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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

اتفاقية السلام الثلاثية الأبعاد طريق 
تحقيق السلام الشامل!

 يُمهد السالم الذي وقَّع أخيراً 
وبين  الخليج  دول  بعض  بين 
أمريكية،  بمساعي  إسرائيل 
الطريق لحصول الرئيس األمريكي 
انتخابات  في  ثانية  والية  على 

الرئاسة األمريكية القادمة.
بمقتضاه  الذي  السالم  هذا 
التي  االتفاقية  هذه  وبمقتضى 
وقعَّ عليها كل من دولة اإلمارات 
ودولة البحرين مع إسرائيل ستقام 
عالقات دبلوماسية وتجارية كاملة 
الدولتين مع دولة إسرائيل،  بين 
المراقبون  يراه  الذي  األمر 
إنتصار متكامل  والمحللون بمثابة 
األركان لمنهجية اإلدارة األمريكية 
التعامل مع  والرئيس ترامب في 
هذا الملف، ما يفتح له الطريق 
لتحقيق فوزاً سهالً على منافسه 
في االنتخابات الرئاسية األمريكية 
بايدن، مرشح  المرتقبة السيد جو 

الحزب الديمقراطي.
الذي تعتبره بعض األوساط  األمر 
في  تغيير  بمثابة  أنه  المهتمة 
الشرق  في  القوة  ديناميكيات 
شبكة  وصفته  والذي  األوسط 
لمهارة  إثبات  بأنه  بلومبرج 
الرئيس األمريكي في صنع السالم 
الجهود  من  طويلة  عقود  بعد 
الفاشلة التي بذلها من سبقوه في 
الذي  المنصب، األمر  اعتالء هذا 
سيمثل دعم العتماد أوراق ترامب 
كصانع للسالم في ذروة حملته 

العادة انتخابه.
وقد صّرح سفير اإلمارات لدى 
الواليات المتحدة السيد يوسف 
بأن  موجهة  رسالة  في  العتيبة 
شعوب المنطقة سئمت الصراع 
للمنطقة  جيد  االتفاق  وبأن 

وللواليات المتحدة.
النواب  العديد من  وذلك بحضور 
الديمقراطيين لمراسم توقيع هذا 
بناًءا على دعوة شخصية  اإلتفاق 
من الرئيس ترامب، وقد أطلق على 
الثالثية اسم »اتفاقيات  االتفاقية 
إبراهيم« نسبة إلى إبراهيم أبو 
األنبياء للديانات التوحيدية الثالث 
قام  وقد  العالم،  في  الرئيسية 
بالتوقيع على  الرئيس األمريكي 

االتفاقية كشاهد. ولكن ال يجب أن 
ننسى هنا الدور الكبير الذي قام به 
السيد جاريد كوشنر صهر الرئيس 
األمريكي وكبير مستشاريه في 
المفاوضات  هذه  وانجاح  قيادة 
التي أدت إلى هذه االتفاقية والتي 
للدول  الهائل  باالنجاز  وصفها 
كبير  شعور  إلى  وأدت  المعنية 
باألمل والتفائل لمستقبل نابض 
بالحياة ملئ باالمكانيات اللـ نهائية 
يجعل  ما  المنطقة،  دول  لجميع 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
للحصول على جائزة نوبل  مؤهالً 

للسالم.
صحة  تؤكد  المعطيات  هذه  كل 
اتفاق السالم التي عقدته مصر مع 
إسرائيل على أنه السبيل الوحيد 
الستعادة كافة الحقوق المسلوبة 
الحرة  فلسطين  دولة  وإقامة 
المستقلة وصحة دعوة الرئيس 
هذا  في  السادات  أنور  الراحل 
الخصوص، وقد سبق لي التنويه 
عن ذلك في أكثر من مقال إفتتاحي 
لي في جريدة الرسالة، وقلت من 
السالم  بأن  فيهم  قلت  ما  ضمن 
هو الطريق الوحيد لوقف العنف 
والتطرف والنزاعات والحروب في 
المنطقة التي لم تعد تحتمل المزيد 
من هذا النهج، وأتوقع أن ينضم 
لهذه االتفاقية أو في اتفاقيات مماثلة 
العديد من الدول الخليجية وغير 
الخليجية ومنهم المملكة العربية 
السعودية والكويت وسلطانة عمان 
حتى  وتونس  وسوريا  واألردن 
يصبح سالماً كامالً شامالً بين دول 
وشعوب المنطقة، سالم حقيقي قائم 
على التعاون الجاد والموضوعي 
الذي يراعى مصالح جميع دول 
كافة  على  المنطقة  وشعوب 
المستوايات واألصعدة من سياسية 
واقتصادية وسياحية واجتماعية 

وثقافية وصحية ورياضية.
وهو السبيل الوحيد لتقريب وجهات 
النظر وإقدام دولة إسرائيل على 
تقديم العديد من التنازالت إلقامة 
الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة 
وعاصمتها القدس... وهللا ولي 

التوفيق وهو سميع مجيب!

year

5 سياسـة
مبروك ُمقدًما للرئيس األمريكي دونالد ترامب فوزه المؤكد 

بوالية ثانية في االنتخابات الرئاسية القادمة رغم أنف اإلخوان..

فريد زمكحل
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أردوغان: تركيا منزعجة من قرار السراج 
التنحي عن رئاسة حكومة الوفاق الليبية

الأمم المتحدة: طرفا النزاع اليمني يجريان 
محادثـات بشأن إطلاق سراح السجناء

وبا واشنطن تتهم حزب الله بتخزين أسلحة ونترات الأمونيوم في أور

  قال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان يوم الجمعة إن تركيا منزعجة 
من قرار فائز السراج التنحي عن رئاسة 
حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا 

بحلول نهاية أكتوبر تشرين األول.
نيته  األربعاء  يوم  السراج  وأعلن 

قد تزيد من حدة  التنحي في خطوة 
توتر سياسي في طرابلس في وقت 
سياسي  لحل  للتوصل  جهودا  يشهد 
للصراع في البالد. وأدلى أردوغان 
بتلك التصريحات للصحفيين بعد صالة 

الجمعة في اسطنبول.

اليوم  اليمن  في  النزاع  طرفا  بدأ    
الجمعة اجتماعا جديدا بشأن اتفاق لتبادل 
السجناء تدعمه األمم المتحدة قال مارتن 
جريفيث مبعوث المنظمة الدولية الخاص 
إلى اليمن إنه يأمل أن يسفر عن إطالق 

سراح المعتقلين على وجه السرعة.
وكتب جريفيث على تويتر ”بدأ اليوم 
في  والمعتقلين  السجناء  لجنة  اجتماع 
اليمن، أنا ممتن لسويسرا الستضافتها 
)االجتماع( وللجنة الدولية للصليب األحمر 

التي تشارك في رئاسته“.
وأضاف ”رسالتي للطرفين هي انتهوا 
من المناقشات وأطلقوا سراح المعتقلين 
سريعا وخففوا من معاناة آالف األسر 

اليمنية“.
واالجتماع هو الرابع بين حركة الحوثي 
اليمنية والحكومة التي تدعمها السعودية 
واللذين اتفقا على إطالق سراح السجناء 
والمعتقلين في محادثات أجريت في نهاية 

2018 في ستوكهولم.
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لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

األميركية  المتحدة  الواليات  اتهمت   
حزب هللا اللبناني بتخزين أسلحة ونترات 
األمونيوم، في السنوات األخيرة، الستخدامها 
أوروبا،  أنحاء  في جميع  المتفجرات  في 
بهدف مزعوم هو التحضير لهجمات مستقبلية 
بأمر من إيران، بحسب ما ذكرت صحيفة 

الغارديان البريطانية.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن منسق مكافحة 
اإلرهاب بوزارة الخارجية األميركية، ناثان 
إلى  األوروبية  الدول  دعا  الذي  سيلز، 
اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه حزب هللا 

والميليشيات المدعومة من إيران.
وجاء هذا االدعاء، بأن حزب هللا ينقل ويخزن 
بعد  أوروبا،  أنحاء  في  األمونيوم  نترات 
نحو 6 أسابيع من انفجار مستودع مليء 
بنترات األمونيوم في ميناء بيروت، مما 
أدى إلى تدمير أنحاء واسعة من العاصمة 

اللبنانية بيروت.
وما زال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت 
وكيف أن المادة الكيماوية التي تستخدم كسماد 
ومتفجرات تركت في الميناء لمدة 6 سنوات 
بعد مصادرتها من السفينة التي كانت تنقلها.

وبحسب ما ورد كان لحزب هللا تأثير كبير 

في إدارة الميناء، وفقا للصحيفة البريطانية.
اللجنة  أمام  فيديو  وقال سيلز، في مقطع 
اليهودية األمريكية، وهي مجموعة مناصرة 
مقرها الواليات المتحدة: »أستطيع أن أكشف 
أن مخابئ ]أسلحة حزب هللا[ قد تم نقلها عبر 
بلجيكا إلى فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا 
وسويسرا. كما يمكنني الكشف عن اكتشاف 
مخابئ كبيرة لنترات األمونيوم أو تدميرها 

في فرنسا واليونان وإيطاليا«.
بأن هذا   وأضاف »لدينا سبب لالعتقاد 
النشاط ال يزال جاريا. ومنذ عام 2018، 
ما زالت هناك شكوك بوجود مخابئ نترات 
األمونيوم داخل أوروبا، ربما في اليونان 

وإيطاليا وإسبانيا«.
وتابع سيلز قائال: »لماذا يخزن حزب هللا 
نترات األمونيوم على األراضي األوروبية؟ 
الجواب واضح. يمكنه شن هجمات إرهابية 
أسياده في طهران ذلك  كبيرة متى رأى 

ضروريا«.
يشار إلى أن االتحاد األوروبي صنف الجناح 
العسكري لحزب هللا على أنه جماعة إرهابية، 
لكن ليس جناحه السياسي، بسبب عدم وجود 
إجماع على هذه المسألة، في حين صنفت 

بريطانيا وألمانيا الحزب، بجناحية السياسي 
والعسكري، على أنه كيان إرهابي في وقت 
سابق من هذا العام، وكانت الواليات المتحدة 
تضغط من أجل دفع بقية دول أوروبا لتحذو 

حذوها.
وقال سيلز إن حزب هللا يمثل خطرا واضحا 

وقائما على أوروبا اليوم.
مضيفا »خالصة القول هي أن نهج االتحاد 
األوروبي منذ 2013 لم ينجح ببساطة. لم 

يثن التصنيف المحدود لما يسمى بالجناح 
العسكري لحزب هللا الجماعة عن االستعداد 
لهجمات إرهابية في جميع أنحاء القارة. 
أوروبا منصة  اعتبار  يواصل حزب هللا 
حيوية ألنشطته العملياتية واللوجستية وجمع 

األموال«.
وحذر من أن حزب هللا سيواصل القيام بذلك 
إلى أن تتخذ أوروبا إجراءات حاسمة، كما 

فعلت بريطانيا وألمانيا.

يران

إ

صدار أمر تنفيذي حول العقوبات على موردي الأسلحة ل�

إ

ترامب يخطط ل�
  أفادت مصادر مطلعة لـ »رويترز« بأن الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب يخطط إلصدار أمر تنفيذي 
ينص على فرض عقوبات على أي جهات تقوم 

بتصدير األسلحة إليران.
وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يصدر األمر 
خالل األيام القريبة القادمة، وإن العقوبات ستمنع 
الجهات التي ستتعرض لها من الوصول إلى السوق 

األمريكية.
يذكر أن الواليات المتحدة قد أعلنت مرارا عن 
سعيها لتمديد حظر توريد األسلحة إليران، الذي 
ينتهي سريانه في أكتوبر المقبل بموجب االتفاق 
حول برنامج طهرن النووي، الذي انسحبت منه 

الواليات المتحدة في عام 2018.
وعلى الرغم من فشل مساعيها في مجلس األمن 
الدولي إلعادة فرض العقوبات الدولية على إيران 
حتى اآلن، إال أن واشنطن أعلنت أن جميع العقوبات 

ستدخل حيز التنفيذ مساء السبت المقبل.
وكانت األمم المتحدة والدول األعضاء في مجلس 
األمن الدولي قد أشارت إلى أنه ال يحق للواليات 
المتحدة أن تعيد فرض العقوبات على إيران، ألنها 

انسحبت من االتفاق النووي.

الليبي،  الوطني  الجيش  قائد  أعلن   
المشير خليفة حفتر، في كلمة متلفزة، 
وتصدير  نتاج  إ استئناف  لجمعة،  ا

الليبي. النفط 
وقال حفتر في بيان، إن تدني مستوى 
المعيشة لدى المواطنين، جعل الجيش 
االعتبارات  كل  عن  الطرف  يغض 
السياسية والعسكرية، مشيرا إلى أنه 
تقرر استجابة للدوافع الوطنية استئناف 

إنتاج وتصدير النفط الليبي.
أن  إلى  الليبي  الجيش  قائد  وأشار 
عمليات التصدير الخاصة بالنفط الليبي 
ستخضع لتدابير تضمن توزيعا عادال 
للعائدات بين الشعب، وعدم توظيفها 

في دعم اإلرهاب.
ولفت حفتر إلى أن قرار اليوم جاء بعد 
فشل كل المبادرات التي تم تقديمها سابقا 
لحل األزمة الليبية، والتي كانت على 
السلطة  تقاسم  تركز على  حد وصفه 

دون االهتمام بالمواطن الليبي.  
وتملك ليبيا ثروة نفطية هائلة وتحتل 

حيث  من  عربيا  لخامسة  ا لمرتبة  ا
احتياطي النفط، ويمثل النفط نحو 95 
بالمئة من إجمالي اإليرادات في ليبيا، 
 22 الماضي  العام  إيراداته  وتخطت 

مليار دوالر.
هذه  معظم  الوفاق  حكومة  وتستخدم 
اإليرادات في دعم وتمويل الميليشيات 

الموالية لها.
إلى  العائدات  تلك  من  ويذهب جزء 
أنقرة مقابل “خدماتها” لصالح وزارتي 
جزء  يوزع  بينما  والداخلية،  الدفاع 

بسيط على األقاليم.
فهي  ليبيا  في  النفط  حقول  أهم  أما 
“حوض سرت” والذي يضم 16 حقال، 

أي ما يمثل نحو ثلثي كمية اإلنتاج.
مساحة  مرزق”  “حوض  ويغطي 
واسعة جنوب غربي ليبيا، ويضم حقل 
الشرارة النفطي، الذي ينتج 300 ألف 
برميل يوميا، أي ما يعادل ربع اإلنتاج 

تقريبا. الوطني 

حفتر يعلن إعادة فتح المنشآت 
النفطية الليبية بـ »شروط«

ماكرون يبحث مع عون في اتصال هاتفي جهود تشكيل الحكومة اللبنانية

الصين تطالب الول�يات المتحدة بوقف الفعاليات الرسمية مع تـايوان وتهدد بالرد
  طالبت وزارة الخارجية الصينية 
الواليات المتحدة بااللتزام بمبدأ »صين 
واحدة« والتوقف فورا عن إجراء فعاليات 
مشتركة رسمية مع تايوان، متعهدة بالرد 
بشكل مناسب على الخطوات األمريكية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية، وانغ ون بين، في مؤتمر صحفي 
عقده اليوم الخميس، إن »الصين تعارض 
التبادالت  أشكال  من  شكل  أي  بشدة 
الرسمية بين الواليات المتحدة وتايوان. 

وهذا الموقف واضح وثابت«.
وشدد ون بين على أن »الصين ستتخذ 
إجراءات رد ضرورية في ضوء تطور 
الوضع« في سياق العالقات بين الواليات 

المتحدة وتايوان.

ولفت المتحدث باسم الخارجية الصينية 
إلى أن زيارة وكيل وزارة الخارجية 
األمريكية للتنمية االقتصادية والطاقة 
والبيئة، كيث كراش، إلى تايوان تنتهك 
والبيانات  واحدة«  »صين  مبدأ  بشدة 
المشتركة الثالثة بين بكين وواشنطن، 
وتشجع القوى االنفصالية الساعية إلى 
»استقالل تايوان«، وتقوض العالقات 
السالم  وكذلك  األمريكية  الصينية 

واالستقرار عبر المضيق.
عن  أعربت  الصين  أن  وأضاف 
المتحدة  للواليات  الشديدة  معارضتها 
للجانب  رسمية  احتجاجات  وقدمت 

األمريكي.
وسبق أن أعلنت واشنطن أن كراش 

سيزور تايوان الخميس لحضور حفل 
تأبين لزعيم تايوان األسبق، لي تنغ-هوي.

وهذه الزيارة هي الثانية لمسؤول أمريكي 

رفيع إلى تايوان خالل شهر، حيث سبق 
أن زارها وزير الصحة للواليات المتحدة، 

ألكس أزار.

  أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون اتصاال هاتفيا بالرئيس اللبناني 
ميشال عون يوم الجمعة تحدث فيه عن 
تشكيل  جهود  في  المضي  ضرورة 

حكومة، في محاولة لمنح مبادرة باريس 
إلخراج لبنان من أزمته الحالية زخما 

جديدا.
وتمارس فرنسا ضغوطا على سياسيين 

من طوائف لبنانية مختلفة لتشكيل حكومة 
في وقت قريب للبدء في إصالحات تخرج 
البالد من أسوأ أزمة تمر بها منذ الحرب 
األهلية التي دارت بين 1975 و1990.

لكن العملية وصلت إلى طريق مسدود 
تولي  حول  الطوائف  خالفات  بسبب 

الحقائب الوزارية الرئيسية.
ويصر الفصيالن الشيعيان الرئيسيان في 
البالد، وهما جماعة حزب هللا المدعومة 
من إيران وحركة أمل، على ترشيح 
الشخصيات الشيعية التي ستشارك في 
الحكومة ومن بين الحقائب التي تريد 

تسمية من يشغلها وزارة المالية.
تويتر  اللبنانية على  الرئاسة  وذكرت 
»الرئيس عون تلقى اتصاال من الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون وتناول الوضع 
في  االستمرار  وضرورة  الحكومي 

في  الحكومة  والدة  لتأمين  المساعي 
أقرب وقت ممكن«.

وقال رئيس الوزراء المكلف مصطفى 
أديب، وهو سني، يوم الخميس إنه سيمنح 
تشكيل  لمحادثات  الوقت  من  المزيد 
الحكومة. وكان أديب قد اقترح تداول 
السيطرة على الوزارات إذ ظلت في يد 

ذات الطوائف لسنوات طويلة.
السياسيين  أمهلت  قد  باريس  وكانت 
اللبنانيين حتى 15 سبتمبر أيلول لتشكيل 

حكومة جديدة.
وقال السياسي اللبناني المسيحي المعارض 
إن مطالبة  الجمعة  يوم  سمير جعجع 
جماعة حزب هللا وحركة أمل الشيعيتين 
باختيار وزير المال في الحكومة الجديدة 
يضرب المبادرة الفرنسية إلخراج لبنان 

من أزمته »في الصميم«.

اعداد: 
أنطوانيت جرجوس

حكمـة العـدد
احذر من المبالغة، فإن     

   الثقة الزائدة تصبح  
    غروراً، والمديح الزائد 

       يصبح نفاقاً، والتفاؤل 
        الزائد يصبح سذاجة

             فيكتور هوجو
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LR Lotfi, Rafla & Associates
35 years of expertise

in accounting, audition and tax consultant

Count on us and sit back and relax.  
whatever your accounting needs are, we can deliver.

Our accounting services
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- Bookkeeping, sales tax, payroll
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- Corporation income tax
- Tax audit & Tax planning
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- Financing & Business Plan

* PERSONAL
- Tax return, for Canadian, Non-Resident and US tax return
- Income Tax Planning
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- Financial statements; Tax planning & Return

* PROFESSIONAL
- Special full accounting service for Professional,    
   Doctors and pharmacies

You like to maximize your wealth in a small 
business corporation?

Ontario Branch:
7030 Woodbine Ave.
Markham, Ontario L3R 6G2
Tell: +1-905-943-9653
Fax: +1-905-946-8971

Montreal Branch:
9900 Cavendish Boul.
Montreal, Qc. H4M 2V2
Tell: +1-514-935-0303
Fax: +1-514-935-0005

Call us now

Email: Info@lr-ca.ca    www.lotfiRafla.ca

   أعرب البرلمان األوروبي، 
يوم الخميس، عن تضامنه مع 
اليونان وقبرص على خلفية 
التصعيد بينهما وتركيا في 
شرق المتوسط، داعيا أنقرة 
إلى وقف أعمال الحفر والتنقيب 

في تلك المنطقة.
وأعرب البرلمان األوروبي عن 
“تضامنه الكامل مع قبرص 
واليونان” وإدانته لـ”ممارسات 
تركيا في منطقتهما االقتصادية 
الخالصة”، في قرار صوت 
عليه 601 نائب مقابل 57 

نائبا رافضا، مع امتناع 36 برلمانيا عن التصويت.
وأعرب البرلمان عن قلقه إزاء استمرار الخالف وخطر تحوله 
إلى نزاع عسكري بين عضوين في االتحاد األوروبي )اليونان 
وقبرص( من جانب ودولة مرشحة للحصول على العضوية فيه 

)تركيا( من جانب آخر.
وشدد البرلمان على أن موقف االتحاد األوروبي واضح وتصميمه 
ثابت على حماية مصالحه، وحث تركيا على “الوقف الفوري ألي 
أعمال تنقيب وحفر غير مشروعة في شرق المتوسط، واالمتناع 
عن خرق المجال الجوي لليونان والمياه اإلقليمية لليونان وقبرص، 

والكف عن اعتماد الخطاب القومي الداعي للحرب”.
وشدد البرلمان على أن الحوار يمثل السبيل الوحيد لتسوية 
الخالفات القائمة، مناشدا جميع األطراف، السيما تركيا، االلتزام 
بخفض التصعيد على نحو عاجل من خالل سحب قواتها المسلحة 

من المنطقة.
وأعرب البرلمان عن “قلقه البالغ إزاء واقع وضع العالقات بين 

االتحاد األوروبي وتركيا”، مشيرا إلى خطر تضررها بشكل 
ملموس جراء “الوضع األليم في مجال حقوق اإلنسان وتآكل 

الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا”.
وحذر البرلمان األوروبي من أن “السياسات الخارجية التي 
تنتهجها تركيا وممارساتها في المتوسط تجلب عواقب سلبية إلى 
االستقرار اإلقليمي، وخاصة في سوريا”، مشيرا إلى أنه من 
غير المستبعد أن يفرض االتحاد األوروبي عقوبات جديدة على 

أنقرة في هذا السياق.
وشدد البرلمان على أن الحوار هو السبيل الوحيد لتفادي سيناريو 
العقوبات الجديدة، داعيا المجلس األوروبي إلى أن يكون على 
استعداد التخاذ إجراءات عقابية ضد قطاعات معينة، أو محددة 
الهدف جديدة بحق تركيا، لكن دون أن تطال هذه العقوبات 

المواطنين والالجئين المقيمين في تركيا.
ومن المقرر أن يعقد المجلس األوروبي في 24-25 سبتمبر 
الجاري اجتماعا خاصا “لبحث التصعيد الخطير في شرق 

المتوسط ودور تركيا فيه”.

    صعّد الرئيس األمريكي دونالد ترامب هجماته على التصويت 
يدعم مزاعمه، مشيرا  دليال  يقدم  أن  الخميس دون  يوم  بالبريد 
إلى أن نتائج السباق الرئاسي 2020 لن يتسنى تحديدها بشكل 
دقيق أبدا. جاء ذلك في تغريدة لترامب على تويتر من شأنها أن 

تقوض موقف أي فائز حتى لو كان هو نفسه.
ويواصل ترامب، الذي يتخلف عن منافسه الديمقراطي جو بايدن 
في استطالعات الرأي، شن هجمات بال أساس على التصويت 
عن طريق البريد باعتباره عرضة للتزوير رغم أن المسؤولين 
يعتبرونه بديال لالقتراع بحضور الشخص ذاته إلى مركز االقتراع 

في ظل جائحة فيروس كورونا.
ويقول خبراء انتخابات درسوا االنتخابات األمريكية على مدى 

عقود إن التزوير أمر نادر الحدوث.
وقال ترامب في تغريدته ”نظرا للكم الهائل الجديد غير المسبوق 
إرسالها  التي سيتم  فيها  المرغوب  االقتراع غير  بطاقات  من 
للناخبين، أو ألي مكان هذا العام، قد ال يتم مطلقا تحديد نتيجة 
انتخابات الثالث من نوفمبر بدقة، وهو ما يريده البعض. كارثة 

انتخابية أخرى باألمس. أوقفوا جنون التصويت“.

االنتخابات  في  التصويت  لعدم  وتتطلب 16 والية وجود عذر 
كأن يكون الناخب مريضا أو مسافرا. وتسمح الواليات األمريكية 
االقتراع عبر  بطلب  ناخب مسجل  األخرى وعددها 34 ألي 
األخير عرضة  النظام  أن  دليل،  ترامب، دون  البريد. ويزعم 
للتزوير على الرغم من أن األمريكيين يصوتون منذ فترة طويلة 

عن طريق البريد.
وأدلى ناخب واحد من كل أربعة ناخبين بصوته عن طريق البريد 

في انتخابات عام 2016.
الثاني  نوفمبر تشرين  الثالث من  انتخابات  تكون  أن  ويُتوقع 
أكبر اختبار في البالد للتصويت عبر البريد، ويخوض الحزبان 
الرئيسيان العديد من الدعاوى القضائية التي ستؤثر على كيفية 

ممارسة ماليين األمريكيين لحقهم في التصويت.
وردت حملة بايدن ببيان أصدرته بعد هجوم ترامب على التصويت 
باسم  المتحدث  بيتس،  أندرو  تموز. وقال  يوليو  البريد في  عبر 
الحملة، في البيان ”الشعب األمريكي سيقرر نتيجة هذه االنتخابات. 
وحكومة الواليات المتحدة قادرة تماما على إخراج الدخالء من 

البيت األبيض“..

   على نحو مؤقت، تراجع مستوى التوتر بين تركيا 
واليونان ومن ورائها أوروبا، لكن هذا التراجع سرعان 
ما تالشى بسبب سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان، 
وفق تقرير لصحيفة ألمانية، قالت إن الرئيس التركي 

يمثل خطرا مستمرا على القارة األوروبية.
وذكرت صحيفة »هاندلسبالت« األلمانية، الخميس، أن 
المستشارة األلمانية، أنغيال ميركل، بذلت جهدا ضخما 
للتوسط دبلوماسيا من أجل نزع فتيل األزمة في شرقي 

المتوسط بين تركيا واليونان.
وأشارت الصحيفة إلى مؤشرات على »تبريد التوتر« 
في هذه المنطقة الغنية بالغاز، لكن الخبر السيء هو أن 

سياسة تركيا العدوانية لم تنته بعد.
وقبل أيام، سحبت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان 
السفينة من المنطقة المتنازع عليها وأعادتها إلى مرفأ 
تركي، في خطوة اعتبرتها أثينا خطوة في االتجاه الصحيح.
لكن لم يطل الوقت حتى خرج وزير الخارجية التركي، 
مولود تشاوش أوغلو، قائال إن السفينة وصلت المرفأ 
للصيانة، متعهدا بعودتها الحقا، األمر الذي فُهم على أنه 

تصعيد من جانب أنقرة.
وتنقب تركيا في مياه تؤكد أثينا أنها تعود لها وال يحق 

ألنقرة التنقيب فيها.
وبعيدا عن المتوسط، تقول الصحيفة األلمانية، إن 
أردوغان انتهج سياسة عدائية للغاية منذ عام 2016، 
ولم تعد الشراكات القديمة مثل حلف شمال األطلسي عقبة 

أمام الرئيس التركي.
وبالنسبة إلى أردوغان، فإن السياسة الخارجية تقوم على 
معادلة صفرية، فال يمكنه الفوز إال عندما يخسر اآلخرون.
والالجئون من بين األوراق التي يضغط فيها أردوغان 
على أوروبا، ويتحدث ساسة أوروبيون عن تهديدات 
الرجل التي ال تتوقف بهذا الشأن، ويقولون إن لديه قدرة 

كبيرة على تحريك الملف.
وهدد أردوغان مرارا بإغراق أوروبا بالالجئين، وفعل 
ذلك عام 2015، عندما استقبلت أوروبا مئات آالف 

الالجئين بعدما فتح الرئيس التركي أبواب القارة لهم.
وفي ليبيا، يسعى أردوغان إلى تعظيم نفوذه هناك 
عسكريا واقتصاديا، ويمكن أن يزيد من حجم النفوذ في 

حال رأى أنه مفيدا له.
والنفوذ التركي في ليبيا، البلد الواقع في شمالي أفريقيا 
وعلى شاطئ المتوسط، يعني أنه بوسعه ممارسة االبتزاز 

لدول جنوب القارة األوروبية، وخاصة فرنسا.
وقال الرئيس الفرنسي، إيمانيول ماكرون، إن أنقرة لم 

تعد شريكة ألوروبا في منطقة الشرق األوسط.
وتصاعد التدخالت التركية في ليبيا سيؤدي إلى تعميق 
حالة الفوضى هناك، وهذا آخر شيء تريده أوروبا، 

بحسب الصحيفة.
»وإذا كان الدور التركي واضحا في هذا األماكن، فإنه 

غير معلن في أوكرانيا والبلقان«.
ويعمل أردوغان على تعزيز نفوذه على الحكومة األوكرانية 

التي تدير بلد يقع على بوابة أوروبا الشرقية، وفي البلقان 
يعزز من الشراكات السياسية والتعاون االقتصادي في 
دول هذه المنطقة ويمّول المساجد، التي يستخدمها كأداة 

نفوذ هناك.

ويخلص التقرير إلى أن سياسة أردوغان تجاه أوروبا 
سيئة في المحصلة النهائية، مشيرا إلى أن العقوبات 
األوروبية التي فرضت على تركيا لم تجلب التأثير 

المطلوب حتى اآلن.
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قليل من الاختفاء 

   لبنان سيختفي، هكذا حذر وزير 
الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، 
قائال في حديث إلذاعة »آر تي إل« إن 
»الخطر اليوم هو اختفاء لبنان بسبب 
يتعين  التي  السياسية  النخبة  تقاعس 
عليها تشكيل حكومة جديدة سريعا 

لتنفيذ إصالحات ضرورية للبالد«.
كلنا مهددون باالختفاء يا سيد لودريان 
وليس لبنان فقط. االختفاء أصبح أمرا 
واقعا، والتهديد به لم يعد يخيفنا. ال نقصد 
اختفاء البلدان، وإنما اختفاء الشخصية 

والقرار والكيان. 
كانت لدينا بلدان تشغل مساحات على 
مد البصر، فتم تمزيقها إلى إقطاعيات 
تحكم كل إقطاعية منها ميليشيا أو حزب 
أو دولة غازية لها أطماع وخطط غير 
خافية على منعمي النظر من كل البشر.
العراق سيصبح  أن  من كان يتصور 
عراقات، وأن سوريا ستصبح سوريات، 
وأن ليبيا ستصبح ليبيات، وأن اليمن 
لبنان سيصبح  يمانات، وأن  سيصبح 
الطريق دول عربية  لبنانات، وعلى 
مرشحة لإلصابة بهذا الفيروس الذي 

يفتك بالبلدان والكيانات؟
قادتها على طاولة  كنا دوال يختلف 
االجتماعات داخل القاعات، فأصبحنا 
خرقا ممزقة تتوزع شعوبها على مفارق 
المدن والقرى والبلدات، ويتربى أبناؤها 
وسط المخيمات دون قادة وال زعامات.
تنعقد وسط  لنا مؤتمرات قمة  كانت 
الخالفات واالنقسامات، تتضاءل إزاءها 
اآلمال والتوقعات، نخرج منها بأسوأ 
البيانات وأضعف القرارات، فأصبحنا 
بال مؤتمرات وال توقعات وال بيانات 

وال قرارات.
يا سيد  إننا نخشى االختفاء  من قال 

لودريان؟ 
االختفاء أصبح واحدا من أمنياتنا التي 
تتحطم كل يوم على صخور اإلحباطات، 
تأتي  التي  التفجيرات  وعلى أصوات 
بكم لتنقذونا من خطر االختفاء ونحن 
ننتشل من بين األنقاض جثث األموات.

تفجر مرفأ بيروت، وقبله تفجرت آالف 
بفعل  المرافيء والمطارات والبيوت 
القذائف والقنابل التي نزلت مثل المطر 
على رؤوس األطفال والنساء والرجال 
اآلمنين، فماذا حدث.. هل اختفينا؟ ليت 
هذا حدث كي ال تأتوا اليوم لتحذرونا 

من خطر االختفاء.
كانت بيروت مرفأ للباحثين عن الحرية.. 
كانت حضنا للهاربين من العبودية.. كانت 
متنفسا عذبا.. فإذا بها تصبح سجنا كبيرا 

ألهلها، ولحنا حزينا لمحبيها، وعاصفة 
من رياح السموم تلّوح الوجوه وتحرق 

الجلود وتكوي األكباد والقلوب.
كان لبنان خميلة يستظل بفيء أشجارها 
الهاربون من أوطانهم بحثا عن  أجواء 
ال تكتم األنفاس فيها رياح ثقيلة يديرها 
سجانون عتاة، فإذا بلبنان يتحول إلى 
سجن كبير ألبنائه األحرار، تصدر 
الحدود، وينتشر  قراراته من خارج 

في أرجائه األوباش والجنود.
اختفت يا سيدي الوزير هيبتنا، وانتُِهكت 
كرامتنا، حتى أصبحنا مثارا لعطفكم 
وشفقتكم، ومزارا لقادتكم، جاؤوا لينقذونا 
من خطر االختفاء، كأنه ما زال لنا أثر 
يمكن اقتفاؤه أو َظلٌّ يمكن اللحاق به.

سيدي الوزير...
نحن أمة اعتادت الظهور واالختفاء منذ 
أزمان بعيدة، ظهرت واختفت لنا ممالك 
ودول حكمت نصف الكرة األرضية. 
كانت الدنيا تدين لنا، وكنا بين برهة 
وأخرى نختفي، فما بالك ونحن ندين 
نتلقى  اليوم لدول الشرق والغرب، 
أوامرنا منها، وننتظر غذاءنا وشرابنا 

وفراشنا ولحافنا من خزائنها؟
الوزير في  يا سيدي  المشكلة  ليست 
االختفاء، ولكن المشكلة هي كيف نختفي 
وقد شبعنا اختفاء وتوارًيا عن األنظار 
بإرادتنا حينا، وبإرادة غيرنا حينا آخر، 
وبفعل فاعلين بعضهم معروف وبعضهم 

اآلخر مجهول أحيانا.
فنا من االختفاء ونحن سادة االختفاء  تُخّوِ
خلف الشعارات واألعذار عندما تحتدم 
األقدار، كأننا ُخلِقنا من تراب معجون 
بخميرة االختفاء، وكأن غيرنا ُخلِق من 

تراب معجون بخميرة اإلخفاء؟
قليل من االختفاء ال يضر طالما أن 
الظهور ال يسر. فال تخوفونا باالختفاء 
فيه بطولة  في زمن أصبح االختفاء 

والظهور نقيصة. 
المرشحون  المختفون أو  أيها  وأنتم 
لالختفاء، ال يخيفنكم هذا التهديد والوعيد. 
العاثر أن  اختفوا ما شاء لكم حظكم 
تختفوا.. ال ما شاء لكم مهددوكم باالختفاء 
أن تنقرضوا. تأكدوا أنكم حتى لو اختفيتم 
إلى  فإنكم عائدون  الزمن  برهة من 
أنفسكم على كل  الظهور، فارضون 
المنادين بالويل والثبور وعظائم األمور.

قليل من االختفاء ال يضر.. ما يضر هو 
أن يكون االختفاء خلف ظهور الغرباء 

المبشرين بالخراب في األنحاء. 
قليل من االختفاء ال يضر عندما يصبح 

االختفاء هو الدواء ال الداء.

aliobaid4000@yahoo.com

بقلم: علي عبيد الهاملي

أخبــار
وإسرائيل والبحرين  اإلمارات  بين  السالم  باتفاق  ترحب  الهند 

الخميس،  الهندية،  الحكومة  رحبت    
اإلمارات  بين  السالم  معاهدة  بتوقيع 
بين  السالم  ييد  تأ تفاق  وا ئيل،  وإسرا
األبيض،  البيت  في  أبيب،  وتل  المنامة 

الثالثاء الماضي.
الهندية  الخارجية  باسم  المتحدث  وقال 
أنوراج سريفاستافا، في بيان: “تابعنا اتفاق 
السالم بين إسرائيل واإلمارات العربية 
المتحدة..  والواليات  والبحرين  المتحدة 
واالستقرار  السالم  لهند  ا دعمت  لقد 
نرحب  نحن   ... آسيا  منطقة غرب  في 
باتفاقيات السالم بين إسرائيل واإلمارات 

والبحرين”.
وأضاف ان “الهند تواصل دعمها التقليدي 
استئناف  وتتمنى  لفلسطينية،  ا للقضية 
وقت  أقرب  في  المباشرة  المفاوضات 

للوصول إلى حل الدولتين”.
ووقعت دولة اإلمارات العربية المتحدة 
رسميا، الثالثاء الماضي، معاهدة السالم 
مع دولة إسرائيل، التي وقعت أيضا اتفاقية 
إعالن تأييد السالم مع البحرين، وذلك في 
البيت األبيض بحضور الرئيس األميركي 

دونالد ترامب.
اإلماراتي  الجانب  من  المعاهدة  ووقع 
نهيان وزير  آل  بن زايد  الشيخ عبد هللا 
الخارجية والتعاون الدولي، ومن جانب 
اللطيف  عبد  الخارجية  وزير  البحرين 
الزياني، ومن جانب إسرائيل  بن راشد 

رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وشهد هذا الحدث التاريخي، الذي تم في 
الحديقة الجنوبية للبيت األبيض، حضور 
نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم.

ترامب: نتائج انتخابات 2020 لن تكون 
طلاق

إ

دقيقة على الا
وبي يبدي تضامنه مع اليونان  البرلمان الأور

وقبرص.. ويتوعد تركيا بعقوبات جديدة

وبا؟ كيف يشكل أردوغان خطرا مستمرا على أور

تنفيذ  الجيش المصري يعلن 
عملية كبيرة للقضاء على 

المخدرة الزراعات 
  أعلنت القوات المسلحة المصرية القضاء خالل شهر سبتمبر الجاري، 
على 146 من مزارع الخشخاش والبانجو والهيدرو المخدر، في السهول 

والجيوب الجبلية في سيناء.
وأسفرت الدورية عن ضبط 141 طنا من البانجو الجاف، و530 كيلوغراما 
من بذور البانجو، و1155 كيلوغراما من بذور الخشخاش، و12 طنا من 
بودرة البانجو و80 طنا من مخدر الهيدرو الجاف، كما تم ضبط 175 
كيلوغراما من بودرة الحشيش المخدر و203 فرش حشيش، و43 كيلوغراما 

من الحشيش المصنع والمفروم.
وتابعت القوات المسلحة المصرية أنه تم ضبط جهازي وزن المواد المخدرة، 
ودراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدم في أعمال التنقل بين المهربين.



اختصاصيين  حكومة  يريد  أديب  لبنان.. 
عراقيل يضع  الله  وحزب 

حزب الله يتهم أمريكا بتعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية

السفير الألماني في ليبيا: 
قرار السراج التنحي يستحق 

الاحترام

بعد الحريق.. اليونان تنقل 
اللاجئين إلى مخيم مؤقت

الأمم المتحدة تحذر من كارثة بيئية كبيرة و 
»معاناة مرعبة لليمنيين« بسبب »صافر«

 اتهمت جماعة حزب هللا اللبنانية المدعومة من إيران 
تشكيل  جهود  بتعطيل  الخميس  يوم  األمريكية  اإلدارة 
لتشكيل  المتعثرة  الجهود  تلقي  فيما  الجديدة،  الحكومة 
الحكومة بظالل من الشك على آفاق مبادرة فرنسية تسعى 

النتشال البالد من أزمتها.
وحزب هللا حركة شيعية مدعومة من إيران وتعتبرها 
واشنطن جماعة إرهابية لكنها أحد األطراف الرئيسية 

في الخالف الذي أدى إلى تعقيد العملية.
في  المنقسمين  الطائفيين  الزعماء  على  فرنسا  وتعتمد 
لبنان لتشكيل الحكومة لتنفيذ إصالحات اقتصادية لمعالجة 
أعمق أزمة منذ الحرب األهلية التي دارت رحاها بين 

1975 و1990.
الساسة  اتفق  نهائي  موعد  أجل  انقضى  الثالثاء  ويوم 
اللبنانيون عليه مع باريس لتشكيل الحكومة دون إحراز تقدم.

ويصر حزب هللا وحركة أمل الشيعية المتحالفة معه على 
تسمية وزراء شيعة في الحكومة وعلى أن يكون وزير 

المالية من بين هؤالء الوزراء.
وقالت الكتلة البرلمانية لحزب هللا إنها تؤكد أهمية المبادرة 
الفرنسية، لكنها أضافت أن اإلدارة األمريكية ”هي المسؤولة 

عن تعطيل جهود تشكيل الحكومة“.
وقالت مصادر سياسية من عدة أحزاب إن رئيس مجلس 
النواب نبيه بري، رئيس حركة أمل، بات أكثر إصرارا 
على تسمية وزير المالية بعد أن فرضت واشنطن األسبوع 
الماضي عقوبات على كبير مساعديه بتهمة الفساد وتمكين 

حزب هللا.
وسبق أن عمل مساعده علي حسن خليل وزيرا للمالية.
وأشارت الكتلة البرلمانية لحزب هللا في بيان إلى أنها ما 
زالت ترى فرصة لالتفاق على حكومة، قائلة إنها ”ال 

تزال ترى الفرصة متاحة لترميم ما خربه أولئك الذين 
يتولون في الظل عملية تأليف الحكومة الجديدة“.

وتقول مصادر سياسية إن رئيس الوزراء المكلف مصطفى 
أديب، وهو سني جرت تسميته تحت ضغط فرنسي، يعمل 
على اقتراحات لتغيير السيطرة على وزارات أسند الكثير 

منها لنفس الفصائل على مدى سنوات.
وقال مصدر قريب من أديب إنه ال يريد أن يحيد عن 
مهمة تشكيل حكومة اختصاصيين. ويحظى أديب بدعم 
رئيس الوزراء األسبق سعد الحريري السياسي السني 

البارز في لبنان.
وذكر المصدر أن أديب قال إنه إذا لم يتسن تشكيل حكومة 
نهج  اتباع  فإنه سيتعين  لتنفيذ إصالحات  اختصاصيين 
مختلف. لكنه أضاف أن ”هذا ال يتوافق مع المهمة التي 

كلفت من أجلها“.

 اعتبر السفير األلماني لدى طرابلس الليبية، أوليفر أوفتشا، أن 
قرار رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج بالتنحي من منصبه 

نهاية الشهر المقبل، أمر »يستحق االحترام«.
إن  الخميس،  اليوم  »تويتر«  موقع  في  تغريدة  عبر  أوفتشا  وقال 
»قرار الرئيس السراج يستحق االحترام، نظرا ألن انتقال السلطة 

يمثل تحدًيا ألي بلد«.
وأضاف: »إننا ندعو كافة األطراف المعنية إلى ضمان أن يكون ذلك 
شرعيا وسلميا«، مؤكدا أن محادثات مونترو برعاية األمم المتحدة 

وقيادة ليبية في إطار مفاوضات برلين قدمت طريقة شاملة لذلك.
وأعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مساء أمس األربعاء، 
»رغبته الصادقة« بتسليم مهام منصبه إلى سلطة جديدة في موعد 

أقصاه نهاية أكتوبر المقبل.
ودعا السراج »لجنة الحوار« وهي الجهة المنوط بها تشكيل السلطة 
التنفيذية الجديدة إلى »االضطالع بمسؤوليتها« في اإلسراع بتشكيل 

هذه السلطة لضمان االنتقال »السلمي والسلس« للسلطة.

 شرعت الشرطة اليونانية، الخميس، 
في نقل مئات الالجئين الذين تقطعت بهم 
السبل على جزيرة ليسبوس، إلى مخيم 
مؤقت، بعد أكثر من أسبوع على حريق 

دمر المخيم الذي كانوا يقيمون فيه.
وذكرت الشرطة اليونانية أن العملية، 
التي شاركت فيها 70 ضابطة، تهدف إلى 
حماية الصحة العامة، وفق »رويترز«. 
وبدأت العملية بمشاركة كثير من أفراد 
الشرطة يرتدون سترات بيضاء، وال 
تزال األوضاع هادئة والالجئون يتدفقون 

ببطء على المخيم الجديد.
وكان الحريق قد أتى على مخيم موريا، 
أسبوع  نحو  قبل  اليونان،  في  األكبر 
ليترك أكثر من 12 ألف الجئ، غالبيتهم 
من أفغانستان وسوريا وبلدان إفريقية 

مختلفة، من دون مأوى أو نظام صرف 
صحي مالئم أو طعام أو   شراب.

أشعله  الحريق  إن  السلطات  وقالت 
مهاجرون. ولم يصب أحد بأذى. والمخيم 
المؤقت الجديد في كارا تيبي قرب ميناء 
ميتيليني جاهز الستيعاب ما ال يقل عن 

5000 الجئ.
الالجئين  بعض  إن  السلطات  وقالت 
مترددون في االنتقال إلى المخيم الجديد 

ألنهم يأملون في مغادرة الجزيرة.
وحتى ساعة مبكرة من صباح األربعاء 
كان 1200 فقط قد انتقلوا إلى المخيم، 
مجموعات  بدأت  المساء  بحلول  لكن 

كبيرة في التدفق حاملين أمتعتهم.
وقال وزراء إن نقل الالجئين سيكتمل 

خالل بضعة أيام.

 حذر األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، من »معاناة مرعبة« لسكان 
اليمن حال تسرب النفط من الناقلة »صافر« 
الراسية حاليا في ميناء رأس عيسى على 

البحر األحمر.
وقال غوتيريش الخميس: »إنني قلق للغاية 
بشأن الوضع مع خزان النفط العائم )صافر( 
القابع قبالة الساحل الغربي لليمن، منذ عام 
2015، حيث أنه لم يتم صيانته إلى اآلن«.
نفطي  تسرب  »أي  أن  غوتيريش  وأكد 
عواقب  له  سيكون  حريق  أو  انفجار  أو 
إنسانية وبيئية وخيمة على اليمن والمنطقة 

الحديدة  ميناء  سيغلق  »هذا  أن  إلى  الفتا  بأسرها«، 
الغذائية عن ماليين  اإلمدادات  أشهر وسيقطع  لعدة 

األشخاص في اليمن«.
وغير  السريع  »السماح  الى  الصدد  هذا  في  ودعا 
المشروط للفنيين للوصول إلى السفينة وتقييم حالتها 

وإجراء اإلصالحات الممكنة لمنع وقوع الكارثة«.
وتحمل الناقلة »صافر« اليمنية، التي تم بناؤها في 
 1.1 الماضي،  القرن  من  السبعينيات  خالل  اليابان 
مليون برميل من النفط الخام، وهي راسية قبالة مرفأ 
منذ  األمر  البحر  على  المطل  النفطي  عيسى  رأس 

العام 2015.

  نقل مصدر قريب من رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى 
أديب، الخميس، عنه قوله إنه ال يريد أن يحيد عن مهمة تشكيل 
حكومة اختصاصيين، وذلك بينما ال تزال جهود تشكيل الحكومة 

الجديدة متعثرة.
وتضغط فرنسا على السياسيين اللبنانيين لتشكيل حكومة جديدة 
مالية  أزمة  من  البالد  إلخراج  إصالحات  تنفيذ  في  والشروع 
واقتصادية طاحنة. لكن موعدا نهائيا تم االتفاق عليه مع باريس 

مر يوم الثالثاء من دون إحراز تقدم.
وتعثرت العملية في ظل إصرار الفصيلين الشيعيين، وهما حزب 
هللا المدعومة من إيران وحركة أمل، على تسمية وزراء بالحكومة، 

وقالوا إن وزير المالية يجب أن يكون منهم.
لتغيير  اقتراحات  على  يعمل  أديب  إن  سياسية  مصادر  وتقول 
على  الفصائل  لنفس  منها  الكثير  أسند  وزارات  على  السيطرة 

مدى سنوات.
حكومة  تشكيل  يتسن  لم  إذا  إنه  قال  أديب  أن  المصدر  وذكر 
اختصاصيين لتنفيذ إصالحات، فإنه سيتعين اتباع نهج مختلف. 

لكنه أضاف أن »هذا ال يتوافق مع المهمة التي كلفت من أجلها«.
ويلتقي أديب مع معاون رئيس البرلمان علي حسن خليل، ومعاون أمين عام 

حزب هللا حسين خليل، للبحث في سبل حل عقدة حقيبة المالية.
لم تحقق خرقا جديا في جدار  المشاورات  إلى أن  وأشارت مصادر مطلعة 
األزمة الحكومية، بالرغم من االتفاق بين الطرف الفرنسي والثنائي الشيعي 

على حصول األخير على وزارة المالية.
وبرزت العقدة المستجدة بعد إعالن قوى سياسية أخرى عن مطالب خاصة 

بعد نجاح حركة أمل وحزب هللا باستعادة المالية.
ويتردد في األوساط اللبنانية أن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، أعلن أنه 

معني باسم الوزير الذي سيتولى حقيبة المال، وهو ما رفضه الثنائي الشيعي.

وأعلنت كتلة حزب هللا النيابية رفضها بشكل قاطع أن يسمي أحد عنهم الوزراء 
الذين يمثلونهم في الحكومة أو يضع أحد حظرا على المكون الذي يمثلهم في 

استالم أي حقيبة أو حقيبة وزارة المالية حصراً.
ويتوجه أديب إلى القصر الجمهوري الساعة الخامسة بتوقيت بيروت للقاء 
رئيس الجمهورية ميشال عون الطالعه على ما وصلت إليه المشاورات، أو 

تقديم اعتذاره عن المهمة التي كلف بها من قبل الكتل النيابية.
أن  سيما  ال  اليوم،  الفرنسية  المبادرة  أو  الحكومة  بمصير  الجزم  يمكن  وال 
الجانب الفرنسي مدد المهلة الزمنية لتأليف الحكومة إلى نهاية األسبوع الجاري.

    فرضت وزارة الخزانة األميركية، 
الخميس، عقوبات على شركتين في لبنان 

مرتبطتين بحزب هللا.
وفرض مكتب مراقبة األصول األجنبية 
 )OFAC( التابع لوزارة الخزانة األمريكية
عقوبات على شركتي آرش كونسالتينغ 
للدراسات واالستشارات الهندسية ومعمار 
كونستركشن للهندسة والمقاوالت، لكونهما 
مملوكتين أو مسيطر عليهما أو موجهتين 

من قبل حزب هللا.
 باإلضافة إلى ذلك، صنف مكتب مراقبة 
األصول األجنبية سلطان خليفة أسعد، وهو 
مسؤول في المجلس التنفيذي لحزب هللا، 

والذي يرتبط ارتباًطا وثيًقا بالشركتين.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إنه من 
خالل استغالل حزب هللا لالقتصاد اللبناني 
والتالعب بالمسؤولين اللبنانيين الفاسدين، 
بالمنظمة  المرتبطة  الشركات  منح  يتم 

اإلرهابية عقودا حكومية، 
المتحدة  الواليات  وإن 
باستهداف  ملتزمة  ستظل 
حزب هللا وأنصاره ألنهم 
اللبنانية  الموارد  يستغلون 
بشكل فاسد إلثراء قادتهم، 
بينما يعاني الشعب اللبناني 

من خدمات غير كافية.
الخزانة  إدراج  ويؤدي 
األميركية األفراد والكيانات 
إلى  العقوبات  على الئحة 
النظام  عن  فعليا  عزلهم 
وتجميد  العالمي،  المالي 
تحت  لهم  أصول  أي 
القضائي  االختصاص 
وتحذير  األميركي، 
المؤسسات غير األميركية 

من التعامل معهم.
وتوترت العالقة بين أميركا وإيران منذ 
الرئيس  إدارة  انسحبت  بعدما   ،2018

االتفاق  من  ترامب  دونالد  األميركي 
فرض  وأعادت  طهران،  مع  النووي 

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

األتفاق اإلماراتي – البحريني 
اإلسرائيلي 

 أنا من الذين يؤيدون أي أتفاق سالم يعقد بين دولتين ألننا 
المادية  وتكلفتها  الحروب  مرارة  وقنا  وتذَّ رأينا  النهاية  في 
إقتصادية  تكلفة  لها  الحروب  أن  ، كما  والبشرية وهو األهم 
يتأثر  بها أي شعب عندما  الشعوب ويتأثر  ثمنها  تدفع  عالية 
أو بفرضها  إما برضاها  الحرب  التي دخلت  إقتصاد دولته  
 1948 بدأت فصولها عام  التي  الفلسطينيية  والقضية  عليها 
بأحتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينيية وتشريد الفلسطينيين 

في أنحاء العالم . 
مباشرة  مسئولية  مسئولون  هم  الفسطينيين  أن  والحقيقة 
أخطأ  فقد  اليوم  الفلسطينيية  القضية  إليه  وصلت  ما  عن 
يستجب  لم  ياسر عرفات عندما  الراحل  الفلسطيني  الرئيس 
مينا  مؤتمر  لحضور   1977 عام  السادات  الرئيس  لدعوة 
القاهرة والذي شارك فيه كل من إسرائيل  الشهيرفي  هاوس 
أن  المقرر  األمريكية ومصر وكان من  المتحدة  والواليات 
يحضر هذا المؤتمر أيضاً كل من المملكة السعودية وسوريا 
الحضور  عن  أعتذروا  جميعًا  ولكنهم  األردنية  والمملكة 
بالخيانة  لعصره  سبَّاقاً  كان  الذي  السادات  الرئيس  وأتهموا 
والعمالة وكان بأستطاعة الفلسطينيين الحضور والدخول في 
المفاوضات وكان من الممكن حصولهم على جزء كبير من 
أراضيهم لوال تعنتهم غير المفهوم وقتها في حين عقدت مصر 
وإسرائيل إتفاقية سالم عام 1978 وأستعادت جميع أراضيها 
التي خسرتها في حرب 1967 ورغم حصول مصر على كل 
أراضيها إال أنها تعرضت لحملة شرسة من الرئيس العراقي 
الراحل صدام حسين الذي قاد جبهة الرفض ضد هذه اإلتفاقية 
العالقات مع  إلى قطع  الذي دعا  الشهير  بغداد  وعقد مؤتمر 
مصر وعزلها وطردها من الجامعة العربية فكان رد الرئيس 
السادات آنذاك قوياً عندما قال مصر َتعزل وال تُعزل ومضت 
مصر في طريق السالم وبقي الفلسطينيين يعانون إلى اليوم 
أنشق اسماعيل هنية عن حكومة  بلّة عندما  الطينة  بل وزاد 
عباس أبو مازن فضاعت القضية وضلّت طريقها وأصبحت 
القضية  إن  صيفي  بطيخة  بطنها  وفي  مطمئنة  إسرائيل 

الفلسطينيية دخلت في غيبوبة بفعل أبنائها وبأياديهم . 
البحرين  أو  اإلمارات  أحد على موقف  يزايد  أن  وال يجب 
كما زايدوا على مصر والذي يريد أن يحمل السالح فليحمله 
كاذبة ال  إسرائيل وكفانا عنترية وجعجعة  لمحاربة  ويذهب 
تقدم وال تؤخر ويجب على العالم كله أن يؤيد أتفاق اإلمارات 
اإلمارات  أن يقف ضدهما وعلى  إسرائيل ال  والبحرين مع 
القضية  يدعما  أن  اإلتفاقتين  هاتين  توقعيهما  بعد  والبحرين 
الفلسطينيية بأكثر قوة وواقعية وفاعلية إلى أن يعود الصواب 
أجل  من  فعاًل  والعمل  لتوحيد صفوفهم  الفلسطينيين  للقادة 
أشد  عانى  الذي  الفلسطيني  والشعب  الفلسطينيية  القضية 
من  بداًل  أرضه  تحرير  أجل  شبابه من  وفقد خيرة  المعاناة 

تصريحات الشجب الرنانة التي التفيد وال تنفع .

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

     Vendredi 18 septembre 2020
الجمعة 18 سبتمبر 2020

بقلم: محمد منسي قنديل

الرقابة.. ومشاكلها عن 
  سوف يندهش الذين يعيشون في 
أنها  وكيف  الرقابة،  كلمة  من  كندا 
مازالت موجودة بل وتمسك بخناقنا 
نحن العرب، وكما كان يوسف ادريس 
بقول أن حجم الحرية في الدول العربية 
ال تكفي لكاتب واحد فما بالك بالبقية، 
وفي هذه االيام عادت مشكلة الرقابة 
لتلقي ظاللها علينا من جديد، ادركنا 
وأن  ومتحكمة،  موجودة  انها  فجأة 
كلها  تمارسها،  أكثر من جهة  هناك 
تمنع وتحجر وتصادر، البعض منها 
له اسبابه الظاهرة والمنطقية والبعض 
اآلخر ال يحتاج ألسباب، ربما خفت 
الرقابة عن الكتاب قليال، ولكنها قوية 
الوطأة في بقية مجاالت المصنفات الفنية، 
وبشكل عام ال يوجد من يحب الرقابة، 
الذين يؤيدون وجودها،  بما في ذلك 
لم  التي  المجتمعات  أنه في  فالبعض 
ليس  تنضج بعد، البد من وجودها، 
فقط للمحافظة على اخالقيات المجتمع 
وقيمه، ولكن كستار  يختبئ الجميع خلفه 
ليؤكدوا حسن نواياهم ونقاء سريرتهم، 
فالرقابة موجوده منذ القدم، جزء من 
السلطة الحاكمة، سلطة الخليفة وسلطة 
الكنيسة وسلة الهيئات الدينية المتزمتة، 
المفكرون طوال هذه  وكان صراع 
العصور هو محاولة للتملص من هذه 
السلطة، اعطاء أجنحة طليقة لألفكار 
والنزوات والخياالت والرغبات مهما 
كان نوعها حتى تصل إلى آخر سماء 
ممكنة، فالرقابة ال تمارس سطوتها إال 
على كائنات ضعيفة، الكتاب وشرائط 
السلولويد، الكتاب الذي ليس إال حبرا 
سريع  التمزق،  سهل  ورق،  على 
السهل ومحاصرته،  من  االشتعال، 
وشرائط األفالم التي تحولت السطوانات 
وظالل  ضوء  مجرد  وهي  هشة، 
المتعة  تحمل  أفكارا،  تحمل  وأخيلة 
لنا ولكنها تخيف كثيرا من األجهزة 
االنظمة  العديد من  ولكن  الرسمية، 
العربية العتيدة مازالت مصابة بعقدة 
“الكتابو فوبيا” و”الفيلم فوبيا”، تخاف 
الكتاب والفيلم و تتحسب لصدورهما، 
وفي أحيان كثيرة ال تتركهما يعبران 
الحدود،وتاريخيا كانت هناك الكثير من 
المحارق التي اقيمت للكتب، لم نسمع  
عن اقامة محارق لألسلحة الفتاكة، او 

المخدرات المدمرة.
 في أحد المعارض الكتب التي تقام 
للكتاب، في دولة تتباهى بديمقراطيتها، 
وبريادتها للمنطقة التي تحيط بها، كنت 
متحدثا في أحدى الندوات، وفوجئت أن 
هناك قائمة سرية وطويلة تحتوي على 
الكتب من كل االصناف،كلها  مئات 
ممنوعة من العرض، من بينها ثالثة 
كتب لي، وكان غريبا ان يصادروا 
كلماتي المكتوبة وأن يتركوا المجال 
لكلماتي الشفهية، ازدواجية ال يبررها 
غير ميراث طويل من كراهية الكلمة 
المطبوعة، ففي القرون الوسطى كانت 
الكنيسة تعادي المطبعة، وظلت الدولة 
العثمانية لعشرات السنين تمنع دخول 
المطبعة ألراضيها وتكتفي بالمخطوطات، 
وجاءت الحملة الفرنسية على مصر 
لتكسر هذا الحظر، وتجعل مصر أول 
دولة في المنطقة تعرف هذا األختراع، 
ولكن الرقيب يكون أحيانا أقوى من 
المطبعة، فرغم ثورة 25 يناير ال زالت 
تعتبر  كتبا  بمصادرة  تقوم  األجهزة 
العرب، كتاب  النثر  من كالسيكيات 
الذي  لجبران خليل جبران  “النبي” 
90 عاما وطبع عشرات  صدر منذ 
الرقيب  يستيقظ  أن   قبل  الطبعات، 
المصري من سباته ليكتشف خطورته 
المهزلة  الحجر عليه، ويكرر  ويقيم 
نفسها مع كتاب “ألف ليلة وليلة” في 
عناد غريب يعادي فيها رقيب عابر 
نصا خالدا قاوم قرون الزمن. الزال 
الكتاب متهما، يجب إيقافه ومحاكمته 
واعدامه. وأنياب الرقابة غائصة في 
عمق التاريخ، وحرائق الكتب ال تخمد، 
في رواية 451 فهرنهيت يقدم المؤلف 
األمريكي “برادبيري” رؤيا كابوسية 

لمصير الكتاب في المستقبل، تحت وطأة 
األنظمة المتسلطة، تحكي الرواية عن 
مطافئ مهمتها  حرق الكتب، و451 
هي درجة الحرارة التي يحترق عندها 
الورق، وامتالك أي كتاب مهما كان 
نوعه يعد جريمة يعاقب عليها القانون، 
ويضطر هواة الكتب لحفظها عن ظهر 
قلب، والهروب إلى الجبال ليردودها 
لبعضهم البعض، حكام االندلس اقاموا 
المحارق لمخطوطات ابن رشد، وهتلر 
قام بإحراق كتب اللبراليين والديمقراطيين 
الذين ال يؤيدون نظريته في تفوق الجنس 
اآلري، والقذافي احرق كل أنواع الكتب 
دون تميز. جميعهم استقوا طقوس الحرق 
القديمة كما  الرومانية  من الحضارة 
يقول المؤرخ اإليطالي ماريو إنفليزي، 
الواقعة االولى في التاريخ حدثت في 
تيباريوس  عندما  عهد االمبراطور 
وجهت تهمة المروق والخروج عن 
الدولة للمواطن كريموسيوس كوردو، 
كان قد نشر كتابا ينتقد فيه ضياع قيم 
مع  الرومانية  الجمهورية  وفضائل 
كان  الذي  قيصر،  يوليوس  مصرع 
الرومانيين  المواطنين  آخر  يعتبره 
الحقيقيين،  بعدها سقطت كل القيم ولم 
يعد هناك رجال، وتمت محاكمة الكاتب  
أمام مجلس الشيوخ، وذهب دفاعه عن 
حرية الراي سدى، فقد اصر الشيوخ 
المبجلين على أحراق  مؤلفاته في ميدان 
روما، من هذه اللحظة التاريخية أكتسب 
صفة “المعارض” وأصبح عدوا رسميا 

لكل قوى القمع والتخلف.
ولكن مشكلة الرقابة اآلن مع السينما 
ومع اكثر من فيلم، ثالثة افالم تعرضت 
للمصادرة مؤخرا مع اختالف االسباب، 
أكتفى  ولكنه  بالرفض  يقم جهاز  لم 
بمتابعة معارك المصادرة بعيدا عنه، 
الفيلم االول كان “حالوة روح”، فيلم 
متواضع المستوى فنيا وفكريا، ومنقول 
عن فيلم ايطالي شهير، إال ان وجود 
أحدى نجمات االثارة فيه وما قيل انه 
مليئ باإليحاءات الجنسية، خاصة وان 
بالطرف اآلخر هو صبي لم يبلغ بعد، 
أثار ضجة مبالغ فيها، األمر الذي جعل 
رئيس الوزراء المصري يتحسس مسدسه 
ويطلق طلقة المصادرة، والفيلم الثاني 
هو “نوح”، قصة توارتية عن نبي هللا 
بالرفض،  نوح، وقد سارع األزهر 
بغض النظر عن الفيلم ومستواه الفني، 
والحجة أنه األزهر يرفض  مبدأ تجسيد 
الشاشة، ودخل وزير  األنبياء على 
الثقافة في نقاش وجدل مع اللجنة التي 
قامت بالمنع ألن الفيلم ال يسيئ لنبي 
هللا نوح، وال يقدم نقدا ألي دين من 
األديان، وقد سبق أن عرضت افالم 
يثير  دون  المسيح  السيد  معاناة  عن 
األمر أي اعتراض، ولكن وزير الثقافة 
بنفسة اضطر للقيام بالمصادرة الثالثة  
مع فيلم “آلهة والملوك” الذي يروي 
قصة النبي موسى ومعاناته هو وقومه 
المغالطات  كانت  فقد  داخل مصر، 
التاريخية  التي يحتويها الفيلم أكثر من 
أن يمكن تحملها، خاصة هي تحاول أن 
تؤكد على المزاعم التي دأب اسرائيل 
على ترديدها، وهي تعتمد على حفنة 
من األكاذيب لتثبت تواجد اليهود في  
المنطقة، فاليوجد أي دليل مادي أو 
زمني على أنهم قد قاموا ببناء األهرام، 
ولم تكن مصر القديمة “هولوكست” 
خاصة  ليهود،  ا يضطهد  تاريخي 
الذين  أن اسرائيل تقوم بدور الجالد 
يسومون اخوتنا الفلسطينيين العذاب، 
وهم يحاولون تزييف التاريخ لتبرير 
جرائمهم المعصرة، رغم النقاشات التي 
اثيرت حول منع الفيلم  فقد كان البد من 
الدفاع عن تاريخنا الوطني في مواجهة 
صورة مضللة تخدم عدونا المباشر، 
وعلينا أن نحمي البسطاء من جمهور 
الذي  المخ  السينما من عملية غسيل 
يهدف لها الفيلم، اجل.. ال أحد يحب 
المنع خاصة في األعمال الفنية ولكن 
ما العمل إذا كانت النوايا خبيثة تريد 

الطعن في تاريخنا وهويتنا. 

عقوبات أميركية على شركتين في لبنان على صلة بحزب الله

التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة 
أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

بقيادة السعودية، امس  العربي  التحالف    أعلن 
أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة  الخميس، 
أطلقتها قوات جماعة الحوثي من اليمن باتجاه المملكة.
العقيد  التحالف،  المتحدث الرسمي باسم  وصرح 
من  “تمكن  القوات  بأن  المالكي،  تركي  الركن 
اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها 
الحوثية اإلرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة  المليشيا 
المدنية والمدنيين بمدينة خميس  الستهداف األعيان 
مشيط” في منطقة عسير جنوب السعودية قرب 

الحدود مع اليمن.
هجماتها  الصيف  منذ  الحوثيين  قوات  وكثفت 
داخل  مواقع  على  المفخخة  المسيرة  بالطائرات 
المدنيين في  التي تتهم الحوثيين باستهداف  السعودية 

المملكة.

أخبــار



وزيرة الهجرة تستعرض خطوات 
ترشح المصريين بالخارج في انتخابات النواب

الآ�ثار تنفي وجود أعمال طرق حول الأهرامات

 مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى العاصمة 
الروسية موسكو

فراج بالعفو عن 102 من نزلاء السجون و321 شرطًيا

إ

الا

 القاهرة/ فرج جريس:  في إطار حرص 
وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين 
بالخارج، على إعالم المواطنين بالخارج 
بآليات المشاركة في االستحقاقات االنتخابية 
والدستورية، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم 
عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون 
المصريين، أن هناك تنسيًقا مستمًرا بين 
لالنتخابات،  الوطنية  والهيئة  الوزارة 
برئاسة السيد المستشار الشين إبراهيم، 
حيث تم إعالن مواعيد ترشح ومشاركة 
المصريين بالخارج في انتخابات مجلس 
النواب، المزمع إجراؤها أكتوبر المقبل.
نبيلة  السفيرة  السياق ذاته، قدمت  وفي 
مكرم، الشكر للسيد المستشار الشين إبراهيم 
رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات، والسادة 
المجهود  الموقرة، على  الهيئة  أعضاء 
الذي يبذلونه إلجراء كافة االستحقاقات 

االنتخابية والدستورية.
كما قدمت وزيرة الهجرة الشكر لوزارة 

الخارجية والبعثات الدبلوماسية للجهود التي 
يبذلونها خالل كافة االستحقاقات االنتخابية، 
حيث إنه بقع على عاتقها عبء كبير خالل 
عمليات االقتراع واستالم المظاريف التي 

تتضمن أصوات المصريين بالخارج.
تم  فيديو  نبيلة مكرم، عبر  السفيرة  وقالت 
بثه مباشرة على الصفحة الرسمية لوزارة 
بدأت  اليوم  إن  الهجرة بموقع “فيسبوك”، 
البعثات الدبلوماسية في تلقي طلبات الترشح 
المصريين بالخارج النتخابات مجلس النواب، 
مؤكدة أن انتخابات مجلس النواب هي حق 
وواجب ومعركة وعي ومشاركة سياسية 
ينبغي أن يمارسها كل المواطنين سواء في 
الداخل أو في الخارج، حيث إنه من شأنها 
وقف كل ما يقوم به أعداء الوطن في الخارج 
والمتربصين بالدولة المصرية بالترويج بأن 
الحياة السياسية في مصر غير ثرية وهناك 
سلبية من الشعب المصري في المشاركة في 
الحياة النيابية، فالمشاركة ضربة قاضية لكل 

من يحاول أن يتربص بالوطن.
وأضافت وزيرة الهجرة أن مشاركة المصريين 
بالخارج في االنتخابات البرلمانية استمرار 
الدولة  التي كفلتها  االنتخابية  لالستحقاقات 
للمصريين بالداخل والخارج، فالمصريين 
بالخارج شاركوا في العديد من االستفتاءات 
واالنتخابات الرئاسية والنيابية ومجلس الشيوخ 
مؤخًرا، مشيرة إلى أن قرار الهيئة الوطنية 
لالنتخابات واضح وصريح بكل اإلجراءات 

المتبعة والتي البد أن يتبعها المصريين
بالخارج لنرى مجلس النواب الجديد، مقدمة 
الثمانية  2015 واألعضاء  لبرلمان  الشكر 
ممثلي المصريين بالخارج، والجهد الكبير 
الذي بُذل بالتعاون بين نوابه ووزارة الهجرة، 

خصوًصا في ملفات المصريين بالخارج.
وخالل كلمتها، سلطت السفيرة نبيلة مكرم، 
الضوء على أن وزارة الهجرة هي جهة تنفيذية 
وليست تشريعية، فوزارة الهجرة تقف على 
مسافة واحدة من جميع المشرحين المصريين 
النواب، حيث  بانتخابات مجلس  بالخارج 
إنه ليس لديها الحق في التوصية أو التزكية 

السياسية  الحياة  أن  إلى  للمترشحين، الفتة 
السياسية  القوى  من  الكثير  بها  في مصر 
التطور  بما يدل على  السياسية  واألحزاب 
الديموقراطي والحياة الديموقراطية والبد أن 
نثمن على دورها، والدولة تعطي المساحة 
لهذه القوى والتيارات لكي تعمل وتتواصل 
مع المصريين في الداخل والخارج، وهذه 
القوى هي من تختار من يمثلها في القوائم 
التي حددتها الهيئة الوطنية لالنتخابات حتى 

يتم التمثيل داخل مجلس النواب الجديد.
وأضافت وزيرة الهجرة أن الثماني مقاعد 
ممثلي  بالنواب  الخاصة  النواب  بمجلس 
يأخذون  من  هم  لخارج،  با لمصريين  ا
يراقبون  من  وهم  الحكومة  مراقبة  صفة 
عمل وزارة الهجرة وبالتأكيد ال يصح أن 
تختار الوزارة من يراقب عملها، إذن فإن 
التواصل مع المصريين بالخارج يكون مع 
األحزاب والقوى السياسية ألنها تمثل الحياة 
الديمقراطية وانتعاش للحياة السياسية على 

أرض الدولة المصرية.
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن دور وزارة 
الهجرة هو توصيل ما قررته الهيئة الوطنية 
لالنتخابات للمصريين بالخارج فيما يتعلق 
باالستحقاقات االنتخابية والدستورية والضوابط 
واإلجراءات التي تضعها، كما تقوم الوزارة 
االستفسارات  اإلجابات على  كافة  بوضع 
غرفة  وتشكيل  للوزارة  الرسمي  بالموقع 

عمليات دخل الوزارة لمتابعة االنتخابات
ولفتت الوزيرة إلى أن اليوم تبدأ البعثات في 
تلقي الترشيحات حتى 26 سبتمبر الجاري، 
طبقا لقرار الهيئة الوطنية لالنتخابات ومن 
يرغب في الترشح فعليه أن يتقدم للبعثة بالكشف 
الطبي معتمد من المستشفيات المعتمدة لدى 
السفارات والقنصليات في الخارج بحسب 
كل دولة، ومستوفي لشروط الترشيح وهي 
الجنسية متمتعا بحقوقه  يكون مصري  أن 
المدنية والسياسية، وأن يكون مدرًجا في قاعدة 
الناخبين في أي من محافظات الجمهورية، 
وأال يكون قد طرأ عليه سبب لحذف اسمه 
من قاعدة الناخبين، وأال يقل سنه عن 25 
سنة، وأن يكون حاصاُل على شهادة إتمام 

التعليم األساسي على األقل، وأن يكون قد 
أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوًنا، 
وأال يكون قد أسقطت عضويته بقرار من 
واالعتبار  الثقة  فقد  بسبب  النواب  مجلس 

بسبب اإلخالل بواجبات العضوية.
أوضحت  الجنسية،  بازدواج  يتعلق  وفيما 
الوزيرة أن قانون 140 لعام 2020 قد سمح 
الجنسية  مزدوجين  للمصريين  بالترشح 

للترشح النتخابات مجلس النواب.
أما بخصوص الناخبين، قالت السفيرة نبيلة 
مكرم إن الهيئة الوطنية لالنتخابات، حددت 
التواريخ الخاصة بمشاركتهم وتبدأ بتسجيل 
 10 وحتى  سبتمبر   27 يوم  من  البيانات 
أكتوبر المقبل على موقع الهيئة، وطبًقا لقرار 
البريد  االنتخابات عن طريق  الهيئة سيتم 
تسجيل  أنه البد من  السريع، مشددة على 
الوطنية لالنتخابات  الهيئة  البيانات بموقع 

حتى تستطيع المشاركة باالنتخابات.
كما وجهت السفيرة نبيلة مكرم، رسالة إلى 
المرأة، قائلة: “إن البرلمان الجديد سيتضمن 
أناشد  مقعد،   600 للمرأة من  مقعًدا   156
المرأة بالخارج بتكثيف المشاركة والترشح 
في انتخابات البرلمان، فإن هذه الفترة هي 
أزهى عصور المرأة وهذه التجربة الثرية 
التي تثمن فيها القيادة السياسية دور المرأة”.
لقيادة  ا أن  مكرم  نبيلة  السفيرة  وأكدت 
بالخارج  المصريين  دور  تثمن  السياسية 
ومساندتهم  التنموية  المشروعات  كل  في 
لوطنهم، الفتة إلى أن كل التطور والجهود 
السياسية في مصر،  القيادة  بها  تقوم  التي 
ورغم جائحة كورونا فلم تتوقف االفتتاحات، 
بالخارج  المصريين  دور  يأتي  أن  فالبد 
والمشاركة في العملية االنتخابية وممارسة 

هذا الحق الدستوري.
وأعلنت وزيرة الهجرة، في ختام كلمتها، عن 
أنه بداية من اليوم سيتم نشر كافة اإلجراءات 
الهيئة  حددتها  التي  والتواريخ  والدوائر 
الرسمي  الموقع  لالنتخابات عبر  الوطنية 
للوزارة بالتعاون مع هيئة االنتخابات، حتى 
تتم عملية االقتراع باالنتخابات مجلس النواب 
بطريقة تليق بالمصريين بالخارج وبمصر.

عبد  الرئيس  أصدر  فرج جريس:   القاهرة/   
الفتاح السيسي القرار الجمهورى رقم 143 لسنة 
2020 بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية 
وبنك  لالنفاق”،  القومية  “الهيئة  العربية  مصر 
إعداد دراسة جدوى  بشان  األوروبي  االستثمار 
القاهرة  أنفاق  لمترو  الثانى  الخط  تأهيل  إلعادة 

الموقع فى القاهرة بتاريخ 29 يناير 2020.
الفتاح  عبد  الرئيس  أصدر  السياق،  ذات  وفي 
السيسي القرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2020 
بشأن الموافقة على منحة التمويل اإلضافى بمبلغ 

مليون و 746 آلف دوالر أمريكى للمساهمة في 
استثمارية  بيئة  وتيسير  اتاحة  مشروع  تمويل 
واإلطار  االستثمار  سياسات  وتحسين  متكافئة 
القانوني والمؤسسي بين حكومتى جمهورية مصر 
العربية والبنك الدولي إلعادة اإلعمار والتنمية، 
وهيئة التنمية الدولية بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ 
الشرق األوسط  لمنطقة  التحول  لصالح صندوق 
وشمال أفريقيا الموقع بتاريخ 23 نوفمبر 2019.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر 
أمس الخميس.

 القاهرة/ فرج جريس:  استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 
أمس السيد رونالد الودر رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، وذلك 

بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي 
بأن اللقاء تناول آخر تطورات عملية السالم في الشرق األوسط، 

وكذلك بعض جوانب العالقات المصرية األمريكية.
وأكد السيد الرئيس استراتيجية العالقات بين مصر والواليات المتحدة، 
وكذلك أهمية تعزيز أطر التعاون الثنائي المتبادل لتطوير هذه العالقات 
في جميع المجاالت، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تفرض 
المزيد من التنسيق والتشاور المنتظم بين البلدين الصديقين، خاصًة 
فيما يتعلق بدفع جهود التوصل لحلول سياسية لألزمات التي تموج 

بها المنطقة، إلى جانب مواجهة خطر اإلرهاب والفكر المتطرف.

من جانبه أشاد “الودر” بتميز العالقات التي تجمع مصر والواليات 
المتحدة على مختلف األصعدة، مثمناً في هذا اإلطار دور مصر في 
إرساء السالم واالستقرار في الشرق األوسط بقيادة السيد الرئيس، 
والتصدي لإلرهاب والفكر المتطرف، وكذلك الجهود المقدرة للسيد 

الرئيس في تعزيز قيم التسامح والسالم والتعايش المشترك.
تطورات  آخر  إلى  تطرق  اللقاء  أن  الرسمي  المتحدث  وأضاف 
عملية السالم في الشرق األوسط، حيث أكد السيد الرئيس أهمية 
دفع العمل الدولي في الوقت الراهن نحو استئناف المفاوضات بين 
العادلة والشاملة  الفلسطيني واإلسرائيلي بهدف التسوية  الجانبين 
األمر  وهو  الدولية،  المرجعيات  ثوابت  الفلسطينية وفق  للقضية 
الذي من شأنه فتح آفاق االستقرار واالزدهار والتعايش السلمي 

لكافة شعوب المنطقة. 

 القاهرة/ فرج جريس:  
الدين  أشرف محي  أكد  
ثار  آ منطقة  م  عا مدير 
الهرم، أنه ال توجد أعمال 
حفر وإنشاء طرق داخل 
هضبة األهرامات األثرية 
على اإلطالق، وأن مشروع 
تطوير هضبة األهرامات 
قد انتهى منذ عام ٢٠١٩، 
بداية عام  افتتاحه  وسيتم 
انه  إلى  مشيرا   .٢٠٢١
التطوير  لمشروع  طبقا 
سيتم تخصيص سيارات 

كهربائية صديقة للبيئة لنقل الزائرين، حيث سيمنع 
األثرية  المنطقة  في  السياحية  االتوبيسات  دخول 
يسمح  ولن  واآلثار،  العامة  البيئة  على  للمحافظة 
المجلس األعلى لآلثار بأية انشاءات تضر أو تتعدى 

على األثر.
يأتي ذلك رًدا على ما تم تداوله حول إنشاء طريقين 

بمنطقة هضبة األهرامات
واكد محي الدين على ان أي خبر يتداول عن شق 

طرق داخل منطقة األهرامات األثرية هو عار تماما 
من الصحة، فال توجد أية أعمال تتم داخل المنطقة 
األثرية، وأية أعمال تتم خارج المنطقة األثرية هي 

أعمال تمهيدية فقط.
أما الطريق اآلخر المشار إليه في الصور المنشورة 
والذي يتضمن وجود أشجار، فهو في أراضي أهالي 
خارج المنطقة األثرية واألعمال به تمت تحت إشراف 

المجلس األعلى لآلثار.

القاهرة  أقلعت من مطار  القاهرة/ فرج جريس:    
الدولي، أمس، رحلة مصرللطيران رقم MS927 من 
طراز A220-300 وعلى متنها 103 ركاب متجهة 
دام  بعد توقف  الروسية موسكو، وذلك  العاصمة  إلى 

ستة أشهر بسبب جائحة كورونا.
وتغادر جميع رحالت مصر للطيران المتجهة إلى موسكو 
من مبنى الركاب الجديد رقم )2( بمطار القاهرة بينما 
العودة من  مبنى الركاب رقم )3( بمطار القاهرة الدولي.

 ومن المخطط أن تُسير الشركة  ثالث رحالت أسبوعياً 
إلى موسكو وذلك أيام السبت والثالثاء والخميس على 
 A220-300 الشركة من طراز االيرباص  طائرات 
والتي تتسع الي 140 مقعداً  وتتميز بكفاءتها العالية ، 
والراحة الكبيرة ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد.

وفيما يخص اإلجراءات الوقائية المطلوبة للسفر إلى 
موسكو، أهابت مصر للطيران بالعمالء المسافرين على 
 PCR اختبار  إجراء  إلى موسكو ضرورة  رحالتها 
بنتيجة سلبية صادر من أحد المعامل المعتمدة في مصر 
خالل ٧٢ ساعة قبل السفر من القاهرة حتى يتم السماح 
بصعودهم إلى الطائرة باإلضافة إلى التدابير الصحية 
األخرى التي تتطلبها الشركة عند الوصول وذلك ضمن 
اإلجراءات االحترازية التي تتخذها السلطات المختصة 

لتقليل انتشار فيروس كورونا. 
ويمكن للعمالء اإلطالع على كافة اإلجراءات الوقائية و 
egyptair. حجز تذاكرهم من خالل الموقع االلكتروني
com أو عن طريق مركز اتصاالت مصر للطيران 

1717 من أي محمول أو 090070000.

     Vendredi 18 septembre 2020
الجمعة 18 سبتمبر 2020

بقلم: تيماء الجيوش

مسألة كرامة 
     مع طباعة اخر صفحة ارتسمت ابتسامًة واسعًة على وجهها 
دامت لبرهًة من الوقت وتلك الراحة التي تسُع الكون تتملكها بأكملها 
ولما ال ، فها هي قد انتهت من كتابة الدراسة  ضمن المدة الزمنية 

المحددة لها من قبل االدارة. 
تناولت دراستها مركزاً طبياً يخدم نسبًة جيدة من مساحة الريف و 
ُملحاً نظراً  يختص بأمراض العيون لدى االطفال. كان أمراً صحياً 
لإلحصائيات  الطبية التي كانت ترُد بانتظام ُمنذرًة باالخطار المحتملة 
و ازدياد نسبة قصر النظر لدى االطفال بل و العمى في الحاالت 
الشديدة مما سيؤثر بالنتيجة على التعليم فمعظمهم من طالب المرحلة 
االبتدائية. الحل كان برأيها و خبرتها هو في العناية الصحية المستمرة 
و المركز الطبي هو الذي سيراقب الوضع بمجمله كما سيحمي 
االطفال من كوارث ُتصيب الرؤيا بالفحص الُمبكر وسوف يوفر 
الكثير من فرص التعليم لهم في المنطقة. كان األمر قريباً الى شغاف 
قلبها فهو إنساني بحت وال بد لتلك األسر و أطفالهم من صوٍت يوصل 
ما هو ضروري و عاجل. دفعها هذا كله ألن  تبذل جهداً مضاعفاً 

لتنهي الدراسة المقررة و االنتقال لمرحلة التنفيذ سريعاً. 
كان عليها ان تجمع ما تبقى من الوثائق الالزمة ، أن تلتقي بمزيٍد 
من األشخاص من لهم تجاربهم في هذا المضمار. أرادت أن تُنصت 
لخبرتهم وما اتخذوه من خطوات عملية تكفل نجاحاً بعيد األمد و ليس 
أن تسافر  لمشروٍع واعد لزمٍن مختلف ، كما كان عليها الحقاً  آنياً 
لمواقع مختلفة في محيط العاصمة كي تطابق ما بين المواصفات 
المطلوبة و ما هو على أرض الواقع حقاً. قابلت العديد من االهالي 
و الطالب ، اجتمعت مع الكثير من الكوادر المختصة. لم تتأفف او 
تتبرم من هذا كله، بل كانت سعيدة ، فها هو اقتراحها الذي تقدمت به 
منذ عامين تحديداً ، قد اصبح مشروعاً يأخذ طريقه بشق االنفس من 
االدراج الُمغبّرة الى طاولة النقاش ، ليس هذا فحسب بل يتم تكليفها 
هي بالذات بإعداد الدراسة الفنية للبدء بتنفيذه و ذلك خالل مدٍة أقصاها 
ثالثة اسابيع و هكذا كان. لم تتسائل و لم تتوقف لثانية عن قبول المهمة 
و لم تتوقف كثيراً عند الجهد و الوقت و التكلفة الشخصية وأن هذا 
الى حٍد ما، ما كان يهم حقيقًة ان تكون كل اهداف  قد يكون ُمرِهقاً 
دراستها  واضحة و رؤيتها متكاملة بتفسيٍر الالتباس فيه و يلتقي مع 
االسئلة التي ُطِرحت ُمسبقاً أو التي ستُطرح الحقاً في أي بنٍد. اتصلت 
أواًل بالمدير العام وأخبرته بأنها جاهزة للقائه و الفريق االداري 
للنقاش. هنئها و أثنى على عملها و طلب منها القدوم الى االجتماع 
عند الساعة الخامسة عصراً وأن المكان سيكون في المبنى الرئيسي . 
بحلول الخامسة اال ربع كانت هناك . دخلت قاعة االجتماع، االضواء 
خافتة لكنها استطاعت أن تُميز السيد سامح ، لم يكن هناك أحٌد سواه ، 
هو نائب المدير العام و رئيس لجنة تنفيذية ، ألقت التحية عليه ، كان  
يجلس على رأس الطاولة بعيونه الصغيرة المحتجبة خلف نظارة طبية 
عفا عليها الزمن و بشاربه الرفيع و شعره الذي امتأل صباغاً أسود و 
عطره الرخيص الذي يفوح في أرجاء القاعة. ما يسبق السيد سامح 
هو سمعته الرديئة ، هو ال يوفر إمرأًة، التحرش بالموظفات هو الصفة 
المالزمة له. وله من العمل الربعة عقود و العالقات و المحسوبيات 
و الدهاء الشيء الكثير ، ما وفر له غطاًء آمناً و دائماً لتجاوز تحرشه 

بزميالته من النساء. 
قبل اعواٍم مضت تحرش بإحدى الموظفات الرئيسيات في اإلدارة ، 
ثارت ضده و حين حاولت ان تتقدم بشكوى عاجلها باختراق جهاز 
الكمبيوتر الخاص بها في العمل و هاجمها متهماً إياها  بالمقابل انها 
تصرف الوقت بتصفح مواقع ُمخلّة بالحياء. تطرد هذه الصور  من 
تفكيرها و ترجعه لمفاجأتها بوجود السيد سامح فقط  وحيداً بانتظارها 
دوناً عن بقية الفريق االداري. على أية حال هي إمرأة لديها الكثير 
من االصول المهنية ، هي االن في صدٍد اخر ، ذاك المركز الطبي 
ال بد ان يصبح حقيقة . عليها ان تدافع عن الدراسة بكل ما أوتيت من 
قوة في االجتماع الذي سيبدأ قريباً و ان تضع كافة النقاط على جدول 
النقاش. و ليس هاماً وجود السيد سامح او عدمه في هذه الساعة. 
جلست على الجهة المقابلة ، امتدت يدها الى حقيبتها و قبل أن تدرك 
ما يحدث وجدته و بشكٍل خاطف قد جاء للجلوس الى جوارها. اصابها 
دواراً خفيفاً من عطره الرخيص ، نظرت إليه متسائلة في محاولٍة 
لكسر حرج اللحظة ، سيد سامح هل سيحضر الفريق االداري بأكمله ؟ 
أجابها نعم واالجتماع سيبدأ عند السادسة عصراً ، تم تكليفي بإبالغك 
و لكنني انشغلت قلياًل. هذه الجملة ساقتها إلى استنتاٍج أنه ربما و ليس 
مؤكداً قد   تعمد عدم إبالغها الموعد الثاني.  إذاً وليكن ، نهضت من 
مقعدها قائلًة بأنها ستعاود القدوم بعد ساعة و أنها ستكون في الجوار. 
سارع ليمسكها من يدها و باليد االخرى يضغط على كتفها أن اجلسي. 
دهشتها كانت تغزوها و تعقد كلماتها، عالقتهما مهنية و ال تتجاوز حد 
إلقاء التحية ، ما الذي يحدث ما الذي يريده هذا الرجل؟ أبعدت كلتا 
يديه عنها ونظرت إليه بحزم ، ما هذا سيد سامح؟ أجابها و شاربيه 
الرفيعين يتراقصان ، ال شيء لكن اجلسي دعينا نسترخي ونسمع 
قلياًل من الموسيقى فال بد أنك متعبة بعد كل هذا العناء و صدقي الوقت 
سيمضي سريعاً فال داعي ألن تغادري و ختم ما قال بضحكٍة أقرب 
إلى الحشرجة ليفغر عن فاٍه عجوز و أسنان صفراء متهاوية. .ردت 
ثم استدرت  و بحزم  سيد سامح بل أُفضل أن أذهب و أعود الحقاً 
لتجده يقترب أكثر و بفجاجة أغلظ من ذي مما سبق، عندها  عادت 
الى الخلف بخطواتها ثم أتجهت نحو الباب  لتترك المكان بأكمله ، 
سارع من خطواته  في أثرها ليُقبّل رقبتها. شعرت أن غضباً عاصفاً 

يجتاحها . 
منذ اسابيع و هي تعمل النهاء دراسة هامة ستنقذ الكثير من االطفال، 
انهكها التعب و لم تبالي ، التهم العمل ساعاتها و لم تبالي ، بل أسعدها 
حقاً أن األمر دخل مرحلة التبني االداري بعد مرور عامين  و هي 
ترجو ان يرى اقتراحها النور و أن تنخفض نسبة االصابة لدى 
ليُغرق  االطفال ثم يأتي هذا الكائن الغريب و المدعو بالسيد سامح 
هذا كله في طياٍت من عدم االحترام و التحرش و غياب االحتشام . 
المخيف حقاً تلك الثقة لديه و االطمئنان  بأنه ال حسيب و ال رقيب عليه 
أو على سلوكه المشين. تتجمع دمعة عند زاوية عينها ، يزداد غضبها 
الحساسها بالضعف . ترفع يدها و بكل قوة تصفع وجهه سقطت 
نظارته على االرض و قبل ان يتمالك نفسه كانت تهوي على وجهه 
بالصفعة الثانية ثم تتجه نحو نظارته لتسحقها بقدمها . ينطلق لسان 
السيد سامح أن اذهبي انت و االطفال جميعاً الى الجحيم أيتها الغبية و 
ألحقها  بكل الشتائم البذيئة والتهديد  . تعاود النظر اليه أي كائٍن مثيٍر 
للشفقة أنت؟ الى أية فصيلٍة تنتمي؟ لن ينتهي األمر عند هذا الحد ، أنا 
أعدك أنه لن ينتهي . يصرخ بها و يتوعدها بأقذع الكالم و أن عليها أن 
تنسى الدراسة و أال تنسى من هو، و أن لرأيه و لجنته القرار الفصل، 
كان صراخه يتعالى كالعواء و ال يهدأ. تخرج من المبنى الى الهواء 
الطلق ، كم احتاجته رئتيها ، كم احتاجت أن ترى ضوء النهار. سارت 
و هي ال تريد سوى بعضاً من السالم الداخلي. تُهّدئ من روعها، ال 
بأس فغداً نهار جديد. الغد و ما يليه ليس ملكاً لسامح و امثاله. غداً 
ساتقدم بشكوى و لن اتراجع خطوًة الى الوراء. إن لم احفظ كرامتي 

فلن يحفظها لي أحد.

 قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزالء السجون 
على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى اإلفراج بالعفو عن 

باقى مدة العقوبة.
إنتهت أعمال اللجان إلى اإلفراج عن )102( نزياًل ممن يستحقون 
اإلفراج عنهم بالعفو كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حاالت 
مستحقى اإلفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.. حيث إنتهت 

أعمالها إلى اإلفراج عن )321( نزياًل إفراًجا شرطًيا.
وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد 
محاورها إلى تطبيق أُطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، 
وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزالء السجون، وتفعيل الدور 
التنفيذى ألساليب اإلفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم 

لالنخراط فى المجتمع.

»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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مفيدة«  ابن   « مقوالت  من 
)21  ( الفيلسوف 

»لسانّية«! خواطر 

.. المشرق  الصبح  بارقة 

بقلم: عادل عطية

شعر: نسرين حبيب

- األشرار يشبهون الحياة . 
- ال تأخذ الحلوى إال من يد أبيك ، وال تأخذ الدواء المر إال من يد أمك . 

- تأمل اليد التي تعطيك الوردة أكثر مما تتأمل نصيحة جدتك .  
- خذ النصيحة من بيتك  وإن أزعجتك , وال تأخذ النصيحة من خارج بيتك وإن أراحتك .  

- األنانية كثقب اإلبرة ال يسمح إال بخيط واحد فقط . 
- عندما تقول ) أنا ( تذكر ثقب اإلبرة وخيط واحد , وعندما تقول ) نحن ( تذكر يديك 

وعينيك واإلبرة وباقي الخيط . 
- ال يتسابق خيطان على ثقب إبرة واحدة . 

- حيث يوجد عدد قليل من الخبز وعدد كبير من الجائعين توجد حفنة أشرار . 
وإذا تسابق خمسة رجال على ملكة جمال المدينة ، فهناك أربعة خاسرون وشرير واحد 

على األقل . 
-  يدخل الراعي الشيخوخة أسرع من الرعية  .  

 يحتفل الشعب المصري يوم  11 سبتمبر 
بعيد رأس السنه الفرعونية 

لقياس  النجمية   السنة  الفراعنة  واتخذ   
يوم  السنة  رأس  بعيد  واحتفلوا  الزمن، 
الشهور  11 سبتمبر من كل عام، وكانت 
وهذه  فرعونية،  آللهة  أسماء  القبطية 
األحداث المهمة ليست في تاريخ الحضارة 
تاريخ  في  بل  فحسب  القديمة  المصرية 
قبل  الحدث  هذا  وكان  جميعا،  البشرية 
الثالث  القرن  قيام األسرة األولى، أي في 
واألربعين قبل الميالد، حيث كانت معظم 
الذي  الجهل  في ظالم  تعيش  العالم  دول 

يخيم على عقولهم وأفكارهم.
فلكيا  تقويما  القدماء  المصريون  واستخدم 
إلى اختراع  العصور، وتوصلوا  أقدم  منذ 
السنة، ويدل هذا على أنهم اهتموا بدراسة 
النجوم  وسط  الظاهرية  الشمس  حركة 
السنة  من طول  ذلك  واستنبطوا  الثابتة، 
أول  السنة  بعيد رأس  واحتفلوا  النجمية، 
القديمة  المصرية  للسنة  كبداية  توت، 
)6256( المحتسبة وفًقا لظهور نجم الشعر 
السنة، وهو كذلك  اليمانية مرة واحدة في 
اختراع  كان  وقد  الفيضان،  لقدوم  مؤشر 
لنظام  استجابة  التقويم  أو  النظام  هذا 
كانت  فلقد  الزراعة،  الفيضان وظروف 
مصر من الوهلة األولى حضارة زراعية 
إلى خصوبة  أدى  الذي  الفيضان  بسبب 
القديم على  تلك األرض وأطلق المصري 
األرض  أي  “كيمت”  اسم  األرض  هذه 
الكاملة التي بها كل شيء كالشمس والقمر 
واألرض والحياة والعالم اآلخر، وإن دل 
ذلك فيدل على مدى وعى المصري القديم 

العهد  ذلك  في  المستنير  فكرة  ونضوج 
منتظمة  بمشاهدات  قيامه  وعلى  القديم، 
البد من تسجيلها بنوع من الكتابة ولو في 

مراحلها األولى. 
الفيضان  أن  القدماء،  المصريون  والحظ 
بانتظام، وأن نجمة  تتكرر  ظاهرة سنوية 
مع  األفق  في  تظهر  اليمانية  الشعرى 
شروق الشمس في نفس اليوم الذي يصل 
عاصمة  منف  مدينة  إلى  الفيضان  فيه 
الفلكيون  كان  حيث  ذاك،  حين  مصر 
السماء”،  إلى  “المتطلعون  المصريون 
وأن الفيضان هذا هو دموع ايزيس ببكائها 
على زوجها ازوريس كما هو معروفه في 

الديانة واألساطير المصرية القديمة.
ت  لعمليا ا ا  رتبو ا  هذ ساس  أ وعلى 
السنة  اختراع  من  وتمكنوا  والزراعية 
السنة  وتقسيم  يوما،   365 من  المكونة 
إلى  الشهر  اثنى عشر شهرا، وكذلك  إلى 
لكل  أسابيع   3 إلى  مقسما  يوما  ثالثين 
أسبوع عشرة أيام وكذلك قسموا اليوم إلى 

ساعات. 
النجمية  السنة  القدماء  المصريون  واتحذ 
الزمن وصناعة  قياس  في  أساسية  وحدة 
الزمنية  الفترة  هذه  وقياسهم  التقويم، 
ومقدارها 365 وربع يوم بكل دقة، وبذلك 
وأقدم  أول  أصحاب  هم  الفراعنة  يكون 
تقويم عرفه العالم أجمع، وتم اكتشافه على 
وهو  القديمة  مصر  في  المعابد  جدران 
السنة  وكانت  فرعوني   6256 توت   1
المصرية في أول شهر توت الموافق 11 
 12 ويوافق  سبتمبر من كل سنة عادية، 

سبتمبر من كل سنة كبيسة.

    حال الدنيا عجيب ، عالم تختلط فيه الدموع 
؛ و  الضحكات  ، الصرخات مع  اإلبتسامات  مع 
إننا نرى قلوب حزينة مع عيون فرحة  األعجب 
!أو قلوب مطمئنة مع عيون حائرة !! فقد إعتاد 
الناس الخلط بين المشاعر ، فكل ساعة لها طابعها 
بألوان  كله  الكون  فنرى  الفرحة  تغمرنا  أحيانا   ،
أحادى  لون  نرى  الحزن  يسود  وأحيانا  زاهية 
الجمال  نفوسنا وسحر  البهجة عن  يمنع وميض 

عن أنظارنا.
لقد سئمنا من األيام وعكرت األحداث صفو أذهاننا 
إننا مللنا من الحياة نفسها ...لم يعد واضحا  حتى 
أمامنا الهدف ، والطرق أصبحت متداخلة وملتوية 
ويندب  الحظ  يشكى سؤ  والكل  ؛  متاهة  وكإنها 
الكثير من  التى كانت تحمل  األيام  بتوجع وانين 
البهجة واألمل ؛ لقد كللنا من التظاهر بالقوة وقدرتنا 
على تدبير األمور  التعيسة والمتعاقبة والتى هى فى 
غاية التعقيد .إن أمام كل باب تحدى ، تحدى لقدرة 
اإلنسان النفسية و إمكانياته على التغلب لما سوف 
يالقيه من صعوبات وما يواجهه من عوائق تمنعه 

من المشاركة في معارك الحياة المستمرة .
 إن ما خلفه لنا هذا العصر ‘ الحديث ‘ من توتر 
 ، الداخلية  والحروب  الصراعات  نتيجة  وقلق 
وإخضاع التكنولوجيا للسيطرة وللترهيب ، قد أثر 
بشكل كبير على السياسات ، فلم يعد هناك ميثاق 
يحترم أو سيادة للقانون على المستوى الدولى أو 
المستوى المحلى..فكل يسعى إلى تحقيق غايته و 
‘ الغاية تبرر الوسيلة’ ؛ ونتيجة لهذا المبدأ الغاشم 
تنظر  والهيأت  يسودان  والخراب  الدمار  نرى 
وتبحث وتفحص وتمضى األيام والشهور و نرى 
أن  الضعفاء والمساكين والفقراء وحدهم يدفعون 
تحت  أنفسهم  وتكتم  العامة،  المصالح  ضريبة 
الجبابرة  بايادى  ويختنقون  والفساد  الظلم  وطأة 
وكأنهم  ويستغلونهم  لهم  ما  كل  يبيحون  الذين 
حتى  باألقدام  يدوسونها  لسلم  درجات  مجرد 
يصلون أعلى المناصب ويستحوذون على ينابيع 
بلباسهم  المنصات  فيقفون على  لصالحهم  الخير 
السالمات  يتبادلون  الباردة و  الفاخر وابتساماتهم 
إتفاقيات  ويوقعون  األبرياء  بدماء  ملوثة  بأياد 
ومعاهدات وكل واحد منهم يحمل سالحاً تحسبا 
لئال يفتك به سهوة فى ظل هذه األجواء التى وإن 
كانت فى ظاهرها تبدو على مستوى من الصدق 
والتفاهم والرقى انما فى باطنها تحمل الكثير من 

األسرار والغموض .
فنحن ندور فى متاهة واسعة ومترامية األطراف 
إننا قد بلغنا المقصد  ،  و عند كل منعطف نظن 
ينتهى  الحقيقة ، ولكن لألسف  إمتلكنا  والهدف و 
بنا المطاف إلى  الكثير من التساؤالت حول الكثير 
من القضايا التى مازالت قائمة منذ عصور مضت 
والزالت بدون حل جذرى : االستعمار واألحتالل 
والعنصرية  التعصب  ؛  اإلرهاب  و  التطرف  ؛ 
؛ والكثير من اإلنحرافات  ؛ اإلحتيال والقرصنة 

والسرقات والمؤامرات والخيانة العظمى .

هذا  كل  ثمن  يدفع  من  أن  عليه  المتعارف  ومن 
و  الشعب  عامة  هم  الهرطقات  وهذه  العدوان 
التحديات  هذه  كل  يجابه  أن  يستطيع  كل من ال 
أو أن يتخطى هذا  أو يواجه كل هذه الصعوبات 
مشاكل  عن  ناهيك   ، العقابات  من  الهائل  الكم 
الحكومية  العمل و والمصالح  فى  اليومية  الحياة 
وإنهاء اإلجراءات وحتى أثناء السير فى الشارع 
الصحية  المشاكل  ذلك  إلى  وإيابا واضف  ذهابا 
والضيقات المادية واألحزان المتتالية إلى آخره..

أهداف  بتحقيق  الشعب مطالب  هذا  أن  والعجب 
للقواعد  والرضوخ  اإلستقرار  ودعم  األمة 
واإلستسالم لما هو سائد واإلمتثال للقوانين -والتى 
فى أحيان كثيرة تعجزعن تحقيق العدل والمساواة 
- وطاعة أولى األمر واإلمتثال للعادات والتقاليد 

و السعى إلنجاز األعمال و نيل المنى .
الحياة  فى  اإلستقرار  قواعد  تثبيت  بحانب  هذا 
العائلية وتربية األوالد أدبيا ونفسيا بإسلوب راق 
تتوافق مع عالمات  الوقت  نفس  ومتخصر وفى 
الثبات  الحفاظ على  وأيضا  ؛  والتطور   العصر 
النفسى واإلنفعالى والتغاضى عن كل ما يتعرض 
أو  نابية  ألفاظ  أو  الئقة  أفعال غير  من رود  له 

مواقف مهينة .!!! 
فهل هذا جائز وطبيعى أن يكون  اإلنسان تحت  
كل هذه الضغوط ويحمل هذا النير الثقيل ويكون 
فى حالة مزاجية معتدلة أو فى حالة نفسية وعقلية 
الغالء واألوبئة  سليمة ؟!  مواطن مكبل بأغالل 
يعيش ليطالب بحقوقه المسلوبة فى زحام األمور 
وُركب  محنية  ظهور  ؛  األحداث  خضم  وفى 
، دامعة ال  مخلخلة وأقدام متقلقلة وعيون حائرة 
النوم ودائما فى حالة من  أو  الراحة  تذوق طعم 
الخطر وتفاديه ؛ حياة  اليقظة والتأهب إلستدرك 
الحياة ،ال إستقرار  لها  معنى من معانى  ال نجد 
فيتغرب اإلنسان  للتأمل والتفكير   فيها وال وقت 
عن ذاته وعن أيامه هائما مسرعا لعله يستطيع أن 
يحصل على منيته ولكنه فى الحقيقة يتبع السراب 
قواه  وينهك  يزيد صاحبه عطشا  الذى  الخادع 

وأخيرا يبتلعه اليأس والمرض.
فى  هناك  أن  نجد  البؤس  هذا  كل  ورغم  ولكن 
يكون  قد   ، النور واألمل  البعيد شعاع من  االفق 
أو  مخلصاً  قريباً  أو  وفياً  أو صديقاً  ساراً  خبر 
فنمسك بطرفه   ، تقدير  كلمة  أو  أو شفاءاً  نجاحا 
ونتشبث به وكأنه طوق النجاة الذى سوف ينتشلنا 
من اإلحباط واليأس ونبتسم ونتفاءل خيرا ونقوم 
على  العزم  وننوى  أزرنا  من  ونشد  جديد  من 
اإلستمرار فى الطريق لتحقيق الذات ولخلق جوا 
من السعادة يظلل علينا فننعم نحن وأحبائنا بالعيش 
معا ومساندة كل منا لٱلخر فبدون الحب واإلهتمام 
ال يمكن أن تتوفر لدينا القدرة على مواصلة هذا 

الطريق الشاق..
“ عندما  انك  المساندة  قيل عن  ما  أجمل  و من 
تساعد إنسانا على صعود الجبل فإنك تقترب معه 

إلى القمة “.

أثار شغفي  بين األشخاص ما  الروحية  الموافقات      كنُت أرى من 
وفضولي إلى معرفة أسرار هذه الموافقات والمناسبات بين المتجانَسْين 
والوقوف عليها، ولما نظرت في ذلك رأيت َعَجًبا ُعجاًبا، فرأيت منهم 
الذين يمرضون مًعا، ورأيت منهم الذين يموتون سويًّا، حتى رأيت منهم 

الذين يُولدون في شهر أو يوم واحد ويموتون في شهر أو يوم واحد. 
أما عن أسرار هذه الموافقات وبعد قراءاتي استقريت اآلتي:

أواًل: قبل الحديث عن سر هذا التوافق سنتفق على أن هذا التوافق ناتج 
عن الميل والتجاذب الذي يكون ناتًجا عن توافق الطبائع البشرية، سواء 
أكان ذلك التوافق ناشًئا من توافق الصفات والطباع والماهيات واألجناس 
تقوم  التي  التسع  البشرية  واأللوان واألحجام وغير ذلك من األعراض 
بالجوهر، وفي ذلك ما أورده اإلمام الغزالي في اإلحياء في هذا الباب: 
أنهم وجدوا قديًما غراًبا يأكل بجوار حمامة ! فاستغربوا لذلك، وتساءلوا 
ما هو الشيء المشترك بين الغراب والحمامة ؟! ليكتشفوا بعدها مباشرًة 
أن الغراب أعرج والحمامة عرجاء ! فهذا هو ما اتفقوا فيه؛ ولذلك مالوا 

إلى بعضهم، وتجاذبوا فأكلوا بجوار بعضهم مستأنسين.
أما عن سر هذا التجاذب فقد ذهب بعض الفالسفة قديًما: إلى أن التجاذب 
األرواح عندما  إن  فقالوا:  الروح،  ذاته وهو  الجوهر  نشأ من  والميل 
فمتى  ُع على األجساد،  وتَُوزَّ لنصفين،  تُْقَسُم  منها  الواحدة  ُخلَِقْت كانت 
به  يأنس  إليه، وصار  وتجاذَب  معه  وتجانس  اإلنساُن شخًصا  وجد 
ويرافقه، فهذا الشخص فيه نصف روحه التي ُقِسَمْت من الِقَدِم منذ خلق 
هللا األرواح، فلذلك تم التوافق والمناسبة، وال شك أن هذا مذهب عجيب.

وقد قيل: ذلك ناشئ من تالقي األرواح عند النوم في مكان اجتماعهم.
وقد قال سيد الخلق وروح األرواح سيدنا محمد -صلى هللا عليه وسلم- 
في ذلك الشأن: “األرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر 

منها اختلف”.
ويبقى  أعجب وأغرب،  الموافقات  والروح هذه عجيبة غريبة، وهذه 
هذه  تفسير  في  والعالمون  المفسرون  اجتهد  مهما  أمر هللا  من  أمرها 

الظواهر، وترجمة هذه الموافقات.
للشيء  القلبي  الميل  والحب هو  الحب،  ينشأ  والميل  التوافق  ومن هذا 

الحسن، سواء أكان هذا الحسن ماديًّا أو معنويًّا.
قالوا:  لما علموا عظم قدره وشأنه،  الحب  قالوا كلمة في شأن هذا  وقد 
“الحبُّ سرُّ الوجوِد”، ربما تكون هذه الكلمة فيها مبالغة بعض الشيء، 
نقول:  أن  فيمكن  أن نسوقها في سياق صحيح ومقبول  أردنا  إذا  ولكن 
الجسدية،  قبل  الروحية والقلبية  اللذة  الوجوِد”؛ ألنه منشأ  “الحبُّ حياُة 

ويصير اإلنسان بهذا الحب كأنه 
هذا  يعتري  لما  ُولَِد من جديد؛ 
من  الَغراِم  أعراض  الحب من 

ُقْرٍب وَشْوٍق وبُْعٍد واْهتماٍم وَوْصٍل وَغْيَرٍة .. وغير ذلك، فهذه المشاعر 
كلها المتعلقة بشعور واحد تجعل حياة اإلنسان مثيرة وجميلة.

أحوال  في  نظرنا  ا  -لمَّ وجدنا  فقد  أيًضا عجيب غريب،  الحب  هذا   
إلى أخالق  الذميمة  ويَُغيُِّر األخالق  الطباع،  ُب  يَُهّذِ الحب  أن  المحبين- 
النفسيين  أن األطباء  السلوكية، حتى  ُم االنحرافات  يُقّوِ حسنة، ووجدناه 
يأتيهم مريض نفسي يبحثون عن عالقاته أو يحثونه على إنشاء  عندما 
عالقة؛ ألن هذا الحب كفيل أن يُغيَِّر حياتك ويُغيَِّر سلوكك وكل شيء، 
وقد رأينا مئات القصص عن مئات األشخاص الذين َغيََّرهم الحب إلى 

األحسن.
كلفة،  فيه  ما  والتكليف هو: طلب  التكليف،  يرفع  الحب وجدناه  وهذا 
ومعنى ذلك: أنه يمنع المشقة والتعب في تلبية أوامر وحاجات المحبوب، 
مهما كانت متعبة أو قاسية، وقد درجت هذه العبارة على ألسنة السادة 
الصوفية وفي اصطالحاتهم “أن الحب يرفع التكليف” حتى َظنَّ بعض 
الناس أنهم يقصدون رفع التكاليف الشرعية، وهذا غلط ال يقول به مسلم 
الحب  أن  كان قصدهم  وإنما  باهلل،  متشرع فضاًل عن صوفي عارف 
يرفع مشقة التكليف والتعب في أداء الطاعات وتلبية أوامر هللا واجتناب 
يعيشون حالة وجدانية عاطفية في عالقتهم مع هللا عز  نواهيه؛ ألنهم 

وجل.
وقد تجد الشخص المحب لديه استعداد أن يبذل روحه في مقابل إرضاء 
هو  الحب  هذا  ثمرات  فمن  اإلخالص،  ناتج عن  البذل  وهذا  حبيبه، 

اإلخالص أيًضا؛ ألن الحب إذا كان خالًيا من اإلخالص فال خير فيه. 
وإذا كان الحب متعلًقا بالرواح اتَّصَل وَداَم؛ ألن الروح ال تتغير بتغير 
منه رونقه  الزمان، ويذهب  بتغير  يتغير  الذي  الجسد  الزمان، بخالف 

وبهاؤه.
مما سبق اتَّضح لدينا صحة مقولة: “الحبُّ سرُّ الوجوِد” بالمعنى الذي 
قلناه أن “الحبُّ حياُة الوجوِد”، فعلى كل شخص أن يسلك طريًقا في هذه 

المحبة أيًّا كانت اتجاهاتها، ولكن بشرطين:
أواًل: أن تجعل هللا عز وجل أمامك في كل شيء، وأن تراقبه في جميع 

أقوالك وأفعالك.
ثانًيا: أن تكون مخلًصا في حبِّك لحبيبك حتى َيِتمَّ المطلوب، وَتْنَعَم وَتْسَعَد 

بهذا الحب طوال حياتك

     Vendredi 18 septembre 2020
الجمعة 18 سبتمبر 2020

  حّذروني..
بطول سجن  أحق  ما على األرض شيء  لي:  قالوا 

من اللسان!
وقالوا لي: ال تطلق هذا المحبوس من محبسه إال إذا 

أمنت شره!
 لكن.. كل ما حدث في هذه الليلة الصباحية، أن عقدته 
الحصين،  الجدار  ذلك  من  لساني،  فتحرر  انفكت؛ 

المكّون من صفين من األسنان، وشفتان تحرسانه!
فقد  ـ؛  السائر  مثلنا  في  كما  ـ  لساني حصاني  وألن 

امتطيته..
أفكاري  ومالحقاً،  مطارداً  جامحاً،  ينطلق  به  فإذا 

الشاردة!
وإذا بي في عالمه المدهش، والُمحيّر!

تارة يكون مفتخراُ متعظماً، وتارة أخرى يكون قطيعاً 
أي غير سليط!

أخرى  ومرة  المؤانسات،  ُمكّثراً  لطيفاً  يكون  مرة 
يصنع عداوات ال تُحصى!

أحياناً يبدو غبياً، وأحياناً أخرى يطلق نصيحة نافعة 

من فم  شخص مجنون!
اذن  توجد  لم  إذا  النميمة؛  عن  يُظهر ضعفاً وعجزاً 

مستمعة!
ويُظهر فساداً؛ عندما يصمت كثيراً حين يتكلم المال!

“الحيطان  أن  من  يحترس  عندما ال  وُيظهر حمقاً؛ 
لها ودان”!

هناك من يباركه، مؤكدين بأنه حلو!
وهناك من يلعنه، ويدعون عليه: بالقطع!

إال عضو  ما هو  اللسان  أن  االعتراف  يريد  أحد  ال 
المّر  جاءه  ان  للتذوق،  حساسة  بمجسات  مليء 
امتعض، وان المسه الحلو؛ يلوك نفسه، ويقول: هللا!

اللسان ما هو إال وسيلة  وال أحد يريد االعتراف أن 
نمرض،  عندما  ألسنا  داخلنا؛  في  ما  عن  لإلعالن 
لساننا  نمد  أن  منا  يطلب  الطبيب،  يفحصنا  وعندما 

ليراه؟!
أنه بكلمة، نقول:

الموت والحياة في يد اللسان، وأحبّاؤه يأكلون ثمره ـ 
كما يقول سليمان الحكيم!

الوجوِد سرُّ  الحبُّ 
بقلم/ أسماء أبو بكر

الُعَقد حّلال 

َدَخْلُت َمْقًهى َغْرِبيًّا.. في ُزقاٍق َتَبْعَثَرت َمقاهيِه.. َيْوَم اأَلَحد
جالَِسًة َمَع َقصيَدتي.. ُمْمِعَنًة في ِوحَدتي

صدَفًة َرأَْيُت َحاّلَل الُعَقد
قاِبًعا في زاِوَيٍة.. َعلى طاِولٍَة َصغيَرٍة.. ُيْمِسُك َيَد َسّيَدٍة راِقَيٍة 

َيقَرأُ ُخطوَط الَيد
َوما لَِبَثْت أَِن انَتَفَضْت.. ِمن َتعبيِر َوْجِهها َفِطْنت.. أَنَّ الحبيَب َخَذلَها

َوصاَر َمع َغْيِر أََحد
اْسَتْنَكَرت أُْخرى ِبُقْرِبها.. َتْنَتِظُر َدْوَرها.. َكي َتْعلََم الّطالَِع.. َوَتْفَهَم الَغْيَب

ِمن َصديِقنا حاّلِل الُعَقد
أَْمَسَك ِبِفنجاِن َقْهَوِتها.. َوفيِه َوَضَعت َبْصَمَتها

إِْصَبُع اإلبهاِم.. في َكْعِب الِفنجاِن..
 ُثالثيُّ الُبُعد

َعْت َحْدَقُة الَعْيِن.. َوما َظَهَر ِمَن الَبْيِن َتَوسَّ
أَنَُّه ِبَثْرَوٍة أَْخَبَرها.. في َطريِقها إِلَْيها.. َفَقَفَزْت ِمن َفْوِرها.. ُتْغِرُقُه ُقَباًل

َر ِمن َسّد َكَسْيٍل َتَفجَّ
َوما لَِبَثْت أَن َوَقَفْت.. َوَقْبَل أَن َيْبُرَد الِمْقَعد

ْمُع.. َيْجري ِمَن الُمَقِل.. َعلى الَخّد َجلََسْت أُْخرى والدَّ
َطْمأََنها أَنَّ الَمَرض.. أَمس أَصاَبها ِبَعَرض

َصها َوِمن َتْشخيِصِه افَتَرض.. أاَّل ُيعاِوَدها الَمَرض َشخَّ
َوأَنَُّه اْكَتفى ِبهذا الَحّد

ُسْرعاَن ما أَنساني الَقصيَدَة الَّتي أَْقَرأ.. َبْيَن َزْحَمِة هذه َوِتلك لَم َيُكْن َيْهَدأ
َيْبَرُع ِمن َحْيُث الَمْبَدأ.. َيْعِرُف َكْيَف ُينهي َوِمن أَْيَن َيْبَدأ

َيقوُم ِبَعَملِِه ِمن دوِن َملٍَل أَو َكّد
رْحُت أَْرَقُبُه َعن غَيِر ُبْعد.. أَرَقُب َكْيَف َيَتَغيَُّر َمْلَمُحُه.. َبْيَن ُمزاٍح َوِجّد

أَْشَهُد َعلى ِفْطَنٍة َوَدهاٍء وال ُبّد
ِمَن الَقْوِل إَنَُّه باِرٌع في َخْلِط الُوحول.. لَِعَشراِت الّنِساِء َقليالِت الُعقول

ْوِر اصَطَفْفَن للُوصول.. إلى طاِولَِتِه لَِسماِع ما َيقول  ِبالدَّ
ال َيْرَدُعُهنَّ راِدع.. وال يثنيِهنَّ حّد

ْرِقّياِت َوْحَدُهنَّ وأَنا لَطالَما اْعَتَقْدُت أَنَّ الشَّ
َيقصْدَن َحاّلَل الُعَقد

ْأَس أِلَعوَد لِما َوَجب َوَبْعَد ساَعٍة َمَن الَعَجب.. َطْأَطْأُت الرَّ
َفَسِمْعُت َصْوًتا ُيَحّييني.. َيْسَتْأِذُن ِمْقَعًدا َعلى طاِولَتي.. َعن ِقراَءتي ُيْلهيني

َيْسأَلُني ِقراَءَة اليد
ة دَّ أَِو الَعَبَث في ُبّن ِفنجاني.. أَو َفْتَح َوَرِق الشَّ

َفرْحُت َبْيَن ليٍن َوَشّد.. أَُقْهِقُه عالًِيا َبْيَن َجْزٍر َوَمّد
َفَظنَّ الّناِدُل أَّني أُناديِه.. َوَحَضَر ِبُسْرَعٍة لَِيُرّد

َفَوَجَد ِبُقْربي.. 
َحاّلَل العَقد 

بقلم: السيد الهادي

بقلم : خالد بنيصغي 

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

ر ..   لم أَُبح لك بالحب ألن الحديث به تأخَّ
سئمُت من لعب األطفال قبل أن أتحرر ..
أعدِك سيدتي أن العبث ذا لن يتكرر ..
ر .. لن تخلدي في خاطري ولن أتحسَّ
أسقطتك من ذاكرتي قبل أن أتذمر ..
وقبل أن تزلَّ قدمي شبراً أو أتغير ..

لن أبقى في حبك وسط الطريق أحتضر ..
فإما أن أدخل أغوار قلبك أو أن أندثر ..

إما أن أخيب بردك الجافي أو أن أنتصر ..
فأنا منذ زمن أمشي لعينْيك والطريق أختصر..

ِعشُقك حلم جميل ، إليِك سيدتي رماني ..
فال تهدئي بعد ثورة أغواري وأماني ..
إن كنت أبدو أعمى فحبك هو أعماني ..

وإن ظهرْت جروحي فَسْهُم عينيك أدماني ..
ُس نور مكاني وزماني  .. إليك سآتي أتلمَّ
وإذا لم آِت فاعلمي أن َملََك الموت أتاني ..

ال أعلم ما فعلِت يا بارقة العينْين حين أتْيِت ..
حين أحببتِك ركبِت حصانا أسوداً ُثمَّ هربت ..

فعودي كما كنِت تضحكين وتمرحين ..
تهدين الورد والزهر والفل والياسمين ..

لمن تربع على قلبك وأنت تعلمين ..
القلب للقلب بالحب والود فلتنعمين ..
كنُت أسعد الناس وأجدر المغرمين ..

ال أنام حتى أرى طيفك بْين المكرمين ..
سلِْمِت أنت وحلمك بين جميع المؤمنين ..



  تعد طقطقة األصابع من العادات التي يمكن 
أن يمارسها الناس بشكل عفوي ودون إدراك، 
ومن بين األمور التي يمكن أن تجعل بعض 
األشخاص  يفرقعون أصابعهم بشكل مستمر، 
رغبتهم وحبهم لسماع ذلك الصوت المميز 

الصادر عن طقطقة أصابعهم، 
كما أنهم يعتقدون بأنها تخفف من 
الصغوطات النفسية، كالتوتر 
وحاالت  والغضب  والخوف 
يشعرون  وكذاك  االرتباك، 

التعب  تزيل  بأنها 
وتزيد  واإلجهاد 
من فعالية العمل، 
ولكن عندما يفرقع 
الشخص أصابعه 
متكرر  بشكل 
 20 من  30 ومستمر  إلى 
ذلك قد يكون  مرض مرة في اليوم، فإن 

نفسي يستوجب المعالجة، وفرقعة األصابع 
شائعة لدى الرجال اكثر من النساء، ومنتشرة 
على نطاق واسع على مستوى العالم، تصل 
بطقطقة  يقومون  الذي  األشخاص  نسبة 
أصابعهم بحسب الثقافات والمناطق من %25 

إلى %54 ..!!  
المفاصل  من  اليد  أصابع  مفاصل  تعتبر 
عظيمات  نهايتي  تكون  حيث  الزاللية، 
سالميات االصابع مغطاة بغضرف لحمايتها 
من اإلحتكاك، ومحاطة بمحفظة مفصلية 
مبطنة بغشاء يفرز سائل زاللي كثيف يعمل 
على تسهيل حركة المفصل، وهذا السائل 
يحتوي على غازات األوكسجين  وثاني أكسيد 
الكربون وغاز النيتروجين منحلة في السائل 
الزاللي أثناء حركات األصابع بشكل طبيعي، 
ولكن إذا أجبر المفصل بالقوة والعنف على 
تجاوز تلك الحدود فقد يؤدي ذلك إلى تغيير 
الضغط داخل محفظة )كبسولة( المفصل 
النيتروجين  وبالتالي تكوين فقاعات من غاز 
داخل المفصل ومن ثم انفجار تلك الفقاعات،  
الزاللي  السائل  في  الغاز  إنحالل  وعودة 
مرة أخرى  يستغرق 15 دقيقة، وهذا يفسر 

عدم تمكن الشخص من فرقعة نفس اإلصبع 
مرة ثانية مباشرة، بل البد من اإلنتظار مدة 
من الزمن لكي يتم انحالل الغاز في السائل 

الزاللي. 
أضرار فرقعة األصابع:

إن تكرار طقطقة األصابع بشكل مفرط تسبب 
في  التقدم  مع  األضرار  بعض 
العمر، ومن بين هذه األضرار 

:
- حدوث ضعف شديد وحاد 

في قبضة اليد .
-  تورم واحمرار في 

األصابع .
رعشة   -
في  وارتجاف 
اليدين  أثناء حمل 

األشياء .بعض 
- تشوهات في شكل أصابع اليد في مظهرها، 
حيث تصبح أكثر ضخامة وذات عقد كبيرة 

للغاية. 
- حدوث إلتواء في المفاصل وخروجها عن 

وضعها الطبيعي .
- إجهاد األصابع وحدوث آالم.

- خشونة وإحتكاك مبكر في مفاصل األصابع .
-إثارة اشمئزاز األشخاص المحيطين بسبب 
ذلك الصوت، حيث أن صوت الفرقعة قد يكون 

مزعجا لهم .
كيفية التخلص من عادة فرقعة األصابع :

من الممكن إتباع بعض التدابير  بهدف التخلص 
من هذه العادة السيئة، وتتضمن البحث عن 
الضغوطات  من  للتخفيف  أخرى  طريقة 
النفسية، كممارسة التمارين الرياضية، التأمل، 
اليوغا، ممارسة الهوايات المحببة حيث أنها 
تمنح الشخص الشعور  بالراحة واالسترخاء 
والطاقة اإليجابية، وكذلك إشغال اليدين قدر  
اإلمكان بالقيام بشيء يلهي عن القيام بفرقعة 
األصابع، مثل الضغط على كرة إسفنجية 
بمجرد اإلحساس بحاالت من التوتر والقلق، 
بقصد تفريغ الضغط العصبي والتوتر النفسي 

عليها .

514 961 0777    450 972 1414
fzemokhol@gmail.com    
elressalanews@.gmail.com  
www.el-ressala.com

العالناتكم في 
»الرسالة«

   هذا حديث أحداثه فعلية ، أدونه كما هو من غير قلة أو 
كثرة ، وبال أفتعال أو تكلف ، وإن كنت قد سعيت فيه إلى 
ثانية ، وأسهبت فيه بعض  تفاصيل كثيرة أحياناً وقليلة أحياناً 
اإلسهاب فذلك ألني رأيت أن هذه التفاصيل وهذا اإلسهاب هما 
األساس الذي يوضح أهداف هذا الموضوع ، ويبرز مضمونه. 

ألتحق بكلية من الكليات العملية على مضض منه ، فقد كان 
أبوه وأمه ال يفضالن له أن يدرس دراسة نظرية على الرغم 
من أن هواياته حينذاك ومنذ صغره كانت مختلفة ، وكان 
المجال الذي يعمل به والده يقترب بعض الشئ من دراسات 
هذه الكلية ، ولهذا بدا راضياً عنها ، وأحثه على اإللتحاق بها ، 
أما هو فكانت تستهويه اآلداب والفنون . ويرغب في دراستها 
ولكنه لم يكن يملك إرادته حينذاك . فكان في تلك الفترة بل 
وقبلها قد قرأ ويقرأ كثيراً من األدب والفن ،فبدأ يقرأ القصص 
والروايات ، ويطلع على الصحف والمجالت ، ثم أخذ ينتقي 
الكتب التي تبحث في النواحي األدبية والفنية ، فقرأ من األدب 
رغم صدره تلك الكتب التي تصدر عن األدباء القدماء ، وكان 
أكثر ما يستهويه منها الكتب التي يكتبها طه حسين فأشترى 
منها معظم مؤلفاته ، يقرؤها في أستمتاع ال يضاهيه ما يقرؤه 
ألديب غيره ، وبدأ في تلك الفترة ينظم شعراً لم يرض عنه ‘ 
فسعى إلى أن أطلع على قواعده وعرف بحوره العربية فكتب 
الكثير منه . وكان تعمق أمه في هذه اآلداب والفنون تعمقاً يشمل 
ما تقرؤه في الصحف اليومية والكتب الدينية ، وينحصر في 
األغاني الراقية والبرامج المختلفة التي تسمعها من اإلذاعة ، 
وقد سعت فالحقته بمدرسة خاصة من مدارس اللغات حتى 
يتعلم تعليماً أفضل . وفي هذه المدرسة التي أنهى بها دراسته 
الثانوية درس األدب الفرنسي في عصوره القديمة والحديثة ، 
فقرأ بعض قصص فولتير وبعض حكايات الفونتين ، وعرف 
شعر المارتين وأعمال راسين ، وأطلع على كورني وموليير ، 
ودرس رواية كولومبا  Colombia  لبروسبير ميريميه التي 
 Sans  أشتهر بها مع رواية كارمن . ودرس رواية بال عائلة
famille للكاتب هكتور مالو ، ودرس مع ذلك اللغة اإلنجليزية 
وإن كانت أقل أستفاضة من الفرنسية . أما الفنون فكان يحب 
كل ما ينشأ عنها ، وتروقه األغاني المختلفة ، الجزلة في 
ألفاظها والطربة في ألحانها كما كانت تعجبه الموسيقى الشرقية 
والغربية الكالسيكية ، فكانت بالمدرسة التي يدرس بها فترة 
تمارس فيها بعض الهوايات منها األشغال اليدوية والرسم 
والموسيقي والمحاسبة فرغب في الموسيقى فسمع منها شهر 
زاد لريمسكي كورساكوف ، وبعض سيمفونيات بتهوفن ، 
ولكن أكثر ما كان يستهويه من هذه الفنون فن السينما الذي يبدو 
قد أخذه عن أبيه من غير أن يدري ، فقد كان أبوه يحكي له عن 
أفالم محمد عبد الوهاب التي كان يشاهدها في صباه مثل الوردة 
البيضاء ، ودموع الحب  وغيرهما وينصت معها إلى أغانيه 
مثل يا وردة الحب الصافي والنيل نجاشي وغيرهما ، فأحب 
أغاني محمد عبد الوهاب وألحانه ، ثم أحب فن السينما واألفالم 
منها ،  السينمائية بوجه عام فال يمر األسبوع إال ويرى فيلماً 

وكانت هناك دارمن دار السينما الصيفية قريبة من البيت الذي 
يملكونه بنهاية حي شبرا القريبة من النيل . وكان يحب دائماً 
أن يذهب ليشاهد ما تعرضه من األفالم والسيما في العطالت 
المدرسية ، وكان اليزال صغيراً يتردد أبوه ويخشى عليه ان 
يذهب  بمفرده فيصر هو يستأذنه ويستعطفه فإذا أبوه يأخذه إلى 
دار السينما ويشتري له بطاقة العرض ويتركه فما أن ينتهي 
العرض حتى يرى أباه ينتظره أمام باب السينما ويصحبه إلى 
البيت ، فأضحى هذا الفن هو الفن الذي يحبه بل ويعشقه من بين 
الفنون كما لم يرقه ويستهويه فن غيره يليه الموسيقى ، وظل 
هكذا حتى كبر وألتحق بدراسة في معهد يطيح له مع ثقافته 
التي أمتلكها  فأخذ يكتب بعض النصوص السينمائية ويعرضها 
التلفزيون وشركات اإلنتاج فعلى الرغم مما كان يكتب  على 
عنها وعن قيمتها وتميزها من الذين يقرؤونها ويجيزون 
تنفيذها ولكنه يرى من العنصرية والتحيز من المسئولين عن 
تنفيذها ما يعرقلون بهما أنتاجها .أما فن السينما فكان أكثر ما 
يروقه فيه ليس التمثيل أو المونتاج أو غيرهما من الفنون التي 
تشملها وإنما فن  اإلخراج ، فما أن يعرض فيلم من األفالم حتي 
يبحث فيه ومنذ صغره عمن أخرجه فما أن يراه حتى يتفحص 
كيف نفذ المخرج مشاهده وكيف قاد أداء الممثلين الذي يؤدون 

شخصياتهم فيه .
وعلى الرغم من كل ذلك ، لم يُبد رغبته في أن يدرس األدب 
أو الفن ‘ فلم يكد يملك رأيه في تلك الفترة أو خجال وخشية 
من أن يبديه بل لم يفصح حتى بينه وبين نفسه عن هواياته 
أو جهاًل ولذا شعر بالضيق من تلك الكلية العملية التي  تردداً 
ألتحق بها ومن المواد الدراسية التي لم تستهويه فيها ، والتي 
الحظ  فيها شيئاً مختلفاً عما يرغب فيه ، بل وأحياناً كان ينفر 
من بعضها ويضيق حتى بأسمائها ، فأتجه إلى تلك الكلية وكأنه 
غريب عنها أوهي غريبة عنه ، يرى فيها ذلك التناقض بين 
ما كان يدرسه بالمدرسة وبين ما يدرسه بها ، ويشاهد ذلك 
األختالف بين زمالء بالمدرسة مرفهين يتحركون ويتحرك 
معهم في نظام ، ويتحدثون ويتحدث معهم في رقة وذوق 
وأحياناً بالفرنسية وبين طالب لم يتحدث بل لم يتعلم منهم لغة 
يتحركون فيه في  من اللغات ويسلكون سلوكاً شعبياً محضاً 
هرج ، ويتحدثون بعضهم في غلظة وخشونة ، وبعضهم في 
أشبه  لهجة هي إلى الريفية أدنى منها إلى المدنية بل وأحياناً 
بالسوقية كلهجة تلك الفئة من عوام الناس الذين يتناقشون 
فيها في المباالة ، وبال حرص على ما يقولون من ألفاظ ، 
وكأنما هي فقط اللهجة التي يملكونها والتي اليعرفون إال 
التحدث بها . ولكن بعد فترة لم يأبه بذلك ، ولم يرفه عنه وعن 
شعوره اال ارتباطه ببعض األصدقاء يحضرون المحاضرات 
، ويجلسون بمقصف الكلية يتحدثون  ويتغيبون عنها معاً  معاً 
ويمزحون كما يحلولهم ، فيأتون إلى الكلية وينصرفون منها 
كما يبتغون ، بل وأحياناً يتنزهون خارجها في العطالت عندما 
التنزه والمرح . والحق فهو لم يرسب  يشعرون برغبتهم في 
طوال األربع سنوات التي أمضاها بالكلية ، ولم يرسب فيها 

أصدقاؤه ولكنه مع ذلك لم تكن درجاته في المواد التي يدرسها 
متميزة فلم يكن يطلع منها إال ما يمكنه من النجاح فكان يحصل 
في أغلبها على درجة المقبول ، إال القليل منها والتي هي أقرب 
إلى المواد النظرية يحصل فيها على درجات األمتياز أو الجيد 
أو الجيد ، ولهذا كان تقديره في السنوات الثالث األولى  جداً 
هو المقبول . أما في السنة الرابعة وهي سنة التخرج وكان قد 
أرتبط بالكلية وبما حولها فيبدو أن هذا األرتباط قد حمسه وحثه 
دون أن يدري على أن يطلع بعض الشئ على ما يدرسه أو 
رغبة منه في النجاح فأنتظر نتيجتها التي لم يكن يبتغي منها 
غيره ليفرغ من تلك الدراسة التي أضطر إليها رغماً عنه وبال 
تحمس لها، فإذا هو يرى أن تقديره العام هو الجيد فيفرح بهذه 
الدرجة فقد أرضت نفسه وشعر منها بشئ من الفخر ليس غيره 
لحصوله على هذا التفوق من تلك الكلية التي لم تكن به رغبة 
قوية أو قليلة في الدراسة بها على الرغم من أن الكثيرين من 
الطالب يهِنؤون بهذه الدرجة  بل يبتغونها فهي تتيح لم يرغب 
منهم في أن يستكمل دراسته أن يتقدم للحصول على درجة 
الماجستير ، ثم إلى ما يليها ولكنه لم يرغب في مثل ذلك أو 
في أكثر مما حصل عليه وإنما كان فرحه هو أنتهاءه بهذا 
التفوق البسيط في دراسته في تلك الكلية من غير أن يرسب 
فيها مثلما يرسب بعض الطالب . ولكن في السنة الرابعة ، 
وفي بدء الفصل الدراسي منها حدث لصديق من أصدقائه ما 
أقلقهم ، فكان الدرس األول في ذلك اليوم هو محاضرة عملية 
، يتجه الطالب فيها إلى صالة المعمل ليعملوا ما يشرحه لهم 
من يشرف عليهم ، وكان دائما ال يشرف على الطالب في 
الدروس العملية أساتذة الكلية ، وإنما يحضر المعيدون الذين 
يوضحون للطالب ما يفعلونه من هذا الدرس ، فحضرت إلى 
قاعة المعمل معيدة كانت المرة األولى التي يرونها فيها ، يبدو 
قد ألتحقت في أول هذا العام للعمل بالقسم الذي يدرسون به ، 
فبدت عليها طيبة بالغة تحدثت فيها بأدب جم فشرحت الدرس 
الذي عليهم   أن يفعلوه . وبدأ يعمل ، ويعمل أصدقاؤه ولكنهم 
ينظرون فإذا صديق لهم يلوح عليه األرتباك والقلق يتحرك مرة 
في تعثر ومرة في سرعة حتى ينصرف وكأنما يحاول أن ينهي 
عمله وينصرف جرياً فيتطلعون إليه ونحوه يسألونه بايماءاتهم 
إال اشارته إليهم بيده  واشاراتهم عما به فلم يفهموا منه شيئاً 
أن يستأنيهم حتى يفرغ من عمله فينظرون إلى بعضهم في 
حيرة لعلهم يعرفون ماذا حدث له ولكنهم لم يدركوا ماذا يلم 
به ، وما المبرر الرتباكه وقلقه ، وإذا هو بعد فترة قليلة ينهى 
عمله ويترك ورقته أمام مقعده ويهرع منصرفاً فما أن يدنو من 
أماكنهم حتى يستوضحوه عما به ولكنه لم يستطع أن يفصح 
لهم عن شئ إال أن ينتظرهم بساحة الكلية. وينتهون من عملهم 
، ويهرعون إلى الساحة في سرعة فإذا هو قد جلس على مقعد 
من المقاعد ، فانحنى قلياًل ينظر فيه إلى األرض وبدا عليه القلق 
واألضطراب ، فما أن يسألوه حتى يوضح لهم تعرضه لمشكلة 
كبيرة ، فيحثونه على أن يفصح لهم عنها فيقول لهم : لقد أتى 
اليوم إلي الكلية بسيارة من السيارات العامة تشاجر فيها مع 

إمرأة تحدثت فيها إليه في شدة فأشتد عليها رغماً عنه ألعتقاده 
بخطئها وعندما ناقشته تحدث إليها في شدة التقل عما فعلت بل 
زادها انفعاله وتأثره ، فما أن يدخل إلى قاعة المعمل حتى يرى 
أن تلك المرأة هي هذه المعيدة التي تشرح لهم الدرس العملي 
الرغم  يبهتوا ولكنهم على  ذلك حتى  منه  أن يسمعوا  . فما 
يفزعوه  وقلقهم حتى ال  بهتهم  يخفون عليه   ، مثله  قلقهم  من 
تتحداه  أن  يمكنها  المعيدة  أن  لهم خشيته من  ولكنه يوضح 
فيهونون  المادة  تلك  في  بها  وتعطيه درجات ضعيفة يرسب 
عليه في أن أوراق اإلجابة تكون سرية ال يستطيع المدرس 
يعرف  لهم كما  يؤكد  الطالب ولكنه  أسماء  منها  يعرف  أن 
فيها األسماء  العملية تتضح  الدروس  أن  ويعرفون مثله 
. وكان هذا  يفعل  ولهذا فهو يخشى ويقلق ويحتار ماذا 
الدرس العملي كل أسبوع ، فما أن يمر األسبوع ويأتي يوم 
قلق صديقهم وتوتره يخشى  يزداد  العملية حتى  المحاضرة 
، ولكنهم  يمتنع عنها  بل  المحاضرة  أن يحضر  بهما من 
قاعة  إلى  فيتجهون  الحضور  إلى  دفعًا  يهدئونه ويدفعونه 
المعمل وتقبل المعيدة تشرح لهم الدرس والزال األضطراب 
منه  تفرغ  أن  فما   ، يبدو على وجه صديقهم وعلى حركاته 
بين  تتجول  ولكنها  يفعلوه  أن  ما عليهم  ليفعلوا  تتركهم  حتى 
أبصارهم عنها وعن  فلم يغضوا   ، لتتفحص عملهم  الطالب 
 ، منه  تقترب في تحركها  قليلة  فترة  بعد  وإذا هي  صديقهم 
فينتصب من مقعده وقد الح  إلى جانبه  وتدنوه نحوه فتستقر 
فيتحدثان حديثاً  أن يجلس  إليه  فتشير  والتوتر  الخجل  عليه 
أن  إليها من غير  يعتذر  بدا وكأنه  يسمعوه  لم  خافتاً قصيراً 
يقوى على التطلع إلى عينيها ، ولكنها تبتسم له وتربت على 
كتفه بيدها في هدوء ورفق أبتسموا له وأحسوا منه شيئاً من 
. وينتهون من عملهم ويهرعون  المشكلة وهدوئها  صفاء 
المعيدة  بينه وبين  ليعرفوا منه ما حدث  الكلية  إلى ساحة 
 ، نفسه  قد زال عن عاتقه وعن  إليهم وكأن حماًل  فيبتسم   ،
القلب ومتواضعة برغم  المعيدة طيبة  أن هذه  لهم  فيوضح 
نحوها رغماً عنه  منه  بدا  لها وأسف عما  أعتذر   ، منصبها 
فتقول له لقد قبلت أعتذاره بل وتغاضت عنه وسامحته على 
السيارات  أن زحام  تعرف  فهى  يكن  لم  فعل وكأن شيئاً  ما 
بال وعي ورغماً  منهم  يبدو  إلى تصرف  الناس  يدفع  العامة 
لها خشيته من  ولكنه يوضح   ، يندمون عليه  قد  بل   ، عنهم 
أن يؤثر ما حدث منه على درجاته ونجاحه في هذا الدرس 
فتؤكد له أن ال يخشى فهي ال تربط بين العالقات الشخصية 
األساتذة  القليل من  أن  الحق  . ومن  أمانتها في عملها  وبين 
بل النادر منهم من بهم هذه الخصال ويأتي اليوم الذي تعلن 
فينجح هو وينجح أصدقاؤه ومعهم  البكالوريوس  نتيجة  فيه 
صديقهم هذا بل ويحصل في تلك المادة - التي كان يقلق من 
أن تتالعب في درجاتها هذه المعيدة ويخشى أن يرسب فيها 

- على درجة جيدة لم يكن يتوقعها . 

الحـــاقدون
حكايات لها مغزى 

 بقلم: 
جــاك قرانـطـة

 آه – يــا دنيا

شعر: صباح غريب

كانت تنسج شاال 
وفي كل غرزة تحكي 

قصة دمع من العين هال
قصة مجد لشهيد 

مأل تراب األرض دما 
عطرا... كالمسك ...

حين سال 
لم تمسك دمعها 
حين تراءى لها ..

فازداد الشال ابتالال..
كان يغزو الريح والسهول 

والتالال
كانت الشمس والسماء غطاؤه

والهالال
لم يعرف المجد شبيها له

أو مثاال ..
رسمته نجوما وكواكبا 

تباهت به.. وأضافت ظالال
زينته بزهور على اطرافه

فازداد رونقا وجماال 
بات ينطق تاريخا مجيدا 

وصالة وابتهاال 
فتحية لكل شهيد 

صدق الوعد وضحى 
فصار نجما المعا 
ينير طريقا واحدا 
للحق نسلكه مجاال 

ضد ظلم مأل الدنيا وتعال
كانت وما زالت ...

تنسج شاال..

شعر : 
عباس شعبان

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

طقطقة أو فرقعة األصابع 
 Snapping  fingers

في أرض الخيانة 
في ناس كدابين

بينسى اللي باع أّنه خان من سنين 
ولّما بنيجي نقول الوداع 

تالقي األنين 
يقولك ياصاحبي 

:  ليه غدر السنين ؟
كأّنه ما باع 

كأّنه شراعك فى بحر الحنين 
يقول : أنت قلبى 

يقول : 

أنت حّبى اللى مات من سنين 
ساعتها تحّس بألم  م الّضياع
ابين   تصّدق وهوَّ  عينيه كدَّ

وال تحّس  مّنه بجرح الكرامة 
وتنسى بطيبتك آالم السنين

يا تاخد قرارك تعيش جّوا نارك
يا ترحل وسايب جراح السنين ؟!

روحي وخداني 
دي روحي شايفاني
هّي  اللي عارفاني 

دايما  وواخدني

في طريق مالُْهش رجوع
ودي روحي بتسيبني

دايما تغلّبني
وحيرتها تتعبني

فى طريق مالُهش رجوع
الراضية عن رسمي
وال حّتى عن اسمي
واخدانى اهه رسمي

فى طريق مالُهش رجوع

يوسف زمكحل   همسـات
المشاعر  من  جيش  هو  الحب   -

يحاول السيطرة على كيان آخر 
- أصدق صفات الحب جنونه 

سوى  يرحمك  لن  تنكسر  حين   -
نفسك ولن ينصرك سوى إرادتك

وكفاك  أرضاك  هللا  أرضيت  إذا 
وأغناك 

- من مات الحب في قلبه قول على 
دنيته السالم 

وعيونه  يبتسم  من  جداً  صادق   -
دامعة  

- الحب هو أن تري في محبوبك ما 

ال يراه اآلخرون
- أكبر إساءة للحب هو أن تتجاهله 
زمن  هناك  ليس  األزمان  كل  في 

يخلو من الحب 
حرام  عليك  حرام   : كلماتي  من   -
عليك .. تبعد بعيد وتفوتني وحدي 
 .. ويّدي  ياخد  فكري  وتخلّى   ..
أخلصت في حبي ووفيت بوعدي .. 
 .. يوم  في  أنك  أعرف  كنتش  وما 
حتنسى عهدي .. كنت فاكرأن حبي 
.. حيخلّي قلبك فرحان سعيد .. لما 
تشوفه كل يوم  .. عّمال يزيد عّمال 

يزيد . حرام عليك .

قصة بقلم :  
نعمة هللا رياض

بقلم: إدوار ثابت

اكانت تنسج شال

أرض الخيانة

     Vendredi 18 septembre 2020
الجمعة 18 سبتمبر 2020

شاءت األقدار أن تأخذني األيام من الشرق الى الغرب
ال مجبرا و ال مكرها . لكن هكذا أرادت الحياة نعم هذا ما كنت أريده و أسعى اليه 

لم أندم في يوم من األيام على ما فعلته و وصلت اليه
آفاقا  لي  لتقدم  دائما  ترافقني  كانت  الخفية  ارادته  و  بأن هللا  ثقة  كلي  ألني 
جديدة مثمرة ألتعرف على ما خبأته لي األيام , قد يكون قدري أو نصيبي 
في هذه الحياة ألقد لعائلتي و أالدي و أحفادي ما كنت دائما أسعى اليه . كي 
يعرفوا ويتذكروا من قام بواجبه اتجاههم ليترك بصمة عميقة بصمة المحبة 
و التضحية و العطاء بال حساب للجميع وفقكم اله يا أوالدي وكونوا ثمرة 
صالحة في هذا المجتمع الظالم الذي ال يرحم و بتعاونكم مع بعضكم تستطيعوا 

بناء مستقبل زاهيا مشرقا . 
أحبائي كونوا قدوة لهذا المجتمع و اعرفوا ذاتكم و أين موقعكم من الدائرة 

ومن المجتمع . وفقكم الرب ، و ال تنسوا ..
ان الحياة تضحية و نكران ذات ، أحبوا بعضكم مثلما أحببتكم . أحبائي .

أدب وثـقافة

كان اإلحتفال بخروج المهندس / ميالد منصور  
علي المعاش مرحا« في مظهره ،وكان التصفيق 
يسمع هادئا« ورزينا« بعد كل كلمة من زميل أو 
زميلة ، لكنه أحس أن الحضور يودعونه إلي مثواه 
األخير.. إنتهي اإلحتفال بتقديم الهدايا له .. كان 
من ضمنها الكتاب المقدس كامال« ،بعهديه القديم 
والجديد ، مكتوبا« بحروف كبيرة ليسهل عليه 
قراءتها .. وقام بدوره بإهداء المصحف الشريف 
لكل زميل مسلم ، والكتاب المقدس لكل زميل 
مسيحي .عاد إلي منزله ، وفوجئ بعدما فتح الباب 
له بإحتفال عائلي آخر من أوالده وبعض أقاربه،  

كان أكثر حميميه بكثير.. 
كانت سعادته ال توصف بتخيله انه سيقضي 
مع عائلته وقتا أكبر ، لكن خاب ظنه..فالكل 
مشغول بأعماله وشئونه الخاصة ، ويقضي اليوم 
أكثر  بعد وفاة زوجته منذ   ، وحيدا« في مسكنه 

من عامين ..  
مرت عدة أيام يحاول فيها التأقلم علي الوضع 
الجديد ، فهو ليس في عطلة أسبوعية أو أجازة 
سنوية ، لكنه في أجازة مفتوحة وعطلة دائمة .. 
تذكر الكتاب المقدس  الذي أهداه له زمالؤه ، 
حروفه الكبيرة تعطيه ميزة عن النسخ األخري 
التي بحوزته ، فتح الكتاب  علي السفر الذي يحبه، 
سفر  المزامير لداود النبي ، قرأ في المزمور )رقم 
103( ))باركي يا نفسي الرب و ال تنسي كل 
حسناته ، الذي يغفر جميع ذنوبك ،  الذي يشفي كل 
امراضك ، الذي يفدي من الحفرة حياتك ، الذي 
يكللك بالرحمة والرأفة ، الذي يشبع بالخير عمرك 

،فيتجدد مثل االنسر شبابك((
يا هللا .. ما أجمل هذا التسبحة ، مثل كل مزامير 
داود التي تطيب القلب وتملؤه بالسكينة ، كان 
داود حكيما وملكا« عظيما« ، بالرغم من جريمته 
الشنعاء ، عندما إشتهي الزوجة الحسناء ألوريا 
المحارب الشجاع في جيشه ، رغم كثرة زوجاته 
ومحظياته، فأرسل لقائد الجيش علي الجبهة أمرا« 
بإرسال أوريا إلي منطقة قتال بها أعداء أشداء 
واإلنسحاب من حمايته  فلقي مصرعه جزاء 
إخالصه لملكه  !! تاب داود عن خطيئته البشعة 
توبة صادقة،ورنم المزمور الشهير )رقم 51( 

يستعطف فيه هللا ويطلب رحمته. 

توقف المهندس ميالد عند اآلية األخيرة .. كيف 
يتجدد مثل النسر شبابه ؟ وما حكاية النسر هذه  ؟  
بحث عن معلومات تشرح حياة النسور .. عرف 
انه توجد بعض أنواع منها ، عندما يبلغ عمر 
.. تعجز أظافره عن األمساك  النسر 60  عاماً 
بفريستة وهى مصدر غذائة ويصبح منقارة القوى 
الحاد معقوفاً شديد األنحناء ،وتصبح اجنحتة 
ثقيله بسبب ثقل وزن ريشها وتلتصق بالصدر 
ويصبح الطيران فى غاية الصعوبة.. بالنسبة لهذه 

الظروف، يصبح النسر امام خيارين:
إما ان ينزوي في عشه ويستسلم للموت .. أو ان 
يقوم بعملية تغيير مؤلمة  تستغرق 150 يوما«،  
فيحلق الى أعلى الجبال حيث عشة ويقوم بضرب 
منقارة فى صخرة بشدة حتى تنكسر مقدمته 
المعقوفة .. ينتظر حتى ينمو منقاره من جديد ثم 
يقوم بعد ذلك بكسر مخالبة ايضا، وبعد أن تنمو 
مخالبه ، يقوم بنتف ريشة القديم وبعد خمسة أشهر 
، يطير النسر فى رحلته الجديدة ، وكأنة ولد من 

جديد ويعيش 40 سنة اخرى!!ً
تعجب المهندس ميالد.. كيف عرف داود هذه 
المعلومة عن النسور ، وهو الذي عاش قبل ميالد 
المسيح بأكثر من الف عام !! أي قبل ثالثة اآلف 
عام من الوقت الحالي ، لم يكن هناك محطات 
أبحاث لمراقبة حياة الطيور والحيوانات البرية 
لتراقب النسر بواسطة األساور األلكترونية المثبتة 
علي ساقه لمدة 60 عاما ثم تتابعه 150 يوما أثناء 
عملية التجديد في عشه فوق الجبل ثم 40 سنة 
اخري حتي يموت !! وكيف يشاهد المرء نسرا« 
فيحكم ان هذا النسر ذاته كان عجوزا وقد تجدد 
شبابه؟!  ال شك أن هذا تم  بإرشاد من هللا القدير 

لنبي من أنبيائه ..
في زيارة دورية للمهندس ميالد لطبيبه ، سأله :

-كيف أحافظ علي صحتي في هذا السن وأعيش 
شيخوخة هادئة ؟ 

- هناك عشر وصايا، إن أتبعتها ستتمكن من 
العيش بسالم..

- وما هي ؟ 
- أوال« : أن تحب الحياة وتتحمس لها فتنشط 

هرموناتك تلقائيا«.. 
 ثانيا« : حافظ علي مستوي عالي من الروحانية 

التي ينادي بها دينك الذي تؤمن به ، وتعود علي 
المسامحة . فهذا يرفع روحك المعنوية ، وينعكس 
ذلك بالتالي علي حالتك البدنية .            ثالثا« : 
تناول طعاما« صحيا« قليل الدسم ، غني باأللياف 
واألطعمة  والفواكه  الخضروات  من  وأكثر 

المضادة لألكسدة والحبوب الكاملة. .
رابعا« : إشرب ماءا كثيرا« ..

خامسا« : إحرص علي إالنوم المبكر، ولعدد كافي 
من الساعات.

سادسا« : تعود علي ممارسة التمارين الرياضية ، 
فهي تنشط القلب وتفتح مسام الجلد.

سابعا« : تدرب علي اإلسترخاء لتقليل التوتر ..
ثامنا« : نشط المخ بتعريضه لتحديات دائمة ، فهذا  

يمنع تطور مرض الزهايمر
تاسعا« : إعتني ببشرتك بتنظيفها وترطيبها 
للشمس  لفترة طويلة  وتغذيتها، وعدم تعريضها 
، وهذا يؤخر ظهور التجاعيد والبقع علي الجلد .

التعرض  التدخين أو  عاشرا« : اإلمتناع عن 
الخمور  إدمان  وعدم   ، السلبي  للتدخين 

والمخدرات .
ما زال يشغل بال المهندس ميالد آية داود النبي 
عن تجدد الشباب ، سأل صديق له أثناء جلوسهما 

في حديقة النادي: 
- ماذا أعمل ألجدد شبابي ؟  أجابه الصديق:

- لن تقدر علي حياة طبيعية وانت تعيش وحيدا« 
في منزلك ، من حقك بعد ما توفت زوجتك رحمها 
هللا ، أن تتزوج من إمرأة تأنس إليها وترعاك 
وتدبر شؤونك ، وقد كان من وسائل تجديد الشباب 
للعظماء واألغنياء من كبار السن في الماضي .. 
وفي الحاضر أيضا !!، أن يتزوج الرجل الطاعن 
في السن من فتاة صغيرة ترعاه وتعتني به !! 
أنظر ما ذكر في العهد القديم ، سفر الملوك األول 

- إصحاح 4 : 
َفَكاُنوا   ، ِنّ اْلَملُِك َدأُوُد َوَطَعَن ِفي االِسّ ))َوَشاَخ 
َفَقاَل لَُه  ِبالِدّْفِء.  َيْشُعُر  ِباأَلْغِطَيِة َفاَل  ُيَدِثُّروَنُه 
َعِبيُدُه: »لَِيْلَتِمْس َسِيُّدَنا اْلَملُِك َفَتاًة عْذَراَء َتْخُدُمَك، 
ِفيَك  َفَتْبَعُث  ِبَك َوَتْضَطِجُع ِفي ِحْضِنَك،  َوَتْعَتِني 
َفَتاٍة َجِميلٍَة ِفي أَرَجاِء  َفَبَحُثوا لَُه َعْن  الِدّْفَء«. 
وَنِميَِّة َفأَْحَضُروَها  إِْسَراِئيَل، َفَعَثُروا َعلَى أَِبيَشَج الشُّ
إِلَى اْلَملِِك. َوَكاَنِت اْلَفَتاُة َباِرَعَة اْلَجَماِل، َفَصاَرْت 

لَْم  اْلَملَِك  َتُقوُم َعلَى ِخْدَمِتِه، َولَِكنَّ  لَُه َحاِضَنًة، 
يَُعاِشْرَها.(( 

يبدو ان هذا العالج قد جاء متأخرا« .. فقد بات 
الملك غير قادر علي مواصلة الحياة العادية، 
وأصابه الوهن ، وأصبح زاهدا«حتي مع أجمل 

فتيات إسرائيل!!
لكن ميالد لم يتقبل هذه الفكرة إحتراما« لذكري 
زوجته أم أوالده التي شاركته في السراء والضراء 

في زيارة تالية للطبيب سأله نفس السؤال :
- أيها الطبيب الصالح ، ماذا أعمل إلجدد شبابي؟

- أنت تعرف الوصايا التي أخبرتك بها ..
- هذه كلها حفظتها وأعمل بها ، إنها تحافظ فقط 
علي الصحة، وتبطئ الشيخوخة ، ولكني أعاني 

من الملل ورتابة مرور األيام ..
، وإبدأ  بع كل مالك   .. أيضا شئ  - يعوزك 
مشروعا« تستغل فيه خبرتك ..فالعمل الشاق 
ومواجهة تحدياته هو السر األعظم لتجديد الشباب 
!!.أنظر إلي دونالد ترامب ، لقد بدأ بنشاط الفترة 
األولي لرئاسة أقوي دولة في العالم وقد تعدي 
العالم  يحير  !!، وها هو  العمر  السبعين من 
بقراراته الجريئة التي تجعل الدول الصديقة 

والمعادية تعيد حساباتها أكثر من مرة!!
فلما سمع المهندس ميالد ذلك مضي سعيدا«، 
فالفكرة التي أوصاه بها طبيبه الحكيم ، هي العالج 
المؤكد للسأم من تعاقب األيام بدون فائدة مثمرة ..

كان المهندس ميالد يعمل قبل إحالته للمعاش 
مديرا عاما لإلنتاج في شركه قطاع عام لتصنيع 
المقطورات التي يتم قطرها بواسطة سيارات النقل 
، واكتسب خبرة كبيرة في تصنيع معظم أجزائها 
محليا« .. لذلك خطط لتنفيذ مشروع باإلتفاق مع 
شركه في اوروبا علي تصنيع وتجميع مقطوراتها 

في مصر. 
إتفق مع إبن عمه أن يبيعا األراضي الزراعية 
التي يملكاها في قريتهما ،  كذلك العمارات التابعة 
لهما في القاهرة والساحل الشمالي ، وان يتشاركا 
في إقامة المشروع في مدينة صناعية بالقرب من 
القاهرة. كانت البداية صعبه للغايه، من الحصول 
علي الوكالة من الشركة األوربية وشراء األرض 
ألقامة المصنع وإستخراج التصاريح الالزمة .. 
إلي آخره من الجهود الشاقة التي كان البد من 

إستكمالها ، ثم بدأ يطلب عمالة من المهندسين 
والفنيين والعمال ، كان ال يرفض أبدا من يطلب 
عمال من قريته أو من شركة القطاع العام التي 
كان يعمل بها ويجد له مكانا مالئم لخبرته  ..إكتمل 
المشروع وبدأ اإلنتاج يحقق أرباحا« مما شجعه 
علي التوسع واإلقدام علي الخطوة التاليه ، وهي 
تكرار ما حدث بالحصول علي وكالة لتصنيع 
وتجميع سيارات النقل من ماركة معروفة عالميا 
لشركة أوربية في مصر ، ونجح المشروع الثاني 
ثم بدأ في مشروع ثالث لتصنيع األتوبيسات .. 
وكانت شركته تحقق نجاحا« ملحوظا« لشهرة 
الماركة المصنعة في مصر ودقة تصنيع األجزاء 
والتجميع..فكان اإلنتاج منافسا قويا في المناقصات 

والبيع المباشر.
منصور  ميالد  المهندس  شركة  كانت  هكذا 
تحافظ علي سمعه عالية في السوق المصري 
وتتبوأ مكانة عالية كالعب أساسي فيه.وبدال 
التي باعها بعدة ماليين، تكدست  من األصول 
نادي  إلي  إسمه  وإنضم  البنوك  في  حساباته 

أصحاب الميليارات ..
وكان المهندس ميالد يسدد بإنتظام الضرائب 
الواجبة عليه وعشور أرباحه  للفقراء والمحتاجين 
..وكان يشارك العاملين في شركتة أفراحهم 
وأحزانهم ويحضر بعضها بنفسه .. لذلك كان 
أو  كانوا  مسلمين  معه  العاملين  من  محبوبا 

مسيحين.     
نهض ميالد من فراشه مبكرا« كما تعود .. فتح 
النافذه ونظر إلي السماء، شكر هللا علي نعمه، وانه 
وهب له يوما جديدا« يحياه .. كانت السماء صافية 
إال من بعض السحب الصغيرة ،  فرد ذراعيه 
علي إتساعهما ..إبتسم وهو راض..رفرف ذراعيه 
بمرح وبعض الشقاوة ،  شعر انه قادر أن يطير 

محلقا« إلي السحاب .. وما فوق السحاب ... !! 
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فوائد ورق التوت في خفض الكولسترول والدهون والسكر

فوائد الثوم للبشرة ووصفات استخدامه

ماسكات مجربة تعالج مشاكل البشرة الدهنية

كيفية الوقاية من صداع الرأس

  من مجرد تصميم احتكره الرجال لسنوات، 
إلى صيحة اكتسحت عالم موضة المرأة، ومن 
المناسبات  الذكورية في  األناقة  أساس  حجر 
إنه  الجديد،  إلى رمز األنوثة  الرسمية، 
التوكسيدو النسائي، الذي أصبح أبرز اتجاهات 

أزياء المرأة هذا الموسم.
أو  الـ »توكسيدو«، عادة، من قطعتين  يتألف 
3، هي بنطلون وجاكيت وصديري، ودائما ما 
تكون القطع متطابقة في اللون ونوعية القماش.
 »Tuxedo ال »توكسيدو  بدل  تكون  ما  دائما 
ينجح دوما  الذي  المسائي  الزي  الرسمية هي 
في جعل من يريديها من الرجال محط إعجاب 

الكثيرين.
الـ »لو  لكن في موسم 1966، أصبحت 
سموكينج« )Le Smoking( هي أول 
العرض  نسائية تظهر على منصات  توكسيدو 
التي  العصر  ذلك  وتقاليد  قواعد  لتتحدى جميع 
في  للسراويل  النساء  ارتداء  تحول دون  كانت 

األماكن الفاخرة.
استلهم مصممو األزياء  الوقت،  ومنذ ذاك 
العالمي، وطوروه  األيقوني  التصميم  من هذا 

الخاص. بأسلوبهم 

الكالسيكية  القطع  النسائي من  التوكسيدو  تعد 
عالم  في  السنوت  مدار  على  المستمرة 
الحركة  في  به من سهولة  تتميز  لما  الموضة، 
ةإمكانية ارتدائها في جميع المناسبات النهارية 

والسهرة.
فينسيا  النجمات في مهرجان  العديد من  ولفتت 
النسائية  التوكسيدو  ببدالت  بتألقهن  النظر 
فوليتا،  أنا  اإليطالية  الممثلة  الكالسيكية، مثل 
والبريطانية فانيسا كيربي، والمطربة اإليطالية 
توقيع جورجيو  إيما مارونى، وجميعها من 

أرماني.
التي ظهرت  التوكسيدو  بدل  أقمشة  وتنوعت 
على منصات عروض 2020، ما بين األقمشة 

الالمعة والستان والجلد والقطيفة )المخملي(.
البدل  تقتصر تصميمات توكسيدو على  ولم 
فقط، بل شملت أيضا )الجامبسوت( والفساتين 
التفضيالت من  تناسب جميع  التي  القصيرة، 

المحجبات وغير المحجبات.
النسائي من قطع  التوكسيدو  وتعد تصميمات 
ذات  األحذية  تنسيقها مع  يمكن  التي  المالبس 
الصنادل  أو حتى  البوت  أو  العالي  الكعب 

المفتوحة من األمام.

نظراً  الصحية؛  المشاكل  العديد من  في عالج  قديماً  التوت  استخدم ورق    
الحتوائه على خصائص قوية مضادّة لألكسدة.

األوراق في خفض نسب  فاعلية هذه  الطبية مدى  الدراسات  أثبتت بعض  وقد 
الكولسترول والدهون الثالثية الضاّرة بالجسم والتقليل من االلتهابات.

فوائد ورق التوت المضاّدة لاللتهابات
سينتيا  الدكتورة  تستهل 
قائلة: »إّن  الحاج حديثها 
التوت يحتوي على  ورق 
والزنك،  الحديد،  الكالسيوم، 
على  أيضاً  ويحتوي 
مثل  األكسدة؛  مضادات 
والبيتا  حمض اإلسكوربيك، 
التي تمنع تلف  كاروتين 
الجذور  الناجم عن  الخاليا 
بأّن استهالك  الحّرة. علماً 
والمشروبات  األطعمة 
يساهم  بالبيتا كاروتين  الغنية 
تقليل خطر اإلصابة  في 
بالسرطان، ويساعد على 
السكر في  خفض مستويات 

الدم.
التوت  احتواء ورق  وبفضل 

على حمض الجاليك، فهو قادر على خفض نسبة الجلوكوز في الدم، وبالتالي 
فهو مفيد لمرضى السكري، وخصوصاً النوع الثاني منه، حيث إنه ينّظم معدل 
الوزن ونسبة  بالعمر، ويساعد على خفض  للمتقدّمين  السكر بشكل خاص 
الدهون في الجسم. وخلص العلماء إلى أن ورق التوت قد يكون مفيداً في عالج 

مرض السكري، والوقاية منه أيضاً.
الدم؛ حيث  في  الكولسترول  التوت على خفض مستويات  هذا ويعمل ورق 
يساعد احتساء شاي ورق التوت بانتظام في الحؤول دون ارتفاع الكولسترول 
في الدم، وهو يمتلك خصائص مضادّة لاللتهابات، علماً بأنه تّم استخدام ورق 
الماضي، ووجد  في  المزمنة  األمراض  الناجمة عن  االلتهابات  لعالج  التوت 

العلماء أن أوراق التوت تمنع عوامل االلتهاب في الجسم.
ومن فوائد ورق التوت أنه يقي من السرطان، يحافظ على صحة الكبد، يساعد 
يمتلك مجموعة  أنه  إلى  باإلضافة  الجسم،  لون  الوزن، ويوّحد  على خسارة 
متنوعة من الفوائد، حيث يمكن استخدامه في الطهي، ويمتلك كذلك استخدامات 

طبية وصناعية.
تناول مكمالت تحتوي  يمكن أن تؤكل أوراق التوت بعد طهيها، ويمكن أيضاً 

على أوراق التوت، التي أصبحت ذات شعبية متزايدة لفوائدها الصحية.
وتحتوي أوراق التوت الشامي على نحو 70% من الماء، 10% من البروتين، 
لذلك  الكربوهيدرات؛  الدهون، و10% من  األلياف، صفر% من  10% من 
بحدود 80 سعرة  أي  قليلة جداً؛  التوت  المتأتية من ورق  الحرارية  السعرات 

حرارية لكل 100 غرام.
لذلك يجب  جانبية،  آثاراً  التوت  لعوارض ورق  أّن  نذكر  أن  المهم جداً  ومن 
والغثيان  أو اإلسهال  أن تسبب اإلمساك  الممكن  باعتدال؛ ألنه من  تناولها 
اختصاصية  استشارة  مقبولة، مع ضرورة  تناول كمية  لذلك يجب  والدوخة... 

التغذية بهذا الموضوع«.
فوائد التوت ال تضاهى!

وتنمو  ذات مذاق حلو،  فاكهة  قائلة: »التوت  الحاج  الدكتورة سينتيا  وتضيف 
لونها من  يتغير  بعد، حيث  فيما  تدريجياً  تتباطأ  ولكنها  تكون صغيرة،  عندما 

اللون  إلى  النهاية  في  األحمر، وتتحّول  أو  الوردي  إلى  أو األخضر  األبيض 
األرجواني الداكن أو حتى األسود. ويحتوي ورق التوت على العناصر المغذية 
 ،C فيتامين  الريبوفالفين،  الحديد،  ذلك  بما في  الجسم،  يحتاجها  التي  المهمة 
يحتوي على كمية  أنَه  والكالسيوم، كما  الفوسفور،  البوتاسيوم،   ،K فيتامين 
مثل:  العضوية؛  المرّكبات  الغذائية، ومجموعة واسعة من  األلياف  كبيرة من 
زياكسانثين، ريسفيراترول، 
ومركبات  واللوتين، 

المختلفة. البوليفينول 
يساعد احتساء شاي ورق 
الهضم  بانتظام على  التوت 
الدم وتقوية  وتنظيم ضغط 
المناعة؛ بفضل احتوائه على 
ارتفاع  المغنيسيوم، ومنع 
الدم، كما  الكولسترول في 
يمتلك خصائص مضادّة  أنه 

لاللتهابات.
التوت على  كما يعمل ورق 
تغذية العضالت واألعصاب 
في الجسم، مما يزيد من 
اليومي، ولذلك  النشاط  معدّل 
قد يتّجه بعض الرياضيين إلى 
التوت األحمر؛  تناول ورق 

لتدعيم عضالتهم، والحصول على الطاقة الالزمة إلتمام النشاط بنجاح«.
أهم فوائد ورق التوت:

ورق التوت لها تأثير مضاّد لاللتهابات
لدراسة طبية  الدم، ووفقاً  في  السكر  التوت في خفض مستوى  يساهم ورق   -
نشرت في »المجلة األمريكية للطب الصيني«، فإّن ورق التوت يقلّل من نسبة 

الجلوكوز في الدم.
السكري«، أظهرت  وفي دراسة أخرى، نشرت في مجلة »رعاية مرضى 
نتائجها أن تناول التوت قد يكبح بشكل كبير طفرات الجلوكوز في أول ساعتين 

من استهالك مشروب أوراق التوت.
أثبتت  فقد  الجسم؛  في  السيئ  الكولسترول  التوت من مستويات  يقلّل ورق   -
من  الذين حصلوا على 280 غراماً  أن األشخاص  دراسة طبية عام 2013 
مسحوق ورق التوت 3 مّرات يومياً، انخفضت مستويات الكولسترول الضاّر 

والدهون الثالثية لديهم.
لدراسة طبية نشرت عام 2013 في مجلة  وفقاً  لاللتهابات.  تأثير مضادّ   -
»األغذية الوظيفية«؛ فقد تّم استخدام ورق التوت لعالج االلتهابات الناجمة عن 

األمراض المزمنة؛ لمنع العوامل االلتهابية في الجسم.
- يمكن استخدام شاي ورق التوت للمساعدة على تخفيف األلم؛ عن طريق الحدّ 

من االلتهابات في الجسم.
العضالت  لتشغيل  المغنيسيوم الضروري  التوت على  - يحتوي ورق 
واألعصاب في الجسم، وهو يزيد من استقالب الطاقة، وتقوية العظام والجهاز 

المناعي، ويحافظ على مستوى جيّد من ضغط الدم.
الدم  إنتاج خاليا  يساعد على  الذي   B2 فيتامين التوت على  يحتوي ورق   -
والحفاظ  الدرقية،  الغدّة  نشاط  تحفيز  الطاقة،  إنتاج  النمو،  التكاثر،  الحمراء، 

على صحة الجهازْين العصبي والهضمي.
الزائد؛ عن طريق غسل  الوزن  لخفض  أيضاً  التوت  استخدام ورق  يمكن   -
تبريد  يتم  لمدة ساعة.  نقعها في ماء مغلي  ثم  التوت، ومن  مجموعة من ورق 

الماء بعد مرور ساعة، ويُشرب مرة واحدة في اليوم.

العالم،  في  المشاكل الصحية شيوعاً  أكثر    الصداع واحد من 
وتقدّر منظمة الصحة العالمية أّن 4 في المائة من البالغين يتأثرون 

بألم في الرأس لمدة 15 يوماً أو أكثر كل شهر.
الوقاية  الفعّالة، تبقى  العديد من عالجات الصداع  وفي حين يوجد 

من الصداع من الخطوات المهمة لمنع حدوثه وتفادي مخاطره.
الوقاية من صداع الرأس، ومسبباته حسبما نشر موقع  كيفية 

:»Everydayhealth«
أسباب الصداع

الضغط العصبي من اسباب اإلصابة بالصداع
التحكم بها، وأخرى ال يمكن  هناك مسببات عدّة للصداع يمكن 

التحكم بها، ومن بينها:
الحيض  التي تحدث مع  الهرمونية  التقلبات  فإنَّ  أنثى،  إذا كنِت   -

واإلباضة وانقطاع الطمث تسبب التعّرض لصداع الرأس.
- التعّرض للضغط العصبي.

- شرب الكحول والنبيذ األحمر على وجه الخصوص.
السطوع، أو أصوات عالية جداً، أو  التعّرض ألضواء شديدة   -

روائح شديدة.
- الجفاف الناتج عن عدم شرب كمية كافية من الماء.

- الكثير من النوم أو عدم أخذ قسٍط كاٍف من النوم.
- ممارسة الرياضة بشكل صارم ومفرط.

- إغفال بعض وجبات الطعام.

- التدخين.
أثناء القراءة أو  - إجهاد العين 

الجلوس على الكمبيوتر.
كيفية الوقاية من صداع الرأس

الخطوات  ستساعدِك ممارسة هذه 
السهلة على تجنّب العديد من 

مسببات الصداع الشائعة:
- حافظي على وضعية جيدة، 

وتحركي خالل النهار.
- تأكدي من أن رقبتِك ال تبقى 
إذا  تقومين بتحريكها  متيبسة وأنك 

كنت تقومين بعمل مكتبي.
بين  الكمبيوتر  ابعدي عينيِك عن   -
الحين واآلخر لتجنّب إجهاد العين.

الغذائي بشكل  - ال تغيري نظامك 
كبير، أو روتين االستيقاظ والنوم والتمارين الرياضية.

النوم، وتأكدي من حصولك على  - احصلي على قسٍط كاٍف من 
ثماني ساعات ثابتة كل ليلة.

إذ تساعد  الرياضة،  التزمي بنظام غذائي صحي وممارسة   -
بانتظام على درء  الرياضية  التمارين  األطعمة الصحية وممارسة 

الصداع.

قد يؤدي  الجفاف  اليوم؛ ألنَّ  الماء بكميات وفيرة خالل  - اشربي 
إلى الصداع.

- سيطري على التوتر، إذ يمكن أن يتراكم التوتر ويؤدي إلى خفقان 
رأسِك، لذا ابحثي عن طرق للتعامل معه.

الهادئة، وفكري في  الموسيقى  - مارسي هواية معينة مثل سماع 
االنتساب إلى جلسات يوغا.

النباتات المفيدة التي استخدمت قديماً في الطب    يعد الثوم من 
لعالج العديد من الحاالت الصحية، ومن ضمنها تخفيف االلتهابات 

والحد من تصبغ الجلد.
 فوائد الثوم 

الثوم غني بالمركبات مثل االليسين والكبريت والزنك والكالسيوم التي 
لها فوائد صحية، كما أنه مصدر غني لمعدن 
يعرف باسم السيلينيوم. من المعروف أن 
السيلينيوم يكافح السرطان ويعمل مع فيتامين 
هـ في الجسم لتعزيز قوة مضادات األكسدة. 
يعمل الثوم أيًضا باعتباره مرقق للدم بسبب 
محتواه من الساليسيالت، وهذا يتيح تدفق الدم 

السليم ويعزز صحة الدورة الدموية. 
فوائد الثوم للبشرة 

عالج حب الشباب الثوم له خصائص 
مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات، 
األليسين الموجود في الثوم يساعد على 
قتل البكتيريا المسببة لحب الشباب، كما 
أنه يساعد على تقليل التورم وااللتهابات، 
ويحسن الدورة الدموية. ويحتوي الثوم أيًضا 
على ثيوسلفاتينات، والتي يمكن أن تعمل 
كمضاد للميكروبات، ويعتقد الكثيرون أنه مع 
االستخدام المنتظم، فإنه يؤدي لتنقية البشرة. 

كما يحتوي الثوم على فيتامينات ومعادن أخرى يُعتقد أنها تحارب 
حب الشباب، مثل فيتامين C وفيتامين B6 والسيلينيوم والنحاس 

والزنك )هذه العناصر تستخدم للسيطرة على البشرة الدهنية(. 
كما تم عمل دراسات إلثبات أن الثوم له تأثيرات محتملة على العديد 
من الحاالت الطبية مثل السرطان والصدفية وتضميد الجراح. 
وأظهرت بعض الدراسات أن الثوم له خصائص مضادة لاللتهابات، 
ويعتقد أن هذه الخصائص تساعد في الحد من التهاب حب الشباب. 

طرق استغالل فوائد الثوم للبشرة وعالج حب الشباب 
قومي بهرس 3 لـ 4 فصوص ثوم. طبقي الثوم المهروس على مناطق 
البشرة المراد عالجها. اتركي الثوم على بشرتك لعدة دقائق )إن 
شعرت بحرقة أو وخز قومي بإزالة الثوم على الفور(. اغسلي بشرتك 
بالماء الفاتر. جففي بشرتك برفق. كما يمكنك تناول فص واحد من 
الثوم الطازج يومياً يتبعه كوب ماء كبير، وتأكدي من تنظيف بشرتك 
كل 3 ساعات والحفاظ على رطوبة جسمك عن طريق تناول كميات 

مياه كافية على مدار اليوم. 
7 من فوائد الثوم للنساء .. تعرفي عليهم معنا! 

الحد من الصدفية 
الصدفية هي مرض يصيب المناعة الذاتية، واألعراض هي جلد 

أحمر ومتقشر وحكة، وتصيب الصدفية فروة الرأس والمرفقين 
والركبتين.

ال يمكن عالجها ولكن تناول الثوم يمكن أن يساعد في تقليل أعراض 
المرض؛ تحدث الصدفية بسبب االلتهاب، وألن الثوم عامل قوي 
لتقليل أعراض  مضاد لاللتهابات، ينصح الكثيرون باستخدام الثوم 

الصدفية، ومع ذلك ال يوجد دليل علمي مباشر إلثبات ذلك. 
طريقة استغالل فوائد الثوم للبشرة في الحد من الصدفية 

يمكنك استهالك 3 فصوص من الثوم النيئ مع الكراث والبروكلي 
وعصير الشمندر بشكل دوري للحد من أعراض الصدفية. 

ما هي فوائد الثوم للتخسيس التي يمكن الحصول عليها؟ 
الحد من عالمات التقدم في السن   

تحدث شيخوخة الجلد بسبب اإلجهاد، والعادات غير الصحية 
وااللتهابات، والجينات وما إلى ذلك، ولكن األليسين الموجود في الثوم 
يساعد في حماية البشرة من التلف الناتج عن األشعة فوق البنفسجية 
والتجاعيد. كما تساعد مضادات األكسدة والمركبات المضادة 
لاللتهابات الموجودة في الثوم في تفكيك الجذور الحرة وبالتالي تقليل 
التوتر. وعالوة على ذلك، وجد العلماء أيًضا أن الثوم يستحث تركيب 
خاليا الجلد البشرية الطبيعية في المختبر. كيفية استخدام فوائد الثوم 
للبشرة لتأخير التجاعيد يمكنك استهالك فص من الثوم النيئ مع 
العسل والليمون أول شيء في الصباح، كما يمكنك أيًضا إضافة الثوم 

المفروم الخام إلى المياه وتناوله في الصباح. 
فوائد الثوم على الريق للجسم إخفاء عالمات التمدد في اللحظة التي 
نسمع فيها عالمات التمدد، كل ما تتمناه هو أن تختفي؛ قد يساعد 

التدليك بالزيت الساخن مع الثوم في تقليل عالمات التمدد، ولكن يجب 
أن يمزج الثوم بزيت الزيتون أو زيت الخردل. 
فوائد الثوم للبشرة ووصفة إزالة عالمات التمدد 

يُسّخن زيت الخردل ويُضاف 2-3 فصوص من الثوم. عندما تبدأ 
رائحة الثوم في الظهور، قومي برفعه من الحرارة واتركيه ليبرد 
قليالً. يمكنك استخدامه عندما يكون دافئًا عن 
طريق تدليك المناطق المراد عالجها به في 

حركة دائرية. 
فوائد الثوم االخضر التي قد تفيد الجسم 

فوائد الثوم للبشرة وعالج االكزيما 
تُعرف األكزيما بالجلد الجاف والحكة 
ومظهر الجلد ذا القشور الخشن والملتهب، 
وتحدث بسبب االلتهاب الناتج عن الحساسية. 
الثوم له خصائص مضادة لاللتهابات، 
وبالتالي يعتقد أنه فعال ضد األكزيما، ولكن 
ال يوجد دعم علمي قوي لهذه النظرية لذا 
تحدث إلى طبيبك قبل تناول الثوم لتقليل 

أعراض األكزيما.
 كيفية استخدام الثوم لعالج األكزيما تناول 
1-2 فص ثوم خام مع ماء بدرجة حرارة 

الغرفة. 
فوائد الثوم للبشرة وعالج قدم الرياضي 

تحدث قدم الرياضي بسبب إصابة فطرية أو عدوى الخميرة، 
والمعروفة أيًضا باسم سعفة القدم. الثوم عامل مضاد للفطريات 

ويمكن استخدامه لعالج القوباء الحلقية للقدم. 
فوائد الثوم مع العسل ووصفات تناولهما معاً 

كيفية استغالل فوائد الثوم للبشرة في عالج قدم الرياضي 
تناول 2 فص من الثوم مع عصير الكراث في الصباح. 

جميع وصفات الثوم المذكورة باألعلى لم تثبت دقتها علمياً حتى 
اآلن بشكل كامل، وبالتالي ننصح بالتأكد من أنك ال تعاني من أي رد 
فعل تحسسي للثوم قبل اللجوء ألي من هذه الوصفات، باإلضافة إلى 

استشارة الطبيب كإجراء وقائي. 
اآلثار الجانبية للثوم 

استخدام الثوم للمساعدة في عالج البشرة يشكل مخاطر طفيفة، حيث 
وجدت دراسة واحدة آثاًرا جانبية محتملة الستخدام الثوم موضعياً: 

تهيج الجلد أو الطفح الجلدي. 
رد فعل تحسسي. 

التهاب الجلد الحلقي )مجموعات من اآلفات الجلدية(. 
تورم واحمرار الجلد. 

ظهور بثور.

نصائح للتخلص من التفكير المفرط
  مع التعّرض للضغوط المختلفة ومشكالت الحياة، 
قد يلجأ اإلنسان إلى التفكير المفرط وهو ما يؤثِّر على 
حالته النفسية ويزيد من القلق والتوتر، وقد يصل إلى 
حالة اإلكتئاب، ولذا من المهم أن نتعرف على الطرق 

التي تساعد على التخلص من التفكير المفرط.
أضرار التفكير المفرط

الوقت يصاب  التفكير طوال  نتيجة اإلفراط في 
أم  نفسية  كانت  بالكثير من األضرار، سواء  اإلنسان 

جسمانية وتتمثل في النقاط التالية:
اإلصابة باألرق وعدم القدرة على النوم الهادئ.

ذكر موقع WEBMD أن اإلفراط في التفكير يتسبب 
في حدوث نشاط زائد بالغدة النخامية والغدة الكظرية 
الجسم، وهذا  التأثير على مناعة  يتسبب في  ما 
األمراض  إلى بعض  التعرض  في  يتسبب  قد  بدوره 

السرطانية.
التي ذكرها موقع  األمريكية  الدراسات  أحدث  وفق 
تزيد من  التفكير  فإن كثرة   HEALTH LINE
قد تصل  والتي  النفسية  باألمراض  فرصة اإلصابة 

إلى حد االكتئاب.
بالجهاز  إلى حدوث مشكالت  المفرط  التفكير  يؤدي 

الهضمي والتأثير على الشهية.
الدائمين واضطراب  القلق والتوتر  إلى  التعّرض 

المزاجية. الحالة 
والعصبية  النفسية  الضغوط  في  يتسبب  الزائد  التفكير 
بالقولون  القولون واإلصابة  تؤثر على صحة  التي 

العصبي.
يؤثر  قد  المخ مما  المفرط على خاليا  التفكير  يؤثر 

على الذاكرة.

نصائح للتخلص من التفكير المفرط
التنفس: تمارين 

اللجوء  يمكنك  المفرط  التفكير  في  االنخراط  عند 
التي تساعد على  العميق  التنفس  تمارين  إلى 
بالجلوس في وضع  التفكير وعليك  التوقف عن 

مريح مع الحرص على راحة الرقبة والكتفين.
وعليك وضع إحدى اليدين على البطن واألخرى 
ببطء من خالل األنف  التنفس  القلب مع  على 
للحظات  النفس  بالهواء وكتم  الصدر  يمتلئ  حتى 
وإخراج الهواء عبر الفم، ويمكنك تكرار التمرين 

ثالث مرات خالل اليوم.
 إشغال الوقت:

تستطيع  تحاوطك وال  األفكار  بأن  عند شعورك 
أي  بممارسة  نفسك  بإشغال  منها عليك  التخلص 
مثل  التفكير،  الذي يخلصك من  النشاط  نوع من 
أو ممارسة نوع  الكتابة  أو  الرسم  إلى  اللجوء 

من الرياضة.
تذكر اإليجابيات:

بإحضار ورقة وقلم  تفكر بشكل زائد عليك  حين 
التي توجد  السلبيات  وتدوين اإليجابيات، وتجنب 
بحياتك، وحتى إن كانت اإليجابيات بسيطة فإنها 
تساعدك على تحسين الحالة المزاجية، والتخلص 

من التوتر والقلق والتفكير الزائد.
القدرة على اتخاذ القرار:

عادة يكون التفكير المفرط ناتج عن عدم القدرة على 
القرارات  اتخاذ  القرار، ولكن حين تستطيع  اتخاذ 
فإنك  المختلفة  المواقف  المناسبة الصحيحة فى 

تتخلص من اإلفراط في التفكير.

تمارين التأمل:
تساعدك  التي  الجيدة  الوسائل  التأمل من  تمارين  تعد 
على تصفية ذهنك من ازدحام األفكار، إذ إن تمارين 
التأمل لها دور في التقليل من الضغوط النفسية والقلق 

والتوتر والتفكير المفرط في شتى األمور.

2020 .. عام التوكسيدو النسائي بال منازع

 مشاكل البشرة الدهنية كثيرة ومختلفة، ويعود ذلك 
إلى إفراز الكثير من الزيوت، والتي بدورها قد تعمل 
على انسداد المسام، وظهور الحبوب والبقع والبثور، 

وغيرها من المشاكل.
لهذا فصاحبات البشرة الدهنية عليهّن العناية بها أكثر من 
صاحبات أنواع البشرة األخرى، وإليِك ماسكات مجربة 

تعالج مشاكل البشرة الدهنية.
ماسك الليمون والعسل وزيت الزيتون

- نصف ملعقة صغيرة زيت زيتون
- عصير ليمونة

- ملعقة صغيرة عسل
اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعي الماسك 

على بشرتِك.
اتركي الخليط على وجهِك لمدة ربع ساعة.

اشطفي وجهِك بعدها بالماء.
يمكنِك تجربة الماسك مرة أسبوعيًّا، فالليمون يساعد على 
قتل البكتريا والتخلص من إفرازات الزيوت، بينما زيت 
الزيتون فهو ملّطف قوي مع الليمون، والعسل يغذي 
ويعيد الحيوية لبشرتِك فهو يحتوي على مضادات أكسدة.

ماسك البرتقال وزيت اللوز الحلو
- ملعقة كبيرة عصير برتقال

- ملعقة صغيرة زيت لوز حلو
اللوز الحلو وضعيه  اخلطي عصير البرتقال مع زيت 

على بشرتِك، من الممكن أن تستخدمي قطعة قطنية.
اتركي الماسك حتى يجّف، ومن بعدها اشطفي وجهِك 

بالماء الفاتر.
هذا الماسك مفيد لبشرتِك ألّن عصير البرتقال من 

الحمضيات، الذي يقلل إفراز الدهون في وجهِك، وحتى 
ال يسبب البرتقال لوجهِك أّي حساسية، فاستخدام زيت 

اللوز يكون ملطفًا ومنعًّما ومغذيًا أيًضا لبشرتِك.
ماسك الخميرة والعسل

- مكعب خميرة

- ملعقة صغيرة عسل
- قطرات ماء دافىء

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعي الخليط 
على بشرتِك واتركيه حتى يجف.

قشري الخليط من على وجِهك، ومن ثم اشطفي وجهِك 
بالماء.

تحتوي الخميرة على مضادات أكسدة التي تساعد على 
التخلص من الزيوت العالقة في الوجه، لهذا احرصي 

على عمل الماسك مرة أسبوعيًّا
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ميريل ستريب ونيكول كيدمان بطلتا مشروع نتفليكس الجديد

كريم عبدالعزيز ينتهى من 
تصوير »كيرة والجن« 

أول تعليق لمها أحمد بعد حادثة غرق منزلها

حمدى الميرغني يستعد لتصوير أحدث أفالمه 
»مطبعة هرم«

 أحمد حلمي يكشف شرط »حماه« لقبول 
زواجه من منى زكي

3 مسلسالت في بالتوهات التصوير ترفع شعار 
»الزوجة الثانية هى الحل«

قصي خولي »ال حكم عليه«! تامر حسنى يكشف كواليس تصوير غالف ألبومه 
الجديد »خليك فوالذى« قبل طرحه

انتهاء تصوير فيلم النمس واإلنس

ما حقيقة زواج أنغام من قائد فرقتها الموسيقية؟

  كشفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز عن 
موعد إطالق فيلمها الكوميدي الرومانسي 
الجديد  Marry Me، إذ نشرت جينيفر 
تشويقياً  عبر حسابها في انستغرام مقطعاً 
يظهر فيه النجمان المشاركان أوين 
ويلسون ومالوما، معلنة عن إطالق الفيلم 

في يوم الحب في فبراير 2021 .
وستقدم النجمة من 6 إلى 8 أغاٍن، بينما 
يؤدي مالوما أغنيتين أو ثالثاً، وتدور 
أحداث الفيلم حول ثنائي من الفنانين ينهيان 
عالقتهما قبل ساعات من حفل الزفاف أمام 
آالف من المعجبين بعد إطالقهما أغنية 

حول عالقتهما.

وكانت النجمة العالمية جينيفر لوبيز قد 
كشفت أيضاً عن مفاجأة جديدة لجمهورها، 
وهي انضمامها إلى مجال التجميل من 
خالل طرح خط جديد للعناية بالبشرة يحمل 

.JLo Beauty اسمها
إذ نشرت صورتين بوضعية الـ »سيلفي« 
عبر انستغرام، وعلقت: »توهج الغروب 

. »JLoBeauty# ًقريبا ...
وبذلك تكون جينيفر قد انضمت إلى عدد 
من النجمات الالتي انخرطن في مجال 
التجميل، بمن فيهن ريانا، كيم كارداشيان، 
كايلي جينر، أريانا غراندي، ليدي غاغا 

وغيرهن.

تداول عدد كبير من نشطاء مواقع 
التواصل االجتماعي، أخباراً عن زواج 
المطربة المصرية أنغام من قائد فرقتها 
الموسيقار هاني فرحات،  الموسيقية 
الغناء بشدة،  وهو ما أغضب نجمة 
الشخصية  أن حياتها  تعتبر  أنها  خاصة 

ملكها وحدها هي وأسرتها.
الحروف  النقاط فوق  أنغام وضعت 
تداوله عن هذه  يتم  ما  وكشفت حقيقة 
خبر زواجها  تماماً  نفت  الزيجة، حيث 
تعمل  أنها  من هاني فرحات، مؤكدة 
معه منذ طفولتها، فهو صديق وكل 
العمل منذ  ببعض عالقة  يربطهما  ما 

سنوات طويلة وليس أكثر.
لها  الجمهور والمتابعين  وطلبت من 
تداوله عنها،  يتم  فيما  الدقة  تحرى 
الشخصية،  ما يخص حياتها  وبالتحديد 
الخوض فى  أنها ال تحب  مشددة على 

حياتها بهذا الشكل المهين.
المتداوله عني  بـ »تويتر«: »األخبار  الخاص  وكتبت على حسابها 
أخبار عني وعن  نشر  )المحترمة( عدم  للمواقع  غير صحيحه رجاء 

حياتي قبل مراجعة مكتبي اإلعالمي للتأكد من صحة الخبر #أنغام«.
أنغام إلحياء حفل غنائي في جدة،  المطربة  تستعد  أخرى  ناحية  من 
يوم 24 سبتمبر في حفل ضمن  السعودي  الوطني  اليوم  بمناسبة 
حفالت السعودية بمدينة الملك عبد هللا الرياضية بجدة، اليوم الوطني.

السوري قصي خولي ألداء  النجم  يستعد 
البطولة في مسلسل »ال حكم عليه«  دور 
من تأليف وسيناريو وحوار بالل شحادات 

ونادين جابر.

يتألف من 15 حلقة، وسيتولى  المسلسل 
إخراجه المخرج اللبناني فيليب أسمر، وهو 
لم تقرر  التي  إنتاج شركة »الصباح«  من 
البطولة إلى  التي ستخوض  النجمة  بعد 

جانب قصي.
القصص  بعض  المسلسل  ويتناول 
تجارة  بينها  الشائكة من  االجتماعية 
األعضاء، على أن يعرض على إحدى 

المنصات المعروفة.
وكان قصي قد أطل قبل فترة  بـ«لوك« 
جديد صدم الجمهور، بعدما تخلى تماماً 
أنه اعتمد هذه اإلطاللة  عن شعره، ويبدو 

استعداداً لدوره الجديد في المسلسل.
يذكر أن قصي لم يشارك في السباق 
الرمضاني الماضي بسبب عدم اكتمال 
تصوير مسلسل »عشرين_عشرين« بسبب 
البطولة  جائحة فيروس كورونا، وتشاركه 
التي تعرضت مؤخراً  نادين نسيب نجيم 
إلصابات قوية إثر حادثة مرفأ بيروت، 

ومن المقرر عرض مسلسلهما هذا العام. 

الميرغني  الفنان حمدي  يستعد    
بعنوان »مطبعة  أفالمه  أحدث  لتصوير 

هرم«، أكتوبر المقبل.
القضايا  من  عددا  الفيلم  ويناقش 
االجتماعية في إطار كوميدي، ويشارك 
الفنانون خالد الصاوى  البطولة  في 
الميرغني، وهو  فؤاد وحمدي  وبيومى 
أمين جمال ومحمد محرز  تأليف  من 

وإخراج سامح عبد العزيز.
الميرغني شارك في رمضان  أن  يذكر 
الماضي في بطولة مسلسل »اتنين فى 
أسامة  الفنان محمد  بجانب  الصندوق« 
السيد  لؤى  تأليف  اوس، وهو من  اوس 

وإخراج محمد مصطفى.

  يواصل الفنان كريم عبدالعزيز، تصوير 
مشاهده ضمن أحداث فيلم »كيرة والجن«، 
والذى يتناول فترة االحتالل اإلنجليزى 

لمصر. 
و من المقرر االنتهاء من تصويره فى نوفمبر 

المقبل، وبعدها يخضع لعملية المونتاج.
الفيلم حقبة مهمة في تاريخ مصر  ويرصد 
أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع 

المصري في فترة االحتالل اإلنجليزي، 
ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من 
أبطال المقاومة المصرية ضد االحتالل 
اإلنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 

.1924
»كيرة والجن« بطولة أحمد عز، كريم 
عبدالعزيز، تأليف أحمد مراد، وإخراج مراد 

حامد، وإنتاج سينرجى فيلمز.

الماضية  الفترة  الفنانة مها أحمد في  مرت 
إحداها حياتها،  في  تفقد  بأزمات عدة كادت 
حيث تعرضت لحادث سير مروع على 
تقضي  كانت  الشمالي، حيث  الساحل  طريق 
الصيفية هناك، وكتبت عبر حسابها  عطلتها 
قائلة: »الحمد هلل على كل  في »فيسبوك« 
فظيعة في طريق  شيء.. كنت هعمل حادثة 

الساحل ورب العرش نجاني.. الحمد هلل«.
كما تعرضت مها ألزمة أخرى، حيث نشرت 
عبر حسابها الخاص في »إنستغرام« صورة 
باألرضية  الذي لحق  الضرر  تكشف حجم 
للغرق،  بعد تعّرضه  الباركيه في منزلها 
وأرفقت الصورة بالتعليق: »بيتي خرب مية 

ومش عارفين إيه السبب، سترك يا رب«.
وفى أول تعليق لها على ما مرت به، قالت: 
»أحمد ربنا على كل شيء لكن نفسى أعرف 
اللي بيركزوا معايا بيركزوا على إيه يا ريت 

يبعدوا عنى شوية وربنا يسترها علينا«.
كان مسلسل  أحمد  مها  أعمال  آخر  أن  يُذكر 

»رسايل« مع النجمة مي عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، ورزان مغربي، وراندا البحيري.

إلى زوجة  يلجأ بعض األزواج     
الزوجة  العالقة مع  بعد فشل  أخرى 
كثيرة ومليئة  األسباب  وبالتأكيد  األولى، 
الكثير  لذا رفعت  والمببرات،  باألحداث 
الفترة  التي ستعرض  المسلسالت  من 
الثانية هى  القادمة شعار »الزوجة 
بالتفاصيل  الحل«، والتي نكشف عنها 

خالل السطور القادمة...
»لؤلؤ«

أحداث مسلسل »لؤلؤ«،  يظهر خالل 

أعمال،  بدور رجل  أحمد زاهر،  الفنان 
الفنانة هيدي كرم، وهى  ويتزوج من 
بينهما عدد  أرستقراطية ويحدث  امرأة 
الخالفات ضمن األحداث تجبره  من 
الفنانة  الزواج من أخرى وهي  على 

نجالء بدر.
»خيط حرير«

يظهر خالله الفنان نيكوال معوض، بدور 
الفنانة مي عز الدين، ولكن تجبره  زوج 
أن يطلقها  بدر،  الفنانة سوسن  والدته 

بالراحه معها، وتجبره  لم تشعر  إلنها 
على الزوج من الفنانة مي سليم.

»تقاطع طرق«
يظهر الفنان محمد ممدوح، خالل أحداث 
المسلسل بدور تاجر مخدرات بجانب أنه 
األولي  فيها زوجته  تعمل  لديه مزرعة 
الفنانة منى زكي، وتعمل كمهندسة 
زراعية، وتنفصل عنه بسبب الخالفات، 
بها،  يتاجر  التي  المخدرات  بسبب 

ويتزوج من الفنانة عائشة بن أحمد.

  شارك النجم تامر حسني جمهوره بكواليس تصوير غالف ألبومه 
الجديد »خليك فوالذي«، عبر حسابه بموقع »انستجرام«، معلقا على 
المقرر  البوم خليك فوالذي«،   cover : »من تصوير  قائال  الفيديو 

المقبلة، والذى يضم 12  الفترة  طرحه خالل 
أغنية كاملة.

االنتهاء من  تامر حسنى على  النجم  و أوشك 
الجديد  ألبومه  اللمسات األخيرة على  وضع 
»خليك فوالذى«، حيث يدرس حالياً تقليص عدد 
فقط، ويعد هذا  أغانى  إلى 10  لتصل  األغانى 
األغانى  من  األلبوم حالة خاصة ألنه يضم عدداً 

المميزة والمتنوعة فى كل لون غنائى.
المخرجة سارة وفيق  أوشكت  آخر،  وفى سياق 
فيلم »مش  االنتهاء من مونتاج ومكساج  على 
تامر حسنى، حيث  يقدم بطولته  الذى  أنا« 
يدرس صناعه حالياً طرحه خالل الفترة المقبلة، 
تامر حسنى،  بجانب  الفيلم  ويشارك في بطولة 
كل من ماجد الكداونى، سوسن بدر، حال شيحة، 
تامر  الفيلم قصة وسيناريو وحوار  وأخرون، 

حسنى.
تامر حسنى طرح مؤخرا كليب  أن  إلى  يشار 
العسيلى، والقى  المطرب محمود  »اختراع« مع 
نجاحاً كبيراً، وحصل على مشاهدة كبيرة تخطت 
الـ 16 مليون مشاهدة منذ طرحه، وكلمات 
ألحان أحمد  للشاعر أحمد حسن راؤول،  األغنية 
زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل 
هيثم راضى، ماستر جالل الحمداوى، كما يعد الكليب التجربة األولى 

في اإلخراج لتامر حسنى .

الفنان سليمان عيد  أعلن    
النمس  فيلم  انتهاء تصوير  عن 

واالنس
وقال عيد عبر صفحته على 
االجتماعي  التواصل  موقع 
النهارده  بوك: »الحمد هلل  فيس 
فيلم  يوم في تصوير  آخر  كان 
اخراج األستاذ  النمس واالنس 
الكبير شريف عرفه وبطولة 
النجم محمد  العمر  اصدقاء 
والنجم عمرو عبدالجليل  هنيدى 
والنجمه منه شلبى والنجمه 
فؤاد  بيومى  صابرين والنجوم 
ومحمود حافظ وصالح عبدهللا 
الدسوقى ودينا ماهر  وشريف 

وعارفه عبد الرسول ومجموعه من الوجوه الجديدة«

أحمد  الفنان  كشف    
ارتباطه  حلمي، كواليس 
بزوجته الفنانة منى زكي. 

ببرنامج  وقال »حلمي« 
السعادة«:  »صاحبة 
فقالتي  منى،  »كلمت 
تكلم  بابا مسافر، فممكن 
أخويا، فكلمت أخوها فكان 
لما يرجع  تمام بس  رده 
السفر، ولما  والدي من 
رجع حمايا هللا يرحمه 
دكتور  يا  قلتله  السفر،  من 
)أنا كذا كذا(، وهو  علي 
راجل جميل جدًا ومتفهم، 
فلوس  على  ومسألنيش 
إيه، سوى كونه  وال معاك 
ليها  حبي  مدى  أدرك 
وحبها ليا، وتخيلت المقابلة 

قبل ما أروح أقابله يقولي إطلع بره البيت«. 
وتابع: »حمايا قالي، عايز منك وعد رجالة إنكم متتقابلوش برة 
البيت، وأهال بيك في البيت في أي وقت، وممكن تخرجوا مع 
بقعد  وأنا  لوحدكم،  يكون معاكم أصدقاءكم مش  بعض بشرط 
قالي،  إنه  السفر وهرجع، ومطلبش حاجة مني، غير  في  سنة 

سنة وهرجع وأشوفك عملت إيه؟«. 

إيه  أعمل  فلوس وماكنتش عارف  وأضاف: »ماكنش معايا 
أقدمه مع محمد سعد،  إتصاالت  لشركة  وقتها، وجالي إعالن 
وحمايا كان قايلي على رقم للشبكة زي والد خالتها تقدر بـ 40 
، خدتهم  ده من اإلعالن  الرقم  ألف جنيه، ولما حصلت على 

ركنتهم على جنب لحد ما يجي حمايا من السفر«. 
يذكر أن الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي، تزوجا منذ 18 

عاما، وأنجبا 3 أبناء هم »لي لي«، و »يونس« و »سليم«.

     Vendredi 18 septembre 2020
الجمعة 18 سبتمبر 2020

نتفليكس جمهورها في رحلة مبهرة،    تصطحب شبكة 
األولى ميريل ستريب  الدرجة  يقودها نجوم هوليوود من 
فترة كورونا  المشاهدين عن  لتعويض  ونيكول كيدمان، 

)كوفيد-19(.
المسرحية  نتفليكس  تبنت  لمجلة »تايال« األمريكية،  وفقًا 
في  التي ُعرضت  التخرج(،  The Prom )حفل  الموسيقية 

مسارح برودواي وفازت بـ 6 جوائز توني.
وتتناول المسرحية قصة 4 ممثلي مسرح يسافرون إلى بلدة 

في والية إنديانا لتغيير قواعد البلدة المحافظة.
ومن المتوقع أن يشرف المنتج والمخرج رايان مورفي على 
الخبر  األخير  أعلن  الجديد، حيث  السينمائي  المشروع  تنفيذ 
ديسمبر/ قائال: »في  إنستقرام  الشخصي على  على حسابه 

كانون األول دع نتفليكس تصطحبكم إلى حفل التخرج الذي 
لم يتح لكم الوباء حضوره«.

ونشر »مورفي« على حسابه أيًضا طاقم عمل الفيلم الجديد، 
أريانا ديبوس وميريل ستريب وجيمس  والذي يتضمن 
المدرسين  بدور  يقومون  الذين  كيدمان،  كوردون ونيكول 

األربعة. 
وأوضح »مورفي« أن الوباء تسبب في تعطل التصوير في 
فترة  أن خطة طرحه خالل  إال  الماضي،  شهر مارس/أيار 
الكريسماس تبدو قابلة للتحقق بعد استكمال التصوير مؤخًرا.

أخبار الفن

اللبنانية، تصوير  نور  الفنانة  تواصل    
أحداث مسلسل »جمال  مشاهدها ضمن 
الموسم  الحريم«، والمقرر عرضه فى 

الشتوي. 
المقربة  الفنانة نور، تستعين بصديقتها 
لها خالل األحداث وتجسد شخصية 
»عّرافة«، لتٌخلصها من الجن الذى سيطر 

عليها وسبب لها الكثير من المشكالت. 
نور،  الحريم«، بطولة كال من  »جمال 
خالد سليم، إسالم جمال، فراس سعيد، 
الخالق، رنا  حازم سمير، كريم عبد 
تأليف  رئيس، محمد شاهين، وهو من 
الصيفي،  سوسن عامر، وإخراج منال 

وإنتاج سينرجي.

جينيفر لوبيز تعود للسينما 
وتكشف عن موعد فيلمها الجديد

نور اللبنانية تستعين بصديقتها للتخلص من الجن 
فى »جمال الحريم«



الجوي  للنقل  الدولي    دعا االتحاد 
فتح  كندا إلعادة   )IATA  - )»إياتا« 
آذار  منتصف  منذ  المغلقة  أجوائها 
)مارس( بسبب جائحة »كوفيد - 19«.
اإلثنين  يوم   أصدرته  بياٍن  في  جاء 
14 سبتمبر الجاري هذه المنظمة التي 
ها  تضّم 290 شركة طيران والواقع مقرُّ
الرئيسي في مونتريال. »على الحكومة 
الكندية التفكيُر بخيارات آمنة وإعادُة 

فتح الحدود«، 
»تحّث  المنظمة  أّن  البيان  وأضاف 
مبادرات  دعم  على  الكندية  الحكومة 
 Air( شركة الخطوط الجوية الكندية
Wes�( »وشركة »وست جت )Canadaa

tJet( الكندية للطيران في الكشف عن 
اإلصابات بداء ’’كوفيد - 19‘‘ كوسيلة 
إلعادة فتح األجواء الكندية بشكل آمن 
أمام الرحالت الدولية والداخلية دون أن 
تكون هناك ضرورة لفرض إجراءات 

حجر صحي على نطاق واسع«.

قال المدير العام لـ «إياتا« أليكساندر 
»من  بيان.  في  جونياك  دو 
الحكومة  تتحرك  أن  الضروري 
الكندية في هذا االتجاه قبل أن تصبح 
األضرار االقتصادية واالجتماعية 
دائمًة وعواقُب تفشي البطالة على 

الصحة العامة أكثَر وضوحاً«، 
يُشار في هذا الصدد إلى أّن الخطوط 
الجوية الكندية و »وست جت«، 
على التوالي أكبر شركتْي طيران 
مدني في كندا، أعلنتا مطلع الشهر 
الجاري عن إطالق مشاريع رائدة 
وفانكوفر  تورونتو  مطارْي  في 

الدوليْين. 
التي  العائدات  إّن  »إياتا«  تقول 

تجنيها شركات الطيران من رحالتها 
إلى كندا ومنها وداخلها قد تتراجع هذا 
العام بمقدار 22,6 مليار دوالر، أي أقّل 
بنحو %70 من عائدات عام 2019، 
إضافًة إلى أّن 410.500 وظيفة في 

كندا هي مهّددة جّراء ذلك.
يُذكر أّن »إياتا« توقعت أواخر تموز 
حركة  تستعيد  ال  أن  الفائت  )يوليو( 
قبل  ما  مستويات  العالمية  الطيران 
الجائحة قبل عام 2024، وذلك بسبب 
الضبابية المتصلة بمواعيد إعادة فتح 

الدول حدودها الجوية.
يُشار في هذا الصد إلى أّن كندا مّددت فترة 
إغالق حدودها الدولية بوجه األجانب 
الجاري،  )سبتمبر(  أيلول   30 حتى 
باستثناء بعض المواطنين األميركيين.  
أما الحدود البرية المشتركة مع الواليات 

المتحدة فمّددت كندا فترة إغالقها حتى 
21 أيلول )سبتمبر( الجاري في إطار 

اتفاق ثنائي بين البلدْين.
لكّن الحدود بين كندا وجارتها البرية 
الوحيدة تبقى مفتوحة أمام التجارة بين 
البلدْين لضمان الحفاظ على االستقرار 
في سالسل توريد السلع، وأيضاً بوجه 
األفراد الذين يقومون برحالت ضرورية.

يُشار إلى أّن كّل إنسان يدخل األراضي 
الكندية، أكان كندياً أم ال، منذ منتصف 
بالحجر  ُملزم  الفائت  )مارس(  آذار 

الصحي الذاتي مدة 14 يوماً.  

  أظهر استطالع للرأي أجرته مؤسسة 
»ريسيرش  كو« في نهاية شهر أغسطس  
آب أن 9 من كل 10 كنديين يريدون أن 
تظل الحدود مع الواليات المتحدة مغلقة.
ويأتي هذا االستطالع في الوقت الذي 
ستمدد فيه الحكومة الكندية إغالق الحدود 
البرية بين كندا والواليات المتحدة لمدة 
30 يوًما إضافية حتى 21 أكتوبر تشرين 
اإلذاعة  هيئة  ذكرته  لما  وفًقا  األول، 

الكندية- سي بي سي.
وقال مصدر طلب عدم ذكر اسمه إن 
الحدود قد تبقى مغلقة لفترة أطول حيث 
تنتظر الحكومة الكندية رؤية الدليل على 
أن الواليات المتحدة تدير بفعالية أزمة 
جائحة كوفيد 19 قبل التفكير في السماح 

بالسفر غير الضروري بين البلدين.
ويأتي هذا اإلعالن واالستطالع أيًضا 
المدن  فيه  تزال  ال  الذي  الوقت  في 
كبير  بشكل  تعاني  الكندية  الحدودية 
من هذا اإلغالق. وقد استفاد اقتصاد 
السياحة  من  كبير  بشكل  المدن  هذه 

األمريكية قبل الجائحة.
يقول جيم ديوداتي ، عمدة مدينة ناياغرا 

فولز )شالالت نياغرا( الحدودية: 
»في حين أنه مضّر ومضّر للغاية إلذا 
أن األمر يتعلق األمر بمعاناة على المدى 
القصير للفوز على المدى الطويل.« 
وفي منطقة شالالت نياغرا وحدها ، 
تمثّل السياحة األمريكية مليار دوالر 
سنوًيا. ومع ذلك ، يدعم رئيس البلدية 
رؤساء  من  وعشرات  ديوداتي  جيم 
بلديات المدن الحدودية قرار اإلغالق.  
وكّرروا دعمهم األسبوع الماضي خالل 
مؤتمر عن طريق الفيديو مع الحكومة 

الفيدرالية.
 19 بكوفيد  اإلصابات  عدد  بلغ  وقد 
عند  ذروته  المتحدة  الواليات  في 
70.000 حالة يومية جديدة في يوليو 
تموز. وانخفض هذا العدد في منتصف 

أغسطس آب إلى  50.000 حالة.
 ، التراجع  هذا  من  الرغم  وعلى 
يتردد الكنديون في الترحيب بالزوار 
األمريكيين. ففي األسبوع الماضي ، 
تعرضت سيارة تحمل لوحة من والية 
تكساس للتخريب في فيكتوريا في بريتيش 

كولومبيا.
وبلغ األمر إلى حّد أّن بعض المصطافين 
المتطوعين نظموا أنفسهم في مجموعات 
إلبالغ ضباط الحدود األمريكيين عن 
تدخل  التي  األمريكية  النزهة  قوارب 

المياه الكندية.
ويقول جورج كريك،أحد المتطّوعين، 
إنه يشك بشدة في نجاح الواليات المتحدة 

في السيطرة على الفيروس.
اضاف »إنهم منقسمون للغاية هناك. 
ليس لديهم نهج وطني منسق و يتجاهلون 

توصيات خبرائهم الطبيين.«
الخبير   ، هوفمان  ستيف  وبحسب 
من  ليس  فإنه   ، العالمية  الصحة  في 
عدد  انخفاض  يؤدي   أن  المرّجح 
إلى  المتحدة  الواليات  في  اإلصابات 
يعتقدون  ألنهم  الكنديين،  رأي  تغيير 
تتأثر  للوباء  أن االستجابة األمريكية 

باعتبارات سياسية.
و هناك أصوات تتهم الرئيس األمريكي 
بسبب  الفيروس  تأثير  من  بالتقليل 

االنتخابات األمريكية المقبلة.
ويعتقد جيم ديوداتي أن كندا لن تبدأ 
المحادثات حول إعادة فتح الحدود مع 
المتحدة إال بعد االنتخابات  الواليات 
ال  قد  حينها  أنه  األمريكية. ويضيف 
يكون هناك دور لالعتبارات السياسية.
كو«  »ريسيرش  مؤسسة  وأجرت 
 30 بين  اإلنترنت  عبر  االستطالع 
سبتمبر  من  األّول  و  آب  أغسطس 
كندي .  فيه  1.000  وشارك  أيلول. 
 19  ، فيه 3,1٪  الخطأ  وبلغ هامش 

مرة من أصل 20.

  دعا فرانسوا لوجو رئيس حكومة 
كيبيك في مؤتمر صحفي عقده صباح  
يوم  األربعاء 16 سبتمبر الجاري ، 
الكيبيكيّين إلى الحّد قدر اإلمكان من 
المدارس  إغالق  لتجنّب  التجّمعات 
واألعمال في المقاطعة بعد ارتفاع 

حاالت كوفيد19� فيها.
نظام  وضعت  قد  الحكومة  وكانت 
تنبيه مرّمزا بأربعة ألوان، األخضر 

واألصفر والبرتقالي واألحمر.
وترمز األلوان تباعا إلى حالة اليقظة 
وما قبل التنبيه والتنبيه المعتدل والتنبيه 

األقصى.
أفاد لوجو: »الوضع حرج. الوضع 
مقلق وينبغي أن نتحّرك فورا. هناك 
خطر حقيقي من حدوث موجة ثانية«.
بعد  الحكومة  رئيس  تحذير  وجاء 
على  يزيد  ما  المقاطعة  سّجلت  أن 
لستّة  يوميّا  كوفيد19�  حالة   200
الثالثاء  يوم   291 و  متتالية،  أيّام 

15 سبتمبر الجاري .  
وارتفع متوّسط الحاالت اليوميّة من 
20  إلى 28 حالة لكّل مليون نسمة 

حاالت  ثماني  بزيادة  أي   ،
وضعته  الذي  المعّدل  عن 
السلطات الصحيّة في كيبيك 

الشهر الفائت.
ووضعت الحكومة ثماني من 
مناطق المقاطعة في مرحلة 
عن  وتراقب  التنبيه  قبل  ما 
كثب البعض منها ، وتتحّسب 
اللون  إلى  نقلها  الحتمال 
إلى  يرمز  الذي  البرتقالي 

التنبيه المعتدل.
ووضعت الحكومة ثماني من 
مناطق المقاطعة في مرحلة ما 
قبل التنبيه ) اللون األصفر(  

 ، منها  البعض  كثب  عن  وتراقب 
اللون  إلى  نقلها  الحتمال  وتتحّسب 
البرتقالي الذي يرمز إلى التنبيه المعتدل.

وأّكد رئيس الحكومة أّن خطر إعادة 
اإلغالق حقيقي، وقال د. أوراسيو 
أرودا مدير وكالة الصّحة العاّمة إّن 
الموجة الثانية غالبا ما تكون أسوأ من 
األولى في هذا النوع من الجائحات.
في  انتشرت  قد  العدوى  وكانت 

وفي  حانات  في  الماضية  األسابيع 
حانة كاريوكي، ما دفع بالحكومة إلى 

منع غناء الكاريوكي.  
إجراءات  فرض  المحتمل  ومن 
وقائيّة جديدة كما قال وزير الصّحة 
كريستيان دوبيه، ومن بينها إغالق 
الحانات وخفض التجّمعات الخاّصة 

من 10 إلى 6 أشخاص.
و أضاف بأّن الحكومة تراقب عن كثب 
الوضع في مراكز رعاية المسنّين، 

ارتداء  الزّوار  كّل  على  وفرضت 
الكمامة.

وتحّدد الحكومة مستوى التنبيه في كّل 
منطقة وفق 3 معايير: وضع الجائحة 
ومعّدل انتشار العدوى و قدرات النظام 

الصّحي في كّل منها.
وتّم تسجيل معظم اإلصابات الجديدة  
من  مناطق  في  مونتريال،  خارج 
الوباء  تفّشي  من  نجت  المقاطعة 
الذي شهدته المقاطعة الربيع الفائت.   
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كيبيك: فرض عزل عام آخر لاحتواء الجائحة هو “كارثة” على الاقتصاد والمالية العامة
  فرُض عزل عام آخر الحتواء جائحة 
بمثابة »كارثة«  19« هو  »كوفيد - 
على االقتصاد وعلى المالية العامة، 
قال وزير االقتصاد في حكومة مقاطعة 
كيبيك بيار فيتزغيبون في مؤتمر صحفي 

صباح أمس.
»ال ننوي القيام بذلك، لكن بالفعل إغالق 
المؤسسات في الربيع كان موجعاً جداً، 
لذا ال ننوي تكرار األمر هذا الخريف 
ألنه سيكون كارثياً«، أضاف من جهته 
رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو، في 
مؤتمر صحفي في مبنى الجمعية الوطنية 
)التشريعية( في كيبيك العاصمة، مؤكداً 

على كالم وزير االقتصاد.
وكان وزير االقتصاد في حكومة حزب 
التحالف من أجل مستقبل كيبيك )كاك 
إّن العجز الحالي  � CAQ( قد قال 
في الميزانية العامة البالغ حجمه 15 
مليار دوالر سيرتفع بنسبة كبيرة في 

حال إغالق االقتصاد مجدداً.
ثانية  في  السلطات  تتخذ  وقت  وفي 
كبريات مقاطعات كندا من حيث عدد 
السكان وحجم االقتصاد إجراءات أكثر 
الجائحة،  انتشار  من  للحّد  صرامًة 
»خريفاً  فيتزغيبون  الوزير  يخشى 
صعباً« حتى من دون إعادة إغالق 

أخبار  سلسلة  يتوقع  إذ  االقتصاد، 
مؤسسات  كإغالق  سيئة،  اقتصادية 

عديدة أبوابها بشكل نهائي.
»يجب منُع حدوث نزيف )اقتصادي(«، 
قال فيتزغيبون في مؤتمره الصحفي 
في مبنى الجمعية الوطنية، مضيفاً أنه 
يتوقع تراجعاً في االستثمارات الخاصة 
في غضون 12 إلى 18 شهراً، األمر 
الذي سيجبر الحكومة على تولي هذه 
المهمة، السيما في القطاعات الكبيرة 
واالستراتيجية في كيبيك، كالصناعات 
الجوية والصناعات الدوائية وسواها.
وأشار وزير االقتصاد الكيبيكي إلى 

أّن برنامج المساعدة الكندية الطارئة 
 AUCLC �( التجاري  لإليجار 
الحكومة  أطلقته  الذي   )CECRA
الفدرالية يشهد تعثراً وأّن حكومة كيبيك 
تريد تصحيح الخلل من خالل إيجاد 
صيغة تسمح بمساعدة كافة مؤسسات 

األعمال في المقاطعة.
وأوضح فيتغيبون أنّه ليس بوسع حكومته 
من  واحد  لكّل  خاص  برنامج  إيجاد 

قطاعات االقتصاد.
لكن »نريد بالطبع تجنب حاالت اإلفالس 
الواسعة النطاق«، أّكد وزير االقتصاد 

في كيبيك.

  بعد اجتماع وزاري استمر يومين استعداًدا لخطاب 
العرش، قال يوم األربعاء 16 سبتمبر الجاري  جوستان 
ترودو إن حكومته ال تعتزم الدعوة إلى انتخابات هذا 

الخريف في خضّم أزمة كوفيد 19.
قال ترودو إن األولوية القصوى لحكومته هي طمأنة 
الكنديين ودعمهم خالل وقت األزمة هذا حيث تتزايد 
حاالت اإلصابة بالفيروس في جميع أنحاء البالد تقريبًا.

»من الواضح جدا أن الكنديين ال يريدون انتخابات، 
تريدها ونحن كحكومة ال  المعارضة ال  وأحزاب 
نريد انتخابات بالتأكيد.«، جوستان ترودو، رئيس 

الحكومة الكندية
وإذا تمت اإلطاحة بحكومته في مجلس العموم بعد 
خطاب العرش يوم األربعاء المقبل أو في تصويت 
آخر ، »فإن المؤسسات الديمقراطية الكندية قوية بما 
يكفي لتلبية متطلبات التصويت في وقت األزمات 
أوضح  كما   فيه.«،  مرغوب  غير  هذا  كان  وإن 

جوستان ترودو.
فسيتأقلم  انتخابات  إجراء  ينبغي  كان  إذا  إنه  وقال 
مع ذلك، وأكد مجدًدا أن أولوية الحكومة في الوقت 
الحالي هي ضمان سالمة الكنديين، وتقديم المساعدة 

للمقاطعات وإنعاش فّعال لالقتصاد  .  
بعد اجتماع وزاري استمر يومين استعداًدا لخطاب 
العرش، قال أمس األربعاء جوستان ترودو إن حكومته 
ال تعتزم الدعوة إلى انتخابات هذا الخريف في خضّم 

أزمة كوفيد 19.
قال ترودو إن األولوية القصوى لحكومته هي طمأنة 
الكنديين ودعمهم خالل وقت األزمة هذا حيث تتزايد 
حاالت اإلصابة بالفيروس في جميع أنحاء البالد تقريبًا.

»من الواضح جدا أن الكنديين ال يريدون انتخابات، 
تريدها ونحن كحكومة ال  المعارضة ال  وأحزاب 
نريد انتخابات بالتأكيد.«، جوستان ترودو، رئيس 

الحكومة الكندية

في  بحكومته  اإلطاحة  تمت  وإذا 
مجلس العموم بعد خطاب العرش 
يوم األربعاء المقبل أو في تصويت 
آخر ، »فإن المؤسسات الديمقراطية 
الكندية قوية بما يكفي لتلبية متطلبات 
التصويت في وقت األزمات وإن 
كان هذا غير مرغوب فيه.«، كما  

أوضح جوستان ترودو.
إجراء  ينبغي  كان  إذا  إنه  وقال 
وأكد  ذلك،  مع  فسيتأقلم  انتخابات 
مجدًدا أن أولوية الحكومة في الوقت 
الحالي هي ضمان سالمة الكنديين، 
وتقديم المساعدة للمقاطعات وإنعاش 

فّعال لالقتصاد  .
وأكد رئيس الحكومة أن جميع الشروط جاهزة اآلن 
لدفع مبلغ 19 مليار دوالر من المساعدات الفيدرالية 
من برنامج اإلنعاش االقتصادي اآلمن  للمقاطعات 
واألقاليم لمساعدتها على التعافي من أزمة كوفيد 19.

وطلبت الحكومة الكندي من المقاطعات إفادتها بمصير 
األموال التي ستعطيها لها.

أسابيع  عدة  منذ  المقاطعات  طالبت حكومات  وقد 
باإلفراج عن هذه األموال حيث كان عليها أن تتعامل 
مع زيادات كبيرة في إنفاقها لمدة ستة أشهر ، خاصة 

في مجال الصحة.
كما دعا رئيسا حكومتي أونتاريو وكيبيك مؤخًرا 
أوتاوا إلى التوقف عن فرض هذا النوع من الشروط 

عندما يتعلّق األمر بالرعاية الصحية.
وأشار جوستان ترودو إلى أن مجلس الوزراء كان 
مشغواًل خالل يومين لمواءمة سياسات حكومته مع 

الوضع الجديد الذي نعيش فيه.
وأكد أن مقاربة حكومته الجديدة لهذه األزمة الصحية 
ستعرض على الكنديين األسبوع المقبل خالل خطاب 

العرش ، وأكد أن رفاهية وسالمة الكنديين سيحتالن 
مكاًنا مهًما.

وفي إشارة إلى أن »الجائحة قد أبرزت العديد من أوجه 
عدم المساواة التي ال تزال موجودة في مجتمعنا« أوضح 
رئيس الحكومة الكندية أنه »ينبغي اغتنام الفرصة التي 
يوفرها برنامج إنعاش االقتصاد لبناء نظام بلد أكثر 

صحة وعدالة ونظافة ودائم المنافسة.
أما بالنسبة للمبالغ التي تنوي حكومته إنفاقها في األشهر 
المقبلة للتعامل مع الجائحة ، فلم يقّدم أي رقم والحّد 

األقصى لإلنفاق الذي وضعته حكومته لنفسها.
وكّرر أّن »الكنديين قلقون للغاية ويحتاجون إلى دعم 
حكومتهم على الفور. وسوف نستمر مساندة الناس.«

في وقت سابق نهار األمس اليوم، ألقى رئيس مجلس 
الخزينة الفدرالية جان إيف دوكلو الخطاب نفسه، بحجة 
أن اإلنفاق الحكومي الفيدرالي ال يزال تحت السيطرة.
ووفقا له ، فإن المليارات التي يتم إنفاقها تستهدف 
مجاالت يتحتم فيها العمل لدعم المواطنين والوظائف 

واالقتصاد.  

  1 - كشفت دراسة استقصائية جديدة 
حول  الكندية  اإلحصاء  هيئة  أجرتها 
كبيرة  نسبة  أن  الجنسية  الممارسات 
من الشباب النشطين جنسياً كانوا أكثر 
عرضة لخطر الحمل غير المرغوب 
فيه أو اإلصابة بعدوى منقولة جنسياً 
)STI( بسبب طريقة منع الحمل لديهم.
يوم  صدرت  التي  الدراسة  وأجرت 
ألربعاء 16 سبتمبر  الجاري  مقابالت 
مع أكثر من 100 ألف شاب تتراوح 
أعمارهم بين 15 و 24 عاما بين يناير 

2015 وديسمبر 2016.
كان الهدف من هذا البحث هو »فحص 
السلوكيات الجنسية ، واستخدام الواقي 
الذكري واستخدام وسائل منع الحمل 
األخرى ، باإلضافة إلى أسباب عدم 

استخدامها«.
مع هذه النتائج ، فإن الفكرة هي مساعدة 
تكييف  على  والمنظمات  الحكومات 
سياسات التوعية الخاصة بهم وتعزيز 

استخدام موانع الحمل.
2 - شركاء جنسيون كثيرون

وفًقا للنتائج المرصودة ، فإن 54 ٪ من 
األشخاص الذين تم استجوابهم قد مارسوا 

الجماع في العام الماضي.
عندما يتعلق األمر بوجود شركاء جنسيين 
متعددين ، فقد تأثر أكثر من ٪40 من 

الرجال مقارنة بـ ٪33 من النساء.
على وجه الخصوص ، كان الرجال 
الجنسي  الميل  ومزدوجو  المثليون 
ومخنثات الجنس أكثر عرضة ألن يكون 
لديهم شركاء متعددين من األشخاص 

المغايرين جنسياً.
الواقي  استخدام  يتم   -  3
أونتاريو  في  الذكري 
من  أكثر  وساسكاتشوان 

باقي البالد
معرفة مدى انتشار استخدام 
الواقي الذكري كان ضروريا 
للمسح. وقالت الدراسة إن 
لوسائل  االستخدام الصحيح والمتسق 
منع الحمل هذه »يقلل من مخاطر انتقال 
األمراض المنقولة باالتصال الجنسي وهو 

وسيلة فعالة لمنع الحمل«.
أفاد ٪60.1 من  المثال ،  على سبيل 
الشباب الكنديين باستخدام الواقي الذكري 

في آخر مرة مارسوا فيها الجنس.
إذا قمنا بالتفصيل هذا حسب المقاطعة ، 
فإن انتشار استخدام الواقي الذكري كان 
أعلى في أونتاريو )٪67( وساسكاتشوان 
)٪70.2( مقارنة ببقية كندا ، وكان أقل 

في كيبيك )48٪(. (.
يتوفر جدول يتضمن نتائج كل مقاطعة 
Statistics Canada    على موقع ويب

4 - استخدام مختلف للواقي الذكري

بالنسبة لما يقرب من نصف أولئك الذين 
ال يستخدمون الواقي الذكري ، فإن عدم 
استخدامه يكون بسبب الزواج األحادي 
أو استخدام وسيلة أخرى لمنع الحمل ، 

بما في ذلك حبوب منع الحمل.
يؤثر عمر األشخاص المعنيين أيًضا على 
استخدام الواقي الذكري أم ال. وبالتالي ، 
فإن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 
20 و 24 عاًما لن يستخدموا طريقة منع 
الحمل هذه ألنها لن ترضيهم. أما بالنسبة 
لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عاًما ، 
فإن صعوبة الحصول على الواقي الذكري 

تبرر عدم استخدامه.
في الختام ، أظهرت الدراسة أن عدًدا كبيًرا 
من الكنديين الشباب لم يتخذوا اإلجراءات 
الالزمة لتجنب اإلصابة بعدوى منقولة 
جنسًيا أو الحمل غير المرغوب فيه ، 

وبالتالي كانوا معرضين لخطر كبير.
يضاف إلى ذلك األزمة الصحية الحالية 
لـ COVID�19 التي تمنع العديد من 
الشباب من الوصول إلى اختبار وعالج 
األمراض المنقولة باالتصال الجنسي.
بمعلومات من هيئة اإلحصاء الكندية

أغلبية ساحقة من الكنديين يؤّيدون إبقاء 
الحدود مع الولايات المتحدة مغلقة  

المعارضة   ُتجبره  لم  ما  الخريف  انتخابات هذا  إجراء  يستبعد  ترودو 

الكنديون الشباب  معرضون لخطر الحمل غير المرغوب 
صابة بعدوى منقولة عن طريق الاتصال الجنسي

إ

فيه أو الا

كبيرة   اقتصادية  خسائر  لتفادي  أجوائها  فتح  إعادة  على  كندا  تحث  “إياتتا” 

لوجو   فرانسوا  الحكومة  رئيس  حسب  كيبيك  في  حرج”  :”الوضع   19 كوفيد 
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مع المسيح ذاك أفضل جدًا
بقلوب يعتصرها الحزن واأللم تتقدم أسرة 

تحرير جريدة الرسالة في كندا بخالص العزاء 
وصادقه ألسرة شعيب في كل من كندا ولبنان  

لوفاة شقيقهم فقيد الشباب رجل األعمال 

المرحوم / جو شعيب

الذي وافته المنية في السابع من شهر 
أيلول/ سبتمبر الجاري

ويسألون الرب اإلله للفقيد الغالي السكنى في 
ملكوت السماوات مع القديسين واألبرار وأن 

يلهم جميع أفراد أسرته الكريمة وعائلته وكل 
من عرفه عن قرب أو تعامل معه 

الصبر وتعزية السماء

عنهم / فريد فؤاد زمكحل  
رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الرسالة   



د. زاهي حواس والمومياوات

عالم اآلثار العالمي الدكتور زاهي حواس متعدد االهتمامات في المصريات. 
أنسى عملي تحت  الفرعونية. وال  بالمومياوات  الكبير  بينها، ولعه  ومن 
البحرية  الواحات  الذهبية« في  المومياوات  اكتشاف »وادي  إشرافه في 

ل الواحات البحرية إلى قبلة السياحة واإلعالم في العالم كله منذ  الذي حوَّ
هذا االكتشاف الذي يعتبر من أهم االكتشافات األثرية في القرن العشرين. 
وكان العمل في هذه الحفائر بقيادة الدكتور حواس متعة ليس لها مثيل، 
توجيهات  كانت  كيف  أنسى  وال  والخبرة.  العلم  من  الكثير  لي  وأضاف 
لي  الناجح، تضيف  والمدير  الكبير  العالم  قبل  اإلنسان  الدكتور حواس، 
الكثير من كل شيء. وبعد أن سافرت ألمريكا للحصول على الدكتوراه 

في المصريات، بدأ الدكتور حواس كشف أسرار مومياوات الفراعنة.
ونشر الدكتور حواس في كتابه الجديد »مسح الفراعنة: التصوير المقطعي 
د. سحر سليم، عن  مع  بالمشاركة  الملكية«،  الحديثة  الدولة  لمومياوات 

بالقاهرة،  األمريكية  بالجامعة  النشر  قسم 
نتائج فحص المومياوات الملكية فى الدولة 
الحديثة. ويعد الكتاب فتًحا جديًدا في مجال 
علم المصريات والمومياوات الملكية وتاريخ 
الدولة الحديثة وحياة ملوك وملكات العصر.
نهاية  الكتاب  في  العلمية  الحقائق  بين  ومن 
حتشبسوت. ولفترة قريبة لم نكن نعرف كيف 
انتهت حياتها، ولماذا تم محو صورها وأسمائها 
من على آثارها حتى جاءت األبحاث العلمية 
على  حواس  الدكتور  بها  قام  التي  الحديثة 

مومياء حتشبسوت.
صندوق  في  ضرس  دراسة  خالل  ومن 
في  المومياوات  خبيئة  في  الملكة  أحشاء 
المومياوات  أسنان  وكل  البحري،  الدير 
في  اتضح وجود جزء  باألشعة،  وفحصها 
أعلى فك المومياء التي تم نقلها للمقبرة رقم 
60 بوادي الملوك من مقبرة الملكة رقم 20 
بوادي الملوك، وأن هذا الضرس كان يخص 
هذه المومياء. وتأكد للدكتور حواس أن هذه 
المومياء الموجودة في المقبرة رقم 60 هي 
األشعة  وأثبتت  الملكة حتشبسوت.  مومياء 
في  ماتت  حتشبسوت  الملكة  أن  المقطعية 
الجسم،  ممتلئة  كانت  وأنها  55 عاًما،  سن 
وأنها كانت تعاني من مرض السكر، وماتت 

السرطان. بسبب 
واتضح أن كهنة األسرتين الواحدة والعشرين والثانية 

المقبرة  إلى   20 رقم  حتشبسوت  مقبرة  محتويات  بنقل  قاموا  والعشرين 
رقم 60 الخاصة بمرضعة حتشبسوت.

وأثبتت الدراسات الحديثة التي قام بإجرائها الدكتور حواس على مومياء 
المصري  المتحف  في  المعروفة  غير  والمومياء  الثالث  رمسيس  الملك 
في ميدان التحرير أنه تم قتل الملك بقطع رقبته من الخلف بسكين حاد. 
وأثبتت نفس الدراسات الحديثة أن »مومياء الرجل غير المعروف إي« 
أو »المومياء الصارخة« أو »مومياء الرجل الصارخ« كانت البن الملك 
بنتاورت، الذي أُجبر على االنتحار وشنق نفسه بيده من خالل عالمات 

الحبل الموجودة على رقبته.
وتم عقاب هذا االبن أشد عقاب بعدم تحنيط جثته ودفن جسده في جلد الغنم 
الذي كان يعتبر غير طاهر في مصر القديمة، وبناًء على ذلك سيذهب 

إلى الجحيم في اآلخرة.
وتؤكد هذه األحداث صدق األساليب البالغية التي تم استخدامها في نص 
المؤامرة األدبي حين أشار إلى أن القارب الملكي قد انقلب، مما يرمز 

إلى وفاة رمسيس الثالث وصعود روحه إلى السماء. غير أن المؤكد أن 
رمسيس،  العهد  وولى  الطبيعي  خليفته  تولى  بدليل  فشلت  قد  المؤامرة 
الملك رمسيس الرابع الحًقا، عرش البالد بداًل من أخيه بنتاورت المتآمر.

إنه كتاب عظيم ومرجع ال غنى عنه لكل المختصين والمتهمين بالملوك 
الفراعنة. فتحية للدكتور زاهي حواس ود. سحر سليم وفريق العمل على 
هذه النتائج المذهلة التي غيرت الكثير من معلوماتنا عن ملوك 

وملكات الدولة الحديثة.

أسرار موت الملوك الفراعنة

تعددت القصص حول موت الملوك الفراعنة. وهناك الكثير من 
األساطير التي ارتبطت بنهاية بعض الملوك والملكات الفراعنة! 
وتعد نهاية حكم حتشبسوت من األشياء الغامضة في تاريخ تلك 

الملكة. ولفترة قريبة لم نكن نعرف كيف 
صورها  محو  تم  ولماذا  حياتها،  انتهت 
جاءت  حتى  آثارها  على  من  وأسمائها 
األبحاث العلمية الحديثة التي قام بها الدكتور 
زاهى حواس وفريق المشروع المصري 
لدراسة المومياوات الملكية على مومياء 
الملكة حتشبسوت وآثار فترة حكمها. ومن 
خالل دراسة ضرس ُوجد داخل صندوق 
فى  المومياوات  خبيئة  فى  الملكة  أحشاء 
المومياوات  أسنان  وكل  البحري،  الدير 
وفحصها باألشعة، اتضح وجود جزء في 
أعلى فك المومياء التي تم نقلها للمقبرة رقم 
60 بوادي الملوك من مقبرة الملكة رقم 20 
بوادي الملوك، وأن هذا الضرس كان يخص هذه 
المومياء. وتأكد لفريق المشروع المصري لدراسة 
المومياوات الملكية أن هذه المومياء الموجودة فى 

وأثبتت  حتشبسوت.  الملكة  مومياء  هي   60 رقم  المقبرة 
األشعة المقطعية أن الملكة حتشبسوت ماتت في سن 50 عاًما، وأنها كانت 
ممتلئة الجسم، وأنها كانت تعاني من مرض السكر، وماتت بسبب السرطان.
وتعتبر الملكة »نفرتيتى« أكثر الملكات المصريات شهرة في العالم كله. 
لدراسة  المصري  الفريق  وقام  أخناتون.   للملك  الكبرى  الزوجة  وهي 
المومياوات الملكية برئاسة الدكتور زاهى حواس بالبحث عن مومياء الملكة 
نفرتيتي، ودراسة المومياويين الموجودتين داخل المقبرة رقم 21 بوادي 
قام  التي  المومياوات  وهي  الملوك، 
بدراستها وترميمها دونالد راين، وهي 
مومياء بدون رأس وأخرى بالرأس؟ 
وسوف يبحث المشروع القادم للفريق 
المصري لدراسة المومياوات الملكية 
عن عظام الملكة موت نجمت زوجة 
الملك حور محب كي يعقد مقارنات 
بينها وبين مومياء المقبرة 21 بوادي 
الملوك لمعرفة هل هذه المومياء تخص 
الملكة نفرتيتي أم ال. وإلى اآلن لم يتم 
العثور على مومياء الملكة نفرتيتي.
ويعتبر الفرعون الذهبي الملك توت 
عنخ آمون أشهر ملوك الفراعنة في 
العالم كله. ومن األشياء المثيرة حول 
ويؤكد  وفاته.  سر  توت  الملك  هذا 
الدكتور زاهي حواس من خالل دراسته 
لمومياء الفرعون الذهبي، أن أشعة 
المسح الضوئي واالختبارات الحديثة 
كشفت أن العمود الفقري لتوت عنخ 
قدمه  وأن  قلياًل،  منحنًيا  كان  آمون 
وكانت  قلياًل،  مقوسة  كانت  اليمني 
قدمه اليسرى مشوهة تماًما، ولم يُقتل 
الملك. ومن خالل فحص المومياء، 
إصابة  أي  عن  عالمة  أية  توجد  ال 
تلقاها الملك خالل حياته في الرأس 
أو الصدر. وكان لدى الملك العديد من االضطرابات 
في قدمه، وربما تكون الحادثة هي سقوطه من عربته الحربية مما أدى 
إلى كسر في رجله. وكان أيًضا مصاًبا بمرض المالريا. ومن الممكن أن 
االلتهابات المستمرة تكون قد أضعفت من جهازه المناعي مما جعله يصاب 
بعدوى المالريا القاتلة. وال شيء من هذا وحده أدى إلى وفاته، بل كل هذه 
االضطرابات واألمراض تراكمت وأدت إلى وفاته وبسبب ضعفه لم يُنقذ. 
وتعرض إلى حادثة قبل وفاته بساعات. ومن الممكن أن تكون هذه الحادثة 
حدثت عندما كان يصيد الحيوانات البرية في عربته الحربية في الصحراء 
بالقرب من منف. وبسبب ضعفه وإعاقته، استسلم الفرعون الذهبي الملك 

توت عنخ آمون لجراحه مما أدى إلى وفاته.
ومن المعروف أنه كانت للملك رمسيس الثالث زوجة ثانوية باسم »تي«. 
قام  التي  الحديثة  الدراسات  وأثبتت  الفرعون.  بمؤامرة ضد حياة  وقامت 
بإجرائها الدكتور زاهي حواس وفريقه على مومياء رمسيس الثالث والمومياء 
الخلف بسكين  الملك من  الملك وقطع رقبة  تم اغتيال  أنه  المعروفة  غير 
حاد، وأن »مومياء الرجل غير المعروف إي« أو »المومياء الصارخة« 

أو »مومياء الرجل الصارخ« كانت البن الملك بنتاورت، الذي أُجبر على 
االنتحار وشنق نفسه بيده من خالل عالمات الحبل الموجودة على رقبته. 
وتم عقاب هذا االبن أشد عقاب بعدم تحنيط جثته ودفن جسده فى جلد الغنم 
الذي كان يعتبر غير طاهر فى مصر القديمة، وبناء على ذلك سيذهب إلى 

الجحيم في اآلخرة.
هذه مصر الفرعونية المليئة باألسرار!

نهاية حتشبسوت الحزينة

تعتبر الملكة حتشبسوت من أشهر وأقوى ملكات الفراعنة. وكانت حياة 
هذه الملكة الشهيرة مثيرة. وكان موتها وسر اختفائها من مسرح األحداث 

أكثر إثارة.
كانت حتشبسوت ابنة تحتمس األول والملكة أحمس. وتزوجت من أخيها 

غير الشقيق تحتمس الثاني. وأصبحت زوجته الكبرى.
 وبدأت ملكة مصر الجديدة بناء مقبرة لها في منطقة بعيدة في غرب مدينة 
منطقة  في   20 رقم  تحمل  جديدة  مقبرة  إلى  تركتها  ثم  الحالية.  األقصر 

وادي الملوك الخاص بدفن الملوك.
األميرة  هي  وحيدة  ابنة  الثاني  تحتمس  زوجها  من  حتشبسوت  وأنجبت 
نفرو رع، دون وريث ذكر. ومات تحتمس الثاني بعد فترة حكم قصيرة 
ـ حوالي 13 عاًما ـ وذهب الحكم إلى ولده تحتمس الثالث، الذي كان ابًنا 

له من إيزيس، إحدى نسائه من الحريم الملكي.
مؤهلة  غير  إيزيس  أمه  وكانت  طفاًل،  كان  الثالث  تحتمس  ألن  ونظًرا 
للوصاية عليه ألنها ليست من الدم الملكي، قامت الملكة الطموح والقوية 
حتشبسوت بالوصاية على ابن زوجها لفترة ما، ثم داعبها طموحها وبريق 
السلطة وروعة العرش وإغراء الحكم، فتصرفت كأنها ملك ذكر، وتم 
ذكرها في النصوص وتصويرها في المناظر في هيئة الملوك من الرجال.
ولم تنِس حتشبسوت ابن زوجها تحتمس الثالث، واعتبرته شريًكا معها 
في الحكم. وقامت بتأريخ األحداث بسنوات حكمهما مًعا بداية من العام 
الملك  فقط  هي  كانت  أنها  غير  العرش،  الثالث  تحتمس  لتولى  األول 
على  الثالث  تحتمس  حصل  حياتها،  نهاية  وفى  الحكم.  على  المسيطر 

لها. مساوية  مكانة 
وتعد نهاية حكم حتشبسوت من األشياء الغامضة في تاريخ تلك الملكة 
الظاهرة. ولفترة قريبة لم نكن نعرف كيف انتهت حياتها، ولماذا تم محو 
صورها وأسمائها من على آثارها حتى جاءت األبحاث العلمية الحديثة 
التي قام بها الدكتور زاهي حواس وفريق المشروع المصري لدراسة 
فترة حكمها. الملكة حتشبسوت وآثار  الملكية على مومياء  المومياوات 
ومن خالل دراسة ضرس ُوجد داخل صندوق أحشاء الملكة في خبيئة 
المومياوات في الدير البحري، وكل أسنان المومياوات وفحصها باألشعة، 
رقم  للمقبرة  نقلها  تم  التي  المومياء  فك  أعلى  في  جزء  وجود  اتضح 
هذا  وأن  الملوك،  بوادي   20 رقم  الملكة  مقبرة  الملوك من  بوادي   60
المصري  المشروع  لفريق  وتأكد  المومياء.  هذه  يخص  كان  الضرس 
لدراسة المومياوات الملكية أن هذه المومياء الموجودة في المقبرة رقم 

الملكة حتشبسوت. 60 هي مومياء 
وأثبتت األشعة المقطعية أن الملكة حتشبسوت ماتت في سن 55 عاًما، وأنها كانت 
ممتلئة الجسم، وأنها كانت تعاني من مرض السكر، وماتت بسبب السرطان.
واتضح أن كهنة األسرتين الواحدة والعشرين والثانية والعشرين قاموا 
 60 رقم  المقبرة  إلى   20 رقم  حتشبسوت  الملكة  مقبرة  محتويات  بنقل 

حتشبسوت. بمرضعة  الخاصة 
وهكذا فإن تحتمس الثالث لم يقتل عمته وزوجة أبيه حتشبسوت. وربما 
تم التدمير الذي حدث آلثار هذه الملكة في آخر عهد ابن زوجها تحتمس 
الشعب  بنظرة  تتعلق  ألسباب  الثاني،  أمنحتب  ابنه  عهد  وأول  الثالث 

لتولي امرأة حكم مصر. القديم  المصري 
وجميلة  العظيمات،  وعظيمة  القلوب،  سيدة  حتشبسوت  الملكة  وتبقى 
وغيرت  الدنيا  هزت  التي  القوية  والمرأة  النساء،  وأفضل  الجميالت، 
الرياح في اتجاهها، وجعلت الجميع يحنون إجالاًل وتعظيًما لتلك المرأة 
التي خلبت الجميع بجمالها، وسحرها، وقوة شخصيتها وثراء األحداث 
في فترة حكمها الالفت في تاريخ مصر العظيمة. فتحية تقدير لحتشبسوت 

الحزينة! نهاية حياتها  الرغم من  على 
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توت عنخ آمون واألهرامات والمومياوات
البصير بقلم: د. حسين عبد 

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

الشعر في زمن كورونا ... 
الشاعرة اروى السامرائي انموذجا

     Vendredi 18 septembre 2020
الجمعة 18 سبتمبر 2020

حتشبسوت  والقوية  الجميلة  الملكة 

مومياوات الفراعنة ما تزال تثير األلغاز وتفك الكثير من األسرار الغامضة

د. زاهي حواس وعشق كشف أسرار المومياوات 

نقش عمره 4000 سنة يعيد لألذهان 
مخاوف المصريين من جفاف النيل

  تكملة للعدد الماضي: 

الشاعر هو لسان حال المجتمع وضميره 
افراحه  عن  الحقيقي  والُمعبّر  الواعي 
واحزانه ونكباته والويالت التي تمر به 
...  والشاعر الذي يعيش بوجدانه حيثما 
يكون مع مجتمعه هو الشاعر الحقيقي ... 
والشعر كما قال عنه االديب والشاعر 
وليد  )هو  ادريس:  هللا  عبد  السعودي 
الشعور، والشعور هو تأثر وانفعال ورؤى 
وصور  ووجدان  وعاطفة  وأحاسيس 
الشاعر...  ذهن  في  تدور  وتعبيرات( 
ويمكن ان نضيف بأن الشعر وثيقة مهمة 
يمكن من خاللها التعرف على أحوال 
المجتمعات على مرَّ العصور... من هنا 
نرى عبر التاريخ عدداً من الشعراء من 
ساهم بابراز حالة مجتمعه وخاصة في 
زمن الويالت، وربِط الُمناسبات واألحداث 
بالقصائد  وبمجتمعهم  بهم  الخاّصة 
َعِملوا على تطوير  ثم  الشعريّة، ومن 
صورة القصيدة ومحتواها، وكان لهذا 
التطّور نتائجُه الُمهّمة والتي ما زالت 
القديمة  التاريخيّة  الُكتُِب  في  محفوظًة 

والحديثة للّشعر العربي.
اخرى  اوبئة  كورونا  وباء  سبق  لقد 
عديدة مرت في العالم العربي والعالم 
عموماً قديماً وحديثاً، وكتب شعراء عن 
هذه االوبئة وكيف كانت تحصد البشر 
وتقض مضاجعهم وما آل اليه الناس خالل 
االوبئة، حتى ان تلك االوبئة اضعفت دواًل 
قويًة عديدة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، 
وجعلتها تئن من ضربات تلك االوبئة. 
ال نريد ان نذهب بعيداً في التاريخ، إذ 
كتبت الشاعرة العراقية الراحلة نازك 
المالئكة قصيدة » الكوليرا » في العام 
1947 عندما حل هذا الوباء في ارض 
بقسوة،  مصر  شعب  ليضرب  الكنانة 
االوبئة  عن  القصائد  أشهر  من  وهي 

في العصر الحديث. 
وفي جائحة كورونا اليوم، اطلت علينا 
الشاعرة  هي  مغتربة  عراقية  شاعرة 
العراقية المبدعة اروى السامرائي التي 
كتبت قصيدة رائعة عن وباء كورونا 
الذي نعيشه االن بخوف وقلق وهو يحصد 
االالف ليرسلهم الى القبور الصامتة، 
ونحن محاصرون في بيوتنا  في حجر 
صحي هو االقسى خائفين مذعورين او 
هاربين من الموت الى طرق مجهولة 

التؤدي بنا الى السالم واالطمئنان.
واطلقت على قصيدتها اسم » كورونا في 
صورة التكوين » التي رأت من خاللها 
أنه البد لها ان تساهم كما الشاعرة نازك 
المالئكة في توثيق هذا الوباء تاريخياً عبر 
قصيدٍة تصف فيها حالة المجتمع وهي في 
وسطه، تعيش معاناته اليومية، وأن تخلد 
هذا الوضع المأساوي في قصيدة تختزن 
كثيراً من المشاهد الدرامية في حياة الناس 
اليومية، كما أرادت ان تكون جزءاً من 
الذاكره المشتركة للعراق خاصة و العالم 
عامة من خالل هذه القصيدة، فضاًل عن 
أن الشاعرة السامرائي في هذا وّدْت أن 
تقارَب شاعر العرب االكبر ابو الطيب 
المتنبي في قصيدته عن الحمى بعنوان 
مصر  في  كان  عندما  الليل«  »زائرة 
في القرن العاشر الميالدي، إذ اصابته 
الحمى التي كانت تشتد عليه في المساء، 
ومقاومته لها وسعيه لتحقيق آماله، وشبه 
المرض بفتاة خجولة تزوره عندما يرخي 
الليُل سدوله، لكن االختالف أن كورونا 

يهاجمنا في اي وقت يشاء...... 
تصور القصيدة في بدايتها كيف تسلل 
الناس  ليبدأ بتحطيم  الينا  وباء كورونا 
وكأننا في مشهِد رعٍب في فيلٍم سينمائي، 

إذ تقول:
تحت غيوم الليل
جاءت تتلصص

لفرجة من الضياء
بين زفرات االنفاس

أخذت تتسرب في الهواء
عبر انفاق الروح الحجرية

إذ ان الوباء عندما تمكن من التسلل الى 
اجسادنا أخذ ينخر في مسامات دواخلنا 
ونصبح كأننا اسماك زينة محاصرين في 
احواض زجاجية كأجسام خارج النظام 

الشمسي تائهة التعرف وجهتها تسودها 
الفوضى والضعف وتعاني االختناق:

حينما تسدل 
سنارة الموت 

باحواضنا الزجاجية االنيقة
ونحن

كأسماِك الزينة
نتخبط في السديم 

حبيسين
نلوذ بشقائنا

نعاني االختناق
وتصف وباء كورونا وكأنه ملك الموت 
الذي يريد ان ينقض على ضحيته التي 
الحول لها والقوة، خائفة من فراق االهل:

والجالس أمامنا
محاط بهالتيِه
المرعبتين 

الخوف من الفراق
ورحلٍة مجنونٍة

مغلفٌة
باالساطير المثيرة 

تخيم  والمعاناة  والحزن  الموت  ظالل 
على اجواء القصيدة عندما تصل الى 
هذه المرحلة التي يتحطم فيها االنسان 
ويفقد احبائه وذكرياته بعد أن يخطفه 
ملك الموت الذي هو وباء كورونا.....
ان  لنا  يمكن  كيف  الشاعرة  وتتساءل 
نجتاز هذه اللحظات المليئة بالحزن وااللم 
والضعف أيضاً إزاء وباء يتربص بنا 
كأنه مسؤول إداري يتلذذ بمعاناتنا وألمنا 
والخوف الذي يسود حياتنا اليومية من 
ليس  الحقيقة  في  وهو  اليرحم،  وباء 
الموت  ملك  هو  بل  ادراي  مسؤول 
اعتقد  كما  االولى  المرة  وهذه  بعينه، 
هكذا يوصف بها ملك الموت في الشعر 
العربي و ناهيك عن العمق الفلسفي و 

العقائدي في الوصف:
كيف تمضي هذه
اللحظة الجاحدة
والمتربص بنا 
الشيء سوى
مدير إدارة

بقسٍم وسطي
يتلذُذ ألنفاسنا المحاصرة 

لشهقاتنا الغامضة
غير أنَّ قلب الشاعرة الذي يخفق محبًة 
للبشرية أبت إال أن تزرع االمل رغم 
االنكسار، لنوقف هذا الوباء بمقاوتنا له 
بكل السبل كي تنتصر الحياة ونستمر 
هذه  ليعمر  االنسان  ويبقى  العيش  في 

االرض ويستمر ببناء الحضارة:
يشفط بإبرته المائية

ارواحنا 
مخلفاً مدار الجسد 

بأحزانه،
خليًة خاويًة

ترفض التفسخ من احالمها
لترممَّ صورة التكوين ،،،،،،

لقد تمكنت الشاعرة من توظيف لغتها 
الرصينة والمتماسكة من أجل خلق صور 
شعرية تتحدث عن دراما تعرض لها 
المجتمع فجعلتها معبّرة عن واقع مرير 
لمعاناة يومية، وهذا بحد ذاته ابداع يضاف 
الى تجربتها الشعرية، كما ان قصيدتها 
تحتوي في الوقت نفسه على قيمة أدبية 
وعمق فلسفي يتعلق بموضوع الموت. 
اروى  الشاعرة  ان  القول  يمكن  لذا 
السامرائي استطاعت ان تنقل لنا صورة 
واقعية عن ماسببه هذا الوباء اللعين في 
مجتمعاتنا وحولها الى اقفاص الحجر 
الصحي خائفة مرعوبة اليمكنها الخروج 
باٍق  االمّل  ان  اال  تريد،  ما  حيث  الى 
الوباء واستمرار  باالنتصار على هذا 
التي  حضارته  وبناء  بالعيش  االنسان 

اوقفتها كورونا.
الشاعرة  الختام ان  علينا ان نذكر في 
اروى السامرائي اقامت امسية شعرية في 
معهد العالم العربي في باريس في شهر 
تشرين الثاني 2019 حضرها نخبة من 
المثقفين العرب والفرنسيين وجمع غفير 
المعهد  بالشعر، وسيقوم  المهتمين  من 

بطباعة ديوانها االول قريباً.

لاعلاناتكم في الرسالة

شعر: جاسم نعمة مصاول

يحمل نقش على لوح من    
الجرانيت قصة جفاف استمر 
النيل  سبع سنوات، كف فيهن 
دورته  في  الفيضان  عن 
السنوية المعتادة في عهد الملك 

المصري القديم زوسر.
كاتب  أن  من  الرغم  وعلى 
في  الهيروغليفية  األحرف 
قرب  النيلية  سهيل  جزيرة 
أسوان في جنوب مصر كان 
 4000 من  أكثر  قبل  يعيش 
عام، إال أن مشاعر القلق إزاء 
الطبيعي  بإيقاعه  النهر  جريان 
ليست أقل اليوم مما كانت عليه 
النيل  القديم. ويوفر  الزمن  في 
لمصر 90 في المئة من مياهها 

العذبة.
محمد  الحارس  عبد  وقال 

)52 عاما(، وهو من سكان أسوان، 
بالقوارب  السياح  نقل  في  ويعمل 
النيلية إن “النيل ما بقاش يجيب )لم 
يعد يصل إلى( منسوبه األصلي في 
الزيادة الشتوية أو في الزيادة الصيفية، 

مانعرفش إيه السبب”.
ويقول المسؤولون إن نصيب الفرد من 
إلى حوالي  العذبة سنويا وصل  المياه 

ألف جالون(.  570 مترا مكعبا )150 
ويعتبر الخبراء أي دولة فقيرة مائيا إذا 
1000 متر مكعب  إمداداتها عن  قلت 

للفرد في العام.
النمو  وينحي الخبراء بالالئمة على 
المناخ وسد عمالق  السكاني وتغير 
إثيوبيا على  تبنيه  الكهرومائية  للطاقة 
السلطات  وتصفه  األزرق،  النيل 

المصرية بأنه تهديد ألمنها المائي.

إنها وضعت  إثيوبيا  وتقول 
احتياجات مصر والسودان 
في االعتبار في عملية بناء 
سد النهضة وعمليات الملء 

المقررة للخزان.
من  يزال  ال  حين  وفي 
الممكن أن تجد مصريين 
اآلن يشعرون بالتعاطف مع 
الملك زوسر في محنته، إال 
اتخذها  التي  أن اإلجراءات 
لمواجهة الجفاف لن تحظى 
اليوم. فقد عمل  بدعم كبير 
بنصيحة  القديم  الفرعون 
هرمه  مصمم  إمحوتب، 
بتقديم  الشهير،  المدرج 
المصريون  لما كان  قربان 
الذي يتحكم  يعتبرونه اإلله 
النيل  مياه  جريان  في 

)خنوم(.
قال عالم اآلثار المصري زاهي حواس 
المجاعة سبع  تعاني من  “ظلت مصر 
سنوات، وقام )الملك زوسر( بتشكيل 
مجلس... وقال له إمحوتب: علينا تقديم 
قربان إلى خنوم... ألن خنوم يتحكم في 

مياه النيل”.
وأضاف “النيل هو روح مصر”.

لخدمة  الهند روبوتا    يستخدم مستشفى في 
المستشفى ويساعد  بين عنابر  يتجول  العمالء 
مع  التواصل  فيروس كورونا على  مرضى 

أصدقائهم وأقاربهم.
»صديق«  ويعني  ميترا،  الروبوت  واشتهر 
الوزراء  تفاعله مع رئيس  بعد  الهندية،  باللغة 

ناريندرا مودي خالل مناسبة في 2017.
التعرف  بتكنولوجيا  الروبوت مجهزتان  وعينا 
على مالمح الوجه لمساعدته في تذكر أشخاص 

تعامل معهم من قبل.
ميترا  لوحي مثبت في صدر  ويوجد كمبيوتر 
أحبائهم وكذلك  للمرضى مشاهدة  يتسنى  كي 
التواصل مع األطقم الطبية التي ال يمكنها دخول 

عنابر عزل المرضى.

أرون  الدكتور  وقال 
الخانبال في مستشفى 
ياثارث التخصصي في 
مدينة نويدا إكستنشن 
نيودلهي  بالعاصمة 
التعافي  »يستغرق 
وقتا طويال وخالل هذا 
يكون  وبينما  الوقت 
أشد  في  المرضى 
ال  لعائالتهم  الحاجة 

يمكنهم زيارتهم«.
ميترا  ويستخدم 
من  أساسي  بشكل 
الذين  المرضى  قبل 
التواصل  يمكنهم  ال 

باستخدام هواتفهم.
إنفينتو روبوتيكس  ابتكار شركة  والروبوت من 
التي  الشركة  بنغالورو وقال مدير  الناشئة في 
تكلفة  إن  تياجي،  ياثاراث  المستشفى  تدير 

الروبوت تبلغ مليون روبية )13600 دوالر(.
وأضاف أن ميترا يستخدم لالستشارات عن بعد 
مع المتخصصين لتقليل خطر إصابتهم بالعدوى.
أن يفحص طبيب  الصعب جدا  وقال »عادة من 
كوفيد19-«،  مريض  تغذية  خبير  أو  نفسي 

مضيفا أن الروبوت »مفيد للغاية«.
بفيروس كورونا في  وتجاوز عدد اإلصابات 
ثاني  لتصبح  األربعاء  يوم  الهند خمسة ماليين 
بعد  العام  العدد على مستوى  تتجاوز هذا  دولة 

الواليات المتحدة.

الروبوت "ميترا" يساعد مرضى كوفيد 19 
في الهند على التواصل مع ذوييهم



الزقاق  في هذا    
لطيفة يمكنك أن تجد 
بعض المطاعم والتي 
يمكنك أن تأخذ بعض 
أوقات الراحة فيها إذا 
كان السير والتنزه قد 
تتناول  أتعبك أو أن 
فيها الطعام ، وسوف 
تجد أيضا في طريقك 
والمتاجر  المقاهي 
المختلفة  للمنتجات 
، ويعتبر ذلك مثالي 
تبحث عن  إذا كنت 
أو  بعض األطعمة 
في  المشروبات 
طريقك إلى المتحف 
أو العودة منه ، يقودك 

 Bloomsbury مباشرة إلى Sicilian Avenue
Square ، وهي حديقة صغيرة ولكنه تبدو بمظهر 
ايضا  ، ويمكنك  إليها  تنجذب  رائع مما يجعلك 
المشي عبر الحديقة إلى الزاوية المقابلة أنت اآلن 

تقف في شارع جريت 
راسل ، بعد خطوات 
الشارع  في هذا  قليلة 
المتحف  أمام  تكون 

البريطاني مباشرة .
في   المعالم  أبرز 

البريطاني المتحف 
حجر رشيد وهو يوجد 
في غرفة رقم4 ومن 
المعروف جيدا عن 
ذلك الحجر ومن زار 
من  جاذبية  معظم 
تم  حيث   ، المنزل 
العثور على هذا الحجر 
عام 1799 في مصر 

من قبل الرجل الفرنسي ، وكان أساس فك رموز 
الهيروغليفية التي كانت محفورة على الحجر، و 

البريطاني الذي جاء في 
حوزة الحجر بعد أن تم 
االنتصار في المعركة 
ضد حمالت الفرنسيين 
تم إحضار  ذلك  بعد   ،
حجر رشيد إلى المتحف 
البريطاني في لندن وهو 
معروض هناك منذ عام 

.1802
المصرية المومياوات 

المصرية  المومياوات 
والتي يتم عرضها في 
الغرفة رقم 62 و 63 

في غرفتين مع التوابيت ، توابيت و األجسام الدفن 
منذ أيام الفراعنة هنا يمكنك أن تتعلم كل شيء عن 
الفراعنة وماذا  المصرية في زمن  الموتى  عبادة 
مانو يفعلو مع الموتى ، حيث يمتلك المتحف أكبر 

مجموعة من اآلثار المصرية خارج مصر .
غرفة القراءة

إلى جانب اآلثار والمموياوات واألجسام التاريخية 
الموجودة في المتحف والتوابيت التاريخية ، فإنه 

يوجد الغرف التي بها تخصصات أخرى ومن تلك 
الغرف هي غرفة القراءة ، حيث تم إصالح الجزء 
إلى شكله  إعادته  وتم  القراءة  الداخلي من غرفة 
األصلي بعد أن تم إعادة ترميم وتجديد مرة أخرى <

الكبرى المحكمة 

باإلضافة إلى ذلك ، المحكمة الكبرى والتي صممها  
السير نورمان فوستر ، وهو هيكل ذو سقف زجاجي 

يحيط بغرفة القراءة من الخارج مما يجعلها من أكثر 
الغرف التي تجذب النظر إليها ، فتحت المحكمة 
في عام  للجمهور  تجديد  للمطالعة  وقاعة  الكبرى 
لالحتفال  المناسب  الوقت  في  أيضا  أعاد   ،  200
المتحف ومكتبة  إنشاء  لها من  السنوية  بالذكرى 
األول من حديثا  والقسم   )1823-1827( الملك 
اآلن  قد شيدت يضم  البريطاني  المتحف  تشكل 

معرضا دائما عن عصر التنوير .

السياحة العالمية

اعداد : مايك انجلو

     Vendredi 18 septembre 2020
الجمعة 18 سبتمبر 2020
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Les proverbes en français et arabe

نادي الزمالك يلتقى اليوم بنادى أسوان 
بالدوري المصري

  يلتقي فريق الكرة األول بالزمالك، أمام فريق 
أسوان، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين 

للدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يقام اللقاء مساء اليوم الجمعة، على 

استاد القاهرة الدولي، بدون حضور جماهيري.
يدخل الزمالك اللقاء في المركز الثاني لجدول ترتيب 

الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة، بينما يحل فريق 
أسوان في المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة.

كان الزمالك قد حقق الفوز على حساب فريق اإلنتاج 
الحربي أمس ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدوري 

بنتيجة 1-0.

  أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم »يويفا« 
الخميس، أسماء المرشحين لجوائز األفضل في 
موسم 2019/ 2020 قبل الحفل الذي يقام في 

مدينة نيون السويسرية يوم 1 أكتوبر المقبل.
يقام حفل األفضل في  المقرر أن  وكان من 
أوروبا للموسم الماضي في العاصمة اليوناينة 
أثينا ولكن تم نقله إلى مقر »يويفا« في سويسرا 

بسبب جائحة كورونا.
ويتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى كال من:

مانويل نوير »المانيا« - حارس مرمى بايرن 
ميونيخ األلماني

نافاس »كوستاريكا« - حارس مرمى  كيلور 
باريس سان جيرمان الفرنسي

يان أوبالك »سلوفينا« - حارس مرمى أتلتيكو 
مدريد اإلسباني

أفضل مدافع:
ديفيد أالبا »النمسا« - العب بايرن ميونيخ األلماني

بايرن ميونخ  ألفونسو ديفيز »كندا« - العب 
األلماني

كيميتش »ألمانيا« - العب بايرن ميونيخ األلماني
خط الوسط:

تياجو ألكانتارا »إسبانيا« - العب بايرن ميونخ 
األلماني

كيفين دي بروين »بلجيكا« - العب مانشستر 
سيتي اإلنجليزي

توماس مولر »ألمانيا« - العب بايرن ميونيخ 
األلماني

المهاجمين
روبرت ليفاندوفسكي »بولندا« - العب بايرن 

ميونيخ األلماني
باريس سان  كيليان مبابي »فرنسا« - العب 

جيرمان الفرنسي
نيمـــار »البرازيل« العب باريس سان جيرمان 

الفرنسي.

  حقق فريق سموحة الفوز علي مضيفه الجونة 
التي جمعتهما،  المباراة  بهدفين مقابل هدف في 
األربعاء، باستاد خالد بشارة بمدينة الجونة بالغردقة 

في اطار الجولة ال27 من الدوري الممتاز.
سجل هدفي سموحة كال من السيد فريد في الدقيقة 
67،بينما  الدقيقة  الحليم في  38 ومحمود عبد 

احرز والتر بواليا هدف الجونة الوحيد في الدقيقة 
74،ولعب الجونة بعشرة العبين منذ الدقيقة 64 

بعد طرد عمر رضوان.
الفوز رفع رصيد سموحة الي 36 نقطة في المركز 
السادس ،بينما تجمد رصيد الجونة عند 28 نقطة 

في المركز الرابع عشر.

- حكم القوى على الضعيف
- La raison du plus fort est toujours la meilleure  

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

- الجوع كافر
  Ventre affamé n’a pas d’oreilles 

غياب صالح ورونالدو وميسي.. تعرف على 
المرشحين لجوائز األفضل في أوروبا

سموحة يفوز علي الجونة بهدفين مقابل 
هدف في الدوري الممتاز

وزارة الرياضة تحيل ملف مخالفات نادى 
دمياط إلى النائب العام

مرتضى منصور : مدرب أجنبى يقود الزمالك 
فى دورى ابطال افريقيا .. ووفد إلى أوروبا 

للتعاقد معه
    تحدث مرتضى منصور، 
رئيس نادي الزمالك، عن 
رفض الفرنسي باتريس 
كارتيرون، المدير الفني 
السابق للفريق، للعروض 
المقدمة له للبقاء في القلعة 
البيضاء، وإبالغهم رسميا 

بعدم استمراره.
في  مرتضى،  وقال 
تصريحات لقناة “الزمالك”: 
“ال يوجد مدرب أو العب 

سيستمر باإلكراه داخل النادي، كارتيرون لم يتدخل 
أي أحد في عمله، وكان يختار التشكيل الذي يريده”.
وأضاف: “ال يوجد ناد يقف على رئيس أو مدرب 
أو العب، حزين ومصدوم من قرار كارتيرون، 
ألننا كنا نأمل أن يستمر معنا هذا الشهر حتى نهاية 

بطولة دوري أبطال إفريقيا”.
وأكمل: “ال نخلي مسؤوليتنا أمام الجماهير، نحن 
جزء من الجماهير وهذا هو قدر الزمالك، وإن شاء 
هللا القادم سيكون أفضل، ولدينا ثقة تامة في الالعبين 

األفضل في العالم العربي وإفريقيا”.
وتابع: “حاولنا إثناء كارتيرون عن الرحيل، لكنه 
اتخذ قراره، وسنقوم بتعيين جهاز فني مؤقت، لدينا 
حالة طوارئ اآلن والجهاز الفني الوطني المؤقت 

سيبذل ما بوسعه لتجاوز هذه المرحلة الحالية”.
وأكمل: “سيسافر وفد من الزمالك إلى أوروبا للبحث 

عن مدرب أجنبي على أعلى مستوى يليق بنادي 
الزمالك، المدير الفني الجديد سيقود الفريق في 

دوري أبطال إفريقيا والموسم المقبل”.
وأكد رئيس النادي أن الوفد سيضم كال من إسماعيل 
يوسف وأحمد مرتضى منصور، عضوي مجلس 
اإلدارة، وأمير مرتضى منصور، المشرف العام 
للتفاوض مع بعض المدربين  على فريق الكرة، 

لخالفة كارتيرون.
وأتم رئيس الزمالك قائال: “شرطنا الوحيد للتعاقد 
مع مدير فني أجنبي جديد هو أال يقول أنه غير 
جاهز الستكمال المسيرة، لدينا شهر وهذا وقت 

كافي لالستعداد لدوري أبطال إفريقيا”.
يُذكر أن الزمالك سيلتقي أمام الرجاء المغربي يوم 
18 أكتوبر المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري 

أبطال إفريقيا
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ماذا حدث خالل الرحلة 
الجوية سنة ١٩٨٤ من بيروت الى الدمام

كيف حارب املغاربة اجلرائم البشعة؟
بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

  في صيف ١٩٨٤ كانت ذيول اإلحتالل 
اإلسرائيلي للبنان الذي تم سنة ١٩٨٢ ال 
تزال بارزًة وكانت مناطق كثيرة  قد قّسمت 
الى محميّات بحيث ان كل واحدة منها تقوم 
بإدارتها وتولّي أمورها  ميليشيات متواجدة 
فيها، وكان كل فريق على تأهب و حذر 
من جاره فيما القوات اإلسرائيلية  تصول 
وتجول على أغلبها وكأنها السلطة العليا 

التي يخشاها الجميع!
كان  األحداث،  وبسبب  السنة،  تلك  في 
خط الرياض-بيروت موقفاً الى أجل غير 
مسمى. فسافرت عبر الدّمام  برفقة زوجتي 
وطفلتي دانة. وكان والداي واخي صالح 
لم يتعرفوا بعد َعلى المولودة الجديدة. وبعد 
الوصول الي بيروت لم يكن باإلمكان قطع 
المسافة التي تفصل بين المطار وبلدتي براً 
وكانت ال تزيد على ٢٥كلم. فاضطررنا 
الى المكوث يومين الستقالل ما سّميت لنا 
بأنها باخرة تحمل اسم  “رميش” لقطع 
المسافة بحرياً من الحوض الخامس في 
مرفأ بيروت الى مرفأ الشركة الحرارية 
في الجيّة. وكانت رحلة ذقنا فيها األمّرين 
ألن “الباخرة” ما كانت اال قارباً يستعمل 

عادة للصيد في مياه أهدأ مما واجهنا.
بعد المكوث أسبوعين بين ربعي وإذ كنت 
أهمُّ بالعودة مع عائلتي الصغيرة الى الحوض 
الخامس عبر مرفأ “الجيّة”، وخوفاً مما 
قد يحصل للمنطقة، أصّرت والدتي على 
ان أحمل معي بعضاً من األواني الفضية 
نا بها أنا وزوجتي بعض  الثمينة والتي خصَّ
األقرباء في حفل زواجنا لثالث سنوات 
كيس  في  األواني  تلك  فوضعت  خلت. 
من الفالنيال ذات اللون البيج والذي ُخيّط 
خّصيصاً لحفظ القطع من أضرار الرطوبة. 
استقلليت سيارة أجرة أوصلتني مساًء الى 
المطار بعد ان ودعت زوجتي وابنتي اللتين 
قررتا المكوث مدة أطول في ربوع لبنان 
تجنباً لحّر صيف السعودية. بعد ان انهيت 
سيار  على  حقيبتي  ووضعت  التسجيل 
العفش، توجهت حاماًل كيسي الى المنطقة 
المخصصة إلنتظار اإلقالع. وكنت أقول 
لنفسي أني لن اجد وجهاً أعرفه. وإذ بي 
أُفاجأ بصديق من آل طعمه يرافقه زوجته 
وأطفاله الثالث وكان كبيرهم ال يزيد عمره 
عن األربع سنوات. وكنت قد تعرفت على 
هذا الصديق عبر قريب لي كان يعمل في 
نفس الشركة معه، وكان لنا بعد ذلك تبادل 

زيارات عائلية فيما بيننا.  
الغريب  الكيس  في  ماذا  سألني صاحبي 
الذي كنت أحمله. فشرحت له القصة وانه 
يحوي فّضيات ارتأينا أن نأخذها معنا على 

ان نتركها إذ ال ندري ما سيحصل!
وإذ كنت في غاية اإلنفراج مذ لقيت من 
الرحلة  ان  نسمع  ِبَنا  وااّل  معه،  اتحدث 
قد تأخر إقالعها ساعة من الزمن. فقلت 
مازحاً بصوت عاٍل:” أوف! هالميدل إيست 
عطول بتتأّخر!” فتجّهم وجهه فجأة وكأنه 
استاء مما قلت وسألني: لماذا تقول ذلك؟ 
فأجبته انه معروف عن الميدل إيست انها 
تتأخر. فأجاب : أبداً! لم تحصل معي وال 

مرة! قلت له انت محظوظ! الم تسمع ما 
يروى عن اسم الميدل إيست:

MEA = MISS EVERY APPOINT-
MENT  اي : تٌفوت كل موعد 

وكان الناس يمزحون في تلك األيام فيرددون 
تسميات حول شركات الطيران المتواجدة 

آنذاك فيقولون مثال:
BOAC = BETTER ON A CAMEL

 SABENA = SUCH A BLOODY
EXPERIENCE NEVER AGAIN

الى ما هنالك...
اال ان صاحبي لم يعجبه حديثي وبقي على 
أعصابه . وما زاد الطين بلة انهم أعلنوا 
فتوقف   ! لساعتين  اضافي  تأخير  عن 
الحديث فيما بيننا وطالت الدقائق بانتظار 

لحظة اإلقالع!
الطائرة.  الى  الصعود  منا  طلب  اخيراً 
فوضعت  لنافذة  ا بجوار  مقعدي  فكان 
امامي.  المتواجد  المقعد  تحت  الكيس 
جلس صديقي بجانبي بينما جلست زوجته 
بجانبه بموازاة الممر. وكان األوالد الثالثة 
كنت  بينما  والديهم  في حرٓجي  يبعطون 
قابعا في ركني حيث كان رأسي يالمس 
انحدار جدار الشباك من ناحية بينما كان 
جسمي يحاول ان يبتعد عن حراك األطفال 

من الناحية الثانية.
 بعد ان شرحت المضيفة تعاليم السالمة 
بقوة  ترتفع  وأخذت  ئرة  لطا ا قلعت  ا
الى االرتفاع  الى ان وصلت  محركاتها 
المنشود لقطع المسافة المتبقية. فأطفئت 
إشارات ربط األحزمة وبدأ بعض الركاب 
يتحركون منهم للذهاب الى المرحاض او 
للتكلّم مع مسافر  او  للتفتيش على مجلّة 
آخر يعرفونه ويجلس في صف مختلف. 
وانقضت بضع دقائق بدأ خاللها الطاقم 
وبدأت  الطعام  وجبات  لتوزيع  اإلعداد 
ان  نفسي  مقنعاً  الصعداء  أتنفس  خاللها 
المشوار قد قربت وما هي اال ما  نهاية 
يزيد قليال على الساعتين ونحط في مطار 
األحزمة  إشارات ربط  ان  أاّل  الدمام... 
لتعلن  المضيفة  وجاءت  مجدداً  أشعلت 
عودة الطائرة بركابها الى بيروت فيما تبين 
ان احد المحركات قد توقف عن العمل!
عندئٍذ، أقام صاحبي الدنيا وأقعدها ولعن 
بصوت عاٍل الساعة التي استقل بها الطائرة 
برفقتي! ثم قال لي بلغة اآلمر:” اسمع. 
هذا الكيس تنساه. وهذا الولد انت مؤتمن 
عليه، وتقوم بتخليصه في حال حدوث ما 
ال يُحمد عقباه! هل فهمت؟” أجبته: نعم.     
عادت الطائرة الى بيروت وانتظرنا حوالي 
أوصلتنا  ثانية  طائرة  واستقللنا  ساعتين 

الى الدمام!
منذ تلك الرحلة لم أر صاحبي ولم اعرف 
عنه شيئاً وانا متأكد من انه اذا صادفني 
مهما  الطائرة  من  أية رحلة سينزل  في 

كلّف االمر!
منذ حوالي السنة زارني صديق عزيز من 
آل الخولي وقال انه التقى الصديق القديم 
منه  بزيارتي فطلب  بانه سيقوم  وأخبره 
هذا األخير ان اخبره بقصة تلك الرحلة!

     Vendredi 18 septembre 2020
الجمعة 18 سبتمبر 2020

   لم تكن جريمة اختطاف واغتصاب وقتل الطفل عدنان بمدينة طنجة 
ليلة الجمعة 11 شتنبر 2020، حدثاً جديداً في المغرب أو فريداً من نوعه 
لم يحدث من قبل، وإنما عرف المجتمع المغربي جرائم بشعة وأحداث 
دموية مرعبة ووقائع أخالقية في منتهى القذارة واالشمئزاز، وقد تعامل 
المغاربة مع تلك الجرائم القذرة، بشكل أكثر حزماً وصرامة ودون رأفة 
أو شفقة، إلى درجة تجعل المرء وهو يّطلع على كيفية تعامل السلطة 
المغربية والشعب مع تلك الجرائم، يشعر بالخوف والرعب؛ حيث حرق 
المعتدي أو تقطيع بعض أعضائه أو تعليق رأسه في مدخل الحي ليكون 

عبرة لآلخرين.. وصور أخرى للعقاب كانت غريبة جداً.
باب الشريعة

في عدة مدن مغربية )فاس وتازة ..( أنشأ بعض سالطين المغرب باباً 
تسمى “باب الشريعة” كان يتم فيها تنفيذ عقوبة اإلعدام أمام المأل، وتعليق 
الجماجم  تلك  وتبقى  الطيور،  لتنهشها  الباب،  المجرمين على  رؤوس 
هناك شهوراً عديدة حتى تتحول إلى أشالء مشوهة تتالشى في الهواء 

أو تتساقط على األرض..
كانت رؤوس المجرمين والطغاة تُعلّق بعد بترها أمام المأل، في مداخل 
المدن المغربية، وال يتم إزالتها بعد ذلك، مما يجعل الجماجم تتراكم في 
مشهد يجعل الناظر إليها يشعر بالرهبة ويرتدع من هول المنظر، وبهذه 
الطريقة حارب المغاربة الجرائم البشعة، واستطاعت السلطة الحاكمة أن 
تحافظ على زمام األمور، ضد كل استهتار بأمن الشعب أو تهديد سالمته.

مجرم في قفص
كبار  العقوبات وردع  في إصدار  العادات  المغرب بعض  في  وكانت 
في قفص  بالسالسل ووضعهم  المجرمين  تقييد  منها عادة  المنحرفين، 
والطواف بهم في األسواء والشوارع حتى يراهم الناس ويكونوا عبرة 
في  اإلعدام  تنفيذ حكم  قبل  الغير..  االعتداء على  نفسه  له  لمن سّولت 
حق هؤالء الطغاة المفسدين، ويرتدع بهم كل من فّكر في االعتداء على 
الغير، وقد استمرت هذه العادة إلى عهد قريب في فترة االستعمار قبل 

أن تنقرض نهائياً بعد االستقالل.
معركة اإلعدام

غريبة يطبعها نوع من  يأخذ صوراً  أحياناً كان  وتطبيق حكم اإلعدام 
االحتفال بردع المجرم، ففي مدينة فاس، في ساحة “باب المكينة” قرب 
القصر الملكي بالمشور السعيد بفاس الجديد، كانت تقام مصارعة األسود 
مع المجرمين، ويحضر السلطان والوزراء وعامة الناس من ساكنة فاس، 
وهي آنذاك عاصمة المغرب، كما يحضرون من مناطق مجاورة، ليشهدوا 
مصارعة المجرم لألسد، فقد كان يتم تجويع األسود عدة أيام، ثم إطالقها 
في الساحة، وإخراج المجرم من القفص ووضعه وجها لوجه أمام األسد 
الهائج، ليدخل معه في معركة إعدام ال شّك فيها، ويشاهد المغاربة معركة 
البقاء لألقوى، وفي ذلك أقوى العبر والدروس، فالمجرم الذي يستأسد 

على الناس سيأكله األسد أمام الناس.
لصوص األسواق

وفي األسواق المغربية وخاصة األسواق األسبوعية في المناطق القروية، 
بأعلى  يصرخون  محتااًل،  أو  سارقاً  أو  لصاً  إذا ضبطوا  الناس  كان 
صوت، ويجتمع كل َمن في السوق، ينهالون بالعصي والهراوات على 
رأس اللص، فيكسرون عموده الفقري ويفقؤون عينه وتسيل دماؤه في 
السوق حتى يموت أمام المأل، وترمى جثته للكالب، وذلك ليكون عبرة 
لكل من حاول السرقة أو االعتداء على الناس في أسواقهم، وقد كان لهذه 
العادة أثر كبير في محاربة الجريمة، فلم تكن األسواق في حاجة للحارس 
األمني، وكان الناس في أمن، يجعلهم يذهبون إلى المسجد ألداء الصالة 
دون الحاجة إلغالق محالتهم التجارية، ونادراً ما تقع جريمة ما، فتبقى 

األسواق شهوراً عديدة، وال تسجل أي حالة سرقة أو نهب.
سجون الطغاة

وكانت في المغرب سجون للطغاة وعتاة المجرمين، تقع تحت األرض 
وفي األماكن النائية، ال يعرفها إال أهل الحل والعقد، والداخل إلى تلك 
السجن من فوهة في  إلى قعر  يُرمى  السجون مفقود ال يعود، بل كان 
السقف، ويُترك فيها، ال يُسأل عنه أو يُفتح له، ويظل هناك، ال يُعَرف 
دهاليز  شكل  على  األرض  في  عميقة  السجون  تلك  وكانت  مصيره، 
ومتاهات متعددة ومظلمة، ال أحد يعرف نهايتها أو طولها، )حبس قارة 
في مكناس مثاًل(، وقد كان يُرمى في تلك السجون المئات من الطغاة، 
وربما اآلالف، إلى غير رجعة، ويبدو أنَّ هذا الشكل الحازم والصارم في 
التعامل مع الجرائم البشعة له ما يبرره، ألن بعض المجرمين، ال عالج 
لهم إال الموت، وبعضهم ينبغي أن يكون عبرة لآلخرين، ثم إن حقوق 

الهالك بل حقوق المجتمع في األمن والسالمة مقّدم على حق المجرم في 
الحياة، ألن َمْن يحرم اآلخرين الحياة، ال يستحق الحياة.

هندسة اإلجرام
بعد سياسة االنفتاح التي نهجها المغرب منذ االستقالل إلى اآلن، وبعد 
توقيع المغرب لعدد من االتفاقيات الدولية في مجال ما يُطلق عليه: “حقوق 
اإلنسان” أصبح التعامل مع المجرمين يتم بشكل أقل صرامة مقارنة مع 
العهود السابقة، مما أسهم في انتشار الجريمة في المدن المغربية، بشكل 
لإلجرام  المغربية عاصمة  المدن  بعض  اعتبرت  لالنتباه، حتى  الفت 
وقضت بذلك على اقتصادها وخاصة السياحة والصناعة التقليدية فيها، 

بعدما كانت مدناً مزدهرة.
وتزايد عدد الجرائم التي تقع كل يوم، وشعر المغاربة بتهديد أمنهم، فانعكس 
هذا اإلحساس بفقدان األمن، على مجاالت أخرى اجتماعية ونفسية، بل 
تأثرت الهندسة المعمارية أيضاً؛ حيث أصبحت نوافذ المنازل بشبابيك 
حديدية، واألبواب لم تعد تكتفي بمادة الخشب والزخرفة التقليدية فيها، 
بل أضيفت أبواب أخرى لمعظم الشقق والمنازل، من الحديد الصلب أو 
الفوالذ المتين، كما أن الشرفات )البلكون( أصبحت مسيجة بقفص حديدي 
مشوه وفاقد للجمالية، وشملت الحماية أيضاً أسطح المنازل فلم تعد السطوح 
وإنما  التقليدية،  أطباقهم  أخبارهم ويصنعون  فيه  يتبادلون  للنساء  نادياً 
للمجرمين ناهبي الزرابي والمالبس واألطباق الهوائية  صارت مرتعاً 
يغيب في  يكون،  أن  يمكن  التدفئة واألسالك والحديد وكل ما  وأجهزة 
واضحة النهار أو حلكة الليل البهيم، ففَقَد المغاربة جزءاً من ممتلكاتهم، 
أو ال يتصرفون فيه بالحرية التي اعتاد عليها أجدادهم في أزمنة الحياء 
واألخالق واحترام الجيران، الشيء الذي شّوه بهذه األبواب واألقفاص 

الحديدية المشهد الخارجي للمعمار المغربي. 
ولم تتأثر بغياب األمن وانتشار الجرائم الهندسة المعمارية للمنازل فقط، 
بل حتى بعض األحياء واألزقة والشوارع أصبحت تئن تحت وطأة السياج 
المشوه للفضاء العام، وقد اضمحلت المساحات الخضراء والمنتزهات 
العامة، التي أصبحت مهجورة، بسبب انتشار الجريمة؛ فالمجرم يكسر كل 
مصابيح اإلضاءة الليلية، ويخرب المقاعد ويعتدي على األشجار، ويعبث 
بالممتلكات الفردية والجماعية، ويلوث المجال، إن الجرائم ال تهدد سالمة 
اإلنسان فقط وإنما تهدد البيئة والطبيعة وتضع المغرب في أزمة اقتصادية 

واجتماعية ونفسية ال يُستهان بآثارها وتبعاتها في الحاضر والمستقبل.
الجريمة واللغة

كاميرات  األسر  من  العديد  أضافت  التكنولوجي  التطور  بفعل  واليوم 
مراقبة، ولعل هذه الكاميرات قد كان لها دور مهم جداً في البحث عن 
مجرم طنجة الذي اختطف الطفل عدنان واغتصبه وقتله ثم دفن جثته 
ليخفي معالم جريمته البشعة، ولو كان المغاربة في عهد “باب الشريعة” 
لوضعوا هذا المجرم في قفص حديدي وطافوا به شوارع المدينة، قبل تنفيذ 
حكم اإلعدام فيه شنقاً أو تمزيقاً وحرقاً، وتعليق رأسه على باب المدينة 
أو الحي، لتنهشه الطيور وتدوسه األرجل، فيكون عبرة لكل المجرمين، 
ولكن مضى عهد الردع بهذه الطريقة التي كانت تأتي أكلها في محاربة 
الجريمة، وال حاجة للسجن الذي يكلّف الدولة أمواال طائلة ويجعل المجرم 
يسمن ويرتاح وينتظر فرصة الهرب أو العفو أو حتى انتهاء أمد العقوبة 
ليخرج للناس أقوى مما كان عليه، ويرتاع في األرض فساداً وإجراماً، 
ولذلك تحتفظ الذاكرة المغربية وخاصة الشعبية ببعض المصطلحات التي 
تعود إلى هذه الحقبة الذهبية في محاربة الجرائم البشعة، ومنها مصطلح 
“التخربيق” الذي يعني “التخريب+التحريق”، ومصطلح “نصليك” الذي 
يعني “أحرقك”، وغير ذلك من األلفاظ في الدارجة المغربية التي تدل 
على الحزم والصرامة والقسوة في التعامل مع المجرمين االستثنائيين، تلك 
األلفاظ التي تُصنف في خانة مصطلحات الشوارع وقاموس المنحرفين 
نظرا لما تشتمل عليه من خدش الحياء أحياناً، ولكنها كانت تدل على نوع 
العقوبة التي تلحق بالمجرم ويتم تطبيقها عليه وليس مجرد كالم للتهديد 
أو اإلساءة مثلما هي وظيفتها اليوم. إن الذين يقومون بأعمال شنيعة مثل 
حالة الطفل عدنان في طنجة، يستحقون أسوأ معاملة، ليكونوا عبرة لباقي 
المجرمين الذين هم في حالة كمون ينتظرون فقط الفرصة لالنقضاض 

على فرائسهم وترويع اآلمنين.
الشرع والقانون

لقد كان حرص المغاربة كبيراً على تطبيق الحدود وتفعيل أحكام الشرع 
والقانون، في حق المجرمين القتلة، تنفيذاً ألمر هللا واستجابة لما أمر به 
الحق تبارك وتعالى حتى ال يكون هناك ظلم أو فساد كبير، وتشير بعض 
اآليات إلى هذا المعنى، ومنها قوله تعالى: )َوَكَتْبَنا َعلَْيِهْم ِفيَها أَنَّ النَّْفَس 

َواأْلَنَف  ِباْلَعْيِن  َواْلَعْيَن  ِبالنَّْفِس 
نَّ  َوالّسِ ُذِن  ِباأْلُ ُذَن  َواأْلُ ِباأْلَنِف 
ّنِ َواْلُجُروَح ِقَصاٌص، َفَمن  ِبالّسِ
لَُّه، َوَمن  َكفَّاَرٌة  َفُهَو  ِبِه  َق  َتَصدَّ

الُِموَن(. وكان السلطان المغربي يأمر  ِئَك ُهُم الظَّ ُ َفأُولَٰ لَّْم َيْحُكم ِبَما أَنَزَل للاَّ
بتطبيق أقصى العقوبات في حق أهل الحرابة الذين ينشرون الفزع والرعب 
وينهبون متاع الناس بالعنف واالعتداء والضرب والجرح وأحيانا بالقتل 
وتقطيع الجثث، ولذلك حرص السلطان المغربي على بناء أبراج المراقبة، 
ونشر الجنود في بعض األماكن، وقد كان يرافق ركب الحج المغربي 
جنود لهم أسلحة، حماية لهم من قطاع الطرق. فماذا حدث للمغاربة اليوم؟

التطبيع مع الجريمة
الناس في تعاملهم مع المجرم، وكثرة  التي تطبع سلوك   إن الالمباالة 
الجرائم  يألف هذه  المجتمع  القذرة، جعلت  الصادمة والجرائم  األخبار 
يتعاطف مع المجرم،  ويحدث له تطبيع نفسي معها، فيقبلها، بل أحياناً 
ويبحث له عن مبررات تفّسر إقدامه على الجرم الخطير، كما صّورت 
دولة  نتاج سياسة  وأنه  معتدياً،  وليس  المجرم ضحيًة  اإلعالم  وسائل 
وظروف عصر وحاالت نفسية وعوامل قهر.. وغير ذلك من المبررات 
التي أسهمت في انتشار الجرائم البشعة وتكاثر اإلجرام المروع، حتى 
أصبح من العسير الوقاية من هذه األفعال الخطيرة، ويصعب القضاء عليها 
بالقوانين التي تعطي للمجرم حق الدفاع وحق الحياة بل حق االستمتاع 

بالحياة في السجن المريح..
الطفل عدنان أفاض الكأس

لقد قصم حادث اختطاف واغتصاب وقتل الطفل عدنان، في مدينة طنجة، 
قصم ظهر البعير، وأفاض الكأس الممتلئ غضباً، فعبّر المجتمع المغربي 
الجريمة، حيث طالب  لهذه  العميق ورفضه  بكل مكوناته، عن استيائه 
الكثيرين حّقاً  الجاني، والتعجيل بعقابه، وسالت دموع  بإعدام  المجتمع 
في مكارم األخالق،  الناس قاطبًة في مغرِب كان رائداً  وصدقاً، وتألم 
وتدفََّق الحزُن شعراً على ألسنة الشعراء، ومنهم ما قاله عبد هللا المتقي: “ 
عدنان.. يا عدنان، طفولتي تنزف جرحا هذا الصباح.. وتعطلت لغة الكالم 
والكرامة”. وكتب مدير دار الشعر بتطوان الشاعر مخلص الصغير قائال: 

َغَضٌب ِفي ُعيُوِن اْلِباَلِد َغَضْب، َدْمُعَها َحاِرٌق َواْبنَُها ُمْغَتَصْب.
محاولة للفهم

يتوقف العقل عن التفكير ويخرس اللسان عن الكالم، هي حالة والد الطفل 
عدنان، الذي لم يتمكن من الوقوف على قدميه من هول الصدمة، وشناعة 
الفعل الذي مورس على فلذة كبده، ومهما حاول اإلنسان فهم الحدث لن يجد 
مبرراً عقالنياً لما وقع، وتبقى الدروس المستفادة أبلغ ما ينبغي الحرص 
عليه، لكي ال تتكرر مثل هذه الجرائم وأشباهها، ومن عالمات التفاؤل 
لتقول كلمتها فيه،  العدالة  أن المجرم في قبضة السلطة، وتحت أنظار 
وحتى ال يتحول التفاؤل إلى حسرة وألم وخيبة، ينبغي أن تكون العدالة 
في مستوى الحدث، وأن ترى المجرم بعين القسوة ال الرحمة، فالجريمة 
هتك عرض شعب وطفولة وتاريخ وإساءة لدولة وتهديد لماليين األطفال، 
خاصة مع بداية موسم دراسي جديد، ومع تزايد حاالت وباء كوفيد19، 
ال تحتاج الطفولة المغربية خوفاً جديًدا من الراشدين جيراناً وغرباء وال 
الحجر الصحي  الثقة في محيطها، فظروف  المزيد من  تفقد  تحتاج أن 
الطويل كانت لها عواقب نفسية ال يُستهان بها، حتى إذا خرج األطفال 
للمدارس تحدث مثل هذه الجرائم البشعة، ولذلك لكل هذه االعتبارات، 
ما،  ينتظر المغاربة صوت العدالة، وهي قطرة أخرى قد تفيض كأساً 

وقد تضع الحد للبأس، وقد تخفف بعض األسى.
إعادة التربية

أرجع  البشعة،  الجرائم  هذه  من  مستقبال  وللوقاية  للفهم  محاولة  وفي 
اللوم إلى التربية التي تبالغ في تقديس اآلخر واحترام  بعض المغاربة 
الغريب، حيث كتب المدرب والكوتش سعد التوزاني في صفحته على 
الفيس، كالماً يستحق أن نختم به هذا المقال: “نحن المجرمون بالسماح 
للمجرمين بالعيش بيننا، باحترام المندسين بيننا وهم يرتدون لباس الوقار 
ويحملون مالمح البراءة. نحن لم ندرب أبناءنا على رفض الغرباء، نحن 
ربينا أبناءنا على تسمية الغرباء بصفة “عمي”. متى نتجاوز عقدة تقديس 

من هم أكبر منا سنا؟
متى نرفع من ثقة أبنائنا بأنفسهم حتى يدافعوا عن ذواتهم خارج مراقبة آبائهم؟

متى نستطيع التفريق بين االحترام والحشمة والوالء؟
متى نسمح لبعضنا برفع الصوت تجاه الظلم والعدوان؟
متى سنفهم أن االحترام ال يعني الخضوع واالستسالم؟
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ماذا تعرف عن جون بيل هود
، خدم  أمريكًيا  بيل هود ضابًطا عسكرًيا  جون    
كجنرال كونفدرالي خالل الحرب األهلية التي وقعت 
ويست  من  وتخرج   ،  )1861-1865( الفترة  في 
بوينت ، ثم انضم إلى الكونفدرالية في عام 1861 ، 
واكتسب سمعة كقائد ميداني موهوب ، خالل حملة 
شبه الجزيرة ومعركة بول رن الثانية في عام 1862.

خدم هود كقائد فرقة في معارك أنتيتام وفريدريكسبيرغ 
، وفقد ساقه واستخدام أحد ذراعيه بعد إصابته بجروح 
بالغة ، في معارك جيتيسبيرغ وتشيكاماوجا في عام 
1863 ، خدم هود في قيادة مستقلة على جيش تينيسي 
في  العدوانية  تكتيكاته  وأثبتت   ، أتالنتا  خالل حملة 
النهاية ، أنها عقيمة ضد قوة ويليام ت. ، وتوفي هود 

عام 1879 عن عمر يناهز 48 عاًما.
جون بيل هود: الحياة المبكرة والخدمة العسكرية

ولد ابن الطبيب جون بيل هود في أوينجسفيل ، بوالية 
تلقى   1849 ، في عام   1831 يونيو   1 كنتاكي في 
هود موعًدا في األكاديمية العسكرية للواليات المتحدة 
إلى جنب مع  ، في ويست بوينت حيث درس جنًبا 
جنراالت الحرب األهلية المستقبليين ، مثل جيمس ب. 
فيليب شيريدان. ، وكافح هود من أجل تلبية متطلبات 
الحياة الصارمة في ويست بوينت ، ثم أنهى المركز 
44 من أصل 52 طالًبا بعد التخرج في عام 1853.

تم تعيين هود مالزم ثان في المشاة األمريكية الرابعة 
في  فورت جونز  في  الحامية  بمهمة  تكليفه  تم  ثم   ،
، حصل   1855 عام  في  وذلك   ، كاليفورنيا  شمال 
 ، الثاني  األمريكي  الفرسان  إلى سالح  انتقال  على 
بانكس بوالية ميسوري ، حيث خدم  في جيفرسون 
تحت جنراالت الكونفدرالية المستقبلية ألبرت سيدني 
إلى  الوحدة  نقل  جونستون وروبرت إي لي. ، وتم 
تكساس في وقت الحق من ذلك العام ، وقضى هود 
السنوات الخمس التالية في حراسة الحدود ، وبحلول 
عام 1857 أصيب في يده بسهم أثناء القتال مع الهنود 
ليعمل   ، مرموًقا  موعًدا  1860 رفض  عام  وفي   ،
كمدرب لسالح الفرسان في ويست بوينت ، لصالح 

البقاء على الحدود.
دور جون بيل هود أثناء الحرب األهلية

ما  كان هود متعاطًفا مع القضية الجنوبية ، وكثيراً 
ذكر أنه سيستقيل من الجيش األمريكي ، إذا انضمت 
واليته كنتاكي إلى الكونفدرالية ، وعلى الرغم من أن 
كنتاكي لم تنفصل ، قدم هود استقالته في أبريل 1861 
، وتم تعيينه مالزًما أواًل لسالح الفرسان في الجيش 
الكونفدرالي ، وقضى األيام األولى من سالح الفرسان 
للتدريب الحربي في يوركتاون بوالية فيرجينيا ، قبل 
أن تتم ترقيته إلى عقيد ، ووضع في قيادة فوج من 

تكساس ، وسرعان ما تم توسيع هذه الوحدة لتصل 
إلى قوة اللواء ، وفي مارس 1862 تمت ترقية هود 

إلى عميد ، وأصبح يعرف باسم لواء تكساس.
1862 خالل  له في مايو  قتال كبير  أول  شهد هود 
حملة شبه الجزيرة ، حيث اشتبك لواءه مع قوة اتحاد 
الحفاظ على  وبهدف   ، إلثام الندينغ  أثناء معركة   ،
سمعته كقائد ، قاد هود شخصًيا مجموعة من الجنود 
، وتجاوز خطوط االتحاد خالل معركة غينز ميل ، 
وشجاعته تحت النيران وسمعته كقائد ، سرعان ما 
أكسبته قيادة فرقة في فيلق الجنرال جيمس لونجستريت. 
، واستمر نجم هود في الصعود خالل معركة بول 
قاد قسمه  ، عندما   1862 الثانية في أغسطس  ران 
مناورة كبيرة محاطة بتوجيه قوات االتحاد ، وكانت 
أقل من  بعد  ولكن  بوب.  الجنرال جون  قيادة  تحت 
شهر ، تكبد قسم هود ما يقرب من 50 في المائة من 
الضحايا في معركة أنتيتام ، حيث عزز رجاله القوات 
تحت قيادة الجنرال توماس “ستونوول” جاكسون ، 
األداء  هذا  ، وهنا حصل  االتحاد  وقللوا من هجوم 
على ثناء هود المستمر ، وفي أكتوبر 1862 أصبح 
الشاب البالغ من العمر 31 عاًما ، أصغر جنرال في 

جيش لي في شمال فيرجينيا.
معركة  في  الكونفدرالية  انتصار  في  هود  شارك 
ثم خدم تحت   ،  1862 ديسمبر  في  فريدريكسبيرج 
عام  أوائل  في  سوفولك  حصار  في  لونجستريت 
1863 ، حيث لعب قسمه الحًقا دوًرا مهًما في معركة 
غيتيسبيرغ في يوليو 1863 ، وعلى الرغم من أنه 
بهجوم طموح  هود  قام   ، نظيره  أوامر  مع  اختلف 
على موقف االتحاد ، وتم صد رجاله من قبل قوات 
الهجوم ،  االتحاد ، وكان هود من بين ضحايا هذا 
اليسرى ،  الذراع  حيث أصيب بجروح خطيرة في 
نتيجة إصابته بشظايا قذيفة مدفعية ، فقد على إثرها 

ذراعه كاملة لبقية حياته.
دور جون بيل هود المسرح الغربي وحملة أتالنتا

بعد قضاء شهرين في النقاهة في ريتشموند ، انضم 
هود إلى فيلق لونج ستريت الجديد ، والذي تم نقله 
إلى المسرح الغربي ، لمساعدة جيش والية تينيسي 
من  فقط  أيام  وبعد   ، براغ.  براكستون  الجنرال 
 ،  1863 سبتمبر  في  القديمة  وحدته  إلى  انضمامه 
قاد هود فرقة خالل معركة تشيكاماوغا وعلى الرغم 
الفخذ مما أدى  من نجاح الهجوم ، أصيب هود في 
إلى إصابته الرئيسية الثانية في أقل من ثالثة أشهر 
، ومن المؤسف أنه من  شدة الجرح تطلبت أن يتم 
بتر ساقه اليمنى ، لكن هود نجا من الصعاب الشديدة 

، وتم ترقيته إلى مالزم عام لشجاعته.

عاد هود إلى مكانه مرة أخرى بالجيش في ربيع عام 
1864 ، على الرغم من إصاباته ، مما تطلب منه 
تولى   ، الوقت  هذا  وفي   ، ارتداء ساق اصطناعية 
تينيسي جوزيف إي  الجنرال  قيادة سالح في جيش 
جونستون ، الذي كان يحاول بعد ذلك إبطاء مسيرة 
وكان   ، أتالنتا  نحو  شيرمان  ت.  ويليام  الجنرال 
الجنرال جونستون  انتقاد  في  هود عدوانًيا وسريًعا 
لشيرمان عند  االستراتيجي  االنسحاب  قرر  الذي   ،
االقتراب من المدينة ، فأثار هذا الحذر غضب هود 
، فكتب سلسلة من الرسائل إلى ريتشموند ، يطالب 
فيها بإيقاف جونستون واستبداله ، وفي يوليو 1864 
بالفعل ، استبدل هود جونستون كقائد لجيش تينيسي.
بعد ذلك أطلق هود على الفور ، سلسلة من الهجمات 
الجريئة على قوات شيرمان ، في معارك بيتشتري 
ولكن   ، وكنيسة عزرا وجونزبورو  وأتالنتا  كريك 
مقابل  في   ، أتالنتا  هود عن  وتخلى  فشلت جميعها 
وبعد   ،  1864 سبتمبر  في  االتحاد  على  السيطرة 
أن عانى أكثر من 50 في المائة من الضحايا ، في 
قوته التي كان قوامها 65.000 فرًدا ، نقل هود بقايا 
جيشه إلى الشمال الغربي ، ولكن أثبتت الخطة التي 
فقط  قام شيرمان  ، حيث  نجاحها  رسمها هود عدم 
بإرسال الجنرال جورج هـ.توماس ، للسيطرة على 
في جورجيا  بقي  بينما   ، تينيسي  في  االتحاد  قوات 

للقيام بمسيرة إلى البحر.
خالل حملة فرانكلين نجح هود في البداية ، في صد 
جيش الجنرال جون إم. سكوفيلد في والية أوهايو ، 
لكنه عانى من هزيمة مدمرة في معركة فرانكلين ، 
،  وبصفته مسؤواًل   1864 نوفمبر عام  أواخر  في 

قراًرا صارًما  هود  اتخذ   ، بيكيت  في  الغرب  عن 
في هجوم   ، 20.000 رجل  يقرب من  ما  بإرسال 
مضاد في االتحاد ، والذي أسفر عن خسائر فادحة 
، ونجح سكوفيلد بعد ذلك في التواصل مع الجنرال 
جورج هـ.توماس في ناشفيل ، ولكن على الرغم من 
، حاول هود حصار  المدمر  السيئة وجيشه  أرقامه 
المدينة ، ولكن قام توماس في نهاية المطاف ، بشن 
في  ناشفيل  معركة  خالل  هود  على  كبيًرا  هجوًما 
قوات  إلى شل  أدى  ، مما   1864 ديسمبر  منتصف 
هود ومقتل أكثر من 6000 ضحية من جنوده ، وبعد 
هزيمته بشكل حاسم ، تم استبدال هود كقائد لجيش 
تينيسي في يناير 1865 ، وتم إرساله الحًقا لإلبالغ 
عن الشؤون العسكرية في ميسيسيبي ، حيث استسلم 

لقوات االتحاد في مايو 1865.
السنوات األخيرة من حياة جون بيل هود

قضى هود سنواته األخيرة في نيو أورلينز ، كتاجر 
عام  وفي   ، الحياة  تأمين على  قطن ورئيس شركة 
1868 تزوج من امرأة من لويزيانا تدعى آنا ماري 
11 طفاًل  إنجاب  النهاية في  هينن ، ونجح هود في 
، كان منهم ثالث مجموعات من التوائم ، ثم توفيت 
زوجة هود وأحد أطفاله خالل وباء الحمى الصفراء 
في عام 1879 ، واستسلم هو للمرض بعد ذلك بوقت 
قصير ، وتوفى في سن 48 عاًما فقط ، وبينما ترك 
أطفال هود الباقون العشرة يتامى في البداية ، إال أنهم 
حصلوا على المساعدة المالية ، من دخل والمبيعات 
في  تبنيهم  وتم   ، وفاته  بعد  مذكراته  حققتها  التي 
النهاية من قبل عائالت متطوعة ، في مناطق مختلفة 

بالجنوب وفي نيويورك.

أدب وثقافة

بقلم:   سناء سراج

على مّن 
ننفـذ القـانون

  لماذا نلوم علي كمسري القطار وأعوانه بغض النظر عن غلظته وقسوة تعامله  
فهو لألسف ينفذ القانون وفي أغلب األحيان القانون أعمى ال يرى وال يشعر .

ولكن هذه الصورة اكثر المآ وانكساراً من صورة المجند المهزوم في بلده وبين ناسه 
هؤالء ايضا ينفذون القانون .

ولكن تُري على من ينفذون القانون؟ على تلك المرأة المحنية جرياً وراء لقمة العيش 
بالحالل دون الضعف لتمشي في طريق الخطأ أو الخطيئة او الغش او السرقة؟ 

القانون  منفذي  تستجدي  أترون كيف  بالحالل  وتأكلها  ينحني ظهرها  ان  اصرت 
وتتشبث سباطة الموز التي ربما اقترضت ثمنها او مدينه به او هو كل ما تملكه من 
حطام الدنيا واألكثر مرار انها تتمنى ان تأكل منه إصبعا وال تستطيع حتى ال ينقص 
وزنه وتستطيع بعد بيعه ان تسدد ثمنه وتأتي بالمكسب الضئيل ببعض ارغفة من 

الخبز وقرطاس من الطعمية او خرطة جبنة تسد بها جوع أوالدها. 
 لو كان لها عائل او رجل تتكئ عليه او ولد شاب او لديها ما يكفي بيتها ما اختارت 
ان تجلس علي قارعة الطريق في عز البرد القارس او في عز الحر الحارق وتتحمل 
سخافات بعض البشر الذين يمرون عليها ويفاصلونها في السعر ويقولون لها انتي 
ال لو عندك محل وِعمالة وايجار وضرائب ها تبيعي بكام؟؟؟  جالسه في الشارع أمَّ
وتصبر وتتحمل دون ضجر او نظره عبث بل وتكاد تستجدي الزبون الجاحد الطماع 
ان يشتري حتي تعود لبيتها،، ما اكثر قسوتنا وما أكثر جحودنا على  هؤالء المهمشين 

المساكين الذي أوصانا هللا بهم ورسوله الكريم.
ياسيدي طبق القانون ولكن على الجميع امنع الرشوة والمحسوبية وكل التجاوزات 
التي تمتلئ بها شوارعنا واحياءنا ونصرخ كل يوم من العشوائية والتزاحم وسرقة 
الطريق و استيطانه من المحالت والمخابز والبروز وتجار الفاكهة ثم طبق القانون 
األعمى على المقتدر والغني ثم انحدر لهؤالء الذين لوال االغنياء الذين سلبوا واستولوا 

علي حقوقهم ما وصلوا لهذا الحال المتدني وهذا الفقر المضجع.
 سيسأل كل راع عن رعيته ويحاسب كل ظالم عن ظلمه وما اقترفه في حق هؤالء 
اتقوا دعوة المظلوم المقهور المكسور قليل الحيلة حيث يقول هللا وعزتي وجاللي 

ألنصرنك  ولو بعد حين ، دعوة المظلوم ليس بينها وبين هللا حجاب.



Le premier ministre Justin Trudeau 
soutient que le discours du Trône 
dressera une feuille de route pour un 

Canada «plus sain et sécuritaie», «plus juste 
et inclusif», «plus propre et compétitif».
Il confirme aussi que les tranferts de plus 
de 19 milliards $ aux provinces et territoires 
seront bientôt acheminés, maintenant que 
tous ses vis-à-vis ont indiqué dans une 
lettre comment ils avaient l’intention d’uti-
liser ces sommes.
La retraite du conseil des ministres, qui a 
principalement porté sur la résurgence des 
cas de COVID-19 et sur les façons de limiter 
les dégâts, s’est terminée mercredi après-
midi.
M. Trudeau entamera désormais ses entre-
tiens avec ses vis-à-vis de l’opposition, à 
commencer par une discussion avec le chef 
bloquiste Yves-François Blanchet.
En matinée, quelques ministres ont martelé 
une fois de plus le message qu’il est essen-
tiel d’affronter les défis immédiats de la crise sanitaire 
pour pouvoir s’attaquer efficacement à la relance.
«Pour pouvoir relancer l’économie, il faut que les Cana-
diens se sentent en sécurité et le soient dans leur milieu 
de travail, dans les écoles et dans les centres de soins de 
longue durée. C’est ce sur quoi nous mettons [l’accent] 
présentement», a dit le président du Conseil du Trésor, 
Jean-Yves Duclos, avant de se rendre à la dernière réunion 
du lac-à-l’épaule avec ses collègues à Ottawa.
«Évidemment nous avons en tête une relance qui nous 
emmène aussi vers l’avenir, au fur et à mesure que cet 
avenir se précise en termes d’objectifs et de destinations, 
mais aussi de vitesse avec laquelle on peut y arriver», a-t-il 
ajouté.
En annonçant la prorogation du Parlement, le mois der-
nier, et l’intention de son gouvernement de présenter 
un discours du Trône le 23 septembre, M. Trudeau avec 
promis un plan ambitieux, inclusif et vert qui s’attaquerait 

aux inégalités mises en lumière par la pandémie.
Durant la retraite de deux jours et demie de son cabinet, 
son équipe et lui ont toutefois surtout insisté sur l’impor-
tance de juguler la crise.

«Nous devons passer à travers pour être en mesure de 
parler des prochaines étapes», a lancé M. Trudeau lundi, 
au jour un de la retraite.
«Nous allons aussi avoir des conversations sur les pro-
chaines étapes, mais nous nous concentrons fortement sur 
ce que nous devons faire pour garder la crise de la COVID-
19 sous contrôle», avait-il poursuivi.
Le premier ministre doit s’entretenir avec les leaders de 
partis d’opposition en vue du discours du Trône, qui fera 
l’objet d’un vote de confiance. Une première discussion 
téléphonique est prévue en milieu d’après-midi avec le 
chef bloquiste Yves-François Blanchet. Celles avec le néo-
démocrate Jagmeet Singh et le conservateur Erin O’Toole 
doivent avoir lieu vendredi.

Les partis d’oppositions 
sont tombés à bras rac-
courcis sur le ministre 

de l’Éducation, Jean-François 
Roberge, pour lui reprocher 
son inaction face au manque de 
personnel dans le réseau sco-
laire qui force le gouvernement 
à faire désinfecter les toilettes 
par des orthopédagogues.
«Moi, j’aimerais ça entendre 
le ministre, pas me faire des 
grands discours, mais me dire 
que, oui, c’est inacceptable et 
que, oui, il s’engage à ce qu’il 
n’y ait aucun orthopédagogue 
qui aille faire du remplacement, du ménage puis 
de la désinfection», a martelé la députée péquiste 
Véronique Hivon.
À quoi Jean-François Roberge s’est défendu en 
affirmant qu’il souhaitait engager davantage de 
professionnels en enseignement, dont 350 juste 
cette année.
«C’est parce qu’on croit en eux qu’on a diminué la 
bureaucratie, qu’on leur a libéré des centaines de 
milliers d’heures pour qu’ils puissent arrêter [d’en 
faire] et donner davantage de services aux élèves», 
a-t-il lancé en déplorant avoir hérité d’une «pénurie 
de personnel» en raison du gouvernement libéral 
précédent.
«C’est drôle, hein? Il revient encore sur les années 
libérales et péquistes. Savez-vous il y a eu com-
bien d’orthophonistes qui ont torché des toilettes 
dans les années libérales et péquistes? Zéro. Mais 
lui, là, il a réussi à faire ça», lui a alors répondu la 
porte-parole en éducation de l’opposition officielle, 
Marwah Rizqy.
Des orthopédagogues et autres professionnels 
doivent faire de la surveillance d’élèves et de la 
désinfection dans les écoles, plutôt que d’intervenir 
auprès de jeunes en difficulté, a révélé Le Journal 

de Québec lundi.
Par ailleurs, devant la hausse des cas de contami-
nation dans les résidences privées pour aînées, la 
ministre Marguerite Blais dit travailler à ce qu’il 
n’a plus de mouvement de personnel entre les diffé-
rents établissements, un vecteur de contamination 
lors de la première vague.
«Oui, on travaille là-dessus, mais il manque de 
personnel. Vous le savez, on en avait coupé par le 
passé. Il n’y en avait pas avant la COVID-19, il en 
manquait», a-t-elle déploré.
Marguerite Blais a précisé par la suite que 7100 
préposés aux bénéficiaires entrent dans le dernier 
droit de leur formation en vue de travailler dans les 
CHSLD de la province d’ici la fin septembre.
Compte tenu de plusieurs ratés dans le dépistage 
ces derniers temps, notamment le délai pour les 
réponses aux tests, le ministre de la Santé, Chris-
tian Dubé, a aussi eu à défendre son bilan.
«Je pense qu’il faut prendre acte qu’au cours du 
dernier mois seulement, on a passé d’une moyenne 
de 12 000 tests à 24 000 tests [...]. Il est exces-
sivement difficile de faire tous ces tests-là et de 
répondre aux gens dans un temps raisonnable. 
C’est ce que nous travaillons», a-t-il affirmé.

Un groupe de citoyens qui dénonce le 
bruit des avions invite Ottawa à obli-
ger Aéroports de Montréal (ADM) à 

en faire un peu plus contre la pollution sonore 
avant de recevoir une aide financière.
L’organisme Les Sentinelles de l’air de Laval 
(SAL) a plaidé mercredi pour que tout coup 
de pouce du gouvernement fédéral à ADM 
soit conditionné par plusieurs choses. En par-
ticulier, on estime qu’il faut mettre en place 
un moratoire sur les vols de nuit et permettre 
une représentation des groupes environne-
mentaux au conseil d’administration d’ADM.
Rappelant qu’ADM demande une aide finan-
cière de 600 millions $ pour la construction 
de la gare du Réseau express métropolitain 
(REM), le groupe demande au ministre fédé-
ral des Transports «de se tenir debout». Une 
lettre a été acheminée en ce sens au ministre 
Marc Garneau.
C’est ce qu’a fait savoir Raymond Prince, 
administrateur des SAL et également un des 
fondateurs des Pollués de Montréal-Trudeau.
«C’est le temps pour le ministre des Trans-
ports du Canada [...] d’exiger en retour de 

l’argent des contribuables 
qu’ADM se comporte 
comme une société sen-
sible aux réalités contem-
poraines, transparente, 
soucieuse de moins polluer 
l’environnement des rési-
dents du grand Montréal», 
a-t-il précisé dans un com-
muniqué.
L’organisme estime qu’en 
raison de la pandémie 
actuelle, il est possible de 
mettre en place un tel mora-
toire. Il plaide également 
pour que le fédéral force 
ADM à retirer sa réclama-
tion de 20 000 $ en dommages et intérêts à 
l’encontre des Pollués de Montréal-Trudeau.
Cet organisme citoyen qui s’était tourné vers 
le tribunal pour obtenir un décret interdisant 
les vols de nuit à l’aéroport Montréal-Tru-
deau ainsi que la tenue d’audiences publiques 
environnementales sur le projet de construc-
tion d’une nouvelle aérogare de 2,5 milliards 

$ à Dorval a été débouté.
«Ce n’est pas en cherchant à épuiser financiè-
rement et à museler les organismes environ-
nementaux qui se battent pour une meilleure 
qualité de vie qu’ADM pourra se targuer de 
chercher à cohabiter harmonieusement avec 
son milieu», a souligné Chris Isaac, également 
administrateur des SAL.

Le ministère de la Santé a annoncé mercredi 
que la province a franchi la barre de 300 nou-
veaux cas pour la première fois depuis le 1er 
juin dernier. Un total de 303 nouvelles per-
sonnes ont été infectées dans les 24 dernières 
heures et trois décès s’ajoutent aussi au bilan.
Pour une deuxième journée consécutive, c’est 
la région de Montréal qui est la plus touchée 

au Québec avec 97 nouveaux cas.
Parmi les autres régions qui se 
trouvent actuellement en mode 
préalerte de niveau «jaune», la 
Capitale-Nationale ajoute 53 nou-
veaux infectés à son bilan.
C’est un total de 173 nouveaux 
cas à Québec depuis lundi alors 

que des rumeurs 
p e r s i s t a n t e s 
indiquent que le 
gouvernement 
songerait à faire 
passer certaines régions au 
niveau «orange».
«C’est sur qu’on va avoir du 
orange sous peu», prévenait 
d’ailleurs Horacio Arruda 
mardi, ce à quoi a répondu 
«pas tout de suite» le pre-
mier ministre mercredi.
«Quand je regarde les don-
nées aujourd’hui, non, mais 
qu’est-ce que ce sera demain 
ou après-demain», a ques-
tionné François Legault 
sans répondre définitive-
ment. 
Resserrement important en 
passant au niveau orange
Selon un document pré-
senté en début de semaine 
aux médecins spécialistes du 
Québec et publié sur Twitter 
par Patrick Déry, analyste en 
politiques publiques, le pas-
sage au niveau orange aurait 
des impacts importants pour 
les régions touchées.
On y apprend notamment 
que les bars pourraient 
fermer et que les restaurants 
reviendraient en service 
pour emporter seulement. 
Les rassemblements privés 
pourraient quant à eux 
passer de 10 à 6 personnes. 

Les sports de combat ou ceux avec «contacts 
étroits fréquents» pourraient être interdits 
alors que les matchs ou compétitions dans les 
autres sports seraient annulés.
Le gouvernement a indiqué en point de presse 
mercredi matin que ce document n’était qu’un 
«document de travail», mais sa présenta-
tion aux médecins spécialistes pas plus tard 
que lundi démontre malgré tout un certain 
sérieux.
Trois autres décès
Parmi les autres indicateurs à surveiller, un 
seul décès est survenu dans les 24 dernières 
heures, auquel on doit ajouter deux morts 
survenues entre le 9 et le 14 septembre. Ces 
chiffres portent le nombre total de pertes de 
vie à 5788 depuis le début de la crise.
Les hospitalisations ont quant à elle diminué 
de trois dans les dernières heures, passant à 
130, dont 26 aux soins intensifs. Il s’agit d’une 
augmentation de trois patients en soins cri-
tiques depuis mardi.
D’autre part, un total de 22 568 prélèvements 
ont été réalisés dans la province en 24 heures.
Chaudière-Appalaches
Dans Chaudière-Appalaches, la situation 
semble vouloir se stabiliser alors que 16 cas 
ont été confirmés mercredi, le même nombre 
que mardi.
D’ailleurs, aucun nouveau cas ne s’est ajouté 
dans les quatre résidences pour personnes 
âgées actuellement en situation d’éclosion.
Une clinique de dépistage doit toujours ouvrir 
à Lévis plus tard cette semaine pour répondre 
à la forte demande.
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous

C’est avec une trentaine d’autobus élec-
triques dans le transport en commun qui 
a déjà fait son entrée à Alexandrie.

Il s’agit d’un autobus climatisé ayant chacun 
une capacité de 90 passagers qui a une vitesse 
maximale de 80 kms à l’heure et qu’on peut voir 
circuler sur la nouvelle avenue de la rivière El 
Mahmoudia.
Qu’on vient de rénover tout le quartier; L’autre 
ligne de ces autobus électriques se trouve le 
long de la corniche qui va de Montaza jusqu’à 
la citadelle de Kaid Bay.
Quant aux prix des billets, ils varient dépen-
dant du nombre de stations à partir de 5 livres 
jusqu’à 10 livres égyptiennes au maximum. 
D’autre part, la compagnie égyptienne de voi-
ture « Nasr » s’est associée récemment avec une 
compagnie chinoise pour la transformation de 

l’usine de voitures « 
Nasr » en une usine 
pour la fabrication 
de voitures électriques avec une production 
annuelle de 25 000 voitures électriques à 
compter du mois de décembre prochain.
De plus, une des plus grandes compagnies pour 
la fabrication de voitures au monde a construit 
son usine en Égypte pour la fabrication de voi-
tures au gaz naturel qui lancera ses voitures 
très bientôt sur le marché local.
Enfin, il est intéressant qu’il existe depuis 2 ans 
en Égypte un projet pour le transfert des voi-
tures au gaz naturel; un projet qui a un permis 
de transférer au gaz naturel près de 2000 voi-
tures jusqu’à présent.
En résumé, des projets qui doivent réduire la 
pollution de l’environnement.

L’autobus électrique fait son entrée à 
Alexandrie dans le transport en commun 

de la ville d’Alexandrie

Le gouvernement Legault sur la défensive lors 
de la rentrée parlementaire

Aide financière à ADM: un moratoire sur les vols de nuit 
réclamé par des citoyens

COVID-19 au Québec: Plus de 300 nouveaux cas et trois décès en 24h

Fin d’une retraite du conseil des ministres axée sur la 
recrudescence de la COVID-19
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Salah EL ACHKAR 

A toi ma chère collègue 
poétesse Lena Babetty 

Un vide est né circonstanciel
Qui a changé notre vie même le ciel
Au fond de moi, tu restes Une
La tige de la fleur transformée en miel

J’avance à travers le temps 
Des périodes tristes dorénavant
Le vent souffle vers l’inconnu
Mes envies s’accrochent tout devant

Pensant à toi, à ta sagesse
Je m’attache fort à ma promesse
Chaque instant m’éloigne de toi 
Ajoute à mon amour une tendresse

Qui m’accroche malgré la distance
Tes paroles douces prouvent ta présence
A mes côtés tout près de moi
Je ne t’oublierai jamais, fleur de toute instance        

Il est vrai que le temps est dur
Les patriotes expriment qu’ils sont devenus 
mûres
Par une compréhension adéquate
Et un comportement  



  كشف كتاب جديد عن حجم الثروة الشخصية للملكة 
إليزابيث الثانية التي تقدر بـ 515 مليون دوالر.

وقال خبير الشؤون المالية الملكية، ديفيد مكلور في كتابه، إن 
التي  الزراعية  %55 في اإلعانات  تلقت زيادة بنسبة  الملكة 

يقدمها االتحاد األوروبي في ساندرينجهام.
 The Queen’s True Worth الجديد   وقدر كتاب مكلور 
ثروة الملكة إليزابيث بزيادة قدرها 64 مليون دوالر أكثر مما 

كان يعتقد سابقا، وفقا لصحيفة ”ذا إكسبرس“ البريطانية.
التي تزرعها  وعززت إعانات االتحاد األوروبي لألراضي 
إليزابيث في تغيير وضعها ماليا وتحسين دخلها من  الملكة 

المزارعين المستأجرين.
التي  بالعديد من االمتيازات  إليزابيث والورثة  الملكة  وتتمتع 
تمنع الغرباء من اختراق خزائنهم، وال يتم اإلعالن عن 

ممتلكاتهم وقيمتها كما هو الحال بالنسبة للبريطانيين العاديين.

ويأتي الكثير من ثروة الملكة الخاصة من العقارات التي 
التقييمات األولية ألصول صاحبة  تمتلكها، وتتضمن بعض 
الجاللة في قصر باكنغهام، إلى جانب المساكن الرسمية 
قلعة وندسور وقصر هوليرودهاوس، باإلضافة  األخرى مثل 

إلى المجموعة الملكية.
التاج  الدولية جواهر  1989، أضافت مجلة ”فورتشن“  وفي 
لتصل ثروتها إلى 7 مليار جنيه إسترليني، وفي 2001، كشف 
تقرير صنداي تايمز Royal Rich List عن ثروة تقدر بما 
يقرب من 1.5 مليار جنيه إسترليني من خالل دمج كل رأس 
للملكة(  تنتج دخال خاصا  لدوقية النكستر )ملكية أرض  المال 

إلى جانب مجموعتها الفنية الخاصة.
يشار إلى أن الملكة إليزابيث ال تمتلك قصر باكنغهام، إال أنها 
ورثت ممتلكات نورفولك من والدها الملك جورج السادس في 
1952 بعد أن تم تناقلها من خالل عائلتها عندما اشترتها الملكة 

فيكتوريا للملك المستقبلي إدوارد السابع بأموال عائلتها الخاصة.
الذي اشتراه  الملكة اإلسكتلندي،  بالمورال، منزل  كما يصنف 
زوج الملكة فيكتوريا، األمير ألبرت عام 1852 على أنه عقار 

ملكي خاص.
للملكة ال  الحقيقية  الثروة  وفي كتابه، شدد ”مكلور“ على أن 
تزال غامضة ويرجع ذلك إلى عدم التزام العائلة المالكة بقوانين 

حرية المعلومات بالكشف عن ثروتهم.
وكانت تقارير سابقة في 2020 قد أشارت إلى أن ثروة الملكة 
 Sunday Times تقدر بحوالي 427 مليون دوالر، وفقا لقائمة

.Rich
القائمة، وانخفضت ثروتها  372 في  المرتبة  الملكة  وتحتل 
بمقدار مليون دوالر منذ 2019،  حيث تردد أن صافي ثروة 
الملكة كان 452 مليون دوالر، وتضررت ثروة الملكة بسبب 

تكاليف الصيانة.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
للنزول  المصري  الشعب  يدعون  المسلمين  اإلخوان    
وأنا  السيسي  بالرئيس  لإلطاحة  سبتمبر  عشرين  يوم 
أطالب وأحث الشعب المصري للنزول ولكن لتأييد الرئيس 

السيسي .

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

»ممرات كورونا« تغضب سكان باريس

اآلثار: االنتهاء من أعمال تطوير 
منطقة معابد فيلة بأسوان

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

  هناك فرق كبير بين االهتمام وبين 
المساعدة الحقيقية. وربما رأينا نحن جميعا 
التعامل مع األزمات  الفرق من خالل  هذا 

المتنوعة التي تمر بها بالدنا. 
وانا هنا ال اتحدث عن المعامالت الفردية فقط 
بل عن المبادرات الدولية وتوابعها.. ولست 
بصدد اإلشادة بجهد معين او اإلنقاص منه.. 

وإنما النظر اليه من زاوية مختلفة. 
الجميلة  الفتاة  العربية مثل  الكثير من دولنا 
لها هذا  التي جلب  السذاجة  الى حد  الطيبة 
االمر الحظ العاثر والمستغلين وكثرة 
األعداء. ولكن هناك بعض األصدقاء وال 

يخلو االمر.. وتبقى النهايات بيد السماء. 
وعندما ننظر الى األزمات والكوارث 
السياسية والطبيعية والصحية واالقتصادية 
البلدان مثل سوريا والعراق  في بعض هذه 
ولبنان والسودان واليمن تتوضح الصورة 

اكثر. 
الجميع اهتم وكثرت التغريدات على 
التواصل االجتماعي ولكن من تقدم  وسائط 
الحقيقي اما صديق إيجابي وحليف  للدعم 
استراتيجي وله بعد تاريخي - مع بعض 
المصالح حتى ال نكون ساذجين- او طامع 

دولي كبير ووراءه العديد من المخططات. 
الرياح  نبدو وكاننا سفينة تسيرنا  ولألسف 
وليس كما قيل »بمشيئة المالح تجري الريح 
والتيار يغلبه السفين...« وهذه استعارة 
ليست دقيقة وليس لها نفس اإلسقاطات 
السياسية ولكني اوردها عن عجز القوة 

واعتقد انها تفي بالغرض هنا. 
من اشد ما يكسر الكثير من شعوبنا المسكينة 
اليوم - باإلضافة الى السياسات والتوازنات 
الطبيعية والصحية  الكوارث  الدولية- هي 
التي جاءت على البشرية جميعا ولكنها 
تكسر الضعيف فقط... وتعلمنا من دروس 
الماضي ان للجميع حساباته وأنه ربما يتقدم 

للمساعدة ولكنه بالحقيقة يريد االستخدام 
فقط. 

لبنان أخذ »ساعته في الضوء« مع كارثة 
االنفجار وجاءت بعض المساعدات وسوف 
يخف الصوت ولكن ال ينحسر  بعد قليل .. 

وكلها توازنات دولية.
للسماء  في سوريا حرائق مؤلمة.. وننظر 
وكأن سنين طويلة من مصارعة االرهاب 
من جهة ومن ناحية اخرى الحرب الغوغاء 
المؤلمة التي قضت على مقدرات البالد 

وكسرت مستقبل ابنائها التكفي!
الموارد  الكورونا وشح  بعدها  وجاء 
والعقوبات ووو غير كاف ..وتاتي الحرائق 
على القليل والمتبقي وما هو جميل ... 

واخضر ... 
اما الصوت والعمل والمساعدة  يأتي  وهنا 
أقوال ال  الحقيقية... او الصدى .. ومجرد 
افعال... وال دعم مادي حقيقي.. والحقيقة 
الدول  قليل.. رغم ان سوريا من  الدعم  ان 
التي تكثر المطامع عليها.. ولكن الجميع له 
حساباته الخاصة وأيضا له طاقات معينة 
او حدود معينة يتحرك في إطارها .. ويبقى 

االنسان من يدفع الثمن في النهاية. 
ونرى هذا في السودان الجميل وأهل الطيبة 
الفائضة  والمودة التي ال تنقطع... المياه 
اليوم هي كارثة إنسانية حقيقية وكبيرة جدا.. 
السودان واهله يعانون وفيضانات وعواقب 
وخيمة على الصحة العامة وخاصة في 
زمن الكورونا... وتكثر االصوات .. ولكنها 

تعود بالصدى 
والصدى فقط.. واليمن ... قصة اخرى من 

الكوارث.. وكلها حسابات دولية.. 
بالمساعدة  ودوما هناك صوت يعود هادرا 
.. وهناك صوت  الكبيرة والحقيقية  المادية 
يعود بالصدى والوعود بالمساعدات 

الفارغة ...

الصوت.. والصدى!

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

العالم مخصص ومناسب لألشخاص المصابين  افتتح أول سوبر ماركت في    
بالتوحد في الـ10 سبتمبر الماضي في إقليم لومبارديا بشمالي إيطاليا.

مع موظفين مؤهلين لدعم وتلبية احتياجات العمالء من أصحاب الهمم المصابين 
بالتوحد، افتتح فرع جديد لـ«كوب Coop« )عبارة عن نظام لتعاونيات المستهلكين 
اإليطاليين يقوم بتشغيل أكبر سلسلة سوبر ماركت في إيطاليا(، في مدينة مونزا 

اإليطالية، وفقا لموقع »فان بيدج« اإليطالي.
يقع المتجر في منطقة مهجورة لسنوات، وبفضل إعادة التطوير التي تراعي وتهتم 
للتوحد  البيئية، أصبحت اآلن موطنا لمتجر مبتكر »صديق  باالستدامة 

.»Autism Friendly
صمم المتجر ليوفر بيئة مثالية لألشخاص المصابين بالتوحد وعائالتهم، 
فكل شيء بداخله معد لالسترخاء وتهدئة العقل، حيث اإلضاءة أقل شدة، 
وال تصدر السماعات أي أصوات تنبيه أو ضوضاء، وصور توضيحية 
لما هو موجود على األرفف، ومكبرات الصوت ذات أصوات أقل 

ارتفاعا.
الدفع  بالتوحد ورفقائهم األولوية عند خزانات  كما سيكون للمصابين 

وأيضا عند الخروج وعند المدخل سيحصلون على خريطة للسوبر ماركت مع الفتات 
توضيحية.

والتي  نوعه،  الفريد من  المتجر  داخل ممرات  الموجودة  التوضيحية  الصور  وتتميز 
الخبراء  العصبي  النفس  لعلماء  لمعايير تواصل خاصة، والتي خضعت  صنعت وفقا 
في مرض التوحد، بأنها ستساعد المصابين بالتوحد على توجيه أنفسهم بين المنتجات.

Alla3، وهي منظمة  بالتعاون مع   المتجر  التوضيحية داخل  صنعت الصور 

أكثر  العالم مكانا  الهمم، بهدف جعل  أمهات ألطفال من أصحاب   3 تديرها  غير ربحية 
 Coop إلى  اإليطالية  الجمعية  قدمته  الذي  المشروع  تنفيذ  ثم  الصغار، ومن  لهؤالء  مالءمة 
به  والتي رحبت   )Coop نظام  في  كبيرة  استهالكية  تعاونيات   7 )واحدة من   Lombardia

بأذرع مفتوحة وقررت تنفيذه بحماس كبير.
نقطة قوة وتميز أخرى لهذا السوبر ماركت الجديد، هي تدريب موظفيه بشكل خاص من خالل 
حصولهم على دورة تدريبية على يد علماء النفس والمعالجون النفسيون الخبراء في التوحد من 

أجل الحصول على األدوات الالزمة المتاحة لتسهيل التواصل مع أصحاب الهمم.

  احتفل األمير البريطاني هاري،بعيد ميالده السادس 
والثالثين، في حفل خاص في الواليات المتحدة مع زوجته 
ميجان، دوقة ساسكس. وكان قد نشر الحساب الرسمي لملكة 
بريطانيا إليزابيث الثانية، جدة هاري، على »تويتر«، األمنيات 
الطيبة بمناسبة عيد الميالد وصورة للملكة )94 عاماً( وهي 
تحضر حفل استقبال للقادة الشباب مع حفيدها في قصر باكنجهام 

في عام 2017.
كما نشر األخ األكبر لهاري، األمير وليام، وزوجته كاثرين 
للتهنئة بعيد  ميدلتون، دوقة كامبردج، تغريدات على »تويتر« 
الميالد مع صورة لهاري وهو يفوز بسباق عدو ضد ويليام 
وكيت على مضمار أللعاب القوى، حسب وكالة األنباء األلمانية. 
ونشر األمير تشارلز، والد هاري، تغريدة بصورة لهما وهما 
يتحدثان في إحدى فعاليات »إنفيكتوس جيمز«، وهي فعالية 
رياضية دولية أطلقها األمير هاري في لندن عام 2014 للجرحى 

والمصابين والمرضى من الجنود من الرجال والنساء.

المجلس األعلى لآلثار من أعمال  انتهى    
مشروع تطوير منطقة معابد فيلة بأسوان، 
حيث تم إنشاء مرسى داخلي خاص بالمنطقة 
وأماكن النتظار الزائرين، بإالضافة إلى رفع 

كفاءة نظام اإلضاءة.
العام  الدكتور مصطفى وزيري األمين  وقال 
المشروع  اليوم، إن  له  للمجلس، في تصريح 
المتاحف  المجلس لتطوير  يأتي ضمن خطة 
والمواقع األثرية على مستوى الجمهورية، 

بالمشروع في فبراير  بدأ  العمل  موضحا أن 
الماضي ليصبح للمعبد مرسيان داخليان 

لتنظيم حركة السائحين وتفادي الزحام.
من جانبه..أوضح عبدالمنعم سعيد مدير عام 
آثار أسوان والنوبة، أن أبعاد المرسى الجديد 
تبلغ ٢٤ م x ٦م، وبه مقاعد انتظار، وكوبري 
خاص يبلغ طوله 18 مترا، باإلضافة إلى مشاية 
بها مظلة، وأضاف أنه تم كذلك تركيب أعمدة 
إنارة جديدة لتطوير منظومة اإلضاءة بالمنطقة.

األربعاء،  يوم  الصينية  السينما  أعلنت جمعية    
الحد األقصى  الصين سترفع  السينما فى  أن دور 
بها حاليا  المعمول   50% االستيعابية من  لطاقتها 
أكبر سوق  ثانى  تعافى  إلى  يؤشر  ما   ،75% إلى 
العالم وسط وباء “كوفيد19″-،  التذاكر فى  لشباك 
الحد األقصى  أن  بيان –  الجمعية –في  وذكرت 
25 سبتمبر  الجديد للحضور سيبدأ سريانه في 
الجاري، وفقا ألحدث نسخة من المبادئ التوجيهية 
لدور السينما الستئناف األعمال وتطبيق إجراءات 

السيطرة على كوفيد19- بشكل متزامن.

وأوضحت الجمعية أن هذه الخطوة تأتي في الوقت 
الذي وصلت فيه إيرادات شباك التذاكر في الصين 
إلى 5 مليارات يوان )أكثر من 730 مليون دوالر( 
الماضى منذ إعادة فتح دور  حتى يوم االثنين 
العرض في 20 يوليو بعد أشهر من اإلغالق بسبب 
التذاكر  لسوق شباك  دفع  قوة  يمثل  ما  كوفيد19-، 
تبدأ أول  التي  الصيني  الوطني  العيد  في عطلة 

أكتوبر المقبل ولمدة أسبوع.
وأشارت أنه بموجب المبادئ التوجيهية للوقاية من 
الوباء والسيطرة عليه، سيتم قياس درجات حرارة 

السينما، ولن يسمح  قبل دخولهم دور  المشاهدين 
تزيد  أو  يرتدون كمامات  الذين ال  أولئك  بدخول 
37.3 درجة مئوية،  أجسامهم عن  درجة حرارة 
اإلنترنت  التذاكر يجب حجزها عبر  وأن جميع 

بأسماء حقيقية ويتم بيعها بدون تالمس.
استمرت سبعة  التي  الوطني  العيد  ومثلت عطلة 
الماضي موسما مربحا، حيث ساهمت  العام  أيام 
730 مليون  بخمسة مليارات يوان )أكثر من 
التذاكر  السنوية لشباك  دوالر( من اإليرادات 
64 مليار يوان  أكثر من  بلغت  بالصين والتي 

)9.3مليار دوالر(.

باريس  بلدية  التذمر من سعي  بعد يوم، حالة  تتفاقم، يوماً    
الهوائية.  الدراجات  فيها لصالح  السيارات  تقليل استخدام  إلى 
السائقين  نقمة  أثارت  قد  العاصمة، آن هيدالغو،  وكانت عمدة 
حين استغلت تفشي وباء »كورونا« لتقتطع أجزاء من الطرق 

الرئيسية وتخصص ممرات فيها للدراجات.
الذين ضربتهم  المعترضين أصحاب شركات السياحة  آخر 
البلدية  أّن قرارات  بيان لهؤالء  الجائحة في مقتل. وجاء في 
بأنّها أجمل مدينة في  شوهت وجه العاصمة التي توصف 
الرئيسية جدران إسمنتية  العالم. فقد ظهرت وسط الجادات 
واطئة ومتحركة لفصل ممرات السيارات عن تلك المخصصة 
الممرات بحواجز بالستيكية  تلك  للعجالت. كما جرى تعزيز 
الباريسيون تسمية  الذي يطلق عليه  النوع  لدنة، من  صفراء 

»الفطريات«.
لباريس  المعترضون صوراً  للدفاع عن وجهة نظرهم، نشر 
البريدية  بالبطاقات  قبل تحوير طرقاتها وبعده. كما استشهدوا 
العاصمة من دون  التي كانت تنساب فيها شوارع  السياحية 
حواجز تؤذي البصر. وقد وصل األمر إلى مجلس الدولة حيث 
تقدم المحامي باتريك تابيت بطلب عاجل بالنيابة عن جمعيات 
مستخدمي السيارات العتراض على ما بات يسمى بـ»ممرات 

كورونا« في الطرق الرئيسية.
العاصمة، أي  عمدة باريس ما زالت مستمرة في »تدريج« 
للدراجات. وبهذا تسير  التجاري إلى فضاء  تحويل وسطها 
باريس على نهج عواصم أخرى مثل بكين وأمستردام. فمن 
المناسبة لهم طالما أن  بالوسيلة  التنقل  الباريسيين  حق عموم 
الرقم  يتنقلون بسياراتهم الخاصة ال يزيدون على عشر  من 

الرسمية كانت قد  أّن األرقام  العاصمة. كما  اإلجمالي لسكان 
الدراجات  إلى وقوع عشرات الضحايا من مستخدمي  أشارت 
الممرات  السيارات على  بسبب حوادث الطرق وتعدي سائقي 
الضيقة غير المحمية. أّما عن تشويه »ممرات كورونا« لجمال 
الممرات هي إجراء مؤقت  البلدية ترد بأن هذه  فإّن  المدينة 
لحين تراجع الوباء، والهدف منه حّث المواطنين على استخدام 
الدراجات في الذهاب إلى المدارس والجامعات والمكاتب، بدل 

احتماالت العدوى في وسائط النقل العام التي تزدحم بالركاب.
»إنه إجراء عبيط«. هذا ما يؤكده المتحدث باسم جمعية 

»السياقة الحرة«. ويوضح أّن السيارة الخاصة هي األكثر أماناً 
لتفادي العدوى. أّما الدراجة و»المترو« فهما وسيلتان تعرضان 
التباعد. كما  للمخاطر بسبب عدم احترام شرط  مستخدميهما 
للمشاة وللدراجات  أّن خطة عمدة باريس لتخصيص شوارع 
قد تسببت في اختناقات مرورية ال تطاق، هدفها التضييق 
السيارات عن استخدامها في  السائقين وردع أصحاب  على 
تنقالتهم اليومية. وهو أمر يدفع ثمنه أصحاب المطاعم والفنادق 
الوصول  لتعذّر  العاصمة نظراً  التجارية في وسط  والمحالت 

إليهم من عموم الزبائن.
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افتتاح أول سوبر ماركت يف العامل للمصابني بالتوحد

ِعـــلـــِم اإللـــه فـــي  لـــحـــقـــيـــقـــُة   ا وتـــبـــقـــى 

َعــــــداه أحــــــــٌد  ــا  ــ ــ ه ــدا ــ ــ َم َيـــــعـــــرف  ال 

ــي عــمــقــه وَمـــــداه ــ ف ٌل أحــــّبــــْك  وخــــيــــا

ــاه ــَمـ َسـ َتـــســـُكـــن   ــْك  مـــشـــاعـــر  ــ ِغـ ــا ــ صـ

أهــــــواه ــُق  ــ ــش ــ ــي ع ــبـ ــلـ قـ ــي  ــ فـ نــــــــِت  وأ

ــذاه  ــ ــش ــ ب نـــي وأحـــــيـــــا  بـــكـــيـــا يـــحـــيـــا 

ُعــــــاه َيـــــــنـــــــزل  مــــــن  لـــــــوحـــــــُي  وا

نـــــاداه  مـــــّن  أو  ؟  ــف  ــيـ كـ أدري  ال 

ــاه تـ ــي حــــرفــــاً  ــدعـ ــتـ ــسـ يـ لـــــحـــــرُف  وا

ــاه  ــقـ لِـ تــســتــعــجــل  لـــــحـــــروَف  ا وكـــــــأنَّ 

ــواه ــ س تــقــبــل  ال  لـــي  خـــيـــا ُمـــحـــكـــم  ــي  ــ ف

ه رؤا ــي  فـ لــشــوقــي  لــي  خــيــا وَيـــخـــضـــع 

ِصـــبـــاه يــســتــرجــع  يـــا روحـــــي  نـــه  وكـــأ

ــاه ــنـ ُحـــــه  وهـ َفـــــَر ــورك  ــ ــض ــ ئـــــــم ح ودا

ــواه ــ يــــــوم غـ ــي  ــ فـ ــك  ــ ــه ــ لـــــبـــــدر وج وا

ـــاه ـــه ن احـــــــــٌد  وال  ــل  ــ ــاعـ ــ فـ ــِل  ــ ــع ــ ــف ــ ب

بـــاه أو  تـــي  حـــيـــا يـــا  دونـــــه  قـــــوى  أ ال 

ــاه ــ ــي عـــمـــري أس ــ ف لــلــحــظــة روحــــــي 

ه ــا ــمـ ــري أسـ ــ ــم ــ فــــي ع قـــلـــبـــي  ــــض  ــب ــ ون

لــعــروق مــجــراه ا . وفـــي  ــود. ــل ــخ ل ا عــشــق 

تــقــواه لـــعـــمـــوم  ا فـــي  د  ــؤا ــ ــف ــ ل ا ــبـــض  ونـ

َنــهــواه ــروف  ــح ل نــا وا ــروَف وأ ــح ل ا ُيــحــيــي 

ه نجوا لــفــؤاد  ا نبض  فــي  القصيد  ــده  ووح

معناه لــخــلــود  ا يــهــدي  ــروْف  ــح ل ا بـــداع  وا

ملهاه لــشــعــور  ا عمق  فــي  لــجــنــون  ا وفــعــُل 

ــواه  ــ أه وهللا  نـــي  بـــأ ــن  ــي ــم ي قـــســـم  ا نــــا  وأ

سلواه الحروف   همِس  في  الجنوَن  وكأنَّ 
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