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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

أردوغان ... وغدًا لناظره لقريب!
رجب  التركي  الرئيس  فشل   
تنفيذ مخططه  طيب أردوغان، في 
على  االستيالء  في  الشيطاني 
الليبي الشقيق من  ثروات الشعب 
خالل إخفاقه العسكري في السيطرة 
على سرت والجفرة المدعوم مالياً 
الفصائل  بآالف  من قطر وعسكرياً 
المكونة من المتشددين والمرتزقة 
السوريين واألفارقة، بعد أن أخطأ 
قوة  تقدير  في  وحسابياً  عملياً 
وقدرة وبسالة الجيش المصري 

جواً وبحراً وأرضاً.
التركي وفشل  الرئيس  أقول فشل 
في  والمأجور  الموجه  إعالمه 
اليائسة  البائسة  جميع محاوالته 
لهز االستقرار األمني والمجتمعي 
في مصر، وأصبح حلمه بإقامة 
دولة الخالفة من جديد مقصوراً 
عليه وعليه وحده وبات سلطاناً بال 
سلطنة ورئيساً لدولة أجمع شعبها 
مشروعه  ورفض  رفضه  على 
شكالً  المناسب  غير  التوسعي 
الحقيقية  للمعطيات  وموضوعاً 

للواقع األقليمي على األرض.
من  فاشل  هو  والقلم  وبالورقة 
كافة الوجوه واألصعدة ألنه أكد 
على فشله وفشل نظامه الحاكم 
االقتصادي  الوضع  تحسين  في 
في  فشل  كما  داخلياً،  المتردي 
الحفاظ على شعبيته وشعبية حزبه 
من  الغالبة  الغالبية  لدى  الحاكم 
أبناء الشعب التركي الذي بدأ يشعر 
ويحصد نتائج السياسات المتهورة 
الحاكم  لهذا االردوغان ونظامه 
وعسكرياً  واجتماعياً  إقتصادياً 

وسياسياً إلى آخره....
ونجاحه في تحويل كنيسة »آية 
بعده  ومن  جامع  إلى  صوفيا« 
في تحويل دير مسيحي أشوري 
تأكيد  ، ما هو سوى  إلى جامع 
حتى  شئ  كل  في  الكبير  لفشله 
الدين  سمعة  على  الحفاظ  في 

إليه وإلى  الذي اساء  اإلسالمي 
وإقليمياً  محلياً  السامية  تعاليمه 
المتطرفة  الممارسات  بهذه  ودولياً 
المقبولة، وعلى ذلك أتوقع  وغير 
له ولحزبه نهاية دراماتيكية في 
األسابيع القادمة والتاريخ ال يكذب 
وال يتجمل ، وعلى منَّ يعتقد عكس 
ذلك أن يراجع حساباته وأن يجلس 
مع نفسه ليسألها بوضوح، ماذا 
لو قامت اسرائيل باالستيالء على 
بهدمه  والقيام  األقصى  المسجد 
إلعادة بناء هيكل سليمان من جديد 
المحكمة  لحكم صادر من  تنفيذاً 
إسرائيل؟  في  العليا  الدستورية 
ضاربة عرض الحائط بكل النداءات 
الدولية واإلسالمية الرافضة لذلك، 
ويقيني أن هللا العلي القدير يُمهل 

وال يُهمل!
وماذا لو قامت كل الدول األوروبية 
باالستيالء على الجوامع المقامة 
على أراضيها وتحويلها إلى كنائس؟
للذين يصّرون على أن  أقول هذا 
اإلسالم دين سماحة وسالم وهم 
مشاركون بصمتهم في كل ما يقوم 
الديكتاتور ويشوه صورة  به هذا 
اإلسالم والمسلمين الذي دفع بعض 
في  خوفاً  عنه  لالرتداد  أتباعه 

الشرق و الغرب.
مجرد أسئلة أطرحها بصراحة على 
أمل أن يقوم أي شخص مسلم حقيقي 

ومنصف بالرد عليها.
وأنا أحمد هللا أنه أنعم على بالدي 
برئيس مسلم معتدل وعادل مع 
مختلف  على  المصريين  جميع 
عقائدهم، يعرف جيداً صحيح دينه 
المولى عز  وصحيح تعاليمه داعياً 
وجل أن يحفظه لمصر ولشعبها 
ألنه األمل والصخرة األكيدة التي 
سترتطم بها وتتحطم عليها كافة 
أحالم هذا الطاغية سلطان المسلمين 
المزعوم أردوغان ... وهللا ولي 

التوفيق وغداً لناظره لقريب!

year

5 سياسـة
فوز الزمالك المستحق على األهلي 3-1 ، ليس 

األول ولن يكون األخير، والسبب في ذلك السياسات 
الحكيمة للمستشار األسد مرتضى منصور رئيس 

نادي الزمالك ومجلسه الموقر.
بينما يتلخص في األهلي بالسياسات الفاشلة للكابتن 

محمود الخطيب ومجلسه المضحك المبكي!

فريد زمكحل
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رمسيا.. رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى 
يعلن استقالته من منصبه

االحتاد األوروبي و عقوبات جديدة على تركيا 
بسبب ممارساتها يف البحر املتوسط

القبض على القيادي اإلخواني اهلارب حممود عزت القائم بأعمال املرشد العام

  أعلن رئيس الوزراء اليابانى شينزو 
آبى استقالته ألسباب صحية، مؤكدا أنه 
سيواصل أداء مهام المنصب إلى حين 
تعيين رئيس جديد للحكومة، وكان تلفزيون 
هيئة اإلذاعة اليابانية )إن.إتش.كيه( ذكر 
في وقت سابق أن آبي، الذى يعانى من 
منذ  التقرحي  القولون  التهاب  مرض 
سنوات، أراد عدم التسبب في مشاكل 
للحكومة بسبب تدهور حالته الصحية.

وفى وقت سابق، قال رئيس الوزراء 
اليابانى شينزو آبى، إنه يريد االعتناء 
بصحته، وأن يبذل كل ما بوسعه فى 
عمله، وذلك بعدما أثارت زيارته الثانية 
للمستشفى خالل أيام مخاوف بشأن ما 
إذا كان قادرا على مواصلة قيادة ثالث 
أكبر اقتصاد فى العالم، جاءت الزيارة، 

فيما تجاوز أطول رئيس للوزراء بقاء 
فى المنصب باليابان المدة القياسية التى 
قضاها عمه األكبر إيساكو ساتو رئيسا 
للوزراء قبل نصف قرن، األمر الذى 
يستقيل  قد  آبى  بأن  التكهنات  من  زاد 

بعدما حقق هذا اإلنجاز.
وقال آبى للصحفيين فى مقر إقامته الرسمى 
بعد زيارة مستشفى فى طوكيو “أريد 
االعتناء بصحتى وأداء عملى على أكمل 
وجه”. وأضاف أنه تسلم فى المستشفى 
نتائج فحص خضع له األسبوع الماضى 

وأجرى فحوصا إضافية.
ميالده  بعيد  يحتفل  الذى  آبي،  وقال 
إنه  المقبل،  الشهر  والستين  السادس 
وقت الحق  فى  الحديث  فى  يرغب 

عن الفحوص.

لالتحاد  األعلى  الممثل  أعلن    
األوروبي للشؤون الخارجية والسياسة 
واألمنية جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، 
وجود اتجاه لفرض عقوبات أوروبية 
على تركيا، بسبب ممارساتها في منطقة 

شرق المتوسط.
ودعا بوريل أنقرة إلى االمتناع عن 
في  الجانب  أحادية  إجراءات  اتخاذ 
أزمة شرق المتوسط، في وقت تطالب 
به اليونان وقبرص بفرض عقوبات 
على تركيا بسبب التنقيب غير القانوني 
على موارد الطاقة في شرق المتوسط.
وشدد الممثل األعلى لالتحاد األوروبي 
للشؤون الخارجية والسياسة واألمنية على 
“تصاعد اإلحباط األوروبي إزاء السلوك 
التركي في شرق المتوسط”، بسبب التنقيب 

غير الشرعي على النفط والغاز.
األلماني  الخارجية  وزير  وانضم 
دعوة  في  بوريل  إلى  ماس  هايكو 
فرض  بحث  إلى  األوروبية  الدول 
مزيد من اإلجراءات الحازمة على 
تركيا، خالل قمة االتحاد األوروبي 

الشهر المقبل.
وقال وزير الخارجية األلماني إن عالقات 
بالده مع تركيا تأثرت بشكل بالغ بسبب 
تزال  ال  التي  المتوسط،  شرق  أزمة 
تشهد تصاعدا مع مرور األيام، وعدم 
التزام أنقرة بالدعوات الدولية للتهدئة.

ضرورة  على  اليوم  ماس،  وأكد 
الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل 
حل األزمة، قائال إن “الحوار البناء 

هو السبيل الوحيد للخروج منها”.

Lotfi, Rafla & Associates  
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لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

 أعلنت وزارة الداخلية ضبط القيادي اإلخواني الهارب / 
محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام ومسئول التنظيم 

الدولي لجماعة اإلخوان اإلرهابية.
استمراًرا  أنه  الجمعة،  اليوم  بيان  في  الوزارة،  وذكرت 
العدائية  الداخلية في التصدي للمخططات  لجهود وزاره 
التي تستهدف تقويض دعائم األمن واالستقرار والنيل من 
مقدرات البالد ورصد تحركات القيادات اإلخوانية الهاربة 
التي تتولى إدارة التنظيم اإلخواني على المستويين الداخلي 
والخارجي، فقد وردت معلومات لقطاع األمن الوطني باتخاذ 
القيادي اإلخواني الهارب / محمود عزت القائم بأعمال المرشد 
العام ومسئول التنظيم الدولي لجماعة اإلخوان اإلرهابية 
من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة 
الجديدة مؤخرا وكًرا الختبائه على الرغم من الشائعات 
المذكور  بتواجد  لها  الترويج  التنظيم  قيادات  دأبت  التي 

خارج البالد بهدف تضليل أجهزه األمن.
الشقة  مداهمة  العليا  الدولة  أمن  نيابة  استئذان  وتم عقب 
المشار إليها وضبط اإلخواني المذكور، وقد أسفرت عمليات 
التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب اآللي 
والهواتف المحمولة التي تحوي العديد من البرامج المشفرة 
لتأمين تواصالته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل 
وخارج البالد فضاًل عن بعض األوراق التنظيمية التي 

تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.
يعد القيادي اإلرهابي المذكور هو المسئول األول عن تأسيس 
الجناح المسلح بالتنظيم اإلخواني اإلرهابي والمشرف على 

إدارة العمليات اإلرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم 
بالبالد عقب ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وحتى ضبطه.

وكان أبرز هده العمليات حادث اغتيال النائب العام 
األسبق الشهيد/ هشام بركات أثناء خروجه من منزله 
باستخدام سياره مفخخة والتي أسفرت عن إصابة ٩ 
مواطنين خالل عام ٢٠١٥، وحادث اغتيال الشهيد 
العميد/وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس 
خالل عام ٢٠١٥، وحادث اغتيال الشهيد العميد أركان 
حرب / عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور خالل 
عام ٢٠١٦ وحادث تفكير سيارة مفخخة أمام معهد 
األورام خالل شهر أغسطس عام ٢٠١٩ والتي أسفرت 
عن مصرع ٢٠ مواطن وإصابة ٤٧ واضطالعه 
باإلشراف على كافة أوجه النشاط اإلخواني اإلرهابي 

حرب  تتولى  التي  اإلخوانية  اإللكترونية  الكتائب  ومنها 
الشائعات وإعداد األخبار المفبركة واإلسقاط على الدولة 

بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام.
وتولى القيادي اإلخواني مسئولية إدارة حركة أموال التنظيم 
وتوفير الدعم المالي له وتمويل كافة أنشطته كذا اضطالعه 
بالدور الرئيسي من خالل عناصر التنظيم بالخارج في 
دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة واستغاللها في 
اإلساءة للبالد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها في العديد 

من الملفات الدولية .
يشار الى ان المذكور محكوم عليه غيابيا في العديد من 
القضايا من بينها اإلعدام في القضية رقم ٥٦٤٥٨/٢٠١٣ 

جنايات قسم أول مدينة نصر )تخابر( واإلعدام في القضية 
رقم ٥٦٤٣/٢٠١٣ جنايات قسم أول مدينة نصر )الهروب من 
سجن وادي النطرون( والمؤبد في القضية رقم ٦١٨٧/٢٠١٣ 
جنايات قسم المقطم )أحداث مكتب اإلرشاد( والمؤبد في 
القضية رقم ٥١١٦/٢٠١٣ جنايات مركز سمالوط )أحداث 
الشغب والعنف بالمنيا( ومطلوب ضبطه وإحضاره في 
العديد من القضايا الخاصة بالعمليات اإلرهابية وتحركات 

التنظيم اإلرهابي.
وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية وتضطلع نيابة أمن الدولة العليا 
بمباشرة التحقيقات و تؤكد وزارة الداخلية على االستمرار 
في التصدي بكل حسم ألي محاوالت تستهدف النيل من 
استقرار الوطن وضبط العناصر المخططة والمنفذة لذلك.

وثيقة فرنسيه لإلصالح يف لبنان املثقل باألزمات
  أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون وضع خطوطا عريضة 
بها  يقوم  أن  ينبغي  إلصالحات سياسية واقتصادية 
الساسة في لبنان من أجل السماح بتدفق المساعدات 
األجنبية وإنقاذ البلد من أزمات عديدة منها االنهيار 

االقتصادي.
وذكر مصدر سياسي لبناني أن السفير الفرنسي لدى 
بيروت سلم ”ورقة األفكار“، التي جاءت في صفحتين.

وقال مصدر في مكتب ماكرون في قصر اإلليزيه إن 
السفير سلم وثيقة مختصرة للرئيس اللبناني ميشال 
عون ورئيس البرلمان نبيه بري، لكنه وصفها بأنها 

غير رسمية وليست خارطة طريق.
وتشمل اإلصالحات الضرورية الواردة في الوثيقة 
تدقيقا لحسابات البنك المركزي وتشكيل حكومة مؤقتة 
قادرة على تنفيذ إصالحات عاجلة، وإجراء انتخابات 

تشريعية مبكرة في غضون عام.
وأخفقت حكومة تصريف األعمال اللبنانية الحالية، 
التي كانت قد تولت السلطة في يناير كانون الثاني 
بدعم من جماعة حزب هللا وحلفائها، في تحقيق تقدم 
في محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة 
إنقاذ، بسبب الجمود فيما يتعلق باإلصالحات ونزاع 

بخصوص حجم خسائر القطاع المالي.
واستقالت الحكومة هذا الشهر على خلفية انفجار مرفأ 
بيروت الذي قتل ما ال يقل عن 180 شخصا وأصاب نحو 
ستة آالف آخرين ودمر أحياء بأكملها، وجدد االحتجاجات 
المستشري وسوء  الفساد  الحاكمة بسبب  النخبة  ضد 

اإلدارة اللذين أفضيا إلى أزمة مالية عميقة.
وتقول الورقة الفرنسية ”األولوية ينبغي أن تكون تشكيل 
حكومة سريعا لتفادي فراغ في السلطة والذي من شأنه 

أن يغرق لبنان أكثر في األزمة التي يعاني منها“.
وتتناول الورقة أربعة قطاعات أخرى بحاجة إلى عناية 
عاجلة، وهي المساعدة اإلنسانية وتعامل السلطات 
بعد  اإلعمار  مع جائحة مرض كوفيد19- وإعادة 
انفجار الرابع من أغسطس آب في مرفأ بيروت، 
وانتخابات  واالقتصادية  السياسية  واإلصالحات 

برلمانية تشريعية.
كما دعت الورقة إلى إحراز تقدم في محادثات صندوق 
أموال  على  المتحدة  األمم  وإشراف  الدولي،  النقد 

المساعدات اإلنسانية الدولية التي تم التعهد بتقديمها 
للبنان في األسابيع األخيرة، فضال عن إجراء تحقيق 
محايد في سبب انفجار كميات هائلة من المواد شديدة 
االنفجار والمخزنة بشكل غير آمن في الميناء لسنوات.
وزار ماكرون بيروت بعد وقت قصير من االنفجار 
وأوضح أنه لن تُقدم شيكات على بياض للدولة اللبنانية 
إذا لم تنفذ إصالحات لمكافحة الهدر والفساد واإلهمال.

وقال مصدر سياسي لبناني إن ماكرون أجرى منذ ذلك 
الحين عدة مكالمات هاتفية مع قادة سياسيين بارزين 
في ظل نظام تقاسم السلطة الطائفي في البالد. ومن 
المقرر أن يعود ماكرون إلى بيروت في األول من 

سبتمبر أيلول.
وحالت الخصومات السياسية والمصالح الطائفية دون 
تشكيل حكومة جديدة قادرة على معالجة األزمة المالية 
التي عصفت بالعملة وأصابت النظام المصرفي بالشلل 

ونشرت الفقر.
وتشدد ورقة األفكار الفرنسية على ضرورة إجراء 
تدقيق فوري وكامل في الماليات العامة وإصالح قطاع 
الكهرباء الذي يستنزف األموال العامة بينما يفشل في 

توفير كهرباء كافية.
وأضافت أنه يتعين على البرلمان سن القوانين الالزمة 
إلحداث التغيير في الفترة االنتقالية. وجاء في الورقة 
”ينبغي على كل الكتل أن تصوت على هذه اإلجراءات 
لكي يتسنى للحكومة الجديدة إقرارها في األشهر المقبلة“.

وقال المصدر في اإلليزيه إن الوثيقة كررت مقترحات 
كان قد تم االتفاق عليها في إطار مؤتمر المانحين عام 
2018 لدعم لبنان، واجتماع مجموعة الدعم الدولية 

بعد ذلك.
وأضاف ”هذه الوثيقة تعيد التأكيد على أن فرنسا جاهزة 
لدعم لبنان بما يتسق مع إطار العمل هذا. هي ليست 

خارطة طريق بأي حال من األحوال“.
ويمكن لورقة األفكار أن تعمق دور فرنسا في لبنان، 

الذي كان مستعمرة فرنسية.
وتشير الورقة إلى أن باريس ستلعب دورا رئيسيا 
في إعادة بناء مرفأ بيروت وتعزيز الرعاية الصحية 
وإرسال فرق من وزارة الخزانة والبنك المركزي، 
لدعم التدقيق المالي والمساعدة في تنظيم االنتخابات 
البرلمانية المبكرة، إلى جانب االتحاد األوروبي.

اليوم  اللبنانية،  الرئاسة  دعت   
الجمعة، إلى استشارات نيابية ملزمة 
دستورياً الختيار رئيس جديد للحكومة 
بعد أكثر من أسبوعين على استقالة 

حسان دياب.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان “تم 
تحديد موعد االستشارات النيابية يوم 
دوائر رئاسة  المقبل، وتعد  االثنين 
ليعلن  المواعيد  الجمهورية جدول 

فور جهوزه”.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان 
دياب أعلن في 10 أغسطس الجاري 
أسبوع  بعد  الحكومة وذلك  استقالة 
الذي وقع في  الهائل  على االنفجار 
مرفأ بيروت في 4 أغسطس، وتسبب 
بمقتل وإصابة المئات، وبدمار هائل 

في العاصمة اللبنانية.
والرئيس مطالب بتسمية مرشح ينال 
أعلى قدر من التأييد بين نواب البرلمان.
الحريري  سعد  السني  والسياسي 
يتردد  الذي  الوحيد  الجاد  هو االسم 

كمرشح للمنصب حتى اآلن. لكنه قال 
هذا األسبوع إنه ليس مرشحا بعدما 
أعربت عدة أحزاب كبرى عن عدم 

تأييد عودته للمنصب.
وتتزامن االستشارات الختيار رئيس 
جديد للحكومة مع الزيارة المرتقبة 
للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

إلى بيروت.
اإلليزيه  ووفق ما صدر عن قصر 
فإن ماكرون، الذي زار لبنان غداة 
إلى  بيروت، سيصل  مرفأ  انفجار 
لبنان مساء االثنين المقبل، ويمضي 
الثالثاء في  ثم يشارك صباح  ليلته 
إلعالن  األولى  المئوية  احتفالية 
“لبنان الكبير”، ثم يجري محادثات 

مع المسؤولين والسياسيين.
في  ماكرون  محادثات  وستتركز 
لبنان على مسألتين رئيسيتين هما 
إعادة إعمار ما دمره انفجار بيروت، 
والوضع السياسي، خصوصاً الدفع 

باتجاه تشكيل حكومة إنقاذ.

الرئاسة اللبنانية تدعو إىل 
استشارات نيابية لتكليف 

رئيس جديد للحكومة

  19 الصحة العاملية تعيد حسابات خطة لقاحات كوفيد- 
سيال  أيام  خالل  العالمية  الصحة  منظمة  تتلقى    
من التعهدات بتقديم الدعم لخطتها الرامية إلى توفير 
لقاحات كوفيد19- للجميع، لكنها أصبحت مضطرة 

بالفعل لخفض سقف طموحاتها.
فقد أبرمت الواليات المتحدة واليابان وبريطانيا واالتحاد 
األوروبي صفقاتها الخاصة لتأمين ماليين الجرعات 
لمواطنيها في تجاهل لتحذير من المنظمة التابعة لألمم 
باللقاح  اتباع نهج قومي فيما يتعلق  المتحدة من أن 

سيتسبب في شح اإلمدادات.
ويحذر خبراء من أن تبني دول أخرى قادرة لذات النهج 
سيترتب عليه عدم تطبيق استراتيجية منظمة الصحة 
العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد على 

مستوى العالم وبصورة تتسم بالعدالة.
وقال أليكس هاريس رئيس إدارة السياسة العالمية في 
منظمة ويلكوم تراست الصحية الخيرية ”إذا حدث 
ذلك، فمن الواضح للغاية أنه لن يكون هناك كميات 
كافية من اللقاح متاحة ألي دول أخرى وباألخص 

خالل األشهر الستة أو التسعة األولى“.
المشاركة في مبادرة  التي ترغب في  الدول  وعلى 

يفيد  العالمية )كوفاكس( أن تقدم ما  منظمة الصحة 
برغبتها في ذلك بحلول يوم االثنين.

وقدمت أكثر من 170 دولة، من بينها كندا والنرويج 
في  برغبتها  يفيد  ما  وبريطانيا،  الجنوبية  وكوريا 
التي  المبادرة  المشاركة ولكن بشكل غير ملزم في 
تصفها المنظمة بأنها الوحيدة على مستوى العالم التي 
تضمن إتاحة لقاحات كوفيد19- للدول الغنية والفقيرة 

على حد سواء.
للوقاية من  لقاحات محتملة  المنظمة تسعة  وسجلت 
المرض ووضعت خططا للحصول على ملياري جرعة 
وتوزيعها بحلول نهاية 2021 لكل الدول المشاركة.
لكن المنظمة تواجه مشكالت في إقناع الدول الغنية 
بالمشاركة الكاملة وااللتزام بما يتجاوز حدود تقديم 
بما  التبرع  عن  المعسول  والكالم  بالتمويل  الوعود 

يفيض عن حاجتها من اللقاحات.
وانتقد تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة 
الصحة العالمية األسبوع الماضي الدول التي تحاول 
االستئثار باللقاح محذرا من أن تلك االستراتيجية ستفاقم 
انقضاء  قبل  الدعم  لحشد  أخير  نداء  وفي  الجائحة. 

للدول األعضاء  االثنين، كتب خطابات  يوم  المهلة 
يحثها على المشاركة.

وقالت متحدثة باسم المفوضية األوروبية إن المفوضية 
في  دخولها  كوفاكس رغم  بإنجاح  تماما“  ”ملتزمة 
محادثات موازية مع شركات تصنيع القاحات لتزويد 

التكتل بجرعات.
وقالت بريطانيا إنها تدعم كوفاكس لضمان الوصول 
بشكل عادل للقاحات في العالم بما في ذلك التمويل، 
في وقت تعقد فيها اتفاقاتها الخاصة الثنائية إلمدادها 

باللقاحات.
ولم يعلق البيت األبيض بعد على الموقف. ولم تشارك 
الواليات المتحدة في إطالق البرنامج في أبريل نيسان 
وال في مناسبة أقيمت لجمع األموال في مايو أيار.

وشرح مسؤول كبير في حكومة أوروبية المعضلة 
الغنية متسائال كيف يمكن دعم  الدول  تواجه  التي 
توفير اللقاح للدول النامية في وقت ربما ال يكون 
هناك ما يكفي لشعبك. وأضاف أن تحويل الموارد 
إلى الخارج هو أمر ”من الصعب إقناع الناس به 

في الداخل“.

اعداد: 
أنطوانيت جرجوس

حكمـة العـدد
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   أطلقت الصين، األربعاء، 
صاروخ »قاتل حامالت الطائرات« 
في بحر الصين الجنوبي، وأتبعته، 
الخميس، بتصريح مفاده أن الجيش 
الصيني لن يدع الواليات المتحدة 

تثير المشاكل.
جيشها  أن  الصين  أعلنت  فقد 
أطلق صاروخين في بحر الصين 
الجنوبي، من بينهما »قاتل حامالت 
يعتقد محللون  الذي  الطائرات«، 
أنه ربما تم تطويره  عسكريون 
القوات األميركية في  لمهاجمة 

المنطقة.
ووفقا لصحيفة »ساوث تشاينا 
مورنينغ بوست«، في عددها الصادر 
امس الخميس، استهدف صاروخا 

»دي إف-26 بي« و »دي إف-21 دي«، اللذان أطلقا األربعاء، 
منطقة تقع بين جزيرة هاينان الجنوبية وجزر باراسيل.

وجاءت عمليات اإلطالق األربعاء بعد شكاوى صينية من دخول 
طائرة تجسس أميركية »منطقة حظر طيران« أعلنتها بكين خالل 
مناورة عسكرية قبالة ساحلها الشمالي، بحسب األسوشيتد برس.

 ويعتبر الصاروخ »دي إف-21« وأحدا من أكثر الصواريخ دقة، 
وأطلق عليه محللون عسكريون لقب »قاتل حامالت الطائرات« 
الذين يعتقدون أنه تم تطويره الستهداف حامالت الطائرات األميركية 

التي قد تكون منخرطة في صراع محتمل مع الصين.
الصينية، وو  الدفاع  باسم وزارة  المتحدث  قال  ثانية،  ناحية  من 
الجيش الصيني لن »يرقص على نغمة  الخميس، إن  تشيان، 
الواليات المتحدة« أبدا ولن يدعها »تثير مشاكل«، وفقا لما ذكرته 

وكالة رويترز.
إفادة صحفية شهرية وفي أجواء تتسم  المتحدث، خالل  وقال 
بالتوتر بين جيشي البلدين، إن بالده تأمل في أن تتخذ الواليات 
لتعاون عالي  إيجابي«  لتوفير »مناخ  المتحدة إجراءات عملية 

المستوى بين الجيشين.

    قال وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب 
الخميس إن  لبنان يوم  إلى  شامبين خالل زيارة 
بالده عرضت االنضمام إلى التحقيق اللبناني في 
االنفجار المزلزل الذي وقع بمرفأ بيروت هذا الشهر 

لكن بشرط أن يكون تحقيقا شفافا ذا مصداقية.
اللبناني ميشال عون في بادئ  الرئيس  ووعد 
األمر بتحقيق سريع في سبب انفجار مادة شديدة 
االنفجار مخزنة لسنوات بشكل ال يراعي قواعد 
السالمة في الرابع من أغسطس آب مما أدى إلى 
مقتل ما ال يقل عن 180 شخصا وإصابة نحو 
ستة آالف آخرين، لكنه قال في وقت الحق إن 

األمر سيستغرق وقتا.
أوتاوا مستعدة  لقائه بعون إن  بعد  وقال شامبين 
العون ”وفقا لشروط“ سيجري تحديدها.  لتقديم 

ولم يخض في تفاصيل.
وأضاف في تصريحات نقلها التلفزيون ”يتوقع 
الشعب اللبناني أن تتوقف مشاركة كندا في هذا 
التحقيق على اتسامه بالمصداقية والشفافية وسبر 

أغوار األمور لتحقيق العدالة“.
ونقلت الرئاسة اللبنانية يوم الخميس عن عون قوله لمجلة باري ماتش 
الفرنسية إنه تم القبض على 25 شخصا حتى اآلن ”من المسؤولين 

مباشرة أو غير مباشرة على وضع المرفأ“ في إطار التحقيق.
وأضاف عون أن التحقيق سيكون شفافا ويؤدي إلى محاسبة ”كل 

المقصرين دون استثناء“.
وكانت بيروت قالت إن فرنسا ومكتب التحقيقات االتحادي األمريكي 
)إف.بي.آي( يساعدان في التحقيق في االنفجار الذي دمر المرفأ 
وقطاعات من المدينة وأدى إلى تفاقم االنهيار االقتصادي بالبالد.
وقال شامبين، مقتديا بمسؤولين غربيين آخرين، إنه يتعين على 
لبنان تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ اإلصالحات المطلوبة منذ 
مدة طويلة ومكافحة الفساد للسماح بقدوم مساعدات مالية خارجية.

الدولية يجب أن تكون  المساعدة  الجميع أن  وأضاف ”يدرك 
مصحوبة بإصالحات جادة“.

يناير كانون  السلطة في  التي تولت  الحالية،  الحكومة  واستقالت 
الثاني بدعم من جماعة حزب هللا وحلفائها، بسبب االنفجار. ولم 
يتحقق تقدم يذكر في تشكيل إدارة جديدة في خضم التنافس السياسي 
والمصالح الفئوية في ظل نظام تقاسم السلطة الطائفي في البالد.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الخميس 
إن لبنان يواجه خطر الزوال بسبب تقاعس النخبة السياسية التي 
كانت تواجه احتجاجات حتى قبل االنفجار بسبب األزمة المالية 

التي عصفت بقيمة العملة وأدت النتشار الفقر.
وتعثرت محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول 

على حزمة إنقاذ.

   أعلن حاكم والية مينيسوتا األمريكية حالة 
طوارئ في وقت السلم بمدينة منيابوليس بعد 
اندالع احتجاجات عنيفة مساء األربعاء عقب 
موت رجل أسود مشتبه به في جريمة قتل 

وتقول الشرطة إنه أطلق النار على نفسه.
وتعد المدينة مركز لالحتجاجات منذ مقتل 
جورج فلويد، 46 عاًما، وهو أمريكي من 
أصل أفريقي، في مايو الماضي بعد أن جثم 
شرطي بركبته على رقبته لنحو تسع دقائق.

وأدى مقتل فلويد وأحداث عنف أخرى استهدفت 
مواطنين من أصل أفريقي إلى احتجاجات 
مناهضة للعنصرية ومظاهرات ضد وحشية 
الشرطة في مدن مختلفة بالواليات المتحدة.
وفرض رئيس بلدية منيابوليس جيكوب 
فراي حظر التجول في المدينة في أعقاب ما 
وصفه بأعمال نهب جماعي للمحال وتخريب 
ممتلكات واضطرابات. وقالت السلطات 
أيًضا إن هناك معلومات مضللة فيما يتعلق 

بموت المشتبه به.
وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل 
االجتماعي، إطالق أعيرة نارية وعمليات 

نهب للمتاجر.
ونشرت شرطة منيابوليس على تويتر مقطع 

فيديو لكاميرا مراقبة رصدت حادث إطالق 
النار وقالت إن القتيل، وهو مشتبه به في 
جريمة قتل، أقدم على االنتحار، وإن الشرطة 

لم تطلق أعيرة نارية.
ويظهر مقطع الفيديو رجال أسود يطلق 
النار على نفسه عند مدخل إحدى البنايات 
ومجموعة من الناس تركض بعيدا وأفراد 

شرطة يقتربون من مكان الواقعة.
وأعلن حاكم والية مينيسوتا، تيم والز، حالة 
طوارئ في منيابوليس، وقال إنه تقرر نشر 

الحرس الوطني في المنطقة.
وقال في بيان: »لن يكون هناك تهاون مع 
التصرفات الخطيرة غير المشروعة، تقرر 
توجيه أفراد من حرس مينيسوتا الوطني 
ودوريات شرطة الوالية إلى منيابوليس 

للمساعدة في استعادة النظام«.
وأثار إطالق الشرطة النار على المواطن 
األسود جيكوب بليك في كينوشا بوالية 
ويسكونسن وإصابته في ظهره يوم األحد 
اضطرابات هناك على مدى ثالث ليال 
تضمنت إشعال موجة من الحرائق المتعمدة 
وأعمال تخريب واسعة وحوادث إطالق نار 

متفرقة أسفرت عن سقوط قتيلين.

وأضحت المظاهرات االحتجاجية موضوًعا 
استقطابيًا قبل االنتخابات الرئاسية المقرر 
إجراؤها في الثالث من نوفمبر المقبل، وقال 
مايك بنس، نائب الرئيس وجمهوريون آخرون 
في مؤتمرهم العام، أمس األربعاء، إنها تمثل 
خياًرا بين »القانون والنظام« أو الفوضى.

وقال بنس أمام حشد كان جالًسا في رقعة 
خضراء بمنطقة فورت ماكهنري التاريخية 
في بالتيمور »الحقيقة المرة هي أنكم لن 
تكونوا في أمان تحت رئاسة جو بايدن«، 
في إشارة إلى المنافس الديمقراطي للرئيس 

األمريكي دونالد ترامب.
وأعلنت شرطة بورتالند بوالية أوريجون، 
أمس األربعاء، أن مظاهرة قريبة من مبنى 
وكالة الهجرة األمريكية »تجمع غير قانوني« 
وأمرت الحشود بالتفرق. وقالت الشرطة إنها 
اعتقلت 11 شخًصا في المدينة التي كانت 
يوًما مسرًحا الحتجاجات مناهضة للعنصرية 

واضطرابات استمرت ألسابيع.
واندلعت احتجاجات عنيفة أخرى في أوكالند 
وكاليفورنيا، وأدت إلى اعتقال عدد من 
المحتجين بعد إشعال حرائق خالل المظاهرات، 

حسبما أفادت الشرطة.

     Vendredi 28 août 2020
الجمعة 28 أغسطس 2020

املزايدون وحدهم خيسرون
التاريخ كان هناك     على مدى 
التاريخ ثبت  مزايدون، وعلى مدى 
دائما يخسرون، وعلى  المزايدين  أن 
مدى التاريخ ثبت أن اإلمارات ال تقبل 
المزايدة. لذلك هي ال تخسر قضية تتبناها 
المزايدون  ألنها صريحة وواضحة. 

وحدهم يخسرون.
نحن جيل تفتح وعيه على حب فلسطين. 
نحب أرضها رغم أننا لم نرها، ونعشق 
هواءها رغم أننا لم نتنسمه، ونشعر أن 
أهلها هم أهلنا رغم أننا لم نعش معهم 
على أرض فلسطين الحبيبة، ولم نكن 
تفتح وعينا قد رأينا سوى  وقت أن 
عدد قليل منهم، أغلبهم من المدرسين 
األوائل الذين قدموا إلى اإلمارات مع 
بداية دخول التعليم النظامي إلى إماراتنا 
التي لم تكن حتى ذلك الحين دولة متحدة. 
قرأنا عندما بدأ وعينا يتفتح أن شعب 
فلسطين  تعرض آلالم كثيرة، وأن 
مؤامرة كبرى حيكت ضده. كان كلما 
أهل علينا شهر نوفمبر يكون موضوع 
اإلنشاء في صفوف مدارسنا هو الرسالة 
التي وجهها وزير خارجية بريطانيا 
آرثر بلفور في الثاني من شهر نوفمبر 
1917 إلى الورد ليونيل دي روتشيلد، 
أحد أبرز وجوه المجتمع اليهودي، لنقلها 
إلى االتحاد الصهيوني لبريطانيا العظمى 
فيها بدعم بريطانيا  وأيرلندا، يعدهم 
لتأسيس »وطن قومي للشعب اليهودي« 
في فلسطين ذات األقلية اليهودية التي لم 
تكن تتجاوز %5 من إجمالي عدد السكان 
في ذلك الوقت. كّرت بعد ذلك علينا 
دروس التاريخ من الثورة الفلسطينية 
إلى قرار األمم   ،1936 الكبرى عام 
إلى دولتين  بتقسيم فلسطين  المتحدة 
عربية فلسطينية ويهودية وتدويل القدس، 
اليهودية استقالل  الوكالة  إلى إعالن 
دولة إسرائيل، إلى حرب 1948 التي 
انتصرت فيها الميليشيات الصهيونية 
المسلحة على جيوش 6 دول عربية، 
وأدت إلى خروج 700 ألف فلسطيني 
من ديارهم إلى الضفة الغربية وقطاع 
غزة والدول المجاورة، وتحولهم إلى 
الجئين، ومصادرة إسرائيل للبيوت التي 
هجرها أهلها. أطلق على عام 1948 
عام النكبة، ثم جاءت الطامة الكبرى 
في شهر يونيو من عام 1967 الذي 
انتصرت فيه إسرائيل على جيوش 
ثالث دول عربية، واستولت على ما 
تبقى من أرض فلسطين، فاحتلت الضفة 
الغربية وقطاع غزة، إلى جانب سيناء 
المصرية، وهضبة الجوالن السورية، 
ليدخل علينا مصطلح جديد ويكون عام 

1967 هو عام النكسة.

من النكبة إلى النكسة يمتد طريق من 
األحزان شاركنا عبره الشعب الفلسطيني 
معاناته، ولم تتأخر اإلمارات يوما عن 
دعم الفلسطينيين، قبل قيام دولة االتحاد 
وبعد قيامها. كان مؤسس الدولة الشيخ 
زايد، عليه رحمة هللا، داعما ومبادرا إلى 
نصرة الشعب الفسطيني وقيادته دائما. 
وعندما قامت حرب 1973 بادر، عليه 
رحمة هللا، إلى قطع النفط عن الغرب 
العربية. كانت دولة  للجيوش  مساندة 
اإلمارات دائما داعمة ومساندة ومطالبة 
بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه 
المشروعة، وعودة أصحاب األرض 
إلى وطنهم المسلوب، وقيام الدولة على 
التي عاصمتها  الفلسطينية  األراضي 
القدس الشرقية. جرت مياه كثيرة في 
الفلسطينية، تعكرت في  القضية  نهر 
المياه،  الزمن هذه  مراحل كثيرة من 
وتوقفت أحيانا عن الجريان، وفاضت 
أحيانا فأغرقت أراضي كثيرة وشردت 
جموعا كبيرة. ورغم هذا كله بقيت دولة 
اإلمارات وفية لموقفها الصادق من 
القضية الفلطينية، رغم تبدل قياداتها، 
القيادات لمواقف  وتنكر بعض هذه 
اإلمارات الثابتة، ورغم الصراعات التي 
نشبت بين هذه القيادات، واالنقسامات 
التي حدثت بينها، حتى ضاعت القضية 
الفلسطينية، وتراجعت وأصبحت في 
مراتب متأخرة لدى كثير من الشعوب 
العربية التي انشغلت بمشاكلها وأوضاعها 
الطلبة  المضطربة، بل لدى  الداخلية 
الذين لم تعد تواريخ مثل وعد بلفور 
النكسة تحتل مكانا في  أو  النكبة  أو 
التي يطلب منهم  مواضيع اإلنشاء 

مدرسوهم كتابتها.
ُذبِحت القضية الفلسطينية وتفرق دمها بين 
القبائل والفصائل والميليشيات واألحزاب 
والجماعات والدول المتاجرة بالقضية. 
وكانت إسرائيل المستفيد األكبر من هذه 
الحروب والخالفات واالستقطابات 
والمتاجرة بالقضية. استغلت إسرائيل 
الفلسطينية  القيادات  الخالفات بين 
واستفادت من تشرذم الدول العربية، 
فأعلنت خطتها لبسط سيادتها على 
األراضي الفلسطينية المحتلة. ويوم 13 
أغسطس 2020 أعلنت دولة اإلمارات 
اتفاقها مع الواليات المتحدة وإسرائيل 
على وقف قرار ضم األراضي، في 
إطار مسعى يؤدي إلى حل الدولتين.

ظهر المزايدون كعادتهم ليملؤوا الدنيا 
صراخا وعويال، لكن مواقف دولة 
اإلمارات الثابتة ال تقبل المزايدة، وخطها 
الواضح ال يقبل التشكيك. نقولها ونضع 

نقطة في نهاية السطر.

aliobaid4000@yahoo.com

بقلم: علي عبيد الهاملي

أخبــار
بينس يعلن رمسيا الرتشح ملنصب نائب الرئيس األمريكي 

وحيذر الناخبني األمريكيني النتخاب ترامب للمرة الثانية حفاظًا على سالمة الشعب األمريكي
  أعلن مايكل بينس، موافقته الرسمية، على 
المشاركة في االنتخابات الرئاسية األمريكية 
نائب  لمنصب  كمرشح  نوفمبر،  في  المقبلة 

الرئيس عن الحزب الجمهوري
ماكهنري  كلمة في فورت  بينس خالل  وقال 
في بالتيمور بوالية ميريالند، في إطار مؤتمر 
التي  للثقة  امتناني  الجمهوري: “مع  الحزب 
وبدعم  ترامب،  دونالد  الرئيس  إياها  منحني 
أقبل  الجمهوري وبفضل من هللا،  من حزبنا 
نائب  لمنصب  بترشيحي  قراركم  بتواضع 

الرئيس األمريكي”
وقارن  اختبار،  بفترة  تمر  بالده  أن  وأعلن 
الوضع الحالي بالدفاع عن فورت ماكهنري، 
ميناء  عن  الدفاع  في  حاميته  نجحت  الذي 
البريطاني،  األسطول  من هجمات  بالتيمور 
خالل الحرب األنجلو أمريكية 1812-1815
األمريكيون  2020، خاض  وقال: “في عام 
الكثير من االمتحانات. لكن لحسن الحظ لدينا 

رئيس يتمتع بالصالبة والطاقة والتصميم، على 
دعمنا في األوقات الصعبة”

وأضاف بينس: “أعزائي األمريكيين، نحن نمر 
بوقت اختبار، لكن إذا نظرتم عبر ضباب هذه 
األوقات الصعبة، فسترون أن علمنا ال يزال 

في مكانه اليوم”. 
والجدير بالذكر أن  الجمهوريون في الليلة الثالثة 
من مؤتمرهم،خيروا الناخبين األمريكيين، بين 
انتخاب الرئيس األمريكي، دونالد ترامب لفترة 
جديدة مدتها 4 سنوات، أو مواجهة الفوضى إذا 
ما وقع اختيارهم على منافسه الديمقراطي جو 
بايدن نائب الرئيس السابق، وبعث المتحدثون 
رسالة قوية تتعلق بالقانون والنظام، ووصفوا 
ترامب بأنه داعم إلنفاذ القانون وسط احتجاجات 
األمريكي  على  النار  الشرطة  إطالق  على 

األسود، جاكوب بليك في والية ويسكونسن.
إعادة  أن  ترامب،  نائب  بنس،  مايك  واعتبر 
انتخاب ترامب لوالية جديدة أمر بالغ األهمية 

والنجاح  والنظام  القانون  للحفاظ على 
ال  بايدن  أن  من  محذرا  االقتصادي، 
يعدو كونه مجرد واجهة لليسار المتشدد، 
وقال بنس في خطابه أمام مؤتمر الحزب 
الجمهوري: »الحقيقة الصعبة هي أنك 
لن تكون بأمان في أمريكا جو بايدن«، 
وانضم ترامب إلى بنس على المنصة بعد 
الخطاب، ترافقه السيدة األولى ميالنيا 
حيث هتف الحشد: »4 سنوات أخرى«.
بوالية  كينوشا  في  الشرطة  وأطلقت 
ويسكونسن النار على بليك )29 عاما( 
عدة مرات في ظهره من مسافة قريبة، ما 
أشعل مجددا االحتجاجات ضد العنصرية 
ووحشية الشرطة، وتعرض 3 أشخاص 
الثالثاء،  اثنان  نار وقتل منهم  إلطالق 

وقال  القتل،  بتهمة  مراهق  القبض على  وتم 
يبدو عضو  ما  على  إنه  الوالية  حاكم  نائب 

في ميليشيا سعى لقتل المتظاهرين األبرياء.

في  بنس  قال  العنف،  أعمال  على  وردا 
خطابه:»أِلَكن واضًحا: يجب أن يتوقف العنف، 
سواء في مينيابوليس أو بورتالند أو كينوشا، 
لقد مات الكثير من األبطال وهم يدافعون عن 

حريتنا لنرى نحن اآلن األمريكيين يضربون 
في  والنظام  القانون  سننفذ  بعضا،  بعضهم 
شوارع هذا البلد لكل أمريكي من كل عرق 

وعقيدة ولون«.

بكني تطلق »قاتل حامالت الطائرات« وحتذر 
الواليات املتحدة

كندا مستعدة للمشاركة يف التحقيق يف انفجار 
بريوت بشروط

حظر جتول وطوارئ يف منيابوليس بعد موت 
رجل أسود مشتبه به يف جرمية قتل

املتحدثة باسم املعارض الروسي 
نافالين تقول حالته ال تزال خطرية

  قالت المتحدثة باسم المعارض الروسي 
أليكسي نافالني، الذي يرقد في غيبوبة 
بمستشفى ألماني بعد ما وصفه حلفاؤه 
بتعرضه لعملية تسميم، إنه ال يزال في 

حالة خطيرة.
ونُقل نافالني جوا إلى ألمانيا يوم السبت 

بعد انهياره خالل رحلة طيران من مدينة 
تومسك في سيبيريا إلى موسكو. ويقول 
أطباء ألمان إنهم توصلوا إلى شواهد 
تشير إلى أن مرضه ناجم عن تسميم 
في حين يرفض األطباء الروس هذا 

التشخيص.

احملكمة العليا بإسرائيل تقضي بإزالة منازل مستوطنني من على أراض فلسطينية
  قضت المحكمة اإلسرائيلية العليا يوم الخميس بأن مجموعة من 
المنازل في موقع استيطاني يهودي في الضفة الغربية المحتلة بنيت 
على أراض مملوكة ملكية خاصة لفلسطينيين وبالتالي يجب إزالتها.
وقبلت المحكمة العليا التماسا من مدعين فلسطينيين، لتلغي حكما 
لمحكمة جزئية صدر في 2018 أقر بأحقية المستوطنين في موقع 

متسبيه كراميم في األرض، رغم أنها ملك لفلسطينيين.
كانت المحكمة الجزئية قد أعلنت أن المستوطنين هم المالك القانونيون، 
بعدما خلصت إلى أن السلطات اإلسرائيلية لم تكن تعلم أن األرض 

مملوكة ملكية خاصة عندما رسمت خريطة للمنطقة.
واعتمدت المحكمة آنذاك في حكمها على قانون إسرائيلي يقضي 
بأن المعامالت التي تشوبها أخطاء قانونية يمكن اعتبارها سليمة 

إذا تمت ”بنية حسنة“.
غور  على  يطل  تل  على  عاما   20 نحو  قبل  المستوطنة  وبنيت 
األردن، وتعيش فيها نحو 40 أسرة يقيم أغلبها على أراض مملوكة 
لفلسطينيين، وقالوا إنهم حصلوا على موافقة السلطات اإلسرائيلية 

على اإلقامة هناك.
لكن المحكمة العليا قالت إن السلطات اإلسرائيلية لم تتصرف بنية 
حسنة إذ ”تغاضت عن العديد من عالمات التحذير على مدى سنوات 

طويلة“ تظهر أن األراضي مملوكة 
في الحقيقة لفلسطينيين.

السلطات  المحكمة  وأمهلت 
بديلة  مساكن  إليجاد  شهرا   36
للمستوطنين وألقت بالجانب األكبر 
بأنه  المسؤولية عما وصفته  من 
متسبيه  لسكان  المؤلمة  ”النتيجة 

كراميم“ على الدولة.
وتعتبر أغلب الدول المستوطنات 
استولت  أراض  بنيت على  التي 
عام  حرب  في  إسرائيل  عليها 
1967 غير قانونية. لكن إسرائيل 
والواليات المتحدة ترفضان ذلك. 
ويريد الفلسطينيون الضفة الغربية 

جزءا من دولتهم المستقبلية.
ويعيش نحو 450 ألف مستوطن 
إسرائيلي في المنطقة بين نحو ثالثة 

ماليين فلسطيني. وعلق رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
هذا الشهر خطته لضم أجزاء من الضفة الغربية في اتفاق دبلوماسي 

لتطبيع العالقات مع اإلمارات العربية المتحدة.



بعد تصعيد تركيا.. 
أملانيا حتث على وقف مناورات شرق املتوسط

رئيس حكومة تصريف األعمال بلبنان: منر بظروف استثنائية تستدعي سرعة تشكيل 
حكومة جديدة فاعلة

حاكم مصرف لبنان: البنوك العاجزة عن 
زيادة رأس املال جيب أن تغادر السوق

اشتباكات مسلحة مبنطقة خلدة اللبنانية.. واجليش يدفع 
بتعزيزات عسكرية لضبط الوضع

 أكد رئيس حكومة تصريف األعمال في لبنان حسان دياب، يوم الخميس، 
أن بالده تمر بظروف استثنائية ال تسمح بإهدار أي وقت، وأن هناك ضرورة 
قصوى لوجود حكومة فاعلة وقادرة على التعامل من التحديات االقتصادية 

والمالية واالجتماعية والمعيشية والصحية.
وكانت حكومة حسان دياب قد تقدمت باستقالتها في 10 أغسطس الجاري، 
تحت وطأة الضغوط والغضب الشعبي الكبير الذي أعقب انفجار ميناء بيروت 

البحري في 4 أغسطس، وتالحق األزمات االقتصادية والمعيشية.
وشدد دياب، في بيان اليوم، على أن الظروف التي يمر بها لبنان على كافة 
انفجار  البالد جراء  أصابت  التي  الكارثة  تداعيات  المستويات، فضال عن 
القرارات  البحري، تستدعي وجود حكومة قادرة على اتخاذ  ميناء بيروت 

التي تعالج األزمات الكبيرة.
وأضاف: “البد من حكومة تباشر عملية إعادة إعمار ما تهدم من بيروت 
واالجتماعية  المالية  األزمات  إلى  كورونا وصوال  وباء  بمواجهة  ومرورا 
والمعيشية، وتستكمل مسار اإلصالحات التي أطلقتها هذه الحكومة ونفذت 
منها بنودا عديدة، إضافة إلى متابعة ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي”.

 قال رياض سالمة حاكم مصرف لبنان المركزي أمس الخميس، 
إن البنوك اللبنانية غير القادرة على زيادة رأس المال بنسبة 20 

بالمئة بنهاية فبراير 2021، سيتعين عليها الخروج من السوق.
البنوك ستترك  ونقلت وكالة »رويترز« عن سالمة قوله إن تلك 
السوق بأن تعطي أسهمها إلى البنك المركزي، مضيفا أنه ال يستطيع 

التكهن بعدد البنوك التي ستغادر.
وأضاف: »نأمل أن تتمكن جميع البنوك من استيفاء المعيار.. لكن 
فبراير، سيتعين على من يعجزون عن ذلك أن يخرجوا من  بعد 

السوق... الودائع ستصان ألن البنك لن يكون في وضع إفالس«.
وأوضح أن احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة تبلغ 19.5 

مليار دوالر واالحتياطيات اإللزامية 17.5 مليار دوالر.
وأبلغ سالمة »رويترز« أنه ال يستطيع القول إلى متى يمكن للبنك 
تناقص  في ظل  الضرورية  الواردات  دعم  يواصل  أن  المركزي 

االحتياطيات.
الدولي في مايو لكنها  النقد  لبنان بدأ محادثات مع صندوق  وكان 
تعثرت في غياب اإلصالح ووسط خالف بين الحكومة والقطاع 

المصرفي والسياسيين بشأن حجم الخسائر المالية.
وقال سالمة إن مصلحة لبنان تقتضي المضي قدما في المفاوضات 

لمحاولة الحصول على برنامج من الصندوق.

لبنان،  جبل  بمحافظة  “خلدة”  منطقة  شهدت   
مساء أمس الخميس، اشتباكات نارية مسلحة بالغة 
البنادق اآللية على  الحدة والعنف، استُخدمت فيها 
خلفية تعليق الفتات بمناسبة ذكرى عاشوراء، األمر 
الذي اُضطر معه الجيش اللبناني إلى التدخل والدفع 
المغاوير  قوات  من  ووحدات  بتعزيزات عسكرية 
)القوات الخاصة( في سبيل السيطرة على الوضع 

على األرض.
وشوهد أشخاص يحملون الرشاشات، ويتبادلون إطالق 
األعيرة النارية في الشوارع، كما قام آخرون بقطع 
الطرق داخل المنطقة وكذلك األوتوستراد الدولي، 
الجرحى  من  وعدد  قتيلين  سقوط  عن  أنباء  وسط 

جراء اإلطالق الكثيف لألعيرة النارية.

وأضرم أشخاص النيران في عدد من المحال التجارية 
في نطاق موقع االشتباك المسلح، وشوهدت ألسنة 
اللهب وهي ترتفع بصورة كبيرة، في حين أقدم آخرون 

على تحطيم السيارات في محيط منطقة االشتباك.
من جهته، أصدر الجيش اللبناني بيانا أعلن فيه تدخل 
الدفع بتعزيزات إضافية  دوريات عسكرية أعقبها 
إلى منطقة خلدة، في سبيل ضبط الوضع واستعادة 
الهدوء بالمنطقة، وإلقاء القبض عليهم، مشيرا إلى 

أنه تم ضبط 4 أشخاص حتى اآلن.
وكان األمر قد بدأ بخالف بين أشخاص على خلفية 
تعليق رايات بمناسبة ذكرى عاشوراء وأعالم تخص 
أحزابا بعينها، قبل أن يتطور إلى مواجهات مسلحة 

استخدمت فيها األسلحة النارية اآللية.

  دعت ألمانيا، يوم الخميس، إلى وقف المناورات البحرية في 
اليونان  بين  بدء محادثات  أمام  المجال  المتوسط إلفساح  شرق 
وتركيا اللتين تتنازعان حول موارد الغاز وترسيم الحدود البحرية.

ويناقش وزراء خارجية االتحاد األوروبي، في برلين، التوتر في 
شرق المتوسط حيث يخشى المراقبون من أن يتحول النزاع بين 

العضوين في حلف األطلسي، إلى مواجهة عسكرية عرضية.
أطراف  عند  عسكرية  تدريبات  عن  الخميس،  تركيا،  وأعلنت 
مياهها اإلقليمية في الزاوية الشمالية الشرقية للبحر المتوسط، بعد 
أن أجرت اليونان تدريبات شاركت فيها فرنسا وقبرص وإيطاليا.
وقال وزير الخارجية األلماني، هايكو ماس، الذي حاول القيام 
حل  إلى  حاجة  في  »نحن  للصحافيين  الطرفين،  بين  بوساطة 
دبلوماسي لهذا النزاع، الشروط المسبقة لهذه المحادثات هي أن 

تتوقف هذه المناورات في شرق المتوسط«.
وأضاف »بالتأكيد لن تجلس األطراف إلى الطاولة عندما تكون 

السفن الحربية قبالة بعضها البعض في شرق المتوسط«.
ويشعر االتحاد األوروبي بالغضب إزاء إرسال تركيا سفنا للقيام 

بأعمال تنقيب عن الغاز في مياه تطالب بها اليونان. وفرض التكتل في وقت 
سابق هذا العام عقوبات على مواطنين أتراك لعالقتهما باألنشطة.

وسيعرض مسؤول السياسة الخارجية باالتحاد األوروبي جوزيب بوريل على 
الوزراء »مجموعة من الخيارات« للتعامل مع تركيا، وفق مسؤولين، علما 

بأنه يحرص على التشديد على أهمية مواصلة الحوار مع أنقرة.
قادة  سيركز  بقرارات،  يخرج  ولن  غير رسمي  برلين  اجتماع  يعتبر  وفيما 

االتحاد األوروبي على المسألة في قمة الشهر المقبل.
وقال وزير الخارجية القبرصي، نيكوس كريستودوليدس، لدى وصوله إلى 

برلين، الخميس إن »مصداقية أوروبا على المحك. على االتحاد األوروبي، 
اتحاد يضم 27 دولة عضو، أن يدافع عن القيم العالمية، من أجل نظام عالمي 

دولي قائم على قيم ومبادئ االتحاد االوروبي«.
 وأضاف »تضامن االتحاد األوروبي يجب أن يكون حقيقيا وملموسا«، بحسب 

ما نقلت فرانس برس.
وقال نظيره النمساوي، إلكسندر شالنبرغ إن شرق المتوسط »برميل بارود 
يكبر باستمرار« وحيث عدد قطع البحرية يجعل الحوادث أمرا«شبه حتمي«.

وأضاف أن »تركيا تتجاهل جميع المواثيق ... القانون الدولي ال يمكن التفاوض 
عليه«.

    قال وزير الخارجية الفرنسي، جان 
إيف لودريان، يوم الخميس، إن لبنان يمر 
بأزمة سياسية واقتصادية عميقة لدرجة أن 

البالد تواجه خطر االنهيار التام.
إجراء  ضرورة  على  لودريان  وشدد 
واالقتصادية  السياسية  اإلصالحات 
على  لبنان  حصول  أجل  من  الالزمة 
مساعدات دولية تمكنه من الخروج من 
محنته، مشيرا إلى أن لبنان يواجه خطر 
الزوال في حال استمرت الطبقة السياسية 

بالتقاعس عن مسؤولياتها.
وكانت الحكومة اللبنانية قد استقالت وسط  
انفجار  بعد  واإلهمال  بالفساد  اتهامات 
بحياة  أودى  الذي  أغسطس  من  الرابع 
ما يقرب من 200 شخص ودمر أحياء 

بأكملها في بيروت.

»السلطات  الفرنسي  الوزير  وقال 
اللبنانية لديها مسؤولية تشكيل حكومة 
تضطلع بمهمة إجراء اإلصالحات 
الضرورية،  وإال فإن المجتمع الدولي 
لن يتجاوب مع لبنان. لن نقدم شيًكا 
على بياض لحكومة ال تجري ما يلزم 
من إصالحات في البالد.  لبنان في 
حالة طوارئ صحية وسياسية وثمة 
خطر محدق بزوال لبنان. إذا أردنا 
بقاء لبنان، ال بد من اتخاذ هذه التدابير 

على وجه السرعة.
من المقرر أن يقوم الرئيس الفرنسي 
المقبل  األسبوع  ماكرون  إيمانويل 
برحلة تستغرق ثالثة أيام إلى لبنان.

ومن المنتظر أن  يعرض ماكرون الدعم 
الفرنسي بعد االنفجار المدمر في مرفأ 

على  أيضا  يعمل  سوف  لكنه  بيروت، 
ضمان وصول ماليين المساعدات الدولية 

لمن يحتاجون إليها بالفعل.

وقال لودريان »لن نوقع شيكا على بياض 
سيما  ال  إصالحات«،  تنفذ  ال  لحكومة 

الخدمات العامة والنظام المصرفي.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

مدام مدحية تطلب اخُللع
بسبب احلب !

 شكري إنسان مهذب خلوق محبوب من كل زمالئه في العمل 
فهو يعمل مديراً في أحد البنوك األجنبية وهو ينتمي ألسرة كريمة 
إحدى  في  كبيراً  يحتل مركزاً   فوالده  الوقت  نفس  في  وثرية 
التربية والتعليم  الوزارات المهمة أما والدته فهي مفتشة بوزارة 
، تزوج شكرى من مديحة أبنة صديقة والدته ، زواج صالونات 
ولم يخرج معها منفردين إال مرتين أثناء فترة الخطوبة القصيرة . 
وتم الزواج وفي فترة قصيرة أحب شكري زوجته فيها  حباً جماً 
. وشكري كان على قدر كبير من الجمال يفوق جمال زوجته إال 
أنه كان زوجاً مثالياً في اإلخالص والوفاء ، ورغم مغازلة النساء 
له لوسامته إال أنه لم يكن يعيرهن أي اهتمام فهو كان يذوب عشقاً 
في زوجته وكان يلبي لها كل مطالبها وربما قبل أن تطلبها أساساً ، 
فإذا قالت له يا شكري أنا عايزة هذا الخاتم فيسرع شكري مشكوراً 
ملهوفاً ليأتي إليها بالخاتم لكي يسعدها ويسعد نفسه طبعاً فسعادتها 
هي سعادته ، أو إذا قالت يا شكري عايزة أسافر إلى شرم الشيخ 
فسلوي صديقتي وزوجها سوف يسافران فيقول لها شكري حاضر 
من عينيا ويسافران فسلوى وزوجها ال يقالن عن شكري وزوجته 
أو إذا قالت يا شكري عايزين نعزم بابا وماما على الغذاء فيقول 
لها شكري أهال وسهاًل في أي وقت رغم أن حماته تلّمح له بالكالم 
الذي يجعله يشعر بالضيق إال أنه كان يتسامح في حق نفسه من 
أجل أرضاء زوجته ويقول بينه وبين نفسه أن حماته مثل والدته . 
كان شكري نموذجاً للزوج العظيم الذي يلبي كل أحتياجات زوجته 
ويساعدها أحياناً في بعض أعمال المنزل حباً فيها وأحياناً عندما 
كان يراها متعبة كان يطلب منها أن ترتاح وسيقوم هو بما تريده .

ولكن يبدو أن كل هذا الحب والوفاء واإلخالص لم يعجب زوجته 
مديحة فأقامت عليه قضية خلع، األمر الذي أصاب زوجها بصدمة 
كبيرة فأخذ يسأل نفسه أبعد كل هذا الحب ؟ أبعد كل هذا اإلخالص 

لزوجتي تطلب الُخلع ؟!
وفي المحكمة يسأل القاضي مديحة لماذا تطلبين الُخلع هل يعاملك 
أو بخيل في  مادياً  يهينك هل يخونك هل هو بخيل  بقسوة هل 

مشاعره ؟
مديحة ترد أبداً أن زوجي يحبني حب العبادة وأنا متأكدة  أنه ال 
يخونني ألن زوجي بعد العمل يأتي مباشرة إلى المنزل وال يتأخر 
إال لشراء شيئاً قد طلبته منه ورغم وسامته الشديدة فهو ال يلتفت 
ألي سيدة غيري وكان دائما يقول لي أنت جميلة الجميالت وهو 

كريم جدا معي ال يبخل عليا بشئ 
القاضي : إذن لماذا تطلبين الُخلع ؟

مديحة ألنه يحبني حباً أشعر به بالخناق فلو طلبت أي شئ يلبّيه 
على الفور مهما كان هذا الشئ غالياً ال يعترض مثل أي رجل مرة 
واحدة لم يغضب يوماً إذا طالبته يساعدني في أحد أمور المنزل لم 
يثور في وجهي مرة واحدة ، كنت اري على شفتيه أبتسامة رضا 
تستفزني . كنت أتمنى بل وأحلم أن يصرخ أن يعلو صوته ويهز 
أركان المنزل كنت أرغب أن يقول لي ال لن أعمل هذا أو ذاك .. 

لقد كرهت هذا الحب الذي خنقني كرهته !! 
وأخيراً وكأن الرجولة هي صراخ وشجار وليست محبة وأحتواء، 
وكأن الحب هو معاناة الزم نعيشها مع أحباءنا وكأن الحياة البد 
الحب ويغور  البعض ويغور  بعضنا  فيها على  نقسو  أن  فيها 

اإلخالص وتغور القيم النبيلة !
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 28 août 2020
الجمعة 28 أغسطس 2020

بقلم: محمد منسي قنديل

احلجر االسود يسرق
  في سنة ثلثمائة وسبعة عشر من 
الهجرة، خرج ابوطاهر بن ابي سعيد 
الجنابي من معقله في البحرين قاصدا 
مكة في موسم الحج، كان يعبر الصحراء 
وخلفه اصحابه في صمت واصرار، 
يريدون الوصول في اسرع وقت،  كانت 
االخبار قد انتشرت أن هناك جمعا كبيرا 
من الحجيج في مكة، كان الطريق الى 
البيت الحرام قد أصبح آمنا غلى حد 
ما، أمر لم يحدث على مدى سنوات 
طويلة، وبالتحديد منذ ان تمرد القرامطة 
واستولوا على منطقة البحرين، ولكن 
في هذا العام تدفقت عشرات القوافل 
على مكة وارتفعت نداءات التلبية الى 
الجنابي واتباعه  السماء، سار  عنان 
بال توقف حتى الحت امامه جبال مكة 
فتوقف، قال التباعه: خبئوا سيوفكم في 
مطايكم والبسو ثياب االحرام والتكفوا 

عن صيحات التكبير والتلبية..
اطاعوه دون نقاش، انحدروا جميعا 
في الطريق المؤدي الى مكة، كانت 
البيوت والخيام والناس ملتفين حول 
الخليفة  الحرام، ولكن حرس  البيت 
كانوا يسدون عليهم الطريق، يشرعون 
السيوف ويحتمون بالدروع ويسدون 
الممر، ال سبيل للوصل الى مكة غير 
المرور من خاللهم، يهتف قائدهم به 
في قوة: عد من حيث اتيت يا جنابي، 

دخولك الى مكة محظور..
تظاهر الجنابي بالدهشة وقال: ولكني 
عادي  مسلم  أي  مثل  للحج،  ذاهب 

يذهب للحج..
قال القائد: ال حج لك هذا العام، وربما 
الجنابي  القادنة أيضا، اشار  االعوام 
ألتباعه فارتفت اصواتهم في قوة: لبيك 
اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، 
يتزحزح من مكانه،  لم  القائد  ولكن 
ووجه الجنود السيوف نحوهم، واشار 
الجنابي للجميع أن يصمتوا، قال للقائد: 
ال اريد أن ادخل في قتال معكم، هذا 
شهر حرام في موضع حرام، احضر 
لي أحد فقهاء مكة، لو استطاع اقناعنا 
بالرجوع فسنرجع،  وكفي هللا المؤمنين 

شر القتال..
 ظل القائد يحدق فيه، تذكر كل المعارك 
التي دخلتها جيوش الخليفة ضد هذا 
فيها عليهم،  انتصر  المتمرد وكيف 
لم يكن يريد أن يكون هو ايضا احد 
المنهزمين، فكر ان ينتهز فرصة انهم 
ولكن  ويهاجمهم  السالح  من  عزل 
تلويث الشهر الحرام بالدم، امر عظيم 
اليقدر عليه أحد، امر أحد جنوده أن 
يذهب سريعا ويستدعي شيوخ المسجد 
الحرام، يحضر أي عدد ممكن منهم، 
الموقف جامدا، وطوال وقت  وظل 
االنتظار لم يكف القرامطة عن ترديد 
التلبية والتكبير، كأنهم كانوا يتجاوبون 
مع آالف الملبيين الذين يطوفون اسفل 
الجندي ومعه ثالثة  ثم عاد  الوادي، 
ابن  الشيخ  الفقهاء على رأسهم  من 
عبد الرحمن أمام المسجد، كان شيخا 
وقورا يجيد تقييم االمور، لذلك نظر إلي 
الجنابي في تشكك وهتف على الفور 
: ماذا تريد منا ياجنابي، آال يكفيك ما 

اهدرت من دماء المسلمين؟
 قال الجنابي: كان هذا في الماضى، 
كانت رغبة االنتقام من الخليفة تدفعني 
الرتكاب كل هذه الجرائم، أما اآلن فقد 

جئت تائبا وال غرض لي إال الحج..
وكلما ذكرت كلمة الحج كانت اصوات 
قال  التلبية،  باصوات  ترتفع  اتباعه 
أمان  ذلك، وال  الى  الشيخ: السيبل 
لك، قال الجنابي: اتريد ان يقال أنك 
منعت مسلما من الوصول الى بيت هللا؟ 
قال الشيخ: وانت كم مسلما منعت، كم 
حاجا قتلت ونهبت وكم طريقا للحج 

قطعت؟..
 قال الجنابي: كنت مجرما وخارجا عن 
القانون، هذا طبيعي بالنسبة لي، ولكنك 
شيخ االسالم ومنعي معصية لدينك..

يبدو أن حجته قد افحمت الشيخ ابن عبد 
الرحمن فلم يستطع الرد للحظة، التفت 
اللذين يرافقانه وأخذ  الشيخين  ناحية 
يحدثهما، وانتهز الجنابي الفرصة فزاد 
من ضغطه وقال متوسال: لقد جئت تائبا، 
أن لم تقبلوا توبتي  فسأعود للصحراء 
واقطع كل طرق العودة على الجميع، 
لن يعود حاج من هؤالء سالما الى بيته..

 احدث التهديد تأثيره أكثر من التوسل، 
كان الجنابي يدرك جيدا كيف يتالعب 
بهم، واخيرا قال احد الشيخين: فلنجعله 
يحلف على المصحف الشريف آال يغدر 
يعثروا  قليال حتى  وانتظروا  بأحد، 
على مصحف، وتقدم قائد الجند وأخذ 
الرحمن جانبا وقال  ابن عبد  الشيخ 
له: التصدقه ياشيخ، حتى ولو اقسم 
والدموع في عينيه، ولكن البقية كانوا 
يتمنون أن يصدقوه، احضروا مصحفا 
من جوار الكعبة، ووضع الجنابي يده 
عليه واخذ يقسم والدموع في عينيه 
حتى سمحوا له بالدخول، حاول قائد 
يفتشهم ولكن االمتعة  الجند عبثا ان 
بعناية  كانت كثيرة واالسلحة مخبأة 
في تالفيفها، دخل هو ورجاله وسط 
جموع الحجيج، كانوا كما رآهم عزل 
باالفتراس،  ومستضعفين وجديرين 
جاؤوا من بالدهم البعيد ليستغفروا من 
اجل ذنوب تافهة، عليهم أن يبحثوا عن 
وجهة أخرى بعد اليوم، كان الليل قد 
حل البيت الحرام ولم يبق إال بعض 
الجنابي  كان  بينما  ليال،  الساجدين 

وجماعته يعدون لضربتهم الكبرى..
 ال يدري أحد كيف ولدت حركة التمرد 
هذه وال كيف اصبحت على هذه الدرجة 
من الخطورة؟ كانت بدايتها بسيطة، 
عندما ظهر في البصرة ذلك الرجل، 
حمدان بن االشعث ولقبه “قرمط”، كان 
يجدل الخوص ويأكل من عرق يديه، 
فقير زاهد يجيد تالوة القرأن، واليكف 
عن الحديث مع الجميع في أمور الدين، 
ويؤمن أن على الناس أن يؤدوا خمسين 
صالة في الليل والنهار، ويدعوهم الى 

اتباع امام جدبد من أئمة اهل البيت، أمام 
غامض ومجهول ال أحد يعرف حتى 
اسمه ولكنه قادم، كثير من المسلمين 
كانوا يعتقدون أن االرض ال تخلو ابدا 
من امام، اليكون االمام ظاهرا على 
الدوام ولكنه يظهر ويختفي، ثم يظهر 
في اللحظة المناسبة ليمأل االرض عدال 
بعد أن امتألت جورا، فكرة االمام كانت، 
وربما مازالت، ساكنة في النفوس، لذا 
الكثيرون،  فسرعان ما اجتمع حوله 
اصبح له اتباع يصدقون كل ما يقوله 
وعلى استعداد لفعل كل ما يأمر به،  
وعندما خشي أن تطارده شرطة الخليفة 
العباسي جمع اتباعه وخرج بهم الى 
البحرين، ولم يكن هذا االسم  منطقة 
يخص الجزيرة الصغيرة فقط ولكن 
يطلق على كامل المنطقة الشرقية من 
الخليج، وهناك اعلن في صراحه أنه 
االمام المنتظر، وعندما مات القرموطي 
االول  تبعه قادة آخرون أدعوا ايضا 
أنهم االئمة الذين طال انتظارهم، واحيانا 
أنصاف آلهة،  وفي اول االمر استهان 
بهم الخليفة العباسي المقتدر باهلل فأرسل 
تلقى  ما  لهم جيشا ضعيفا سرعان 
الهزيمة، وامتدت رقعة االرض التي 
كانوا يستولون عليها، ووصل نفوذهم 
اتباعهم  البصرة، وتزايد  الى منطقة 
والفقراء،  المستضعفين  خاصة من 
خاصة وهو يعدهم أنهم سيكونون سادة 
العالم الجدد بعد أن كانوا مجرد عبيد.. 
عند الفجر جمع الجنابي رجاله فخلعوا 
جميعا ثياب االحرام وارتدوا ثياب القتال، 
هتف فيهم: اشهروا سيوفكم واقتلوا كل 
من القيتم وال تنشغلوا بغير القتل، انطلقوا 
كضباع جائعة نحو البيت الذي يلتف 
حوله الحجيج، كانت التكبيرات تتعالي 
صافية ورائقة ثم سرعان ما تحولت 
الى صرخات فزع واستغاثة، فوجئ 
المصلون بالسيوف وهي تهوي عليهم 
امتألت  من كل جانب، في لحظات 
البعض  بالدماء، حاول  الكعبة  ساحة 
الهرب فتعثر في الجثث، وتعلق البعض 
اآلخر بأستار الكعبة لعلها تنجيه، بال 
فائدة ظلت المذبحة مستمرة، ال ترحم 
الجنابي يراقب  شابا وال شيخا، كان 
المذعورة  الحجيج  المذبحة وحركة 
لكم  يقول  فيهم:  مبتسما وهو يصيح 
صاحبكم من دخله كان آمنا، أفأمنون 
انتم ياحمير؟ أما ترون كذب صاحبكم؟ 
الشمس فكشفت عن هول  واشرقت 
ماجرى حيث ال استجابة لمتوسل وال 
رحمة لقعيد، وانعكس الضوء على باب 
الكعبة المصفح بالذهب فصرخ الجنابي 
بيت  الباب،  انزعوا هذا  اتباعه:  في 
هللا في االرض اصبح من حقنا اآلن، 
وكل شيء مباح،  كان في داخل البيت 
محاريب من فضة وأطباق من احجار 
كريمة وهدايا ذهبية وسيوف ومصابيح 
ومشاكي، كل ما اهدي للكعبة على مر 
العصور من ملوك وامراء وقادة وكل 
طالبي الرحمة والغفران، اخذها كلها 
اتباع الجنابي، وفي أعلى الكعبة كان 
يطل ميزاب من ذهب يصرف كل ما 
يتجمع على سطحها من مياه وامر الجنابي 
أحد اتباعه أن يصعد وينتزعه من مكانه، 
ولم يتمالك التابع نفسه وسقط صريعا، 
الكثيرون ممن استطاعوا  كان هناك 
الهرب واالختباء داخل بئر زمزم، ولكن 
القرامطة اخذوا يلقون عليهم جثث الموتى 
حتى اختنقوا داخل البئر، اخذ الجنابي 
يبحث عن حرس الخليفة، هؤالء الذي 
عارضوا دخوله لمكة ولكن معظمهم 
الى الصحراء، اصبحت  كان قد فر 
يدخل ويخرج  تماما،  مكة مستباحة 
هو واتباعه متى شاؤا، يقتلون كل من 
يصادفهم، يقتحمون البيوت حيث توجد 
النساء الهاشميات والعلويات، يأسرهن 
أو يغتصبهن، وحتى امتعة الموتي  لم 
تنجو من التفتش وسرقة كل ما فيها من 

ذهب ونقود.
 وفي اليوم الثالث من المذبحة، بعد أن 
قتل آالف اليدري أحد عددها، استدار 
الجنابي نحو الكعبة مرة أخرى، أمرهم 
أن يخلعوا استارها، تعرى البناء وظهرت 
احجاره التي شارك في وضعها االنبياء، 
ثم اشار الى الحجر االسود الموجود في 
الركن الجنوبي والذي يبدأ منه طواف 
الحجاج  وأمر بخلعه من مكانه، كان 
مكونا من اكثر من قطعة، يحيط بها 
جميعا اطار من فضة، وترك في الجدار 
خلفه فجوة غائرة، وبدا البيت حزينا 
منكسرا وقد فقد اهم أحجاره، تحاصره 
الدماء والجثث، وبئر زمزم يفوح منه 
العفن واخيرا ركبوا جيادهم ورحلوا 
عنه الى مدينة هجر، ولم يكن الخليفة 
المقتدر قادرا على فعل اي شيء، وكان 
الجنابي يعتقد أن  الحجر بحد ذاته يمتلك 
قوى جاذبة سوف تجعل الناس يسافرون 
إليه ويطوفون من حوله، لذلك بني في 
القطيف بيتا مماثال للكعبة وضع فيه 
الحجر وأخذ يدعو الناس للحج عنده، 
ولكن لم يذهب إليه أحد، ومرت على 
اعواما سوداء دون حج،  المسلمين 
فشلت المحاوالت العسكرية إلستعادته، 
وفشلت مساعي والي مكة الذي ذهب 
المال، وعرض  إليه وعرض عليه 
الخليفة المقتدر ثالثين الف دينار جائزة 
له، وارسل العديد من والة المسلمين 
وملوكهم مثل عبيد هللا الفاطمي رسالة 
إليه يهدده ويتوعده، وجمع المسلمون 
في مشارق االرض ومغاربها امواال 
فلم يرض، ولم  من اجل استرضائه 
يستجب لكل هذه المساعي على مدى 
22 عاما، وفي ذات لم يتوقعه أحد وجد 
الجميع الحجر معلقا على مسجد الكوفة 
حتى يراه الجميع، ولم يعرف أحد متى 
وال كيف تم وضعه هكذا، وعندما سئل 
الجنابي لماذا رفض كل هذه األموال 
وأعاده هكذا دون مقابل قال في غموض: 
لقد أخذناه بأمر، وأعدناه بأمر” ولكن 
ان الحجر عاد الى موضعه والقرامطة 

انتهوا وتواصلت مواسم الحج.

فرنسا حتذر من زوال لبنان وتنتقد تقاعس الطبقة السياسية

حكومة طرابلس تفرض حظر جتول لكبح انتشار فريوس كورونا بعد تصاعد االحتجاجات
  أعلنت الحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا فرض 
المستجد  انتشار فيروس كورونا  حظر تجول شامل لوقف 
في وقت تحاول فيه جاهدة احتواء احتجاجات على تردي 

األوضاع المعيشية والفساد.
جاء الحظر الذي بدأ سريانه مساء األربعاء وفرضته حكومة 
أيام من بدء  المعترف بها دوليا بعد ثالثة  الوطني  الوفاق 

تصاعد االحتجاجات في العاصمة ومدينة الزاوية القريبة.
للخروج إلحضار احتياجاتهم  القرار من يحتاجون  يستثني 
لكنه  القريبة،  المتاجر  الدواء من  أو  الطعام  الضرورية من 
الذين نشروا رسائل على  أثار غضب مؤيدي االحتجاجات 
المزيد من  إنه يهدف لمنع خروج  اإلنترنت يقولون فيها 

المظاهرات.
إلى ميدان  القرار مساء األربعاء وخرجوا  البعض  وتحدى 
الشهداء بوسط طرابلس حيث واجهتهم جماعات مسلحة في 
عربات عسكرية وفرقتهم بالقوة، حسبما قال شاهد وأظهرت 

مقاطع فيديو على مواقع التواصل االجتماعي.
وقالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني يوم الخميس 
المسلحة  الجماعات  من  المحتجين  لحماية  مستعدة  إنها 
و“الغوغاء“. وكانت قد قالت في وقت سابق إنها تؤيد الحق 
الذي شاب  العنف  السلمي وألقت بمسؤولية  التظاهر  في 

المظاهرات يوم األحد على ”مندسين“.
يقل عن ستة محتجين  الدولية إن ما ال  العفو  وقالت منظمة 
ُخطفوا يوم األحد وأصيب عدة محتجين بعد إطالق مسلحين 

ذخيرة حية.

وتمثل االحتجاجات تحديا جديدا 
الوطني الضعيفة  الوفاق  لحكومة 
والمنقسمة بعدما سمح لها دعم 
عسكري تركي في يونيو حزيران 
بصد هجوم على طرابلس الواقعة 
البالد  غرب  شمال  أقصى  في 
شنته فصائل منافسة متمركزة في 

الشرق على مدار 14 شهرا.
وهدأ القتال منذ ذلك الحين ووافق 
الطرفين على وقف إلطالق  قادة 

النار يوم الجمعة.
وليبيا منقسمة منذ أكثر من خمس 
متناحرة  فصائل  بين  سنوات 
والغرب  الشرق  في  متمركزة 
وتخوض صراعا متقطعا بدعم 
خارجي. وتدير جماعات مسلحة 

تابعة لحكومة الوفاق الوطني طرابلس.
بفيروس كورونا في  المؤكدة  وارتفع عدد حاالت اإلصابة 
اآلونة األخيرة إلى أكثر من 12200 حالة توفيت منها 219 
حالة مما فاقم معاناة السكان الناجمة عن انقطاعات الكهرباء 

إنتاج  انهيار  فيها  اقتصادية يسهم  والماء وأزمة 
النفط.

وقال معز، وهو طالب عمره 21 عاما كان يحمل 
الفتة خالل االحتجاجات يوم األحد ”ال نملك شيئا 

في ليبيا... الفساد ال يمكنه بناء الدول“.
وأضاف ”يتحدثون عن النفط والغاز ونسمع فقط عن إيرادات 
لكننا نعيش مثل الحيوانات، ال مياه، ال كهرباء، ال مال... ال 

شيء على اإلطالق“.
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إلعالناتكم يف الرسـالة

الرئيس السيسي يستعرض كافة جوانب تعزيز التعاون مع دول القارة اإلفريقية

»التعاون الدولي« ُتربم اتفاقيات بقيمة 500 مليون دوالر لدعم قطاع الصحة ومكافحة فريوس كورونا

 القاهرة/ فرج جريس:  اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
أمس الخميس، مع رئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات 
المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي، 
ورئيس المخابرات العامة، ووزراء، الكهرباء والطاقة المتجددة، 
والخارجية، والموارد المائية والري، والسياحة واآلثار، والقوى 
العاملة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والداخلية، 

والتجارة والصناعة.
بسام  الجمهورية  رئاسة  باِسم  الرسمي  المتحدث  وصرح 
تناول استعراض عدد من  بأن االجتماع  بيان،  راضي، في 
الموضوعات في مقدمتها الربط الكهربائي مع دول الجوار 
القارة  التجارية واالستثمارية مع دول  اإلقليمي، والعالقات 
الجهود  ُمتابعة  إلى  باإلضافة  تعزيزها،  وُسبل  اإلفريقية 
الحكومية فيما يتعلق بالتعامل مع مخالفات البناء والتعديات 
على أراضي الدولة، وأيضاً رفع كفاءة منظومة الري على 
مستوى محافظات الجمهورية، وكذلك الجهود الوطنية الستعادة 
الحركة السياحة، فضاًل عن االستعدادات الجارية حالياً لبدء 

العام الدراسي الجامعي الجديد.
أن االجتماع استعرض في هذا  الرسمي  الُمتحدث  وأوضح 
اإلطار كافة جوانب تعزيز التعاون مع دول القارة اإلفريقية، 
حيث تم مناقشة أبرز المشروعات الحالية المشتركة مع األشقاء 
يواجهها  قد  التنفيذية وُسبل دعمها وما  األفارقة، ومراحلها 
من تحديات، خاصة تلك التي تتعلق بمجاالت الطاقة والربط 
الكهربائي، كما تم استعراض أخر التطورات فيما يتعلق ببناء 

سد “جوليوس نيريري” بتنزانيا.
وقد وجه الرئيس السيسي، في هذا اإلطار، باالستمرار في 
استشراف مجاالت تعاون جديدة ومشروعات مستقبلية تحقق 
المشتركة،  المصلحة  المرجو في إطار من  اإليجابي  العائد 

وعلى نحو يعزز كافة جوانب 
التعاون المشترك بين مصر 
وأشقائها من الدول اإلفريقية 
الطاقة  خاصة في مجاالت 
والنقل  األساسية،  والبنية 
لتعظيم  المالحي  والربط 
التجاري  التبادل  قيمة حجم 

المشترك.
الرسمي  المتحدث  وأضاف 
أيضاً  شهد  االجتماع  أن 
متابعة الموقف التنفيذي بشأن 
تعامل أجهزة الدولة المعنية 
مع مخالفات البناء والتعدي 
على األراضي، خاصًة في 
المحافظات الكبرى، وما تم 
تنفيذه حتى اآلن من إجراءات 
قانونية حيال تلك المخالفات.
السيسي،  الرئيس  كما أطلع 
خالل االجتماع أيضا، على 
الري  مشروعات  بعض 
واستصالح األراضي، خاصة 
بتوشكى في جنوب الوادي، 
حيث وجه الرئيس السيسي 

بسرعة االنتهاء من الخطوات التنفيذية لكافة جوانب المشروع 
للوصول إلى حجم األراضي المستهدفة لالستصالح تمهيداً 

لبدء اإلنتاج الزراعي.
كما تم خالل االجتماع استعراض االستعدادات الجارية الستقبال 

الدروس  في االعتبار  الجديد، أخذاً  الجامعي  الدراسي  العام 
المستفادة من تجربة جائحة كورونا واإلجراءات االحترازية 
التي تمت في هذا السياق، حيث وجه الرئيس السيسي باستمرار 
أية مراحل مستقبلية من  الفعال مع  للتعامل  الدولة  جاهزية 
فيروس كورونا، واتخاذ كافة االحتياطات في هذا اإلطار، 

الصحية  الوقاية واإلجراءات  أساليب  كافة  باتباع  وااللتزام 
كعامل جوهري وضروري للحد من انتشار الفيروس.

الدولة الستعادة  المبذولة من جانب  الجهود  ُمتابعة  تم  كما 
الحركة السياحية الخارجية إلى سابق عهدها في مرحلة ما قبل 
جائحة كورونا، في ضوء الحوافز التي منحتها الدولة لتشجيع 

 القاهرة/ فرج جريس:  استطاعت وزارة التعاون الدولي، 
خالل الفترة من يناير إلى أغسطس 2020 في توفير دعم من 
شركاء التنمية ُمتعددي األطراف والثنائيين بقيمة نحو 500 
الصحة ومساندته  لدعم جهود تطوير قطاع  مليون دوالر، 
تداعيات سلبية  لها  التي كانت  السيما خالل جائحة كورونا 

على كافة دول العالم.
وعملت وزارة التعاون الدولي من خالل محاور الدبلوماسية 
االقتصادية لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، وتوقيع عدد 
من االتفاقيات التي دعمت قدرات قطاع الصحة على مكافحة 
الجائحة، وتمكين الحكومة من المضي ُقدًما في تحقيق أجندة 
التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، 
السيما هدفي الصحة الجيدة والرفاه، وكذلك عقد الشراكات 

لتحقيق األهداف .
واستناًدا إلى الرؤية الجديدة لسرد الُمشاركات الدولية المبنية 
االهتمام،  المواطن محور  ثالثة محاور رئيسية، هي  على 
نتج عن  الدافعة،  القوة  الجارية، والهدف هو  والمشروعات 
الجهود التي قامت بها الوزارة بقيادة الدكتورة، رانيا المشاط، 
 400 بقيمة  اتفاقية  التعاون، حيث وقعت  اتفاقيات  عدٌد من 
مليون دوالر مع البنك الدولي لتمويل مشروع التأمين الصحي 
الشامل، وتم التوقيع باألحرف األولى خالل مايو الماضي، 

ويجري االنتهاء من اإلجراءات للتوقيع النهائي.
كما تمكنت الوزارة من توقيع اتفاقية بقيمة 50 مليون دوالر 
مع البنك الدولي، ضمن مشروع االستجابة الطارئة لمكافحة 
جائحة كوفيد19- لصالح وزارة الصحة والسكان، لدعم مجاالت 
المساندة الفورية والحيوية التي حددتها الخطة القومية لمواجهة 
الطبية ودعم  الكوادر  وتدريب  المستجد،  فيروس كورونا 
مستشفيات العزل ومراكز العالج الخاصة بمصابي بفيروس 
كورونا، فضال عن إعادة تخصيص مبلغ بقيمة 7.9 مليون 

دوالر لمكافحة فيروس كورونا من البنك الدولي.
تعديل  الدولي من  التعاون  تمكنت وزارة  السياق  ذات  في 
االتفاق الُموقع مع الوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع الرعاية 
الصحية األولية بمبلغ 30 مليون يورو، ليتم بمقتضى التعديل 
تخصيص مبلغ 15 مليون يورو ما يعادل حوالي 17 مليون 
دوالر، لمكون مكافحة فيروس كورونا المستجد، وشراء أجهزة 

طبية وأدوات الحماية لمواجهة الجائحة.
وفي إطار التعاون الُمستمر مع الواليات المتحدة األمريكية، 

الجميل لمصر  برد  الدولية  للتنمية  الوكالة األمريكية  قامت 
على ما أرسلته من مساعدات طبية مع بداية األزمة، لتقدم 
250 جهاز تنفس صناعي لدعم قدرات المستشفيات المصرية 
8 ماليين  بقيمة حوالي  الجائحة وذلك في شكل منحة  أثناء 
دوالر أمريكي، على شريحتين: األولى عددها 100 جهاز 

والشريحة الثانية 150 جهاز.
يعادل  ما  مليون دوالر   3.2 بقيمة  الوزارة منحة  وأتاحت 
51 مليون جنيه، من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أيًضا، 
لمواجهة انتشار فيروس كورونا، من خالل دعم الهالل األحمر 
المصري الذي يضم 30 ألف متطوع ومتخصص في الرعاية 

الصحية، عبر دعم أنشطة االستعداد والوقاية .
ومن خالل منظمة األمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” تم توفير 
منح بقيمة 7.74 مليون دوالر لدعم جهود الحكومة في مكافحة 
أزمه كورونا، فضال عن ذلك وقعت الوزارة اتفاقية منحة مع 
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي بقيمة 3.2 
مليون دوالر لدعم جهود القطاع الصحي في مصر خالل األزمة.

كما تم إتاحة مبلغ 500 ألف دوالر أمريكي من كندا من خالل 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لشراء وتسليم وتركيب معدات 
لتشخيص فيروس كوفيد19- وذلك لدعم وتعزيز قدرة وزارة 
الصحة على معالجة الحاالت المتقدمة من الفيروس، فضال 
عن منحة عاجلة بقيمة 500 ألف دوالر أمريكي من صندوق 
اإلعانة الخاص التابع للبنك األفريقي للتنمية وذلك للمساهمة 
في توفير اإلمدادات الغذائية الالزمة للفئات األكثر احتياجاً 

خاصاً العمالة المؤقتة في ظل أزمة كوفيد19-.
كما حصلت مصر على منح من دولة كوريا الجنوبية بقيمة 
400 ألف دوالر لدعم جهود وزارة الصحة في مكافحة فيروس 
كورونا المستجد وتوفير االحتياجات العاجلة لمستشفيات وزارة 
الصحة، كما وافقت كوريا مؤخًرا على منحة بقيمة 500 ألف 

دوالر لنفس الغرض.
وفى ضوء عالقات التعاون الُمتميزة مع الصين ومساندة مصر 
للصين فى بداية أزمة كورونا، فقد أرسلت الحكومة الصينية 
4 شحنات مستلزمات وقائية وطبية تضامنا مع مصر يزيد 
وزنها عن 34.7 طًنا، كما أرسلت حكومة الهند شحنتين من 
المستلزمات الطبية واألدوية إهداء للحكومة المصرية ودعما 
لقطاع الصحة، باإلضافة إلى إتاحة كوريا والهند برامج تدريبية 
عن بعد لتبادل الخبرات مع الكوادر الطبية لقطاع الصحة من 

خالل المنصات االلكترونية للتغلب على تدعيات ازمه الكورونا.
كما أطلقت وزارة التعاون الدولي مبادرة »كمامة« التي كانت 
نموذًجا للتعاون مع المؤسسات الدولية ُممثلة في برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي ومنظمات المجتمع المدني من خالل مؤسسة 
»النداء«، ومختبر التمويل البديل )AltFinLab( ومؤسسة 
إنتاج  في  السيدات في صعيد مصر  إشراك  بهدف  »نية«، 
الكمامات ضمن الجهود المجتمعية لمكافحة جائحة كورونا.

وفي إطار التعاون مع المملكة المتحدة لمكافحة كورونا، تم 
تفعيل التعاون بين أقسام النانو تكنولوجي في الجامعة البريطانية 
القاهرة وجامعة زويل ووزارة اإلنتاج الحربي لتصنيع  في 
5000 جهاز تنفس صناعي وكذلك تقدم المساعدة الفنية التى 
األمامية و100  الخطوط  في  طبيًبا   150 تدريب  تتضمن 
ممرضة في دعم الحياة األساسية، وتدريب المعالجين على 
التعامل مع الجمهور من خالل خط االستجابة ودعم حمالت 

االتصاالت العامة للوزارة.
وتعمل الوزارة حالًيا على االنتهاء من إجراءات الحصول على 
اليابانية بقيمة 9.3 مليون دوالر لتوريد  منحة من الحكومة 

معدات وأجهزة ومستلزمات طبية لصالح مستشفيات الصدر 
في عدد من المحافظات المصرية، باإلضافة إلى تقديم الدعم 

الفنى والتدريب الالزم للكوادر الطبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على 
أهداف  الدول عن تحقيق  تُثني جائحة كورونا  أال  ضرورة 
التنمية المستدامة التي يتم تنفيذها حتى عام 2030، مشيرة إلى 
أن الوزارة تعمل على تنسيق جهود شركاء التنمية ودعم خطة 
مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17، بالتزامن مع 
حشد الجهود لدعم قطاع الصحة في مكافحة جائحة كورونا.

وأوضحت أن الجهود المبذولة في إطار تعزيز قدرات قطاع 
الصحة لمكافحة جائحة كورونا، تحت إطار منصة التعاون 
التي أطلقتها  الدوليين  التنمية  المشترك مع شركاء  التنسيقي 
الحوار  2020، تستهدف تعزيز أطر  أبريل  الوزارة خالل 
والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، وتم عقد العديد من 
ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولي المؤسسات 
القطاعات  التنموية في  الجهود  لتسليط الضوء على  الدولية 

المختلفة وتحديد األولويات التمويلية خالل الفترة المقبلة.

     Vendredi 28 août 2020
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بقلم: تيماء الجيوش

اختطاف االطفال واتفاقية الهاي
     بالتعريف و وفقاً للقانون الدولي اختطاف األطفال على أيدي 
أحد الوالدين هو: »انتزاع حضانة طفل دون وجه حق يقوم بها أحد 
أقربائه )عادًة الوالدين( دون توافق بين الوالدين وبما يتنافى مع أحكام 
قانون األسرة، والذي يقضي بحرمان الوالد اآلخر من رعاية الطفل 

أو الوصول إليه أو االتصال به.« انتهى التعريف
و بادئ ذي بدء فإن انتقال االطفال او سفرهم مع ابويهم او احدهما 
هو أمر قانوني تماماً و من  االعتيادي ان يحدث هذا ألسباب مختلفة 
في كل أسرة. لكن  قوانين الدول التي تحترم حقوق االنسان عامًة و 
حقوق الطفل و حقوق المرأة خاصًة تعتبر هذا االنتقال خرقاً قانونياً 
بل و خرقاً ألحكام حضانة الطفل ، إن وقع بقيام  احد االبوين باخذ 
الطفل عنوًة و السفر به ، و من ثم عدم اعادته الى مكان اقامته 
المستمرة، و ذلك دون موافقة الطرف االخر . اعتمدت االسرة 
الدولية هذا التعريف و بات نقل الطفل جغرافياً من بلٍد الى بلٍد اخر 
في  التشريعات المدنية المحلية للدول االطراف الموقعة على »اتفاقية 
الهاي لخطف االطفال للعام ١٩٨٠ ». هو انتقال غير مشروع بل 
و تّعرفه قانوناً و بدقة بأنه خطف طفل إن  لم تتوفر موافقة المحكمة 
عليه  او إذا لم تتوافر شروط االتفاق بين االبوين و التقاء ارادة 
الطرفين على هذا االنتقال فاألساس القانوني هو الحضانة المشتركة 
للطفل و لكٍل من االبوين على درجٍة واحدة. على الجهة المقابلة و 
بالعموم فمعظم البلدان العربية لم توقع على اتفاقية الهاي و بالتالي   
ال يُنظر لهذا االمر على أنه خطف في التشريعات العربية  إن تم من 
قبل االب على اعتبار أن سن الحضانة وإن تفاوت فالطفل سيعود 
ألبيه عند سٍن معينة ومعظمنا يعلم انها  تتفاوت من بلٍد عربي 
الى اخر. ناهيك عن  أن الوالية و بموجب معظم قوانين االحوال 
الشخصية معقودًة لألب حصراً. زد على ذلك ان االختصاص 
القانوني يُعقد للمحاكم العربية و ليس للدولة التي كانت اخر مكاناً 
إلقامة الطفل ، كأن يكون االب من احدى الدول العربية و ان تكون 
االم و الطفل كذلك و بذات الوقت يتمتعون جميعاً باإلقامة او الجنسية  
لبلٍد اخر اي انهم كعائلة ثنائيي الجنسية، سوري - كندي او لبناني- 
كندي او يمني -كندي. بالمجمل يعلم الّشراع بأن جريمة خطف الطفل 
تقع عندما تنحرف مسارات الطالق الى صوٍر بائسة. هذه الجريمة 
على بشاعتها تُلقي بنتائجها السلبية و بشكٍل مباشر على االطفال 
أواًل، و تبرز كنتيجة اولية لها مسائل قانونية  شائكة مثل تعدد 
القانونية، الوالية و حضانة االطفال  التي تتطلب  صالحية الدول 
الكثير من الوقت و الحكمة و الروية لتجاوز الطالق المؤلم و الحفاظ 
بالدرجة االولى على مصالح الطفل الفضلى و كيفية حفظ التوازن 
النفسي و االجتماعي في ظل وضٍع و ظرٍف قاس ٍ. و بالعودة التفاقية  

الهاي  و االنتقال غير المشروع للطفل او االختطاف 
 Convention of 25 October 1980 on the Civil 
Aspects of  International Child Abduction.
فاالختصاص القانوني يعود لمحاكم موطن االستقرار . حيث 
اعتبرت المادة ٣ ان احتجاز او نقل الطفل المحضون غير مشروع 

في حال : 
١- إذا كان الفعل يُشكُل انتهاكاً لحقوق الحضانة الممنوحة لشخص او 
مؤسسة او هيئة بشكٍل مشترك او فردي و الذي ينص على ان قانون 
الدولة التي ينتمي او كان مقيىماً فيها الطفل بصفة اعتيادية مباشرة 

قبل نقله او احتجازه. 
٢- إذا كانت هذه الحقوق قد مورست فعلياً وقت النقل اًو االحتجاز 

سواء بشكل مشترك او فردي.  
ثم اردفت االتفاقية في مواد متفرقة على اتخاذ كافة االجراءات 
القانونية و االدارية التي من شانها اعادة الطفل المختطف من قبل 
الدولة التي يتواجد بها الطفل. موضوع المقال هنا  ال يبتعد كثيرا 
عن حقوق المرأة بل هو من صلب حقوقها و ماهية هذه الحقوق  و 
ممارستها لها في ظل معظم التشريعات العربية المختلفة ، إن لم 
نقول أنه في بعض الحاالت عنف مزدوج ضدها وضد اطفالها. و ال 

نجافي الحقيقة إن قيل بأن خطف االطفال : 
١- يُعدُّ مؤشراً على مؤسسة الزواج ، من يمارس دور السلطة فيه 

بشكٍل مطلق و بحمايٍة قانونية -اجتماعية . 
٢- بأنه مؤشر حقيقي على انتهاك حقوق الطفل و بصمٍت ال يُفّسر. 

 ٣- خرق حقوق المرأة و ممارسة العنف القانوني ضدها ، حجمه و 
آليات النيل من حقوٍق أساسية للمرأة يُفترض أنها ُمصانة دستورياً . 
٤- عدم االلتزام بالمعاهدات  الدولية التي قامت  الحكومات بالتوقيع 
و التصديق عليها ومنها اتفاقية حقوق الطفل و اتفاقية مناهضة العنف 

ضد المرأة . 
و هذا تحديداً باختصار يعني أن  األمر لم يُعد  مسألة تشريٍع محلي 
أو لمن هو االختصاص لهذه المحكمة ام تلك، بل هو التزام دولي و 
احترام لحقوق االنسان ، الطفل، المرأة . و هذا قد  يُبرز جزءاً من 

االجابة على ما تقدم. 
 الفقه الدولي لم يتردد كثيراً في التوصيف القانوني ، انتقال االطفال 
غير المشروع او الخطف هو جريمة يرتكبها احد  االبوين . ولها 
عقوبات جزائية و مدنية ، و بعض االرقام غير الرسمية أبرزت 
نسبة ارتكاب هذه الجريمة من قبل االب اعلى من نسبة االم .. من 
انه لن يناله  يقوم بفعل الخطف في معظم الدول العربية يعلم تماماً 
نائل جزائياً او مدنياً او شرعياً ما دام في ظل قانونه المحلي محمياً 
بالُمطلق ،  مما يجعل مالحقته  القانونية أمراً شبه مستحيل، كما أن 
التشريع المحلي  ال يعزز مواقع المرأة القانونية بنصوص الحضانة 
مما يلغي أي أمٍل بالتعاون مع المؤسسات القانونية بهدف عودة 
االطفال المختطفين . وتبقى الخالفات االسرية  تتقاذف مصير طفٍل 
شاءت الصدفة أن تُنتهك حقوقه و أن يكون  محل نزاٍع ضرير و 
خالٍف شخصي في دعاوى الطالق التي تقع تحت مظلة الجنسيات 
الثنائية. التوقيع على اتفاقية الهاي و احترام القانون  المختلفة او 
الدولي من ناحية و تماشي  التشريع المحلي  مع القانون الدولي و 
احترام نصوصه هو حماية للطفل و التزام جوهري بروح ونص 
المعاهدات المتعددة لحقوق االنسان. في إطار عملي كمحامية و 
باحثة في حقوق انسان و مناهضة العنف ضد المرأة كانت هذه 
الدعاوى و الزالت بالغة التعقيد القانوني ، التعامل مع قوانين عدة 
دول باالضافة للقانون الدولي .  ربما ما يحضرني منها االن عندما 
جاءت أٌم  منذ سنين خلت الى مكتبي غاضبة و متعبة اخبرتني ان 
طليقها احضر اطفالها الثالثة بحجة زيارة االهل ليقوم بعدها بابقائهم 
و عدم العودة الى بلد االغتراب بالرغم من اعتراضها المتكرر و 
عدم موافقتها ، قام بوضع  منع سفر عل صحيفتهم و قام بتطليقها و 
هو يعلم ان احد اطفاله يعاني من مرض السكر و انها تتابع تعليمها 
الجامعي و ال يمكنها التغيب وال يمكنها االبتعاد عن اطفالها ال سيما 
ان ال قانون هناك في بلدها االم  المريض منهم . كانت تعلم يقيناً 
لحمايتها و حماية اطفالها ، كانت تعلم ان عليها كإمرأة ان تبذل الجهد 

مضاعفاً كي تحصل على ما هو حقاً لها . 
و ال زالت هذه االمثلة تتكرر مع نساٍء اخريات تقاطعت دروبنا و 
كان لي الشرف ان اشهد امهاٍت شجاعات يقاتلن كي يستعدن ابنائهن 

من الخطف .
 Shelley Beyak, Jolly منهن جولي بيمباشي و سالي و شيللي

 Bimbashi and Sally
قامت العديد من الجهات االعالمية بالبحث في قضية خطف 

اطفالهن. وهذا الرابط لمن يود : 
https://www.google.ca/amp/s/www.cbc.ca/
amp/1.4871452
بانتهاك حقوق  القوانين المدنية جوهرها العدل و هو ال يُقام حقاً 
الطفل و دفعه  الى دائرة الخوف و االبتعاد بالطفل  عن احد ابويه و 
بقوة القانون الذي ال يتماشى و شرائط الحياة االجتماعية االقتصادية 
المعاصرة . التشريع الحداثي ال يتعاطى مع المرأة بدونيٍة مستترة 
احياناً و واضحًة للعيان في احياٍن كثيرة بل هو متوازن و قائم على 
المساواة و احترام الكرامة االنسانية . العنف القانوني لم يُعد مبرراً 
الثقافي و بشكٍل يندى له الجبين.  لالحتقان االجتماعي و  بل مولداً 

بانتظار غٍد خاٍل من انتهاكات الحقوق  و خاٍل من العنف.. 
اسبوع سعيد لكم جميعاً

الربملان اليوناني يصادق على اتفاقية ترسيم 
احلدود البحرية مع مصر

استعدادات لتوقيع اتفاق سالم بني احلكومة 
السودانية وحركات مسار دارفور

التي تشرف على مفاوضات  الوساطة  قال فريق      
الثورية  الجبهة  إن  السودان،  السودانية في جنوب  السالم 
السالم  اتفاق  الجمعة على  السودانية ستوقعان  والحكومة 

بعد مفاوضات استمرت نحو 10 أشهر في جوبا.
لن يشمل  االتفاق  أن  إلى  أشار  الوساطة  أن فريق  غير 
حركات ذات وزن كبير مثل جيش تحرير السودان بقيادة 
عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد 

العزيز الحلو.
وقال بيان صادر عن الوساطة، األربعاء، إن وفدا الحكومة 
دارفور توصلتا التفاق  المسلح مسار  الكفاح  وحركات 
الجوانب  ذلك  في  بما  األمنية  الترتيبات  كامل حول ملف 
قيادة  دارفور من حيث  بقوات حفظ األمن في  المتعلقة 

وتكوين هذه القوات وانتشارها.
السودانية حيال  الحكومة  الوساطة ووفد  تفاؤل  ورغم 
إمكانية أن يفتح توقيع االتفاق مع الجبهة الثورية الباب أمام 
أن مراقبين  إال  الموقعة،  تقدم مع األطراف غير  إحراز 
لتحقيق  المواتية  الحالية  الفرصة  أن إضاعة  حذروا من 
السودان،  المسلحة في  الحركات  سالم شامل يضم كل 
ستعني المزيد من المعاناة لهذا البلد الذي عاش حروبا أهلية 
طاحنة استمرت 60 عاما، والخارج لتوه من حقبة مظلمة 
انتهت باإلطاحة بنظام عمر البشير في أبريل 2019 عقب 

ثورة شعبية استمرت 6 أشهر.
والجبهة  السودانية  الحكومة  بين  المفاوضات  وكانت 
السودان،  انطلقت في جوبا، عاصمة جنوب  قد  الثورية 
لكنها شهدت غيابا الفتا لحركة جيش   ،2019 في نوفمبر 
تحرير السودان بقيادة نور، الذي يقاتل في منطقة جبل مرة 

االستراتيجية في دارفور.
كما أن االتفاق المتوقع أن يتم التوقيع عليه الجمعة ال يشمل 
الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو ذات النفوذ القوي والتي 

تتمركز قواتها في جنوب كردفان، وأعلنت سابقا انسحابها 
من المفاوضات، مؤكدة تمسكها باتفاق يضمن إما اإلقرار 

صراحة بعلمانية الدولة أو حق تقرير المصير.
الوساطة في  لجنة  الدكتور ضيو مطوك عضو  وقال 
السودان، في  السودانية من جنوب  السالم  مفاوضات 
تصريح صحفي مساء األربعاء عقب الجلسة، إن الطرفين 
توصال التفاق تام حول بند قوات حفظ األمن في دارفور 
من حيث قيادة وتكوين هذه القوات وانتشارها، وبذلك يكون 

التفاوض حول ملف الترتيبات األمنية اكتمل.
الورقة  وتنقيح  يتبق سوى مراجعة  “لم  وأضاف مطوك: 
للتوقيع عليها  النهائية، توطئة  وصياغتها في صورتها 
باألحرف األولى في الثامن والعشرين من الشهر الحالي”.

  صادق البرلمان اليوناني 
أمس الخميس، على اتفاق 
ترسيم الحدود بين اليونان 
ومصر، وسط تصاعد التوتر 
أثينا وأنقرة في خالفهما  بين 
على ثروات مياه جرفيهما 

شرق المتوسط.
البرلمانية  الغالبية  ووافقت 
على االتفاقية التي أبرمت في 
وقت سابق من هذا الشهر، 

وتبناها البرلمان المصري.
الدستورية  اللجنة  وكانت 
والتشريعية بمجلس النواب 
المصري، قد وافقت على 
االتفاق بين جمهورية مصر 
العربية وحكومة الجمهورية 
اليونانية، حول تحديد المنطقة 
بين  الخالصة  االقتصادية 

البلدين.
المذكرة اإليضاحية “ينشئ االتفاق تعيينا جزئيا  ووفق 
الطرفين، وسيتم استكمال تعيين هذه  بين  البحرية  للحدود 
بين  المشاورات  الحدود حينما كان ذلك مناسبا من خالل 
الطرفين في ما بعد النقطة “A” والنقطة “E”، وفقا للقانون 

الدولي”. 
المنطقة  الجزئي، وفقا لالتفاقية، “بين  التعيين  ويحدد خط 
بالنقاط “A شرق”  الطرفين  الخالصة لكل من  االقتصادية 
إلى “E غرب”، وفقا لقائمة اإلحداثيات الجغرافية المرفقة 
1، والذي يعد جزًءا ال يتجزأ من هذا  بهذا االتفاق ملحق 
االتفاق، ويعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة االقتصادية 

النقطة “A شرق”  الواقع بيت  الطرفين  الخالصة لكل من 
والنقطة “E غرب” ملزما ونهائيا”.

بالبند  الحدود على نحو ما ورد تحديده  تعيين  ويظهر خط 
3 بعاليه على الخريطة البحرية المرفقة باالتفاق ملحق 2، 

والذي يعد جزءا ال يتجزأ منه. 
للنقطة “A” في اتجاه  ويكون تعديل اإلحداثيات الجغرافية 
اتفاق  الشرق والنقطة “E” في اتجاه الغرب، بموجب 
للمنطقة  المستقبلي  التعيين  بين الطرفين، وذلك في حالة 
المعنية األخرى،  المجاورة  الدول  الخالصة مع  االقتصادية 
على أن يقتصر التعديل على امتداد النقطة “A” في اتجاه 

أخبــار

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

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

Tel.: 514 332-6333: للحجز واالستعالم 
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من مقوالت » ابن مفيدة« 
الفيلسوف ) 20(

.. وِنْعَم احملافظ أنت!

َوْيالت » كرونا« واجملتمع 
والسياسة .. 

فراشة بريوت 

أفكار شائكة:
بقلم: عادل عطية

شعر: نسرين حبيب

- - يكفي أول حرفين من حروف األبجدية أنهما أنقذا الحياة من الحية ،
 والبشر من الشر . 

- الحريق ال أخالق له . 
- الواعظ الذي يمسك بالعصا تسقط من رأسه الحكمة . 

- مجرم من يؤمن بأن البندقية هي الحل األمثل للمشكلة .  
- الشر أسير مبرراته ، والخير أسير دوافعه . 

- كل خطيئة تصيب اثنين . .مرتكبها والقريب منها 

التاريخ  في  اشتهرت  الفيروز  أرض 
والنحاس  الفيروز  بمناجم  القديم  المصري 
صناعه  فى  المصريين  استخدمها  التي 
األواني والحلى والتي تبقى شاهًدا فريًدا على 
هذه الحضارة التي ال تزال باقية حتى اآلن، 
فيها  ليسجل  اختار سيناء  التاريخ  أن  مؤكًدا 
فقد كانت  الذكريات والحوادث،  الكثير من 
الجسر الذي عبرت عليه حضارات عصور 

ما قبل التاريخ امتدا إلى يومنا هذا.
تاريخ  أقدم طريق حربي فى  وكانت سيناء 
العالم القديم وهو الطريق التي سارت عليها 
الذهاب إلى آسيا، والذي  جيوش مصر عند 
سارت عليه الجيوش التي أتت عند غزوها 
األشوريين  جيوش  أيًضا  وسلكت  لمصر 
عزوا مصر،  الذين  واألسكندر  والفرس 
وتابع:”استغل المصريون فى عصر الدولة 
الخادم  سرابيط  منطقه  مناجم  الوسطى 
بجنوب سيناء وشيدوا بها معبد للربة حتحور 
فى عهد سنوسرت األول وتركوا بها مئات 
بجانب  تحوى  والتي  واللوحات  النقوش 
أسماء الملوك أسماء رؤساء البعثات وبعض 

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

وحفر اآلبار.
أهم  الحربي من  حيث كان طريق حورس 
فى مصر  أنشئت  التي  العسكرية  الطرق 
الوثائق  تاريخها وتحدثت عنه  القديمة عبر 
الملك سيتى األول وحملته على  أخبار  مثل 
القنطرة  من  يبدأ  الطريق  وكان  فلسطين، 
شرق حتى رفح ونقشت معالمه على جدران 

معبد الكرنك.
األول  ستى  للمك  الشهير  النقش  وهناك 

ثارو)تل  قلعة  استقباله عند  توضح مراسم 
حبوه حالًيا(

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

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

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

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

والحديثة.

    واألذى قد ألم بالبشرية جمعاء ، وقد كثرت 
يصرخون  كبارا  مع  وأن صغارا   ، المظالم 
ويستنجدون وال مغيث ، وأن أثر الدمار والخراب 
 .. نلتفت  أينما  اعيننا  امام  والكوارث  والحروب 
مجاعات ومرض وفقر يصيب مجتمعات بأكملها 
.. شر وجرائم بشعة حتى ان وحوش األرض قد 
إنهم  البعض  ببعضهم  اٱلدميون  ينزله  ما  تستنكر 
وأكثروا من مشاهد  للوحشية  تعريفا  أضافوا  قد 
واالنقضاض  الحريات  واالعتداء على  العدوان 
على الشرف والشرفاء وبأ قدامهم الدامية يدهسون 
اٱلثمة يسرقون  الحياة وبأياديهم  القلوب ويميتون 
األرواح ويكتمون األنفاس ويخنقون الكلمات حتى 
ال يعلو صوت فوق صوت متفجراتهم وال يضوى 
إال لمعان سيوفهم فينشروا الرعب حتى إنه قد نفقد 
اسلحتهم  تالمسنا  أو  األذى  يمسنا  ان  قبل  الحياة 

الغادرة . 
فاألمر ال يحتاج إلى خبراء سياسيين بقدر ما يحتاج 
 .. نقية وقلوب رحيمة وعقول واعية  إلى ضمائر 
ضمائر تستطيع أن تغلب السر وتتصدى للمطامع 
وقلوب لحمية تشعر بالحب وتبغى العطاء وعقول 
فتهب  البشرى  الجنس  وتحترم  الحياة  هبة  تقدر 

لنجدته وتسرع إلى حمايته ومساندته . 
أما رئيس هذا العالم وأعوانه انما يخططون للدمار 
الموت من اجل  إلى  بأنفسهم وبغيرهم  يدفعون  و 
ماذا ؟ من أجل تراب فانى وعز واهى وسلطة تقوم 
لتهدم من غيرها ، فعلى مر الزمان دولة تقوم على 
أنقاض دولة وحكومة تهوى لترتفع اخرى بطرق 
فكم من سطور مخزية   ، ملتوية وغش وخيانة 
التاريخ لمن يدعونهم عظماء ، بل هم فى  سجلها 
الحقيقة مرضى متعطشون للدماء حيوانات مفترسة 
تأكل ما لم تزرعه وتحصد ما لم تغرسه تطيح بكل 
القالع  تهدم   ، من يقف فى سبيل تحقيق اطماعها 
تنتشر  تلتهم األبرار فهى  الرعب  تثير  والحصون 
كالنار ال تشبع مهما التهمت ولهيبها ال يرحم يعلو 
للمزيد  إحمارا وعطشا  فيزداد  يتوغل ويحرق  و 
والمزيد حتى تزهق االرواح و ويوحد وشاح البالد 
بالسواد فتفنى األلوان وتبقى رائحة الموت تجول 
فى المكان ملتمسة من تبتلعه وتهبط به إلى الهاوية 
و  ينفذون خطط  إليها  يأوون  كاألم  لهم  فالنار   ،
يقامرون على مستقبل الشعوب يمدون أياديهم بعيدا 
بابتسامة  ويعودون  وترابا  وذهبا  ماءاً  ليخطفوا 
بلهاء يعلنون أنهم فازوا وسيطروا وكأنهم ضامنين 

ملكيتهم إلى منتهى الدهر. 
األفراد  من  مجموعة  تجد  الكوارث  هذه  ومع 
بكل  والرعب واإلطاحة  الشغب  فرصتهم إلثارة 
القوانين والمثل ، مشاغبين ، خارجين عن القانون 
 ، مغيبون  فهم  قيم  فكر وال  دين وال  يرجعهم  ال 

مبرمجون على الشر فهم سواعد إلبليس ال يخلفون 
فهم  القلوب  فى  الرعب  يزرعون  و  الرزيلة  إال 
ودموع  األطفال  بصراخ  تستمتع  مدمرة  أٱلت 
وتدمير  الدماء  قوتها من سفك  وتستمد  العجائز 
المأوى وتفتخر بزعزعة األساسات و إتالف األمم 

وتشويه الحضارات . 
المسئولون و  يفقد  يزيد االمر سوًءا ، عندما  وما 
كل من هم فى منصب األمل فى إصالح األمور ، 
فمنهم من يتوارى خوفا ومنهم لألسف من ينجرف 
المظلومين منصف  الفاسد فال يجد  التيار  مع هذا 
الفوضى  الظلم وتعم  الحقوق ويكثر  لهم ، فتضيع 
وإن  االنتصارات  بتحقيق  الرؤساء  ينشغل  بينما 
بعد زمن - طال أو قصر - يعاودون لينظروا حال 
خياالت  األشباح مجرد  مثل  فيجودهم  الشعوب 
بالصراخ طالبين اإلنصاف وقد  تعلوا  وأصواتهم 
والمرض وحطم  والجوع  والفقر  الظلم  أعياهم 
قلوبهم الحزن وأفناهم اليأس فال عزم لهم وال قوة 

وال سند وال أمل. 
تذكرون ضحايا أحالمكم  لعلكم  األلباب  فيا ذوى 
بيوت تدمرت واسر  فكم من   ، وشهداء أطماعكم 
تشردت وأطفاال تيتموا ونساء ترملوا !!! لقد غاب 
والسعى  فترة حكمكم  فى خالل  إنه  ذهنكم  عن 
أسمائكم  لتخليد  والشروع  أطماعكم  لتحقيق 
ورغبات  أحالم  من  والكثير  الكثير  دهستم  قد 
وطموحات ، وطرحتم على العباد القنوط والفشل 
الخصبة دماء  الموت وأسقيتم األرض  واستدعيتم 
للبشر بل هى  تعد تطرح خيرا  فأفسدتموها ولم   ،
أنفسهم  يدعون  ، جهالء  لعالم مظلم  دائم  تذكاٌر 
القذائف  يطلقون  للظالم  اسياد  فهم  نعم   .. أسيادا 
غيمة  ينشرون  و  التراب  وينثرون  الغاشمة 
سوداء تحجب رؤية النور عن العيون و يدهسون 
القيم  إلى  لهم ويفتقروا حتى  دين  إذ ال  المقدسات 
والمبادئ. فهم مهانون ال عزة لهم وال كرامة فهم 

دون مرتبة اإلنسان. 
وبعد مضى الزمان نجد أن التاريخ يسرد األحداث 
الصفات  أسمائهم  ويصاحب  الطغيان  ويظهر 
بالمكروهات ويبقى  الوخيمة وتوصف اعتداءاتهم 
المجد كل المجد لمن رفع الظلم و من دفع الخطر 
ومن صد العدوان و أعلى كلمة الحق ورد الحقوق 
ألى أصحابها وحافظ على كرامة وطنه وشعبه 
بالتنمية وحافظ على  التطوير واهتم  وعمل على 

التراث وهم لبناء الحضارة.
ويبقى التساؤل لماذا ينتشر الفساد و تعم الفوضى 
القديم  منذ  ؟ واإلجابة معروفة  األرواح  وتستباح 
لقد افصح داوود قائال : )يتجول األشرار أحرارا 
المقدمات  الناس  أراذل  يتبوأ  ناحية عندما  فى كل 
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        لي صديق، ما أن يقرأ تصريحاً أو تلميحاً، 
عن قرب تنصيب عدد من المحافظين الجدد، حتى 
يُحافظ على أن يُمسك بهاتفه المحمول بيده وأسنانه؛ 
من  واحداً  ويكون  الفارقة،  المكالمة  يتلقى  لعله 

زمرتهم!
ولم  السياسية،  العلوم  في  استاذ جامعي     وألنه 
ثابتاً في وظيفته؛ ال  قاعداً  لذلك يظل  بعد،  يتقاعد 
لشيء سوى ألنه في دستور حكوماتنا الرشيدة، أن 
يكون من أهم شروط المترشح لمنصب محافظ، أن 
يكون من أرباب المحالين إلى التقاعد؛ حتى يتمكن 

من الجلوس بفخامة وعزة على كرسي منصبه!

   لذلك نجد كثير من هؤالء الحاملين وسام التقاعد، 
المحافظة على هذا  كل وجل عملهم منصّب على 
الكرسي، وعلى هذا المنصب، وبالتالي محافظين، 
بإخالص، على بُعد المسافة التي بينهم وبين تحّمل 

المسئولية!
من  أيضاً  فأنت  العمر؛  ياصديق  تحزن  ال     
المحافظين ـ شاءت الحكومة أو أبت ـ حتى ولو كان 
منصبك هذا “من منازلهم”، كما يقولون. فأنت من 
المحافظين على أحالمك، وآمالك. ومن المحافظين 

على حبك ألهلك، وأصدقائك، ووطنك!
   وِنْعَم المحافظ، أنت!... 

   نامت مطواًل هذا الصباح ولم توقظها أجراس 
كسر  هائل  إنفجار  على  استفاقت  لكنها  الكنائس، 
فوجئت  النحيل،  الرقيقة وحطم جسدها  اجنحتها 
عندما كانت امها تبحث عنها بين األنقاض وأالب 
كان  يتصبب عرقا عندما   العمل  إلى  ذهب  الذي 
يطمئن عليها وال تجيب. لم يكن يعرف ماذا يعني 
الوداع األخير ولم يتخيل له دفن مهجة قلبه وثمرة 

فؤاده يوماً ما. 
قساوة  الجميلة رغم  مدينته  مثل  يعشقها  يوم  كل 

الحياة فيها..
قلبها  وحرقة  والدتها  دموع  رؤية  تستطيع  ال 
عليها النها ال تستحق هذا األلم العميق فكل دموع 
األرض ال تستطيع أن تحمل زورقا صغيرا ألبوين 

يبحثان عن طفلهما المفقود. 
فراق  على  يغلي  قدر  من  كأنها  هستيرية  دموع 
حزينة  قصة  مجرد  ليست  هذة  نجار.  الكسندرا 
والصور مؤلمة لضحية حروب أقل ما نقول عنها 
في جعبتها من  تحملُه  ما  بكل  اإلنسانية  أنها ضد 
بل حكايا  ننساها،  أو  نتجاوزها  أن  نستطيع  دمار 
الحزن  أدخلت  بريئة  طفلة  أنامل  خطتها  وآالم 

واألسى في قلوب العالم بأسره.
 ٣ العمر  من  تبلغ  والتي  بيروت  فراشة  رحلت 
انفجار  بها جراء  بجروح أصيبت  متأثرة  سنوات 
الرعب فلم يتحمل جسدها الصغير حماوة النيران، 
استسلم  أنه  إال  الكبيرة  مقاومته  من  الرغم  وعلى 

للموت وسرق منها طفولتها البريئة.
منكسرة  فأضحت  جناحها  احترقت  يافعة  فراشة 
ففضلت  الصراخ  على  تقوى  حنجرتها  تعد  ولم 

الصمت األبدي.

بكل  تفوح عطراً  كانت  الزهور  في عمر  زهرة 
الحروب.  أشواك  قطعتها  الياسمين  كعطر  مكان 

عشقت لبنان فارتقت شهيدة على مذبح الوطن.
تعانق  نخلة  على  سالم  ياصغيرتي  عليِك  سالم 

سعفها السماء.
األبد وصورتك  إلى  المالئكية  ابتسامتك  سنفتقد 
في  وراسخة  األذهان  في  مطبوعة  باتْت  الجميلة 

قلوب اإلنسانية جمعاء.

القبور حّفار 

وأَكاُد ال أَُصّدق
أّني ِبَقميصي »اللّيال« على المرآِة أَُحّدق

أَُزّرُرُه َعلى َجَسدي لَِيْلَتِصق
َفلِقاُؤنا اليوم ُيخالُِف ُكلَّ َمنِطق

ٌر َمْسحور َوَعقلي ُمَخدَّ
 

ل ِجْئُتَك ُمْزداَنًة ِبلَْوِنَك الُمَفضَّ
في راَحتي الُيْمنى طاَقة الَقَرْنُفل

ّف ُمْهَمل َوَبْيَن أَصاِبعي الُيْسرى سيجارَك الَمشلوح على الرَّ
أُرخيِه َبْيَن َشَفَتيَّ َكما ُكّنا َنْفَعل

راِفَضًة التََّقبُّل.. أَنَّ اسَمَك على الَحَجِر َمحفور

.. َوَضَفْرُت َشعري َجداِئَل
َتماًما َكما َتبغيه ُمْنَسِداًل َحباِئَل

َفَرْدُتها على الَكِتَفْيِن ُيْمًنا َوَشماِئَل
ُمَعلّلًَة النَّفَس أن ُتْحِيَي فيَك َفضاِئَل أو َرذاِئَل

َفَيْخَتلُِج في َصْدِرَي الُحبور

َورْحُت سّيدي.. أَنَتِظُر ِمْنَك الُمباَدَرة
َمَكْثُت َحّتى َملَْلُت َوَنَوْيُت الُمغاَدَرة

لَواُت على ِشفاهي صاَرت ُمصاَدَرة فالصَّ
َولَو باَدْرَت لَُكْنُت ِمن َسْخطي َعلَْيَك أَْلَقْيُت ُمحاَضَرة

ْمَت، َمجبور لكن ال َحْوَل لََك، َفَقِد الَتَزْمَت الصَّ

َوِصْرُت َيوِميًّا أَعوُد الُقبوَر ِعْنَدك
َفالُمكوُث ُقْرَبك ُيْلِبُسني راِئَحَتك

َوَقد َحِفْظُت َغْيًبا َكْيَف َيَتَغيَُّر لَْوُن الَمكاِن َجْنَبك
َوَكْيَف َيْطغى َعلى الَمكاِن ُحضورك

َحّتى اآلَن، َتْحَت التُّراِب، َتبقى ساِحًرا ال َمسحور

َوِبتُّ ِمن ُرّواِد الَمقاِبِر وإِِن الَجّو ُمْكَفِهّر
َصباحي َوسالمي لَِحّفاِر الُقبوِر في َدربي ُمْسَتِقّر

روِد صاِحُب َوْجٍه ُمْعَتِكر في َذهابي َوإِيابي.. داِئُم الشُّ
ْمَت الُمْسَتِمّر كوَن الُمطبَق والصَّ اعَتْدُت ُرؤياُه كما اعتاَد هَو السُّ
ِمن َضريٍح لَِضريٍح َيطوُف.. َيكنُس الَوْرَد والياَسميَن والَمنتور

َوأَكاُد ال أَُصّدق.. أنَّي »اللّيال« عّني أَُمّزق َوأَْسَتْبِدلُه ِبلَْوِن الَخمر  
وأنَّ ِزياراتي الُمَتَكّرَرة َتحَت عنواِن امَرأٍَة ُمَتَحّرَرة َتمشي على الَجمر
صاَرْت بال لَون وال معنى، أَغدو َوأَعَتشي ُمختالًَة بالّرداءاِت الُحْمر

َكَر أَمامي أَقَرب إلى َغْمر أَُعّزي َنْفسي بأنَّ الَحيَّ أَْبقى ِمَن الَمْيت وهذا الذَّ
أَُتراني رّباُه أَُتراني؟! َنَسْيُتَك َوأُْغِرْمُت.. يا لََخَجلي.. ِبَحّفاِر الُقبور؟!!

بقلم: السيد الهادي

بقلم : خالد بنيصغي 

بقلم : علي فارس

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

  1 – الوجه اآلخر للتاريخ  
بعض الدول العربية واإلسالمية تريد أن تبرز 
الزمن كي  إليها ، وتُسابق  العالم  أنظار  وتُْلِفت 
ال  أنها  إال   ، العالم  دول  بين  لها  لمسة  تضع 
تستطيع أن “ تفيد “ هذا العالم قيد أُنملة .. ليس 
لديها أي شيء في التاريخ ، إال تاريخها المحلي 
الذي ال يفيد اإلنسانية في شيء ولو على سبيل 
االستئناس ، عجباً .. أن تجد شعبا كامال بال أي 

إضافة للعالم ؟؟ حقا إنه ألمر عجيب .. 
لكنها  متخلفة  أنها  رغم  العربية  الدول  بعض 
في  المجتمعات  بناء  في  ساهمت وبشكل الفت 
مجاالت عدة كالطب والصيدلة والهندسة والفن 

واألدب وعلم الكالم وعلم الفلك والرياضة .. 
هذه  جل  في  أثر  أي  لها  ليس  الدول  وبعض 
طيلة  تستهلك  هي  فقط   ، وغيرها  الميادين 
المال  تملك  تواجدها على هذه األرض ، ألنها 
الوفير .. لم تفكر يوما أن تقدم شيئا مفيدا للعالم 
، ولم تكلف نفسها حتى مجرد التفكير في ذلك 

؟؟
سألت نفسي إن كان وجود اإلنسان فقط من أجل 
أن يتمتع إلى حد الترف .. ثم يموت ؟؟ ما الفائدة 

؟؟ صراحة لم أجد أي فائدة .. 
عن  نجيب  كيف  ولكن   ، جدال  باألمر  لنسلم 
األعداء  الدول  تعلن هذه  أن  تساؤالت من مثل 
هذه هي  هل  ؟؟  أعداء  واألصدقاء   ، أصدقاء 
البصمة التي بها سنلفت أخيرا انتباه العالم ..؟؟ 
ما تعلمته منذ صغري هو أن أذكر الرجال في 
الشعوب العربية وأفتخر بهم ، أذكر العديد من 
رجاالتنا العرب صنعوا لنا مكانا الئقا ومشرقا 
 – نجد  ولم   ، والفقر  التخلف  برغم جراحات 
أخرى رغم غناها  بالد عربية  في   - ولألسف 
أن  نؤمن  نحن   .. للعالم  مفيد  أثر  أي  المادي 
الشعوب برجاالتها الذين يكتبون التاريخ وليس 
بأموالها التي لم تسعفها في شيء نبيل يذكر .. 
لقاح ضد “  باكتشاف  فاجأونا مثال  إن  نتساءل 
كورونا “ حتى يدخلوا التاريخ من بابه الواسع 

، بدل أن يرسلوا رسائل الغيظ إلخوانهم العرب 
من دون أي حرج .. 

2 - “ كورونا “ والمجتمع المغربي 
وكأننا في مباراة لكرة القدم ، تألق المغاربة في 
تسجيل  أعلن  أن  فمنذ   ، بامتياز  األول  شوطها 
بالمغرب   “ كورونا  ل”فيروس  حالة  أول 
الجد  ساعد  على  المغربية  الحكومة  شمرت 
والتدابير  القرارات  من  مجموعة  واتخذت 
المغربي  المواطن  صحة  معتبرة   ، الهامة 
وأوقفت ألجل   ، كل شيء  من  أولى  وحياته 
ذلك عجلة االقتصاد ، وأنشأت صندوقا خاّصاً 
لمساعدة األسر المعوزة وفاقدي الشغل والعمل 
نجاحات  تحقيق  استطاعت  وحنكة  وبحكمة   ،
والوفيات  اإلصابات  أرقام  وكانت   ، مبهرة 
التي كانت  اليومية  بالحصيلة  قليلة جدا مقارنة 
العديد  ، وصمدت  العالم  دول  باقي  في  تسجل 
بالمملكة طويال  واألقاليم  والجهات  المدن  من 
دون تسجيل أي حالة ، وفي الوقت الذي انتظر 
 ، الطبيعية  الحياة  إلى  عودتهم  المغاربة  فيه 
اإلصابات  أرقام  بدأت  وبين عشية وضحاها 
يكفي  ، حيث  بشكل مخيف  تتصاعد  والوفيات 
أن نقول إن المغرب سجل أزيد من نصف عدد 
فقط في شهر  اآلن  البداية حتى  منذ  اإلصابات 
“ أغسطس “ ، وهو الرقم الذي لم يسجله لمدة 

أربعة أشهر ونصف ؟
للبروتوكول         المغاربة  والسبب هو عدم احترام 
لهم  عندما سمح  وذلك   ، به  المعمول  الصحي 
تناسى  الذي  األمر   ، بعيد األضحى  باالحتفال 
والحذر  باالحتراز  معنيون  أنهم  المغاربة  فيه 
من هذا الوباء ، فأطلقوا العنان للحياة الطبيعية 
الغير ممكنة ، فغصت المستشفيات بالمصابين 
الطبية  أجهزتها  بكل  الدولة  لتعود   ، والوفيات 

واألمنية إلى فرض مراقبة صارمة
راجية أن تنخفض األرقام تدريجيا إلى أن يرفع 

هللا تعالى عنا هذا الوباء إنه سميع مجيب ..
دمتم بود 

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

المسلمين فاتحين مصر فعاصرات الحقب المختلفة من تاريخ مصر.



في  توضح   ، معاً  وتعليمية  تربوية  الحكاية  هذه     
مضمونها ومغزاها أن الصغار من األطفال والشباب 
البد وأن يسمعوا إلى من يمتلك الخبرة والتجربة ، فال 
تضفي  والتجارب  الخبرات  ألن  آرائهم  في  يتصلبون 
على خابريها الفهم واألدراك مما ليس باألطفال والشباب 
فيبثونها إليهم ويعلمونهم بها والسيما إذا كانت الرابطة 
بين أولئك وهؤالء رابطة قوية ال تخضع اآلراء فيها 
لشوائب أو لنواحي شخصية أو نفسية تمس هذه اآلراء . 
أما ما بين الكبار وبعضهم البعض – وهذا ما ليس في 
مضمون الحكاية – فاألمر يتشابه في ناحية ويختلف في 
ناحية ثانية ، فهو يتشابه إذا كانت العالقة بين الطرفين 
عالقة راسخة ونقية تخلو من تلك الشوائب وال تخضع 
لها فتكون آراء من يبديها لغيره آراًء صائبة في مصلحته 
إال إذا كانت األقدار تحول دون ذلك . واألمر يختلف لو 
أن العالقة بين الطرفين على العكس منها ، فكثيراً ما 
يكون رأي اإلنسان الذي يبديه لغيره رأياً خاطئاً ليس في 
صالحه سواء كان ينبع من حقد شخصي أو نية ما ، وذلك 
ما البد أن يدركه من يسمع الرأي فيقلبه من أطرافه قبل 
أن يأخذ به فيكون له حينذاك موقف يرجع إلى مصلحته 
هو . أما اآلراء العامة اإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية 
والسياسية وغيرها ، وهذا ما يختلف فيه كثيرون من 
األشخاص والنقاد أو يتشابهون ، فالبد أن يكون لإلنسان 
فيها رأي شخصي ال يتأثر فيه بآراء غيره ، حتى لو 
أقتنع بها أو لم يقتنع فرفضها وأنكرها ففي كل ذلك ال 
بد أن يكون له الرأي الخاص به والذي ينبع منه دون 
أنحياز لرؤية بيئية أو أيديولوجية )األيديولوجية( هي:              
مبدأ ينبع من مذهب أو عقيدة يرتبطان باآلراء الشخصية 
أو بآراء فئة من فئات المجتمع( تمس تلك اآلراء حتى 
ولو أختلفت عن بيئته وأيديولوجيته اللتين يقتنع بهما وله 
الحرية في أن يدافع عنها ويعارض من يعارضها دون أن 
يحجر على رأيه ودون أن يشينه أويؤذيه وهذا ما يخضع 
له الرأي الحر والنقد الصائب. وهذه الحكاية شخصياتها 
كما وضعها الكاتب هي طائر السنونو والبعض من صغار 
العصافير ومعهم شخصية إنسانية ، فالسنونو يرمز به 
إلى الرجل المجرب ذي الخبرة أما صغار العصافير 
فيرمز بهم إلى النشء من الصغار والشباب . والسنونو 
يتبع فئة من فئات العصافير ، وهو من الطيور المهاجرة 
التي تهاجر في أسراب تقبل فيها إلى أوروبا في شهري 
مارس وأبريل لتعلن عن بداية الربيع فتبنى أعشاشها بين 

األشجار وفي الشقوق وتضع فيها أفراخها ، وتظل فترة 
ثم تحتشد مرة ثانية فترجع في شهري سبتمبر وأكتوبر 
إلى أفريقيا حيث الدفء مثل طيور السمان التي تستوطن 
أنحاء أوروبا في فصل الصيف وتهاجر في الشتاء إلى 
الحبشة والسودان وبعضها يأتي إلى مصر وخاصة إلى 
شواطئ اإلسكندرية عندما يقبل الخريف . يرمز الفونتين 
بالسنونو إلى الرجل المجرب المخضرم الذي يجوب البالد 
، ويعرف العالم جيداً فيكتسب من طوافه خبرة ومعرفة 
يلقيهما على الصغار والنشء لتثقيفهم أو لتحذيرهم فقد 
العصافير من خطر  الحكاية صغار  السنونو في  حذر 
يمكن أن يحدق بهم. فلم يُرضهم حديثة ولم يطمئنوا إليه 

فتعرضوا لألذى .  
تقول الحكاية :  

 السنونو في إحدى رحالته ، وكان قد تعلم كثيراً مما رآه
أحس يوماً أنه قد يتعرض لألحتجاز أو األسر 

مما يمكن أن يتعرض له من عواصف ، وقبل أن تلوح 
يدرك ذلك ويعلنه إلى صغار العصافير 

فيأتي إليهم في الوقت الذي تبذر فيه بذور القنب )1(
عندما يرى أحد المزارعين يخطط األرض خطوطاً 

ويقول لهم : ذلك الذي أراه ال يروقني ومنه أشفق عليكم 
أما أنا فلهذا الخطر المحدق سوف أنأى وأبتعد 

أو أمكث وأنزوى في ركن من األركان 
وتنظر إليه العصافير وكأنما يستفسرونه فيقول لهم .

أترون في الزارع هذه اليد التي تمتد في الهواء )لتنثر 
الحبوب على األرض( )2(

فسوف يأتي اليوم وهو ليس بعيداً الذي تنشر فيه الدمار لكم 
فتضع الشباك والشرك)3( التي تقتنصكم 

وتودي بكم إلى األسر والهالك يوم أن تأكلوا من هذه 
الحبوب 

فأحذروا هذه الشرك واألواني ألنها ستأسركم 
وتسخر العصافير مما يقوله السنونو 

فهم يمكثون في أرض زاخرة بالكثير ال يريدون أن يتركوها 
فيقولون له معارضين :«هذا العمل الذي تدفعنا إليه 

سيكلفنا اآلالف حتى ننتزع من هذه الناحية« 
وعندما يخضر النبات يحذرهم مرة ثانية 

فيحثهم على أن يحملوا أفراخهم التي توالدوها 
بعيداً عما تنتجه هذه البذور المكروهة 

ولكن العصافير يسخرون منه ويتهمونه بتنبؤه بالشقاء 
السنونو عن  يمتنع  لم  تنبت  أن  البذور  توشك  وعندما 

تحذريهم 
فيقول لهم » حينما ترون األرض مغطاة بالنبات »

والينشغل الناس إال بسنابلها 
فسوف تنشب الحرب لكم بهذه الشرك التي تقتنص صغار 

العصافير 
وليس عليكم في ذلك إال أن تهربوا إلى مكان بعيد ليس أكثر 

فلتختبئوا في أعشاشكم أو لتغيروا تلك البيئة 
وأحتذوا بالبط والكركي والدجاج 

أعرف أنكم لستم قادرين مثلنا لتجتازوا الصحراء والبحار 
أو لتبحثوا عن غير هذا العالم 

ولهذا فليس عليكم إال ما تضمنون به أنفسكم 
فيها  تنزوون  بالحوائط  الشقوق  إلي  فيه  فلتجأِؤون 

وتختبئون بها 
ورغم كل تلك التحذيرات تنفر العصافير من سماع السنونو 

فتأخذ في شقشقتها ولهوها
ولكن هيهات ماذا فعل الطرواديون 

عندما تحدثت إليهم البائسة )كاسندرا(
فقد وقعوا في األسر كالعبيد  

كما وقع العصافير عندما أقتنصتهم الشباك والشرك
ونحن بغزيرتنا النسمع إال ما في نفوسنا 

والنقتنع بالخطر إال عندما يحدث 
Nous n’écoutons d’instincts que ceux 
qui sont les nôtres 
Et ne croyons le mal que quand il est 
venu

هذا ما يقوله الفونتين في حكايته التي ينظمها بالشعر وهذا 
هو مغزاها ويأتي على بالي في هذا المجال مثٌل كانت 
نا عندما نتمرد على نصيحة نستهين بها .  تلقيه علينا أُمُّ
فكانت حينذاك تقول لنا بلهجة أهالي الصعيد المصرية : 
» اللي ما يسمعش لَكبيره يا تعتيره« أي يا عثراته أي 

يا زالته أو أخطائه .
ولكن من هي كاسندرا التي يضعها الشاعر ضمن حكايته 
فيقول عنها » ماذا فعل الطرواديون عندما تحدثت إليهم 
» فهو يترك ذلك لمن قرأ ملحمة األلياذةL’iliode  التي 
كتبها الشاعر األغريقي هوميروس Homère وكتب 
قبل  الثامن  القرن  في     L’odyssée األوديسة  معها 
الميالد والتي كانت تحكي عن حرب طروادة ، وفيها 
عندما هبت جيوش األثينيين ألسترجاع الفاتنة )هيلين( 
)باريس(  أغواها  التي  أسبرطة  ملك  مينالوس  زوجة 

أبن )بريام( ملك طروادة وأختطفها وفر بها إلى بالده ، 
ولم يستطع األثينيون أجتياز المدينة ألن أسوارها كانت 
فيها حصاناً خشبياً  حيلة يصنعون  فيبتكرون  محصنة 

ضخماً يختبئ فيه 
بعض المحاربين وتنأى الجيوش إلى مكان ناء ال يراها 
فيه الطرواديون . وعندما يقبل الغد يرى الطرواديون 
الحصان فيعتقدونه وسيلة لعرض السالم معهم فيرغبون في 
أخذه إلى داخل المدينة أستحساناً به وبفوزهم في الحرب . 
أما )كاسندرا( وهي أخت باريس وأبنة الملك بريام فتقول 
 Apollon   األساطير األغريقية . كانت معشوقة أبوللو
إله البرق والتنبؤ وحامي الفنون وموحي الشعر والموسيقى 
وأبن زيوس Zeus  كبير اآللهة وأخي أرتيميس ربة 
القمر والصيد التي تماثل ديانا عند الرومان القدماء . 
التنبؤ  القدرة على  منحها  فقد  لكاسندرا  أبوللو  ولعشق 
بالمستقبل ومعرفة الغيب ، وعندما أنكرت عليه عشقه 
يقرر أن تتنبأ فال يسمع لها . فما أن يرغب الطرواديون 
في أخذ الحصان إلى المدينة حتى تعارضهم وتحذرهم 
بما سيجلب لهم الدمار والشقاء ولكنهم لم يقتنعوا بحديثها 
، ويجذبون الحصان إليهم . وعند الليل  يتسلل منه من 
كانوا قد أختبأووا فيه من المحاربين األثينيين ويفتحون 
أبواب المدينة إلى جيوشهم فيهجمون عليها ويدمرونها 

ويقتلون أهلها ويأسرون نساءها ويحرقونها كلها . 
حدث  ماذا  يقول  عندما  الفونتين  إليه  يرمي  ما  وهذا 
للطرواديين عندما تحدثت كاسندرا إليهم ‘ فهو يطابق 
بين صغار العصافير التي لم تسمع إلى السنونو وأستهانوا 
الطرواديّون  يسمع  لم  مثلما  األسر  في  فوقعوا  بحديثه 
لكاسندرا عندما تحدثت إليهم ولم يأبهوا لها فوقعوا في 

األسر وتعرضوا للدمار .
-1القنب نبات ذراعي ليفي تصنع من لحائه الحبال وبعض 
األنسجة الليفية ويصنع الذيت من بذوره وهناك بعض 

منه ينتج مخدر الحشيش الممنوع زراعته في مصر 
-2 لم يوضح الفونتين هذه الجملة ولكننا وضعنا لإليضاح 

وإدراك ما بها .
-3 الشُرك أو األشراك جمع شَرك وهي حبالة الصيد 
أو المصيدة ، والشرك هنا هي المصائب التي يضعها 
المزارعون في أنحاء األرض الزراعية ألقتناص الطيور 

التي تحاول أن تأكل من نبات األرض .

)عن حكايات الشاعر الفرنسي الفونتني( 
 L’hirondelle et les petits oiseaux السنونو وصغار العصافري

حكايات هلا مغزى 

 بقلم: 
جــاك قرانـطـة

سوريا حبيبيت 

شعر: صباح غريب

في أرض غير أرضك !
إنت اخترتي غلط

بإيدك بتحفري قبرك 
طال الزمان أو قصر
مهما كبرتي والكون 

صار في أمرك 
رح تخرجي منها 
هذا وعد اإلله 
أقسملك.... 

األرض مش أرضك
فيها بتبني عشك !!

بقولك األرض مش أرضك 
مهما حماك الخون 

حتموتي معاهم سوى 
وإن طال عمرك 

حيطل شبل الوطن 
وسيف الحق رح يعلى 

وينتهي أمرك
شيلي الوهم وارحلي 
من أرض مش أرضك 

هناك في الخزر لملمي شملك
فلسطين شعب جبار
ما بدك حدا يقلك 

حتغوري من هاألرض
مثل ما غيرك غار 

ويلتعن أبو أهلك
اسمعي مني ال البحر بحرك 

والنهر مش نهرك
والكرم مش كرمك 

القدس قدسنا
والضفة ضفتنا

وغزة البطولة لنا
طال الزمان أو قصر 

رح ينتهي أمرك 
أنا حبيت أحذرك
وبالحق أنذرتك 

حتهب العواصف عليك 
مش عاصفة وحدة 

وتقلعك... من شرشك 
يا عنكبوتة إرحلي عنا 

وكفينا من شرك 
وروحي لعند سام ...عٌمك

وكوني أكيدة ربنا 
هياخد حقنا منك 

يا عنكبوتة بتبني بيت 
في أرض مش أرضك

)مع إعتذاري ألستاذنا الشاعر 
عبد الرحمن األبنودي

رحمه هللا(

شعر : 
عباس شعبان

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

  إنها حالة مرضية مؤلمة في المنطقة 
الجانبية البارزة من عظمة مفصل المرفق، 
وهي مكان إرتكاز اوتار عضالت الساعد، 
بسبب االجهاد  المتكرر على تلك المنطقة 
الذي يؤدي إلى تمزق جزئي في ألياف األوتار 

العضلية وبالتالي حدوث ألم في المرفق .
تدعى هذه الحالة مرفق العب التنس لكونه 
اكثر انتشارا لدى العبي التنس السيما عند  
االستخدام المتكرر للضربة الخلفية بطريقة 
خاطئة، علما بان هذا المرض اليقتصر عليهم 
فقط إنما هو مرض مهني يشاهد عند الذين 

يزاولون أعمال ميكانيكية، وربات 
مكونات  تقطيع  بسبب  المنازل 
الطهي السيما اللحوم, والرياضيون 
الذين يستعملون اطرافهم العلوية 
بشكل نشط، وكذلك االشخاص الذين 
يستخدمون االنترنيت أو الموبايل 
بشكل مفرط، ويكون أكثر حدوثا 
في المرفق األيمن، و مرفق التنس 
يصيب األشخاص في كافة األعمار، 
لكنه أكثر شيوًعا في األعمار التي 

تتراوح بين 30 و 40 عام .
اعراض مرفق العب التنس:

إن أكثر األعراض شيوعا لمرفق 
التنس هو األلم فوق نتوء العظمة 
الجانبية للمرفق وينتشر إلى الساعد، 
رفع  محاولة  مع  األلم  ويزداد 
بعض األشياء، حيث يكون أكثر 
وضوًحا عند رفع إبريق الشاي، أو 
عند محاولة عصر قطعة قماش، 
مفكات  مثل  أدوات  واستخدام 

البراغي و استعمال المقابض لفتح األبواب، 
هذا وباإلضافة إلى انه قد يشاهد تورم خفيف 

مع إحمرار وسخونة في المرفق .  
تشخيص مرفق التنس :

يتم التشخيص من خالل الفحص السريري، 
والقصة المرضية، فعندما يضغط الطبيب علي 
التبارز العظمي الموجود في الجهة الخارجية 
للمرفق، يشعر المصاب بألم ويزداد هذا األلم 
عند ثني المعصم إلى األعلى، وقد يطلب 
الطبيب أحيانا إختبارات التصوير باألشعة 
المغناطسي  بالرنين  التصوير  أو  السينية 
إلستبعاد اإلضطرابات األخري التي تسبب 

الم في المرفق .
عالج مرفق العب التنس:

األلم  تخفيف  هو  المعالجة  من  الهدف  إن 
واإللتهاب، وتحسين قوة التحكم في قبضة 
دعامة  أو  حزام  بارتداء  ذلك  ويتم  اليد، 

المصاب،  النسيج  إجهاد  من  للحد  الساعد 
المرفق مرتين  ثلج على  وتطبيق كمادات 
يوميا، وممارسة الرياضة لتقوية عضالت 
الساعد، وتناول االدوية المسكنة ومضادات 
االلتهاب مثل؛ االيبوبروفين، ونابروكسين 
وقد يحتاج المريض إلى عالج طبيعي فيزيائي 
يشمل اعطاء أمواج فوق الصوتية، هذا وقد 
يلجأ البعض إلى المعالجة باالبر الصينية، 
منطقة  على  الليزر  اشعة  تطبيق  وكذلك 
ارتكاز عضالت الساعد في المرفق، وإن 
حقن الكورتيزون قد يسرع الشفاء ويخفف 

االلتهاب .
لقد اظهرت االبحاث الحديثة بأن حقن مرفق 
الدم   الجذعية وبالزما  بالخاليا  المؤلم  التنس 
PRP ( تعطي  الدموية )  الغنية بالصفائح 
نتائج باهرة، حيث تعمل على ترميم االنسجة 

التالفة .
للمعاجة قد  في حال عدم استجابة المرض 
إلى إجراء عملية  المختص  الطبيب  يضطر 
المتهتكة،  للمرفق إلزالة االنسجة  جراحية 
ويتم ذلك عادة إما بالجراحة المفتوحة أو  من 

خالل المنظار الجراحي .
الجراحية ليس شائعا  العملية  إلى  اللجوء  إن 
بكثرة، حيث قد يكون لها مضاعفات غير 
التحكم  قوة  في  ضعف  ومنها  محمودة، 
العملية  ينبغي أن تكون  لذا  اليد،  في قبضة 
الجراحية الخيار األخير بعد فشل كافة وسائل 

المعالجة المحافظة ..!!

آالم مرفق التنس …
Tennis Elbow

سيب العيون لجل تنام
كتر السهر عذب أنام

جّرح قلوب عايشةف وئام 
سيب الحروف جّوا القلم

علق سواري ع العلم
او قول كالم من غير ألم
الدنيا مش عاوزه عالم
وال حروف من غير كالم

حرفين تالتة أربعة ييجي السالم
ملكة وعايشة ف انسجام
جّوا الحروف تنسج منام

جّوا الكالم تبعد غرام
تايهه مليكتك اصلها

جّوا الحروف وسط الكالم
تكتب معاني في أنسجام

ال هممها كتر الهوام
وال قلبها بالدعوة هام

وقلوب كتير
 بين الحروف متعلقة 

عايشة ف هيام
قصر الكالم

يمكن ملٰكتك قررت
تدفن فؤادها ف الحروف
يوسف زمكحللجل مايوم تعرف تنام   همسـات

- صلوا من أجل أن يأتيكم الحب فتنعم قلوبكم 
- للقلوب عيوناً ترى .. وللعيون قلوباً يحب 

- الحب هو شئ غالي جداً في زمن أصبح كل شئ فيه رخيص 
- الحياة تصبح رائعة عندما  ال يتدخل الناس في شئون اآلخرين 

- بعض الناس ماتت قلوبهم وهم مازلوا أحياء 
- غريب القلب فهو يعطي ألحب أو الكراهية !

- في السياسة يطالب بعض الرجال بالديمقراطية أما في الحب فهم يفضلون الديكتاتورية !
- المأذون هو أكثر واحد يدعون عليه منَّ فشلت زيجاتهم !!!

- الشك هو أول مسمار يدق في نعش الحب 
- من كلماتي : حرام عليك .. حرام عليك .. تبعد بعيد .. وتفوتني وحدي .. وتخلّي فكري .. ياخد 
ويّدي .. أخلصت في حبي .. ووفيت بوعدي .. وما كنتش أعرف .. أنك في يوم .. حتنسى عهدي 

.. حرام عليك .. حرام عليك .

قصة بقلم :  
نعمة هللا رياض

بقلم: إدوار ثابت

بيت  بتبين  عنكبوتة  يا 

سهر القلوب
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في هذه االيام ، وبعدما وصلنا لما وصلنا اليه ،
لم يبقى لنا اال اللجوء الى رب الكون .

وفي هذه االيام المباركة ، 
ونحن قادمون لميالد فادينا السيد المسيح ،

نطلب منه ومن امنا العذراء مريم ،
ان تبسط يديها المباركتين على شرقنا الحبيب
وتلهم المسؤولين ، والدخالء ، والمتمردين ، 

الخماد هذه النار المتأججة 
كي يعاد السالم والهدوء لبلد السالم 

بجاه هذا الميالد المجيد وكل عام والجميع بخير 
من خواطر الروح

نفضت النسيان عن دفاتري القديمة ،
وبحثت عن اقالم قلبي فوجدتها صِدأت ،

فحزنت الن الكتابة هجرتني .
لكنني لم أيأس وبحثت عن موضوع أكتبه ،
فلم أجد اال ان اكتب عنك يا يسوع الحبيب

ألني ان كتبت عن المحبة فأنت قلبها 
ان كتبت عن العدل فأنت االله العادل

ان وصفت السعادة فليس لها وجود بدونك 
اني احبك يا ربي واريد ان اكون رسول سالم لكل شخص التقي به

ال تتركني عرضة للشر ، وسامحني على ضعفي 
وساعدني كي اجد سمائي على هذه االرض الفانية 

بجاه ميالدك المجيد ، آمين .

أدب وثـقافة

، جلست علي  فراشها    نهضت وفاء من 
حافته بعد ليله عانت فيها من نوم قلق ومتقطع 
العينين ، ضغطت  تزال مغمضة  ، كانت ال 
تشعر بصداع  يدها علي جبهتها وهي  بأصابع 
يؤلمها ويمنعها من فتح عينيها .. مرت دقيقة أو 
إثنتين حتي غالبت نفسها ورفعت جفنيها لتري 
 ، نوم عميق  يغط في  الضخم  بكرشه  زوجها 
وشخير منفر يصدر منه من آن ألخر.. نظرت 
قامت تجر  ثم  ، وتنهدت بصوت خافت  اليه 
 .. اليومية  أول مهامها  في  المطبخ  إلي  أقدامها 
أعدت طعام اإلفطار وأيقظت زوجها ، ثم دلفت 
تعودت  وأيقظتها بصعوبه كما  إبنتها  لحجرة 
معها كل صباح ، أعدت شطائر محشوة ليأخذها 

زوجها وإبنتها وهما متوجهان لعملهما ..
تكون في  أن  بعد ساعتين يجب  انها  تذكرت   
الجلسة  النفسي سامح لحضور  عيادة طبيبها 
بنطااًل وقميصاً  إغتسلت وإرتدت   ، األسبوعية 
أنيقاً يظهرا جمال جسمها الممشوق ، تعطرت ، 
ونظرت إلي المرآة .. من يصدق أن إمرآة بهذا 
الجمال واألناقة، أم لفتاه في الخامسة والعشرين 
العقد الخامس  من عمرها ، وهي ما زالت في 

من عمرها ؟ !!   
متمدده علي  إستلقت  الدكتور سامح  في عيادة 
لها  تتيح  الفحص ورأسها علي وسادة  طاولة 
الذي جلس علي مقعد مجاور  الطبيب  رؤية 
لرأسها ماسكا قلماً وكراسة يكتب فيها مالحظاته 
بادئا  التسجيل  .. ضغط سامح علي زر جهاز 

الجلسه ..
- مرحبا يا سيدتي ، يمكنك استكمال ما تحدثنا 
عنه في الجلسات الماضية ، وتوقفنا عند موقف 
التأجيل،  يتطلب  بشأنه وال  قرار  إتخاذ  عليك 
بذاكرتك تذهب فوراً وتستدعي موقف  فإذا 

انك  لدرجة  الماضي كان مؤلما  مشابه من 
العيادة  الجلسة وغادرتي  إكمال  تستطيعي  لم 
انت  مسرعة والدموع تغطي وجهك..  هل 
اآلن في حالة تسمح بإستكمال الحديث؟  نظرت 
وفاء لوجه الدكتور سامح الوسيم الذي يشعرها 

بالطمأنينة واألمان، وقالت :
لقد  أظافري،  نعومة  منذ  تذكرت حالي  لقد   -
نشأت في مجتمع محافظ شديد التسلط والتزمت، 
خصوصاً مع اإلناث ، وكغيري من البنات كنا 
نعامل بطريقة مختلفة تماما عن أخوتنا الذكور 
، فقد شربنا لبن القهر، وتنفسنا هواء الخوف ، 
فال تمشي الواحدة منا إال مع مرافق ، وال تغيب 
المساس  فيه  أي شئ  ، وال تجرب  إال بحساب 
إذا  فمثال   ، المجهول  تقفز في  ، وال  بسمعتها 
الشارع  في  الحمام  منا دخول  الواحدة  ارادت 
منزلها  إلي  تعود  نفسها وتتحمل حتي  تحكم   ،
وتدخل حمامها ، بينما ال يستطيع الرجل إمساك 
فإنه  الشارع  في  كان  لو  و   ، التبول  نفسه عند 

يهرع مضطراً إلي أي جدار قريب ..!!
المرأة مثل  تفعل  أن  يا سيدتي  - وهل يصح 

الرجل في هذه الحالة؟ !!
- بالطبع ال ، أردت فقط أن أوضح أن مساحة 
بالنسبة  جداً  كبيرة  للرجل  المتاحة  الحرية 

للمرأة..
- أكملي من فضلك ..

 ، الرغبات  الطاعة وكبت  منا  األنثي  تعرف   -
مهما كانت ، وتبكي في وحدتها وغرفتها وتدفن 
وجهها في الوسادة حتي ال يسمع أنينها ، هكذا 
يربي المجتمع الذكوري في األنثي القدرة علي 
القهر والحرمان ، وتتحمل األنثي  التعايش مع 
منا كل هذا الجحيم وتعتبره طبيعتها اللصيقه ، 

لذا فاألنثي أكثر قوة بمراحل عن الذكر ..

- ها انت تذكرين شيئاً يرجح كفة المرأة بالنسبة 
للرجل ..

- حقاً يا دكتور ، فمثال بعد الزواج ، وعند أول 
خالف ، يفاجئ الذكر الحر الالهي ، غير القادر 
بأن زوجته شئ جبار   ، نفسه  في  التحكم  علي 
عاتي ، فهي قادرة علي كبت رغباتها بسهوله 
، وقادرة علي الهجر والخصام  وتحملهما مهما 
إليه أو ترضيه ، وانما  تأتي  الزمن ، فال  طال 
تتركه هو من يأتي إليها ويرضيها ، واألفضل 
حامال معه هدية !، فبالرغم من حريته النسبيه 
، يتعذب ويستسلم لزوجته ويصير مجرد طفل 
منذ  الذي شربته هي  المرار  تربيه وتسقيه  لها 

بدء حياتها..
قاهرة  األنثي  ، في رأيك ، تصبح  - وهكذا 
قاهريها  !! واضح يا سيدتي خبرتك في قيادة 
إذاً  فما هي   .. وإقتدار  بسيطرة  الزواج  سفينة 
المشكلة التي تقض مضجعك ؟ وجعلك تغادرين 
علي عجل الجلسة األخيرة والدموع تنهمر من 

عينيكي..
- لن أنسي ذلك يا دكتور، فقد كنت في العشرين 
أعمال  لعائلتي رجل  تقدم  من عمري عندما 
ثري يطلب يدي ، لم يكن وسيما علي اإلطالق 
وكان يكبرني بإثني عشر عاما، لم يكن الصورة 
لفتي أحالمي ، فرفضته رغم كل  أتخيلها  التي 
، وكنت مصرة  والترهيب  الترغيب  محاوالت 
له ولوالدى في  المشروبات  تقديم  علي عدم 
،   وهنا  العادة  ، كما جرت  اإلستقبال  حجرة 
نظرت لي والدتي بحدة وصرخت في وجهي :  
- ليس عندنا بنات لهم رأي في مستقبلهن ، نحن 
 ، إال جيبه  الرجل  يعيب  ، ال  نعرف مصلحتك 
أن تصبحي عانس وتجلبين علينا  تريدين  هل 
لطمة    .. بشدة  لطمتني علي وجهي    .. العار 

لم ولن أنساها قط ، وقد مضي عليها أكثر من 
، وأصبح هذا  ، وهكذا رضخت  عشرين سنه 

الرجل زوجي الحالي . 
قرار  إتخاذ  الذي عليك  الموقف  ما هو   ، إذاً   -

بشأنه وال يتطلب التأجيل ؟
- لألسف ، قد تكرر هذا الموقف اآلن ، ولكن 
أعمال  لنا رجل  تقدم  فلقد   ، إبنتي شيرين  مع 
، فهو رجل وسيم  الحميدة  الصفات  فيه كل 
ومثقف ورياضي وثري وأكبر من شيرين 
لكنها رفضته من حيث   ، فقط  بثالث سنوات 
المبدأ !! .. الجيل الجديد يا دكتور يفكر بطريقه 
تكون  أن  .. شيرين ترفض  تمامًا  مختلفة عنا 
سلعه إجتماعيه تباع وتشتري، وترفض وصاية 
المجتمع والوالدين واألشقاء عليها ، وفي رأيها 
الجانب  المرأه ، وأهمل  تم إجحاف حق  انه قد 
 ، إختيارها كزوجه  فيها خاصة عند  اإلنساني 
وقررت اال تتنازل عن حقها في إختيار شخص 
 ، للحياه  األفكار ورؤيته  منها من حيث  قريب 
تعتبر  ..وهي  كإنسانة  الحب لشخصها  ويبادلها 
الظاهري  ليس في شكله  الرجل  أن جوهر 

وعضالته ، بل في تلك القوة الكامنه فيه ..
- وكيف كان رد الفعل من جانبك كأم ؟

- بالنسبه لي ، فقد عشت القلق كله ، فهل أكرر 
بي وأجبرها علي خوض مأساة  أمي  مافعلته 
كمأساتي ؟ ، لكن الوقت قد تغير، وفتاة بالعقلية 
التي شرحتها لك ،  لن تقبل فرض زوجاً عليها، 
دكتور في كوابيس تضج مضجعي  يا  أعيش 
 ، فعلها  لرد  تداعيات  ، ويعمل خيالي علي 
أي رجل  أو زواجها من  المنزل  كهروبها من 
آخر بدون علمنا أو أتخيل األسوأ وهو إقدامها 
األفعال  ذلك من ردود  !! وكل  اإلنتحار  علي 
فإن  .. وهكذا  ، يجلب األسي والعار علينا 

نومي قلقاً ونهاري شروداً.. فأنا يا دكتور معلقة 
ينبئ  تكراره ومستقبل ال  بين ماضي أخشي 

بخير ..
- وكيف كان رد الفعل من جانب األب ؟

ولو   ، العريس  قبول  علي  مصر  والدها   -
الذي يضم  العائلة  إستدعي األمر دعوة مجلس 
والخاالت إلجبارها  والخالن  والعمات  األعمام 
علي الزواج .. فما هو الحل يا دكتور؟ أغثـني 

من فضلك ..
 فكر سامح ملياً، ثم نظر لعيني وفاء نظرة ثاقبة 

وقال لها :
 ، أن تحصل شيرين علي حريتها  الحل هو   -
الزمن  أن  ينعقد وأخبريهم  العائلة  دعي مجلس 
قد  الذي  الحاد  فعلها  تغير وتخشي من رد  قد 

يجلب العار عليهم جميعاً..
 ، سامح  النفسي  بطبيبها  هاتفيا  وفاء  إتصلت 
من  به  قام  ما  علي  لتشكره  زيارته  وطلبت 
يعطي  أن  العائله  مجلس  وافق  فقد  أجلها، 
لشيرين حرية اختيار زوجها .. ضحك سامح 
 !! وقت  أي  في  بقدومها  ورحب  ووافق   ،
أحمر  أنيقا  رداءاً  وإرتدت  وفاء  إغتسلت 
أظافرها  طالء  لون  كان  كذلك   ، اللون 
أنثوي  بعطر  بكثافه  تعطرت   ، وشفتيها 
المرآة ، وإبتسمت  إلي  قوي وأخاذ  ونظرت 

إبتسامة الواثقه من النصر !! 
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عالج التهاب جفن العني باألعشاب والقطرات
فوائد قشر املوز للجمال..ال تفكري يف رميه ثانية

فوائد شرب ماء الورد مع املاء... 

الوقاية منها وكيفية  األمراض املعدية 

الفساتين  إلى اعتماد  الفتيات  الكثير من  تلجأ    
إذ تمنحهن  بالكشكش بمختلف إطاللتهن؛  المزينة 
جاذبية وأناقة، كما يمكن تنسيقها بمختلف 
المناسبات واألوقات، لتعدد موديالتها بين القصيرة 

والطويلة، وكذلك الواسعة والضيقة.
إلطاللة هادئة وأنيقة، يمكنِك ارتداء فستان قصير 
من الشيفون السادة، ومزيّن بالكشكش عند الصدر، 

وبأكمام طويلة واسعة.
ومع هذه اإلطاللة؛ يمكنِك اعتماد تسريحة شعر 
مرفوعة على شكل كعكة عادية وتقسيم الشعر 

لنصفين من األمام، وتنسيق حذاء ذي كعب عاٍل.
أناقة، يمكنِك اعتماد هذه اإلطاللة؛  أكثر  إلطاللة 
الشيفون بتصميم منقط،  بارتداء فستان قصير من 
بالكشكش من عند الخصر وحتى نهاية  ومزيّن 

الفستان، وبأكمام طويلة واسعة، وبرقبة عالية.
ويمكنِك اعتماد تسريحة شعر منسدلة على أحد 
جانبي الوجه مع هذه اإلطاللة، وتنسيق حذاء ذي 

كعب عاٍل، يضفي على إطاللتك جاذبية وأناقة.

النهار، يمكنِك اعتماد  إلطاللة عفوية في أوقات 
بنقشة  بارتداء فستان قصير مطبع  هذه اإلطاللة؛ 
بالكشكش عند الصدر ونهاية  األزهار، ومزيّن 

الفستان.
ويمكنِك تنسيق حذاء ذي كعب عاٍل مع هذه 
اإلطاللة، واعتماد تسريحة شعر على شكل ذيل 
الحصان وترك خصالت جانبية رفيعة على 

جانبي الوجه.
إذا كنِت تبحثين عن إطاللة جذابة ومميزة، يمكنِك 
اعتماد هذه اإلطاللة؛ بارتداء فستان ماكسي 
بتصميم مخطط من نفس لون الفستان وبلمسة ذهبية 
بالكشكش من عند الخصر وحتى  هادئة، ومزيّن 

نهاية الفستان، وبأكمام طويلة واسعة.
ومع هذه اإلطاللة؛ يمكنِك تنسيق حذاء مفتوح ذي 
كعب عاٍل، واعتماد تسريحة شعر بوني تيل، وترك 

النصف الثاني من الشعر منسدلاً للوراء.
 إذا كنِت مدعوة على حفل أو سهرة مسائية هادئة، 
يمكنِك اعتماد هذه اإلطاللة؛ بارتداء فستان ماكسي 

سادة، وبرقبة عالية، وبأكمام طويلة، ومزيّن 
بالكشكش من الخصر وحتى نهاية الفستان.

ويمكنِك تنسيق حذاء ذي كعب عاٍل وشنطة 
يد صغيرة الحجم مع هذه اإلطاللة، واعتماد 

تسريحة شعر منسدلة على شكل مموج.
ا وبساطة، يمكنِك اعتماد هذه  إلطاللة أكثر هدوءاً

اإلطاللة؛ بارتداء فستان ماكسي مزيّن بالكشكش، 
الساتان، وبلمسة سوداء عند  وبحزام أسود من 
الفستان، وبأكمام طويلة واسعة  أطراف كشكشة 

عند األطراف.
ويمكنِك اعتماد تسريحة شعر منسدلة على جانبي 
الوجه مع هذه اإلطاللة، وتنسيق حذاء مفتوح ذي 

. كعب عاٍل، يمنحِك أناقة وجمالاً
الكبيرة،  إلطاللة تناسب السهرات والمناسبات 
يمكنِك اعتماد هذه اإلطاللة؛ بارتداء فستان طويل 
من التول، ومزيّن بالكشكش من عند الخصر وحتى 
الفستان، وبدون أكمام، وفتحة صدر على  نهاية 
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تنسيق حذاء ذي كعب  ومع هذه اإلطاللة؛ يمكنِك 
الحجم، واعتماد تسريحة  عاٍل وشنطة يد صغيرة 
شعر منخفضة على شكل كعكة عادية، وتقسيم 

الشعر لنصفين من األمام.
إلطاللة أكثر فخامة وجاذبية تناسب السهرات 
الكبيرة، يمكنِك اعتماد هذه اإلطاللة؛  والمناسبات 
يتكون من قطعتين، ومزيّن  بارتداء فستان طويل 
بالكشكش من الخصر وحتى نهاية الفستان، 
بنقشة  بأكمام طويلة ومطبع  العلوي  الجزء  بينما 

األزهار، وبرقبة عالية.
ويمكنِك اعتماد تسريحة شعر على شكل ذيل 
الحصان مع هذه اإلطاللة، وتنسيق حذاء ذي كعب 

عاٍل وشنطة يد صغيرة الحجم.

  التهاب جفن العين أحد أمراض العين المزعجة والمقلقة التي تحدث نتيجة 
الخارج  العين من  الموجودة في جفن  الصغيرة  الدهنية  الغدد  إحدى  انسداد 
أو حساسية،  بعدوى  نتيجة اإلصابة  النسداد غالباًا  الداخل، يحدث هذا  أو 
بألم واحمرار وحكة في  الدهنية نفسها، ما يصيبِك  الغدة  أو خلل في وظيفة 
نفسها، هناك طرق عالج عديدة  للتهاب  العين  في  وألم  الجفن، واحمرار 
جفن العين، منها طرق منزلية بسيطة، ومنها بعض األعشاب، ومنها بعض 
قطرات ومراهم العين، تعرفي في هذا المقال إلى طرق عالج التهاب جفن 

العين. 
يمكنها مساعدتك  العين هناك طرق عالج منزلية عديدة  التهاب جفن  عالج 

إليِك  العين،  التهاب جفن  في عالج 
بعضها: 

استخدمي قطعة قماش  الدافئة:  الكمادات 
الدافئ، وضعيها على  بالماء  مبللة  نظيفة 
ثم  برفق،  امسحي  ثم  دقيقة،  لمدة  عينك 
الدافئ مرة أخرى،  بالماء  تبليلها  أعيدي 
وضعيها على عينك، وهكذا عدة مرات، 
اللتهاب،  تهدئة  في  الدافئ  الماء  يساعد 
وإزالة القشرة الملتصقة بالرموش، وفتح 

الغدد الدهنية المسدودة. 
تدليك الجفن بشامبو األطفال: بللي قطعة 
المخفف  قطن نظيفة بشامبو األطفال 
به  الدافئ، وافركي جفن عينك  بالماء 

مدة 15 ثانية. 
استخدام  بانتظام: حافظي على نظافة وجهك، وتجنبي  العين والوجه  غسل 
الوجه  بغسول  يومياًا  اغسلي وجهك مرتين  اإلمكان،  قدر  التجميل  منتجات 
تكون  تتجنبي  الدافئ، حتى  بالماء  بِك، واغسلي عينك عدة مرات  الخاص 
ا بغسل شعرك بشامبو قوي  البكتيريا والجراثيم على جفن العين، يُنصح أيضاً

مضاد للقشرة. 
تدليك جفن العين باألعشاب: هناك بعض األعشاب المضادة لاللتهاب التي 

يمكن أن تهدئ من التهاب جفنك، تعرفي إلى بعضها :
التي لها خواص مضادة لاللتهابات  الطبيعية  هناك بعض األعشاب والمواد 

والبكتيريا، تساعد هذه المواد في تهدئة التهاب جفن العين، إليِك بعضها: 
لاللتهابات  له خصائص مضادة  الشاي  الشاي: زيت شجرة  زيت شجرة 
ا من مشكلة التهاب جفن العين، خففيه بأحد الزيوت  والبكتيريا، ما يهدئ كثيراً
المرطبة مثل زيت جوز الهند، وضعي منه بقطنة نظيفة على عينك، واتركيه 

مدة خمس دقائق، وكرري ذلك ثالث مرات يومياًا. 

لاللتهابات،  المرطبة والمضادة  الصبار بخواصه  يتميز جل  الصبار:  جل 
بلطف،  امسحيه  ثم  دقائق  نظيفة على عينك واتركيه خمس  بقطنة  ضعيه 
باأللم  الصبار من شعورك  يومياًا، يهدئ جل  استخدميه ثالث مرات 

واللتهاب، ويساعد في إزالة القشرة المتراكمة على الرموش. 
والمضادة  المرطبة  الهند  استخدام زيت جوز  الهند: خصائص  زيت جوز 
التعرف على  بعد  باأللم واللتهاب.  تقليل شعورك  تساعد في  لاللتهاب، 
األعشاب التي تساعد في تهدئة التهاب جفن العين، إليِك أشهر القطرات التي 

تُستخدم في هذا الغرض في السطور القادمة. 
قطرة لعالج التهاب جفن العين 

الحالة يصف  بكتيرية، وفي هذه  بسبب عدوى  يكون  قد  العين  التهاب جفن 
األطباء قطرات تحتوي على مضاد حيوي، وأحياناًا قد تكون نتيجة حساسية 
الحيوية، وهنا يصف  للمضادات  تستجيب  أو ل  آخر  مناعي  أي مرض  أو 
الطبيب  أن يصف  يمكن  الكورتيزون،  تحتوي على  التي  القطرات  الطبيب 
قطرة عين تحتوي على مضادات حيوية وكورتيزون معاًا في بعض 

الحالت، إليك أشهر قطرات العين: 
التي تحتوي على  كالقطرات  قطرات تحتوي على مضاد حيوي: 

التوبراميسين، مثل التوبريكس والتوبرين. 
التي تحتوي على  الكورتيزون: كالقطرات  قطرات تحتوي على 

البريدنيزولون، مثل البريد فورت وديسبريلون. 
قد  التوبراديكس.  قطرات تحتوي على كورتيزون ومضاد حيوي: مثل   
إن  إذ  القطرات،  بدلاً من  العين  الحالت مراهم  الطبيب في بعض  يصف 

مفعول المراهم يدوم لفترة أطول.

بينها  المعدية أسباب عديدة، ومن  لألمراض    
البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات. 
بعدة  البشر  بين  المرض  تنتقل مسببات  ويمكن أن 

الجنسية،  العالقة  اللمس، ممارسة  طرق، مثل 
المريض عند  المتطاير من جسم  الرذاذ  التقاط 

السعال أو العطس، وغير ذلك...
المعدية  تنتقل األمراض  الحالت،  وفي بعض 
عبر الهواء لفترات طويلة في جزيئيات صغيرة، 
الجزيئيات،  يستنشق األشخاص األصحاء هذه 

فيمرضون فيما بعد.
األشخاص األكثر عرضة لإلصابة باألمراض 

المعدية
يمكن ألي شخص أن يُصاب بمرض معٍد، 
فاألشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز 
بأنواع  لديهم مخاطر أعلى لإلصابة  المناعي 
الذين يخضعون  العدوى، كأولئك  معينة من 
لعالج السرطان أو الذين خضعوا لعمليات زرع 

األمراض  لقاحات ضدّ  يتلقوا  لم  أعضاء، والذين 

المعدية الشائعة، وكذلك األشخاص الذين يسافرون 
إلى المناطق المعّرضة للخطر، حيث قد يتعرضون 
الذي يحمل مسببات األمراض،  البعوض  للسعات 

مثل المالريا وفيروس الضنك وفيروسات زيكا.

أعراض األمراض المعدية
المريض  المعدية تعتمد على  أعراض األمراض 
اً لموقع »كليفالند  ونوع المرض بالطبع، ووفقا

: كلينك« المتخصص في الرعاية الصحية فإنَّ

أعراض اإلنفلونزا، على سبيل المثال، تشمل:
- الحمى. - القشعريرة. - احتقان األنف.
- اإلعياء. - آلم في العضالت وصداع.

المعدية األخرى مثل  وتسبب بعض األمراض 
ا أكثر خطورة، بما في ذلك: الشيغيال، أعراضاً

- اإلسهال الدموي. - التقيؤ. - الحمى.
- الجفاف )نقص السوائل(. - الصدمة.

كيفية الوقاية من األمراض المعدية
فمن الممكن الوقاية من العديد من األمراض المعدية 
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ووفقاًا لقانون األمراض المعدية، يتعين على 
الدفتيريا  تلقيح أطفالهم ضدّ  يتأكدوا من  األهل أن 

والحصبة.
اً بعدم مخالطة األشخاص  والوقاية تكمن أيضا
المرضى، الذين يمكن أن ينقلوا أمراضهم 
إلى  الدخول  لآلخرين، كذلك وضع كمامات عند 
اليدين  المستشفى لزيارة مريض، ومحاولة غسل 

على الدوام بالماء والصابون أو بمعقم جيّد.

  هل تتخيلين أنه بعد النتهاء من تناول إحدى ثمرات الموز، فكأنك 
قد منحت نفسك الفرصة كي تبدين أكثر جمال، وكذلك أكثر صحة، 
ألن فوائد قشر الموز للجمال تجعلك تحتفظين به، وتفكرين ألف 
مرة قبل رميه، وهو ما سنحاول أن نوضحه لِك، فبعد التعرف على 
الستخدامات وأهم الطرق التي يمكنك بها الحفاظ على نضارة بشرتك 

وجمالك، وكذلك الفوائد التي تأتي تعود على صحتك من 
تناول هذا القشر. 

اعتدنا جميعا لألسف أن نتخلص من قشر الموز على اعتبار 
أن ل فائدة له، ولكن ما أثبتته التجارب والستخدامات أن 
األمر يبدو وكأننا نلقي بنعمة كبيرة، معتبرين أنها غير 
صالحة لألكل ول يمكنها العتماد عليها في أمور مختلفة، 
رغم أن قشر الموز يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين 
B6 وB12، بخالف الماغنسيوم والبوتاسيوم، وكذلك 
األلياف والبروتين، ويمكن عند تناوله مزجه مع عصائر 

ومكونات أخرى للتخلص من مذاقه المر قليال. 
ماسك الموز للبشرة بأكثر من وصفة ومكونات بسيطة      
الفوائد التي يمكنكم الحصول عليها من تناول قشر الموز أو 
استخدامه بحيل صغيرة مع الطعام، أو في صنع ماسكات 
ووصفات طبيعية للبشرة والشعر تجعلكم ل تستغنون عن 

العتماد عليه.. 
ويمكننا التعرف على أهم هذه الفوائد، وهي: 

يعمل قشر الموز على الحفاظ على صحة البشرة، فهو يقل من النتفاخ 
حول العينين، وكذلك يساهم في التخلص من التجاعيد، ويساعد على 
تفتيح البشرة، ويستخدمه كثيرون في ترطيب البشرة، وفي بعض 
األحيان من الممكن أن يتم استخدامه من أجل عالج الصدفية، أو تخفيف 

حكة الجلد. 
وتأتي هذه الفوائد نتيجة احتواء الموز على الفينولت التي تحوي 
خصائص من شأنها ان تعمل كمضاد للميكروبات واألكسدة، غير أنه 

يحوي على مستخلصات تعمل كمواد مضادة لاللتهابات. 
ومن أهم الطرق لستخدام قشر الموز والستفادة منه في الحصول على 
بشرة أفضل وأكثر صحة، لعالج حب الشباب في حالة معاناتك مع حب 

الشباب واللتهابات التي تصيب البشرة، 
يمكنك فرك قشرة من الموز على مكان الحبوب برفق لمدة من 5- 10 

دقائق. 
تغسلين بشرتك جيدا بالماء النظيف، وتكررين األمر مرتين يوميا. وذلك 
كون القشر يحتوي على فيتامين ج و هـ، وكذلك الزنك والحديد وهي 

عناصر غذائية تساعد على تهدئة البشرة الملتهبة. 
تقليل التجاعيد يمكنك التخلص من تجاعيد الوجه والخطوط عن 

طريق قشر الموز بسبب خصائصة المضادة لالكسدة واحتوائه على 
الفيتامينات. تقومين بوضع قشر الموز على بشرة نظيفة في أماكن 
التجاعيد بجانب العين. تتركين القشر لمدة 30 دقيقة أو أكثر، ويمكن 
تركها طوال فترة الليل وقبل النوم. تكرار األمر لما يقر من 3 مرات 

أسبوعيا. 
ويمكنك تجربة وصفة أخرى: تخلطين قشر الموز مع صفار البيض 
في الخالط الكهربائي، ويمكنك إضافة قليل من الماء ليكون المزيج 
سائل قليال. تضعين المزيج على وجهك، وتتركيه حتى يجف ويبدأ في 
شد وجهك. اغسلي وجهك جيدا بماء فاتر، وكرري الماسك أسبوعيا. 
التخلص من الندوب قشر الموز قادر على تقليل تهيج الجلد، وكذلك 
عالج التورم والحمرار، والتخلص من الندوب، كونه يحتوي على 
األحماض الدهنية، التي يتم استخدامها في كثير من مستحضرات 

التجميل. 
تضعين قشر الموز على المناطق المصابة بالندوب. تتركينه على 
البشرة لمدة ساعة أو أكثر يوميا. تكررين األمر كل يوم، حتى تبدأ 

الندوب في الختفاء. 
ترطيب البشرة استخدمي قشر الموز من أجل التخلص من جفاف 
البشرة، بتوزيعه على بشرتك بعد غسلها. تتركينه على 
البشرة 30 دقيقة وأكثر، ثم تقومين بغسلها، وترطيبها بأي 
من الكريمات المرطبة, تكررين األمر لما يقرب من 3 

مرات على مدار األسبوع. 
عالج انتفاخ العيون يمكنك وضع قشر الموز في الفريزر 
لمدة 15 دقيقة. تضعين القشر بعد خروجه من الفريزر 
على المنطقة أسفل العين، وسيعمل على تهدئة النتفاخ 
ويقلل من آثاره. اتركيه على عينيك لمدة 20 دقيقة، 
واغسلي وجهك بعدها، على ان تكررين المر مرتين 

أسبوعيا. 
كذلك فوائد قشر الموز للقدمين يمكن وضع قشر الموز 

على القدم والكعب لعالج الجفاف والتشقق. 
اهرسي قشرة مع الثمرة نفسها وخلطهما جيدا في الخالط، 
ثم ضعي المزيج على الكعبين لمدة 10 دقائق اغسلي 
قدمك بعدها، واستمري على تكرار األمر مرتين أسبوعيا 
للتخلص من التشقق وإبقاء قدمك رطبة.     غير أن هناك 
فوائد أخرى يمكنك الحصول عليه من خالل استخدام قشر الموز: 
يمكنك استخدام قشر الموز في منح اسنانك بياضا طبيعيا، بعيدا عن 
المواد األخرى التي قد تضر بمينا األسنان، فقومي بغسل أسنانك جيدا، 
وتحضرين قشر الموز وتبدأين في فرك أسنانك لمدة دقيقتين، على ان 

تكررين المر يوميا حتى تحصلين على النتيجة التي تريدينها.
فرك قشر الموز على األحذية والجلود الطبيعية، وكذلك الفضة، يعمل 

على حصولها على لمعان وبريق مميز، وكأنها جديدة. 
وضعه على المناطق التي تؤلمك على الجلد، يساعد في تخفيف األلم 
ويعمل كمسكن طبيعي. نقع قشر الموز في ماء، واستخدام الماء في ري 
النباتات يساعد على منحها المكونات والعناصر الغذائية التي تساعد 
على نموها بطريقة أفضل. كما يمكن العتماد عليه في وصفات الشعر 

الطبيعية للتخلص من القشرة، والعمل على إبقائه ناعم غير مجعد.

توقفي عن تناول اللحوم وشاهدي الفارق يف جسمِك
تأثيرات سلبية على صحة  له  اللحوم  تناول  أّن  الدراسات  العديد من  أظهر    

اإلنسان. فماذا يحدث للجسم بالتحديد عند التوقف عن أكل اللحوم؟
اللحوم.  اً من  أسبوعيا بعدم تخطي 600 غرام  للتغذية  األلمانية  الجمعية  توصي 
اً ل  تماما تناولها  اإلقالع عن  فإنَّ  أمر جيد،  اللحوم  تناول  التقليل من  أن  ورغم 

يضرُّ بالجسم، بحسب موقع DW األلماني.
نظام البحر المتوسط الغذائي األهم في العالم

البحر المتوسط هو األفضل، بحسب معظم خبراء  الغذائي لشعوب  النظام  ويعدُّ 
الخضروات والفواكه  الكثير من  العالم، نظرااً لعتماده على  التغذية حول 

الحبوب بشكل  الكاملة، مثل  واألغذية 
أساسي، باإلضافة إلى األسماك والبيض، 
بقدر  الحمراء  اللحوم  التقليل من  مع 

اإلمكان.
أظهرت الدراسات أّن النظام الغذائي الذي 
يعتمد على الكثير من اللحوم هو في العادة 
الدهون  غير صحي، وذلك لحتوائه على 
المنتجات الضاّرة،  المشبعة وغيرها من 

وهو ما ل يترك مجالاً لألكل الصحي.
وبحسب موقع »فوركز أوفر نايفز« 
النباتي،  الغذائي  النظام  المتخصص في 
فإنَّ الوجبات السريعة، أو تلك التي تحتوي 
على اللحوم واألجبان تتسبب في اللتهاب 
المزمن بالجسم؛ مما يؤدي إلى الكثير من 

األمراض، مثل أمراض القلب ومرض السكري واألمراض المناعية المختلفة.
أنواع اللحوم لها تاثير

إن تناول اللحم في حد ذاته ليس وحده المسؤول عن إصابة الجسم باألمراض، 
األبقار  لحوم  الحمراء، وهي  فاللحوم  توداي«،  نيوز  بحسب موقع »ميديكال 
بمواد حافظة  العادة معالجة ومصنّعة  في  تكون  المثال،  والخراف على سبيل 
القلب. وهذه  السرطانية وأمراض  األورام  الصحية، مثل  المشاكل  في  تتسبب 
لمحاربتها  يدفعه  مما  دخيلة عليه،  للجسم كأجسام  المناعي  الجهاز  يراها  المواد 
الجسم  يؤثر على جميع أعضاء ووظائف  الذي  الحادّ،  اللتهاب  عن طريق 

بشكل سلبي.
الحمراء مسؤولة بشكل كبير عن اإلصابة  اللحوم  أن  الدراسات  وأظهرت 
المقارنة  الدراسات  المعدة. وفي بعض  السرطانية، خاصة سرطان  باألمراض 
أن  اإلنسان. في حين  أقل ضررااً لصحة  الطيور،  لحوم  البيضاء،  اللحوم  كانت 

تناول األسماك مفيد جدااً للصحة، شرط تناولها مشوية.
خسارة الوزن

الحرارية، بحسب  السعرات  كبيرة من  تحتوي على كميات  الحمراء  اللحوم  إن 
يحتاجها  التي  الغذائية  العناصر  الحصول على  موقع »ذا هيلثي«، وباإلمكان 

أقل. وينقل موقع  نباتية ذات سعرات  البروتين، من مصادر  الجسم، مثل 
»فوكوس أونالين« نتائج دراسة أجريت على 9000 شخص صدرت عن معهد 
ماكس بالنك وجامعة ليبزيغ، أظهرت أنه كلما قلَّ معدل تناول اللحوم الحمراء 
لدى الشخص، قل مؤشر كتلة الجسم لديه. وتقول مؤلفة الدراسة إيفيلين ميداوار 

للموقع إنَّ الدهون والسكر في المنتجات الحيوانية هي التي تتسبب في السمنة.
األسبوع،  في  الحمراء  اللحوم  لتناول كميات مدروسة من  الوقت  قد حان  ربما 
والستعاضة عنها باألسماك، والبروتينات النباتية، مثل الحمص والفول والعدس 

والفاصولياء.

الفساتني الواسعة املزينة بالكشكش

 ماء الورد هو سائل مصنوع من الماء وبتالت 
الورد، ويستخدم عادة كمعّطر للطعام، بسبب رائحته 
الزكيّة، وله بعض الستخدامات األخرى، حيث أنه 
يتميّز باحتوائه على العديد من مضادات األكسدة 
اً في الطب لفترات  القوية، وقد تّم استخدامه قديما

طويلة، تعود إلى القرن السابع.
إنَّ إضافة ماء الورد إلى الماء قد يساعد على إضفاء 
نكهة مستساغة له، وبالتالي قد يحفّز خلطهما زيادة 

شرب الماء لدى بعض األشخاص.
نقابة  رئيسة  ستقول  ماذا  اكتشفي 
اختصاصيي التغذية في لبنان كريستال 
بّشي، حول فوائد شرب ماء الورد مع 

الماء:
تقليل خطر اإلصابة بحصى الكلى

تقول النقيبة كريستال بّشي بداية إن » 
شرب ماء الورد مع الماء له فوائد صحية 
كثيرة، منها تقليل خطر تكرار اإلصابة 
بحصى الكلى، كما يؤدي عدم شرب 
كميات كافية من الماء لإلصابة بحصى 
اً، حيث  الكلى، ولدى صغار السن أيضا
يساعد الماء على تخفيف تركيز األمالح 
والمعادن في البول، والتي تعتبر المسبّب 
الرئيسي في تكوين البلورات الصلبة التي 
تدعى حصى الكلى، ويقل احتمال تشكلها 

كلما كان البول أقل تركيزااً.
كما أن زيادة استهالك الماء تقلل من خطر تكرار 
اإلصابة بحصى الكلى، وإطالة متوسط الفاصل 
الزمني لتكرار اإلصابة والتحسين من صحة الدماغ، 

باإلضافة الى تقليل خطر اإلصابة باإلمساك.
يعتبر الجفاف واحدااً من المسبّبات الشائعة لإلصابة 
باإلمساك المزمن، وذلك ألنَّ الماء مهم لعملية الهضم 
وحركة الطعام داخل األمعاء، وكذلك مرونتها، 
التقليل من كميات الماء المتناولة، فإن األمعاء  وعند 
الغليظة تمتّص السوائل من البراز، مما يسبّب صالبته 

وصعوبة إخراجه«.
فوائد شرب ماء الورد للقلب

وتضيف النقيبة كريستال بّشي قائلة: »ماء الورد هو 
سائل شفاف، يُستخلص من تقطير بتالت بعض أنواع 
الورود، مثل الورد الجوري، ويلزم لستخالصه عدد 

كبير جدااً من البتالت.
ويستخدم ماء الورد ألغراض عدّة، حيث أنه يُضاف 
لألطعمة والعصائر الباردة والساخنة إلعطائها النكهة 

اللذيذة، ويُضاف لبعض المواد التجميليّة، لما له من 
فوائد كثيرة للبشرة وللجسم بشكل عام، فهو يحتوي 
 )A, B, C, E( على العديد من الفيتامينات مثل
اً على العديد من المواد المضادّة لألكسدة  ويحتوي أيضا

مثل مركب الفالفونويد.
يساعد شرب ماء الورد مع الماء على ترطيب الجسم، 
ويحميه من الجفاف، ألنه يغذّيه بكميات مناسبة، 
باإلضافة إلى تزويده بمجموعة من العناصر الغذائية. 
لذلك يُنصح بشربه في فصل الصيف.كما أنه ينّشط 

الدورة الدموية ويسّرع جريان الدم في الشرايين، 
وبذلك يحمي من خطر اإلصابة باألزمات والجلطات 

القلبية، فيعتبر شربه مفيدااً جدااً لمرضى القلب.
فوائد ماء الورد للبشرة

النقيبة بّشي »يُعطي ماء الورد الطاقة للجسم  وتتابع 
ويقّويه، ألنه يّزوده بالمواد الغذائية المهّمة مثل: 
الفيتامينات، البروتينات وبعض المعادن المهّمة، كما 
أنه يوّحد لون البشرة ويفتّحها، يغلق المسامات الواسعة 
فيها، ويخلّصها من البقع الداكنة والتصبغات نتيجة 
التعّرض ألشعة الشمس بشكل مستمر، باإلضافة الى 
أنه يمنع تساقط الشعر ويقّويه ويحافظ عليه من العوامل 

البيئية المختلفة، كأشعة الشمس والهواء.
والجدير ذكره أن تناول شرب ماء الورد مع الماء 
يحمي العين ويقي الشبكية من التلف، لقدرته على 
تخفيف التهابات العينين. كما أنه يجدّد خاليا الجسم 

ويمنعها من التلف، فيصبح الجسم أكثر حيويّة.
يدرُّ البول ويخلّص الجسم من النتفاخ واألمالح 
المتراكمة فيه. يعالج انتفاخ العيون والهالت السوداء 

التي تظهر حولها، يخفّف الوزن، يساعد على حرق 
الدهون، يؤخر ظهور عالمات التقدّم في العمر، يعالج 
اللتهابات الجلدية واإلكزيما، يقلّل اإلفرازات الدهنية 
اً، يعالج  في البشرة، يرّطب الشعر ويجعله أكثر لمعانا
حالت اإلمساك المزمنة، يطرد الغازات من األمعاء 

ويعالج حّب الشباب.
ننصح بشرب ماء الورد مع الماء على الريق للوصول 

إلى النتائج المرجّوة«.
أهم فوائد شرب ماء الورد مع الماء

للمساعدة  الورد  ماء  يستخدم   -
في تسهيل عملية الهضم، وتقليل 

اضطرابات الجهاز الهضمي.
- أشارت إحدى الدراسات الطبية، 
إلى أن ماء الورد يمكن أن يؤثر بشكل 
إيجابي على عملية الهضم، ويخفف 
من اضطراب الجهاز الهضمي، 
ا إفراز العصارة  وقد يحّسن أيضاً
الصفراوية، التي تعّزز من عملية 

الهضم.
- يساعد شرب ماء الورد في تنشيط 
الدورة الدموية داخل الجلد، األمر 
الذي يقلّل بدوره من ظهور العروق 
والشعيرات الدموية، ويساهم في 
الحفاظ على توازن درجة حموضة 
الجلد، ويوفّر خصائص مهدّئة لحّب الشباب واإلكزيما.
- يساهم شرب ماء الورد مع الماء في تعزيز الدورة 
الدموية مما يؤدي إلى نمو الشعر، الحفاظ على صحته 

والتقليل من تساقطه.
- يمتلك شراب ماء الورد خصائص مهدّئة للجسم، 
ومضادّة لاللتهابات، كما يمكن الحصول على ماء 

الورد لعالج التهاب الحلق.
- يساعد استنشاق أبخرة ماء الورد في تحسين الحالة 

المزاجية للشخص.
- أظهرت األبحاث أن ماء الورد له خصائص مضادّة 

لالكتئاب، والقلق، ويساهم في الوقاية من األرق.
ا لعالج عدد من  - تّم استخدام شراب ماء الورد قديماً
حالت الصحة العقلية، بما في ذلك الكآبة، الحزن، 

الضغط العصبي والتوتر.
- يمكن شرب ماء الورد، أو تدليك الرأس بزيته 
وتركه لمدة ل تقل عن نصف ساعة، للتخفيف من 
حدّة أعراض الصداع ، وقد يكون هذا بسبب تأثيراته 

المضادّة للقلق والتوتر واللتهاب.
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صبحي يرفض حممد رمضان: ال يصلح ملسلسل »أمحد زكي« 

اجلسمي يتجاوز الـ15 مليون 
بـ »بالبنط العريض«

هيدي كرم: كثرة »الفلوس« 
تسبب األرق

من أمام البحر تدريبات حممد إمام

»أماكن السهر« لعمرو دياب حتقق مليوني 
مشاهدة على                 يف يوم واحد فقط

سوسن بدر ترد على متابعة 
تسأهلا »أنيت لسة عايشة«؟

طارق لطفي : نستأنف تصوير »القاهرة كابول« 
األسبوع القادم

حسن الرداد يكشف عن صعوباته فى فيلم 
»توأم روحى«

تامر حسين حيتفل بإنتهاء تصوير كليب 
»اختــراع«

  أعرب الفنان حسن الرداد، عن سعادته 
بردود األفعال بعد نجاح فيلم »توأم 
روحى«، والذى تجاوز 2 مليون جنيه 
فى شباك تذاكر االيرادات بعد 5 أيام من 

طرحه بدور العرض السينمائية.
الفيلم لم يكن سهالً  وأوضح »الرداد« أن 
وكان ملىء بالجوانب النفسية، باالضافة 
لتدريباته على مشاهد الغوص تحت المياة 
وركوب الدراجات البخارية، والتى جمعته 

مع الفنانة أمينة خليل.
 وتدور أحداث الفيلم فى إطار تشويقى 
رومانسى ملىء بالمفاجآت، وقصته جديدة 
على العالم العربى ولم يتم عرضها من 

قبل، وينتمى لنوعية »سايكو رومانسية«.
»توأم روحى«، بطولة حسن الرداد، أمينة 
خليل، عائشة بن أحمد، وآخرين من تأليف 
أماني التونسي وإخراج عثمان أبولبن 

وإنتاج أحمد السبكي.

بإنتهاء  تامر حسنى،  النجم  أحتفل 
الجديدة  تصوير فيديو كليب اغنيته 
التي تحمل عنوان »اختراع«، وهي 
ديو مع الفنان محمود العسيلي، 
الفترة  المقرر طرحها خالل  ومن 
المقبلة على موقع الفيديوهات الشهير 

»يويتوب«.
بوالين  بقرية  الكليب كان  أن تصوير 
الشمالى،  الساحل  الماسة في  بفندق 
واستغرق التصوير أسبوع كامل 
وظهرت فى الصورة بسمة بوسيل 
زوجة تامر حسني والمطرب محمود 
العسيلي وزوجته وحسام حسني وعدد 

كبير من فريق العمل.
كليب »اختراع«، ألحان أحمد زعيم، 
كلمات أحمد حسن راؤول، توزيع 
وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج 

تامر حسني.
وكان نجم الجيل تامر حسني، قد 
طرح أغنية »لينا حياة بعدين« عبر 
قناته الرسمية على يوتيوب وهى تتر 
مسلسل »مدرسة الحب 3«، واألغنية 
المالكى،  من كلمات الشاعر أحمد 

وألحان شريف بدر، وتوزيع موسيقى هيثم راضى.

الفنانة سوسن بدر إعجاب    القت 
التي  بها  الخاص  الفيديو  بعد  الكثيرون 
بمواقع  الرسمية  نشرته عبر حساباتها 
تستمع  وهي  االجتماعي  التواصل 
الجديدة »بالبنط  الجسمي  ألغنية حسين 

العريض«.
لسوسن  التي جاءت  التعليقات  ومن خالل 
الفيديو بطريقة غير اخالقية  بدر على 
لترد  لسه عايشة«،  لها:««ٕانتي  كتبت  إذ 
عليها سوسن بدر كاتبة:«الحمد هلل وبعدين 
بتسأليني ٔانا ليه ٔاسالي ربنا سبحانه وتعالى 

كاتب لكل ٕانسان عمره«.

إلى أن سوسن بدر شاركت في  يشار 
رمضان 2020 في مسلسل »ونحب تاني 
العزيز، وشريف  ياسمين عبد  ليه« مع 
فهمي وسمر  بدر، وكريم  منير،  وسوسن 
ياسين،  تأليف عمرو محمود  مرسي، من 

وإخراج مصطفى فكري.
وكذلك في مسلسل »النهاية« مع يوسف 
إياد نصار،  الجليل،  الشريف، عمرو عبد 
لطفي،  أحمد وفيق، محمد  السباعي،  ناهد 
الصايغ  الليثي، سهر  مغنيه، محمود  باسم 
تأليف عمرو سمير  وياسمين علي، من 

عاطف، إخراج ياسر سامي.

يواظب الفنان محمد إمام على ممارسة 
للحفاظ على  الرياضة بشكل مستمر، 

لياقته البدنية.
إمام عبر حسابه  المرة نشر محمد  وهذه 
له وهو  فيديو  على Instagram مقطع 
على الشاطئ أمام البحر، ويمارس بعض 
التدريبات ، استعدادا لبدء تصوير أحدث 

أعماله وهو مسلسل »الملك«.
الفنان محمد  أن يخوض  المقرر  ومن 
إمام موسم دراما رمضان المقبل 2021 
والذي  بعنوان »الملك«،  بمسلسل جديد 

أعلن عنه مؤخرا.
بتطبيق  حسابه  عبر  إمام  كتب 
ناوي ماعملش  Instagram: »كنت 
قلت مش هالقي حاجة  لفترة  مسلسالت 
المؤلف  جامدة زي هوجان.. لحد ما 
محمد صالح العزب و المخرجة شيرين 
بالملك لرمضان2021  فاجئوني  عادل 
 .. تامر مرسي  إنتاج   .. إن شاء هللا 

إشراف عام حسام شوقي«.

الهضبة  فقط حقق  في 2٤ ساعة     
عمرو دياب مليوني مشاهدة لفيديو كليب 
السهر« والتي  الجديدة »أماكن  أغنيته 
الرسمية  قناته  اإلثنين عبر  يوم  طرحها 
YouTube وجميع صفحاته على  على 

مواقع التواصل االجتماعي.
ومنذ طرح األغنية تصدر عمرو 

يوتيوب  الفيديوهات  تريند موقع  دياب 
إلى  باإلضافة   ، منافس  األن دون  حتى 
، وتصدره  تويتر  تريند موقع  تصدره 
الثاني  لليوم  البحث جوجل  ترند محرك 

على التوالي.
السهر« من  أغنية »أماكن  أن  يذكر 
كلمات تامر حسين ، لحن عزيز الشافعي 

الهندي والكليب من  وتوزيع أسامة 
إخراج أحمد النجار.

الهضبة  ناحية أخرى يواصل  ومن 
نشاطه الفني المكثف كعادته حيث تعاقد 
إنتاج  العالمية على  نتفليكس  مع منصة 
إلى  به  بطولته سيعود  عمل درامي من 

التمثيل بعد غياب طويل.

بأنه سيستأنف  النجم طارق لطفي  قال    
تصوير مسلسله الجديد »القاهرة كابول«، 

األسبوع القادم.
المسلسل حول 3 شخصيات  وتدور أحداث 
النجم فتحى  رئيسية، هم: اإلعالمى ويجسده 
الوطنى ويجسده  الوهاب، وضابط األمن  عبد 
النجم خالد الصاوى، وشخصية اإلرهابى 
النجم طارق لطفى، فضال عن  والذى يجسده 
للنجوم حنان مطاوع ونبيل  األدوار األخرى 

الحلفاوى وشيرين.
وكان قد خرج المسلسل من السباق الرمضاني 
الوقت السيما  الماضي، وذلك بسبب ضيق 
المسلسل يحتوى على تصويرعدة مشاهد  أن 
خارج مصر، وهو ما دفع شركة اإلنتاج لتأجيل 
يتثنى لصناعه فرصة  العمل وعرضه، حتى 

لتقديم عمال درامياً جيداً.
»القاهرة كابول«، بطولة طارق لطفى، فتحى 
عبدالوهاب، خالد الصاوى، حنان مطاوع، نبيل 

الحلفاوى، شيرين، نور محمود، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى 
رأسهم أحمد رزق، من إنتاج شركة سينرجي وتأليف عبدالرحيم كمال 

وإخراج حسام على.

أغنية »بالبنط  تجاوزت    
للفنان اإلماراتي  العريض« 
الجسمي، 15 مليون  حسين 
مشاهدة، بعد طرحها يوم 
موقع  على  أغسطس   15

الفيديوهات »يوتيوب«.
المصرية،  باللهجة  واألغنية 
أيمن بهجت  وكتب كلماتها 
الجسمي،  وألحان حسين  قمر، 

وتوزيع ومكساج توما.
وحقق الجسمي نجاحات كبيرة 
باألغاني المصرية ومن بينها« 
براوة«،  وأما  خير  بشرة 

وغيرها.
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  شن الفنان المصري محمد صبحي هجوما حادا 
أنه ال  الشاب محمد رمضان، مؤكدا  الفنان  على 
يصلح لتقديم شخصية الفنان الراحل أحمد زكي في 

مسلسل يتناول قصة حياته. 
وقال صبحي في مداخلة هاتفية مع اإلعالمي وائل 
اإلبراشي على القناة األولى بالتلفزيون المصري إنه 
ال يرفض تقديم حياة فنان في مسلسل تلفزيوني، لكن 
ما يستوقفه هو مدى مالءمة الممثل لتقديم شخصية 

الفنان الراحل.
قام  نفسه عندما  أحمد زكي  أنه عارض  وأضاف 
الراحل عبدالحليم حافظ،  الفنان  فيلم عن  ببطولة 
بين زكي وحليم في  الكبيرة  الفروقات  بسبب 
المواصفات البدنية والشكل والروح، رغم أّن زكي 
كان عبقريا في تجسيد شخصيتي الرئيسين الراحلين 
فيلمين  في  السادات  أنور  جمال عبدالناصر ومحمد 

ناجحين.
يقوم محمد رمضان  أن  أنه يرفض  وأكد صبحي 
المسلسل، وقال:  أحمد زكي في  بتقديم شخصية 
»أتمنى محمد رمضان ما يعملش ده ويفشل، وأتمنى 

تهتز صورة أحمد زكي عند  أال 
له  الجمهور شايل  المشاهد، ألن 
أعمال  الذاكرة(  له في  )يحفظ 

كبيرة جدا«.
الفنان أحمد زكي  أّن  وأوضح 
بها  يحتفظ  تركيبة شخصية  له 
أنه  المشاهد في وجدانه، مؤكدا 
فقط،  الفن  يعمل من أجل  كان 
يكن  فلم  المال،  أجل  وليس من 

ثريا، وكان بالكاد يمتلك سيارة.
في  يبقى  المقابل: »لما  في  وقال 
الناس محمد رمضان  وجدان 
المسلسالت  بيعمل نوعية من 
والغناء، وراجل خلى  واألكشن 
بيته والـ٤  الجمهور يشوف 
المشاهد  عربيات )سيارات(، 
سيقول أحمد زكي مش كدة، 
يبقى  أن  وعشان كدة األفضل 

بعظمته وجماله، وأحمد  الجمهور  أحمد زكي عند 
نحولها  تانية عشان  يكن في حياته حاجة  لم  زكي 
اتجوز وطلق،  نايم،  آكل شارب  لسيناريو، وحياته 

كله كان في الفن، وأهم ما يقدمه في مذكراته هو فنه، 
لذلك الزم يكون فيه حرص شديد جدا«.

اللبنانية على مسلسل »عمر  الفنانة نور    تعاقدت 
الفنان  الناجي حرب طروادة« الذى يقوم ببطولته 
  watch it أمير كرارة، والمقرر عرضه على منصة 
ثماني حلقات،  اإللكترونية، والمسلسل تدور أحداثه في 
بيتر ميمي،  تأليف وإخراج  انتاج سينرجي،  وهو من 
ويُعد المسلسل التعاون األول الذي يجمع بين نور وأمير 

كرارة.
وفي سياق آخر، تقوم الفنانة نور اللبنانية، حاليًا بتصوير 
الجديد “جمال الحريم”، وهو  مشاهدها في مسلسلها 
من إخراج منال الصيفي، وتدور أحداثه في إطار ٤5 
دينا فؤاد، خالد سليم، إسالم جمال،  حلقة، وهو بطولة 
فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، 

محمد شاهين.
السباق  اللبنانية، شاركت في  يذكر أن آخر أعمال نور 
الماضي من خالل مسلسل ”البرنس” وهو  الرمضاني 
بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، محمد 
العزيز مخيون،  عالء، سلوى عثمان، ريم سامي، عبد 
إدوارد، ريم سامي، أحمد داش، وهو من تأليف وإخراج 

محمد سامي.

من  إن  كرم  هيدي  الفنانة  قالت    
فوائد »الفلوس« الحصول على العالج 
أن  أوالدها  على  ويطمئنها  الالئق، 
في  يسندهم  ماال  لهم  تاركة  تكون 
األموال  كثرة  تعتبر  لكنها  الحياة، 

يتحول ألضرار.
تقديمها  وأضافت »هيدي«، خالل 
المذاع  ستات«  و2  برنامج »راجل 

الفلوس  قناة »on«: »كثرة  على 
الخوف  دائم  وتجعلك  األرق،  تسبب 
لعبد  تحولك  أنها  كما  من خسارتها، 
تجعلك  اآلخرين،  وتنسيك ضائقة  لها، 

تعيش في فقاعة بعيدا عن اآلخرين«.
بـ3  أنها مرت  هيدي عن  وكشفت 
مردفة:  حياتها،  في  قصص حب 

»عمري ما حبيت حد محبنيش«.

»نور اللبنانية تشارك أمري كرارة فى بطولة »حرب طروادة

أخبار الفن

  كشفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، سبب غيابها طوال 
التواصل مع جمهورها عبر صفحاتها على  الماضية عن  الفترة 

مواقع التواصل االجتماعي.
شيرين عبدالوهاب، ردت على الهاشتاج الذي دشنه عدد من المتابعين 

قائلة: »بفرح  اسم »رجعي حسابك شيرين«،  تويتر وحمل  له عبر موقع 
جداً لما بشوفكم فاكريني طول الوقت وبتسألوا عليا، وعشان أنا مقدرة إن ده بدافع 

الحب عايزة أطمنكم إن أنا مرتاحة كدة أكتر وكمان علشان بحضر لأللبوم الجديد وإن 
شاء هللا أرجعلكم في أقرب وقت ممكن«.

الثنائي حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب،  قد طالت  كانت شائعات  أخرى  ناحية  ومن 
بوجود خالفات بينهما، إال أنهما نفيا ما تردد بنشر صورة تجمعهما.

كما ترددت شائعات حول إصابة شيرين بفيروس كورونا المستجد، ونفى والد 
أن شيرين أجرت 3  الشائعة، مؤكدا  زوجها في تصريحات صحفية هذه 

مسحات وجاءت النتيجة سلبية في كل مرة.

شريين عبدالوهاب تكشف سبب 
غيابها عن 

السوشيال ميديا

YouTube



  وصل وزير الخارجية الكندي فرانسوا 
يوم  بيروت مساء  إلى  فيليب شامبان 
في  وكان  إيطاليا.  من  قادماً  األربعاء 
حكومة  في  اللبناني  نظيره  استقباله 

تصريف األعمال شربل وهبة.
وعبّر شامبان لوهبة عن ألمه لما 
خاص  وبشكل  لبنان  له  تعّرض 
عاصمته جّراء االنفجار الهائل الذي 
هّز مرفأها في 4 آب )أغسطس( 
الجاري، وأعرب له عن »تضامن 
الشعب  مع  وشعباً  حكومًة  كندا 
اللبناني« كما أفادت الوكالة الوطنية 

لإلعالم )رسمية( في لبنان.
حتى  اإلنفجار  محصلة  وبلغت 
قتياًل إضافة  أكثر من 180  اآلن 
إلى 6500 جريح ودمار واسع في 
الممتلكات الخاصة والعامة مسفراً 

عن تشريد نحو 300 ألف نسمة.
وزير  يجتمع  أن  المقّرر  ومن 
بالرئيس  أيضاً  الكندي  الخارجية 

عن  وبممثلين  عون  ميشال  اللبناني 
منظمة األمم المتحدة ومنظمة الصليب 
األحمر اللبناني ومنظمات اُخرى من 

المجتمع المدني.
وزير  أجرى  لروما  زيارته  وخالل 
الخارجية الكندي اتصاالً بوزير الخارجية 
والشؤون األوروبية الفرنسي جان إيف 

لو دريان، كما أفاد بيان صادر عن وزارة 
الشؤون العالمية في الحكومة الكندية.

وتحدث الوزيران الكندي والفرنسي عن 

الوضع الطارئ في بيروت وعن »دعم 
بلدْيهما لإلصالحات الحاسمة الضرورية 

في لبنان«.
قال وزير الخارجية الكندي قبل وصوله 

إلى لبنان »حجم الخسائر البشرية في 
دولية  استجابة  يتطلّب  بيروت  مأساة 
قوية، وكندا تعّهدت بمّد يد المساعدة« .
خالل  »من  شامبان  الوزير  أضاف 
مساعدتنا وكرم الكنديين الذين يدعمون 
بشكل مباشر عمل الُمستجيبين األوائل 

بواسطة  لبنان(  )في  األرض  على 
خالل  من  كما  الشخصية  تبرعاتهم 
لبنان‘‘،  أجل  من  النجدة  ’’صندوق 
نضمن أن تصل المساعدات اإلنسانية 
إلى األشخاص األكثر تضرراً من 

االنفجار« .
شّدد الوزير شامبان »زيارتي إلى 
بيروت ستكون مناَسبة ألرى عن 
كثب وقع هذا العمل وأُلَؤّكد على 
دعم كندا المتواصل للشعب اللبناني 
وألَدعو إلجراء اإلصالحات السياسية 
واالقتصادية التي يحتاج إليها لبنان 

بصورة ماسة« .
ومن خالل »صندوق النجدة من أجل 
 Fonds de secours pour( »لبنان
le Liban - Lebanon Mat-
الحكومة  تُعادل   )ching Fund
الكندية تبرعات الكنديين حتى مبلغ 

5 ماليين دوالر.
يُشار إلى أّن كندا هي وطُن مئات 
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.

  تفيد دراسة أصدرتها الجمعية الكندية 
أّن   )ACR - CAB( اإلذاعي  للبّث 
مستقبل البّث اإلذاعي المرئي والمسموع 

في القطاع الخاص يبدو شديد القتامة على 
المديْين القصير والمتوسط بسبب الضغوط 
المالية التي ارتفعت حّدتها في ظّل جائحة 

»كوفيد - 19«.
البّث  محطات  غالبية  الجمعية  وتمثّل 
الخاصة  والمسموع  المرئي  اإلذاعي 

في كندا.
في  »األزمة  عنوان  الدراسة  وتحمل 
البث  ومستقبُل  الكندية  اإلعالم  وسائل 
التوقعات  اإلذاعي المحلي«، وجاء في 
التي تضمنتها أنّه من الممكن أن تجد 50 
محطة إذاعة راديو محلية نفسها مضطرة 
إلغالق أبوابها في غضون أربعة إلى ستة 
أشهر وأن تفعل الشيَء نفسه 150 محطة 
إذاعية أُخرى في األشهر الـ18 المقبلة.

وينجم عن هذه اإلغالقات في حال حصولها 
فقدان نحو 2000 وظيفة، أي ما نسبته 
%24 من إجمالي عدد الوظائف في هذه 

المحطات عام 2019.
كما أّن 40 محطة بث تلفزيوني محلية 
على األقّل، من أصل 94 محطة، قد تجد 
نفسها هي اأُلخرى مضطرة للتوقف عن 

العمل في غضون 12 إلى 36 شهراً.
والمحطات األكثر هشاشًة هي اإلذاعات 
المسموعة التي تستخدم تقنية تضمين 
اإلذاعية  والمحطاُت   )AM( المطال 
المستقلة اأُلخرى والمحطات التلفزيونية 

العاملة في أسواق صغيرة على امتداد 
كندا.

وتقول رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكندية 

للبّث اإلذاعي لينور غيبسون إّن انهياراً في 
وسائل البّث اإلذاعي المرئي والمسموع 
الخاصة بالحجم المتوقَّع في الدراسة سيحرم 
الكثير من المجتمعات المحلية من صوت 

إعالمي يومي.
وتضيف غيبسون أّن التنوع في مصادر 
األخبار سيتقلّص بنسبة عالية في كّل واحد 

من مجتمعات كندا المحلية تقريباً.
وتشير غيبسون إلى أّن محطات الراديو 
والتلفزيون الخاصة »بذلت قصارى جهودها 
لتخفيض النفقات« في مجاالت عدة من 
بينها اإلدارة وأّن »آخر ما تريد القيام به 
)هذه المحطات( هو االقتطاع في تكاليف 
البرامج، لكن لم يبَق اآلن سوى هذا المجال«.

وكي ال تُضطّر هذه المحطات للتوقف عن 
العمل تحّث الجمعية الكندية للبّث اإلذاعي 
مجلَس البث اإلذاعي واالتصاالت الكندية 
)CRTC(، وهو مؤسسة عامة مستقلة 
تنّظم أنشطة البث اإلذاعي واالتصاالت 
في البالد، على اتخاذ إجراءات عاجلة من 
خالل توفير »مستقبل أكثر عدالً واستدامًة« 

لوسائل اإلعالم المحلية.
كما تحثُّ الجمعية الحكومَة الفدرالية على 
وضع المزيد من التدابير المالية وتوفير 
المزيد من »الدعم المحدَّد الهدف« لمحطات 
الراديو والتلفزيون الخاصة ابتداًء من هذا 

الخريف.

  أعلنت حكومة مقاطعة كيبيك عن 
توسيع نطاق المساعدة الغذائية التي 
تقّدمها لتالميذ المدارس المحدَّدين على 

أنهم ضعفاء.
وبالتالي ستشمل هذه المساعدة الغذائية 
ابتداًء من العام الدراسي المقبل، الذي 
يبدأ بعد أيام معدودة، كافة المدارس 
ما قبل االبتدائية واالبتدائية والثانوية.
وقال وزير التربية في حكومة حزب 
التحالف من أجل مستقبل كيبيك )»كاك« 
- CAQ( جان فرانسوا روبيرج إنّه 
التي  المالية  المبالغ  استخدام  يمكن 
تخصصها الدولة لهذه المساعدة من 
الغداء  أو  اإلفطار  تأمين وجبة  أجل 
خالل  للتالميذ  الخفيفة  الوجبات  أو 
خدمة  في  أو  المدرسة  في  تواجدهم 

الرعاية النهارية.
بأولياء  باالتصال  المدارس  وستقوم 
التالميذ إلطالعهم على تفاصيل هذه 

المساعدة الغذائية التي يمكن للتالميذ 
االستفادة منها طيلة العام الدراسي.

ويستفيد برنامج المساعدة الغذائية بالتالي 
من 11 مليون دوالر إضافية على امتداد 
العام الدراسي، ما يمثل زيادة نسبتها 
%60 تقريباً، ومن إعادة نظر في معايير 

تخصيص المبالغ المالية.
فقد كانت المخصصات المالية في إطار 
هذا البرنامج تُمنح في السابق لمدارس 
مصنَّفة في فئة معينة من مؤشر الدخل 
المنخفض، ما كان يحول دون استفادة 
تالميذ مدارس أُخرى منها رغم كونهم 
»ضعفاء« يأتون من فئات اجتماعية 

شة. ضعيفة أو مهمَّ
كافة  من  روبيرج  الوزير  وطلب 
المدارس وضع شبكة توزيع لحاالت 
الطوارئ بحيث يمكن لها مواصلة توفير 
هذه الخدمة وفق بروتوكول الطوارئ 

الخاص بها.

  أعلن أول أمس األربعاء جوستان ترودو، رئيس 
الحكومة الكندية، عن تحويل ملياري دوالر إلى 
المقاطعات واألقاليم لمساعدتها على إعادة فتح 

المدارس بأمان.
نفى رئيس  تورنتو،  لمدرسة في  وأثناء زيارته 
الحكومة أنه انتظر طوياًل قبل اإلعالن عن هذا 
المبلغ  حيث أثار مسألة اختصاص المقاطعات 

المسؤولة حصرًيا على قطاع التربية.
وقال »لن نقول للمقاطعات ما يجب عليها فعله ، 
لكن يمكننا ضمان أن تتمتع هذه األخيرة بموارد 

إضافية لخفض مستوى قلق أولياء التالميذ.«
»ستكون هذه الموارد قادرة على المساعدة في 
تحقيق أشياء قد ال تكون ذات أولوية ، أو أشياء لم 
يفكروا فيها اآلن ، والتي ربما تصبح ضرورية في 
منتصف سبتمبر أيلول أو في نهاية أكتوبر تشرين 
األول«، كما افترض، مشيًرا إلى إمكانية حدوث 

موجة ثانية من الجائحة.
سيتم توزيع مبلغ 2 مليار دوالر على أساس عدد 
الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 18 عاًما 

في كل مقاطعة وإقليم.
وستحصل أونتاريو على 763,34 مليون دوالر  

وكيبيك 432,15 مليون 
دوالر.

وسيتم توزيع المساعدات 
على دفعتين، األولى في 
خريف 2020 ، والثانية 

في أوائل عام 2021.
ووفًقا للحكومة الفيدرالية، 
أن  للمدارس  يمكن 
األموال  هذه  تستعمل 
التهوية  أنظمة  لتحّسن 
، وزيادة تدابير النظافة 
أو شراء معدات الحماية 
ومنتجات  الشخصية 

التنظيف.
وسيخصص 112 مليون 
لألمم  إضافي  دوالر 

األوائل في بداية العام الدراسي في المحميات.
 )NDP( ويقول زعيم الحزب الديمقراطي الجديد
إنه كان يطالب بهذه المساعدة من للمقاطعات منذ 

فترة طويلة.
»نحن نتفهم مخاوف أولياء التالميذ. إن هذا هو 

بالضبط سبب تحّركنا من أجل هذه اإلجراءات منذ 
عّدة أسابيع.«، كما قال  جاغميت سينغ في إفادة 

إعالمية في تورنتو صباح يوم األربعاء. 
ورّحب دوغ فورد، رئيس حكومة أونتاريو، بهذه 
المساعدة الجديدة وقال :« نحن ممتنون لحصولنا 
على هذه األموال ، وسوف نستخدمها بعناية شديدة.«

يعدها: رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي أخـبـــار كـــــندا
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“كوفيد – 19” وقضية كوفريغ وسبافور يف صلب حمادثات شامبان مع نظريه الصيين يف روما

الكندي  الخارجية  وزير  اجتمع    
فرانسوا فيليب شامبان بنظيره الصيني 
وانغ يي، الذي يشغل أيضاً منصب 
عضو مجلس الدولة، أمس في العاصمة 

اإليطالية روما.
وأفاد بيان صدر مساء أمس عن وزارة 
الشؤون العالمية في الحكومة الكندية 
أّن الوزيرْين تحدثا عن أهمية التعاون 
العالمي في مواجهة جائحة »كوفيد 
- 19«، السيما في مجال البحث عن 
لقاح ضّد هذا الوباء وفي مجال إنهاض 
االقتصاد العالمي بعد تأثره بالجائحة.
وأضاف البيان أّن »الوزير شامبان 
مايكل  حالتْي  أّن  أُخرى  مّرة  كّرر 
كوفريغ ومايكل سبافور تظالن تشكالن 

أولوية مطلقة لحكومة كندا« وأّن »كندا 
تواصل مطالبة الصين بإطالق سراح 
الرأفة  ومنح  فوري  بشكل  الرجلْين 
لجميع الكنديين الذين يواجهون أحكاماً 

باإلعدام في الصين«.
بالتواصل  المطالبة  كندا  »تواصل 
السيد كوفريغ  الفوري مع  القنصلي 
والسيد سبافور. أفعال الصين تشكل 
للعالقات  فيينا  التفاقية  انتهاكاً 

القنصلية«، أضاف البيان.
وأثار الوزير شامبان أيضاً في لقائه 
نقاط خالفية  الصيني »عدة  بنظيره 
حيالها  مواقفها  إبراز  كندا  تُواصل 
في  متعهداً  الوضوح،  شديد  بشكل 
الوقت نفسه بمواصلة المحادثات بين 

كندا والصين«، كما جاء في ختام بيان 
وزارة الشؤون العالمية.

وكان وزير الخارجية الصيني يقوم 
أّن  كما  إيطاليا.  إلى  رسمية  بزيارة 
روما هي إحدى محطات جولة وزير 
الخارجية الكندي هذا األسبوع التي 
تضّم أيضاً سويسرا والمملكة المتحدة 
ولبنان. وهذه أول رحلة ما وراء البحار 
يقوم بها الوزير شامبان منذ وصول 
جائحة »كوفيد - 19« إلى كندا منتصف 

آذار )مارس( الفائت.
أوقفت  الصينية  السلطات  أّن  يُذكر 
كوفريغ وسبافور المقيمْين في الصين 
في 10 كانون األول )ديسمبر( 2018، 
بعد تسعة أيام على توقيف السلطات 

لعمالق  المالية  المديرَة  الكندية 
»هواوي«  الصيني  االتصاالت 
مينغ وانتشو في مدينة فانكوفر بناًء 
على طلٍب من السلطات األميركية 
على  بااللتفاف  تتهمها  التي 
المفروضة  األميركية  العقوبات 

على إيران.
وتخضع مينغ لإلقامة الجبرية في 
وبدأ  فانكوفر،  في  تملكه  منزل 
المسار القانوني لتسليمها للسلطات 

األميركية.
فأدانهما  وسبافور  كوفريغ  أّما 
القضاء الصيني بالتجسس على 
أمن الصين القومي لصالح جهات 

أجنبية.
ونفت الصين أكثر من مّرة وجود 
أية صلة بين توقيفها كوفريغ وسبافور 
واإلجراءات المتخذة بحق مينغ في 

كندا.
واسع  نطاق  على  قناعة  هناك  لكن 
في كندا، إن في الدوائر الرسمية أو 
خارجها، بأّن توقيف الكنديْين واتهامهما 
وإدانتهما جاءت كلها رّداً على وضع 

مينغ في كندا.
يُشار أيضاً إلى أّن أحكاماً باإلعدام 
صدرت بحّق أربعة كنديين في الصين 
في قضايا مخّدِرات، صدر اثنان منهما 
أوائل آب )أغسطس( الجاري. وتُحال 
أحكام اإلعدام في الصين بشكل تلقائي 
إلى محكمة الصين العليا للمراجعة.

  يقوم مشروع بحث وطني جديد 
بدراسة تأثير جائحة كوفيد 19 والوصم 
داخل نظام الرعاية الصحية الكندي 

على األشخاص المصنّفين عرقيًّا.
وأطلقت المشروع روبرتا تيموثي، 
األستاذة المساعدة في معهد الجوائح 

المنشأ حديثًا في جامعة تورنتو.
وأوضحت األستاذة تيموثي أن العديد 
من السود والسكان األصليين كانوا 
الرعاية  نظام  مع  التعامل  يتجنبون 
الصحية قبل الجائحة ، ويرجع ذلك 
أساًسا إلى تجارب العنصرية واألحكام 

المسبقة.
وتؤكد أنه خالل الجائحة ، يمكن أن 
يكون لذلك عواقب وخيمة على رفاهية 

هذه المجتمعات.
وقالت: »سيطلب الناس المساعدة في 
حالة الطوارئ وعندها سيكون الوقت 
المسبقة  األحكام  »بسبب  فات«.  قد 
والعنصرية ضد السود والعنف الذي 
يتعرضون له ، تصبح صحتهم مهّددة.«
وتعتقد روبرتا تيموثي وزمالؤها أن 
هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لفهم 

أفضل على  بشكل   19 كوفيد  تأثير 
األشخاص الذين يعانون من التصنيف 

العرقي والتهميش.   
المنظمات  كانت  أشهر،  عدة  منذ 
المجتمعية في جميع أنحاء كندا تُطالب 
ببيانات عن كوفيد 19 من شأنها أن 
توضح كيفية تأثير الفيروس على هؤالء 
األشخاص. ويخشى الكثير من تأثر 
السود والسكان األصليين بشكل غير 

متناسب.
ورفضت حكومة أونتاريو في البداية 
جمع البيانات عن العرق في األشهر 
لكنها غيرت   ، الجائحة  من  األولى 
رأيها في يونيو حزيران. وتُجمع اآلن 
بيانات عن العرق والدخل وحجم األسرة 
ولغة التعامل عند متابعة األشخاص 

المصابين بكوفيد 19.
مجموعات  مونتريال، شجبت  وفي 
مجتمعية مؤخًرا أن حكومة كيبيك قد 
تراجعت عن التزامها بجمع البيانات 
اإلثنوغرافية حول تداعيات الجائحة.
رائد  الماضي،  األسبوع  وأطلق 
رقمية  منصة  مونتريال  من  أعمال 

للحصول على معلومات 
والسكان  السود  من 
األصليين وغيرهم من 
المصنّفين  األشخاص 
عرقيًّا في جميع أنحاء 
تأثير   كندا حول كيفية 

كوفيد 19عليهم.  
في تورونتو، أظهرت 
التي  البيانات  أول 
جمعتها وزارة الصحة 
في المقاطعة أن 83٪ 
اإلصابة  حاالت  من 
بفيروس كورونا تشمل 

أشخاًصا ملونين.
سبيل  على   ، فالسود 
 21٪ يمثلون  المثال، 

 9٪ لكن  تورنتو،  في  الحاالت  من 
فقط من سكان المدينة.

وسيجمع مشروع معهد مكافحة الجوائح 
التابع لجامعة تورنتو المزيد من البيانات 
والسكان  السود  تفاعل  كيفية  حول 
األصليين مع نظام الرعاية الصحية ، 
باإلضافة إلى اآلثار االقتصادية للجائحة 

وشبكات الدعم والعمل األساسي الذي 
المجتمعات  من  األشخاص  به  يقوم 

المهمشة.
ومن المتوقع أن يبدأ مشروع البحث 
في غضون بضعة أشهر وسيتضمن 
ومجموعات  الرأي  استطالعات 
المناقشة من الكنديين السود والسكان 

األصليين. 

توقعات قامتة لإلعالم املرئي واملسموع اخلاص ودعوة 
للحكومة لتوفري دعم عاجل

كيبيك: توسيع نطاق املساعدة الغذائية لتالميذ املدارس 
احملدَّدين على أنهم ضعفاء

كندا: دراسة حول أثر كوفيد 19 على األشخاص املصّنفني عرقيّا 

وزير اخلارجية الكندي يصل إىل لبنان املنكوب يف زيارة تضامنية مع شعبه

ّصص ملياري دوالر لدعم العودة إىل املدارس احلكومة الكندية تخُ

     Vendredi 28 août 2020
الجمعة 28 أغسطس 2020

كندا تفتح أبواب العمل للزّوار 
غري املقيمني 

  
  أدخلت الحكومة الكندية تسهيالت 
للعمل  األجانب  الزوار  على طلبات 

في كندا.
فلن يضطروا إلى مغادرة البالد للتقدم 

بطلب للحصول على تصريح عمل 
بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد 

19 على السفر.
 24 االثنين  يوم   صادر  بيان  وفي 
وزارة  أعلنت   ، الجاري  أغسطس 
الهجرة الفدرالية عن هذا اإلجراء الذي 
وصفه بأنه »سياسة جديدة مؤقتة ذات 

منفعة عامة«.
»سيتمكن الزائرون المتواجدون حالًيا 
في كندا ولديهم عرض عمل صالح من 
التقدم بطلب للحصول على تصريح 
عمل خاص بصاحب العمل. وفي حالة 
الموافقة على الطلب، يمكنهم الحصول 
على التصريح دون الحاجة إلى مغادرة 

البالد ،« كما جاء في البيان.
هذا  أن  الفيدرالية  الحكومة  وتعتقد 
سيجعل الحياة أسهل ألصحاب العمل 
الذين ما زالوا يشكون من نقص العمالة.
لجميع  الكندية  الحدود  إغالق  منذ 

سمحت  الضرورية،  غير  الرحالت 
في  بالبقاء  المؤقتين  للمقيمين  أوتاوا 
بوضع  يحتفظوا  أن  بشرط   ، كندا 

قانوني صالح.  

ولالستفادة من السياسة المؤقتة الجديدة 
للحصول على  التقدم بطلب  ، يجب 
آذار  مارس   31 قبل  عمل  تصريح 
2021. ولن يُسمح للزوار الذين وصلوا 
إلى كندا بعد 24 أغسطس آب، تاريخ 
اإلعالن عن هذه السياسة الجديدة ، 

بتقديم طلب في هذا الشأن.
وسيتمكن حاملو تصريح العمل الصالح 
والذي حصلوا عليه خالل الـ 12 شهًرا 
الماضية من بدء العمل لدى صاحب 
طلب  على  الموافقة  قبل  جديد  عمل 

التصريح الجديد.
متطلبات  من  اإلعفاء  هذا  »يهدف 
إلى  العادية  المؤقت  العمل  تصريح 
إزالة العوائق التي تحول دون إنشاء 
قوة عاملة أكثر مرونة تستفيد من الزوار 
ذوي المهارات والخبرة لتسريع نهوضنا 
االقتصادي.« كما قال الوزير ماركو 

مندتشينو.  
مع المسيح ذلك أفضل جداً

انتقلت إلى األمجاد السماوية  
بجمورية مصر العربية 

يوم 24/8/2020 
المرحومة البارة السيدة / لورا بحوس 

زوجة المرحوم فيكتور سيداروس 
ووالدة إلهامي وتهاني 

وجريدة الرسالة إدارة وكتّاب يتقدمون من الزميل االستاذ 
سمير سيداروس بخالص التعازي ويسألون الرب اإلله 
للفقيدة السكنة في ملكوت السموات مع القديسين واألبرار

بنك كندا يريد استشارة المواطنين حول سياسته النقدية للسنوات المقبلة 
 

  قّرر بنك كندا )المصرف المركزي( رصد آراء 
المواطنين حول المقاربة التي عليه اعتمادها في 

مجال السياسة النقدية في السنوات المقبلة.
استشارات عامة  إجراء  لحظ  قد  كندا  بنك  وكان 
على نطاق أوسع بكثير مما درج عليه في السابق، 
قبل فترة طويلة من وصول جائحة "كوفيد - 19" 
إلى كندا وتسببها بتراجع حاد لالقتصاد الوطني.

فاألزمة الناجمة عن الجائحة زادت من أهمية إجراء 
استطالع واسع النطاق بما أّن أنماط اإلنفاق تغيّرت 
بشكل جذري وأسفرت عن وجود تباينات أحياناً 
عندما تؤّشر المعطيات إلى تراجع في األسعار فيما 

يواجه المستهلكون ارتفاعاً في النفقات.

ويهدف االستطالع الذي سيجريه بنك كندا على شبكة 
اإلنترنت إلعطاء صورة أدّق عن هذا المظهر وللتزّود 
بأفكار ومقاربات يمكن للبنك اعتمادها في مساعيه 

للحفاظ على االستقرار في األسعار.
في  كهدف  كندا  بنك  يحددها  التي  الراحة  ومنطقة 
مجال تضخم األسعار تساعده في تحديد معّدل الفائدة 
األساسي، وهو سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف.
فتحديد معّدل الفائدة األساسي يُشكل سياسة رئيسية 
لبنك كندا ويؤثّر على أسعار الفوائد العقارية وفوائد 

قروض أُخرى.   
معدل  لجعل  سنة   30 نحو  منذ  كندا  بنك  ويسعى 
التضخم األساسي )core inflation( السنوي أقرب 

ما يكون إلى هدفه المرجو البالغ %2,0، فال تعيش 
البالد مرحلة جديدة من االرتفاع الحاد في أسعار 
القرن  سبعينيات  أواخر  في  كالتي شهدتها  الفائدة 

الفائت وثمانينياته.
ويرصد البنك معدل التضخم األساسي لتحديد معدل 
الفائدة األساسي الذي خّفضه ثالث مّرات في آذار 
)مارس( الفائت إلى أن بلغ %0,25 وذلك من أجل 

دعم االقتصاد الوطني في ظّل الجائحة.
وينوي بنك كندا نشر تقرير في األشهر المقبلة حول 
ما سيكون قد استخلصه من استشارته المواطنين 
قبل أن يُقدم على تجديد االتفاق حول السياسة النقدية 

مع الحكومة الفدرالية. 



أسباب وراء اللعنة
وربما شاع هذا الخطأ بوجود لعنة بسبب الترجمة الخاطئة للتعويذة الحامية 
)الفصل 151 من كتاب الموتى( الذي نُقش على تمثال حاٍم في المقبرة. 
وبالفعل ُوجدت لعنات في عدد من المقابر في مواقع أخرى. وانتشر مثل 
اللعنات في مقابر األشراف، بينما لجأ الملوك إلى وسائل  هذا النوع من 

أخرى أكثر طبيعية لحماية مقابرهم من السرقة واالعتداء.
اآلثار  ترميم  على  القائم  عمله  أتم  قد  »كارتر«  كان  1932م  عام  وفي 
المستخرجة من مقبرة »توت عنخ آمون«، ثم أخرج الجزء الثالث واألخير 
من كتابه عن المقبرة، ثم أخرج ستة مجلدات عن مراحل الكشف. ومات 
في 2 مارس 1939م في لندن مكلال بالشهرة والمجد والفقر. ثم بيع أثاث 
منزله في قاعة »سوثبي« للمزادات اإلنجليزية الشهيرة في شهر ديسمبر 
من العام نفسه، بينما بيعت مكتبته بعد ذلك بشهرين في 22 من شهر فبراير 
من العام 1940م. أي أنه عاش سبع عشرة عاًما بعد اكتشافه المقبرة مما 
يؤكد عدم إصابته بلعنة »الملك توت«. وكان من باب أولى أن يكون هو 
حينها  في  عليه  أُطلق  بما  متأثًرا  الملك »توت«  المصابين وضحايا  أول 

»لعنة المومياوات الفرعونية«.
وحدث أن أصيب األثري المصري الراحل سامي جبره وفريقه بصداع حاد 
وضيق شديد في التنفس وهم يعملون داخل سراديب المعبود »أيبس« في 
منطقة »تونا الجبل« األثرية في محافظة المنيا في صعيد مصر في أربعينيات 

القرن العشرين، فأشاع عمال الدكتور جبره حدوث لعنة انصبت عليهم بسبب 
عملهم في مدافن الطائر »أيبس« المقدس رب الحكمة في مصر القديمة، 
لكن رفض د. جبره تصديق ذلك، وأرجع ما حدث إلى تسرب غاز ما ضار 
من المومياوات وعاد إلى استئناف العمل في السراديب بعد ثالثة أيام فقط.
ويُذكر أنه قيل إن عالم المصريات األمريكي األشهر ديفيد سيلفرمان تأثر 
بلعنة الفراعنة عندما كان المسؤول عن معرض »كنوز توت عنخ آمون« 
1979-1976م.  األعوام  بين  األمريكية  الواليات  من  عدًدا  طاف  الذي 
لكنه نفى ما ذكرته الصحافة األمريكية عنه. وأكد عدم حدوث ذلك بل زاد 
أن نفى وجود أي نوع من أنواع اللعنة بصفته أحد أهم علماء المصريات 

المختصين في هذا الفرع من علم المصريات.
ولعل من بين أهم االكتشافات األثرية األخيرة وتلعب فيها المومياوات دوًرا 
مثيًرا تلك المومياوات الرائعة المغطاة بالذهب التي دائًما تعطي شعوًرا بأن 
الحياة ال تزال تدب فيها كلما نظرت إليها في ذلك االكتشاف المذهل في 
الواحات البحرية الذي حققه عالم آثار مصر األشهر الدكتور »زاهي حواس« 
وفريقه وأطلقت عليه وسائل اإلعالم العالمية »وادي المومياوات الذهبية«.

قصة طريفة
وكتب »د. حواس« في كتابه الذي يحمل العنوان نفسه يقول: »كانت طاقة 
فريق العمل تبدو وكأنها تتالشى وتزامن ذلك مع الشعور باإلرهاق كلما 
تزايدت حدة الحرارة مع ارتفاع قرص الشمس في السماء وقلل وجودنا 
داخل المقابر المنقورة تحت سطح األرض - من شعورنا بحرارة الشمس 

المتوهجة التي كانت فوق رؤوسنا مباشرة.
وحقيقة األمر أن أهم ما كان يجعلنا ال نشعر بحرارة الشمس ومشقة العمل 
هو ذلك المنظر المهيب حين تتسلل أشعة الشمس إلى المقابر لتسقط على 
وجوه المومياوات الذهبية فينعكس ضوؤها مثيًرا رائًعا يكاد يعمي األبصار. 
عندها يخفق قلبي بشدة، وتغمرنا الدهشة جميًعا. وفي كل مرة نكشف فيها 
عن مومياء مذهبة نتيقن أننا بمنطقة تحوي أكبر مجموعة من الدفنات التي 

بقيت في حال جيدة من الحفظ تعكس مدى ثراء أصحابها«.
ونقل الدكتور »حواس« مومياء إلى معمل أبحاثه بأهرام الجيزة. وأطلق 
عليها اسًما تعريفًيا هو: »مستر أو مدام إكس«؛ إذ إنه لم يكن يعلم جنس 

المومياء. وكان أمر نقلها مثيًرا للغاية، وبعد تعريضها لألشعة تبين أنها 
لرجل مات في سن الخامسة والثالثين تقريًبا.

 ولعل من بين القصص الطريفة في اكتشاف »وادي المومياوات الذهبية« 
قصة ما أطلق عليه الدكتور »حواس« »لعنة مومياوات األطفال«. ولنتركه 

يروي لنا بنفسه ما حدث: »هي قصة طريفة حدثت لي بالفعل عندما 
نقلت مومياءين لطفلين من إحدى المقابر إلى حجرة صممت لتكون 
متحًفا في المستقبل. وسافرت بعدها إلى الواليات المتحدة األمريكية 
لمدة شهر للتدريس في جامعة لوس أنجلوس، وطيلة هذه الفترة لم 
تنقطع زيارات المومياءين لي في منامي، وما كنت أدري سبب 
ذلك، وذات ليلة وجدتهما يقتربان مني، فقمت من نومي مفزوًعا. 
ليس هذا فحسب، بل حدثت لي مفارقات عجيبة أخرى، منها عدم 
الوصول في الموعد المحدد إلى إحدى المحاضرات، وعدم لحاقي 
بالطائرة المسافرة إلى المدينة التي كان من المفروض أن ألقي بها 
المحاضرة. وعندما حضرت إلى القاهرة، ذهبت إلى الواحات البحرية، 
وتوجهت إلى الموقع ذاته الذي كشفت به عن المومياءين، فإذا بي 
أجد مومياء رجل آخر لعله والدهما، وعلى الفور قمت بنقله إلى 
جوار المومياءين في حجرة المتحف. ومن بعدها انقطعت زيارتهما 
لي في منامي، ونعمت بأحالم سعيدة- دون أرق على اإلطالق«.

ولعل السبب في وجود المومياوات المصرية من األصل يرجع إلى 
اعتقاد المصريين القدماء في حياة أخرى بعد الموت. وكان الحفاظ على 
الجسد أهم العناصر األساسية الستمرار هذه الحياة مرة أخرى. وتطورت 
عملية التحنيط عبر آالف السنين من األجساد المدفونة في حفرات بسيطة في 
رمال الصحراء إلى األجساد المعتني بها عناية فائقة بلفها في اللفائف الكتانية.

ويرجع األصل في هذا االعتقاد الذي ساد بين عدد كبير من البشر في أنحاء 
اللعنة  الفرعونية تصب  المقابر  النقوش داخل بعض  العالم لوجود بعض 
المقابر  أوقات راحتهم ويسطون على  الفراعنة  الذين يفسدون على  على 
بغية السرقة، فهؤالء ستصيبهم اللعنة بمرض ال يعرف األطباء له عالًجا، 

وسيموتون في نهاية األمر.
قوة الكلمة المكتوبة

وكان الهدف من وراء كتابة هذه النصوص التحذيرية هو منع اللصوص 
من اقتحام المقابر وسرقة محتوياتها من األشياء الثمينة وعدم إعاقة رحلة 
المتوفى في العالم اآلخر حتى يبعث من جديد وينعم بحياة خالدة في جنات 
النعيم. لقد آمن المصري القديم إيماًنا كبيًرا بقوة الكلمة المكتوبة التي كانت 
تعد نوًعا من السحر مما جعله يكتب مثل هذه النصوص واللعنات داخل 
مقبرته؛ فالكلمة عنده تحمل قدًرا كبيًرا من السحر ولها القدرة على الفاعلية 
وإعاقة اللصوص عن اقتحام مقبرته وسرقة محتوياتها التي يريد أن يتزود 

بها في رحلته في عالم اآلخرة.
وكثرت نصوص اللعنة الحامية بشكل دقيق منذ عصر الدولة القديمة )-2191
2687 ق.م( في محاكمة صاحب المقبرة في العالم اآلخر ضد األعداء. 

الفترة نفسها،  ففي مقبرة المدعو »ني كا عنخ« في طهنا التي تعود إلى 
يعلن صاحب المقبرة: »بالنسبة ألي شخص سوف يحدث فوضى، سوف 
أحاكم معه«. وعلى كتلة حجرية من مقبرة مفقودة تعود إلى العصر نفسه، 
يوجد نص يهدد بالعقاب اآلتي: »التمساح ضده في الماء، الثعبان ضده على 
األرض، الذي تسول له نفسه فعل أي شيء ضد هذه المقبرة، لن أفعل شيئا 

ضده، إنه اإلله الذي سوف يحاسبه«.
وتحمل اكتشافات »بناة األهرام« في هضبة الجيزة التي اكتشفها الدكتور 
زاهي حواس وفريقه- عدًدا من المفاجآت، من بينها نص اللعنة الذي نقش 
في مقبرة رئيس العمال الفنان: »بتتي« لحماية مقبرته، ونقش نص آخر 
الداخلون  أجمعين،  األحياء  يقول: »أيها  بزوجته: »نس سوكر«،  خاص 
إلى هذا القبر، المعتدون على هذا القبر بتشويهه، التمساح عليكم في الماء، 
والعقارب  الماء،  في  عليكم  النهر  وأفراس  األرض،  في  عليكم  الثعابين 

عليكم في األرض«.
وفي مقبرة المدعو »عنخ ما حور« في منطقة سقارة األثرية، من الفترة 
نفسها، يقول صاحبها: »بالنسبة ألي شيء من المحتمل أن تفعله ضد مقبرتي 
في الغرب، الشيء نفسه سوف يُفعل في ممتلكاتك. أنا كاهن مرتل رفيع 
بالنسبة لمن يدخل  أنواع السحر.  التعاويذ وكل  المستوى، أعرف أسرار 
مقبرتي غير طاهر...، سوف أقبض عليه كأوزة وأقذف الرعب في قلبه 
كما لو أنه يرى األشباح على األرض، بينما من يدخلها طاهًرا وسالًما، 

سوف أكون حاميه في اآلخرة في ساحة اإلله العظيم«.
وهّدد حكيم األسرة الثامنة عشرة األشهر »أمنحتب بن حابو« كل من يقتحم 
مقبرته أو يعطل شعائرها األخروية بقائمة من العقوبات مثل: »سوف يفقدون 
وظائفهم على األرض، ويرمون في البحر، ويحرمون من الذرية، وال تُحفر 

لهم مقبرة أو تقدم لهم قرابين، وسوف تفنى أجسادهم«.
وهناك رواية شهيرة من العام الثاني عشر من حكم اإلسكندر الرابع )عام 
312 ق.م( تقول: »بالنسبة ألي أحد من أي بلد -النوبة وكوش وسوريا- الذي 
سوف يغير من هذا الكتاب أو يحّركه، لن يُدفن، ولن يتسلم أية قرابين، ولن 
يستنشق البخور، ولن يرفع الماء له أي ابن أو ابنة، ولن يذكر اسمه في أي 

مكان على األرض، ولن يرى أشعة الشمس«.
وحقيقة ال توجد لعنة فراعنة كما يّدعي البعض. وإن كان البعض قد 

الدكتور  السبب. وقد نفى عالم اآلثار  الفراعنة هي  لعنة  فلم تكن  مات، 
محرز كمال ذلك، وقال إنه ال توجد لعنة فراعنة ومات في الحال. وحقيقة 
األمر أن الدكتور كمال لم يكن في يوم من األيام عالم آثار فرعونية فلم 
يحفر داخل المقابر أو المعابد الفرعونية، بل كان واحًدا من المختصين 
في الفنون اإلسالمية؛ لذا فمن غير المنطقي القول إنه مات متأثًرا بلعنة 
الفراعنة، وإنما مات متأثًرا بأمراض الشيخوخة، فقد كان طاعًنا في السن.
األثريين  من  الفراعنة  مقابر  يدخلون  للذين  المفاجئ  الموت  ويحدث 
نتيجة تحلل المواد العضوية الموجودة داخل المقابر الفرعونية آلالف 
القدماء على  التي حرص المصريون  القرابين  السنين والموجودة في 
اصطحابها معهم في رحلتهم إلى العالم اآلخر حتى يفيدوا منها في ذلك 
األرض،  على  األول  عالمهم  يشبه  أنه  اعتقدوا  الذي  الغامض  العالم 
مقابرهم  زّودوا  ثم  ومن  وملبس،  ومشرب  لمأكل  المرء  فيه  يحتاج 
بهذه األشياء التي تحللت بمضي الوقت، وأنتجت عدًدا ال يحصى من 
الغازات واألبخرة السامة والبكتيريا التي ما إن يتنفسها المرء، حتى 
يغيب عن الوعي ومن ثم عن الحياة بالتبعية؛ لذا ينصح األثريون عند 
تترك  بأن  قبل،  ُفتحت من  قد  تكن  ولم  أول مرة،  مقبرة جديدة  افتتاح 
مخلفات عضوية  من  بها  ما  كل  من  تتطهر  حتى  مناسبة  زمنية  فترة 
ذات غازات وأبخرة سامة مضرة وبكتيريا. ال توجد لعنة فراعنة، وإنما 

توجد لعنة الهوس بالفراعنة.
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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 دّمرته األديان

التي كانت مالذا لكل متشرد  الجنة الصغيرة  لبنان هذه   
ومضطهد على هذه األرض. هذه الجنة التي أهدت النور الى 
العالم يوما، دمرته األديان دون رحمة وشّوهت وجهه، روحه 
وفكره. جعلت منه مكانا لمسوخها تذبح وتفّجر، تخون وتتآمر 

بإسمها.
لتنفيث حقدهم وكراهيتهم  الخارج  بمؤامرات  يتحججون 
بها خزائنهم غنائم ومراتب. يحدثونك عن  وساديتهم يمألون 
الشر والتفرقة  السلمي وهم رسل  المحبة والتسامح والعيش 
والنعرات الطائفية، لم يبخلوا بأي مناسبة، في تأجيج نارها سرا 
وعلنا.  جعلوا من المواطن انسانا ملبوسا فارغ الفكر والروح، 
بالحياة والموت.  ال وطن له سوى مزارعهم،   مدينا لهم 
خالفاتهم ، إماراتهم، شوارعهم، خانعين تابعين لحيتان ال ترحم 
تابعة إلالههم وهذا يكفي! حيتان سرقت علنا كل  وال تشفع، 
ما يمكن سرقته حتى الهواء والماء والشعب يهلل لهم.  قتلوا 
وحاصروا ونشروا الجوع والمذلة، والشعب يهلل لهم. دنسوا 
جميع المقدسات اإلنسانية والروحية من أجل مصالحهم الذاتية 

يرمون الفتات الى تابعينهم، والشعب يهلّل لهم.
شعب ال يرى العالم سوى من زاوية طائفته، دينه وزعيمه ممثل 
هللا على األرض.   شعب يّدعي الحرية وهو عبد ذليل يشهد 

المساواة وهو  يّدعي  النظر عنه ويحميه.  عنها بعيد  سنوات ضوئية.  ال كالم وال جرائم وال حقائق ممكن أن تثنيه على جريمة زعيمه ويغض 

عن والئه األعمى لمن رسم 
له الجنة واحة يعبرها على 
األشالء وعويل األبرياء.  نارا 
ترميه في أبدية الفناء!  ديانات 

جعلت من الجنة جحيما ال يطاق، من القوانين استبدادا باسم اإلله 
ويقولون لك انها المؤامرة الدولية. هنيئا لها هذه المؤامرة الدولية 
بهؤالء األغبياء.  تعرف كيف تتالعب بهم وترميهم يوم تنتهي 
اللعبة وال يبقى سوى األشالء ورائحة الدماء، لعنة  من السماء 

لمن مّد اليد لها عن سابق تصميم وإصرار.
الذي وضع  الديني والسياسي واالجتماعي  العهر  ٤٥ سنة من 
وطنا بأكمله رهينة شوارعه وطريق الجلجلة لم تنته بعد آل بل 
تستمر تحت رعاية فريسيي هذا العالم أرباب هذه الديانات. أي 
سرطان هذا، أي إله هذا؟ الى متى سيبقى لبنان تحت نيره محتال 

من أسفل خلقه؟  كيف سيتحّرر من هذه اللعنة المقدسة؟
ال تّدعوا أيها التابعون أنكم الضحية بل المشاركون في الجريمة.  
ال تّدعوا الوطنية وانتم ال والء لكم ألي وطن.  ال تّدعوا أنكم 
رسل التحّرر وانتم أعداء العلمانية والمساواة تحت وحدة الهوية. 
ال تتحدثوا عن المستقبل وراياتكم ترفع العار هوية.  إخجلوا من 
المرآة وقد أصبحتم مسوخا  الى  اليوم  أنفسكم وال تنظروا بعد 

ترقص على القبور وتشرب دموع األبرياء نخب اإلله!

ابتهاجات االزهار 
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بقلم:   سناء سراج

ليتك تعود 
ياقليب       

مقبرة اللعنات بمقابر بناة األهرام بالجيزة

إحدى المومياوات بوادي المومياوات الذهبية

تابوت ومومياء مصرية قديمة

للمحادثات الصوتي  النسخ  الوورد مبيزة  تدعم  مايكروسوفت 

  تكملة للعدد الماضي: 

ليتِك تعودي يا أمي 
 ألُقبل هامتِك ووجنتيِك 
ويديِك وقدميِك ونعليكي
وارتشف التراب الذي 

تطأُه قدميِك 
ليتك تعود يا أبي 

ألُقبل رأسك ويديك  
وقدميك ونعليك 

واعفر وجهي بالتراب 
الذي تطأه بقدميك 

ليتِك تعودي يا طفولتي 
 البريئة الرقيقة 

ونقاء قلبي وسريرته 
وجمال الدنيا 

وااليام قبل تذوقنا 
لألالم واألحزان 

قبل انهمار دموعنا 
واوجاع ... قلوبنا
قبل الفقد والوداع 

واأللم والندم
ياليت  يعود شبابنا 

ولحظات حبنا  

ورفرفة قلوبنا 
وكأنها طير 

يغرد في الصباح 
مع الشروق

واالمل والحياة  
ياليت كل من 
احببناهم  بكل 
ما في قلوبنا 

من حب وحنان 
يعودوا 

ليعود معهم ما 
افتقدناه من 
حب وحنان 

من امل وامان
ليوقفوا نزيف دموعنا 
ويضمدوا  جراح قلوبنا

ليتِك تعودي يامي 
ليتك تعود يابي 

ليتك تعود ياقلبي 
 بدون اوجاعک 

وجراحك 

تسُكبيَن في رُوِحي
ندى نسماتِك

تؤججيَن أفراِحْي من ابتساماِت الصبايا العاِشقاِت
أنِت الجمرُة

التي أيقَظْت أطراَف حدوِد ُعزلَِتي
َغِرَق مركبي في بحِر عينيِك 

تشّظى ضوُء َفناِري
في نوِر قمرِك

تبَتِعُد شفتاِك نحَو الشمِس
َعِطَشْت حديَقُة الياَسِمْيِن

لِعطِر قصائدِك
َمْن يمأُل َجَسدي ضياًء

عنَد حلوِل الليِل؟
َمْن تنشُر ِعطَرها
في أروقِة المعابِد؟

*      *      *
تتسابُق الفراشاُت مَع الريِح
وأنِت مازلِت حالمًة بالفجِر
وعيناِك ُمتعَبتان ِمَن اللّذِة

أغرَقِك الحبُّ في أزهاِر المطِر
وروُحِك أحرَقْتها ومضاُت النشوِة

يندفُع بركاُنِك 
كأمواٍج عاصفٍة نحَو شرفاِت السماِء
قطراُت دمُوعِك ُتساِبُق ضوَء الماِء

وتتحدى السنابَل والظلماَء
أَْبِعِد الرعَب عن ضياِء قلبِك

أيقِظ الشمَس من إعماِق الفضاِء
َوَدِع االزهاَر تبتهُج كلَّ صباِح .....

العالناتكم يف الرسالة

شعر: جاسم نعمة مصاول

برنامج  مايكروسوفت  دعمت شركة  أخيراً    
التي  المفيدة  الصوتي ”  النسخ  بميزة ”  الوورد 
الشبكة  عبر  الخدمات  من  العديد  قدمتها  لطالما 
والمحادثات  المحكي  الكالم  لتحويل  العنكبوتية 
إلى نص  فيديو  أو  مقطع صوتي  في  سواء 

مكتوب.
وبجلب الميزة إلى برنامج الوورد أصبح األمر 
منهم  والطالب  المستخدمين  أكثر سهولة على 
للمحادثات  لتحويل سلس  الخصوص  على وجه 
وإنجاز  في عمل  تخدمهم  كتابية  إلى نصوص 

األبحاث والتلخيص الدراسي.
فيما يمكن االستفادة من الميزة عبر نسخ صوتي 

في  مباشر  بث  أو  الراديو  مباشر عبر  لحدث 
باإلضافة  تلفزيوني  نقل  أو  التواصل  منصات 
إلمكانية رفع المقطع الصوتي أو الفيديو المراد 
يمكن  بينما  عليه.  العمل  وبدء  نسخته صوتيًا 
أيقونة  الضغط على  الميزة عن طريق  تفعيل 
النافذة  من  األيمن  الشق  أعلى   ”Dictate  ”
عند  ينبثق  والتي  وورد  لبرنامج  الرئيسية 

الضغط عليها نافذة خاصة بالنسخ الصوتي.
جيد  بأداء  تقوم  فإنها  الخاصية  لمختبري  ووفقاً 
المهم الستخراج نص  العامل  لكن  دقيق،  وشبه 
كتابي متوافق بشكل كبير مع النص المحكي هو 
مقطع  أو  الصوتي  المقطع  في  التسجيل  جودة 

مايكروسوفت  تقدم خدمة  ذلك  الفيديو، عدا 
الجديدة أداًء جيداً مشابه للمنصات األخرى التي 

تقدم خدمة مخصصة للنسخ الصوتي.
الميزة  االستفادة من  يمكنه  لمن  بالنسبة  أما 
واستخدامها؛ فهم مشتركي خدمة مايكروسوفت 
365 وبحد أقصى 4 ساعات من النسخ الصوتي 
شهرياً وبسعة 200 ميجا بايت للملفات المحملة.
الجديدة  الخاصية  بأن  الشركة  وصرحت 
أن  على  وورد  من  الويب  لنسخة  حالياً  متوفرة 
لنسختي  التطبيق  على  العام  نهاية  توفيرها  يتم 
النسخ  ظاهر  هو  وكما   ،iOS و  األندرويد 

الصوتي يستهدف اللغة اإلنجليزية حالياً.

قصائد من الديوان الثالث 
) ترسُمني لُغزاً (



المتحف  لندن ويعتبر  البريطاني في  المتحف  يقع    
 ، العالم  المتاحف على مستوى  أشهر  البريطاني من 
حيث يلقى اإلقبال الشديد من الزوار له من جميع أنحاء 
العالم ، يضم المتحف البريطاني بداخله العديد من اآلثار 
والمومياوات من مختلف دول العالم وبما في ذلك بعض 
اآلثار المصرية ، ويضم أيضا بداخله العديد من الغرف 
والحجرات مثل غرفة القراءة والتي يمكنك بداخلها أن تقرأ 
وتعثر على الكثير والكثير للكتب التاريخية والتي تحكي 

عن اآلثار الموجودة في المتحف البريطاني .

زيارة المتحف البريطاني
البريطاني وأن ال  المتحف  بزيارة  تقوم  أن  أردت  إذا 
الخرائط  برامج  تستخدم  أن  السهل  فمن  تعرف طريقه 
لكي تدلك على عنوان المتحف بالتحديد ، أول ما تقوم به 
إلى محطة  الذهاب  البريطاني هو  للمتحف  الذهاب  عند 
مترو أنفاق لندن والتي تسمى هولبورن وبيكاديللي والخط 
المركزي تلك هي محطات المترو الموجودة في لندن ، 
وهناك الكثير من المناطق والمحطات في المنطقة 1 على 

بعد 500 متر تقريبا.
أوقات العمل اليومية في المتحف

هناك جدول مواعيد محددة للمتحف يبدأ العمل فيها كل يوم ، 
حيث يبدأ من الساعة 10 صباحا 
وحتى الساعة 5:30 مساء ، 
وفي يوم الجمعة يعمل المتحف 

حتى الساعة 8:30 مساءا .
المتحف  لزائر  معلومات 

البريطاني
بزيارة  يقوم  الذي  الشخص 
فإنه ال  ما ألول مرة  مكان 
يكون على دراية بالمكان الذي 
يكون متجه إليه وال يكون على 
هذا  أو علم بحجرات  دراية 
في  ، وبشكل خاص  المكان 
األماكن اآلثرية مثل المتاحف 

فإنها تحتوي على غرف وحجرات كثبرة والبد أن يكون 
لكل منها خريطة لمعرفة الزائر .

كيفية االتجاهات التي يسير فيها الزائر وكيف يتحرك وهذا 
مثلما يكون في المتحف البريطاني ، حيث يوجد المتحف 
في  الرئيسي  لندن ويعتبر هذا هو مقره  في  البريطاني 
لندن ويرجع ذلك إلى مجموعة واسعة من اآلثار الفريدة 
واألجسام الموجودة ، والتي يتم عرضها وهي المجموعة 

الرائدة والتي تكون تلك المجموعة من جميع أنحاء العالم 
في الفن و التاريخ الثقافي وفي مختلف المجاالت األخرى.
المعلومات  المتحف هو معروف بشكل جيد وخاصة 
العالم عنه وبشكل خاص  تمأل جميع دول  التي  القيمة 
بسبب مجموعة واسعة من المصريين ، اليونانية و اآلثار 
الرومانية والتي توجد بنسبة كبيرة في المتحف ، حيث 
ال توجد رسوم الدخول المعارض الدائمة حيث يوفر لك 

المعمل خدمة الدخول إلى المتحف بشكل مجاني .
كما هو الحال مع المتاحف الكبرى األخرى في لندن والتي 
لندن وفي  في  منها  العديد  يوجد 
يعتبر  والتي  العالم  مختلف دول 
البريطاني  المتحف  من ضمنها 
اندفاع قوي  يوجد هناك  ، حيث 
للزوار في عطالت نهاية األسبوع 
في  يكون  وذلك ألن األشخاص 
عطلة رسمية من العمل ، وخاصة 
خاصة أيام األحد من كل أسبوع  

وذلك لسوء الحظ .
ألنه في كثير من األيام واألوقات 
يمكن أن يكون مشغوال ويوجد 
حشد كبير من الزوار أيضا خالل 
األسبوع أيام اإلسبوع بشكل عام 
التي تكون فيها  وخاصة األيام 
عطلة رسمية من العمل ، حيث يتجه الزوار في تلك األيام 
الترفيه األخرى ،  المتاحف اآلثارية وأماكن  إلى زيارة 
80.000 من اآلثار  تقريبا.  الكبير من  للعدد  وذلك نظرا 
والمومياوات التي يتم عرضها في المعرض والتي توجد 
فيه بشكل دائم ، األجسام وحجم المتحف الضخم حيث يعتبر 
المتحف البريطاني من المتاحف الكبرى الموجودة في لندن .
فقط  األحيان  الكبيرة ملحوظة في معظم  الحشود  فإن 
الرئيسية وتلك  الجذب  المدخل وفي منطقة  في منطقة 
آثار  تحتوي على  التي  المناطق هي 
، ومن  العالم  قيمة من مختلف دول 
تلك اآلثار حجر رشيد وهو من اآلثار 
اكتشفه  المصرية والقيمة جدا والذي 
العالم شامبليون منذ القدم ونظرا ألهمية 
ذلك اآلثار فإنه يوجد عليه إقبال شديد 
من قبل الزوار من مختلف دول العالم 
، فإذا بدأت زيارتك في الصباح خالل 
الفرص  أفضل  فلديك  األسبوع   أيام 
لتجنب الزحام وذلك ألن فترة الصباح 
في الكثير من أيام األسبوع تكون فترة 
الصباح هي فترة العمل الرسمية فيكون 
الكثير من المواطنين في مختلف وظائفهم 
لذا يكون المتحف في ذلك الوقت خالي 

وهادئ من الزحام .
كيف تصل إلى المتحف البريطاني

موقع المتحف ليس بالقرب من محطات مترو األنفاق فهو 
ال يقع بالقرب من محطات مترو األنفاق جميعها في لندن 
، حيث تعتبر أقرب محطة له هي محطة هولبورن وهي 

تقريبا تبعد عنه بمسافة 500 متر ويمكن أن تزيد أيضا 
وتعتبر هي المحطة األكثر قربا له ، بعد مغادرة محطة 
أكثر  تعتبر  األنفاق محطة هولبورن وذلك ألنها  مترو 
المحطات قربا للمتحف ، قم بالذهاب إلى اتجاه الشمال 
Southampton Row حتى تتأكد أنك قد وصلت  في 
إلى Sicilian Avenue و، هو الذي يقع على الجانب 
األيسر من الطريق الذي تسير فيه . البقية العدد القادم 

السياحة العاملية

اعداد : مايك انجلو
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الكلمــات املتقاطعة 
أفقيا: 

أستعراضية  مصرية  -1فنانة 
راحلة

-2 برر – الذي في يده اإلدارة 
-3 لقياس وحدة الكهرباء – من 

أجلي 
-4 من اإلجهزة الحديثة 

لفنانة مصرية  األول  األسم   5-
 – )معكوسة(  والدة   – راحلة 

أداة أستثناء 
-6 نوع من األقفال )معكوسة(- 

سفينة الصحراء 
-7 من أدوات النجار 

-8 عالمي – أوصل بين شيئين
عليها  تضع   – للتفسير   9-

الكتب – أفوت
-10 العب مصري دولي 

رأسيا:
-1مطربة مصرية راحلة 

-2 راية – أغنية لعبد الحيلم 
عملة   – اوروبا  في  جبال   3-

مصرية ملغاة 
-4 عملة اليابان – سوستة 

-5 ساخن – قام بالترصيص 
-6 مرض رئوي – متشابهة = 

من الورود 
إداة   – )معكوسة(  يطمئن   7-

شرط 
 – )مبعثرة(  أجب   – ذراع   8-

أغنية لعبد الحليم حافظ
النظام  على  بطلق  لقب   9-
صوت   – )معكوسة(  اإليراني 

فرقعة 
-10 ملك العود وصاحب أغنية 
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Les proverbes en français et arabe

األهلي يوافق على سفر أليو دياجن إلى مالي لهذا السبب
    قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة باألهلي، 
إنه وافق على السماح للمالي أليو ديانج، العب 
وسط الفريق، بالسفر إلى بالده من أجل تجديد 

جواز السفر الخاص به. 
المالي  أضاف عبد الحفيظ أن غياب الالعب 
لها غٍد  المقرر  المقبلة،  المصري  مباراة  عن 
الموافقة على  إلى  الفني  الجهاز  دفع  السبت، 

السماح بسفر الالعب إلى بالده،
من أجل تجديد الجواز الخاص به، خاصة في 
ظل وجود متسع من الوقت بين مباراة المصري 

والمباراة التالية في مسابقة الدوري.
القاهرة  إلى  ديانج سيعود  أليو  أن  وأوضح 
منتصف األسبوع القادم، لالنتظام في تدريبات 

الفريق.

املقاولون يُسقط الزمالك بثنائية 
في مباراة مثيرة

مثيراً على    حقق نادي المقاولون العرب فوزاً 
نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي 
أقيمت بينهما، أمس الخميس، ضمن منافسات الدوري 

المصري الممتاز.  
سجل ثنائية المقاولون العرب كل من لويس هينستروزا 
ومحمد عصام في الدقيقتين 13، 92، فيما سجل 
المغربي أشرف بن شرقي هدف الزمالك في الدقيقة 72.

ولعب المقاولون العرب بعشرة العبين منذ الدقيقة 36 
بعدما تعرض فادي نجاح للطرد المباشر بعد عرقلته 

أشرف بن شرقي أمام منطقة جزاء فريقه.
بهذه النتيجة يحتل المقاولون العرب المركز الرابع 
برصيد 40 نقطة في ترتيب الدوري الممتاز، فيما 

يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

أرتيتا يتوقع بقاء أوبامياجن في أرسنال لفترة طويلة
  قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال يوم الخميس إن 
الفريق المنافس في الدوري االنجليزي الممتاز لكرة 
القدم يثق أن المهاجم بيير إيمريك أوباميانج سيوقع عقدا 

جديدا سيربطه بالنادي ”لفترة طويلة“.
وتصدر العب منتخب الجابون البالغ من العمر 31 
عاما هدافي أرسنال في الموسمين الماضيين ويتبقى 

له عام واحد في عقده الحالي مع الفريق.
وأبلغ أرتيتا الصحفيين في مؤتمر افتراضي قبل مباراة 
درع المجتمع يوم السبت أمام ليفربول في ويمبلي ”أتحلى 
دائما باإليجابية. أجرينا محادثات جيدة معه ومع وكيل 
أعماله. أثق أننا سنصل إلى اتفاق قريبا. أتوقع أن يكون 

أوباميانج سعيدا جدا بالبقاء في النادي لفترة طويلة“.
وسجل أوباميانج ثنائية في الفوز على مانشستر سيتي 
في الدور قبل النهائي لكأس االتحاد وكذلك في االنتصار 
على تشيلسي في النهائي ليضمن لفريقه أرسنال التأهل 

للدوري األوروبي.
وارتدى أوباميانج شارة القيادة في النصف الثاني 
من الموسم وكان الفوز في ويمبلي أول لقب للمهاجم 

الجابوني مع أرسنال منذ انضمامه من بروسيا دورتموند 
في يناير 2018.

وأكد أرتيتا أيضا أن المفاوضات ال تزال جارية لضم 
قلب الدفاع البرازيلي جابرييل )22 عاما( من ليل 
الفرنسي حيث يسعى أرسنال لتدعيم خط دفاعه قبل 

الموسم الجديد.
وقال أرتيتا ”نسعى لالنتهاء من هذه الصفقة. كل شيء 
يسير على ما يرام. نتابع هذا الالعب منذ فترة طويلة 
ونرى أنه الشخص المناسب لتعزيز التشكيلة. لو نجحنا 

في إنهاء هذا التعاقد سنكون سعداء جدا“.
لكن مستقبل العب الوسط اإلسباني داني سيبايوس البالغ 

من العمر 24 عاما، والذي قضى الموسم الماضي على 
سبيل اإلعارة في أرسنال، ال يزال يكتنفه الغموض وقال 

أرتيتا إن الكرة اآلن في ملعب لاير مدريد.
وأوضح ”قال لي بصراحة إنه يرغب في االستمرار 
مع أرسنال لكن الكرة اآلن في ملعب لاير مدريد وال 
أدري حتى اآلن ما الذي يرغب فيه النادي اإلسباني 

بالنسبة لهذا الالعب.

- اذا كان الكالم من فضة فالسكوت من ذهب 
- Si la parole et d’argent le silence et d’or 

تضحك الدنيا معك ..
. 

 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

- للضرورة أحكام
 - Nécessité oblige

االحتاد السكندري يتعادل مع حرس احلدود بهدف 
لكل منهما في الدوري

  تعادل الفريق األول لكرة القدم بنادي االتحاد 
السكندري مع ضيفه حرس الحدود بهدف لكل 
فريق في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس 
منافسات  والعشرين من  الثانية  الجولة  ضمن 

الدوري الممتاز.
الرحمن خالد  الوسط عبد  وتقدم العب خط 
“جبنة” بهدف لحرس الحدود في الدقيق 62، 

لكن الالعب أحمد راشد تمكن من إدراك هدف 
التعادل لزعيم الثغر في الدقيقة 97.

وارتفع رصيد االتحاد السكندري بهذا التعادل 
إلى 31 نقطة يحتل بها المركز الخامس بجدول 
الحدود  الدوري، ورصيد حرس  ترتيب فرق 

إلى 24 نقطة في المركز التاسع.

وادي دجلة يفوز على مصر املقاصة 3 – 1 
بالدوري العام

دجلة على مضيفه مصر  وادي  فاز      
الذي  اللقاء  في   ،)3-1( بنتيجة  للمقاصة، 
جمعهما مساء امس الخميس، على ملعب الجبل 
الجولة  منافسات  بالقاهرة، ضمن  األخضر 
الثانية والعشرين للدوري الممتاز لكرة القدم.
دجلة، مروان حمدي  وادي  ثالثية  وسجل 
)هدفان( في الدقيقتين )10( و)22(، وحسام 

فيما سجل هدف   ،)71( الدقيقة  في  عرفات 
المقاصة الوحيد، محمد إبراهيم في الدقيقة )9(.
نيكوديمو  الفني  مديره  بقيادة  دجلة،  ورفع 
ليحتل  نقطة؛   23 إلى  بابافاسيلو، رصيده 
المقاصة  تجمد رصيد  فيما  الـ12،  المركز 
عند 23 نقطة في المركز الـ11 بقيادة مدربه 

إيهاب جالل.
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إكرهوا بعضكم بعضاً 
كما أحببتكم أنا...

التعليم يف املغرب زمن كورونا 
بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

بقلم:  
ريتا حبيب قازان

  لدى شعوبنا، ال تنفع الدعوة ألن نحّب 
ديانات  نتبع  أننا  نّدعي  بعضاً!   بعضنا 
سماويّة بينما الحقيقة والواقع يداّلن على 

أن هذه الديانات منّا براء...
ال، ليس بمقدورنا أن نحب بعضنا بعضاً 
الكراهية وهي متأّصلة  ألننا ربينا على 
في عروقنا منذ فتّحنا أعيننا على الدنيا...
نمونا على زرع النميمة ولم نتغاَض عن 
بشتّى  الشّر  البغيضة ونشِر  الحث على 

أشكاله!
لَِم ندعو إلى الحب ونتظاهر به بينما نجد 
الكثيرين يتحيّنون الفرصة للغدر بجيرانهم 

وطعنهم في ظهورهم؟
إذا كانت األديان السماوية تدعو إلى التوافق 

فلَِم التناحر؟
وإذا كانت تعلّم التحابب فلَِم التباغض؟

فلَِم  المشترك  بالعيش  تُبّشر  كانت  وإذا 
هذا التعادي؟

نحن أحقر شعٍب ُوِجد على أطيب أرض!
ارتباط  ولها  إاّل  جماعة  لدينا  توجد  ال 

وتطلب  له  وتشتكي  اليه  تلجأ  خارجي 
نجدته ومساعدته!

ال خيَر في أمٍة يتربّص فيها المواطن بأخيه!
عندما ُمِقتُّ من موطني توّسمت ان ينتفض 
جيراني لنجدتي إاّل ان أحداً لم يحّرك ساكناً 

وِطْفُت العالم بحثاً عّمن يأويني!
كلٌّ تصّرَف وكأن األمر ال يعنيه!

وها هي الحكاية تتجدد بشكٍل أو بآخر؛ ومن 
يطلبون الرحيل هم أكثر ممن يطلبون البقاء!
يوماً عن  نتوّقف  لم  بلٍد  بإعمار  نتغنّى 

هدم بنيانه!
أنا أحببتكم على مساوئكم وأنتم كرهتموني 

على حسناتي!
هذا جزاء من ال يكون ذئباً في بالٍد كلّها 

ذئاٌب ونعاج!
 

وإذا كانت الدعوة الى المحبة تؤّدي الى 
في  تتكارهون  فلَِم ال  الخراب،  هذا  كّل 
العلن علَّ الكراهية تكون أقل ضرًرا من 
التظاهر بالحب بينما الضغينة تمأل القلوب!

     Vendredi 28 août 2020
الجمعة 28 أغسطس 2020

         لم تكن جائحة كورونا نذير شؤم على المغرب أبداً، بل شّكل 
الوباء فرصة للتغيير اإليجابي، وتحسين أداء العديد من المؤسسات، 
كما شّكل فرصة لإلبداع واالكتشاف واالختراع في أغلب القطاعات، 
وبسبب األزمة عرف المغرب كفاءاته الوطنية، وأدرك أهمية االكتفاء 
الذاتي، واالستثمار في بناء اإلنسان، وهو ما سيؤثر على معالم النموذج 
التنموي الجديد قيد اإلعداد، ليكون قادراً على نقل المغرب من دولة 

تقليدية إلى دولة عصرية مؤهلة لتنافس الدول الكبرى في 
مجاالت الصناعة والفالحة والخدمات والثقافة والفكر وغيرها 
من المجاالت، وفي هذا المقال سوف نرّكز على قطاع التعليم 
في المغرب، نظراً لكون الظرفية الحالية تعرف استعدادات 
مكثّفة إلنجاح دخول مدرسي آمن ومستقر وفّعال، باالستفادة 
من رصيد العام الماضي وما حّققه التعليم عن بعد في زمن 

الوباء من مكتسبات جديرة باالهتمام.
    عرفت منظومة التربية والتكوين، في المملكة المغربية، 
منذ عام 2000 تحّوالت جديرة باالهتمام، تمثلت في بداية 
للتربية والتكوين، وبداية عشرية  الوطني  الميثاق  تطبيق 
ذلك  المغرب )-2000 2010(. كان  التعليم في  إصالح 
الميثاق طموحاً وُمعبراً عن إرادة ملكية قوية في التغيير 
التربية  المغربي.. حيث أصدرت وزارة  بالتعليم  والرقي 
الوطنية قرارات جديدة غير مسبوقة؛ كإحداث األكاديميات 
الجهوية للتربية والتكوين، وإقرار التكوين المستمر ألطر 
الوزارة، والزيادة في األجور، وتغيير المقررات والمناهج 
الدراسية.. وغيرها من القرارات الرامية إلى تطبيق أهداف 

الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
     وعلى بُعٍد شهور قليلة من اقتراب عشرية اإلصالح من نهايتها، 
ظهرت تقارير أصدرتها جهات خارج الوطن حاولت تقييم حصيلة 
المغربية وتدني مستوى  المدرسة  أقرت فشل  المغرب،  التعليم في 
التالميذ وضعف امتالك المهارات األساسية.. فأعطى جاللة الملك 
محمد السادس نصره هللا تعليماته السامية للبحث في أسباب فشل عشرية 
إصالح التعليم، وإعداد خطة وطنية إلنقاذ اإلصالح وتسريع وتيرته.. 
فظهر المخطط االستعجالي، حيث أصدرت وزارة التربية الوطنية 
قرارات جديدة انصبت جميعها على جعل المدرسة المغربية “مدرسة 
نجاح”، فأطلقت مبادرات تأسيس جمعيات دعم مدرسة النجاح بعدد 
يساوي عدد مدارس المغرب، بمعنى: جمعية لكل مدرسة، ونجاح لكل 
تلميذ، فال رسوب وال تكرار وال انقطاع ألي تلميذ بعد اآلن .. بفعل 
اآلليات الجديدة للتدخل في الوقت المناسب وفق خطة وقائية واستباقية، 
تواكب التلميذ وتشّخص تعثراته وتخّصص له حصصاً للدعم، ثم تكون 
محطات تقويمية في نهاية كل مرحلة عبارة عن امتحانات إشهادية، 
الدالئل والكراسات والروائز،  التعليم جملة من  أنتجت وزارة  وقد 
كما أطلقت برامج لتكوين األساتذة وتحديث اإلدارة وتوفير عدد من 
القوانين المؤطرة لمختلف العمليات، والتي يرتكز معظمها على الحّس 
التربوي  الوعي  فيهم  اإلدارية ويخاطب  الوطني لألساتذة واألطر 
وروح التضحية والعمل التطوعي، بحيث لم تكن هناك تعويضات 
مادية لمعظم موظفي التعليم جراء األعباء اإلضافية والمهام الجديدة، 
ومع ذلك انخرط األساتذة واإلداريين واألعوان وغيرهم من موظفي 
قطاع التعليم في هذا الورش الكبير، ورش إصالح التعليم واالرتقاء به.
     في المناطق النائية والصعبة، حيث يعمل األساتذة الشباب الجدد 
ل  فقد حوَّ العمر، كانت هناك ملحمة خالدة؛  واألستاذات في مقتبل 
هؤالء األساتذة مدارسهم إلى فضاءات جذابة ومحببة للتلميذ والزائر، 
مالهم  من  والساحات  األقسام  وزيَّنوا  الجدران  فأصلحوا ورمموا 
الخاص وعلى حساب معيشة عائالتهم وبجهد فردي ينم عن منسوب 
تجارب  نقلوا  المغاربة من  األساتذة  الوطنية، وهناك من  عال من 
تربوية عالمية إلى مدارسهم، فحولوا فصولهم الدراسية إلى أوراش 
لإلبداع والتعليم الفعال.. وبعضهم اقتنى األدوات والوسائل التربوية 
من ماله الخاص، مع أنه لم يتوصل بتعويضات المناطق النائية ولم 
النماذج اإليجابية من  إنَّ هذه  الحركة االنتقالية..  تلبية طلبه في  يتم 
األساتذة واألستاذات تمثل قمة التضحية واإليثار والبذل والعطاء في 
خدمة المدرسة المغربية وأجيال المستقبل، والجميل أن المجهودات 

التربوية لهؤالء األساتذة لم تنسهم متابعة كل جديد ومفيد في ميدان 
تخصصهم التربوي والتعليمي، بل منهم من تطلع إلى أكثر من ذلك، 
ز  فعزَّ الجامعية بروح عصامية وقوة عزم وإرادة،  فأكمل دراسته 

تكوينه بنيل أعلى الشهادات الجامعية.. 
     حركية هذا النوع من األساتذة خلقت نخبا تعليمية في المغرب، 
أقل ما يقال عنها، أنها كانت “عصامية” في دراستها؛ لم تنتظر تكوينا 

مستمرا تنظمه وزارة التربية الوطنية، ولم تؤجل إكمال تعليمها إلى 
حين االنتقال إلى المدن الكبرى؛ حيث مراكز التكوين والمكتبات في 
كل مكان.. بل ركبت الّصعب، وأنفقت من مالها الخاص، وسخت بوقت 
فراغها، وسّخرت عطلها المدرسية في االعتكاف على طلب العلم... 
ولم تسافر في الصيف إلى المنتزهات السياحية أو الشواطئ مثلما يفعل 
معظم الناس، بل اعتكفت في المكتبات لقراءة الكتب وتدوين األفكار 
واالرتقاء بمعارفها، حتى إذا انقضت العطلة وحّل الدخول المدرسي، 
كان عطاء هذه النخبة كبيراً ووازناً، فقد رفع مستواهم العلمي، مقدار 
َن من طرق تدريسهم، وأغنت  مردوديتهم داخل الفصول الدراسية، وَحسَّ
معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم التربوية محيطهم في العمل.. ليشكلوا 
كفاءات وطنية حقيقية ينبغي االنتباه إليها وتسخيرها في تطوير التعليم 
والرقي بمستواه ومردوديته.. وظل أزمة جائحة كورونا، كان لهؤالء 

األساتذة الدور الطالئعي في إنجاح التعليم عن بعد.
     على الرغم من أن المدرسة المغربية تعيش تحديات كثيرة، إال 
أن هذه النخب التعليمية من األطر التربوية واإلدارية مازالت مؤمنة 
بدور المدرسة العمومية في تقدم المجتمع ونهضة المغرب تحت القيادة 
الرشيدة ألمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره هللا، ومازالت تحمل 
مشعل التضحية والعمل الجاد، وتتابع اجتهادات مسؤولي قطاع التربية 
والتعليم بتفاؤل وأمل في المستقبل، كما تتابع باهتمام بالغ محطات 
إصالح التعليم.. وتشاٍرك بفعالية في كل اللقاءات التشاورية من أجل 
إصالح حقيقي للتعليم والذي يروم إنجاح المدرسة المغربية وإعادة 
االعتبار للتعليم العمومي بالمغرب.. ومما يؤكد تفاؤل هذه النخب في 
التكوينية، وفي االمتحانات  الدورات  التغيير؛ مشاركتها في  مسيرة 
المهنية، ومباريات الترقية، وكل نشاطات وزارة التعليم.. وكلها أمل 

في قطف بعض ثمار جهدها وصبرها.. 
    وفي أزمة جائحة كورونا، كان لرجال ونساء التعليم دور كبير 
التربية  أطلقته وزارة  والذي  بعد،  التعليم عن  إنجاح مشروع  في 
والحجر  الطوارئ،  حالة  إثر فرض   ،2020 مارس  منذ  الوطنية 
الصحي، حيث انخرط األساتذة عن طواعية وحس وطني وتضحية 
بالمال والجهد والوقت، في سبيل إنجاح هذا المشروع الرائد الذي 
جعل المغرب ينتقل من دول ذات تعليم تقليدي إلى دول تستثمر في 
تكنولوجيا االتصال والتواصل وتوّظفها في خدمة التعليم واإلدارة 
واالقتصاد.. وغيرها من المجاالت التي عرفت إدماج التكنولوجيا 
الرقمية، الشيء الذي عاد بالنفع الكبير عن عموم المغاربة، وعّجل 
باالندماج في هذا الورش العالمي أي رقمنة الموارد والعمل اإلداري 

والتعليمي والتجارة اإللكترونية 
والخدمات وغيرهما من المجاالت 

الحيوية.
    ومع بداية الدخول المدرسي 

الجديد -2020 2021، لم يطرأ على الحالة الوبائية في المغرب أي 
تحّسن واضح، على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات 
المدني  والمجتمع  الصحية  والمؤسسات  الحكومية 
ومختلف المبادرات والفعاليات الوطنية، نظراً لكون 
الوباء كوفيد 19 يعرف تحّوالت وطفرات سريعة 
تزيد من صعوبة احتوائه، ومع ذلك تجنّد المغاربة 
السادس  المؤمنين محمد  أمير  المغرب  وراء ملك 
نصره هللا، وخاصة بعد خطاب العرش الذي أكد فيه 
جاللته ضرورة التزام الَحذر في التعامل مع الوباء 
الضرورية من أجل تجنيب  بأخذ كل االحتياطات 
المغرب العودة إلى الحجر الصحي الذي له تبعات 

نفسية واجتماعية واقتصادية قاسية.
     أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 
قرار حول  العلمي، عن  والبحث  العالي  والتعليم 
الحرجة  الفترة  المرتقب خالل هذه  التعليم  نموذج 
قرار يخضع  المغرب، وهو  الوباء في  من تطور 
لما يستجد في األيام القادمة، من حيث تطور أعداد 
لذلك  المغرب الصحية، وتبعاً  المصابين ووضعية 
إبانها، حيث  في  المناسبة  اإلجراءات  اتخاذ  سيتم 
عبّر وزير التعليم عن مرونة نموذج التدريس المرتقب، وخضوعه 
للتغييرات تبعاً لتطورات الحالة الوبائية في المغرب، مؤكداً أنَّ سالمة 
صحة التالميذ واألطر التربوية واإلدارية هي أولوية األولويات، وقد 
عبّر األساتذة، وأباء وأولياء أمور التالميذ عن تخوفاتهم بشأن التعليم 
الحضوري، وتحديات التعليم عن بعد، ومع ذلك تقتضي المرحلة تكاثف 
جهود الجميع من أجل تجاوز األزمة الصحية، التي أرخت بآثارها 
على المدرسة المغربية، وهو القطاع األكثر أهمية ويشكل األولوية 
الوطنية الثانية بعد الوحدة الترابية للمملكة المغربية، ويحظى بعناية 
سامية من لدن صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا وأيده.
    إن التعليم في زمن كورونا، يمثل منعطفاً تاريخياً مهماً جداً في 
تاريخ المغرب المعاصر، ألنه أتاح فرصة إدماج التكنولوجيا في 
الجديدة  التقنيات  تجريب  التالميذ واألساتذة على  وتحفيز  التعليم، 
في ممارسة التدريس وتعلّم التعلم، كما أتاح الفرصة لآلباء قصد 
لمتابعة دروسهم  الصحي،  الحجر  فترة  أبنائهم خالل  الجلوس مع 
والسهر على مواكبتهم، فاستعادت األسر ذلك الجو العائلي والتربوي 
األصيل، عندما يتحول البيت إلى مدرسة، ويشارك في التعليم كل َمن 
في البيت، فيصبح التعليم متعة، ويكتسب التالميذ القدرة على تعلّم 
التعلم، واالكتشاف واإلبداع، وهي مهارات يعود الفضل في ترسيخها 
إلى عامل األزمة الوبائية، التي لم تؤثر على تحسين جودة التعليم 
المغربية في اإلعالم  الكفاءات  العديد من  إبراز  فقط، ولكن أيضاً 
والصحة واإلدارة والتعليم واألمن وغير ذلك من مجاالت العمل، 
قطاعات  األزمة مكتسبات مهمة جداً، حّركت  في  المغرب  فحّقق 
كاملة من أجل التطوير والتغيير اإليجابي، وقد لمس المغاربة هذه 
اإليجابيات، فكان انخراطهم في مختلف المحطات طوعيا وتلقائيا، 
وتعزيز  الوطنية  وقيم  الجماعية  الروح  عبّر عن  وبشكل عفوي، 
الشعور باالنتماء إلى الوطن ووحدة المصير، ولذلك ينبغي توثيق 
ما حدث بمداد من الفخر واالعتزاز، في تاريخ مغرب حافل بالعطاء 

والصبر والتضحية والنبل.
ل       ولم يكن التعليم في المغرب إال أحد القطاعات الكبرى التي عجَّ
الوباء بتطويرها، وكشف عن طاقات أهلها وكفاءات العديد من الموظفين، 
الذين أبلوا البالء الحسن، واستحقوا كل معاني الشكر والتقدير، على 
الواجب  بالمسؤولية، وأداء  المواطنة، والشعور  بذلوه من روح  ما 
في أصعب الظروف، ولن يضيع جهد هؤالء، وبعضهم قد أصيب 
بالوباء، ومنهم من استشهد، وغادر الحياة، ولكن بقيت ذكراهم في 

النفوس أبطااًل ال ينساهم الوطن.

اسـتغاثة

 كم يبعُد الحلُم عن الحقيقة، وأنا في حلِمي أهواك،
أخاُف اقتراَبَك أكثر، تالمُس ُطرَف الظالل ..

أنفاسك تعبُق عبيًرا تلفُح محيّاي الجاني،
هاد، تنير لُحمَة الُمَقل، تلهب فيَّ الحنين وكلَّ اشتياق .. تخلع عنِّي السُّ

تحاصرني بعطرك، تقتلني بالهمس ..
تحرقني كعود الثِّقاب .. وتحفُظني “لؤلؤ فريد” في صندوق الّذِكريات،

ر .. فتسكن حقباِت تاريخي وعلى أعتابي تتسمَّ
ال أملُك العديَد من الوجوه، وال القلوب ..

لديَّ وجه واحٌد يبلِّله رذاذ المطر، وقلٌب واحٌد لكّلِ الفصول ..
عر ترجمة الجنون والهذيان . اإلحساس حجُر األساس في الحبُّ كما الّشِ

أثور وأنتفض .. أسهُر وأعانُق النّجوم ..
يُك إعالَن البزوغ .. اعات حتّى يصيَح الّدِ أغيُب مع الغروِب برحلِة السَّ

أحبّك بجنوني، وأخرج عن القانون، ال تحدُّني سماء وال دوائر محيطات ..
أسافُر خارج حدود الوقت، أتمايُل مثل شقائق النعمان ..

أتناثر كحبوب القمح عند الحصاد ..
أبكي عندما يبكي التُّراب، وأفرُح بوالدة النَّحل والفراشات ..

لمسُت فيَك يا حبُّ سخريَة القدر، فطمعُت منَك بحلم ..
جر .. جاريتَُك .. فحاربَتني كما يغلُّ الماُء بين العشِب والشَّ

جر .. دت على قلبي الواهن، أذبت شموعه، وغرست في عينيه الضَّ حاربتَك .. فتمرَّ
إلى النَّوِم أعوُد أدراجي، فالهروُب من براثِن األحالِم يقيًنا ..

وايا، يُخفي عمق الخفايا، التَّاريُخ يسكن في كّلِ الزَّ
ُج فينا الماضي العتيق .. رائَط َنسخاٍت منسوخٍة، يؤّجِ يُعيُد الشَّ

promidea@gmail.com

أشهر القادة الذين استخدموا سلطاتهم بطرق غريبة
  اشتهر بعض القادة بسبب أفعالهم الغريبة أثناء 
فترة حكمهم، و من أبرزهم رئيس تركمانستان الذي 
التي  إمبراطورة روسيا  و  العظمة،  بجنون  اشتهر 
كانت تجد سعادتها في تعذيب الناس و قتلهم بطرق 
مضحكة، و امبراطور روما الذي كان يعامل حيوانه 
األليف كشخص عادي، و يعطيه حقوق و مميزات 

كثيرة لم يعطها ألي شخص في عصره .
-1 السلطان العثماني مصطفى األول: هذا السلطان 
داخل غرفته،  للحبس  في صغره  بتعرضه  اشتهر 
و عدم الخروج منها و السبب في هذا الحبس كان 

أخيه األكبر الذي أمر بحبسه، و عند خروج السلطان 
وفاة  بعد  الحكم  لتولي  األول من غرفته،  مصطفى 
أخيه كان يفعل بعض التصرفات الغريبة التي كانت 

عزلته سبب فيها.
و مثال على ذلك هو أنه جعل فالح من الفالحين 
ضابط اول للجيش، بسبب أن هذا الفالح أعطاه 
الماء لكي يشرب، و بعدها بفترة صغيرة تم عزله 
و إعادته لغرفته، و بعدها بفترة كبيرة تم إجباره 
على أن يكون السلطان من جديد، و إخراجه من 
غرفته و عند إخراجه منها عاد للقرارات الغريبة 
مرة أخرى، و أولها كان قتل كل من ساهم في 

إخراجه من غرفته .
-2 فريدريك ويليام األول: كان فريديريك واحداً 

من ملوك بروسيا، و الذي عرف عنه الناس أنه 
مهووس بالقامات الطويلة، و هذا جعله يحاول 
جعل كتيبة الجيش كلها تتكون من رجال يمتلكون 
االعتقاد جاء من  فقط، و هذا  الطويلة  القامات 
وراء أن طول الرجال و الجنود يجعل األعداء 
تخاف منهم، و لم يأخذ الجنود طويلين القامة من 
بنفس هذه  األجانب  الجنود  أخذ  بل  فقط،  بالده 
من  باختطافهم  يقوم  كان  و  أيضاً  المواصفات 
أهلهم، لتجنيدهم بشكل اجباري داخل هذه الكتيبة .
-3 امبراطور روما كاليغوال: هذا االمبراطور 
اشتهر بحب الحصان الخاص به بدرجة كبيرة 

جداً، و هذا الحب جعله يعامل الحصان كشخص 
عادي و ليس كحيوان أليف له، و كان يقوم بأغرب 

التصرفات لكي يعبر عن حبه لحصانه، منها 
على شرف  جداً  كبيرة  والئم  بعمل  قيامه 
الحصان الخاص به، و كان يرفض إطعامه 
الحصان  أي طعام عادي، حيث كان طعام 
فقط،  بذلك  يكتفي  لم  و  بالذهب،  يتم خلطه 
بل جعل الحصان قنصل لروما، كأنه انسان 
عادي و هذا اغرب ما فعله مع هذا الحصان .
بافاريا: اشتهر هذا  الثاني ملك  -4 لودفيك 
الملك بهوسه الشديد ببناء القالع، فكان يحب 
بناء القالع حتى إذا لم يكن بحاجة إليها، و 
كانت  الوقت،  هذا  في  بناها  قد  قلعة  هناك 

جعلها  الذي  المميز،  التصميم  و  بالتفاصيل  مليئة 
فيلم  الموجودة في  القلعة  القالع حتى أن  من اشهر 
األميرة و الوحش، كانت تشبه هذه القلعة و مستوحاه 

من شكلها المميز .
-5 رئيس تركمانستان سابارمورات نيازوف: هوس 
فعله عند  ما  اغرب  بنفسه، حيث  كان  الرئيس  هذا 
توليه الرئاسة، أنه قام بتغيير اسماء شوارع و مدارس 
كثيرة لتحمل اسمه بداًل من اسمها، كما قام بإصدار 
قرارات لبناء تماثيل في الشوارع تحمل صورته و 
لم يكتفي بذلك فقط بل حاول تغيير  تشبه هيئته، و 
اسماء ايام االسبوع أيضاً، لكي تكون على اسمه و 
يدخل اسمه فيها، كما كان يحب فاكهة البطيخ األصفر، 

و هذا الهوس جعله يقرر عمل عيد وطني لالحتفال 
بالبطيخ االصفر داخل البالد .

-6 إمبراطورة روسيا آنا األولى: كانت فترة حكم 
هذه االمبراطورة، من أكثر الفترات المرعبة التي 
مرت بها روسيا، و ذلك ألنها كانت تحب أن تذل 
الناس و أن تقتلهم بطرق مختلفة، و كانت تجد في 
هذه األمور تسلية و مرح بدرجة كبيرة، فيمكنها 
اعدام شخص لم يقم بطهي طعامها  جيداً، و جعل 
كانت  و  الشتاء،  و  الثلج  في  ينامون عراة  الناس 
تجبر بعض األشخاص على تقليد الحيوانات و اذا لم 
يعجبها أداء أي فرد منهم، تقوم بمعاقبته أشد العقاب .

إعصار »بايف« يهدد الصني 
والسلطات تصدر حتذيرا جديدا

أن  عالمية  تقارير صحفية  كشفت    
متصفح اإلنترنت »جوجل كروم« بدأ 
اعتماد تقنية جديدة يمكنها تسريع فتح 
كبيرة  بصورة  اإللكترونية  المواقع 

جدا.
موقع  عبر  المنشور  التقرير  وأشار 
إلى  المتخصص  التقني  »إنغادجيت« 
تلك  تفعيل  بعد  سيصبح  »كروم«  أن 
التقنية بصورة أسرع بنسبة تصل إلى 

%10 تقريبا.
»جوجل  في  جديدة  سحرية  ميزة 
غير  المواقع  من  تحذرك  كروم« 

اآلمنة
الميزة  تلك  كروم«  »جوجل  ويقدم 
التنظيمية، التي يمكنها تجميع عالمات 
التبويب بصورة أكثر سرعة وتنظيما.
كروم«  »جوجل  لمستخدمي  ويمكن 
التبويب  عالمات  تجميع  األداة  بتلك 

في نوافذ سطح المكتب الخاصة بهم، 
للتخصيص،  قابلة  مجموعات  في 
واأللوان،  باألسماء  تسميتها  يمكن 
بسهولة  وإفالتها  سحبها  يمكنه  بحيث 

شديدة.
وستكون تلك الميزة متاحة عبر نسخة 
بوك«  »كروم  أجهزة  على  »كروم« 
بصورة تجريبية، على أن يتم توفيرها 

لباقي أنظمة التشغيل.

  أصدرت السلطات الصينية إنذارا جديدا 
الذي  بافي،  البرتقالي من إعصار  باللون 
من المتوقع أن يتسبب في عواصف شديدة 

جنوب وجنوب شرقي الصين.
الصينية،  »الشعب«  ذلك صحيفة  ذكرت 
مشيرة إلى أن الفيضانات التي تضرب جنوب 
غربي الصين خالل اآلونة اآلخيرة تسببت 
وتهجير  بأكملها  ومدن  في غرق شوارع 

مئات اآلالف.
أربعة  الصين  في  اإلنذار  نظام  ويضم 
مستويات محددة بألوان مختلفة يمثل اللون 
األحمر أخطرها، يليه البرتقالي واألصفر 

واألزرق.
التي  العواصف  أن  إلى  الصحيفة  ولفتت 
إلى  سرعتها  تصل  قد  اإلعصار  يسببها 
تسببت  أنها  إلى  مشيرة  الساعة،  كم/   25
في انهيارات أرضية في مناطق ساحلية.

وأدت الفيضانات إلى تدمير نحو 54 ألف 
بـ25.7  تقدر  في خسائر  وتسببت  منزل، 
مليار دوالر، بحسب وكالة »أسوشيتد برس« 
أن  إلى  الوكالة  أشارت  التي  األمريكية، 
الخسائر الحالية تزيد بنحو 15 في المئة عن 
إجمالي الخسائر التي تسببت فيها الفيضانات 

خالل السنوات الخمس الماضية.

أدب وثقافة

تقنية جديدة تسرع من فتح املواقع اإللكرتونية على »جوجل كروم«



Le premier ministre Justin Trudeau 
a confirmé mercredi la création du 
Fonds pour une rentrée scolaire 

sécuritaire. 
L’investissement sera la bienvenue par les 
nombreux parents et enseignants inquiets 
du retour en classe. 
L’enveloppe pourrait par exemple servir 
à améliorer la ventilation des écoles, les 
mesures pour le lavage des mains ou 
encore l’achat d’équipement de protection 
personnelle et de produits de nettoyage.
«La rentrée scolaire est aussi une étape 
importante à franchir pour relancer notre 
économie et assurer le retour des parents 
au travail sans qu’ils s’inquiètent de la 
santé de leurs enfants», a fait valoir M. 
Trudeau par communiqué. 
Cette somme s’ajoute aux 19 G$ par le 
fédéral plus tôt cet été pour la relance éco-
nomique au pays. 
Dans son point de presse, le premier ministre a tenu à sou-
ligner que les fonds seront octroyés sans grandes condi-

tions. 
«Ce soutien est flexible, alors les provinces, et ultimement 
les écoles, pourront s’en servir pour répondre à leurs 
besoins», a-t-il précisé.

Québec solidaire demande que soit 
mise sur pied une commission par-
lementaire sur la vente de don-

nées de la Régie de l’assurance maladie du 
Québec à des compagnies pharmaceuti-
ques après l’évocation de ce scénario par le 
ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.
«Il faut qu’on soit capable de faire la 
lumière sur l’espèce de plan, apparem-
ment très précis, du ministre [de l’Éco-
nomie, Pierre] Fitzgibbon là-dessus», a 
déclaré mercredi le porte-parole du parti 
en matière de Santé, Sol Zanetti, en point 
de presse.
Lors de l’étude des crédits de son minis-
tère, jeudi dernier, Pierre Fitzgibbon a 
révélé qu’il souhaitait fournir les données médi-
cales des Québécois aux pharmaceutiques pour 
les attirer ici dans le but de faire avancer la 
science pour tous, ce qui a fait bondir les partis 
d’opposition.
Sol Zanetti a énuméré les experts qu’il aimerait 
entendre lors d’une éventuelle commission par-
lementaire sur le sujet: des éthiciens, des experts 
en cybersécurité, la Protectrice du citoyen, la 
RAMQ et la Commission d’accès à l’information.
«Ces compagnies-là [pharmaceutiques], une 
fois qu’ils ont ces données-là, vont-elles se faire 
racheter? Vont-elles les amener dans d’autres 
compagnies qui font partie d’un même hol-
ding? Est-ce que ces données-là vont se retrou-
ver entre les mains de compagnies d’assurance? 
C’est vraiment très grave ce qui est en train de se 
passer, là, avec la nonchalance du gouvernement 
actuel», a-t-il exposé.
Le député de Jean-Lesage a également lancé un 
appel au premier ministre, François Legault, à se 

prononcer sur le plan de son ministre de l’Éco-
nomie.
«Ça n’a aucun sens de se cacher sur un enjeu 
comme ça. Et j’aurais tendance à dire: qui ne dit 
mot consent», a tranché Sol Zanetti.
Son collègue, le député Vincent Marissal, a 
également demandé au Parti libéral du Québec 
(PLQ) d’éclaircir sa position à ce sujet.
Lors de l’étude des crédits, jeudi dernier, le 
porte-parole PLQ en matière d’économie, Carlos 
Leitão, «avait l’air de trouver que c’était une 
maudite bonne idée», puis l’ex-ministre de la 
Santé, Gaétan Barrette, «en a pris la paternité le 
lendemain en disant que c’est lui qui avait com-
mencé ça», a-t-il affirmé.
«Tout ce qui nous préoccupe dans ce dossier-là, 
c’est la protection des données personnelles des 
Québécois. Quand [...] le ministre l’a exprimé, 
la semaine dernière, ce n’était pas clair qu’il y 
aurait cette préoccupation-là», avait expliqué, 
plus tôt, le leader parlementaire du PLQ, André 
Fortin.

Le gouvernement du Québec n’ira 
pas de l’avant, pour le moment, 
avec une application de notifi-

cation de contact de la COVID-19, a 
confirmé mardi le ministre délégué à la 
Transformation numérique, Éric Caire.
La santé publique estime avoir en mains 
tous les outils nécessaires pour suivre 
l’évolution de la pandémie avec le tra-
çage. Or, Québec ne tire pas un trait 
définitif  sur l’application et pourrait 
déployer cet outil supplémentaire adve-
nant une remontée des infections.
Les équipes du ministre Caire conti-
nueront donc, au cours des prochains 
jours, d’explorer les options en matière 
d’applications mobiles et de réaliser des 
tests pour s’assurer de leur sécurité.
«Si cette deuxième vague que nous crai-
gnons se concrétisait, lorsque le minis-

tre de la Santé et la santé publique en 
exprimerons le besoin, nous pourrons 
déployer immédiatement une applica-
tion qui viendrait les aider.»
L’application mise de l’avant par Santé 
Canada sera évaluée, mais le ministre 
Caire n’écarte pas la possibilité de se 
tourner vers des entreprises québécoi-
ses qui ont déjà développé des solutions 
technologiques en ce sens.
Un sondage réalisé par le gouvernement 
indiquait que plus de 75 % des Québé-
cois estimaient que ce type d’application 
est utile.
En commission parlementaire, plu-
sieurs experts avaient toutefois mis en 
doute la fiabilité de ces applications, en 
plus de «soulever des enjeux qui retien-
nent notre attention», a mentionné Éric 
Caire.

Le Québec pourra également obser-
ver les résultats de sa province voisine 
puisque l’Ontario utilise en ce moment 
l’application Alerte COVID, qui permet 
de signaler un diagnostic de COVID-19 
aux utilisateurs.

À quelques jours de la rentrée, des écoles 
aux quatre coins du Québec sont à la 
recherche d’enseignants pour combler 

près de 1000 emplois, selon un bilan partiel 
obtenu par Le Journal. 
À ce nombre, il faut aussi ajouter tous les 
postes à combler dans les autres catégories 
de personnel scolaire, puisque la pénurie est 
maintenant généralisée, selon des directions 
d’école. 
Au cours des derniers jours, la Fédération 
québécoise des directions d’établissement 
d’enseignement (FQDE) a obtenu des don-
nées provenant de 26 des 72 centres de ser-
vices scolaires de la province, excluant ceux 
situés sur l’île de Montréal. 
Selon cette compilation, 462 postes ou contrats 
d’enseignants restent à combler, alors que des 
écoles commenceront à accueillir leurs élèves 
dès jeudi. Ces données ne permettent toute-
fois pas de faire la distinction entre les offres 
d’emploi à temps plein ou à temps partiel. 
À ce bilan incomplet, il faut notamment ajou-
ter 25 postes et contrats au Centre de services 
scolaire de la Pointe-de-l’Île et 500 postes qui 
sont toujours à combler au Centre de services 
scolaire de Montréal, a-t-on indiqué au Jour-
nal lundi en fin de journée. 
«Globalement, c’est pire que l’an passé», 
lance Nicolas Prévost, président de la FQDE.  
En septembre 2019, 360 enseignants man-

quaient à l’appel, selon des données du minis-
tère de l’Éducation. La pénurie touchait 
principalement la région de Montréal. 
Cette année, des dizaines d’enseignants man-
quent aussi à l’appel dans Lanaudière, le 
Centre-du-Québec, l’Outaouais et sur la Côte-
Nord. 
La situation évolue toutefois de jour en jour 
puisque les centres de services scolaires sont 
engagés dans une véritable «course contre 
la montre» afin de combler le plus d’emplois 
d’ici la rentrée, précise M. Prévost. 
Pénurie de travailleurs dans le milieu de 
l’éducation, entrevue avec Nicolas Prévost, 
directeur de la Fédération québécoise des 
directions d’établissement d’enseignement
Les écoles sont par ailleurs confrontées cette 
année à une pénurie qui s’étend bien au-delà 
des profs, ajoute le président de la FQDE. 
Éducateurs en services de garde, techniciens 
en éducation spécialisés, surveillants d’élèves, 
concierges et directeurs d’école sont mainte-
nant difficiles à recruter. 
En un an, «on est passé d’une pénurie d’ensei-
gnants et de professionnels à une pénurie d’à 
peu près tout», lance-t-il. 
«Ça se retrouve dans toutes les sphères, c’est 
ça qui devient difficile, ajoute M. Prévost. Par-
fois, on faisait appel à nos éducatrices en ser-
vice de garde pour faire de la suppléance en 
classe, parce qu’elles connaissaient nos élèves, 

même si elles n’étaient pas légalement quali-
fiées. Mais là, on va manquer d’éducatrices en 
service de garde. C’est vraiment préoccupant.» 
La compilation de la FQDE a été présentée 
au ministre de l’Éducation, Jean-François 
Roberge, hier en fin de journée. Des discus-
sions sont en cours afin de trouver des solu-
tions, indique M. Prévost. 
Au cabinet du ministre Roberge, on confirme 
avoir pris connaissance de ces données, tout 
en précisant qu’elles sont susceptibles «de 
ne pas refléter la réalité puisque plusieurs 
embauches ont lieu chaque jour dans le réseau 
scolaire». 
«Malgré tout, nous sommes conscients que 
la pénurie héritée du précédent gouverne-
ment continue de poser des défis à certains 
endroits. Nous sommes toutefois confiants 
que toutes les classes auront un titulaire à la 
prochaine rentrée scolaire», indique l’attaché 
de presse Francis Bouchard. 
Or, il faudra trouver des solutions si on veut 
éviter que des orthopédagogues ne soient 
appelés en renfort dans les classes, privant 
ainsi des élèves en difficulté de suivi person-
nalisé, ajoute Nicolas Prévost. 
«S’il faut aller chercher ces gens-là, ça aura 
un impact sur l’offre de services aux élèves 
vulnérables, c’est clair. On ne veut pas aller 
là. Mais ça pourrait être des décisions qu’il 
faudra prendre», laisse-t-il tomber.

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous

C’est dans un tout récent rapport que 
l’agence Américaine « The business 
news agency Bloomberg » a affirmé que 

l’Égypte est le meilleur pays pour les inves-
tisseurs qui sont  à la recherche d’un très bon 
rendement de leurs investissements qui se font 
dans les obligations à la bourse égyptienne; 
C’est  ce qui a attiré des compagnies spécialisées 
dans la gestion de fonds dont la compagnie ita-
lienne « Azimut » qui a récemment  consacré un 
portefeuille uniquement pour l’investissement 
dans les obligations à la bourse égyptienne pour 
un montant de 61 milliard de dollars.
De plus, a ajouté l’agence « Bloomberg » dans 
son rapport que c’est grâce à plus d’un facteur 
positif  de l’économie du pays, dont voici les 
plus importants. Tout d’abord l’Égypte à tra-

versé la crise « Corona » sans dommages à 
son économie ensuite il y a les prévisions du 
fond monétaire mondiale pour l’an 2021 que 
l’économie égyptienne connaîtra une crois-
sance de 2% de son produit national brut alors 
que de très grandes économies enregistreront 
de fortes baisses de leurs P.N.B.. Un autre fac-
teur positif  se trouve dans un récent rapport 
de l’agence « Fitch Rating » qui affirme que  la 
croissance du produit national brut de l’Égypte 
pour l’an 2019 – 2020, est de 3.8%.
Enfin, a affirmé le président de la compagnie 
Italienne « Azimut » en Égypte que c’est aussi 
grâce à la grande population de consommateur 
locale de 80% du produit national brut avec une 
population de 100 millions. 

Bloomberg, business news Agency : 
Dans un récent rapport, l’Égypte est
le meilleur pays pour les investisseurs 

à la recherche d’un bon rendement 
de leurs investissements 

Données de la RAMQ: Québec solidaire veut 
une commission parlementaire

Québec dit non à une application COVID, pour le moment

1000 professeurs manquants pour la rentrée

Jusqu’à 430 M$ du fédéral pour le retour en classe
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Salah EL ACHKAR 

La Diversité, 

Dieu nous a créé les uns diffé-
rents des autres, pour nous 
démontrer que nous ne 

sommes pas pareils et qu’il faut que 
chacun respecte l’autre, il a aussi créé 
ce monde dans ses diversités jusqu’à 
l’infini.
La Diversité commence par l’univers, 
l’être humain, passant par l’animal, la 
Plante et la flore, imaginer de ces titres 
combien de diversités peut-il y avoir?
L’univers est créé avec des millions 
d’Astres, chacun à ses utilités dans 
cette atmosphère géante qui inclue 
la Terre, la Lune, Le Soleil, Mars, et 
des millions d’autres que nous n’arri-
verons jamais à les compter, mais, ils 
font leurs fonctions comme chaque 
membres ou cellules ou veines dans le 
corps humains. 
 Je disais que chaque créature de Dieu 
a une signification, car l’insignifiant 
n’existe pas. 
La conception de l’homme en tant 
qu’image de Dieu caractérise l’œuvre 
de Comenius. L’homme a été fait « à 
l’image de celui qui est depuis le com-
mencement », affirme-t-il dès la dédi-
cace de La grande didactique. C’est 
de cette notion qu’il tire les princi-
pales caractéristiques qui constituent 
l’homme dans son humanité et les 
différentes directions dans lesquelles 
l’éducation devra développer l’enfant
Cet Homme est composé par des mil-

lions de cellules qui déterminent le 
fonctionnement de l’être humain que 
nous sommes, ainsi que toutes autres 
créatures, malgré ces milliards de créa-
tures aucune est identique à l’autre, il 
existe des vagues ressemblances mais 
jamais les mêmes personnes. 
L’être Humain est composé d’une 
Gêne et d’une date de naissance qui le 
défini à un astre quelconque. 
La Gêne: n’est pas facile à définir puis-
que ça peut revenir non seulement à 
l’ascendance immédiate paternelle ou 
maternelle, mais, aussi à des milliers 
de générations dont nous descendons 
sans savoir et pouvoir déterminer. 
Comme vous avez 12 signes zodiaque, 
et autant de chinois et d’autres qui 
font un ensemble et différents genres 
ou qualités ou origines.
Quant aux autres êtres qui corres-
pondent à des millions de genres et 
d’espèces, mais, beaucoup moins chez 
les animaux parce que rare de trouver 
une exception de mâle et femelle de 
différentes espèces qui s’accouplent, 
évidement la distinction n’est pas faite 
par l’intelligence du cerveau, mais par 
l’instinct et le flaire. Dans certains cas 
: L’accouplement des animaux her-
maphrodites nécessite quand même 
deux individus de la même espèce pour 
s’accoupler. D’autres animaux comme 
les oiseaux, les reptiles, les batraciens 
et les poissons pondent des œufs. Les 

oiseaux doivent couver leurs œufs et 
les garder à une température constante 
jusqu’à l’éclosion.
Dans les fleurs et plantes, comme chez 
les êtres humains la reproduction de 
l’espèce passe par la rencontre d’un 
organe femelle avec un organe mâle. 
La forme du pistil (l’organe femelle) 
varie selon les espèces. Il est surmonté 
d’une partie qui recevra le pollen. 
C’est aussi strict que d’autres, afin de 
produire le fruit ou la fleur.
La diversité des choses : des mil-
liers d’outils de tous genres et toutes 
utilités, ainsi que les couleurs qui 
répondent à tous les goûts, les goûts 
également chacun a un teste différent 
que celui de l’autre.
Tout ce que vous pouvez voir, écouter, 
toucher, entendre, sentir possède une 
diversité différente et illimitée.
Les comportements, les caractères, 
les accords et désaccords, la paix, la 
guerre, la raison, l’incompréhension, 
la bagarre, l’entente, l’amitié, l’amour, 
la haine, le droit et devoir, les contrats, 
le mariage, le divorce, 
N’importe quel mot ou adjectif ou 
chose, ou nom possède des diversités, 
La prière l’adoration, le sacrifice, 
l’obéissance, aussi ont des diversités, 
SEUL DIEU EST UNIQUE, ETER-
NELLEMENT INCHANGEA-
BLE, LE CREATEUR DE TOUTE 
L’EXISTANCE, LE SUPRÊME.    
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الكاثوليكية،  الكنيسة  بابا  البابا فرنسيس،  ندد قداسة    
بالنمو االقتصادي الظالم الذي مكن حفنة أغنياء من 
امتالك ثروات تتجاوز ما لدى بقية البشر، مؤكدا أن وباء 
كورونا سلط الضوء على تلك القضية وما نجم عنها من 

مشكالت اجتماعية متفاقمة. 
وقال البابا فرانسيس، األربعاء، من مكتبة القصر 
الرسولي بدال من اللقاء التقليدي مع المؤمنين في ساحة 
يأتي من اقتصاد  القديس بطرس إن »فيروس كورونا 
مريض« تهيمن عليه »عدم مساواة« اجتماعية ويديره 

أشخاص ال تهمهم إال »الحسابات«.
المشكالت االجتماعية  الوباء الضوء على  وتابع »سلط 

وفاقمها، خصوصا على مشكلة عدم المساواة«.
وأوضح: »يمكن للبعض أن يعملوا من بيوتهم، فيما هذا 
العديد من اآلخرين. يمكن  إلى  بالنسبة  األمر مستحيل 
لبعض األطفال، رغم الصعوبات، أن يستمّروا في تلقي 
بينما توقف هذا األمر بشكل مفاجئ  المدرسي،  التعليم 

للعديد من األطفال اآلخرين«.
للتعامل  القوية أمواال  الدول  وأضاف »قد تصدر بعض 
مع حالة الطوارئ، بينما قد يعني ذلك بالنسبة إلى دول 

أخرى أنها رهن المستقبل«.
المساواة  إلى أن »أعراض عدم  البابا فرنسيس  وأشار 
هذه تكشف مرضا اجتماعيا: إنه فيروس يأتي من اقتصاد 

الذي  العادل  النمو االقتصادي غير  نتيجة  إنه  مريض. 
يتجاهل القيم اإلنسانية األساسية«.

وتابع: »في عالم اليوم، قلة من األغنياء يملكون أكثر من 
بقية البشريّة. إنه ظلم يصرخ إلى السماء!«.

وبالنسبة إليه، فإن »اإلنسان العاقل يتشوه ويستحيل نوعا 
من إنسان اقتصادي بالمعنى السيّئ للكلمة، فردي وال 

تهمه إال الحسابات ومسيطر«.
وأكد البابا الحريص على البيئة »نحن على وشك تخّطي 
الرائع، مع عواقب وخيمة ال  العديد من حدود كوكبنا 
رجعة فيها: من فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ إلى 
ارتفاع مستوى سطح البحر وتدمير الغابات االستوائية«.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
أهداف  بثمانية  األسباني  نادي برشلونة    رغم هزيمة 
لهدفين من نادي بايرن ميونخ األلماني إال أن ليونيل ميسي 

سيظل أيقونة كرة القدم في العصر الحديث .

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

 أخوان كبرى األسواق التجارية
 التي توفر لك كل ما يحتاجه البيت
 من المنتجات الغذائية اإليرانية

  والشرقية
15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

 آخر عمود

فريــد زمكحـل

األمم املتحدة تدعو للتعاون إلنقاذ 100 مليون وظيفة سياحية

مظلي ينفذ أول قفزة يف العامل من 
طائرة تعمل بالطاقة الشمسية

تعود للعصر العباسي.. اكتشاف كنز من العمالت الذهبية بإسرائيل

أول مقر عائم آلبل يف سنغافورة

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

اهلنا ممن  لنا ان نساعد    كيف يمكن 
بالدرجة االولى من خالل  هم في سوريا 
التعليم األساسي في  منح اوالدهم بعض 
الغذاء  الكورونا ونقص  أيام عصيبة مثل 
الماء  والدواء وأخيرا وليس آخرا شح 
العريقة.  الحسكة  مدينة  الحال في  كما هي 
االثار  تاريخها وعلماء  يشهد  التي  الحسكة 
التجمعات  أماكن  أوائل  بانها واحدة من 

االنسانية والتطويرية في العالم! 
وبقية  الحسكة  أعينوا سوريا وأوالدها في 
المناطق السورية بالمساعدات حيال 

المرض واأللم وسوء الحال! 
والموضوع إنساني بحت! 

التحتية  بنيته  الكثير من  الحرب  بلد دمرت 
الكثير من  ان  اَي   - العقوبات  ويعاني من 
فهي  األساسية التصل وان وصلت  المواد 

باهظة الثمن. 
انقذوا بالمساعدات االنسانية اهل بلد 
 .. الفقر  أهله من نسبة عالية من  يعاني 

والموضوع إنساني بحت! 
المعونات  الطرق الرسال  العديد من  هناك 
المادية والمعنوية للشعب  والمساعدات 
الى  الملبس  الى  الطعام  وتبدأ من  المسكين 
الدواء وكل ما يحتاجه االنسان من اجل 

عيش كريم! 
يتعففون  السوريين  الكثير من  وان كان 
ادراك حاجتهم  السؤال فيجب علينا  عن 

ومساعدتهم! 
والموضوع إنساني بحت! 

ولكنها  المهمة  الفردية  الجهود  هناك بعض 
التكفي! 

والموضوع إنساني بحت!
الجهود مشكورة ويجب  وطبعا كل هذه 
تسليط الضوء عليها من اجل دعمها ودعم 

المبادرات االنسانية االخرى.  
ومنها مثال اعالن المركز الثقافي السوري 
في مونتريال عن دورة تعليمية عبر 
للصغار والكبار في مونتريال  اإلنترنت 

وفي سوريا أيضا ! جهد جميل حقا! 
االن  للتعليم وخاصة  الحاجة  ان  والحقيقة   
ملحة جدا وهي مثل الطعام والشراب الننا 
النريد ألجيالنا المستقبلية التي ستدير البالد 
ابناء  نتجاهل  ان  نريد  تكون جاهلة! ال  ان 
ينساقون  بلد عريق مثل سوريا ونتركهم 

نحو المزيد من الفقر والجوع! 
والموضوع انساني بحت!  

كونوا عونا لسوريا واهلها! 

دروس اإلنرتنت 

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

  علقت سلسلة مطاعم دجاج »كنتاكي« الشهيرة بشكل مؤقت شعارها اإلعالني »تأكل 
أصابعك وراه« »Finger Lickin› Good« الذي تستخدمه منذ وقت طويل، قائلة إنه 
لوقف  أولوية قصوى  الشخصية  النظافة  التي جعلت  غير الئق في ظل جائحة كورونا، 

انتشار العدوى، وجعلت إبعاد اليدين عن الوجه والفم من الضروريات.
القاعدة ومع توصيات مسؤولي  اليدين هما  الكمامات وغسل  فيه  وفي عصر أصبحت 

الصحة بعدم مالمسة الوجه، قالت الشركة إن الشعار »ال يبدو مناسباً«.
الذي  الشعار،  بيان أن  الشركة في  وحسب وكالة األنباء األلمانية أضافت 
 64 نحو متقطع طوال  براندز« على  المملوكة لشركة »يام  السلسلة  استخدمته 
اعتبارا من أمس  العالم،  لن يستخدم مؤقتا في اإلعالنات على مستوى  سنة، 

اإلثنين، على أن يظهر مرة أخرى في الوقت المناسب.
قناتها على »يوتيوب« في  عبر  فيديو قصيراً  المطاعم مقطع  ونشرت سلسلة 
اإلثنين، وفيه تظهر دالء دجاج »كنتاكي« وقد طمست  أمس  بريطانيا وآيرلندا، 

من عليها الكلمات »تاكل صوابعك وراه«.
وينتهي اإلعالن بعد ذلك بعبارة: »ذلك الشعار الذي نقوله دائماً؟ تجاهلوه... في 

الوقت الحالي«.
المتحدة يستخدم  المملكة  لها في  السلسلة إعالنا  بعد أن سحبت  الخطوة  تأتي هذه 
تناول دجاج  بعد  يلعقون أصابعهم وأصابع رفاقهم  فيه أشخاص  الشعار ويظهر 

»كنتاكي«.

نطاق واسع عبر وسائل  بانتقادات على  آذار،   / أُذيع في مارس  الذي  وقوبل اإلعالن، 
يزيد من فرصة اإلصابة  أن  يمكن  لسلوك  أنه يروج  اعتبار  االجتماعي على  التواصل 
بكورونا، وتلقت هيئة معايير اإلعالن في المملكة المتحدة 150 شكوى على األقل، حسبما 

ذكر موقع »ذا درام«.
وقالت كاثرين تان - جيلسباي، كبيرة مسؤولي التسويق العالمي في »كنتاكي«، في بيان: 

»نجد أنفسنا في وضع فريد... لدينا شعار شهير ال يتناسب تماماً مع األوضاع الحالية«.

  قد يتم فقدان ما يصل إلى 100 مليون وظيفة 
سياحية في جميع أنحاء العالم بسبب فيروس 
كورونا المستجد )كوفيد19-(، مما قد يؤدي 
الناتج المحلي اإلجمالي العالمي  إلى انخفاض 
بنسبة تصل إلى %2.8، وفقا لألمم المتحدة، 
التي تدعو إلى تكثيف التعاون الدولي بشأن قيود 

السفر وإدارة الحدود.
وفي تقرير »السياحة وجائحة كوفيد19-‹‹ 
الذي تم تقديمه الثالثاء، تحذر المنظمة الدولية 
من العواقب القصيرة والطويلة األجل المترتبة 
على اتخاذ الحكومات قرارات أحادية الجانب، 
بما في ذلك التأثير السلبي المحتمل على 
جهود التعافي األوسع وعلى ثقة المستهلك في 
السياحة الدولية. وتشير الوثيقة، التي أصدرتها 
منظمة السياحة العالمية، وهي إحدى الوكاالت 
المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، إلى أنه مع 
قيام البلدان برفع قيود السفر تدريجيا وإعادة 
تشغيل القطاع ببطء في أجزاء كثيرة من العالم، 

يجب أن تظل الصحة أولوية.
لذلك، يجب وضع بروتوكوالت منسقة تحمي 
العمال والمجتمعات والمسافرين، مع دعم 

الشركات والموظفين.
وأشار األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو 
جوتيريس، في كلمته، إلى أن السياحة هي 
أحد أهم القطاعات االقتصادية في العالم، حيث 
يعمل بها شخص واحد من بين كل عشرة 
أشخاص، وتوفر مصدر دخل لمئات الماليين، 
وكذلك تعزيز االقتصادات والسماح للبلدان 

باالزدهار.
األزمة  أن  وذكر 
»صدمة كبيرة« بالنسبة 
لالقتصادات المتقدمة، 
لكنها بالنسبة للبلدان 
النامية حالة طارئة، 
خاصة بالنسبة للعديد من 
الدول الجزرية الصغيرة 
النامية والدول األفريقية.

عدد  ينخفض  وقد 
الوافدين  السائحين 
الدوليين الذين وصلوا 
إلى 1.5 مليار في عام 

2019 )حوالي 9 مليارات شخص سافروا 
داخل بلدانهم( هذا العام بنسبة تتراوح بين 

%58 و78%.
وهذا يعرض للخطر ما يصل إلى 100 مليون 
وظيفة مباشرة في السياحة، األمر الذي من 
الناتج المحلي اإلجمالي العالمي  شأنه أن يقلل 

بين %1.5 و2.8%.
وتعد السياحة أيضا ركيزة أساسية للحفاظ على 
التراث الطبيعي والثقافي، وقد أدى االنخفاض 
المفاجئ في الدخل إلى زيادة الصيد الجائر 

وتدمير الموائل في المناطق المحمية وحولها.
ويدعو التقرير إلى التخفيف من اآلثار 
االجتماعية واالقتصادية لألزمة، وال سيما 
توظيف المرأة واألمن االقتصادي، وتعظيم 

استخدام التكنولوجيا في القطاع.

  قال منظمون سويسريون إن مظليا أنجز 
بالطاقة  تعمل  العالم من طائرة  في  قفزة  أول 
ارتفاع  الطائرة على  أن حلقت  بعد  الشمسية 

1520 مترا فوق غرب سويسرا.
المقعدين  التجريبية ذات  الطائرة  وقامت 
للترويج  التجريبية في طقس جيد  بالرحلة 

للطاقة المتجددة.
إلى سرعة  المظلي رفائيل دومجان  ووصل 
150 كيلومترا في الساعة أثناء قفزته، وهبط 

على مقربة من قاعدة المشروع في بايرن.
ووفقا لرويترز، قال دومجان، المشجع 
لمشروع سوالرستراتوس والذي شارك 
األمور  العديد من  الطائرة، »هناك  قيادة  في 

األولى اليوم لكن أهمها أن هذه المرة األولى 
يقفز فيها شخص ما  التي  على اإلطالق 
يغير  بالكهرباء. هذا شيء  تعمل  من طائرة 
للمظليين«. وأضاف  الرياضة  مستقبل هذه 
فيها من طائرة  بالقفز  نقوم  أول مرة  »هذه 
الطاقة  الشمسية. تسلقت مع  بالطاقة  تعمل 

القادمة من الخاليا الشمسية للطائرة«.
القيام برحلة جوية على  الفريق  ويستهدف 
الشمسية  بالطاقة  تعمل  بطائرة  ارتفاع شاهق 
فقط في عام 2022، سعيا للوصول إلى طبقة 
الجوي  الغالف  الستراتوسفير، من طبقات 

األرضي العليا، بارتفاع 20 ألف متر.

  عثر شبان إسرائيليون على مئات العمالت الذهبية المخبأة 
في وعاء من الطين منذ أكثر من ألف عام.

متطوعين  وقالت سلطة اآلثار اإلسرائيلية، اإلثنين، إن شباناً 
بناء حي جديد،  المقرر  للتنقيب في وسط إسرائيل، حيث من 

اكتشفوا الكنز يوم 18 أغسطس/آب.
وقالت مديرة بعثة التنقيب، ليئات ناداف-زيف: »البد وأن من 

يتوقع استعادته بل وثبت  1100 عام كان  قبل  الكنز  دفن هذا 
الوعاء بمسمار حتى ال يتحرك، ال يسعنا سوى تخمين ما منعه 

من العودة الستعادة الكنز«.
وكانت المنطقة التي ُعثر فيها على الكنز تضم ورشاً وقت إخفائه 

وال تزال هوية صاحبه لغزاً.
وقال روبرت كول، وهو خبير عمالت لدى سلطة اآلثار، إن 

24 قيراطاً  النقي من عيار  الذهب  العمالت المصنوعة من 
وعددها 425 عملة تعود إلى عهد الخالفة العباسية في القرن 

الـ9 وكانت تساوي قدراً كبيراً من المال حينها.
وأضاف: »على سبيل المثال، كان بمقدور شخص أن يشتري 
في واحد من أفضل أحياء الفسطاط،  فاخراً  المبلغ منزالً  بهذا 

العاصمة الثرية الشاسعة لمصر في تلك األيام«.

  تأثيرات جائحة كورونا قد تكون أثرت سلبا 
على شبكة البيع بالتجزئة العالمية التابعة لشركة 
لم يمنعها من االنغماس في  »آبل«، لكن ذلك 

ولعها بالتصميم الخارجي المميز.
لهواتف »آيفون« ستفتتح  المصنعة  الشركة 
العالم على الواجهة  أول متجر عائم في 
البحرية في سنغافورة، والمعروف رسميًا 
باسم  Apple Marina Bay Sands، ليكون 
الذي  العالم  الجديد األول من نوعه في  المتجر 

يطفو على الماء.
الموقع هو جزء من فندق ومنتجع فاخر يحمل 

نفس االسم، وهو ثالث متجر للشركة األمريكية 
العمالقة في سنغافورة، وفقاً لقناة الحرة.

لها  المميزة  باإلضاءة  الليل  في  المتجر  ورؤية 
نكهة خاصة بحسب موقع »ذا فيرج« الذي قال 
للشركة على   512 التجزئة هو رقم  إن متجر 
مستوى العالم، وأنه سيفتتح قريبًا، وسيشار إليه 

باسم »فانوس أون ذا باي«.
الموجودة  المتجر نفس اإلجراءات  وسيشمل 
في متاجر »آبل« األخرى في سنغافورة لناحية 
لمكافحة  المستمرة  جهود الصحة والسالمة 

جائحة كورونا.

ِقبـَلة حـرويف

    Email: elressalanews@gmail.com    www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     

   يعلق العراق أمال كبيرا على كاسر 
األمواج الغربي الكبير في ميناء الفاو، الذي 
حصل مؤخرا، على شهادة من موسوعة 
القياسية باعتباره األطول  جينيس لألرقام 

في العالم. 
ويهدف كاسر األمواج الذي يبلغ طوله 14.5 
كيلومتر، في شمال الخليج العربي، إلى 
حماية السفن القادمة إلى العراق من األمواج 

العاتية، كما يسهم في تنمية البالد.
وسيؤدي هذا إلى تسهيل رحالت السفن 
المباشرة إلى ميناء الفاو الجديد الذي من المقرر 

وضع اللمسات األخيرة عليه في عام 2024.
وقال مدير مشروع ميناء الفاو الكبير: 
»كاسر األمواج مكون من قسمين، أحدهما 
رئيسي ويبلغ طوله 14.5 كم، واآلخر ثانوي. 
تُدرج  أنها لن  لذا، أخبرتنا موسوعة جينيس 
الثانوي في سجلها، بل سيشمل فقط  الحاجز 
الكاسر الرئيسي، وفقاً لتقديراتها لكونه قطعة 

واحدة، وبناء عليه، أصدرت موسوعة جينيس شهادة 
بأنه أطول كاسر أمواج في العالم.

البحر تختلف من مكان آلخر  وأضاف: األعماق في 
البحر  الميناء على  كما تختلف أطوال األرصفة، هذا 

إلى  المصدر  تأتي مباشرة من  للسفن أن  حيث يمكن 
الميناء دون المرور في دول أخرى لتفريغ حمولتها، 
وبعد ذلك يتم تحميلها في سفن صغيرة أخرى. لذا، فإن 

مجيء السفن مباشرة سيكون له فوائد كبيرة.
الذي جرى تشييده على  بناء كاسر األمواج،  وكلّف 

مدى 5 سنوات، 511 مليون يورو )591 مليون 
دوالر(.

وفي أبريل الماضي، أصدرت موسوعة جينيس 
بأنه أطول كاسر لألمواج في  القياسية شهادة  لألرقام 

العالم كله.

غري الئق.. كنتاكي تعلق استخدام شعارها الشهري بسبب كورونا

ـــــْك حـــروفـــي ـــــّبِ ـــــح ــــراً وُت ــــي كــــث ـــــــْك  حـــــــّبِ أُ

أعــــلِــــن عـــزوفـــي نـــــا  لــــيــــِك وأ إ ـــْم  ـــســـلِ ـــســـَت َت

ــي ــوف ــك لـــقـــصـــيـــدة وَتــــرُفــــض ع ا ـــِم  ـــظ ن عــــن 

ـــي ظـــروف ـــم  ـــَه ـــف َت أو  ـــــــؤادي  ف َتــــرَحــــم  ال 

تـــطـــوفـــي ـــــك  ِق بـــــأشـــــوا ة  ُمـــــصـــــّر نـــــــــِت  وأ

ــــي ــــوف ُص هـــــــــب وفـــــكـــــر  فــــــي حـــــضـــــِن را

َتـــســـَتـــدعـــي خـــوفـــي ٍم  ـــــاَ ـــــي ُه ــــة  ــــلِ ــــي رح ف

َتـــســـَتـــكـــِشـــْف كــهــوفــي ـــي  ن ـــا ـــع ـــم ل ا حـــــول 

كـــفـــوفـــي ـــــْر  ِئ ـــــــل وشـــــعـــــا ِم ـــــــا ــــن اآلن ــــي ب

ـــــْت رفــــوفــــي ـــــَئ ـــــلَ َم ــــد  ِئ ــــا ــــص ق ــــة  ــــلِ ــــم وج

ــــي ـــــــــي شــــوق ـــــــن وح فــــيــــهــــا م ـــــي  ـــــب ح

ــي ــوف ــش ــــوْم ك ــــم ــــي ع ف ـــك  ـــإســـم ب ـــل  ُمـــســـجَّ

ـــي ـــوف ُت ــــِن  ي ــــَد ل ــــا ب  . . يــــــن. لــــــَد ا ـــب  ـــاح ـــص ل

ِضـــيـــوفـــي ئــــر  ــــن ســــا ـــْك ع ـــِت ن ـــا ـــك ـــْن م ـــعـــل َت

لـــلـــعـــمـــِر مـــعـــروفـــي ــــا عـــمـــري  ي فــــاذكــــري 

ـــي ـــوف ـــط َت ـــــِرك  ـــــعـــــْم لِ بـــــفـــــؤادي  نـــــــــِت  وأ

ــــي ــــروف ـــــة ح ِقـــــبـــــلَ ـــــِك  ـــــُت ـــــل ـــــَع َج ـــــي  ن ـــــأ ب

ــــودي ووقــــوفــــي ــــج ــــي س ف ئــــــم صــــاتــــي  دا

البـابا فـرنسيس 
يندد بالنمو االقتصادي »الظامل« يف زمن كورونا

»كاسر األمواج« العراقي يدخل جينيس... 
األطول يف العامل


