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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

لبنان ... نفي النفي إثبات
اللبنانية  الحكومة  إصرار   
المجتمع  دعوة  رفض  على 
دولي  تحقيق  إلجراء  الدولي 
الكبير  المأسوى  الحادث  حول 
بيروت في  الذي وقع في مرفأ 
يُعد  الجاري،  الشهر  الرابع من 
ضمني  اعتراف  تقديري  في 
لبنان  في  الفرقاء  جميع  من 
بمسئوليتهم عن ما أسفر عنه 
النووي من  االنفجار شبه  هذا 
خسائر بشرية ومادية، وما نتج 
عنه من قرارات ونتائج قد تقود 
إلى واقع جديد لمحاربة  لبنان 

الفساد بمساندة دولية.
وقيام السيد حسن نصر هللا أمين 
بنفي أي عالقة  عام حزب هللا، 
 ... الشحنة  بهذه  للحزب  أو  له 
نفي غير منطقي وال يقبله العقل 
في بلٍد يسيطر عليه وعلى جميع 
العام  األمين  فيه  المسئولين 
الرئيس  من  بدءاً  هللا،  لحزب 
مسئول  أصغر  وحتى  عون 
العام  األمين  فيه، ونفي  حكومي 
بما وقع في  تربطه  ألي عالقة 
تأتي في نطاق رغبته  اليوم  هذا 
في الهروب من تحّمل المسئولية 
الداخلي  العام  الرأي  أمام 

والخارجي..
وهو ما استفادة منه إسرائيل 
وراء  تقف  بأنها  أعتقد  التي 
الضربة االستباقية  توجيه هذه 
بأن  واللبنانيين  لبنان  لتحذير 
السالح  العديد من مخازن  هناك 
التابع لحزب هللا وسط األحياء 
تتلقى أي  أن  المدنية وذلك دون 

اتهام لها من أي جهة داخلية أو 
الحكومة  إصرار  بعد  خارجية 
اي  إجراء  اللبنانية على عدم 
الشأن،  هذا  في  دولي  تحقيق 
ونفي حزب هللا على لسان أمينه 
لشبهة  هللا  نصر  حسن  العام 
وجود أي عالقة بين الحزب وما 
بيروت من مآسي  له  تعرضت 
لها  وتحزن  العيون  لها  تدمع 

القلوب في هذا الحادث.
أقوم  وال  أخترع  ال  هنا  وأنا 
االتهام ألي طرف ولكن  بتوجيه 
وللتصريحات  للمنطق  وفقاً 
التي جاءت على لسان األمين 
مل  السابق لحزب هللا، ويُحَّ العام 
كامل  السيد حسن نصر هللا  فيها 
المسئولية عن ما شهدته بيروت 
ووفقاً  مدوية،  انفجارات  من 
المحللين  لسان  على  جاء  لما 
المتخصصين في هذا  والخبراء 
بالصوت  التفجيرات  النوع من 
يعد  لم  بأنه  أعتقد  والصورة، 
للنفي... خاصة  قيمة  هناك أي 

وقد ع
لمتنا األيام بأن نفي النفي إثبات 

في النهاية.
بأن  دائما  وسأقول  قلت  وكما 
بداية عصر جديد  لبنان بصدد 
في  المعاش  للواقع  مخالف 
تحت  ولكن  الراهن،  الوقت 
غير  دولي  وبتأييد  إشراف 
أطيب  النهاية  في  مسبوق. 
الشعب في غٍد  للبنان  أمنياتي 
إلى عصره  بلبنان  يعود  أفضل 

الذهبي.

year

5 سياسـة
قرار السلطات الكندية بإعادة فتح المدارس لبدء 
العام الدراسي الجديد في منتصف شهر سبتمبر/ 

أيلول القادم، ال يتفق مع تحذير نفس هذه السلطات 
لألهالي من العودة األشد قوة لفيروس كورونا 
المتوقع أن تبدأ دورته الثانية في ذات الشهر 
ما سيُعّرض حياة األهالي للخطر من خالل 

أوالدهم أو أحفادهم!
أمر غير مقبول ومطلوب تفسير!

فريد زمكحل

2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

3030, boul. Curé-Labelle Chomedey
entre Ste Elzear et la 440 côté Ouest

بيع وشراء واستبدال
منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية

www.jeankaram.com
jeank@remax2001.net  /  jeankaram@remax2001.net

514.947.2555

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

أردوغان: تركيا قد تعلق عالقاتها مع 
اإلمارات بعد اتفاقها مع إسرائيل

ظريف يقول عن االتفاق اإلماراتي 
اإلسرائيلي: مسرحية فربكتها أمريكا

بومبيو: االتفاق اإلسرائيلي اإلماراتي 
خطوة مهمة حنو استقرار الشرق األوسط

وزير الصحة اللبناني يعلن ارتفاع أعداد 
ضحايا انفجار بريوت إىل 177 قتيال

  قال الرئيس التركي رجب طيب 
تركيا  إن  الجمعة  يوم  أردوغان 
تدرس إغالق سفارتها في أبوظبي 
وتعليق العالقات الدبلوماسية مع 
مع  اتفاقها  بعد  اإلمارات  دولة 
العالقات  تطبيع  على  إسرائيل 

الدبلوماسية.
وكان أردوغان يتحدث إلى صحفيين 
في اسطنبول بعد أن قالت وزارة 
الخارجية التركية إن التاريخ لن 
يغفر ”السلوك المنافق“ لإلمارات 
في موافقتها على اتفاق مثل هذا.

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment

Industrial-Mining-Real state-
seniors home management

Please call  
514- 909 -3334

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

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

الخارجية اإليراني  ندد وزير   
الجمعة  يوم  محمد جواد ظريف 
وإسرائيل  اإلمارات  بين  باتفاق 
لتطبيع العالقات بوصفه ”مسرحية“ 

فبركتها الواليات المتحدة.
وقال ظريف خالل تصريحات بثها 
التلفزيون خالل زيارة للبنان ”يعتقد 

)األمريكيون( أنه بفبركة مسرحية 
مثل تلك التي حدثت أمس فإنهم 
لألسف سيتمكنون من تحديد مصير 

فلسطين“.
وأضاف ”اإلدارة األمريكية الحالية 
أثبتت أنها غير قادرة على استيعاب 

الواقع السياسي لمنطقتنا“.

 قال وزير الخارجية األمريكي مايك 
بومبيو يوم الجمعة إن الواليات المتحدة 
المبرم بين إسرائيل  ترحب باالتفاق 
العالقات  لتطبيع  اإلمارات  ودولة 

الدبلوماسية.
وقال بومبيو خالل مؤتمر صحفي في فيينا 
”إنها خطوة مهمة نحو استقرار الشرق 

األوسط ولحظة طيبة للعالم وأمنه“.

اللبناني  الصحة  وزير  أعلن   
حمد حسن، اليوم الجمعة، ارتفاع 
المدمر  االنفجار  ضحايا  أعداد 
الذي وقع في الرابع من أغسطس 
الجاري بالميناء البحري لبيروت 
ليصل إلى 177 قتيال حتى اآلن.

وأشار وزير الصحة، في تصريح 
 30 نحو  هناك  أن  إلى  اليوم، 
شخصا آخرين في عداد المفقودين 
جراء االنفجار، إلى جانب 100 
العناية  في  يرقدون  مصاب 

المركزة.

اتفاق بن زايد و ترامب ونتنياهو  على إيقاف ضم إسرائيل 
لألراضي الفلسطينية

  قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات المسلحة، يوم الخميس، إنه 
مع  هاتفي،  اتصال  في  االتفاق،  تم 
ترامب  دونالد  األميركي،  الرئيس 
ورئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين 
نتانياهو، على إيقاف ضم إسرائيل 

لألراضي الفلسطينية.
واتفق الشيخ محمد بن زايد وترامب 
,و نتانياهو، على مباشرة العالقات 
الكاملة بين إسرائيل ودولة  الثنائية 

اإلمارات.
الواليات  بين  مشترك  بيان  وذكر 
المتحدة وإسرائيل ودولة اإلمارات، 
أنه من شأن هذا اإلنجاز الدبلوماسي 
التاريخي أن يعزز السالم في منطقة 

الشرق األوسط.

وأضاف أن هذه الخطوة شهادة على 
التي  والرؤية  الجريئة  الدبلوماسية 
تحلى بها القادة الثالثة، وعلى شجاعة 
اإلمارات العربية المتحدة وإسرائيل 
لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام 

إمكانيات كبيرة في المنطقة.
البيان إلى أن الدول الثالث  وأشار 
تواجه العديد من التحديات المشتركة 
في الوقت الراهن، و »ستستفيد بشكل 
التاريخي الذي  متبادل من اإلنجاز 

تحقق اليوم«.
وأورد أن وفودا من دولة اإلمارات 
وإسرائيل ستجتمع، خالل األسابيع 
المقبلة، لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق 
والسياحة  االستثمار  بقطاعات 
والرحالت الجوية المباشرة واألمن 
والطاقة  والتكنولوجيا  واالتصاالت 

والبيئة  والثقافة  الصحية  والرعاية 
وغيرها  متبادلة  سفارات  وإنشاء 
من المجاالت ذات الفائدة المشتركة.
وأكد البيان بدء عالقات مباشرة بين 
اثنين من أكبر القوى االقتصادية في 
الشرق األوسط، من شأنه أن يؤدي 
إلى النهوض بالمنطقة من خالل تحفيز 
النمو االقتصادي، وتعزيز االبتكار 
التكنولوجي، وتوثيق العالقات بين 

الشعوب.
وجاء في البيان أنه نتيجة لهذا االنفراج 
الدبلوماسي وبناء على طلب الرئيس 
ترامب وبدعم من دولة اإلمارات، 
ضم  خطة  عن  إسرائيل  ستتوقف 
أراض فلسطينية وفقا لخطة ترامب 
للسالم، وتركز جهودها اآلن على 
توطيد العالقات مع الدول األخرى 

في العالم العربي واإلسالمي.  
 وستقوم دولة اإلمارات وإسرائيل على 
الفور بتعزيز التعاون وتسريعه فيما 
يتعلق بمعالجة وتطوير لقاح لفيروس 
كورونا المستجد. ومن خالل العمل 
معاً، وستساعد هذه الجهود في إنقاذ 
حياة الجميع بصرف النظر عن ديانتهم 

في جميع أنحاء المنطقة.
وسيواصل الطرفان جهودهما في هذا 
الصدد للتوصل إلى حل عادل وشامل 
ودائم للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي. 
وبحسب خطة السالم، يجوز لجميع 
المسجد  لزيارة  يأتوا  أن  المسلمين 
أن  وينبغي  فيه،  والصالة  األقصى 
المقدسة األخرى في  تظل األماكن 
من  المصلين  أمام  مفتوحة  القدس 

جميع األديان.

 قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
بإهتمام  “تابعت  الخميس،  يوم 
وتقدير بالغ البيان المشترك الثالثي 
المتحدة األمريكية  الواليات  بين 
ودولة اإلمارات العربية الشقيقة 
وإسرائيل حول االتفاق على إيقاف 
ضم إسرائيل لألراضي الفلسطينية، 

واتخاذ خطوات من شأنها إحالل 
السالم في الشرق األوسط.

وأضاف الرئيس السيسي، في تعليق 
على مواقع التواصل االجتماعي، 
“كما أثمن جهود القائمين على هذا 
االتفاق من أجل تحقيق االزدهار 

واالستقرار لمنطقتنا”.

السيسي: اتفاق اإلمارات 
وأمريكا وإسرائيل حيقق 

االستقرار للمنطقة

احتجاج يف املسجد األقصى رفضا التفاق السالم بني 
اإلمارات وإسرائيل

  نظمت مجموعة من الشبان وقفة رافضة لصفقة 
السالم بين اإلمارات وإسرائيل في المسجد األقصى.

وداس المحتجون وأحرقوا الفتات عليها صور لولي 
العهد اإلماراتي قبل أن تقتحم القوات اإلسرائيلية 

المسجد األقصى وتصادرها.
وأعلن بيان إماراتي أمريكي إسرائيلي مشترك 
أمس الخميس، االتفاق على وقف ضم إسرائيل 
لألراضي الفلسطينية، مع مباشرة العالقات الثنائية 

بين إسرائيل واإلمارات.
وأكد البيان أن »هذا اإلنجاز الدبلوماسي يعزز 
السالم في منطقة الشرق األوسط«، بينما وصفه 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب باالتفاق التاريخي.
ودولة  إسرائيل  بين  األولى  االتفاقية  هذه  وتعد 

عربية منذ أكثر من 25 عاما.
وفي نابلس، نظم عدد الفلسطينيين مسيرة ضد اتفاق 
السالم بين اإلمارات وإسرائيل، ودعا المحتجون 
الشعب اإلماراتي إلى إيقاف ما سموها بالمؤامرة.

اعداد: 
أنطوانيت جرجوس

حكمـة العـدد
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إلعالناتكم يف الرسـالة
Tel: 514 961 0777  / 450 972 1414 

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

   أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس الخميس، 
اتصاالت عدة مع نظرائه العرب على خلفية االعتداء التركي 

الذي تسبب بمقتل ضابطين وجندي من الجيش العراقي.
وطالب الوزير العراقي بالخروج بموقف عربي موحد يلزم 
المتوغلة في  انتهاكاتها وسحب قواتها  تركيا بعدم تكرار 

األراضي العراقية.
العراقية، أن فؤاد حسين أحاط  للخارجية  بيان  وجاء في 
نظرائه العرب بتفاصيل االعتداء التركي، الذي تسبب بمقتل 
ضابطين وجندي من الجيش العراقي كانوا يقومون بمهمة 
التركي؛  الجانب  الحدودي مع  الشريط  لبسط األمن على 
تم بواسطة طائرة مسيرة في منطقة  موضحا أن االعتداء 

سيدكان في أربيل بكردستان العراق.
العربية إزاء هذه  الجهود  إلى أهمية تضافر  وداعا حسين 
الجارة تركيا،  الموقف األمني مع  الخطيرة في  التطورات 
والخروج بموقف موحد يلزم األتراك بعدم تكرار هذه 
االنتهاكات، وسحب قواتهم المتوغلة في األراضي العراقية.
وكان الوزير العراقي قد اتصل باألمين العام لجامعة الدول 

العربية، أحمد أبو الغيط، ووزراء 
خارجية كل من مصر، سامح 
شكري، واألردن، أيمن الصفدي، 
والسعودية، األمير فيصل بن فرحان، 
والكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد 

الصباح.
وأكد الوزراء العرب دعم بلدانهم 
الكامل ألمن وسيادة العراق، وإدانة 
إلى  التركية، داعين  االعتداءات 
ضرورة الوقف الفوري ألي عمليات 
عسكرية تركية على األراضي 

العراقية.
وخالل االتصال الهاتفي مع أمين 
عام الجامعة العربية، أكد أبو الغيط لوزير خارجية العراق 
أن المرحلة القادمة ستشهد مواقف عربية جماعية في مواجهة 
للدول  الداخلية  الشؤون  المرفوضة في  التركية  التدخالت 
العربية، بما في ذلك االنتهاكات لسيادة العراق وسوريا، وكذا 

التدخل العسكري التركي المرفوض في ليبيا.
وكان أبو الغيط قد أصدر بيانا رسميا أكد خالله إدانة االنتهاكات 
التركية المتكررة للسيادة العراقية، مستنكرا بأشد العبارات 
القصف التركي في 11 أغسطس على منطقة سيدكان على 

الحدود العراقية التركية.
وعبر األمين العام للجامعة العربية عن دعمه ألي تحرك 
الدولية في سبيل  الساحة  العراقية على  الحكومة  به  تقوم 
وقف االعتداءات العسكرية التركية المتكررة على األراضي 

العراقية، ومن أجل الحفاظ على سيادة العراق وأمنه.
كذلك أعلن وزير الخارجية الكويتي، خالل االتصال الهاتفي 
مع حسين، دعم سيادة العراق وسالمة، مؤكدا وقوف دولة 
يتخذه من اجراءات  العراق في كل ما  إلى جانب  الكويت 

إدانتها ألي اعتداءات  أمنه واستقراره، مع  للحفاظ على 
خارجية ورفضها للتدخالت التركية العسكرية في األراضي 

العراقية، انطالقا من موقفها المبدئي والثابت الرافض ألي 
تدخالت تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة.

   قالت إسرائيل يوم الخميس إنها ستوقف شحنات الوقود إلى 
بالونات حارقة من القطاع أحرقت  قطاع غزة ردا على إطالق 

مساحات من األراضي الزراعية على الحدود اإلسرائيلية.
وأطلق فلسطينيون في قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس في 
األيام األخيرة عشرات من بالونات الهيليوم المحملة بمواد حارقة 
في محاولة للضغط على إسرائيل لتخفيف حصارها للقطاع والسماح 

بمشروعات اقتصادية جديدة.
وقالت وزارة الدفاع اإلسرائيلية في بيان إنه تم وقف شحنات الوقود 
إلى القطاع ”في ضوء استمرار إطالق البالونات الحارقة من القطاع 

باتجاه إسرائيل وزعزعة االستقرار األمني“.
ووصف فوزي برهوم المتحدث باسم حماس اإلجراء بأنه ”سلوك 
عدواني خطير“ يهدف إلى ”مفاقمة أزمات أهلنا في القطاع المحاصر 

وشل حياتهم اليومية“.
المسؤول بشركة توزيع  ثابت  وقال محمد 
الكهرباء الرئيسية في غزة إن وقف واردات 
الوقود يمكن أن يتسبب في توقف محطة 
الكهرباء الوحيدة في القطاع ويؤدي إلى زيادة 
ساعات انقطاع التيار عن المنازل واألعمال.
الساحلي على إسرائيل في  القطاع  ويعتمد 
الحصول على معظم احتياجاته من الوقود.

الفلسطينيون في غزة حاليا على  ويحصل 
انقطاع  يعقبها  لنحو ست ساعات  الكهرباء 

التيار لمدة عشر ساعات.
وقصفت طائرات حربية ودبابات إسرائيلية 
إنها منشآت  الجيش  الماضية ما قال  الليلة 
لحماس، ووصف ذلك بأنه رد على إطالق 
البالونات. وأغلقت إسرائيل في وقت سابق 
الرئيسي مع قطاع غزة  التجاري  المعبر 

وقلصت المساحة المسموح للفلسطينيين بالصيد فيها.
وفي مدينة غزة قالت وزارة الداخلية بالقطاع إن مدرسة تديرها 
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( 

أصيبت بأضرار جراء إحدى الضربات.
وكانت المدرسة خاوية في ذلك الوقت وال توجد أنباء عن إصابات 

بشرية. وقالت األونروا في بيان إنه يبدو أن القذيفة لم تنفجر.
وقالت متحدثة باسم الجيش اإلسرائيلي إنه يجري التحقق من التقرير.

وخاضت إسرائيل وحماس ثالث حروب منذ عام 2008، وتبادلتا 
الهجمات خالل السنوات القليلة الماضية. وتفرض إسرائيل قيودا 
مشددة على معابرها الحدودية مع غزة كما تفرض حصارا بحريا 

على القطاع، وترجع ذلك إلى مخاوف أمنية.

   أعلنت فرنسا، يوم الخميس، أنها بصدد 
نشر طائرتين مقاتلتين وسفينة حربية في 
أنها ستعمل  إلى  المتوسط، مشيرة  شرق 
على تعزيز وجودها العسكري في المنطقة.
فقد قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية 
إنها ستنشر طائرتين مقاتلتين من طراز 
»رافال«، باإلضافة إلى الفرقاطة »الفاييت« 
بشرق البحر المتوسط، في إطار خطة لدعم 
وجودها العسكري في المنطقة، وذلك وسط 

مؤشرات على توتر مع تركيا.

وفي وقت سابق هذا األسبوع، دعا الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا إلى وقف 
عمليات التنقيب عن النفط والغاز في مياه 
متنازع عليها بالمنطقة، وهي أنشطة زادت 

التوتر بين تركيا واليونان.
وقال ماكرون إن بالده ستعزز من وجودها 

العسكري في شرق المتوسط.
 وقال مكتب ماكرون، في بيان، إن الرئيس 
الفرنسي عبّر في اتصال هاتفي مع رئيس 
الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس 

عن القلق من قيام تركيا بأعمال استكشاف 
»أحادية«.

التنقيب »يجب أن  وأضاف أن عمليات 
تتوقف من أجل السماح بحوار سلمي« بين 
الدولتين الجارين العضوين في حلف شمال 

األطلسي »الناتو«.
البيان أن فرنسا »ستعزز مؤقتا«  وتابع 
وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط 
بغية »مراقبة الوضع في المنطقة وإظهار 
تصميمها على االلتزام بالقانون الدولي«.
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طعم نار ودخان
      بيروت لم تحترق.. بيروت لن 
تحترق.. بيروت عصية على االحتراق، 
حتى لو صار طعمها طعم نار ودخان. 
قبل 26 عاما غنت فيروز »لبيروت 
مني سالم«. يومها لم يكن أحد يعرف 
المخبوء لبيروت. يومها لم نعرف لماذا 
تساءل الشاعر جوزيف حرب في 
قصيدته تلك: »فكيف صار طعمها طعم 
نار ودخان؟«. عن أي نار ودخان كان 
يتكلم الشاعر القادم من جنوب لبنان؟ 
قنديلها..  لماذا قال: »أطفأت مدينتي 
المساء  بابها.. أصبحت في  أغلقت 

وحدها.. وحدها وليل«؟ 
عام 2014 ترجل جوزيف حرب ورحل 
عن الحياة قبل أن يرى بيروت تحترق. 
تُرى ماذا كان سيقول لو كان حيًّا.. هل 
كان سيتمنى لو أنه لم يقل قصيدته تلك 
كي ال تصير نبوءة؟ هل تمنت »جارة 

الوادي« لو أنها لم َتْشُد بها؟
كانت ليلة بطعم النار والدخان فعال، 
تلك التي بكت فيها شاشات هواتفنا وهي 
المروع  تتلقى مشاهد ذلك االنفجار 
لم يكن مرفأ  الذي هز مرفأ بيروت. 
بيروت هو الذي اهتز وحده، فقد اهتزت 
معه قلوب اللبنانيين والعرب وسكان 
الكرة األرضية كلها. عدنا إلى أرشيف 
المخزنة في »يوتيوب«  الفيديوهات 
نبحث عن شبيه النفجار مرفأ بيروت. 
لم نجد له شبيها سوى القنبلة الذرية التي 
ألقيت على هيروشيما في نهاية الحرب 
1945. هل كان  الثانية عام  العالمية 
من باب الصدفة أن يكون انفجار قنبلة 
هيروشيما يوم السادس من أغسطس، 
انفجار مرفأ بيروت يوم  وأن يحدث 
الرابع من أغسطس بفارق 75 عاما؟

كان منظرا مفزعا، بل كانت مناظر 
لنا كاميرات  نقلتها  التي  تلك  مفزعة 
التي كانت  النقالة  المراقبة والهواتف 
مفتوحة في تلك اللحظة. أطفال احار 
آباؤهم وأمهاتهم ومربياتهم أين يذهبون 
بهم والزجاج يتطاير من كل ناحية 
متكسرا مقذوفا في كل االتجاهات. 
»لبنان حرام.. حرام يصير فيه هيك« 
هكذا قالت عروس بيروت التي حدث 
االنفجار وهي تلتقط الصور التذكارية 
مرتدية فستان عرسها في طريقها إلى 
حفل زفافها. تناثرت الورود التي كانت 
الشارع. اختلطت بشظايا  تحملها في 
المتكسر ومقذوفات أحجار  الزجاج 
ألغت  تناثرت حولها.  التي  البنايات 
التي أفسد االنفجار طقس  العروس 
العرس األبيض.  تصويرها بفستان 
لكنها عادت إلى موقع الحادث في اليوم 

التالي مع زوجها. التقطا صورا تذكارية 
على أنقاض الحجارة التي تسبب فيها 
العادية، وذهبا  االنفجار بمالبسهما 
ممسكين بإرادة الحياة رغم ما حدث. 
»مجٌد من رماٍد لبيروت.. من دٍم لولٍد 
ُحمَل فوق يدها« هكذا كتب جوزف 
26 عاما، وغنت فيروز  حرب قبل 

بصوتها المالئكي العميق.
الغضب تفجر للمرة األلف في بيروت. 
لبنان كله يغلي منذ شهور مثل مرجل 
فوق فوهة بركان. ما الجديد هذه المرة 
إذن؟ الجديد هذه المرة أن مرفأ بيروت 
أعلن هو اآلخر ثورته على الصمت 
والفساد والتراخي. هل كان يجب أن 
تذهب كل هذه األرواح، ويحل كل 
إلى  ببيروت، كي يصل  الدمار  هذا 
لبنان رئيس الدولة التي كانت ذات يوم 
تستعمره؟!  تفقد الرئيس الفرنسي موقع 
االنفجار، وتجول في شوارع بيروت 
المحطمة، والتقى بالمواطنين اللبنانين. 
كسر ماكرون التدابير الوقائية الخاصة 
بكورونا فتخلى عن الكمامة وعمد إلى 
مصافحة بعض المواطنين ومعانقتهم. 
قال له أحد الذين احتشدوا حوله: »سيادة 
الرئيس.. أنت في شارع الجنرال غورو، 
وقد حررنا هو من العثمانيين. حررنا 
أنت من السلطات الحالية«!  قال لهم 
إن لبنان »بحاجة إلى تغيير وإلى عقد 
سياسي جديد«. أكد أنه سيطلق »مبادرة 
تقوم على إصالحات  سياسية جديدة 
النظام ووقف االنقسامات«.  وتغيير 
الفرنسي إلى شوارع  الرئيس  نزل 
لبنان ولم يجرؤ المسؤولون اللبنانيون 
على النزول، واختفوا خلف األسوار.
اللبنانيون بحكومتهم؟  يثق  لماذا ال 
لماذا طالب المواطنون الذين استوقفوا 
الميدانية في  ماكرون خالل جولته 
بيروت بعدم تسليم أي مساعدة للحكومة؟ 
المساعدات  أن  أكد ماكرون  لماذا 
الفرنسية والدولية ستدار بطريقة 
الناس  إلى  لتصل  شفافة وواضحة 
الحكومية، وإلى  والمنظمات غير 

الطواقم الميدانية مباشرة؟ 
أليست هذه صفعة أخرى على وجه 
الحكومة الذي لم يعد فيه مكان للصفعات؟ 
أين ذهبت حمرة الخجل من الوجوه التي 
ما زالت تطالع اللبنانيين عبر وسائل 
التي ما  الجثث  اإلعالم متباكية على 
زالت تنتشل من بين األنقاض، وَتِعُد 

بالمّن والسلوى؟
نار  التي صار طعمها طعم  بيروت، 
ودخان، ستنهض من جديد مثل طائر 

الفينيق.

aliobaid4000@yahoo.com

بقلم: علي عبيد الهاملي

العراق يطالب مبوقف عربي موحد إزاء االعتداء الرتكي

أخبــار
حتذير فرنسي شديد إليران بعدم التدخل يف الشئون اللبنانية

  حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
األربعاء، إيران بشدة من أي تدخل في لبنان، 

داعيا إلى تجنب أي تصعيد. 
جاء ذلك خالل اتصال هاتفي مع نظيره اإليراني 
حسن روحاني، بعد 8 أيام من االنفجار الذي هز 
العاصمة اللبنانية بيروت، وأدى إلى مظاهرات 

مناهضة للطبقة السياسية.
وشدد ماكرون على “ضرورة أن تتجنب، كل 
للتوتر وكذلك أي  المعنية، أي تصعيد  القوى 
تدخل خارجي، ودعم تشكيل حكومة مهمتها 
إدارة )األزمة( الطارئة”، بحسب بيان للرئاسة 

الفرنسية.
في  األحد، مشاركتها  أعلنت،  فرنسا  وكانت 
التحقيق الذي يجرى حاليا في انفجار بيروت 
الهائل الذي راح ضحيته 171 قتيال، فضال عن 
أكثر من 6 آالف جريح وفاقم النقمة الشعبية ضد 

السلطات في لبنان.
ويعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول 
مسؤول رفيع المستوى يزور لبنان عقب الفاجعة 

التي حلت بالبالد.
بإجراء تحقيق  لبنان  وتعالت األصوات داخل 
دولي في كارثة مرفأ بيروت في ظل مطالبات 
بتقديم المسؤولين عن هذه الفاجعة إلى القضاء 
ومحاسبتهم على تخزين كميات ضخمة من نترات 

األمونيوم ست سنوات، من دون إجراءات حماية.
وشهد لبنان الثالثاء قبل الماضي انفجارا هائال 
نترات  2750 طنا من مادة  اشتعال  نجم عن 
 ”TNT“ األمونيوم )يعادل 1800 طن من مادة
شديدة االنفجار( في مرفأ بيروت، ما أسفر عن 
مقتل 171 شخصا وإصابة أكثر من 6 آالف 
آخرين، وإلحاق الضرر بنصف العاصمة وتشريد 

أكثر من 300 ألف شخص.
انفجار “الثالثاء األسود” أطلق عليه “هيروشيما 
الفطر  لفداحته وشكل سحابة  بيروت”، نظرا 
ما شبهه  به،  لحق  الذي  والدمار  خلفها  التي 
ما  نووية،  قنبلة  تفجير  بأنه يضاهي  كثيرون 
دفع دول العالم إلى اإلسراع في تقديم يد العون 
والمساعدة للبنان واإلعراب عن تضامنها معه 

في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.
ورغم فرضية أن االنفجار كان “عرضيا” فإن 
ذلك لم يبرئ حزب هللا اللبناني أو يخِل مسؤوليته 
أنشطته  عن  الحديث  في ظل  الحادث،  عن 
السابقة  بيروت وحوادثه  في مرفأ  المشبوهة 
الفاجعة،  في  المتسببة  المادة  بنفس  المرتبطة 
وكذلك لغز عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال 
هذه الكمية الهائلة من نترات األمونيوم الموجودة 
منذ 2013 رغم مطالبات عدة بإعادة تصديرها 

والتخلص منها.

إسرائيل توقف إدخال الوقود إىل غزة بسبب 
إطالق بالونات حارقة

فرنسا تعزز وجودها العسكري 
بشرق املتوسط

تركيا تقول العمليات ضد 
املسلحني األكراد يف العراق 

ستستمر وحتث بغداد على التعاون

  قالت تركيا يوم الخميس إنها ستواصل 
المسلحين  الحدود ضد  عبر  عملياتها 
األكراد في شمال العراق إذا استمرت 
في  التغاضي عن وجودهم  في  بغداد 
المنطقة، وحثت السلطات العراقية على 

التعاون مع أنقرة في هذا الصدد.
ودأبت تركيا على مهاجمة مسلحي حزب 
شرق  جنوب  في  الكردستاني  العمال 
الذي تقطنه أغلبية كردية وفي  البالد 
شمال العراق، حيث تتمركز الجماعة 
يونيو حزيران، شنت  وفي  المسلحة. 
أنقرة هجوما بريا جديدا أطلقت عليه 
النمر، والذي شهد  اسم عملية مخلب 
تقدم القوات التركية في عمق العراق.
وقال الجيش العراقي يوم الثالثاء إن 
ضربة جوية تركية في شمال البالد قتلت 
عنصرين من حرس الحدود العراقي 
وسائقهما، واصفا الهجوم بأنه ”اعتداء 

سافر“.
وقالت وزارة الخارجية العراقية حينها إن 
بغداد ألغت زيارة لوزير الدفاع التركي 
إلى البالد، واستدعت السفير التركي 
لما  الُمؤّكد  العراق  ”برفض  إلبالغه 

تقوم به بالده من اعتداءات وانتهاكات“.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان 
في ساعة مبكرة من صباح الخميس إن 
وجود حزب العمال الكردستاني يهدد 
العراق أيضا، وإن بغداد مسؤولة عن 
اتخاذ إجراءات ضد المسلحين لكن أنقرة 
إذا ُسمح بوجود  ستدافع عن حدودها 

تلك الجماعة الكردية.
وأضافت الوزارة ”بالدنا مستعدة للتعاون 
ولكن  القضية.  هذه  بشأن  العراق  مع 
حزب  وجود  عن  التغاضي  حال  في 
فإن  العراق،  في  الكردستاني  العمال 
بالدنا مصممة على اتخاذ اإلجراءات 
التي تراها ضرورية ألمن حدودها بغض 
النظر عن مكانها.. ندعو العراق إلى 

اتخاذ الخطوات الالزمة لذلك“.
وحمل حزب العمال الكردستاني، الذي 
تصنفه تركيا والواليات المتحدة واالتحاد 
األوروبي منظمة إرهابية، السالح ضد 
1984. ولقي  التركية في عام  الدولة 
ألف شخص حتفهم في   40 أكثر من 
الصراع الذي يدور أغلبه في جنوب 

شرق تركيا.

بسفينتني وهليكوبرت.. تفاصيل استيالء إيران 
على ناقلة نفط بـ »هرمز«

  كشف مسؤول أمريكي، الخميس، عن تفاصيل استيالء 
قوات إيرانية على ناقلة نفط في المياه الدولية بالخليج العربي. 
وبحسب ما نقلته »رويترز« عن المسؤول األمريكي، الذي طلب 
حجب اسمه، فإن األحداث دارت بالقرب من مضيق هرمز، 
لكن القوات اإليرانية أطلقت سراح السفينة في نهاية األمر.
األربعاء/ ليل  األمريكي،  بالجيش  المركزية  القيادة  وبثت 
الخميس، تسجيل فيديو مشوشا باألبيض واألسود تظهر فيه 

طائرة هليكوبتر قرب سفينة ضخمة.
وقالت القيادة المركزية األمريكية عبر حسابها على تويتر: 
»اليوم في مياه دولية، باغتت قوات إيرانية تضم سفينتين 
وطائرة هليكوبتر )سي كينج( إيرانية سفينة اسمها )ويال( 

واعتلتها«. 
والسفينة ويال وفقا لبيانات رفينيتيف لتتبع مسارات السفن 

هي ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا. 
المسؤول نفسه أكد أن الجيش األمريكي لم يشارك في األمر 

بأي شكل إال من خالل مراقبته للموقف.
وتصاعد التوتر بين إيران والواليات المتحدة في العام الماضي 
عقب سلسلة وقائع تمس المالحة في الخليج العربي وبالقرب منه.

وفي تموز/ يوليو 2019، احتجزت إيران لفترة وجيزة ناقلة 
نفط ترفع علم بريطانيا في الخليج بعدما احتجزت لندن الناقلة 
اإليرانية جريس 1 متهمة إياها بانتهاك العقوبات على سوريا.

كانت الواليات المتحدة قد قدمت مجلس األمن التابع لألمم 
المتحدة مشروع قرار لتمديد حظر األسلحة المفروض على 

إيران.
وتتكون المسودة الجديدة، التي اطلعت عليها رويترز، من 
أربع فقرات فقط، وستمدد حظر األسلحة على إيران »إلى 
أن يقرر مجلس األمن غير ذلك«، مؤكدة »ضروري لحفظ 

السلم واألمن الدوليين«.
وينتهي الحظر المفروض منذ 13 عاما، في أكتوبر/ تشرين 
األول المقبل، وفق اتفاق نووي موقع العام 2015 بين إيران 
وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة، 
يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات.



»رويرتز«: شركات خارجية ميلكها حاكم مصرف لبنان 
100 مليون دوالر أصوهلا حنو 

التحقيق مع رئيس وزراء إيطاليا 
و6 وزراء بسبب كورونا

الـ »إف بي آي« ينضم للمحققني يف انفجار بريوت

منظمة الصحة العاملية: منط انتشار 
وباء كورونا يف قارة أفريقيا كان خمتلفا

 قال مكتب رئيس الوزراء اإليطالي جوزيبي كونتي يوم الخميس 
إن المدعين حققوا مع رئيس الوزراء وستة من أعضاء حكومته بشأن 
كيفية تعاملهم مع أزمة فيروس كورونا، لكنهم أوصوا بإسقاط الدعوى.
وأكدت مصادر قضائية أن المدعين حققوا مع الوزراء في أعقاب 
دعاوى قضائية رفعت في األشهر األخيرة في مدن مختلفة بشأن 
اتهامات من بينها القتل غير العمد والتسبب في جائحة وتقييد الحقوق 

السياسية لإليطاليين.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن المدعين الذين يتخذون من 
روما مقرا لهم خلصوا إلى أن االتهامات ال أساس لها وأنه ينبغي 

إسقاط القضية.
وبموجب اإلجراءات المعتادة، أحال المدعون الملفات إلى محكمة 
الوزراء، وهي محكمة خاصة تبت في القضايا التي تشمل رئيس 
الوزراء والوزراء والتي ال يزال بإمكانها أن تأمر بمحاكمة كونتي 

ووزرائه. لكن هذا أمر مستبعد بعد توصية االدعاء.
االقتصاد  ووزير  سبيرانتسا  روبرتو  الصحة  وزير  هم  والوزراء 
ووزير  المورجيس  لوسيانا  الداخلية  ووزيرة  جوالتيري  روبرتو 
الخارجية لويجي دي مايو ووزير الدفاع لورينزو جويريني ووزير 

العدل ألفونسو بونافيد.
كانت إيطاليا أول دولة أوروبية يصيبها فيروس كورونا بشدة وسجلت 

أكثر من 35 ألف وفاة منذ تفشي المرض في 21 فبراير شباط.
وقال كونتي على فيسبوك اليوم الخميس ”نتحمل دائما المسؤولية 

عن قراراتنا. القرارات الصعبة جدا، والمؤلمة أحيانا“.
وأضاف ”لقد تصرفنا دائما )بدعم( من العلم وبوازع من ضمير، 
دون الزعم بأننا معصومون، وندرك أنه يجب أن نرتكب أقل عدد 
دائما  كانت  الحكومة  تصرفات  أن  مضيفا  األخطاء“،  من  ممكن 

”حذرة وشفافة“.
وقال مكتب كونتي إنه والوزراء سيتعاونون بشكل كامل مع السلطات 

القضائية.

  قالت مجموعة إعالمية في تقرير إن شركات خارجية مملوكة لحاكم 
مصرف لبنان المركزي، تملك أصوال بحوالي 100 مليون دوالر، وذلك 
وسط استقصاء متزايد لدوره في اضطرابات اقتصادية يعيشها لبنان.

العابر  والفساد  المنظمة  الجريمة  تتبع  »مشروع  من  تقرير  وبحسب 
للحدود«، وهي هيئة إعالمية غير هادفة للربح، وشريكها اللبناني موقع 
ببريطانيا  العقارات  في  سالمة  لرياض  شركات  استثمرت  »درج«، 

وألمانيا وبلجيكا على مدار العشر سنوات األخيرة.
ويتناول التقرير ثروة رياض سالمة الشخصية في وقت حساس للبنان 
الذي يكابد تداعيات ما بعد انفجار هائل دمر العاصمة بيروت وأجج 

الغضب الشعبي حيال القيادة السياسية للبالد.
الماضي،  الشهر  المركزي  للبنك  التقرير أيضا عقب حسابات  ويأتي 
أوضحت أن سالمة ضخم أصول البنك بأكثر من 6 مليارات دوالر في 
2018، مما سلط الضوء على المدى الذي ذهبت إليه سياسة الهندسة 

المالية لدعم االقتصاد اللبناني.
وبنهاية 2018، كانت قيمة أصول سالمة أكثر من 94 مليون دوالر، 

حسبما ذكر التقرير نقال عن ميزانيات شركات مسجلة في لوكسمبورغ يسيطر 
عليها حاكم مصرف لبنان.

وأفادت وكالة »رويترز« بأن تقرير الهيئة التي مقرها سراييفو، وتتألف من 
ارتكب أي مخالفات، كما  قد  إلى أن سالمة  أوروبية، ال يشير  أخبار  منافذ 
أشارت الوكالة إلى أنها لم تطلع على أي من الوثائق التي يستند إليها التقرير.
وردا على التقرير، أبلغ سالمة »رويترز« أنه كشف خالل مقابلة تلفزيونية 
في أبريل عن حجم ثروته قبل أن يصبح حاكما للبنك المركزي في 1993، 

وأنها كانت تبلغ 23 مليون دوالر.

وقال: »قدمت الوثائق التي تثبت ذلك كدليل.. كان هذا لتبديد الشكوك حيال 
مصدر ثروتي ولتوضيح أنها ترجع لما قبل تولي المنصب«.

وصرح بأنه أعلن من قبل أنه طلب من متخصصين وأمناء تولي إدارة ثروته، 
وأضاف: »مصدر ثروتي واضح، وهذه مسألة مهمة«.

وكان سالمة يعتبر ذات يوم أحد دعائم االستقرار المالي للبنان، لكنه أصبح 
هدفا لغضب المتظاهرين منذ انهيار النظام المالي في وقت سابق من العام 

تحت وطأة أحد أضخم أعباء الدين العام في العالم.
احتياطي على بعض  لبناني بفرض حجز  أمر قاض  الماضي،  الشهر  وفي 

أصول حاكم البنك المركزي بعد شكوى بأنه قوض المركز المالي للدولة.

    أقر مجلس النواب اللبناني في جلسته 
الطوارئ  حالة  الخميس،  أمس  المنعقدة 
االنفجار  جراء  بيروت  العاصمة  داخل 
المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري 
في 4 أغسطس الجاري، كما وافق على 

االستقاالت التي تقدم بها 8 نواب.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت في 5 
لمدة  الطوارىء  الجاري حالة  أغسطس 
بيروت  العاصمة  نطاق  داخل  أسبوعين 

وحدها، ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد.
بري،  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  وكان 
قد استهل الجلسة التي ُخصصت لمناقشة 
مرسوم إعالن حالة الطوارىء في بيروت 
عقب  الجاري  أغسطس   5 في  الصادر 
انفجار ميناء بيروت البحري والبت في 
استقاالت تقدمها بها 8 نواب، بالدعوة إلى 
بدال  جديدة  حكومة  تشكيل  في  اإلسراع 
من الحكومة الحالية التي قدمت استقالتها 

وتقوم حاليا بتصريف األعمال.
.وشدد بري على أن البيان الوزاري للحكومة 
الجديدة المنتظرة يجب أن يتبنى وعلى نحو 
الفساد.  تنفيذ اإلصالحات ومكافحة  جاد 
وقت  أي  من  وأكثر  اليوم  “لبنان  قائال: 
إلى  مضى يعاني من أزمة هيكلية أدت 
أزمات مالية واقتصادية واجتماعية ثم جاء 

االنفجار المدمر”.
أحد  هو  اللبناني  الجيش  أن  إلى  وأشار 
أهم رموز الوحدة في لبنان ويتعين على 

الجميع وضع ملء الثقة به.
وقال رئيس المجلس النيابي إن البرلمان 
نحو  قبل  األهلية  الحرب  انقضاء  ومنذ 
30 عاما، وهو يحاول دائما التعاون مع 
آثار  من  للتخلص  المتعاقبة  الحكومات 
هناك  كانت  وإنه  الحرب،  وتداعيات 

نجاحات وإخفاقات في هذا األمر.
واعتبر بري أن لبنان “في حالة احتضار” 
األمر الذي يقتضي إجراء عملية جراحية 
على المستوى السياسي من خالل نصوص 
اللبناني  الدستور ووثيقة الوفاق الوطني 
)اتفاق الطائف( بما يعكس تطلعات الشعب 
اللبناني الذي يحرص النواب على تمثيله.
ما  في  البنود  من  مجموعة  بري  وحدد 
يشبه “خريطة طريق” لما يحتاجه لبنان 
في المرحلة المقبلة، أبرزها اعتماد الدولة 
المدنية بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص 
بين الجميع، وإقرار قانون جديد لالنتخابات 
النيابية من دون أي عوائق تتعلق بالمناطق 
أو المذاهب على أن يكون االقتراع في نطاق 
محل اإلقامة، وتحقيق استقالل القضاء، 
وتوحيد الضرائب على أن تكون تصاعدية، 

وإقرار ضمان اجتماعي للجميع.

واعتبر أن هناك “مؤامرة” كانت تُحاك 
في غضون األيام القليلة الماضية، تتمثل 
وتكتالت  لنواب  جماعية  استقاالت  في 
نيايبة من المجلس النيابي، بحيث يصبح 
المحاسبة  إلى  الذي يخضع  المجلس هو 

من قبل الحكومة وليس العكس.
النواب  مجلس  جلسة  أعمال  واستُهلت 
اللبناني، والتي لم تستغرق سوى ساعة 
الذين  النواب  أسماء  بتالوة  فقط،  واحدة 
تقدموا رسميا باستقاالت من مجلس النواب، 
وهم كل من: سامي الجميل ونديم الجميل 
لحزب  النيابية  )الكتلة  حنكش  وإلياس 
الكتائب اللبنانية( وبوال يعقوبيان )مستقلة( 
ومروان حماده وهنري حلو عضوا كتلة 
اللقاء الديمقراطي )الكتلة النيابية للحزب 
التقدمي االشتراكي( ونعمه إفرام )مستقل( 
وميشال معوض رئيس حركة االستقالل 
وعضو تكتل لبنان القوي )الكتلة النيابية 

للتيار الوطني الحر(.
وأقر مجلس النواب بشكل مباشر وفوري 
النواب  من  المقدمة  االستقالة  قبول 
المذكورين، عدا النائب المخضرم مروان 
حماده، حيث نبّه نائب رئيس مجلس النواب 
“حماده”  استقالة  أن  إلى  الفرزلي  إيلي 
تحقيق  إجراء  على  بالموافقة  مشروطة 
البحري  بيروت  ميناء  انفجار  في  دولي 
الذي وقع قبل نحو 10 أيام وتفعيل قانون 
محاكمة الرؤساء والوزراء، األمر الذي 
يقتضي االستماع إليه ومناقشته في االستقالة 

قبل البت فيها.
واستفسر رئيس مجلس النواب نبيه بري 
عن وجود النائب مروان حماده، والذي 
تبين أنه لم يحضر الجلسة، فتقرر الحقا 

قبول االستقالة المقدمة منه لعدم حضوره، 
وذلك على غرار بقية النواب الذي تقدموا 

باستقالتهم وجرى قبولها.
وكان النواب الذين تقدموا باستقالتهم لم 
يحضروا جميعا جلسة مجلس النواب الذي 
عقدت  ، وكذلك تغيب أيضا عن الحضور 
الجمهورية  تكتل  أعضاء  النواب  جميع 
القوية )الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية 

والتي تضم 15 نائبا(.
ولم يحضر رئيس حكومة تصريف األعمال 
حسان دياب جلسة مجلس النواب، وكذلك 
معظم وزراء الحكومة، عدا نائبة رئيس 
الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزير 
الثقافة  ووزير  فهمي،  محمد  الداخلية 

والزراعة عباس مرتضى.
كما أقر مجلس النواب خالل الجلسة تعليق 
الفترات الزمنية الخاصة بسداد اللبنانيين 
ووقف  الدولة  من  المدعومة  للقروض 
عدم  على  المترتبة  القانونية  المالحقات 
السداد حتى نهاية العام الجاري، وكذلك 
بعض  شأن  في  اإلعفاءات  مهل  تمديد 
الواردة في موازنة  الرسوم والضرائب 
إعفاء  بينها  ، ومن   2020 الحالي  العام 
المنازل والمباني المتضررة جراء انفجار 
ميناء بيروت البحري من ضريبة األمالك 
المبنية والرسوم البلدية بما يخفف من األعباء 

على المتضررين.
وانتشرت قوات األمن اللبنانية بكثافة في 
من  المحتجين  لتمنع  بيروت،  العاصمة 
فيه  بدأ  للمؤتمرات  إلى مركز  الوصول 
أعضاء مجلس النواب اجتماعا للمرة األولى 
منذ االنفجار المدمر الذي قتل 172 شخصا 

األسبوع الماضي.

وقالت السفارة األمريكية إن من المتوقع 
الكبير  األمريكي  المسؤول  يصل  أن 
للتأكيد على عدة  إلى بيروت  ديفيد هيل 
رسائل منها الحاجة الملحة لإلصالحات 
المالية وإصالحات الحوكمة وإنهاء الفساد 

المستشري وتحقيق الشفافية.
وتم إغالق الطرق إلى قصر األونيسكو 
على المشارف الجنوبية للعاصمة، حيث 
يعقد مجلس النواب اجتماعاته خالل أزمة 
كورونا، بالبوابات المعدنية توقعا الحتجاج 
المتظاهرين الغاضبين من النخبة السياسية 
التي يتهمونها بالمسؤولية عن االنفجار.

وبينما مرت سيارتان بزجاج ملون عبر أحد 
الحواجز باتجاه قصر األونيسكو، ضربت 
مجموعة صغيرة من المحتجين السيارات 
بالعلم اللبناني، وقال آخرون غاضبون من 
النواب، إنهم بقوا بعيدا عن المبنى توقعا 

للطوق األمني.
وأجج الغضب بسبب االنفجار احتجاجات 
أصيب فيها المئات في مواجهات بين قوات 
حكومة  واستقالت  والمتظاهرين.  األمن 
رئيس الوزراء حسان دياب يوم االثنين.

وبدأت جلسة مجلس النواب بالوقوف دقيقة 
صمت. ويجري السياسيون مشاورات في 
مرحلة مبكرة بشأن تشكيل حكومة جديدة، 
وهي عملية معقدة في بلد يموج باالنقسامات 
السياسية ويحكمه نظام لتقاسم السلطة على 

أساس طائفي.
وقالت السفارة األمريكية إن هيل وكيل 
استعداد  الخارجية ”سيؤكد على  وزارة 
أمريكا لدعم أي حكومة تعكس إرادة الشعب 
وتكون ملتزمة بشكل حقيقي بالعمل بناء 

على جدول أعمال إصالحي“.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

قتلة ست الدنيا ! 
 يوم 4 أغسطس سنة 2020 كان يوماً قاسياً شهدت فيه ست 
الكثيرين وأسقطهم ما بين  أودى بحياة  إنفجاراً  بيروت  الدنياً 
قتلى وجرحى بخالف المفقودين مع شبه خراب ودمار وكأنها 
تعرضت لزلزل مدمر وكأن لبنان ينقصه المزيد من األوجاع 
وهو الذي يتألم من سنوات كثيرة مضت وحتى اآلن ولم يجد 
من يرفق به أو يحنو عليه حتى أبنائه الذين يحكمونه باتوا اليوم 
لها  التي حّملهم  لدول أخرى وخانوه وخانوا األمانة  عمالء 

الشعب اللبناني العظيم . 
ورب ضارة نافعة فلبنان األمس ليس لبنان اليوم وشعب لبنان 
األمس هو ليس شعب لبنان اليوم أنتفض ويجب أن ينتفض أكثر 
من أجل كتابة نهاية هذا الفصل األسوأ األطول في تاريخ لبنان . 
نعم يجب أن ينتفض شعب لبنان ضد حسن نصر هللا صاحب 
العباءة والعمة والذي دائما ما كان يتحدت من وراء الشاشات  
لبنان  في  والطائفية  العنصرية  أساسات  أرسخ  الذي  وهو 
وبظهوره على الساحة اللبنانية بدأ الخط التنازلي للبنان وأسس 
السياسية في  دولة داخل دولة وأخذ يتحكم في معظم األمور 
لبنان  لبنان يرفض فالن ويوافق على فالن األمر الذي جعل 
بناءاً على  لمدة سنتين ونصف كل هذا  بال رئيس جمهورية 
تعليمات له تأتي من نظام الماللي في إيران وفي النهاية أصبح 
اللبناني األصل والمولد إليران أكثر من  أنتماء سماحة الشيخ 
لبنان ترسمها إيران دون  لبنان وأصبحت سياسة  لبلده  إنتمائه 
النظر تماماً لمصلحة لبنان وشعبه الذى بات اليوم يعاني نقص 
الكهرباء والدواء والخبز وغير ذلك الكثير من متطلبات الحياة 

األساسية. 
نعم يجب أن ينتفض شعب لبنان الجريح ضد ميشيل عون رئيس 
الجمهورية الذي وعد مواطنيه بأنه سيسلم لهم لبنان أجمل مما 
أستلمها وها هي اليوم خراب ودمار تفوح من جوانبها رائحة 
ارتسمت على طرقها وجدرانها ولست  الموت وبقايا دماء 
أدري وال أحد يدري ماذا قدم ميشيل عون للبنان  وهو الذي 
من المفترض ومن المفروض أنه يدير شئون البالد منذ أكتوبر 
2016 وهو يبلغ اآلن من العمر خمسة وثمانون عاماً  وقدرته 
الذهنية لم تعد تتماشى مع األحداث السياسية المتواكبة في لبنان 
ولم يقدم أو يقترح قبل إنفجار مرفأ بيروت أي حلول للخروج 

بلبنان من أزمته اإلقتصادية الطاحنة .
نعم يجب أن ينتفض شعب لبنان ضد كل القتلة الذي يتالعبون 
بقوت المواطن اللبناني أما ألغراض سياسية أو نتيجة ألعمال 
تجارية يربحون من وراءها الماليين ويجب التخلص من كل 
أو بدون قصد في كتابة مأساة  التي شاركت بقصد  األسماء 
لك يا ست  اللبنانيون لسنوات طويلة قادمة وسالماً  سيذكرها 
الدنيا بيروت جميلة الجميالت وسالماً لك يا لبنان الوطن العظيم 

وبلد المحبة وبلد السالم .
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 14 août 2020
الجمعة 14 أغسطس 2020

بقلم: محمد منسي قنديل

نيجرييا .. وثقافتها املزدوجة
  المصادفة هي التي جمعتني 
بأشهر أديب صاعد في نيجيريا، 
في  اللقاء  كان  اوكيري”  “بن 
الشارقة، جمعتنا معا ندوة مشتركة 
الكتاب  معرض  هامش  على 
الخيال  استخدام  حول  الدولي 
ولكن شتان  الرواية،  كتابة  في 
بين حضوره  في هذا المعرض 
شابا  مازال  كان  وحضوري، 
خطواته  أولى  حقق  صغيرا، 
نحو العالمية عندما فاز بجائزة 
البوكر،  وهي تمنح للكتاب الذين 
يكتبون لإلنجليزية من جنسيات 
أخرى،  كان حضوره ملحوظا، 
لم يكن وحده، كان بصحبته وكيله 
األدبي في اوروبا الذي يشرف 
على كل خطواته وتصريحاته، 
وسكرتيرة، سمراء وظريفة، تعد 
له األوراق وتقدم له القهوة وقطع 
الحلوى، وكان يسير وسط أورقة 
المعرض في ابهة وآلة االعالم 
الغربي تمارس عملها من حوله 
وتدفعه لمواصلة الصعود حتى 
يصل لنوبل في زمن وجيز ، بينما 
كنت أنا كاتبا وحيدا متفردا بال 
ابهة وال معين كما يليق بكاتب 
عربي، وقد امتألت القاعة عن 
آخرها بالجمهور، قال كل واحد 
عالمين  من  كنا  له،  بدا  ما  منا 
مختلفين، ومن أجيال مختلفة أيضا، 
ولكن كان هناك ما نشترك فيه 
انسانيا وأدبيا، وفي النهاية كان 
يأخذ عنواني  أن  حريصا على 
هو  واعطاني  هاتفي،  ورقم 
أمر  الحقيقة  في  أيضا عنوانه، 
سكرتيرته أن تقوم بهذا األمر، 
كان يكتب الشعر والرواية والقصة 
القصيرة، ولكن األهم من ذلك 
باإلنجليزية،  يكتب كل هذا  أنه 
الغنيمة التي ظفرت بها نيجيريا 
من االستعمار الغربي، هجر لغة 
“الهوسا” المغلقة، وانفتح على 
الرحب،  “االنجلوفون”  عالم 
أسرى  وأمثالي  أنا  بينما ظللت 
للغة العربية ندور داخل دوائرها 
المغلقة دون ان توجد حركة نشطة 
من الترجمة المعاكسة تدفعنا إلى 

عالم اللغات الحية. 
ولكن هل يمكن أن يعطينا هذا 
األديب صورة مكتملة عن األدب 
نصفه  على  ام  نيجيريا،  في 
المستغرب  فقط، ذلك النصف 
الغربية،  الثقافة  مع  المتصالح 
وماذا عن النصف اآلخر المتمرد 

عليها، الرافض لتقاليدها؟
يستمد األدب النيجيري جذوره 
األفريقية من  اآلداب  بقية  شأن 
الشعبية،  والحكايات  االساطير 
الثقافة  من  نوعا  ليست  وهي 
الوجدان  فقط  يحفظها  الشفهية 
الجمعي، ولكنها طقوس يومية، 
تمارسها القبائل المتناثرة داخل 
اعتنقت  التي  حتى  الغابات  
منها األديان المعروفة، مازالت 
الطواطم وارواح األسالف التي 
تسكن األشجار وميراث الخوف 
الذات  على  تسيطر  والعنف 
السوداء،  نيجريا بوصفها اكبر 
الدول االفريقية حجما تتعرض 
فالقوميات  عنيفة،  الهتزازات 
الشفوية  ولغاتها  تتباعد،  فيها 
آخذه في االندثار، وربما كانت 
التي  االدبية  الشهادات  أولى 
المجتمع  داخل  إلينا من  تناهت 
“السوس”  وتصور  النيجيري 
الذي ينخر في عروق مجتمعها 
هي  ينهار،  وتجعله  التقليدي 
رواية “األشياء تتداعى” لألديب 
“تشينو أتشيبي” التي استوحاها 
من وقائع الحياة لقبيلة متخيلة، 
في  ما  كل  فيها  استخدم  ولكنه 

وحكايات  اساطير  من  التراث 
شعبية مختلطة بمسحة توراتية،  
وهو يخصص فصال لكل طقس 
من طقوس القبيلة قبل أن يدخلها 
وبعثات  البريطاني  االستعمار 
التبشير المسيحية وتفكك اوصالها، 
االستعمار هنا هو الظالم الذي 
يجتاح أفريقيا، لكن الصراع لم 
انقسمت  الواقع،  دنيا  في  ينته 
نيجيريا بين الذين اعتنقوا المسيحية 
وتبعوا الغرب، والذين تمسكوا 
بأديانهم القديمة ومن بينها الجماعة 
اإلسالمية، والد “اتشيبي” نفسه 
اسرعوا  الذين  من  واحدا  كان 
ابنه  وتبعه  المسيحية،  باعتناق 
واسع  ادبي  تيار  وصار ضمن 
وتحتضنهم  باإلنجليزية  يكتب 
أديب  الغربية، وحصل  الثقافة 
نيجيري آخر هو “ول شوينكا” 
بينما ظلت  نوبل،  جائزة  على 
بقية الثقافات األخرى في الظل.
طويال،  يستمر  لم  هذا  لكن 
فالجماعات المسلمة تحاول أن تشق 
حاجز التهميش المفروض عليها 
، لكنها تدخل  في منحن خطر 
على يد جماعة “بوكو حرام”، 
ليس كل    ، التعليم  تحرم  التي 
أنواع التعليم، ولكنها تحرم اللغة 
اإلنجليزية على وجه التحديد، لغة 
المستعمر وجماعاته التبشيرية،  
كان ظهورها صادما في اسلوبها 
وفي منهج العنف الذي انتهجته، 
ولكنها ورغم ما يقال عنها كانت 
واقع  عن  طبيعي  رد  مجرد 
الحرمان والفساد السياسي الذي 
تعاني منه، فاالستعمار لم يترك 
خلفه االنجليزية فقط، لكنه ترك 
طبقة من السياسيين والعسكريين 
الفاسدين الذين ال حد لشراهتهم، 
يتحكمون في ثروات البالد النفطية 
ويجيدون االنقالبات العسكرية، 
إلى شريحتين،  البالد  انقسمت 
مسيحيون في الجنوب يتمتعون 
ومسلمون  والسلطة،  بالثروة 
في الشمال يعانون من التخلف 
والعوز وافتقاد السلطة رغم أنهم 
قسمة  السكان،  اغلبية  يمثلون 
غير عادلة  كان من الممكن أن 
الزمن  أن  لوال  طويال  تستمر 
المحرومة  والجماعات  يتغير، 
لم يعد في وسعها السكوت،  هذا 
الوضع هو السبب المباشر في 
الغامضة  الجماعة  هذه  والدة 
التي يعتقد انها األكثر تطرفا في 
افريقيا، يقال ان السبب الرئيسي 
وراء ظهورها هو سبب ثقافي، 
فهي مثل طالبان ولدت من صلب 
التعليم  ونظام  الدينية  المدراس 
األهلي في الشمال الفقير،  تلك 
التي يدرس فيها معلمون من مصر 
وعددا آخر من البالد العربية، 
خاصة وأن جميع افراد “بوكو 
حرام” ال يتحدثون سوى العربية، 
وهذا أهم شروط االنضمام إليها، 
الجنوب  بعض صحف  وتتهم 
معلمي األزهر بأنهم أحد اسباب 
هذا التطرف، متجاهلين ظروف 
كان البد من  والحرمان،  الفقر 
ظهور “باكو حرام” بهذه الدرجة 
من الحدة،  فهم يخوضون حربا 
غير مقدسة ضد النصف اآلخر 
من المجتمع يستبيحون فيها كل 
السلطة ال  أن  والمشكلة  شيء، 
الرد عليهم، دون  تقل عنفا في 
أو  معالجة ظروفهم  تحاول  أن 
تشركهم في السلطة أو تعطيهم 
نصيبهم من ثروة البالد النفطية، 
وهكذا يبدو أن الصراع سيطول، 
ألننا أمام مجتمع منقسم وثقافة 
أكبر  يهدد  وصراع  مزدوجة 
بلدان افريقيا واغناها باالنفصال.

  أعلن مساعد وزير الخارجية 
األميركي للشؤون السياسية ديفيد 
هيل بعد وصوله إلى بيروت، 
يوم الخميس، أن فريقاً من مكتب 
بي  »إف  الفيدرالي  التحقيقات 
آي« سينضم الى فريق التحقيق 
الذي ينظر في ملف انفجار المرفأ 

المدمر.
أثناء  للصحافيين  هيل  وقال 
تفقده سيراً على األقدام منطقة 
»سينضم  المتضررة  الجميزة 
الفدرالي  التحقيقات  مكتب 
اللبنانيين  المحققين  إلى  قريباً 
واألجانب، للمساعدة في اإلجابة 
على األسئلة التي أعرف أن كل 
شخص يطرحها إزاء الظروف 

التي أدت إلى هذا االنفجار«.
ويشارك محققون من دول عدة 
أبرزها فرنسا في التحقيقات التي 
أعلنت السلطات اللبنانية فتحها 
عقب االنفجار الذي أوقع 171 
قتياًل،وتسبّب بإصابة أكثر من 
6500 شخص بجروح، وألحق 
أضراراً جسيمة بأحياء عّدة في 

العاصمة.
ولم تعلن السلطات توصلها إلى 
مسببات  حول  بعد  نتائج  أي 
االنفجار الذي وقع داخل العنبر 
12 حيث كانت كميات هائلة من 
منذ  مخّزنة  األمونيوم  نيترات 

ست سنوات بعد مصادرتها من 
إحدى السفن

وأوقفت السلطات اللبنانية نحو 
عشرين شخصاً من القيمين على 
مرفأ بيروت، بينهم رئيس مجلس 
العام للجمارك  إدارته والمدير 
الحالي والسابق على ذمة التحقيق. 
وتستمع النيابة العامة التمييزية 

بدءاً من الجمعة إلى أربعة وزراء 
أشغال تعاقبوا على المسؤولية 

ووزراء آخرين.
ووصل هيل، الذي قّدمت بالده 
كمساعدات  دوالر  مليون   18
إنسانية عاجلة عقب االنفجار، 
إلى بيروت الخميس في زيارة 
وعلى  السبت،  حتى  تستمر 

لقاءات  الجمعة  أعماله  جدول 
مع مسؤولين سياسيين ورجال 
دين وشباب وممثلين عن المجتمع 

المدني.
وقال الدبلوماسي األميركي الذي 
مسهبة  شروحات  إلى  استمع 

من شبان متطوعين في أعمال 
رفع األنقاض واإلغاثة إن بالده 
لبنانية  حكومة  لدعم  »مستعدة 
تعكس إرادة الشعب وتستجيب 
من  بصدق  وتعمل  وتلتزم  لها 

أجل تغيير حقيقي«.

جملس النواب اللبناني يقر حالة الطوارئ يف بريوت 
ويقبل استقالة 8 نواب

  قالت منظمة الصحة العالمية إن تطور انتشار فيروس كورونا المستجد في 
القارة األفريقية كان مختلفا، مقارنة بالعديد من المناطق األخرى في العالم.
وذكرت المنظمة في تقرير لمكتبها اإلقليمي ألفريقيا بمناسبة مرور ستة 
أشهر على ظهور حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في القارة، أن التحليل 
األولى وجد أن الزيادة الهائلة في عدد حاالت اإلصابة والتي تبلغ ذروتها بعد 

أسبوعين أو ثالثة 
أسابيع ال تحدث في 
أفريقيا، ولكن بدال 
من ذلك تشهد العديد 
من البلدان ارتفاعا 
عدد  في  تدريجيا 
اإلصابة  حاالت 
ومن الصعب تحديد 

ذروة معينة.
المنظمة  وأشارت 
أن  إلى  الدولية 
أنماط االنتقال بين 

البلدان تختلف ولكن األهم من ذلك هو االنتقال داخل البلدان، ولفتت إلى أن 
الفيروس أثر في البداية وبشكل رئيسي على العواصم لكنه مع ذلك ينتقل 
اآلن من المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية إلى المستوطنات 

العشوائية ثم إلى المناطق الريفية ذات الكثافة السكانية المنخفضة.



اعتقاالت مجاعية يف إثيوبيا تثري خماوف من 
عودة أساليب القمع القدمية

»طريان اإلمارات« تنشئ جسرا جويا مع لبنان 
و50 رحلة لنقل مساعدات

كشـف سبب وفـاة عصام العريان املفاجئة 
       داخــل السجـن

السيسي يوجه احلكومة بتطوير قطاع التعدين واكتشاف ثروات مصر
 القاهرة/ فرج جريس:  وجه الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي الحكومة بصياغة رؤية استراتيجية لتطوير 
قطاع التعدين في مصر، تعظم االستفادة من موارد الدولة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في 
مصر بأن اجتماع الرئيس المصري مع الحكومة تناول 
الثروة  لقطاع  التنظيمي  الهيكل  تطوير  متابعة خطط 
المعدنية، حيث وجه السيسي بصياغة رؤية استراتيجية 
شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر تهدف إلى تعظيم 
االستفادة من موارد الدولة، وتستكشف الثروات المعدنية 
على مستوى الجمهورية وذلك وفق المحددات الحاكمة 
التي ترسخها الدولة في آليات العمل بتحقيق الحوكمة، 

والميكنة، والتنظيم اإلداري الحديث.
السعيد  هالة  المصرية  التخطيط  واستعرضت وزيرة 
خالل االجتماع أبرز محاور استراتيجية تطوير قطاع 
التعدين في ضوء رؤية مصر 2030، خاصة ما يتعلق 
بزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي اإلجمالي 
وتوفير فرص العمل، إلى جانب تحويل الخامات المعدنية 
المستخرجة إلى منتجات متعددة من خالل الصناعات 
التحويلية، وكذا تعظيم اإلنفاق على االستكشاف وتخفيض 

حجم استيراد المواد الخام المعدنية.

كما عرض وزير البترول طارق المال 
قطاع  تطوير  لجنة  اجتماعات  نتائج 
يتعلق  ما  خاصة  المعدنية،  الثروة 
بمناقشة المعوقات ذات الصلة والخطط 
المطروحة في هذا الصدد لتهيئة مناخ 
جاذب ومواكبة الممارسات العالمية في 
قطاع  تحويل  يدعم  بما  الصناعة  هذه 
الناتج  في  قوى  مساهم  إلى  التعدين 
القومي، ال سيما من خالل تعديل األطر 
القانونية والتشريعية، وتيسير إجراءات 
االستثمار، وكذا إعادة تصميم الهيكل 
التنظيمي لقطاع الثروة المعدنية إلدارة 
العملية التعدينية بالشكل األمثل وإعادة 
التحتية  والبنية  البشرية  القوى  تأهيل 

للقطاع.
كما شهد االجتماع قيام مدير عام جهاز 
بالقوات  الوطنية  الخدمة  مشروعات 
مصطفى  اللواء  المصرية  المسلحة 
والوحدات  المصانع  بعرض  أمين 

اإلنتاجية في عدد من المواقع على مستوى الجمهورية، 
والخاصة باستخراج وتلبية احتياجات السوق المحلي 
من الخامات األولية في مجال المعادن، والتي تدخل في 

الكثير من الصناعات التحويلية، بما في ذلك مصانع 
الرخام والغرانيت.

  القاهرة/ فرج جريس: وصلت صباح يوم األربعاء طائرة 
المساعدات الرابعة من الجسر الجوي اإلغاثي المصري 
الذي وجه بإقامته الرئيس عبد الفتاح السيسي دعما للبنان 
وشعبه، وذلك لمواجهة تداعيات الكارثة اإلنسانية الناجمة 

عن انفجار ميناء بيروت البحري قبل نحو 10 أيام.
المواد  14 طنا من  المصرية  المساعدات  وتضم طائرة 
للشعب  تمثل ضرورة قصوى  والتي  اإلغاثية  الغذائية 

اللبناني الشقيق .
اإلغاثي  الجوي  الجسر  من  الرابعة  الطائرة  وضمت 
المصري، التي وصلت صباح اليوم إلى القاعدة الجوية 
العسكرية بمطار رفيق الحريري الدولي )مطار بيروت( 
14 طنا من الدقيق، وذلك في إطار حرص مصر على 
تعويض المخزون االستراتيجي اللبناني من القمح والدقيق 

وضمان عدم انقطاع دورة إنتاج الخبز في لبنان.
وكانت صوامع القمح المركزية التي تقع داخل ميناء بيروت 

البحري، قد تضررت بشدة جراء االنفجار المدمر الذي 
وقع يوم 4 أغسطس الجاري، على نحو ُفقدت معه كميات 

كبيرة من مخزون القمح والدقيق.
وحرصت القيادة السياسية المصرية على أن يشمل الجسر 
الجوي اإلغاثي إلى لبنان، والذي تجاوزت حمولته حتى 
اآلن 210 أطنان من المساعدات الشاملة، كميات كبيرة 
من الدقيق للمساهمة في استمرار عمل المخابز واألفران 

وعدم انقطاع الخبز عن الشعب اللبناني الشقيق.
وكانت المرحلة األولى من الجسر الجوي اإلغاثي المصري 
قد شملت مواد ومستلزمات طبية وجراحية وأدوية، لمساندة 
كما  بيروت،  انفجار  كارثة  تداعيات  لبنان في مواجهة 
يُنتظر أن تتواصل المساعدات من خالل الجسر الجوي، 
إلى جانب جسر بحري يصل قريبا إلى لبنان ويضم مواد 
للبناء وإعادة اإلعمار، تعويضا عن الضرر البالغ الذي 

لحق بالعاصمة بيروت جراء االنفجار المدمر.

     Vendredi 14 août 2020
الجمعة 14 أغسطس 2020

بقلم: تيماء الجيوش

نساء سوريا املنسيات 
و القرار ١٣٢٥

     العديد من المنظمات و االفراد و الحكومات النسوية والداعمة 
 .Résolution 1325 لحقوق المرأة اعتبرت القرار

الصادر عن االمم المتحدة بتاريخ ٣١ تشرين االول للعام ٢٠٠٠ و 
برقم 1325 ما هو إال قراراً تاريخياً بتناوله المرأة و السالم واالمن 
بل و يتقدم القرار بحزم واضعاً هذا االمر على أجندة االمن الدولية ال 
سيما بنصه على المطالبة بمشاركة المرأة في عمليات السالم كفريٍق 
أساسي و العمل على مواجهة التحديات التي تفرزها أزمنة الحرب 
و الصراع و ما يليها من تأثيٍر مباشر و حاد على المرأة بشكٍل 
خاص. اليوم و اكثر من اي وقٍت  مضى و بالنظر الهمية القرار من 
حيث مفهوم النوع االجتماعي و اهدافه االساسية و التفاصيل حول 
وضع المرأة عامًة في النزاعات و الحروب وبتقييٍم حالي لنتائج 

 COVID-19
على المرأة تحديداً و ما تال ذلك من حيث التطبيق فإن االمر بات 

عبارًة عن إخفاق للقرار ١٣٣٥ و ذلك ألسباٍب من أهمها : 
صعوبة تنفيذه من قبل ذات الدول التي التي التزمت به و لم تحوله 
الى واقٍع ملموس. بل لم تتبنى حقيقًة سياسة وطنية عامة و شاملة 
تتماشى مع التزاٍم دولي بهذا الشأن و هذا كان الفشل االول للقرار. 
وكان المؤشر المبدئي لذلك هو ضآلة الحضور النسوي في صنع 
السالم و إقصاء المرأة الذي يجري على قدٍم و ساق في صنع  القرار 
في مناطق الحروب و الصراعات الدامية و التوتر عموماً . و هذا 
اإلقصاء يشمل المعنى السياسي و االقتصادي و االجتماعي و هو ال 

ينتهك حقوق المرأة فحسب بل ينتهك القانون الدولي أيضاً. 
الحرب االهلية السورية مضى عليها عقد من الزمان تقريباً و مما 

.COVID-19 اضاف الى تركيبتها المعقدة هو الوباء
و التي لم يُستثنى منها االفراد من هم في الداخل ام في مخيمات 
اللجوء و سرعة انتشاره و مخاطره التي نالت من النساء و بشكٍل 
متصاعد. . فوضع المرأة كان و اليزال له النصيب االكبر من 
المأساة حيث العبء المضاعف على كاهلها. من الناحية السياسية و 
التشريعية  ال تزال المرأة السورية بعيدًة عن صنع القرار بعيدًة عن 
االدالء برأيها و التقدم نحو مشاركٍة اصيلة تؤسس مجتمعاً قائماً على 

الحداثة و المدنية و السالم. 
و ال زالت نسبة النساء ممن يشاركن في لجان او مفاوضات او نقاش 
او استشارات ال زالت النسبة مخيبًة لالمال. بل استمر استبعاد النساء 

و بشكٍل ممنهج . 
و ِزد على ذلك من الناحية المجتمعية االقتصادية ، عصفت منذ البدء  
بالمرأة السورية قضايا كانت نتاجاً لهذا العقد من الحرب االهلية من 
زواج القاصرات الذي لم تتردد الصحافة العالمية بتسميته » قتٌل 
معلن«، الى الخطف و السبي و العبودية و اللجوء و الموت و فقر 
العناية الصحية بل و غالباً ما تصبح المرأة مسؤولة عن رعاية افراد  

أسرتها و ربما وفي أحياَن كثيرة عن رعاية افراد أُسٍر اخرى.
المثال االوضح هنا هو في قراءة ارقام اللجوء في الدخل و الخارج و 
الذي قارب ١٢ مليون يحتاج معظمهم الى مساعداٍت انسانية عاجلة 
و الذي تُشكل النساء و الفتيات نصفهم و ارتفاع درجات الفقر لديهن 
ناهيك عن العنف الممارس ضدهن و القائم على النوع االجتماعي . 
هذه الكارثة المزدوجة من حيث الحرب االهلية و من حيث وباء 
كورونا و حسب ما تُشير اليه منظمات االمم المتحدة و التي تتناول 
عموم النساء في العالم و تشمل المرأة السورية تتوقع أن تؤدي نتائج 
الوباء من حيث العزلة و الوقاية الى ماليين حاالت العنف القائم على 
النوع االجتماعي في العالم و ليس في بلٍد ما.  فهو بذلك خلق أزمًة 
اجتماعية اقتصادية للمرأة النها الطرف االضعف في مجتمعها. فإن 
النتائج فإن النساء ستطاولهم النسبة  كان خسارة العمل هو احدى 

الكبرى. 
فكيف الحال و الالجئة السورية التي لم تجد لها سبياًل سوى العمل 
في القطاعات غير الرسمية لصعوبة الحصول على الوظائف و 
بذات الوقت ينهشها القلق المزمن في ايجاد مصدر معيشي رئيسي 

إلعالة أسرهن. 
و معظم من طرق باب اللجوء يعلم أن العمل قانوناً يتطلب تصريحاً 
من قبل بلد اللجوء أشارت دراساٍت عدة أن نسبة تصريح العمل 
لالجءة السورية تراوحت بين حٍد ادنى ١٪ و حٍد اعلى ٥٪ 

. و للعلم فقد ُذِكرت هذه البيانات في مقاٍل سابق. و للتذكير إفادة. 
لم تنقطع نساء و منظمات النسوية السورية عن التواجد و االستجابة 
لمفرزات الحرب االهلية واللجوء من المساعدات االنسانية و الصحة 
و التعليم و كل ما يتعلق بدوائرهن المحلية بل و في صنع السالم لكن 
هذا ليس بكاٍف ابداً و ال يتناسب و حجم المأساة السورية إطالقاً بل 
هو فقير اشد الفقر و يناقض جزءاً هاماً مما جاء به القرار 1325. ما 

 COVID 19 ينقص القرار 1325في ظل
حقيقة هو االليات لتنفيذه. لم يكن هناك تفاعاًل حقيقاً و عميقاً مع المرأة 
و حلقاتها المحلية كما أن حقوق المرأة و المساواة لم يتم التوعية 
بشانه و الدفاع عنه كما يجب. يُضاف أيضاً أن حقوق المرأة بالذات 
تم تقديم الكثير من التنازالت بشأنها مما ادى الى نكران حقوقها والقيم 

التي تقف دعامة لهذه الحقوق. 
هناك العديد من الخدمات التي ال بد من توسيع نطاقها و تلبية 
الطوارئ و الحاالت االنسانية الملحة إن كان االلتزام لمكافحة العنف 

ضد المرأة اصيال. 
 ال بد من ان تكون االلتزامات الدولية متناسقة مع السياسات. السيما 
مع معالجة النوع االجتماعي و حماية المرأة و ما حدث للمرأة 

السورية هو فشل للقرار ١٣٢٥. 
فهو كان و ال يزال يعتمد على افراد و منظمات و ليس خطة عمل 

متكاملة. 
و عدم وجود إطار سياسي شامل ، أو خطة عمل بشأن القرار 1325 
. بل هناك فراغ ما بين الخطاب الموجه من خالل القرار و العمل 

من حيث شرح القانون . 
القبول  بمجرد سياسة سطحية أخرى تعالج قضايا  لم يُعدُّ ممكناً 
محددة يجب أن تتضمن اآلليات المساءلة واإلبالغ ، والتوافق من 

االطراف المباشرة و المعنية. 
المرأة السورية لها دور اساسي في السالم ، في المجتمع المدني، 

على جميع الصعد. 
و لم بعد التهميش الذي هو على قدٍم و ساق خاٍف على اصحاب 

الخبرة الجندرية.؟ 
وهو حقيقًة تعود باصول ثقافية ، اجتماعية، سياسية  تحفز على زيادة 

التهميش و االقصاء . 
في الواقع و ما يندى له الجبين ما اشارت له منظمات حقوق االنسان 
الدولية من  أن احتياجات حماية المرأة لم يتم منحها أكثر من مجرد 
كالم من المانحين الذين فضلوا التركيز على الفرص االقتصادية 

للرجال. 
وهذا بحد ذاته يبرز التناقض و فشل القرار فيما يخص المرأة عموماً 

و ال سيما السورية. 
القاءم على النوع االجتماعي، العنف ضد المرأة هو قضية  العنف 
مركزية. و القرار له معالجة التحديات  التي تواجهها النساء منذ 

الحرب األهلية. 
هو حزمة متكاملة و ال نغالي في  القول إن أُثير السؤال : إن لم تتم 

معالجة الحزمة ككل  االن فمتى إذاً؟ لم االنتظار؟ 
حقوق المرأة ال بد ان تكون اولوية  في ظل الحرب او السلم او في 
ظل الوباء الذي نقرأ فيه تصاعد الحاجة االقتصادية و ازدياد العنف. 
كما و نقرأ فيه الحاجة الى تقدم المرأة في صنع القرار . نساء سوريا 
بحاجٍة الى تضامن و دعم المجتمع الدولي المستمر اكثر من ذي قبل. 
العمل من اجل الديمقراطية و المساواة و احترام حقوق االنسان و 
احالل السالم ال يعني باي حال من االحوال دفع النساء الى الهاوية.

تونس.. الشاهد حيذر من »السيناريو الكارثي« 
لالنتخابات املبكرة

وصول طائرة املساعدات الرابعة من اجلسر 
اجلوي اإلغاثي املصري إىل لبنان

اإلنسان  لجنة حقوق  قالت      
السلطات  إن  لرويترز  اإلثيوبية 
اعتقلت أكثر من تسعة آالف شخص 
الشهر  دامية وقعت  اشتباكات  بعد 
المخاوف من  يثير  الماضي، مما 
اإلشادة  نالت  التي  الحكومة  أن 
باإلصالحات بدأت تعود إلى أساليب 

القبضة الحديدية لإلدارات السابقة.
أبي  اإلثيوبي  الوزراء  ويجد رئيس 
السلطة  إلى  وصل  الذي  أحمد، 
بتغييرات  2018 على وعد  عام 
أشد دول  في واحدة من  ديمقراطية 
كبح  في  قمعا، صعوبات  أفريقيا 
التي  العرقية  القومية  النزعة  جماح 

تعاود الظهور من جديد في شكل نوبات من العنف.
قديمة حول األرض  لنزاعات  العنان  أبي  تغييرات  وأطلقت 
والموارد والسلطة المحلية، فيما يواجه هو اآلن تحديا يتمثل في 
حماية المواطنين مع الحفاظ على الحريات الناشئة التي ساعدته 
في الفوز بجائزة نوبل للسالم العام الماضي. ووعد بإجراء أول 
2021، والتي ستمثل  إثيوبيا عام  انتخابات حرة ونزيهة في 

عالمة فارقة لثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.
لكن اللجنة اإلثيوبية لحقوق اإلنسان التي تديرها الدولة قالت إنه 
مقتل موسيقي شهير  منذ  تسعة آالف شخص  نحو  اعتقال  جرى 
بالرصاص في 29 يونيو حزيران. وفجر ذلك الحادث احتجاجات 
العاصمة  178 شخصا في  أكثر من  فيها  قتل  أيام  على مدار 

ومنطقة أوروميا المحيطة بها، فيما تعتبر أشد موجة من أعمال 
العنف منذ تولي أبي السلطة.

لرويترز  الوزراء،  باسم رئيس  المتحدثة  بيلين سيوم،  وقالت 
األمن  أدوار ومسؤوليات حكومتنا في ضمان  أحد  ”يتمثل 
واالستقرار وسيادة القانون... الخطوات التي اتُخذت في األسابيع 

الماضية هي انعكاس لاللتزام بالقانون والنظام الدستوري“.
السابقة  اإلدارة  أمرا شائعا في ظل  الجماعية  االعتقاالت  كانت 
المعارضة. وعندما  التي كانت تستخدم قوات األمن لسحق 
أوصلت االحتجاجات المناهضة للحكومة أبي إلى السلطة، سارع 

باإلفراج عن عشرات اآلالف من السجناء السياسيين.
إال أن نشطاء يتخوفون اآلن من أن حكومة أبي أصبحت تلجأ اآلن 

إلى نفس أساليب االعتقاالت الجماعية التعسفية لسلفه.

اإلمارات  أكدت طيران    
وقوفها إلى جانب لبنان وتقديم 
الطارئة  اإلغاثة  مساعدات 
المواطنين  لمئات اآلالف من 
االنفجار  بفعل  المتضررين 
مرفأ  ضرب  الذي  الهائل 
الماضي،  األسبوع  بيروت 
للشحن  وتخطط “اإلمارات 
الجوي”، ذراع الشحن التابعة 
عمليات  لتكثيف  للناقلة، 
لبنان من خالل  إلى  الشحن 
تخصيص أكثر من 50 رحلة 
لنقل المواد التي تمس الحاجة 

إليها في هذه الظروف.
الشيخ أحمد بن سعيد  وقال 

اإلمارات  لطيران  التنفيذي  الرئيس  األعلى  الرئيس  آل مكتوم، 
ويبادر  لبنان،  وقفة تضامن مع  اليوم  العالم  والمجموعة: “يقف 
ومساعدة  العاجلة  اإلغاثة  لتقديم  وأفراداً  ومنظمات  دواًل 

المتضررين من هذه الكارثة المأساوية”.
وأضاف: “نحن ندعم الجهود اإلنسانية المستمرة لدولة اإلمارات 
العالمية  لبنان، وتعزيز االستجابة  لمساعدة  المتحدة  العربية 
ودعم المنظمات التي تقدم الرعاية والمأوى واإلمدادات الغذائية 
العالم  أنحاء  الناس من جميع  لقد هب  اللبناني.  للشعب  والطبية 
بدورنا سنعمل  للمتضررين، ونحن  المساعدة  وتقديم  لبنان  لدعم 
على تيسير نقل المساعدات وتعزيز جهود اإلغاثة واإلعمار على 

األرض في هذه الظروف الصعبة”.
وتوفر طيران اإلمارات الفرصة أمام الجميع في جميع أنحاء العالم 
بوابة مخصصة  بأميال سكاي واردز، من خالل  أو  نقداً  للتبرع 
وآمنة وسهلة عبر “مؤسسة طيران اإلمارات الخيرية”، وسوف 
المواد  بتنسيق شحن  أشهر  ثالثة  ولمدة  اآلن  المؤسسة من  تقوم 
الغذائية واإلمدادات الطبية العاجلة وغيرها من المواد التي تمس 
الحاجة إليها مع مجموعة من المنظمات غير الحكومية، لمساعدة 
المتضررين على األرض بصورة سريعة وشفافة، ويجري العمل 

حالياً لتحديد الشركاء المعتمدين في هذه المهمة اإلنسانية.
مقابل كل  الخيرية”  اإلمارات  توفر “مؤسسة طيران  وسوف 

المعدات واإلمدادات  لنقل  اإلنسانية  للمنظمات  تبرع سعة شحن 
بيروت عن  إلى  الطارئة األخرى مباشرة  اإلغاثة  الطبية ومواد 

طريق “اإلمارات للشحن الجوي”.
الجوي” بخفض  للشحن  ذلك، ستسهم “اإلمارات  إلى  باإلضافة 
التزامها  يؤكد  ما  المعتمدة،  الشحنات  الرسوم على  %20 في 
بيروت، وتواصل طيران  إلى  الطارئة  اإلغاثة  بتسريع جهود 
اإلمارات دعم جهود اإلغاثة الطارئة في لبنان من خالل إرسال 
عدة رحالت تشارتر تحمل المواد الغذائية والمالبس واإلمدادات 
الشعبية في دولة  المنظمات  بها مختلف  تبرعت  التي  الطبية 

اإلمارات العربية المتحدة.
فيها،  تعمل  التي  المجتمعات  اإلمارات بخدمة  وتلتزم طيران 
أكثر من  الخيرية”  وتدعم من خالل “مؤسسة طيران اإلمارات 
السنوات  دولة. كما دعمت خالل   16 في  إنسانياً  30 مشروعاً 

الماضية رحالت إنسانية بالشراكة مع “مؤسسة إيرباص”.
ونقلت طائرات اإلمارات A380 منذ عام 2013 أكثر من 120 
العديد  إلى  الحيوية  الطوارئ  الغذائية ومعدات  المواد  طنًا من 
اإلمارات  العالم، وكانت طيران  المنكوبة حول  المناطق  من 
بتشغيل ثالث رحالت   ،1991 لبنان في عام  بدأت خدمة  قد 
أسبوعياً باستخدام طائرة بوينج 727. وتشغل اآلن رحلتين يومياً 
المزيد  777، مع خطط إلضافة  البوينج  بطائرات  بيروت  إلى 

مستقباًل.

  قال موقع “القاهرة 24” المصري، إن القيادي في جماعة اإلخوان 
المسلمين عصام العريان، تعرض ألزمة قلبية أدت لوفاته بسبب 

مشادة كالمية مع أحد قيادات اإلخوان داخل السجن.
وأضاف الموقع نقال عن مصادر، أن عصام العريان كان يتحدث 
مع أحد قيادات الجماعة داخل السجن حول مستقبل جماعة 
اإلخوان المسلمين وبعض األمور المتعلقة بالجماعة، ولكن نشبت 
بينهما مشادة كالمية حول الوضع الحالي للجماعة، مما أدى إلى 

إصابته بأزمة قلبية.
وتوفي القيادي في جماعة اإلخوان المسلمين المحظورة في 
مصر عصام العريان بأزمة قلبية مفاجئة داخل محبسه في سجن 

طرة بمنطقة المعادي.
وقد تم الحكم عليه بالسجن المؤبد مع 10 آخرين، من الدائرة 11 
إرهاب بقضية اقتحام الحدود الشرقية ليضاف للسجل الجنائي 
للمتهم حكما جديدا، حيث صدر على العريان حكم باإلعدام 
بقضية فض اعتصام رابعة وقام دفاعه بالطعن على الحكم “حكم 

غير نهائي”، وحكم بالسجن 20 سنه بأحداث االتحادية.

  حث رئيس الحكومة التونسي السابق واألمين 
الشاهد،  تونس”، يوسف  العام لحزب “تحيا 
انتخابات  إقامة  تفادي  على  األربعاء،  يوم 
الوارد  السيناريو  البالد، واصفا هذا  مبكرة في 

بـ”الكارثي”.
إن حزبه سيدعم حكومة هشام  الشاهد  وقال 
الدعم  لكن هذا  تشكيلها،  المشيشي، في حال 
في  تونس” سيكون حاضرا  أن “تحيا  يعني  ال 

تشكيلتها من خالل وزراء.
المعين،  الحكومة  التقى رئيس  قد  الشاهد  وكان 
المشيشي، في إطار المشاورات الجارية بتونس 
تكنوقراط تخرج  حاليا، ألجل تشكيل حكومة 

البالد من أزمة سياسية واقتصادية حرجة.
أن  للمشيشي على ضرورة  أكد  أنه  وأضاف 
يكون الفريق الوزاري للحكومة من شخصيات 
مستقلة وذات كفاءة حقيقية، كما أشار إلى أهمية 
العمل وفق برنامج يعالُج تبعات جائحة كورونا.

الناجمة  التبعات  يهملُون هذه  ما  السياسيين غالبا  أن  وأورد 
عن انتشار فيروس كورونا المستجد، رغم أثرها الشديد على 

االقتصاد.
ونقل موقع “تينيزي نيميريك”، عن الشاهد أن حزب “تحيا 
تركز على غالء  برنامجا يضم خمسة محاور  قدم  تونس” 

المعيشة والوضع االجتماعي في البالد.
وشدد الشاهد على أن المهم بالنسبة إلى حزب “تحيا تونس” هو 

البرنامج الحكومي الذي سيجري به العمل، وليس المشاركة.
وأشار إلى ضرورة ضمان مناخ سياسي سليم حتى يستطيع 
رئيس الحكومة أن يعمل، ألنه ال يمكن ألي حكومة أن تكون 

منتجة تحت الضغط، وفي ظل جو سلبي.
السابق في  الداخلية  المشيشي، وزير  تعيين هشام  وجرى 
تونس، من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ألجل تشكيل 

الحكومة، بعد استقالة إلياس الفخفاخ.

الحكومة، وسط رهانات  التونسي ميالد  الشارع  ويترقب 
اقتصادية توصف  أزمة  واسعة على اإلصالح، في ظل 
بالخانقة، السيما بعد استشراء فيروس كورونا وتأثر قطاعات 

حيوية مثل السياحة.
النهضة تشكيل حكومة  في غضون ذلك، رفضت حركة 
أن  إلى  تقارير صحفية  أشارت  فيما  المستقلين،  كفاءات من 
إزاء  داخليا،  بينهم،  فيما  منقسمون  الغنوشي  “إخوان” راشد 

مسألة الموقف من حكومة المشيشي.
المستقلين،  مدافعين عن حكومة  بين  انقساما  النهضة  وتشهد 
بالخطر،  المقبلة ستكون محفوفة  الحكومة  المشاركة في  ألن 
لكن  االقتصادية واالجتماعية،  التحديات  إلى كثرة  نظرا 
فريقا آخر من إخوان النهضة يرى أن ضمان موطئ قدم في 
الحكومة والسلطة أمٌر ضروري حتى ال تخرج الحركة خاوية 
الوفاض، وتخسر قدرتها على توظيف أنصارها في المناصب 

وتعزيز مواقعهم.

أخبــار

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

حتذير طيب من الكمامات ذات الصمامات  ناسا: بقعة مشسية قادمة تعطل 
االتصاالت والفضائيات والكهرباء

العثور على كنز عمره 3 آالف عام 
يف اسكتلندا

أفكار شائكة:
بقلم: عادل عطية

شعر: نسرين حبيب

- اإلنسان أطول قصة درامية كتبها هللا على األرض . 
- البقاء فقط ضمن سجالت األحياء هو أقل األهداف شرفا . 

- الحياة بال معنى وهدف هي مجرد حادث مؤسف على طريق سريع . 
- امأل الحياة ضجيجا فإن الموت فيه ما يكفي من الصمت . 

- الناس في الحياة كما هم في الحب ، لكل واحد منهم قصته الفريدة لكنهم في المجموع 
قصص متشابهة . 

- نحن في الشرق بخير طالما بقي فينا اثنتان .. الشمس وبر الوالدين 

الفضاء  إلى  الفراعنة  إن فكرة صعود     
العالم  الجدل وفكر  تثير  ما  دائما  الخارجي 
إلى  إنهم صعدوا  قال  من  وهناك  كله، 
الفضاء الخارجي بالطائرات مستدال بمناظر 
في  الموجودة  الطائرة  الطائرات واألطباق 

معبد سيتي األول في أبيدوس.
قال زعم وجود كائنات فضائية  وهناك من 
هذه  وان  المصري  المتحف  في  محنطة 
ليست حضارتنا، وظل الجميع يرددون مثل 
بعض  أتت  اآلن، حتى  األقاويل حتى  هذه 
األفالم األمريكية لتؤكد ذلك، فى ظل صمت 
الحضارة  هذه  البعض من  الجميع وذهول 
أجمع ومازالت وستظل  العالم  التي حيرت 
تحير كل العالم، فهل من المحتمل أن يكون 

المصريون القدماء قد صعدوا إلى الفضاء؟
وعلم الفلك هو علم دراسة الكون والفضاء 
الخارجي وما يحدث خارج الكرة األرضية 
درس  وقد  واألفالك،  للنجوم  ورصد 
بعض  تقديسهم  بسبب  الفلك  المصريون 
تنفيذا  واعتبروا حركتها  السماوية  األجرام 
تقسيم  إلى  كذلك حاجتهم  األرباب،  إلرادة 

الزمن.
الى  الفراعنة  السؤال هل صعد  يبقى  ولكن 

الفضاء؟ 
المصريون القدماء لم يصعدوا إلى الفضاء 
الفضاء  علوم  بل عرفوا  هذا،  وقتنا  حتى 
الكهنة  طريق  عن  األرض  على  وهم 
عليهم  يطلق  وكان  األمر  بذلك  المعنيين 

»ونوتى« وتعنى المتطلعون إلى السماء.
واألدلة التي يستند إليها البعض للتأكيد على 
إلى  الطيران وصعدوا  الفراعنة عرفوا  أن 
الفضاء، مشيرا إلى حقيقة ما أثير أنه كائن 
فضائي محنط فى المتحف المصري، وقال 
ألبناء  المجهضة  األجنة  مومياوات  إنها 
أبناء  آمون، وألن  توت عنخ  الشاب  الملك 
فقاموا  كالملوك  يعاملون  كانوا  الملوك 
توابيت صغيرة  داخل  بتحنيطها ووضعها 
المصري  المتحف  في  حاليا  وموجودة 

بالتحرير.
المصري  المتحف  في  الطائرة  نموذج  أما 
هذا  أثار  فقد  الطيور  في غرفة  والموجود 

األمر حيرة العالم وقالوا إن الفراعنة عرفوا 
الخارجي،  الفضاء  إلى  الطيران وسافروا 
وإن  باألدلة  ذلك  يثبت  لم  االن  ولكن حتى 
مليئة  القديمة  المصرية  الحضارة  كانت 
في  يوم  بعد  يوما  تنكشف  التي  باإلسرار 

مجاالت عديدة.
للملك  النيزكي  الخنجر  أن  البعض  وقال 
دليل  المصري  بالمتحف  آمون  توت عنخ 
وحقيقة  للفضاء،  الفراعنة  وصول  على 
منها  تنفجر وتسقط قطع  النيازك  أن  األمر 
الفراعنة  استخدمها  وقد  األرض،  على 
الخنجر  ومنها  الثمينة،  مقتنياتهم  فى  ذلك 
النيزكي وهو من مقتنيات الملك توت عنخ 
العالمية كثيرا  آمون، وقد تحدثت الصحف 
عن ذلك، وحتى اآلن الملك توت عنخ آمون 
ال  ألنه  هذا  بخنجره  خاصة  العالم  يحير 

يصدأ أبدا.
تشبه  التي  أبيدوس  معبد  نقوش  وأما 
أنها  الطائرة، حقيقتها  الطائرات واألطباق 
المكتوبة  النصوص  فى  تداخل  عبارة عن 
الملك  أن  حيث  القديمة،  المصرية  باللغة 
جاء  المعبد  بتشييد  قام  عندما  األول  سيتى 
فقام  له،  خلفا  الثانى  الملك رمسيس  بعده 
اسمه  ووضع  اإلصالحات  بعض  بعمل 
ذلك وذاك طبقة  بين  أبيه وجعل  اسم  على 
من الجير، ثم بعد ذلك أزيلت طبقة الجبس 
واألطباق  الطائرات  نماذج  وظهرت 

الطائرة وغيرها.
حياة  فى  وفعال  بارز  دور  للفلك  وكان 
الفراعنة خاصة معرفتهم بالزراعة وتحديد 
مواسمها عن طريق معرفة نجمه الشعرى 
فى  كان ظهورها  )سوبدة(، حيث  اليمانية 
السماء يعنى بداية الفيضان الذى كان يأتى 
ازوريس،  ايزيس على زوجها  دموع  من 
المصرية  العمارة  فى  دور  للنجوم  وكان 
وقواعد  خطوط  تحديد  خاصة  القديمة، 
عن  حرج  وال  وحدث  والمقابر،  المعابد 
واألهرام  والمقابر  المصرية  العمارة 
والمعابد وارتباط الهندسة المصرية بالفلك، 
كما عرفوا من خالله قياس الزمن والوقت 

وتاريخ الملوك وفترات حكمهم المختلفة.

    من أصعب الجروح وأعماقها هى جروح األحباء 
، فمن يتوقع أن الخليل يسقينى مرا فى إناء من ذهب 
يسترنى  أو  بملعقة مذهبة  أو حبيب يطعمنى علقما 
برداء شفاف أو ينظر إلى بعيون دامعة وقلبه مملوء 
بالشماتة .. يمد إلى يديه وكنت أظنها إلنقاذى فأجدها 
..فأسقط من أعلى وأسقط فى  فتفلتنى  ضعيفة ملساء 
حفرة مظلمة عميقة لتتخبط رأسى فى صخور قاسية 
وأكاد أن تنقطع أنفاسى . والصديق يسمى صديق ألنه 
يصدق القول والفعل والمشاعر ، والجار يدعى كذلك 
الحاجة هو األقرب  ألنه يسكن بجوارى و فى وقت 
لى ، واألهل هم أهل للثقة وبالتالى يلزم اللجوء إليهم 
وقت األزمات والحاجة إلى اإلستشارة والمعونة ؛ أما 
األحباء فهم إكسير الحياة ودواء شافى ومكان آمن يلجأ 

إليه المتعب ليستريح ويأمن من غدر الحياة . 
المقربين األم واألب واألخوة  وماذا أقول عن أقرب 
فعلى  فإن خذلونا  بعينها  الحياة  فهم  ؟   ! واألخوات 
الدنيا السالم..  أما عن الخليل والحبيب وال أقسى من 
طعنته وال ابشع من خيانته وما اكره مراوغته وما أقبح 
إستغالله ، فجرحه ال يداويه الزمان ويظل ينزف و 
يسرى مع الدماء الحب وال يبقى للعشق مكان ..ويجف 
، والقسوة تحل  الوجدان  الحقد  العطاء ويمأل  ينبوع 
تائهة تبصر  العيون تبيت  الحنان حتى نظرات  محل 
المرة  النفس  فتشعر   ، المكان  تميز  النور ولكنها ال 
بالغربة ، تائهة كعصفور صغير ضعيف فى البستان 
، ال يرى فيه عشه وال يسمع فيه صوت يرشده ومكان 
يأويه و يحميه من سهم أصابه فى مقتل وكل ما يرجوه 
أن يجد محل يلملم فيه نفسه ويداوى جرحه حتى يتعافى 

و يعاود الطيران . 
الحمولة  النفس ومن كثرة  المحن تضعف  ومن شدة 
الرؤوس  تبقي  تنحنى االكتاف وبرغم ذلك يجب أن 
شامخة والرقاب صلبة والعيون مفتوحة حتى تظهر 
بمظهر األشداء الذين ال يحنى لهم الدهر الجبين . ؛ وإن 
العزيمة  الداخل نشعر باالنكسار وإن خارت  كنا من 
البغض  ارتطمت بصخور  التى  األمآل  وتحطمت 
لنا من اإلستمرار مادامت  بد  واإلحتيال والعنف فال 
هناك أمامنا سطور يجب أن نملؤها بحروف من نور 
وكلمات من األلماس ، تصور وتعكس صالبتنا أمام 
الصالبة تخفى وراءها  الزمان. ولكن هذه  تحديات 
النفسي إذ أن من  الكثير من الهشاشة والقلق والتوتر 
تعرض للخزى مرات ومرات يصبح مر النفس تتبلد 
مشاعره ، فال يفرح قلبه وال يحزن ، ويجعل ميزان 
مشاعره حساس إلى الغاية ، فال يميل إلى تلك الناحية 
أو األخرى ، إعتقادا منه أن ال الفرح يدوم إال للحظات 
الكئيبة ، ولكنه مع  بنفس صوره  الحزن يحتفظ  وال 
الوقت يختفى وراء ضحكة صاخبة أو إبتسامة بلهاء ال 
تعبر بحق عن أى بهجة إنما هى مجرد رسمة تضفى 
شئ من البهجة على الوجه فتنعكس فى عيون اآلخرين  

التى نتحسسها  العين  فينشغلون بها عن رؤية دموع 
ونزيلها برقة وهذا ما نطلق عليه كذبا “ دموع الفرح . 
، وأحوال  اختلفت  قد  أمورا كثيرة  أن  ثم نجد  ومن 
تتسابق فى خلق حالة  تبدلت ، وافكار متضاربة  قد 
النظرة حادة  العاطفى ؛ فتصبح  من عدم اإلستقرار 
وثاقبة تخترق األعماق ، ال تهتم مطلقا بما هو ظاهر 
الزائفة  بالتعبيرات  الوقتية وال  بالتغيرات  وال تكترث 
والنظرات الزائغة..مما يؤثر على تفاعلنا تجاه المواقف 
المختلفة فال تنجرف مشاعرنا بسهولة كما كانت فى 
ثباتا وضوحا نوجهها بكامل  أكثر  السابق بل تصبح 
إرادتنا ووعينا حيثما نريد بل وتتحكم فى توجيهها إلى 
مقصدنا ، مما يجعلنا أشد إعتداال و أكثر قساوة وهذا 
بالنضوج”. ثم نصل إلى مرحلة  ايضا ما نسميه ،” 
تفضحنا  لئال  النطق  العميق وكإننا نخشى  الصمت 
اإلستماع ونجيد اإلصغاء ونعلق  فنحسن   ، كلماتنا 
فلم  اتنين على األكثر ؛  أو  على أطول حديث بكلمة 
يعد لنا الرغبة فى المناقشة أو إقناع األخر ، فاألمور 
تتساوى واألراء تتبدل وما يصلح لليوم ال ينفع للغد ، 
ومع مرور الوقت وتقدم العمر يصيبنا شعور غريب 
بأننا لن نعد ننتمى لهذه األيام ، ونشعر بالغربة ونحن 
المجتمعات  اإلندماج فى  ، ونتعفف عن  فى منازلنا 
ثم   ، الصاخب والضجيج  الصوت  والمحافل بحجة 
؛ ونظرا إلختالف  والقلق  التوتر  كثرة  نعانى من 
األجيال لم يعد يستهوينا أى شئ وننقد كل ما هو غريب 
عنا ونرفضه بشدة إلننا نفضل ما إعتدنا عليه ، ولكن 
لألسف لم يتبقى لنا من الماضى الجميل سوى بعض 

الذكريات والصور الباهتة ..ما مضى قد مضى ..
وتبقى محفورة فى داخلنا كل ذكرى مؤلمة ، فتأثيرها 
األيام  ما سبق ومتعة  تفقدنا جمال  إنها  أقوى حتى 

المقبلة. 
إنه هناك رصيد من  إال  كله  وبالرغم من هذا  لكن 
الترياق  هو  وهذا   ، أبدا  ينضب  ال  والكرم  الحب 
ألرواحنا حتى تظل شابة جميلة تتمتع بالحيوية مهما 
تقدمت بنا السنين ، فهى كألبوم صور تحتفظ بكل ما 
هو جميل فقط وعندما نتصفحه نبتسم إبتسامة حقيقية 
لنفوسنا وتظهر نظرة يصعب وصفها  الهدوء  تمنح 
تعلن عن  وكأنها  بفرح وحنين  العيون  تنطق  إذ   ،
همسات خاصة جدا ال يشعر بحنوها و جميل تأثيرها 
إال صاحبها أما اٱلخرين فال يرون فيها إال الغموض 
، وخاصة عندما تأتينا هذه اللحظات فى أشد المواقف 
أن  للذهن  وتنبيه  للنفس  بلسم  فعال  فهى  ؛  صعوبة 
مازلت  أن  و  المحاولة  يستحق  ما  دائما شئ  هناك 
نبيلة او  لنا فى يوم ما عاطفة  تقدم  الحياة يمكنها أن 
نظرة واعدة أو فكر مستنير وتمد يد قوية لتدعم كل 
ماهو سام ورفيع لتنهض المشاعر من جديد فتروى 
الحب  إلى  المشتاقين  بالنعم على  وتفيض  الجفاف 

والخير والجمال.
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     تعلمت، في مدرسة البيت، أن: أشكر!
نبالي  اننا  يعني  اإلنسانية،  العالقات  في  فالشكر 
بالطرف المانح، ونقدر مجهوده وتعبه، غير تشجيعه 

وتحفيزه على االستمرار في عمله الطيب!
لكلمة  السحري  التأثير  ـ،  الطفولة  منذ  ـ  وقد عرفت 
وأنا  كنت  إذ  أشكرهم،  من  قلب  على  “شكراً” 
أحصد  ـ،  أو: كالهما  أحدهما،  ـ   الوالدين  بصحبة 
الترحيب  عبارات  من  الكثير  على  أشكرهم،  ممن 
والممنونية، من قبيل: ربنا يحفظه لك أو لِك ـ إذا كنت 

برفقة والدتي!
اتخل عن عبارات االطراء  لم  الكبر،  بلغت  وعندما 
تأثير  لما في ذلك من  المختزلة في كلمة: “شكراً”؛ 
أن أعيش  قائاًل: “أستطيع  توين”،  عبّر عنه “مارك 

شهرين مغتبطاً، كلما تلقيت إطراء طيباُ”!
ولكن، ظهر لي أن الزمن غير الزمن، والناس غير 
الناس، وأن كلمة “شكراً”، وحدها ال تكفي، وان تحية 
بمحاذاة  يدك  ترفع  العلم،  تحية  تعد كمثل  لم  الشكر، 

جبهتك، وتردد نشيد الوطن!

من  أنه  لي  بدا  للنظافة،  عاماًل  رأيت  يوم،  فذات 
ـ  يدي  رفعت  ان  فما  منطقتنا،  في  الجدد  العاملين 
كعادتي ـ بالتحية له، والقول: “شكراً”، حتى فوجئت 
به، يقول لي، بما يشبه العتاب الخبيث: “حاف كده”!
جداً،  نوع خاص  من  تحية شكر،  يريد  أنه  ففهمت 
بـ “الحلو”، على  تحية مغموسة في الجيب، وتطلع 
المصري،  الجنيه  ـ  “اللحلوح”  بـ  يسمى  بما  األقل 

سابقاً!
ابتدأت في تجنبه، وتجنب أي عامل آخر على  لذلك 
“الصراحة مش  أن  اكتشف  مرة،  فألول  شاكلته؛ 
راحة”، أو قل هي البجاحة، وأن صورة الجنيه، بألف 

كلمة شكر، بل وأكثر!
شاكراً هللا على أنه ال يأخذ منا شيئاً حين نشكره، وانما 

يزيدنا من نعمائه وبركاته مع كل كلمة شكر!
أن يكون شكري  ـ، على  ذاته  الوقت  ـ في  وحريصاً 
هلل ليس طمعاً في المزيد من حساناته ـ ال سمح هللا ـ، 
وانما الشكر من أجل الشكر، ألنه يستحق الشكر على 

خيراته! ...

َوَطن خاّص جدًّا

َسالٌم َعلَْيَك يا َوَطن
يا حبيًبا صاِمًتا غافًرا آثاَمنا ِبَحّقك

َحَمْلَت الَيوَم َصليَب َشعِبك
ورأَْيناَك َترَزُح على َدرِب الُجلُجثة َتحَت ِحْملِك 

اغسْلنا رّبنا يوَم الِقياَمة من خطايا
ارَتَكبناها باسِم الَوطن..

ُعذًرا ِمْنَك يا حبيبي
َنَعْيُتَك الحيَن وَفَقْدُت ِمْنَك اأَلَمل

ُعُمًرا كاِماًل ذْدُت عن اسِمك
وحاَن اليوم وقُت الكفى

وقًتا َملَْلُت فيه انتظاَر الّدفا
غاَر الَوَجُع حّتى الّروح وحّد الجفا

اليوم، ساِمْحني.. لن أَْدُعَوك بالَوَطن..
ِبَخَجٍل َوَعَتٍب أََدْرُت َوجهي عن ِجراِح الَحَجر

ْت آالُمنا آالَم الَبَشر فقد ُذِبْحنا وتخطَّ
حتًما.. لست أَنَت الَوَطن..
َخِسْئِت يا ُبْقَعًة ُجغراِفيًَّة

ارَتَضْيِت َقْسًرا ُسلَطَة َحْفَنٍة من الِفّريِسّييَن والَكَفرة
َيْغِسلوَن أَيديهم مَع كّل فجٍر ِبماِء الُجرِم َوَيْرثوَن الدَّهَر

َيدَّعوَن َتطهيَر َذواِتهم َبُعْقِم الاّلَمسؤولِيَِّة َوُيقِنعوَن الَفْجَر 
ِبَتضحياِتهم الباِطلَة َتْحِت ُعنواِن ِسياَدِة الَوَطن..

َوُتصِبحوَن َعلى َجهالَة يا قوم ُحثالَة 
اليوم رَمْيُتم ِبأَبطال تحت التُّراِب َوَرقْصُتم فوق أَشالِء الُجَثث

ُشَهداء أَبرار َنَعّتموهم.. َوأَلَبسُتموهم ُحلََل الّدماِء ِبُخْبث
وهم ليسوا إاّل ِبَضحايا أبرياء.. لم ُيقَتلوا إيماًنا بَقضّيٍة أو ِفداًء لَِوَطن..

اسَتَبْحُتم أَجساَدهم ُغبارا
انَتَظْرنا أن َتَتناَثَر ِمنُه ُذرارة

لَنَضَعها في َتوابيَت 
َوَنروي عَنها الَحواديَت

ُمّدعيَن أنَّها جثاميَن أَحّبائنا.. ُجهارا..
َوُتْصِبحوَن على َوَطن

هكذا باَت َشعبي ُيلقي التَّحيَّة هذا الّزّمن
ا ما ُعْدنا َنقوى أن ُنصِبَح على َعَفن حقًّ

وال أن َنْسَتْنِشَق ِعْطَر َكَفن
َنَودُّ أن ُنصِبَح فيَك على َخيٍر يا َوَطن

ُكفَّ عن َكشِف ُعرينا َوَتْجريِعنا الِمَحن
ليَس ِبالُخْبِز َوْحَدُه َيحيا اإلنسان
إّنما بالَخْيِر َوْحَدُه َيحيا الَوَطن...

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 االستعالم االتصال على :

أخبار ومقاالت

كز  مرا مت  ا ق   
األمراض  من  الوقاية 
في  عليها  والسيطرة 
متحدة  ل ا ات  لوالي ا
بتحديث   ”CDC “
المتعلقة  إرشاداتها 
ا  ن كورو يروس  ف ب
وأوصت  المستجد، 
الوجه  أقنعة  بتجنب 
على  تحتوي  تي  ل ا
فتحات  أو  صمامات 
أنها  بدعوى  تنفس 
ليست فعالة في تجنب 

انتشار “كوفيد19-”.
إن  بيانها  في  األمريكية  الفيدرالية  الهيئة  وقالت 
الرذاذ  قطرات  منع  هو  الوجه  أقنعة  من  الغرض 
إلى أشخاص آخرين، من أجل  التنفسية من الوصول 
المستجد  بكورونا  اإلصابة  في مصادر  أفضل  تحكم 

ومن ثم الحد من انتشاره.
وأوضحت بحسب ما نقلته عنها شبكة “فوكس نيوز” 
وفتحات  الصمامات  ذات  الوجه  أقنعة  أن  األمريكية 
المستخدم  إلى  الهواء  دخول  بالفعل  تمنع  التنفس 
من  الزفير  بطرد هواء  تسمح  نفسه  الوقت  في  لكنها 
بتنقية  تقوم  ال  وبتالي  بها  الموجودة  الثقوب  خالل 
بين  الفيروس  انتقال  يسهل  ما  الهواء بصورة جيدة، 

النوع من  هذا  باستخدام  ولذلك ال يوصى  األشخاص 
أقنعة الوجه.

من جانبه علق الدكتور جون وايت، المسؤول الطبي 
األول في موقع الرعاية الصحية “WebMD” على 
التحديث الجديد بأنه سيساعد الناس كثيرا في اختيار 
يرغب  الجميع  أن  وأضاف  المناسبة،  الوجه  أقنعة 
الحماية  يوفر  ذاته  الوقت  وفي  مريح  قناع وجه  في 

المطلوبة ومنع جزيئات الهواء الملوث من االنتشار.
وعادة ال تستخدم األقنعة الطبية ذات الصمامات مثل 
الصحية  الرعاية  ومراكز  المستشفيات  في   N95
بالرغم من أنها تجعل عملية التنفس أسهل وفقا لدراسة 

أجريت عام 2008.

شمسية  بقعة  اكتشاف  “ناسا”  وكالة  أعلنت    
المتوقع أن تزداد  ضخمة تتجه نحو األرض، من 

في الحجم خالل األيام القليلة المقبلة.
تعد  البريطانية،  ميل”  “ديلي  لصحيفة  ووفقا 
 ،25 الشمسية  الدورة  في  الشمسية جزءا  البقعة 
النشاط  من  عاما   11 مدتها  جديدة  فترة  وهي 
الكهرومغناطيسي، وقد لوحظت بعض التوهجات 

الشمسية الطفيفة فيها.
الجديدة،  الشمسية  البقعة  أن  الصحيفة  وأضافت 
الذي  وايز،  مارتن  الهاوي  الفلك  عالم  رصدها 
التقط الصورة من مدينة ترينتون في مدينة فلوريدا 

األمريكية.
هدفا  الشمسية  البقعة  هذه  “كانت  مارتن:  وقال 
وكالة  نقلته  لما  وفقا  الشمسي”،  لتلسكوبي  سهال 

“سبوتنيك” الروسية.

يُطلق  التي  البقعة،  تحتوي  “ناسا”،  لوكالة  ووفقا 
أساسية  نواة مظلمة  AR2770، على  اسم  عليها 
األخرى  البقع  من  المريخ، وعدد  بعرض كوكب 

بحجم فوهات البركان المتناثرة على سطحها.
ويقال إن AR2770 قد أطلقت توهجات من الفئة 
الشمسية،  التوهجات  من  فئة  أدنى  وهي  “ب”، 
عبر  األيونات  من  موجات صغيرة  أرسلت  التي 
طقس  تقارير  حسب  لألرض،  الجوي  الغالف 

الفضاء.
مفاجئ  انفجار  هي  الشمسية  التوهجات  أن  يذكر 
للطاقة الناجمة عن تشابك أو تغير خطوط المجال 
األمر  الشمسية،  البقع  من  بالقرب  المغناطيسي 
األرض  اتجاه  في  الطاقة  من  موجة  يطلق  الذي 
أحيانا، ويعطل االتصاالت واألقمار االصطناعية 

ة وشبكة الكهرباء هوا أحد  اكتشف    
واحدا  الكنوز  البحث عن 
العصر  كنوز  أهم  من 
عثر  تي  ل ا برونزي  ل ا
من  اسكتلندا،  في  عليها 
ضمنها مجوهرات وسيف 

عمره ثالثة آالف عام.
دن  ا ع م ل ا كاشف  ل  ا ق
ماريوس ستيبين إنه “كان 
السعادة”  من  يرتجف 
الكنز  هذا  اكتشف  عندما 
في يونيو في حقل بالقرب 
على  بلز،  ي ب قرية  من 
كيلومترا   36 حوالي  بعد 

جنوب إدنبرة.
أنني  “اعتقدت  وأضاف 
قبل  من  كهذا  شيئا  أر  لم 

وشعرت منذ البداية أن هذا قد يكون شيئا مذهال وقد 
اكتشفت للتو جزءا كبيرا من التاريخ االسكتلندي”.

واتصل ستيبين وأصدقاؤه بوحدة االكتشافات التابعة 
للحكومة االسكتلندية وخيموا في الحقل لمدة 22 يوما 

حيث اكتشف علماء اآلثار مجموعة القطع األثرية.
كاملة  خيول  أحزمة  طاقم  األثرية  القطع  وشملت 
وحلية معدنية وخواتم وزخارف وسيف ال يزال في 

غمده وأغطية محاور من عربة خيل.
ووضعت المجموعة األثرية، واألوساخ من حولها، 

حاليا في مركز المتاحف الوطنية في إدنبرة.
وقالت إميلي فريمان، رئيسة وحدة االكتشافات، إنه 
“اكتشاف مهم على الصعيد الوطني”. إنه ثاني كنز 

من العصر البرونزي يتم استخراجه في اسكتلندا.
فقط  ليس  لنا  رائعة  فرصة  كانت  “لقد  وأضافت: 
الستعادة القطع األثرية التي تعود للعصر البرونزي، 

ولكن أيضا المواد العضوية”.
وأشارت رئيسة وحدة االكتشافات إلى أنه “ال يزال 
لتقييم  به  القيام  يتعين  الذي  العمل  من  الكثير  هناك 

القطع األثرية وفهم سبب دفنها”.



   لم يتحدث الفونتين في مؤلفه كثيراً عن فيدر مثلما تحدث عن إيسوب 
وتحدث فيدر عنه مثلما تحدث الفونتين، ففي كل مقدمة من كتبه الخمسة يعلن 
رأيه فيه ويبرز قيمته ، بل أننا نجد تشابهاً واضحاً بين ما يقوله في مقدمة كتابه 
األول وبين ما يقوله الفونتين في مقدمة مجلده األول ، ليس في رأيهما عنه 
  Prologue فحسب وإنما في مضمون هذين الرأيين ففي مقدمة كتابه الثاني
وهي بالالتينية Prologus يقول : إن نمط إيسوب كله له قدوة ، وليس علينا 
أن نبحث إال عن هدف هذه الحكايات التي تصحح أخطاء اإلنسان ، وتحرضه 
على حياة منافسة جاهدة . فمهما تكن إذن طبيعة القصة فيها ، ومابها من فتنة 
تمأل موضوعها فهي توصيه  حتى ولو لم يعرف من هو مؤلفها ..« وهذا 

هو النص الفرنسي:
» Le genre d’Esope est tout en exemples, et on ne doit y 
chercher que le but de ses fables corriger les erreures des 
hommes et exciter en eux une vie émulation. Quelle que soit 
donc la nature d’un récit, s’il captive et remplit son objet, 
il se recommande de lui-même sans aucun nom d’auteur ». 

ويقول في خاتمتها : « لقد شيد االثينيون تمثااًل لنبوغ إيسوب ، ووضعوا عبداً 
على قاعدته الخالدة حتى يوضحوا أن طريق اإلنسان معبد للكل ، وأن المجد 

هو الذي يكافأ به من يستحقه وليس مولده .« .
» Les athéniens érigèrent une statue au génie d’Esope et 
placèrent un esclave sur un piédestal immortel pour montrer 
que le chemin des hommes est ouvert à tous les hommes, 
et que la gloire récompense le mérite et non la naissance. »

ويقول في مقدمة كتابه الثالث « لقد أنجزت طريقاً عريضاً من ممر أيسوب ، 
وفي البحث عن موضوعات أختبرتها من شقائي ، فقد كتبت أكثر من حكاية 

لم يتركها هو حتى ولو عالجت فيها من شقائي موضوعات كثيرة .« 
“J’ai fait une large route du sentier d’Esope, et en cherchant 
des sujets dans les malheurs que j’ai éprouvé, j’ai écrit plus 
de fables qu’il n’en avait laissé et j’ai même traité plusieurs 
sujets pour mon malheur. »

وفي مقدمة كتابه الخامس يقول : « لو أنني أبرز أحياناً أسم إيسوب مع الذين 
تأثيره  بالوالء ، فليعرفوا إني أتوسم  أضعهم منذ زمن طويل ، وأدين لهم 

كالفنانين الحقيقيين في عصرنا هذا . 
“Si je cite parfois le nom d’Esope à qui j’ai depuis long-
temps rendu tout ce que je dois d’hommages, sachez bien 
que j’ai invoqué son autorité comme certains artistes de 
notre siècle.”
أما عن هذا التشابه الذي قلنا عنه والذي الحظناه فيما بين ما يقول فيدر عن 
إيسوب في مقدمة كتابه األول وبين ما يقوله الفونتين في مقدمة مجلده األول 
، وهو ليس في رأييهما فحسب وإنما في مضمون هذين الرأيين ، ولكن كال 

منهما نظمه بأسلوب مختلف عن الثاني . 
فأنظر إلى فيدر يقول :« إيسوب هو األول الذي عثر على هذه األصول ، 
وأنا قد صغتها في قصائد شعرية نقدية فهذا الكتاب الصغير له فضيلتان ، فهو 
يثيرالضحك ويقدم نصائح حكيمة لسلوك الحياة ، وإلى هؤالء الذين يؤنبونني 
بغير حق أني أحدث ليس الحيوانات فقط وإنما حتى األشجار نفسها فأنا أدرك 

أني ألهو هنا وأتسلى بقصص خيالية ولكنها حقيقية نقية « 
“C’est Esope qui le premier a trouvé ces matériaux, moi je 

l’ai façonnés en vers iambiques.
Ce petit livre a une double mérite, il fait rire et il donne de 
sages conseils pour la conduite de la vie. A celui qui viendrait 
me reprocher injustement de faire parler non seulement les 
animaux, mais les arbres il se rappelle que je m’amuse ici 
de pures fictions. »

ثم أنظر إلى الفونتين يضع هذا الرأي الذي يتشابه في مضمونه مع رأي فيدر  
ولكنه بأسلوب مختلف ، وقد أوضحناه من قبل بالفرنسية وترجمته بالعربية ، 

ولكن لتسهل المقارنة بينهما سنضع هنا ترجمته بالعربية . 
يقول الفونتين : إني أتغنى باألبطال الذين أبوهم أيسوب ، فهم فرقة تهزى 
بهم قصتي ،  وتشمل مع ذلك حقائق تقدم دروساً ، وتتحدث كلها في مؤلفي 
حتى األسماك ،  فتقول وتخاطب الكل أينما نكون ، ويبرز في ذلك هدفه: فأنا 

أستخدم الحيوانات ألثقف اإلنسان. 
إيسوب  أستوحى بعض حكاياته من  قد  أن الفونتين  الرغم من  ولكن على 
ومن فيدر وأضاف معها من إبداعه حكايات أودعها مؤلفه ، فقد ضمنها كلها 
آراًء أجتماعية وإقتصادية واقعية ومادية ، وضمنها آراًء فلسفية ونفسية لم 
تبلغها تلك التي كتبها من سبقاه . أما عن آرائه الفلسفية ، فهي ليست صعبة 
الفهم ، وإنما هي رغم عمقها بسيطة يمكن إدراك مغزاها بسهولة ، وهي مع 
اإلجتماعية واإلقتصادية والنفسية تمس المجتمع الذي كان يعاصره ، كما 
تنبطق بدقة على كل العصور وعلى كل من يعاصرها من ناحية ، وتنتقده 

وتبرز عيوبه من ناحية ثانية . 
والحكايات تحمل في مضامينها قيماً نقية ، وحكماً قيمة وآراًء تعليمية ومواعظ 
أخالقية يستخدم الكاتب في شكلها أنماط الحيوانات وغيرها مما تشمله البيئة 
المكانية كرموز للشخصيات اإلنسانية يعكس بها عليها ما يبدو بها وما يتضح 
فيها ، ويرسم لها مواقف وأوضاعاً ملموسة ومادية ترتبط بها ، ويبرز في 
كل حكاية منها ما تحمله من مغزى أو يضع هو فيها في أولها أو في نهايتها 
هذا المغزى الذي يعرف بالفرنسية بكلمةMorale  أي المغزى األدبي : وال 
تخلو مع ذلك ومع النقد الذي بها من سخرية يسخر فيها مما يراه عليها . أما 
عن أسلوب الكاتب أو الشاعر )جان ال فونتين( في هذه الحكايات فبه بناء 
درامي يتضمن مشاهد مرئية في بعضها بعض جمل الحوار مثلما نراه في 
األعمال السينمائية أو المسرحية التي تبني على التطور الدرامي الذي يبدأ 
من العرض والتمهيد ألبعاد الشخصيات ثم ما ينشأ بينها من صراع تحدث به 

األزمة ثم الذروة في األحداث حتى تنتهي بالحل . 
وحكاياته على قصرها تشتمل على هذا البناء الدرامي ومابه من هذه المراحل 
أو النقاط . والحكايات مع ذلك مسلية ال تخلو من المتعة ، وكأنما كل حكاية 
منها دعابة أو مزحة يغلفهما الكاتب بها ، أو يغلف هو بهما ما بها ، فما أن 
يقرأ من يقرؤها حتى تثير فيه أبتسامة يسترجع معها ما تحمله من مغزى 

وتحتويه كمضمون . 
هذه األمور التي يضمنها جان دو الفونتين حكاياته يشكلها في نظم محكم 
وشعر رصين له إيقاعات متآلفة تبدو فيها موسيقى الشعر الغنائي وكأنه يتغنى 
به فيها ، ويمزجه أحياناً بجمل تقترب في شكلها من النثر رغم نظمها في 
أسلوب شعري . والحكايات لها في األدب الفرنسي وفي الشعر خاصة قوة 
ومتانة يلحظهما من عرف قواعده وتعمق فيها ، وبها ألفاظ وتراكيب لغوية 
ترجعان إلى لهجة القدماء وإلى اللغة القديمة والسيما األغريقية والفرنسية 
القديمة يمزجها باللغة المعاصرة ، وتحوى مالمح وقصصاً تنسب إلى تلك 
العصور وما بها من هذه المالمح وتلك القصص التي رويت فيها ، وهذا ما 

يدع لها هذا النمط الذي يبدو عليها وهذا 
الشكل الذي تعرف به وما لم يفعل مثله 
الذي  بهذا  الفونتين  وحكايات   . غيره 

تتضمنه يلوح فيها التطور الفني واللغوي له ، فغدا أسلوبه فيها أسلوباً يرتبط 
به ويتفرد بين الكتاب واألدباء في عصره وفيما تاله من عصور . ومن شهرة 
هذه الحكايات فقد أضحت بعض أشعار الكاتب فيها أمثااًل سيارة – أو سائرة 
كما يقول علماء اللغة – وشائعة بين الناس يتداولونها فيما بينهم والسيما بين 
الفرنسيين أو غيرهم ممن يتقنون الفرنسية وباألكثر القدماء منهم ، وممن أطلع 
من أولئك وهؤالء على هذه الحكايات يتمثلون منها هذه األمثال في األمور 
التي تتضمنها وفي المواقف التي ترتبط بها . فها هو يقول في حكايته األسد 

Le lion et le rat والفأر
« يجب بقدر األمكان أن نقدر كل الناس ، فكثيرا ما يحتاج اإلنسان إلى من 

هو أصغر منه« 
“ “Il faut autant qu’on peut obliger tout le monde on a 
souvent besoin d’un plus petit que soi.

ويقول فيها : «الصبر وطول البال أفضل من القوة والتهور«  
» Patience et longueur de temps … Font plus que force ni 
que rage » 

 Le corbeau et le renard ويقول في الغراب والثعلب
» tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute »

«وكل منافق يعيش عالة على من يسمع له«
Le loup et l’agneau وفي الذئب والحمل

 الحجة من األكثر قوة هي دائماً األفضل « وهي سخرية منه وليست أقتناعاً «
“La raison du plus fort est toujours la meilleure”.

Le lièvre et la tortue وفي حكاية األرنب والسلحفاة
يقول : « الفائدة من الجري ، يجب التحرك في الوقت المناسب« 

» Rien ne sert de courir, il faut partir à point ».
 Le chêne et le Roseau وفي شجرة البلوط والنبتة

« الرياح ال ترهبني مثلما ترهبك فأنا أنطوى أمامها فال أنكسر« 
“Les vents me sont moins qu’à vous redoutables. Je plie 
et ne romps pas ».

Le chat et un vieux rat وفي القط وفأر عجوز
« لقد كان مجرباً وكان يعرف أن « الشك هو أم اليقين« 

“Il était expérimenté, Et savait que la méfiance, Est mère 
de la sûreté

ويبدو أنه أستشف هذا المبدأ من فلسفة ديكارت Des cartes  )فيلسوف فرنسي 
عاصر القرن السابع عشر بنى منهجاً في في الفكر أثار مدارك الفلسفة في 
عصره فجعل الشك هو أصل نظريته وأن قاعدة وأساس إدراك العالم الخارجي 

كيقين مؤكد هو التفكير فيقول : أنا أفكر إذن أنا أكون (.
Le Laboureur et ses enfants وفي الفالح وأطفاله

”Le travail est un trésor” »يقول « العمل كنز
 Le chartier embourbé وفي حكاية سائق العربة المتورط

يقول : « ساعد نفسك ، تساعدك السماء«
» Aide-toi, le ciel t’aidera ».
وسنضع في العدد القادم حكاية فقط من حكايات الفونتين كمثال لما كتبه في 

مؤلفه من حكايات وهي السنونو وصغار العصافير.

)عن حكايات الشاعر الفرنسي الفونتني( 
حكايات هلا مغزى 

 بقلم: 
جــاك قرانـطـة

يا حبر - آه – يا حبر

شعر: صباح غريب

بقلبي وروحي المست الوطن 
همست بال صوت بال ضوضاء 
تهللت األراضي والروابي  

فيا سعد قلبي ، هذي الجنان ، هذي عدن 
هتف التراب، ناداني الحجر  غيابك طال ، 

اثقلني الضجر
هديء فؤادك، ال ترتعش، ال تقشعر   
هل كان دربك شائك وأبطأك ضرر  !؟

فقبضت قلبي ،، عاصرا
 كالما  يسعف حامله،

كي ال أبوح بالمرارة والمرر  ..
أنا لم أغادر، لم أفارق 

في القلب أنت ، مغروس وكما الشجر 
 باألمس المست الوطن ...  

تمشيت في دروبه  

المست أشجاره ، أزهاره
طاف البصر  

ناداني كاسرا صمتي وحيرتي وقال سأخبرك  خبر
أنا لست إال لك ، طول المدى ، طول  العمر 

بي ثقة أنا ، إيمان بالمقتدر
سيذهب الغرباء  كما اآلخرون ذهبوا ، 

إلى أن يعانقنا الفجر 
لنبقى سويا ننعم  بأمن وحب مثل   البشر ..
وننسى الغريب  العابر   في كالم قد عبر 

باألمس ..المست الوطن 
تعانقنا، وطال العناق ، كما في المبتدر  

تعاهدنا يبقى ، في روح روحي 
ال من مفر ..ال من مفر ..
باألمس المست الوطن

شعر : 
عباس شعبان

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

يعتبر مفصل الركبة من المفاصل األساسية، 
حيث يحمل تقريبا كامل ثقل جسم اإلنسان 
اليومية،  أثناء مختلف نشاطاته وحركاته 
العلوية لعظمة قصبة  النهاية  ويتكون من 
الساق والنهاية السفلى لعظمة الفخذ، ويفصل 
بينهما غضروفان هالليان  يعمالن على 
امتصاص الصدمات ومنع حدوث احتكاك 
الركبة  ومفصل  العظمتين،  هاتين   بين 
الثني والتمدد، وبذلك  يتم فيه حركتي  مرن 
العديد من األنشطة  أداء  يتمكن الجسم من 

و  الجري  مثل؛  الحركية 
والجلوس،  والقفز  المشي 
وهذه االنشطة مجهدة وتحتاج 
بالقوة  إلى مفصل ركبة يمتاز 
والتحمل والمرونة والثبات 
واإلستقرار، والركبة قادرة 
على  إنجاز ذلك لكونها مزودة 
قوية،  واربطة  بعضالت 
الرباطان  تلك األربطة،  وأهم 

 cruciate(  المتصالبان االمامي والخلفي
ligaments( ، حيث يربطان بين عظمتي 
خالل  ويتقاطعان  والفخذ،  الساق  قصبة 
X ، ومن هنا  مسارهما على شكل حرف 
التسمية، وتعمل تلك االربطة  جاءت هذه 
المفصل  وإسقرار  ثبات  على  المتصالبة 
أثناء الحركة، السيما عند  مد وثني الركبة، 
المتصالب االمامي )ACL( يمنع  فالرباط 
الرباط  بينما يمنع  الركبة لألمام،   انزالق 
للخلف،  انزالقها   )PCL( الخلفي المتصالب 
 Anterior» ويعد الرباط المتصالب األمامي
أكثر األربطة  cruciate ligament« من 
التواء  ُعرضًة لإلصابة، وغالبا تكون بسبب 
أثناء  الركبة  أو حركة دورانية مفاجئة في 
الركبة تحت  الرياضة، مما يجعل  ممارسة 
تأثير قوة ضغط هائلة على الرباط  وال يتمكن 
من تحملها مما يؤدي تمزق الرباط جزئيا أو 
المتصالب  الرباط  أما إصابات  بشكل كامل، 
 Posterior cruciate ligamente  الخلفي
فإنها  تحدث نتيجة ضربات مباشرة على 
الركبة المثنية، كاصطدام  ركبة سائق سيارة 
السقوط  أو  السيارة في حادث سير،  بمقدمة 
الحالتين ذلك  الركبة، وفي كلتا  الحاد على 
يؤدي الى  انزالق عظمة القصبة خلف عظمة 

الفخذ مما قد يسبب تمزق الرباط .
االعراض:

عند حدوث االصابة بسبب التواء الركبة اثناء 
ممارسة االنشطة الرياضية أو حوادث سقوط 
من مكان مرتفع أو حوادث سير، يشتكي 
المفصل  الم مفاجئ وشديد في  المريض من 
و غالبا ما يترافق مع شعور او سماع صوت 
فرقعة عند حدوث تمزق في الرباط ، ويتبع 
ذلك حدوث تورم في الركبة ويكون المريض 
غير قادر على المشي بصورة طبيعية ، وال  
االستمرار في اللعب إذا حصلت االصابة في 
الملعب،  وفي حال  كانت االصابة قديمة 
المريض من تكرار عدم  ومزمنة ، فيشكو 
ثباتية الركبة مع اإلحساس بإن الركبة تخونه، 
حيث تحصل حركة دورانية مفاجئة وغير 
إلى حدوث  قد يؤدي  الركبة، مما  إرادية في 

تمزق في الغضاريف الهاللية .
التشخيص:

المتصالبة من  االرباط  تمزق  يتم تشخيص 
السريري   والفحص  المرضية  القصة  خالل 
العديد  الركبة، وهناك  ثبات  واختبار مدى 
لألمام  الثباتية  الفحص  الختبار  من طرق 
للركبة. ولهذا  الدورانية  والثباتية  والخلف 
سريري  تشخيص  هو  التشخيص  فإن 
اشعة  إجراء صورة  التشخيص  ويدعم هذا 

للتأكد من عدم وجود كسور  للركبة  سينية 
للركبة  المفصل، وكذلك بإجراء فحص  في 
المغناطيسي لمعرفة درجة اصابة  بالرنين 
الرباط، وإظهار وجود اصابات مرافقة مثل 

تمزق الغضاريف الهاللية.
الوقاية من تمزق أربطة الركبة :

الرياضة بشكل صحيح يضمن  إن ممارسة 
تقوية  إن   كما  الركبة،   مفصل  سالمة 
العضالت المحيطة بالمفصل تعمل على ثبات 
واستقراره الزكبة، كذلك تقوية عضالت 

الى عضالت  الحوض واألرداف باإلضافة 
الرياضية  التمارين  آداء  البطن، والتأكد من 
التغيير في  بشكل صحيح ، واالنتباه عند 
لتجنب  الركبة  مفصل  وحركة  وضعية 
اإلصابات المفاجئة، وارتداء األحذية المناسبة 
للرياضة تجنًبا لإلصابات. وااللتزام بتمارين 
البدء  إحماء و إطالة عضالت الجسم قبل 

بالتمرين الرياضي . 
العالج :

العالج على درجة شدة اإلصابة،  يعتمد 
وزمن حدوثها، أي إذا كانت اإلصابة حديثة 
الحاالت قد ال تكون  أو مزمنة، وفي معظم 
االستعاضة  يمكن  الجراحة مطلوبة، حيث 
لأللم ومضادات  المسكنة  باألدوية  عنها 
 »ibuprofen» االلتهاب، مثل بروفين
والنابروكسين «naproxen«،، والعالج 
للركبة  أو دعامة  الفيزيائي، ووضع جبيرة 
لتخفيف الحركة في الركبة وبالتالي تخفيف 
األلم  ومنع حدوث تمزق إضافي بسبب 
إلى عكازات  المصاب  يحتاج  كما  الحركة، 
نجاح  التأهيل، وفي حال عدم  إعادة  أثناء 
كانت  إذا  أو  السابقة،  العالجية  الطرق 
إذا رافقها تمزق  اإلصابة شديدة، السيما 
تلف في  أو  الركبة األخرى،  أربطة  في 
أو كسر في عظام  الهاللية،  الغضاريف 
إلى عملية  المصاب  قد يحتاج  المفصل، 
تقييم مدى حاجة  يتوجب  جراحية، وهنا 
ذلك  يعتمد  العملية، حيث  المريض إلجراء 
المريض،  مثل؛ عمر  عدة عوامل  على 
التي  النشاطات  ومستوى نشاطه ونوعية 
للركبه،  الثباتية   يمارسها ، ومدى عدم 
الرباط  لقطع  وكذلك وجود اصابات مرافقه 
كتمزق الغضروف الهاللي. وفي حال تقرر 
اسابيع  بعد عدة  اجرائها  يتم  العملية  اجراء 
والتورم  األلم  يخف  حتى  االصابة،  من 
العملية  وتتم  المفصل،  حركة  وتتحسن 
المفصل وهي  بواسطة منظار  الجراحية 
الطريقة األفضل واألكثر شيوعا إلصالح 
بوتر  االستعانة  يتم  المتصالب وفيها  الرباط 
الرباط  بدال عن  الخلفية  الفخذ  أوتار  من 

المقطوع .  
مرحلة التأهيل : 

ويتم التركيز في هذه المرحلة على تقليل التورم 
وعدم اجهاد المفصل حيث ينصح المريض 
بإستخدام العكازات في هذه المرحلة.ويتضمن 
كذلك العالج الطبيعي اجراء تمارين تحسين 
مستوى الحركة للمفصل وتقوية العضالت 

حول الركبة ...!!
للمحافظة على الركب ... احترس  اثناء  اللعب.

انقطاع األربطة املتصالبة للركبة 
 Cruciate ligament tears

ياللي الكالم لعبتك
صيد القلوب غّية

كسر القلوب حرفتك
والقصد ف النّية
حّتي بنات حتتك
ف الّدور معدّية

رّبك كبير
كدبتك متسّجلة أهّية
بكره تموت شكوتك

عطشان لحنّية
***

بقيت فاضي
بقيت فاضي

بقيت جّوا القلوب ذكرى
بقيت راضي

عن الّدنيا اللي مش فاكرة
بقيت ماضي

وعايش ينتظر بكرة

بقيت عادي
تموت جّوايا ميت فكرة

بقيت إنسان
يلّون بالّرتوش أشجان

ويرسم ضحكة ف األحزان
ويستقوى بأمل  بكره

بقيت فنان
بقيت فنان

يوسف زمكحل   همسـات
ال تصدق المرأة إذا قالت لك أحبك .. ولكن صدقها جداً إذا 

قالت لك كرهتك !
المرأة ستجد نفسك قد أضعت وقتك  إذا حاولت أن تفهم 

سدى
كن مجنوناً في حبك فالحب ال يعترف بالعقالء 

الحب هو السجن الذي يدخله الناس بإختيارهم 
القلوب وظيفتها األولى الحب 

التتركوا قطار الحب يمضي فربما ال يعود مرة أخرى 

ال تخنق دموعك حتى ال تموت عينيك 
معظم الرجال ذئاب أحياناً ولكن مع ذلك تبقى المرأة هي 

الصياد في أغلب األحيان 
أنا ال أختار أعدائي ولكني أختار أحبائي 

من كلماتي : بتكدب ليه يا قلبي .. ما أنت اللي بتشكي .. 
بتقول أنك نسيته .. وعليه لسة بتبكي .. بتكدب ليه يا قلبي 
.. باين يا قلبي نسيت .. اللي قاسيته في لياليك .. وأيام يا 
حبيبي عذابك .. والشوق سهران يواسيك .. أسمع كالمي 

يا قلبي .. ده بكره حيغدر بيك .. بتكدب ليه يا قلبي .

بقلم: إدوار ثابت

الوطن  باألمس المست 

صيد القلوب
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يا بحر اليوم جاتك معاتبا أتعرفني يا بحر 
ال ألومك يا من كنت صديقا كنت رفيقا كنت حبيبا يا بحر كيف لك تنساني و 
أنا الذي أمضيت نصف عمري في خدمتك . بل كله ألبي طلباتك و أسهر مع 
لياليك الموحشة . لما فعلت بي هذا وأنا من أتمنتك على أسراري يا بحر ال لن 
تخذلني يا من كنت الصديق و الرفيق أسراري كلها في باطنك أشواقي جميعا 
تناثرت مع الزمن . آه يا بحر هل نسيتني يا لك من صديق من رفيق لن أنسى 
رمالك الناعمة تدغدغ األفئدة يا ما على شواطئك تمشينا و فوق رمالك تداعبنا 

معك و بين نجومك تسامرنا آه يا بحر لم أعرفك غدارا يا بحر أما اليوم .
أما اليوم جئتك و بغير العادة ال مسليا بل معاتبا نعم اليوم جئت أعاتبك بل 
ألخاصمك . أين الوفى أين الحب أين الصفا لما فعلت فعلتك لما لما يا بحر 
لم أصدق أن تكون غدارا هكذا . جاوبني . رد علي يا بحر أين أبنائي أين 
أوالدي و كيف استطعت أن تغدر بنا و نحن من رفاقك طوال هذا العمر كيف 
كيف لن نصدق غدرك يا بحر ارجع لي أبنائي و لو أشالء سأعيدهم إلى 
حضني إلى صدري سأضمهم ألني وحيد و لم أعتاد على هجرانهم يا بحر .

آه . آه . آه منك يا بحر .   

أدب وثـقافة

لقاح كورونا الصيين يدخل على اخلط.. ودولة تقوم بتجارب بشرية

ناسا تكشف سر حتول املريخ من األمحر لألخضر يف املساء

ضد  صيني  لقاح  اختبار  الثالثاء،  يوم  إندونيسيا  بدأت   
فيروس كورونا المستجد طوره مختبر "سينوفاك بيوتيك" 

على 1600 متطوع.
أحد  هو  "كورونافاك"،  اسم  عليه  أطلق  الذي  واللقاح، 
من  واألخيرة  الثالثة  المرحلة  بلغت  التي  القليلة  اللقاحات 

التجارب السريرية قبل الموافقة عليه.
في  متطوع  آالف   9 على  اللقاح  هذا  اختبر  أن  وسبق 
من  العالم  في  تضرراً  الدول  أكثر  ثاني  وهي  البرازيل، 

فيروس كورونا المستجد بعد الواليات المتحدة.
وتواجه إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث 
عدد السكان، زيادة في عدد اإلصابات بوباء كوفيد19، فيما 

تسجل حتى اآلن 127 ألف إصابة وأكثر من 5700 وفاة.
الوباء أكبر من ذلك بكثير،  انتشار  ويرجح أن يكون حجم 
حيث أن معدل إجراء الفحوص منخفض في هذا البلد الواقع 

في جنوب شرق آسيا.
أكبر  تضم  التي  الغربية،  جاوة  مقاطعة  حاكم  ويشارك   
عدد من السكان في إندونيسيا، مع نحو 1620 شخصا في 

والتي  السريرية  التجارب 
حتى  تستمر  أن  المقرر  من 

فبراير.
وتنوي السلطات اإلندونيسية، 
اللقاح  أن  ثبت  حال  في 
هذه  نهاية  في  وفعال  آمن 
يصل  ما  إنتاج  االختبارات، 
لهذا  جرعة  مليون   250 إلى 
يبلغ  الذي  الشاسع  األرخبيل 
 270 حوالي  سكانه  عدد 

مليون نسمة.
اإلندونيسي  الرئيس  وزار 
الثالثاء،  ويدودو،  جوكو 
باندونغ،  مدينة  في  مصنعاً 
جزيرة  وسط  في  الواقعة 

جاوة، وتديره شركة األدوية "بيو فارما" المملوكة للدولة، 
والذي من المقرر أن ينتج اللقاح.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ويدودو قبل بدء زيارته 
"من جديد، أود أن أؤكد أن تهديد كوفيد19- لن ينتهي ما لم 

يتم تلقيح جميع اإلندونيسيين".

 قد يعرف باسم الكوكب األحمر بالنسبة للعالم، ولكن 
فإن  )ناسا(،  األميركية  الفضاء  وكالة  لمالحظات  وفقا 
الليل، بسبب  باللون األخضر في  يتوهج  المريخ  كوكب 

التفاعالت الكيميائية في الغالف الجوي العلوي.
ناسا  مركبة  بواسطة  الغريبة  الظاهرة  هذه  تسجيل  وتم 
المدارية «مايفن«، لكن من غير المرجح أن يراها رواد 
الفضاء ألنها مرئية فقط بواسطة األشعة فوق البنفسجية، 

وغير ممكن رؤيتها بالعين المجردة.
أكثر  تكوين صورة  االكتشاف في  يساعد هذا  أن  ويمكن 
المأهولة  الرحالت  يساعد  مما  المريخ،  لطقس  تفصيال 

األولى إلى الكوكب األحمر.
وأوضح الباحثون أن المهمة األولى المأهولة إلى المريخ 
لتجنب  حاليا  متاح  هو  مما  أفضل  تنبؤات  إلى  ستحتاج 

ألسابيع،  تستمر  أن  يمكن  التي  والعواصف  البرية  الرياح 
وفقا لصحيفة «الديلي ميل« البريطانية.

بهدوء  العلوي  الجوي  الغالف  يومض  مساء،  كل  وفي 
الشمس  تغرب  حيث  البنفسجية،  فوق  األشعة  ضوء  في 

62( درجة مئوية  وتنخفض درجات الحرارة إلى )سالب 
وما دونها.

برسم  الباحثين  من  فريق  قام  االكتشاف،  لهذا  وللوصول 
مرة  ألول  األحمر،  للكوكب  الجوي  للغالف  خرائط 

باستخدام بيانات من المركبة الفضائية مايفن.

أوف  «جورنال  مجلة  في  نُشرت  التي  النتائج  وسلطت 
جيوفيزيكال ريسيرش« الضوء على نظام الهواء المريخي 
شديد التعقيد، بما في ذلك كيفية تغير الضوء مع المواسم.

وقال الباحث الرئيسي، البروفيسور نيك شنايدر، إن سلوك 
الغالف  سلوك  مثل  وغني  معقد  للمريخ  الجوي  الغالف 

الجوي لألرض.
ويشبه التوهج األخضر التوهجات المماثلة التي شوهدت 
البداية  في  وقد رصدته   - والزهرة  األرض  كوكبي  على 
بعثة «مارس إكسبريس« التابعة لـوكالة الفضاء األوروبية 

في عام 2003.
تتحد  عندما  للدراسة،  وفقا  األخضر،  التوهج  ويحدث 
ذرات النيتروجين واألكسجين لتكوين جزيئات من أكسيد 
من  صغيرة  رشقات  إطالق  إلى  يؤدي  مما  النيتريك، 

الضوء فوق البنفسجي في هذه العملية.
التوهج يتأثر بالمواسم، على  كما هو الحال على األرض، 
سبيل المثال، يبدو أن الوهج الليلي يكون أكثر سطوعا في 

ذروة فصول الشتاء الشمالية والجنوبية للكوكب.
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إن كنت تعاني من أمل أسفل 
الظهر جرب ممارسة اليوغا

عالج القشرة باخلل: هل هو ممكن؟

أطعمة غري متوقعة تعيق خسارة الوزن

للتنحيف؟ األلوفريا  نبتة  هل ميكن استخدام 

يكتمل  العطالت ال    ألن موسم 
المريحة والفضفاضة  بدون األزياء 
أهم دور  لنا  قدمت  البناطيل،  وباألخص 
ابتكارات زاخرة من  العالمية  األزياء 
التصاميم  العالي ذات  الخصر  بناطيل 
المريحة والعصرية في الوقت ذاته ضمن 

مجموعات ريزورت 2021.
بالخصر  البناطيل  تميّزت موديالت 
المصممين  أهم  قدمها  التي  العالي 
العالميين ضمن مجموعات ريزورت 
2021 بتصاميم وخامات وقصات 
بين قماش  ونقشات متنوعة تراوحت 
العصرية  الدنيم والطبعات والنقشات 
المختلفة كي  إلى األطوال  باإلضافة 

تناسب جميع األجسام.
ال تزال موضة بناطيل الدنيم مهيمنة على 
باألخص موديالت  الموسم،  أزياء  ساحة 
التي ظهرت  دنيم  بناطيل خصر عالي 
بقوة ضمن أزياء العطالت هذا العالم في 

مجموعات ريزورت 2021.
العالي  الدنيم خصر  بنطلون  أعجبنا  وقد 
بلونه األزرق النيلي من مجموعة ألبيرتا 
Alberta Ferretti، والذي  فيريتي 

باللونين األبيض  تنسيقه مع كنزة  تم 
مناسبة  واألزرق وحزام خصر إلطاللة 

لموسم العطالت.
الدنيم  بنطلون  لفتنا تصميم  فقد  كذلك، 
باألنوثة ضمن  المفعم  بخصر عالي 
 Victoria بيكهام  عرض فكتوريا 
Beckham، بتصميمه األنيق الذي يبرز 
تنسيقه مع توب  تم  الجسم. وقد  جمال 
إلى  باإلضافة  بالتقليمات وحزام خصر 

حذاء بكعب إلضفاء لمسة مترفة.
يمكنك اعتماد جاكيت الجلد باللون األسود 
فوق هذه اإلطاللة ألسلوب عصري ملفت.
موضة النقشات والطبعات مستمرة 
ضمن مجموعات ريزورت 2021، وقد 
برزت بشكل ملفت أنيق ضمن أزياء 
موسم العطالت باألخص من خالل 
بناطيل خصر عالي بالنقشات التي جاءت 
بتقليمات طولية أو  من خالل طبعات 
الورود أو البولكا دوت polka dot لتوقظ 
فينا شعور المغامرات والسفر والعطالت.

بالتقليمات  بنطلون خصر عالي  أعجبنا 
البيج والرمادي من بربري  باللونين 
تنسيقه مع توب  تم  Burberry والذي 

واللون إلطاللة  والنقشة  الخامة  نفس  من 
بلوك موّحد.

بولكا  عالي  خصر  البنطلون  أما 
باللونين  أنيقاً وجذاباً  فقد جاء  دوت 
فالنتينو  دار  توقيع  األبيض واألسود من 
تنسيقه مع  تم  الراقية. وقد   Valentino
توب بنفس النقشة ولكن بحجم أكبر لكسر 

رتابة األسلوب.
إنها موضة البناطيل القصيرة الفضفاضة 
هذا الموسم! لذلك ال تنسي أن تقتنيها في 
لك من مجموعات  اخترنا  خزانتك. وقد 
ريزورت 2021  مجموعة متألقة يمكنك 
ما هو  المناسبات.. كل  لمختلف  تنسيقها 
عليك فقط تغيير االكسسوارات واألحذية.
 Phillip Lim ليم  فيليب  من عالمة 
العالي  الخصر  البنطلون  لك هذا  اخترنا 
األبيض  ولونه  القصير   بتصميمه 
الكاحل إلطاللة مريحة  إلى  الذي يصل 
بنفس  نسقيه مع توب  العطالت.  خالل 
بالتقليمات إلبراز  أو مع توب  اللون 
الرحالت، وال تنسي اعتماد  أسلوب 
 espadrilles ال  أو  السنيكرز  حذاء 

القش معه.

  هل تحاول خسارة الوزن إال انك ال تنجح في ذلك؟ قد تكون األطعمة 
التي تتناولها هي السبب! اكتشف أهم األطعمة التي تعيق خسارة الوزن.

أطعمة غير متوقعة تعيق خسارة الوزن
قد تندهش عندما تكتشف أن بعض األطعمة الصحية التي تحرص على 
بأنها صحية تعمل على إعاقة كل  المعروف  أو األطعمة  دائماً  تناولها 

جهودك في خسارة الوزن.
إتباع  أثناء  تناسبك  التي  تعيد معلوماتك حول األطعمة  ولذلك يجب أن 

حمية غذائية لتسير في اإلتجاه الصحيح لفقدان الوزن.
1- األلبان خالية الدسم

يبتعد كثير عن الزبادي والحليب كامل الدسم أو نصف دسم، ويعتقدون 
أن الحليب خالي الدسم مثالياً للرجيم وال يساهم في زيادة الوزن.

الحليب بدون دسم في  أو  الزبادي  الحقيقة يمكن أن يتسبب  ولكن في 
زيادة الوزن، ألنه ال يكون مشبعاً مثل 
الدسم، وبالتالي يزيد  الحليب كامل 

الشعور بالجوع.
بتزويد  تقوم  الشركات  كما أن بعض 
لتحليته  بالسكر  الدسم  الحليب خالي 

حتى يتم تحسين النكهة.
يمد الحليب منزوع الدسم الجسم 
بعناصر غذائية أقل من غيرها، حيث 
أن الحليب كامل الدسم يعد مصدر 
القابلة للذوبان في  للفيتامينات  أساسي 
الدهون، وتشمل فيتامين أ، د، هـ، وك، 

باإلضافة إلى الكالسيوم والفسفور.
الدهون  إلى  الفيتامينات  وتحتاج هذه 

الدسم يصعب  الجسم ويمتصها، وبالتالي فإن نزع  إلى  لتدخل معها 
إمتصاص هذه الفيتامينات.

الدسم أو خالية  كذلك فإن األلبان عموماً حمضية، سواء كانت كاملة 
الدسم، وهذه األحماض تساهم في صعوبة تقليل الوزن.

2- الدقيق بأنواعه
الكامل هو األفضل خالل  القمح  يعتقد كثير من األشخاص أن خبز 

الرجيم، ويعتبر أكثر األنواع الصحية التي تساعد في فقدان الوزن.
الكامل بشكل محدود يمكن أن يكون  القمح  تناول  وعلى الرغم من أن 
مناسباً خالل إتباع الحمية الغذائية في بادئ األمر، لكن اإلستمرار في 
الغلوتين« يمكن أن يعيق فقدان الوزن  القمح »وتحديداً  تناول منتجات 

ألنك لن تشعر بالشبع.
إلى  البطن، كما يؤدي  الدهون في  الكامل يسبب تراكم  القمح  كما أن 
الهامة  الطاقة في الجسم، وبالتالي قلة الحركة  إنخفاض مستويات 

لخسارة الوزن.
3- المنتجات المدون عليها »قليلة الدسم«

يلجأ األشخاص الذين يتبعون الحميات الغذائية لشراء المنتجات المدون 
إليها بعض  الدسم«، وهي خدعة أخرى تلجأ  عليها عبارة »قليلة 
ما  المذاق بعناصر أخرى، وغالباً  الشركات، ألنهم يقوموا بتعويض 

يكون السكر أو الصوديوم.
الجسم في  المكرر هو عنصر حمضي مثل األلبان، فيشجع  والسكر 

التمسك بالوزن الزائد.
كذلك فإن األطعمة التي تحتوي على الصوديوم والملح الزائد يمكن أن 

تسبب اإلنتفاخ وتجعلك تشعر بالثقل، وتساهم أيضاً في زيادة الوزن.
4- السلطة الخضراء

التأكد من مكوناتها، وأنها تحتوي على  قبل تناول السلطة، يجب 
أو  الطازجة، وتخلو من أي دهون وزيوت أو صلصات  الخضروات 
أمالح زائدة، وهذا ما يحدث غالباً في أطباق السلطة الجاهزة بالمطاعم.

حيث تقوم المطاعم بتخزين السلطات لفترات طويلة، مما يفقدها قيمتها 
الغذائية، وحتى تصبح بنكهة جيدة، يضاف إليها بعض العناصر األخرى 

التي تخفي الطعم القديم مثل الجبن المبشور أو الخبز المحمص.
وتعد السلطة الملونة بالخضروات الطازجة والمصنوعة في المنزل هي 

األكثر فائدة والتي تساعد بصورة أكبر في خسارة الوزن.
5- الفاكهة المجففة

الخفي،  السكر  المجففة على مقادير من  الفاكهة  أنواع  تحتوي بعض 
وبالتالي ال تصبح مناسبة لمن يتبع الحمية الغذائية.

السكر، فهناك  المجففة تحتوي على  الفواكه  ولكن هذا ال يعني أن كل 
أنواع صحية وخالية من السكر، ويمكن معرفة هذا من خالل مراجعة 
الطازجة  الفواكه  تناول  العبوة. واألفضل هو  المدونة على  المكونات 

بعيداً عن تلك المجففة لضمان الحصول على فوائدها الصحية كاملة.
ومع هذا يجب اإلبتعاد عن أنواع الفواكه التي تزيد الوزن، مثل البلح، 
الجوافة،  للرجيم مثل  المناسبة  الفواكه  العنب، واإلكثار من  المانجو، 

البرتقال، والتفاح.

ألم مزمن  الكثيرون في عصرنا هذا من  يعاني    
القيام ببعض  الظهر، لكن هل يمكن  في أسفل 
الدراسة  ما حاولت  األلم؟ هذا  للحد من  اإلجراءات 

التالية الكشف عنه.
العلمية  المجلة  توصلت دراسة جديدة نشرت في 
أن ممارسة   )Cochrane Library( الصادرة عن 

اليوغا من شأنها أن تساعد في عالج ألم أسفل الظهر 
بصورة ملحوظة. )تعرف على فوائد اليوغا العديدة(
الدراسة  أن  إال  األفراد،  بين  تختلف هذه اإلصابة 
الذي يصيب  األلم  بأنه  المزمن  الظهر  ألم  عرفت 
تزيد عن  لفترة  المؤخرة  الظهر وفوق  أسفل  منطقة 
قد  األلم  أن هذا  إلى  الدراسة  أشهر. وأشارت  ثالثة 
نتيجة اإلصابة ببعض األمراض إال  يصيب اإلنسان 
السبب،  تبقى مجهولة  به  أغلب حاالت اإلصابة  أن 

لتكون خيارات عالجه محدودة جداً.
اليوغا على  أثر ممارسة  الدراسة معرفة  حاولت 

بمراجعة  الباحثون  المزمن وقام  الظهر  أسفل  ألم 
دراسات سابقة حول الموضوع، فوجدوا أن ممارسة 
الظهر في  أسفل  ألم  التقليل من  اليوغا تساعد في 
بتاتاً،  12 األولى مقارنة بعدم ممارستها  األشهر 6- 

إال أن هذا التحسن كان محدوداً أيضاً.
وأكد الباحثون القائمون على الدراسة أن هناك حاجة 

الموضوع  الدراسات حول  بمزيد من  للقيام  ماسة 
اليوغا  بين ممارسة  ما  العالقة  في  المعمق  والبحث 
كبيرة  باستهداف مجموعة  الظهر  أسفل  ألم  وتقليل 
األمد  بعيد  األثر  تحديد  بهدف  المشتركين وذلك  من 

لهذه العالقة.
بالفائدة  تعود  اليوغا ال  أن ممارسة  الباحثون  وأفاد 
على منطقة أسفل الظهر فقط، بل أن هناك عدة فوائد 
المرتفع  الدم  بممارستها مثل خفض ضغط  مرتبطة 
والتخلص من  المتسارع  القلب  نبض  وتيرة  وإبطاء 

االكتئاب والتحسين من الحالة المزاجية والنفسية.

  هل يُفيد حقًا الخل في عالج القشرة؟ ما هي طريقة 
استخدامه؟ وهل يصلح استخدامه لجميع الشعر؟. سنتحدث 
في هذا المقال عن أهم ما يخص عالج القشرة باستخدام 

الخل.
عالج القشرة بالخل: هل هو ممكن؟

قبل أن نجيب عن سؤالك حول إمكانية عالج القشرة بالخل، 
فلنتعرف سريعًا على مسببات ظهورها:

عوامل تحفز ظهور القشرة
قشرة الرأس هي عبارة عن تقشر فروة الرأس مما يسبب 
حكة واحمرار فيها، السبب وراء ظهور القشرة غير 
معروف لكن هناك عدة عوامل تزيد من وجودها كما وتحفز 
على ظهورها.نذكر في ما يلي بعض العوامل التي تزيد من 

وجودها وتحفز ظهورها:
 يحفز الضغط النفسي والتوتر على ظهورها وازديادها.

تلعب الوراثة دورها أيًضا في تحفيز ظهورها وازديادها.
يزيد التعرق من فرصة وجودها.

تعمل بعض الشامبوهات ذات المستوى القاعدي العالي على 
تحفيز ظهورها وازديادها.

يساهم تلوث الجو والتعرض الكثير ألشعة الشمس في 
ذلك أيًضا.

هل باإلمكان عالج القشرة بالخل؟
هناك اعتقادات سائدة لعالج القشرة بالخل، لكن مازال هناك 

حاجة لدراسات وأبحاث أكثر لتأكيد ذلك.
هناك دوران محتمالن يساعدان في عالج القشرة بالخل، 

نذكرها في ما يلي:
1. موازنة نسبة حموضة فروة الرأس

غالبًا ما تتميز الشامبوهات ومواد تنظيف وتصفيف الشعر 
بمستوى قاعدية عالي، بينما تعتبر فروة الرأس قليلة 
الحمضية، عند استخدام مثل هذه الشامبوهات تزيد فرصة 

ظهور القشرة واحمرار فروة الرأس.
كما هو المعروف فإن الخل حمضي، تساعده حمضيته على 
القاعدية الذي أحدثته مواد تنظيف الشعر  تخفيف مستوى 

من الشامبوهات والصابون وبذلك يساعد في تخفيف القشرة 
وأعراضها كاالحمرار والحكة.

2. القضاء على الميكروبات البكتيرية والفطرية
تعمل قشرة الرأس على ازدياد عدد الميكروبات الفطرية 

والبكتيرية الموجودة أصاًل في فروة الرأس.
يساعد الخل في القضاء على هذه الميكروبات، لكن وجد 

أن الخل المخفف ال يعطي مفعول جيد كما الخل المركز.
يعتقد بأن عالج القشرة بالخل ذو مفعول مؤقت وليس دائم، 
إذ يعمل على اختفائها بعد استخدامه مباشرة ويزول المفعول 

بعد ساعات من استخدامه.
وكما أسلفنا، ما زال هناك حاجة لدراسات أكثر لتأكيد مدى 

فاعلية عالج القشرة بالخل.
كيف يتم استخدام الخل في عالج القشرة؟

للخل رائحة قوية وحادة لذا يمكن تخفيفه بالماء قبل 
استخدامه، يفضل غسل الشعر فيه بعد غسله بالشامبو ثم 

غسل الشعر بالماء جيدًا.
كما يمكن خلط الشامبو المستخدم بالخل ثم االستحمام به.

ينصح بعدم استخدام الخل على فروة الرأس في حال كان 
يهيجها ويزيد الحكة واالحمرار.

لكن كيف يمكن معرفة ما إذا كانت فروة الرأس تتحسس 
من الخل أم ال؟

يفضل من الشخص المقدم على عالج القشرة بالخل أن 
يفحص ما إذا كان جلده يتحسس منه أم ال وذلك بوضع ملعقة 
اليد، في حال حدوث احمرار  إلى ملعقتين من الخل على 

وحكة يفضل عدم تجربته على فروة الرأس.
ال تقم باستخدام الخل المركز بل ضعه بكمية مخففة جدًا 
ثم زد تركيزه بعض الشيء لكن يمنع وضع الخل المركز 
على فروة الرأس ألنه قد يسبب تهيجها ويلحق أضراًرا بها.
ال يحبذ استخدام الخل أكثر من مرتين في األسبوع لعالج 
القشرة فاستخدامه اليومي قد يؤذي فروة الرأس خصوًصا 
إذا كان مركز. في حال لم يكن هناك استجابة لعالج القشرة 

بالخل يفضل تركه.

9 هرمونات تسبب زيادة الوزن لدى النساء
النساء، وفي بعض  الكثير من  أمام  الوزن يعد تحدي كبير  فقدان    
األحيان تكون الهرمونات السبب في عدم فقدان الوزن الزائد، فما هي 

هذه الهرمونات؟
تلعب الهرمونات دوراً في الوزن، فاضطرابها من شأنه أن يسبب زيادة 

الوزن عند بعض النساء، إليك أهم الهرمونات التي تؤثر على الوزن.
1- هرمونات الغدة الدرقية

الغدة الدرقية بإفراز ثالثة أنواع  تقوم 
الهرمونات، والتي تعمل على  مختلفة من 
تنظيم عمليات األيض والنوم ومعدل 
نبضات القلب والنمو وتطور الدماغ 

والكثير من األمور األخرى المختلفة.
في بعض األحيان، يصاب اإلنسان بقصور 
 ،)Hypothyroidism( الدرقية الغدة 
األمر الذي يساهم في زيادة وزن المصاب 
إضافة إلى بعض االعراض األخرى مثل:
االكتئاب، اإلمساك، التعب، ارتفاع 
انخفاض نبضات  الدم،  الكوليسترول في 

القلب.
حقيقة، اإلصابة بقصور الغدة الدرقية يؤدي إلى تراكم السوائل واحتباسها 

في الجسم، مما يجعل المصاب يبدو متنفخاً كأنه زاد بضع جرامات.
2- هرمون األنسولين

نقل  البنكرياس، وهو يعمل على  قبل  انتاج هرمون األنسولين من  يتم 
أو تخزينها على شكل  الجسم الستخدامها كطاقة  إلى خاليا  الجلوكوز 

دهون، وذلك بهدف الحفاظ على مستوى السكر في الدم.
تناول الكثير من األطعمة المعالجة والمصنعة، والكحول والمشروبات 
السكرية والطعام غير الصحي من شأنه أن يصيب اإلنسان بما يعرف 

باسم مقاومة األنسولين.
قادرة على  الخاليا غير  في حال اإلصابة بمقاومة االنسولين، تصبح 
بالتالي يزيد تراكمه في مجرى  للجلوكوز،  الحامل  تمييز األنسولين 
الدم مؤدياً إلى ارتفاع مستوى السكر، وزيادة الوزن واإلصابة بمرض 

السكري من النوع الثاني.
3- هرمون اللبتين

في الحاالت الطبيعية، افراز هرمون اللبتين يشير إلى شعورك بالشبع 
للتوقف عن تناول الطعام.

إلى  بالسكر والمصنع، يؤدي  العالي  الطعام  تناول  ولكن اإلفراط في 
إلى دهون  الذي يتحول  الفركتوز  تزويد جسمك بمستويات عالية من 

تتخزن في الكبد والبطن ومناطق أخرى من الجسم.
تناولك  اللبتين، ولكن  بافراز هرمون  الدهنية  الخاليا  تقوم  بشكل عام 
لالطعمة الغنية بالسكر وتراكم الدهون بشكل أكبر في الجسم يؤدي إلى 
الجسم وتوقف  تبلد  الهرمون، مما يسبب  افراز كميات أعلى من هذا 
ثم  الدهون من  أكبر من  لتتناول كمية  الشبع  الدماغ عن تمييز شعور 

زيادة الوزن.
)Ghrelin( 4- هرمون الجريلين

المعدة واالمعاء  افرازه من  الجوع، ويتم  باسم هرمون  يدعى أيضاً 
الدقيقة والدماغ والبنكرياس.

الهرمون من شأنه أن يسبب في زيادة  افراز مستويات عالية من هذا 
الوزن، فكلما شعرت بالجوع توجهت لتناول الطعام بشكل أكبر.

في دراسة علمية سابقة، وجدت أن مستوى هذا الهرمون كان مرتفعاً 
لدى األشخاص المصابين بالسمنة مقارنة باالخرين.

5- هرمون الكورتيزول
الكظرية، وباالخص عندما يشعر  الغدة  الهرمون من  افراز هذا  يتم 

اإلنسان بالتوتر واالكتئاب والقلق والغضب.

لكن ما هو دور هذا الهرمون بالتحديد؟
تنظيم الطاقة في الجسم: من خالل تصنيف أنواع الطاقة التي يحتاجها 

الجسم في مهامه المختلفة )الكربوهيدرات، البروتينات، الدهون(.
تعبئة الطاقة: عن طريق نقل الدهون من مخزنة ومتراكمة إلى 

العضالت للحصول على طاقة.

لكن زيادة افراز هرمون الكورتيزول يسبب زيادة افراز األنسولين في 
الجسم وارتفاع كمية الدهوم المتراكمة وبالتالي زيادة الوزن.

)Glucocorticoids( 6- الجليكوكورتيكويد
يساعد هذا الهرمون في التقليل من االلتهاب لدى اإلنسان، كما يتم افرازه 

أيضاً من أجل تنظيم استخدام السكر والدهون والبروتينات في الجسم.
الدهون والبروتين  الهرمون يساعد في عملية تكسير  كما وجد أن هذا 
في الجسم، والتقليل من الجلوكوز، األمر الذي يرفع من خطر اإلصابة 

بمقاومة االنسولين، وبالتالي زيادة الوزن.
7- الميالتونين

الجسم،  الغدة الصنوبرية في  الميالتونين من قبل  افراز هرمون  يتم 
ويعمل على الحفاظ على إيقاع الساعة البيولوجية.

تزيد مستويات هذا الهرمون ساعات المساء حتى وقت متأخر من الليل 
وتعاود الهبوط في الصباح الباكر.

النوم، تقل درجة حرارة  الهرمون عند  عندما ترتفع مستويات هذا 
الجسم قليالً، بالتالي يتم افراز هرمون النمو لمساعدة الجسم في تصليح 

الضرر.
لكن لألسف الكثير منا ال يحافظ على هذا اإليقاع والنظام، األمر الذي 

يزيد من التوتر ويؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الوزن.
8- هرمون األستروجين

الجسم من شأنها أن تسبب  أو نقصان هرمون األستروجين في  زيادة 
زيادة الوزن، إليك التفسير:

ناتجة عن زيادة  زيادة مستوى هرمون األستروجين عادة ما تكون 
اتباع نظام غذائي غني باألستروجين. عندما  أو  المبيض  األفراز من 
تنتج األنسولين مسبباً  التي  الخاليا  تتوتر  الهرمون،  ترتفع مستويات 

زيادة في مستوى السكر في الدم وارتفاع في الوزن.
انخفاض مستوى األستروجين، الناتج عن مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، 
يبدأ الجسم في العثور على مصدر اخر لهذا الهرمون، وهي الخاليا 
الدهنية، ليتم تحويل الطاقة إلى دهون للحصول على مستويات طبيعية من 

الهرمون وبالتالي زيادة الوزن وباألخص في الجزء السفلي من الجسم.
9- هرمون التستوستيرون

العظام والعضالت  الدهون وتقوية  الهرمون في حرق  يساعد هذا 
وتحسين الرغبة الجنسية.

يتم انتاج التستوستيرون لدى المرأة في المبيض، ولكن التوتر والتقدم 
المرتبط مع  األمر  الهرمون،  انخفاض مستويات  في  يساهمان  بالعمر 

انخفاض كثافة العظام والعضالت وارتفاع خطر اإلصابة بالسمنة.

موديالت بناطيل اخلصر العالي عصرية من جمموعات 
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 بات شائعًا في اآلونة األخيرة استخدام نبتة األلوفيرا في مستحضرات البشرة 
والتجميل، ولكن هناك عدّة فوائد أخرى، تعرف في هذا المقال على استخدام 

نبتة األلوفيرا للتنحيف ومدى فاعليته.
هل يمكن استخدام نبتة األلوفيرا للتنحيف؟

النباتات العصارية المعروفة بفوائدها العديدة، عادةً  تعتبر نبتة األلوفيرا من 
ما يستخدم األشخاص نبتة األلوفيرا لعالج الحروق، المحافظة على نضارة 

البشرة، والعديد من االستخدامات األخرى. 
بدأ استخدام نبتة األلوفيرا مؤخًرا في المشروبات المختلفة والمكمالت الغذائية 
من أجل خسارة الوزن. هل استخدام نبتة األلوفيرا للتنحيف فعال؟ هل هناك أية 

أعراض جانبية؟ وكيف يمكن استخدامها؟
استخدام نبتة األلوفيرا للتنحيف

هناك عدة طرق يمكن من خاللها لنبتة األلوفيرا المساعدة على خسارة الوزن، 
إليك أهمها:

تقليل مستوى السكر في الدم
تساعد نبتة األلوفيرا على تخفيض مستوى السكر في الدم، لذلك فهي تعد مفيدة 
جدًا لمرضى السكري. كما تساعد نبتة األلوفيرا على التخلص من الكوليسترول 

الضار والدهون الثالثية وبالتالي إنقاص الوزن.
 تحفيز عمليات األيض

تساعد نبتة األلوفيرا على زيادة معدل األيض لدى اإلنسان وبالتالي حرق 
السعرات الحرارية بسرعة وكفاءة أكبر، مما يساعد على خسارة الوزن.

كما تحتوي نبتة األلوفيرا على الفيتامينات من مجموعة ب والتي تحفيز أيًضا 
من عمليات األيض.

تليين المعدة
تعمل نبتة األلوفيرا عمل ملينات المعدة، لذلك إن إضافة نبات األلوفيرا إلى 

النظام الغذائي يساعد وبشكل كبير على الهضم.
يعزز استهالك نبتة األلوفيرا من كفاءة عمل وصحة األمعاء، القولون، والمعدة. 

لذلك يعد شرب عصير األلوفيرا مفيد جدًا قبل ممارسة التمارين الرياضية.
التخلص من السموم

تحتوي نبتة األلوفيرا على العديد من مضادات األكسدة، لذلك فهي تعمل على 
تعزيز جهاز المناعة وتمنع تكون المواد الضارة 

الناتجة من عمليات األكسدة.
الجسد الخالي من السموم والمواد الضارة عادةً 

ما يعمل بكفاءة أكبر على خسارة الوزن.
الحد من الشره

تعمل نبتة األلوفيرا على تقليل امتصاص السكر 
في الجسم ليتم تحويله إلى دهون، بطئ عملية 
امتصاص السكر تمنح اإلنسان شعور بالشبع 

لفترات طويلة، وتحد من النهم لتناول الطعام.
كما تحتوي نبتة األلوفيرا على العديد من 
الفيتامينات، المعادن، األحماض األمينية، 
واألحماض الدهنية التي تساعد اإلنسان في 
الحصول على العناصر المهمة الالزمة في أي 

حمية غذائية.
كيفية استخدام نبتة األلوفيرا للتنحيف

كل ما عليك فعله هو إحضار نبتة األلوفيرا، غسل األوراق، واستخراج 
العصارة من الجزء األخضر منها وصنع عصير األلوفيرا، ومن ثم حفظه 

في الثالجة. 
لخسارة الوزن بشكل فعال يجب تناول ملعقة طعام واحدة من عصير األلوفيرا 

يوميًا قبل تناول الطعام بعشرين دقيقة. 
داوم على استهالك األلوفيرا لمدة أسبوعين وسوف تالحظ الفرق!

ينصح دائًما باستشارة الطبيب قبل اتباع أي من الطرق إلنقاص الوزن كما 
قد يعاني البعض من التحسس من نبتة األلوفيرا لذا يجب التأكد من الطبيب 

المختص قبل استخدامها.
هل يجب أن استخدم نبتة األلوفيرا من أجل خسارة الوزن؟

تساعد نبتة األلوفيرا بشكل أساسي على تحفيز عملية الهضم وتليين المعدة، 

لتعطي شعوًرا بالخفة واإلنتعاش. ولكن ما ال يعلمه الكثيرون بأن نبتة األلوفيرا 
تثبط من عملية امتصاص بعض العناصر المهمة وبعض األدوية أيًضا. 

كما تسبب نبتة األلوفيرا تقلصات في المعدة وإسهال في بعض األحيان، وتناول 
الكميات الكبيرة جدًا من هذه النبتة يؤدي إلى مشاكل في الكليتين.

لذلك يجب استهالك نبتة األلوفيرا باعتدال وعدم االعتماد عليها في إنقاص 
الوزن، بل يجب اتباع حمية غذائية وممارسة الرياضة أيًضا. كما تعتبر نبتة 

.A ،C ،E ،B األلوفيرا غنية جدا بالفيتامينات مثل
ولكن احرص على تناول هذه النبتة من مصادرها الطبيعية واالبتعاد عن 
الليمون لتعطي  المنتجات المصنعة المليئة بالسكريات. وأخيًرا يمكن إضافة 

عصير األلوفيرا مذاقًا لذيذ ومنعش.

حاجبان مثالّيان ألروع إطاللة 
دائما.  بها  لتتألقي  فائقة  تنفيذ إطاللة حواجب رائعة بسرعة    كيفية 
ونظًرا لإلطراء الشديد الذي ستلقينه، أنا متأّكدة من أنّك ستعتمدين هذه 

اإلطاللة المميّزة الجديدة!
إلى مستحضرات  إاّل  لتنفيذ هذه اإلطاللة بسهولة، لست بحاجة 

الحواجب الثالثة التالية:
Precisely, My Brow Pencil قلم الحواجب

جل +Gimme Brow لزيادة كثافة الحواجب
High Brow قلم إضاءة الحواجب

بـجل  استعيني  كثيفًا وجذابًا على حاجبيك!  بداية، أضفي مظهًرا 
الحاجب  بتمشيط  الحواجب وقومي  كثافة  لزيادة   Gimme Brow+
الفرشاة جميع  ذيله. ستاُلمس شعيرات  أوله حتّى  إلى األعلى، من 
الوقت  توفّري  لن  الطريقة،  تماًما. وبهذه  الحاجب وتغلّقها  شعيرات 
وحسب فيما باقي أفراد األسرة يطلبون منك اإلسراع، بل ستحصلين 

على إطاللة حواجب جميلة وممتلئة.
لتحديد حاجبيك   Precisely, My Brow Pencil قلم  استخدمي  ثّم 
انطالقًا من  القلم  الحاجب عبر وضع  ذيل  بتعيين  ابدئي  الجميلين! 

باتجاه زاوية  األنف  زاوية 
العين ووضع نقطة. حدّدي 
ذيله  إلى  أوله  الحاجب من 
بارز  للحصول على شكل 
أناقة. الستكمال  وأكثر 
ارسمي خطوًطا  اإلطاللة، 
بالشعيرات  رقيقة شبيهة 

في أماكن الفراغات.
تكتمل هذه اإلطاللة  وال 
بّراقة!  لمسة  دون  من 
طبّقي قلم إضاءة الحواجب 
High Brow على عظمة 
بواسطة  الحاجب ووزعيه 

البيج  باللون  توّهج  لتحصلي على  أصابعك 
المائل إلى الوردي. أروع ما في األمر أّن بإمكانك توزيعه حتّى وأنت 

خارجة من المنزل، بفضل قوامه الكريمي المميّز!



وفاة الفنانة الكبرية شويكار شهرية عن شائعة وفاة حممود ياسني: »بقينا »ملطشة«
عن عمر ناهز 82 عاما

عمرو دياب ودينا الشربيين.. 
حامل وحممول يف »األغنية السرية«

مصطفى قمر خيتتم مهرجان الصيف 
الدوىل باإلسكندرية

أمحد مكى تكفريى فى 
»االختيار2«

تشييع جثمان مسري اإلسكندراني من 
مسجد السيدة نفسية

وفاة الفنان املصري سناء شافع

املمثل اإلسباني 
أنطونيو بانديراس يعلن إصابته 

بفريوس كورونا

تفاصيل مسلسل »موسم احلساب« لغادة 
عبد الرازق فى رمضان 2021

حقيقة توقف مسلسل »شارع ٩« لـ رانيا يوسف

األزمة تتصاعد.. هاني شاكر يهاجم فلوكس: 
»أنا مش ملطشة«

  تستعد الفنانة غادة عبد الرازق لخوض 
السباق الرمضانى المقبل من خالل مسلسل 
»موسم الحساب«، والذى تعاقدت به مع 

المنتج صادق الصباح على أن يتم عرضه 
.mbc على شاشة

تعاقد الفنان شريف سالمة على بطولة 

العمل معها، والذى تدور أحداثه فى إطار 
إجتماعى تشويقى، وجارى ترشيح باقى 
األبطال المشاركين بالعمل، وهو من تأليف 

أمين جمال.
وكان قد تم ترشيح المخرج محمد سالمة 
لتولى مهام اإلخراج؛ ولكنه اعتذر النشغاله 
بمسلسل »موسى« فى الموسم الرمضانى 
المقبل أيًضا، وتم ترشيح آخرين حتى 
استقر األمر على المخرجة ياسمين أحمد 
والتى تعاونت معها من قبل فى مسلسل 
»حدوتة مرة«، والذى تم عرضه على 
شاشة قناة النهار فى رمضان قبل الماضى.
الفنانة غادة  جدير بالذكر، أن أخر أعمال 
عبد الرازق مسلسل »سلطانة المعز«، 
والذى عرض فى السابق الرمضانى 

الماضى وحقق نجاًحا جماهيريًا كبيًرا.

رفض هاني شاكر نقيب الموسيقيين 
المصريين، مساعي الصلح مع الفنان 
الذي هاجمه بشكل  فلوكس  أحمد 
المصري  اليوتيوبر  حاد عقب وفاة 

مصطفى حفناوي.
وتحدث هاني شاكر في برنامج 
»التاسعة« الذي يقدمه وائل اإلبراشي 
المصرية حول  القناة األولى  على 
األزمة قائال: »ما يحدث على مواقع 
التواصل االجتماعي تهريج، فال 
يوجد رقابة، أو محاسبة لمن يرتكب 
الهجوم  يجيد  فلوكس  أحمد  األخطاء، 

لكنه ال يمتلك ثقافة االعتذار«.
وتابع هاني شاكر: »ال أعرف هذا 
الشاب الجميل الذي رحل عن الحياة 
أتذكر  مبكرا، لكن وفاته جعلتني 
رحيل ابنتي، تألمت وقررت مشاركة 
بكلمات حزينة  وفوجئت  محبيه 

بهجوم من جانب أحمد فلوكس«.
فلوكس مرفوض، ولكن  الموسيقيين: »اعتذار  نقيب  وواصل 
اهتم  الممثلين، ألنه  نقيب  للدكتور أشرف زكي  الشكر  توجيه  يجب 
بالموضوع وأصدر بيان اعتذار رسميا.. أنا مش ملطشة، وسعيد ألن 
التعامل ويجيد  في  فلوكس مش من جمهوري، ألن جمهوري راٍق 

فن التعبير«.
تأكيد  قائال: »بكل  الممثلين   نقيب  الدكتور أشرف زكي،  وتحدث 
حزين لما حدث من جانب الفنان أحمد فلوكس، وإحساسي بالمسؤولية 
قامة كبيرة ولم يرتكب أي خطأ،  لهاني شاكر ألنه  يدفعني لالعتذار 
وسوف أذهب له بصحبة وفد من مجلس النقابة، والفنان أحمد فلوكس 

من أجل االعتذار له و عمل ما يرضيه«.
كان الفنان أحمد فلوكس بث مقطع فيديو، هاجم فيه نقيب الموسيقيين 
باليوتيوبر مصطفى حفناوي  اهتمامه  لعدم  المصريين هانى شاكر، 
أيام بعد صراع مع المرض، قال خالله:  الذي رحل عن عالمنا منذ 
أنا معرفش مصطفى  لكن  كبير  إن مغلطش فى حد  »أبويا علمنى 
حفناوي، وأنا في بلد تانية ومتابعه من 8 أيام ومحدش زاره غير تامر 

حسني، ألن تامر راجل وبقاله 7 أيام بيناشد حد أنه يتعالج«.
فيهم  بمن  كله  يرحمه..  بيقول هللا  كله  وأضاف »فلوكس«: »دلوقتى 
قلبي  أنا معرفوش بس  قال  اللي  الكبير هاني شاكر  الفاضل  األستاذ 

وجعني، طب قلبك موجعكش وهو مش القي مستشفى تستقبله«.

القديرة شويكار  الفنانة  توفيت    
ناهز  الجمعة عن عمر  اليوم  عصر 

82 عاًما.
القديرة شويكار في  الفنانة  ولدت 
تم  قد  نوفمبر عام 1938، وكان   24
نادي “سبورتنج” في  اكتشافها في 
أدوار  في  آنذاك، وعملت  اإلسكندرية 
يد  اكتشفها على  تراجيدية، وجاء 
إذ وجد  الوهاب  المخرج فطين عبد 
فنية خاصة في مجال  فيها موهبة 

الكوميديا.
وتزوجت شويكار من المحاسب حسن 
الفنان فؤاد  نافع، وبعد وفاته تزوجت 
أبرز  قدما واحدًا من  المهندس، حيث 
المصرية  السينما  تاريخ  في  الثنائيات 

ثم انفصال بعد ذلك.
من أهم األعمال التي قدمتها شويكار في السينما: مطاردة غرامية، 
نعيم، وكلمني  الحب، والمجانين في  البنات، وجبان في  ودنيا 
النار، والمرأة هي  شكًرا، وكشف المستور، وشباب يرقص فوق 
والكلب،  والنصاب  المراهقين، والزوجة 13،  المرأة، ومدرسة 
وغرام في الطريق الزراعي، والعتبه جزاز، ورجل لهذا الزمن، 
قتلت  اللي  العالم، وأنت  في  المصيدة، وأخطر رجل  في  وشنبو 

بابايا، وشلة المحتالين، وحديث المدينة، وابنتي والذئاب، وسفاح 
أشرار، والشحات، وعروس  والسقا مات، وربع دستة  النساء، 
الخطر، وغرام  والكماشة، وسنوات  في أغسطس،  النيل، وغرام 

األسياد، وأجازة غرام، وأمريكا شيكا بيكا.
وفي المسرح قدمت، والسكرتير الفني، وسك على بناتك، وسيدتي 
الجميلة، وهالو دولي، وأنا وهو وهي، وحواء الساعة 12، وإنها 

حقًا عائلة محترمة، وروحية إتخطفت، وانا فين وانت فين.

ميمي  بيتر  المخرج  يواصل    
بمسلسل االختيار  الخاصة  تحضيراته 
الجزء الثاني والذي قدم منه الجزء األول 
في الموسم الرمضانى 2020 والذى قد 
حقق نجاح كبير ومن بطولة النجم أمير 
كرارة والنجم احمد العوضى وعدد كبير 

من نجوم وضيوف الشرف.
الفنان كريم  النجم  ويستعد كرارة مع 
لتقديم سلسلة من تضحيات  عبدالعزيز 
الجيش والشرطة في الجزء الثاني الذي 
سيعرض في الموسم الرمضانى المقبل.

بعد سلسلة  للعمل  أحمد مكي  انضم  وقد 
من المفاوضات أنه سيظهر على الشاشة 
العمل وهو  بدور تكفيرى في هذا 
بهذا  أحمد مكي  للنجم  المسلسل األول 
بتأجيل  قام  بعدما  يقدمه  الذي  الشكل 
الكبير  الجديد من سلسلة مسلسل  الجزء 

أوي.
مسلسل االختيار من تأليف باهر دويدار 
بيتر ميمى وتأليف هاني  وإخراج 
للمنتج  وإنتاج شركة سينرجي  سرحان 

تامر مرسي.

الدكتور أشرف زكي نقيب    أعلن 
المهن التمثيلية المصرية، إن الفنان سناء 
شافع توفي يوم األربعاء، عن عمر 77 
عاما، بعد صراع مع المرض خالل 

الفترة الماضية .
الفنان سناء شافع تعرض ألزمة  كان 
الماضى،  مرضية منتصف يوليو/تموز 
الدكتور أشرف زكى نقيب  أكد  ووقتها 
المهن التمثيلية ، أن الفنان الدكتور سناء 
شافع غير مصاب بفيروس كورونا، 
المتاعب فقط  أنه شعر ببعض  موضحاً 
فقرر إجراء بعض الفحوصات والتحاليل 

الطبية لالطمئنان على صحته.
الفنان سناء شافع شارك فى  أن  يذكر 
رمضان الماضى بمسلسل »ليالينا 80« 
أحمد  الفتاح وإخراج  أحمد عبد  تأليف 
اياد نصار، صابرين،  صالح وبطولة 
الصاوى ومحمد  غادة عادل، وخالد 
الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين 
ومحمد على رزق، كما ظهر كضيف 
الدنيا«  آخر  شرف فى مسلسل »القمر 
نور  اسماعيل ومؤمن  بشرا وهشام  مع 

وسميرة عبد العزيز وإخراج تامر حمزة.
سناء شافع، هو ممثل ومخرج مسرحى وأستاذ أكاديمى مصري،  ولد 
قرابة  بقريته  أسيوط بصعيد مصر، مكث  بمحافظة  قرية موشا  فى 
الذى كان من علماء  والده  القاهرة مع  إلى  ينتقل  أن  قبل  8 سنوات 
الفن  القبة، جذبه  ثم حدائق  الجمالية  بحى  الشريف،  وعاش  األزهر 
والتحق بفرق الهواه بشارع عماد الدين إلى أن سار بمشوار الدراسة 
المسرحية، وعمل  للفنون  العالى  المعهد  األكاديمية حتى تخرج من 

مدرًسا به إلى أن أصبح عميدا للمعهد، كما عمل بالتلفزيون والسينما 
والمسرح.

أخرج مسرحية )دون كيشوت( عام 1975، من أهم أعماله السينمائية 
فى  )إبراهيم(  الدخان( ودور  يطير  فيلم )حتى ال  فى  دور )رؤوف( 
البرجوازية( وكان دورا محوريا  )فوزية  الشهير  التلفزيونى  الفيلم 
دارت حوله معظم أحداث الفيلم، أما بالنسبة للتلفزيون، فقد شارك فى 
عدة مسلسالت أهمها )الزينى بركات( و)حضرة المتهم أبى( و)حنان 

وحنين( و)باب الخلق( و)الصفعة( و)بعد البداية(.

اليوم  بعد ظهر  شيعت 
الجمعة جنازة الفنان الراحل 
والذي  اإلسكندراني  سمير 
بعد  أمس  الموت  غيبه 
المرض عن  صراع مع 
82 عاما في  يناهز  عمر 
هاني شاكر  الفنان  حضور 
الموسيقيين وغياب  نقيب 

من الفنانين.
الفنان  جثمان  ووصل 
السيدة  إلى مسجد  الراحل 
نجوى  ابنتيه  برفقة  نفيسة 
الدكتور  ونيفين، وشقيقه 
اإلسكندراني، حيث  سامي 
الصالة عليه ونقل  تمت 
مقابر  إلى  ذلك  بعد  جثمانه 

العائلة في منطقة المقطم.
في حي  الراحل  الفنان  ولد 

منذ  الغناء  1938، وعشق  العام  من  فبراير  في  بالقاهرة  الغورية 
مثل  والملحنين  الشعراء  كبار  من  لمجموعة  وكان صديقا  طفولته 

زكريا أحمد، بيرم التونسي، أحمد رامي .
تخرج من كلية الفنون الجميلة وسافر إليطاليا لدراسة الفن ثم عمل 

في القسم اإليطالي باإلذاعة.
منها  األغاني  الفني عشرات  الراحل، طوال مشواره  الفنان  قدم 
الوطنية والخفيفة والرومانسية ثم توقف عن الغناء في سنوات عمره 

األخيرة بعد تعرضه لعدة أزمات صحية.

  تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو من كواليس 
تصوير كليب أغنية »أماكن السهر« الجديدة للفنان المصري عمرو 

دياب. 
تامة، وهو  الذي صوره في سرية  الكليب  الفيديو  في  دياب  ويظهر 
يحمل الفنانة دينا الشربيني على ظهره بأحد شواطئ الساحل الشمالي.
وفي مفاجأة كبيرة للجمهور، تشارك دينا الشربيني كموديل في كليب 

أغنية المطرب المصري الملقب بـ«الهضبة« وذلك للمرة األولى.
ومن المقرر طرح األغنية خالل األيام المقبلة بعد االنتهاء من عملية 

المونتاج والمكساج، تمهيداً لطرح ألبوم عمرو دياب الذي أوشك على 
االنتهاء من تسجيل معظم أغنياته.

أغنية »أماكن السهر« من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعى، 
أحمد  المتجول وإخراج  الهندى، مدير تصوير مازن  أسامة  توزيع 

النجار.
الثالثاء، صورة عبر صفحته على »فيسبوك«  دياب،  ونشر عمرو 
مع دينا الشربيني وطاقم عمل األغنية وبعض األصدقاء والمقربين، 

وعلّق عليها »أماكن السهر.. قريباً«.

  يحيى المطرب مصطفى قمر حفال 
غنائيا ضمن حفالت رصيف، يوم السبت 
29 أغسطس الجارى، فى ختام مهرجان 
الدولى باإلسكندرية وهى مسقط  الصيف 
المقرر  رأسه بمكتب اإلسكندرية، ومن 
خالل الحفل أن يقدم عددا من أغانى ألبومه 
الذى اسم يحمل ضحكت ليا، باإلضافة إلى 

عدد كبير من أغانيه القديمة.
من ناحية أخرى شوق مصطفى جمهوره 
ومتابعيه بأغنية جديدة من أحدث ألبوماته 
»لمن يهمه األمر 2« والمقرر طرحه فى 
المقبل، بعنوان »حبك  األول من سبتمبر 
على جبينى« وهى من كلمات رضا زايد، 

ألحان وتوزيع مصطفى قمر.
ألبوم »لمن يهمه األمر 2« يضم 7 أغانى 
هى »مسافر« و »عجوز فى المدينة« و 
»دقى عودك« و »حبك على جبينى« و 

»سوسنة« و »حنونة« و »هغنيلك«، 
الجديد مع عدد  األلبوم  وتعاون قمر فى 
فقط،  الشعراء وملحن واحد  كبير من 
الشعراء رضا زايد والراحل  ومن 
العجمى، ولحن مصطفى قمر  سامح 
األلبوم، وشارك أشرف  أغانى  عدد من 
السرخوجلى فى األلبوم بتلحين عدد من 
األغنيات أيضا، واأللبوم بشكل كامل من 

توزيع مصطفى قمر.
ويراهن قمر على الجزء الثانى من ألبوم 
بقوة خالل مشواره  األمر«  يهمه  »لمن 
أكثر من 30  إلى  امتد  الذى  الغنائى 
الجزء  األمر«  يهمه  وألبوم »لمن  عاما 
أغانى  األول، صدر عام 1996 وضم 
ليه  الغرام، جحا، سلمولى، كان  أهل 
نجاح  المدينة، وحقق  نامت  يوم حبيب، 

كبير وقتها.

     Vendredi 14 août 2020
الجمعة 14 أغسطس 2020

المصرية شهيرة، على األخبار  الفنانة    ردت 
الفنان الكبير  التي نشرت مؤخرا حول وفاة زوجها 

محمود ياسين.
شهيرة، قالت في مداخلة هاتفية مع اإلعالمية إيمان 
المذاع  إم سي«  برنامج »مساء دي  الحصري في 
على قناة »دي إم سي« : »هو بصحة جيدة وبخير 
ده  بيحصل،  اللي  إيه  فاهمة  وحالته مستقرة، مش 
لمالحقة من  العام،  للنائب  ببالغ  تهريج، وسأتقدم 
يقوم بنشر الشائعات، قضاء هللا لسه مجاش، عاوزين 

مننا إيه؟«.
البعض  لدى  الحقد والغل  أعلم سبب  وأضافت: »ال 
من أجل التسارع على نشر الشائعات حول الفنانين 
يردهم،  الفنانين، مش القيين حد  وفاة  أخبار  ونشر 

تواصلت معي ألن خبر وفاة محمود  كتير  وناس 
ياسين انتشر، وقلة األدب وصلت للذروة إحنا بقينا 

ملطشة«.
أن مرض  قد ذكرت مؤخرا  الفنانة شهيرة  وكانت 
بمنع  قامت  وأنها  له  ياسين ال عالج  الفنان محمود 
أشهر  الثالثة  يقرب من  ما  منذ  أبنائه من زيارته 
تتعامل معه وذلك خوفا من  التي  الوحيدة  وأنها 

فيروس كورونا.
السينما  أهم نجوم  يعتبر من  ياسين  النجم محمود 
المصرية، ومن أهم أعماله »الرصاصة ال تزال في 
جيبي«، »أفواه وأرانب«، »الخيط الرفيع«، »أنف 
و3 عيون«، »نحن ال نزرع الشوك«، »أغنية على 

الممر«، وغيرها.

انتشرت فى الساعات القليلة الماضية، أنباء عن 
يوسف  رانيا  للفنانة   ،»9 مسلسل »شارع  توقف 
والجهة  العمل  بين مخرج  وقوع خالفات  بسبب 

اإلنتاجية. 
وعلم من مصادر داخل فريق العمل أن هذه األنباء 
غير صحيحة والعمل مستمر، مشيًرا إلى أنه من 
داخل  المقبل،  السبت  التصوير  استئناف  المقرر 

لوكيشن التصوير فى المعادى.  
الـ45  ذات  األعمال  9«، من  مسلسل »شارع 
تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج  حلقة، 
احمد  يوسف،  رانيا  محمد عبدالخالق وبطولة 
الفقى، هدى  نرمين  المغنى،  عبد  وفيق، محمود 
أحمد جمال سعيد،  ماهر،  ياسر على  االتربى، 
الدمرداش وعدد  أحمد  منير،  فارس، عبير  حسام 
منفذ محمود  الشباب، مخرج  الفنانين  من  آخر 
به  اجتماعى  اطار  فى  أحداثه  وتدور  إدريس، 

اثارة وتشويق.

  يواصل الفنان محمد هنيدي، تصوير مشاهده بفيلمه الجديد »النمس واإلنس« ومن 
المقرر أن يتم االنتهاء منه خالل الفترة المقبلة.

الشوارع وهو مربوط  بأحد  الفنان محمد هنيدي، وهو يجلس على الرصيف  يظهر 
ومكتف األيد، وهذا األمر متعلق بعفاريت الفنان عمرو عبد الجليل.

وكان »هنيدي« يستقل سيارة ميكروباص ويظهر وهو يقول: »قطعوهم وقطعوا راسهم 
وقطعوا رجليهم، قطعوا الدراعات من عند الكوع«.

»النمس واإلنس«، بطولة: محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، شريف دسوقى، 
محمود حافظ، بيومي فؤاد، تأليف كريم حسن بشير، ومن إخراج شريف عرفة.

أثبتت إصابته  الفحوص  بانديراس يوم االثنين إن  أنطونيو  الممثل اإلسباني  قال    
بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد وإنه في الحجر الصحي.

وكتب بانديراس )60 عاما( على تويتر يقول ”أود أن أضيف أنني بخير نسبيا، أنا فقط 
أشعر بإرهاق أكثر من المعتاد وأثق أنني سأتعافى في أقرب وقت ممكن“.

 حممد هنيدي مربوط على 
الرصيف يف كواليس 

»النمس واإلنس«

أخبار الفن



  توقّعت حكومة أونتاريو برئاسة دوغ 
فورد أن يرتفع العجز في موازنتها بسبب 

جائحة كوفيد - 19.
تحديث  آخر  في  الحكومة  وتوّقعت 
 12 األربعاء  يوم  قّدمته  اقتصادي 
العجز  يصل  أن   ، الجاري  أغسطس 
للسنة الماليّة 2021-2020 إلى 38،5 

مليار دوالر، وأن يتراجع الناتج المحلّي 
اإلجمالي 6،7 بالمئة العام الحالي.

وتوّقع رود فيليبس وزيره  المال في 
أونتاريو،  في تحديث اقتصادي قّدمته 
في آذار مارس الفائت، أن يصل العجز 

إلى 20،5 مليار دوالر.
واستندت في توقّعاتها إلى اإلنفاق المرتفع 

الدعم  على قطاع الصّحة وإجراءات 
المالي التي اتّخذتها، وتراجع العائدات 
بسبب اإلغالق الذي أّدت إليه الجائحة.

وأعلنت حكومة دوغ فورد في آذار مارس 
عن حزمة مساعدات بقيمة 17 مليار 
دوالر لمساعدة أبناء المقاطعة وقطاعات 
األعمال على مواجهة تداعيات كوفيد- 
19.  لكّن اإلنفاق  على هذه القطاعات 
استمّر في االرتفاع ليبلغ 30 مليار دوالر 

نهاية السنة الماليّة الحاليّة.
وارتفع العجز بقيمة  18 مليار دوالر 
عن التوّقعات السابقة التي صدرت في 

آذار مارس الماضي.
وكان  مكتب المسؤوليّة الماليّة  قد توقّع 
في حينه عجزا قدره 41 مليار دوالر 

للسنة الماليّة الحاليّة .
وتوّقع أن يدخل اقتصاد المقاطعة في 
مرحلة ركود خطير، ورسم صورة قاتمة 
أكثر من تلك التي وردت في التحديث 
االقتصادي الذي قّدمته حكومة دوغ فورد.

»حتّى لو كانت طريقة التعافي طويلة، 
من المهّم أن نكسب هذه المعركة ضّد 
الفيروس، ليتمّكن اقتصادنا من االنتعاش 
و لضمان استدامة الماليّة العاّمة على 
المدى البعيد«: رود فيليبس وزيرة المال 

في أونتاريو. 

وباشرت المقاطعة بإعادة فتح اقتصادها 
على نحو تدريجي، وتطبيق خّطة على 

مراحل وضعتها لهذه الغاية.
و بدأ تطبيق الخّطة مع تراجع عدد حاالت 
اإلصابة بمرض كوفيد19-، وتأّخرت 
إعادة فتح االقتصاد في بعض المناطق، 
من بينها منطقة إيسيكس وندسور، بسبب 
تفّشي الوباء بين العّمال األجانب ، ومن 
بينهم عّمال بدون أوراق يعملون في 

القطاع الزراعي. 
ورغم التداعيات التي أّدت إليها الجائحة، 
فإّن المؤّشرات اإليجابيّة بدأت تظهر في 
الشهرين الماضيين في أونتاريو، كبرى 
مقاطعات كندا من حيث عدد السّكان 

وحجم االقتصاد.
 2  ،12 البطالة من  تراجع معّدل  فقد 
بالمئة في تّموز يوليو الماضي،  إلى 

11،3 بالمئة.
 و تّم توفير على 528600 وظيفة خالل 
الشهرين الماضيين، بعد أن فقدت سوق 
العمل أكثر من مليون وظيفة في فترة 
ثالثة أشهر مع بداية جائحة كوفيد - 19 

حسب وكالة اإلحصاء الكنديّة.  
وتلتزم حكومة دوغ فورد جانب الحذر 
في توّقعاتها في ظّل استمرار جائحة 

كوفيد- 19.  

  أعلنت حكومة مقاطعة كيبيك أّن العودة إلى 
المدرسة في السنة الدراسية المقبلة ستتالزم 
مع ارتداء القناع الواقي للوجه لطالب السنة 
االبتدائية وما فوق  المرحلة  الخامسة من 

بهدف منع انتشار وباء »كوفيد - 19«.
وارتداء قناع الوجه سيكون بالتالي إلزامياً 
على كافة طالب المرحلة الثانوية وطالب 
معاهد التدريب المهني وأيضاًَ في مدارس 

التأهيل العام المخصصة للبالغين.
هذا ما أعلنه وزير التربية في حكومة كيبيك 
جان فرانسوا روبيرج في مؤتمر صحفي.
القناع الواقي سيكون إلزامياً في  وارتداء 
المساحات المشتركة في المدارس، كالممّرات 
وردهات الدخول، ما عدا قاعات الصف. 
وينطبق هذا األمر أيضاً على كافة موظفي 

المدارس، من مدّرسين وغيرهم.
كما سيتعيّن على كافة زّوار المدارس ارتداء 
قناع الوجه في كافة أرجاء المدارس ومن 
ضمنها قاعات الصف بهدف الحفاظ أكثر 

ما يمكن على سالمة الطالب.
وكان الوزير روبيرج قد قّدم نسخة أولى 
من خطة العودة إلى المدارس في حزيران 
)يونيو( الماضي، في نهاية العام الدراسي 
جائحة  بسبب  عادياً  يكن  لم  الذي  الفائت 

»كوفيد - 19«.
لكّن خطة كيبيك للعودة إلى المدرسة تنسجم 
لهذا  الفدرالية  الحكومة  مقاربة  مع  اآلن 
الموضوع. فوكالة الصحة العامة الفدرالية 
المدارس  توصي بارتداء قناع الوجه في 

لكّل من بلغ سّن العاشرة فما فوق.

وتوخياً لالتساق يصبح ارتداء قناع الوجه 
إلزامياً على األوالد من سّن العاشرة فما فوق 
ابتداًء من 24 آب )أغسطس( الجاري في 
حافالت النقل العام والحافالت المدرسية وفي 
كافة األماكن العامة الداخلية والخارجية التي 
ال يمكن الحفاظ فيها على التباعد الجسدي 

مسافة مترْين.
وداخل كّل قاعة صف يتعيّن على الطالب 
االبتعاد عن بعضهم البعض مسافة متر واحد 
على األقل، لكن على المدّرسين، كما على 
سائر موظفي المدارس الذين يدخلون قاعات 
الصف، أن يحافظوا دوماً على تباعد جسدي 

مسافة مترْين على األقل مع الطالب.
وإذا ما ُسّجلت إصابة أّي شخص بفيروس 
ذوو  يُحاط  المدرسة  في  المستجّد  كورونا 

الطالب علماً باألمر بشكل فوري.
وإذا ما واجهت المقاطعة موجة جديدة من 
الجائحة واضطّرت إلغالق المدارس مجدداً 
وإلزام الطالب الحجر الصحي في المنازل، 
يُستأنَف التعليم على اإلنترنت في غضون 

24 ساعة.
المدارس  أّن  الكيبيكي  التربية  وزير  وأّكد 
تنتظر قدوم جميع طالبها إليها من أجل إتمام 

سنة دراسية كاملة.
لكن يحق للطالب المعّرضين أكثر من سواهم 
لمخاطر اإلصابة بفيروس كورونا المستجّد، 
أو الذين أهلهم في هذه الحالة، الحصول على 
إعفاء من القدوم إلى المدرسة إذا ما قّدموا 
تقريراً طبياً يدعم طلب اإلعفاء، لكنهم لن 

يُعَفوا من متابعة الدراسة عن بعد.

الكندية  الحكومة  رئيس  أعلن    
جوستان ترودو مساء أمس أّن بالده 
ستمنح »شعب لبنان« مساعدة إضافية 
قدرها 25 مليون دوالر لمساعدته بعد 
مرفأ  في  وقع  الذي  الهائل  اإلنفجار 
بيروت مساء الرابع من الشهر الجاري 
موقعاً أكثر من 160 قتياًل ونحواً من 
6000 جريح، عدا عشرات المفقودين 
الذين يتواصل البحث عنهم تحت أنقاض 
الدمار الذي حّل بالمرفأ وبأجزاء واسعة 
من العاصمة اللبنانية ُمشرداً نحواً من 

300 ألف نسمة.
وترتفع بذلك المساعدة الكندية اإلنسانية 
للشعب اللبناني المنكوب إلى 30 مليون 

دوالر.

قال رئيس الحكومة الليبرالية في بيان: 
»تواصل كندا دعم شعب لبنان فيما 
يباشر إعادة بناء حياته ومدينته عقب 

اإلنفجار المأساوي في بيروت« .
كما أعلن ترودو أّن حكومته ستعادل 
»صندوق  لـ  الكنديين  تبرعات 
 Fonds( لبنان«  أجل  من  النجدة 
 de secours pour le Liban -
Lebanon Matching Fund( حتى 
مبلغ 5 ماليين دوالر، رافعاً بالتالي 
هذا السقف من مستوى الـ2 مليون 
دوالر الذي أعلنت عنه حكومته يوم 

السبت الفائت.
لتمويل  الكندية  المساعدة  وتهدف 
وتوفير  الطارئة  الطبية  الخدمات 
المالجئ والغذاء والحاجات األساسية 
للمشّردين والمنكوبين جّراء االنفجار، 
كما جاء في البيان الصادر عن مكتب 

ترودو.
هذا  »يساعد  بيانه:  في  ترودو  أّكد 
التمويل شركاء موثوقين في االستجابة 

لالحتياجات اإلنسانية الفورية ويدعم 
الجهود الرامية لتعاٍف مبكر« .

في  الدولية  التنمية  وزيرة  وكانت 
الحكومة الكندية كارينا غولد قد أعلنت 
يوم األربعاء الفائت، أي غداة وقوع 
ستقّدم  الحكومة  أّن  بيروت،  انفجار 
مساعدة إنسانية بقيمة 5 ماليين دوالر 
للبنان، من ضمنها 1,5 مليون دوالر 
لمؤسسة الصليب األحمر اللبناني عن 
طريق مؤسسة الصليب األحمر الكندي.

وعلّقت أستاذة العلوم السياسية في جامعة 
 )University of Waterloo( واترلو
في مقاطعة أونتاريو البروفيسورة بسمة 
مؤمني بالقول إّن المساعدة األساسية 
كانت »غير  بقيمة 5 ماليين دوالر 

مالئمة وال تتناسب مع ما ينبغي لدولة 
من مجموعة الدول الصناعية السبع 
لديها روابط ’’دياسبورا‘‘ )انتشار حول 
العالم( وثيقة مع لبنان ووضعت لنفسها 

أجندة أممية أن تلتزم به«.
كما تساءلت البروفيسورة مؤمني عن 
سبب وضع حكومة ترودو في البدء 
حداً أقصى بمستوى 2 مليون دوالر في 
معادلتها تبرعات الكنديين لـ«صندوق 

النجدة من أجل لبنان«.
فيه  يتوجب  الذي  الوقت  هو  »هذا 
)الكنديين(  تشجع  أن  حكومتنا  على 
أستاذة  قالت  بسخاء«،  العطاء  على 

العلوم السياسية في جامعة واترلو.
مئات  كندا هي وطُن  أّن  إلى  يُشار 
اآلالف من اللبنانيين وذوي األصول 
اللبنانية. وهاجر اللبنانيون إلى بالد 
القيقب على دفعات منذ الربع األخير 
من القرن التاسع عشر، السيما على 
وقع األزمات والحروب والمآسي التي 

شهدها وطن األرز ومحيطه.

  جّدد رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو 
ثقته بوزير المال بيل مورنو، بعد تداول أخبار 
حول احتمال أن يفقد مورنو منصبه على خلفيّة 

قضيّة الجمعيّة الخيريّة »وي تشاريتي«.
فقد دعا أول أمس  حزب الكتلة الكيبيكيّة المعارض 
في مجلس العموم الكندي رئيس الحكومة جوستان 
ترودو ووزير المال في حكومته بيل مورنو إلى 

االستقالة على خلفيّة قضيّة »وي تشاريتي« .
وغّرد زعيم الحزب إيف فرانسوا بالنشيه على 
موقع تويتر مشيرا إلى أنّه في حال لم يقّدم ترودو 
و مورنو استقالتهما، سيقّدم  الحزب مذّكرة  لحجب 
الثقة  عن الحكومة وإجراء انتخابات عندما يستأنف 
مجلس العموم أعماله في تشرين األّول أكتوبر المقبل.

وجاء موقف زعيم الكتلة الكيبيكيّة  في وقت يُجري 
مفّوض المناقبيّة ماريو ديون  تحقيقا حول احتمال 
أن يكون ترودو و مورنو قد انتهكا قانون تضارب 
المصالح في قضيّة  جمعيّة وي تشاريتي الخيريّة 
التي تربطها عالقات وثيقة بعائلة رئيس الحكومة.
مناقصة  إجراء  دون  الحكومة عقدا  منحت  وقد 
لجمعيّة وي تشاريتي  إلدارة برنامج ِمنح للطاّلب 

لقاء قيامهم بعمل تطّوعي.
وأثار َمنح العقد غضب أحزاب المعارضة التي 
دعت إلى إجراء تحقيق، وأدلى رئيس الحكومة 
ومديرة مكتبه كيتي تيلفورد وعدد من الوزراء 
بشهاداتهم أمام لجنة المال التابعة لمجلس العموم.

وطالب أندرو شير، زعيم حزب المحافظين الذي 
يشّكل المعارضة الرسميّة في مجلس العموم باستقالة 

رئيس الحكومة ووزير ماليّته.
وسرت تكّهنات حول وزير المال بعد أن نشرت 
صحيفة ذي غلوب أند ميل  خبرا تقول فيه إّن أيّام 

مورنو في الوزارة أصبحت معدودة.
وأشارت الصحيفة إلى حصول خالفات بين وزير 
المال ورئيس الحكومة بشأن إدارة األزمة الصحيّة 

التي تسبّبت بها الجائحة.
وزادت التكّهنات بعد تعيين مارك كارني حاكم 
مصرف كندا المركزي و مصرف انجلترا المركزي 

السابق مستشارا لجوستان ترودو، لمساعدة الحكومة 
بها  تسبّبت  التي  االقتصاديّة  األزمة  إدارة  على 

جائحة كوفيد19-
 لكّن ترودو  قضى على كّل التكّهنات في بيان 
أصدره مكتب رئيس الحكومة أمس الخميس في 
خطوة غير اعتياديّة، أّكد فيه رئيس الحكومة ثقته 

بوزير ماليّته بيل مورنو.
»لدى رئيس الحكومة ثقة تاّمة بوزير المال بيل 
مورنو، وكّل خبر مخالف لذلك عار عن الصحة. 
يُدرك رئيس الحكومة أّن الوزير مورنو وفريق 
الوزراء في الحكومة سوف يواصلون العمل الذي 
تخّطي  على  لمساعدتهم  الكنديّون  منهم  ينتظره 

الجائحة« كما ورد في البيان.
لعبه   الذي  الرئيسي  الدور  على  البيان  وأثنى 
وزير المال في إنشاء برامج الدعم المالي لألفراد 

والشركات الذين تأثّروا بجائحة كوفيد19-.
»منذ أن شّكلنا الحكومة، عمل بيل مورنو دون كلل 
مع فريق الوزراء ، وعلى نحو وثيق مع رئيس 
الحكومة، لتقديم دعم قوّي للكنديّين من أجل بناء 

اقتصاد قوّي ومِرن« حسب ما ورد في البيان.

كما أشاد البيان بالدور الرئيسي الذي لعبه مورنو 
أفضل  من  واحدا  تطّور  أن  لكندا  أتاح  والذي 
االقتصادات من بين مجموعة الدول السبع، كما 
أنّه أنشأ مليون وظيفة خالل الوالية األولى للحكومة 
في  البطالة  الليبراليّة، ونجح في  خفض معّدل 

البالد، وإخراج مليون كندي من الفقر.
وكان زعيم المحافظين أندرو شير قد جّدد باألمس 
خالل مؤتمر صحفي، انتقاداته لرئيس الحكومة 

ووزير المال.
قال: »لن يكون هناك تأثير على االقتصاد أكان 
يكون  عندما  أو سواه،  مورنو  بيل  المال  وزير 

جوستان ترودو رئيسا للحكومة«.
ونشير أخيرا إلى أّن الحكومة الليبراليّة هي حكومة 
أقليّة، ويمكن أن تسقط في تصويت على الثقة في 
مجلس العموم، في حال اتّفق اثنان من أحزاب 

المعارضة على إسقاطها.
ولم يدع الحزب الديمقراطّي الجديد بزعامة جاغميت 
سينغ حتّى اآلن إلى إسقاط الحكومة، كما أّن حزب 
المحافظين يُجري انتخابات بعد نحو أسبوع الختيار 

زعيم جديد خلفا للزعيم المستقيل أندرو شير .
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مونرتيال تتظاهر ضّد اتفاق التبادل التجاري بني كندا وإسرائيل
  تظاهر في مونتريال مؤخراً بضعة 
لمطالبة  األشخاص  من  عشرات 
الحكومة الكندية االتحادية ببذل الجهود 
الحكومة  خطة  معارضة  أجل  من 
اإلسرائيلية بضم %30 من أراضي 
الضفة الغربية. وحّض المتظاهرون 
التبادل  إتفاقية  إلغاء  على  الحكومة 
 )CIFTA(التجاري الحر مع إسرائيل
كخطوة تشّكل وسيلة ضغط على الدولة 
العبرية لتتراجع عن مخططها بضم 

أراض في الضفة الغربية.
وتأتي هذه التظاهرة في أعقاب خطاب 
مفتوح نشره الشهر الماضي أكثر من 
100 فنان وناشط من مونتريال يدعون 
فيه إلى إلغاء اتفاق التبادل التجاري 

الحر بين كندا وإسرائيل.
المونترياليون  المتظاهرون  وقصد 
يكون  أن  وفلسطينيون  يهود  وبينهم 
مكان التظاهر في الدائرة االنتخابية 
لرئيس وزراء البالد جوستان ترودو 

في وسط مدينة مونتريال.
يرى المحتجون: إنه على الرغم من 
اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  إرجاء 
بنيامين نتنياهو لخطة الضم حتى اآلن 
إال أن التهديد غير المسبوق للسالم 

في الشرق األوسط ال يزال 
يلوح في األفق.

أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
أجرته  للرأي  استطالعا 
مؤخرا في كندا مؤسسة 
أظهر  لالبحاث،   Ekos
الكنديين  من   74% أن 
يعارضون خطة إسرائيل 
الضفة  في  أراض  لضم 
الغربية كما أن هناك 42% 
من الكنديين المستطلعين 
عقوبات  فرض  يريدون 
دبلوماسية  أو  اقتصادية 
حال  في  إسرائيل  على 
تنفيذ  في  قدما  استمرت 

خطة الضم.
كندا  لراديو  الفرنسي  القسم  ونقل 
التظاهرة  فريقه  الذي غطى  الدولي 
في مونتريال، نقل عن المتظاهرين 
مطلبهم لجوستان ترودو وللحكومة 
الكندية الفدرالية بإلغاء إتفاقية التبادل 
الدولة  بين  الثنائية  الحر  التجاري 
العبرية والكندية. وذلك في محاولة 
لجعل إسرائيل تتراجع عن خطة بسط 
سيادتها على %30 من أراضي الضفة 

الغربية.
إن أول اتفاقية للتبادل التجاري الحر 
بين أوتاوا وتل أبيب كانت قد دخلت 
حيز التنفيذ في األول من كانون الثاني/
قيمة  إجمالي  بلغ  يناير 1997. وقد 
البضائع التجارية المتبادلة بين البلدين 
أكثر 1،9 مليار دوالر في العام 2018.

في العام 2014 وافقت كندا وإسرائيل 
على تحديث االتفاقية وبعد جولتين من 
المفاوضات أجريتا بين عامي 2014 

و2018 قامت الدولتين بتحديث أربعة 
فصول في االتفاقية وأضافتا عليها 9 

فصول أخرى.
تقول الحكومة الكندية إن اتفاقية التبادل 
التجاري الحر مع إسرائيل المّحدثة 
تسمح للشركات في البالد »بالوصول 
بشكل أفضل إلى السوق اإلسرائيلية 
من خالل إلغاء وتخفيض التعريفات 
الزراعية  المنتجات  على  الجمركية 

والغذائية والسمكية. 

  يقول خبراء الصحة واألوبئة أن 
فصل الشتاء بارد وطويل وفصل 
الصيف ال تُنسي حرارة الصيف ولهيبه 
الكنديين أّن فصل الشتاء في بالدهم بارد 
وطويل. وفصل الشتاء المقبل سيكون مختلفاً 
في ظّل »كوفيد - 19«، ومن هنا ضرورة 
االستعداد للتحديات الجديدة التي قد يحملها 
معه . فالوباء المذكور سيكون حتماً من 
ضمن المشهد العام، حسب رأيهم، كما 

يفيد تقرير لهيئة اإلذاعة الكندية.
والمشكلة الرئيسية المتصلة ببرودة الشتاء 
الكندي تتمثل في صعوبة أكبر لدى الناس 
في احترام إجراءات التباعد الجسدي، إذ 

يكثر تواجدهم في أماكن مغلقة.
فالمدارس تعيد فتح أبوابها مطلع الشهر 
األعمال  مكاتب  من  والمزيد  المقبل، 
والمطاعم والمقاهي ستعيد أيضاً فتح أبوابها، 
وفي المقابل سيخف كثيراً حضور الناس في 
المتنزهات وسيهجرون مقاهي األرصفة.

ويشير الدكتور أندرو موريس، المتخصص 
في األمراض المعدية، إلى أّن مخاطر 
العدوى بفيروس كورونا المستجّد المسبّب 
مع  أيضاً  ترتفع   »19  - »كوفيد  لوباء 
استخدام المزيد من الناس وسائل النقل 
المشترك للذهاب إلى أعمالهم واستخدام 
عدد كبير من التالميذ الحافالت للذهاب 
إلى المدرسة. »أتوقع أاّل تبدأ عدوى انتشار 
الفيروس بالضرورة من أماكن العمل، 
إنما خالل الطريق إليها ومنها«، يقول 

شبكة  مع  يعمل  الذي  موريس  الدكتور 
الصحة الجامعية )UHN( في تورونتو 
 Sinai Health( »و »نظام سيناء الصحي

System( الذي يضّم مستشفيْين في كبرى 
المدن الكندية.  

سيكون التآلف ورؤية األقارب واألصدقاء 
»أكثر خطورة بشكل واضح في األماكن 
المغلقة«، تقول من جهتها البروفيسورة 
لورا روزياّل، وهي أستاذة مشاركة في 
 Dalla( العامة  للصحة  النا  داال  معهد 
 )Lana School of Public Health
 University of( في جامعة تورونتو
Toronto(. »ال أحد يتحّدث عن الشتاء!«، 

تضيف البروفيسورة روزياّل.
لكن كيف سيكون بإمكان الكنديين التقليل 
الشتاء  العدوى عندما يحّل  من مخاطر 

وبرده القارس؟
يرى الخبراء أّن الحلول يجب أن تأتي من 
كافة المستويات، من واضعي السياسات 

العامة وأصحاب األعمال وكافة المواطنين.  
بالنسبة  للقلق  يدعو  ما  بالتأكيد  »هناك 
الناس  سيمضي  حيث  المباني  لتصميم 
مزيداً من وقتهم«، تقول الخبيرة في تفشي 
الفيروسات عبر الهباء الجوي في جامعة 
فيرجينيا للتقنية )Virginia Tech( في 

الواليات المتحدة لينزي مار.
فعندما تتدنّى الحرارة ويتّم تشغيل أجهزة 
التدفئة يصبح فتح نوافذ بهدف زيادة حجم 

الهواء المتدفق أمراً أكثر صعوبة.
»وأظن أنه كي نكون مستعّدين سيكون 
ترشيح الهواء أمراً هاماً«، تضيف مار.

البروفيسور أندرو بوزاري أستاذ مشارك 

في معهد داال النا للصحة العامة التابع 
على  أّن  يرى  وهو  تورونتو،  لجامعة 
السلطات العامة القيام بدور في مجال 
منع تفشي الفيروس، فتؤّمن مثاًل المساكن 
في  كبيرة  بأعداد  المقيمين  لألشخاص 
المآوي، وتضمن للعّمال الذين يقومون 
بمهام أساسية إمكانية الحصول على إجازة 
مرضية مدفوعة عندما تدعو الحاجة لذلك.
عمدة  أّن  إلى  الصدد  هذا  في  يُشار 
مؤتمر  في  أّكد  توري  جون  تورونتو 
صحفي صباح  يوم  الثالثاء 11 أغسطس 
الجاري أّن بلديته تعّد خطة لفصل الشتاء 
آخذة باالعتبار »كافة القطاعات التي 
تأثرت بجائحة ’’كوفيد - 19‘‘»، ومن 
ضمنها السكن  و »حماية المجتمعات 

المحلية الضعيفة«.   
وتتوقف إدارة الجائحة أيضاً على طريقة 
مقاربة األنشطة الترفيهية في فصل الشتاء.
أّن  الدكتور موريس  الصدد  ويرى هذا 
علينا كمجتمع تغيير كافة جوانب حياتنا 
للتشجيع على مزيد من  بفعالية  والعمل 
األنشطة الترفيهية في الخارج ومن الحياة 

في الهواء الطلق.
ويرى الطبيب المتخصص في األمراض 
المعدية أّن على أصحاب األعمال وواضعي 
السياسات العامة النظر إلى خيارات التجمع 
في فصل الشتاء وإيجاد مساحات للترفيه 
التدفئة  من  قليل  مع  الهواء  تدّفق  تتيح 

الخارجية.  

كيبيك: قناع الوجه إلزامي لطالب اخلامس ابتدائي فما 
فوق إّل يف قاعات الصف

كندا ترفع قيمة مساعدتها اإلنسانية إىل املنكوبني 
اللبنانيني إىل 30 مليون دولر

شتاء كندا بارد وطويل وحتدياته هذه السنة يف ظّل “كوفيد – 19” تفوق املعتاد 

أونتاريو: ارتفاع العجز يف املوازنة بسبب جائحة كوفيد - 19 

كندا: ترودو جيّدد ثقته بوزير املال يف حكومته بيل مورنو
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تطبيق “إنذار كوفيد - 19” الرقمي وقرار 
املقاطعات الكندية بشأنه

  
  أطلقت السلطات الصحية الكندية 
 COVID Alert تطبيق  الفدرالية  
يوم الحادي والثالثين من شهر تموز/

يوليو المنصرم. وقد أصبح هذا التطبيق 

الرقمي منذ ذلك التاريخ متاحا في سائر 
أنحاء البالد. وقد بادرت حكومة مقاطعة 
ألبناء  وأمكن  تطويره  إلى  أونتاريو 
هواتفهم  على  مجانا  تنزيله  المقاطعة 
األخرى  الكندية  المقاطعات  بعكس 
التي بدأت تباعا بدراسة طرق اعتماد 
التطبيق »الفدرالي« على أراضيها.   

يعمل التطبيق الرقمي على إنذار من 
يستخدمه على هاتفه الذكي عن وجود 
حاالت إصابة بفيروس كورونا لدى 
أشخاص كان قد تّم االحتكاك بهم في 
األيام الـ 14 الماضية. كما يّوفر هذا 
التطبيق معلومات عن كيفية اتخاذ التدابير 
الوقائية الالزمة عند اكتشاف التخالط 

مع شخص مصاب.
في مقاطعة ألبرتا في الغرب الكندي 
هذا  مطلع  المحلية  الحكومة  أعلنت 
األسبوع عن تخلّيها عن تطبيق اقتفاء 
أثر المصابين بفيروس كورونا الذي 
مايو  أيار/  منذ شهر  استحدثته  كانت 
الماضي واستثمرت فيه أكثر من 625 
AB  Tra-  للف دوالر وهو تطبيق:

ceTogether لتستعيض عنه بالتطبيق 
الذي استحدثته الحكومة الفدرالية وهو: 

 .COVID Alert
يذكر أن اآلونة األخيرة شهدت توترا 
بين ألبرتا وأوتاوا على خلفية التطبيق. 
لتعلن حكومة مقاطعة ألبرتا أخيرا بأنها 
قررت اعتماد التطبيق الفدرالي إلنذار 
كوفيد19-. أتى هذا الموقف لحكومة 
البرتا مطلع هذا األسبوع على لسان 

متحدث باسم وزارة الصحة في ألبرتا 
من دون مزيد من التفاصيل. 

أن  الكندية  اإلذاعة  هيئة  ونقلت 
ألبرتا  حكومة  لتطبيق  المستخدمين 

اكتشفوا فيه عيوبا وقد يكون ذلك وراء 
السبب في تخلي ألبرتا عن تطبيقها وتبني 

التطبيق الفدرالي.
في مقاطعة كيبيك في وسط البالد، األسئلة 
التي تطرحها السلطات المحلية مفتوحة 
على كافة االحتماالت: هل يجب أن 
تجهز كيبيك نفسها بتطبيق تتبع كجزء 
إذا  COVID-19؟  لـ  مكافحتها  من 
كان األمر كذلك ، فهل تختار حكومة 
كيبيك التكنولوجيا التي طورتها الحكومة 

الفيدرالية أم نهًجا آخر؟
إنها التساؤالت الرئيسية التي ستبحثها 
الجهات المعنية من خبراء واختصاصيين 
في المقاطعة حتى يوم الجمعة المقبل 
الطريقة  مصير  تقرير  إلى  لتخلص 
العتماد تطبيق »إنذار كوفيد19-« في 
أرجاء المقاطعة ذات الغالبية الناطقة 

باللغة الفرنسية. 
يذكر أنه كانت قد أجريت في كيبيك 
استشارات عامة بين الـثامن من تموز/
مع  آب/أغسطس  من  والثاني  يوليو 
مواطنين ومنظمات مدنية لإلطالع على 
آرائهم في ما يخص باعتماد تطبيق تقفي 

أو تتبع أثر المصابين بالجائحة.
من جهته يقول رئيس حكومة المقاطعة 

فرنسوا لوغو:
تنقسم آراء أهل كيبيك حول تطبيق »إنذار 
كوفيد19-« ولعلهم قلقون بعض الشيء 
من استخدام البيانات الشخصية ألسباب 
أخرى، لذلك لم نتخذ قرارا بعد باعتماد 

هذا النوع من التطبيقات الرقمية.   



يف خدمة أبناء اجلالية العربية على العناوين التالية:
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مثلث السياحة المصرية في القرن الحادي والعشرين

دون شك، تمثل السياحة أحد أهم العوامل التي يتركز عليها االقتصاد 
المصري منذ سنوات عديدة. وتعتبر السياحة الثقافية أهم مكونات 
السياحة الوافدة لمصر؛ وذلك نظًرا لما تتمتع بها مصر من شهرة 
القديم  العالم  الوافدة إلى مناطق حضارات  عالمية بين السياحات 
حالًيا  يعرف  ما  أو  القديم  األدنى  الشرق  منطقة  منطقتنا  وتحديًدا 

بالشرق األوسط في أدبيات السياسة الدولية. 
ودون شك أيًضا، فإن منطقة أهرام الجيزة هي أهم المعالم السياحية 
في العالم أجمع وحلم كل سائح في العالم أن يأتي إلى مصر كي يشاهد 
أهرام الجيزة ويدخل هرم الملك خوفو، العجيبة الوحيدة الباقية من 
عجائب العالم القديم، ويزور تمثال »أبو الهول« الشهير، ويلتقط 
عدًدا من الصور التذكارية داخل أو بجوار تلك اآلثار العظيمة من 

آثار مصر الخالدة. 
آثار من أهرام ومقابر  الجيزة، بكل ما عليها من  وتشكل هضبة 
ومتحف مركب خوفو وغيرها، رأس المثلث السياحي الذي يجب 

أن نعمل على تحقيقه في مصر في القرن الحادي والعشرين.
ودون شك كذلك، فإن آثار الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون 

هي حلم كل سائح وزائر لمصر الحضارة. وكما هو معلوم للكثيرين، 
فإن المتحف المصري الكبير في الجيزة، ذلك المشروع الحضاري 
والثقافي األكبر في عالمنا المعاصر اليوم، سوف يضم المجموعة 

الكاملة آلثار الفرعون الذهبي. 
المثلث  الثانية من  الزاوية  الكبير  المتحف  ومن هنا سوف يشكل 
السياحي لمصر. ويتم اآلن إنشاء طريق يربط بين أهرام الجيزة 
والمتحف المصري الكبير يسمى بالممشى األسطوري يبلغ طوله 
حوالي كيلومترين ونصف الكيلو متر. وسوف يسهل ذلك الطريق 
الزيارة من وإلى هاتين المنطقتين السياحيتين الفريدتين ودون شك 
مصر  وملكات  لملوك  القديمة  المصرية  المومياوات  فإن  أيًضا، 
القديمة، والموجودة حالًيا في المتحف المصري في ميدان التحرير، 
تمثل عامل جذب ال مثيل له يدهش خيال السياح الوافدين لمصر 

ويثير فضولهم.
في  تُعرض  الملكية سوف  المومياوات  أن  أيًضا  المعروف  ومن 
جناح كبير مخصص لها في المتحف القومي للحضارة المصرية 
في الفسطاط المطل على بحيرة عين الصيرة في القاهرة. ويمثل هذا 
المتحف الزاوية الثالثة للمثلث السياحي لمصر في القرن الحادي 

والعشرين.
ومن حسن الحظ أنه تم ربط المتحف القومي للحضارة المصرية، 
في القاهرة، بالمتحف المصري الكبير وبأهرام الجيزة، في الجيزة، 
بشبكة جيدة من الطرق والمواصالت تحتاج إلى المزيد من العمل 
لليوم  القاهرة  مدينة  زائر  رغبات  تلبى  حتى  والتجويد  والتوسيع 

الواحد، وحتى تخفف الضغط عن وسط مدينة القاهرة، وتجعل من 
الزائرة  تلك األفواج  تأمين  الجهات األمنية مهمة سهلة في  عمل 
لمدينة القاهرة، والتمتع آثار مصر الخالدة من آثار مصر القديمة.

وتأتى هذه الرؤية المستقبلية من خالل عملي وإدارتي لتلك المواقع 

األثرية الثالثة المتميزة لعدد من السنين. وأتمنى أن يتم ربط 
العمل السياحي باألثري في ظل منظومة أمنية متكاملة وشبكة 
مواصالت متميزة وسلوكيات سياحية رفيعة تعكس وجه مصر 
الحضاري في هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصرنا الغالية.

لعنة المومياوات
من  أكثر  الفراعنة  عن  الحديث  الخيال  يثير  شيء  يوجد  ال 
ومياوماتهم المحفوظة بعناية بالغة عبر عشرات القرون. إنه 
بالغ الغرابة والدهشة أن تنظر في عينّي إنسان عاش  لشيء 

منذ آالف السنين!
ويلهب الحديث عن المومياوات المصرية القديمة خيال البشر 
السينما  أفالم  وساهمت  شتى.  بصور  العالم  أنحاء  جميع  في 
األمريكية في هوليوود في إذكاء هذا الخيال وإغنائه. وتنوعت 
هذه األفالم بين أفالم الرعب والخوف واإلثارة. وساهم هذا النوع 
من الشغف في ازدياد صرعة الهوس بمصر »إيجبتومانيا« 

في العالم أجمع.
واهتمت السينما العالمية في هوليوود بالمومياوات المصرية 

بعد اكتشاف خبيئة المومياوات بالدير البحري عام 1881م بفترة 
الخبيئة عدًدا كبيًرا من مومياوات ليست طويلة. وضمت هذه 
الدولة الحديثة والعصر ملوك مصر الفراعنة من 

المتأخر. ويرجع الفضل في 
هذا االكتشاف إلى عائلة عبد 
الرسول التي عاشت في البر 
الغربي لمدينة األقصر في 

صعيد مصر.
وكذلك انطلقت الشائعات حول 
أسباب غرق السفينة »تيتانيك« 

بعد عرض فيلم السفينة الغارقة 
الذي القى نجاًحا كبيًرا فقيل إن من بين أسباب غرقها وجود مومياء 
فرعونية على ظهرها أنزلت اللعنة عليها وعلى المسافرين على 

ظهرها!!
ومن بين ما نشرته الصحف ويعد من أكثر األمور غرابة ويؤكد 
ما تثيره المومياوات لدى العامة من أفكار غريبة هو ادعاء وجود 
مومياء بمنطقة سقارة األثرية ترجع إلى حوالي 2500 عام. ويقول 
الخبر إن هذه المومياء ترتفع عن تابوتها يومًيا محلقة في الهواء 
على ارتفاع قدمين ثماني ساعات ثم تعود إلى تابوتها وتظل راقدة 

فيه ست عشرة ساعة أخرى!
الفرعونية مثيًرا. لكنه في  النوع من اآلثار  العمل في هذا  ويبدو 
حقيقة األمر يمثل بالنسبة لي نوًعا من العلم المقرون بلذة وروعة 

االكتشاف ومزيد من الخبرة والمعرفة بأحوال أولئك البشر الذين 
عاشوا في زمان مختلف عن زمننا.

القديمة  الكالسيكين عن مصر  والكتّاب  الرحالة  كتابات  وكثرت 
وحياتها الدينية ومعتقداتها األخروية التي أثارت دهشتهم وال تزال 
تثير دهشة العالم منذ ذلك الحين البعيد إلى هذه اللحظة. 
وكان أكثر ما لفت انتباههم المومياوات المصرية التي 
ليس لها شبيه في العالم في الشهرة واالستمرار في البقاء.
ومنذ القرن التاسع عشر الميالدي ذكرت لعنة الفراعنة 
مرات عدة إما بسبب ذكر المومياوات الفرعونية أو دخول 
مقابر المصريين القدماء. وذاع هذا األمر بعد اكتشاف 
مقبرة الفرعون الصغير »توت عنخ آمون« عام 1922 

على يد اإلنجليزي هيوارد كارتر)1864-1939م(.
الفرعون الذهبي

يعتبر اإلنجليزي »هيوارد كارتر« من أشهر من عملوا 
في حقل اآلثار المصرية نظًرا للنجاح الهائل الذي حققه 
بالعثور على مقبرة الفرعون الذهبي األشهر الملك »توت 
عنخ آمون« في صبيحة اليوم الرابع من شهر نوفمبر عام 
1922م الذي كان فيه »كارتر« على موعد مع الرمال 
المصرية لتمّن عليه وتكشف له عن واحد من أهم أسرارها 
الدفينة واستطاع أن يحقق حلم حياته بعد طول عناء وتعب بالكشف 
عن هذه المقبرة التي تعد أثًرا فريًدا من نوعه أذهل العالم منذ وقت 
اكتشافه إلى هذه اللحظة. وطغى هذا االكتشاف على كل االكتشافات 
األثرية األخرى في العالم أجمع وأصبح بحق أهم اكتشاف أثري 

في القرن العشرين دون أدنى مبالغة.
وانطلقت أسطورة الملك »توت« تغزو أرجاء العالم كله وأصبح 
الفرعون الشاب الذي لم يجلس على العرش أكثر من تسع سنوات بين 
عشية وضحاها أشهر ملك في تاريخ اإلنسانية وُكتب السمه الخلود.
وتعد مقبرة الملك »توت عنخ آمون« هي المقبرة الملكية الوحيدة 
التي وصلت إلى أيدينا كاملة إلى اآلن. فبعد وفاة الملك »توت« 
بمائتي عام تقريًبا، قام عمال الملك »رمسيس السادس« من ملوك 
األسرة العشرين، برمي، دون قصد األحجار والرمال المستخرجة 
من حفر مقبرته فوق مدخل مقبرة الملك »توت عنخ آمون« بل 

أكواخهم  الرديم. وشيّدوا  هذا  فوق 
المصادفة العجيبة لما ولوال هذه 

الفرعون  مقبرة  نجت 
الشاب من أيدي لصوص 
زمان  كل  في  المقابر 
»كارتر«  وجدها  ولما 
بعد بحث مضن دام خمس 

سنوات طوال.
المقتنيات  هذه  ألهبت  وقد 
بها  اكتشفت  التي  والطريقة 
باآلثار  والمولعين  الباحثين  خيال 
وأساطيرها على السواء، فنسجوا العديد 
من القصص والحكايات حول حياة الملك ووفاته. ومن 

هنا نشأت أسطورة الملك »توت«.
كارنافون  إيرل  »هيربرت  للورد  المفاجئة  الوفاة  عن  ونتجت 
الخامس« )1866-1923م( - ذلك األرستقراطي الذي مّول »هيوارد 
كارتر« للبحث عن مقبرة الفرعون الذهبي- في السادس من مايو 
1923م ملدوًغا ببعوضة في القاهرة وصياح كلبه في قصره في 
إنجلترا لحظة وفاته بعد ستة أشهر من افتتاح المقبرة- هستيريا 
»لعنة  أنها  الصحف  ذكرت  فقد  العالمية.  الصحافة  في  كبيرة 
على  بالموت  مقبرته  يقتحم  من  كل  توعد  الذي  توت«  الملك 
أجنحة ناعمة. وعلى الرغم من عدم وجود نص في مقبرته أو 
على أي جزء من أثاثها يحوي هذا النقش، فإن لعنة المومياوات 
قد تأصلت جذورها في الخيال الشعبي وانتشرت في العديد من 

الحكايات وسالسل أفالم الرعب.

أدب وثقافة

514 961 0777 /  450 972 1414
elressalanews@gmail.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

وطن رهينة عصابات نظام العامل اجلديد! 
يتقّدم على جثث  يتبلور طاغيا جبارا  الجديد  والعهد  يتغيير  العالم   
وأشالء األموات، على عويل الثكالى واالبرياء يحولهم مسوخا بفضل 
شظايا خطواته، غير عابئ بصريخ األطفال وال بموت األجيال، تحيط 
به أرتال من الحيتان  يقدمون أبنائهم قرابين يحرقونها على قدميه تيّمنا 
الحياة  يرثون  لعلهم  بها  يقتاتون  بالدماء  المغّمسة  الفتات  بالمزيد من 

األبدية مخصيين في مزارع مصاصي الدماء.
الى  سماسرة  بأربعين فضة  الغاب  ذئاب  باعوك  النور،  بلد  يا  لبنان 
باتت  إله  أجل  الجنة، من  في  أجل مكان  أجل كرسي، من  الموت من 
الشياطين أمامه مالئكة رحمة.  تآمروا عليك، ذبحوك واجتمعوا حول 
النور في  يتقاسمون أشالئك. نشروا سمومهم مخدرات أطفأت  المائدة 
مقلة  أبنائك، أخافت القمر في أحالم كل من تنّسك في حبك وبات تائها 
غريبا في أرضه وفي غربته.  حرقوا األرض والقلوب واألرواح من 

أجل جشعهم السادي.  
حيتان ال تشبع وال يردعها أي شيء في سبيل السلطة، مجرمي حرب 
وعمالء وضعوا يدهم على شعب كامل رهينة يساومون عليها الخسائر 
واألرباح.  عمالء يحملون أعالم أسيادهم ينفذون مطالبهم على أرض 
النور والقديسين، على شعب العلم والفكر وحب الحياة.  شعب ضحى 
ينتهي.   الذي ال  إجرامهم  أمام  الصمود  بالغالي والرخيص ويحاول 
شعب فخور يدمرون رموزه وروحه. إجرام لم يشهد له التاريخ مثاال 
أبا عن جد.  يتوارثونها  الحكومة  الدناءة.  سرقوا مراكز ومقاعد  في 
ينقذ  أي خير  يحاول عمل  أو  قتلوا ودّمروا كل وطني شريف حاول 
الذي  الطائف  بعدها  القاهرة، ومن  اتفاقية  براثنهم. وقعوا  الوطن من 
ذبح لبنان من الوريد الى الوريد، حاصروك واليوم فتحوا مقبرة جهنم 

الجماعية.
عصابات تتقاسمك يا وطن النور.  أجيرة لقوى هذا العالم الجديد الذي 
يولعون سيجارهم  أسلحته عليك وهم  استعملوا  لنا.  باي خير  يبشر  ال 

األقوى  بأنهم  متشدقين  ويتفرجون 
حصارك،  في  ساهموا  واألذكى. 
الهاوية  شفير  الى  ودفعك  تجويعك 
الدنيئة.   شروطهم  عليك  فارضين 
الموت متجها  المقاومة وعدم  تحاول 

نار جهنم عليك.    لك وفتحوا  يسمحوا  لن  ولكنهم ال،  تحميك  الى سبل 
العادة في كل مصيبة.  جريمة  األبرياء، كما هي  لكل  مقبرة جماعية 
شنعاء مروعة لم تهز ضمائرهم ولو ثانية، ال بل تهافتوا جميعهم في 
يساومون علي كراسيهم وقد  دمائك  الى ملئ كؤوسهم من  ذاته  اليوم 
سقط الشرفاء.  واحد يحضر مفاجأة سارة لك والثاني  يشترط العودة 
وآخر ينعق ويشرح وال أحد يمد اليد من أجل مسح دمعة، أو كلمة تطيب 
يمينا ويسارا  ينهشون  المسعورة   كالكالب  يتهافتون  خاطر ضحية.  
اللبناني  ايها  تحرر  القرابين!   كثرة  السماء من  تمأل  الموت   ورائحة 
من سمومهم. ال تدعهم يغلبوك من خالل األلم.  ال تدخل لعبتهم وتنفذ 
التي ستنقذك والقرار األخير هو قرارك.  مآربهم. حريتك هي وحدها 
تخذلوه كي ال  يناديكم فال  لبنان  األقوى.   تكونوا  بالخير كي  اتحدوا 

يتقّسم ويتشتّت.
تجار األرض  أبشع  فيك ويحتلّك  يلد  أن  قدرك  المفجوع   يا وطني 
وأكثرهم دناءة.  متأهبون دائما الى خدمة من يدفع لهم أكثر من شياطين 
هذا العالم المنافق.  أنا أحلم بأنك ستقوم من تحت الردم يوما ويطّهر 
العالم  الذي ستتخلّى عنه مسوخ  العهر  الوطن من هذا  نورك أرض 
التاريخ وتدعس عليها  التي سيكتب عنها  منه ومن خياناته  إشمئزازا 

األجيال القادمة..

سويعاتي األطوار

     Vendredi 14 août 2020
الجمعة 14 أغسطس 2020

بقلم:   سناء سراج

أيها احلنني

روسيا تعلن البدء بإنتاج لقاح كورونا رغم الشكوك الدولية
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شعر: األرشمندريت 
مكاريوس وهبي المخلصي

العالناتكم يف الرسالة

أنه سيتم خالل  األربعاء،  يوم  الروسي،  الصحة  أعلن وزير    
أسبوعين إنتاج الكمية األولى من اللقاح الروسي لفيروس كورونا 
الجديد، على الرغم من الشكوك الدولية تجاهه التي تم التعبير عنها 

عقب إعالن الرئيس الروسي فالديمير بوتن عن التوصل إليه.
وكان فالديمير بوتن أعلن الثالثاء أن بالده طورت أول لقاح ضد 
فيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد19-، مشيرا إلى أن 20 دولة 

طلبت الحصول على اللقاح الروسي.
وقال الرئيس الروسي إن بالده طورت "أول" لقاح ضد فيروس 

كورونا الجديد، مؤكدا أنه يوفر "مناعة مستدامة".
لقاح كورونا  إنتاج  أنها ستبدأ  الثالثاء،  أكدت،  وكانت موسكو 
المقبل،  اسم "سبوتنيك"، في سبتمبر  أطلق عليه  الذي  الروسي، 
فيما أشارت إلى أن 20 دولة قدمت طلبات للحصول اللقاح المضاد 

للفيروس المسبب لمرض "كوفيد19-".
فجأة ودون سابق  تدخل روسيا  لقاح سبوتنيك،  وباإلعالن عن 
الفتاك  للفيروس  لقاح  إلى  التوصل  نحو  السباق  تمهيد على خط 
الذي أصاب أكثر من 12 مليون إنسان وتسبب بوفاة ما يزيد على 

700 ألف آخرين.
الخبراء،  بين بعض  المخاوف  اللقاح  اعتماد  قرار روسيا  وأثار   
ولم تحقق سوى 10 في المئة فقط من التجارب السريرية نجاحا، 
األمر الذي يثير قلق بعض العلماء من أن تكون موسكو قد وضعت 

مكانتها الوطنية قبل سالمة اللقاح.
بينها فرنسا  اللقاح، ومن  وقد أعلنت عدة دول عن شكوكها حيال 
التي قالت إنها بانتظار مختبرات كبرى للحصول على اللقاح حتى 
اللقاح  بنوعية وفاعلية وسالمة  ألمانيا  تتأكد منه، كذلك شككت 

الروسي.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت تحفظها عليه مشيرة إلى أن 
معلوماتها عن اللقاح ليست كافية وبالتالي فإنه من الصعب تقييمه.
لتطوير  "المساعي  إن  األميركي  الصحة  قال وزير  ناحيته،  من 
األول".وأضاف  المركز  ليست سباقا على  لكورونا  لقاح مضاد 
قائال "نسعى لتقديم لقاحات آمنة وفعالة في أسرع وقت ممكن  غير 
إن  األربعاء،  قال،  ميخائيل موراشكو  الروسي  الصحة  أن وزير 
لها من  أساس  آمن ال  الروسي غير  لقاح كوفيد19-  بأن  المزاعم 

الصحة ومدفوعة بالمنافسة.
أمل  بارقة  أنه شكل  إال  الروسي  اللقاح  الشكوك حول  ورغم كل 
باقتراب الوصول لعالج يقي العالم من كورونا الذي يواصل الفتك 

بضحاياه حول العالم.

كيريل  الروسي،  السيادي  الصندوق  رئيس  قال  والثالثاء، 
مليار  أجنبية طلبت مسبقا "أكثر من  20 دولة  إن  ديمترييف، 
جرعة" من اللقاح الروسي ضد كوفيد19-، مشيرا إلى أن المرحلة 

الثالثة من التجارب عليه تبدأ األربعاء.
أن  اللقاح  المشارك في عملية تطوير  الصندوق  وأوضح رئيس 

اإلنتاج الصناعي سيبدأ في سبتمبر.
اللقاح  أنه سيشتري  الثالثاء  أعلن  قد  أن األردن كان  إلى  يشار 
ينتظر  إنه  نجاعته"، مؤكدا  ثبتت  "إذا  الروسي ضد كوفيد19- 

تفاصيل عن اللقاح من الجهات المختصة في روسيا.
 جاء ذلك على لسان وزير الصحة األردني، سعد جابر، الذي قال 
الثالثاء، في تصريحات تليفزيونية، إن "األردن أجرى اتصاالت 
في  الذي طور  الجديد،  فيروس كورونا  بشأن مصل  مع روسيا 

موسكو".
المعنية في  الروسية  السلطات  التواصل مع  تم  أنه  وأوضح جابر 
اللقاح من  باللقاح، مشيرا إلى أن بالده "تنتظر تفاصيل  ما يتعلق 

الجهات المختصة في روسيا".
األردنية في  السفارة  باألعمال في  "القائم  فإن  الوزير  وبحسب 

روسيا يتابع تفاصيل اللقاح".
 900 أن عدد حاالت كورونا في روسيا تجاوزت  بالذكر  الجدير 
بلد من حيث عدد اإلصابات  ألف حالة، وباتت روسيا رابع أكبر 

بالمرض على مستوى العالم.
الساعات  في  بالفيروس  توفوا  129 شخصا  إن  السلطات  وقالت 
األربع والعشرين ساعة األخيرة لترتفع حصيلة الوفيات الرسمية 

إلى 15,260 شخصا.



  مدينة سالونيك

تعد هذه المدينة أكبر ثاني مدينة في اليونان بعد أثينا، وهي 

األثرية ذات  القديمة  المدن  من 
التاريخ المشوق حيث كانت ملتقى 
لعدة ثقافات وأديان مختلفة، فيرجع 
 316 إلى حوالي عام  تأسيسها 

قبل الميالد.
كذلك تتميز بالموقع المتميز فهي 
الناحية  إيجا من  بحر  تطل على 
الشمالية، باإلضافة إلى  قربها من 

دولتي بلغاريا وتركيا.
تضم مجموعة مميزة من مناطق 
الجذب التي تعد أساسية بها حيث 
يوجد بها الكنائس البيزنطية التي 
اليونسكو، وقوس  قائمة  تقع في 
النصر لجاليريوس، باإلضافة إلى 
عدد من المواقع األثرية التي تعود 

إلى الرومانيين والبرج األبيض الذي يعود تاريخه إلى القرن 
الخامس عشر، والمتحف البيزنطي وشاطئ البحر.

جزيرة زاكينثوس
تعرف باسم جزيرة زانتي أيضاً، وهي من أجمل الجزر التي 
يمكنك زيارتها ومن أهم الوجهات السياحية حيث تحيط بها 
مياه البحار من األعلى واألسفل، كما أنه من السهل الوصول 

الساحل  ناحية  كيلو متر من   16 بعد  تقع على  فهي  إليها 
الواقع في  لبيلوبونيز  الغربي 

البحر األيوني.
وتتميز هذه الجزيرة بعدة أشياء 
تميزها وأهمها موقعها الجغرافي، 
التي تحتوي على  وشواطئها 
والرمال، مثل شاطئ  الحصى 
حطام السفن الذي يعد من أكثر 
أيضاً  األشياء شهرة، وتضم 
الرائعة مثل  البحرية  الكهوف 
الكهوف الزرقاء التي تقع على 
الناحية الشمالية للجزيرة، وتعكس 
على الجدران المياه الزرقاء التي 
تشبه الآللئ في الداخل مما يجعلها 

تخلق روح ساحرة ومتوهجة.

مضيق السامرة
يعد هذا المضيق من أفضل الوجهات 
السياحية التي يقصدها عشاق الهواء 
الطلق، ويقع هذا المضيق في جزيرة 
كريت بأضيق نقطة بها، يمتد هذا 
المضيق من أومالوس التي تقع في 
أجيا روميلي  إلى  البيضاء  الجبال 
الليبي، حيث  البحر  الواقعة على 
كيلو   16 إلى حوالي  يصل طوله 
إلى حوالي  متر ويمتد عرضه 

أربعة أمتار.
قائمة  المضيق على  ينحدر هذا 
إليه  المؤقتة، ويذهب  اليونسكو 
السياح خاصة في فصل الصيف وتبدأ 
الرحالت إليه من خانيا وريثمنون، 
وفي حالة الرغبة في المشي بداخله 

قد يستغرق عدة ساعات قد تصل من خمسة إلى سبعة ساعات 
وذلك يتوقف على حسب الحالة البدنية ولياقة الفرد.

كما أنه يجب ارتداء األحذية الرياضية المريحة للمشي ألنه 
شديد االنحدار في بعض األجزاء الصخرية، مع حمل الكثير 

من المياه لتناولها أثناء المشي.

السياحة العاملية

اعداد : مايك انجلو
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Les proverbes en français et arabe

رسمًيا .. تأجيل تصفيات آسيا لكأس العالم 
2022 بسبب كورونا

    أعلن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، تأجيل 
مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 

في قطر، لتقام خالل عام 2021.
ووفًقا لبيان رسمي أصدره االتحاد اآلسيوي لكرة 
التأجيل جاء بسبب جائحة كورونا  فإن  القدم  

المنتشرة في عدد من دول آسيا حالًيا.
وقال البيان: “االتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” 
كذلك اآلسيوي يعلنان تأجيل مباريات التصفيات 

2022 وكأس  العالم  لكأس  المؤهلة  المشتركة 
آسيا 2023″.

واختتم: “المباريات كان من المقرر لها أن تقام 
في أكتوبر ونوفمبر المقبلين خالل فترات التوقف 
الدولي، ولكن تم إعادة جدولتها لتقام في 2021”.

ومن المقرر أن يعلن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
عن المواعيد النهائية للتصفيات خالل األسابيع 

القليلة المقبلة.

من اليونان.. كيف استقبل محمد صالح 
مفاجأة رمضان صبحي؟

  صالح انتهى من منافسات الموسم المنصرم 
مع ليفربول في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، 
التتويج بلقب الدوري اإلنجليزي للمرة األولى  بعد 

منذ 30 عاما.
وأوضح مصدر، أن صالح فضل أوال السفر إلى 
اليونان قبل العودة إلى إنجلترا، استعدادا الستئناف 

الموسم الجديد 2020-2021.
وأشار المصدر إلى أن صالح توجه إلى اليونان 
لتسهيل عودته إلنجلترا دون الخضوع إلى حجر 
صحي، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في كافة 

أنحاء العالم مؤخرا.
واختار صالح السفر إلى اليونان والتقى بمواطنه 
أحمد حسن كوكا المهاجم المحترف بين صفوف 

أولمبياكوس، قبل 3 أيام.
المصدر أشار إلى أن صالح شعر باندهاش كبير 
بعد سماعه بخبر اقتراب مواطنه الشاب رمضان 
صبحي العب فريق هيدرسفيلد اإلنجليزي، من 

االنتقال إلى بيراميدز.
األهلي المصري أعلن مساء يوم األربعاء، خروج 
رمضان صبحي من حساباته تماما، بعد أن أبلغ األخير 
مسؤولي الناديه برغبته في االنضمام إلى بيراميدز في 
فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.. التفاصيل من هنا.

وحسب ما ذكره المصدر، فإن صالح لم يصدق هذا 
البداية، وكان يعتقد أن رمضان صبحي  الخبر في 
يفكر في االحتراف األوروبي أوال أو البقاء لسنوات 

أخرى قادمة بين صفوف األهلي.

يوفنتوس يعرض رونالدو على برشلونة.. حلم 
»ميسي مع الدون« يقترب

  في توجه صادم، كشف صحفي مقرب من 
برشلونة اإلسباني، أن نادي يوفنتوس اإليطالي 
عرض نجمه األول كريستيانو رونالدو على 

النادي الكتالوني، للتخلص من راتبه الضخم.
ووفقا للصحفي اإلسباني غيليم باالغ، المقرب 
من برشلونة، فإن يوفنتوس تحدث مع برشلونة، 
من أجل بيع رونالدو لألخير، في صفقة قد تجمع 
أسطورتي كرة القدم في األلفية، ليونيل ميسي 

ورونالدو، معا في فريق واحد.
ووفقا لباالغ، فإن يوفنتوس يرغب بالتخلص من 
راتب رونالدو الضخم، الذي يتجاوز 30 مليون 
يورو سنويا، لذلك بدأ بالتواصل مع أندية أوروبا 

الكبرى، ومن ضمنها برشلونة.
للبيع  وقال باالغ: »لقد تم عرضه )رونالدو( 
ألندية كثيرة، بينها برشلونة. لست متأكدا إن 

كان باستطاعتهم بيعه مع راتبه الضخم، من سيدفع 
له هذا المبلغ؟«، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وتعتبر هذه المرة األولى التي يقترب فيه »السيناريو 
الحلم« من التحقق، وهو لعب ميسي بجانب رونالدو 
في فريق واحد، وهي االحتمالية البعيدة التي لطالما 

مثلت نقاشا للمشجعين.

وعلى الرغم من أن احتمال انتقال رونالدو لبرشلونة 
ضعيفة جدا، إال أن فكرة بيعه قد تكون منطقية 
ليوفنتوس من الناحية المادية، فمصاريف إبقاء رونالدو 
ضخمة جدا، كما أن بطل إيطاليا يسعى إلعادة بناء 
الفريق واالعتماد على الشباب، منذ تعيين أندريا 

بيرلو مدربا للفريق.

- جبنا سيرة القط جيه ينط
 -On parlant au loup on voit sa queue  

تضحك الدنيا معك ..
. 

 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

- الصبر مفتاح الفرج
 - Tout vient à point à qui sait attendre

احتاد الكرة يقرر إقامة مباراة املصري واإلسماعيلي 
في موعدها اليوم اجلمعة

  أكد االتحاد المصري 
الخميس،  القدم،  لكرة 
المصري  مباراة  إقامة 
أمام  البورسعيدي 
ضمن  اإلسماعيلي، 
منافسات الدوري الممتاز، 
في موعدها المحدد من قبل، 

اليوم الجمعة.
وكان اتحاد الكرة قد قرر 
تأجيل مباراة المصري 
بالدوري أمام  الماضية 
فريق حرس الحدود، بعد 
إيجابية  حاالت  ظهور 
“كورونا”  بفيروس 

المستجد داخل صفوف فريق المصري.
وأعلن اتحاد الكرة، في بيان، أن اللجنة الطبية 
للكشف عن فيروس  باالتحاد أجرت مسحات 
“كورونا” المستجد لـ 50 فرًدا ينتمون للنادي 
النتائج وجود عدد من  المصري، وأظهرت 
10 حاالت بين  الحاالت اإليجابية تقل عن 
30 العًبا  البالغ قوامه  الفريق األول  صفوف 

مقيدين رسمًيا باتحاد كرة القدم.
وأضاف البيان “وكانت بقية الحاالت التي ثبتت 
إيجابيتها بين الالعبين الناشئين غير المقيدين في 
صفوف الفريق األول، وعدد من أعضاء األجهزة 
الفنية والمعاونة..وعلى ضوء ذلك قرر االتحاد 
إقامة مباراة المصري واإلسماعيلي في موعدها 
المحدد لها غدا الجمعة ضمن الجولة 19 لمسابقة 

الدوري الممتاز”.
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نادي مصر يتعادل مع أسوان 1-1 بالدوري املمتاز

    تعادل فريق نادي مصر مع مضيفه أسوان 
بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما أمس 
الخميس على ملعب “اتحاد الشرطة” ضمن األسبوع 
التاسع عشر من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

تقدم العب خط الوسط محمد المرسي بهدف لفريق 
أسوان من ركلة جزاء نفذها بنجاح لتسكن الشباك 
على يمين حارس المرمى عصام ثروت في الدقيقة 

32، لكن المهاجم رضا الويشي تعادل بهدف لنادي 
مصر سجله من تسديدة قوية على يمين الحارس 

مسعد عوض في الدقيقة 73.
التعادل إلى 19 نقطة  وارتفع رصيد أسوان بهذا 
ليحتل بها المركز الثالث عشر في جدول ترتيب 
فرق الدوري الممتاز، وارتفع رصيد نادي مصر 

إلى 12 نقطة ليكون في المركز الثامن عشر.



من أجلك يا بريوت 

أدب وثقافة

اإلبداع الروائي املغربي يف زمن كورونا: 
رواية »قمر« ألجمد جمدوب رشيد ضمن إصدارات مركز مساق

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

بقلم:  
ريتا حبيب قازان

  ها إنّي في غربتي، ومن القوقعة التي 
أتمركز فيها، أسترجع ماضيَّ وتلك الحقبات 
الزمنيّة التي عشتها مذ ِفراري مع عائلتي 
من الموطن الذي طالما أحببت، وذلك طلباً 
للعيش اآلمن في أّي بلٍد يَتقبُّل وجودي على 
أراضيه ويمنحني حق اللجوء إلى مجتمعه!

إّل أنّي فوجئت في ماٍض أقرب أن الكثيرين 
مّمن تسبّبوا في هجرتي أضحوا يجاوروني 
العيش في هذه البالد الجديدة التي استنفذُت 

الكثير من المشّقات حتى وصلُت إليها!
وفي حقبٍة لحقة وجدت رعياًل آخَر ممن 
ساهموا في رحيل من سبقهم يحّطون رحالهم 
إلى جانب من تسبّبوا هم في خراب بيوتهم!
والغريب في األمر أن المتوافدين الجدد 
الحزبيّة  انتماءاتهم  معهم  استحضروا 
الضيقة في بلد المنشأ وهم يتزاهون برفع 
إليها على  ينتمون  التي  أزرار األحزاب 
والجميع  يكن!  لم  صدورهم وكأّن شيئاً 
ينشُد: “كلّنا للوطن...” وأنا اسأل نفسي: 
أبناؤه من  يتمّكن  لم  الذي  أّي وطٍن ذاك 
في  يتآخون  بينما  تحت سقفه،  التعايش 

بلدان الغربة؟
تتوّسطه األرزة وهي ترمز  بعلٍَم  نتغنّى 
الشهداء  لدماء  األحمر  واللون  للخلود، 
الذين ماتوا من أجل الدفاع عن حدوده، 
واألبيض رمًزا لصفاء القلوب! وها نحن قد 
اقتلعنا جذور تلك األرزة وأيبسنا خضارها 
الداخلية  تناحراتنا  الدماء في  وأَسْلنا من 
التي سالت  تلك  أكثر من  المّرات  آلف 
من الذين ماتوا في سبيل الوطن واستبدلنا 

بياض القلوب بسواد الحداد!
وأّما عنِك يا بيروت... 

بعد هذا النفجار الذي يُعّد الثالث من حيث 
القّوة في تاريخ البشرية...

يُعّد  بينما  نحبهم  األبرياء  مئات  قضى 
المشّوهون بالمئات... وقد يتجاوز عددهم 

اآللف...

قد ل يكون قد تبّقى من معالمك يا بيروت 
معلٌم واحٌد عايشته في صغري...

كلّها انمحت عبر عقود الحروب واختفى 
ما بقي منها مع هذه الكارثة األخيرة...

وكأّن الماضي مّر كحلٍم من األحالم ول 
دليٌل حّسيٌّ على وقوعه!

لم يبَق لي سوى مقالين دّونتهما تحت عنوان 
تلك  يحكيان  وهما  بيروتيّة”  “ذكريات 
األيام الجميلة التي أمضيتها في صغري!
وأما عن المستقبل... فقد أكون متفائاًل إن 

قلت أنّي متشائٌم...
على  حكاَمه  يُقولب  شعٍب  من  خيَر  ل 

شاكلته البائسة.
نحن من صنَع العوجاج فيهم ومن ربّى 
لديهم نفسية الالمبالة: “خربت، عمرت، 
طلعت، نزلت، حادت عن ظهري...بسيطة” 
أننا ل  إّل  يتبوأون مناصب عالية،  كلّهم 
نجد بينهم مسؤوًل واحداً يُقّر بمسؤوليّته 

عند حدوث أي مكروه!
نحن من تعّود على من يسبق غيره في 
صّف النتظار وان يحصل على ما يبتغيه 
قبل سواه وإذا أوقفنا شرطي لمخالفة ما 
نقول له: “بتعرف مع مين عم تحكي؟” 
منه  األقرب ونطلب  بالزعيم  نتصل  ثّم 

التدخل والمساعدة!
أكثر حّكامنا سيّئون  ان  فيه  مّما ل شّك 
سوًءا!  نفوقهم  الشعب  نحن  إنما  جداً، 
نحن من ساهم في انهيار البالد اقتصادياً 
في مقامرتنا على نفسنا وعلى بالدنا من 
خالل الدخول في مستنقع الفوائد المرتفعة 

والغير مسبوقة!
نحن شعب فقد بصيرته! نعرف ما ل نريد 

وقد ل نعرف ماذا نريد!
ويؤلمني كثيرأ ما أراه على شاشات التلفزة 
من متظاهرين يكملون حرق ما لم تصل 
اليه نيران النفجار! وكثيرون منهم لهم 

“أجندات” معينة ينادون فيها...
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     لم توقف أزمة كورونا مسار اإلبداع األدبي المغربي، وربما 
شّكلت ظروف الحجر الصحي فرصًة للتفّرغ لإلبداع والتأمل والغوص 
في الذات بعيداً عن التفاعالت الجتماعية التي قد تشّوش على الذهن 
إلى منحة،  تتحّول  المبدع  فالمحنة عند  الوعي،  المرء صفاء  وتفقد 
بدائل جديدة  واقتراح  الفرص  اإلبداعية في خلق  إمكاناته  يستثمر 
للخروج من ضيق األزمة إلى رحابة األمل، حيث جماليات اإلبداع 
األدبي التي تتيح سفراً في أعماق النفس البشرية، وفتح نوافذ للرؤيا 
بعين القلب، تنقل القارئ من قلق الواقع إلى اطمئنان الخيال المتفائل، 
بما يوّفره اإلبداع عموماً من إمكانات التحليق بعيداً عن ضغوطات 
الحياة، وتوفير مساحة للراحة النفسية العميقة، فالعالج باألدب أحد 
تقنيات الطب النفسي المعاصر، والتي تدخل ضمن ثقافة المجتمعات 
المتقدمة، التي تعمل على تحقيق الستقرار النفسي من خالل الحياة 
الفكرية والعلمية، وعلى رأسها اإلبداع األدبي بوصفه ضرورة في 
خلق التوزان، وليس مجرد ترف أو شيء زائد عن الحاجة، فكما يعتني 

المرء بغذاء جسده، يعتني كذلك بغذاء عقله وروحه.
     أصدر المركز المغربي لالستثمار الثقافي )مساق(، رواية إبداعية 
تحمل عنوان: “قمر” للروائي والشاعر والناقد المغربي أمجد مجدوب 
رشيد، من مواليد العاصمة العلمية للمغرب مدينة فاس، عام 1972، 
الشعرية سنة  بدأ نشر نصوصه  المغرب،  ُكتاب  اتحاد  وهو عضو 
1989، وله مجموعة من الدواوين الشعرية منها ديوان: “وأظهرك 
على العشق كلّه” سنة 2004، وديوان: “نايات العشق” سنة 2014، 
الحب  الحب اإللهي وفي  وديوان: نسمات )قصائد ومقطوعات في 
المحمدي(، سنة 2015، أما الدراسات النقدية التي نشرها فنستحضر 
منها: “تجليات العشق اإللهي في “مكاشفات” الشاعرة أمينة المريني”، 
ومنها: “السرد ومرايا الذاكرة”، سنة 2016، ودراسة نقدية موسعة 
بعنوان: “فاس في القصيدة العربية المعاصرة”، سنة 2017، وغيرهما 
من األعمال النقدية، وأيضاً الكتابات القصصية، وله كذلك محاولت في 
الفن التشكيلي وفنون صناعة الكتاب، حيث إن األديب أمجد مجدوب 
رشيد يملك تكويناً أكاديمياً في هذه الصناعة، فهو خريج ماستر الكتابة 
ومهن الكتاب، بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر المهراز، بجامعة 
سيدي محمد بن عبد هللا، كما يتابع تكوينه في سلك الدكتوراه، ولعل 
أعلى  يحّقق  فهو  والتعليم  الموهبة  بين  المبدع عموما عندما يجمع 
درجات اإلبداع، ويصبح إنتاجه األدبي أكثر نضجاً واختراقاً للتقنيات 
التقليدية، بحيث تصبح سمة التجاوز ظاهرة في إبداعه، ويكون أكثر 
قدرة على تنويع تقنياته وخلق جسور التواصل بين مختلف األجناس 

األدبية والفنون ومجالت التعبير اإلنساني.
    أما عالقة األديب أمجد مجدوب رشيد باإلبداع الروائي فقد دشنها 
بأول رواية له، سنة 2018، بعنونا “رعشة” وفازت بجائزة عربية، 
ضمن أعمال الملتقى الروائي العربي الرابع والذي تم تنظيمه بمدينة 
المقهى األدبي، وقد ُطبعت ثالث  بإشراف جمعية  المغربية،  وجدة 

مرات؛ في وجدة، وتطوان وفاس.
    وتأتي الرواية الثانية، بعنوان “قمر” والتي صدرت صيف 2020، 

في ظل أزمة كورونا، ضمن منشورات المركز المغربي لالستثمار 
الثقافي، مساق، نظراً لما تحمله هذه الرواية من أبعاد حضارية وثقافية 
مغربية أصيلة، وترصد حركة المجتمع المغربي في مجال الزوايا 
إبداعية جديرة  بسمات  تقّدم نصاً روائياً مغربياً  وبذلك  الصوفية، 

بالقراءة والتداول والنقاش. 
   ينتمي األديب متعدد الهتمامات أمجد مجدوب رشيد إلى المدرسة 
اللتزام  أهم خصائصها  والتي من  اإلبداع،  المغربية األصيلة في 

الهوية  والوطن والنفتاح والموسوعية، فضاًل بقضايا 
التجديد والبتكار وتطوير عن النزوع نحو 
والمزاوجة آليات اإلبداع والنقد 
الفطري  بين 
والمكتسب، 
وبين الموهبة 
والمهارة، 
ك  ل ذ كل 
ل األديب  أهَّ
المغربي 
د  ج م أ
مجدوب 
رشيد 

لكتابة 
نصوص أدبية مغربية 

تنهل من الثقافة المغربية الكثير من 
مقوماتها، وهو ما يجعلها تُقرأ وتعاد قراءتها 

الناشئة، وهنا لبد من  األجيال  باستمرار، وخاصة عند 
استحضار بعض أعمال هذا األديب المغربي فقد كتاب للطفل نصوصاً 
قصصية كثيرة، أغلبها منشور ومتداول، كما كتب في مجال التأليف 
المدرسي، مصنفات في الدعم والتقويم وفي تقوية المهارات التعليمية 
اللغة وقراءة  العربية، كاإلنشاء وعلوم  اللغة  األساسية في مكونات 

النصوص، وغيرها، وكتُبه متداولة حاليا في المؤسسات التعليمية.
    إننا أمام عطاء تربوي وإبداعي ل ينضب معينه، أثمر رصيداً غنياً 
من اإلنتاجات المعرفية واألدبية المتنوعة الروافد والمتدادات، الشيء 
الذي يؤكد قوة الحضور المغربي المعاصر في مجالت األدب والنقد 
واإلبداع، وخاصة الرواية المغربية التي فرضت حساسيتها الجديدة 

على واقع الرواية العربية المعاصرة.
     إن رواية “قمر” الجديدة، والصادرة حديثاً ضمن منشورات المركز 
المغربي لالستثمار الثقافي، رواية تخترق جدار الزوايا الصوفية و 
خبايا الطرق واألوراد.. وتكشف عن كثير من الجوانب الخفية في 

الزاوية  ونساء  الشيوخ  حياة 
وحلقات الذكر .. بجرأة سردية 
فائقة الجمال، تنهل من رصيد 
شعري زاخر، وبُعٍد تاريخي 

أصيل، امتزج مع عمق ثقافة الروائي المبدع أمجد مجدوب رشيد.. 
وتجربته اإلبداعية الجديرة بالكتشاف..

المغربي أمجد مجدوب رشيد، تجريب       رواية” قمر” لألديب 
العرفان والفلسفة  تمتح من  إبداعية  بنفحات  لتقنيات سردية جديدة، 
الجمالية  أبرز مقوماتها  والفنون..  والشعر  والروحانيات  والتاريخ 
بالكثير  البارزة، وعالماتها المميّزة.. ضمن جنس أدبي ماتع يحفل 
المغربي نحو  الروائي  باإلبداع  التحّولت والتغيّرات.. وترتقي  من 

التميّز والريادة.
    إن هذه الرواية تمثل المحاولة الثانية لألديب أمجد 
مجدوب رشيد، وتختلف عن روايته األولى “رعشة”، 
فهي ذات سمة صوفية واضحة، إذ تحمل فصولها عتبات 
صوفية منها:  المقامات، وهي عبارة عن 13 مقاماً، تبدأ 
بمقام وادي الشهباء وتختتم بمقام الوصل، وقد جاءت في 
حجم متوسط بلغت صفحاتها 192 صفحة، في طبعة أنيقة 
وجذابة. وعلى ظهر الغالف كلمة لألكاديمي والناقد المغربي 
الدكتور خالد التوزاني، يؤكد فيها قوة الحضور المغربي في 
هذه الرواية األصيلة بانفتاحها على التصوف بوصفه أحد ركائز 
الرواية  الديني والتربوي، وتركيز  بعدها  المغربية في  الهوية 
على هذا المكون، بأبعاد جمالية وإبداعية في جنس الرواية يجعل 
الخصوصية المغربية ترتقي نحو فضاءات من المعرفة والتداول 
تتجاوز حدود المجال الجغرافي للمغرب، نحو آفاق رحبة في جغرافيا 

اإلبداع اإلنساني غير المحدود.
    يقول المؤلف أمجد مجدوب رشيد: “إن الكتابة الروائية كتابة 
فيها.  المغري  وهذا  األنساق  كل  األدبية،  األنواع  كل  تستضيف 
روايتي األولى “رعشة” منحتني جواز المرور..”، ويبدو واضحاً 
أن النطالقة الموفقة دائما تُلهم صاحبها بالمضي قدماً في الدرب 
نفسه، مثلما تؤدي المحاولت الفاشلة إلى تغيير المسار، بحثاً عن 
النجاح، فإن األعمال الناجحة تدفع للمزيد من العمل في اتجاه األفضل 
دائماً، وهذه الخاصية العمل اإلنساني عموماً في سعيه الدؤوب نحو 

األرقى واألجمل.
إن المركز المغربي لالستثمار الثقافي )مساق( إذ يعلن عن صدور 
رواية “قمر” يؤكد دعمه لألعمال األدبية والنقدية التي تستثمر في 
وترّسخ  الثقافات،  بين  التواصل  وتخلق جسور  اإلنسانية،  الثقافة 
بين مختلف  والمعرفي  العلمي  التبادل  وأنماط  الحضارات،  حوار 
الحساسيات، مع الحفاظ على سمات الهوية والنفتاح، وجعل الثقافة 
في خدمة اإلنسان، فال شك أن أعظم استثمار هو ذلك الذي يروم 
تأسيس العمران البشري في سمو الروح والفكر ونبل األخالق التي 

ترتقي بها المجتمعات وتحمي سيادتها الثقافية وروحها األصيلة.

بيـروت ..
»ملاذا تبحثن عن احلي بني األموات« ..

  بيروت لم تمت .. ولن تموت .. مهما طاَل ِجنُح اللّيل ل بد من بزوغ .. 
شمُسِك الجميلة ستّطل من ُجحِرها خجلة بعد أن أغرقوها بالّدخان عاًرا ..

وألبسوها الخزَي تواشيح ..
مر وتقديَس العاشقين، هر والسَّ سماؤك لن تفقد قناديلها ألواَن السَّ

مهما غمرتها أصداء العويل ..
قالوا، أنّك سّت الدنيا وما كذبوا ..

فنحن من خذلناك بَطمِعنا وَجَشِعنا .. ولم نخجل ..
كاكين، بدموِع الثّكالى ودماء الّشهداء وصراخ األطفاِل والمشّردين .. طعنَّاِك بالسَّ

جرحناِك وعلى جراحاتك تقاسمنا، وِبعناِك باألكياِس لمن يدفَع الكثير ..
كم أنّك يا بيروت في وطنِك تتألمين .. في غربتِك تتغّربين ..

والعودُة إلى أحضانك أصبحْت تالميح ..
ٍة .. تقتُل بنيها كّل يوم .. ل، بل على عدد الدقائق والثواني .. فالويٌل أِلمَّ

أطفاٌل تصرخ جياًعا .. أّمهات تبكي ضحايا صبغوا بدمائهم ألوان الّطريق ..
وآباء قتلهم الهّم والّضعف والمذلّة ..

قد باعوا الحرف باألكياس في بلد الحرف .. باعوا التاريخ ..
باعوا المعالم الطبيعيّة، فقد خلقها هللا لنمّجدها ..

باعوا بحرنا وسماءنا وأرضنا .. باعونا قطًعا للكالِب تنهُش في لحِمنا ..
ويٌل ألّمٍة جنَّدتنا ُدًمى .. وحّركتنا أحجاًرا على طاولتها ..

اغتصبوا كراماتنا، واقتحموا بيوتنا ..
أجبرونا على الرحيل، إلى من اشترانا عبيًدا ..
بيروت، غدوِت مثلنا أسماًكا خارَج المحيط ..

تغيّرت مالمحك وبّتِ تشبهين ما بداخلنا من ناٍر وحنين ..
إن لم يبق تراًبا على أرضك ندوسه، أو صفحًة بيضاء واحدة نطويها في كتاب التَّاريخ ..

سنحلّق في أرجائك كطير الفينيق دون كلل ..
بيروت .. القلب والنّبض .. لن تقوى عليك أبواب الجحيم ..

من تحت الّردم تقومين، عروس الّدنيا، منارة الّشرق ووجه الحضارة،
وحروف األبجدية تتناثر في سماِئك مواويل ..

هجرناك قسًرا، واليوم نبكيك طوًعا .. فهجُر األوطاِن كفقداِن البنين .
لن يجفَّ المداد في يراعي .. فِشعري ونثري وكلماتي تمدحك حتّى مماتي ..

promidea@gmail.com
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Email: elressalanews@gmail.com
    fzemokhol@gmail.com       
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ملاذا مسي هارون الرشيد بالرشيد
العباسيين  الخلفاء  خامس  هو  الرشيد  هارون    
بن  محمد  المهدي  بن  هارون  جعفر  أبو  وأسمه  
المنصور أبي جعفر عبد هللا بن محمد بن علي بن 
عبد هللا بن عباس الهاشمي العباسي، ولد في مدينة 
الري سنة 148 هجري، وكان والده حاكماً لكل من 
في  الفروسية وهو  ليتعلم  الري وخراسان وشجعه 
مرحلة الصبا، واتصف بالقوة والشجاعة، التي أهلته 
ليكون قائداً للجيش وقائد للعديد من الحمالت في سن 

العشرين من عمره.
لماذا سمي هارون الرشيد بالرشيد

– قام والده المهدي محمد بن المنصور بمنح هارون 
كبير  جيش  رأس  على  أرسله  بعدما  الرشيد  لقب 
مكون من 95793 رجل لغزو الروم، وكان حينها 

يبلغ عشرون عاماً.
على  المطل  البحر  خليج  الرشيد  جنود  – وصل 
أليون  أيرين زوجة  تحكمهم  وكانت  القسطنطينية، 
العرش لبنها  بأغسطه وكانت وصية على  الملقبة 

قسطنطين البالغ من العمر تسع سنوات.
– عندما رأت الحاكمة القتل في الروم فقامت بطلب 
الصلح من الرشيد على أن تدفع له سبعين ألف دينار 

كل سنة، فقبل ذلك.
– أرسلت معه الهدايا لوالده الخليفة المهدي وتعاهدت 

مع الرشيد على هدنة لمدة ثالثة سنوات.
– عاد هارون من تلك الغزوة إلى بغداد وقد فرح 
والده المهدي بانتصار ابنه وأطلق عليه لقب الرشيد 
بعد أخيه األكبر  العهد  البيعة ليصبح ولي  له  وأخذ 
موسى الهادي ويكون هارون الرشيد ولي العهد الثاني

صفات هارون الرشيد
عند  يبكي  كان  فقد  والتدين  الخشوع  كثير  كان   –

تلقيه المواعظ
– كان عالماً باألدب وأخبار العرب والفقه والحديث.
األشعار ومحاضرات  وله عدد من  – كان فصيحاً 

مع علماء زمنه.
– رجل شجاع وقوي وكانت غزواته كثيرة ولذلك 

تم إطالق عليه لقب “جبار بني العباس”.

– كان رجل متواضع وكريم ول يوجد خليفة 
أجود منه.

– كان يتميز بحسن السيرة والسلوك.
– كان يتميز بحب السنة وحبه توقيره للعلماء 
الكالم  يكره  وكان  الدين  حرمات  وتعظيم 

والجدال بدون فائدة.
انجازات هارون الرشيد

– كان أول خليفة عباسي يتسلم قيادة جيش 
الغزِو بنفسه دون أن يوكلها لشخص آخر

– حقق هارون الرشيد النهضة العلمية واألدبية 
في العصر الذي كان يعيش فيه حيث اقترب 
من الشعراء وأهل العلم واألدباء في مجالسه 

التي كان يجلسها.
– قام بتطوير نشاط التجارة الخارجية وكذلك 
األمر بالنسبة للعالقات السياسية بين الدولة 
العباسية وممالك أوروبا وأهدى هارون الهدايا 

القيمة والمميزة إلى اإلمبراطور شارمان.
– تولى الخالفة العباسية وكان عمره خمسة 
ثم  أبي موسى  كانت  وكنيته  وعشرين سنة 

أبي جعفر.
– شهد عدد من الغزوات والوقائع مع ملوك 
الروم، وكانت جزيتهم تأتي إليه من القسطنطينية 

طوال فترة حياته.
– كان هارون الرشيد صاحب حادثة البرامكة التي 

تمكن من القضاء عليهم خالل ليلة واحدة.
أعمال هارون الرشيد

– كان له دو في اتساع رقعة اإلسالم بعدما قام بفتح 
الكثير من البالد.

– قام بنشر األمن في البالد، وازداد الرخاء، وكثر 
الخير في عهده.

– كان أول خليفة يلعب بالكرة والصولجان.
– كان يحرص على أداء الطاعة والعبادة حيث قال 
الخطيب البغدادي أن بعض أصحابه قالوا أن هارون 
كان يصلي في كل يوم مئة ركعة واستمر على ذلك 

حتى فارق الحياة.

– كان يتصدق كل يوم بألف درهم وكان يؤدي فريضة 
الحج ويأخذ معه مئة من الفقهاء وأبنائهم وعندما ل 
يحج كان يرسل إلى الحج ثالثمائة رجل وينفق على 

حجتهم ويحضر لهم لبس الحج.
– قام بإنشاء أكبر مستشفى في عصره وأطلق عليها 
أمهر  تضم  وكانت  بغداد،  في  الرشيد”  “مستشفى 
ماسويه وجبريل  بن  يوحنا  إدارتها  وتولى  األطباء 
بن بختيشوع وكانت أشهر مستشفى في العالم القديم

وفاة هارون الرشيد
– تعرض هارون الرشيد لمرض في بطنه وكان ل 
شفاء له، وبالرغم من أن حالته الصحية كانت تسوء 
مع الوقت إل أنه كان يخفي األمر عن الجميع حتى 

أقرب الناس إليه ولداه المأمون واألمين.

حل  لوضع  خراسان  إلى  السفر  إلى  اضطر   –
لالضّطرابات والتمرد الذي كان يقوده األموي رافع 
بن الليث، ولكن وهو في طريقه وعند مدينة طوس 
شعر بقرب انتهاء أجله فقام بكشف هذا األمر ألحد 

أصدقائه المقربين.
الثالثة  يناهز  193هـ/809م عن عمر  توِفّى عام   –
واألربعين، وتم دفنه في مدينة طوس، بعد رفض الدولة 
اإليرانية تسليم جثمانه للبغداديين وسمي قبره بالهارونية
– كان هارون الرشيد في األيام األخيرة من عمره 
يحارب  كان  أنه  فبالرغم من  يبقى وحيداً وحزيناً، 
الفتن ويحل مشاكل الخالفة، إل أنه كان يشعر بأن 
ينتظر نهايَة عهد  أبناءه على خالف وأّن منهم من 

والدهم ليبدأ هو عهده.

باحثون يطورون لبنات »ذكية« ختزن 
الكهرباء وتضيء البيوت

تصنيع أغلى كمامة يف التاريخ.. 
والسعر 1.5 مليون دوالر

إنهم  مؤخرا،  أميركيون،  علماء  قال    
في  تستخدم  أن  يمكن  ذكية  لبنات  طوروا 
الكهربائية  الطاقة  تخزين  ألجل  البناء 
في  يحصل  ما  غرار  على  الجدران  في 
في  شائعا  يصبح  قد  أمٌر  وهو  البطارية، 

مجال المعمار مستقبال.
صحيفة  في  المنشور  البحث  وبحسب 
من  علماء  فإن  كومينيكايشنز«،  »نيتشر 
ألجل  طريقة  وجدوا  واشنطن،  جامعة 
أيضا  المعروفة  الحمراء،  اللبنات  تحويل 
باسم »الطوب« أو »اآلجر«، إلى ما يشبه 

برنامجا لتخزين وحدات الطاقة.
أرخص  من  واحدة  الحمراء  اللبنات  وتعد 
مستخدمة  تزال  وما  العالم،  في  البناء  مواد 
في التشييد حتى يومنا هذا منذ آلف السنين، 

ول يتعدى سعر الواحدة منها 0.6 دولر.
مادة  أضافوا طالء  أنهم  الباحثون  وأوضح 
صارت  أنها  فوجدوا  اللبنة،  إلى  البوليمير 
قادرة على أداء وظيفة تخزين الطاقة، كما 

أنها أضاءت مصباحا ثنائيا.
في  المستخدمة  البوليمير  مادة  وتسمى 
إلى  تتسرب  وحينما  بالـ«بيدوت«،  الطالء 
يحصُل  المتصاص،  على  القادرة  اللبنة 

تفاعل مفيد.
اللون  المتسربة مع  البوليمير  وتتفاعل مادة 
األحمر في اللبنة )الطوبة(، ألنها مصنوعة 

من أوكسيد الحديد أو الصدأ.
تفاعل  يقُع  العنصران،  هذان  يلتقي  وحين 
البناء إلى ما يشبه  لبنة  البوليمير ثم تتحول 
اسفنجة »األيون«، ويتم إنتاج الكهرباء لعدة 

مرات. 
وأورد الباحثون أن بيوت المستقبل قد تلجأ 

إلى هذه التقنية، حتى تساعد على اإلضاءة 
أو إمداد بعض األجهزة بالطاقة.

وأشار الباحثون الذين صمموا اللبنة، إلى أنه 
واحد ضمن  جدار  في  فقط  لبنة   50 بوسع 
طارئ  بشكل  اإلنارة  تضمن  أن  المبنى 
أن  الدراسة  وأضافت  ساعات.  خمس  لمدة 
اللبنات تستخدم على نطاق واسع، في  هذه 
الوقت الحالي، وبالتالي، سيكون من المفيد 

أن تؤدي وظيفتين اثنتين.

  تعمل شركة مجوهرات 
على  حاليا  إسرائيلية 
تصنيع أغلى كمامة وجه 
في العالم، إذ سيبلغ سعرها 

1.5 مليون دولر.
ويقول إسحاق ليفي مالك 
ومصمم  »إيفل«  شركة 
الكمامة  إن  الكمامة، 
الذهب  من  المصنوعة 
األبيض عيار 18 قيراطا، 
المرصعة بـ3600 ماسة، 

يمكن أن يثبت عليها مرشح هواء من 
طراز إن99- .

وأضاف أن رجل أعمال صينيا مقيما 
طلب  من  هو  المتحدة  الوليات  في 
إنتاج تلك »التحفة« شريطة أن  منه 
ينتهي من إنتاجها قبل نهاية 2020، 
وأشار إلى أنها ستكون األغلى على 

اإلطالق في العالم.
واستطرد قائال »المال قد ل يشتري كل 
شيء، ولكن إذا كان بإمكانه شراء كمامة 
باهظة الثمن للوقاية من كوفيد19-، 

ويريد هذا الرجل أن يرتديها ويتجول 
بها ليجذب الهتمام، فله ذلك ويجب 
أن يكون سعيًدا بذلك«، وفق ما نقلت 

»أسوشيتد برس«.
تكون  ل  قد  الكمامة  تلك  أن  غير 
تزن  أن  ويتوقع  وقاية،  كأداة  عملية 

270 غراما.
وقال ليفي: »هي أغلى كمامة في العالم. 
وفي حال قامت شركة أخرى بصنع 
كمامة مماثلة وتحدتنا، فأنا على يقين 
من أننا سنجد زبوًنا آخر لشراء كمامة 

أكثر تكلفة«.



En CHSLD comme dans une cage depuis huit ans en raison 
d’une forme de dystrophie musculaire, un citoyen a l’intention 
de camper devant le parlement jusqu’à ce qu’il ait l’assurance 

de pouvoir retourner vivre à la maison. 
Depuis mercredi matin, Jonathan Marchand a élu domicile sous une 
tente entourée de grillage devant l’Assemblée nationale pour illus-
trer ce qu’il endure. Depuis huit ans, l’ingénieur en informatique est 
confiné dans un CHSLD, faute de soins à domicile.  
Son geste d’éclat a même incité la ministre des Ainées Marguerite 
Blais à se déplacer, mais M. Marchand affirme qu’il ne 
bougera pas tant que le premier ministre ne lui aura pas 
garanti les sommes nécessaires à son retour à domicile.  
Devant les médias et quelques manifestants, la ministre 
a eu une longue discussion avec Jonathan Marchand 
pour expliquer ce que son gouvernement entend faire 
dans les prochains mois. «On n’a jamais réellement 
pris le taureau par les cornes pour le maintien à domi-
cile. On n’a plus le choix», a-t-elle admis d’amblée.  
«Il faut mettre de l’avant le plus possible de ressources 
financières pour les soins à domicile», a dit Margue-
rite Blais en rappelant que la population québécoise est 
vieillissante.  
Volonté politique  
Le manifestant souhaite cependant s’assurer que des 
gens dans sa situation ne soit pas abandonnés dans un 
CHSLD comme dans une cage. «Mme Blais, est-ce que 
ça inclut de garder à domicile des personnes qui ont 
des besoins 24 heures sur 24, ou des personnes comme 
moi vont être condamner à vivre dans des CHSLD? 
Moi je veux rien savoir de ça, je veux être inclus dans la 
société», a répliqué le citoyen. 
«Il va falloir que ce soit ça», affirme la ministre. Malgré 
le passage de Mme Blais, Jonathan Marchand n’entend 
pas plier bagage de sitôt. 
«Je reste ici tout le temps que ça prendra», a -t-il dit. «Ça 
peut se faire demain matin. Tout ce que ça prend c’est une volonté 
politique», croit le malade.  
Selon ce dernier, le fait de camper devant le Parlement comprend 

«des risques», mais il a tout de même le soutien nécessaire. L’homme 
de 43 ans affirme que son retour à domicile pourrait lui permettre de 
recommencer à travailler et redevenir un actif pour la société.
Menacé d’aller en CHSLD  
Pour sa part, Marie-Michelle Thériault était présente pour supporter 
M. Marchand, mais aussi pour son fils Sébastien, 33 ans qui a une 
paralysie cérébrale. «Mon fils est dans une résidence intermédiaire, 
mais il y a toujours la menace que s’Il demande trop de soins, c’est 
le CHSLD qui l’attend», explique sa mère qui doit donc s’impliquer 

beaucoup pour alléger la tâche de la résidence. 
Elle souhaite donc que les services soient garantis pour assurer que 
son fils ne se retrouvera pas en CHSLD comme M. Marchand.   

Le ministre des Finances Bill Morneau s’est défendu, au début de la période de 
questions aux Communes, mercredi, insistant sur sa contribution à la réponse du 
gouvernement Trudeau à la pandémie de COVID-19. 

Attaqué de toute part par les partis d’opposition dans la foulée de l’affaire WE Charity, 
il s’est dit heureux de répondre aux questions des députés au nom du premier ministre 
Justin Trudeau.
M. Morneau participe virtuellement à la séance spéciale de la Chambre des communes, 
l’une des seules de l’été. M. Trudeau est absent puisqu’il est en congé, et les oppositions 
n’ont pas manqué de soutenir qu’il brille par son absence en pleine controverse.

Le parti d’opposition Ensemble Montréal 
presse la Société de transport de Mon-
tréal (STM) de doter l’ensemble des 

entrées de métro de portes automatisées d’ici 
2024.
L’ajout d’un tel mécanisme à l’entrée des édicu-
les des 68 stations permettrait un meilleur accès 
au métro aux personnes à mobilité réduite, aux 
aînés et aux familles avec poussettes.
À l’heure actuelle, seul le tiers des stations sont 
munies d’un système d’ouverture automatique 
des portes, explique l’opposition officielle à l’hô-
tel de ville de Montréal.
«C’est un frein à l’accès aux transports en 
commun. Prenez une personne frêle qui se fait 
prendre dans un courant d’air en essayant de 
traverser cette porte-là, elle peut être projetée 
et se blesser», a dit mercredi la conseillère du 
district Ovide-Clermont, à Montréal-Nord, 
Chantal Rossi.
«À quoi bon disposer d’un ascenseur à l’inté-
rieur si, à l’extérieur, il est impossible pour une 
personne âgée ou à mobilité réduite d’ouvrir la 
porte d’entrée de l’édicule?» a demandé l’élue 
d’Ensemble Montréal.
Cette dernière déposera une motion lors du 
prochain conseil municipal afin que la Ville de 
Montréal et la STM mettent en place un pro-
gramme pour munir chaque «porte-papillon», 
les portes pivotantes à l’entrée des stations de 

métro, d’un sys-
tème motorisé d’ici 
quatre ans.
Pour le Regrou-
pement des usa-
gers du transport 
adapté et accessible 
de l’île de Mon-
tréal (RUTA), ces 
mécanismes sont 
nécessaires afin de 
permettre l’auto-
nomie de l’ensem-
ble des usagers 
du transport en 
commun.
«Les personnes à 
mobilité réduite 
ou ayant une déficience visuelle doivent sou-
vent se fier aux autres clients afin de pousser 
la porte [de l’édicule de métro] lorsqu’elle est 
trop lourde», a noté la directrice adjointe de 
l’organisme,Valérie Huot.
EFFET PISTON
L’accès aux édicules des stations du métro de 
Montréal est d’autant plus difficile lorsque se 
produit l’effet piston, un déplacement d’air 
formé par l’arrivée des trains. Ce courant d’air 
se fait sentir jusqu’à l’entrée des stations et rend 
parfois l’ouverture des portes très difficile.

Il n’est pas rare de devoir mettre tout son poids 
contre la porte afin de l’ouvrir.
15 % D’ICI 2025
Au cours des dernières années, la STM a 
amorcé l’installation de portes-papillon munies 
d’un moteur. Celles-ci permettent l’ouverture et 
la fermeture des portes de certains édicules en 
actionnant un bouton-poussoir.
Dans son Plan de développement d’accessibilité 
universelle 2016-2020, la STM prévoit munir 
44 portes-papillon d’un système d’ouverture 
automatique d’ici 2025, sur un total de plus de 
300 portes-papillon à travers le réseau de métro.

elressalanews@gmail.com  fzemokhol@gmail.com
www. el-ressala.com  
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous

On  commence par les deux pro-
jets qui sont inscrit dans le livre 
des records « Guinness » :

1-Le projet du second canal de Suez qui 
a été creusé en un temps record mondial 
d’une seule année pour creuser un pas-
sage maritime qui relie la Mer Rouge à 
la méditerranée.
2-Construction au Caire à Rod el Farag 
du plus large pont suspendu au monde 
avec 12 voies, 6 de chaque côté qui à un 
mètre de plus que l’ancien record mon-
dial inscrit pour un pont suspendu en 
Colombie-Britannique.
Après ces deux grands projets inscrits 
dans le livre des records 5 autres pro-
jets non moins grands réalisé dans les 6 
dernières années que voici:
1-Construction à Belana près d’Assouan 
de la plus grands stations d’énergie 
solaire au monde qui produit 1465 méga 
watts autant que ceux du le Haut Bar-
rage d’Assouan.

2-Le construction de la plus grande sta-
tion à El Alamein de dessalément d’eau 
de mer au monde de 150 000 mètres 
cubes d’eau potable par jour
3-Construction au Sud de Port Saïd de la 
plus grande station au monde de traite-
ment des eaux des égouts sanitaires pro-
duisant  40 000 mètres cube d’eau, une 
quantité d’eau suffisante pour l’irrigation 
de 400 000 feddans en Sinaï 
4-La construction au coût de 55 mil-
liards de dollars proche des Pyramides 
de Guizèh du plus grand musée d’anti-
quité au monde sur une superficie 112 
feddans où sont exposées près  de 100 
000 de pièces d’antiquité reparties sur 
ses 4 étages.
5-Réalisation du plus grand park publi-
que  au monde dans la nouvelle capi-
tale administrative ayant une superficie 
de 1000 feddans, 6 fois plus grand que 
Central Park de New-York et 2 ½ fois 
plus grand que le Hyde park de Lon-

7 des merveilles de projets réa-
lisés dans les 6 dernières années 
qui sont inscrits dans le livre des 

records « Guinness »

WE Charity : Bill Morneau se 
défend aux Communes

L’opposition veut des portes automatisées à l’entrée des stations de métro

Il manifeste dans une cage pour ne pas retourner en CHSLD

 (514) 961-0777 /  (450) 972-1414 
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Salah EL ACHKAR 

Être politicien

Être un leader serviteur
Diagnostiquer avec  rigueur 
Arrêter l’hémorragie 
Faire les premiers soins avec honneur 

Planifier un programme quinquennal
Savoir et maitriser selon les annales 
Tracer une feuille de route 
Faire les contacts en biennal 

Projeter selon les besoins
Satisfaire les supporteurs avec témoin
Regarder autour de soi 
Pour sauver leurs chagrins

Travailler 18 heures  par jour
Établir un poste de RP avec bravoure
Convaincre les médias avec des preuves
Satisfaire les électeurs au besoin de tous les jours

Penser à soi en dernier 
Un leader est le serviteur du peuple en premier
Qu’avez-vous réalisé à ce jour?
Avez-vous établi un livre pour les projets réalisés?

Avez-vous fait preuve de votre sérieux
Faites nous une démo courageux
Afin de convaincre les anciens
Et les électeurs nouveaux 

Avec cet élément auspicieux
Vous ferez preuve de sérieux
Vos anciens et nouveaux électeurs
Se serrent les mains ils seront heureux

Puisqu’on réalisant ces points
Vous êtes éligible aujourd’hui et demain 
Nous vous souhaitons tout le  succès
Et une grande réussite dans votre mission 

Beyrouth, n’est pas morte .. et ne décèdera jamais .. 
peu importe la durée de la pénombre, il y aurait 
forcément une nouvelle aube ..
Ton beau soleil va apparaître timidement de son confinement, après qu’ils l’ont noyé dans 
la fumée de la disgrâce, et qu’ils l’ont drapé par le déshonneur ..
Les lanternes de ton ciel ne vont jamais perdre les couleurs des veillées et des réunions, 
la bénédiction des amants, peu importe les échos des gémissements qui le submergent ..
Ils ont dit que tu es la dame du monde et ils ont dit VRAI ..
Nous sommes ceux qui t’ont déçue avec notre avidité et cupidité sans ressentir aucune 
honte .. 
Nous t’avons poignardée avec des lames, avec les larmes des gens endeuillés, le sang des 
martyrs, les hurlements des enfants et des clochards sans abri…
Nous t’avons entaillée et sur tes blessures, nous avons exécuté notre partage et nous t’avons 
vendue dans des sacs à celui qui paye le plus ..
Oh Beyrouth! 
Comme tu souffres, dans ta patrie tu endures, dans ton émigration tu t’expatries, et le retour 
à ton giron est rendu .. un euphémisme. 
Malheur!  à une nation qui tue ses fils à chaque jour .. Non, mais au fil des minutes 
et secondes .. des enfants criant famine, des mères déplorant des victimes qui ont imprégné 
avec leur sang .. les couleurs du chemin, et des pères abattus par les soucis, la faiblesse 
et l’humiliation ..
Ils ont vendu les lettres dans les sacs au pays de l’alphabet .. ils ont monnayé l’histoire .. 
ils ont cédé les caractéristiques naturelles au lieu de glorifier Dieu dans ses créations ..
Ils ont vendu notre mer, notre ciel et notre terre ..
Ils ont liquidé notre chair en morceaux de viande à déchiqueter par les chiens …
Malheur! à une nation qui nous a recrutés comme des pantins et nous a déplacés comme 
des pions sur son échiquier ..
Ils ont violé notre dignité et se sont insinués dans nos demeures .. Ils nous ont forcé à plier 
bagage, à suivre celui qui nous a achetés comme esclaves ..
Beyrouth, tu es rendue pareille à nous, des poissons hors de l’océan .. tes traits ont changé, 
tu es plutôt devenue semblable au feu et à la nostalgie qui nous habitent ..
S’il n’est plus possible de fouler ta terre, ou de tourner une seule page blanche dans ton livre 
d’histoire, alors nous survolerons ton territoire comme un phénix sans lassitude ..
Beyrouth .. le cœur et le pouls .. 
Tu ne seras jamais vaincue par les portes de l’enfer .. Tus vas ressuciter des décombres, 
prétendue du monde, Phare de l’Orient et figure de civilisation ..
Les lettres de l’alphabet se dispersent dans ton ciel en chansons ..
Nous t’avons abandonnée sous la contrainte et aujourd’hui, nous te pleurons volontaire-
ment car, l’expatriement ressemble à la perte d’enfants ..
L’encre ne sera jamais sèche dans ma plume .. car, mes poèmes, mes proses et mes mots 
feront ton éloge jusqu’à ma mort ..

Écrit par : Rita Habib Kazan
Traduit par :   Jacqueline Gerges /Journal Elressala

Beyrouth ..
« Pourquoi cherchez-vous le vivant 

parmi les morts .. »
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اللبنانية األربعاء أن االنفجار    أعلنت السلطات 
الرابع من الشهر الجاري في  الذي وقع في  الشديد 
مرفأ بيروت أثر على 601 مبنى تاريخي في العاصمة 

يواجه 70 منها خطر االنهيار.
الثقافة في لبنان عباس  القائم بأعمال وزير  وقال 
مرتضى في مؤتمر صحفي إن هذه المباني التاريخية 

.» وبعضها معلن تراثا وطنيا تحتاج »ترميما عاجلاً
وأعلن انه تقرر عدم بيع هذه المباني لتفادي استغللها 
المالية  المتضررة حيث اصدرت وزارة  في األحياء 

قرارا يمنع هذه الصفقات.
ويسعى القرار »لتفادي استغلل الوضع الحالي« في 
المناطق المتضررة من انفجار بيروت ومحيطه، وفقا 

للوكالة الوطنية للعلم.
أننا  المباني  وصرح الوزير »نقول الصحاب هذه 
نرغب في الحفاظ على التاريخ الذي تمثله وإننا سنبدأ 
في غضون أسابيع اعمال الترميم ولن نتهاون مع اي 
شخص يرغب في شراءها لهدمها وإقامة مباني جديدة 

في قلب بيروت«.

بالبيع او اي إجراء مرتبط  وأضاف أنه لن يسمح 
الثقافة لحماية  المباني دون تصريح من وزارة  بهذه 
للمناطق  الديمغرافي والحضري  التاريخي  »الطابع 

المتضررة«.
ووقع االنفجار، الذي اسفر عن 171 قتيل واكثر من 
ستة أالف مصاب، في مستودع يحوي نحو ثلثة آالف 
2014 دون ظروف  طن من نترات األمونيوم منذ 
التخزين المناسبة، وفقا للسلطات، ولكن ال يزال سبب 

االنفجار غير معروف.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
  كالكيت ثالث مرة : يجب على العالم كله أن يساعد لبنان 
في الخروج من أزمته اإلقتصادية الحالية فلبنان نجم في 

سماء العالم نتمنى أن يضيئ دائماً .

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

 أخوان كبرى األسواق التجارية
 التي توفر لك كل ما يحتاجه البيت
 من المنتجات الغذائية اإليرانية

  والشرقية
15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

      
 آخر عمود***ت

فريــد زمكحـل

 ملجأ متهالك حيتضن الفن والفنانني باألسكندرية

إحباط واقعيت حفر وتنقيب عن اآلثار 
خلف معبد إدفو بأسوان

متحف العلوم الربيطاني يعيد فتح أبوابه مبعارض توثق 
صراع البشرية مع األمراض

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

  حرمتني الحرب المؤلمة في سوريا - من 
ضمن الكوارث واآلالم الكثيرة - القدرة على 
االستماع الى فيروز وأغانيها النها بصوتها 
الملئكي الرقيق تمثل في وجداني كل صباح في 
سوريا الحنون وكل جلسة مع أحبة حرمنا منهم 
بسبب الحرب. ال أستطيع االستماع لها النني 
احبها وأحب سوريا التي الزالت تتألم اليوم ولم 

يبرأ جرحها.
واليوم الم إضافي من لبنان...

واليوم فيروز هي رمز للمشاعر التي يصعب 
مواجهتها في لبنان الجميل لنا نحن الكثير من اهل 
بلد الشام وفلسطين والعراق والعرب من مختلف 

أنحاء البلد العربية .. 
ومات في مأساة بيروت ما يزيد عن مئتي شخص 
والدمار بالمليارات. القصص المحزنة تتكرر.. 

ومن شدة االلم تصعب الرواية.. 
وفي مأساة بيروت ال بد ان يشارك الشقيق 
السوري االلم حيث بلغ من مات من السوريين 
البسطاء حوالي الخمسين... وال يملكون حتى 

ثمن الدفن. 
الفلسطينيين وتجارب  والحزن يمر من طريق 
التي تضيعها األحداث تارة  الظلم واالستلب 
وتعيدها الى الساحة والضوء تارة اخرى... 
ويعرج على اليمن ودماره الى العراق األخضر 
بلد النخيل والعنفوان.... بلد الصور الشعرية 
وفن العمارة و »زها حديد«.. العراق الذي سبق 
الجميع في هذه األلفية في مسيرة الحزن ودمار 
الحرب وآثارها  .. طبول  المتكامل  الشامل  البلد 
تقرع ليل نهار.. بلد عريق تم تدمير شعبه وثقافته 

وبنيته التحتية... مثلما حصل في سوريا..
الثقافة واألدب والشعر اليوم  بلدنا كانت هي ام 
أصبحت تحتاج الى جلسات لتنتحب على من 
فقدتهم..  ولكن حتى هذا اصبح رفاهية في زمن 

الكورونا ...
اليوم جرس اإلنذار يدق بخطر موت األالف وفي 
سوريا تبدو الصورة مظلمة ويمكن ان يصاب 
مئات اآلالف من األبرياء بهذا الوباء الكورونا 
الذي خيم على بلد بنيته مدمرة ومشافيه مدمرة 
وأطباءه وطاقمه الصحي اما هاجروا خوفا او 

لنا ان  ماتوا او يحدق بهم خطر الموت ... كيف 
نساعد ونحمي الجميع! 

نداء ان ال ننساهم في زحمة اآلالم!
وندعو للبنان واهلها وأحبتنا بالسلمة واالمان.. 
والفلسطينيين والعراقيين واليمنيين كذلك... 
 ... الدعاء.. ونعمل ما نستطيع   والنتوقف عند 
المفتوح .. ونعمل ما  وندعو لسوريا وجرحها 
نستطيع.. ان تبقى جميلة باهلها وتعود اجمل 
مما كانت وان نساعد البلد وان نساعد اَهلها الى 
ان يصلوا الى بر األمان والسلمة.... ونتأمل 

بالقدر..
الى   اليوم  بينما نحن ننظر   .. والكلمات ال تكفي 
الذي كان يسير من  الجميل  العربي  الشعر  خط 
جنوب العراق من عيون »جيكور العراقية »مع 
السياب ويرتوي من دجلة والفرات  بدر شاكر 
الى بلد الشام ليلتقي مع نزار قباني ويلقي التحية 
لبنان... واقتبس هنا.. »  على سعيد عقل في 
ويتركنا في منتصف النهر نقطة ماء عطشى« .. 
ويرنو بالنظر الى الكبير محمود درويش و »انا 

نحب الورد لكنا نحب الخبز اكثر«.. 
وان كانت مصر بعيدة - الحمد هلل - عن الحزن 
الشديد اال انها جزء من روح الشعر الذي يستمر 
الى عبدالرحمن األبنودي »شاعر الغلبة« و 
»الجرح يشفى اذا بايدك لمستيني .. كلك حلوة .. 

وكلمة »مصر« احلكي!«.  
ورغم ان الشعر اليوم عموما حلقة ندب... وخط 

من الم يمتد من الشرق الى الغرب... 
أتوقف قليل.. واستدرك..  اال أني وهنا.. هنا.. 
اللبنانيات  صديقاتي  الضوء..   بعض 
الصيدالنيات والطبيبات الجميلت اللواتي درسن 
الى كل  في دمشق وأحببنها وأحبتهم.. وينتمين 
اديان وطوائف لبنان لديهن مجموعة على وسائط 
الشام« .. هن من اختار  التواصل باسم »صبايا 
هذا االسم .. وهو وسام لنا جميعا بكل ما يعني.. 
والشام تفخر بكن وانتم اهل الشام وبلد الشام ... 

نعم مصيرنا واحد باأللم في لبنان وسوريا والعراق 
وفلسطين ومصر واليمن.وووو...  وسوف يكون 
مصير واحد باالنتماء وكذلك بالخير... نرفع 

أيادينا ..

     فريوز لبنان.. 
»صبايا الشام« والسياب!

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

  توصل علماء بجامعة روما إلى حيلة لجأ إليها 
الشهير »رفائيل«، لخدعة  النهضة  رسام عصر 
الجميع، بالتلعب في شكل أنفه في لوحته الشهيرة، 
أنفه،  لم يكن يحب شكل  أنه  مرجحين 

فاستبدله بنسخة محسنة في لوحته الذاتية.
إلى هذه  علماء في جامعة روما خلصوا 
النتيجة بعدما وضعوا تركيبا ثلثي األبعاد 
لوجه الرسام اإليطالي معتمدين على قناع 

من الجبس لجمجمته أُعد في عام 1833.
استخراج  تم آلخر مرة  العام،  ذلك  وفي 
أنها رفات »رفائيل«  يعتقد  التي  الرفات 
للكمال  بّجله معاصروه ألنه يسعى  الذي 

في كل أعماله.
الثلثي األبعاد لوجه رفائيل  والتركيب 
يعطي تصورا لشكله في موعد أقرب إلى 

وفاته، حين كان بلحية.

الجزيئية  فالكوني« أستاذ األحياء  وقال »ماتيا 
يبدو في شكل  أنفه  بالقطع  جامعة روما: »جعل 
أنفه، دعني أقول، كان أكبر بعض  أفضل... 

الشيء«.
الذاتية في معرض  لوحة رفائيل  ما تظهر  وعادة 
أوفيتسي في فلورنسا لكنها، اآلن في روما 
500 عام  بمناسبة مرور  للمشاركة في معرض 

على وفاته.
وفاته،  15 عاما من  نحو  قبل  نفسه  ورسم رفائيل 
أنف  اللوحة  في  الوجه. ويظهر  وكان حينها حليق 
أعمال أخرى  أيضا في  أكبر ظهر  معقوف بشكل 

رسم فيها رفائيل نفسه.
وتوفي رفائيل في روما عام 1520 عن 37 عاما، 
في  األرجح ودفن  بالتهاب رئوي على  بعد إصابته 

البانثيون في روما.

قديما، كان  حولت شركة مصرية ملجأ 
إلى  الثانية،  العالمية  الحرب  إبان  يستخدم 
أثناء  متحف يخلد حياة من عاشوا فيه 

الحرب.
القديم اسم »مساحة  الملجأ  وأطلق على 
المتحف في شارع  للفنون«، ويقع  شلتر 

فؤاد بمدينة اإلسكندرية.
التنفيذية لمساحة شلتر،  المديرة  وقالت 
المكان،  القائمين على  إن  شيماء رمزي، 
تمت  أنه  إلى  كان عليه، مشيرة  كما  تركوه 

مراعاة النمط المعماري للملجأ.
قائلة: »تركنا ذكريات  وأوضحت شيماء 
التي كانت  الفتحات  المخبأ..  من تاريخ 
لمكان فني،  بالفعل قبل تحويله  موجودة 
الذين سيضعون  للفنانين  أردنا أن نظهر 
الفنية كيف يمكن استخدامه في  أعمالهم 

اللوحات«. 
فرنسية، وكانت  وبنته شركة  90 عاما،  نحو  قبل  الملجأ  تشييد  تم  أنه  إلى  يشار   
35 عاما، إال أن قررت شركة  إيطالية، وظل مغلقا على مدى  تملكه أسرة 
»سيجما« المصرية، التي تملك البناية التي يقع أسفلها الملجأ، تحويله إلى متنفس 

للفنانين، في العام 2019.
18 عاما  البناية التي تحتوي على الملجأ: »منذ  وقال ملك أدهم، وهو أحد سكان 

بهذا  يكون  أن  قبل  أحد من  يتخيل  ولم  المكان مهجورا..  العمارة، كان  نفس  في 
الشكل.. مساحة فنية، هذه فكرة جديدة وستؤثر برأيي على الفنانين الجدد ليخلقوا 

فكرا جديدا«.
وأضاف أن العمارة أصبحت مشهورة بعد تحويل الموقع إلى ملذ فني، سيحتضن 

الفن والفنانين.
بالفن  منها معارض مختصة  متنوعة،  6 معارض  واستضاف »مساحة شلتر« 

التشكيلي، وأخرى بفن التصوير الفوتوغرافي، ومنها معارض جماعية وفردية.
تمكنت مباحث شرطة السياحة و اآلثار ب    
أسوان من ضبط واقعتى حفر وتنقيب عن اآلثار 

خلف معبد إدفو
وكانت معلومات وتحريات إدارة شرطة سياحة 
وآثار أسوان كشفت عن قيام )جزار، ونجليه، 
وأخصائى بشركة للصوامع والتخزين جميعهم 
مقيمون خلف معبد إدفو( بالحفر خلسة بمسكن كٍل 

منهما بقصد البحث عن اآلثار
وعقب تقنين اإلجراءات باالشتراك مع قطاع األمن 
العام ومديرية أمن أسوان تم استهداف مسكن األول 
“الجزار” ونجليه، وأمكن ضبط أحد نجليه، والعثور 
على حفر غير منتظم الشكل بقطر 2م وعمق 3م 
اً، ينتهى بعدد 2 سرداب، بطول 3م، أحدهما  تقريبا
به قواعد حجرية إمتداد لمعبد إدفو وعليها نقوش 
يشتبه فى أثريتها، وتم ضبط األدوات المستخدمة 
فى الحفر. وبمواجهة المتهم المضبوط، أقر بقيامه 
باالشتراك مع باقى المتهمين فى الحفر خلسة بقصد 

التنقيب عن اآلثار
وبإجراء المعاينة بمعرفة الجهات المعنية، أفادت 
أن الحفر بقصد البحث عن اآلثار ، وأن السرداب 
يُمثل كشفا أثريا، ويُعد امتدادا لمعبد إدفو من الناحية 
النقوش المعثور عليها أثرية “ترجع  الشرقية، وأن 

إلى العصر البطلمى”
كما تم استهداف مسكن الثانى “األخصائى” وأمكن 
ضبطه، والعثور على 2 حفر، األولى دائرى الشكل 
اً ، ويوجد بالركن الشمالى  بقطر 2م وعمق 3م تقريبا
جزء من عامود “غير مكتمل” من الحجر الرملى 
خالى من النقوش بارتفاع 1,5م، والثانى “غير 
اً، وبه بعض  منظم” الشكل بقطر 3م وعمق 5م تقريبا
األحجار الرملية الخالية من النقوش، وتم ضبط 

األدوات المستخدمة فى الحفر
التنقيب  وبمواجهته أقر بقيامه بالحفر خلسة بقصد 
عن اآلثار ، وبإجراء المعاينة بمعرفة الجهات 

المعنية، أفادت أن الحفر بقصد البحث عن اآلثار.

لندن  البريطانية  العاصمة  العلوم في  يعيد متحف    
بمعارض  الزائرين  القادم مستقبل  األسبوع  أبوابه  فتح 
المعدية، وذلك  البشرية مع األمراض  تتناول معركة 
بسبب  الثانية  العالمية  الحرب  منذ  له  أطول إغلق  بعد 
لمواجهة  التي كانت مفروضة  العام  العزل  إجراءات 

تفشي فيروس كورونا.
التاريخ،  الطبي عبر  التقدم  المعارض مظاهر  وترصد 
المعروضات رئة حديدية كانت تستخدم مع  وتشمل 
الماضي،  القرن  مرضى شلل األطفال في خمسينيات 
السبعينيات، ومستلزمات  وعربة عزل صحي من فترة 

وباء  التعامل مع  تستخدم عند  كانت  الشخصية  للحماية 
اإليبوال، إلى جانب إحصاءات حول فاعلية اللقاحات.

لتلفزيون  المتحف  نائبة مدير  نايتس  وقالت جوليا 
رويترز إن المعارض الخمسة التي كانت قد افتتحت في 
البداية في نوفمبر تشرين الثاني عام 2019 »لها بالطبع 

صلة قوية بجائحة كوفيد19-«.
ا عاملين  وإلى جانب توثيق الماضي، نشر المتحف أيضاً
المستقبل  لعرضها في  الحالي  العصر  أشياء من  لجمع 
العلم  يواجهها  التي  التحديات  إلقاء نظرة على  بهدف 

والمجتمع في عام 2020.

دائم هناك  تكوين سجل  إلى  نتطلع  نايتس »...  وقالت 
من أجيال عديدة قادمة من االستجابات الطبية والعلمية 

والثقافية والشخصية لمرض كوفيد19-«.
وسيعاد افتتاح المتحف الذي جرى تعقيمه بشكل مكثف 
تذاكر  اإلنترنت  19 أغسطس آب. ويعرض عبر  في 
مجانية محددة الزمن لعدد مخفض من الزوار من أجل 
التباعد االجتماعي والسيطرة  السماح بفرض إجراءات 
على أعداد الزيارات في منطقة المتاحف في لندن، التي 
فيكتوريا  الطبيعي ومتحف  التاريخ  ا متحف  أيضاً تشمل 

وألبرت.

بريوت ... على أرضها امللكوت

    Email: elressalanews@gmail.com    www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     

   عثر أثريو المجلس األعلى لآلثار في مصر على 
تمثال ألحد كهنة اإلله حتحور، أثناء أعمال حفائر 
اإلنقاذ التي بدأها المجلس منذ أواخر شهر يوليو 
الجاري داخل قطعة أرض يمتلكها أحد المواطنين 
أثناء إقامة أحد المشروعات بمنطقة تبعد حوالي 
كيلومترين جنوب شرقي منطقة ميت رهينة، 

بمحافظة الجيزة.
وأوضح األمين العام للمجلس األعلى لآلثار الدكتور 
مصطفى وزيري، أن بعثة حفائر اإلنقاذ عثرت علي 
هذا التمثال وهو مصنوع من كتلة واحدة من الغرانيت 

األسود حفر عليه من الخلف كتابات هيروغليفية.
وأشار إلى أن ارتفاع التمثال بلغ حوالي 95 سم 
وعرضه 45 سم، وأن أعمال الحفر مستمرة للكشف 

عن باقي القطع، والشواهد الموجودة.
يشار إلى أن أعمال بعثة اإلنقاذ كشفت خلل األيام 
القليلة الماضية عن تمثال للملك رمسيس الثاني 
بصحبة اثنين من اآللهة، وعدد من تماثيل اآللهة 
المختلفة مثل سخمت وبتاح وحتحور، وعدد من 

البلوكات األثرية المنقوشة، وتماثيل من الغرانيت 
الوردي واألسود والحجر الجيرى، ترجع لعصر 

الملك رمسيس الثاني.
وذلك باإلضافة إلى بعض البلوكات من الحجر 

الجيري ترجع إلى العصر القبطي، مما يدل علي 
إعادة استخدام المنطقة في عصور الحقة، مؤكدا 
على أنه فور كشف النقاب عن بوادر شواهد أثرية 

بالمنطقة بدأ المجلس في عمل حفائر اإلنقاذ.

 »رفائيل« رسام عصر النهضة.. خدع 
العامل وكشفه العلم

ـــمـــوْت  ـــل ل ــــا  ــــه يــــا مــــــنَّ دعــــوَت

ـــــا  ـــــَه ـــــُن ك ـــــا ــــــ س هللا  ألن 

ـــا  ـــَه رُق ســـا ــــُص  ل يـــا   . . ــــــَت  ن وأ

ــــــاد ــــــب ــــــِع ل ا دم  ــــــــــــــصَّ  َم

لـــــبـــــلـــــد ا ــــــــــــرق خـــــــيـــــــر  س

ـــــد ـــــي ـــــول ل ا ــــــى  حـــــــــــرم حــــــت

لــــبــــلــــد ا نـــــــــا  ا ـــــــــَد ِف وقـــــــــــال 

ــــه ــــم ــــرح ي هللا  ونـــــــــقـــــــــول 

ـــــزاء ـــــع ل ا ــــه  ــــي ف ــــل  ــــبَّ ــــق ــــت ون

يــــــرحــــــمــــــه هللا  مـــــــــــــــات 

ـــه ـــورت ث ه  ــــا ـــــت  مــــع ـــــِن ـــــدف ن وا

ــســن ــُح ل ا ــا  ــه ــن ــس ُح ـــي  ف عــــروس 

ــــرأ ق يــــــــوم  ال   . . جــــــــاهــــــــل.

ــــال ــــــو ط ل د  لـــــفـــــســـــا ا فـــــــوق 

ـــحـــجـــر ل ا ــــش  ــــق ن ــــخــــهــــا  ــــاري ت

ـــل ـــب ـــج ل ا ــــــة  ــــــالب َص ــــة  ــــب ــــل َص

ــــوْت« ــــم ـــام »وت ـــظ ـــن ل ا ـــوت  ـــم ي

ـــــا  ـــــَه ـــــُن ك ـــــا ــــــ س هللا  ألن 

ــــروت ــــي ب تــــــمــــــوْت  لــــــن   . . ال 

ـــوْت ـــك ـــل ـــم ل ا ــــى أرضــــــَهــــــا  ــــل وع

ـــاد مـــنـــعـــوْت ـــس ـــف ل ـــا ب م  ــــظــــا ــــن ل وا

لـــجـــمـــيـــع مـــمـــقـــوْت ا ــــن  ــــــات م وب

ــوْت ــت لـــبـــنـــوك ســح ا ـــي  ف د  ومــــا عــــا

ـــــوْت ـــــق ل ــــاة وا ــــي ــــح ل ا مـــــن حـــــق 

ـــــمـــــوْت ـــــش ولـــــــــــو حـــــي ـــــي ـــــع ن

ـــــــات وصــــمــــوْت آه مـــــن جـــــــراح 

ــــوْت ب ــــا ت ـــــي  ف ـــد  ـــي ـــه ـــــد ش ـــــزي ون

ــــوْت ــــوق ــــق م ــــري ـــم ح ـــي ـــح فـــــي ج

ـــوْت  ـــب ـــث ــــــاة م ــــــوف ل ا ــــــخ  ــــــاري وت

ـــــكـــــهـــــنـــــوْت ل ا ــــــــــــــره  ّسِ فــــــــي 

ــــروْت ــــي ب ـــــخ  ـــــاري ت عــــــــِرف  أو 

ــــروْت ــــب ــــوب ج ــــل ــــق ل ا يــــــمــــــان  وإ

ــــان مــنــحــوْت ــــزم ل ا عـــلـــى صـــخـــر 

بـــــيـــــمـــــوْت؟ لـــــجـــــبـــــل  ا هــــــــو 

ـــــروت ـــــي ب ــــــد  ــــــأب ل ـــــضـــــل  ـــــف وت

ـــوْت ـــك ـــل ـــم ل ا ــــى أرضــــــَهــــــا  ــــل وع

بسبب انفجار بريوت..
 تضرر 601 مبنى تارخيي  منها 70 معرضة  خلطر االنهيار

مصر تعثر على متثال »حتحور«.. وإعالن استنتاج 
تارخيي مهم


