorcé sa visite en se rendant au 
Village historique de Val-Jalbert, mercredi matin. 
Il n’avait pas choisi au hasard un décor de chute 
pour son allocution. Le chef du Bloc cherchait à 
appuyer son message sur ce qui se passe à Ottawa 
avec l’organisme UNIS. 
«Je ne souhaite pas la chute du gouvernement, 
mais sortir de la crise de la COVID. Si le premier 
ministre [Justin Trudeau] et le ministre Bill Mor-
neau en sont incapables, il faudra considérer le 
remplacement de gré ou de force», a déclaré le 
chef bloquiste. 
M. Blanchet avait choisi Val-Jalbert, car c’est un bon 
exemple, selon lui, pour illustrer la nécessité de pré-
parer cette sortie de crise. Le site saisonnier ne cadre 
pas dans les programmes d’aide.  
«Val-Jalbert est emblématique. Le site n’a pas accès à 
la subvention salariale. Il n’a pas accès aux frais fixes 
pour le loyer», décrit-il. 
En visitant les régions, le chef bloquiste veut des 
idées pour élaborer son plan.  
«Aller chercher les inquiétudes au Saguenay-Lac-St-
Jean et ailleurs pour la sortie de crise de la COVID, 
la deuxième vague, pour relancer l’économie», a-t-il 

soutenu. 
Il s’en est pris aussi aux libéraux au sujet de la presta-

tion canadienne d’urgence (PCU). 
«Quand des employeurs se font dire, je vais revenir 
quand il n’y aura plus de PCU, on a un problème. Il 
fallait que ce programme prévoie le retour au travail. 
Ça n’a pas été fait», lance Yves-François Blanchet. 
Il compte soutenir aussi les entreprises saisonnières. 
«Elles ont besoin d’un programme adapté. Ce n’est 
pas parce que l’essentiel de l’économie est sorti qu’il 
faut laisser sur le banc d’autres secteurs», dit-il.  
Durant son passage au Lac-St-Jean, Yves-François 
Blanchet a aussi rencontré de jeunes agriculteurs 
pour discuter avec eux de leurs préoccupations.

Au lendemain du témoignage des frères Kiel-
burger, cofondateurs de WE Charity, devant le 
comité des Finances, les partis de l’opposition 

réclament toujours la démission du premier ministre 
Justin Trudeau. 
«Naturellement, les frères essaient de se défendre, mais 
ils essaient de défendre l’indéfendable. Ça ne se fait 
pas», a lancé Alain Rayes, député du Parti conservateur 
du Canada (PCC) de Richmond-Arthabaska.
Il soutient que le premier ministre ne peut pas être au-
dessus des lois. «Le premier ministre ne peut pas juste 
s’excuser, on demande sa démission», a-t-il renchéri. 
Le chef  du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, 
réclame également le départ de Justin Trudeau. 
«Il y a des gens autres que moi qui ont dit qu’on se rap-
proche de quelque chose qui aura l’envergure du scandale 
des commandites. Celui qui avait débusqué le scandale des 
commandites l’avait lui-même dit, à chaque jour qui passe, 
ça prend de l’envergure et à chaque fois que ça prend de 

l’envergure, ça augmente la pertinence que M. Trudeau et 
M. Morneau cèdent leur place», a-t-il déclaré. 
Le premier ministre, Justin Trudeau, se prépare d’ailleurs 
pour son propre témoignage devant le comité des Finan-
ces qui aura lieu jeudi à 15h. 
Son entourage répète qu’il désire jouer cartes sur table et 
faire preuve de transparence. 

La décision de Walmart d’imposer des «frais inaccepta-
bles» à ses fournisseurs risque de provoquer des faillites 
en chaîne, craint la cheffe libérale Dominique Anglade, qui 
demande au géant du détail de reculer. 
«Ça va entraîner un certain nombre de faillites. On parle 
d’entreprises familiales, de mères, de pères qui vont perdre 
leur emploi, alors qu’on tente de penser à une relance éco-
nomique», affirme Mme Anglade en entrevue avec Le 
Journal. 
Elle est particulièrement choquée du moment choisi par 
Walmart. Alors que les transformateurs et les produc-
teurs sont affectés par la pandémie et voient leurs coûts 
de production en hausse, la multinationale, qui est restée 

ouverte pendant le confinement, vient les affaiblir davan-
tage.  
Walmart Canada a annoncé la semaine dernière des inves-
tissements de 3,5 milliards dans ses magasins et son site 
web. La compagnie compte toutefois faire payer ses four-
nisseurs pour ces investissements, en réduisant leurs ver-
sements de 1,25%, et même de 6,25% pour les ventes en 
ligne, a rapporté le quotidien La Presse. 
Ce sont des sommes «très importantes» dans un secteur 
où les marges de profits sont «très faibles», a souligné 
Mme Anglade. L’ancienne ministre de l’Économie fait un 
constat troublant: le Québec sera particulièrement touché 
par cette décision «unilatérale», car la province comporte 
beaucoup de petites entreprises, plus fragiles.  
À son avis, une réaction forte de la classe politique et 
du secteur économique pourrait faire reculer Walmart 
Canada. 
Du côté du gouvernement Legault, le ministre de l’Agri-
culture, André Lamontagne, se dit «déçu» de la décision 
de Walmart dans une communication écrite envoyée au 
Journal. «Les agriculteurs et les transformateurs qué-
bécois traversent une période difficile et nous aimerions 
que les entreprises présentes sur le territoire québécois 
en tiennent compte dans leur décision», a indiqué Simon 
Bachand, responsable des communications au cabinet de 
M. Lamontagne. 

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousC’est à la suite de la signature d’une entente 
de partenariat entre la compagnie « El Nasr 
» et la compagnie chinoise « Dong fing » 

qui débutera décembre 2020 la production de 
25000 voitures électrique annuellement dans les 
usines de la compagnie de voiture « El Nasr », un 
nombre qui représente 12% du marché.
Déplus, presque en même temps, on annonce la 
signature de la compagnie égyptienne « El Han-
dasiya et la compagnie chinoise « You Twing V. 
Twong » d’une entente pour l’assemblage de 105 
autobus par an.
En outre, une entente vient d’être conclue entre 
l’organisme responsable de l’industrie et la com-

pagnie El Arabia pour 
la construction de deux 
usines de pneus :
 1) La première dans 
la région industrielle 
du canal de Suez (à El 
Sokhna) qui fabriquera les pneus de voitures 
privées, d’autobus et de véhicules de transport 
léger. 
2) la seconde usine devra être construite à Alexan-
drie à « El Amerya», qui fabriquera les pneus pour 
poids lourd ainsi que les pneus pour les tracteurs, 
utilisés dans l’agriculture. 

Voiture électrique made in Egypt début de produc-
tion annuelle fin 2020 de 25000 voitures électriques 

dans l’usine de voitures égyptiennes « El Nasr »

WE Charity: la grogne de l’opposition 
ne s’estompe pas

Dominique Anglade demande à Walmart de reculer 
sur les «frais inacceptables»

Ottawa consent finalement à une enquête publique sur la 
tuerie en Nouvelle-Écosse

Blanchet élabore son plan de «sortie de crise»
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Salah EL ACHKAR 

Nos diversités nous conduisent 
très loin des fois, raison pour 
laquelle il va falloir se méfier 

de tout acte, toute circonstance et tout 
contact, car souvent vous vous trompez 
par vos jugements et ça se répercute 
sur vous, et vous payez le pot cassé.
Vous devez savoir que les gens sont dif-
férents les uns des autres, alors d’être 
juge ou Procureur ou Conseiller, ou 
Greffier ou secrétaire de chambre ou 
un responsable dans la justice et encore 
moins un civile de toute responsabilités 
ou de titre, ce qui ne sont pas donné à 
tout le monde d’être respectueux par 
ses mauvais comportements, certains 
possèdent des titres plus délicats que 
d’autres mais consciencieusement bien 
gérer.
L’accusation est déjà un soupçon, un 
doute qui peuvent démolir l’accusé 
innocent même si le juge lui accorde le 
bénéfice de doute, car par le fait d’incul-
per la personne à tort elle commence à 
se faire des illusions, une crise de soup-
çon d’elle-même, de peur et de stresse. 
Rare sont les personnes qui peuvent 
surmonter ces accusations, alors que 
certaines faibles personnes seront 
dominées par la peur, même s’ils sont 
innocents. Surtout si elles ont des anté-
cédents judiciaires.
Dans ce cas il appartient aux juges de 
savoir et pouvoir libérer les inculpés 
sans conséquences immédiates quand 
leurs innocences sont prouvées suffi-
samment par des témoignages et des 
preuves à l’appui.
Car certains juges pour des cas politi-
ques ils font la grande erreur de mélan-
ger justice et politique. Raison pour 

laquelle il est très importants que la 
Justice soit neutre et que le corps judi-
ciaire soit libre de tout engagement 
politique. 
Dans certains pays en particulier de 
tiers monde, où la corruption domine 
le fonctionnement des politiciens ou 
mêmes les fonctionnaires de tous 
niveaux qu’ils soient, les partis poli-
tiques de grande influence peuvent 
dominer le cas, en ce moment l’inno-
cent sera criminel et vice-versa. C’est 
dommage que les droits de plusieurs 
soient bafoués par des criminels de la 
fausse justice extrémiste et fanatiques 
religieusement. 
Ils s’ajoutent à cela des leaders déma-
gogues qui avec leurs paroles charis-
matiques exprimées à haute voix, font 
trembler les suiveurs innocents, parce 
qu’ils reçoivent un lavage du cerveau 
par l’influence de leurs Leaders respec-
tifs à bon prix, ces leaders sont connus 
qui ne disent que des mensonges inven-
tés et préparés pour attirer les pauvres 
d’esprit à suivre leurs dires.
Par contre il existe des gens honnêtes, 
respectueux, qui occupent les meilleurs 
titres dans la justice et dans la monda-
nité publique ils grimpent rapidement 
l’échelle allant du premier Instant, à 
l’appel à la cours suprêmes puis au 
poste de Ministre et autres ou similai-
res dans le côté civil.      
La justice dans le pouvoir est encore 
plus délicate et plus dangereuse, car 
certains pouvoir conduit le peuple sur 
le mauvais chemin et il les oblige à 
suivre! Où se trouve la justice illégale? 
Pendant que ce pouvoir est tenu par 
des criminels injustes qui ne répondent 

qu’à leurs fanatismes aveugles et loin 
de la Justice ? Ces gens ignorent ce que 
sont les droits de l’Homme et le respect 
des autres.   
Par contre dans un pays civilisé la jus-
tice n’est pas coiffée par la politique, 
elle est plus au moins juste, simplement 
il reste le côté raciste qui s’infiltre chez 
les uns et les autres et qui jugent mal 
les gens de couleurs, ce comportement 
est né avec la personne que rarement 
peut se libérer, dans ce cas il appartient 
au Ministère de fonction publique de 
ne pas accepter ce genre de personnes 
irresponsables et fanatiques.    
L’évolution est possible par le chan-
gement des fanatiques par des res-
ponsables juste qui font du pouvoir un 
exemple de la Justice légale et droite, 
digne du titre. 
Car il serait impossible de partager 
un pouvoir entre la justice et l’injus-
tice. Puisqu’à nos jours, la majorité 
des peuples savent faire la distinction 
entre le bien et le mal, fort heureuse-
ment, autrement sera la catastrophe 
totale qui dominera le monde au fur et 
à mesure par contamination des irres-
ponsables.  
A nos jours hélas il existe des Dic-
tateurs qui Enterrent des innocents 
et pauvres afin de ne pas faiblir leurs 
économies, ils préfèrent les voir morts 
sans être jugés puisqu’ils n’ont commis 
aucune faute ou crime, que vivants qui 
coupent les avantages des autres, alors 
qu’ils sont jugés d’êtres inutiles dans 
le publique (Ce sont les jugements des 
Dictateurs qui sont nombreux dans ce 
monde certains sont visibles et d’autres 
se cachent derrière leurs doigts).

La justice, la complexité, et l’esprit de contradiction.

يسعد إدارة  سوبر ماركت أخوان 
أن تتقدم بخالص التهاني وعظيم األماني 
من الجالية العربية واإلسالمية بمناسبة 

 عيد األضحى المبارك
أعاده هللا على الجميع باليمن 

والخير والبركات
أخوان كبرى األسواق التجارية 

التي توفر لك كل ما يحتاجه 
البيت من المنتجات الغذائية 

اإليرانية والشرقية  
6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371www.akhavanfood.com

 عيد أضحى

مبارك

Le gouvernement Trudeau a fina-
lement consenti à déclencher une 
enquête publique complète sur la 

tuerie en Nouvelle-Écosse qui a fait 22 
victimes en avril dernier.
Après avoir annoncé il y a une semaine 
que ce drame ferait l’objet d’un examen 
indépendant conjoint, le ministre fédé-
ral de la Sécurité publique, Bill Blair, a 
indiqué mardi que ce sera finalement 
une enquête publique. 
«Nous avons entendu les demandes 
des familles, des survivants, des repré-
sentants et des députés de la Nouvelle-

Écosse pour plus de transparence», 
a-t-il indiqué dans une déclaration.
Ainsi, les trois membres du comité 
d’examen, Anne McLellan, Stewart 
McKelvey et Michael MacDonald, agi-
ront maintenant comme commissai-
res. Ils pourront ainsi convoquer des 
témoins et les obliger à participer à 
l’enquête.
Des familles endeuillées et des séna-
teurs, notamment, réclamaient une 
telle mesure pour tenter de répondre 
aux différentes questions sur cet évè-
nement.

Les 18 et 19 avril, un prothésiste den-
taire de 51 ans a fauché la vie de 22 
personnes dans sa folie meurtrière qui 
a débuté dans la petite communauté 
de Portapique, dans le centre de la 
province. L'homme a été abattu par la 
police plusieurs heures plus tard.
«Grâce à ces pouvoirs supplémentaires, 
nous espérons sincèrement que la terri-
ble tragédie des 18 et 19 avril sera plei-
nement examinée et que tous les faits 
et preuves pertinents seront rendus 
publics, a ajouté le ministre Blair dans 
sa déclaration.
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  اتهم محام عن ميجان دوقة ساسكس مؤسسة لنشر الصحف البريطانية 
أمام المحكمة يوم األربعاء باستغالل نزاع قانوني بينهما إعالنيا عن طريق 

استخدام وثائق قضائية للقيام بتغطية ”مثيرة“.
إليزابيث، دار أسوشيتد  الملكة  وتقاضي ميجان، زوجة األمير هاري حفيد 
نيوزبيبرز لنشرها العام الماضي موضوعات في صحيفة )ميل ون صنداي( 
تضمنت أجزاء من رسالة بخط اليد أرسلتها الدوقة إلى والدها توماس ماركل 

في أغسطس آب 2018.
الملكيين وبعض الصحف  الزوجين  بين  العالقات  التوتر في  وكان تصاعد 

البريطانية، التي يتهمانها بالتطفل وعدم الدقة وأحيانا التغطية العنصرية، أحد األسباب 
التي دفعت هاري وميجان لمغادرة بريطانيا إلى الواليات المتحدة.

التي  القضية  الموضوعية في  المتوقع إجراء محاكمة كاملة بشأن األمور  ومن غير 
أقامتها ميجان ضد )ميل أون صنداي( قبل حلول العام القادم، لكن المحكمة العليا تنظر 

في أمور جانبية ضمن اإلجراءات التمهيدية للمحاكمة.
المسموح  إذا كان من  للنقاش ما  المطروح  الموضوع  وفي جلسة يوم األربعاء كان 
لصحيفة )ميل( نشر أسماء خمسة من أصدقاء ميجان أجرت مجلة )بيبول( األمريكية 
مقابالت معهم دون أن تكشف عن أسمائهم. وتسعى ميجان الستصدار أمر قضائي بمنع 

الكشف عن األسماء.

وتعتمد أسوشيتد نيوزبيبرز على مقابالت مجلة )بيبول( في دفاعها.
وأخبرت ميجان المحكمة في إفادة مكتوب أنها لم تفوض أصدقائها للتحدث إلى مجلة 
)بيبول(. وقالت إنهم ”اتخذوا قرارهم الخاص بالتحدث إلى وسيلة إعالمية أمريكية مع 

عدم نشر أسمائهم ... للدفاع عني في مواجهة تنمر الصحف الشعبية البريطانية“.
وهويات األشخاص الخمسة معروفة لصحيفة ميل ألن أسماءهم وردت في وثيقة سرية 
قدمها محامو ميجان إلى المحكمة في يوليو تموز في إطار اإلجراءات القانونية واطلع 

عليها المدعى عليهم.
وقالت ميجان في إفادتها للمحكمة ”كشف صحيفة ميل أون صنداي النقاب عنهم دون 
مبرر سوى زيادة عدد المشاهدات وتحقيق مكسب إعالني هو شيء رديء ويشكل تهديدا 

لسالمتهم الوجدانية والعقلية“.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
  رسائل موجهة :

إلى عبير موسي : المرأة الحديدية في تونس تعظيم سالم 
لك 

العثماني الذي فقد عقله نهايتك  إلى أردوغان : السلطان 
أقتربت

فهو  الدولي  النقد  لصندوق  الرضوخ  :عليك  لبنان  إلى 
المالذ األخير ألزمتك 

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

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%

  إلعالناتكم يف »الرسالة«

      
 آخر عمود***ت

فريــد زمكحـل

اآلثار: اكتشاف بلوكات حجرية منقوشة ومتاثيل أثرية من عصر 
رمسيس الثاني مبيت رهينة

سينما القوارب.. أمسية خيالية آمنة من كورونا

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

بمناسبة  بألف خير  كلهم  المشرقيين والمسيحيين  المسيحيين    كل عام وأخوتنا 
عيد االضحى المبارك! نعم.. ألننا نحن بعض المسلمين نريد ان نهديهم بركات هذا 

العيد.. لهم! ألنهم اهل له .. وألنهم اهلنا.  
الذي  الفقراء  ابو  الراحل محمد مشالي  المصري  الطبيب  العيد لروح  وبركات 
قضى عمره بخدمتهم مجانا وفي بعض األحيان مقابل مبلغ زهيد ال يذكر - فقط كي 
يساعدهم ويحفظ كرامتهم! وبركات العيد لكل األطباء والعاملين في المجال الصحي 

حول العالم الذين هم جيشنا لالمان الصحي هذه األيام مع الكورونا. 
المسلمين بمختلف طوائفهم  الشرق األوسط  اهلنا في  لكل   - - تحديدا  العيد  وبركات 
والمسيحيين بمختلف طوائفهم وهم المطحونين من الحرب والفقر .. والبركات لكل 

من آمن باهلل وعمل بالخير. 
وأعود واعايد اهلنا المسيحيين المشرقيين...

المشرقيين  المسيحيين  البعيدة جارت على  او  القريبة  األحداث  او  التاريخ  كان  وان 
من بالد الشام والعراقيين والمصريين وهم اهل المسيحية األوائل.. فلن يجور عليهم 

اهلهم من المسلمين من اهل الشام والعراقيين والمصريين. 
نرفع  ولكننا  الفصحى  بالعربية  القرآن  ونقرأ  المسلمين نحن نصلي  الن بعضنا من 
أيدينا بالدعاء الى هللا ونتحدث اليه عن همومنا ونبتهل اليه باللغة اآلرامية لغة السيد 

المسيح. . . 
وهنا نرسل السالم ألهالي قرية معلوال السورية التي قاومت الموت والحرب - رغم 
كل اآلالم - باهلها المسيحيين والمسلمين. ) احبتي من ال يعرف معلوال فليبحث عنها 

على اإلنترنت(.
مقاربة في مناطق  الحصر.. النه هناك ظواهر جميلة  المثال ال  وهذا على سبيل 

مختلفة من العالم. 
أقول هذا ونحن اليوم نعيش ساعة االنتصارات الوهمية في زمن الهزائم الفادحة!! 

المحزونين..  في حروب احرقت  بِنَا كمسلمين ومسيحيين.. نحن  هزائم لحقت 
األشعار والدار والحلم واإلنسان واألوطان ... وبقيت الهوية في الوجدان! 

حروب احرقت الكنائس ... وأحرقت المساجد.. ودمرت االثار.. 
ونحن المحزونين..  

وأتمنى ان ال تأتي الحياة السياسية على ما بقي من محبة االنسان. 
..وعسى ان يحدث هللا بعد ذلك أمرا...

انه زمن الرابح فيه خاسر مهما كبرت مكاسبه........
و هو درس لإلنسانية لنا.. 

درس لنقول ألخوتنا المسيحيين المشرقيين والمسيحيين عموما عيد االضحى وأكبر 
وانتم جذرنا  أهلنا كل عام  وانتم  .. كل عام  وللمسلمين جميعا  لكم  األعياد وبركاته 

وفرعنا... كل عام ونحن وانتم ثمار شجرة واحدة. 

كل عام وانتم جذرنا 

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

مليون   14.5 مقابل  الهولندي رامبرانت  للرسام  ذاتية  تمثل صورة  لوحة  بيعت    
للمزادات،  لدار سوذبيز  افتراضي  مليون دوالر( في مزاد   18.7( إسترليني  جنيه 

الثالثاء.
وقالت سوذبيز إن ذلك رقم قياسي جديد لصورة ذاتية للفنان الهولندي.

قبعة  للرسام وهو يرتدي  الثالثاء “صورة شخصية  6 مزايدين طلبوا،  أن  وأضافت 
افي  لرامبرانت  األخيرة  الشخصية  الصورة  وبيعت   .1632 إلى عام  تعود  سوداء” 

مزاد مقابل 6.9 ماليين جنيه إسترليني عام 2003.
فقط  ذاتية  3 صور  بين  الثالثاء، هي واحدة من  بيعها،  تم  التي  واللوحة 

للرسام.
 5 ا من مزاد على اإلنترنت يعرض أعماالاً تمتد على مدى  البيع جزءاً كان 
إلى بيكاسو، ومن جوان ميرو إلى  الفن، من رامبرانت  قرون من تاريخ 

بانكسي.
وقالت هيلينا نيومان، رئيسة سوذبيز أوروبا: “مع تغير التقييم للفن العالمي، 

ا الفرصة للقيام باألشياء بشكل مختلف”. انتهزنا أيضاً
وأضافت أن المزاد يلبي احتياجات “جيل جديد من هواة المقتنيات )الذين( 

ا أقل بفئات سوق الفن التقليدية في الماضي”. يُظهرون اهتماماً
وتشمل اللوحات األكثر قيمة )امرأة في قبعة حمراء( من عام 1927، والتي 
تتراوح قيمة بيعها ما بين 20 و30 مليون جنيه إسترليني )25-37.5 مليون 

دوالر(.

المتوسط”، رسمت في  البحر  بعنوان “مشهد  لبانكسي  ثالثية  ا  أيضاً المزاد  ويتضمن 
عام 2017.

إلى  اللون وترمز  برتقالية  متقنة، وتتميز بسترات  تقليدية  إطارات  تقديمها في  وتم 

األرواح التي فقدت في البحر أثناء أزمة الهجرة األوروبية.
ومن المقرر أن تذهب عائدات اللوحات، التي يتوقع أن تجلب من 1 إلى 1.5 مليون 

دوالر، لمستشفى في بيت لحم.
لم تعرض في مزاد  للبيع  المعروضة  األعمال  ثلثي  إن حوالي  لندن  وقالت سوذبيز 

علني من قبل، مشيرة إلى أن معظمها كان خارج السوق لمدة عقدين.

  كشف أثريو المجلس األعلى لآلثار عددا من البلوكات الحجرية 
التي  اإلنقاذ  أعمال حفائر  أثناء  األثرية، وذلك  والتماثيل  المنقوشة 
بدأها المجلس داخل قطعة أرض يمتلكها أحد المواطنين أثناء إقامة 
تبعد حوالي ٢ كيلو متر جنوب  بالمنطقة، والتي  المشاريع  أحد 

شرق منطقة ميت رهينة.
وأشار الدكتور مصطفى وزيري األمين العام للمجلس إلى أن بعثة 
حفائر اإلنقاذ عثرت خالل األيام الماضية على عدد من البلوكات 
األثرية المنقوشة، وتماثيل من الجرانيت الوردي واألسود والحجر 
الثاني، باإلضافة إلى بعض  الجيري، ترجع لعصر الملك رمسيس 
البلوكات من الحجر الجيري ترجع للعصر القبطي مما يدل على إعادة 
استخدام المنطقة في عصور الحقة، مؤكدا أنه فور كشف النقاب عن 

بوادر شواهد أثرية بالمنطقة بدأ المجلس في عمل حفائر اإلنقاذ.
للملك رمسيس  تمثال  اكتشفت  اإلنقاذ األثري  بعثة  أن  وأضاف 

المختلفة مثل سخمت وبتاح  االلهه  تماثيل  اآللهه وعدد من  اثنين من  الثاني بصحبة 
وحتحور، مشيرا الى أن أعمال حفائر االنقاذ ستستمر حتى يتم الكشف عن كل القطع 

والشواهد األثرية الموجودة.

  على غرار السينما العائمة على نهر السين في فرنسا، افتتح مساء الثالثاء، 
اً في  قاربا  60 الساحرة، بوضع  فينيسيا  للقوارب في جزيرة  إيطالية  أول سينما 

مرسى البندقية؛ لتكون منصة عائمة لعرض األفالم في الهواء الطلق.
يمنح  ثقافي  300 شخص في حدث  نحو   Cinema Barch-In افتتاح  وحضر 
اً لمشاركة السينما والفن والترفيه حتى في ظل طوارئ  اً آمنا المدينة الشاطئية مكانا

فيروس كورونا، بحسب وكالة األنباء اإليطالية »أنسا«.
 »The Prestige« الدرامي اإلثارة  فيلم  االفتتاحية،  األمسية  وعرض في هذه 
العمالقة  السينما  2006( على شاشة  )إنتاج عام  للمخرج كريستوفر نوالن 
أو  الخاصة  أو  الراسية  الزوارق  انتشر جمهور  بينما  الموضوعة على األرض، 

القوارب المستأجرة على رصيف المرسى.
وسيتمكن المتفرجون من مشاهدة األفالم الدرامية والوثائقية في 5 أمسيات بشكل 

مريح وآمن من قواربهم، في الفترة من 28 يوليو/تموز إلى 2 أغسطس/آب.
www.barch- جميع هذه األمسيات، مجانية ولكن بشرط الحجز من على موقع

الماء،  في  مترااً   11 القوارب حتى  أنواع  لجميع  األفالم  بمشاهدة  لالستمتاع   ،in.it
المركب  بين  آمنة  يكون هناك مسافة  أن  اً، على  لـ50 مركبا يتسع  الذي  المرسى  في 

واآلخر، 5 أمتار، للحفاظ على قواعد التباعد االجتماعي المتبعة.

 ، Cocai Express وسيتم تقديم فاتح للشهية ووجبة عشاء على متن المركب من قبل
وهي شركة ناشئة لتسليم الطعام في البندقية ولدت خالل الحجر الصحي.

الجماعية  للسينما   Barch-In قبل مجموعة  العائمة من  السينما  وصممت مبادرة 
بالتعاون مع مجموعة من الهيئات والجمعيات اإليطالية.

عـذب أنهـارك

    Email: elressalanews@gmail.com    www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     

العيد حفلتين  احتفاالت  دبي ضمن  تستضيف     
ألشهر نجوم العالم العربي لتتيح لعشاق الموسيقى 
المعاصرة واأللحان  باألغاني  العربية االستمتاع 
العائدات لمساعدة  الكالسيكية والمشاركة في جمع 

األطفال المحتاجين في المنطقة.
تنظم خالل »مفاجآت صيف  التي  األمسيات  وتعد 
الفعاليات  أهم  أوبرا« من  2020« في »دبي  دبي 
اهتمام  العام، حيث تستقطب  لهذا  المرتقبة  الفنية 

عشاق الموسيقى العربية من كافة األعمار.
والفنانة  الجسمي  اإلماراتي حسين  الفنان  وسيحيي 
اً على مسرح »دبي أوبرا«  اللبنانية يارا حفالاً خيريا
الساعة  المقبل، وذلك من  األول من أغسطس  في 
الليل، حيث ستخصص  10 مساء وحتى منتصف 
بالكامل لدعم حملة »رؤية جديدة«  الحفل  عائدات 
لمنظمة »اليونيسف« المخصصة لألطفال 

المتأثرين بجائحة »كوفيد 19«.
الذي سيقام  الخيري  الحفل  وسيشارك في هذا 
العيد في دبي  ألمسية واحدة ضمن احتفاالت 
بالشراكة مع »MBC األمل«، مجموعة من أشهر 
الشهير »ذا  المواهب  برنامج  الصغار من  النجوم 
أحدث  تشكيلة من  والذين سيؤدون  كيدز«،  فويس 

اً في البرنامج. األغاني التي القت رواجا
تقنية  كما تستضيف »دبي أوبرا« من خالل 
أشهر  يتضمن مجموعة من  »الهولوغرام« حفالاً 
كلثوم«  الراحلة »أم  العربي  الغناء  أيقونة  أغاني 
 6 بتاريخ  فريدة ومبتكرة  فنية  أمسيات  في ثالث 

و7 و8 أغسطس المقبل. وفي حفل »الهولوغرام« 
التقنيات  أحدث  استخدام  كلثوم«، سيتم  للفنانة »أم 
لتقديم مجموعة من أشهر  البصرية والصوتية 
فرقة  الشرق يصاحبها  التي غنتها كوكب  األغاني 

أوركسترا في عزف مباشر.

بيع لوحة رامربانت “الذاتية” بـ18.7 مليون دوالر

ـــاِرك ـــك ف أ ـــي  ف ـــِت  ــي كــمــا شـــئ ــن ــي ــغ صــي

أسراِرك  يحوي  جملٍة  في  معنى  جعلي  على 

ناِرك  الهوى  في  يستعذب  فريد  عاشق  أو 

أمطاِرك  حاجبة  نِت  وأ بشمسي  نا  أ أسطع 

ـــك لِ أوصـــا شـــئـــِت  إن  ــي  ــن ع لـــي  واســـأ

لِــــك بــــطــــا أ وكــــــــل  وآخــــــــــر  أول 

إخــبــارك ــي  يــا روح يـــت مــن واجــبــي  ورأ

اِرك نــــَذ إ ــجــنــون  ل ا كــبــح  ــي  ف َيــفــلــح  ولـــم 

أنهاِرك  عذِب  من  أشرب  ما  قدر  وأشرب 

ــق اغــــوارك ــم ُع فـــي  لــحــنــيــن  ا فـــتـــرش  ا

ِرك زا يـــوم  ــي  ف أو  ــي  ــوح ل ا ُه  َء جــــا إن 

اطــــاللِــــك لـــــحـــــروف  ا ـــى  ـــل عــــاشــــق ع

ــي إخــطــارك يــا روح ارتـــأت مــن واجــبــي 

ـــي اصــــرارِك ــا روح ي ــِك  ــي ف ــا  ــى م ــل وأح

اِرك أعــَذ وبعض  والفصْلة  لنقْطة  ا يتّقبل 

ِرك أغــواَ في  ِبْع  َقا بأنني  تدري  ال  نــِت  وأ

اِرك َد ــن  وم ــهــِدك  َم مــن  ــحــرَف  ل ا أصــيــُغ 

اِرك قـــــــَد أ ـــــرُض  ف فـــي عـــمـــِرك  ــــي  ألن

اِرك مــقــَد عمري  يــا  لــهــوى  ا فــي  واعــرف 

تذَكاِرك ثغري  على  باقي  م  لــدوا ا وعلى 

ـــــاِرك زَه أ ـــدود  ـــخ ل ا قـــُطـــف مـــن  أ ــــا  ن وأ

اِرك أســـَو بالصبِر  تخّطى  سبيل  عاشق 

أوتــــاِرك بــعــزف  يـــا روحــــي  يــســتــمــتــع 

اخــتــاِرك ْء  ــا ــس ــن ل ا دوَن  عــن  ووحــيــي 

نـــَصـــاِرك  أ ــوْر  ــط ــس ل ا ــى  ـــحـــروف عــل ل وا

ــوى إعـــَصـــاِرك ــه ل ا ــي  ف ــنــي أعــشــق  ن ــأ ب

حمام: صحيفة بريطانية »تتكسب إعالنيا« 
من نزاع قضائي مع ميجان ماركل

»دبي أوبرا« تستضيف حفالت مميزة خالل العيد

الصني تعلن تنظيم مهرجان بكني 
السينمائي الدولي يف 22 أغسطس

اكتشاف أطالل عمرها 5000 
سنة جنوب غربي الصني

يوم  )بكين(  العاصمة  سلطات  أعلنت    
السينمائي  بكين  مهرجان  تنظيم  األربعاء، 
الدولي العاشر خالل الفترة من 22 إلى 29 

أغسطس المقبل.
اليوم  بيان  في  المنظمة،  اللجنة  وذكرت 
عقده  مقررا  كان  المهرجان  أن  األربعاء، 

تفشي وباء  تأجيله بسبب  تم  لكن  أبريل،  في 
موعد  تحديد  أن  إلى  مشيرة  )كوفيد19-(، 
الوباء  تراجع حدة  بعد  للمهرجان جاء  جديد 
دور  فتح  وإعادة  الصين،  أجزاء  معظم  في 
مخاطر  ذات  المناطق  في  تدريجيا  السينما 

الوباء المنخفضة في البالد.

  اكتشف علماء آثار صينيون أطالال يعود 
تاريخها إلى 5000 سنة، وذلك في مقاطعة 

سيتشوان جنوب غربي الصين.
معهد  في  الباحث  هوا  تشونج  شين  وقال 
في  والتاريخية  الثقافية  اآلثار  بحوث 
العلماء  إن  اليوم،  تصريح  في  المقاطعة، 
الفخارية  األواني  من  كبيرا  عددا  اكتشفوا 
الموقع  في  الحجرية  واألوعية  والبورسلين 
جنوب  كيلومترات   8 حوالي  يبعد  الذي 
قائمة  على  )المدرجة  “سانشينغدوي”  آثار 

على  للحماية  الخاضعة  األثرية  المواقع 
“قوانجهان”  مدينة  في  الصين(  مستوى 

بالمقاطعة.
بالغة  أهمية  له  الموقع  أن  هوا  وأضاف 
الحضارة  وتطور  وتنمية  أصل  لدراسة 

خالل هذه الفترة الزمنية.
يشار إلى أن آثار “سانشينغدوي” هي بقاية 
بين  لما  تاريخها  يرجع  التي  “شو”  مملكة 

2600 و4800 سنة.


