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جريدة نصف شهرية

سياسية ـ ثقافية  -فنية ـ اجتماعية مستقلة
تأسست في مونتريال

year

29/11/1995

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

الرئيس ترامب يعلن موافقته على لقاح موديرنا ضد كورونا

إصابة مساعد بايدن بكورونا .
والكشف عن نتيجة فحص بايدن

أعلنت متحدثة باسم الرئيس األميركي
المنتخب ،جو بايدن ،الجمعة ،نتيجة
الفحص الجديد الذي خضع له بعد إصابة
أحد مساعديه المقربين بفيروس كورونا
المستجد “كوفيد.”-19
وذكرت المتحدثة ،كيت بيدينغفيلد،
أن نتيجة فحص كورونا لبايدن جاءت
سلبية ،وفقا لوكالة “رويترز”.
وقد خضع بايدن لفحص كورونا بعد أن
أعلن مكتب الرئيس المنتخب ،أن النائب
الديمقراطي ،سيدريك ريتشموند ،عن
والية لويزيانا ،والذي عينه بايدن كبيرا
لمستشاريه ،ثبتت إصابته بكوفيد.-19
وأوضحت المتح ّدثة ّ
أن بايدن ( 78عاماً)
خضع ،الخميس ،لفحص كوفيد-19
وقد أتت النتيجة سلبية ،مشيرة إلى ّ
أن
ريتشموند حضر ،الثالثاء ،اجتماعاً مع
بايدن في مدينة أتالنتا بوالية جورجيا،
لكنّه “لم يكن على اتصال وثيق”
بالرئيس المنتخب.
وأضافت ّ
أن المستشار لم يسافر مع
بايدن واالتصال الوحيد الذي جري

بينهما يومذاك كان “في الهواء الطلق
ومع وضع الكمامة واستمر ّ
أقل من
 15دقيقة” ،مما يعني أ نّه لم يخالط
الرئيس المنتخب.
وسيخضع ريتشموند ( 47عاماً) لحجر
صحي لمدة  14يوماً ،وسيتعيّن عليه
إجراء اختبارين تكون نتيجتهما سلبية
حتى يتمكن من استئناف مهامه.
ولفتت المتح ّدثة إلى ّ
أن شخصين كانا
برفقته على متن السيارة التي أقلّته
إلى أتالنتا سيخضعان بدورهما للحجر
الصحّ ي.
وخالفاً للرئيس المنتهية واليته دونالد
ترامبّ ،
فإن بايدن يعتمد منذ بداية الجائحة
تدابير صحيّة صارمة ،شملت الح ّد من
تحركاته إلى الح ّد األدنى ووضع كمامة،
أو حتى اثنتين فوق بعضهما البعض،
في األماكن العامة ،والخضوع لفحص
كوفيد -19بانتظام.
ّ
وأكد بايدن استعداده ّ
لتلقي اللقاح
المضا ّد للفيروس “أمام المأل” ما أن
يتسنّى له ذلك.

حذر الجيش األمريكى ،مساء أمس
الخميس ،من أن سفنه الحربية ستكون
أكثر حزمًا فى الرد على أى تجاوزات
ً
خاصة تجاه بكين التى
للقانون الدولى،
تطمح للتوسع فى بحر الصين الجنوبى.
ً
ووفقا لوكالة “فرانس برس” ،قالت
وزارة الدفاع األمريكية فى وثيقة
تحدد أهداف سالح البحرية األمريكى
والمازينز وخفر السواحل خالل السنوات
المقبلة ،إن دوال عدة ،أبرزها الصين
وروسيا ،تتحدى ميزان القوى فى مناطق
رئيسية ،وتسعى إلى تقويض النظام
العالمى القائم”.
وأضافت الوثيقة“ :قواتنا البحرية
المنتشرة حول العالم تتفاعل مع سفن
حربية صينية ،وروسية ،وطائرات
بشكل يومى” ،الفتة إلى عدوانيتها

المتزايدة وواصفة الصين بـ”التهديد
االستراتيجى بعيد األمد األكثر إلحاحً ا”.
وتطالب الصين بجميع جزر بحر الصين
الجنوبى تقريبًا ،وسط تنازع عليها مع
دول أخرى فى المنطقة ،بينها فيتنام
وماليزيا والفليبين ،وبروناى.
وفى مؤشر لمواجهة أمريكية مع الصين،
أرسلت الواليات المتحدة سف ًنا إلى
المنطقة بشكل متكرر ،إلجراء ما تصفها
بعمليات من أجل “حرية المالحة”.
وشددت وثيقة وزارة الدفاع األمريكية
على أن سالح البحرية سيكون أكثر
ً
بروزا فى منطقة الهادئ ،مضيفة أنه
“سيرصد ويسجل تحركات خصومنا
التى تخرق القانون الدولى ،وتسرق
الموارد ،وتعتدى على سيادة الدول
األخرى”.

أعلنت منظمة الصحة العالمية وتحالف
اللقاحات (غافي) المتعاون معها اللذان
وضعا آلية لتوزيع لقاحات مضادة لفيروس
كورونا المستج ّد في الدول الفقيرة ،أنهما
يتوقعان إرسال أولى الجرعات إلى هذه
الدول في الربع األول من العام .2021

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
تيدروس أدهانوم جيبرييسوس في مؤتمر
صحفي اليوم الجمعة إن هذه اآللية المسماة
“كوفاكس” (أو ما معناه الوصول العالمي
للقاح المضاد لكوفيد“ )-19حصلت على
قرابة ملياري” جرعة.

أعلن الرئيس األميركي ،دونالد ترامب،
الجمعة ،اعتماد لقاح موديرنا ضد فيروس
كورونا المستجد «بأغلبية ساحقة».
وقال ترامب ،في تغريدة على حسابه
الرسمي في تويتر« :تمت الموافقة على
لقاح موديرنا بأغلبية ساحقة وسيبدأ
توزيعه فورا».
وأضاف في تغريدة ثانية« :تضررت
أوروبا وأجزاء أخرى من العالم بشدة
من الفيروس الصيني  -ألمانيا وفرنسا
وإسبانيا وإيطاليا على وجه الخصوص.
اللقاحات في طريقها».
وجاء إعالن ترامب رغم أن إدارة الغذاء
والدواء األميركية لم تصدر أي إعالن
عام عن قرارها بشأنه.
وقبل نحو  6أيام ،بدأت الواليات المتحدة
توزيع اللقاح ،الذي تنتجه شركتا «فايزر»
األميركية و»بيونتك» األلمانية ،بعد
المصادقة عليه وحصوله على الترخيص.
وتقرر أن يكون العاملون في الرعاية
الصحية وكبار السن المقيمون في دور رعاية المسنين ،أول
دفعة يتم ويقول خبراء الصحة إن أميركا في الحاجة إلى
أكثر من لقاحين لتطعيم أكثر من  85بالمئة من ساكنة البالد.
وقال كبير مستشاري عملية «راب سبيد» ،منصف

السالوي ،األحد الماضي ،إن الواليات المتحدة يتوقع
أن تنتهي من تطعيم  100مليون شخص بلقاح كورونا
بنهاية الربع األول من عام .2021
ووفقا الستطالع جديد أجرته شركة «إبسوس»
بالشراكة مع «إيه بي سي نيوز» ،فإن  8من كل 10

أميركيين قالوا إنهم سيتلقون اللقاح ،لكن  40بالمئة منهم
فقط أكدوا أنهم سيأخذونه بمجرد توفره لهم.
فيما قال  44بالمئة منهم ،إنهم «سينتظرون قليال»
قبل تلقيه .وفي االستطالع قال  15بالمئة فقط إنهم
سيرفضون اللقاح تماما.

كشفت صحيفة «ذا ناشيونال» اإلماراتية عن
أدلة جديدة حول تمويل وتمكين قطر مليشيات
الحوثي باليمن للحصول على شحنات لمكونات
طائرات مسيرة.
وهو ما يؤكد عن تورط الدوحة في تمويل ونقل
مكونات الطائرات بدون طيار من الصين وأوروبا
إلى االنقالبيين الحوثيين.
وذكرت الصحيفة الصادرة باللغة اإلنجليزية ،خالل
تقرير ،أنه خالل اجتماع سينعقد األسبوع المقبل
في أوروبا ،سيقدم متعاقدون أمنيون أمريكيون
معلومات إلى لجنة دولية تحقق في تسليم المعدات
إلى المليشيات المدعومة من إيران.
واحد من المتعاقدين قال لـ»ذا ناشيونال» إن الفريق
األمريكي لديه معلومات عن المسؤولين المتورطين،
ً
فضل عن وثائق خاصة بالتحويالت المالية وشحنات
الذهب التي ساعدت في عمليات الشراء.
ومن المقرر أن ينشر تقرير رسمي بشأن عالقة

الحوثيين مع قطر في الشهور األولى من العام المقبل.
وقال أحد أولئك الذين تقدموا لإلدالء بشهادتهم
لصحيفة «ذا ناشيونال» إن «تقرير الخبراء سيستند
إلى شهود كانوا متعاقدين للشخصيات المعنية».
ومنذ استيالء الحوثيين على أجزاء من اليمن عام
 ،2014كانت هناك زيادة كبيرة في قدرات المليشيات
على تصنيع طائرات الدرون ،بدعم أساسي من
إيران وعناصر الحرس الثوري.
ً
أيضا على
كما اعتمد الحوثيون عبر وسطاء
التكنولوجيا الصينية واألوروبية التي يتم نقلها
عبر الموانئ في أفريقيا.
وفي منتصف  ،2018بدأ الحوثيون استخدام طائرات
مسيرة أكثر تطورً ا تتمتع بمدى تشغيلي يتجاوز
األلف كيلومتر .وتتميز بوجود محركات قوية،
وقدرتها على حمل رؤوس حربية أكبر حجما.
وفي ملف جرى الكشف عنه في وقت سابق من
هذا العام ،اتضحت تفاصيل تمويل قطر إلنتاج

طائرات الحوثي المسيرة.
وأشارت «ذا ناشيونال» إلى أنه باستخدام شركة
واجهة في قبرص أعادت تدوير األموال من تجارة
الذهب في وسط أفريقيا ،تم سداد المدفوعات إلى
المزودين األوروبيين.
وتتضمن األدلة قسائم مصرفية ومعامالت ورقية
بشأن دفعات األموال ،باإلضافة إلى تسجيالت صوتية
ومقاطع فيديو للمسؤولين القطريين المتورطين بالعملية.
كما كشف الملف ً
أيضا عن الصالت بين الشركة
الواجهة ومؤسسات مالية قطرية رائدة ،وتشمل
الوثائق معلومات بشأن صالت قطر بحزب هللا
وتنظيم اإلخوان اإلرهابي.
واألسبوع الجاري ،كشف برلماني بريطاني أن
تقريرا بحثيا أفاد بأن الواليات المتحدة ،التي لديها
قاعدة عسكرية ضخمة بقطر ،توقفت عن مشاركة
المعلومات االستخباراتية العسكرية مع مضيفيهم
بسبب عالقاتهم مع إيران وحزب هللا.

شركات وهمية وشحنات ذهب  .قطر تمول طائرات الحوثي

الجيش الأمريكى يتوعد الصين برد
الهادئ
منطقة
فى
حزما
أكثر
بارنييه يحذر :ساعات قليلة أمام بريطانيا وأور وبا للتوصل لاتفاق بشأن بريكست

منظمة الصحة :لقاحات كورونا
ستسلم إلى الدول الفقيرة في الربع
الأول من 2021

حذر كبير مفاوضي االتحاد األوروبي
ميشال بارنييه ،أنه لم يعد يتبقى سوى بضع
ساعات أمام بريطانيا واالتحاد األوروبي
للتوصل التفاق تجاري قبل انتهاء الفترة
االنتقالية لمغادرة بريطانيا االتحاد
“بريكست”  31ديسمبر الجاري ،إلى
جانب بقاء قضايا رئيسية عالقة دون حل.
وأضاف بارنييه ،خالل كلمته أمام البرلمان
األوروبي اليوم الجمعة ،أنه رغم وجود
“فرصة” أمام بريطانيا والتكتل األوروبي
للتوصل التفاق ،إال أن “الطريق لعقد مثل
هذا االتفاق ضيق للغاية”.
وتابع ً
قائل “إنها لحظة الحقيقة  ..يتبقى
لدينا وقت قليل ،فقط بضع ساعات إلتمام
هذه المفاوضات بطريقة مفيدة إذا أردنا
أن يدخل هذا االتفاق حيز التنفيذ في

األول من يناير”.
وأشار كبير مفاوضي االتحاد إلى أن
المسائل التي لم يتم حلها حتى اآلن
تعد أساسية بالنسبة لالتحاد األوروبي،
موضحً ا “ال نطلب سوى خلق توازن بين
الحقوق وااللتزامات والمعاملة بالمثل
إضافة إلى إمكانية الوصول إلى أسواقنا
ومياهنا ،والعكس صحيح ،ال أكثر وال
أقل”.
وأعلن البرلمان األوروبي أمس الخميس
أنه لن يعقد جلسات للتصديق على اتفاق
تجاري بشأن “بريكست” هذا العام إال
في حالة التوقيع على اتفاق قبل منتصف
ليل األحد المقبل.
وجاءت تصريحات بارنييه عقب اتصال
هاتفي أجراه رئيس الوزراء البريطاني

قال مصدر يوناني كبير اليوم
الجمعة إن الشرطة احتجزت مسؤوال
في القنصلية التركية التهامه بالتجسس
في قضية ستؤدي على األرجح لمزيد
من التدهور في العالقات بين البلدين.
وألقت الشرطة القبض على المسؤول،
وهو مواطن يوناني يعمل في القنصلية
التركية بجزيرة رودس ،بعد استجوابه
قبل أسبوع .كما ألقت القبض على مواطن
يوناني آخر.
وقال مسؤول في الشرطة لرويترز
«شخص كان يعمل في القنصلية

التركية في رودس وآخر يعمل طاهيا
على متن سفينة سياحية تعمل بين
رودس وكاستيلوريزو» .وتقع جزيرة
كاستيلوريزو اليونانية قبالة سواحل تركيا.
واتُهم أحد المشتبه بهما بتصوير تحركات
الجيش اليوناني في بحر إيجه .وذكرت
وسائل إعالم يونانية أن االثنين ينتميان
ألقلية يونانية مسلمة متمركزة في شمال
البلد.
ونددت الخارجية التركية سريعا باالعتقال
وقالت إنه ينتهك حقوق المسؤول
القنصلي.

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment
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فرص استثمار صلبة ٪١٠٠ عائد على االستثمار
صناعة -تعدين  -بناء وتعمير -منازل إقامة المسننين
لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور /ايهاب لطفي

فـريد زمكحل

تهريج الحكومة وأخطاء النظام !!
عندما يتناول الكم األكبر من
اإلعالميين المصريين مثل عمر
أديب وأحمد موسى وتامر آمين
ولميس الحديدي في برامجهم
اليومية على الفضائية المصرية
موضوع حّل مجلس إدارة نادي
الزمالك بعد اإلطاحة المقننة برئيس
النادي ومجلس إدارته دون أدنى
مراعاة لقوانين الجمعيات العمومية
التي أنتخبت هذا المجلس ...وبدون
أسباب منطقية في مشهد مضحك
مبك بكل المقاييس ،يدفعنا للتأكد
ِ
على الفور من أننا أمام إعالم
حكومي موجّه بإمتياز للعمل ضد
النظام ،وإن حاول البعض ممن
يُروجون له إيهام النظام بأنه
لصالحه وبأنه األسلوب األمثل
إللهاء المواطن المصري عن
التفكير في السياسة أو في مشاكله
اليومية ال ُمعاشة ..وهو يؤدي لعكس
ذلك وستفوق عواقبه المستقبلية
فوائده اللحظية ،ألن الظلم يقود

المظلوم لما ال يرجوه الظالم،
خاصة مع األنظمة التي تتناسى
وتتجاهل دروس الماضي القريب
التي اسقطت أعتى األنظمة ألنها
أمعنت في القضاء على كل ما يسعد
المواطن وبطشت بأبسط أحالمه
المعيشية والنفسية..
وم َّن يتخيل بأنه يعمل لصالح النظام
ولصالح االستقرار وهو يعلم أو
ال يعلم بأنه يعمل العكس وعليه
ستدور الدوائر خاصة مع عودة
تفشي وانتشار الفساد على كافة
المستوايات واألصعدة  ...مع غالء
المعيشة وما يصاحبهم من ضياع
للقيم األسرية والمجتمعية النبيلة..
كلمة أخيرة أهمس بها في أذن
الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي
وعد بمحاربة الفساد وحتى اآلن لم
ينجح في القضاء عليه ماذا تنتظر
لتحقيق ما التزمت به يا فخامة
الرئيس؟ ولماذا مجرد سؤال؟...
وللصبر حدود.

fzemokhol@gmail.com

 5سياسـة
من الطبيعي اسقاط الرئيس ترامب بعد نجاحه في إبرام
العديد من اتفاقيات السالم العربية اإلسرائيلية ،وال بد من
رئيس جديد يستطيع إعادة تدوير وتصدير العديد من المشاكل
للمنطقة العربية والعالم  ...ربنا موجود

فريد زمكحل

ميالد مجيد وعام سعيد
بعد أيام يحتفل العالم أجمع بذكرى ميالد السيد
المسيح له كل المجد كلمة هللا المتجسد على األرض
وروحه القدوس الذي جاء ليع ِلّمنا كل معاني الرحمة
والحب والتسامح والسالم ،والذي قال لكل من يؤمن
به وبرسالته « إن عرفتموني تعرفون الحق والحق
يحرركم».
مع خالص التهاني وأطيب األماني للجميع بمناسبة
عيد الميالد المجيد والعام الجديد الذي نتمنى أن
يكون عام رحمة وحب وتسامح وسالم للجميع وبين
الجميع خاليا ً من العنف والبغض وكل أشكال الحروب
واألمراض واألوبئة.

الرسالة
بوريس جونسون مع رئيسة المفوضية
األوروبية أورسوال فون دير الين التي
رأت أنه ال تزال هناك اختالفات كبيرة

تعيق التوصل التفاق ،في حين قال
جونسون إنه يبدو من غير المرجح إبرام
اتفاق إال في حالة تغير موقف االتحاد.

اليونان تحتجز مسؤولا في القنصلية التركية بتهمة التجسس
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بقلم :علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي

رقعة شطرنج
على سطح باخرة متجهة من
«نيويورك» إلى «بوينس أيرس» كان
لقاؤهما؛ ميركو كزنتوفيك ،بطل العالم في
الشطرنج الذي جاب أمريكا من شرقها
إلى غربها ،وانتصر في كل المباريات
التي لعبها ،وهو ذاهب اآلن إلحراز
انتصارات جديدة في األرجنتين ،والسيد
«ب» الذي لم يشاهد رقعة شطرنج منذ
خمس وعشرين سنة ،وقضى جزءا من
حياته سجينا بفيينا ،بعد أن تم اعتقاله من
قبل الشرطة العسكرية السرية األلمانية
قبل يوم واحد فقط من اجتياح هتلر للنمسا،
حيث حاول الغستابو انتزاع معلومات منه
تدين األديرة ،أو العائلة الملكية النمساوية
وكل المخلصين للنظام الملكي.
إن أي تصو ٍّر لمباراة في الشطرنج
بين كزنتوفيك الذي لم يهزمه أحد حتى
اآلن ،وبين السيد «ب» الذي لم يشاهد
رقعة شطرنج منذ خمس وعشرين
ّ
وتوق ِع أن ينتصر السيد «ب»
سنة،
على كزنتوفيك سيكون تصورا ساذجا
ال يمكن أن يحدث على أرض الواقع.
لكن هذا حدث على سطح الباخرة التي
كانت متجهة من نيويورك إلى بوينس
أيرس ضمن أحداث رواية «العب
الشطرنج» للكاتب النمساوي «ستيفان
زفايغ» الصادرة عام 1941م ،قبل وفاة
زفايغ منتحرا بعام واحد.
كان السيد «ب» قد سرق من جيب
معطف كان معلقا في غرفة االنتظار،
قبل إحدى جلسات التحقيق معه ،كتابا
صغيرا ظنه سيساعد في كسر ملل
االعتقال ،فإذا به يجده كتيبا يشرح
أحكام لعبة الشطرنج ،ويتضمن قائمة
لمئة وخمسين مباراة خاضها العبون
محترفون ،وقد كانت هذه المباريات
سالحا عجيبا ضد رتابة المكان والزمان
الخانقة داخل المعتقل .هكذا اعترف السيد
«ب» لمواطنه النمساوي الذي جاء
إلقناعه بلعب مباراة ضد بطل العالم
الذي كان يتصرف بغرور وعجرفة
على ظهر الباخرة .وعلى مدى الشهور
التي قضاها في السجن ،استطاع السيد
«ب» أن يحفظ المباريات المدونة في
الكتيب عن ظهر قلب .ثم بدأ في لعب
مباريات ضد نفسه ،مقسما إياها بين
«أنا األبيض» و»أنا األسود» على
رقعة الشطرنج.
الرغبة في لعب الشطرنج ضد نفسك
هي في الواقع فكرة عبثية ،وهي «أشد
تناقضا من الرغبة في القفز فوق ظلك»
وفق السيد «ب» .لكنه كان مضطرا

لممارسة اللعب ضد نفسه ألنها كانت
الوسيلة الوحيدة لقتل الفراغ الذي كان
يعيش فيه داخل الزنزانة ،حتى أنه لم
يجد توصيفا لحالته هذه سوى عبارة
«التسمم بلعبة الشطرنج» التي لم تكن
واردة في معجم الطب من قبل .ينتصر
السيد «ب» في المباراة األولى على
كزنتوفيك ،لكنه ينفصل في المباراة
الثانية عن واقعهْ ،
ويضحي فريسة
لنوبة جنون صامتة يمكن أن تنفجر
في أي لحظة ،ثم ينسحب وسط ذهول
الحاضرين مقررا أن تكون هذه آخر
مرة يلعب فيها الشطرنج.
كتب ستيفان زفايغ إلى صديقه هرمان
كيستن قبل انتحاره بخمسة أسابيع يقول:
«ليس هناك شيء مهم أقوله عن نفسي.
كتبت قصة قصيرة حسب أنموذجي
المفضل البائس ،وهي أطول من أن
تنشر في صحيفة أو مجلة ،وأقصر من
أن يضمها كتاب ،وأشد غموضا من أن
يفهمها جمهور القراء العريض ،وأشد
غرابة من موضوعها في حد ذاته».
رقعة الشطرنج ،بمربعاتها البالغة 64
مربعا وأحجارها المكونة من  32قطعة،
كانت مصدر إلهام لكثير من المؤلفين،
وعنوانا مفضال لكثير من ُ
الكتّاب .فقد
اختارها الكاتب الكندي «وليام جاي
كار» عنوانا لكتابه الشهير «أحجار
على رقعة الشطرنج» الذي يكشف دور
المنظمات السرية العالمية في إشعال
الحروب والثورات ،والذي ظل منذ
صدوره في منتصف الخمسينيات من
القرن الماضي مرجعا لتفسير الكثير
من األحداث التي وقعت قبل صدوره،
والتي ظلت تتوالى بعده ،حيث بقيت
القوى الخفية تدير القادة والشعوب مثل
أحجار على قطعة الشطرنج .وهكذا
فعل مستشار األمن القومي للرئيس
األمريكي األسبق جيمي كارتر ،زبغينو
بريجينسكي ،الذي أطلق على الكتاب
الذي يتحدث فيه عن استمرار التفوق
األمريكي في القرن الحادي والعشرين
اسم «رقعة الشطرنج الكبرى».
الحياة رقعة شطرنج تتعارك فوقها
األحجار بهدف محاصرة ملك الخصم
وإماتته .هذه صورة لو تم تعميمها على
ما قرأناه عن األمم السابقة وعلى ما
نعيشه اليوم من صراعات ،لبدت الحياة
ساحة معرك ٍة ُّ
َ
الكل فيها خاسر ،حتى لو
ربح بطل من األبطال جوالتها كلها،
أو ظهر العب خطف من ذاك البطل
جولة ثم انسحب.

ال�ليزيه يعلن إصابة الرئيس ماكرون بفيروس كور ونا  .بابا الفاتيكان يدعو ل�يصال اللقاحات ضد
ورئيس الوزراء يضع نفسه في العزل
فيروس كور ونا لجميع مناطق العالم
إ
إ
أعلن قصر اإلليزيه في بيان يوم
الخميس إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون بفيروس كورونا.
وأضاف أن ماكرون سيخضع “للعزل
لمدة سبعة أيام” وسيواصل أنشطته عن
بعد .وبناء على ذلك ،سيلغي ماكرون
كل نشاطاته الخارجية التي كانت مقررة
بما في ذلك زيارته إلى لبنان.
وقالت الرئاسة الفرنسية إنه بعد التشخيص
بناء على فحوص الكشف عن كوفيد19
“أُجريت بعد ظهور أولى العوارض”،
سيخضع رئيس الجمهورية “للعزل
لمدة سبعة أيام لكنه سيواصل عمله
وأنشطته عن بعد.
وأكدت إلغاء زيارته إلى لبنان التي
كانت مقررة الثالثاء واألربعاء .وكان
يُفترض أن يمضي عشية عيد الميالد
مع عسكريين فرنسيين من قوة األمم
المتحدة لحفظ السالم في لبنان “يونيفيل”
وأن يلتقي من جديد المسؤولين اللبنانيين.
ووضع رئيس الحكومة الفرنسية جان
كاستكس نفسه “في العزل” باعتباره
“مخالطا” لماكرون“ ،بالرغم من أنه
ال يعاني من أي عوارض للمرض”،
وفق ما أعلن مكتبه اإلعالمي.
وبالتالي لن يتوجه كاستيكس إلى
مجلس ا لشيو خ لتقد يم ا ستر ا تيجية
التلقيح الحكومية ،مثل ما فعل في اليوم
السابق في الجمعية الوطنية ،وطلب من

رئيس مجلس الشيوخ جيرار الرشي
أن يعتذر لغيابه.
وكذلك وضع رئيس الجمعية الوطنية
ريشار فيران نفسه في العزل بسبب
مخالطته الرئيس ،وفق بيان صادر
عن رئاسة البرلمان.
وأوضحت الرئاسة أن السيّدة األولى
بريجيت “ال تعاني من أي عوارض”.
وجاءت نتيجة فحصها سلبية الثالثاء
قبل أن تقوم بزيارة إلى قسم األطفال
في مستشفى سان لويس في باريس.
وحضر ماكرون اجتماعاً لزعماء الدول
في المجلس األوروبي في  10و11
ديسمبر الجاري ،كما تناول الغداء هذا
األسبوع مع رئيس المجلس األوروبي
شارل ميشيل ورئيسة المفوضية األوروبية
أورسوال فون ديرالين باإلضافة إلى
رئيسي وزراء إسبانيا والبرتغال.
كما شوهد ماكرون وهو يصافح رئيس
منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي أنجيل جوريا.
ويخضع زعماء األحزاب السياسية
في مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية
للعزل الذاتي أيضاً ،إذ تناولوا الغداء مع
ماكرون في وقت سابق هذا األسبوع.
وأعلن متحدث باسم االتحاد األوروبي
إن رئيس المجلس ،شارل ميشيل ،بدأ
ً
عزال ذاتياً كإجراء احترازي بعد أن
قابل الرئيس الفرنسي االثنين الماضي.

وأضاف المتحدث “يخضع (ميشيل)
للفحص بانتظام وجاء اختباره سلبياً
الثالثاء .ولكنه سيخضع للعزل الذاتي
كإجراء احترازي”.
وفي مدريد ،ذكر مكتب رئيس الوزراء
اإلسباني بيدرو سانتشيث ،الخميس ،أنه
أوقف جميع األنشطة العامة وسيخضع
للحجر الصحي حتى  24ديسمبر بعد
لقائه بالرئيس الفرنسي.
والتقى سانتشيث وماكرون االثنين في
باريس .وسيخضع سانتشيث ،الذي
أصيبت زوجته بالفيروس في بداية
الجائحة في مارس الماضي ،لفحوص
كورونا.
وفي لشبونة ،أعلن مجلس الوزراء
البرتغالي وضع رئيس الحكومة أنطونيو
كوستا في “العزل” بعد محادثاته األربعاء
مع ماكرون .وقال مكتبه في بيان إنه
سيبقى في العزل حتى “تقييم مستوى
الخطر من قبل السلطات الصحية”.
لكنه أكد أنه “لم تظهر عليه أي عوارض”
وخضع لفحص كوفيد -19الخميس.
وبعث رئيس الوزراء البريطاني بوريس
جونسون أطيب تمنياته إلى الرئيس
الفرنسي ،الخميس ،بعد إعالن النبأ.
وقال على تويتر “يؤسفني سماع األنباء
عن إصابة صديقي ماكرون بفيروس
كورونا .نتمنى جميعا لك الشفاء العاجل”.
كما نشر الرسالة نفسها باللغة الفرنسية.

الرئاسة اللبنانية :رئيس الجمهورية لم يتدخل
مطلقا في تحقيقات انفجار ميناء بيروت

aliobaid2000@hotmail.com

جونسون :محاد�ثات بريكست
في وضع خطير وعدم التوصل
إلى اتفاق محتمل للغاية

قال رئيس الوزراء البريطاني ،بوريس
جونسون ،الخميس في حديث إلى رئيسة
االتحاد األوروبي “أورسوال فون دير
الين” ،إن محادثات خروج بريطانيا من
االتحاد األوروبي “بريكست” باتت اآلن
في “وضع خطير” وأن عدم التوصل إلى
اتفاق “محتمل للغاية”.
وأوضح جونسون عبر الهاتف مع “دير
الين” ،أن عدم التوصل إلى اتفاق “محتمل

للغاية” إذا لم يغير االتحاد األوروبي موقفه
“بشكل كبير”.
وأوضحت تقارير إخبارية أن الطرفين
تحدثا حول الوضع الحالي للمفاوضات
بين االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة.
وأضاف جونسون أن الوقت “قصير للغاية”
ومن المرجح عدم التوصل إلى اتفاق ما لم
يتغير موقف االتحاد األوروبي.

أكدت الرئاسة اللبنانية مساء أمس
الخميس أن رئيس الجمهورية ميشال عون، ،
لم يتدخل مطلقا في سير التحقيقات القضائية
المتعلقة باالنفجار المدمر الذي وقع بميناء
بيروت البحري الذي وقع في شهر أغسطس
الماضي.
ونفت رئاسة الجمهورية اللبنانية ،في بيان،
صحة ما بثته إحدى القنوات الفضائية اللبنانية
عن تدخل “عون” في التحقيقات لصالح
مدير جهاز أمن الدولة اللواء أنطوان صليبا
(المقرب من الرئيس وفريقه السياسي) مؤكدة
أن كافة ما أوردته القناة مجرد ادعاءات
كاذبة ال أساس لها ،ومن نسج الخيال ومن
شأنها أن تؤثر سلبا على مجريات التحقيق.
وكانت إحدى القنوات اللبنانية قد ذكرت
في مقدمة نشرتها اإلخبارية مساء أمس،
أن المحقق العدلي (قاضي التحقيق) فادي
صوان ،كان بصدد إصدار قرار بالحبس
االحتياطي على ذمة التحقيقات بحق مدير
جهاز أمن الدولة ،قبل أن يشير اللواء
صلبيا إلى تلقيه استدعاء عاجال من رئاسة
الجمهورية على نحو لم تُستكمل معه عملية
اإلدالء بإفادته ،وأن هذا األمر ش ّكل مخرجا

لتجنبيه قرارا بالحبس.
كما أشارت القناة إلى أن رئيس البالد تعهد
قبل يومين لمدير جهاز أمن الدولة ،أنه لن
يسمح بالتمادي في إصدار قرارات بالحبس
االحتياطي تستهدف أشخاص يتبوأون مواقع
مقربة منه ،وذلك بعدما تعرض مدير إدارة
الجمارك بدري ضاهر للحبس االحتياطي
على ذمة التحقيقات في القضية.
وسبق للقاضي فادي صوان أن وجه مؤخرا
اتهاما رسميا إلى رئيس حكومة تصريف
األعمال حسان دياب ،ووزير المالية السابق
علي حسن خليل ،ووزيري األشغال السابقين
غازي زعيتر ويوسف فنيانوس ،بارتكاب
جرائم اإلهمال والتقصير والتسبب في وفاة
وإيذاء مئات األشخاص.
وأثار قرار االتهام موجة واسعة من
الغضب لدى معظم القوى السياسية اللبنانية،
التي اعتبرت أن قاضي التحقيق تجاوز
صالحياته القانونية ال سيما وأن األمر
يتعلق باتهامات محلها “المجلس األعلى
لمحاكمة الرؤساء والوزراء” إلى جانب أن
الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي
زعيتر من أعضاء البرلمان ويتطلب األمر

أخذ موافقة المجلس النيابي قبل اتخاذ أي
إجراء قضائي حيالهما.
كما اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ
عبد اللطيف دريان ،والزعماء السياسيون
للطائفة ال ُسنّية في لبنان خاصة الرؤساء
السابقين للحكومات اللبنانية سعد الحريري
وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سالم،
أن االتهام الموجه إلى حسان دياب ،يمثل
انتهاكا وخرقا ألحكام الدستور ويأتي في
إطار عملية ابتزاز واستهداف سياسي ممنهج
لموقع رئاسة الحكومة ،معلنين تضامنهم مع
رئيس حكومة تصريف األعمال.
ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت
البحري في  4أغسطس الماضي جراء
اشتعال النيران في  2750طنا من مادة
نترات األمونيوم شديدة االنفجار والتي
كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة
 6سنوات ،األمر الذي أدى إلى تدمير قسم
كبير من الميناء ،فضال مقتل نحو 200
شخص وإصابة أكثر من  6آالف آخرين،
وتعرض مباني ومنشآت العاصمة ألضرار
بالغة جراء قوة االنفجار على نحو استوجب
إعالن بيروت مدينة منكوبة.

أوروبا تبدأ التطعيم ضد كورونا في  27ديسمبر

أعلنت رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون
دير اليين ،الخميس ،أن حملة التلقيح ضد فيروس كورونا
المستجد (كوفيد )19-ستبدأ في االتحاد األوروبي في 27
و 28و 29ديسمبر الجاري.
وأكدت الوكالة األوروبية لألدوية ،أنها ستدرس ترخيص
لقاح “فايزر – بايونتيك” في  21ديسمبر ،قبل أسبوع
من الموعد المقرر.
وكانت المفوضية أشارت إلى أنها ستعطي اإلذن لبدء
التلقيح خالل اليومين اللذين يليان موافقة وكالة األدوية.
وقالت رئيسة السلطة التنفيذية في تغريدة على موقع “تويتر”
“حان الوقت ألوروبا :في  27و 28و 29ديسمبر ،سيبدأ
التطعيم في جميع أنحاء االتحاد األوروبي .نحن نحمي
مواطنينا ونحن أقوى معاً”.
وأضافت “سيحدث ذلك إذا سار كل شيء كما هو مخطط
له ..بالتأكيد هذا شرط” ،إذ إن ترخيص بروكسل ال يمكن
أن يتم إال على أساس تقييم إيجابي من الجهة التنظيمية
األوروبية .وسيتم توزيع الدفعات األولى من اللقاحات التي تولت
المفوضية األوروبية مسألة تنظيم الطلبات عليها في أوروبا ،بين
الدول حسب عدد سكانها.
وكانت فون دير اليين ،قالت األربعاء ،أمام البرلمان األوروبي
خالل جلسة عامة عبر الفيديو“ :أخيرا ً في غضون أسبوع ستتم
الموافقة على اللقاح األول ،لذا يمكن أن تبدأ التطعيمات على الفور.

جدد بابا الفاتيكان البابا
فرانسيس ،أمس الخميس ،مناشدته
إليصال اللقاحات المصنعة ضد
اإلصابة بفيروس كورونا المستجد
(كوفيد )-19إلى العالم أجمع،
داعيا إلى “ثقافة الرعاية” في
عام .2021
وقال البابا فرانسيس ،في رسالة
لليوم العالمي للسالم ،حسبما
ذكرت وكالة (انسا) اإليطالية،
“أجدد مناشدتي للقادة السياسيين
والقطاع الخاص بأال يدخروا
جهدا؛ للتأكد من ضمان وصول
لقاحات ضد فيروس كورونا
المستجد ،وتوفير التكنولوجيات
األساسية التي تساهم في رعاية
المرضى ،والفقراء والفئات
سريعة التأثر”.
وأضاف البابا فرانسيس ،في الرسالة التي حملت عنوان
“ثقافة الرعاية كطريق للسالم” ،أن األحداث التي وقعت على
مدار العام “علمتنا أهمية رعاية كل منا لألخر وللبشرية”،
مشيرا إلى أنه مع حالة التضامن التي شاهدناها خالل

العام الجاري ،إال أنه شوهد أيضا زيادة بشتى األشكال
في العنصرية ورهاب األجانب والحروب والنزاعات التي
ال تجلب سوى الموت والتدمير.
وجدد البابا مناشدته إلنشاء “صندوق عالمي” ينقل األموال
التي تنفق على السالح والنفقات التسليحية األخرى إلى
المساعدة في القضاء على الجوع ومساعدة الدول النامية.

تعهد الرئيس األمريكي
المنتخب جو بايدن ،الخميس،
بعقوبة باهظة الثمن للمسؤولين
عن هجمات إلكترونية استهدفت
شركات ومؤسسات حكومية
أمريكية.
وفي بيان صادر عن الفريق
االنتقالي ،قال بايدن« :لقد
علمنا في األيام األخيرة بما
يبدو أنه خرق هائل لألمن
السيبراني يؤثر على اآلالف
من الضحايا ،بما في ذلك
الشركات األمريكية والهيئات
الحكومية الفيدرالية».
وأضاف بايدن أن «هناك الكثير
الذي ال نعرفه حتى اآلن ،ولكن
ما نعرفه هو مصدر قلق كبير.
لقد طلبت من فريقي أن يعلم
قدر المستطاع عن هذا االنتهاك ،وأنا ونائب الرئيس المنتخب
كاماال هاريس ممتنون للموظفين العموميين المهنيين الذين
أطلعوا فريقنا على النتائج التي توصلوا إليها ،والذين يعملون
على مدار الساعة من أجل الرد على هذا الهجوم».
وشدد بايدن على أن إدارته المقبلة «ستجعل األمن السيبراني
أولوية قصوى على كل مستوى من مستويات الحكومة -
وسنجعل التعامل مع هذا االنتهاك أولوية قصوى منذ لحظة
تولينا المنصب ،سنرتقي باألمن السيبراني باعتباره ضرورة
حتمية عبر الحكومة ،وسنعمل على تعزيز الشراكات مع القطاع

الخاص ،وسنوسع استثمارنا في البنية التحتية واألشخاص
الذين نحتاجهم للدفاع ضد الهجمات اإللكترونية الخبيثة».
وقال الرئيس المنتخب إن «الدفاع الجيد ال يكفي .نحن بحاجة
إلى تعطيل وردع خصومنا عن شن هجمات إلكترونية كبيرة
في المقام األول».
وتعهد بايدن بالقيام بذلك «من بين أمور أخرى ،بفرض أثمان
باهظة على المسؤولين عن مثل هذه الهجمات الضارة ،بالتنسيق
مع حلفائنا وشركائنا .يجب أن يعلم خصومنا أنني ،كرئيس،
لن أقف مكتوفي األيدي في مواجهة الهجمات اإللكترونية
على أمتنا».

بايدن يتعهد بعقوبة باهظة الثمن
للمسؤولين عن هجوم سيبراني «هائل»
لمؤسسات أمريكية

Lotfi, Rafla & Associates

35 years of expertise
in accounting, audition and tax consultant

LR

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

Our accounting services

* CORPORATE

- Bookkeeping, sales tax, payroll
- Review and Audit Financial statements
- Corporation income tax
- Tax audit & Tax planning
- Incorporation & Business evaluation
- Financing & Business Plan

* PERSONAL
- Tax return, for Canadian, Non-Resident and US tax return
- Income Tax Planning

* Estate

- Financial statements; Tax planning & Return
* PROFESSIONAL
- Special full accounting service for Professional,
Doctors and pharmacies
You like to maximize your wealth in a small
?business corporation

Call us now

إنها مهمة ضخمة”.
وأضافت “دعونا نبدأ في أقرب وقت ممكن حملة التطعيم هذه معا ً
في الدول الـ 27على أن تبدأ في اليوم نفسه”.
واللقاح الذي طورته الشركة األمريكية “فايزر” بالتعاون مع نظيرتها
األلمانية “بايونتك” ،هو األول الذي تم الترخيص له في بعض الدول
الغربية ،بينها بريطانيا والواليات المتحدة ،حيث بدأت حمالت التطعيم
في األيام الماضية ،إلى جانب دول أخرى ،مثل المكسيك والسعودية.

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

Ontario Branch:
7030 Woodbine Ave.
Markham, Ontario L3R 6G2
Tell: +1-905-943-9653
Fax: +1-905-946-8971
Email: Info@lr-ca.ca
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بقلم :محمد منسي قنديل

اصغر تفاصيل التاريخ

لست من عشاق التاريخ
الكبير ،ألن صفحاته مليئة بالصخب
واألبهة الكاذبة ،فهو يحفل بسطور
عديدة عن سيرة كل ملك من
الملوك لحظة اعتالئه العرش
على اشالء منافسيهم ،وأحيانا
يكون هؤالء من أقرب الناس إليه،
أخوة وابناء عمومه ،وال تتأكد
شرعيته إال بمزيد من الضجيج،
تعزف االبواق ألحان “الفان فار”
وتدوي المدافع بالطلقات تؤازرها
صياحات الجماهير المهتاجة،
وهناك سطور ثانية من هذا
التاريخ تروي عن الغزاة الذين
اليتوقفون عن خوض المعارك
واكتساح المدن ،يتحركون على
ايقاعات صهيل الخيول وقعقعة
السالح ،وسطور ثالثة عن الفقهاء
ومدعي القداسة واثرياء الحرب
واتباع السلطان.
قتلى المعارك في هذا التاريخ
ارقام بال اسماء ،ال وزن لها وال
يأبه بها أحد ،المجد للمنتصر
والويل للمهزوم ،فاألول دائما
ما يكتب التاريخ على هواه.
أنا اشد ميال لصفحات التاريخ
الصغير ،تاريخ الناس البسطاء
األقل صخبا ،األصوات داخل
سطوره ال ترتفع ،تتراوح بين
همس وصمت وقليل من صيحات
البهجة ،عندما يودع الفالحون
بذورهم في باطن األرض ،ليواصلوا
قصة الخلق ،ويجهز الصناع مواد
البناء إلعمار األرض ،وينفخ
الحدادون في الكير ليجددوا طاقة
الكون ،جميعهم يتمتمون باألدعية
الخافتة واآليات المقدسة ،تعاويذ
ورقى ،يحفظونها عن أسالفهم
الذين مضوا ،ميراثهم الوحيد
الذين ال يملكون غيرها ،ولكنها
تمدهم باألمان ،تصل بينهم وبين
قوى الكون الخفية التي ال تدركها
الحواس ،في هذا التاريخ يبتلع
الحالمون والمظلمون والسجناء
شكاواهم ويلوذون بصمت اليأس
والقنوط ،فالبسطاء ال يملكون قوة
التغير إال كل حين من الدهر ،وال
تسمع اصوات الفرح بينهم إال
مع صرخة كل الوليد عندما يأت
إلى العالم ،أو وزفة كل عروس
وحصاد كل سنبلة قمح ،فرح
البسطاء دائما ما يأتي خافتا ملئ
بشجن غابر ولكنه يشي ببهجة
تواصل الحياة.
وسط ثنايا سطور هذا التاريخ
الصغير توجد تفاصيل أصغر،
تمر في جمل عابرة ،ال ينتبه إليها
راصدو االحداث ،وال يحاول أحد
التأكد من صحتها أو تأثيرها،
ولكنها دائما ما تلفت نظري،
فهي مثل البهار ،تضفي نكهة
على الطعام دون أن تؤثر على
قيمته الغذائية ،أي أنها تعطي
للتاريخ نكهته اإلنسانية ،وهي
على صغرها تعطي داللة على
عصر واسع ،وتصمد لتقلبات
الزمان والمكان ،هناك تفاصيل
للدهشة ،فمن عصر ملوك المغول
ا لذ ين حكمو ا ا لهند  ،ما ز لت
اذكر ذلك الطبق المسطح الذي
يوجد في متحف القلعة الحمراء
في “داكا” ،وهو مصنوع من
حجر “اليشب” المائل للخضرة،
مخصص فقط حتى يتناول الملك
طعامه فيه ،ميزة هذا الطبق أنه
يفقد لونه األخضر ويتحول إلى
األحمر إذا كان الطعام مسموما،
تحذير قوي للملك لم تتوصل إليه
التقنيات الحديثة ،ومن المؤكد أنه
كان فعاال ،فعهد ملوك المغول قد
دام قرونا من الزمن ،ولم يقض
عليه سوى االنجليز عندما قاموا
باحتالل الهند .وهناك تفاصيل
مليئة ببكارة االكتشاف ،ففي
مدينة براغ التشيكية  ،عاصمة
“بوهميا” القديمة ،أوشك جسر
الملك “كارل” أن يسبب مشكلة
حقيقية لحكام هذه اإلمارة ،
فالجسر تحفة فنية ،ويوجد على
جانبيه مجموعة جميلة من تماثيل
القديسين ،ولكن كلما فاض نهر

“الفلتافا” كانت كتل الجليد تضرب
دعائم الجسم وتسبب في انهياره،
وبعد محاوالت فاشلة إلعادة البناء،
جاء مهندس جديد بفكرة جديدة،
توصل خلطة جديدة تتكون من
مزج كمية من البيض مع الكلس
وبقية مواد البناء حتى تتماسك،
وكان المطلوب ربع مليون بيضة
تقريبا ،وارسل الملك يطلبها من
كل قرى المملكة ،بعض القرى
فهمت الرسالة بدقة وأرسلت
البيض طازجا ،والبعض خاف
عليها من الكسر فأرسلت الكمية
مسلوقة ،وأرسل البعض أيضا
كميات من اللبن والجبن ،لم تدخل
في اساسيات الجسر ،ولكنها
عرفت طريقها لبطون العمال
بطبيعة الحال ،ومن المؤكد أن
الفكرة كانت جيدة وكمية البيض
كافية ،ألن الجسر مازال صامدا
حتى اآلن.
وفي التاريخ الصغير ال توجد
مسافة االسطورة والتاريخ ،ويقال
أن االساطير هي وقائع قديمة
تغيرت وتحورت واكتسبت مسحة
من الخيال والمبالغة ،وال يبتعد
الهنود الحمر عن منطق الواقع
إال قليال حين يعتقدون أن هناك
إلها خاصا للحيوانات ،ربما كان
أدنى شأنا وأقل هيبة من بقية
اآللهة ،ولكن مهمته نبيلة ،الحافظ
على الحيوانات من االنقراض،
ال يفرق بين القوي والضعيف،
فهو يهب القدرة لألرانب البرية
على العيش في الغابة رغم غارات
النمور والفهود الجائعة ،ويلهم
الغزالن أفضل الطرق للهروب
من االسود ،وتزداد مهمته صعوبة
في مواجهة مهارة االنسان،
خاصة مع تطور اسلحة الصيد
الفتاكة ،هل هناك وجود فعلي
لهذا اإلله؟ ربما ،فالحيوانات لم
تنقرض رغم أن الغابات تتالشى،
ورغم أن االنسان يزداد شراسة،
ويعتقد الهنود ايضا أهناك بحيرة
لألحالم ،ينزلق إليها النائم ،ويظل
يسبح طوال الليل  ،يواجه كل ما
في البحيرة من مخلوقات ووقائع
غريبة ،وعندما يصل إلى حافة
البحيرة أخيرا تنتهي األحالم
ونستيقظ من النوم.
وتحتوي تفاصيل التاريخ رغم
صغرها على أشد مشاعر الحنق
والضغينة ،فعندما زالت دولة
بني امية ونولى بنو العباس
زمام االرض ورفعوا فوقها
راياتهم السوداء ،لم يشف ذلك
غليلهم ،فأخذوا ينبشون قبور
بني أمية ويخرجون عظامهم
ويمثلون بجثثهم ،واخرجوا حتى
عظام الخليفة العادل عمر بن
عبد العزيز ،احرقوها في حالة
غريبة من التشفي ال تليق إال
بنا كعرب ،وال تخلو التفاصيل
من التطير واإليمان بالخرافة،
فالتاريخ المصري الممتد يقيم
صلة وصل خفية بين الفراعنة
وحكام مصر المعاصرين ،كل
واحد منهم فرعون بطريقته ،لذا
حرص الرؤساء المتعاقبون على
االحتفاظ بعصا فرعون ،صولجان
عليه نقوش هيروغليفية تضمن
لحامله أن يبقى في الحكم طوال
حياته ،ويقال أن هذه العصا قد
اخذت من المتحف المصري
واختفت في قصور الحكم ،والبد
انها قد اتت بفعلها ،فالرئيس
االول والثاني ماتا وهما في قمة
السلطة ،واستطالت فترة الثالث
لتصبح أطول من الجميع ،وبدا
في سنواته االخيرة اشبه بالميت
وهو يحكم البالد من خالل ابنه،
اما الرئيس الرابع فيبدو أنه لم
يسمع بقصة العصا أصال ،ومر
على كرسي الحكم مرورا سريعا،
وال أحد يعرف حتى اآلن اين
استقرت هذه العصا ،التفاصيل
كثيرة ومدهشة ،وتحتل المنطقة
الرمادية بين الحقيقة للخيال،
وعلى الرغم من صغرها فبعضها
يفضح الواقع من فرط غرابته.

تونس تجمد ملايين الدولارات في حربها ضد ال�رهاب
وغسيل الأموال
إ

أعلن البنك المركزي التونسي ،الخميس،
عن قيامه بتجميد أصول ما يقارب 31.5
مليون دوالر ،في إطار إجراءات تحفظ
تتعلق بمكافحة تمويل اإلرهاب وغسيل
األموال.
وكشف اللجنة الوطنية للتحاليل المالية،
التابعة للبنك المركزي ،في بيان حصلت
«سكاي نيوز عربية» على نسخة منه ،عن
إحالة  710ملفات شبهات تمويل اإلرهاب
وغسل األموال للجهات القضائية المختصة،
خالل عامي  2018و 2019من بين 1245
ملفا تمت معالجتها.
وكانت اللجنة قد عقدت ،اإلربعاء ،اجتماعاً
أشرف عليه محافظ البنك المركزي التونسي،
مروان العباسي ،عرضت خاللها تقريرها
الرقابي.
ووفقاً لتقرير اللجنة ،فقد توزعت الملفات
المعالجة بين  600ملف في  2018و645
ملفا في عام  ،2019مقابل  153ملفا تمت
معالجتها في عام  .2017وأن  91بالمئة
من الملفات التي تمت معالجتها خالل سنة
 ،2018تخص غسيل األموال والجرائم
األصلية المرتبطة بها و 9بالمئة ملفات
متعلقة بتمويل اإلرهاب.
في المقابل ،بلغت نسبة الملفات التي تمت
معالجتها والتي تخص تمويل اإلرهاب في
العام الماضي 15 ،في المئة ،والملفات
المتعلقة بغسل األموال والجرائم األصلية
المرتبطة بها  85بالمئة.
وكان تصنيف تونس في القائمة السوداء
لمجموعة العمل المالي الدولية في العام
 ،2017قد دفع السلطات التونسية إلى
العمل على مالحقة الكيانات واألفراد
الذين تتعلق بهم شبهات بتبيض األموال
وتمويل اإلرهاب.
وكانت مجموعة العمل المالي ،وهي منظمة
حكومية دولية وتهدف لمحاربة تزوير
العمالت وتمويل اإلرهاب ،قد اعتبرت
تونس من الدول التي تمثل مالذا ضريبيا
آمنا أو ما يسمى بـ»الجنان الضريبية».

ثم عادت ورفعت تونس من
القائمة السوداء في أكتوبر
 ،2019معتبرة أن الحكومة
التونسية أوفت بالتزاماتها
فيما يتعلق بمكافحة غسيل
األموال وتمويل اإلرهاب.
وكانت وزارة حقوق
اإلنسان والعالقة مع الهيئات
الدستورية قد أعلنت في يونيو
الماضي عن رفع قضايا ضد
 435جمعية تورطت في
تمويل اإلرهاب ،أو تبييض
األموال ،وأنه تم حل 42
جمعية ،وهي عملية ما زالت
متواصلة.
وعلى هامش الجهد الرسمي
في تطويق ظاهرة تبييض
األموال وتمويل اإلرهاب ،مازالت العديد
من القضايا التي تخص أحزاباً سياسية نافذة،
السيما حزب حركة النهضة اإلخواني،
عالقة دون تقدم.
وفي سبتمبر الماضي ،أحال وزير الدولة
المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد ،محمد
عبو ،في إلى النيابة العامة ،ملفا ضد الحركة
يتعلق بتبيض األموال تحت غطاء محطات
تلفزيونية.
وكشف الوزير التونسي ،أن الدعوى التي
رفعها للقضاء تتعلق أيضا بـ»ممتلكات
حركة النهضة وسياراتها ومقارها ،وكذلك
ما تعلق بها في تقرير محكمة المحاسبات
من وجود أشخاص متبرعين للحركة بأموال
تبين أنهم كانوا متوفين في تاريخ التبرع».
وكانت محكمة المحاسبات ،أعلى جهة
قضائية رقابية في تونس ،قد كشفت في
تقريرها في العام الماضي بشأن االنتخابات
البلدية ،وجود تبرعات مالية بأسماء عشرات
األشخاص المتوفين لفائدة حركة النهضة.
يشار إلى أن هذه ليست المرة األولى التي
تتهم فيها جهات قضائية ورسمية حركة
النهضة بالتالعب في تمويالتها.

وأقرت محكمة المحاسبات ،في أكتوبر
الماضي ،التهم التي الحقت حركة النهضة
بشأن تعاقدها مع شركة ضغط أميركية
لتحسين صورتها بين عامي  2014و،2019
مقابل مبلغ يزيد على ربع مليون دوالر.
وكشفت المحكمة المكلفة بمراقبة حسن
التصرف في المال العام ،في تقرير حول
االنتخابات ،أن حركة النهضة أبرمت عقدا مع
شركة الدعاية والضغط «Burson Cohn
 ،»& Wolfeللقيام بحمالت دعاية وضغط
وكسب التأييد في االنتخابات .وأشارت
المحكمة في تقريرها إلى أنها لم «يتسن
لها كشف مصادر تمويل هذه العقود».
وأشارت المحكمة إلى أن «أحكام المرسوم
 87لسنة  2011المنظم لألحزاب السياسية
في تونس ال يسمح لألحزاب بتكوين مكاتب
لها بالخارج ،وينحصر ما أباحه المرسوم
في إقامة عالقات سياسية بأحزاب سياسية
أخرى وطنية أو أجنبية أو باتحادات أحزاب
سياسية دولية».
وتابع التقرير« :كما يمنع المرسوم على
األحزاب السياسية قبول تمويل مباشر أو
غير مباشر ،نقدي أو عيني ،صادر عن
أي جهة أجنبية .فضال عن قبول أي تمويل

مباشر أو غير مباشر مجهول المصدر
أو مساعدات وتبرعات وهبات صادرة
عن الذوات المعنوية ،خاصة كانت أو
عمومية ،باستثناء التمويل المحمول على
ميزانية الدولة».
وكان البرلمان التونسي قد ألغى ،الثالثاء،
ً
جلسة كانت مقررة لمناقشة الئحة تجريم
تبييض األموال وحل جميع الجمعيات
واألحزاب الداعمة لإلرهاب ،التي تقدم
بها الحزب الحر الدستوري ،بسبب غياب
أعضاء كتلة حركة النهضة و إئتالف
الكرامة ،المقرب من التيار اإلخواني.
في غضون ذلك ،قالت رئيسة الحزب
الدستوري ،عبير موسي إن ‘’عدم مشاركة
حركة النهضة في الجلسة وغياب كتلته
يؤكد االتهامات الموجهة لها بدعم اإلرهاب
والتطرف’’.
وتدعو الالئحة الحكومة لتجفيف منابع
اإلرهاب وتفكيك منظومة تمويله وحل
التنظيمات السياسية والجمعيات الداعمة
للعنف والفكر المتطرف ،وتشديد الرقابة
على مصادر التمويل الخارجي للجمعيات،
وكشف شبكات التمويل األجنبي لألحزاب
وإحالتها على القضاء.

بالحجج الدامغة  .أمنيون أميركيون يكشفون رعاية قطر للحوثي

يتجه متعاقدون أمنيون أميركيون ،خالل هذا األسبوع ،إلى
اإلدالء بمعلومات تثبت تورط قطر في دعم ميليشيات الحوثي
المدعومة من قبل إيران ،وإمداد المتمردين بالمال ومعدات
الطائرات المسيرة.
وتكشف هذه الشهادات المرتقبة الدور الخطير الذي لعبته قطر
في تأجيج األزمة اليمنية ،ألجل مناكفة جوارها الخليجي الذي
يقاطعها منذ يونيو  2017بسبب التورط في دعم اإلرهاب.
وبحسب موقع «ذا ناشنال» ،فإن قطر مولت تسليم طائرات
مسيرة من أوروبا والصين إلى متمردي الحوثي في اليمن.
وفي اجتماع مرتقب بأوروبا ،سيقوم متعاقدو أمن أميركيون
بتقديم معلومات أمام لجنة دولية تحقق في تسليم معدات إلى
الميليشيات المدعومة من طهران.
وقال أحد هؤالء المتعاقدين األميركيين ،في تصريح لـ «ذا
ناشنال» ،إن الفريق األميركي لديه معلومات حول المسؤولين
المتورطين ،إضافة إلى وثائق بشأن األموال التي جرى تحويلها
ألجل إنجاز عمليات الشراء.
ومن المرتقب أن يكون ثمة تقرير صادر بشكل رسمي حول

عالقة قطر وميليشيات الحوثي ،خالل األشهر األولى من
العام المقبل ،وسيعتمد التقرير على شهادات متعاقدين بشأن
الشخصيات المتورطة.
ومنذ استيالء المتمردين على صنعاء في العام ،2014
تعززت قدرات الطائرات المسيرة لدى الميليشيات المدعومة
من الحرس الثوري اإليراني.
وفي المنحى نفسه ،تعتمد ميليشيا الحوثي على تكنولوجيا
أوروبية وصينية ،يجري الحصول عليها عن طريق موانئ
في القارة اإلفريقية.
وفي أواسط  ،2018بدأ الحوثيون في استخدام طائرات
مسيرة أكثر تقدما من طراز «صماد» اإليرانية ،ويرجح
أن تكون بأكثر مدى وتتجاوز ألف كيلومتر.
وبما أن هذه الطائرات المسيرة لدى الحوثي مزودة بمحركات
قوية ،فهي تستطيع أن تحمل رؤوسا حربية أكبر.
وفي وثيقة جرى الكشف عنها ،خالل العام الجاري ،انكشفت
بعض التفاصيل بشأن عمل قطر على تمويل طائرات الحوثي
المسيرة.

وظهر أن هذا التمويل اعتمد باألساس على شركة «واجهة»
من أجل التمويه في قبرص ،وذلك عبر تدوير أموال تجارة
الذهب في وسط إفريقيا ،أما الهدف فهو دفع المال لألوروبيين
الذين يزودون بهذه الطائرات المسيرة.
وتضم قائمة الحجج الدامغة وثائق بنكية بشأن الدفع وتسليم
النقد ،إضافة إلى مقاطع فيديو وتسجيالت لمسؤولين قطريين
متورطين في هذه التجارة الخطيرة.
وتؤكد هذه الوثائق وجود عالقة بين شركة «الواجهة» في
قبرص وهي متورطة في الدفع للطائرات المسيرة ،وبين
مسؤولين قطريين.
وفي المنحى نفسه ،تشير الوثائق إلى عالقة قطر بميليشيات
حزب هللا وتنظيم اإلخوان المدرجين ضمن قوائم اإلرهاب.
وفي سياق منفصل ،قال برلماني بريطاني ،خالل األسبوع
الجاري ،إن تقريرا أشار إلى توقف قاعدة «العديد» األميركية
في قطر عن تقاسم معلومات استخباراتية عسكرية مع
أجهزة الدوحة ،بسبب العالقات المشبوهة مع كل من إيران
وحزب هللا.

أضواء
بقلم:
يوسف زمكحل

هل تجوز الرحمة على غير
المسلم ؟!!
كنت قد كتبت مقال عن ما يفعله أردوغان وحلمه بعودة
الخالفة الذي يحلم به ولكن قررت أن يتم نشره في العدد
القادم إن شاء هللا وذلك بعد أن قرأت على موقع اليوم السابع
المصري خبراً أستفزني كثيراً فأمسكت بقلمي لكي أكتب عن
ما شعرت به من إحساس لدولة تريد أن تلحق بالدول الكبرى
ً
طويال وكان
وهي ما زالت مكبلة بأفكار تجعل الطريق أمامها
الخبر كاألتي  :أجرت دار األفتاء المصرية عبر صفحاتها
على موقع التواصل اإلجتماعي فيس بوك بثاً مباشراً لإلجابة
ً
سؤاال يسأله أحد
على أسئلة المتابعين والتي جاء من بينها
األشخاص نصه كاألتي  :معجب ومتعاطف مع شخصية
ليست على اإلسالم ومات فهل أدعو له بالرحمة وما الحكم
في ذلك؟ !! وناهيك عن رد دار األفتاء الذى أكتفى بالرد
بحديث نبوي فقط ولكن هذا السؤال جعلني أشعر أن صاحب
هذا السؤال مغيب عن الواقع وعن العالم أو ربما قد ُأف ِسد عقله
من كثرة أحاديث بعض الشيوخ الذين ينشرون أفكارهم التي
تدعو إلى التفرقة بين األقباط وبين أشقائهم المسلمين الذين
يعيشون معاً في وطن واحد ويحكمهم رئيس يحتضن جميع
أبنائه بكل طوائفهم دون تفرقة ويذهب كل عام للكنيسة ليقدم
التهنئة لألقباط في عيدهم بكل محبة .
وصاحب هذا السؤال الذي تعاطف وأعجب بالشخصية
القبطية الذي توفاه هللا ولكنه خاف أن يقول هللا يرحمه
فربما هذا ال يجوز وهو يرتعش خوفاً من عقاب هللا وكأنه
سيرتكب جريمة وأنا شخصياً أدعو يومياً بالرحمة ألشخاص
وهم ال ينتمون للمسيحية لناس أسعدونا طيلة حياتنا وأثروا
حياتنا بالثقافة أو باإلبتسامة أو بمواقف ال تنسى فتأثرنا بهم
ونتذكرهم دائماً ونشكرهم بيننا وبين أنفسنا على كل ما قدموه
إلينا وال يجب أن نقيم من أنفسنا آلهة تدين ألن هللا وحده هو
الذي يدين وليس البشر  .ثم أن صاحبنا الذي استخسر وخاف
أن يترحم على أحد األشخاص ألنه ليس على اإلسالم نسي أو
تناسى أنه يعيش في دولة كانت قبطية قبل أن يدخلها عمرو
بن العاص عام  641م والشخص السائل هذا السؤال ال يقيم
طبعا في خيمة في الصحراء بل يقيم في منزل وهو منذ أن
يستيقظ وحتى موعد نومه يتعامل مع كل شئ من صناعة غير
المسلم بدءاً من النظارة والساعة والسيارة والدواء والكمبيوتر
والتليفون العادي والمحمول والتلفزيون وغيرهم الكثير الذي
جعل من حياته أكثر يسراً مستمتعاً بفوائدها وهو أكيد لن
يدعو بالرحمة لتوماس أديسون الذي أخترع الكهرباء وأنار
حياتنا وحياة صاحب السؤال الذي يجب أن يعلم أن صاحب
أي أختراع ممن ليسوا على اإلسالم ما كان ليخترع أختراعه
هذا الذي أفاد البشرية لو أن في قلبه مثل هذه األفكار التى تفتقد
للحب  ..نعم الحب لإلنسانية كلها بكل محبة ورضا وصفاء
نفس مؤمناً أن اإلنسانية كلها تركب قارباً واحداً .
أن العالم يتقدم باألفكار العظيمة والقلوب النقية وليس بـأحداهم
فقط .
youssef.zemokhol@yahoo.com

سفير السعودية لدى اليمن يعلن إتمام أهم بنود المحقق في انفجار ميناء بيروت يوقف التحقيقات مؤقتا
لحين الفصل في طلب تنحيته
الشق العسكري لاتفاق الرياض

أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد
آل جابر ،أمس الخميس ،عن إتمام أهم بنود
“الشق العسكري” التفاق “الرياض” بين
األطراف المتصارعة.
وقال السفير في تغريدة “اكتملت الترتيبات
العسكرية من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض،
وها هم األشقاء قائد قوات الحكومة الشرعية
(ع/سند الرهوه) وقائد قوات المجلس االنتقالي
الجنوبي (ع/محمد جواس) في أبين في
صورة للتاريخ بعد اكتمال فصل القوات

ونقلها وبإشراف من أبطال فريق التنسيق
واالرتباط وقيادة التحالف في عدن”.
وكان مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية
في اليمن أكد في األسبوع الماضي استكمال
الترتيبات الالزمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ
اتفاق الرياض ،بعد التوافق على تشكيل
الحكومة اليمنية بـ 24وزيرا ،من ضمنهم
وزراء المجلس االنتقالي الجنوبي ،ومختلف
المكونات السياسية اليمنية ،وفق بيان نشرته
وكالة األنباء السعودية.

قال المتحدث الرسمي
باسم قوات التحالف
“تحالف دعم الشرعية
في اليمن” العميد الركن
تركي المالكي،إن المليشيا
اإلرهابية
الحوثية
المدعومة من إيران
أطلقت أمس الخميس
صاروخاً بالستياً من
(صنعاء)
محافظة
باستخدام األعيان المدنية
لمكان اإلطالق ،وسقط بعد إطالقه داخل
األراضي اليمنية في محافظة (صعدة) .
وأكد العميد المالكي ،في تصريح أوردته وكالة
األنباء السعودية ،أن قيادة القوات المشتركة
للتحالف مستمرة في اتخاذ اإلجراءات الصارمة
والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية

لحماية المدنيين بالداخل اليمني ،وحماية األمن
االقليمي والدولي .
و أوضح أن المليشيا الحوثية مستمرة بانتهاكها
للقانون الدولي اإلنساني بإطالق الصواريخ
البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين
وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة
المئات من المدنيين.

ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا
من صنعاء سقط بصعدة

قرر قاضي التحقيق المكلف بمباشرة
التحقيقات في االنفجار المدمر الذي وقع
بميناء بيروت البحري في شهر أغسطس
الماضي ،امس الخميس ،وقف التحقيق
بشكل مؤقت لمدة  10أيام ،لحين الفصل
في الطلب المقدم بتنحيته عن استكمال
التحقيقات وإسنادها إلى قاضي آخر.
وكان الوزيران السابقان النائب علي حسن
خليل والنائب غازي زعيتر ،واللذين أسند
إليهما المحقق العدلي (قاضي التحقيق)
فادي صوان ،اتهامات باإلهمال والتقصير
الذي تسبب في حدوث انفجار ميناء بيروت
البحري وسقوط ضحايا ،قد تقدما بطلب
لرد “تنحية” قاضي التحقيق وتكليف أحد
القضاة اآلخرين بمباشرة التحقيقات بدال منه.
وجاء طلب الرد المقدم من الوزيرين
السابقين ،بعدما اعتبرا أن اإلجراءات
التي اتخذها “صوان” بحقهما تثير الريبة
والشكوك والخشية من عدم تحقيق العدالة
المنصفة بحقهما ،ال سيما في ما يتعلق
بإصراره على توجيه اتهامات إليهما
واستجوابهما دونما مراعاة إلجراءات
قانونية معينة في ضوء عضويتهما
البرلمانية والتي تمنحهما حصانة نيابية.
وكان قاضي التحقيق بصدد أن يستجوب

النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر
أمس األربعاء ،غير أنهما تخلفا عن المثول
أمامه ،فقرر إرجاء االستجواب إلى  4يناير
المقبل .في حين كان يُنتظر أن يستجوب غدا
الجمعة رئيس حكومة تصريف األعمال
حسان دياب والذي يعتبر بدوره أن توجيه
االتهام إليه يأتي من سياق استهداف سياسي
يتعرض له موقع رئاسة الحكومة اللبنانية،
وسبق ورفض المثول قبل  3أيام أمام
القاضي صوان.
وسبق للقاضي فادي صوان سبق أن
وجه مؤخرا اتهاما رسميا إلى رئيس
حكومة تصريف األعمال حسان دياب،
ووزير المالية السابق علي حسن خليل،
ووزيري األشغال السابقين غازي زعيتر
ويوسف فنيانوس ،بارتكاب جرائم اإلهمال
والتقصير والتسبب في وفاة وإيذاء مئات
األشخاص.
وأثار قرار االتهام موجة واسعة من
الغضب لدى معظم القوى السياسية اللبنانية،
التي اعتبرت أن قاضي التحقيق تجاوز
صالحياته القانونية ال سيما وأن األمر
يتعلق باتهامات محلها “المجلس األعلى
لمحاكمة الرؤساء والوزراء” إلى جانب أن
الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي

زعيتر من أعضاء البرلمان ويتطلب األمر
أخذ موافقة المجلس النيابي قبل اتخاذ أي
إجراء قضائي حيالهما.
كما اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ
عبد اللطيف دريان ،والزعماء السياسيون
للطائفة السُ نّية في لبنان خاصة الرؤساء
السابقين للحكومات اللبنانية سعد الحريري
وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سالم،
أن االتهام الموجه إلى حسان دياب ،يمثل
انتهاكا وخرقا ألحكام الدستور ويأتي في
إطار عملية ابتزاز واستهداف سياسي
ممنهج لموقع رئاسة الحكومة ،معلنين
تضامنهم مع رئيس حكومة تصريف
األعمال.
ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت
البحري في  4أغسطس الماضي جراء
اشتعال النيران في  2750طنا من مادة
نترات األمونيوم شديدة االنفجار والتي
كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة
 6سنوات ،األمر الذي أدى إلى تدمير
قسم كبير من الميناء ،فضال مقتل نحو
 200شخص وإصابة أكثر من  6آالف
آخرين ،وتعرض مباني ومنشآت العاصمة
ألضرار بالغة جراء قوة االنفجار على
نحو استوجب إعالن بيروت مدينة منكوبة.

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
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بقلم :تيماء الجيوش

الفن و اللجوء و مشروع دثار
عرّ ف البعض علم الجمال بأنه فعل اإلدراك و تلقي العالم
الفني و تذوقه و منهم كان ايمانويل كانت Emmanuel Kant
ً
تفاعال بينها و بين من يتلقاها
إذاً الفنون يُفترض فيها أن توجد
يبرز من خالل األحاسيس و آلية التواصل و استمرارها .ما
يعني الرضا.
والفنون على اختالف اشكالها هي بالدرجة االولى إبداع
يُقدم من خالله اإلنسان مساحات من الواقع و الحياة و يسعى
ً
حقيقة ال
في مواضع عدة الى معالجة األلم األنساني و هذا
يجادل فيها اثنين حيث نجح الفن عموماً بذاك باختالف الحقب
التاريخية.
ً
ً
بعضا من مفاهيم المجتمعات و
أيضا في تغيير
كما نجح
فجوات اجتماعية
مواقفها بما له من بصير ٍة و رؤيا مما أغلق
ٍ
و إنسانية وأكمل صوراً للتسامح و الرقي و حقاً كانت الفنون
ً
عامال من عوامل تقدم المجتمع ليس هذا و حسب بل كانت
ً
أساسية في التواصل الحضاري.
ك ٌم هائل من المعلومات أوصلته الفنون عن مجتمعات بشرية
قديمة و مراحلها التاريخية المختلفة مما أثرى و عمّق الوعي
و جعل تتبع هذه الحضارات أمراً تناثرت في تفاصيله مختلف
األشكال و التعبير اإلبداعي حيث باتت العالقة مع اآلخر أكثر
عمقاً و أرست فهماً مختلفاً له و ما يمر به .بل و ربما استطاعت
إلغاء الفوارق الثقافية في مراحل حرجة مثل الحروب و أرست
جسوراً ثقافية تبدأ بالتسامح و تنتهي بالقبول و العيش المشترك
ً
متحدية التطرف و الغلو في اإلنعزال و
قيم إنسانية
في ظل ٍ
الفوقية .قدرات إبداعية ال متناهية من حيث أبعادها العمودية و
االفقية  .ما يضاف أيضاً هنا أن الفنون ليست بعيدة عن حقوق
اإلنسان و مآسي اللجوء و همومه ال سيما في العقد الثاني
من االلفية الثانية .ما دفع العديد من المؤسسات و الهيئات
الى استخدام الفنون لمناقشة هذا االمر و غيره من المواضيع
إيمان ال يخيب بالفنون و رسائلها المباشرة
االكثر حساسية مع
ٍ
ل المجتمعات المختلفة .ليس األمر بالبعيد حين قامت االمم
المتحدة و عبر مكتبها لشؤون نزع السالح باستخدام الفنون
ً
النووية و كانت
خال من النزاع و األسلحة
عالم جديد ٍ
لرؤية ٍ
الفئة العمرية المستهدفة لهذا المشروع هو الجيل اليافع في
البلدان المختلفة.
بالعودة الى هم الهجرة و اللجوء ،سلمى ذو الفقار في بريطانيا
كان لها دوراً
ً
فاعال في ثالثية الفنون و حقوق اإلنسان و
اللجوء.
ً
بداية السيدة سلمى منذ العام  ٢٠١٦هي مؤسس وً مديرة
برنامج .Artconnect in Bermingham
الذي يُعنى بالمرأة المهاجرة و الالجئة  ،في صراعها ،في
استدراكها لمواطن قوتها ،في بناء الحوار الثقافي و تقديم نفسها
بما يفيد في تجاوز الجسور الثقافية و خلق تفاهم إنساني حول
المساواة و التسامح و بناء السالم  .لم يكن األمر هيناً للعديد
من النساء و الفتيات اللواتي و هن من تتوجه لهن السيدة سلمى
في عملها في ظل تصاعد التمييز و الكراهية و العنصرية التي
نالت العديد من المواضع في اوروبا و لم تكن حصراً على
بقع ٍة جغرافية ما.
ساعد السيدة سلمى انفتاح هؤالء النساء على الحوار والمشاركة
مما دفع بالعديد من ورشات العمل قدماً.
باع طويل في الدفاع عن حقوق اإلنسان وكونها
وبما لها من ٍ
فنانة تشكيلية و تنظم الشعر و لها خبرة طويلة في العمل
االنساني برز الى حيز الوجود مشروعها االخير للعام .٢٠١٨
Artconnect & migration blanket
استهدفت بالدرجة االولى الى وضع الفنون في تقديم أصوات
المهاجرين  /المهاجرات و تواصلهم مع محيطهم الجديد و
أوطانهم البديلة  .في الدفاع عن حقوقهم و قيمهم اإلنسانية
المتمثلة بالسالم و التسامح و نبذ التطرف و العنف.
من خالل الفن و مع مشرو ع �Artconnect &migra
 tion blanketنقترب رويداً رويداً من عالم المهاجرات
و الالجئات  ،ما هي أحالمهن ،أمالهن ،ماذا يعني االنتقال
من حاضنة ثقافية الى اخرى  .األهم هو كفاحهن مع أسرهن
في ظل تجاذبات سياسة اللجوء والهجرة و الكم من الدعم
الذي تحتاجه األسر الالجئة و المهاجرة و الكم النوعي الذي
يحدثه في حياتهم التضامن المجتمعي و اإلنساني بما يتفق مع
المواقف و المعايير الخاصة بالقانون االنساني و الدولي.
هذا الفيلم القصير  migration blanketأخرج الى العلن
قصص النسوة المهاجرات و الالجئات عبر تجربة إنسانية
قطع فنية مختلفة و سرد
غير معقدة .صنع غطاء /دثار من ٍ
تجاربهن من خالل تنفيذ العمل  .كل واحد ٍة منهن لها قصتها
و تجربتها ،لها ما خلصت من استنتاجه و ما أبقته من تفاعلها
مجتمع جديد  ،من التنوع الثقافي  ،من المساواة و مواضع
مع
ٍ
حوار
على
العمل
و
لآلخر.
الجاهزة
النمطية
القوالب
و
التمييز
ٍ
جدي يُلمس فيه حقاً التضامن و االحترام للتنوع و التقدير لمن
جاء يبحث عن سما ٍء آمنة بعد أن ضاقت به الحياة في بلده االم.
مشروع جدي ٍد اخر للسيدة سلمى
اليوم هناك حديث عن
ٍ
ومؤسستها  Artconnectيتناول المرأة المهاجرة والالجئة
في زمن الكورونا فايروس في زمن  COVID-19ومفاعيله
االقتصادية و االجتماعية حين غابت المصادر المادية
انعكاسات حادة و سلبية
والتواصل االجتماعي ما أدى الى
ٍ
على الالجئين و المهاجرين  .العديد االن بانتظار هذا العمل
سبيال دعم هذا المشروع مادياً
ً
الجديد و لمن يرغب او استطاع
بالتبرع له على الصفحة الخاصة به .هو لم يعُد خاصاً ببل ٍد ما او
بمجتمع ما ,هو آه ٍة إنسانية في ظل وبا ٍء و هجرة و إنعكاساتها
ٍ
سلباً أم إيجاباً.
ً
احتفاال النهاء العنف ضد المرأة و من ثم
نهاية هذا العام كان
االحتفال باليوم العالمي لحقوق اإلنسان .كم نحتاج الى مثل هذه
المشاريع و رؤية الفنون تُحدث فرقاً حين تقف حائرة السياسات
أمام ذلك وتتخبط بين الممكن و المسموح و ما يتم المقايضة
به و عليه .
هذا هو رابط التبرع و المؤسسة
/http://www.salmazulfiqar.com
أسبوع سعيد لكم جميعاً.

إلعالناتكم في الرسـاله

Tel.: (514) 961-0777 /
(450) 972-1414
elressalanews@gmail.com /
fzemokhol@gmail.com
www.el-ressala.com

أخبــار

خلال استقباله ولي عهد أبو ظبي  .الرئيس السيسي يرحب بانضمام ال�مارات
لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب
إ

القاهرة /فرج جريس :استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي،
يوم األربعاء ،بقصر االتحادية سمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ولى عهد أبو ظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة
بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس
رحب بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ضيفاً عزيزاً في
بلده الثاني مصر ،معبراً عن االمتنان بلقائه مجدداً الستمرار
التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل االهتمام المشترك،
وكذلك موضوعات التعاون الثنائي وذلك في إطار العالقات
التاريخية واالستراتيجية بين مصر واإلمارات ،تلك العالقات
التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
لتستمر عبر عقود ولتزداد قوة بإرادة مشتركة صادقة في
إطار من األخوة واالحترام المتبادل والثقة والتفاهم والمصير
المشترك ،حيث أثبتت السنوات األخيرة فاعلية تلك العالقات
في مواجهة المخاطر التي استهدفت أمن المنطقة ومصالح
شعوبها ومقدرات دولها.
وفي هذا السياق ،أشاد الرئيس بالتطور الكبير والنوعي الذي
شهدته العالقات المصرية اإلماراتية في المجاالت السياسية
واالقتصادية واألمنية والعسكرية وغيرها ،والنمو الملحوظ
في معدل التبادل التجاري وحجم االستثمارات ،مشيراً إلى
الحرص المشترك للمضي قدماً نحو مزيد من تعميق وتطوير
تلك العالقات.
كما ناقش الجانبان التعاون بين البلدين في مجال الطاقة ،حيث
رحب الرئيس بانضمام دولة اإلمارات الشقيقة لمنتدى غاز
شرق المتوسط كمراقب بجانب الدول األعضاء المؤسسين،
معرباً عن أهمية القيمة المضافة التي ستساهم بها اإلمارات في
نشاط المنتدى لخدمة المصالح االستراتيجية وتعزيز التعاون
والشراكة بين دول المنتدى.
من جانبه؛ أكد سمو الشيخ محمد بن زايد أن زيارته الحالية
لمصر تأتي استمراراً لمسيرة العالقات المتميزة التي تربط

البلدين الشقيقين وأهمية استمرار وتيرة التشاور
والتنسيق الدوري والمكثف بين مصر واإلمارات
حول القضايا اإلقليمية محل االهتمام المشترك
على أعلى مستوى ،بما يعكس التزام البلدين
بتعميق التحالف االستراتيجي الراسخ بينهما،
ويعزز من وحدة الصف العربي واإلسالمي
المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي
تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن ،موضحاً
تطلعه ألن تضيف هذه الزيارة قوة دفع إضافية
إلى الروابط المتينة والممتدة التي تجمع بين
الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي.
كما أكد ولي العهد اإلماراتي أهمية استمرار
التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات
النظر بين مصر واإلمارات للتصدي لما
تواجهه األمة العربية من تحديات وأزمات،
والوقوف أمام التدخالت في الشئون الداخلية
للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن
المنطقة وشعوبها ،مشيداً في هذا اإلطار بدور
مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية لألمن
واالستقرار في المنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى
عدد من أبرز الملفات المطروحة على الساحة
اإلقليمية ،كسوريا واليمن وليبيا والقضية
الفلسطينية وكذلك أمن البحر األحمر ،حيث عكست المناقشات
تفاهماً
ً
متبادال على مواصلة بذل الجهود المشتركة للتصدي
للمخاطر التي تهدد أمن واستقرار مجتمعات المنطقة من قبل
تدخالت خارجية تهدف لخدمة أجندات ألطراف ال تريد الخير
لدول وشعوب المنطقة ،حيث شدد الرئيس في هذا اإلطار على
التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد لألمن القومي
المصري ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.

وعلى صعيد العالقات الثنائية ،ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء
تناول التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العالقات الثنائية
بين البلدين ،ال سيما على الصعيدين االقتصادي واالستثماري،
وتدشين المزيد من المشروعات المشتركة في ضوء ما يتوافر
ً
فضال عن االستغالل
لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة،
األمثل لجميع المجاالت المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.
وفي هذا السياق هنأ الشيخ محمد بن زايد الرئيس علي التطور
الالفت ألداء االقتصاد المصري والقفزات الكبيرة التي حققتها

القاهرة /فرج جريس :التقت هالة زايد ،وزيرة الصحة
والسكان ،أمس الخميس ،السيد بينج تشاو ،الرئيس التنفيذي
لمجموعة “ ”G42اإلماراتية للرعاية الصحية ،والسيد منصور
المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة “”G42
القائمة على أبحاث لقاحات فيروس كورونا المستجد ،وذلك
خالل زيارتها إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة لبحث خطة
توريد دفعات لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مصر ،بحضور
الدكتور محمد حساني ،مساعد وزيرة الصحة لشئون مبادرات
الصحة العامة ،وممثلون من شركة “ ”G42اإلماراتية.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد ،مستشار وزيرة الصحة والسكان
لشئون اإلعالم والمتحدث الرسمي للوزارة ،أن اللقاء تناول
مناقشة خطة تدفق الدفعات الخاصة بـ لقاح فيروس كورونا
المستجد تباعً ا إلى مصر ،من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية،
وبدعم من شركة  G42اإلماراتية للرعاية الصحية ،وذلك بما
يفي احتياجات الفئات األكثر عرضة لإلصابة كأولوية بالغة
األهمية ،حيث استطاعت مصر كأول دولة أفريقية الحصول
على أولى شحنات اللقاح األسبوع الماضيً ،
وفقا لتوجيهات
الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية.
وأضاف “مجاهد” أن االجتماع تطرق إلى بحث سبل التعاون
بين الجانبين في مجال تصنيع اللقاحاتً ،
وفقا لتطلعات شركة
ً
مركزا إلنتاج اللقاحات بشكل عام
“ ”G42ألن تصبح مصر
ولقاحات فيروس كورونا المستجد بشكل خاص في إفريقيا
والشرق األوسط ،في إطار شراكة استراتيجية مع شركة

“سينوفارم” الرائدة في مجال اللقاحات ،كما تم بحث إمكانية
نقل التكنولوجيا ،والبرمجيات ،والذكاء االصطناعي بمجال
إنتاج األدوية إلى الشركات المصنعة بمصر.
وأشار “مجاهد” إلى أنه عقب االجتماع ،قامت الدكتورة هالة
زايد ،وزيرة الصحة والسكان بزيارة ميدانية بمركز “الچينوم”
بدبي ،ومركز األبحاث اإلكلينيكية للقاحات فيروس كورونا
المستجد ،وكذلك مراكز تطعيمات المواطنين باللقاحات بعد
إعالن اإلمارات الموافقة على بدء التطعيم.
ولفت إلى أن الوزيرة استمعت خالل جولتها بمراكز التطعيمات
إلى شرح مفصل من الدكتورة نوال الكعبي ،رئيس اللجنة الوطنية
السريرية لفيروس كورونا باإلمارات ،الباحث الرئيسي للمرحلة
الثالثة للتجارب اإلكلينيكية للقاح فيروس كورونا ،عن تطورات
الدراسة اإلكلينيكية للقاحات فيروس كورونا المستجد باإلمارات،
والمشاركين بها ،وكذلك ما توصلت إليه تلك الدراسات من نتائج.
وذكر أن الوزيرة أشادت بالتجارب التضامنية بين دول العالم
إليجاد لقاح فعال لفيروس كورونا المستجد ،والتي شاركت
بها  ٤دول عربية (مصر ،اإلمارات ،األردن ،البحرين)
ألول مرة في الوطن العربي وأُجريت على  ٤٥ألف مشارك
تحت شعار “من أجل اإلنسانية” ،قائلة ” إن التشارك بين
الدول العربية أصبح سببًا في إيجاد واح ًدا من اللقاحات الفعالة
لفيروس كورونا المستجد” ،كما دعت إلى ضرورة سرعة
نشر نتائج التجارب اإلكلينيكة للقاح فيروس كورونا المستجد
ً
سابقا نشر
في مرحلتها الثالثة في المجالت العلمية ،كما تم

نتائج ما قبل التجارب اإلكلينيكية وكذلك في مرحلتها األولى
والثانية ،لتعظيم االستفادة منها.
وقد توجهت الوزيرة زايد يرافقها الدكتور محمد حساني،
مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة ،إلى

القاهرة /فرج جريس :وجه رئيس مجلس الوزراء
مصطفى مدبولي أمس الخميس بسرعة التنسيق بين محافظة
القاهرة ووزارة التضامن االجتماعي؛ لتأثيث الوحدات التي
جرى االنتهاء من تنفيذها ،ضمن مشروعات تطوير المناطق
العشوائية غير اآلمنة؛ تمهيداً لتسكينها.
جاء ذلك خالل اجتماع عقده مدبولي أمس مع محافظ القاهرة
اللواء خالد عبدالعال ،عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة
عدد من المشروعات التي يجرى تنفيذها بالمحافظة.
وأكد رئيس الوزراء أن االجتماع يأتي في إطار المتابعة
المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في
المحافظة ،وعلى رأسها تنفيذ المشروعات السكنية البديلة
للعشوائيات ،ومدى جاهزية هذه الوحدات بعد تأثيثها ،إلى
جانب الموقف الخاص بإزالة المناطق غير اآلمنة ،وكذا
مشروع تطوير القاهرة اإلسالمية.
وأشار إلى أن أي منطقة سيتم تطويرها في محيط القاهرة
اإلسالمية سيتم وضع البدائل أمام المواطنين مثلما يحدث
دائما ،إما التعويض المادي ،أو الحصول على قيمة إيجارية
لحين انتهاء أعمال التطوير ،ثم العودة مرة أخرى.
بدوره ،قدم محافظ القاهرة – خالل اللقاء – عرضاً أشار
خالله إلى الموقف الخاص بتطوير وتسكين المناطق البديلة
للعشوائيات بالمحافظة ،موضحاً أن عدد الوحدات السكنية
التى تم إنشاؤها ضمن مشروعات األسمرات (،)1-2-3
واهالينا ( ،)2ورضة السيدة ،والمحروسة ( ،)2 1-ومدينة
بدر ،وغيرها وصلت إلى أكثر من  27ألف وحدة سكنية ،تم
التسكين الفعلى لنحو  21ألف وحدة منها ،وجار استكمال الباقي.

ونوه إلى أنه جرى تسكين قاطني المناطق العشوائية ،والتى
من بينها مناطق شمال وجنوب الحرفيين ،وشارع المحجر،
وأكشاك أبوالسعود ،ومنطقة اسطبل عنتر ،وغيرها من
المناطق العشوائية األخرى التى تم إزالتها ،للسكن فى
بعض هذه المشروعات المذكورة.
واستعرض في هذا الصدد الجدول الزمنى لعدد من المناطق
العشوائية المقرر إزالتها خالل المرحلة الحالية بالتنسيق
مع الجهات المعنية.
وتناول محافظ القاهرة – خالل اللقاء – الموقف التنفيذى
للمشروعات الجارى تنفيذها ،والتى من بينها مشروع
الطيبى ( ،)2وأرض الخيالة ،وكذا مشروع مؤسسة معاً
( ،)1-2ومصنع  18الحربى ،ومدينة الزهور –  15مايو،
وما يخص هذه المشروعات من مرافق وخدمات ،وكذا
تأثيث هذه الوحدات التى تم اقامتها ،إلى جانب خطة التسكين
الخاصة بهذه المشروعات ،الفتا كذلك إلى اإلجراءات
والخطوات التى يتم اتخاذها فى تطوير حى منشأة ناصر،
وما يتضمنه من مراحل ،بما يسهم فى خلخلة المنطقة وفتح
محاور طرق جديدة لها ،وهو ما يأتى ضمن مشروع تطوير
عواصم المحافظات.
وتطرق المحافظ – خالل العرض – إلى الموقف الخاص
بمشروع تطوير خان الحسين للحرف اليدوية ،وكذا ما يتعلق
بترميم المنطقة السكنية المحيطة بمسجد الحسين.
وحول مشروع سوق التونسي الحضاري ،أشار المحافظ
إلى أن المشروع يتكون من  5مبان ،باإلضافة إلى هنجر
ً
محال
بمساحة 3200م ،2موضحاً أنه تم تسكين عدد 633

من إجمالى .667
كما تناول المحافظ الموقف الخاص بمشروع اقامة وحدات
بديلة لمغالق ومخازن االخشاب الموجودة بوسط البلد،
موضحاً أن المشروع يتضمن اقامة  300وحدة بمسطحات
تبدأ من 10م 2حتى 150م ،2إلى جانب ما يتعلق الخدمات
والمرافق الالزمة لهذا المشروع ،وكلف رئيس الوزراء
بسرعة إتمام هذا المشروع.
من ناحية أخرى ،أشار المحافظ إلى ما تم من إجراءات

مصر في مجاالت كثيرة خالل السنوات الماضية علي نحو
أشادت به تقارير المؤسسات الدولية المختصة بمتابعة األداء
االقتصادي والمالي علي مستوي العالم.
كما تم التباحث بشأن جهود التعاون المشترك لمكافحة فيروس
كورونا المستجد ،حيث أعرب الرئيس عن خالص الشكر
والتقدير لدولة اإلمارات على تعاونها وما قدمته لمصر في هذا
اإلطار ،وتم التوافق على استمرار التنسيق في هذا الصدد بين
جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين الشقيقين.

وزيرة الصحة تبحث مع شركة ““ G42ال�ماراتية خطة توريد الدفعات الخاصة
بلقاح فيروس كور ونا إلى مصر
إ

دولة اإلمارات العربية المتحدة ،لبحث خطة توريد لقاح فيروس
كورونا المستجد إلى مصر ،وتوجيه الشكر للدولة الشقيقة على
توريد الدفعة األولى من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة
(سينوفارم) الصينية.

مدبولي يوجه بسرعة “�تأثيث” وحدات مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بالقاهرة

تتعلق بتطوير مجزر  15مايو ،مستعرضاً كذلك الدراسة
االقتصادية والفنية الستغالل مجمع األسواق الجديد بمدينة 15
مايو؛ بما يسهم في تحقيق االستفادة القصوى من المقومات
المتاحة به ،حيث إنه يشتمل على  530محال تجاريا ،إلى
جانب عدد من مظالت بيع اليوم الواحد ،وعدد من المباني
الخدمية واإلدارية ،إلى جانب مسجد وحدائق لألطفال،
وأشار المحافظ إلى وجود عدد من البدائل الخاصة بالملكية
واإلدارة وفقا لمعايير محددة.

مصر تعزي السودان في ضحايا الاعتداء على القوات المسلحة السودانية بمنطقة متاخمة لحدود إثيوبيا

أعربت جمهورية مصر العربية ،أمس الخميس،
بخالص تعازيها ،للسودان الشقيق في ضحايا االعتداء
المؤسف ،الذي تعرضت له عناصر القوات المسلحة
السودانية ،مساء أمس األول الثالثاء ،حول منطقة
“جبل أبو طيور” المتاخمة للحدود اإلثيوبية ،والذي
أسفر عن استشهاد عدد من الجنود ،وخلّف عدداً آخر
من المصابين في صفوف القوات السودانية ،إضافة
إلى خسائر في المعدات.
وأكدت مصر ،في بيان صادر عن وزارة الخارجية
أمس ،تضامنها الكامل مع السودان الشقيق وحقه في
حماية أمنه وممارسة سيادته على أراضيه ،وشجبها
لهذه االعتداءات غير المبررة.
وقالت مصر إنها تتابع – بمزيد من القلق – تلك
التطورات الميدانية الخطيرة وتأثيرها على األوضاع
األمنية بالمنطقة ،مؤكدة ضرورة اتخاذ جميع التدابير
ً
مستقبال
الممكنة لعدم تكرار وقوع مثل تلك األحداث
بحق السودان الشقيق.

«صالون سعيد» في عنوانه الجديد

يسعد إدارة  Salon Said Habouriللسيدات و Esthétique Antoinette
أن تستقبل عمالئها الكرام طوال أيام األسبوع ما عدا األثنين على عنوانها الجديد الكائن في:
345, boul. Chomedey, Local - 3, Laval Qc. H7V 3S7

للحجز واالستعالم Tel.: 514 332-6333:

أخبار ومقاالت
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بقلم :كلودين كرمة

الخوف عدو اإلنسان اللدود
اصبح الخوف ظاهرة قوية ومسيطرة يثير الفزع ويكثر
الشكوك ويقضى على ماتبقى من الطاقة اإليجابية التى نسعى بكل
ما اوتينا من قوة أن ال نفرط بها تحت أى ظرف ؛ وإال سينتهى
بنا المطاف إلى اإلنزواء فى زاوية مظلمة تعيسة تستنزف منا كل
ماهو نافع وصالح فنصير بال فائدة  ،بؤساء وقد اصابنا الوهن
وخيبة األمل ننتظر نهايتنا بل نتمناها إذ سلبت منا إرادتنا وأحبطنا
ولم يعد لنا أى قدرة للتحدى والتغلب على المصاعب والمصائب
لمواصلة الحياة البائسة.
فهناك اخبار عن حروب ومؤامرات واوبئة وأعاصير وويالت
تضرب البشر وتنصب عليهم دون أى مبرر او منطق  ،سوى أن
الفساد قد زاد وسيطرت روح الشر على الروح اإلنسانية فصبغتها
بالسواد والغباء وقيدت العقول وعصبت العيون حتى تنساق إلى
طريق الهاوية األعظم ؛ وانقسم البشر إلى ثالثة اقسام  :ضعفاء
ال حول لهم وال قوة  ،صالحين ال يقون على تغير الواقع االليم ،
وأشرار مسيطرين ال يفلت من ماكائدهم كائن من كان ..وإن قلنا
إنه منذ تكوين العالم هناك تواجد لهذه الفئات الثالث  ،وإن أكد لنا
العلم أن الكوارث الطبيعية هى مالزمة لبعض التغيرات والتقلبات
فى الطبيعة وهذه حقيقة ال يمكن لنا أن ننكرها ولكن المختلف فى
هذا الزمان الحزين الذى قدر لنا أن نحيا أيامه  ،إنا نرى ايضا
التقلبات فى النفس اإلنسانية لقد تفشت األنانية وذادت الكراهية فلم
يعد أحد يهتم بامر األخر أنه أصبح يعتقد أن نجاحه مبنى على فشل
المحيطين  ،وإنتصاره يستلزم هزيمة اآلخرين ،وهذا إن دل فأنه

يدل على فقدان الثقة بالنفس و اإلفتقار إلى القوة الذهنية والفكرية
 ،دليل عن العجز عن التفكير المنطقى وإستبعاداً للنظريات العلمية
؛ بل إنه نوع من الالمبااله والشرود الذهنى والتقاعص عن العمل
الجاد واحترام المواثيق .
أصبح هناك اتجاه ساند لهدم الهمم و إثارة القلق والرعب والهيمنة
الممنهجة على العقول وبالتالى فرض السطوة الثقافية واإلقتصادية
والسياسية  .ومما يجعل الخوف يتسرب إلى داخل كل بيت ويتغلل
فى أعماق كل نفس  ،هى كثرة الغيوم المحملة بالهموم والمشاكل
اإلقتصادية واألوبئة واألمراض المزمنة والتى تفترس اإلنسان
وتقضى على كل أمل له فى الحياة إذ يفقد القدرة على العمل بكفاءة
مما يفقده السعادة الحقيقية إذ أن اإلنسان بطبيعته يجد سعادته فى
نجاحه وإنجازاته و قدرته على التحدى و اإلبتكار.
واذ بحثنا عن اسباب التردد والعجز عن إتخاذ القرار السليم فى
الوقت المحدد فإننا نجد أيضا إنه الخوف  ،ففى الحقيقة هو المسبب
لمعظم األمراض النفسية والعصبية  ،فالطفل والشاب واإلنسان
الناضج ٌ
كل له مخاوفه وما يقلق بشأنه و إن إستمر هذا التوتر
على مدى أيام طويلة فإن يذهب براحة البال بعيدا ويسرق النوم
من الجفون مما يضطر اإلنسان إلى العالج بالمهدئات بعد أن
تبؤ محاولته بالسيطرة على حاله بالفشل  ..إن المفكرين واألطباء
والفالسفة يحللون المواقف ويوصفون العالج وينصحون بالبعد عن
المسببات  ..ولكن هل هناك من يستطيع أن يمنح السالم والطمأنينة
بإزالة األسباب أو بالمساندة وطرح الحلول العملية والتى يمكن أن

شعر :نسرين حبيب

ُمــ ْد ِم َنة

يستوعبها العامة على مختلف
مستوياتهم العلمية واإلجتماعية
 ..هل هناك حقيقة من يكترث
لألمر ؟ ال أظن  ،بدليل ما نراه ونسمع به من أزمات عدة تطيح
بمجتمعات بأسرها مما يضر بمستقبل األجيال المستقبلية إذ ال
يمكنهم تصحيح األوضاع الحاية فينشأون فى أجواء عدم اإلستقرار
النفسى والعاطفى و تضارب األفكار وصراع بين القيم  ،والمفاضلة
بين اإللتزام والتسيب من حيث سهولة الوصول الى غايتهم ؛ فنرى
إنهيار كامل لجيل كان من المترض أن يكمل مسيرة األجداد بكل
جدية وأن يأخد على عاتقه اإلنتقال إلى مرحلة متقدمة يدعمها
التطور والتحديث ..ولكن لألسف قد إختلطت العاطل والباطل
والروئية أصبحت مشوشة  ،وكيف تدوس أقدامنا طريق ليس له
معالم ترتعش فوقه األبدان وال ندرى إلى أين يقودنا  ،فكل شئ
أصبح مبهما و الكفاح أل يأتى بثماره المنشودة إذ إنقلبت األعمدة
وتساوى الجهل والعلم و والحسن والسئ والغالى و الرخيص ..فلم
يعد هناك خطوط محددة ومستقيمة بل أصبحت معوجة ويميل كل
إلى طريقه  .فيالنا من تعساء إذ لم يكن هناك مصلحين يهتمون
ألمر اإلنسان ويخططون من أجل اسعاده ويعملون من أجل أن
تستقيم األمور  ..ويؤسفنى حقيقة مأ آراه من ألم ودموع فى عيون
األطفال و الهم والشجن التى تنم عنه مالمح الكبار والتى نسميها
أحيانا بعالمات الزمن  ..وهذه العالمات هى إثبات لفشل من يدعون
اإلدارة و الرياسة .

جرس «بيج بن» يخرج عن صمته
يف مناسبتين
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لمسات كورونا األخيرة لهذا العام..
رأس السنة يف تايمز سكوير عن بعد
أعلنت اللجنة المنظمة الحتفاالت
رأس السنة التقليدية في ساحة تايمز
سكوير بنيويورك ،أن االحتفال سيكون
هذه السنة عن بعد فقط ،ولن يسمح
للمشاهدين بالتجمع في الساحة.
وتفيد  The Hillنقال عن اللجنة المنظمة
لالحتفاالت في ساحة تايمز سكوير ،بأن
المراسم االحتفالية ستكون هذه السنة من
دون مشاهدين ،ولكنها ستنقل مباشرة
عبر القنوات التلفزيونية وشبكة االنترنت.
أي أن تنظيم هذه االحتفاالت سيتم مع
األخذ باالعتبار جميع القيود والتدابير
واالجراءات الوقائية المفروضة في المدينة
وبعد التشاور مع الخبراء في مجال الطب.
وإن كل من يسمح له بالتواجد في الساحة،
سيكو ن ملز ما با جتيا ز ا ال ختبا ر ا ت

تواجده في الساحة باستثناء فترة مشاركته
المباشرة في برنامج االحتفال ،الذي يأخذ
باالعتبار مسافة التباعد االجتماعي.
وسوف يطلق على الضيوف المشاركين
في االحتفال لقب “أبطال عام ”2020
بمن فيهم العاملون في خدمات الطوارئ
واألطباء الذين يتواصلون مباشرة
مع المصابين بمرض “كوفيد ”19 -
وعائالتهم.
ويذكر أن منظمي االحتفال ،أعلنوا في
شهر سبتمبر الماضي ،أن تنظيم االحتفال
سيكون على األرجح افتراضيا مع األخذ
باالعتبار صعوبة مراعاة مسافة التباعد
االجتماعي في ليلة رأس السنة.
وكان بيل دي بالزيو ،عمدة نيويورك ،قد
حذر في  14ديسمبر الجاري ،من احتمال

والفحوص الطبية الالزمة .وعلى كل
واحد منهم ارتداء الكمامة طوال وقت

غلق المدينة ،بصورة كاملة بسبب تزايد
أعداد اإلصابات بـ “كوفيد .”19 -

يخرج جرس “بيج بن” اللندني الكبير في برج
إليزابيث بقصر ويستمنستر عن صمته بمناسبة رأس
السنة الذي يتزامن مع الخروج الفعلي لبريطانيا من
االتحاد األوروبي ،إذ سي ّدق استثنائياً رغم خضوع
البرج راهناً ألعمال ترميم.
ففي ليل الـ 31من ديسمبر/كانون األوّل ،سيدق الجرس
ّ 12
دقة مع حلول منتصف الليل على جري العادة ،لكن
ً
اآللية الجديدة ستجرّ ب أيضا عند الـ 11بتوقيت لندن
(منتصف الليل بتوقيت بروكسل حيث مقرّ المفوضية
األوروبية) ليقرع الجرس مع انتهاء الفترة االنتقالية
التي تلت انسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي في
 31يناير/كانون الثاني الماضي ،بحسب ما أعلنت
أجهزة البرلمان.
وخالل هذه الفترة ،بقيت بريطانيا تطبّق القواعد
األوروبية في ّ
ظل مفاوضات ال تزال جارية بشأن
عالقتها التجارية المقبلة مع االتحاد األوروبي.
ويخضع برج إليزابيث الذي أنجز تشييده في 1859
لورشة ترميم أطلقت في  2017وال ي ّدق جرسه إال

في مناسبات نادرة ،كان آخرها الشهر الفائت بمناسبة
ذكرى توقيع هدنة الـ 11من نوفمبر/تشرين الثاني
 1918إبّان الحرب العالمية األولى.
وبالرغم من محاوالت مناصري بريكست ،لم يُقرع
“بيج بن” في  31يناير/كانون الثاني المنصرم وقت
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
وأوضحت أجهزة البرلمان أن الجرس الشهير البالغة
زنته  13.7ط ّنا سي ّدق  12مرّ ة مع حلول منتصف
ّ
متقطع
الليل ،احتفاء بالسنة الجديدة ،وسيقرع بشكل
الختبار اآللية الجديدة في  29و 30ديسمبر/كانون
األول ث ّم في ساعات مح ّددة في  31من الشهر ،منها
الحادية عشرة ً
ليال احتفاء بالبريكست.
وألغي هذه السنة عرض األلعاب النارية الذي يقام
عادة بمناسبة رأس السنة في وسط لندن على ضفاف
التيمز ويجمع نحو  100ألف شخص ،بسبب وباء
كوفيد.-19
ومن المقرر إقامة مهرجان وطني احتفاء بالبريكست
في العام .2022

من أقوال الفيلسوف
السيد الهادي
 هناك أعداء تصنعهم الجغرافيا  ،وهناك أعداء صنعهم التاريخ . الغرب ينظر إلى عيوبنا ونحن ننظر إلى مزاياه  ،وكالنا أعور . نحن في الشرق بخير طالما بقي فينا اثنتان  :الشمس وبر الوالدين . العنوا خطيئتكم  ..فالشيطان كلما لعنتموه ازداد فرحا ألنه مع كل لعنة يضع بيضة جديدةفي سلته.
 ال أحد أطول من نفسه إال في الوهم . معدتي أكثر حكمة من أذني  ..إنها ال تأكل وعودا . أقصر مسافة بين نقطتين  ،هي المسافة بين االحتياج والخطيئة . الصبر خمر الفقراء . الكالم ال يحرك عجالت القطار . -كل شيء يجلب الراحة  ،يستحق عدم الراحة .

بقلم :عادل عطية

أصنعوا هذا لذكري...
سيأتي يوم يرقد جسدي فوق فرشة بيضاء،
طويت بعناية بین زوایا السرير األربع في مستشفى
مليء برائحة الوالدة والموت .وفي لحظة ما سيعلن
الطبيب أن دماغي توقف عن العمل ،وان حياتي
انتهت!
فمتى حل ذلك ،ال تحاولوا بث روح اصطناعية في
جسدي ،وال تستخدموا اآلالت ،وال تسموا هذا فراش
الموت ،بل ليكن فراش الحياة .وتعالوا خذوا من
جسدي؛ لكي ينعم األخرون بحياة أكمل!
امنحوا عيني ،لمن لم ير في حياته شروق الشمس،
أو وجه طفل ،أو الحب في عيني امرأة!
وهبوا قلبي ،لمن لم يحظ من قلبه ،بغير أيام األلم
الدائم!
واعطوا دمي ،لمراهق انتزع من حطام سيارته؛ لعله
يعيش حتی يری احفاده يمرحون!
وأهدوا كليتي ،إلى من يعتمد آلة تساعده على
االستمرار من يوم إلى يوم!

وخذوا عظامي ،وكل عضلة ،ونسيج ،وعصب،
ً
ً
مشلوال
طفال
في جسمي ،وابحثوا عن وسيلة تجعل
يسير!
استكشفوا كل زاوية في دماغي ،وخذوا كل خلية،
اذا اقتضى األمر ،ودعوها تنمو لعلها تساعد يوماً
ما صبياً اخرس على الصراخ عند ركل الكرة ،أو
فتاة صماء على سماع صوت المطر يرشق نافذتها!
واحرقوا ما يتبقى مني ،وذروا الرماد في الهواء؛
لكي اعين الورود على النمو!
واذا كان ال بد من دفن شيء ،فادفنوا خطاياي،
وضعفي ،وكل احقادي ضد اخوتي البشر!
وأعطوا آثامي للشيطان ،وروحي هلل!
وان رغبتم عرضاً ،أن تتذكروني ،فتذكروني بعمل
طيب ،أو كلمة رقيقة تُهدى لمن يحتاج اليها!
فاذا فعلتم كل ما طلبت ،فسأبقي حياً إلى األبد في
قلوبكم ،وفي قلب هللا!

العثور عىل قطع من هرم خوفو يف صندوق
سيجار باسكتلندا

نثر الحبوب إلطعام الطيور ..عادة إنسانية قديمة
تحييها ثلوج الجزائر
مع تساقط الثلوج في المرتفعات تعود عادة أمازيغية
قديمة إلنقاذ الطيور من الموت جوعا ..تعرف على “أقدم
عادة إنسانية” بالجزائر.
“انثروا القمح فوق رؤوس الجبال حتى ال يقال جاع طير
في بالد المسلمين” ،مقولة تاريخية تحولت لعادة إنسانية
نبيلة في منطقة القبائل األمازيغية الواقعة
شرقي الجزائر.
وفي كل عام ،يتأهب سكان قرى والية
تيزيوز” ويعدون العدة في رحالت
جماعية ،ليس بغرض السياحة أو التنزه أو
جمع الحطب ،بل إلنقاذ الطيور من الهالك.
ال يرتاح بال وال ضمير أهل القبائل
في الجزائر مع تساقط الثلوج كل عام
بالمرتفعات المحيطة بهم ،إال بعد أن
يضمنوا توفير ما تحتاجه الطيور من دفء
من نوع آخر ،وهي الحبوب.
ومع كل عام تتساقط فيه الثلوج بكثافة في
مرتفعات جبال جرجرة ،يتطوع ويتوزع
سكان القرى على مجموعات للصعود إلى
الجبال والمرتفعات ،محملين بأكياس كبيرة
وثقيلة من القمح.
والهدف واحد :نثر حبوب القمح أمام
األشجار ووسط حشيش الغابات ،لتكون زاد
الطيور التي تصارع من أجل البقاء ،ولتجد
قوتها اليومي.
يستعمل سكان منطقة القبائل الجزائرية عدة
وسائل في عادة “نثر الحبوب للطيور”،
منهم من يستعمل قارورات ماء فارغة،

ويربطها على األشجار بشكل عكسي.
ومنهم من ينشر في الهواء الطلق اآلالت الحبوب كتلك
المخصصة للدواجن ،فيما يبسط آخرون لوحة كبيرة
ينثرون عليها القمح تُمكن أكبر قدر ممكن الطيور من
الوصول إليها بسهولة.

عن طريق الصدفة ،عُ ثر في صندوق سيجار بجامعة
أبردين في اسكتلندا ،على أجزاء من قطعة خشبية من الهرم
األكبر المعروف بهرم خوفو ،في الجيزة بمصر ،تعود إلى 5
آالف سنة كانت قد ُفقدت قبل أكثر من  70عاما.
وهذه القطعة المصنوعة من خشب األرز ،هي أحد
األغراض الثالثة التي عثر عليها عالم اآلثار البريطاني
وايمان ديكسون داخل هرم خوفو في الجيزة سنة .1872
ويحتفظ المتحف البريطاني بقطعتين ،هما كرة ّ
وعقافة من
البرونز استخدمتا على األرجح في أعمال التشييد ،في حين
ُفقد أثر القطعة الخشبية.
وفي عام  ،2001أثيرت فرضية أن تكون القطعة الخشبية
قد وُهبت لجامعة أبردين ،لكن لم يتم العثور عليها ،حسب ما
ذكرت وكالة فرانس برس.
وفي أواخر العام الماضي ،كانت معاونة شؤون الحفظ
المصرية عبير العداني تقوم بجردة للمحفوظات اآلسيوية،
عندما عثرت على صندوق السيجار هذا الذي يحمل العلم
المصري ،ووجدت بداخله هذه القطعة الخشبية التي أصبحت
مقسمة إلى أجزاء.
وصرّ حت عالمة اآلثار قائلة“ :عندما اطلعت على األرقام
المدونة في السجل المصري ،أدركت على الفور ماهية
األمر”.

وأردفت“ :شاركت في مهمات في مصر ،لكنني لم أتصور
يوما أنني سأجد هنا ،في شمال شرق اسكتلندا ،قطعة بهذه
األهمية لتراث بلدي”.
ووقت اكتشاف هذه القطع في القرن التاسع عشر ،كان
ديكسون برفقة الطبيب جيمس غرانت الذي سافر إلى مصر
لمعالجة الكوليرا ،والذي تصادق مع عالم اآلثار.
وبعد وفاة الطبيب عام  ،1895وهبت مجموعته إلى جامعة
أبردين حيث حصل على شهادته .وفي عام  ،1946أعطت
ابنته القطعة الخشبية للجامعة ،لكن هذه القطعة لم تدوّن في
السجالت ولم يُعثر عليها رغم أبحاث مكثّفة.
وسمحت تحاليل حديثة بتأريخ القطعة ،التي تعود بحسب
الخالصات إلى ما بين عامي  3341و 3094قبل الميالد ،أي
قبل  500عام تقريبا من تشييد الهرم.
وتطرقت الدراسات إلى احتمال أن تكون القطع التي عثر
ّ
والملقبة بـ “تذكارات ديكسون” ،قد تركها
عليها ديكسون
البناؤون في الموقع.
وقال المسؤول عن المتاحف والمجموعات الخاصة في
جامعة أبردين ،نيل كورتيس ،إن هذه النتائج التي تم التوصل
إليها بالتأريخ الكربوني ،تشكل “اكتشافا من شأنه إحياء
االهتمام بتذكارات ديكسون ،التي قد تكشف بعضا من أسرار
الهرم األكبر”.

لكل من يهمه األمر!
يُسعد 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 :
(514) 961-0777 / (450) 972-1414 elressalanews@gmail.com

أدب وثـقافة
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الشـــاعر

بقلم :إدوار ثابت

بقلم :الدكتور غازي الفنوش

الكتف المتجمد  ،تصلب الكتف
()4
ملخص العدد السابق
ً
رغما عنه ومن غير أن يتحكم في نفسه ودون
أحبها
أن يدري أو يحتاط فهي متزوجة وقد أطلع على كتاب
أستاندال األديب الفرنسي (عن الحب) الذي تحدث فيه
عن نشأة الحب وتطوره فوضع لذلك سبع مراحل  .أما هو
فقد مر بكل هذه المراحل معها .
وتتطور مشاعره إليها فتبلغ تلك المرحلة التى تسمى
التبلور األول التي تتطور فيها مشاعر العاشق فتبلغ بعض
ذروتها فإذا هو دائم التفكير فيها وكأنما ترافقه وتالزمه في
كل وقت مكان عندما يقرأ ويكتب وعندما يأكل ويشرب
وعندما يسير ويتمهل وكأنها معه ال تتركه وال يتركها بل
قبل أن ينام وكأنها معه وبعد أن يصحو وكأنه يلقاها بل ما
أكثر ما يحلم بها في نومه فيستمتع بشكلها وهي إلى جانبه
ً
خصاال ومميزات
تناجيه ويناجيها وإذا هو يضفي عليها
ً
وجماال شكلياً وحسياً ال يشعر بهما إال فيها
يستهويهما فيها
وال يراهما في غيرها قد أثر فيه وأثرت هي فيه بهما فبدا
ال يمتعه إال هي وال يأنس إال بها وال تروقه غيرها فهي
التي يلتذ بها وال يلتذ بسواها حتى بدا يتمنى أن يفعل لها
ما يستطيع حتى يرضيها وحتى ترضى فيغتبط إذا أحس
ذلك بها أو الح ذلك عليها حتى أضحى يحصر سعادته في
إرضائها وفي رضائها فليتها ترغب في شئ تسأله عنه
حتى يسعى إليه مستمتعاً ال يتخاذل ليحقق لها ما ترغب
فيه ولكنه مع كل ذلك يشعر باألسى واإللتياع من هذا
الحرمان الذي يتأصل بينه وبينها  .أما مرحلة الشك التي
يشك فيها العاشق حتى يعرف أن لحبه صدى في نفس من
يحبها فيشتد ليتأكد مما يدل عليه فهي مختلفة عما يشعر
إليها به ومضادة له  ،فاألنسان قد يسعى إلى الشك كما
يقول (ديكارت) ليعرف اليقين وليتأكد من الحقيقة أما هو
فكيف يشك وهو يعرف اليقين  ،بل لماذا يشك وهو يعرف

قبل أن يشك فهي التعي وال تعرف شيئاً عن حبه وعشقه
وهي ال تفهم وال تبالي وال تهتم وال تأبى له بل وال تدري
وال تعتقد ولهذا ال يطمح إلى أن يلحظ منها صدى لحبه
في نفسها فكل ما يطمح إليه منها شيئاً أو شيئين ال أكثر
منهما وهما ال يكثران لرقتها عليها وهما التقدير لشخصه
ً
أوال ثم التقدير لحبه الذي تملك منه رغماً عنه ولم تكن له
طاقة على أن يتنصل منه لو عرفت أو أعتقدت إذا خانه
حرصه يوماً على إخفائه عنها بل يكاد يقول  -وأن تعرف
هي – أن المبرر له ولعشقه ذلك القوى الملتاع ليس هو
وإنما هي  ،نعم  ..هذا المبرر هي المسئولة عنه فهو الذي
سيطر عليه بل هي التي سيطرت عليه به وهو شخصيتها
الرقيقة وجمالها الفتان  .وتظل تلك المرحلة التي يسميها
ستاندال في كتابه (عن الحب) التبلور الثاني والتي يبلغ
فيها الحب والعشق أقساهما فإذا هو  ،وقد نشأ حبه ونما
وتتطور حتى تملك منه فأشتد وقوى وبلغ أقصاه  ،يلمس
فيها كل المزايا المغرية  ،ويكشف كل يوم مزايا جديدة فيها
في شخصيتها وخصالها وفي سلوكها وجمالها فيلتذ بما
يلمح عليها ويروقه ما يرى فيها منها فملك كل ذلك على
نفسه وأضحى يصرفه عن كل شئ إال هي بل ويصرفه
عن كل فتاة و كل إمرأة مهما تتميزا به غيرها فظل يرغب
بل يتمنى أن يفعل لها شيئا تحتاج إليه حتى يسعى إليه في
سرعة وهمة فإذا هو يستدني الوقت الذي تسعى هي فيه
إليه بشئ تحتاجه ليحققه لها على الفور حتى جاء ذلك
اليوم وكان المبرر له سيارتها مرة ثانية فقد رأها على
الطريق إلى جانبها وقد بدا عليها بعض األرتباك والقلق
تنظر فيهما إلى ساعة يدها وأمام السيارة عامل يفحصها
في دقة وكأنما يصلح عطآل بها فما أن لحظته حتى ألتفتت
وتطلعت إليه في أهتمام بدا عليها فيهما وكأنما سينقذها من
مما بها فما أن يحييها حتى تومئ له في سرعة وتقول له
في حيرة أن عليها األن أن تذهب إلحضار أبنها الصغير
من مدرسته وقد تأخرت وال تستطيع أن تترك العامل
وسيارتها فأستأذنته هو في حرج أن يحضره فلم يتأنَ بل

أستمتع إلحتياجها إليه وتفكيرها فيه حينذاك وأحس أن ذلك
أمراٌ عليه أن يؤديه بال تمهل تمثل فيه قول أمرئ القيس في
معلقته  « :وإنك مهما نأمري القلب يفعل فذهب بسيارته
مسرعاً وهي ال تغيب عن خياله فأحضر لها الصبي فتبتهج
وتبتسم له وتشكره في شئ من الحنو أحسه منها فيومئ لها
هو في هدوء وقد ألتذ ببهجتها وأستمتع بأبتسامتها ولكن
من الحق رأى شكرها ناقصاً فقد كان عليها أن تفعّلَه بشئ
يلتذ له ويشتاق إليه ولكنها لم تفعل  .هكذا تحدث األديب
ستاندال في كتابه « عن الحب « عن نشا’ الحب ونموه
وتطوره حتى يبلغ أقصاه ووضع بذلك سبع مراحل ولكن
الشاعر أحمد شوقي يوضح مراحله في بيت فقط من أبيات
قصيدة له يقول فيه  « :نظرة فأبتسامة فسالم  ..فكالم
فموعد فلقاء  .وقد كانت بينهما النظرة فرنا إليها ورنت
ً
جماال
إليه فأستمتع ببريق عينيها الناعستين اللتين تزيدانها
 .وكانت بينهما األبتسامة فراقته أبتسامتها الحانية الشيقة
 .وكان بينهما السالم فحيته وحياها وصافحته وصافحها
فأحب تحياتها الرقيقة وهوي مصافحتها الغضة التي يتمنى
ويخجل فيها من أن يضم كفها  .وكان بينهما الكالم فالتذ
برنة حديثها وبحة صوتها العذبة  ،فلو ضحكت فضحكها
يترقرق في دالل ولو صاحت أو أنفعلت فعليهما رقة
تمتزج بهما  .كل ذلك وغيره أثر فيه فمسه الحب وتملكه
العشق فلم تغب عن باله ولم تبرح خياله دون أن تعرف
ومن غير أن تلحظ  .أما الموعد واللقاء فكان بينهما ،
ً
رغما عن أحمد شوقي فليقل كما يشاء
رآهما هو هكذا
ً
ولكنهما كانا بينهما فقد جاءت إليه يوما وقد تأكدت من
قدراته اللغوية وأيقنت معرفته بالشعر واألدب فسألته عن
شاعر مصري معاصر هل يعرفه فيبتسم ويومئ لها بنعم
ويقول لها بيتاً من أبيات قصيدة له ويحدثها عنه ً
قليال فتبدو
عليها أبتسامة راضية حانية تأكدت فيها من تحقيقه ما
ترغب فيه فتمتعه أبتسامتها وعندما يستفسرها توضح له
أن على أبنها أن يكتب عنه ببحث عليه ولكنها ال تعرف
أين تحصل على المصادر التي يطلع عليها ويستخدمها

Frozen Shoulder
لذلك فيقول لها غداً سيحضر لها بعض المصادر التي
تتحدث عن هذا الشاعر فتنظر إليه وتشكره في حنو ورقة
 ،فكانت هذه هي المرة األولى التي تنظر إليه في هذا
اإلعجاب الذي تخيله وكأنما قد عرفت مكانة شخصيته
ومقدار ثقافته اللتين ال يبخل بهما عنها وال يمتنع بهما عن
أرضائها بما تحتاج إليه  ،واللتين بدا عليها قد عرفتهما من
قبل ولكنها تأكدت منهما في ذلك الوقت  ،ولكنه لم يعرف
حقاً هل أوضحت نظرتها هذه عن إحساسه بمكانته وتقديره
وبعطائه الذي ال يبخل به عنها وهل تخيلت أو أحست بحبه
وعشقه أم هو الذي تخيل نظرتها هكذا أو أشتاق أن تكون
هكذا قد صدرت منها  .ولم يكن أستمتاعه بأحتياجها إليه
وبنظرتها التي أشتاق مضمونها فحسب وإنما قد رأى أن
ذلك اليوم هو الموعد بينهما وأن الغد هو لقاؤهما رغماً
عن أحمد شوقي في رؤيته إلى الموعد واللقاء بين العاشقين
 .وإذا هو يذهب من الغد إلى المكتبة العامة التي يذهب
إليها كثيراً ليقرأ ويكتب فيبحث عن ذلك الشاعر وعن
بعض الوثائق والمصادر التي تتحدث عنه وعنه بعض
كتبه وأشعاره التي نظمها  ،وهو في ذلك يستدني لقاؤهما
الذي رأه لقاء عاشقين فما أن ترى ما أحضره لها من
هذه المصادر يقدمه إليها وقد أستمتع بما فعل حتى تبتهج
وتبتسم له في حنو ورقة وحتى تشكره فيهما فتروقه بهجتها
ويلتذ من أبتسامتها ولكن من الحق كاد أن يكره شكرها ،
وهل يكره اإلنسان الشكر ؟! قد يخجل منه تواضعاً أما هو
فقد أوشك أن يكرهه فقد رأه ناقصاً بل غير ما ينبغي أن
يكون !!! وما الذي ينبغي أن يكون ؟ أن تحتضنه وتقبله
وتتركه يحتضنها ويقبلها  ،هذا ما تخيله وأشتاق إليه ولكنها
لم تفعل .
البقية في العدد القادم .

قصة بقلم :

نعمة هللا رياض
المجتمع البشري مكون من أشخاص
مختلفون من حيث الشخصية التي تتكون
من :الطبع ,الصفات ,األحاسيس ,األفكار
والسلوكيات المتأصلة والفريدة لدى شخص
معين؛ فمن الممكن إيجاد تنوع واسع بين
األشخاص ،من حيث الصفات والتراكيب
الشخصية ،في تجمع سكاني واحد..
والشريحة الرئيسية ألي مجتمع بشري
مكونة من أشخاص أسوياء طبيعيون ,بدون
عقد نفسية ظاهره ومؤثرة في تعاملهم مع
األخرين  ..لكن توجد علي طرف هذه
الشريحة الرئيسية شريحتان أحدهما ألشخاص
يعانون من أمراض نفسية مؤثرة فى تعاملهم
مع االخرين  ,والشريحة األخيرة إلشخاص
مصابون بالجنون المطبق ومن الصعب  ,بل
من المستحيل أحيانا»  ,التعامل معهم ..
اليكم هذه القصة الحقيقية والتي حدثت بالفعل :
تعرفت علي المهندس  /نادر فهيم بإدارة
التصميم في الشركة الصناعية التي نعمل بها
 ,وبالرغم انني كنت أعمل في إدارة أخري
بالشركة  ,إال اني كنت اشترك معه في
دراسة واختيار عروض الماكينات المختلفة
التي تحتاج الشركه لشرائها  ..كان المهندس/
نادر شخصا ذكيا وهادئا ومن أكفأ المهندسين
في إدارته ,وكان مدير االدارة يكلفة بحل
المشكالت التصميمية الصعبة والتعديالت
المطلوبه فينجزها بمهارة فائقه ..وعندما علم
انني اهوي لعبة الشطرنج  ,دعاني لالنضمام
إلي فريق الشطرنج بالشركة الذي يرأسه,
وكنت اتمرن واتقدم في اللعبة بارشاداته
وحلوله العبقرية  ..وعلمت انه حاز علي كأس
البطولة علي مستوي الشركات الصناعية وإن

الشركه كانت تحضر لسفره لإلشتراك في
مسابقة شطرنج دولية ..
كالعب شطرنج كان نادر مغرما» بتفاصيل
أي مشكلة فنيه تعرض عليه  ,يبحثها من جميع
الجوانب  ,ويدرس كافة اإلحتماالت ..وكانت
طريقة تفكيره وكالمه ومشاعره عادية جدا»،
بل مثيرة لإلعجاب ..
لكني الحظت بعد فترة أن تركيزه في فحص
العروض المقدمة قد تناقص عن المعتاد وأكثر
من شرب السجائر والقهوة  ,وأصبح عصبيا
في تعامله ,وكان يتصرف أحيانا بغرابة ..
فمثال إذا ضجت القاعة بالضحك لسماع نكته,
كان هو يجهش بالبكاء !! ..ثم بدأ يأخذ أجازات
متقاربه عن العمل  ,مما جعلني أستفسر من
زمالئه عن سبب أجازاته المتكررة  ,ذكروا أنه
يعاني من بعض المشاكل النفسية ..
قررت أن ازوره في منزله للسؤال عنه ..
قابلني هناك شقيقه األصغر وابنه وابنته
وعمرهما عشرة وثماني سنوات بالتقريب..
قال شقيق:
 نادر وزوجته توجها لعيادة طبيب نفسيلحضور جلسة هي الرابعة ..
 مما يعاني المهندس /نادر؟ لقد أصبح منطويا علي نفسه بشدة  ..وفياآلونة األخيرة كان يعاني من اضطراب حاد
شوه طريقته في التفكير والتصرف ،والنظر
إلي الواقع ،فال يستطيع التفرقة بينه وبين
الخيال ..كما لوحظ عليه في الفترة السابقه
الخوف من شيئ مجهول ينظر اليه مبحلقا في
الفراغ..
 وماذا قال األطباء ؟ -لقد شخصوا مرضه بانه مصاب بالفصام

(الشيزوفرانيا)  ..تتغير فيه شخصية المريض
وتصرفاته وتجعله يفقد أي صله بالواقع..وفي
مرحلة متقدمة من المرض ,يكون غارقا» في
أوهام انه مالحق من شخص أو عدة أشخاص..
وقد وصفوا له قائمة من األدوية يجب علي
زوجته أن تساعده علي تناولها في مواعيدها .
تحسنت صحة نادر قليال ،مما جعله يعود للعمل
 ..لكن حدث مرة أن إستدعاه مدير اإلدارة
ليناقشة في طريقة حله لمشكلة فنية ،فجأة ثار
نادر في وجه المدير وصاح فيه قائال :
 إنت بتفهم أحسن مني !!  ..لوال تقدير المديرلحالته النفسية  ،لكان قد حوله لمجلس تحقيق .
في زيارة لشقيق نادر لتقديم طلب بأجازة
مرضيه ،جاء إلي مكتبي ليحكي لي تطور
جديد في حالة أخيه قال:
 لقد أوصاني طبيبه النفسي بتسجيل ما يتفوهبه أثناء نوباته الفجائيه ،وهذا ما استنتجته من
التسجيل الذي يسمع فيه صوت أخي فقط:
في نوبه من النوبات ،ظهر له األستاذ حليم
والمدام /عنايات ،وكانا يدرسانه في المرحلة
اإلبتدائية ،أصبح يعاني من مطاردتهما له
..أينما ذهب يراهما بوضوح ،يتكلمان معه
ينصحانه ويحذرانه من أخطار ستلحق
به إن لم ينفذ نصائحهما وتعليماتهما،
والعجيب انه يراهما كما تعود أن يراهما
وهو صغير لم يتقدما في العمر وال تظهر
شعرة بيضاء واحدة في رأسيهما ..من
المفترض أنهما األن أصبحا عجوزين
أو حتي فارقا الحياة  ,كان يراهما واقفين
أمامه ال يتحرك شيئ فيهما إال العين والفم ..
قال له األستاذ  /حليم:
 -هل تتذكر إنني أول شخص يعلمك الشطرنج؟

شعر :
عباس شعبان

القلب مألوم
القلب مألوم فيه ما فيه
عبثا نحاول إخراج ما فيه
إودع ما شئت داخل القلب ..
أما الصعوبة إفراغ ما فيه
عجبا لهذا القلب ما يحوي
عجبا..
أحبيس هو األلم أم تاه راعيه!
هل يخرج الوجع غير صاحبه ؟!
أو يدرك الجمر غير واطيه ؟
أيطمع في العدل وذاك الظلم قاضيه

 األرض ًفعال صامتة ولكن في جوفها ألف بركان
 أن ماتت األحالم فال تسألني عن المستقبل نحتاج لبعض الجنون فالعقل يصيبنا بالملل أحيانا ! األمل صديق رائع دائماً عظيم هذا القلب الذي يعرف أنك ال تحبه ويستمرفي حبك
 -الصمت يبقى هو الحل األمثل لمن ال يريد أن يسمع

تذاكر  ،مكرراً الجمله عدة مرات وهو شبه
منوم!!  ..بين اإلبن واإلبنة كانت األم هي
األكثر ألما ومعاناة..
ذات يوم عندما كنت في مكتبي بالشركه،
اتصل بي أحد زمالئه بادارة التصميم ليبلغني
أن المهندس /نادر فهيم قد فارق الحياة منتحرا
بأن شنق نفسه في منزله...
ذهبت الي منزله لمواساة أهلة وجلست مع
شقيقه األصغر ،شكرني علي التعزية  ..كان
ً
شاحبا وآثار الصدمة جليه في عينيه
وجهه
الزائغتين ..قال لي وهو علي وشك البكاء:
لقد ترك أخي هذة الرساله في حجرته ،يمكنك
قرائتها ..
تناولت الورقة منه ،كان بها بضعة سطور
قليلة مكتوبة بحروف مهتزة:
إلي زوجتي وأوالدي األحباء ..إلي أقربائي
األعزاء ..إلي أصدقائي وزمالئي األوفياء،
أترك لكم هذه السطور ألشكركم علي وقوفكم
معي في محنتي المرضية ،أكتبها وانا في قاع
بئر مظلم ال قرار له ،بال أمل في بصيص من
النور ..لقد آثرت أإلنسحاب من الحياة قبل أن
يتفاقم مرضي وأسبب األذي ألحد من أحبائي
خالل إحدي نوباتي المتكررة ..أطلب من هللا
عز وجل ،خالق الكون وواهب الحياة  ،أن
يسامحني ....

شعر :صباح غريب

ترى من لهذا الظلم
يهزمه ويسبيه
يبدد شمله ويرسله إلى التيه
هم األحرار ما خلقوا إال لهذا
وسيذهب الشر للتيه
سيذهب الشر للتيه
وسيجعلوا عاليه واطيه
سيجعلوا عاليه واطيه

يوسف زمكحل
 مهما كانت قوتك وجبروتك فالحب يستطيع أنيطيح بك
 خير لنا أن نحب ونفشل من أن ال نحب أبداً الحب يرى الورود بال أشواك (مثل ألماني)ُ
حذفت من قلبي أسمك
 من كلماتي  :ال تتعجبي إنُ
ُ
وأطفأت في سماي نجمك  ..إن
فعلت
 ..ال تتعجبي إن
رأيتيني أثو ُر على حبك وأرفض لصدري ضمك ..
ُ
ُ
ترياق سمّك .
شربت كثيرأً من
تعافيت بعد أن
ألني
ِ

يا وليدي ما ببالك ؟
وأنت سارح في خيالك
والعرا كان افتراشك
والهوا كان التحافك
كان كتاب الحب منك
ّ
ول ّ
مني ؟!
يحكي عنك
يحكي عني
والتمني يحكي
عن حلمك وحلمي
يحكي وتطول الحكايا
ّ
أنه كان حلو النوايا
كدب تاني فى لُغايا
هات كتابك

بأن ينزل إلى األسفل ،مع حمل وزن خفيف
في اليد ،والعمل على لف الذراع للحصول
شكل دائرة .
 2تمدد الكتف بالمنشفة :ويتم ذلك بالقبض على منشفة خلف الظهر
ومسك الطرف األخر باليد األخرى ،لشد
الذراع المتضرر صعوداً وهبوطاً .
 3المشي بالذراع :بالوقوف في مواجهة الحائط ،ومد الذراع الى
األمام ،ولمس الجدار بطرف أصابع الذراع
المتضرر ،والمشي ببطءباالصابع على الحائط
مثل العنكبوت حتي يتمكن المريض من رفع
وخفض الذراع بقدر اإلمكان ،وبجرى هذا
التمرين لتحسين مجال حركة الكتف .
 4الكمادات الساخنة :تساعد في تسريع الشفاء من إلتهابات وتورم
الكتف .
 5الكمادات الباردة :تساعد في تخفيف األلم الذي يوجد في المنطقة
المصابة ،ويتم ذلك بوضع مكعبات من الثلج
في كيس بالستيك ولفه بمنشفة رقيقة .
العالج الجراحي للكتف المتجمدة :
في حال فشلت كل العالجات المحافظة في
تحسن الحالة والتخلص من األلم والتيبس
والتصلب في الكتف ،قد يلجأ الطبيب إلى
الجراحة ،وهي تشمل تحريك مفصل
الكتف تحت التخدير العام إلى اقصى حد
للحركة ،أو لتحرير الندب واإللتصاقات في
محفظة المفصل بالمنظار الجراحي  ،وهي
الطريقةالمفضلة للعالج ،حيث انها مفيدة
للتخلص من االلم واستعادة الحركة في مفصل
الكتف ،وبنسبة نجاح أكثر من  ، 95%وينبغي
اجراء العالج الطبيعي بشكل مكثف بعد اي
تداخل جراحي لهذه الحاالت .

بقلم:
جــاك قرانـطـة

حبيبتي سوريا

يــا وليدي

أيحكم بالعدل من للجرم فاعل
ويرجو العدل مظلوم من ظالم
كل ما نرى عجبا !!
أيلجأ المظلوم لمن قتل !
ويرجو منه إنصافا لما فعل !.
أعاقل هو أم هي لوثة فيه !
عجبا ،أيحمي المال سارقه !؟
أيزرع األرض من اغتصبا !؟
أيهدم الظلم من للظلم بانيه!؟
أيهدم الظلم من للظلم بانيه!

همسـات

 نعم يا إستاذ/حليم لقد أصبحت اآلن بطلالشركات في الشطرنج!
 إذاً داوم علي التدريب ،أريدك أن تصبح بطلالعالم في الشطرنج بالرغم من أي عائق ،حطم
ما يعيق تقدمك !!
وقالت له المدام  /عنايات
 هل انهيت إمتحان الفرنسية؟ نعم يا مدام ،في نهاية المرحله الثانويه،ولكني لم أكمل دراسة الفرنسية
فلم تكن تدرس في كلية الهندسة ..
 يا للخسارة !! هيا أدرس الفرنسيه في أيمكان وال تستمع إلعتراض أحد وال حتي
زوجتك  ,فإذا إعترضت ،إضربها ،فهي
تستحق العقاب !!
خالل زيارة الحقة لنادر في منزله ،حكي لي
ً
هامسا  :الحظت أن الكم الكبير من األدوية
التي أتعاطها تؤثر علي قدرتي الجنسية،
وبعد محاولة فاشلة مع زوجتي رأيتها تهرول
خارجة من غرفة النوم إلي المطبخ تبكي
بحرقه وتحطم األكواب واألطباق ،فلكي
أرضيها ،وهذا حقها ،لجأت إلي التهرب من
أخذ الدواء !!
إنتكست بالتالي حالة نادر ،فإضطر األطباء
أن يخضعوه لجلسات الصدمات الكهربائية،
بتمرير تيار كهربائي محسوب علي رأسة
إلطالق فيضان المشاعر ..كانت الجلسات
مؤلمه للغايه ،وكان جسمه كله ينتفض بشدة ..
لم ينقطع بكاء طفلته علي حال والدها
وسؤالها ألمها:
 متي يشفي أبي ؟ وجزع إبنه وخوفه من أبيه،ألنه في إحدي نوباته العصبية أوسعه ضربا
وهو يصرخ فيه لماذا تشاهد التلفزيون وال

حالة مرضية يشعر فيها المريض بألم شديد
وتصلب في الكتف ،ويصبح الكتف كأنه
مجمد ،فال يستطيع المريض أن يحرك ذراعه
بشكل طبيعي ،ويفقد القدرة على القيام ببعض
الحركات الضرورية في الحياة الروتينية ،مما
قد يؤدي في نهاية األمر إلى تصلب تام في
الكتف إذا لم يخضع المريض إلى عالج في
مرحلة مبكرة من المرض .
أسباب الكتف المتجمد :
يحدث تجمد في الكتف نتيجة التهاب في
األنسجة الرخوة المحيطة بالمفصل ،السيما
المحفظةالمفصلية(الكبسولة) ،لذا تدعى الحالة
كذلك “التهاب المحفظة الالصق” .حيث
تتكثف تلك األنسجة الرخوة وتفقد مرونتها،
مما يؤدي إلى تحدد في مجال الحركة في
الكتف ،ومن األسباب المؤدية لإلصابة بالكتف
المتجمد ؛
• -اإلصابة بالتهابات حول المفصل .ويشمل
األربطة واألوتار والعضالت .
• -خشونة في مفاصل الرقبة وهي حالة شائعة،
وغالبا ما يشعر المصاب بألم في الكتف،
منتشر من الرقبة .
• -الرضوض الناتجة عن الحوادث مثل؛
حوادث المرور ،او السقوط ،أو اثناء ممارسة
التمارين الرياضية .
• -التهاب المفاصل الروماتويدي ،حيث يعاني
المريض من تصلب في الكتفين ،السيما في
الصباح ويتحسن الوضع خالل النهار .
• -اإلصابة ببعض األمراض مثل؛ السكري
أو بعد حدوث جلطة دماغية تؤدي إلى شلل
في الطرف المصاب ،أو اضطراب في الغدة
الدرقية ،وجدير بالذكر بأن تجمد الكتف اكثر
شيوعا لدى األشخاص بعد سن األربعين من
العمر ،والنساء أكثر عرضة لهذا المرض
من الرجال .
أعراض الكتف المتجمدة :
يعاني المريض من ألم وتصلب وتحدد في
حركة الكتف ،وقد تكون األعراض شديدة
لدرجة عدم قدرة الشخص على القيام باألنشطة
اليومية مثل؛ قيادة السيارة وارتداء المالبس،
ويتطور المرض على ثالث مراحل ؛
 مرحلة التجميد  :وفي هذه المرحلة المبكرةمن المرض يعاني المريض من ألم خفيف مع
فقدان في مجال الحركة في المفصل ،وتستمر
هذه المرحلة من  6إلى  9أسابيع .
 المرحلة المجمدة  :قد تتحسن األعراضالمؤلمة ،ولكن يبقى التصلب ،وغالبا تستمر
من  4إلى  6شهور ،و تكون األنشطة اليومية
صعبة للغاية في هذه المرحلة .
 مرحلة ذوبان الجليد :قد تستغرق هذه المرحلة من  6أشهر إلى
سنتين ،حيث يتم تحسن الحالة بشكل ملحوظ،
ويعود حوالي أربعة من كل خمسة أشخاص
أقرب إلى الحالة الطبيعية في نهاية األمر .
تشخيص الكتف المتجمد :
عادة يعتمد تشخيص الكتف المتجمد على
األعراض التقليدية لأللم وتيبس الكتف .ويعد
تشخيص الحالة مبكرً ا أمرً ا مهمًا ألن العالج
الطبيعي وتمارين الكتف قد تحمي الكتف من
مزيد من التصلب ،ومنع حدوث تيبس دائم،
ومن الخطوات التي يتم إتخاذها لتشخيص
الكتف المتجمدة ؛
بأن يقوم الطبيب بأخذ القصة المرضية ،حيث
يسأل المريض عن مدى شدة األلم ،وعن تأثير
الحالة على نشاطاته اليومية ،وتسببها في
حرمانه من النوم المريح ،ومن ثم يقوم الطبيب
بإجراء فحص الكتف لتقييم مدى الحركة
في مفصل الكتف ،كما أنه يعمل على تحديد
مكان األلم ،والكشف عن وجود ضمور في

عضالت الكتف ،وفي معظم الحاالت قد يحتاج
إلى إجراء األشعة السينية ،و الموجات فوق
الصوتية ،والتصوير بالرنين المغناطيسي .
عالج الكتف المجمد :
عادة يستغرق الكتف المتجمد حوالي 18
شهرً ا للشفاء ،وفي المرحلة المبكرة من الكتف
المتجمد ،يكون ألم الكتف هو شكوى المريض،
فيركز العالج بشكل أساسي على تخفيف هذا
األلم ،فينصح المريض بتجنب الحركات التي
تزيد من شدة األلم  ،ويمكن تناول مسكنات
لأللم مثل ؛ األيبوبروفين أو باراسيتامول،
لتخفيف األلم وتقليل االلتهاب ،وإذا فشلت
مسكنات األلم في تخفيف اآلالم ،فقد يحتاج
المريض إلى حقن الكورتيكوستيرويد مباشرة
في مفصل الكتف ،الذي قد يساعد على تخفيف
االلتهاب و تحسين الحركة في المفصل .
أما في المرحلة الثانية من تجمد الكتف يشكو
المريض من تصلب وتيبس في مفصل الكتف
فينصح المريض بالعالج الفيزيائي والذي
شمل ؛
 1تمرين الباندول للتمدد :وذلك بالسماح للذراع المتضرر من التيبس

واقرا ليَّا
صفحة ُّ
الظلم األبية
هات كتابك
فى جبيني
سوّ دوا بالليل سنيني
كنت عايش فى بنايتي
بس ماعجبت حكايتي
هات كتابك
واحكي عني
واللي همّه فى مثل ِس ِّني
هات كتابك
يوجعوني الكلمتين لمّا يقولولي
السبعة شاب
إن ابن ّ
لمّا عاش اللي حكولي

 4مليارات خالل  4أشهر ..طليقة
مؤسس أمازون تتبرع مجددا الفقراء
تبرعت ماكنزي سكوت ،الزوجة السابقة لمؤسس شركة أمازون ،جيف بيزوس ،بأكثر
من أربعة مليارات دوالر لبنوك الغذاء وصناديق اإلغاثة.
وقالت إن الدافع هو مساعدة األمريكيين الذين يعانون من الوباء ،واختارت ،بعد دراسة
 6500جمعية خيرية 380 ،جمعية منها للتبرع لها .وبذلك يصل إجمالي ما تبرعت به هذا
العام إلى  6مليارات دوالر.
واختيرت الجمعيات وفق ما قالته سكوت بناء على أنشطتهم في المجتمعات التي تعاني بشدة
من انعدام األمن الغذائي ،وانعدام المساواة ،ووجود معدالت فقر عالية ،وانخفاض إمكانية
وصول اإلعانات إليهم.
وسكوت من بين أغنى  18شخصا في العالم ،إذ تقدر ثروتها بـ 60مليار دوالر.

في هذه االيام  ،وبعدما وصلنا لما وصلنا اليه  ،لم يبقى لنا اال اللجوء الى رب الكون .
وفي هذه االيام المباركة  ،ونحن قادمون لميالد فادينا السيد المسيح ،
نطلب منه ومن امنا العذراء مريم  ،ان تبسط يديها المباركتين على شرقنا الحبيب
وتلهم المسؤولين  ،والدخالء  ،والمتمردين  ،الخماد هذه النار المتأججة كي يعاد السالم
والهدوء لبلد السالم
بجاه هذا الميالد المجيد وكل عام والجميع بخير

من خواطر الروح

نفضت النسيان عن دفاتري القديمة ،
وبحثت عن اقالم قلبي فوجدتها ص ِدأت ،
فحزنت الن الكتابة هجرتني .
لكنني لم أيأس وبحثت عن موضوع أكتبه ،
فلم أجد اال ان اكتب عنك يا يسوع الحبيب
ألني ان كتبت عن المحبة فأنت قلبها
ان كتبت عن العدل فأنت االله العادل
ان وصفت السعادة فليس لها وجود بدونك
اني احبك يا ربي واريد ان اكون رسول سالم لكل شخص التقي به
ال تتركني عرضة للشر  ،وسامحني على ضعفي
وساعدني كي اجد سمائي على هذه االرض الفانية
بجاه ميالدك المجيد  ،آمين .
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أجمل موديلات فساتين حمراء لسهرة رأس السنة

الرؤوس البيضاء لدى الفتيات وإزالتها بالوصفات الطبيعية
تنتاب العديد من الفتيات حالة من القلق عند ظهور رؤوس بيضاء
على بشرتهن ،حيث يعانين من كيفية إزالتها بطريقة ال تعرض بشرتهن
للتشوه ،وبحسب خبيرة العناية بالبشرة منى اليماني ،فإن الروؤس البيضاء
لها أسباب مختلفة ،منها كثرة إفراز الدهون والتعرق ،باإلضافة إلى تناول
األطعمة الدهنية والتغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء البلوغ والحيض
والعيش في بيئة رطبة ،ويمكن عالج هذه المشكلة باتباع وصفات طبيعية
نتعرف عليها.
العسل
يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا ،لذلك يساعد في تنظيف
المسام وعالج الرؤوس البيضاء على األنف ،ولتحقيق ذلك يجب تحضير
ملعقة كبيرة من العسل وتسخينها لمدة  15دقيقة ،ثم االنتظار حتى تدفأ
وتوضع على الوجه لمدة  15دقيقة ثم شطف الوجه بالماء ،وينصح بتكرار
هذه الوصفة يومياً.
تقشير الوجه بالسكر
يساعد السكر في التخلص من الجلد الميت والرؤوس البيضاء أيضاً ،من
خالل تحضير ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة أخرى من العسل ،ثم
مزج المكونات معاً ،ووضعهما على الوجه لمدة خمس دقائق ،ثم شطف

الوجه بالماء ،ويمكن استخدام المقشر مرة أو مرتين في األسبوع.
ماء الورد
يساعد ماء الورد في التخلص من الرؤوس البيضاء ،وذلك من خالل
تحضير ملعقة كبيرة من ماء الورد ،على قطعة قطن كبيرة ،ثم مسح
المناطق المصابة بقطعة القطن ،ويمكن تكرار الوصفة مرتين في اليوم.

وصفات طبيعية لعالج الرؤوس البيضاء
القرفة
تحتوي القرفة على خصائص مضادة للميكروبات،
تساعد في تقليل الرؤوس البيضاء وعالج حب
الشباب ،ولتحقيق ذلك ينصح بتحضير ملعقة صغيرة
من مسحوق القرفة مع ملعقة صغيرة أخرى من دقيق
الشوفان وبعض الماء ،ثم خلط المكونات معا ً لتشكيل
عجينة سميكة ووضعها على الوجه لمدة  15دقيقة
ثم شطف الوجه بالماء البارد ،ويمكن تكرار الوصفة
ثالث مرات في األسبوع للحصول على نتيجة إيجابية.
خميرة وزبادي
تعتبر الخميرة من المقشرات الطبيعية للبشرة ،وتساعد
أيضا ً في عالج الرؤوس البيضاء ،ولتحقيق ذلك ينصح بتحضير ملعقتين
صغيرتين من الخميرة ،وملعقتين صغيرتين من الزبادي ،ومزج المكونات
معا ً لتشكيل عجينة ،ثم وضعها على الوجه لمدة خمس دقائق حتى تجف،
ثم شطف الوجه بالماء الدافئ ،ويمكن تكرار الوصفة لمدة ثالث مرات
في األسبوع.

الشيخوخة من الاشياء التي يخاف منها الجميع ِ
إليك عصائر تشرب�يها
اليوم ِ
تعطيك بشرة ناصعة غدًا

الشيخوخة من االشياء التي يخاف
منها الجميع فالكل يحاول الحصول
على بشرة خالية من التجاعيد والبقع
الداكنة ،فنستخدم بعض الكريمات
الطبيعية وهذا ال يكفي ،لذلك ننصحك
باستخدام العصائر الطبيعية حتى
تحصلين على بشرة أفضل.
تعطيك
إليك عصائر تشربيها اليوم
ِ
ِ
بشرة ناصعة غداً :بعد ساعات ،أيام
وأشهر حتى تؤخري الشيخوخة :
الشاي األخضر
يمتاز الشاي االخضر بانه مضاد
لالكسدة حيث يتخلص من اي بقع
داكنة وهو محارب للشيخوخة وايضا

يعيد خاليا الجلد الميت.
الشاي األسود
غني بالمواد المضادة لألكسدة ويساعد
على طرد السموم من البشرة ويتخلص
من اي بثور والبقع الداكنة ويحارب
التجاعيد والشيخوخة.
عصير الكرنب
يحتوي على فيتامينات  Aو  Cو E
و  Kفهو يحارب الشيخوخة ويحمي
البشرة من التقدم بالسن والتجاعيد،
ويمد البشرة بالمعادن الضرورية
لمعالجة االنتفاخ ويحافظ على الصحة
وجمال البشرة.
حليب الصويا

يحتوي على االيسوفالفون الذي
يحارب التجاعيد وعالمات
الشيخوخة والبقع الداكنة.
عصير الر ّمان
من مميزاته أنه مجدد لخاليا
البشرة ويعالج البثور حيث أنه
يحتوي على فيتامين  ،Cويزيد
من أنتاج الكوالجين في البشرة.
عصير الجزر
غني بمادة الـBeta-Carotene
بشرتك نضارة ناصعة
التي تمنح
ِ
تتحول هذه المادّة إلى فيتامين  Eالذي
ّ
يحارب بدوره التجاعيد وغيرها من
عالمات الشيخوخة.

فوائد ملح الهملايا للنساء ...هل ِ
فكرت بها؟
عصير الخيار
الخيار يحتوي على نسبة عالية من
المياه التي ّ
ترطب البشرة وهو غن ّي

بالمواد المضادة لألكسدة والسيليكا
التي تعمل على تجديد خاليا البشرة
والحدّ من انتفاخ الوجه والعينين.

السعرات الحرارية في الفواكه المج ّففة

مصدرا لأللياف والعناصر الغذائية المفيدة
تُعدّ الفواكه المجفّفة
ً
لصحة اإلنسان .ولكنها ،في المقابل تحتوي على نسبة أكبر من السعرات
الحرارية ،مقارنًة بالطازجة منها .فما هي السعرات الحرارية الخاصة
بالفواكه المجفّفة؟ وهل يُمكن تناولها عند اتباع حمية غذائية؟
الئحة بالسعرات الحرارية في الفواكه المجففة
تحتوي الفواكه المجفّفة على نسبة أكبر من السعرات الحرارية،
مقارنًة بالطازجة منها
تع ّج الفواكه المجفّفة بالسعرات الحرارية ،لمحتواها من السكر،
خالل عملية التجفيف .وفي اآلتي ،الئحة بالسعرات الحرارية في
بعض صنوف الفواكه المجفّفة.
في نصف الكوب من الزبيب (أو العنب المجفف)  216سعرة
حرارية و 42غرا ًما من الس ّكر .
في  6حبات من القراصيا (أو البرقوق المجفف)  100سعرة
حرارية.
في  100غرام من المشمش المجفّف  240سعرة حرارية .أما في
حبة منه  15سعرة حرارية.
في  100غرام من التين المجفّف  249سعرة حرارية.
في حبة من التمر (أو البلح المجفف)  66.5سعرة حرارية.
في كوب من قمر الدين نحو  260سعرة حرارية.
في كوب من الخوخ المجفّف  418سعرة حرارية.
في أوقية من رقائق الموز المجفّفة  147سعرة حرارية.
في  100غرام من البرتقال المجفّف  284سعرة حرارية.

في  100غرام من البطيخ المجفّف  341سعرة حرارية.
في  40غرا ًما من التوت البري المجفّف  123سعرة حرارية.
في ربع الكوب من التفاح المجفّف  52سعرة حرارية.
في ربع الكوب من المانجو المجفّف  80سعرة حرارية.
في ربع الكوب من األناناس المجفّف  91سعرة حرارية.

تابعي المزيد :حاجة الجسم اليومية من السعرات الحرارية
فوائد الفواكه المجفّفة

خلطة تبييض البشرة استعدادا للعام

تبييض البشرة من أهم المواضيع التي تثير اهتمام المرأة ،كوننا
جميعًا نحلم ببشرة بيضاء ناصعة وبعيدة عن الشوائب والبقع.
لهذا اخترنا لكِ خلطة تبييض فعّالة ومغذّية يمكنكِ اعتمادها قبل العام
الجديد ،لنتيجة واضحة .
لتحضير الخلطة تحتاجين إلى :ثمرة الكيوي ،سكر
جل ألوفيرا  /نبتة الوفيرا
طريقة التحضير :
اخلطي جل األلوفيرا مع السكر وقلب ثمرة الكيوي.

تحتوي الفواكه المجففة على العديد من الفوائد والعناصر الغذائية المفيدة
للصحة
على الرغم من وفر السعرات الحرارية في الفواكه المجففة ،مقارنّة
بالطازجة منها ،إال أنها تحتوي على العديد من الفوائد والعناصر الغذائية
المفيدة للصحة .كما يقود تناول الفواكه المجفّفة ،باعتدال ،إلى صحة
الجسم .وفي اآلتي ،بعض الفوائد للفواكه المجفّفة:
هي ت ُ ّ
عزز صحّة جهاز المناعة ،وتحارب األمراض المختلفة؛
إذ تحتوي على عناصر غذائيّة ،كالبوتاسيوم والحديد والفوالت
والكالسيوم والمغنيسيوم ،باإلضافة إلى الفيتامينات «أ» و»ك»،
والمواد المضادة لألكسدة ،من أجل الوقاية من اإلصابة بالسرطان.
صة التين والخوخ والمشمش منها ،في
تُساعد الفواكه المجّففة ،بخا ّ
عالج اإلمساك ،الحتوائها على األلياف الها ّمة من أجل تنظيف
جهاز الهضم.
هي تُحارب عالمات الشيخوخة المرتبطة في التقدّم بالسن ،وتمنح
البشرة النضارة واللمعان.
تُخفّف من اإلصابة بفقر الدم؛ لغناها بالفيتامين «ب» والفسفور
والنحاس والدهون غير المشبعة ،وكلها يساعد في تحفيز بناء خاليا
الدم الحمر والهيموغلوبين في جسم اإلنسان .وبالتالي ،الوقاية من
فقر الدم.
تقوي صحة القلب؛ إذ تُساهم في التخفيف من الـ»كوليسترول»
هي ّ
وااللتهابات في جسم اإلنسان .وبالتالي ،هي تحدّ من فرص اإلصابة
باألمراض المختلفة والسكتات القلبية والدماغية.

طبقي الخلطة على وجهكِ بطريقة دائرية لتعمل عمل التقشير
وتخلّصكِ من الخاليا الميتة .
كرري هذه الخلطة  2في األسبوع لبشرة كاألطفال .
فوائد الكيوي للبشرة  :يحتوي الكيوي على نسب ٍة عالية من اإلنزيمات
المفيدة والمقشرة ،كما يفتّح لون البشرة ،ويوحّد لونها
يعمل السكر على تقشير الخاليا الميتة.
أما جيل األلوفيرا ّ
فيرطب البشرة وينعشها

إلعالناتكم في الرسالة

www.el-ressala.com

ينصح بعض األطباء باستخدام ملح الهماليا لمرضى ضغط الدم
المرتفع بدالً من ملح الطعام العادي ،مع مراعاة الكمية المتناولة يومياً،
كونه أقل ضرراً .لكن ،هل تعلمين أ ّن لملح الهماليا ،الملح الصخري
الوردي المستخرج من جبال الهماليا ،فوائد صحية عديدة على الجسم
شرط تناوله باعتدال؟
اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي ،من عيادة ،Diet of The Town
تطلعكِ في الموضوع اآلتي على فوائد ملح الهماليا للنساء:
فوائد ملح الهماليا في تعزيز القدرة العقلية
استناداً إلى أبحاث علمية شتّى ،فقد ذُكر أ ّن استنشاق ملح الهماليا يسمح
بتدفق األكسيجن إلى الدماغ؛ مما يؤثر بشكل إيجابي على القدرات العقلية
والتركيز.
ملح الهماليا يحتوي على نسبة أقل من الصوديوم
يستخدم ملح الهماليا كبديل لملح الطعام؛ ألنه يعتبر أكثر فائدة من
غيره ،ويحتوي على نسبة ضئيلة من الصوديوم؛ لذا فهو يناسب
مرضى ارتفاع ضغط الدم ،كما يمكن استخدامه كإجراء وقائي من ارتفاع
الضغط الدموي.
ملح الهماليا ال يسبب الشعور بالعطش
لعل أبرز فوائد ملح الهماليا أيضا ً أنه ال يسبب الشعور بالعطش ،ناهيكِ عن
أنه يساعد الجسم على تحقيق توازن السوائل في داخله بدرجة أفضل من ملح
الطعام األبيض أو ملح البحر.
فوائد ملح الهماليا لالكتئاب وكمضادّ لاللتهابات

تشير بعض الدراسات إلى دور آخر لملح الهماليا في الجسم؛ وهو محاربة
االلتهابات والبكتيريا ،إلى جانب الدور الذي يلعبه كمضادّ لالكتئاب.
ملح الهماليا يحتوي على العديد من المعادن
يحتوي ملح الهماليا على مجموعة من المعادن ،لعل أبرزها :الزنك
والمغنيسيوم والحديد والسيلينيوم والكالسيوم والفسفور والنحاس والبرومين
والبوتاسيوم.
نصيحة اختصاصية :لقد حان الوقت لتقومي باستبدال ملح الطعام األبيض
العادي بملح الهماليا الزهري؛ الذي يمتلك فوائد صحية ج ّمة لكِ ولعائلتكِ .

موسم االعياد اقترب حيث االطعمة والحلويات المختلفة والشهية ،والكل
يخشى من إزدياد الوزن في هذه االيام ،لذلك نبحث دائما ً عن األطعمة الصحية
واللذيذة في نفس الوقت.
ألذّ األطعمة الخفيفة المثالية جداً في موسم االعياد :
البطاطا الحلوة
صحي يسهل تقديمه مشويا ً أو حتّى مهروسا ً وإضافة بعض
الخضروات إليه.
الفاكهة
إستبدلي الحلويات الدسمة هذا الشهر بأنواع لذيذة من الفاكهة كاليوسفي،
الكيوي والرمان مثالً وال تترددي في تحضير أشهى السلطات منها.
الحبش
يتميّز الحبش بقلّة سعراته الحرارية نسبةً لغيره من أنواع اللحوم إضافة إلى
مذاقة الرائع ويسهل تقديمه مع الخضار المشوي.
السلمون
تعتبر مختلف أنواع السمك أطعمة صحيّة ،إنّما السلمون فطعمه مميّز
وننصحك به.
الشوكوال الداكنة

الشوكوال
الداكن الذي يعتبر خياراً صحيّا ً ومناسباً.
الكستناء
الكستناء التي تتميّز بقيمة غذائية ملحوظة ويمكنك تقديمها مشوية.

موسم الاعياد حيث الاطعمة والحلويات
المختلفة اختاري منها الصحية

elressalanews@gmail.com
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تخوض النجمة اللبنانية هيفاء وهبي
رسميا ً دراما رمضان القادم  2021بتح ٍدّ
مختلف ،حيث ستقف للمرة األولى أمام
النجمة الكبيرة المصرية يسرا بدور ضرتها
في مسلسل من إنتاج شركة العدل جروب
والمنتج جمال العدل ،وتأليف أحمد عادل،
وإخراج سامح عبد العزيز.
ومن ال ُمقرر انطالق التصوير خالل
األسبوعين المقبلين ،حيث تسلمت هيفاء
وهبي سيناريو العمل الذي ما زالت تقرأه
إلى اآلن ،إلى حين انتظار توقيعها على
عقود بطولتها الجديدة مع المنتج جمال
العدل.
وإلى اآلن لم يتم اختيار اسم مبدئي
للمسلسل ،حيث يجري حاليا ً االنتهاء من
جميع التحضيرات وتعاقدات باقي النجوم
المنضمين للعمل ،حيث من المتوقع أن
تكون هناك مفاجآت بالجملة في عمل
يجمع النجمتين يسرا وهيفاء وهبي ،حيث
من المعلوم أن هيفاء وهبي اختارت بذكاء
العودة للدراما المصرية بقوة من خالل

أخبار الفن

هيفاء وهبي «ض ّرة» يسرا في رمضان 2021

عمل جماهيري يجمعها بسرا ذات الشعبية
الجارفة في مصر والوطن العربي.
ومن المتوقع أن يلقى العمل الذي يجمع
النجمتين هيفاء وهبي ويسرا صدى
ويحظى بمتابعة عالية في رمضان القادم،
وذلك لعدة أسباب أهمها أن كلتا النجمتين
لهما شعبية جارفة في مصر والوطن
العربي ،باإلضافة للدور المختلف الذي
تقدمه كلتا النجمتين أمام بعضهما.
موسم رمضان  2021بدأ اإلعداد له
مبكراً ،حيث من المتوقع أن يشهد مشاركة
من العيار الثقيل ،وذلك لمشاركة نجوم من
الصف األول لم يدخلوا موسم رمضان
الماضي لتوقف التصوير بسبب انتشار
جائحة كورونا ،سيكون أبرزهم أحمد عز
وهند صبري في مسلسل «هجمة مرتدة»،
والسقا وأمير كرارة في «نسل األغراب»،
ومحمد إمام بمسلسل «النمر» ،ومنى زكي
بمسلسل «تقاطع طريق» ،وكريم عبد
العزيز وأحمد مكي في «االختيار  ،»2ثم
أخيراً ثنائية «هيفا وهبي ويسرا».

زينة ترد على منتقدي تصريحاتها «أنا مش فستان على الريد كاربت»

ردّت الفنانة زينة على المنتقدين
لتصريحاتها السابقة بأنّها ليست فستانا ً
يمشي على السجادة الحمراء ،حيث
قالت إنّها ال تُحِ بّ حضور المهرجانات
إال إذا كان سيت ّم تكريمها ،وال تحب
أن تستعرض فساتينها على السجادة
ي مهرجان ،باإلضافة
الحمراء أل ّ
لرفضها أن يقال عنها إنها تأتي إلى
المهرجانات ليت ّم تصويرها فقط دون
أن يكون حضورها للتكريم فقط.
وعن حديثها عن عدم مشاركتها
بالمهرجانات ألنها ليست فستانا ً
ويجب أن تشارك بقيمتها الفنية ،وهو
التصريح الذي أزعج بعض زميالتها
م ّمن اعتدن حضور المهرجانات بدون
مشاركة في الفعاليات الفنية ،أوضحت
زينة أنّها قصدت أ ّن هؤالء الفنانات
يضفن من قيمتهن إلى المهرجان،
ولكنّها ال تمتلك هذا التاريخ الفَني

الذي قد يثري المهرجان كفعالية ثقافية
دولية ،وأنّها تفضل إثراء تجربتها
الفنية بحضور أي مهرجان كمساهمة
وأال تحضر حضوراً عابراً.
كما أ ّكدت النجمة زينة ،خالل تكريمها
في حفل توزيع جوائز «نجم العرب»،
أنّها لم تقصد االنفعال في اللقطات
التي تداولت لها مؤخراً ،مشيرة إلى
أنّها َشعُرت بالتعاطف مع الجمهور
الذي انتقدها حينما انفعلت على أحد
المصورين ونهته عن تصويرها
بطريقة ثائرة ،قائلة« :حسيت الناس
اللي هاجمتني عندهم حق».
وقالت زينة في تصريحات على هامش
المهرجان ،الذي نالت به جائزة أفضل
ممثلة سينما عن فيلم «الفلوس» ،إنّها
ارتبكت حين َر ّكز أحد األشخاص
على تصويرها بكاميرا الموبايل،
ُمؤ ّكدة أنّها لم تنفعل على الصحافيين

الذين كانوا يصورونها بالكاميرات
ولكنّها شعرت بأ ّن تصويرها بكاميرا
الهاتف أمر غير الئق ،قائلة« :أنا
مش راجل فمش هيهمني ،طبيعي
أهتز لما أالقي واحد بيصورني
وبيركز عليا وبيعمل زووم وبيبص
لي بصات غريبة».
وأضافت زينة« :حسيت إني واحدة
مجنونة مش طبيعية بقول لحد إيه
اللي بتعمله ده ومتوصرنيش ،قعدت
أضحك لما شوفت الفيديو ،وحسيت
الناس ليها حق في اللي بتقوله».
من ناحية أخرى ،قدمت زينة في
موسم رمضان  ،2020مسلسل «جمع
سالم» من بطولة دالل عبد العزيز
وريم البارودي ومحمدشاهين ومحمد
عالء ورنا سماحة ،تأليف محمد ناير
وإخراج إيمان حداد إنتاج شركة
سكرومو ميديا بالتعاون مع «فيو.»

كشف الفنان التونسي ظافر العابدين
تفاصيل دوره في فيلم «العنكبوت» ،الذي
يشارك في بطولته إلى جوار النجمين أحمد
السقا ومنى زكي.
ظافر العابدين وصف دوره في فيلم
«العنكبوت» بأنه دور مختلف تماما عما قدمه
من قبل ،الفتا إلى أنه به الكثير من الغموض،
باإلضافة إلى أنه سيقدم جرعة أكبر من المعتاد
من الشر ،كما أكد أن األكشن في هذا الفيلم على
مقياس كبير جدا.
واعتبر الفنان التونسي دوره في «العنكبوت»
تحديا بالنسبة له ،حيث أن الجمهور لم يتعود
على رؤيته في مثل هذا الدور ،مؤكدا أنه

یستعد الفنان هادي الجيار ،لبدأ تصویر
مشاهده ضمن أحداث مسلسل «ورد»،
األسبوع المقبل ،والمقرر عرضه ضمن
السباق الدرامي الرمضاني المقبل.
وأضاف «الجيار» ،إنه يظهر ضمن أحداث
المسلسل بدور شخص يدعي «حربي» ،وهو
سائق عربية نقل ،ولديه ابنه ،وهو الصديق
المقرب للفنان صالح عبد هللا متنميًا أن العمل
ينال إعجاب الجمهور وقت عرضه.

وتابع ،أن ماجذبه للمشاركة فى العمل هو
أن السيناريو جيد والشخصية جديدة ومختلفة
عليه ،كما إنه كان يتمني العمل مع المخرج
شادي أبو شادي والذى يعد التعاون األول
بينهم.
«ورد» ،بطولة حنان مطاوع ،هادي الجیار،
سارة الشامي ،تیام قمر ،صالح عبد هللا،
صابر عبدالمنعم ،عايدي رياض ،تألیف فتحي
الجندي وإخراج شادي أبو شادي.

يشارك الفنان المصري محمد لطفي ،في
فيلم سينمائي جديد عن مصارعة المحترفين،
يتم تصويره في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وشارك لطفي ،جمهوره بصورة له ،وعلق
عليها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل
الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»،
ً
قائل»:كل الحب والتحية من االمارات الحبيبة
بصور هنا فيلم عن مصارعة المحترفين مع
المخرج المتميز محمد حارب ونخبه من النجوم
الشباب».
على جانب آخر تعاقد مؤخرا الفنان محمد لطفي

على المشاركة في مسلسل «ورد» ،الذي تقوم
ببطولته الفنانة حنان مطاوع ،وبتعاقد لطفي
تكون اكتملت قائمة الفنانين المشاركين في
العمل ،وهو من تأليف فتحي الجندي ،ومن
إخراج شادي أبو شادي.
مسلسل «ورد» يشارك في بطولته إلى جوار
حنان مطاوع ومحمد لطفي كال من الفنانين،
نضال الشافعي ،وهادي الجيار ،وعايدة رياض،
وسارة الشامي ،وتيام مصطفي قمر ،وأحمد
صيام ،ومن تأليف فتحي الجندي وإخراج شادي
أبوشادي.

تعاقدت الفنانة رانيا يوسف ،على بطولة
مسلسل «عش الدبابير» ،إلى جانب الفنانين
مصطفى شعبان وعمرو سعد والمقرر أن
يشارك في الموسم رمضاني المقبل.
المسلسل من بطولة كل من مصطفى شعبان
وعمرو سعد وتأليف ورشة عبير سليمان
وإخراج أحمد خالد موسى.
وكانت رانيا يوسف ،قدمت آخر أعمالها

مسلسل «األنسة فرح» ،وعرض على جزأين
حتى األن ،مسلسل «اآلنسة فرح» مأخوذ من
المسلسل األمريكى « ،»Jane the virginومن
المقرر عرضه فى  4أجزاء كل جزء يتكون
من  22حلقة ،بطولة أسماء أبو اليزيد ،محمد
كيالنى ،هبة عبد العزيز ،هدى مجد ،عارفة
عبد الرسول ،جيالن عالء ،مريم الخشت ،محمد
عمروسى وإخراج أحمد الجندى.

رانيا يوسف تنضم لقائمة أبطال
مسلسل «عش الدبابير»
هادي الجيار يكشف عن دوره فى «ورد»

إلعالناتكم في الرسالة
450 972 1414 / 514 961 0777

أعلنت شركة «ديزني» األمريكية عن أن
نجم هوليوود هاريسون فورد  ،البالغ من العمر
« 78عاماً» سيواصل تجسيد شخصيته السينمائية
الشهيرة «أنديانا جونز»  ،من خالل جزء خامس
جديد له.
وبحسب وكالة «فرانس برس» ،قالت كاثلين
كينيدي رئيسة شركة «لوكاس فيلم» التابعة لـ
«ديزني»« ،نحن في مرحلة ما قبل اإلنتاج في
الجزء التالي واألخير من أفالم «إنديانا جونز».
وتابعت كينيدي قائلة« :بالطبع  ،سيعود إنديانا
جونز نفسه ،هاريسون فورد ليختتم رحلة هذه
الشخصية الشهيرة».
وأضافت كاثلين كينيدي ،إلى أنه سيبدأ تصوير
الجزء الخامس من «إنديانا جونز» في أواخر
ربيع عام  ،2021وسيطرح في دور العرض
السينمائي في يوليو /تموز . 2022
وسيقوم بإخراج الجزء الخامس والجديد ،جمس
مانغولد ،صاحب أفالم مميزة مثل «لوغان» و
«فورد ضد فيراري» .
وظهر نجم هوليوود هاريسون فورد ( 78عاما)
بشخصية عالم اآلثار «إنديانا جونز» ألول مرة
في عام  ،1981ليحقق من خالله نجاحا ً كبيراً،
ما جعل الشركة المنتجة تستعين به لتقديم 3
أفالم أخرى ،كان آخرها في عام  2008بعنوان:
«»Kingdom of the Crystal Skull
يشار إلى أن الممثل األسكتلندي الراحل شون
كونري ،شارك هاريسون فورد بطولة الجزء
الثالث من سلسلة أفالم «أنديانا جونز» بدور
والده ،في عام  ، 1989وحمل هذا الفيلم إسم :
«.»Indiana Jones and the Last Crusade

هل ستبدأ لبلبة تصوير فيلم «العميل صفر»؟

ظافر العابدين يكشف تفاصيل دوره محمد لطفي في فيلم جديد بال�مارات
في فيلم «العنكبوت»
عن مصارعة المحترفين
إ

يسعى دائما لتنويع الشخصيات التي يجسدها،
واللهجات التي يمثل بها ،ويرى ذلك مهما جدا
بالنسبة له كممثل.
أما عن عمله مع الفنان أحمد السقا ،أكد ،في
لقاء له في برنامج  ،MBCTrendingإن
العمل مع أحمد السقا ممتع جدا ،ووصفه بأنه
صديق ونجم كبير جدا.
وكشف الفنان التونسي أنه يتواجد حاليا في
مصر الستكمال تصوير فيلم «العنكبوت»،
وذلك بالتزامن مع فعاليات الدورة الثانية
واألربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي،
مشيرا إلى إن التصوير لم يتح له فرصة
التواجد في المهرجان ،لكنه سعيد بإقامته.

هاريسون فورد يعود إلى تجسيد شخصية «إنديانا
جونز» بالفيلم الخامس والأخير

elressalanews@gmail.com
fzemokhol@gmail.com
elressala@videotron.ca
www.el-ressala.com

انتشر العديد من األخبار في األيام الماضية أن
الفنانة لبلبة ،ستبدأ تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم
«العميل صفير» ،وقيل أن موعد التصوير سيكون في
مطلع يناير المقبل.
وفي هذا السياق ،كشفت «لبلبة» ،أنها لم تعلم حتى
اآلن موعد تصوير لفيلم ،موضحة ،أن المخرج محمد
سامي ،يقوم حاليًا بتصوير عمل جديد فكيف سيبدأ فيلم
«العميل صفر»؟
فيلم «العميل صفر» بطولة أكرم حسني ،لبلبة ،بيومي
فؤاد ،محمد عالء ،دارين حداد ،ليلى عز العرب،
ستيفاني صليبا ،ومن المقرر أن تكون مي عمر،
ضيفة في الفيلم ،ومن تأليف وائل عبد هللا ،إخراج
محمد سامي.
يذكر أن آخر أعمال «لبلبة» ،هو فيلم «كازابالنكا»
الذي عُرض عام  ،2019وشاركها في البطولة كال
من غادة عادل ،أمير كرارة ،إياد نصار ،عمرو عبد
الجليل ،أحمد فهمي ،محمود البزاوي ،ومن تأليف
هشام هالل ،إخراج بيتر ميمي.

ياسمين عبد العزيز تتزوج من ُم ِسن وتكشف حقيقة
مشاركة أحمد زاهر في «اللي مالوش كبير»

بشكل حاسم َردّت الفنّانة ياسمين عبد العزيز على
األخبار التي انتشرت عن اعتذار النجم أحمد زاهر
عن عدم المشاركة معها في مسلسلها الرمضاني القادم
«اللي مالوش كبير» ،حيث نفت هذه الشائعات بشكل
حاسم عبر حسابها على «انستجرام».
وعبر خاصية القصص المصورة عبر «انستا
ستوري» ،نشرت ياسمين منشورا ً أوضحت خالله
حقيقة األخبار األخيرة التي زعمت َرفض الفنّان أحمد
زاهر االنضمام لمسلسلها الجديد «اللي مالوش كبير»،
وتجسيد دور ضابط ضمن أحداثه ،حيث أوضحت
أ ّن األمر «ال صحة له من األساس» ،إذ كشفت في
منشورها أ ّن الفنّان أحمد سعيد عبد الغني هو ّأول
المنضمين للمسلسل ،وال صحة حول رفض زاهر
مشاركتها في رمضان القادم.
وتتزوج النجمة ياسمين عبد العزيز خالل أحداث
مسلسلها الرمضاني المقبل «اللي مالوش كبير» ،رجالً
مسنا ً يكبرها في عمر الـ ،60حيث تدخل في ِصراع
مع والدها بسبب قَسوته عليها ،كما تتوالى األحداث
المقرر انطالق التصوير
في إطار درامي مشوق .ومن ّ
نهاية الشهر الجاري في العديد من األماكن الذي يقوم
بمعاينتها المخرج مصطفى فكري.
مسلسل «اللي ملوش كبير» بطولة ياسمين عبد العزيز،
أحمد العوضي ،خالد الصاوي ،محمد عبد العظيم،
عايدة رياض ،بدرية طلبة وإيمان السيد ،ومن تأليف
عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفي فكري.
من ناحية أخرى ،عبّر الفنّان أحمد العوضي عن حبه لزوجته ياسمين عبد
العزيز ،حيث نشر عبر حسابه على انستجرام صورة معها وكتب تعليقا ً
قال به« :معا ً لألبد».
كما احتفلت ياسمين عبد العزيز ،بعيد ميالد زوجها النجم أحمد العوضي،

حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع
التواصل االجتماعي «انستجرام» ،صوراً رومانسية لالحتفال بعيد ميالده،
معلقة« :عيد ميالد سعيد حبيبي» .كما شارك العوضي أيضاً ،جمهوره منذ
أيام صورة من احتفال زوجته بعيد ميالده ،معلقاً« :شكراً حبيبتي ...بحبك»،
والقت الصور تفاعالً كبيراً بين جمهورها على السوشيال ميديا.

وفاة إنعام سالوسة فى «ضربة معلم» لمحمد رجب

يواصل أبطال مسلسل «ضربة معلم» ،بطولة محمد
رجب ،التصوير بشكل يومى وبعدد ساعات مكثفة تصل إلى
أكثر من  14ساعة ،وذلك لالنتهاء من أكبر قدر من الحلقات
مع االستمرار فى التصوير بالتزامن مع عرض الحلقات ،على
شاشة قناة .»cbc
الفنانة أنعام سالوسة ،تظهر بشخصية والدة «جابر» ،وهو دور
الفنان محمد رجب بالعمل ،وتدخل المستشفي ،ويقوم جابر
بتبرع لها بالكلي ومن ثم تتدهور حالتها الصحية وتتوفي مع
مرور األحداث ،ويدخل «جابر» ،فى حالة نفسية سيئه ،كما إنه
يشارك الفنان رياض الخولي ،فى العمل معه وهتجمعهم شاركه
فى الشركة ،وتتوالي األحداث فى إطار درامي إجتماعي.
«ضربة معلم» ،تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل
فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب ،مى سليم،
محمد نجاتى ،رياض الخولى ،رانيا فريد شوقى ،هاجر أحمد،
محمد عز ،محسن منصور ،سلوى عثمان ،أنعام سالوسة،
ياسمين البشبيشى ،دعاء حكم ،دعاء رجب ،محمد الصاوى
وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

Vendredi 18 décembre 2020
2020  ديسمبر18 الجمعة

Nelly Kanou, Tania Kanou
& Seta Marachian

:في خدمة أبناء الجالية العربية على العناوين التالية
Nelly Kanou

Tania Kanou

Tél.: (514) 331-2134

Tél.: (514) 744-2555

237, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4N 1C8

Fax: (514) 331-1421
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740, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4L 5C8

Fax: (514) 744-9423

Seta Marachian
5855, Gouin Ouest
Montréal, Qc. H4J 1E5

Tél.: (514) 334-8641
Fax: (514) 334-6909

Nelly & Tania Kanou
475, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4L 5X7

Tél.: (514) 744-0203
Fax: (514) 744-0206

يسعد اإلدارة أن تتقدم خبالص
الهتاين من اجلالية العربية وامل�سيحية
مبنا�سبة قرب حلول
عيد امليالد اجمليد والعام اجلديد
أعاده هللا عىل امجليع ابخلري
والصحة والسالم

خدمة توصيل ادلواء جماانً وخدمات أخرى كثرية
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أخـب ــار ك ـ ــندا
كوفيد  :19 -حكومة كيبيك تشدد إجراءات اإلغالق وحتذر املخالفني
أعلن فرنسوا لوغو رئيس حكومة كيبيك المزيد
من إجراءات اإلغإالق والوقاية المتش ّددة للتص ّدي
لالرتفاع المتواصل في حاالت كوفيد  19 -في
المقاطعة والح ّد من انتشار الفيروس قبيل عطلة األعياد.
فبعد انطالق حملة التطعيم في كندا ،وتلقّي أوّل شخص
في كيبيك لقاح فايزر -بيونتيك المضا ّد لفيروس
كورونا ،أعلن لوغو في مؤتمر صحفي عقده بعد
ظهر الثالثاء ،إجراءات اإلغالق التي تستمرّ من
 25كانون األوّل ديسمبر الجاري حتّى  11كانون
الثاني يناير المقبل.
ّ
ويشمل اإلغالق ّ
المحلت
كافة المجمّعات التجاريّة و
ّ
للمحلت الكبرى
والمتاجر غير الرئيسيّة ،ويُسمح
بيع المنتجات األساسيّة دون سواها.
ويُسمح بيع المواد الغذائيّة ومنتجات النظافة واألدوية
والمستلزمات الطبيّة ومستلزمات العناية بالبصر
مواد البناء والمواد المستخدمة في الزراعة.
المحلت المتع ّددة االتّجاهات بيع ّ
ّ
كل ما
ويُمنع على
عدا ذلك ،ومنها على سبيل األلبسة واأللعاب وسواها،
حرصا من الحكومة على حماية صغار التجار.
وفرض رئيس الحكومة العمل عن بعد على ّ
كل
ّ
الموظفين خالل أسبوعين بعد عطلة الميالد ،كما فرض
الدراسة عن بعد في المرحلتين االبتدائيّة والثانويّة،
بعد أن كانت مقتصرة على مدارس المرحلة الثانويّة.
«قرّ رنا تمديد عطلة األعياد» قال رئيس الحكومة
الكيبيكيّة الذي أعلن عن هذه اإلجراءات اإلضافيّة
سعيا منه لتخفيف الضغط عن النظام الصحّ ي في
وقت ارتفعت حاالت االستشفاء في المقاطعة.
وأعلن لوغو إغالق صالونات الحالقة وتصفيف
الشعر و ّ
محلت التجميل اعتبارا من  25من الشهر
الجاري ،لتبلغ وكالة الصحّ ة العامّة في كيبيك الح ّد
األقصى من اإلجراءات منذ اإلغالق الشامل الذي
أعلنته في بداية الوباء خالل الربيع الفائت.
واستبعد رئيس الحكومة ر ّدا على سؤال ،أن يستمرّ

إغالق المدارس إلى ما بعد التاريخ المح ّدد ،وأوضح
ّ
أن التالميذ سيتابعون التعليم عن بعد خالل تلك الفترة،
علما ّ
أن عطلة األعياد تستمرّ فترة أطول هذه السنة
بسبب الجائحة.
وسمحت السلطات للشخص المقيم بمفرده بزيارة
العائلة ،شرط أن يزور فقاعة عائليّة واحدة ،كما
سمحت لألبناء الذين يتابعون دراستهم في الخارج
بزيارة األهل في منزل العائلة>
وسمحت بمتابعة األنشطة الرياضيّة في الخارج شرط
ّأل يتع ّدى التجمّع  8أشخاص.
وأثار انطالق حملة التطعيم شعورا باالرتياح في
كندا والعديد من الدول ،ألنّه ّ
يشكل مرحلة مهمّة على
طريق التص ّدي للفيروس.
وتقول ّ
منظمة الصحّ ة العالميّة ّ
إن وقف انتشار الفيروس
يحتاج لتطعيم  70بالمئة من ّ
السكان.
ّ
وتلقى  900كيبيكي اللّقاح المضا ّد للفيروس منذ

انطالق الحملة ،وأصبحت الكيبيكيّة جيزيل ليفيك
( 89عاما) أوّل شخص ّ
يتلقى اللّقاح في كندا.
ويت ّم إعطاء اللّقاح على دفعتين ،في غضون ثالثة
أسابيع ،و الجرعة الثانية ضروريّة لتحقيق المناعة.
وبانتظار توسيع نطاق حملة التلقيح ،تسعى المقاطعات
الكنديّة لتخفيف الضغط عن النظام الصحّ ي ،ودعا
رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو الكيبيكيّين إلى
ّ
وحذر من ّ
أن الشرطة
االلتزام بإرشادات الوقاية،
ستحرّ ر غرامات مرتفعة ّ
بحق المخالفين ،تتراوح
من  1500إلى  6000دوالر.
وأشار إلى ّ
أن في المقاطعة ما يقرب من ألف حالة
استشفاءّ ،
وأن ما يزيد على  7000عامل في مجال
الصحّ ة متغيّبون عن العمل بسبب الفيروس.
وسعى رئيس الحكومة الكيبيكيّة للتوفيق من خالل
اإلجراءات الجديدة المتّخذة ،بين مشورة وكالة الصحّ ة
العامّة والمصلحة التجاريّة واالقتصاديّة.

االرتفاع يف أسعار املنازل يفوق ما ميكن تربيره حسب املؤسسة الكندية للقروض والسكن
وخلص التقرير إلى ّ
أن سوق العقار
السكني في كندا هي حالياً معرّ ضة
لفقاعة بالقدر نفسه الذي كانت معرّ ضة
وقت سابق من العام الحالي.
لها في ٍ
ورأت المؤسسة ّ
أن في كندا 15
مدينة تُظهر أسواقها العقارية هشاشة
منخفضة أو معتدلة أو عالية المستوى.
ويستند التصنيف إلى عوامل عدة
كسخونة أسعار العقارات أو ارتفاعها
السريع أو المبالغة في تقديرها أو
اإلفراط في البناء.

قالت المؤسسة الكندية للقروض
العقارية والسكن ()CMHC – SCHL
ّ
إن االرتفاع المسجَّ ل في أسعار المنازل
مدن كندية عديدة خالل الصيف
في
ٍ
الفائت والخريف الحالي الذي شارف
نهايته يتجاوز ما يمكن تبريره استناداً
إلى مستويات الدخل والنم ّو السكاني
في كندا.
وجاء هذا الكالم في تقرير تقييمي
لألسواق العقارية في كندا أصدرته
أول أمس هذه المؤسسة العامة الفدرالية.
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وأشار التقرير إلى ّ
سوقي هاميلتون
أن
ْ
شديدتي الهشاشة
ومونكتون أصبحتا
ْ
جرّ اء االرتفاع السريع ألسعار العقارات
فيهما والمبالغة في تقدير هذه األسعار
خالل النصف الثاني من العام الحالي.
وهاميلتون مدينة صناعية تقع في
أونتاريو ،كبرى مقاطعات كندا من
حيث عدد السكان وحجم االقتصاد،
وتحديداً في المنطقة التي تُعرف بـ
«حدوة الحصان الذهبية» (Golden
 ،)Horseshoeوهي منطقة تبلغ
مساحتها  31,5ألف كيلومتر مربع
ويقيم فيها نح ٌو من  9,25ماليين نسمة
حسب اإلحصاء السكاني الرسمي لعام
 ،2016أي ربع سكان كندا.
أمّا مونكتون فهي كبرى مدن مقاطعة
نيو برونزويك (نوفو برونزويك)

األطلسية ويبلغ عدد سكانها مع
الضواحي نحو  145ألف نسمة حسب
اإلحصاء السكاني نفسه.
كما ّ
أن المبالغة في تقدير أسعار العقارات
السكنية زادت في تورونتو ،كبرى
مدن أونتاريو وكندا على السواء،
وفي مونتريال ،كبرى مدن مقاطعة
كيبيك وثانية كبريات مدن كندا ،وفي
ريجاينا ،عاصمة مقاطعة ساسكاتشيوان
في غرب البالد.
ّ
لكن مستوى الهشاشة في األسواق
العقارية لهذه المدن الثالث هو «معتدل»
حسب المؤسسة الكندية للقروض
العقارية والسكن ،وهذا بالمقارنة مع
ظروف الفقاعة العقارية التي شهدتها
تورونتو نهاية ثمانينيات ومطلع
تسعينيات القرن الفائت.

تقرير كندي يشكك بتحقيقات إيران حول
إسقاط الطائرة األوكرانية

مدير التحـرير /أحـالم األسيــوطي
Ahlam Al Assiouty

Directeur de rédaction

إخراج وتصميم  /نــازلي ســـــليم

Mise en page et plans Nazly Selim

كتاب ومحررون

على عبيد الهاملي  ،محمد منسي قنديل ،كيندة الجيوش
رزق هللا زرزور ،سليم خليل  ،كلودين كرمة ،شريف رفعت،
خالد بنيصغي ،على أبو دشيش ،د .حسين عبد البصير،
جاك قرانطة ،مايك أنجلو  ،بشير القزي  ،تيماء الجيوش،
سونيا الحداد ،اسماء أبو بكر ،
د .خالد التوزاني ،ادوارد ثابت ،د .غازي الفنوش ،صالح األشقر،
عباس شعبان ،صباح غريب ،سناء سراج ،عادل عطية
مدير مكتب تورنتو د .رامز زمكحل

Tél.: 1-905-790-1770

Correspondant au Caire / Claudine Karma
Section de la publicité au Caire
Caroline Mikhail

Bureau chef au Caire
8 Hoda Sharawy Bab ElLouk
Tel.: Tel: 239350400 / 01228008424
Email: elressalacanada@gmail.com
مدير مكتب اإلسكندرية سمير سيداروس
Bureau chef au Canada

672 boul. Des Laurentides # 212 Laval, Qc. H7B 4S6

(514) 961-0777 / (450) 972-1414
Email: elressalanews@gmail.com
fzemokhol@gmail.com
www.el-ressala.com

شكك تقرير كندي بالتحقيقات التي
أجرتها إيران في حادثة إسقاط طائرة ركاب
مدنية أوكرانية في يناير الماضي ،وكان
على متنها ركاب كنديين.
ونقلت وكالة «رويترز» عن تقرير كندي
وصفته بأنه مستقل حول الحادث الذي
أودى بحياة  176شخصا ،أن «إيران لم
تجر تحقيقات مالئمة في هذه المأساة وأن
عددا من األسئلة ما زال دون إجابة».
وضمن تقرير من  79ورقة عن إسقاط
طائرة الخطوط الجوية األوكرانية ،قال
الوزير الكندي السابق رالف جوديل ،إن
«إيران تتحمل مسؤولية ذلك ألنها لم تجر
تحقيقاتها بطريقة مستقلة وموضوعية

وشفافة ،وال توجد إجابات على أسئلة
بالغة األهمية».
وأضاف الوزير المكلف بمساعدة أسر
الضحايا ودراسة كيفية التعامل مع كوارث
مماثلة في المستقبل ،أن «على طهران
الكشف عن سبب تركها المجال الجوي
مفتوحا وسبب اتخاذ الحرس الثوري قرارا
بإسقاط الطائرة».
وكان الحرس الثوري اإليراني أعلن أنه
أسقط الطائرة «بطريق الخطأ» بعد فترة
وجيزة من إقالعها ،معتقدا أنها صاروخ
في وقت كان فيه التوتر متصاعدا مع
الواليات المتحدة.

يعدها :رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي

للحد من اجلائحة
ثلثا الكنديني مع إغالق جديد للخدمات غري األساسية خالل األعياد ّ
يفيد استطالع جديد ّ
أن الكنديين في
غالبيتهم يدعمون فكرة إغالق جديد
للمؤسسات والخدمات غير األساسية
خالل فترة أعياد نهاية السنة من أجل
الح ّد من انتشار جائحة «كوفيد .»19 -
ففي استطالع أجرته مؤسسة «ليجيه»
لحساب مؤسسة الدراسات الكندية
( )ACS - AECوشمل  1528كندياً
بالغاً ،أي بلغوا ّ
سن الـ 18فما فوق ،قال
َ
 65%من المُستطلعين إنهم يدعمون
ْ
عيدي الميالد
إغالقاً عاماً في فترة
ورأس السنة في المقاطعة التي يقيمون
فيها ،فيما أعرب  29%آخرون عن
معارضتهم للفكرة .وأجرت «ليجيه»
االستطالع بين  11و 13كانون األول
(ديسمبر) الجاري.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لدى
«ليجيه» ،كريستيان بورك ،إنه
فوجئ بهذا الدعم الذي يبدو مرتفعاً
والذي ال يتغيّر كثيراً بين فئة عمرية
وأُخرى وال بين مقاطعة وأُخرى.
ُ
«كنت أتوقع أن تكون األرقام متساوية،
كـ 50%مع الفكرة و 50%ض ّدها،
ألننا نخضع أساساً لتدابير تقييدية
صارمة بما فيه الكفاية» ،قال بورك،
«ومع اقتراب األعياد يقول الكنديون
بشكل أساسي ’’لنش ّد األحزمة ،لم يزل
أمامنا بضعة أسابيع بعد».
ورأى  51%من المستطلَعين ّ
أن ما
تعيشه البالد حالياً هو المرحلة األسواً
من الجائحة ،فيما قال  29%آخرون
ّ
إن األسوأ باالنتظار .فقط  10%من

المستطلَعين قالوا إنهم
يعتقدون ّ
أن األسوأ بات
وراءهم.
وقد تكون هذه األرقام
انعكاساً
لالرتفاع
المتواصل في حاالت
اإلصابة الجديدة بالوباء
في مناطق عديدة من
كندا ،من ضمن ذلك
المناطق التي ،حتى
وقت قريب ،كانت نسبياً
ٍ
بمأمن من الجائحة.
كما ّ
أن نتائج االستطالع
تتزامن مع صدور
توقعات لوكالة الصحة
العامة في كندا ّ
بأن العدد
اإلجمالي لإلصابات بالوباء في كندا
ّ
وأن
قد يتجاوز  575.000حالة
عدد الوفيات اإلجمالي قد يبلغ نحو
 15.000حالة بحلول عيد الميالد.
وبالرغم من اشتداد الجائحة كان
بورك يتوقع أن يؤ ّدي وصول
جرعات من أ ّول لقاح حصل على
ٍ
موافقة وزارة الصحة الكندية وبدء
حملة التطعيم على نطاق واسع هذا
األسبوع إلى مزي ٍد من التفاؤل لدى
المُستطلَعين.
وفيما يتعلق بالتطعيم كانت اآلراء
على حالها نهاية األسبوع بالرغم
من الحماس الذي أثاره اإلعالن
عن وصول الجرعات األولى من
اللقاح الذي طوّرته شركة «فايزر»

( )Pfizerاألميركية بالتعاون مع
شريكتها األلمانية «بيونتيك»
(.)BioNTech
فقد قال  66%من المستطلعين إنهم
ينوون تلقي اللقاح .ولم يطرأ تغيير
ملموس على هذه النسبة منذ ع ّدة
أسابيع.
وقال  16%فقط من المستطلَعين إنهم
ال ينوون تلقي اللقاح فيما قال 18%
آخرون إنهم لم يتخذوا قراراً بهذا
الشأن بعد .وتعكس هذه األرقام تردداً
مستمراً إزاء تلقي اللقاح.
وفي األسابيع السابقة لهذا االستطالع
قال  31%من المستطلَعين إنهم
ّ
متوفر ،فيما قال
سيأخذون أول لقاح
 44%آخرون إنهم يريدون انتظار
ّ
توفر لقاحات أُخرى قبل أن يتلقوا

أيّاً منها.
ّ
وبدأت حملة التلقيح ضد وباء «كوفيد -
 »19في كندا غداة انتهاء االستطالع،
أي في  14كانون األول (ديسمبر) .
وأجرت «ليجيه» االستطالع على
اإلنترنت ،وال يمكن تحديد هامش
خطأ لنتائج االستطالعات التي تُجرى
على اإلنترنت ّ
ألن عيّناتها ال تُعتبَر
عشوائية.
وفي سياق متصل بلغ العدد اإلجمالي
لحاالت اإلصابة بداء «كوفيد -
 »19في كندا عند إعداد هذا الخبر
 473.352حالة ،بزيادة 4.491
حالة في الساعات الـ 24األخيرة،
من بينها  76.216حالة ال تزال نشطة
و 13.627حالة وفاة و383.509
حالة شفاء.

على كندا الاستعداد لمنع هجرة أدمغة إلى الولايات المتحدة مع وصول بايدن إلى الحكم

يرى حاكم بنك كندا (المصرف
المركزي) تيف ماكلِم ّ
أن على الحكومة
الفدرالية وحكومات المقاطعات أن
تكون جاهزة لمواجهة هجر ٍة محت َملة
لألدمغة باتجاه الواليات المتحدة مع
تولي الرئيس المنتخبَّ ،
مرشح الحزب
الديمقراطي ،جو بايدن السلطة الشهر
المقبل.
وقال ماكلِم ّ
إن السياسات والمواقف
الحمائية للرئيس األميركي الحالي
دونالد ترامب ساهمت في جعل كندا
مكاناً أكثر جاذبية للمواهب العالمية
في السنوات األربع األخيرة.
ويعتقد ماكلِم ّ
أن هذه الميزة التي
تجذب الطالب والعمال األجانب
ّ
مرشحة للزوال عندما يغادر ترامب
البيت األبيض في  20كانون الثاني
(يناير) المقبل.
وجاء كالم حاكم بنك كندا في خطاب
ألقاه أمس أمام الغرفة التجارية لفانكوفر
الكبرى ( .)GVBTوتقع فانكوفر،
كبرى مدن مقاطعة بريتيش كولومبيا،
على ساحل المحيط الهادي وهي قريبة

من الحدود األميركية
وتجذب أعداداً كبيرة
من المهاجرين ،السيما
من الشرق األقصى
وجنوب آسيا.
وقال ماكلِم ّ
إن الحكومة
الفدرالية وحكومات
المقاطعات واألقاليم
قد تجد نفسها مضطرة
لمضاعفة الجهود من
أجل جذب المواهب
األجنبية واالحتفاظ
بها بعد أن تتسلّم
إدارة بايدن السلطة
في واشنطن.
وهذا األمر ينطبق أيضاً
على الجامعات والمعاهد والشركات في
كندا ،برأي حاكم المصرف المركزي.
ويرى حاكم بنك كندا ّ
أن الترحيب
بالقادمين الجدد قد ّ
ينشط االقتصاد
ويزيد صادرات السلع والخدمات
ّ
وأن هذه الزيادة ضرورية لالنتعاش
االقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة

«كوفيد .»19 -
لكن ماكلِم ّ
حذر من ّ
ّ
أن مضاعفة الجهود
لجذب المواهب األجنبية واالحتفاظ
لن يكون كافياً لوحده إلحداث انتعاش
مستدام ،فعلى الحكومة الفدرالية
وحكومات المقاطعات أن تستثمر أيضاً
في البنى التحتية وأن تزيل الحواجز
التجارية الداخلية بين المقاطعات بهدف

تعزيز الصادرات.
والواليات المتحدة هي الجارة البرية
الوحيدة لكندا وشريكها التجاري األول
وإليها تذهب ثالثة أرباع الصادرات
الكندية.
أن ماكلِم تسلّ
يُشار إلى ّ
كحاكم
مهامه
م
ٍ
لبنك كندا في حزيران (يونيو) الفائت
خلفاً لستيفن بولوتز.

إلقاء القبض على مص ّمم الأزياء الكندي بيتر نيجارد في وينيبيج

ألقت الشرطة الملكيّة الكنديّة
وشرطة وينيبيج القبض على مصمّم
األزياء الكندي بيتر نيجارد ( 79عاما)
في مدينة وينيبيج عاصمة مقاطعة
مانيتوبا.
وألقت الشرطة القبض على نيجارد
بموجب قانون التسليم بعد أن ّ
تلقت
طلبا من الواليات المتّحدة تدعو فيه
كندا إلى إصدار ّ
مذكرة تسليم بـحـقـه.
ومثُل نيجارد أمام المحكمة في وينيبيج
لفترة قصيرة ،وكان مكبّل اليدين
والرجلين ،ويرتدي قميصا رماديّا و
بنطلونا رماديّا ،وطلب محامي نيجارد
جاي بروبر حظر نشر ما يجري في
جلسات المحاكمة.
ّ
وأكدت الشرطة الملكيّة الكنديّة أنّها
ألقت القبض على نيجارد بعد أن داهم
مكتب التحقيقات الفدرالي األميركي (أف
بي آي) و شرطة نيويورك مكاتبه في
نيويورك ولوس أنجلوس في شباط فبراير
الماضي ،وطلبت السلطات األميركيّة
من كندا إصدار ّ
مذكرة من أجل تسليمه
إلى القضاء األميركي بموجب معاهدة
تسليم المجرمين بين البلدين.
وصدرت ا ّدعاءات بالتحرّ ش الجنسي
ّ
بحق نيغار في
واالعتداء الجنسي
آذار مارس الفائت ،و أفيد عن احتمال
أن ترفع  10نساء في مدينة نيويورك
دعوى جماعيّة ض ّده.
وانضمّت في وقت الحق  57امرأة إلى

الدعوى الجماعيّة المرفوعة
أمام القضاء األميركي في نيو
يورك ض ّد مصمّم األزياء
الذي يواجه تهم التحرّ ش
الجنسي واالعتداء الجنسي
واالتّجار بالبشر.
وتقول شرطة وينيبيج إنّها لم
توجّ ه بعد أيّة تهمة لمصمّم
األزياء.
ولم يوافق سكوت فارلينجر
ممثّل الم ّدعي العام الكندي
على حظر النشر الذي طلبه
محامي نيجارد ،وأشار إلى ّ
أن
حظر النشر في كندا يهدف
لحماية ّ
حق المتّهم في محاكمة
عادلة ،و ال ينطبق على قضيّة بيتر
نيجارد ّ
ألن محاكمته سوف تجري
في الواليات المتّحدة.
وأضاف فارلينجر ّ
أن الخارجيّة
األميركيّة نشرت في بيان تفاصيل
التّهم الموجّ هة إلى بيتر نيجارد.
وأشار البيان إلى مجموعة من التهم
الموجّ هة لبيتر نيجارد ،تتعلّق بنحو
 10نساء ،وا ّدعاءات مفادها ّ
أن نيجارد
استخدم نفوذ شركته و استخدم ّ
موظفيه
وأمواله من أجل استخدام النساء
والفتيات لمتعته الجنسيّة ومتعة
أصدقائه وشركائه في العمل.
وأوضح البيان أنّه لم يت ّم إثبات أيّ
من هذه اال ّدعاءات أمام المحكمة.

ّ
وحث مكتب التحقيقات الفدرالي
األميركي أيّ شخص يعتقد أنّه وقع
ضحيّة مصمّم األزياء بيتر نيجارد على
االتّصال هاتفيّا لِنقل شكواه.
وتقول ليزا هابا وهي واحدة من
المحامين الذين يمثّلون النساء في
الدعوى الجماعيّةّ ،
إن النساء الضحايا
انتظرنَ طويال هذا اليومّ ،
وأن اعتقاله
ّ
يشكل المرحلة التالية حيث سيُحاسب
هو و شركاؤه عن الجرائم المزعومة
التي ال توصف ،التي ارتكبوها على
ّ
بحق نساء وأطفال كما
مدى عقود
قالت المحامية ليزا هابا.
ويشار إلى ّ
أن بيتر نيجارد كنديّ من
أصل فنلندي ،هاجر مع أهله إلى كندا
عام  ،1942وأقامت العائلة في مدينة

دولورين الصغيرة في مقاطعة مانيتوبا
قبل أن تنتقل إلى العاصمة وينيبيج.
وتألّق نيجارد في مجال صناعة
األلبسة الجاهزة وحقّقت ماركة نيجارد
شعبيّة واسعة في أميركا الشماليّة،
ّ
وحل المصمّم أكثر من مرّ ة في قائمة
الكنديّين األكثر ثراء.
وكرّ مت وينبيغ بيتر نيجارد ومنحته
مفتاح المدينة حيث يقع مقرّ شركته.
وقال متح ّدث باسم العمدة إنّه يتعيّن
أن يعيد نيجارد المفتاح في حال ثبتت
اإل ّدعاءات ّ
بحقه.
وسحبت وينيبيج صورة كبيرة لنيجارد
من مطار المدينة الصيف الماضي ،كما
سحبت ّ
كل الالفتات التي يظهر فيها.

كوفيد  :19 -الحالات مرتفعة في أونتاريو والمستشفيات تدعو الحكومة إلى إغلاق �تام

دعا اتّحاد مستشفيات أونتاريو حكومة المقاطعة برئاسة
دوغ فورد إلى إعالن إغالق تام م ّدة  28يوما في مختلف
المناطق المصنّفة حمراء ،أي في مرحلة التنبيه القصوى
من فيروس كورونا المستج ّد.
ودعا االتّحاد الحكومة إلى إعالن اإلغالق في منطقة تورونتو
الكبرى حيث العدد األعلى من حاالت العدوى واالستشفاء.
ويستمرّ ارتفاع عدد حاالت اإلصابة واالستشفاء في العديد
من المقاطعات الكنديّة.
وقد شهدت الموجة األولى من الفيروس ارتفاعا في عدد حاالت
كوفيد -19وحاالت الوفاة في مقاطع َتي أونتاريو وكيبيك ،وال
سيّما في مراكز الرعاية الطويلة األمد.
ّ
لكن الموجة الثانية تركت تداعياتها على نطاق أوسع ،وانضمّت

إلى أونتاريو وكيبيك مقاطعات بريتيش كولومبيا وألبرتا
ومانيتوبا.
وارتفع عدد اإلصابات اليومي بصورة مقلقة في مقاطعة
أونتاريو ،وأفادت وزيرة الصحّ ة كريستين إليوت عن 2432
حالة جديدة ،لتضرب أونتاريو رقما قياسيّا آخر في عدد
حاالت كوفيد.-19
وأفيد عن أعلى عدد من الحاالت بلغ  737حالة كوفيد 19
في تورنتو و  434حالة في منطقة بيل.
وأشار اتّحاد مستشفيات أونتاريو في بيان إلى الوتيرة المتسارعة
في عدد حاالت اإلصابة ،وكذلك في عدد حاالت االستشفاء و
ّ
المركزة في المقاطعة.
الحاالت في مراكز العناية
“ما زالت أونتاريو في قبضة الموجة الثانية المحكمة من

كوفيد .-19وتفوق العدوى يوميّا األلفي حالة  ،وترتفع أيضا
ّ
المركزة» كتب االتّحاد
حاالت االستشفاء والحاالت في العناية
في بيان.
ّ
وتوقع مجلس إدارة االتّحاد في اجتماع طارئ عقده يوم األربعاء
 16ديسمبر الجاري أن الوضع قد يصبح «خطيرا للغاية».
وحذر االتّحاد من عواقب تُرهق ّ
ّ
النظام الصحّ ي في حال
ّ
السكان خالل فترة األعياد باإلرشادات الصحيّة
لم يلتزم
وشاركوا في تجمّعات خارج منازلهم.
وتابع البيان مشيرا إلى أنّه بكل أسف وعلى مضض ،يدعو
الحكومة إلى تنفيذ إغالق صارم طوال  4أسابيع في ّ
كافة
وحدات الصحّ ة العامّة حيث يبلغ العدد  40إلى  100ألف
أو أكثر أو أكثر أسبوعيّا.

ودعا عمدة تورونتو وعمدة ميسيسوجا الحكومة إلى اإلبقاء
على إجراءات اإلغالق خالل فترة األعياد.
ويستمرّ اإلغالق منذ شهر في تورونتو وبيل ،ومنذ نحو
أسبوعين في منطقتي يورك و وندسور  -إيسيكس.
وأصبحت معظم مناطق جنوب أونتاريو باستثناء أوتاوا،
مصنّفة حمراء أيّ في حالة التنبيه القصوى من الفيروس.
وحثّت أندريا هوارث زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد
الذي ّ
يشكل المعارضة الرسميّة في أونتاريو ،حكومة دوغ
فورد على البحث في االقتراح الذي ق ّدمه اتّحاد المستشفيات،
دون أن تؤيّده بوضوح.
أن حكومة دوغ فورد ّ
ورأت هوارث ّ
تأخرت في التحرّ ك
لمواجهة الوضع خالل األسابيع األخيرة.
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من كتاب :أسرار اآلثار

توت عنخ آمون واألهرامات والمومياوات

قصائد من الديوان الثالث

( ترس ُمني لُغزاً )

شعر :جاسم نعمة مصاول

بقلم :د .حسين عبد البصير
مدير متحف اآلثار والمشرف على مركز
د .زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية
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شعر :أمال أحمر

كـوخ األحــالم
ع مـــخـــدة حــلــمــك غفيني
وشـــعـــرك مـــــوج يغطيني
رقـــبـــة يـــا رخـــــام وزيــنــة
اســــــوارة بـــإيـــدك خليني

يـــــــا ســـــــت الـــــــــذوق
بـــــلـــــحـــــاف الـــــشـــــوق
يـــــامـــــحـــــا الـــــطـــــوق
و ع ايـــــــــــدك نــــام

يــــام الـــنـــظـــرة الــشــفــافــة
حـــطـــي راســـــــك عــكــتــايف
تـــعـــي لــقــلــبــي وال تــخــايف
بــعــمــل جــســمــي صــفــصــايف

انـــتـــبـــهـــي مـــــن الـــــرد
غــــمــــريــــنــــي بــعــد
مــــــن صــــــــوت الــــرعــــد
واحــــــــســــــــايس حـــــــرام

بـــســـاط الـــلـــيـــل زيــنــتــو
الــبــحــر الــــهــــادي عينتو
الــقــمــر الــــضــــاوي وديــتــو
التـــخـــبـــا انـــــــا وايــــايك

بــــكــــمــــشــــة غـــيـــوم
حـــــــــــــارس لـــنـــجـــوم
لـــكـــروم
يـــــــنـــــــور
بـــــــكـــــــوخ االحــــــام

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

الملكة الذكية وصاحبة الشخصية القوية الملكة تى

األميرات ،بل كانت تبارك تلك الزيجات الدبلوماسية كي ترضي زوجها
الذي لم يكن يسكن قلبه غير حبه للملكة تى ،وكي توطد دعائم وعالقات
حكم زوجها الملك المحبوب في الشرق األدنى القديم .ومن الالفت للنظر
ذكر اسم الملكة تي في تلك الرسائل وتودد حكام الشرق األدنى القديم لها
وطلب توسطها لدى زوجها الفرعون الشمس الملك أمنحتب الثالث ومن
بعده ولده الفرعون الموحد الملك أمنحتب الرابع/أخناتون.

وتعد الملكة تي هي الزوجة الرئيسة للفرعون الشمس الملك أمنحتب الثالث.
وقد تزوج منها في العام الثاني من حكمه .وكانت تي سليلة واحدة من إحدى
عائالت نبالء البالط األثرياء وتحدي ًدا من مدينة أخميم الواقعة حاليًا في محافظة
سوهاج في صعيد مصر الجواني .ولعبت تي دورً ا كبيرً ا في حياة وفترة
حكم زوجها الملك الشمس
وأنجبت له وريثه وولي
عهده الفرعون الم ِّوحد
والملك الفيلسوف أمنحتب
الرابع/أخناتون (في ما
بعد) وعد ًدا من األبناء
والبنات .وفي العقيدة
الدينية والملكية لفترة
حكم الفرعون الشمس،
اعتبرت الملكة تي إلهة
السماء األم ،بينما اعتبرت
بنات الملك بنات إله
الشمس مما يؤكد على
رغبة الفرعون الشمس
العارمة في اقتباسه لنفسه
صورة إله الشمس في
شخص الملك أمنحتب
الثالث المُؤله في حياته
الدنيا .ويعد أمنحتب
الثالث من بين الملوك المصريين القالئل الذين ُقدسوا في حياتهم مثل
الملك سنوسرت الثالث من قبله والملك رمسيس الثاني من بعده.
وتشير اآلثار الملكية وغير الملكية من عصر الفرعون الشمس الملك
أمنحتب الثالث إلى أهمية زوجته الملكة تي طوال فترة حكم زوجها؛ فقد
عُ ثر على عدد كبير من التماثيل في أحجام ومواد مختلفة تصور الملكة
تي مع زوجها ،بينما تظهرها النقوش تساعده في كثير من طقوس العبادة،
خصوصا االحتفال المعروف بعيد «سد» .ووصف
وتشاركه في االحتفاالت
ً
أحد النصوص الملكة تي بأنها ترافق الملك أمنحتب الثالث مثل اإللهة ماعت
حين ترافق إله الشمس رع.
ومن أبرز مالمح عصر الفرعون الشمس الملك أمنحتب الثالث الفنية ما
يعرف بـ «الجعارين التذكارية» التي أنتجت في عصره بكثرة لتمجد الملك
وتعظم من شأنه في مصر وخارجها ولعل الملك أهداها لكبار شخصيات
الدولة من رجال بالطه العديدين .ومن بينها أكثر من ستين جعرا ًنا تذكر
الفرعون الشمس الملك أمنحتب الثالث وزوجته الملكة العظيمة تي وتعرف بـ
«جعارين الزواج» ،وتحتفل ست منها بزواجه من أميرة من بالد ميتاني في
بالد الشام .بينما يذكر حوالي إثنى عشر منها شق بحيرة للراحة واالستجمام
في بركة هابو (في طيبة الغربية) أقامها الملك حبًا في زوجته الغالية قوية
الشخصية والحضور الطاغى الملكة الذكية تي ،ومن بينها ً
أيضا ما يمجّ د
صوالت وجوالت الملك أمنحتب الثالث في صيد الثيران واألسود.

موجو ًدا في مقبرة أمنحتب الثالث بطيبة الغربية (ويوجد اآلن في متحف
جامعة لندن في المملكة المتحدة) ويظهر الملك أمنحتب الثالث راكعًا وكان
يحمي رأسه اإلله حورس مثلما هو الحال في تمثال الملك خفرع المعروف
عالميًا .وفي النصف الثاني من حكم الملك أمنحتب الثالث ،أشرف الملك
شخصيًا –أو من خالل مستشاريه المقربين– على تعديل المبانى الدينية
في طيبة وأضاف إليها معبده الجنائزي الضخم الخاص بتخليد ذكراه في
منطقة كوم الحيتان في غرب طيبة.

تعد رسائل العمارنة واحدة من أهم األرشيفات الدبلوماسية القديمة التي
تعطينا فكرة شاملة ومتميزة عن أحوال مصر في عصر الدولة الحديثة
وجيرانها من امبراطويات ووممالك وإمارات الشرق األدنى القديم في عصر
البرونز الحديث .وحفظ لنا األرشيف الملكي الخاص بالملك أخناتون في
عاصمته الجديدة «آخت آتون» –ويقع مكانها الحالي في منطقة تل العمارنة
في شرق نهر النيل (في محافظة المنيا في مصر الوسطى حيث نقل الملك
الموحد أخناتون مقر حكمه بعد أن ترك طيبة العاصمة المصرية العريقة
في جنوب مصر) – عد ًدا من الرسائل المهمة ،أو ما يُطلق عليه علماء
المصريات والشرق األدنى القديم اصطالحً ا «رسائل العمارنة» (المكتوبة
بالخط المسماري لغة المراسالت الدولية في ذلك العصر) .وكانت تلك
الرسائل تخص المراسالت الدبلوماسية المتبادلة بين الفرعون الشمس الملك
أمنحتب الثالث (ومن بعده ابنه الملك أمنحتب الرابع/أخناتون) وحكام الشرق
األدنى القديم المعاصرين لملك مصر .ومن خالل تلك الرسائل تظهر مكانة
مصر المتميزة بين القوى العظمى فى العالم القديم .ويظهر ً
أيضا مدى حسد
حكام بابل وميتاني وغيرها لثراء الفرعون الشمس الملك أمنحتب الثالث
خصوصا امتالكه كميات كثيرة من الذهب الذي قال عنه أحد حكام الشرق
ً
األدنى القديم «إن الذهب في أرض مصر المباركة كثير مثل التراب» ،طالبًا
إرسال كمية منه له .ومن المعروف أن ذلك الفرعون الشمس الملك أمنحتب
الثالث تزوج عد ًدا غير قليل من األميرات األجنبيات .وقد استخدم الملك
أمنحتب الثالث نفوذه الكبير كي يحضر كثيرً ا من هؤالء األميرات من تلك
البلدان لمصر كي يتزوجهن؛ إذ كان هذا الملك مولعًا بالنساء ألقصى درجة؛
فنراه يتفاوض على زواج أميرات من أرزاوا وسوريا وميتانى وخيتى (بالد
األناضول حاليًا) وغيرها من بالد الشرق األدنى القديم التي كانت تخضع
لسلطانه الممتد أو من البلدان والدويالت التي كانت تربطه بها عالقات
صداقة ودبلوماسية وتبادل تجاري وثقافي .ومن الجدير بالذكر أن زوجته
الرئيسة الملكة الحكيمة تي كانت توافق وال تعارض زواج الملك من هؤالء

وأقام الملك أمنحتب الثالث عد ًدا كبيرً ا من المشروعات المعمارية العظيمة لم
يبق منها سوى القليل مثل معبده الجنائزي الكبير الخاص بعقيدته األخروية
ِ
الذي تم تشييده في طيبة الغربية الذي لعله من أشهر ما بقي منه تمثاال ممنون
الشهيران المصنوعان من حجر الكوارتزيت اللذان كانا موجودين على
ً
حديثا بواسطة بعثة المعهد األلمانى
مدخل المعبد وعدد من اآلثار المكتشفة
لآلثار بالقاهرة .وكان هذا المعبد محطمًا تمامًا .وقد حاول الملك أن يقلد
الملوك السابقين عليه فى هذا المعبد الذي كان ضخمًا والذي أقامه الملك
لالحتفال بالعيد الثالثينى لجلوس الملك على عرش مصر .وكان هذا المعبد
يحتوي على عدد كبير من التماثيل يقدر عددها بالمئات إن لم يكن باآلالف
المنحوتة من عدد متنوع من األحجار الصلدة والسهلة.

رسائل العمارنة عن مصر والشرق األدنى القديم

الملك أمنحتب الثالث شمس مصر الخالدة

ووُصف الملك أمنحتب الثالث بـ «قرص الشمس المشع» وعُ رف بالطه
بالعظمة وصار مضربًا لألمثال بالثراء المبهر .واختار رجال بالطه وكبار
رجال دولته من عائالت النبالء القديمة تماشيًا من سياسته القائمة على اختيار
أصحاب الدم األزرق فقط إلدارة دولته الشاسعة .وبعد الوفاة المبكرة لولى
عهده األمير تحتمس ،أصبح األمير أمنحتب (أمنحتب الرابع/أخناتون بعد
ذلك) وليًا للعهد ثم صار ً
ملكا على مصر بعد وفاة أبيه الفرعون الشمس.
وبالنسبة للملك أمنحتب الثالث وولعه غير المسبوق بالبناء والفن والعمارة
والتشييد ،فقد اهتم بترميم ودراسة آثار أجداده من الملوك األقدمين ملوك
مصر السابقين .وقلّد التمثال األشهر لجده األعلى الملك خفرع –من حكام
عصر بناة األهرام من ملوك األسرة الرابعة– في تمثال فريد له كان

معبد تخليد ذكرى الفرعون وتمثاال «ممنون»

بوينج تصدم موظف�يها ..إعلان
بشأن أجور 2021

قررت شركة صناعة الطائرات األمريكية
بوينج ،إلغاء أغلب زيادات األجور المقررة
للعام المقبل وصرف أسهم للموظفين بدال من
زيادة األجور.
يأتي ذلك ،في وقت تسعى فيه الشركة للتعافي
من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد،
وبالتزامن مع عودة تسارع التفشي بوتيرة أكبر
من الشهور الماضية ،مع دخول فصل الشتاء،
ما دفع بعديد االقتصادات إلعادة غلق مرافقها.
وقال ديف كالهون الرئيس التنفيذي للشركة
في رسالة للعاملين ،األربعاء ،إن العمال الذين
سيلتزمون بالبقاء في الشركة حتى  14ديسمبر/
كانون أول  ،2023سيحصلون على مجموعات
من األسهم الخاضعة للقيود.
وأشارت وكالة بلومبرج لألنباء إلى أن المسؤولين
التنفيذيين لن يحصلوا على هذه المنحة غير
المتكررة وكذلك العمال أعضاء النقابات العمالية
الذين تخضع مكافآتهم السنوية للتفاوض الجماعي.
وحذر كالهون من أنه حتى مع بدء استخدام
اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد،
فإن الشركة تحتاج إلى نحو ثالث سنوات حتى
تتعافى تماما من تداعيات الجائحة.

وارتفعت ديون شركة بوينج إلى  61مليار
دوالر ،في الوقت الذي تخلصت فيه من نحو ثلث
قوتها العاملة ،مع انهيار الطلب على الطائرات
الجديدة وتراجع تدفقاتها المالية نتيجة وقف تشغيل
طائراتها من طراز بوينج  737ماكس لمدة 20
شهرا بسبب مخاوف من سالمة وأمن الطراز.
وقال كالهون لموظفي بوينج «سنواصل تجهيز
شركتنا للمدى الطويل ورسم مسار للجانب
اآلخر من التعافي من خالل اتخاذ القرارات
الذكية واالستثمارات ..يبدأ هذا باالستثمار
في موظفينا وتفويضهم للقيام بالتغييرات التي
ستصلح شركتنا والمشاركة في نجاحنا معنا».
والشهر الماضي ،سمحت السلطات األمريكية
بتحليق طائرات بوينغ من طراز  737ماكس
مرة أخرى ،بعد وقف رحالتها في مارس/أذار
 2019بعد تحطم طائرتين من هذا الطراز
وصدور تقارير عن مشكالت فنية فيه.
ويمثل هذا القرار ،عالمة فارقة في أعمال
شركة بوينغ العمالقة ،التي عانت من أزمة
شديدة بسبب المآسي التي وقعت والتحقيقات
التي ألقت باللوم على فشل الشركة وتسببها
في وقوع الحوادث.

ودون شك ،فإن أكبر هذه التماثيل على اإلطالق هما تمثاال ممنون الشهيران
اللذان كان يحيطان بمدخل معبد تخليد الذكرى الخاصة بالملك أمنحتب
الثالث الفرعون الشمس .وكان يلي هذين التمثالين ثالثة صروح ثم كانت
تتلوها تماثيل بنات آوى وتماسيح رابضة على شكل تماثيل «أبو الهول»
ثم كان يتبع ذلك بهو ذو أعمدة والمعبد الداخلي .وعلى عكس الكثير من
المعابد في عصر الدولة الحديثة من ذلك النوع ،فإن هذا المعبد كان غير
مخصص لرب الدولة الحديثة المعبود األشهر آمون كالعادة ،وإنما كان
مخصصا للملك أمنحتب الثالث الذي عُ بد فى حياته مثله مثل أي من اآللهة
ً
مخصصا لعدد من الهيئات المتنوعة لرب
المصرية القديمة ،وكان كذلك
ً
الشمس .وكان هذا المعبد الضخم مكو ًنا من أفنية مفتوحة لعنان السماء
والتي قام فنانو البالط المحترفين بتزيينها بمناطر عديدة تصور جاللة
الملك أمنحتب الثالث يحتفل بعيد جلوسه على عرش أرض مصر الطيبة.
ولعل العنصر المعماري الذي كان مسيطرً ا في هذا المعبد هو وجود عدد
كبير من التماثيل التي وُضعت ً
وفقا لنظام زخرفي محدد ربما كان سماويًا
أو ً
وفقا لمخطط معماري آخر .وكان بهو هذا المعبد أغلب الظن مشي ًدا
بحيث حين يفيض نهر نيل مصر العظيم يظهر المعبد بعد انحسار المياه
ً
ومبرزا قصة خلق الكون ونشأة العالم عند بزغت أول
موحيًا ومصورً ا
بقعة من األرض المصرية المقدسة من داخل الفوضى والعدم
الموجود بالمياه العتيقة في المحيط األزلي المسمى بـ «نون»
ً
خصوصا مذهب مدينة الشمس
وفقا للمعتقدات المصرية القديمة
ً
«هليوبوليس» (منطقتا عين شمس والمطرية الحاليتين في الجزء
الشرقي من محافظة القاهرة).
معبد األقصر أعظم آثار الفرعون الشمس
ويعتبر معبد األقصر واح ًدا من أهم آثار مصر الفرعونية والفرعون
الشمس الملك أمنحتب الثالث المعمارية الكبرى الباقية إلى اآلن،
وكذلك فهو واحد من أكبر األبنية المعمارية على الساحل الشرقى
للنهر الخالد :نهر النيل ،دون شك ،عالوة على معابد الكرنك.
وعُ رف فى اللغة المصرية القديمة بـ «إيب رسيت» بمعنى «الحرم
الجنوبى» .وبُنى المعبد من الحجر الرملي النوبي المجلوب من
محاجر جبل السلسلة في أسوان .وفي هذا المعبد ،نُحتت تماثيل
الملك أمنحتب الثالث الممتازة من الجرانيت األسود واألحمر
لكن باألسلوب التقليدى الرسمى دون أن تظهر مكنونها الداخلى
الذي كان يريد الملك إرساله إلى مشاهدى تلك التماثيل .وفي هذا
المعبد ،تم تصوير وتسجيل ما يعرف بقصة الوالدة اإللهية والتى
تأسس لشرعية حكم وملك الملك أمنحتب الثالث من خالل نسب
نفسه إلى المعبود األكبر آمون كى يصبح حكمه شرعيًا للبالد
نظرً ا لميالده من زوجة ثانوية لوالده الملك تحتمس الرابع .وزاد
خصوصا الفرعون الذهبي الملك توت
الملوك الالحقون على هذا المعبد
ً
عنخ آمون والملك رمسيس الثاني الذي تزين تماثيله الضخمة المعبد وكذلك
إحدى مسالته الموجودة أمام الصرح الخارجي للمعبد والتي توجد أختها في
ميدان الكونكورد في عاصمة النور مدينة باريس الفرنسية.
وكان لمعبد األقصر أهمية كبيرة في ما يعرف بـ «عيد األوبت» .وتم تكريس
معبد األقصر لثالوث مدينة طيبة (األقصر الحالية) األشهر المكون من
المعبود آمون وزوجته المعبودة موت وابنهما المعبود خونسوً ،
وفقا لبعض
مخصصا آلمون األقصر في مقابل آمون
اآلراء ،أو أن معبد األقصر كان
ً
الكرنك الموجود في معابد الكرنك إلى الشمال من معبد األقصر من أجل
عبادة «كا» الخاصة بالملك الحاكم .وكان عيد األوبت
يحدث بشكل سنوي وكان يتم فيه جلب تمثال المعبود
آمون الكرنك والبقاء فترة من الوقت مع رفيقته المعبودة
موت في معبد األقصر في احتفال من أجل استمرار
الخصوبة لألرض المصرية .وتصور المناظر الخاصة
بهذا العيد على جدران المعبد من عهد الفرعون الذهبى
توت عنخ آمون .وكان يربط بين معابد الكرنك ومعبد
األقصر ما يعرف بطريق الكباش وبُنى على مساره عدد
من المقاصير الخاصة بالقوارب المقدسة التي تخص
تلك المعبودات.
وبُنيت بعض المقاصير الخلفية في عهد الفاتح الشهير
اإلسكندر األكبر في معبد األقصر .وفي العصر الرومانى،
تم استخدام المعبد وما يحيط به كقلعة ومقر للحكومة
الرومانية في تلك الفترة .وفي العصر اإلسالمي بنى
مسجد «أبو الحجاج» على جزء من معبد األقصر.
ويمثل هذا المعبد استمرارً ا للتراث المصري العريق
من مصر الفرعونية إلى مصر الحديثة من زيارة المعبود آمون إلى زيارة
ومولد سيدي «أبوالحجاج» الحالى.
وكذلك أمّر ً
أيضا الملك أمنحتب الثالث بتشييد أعمال ضخمة في األقصر
ومدينة هابو وأماكن عديدة كان من بينها نحت أكثر من خمسمائة تمثال
إللهة طيبة المعروفة الربة سخمت في معبد اإللهة موت بالبحيرة المقدسة
«أشرو» بمنطقة معابد الكرنك .وأقام الفرعون الشمس الملك أمنحتب الثالث
معبد اإللهة موت فيى منطقة معابد الكرنك ،والصرح الثالث بمعابد الكرنك،
ومقام مونتو ومعبد ماعت في معابد الكرنك .وقام ً
أيضا بإضافات مهمة لمعبد
اإلله جحوتي في هرموبوليس (األشمونين في المنيا في مصر الوسطى).

بقلم :سونيا الحداد

يا طفل المغارة تعالى بيننا!
يا طفل المغارة تعالى بيننا وادخل قلوبنا وديارنا التي
أنهكها مصاصي الدماء وأهل الرياء وخفافيش الظالم التي
تمأل سمانا ،تضطهد وتقتل أبناءنا خوفا من نورك .هيرودس
هذا العالم ما زالوا يذبحون األطفال خوفا من والدتك .نورك
الطاهر في براءته والذي ال تقوى عليه أبواب الجحيم ،يثير
الحقد في قلوبهم ألنه يعريهم ويهدد عوراتهم.
تعالى بيننا وطهرنا من الفريسيين الذين دخلوا بيعتك،
تاجروا بها ودنسوا األرض حيثما حلوا .أنهم جزء من تجار
الهيكل في هذا العالم الحزين ،يبيعون النور ويشترونه،
يشرعون قواعده وطبيعته حسب طلب األسواق .نورهم
وحده بريق الذهب ورنين الفضة أما داخلهم فهو كالقبور
المليسة وداخلها العفن.
تعالى بيننا كي يحيا الطفل في داخلنا الى األبد .كي نتعلم
النظر الى هذا العالم من خالل عيون األطفال كلما اشتد
الظالم حولنا ،فمن لم يتمعّن في عيون األطفال يوما لن
يعرف نورك .وحدها هذه العيون هي ما يحتاجه العالم من
أجل خالصه .وحدها هذه العيون هي التي تنقذنا ألنها ال
تتبع ألية شريعة ابتكرها فريسيوا هذا العالم من قبلك وال
من بعدك ،وجعلوا منها أديانا.
تعالى بيننا كي يبقى حب الحياة والتعجب بها حيا فينا .كي
ننقذ لغة األطفال ومملكتهم .كي نتمكن من مواجهة شر هذا
العالم بالمحبة .وحدها هي نورك وأنت سيدها .والدتك
علي وكم أنا ممتنة
في قلبي هي النور الذي أنعمت به الحياة ّ
لها فلقد أهدتني خير النعم وأسبغت بها علي… أنت طفلي
الذي يمأل حياتي فرحا وتعجبا .أهال بك أيها الحبيب !

Vendredi 18 décembre 2020
الجمعة  18ديسمبر 2020

السياحة العالمية
جزيرة ميس اليونانية

اعداد  :مايك انجلو

ركن الرياضة
تعادل بيراميدز والزمالك 1/1
في الدوري الممتاز

 -يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين

تضحك ادلنيا معك ..
أبيك تبيك وحدك

- Arriver comme un cheveu sur la soupe

إعداد  :رايق مبسوط جداً

الكلمـات المتقاطعة
أفقيا:
1رئيس أمريكي سابق 2األسم األول لممثلة مصرية –صوت فرقعة
 3سمعة – مرض رئوي 4كاتبة عربية – ضعف(معكوسة) – فات
 5دولة أوروبية تقع في وسطأوروبا – أطعن
 6من األوزان – من المعادن 7هرب – يستعمل في الصعود –متشابهة
 8في القلب 9ود – عشق شديد 10-فج – عملة مصرية ملغاة

1
2
رأسياً :
 1من الرياضيات – في الجبر – 34
للسؤال عن المكان
5
 2ذراع – سئم – من األزهار6
 3محافظة مصرية7
إله
–
عقله
 4متشابهة – فقد8
 5كره (مبعثرة) – أحد الفيتامينات 910
 6ضمير الغائبات – ورم صغيريصيب الجسم

 7شاطئ (معكوسة) – أداة جزم 8بلح – والدة – مستهل األشياء 9مدينة هندية – من أجلي 10-فنان كوميدي راحل
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Les proverbes en français et arabe

بعد عشر سنوات  ،غزاها ألفونس الخامس ملك أراغون  ،ملك نابولي
 ،الذي أعاد بناء القلعة عام  1461وأرسل حاكمًا هناك  ،احتفظت
نابولي بالملكية حتى عام  ، 1512عندما غزاها السلطان العثماني
سليمان األول  ،في  22سبتمبر  1659أثناء حرب كريت  ،احتلت
البندقية الجزيرة التي دمرت القلعة مرة أخرى لكن العثمانيين تمكنوا
من استعادتها بعد حين بين عامي  1828و  1833انضم كاستلوريزو
إلى المتمردين اليونانيين  ،ولكن بعد نهاية حرب االستقالل اليونانية
عادت إلى اإلمبراطورية العثمانية.
في عام  ، 1912خالل الحرب الليبية بين إيطاليا واإلمبراطورية
العثمانية  ،طلب السكان من الجنرال أميجليو  ،قائد قوات االحتالل
اإليطالية في رودس  ،أن يتم ضمه إلى إيطاليا  ،منذ أن تم رفض
هذا االقتراح  ،في  14مارس  ، 1913استولى السكان على الحامية
العثمانية وأعلنوا حكومة مؤقتة  ،حتى أغسطس من نفس العام  ،أرسلت
ً
مشرفا يدعمه الدرك  ،تم طرد هؤالء
الحكومة اليونانية من ساموس
من قبل السكان في  20أكتوبر .1915
تم تعيين الجزيرة لليونان من خالل معاهدات باريس للسالم عام
 ، 1947وفي مايو  1945كانت ال تزال تحت اإلدارة البريطانية ،
ولكن فقط في  15سبتمبر  1947أصبحت فعليًا تحت اإلدارة اليونانية.
انضمت الجزيرة رسميًا إلى الدولة اليونانية في  7مارس  1948مع
جزر دوديكانيز األخرى.
تمت زيارة الجزيرة بشكل أكبر في السنوات األخيرة  ،من قبل السياح
الباحثين عن جزيرة دوديكانيز معزولة  ،وكذلك بفضل اإلشارة إلى
الفيلم الحائز على جائزة األوسكار ألفضل فيلم بلغة أجنبية عام 1992
للمخرج غابرييل سلفاتوريس  ،كانت  Kastelórizoهي اإلقليم الوحيد
في االتحاد األوروبي حيث كان كسوف الشمس في  29مارس 2006
مرئيًا في مجمله.
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 تعادل اإلسماعيلي واإلنتاج الحربي  3-3في الدوريالممتاز
 الجونة يتعادل مع المصري البورسعيدي بهدفلكل منهما في الدوري الممتاز

متحف كاستلوريزو القديم
هذا المتحف األثري يعرض النتائج األثرية والفلكلورية  ،بما في ذلك
المراسي الحجرية والمصنوعات اليدوية واألزياء التقليدية ومعدات
الغواصين والرموز الدينية ،وفي فناء المبنى يمكن االستمتاع بالنافورة
العثمائية وآثار المنحوتات البيزنطية وبناء السفن من کاستیلوریزو
كما سوف تتعرف على طريقة صناعة سفن الصيد بأدوات بسيطة.
ميديترانيو
هو المكان الذي تم فيه تصوير فيلم ميديترانيو الحائز على جائزة
األوسكار عام  ، 1991حيث جعل الجزيرة تتحول من الغموض
إلى الشهرة العالمية.
وقد اعجب الجمهور باألجواء الهادئة والطاقة اإليجابية التي تألقت
على األجواء األخرى للفيلم  ،وتتميز الجزيرة بالقصص واألساطير
التي تنتقل من جيل إلى جيل ومن بلد إلى آخر.
المرفأ أو مدرج تكنيكولور
هذا المدرج على شكل وتصميم المنازل القديمة الجميلة  ،وميناء
كاستيلوريزو هي اول من بدات فن العمارة في دوديكانيز  ،حيث
يتكون من طابقين  ،وهو مطلي بألوان زاهية  ،والزوار يقومون بتسلق
التل مثل طبقات المدرج  ،والبحر يكون هو المسرح.
النزاع بين اليونان وتركيا
تعد الحدود البحرية في بحر إيجه من أكثر القضايا إثارة للجدل في
العالقات اليونانية التركية  ،حيث تحاول كل دولة تحديد المكان الذي
يمكنها فيه استغالل النفط في قاع البحر والرواسب المعدنية  ،وهناك
بعض األماكن التى يوجد فيها خالف كبير وهي:
جزيرة كاستيلوريزو” ميس”
تقع جزيرة كاستيلوريزو الصغيرة على بعد  2كيلو متر فقط من
الساحل التركي  ،ولكن هي يونانية  ،ويبدو أنها مجرد بقعة في البحر
األبيض المتوسط ،ولكنها كانت مصدر للصراع بين تركيا واليونان.
تم التنازل عن جزر دوديكانيسيا لليونان من قبل إيطاليا بعد الحرب
العالمية الثانية مع شرط نزع سالحهم.
بعد ظهور صور لجنود يونانيين يصلون إلى كاستيلوريزو وهي أبعد
نقطة في نهر دوديكانيز حذرت الحكومة التركية اليونان من كسر
قيود القوة المفروضة على الجزر  ،وقالت اليونان إنها كانت تقوم
فقط بتدوير روتيني للقوات.
وتصاعدت التوترات في عام  2020حيث بدأت تركيا بنشاط في
البحث عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها في شرق البحر
المتوسط  ،وقد نشأت الخالفات من التفسيرات المتضاربة للحدود
البحرية ومسألة السيادة في قبرص.
جزيرة كارداك
كان بحر إيجة بالجزيرة مصدر صراعات تاريخية  ،وصلت اليونان
وتركيا إلى شفا الحرب للمرة الثانية في عام  1987في اختبار لإلرادة
بشأن الحق في التنقيب عن النفط.
واندلعت التوترات مرة أخرى في عام  1996بشأن السيادة على جزيرة
إيميا ( كارداك بالتركية ) غير المأهولة  ،مركز توترات بحر إيجة.
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حقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً ثميناً على
مضيفه شيفيلد يونايتد ،بنتيجة  3-2على أرضية
ملعب ” برامول لين ” في ختام مباريات الجولة
الثالثة عشر من الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة
القدم “البريميرليج” .
وسجل شيفيلد هدف التقدم عن طريق ديفيد ماكغولدريك
في الدقيقة ”  ،“ 5بينما تمكن مان يونايتد من
تعديل النتيجة عن طريق ماركوس راشفورد في
الدقيقة ” .“ 26

وفي الدقيقة ”  ” 33سجل مان يونايتد هدفا ثانيا
عن طريق أنتوني مارسيال ،ثم أضاف الشياطين
الحمر هدف ثالث عن طريق ماركوس راشفورد
في الدقيقة ” .“ 51
وتمكن شيفيلد أن يسجل هدفا ثانيا عن طريق ديفيد
ماكغولدريك في الدقيقة ”  ،“ 87لينتهي اللقاء .3-2
ورفع مانشستر يونايتد رصيده بعد هذا اإلنتصار الى
 23نقطة في المركز السادس ،في حين تجمد رصيد
شيفيلد عند نقطة واحدة في المركز العشرين واألخير.
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- Je m’en fous comme de l’an quarante
 -إلي يعرف ابويا يروح يقوله

مانشستر يونايتد يفوز على شيفيلد 3-2
في الدوري اإلنجليزي

إلى خريطة اليونان نجد أنها على بعد  2كيلومتر فقط من الساحل
التركي وتحتوي على  500نسمة فقط  ،وهي نقطة محورية في نزاع
بحري بين اليونان وتركيا.
على الرغم من أن االسم الرسمي لجزيرة كاستيلوريزو اليونانية
هو ميس ويعني “األكبر”  ،إال أن مساحتها صغيرة تبلغ 11.98
كيلومترً ا مربعًا وال يزيد عدد سكانها عن  500شخص وهي على
عكس جزيرة إيجينا اليونانية حيث يوجد بها كثافة سكانية عالية.
وهي أصغر جزر دوديكانيز اليونانية  ،وقد اكتسبت هذة الجزيرة
شهرة جديدة  ،ليس بسبب إحياء الفيلم الحائز على جائزة والذي تم
تصويره هناك ( ميديترانيو  )1991 ،ولكن ألنها يوجد بيها نزاع
بحري بين تركيا واليونان.
تعاني جزر بحر إيجة الشمالية اليونانية من العبء الثقيل المتمثل في
التدفق المستمر للمهاجرين غير الشرعيين الذين يسكنون اآلن جزرً ا
مثل ليسبوس باألعداد نفسها التي يسكنها السكان المحليون  ،جزيرة
ميس هي واحدة من الجزر القليلة المحظوظة المجاورة لتركيا التي
ظلت معزولة عن كارثة الالجئين
تاريخ جزيرة ميس اليونانية
تؤكد النقوش التي عُ ثر عليها في قلعة آي-نيكوالس بهذه الجزيرة أنه
خالل الفترة الهلنستية كانت الجزيرة تحت حكم رودس  ،باعتبارها
ً
مشرفا .في اإلمبراطورية
جزءًا من بيرايا  ،أرسل الروديون هناك
البيزنطية  ،كانت  Megiste-Kastelorizoجزءًا من أبرشية
الجزر  ،وعاصمتها رودس.
كانت هذه المقاطعة بحرية في األساس  ،خالل العصور الوسطى
 ،تنازع البيزنطيون واألتراك العثمانيون على الجزيرة  ،وفي عام
 ، 1306استولى فرسان القديس يوحنا اإلسبتاري على الجزيرة برئاسة
فولكيس دي فيالريت  ،وكانوا في طريقهم من قبرص إلى رودس ،
التي تم غزوها بعد ثالث سنوات  ،لتصبح مركز دولتهم الصليبية ،
وأعادوا ترميم القلعة  ،التي كانت تستخدم فيما بعد كسجن للفرسان
الخائنين  ،في عام  1440تم احتالل الجزيرة من قبل السلطان جمال
الدين ملك مصر  ،الذي دمر القلعة.
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تعادل استون فيال مع
ضيفه بيرنلي بدون اهداف في
المباراة التي جمعتهما مساء
الخميس بملعب فيال بارك في
إطار الجولة الـ 13من الدوري
اإلنجليزي الممتاز.
ولم يتمكن الفريقان من هز
الشباك ،على مدار شوطي
المباراة،وشارك النجم المصري
احمد المحمدي مع استون فيال
في اللقاء كامال ،بينما غاب
مواطنه محمود حسن تريزيجيه عن التشكيل بسبب االصابة .وارتفع رصيد أستون فيال الي  19نقطة في
المركز الحادي عشر ،،بينما اصبح رصيد بيرنلي  10نقاط في المركز السابع عشر .

 8تياجو ألكانترا  17 -نقطة 9نيمار  16 -نقطة 10فيرجل فان دايك  13 -نقطة 11-سيرجيو راموس  7 -نقاط
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أستون فيال يتعادل مع بيرنلي بدون أهداف
في الدوري اإلنجليزي

جزيزة ميس
جزيرة ميس يطلق عليها أسم كاستيلوريزو باليونانية  ،وهي واحدة
من أصغر وأجمل جزر دوديكانيز وجزر اليونان  ،وعند النظر

األماكن السياحية في جزيرة ميس اليونانية
يوجد عد ًدا كبيرً ا من المعالم السياحية والمنظار الطبيعية الخالبة
ومناطق الجذبة المهمة في جزيرة ميس :
الكهف األزرق
الكهف األزرق والمعروفة أيضا باسم مغارة أزور ،وهو واحد من
أكبر الكهوفالتي تقع تحت الماء في اليونان ويقع على الجانب الجنوبي
الشرقي من الجزيرة  ،ويتميز الكهف بتكويناته للهوابط الغنية التي
أبرزها انعكاسات األشعة الشمسية ،
فإن ضوء الشمس المنعكس في الجزء الخلفي من الكهف يرسم
الماء بظالل ال تصدق من أزرق بحر إيجه  ،والتي ال يمكن وصفها
أو التقاطها في الصور  ،ويمكنك زيارة الكهف من خالل قوارب
الرحالت التي تعمل من ميناء ماتدراكي.
جزيرة رو
تقع جزيرة رو وتسمى ً
أيضا أجيوس جورجيوس أو روبي  ،في
الجنوب الغربي من كاستيلوريزو  ،فهي تتمتع بأهمية رمزية
خاصة بفضل المرأة الرائعة المعروفة باسم ديسبينا أشالديوتي ،
التي عاشت هناك بمفردها تمامًا لمدة  40عامًا  ،وكانت ترفع العلم
اليوناني كل صباح على هذه البؤرة االستيطانية النائية وتنزله كل
مساء مع غروب الشمس  ،كعمل وطني للمقاومة خالل االحتالل
النازي واستمر ذلك حتى وفاتها.
قلعة الفرسان
تم بناء قلعة فرسان القديس يوحنا على الصخرة الحمراء الرائعة ،
وشيدت القلعة  Castello Rossoعلى يد فرسان القديس يوحنا خالل
القرن الرابع عشر  ،حيث يؤدي الدرج الضيق إلى الحصن  ،وهو
يتميز بإطالالت بانورامية على المناطق المحيطة به.
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وجاءت أخطر فرصة للزمالك في الدقيقة  25بعد
عرضية من حازم امام أخطأ على جبر في التعامل
معها لتصل عند مصطفى محمد يسددها أرضية
تصدى لها إكرامي وأخرجها إلى ركنية للزمالك.
واستمر الشوط األول بهجمات متبادلة بين الفريقين،
حتى جاءت الفرصة األخطر لبيراميدز في الدقيقة
الثانية من الوقت بدل الضائع بتسديدة من كرة ثابتة
لطارق طه اصطدمت بالعارضة ،لينتهي الشوط
االول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني بعد مرور  15دقيقة ،أجرى الزمالك
تبديال بخروج زيزو ونزول شيكاباال بدال منه ،فيما
دفع بيراميدز بأحمد الشيخ بدال من محمود حمادة.
وأسفرت الدقيقة  67عن هدف أول لبيراميدز بعد
عرضية رائعة من عبدهللا السعيد حولها الشيخ في
شباك الزمالك مسجال الهدف األول لفريقه.
وفي الدقيقة  72أجرى الزمالك تبديال آخر بنزول
أوناجم بدال من مصطفى محمد.
وبمجرد دخول أوناجم لعب كرة عرضية حولها
مصطفى محمد في المرمى بطريقة رائعة مسجال
التعادل للزمالك.
واستمرت الدقائق األخيرة دون تغيير في النتيجة
حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل اإليجابي
بهدف لكل فريق.

احتل محمد صالح جناح المنتخب
المصري ونادي ليفربول المركز
السادس في ترتيب أفضل العب في
العالم بجوائز «ذا بست» التي أعلن
عنها االتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»
اليوم الخميس.
وحصل محمد صالح على  25نقطة
وأتى بفارق  27نقطة عن روبرت
ليفاندوفسكي الذي جاء في المركز
األول بجدول الترتيب.
وتفوق ساديو ماني على محمد صالح
وأتى في المركز الرابع بجدول الترتيب
بفارق  3نقاط عن زميله المصري.
وأتى ترتيب النقاط كما يلي:
 1روبرت ليفاندوفسكي  52 -نقطة 2كريستيانو رونالدو  38 -نقطة 3ليونيل ميسي  35 -نقطة 4ساديو ماني  29 -نقطة 5كيفين دي بروين  26 -نقطة 6محمد صالح  25 -نقطة 7-كيليان مبابي  19 -نقطة

حل الكلمات المتقاطعة

سيطر التعادل اإليجابي على مباراة بيراميدز
والزمالك ،بهدف لكل فريق ،ضمن الجولة الثانية
من بطولة دوري  WEالمصري والتي أقيمت
على ملعب الدفاع الجوي.
تقدم لبيراميدز أحمد الشيخ في الدقيقة  67بعد كرة
عرضية رائعة من عبدهللا السعيد ،قبل أن يتعادل
مصطفى محمد في الدقيقة  ،74بعد عرضية متقنة
من أوناجم لتسكن شباك شريف إكرامي.
ورفع الزمالك رصيده لـ 4نقاط ،في المركز الثالث،
بعد فوزه في الجولة األولى على حساب المقاولون
بهدفين ،فيما حصد بيراميدز أول نقطة له هذا الموسم
بعد خسارته في الجولة األولى أمام االتحاد بهدفين
لهدف ،ليبقى في المركز الـ.12
وفقد الزمالك فرصة معادلة سيراميكا كليوباترا،
وأسوان في الصدارة ،فيما لم ينجح بيراميدز في
تحقيق الفوز األول له هذا الموسم.
ألغى الحكم محمد عادل هدفا مبكرً ا إلريك تراوري
العب بيراميدز في الدقيقة الخامسة بداعي التسلل
في حالة أثارت ً
جدال.
ضغط بيراميدز في الدقائق األولى ،حتى بدأ الزمالك
مبادلة الهجمات في الدقيقة  15بعرضية من أحمد
سيد زيزو ولكن تصدى لها إكرامي قبل أن تصل
لمصطفى محمد.

«صالح جمع  25نقطة» ..تعرف على ترتيب
أفضل  11الع ًبا بجوائز «ذا بست»

Vendredi 18 décembre 2020
الجمعة  18ديسمبر 2020

أدب وثقافة
تعريف الفلسفة عند أفالطون

بقلم:
بشــير القــ ّزي

حكاية عروس
(أنا وأخي صالح )٤
كنت قد طلبت من صالح أن يكتب هذه
القصة لسببين :أوّلهما أنه عاشها بحذافيرها
ّ
قصه
ولم أعرف تفاصيلها ّإل من خالل ما ّ
علي ،وثانيهما ألنّي تع ّديت على “المصلحة”
ّ
عندما بدأت الكتابة بهذه اللغة ،نظراً ألنه
صغر سنّه ،في الوقت
عُ رف بفصاحته منذ ِ
الذي كنت فيه منكبّاً على إتقان العلوم
والرياضيات والتي كانت وما زالت بعيدة
عن مجاالت األدب!
القصة لدى أحداث تاريخية وقعت
وإذ تبدأ ّ
منذ ّ
أقل من أربعة عقود ،بدأت اسأل نفسي:
ُ
“من كتب التاريخ؟ وهل ك ِتبت أحداثه بشكل
م ّ
ُحق وعادل؟”
ّ
وي ،وما
للحقيقة بدأت أشك في كل ما رُ َ
َ
التاريخ ّإل من انتصر ،وصوَّر نفسه
ك َت َب
أنه الفريق الذي خلّ
أناس
خطر
من
العالم
ص
ٍ
شرّ يرين كانوا سيفتكون بالشعوب ويقضون
على الديموقراطية! أطلب السماح من الذين
أشك في ّ
يقرأوني ألنّي بدأت ّ
كل ما أقرأه،
ّ
ً
وقد يكون المنتصرُ أشرَّ فتكا ممن خلصنا
ذئب ألنها ّ
منهم ،وكم من شا ٍة افترسها ٌ
عكرت
صف َو مياه النهر الجارية باتجاهها من نحوه
وذلك على الرغم من توسّ لها واعتذاراتها!
قبل بزوغ فجر ذاك الصباح في منتصف شهر
نيسان من سنة  ،١٩٨٥وعلى صوت زمّور
ّ
يتوقف ،استفاق صالح ووالداي
سيارة ال
العائلي الواقع
منزلنا
في
العميق
من رقادهم
ّ
على مفرق بلدة جدرا في إقليم الخرّ وب .ما
ان فتحوا الشبّاك الزجاجي لمعرفة مصدر
الصوت حتى صاح ملحم ،وهو ابن عمّتي،
صارخاً بأعلى صوته“ :اهربوا! وُصلوا!
سقطت المنطقة!” .وكانت أصوات الرصاص
المنهمر باتجاههم ّ
تدل على ان المهاجمين
أصبحوا على مقربة منهم!
هرعوا بالهرب في سيارة أخي الصغيرة
والتي كانت من نوع تويوتا .حملوا معهم
أوراقهم الشخصية وألبوم صور العائلة
وأحرمة والقليل من المالبس .والغريب أن
والدتي ارتأت أن تحمل معها ألخي بدلة
“التوكسيدو” ،وحتى الساعة ال نفهم لماذا؟
عند خروجهم من البيت رمت الوالدة المفاتيح
امام باب المدخل الخشبي الضخم المصنوع
من الماهوغاني وذلك حتى ال يقوم الغازون
بخلعه .تركوا في الحديقة كلبي الحراسة
وأقفلوا باب السور الحديدي وراءهم .علمنا
فيما بعد ان الكلبين ت ّم قتلهما!
سلكوا الطريق الساحلي باتجاه صيدا وانعطفوا
نحو بلدة جون وهناك انحرفوا عبر طريق
عسكري ظنوا أنه يوصلهم الى طريق ّ
جزين،
ّإل أنهم وصلوا الى طريق مسدود حيث
تجمّعت سيّارات الهاربين والتي ت ّم تركها.
مشوا زهاء الساعة حتى وصلوا الى طريق
جزين .وإذ لم تتوقف أية سيارة لنجدتهم،
عاد أخي ادراجه الى سيارته وأستقلّها تحت
الرصاص وسلك طريقا محفوفاً باألخطار
حتى ّ
تمكن من نجدة والديه!

لن أطيل الشرح على القرّ اء عمّا حدث في
ما بعدّ ،إل ان آخرة المطاف كانت بأن
استقلوا الطائرة نحو الواليات المتحدة ولم
يكن أي منهم يحسن التكلّم باإلنجليزية! كان
أخي الصغير حميد يسكن مدينة توليدو في
والية أوهايو .ومن ث ّم انتقلت العائلة الى
والية فلوريدا !
كانت تربط والديّ صداقة بعائلة ثرية من
والية ماساتشوستس .كان للوالدين أربع
بنات ربينَ على تكديس الثروات واقتناص
ّ
األموالّ .
ولعهن
كن جميالت المنظر ّإل ان
بالمال كان ال يُضاهى.
ت ّم العزم بين العائلتين على تزويج صالح
الى البنت البكر ،مار يّا ،وكانت ت ْم َت ُ
هن
المحاماة .وإذ كان أخي قد فقد ّ
كل ما يمتلكه
إضافة الى مهنته كمحام في وطنه األم ،لم
يكن لديه من خيار ّإل الترحيب بالفكرة،
وباألخص ألنه كان ال يتقن اللغة باإلضافة
الى كونه بدون أوراق رسمية أوإذن عمل
في البالد الجديدة وليس لديه مهنة يستطيع
ممارستها!
لبّى أخي الدعوة وسافر للمكوث بضعة أيام
لدى العائلة .وإذ كان المنزل مؤلفاً من طابقين،
مكث في الطابق السفلي “البيسمنت” .بدأ
خصوصا بعد ان وجد
يشعر باالمتعاض
ً
أنه مراقب بشكل غير اعتيادي .ما ان يتلقى
اتصاال هاتفيا حتى يشعر ان كل السماعات
الموجودة في المنزل تصغي جميعها الى
فريقا متعاضداً
محادثته .كانت الفتيات ّ
ً
تشكلنَ
اشبه بالعصابة .فوجئ مرة بسؤال ماريا:
ُ
“إذا ُ
أغرق في البحر وكانت والدتك
كنت
ُ
تغرق معي في نفس الوقت ،من تُنقذ في
ْ
صعقت عندما أجابها “والدتي”
األ ّول؟” ُ
مبرّ راً ذلك بأنه يستطيع اإلتيان بزوجة
أخرى ّإل انه ال يستطيع اإلتيان بأم جديدة!
كانت االبنة الثالثة “جمانا” مخطوبة لشاب
وكانوا يع ّدون لحفل الزفاف الذي كان مقرراً
بعد أيام من وصول أخي .كانت التجهيزات
جارية على قدم وساق وتمت دعوة المئات
للحفل.
وعند درج الكنيسة كانت المفاجاة .كلكم
سمعتم عن عروس تهرب نهار عرسها،
ّ
إل ان الجميع تفاجأوا بهروب العريس
الذي تر ّدد في آخر لحظة خوفاً من علقة
ال تُحمد عقباها!
ّ
سأل والد العروس أخي“ :رغم كل ما
حدث ،أما ترى أن الحفل كان ناجحاً وعلى
أكمل وجه؟”
ثم سأله“ :بما اننا اشترينا مسبقاً تذاكر السفر
للعريسين وتكلفة اإلقامة في أفخم الفنادق في
روما ،ما رأيك ان تسافر مع العروس ،بدل
العريس ،لقضاء فترة شهر العسل؟”
طبعاً ،رفض صالح العرض ،ثم سعى بكل
ما بوسعه للفرار بدوره من وقعة ال تُحمد
عقباها وتذرع بمرض الوالدة للسفر لمدة
قصيرة أبعدته عن تلك العائلة لمدى الحياة!

بقلم :سناء سراج

ربما اكرهك ولكني..
احب واحترم منصبك
ذات يوم كنت جالسة في أحد األماكن فوجئت بالمنضدة المجاورة لي باثنين دار
بينهما حوار مسموع لكل الحاضرين وبالطبع كنت مستمعة ولست طرف في هذا
الحوار عندما انتبهت لعلو نبرة الصوت ،قال مسعد لصديقة حسين كالم واقعي جدا
واستوقفتني كلماته ومفاد هذا الحوار في السطور القادمة.
لألسف الشديد أصبحت هذه هي اللغة السائدة بين اغلب الناس ساقول لك الحقيقة
المرة انا ربما ال اكرهك ولكني ايضا في المقابل ال احبك ولكن اجبرتني الظروف
أن اتلون واتشكل مع كل منصب وكل شخص اعتلي المقعد.
لذا اعذرني انا احترم منصبك واحب مقعدك وال يعنيني من يجلس علي هذا الكرسي
او من يتقلد هذا المنصب الكل بالنسبة لي سواسية االهم المقعد والمنصب هو من
يغدق على المكافأة والراحة في العمل انا خادم للكرسي ال لمن يجلس عليه.
نادرا ما يحب المرؤوس رئيسه ،هذه النوعية من البشر تصادفها كثيرا و أصبحت
مستشرية في مجتمعاتنا اآلن ،و مجتمعات سابقة وستجدها في مجتمعات اتية انها
جينات ُخلِقت واصبحت واقع مرير نعيشه و ستشعر بها عندما تتقلد منصبا ما وقتها
ستعرف من يتعامل معك مجبرا ومنافقا وافاقا ال من أجل عينيك ولكن من أجل عيون
منصبك او مقعدك فسيان عنده اذا جلست انت او اي احد غيرك على تلك المقاعد،
وشتان بين من يحبك في كل حاالتك سوا كنت مديراً او غفيراً ،ومن يحب منصبك.
هنا فقط ستعرف من يحبك هذا الحب لشخصك وانسانيتك هذا ما ستجنيه بعد ان
يتخلي عنك الكرسي والمنصب ويبقى اإلنسان.
وقتها ستدرك المنافق واآلفاق وقتها سيتضح لك من احب االنسان ومن احترم المنصب
واحب الكرسي اللعين الذي كم اخذ من جالسيه المبادئ وانتزع منهم صفات جميلة
وراقية قد احببناها فيهم قبل إعتالئهم كرسي المنصب الذي على مر العصور اتضح
كيف يغير صاحبة .
اللهم ثبتنا على مبادئنا و سمو ارواحنا وترفعنا عن شهوة المنصب وغريزة االحتالل
للمناصب والكراسي.
واكفنا شر الغرور والتملق والنفاق اللهم امين..

العالناتكم في الرسالة
514 961 0777 / 450 972 1414
Email: elressalanews@gmail.com
fzemokhol@gmail.com
www.el-ressala.com

تم تعريف الفلسفة على أنها سلة من الموضوعات
المترابطة  ،ولكن يتساءل الكثيرون متى ظهرت
الفلسفة وما هو جوهر الفلسفة  ،وهناك العديد
يقولون إن الفلسفة هي حب الحكمة في كل من
المنطق  ،واألخالق  ،وكان أفالطون فيلسوف له
دورً ا هامًا في الفلسفة  ،وكان أحد أشهر الفالسفة
في العالم  ،وأكثرهم قراءة ودراسة  ،كما أنه كان
ً
تلميذا لسقراط  ،وكان معلمًا ألرسطو  ،واشتهر
افالطون بعدة نظريات خاصة به كنظرية االشكال،
ونظرية المعرفة .
حياة أفالطون
ولد أفالطون في أثينا في اليونان  ،في العام التالي
لوفاة رجل الدولة األثيني العظيم بريكليس  ،وكانت
عائلة أفالطون أرستقراطية  ،ومتميزة وقد ادعى
أن نسبه من جانب والده أتى من اإلله بوسيدون
وال يُعرف الكثير عن سنوات افالطون األولى ،
ومعرفة افالطون بسقراط غيرت مجرى حياته
بالكامل  ،وتحدث افالطون ً
أيضا عن فلسفة العقل
والتي كانت عبارة عن طريقة عقالنية  ،ومن خالل
هذه الطريقة نظر افالطون إلى الكثير من األشياء
التي تحدثت عن المنطق  ،أو األخالق ولكنه لم
يكن على يقين أن هذه األشياء صحيحة أم خاطئة،
وتوفي أفالطون عام  347قبل الميالد واجتذب
نظام افالطون العديد من األتباع في القرون التي
تلت  ،وفاته وعاد نظامه إلى الظهور على شكل
األفالطونية الحديثة  ،المنافس األكبر للمسيحية
المبكرة .
تعريف الفلسفة عند أفالطون
بالنسبة لـ تعريف الفلسفة عند أفالطون ،فكانت
هي الحكمة الفلسفية  ،والتي كانت تواجه دائمًا
المناقشة النقدية  ،وقال افالطون أن الشخص الذي
يفعل الصواب أو الشيء الجميل ليس بالضرورة
أنه يمتلك حكمة فلسفية ؛ ولكن ما يجعله ً
حقا يمتلك
الحكمة الفلسفية هو صموده أمام االستجواب ،
واستخدم افالطون الفلسفة بأسلوب مميز وخاص
به  ،وقد سُ مي هذا األسلوب بـ ” الديالكتيك ” ،
وكان يعتمد هذا األسلوب على نقد اآلراء الملقاة .
وهذا األسلوب لقى إجماع كبير حتى في الرياضيات

 ،والعلوم األكثر تطورً ا  ،خضعت هي األخرى
للنقد الفلسفي  ،وقال افالطون أن الرياضيات تستند
إلى افتراضات غير مفصلية  ،وكانت مهمته هي
فحص هذه االفتراضات بشكل نقدي  ،وهنا كانت
الفلسفة هي أعلى شكل من أشكال البحث  ،وأوضح
افالطون أن الفلسفة تهتم بالعالقة بين الكيانات
األبدية  ،وغير المتغيرة .
وتتميز الفلسفة التحليلية بالتركيز على اللغة  ،وكانت
الفلسفة معروفة بدورها اللغوي  ،وكانت معروفة
ً
أيضا بوضوحها وصرامتها في الحجج  ،ويمكن
من خالل الفلسفة التحليلية أن تقوم باالستفادة من
المنطق الرسمي والرياضيات  ،والعلوم الطبيعية،
ومن خالل هذه الفلسفة كان يتم أخذ األمور على
مراحل في محاولة للتركيز على مشاكل أصغر التي
كانت تؤدي إلى إجابات ألسئلة أكبر .
نظرية المعرفة عند أفالطون
تميزت عقالنية أفالطون عن غيره من المفكرين
القدامى مثل هيراقليطس  ،حيث أن افالطون رفض
العالم المادي المتغير باستمرار كمصدر للمعرفة ،
وقد اقترح افالطون أن المعرفة يمكن العثور عليها
في عالم متسامي من األشكال  ،ومع ذلك  ،ال تقدم
ً
وبدال من ذلك ،
األشكال نظرية مقنعة للمعرفة ،
نجد أن وصف أرسطو للمعرفة المكتسبة من خالل
التجربة هو أكثر إقناعً ا  ،ودعمًا  ،وطالب أرسطو
بحل هذه المشكالت من خالل نهج تجريبي ً ،
بدال
من عالم النماذج الغامض ألفالطون .
تناسخ االرواح عند افالطون
كانت حجة أفالطون الرئيسية لخلود الروح هي
اتباع المعتقد الديني اليوناني المعاصر  ،واتباع
افتراض سقراط بأن كل شيء متورط في عملية
دورية أبدية  ،وبدأ فهم تناسخ األرواح عند افالطون
بشكل طبيعي  ،وقد شبه تناسخ األرواح بالنوم فيأتي
النوم بعد االستيقاظ  ،ويأتي االستيقاظ بعد النوم
وبالمثل  ،مثلما يأتي الموت من الحياة  ،يجب أن
يعود الموت إلى الحياة مرة أخرى .
وقدم افالطون حجة قوية للغاية قدم من خاللها
نموذجً ا لروح بشرية خالدة التي من خاللها أخذت
سلسلة من األرواح البشرية  ،وقدم العديد من الحجج

لخلود الروح  ،وأوضح فكرة أن األرواح تتجسد
في أشكال مختلفة من الحياة  ،وكل اإلشارات إلى
أولئك في حواراته هي استعارات  ،وال ينبغي
اعتبارها وجهات نظر فعلية  ،وكان هناك الكثير
من النقاش البارز حول التناسخ  ،والروح الخالدة
عند أفالطون  ،وعبر عن هذا من خالل العديد من
الحوارات  ،وحوارات افالطون اتفقت مع الموقف
االختزالي للكثير من الفلسفة الحديثة .
منهج افالطون
اعتمد منهج افالطون على الحكمة  ،وهنا الحكمة هي
القدرة على تمييز أفضل ما لدينا من خير  ،والعمل
الصحيح في كل لحظة  ،وتكون الحكمة الفلسفية
هذه مرتبطة بالتعاليم القديمة والمعلمين ،والحكمة
في الفلسفة تعني الحقيقة  ،والشخص الحكيم ليس
لديه ما يثبته  ،وال شيء يخسره  ،ومنهج افالطون
اعتمد على العدل ً
أيضا  ،والعدل كان عبارة عن
القدرة على اإلنصاف  ،واحترام حقوق اآلخرين
ومنحهم حقهم  ،والعدل يعلم األخالق  ،ويرتبط
بحقوق اإلنسان األساسية  ،وهو أساس المساواة،
واحترام االختالفات .
وفي النهاية يمكننا جميعًا أن نسعى جاهدين لتحقيق

التميز البشري  ،واستخدام فضائل أفالطون األساسية
كخريطة لرحلة الحياة من حولنا عندما نشعر بالفشل
 ،وعندما ال نستطيع االستمرار  ،نحتاج إلى االعتماد
على شجاعتنا  ،ونحن في حاجة ماسة إلى الشجاعة
في أحلك األوقات  ،وفي هذه األوقات يجب التوقف
ً
مؤقتا والشعور باالمتنان  ،وممارسة العدالة التي
تجلب  ،وضوحً ا كبيرً ا في العالقات ،والمواقف
المعقدة  ،وكل هذه الخطوات تسمح لآلخرين أن
يعيشوا حياتهم الخاصة  ،وتجعلهم يقدمون التعاطف
 ،ويتحمل المسؤولية الكاملة عن حياته واحتياجاته
 ،وهذه العالقات والمواقف تقوي عالقتنا مع أنفسنا
 ،وتعمل على تنمية الحكمة  ،وبمجرد أن نثق في
حكمتنا  ،لدينا كل ما نحتاجه .
آراء افالطون التربوية
كان أفالطون يرى أن التعليم يجب أن يبدأ في سن
مبكرة ومن أجل التأكد من ذلك  ،أصر أفالطون
على تربية األطفال في بيئة سليمة  ،وصحية ،
وأوضح أن الجو المناسب يزرع أفكارً ا عن الحقيقة،
والخير واوضح أفالطون أن التعليم المبكر يجب
ً
مرتبطا باألدب  ،ألنه بذلك سيعمل على
أن يكون
خروج أفضل ما في الروح .

َربي:
ال ُم َث َّقف الع ّ

بقلم :د .خالد التوزاني

الدبلوماسية الشعرية وقضايا الوطن واهلوية يف املغرب
لقد دافعت دبلوماسية
الشعر المغربي ،عن قضايا
الوطن والهوية ،إذ لم يفتر
الشعر الوطني ولم يضعف
أمام هيمنة التكنولوجيا
ووسائل التواصل الجديدة ،بل وظفها للوصول إلى قراء جدد من جيل
الشباب ،حيث يزيد وهج الشعر كلما استجد مستجد في الشأن الوطني؛
فقد سارع المغاربة لبيعة الملك محمد السادس فور رحيل والده المنعم
الملك الراحل الحسن الثاني نور هللا ضريحه ،ليستمر الوفاء وتتعمق
معاني الوطنية الحقة حيث حب األوطان من اإليمان ،وفي بعض هذه
المعاني تقول الشاعرة خديجة أبي بكر ماء العينين:
َ
البيت في ِه لِعـــا ِق ِد
حب آل
بايعناك ِبـرًّا ِبجَ ِّد ُكـــــ ْم
محمَّـ ُد
ومن ّ
ِ
ِثـل َشعْب مَلَّ َك هللاُ أَ
َ
ُ
ول هللاِ َنب ِْع المَحامـِــ ِد
رس
سليل
ه
ر
ــ
م
وم َْن
ُ
مْ
َ
ُ
ِ
ٍ
َ
يص ُ
لألوطان م ِْن كي ِد كا ِئ ِد
ويحميك
العرش من َش ِّر حاس ٍد
َب
ُ
ون َك ر ُّ
ِ
ِ
هكذاَ ،
دشن اعتالء أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره هللا
عرش أسالفه المنعمين عهداً جديداًِ ،سمته اإلصالح الناجع والنهوض
الفعال بقضايا الوطن نحو مزيد من الرفعة واالزدهار ،ويظهر ذلك
بجالء في إطالق جاللته للمشاريع االجتماعية واالقتصادية الكبرى،
واألوراش الضخمة والمتنوعة ،لترسيخ السلم االجتماعي وتحقيق
الرفاهية لكل المغاربة .وبذلك ،دخل المغرب في عهد الملك محمد
السادس نصره هللا مرحلة متميزة من مساره السياسي واالجتماعي
والحضاري ،وسيواصل الشعر المغربي تأريخ هذه المرحلة وتسجيل
مالمحها الكبرى ،ومن أمثلة ذلك نستحضر قصيدة للشاعر عبد الكريم
الوزاني تحمل عنوان “سفينة النصر باألنوار مشرعة” ،قالها في مدح
الملك محمد السادس نصره هللا باعتبار جاللته قائدا لسفينة المغرب
العامرة ،جاء فيها:
عَ هْ ٌد َّ
ٌ
تاريخ ل ُه َن َس ٌ
لبيت به راي ُتنا َخ َف َق ْ
ـــق
توث َق،
ـــــت
ُطوبى ٍ
َ
ُ
أخالق بها نطـــــــقــوا
ومن مكارم
السع ِد مو ِك ُب ُه
نور الريادة هديُ َّ
ٍ
ُ
ُ
شبا ُب ُه َ
الغ ُّ
ُ
ــــــــق
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يكــــــــأل ُه
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َّ
ض واآلمَال َت ْس ِ
تناءت هذه ُّ
ُ
ً
ُ
الطر ُ
َ
َ
ْ
الحاذق اللَّ ِب ُق
وأنت
الدليل
أنت
ُق
عاهال ،ما
يا
من مميزات عهد الملك محمد السادس نصره هللا ،تلك الزيارات
المباركة التي يقوم بها في أرجاء الوطن ،شماال وجنوبا ،شرقا وغربا،
فيغدق على تلك البالد من المشاريع التنموية ما يرقى بها في مدارج
االزدهار والتقدم .ويواكب الشعر المغربي هذه الزيارات الميمونة،
فيسجل الشاعر حسن بن عزيز زيارة أمير المؤمنين للمنطقة الجنوبية،
والتي تحولت بعد الزيارة الملكية المباركة إلى جنات خضراء يانعة،
حيث يصف الشاعر مظاهر هذا التحول بقوله:
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إن كل منطقة يزورها أمير المؤمنين الملك محمد السادس حفظه هللا،
يُشرق صبحها وتُزهر أرضها ويفرح أهلها ويعم الخير أرجاءها،
نظرا لسخاء ملك عظيم وتواضعه وحنانه ،فهو – حفظه هللا -مثل
الغيث ،أينما نزل نمت األماني واألمان ،وحيثما وقف أثمرت الخيرات
وانتعشت كل الكائنات وتزينت لقومه بهجة وسرورا .والشك أن الغيث
رحمة ،ولذلك تغنى الشعراء المغاربة برحمة الملك محمد السادس
ولين قلبه؛ فهو كافل األيتام وحامي المعاقين ومعيد البسمة للمحتاجين..
ومن أمثلة الشعر المغربي في هذا المجال نستحضر قصيدة للشاعر
عبد الحميد بنزوينة يقول فيها:
يُب ِع ُد المحتاج عن كل الشـــرود
قد رأينا ُه أباً في عَ ْطفِـــــــــ ِه
في المآوي شخصه دوما يجُ ـــود
يكفــل األيتام يرعى ضعفهم
في الحجى يحظى بآمال الوعود
والمعاق اليوم أضحى عند ُه
ليس من نقص يراه في الوجود
مُدمجاً يحيا ســــــــويًّا عاديا
وواضح أن هذه المنجزات وغيرها ،قد بوأت الملك محمد السادس
نصره هللا منزلة عظيمة في نفوس شعبه الوفي ،كما عبر عن ذلك
الشاعر البشير التزنيتي بقوله:
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ُتضيءُ طل َعتك الغرَّاءُ أفئــــــدة تفيض ِ
وهو مشهد من روائع مشاهد االلتحام بين ملك محبوب وشعب محب،
تتجاوز تجليات هذا الحب قصائد المدح ووصف المفاخر والمناقب
الشريفة إلى الدعاء للملك بالنصر والتأييد ،ولولي عهده األمير موالي
الحسن بالحفظ والموهبة في التحصيل .وإذا كانت جل قصائد الشعر
الوطني يختمها الشاعر بالدعاء ألمير المؤمنين ،فإن دراسة البعد
الوطني في هذا الشعر ينبغي أن تساير هذا المنهج باستحضار بعض
النماذج ،ومن ذلك اختتم الشاعر البشير التزنيتي قصيدته “من مشاهد
عيد العرش الراسخة” بقوله:
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موهبــــة حتى ترا ُه على ما ش ْئ َت من ِقي َِم
وزاد ُه هللا في التحصيل
وكذلك اختتم الشاعر عبد الحميد بنزوينة قصيدته “عرش األمجاد”
بالدعاء للملك المرتضى محمد السادس بالحفظ ،وأن يجعل هللا نجله األمير
موالي الحسن منية النفوس وفرحة القلوب ،متجاوزا الدعاء للملك وولي
العهد إلى الدعاء لألمير موالي رشيد المجتبى ولمغرب الحرية والعزة
والخلود ،حيث يقول:
فــاحفظِ اللــهم هــذا المرتضى
ملكنا الذي يحمي الحــــــــــدود
وجعل العين ترى في نجلـــــــه
منية النفوس التي تنئي الحسود
فولي العهد هــــــــــذا عنــــدنا
فرحة القلب وآمال الحمـــــــــود

وكــذا الصنو الرشـــيد المجتبى من يرى أزرا متينا في الجهـــود
وصن المغرب حرا منتـــــــــــجا يركب العــز وأسباب الخلــــــود
وغني عن البيان أن الدعاء ألمير المؤمنين محمد السادس نصره هللا،
يعتبر من أسمى تجليات البعد الوطني عند الشعراء المغاربة ،حيث
يجددون وفاءهم ومحبتهم ويبرزون إخالصهم ووالءهم للعرش والوطن
وقضايا األمة المغربية ،وبذلك نجح الشعر المغربي في التفاعل اإليجابي
مع قضايا الوطن في مختلف التجليات واألبعاد ،ليعبر بذلك عن مرافعته
ودفاعه عن هوية المغرب ومكتسباته.
أسهمت دبلوماسية الشعر المغربي برصيد وافر من قصائد العرشيات
ونماذج الشعر الوطني ،الذي صنع ملحمة تاريخية في رصد المنجزات
وتثمين االنتصارات ،والرّ د على األعداء ،بما يليق من الكالم األدبي
المشحون بالمعاني البليغة والصور البديعة المؤثرة ،حتى إن بعض
القصائد صارت شعاراً خالداً لمسيرات التحرير والبناء واستكمال الوحدة
واسترجاع الثغور السليبة ،في أفق تعزيز البناء الحضاري المعاصر
للمغرب القوي بكل مكوناته ورموزه.
هكذا ،كانت آليات المرافعة التي نهجتها الدبلوماسية الشعرية ،مؤثرة في
صناعة رأي عام وطني ودولي ،يقف موقفاً إيجابياً أمام قضية الوحدة
الوطنية ،عبر الدفاع عن مغربية الصحراء المغربية ،وألجل تثبيت أركان
هذه الدبلوماسية أو القوة الناعمة ،تستمر حركة اإلبداع األدبي المغربي
ُشرق بجماليات حب الوطن واالعتزاز باالنتماء إلى هذه األرض
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جائزة ساويرس الثقافية تعلن القوائم القصيرة لشباب األدباء وكتاب السيناريو
أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية ،ومجلس أمناء “جائزة
ساويرس الثقافية” في دورتها السادسة عشر ،عن القوائم القصيرة لشباب
األدباء وكتاب السيناريو وأعمالهم ،التي استقرت عليها آراء أعضاء لجان
التحكيم في أفرع الجائزة المختلفة.
وتضمنت القوائم القصيرة في الرواية؛ فرع شباب األدباء ،بحسب الترتيب
األبجدي خمسة أعمال هي “بياصة الشوام” لـ “أحمد الفخراني”“ ،ما تبقى
من الشمس” لـ “أحمد المرسي”“ ،ترتيبات عشوائية” لـ “دنيا كمال القلش”،
“أحمر الرنج” لـ “شارل عقل” ،و”أطياف كاميليا” لـ “نورا ناجي”.
وفي فرع شباب األدباء للمجموعة القصصية؛ تصدرت القائمة القصيرة
مجموعات “لصوص النوم” لـ “أمجد الصبان”“ ،رؤى المدينة المقدسة ”
لـ “أميمة صبحي”“ ،كأن تنقصه الحكاية” لـ “جيالن الشمسي”“ ،خطط
طويلة األجل” لـ “محمد فرج”“ ،تقرير عن الرفاعية” لـ “محمد الفولي”.
بينما جاءت القائمة القصيرة ألفضل سيناريو فرع شباب الكتاب كالتالي:
“الغزالة التي فرت من فناء المدرسة” لـ “أحمد إيهاب عبد الوارث”،
“عبد هللا” لـ “بوال تادرس ثابت”“ ،أين ذهب شاكر أباظة” لـ “محمود
حسن عبد العليم ““ ،هاملت” لـ “السيد عبد النبي”“ ،الكيلو  35″لـ
“محمود أحمد عبد الرحمن”.
وحرصا من مؤسسة ساويرس على تطوير الجائزة ودعم
وبحسب بيان
ً
شباب األدباء المصريين ،فقد تم اإلعالن هذا العام عن تقديم جائزة الترجمة
التي تهدف إلى اإلسهام في تشجيع التميّز األدبي المعاصر ،وتقديم شباب
المبدعين إلى القراء خارج حدود المنطقة العربية ،من خالل ترجمة
الرواية الفائزة بالمركز األول فرع شباب األدباء ،إلى اللغة اإلنجليزية
كجائزة أدبية تضاف إلى الجائزة النقدية.

الجدير بالذكر أنه نظرً ا للظروف االستثنائية التي يمر بالعالم بسبب تفشي
جائحة كورونا ،فقد تم اإلعالن عن فتح باب التقدم للجائزة وتسلُّم األعمال
حرصا من
إلكترونيا ،في  13يوليو  ،2020وذلك
ً
مؤسسة ساويرس ومجلس أمناء الجائزة ،على دعم
األدباء والكتاب المصريين خالل هذه الفترة ،وإتاحة
الفرصة لهم للتقدم للدورة السادسة عشر مع اتخاذ
كافة اإلجراءات االحترازية لضمان سالمة الجميع.
ً
عمال
وتلقت المسابقة خالل هذه الدورة 1263
في مختلف فروع الجائزة ،وقد تم تقييم األعمال
المقدمة ،بواسطة  6لجان تحكيم محايدة تضم نخبة
من األدباء والكتاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة
الدراما في مصر.
ومن جانبه ،توجه مجلس أمناء جائزة ساويرس
الثقافية بالشكر للمبدعين الذين حرصوا على التقدم
للمسابقة في دورتها السادسة عشرة ،وبالتهنئة
للمبدعين الذين وصلوا إلى القوائم القصيرة متمنين
لهم التوفيق في التصفيات النهائية ،مع تأكيدهم على
الحرص على تسليط الضوء على أعمالهم التي اختارتها لجان التحكيم من
اآلن وحتى إعالن النتائج النهائية خالل الحفل السنوي المقرر إقامته في
 8يناير  ،2021بالمسرح الكبير بدار األوبرا المصرية.
تعد “جائزة ساويرس الثقافية” أحد أهم برامج مؤسسة ساويرس للتنمية
االجتماعية في دعم جهود التنوير الثقافي وإثراء روح األمة وبعث نهضتها،
حيث أطلقت الجائزة في عام  2005الختيار األعمال األدبية المتميزة

لكبار وشباب األدباء والكتاب المصريين بهدف تشجيع اإلبداع الفني وإلقاء
الضوء على المواهب الجديدة الواعدة وتكريم النخبة من قامات األدباء

والكتاب عن أعمالهم اإلبداعية في مجاالت الرواية والقصة القصيرة
والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد األدبي.
ومنذ انطالقها وعلى مدار  16عا مًا ،شكلت الجائزة قاعدة مثالية
إلثراء الحياة الثقافية في مصر ،من خالل تتويج العديد من التجارب
اإلبداعية الحقيقية ،كما استطاعت أن تحقق مكانة بارزة بين الجوائز
العربية والمحلية.
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Les réponses à vos questions sur le reconfinement

L

’annonce de nouvelles restrictions
dans la lutte à la COVID-19 a suscité de nombreuses questions au
sein de la population.
Voici les réponses à certaines d’entre elles.
«Ma mère demeure seule et nous
irons la chercher pour les Fêtes. A-telle besoin de se confiner lorsqu’elle
reviendra à sa résidence privée pour
aînés?»
La santé publique dit que le confinement
au retour n’est pas obligatoire. Cependant
certaines résidences privées pourraient
demander aux résidents de s’isoler pendant 14 jours.
«Est-ce que je pourrai aller à mon rendez-vous chez le dentiste le 7 janvier?»
Vraisemblablement oui. Si vous avez rendez-vous chez un physiothérapeute, un
ostéopathe ou un chiropracteur, ce sont
des services qui vont demeurer ouverts.
Par contre, pour tout ce qui est soins
esthétiques, les services seront fermés.
«Si les deux parents travaillent pendant les Fêtes mais ne sont pas dans un
service essentiel, quelles sont les alternatives? Les grands-parents peuventils garder les enfants?»
Si les grands-parents ne vivent pas à
même adresse, ils ne sont pas autorisés,
pour des questions sanitaires, à garder les
enfants.
«Est-ce que la cueillette de produits
non essentiels est permise dans les
commerces si nous effectuons les
achats en ligne?»
La réponse est non. Vous devrez le faire
après le 11 janvier si ce produit n’est pas
essentiel.
«Est-ce que les SAQ et les SQDC
seront ouvertes?»
La réponse est oui!
«Ma fille reste au Saguenay et nous
restons à Montréal. Est-ce qu’on peut
se rencontrer dans le coin de Québec
pour prendre une marche à l’extérieur?»
C’est ingénieux! Les marches en extérieur
font partie des activités de plein air qui
seront autorisés à partir du 17 décembre.
Donc, oui il est permis pour un groupe de
maximum huit personnes de prendre une

marche et respirer l’air frais.
Dans les faits, les déplacements interrégionaux ne sont pas interdits mais ne
sont pas recommandés.
«Ma mère demeure seule dans le
Témiscouata. Peut-elle nous rendre
visite dans notre bulle familiale à
Montréal?»
Si cette personne vit seule, rien ne l’empêche de se rendre à Montréal, dans une
seule bulle familiale jusqu’au 11 janvier.
«Ai-je le droit de voir mes parents qui
demeurent à la maison ? Ils ont 87 ans
et ils sont seuls. Je suis la personne qui
les aide quand ils ont besoin.»
Malheureusement, comme ils sont deux
vous ne pourrez pas joindre leur bulle
familiale, à moins que vous ne viviez seule.
«Je suis exploitant de Tourisme
Québec à Mont-Laurier. Nous passons en zone rouge et j’ai des locations
familiales pour le temps des Fêtes.
Est-ce que je peux recevoir ces gens
dans nos chalets?»
Les établissements de villégiature peuvent
rester ouverts. Quand vous allez accueillir
vos locataires pour un séjour, essayez de
vous assurer que ces personnes vivent à la
même adresse et respectent les directives
de la santé publique.
«Qu’en est-il des rassemblements dans
les lieux de culte? Les directives ontelles changé?»
Les directives n’ont pas changé. En zone
rouge, 25 personnes maximum. Si vous
ne pouvez pas assister à la messe de Noël,
il sera possible de le faire sur les médias
sociaux.
«Quels sont les produits essentiels que
nous pourrons acheter dans les grandes
surfaces?»
- Aliments et produits d’hygiène
- Produits pharmaceutiques
- Articles médicaux et orthopédiques
- Outils ou matériaux de construction
- Produits pour exploitations agricoles
(mécanique, engrais, etc.)
- Aliments pour emporter (commande à
l’auto, commande pour emporter et livraison seulement)
- Aliments et fournitures pour les animaux
- Équipements de travail (sécurité et pro-

tection)
- Produits, pièces et autre matériel nécessaires aux services de transport et de
logistique (garages pour réparation seulement, pas de vente par concessionnaires)
Liste des établissements qui demeureront ouverts:
- Les épiceries et autres commerces d’alimentation
- Les magasins à grande surface (seule la
vente de produits essentiels est autorisée)
- Les pharmacies
- Les succursales de la Société des alcools
du Québec (SAQ)
- Les succursales de la Société québécoise
du cannabis (SQDC)
- Les dépanneurs
- Les quincailleries (seule la vente de produits essentiels est autorisée)
- Les commerces d’aliments et de fournitures pour les animaux
- Les commerces d’articles médicaux,
orthopédiques et soins de la vue
- Les commerces d’équipements de travail
(sécurité et protection)
- Les commerces de produits d’entretien
ménager et de bâtiments
- Les commerces de produits, pièces et
autre matériel nécessaires aux services de
transport et de logistique (garages pour
réparation seulement, pas de vente par
concessionnaires)
- Les commerces de produits pour exploitations agricoles (mécanique, engrais,
etc.)
- Les commerces offrant des services de
réparation d’équipement informatique et
électronique
- Les entreprises de réparation et location
d’équipement sportif et de plein air
- Les services professionnels de soins de
santé (dentistes, optométristes, physiothérapeutes, ostéopathe, etc.)
*** Dans les centres commerciaux, seules
les aires de circulation pourront être
ouvertes afin de permettre l’accès aux
commerces prioritaires.
*** François Legault a également précisé, en point de presse, que les services
de soins personnels, tels que les salons de
coiffure, d’esthétique ou les spas devront
être fermée du 25 décembre au 11 janvier.

Les élèves auront des retards, admet le ministre Roberge

L

e ministre de l’Éducation reconnaît
que les élèves auront des retards à
la fin de l’année scolaire cette année,
une autre conséquence de la pandémie de
COVID-19.
«Il ne faut pas se compter d’histoire, il
y aura des retards cette année dans les
conditions d’enseignement et avec ce qui
s’est passé au printemps dernier. Il faut
être lucide et c’est pour ça qu’on est toujours prêt à ajuster s’il le faut encore», a
expliqué Jean-François Roberge en entrevue avec Mario Dumont.
Le gouvernement assure avoir procédé à
certains changements pour éviter le décrochage, particulièrement chez les élèves du
secondaire.
Le ministre admet qu’il n’y a pas assez
d’équipements informatiques pour les
élèves du primaire et que l’on va privilégier
la bonne vieille méthode des devoirs.
Les enseignants devront être proactifs,
faire des appels, s’assurer que les élèves
font un cheminement.
«Ce n’est pas «arrangez-vous avec ça!» Les
profs ont prévu un parcours pédagogique.
Vous revenez à l’école le 11 janvier, c’est ça
l’objectif», ajoute le ministre Roberge.

Les partis d’opposition sont perplexes
devant le plan proposé par le gouvernement. «On se rappelle, c’est à géométrie
variable le contact avec les enseignants»,
affirme la députée libérale Marwah
Rizqy.
Selon elle, il est difficile de croire que les
enfants vont bien réussir leur examen
ministériel le 14 janvier, trois jours seulement après la rentrée en présentiel du 11.
La députée péquiste Véronique Hivon
croit que c’est le travail du gouvernement d’épauler les jeunes, surtout si le

congé forcé devait être prolongé. «Le
soutien va être présent, on ne lâchera pas
les élèves. On va avoir, par exemple, des
escouades en santé mentale, en soutien
psychosocial», dit-elle.
Des cas actifs de COVID-19 ont été recensés dans 1204 écoles québécoises sur un
total de près de 3000 établissements, selon
le dernier bilan daté du lundi 14 décembre.
Le réseau scolaire compte 1503 groupes
en isolement, un sommet depuis la rentrée.
Treize établissements sont maintenant
fermés ou partiellement fermés.

Salah EL ACHKAR

Québec annonce de nouvelles mesures de restriction

L

e gouvernement Legault ordonne
la fermeture des commerces non
essentiels du 25 décembre au 11 janvier et force le télétravail pour les bureaux
à partir de jeudi dans l’espoir de casser la
deuxième vague qui menace les hôpitaux.
«Il y a 959 lits occupés en raison de la
COVID. Ça, c’est très dur, c’est beaucoup
de pression sur les hôpitaux», a expliqué
le premier ministre, mardi. C’est cette
pression sur le système de santé qui force
le Québec à se plonger dans un deuxième
grand confinement à saveur germanique.
François Legault affirme s’être inspiré du
plan de reconfinement de l’Allemagne pour
concocter cette stratégie. Contrairement
au coup de massue du printemps, le secteur
manufacturier n’est pas touché, cette fois-ci.
Il y a un équilibre à faire avec l’économie, a plaidé M. Legault.
Il souhaite aussi préserver cet équilibre en exigeant des
grandes surfaces, comme Costco et Walmart, qu’elles ne
vendent pas de produits non essentiels pour éviter de faire
une concurrence déloyale aux petits commerçants québécois.
Une liste de biens pouvant être vendus, inspirée de celle de
la France, a été publiée. Les portes des commerces de soins
personnels (coiffure, esthétique, massage) seront également
closes.
Pourquoi attendre au 25 décembre et ne pas fermer immédiatement les centres d’achats ? Le gouvernement voulait laisser
le temps aux citoyens d’acheter leurs cadeaux sans brouhaha.
Le retour aux activités le 11 janvier permettra tout de même
de faire une pause de deux semaines, a-t-il expliqué.
Les écoles primaires seront fermées pour la même période,
comme cela avait déjà été annoncé pour les écoles secondaires. Des cours à distance seront offerts. Québec demande
aux parents de jeunes enfants d’éviter de les envoyer dans
un service de garde durant cette pause, même s’ils resteront
ouverts.

Savez-vous qu’en Égypte:Réalisation d’un documentaire sur le passage de la
Sainte Famille en Égypte

U

n documentaire sur le passage de la Sainte Famille
en Égypte réalisé par les Sœurs du Couvent
Saint-Georges-le-Martyr dans le vieux Caire, a
été projeté récemment en présence de Sa Sainteté le Pape
Tawadros II patriarche d’Alexandrie de l’Église Copte
Orthodoxe, ainsi qu’en présence du ministre de l’immigration Dr. Nabila Makram et du ministre du tourisme et des
antiquités Dr. Khaled El-Enani.
La projection de ce documentaire coïncide avec la fin des
travaux de réparation et de restauration des églises, couvents, grottes, monastères, y compris la rénovation du
quartier où se trouve l’arbre de la Sainte Vierge Marie

P

L’amour adulte est le phénomène
d’une saine relation entre les
humains, provoquée par les désirs
de l’âme et du corps, il se loge dans
chaque cœur, il se prononce et se
répète sur chaque lèvre, et se traduit
par des actes concrets. Les expressions d’amour sont du domaine
privé et exclusif de l’amoureux
qui a su les décrire avec courage
et conviction, aucune personne ne
peut être remplacée par une autre
ou s’exprimer de la même manière,
car son inspiration amoureuse est
unique puisqu’elle dépend de l’interaction vivante avec la personne
aimée.
Porter l’amour en son cœur, c’est
voler comme un léger papillon multicolore dont les couleurs se traduisent en un langage sensible plein
de tendresse, sa destination est la
fleur qu’il aime, à chaque moment il
l’embrasse, il sent une odeur qui lui
est agréable, il caresse ses pétales de
velours, il lui chante l’hymne de son
amour, il échange regards, tendres
baisers et caresses, il s’enivre de
sa salive aussi douce que le vin de
Bacchus pour enfin cueillir le germe

tant attendu nourrissant sa faim
génitale avec un désir absolu jusqu’à
l’épanouissement de son âme.
L’amour agent de transformation de
l’autre est synonyme de souffrance,
définir l’amour peut paraître simple,
mais lui être fidèle ou non est ce
qui façonne les effets bénéfiques ou
néfastes qui modèlent nos attitudes
face à la vie. On ne peut goûter aux
délices de sa beauté sans efforts
rationalisés continus et non contenus. L’état paradoxal d’aimer ou
d’être aimé ne peut fleurir que si les
deux conditions se réunissent non
seulement dans le cœur mais aussi
dans la raison.
S’il se transmet par imagination et télépathie, seuls les yeux
témoignent de sa franchise et de
sa véracité. Quelque soient les circonstances, l’amour est immortel, il se transmet d’une personne
à l’autre, du mourant au naissant
pour se métamorphoser et renaître
de ses cendres. Vivre d’amour, nous
conduit à l’ultime destinée celle
de mourir d’amour en disant : « Je
t’aime ».
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à El-Matariya en banlieue
du Caire ainsi que tout Samir Sidarous
autres lieux de prière qui
se trouvent le long du passage de la Sainte Famille, un
séjour qui a duré 3 ½ ans.
D’autre part le ministère du tourisme a fait imprimer
un dépliant relatant le passage de la Sainte Famille en
Égypte qui sera distribué aux visiteurs. En plus le ministère des antiquités a déjà débuté les démarches nécessaires
auprès de l’UNESCO dans le but d’inclure le passage de la
Sainte Famille dans le patrimoine mondial.

سوبر ماركت أخوان

يسعد إدارة
أن تتقدم بخالص التهاني وعظيم األماني
من الجالية العربية والمسيحية بمناسبة

عيد الميالد المجيد
والعام الجديد

L’Amour sentiment éternel,
oètes, écrivains philosophes
de tout temps : de Platon
à Abou Nuas, de MichelAnge à Shakespeare, de Lamartine
à Victor Hugo, de Gibran à Félix
Leclerc et d’autres poètes contemporains, plusieurs ont décrit les
différentes facettes de ce sentiment
expérimenté par petits et grands,
modestes et prétentieux, hommes
ou femmes, riches ou pauvres, sans
distinction aucune, tous se désaltérèrent à la source, mais peu d’entre
nous deviennent fontaine.
A peine sorti des entrailles de sa
mère, le nouveau né ouvrira ses
yeux pour sentir et accueillir le
message d’amour codifié qui lui a
été destiné. Plus tard sans s’en apercevoir il exprimera des sentiments
aveugles qui se projetteront comme
le parfum d’une fleur printanière,
emporté par la brise d’un beau matin
ensoleillé. Ce sentiment se traduira
par des mots doux et sensibles, par
des paroles fines et touchantes, des
gestes doux et agréables mais parfois par des phrases déchirantes et
menaçantes à la fois, car l’amour
pourra devenir une haine.

Québec offre aussi des assouplissements. Les personnes seules
pourront fréquenter une bulle familiale du 17 décembre au
11 janvier. Legault pense aux étudiants qui reviennent chez
leurs parents durant les Fêtes, ou des parents âgés seuls.
Les activités publiques extérieures seront autorisées pour un
maximum de huit personnes: ski, hockey, raquette, marche.
Les cours de ski en groupe, pour un maximum de huit personnes, seront également autorisés. Il faut bien laisser les
parents skier en paix, a plaidé le premier ministre.
Mais les feux de camp dans les cours arrière des résidences
ne seront pas autorisés et les réunions de famille dans le
jardin demeureront illégales.
LES CHIFFRES DU JOUR AU QUÉBEC
959 hospitalisations, dont 69 mardi
1503 classes fermées, dont 181 mardi
7411 travailleurs de la santé absents pour diverses raisons
«L’idée, c’est que les gens bougent. On ne veut pas que ce soit
des rassemblements statiques», a dit M. Legault. Les régions
orange passeront au rouge, et celles en jaune à l’orange. Il
sera interdit de se déplacer d’une zone rouge, comme Québec,
vers une zone orange, comme la Côte-Nord.
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والخير والبركات

أخوان كبرى األسواق التجارية
التي توفر لك كل ما يحتاجه
البيت من المنتجات الغذائية
اإليرانية والشرقية
6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.

Tél.: 514.485.4887
Fax: 514.485.7009

15760, boul. Pierrefonds

www.akhavanfood.com

Tél.: 514.620.5551
Fax: 514.620.5371

Vendredi 18 décembre 2020
2020  ديسمبر18 الجمعة

تابعـونا يوميا على www. el-ressala.com

الجمعة  18ديسمبر

Email: elressalanews@gmail.com

هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية  20 - 40%على مدّخراتك لتعليم أوالدك

هاري وميجان يطلقان مدونة
صوتية قريبا

Vendredi 18 décembre 2020

Canadian Realities

من واقعــــنا

بقلم :كنده الجيوش

آخر عمود

السالمة والسالم للجميع
عندما كنّا أطفاال صغار نلعب في
الشارع في مدينتي الصغيرة الحسكة في
شمال شرق سوريا غالبا ما كنّا نالحظ
مرور رجل دين مسيحي او قسيس
بثيابه المميزة وهالته المهيبة بالقرب
منا .وكان لدينا تقليد وهو انه اول ما
نقوم به لسعادتنا وإحساسنا بأهمية
الشخص بآن واحد  -مسيحيين ومسلمين
 هو ان نترك اللعب ونركض نحوه.ونطلب تقبيل يده .وهو بدوره ينظر
بعين األب إلينا  -جميعا -بحنية ومحبة
كبيرة ويربت على رؤوسنا بالمباركة.
كم كنّا سعيدين بهذا اإلنجاز حينها
لالحترام والمحبة الواصلة.
ال اعرف اصل هذا التقليد بالنسبة لنا
ولكننا كأطفال كنّا نحبه وننظر اليه
بإجالل كرجل دين يؤمن باهلل...و
بالمحبة..وبالخير  ...بغض النظر عن
دينه او طائفته ..او او او  ...وهكذا
تربينا..
وطبعا هذه القاعدة لها استثناءات من
رجال دين من مختلف االديان وال
يبثون المحبة ..ويبقون قلة وتبقى
المحبة هي السائدة.
وكم نحتاج هذه األيام للتبريكات
والمحبة من الجميع وليس فقط من
رجال الدين على مختلف أديانهم .وهنا
ياتي وقت عيد ميالد السيد المسيح
خالل األسابيع المقبلة للطوائف الشرقية
والغربية في وقت عصيب يمر على
االنسانية جمعاء بمختلف األديان مع
مرض الكورونا ووقت نأمل به بعالج
للجميع.

ولكن هذه الفترة تتطلب ان نبقي مسافة
أمان للحفاظ على مستويات متدنية
من العدوى ..ويتطلب منا ان نساعد
االعمال الصغيرة وندعمها لالستمرار
في ظل الوضع االقتصادي الصعب
على الجميع.
هذا العام كان واليزال صعب علينا
جميعا .وفقدنا وفقدت بلداننا الكثير من
األشخاص المميزين والعمالقة أيضا
في مجاالتهم االقتصادية والسياسية
واإلنسانية وكان لهم نصيبهم من الرثاء.
ولكن أيضا خسرنا أطباء كثيرين
يعملون للخير ويعالجون المرضى
بدون اجور ..وأشخاص مميزين
جدا ولكنهم ليسوا بالمشهورين اما
بسبب العدوى او بسبب الضغوطات
التي تعرضوا لها من مرض كورونا
وحروب وغيرها.
ونسمع اليوم  -والكثير من الحاالت في
سوريا -نسمع مثال عن شبان او شابات
في أوج عطائهم يصابون بسكتة قلبية او
دماغية قاتلة او شبه قاتلة من شدة وطأة
الظروف والضغوطات الحياتية وأثار
الحرب المدمرة .هؤوالء غالبا هم أناس
أنقياء ودقيقي النفوس ولم يتحملوا هول
ما يعيشون .انه الضغط الروحي المدمر.
الرحمة لهم جميعا والسالمة السالمة
لألحياء.
حقيقة عام  ٢٠٢٠كان عصيبا علينا
جميعا ولكن دعونا نتمنى ان يجلب العام
المقبل اياما أفضل!
ندعو هذه األيام ان تقدم ما فيه الخير
والسالم للجميع في العالم أجمع

كاتدرائية واشنطن تقرع أكرب
أجراسها ختليدا لضحايا كورونا

قرعت كاتدرائية واشنطن الوطنية،
جرسها الكبير المخصص للجنائز 300
مرة ،مساء الثالثاء ،تخليدا لذكرى أولئك
الذين توفوا بسبب كوفيد ،-19حيث
تجاوز عدد الوفيات في الواليات المتحدة
حاجز  300ألف.
وأعلنت الكاتدرائية يوم االثنين ،أن
أكبر أجراسها ،وهو جرس «بوردون»،
الذي يبلغ وزنه  12طنا ويقرع أثناء
الجنازات ،سيتم قرعه  300مرة ،أي
ما يعادل مرة واحدة لكل ألف أميركي،
تسبب الفيروس بوفاتهم.
وقال كبير أساقفة الكاتدرائية ،القس
راندولف مارشال هوليريث ،في بيان،
إن «ارتفاع عدد الوفيات بسبب هذا
الوباء يبدو أمرا مقلقا للغاية».
وأضاف هوليريث «لقد سئمت من قرع
هذا الجرس ،وال أريد قرعه بعد اآلن ،ال
أريد فقدان المزيد من األرواح ،وال أريد
أن نرى األمر على أنه طبيعي».
ولفت القس االنتباه إلى أن الواليات
المتحدة وصلت إلى نقطة ،حيث كان
عدد وفيات كورونا في يوم واحد فقط،
«يعادل عدد ضحايا سقوط  16طائرة
كبيرة ممتلئة بالركاب».
ودعا هوليريث األميركيين إلى اتباع
النصائح الصحية للحد من تفشي
كورونا ،وأضاف« :ثمة أشياء بسيطة
يمكننا القيام بها ،مثل ارتداء الكمامة،
والحفاظ على مسافة مع اآلخرين،

وتعديل خطط العطلة ،إلظهار احترامنا
المتبادل واهتمامنا ببعضنا البعض».
وفي سبتمبر ،عندما وصل عدد وفيات
الواليات المتحدة بسبب جائحة كورونا
إلى  200ألف ،قامت الكاتدرائية الوطنية
بقرع الجرس  200مرة إحيا ًء لذكرى
الضحايا.
وبحسب إحصائيات جامعة جونز
هوبكنز األميركية ،فقد تجاوز عدد
وفيات كورونا في الواليات المتحدة 302
ألف ،فيما يرقد نحو  110آالف شخص
على أسرة المشافي في مختلف الواليات
األميركية بسبب الفيروس.
وقال مدير مراكز السيطرة على
األمراض والوقاية منها ،روبرت
ريدفيلد ،في تصريحات األسبوع
الماضي ،إن كوفيد -19تفوق على
أمراض القلب باعتباره السبب الرئيسي
للوفاة في الواليات المتحدة.
ومنذ بداية ديسمبر ،تجاوزت حصيلة
وفيات كورونا اليومية في الواليات
المتحدة أحيانا ،عدد قتلى اعتداءات 11
سبتمبر اإلرهابية ،أو الهجوم على بيرل
هاربر.
وفي المتوسط ،تشهد الواليات المتحدة
حوالي  2400حالة وفاة وأكثر من
 215ألف إصابة جديدة يوميا .ويتوقع
نموذج من جامعة واشنطن أن يصل عدد
الوفيات بحلول األول من أبريل ،إلى
 502ألف ،حتى مع وجود لقاح.

فريــد زمكحـل

يعتزم األمير البريطاني هاري وزوجته ميجان
ماركل دوقة ساسكس الدخول في مجال المدونات
الصوتية عبر االنترنت (بودكاست).
وأسس هاري وميجان شركة إنتاج جديدة ودخال في
شراكة مع شركة «سبوتيفاي» السويدية لبث الموسيقى
والمدونات الصوتية ،حسبما قالت الشركة في بيان لها.

وسيتم بث أول مدونة صوتية للزوجين قبل نهاية العام
الجاري ،كحلقة خاصة في العطلة ،ومن المتوقع أن يتم
بث أول سلسلة كاملة لهما عام .2021
ويخطط الزوجان لتقديم محتوى المدونة الصوتية
بنفسهما وإنتاج المدونات الصوتية لآلخرين.
وقال دوق ودوقة ساسكس في بيان مشترك وفقا

لسبوتيفاي« :ما نحبه في بث المدونات الصوتية أنها
تذكرنا جميعا باالستماع حقا والتواصل مع بعضنا
البعض دون تشتت االنتباه» .وقال الزوجان إن االستماع
لم يكن أكثر أهمية منه في العام الجاري ،وسط الجائحة
«ألننا عندما نسمع بعضنا البعض ونسمع قصص بعضنا
البعض ،نتذكر مدى ترابطنا جميعا».

سانتا كلوز ..أسطورة خرافية حتققت على يد
''كوكاكوال''

من قديس يرتدي اللون األبيض والذهبي ،مرورا ً
بالرجل الملتحي صاحب المالبس الخضراء إلى زيه
األحمر الحالي ،تغير زي بابا نويل على مر التاريخ
لكن ،تظل دائما ً صورة سانتا كلوز بمثابة الحضور
الودود للجميع ،وهو رمز عطلة الشتاء وأعياد الميالد،
الذي يحمل معه كيسا ً مليئا ً بالهدايا الرائعة.
تعود قصة أسطورة سانتا كلوز إلى قصة نيكوال ،أسقف
ميرا ،المعروف أيضا ً باسم سان نيكوال دي باري الذي
عاش بين القرنين الـ 3والـ 4بعد الميالد ،الذي اشتهر
بكرمه لدرجة أنه ارتبط ارتباطا ً وثيقا ً بأسطورة سانتا
كلوز.
ووفقا ً لسيرة القداسة الكاثوليكية ،كان القديس نيكوالس
يحضر الهدايا (حصرياً) للفتيات في الليلة بين  5و
 6ديسمبر ،والتي كانت عبارة عن  3كرات ذهبية،
لتخليصهن من الفقر والبؤس من خالل منحهن
المهر الذي سمح لهن بالزواج والهروب من مستقبل
االستغالل ،وفقا ً لمجلة «فوج» العالمية في نسختها
اإليطالية.
كان القديس نيكوال طويالً ونحيالً وصغير الحجم ،وكان
يرتدي أردية بيضاء مع تطريز ذهبي اللون ،أو مذهبة
بالكامل ،والتي أضيف إليها رداء أحمر من حين آلخر.
اكتشفت إنجلترا أسطورة سانتا كلوز في وقت مبكر من
القرن الـ ،15ولكن في القرن الـ 19فقط أصبح «أب»
عيد الميالد ،الكيان الرمزي لعيد الميالد ،بفضل أعمال
الكاتبين ،كليمنت كالرك مور وتشارلز ديكنز.
إذا كان مور يستحق الفضل في تشكيل بنية جسم سانتا
كلوز الحالية الضخمة ذات اللحية الطويلة في قصيدة
 The Night Before Christmasلعام  ،1822فإن
ديكنز يستحق شرف جعله عالميا ً لشخصية مماثلة في
تحفته الرائعة  ،A Christmas Carolالتي نُشرت
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ألول مرة في عام .1843
في القصة الشهيرة ،يلتقي بطل الرواية Ebenezer
 Scroogeبـ 3أشباح في الليل ،شبح عيد الميالد
الماضي ،عيد الميالد الحالي ،وعيد الميالد المستقبلي.
إنها روح هدية الكريسماس المبهجة التي صورها رسام
الكاريكاتير البريطاني جون ليتش ،وهي مصدر إلهام
زي سانتا كلوز الزمردي ،مع تقليم من الفرو األبيض.
منذ ذاك الوقت ،صورت مالبس بابا نويل بدرجات من
اللون األخضر ،حتى وصول اللون األحمر بفضل إعالن
عن مشروب غازي شهير ،ليرتديه إلى األبد.
« بابا نويل ال يشرب الحليب بل كوكاكوال» هذه هي
الرسالة التي رغبت الشركة في إيصالها للمستهلكين

حول العالم بمناسبة عيد ميالد عام  ،1931لنشر فكرة أن
كوكاكوال ليست مشروبا ً صيفيا ً يمكن االستمتاع به باردة
فحسب في الشهور الحارة ،بل أيضا ً متعة شتوية.
وهكذا عهدت شركة المشروبات العالمية للرسام هادون
ساندبلوم بمهمة إنشاء صورة جديدة لسانتا كلوز ،بما
يتماشى مع جماليات المشروب الغازي األسطوري.
وجد ساندبلوم صورة سانتا كلوز المثالية في صديق
متقاعد مسن ،يرتدي مالبس حمراء كما لو كان عبارة
عن زجاجة كوكاكوال كبيرة ،مما يمكن التعرف عليه
على الفور ،ومن ذاك اليوم وحتى اآلن يستمر بابا نويل
في ارتداء بدلته الحمراء التي أصبحت عالمته المميزة
بفضل هذا المشروب الغازي.

اإليطاليون خيفضون إنفاقهم يف عيد امليالد ..عام استثنائي

يخطط اإليطاليون لخفض اإلنفاق على
الطعام والشراب في التجمعات العائلية في
عيد الميالد لهذا العام بنسبة تقارب الثلث،
وفقا الستطالع تم نشره
وسيخفض المواطنون ميزانياتهم بنسبة
 31%مقارنة بالعام الماضي ،وفقا الستطالع
أجراه معهد «آي إكس إي» بتكليف من
جمعية كولديريتي المعنية بالزراعة.
وقالت كولديريتي في بيان ،إن األسر
اإليطالية تخطط في المتوسط إلنفاق 82
يورو ( 100دوالر) على الوجبات خالل
األعياد ،وهو أقل مبلغ «خالل عقد على
األقل.
وقالت الجمعية إن القيود الرامية لمنع انتشار
فيروس كورونا ،بما في ذلك القيود على
السفر واالختالط االجتماعي والمخاوف
بشأن االقتصاد ،هي األسباب الرئيسية التي
تجعل الناس يخططون بشكل أكثر عقالنية العام
الجاري.
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جمرد كلمة
أسئلة إلى من يهمه األمر :
 1أختلف كما تشاء مع المستشار مرتضى منصور ولكن مسئولية من ما حدثلنادي الزمالك ومجلس إدارته والذي من وجهة نظري هو نقطة سوداء في
تاريخ الرياضة المصرية ومذبحة بكل المقاييس .؟
 2كيف يضع إتحاد الكرة المصري حكماً مصرياً لنهائي مباراة كأس مصر والتيكانت بين األهلي ذو الشعبية األولى وطالئع الجيش ذو الشعبية المتواضعة
ولماذا لم يتكلم اإلعالم عن تواطؤ حكم المباراة وحكام الـ  varفي التغاضي عن
ضربة جزاء واضحة لصالح طالئع الجيش ؟!
اإلمضاء :مشجع أهالوي

الصحة العاملية  :التطعيم ضد كورونا
ال يغىن عن ارتداء الكمامة
وقال متحدث باسم جمعية كولديريتي إن  800شخص
بالغ تم استطالع آرائهم في الفترة من  4إلى 9

Transport, Livraison et Déménagement
Commercial - Résidentieles

إذا كنت تبحث عن الخدمة األفضل مع السعر

المناسب فأنت تبحث عن جي إيه
للنقل التجاري والسكني

ديسمبر/كانون األول في االستطالع الذي يبلغ هامش
الخطأ به .% 5.3

أوضحت منظمة الصحة العالمية ،أنه ال يزال يتعين على األشخاص الذين ُطعموا ضد فيروس كورونا
المستجد المسبب لمرض كورونا ارتداء قناع الوجه واالبتعاد عن اآلخرين ،حسبما نقلت وكالة األنباء
السعودية “واس”.
وقال خبراء منظمة الصحة العالمية ،إنه فى الوقت الذى توجد فيه أدلة علمية على أن اللقاح يساعد فى
مكافحة اإلصابة بكورونا ،إال أنه من غير الواضح ما إذا كان يمنع بشكل عام العدوى بالفيروس الفتاك
الذى يمكن أن يسبب المرض ،وهذا يعنى أن اللقاح قد ال يمنع انتشار الفيروس ،ولكن يمنع فقط تفشى
كورونا.

الفنـان

السيد /جوزيف أيوب يرحب بكم ويسعده أن يقوم
مع فريقه المج ّهز بخدمتكم

للحجز واالستعالم :

Tél.: 514 513 5683

E-mail: josephayoub1@hotmail.com

Leçons privées
دروس خصوصية

