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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

السكوت على الفساد ... عجز  أم فساد!!

الدول وتتخلف بمقدار ما  تتأخر   
الفساد  فيها  ويستشرى  يستفحل 
بموت  يتأصل  الذي  والتطرف 
مبادئ  كافة  اغتيال  بعد  الضمير 
اإلنسانية  والقيم  والجمال  الخير 
بأمر مباشر من  أو اعتقالها  النبيلة 
الدولة  بعض الجهات السيادية في 
اإلصرار  سبق  ومع  عمد  عن 
بات  الذي  األمر  وهو  والترصد، 
الحديثة  يزعجني في صورة مصر 

وحياتها اليومية الُمعاشة.
وأخطر أنواع الفساد في تقديري 
ذلك الذي يصدر من أو عن األجهزة 
السيادية الممثلة للدولة مثل أعضاء 
الذين  والشورى  الشعب  مجلس 
انتخبهم الشعب لكي يدافعوا عن 
مصالحه الوطنية حتى ولو تعارضت 
مع بعض قرارات رئيس الجمهورية 
الذي قد يخطأ ويصيب مثله في ذلك 

مثل أي إنسان على وجه األرض.
المطلق لكل ما يصدر عن  والتأييد 
بالباطل مفسدة  الرئيس بالحق أو 
الثقة بين  انعدام  إلى  مطلقة تؤدي 
والتي  يمثلوه  منَّ  وبين  الشعب 
على  وتؤثر  النهاية  في  تنعكس 
شعبية الرئيس في الشارع بالسلب، 
خاصة في قرار مثل قرار بيع مصنع 
الحديد والصلب الذي اتخذه الرئيس 
بدون الرجوع الستطالع الرأي العام 
للشعب المصري صاحب السيادة 
الرئيس  الذي فوض  السلطات  وكل 
في كل ما قام وأوصله إلى سدة 

حكم مصر.
والسؤال هنا لماذا اتخذ الرئيس هذا 
القرار وهو ال يُصب في مصلحة 
االقتصاد القومي المصري بل يّضره 

كل الضرر؟
الحكومة  فشل  على  يؤكد  ألنه 
إدارة مثل هذا الصرح  والدولة في 
المتراكمة  العمالق لتحويل خسائره 
التي قامت  نتيجة فساد اإلدارات 
إدارة  إلى أرباح دائمة مع  بإدارته 
جديدة شريفة قادرة على إدارته 

بصورة صحيحة تُعيده للمنافسة 
المحلية واإلقليمية في مجال صناعة 

الحديد والُصلب من جديد!!
وقرار الرئيس ببيعه يؤكد على عدم 
ثقة الرئيس بإمكانية وجود إدارة 
الفساد  شريفة بعيدة عن كل أشكال 
... األمر الذي يتناقض مع ما التزم 
به الرئيس أمام الشعب بمحاربة 
الفساد والقضاء عليه والذي إذا 
قبل بهذا لن يكون للشعب المصري 
أية صروح وطنية صناعية عمالقة 
ومستقبله  وغده  يومه  تُؤّمن 
الوقت  في  أوالده...  ومستقبل 
الذي يجب أن تراعى فيه الدولة 
الوطن والمواطن المصري  مصالح 
بصورة متوازنة بين القطاعين العام 
والخاص وبما يضمن عدم توغل 
الخاص على العام وعلى عدم تراجع 
الخاص ومواكبته  العام عن مواكب 
الفساد وغياب الضمير عند  بسبب 
الموظف العام في الدولة والحكومة.

لذا ومن موقعي أُعلن عدم موافقتي 
في  المصريين  من  كبير  وقطاع 
الخارج على قرار السيد الرئيس 
ببيع مصنع الحديد والصلب أحد 
أهم فقرات العمود الفقري لإلقتصاد 
الوقت  المصري صناعياً، وقد حان 
الماضي علَّنا  نتعلم من أخطاء  لكي 
ننهض بهذا الشعب وبقيمه الوطنية 
وضميره اإلنساني من جديد من 
الدولة والنظام بتطهير  خالل قيام 
وأخيرا من كل عناصر  نفسها أوالً 
التي تسيطر عليها وتتحكم  الفساد 
بها على حساب الفئة األكبر من 
من  الدخل  محدودي  من  الغالبة 
أبناء الشعب المصري، وحتى ال 
الوطنية  لبيع كافة صروحنا  نضطر 
بسبب الفساد مع الشهور والسنوات 
الرئيس اإللتزام بما  القادمة. وعلى 
تعهد به والقضاء على كل أشكال 
التي باتت تسيطر على كل  الفساد 
مناحي الحياة في مصر المحروسة.

اللهم إني قد بلّغت اللهم فأشهد!
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5 سياسـة
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تكاليف التسجيل مدفوعة

 تابعونا يوميا مع أهم األخبار على :
www.el-ressala.com

إيران: لم نغادر الاتفاق 
النووي لكي نعود إليه

السعودية تؤجل رفع القيود على 
السفر وفتح الموانئ إلى 17 مايو

  أعلن مكتب الرئيس اإليراني حسن 
»لم  أن طهران  الجماعة،  روحاني، 
تغادر االتفاق النووي لكي تعود إليه«، 
مؤكدا على التزام إيران ستفي بالتزاماتها 
بشأن االتفاق النووي في حال التزمت 

به أوروبا والواليات المتحدة.
مكتب  عن  صادر  بيان  في  وجاء 
النووي  روحاني: »لم نغادر االتفاق 
بالتزاماتنا عندما  إليه، وسنفي  لنعود 
نتأكد من أن أوروبا والواليات المتحدة 

تفيان بالتزاماتهما«.
ويأتي كالم روحاني عقب تصريحات 
وزير الخارجية اإليراني محمد جواد 
ظريف، الجمعة، قال فيها إن طهران 
لن تقبل مطالبة الواليات المتحدة لها 
بالعدول عن تسريع برنامجها النووي 

قبل أن ترفع واشنطن العقوبات.
مؤتمر صحفي  في  وأضاف ظريف 
مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش 
الطلب  أوغلو في إسطنبول، أن هذا 

»غير عملي ولن يحدث«.
وقالت إدارة الرئيس األميركي جو بايدن، 
إنه يتعين على طهران أن تستأنف العمل 
بالقيود التي فرضها االتفاق النووي الذي 
وقعته مع دول كبرى عام 2015 على 
نشاطها النووي قبل أن يكون بإمكان 

واشنطن االنضمام مجددا لالتفاق.
رد  في  االتفاق  بنود  إيران  وانتهكت 
متدرج على قرار دونالد ترامب، سلف 
بايدن، االنسحاب من االتفاق النووي 
في عام 2018 وإعادة فرض العقوبات 

على طهران.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، 
استأنفت إيران تخصيب اليورانيوم إلى 
درجة نقاء 20 في المئة في محطتها 
النووية تحت األرض في فوردو، وهو 

مستوى كانت قد حققته قبل االتفاق.
ومع ذلك، قالت إيران إنها يمكن أن 
تتراجع بسرعة عن االنتهاكات إذا رفعت 

الواليات المتحدة العقوبات.

السعودية  األنباء  وكالة  ذكرت    
الداخلية  بوزارة  مسؤول  عن  نقال 
أرجأت  السعودية  أن  الجمعة  اليوم 
سفر  على  المفروض  الحظر  إنهاء 
المواطنين وإعادة فتح المنافذ البرية 

والبحرية والجوية من 31 مارس إلى 
17 مايو.

كانت وزارة الصحة قد أشارت إلى 
تأخيرات في تسلم شحنات اللقاح الواقي 

من كوفيد19.

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment

Industrial-Mining-Real state-
seniors home management

Please call  
514- 909 -3334

فرص استثمار صلبة ١٠٠٪ عائد على االستثمار
صناعة- تعدين - بناء وتعمير- منازل إقامة المسننين

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

  عقد وزير الدفاع القبرصي خاراالمبوس بيتريدس اجتماعا مع نظيره األلماني 
انجريت كرامب كارينباور؛ ناقشا خالله آخر التطورات في منطقة شرق البحر 
المتوسط واإلجراءات التي تمارسها تركيا بشكل غير قانوني بما ينتهك سيادة 

قبرص على أراضيها.
وقالت وزارة الدفاع القبرصية، في بيان بثته وكالة أنباء “سي إن اية” القبرصية 
اليوم الجمعة بشأن اللقاء الذي عقد بين الجانبين في وقت متأخر الخميس، إن 
انتهاكات  القانونية، ال سيما  العدوانية وغير  تركيا  أفعال  إلى  تطرقا  ن  ي الجانب
أنقرة للحقوق السيادية لجمهورية قبرص. كما تم تسليط الضوء على النقل غير 
التي تحتلها تركيا من  إلى األراضي  العسكرية  للمعدات واإلمدادات  القانوني 
قبرص، وكذلك سياسة تركيا باستغالل الهجرة ألغراض سياسية والسيطرة على 

األراضي القبرصية التركية.
وتبادل الوزيران وجهات النظر حول القضايا ذات االهتمام المشترك مثل الوضع 
األمني   في منطقة شرق البحر األبيض المتوسط   األوسع والمبادرات التي اتخذتها 

قبرص في إطار االتحاد األوروبي وبالتعاون مع دول المنطقة بهدف تعزيز األمن 
واالستقرار والتعاون اإلقليمي.

كما ناقشا الوزيران القضايا والتطورات الثنائية في مجال األمن والدفاع وإمكانية 
تعميق تعاونهما من خالل التوقيع على برنامج تعاون دفاعي ثنائي لعامي -2021

2022 واعتماد ملحق دفاعي لقبرص في برلين،وفقا للبيان الرسمي.
وكانت أنقرة أرسلت مرات عدة سفن المسح الزلزالي إلى المنطقة االقتصادية 
الخالصة لقبرص إلجراء أنشطة حفر غير مصرح بها بحثاً عن الهيدروكربونات 
في شرق البحر األبيض المتوسط بعض منها يقع في المناطق القبرصية التي تم 

إعطاء تراخيص بشأنها من قبل قبرص لشركات الطاقة الدولية.
فيما أكد المجلس األوروبي مجدداً تضامنه الكامل مع قبرص فيما يتعلق باحترام 
سيادتها وحقوقها السيادية على أساس القانون الدولي، وفي فبراير 2020 أصدر 
المجلس عقوبات على شخصين الشتراكهما بأنشطة الحفر التركية غير المصرح 

بها في شرق البحر المتوسط.

  اتفق المغرب وإسرائيل، الجمعة، على زيارات 
متبادلة لوفود من البلدين، في فبراير/شباط المقبل، 

إلبرام اتفاقات تعاون في العديد من المجاالت.
جاء ذلك خالل مباحثات هاتفية بين وزير الخارجية 
المغربي، ناصر بوريطة، ومستشار األمن القومي 
اإلسرائيلي، مائير بن شبات، تناولت عددا من القضايا 

ذات االهتمام المشترك. 
إن  بيان،  في  المغربية،  الخارجية  وزارة  وقالت 
عمل  مجموعات  تشكيل  على  اتققا  »المسؤولين، 
من  العديد  في  تعاون  اتفاقات  إبرام  على  ستشرف 
المجاالت، وال سيما االستثمارات والزراعة والمياه، 

والبيئة، والسياحة، والعلوم، واالبتكار، والطاقة«.
وأضافت الوزارة أن »مجموعات عمل ستعتمد على 
القيود  تخفيف  انتظار  في  المرئي  االتصال  تقنيات 

المفروضة بسبب جائحة كورونا«.
وأشارت الخارجية، إلى أن »وفدا مغربيا رفيع المستوى 
سيصل إلى إسرائيل في فبراير، وذلك لوضع اللمسات 

األخيرة على شروط هذه االتفاقات«، الفتة إلى أنه 
»يتوقع أن يزور وفد إسرائيلي، برئاسة بن شبات، 

المغرب خالل شهر فبراير«.
وفي سياق متصل، أكد مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
في بيان، أنه »هذا التنسيق يأتي في إطار المكالمة 
السادس  الملك محمد  المغربي  العاهل  بين  الهاتفية 

ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو«.
وأضاف البيان، الذي نشره المتحدث باسم رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي على »تويتر«: »أن بوريطة وبن شبات، 
ناقشا كذلك اإلمكانات الكبيرة في التعاون بين البلدين 
الذي لن يفيد المغرب وإسرائيل فحسب، بل المنطقة 

بأكملها أيًضا«.
وكان السفير اإلسرائيلي ديفيد جوفرين قد وصل، 
الثالثاء، إلى العاصمة المغربية الرباط ليشغل منصب 

رئيس البعثة اإلسرائيلية في المغرب.
تلقته  بيان  في  اإلسرائيلية  الخارجية  وقالت وزارة 
إقامة عالقات دبلوماسية  »العين اإلخبارية«: »إن 

كاملة مع المغرب وعودة الدبلوماسيين اإلسرائيليين 
إلى الرباط هو يوم احتفالي لدولة إسرائيل ووزارة 

الخارجية اإلسرائيلية«.
وأضافت: »سيعمل رئيس مكتب االتصال، السفير 
ديفيد جوفرين، مع موظفيه، من أجل التقدم المستمر 
للعالقات الثنائية في جميع المجاالت، بما في ذلك 
كل ما يتعلق بالحوار السياسي والسياحة واالقتصاد 

والعالقات الثقافية«.
وفي 10 ديسمبر/كانون األول الماضي أعلن الرئيس 
األمريكي السابق دونالد ترامب اتفاق سالم بين المغرب 

وإسرائيل.
وبموجب االتفاق، يقيم المغرب عالقات دبلوماسية 
كاملة، ويستأنف االتصاالت الرسمية مع إسرائيل، 
ويسمح بعبور رحالت ووصول وقيام رحالت بين 

البلدين.
وكانت إسرائيل والمغرب تبادال فتح المكاتب الدبلوماسية 
في الرباط وتل أبيب في التسعينيات حتى عام 2000.

إسرائيل  سفارة  أمام  انفجار  وقع   
في نيودلهي الجمعة ما ألحق أضرارا 
بسيارات دون أن يوقع إصابات، حسبما 

أعلنت الشرطة.
وفرض طوق أمني في محيط السفارة 
اإلسرائيلية بعد وقوع االنفجار، وهرع 
تفكيك  ء  وخبرا لشرطة  ا عناصر 

المتفجرات إلى المكان.

وذكر بيان للشرطة أن االنفجار نجم عن 
“عبوة بدائية الصنع شديدة الضعف” 
دمرت نوافذ ثالث سيارات مجاورة.

وذكرت الشرطة أن االنفجار وقع عن 
الساعة 05:05 مساء، بالتوقيت المحلي.

وقال مسؤول إسرائيلي إن بالده تتعامل 
مع االنفجار الصغير قرب السفارة في 

نيودلهي كحادث إرهابي

إحراق مبىن بلدية طرابلس يف بريوت خالل االحتجاجات الليلية

جراءات غير القانونية 

إ

قبرص وألمانيا يناقشان الا
لتركيا وتطورات شرق البحر المتوسط

اتفاقيات وزيارات متبادلة في فبراير  بين المغرب وإسرائيل

الجمعة، على إحراق  الخميس  ليل  أقدم مجهولون،    
فيها مبنى  بما  لبنان طرابلس  أهم مباني عاصمة شمال 

البلدية األثري في ساحة التل.
قام  لـ »سكاي نيوز عربية«،  ووفق معلومات خاصة 
بإلقاء قنابل  مجهولون بإحراق مبنى بلدية طرابلس 
البلدية عملية نهب وسرقة  فيما يشهد مبنى  مولوتوف، 
لمحتوياتها وإحراق الدراجات النارية في مركز الشرطة 

الخاص بها.
المبنى لم يكن محاطا بإجراءات أمنية  والالفت أن 
مشددة، فيما يعمل رجال اإلطفاء في طرابلس على 

إخماد الحريق.
إنشاؤه في أواخر  تم  وبلدية طرابلس هو مبنى تراثي 
يقع وسط منطقة سكنية في  التاسع عشر، حيث  القرن 
ساحة التل المعروفة بمبانيها األثرية مقابل قصر نوفل 
الثقافي وال تقتصر أهمية هذا المبنى على قدمه هناك إلى 

جانبه مدرسة ومعهد.

التل والنور  المجاورة لساحتي  المباني  ويناشد سكان 
عبر »سكاي نيوز عربية« القوى األمنية والمعنية 
التدخل إلخماد الحرائق في المنطقة التي تسبب حاالت 
التي يقطنها أطفال ومسنون  المنازل  من االختناق في 
ونساء، فيما توجه الصليب األحمر إلى محيط مبنى بلدية 

طرابلس من الجهات األربع.
وكانت مبنى المحكمة الشرعية السنية في مدينة طرابلس 
قد تعرض لإلحراق وإلحاق الضرر، إال أن الملفات لم 

تصب بأذى كونها محفوظة إلكترونيا في مكان آمن.
المتظاهرين بعدم إحراق األوراق  المدينة  وناشد سكان 
الموجودة في  الثبوتية  الرسمية واألوراق  والمستندات 

األماكن، التي تتعرض الليلة للحريق.
بين  التواصل االجتماعي رسائل  وتتناقل رواد وسائل 
المواطنين في المدينة تدعو إلى النزول للشوارع لحماية 
الثبوتية، فيما استغرب الكثيرون  المدينة وأوراقهم 
البعض  الذي يصفه  التخريب  الهائل من  الكم  من هذا 

بالمشبوه.
وال يزال رشق الحجارة مستمرا وينتقل من شارع 
يتمكن  لم  فيما  الشمال طرابلس،  إلى آخر في عاصمة 
المالية في  المحتجون من الدخول إلى مبنى وزارة 
إثر  المبنى وذلك  طرابلس بعدما حاولوا تكسير مدخل 

وصول الجيش إلى المنطقة.
ومنذ االثنين، اندلعت احتجاجات عنيفة في مناطق لبنانية 
العام الذي  عدة اعتراضًا على تمديد قرار اإلغالق 
الثامن من فبراير، رغم وعود  أعلنته الحكومة حتى 
اليومين« ودعم  بالتعويض على »العاملين  الحكومة 

العائالت األكثر فقراً بمخصصات مالية.
طرابلس  مدينة  في  األكبر  االحتجاجات  وانطلقت 
شمالي البالد، قبل أن تمتد إلى معظم المناطق اللبنانية، 
المحتجون على إغالق دوار »إيليا« وسط  أقدم  حيث 
مدينة صيدا جنوبا تضامنا مع طرابلس احتجاجاً على 
»سياسات التجويع« الحكومية، حسب ما قال المحتجون.

  االهتمام بالتعليم هو السبيل الوحيد لالرتقاء بمصر 
التي  النبيلة  األخالقيات  والكثير من  الضمير  واستعادة 

توفاها هللا.
فريد زمكحل

سرائيلية 

إ

الا السفارة  قرب  انفجار 
نيودلهي في 

اعداد: 
أنطوانيت جرجوس

حكمـة العـدد
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الملك محمد  المغربي،  العاهل  تلقى    
السادس، الجرعة األولى من اللقاح المضاد 
القصر  المستجد، في  لفيروس كورونا 

الملكي بمدينة فاس، وسط البالد.
الملك محمد السادس، على  وأشرف 
إطالق الحملة الوطنية للتلقيح ضد العدوى 
المسببة لمرض »كوفيد 19«، بحسب 

موقع »هسبريس« المغربي.
وذكر المصدر أن الملك أعطى تعليماته، 

حتى يكون التطعيم ضد كورونا مجانيا 
في البالد، من أجل تحقيق المناعة لدى 

جميع مكونات الشعب.
وتراهن السلطات الصحية في المغرب 
السكان،  المئة من  تلقيح 80 في  على 
من أجل كبح وباء كورونا، والعودة إلى 

الحياة الطبيعية.
ويرتقب أن تجري حملة التطعيم بطريقة 
تدريجية، على مراحل، ويستفيد منها جميع 

المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق 
أعمارهم 17 سنة.

وكان المغرب قد تلقى شحنة لقاح أولى من 
لقاح »أسترازينيكا - أوكسفورد«، ثم تسلم 
شحنة ثانية من لقاح سينوفارم الصيني.

وسجل المغرب أكثر من 469 ألف 
إصابة بفيروس كورونا المستجد، حتى 
اآلن، توفي 8224 منهم، فيما تماثل ما 

يزيد عن 447 ألف منهم.

  من المتوقع أن يصدر الرئيس األميركي 
جو بايدن، أوامر تنفيذية بشأن اللجوء على 
الحدود بين الواليات المتحدة والمكسيك، 
وإعادة توطين الالجئين، ولم شمل عائالت 
إلى رفع مستويات  المهاجرين، إضافة 
استيعاب الالجئين، وفق مذكرة لفريق بايدن 
االنتقالي، تمت مشاركتها مع مشرعين، 

وتعليقات حديثة لمسؤولة في إدارته.
يوم  األوامر  التخطيط إلصدار  تم  وقد 
الجمعة، وفقا للمذكرة وأشخاص مطلعين 
األبيض،  البيت  لكن  المناقشات،  على 
أجـَّل األمر، وال يزال من غير الواضح 

متى سيحدث.
وتعهد بايدن بإلغاء العديد من السياسات 
التي وضعها الرئيس الجمهوري السابق 
دونالد ترامب، وهي عملية قد تستغرق 

شهورا أو سنوات.
وقالت مسؤولة في البيت األبيض، خالل 
حدث افتراضي لمؤتمر رؤساء البلديات 
بالواليات المتحدة، السبت، إن بايدن يعتزم 
التي فرضها  اللجوء  قيود  إلغاء بعض 
ترامب واتخاذ إجراءات لمعالجة األسباب 
الجذرية للهجرة. وأضافت إستر أوالفاريا، 

نائبة مديرة مجلس السياسة الداخلية، في 
تسجيل راجعته وكالة رويترز لألنباء، أن 
بايدن سيحل برنامج ترامب المعروف باسم 
.MPP بروتوكوالت حماية المهاجرين

وقالت إدارة بايدن، يوم األربعاء الماضي، 
إنها ستنهي جميع التسجيالت الجديدة في 
برنامجMPP ، الذي أجبر أكثر من 65 
ألف طالب لجوء على العودة إلى المكسيك 
النتظار جلسات محاكم الهجرة األميركية، 
لكنها لم تقدم مزيدا من المعلومات حول 
ما سيحدث آلالف األشخاص الموجودين 
حاليا في المكسيك. وأضافت أوالفاريا أن 
بايدن سيدعو في األوامر التنفيذية إلى إنهاء 
اتفاقيات اللجوء التي أبرمتها إدارة ترامب 

مع غواتيماال والسلفادور وهندوراس.
وأكدت المسؤولة األميركية أن بايدن سيشكل 
فريق عمل، للم شمل العائالت المهاجرة 
األميركية  الحدود  على  انفصلت  التي 
المكسيكية، بسبب سياسات الهجرة التي 

انتهجها ترامب.
ولم تتمكن أطراف دعوى قضائية بشأن 
آباء  إلى  العائالت، من الوصول  فصل 
أكثر من 600 طفل، وفقا لمذكرة محكمة 

هذا الشهر.
أوامر  أحد  يتضمن  أن  المتوقع  ومن 
التي  المبادئ  المرتقبة،  التنفيذية  بايدن 
ستوجه سياسة الالجئين العالمية لإلدارة 

األميركية الجديدة.
مستويات  برفع  تعهد  قد  بايدن  وكان 
 125 إلى  لالجئين  السنوي  االستيعاب 
ألف شخص، مقارنة بالسقف المنخفض 
القياسي البالغ 15 ألف شخص، الذي حدده 
ترامب للسنة المالية 2021، والتي بدأت 

في 1 أكتوبر 2020.
لكن من غير المتوقع أن يرفع بايدن حد 
اللجوء على الفور، وستتبع إدارته عملية 
رسمية تتضمن التشاور مع الكونغرس.

وسيصدر بايدن أمرا تنفيذيا يزيل الحواجز 
أمام الهجرة القانونية وتعزيز المواطنة، 
وفقا ألوالفاريا، كما ستبدأ إدارته عملية 
التي  العامة”  “المسئولية  قاعدة  عكس 
الصعب  من  ترامب، وجعلت  وضعها 
على المهاجرين الفقراء أو الذين يحتاجون 
إلى مزايا حكومية معينة، تأمين اإلقامة 
والبقاء في البالد، وفقا لما نقلت رويترز 

عن شخصين مطلعين على الخطط.

الرساـلة علاناتكم في 
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    اعتمد مجلس شركاء الفترة االنتقالية 
الخميس، جدوال زمنيا،  السودان،  في 

إلعالن الحكومة الجديدة والبرلمان.
ونص الجدول الذي تمت الموافقة عليه 
خالل اجتماع ترأسه رئيس مجلس السيادة 
الحكومة  أن  البرهان، على  عبدالفتاح 
ستطرح برنامجها يوم 31 يناير/كانون 

الثاني الجاري.
وبحسب البيان الصادر عقب االجتماع، 
حدد الجدول أيضا، 4 فبراير/شباط المقبل، 
موعدا الستكمال تشكيل مجلسي السيادة، 
لتعيين والة  فبراير  والوزراء، و15 
الشهر موعدا  نفس  الواليات، و25 من 

لتكوين المجلس التشريعي والمفوضيات 
االنتقالية.

الشركاء،  أن مجلس  إلى  البيان  وأشار 
سيعقد اجتماعا، األحد المقبل، لمواصلة 
المناقشات حول الموضوعات المتبقية. 
وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس الوزراء 
أن  الدكتور عبد هللا حمدوك،  السوداني 
الجديد  الوزراء  اختيار مجلس  عملية 
ستكون بناء على المعايير التي تم االتفاق 
كافة األطراف، والتي  قبل  عليها من 
والمعرفة  والتجربة  الخبرة  من ضمنها 

ومراعاة التمثيل العادل للنساء. 
لقائه مع وفد من  لدى  وشدد حمدوك 

التي تضم عددا من  مجموعة )1+9( 
الحرية والتغيير، على  مكونات قوى 
أهمية وحدة وتماسك قوى إعالن الحرية 

والتغيير. 
وقال محمد وداعة - الذي شارك في اللقاء- 
الخروج من  لكيفية  قدم رؤيته  الوفد  إن 
األزمات، السيما العاجل منها كاألوضاع 
األمنية واالقتصادية، والذي يتطلب وجود 
حكومة قوية تمثل أوسع قطاع من قوى 

الثورة وقوى إعالن الحرية والتغيير. 
وهذه أول حكومة يتم تشكيلها بعد توقيع 
اتفاق السالم، وستشهد مشاركة الحركات 

المسلحة.

    صرح األمين العام لألمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش بأن الثروة التي تراكمت 
فترة  العالم خالل  أثرياء  أكبر  لدى 10 
أزمة فيروس كورونا ستكون كافية لتمويل 

التطعيم ضد الفيروس للجميع.
وقال غوتيريش إن تقرير منظمة »أوكسفام« 
البريطانية الصادر هذا  الحكومية  غير 
األسبوع أظهر أن »األموال التي تراكمت 
لدى المليارديرات الـ10 الكبار في العالم 
خالل األزمة ستكون كافية للحيلولة دون 

انزالق أحد إلى الفقر بنتيجة الوباء«.
وأضاف أنه من الممكن »تمويل التطعيم 
ضد كوفيد-19 للجميع وفي كل مكان« 

بتلك األموال.
وحسب تقرير »أوكسفام« المذكور، فإن 

ثروة أكبر 10 ملياديرات ازدادت خالل 
الناجمة عن وباء فيروس  فترة األزمة 
كورونا بـ540 مليار دوالر، بينما ازدادت 

ثروة جميع المليارديرات بـ3.9 تريليون 
دوالر خالل الفترة بين 18 مارس و31 

ديسمبر 2020.

لقي خمسة أشخاص على األقل     
مصرعهم، فيما أصيب آخرون عقب حادث 
تسرب كيميائي في مدينة غينزفيل، بوالية 
جورجيا، بحسب ما قالت السلطات خالل 

إفادة صحفية، ظهر الخميس.
إطفاء  وأكد زاكاري براكيت، من خدمة 
لقوا  أن خمسة أشخاص  مقاطعة هول، 
حتفهم في مكان الحادث، ونُقل ما ال يقل 
عن 10 إلى المستشفى، بما في ذلك ثالثة 

من رجال اإلطفاء.
استدعي مع زمالئه  إنه  براكيت  وقال 
بعد الساعة 10 صباحا بقليل، إلى مكان 
الحادث في منشأة غذائية، وأضاف: »بمجرد 
وصول الوحدات، وجدوا مجموعة كبيرة 
من الموظفين الذين تم إجالؤهم مع العديد 
من الضحايا الذين كانوا يعانون من حاالت 

طوارئ طبية«.
وتم نقل حوالى 130 شخصا إلى كنيسة 
أجل فحص  الحادث من  قريبة من موقع 

الصحية. حالتهم 
وقال براكيت إن المنتج الكيميائي المعني 
»في هذا الحادث هو النيتروجين السائل«، 

مؤكدا عدم وقوع انفجار.
وصباح الخميس، أعلنت شرطة غينزفيل، 
في تغريدة على تويتر إغالق طريق أتالنتا 
السريع في المنطقة، داعية الجمهور إلى 

استخدام طرق بديلة.
 وأشارت الشرطة األميركية إلى أن اإلغالق 

ناجم عن وجود مواد خطرة.
المنطقة،  ابتدائية في  وأعلنت مدرسة 
بسبب  المكان«،  في  وضعية »االحتماء 

حادثة التسرب.

   التقى خبراء من منظمة الصحة العالمية بمسؤولين صينيين، 
اليوم الجمعة، قبيل أولى الزيارات الميدانية التي يقوم بها الفريق 
في ووهان في إطار التحقيق بشأن مصدر فيروس كورونا المستجد 

التي ستشمل سوقاً لألغذية يعتقد أنه كان مصدر الوباء.
ويبدأ العمل الميداني بعد الظهر بعدما تأخر وسط المخاوف حيال إمكانية 
الوصول إلى المواقع ومدى قوة األدلة بعد عام على ظهور الفيروس.
وسيزور الفريق مستشفيات، ويلتقي علماء وبعض العاملين في 

خدمة الطوارئ، إضافة إلى بعض المسنين الذين أصيبوا بالفيروس 
الذي لم يكن معروفاً حينها ليفتك الحقاً بأكثر من مليوني شخص 

حول العالم ويشّكل ضربة لالقتصاد العالمي.
وأفادت منظمة الصحة العالمية في تغريدة في وقت متأخر الخميس، 
الفيروسات  لعلم  بأن “الزيارات األولى ستشمل معهد ووهان 
أنها  يعتقد  وسوق هوانان ومختبر ووهان”، وهي ثالثة مواقع 

مرتبطة بالفيروس.

Vendredi 29 janvier 2021
الجمعة 29 يناير 2021

من ميلك تدمري الكون؟
   الولد الصغير )Little Boy( هو 
االسم المشفَّر الذي أطلق على أول قنبلة 
ذرية ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية. 
بهذا يكون »الولد الصغير« أول سالح 
ذري يتم استخدامه في التاريخ. بعد إلقاء 
»الولد الصغير« بثالثة أيام تم إلقاء قنبلة 
ثانية على مدينة ناغازاكي، وكان اسمها 
 Fat( المشفَّر هذه المرة الرجل البدين
Man(. حدث هذا في نهاية الحرب 
العالمية الثانية؛ في 6 أغسطس 1945 
على وجه التحديد. كان رئيس الوزراء 
اليابان سوزوكي قد رفض قبلها تنفيذ 
إعالن مؤتمر »بوتسدام« الذي كان ينص 
على أن تستسلم اليابان استسالما كامال 
بدون أي شروط، وتجاهل المهلة التي 
حدَّدها اإلعالن. عندها أصدر الرئيس 
األمريكي هاري ترومان أمرا بإلقاء 
القنبلتين على المدينتين اللتين دخلتا 
التاريخ من الباب األسوأ؛ باب المآسي 

والكوارث.
بنهاية عام 1945 كان 140 ألف شخص 
عدد ضحايا قنبلة هيروشيما، و 80 ألفا 
عدد ضحايا قنبلة ناغازاكي. نصف هذا 
العدد ماتوا في اليوم الذي تم فيه إلقاء 
القنبلتين، ما بين 15 و20 في المئة 
منهم قضوا متأثرين بالجروح أو آثار 
الحروق والصدمات والحروق اإلشعاعية 
واألمراض وسوء التغذية والتسمم 
اإلشعاعي. والحقا توفي عدد كبير بسبب 
سرطان الدم والسرطانات التي تنشأ نتيجة 
التعرض لإلشعاعات المنبثقة من القنابل، 
وكانت معظم الوفيات من المدنيين. في 
15 أغسطس أعلنت اليابان استسالمها 
لقوات الحلفاء، واعتمدت بعدها المباديء 
الثالثة غير النووية التي تنص على أن 
اليابان ال تمتلك أسلحة نووية وال تسمح 
بإدخالها إلى أراضيها، وبهذا خرجت 

اليابان من سباق التسلح النووي.
قبل أيام كتب كل من ويليام بيري، الذي 
شغل منصب وزير الدفاع في عهد 
الرئيس األمريكي األسبق بيل كلينتون، 
وتوم كولينا مدير السياسات بصندوق 
بالوشيرز، وهي مؤسسة خيرية لدعم 
مبادرات منع انتشار األسلحة النووية، 
كتبا مقاال بعنوان »ال يزال ترامب يضع 
إصبعه على الزر النووي.. هذا يجب أن 
يتغير«. وقاال: لقد حان الوقت النتزاع 
»كرة القدم النووية« من هذا الرئيس 
وكل الرؤساء الذين يأتون من بعده.  
وتساءل الكاتبان: »هل نعتقد حًقا أن 
أي رئيس يجب أن يمتلك القوة الشبيهة 

بالقوة اإللهية إلحداث دمار عالمي في 
لحظة؟ اآلن  يجب أن يكون واضًحا أنه 
ال ينبغي ألي شخص أن يمتلك القوة 
أحادية الجانب إلنهاء حضارتنا. هذه 
السلطة غير المقيدة هي غير ديمقراطية 
وعفا عليها الزمن وغير ضرورية 
وخطيرة للغاية. حان الوقت للتخلص من 
»كرة القدم النووية«. لم تعد ضرورية، 
ووجودها بحد ذاته يشكل خطرا على 

أمننا القومي«. 
 nuclear« كرة القدم النوية« أو«
football« هو االسم الذي يُطلق على 
الحقيبة التي يحملها الرئيس األمريكي، 
وتحتوي على الرموز التي تسمح للرئيس، 
بناًء على سلطته وحدها، أن يأمر بإطالق 

الترسانة النووية.
كان الرئيس ترومان قد رأى اآلثار 
المدمرة للقنبلتين الذريتين اللتين ألقيتا 
على المدينتين اليابانيتين، فقرر أن يبعد 
هذا السالح المدمر عن أيدي العسكريين. 
لذلك أعلن أنه ال يمكن إسقاط المزيد من 
القنابل الذرية ما لم يأذن بذلك شخصًيا. 
ومن خالل ذلك وضع ترومان سابقة 
خطيرة للتحكم الفردي. أصبحت القنابل 
الذرية »أسلحة الرئيس«. هذا ما يقوله 
الكاتبان في مقالهما. ولكن هل سيتمكن 
أي رئيس من اتخاذ قرار حكيم في ظل 
ضغوط الوقت القاسية هذه؟ ماذا لو 
كان إنذاًرا كاذًبا؟ كيف يعرف الرئيس؟ 
وماذا لو كان الرئيس غير مستقر عقليا؟ 
أسئلة تطرح نفسها في ظل الرؤساء 
الذين تعاقبوا على البيت األبيض خالل 
السنوات الماضية. واألسئلة نفسها يمكن 
أن تطرح في كل الدول التي تمتلك أسلحة 
نووية فتاكة، يكون قرار إطالقها في يد 
رئيس يمكن أن يخطيء مثلما نحن جميعا 

معرضون للخطأ.
لقد حفل التاريخ على مدى عمر البشرية 
بحكام اتخذوا قرارات فردية، ألسباب 
مختلفة، أدت إلى قتل ماليين البشر، 
ونشر الدمار في مساحات شاسعة من 
الكرة األرضية. لهذا يصبح السؤال عمن 
يملك قرار تدمير الكون مشروعا في ظل 
التطور الذي وصلت إليه صناعة أسلحة 
الدمار الشامل في عصرنا الحالي، والذي 
أصبحت قنبلتا هيروشيما ونغازاكي 

بالمقارنة معها لعبتي أطفال. 
إذا كان »الولد الصغير« قد أصبح 
اليوم وحشا كبيرا، فإن األخذ على أيدي 
»الرجال البدناء« غدا ضروريا. هذا 

إذا أردنا أن نحمي كوكبنا من الدمار.

aliobaid2000@hotmail.com

أخبــار

انطالق محلة التلقيح يف املغرب.. 
امللك يتلقى اجلرعة األوىل

السودان يقر جدول� زمنيا لتشكيل السيادي 
والبرلمان والحكومة 

غوتيريش: الثروة المتراكمة لدى 10 أكبر 
ونا كافية لتمويل  أثرياء العالم خلال أزمة كور

الجميع تطعيم 

لم شمل عائلات المهاجرين ... سياسة أميركية جديدة بشأن الهجرة

قتلى ومصابون في حادث 
بول�ية جورجيا  تسرب كيميائي 

الأميركية

الصحة  منظمة  لخبراء  الميداني  التحقيق  بدء 
ووهان في  العالمية 

  بقلم: علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي

LR Lotfi, Rafla & Associates
35 years of expertise

in accounting, audition and tax consultant

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

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

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

* Estate
- Financial statements; Tax planning & Return

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

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

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

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

Call us now

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



  قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
يوم الخميس إن قوات األمن العراقية قتلت أبو ياسر 
العيساوي القيادي في تنظيم الدولة اإلسالمية والذي 
يطلق على نفسه »نائب الخليفة« ووالي العراق.

وأضاف الكاظمي على تويتر »شعب العراق.. إذا 
وعد أوفى. وقد توعدنا عصابات داعش اإلرهابية 
برد مزلزل، وجاء الرد من أبطالنا بالقضاء على 
زعيم عصبة الشر، أو َمن يطلق على نفسه نائب 
الخليفة ووالي العراق في التنظيم، أبو ياسر العيساوي، 

في عملية استخبارية نوعية«.
وفي األسبوع الماضي، أعلن تنظيم الدولة اإلسالمية 
مسؤوليته عن هجوم فجر فيه انتحاريان نفسيهما 
وأسفر عن مقتل 32 على األقل في سوق مكتظة 
في بغداد. وكان الهجوم أول تفجير انتحاري في 

العراق منذ ثالث سنوات.
وقالت السلطات العراقية إن الهجوم قد يكون عالمة 
على عودة الجماعة بعد هزيمتها عسكريا في 2017.

وكان المتشددون السنة يستخدمون تكتيك الهجمات 
االنتحارية على أهداف مدنية بشكل يومي تقريبا 
أثناء االحتالل األمريكي للعراق بعد الغزو الذي 

أطاح بصدام حسين في 2003.
وجند تنظيم الدولة اإلسالمية الكثير من هؤالء 

المتشددين في وقت الحق.
وسيطر تنظيم الدولة اإلسالمية على مساحات 
واسعة في العراق وفرض عليها حكمه قبل أن تلحق 
القوات العراقية الهزيمة به عام 2017 بدعم من 
القوة الجوية األمريكية. وقتل زعيم التنظيم أبو بكر 
البغدادي في 2019 في غارة أمريكية في سوريا.

  قال بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية 
في العراق يوم الخميس إن البابا فرنسيس 
سيعقد لقاء تاريخيا مع آية هللا العظمى علي 
السيستاني المرجعية الدينية العليا لشيعة 
العراق خالل زيارته للبالد المقررة في 

مارس آذار.
وتأتي أول زيارة ألحد بابوات الفاتيكان 
األمنية  األوضاع  تدهور  وسط  للعراق 
في بعض مناطقه وبعد وقوع أكبر تفجير 

انتحاري في بغداد منذ ثالث سنوات.
وأعلن البطريرك الكلداني، الكاردينال لويس 
روفائيل ساكو، في مؤتمر صحفي برنامج 
الزيارة المقررة بين الخامس والثامن من 
مارس آذار قائال إنها ستشمل إقامة قداديس 

في بغداد وأربيل، بشمال العراق.
ومن المقرر أيضا أن يزور البابا مدينة 
الموصل التي كانت معقال لتنظيم الدولة 
اإلسالمية والتي تعيش فيها أقلية مسيحية 
كبيرة، وكذلك مدينة أور القديمة جنوب 
العراق التي يُعتقد أنها مسقط رأس النبي 

إبراهيم.
في  بُثت  مقابلة  في  فرنسيس  البابا  وقال 

العاشر من الشهر الجاري إن زيارته 
للعراق قد تُلغى بسبب جائحة فيروس 
كورونا المستجد، لكن االستعدادات 
جارية على ما يبدو، ومنها تطعيم 
بلقاحات  المحتملين  المشاركين 

كوفيد19-.
مع  محادثات  فرنسيس  وسيجري 
أهم  أحد  عاما(،   90( السيستاني 
العراق  في  الشيعية  الشخصيات 

وخارجها.
وللسيستاني عدد هائل من األتباع بين 
أغلبية العراق الشيعية ولديه تأثير 
العام.  كبير على السياسة والرأي 

وتوجه العراقيون إلى مراكز االقتراع في 
أول انتخابات حرة بعد االطاحة بصدام 
حسين بناء على فتاواه، التي حشدت كذلك 
الدعم لقتال الدولة اإلسالمية في 2017 
وأطاحت بالحكومة العراقية في مظاهرات 

حاشدة عام 2019.
وسبق أن زار البابا فرنسيس دوال ذات 
واألردن  تركيا  بينها  من  مسلمة  أغلبية 
ومصر وبنجالدش وأذربيجان واإلمارات 

واألراضي الفلسطينية بهدف الدعوة للحوار 
بين األديان.

ويحاول العراق التعافي من الدمار الذي 
تسببت فيه المعارك التي خاضها إللحاق 
أزمة  ومن  اإلسالمية،  بالدولة  الهزيمة 
أسعار  في  حاد  انخفاض  بعد  اقتصادية 

النفط خالل جائحة كوفيد19-.
منذ  العراق  مسيحية  طوائف  وتسكن 
قرون. وفر مئات اآلالف من المسيحيين 
من العنف الطائفي بعد سقوط صدام أو 

اضطروا للخروج عندما استولت الدولة 
اإلسالمية على مناطق شاسعة في شمال 

البالد عام 2014.
لكن مئات اآلالف ظلوا أيضا في العراق، 
وهم مقسمون لعدة طوائف أكبرها الكلدانية 
الكاثوليكية التي تمارس شعائر سريانية 

قديمة وتدين بالوالء لبابا الفاتيكان.
واستعاد المسيحيون حرية العبادة إلى حد 
بعيد منذ طرد الدولة اإلسالمية من شمال 

العراق عام 2017.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

ثورة 25 يناير البلهاء !
 في ذكرى 25 يناير البد أن نتذكر عيد الشرطة المصرية 
اإلسماعيلية  مدينة  في  بالدهم  عن  دافعوا  الذي  وأبطالها 
مبنى  في  الشرطة  قوات  1952 حيث رفضت  بمصر عام 
البريطانية  للقوات  المبنى  وإخالء  أسلحتها  تسليم  المحافظة 
البريطانية  المصرية والقوات  الشرطة  بين  وأسفر االشتباك 
عن مقتل 56 شرطياً مصرياً و73 جريحاً. وعلينا أن ننسى 
التي كادت تدمر   2011 يناير   25 بثورة  ونتناسى ما تسمى 
مصر لوال عناية هللا فعال وإال كانت اليوم مثل العراق وليبيا 
واليمن وسوريا وهذا ليس كالم إنشاء ولكنه واقع تعيشه اليوم 
تلك الدول التي نجحوا في تدميرها وباتت اليوم تبرطع فيها 
الميلشيات المسلحة بعد ما أطاحوا بصدام حسين وعلى عبد 
الديمقراطية وحتى  أرساء  بحجة  القذافي  هللا صالح ومعمر 
اليوم لم نجد أي صورة منها ولم نجد غير أحزمة ناسفة وقتلى 
ومصابين وتم استخراج لنا العفريت الذي يعيُث في األرض 
فساداً باسم الدين والدين منهم براء وهو تنظيم داعش الذي بث 
الرعب في قلوب البشر من فظائع بما أرتكبه أتباعه من جرائم 
فظيعة بالتزوير التي ارتكبت في سوريا والعراق وليبيا .                       
وفي تقديري أن أي ثورة يقاس نجاحها بما وصلت إليه من 
نتائج ، ونتائج ثورة 25 يناير إذا أرادنا أن نسميها ثورة فهي 
في  واليابس  تقضى على األخضر  أن  كادت  التي  الفوضى 
يومية  والمصابين ومظاهرات شبه  القتلى  مصر وعشرات 
تعطل الحياة اليومية وهروب المساجين من السجون وخطف 
النساء واألطفال وطلب فدية من أسرهم واقتصاد دولة ينهار 
مديريات  في  تفجير  مسبوق وعمليات  أمنى غير  وانفالت 
األمن وقتل ضباط بطريقة وحشية في قسم شرطة كرداسة 
واغتيال ضباط في أمن الدولة مثل الشهيد أبو شقرة وغيره 

وقتل جنود مصريين في سيناء بدم بارد .
السطح  على  المسلمين  اإلخوان  ظهور  بلِة  الطينة  وزاد 
واستطاعوا أن يصلوا للحكم وتم انتخاب محمد مرسي رئيساً 
للجمهورية وشكاًل فقط وليس مضموناً حيث كان ينفذ كل ما 
يطلبه منه مكتب إرشاد الجماعة وبمنتهى الغباء أصدر مرسي 
إعالناً دستورياً يزيد من بطشه ويعطي له صالحيات تمكنه 
من السيطرة على أجهزة الدولة فكانت شرارة االنطالق لثورة 
تستعيد مصر من بطش حكم  أن  استطاعت  التي  يونية   30

اإلخوان لتكون بداية البناء والتعمير . 
كانت جزًءا من مخطط ضد  المزعومة  يناير   25 ثورة  أن 
بتسميته كونداليزا رايس  قامت  األوسط  الشرق  بعض دول 
بوش  الرئيس جورج  في عهد  األمريكية  الخارجية  وزيرة 
بن  قاله  ما  يعرف  ال  والبعض  الخالقة  بالفوضى  األبن 
جوريون أول رئيس وزراء إسرائيلي “ أن قوتنا ليست في 
سالحنا النووي قوتنا في تفتيت  ثالثة دول كبرى حولنا هم 
العراق وسوريا ومصر إلى دويالت متناحرة على أسس دينية 
وطائفية ونجاحنا في هذا األمر ال يعتمد على ذكائنا بقدر ما 

يعتمد على جهل وغباء الطرف اآلخر”. 

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

Parapsychologie 
DANS L'astrologie :

Parapsychologie est l'étude des événements qui ne peut être expliqué par ce que 
les scientifiques savent sur la nature et le monde 

Parapsychologie DANS L'astrologie:
Mieux se Connaître, amélioration de la Qualité de vie Personnelle et du couple, 
Avoir les bons Conseils versez CHAQUE état, 
Trouver Reportages la possibilité.
Première session = 60 $ pour jeune          Première session pour adulte 100 $

Mail :jackleblond888@yahoo.com

     Vendredi 29 janvier 2021
الجمعة 29 يناير 2021

بقلم: محمد منسي قنديل

قــوة الاكــذوبة
ولكنها  أكذوبة،  اسرائيل      
اقوى من أي حقيقة عربية، اقوى 
التاريخية والوثائق  من الشواهد 
تأبه  ببساطة ال  المكتوبة، ألنها 
وتنسج  حولها  تلتف  ولكن  بها 
التي سرعان  الخاصة  اكاذيبها 
ما تخفي الحقيقة األصلية، هكذا 
تفعل في قضية القدس وفي بقية 
يراقبها  بينما  األخرى،  القضايا 
العربي في بالهة عاجزا  العالم 
عن الرد والقيام بأي تصرف، كل 
ما يفعله هو مناشدة العالم ليقوم 
بالدفاع عنه وعن قضاياه، لكن 
العالم ال يرانا، صورتنا اصبحت 
شاحبة وتزداد شحوبا حتى اصبحت 
مهددة بالزوال، في القمة االسالمية 
تركيا  في  عقدت  التي  األخيرة 
بمناسبة اعتراف امريكا بالقدس 
بدا  رسمية إلسرائيل  كعاصمة 
الحكام العرب في حالة يرثى لها، 
حفنة من العجائز، مرضهم ليس 
في عقولهم ومستوى افكارهم فقط، 
فهذا امر قديم، ولكن في اجسادهم 
بصعوبة  يتحركون  هنة،  لوا ا
ويفكرون في عجز ويتصرفون 
غائب  احدهم  الطرق،  بأغرب 
تاركا  الوقت  الوعي معظم  عن 
بالده يحكمها اخوه مع حفنة من 
العسكريين المنتفعين، وآخر يستغل 
الفوارق المذهبية ويقوم بتأليب قسم 
من شعبه على القسم الثاني، وثالث 
يقصف جيرانه بأحدث المقاتالت 
األمريكية ويرهن بترول بالده من 
اجل هذا الغرض، ورابع يقصف 
وال  المتفجرة،  بالبراميل  شعبه 
تتوقف غرائب الحكام العرب عند 
حد، فهل يمكن أن نعتبر هؤالء 
مؤهلين للحديث عن قضية سامية 

مثل القدس؟
الباهتة  الصورة  هذه  مقابل  في 
توجد اسرائيل بأكاذيبها المعتادة، 
قوية وواثقة، عندما كان نيتياهو 
يزور فرنسا وقف بجانب الرئيس 
مؤتمر  في  متجاورين  مكارون 
صحفي، وأعرب مكارون أن من 
رأيه عدم الموافقة على االعتراف 
االمريكي وأن هذا ال يخدم عملية 
السالم، ولم يبال االسرائيلي بذلك 
ولكن قال في ثقة أنه هذه ليست 
يتطلب  واالمر ال  قضية رأي، 
ألن  الموافقة  عدم  أم  الموافقة 
القدس عاصمة اسرائيل حقيقية ال 
تقبل الجدل، كانت القدس عاصمة 
اسرائيل وستبقى كذلك لألبد، هكذا 
يقول التاريخ، امريكا لم تفعل اكثر 
من أنها اعترفت باألمر الواقع، 
وبالطبع سوف يسهل هذا عملية 
السالم ألنه يضع خطوطا واضحة 
األكاذيب  للمفاوضات، كل هذه 
يقوله في قوة أمام رئيس فرنسا، 
يلوي  ببساطة  العالم كله،  وأمام 
نتنياهو عنق التاريخ، فال يوجد 
إلسرائيل تاريخ مؤكد في القدس، 
وال في بقية فلسطين، كل وقائعهم 
التاريخية قائمة على كتابهم المقدس، 
الكتاب الذين كتبوه بأيديهم اثناء 
الشتات أو الدياسبورا عندما كانوا 
على هامش التاريخ، فالتاريخ ال 
يصنعه المطاردون ولكنه يحتاج 
ألقوام مقيمة في مكان واحد تتراكم 
االجيال،  وتتوالى  الخبرات  فيه 
منها  ذلك صنعوا  رغم  ولكنهم 

اكاذيبهم الكبرى.
وفي  األكذوبة،  هذه  قوة  بنفس 
سنوات سابقة، اعلن رئيس وزراء 
اسرائيل السابق مناحم بيجن في 
وجه الرئيس المصري السادات 
بصفاقة أن اجداده من اليهود هم  
الذين قاموا ببناء االهرامات، لم 
السادات عليه في لحظتها،  يرد 
ربما لم يفهم مدى قوة األكذوبة 
وقابليتها لالنتشار، لم يدرك أن 
علنا جزءا من  تسرق  اسرائيل 
التاريخ المصري، تنسب لنفسها 
أهم موقع أثري في العالم، وتجرد 
الدنيا  عجائب  آخر  من  مصر 
السبع الباقية، براعة األكذوبة أنها 
تستغل تداخل الحقب الزمنية وعدم 
وجود فواصل مؤكدة بين الوقائع 
المختلفة،  رغم أن كل علماء اآلثار 
يؤكدون أن بناء االهرامات تم في 
عهد الدولة القديمة، قبل الف عام 
من قدوم اليهود إلى مصر اثناء 

الدولة الحديثة، هذا إذا كانوا قد 
المقدس  الكتاب  جاؤوا اصال،  
نفسه ال يذكر شيئا عن مشاركة 
اليهود في بناء االهرامات، كما 
انه اليوجد نقش واحد يدل على 
أن اليهود دخلوا إلى مصر قبل 
 ،67 إلى سيناء عام  يدخلوا  أن 
ذلك العام المنحوس، قبل ذلك لم 
يدخلوها أبدا، ولم يضعوا حجر 
على حجر، فقد كانوا مجرد رعاة 
يهشون على الغنم ويعيشون في 
كيف  النخل،  من سعف  اكواخ 
بناء شيء معقد  يتعلموا  أن  لهم 
من  قدرا  يستلزم  كاألهرامات 
معرفة العلوم الهندسية، وماهي 
خبرتهم في قطع االحجار وشظفها 
ونقلها ورصها، الخبرة كانت في 
معابد مصر، في اعمدتها السامقة، 
وتماثيل آلهتها، روث الغنم ال يقيم 
معبدا فما بالك بهرم سامق يقف 

عاتيا في وجه صنوف الدهر.
قوة األكذوبة فرضت نفسها أيضا 
المسيحي،  الديني  التفكير  على 
فالتأييد المطلق الذي كانت تتلقاه 
من البروتستانت األمريكي منحها 
الطوائف  بقية  لتؤثر على  القوة 
كانوا  فالبروتستانت  األخرى، 
اليهود  اعداء  اشد  من  تاريخيا 
وكان  المسيح،  قتلة  باعتبارهم 
على اسرائيل ان تدفع بأكذوبتها 
الكبرى بأنهم هم ليسوا قتلة المسيح 
الحكم  ولكنهم كانوا وقتها تحت 
فالمسئولية  لذا  لروما  المطلق 
تقع على عاتق الحاكم الروماني 
وليس على حاخامات اليهود، لكنها 
حجة تخالف كل الوقائع التاريخية 
وارغمت كنيسة الفاتيكان الكبرى 
ارضاء لضغوط  ابتالعها  على 
اسرائيل ومن خلفهم يهود امريكا،  
نحن كمسلمين ال نؤمن أن اليهود 
قد قتلوا المسيح، فقد انجاه هللا من 
عذابات عملية الصلب التي كان 
اليهود يدبرونها له، ولكن المؤكد 
أن اليهود كانوا يدبرون له جريمة 
لم تتم، فقد اوقعوا به عند الرومان، 
وقدموا الرشوة ليهوذا حتى يقوم 
بتسليمه ثم سلموه بدورهم للرومان، 
وغير معروف لنا كمسلمين كيفية 
نجاته من هذا الفخ المميت، ولكن 
في الفكر المسيحي تمضي االمور 
الروماني  فالحاكم  نهايتها،  إلى 
بيالطس يحقق معه ويكتشف أنه 
رجل صالح وال توجد ضرورة 
لقتله، ولكن رد الحاخامات يأتي 
ابنائنا  حاسما: دمه علينا وعلى 
من بعدنا، وحتى عندما تم رفعه 
فرصة  ك  هنا نت  كا للصليب 
على  كان  فقد  لالختيار،  اخيرة 
شهير  لص  المجاور  الصليب 
الحاكم  هو “باراباس”، ويخير 
العفو  بين  للمرة األخيرة  اليهود 
عن المسيح او العفو عن اللص 
فيختارون اللص الذي يتم انزاله 
بينما يبقى المسيح على الصليب 
حتى يلفظ انفاسه األخيرة، يذكر 
ومع  الوقائع،  هذه  كل  االنجيل 
ذلك استطاع اليهود المعاصرين 
أن يتهربوا من مسئوليتهم عنها، 
وأن يظفروا من الفاتيكان بوثيقه 
تبرئهم من دم المسيح، رغم أنهم 
يرتكبون في فلسطين ماهو اسوأ من 
صلب المسيح، يقتلون العشرات من 
اطفال المسلمين والمسيحيين العرب 
كل يوم بدم بارد، ال يرفعون فقط 
شخصا واحدا على الصليب ولكنهم 
يقتلعون جذور شعب بأكمله، يبيدون 
قراهم  ويحرقون اشجار زيتونهم 
التي يبلغ اعمارها مئات السنين 
حتى يبنون مستعمرات تضم كل 
االفاقين من اصقاع أوربا، جريمة 
قتل المسيح مازالت مستمرة ألنهم 

يقتلون ابناءه كل يوم.
لن تكون القدس العاصمة التاريخية 
إلسرائيل هي الكذبة االخيرة، ولكنها 
ستفرض بالقوة كل عناصر تاريخها 
المزيف، وسوف تستغل سطوتها 
المدعومة بقوة امريكا إلقرار كل 
هذا الزيف التاريخي، ونحن مازلنا 
نقف صامتين، نهمل كل عناصر 
القوة الثقافية التي نملكها لمقاومة 
هذا األمر، ربما تمكنت اسرائيل 
من هزيمتنا عسكريا ولكن هل 
يجب أن ندعها تهزمنا ثقافيا أيضا؟.

سلامية

إ

الكاظمي: القوات العراقية قتلت »نائب الخليفة« في تنظيم الدولة الا

البابا فرنسيس سيلتقي بالمرجع الشيعي الأعلى في العراق 
خلال زيارته في مارس

وبية للجم إيران وتصنيف الاستخبارات والحرس إرهابيين دعوة أور

الهند تعلن السيطرة على 
ونا انتشار وباء كور

الرئاسة التونسية: قيس سعيد بصحة جيدة والمادة السامة »مجهولة«

  دعا سياسيون أوروبيون العالم للتعامل مع نظام إيران 
على أنه »عراب اإلرهاب الدولي« ووضع حد إلرهابه، 

مؤكدين أن سياسة المساومة ال تعمل مع طهران.
جاء ذلك خالل المؤتمر، الذي تنظمه »اللجنة الدولية للبحث 
عن العدالة«، عبر االتصال المرئي، الخميس، حول »إرهاب 

النظام اإليراني وسياسة أوروبا«.
فقد ألقى اإلرهاب اإليراني بظالله على االتحاد األوروبي، 
العمليات  من  العديد  إحباط  وتم  دوله،  منه  عانت  الذي 
التي تستهدف أمنها، وبينها قضية الدبلوماسي اإلرهابي 

اإليراني، أسد هللا أسدي.
ودعا جوليو ترتزي وزير الخارجية اإليطالي السابق، 
القادة األوروبيين للتعامل مع النظام اإليراني كـ »عراب 

إرهاب دولي«.
وقال خالل كلمته في مؤتمر المقاومة اإليرانية إن اإلرهابي 
أسد هللا أسدي سافر إلى 11 دولة أوروبية 289 مرة، لكي 
يدفع أمواال لعمالء النظام اإليراني، مطالبا أوروبا بوضع 

حد ألعمال إيران  اإلرهابية.
واتهم جوليو ترتزي وزير الخارجية اإليراني جواد ظريف 
بالتورط في العمل اإلرهابي الذي قام به أسد هللا أسدي في 
أوروبا، مشيرا إلى أنه يجب وضع المخابرات اإليرانية 
والحرس الثوري على قائمة اإلرهاب في االتحاد األوروبي.

من جانبه، أكد الدكتور أليخو فيدال كوادراس، نائب الرئيس 
السابق للبرلمان األوروبي، أن سياسة المساومة مع نظام 

طهران ال تعمل على اإلطالق.
وفي كلمته بالمؤتمر قال كوادراس، إن مرشد إيران علي 
خامنئي والرئيس اإليراني حسن روحاني ووزير الخارجية 
جواد ظريف كان لديهم علم بمحاولة اإلرهابي أسد هللا 
أسدي، الذي جاء بقنبلة قوية إلى أوروبا في طائرة مدنية 

من طهران إلى فيينا.
ستروان ستيفنسون، منسق حملة من أجل التغيير في إيران 
بأوروبا، تساءل لماذا ال يسأل االتحاد األوروبي عن جريمة 
النظام اإليراني بقتل 1500 متظاهر في نوفمبر/تشرين 

الثاني 2019.
وتابع، منذ 1999 إلى اآلن سياسة أوروبا المساومة مع 

النظام اإليراني وهذا يرسل لطهران رسالة خاطئة.
وشدد منسق حملة من أجل التغيير في إيران بأوروبا، 
بتوزيع  قام  اإلرهابي  لعمله  باإلضافة  أن »أسدي  على 
أموال على عمالء نظام إيران خالفا لموقعه الدبلوماسي.«
البرلمان  في  سابق  كازاكا، عضو  بائولو  شدد  بدوره، 
قبل  الخاطئة من  المساومة  أن سياسة  األوروبي، على 
أوروبا شجعت النظام اإليراني على القيام بأعمال إرهابية 

في األراضي األوروبية.
وتابع: أن اتفاقية فيينا تجرم القيام باألعمال اإلرهابية وحمل 
القنابل من قبل الدبلوماسيين كما فعل أسد هللا أسدي، ومنح 
الحصانة لإلرهاب هو الذي سمح إليران بزرع الموت 

والدمار في جميع أنحاء العالم.
وأكد أن اإلرهاب اإليراني ال يختلف أيدلوجيا بأي حال عن 

النازيين. وطالب أكثر من عشرين 
من كبار المسؤولين األوروبيين، 
بتصنيف قوات الحرس ووزارة 

االستخبارات ككيانات إرهابية.
وأكدوا في بيان مشترك، أن سياسة 
أوروبا تجاه إرهاب الدولة اإليراني 
عقيمة، ويجب تقليص العالقات 
إيران  تقدم  حتى   ، الدبلوماسية 
أجهزتها  ستوقف  بأنها  تأكيدات 

اإلرهابية في أوروبا.
من  بمبادرة  جاء  الذي  البيان 
خارجية  وزير  تيرزي،  جوليو 
إيطاليا السابق، ينتقد بشدة رد فعل 
االتحاد األوروبي تجاه اإلرهاب 

الذي يرعاه النظام اإليراني، مشدًدا على ضرورة اتباع 
نهج حازم تجاه ابتزاز طهران واحتجاز الرهائن، وشدد 

على أن »استرضاء هذا النظام كإطعام التمساح«.
وقال المسؤولون، ومن بينهم وزراء سابقون في فرنسا 
وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبلجيكا وفنلندا وبولندا 
وأيرلندا وسلوفينيا وليتوانيا وسلوفاكيا وألبانيا، باإلضافة 
إلى الرئيس السابق ورئيس وزراء رومانيا، إن محاكمة 
أولئك الذين أصدروا األوامر في مؤامرة طهران اإلرهابية 
على األراضي األوروبية كان »إجراًء ضرورياً ورادعاً 

ضد راعي إرهاب الدولة في العالم اليوم«.
وبعد ما يقرب من عامين ونصف من التحقيق، 
استمعت محكمة في أنتورب إلى قضية أربعة 
متهمين، من بينهم دبلوماسي إيراني )أسد هللا 
أسدي( لمحاولتهم تفجير تجمع ضخم للمجلس 
الوطني للمقاومة اإليرانية في يونيو 2018 

في فيلبينت بفرنسا. 
ولو نجحت مؤامرة التفجير اإلرهابية في يونيو 
2018 في فيلبينت، لُقتل المئات من األبرياء 
بمن فيهم مواطنون أوروبيون وشخصيات 
سياسية بارزة من جانبي األطلسين حسب البيان.

وخلص جهاز أمن الدولة البلجيكي إلى أن »خطة 
الهجوم ُوضعت باسم إيران وتحت قيادتها«.

ومن المقرر أن تصدر محكمة بلجيكية في 4 
فبراير/شباط المقبل، حكمها على الدبلوماسي 
اإلرهابي اإليراني والعقل المدبر لمؤامرة تفجير 
مؤتمر فيلبينت، وشركائه الذين يقبعون في 
السجن منذ عامين. ويوجه القضاء البلجيكي، 
تهمتين باإلرهاب إلى 4 أشخاص بقيادة أسدي 
القتل،  بقصد  اإلرهاب  »محاولة  تشمالن 
وأنشطة  إرهابية  مجموعة  في  والمشاركة 
إرهابية«. وكانت السلطات البلجيكية أحبطت 
في 30 يونيو/حزيران 2018، بالتنسيق مع 
األجهزة األمنية الفرنسية واأللمانية، مؤامرة 

إرهابية كبرى ضد تجمع للمعارضة اإليرانية )المجلس 
الوطني للمقاومة اإليرانية(، في فيلبينت، إحدى ضواحي 

باريس، حضره نحو 100 ألف شخص.
وكان المستهدف الرئيسي للمؤامرة اإلرهابية مريم رجوي، 
الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة اإليرانية، وعشرات 
الشخصيات الدولية البارزة. كما كانت رجوي أيضا هدفا 
لمؤامرة أخرى في مارس/آذار 2018، عندما حضرت 
احتفااًل بالعام اإليراني الجديد ألعضاء منظمة مجاهدي 

خلق اإليرانية في تيرانا، بألبانيا. 
المؤامرة وتم طرد سفير  السلطات من إحباط  وتمكنت 

النظام اإليراني ودبلوماسي آخر من ألبانيا.

  أكدت رئاسة الجمهورية التونسية أن 
الرئيس قيس سعيد بصحة جيدة ولم يصبه 
أي مكروه جراء محاولة التسميم الفاشلة 

بمادة »الريسين« القاتلة.
وشدت الرئاسة، في بيان أصدرته مساء 
الخميس، حرصها على ضمان الحريات 

التي كرسها الدستور ومنها حرية الرأي 
والفكر والتعبير واإلعالم والنشر، ومساندتها 
المطلقة للكلمة الحرة المعبرة عن الرأي 

الحر.
وأعربت الرئاسة عن استغرابها لمطاردة 
من تولى تناقل خبر محاولة التسميم، عوض 
البحث عمن قام بهذه المحاولة البائسة. 

واألربعاء، أعلنت تونس نجاة رئيسها قيس 
سعيد من محاولة تسميم بمادة »الريسين« 
القاتلة، وخضع عدد من أعوان الرئيس 
التونسي، لفحوصات طبية دقيقة بعد تلقيهم 
الطرد المسموم الذي كان يستهدف الرئيس.
الجمهورية  رئاسة  من  مصادر  وأكدت 
سامة  مواد  يحمل  »طردا  أن  التونسية، 
وصل إلى الرئاسة لتعلن صفحة رئيس 
الرئيس  تعرض  سعيد  قيس  الجمهورية 
لمحاولة تسميم أو اغتيال عن طريق مادة 

الريسين القاتلة على الفور«. 
من  طبًيا  »فريقا  إن  المصادر،  وقالت 
المستشفى العسكري التونسي يشرف على 

الحرس  من  لكل  الطبية  التحاليل  عملية 
الشخصي لقيس سعيد، ومديرة ديوانه نادية 
عكاشة، بعد اعتالل الحالة الصحية ألحد 

أعوان الرئيس«. 
وأضافت المصادر أن »هذا الطرد جاء 
منذ يومين أي عقب خطاب الرئيس الذي 
وّجه فيه اتهامات إلى حركة النهضة بأنها 
تقف وراء األزمة العامة التي تعيشها تونس 

منذ 10 سنوات«.
إن  التونسية،  الرئاسة  في  مصدر  وقال 
تحقيقات جارية اآلن حول محاولة اغتيال 

الرئيس قيس سعيد بطرد مسمم.
وأضاف المصدر، بحسب وسائل إعالم 
تونسية، أن الطرد احتوى على المادة السامة 
فقط دون أي وثائق، وأن الموظف الذي 

فتحه بصحة جيدة.
وكان الرئيس التونسي قد أكد خالل اجتماع 
مجلس األمن القومي، األحد الماضي، أن 
»حركة النهضة وضعت دستور 2014 

على مقاسها«.

  أعلنت الهند، يوم الخميس، أنها تمكنت من السيطرة على 
وباء كورونا وكبح انتشاره، إذ لم تبلغ ُخمس مناطق البالد 
عن أي حاالت جديدة منذ أسبوع، رغم أن حملة التحصين لم 

تشمل حتى اآلن سوى 2.4 مليون مواطن.
ولدى الهند، التي يقطنها نحو 1.35 مليار نسمة، ثاني أعلى 
عدد إصابات بالمرض في العالم بعد الواليات المتحدة، لكن 
معدل العدوى قل كثيرا منذ ذروة بلغها في منتصف سبتمبر.
وأشارت بعض الدراسات، إلى احتمال وجود مناعة القطيع 

في بعض مناطق البالد، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وقال وزير الصحة هارش فاردهان: »نجحت الهند في احتواء 
الجائحة«، مشيرا إلى أن عدد الحاالت المسجلة في الساعات 

األربع والعشرين الماضية يقل عن 12 ألفا.
وأضاف أن 146 منطقة من أصل 718 في البالد لم تبلغ عن 
أي حالة إصابة بكورونا منذ أسبوع، و18 منطقة منذ أسبوعين.
وسجلت الهند في اإلجمال حتى اآلن 10 ماليين و700 ألف 
إصابة تقريبا، فيما بلغ عدد الوفيات 153 ألفا و847، وهو 
من أقل معدالت الوفيات بالمرض في العالم، والذي يرجع 

بشكل جزئي لغلبة الشباب على سكانها.

أخبــار

علاناتكم في الرساـلة

إ

لا

(514) 961-0777 /  (450) 972-1414 
 elressala@videotron.ca 

elressalanews@gmail.com
www.el-ressala.com



ون أشعلوا فتنة طرابلس ؤساء مأجور ر سرائيلية 

إ

رئيس وزراء لبنان: ال�نتهاكات ال�
للسيادة اللبنانية خطر على أمن المنطقة

ونا فايزر تعلن خبرها الأهم بشأن لقاحها المضاد لفيروس كور

إيران: نصب 1000 جهاز طرد مركزي 
جديد في منشأة “نطنز” النووية

عودة الهدوء إلى لبنان بعد ليل طويل من 
صابات

إ

مواجهات أسفرت عن مئات ال�

 القاهرة/ فرج جريس:  قامت 
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة 
الصحة وجامعة الدول العربية بتجهيز 
ثالث طائرات نقل عسكرية من طراز 
) C130 ( محملة بكميات كبيرة من 
المستلزمات واألدوية واألجهزة الطبية 
لبنان  لجمهورية  واأللبان إلرسالها 
الشقيقة لمساندتها فى مجابهة إنتشار 
الموجة الثانية لفيروس كورونا، وذلك 
لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح  تنفيذاً 
ئد  لقا ا الجمهورية  رئيس  السيسى 
األعلى للقوات المسلحة لتقديم الدعم 

للدول الشقيقة والصديقة.
على صفحة  منشور  بيان  وبحسب 
المتحدث العسكري نشر اليوم الخميس، 
فقد أقلعت الطائرات من قاعدة شرق 
القاهرة الجوية متجهة إلى مطار رفيق 
الحريرى الدولى ببيروت يصاحبها 
وزيرة الصحة والسكان ووفد رفيع 
إستقبالهم  المستوى ، حيث كان فى 
الصحة  بوزارة  المسئولين  عدد من 

إمتنانهم  أعربوا عن  الذين  اللبنانية 
لمصر قيادة وشعباً وجيشاً .

هالة زايد  قامت  وفى سياق متصل 
وزيرة الصحة والسكان بتنفيذ جولة 
العسكرى  المستشفى  داخل  تفقدية 
كما   ، بلبنان  لمصرى  ا نى  لميدا ا
أكدت على إستمرار التنسيق التام بين 
الحكومة المصرية بوزاراتها المختلفة 
والحكومة اللبنانية لتقديم الدعم الكامل 

للشعب اللبنانى الشقيق .
اللبنانى عن عميق  الجانب  وأعرب 
المبذولة  بالجهود  واإلمتنان  الشكر 
من جمهورية مصر العربية والوقوف 
بجانب لبنان فى أوقات المحن واألزمات 
، كما أكدوا أن تلك المساعدات تعكس 
الشعبين  بين  واألخوة  المحبة  روح 

الشقيقين .
تأتى تلك المساعدات تعبيراً عن دور 
مصر المحورى والهام تجاه أشقائها 
من الدول العربية فى مواجهة األزمات 

والتحديات .

استقبل  فرج جريس:  القاهرة/   
يوم  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس 
السفير جوزيف كيشي،  األربعاء، 
المبعوث الخاص لرئيس جمهورية 
نيجيريا، وذلك بحضور سامح شكري 
وزير الخارجية، وكذلك القائم بأعمال 

السفارة النيجيرية في القاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة 
الجمهورية بسام راضي، بأن المبعوث 
النيجيري نقل للرئيس رسالة خطية 
من الرئيس النيجيري محمد بوهاري 
تناولت عدداً من موضوعات التعاون 
الثنائي بين مصر ونيجيريا، خاصًة 
في المجاالت االقتصادية والتجارية 
وكذلك موضوعات مكافحة اإلرهاب، 
فضاًل عن جهود تعزيز المشاورات 
السياسية بين البلدين واستئناف انعقاد 
اللجنة المشتركة، إلى جانب تبادل 

الخبرات بشأن التعامل مع تداعيات 
جائحة كورونا، وكذلك دور مصر 
في مساندة جهود نيجيريا في التنمية 
في مشروعات  التعاون  من خالل 
البنية األساسية، خاصًة تشييد الطرق 

وتوليد الطاقة.
وقد أعرب مبعوث رئيس جمهورية 
الرئيس،  بلقاء  نيجيريا عن تشرفه 
مؤكداً على ما يربط البلدين والشعبين 
الشقيقين من عالقات ممتدة، وتطلع 
بالده لالستفادة من تجربة مصر في 
العديد من مجاالت التعاون الثنائي، 
خاصًة مكافحة اإلرهاب من خالل 
تنظيم دورات تدريبية ونقل الخبرات 
الفنية، وذلك في ضوء محورية الدور 
أساسية  باعتباره ركيزة  المصري 
مستوى  على  واألمن  لالستقرار 

القارة بأكملها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس 
طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس 
سيادته  بوهاري، مؤكداً  النيجيري 
تميز العالقات التاريخية التي تجمع 
بين البلدين، والمكانة التي تتمتع بها 
نيجيريا على مستوى القارة األفريقية 
وجه  على  أفريقيا  غرب  ومنطقة 
التحديد، ومشيراً إلى حرص مصر 
على تعزيز عالقاتها مع نيجيريا، 
والتي تمثل نموذجاً للبناء والتكاتف 
بين الدول األفريقية الكبرى لصالح 
شعوب القارة من خالل االستغالل 
في  رد  لموا ا و قات  للطا ألمثل  ا
دفة  دفع  على  يساعد  بما  أفريقيا، 
لتحقيق  المشترك  األفريقي  العمل 
تصبو  التي  لتنموية  ا الطموحات 

إليها دول القارة.

 حذر رؤساء حكومات سابقون في لبنان 
من أن “الحاقدين والمأجورين” يحاولون 
وأوضاعهم  الناس  استغالل غضب 

الصعبة إلشعال الفتنة في طرابلس.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر، الجمعة، 
السنيورة،  فؤاد  ميقاتي،  نجيب  عن 
وتمام سالم، و)السابق والمكلف( سعد 
الحريري، عقب اجتماع عقده الرباعي 

عبر الفيديو.
وقال البيان إن “االحتجاجات الشعبية 
مفهومة ومعلومة من أبناء المدينة الذين 
يعانون الوجع جراء الوضع االقتصادي 
والذي  والمؤلم،  الصعب  والمعيشي 
تفاقم بفعل إجراءات اإلقفال والحجر 
لمواجهة انتشار جائحة كورونا، والتي 
كان من المفترض أن تبادر الدولة إلى 
تعويض  العائالت المحتاجة واألكثر 

فقراً في مدينة بقي الحديث عنها كالماً 
في الهواء”.

أّن  للجميع  وأضاف: “أصبح واضحاً 
العفوية  والشعبية  الشبابية  التحركات 
المدينة جاء من  التي شهدتها شوارع 
يتربص بها من الحاقدين والمأجورين 
الذين يستهدفون المدينة وأهلها األفاضل، 
عبر استغالل غضب الناس وأوضاعهم 
المعيشية الصعبة إلشعال الفتنة واإليقاع 
بين أهل المدينة الصابرة، وكذلك بينهم 
وأجهزتها،  لدولة  ا مؤسسات  وبين 
والتي تقاعست ولم تبادر إلى التصّدي 
ألولئك المخّربين المندّسين في صفوف 
المتظاهرين من أبناء المدينة المحتّجين 

على ترّدي األوضاع المعيشية”.
واعتبر البيان أن “األيادي الخبيثة التي 
النظر عن  تأجيج وغّض  عملت على 
المدبرة،  واالعتداءات  الشغب  أعمال 
باتت معروفة للقاصي والداني وليست 
بخافية على أحد، خصوصاً عندما أقدم 
أولئك المخّربون على االعتداء وإشعال 
النيران في المؤسسات الرسمية والبلدية 
على مرأى من أعين وحدات الجيش”.

وتابع: “يأتي فوق ذلك كلّه من أقدم على 

منع أجهزة اإلطفاء، وعطل أعمال االغاثة 
واإلنقاذ بشكل مريب وإجرامي، لتظّل 

النيران مشتعلًة في المبنى التاريخي لبلدية 
طرابلس، علماً أّن أغلب من ارتكب تلك 
األعمال المستنكرة معروف ومرصود 
واألمنية  تية  برا لمخا ا األجهزة  من 

المختصة،باألسماء والهوية”.
السابقون  الحكومات  رؤساء  وجدد 
رفضهم تهميش طرابلس التي “لم ولن 
تكون بؤرة ألصحاب المشاريع المجرمة 
والفاسدة، الذين يحاولون تجريد المدينة 
سيرتها  وتشويه  الوطني  رونقها  من 
وإلصاق صفة اإلرهاب والفوضى بها 
وزعزعة أعمدتها المتمثلة بقواها الثقافية 
واالجتماعية والنقابية، كما أّن طرابلس 
التي استحّقت لقب ‘عروس الثورة’ في 
لقناصي  لن تكون حقل رماية  الشمال 

السياسات الغدارة”.
واستنكروا وأدانوا “كل أعمال االعتداء 
الذي تعّرضت له المؤسسات واألجهزة 
العسكرية في المدينة”، وطالبوا األجهزة 
جميع  بمالحقة  والعسكرية  الرسمية 
على  المتكّرر  باالعتداء  قاموا  الذين 
السراي الحكومي وإشعال النيران في 
مبنى البلدية، و”محاولة إحراق مكاتب 
المحاكم الشرعية في المدينة من أجل 

حرق تاريخ المدينة بإحراق سجالتها، 
ومحاولة اقتحام جامعة العزم”.

وطالبوا “بالقبض على جميع المجرمين 
وتقديمهم إلى العدالة إلنزال أشّد العقوبات 
بحقهم”، مؤكدين على ضرورة المسارعة 
بتقديم المساعدات للعائالت األكثر فقرا، 
عنها  أعلنت  التي  األسس  على  وذلك 
إلى  اآلن  حتى  تبادر  ولم  الحكومة، 
البدء بتنفيذها في مدينة طرابلس التي 
هي األشّد حاجة وفقراً في كل لبنان”.

وجدد المجتمعون تمسكهم بأحكام الدستور 
وحماية العيش المشترك، مطالبين رئيس 
الجمهورية ميشال عون بتسهيل تشكيل 
حكومة اإلنقاذ من االختصاصيين المستقلين 
األْكفاء غير الحزبيين، بما يؤهلهم ألن 
منسجمة  حكومة  في  أعضاء  يكونوا 
التحديات  قدر  على  تكون  ومتضامنة 
التي تواجهها البالد، وبما يساعد على 
استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي 

والدولي بالدولة اللبنانية.
ويأتي موقف رؤساء الحكومة تعليقا على 
االحتجاجات الشعبية والمواجهات التي 
شهدتها مدينة طرابلس باأليام الماضية،  
األمنية،  القوى  مع  مواجهات  تخللتها 
في غضب بلغ ذروته، مساء الخميس، 

بإحراق مبنى البلدية.

 أكد رئيس حكومة تصريف األعمال في لبنان 
حسان دياب اليوم الخميس أن االنتهاكات المتكررة 
للسيادة اللبنانية واألعمال العدوانية االستفزازية 
التي تقوم بها إسرائيل، تشكل خطرا على منطقة 
الجنوب اللبناني والسلم واألمن في المنطقة ككل، 
فضال عن كونها تشكل خرقا سافرا لقرار مجلس 
العدوان  1701 )الصادر في أعقاب  األمن رقم 

اإلسرائيلي عام 2006(.
جاء ذلك خالل استقبال رئيس الحكومة اللبنانية،  
للجنرال ستيفانو دل كول القائد العام لقوات حفظ 
العاملة في  المتحدة  التابعة لألمم  الدولية  السالم 
له،  المرافق  والوفد  )يونيفيل(  اللبناني  الجنوب 

حيث جرى استعراض الوضع في منطقة عمليات 
القوات الدولية.

وطالب دياب بوضع حد نهائي لالنتهاكات اإلسرائيلية 
اللبنانية، ال سيما وأن بعضها  للسيادة  المتكررة 
مؤخرا انطوى على محاوالت اختطاف مواطنين 

لبنانيين من داخل األراضي اللبنانية.
وكان لبنان قد قدم مؤخرا شكويين إلى مجلس األمن 
واألمين العام لألمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، 
بصورة  اعتداءات  بتنفيذ  لقيامها  إسرائيل  ضد 
متكررة على السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، 
واختطاف أحد الرعاة اللبنانيين واقتياده عنوة إلى 

داخل األراضي اإلسرائيلية لبضعة أيام.

   أعلنت شركتا “فايزر” و”بيونتيك” في 
لقاحهما ضد “كوفيد- الخميس، أن  بيان، 
19” يحتفظ بالجزء األكبر من فاعليته ضد 
الطفرتين الرئيسيتين لفيروس كورونا المتحور، 

البريطانية والجنوب إفريقية.
وقال البيان إن االختبارات “لم تدل على حاجة 
إلى لقاح جديد للتعامل مع المتغيرات الناشئة”.
وأكد في الوقت نفسه أن تحالف الشركتين 
“يواصل مراقبة المتغيرات الناشئة ومستعد 

كانت  إذا  لالستجابة”، 
الطفرات  هذه  إحدى 

مقاومة اللقاح.
مايك  قال  واألربعاء، 
رايان رئيس قسم الطوارئ 
بمنظمة الصحة العالمية، 
إنه يتعين أن تكون لقاحات 
قابلة  كورونا  فيروس 
للتعديل بسرعة، تحسبا 
الحتمال أن تصبح غير 
فعالة في مواجهة السالالت 

المتحورة من الفيروس.
وقال رايان خالل جلسة للرد على األسئلة 
االجتماعي  التواصل  وسائل  إحدى  عبر 
“انظروا إلى اإلنفلونزا. نحن نغير تركيبة 
الكرة  لنصف  السنة،  في  مرتين  اللقاح 
األرضية الشمالي والجنوبي، ولدينا القدرة 
على إنتاج لقاحات بسرعة كبيرة جدا لمواجهة 
ما  بحسب  السائدة”،  اإلنفلونزا  سالالت 

نقلت “رويترز”.
وأضاف “ال يوجد سبب، حتى في المستقبل، 
إذا  كوفيد19-(  التطعيم ضد  من  )يمنعنا 
فيها  تبدأ  نقطة  إلى  الفيروس  هذا  تطور 
لقاحاتنا فيفقد فعاليتها... يمكننا تعديل هذه 
تعديل هذه  بإمكاننا  أن  وأعتقد  اللقاحات، 

اللقاحات بسرعة”.
الصحة  منظمة  قالت  أيضا،  واألربعاء 
العالمية، إن ساللة فيروس كورونا المتحورة 
التي ظهرت في بريطانيا، صارت منتشرة، 
اليوم، في 70 بلدا، وسط مخاوف من كونها 

أشد فتكا بمن يلتقطون العدوى.
وتشمل القائمة، 70 دولة رصدت إصابات 
بالساللة الجديدة من الفيروس حتى الخامس 

والعشرين من يناير الجاري.
وبحسب المنظمة الدولية، فإن عدد المناطق 
التي سجلت هذه الساللة، زاد بعشر دول 
من    12 منذ  دول  من  عشر  الثاني  منذ 

يناير الجاري

Vendredi 29 janvier 2021
الجمعة 29 يناير 2021

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

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

Tel.: 514 332-6333: للحجز واالستعالم 

أخبــار

بتوجييهات من الرئيس.. مصر ترسل كميات كبيرة من المساعدات الطبية إلى لبنان 
بمرافقة وزيرة الصحة

القوات البحرية المصرية 
واليونانية تنفذان تدريبا بحريا 

عابرا في نطاق الأسطول الشمالي

ونظيرتها  المصـرية  البحرية  القوات  نفذت  فرج جريس:  القاهرة/    
اليونانية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق األسطول الشمالى بالبحر المتوسط، 
 HS( والسفينة الحربية اليونانية )وذلك بإشتراك الفرقاطة المصـرية )طابا
HYDRA F-452( عقب إنتهاء زيارة ناجحة لميناء اإلسكندرية، وذلك 
فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة التى تهدف إلى تعميق تبادل 

الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.
تم  فقد  الخميس،  العسكري  المتحدث  بيان منشور على صفحة  وبحسب 

تنفيذ عدد من األنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع اإلحترافى .
تأتي تلك التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات 
المسلحة المصرية واليونانية والتى تذخر بخبرات عميقة فى هذه المجاالت 
فى  الثنائية  القدرات  من  لإلستفادة  الخاصة  الجهود  دعم  عن  فضاًل   ،
تحقيق المصالح المشتركة لكال الجانبين ودعم جهود األمن واإلستقرار 

البحرى بالمنطقة .

  أعلن المتحدث باسم “منظمة الطاقة الذرية” اإليرانية، بهروز كماولندي، 
طراز  من  المركزي  للطرد  جهاز   1000 نصب  سيتم  أنه  الخميس،  يوم 

“IR2m” في منشاة “نطنز” في غضون أقل من 3 أشهر.
جديدة  تصعيدية  بإجراءات  بالده  لوحت  بعدما  كماولندي،  تصريح  ويأتي 
بشأن برنامجها النووي، مؤكدة أنها ماضية في التخلي عن التزاماتها بموجب 

االتفاق النووي، إذا لم تلتزم باقي األطراف الموقعة عليه بتعهداتها.
وكان وزير الخارجية األمريكية أنطوني بلينكن قال األربعاء، إن “الواليات 
المتحدة لن تعود إلى االتفاق النووي مع إيران، إال إذا عادت طهران إلى 
الوفاء بالتزاماتها التي تراجعت عنها، األمر الذي سيستغرق بعض الوقت”.

  أعاد الجيش اللبناني الخميس، الهدوء إلى مدينة طرابلس شمال البالد، 
بعد ليل طويل من المواجهات مع المحتجين أسفر عن مئات اإلصابات، في 

اليوم الثالث من االحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقالت وسائل إعالم لبنانية إن المتظاهرين انسحبوا فجرا من شوارع المدينة، 
ولفت موقع “لبنان 24” إلى أنه أعيد فتح طرقات ساحة النور ومحيط سرايا 
طرابلس، في حين ال يزال أتوستراد البداوي مقطوعا باالتجاهين بالشاحنات 

واإلطارات المطاطية.
المواجهات،  إثر  دمويا  ليال  “مدينة طرابلس شهدت  أن  إلى  الموقع  ولفت 
تخللها سقوط مئات اإلصابات في صفوف قوات األمن اللبنانية والمحتجين”.

واندلعت مواجهات مساء األربعاء في محيط سراي طرابلس، حيث استخدمت 
قوات األمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين واستقدمت تعزيزات 

من الجيش اللبناني.
وحذرت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي في وقت سابق من أنها ستتعامل 
مع “المهاجمين بكل شدة وحزم مستخدمين جميع الوسائل المتاحة وفقا للقانون”.
من جهة أخرى، قالت منظمة العفو الدولية إن األمن اللبناني استخدم أسلحة 
تصدير  تعليق  على  باريس  وحثت  سلميين،  محتجين  لقمع  الصنع  فرنسية 

أسلحة لبيروت ما لم تتعهد باستخدامها بما يتفق مع القانون الدولي.

السيسي يتلقى رسالة من نظيره 
النيجيري حول التعاون ال�قتصادى 
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الفيلسوف أقوال  من 
الهادي السيد 

يجني  نفسه  على 

 .. أحالمي  داخل  كوني 

بقلم: عادل عطية

بقلم: ابراهيم شير
كاتب واعالمي سوري

شعر: نسرين حبيب

- أحلم بموت طفولي  
- أنام فيه على حكايات جدتي وأستيقظ فيه على صدر أمي 

- صغير مثل عمري ناعم مثل وسادتي 
- أحلم بموت طفولي كموت الفراشات  

- فالفراشات حين تموت ال تموت معها رقتها  
- أحلم بموت طفولي  

- أقرأ فيه نصا مقدسا يقول إن الموت لعب ولهو  
- أحلم بموت طفولي 

- ال يمنعني صمته من أن أكون فوضويا كعادتي  
- عضالته من ورق ، إذا أراد حشري بدا مهرجا 

- أحلم بموت طفولي  
- إذا ألبسني رداءه األسود فذلك لحمايتي واالختفاء من أعدائي 

- وإذا ألبسني ثوبا أبيض فألنه ما زال متأثرا بصورتي المثالية  
- أحلم بموت طفولي 

- على طريقة اليوم الواحد ، فاليوم الواحد حين يرحل ال نقيم له مراسم العزاء    
- إذا سقط مته الحلم ظل طفوليا وإذا سقطت منه الطفولة ظل فيه مكانا للحلم  

- ال تسقط من حيطان  منزله ورقة مكتوب عليها : غدا سأحتفل 
- إذا قدم نفسه على أنه التاريخ قدمت طفولتي نفسها على أنها المستقبل  

- أحلم بموت طفولي  
- أسمع فيه همسات الصامتين من حولي يسألون في دهشة  

- كيف جلس هذا الطفل الرقيق في أحضان كبير األشرار 
- تعجبني دهشتهم وال يعجبني صمتهم . 

- أحلم بموت طفولي  
- يأخذ الخوف فيه شكال احتفاليا كعيد القديسين  

- تجتمع فيه الخدعة والمتعة والحلوى  
- وعلى أرضه تقام مدينة المالهي . 

- أحلم بموت طفولي  
- أشاهد فيه فيلما كرتونيا ينتصر فيه بطل صغير في نفس عمري على ثور هائج  

بالتلويح في وجهه بقطعة قماش أبيض مبللة بالعطر 
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    مّر أحدهم بامرأة تبكي على أحد القبور.
فقال لها: ما هذا الميت منك؟

قالت: زوجي.
قال: وما كان عمله؟

قالت: كان يحفر القبور.
قال: أما علم أنه َمن حفر حفرة ألخيه وقع فيها!

قد يعتقد البعض انها ابتسامة عابرة في موقف مؤلم. 
ولكنها قبل كل شيء، حكمة بليغة، سطر التاريخ وقائع 

تؤيدها:
بتهمة  فيه  الباستيل، وُسجن  فقد شيّد “أوبريو” سجن 

اإللحاد!
وشيّد “إدوارد” سجن بوسطن، وُسجن فيه؛ ألنه بالغ 

في تقدير أجره!
التي  الحديدية،  األقفاص  وابتكرالكاردينال “البالو” 
يتمدد  أو  القامة  يقف منتصب  أن  السجين  ال يستطيع 
فيها، وكان هو أول من ُسجن فيها، وقضى أحد عشر 

عاماً بداخلها!
ويبقى التساؤل:

كيف يحفر اإلنسان حفرة المصائب والمتاعب ألخيه 

اإلنسان، ويسقط فيها؟!..
يرى  فال  الدنيا،  عينيه عن  ُيغّمض  يحفر وهو  أألنه 

إال نفسه!
يسمع سوى  فال  الضمير،  أذنيه عن صوت  ويغلق 

وسوسات بعلزبول!
واألصفاد،  القيود  ُصنع  في  اإلنسان  يتفنن  وكيف 
اإلنسان،  ألخيه  والموت  التعذيب  آالت  واختراع 

ويذوق هو نفسه منها؟!..
أن  أنه أسمى من  ذاته في كبرياء، ويعتقد  يؤله  أألنه 

ينحدر، ويخطيء!
نباتات  واألنانية،  والكبرياء  والكراهية،  الحقد  إن 
واإلحساس  والوعي  الذاكرة  اإلنسان  تفقد  مخدرة 
بالتاريخ، وتجعل المرء يغوص داخل نفسه، وتصبح 
األشياء الخارجية بعيدة عنه كل البعد. ورغم أن المرء 
يبدو وكأنه غارق في  أنه  إال  البقظة،  يقظاً كل  يكون 

النعاس.
“إن الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا”!

    منذ اندالع ما بات يعرف بالربيع العربي    فيا ليتنا ننتبه قبل أن نموت!...
ترتدي عباءة  التي  الراديكالية  التيارات  أخذت 
اإلسالم راية هذا الحراك وبات يوم الجمعة هو 
الدينية  الشعارات  المظاهرات وباتت  منبر هذه 
الحركات  لها. وجدت هذه  األول  المحرك  هي 
واعتبرت  الحراك  لهذا  الشرعي  األَب  نفسها 
حساباتها  تصّفي  أو  لتنتقم  الوقت  حان  قد  أنه 
هذه  أدبيات  بحسب  وذلك  العربية  األنظمة  مع 

التيارات الراديكالية.
العربي  الربيع  أحداث  الغبار عن  انقشاع  بعد 
واتضاح الصورة لدى العامة بات هناك شارعان 
األول مؤيد للحركات الرديكالية التي تتبنى العمل 
السياسية والتي  أهدافها  لتحقيق  المسلح كوسيلة 
تحولت بمعظمها إلى العمل العسكري حيث أن 
أغلبها كان يمتلك مشروعا مسلحا ولكن في السر، 
الحكومات  أو  الدول  جانب  إلى  آخر  وشارع 
كسلطة تؤمن بنوع من التعددية الفكرية والدينية 
هناك  الموقفين  بين  ولكن  والقومية.  واإلثنية 
المهتمة  المجتمع وهي غير  في  مهمة  شريحة 
بالشأن السياسي ومتدينة تديناً وسطيا معتدال وهذه 

الشارع في  بالمئة من   50 أكثر من  تمثل  الفئة 
مختلف الدول وبعيدة عن السياسة.

المشكلة التي واجهت العالم ولتكن سوريا مثال 
عنها، حيث أن الشارع المؤيد للدولة آمن وصدق 
وبدأ  الديني  التوجه  يمثل  اآلخر  الطرف  أن 
يهاجمه ولكن دون أن يشعر أكد على أنه ال يمثل 
اإلرهابية  وأفكاره  نفسه  يمثل  بل  أبدا  اإلسالم 
المتطرفة. ومع الوقت بدأنا نسمع مطالبات بمنع 
بالمدارس ومنع  الدينية  المواد  وإلغاء  الحجاب 
الصالة جهرا وأمور كثيرة طالب بها إعالميون 
وبنوا  الخرافي  الدين  وقعوا ضحية  ومثقفون 
اإلسالمي  الدين  أنه  واعتبروه  عليه  كل شيء 
الدين  الخرافي هو  الصحيح وهم ضده، والدين 
والشكلية  العقيدة،  في  الجبرية  يقوم على  الذي 
في العبادة، والسلبية في األخالق، والجمود في 
الفكر، والنفاق في السياسة، وهو الدين الذي يعلم 

الناس التواكل وإهمال الحياة والسنن الكونية.
الدين  المثقفون نظرتهم عن  وعندما بنى هؤالء 
متخلف  الدين هو شيء  أن  اعتبروا  لما سبق، 
التخلص  المجتمع ويجب  إرهابي وعبء على 

الصحيح هو عقيدة  الدين  أن  نسوا  منه، وربما 
جوهرها التوحيد، وروحها اإلخالص، وأخالقها 
العدل،  الخير، وعمال االتقان، وشريعة روحها 
وحضارة روحها التوازن والتكامل. فإذا نظرنا 
المهمة  الفئة  الطريقة سنكسب  بهذه  الدين  إلى 
بالمجتمع وهي التي ال رأي سياسيا واضحا لها، 
إضافة إلى أنه قد نكسب الطرف المعارض لنا 
أفكار  احترمنا  قد  الوقت سنكون  ذلك  في  ألنه 
الدين األساسية وعملنا على تنقيتها من الشوائب 
فيها  وجد  ألنه  الراديكالي  الفكر  التي زرعها 

مساحة للحياة.
التاريخ يشكل مصدرا مهما لفهم الدين ويعكس 
تعريفا لمفهومه وخصائصه ودوره، إال أنه في 
نفس الوقت يضم أحداثاً تكشف عن كيفية تحريفه 
والجماعات  ورسالته.  قيمه  وتبديل  وتزييفه 
التاريخ  مفاصل  ببعض  وجدت  الراديكالية 
مساحة عيش مهمة، ألنه منذ اكثر من 7 قرون 
ن، وعندما  ن وليس مكّوِ بات العقل العربي مكوَّ
يهرب أصحاب الفكر المنحرف دينيا إلى التاريخ 
فهم يريدون أن يجدوا انجازات يتباهون بها أمام 

التطور الغربي إضافة إلى طاقِة أمل لهم.
العلمانية هي ضد  أن  يعتبر  من  هناك  لألسف 
إلى سوريا  ينظر  له، ولكن من  الدين ومنافسة 
بداية  الثانية ومع  األلفية  بداية  منذ  وخصوصا 
العلمانية  أن  يرى  األسد،  بشار  الرئيس  حكم 
وكان  البعض،  بعضهما  يكمالن  كانا  والدين 
الديني  الفكر  ولكن  كبيرة،  فكرية  هناك عملية 
المتطرف هو الذي وقف بوجه هذه العملية وأراد 
لذلك يجب علينا أن نصحح األخطاء في  قتلها. 
الفكر العلماني والديني ونعيد بناء مجتمع صحيح 

بعيد عن التطرف لهذا الفكر أو ذاك.
كالمصباح  والعقل  الصراط  أو  كالطريق  الدين 
يتطور  وباتحادهما  الطريق  على  والداللة 
أن  يجب  ولكن  جوهره،  ويظهر  اإلنسان 
الخاطئة  لألفكار  ناقد  ديني حديث  فكر  يخرج 
ذات  دينية  تتبناه مرجعية  أن  والمغلوطة والبد 
النهوض، وخصوصا  نستطيع  حتى  مهم  ثقل 
التي كانت والتزال منارة علمية ودينية  دمشق 
في العالم العربي واإلسالمي والمؤسسات الدينية 

فيها ليست أقل من األزهر في القاهرة.

حكما  صينية  محكمة  أصدرت    
أخفت  امرأة  بحق  عام  لمدة  بالسجن 
أعراض إصابتها بفيروس كورونا قبل 

ركوبها طائرة.
يمز”  تا ل  “جلوبا صحيفة  لت  وقا
الصينية، األربعاء، إن المرأة )37 عاما( 
تناولت دواء لعالج الحمى قبل ركوب 
رحلة من الواليات المتحدة إلى الصين 

في مارس/آذار من العام الماضي.
بعد  إال  أعراضها  عن  تكشف  ولم 
إصابتها  ثبتت  ثم  بكين  في  هبوطها 

بفيروس كورونا.
المخالطين  من   63 حوالي  واضطر 
لحجر  الخضوع  إلى  منها  المقربين 

صحي.

وذكرت “جلوبال تايمز”، نقال عن حكم 
تعد  المرأة  تلك  أن تصرفات  المحكمة 
انتهاكا لقواعد مكافحة الجائحة وشكلت 

خطرا شديدا يتعلق بنشر الفيروس.
لمدة عام، فضال  بالسجن  وُحكم عليها 
للمراقبة  فيه  ستخضع  آخر  عام  عن 
األمراض  من  الوقاية  إعاقة  بتهمة 

المعدية.
أكثر  أحد  تطبق  الصين  أن  إلى  يشار 
قيود مكافحة كورونا صرامة في العالم. 
إلى حد  الجائحة  البالد على  وسيطرت 

كبير منذ أوائل صيف العام الماضي.
جديدة  إصابة   75 الصين  وسجلت 
أنحاء  بالفيروس، األربعاء، في جميع 

البالد.

لنصب  ا ء  لعلما ا كتشف  ا     
“كورسوس”،  الضخم  التذكاري 
وهو موقع للطقوس القديمة، تم بناؤه 
في نفس الوقت تقريبا مثل ستونهنج، 

في جزيرة أران االسكتلندية.
وتعد آثار كورسوس )cursus(، التي 
ُشيدت خالل العصر الحجري الحديث 
قبل   2500 إلى  الميالد  قبل   4000(
طويل  سياج  عن  عبارة  الميالد( 
مستطيل الشكل من األعمال الترابية، 

ما يعني أنها مبنية عن طريق تعديل األرض.
وغالبا ما يتم تحديد الهياكل الطويلة بواسطة أعمدة خشبية 
لتكريم  المواكب االحتفالية، ربما  والتي كانت تستخدم في 
الموتى أو تبجيل األموات. وخالل بعض تلك االحتفاالت، 
كان القدامى يشعلون النار في أعمدة الخشب، وفقا لصحيفة 

The Scotsman، الذي نشر النتائج ألول مرة.
البرنامج األثري  الموقع ديف كاولي، مدير  وقال مكتشف 
 ،Historic Environment Scotland في  السريع 
لصحيفة The Scotsman، إن النصب التذكاري الخاص، 
الذي بقي على شكل اثنين من التالل المتوازية، من المحتمل 
تم  إذا  فيه. “وما  يحتوي على عناصر خشبية مدمجة  أن 

إشعال النار فيه أم ال، فنحن ال نعرف في الوقت الحالي”.
النصب ألول مرة في عام  واكتشف كاولي وفريقه موقع 
للجزيرة  جوية  مسوحات  بإجراء  قيامهم  أثناء   2017
االسكتلندية باستخدام تقنية تسمى الكشف بالضوء وتحديد 
المخفية عن  الهياكل  تكشف عن  والتي   ،)lidar( المدى 

طريق ضرب األرض بالليزر والضوء.

نحو  يمتدان  تقريبا  متوازيين  Lidar عن خطين  وكشف 
 98 بين  ما  ارتفاعها  وكان  كيلومتر(   1.1( ميل   0.68

و131 قدما )30 و40 مترا(.
لنصب كورسوس  ميدانية  العلماء زيارات  فريق  وأجرى 
بين أواخر عام 2017 و2019. ولم تكشف تلك الزيارات 
وبالكاد  التلين  “كال  أن  حيث  الكثير،  األقدام  على  سيرا 
مالحظات  في  للفريق  وفقا  األرض”،  على  ظاهران 

ميدانية نُشرت على اإلنترنت.
الناس  يكون  أن  المحتمل  من  أنه  اآلثار  علماء  ويعتقد 
سافروا إلى الجزيرة الغربية منذ نحو 5 آالف عام لزيارة 

هذا “المعبد” الذي يعود إلى عصور ما قبل التاريخ.
جميع  في  أثريا  معلما   70 يقارب  ما  على  عثر  وبينما 
هذا  فإن  الشرقي،  الساحل  معظمها على  اسكتلندا،  أنحاء 
وقال  أران.  جزيرة  في  الموجود  الوحيد  هو  االكتشاف 
آثار  مجموعة  إلى  لالهتمام  مثيرة  إضافة  “هذه  كاولي: 
قد  أنه  إلى  وتشير  أران،  في  الحديث  الحجري  العصر 
يكون هناك المزيد من هذه المعالم الكتشافها على الساحل 

الغربي”.
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َقْتُه أَصاِبعي الَمشدودُة بإحكاٍم وغضٍب اْعَتَصَرني الحين َقلَمي اسَتْحَضَرني.. َتَعرَّ
ال لَِترصَّ الكالَم أو ُتْطلَِق اأَلحكاَم.. َفْهَي ال َتْبَرُع النَّْثَر وال ُتْتِقُن الّشْعَر
َبل لَِتخطَّ َوَجَع َبَشِريَِّة الَمسكوَنة.. ِمن َوباٍء َكَسَح اأَلْوِبَئَة الَمْجنوَنة

فأَصاَبها ِبَمّس جاِرح.. اسَتْوَطَنها لَِسَبٍب باأَللَِم ناِضح
ل ل.. وبالَعداَوِة اإِلنساِنيَِّة واِقًعا َتَحوَّ فيروٌس ِبالَعدوى َتَجوَّ

يا أَيُّها الُمقِبل ِمَن الَعَدِم الُمْفَتَعل.. ِمن جيَفِة الِحْقِد أَْنَت ُمْنَتَشل
ِع الَجْهَل َوَعَدَم االنِتماء.. وقد أَْسَدْلَت أَْجِنَحَتَك ِبكّل اسِترخاء ال َتدَّ

ُمَسيٌَّس ُمَعْفَرٌت َمْمسوٌس ِمَن الِجّن.. إلى الّزمِن الغاِبِر َجَعْلَتنا َنِحّن
اسَتْفَحْلَت َكالّشياطين الهاِمَدة.. في َجْوِف النُّفوِس الّراِكَدة  

َسَرْقَت اأَلْنفاَس َفباَتْت َمعدوَدة.. صاِعَدًة هاِبَطًة كَجثامين على َصليٍب َمْجلوَدة
نيا نيا.. َوأَْبلَْيَتنا ُذالًّ ُخنوَع الَمشاِعِر الدُّ َقلَْبَت َعَفًنا َوَخْوًفا َمقاييَس الدُّ
أَْدَرْكناَك ِمن َدناَءِة الَخْلِق داء.. وَحْتًما ِمن َرْحَمِة الخالِِق الدَّواء  

ة  على َرجاِء اللّقاِء ِباأَلِحبَِّة أَْخَمْدَت الَكثيَر في اأَلِسرَّ
ة.. وعلى َدرِب الَمغِفَرِة َسَيحيا شهداؤَك أَحراًرا َمَع للّاِ َمَسرَّ

أفرغُت كل ما بداخلي كي يتسع لك حبي ..
كل بيوت النساء لم تسعفني قبلك سيدتي ..
لم أجد مكاناً يبيت فيه عشقي الكبير .. 

عشُت انتظاراً يطول برغم جراحاتي وآهاتي ..

وكنِت من خلف الشعرة الفاصلة في أحالمي ..
لم أستعجل أن تقتحمي الباب عنفا وعنفوانا .. 

وإن طال الشوق  إليِك حيناً وأحيانا ..
 بل كان قراري أن أرسمك لوحة وألوانا .. 
ال يهم إن تأخرِت أو استعجلِت إنصافي .. 
ألنِك متى أتيِت ًجّملِت الزمن اإلضافي .. 
وكنِت بداية أحالمي وآمالي وشبابي ..

 قلُت إني لن أموت قبل أن تعلني حبك لي .. 
ُر طويال ..  فقلِت بكبرياء إني إذن سأَُعّمِ

وما يضيق العيُش إن كنُت من يطلب األلم .. 
 وإن طال فإنما يطول القرب ولو بانتظار .. 

 حين َتْسَودُّ عيناِك تتحدثين سبع  لغات ..
في كّلِ لغة لون من ألوان عذاب وانتصار .. 
ألنك بداخلي يكفي المسافات طيف اختصار .. 

 يكفي ان ُتلَْملِِمي شفتْيِك بوسام افتخار .. 
وتظهر في خديك بعض خجل واحمرار ..

****
ال تكوني كما الماء الغامر فوق السفينة .. 
ال تغرقيها .. ففي عينْيِك آللئي الثمينة ..

وال تغرقيني .. ففي ُحضنِك قالٌع حصينة .. 
  أحمل أحالمي رغم الذكريات الحزينة .. 

إليِك أحملها كي تدفأَ .. 
وبعطفك تنمو وتنشأ .. 

وتتحقق .. 

بقلم : خالد بنيصغي 

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 :

أخبار ومقاالت

الدين بين أزمات الربيع العريب والعلمانية المطلقة.. 

السجن عاما بحق سيدة أخفت 
بكورونا إصابتها 

اكتشاف نصب تذكاري مرتبط بالموىت يعود إىل زمن 

ستونهنج

شعر: جاك سمير جرجوس

ــال ــخــي ــع ال ــن ــديت لـــن تـــأيت مـــن ص ــي ــص ق

ــهــا وتــنــاغــم أحــرفــهــا تــكــونــت ــات ــكــل ب

ــعــشــق ــات ال ــلـ ـــلـــت كـ ــا جـــمَّ ــه ــي ــان ــع م

الكلات رجـــل  أنـــا  الــقــصــيــدة  طــفــل  أنـــا 

الغالل األرض  أحبت  كا  سيديت  يا  أحبك 

فقط جسداً  برعشة  يأيت  لن  حبيبتي  يا  العشق 

ــت جــســدي  ــق ــان ــي ع ــت ــروح ال ــ فـــأنـــِت الـ

منك خجولة  قصيديت  كلات  سيديت  يا  عذراً 

كتبت ــي  ــت ال قــصــائــدي  جميع  فالتحية 

ــؤال وأنـــــــِت الـــــدالل ــ ــسـ ــ ــِت الـ ــ ــأن ــ ف

أنــــــا قصـيدتــي 

قــصــيــديت جـــــاءت مـــن قــلــب املــحــال

ــفـــة عــــاشــــق أحــــــب الـــجـــال ــهـ ــلـ بـ

الجبال  خلف  مــســافــراً  العصفور  وغـــرد 

ــال ــوصـ أهـــــوى الــعــشــق مـــن أجــــل الـ

الـــتـــالل ــوق  ــ فـ ورد  بـــســـتـــان  ــك  ــبـ أحـ

ــال ــك ــروح قـــوة ال ــ ــعــطــي الـ ــق ي ــش ــع ال

جدال ــدون  ب قصيديت  لتحية  بــِك  املفتون 

الجال أوج  يف  أنت  إلنك  معانيها  تكفي  ال 

والتي سوف تكتب لِك إلن من يراِك يهوى السؤال

والخيال الوجود  أسكر  الذي  العشق  وأنِت 



 

 الحياة العصرية التي نشهدها اليوم جلبت معها األمراض 
واآلثار المدمرة للصحة والتي لم تكن معروفة من قبل، وكلما تطورت 
التكنولوجيا ازداد معها كسل البشرية، وزادت معها األمراض الناتجة عن 
قلة الحركة والجلوس بأوضاع خاطئة، السيما لدى الطالب واألشخاص 
الذين يستدعي عملهم الجلوس  لساعاٍت طويلة أمام شاشة الكمبيوتر، ومن    

هذه األمراض  :
- أمراض القلب: إن  الجلوس الطويل يُعيق عمليّة حرق الدهون المنتشرة 
في الجسم، باإلضافة إلى أّن الجلوس الطويل يُعيق عمليّة الدورة الدمويّة 

ويبطئ من عمل القلب، مما يسمح للدم بالتخثّر 
في األوعيةالدموّية مسبًبا إرتفاع  الضغط 

وتجلطات الدم .
- تشّكل حصيات في الِكلى، والفشل الكلوي .

- اإلكتئاب فقد أكّدت العديد من الدراسات 
العلميّة  بأّن األشخاص الذين يجلسون  لساعات 
طويلة من اليوم، أمام شاشة الكمبيوتر واألجهزة 
اإللكترونية يتعرضون لخطر  األشعة التي 
تصدر من هذِه األجهزة والتي قد تتسبب في 

ضعف عمل الدماغ وتلف الخاليا العصبيّة .
- البدانة ألّن قلة الحركة تؤدي إلى تراكم 
الدهون الّضارة في الجسم، وضعف عملّية 
التمثيل الغذائي، مما يسمح بتراكم الدهون 
في مناطق متفرقة من الجسم وخاصة البطن 

واألوراك. 
- ألم الظهر : إّن الجلوس الطويل يقلل من 
تدفق الدم والعناصر الغذائيّة الضروريّة  إلى 

فقرات الظهر، كما يؤدي إلى زيادة الضغط على الغضروف بين الفقرات 
)ديسك( وهذا ما قد يُعّرضه لإلصابة بأمراض العمود الفقري والديسك .

- تصلب وتشنج في عضالت الرقبة .
- تورم في الكاحلين و تجلط في الساقين .

- مشاكل هضميّة : إن الجلوس يشكُل ضغطا على منطقة أسفل البطن 
واألمعاء، مما يتسبب في إصابة األمعاء  بالتشنج، واألنتفاخ، واإلمساك .
- اإلصابة بمرض السكري : إّن الجلوس الطويل يؤثر على قدرة الجسم 
لالستجابة لعنصر األنسولين، وهذا ما يدفع غدة البنكرياس إلنتاج كميات 
أكبر  من األنسولين، مما قد يؤدي  لخطر اإلصابة بمرض السكري الذي 

يُعتبر من أخطر أمراض العصر .
- زيادة امكانية اإلصابة بسرطان القولون  .

- هشاشة العظام : الجلوس الطويل ُيعرض اإلنسان لخطر اإلصابة 
بأمراض هشاشة العظام والكسور الخطيرة، وذلك ألّن قلة الحركة تعيق 

من ترسب المعادن في العظام السيما الكالسيوم .
و أود أن اقدم بعض النصائح لألشخاص الذين يعملون بمهن تتطلب 

الجلوس الطويل  :
*  السير بشكٍل أكبر خالل ساعات العمل عدة خطوات كل ساعة تقريبا .
*  الوقوف كل ساعة تقريًبا، ولو لعدة دقائق، مع تحريك القدمين واليدين 

والرقبة، وذلك للمساهمة في تنشيط الدورة الدمويّة . 
*  ممارسة التمارين الرياضيّة:كرياضة المشي لمدة نصف ساعة يوميا، 

أو رياضة اآليروبك في النوادي الرياضية .  
* ممارسة تمارين اليوغا واالسترخاء: تؤّمن الراحة الضرورّية 
ألعصاب الجسم والعضالت، كما تساعُد على التخلّص من كل العوامل 

التي تسبب  التوتر  .

* الجلوس بشكٍل صحي خالل 
ساعات العمل كأن تكون وضعيّة الفخذين موازية لألرض، وأن تكون 
الساقان متجهة نحو األرض بزاوية 90 درجة، وأن يتم تعديل ارتفاع 

المقعد بحيُث يكون مناسباً.
* اختيار المكتب والكرسي الصحي لتتجّنب أوجاع الظهر والرقبة، 
والحرص على اختيار نوع جيد من األدوات السيما الطاولة والمكتب، و 

إختيار  كرسي طبي مريح .
 *  شرب المياة بكثرة فالمياه تساعد على تنشيط الدورة الدمويّة، والعمل 

على تغذية خاليا الجسم، والعضالت، والمفاصل، باإلضافة لدورها في 
تخليص الجسم من السموم واألمالح الزائدة .

*  تناول الغذاء الصحي الغني بالفيتامينات واأللياف والمعادن للوقاية من 
السمنة،واالبتعاد عن تناول الغذاء الغني بالدهون والزيوت .

*  االستحمام بالماء الدافئ: وذلك ألّن المياه الدافئة تساعُد على تخفيف 
التشنج وإسترخاء العضالت وإزالة توتر األعصاب   

* المساج الطبيعي يُساعد على استرخاء الجسم، وعلى تخليصِه من كل 
الطاقة السلبّية التي تؤثر على نفسّية اإلنسان وتمنعُه من العمل بشكٍل 
صحيح، لهذا ينصح بين الحين واآلخر،  بجلساٍت من المساج الصحي، 
باستخدام الزيوت الطبيعيّة التي تساعُد على إنعاش الجسم وتحريرِه من 

الطاقة المزعجة والتّعب .
* االستمتاع باإلجازات اإلسبوعيّة للترّفيه عن النفس واالبتعادعن ضغوط 

العمل اليوميّة .
*  الجلوس المريح أمام  شاشة الالبتوب أو الكمبيوتر السيما لدى 
األشخاص الذين يتطلب عملهم استخدام هذه األجهزة بكثرة،حيُث يجب 

عليهم التقيد ببعض التعليمات المهمة كي ال يُصابوا بمشاكل صحيّة .
لذا يجب أن تكون لوحة المفاتيح على ارتفاع ُيمّكن من الحفاظ على 
انتصاب العمود الفقري، وأن يكون الذراعان على الجانب، والمرفقان 
بدرجة 90، وأن تكون الماوس عند نفس مستوى الساعد، وأن تكون 
شاشة الكمبيوتر  على ارتفاع ال يتطلب حركة الرقبة بشكٍل مفرط، وتوجيه 
البصر عند التحديق في شاشة الالبتوب أو الكمبيوتر إلى األمام، مع ميل 
قليل إلى أسفل خط األفق بزاوية 25 درجة تقريبا، وارتداء بعض األنواع 
من النظارات التي تحمي العينين من األشعة الّضارة التي تصدر من 

شاشات األجهزة االليكترونية بشكل عام .

 صاحب تفشي كورونا عشرات الخرافات عن 
عالجه بأعشاب ومشروبات وخلطات بعضها 
مقزز، ورغم ذلك لم يتواَن البعض عن تجربتها 

للهروب من قبضة الفيروس.
وحملت أيام ما قبل اكتشاف لقاح معتمد يقضي 
على الفيروس رواجا كبيرا لتلك الوصفات، لكن 
أسهمها تراجعت مع بدء طرح األمصال وانطالق 
حمالت التطعيم، حتى أعادت وزيرة الصحة 

الوهمية  العالجات  السيريالنكية 
للواجهة من جديد. 

فحص  نتيجة  جاءت  أيام،  قبل 
وزيرة الصحة السيريالنكية بافيثرا 
وانياراتشي، التي روجت لشراب 
عشبي بدعوى أنه يمنع اإلصابة بـ 
«كوفيد19-« إيجابية، ما يدحض 
الوصفات  تلك  بقدرة  االدعاءات 
ملف  ويفتح  المرض  عالج  على 
من  كورونا  »خزعبالت« عالج 

جديد.
روجت وزيرة الصحة السيريالنكية 
بافيثرا وانياراتشي لشراب عشبي 

مكون من العسل وجوزة الطيب صنعه مشعوذ، 
ادعى أنه يعمل كلقاح ضد الفيروس مدى الحياة.

وتناولت الوزيرة الشراب علنا وأقرته كوسيلة 
لوقف انتشار الفيروس، وقال المشعوذ الذي صنع 
الشراب إن »الوصفة أعطيت له في رؤية خالل 

النوم«.
 بول البقر

في مارس الماضي، أقامت جموع من الناشطين 
الهندوس حفال لشرب بول البقر، الذي يعتقد 
وباء  من  أنفسهم  لوقاية  مقّدس،  أنه  كثيرون 

كورونا.
وفي طقوس دينية، أوقد أعضاء وأنصار منظمة 
»هندوماهسابها« الهندوسية في العاصمة الهندية 
نيودلهي النار، وشربوا بول البقر في أقداح خزفية 

لمكافحة فيروس كورونا.
بل  الدينية  الجماعات  عند  يتوقف  لم  األمر 
وصل للشخصيات العامة في الهند، مثل سومان 
هاريبيريا، العضوة المنتخبة في حزب »بهارتيا 
جاناتا«، التي دعت المواطنين لتناول بول البقر 

وروثه لمواجهة هذا الوباء العظيم.
عصير البرسيم

روج سياسي مصري لعصير مستخلص من نبات 
البرسيم، الذي يستخدم إلطعام المواشي )األبقار 
والجاموس(، مدعيا قدرته على عالج مرضى 

»كوفيد19-«.
وقال محمود أبوالليل، أمين عام حزب مصر 
2000 باألقصر، إن »عصير نبات البرسيم 
الذي يوجد بكثرة في الصعيد ويستخدم في إطعام 

المواشي يقضي على فيروس كورونا«.
وأوضح »أبوالليل«، في مقطع فيديو نشره عبر 
صفحته على موقع »فيسبوك«، أن »عصير نبات 
البرسيم ينقي أجسام المواشي من السموم ويطرد 
الفيروسات ويقوي المناعة ويمنع تصلب الشرايين 
وينقي الكلى والكبد من السموم، وهو صالح 

لالستخدام البشري لعالج فيروس كورونا«.
كوفيد أورجانكس

روج رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، أبريل 
الماضي، لخلطة عشبية ادعى أنها تحمي من 
اإلصابة بفيروس كورونا، طورها معهد مدغشقر 

للبحوث التطبيقية.
الشاي العشبي الذي حمل اسم »كوفيد أورغانكس« 

مستخلص من نبتة الشيح )أرتيميسيا(، التي ثبت 
فاعليتها في عالج المالريا، لكن المشروب الجديد 

لم ينجح في وقف قطار اإلصابات في مدغشقر.
وروج راجولينا للمشروب العشبي خالل مؤتمر 
صحفي، حيث ظهر وهو يحتسي جرعة من 
زجاجة أنيقة مملوءة بسائل أصفر اللون وقال 
إنه »عالج اثنين بالفعل بهذا الشاي العشبي الذي 

يعطي نتائج في 7 أيام«.

لشرائه،  بطلبات  عدة  أفريقية  دول  وتقدمت 
تنزانيا، وغينيا االستوائية،  بالفعل  وحصلت 
وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو، 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا، وغينيا 
بيساو على آالف الجرعات المجانية من العقار 

العضوي لـ«كوفيد19-«.
كحول الميثانول

في مارس الماضي لقي 480 شخصا مصرعهم 
في إيران بعد إصابتهم بالتسمم نتيجة تناول كحول 
الميثانول غير الصالح للشرب، بهدف الوقاية من 

فيروس كورونا.
ونقلت وكالة »أسوشيتد برس« عن طبيب يعمل 
مع وزارة الصحة اإليرانية قوله إن 2850 
تجرعهم  بعد  بالتسمم  أيضا  أصيبوا  شخصًا 
الميثانول )كحول الميثيل( في مختلف أنحاء البالد.
كحول الميثانول )CH3OH( أكثر سمية من 
كحول اإليثانول )C2H5OH( الذي يدخل في 
صناعة المشروبات الكحولية بدرجة تقطير معينة، 
فيما يستخدم الميثانول )السام( مذيًبا عضويًّا 
ووقوًدا عالي النقاوة في بعض اآلالت والمصانع، 

ويدخل في صناعة اللدائن )البالستيك(.
الشلولو

راج في مصر خالل األشهر الماضية »أكلة 
الشلولو« التي ادعى البعض بقدرتها على عالج 
مرضى كورونا وأيضا الوقاية من اإلصابة 

بالفيروس التاجي.
و »الشلولو« أكلة مصرية قديمة عمرها 5 آالف 
سنة، وهي عبارة عن ملوخية »ناشفة« وثوم 
وليمون وبهارات وتحضر دون استخدام النار، 

ومن مميزاتها تناول هذه األكلة تقوية المناعة.
محلول الزرنيخ

استخدم ممارسو »الهوميوباثي« أو ما يعرف 
أيضا بـ«المعالجة بالمثيل أو العالج التجانسي« 
محلوال من الزرنيخ المخفف جدا للوقاية من 

فيروس »كوفيد19-«.
 و »ألبوم الزرنيخ« ليس دواًء جديًدا إنما أحد 
أدوية الهوميوباثي المستخدمة سابًقا لعالج تسمم 
الزرنيخ؛ العتقاد متبعي هذه الطريقة في عالج 

أي مرض بتناول مسبباته.
 أيضا في بعض واليات الهند لجأ المواطنون 
 Arsenicum الزرنيخ-  »ألبوم  الستخدام 

album 30«، لتجنب اإلصابة بفيروس كورونا، 
حيث تدفق الناس على عيادات المعالجة المثلية 
لشراء المحلول الذي يتكون عن طريق تسخين 

الزرنيخ بالماء المقطر.
محلول الفضة

روج كثيرون في أمريكا، بينهم مختصون في 
الطب الطبيعي، لمحلول الفضة الغروية باعتباره 
فاعل جدا في الوقاية من فيروس كورونا؛ لقدرته 
على تعزيز الجهاز المناعي لدى 
البشر، وجعل الجسم أقل عرضة 

للتأثر بالفيروسات.
»الطب  في  مختصة  وادعت 
الطبيعي« تدعى شيريل سيلمن، 
عبر برنامج »جيم بيكر«، أنها 
اختبرت »الفضة السائلة على 
سالالت كورونا، وتمّكنت من 
القضاء عليها في غضون 12 

ساعة«.
محلول  أن  الشركات  وتدعى 
الفضة الغروية ناجح في عالج 
اإلنفلونزا الصينية القادمة من 
ووهان، كونه يساعد في تقوية الجهاز المناعي، 
واسُتخدم لعالج اإلنفلونزا الموسمية منذ 100 

عام، بحسبهم.
لكن منظمة الغذاء والدواء )FDA( نصحت 
المستهلكين بعدم االنسياق وراء حملة الترويج 
لشرب جزيئات الفضة على شكل سائل معروف 
باسم »الفضة الغروية«، وقالت إن هذه العالجات 

المضللة غير فاعلة وال تتسم باألمان.
قد تشمل اآلثار الجانبية لتناول الفضة الغروية 
تغير لون الجلد إلى الرمادي المزرق وامتصاص 
غير كاف لبعض األدوية بما فيها المضادات 
الحيوية، وفقا للمعاهد الوطنية األمريكية للصحة.

كوكايين
انتشرت شائعات مفادها أن تعاطي الكوكايين 
يمكن أن يقي اإلنسان من اإلصابة بفيروس 
كورونا، في حديث مخالف للحقيقة، كونه يشكل 
خطراً كبيرا على الصحة باعتباره مخّدرا منشطا 

يسبب اإلدمان.
ويعتبر الكوكايين والمساحيق الشبيهة بمواد 
التبييض من العالجات الخطرة التي روج لها 

كثيرون عبر اإلنترنت منذ تفشي »كوفيد19-«.
في فرنسا، اضطرت وزارة الشؤون االجتماعية 
والصحة إلى التدخل بعد انتشار ادعاءات بقدرة 
الكوكايين على الوقاية من كورونا، وغردت عبر 
»تويتر«: »ال، الكوكايين ال يحمى من كوفيد19-. 
إنه مخدر يسبب اإلدمان ويتسبب في آثار جانبية 

خطيرة ويضر بصحة الناس«.
مشروبات كحولية

روج البعض لقدرة المشروبات الكحولية على 
عالج أو الوقاية من اإلصابة بفيروس كورونا 
الصحة  منظمة  تدخل  استدعى  ما  المستجد، 

العالمية.
ونفت المنظمة، في بيانها، ما تردد عن تدمير 
المشروبات الكحولية لفيروس »كوفيد19-«، 
وأيضا نفت شائعات حول تقوية البيرة والنبيذ 
مناعة اإلنسان وتحفيزها لمقاومة الفيروس وأيضا 

قدرتها على تطهير الفم والحلق.
وشددت المنظمة على أن »الكحول له تأثير ضار 
على جهازك المناعي ولن يكون قادرا على مقامة 
الفيروس، كما أن استهالك أي مادة كحولية يشكل 

عدة مخاطر صحية على اإلنسان«.

اآلثار  قطاع  رئيس  طلعت  أسامة  الدكتور  قال   
اإلسالمية والقبطية واليهودية بالمجلس األعلى لآلثار، 
إنه تم االنتهاء من 80 في المائة من مشروع ترميم 
قرية بالط األثرية بواحة الداخلة، والذي تنفذه وزارة 
السياحة واآلثار بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد 
وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وأشار طلعت، في 
تصريح له إلى أنه من المقرر افتتاح المشروع نهاية شهر 
فبراير المقبل ، موضحا أن أعمال الترميم شملت 12 من 
المباني األثرية بالمدينة تمثلت في 7 منازل ومسجدين 
وطاحونة وعصارة الزيتون والشارع الدائري بما يضمه 

من مجموعة السقائف والواجهات والحوانيت.
جدير بالذكر أن مدينة بالط تقع على بعد 35 كيلو مترا 

إلى الشرق من مدينة موط مركز الداخلة وتعتبر من أهم 
المدن اإلسالمية الباقية بواحة الداخلة والتي تعبر عن 
الطراز الحقيقي للعمارة اإلسالمية في الواحات. فالمدينة 
مبنية بالطوب اللبن وتتألف من شارع رئيسي يدور حولها 
يسمى شارع دائر البلد يتفرع منه حارات ودروب وآذقة، 
وتتميز شوارعها بأن بها السقائف والمالقف ويزيد بها 
نسبة المسقوف عن المكشوف وذلك في محاولة للتغلب 

على طبيعة المناخ الصحراوي.
كما تتميز المدينة بواجهاتها ذات المداخل المعقودة 
والمثبت عليها لوحات خشبية تحمل نصوص تأسيسية. 
القابلة، وعين  ومن أهم المعالم األثرية بها هم مسجدي 

علم، ومنزل ديوان العمدة، وطاحونة البرنس.
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 ملخص العدد السابق 
يتحكم  أن  غير  ومن  عنه  رغمًا  أحبها 
أو يحتاط فهي  أن يدري  في نفسه ودون 
أستاندال  كتاب  على  أطلع  وقد  متزوجة 
الذي تحدث  الحب(  الفرنسي )عن  األديب 
لذلك  الحب وتطوره فوضع  فيه عن نشأة 
هذه  بكل  مر  فقد  هو  أما   . مراحل  سبع 

المراحل معها . 
له عن تطور  أحمد شوقي في قصيدة  وقال 
فأبتسامة فسالم فكالم فموعد  الحب نظرة 
المراحل  بهذه  كذلك  فلقاء وقد مر هو معها 
التي يتحدث عنها أحمد شوقي في هذا البيت 

من قصيدته .
نفسه وسيطر  يحبها حبًا ملك على  وها هو 
يستطع  فلم  منه  بحرمانه  والتاع  العشق  عليه 
الذين  يفعل مثل هؤالء  يتحمله ولكنه ال  أن 
 ، أختالفهم  العشق مع  لمثل هذا  يتعرضون 
الناس  بعامة  ليس  ما  به  والشاعر  فهو شاعر 
وشعره هو الذي يحقق رغبته فيها وهو الذي 
يحل ذلك الصراع بين إشتياقه إليها وحرمانه 
فيه حبه وهواه  إليها ويوضح  ينظمه  منها 

فيكتب قصيدة  فيها ويتمناه منه  وما يرغبه 
يناجيها  نفسه وكأنما معها  بها  وكأنما يحدث 
فيتمنى أن  فيها عن وجده وهواه  ويفصح 
يراها ويلقاها فيستمتع بها بل هي التي تمتعه 
بهذا اللقاء ورغم ذلك ال تفتر رغبته فيها بل 
إليها  يتطلع  إليها وهو  أشتياقه ظمآنًا  يظل 
فيشعر  الناعستان  البراقتان  فتروق عيناها 
وكأن النعاس فيهما يفيض حناناً وكأن البريق 
عندما  رموشها  وكأن  السعة  ناراً  يتأجج 
فإذا  القيثارة  كألحان  لحنًا  تعزف  تطرف 
رنت ففي رؤيتها أحاديث خفية وفي سكونها 
أن عينيها بحر  لهذا  فيشعر  باألسرار  تمتلئ 
الذي يغوص  البحار  عميق وليس غيره هو 
الجواهر والاللئ  فيه  تكثر  فيه وكنز عريق 
فيها  يوضح  له  قصيدة  في  ينظمه  ما  هذا 
 . فيها  التي تكمن  جمال عينيها وأسرارها 
قد ذهب  ، وكان  الصيف  أيام  يوم من  وفي 
يراها تجلس   ، البحر  إلى شاطئ  مع ذويه 
البحر  بهواء  تستمتع  القماش  على مقعد من 
تارة وتختال في سيرها  الشمس  وسطوع 
ثانية  تارة  الرمال  وتتثنى في خطاها على 
اللون وكان  البحر أحمر  أرتدت ثوب  وقد 
متألقة  فاتنة  فيه  الثوب جميال وزاهيًا بدت 

الثوب جمااًل  فأحتار ولم يعرف هل زادها 
فيشعر  الجمال  التي زادته هذا  فتنتها هي  أم 
إلى رؤيتها  تهواها وتشتاق  البحر  مياه  وكأن 
وأن حنينها إليها يضنيها فما أن تراها وتلقاها 
البحر  أن تسبح هي في  حتى وتروق وما 
يحلَو  أن  يتمنى  ويمس صفحته وجهها حتى 
فمها  بها  فيسقيها خمرة عذبة ويروي  ماؤه 
له وكأنما  يقول في جزء من قصيدة  . هكذا 
أخفى عنها حبه واشتياقه  . وقد  بها  يناجيها 
أيامًا وال شهوراً وإنما  يخبئهما  إليها ولكنه 
إليها  بهما  يبوح  أن  فيها  لم يستطع  أعوامًا 
به من  فيسألها في شعره متى ستعرف كم 
إلى  الشوق  من  يمسه  ما  وكثرة  الهوى 
فيها منها ويقول برغم  يستقي  التي  مرواها 
ويناجيها  تناجيه  أن  إلى  يزال يصبو  ذلك ال 
يلقاها  بعدها شجونًا  وعندما  فقد مألته من 
اشتياقه ونما عطشه  فزاد  يقوى حبه ووجده 
فما وسيلته  بل يظمأ من حرمانه منها  إليها 
وفي  أحالمه  في  يراها  فهو  رؤيتها  غير 
قلبه مهما  التي في  النهار ال تغيب عنه وهي 
النساء  يهواها من كل  يرى غيرها وهي من 
ليس في وجدانه من  بل  وال يهوى سواها 
يشبهها فكل ما عليها يستهويه من أسفلها إلى 

. هذا وأكثره ما نظمه في قصيدة  أعالها 
يفحص  الحق  . ولكنه في  وإليها  كتبها عنها 
فيلحظ  التي كتبها عنها وإليها  قصائده هذه 
بها شيئاً غريباً وهو أن أغلبها رغم اختالفها 
في  فيها غزله  ينحصر  تكون متشابهة   تكاد 
تحدثه  يفتنانه وفي  اللذين  شخصيتها وجمالها 
عن حبه واشتياقه إليها وعن لوعته وحرمانه 
منها . كتب ذلك دون أن يدري أو أنساق إليه 
رغماً عنه فكأنها في ذلك هي فقط التي يحبها 
ويشتاق إليها وهي فقط التي في خياله وليس 
غيرها من النساء فكلما سعى إلى نظم قصيدة 
من قصائده الغزلية ال يكتب إال إليها وعنها . 
ذلك  يحل  الذي  الغزلي  شعره  هو  هذا 
بين حبه واشتياقه وبين حرمانه  الصراع 
وعنها  إليها  يكتبه  ويعشقها  يحبها  ممن 
بها والتياعه منها  فيه عن هيامه  ويفصح 
بهما  لها  يبوح  أن  يستطيع  ال  كان  إن 
الشعر هو  أمامها وفي وجهها وكأنما هذا 
بينه وبينها والذي يفصح  المباشر  الوسيط 
 . فيها  ويراه  منها  يمسه  وعما  به  عما 

البقية في العدد القادم .

الشـــاعر  

شعر: صباح غريب

تغمرني األفكار
كلما طلع النهار

هل ما نرى ضوءا !
أم هو كسالف األيام !

نبحث فيها عن المسار 
حقيقة صارخة تمأل الدنيا 

وما زلنا نجتر اآلثام
والكالم العيٌار

عن نصر نتطلع إليه 
جالسين في صالة اإلنتظار!

تعبنا من الترحال واألسفار 
بحثا عن األنهار والجبال والديار 

سئمنا ..من الصبر والصبار...
إلى متى يبقى هذا العالم

في قبضة الفاسدين واألشرار !
والكل يراقب التلفاز..

وعلى الوسائل في صالة اإلنتظار !
وأنا كل يوم 

تغمرني األفكار 
كلما طلع نهار 

شعر : 
عباس شعبان

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

مخاطر الجلوس الطويل  ...

أنا كنت فين؟!!
أنا كنت تايهة فى سّكتي

وّيا اللي كان
والعمر ضاع في غربتي

وّيا الزمان
وورود سنيني اتبعترت

وال عمري صان
طب كنت فين ؟

أيام وفاتت في الّشقا

عر شاب والشَّ
وشهور وبحلم بالّرضا

وّيا العتاب
وسنين وأنا متحّيرة

من غير جواب
أنا كنت فين ؟!

متقولش تاني كنت فين
أنا اللي فى بعادي اللقا

مات من سنين

 

يوسف زمكحل   همسـات
- الحب يتبدد إذا أنقلب إلى عبودية 

- إدمان الُقبل في الحب حرام أو حالل ؟! 
- ال تحدثني عن الحب بل دعني أعيشه 

- أجمل ما في الحب جنونه 
- الحب يغسل القلوب ويطهرها 

- إذا ملكت عقل المرأة فممكن جداً أن تملك قلبها 
- عندما تحب ال تسألني عن العقل 

- عندما تنام كل العيون تظل عيون الحب وحدها ساهرة 
القوة  الحب على حب  السالم عندما تتسلط قوة  - يسود 

)أنيس منصور(
الروح معايا على طول منين ما  - من أشعاري : حبيب 
مش  دايماً  بالي  عن   .. الفكر  وّيا  القلب  جوه   .. أروح 
بيروح .. هو الفرح هو السعد .. هو أمبارح وبكره ولطول 
العمر .. بينسيني آالمي وكل جروح .. هو حبيبي وحبيب 

الروح .

بقلم: سليم خليل

بقلم: إدوار ثابت

تغمرني األفكار

10 خرافات لعالج كورونا.. “بول البقر والشلولو” أغربها

اآلثار: االنتهاء من مشروع ترميم قرية بالط األثرية 
بالداخلة الشهر المقبل

طب كنت فين ؟
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فايروس  إنتشار  بسبب  حاليا من جمود   العولمة  تعاني   
الكورونا وتتأثر من هذا الجمود الدول التي تتكل على الصين 
؛  لكن المراقبين يتوقعون أن التجارة العالمية  ستنشط بسبب 

األسعار المغرية والكلفة الزهيدة .
بفضل العولمة تعاونت شركات  كثيرة وتشابكت بقوة  في 
ألمانيا شركة  في    : المثال  سبيل  وعلى  ؛   اإلنتاج  توزيع 
صغيرة من فيزيائيين من أصل تركي قطعت مرحلة هامة 
في إنتاج لقاح ضد فايروس الكورونا جذبت مستثمرين من 
الصين  لينضموا إلى مجموعة شركات جبارة أميركية لألدوية 
المادة األساسية  اليونان ؛ وتنتج  تنفيذي  من  يرأسها مدير 

لصنع اللقاح شركة صغيرة  في قرية نمساوية.
بعد  التأكد من فعالية اللقاح باشر اإلنتاج  في الواليات المتحدة 
وبلجيكا بماليين  الجرعات ألعظم إبتكار في العام الماضي 

وهو لقاح ضد الكورونا في مصانع  بفايزر العالمية.
أولى التجارب جرت في إنكلترا على أشخاص مسننين تتراوح 
أعمارهم  بين  تسعين ومئة عام وفي إنجلترا تمت الموافقة 

على إستعمال اللقاح لفعاليته ضد الكورونا.  
هذه  المشاركة الدولية في إنتاج اللقاح وبوقت قصير نسبيا 
كانت ضربة قوية ضد الذين ينادون بإلغاء العولمة ومحاربتها .

سًبب منع التجمعات لمكافحة إنتشار الفايروس إغالق المتاجر 
والمطاعم وكثيرا من المصانع وهرع المستهلكون لتفريغ المتاجر 
من البضائع الضرورية بما فيها األدوية ؛ هذا الفراغ  أجبر 
الشركات والحكومات على اإلتكال مجددا على الصين لتوريد
الحاجات الضرورية  بما فيها األدوية ؛  أوال لسرعة التسليم 

وثانيا لرخص التكلفة.
توقع الكثيرون أن تتراجع العولمة وأن تعود المصانع المحلية 
إلى اإلنتاج ؛  بعد  عدة أشهر لم تدور عجالت المصانع بل 
بالعكس شهدت العولمة قفرة هائلة بحاجة  البشرية إلى أدوات 
الوقاية وتجهيزات للعمل من المنازل بدال من المكاتب ؛ وكان 

أكثر تلك األدوات مستوردة .
إنها شهادة إعتراف بفعالية التجارة الحرة وإيجابياتها في تلبية 

الحاجات الضرورية والملَحة .  
لقد أعلن رئيس منظمة التجارة العالمية  - روبيرت كوبمان 
-:  تعترف الدول بأن وجود عدة مصادر لتوريد الحاجات 
أمر جيد ويساعد على اإلستفادة من خبرة  وإمكانيات  البلدان 

األخرى ومواردها لحل المشاكل المحلية  .
التبادل  في  كبيرا  العالمية هبوطا  التجارة   منظمة   تتوقع  
التجاري بسبب الكورونا ؛  لكن الحالة اإلقتصادية الدولية 
ستبقى أحسن بكثير من أزمة األعوام ٢٠٠٨- ٢٠٠٩ . أما 
قطاع الخدمات والسياحة سيعاني  من صعوبات بسبب توقف 

السفر والتنقالت .
 تسًرع معارضوا العولمة في استنكار نتائج العولمة ؛ لكن 
جائحة الكورونا أثبتت ضعف الشركات في األزمات وخاصة 
إذا لم تخطط إلستيراد منتظم لحاجاتها.  يقول الخبراء  يمكن  
أن تدفع جائحة الكورونا الشركات لتخزين أكبر لحاجاتهم 
واإلتكال على مصادر محلية أو من بالد مجاورة ؛ إن قرارا 
كهذا لن يكون عمليا  ألنه يمكن ألي شركة عالمية أن يكون 
واإلتكال  ؛  األرض  بقاع  مختلف  من  الموردين  آالف  لها 
على مصادر محلية يمكن أن يشكل صعوبات هائلة في حال 
أو  والجفاف  والحرائق  األعاصير  مثل  الطبيعية  الكوارث 
جائحة مثل الكورونا  إلخ…  يقول -روبيرت كوبمان- طالما 
لحل  مفيدة  العولمة  تكون  مسبقا  األزمات  معرفة  يمكن  ال 

المشاكل بسرعة. 
إن إعادة  تصنيع  كل شيء مكلف خاصة إذا كانت اإلمكانيات 
محدودة ؛ يمكن أن نصنع موادا ال نحتاجها لمكافحة جائحة  
أننا ال نعرف ماذا  في المستقبل ؛ يقول -كوبمان- المشكلة 

سيحدث وماذا سيكون نوع الجائحة القادمة . 
الفترة  في  خياليا  تجاريا  تبادال  األرضية  الكرة  عاشت  لقد 
النسبة  بذات  وارتفع  التبادل  تضاعف   إذ   ١٩٩٥-٢٠٠٥
الدخل القومي للكثير من الدول وذلك بإنفتاح أسواق الصين 
والهند والسوق األوروبية المشتركة وتأسيس منظمة التجارة 

الدولية وعقد معاهدات تجارية .

العولمة  تعرضت  لقد 
من  وفقدت  إلنتقادات 
أن  بحجة  سمعتها 
لم توَزع  العولمة  ثمار 
بعدالة؛  ووصفها بعض 
الخبراء بالمدِمرة.  يقول  

العولمة ستزول  التي واجهت  الصعوبات  إن    - - كوبمان 
العولمة  ًتفتح على  بانفتاح فرص كبيرة في أسواق جديدة  
.  ويؤكد -كوبمان-  أنه بعد زوال جائحة الكورونا  ستعود 

التجارة العالمية و سيخرج
بعد  حدثت  عالمية  إقتصادية  أزمة  أكبر  من  العالم  إقتصاد 

الحرب العالمية الثانية .
أخذ إقتصاد الصين  ينطلق  بقوة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 

الماضي وستواجه طلبات هامة لمنتجاتها.
في األعوام القادمة  لن تكون الصين  - مصنع العالم- ألن 
جائجة الكورونا دفعت الدول لتنويع  مصادر توريد حاجاتها  
باإلضافة إلى التوتر  الحاصل في العالقات التجارية  األميركية-
اإلنتاج   وكلفة  العاملة  اليد  أجور  إرتفاع  لكن   ؛   الصينية 
خارج الصين  سيعيد اإلستيراد من الصين  وسيجدد إختالل 

الميزان التجاري وسيعيد
التوتر في العالقات .

يقول الخبراء إن  رخص األسعار سيجذب الشركات والمستهلكين 
لصالح العولمة  وتوضح السيدة  - ديبورا هيلمز-  مديرة 
مكتب التجارة األسيوية ؛ بأننا سنعود بعد الكورونا ببيئة نقية  
خضراء ولن  نعمل على خفض التكاليف ؛ لكن هل يمكن 
أن يتقبل المستهلك والشركات إرتفاع األسعار بعد الكورونا 
؟  وما هو مقدار مساهمة الدول لتغطية الحد األعلى لألجور 

المرتفع مقارنة مع األجور في الدول المصٍدرة .
يقول -كوبمان- ماذا ستكون نتيجة العودة إلى العولمة ؟ إننا 
في مرحلة إعادة العولمة  حيث المجاذفة  تلعب دورا أكبر 

من النتائج  .

بعد الكورونا عودة قوية للعولمة
ترجمة 



بالنسبة للكثيرات، ويحدث ذلك أحياناً  ل ترهُّل الصدر أمراً مزعجاً     يُشّكِ
كثيرة في عمر ُمبكر نتيجة أسباب مختلفة مثل تعدُد الحمل، والرضاعة الطبيعية 
وفقدان أو زيادة الوزن، فيفقد الجلد جزًءا من خصائصه المرنة وشكله األصلي 

ومرونته وصالبته، وترغب غالبية النساء بالحصول على صدر مشدود، 
بعيداً عن جراحة شد الصدر التي غالباً ما تترك ندوباً دائمة تظهر حول هالة 
الثدي، باإلضافة إلى إمكانية البقاء مع حلمتين في موقعين غير متساويين، 
وثديين غير متماثلين وفي بعض األحيان يتم فقدان الشعور بالحلمة أو بالثدي 

بشكل دائم.
نة  يختلف حجم كل ثدي من إمرأة ألخرى، والثدي عبارة عن غدة ثديية ُمكوَّ
نة من نهايات  من أنسجة دهنية وأربطة داعمة، والغدة مغطاة بالجلد، وُمكوَّ
عصبية وخاليا دهنية وأوعية دموية وليمفاوية، الخ. بالتالي الثديين بطبيعتهما 
ضعيفين ولهذا السبب قد يزيد ترهلهما مع العوامل الُمسببة، مما يسّرع 

تدهور األنسجة.
لك العديد من النصائح البسيطة إلستعادة مرونة الثديين مثل تدليك الصدر 
والتمارين المستهدفة واستخدام الزيوت النباتية واألساسية واألقنعة التي تشد 

الجلد، والعوامل التي تُساهم في ترهل الثديين، في السطور اآلتية:
تخلّصي من ترهالت الصدر بقناع سحري المفعول

  E  قناع من الزيت الطبيعي لفيتامين 
قناع فعّال ومذهل عليك وضعه مرة في االسبوع على األقل للحصول على   

نتائج جيدة.
الُمكّوِنات:

زيت فيتامين E الطبيعي، بيضة، ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي الطبيعي.

طريقة التحضير واإلستخدام:
نات الثالثة معاً، وبعدها، ضعي العجينة على ثدييك ودلكي بلطف،  اخلطي الُمكّوِ
واتركيها لمدة 30 دقيقة تقريباً ثم اشطفيها بالماء البارد )لتعزيز مرونة األنسجة(.

نصائح لشد الصدر
 حافظي على وزن مستقر وتجنبي ريجيم اليويو.

اشربي الكثير من الماء.
اتبعي نظام غذائي صحي ومتوازن.

مارسي النشاط البدني بانتظام.
استخدمي أقنعة للثدي بشكل منتظم بإستخدام جل الصبار أو زيت الرمان.

 تمارين لشد الصدر

 إذا تم ممارسة هذا التمرين بشكل منتظم، فهو يساعد على إعادة تشكيل الثديين 
ويُقلِّل الدهن الزائد حول الصدر.

مارسي تمارين الضغط لتقوية عضالت الصدر التي تقع تحت الثديين، ضعي 
يديك أمام صدرك وشديهما الواحدة ضد األخرى لشد العضالت حول 

الثديين.
 التدليك بالزيوت األساسية

 هي طريقة فعالة لمكافحة ترهل الثديين، مارسيه بشكل منتظم لمنع ترهل 
الثديين، وللحفاظ على استدارة الثديين وشدهما، ينصح بتدليكهما مرتين 
إلى ثالث مرات في االسبوع على األقل باستخدام الزيوت النباتية التالية:
زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زيت بذور العنب، زيت النعناع 

األخضر، زيت السرو، زيت الجزر، زيت الليمون،
التدليك بمكعبات الثلج

 مكعبات الثلج هي طريقة ممتازة لتقوية الجلد. يمكنك فرك عدة مكعبات 
من الثلج على الثديين مع عمل حركات دائرية، وبالتالي تحفزين األنسجة 

واألربطة الداعمة لشدهما.
العوامل الُمسبّبة في ترّهالت الصدر

 اإلنخفاض الطبيعي في هرمون االستروجين مع تقدم العمر.
تعدد حاالت الحمل.

التقلبات في الوزن، الذي يُسبب في تمدد جلد الثدي وفقدان مرونته.
إرتداء حمالة الصدر غير المناسبة.

عدم ممارسة التمارين الرياضية، مّما يؤدّي إلى ضعف عضالت الصدر، 
وبالتالي ترهل الثديين.
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  تأتي صيحات شتاء 2021 في صالح 
قصيرات القامة، شاهدي الصور التي جمعناها 
من حسابات أشهر المؤثرات والفاشينيستا 
واتبعي نصائحنا لتنسيقها إلطاللة على الموضة 

تزيد من طولك.
1- اطاللة موحدة اللون تزيد من طولك

اللون   من المعروف أن اإلطالالت موحدة 
القامة وقد برزت  المتبعة إلطالة  من الحيل 
الشتاء ال سيما األطقم والبدالت الصوف  هذا 
الواسعة، اعتمدي إطاللة كاملة باللون الرمادي 
الفاتح، اختاري كنزه صوف قصيرة ونسقيها 
مع بنطال قماش عالي الخصر وكارديغان 
يصل طوله إلى الركبه وانتعلي سنيكرز أبيض 

واحملي حقيبة Tote رمادية داكنة.
الشتاء  الموضة هذا  يبدو أن األبيض هو ملك 
ال تتردي في تنسيق قميص أبيض مع بنطال 
أناقتك بمعطف  اللون عينه وتممي  flared من 
نيود مدبب وحقيبة كتف  رمادي قصير وحذاء 

صغيرة. 
2- البناطيل الـ flared تبرز طول الساقين

الواجهة من  إلى  الشارلستون  البناطيل   تعود 
جديد، الصيحة التي برزت في السبعينات تعتبر 
الموضة  تتبعها مؤثرات  التي  الحيل  أبرز  من 
ليبدون بقامة أطول مما هن عليه تحديدًا إلبراز 
طول الساقين خاصة أنهن يحرصن على إختيار 
الموديالت عالية الخصر، جربي إرتداء بنطال 
جينز بهذه القصة مع كنزه رماديه خفيفة عاليه 

الرقبة وزيني الرقبة بالسالسل الذهبية.
البنطال مع كنزه  الدفء نسقي نفس  لمزيد من 
سوداء ومعطف أسود وزيني الخصر بحزام 

أسود رفيع وانتعلي بوت أسود.
3- التنانير مستقيمة القصة موضة 2021

الركبة والمصممة بشق  التي تغطي  القصة  التنانير مستقيمة  سادت موضة 
الترابية في  أمامي، تساعد هذه الصيحة في إطالة الجسم، تساعد األلوان 
الظهور بقامة ممشوقة لذا جربي تنسيق التنورة الجملي مع بوت جملي بدرجة 

أفتح وكنزه بيضاء وبليزر من نفس لون البوت.

الموضة،  اللونين األبيض والجملي لتحصلي على إطاللة على  بين  امزجي 
ارتدي تنورة بيضاء مع كنزه باللون الجملي الداكن ومعطف يصل طوله إلى 

حافة التنورة.
4- الكنزات الـ V Neck آخر موضة

القامة  إبراز طول  التأثير في  إتباع حيلتان في وقت واحد لتضاعفي   يمكنك 

V Neck مع بنطال عالي الخصر من نفس لونها، طبقي  بقبة  بتنسيق كنزه 
 V بياقة  التوب  اللون شرط إختيار  الواسعة موحدة  موضة األطقم الصوف 

.Neck
خالل النهار اعتمدي الكنزات الـ V Neck الواسعة التي ينتهي طولها عند أو 

الفخذين ونسقيها مع بنطال أسود Skinny وبوت نيود طويل.

4 صيحات وحيل على القصيرات اتباعها هذا الشتاء

   من السهل اكتساب الوزن مقارنة بفقدانه، يكفي أن تأكلي 
الوجبات السريعة، اتباع نظام غذائي غير متوازن ولديك نظام 
حياة مضطرب. أما عملية إنقاص الوزن مهمة صعبة للكثير، 
إلى تدريبات  أنظمة غذائية معقدة واللجوء  اتباع  تجبر على 

مكثفة، كما أنها تسبب للعديد صداعاً مؤلماً.
هل تريدين عالجاً طبيعياً عملياً وفعاالً لكي تخسري من وزنك 

بشكل صحي؟
القرفة  لذيذاً، أساسه  المقال مشروباً  نقترح عليك في هذا 

والعسل لكي تحصلي على مرادك.
الليمون والقرفة لفقدان الوزن في 10 أيام

تأكلي بشكل صحي  الشائع، ال يكفي فقط أن  لالعتقاد  خالفاً 
البطن، بل يجب أن يكون ذلك  ومتوازن لكي تحرقي دهون 
جزءاً من عملية أكثر شموالً، بما في ذلك ممارسة الرياضة 
الراحة والعادات الصحية األخرى. ونتيجة  بشكل منتظم، 

القرفة والعسل  الذي أساسه  الطبيعي  العالج  لذلك، فإن هذا 
سوف يساعدك ليس فقط على التخلص من دهون البطن، وإنما 
كذلك على اكتساب العديد من الفوائد لصحتك في حال قمت 

بتطبيق النصائح المذكورة أعاله.
فوائد المكونات:

القرفة من التوابل اللذيذة المذاق التي يجب تضمينها في النظام 
لدراسة نشرت  الغذائي للحصول على معدة مسطحة. فوفقاً 
في مجلة األيض Metabolism ، القرفة فعالة في محاربة 
أنه  بفضل  أثبتت  العلمية  نتائج األبحاث  السمنة، حيث إن 
الدهيد )سينمالدهيد( الموجود في القرفة، فإن هذا التابل يعمل 
الطاقة على  المسؤولة عن تخزين  الخاليا  بشكل كبير على 
شكل دهون في الجسم )الخاليا الشحمية(، كما أن القرفة تحفز 
للدهون وذلك بزيادة درجة حرارة  الغذائي  التمثيل  عملية 
الجسم، األمر الذي يدفع الجسم إلى حرق المزيد من الدهون 

في عملية اإلحماء.
إضافة إلى ذلك، تشتهر القرفة بفائدتها في تنظيم وجود نسبة 
الغذائية ومنع  للمواد  السليم  الهضم  الدم، تعزيز  السكر في 
تراكم المواد الدهنية عند مستوى البطن، كذلك هي  فعالة في 
بالشبع، وبالتالي سوف تجدين  الشعور  الجوع وتحفيز  كبح 
أنك تأكلين أقل من المعتاد وبهذا تفقدين الوزن بشكل صحي.

العسل والماء:
الجسم  أو لكي تعمل أجهزة  للتنحيف  من أجل نظام غذائي 
بشكل مثالي، من الضروري أن يحصل الجسم على ترطيب 
بداية  المشروب في  السبب ننصح بشرب هذا  جيد، ولهذا 

الصباح.
لفترة قصيرة،  الشهية  السريعة، يكبح  السكريات  العسل من 
تأثير يدوم فترة أطول. وبناء  لها  التي  القرفة  بذلك  مناقضاً 
لتحسين األيض وعملية  قد يكون مفيداً  فإن استخدامه  عليه، 

الهضم، كما أنه بديل جيد للسكر األبيض وهو المكون الذي 
الدم في حال اإلفراط في  قد يؤثر على معدل السكر في 
للسكر األبيض  العسل بكميات مساوية  لذا، استهالك  تناوله، 
يقلل حصتك من السعرات الحرارية، وبالتالي تقليل مخاطر 

زيادة وزنك.
سوف تدركين أن المزيج المناسب من هذين المكونين يجعلك 
تشعرين بالرضا من خالل تحفيز عملية التمثيل الغذائي لديك، 

تحسين عملية الهضم وإعطائك الشعور بالشبع.
المكونات:

كوب من المياه المعدنية.
ملعقتان صغيرتان من العسل.

ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.
قطرات من الليمون.

الطريقة:
ابدأي بغلي المياه المعدنية في وعاء.

أضيفي القرفة بعد ذلك واتركي المزيج يغلي على نار هادئة 
لمدة 10 دقائق.

اتركيه حتى يبرد، ثم أضيفي 
الليمون والعسل.

احرصي على أن تشربي كوباً 
المشروب كل يومين  من هذا 
ويفضل على معدة فارغة مع 

التأكد من تحريكه جيداً.
سوف تالحظين بعد 10 أيام 
أن دهون البطن لديك بدأت 
باالختفاء شيئاً فشيئاً. يمكنك 
االستمرار في شرب هذا المزيج 
إلى أن تحصلي على النتائج 
التي تريدينها شرط أن تحترمي 
الجرعات الموصى بها واالنتباه 

إلى التحذيرات التالية:
تحذير مهم:

النساء الحوامل واألشخاص المصابون  باتاً  تمنع منعاً 
يتناولون  بالسكري من شرب هذا المشروب، كذلك من 

أو  القرحات  أو  الدموية  القلب واألوعية  عالجات ألمراض 
اللقاح.  بالنحل أو حبوب  المرتبطة  في حاالت الحساسية 
المشروب، ال تترددي  وفي حال وجود شكوك بخصوص 

باستشارة طبيبك.

الليمون والقرفة لفقدان الوزن في 10 أيام

خلطة ونصائح مذهلة لشّد الصدر المترّهل

 نولد جميعاً ببشرة نقية وصافية، لكن مع التعرض 
تناول نظام  البنفسجية، و  لألتربة و األشعة فوق 
الغذائية األساسية،  العناصر  لبعض  يفتقر  غذائي 

تتعرض البشرة إلى التلف ويختلف مظهرها تماماً. 

البشرة وحمايتها من جميع مشاكل  استعادة نضارة 
البشرة  الداكنة و مظهر  البقع  و  البثور  البشرة مثل 
أن  يمكن  تواجهِك،  الشاحبة وغيرها من مشكالت 
يكون حلها في الشاي األخضر، سواء بتناوله مباشرةَ 

أو بتطبيقه موضعياً على الجلد. 
فوائد الشاي األخضر للبشرة:

1. الشاي األخضر  يعالج حب الشباب
والبالغين.  المراهقين  بين  الشباب مشكلة شائعة  حب 
يحدث بسبب انسداد المسام، عدم التوازن الهرموني، 
البكتيرية،  زيادة إفراز الزيوت على البشرة، العدوى 

والتهاب حول بصيالت الغدة الدهنية.
أسبوعين  لمدة  للشاي األخضر  الموضعي  التطبيق 

البصيالت   الزيوت والتهاب  إنتاج  تقليل  في  فعاالً 
الشاي األخضر منزوع  تناول مستخلص  أظهر 

الكافيين أيًضا نتائج رائعة في عالج حب الشباب. 
البشرة من  الشاي األخضر يحمي  بوليفينول   .2

األشعة فوق البنفسجية
يؤدي التعرض المتكرر ألشعة الشمس فوق البنفسجية 
الضارة إلى حدوث شيخوخة مبكرة. يساعد بوليفينول 
الجلد من األشعة فوق  الشاي األخضر، في حماية 
األشعة  تسببها  التي  البروتين  أكسدة  البنفسجية ويمنع 
البنفسجية. وهذا بدوره يمكن أن يساعد في منع  فوق 

الجلد. شيخوخة 
يقلل من خطر اإلصابة  الشاي األخضر قد   .3

بسرطان الجلد 
يتم   ، الجلدية  وفقًا لألكاديمية األمريكية لألمراض 
الواليات  في  يقرب من 9500 شخص  ما  تشخيص 
تعتبر األشعة فوق  يوميًا.  الجلد  المتحدة بسرطان 

التي  الكيميائية والسموم  والمواد  الضارة  البنفسجية 
تؤثر على الحمض النووي مسؤولة عن العدد المتزايد 

لألشخاص المصابين بسرطان الجلد .
الشاي  الموجود في  البوليفينول  أن  أظهرت دراسة 

لمنع  األخضر يمكن استخدامه كعوامل دوائية 
يسببها ضوء األشعة فوق  التي  الجلد  اضطرابات 
الجلد، وخلصت  الشمسية مثل سرطان  البنفسجية 
الشاي  تناول  أن  إلى  الدراسات األخرى  العديد من 
تقليل خطر اإلصابة  بانتظام  يساعد في  األخضر 

بسرطان الجلد. 
الشاي األخضر تخفي  4. مضادات األكسدة في 

البشرة  تجاعيد 
العمر. وجد  تقدمنا في  التجعد مع  تبدأ بشرتنا في 
العلماء أن مستخلص ماء الشاي األخضر قلل من تلف 
التجاعيد ، وأخر شيخوخة  إخفاء  الجلد، وساعد على 

الكوالجين. 

5. الشاي األخضر يحمي الجلد حول العينين
لذلك تظهر  للغاية،  العين رقيق وحساس  الجلد حول 
بمجردالتعرض لألشعة فوق  بسهولة  التجاعيد  عليه 
النوم.  السيئ وقلة  الحياة  البنفسجية واإلجهاد ونمط 

المضادة لألكسدة  الشاي األخضر  تساعد خصائص 
والمضادة لاللتهابات والحماية من األشعة فوق 
الجلد حول  للتجاعيد في حماية  والمضادة  البنفسجية 

العينين من التصبغ والتجاعيد والترهل. 
طريقة استخدام الشاي األخضر: 

كمشروب ساخن  يومياً  الشاي األخضر  تناول  مجرد 
هو روتين مفيد، لكن إذا كنِت بحاجة لتطبيقه مباشرة 
فهناك طرق عديدة،  أكبر  فائدة  لتحقيق  الوجه  على 
العادية دون إضافة  بالطريقة  أبسطها تحضيره 
ببخاخ، وتخزينه في  سكر، وتخزينه في وعاء مزود 
الثالجة، وامسحي وجهك بالشاي األخضر يومياً بدالً 

من التونر. 

5 أسباب تجعل الشاي الأخضر مفيًدا للبشرة 

8 علاجات منزلية سريعه للتخلص من 
الهبات الساخنة

تتميز الهبات الساخنة بإحساس مفاجئ 
الرقبة أو الوجه أو الصدر  بالدفء على 
يتبعها ظهور  الجسم.  أو أجزاء أخرى من 

التعرق.
تشيع الهبات الساخنة عند النساء في فترة ما 
أيًضا  انقطاع الطمث، ولكنها تحدث  حول 
عند الرجال بسبب حاالت مثل سرطان 

البروستاتا.  
عادة ال تكون الهبات الساخنة مهددة للحياة، 
ويمكن عالجها بشكل فعال عن طريق 

العالجات المنزلية. 
 تساعد هذه العالجات على تخفيف اإلحساس 
إلى جانب األعراض ذات الصلة  بالدفء 
القلب  الجلد وسرعة ضربات  مثل احمرار 

والتعرق والقلق. 
تذكر، إذا الحظت نوبات متكررة من الهبات 
الساخنة، فمن األفضل استشارة خبير طبي؛ 
ألنه قد يكون بسبب بعض الحاالت األساسية.  
إليك بعض العالجات المنزلية البسيطة 

والفعالة للتخلص من الهبات الساخنة.  
 1. خل التفاح 

 يمكن استخدام خل التفاح كعالج تقليدي فعال 
لتقليل بعض شكاوى انقطاع الطمث المتعلقة 

بالسمنة والقلق.
2. فول الصويا  

لتقليل الهبات   األستروجين  ضروري 
الساخنة. تحتوي مصادر نبات الصويا 
مثل فول الصويا على كمية كبيرة من 
التخلص  فيتويستروغنز، وقد تساعد في 

الساخنة عند االستهالك. وفقًا  الهبات  من 
لدراسة، فإن استهالك حوالي 80-40 
مجم من فول الصويا فعال في تقليل الهبات 

الساخنة.  
 3. المريمية  

المريمية يمكن أن   أظهرت دراسة أن 
تساعد في تقليل شدة الهبات الساخنة 
لدى النساء بعد سن اليأس والرجال 
البروستاتا. قد يساعد  المصابين بسرطان 
تقليل األعراض األخرى ذات  أيًضا في 
الصلة بانقطاع الطمث مثل التعرق الليلي 

والتعب.
4. زيت بذور الكتان 

أظهرت دراسة أن 40 جراًما فقط 
من بذور الكتان فعالة مثل أقراص 
أو مستخلص هرمون األستروجين 
لتحسين  الفم  والبروجستيرون عن طريق 
الخفيفة النقطاع الطمث مثل  األعراض 
الحياة.  الساخنة وتحسين نوعية  الهبات 

نباتية تشبه  ويرجع ذلك إلى وجود قشور 
الدهنية في زيت  األستروجين. األحماض 
بذور الكتان فعالة في تقليل أعراض انقطاع 

الطمث.  
5. شاي البابونج 

 هو أحد األسباب الرئيسية للهبات الساخنة. 
تناول شاي  إلى أن  الدراسات  تشير إحدى 
األعشاب مثل شاي البابونج لمدة شهر تقريبًا 
الساخنة وأعراض  الهبات  يمكن أن يعالج 
أخرى مثل القلق وألم العضالت لدى النساء 

البابونج على خصائص  الحوامل. يحتوي 
األستروجين النباتي، ويحتوي على مركبات 

الفالفونويد. 
6. عرق السوس

 عرق السوس يمكن أن يساعد أيًضا في منع 
مضاعفات الهبات الساخنة.  

7. زيت زهرة الربيع المسائية  
تبريد  تأثير  له  المسائية  الربيع   زيت زهرة 
على الجلد، ويساعد على تنظيم إنتاج 
هرمون األستروجين. يمكن أن يحسن تكرار 
الساخنة ومدتها وشدتها في غضون  الهبات 
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ما الذي يجمع بين نيللي 
كريم وكريم عبدالعزيز؟

محمد منير يتحدث عن مرضه لأول مرة: مريت 
بمرحلة صعبة من مرض ومستشفيات

رغدة تكشف حقيقة مشاركتها في بعض 
الأعمال الفنية

مينا مسعود يؤجل تصوير فيلم 
في »عز الضهر«

دينا الشربيني تراهن على نجاح »قصر النيل«: 
�ثارة والغموض

إ

الجمهور يعشق ال�

تتعاقد  لم  أنها  الفنانة رغدة،    قالت 
اآلن،  مشيرة  فني حتي  أي عمل  على 
أنها في مرحلة قراءة عدد من  إلى 

السيناريوهات.
وأضافت »رغدة«، أنها تفاجأت بأخبار 
أكثر من عمل  تعاقدت علي  أنها  تؤكد 

وهذا الكالم غير صحيح. 
الفنانة رغدة،  يذكر أن آخر أعمال 
الدين،  للفنانة مي عز  مسلسل »الشك« 

والذي حققت من خالله نجاًحا كبيًرا. 
 Signal Films أعلنت شركة  
الذي  لفيلم مينا مسعود الجديد  المنتجة 
أنه سيقام  يحمل اسم في عز الضهر، 
الكبري،  الفنادق  مؤتمر صحفي في أحد 
لإلعالن عن بدء تحضير وتصوير الفيلم 
بحضور مينا مسعود وأبطاله هنا الزاهد، 
محمود حجازي، محمد عز، وغيرهم، مع 

مخرج ومؤلف العمل أيًضا.
بدء  الرسمي عن  أنه رغم اإلعالن  و 
مينا مسعود سيؤجل  أن  إال  التصوير، 
أجل  الضهر، من  فيلم في عز  مشروع 
التعاقد عليه مع منصة  تم  فيلم جديد 
للسفر  بسببه  وسيضطر  نتفليكس، 
لنيوزالندا حوالي شهرين لتصوير 
والمطربة  الممثلة  يجمعه مع  الذي  الفيلم 
والفيلم يحمل  لورا مارانو،  األمريكية 

The Royal Treatment وهو  اسم 
العديد من  فيلم رومانسي اليت يحمل 

المفاجآت.
فيلم في عز الضهر من بطولة مينا 
مسعود، محمد عز، محمود حجازي، 
الدين، محمد  الزاهد، ميرنا نور  هنا 
تأليف  والفيلم من  علي رزق، وآخرين، 
كريم سرور، ومن إخراج مرقس 
مينا دور مجرم دولي  عادل، ويجسد 
الفيلم  أحداث  يحاول محمد عز ضمن 
الضابط  القبض عليه، حيث يجسد دور 
الغموض  إطار من  المصري وذلك في 
بينما يجسد محمود حجازي،  واألكشن، 
مينا  أعمال  أدوار مديري  الزاهد،  وهنا 
الدين فتظهر في  أما ميرنا نور  مسعود، 

العمل بدور حبيبته.

إلى جمهورها  الفنانة حورية فرغلي رسالة    وجهت 
أكدت فيها االنتهاء من إجراءات السفر إلى أمريكا يوم 31 
يناير الجاري، على أن تخضع لجراحة جديدة تستغرق 9 
والتذوق  الشم  قدرتها على  استعادة  بهدف  كاملة،  ساعات 
التي شابت عدة جراحات  والتنفس، وإصالح األخطاء 
للكسر  األنف  بعد تعرض  الوجه،  لها سابقا في  خضعت 

أثناء قيامها بتدريبات رياضة الفروسية.
وطلبت حورية في رسالة نقلها الشاعر الغنائي محمد جمعة 
إلى جمهورها الدعاء لها أن تتجاوز هذه الجراحة الصعبة، 
ونشر محمد صورة تجمعه بحورية فرغلي عبر حسابه 
قائال: حورية  بوك، وعلق عليها  الفيس  بموقع  الشخصي 
بتشكر كل الناس اللي سألوا عليها جدا، وبإذن هللا هتسافر 
أدعولها،  وبتقولكم  الشهر  أول  تعمل عملية في شيكاغو، 
علشان العملية تسع ساعات وبإذن هللا ترجع بألف سالمة.

إلى حضور  وسبق أن وجهت حورية رسالة صوتية 
مهرجان »أوسكار العرب« بعدما اعتذرت عن عدم استالم 
أمام  الظهور  بعدم  السابق  بقرارها  التزاما  بنفسها  جائزتها 
القديم، وأعربت عن  استعادة شكلها  بعد  إال  الجمهور 
إلى أنها كانت تتمنى لو أنها  سعادتها بهذا التكريم، مشيرةً 
المهرجان  اكتفت بحضور  لتستلمه، حيث  بجسدها  تحضر 

عن طريق مكالمة هاتفية.

الفنانة ياسمين صبرى،    تستعد 
بعد غياب               للسينما من جديد  لعودتها 

3 أعوام.
وفي يدها االن سيناريوهين لفيلمين 
بينهم، على  وجارى دراستهما واالختيار 

أن يتم البدء فى تحضيراته مارس المقبل.
الجدير بالذكر، أن آخر أعمالها السينمائية 
فيلم »الديزل«، مع الفنان محمد رمضان 
والذى تم عرضه فى أغسطس عام 

2018، اخراج كريم السبكى.

نيللي كريم  النجمة المصرية  شوقت 
جمهورها ومتابعيها عبر انستغرام لعمل 
جديد تحضره مع الممثل المصري كريم 
عبدالعزيز، ونشرت صورة تجمعهما 

وعلقت: »قريباً«.
وأثارت نيللي بهذه الصورة حيرة 
الذي عبر عن شوقه متسائالً  الجمهور 
عن طبيعة العمل الذي يحضره النجمان.
وقد شاركت نيللي وكريم معاً في العديد 
من األعمال السينمائية التي تنوعت بين 
الكوميدي والرومانسي واإلثارة، وكان 

فيلم »الفيل األزرق«  الجزء األول من 
السينمائي  العمل  الصادر في 2014 هو 
لتتوالى بعدها  بينهما،  الذي يجمع  األول 
الكثير من األعمال ومنها »الفيل األزرق 
المأذون  2« و«البعض ال يذهب إلى 

مرتين« وفيلم »الفارس«.
على جانب آخر، تستعد نيللي ألداء دور 
البطولة في مسلسل »طبع الحياة« المقرر 
عرضه في موسم رمضان الدرامي 
2021، وهو من  وإخراج أحمد خالد، 

وإنتاج العدل غروب.

الفنانة  تتعاون  بعد 11 عام    
منة شلبي، مع الفنان أحمد عز، 
كان  فيلم »الجريمة«، حيث  في 
بينهما عام 2009  تعاون  آخر 

بفيلم بدل »فاقد«.
فيلم  وتنتظر »شلبي« عرض 
الفنان  »النمس اإلنس« مع 
والمخرج شريف  محمد هنيدي 
أن دخل غرفة  بعد  عرفة، 

المونتاج استعدادًا لعرضه.
»الجريمة« وهو رؤية سينمائية 
وإخراج شريف عرفة، ويشارك 
الكدوانى  ماجد  بطولته  في 
أحداثه في  وسيد رجب وتدور 
إطار تشويقى أكشن وسيبدأ 
أولى مشاهده خالل  تصوير 

األيام المقبلة بالغردقة.

  انتهى الفنان أشرف عبدالباقي،  من تصوير 
مشاهده في أحداث مسلسل »اإلختيار 2«، 
والمقرر عرضه في السباق الرمضاني الُمقبل، 
وذلك داخل ديكور قسم كرداسة و الذي تم بناؤه 

بالكامل في منطقة شبرامنت.
أشرف عبدالباقي، يظهر كضيف شرف خالل 
أحداث المسلسل ويجسد دور الشهيد البطل 
العميد عامر عبدالمقصود، نائب مأمور قسم 
كرداسة، وهو واحدًا من أشهر شهداء الشرطة 
والذي استشهد فى مذبحة كرداسة عام 2013، 

بالتزامن مع »فض رابعة والنهضة«.
وتعرض الشهيد البطل عامر عبد المقصود، 
فلم ترحمه  الحياه  يفارق  لرحلة عذاب وهو 
أيادى الغدر حيث قطعوا شرايين يده 
وضربوه بمواسير حديدية على رأسه وجسده 
ووضعوه على سيارة تجولوا بها من كرداسة 
الجيزة وشهروا بجثته وعندما  ناهيا فى  إلى 

طلب الشهيد أن يشرب ماء أسكبوا عليه مياه نار.
إياد نصار،  »اإلختيار2«، بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، 
إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، محمد عالء، إسالم جمال، الراحل 

الخولى، باإلضافة  الجيار، أحمد شاكر عبداللطيف، رياض  هادى 
الحلقات  الذين يظهرون خالل  الشرف  إلى عدد كبير من ضيوف 
الجزء األول، سيناريو حوار هانى سرحان، وإخراج  على غرار 

بيتر ميمى.

  قال منتجون إن اإلصدار العالمي 
 No Time to لفيلم جيمس بوند
Die قد تم تأجيله إلى أكتوبر من 
أبريل، وهو ما يمثل نكسة أخرى 
بناء  التي تحاول إعادة  السينما  لدور 
التي سحقها وباء  التجارية  األعمال 

فيروس كورونا.
 No فيلم  وكان قد تم االعالن عن 
التعاون  Time to Die، من خالل 
 Universalو MGM بين الشركتين
Pictures، بموعد إطالق على 
الشاشة الكبيرة في أبريل 2020 قبل 
أبريل  إلى نوفمبر 2020 ثم  التاجيل 

.2021
الفيلم الذي كلف إنتاجه ما يقدر بنحو 

للممثل دانيال كريج  200 مليون دوالر، يمثل آخر مشاهدة 
بصفته الوكيل الحصري للعميل 007.

كان أصحاب السينما يأملون في أن يبدأ فيلم » ال وقت للموت« 
بإنعاش إيرادات دور السينما. مع استمرار تفشي الفيروس في العديد 

من المناطق، بما في ذلك لوس أنجلوس، يبدو أن استوديوهات 
هوليوود مترددة في إرسال أكبر أفالمها إلى دور العرض.

 Black Widow الفيلم التالي الذي تمت مشاهدته عن كثب هو
التابع لشركة والت ديزني، ومن المقرر حاليًا عرضه ألول مرة 

في دور العرض في 7 مايو.

     Vendredi 29 janvier 2021
أخبار الفنالجمعة 29 يناير 2021

أشرف عبدالباقي يجسد دور الشهيد البطل عامر 
ختيار 2«

إ

عبدالمقصود في »ال�

ياسمين صبرى تعود للسينما 
بعد غياب 3 سنوات 

حورية فرغلي تطير إلى أمريكا للخضوع لجراحة جديدة

تثامر حسني يفاجئ إحدى صديقاته في حفل عيد 
وجته ميلادها.. والجمهور يحذره من غيرة ز

التواصل    تداول نشطاء مواقع 
للفنان  فيديو  مقطع  االجتماعي 
المصري تامر حسني، ظهر فيه 
خالل حضوره حفل عيد ميالد إحدى 

صديقاته ومفاجأتها.
الفيديو  تامر حسني ظهر خالل مقطع 
الحفل،  فيها  المقام  القاعة  وهو يدخل 
حامال قالب تورتة عليه صورة 
صديقته، وبمجرد رؤيتها له، صرخت 

من شدة السعادة.
الفنان المصري علقوا على  جمهور 
المقطع بتوجيه تحذيرات له من غيرة 
زوجته الفنانة المغربية المعتزلة بسمة 
بوسيل، حيث كتب أحدهم: »ياويلك 
اللي راح ينزل  من بسمة والبوست 

علي صفحتها الصبح«، وكتب آخر: »يا ويلك من مراتك«.
وكانت بسمة بوسيل قد أعلنت منذ فترة انفصالها عن تامر حسني، 

وذلك بعد ظهور صور ومقاطع فيديو له وهو مع عددًا من المعجبات 
أنهما  الجديدة »قولني كالم«، إال  يغنون ويرقصون على أغنيته 

تصالحا بعد فترة قصيرة.

 تم تأجيل مشروع فيلم أحمد فهمي الذي يحمل اسم دماغ 
عالية، وذلك الرتباط أبطال الفيلم بأعمال أخرى يجهزون 
لها حاليًا، وهو من تأليف أحمد فهمي، وإيهاب بليبل، وأحمد 
العمل  يتولى إخراج  المقرر أن  الجندي، والذي كان من 
فانتازي، حول  أيضا، وتدور أحداثه في إطار كوميدي 
شخصية شاب يجسد دوره أحمد فهمي، يحاول بكل الطرق 

الزواج من فتاة اسمها عالية.
تعاقد أحمد فهمي مؤخرا على فيلم جديد من بطولته بعنوان 
بوب چـي، والعمل من تأليف حاتم حسين، ومن إنتاج أحمد 
المنتجة حتى اآلن على اسم  الشركة  السبكي، ولم تستقر 
المخرج الذي سيتولى إخراج العمل، كما تجري حاليًا إبرام 

التعاقدات مع األبطال المشاركين في الفيلم. 
وفي الوقت ذاته حسم فهمي قرار خوضه للسباق الرمضاني 
المقبل بتأجيله لمسلسل الكابيتانو، وذلك بعد أن شارك في 
شهر رمضان الماضي بمسلسل رجالة البيت، والذي شاركه 
النجوم، وكان من  بطولته أكرم حسني، ومجموعة من 

تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

 تحدث الفنان المصري محمد منير 
الذي أصابه  ألول مرة عن مرضه، 
الماضية، حيث طمأن  الفترة  خالل 

جمهوره على حالته الصحية حاليا.
الهاتفية  قال، في مداخلته  محمد منير 
لبرنامج »من مصر« على قناة 
أنا بخير وأحب  CBC: »الحمدهلل 
الجمهور عليا وعلى صحتي  أطمن 
مريت بمرحلة صعبة في حياتي من 
مرض ومستشفيات بس الحمدهلل ربنا 

عفا عني«.
وأضاف: »مشغول دلوقتي أني بعمل 
عمل جميل لشهداء الشرطة عندنا، 
ألن ضباط وجنود الشرطة شيء مهم 

في حياتنا هما أمان بالنسبة لي وبالنسبة لكل مواطن«.
وتحدث عن ألبومه باب الجمال، بقوله: »باب الجمال مجموعة 
متواضعة جدا أتمنى أنها تعجب كل الناس وتسعد مستمعيها، وأن 

شاء هللا هتخرج أغاني للنور أحلى منها«.
النجاح هو اإلخالص والعمل  أما عن سر نجاحه، قال: »سر 

بضمير وحب الناس، ويارب يوفقني أني أسعد الناس وجمهوري 
بصوتي وعمري ماهغيب عنهم، وقريب هيكون في حفالت 
بجمهور بعد ما ربنا وفقني في الحفلة األونالين الي عملتها من 

حديقة منزلي«.
واختتم كالمه، بقوله: »ربنا يبعدنا عن جائحة الكورونا إلي قلبت 

حياتنا راس على عقب وال نملك إال الصبر فاهلل هو المستعان«.

عز  لأحمد  تعود  شلبي  منة  عام..   11 بعد 
»الجريمة « بسبب 

أحمد فهمي يتعاقد مع السبكي على فيلم جديد 

بوند جيمس  فيلم  تثأجيل 
No time to die                           للمرة الثالثة

  احتفلت الفنانة دينا الشربيني، ببدء تصوير دورها في مسلسلها 
الجديد »قصر النيل« الذي يمثل بطولتها المطلقة الثالثة في موسم 
رمضان، وأكدت أنها تراهن على نجاح دورها في المسلسل مشيرة 
إلى أن العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي يعتمد على التشويق 
واإلثارة والغموض وتثير تخمينات حولها وتلك النوعية من األعمال 

الدرامية لها رواج جماهيري.
وعبرت الشربيني، عن سعادتها بالتعاون مع المخرج خالد مرعى 
المسلسل، الفتة إلى أن سيناريو مسلسل »قصر  وفريق عمل 

النيل« الذي تدور أحداثه في حقبة الستينيات تم صياغته بطريقة 
محكمة، معربة عن أملها في أن يحظى العمل الذي تخوض 

به ماراثون دراما رمضان المقبل على رضا واستحسان 
الجمهور.

أيام تصوير مشاهدها في  إنها بدأت منذ  وقالت 
الذي يشارك في بطولته مجموعة  المسلسل 
الفنانين أبرزهم صالح عبد هللا،  كبيرة من 
ريهام عبد الغفور، محمود البزاوى، صبرى 
فواز، أحمد خالد صالح، محمد محمود 

عبدالعزيز، عمر السعيد، ومريم الخشت.
النيل« حول أسرة تبحث عن  وتدور أحداث مسلسل »قصر 
الحصول على ميراثها في إطار مشوق، وتجسد دينا خالل األحداث 
زوجة لشخص يتوفى في بداية األحداث، فتدفعها الظروف للزواج 

من صبرى فواز شقيق زوجها، المتزوج من ريهام عبد الغفور.

وانتهت دينا الشربيني، مؤخرا من تصوير 3 أعمال سينمائية هي 
فيلم »القصر المسكون« بطولة أحمد داود وشريف منير، وإخراج 
السينما  فيلم ثالثى األبعاد تشهده  وائل عبدهللا، والذي يعتبر أول 
المصرية، وفيلم »ثانية واحدة« بطولة مصطفى خاطر وإخراج 
أكرم فريد، وفيلم »30 مارس« بطولة أحمد الفيشاوي وإخراج أحمد 

خالد موسى، والذى تدور أحداثه في إطار تشويقى أكشن.



  يتّرقب المواطن الكندي المؤتمر 
يواكب  الذي  اليومي  الصحفي 
والذي  الصحية  األزمة  تطورات 
دأبت كل مقاطعة محلية على عقده 
الجائحة.  بداية  في  يومي  في شكل 
أيضا  الفيدرالية  السلطة  أن  علما 
تعقد من العاصمة أوتاوا المؤتمرات 
الصحافية إلطالع المواطنين على 

الجائحة على  المستجدات في شأن 
مستوى البالد ككل. 

هذا واعتاد سكان المقاطعات على 
ظهور كبير األطباء في المقاطعة برفقة 
رئيس الحكومة وغيره من المسؤولين 
في السلطة. وقد اكتسب بعض كبار 
لكاريزما  شعبية  شهرة  األطباء 
يتمتعون بها، وكذلك يعزز موقعهم 

ثقة المواطن بهم لدرجة أن البعض 
يضع كبير األطباء في مقاطعته في 

مصفاة األبطال والجنود الباسلين.
في مقاطعة نيو برونزويك في الشرق 
الكندي، أصبحت كبيرة األطباء جينيفر 
راسل، تمثّل صمام األمان للمواطنين 
في مواجهتهم للوباء. في عيد هالويين 
في أواخر شهر تشرين األول/أكتوبر 
يذكر  البعض بزي  تنّكر  الماضي، 
األطباء،  كبيرة  الباسلة،  بالجندية 
التي تحمي عن أهلها في معركتهم 
ضد الوباء المستشري. واليوم  ومن 
قبيل التيمن بالدكتورة راسل أيضا، 
 Nigadoo صممت سيدة من قرية

النائية دمية أسمتها جينيفر راسل.
تعمل السيدة جولي دوغاي في حياكة 
الصوف منذ حوالي خمس سنوات. في 
البداية قامت بحياكة مالبس للكالب 
التي تعتني بها. بعد ذلك قامت بحياكة 
لتسدد  للدمى،  مالبس من الصوف 
باإليرادات التي تجنيها من بيعها بعض 
النفقات لحفيدها الذي كان يتكبد عناء 
السفر إلى مدينة هاليفاكس عاصمة 

مقاطعة نوفا سكوشا للعالج.
منذ ذلك الحين، تمارس السيدة دوغاي 
الحياكة كل يوم. وقد صممت مؤخرا 
دمية على صورة المرشح األميركي 
السابق السيناتور بيرني ساندرز، نجح 
تصميم الدمية وبيعت عبر االنترنيت 

بمبلغ مرموق ناهز الـ 275$.  
في هذا الوقت، اقترحت عليها ابنتها 

تصميم دمية شبيهة بالدكتورة راسل، 
كما تقول السيدة دوغاي لهيئة اإلذاعة 

الكندية.
تقول دوغاي: إنني ال أتابع األخبار، 
الدكتورة  هي  من  حتى  أعرف  ال 
ابنتي  لي  جينيفر راسل. أحضرت 
صورتها. وجدتها مذهلة مع معطفها 
األزرق وقلت لما ال أجرب، تلبية 
دوغاي  تقول جولي  ابنتي؟  لرغبة 
بأن دمية الكروشيه تستغرق حياكتها 
من 7 إلى 8 ساعات. ولكن في حياكة 
مالبس الدمية »جينيفر راسل«، كان 
التحدي يتمثل في إعادة إنشاء التفاصيل 
العديدة باستخدام النظارات والعينين 

والشعر والمكياج.
بين  كثيًرا  اللعبة  صورة  انتشرت 
االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد 
لغاية وصولها إلى الدكتورة راسل 
نفسها، تقول هذه األخيرة في امتداحها 

لعمل جولي دوغاي:
إنه محل تقدير كبير، أحب المخيلة 
المبدعة التي تمتلكها جولي، شكرا 

جزيال لجهودك.
من  الكثير  دوجاي  جولي  تمارس 
الضغط على نفسها وتريد أن تكون 
السيدة  هذه  وتّعد  مثالية.  تصاميمها 
دمية  لتصميم  العدة  حاليا  المبتكرة 
على صورة شخصية بارزة أخرى 
في المقاطعات األطلسية. إنها كبيرة 
األطباء في مقاطعة برنس إدوارد آيالند 
هذه المرة الدكتورة هيذر موريسون.   

  يسود قلق في األوساط الدبلوماسية 
واالقتصادية في كندا، على المستوى 
الفدرالي كما على مستوى المقاطعات، 
في  التجارية   الحمائية  ارتفاع  من 
الواليات المتحدة في ظّل إدارة الرئيس 
الديمقراطي الجديد جو بايدن، خاصًة 
وأّن الجارة البرية الوحيدة لكندا هي 
أيضاً شريكها التجاري األول وُوجهة 

ثالثة أرباع صادراتها.
ويوم الثالثاء 26 يناير الجاري  تناول 
أربعٌة من مندوبي مقاطعة كيبيك في 
الواليات المتحدة هذا الموضوع في 
لقاٍء نّظمه »مجلس العالقات الدولية في 
مونتريال« )CORIM( غداة توقيع 
بايدن المرسوم الذي شّدد بموجبه قواعد 
 Buy( األميركية  المنتجات  شراء 

.)American Act
التنفيذية  الرئيسة  اللقاَء  وأدارت 
لجمعية الصناعيين والمصّدرين في 
التي  برو  فيرونيك   )MEQ( كيبيك 

ذّكرت في مستهلّه بأّن السوق األميركية 
هي وجهة %70 من صادرات هذه 
كندا من حيث  في  الثانية  المقاطعة، 

عدد السكان وحجم االقتصاد.
من جهتها أشارت رئيسة بعثة كيبيك 
العامة في نيويورك، كاترين لوبييه، 
والمرافئ  النقل  قطاعات  أّن  إلى 
على  النقل  ومعّدات  والمطارات، 
السكك الحديد، والفوالذ والحديد، مهدَّدة 
بشكل خاص من ارتفاع في الحمائية 
  Protectionnisme  (  . التجارية 

)commercial
»هناك مخاوف كثيرة من اإلجراءات 
المنتجات  شراء  بقواعد  المتصلة 
عنها  اإلعالن  تّم  التي  األميركية 
بموجب أمر تنفيذي يوم االثنين 25  

يناير الجاري »، قالت لوبييه.
تلك  وقع  أّن  أضافت  لوبييه  لكّن 
»ألننا  يكون محدوداً  قد  اإلجراءات 
لمنظمة  ننتمي  كوننا  منها  معفيّون 

حول  ولالتفاق  العالمية  التجارة 
العقود العامة« و«ألّن لدينا أيضاً 
اتفاق تبادل حّر«، في إشارة من 
لوبييه إلى النسخة الجديدة من اتفاق 
ألميركا  الحّر  التجاري  التبادل 
الشمالية )»نافتا« NAFTA( بين 
كندا والواليات المتحدة والمكسيك.
وقعاً  هناك  أّن  لوبييه  رأت  كما 
التي  النوايا  في  محتَماًل  إيجابياً 
لجهة  بايدن  إدارة  عنها  أعلنت 
الشفافية  وزيادة  العملية  ترشيد 
فيها وتعيين ُمحاور واحد في الملف.

لكن بالرغم من أّن مستوى التوتّر 
في العالقات بين كندا والواليات 
إدارة  رحيل  مع  تراجع  المتحدة 
الرئيس دونالد ترامب، تبقى المخاوف 

قوية.
ودفعت هذه المخاوف ممثلي كيبيك في 
الواليات المتحدة إلى تكثيف االتصاالت 

بقطاع األعمال األميركي.
هذا  في  رئيسيون  العبون  وينظر 
إلى  القلق  بعين  أيضاً،  هم  القطاع، 
قيود ُمحَتملة على الصادرات الكندية. 
»لدينا شبكة جيدة من نقاط االتصال 
لنواصل شرح كيف أّن سالسل اإلمداد 
)في البلدْين( متكاملة بنسبة عالية جداً 
وأّن سعي األميركيين إليجاد وظائف 
إللحاق  مرادٌف  الطريقة(  )بهذه 
لوبييه،  قالت  بالذات«،  األضرار 
النتيجة  ستكون  الواقع  »في  مضيفًة 
سيقود  الحاالت  معظم  ففي  عكسية، 
وسيُلِحق  وظائف،  خسارة  إلى  ذلك 
األذى بالمصنّعين وسيكون الجانبان 

)األميركي والكندي( خاسرْين«.

والنداء الكيبيكي الموّجه لقطاع األعمال 
األميركي لم يكن صرخًة في البرية، 
إذ تحّدث العديد من أصحاب األعمال 
األميركيين إلى ممثلي كيبيك في بالدهم 
من  كندا  استثناء  يجب  إنه  »ليقولوا 
األميركية«. المنتجات  قواعد شراء 
وتنظر لوبييه بعين الرضى إلى هذا 
قطاع  عن  ممثلين  قبل  من  الموقف 
األعمال األميركي وترى أّن من الممكن 

البناء عليه.
لتحقيق  المتحدة  الواليات  وتسعى 
»النهوض األميركي« من أجل إعادة 
إطالق االقتصاد بعد اآلثار المدّمرة 
لجائحة »كوفيد - 19« عليه. ويندرج 
مرسوم يوم االثنين 25  يناير الجاري  

في هذا السياق.
لكن هناك مساٍع في كندا لتوسيع هذا 
المفهوم ليشمل كّل أميركا الشمالية. 
إيجابية  المساعي أصداء  وتلقى هذه 

في أوساط قطاع األعمال.
محادثات  أجرت  إنها  لوبييه  وقالت 
مثمرة جداً في هذا المجال. »تساءلنا: 
لماذا ال نحقق نهوضاً شماَل أميركي؟«، 
أشارت رئيسة بعثة كيبيك العامة في 

نيويورك.
 655.000« أّن  لوبيه  وأضافت 
إقليمية وجمعية أعمال  غرفة تجارة 
أُخرى« وّقعت على وثيقة ’’النهوض 
الشمال أميركي‘‘ التي تدعو إليجاد 
رّد مشترك على األزمة الناجمة عن 
جائحة »كوفيد - 19«، وأّن هذا »الكّم 
يرافقنا في  من األصوات األميركية 
كّل واحٍد من اللقاءات التي نعقدها مع 
اإلدارة األميركية لمواجهة الحمائية«.

يعدها: رزق هللا زرزور
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ونتو ورحلتْين دوليتْين انطلاقا من مونتريال  “إير ترانزات” تعلق رحلاتها إلى تور

 كندا: استشارة عامة حول أدوية 
الأمراض النادرة 

إعتداء بالسلاح الأبيض في أوتتاوا يوقع أربعة جرحى

التقرير عن ظروف العمل تحت إشراف “باييت” تحّدث عن “سلوك عدواني” و”إذلال علني”
  »صراخ وصياح وسلوك عدواني 
وتعليقات ُمهينة وإذالل علني« و«بشكٍل 
ر«. هذه من أبرز أوجه السلوك  متكّرِ
غير الالئق من قبل حاكمة كندا العامة 
المستقيلة جولي باييت بحّق موظفيها 
كما جاء في خالصات تقرير كشفت 
الحكومة الفدرالية عنها النقاب مساء  
يوم األربعاء 27 يناير الجاري .                           
»كوينتت  شركة  أعدته  والتقرير 
Quintet Consul� )لالستشارات« 

ting( المتخصصة في عالقات العمل 
بطلٍب من الحكومة بعد أن بثّت »سي 
القسم اإلنكليزي في هيئة  بي سي«، 
اإلذاعة الكندية، تقريراً صحفياً تحدث 
فيه موظفون حاليون وسابقون في »ريدو 
هول«، مقّر حاكم كندا العام في العاصمة 
الفدرالية أوتاوا، عن ممارساٍت مؤذية 
ومهينة وعلنية كانت باييت تقوم بها 

بحّق موظفيها.
ويستند التقرير إلى شهادات 92 موظفاً 
حالياً وسابقاً في »ريدو هول« وأشخاصاً 
آخرين »مّطلعين بشكل جيّد« عملوا 
مع »ريدو هول« خالل والية باييت.

ووضعت باييت حّداً لهذه الوالية، البالغة 
مّدتها خمس سنوات والقابلة للتمديد، 
بإعالن استقالتها في 21 كانون الثاني 
)يناير( الجاري، أي بعد تسعة أيام على 
استالم الحكومة تقرير »كوينتت« وغداة 
اجتماعها هي برئيس الحكومة الفدرالية 

جوستان ترودو.
وجاءت استقالة باييت مصحوبة باستقالة 
سكرتيرتها في »ريدو هول« وصديقتها 

منذ زمن بعيد أسونتا دي لورينزو.  
ووصف 43 من بين الشهود الـ92 
مناخ العمل في مقّر الحاكمة العامة بأنه 
»عدواني« و«سيء« أو االثنان معاً. 
واستخدم 26 شاهداً تعبيرْي »ساّم« و 
»مسموم« لوصف مناخ العمل، فيما 
تحدث 8 شهود عن »جّو من الرعب« 

و »الخوف« في »ريدو هول«.
وقال 12 شاهداً إنّهم كانوا في عملهم في 
مقّر الحاكمة »كمن يسير على البيض« 
من شّدة الحذر. وقال 20 شخصاً إنهم 
»شهود على تنكيد« أو »سلوكيات النكد« 

في مقّر الحاكمة العامة.
»ازدراء« و«عجرفة« و«محيط عمل 
ال يتّسع للجميع« و«ضغط نفسي« 

و«إرهاق« هي تعابير جاءت أيضاً على 
ألسنة الشهود الذين اشتكوا من مناخ 
باييت وأوردها  العمل تحت إشراف 

المحققون في تقريرهم.
وعلى النقيض اآلخر »أعطى أقّل من 
10 مشاركين معلومات إيجابية فقط 
أو محايدة عن مناخ العمل« في مقّر 

الحاكمة، حسب التقرير.  
إنّه  تقريرها  في  »كوينتت«  وقالت 
إلى كّل معيار موضوعي،  »استناداً 
ومن ضمن ذلك المعايير المحّددة من 
إذا كانت  أمانة مجلس الخزينة،  قبل 
صة  سلوكيات العمل المذكورة والملخَّ
فهي  لالدعاءات  مطابقة  التقرير  في 
قادرة على أن تجعل مكان العمل ساّماً«.
في  المتخصصة  الشركة  وأضافت 
عالقات العمل في تقريرها: »الحظت 

كبيرْين  وتماسكاً  ’’كوينتت‘‘ تكراراً 
فيما يتعلق بالمالحظات السلبية حول 
مكان العمل التي أعطاها المشاركون 
)في التحقيق(. تخلص ’’كوينتت‘‘ إلى 
أّن هناك مشكلة خطيرة تستدعي اهتماماً 
فورياً من قبل مكتب المجلس الخاص«.
 PCO �( الخاص  المجلس  ومكتب 
للحكومة ويشرف عليه  تابع   )BCP
لكندا  الخاص  الملكة  مجلس  رئيس 
)QPCC � CPRC( دومينيك لوبالن 
الذي يشغل أيضاً منصب وزير العالقات 
وحكومات  الفدرالية  الحكومة  بين 

المقاطعات. 
ويقول التقرير إّن الموظفين في مقّر 
الحاكمة العامة »لم يكن لديهم شعور 
بأنه كانت تتوفر لهم وسيلة للتعبير عن 
قلقهم« لدى رؤسائهم، وإّن غياب آلية 
رسمية إلدارة الشكاوى قد تكون أيضاً 

دفعت الموظفين للتحّدث عن معاناتهم 
عبر وسائل اإلعالم.

وأوصت »كوينتت« الحكومة بالتحّرك 
»بسرعة وحزم« لدى المسؤولين الذين 
ال يزالون في مهامهم في مكتب سكرتير 
الحاكم العام من أجل العمل على إعادة 

الثقة إلى الموظفين.
ونصحت »كوينتت« بعدم اللجوء إلى 
التحكيم أو إلى ورشات لتعزيز التوعية 
ألّن ذلك يعني تحميل الموظفين جزءاً من 
مسؤولية مناخ العمل الذي اشتكوا منه.
وبموجب الدستور الكندي يُمثّل حاكُم 
كندا العام عاهَل المملكة المتحدة، الذي 
الدولة  كندا ورئيس  عاهل  أيضاً  هو 
فيها، أي الملكة إليزابيث الثانية منذ عام 
1952. والحاكم العام ذو مهام فخرية 
بشكل رئيسي، يختاره الملك بناًء على 
توصية من رئيس الحكومة الكندية.  

  يدّل تراجع عدد حاالت كوفيد - 19 في كيبيك، 
في حال استمّر، أنّنا على الطريق الصحيح، قال 
رئيس حكومة المقاطعة فرانسوا لوغو في مؤتمره 

الصحفي يوم الثالثاء.
وأضاف أّن تراجع الحاالت يعني أّن اإلجراءات 
المتشّددة، بما فيها حظر التجّول، تعطي النتيجة 

المرجّوة.
وباشرت الحكومة تطبيق حظر التجّول من الثامنة 
مساء حتّى الخامسة صباحا اعتبارا من التاسع من 
الشهر الجاري، وحتّى الثامن من شباط / فبراير 

المقبل.
ومن المتوّقع تخفيف بعض اإلجراءات في عدد من 
مناطق المقاطعة األسبوع المقبل، ولكّن بطريقة 
متفاوتة بين منطقة وأخرى كما قال رئيس الحكومة 

فرانسوا لوغو.
ومن المحتمل تخفيف اإلجراءات في مناطق الشرق 
الكيبيكي، ولكّن األمر مختلف في مونتريال الكبرى 
حيث عدد حاالت اإلصابة واالستشفاء ال تزال مرتفعة.
يستثني  قرارا  العليا  كيبيك  محكمة  وأصدرت 
المشّردين من حظر التجّول في مدينة مونتريال.

وفرضت الحكومة حظر التجّوال من الثامنية مساء 
حتّى الخامسة صباحا في كاّفة انحاء كيبيك، من 
السابع من الشهر الجاري حتّى الثامن من شباط 

فبراير المقبل، ولم يوضح 
كان  إن  الحكومة  رئيس 

سيمّدد المهلة.
ورأى كّل من وزير الصّحة 
الكيبيكي كريستيان دوبيه 
ومدير وكالة الصّحة العاّمة 
الكيبيكيّة د. أوراسيو أرودا 
في  مشّجع  الوضع  أّن 
كيبيك، ولكنّه ما زال هّشا.
المستشفيات مضطّرة  و 
أن تعطي األولويّة لمعالجة 
مرضى كوفيد19� على 
حساب مرضى آخرين كما 
قال د. أرودا، الذي أضاف بأّن العاملين في القطاع 

الصّحي مصابون باإلرهاق.
ولم يعِط رئيس الحكومة فرانسوا لوغو أيّة تفاصيل 
حول اإلجراءات المحتمل التخفيف منها، وأّكد أّن 
»القرار صّحي« وتستند الحكومة إلى توصيات 

السلطات الصحيّة في المقاطعة.
وتراجع عدد حاالت كوفيد19� منذ فترة، بعد أن 
قارب الثالثة آالف حالة في اليوم، في حين ما زال 

عدد حاالت االستشفاء مرتفعا كما قال.
وسبق أن حّذر لوغو األسبوع الماضي أّن الحكومة 
لن تُخّفف من إجراءاتها المتشّددة طالما أّن عدد 

حاالت االستشفاء مرتفع.
والعدد مرتفع بصورة خاّصة في منطقة مونتريال 
الكبرى، في وقت تتواصل حملة التطعيم في مراكز 

رعاية المسنّين.
وهناك 1040 حالة استشفاء بسبب كوفيد19� في 

مونتريال الكبرى كما قال رئيس الحكومة.
وكّرر لوغو دعوته إلى رئيس الحكومة الكنديّة 
جوستان ترودو لِحظر السفر غير الضروري خارج 
البالد، وفرض العزل 14 يوما لدى المسافرين 

الواصلين إلى كندا.
ودعا  لوغو الحكومة الكنديّة إلى فرض العزل 

الصّحي في الفنادق على نفقة المسافرين وتحت 
مراقبة عناصر الشرطة الملكيّة الكنديّة.

وأعرب وزير الصّحة الكيبيكي كريستيان دوبيه 
عن ارتياحه لِحملة التطعيم المستمّرة في كيبيك.

وقال إّن االستعدادات تجري من أجل حملة تطعيم 
على نطاق واسع، وقد حقّقت المقاطعة هدفها للمرحلة 
األولى قبل أسبوعين من الوقت المحّددة، رغم 
تأخير شركة فايزر في تسليم كميّات اللّقاح إلى كندا.
وتتوّقع السلطات الصحيّة تلّقي 8 آالف جرعة 
من لقاح فايزر و40 ألف جرعة من لقاح مودرنا 
مراكز  في  التطعيم  وتواصل  المقبل،  األسبوع 
الصّحة  وزير  قال  كما  األمد،  الطويلة  الرعاية 

كريستيان دوبيه.
وتلّقت مقاطعة كيبيك حتّى اآلن 238100 جرعة 

لقاح مضاّد لفيروس كورونا المستجّد.
وكانت الحكومة الكنديّة قد أوكلت إلى الميجور 
اللوجيستيّة  العمليّة  فورتان رئاسة  داني  جنرال 
لِتوزيع اللّقاحات على المقاطعات الكنديّة، التي 
تتلّقى كّل واحدة منها كميّة من الجرعات تتناسب 

وعدد سّكانها.
وأعلنت شركة فايزر في وقت سابق من الشهر 
الجاري،  تأخير تسليم اللّقاحات إلى كندا وأوروبا، 
تسريع  أجل  من  تُجريها  التي  التعديالت  بسبب 

وتيرة اإلنتاج.
وطمأن رئيس الحكومة جوستان ترودو الكنديّين إلى 
أّن كندا سوف تستمّر في تسلّم كميّات من جرعات 
اللّقاح رغم تحذير المفوضيّة األوروبيّة من احتمال 

الحّد من تصدير اللّقاح إلى خارج دول االتّحاد.
ومن المحتمل أن تفرض قواعد على الشركات 
المنتجة للّقاحات إرسال إخطار مبّكر عندما تعتزم 
تصدير لقاحات إلى دول أخرى غير الدول األوربيّة.

وتلّقة ترودو كما قال، ضمانات من ستيفان بانسيل، 
الرئيس  التنفيذي لِشركة مودرنا، بأّن الشركة َستفي 
بتعّهدها تسليم كندا 230400 جرعة من اللّقاح 

في الوقت المحّدد األسبوع المقبل.

الجوية  الخطوط  شركة  أعلنت    
 )Air Transat( ترانزات«  »إير 
عن تقليص نشاطها بسبب اإلجراءات 
المتصلة بجائحة »كوفيد - 19« أسوًة 

بشركات طيران أُخرى.
وستقوم الشركة بتعليق كّل رحالتها إلى 
مطار بيرسون الدولي في تورونتو، 
نيسان  آخر  حتى  كندا،  مدن  كبرى 
)أبريل( المقبل، وستعلّق رحلتْين أيضاً 
انطالقاً من مطار بيار إليوت ترودو 

الدولي في مونتريال.
وعزت الشركة قرارها إلى »اإلبقاء 
على قيود السفر واإلجراءات العديدة 
المفروضة من قبل الحكومة الفدرالية، 
السيما واجب تقديم نتيجة اختبار سلبية 
الحجر  والتزام   »19  - لداء »كوفيد 
إلى كندا«، كما  العودة  الصحي عند 

جاء في بيان صادر عنها.

وتقول »إير ترانزات« الواقع مقرها 
الرئيسي في مونتريال إّن هذه القيود 
تركت »تأثيراً هاماً على الحجوزات«. 
اقتطاع  إلى  الشركة  قرار  وسيؤّدي 

عشرات الوظائف.
»بالتالي نجد أنفسنا مضطّرين إلعادة 
النظر في برنامج رحالتنا لهذا الشتاء، 
أسوًة بما نقوم به منذ بداية الجائحة، 
وفقاً لتطورات الوضع والطلب«، قالت 

المتحدثة باسم الشركة ديبي كابانا 
تأمين  ترانزات«  »إير  وستواصل 
رحالت إلى سّت وجهات دولية انطالقاً 
من مطار ترودو في مونتريال، وهي 
في  المكسيك وهولغوين  في  كانكون 
كوبا وعاصمة هايتي بور أو برينس 
وبونتا كانا وبويرتو بالتا في جمهورية 
الدومينيكان والعاصمة الفرنسية باريس.
أّما الرحالت إلى بويرتو فاالرتا في 

المكسيك وفاراديرو في كوبا فستُعلَّق 
لغاية آخر نيسان )أبريل(.

ووعدت »إير ترانزات« بإعادة ثمن 
بطاقات الرحالت الُملغاة إلى أصحابها 
»بطريقة الدفع األصلية« دون أن يكونوا 

بحاجة لالتصال بها.

في  حالياً  المتواجدين  المسافرين  أّما 
الخارج »فسيتم نقلهم تلقائياً على متن 
رحالت لـ’’إير ترانزات‘‘ إلى األماكن 
التي قدموا منها وستصلهم المعلومات 
أفضل  في  رحالتهم  بمسار  المتعلقة 

اآلجال«، قالت كابانا.   كندا تطلق مشاورة عامة لتطوير 
باهظة  »إستراتيجية وطنية لألدوية 
الثمن لعالج األمراض النادرة«. وفًقا 

للحكومة الكندية ،
 يمكن أن تتراوح تكلفة األدوية لعالج 
األمراض النادرة من 100،000 دوالر 
دوالر   2،000،000 من  أكثر  إلى 
6000 إلى  سنوًيا لكل مريض. من 
8000 مرض نادر تم تحديدها حتى 

اآلن. 
وقالت وزارة الصحة الكندية في بيان 
صحفي إن هذه االستراتيجية تهدف 
إلى »مساعدة العائالت الكندية التي 
تضطر إلى إنفاق مبالغ كبيرة لدفع ثمن 
األدوية الباهظة التي يحتاجون إليها«. 
يعاني واحد من كل 12 كنديًا من مرض 
نادر. غالًبا ما تكون هذه األمراض 
اضطرابات وراثية تبدأ منذ الوالدة 
أو الطفولة المبكرة ويمكن أن تكون 

شديدة اإلعاقة وتهدد الحياة.
 للمشاركة في هذه المشاورة ، يمكن 
للكنديين إكمال استبيان عبر اإلنترنت 
، أو إرسال رسالة مكتوبة عبر البريد 
اإللكتروني أو البريد ، أو المشاركة 

في قاعة المدينة االفتراضية. 
بمرض  المصابون  الكنديون  يواجه 
نادر تحديات فريدة ، ونحن ملتزمون 
التي  األدوية  إلى  الوصول  بتحسين 
يحتاجون إليها. هذه المشاورات العامة 
فرصة مهمة لسماع ما يقوله الكنديون 

، وأدعو الجميع للمشاركة. 
سيتم استخدام آرائكم وتعليقاتكم لتوجيه 
عملية تطوير استراتيجية وطنية لتحسين 
وصول الكنديين إلى العالجات الفعالة 

التي يحتاجون إليها. «
باتي هاجدو ، وزيرة الصحة الكندية 
ستستمر المشاورات حتى 26 مارس 

.2021

  أصيب أربعة أشخاص بجروح خالل 
اعتداء بسالح فردي يدوي وقع مساء يوم 
األربعاء 27 يناير الجاري أمام مقر منظمة 
»جيش الخالص« اإلنسانية في وسط العاصمة 
الكندية أوتاوا. وقد تمكنت الشرطة بعد ساعات 
وبعد نشر العديد من عناصرها في المدينة، 

من إلقاء القبض على المشتبه به.
أعلن جهاز الشرطة المحلية في أوتاوا نحو 
الساعة الحادية عشرة من مساء  يوم األربعاء 
27 يناير الجاري ، عن توقيف مشتبه به 
في االعتداء بالسالح األبيض الذي وقع في 
المدينة. إنه رجل وهو قيد االعتقال، وأفادت 
الشرطة بأنها ال تجري البحث عن أي مشتبه 
آخر في هذا االعتداء. وأكدت أنه سيمثل يوم 
الخميس 28 يناير الجاري  أمام المحكمة.

نقل الجرحى األربعة إلى المستشفى وال 
يخشى على حياتهم كما أكدت شرطة العاصمة 

الكندية.
وكان أصيب اثنان منهم بجروح بالغة ولكن 
حالتهما الصحية مستقرة اآلن. لم توضح 
الشرطة هوية الجرحى وال أعمارهم واكتفت 
»جيش  لدى  الموظفين  من  إنهم  بالقول 
خدمات  من  المستفيدين  ومن  الخالص« 

هذه المنظمة الخيرية.
تبلّغت الشرطة عن وقوع اعتداء أمام مقر 
المنظمة في وسط المدينة نحو التاسعة والربع 
مساء. ويفيد سكان الحي أنه انتشرت في الحال 
عشرات السيارات لعناصر الشرطة وثالث 

سيارات إسعاف وشاحنة إطفاء.  
يقول السكان لمذياع هيئة اإلذاعة الكندية 

»إنه نادرا ما تحدث اعتداءات عنف بهذا 
الشكل في الحي«. وأكد شهود العيان بأن 
الحادثة »تبدو فردية، وقعت صدفة« ولم 
يفهم العديد األسباب التي دفعت المعتدي 

إلى القيام باعتدائه.
نقلت شرطة أوتاوا أنه يجري حاليا تحقيق 
جنائي. وهي نشرت في المكان طوقا أمنيا. 
هذا وقد استمر عمل المحققين حتى ساعات 

الصباح األولى.
في مقابلة مع هيئة اإلذاعة الكندية، تحدث 
ماتيو فلوري عضو مجلس بلدية المدينة 
االعتداء،  فيه  الذي وقع  الحي  من سكان 

عن »وضع مقلق«.
المالجىء  تمركز  »إن  األخير  هذا  يقول 
لألشخاص المشردين في المدينة، وكذلك 

تحديات التوترات على مستوى الصحة العقلية 
واإلدمان على المخدرات التي نشهدها في 
السنوات األخيرة، أضف إلى ذلك جائحة 
كوفيد19� هذه السنة، كل ذلك يشكل تحديات 
كبرى لتلك المنظمات اإلنسانية الموجودة 

في المدينة«.
يتابع  سنوات،  عشر  منذ  قلق  »يراودني 
مستشار البلدية، ويأسف لعدم حدوث استثمار 
بالفعل في اآلالف من المنازل. إذ تستقبل 
المراكز المخصصة إليواء المشردين في 
العاصمة أوتاوا 2000 شخص. هذه الزيادة 
في عدد المشردين تشل عمل النماذج القديمة 
المعمول بها وتضع الجميع من نزالء هذه 
فيها والمتطوعين في  المراكز والعاملين 

مواقف حرجة للغاية وهّشة«. 

الحذر ضرورّي استمرار  الوضع مشّجع في كيبيك ولكّن   :19 قلق يف كندا من ارتفاع احلمائية التجارية األمريكية ودعوةكوفيد - 
لـ )نهوض شمال أميركي(
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كبار األطباء يف املقاطعات الكندية باتوا صمام األمان للمواطنني 



رسائل العمارنة عن مصر وجيرانها في الشرق 
األدنى القديم

وكان من بين االكتشافات األثرية المهمة فى مدينة تل العمارنة ما 
األرشيفات  أهم  تعد واحدة من  التى  العمارنة«  بـ »رسائل  يعرف 
القديمة التى تعطينا فكرة شاملة ومتميزة عن أحوال مصر فى عصر 
الدولة الحديثة وجيرانها من إمبراطويات ووممالك وإمارات الشرق 
األدنى القديم فى عصر البرونز الحديث. وتم اكتشاف تلك الرسائل 
المهمة فى عام 1887 فى مكتب التسجيالت فى المدينة. وحفظ لنا 
األرشيف الملكى الخاص بالملك أخناتون فى تلك المدينة عددا من 
الرسائل الفريدة من »رسائل العمارنة« )المكتوبة بالخط المسمارى 
لغة المراسالت الدولية فى ذلك العصر(. وكانت تلك الرسائل تخص 
المراسالت الدبلوماسية المتبادلة بين والده الفرعون الشمس الملك 
أمنحتب الثالث والملك أخناتون والملك توت عنخ آمون وحكام الشرق 
األدنى القديم المعاصرين لملوك مصر مثل سوريا وفلسطين والعراق 
وبالد األناضول. ومن خالل تلك الرسائل تظهر مكانة مصر المتميزة 
بين القوى العظمى فى العالم القديم. ويظهر أيضا مدى حسد حكام 
بابل وميتانى وغيرها لثراء الفرعون الشمس الملك أمنحتب الثالث 
خصوصا امتالكه كميات كثيرة من الذهب الذي قال عنه أحد حكام 
الشرق األدنى القديم إن الذهب فى أرض مصر المباركة كثير مثل 
التراب، طالبا إرسال كمية منه له. ومن الالفت للنظر ذكر اسم الملكة 
تى، زوجة الملك أمنحتب الثالث، فى تلك الرسائل وتودد حكام الشرق 
األدنى القديم لها وطلب توسطها لدى زوجها الفرعون الشمس الملك 

أمنحتب الثالث ومن بعده ولده الفرعون الملك أخناتون.
الفنون

وجسد الفن فى عصر العمارنة فكر الملك أخناتون الدينى وعبر عنه 
بامتياز؛ إذ كان الفن العنصر األول الذي من خالله أظهر الملك وفنانوه 
رؤيتهم الجديدة لتجسيد تلك المفاهيم الدينية والفنية الجديدة التى أراد 
الملك إرسالها إلى شعبه. ونجح الفنانون الملكيون فى تل العمارنة فى 
التعبير عن تلك اآلراء الجديدة وأحدثوا نقلة نوعية فى الفن فى تلك 
الفترة الزمنية القصيرة. وازدهرت فنون الزجاج والمعادن والجلد 
بشكل كبير. وتميز فن النحت وتم التجديد فيه. وصورت المالبس 
التام  إيمانهم  الملكية عن  المالبس  تلك  للغاية وعبرت  بشكل الفت 
العائلة  تمثيل  وتم  الفترة.  تلك  فى  الشمسية  والديانة  آتون  بالمعبود 
المالكة بشكل غير مسبوق كما ذكرنا من قبل. وجسد الفنانون الملك 
أخناتون وأفراد عائلته الملكية وكبار رجال دولته بمعالم فنية مبالغ 
فيها حيث صوروا الوجه مستطيال والشفاه غليظة والعيون كبيرة 
والبطن مترهال واألفخاذ ضخمة بمالمح تخلط بين الصفات الذكورية 
واألنثوية وفقا لمعتقدات الملك الدينية الجديدة، وليس وفقا لما أطلق 
عليه البعض الواقعية فى الفن. وفى هذه المناظر الفنية الجديدة، كان 
التى  الجديدة  الدينية  الملك  الملك وأفراد نظامه يعبرون عن رؤية 
اعتبر معبوده آتون فى أناشيده الموجهة إليه أبا وأما لكل البشر ولكل 
الكائنات. كان الفن الوسيلة المهمة واألولى التى استخدمها أخناتون 
فى نشر دعوته الدينية الجديدة. وقد نجح الفن فى تحقيق ذلك بتفوق 

كما أسلفنا القول.  
التمثال النصفي للملكة نفرتيتي

ويعتبر تمثال الملكة نفرتيتى النصفى المصنوع من الحجر الجيرى 
الملون بالحجم الطبيعى من أروع األعمال الفنية فى مصر القديمة، 
بل يعد هذا العمل الفنى ليس له مثيل فى تاريخ الفن على اإلطالق. 
ويبلغ التمثال حوالي 47 سم ارتفاعا. وترتدى الملكة تاجها األزرق 
المميز المقطوع من القمة الذي تعلوه حية الكوبرا التى كانت رمزا 
من الرموز الحامية للملكية المقدسة فى مصر القديمة. ووجد هذا 
التمثال مع عدد من القطع الفنية األخرى فى أتيليه الفنان المعروف 
تحتمس فى تل العمارنة بواسطة البعثة األلمانية فى عام 1912. وحين 
جاء تمثال نفرتيتى إلى برلين أحدث حمى كبيرة اجتاحت المدينة منذ 
عام 1913 ولم تهدأ إلى وقتنا الحالى. ولقى تمثال نفرتيتى فى القرن 
العشرين اهتماما كبيرا من قبل زوار متحف برلين. وتم االهتمام 
الشاعر  به  وأعجب  وزاره  األلمانى.  األدب  فى  العمارنة  بعصر 
األلمانى الشهير راينر ماريا ريلكه. وفى يوم 16 فبراير عام 1914، 
وبعد أن زارت معرض برلين، كتبت لو أندريه سالومه إلى الشاعر 
ريلكه تقول له فيه إن كثيرا من تماثيل الملك أخناتون تشبه الشاعر 
ريلكه. ولم يكن ريلكه فقط الذي كان يشبه الملك أخناتون، بل شبه 
به كثيرون. ومازالت فترة الملك أخناتون ودعوته تجذبان الكثيرين 
الذين يزورون مدينته ويتأملون تماثيله فى  العالم  من جميع أنحاء 

المتحف المصرى فى القاهرة أو فى برلين أو فى متحف فى العالم 
حيث توجد أية قطعة فنية تعود إلى عصر العمارنة الفريد. 

غروب شمس العمارنة
وعلى عكس ما يشاع لم يقم أخناتون بتأسيس دولة دينية على اإلطالق. 
ومن المعلوم لعلماء المصريات أن الدولة الدينية الوحيدة التى قامت 
فى مصر القديمة كانت فى عصر األسرة الحادية والعشرون، عندما 
استغل كهنة اإلله آمون فى مدينة طيبة ضعف السلطة المركزية بعد 
نهاية الدولة الحديثة، وقفزوا على السلطة، وأسسوا تلك األسرة التى 
حكمها كهنة آمون من الجنوب فى حكم ثيوقراطى لم يكن مقبوال 

من الجميع وسرعان ما انتهى بتأسيس الملك شاشانق األول لألسرة 
الثانية والعشرين محققا عظمة األجداد من ملوك الدولة الحديثة.

ولم تستمر دولة أخناتون طويال. بسبب كثير من األخطاء الكارثية 
الكبرى التى حاول الملك أخناتون القيام بها مثل محاولته الدوؤب 
تغيير الهوية الحضارية للدولة المصرية المتسامحة والتى تقبل التعدد 
بامتياز، وكذلك محاولته إقصاء كل ما ومن هو ضده، وأيضا زلزلة 
الخارجية  مصر  سياسة  وإهمال  العريقة،  المصرية  الدولة  ثوابت 
بالدعوة  القديم، واالكتفاء  المهمة فى بالد الشرق األدنى  وممالكها 
الدينية لمعبوده الجديد والتجديدات الفنية واللغوية واألدبية التى لم 
تمس عمق المجتمع ولم يتقبلها كلية، فضاًل عن التغيير الفوقى الذى 
أراد فرضه على الجميع فى وقت زمنى قصير، عالوة على عدم 
االهتمام بالتراث المصرى الحضارى العريق الممتد فى الشخصية 
المصرية آلالف السنين قبل بزوغ دعوته الدينية القائمة على األحادية 
إلى  االلتفات  وعدم  المتنفذين،  وكهنتها  األخرى  المعبودات  ونفى 
طبيعة الثقافة المصرية وكذلك الشخصية المصرية وفهم مكوناتها 
ومكنوناتها، فكانت نهايته المأوسوية دون رجعة. ونظًرا ألنه كان 
أيضا هو الوسيط الوحيد بين معبوده آتون والشعب، فانتهت الدولة 
بانتهائه، وغابت الدعوة بغيابه. وانقلب المنافقون الذين ذهبوا معه 
إلى مدينته الجديدة بعد رحيله ولعنوه ولعنوا دعوته وهجروا مدينته 
وأطلقوا عليه »الملك المهرطق« و«المارق من تل العمارنة«. ولم 
يبق من عصر العمارنة إال أصداء العمارنة التي ما نزال نراها ماثلة 
أمامنا كذكرى على حكم لم يعمر سياسًيا طوياًل غير أنه ترك آثاًرا 
تشهد على أهمية الفترة دينًيا وفنًيا ولغوًيا وأدبًيا. ويكفي أن نلقي نظرة 
على تمثال الجميلة نفرتيتى كى ندرك روعة الفن وصدق اإليمان 
بالدعوة من قبل قلة من بعض مؤيدى الملك أخناتون وتوظيف الفن 
فى خدمة الديانة اآلتونية والملك أخناتون وعائلته الملكية ودعوته 
الدينية وفلسفته فى الحكم ونظرته للدين والحياة. إنه عصر العمارنة 

الفريد بكل ما له وعليه.
هدية مصر للعالم 

تدخل مصر القرن الحادي والعشرين متحفيًا بثقلها الحضاري والثقافي 
اللذين ليس لهما مثيل في العالم كله بافتتاح المتحفين التوأمين: المتحف 
الكبير  القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والمتحف المصري 
بصحراء األهرام كأعظم مشروعات القرن الثقافية، وتطوير وتحديث 

المتحف األم المتحف المصري العريق بميدان التحرير. 
المشروعات  أهم  أحد  المصرية  للحضارة  القومي  المتحف  ويعد 
اليونسكو.  ومنظمة  المصرية  اآلثار  وزارة  تتبناها  التي  الرئيسية 
ويقع المتحف على بحيرة عين الصيرة التي سوف تشكل جزًءا من 
بانوراما المتحف. وتبلغ المساحة اإلجمالية للمشروع 28 فداًنا إلى 
اآلن، ومن المخطط زيادة مساحته إلى 70 فداًنا. ويتكون المتحف 

من مبنى االستقبال ومبنى صاالت العرض المتنوعة.
وسوف يعرض المتحف أربع مجموعات: أواًل: قلب المتحف، ويشمل 
العرض الرئيسي للمتحف الذي يبرز أهم إنجازات الحضارة المصرية 
في تسلسلها الزمنى. ويستطيع الزائر من خالله أن يكون فكرة متكاملة 
عن الحضارة المصرية وأهم مالمحها األساسية من عصور ما قبل 
اليوناني-الروماني  والعصرين  الفرعوني  بالعصر  مروًرا  التاريخ 
والعصر القبطي والعصر اإلسالمي والعصر الحديث إلى العصر 

المعاصر. 
ثانًيا: العرض الموضوعي، ويشمل ستة موضوعات رئيسية: فجر 
والمجتمع،  والدولة  المادية،  والثقافة  والكتابة،  والنيل،  الحضارة، 

والفكر والمعتقدات الدينية. 
ثالًثا: عرض المومياوات الملكية، ويمثل محور الجذب األساسي في 
المتحف؛ حيث يستطيع الزائر أن يرى ملوك وملكات مصر الذين 
طالما حلم برؤيتهم وجًها لوجه. وتتلخص فكرة العرض في تقديمهم 

بما يليق بمكانتهم الكبيرة بعيًدا عن عرضهم كمومياوات فقط.
رابًعا: عرض قمة البانوراما فوق المتحف، وسوف يشمل عرض 
تاريخ موقع القاهرة منذ أقدم العصور بأحدث وسائل العرض المتحفي 

الحديثة.
وخالصة القول إن رسالة مصر للعالم من خالل هذا المتحف العالمي 
الفريد أن نهر العطاء الحضاري المصري للعالم لم ولن ينقطع يوًما، 
وأن حضارة مصر العريقة قامت والتزال على اإلبداع المتواصل 
واإليمان العميق واإلخاء والتكافل والتسامح وحب اإلنسان المصري 
العظيم مبدع تلك الحضارة العريقة لكل ما يقوم به من أعمال جليلة. 
وسوف يكون المتحف المصري الكبير بصحراء األهرام أكبر وأهم 
متحف لآلثار المصرية في العالم؛ ونظًرا ألهمية وعظمة وروعة 
وسحر آثار مصر؛ فسوف يكون بالتبعية أكبر متحف للبشرية وقبلة 

الزوار من كل مكان في العالم. 
ويقع المتحف على مساحة 117 فداًنا؛ واختير موقعه بعناية فائقة حتى 
يكون على مقربة من أهرام الجيزة وتمثال »أبو الهول« العظيم، التي 
تمثل عالمات حضارية مضيئة على وجه الزمن منذ أقدم العصور 

إلى وقتنا الحالي. 
وسوف يشكل المتحف مع أهرام الجيزة وحدة بانوراميه رائعة؛ إذ 
سوف يتم الربط بين المنطقة األثرية العالمية بالمتحف العمالق حتى 
يتسنى للزائر رؤيتهما واإلحساس بعظمة الحضارة والمتحف مًعا. 
ومن خالل هذا المتحف، سوف يطالع زائره مجموعات فريدة ومتنوعة 
من اآلثار المصرية القديمة التي تمتد زمنيًا من عصور ما قبل التاريخ، 
مروًرا بالمرحلة الفرعونية، وصواًل إلى المرحلة اليونانية-الرومانية. 
ودون شك سوف تكون أروع مجموعات هذا المتحف العالمي هي 
مجموعة الفرعون الذهبي الملك الصغير »توت عنخ آمون«، فضاًل 
عن تمثال فرعون مصر األشهر نجم األرض الملك رمسيس الثاني 
-الذي كان مقاًما في ميدان رمسيس- الذي سوف يحتل مكاًنا بارًزا 
في المتحف بما يليق بمكانة الملك رمسيس التاريخية المهمة. وسوف 

يربط المتحف بعدد من المتاحف العالمية.
وتطرح مصر عبر هذا المتحف من خالل الفن المصري القديم رؤيتها 
ورسالتها كمبدعة للحضارة ممثلة في الكتابة والثقافة والفلسفة والفنون 
واآلداب وغيرها الكثير، مؤكدة للعالم أجمع أن مصر الحضارة التي 
كانت وأبدعت أصل كل شيء لن ترضى لنفسها مكانة أقل من تلك 
التي أحرزتها قديما كأعظم قوة حضارية وعسكرية ضاربة سادت 
العالم القديم كله بالعلم والعدل والحكمة فأصبحت بجدارة سيدة للعالم 
القديم وسوف يخصص المتحف المصري بميدان التحرير لتاريخ 
الفن المصري القديم، وسوف تعرض به مجموعة فريدة ومحدودة 
من اآلثار المصرية القديمة بعد أن يتم تطويره وتحديثه وفًقا ألحدث 
بتاريخه ومبناه األثري  يليق  بما  العالمية  المتحفي  العرض  وسائل 

العريق والمتميز.
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يعشُقكِ هذا المطرُ

     Vendredi 29 janvier 2021
الجمعة 29 يناير 2021

بيل غيتس يرد على »نظريات 
المؤامرة« التي انتشرت عنه 

حول كورونا

  تكملة للعدد الماضي: 

المطُر هذا  يعَشُقِك 
جسدِك... مساماِت  الى  يتسرُب 

. . . روحــــِك
القلِب الى  َسِبْقَتُه  قد  يراني 

أنِت....  مجنونٌة 
المذعورِة أصابِعِك  بين  حياتي 

الِحْلِم... في 
يسابُق الشالُل  هذا 

البحِر أمواَج 
أو صوٍت بال صدى 
حماقاتي تسُرقيَن 

البراكين شفاِه  فوق  من 
الصمِت في  هدوئي  تغتاليَن 

ذكرياتي َبكَيْت 
القطاراِت محطاِت  في 
المطِر مع  ترجُع  علَّها 

جسدِك داخَل  روحي  تسافُر 
عيني زاويِة  في  تغفيَن 

معلقًة ابتسامًة  أرى   ... أصحو 
قزح قوِس  في 

الِحْلِم قشعريرِة  من  تنقُذني 
الغجرياِت؟ براءَة  أعرُف  كيَف 

السماِء؟ سحِب  الى  دموعي  أُعيُد  كيَف 
تناثرت التي  وقصائدي 

الغاباِت فوق 
الثلِج...؟ من  الهاربِة 

*     *     *   
الشعُر هو  قديٌس 

جسدي طياِت  بين  يطارُدني 
الليِل منتصِف  في  ومضًة  تبدو  مالمحُه 

البحِر شفاِه  على  تتالطُم  أمواجاً  أو 
استقراري يستبيُح  ُه  ِسرَّ

الروِح عتمِة  من  عاداتي  يغتاُل 
معي يمشي  صاَر  ِظلَِك  لكنَّ 

الثلِج طرقاِت  في 
البرِق مع  ضوُءه  يتناثُر 

قصيدًة له  ألقرأَ 
القديسين زمِن  في  كتبُتها 

الجميل.... القمر  ومساءاِت 

لاعلاناتكم في الرسالة

العالم يدخل العلمنة الدولية والعد العكسي بدأ

شعر: جاسم نعمة مصاول

قصائد من الديوان الرابع 
) يعشُقِك هذا المطر (

 سنة ٢٠٢٠ كانت سنة مصيرية بالنسبة لي على كل األصعدة.  
أحداثها صدمتني فكريا وروحيا أمام هول الحقيقة التي واجهتها 

مما أجبرني على  التوقف عن أي نشاط واالبتعاد في خلوة 
مع ذاتي الفارغة فجأة فراغ اللحظة التي تسبق الموت.  كل 
ما تعلمته وآمنت به بات سرابا. وها أنا في حالة من الدوران 
والغثيان أمام هاوية كانت يوما واحة تستمد روحي في ظلها، 
التي تسيرني فرحة صابرة على دروب الحياة.  فجأة  القوة 
أدركت هول السراب الذي رافقني كل هذه السنين.  لم أعد 
أدري بماذا أؤمن والى أين أتجه.  أرفض الحقيقة وأهرب إلى 
عالم الخيال كي أخفف من ألم الواقع وما أشهده، متسائلة لو 
أنني عشت طوال هذه السنين  حقيقة زالت أم أن هذه الحقيقة 

كانت سرابا ؟
استمريت في تخبطي ووحدتي أشهر، غير قادرة على التكلم أو 
حتى الكتابة الى أن قررت يوما خالل فترة صمتي، أن أعود 
في الزمن أتصفح تاريخ الشعوب والحضارات القديمة، أقرا 
عنها وأتعرف الى ناسها وعاداتها، الى فلسفاتها وقيمها، الى 
دياناتها وثقافاتها األجتماعية والفكرية، من خالل هذا العالم 

األفتراضي الذي فتح لي جميع األبواب أنهل منها العلم والمعرفة 
وكشف حقائق ال تنقلها لنا المناهج الدراسية وال  األعالمية.  هذا 
العالم االفتراضي أنقذ روحي من االنحدار الى هاوية اليأس والحزن 

ساعة أدركت أن النزاع بين الخير والشرهو نواة هذا العالم ومحركه. 
ان حالة السالم التي عاشتها البشرية بعد الحرب العالمية الثانية 

ليست سوى هدنة أنتهت وأن عالمنا اليوم هو دورة من دورات 
عجلة الزمن التي تعود باستمرار طالما هناك حياة، وأن األقوى 
واألكثر دهاء واجراما هو الذي يكتب التاريخ. هذا ما حصل عبر 

وسيحصل  يحصل  وما  العصور 
اآلن وفي المستقبل، خاصة وأن األسلحة تطورت وستتطور أكثر 
الى نقطة الالعودة.  االمبراطورية الجديدة سيديرها روبوتات 
مبرمجة ال يمكن اخضاعها ال بل سيخضع األنسان لها أذا أراد 
الحياة، يبرمج نفسه حسب قوانينها. سيتغير شكال وقالبا كي يألئم 
متطلبات امبراطوريات العالم الجديد.  هذا األندماج سيكون له 
أندماج  تواجد آخر.   الجانب األيجابي والسلبي مثله مثل اي 
يتناسل  قد  أخرى  كونية  حضارات  ومالقاة  استقبال  سيخوله 
معها مثلما حل في العهود القديمة.  عهد جديد سيحمل افراحه 
وأحزانه، جمالياته وبشاعته.  التناسق امر ال بد منه ولو اَتسم 
أشكاال مختلفة، ما هو غريب وصادم اليوم سيكون هو الشائع 
والقاعدة غدا.  يكفي ان نعود الى تاريخ الشعوب كي نفهم ما 
يحل بنا اليوم ونراه من منظار أخر يلهمنا التشبّص بالحفاظ 
على حقوق األنسان والدفاع عنها تحت راية العالم الجديد، كي 
ال نعود عبيدا لألسياد يصطادوننا ساعة نركض في سهولهم ! 
بدأ.  عصر جديد  العكسي  والعد  الدولية  العلمنة  العالم دخل 
يكتب له الحياة والحياة سر من أسرار الوجود ال يمكن تفسيره. 
الحاضر  من  فلنجعل  ونتائجها  قراراتها  تحمل  كونية  أنها طاقة 
نورا أيجابيا قدر األمكان.  هذا األمر هو خيارنا وال يمكن ألحد 

أن يسلبنا أياه! 

شركة  مؤسس  غيتس  بيل  قال   
»مايكروسوفت« األمريكية، إنه بوغت 
بحجم نظريات المؤامرة »الجنونية« و 
»الخبيثة« التي انتشرت عنه عبر وسائل 
التواصل االجتماعي خالل جائحة كورونا.
وقال غيتس في مقابلة مع »رويترز« 
يوم األربعاء، إن »ماليين المرات التي 
ترددت فيها على اإلنترنت »نظريات 
المؤامرة الجنونية« عني وعن أنتوني 
فاوتشي أكبر خبراء األمراض المعدية 
بالواليات المتحدة ترسخت ألسباب منها 
اقتران الجائحة الفيروسية المخيفة بتنامي 

دور وسائل التواصل االجتماعي«.
وأضاف: »لم يكن أحد ليتنبأ بأنني أنا 
والدكتور فاوتشي سنبرز، على هذا النحو 
في هذه النظريات الخبيثة حقا، أنا في 
غاية الدهشة لذلك وأرجو أن تختفي«.
عن  الملياردير  غيتس  وتنحى 
شركة  إدارة  مجلس  رئيس  منصب 
»مايكروسوفت« في العام 2014 وقد 
خصص ما ال يقل عن 1.75 مليار دوالر 
من خالل مؤسسة بيل وميليندا غيتس 
الخيرية للجهود العالمية لمكافحة كوفيد 
- 19، ويشمل هذا المبلغ دعما لبعض 
ووسائل  للقاحات  المصنعة  الشركات 

المحتملة. التشخيص والعالجات 
انتشرت  قبل عام  الجائحة  بدأت  ومنذ 
اإلشاعات  من  الكثير  اإلنترنت  على 
وغذت انتشار المعلومات الخاطئة عن 

فيروس كورونا وأصوله ودوافع العاملين 
في مكافحته.

ومن هذه المزاعم أن الدكتور فاوتشي 
وغيتس اختلقا الجائحة لمحاولة السيطرة 
من  التربح  يريدان  وإنهما  الناس  على 
انتشار الفيروس ويريدان استخدام اللقاحات 
في زرع رقائق إلكترونية يمكن تتبعها 

في أجساد الناس.
وتساءل غيتس »هل يصدق الناس فعال 

هذا الكالم؟«.
وقال: »سيكون علينا دراسة هذا األمر في 
العام المقبل وتفهم، كيف يغير هذا األمر 
سلوك الناس وكيف كان من الممكن أن 

نقلل ذلك إلى أدنى حد ممكن؟«.
وأشاد غيتس بفاوتشي وفرانسيس كولينز، 
رئيس المعاهد الوطنية األمريكية للصحة 
ووصفهما بأنهما شخصان »بارعان« 
و«رائعان«، وقال إنه يتطلع إلى تمكنهما 
من العمل بكل كفاءة والنطق بالحق في 

عهد إدارة الرئيس جو بايدن الجديدة.
وأضاف: »كان يبدو في بعض األحيان 
الحكومة  في  الوحيدان  العاقالن  أنهما 
السابق  الرئيس  عهد  في  األمريكية« 

دونالد ترامب.
وقال غيتس إنه سعيد ألن الواليات المتحدة 
الصحة  لمنظمة  بايدن  عهد  في  عادت 
العالمية وأن الرئيس »عين شخصيات 
بارعة وألن الدكتور فاوتشي لن يواجه 

القمع«.



    ال يحب جميع الناس األماكن الباردة ولكن هناك العديد من 
الذين  الناس   ، الوحيد  الموسم  فيها هو  الشتاء  التي يكون  البلدان 
يعيشون في هذه البلدان ال يرون سوى الشتاء وفصل الشتاء ، هناك 
عدد قليل من البلدان مغطاة بالثلوج دائًما وال يشعر الناس بحرارة 

الشمس ، وفيما يلي أبرد الدول في العالم:
روسيا

تعد روسيا ابرد دولة في الع   الم من حيث أبرد درجة حرارة سجلت 
على اإلطالق ، شهد كل من Verkhoyansk و Oymyakon في 
جمهورية سخا درجة حرارة باردة متجمدة تصل إلى 67.8- درجة 

مئوية )90.0- درجة فهرنهايت(.
على الرغم من درجات الحرارة شديدة البرودة ، يعيش أكثر من 
البرد في  1400 شخص  أويمياكون ويحتضن  500 شخص في 

فيرخويانسك كل عام. 
أبرد درجة حرارة تم تسجيلها على اإلطالق كانت : 67.8− درجة 

مئوية )90.0− درجة فهرنهايت(
غرينالند

غرينالند بلد مستقل ينتمي إلى مملكة الدنمارك مع حكم ذاتي ، وكانت 
أبرد درجة حرارة سجلت على اإلطالق في أكبر جزيرة في العالم 

66.1- درجة مئوية )87.0− درجة فهرنهايت( في عام 1954. 
اعتباًرا من عام 2019 ، يعيش حوالي 56681 شخًصا في جرينالند 
، ومعظمهم إما من اإلنويت أو من أصول دنماركية. على الجانب 
اآلخر من درجة الحرارة ، كانت أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على 
اإلطالق في جرينالند 30.1 درجة مئوية )86.2 درجة فهرنهايت(. 
هناك اختالفات كبيرة بين الصيف والشتاء ، وبالنسبة لألشخاص 
الذين يعيشون هنا ، من المهم أن تكون مستعًدا لجميع الفصول ، 
وكانت أبرد درجة حرارة تم تسجيلها على اإلطالق : 66.1 درجة 

مئوية )87.0− درجة فهرنهايت(
كندا

كندا هي أبرد دولة في أمريكا الشمالية مع أبرد درجة حرارة سجلت 

على اإلطالق عند 63.0- درجة مئوية )81.4- درجة فهرنهايت( 
، في سناج ، يوكون في عام 1947.

في حين أن العديد من األماكن في شمال كندا باردة نسبًيا 
أو معتدلة على مدار العام ، إال أن هناك أيًضا أماكن تراقب 

درجات حرارة عالية خالل فصل الصيف.
بعض األماكن الباردة األخرى في كندا حيث لوحظت درجات 
حرارة منخفضة قياسية هي سد باسانو في ألبرتا )61.1- 
درجة مئوية / 78.0- درجة فهرنهايت( ، )فورث سميث 
)59.4- درجة مئوية / 74.9- درجة فهرنهايت( ، ليتون و 
ليلويت )- 58.9 درجة مئوية / 74.0- درجة فهرنهايت(.

وكانت أبرد درجة حرارة تم تسجيلها على اإلطالق : 63.0− 
درجة مئوية )81.4− درجة فهرنهايت(

الواليات المتحدة األمريكية
الواليات المتحدة بلد ضخم بدرجات حرارة مختلفة حسب 
أنها  المتحدة هو  الواليات  العام   ما يميز  الوالية ووقت 
العالم وأيًضا تصنف  البلدان في  أبرد  تصنف كواحدة من 

كواحدة من أكثر البلدان حرارة في العالم . 
كانت أدنى درجة حرارة سجلت على اإلطالق في الواليات المتحدة 

هي 62.2- درجة مئوية )80− درجة فهرنهايت( في بروسبكت كريك 
في أالسكا  وهي أيضاً أبرد دول العالم في الصيف

بعض أبرد الواليات في الواليات المتحدة هي أالسكا ومونتانا ويوتا 
80- درجة فهرنهايت /  بين  تتراوح  ووايومنغ وكولورادو والتي 
62 درجة مئوية إلى 61- درجة فهرنهايت / 52 درجة مئوية في 

درجات الحرارة المنخفضة القياسية لكل والية. 
أبرد درجة حرارة تم تسجيلها على اإلطالق : 62.2- درجة مئوية 

)80- درجة فهرنهايت(
الصين

تعد الصين من أبرد دول العالم بسبب فصول الشتاء الباردة المتجمدة 
58- درجة  بـ  دفًئا مقارنة  أكثر  الجنوبية  الشمال ، واألجزاء  في 
أدنى درجة حرارة مسجلة  مئوية )72− درجة فهرنهايت( وهي 

على اإلطالق في الصين. 
ولوحظ االنخفاض القياسي في جينه بمقاطعة منغوليا الداخلية المستقلة 
في 31 ديسمبر 2009 ، أبرد درجة حرارة تم تسجيلها على اإلطالق 

: 58− درجة مئوية )72− درجة فهرنهايت(
منغوليا

منغوليا دولة أخرى تشهد اختالفات كبيرة في درجات الحرارة على 
مدار العام مع فصول الشتاء الباردة والصيف الدافئ ، ولوحظت 
أبرد درجة حرارة في منغوليا في Züngovi ، مقاطعة Uvs في 

عام 1976 في شهر ديسمبر. 
عادًة ما يكون الشتاء طوياًل وقاسًيا مما يجبر القبائل البدوية على إقامة 
معسكرات والبقاء في نفس المكان لفترة أطول ، تتراوح درجة الحرارة 
من حوالي 20- درجة مئوية إلى – 45 درجة مئوية في فصل الشتاء. 
أبرد درجة حرارة تم تسجيلها على اإلطالق : 55.3- درجة مئوية 

)67.5− درجة فهرنهايت(
قيرغيزستان

قيرغيزستان دولة أخرى في آسيا الوسطى ذات فصول شتاء قاسية 
وباردة ، درجات حرارة منخفضة تصل إلى 30- درجة مئوية )22- 
درجة فهرنهايت( شائعة في العديد من الوديان حيث تغطي الثلوج 
المناظر الطبيعية والمنحدرات الجبلية ، يستمر الشتاء في قيرغيزستان 

عادًة من ديسمبر إلى فبراير. 
وكانت أبرد درجة حرارة تم تسجيلها على اإلطالق : 53.6- 

درجة مئوية )64.5- درجة فهرنهايت(
السويد

يتمتع الجزء الشمالي من السويد بمناخ صيفي معتدل وشتاء 
شديد البرودة مع تساقط ثلوج تغطي المناظر الطبيعية لعدة 
أشهر ، وصلت أدنى درجة حرارة مسجلة على اإلطالق في 
السويد إلى 53.0- درجة مئوية )63.4− درجة فهرنهايت( 

، في مالغوفيك في مقاطعة فاستيربوتن.
في نورالند ، من الشائع أن تصل درجات الحرارة إلى 40- 
الشتاء. ومع ذلك ، عادة ما  تقريًبا في فصل  درجة مئوية 
تكون درجات الحرارة في وسط السويد والجزء الجنوبي من 
البالد أقل بكثير ، وكانت أبرد درجة حرارة تم تسجيلها على 
اإلطالق : 53.0− درجة مئوية )63.4− درجة فهرنهايت( 

كازاخستان 
على عكس االعتقاد السائد في كازاخستان بوجود مناخ آسيوي مريح 

إذا قمت بزيارة   ، بارد قارس  البالد بصيف دافئ وشتاء  تتمتع   ،
في الحر ، فستكون على يقين من عدم برودة الجو ، وعندما يكون 
الجو بارًدا ، ستكون متأكًدا تماًما من أن هذا المكان ال يرى ضوء 
الشمس ، هطول األمطار قاسي وغير منتظم ، والبرد قارس وبارد.

ايسلندا
أيسلندا هي أيًضا واحدة من أبرد دول العالم ، خالل فصل الصيف 
، تكون البالد خضراء في الغالب ولكن الشتاء يجلب البرد والثلج ، 
تنخفض درجة الحرارة إلى أقل من 10- درجة مئوية ، المرتفعات 
الوسطى هي أبرد جزء من آيسلندا ، تتميز منطقة نورتون في البالد 

بدرجات حرارة دون الصفر على مدار السنة.
ويعتمد أفضل وقت لزيارة أيسلندا على الطريقة التي تريد االستمتاع 
بها في البلد ، تظهر الشفق القطبي الشمالي من سبتمبر حتى أبريل 
، ويونيو ويوليو يمكن رؤية الشمس ، من ديسمبر إلى فبراير هي 

األشهر األكثر برودة.
فنلندا

بكثافة ويواجه فصول  الثلوج  بارد يعرف تساقط  بلد  أيًضا  فنلندا 
الشتاء الباردة خالل فصل الشتاء ، في الشتاء ، تظل درجة الحرارة 
أقل من 0 درجة مئوية لمدة 100 يوم تقريًبا ويغطي الثلج األرض 
من نوفمبر إلى أبريل   في المناطق الساحلية مثل هلسنكي ، تنخفض 
درجات الحرارة إلى ما دون 30- درجة مئوية. في شمال فنلندا ، 
تنخفض درجة الحرارة إلى 45- درجة مئوية في الشتاء ويستمر 
الشتاء لنحو 200 يوم مع أرض مغطاة بالثلوج بشكل دائم، ويعتبر 

أفضل وقت لزيارة فنلندا بين شهري مايو وسبتمبر.
النرويج

النرويج ، المعروفة رسمًيا باسم مملكة النرويج ، هي أيًضا واحدة 
فإنه   ، المكان مشمًسا في الصيف  لو كان  الدول ، حتى  أبرد  من 
يصبح شديد البرودة في الشتاء ، كانت أبرد درجة حرارة مسجلة 
في النرويج عند كاراجوك وكانت 51.2- درجة مئوية  ، عادة ما 
 1 إلى  10- درجة مئوية  النرويج من  الحرارة في  تتراوح درجة 
درجة مئوية في معظم األماكن ،  وأفضل وقت لزيارة النرويج بين 

شهري يونيو وأغسطس.

السياحة العالمية

اعداد : مايك انجلو
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 Les proverbes en français et arabe

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز بالفوز على 
المقاصة 4-1

  نجح الزمالك في تصدر جدول ترتيب الدوري 
الممتاز بعد فوزه الكبير علي ضيفه مصر للمقاصة 
التي جمعتهما مساء يوم  المباراة  1-4 في  بنتيجة 
الخميس بملعب بتروسبورت في اطار الجولة 

العاشرة من المسابقة.
الزمالك كل من اشرف بن شوفي  وسجل رباعية 
هدفين في الدقيقة 14 من ركلة جزاء وِفي الدقيقة 
62 ويوسف اوباما هدفين في الدقيقتين 22 و76، 
بينما احرز هدف المقاصة الوحيد الالعب مروان 

حمدي في الدقيقة 80.
لينفرد  23 نقطة  الي  الزمالك  الفوز رصيد  ورفع 
بصدارة الدوري وبفارق نقطتين عن األهلي صاحب 
المركز الثاني، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 13 

نقطة في المركز السابع.
ابو جبل في  اللقاء مكون من محمد  باتشيكو  وبدأ 
الرباعي محمود عالء  المرمي وامامه  حراسة 
ومحمد عبد الغني واحمد فتوح وحازم امام ،ولعب 
في وسط الملعب بكل من فرجاني ساسي وطارق 
اوباما وامام عاشور واحمد زيزو  حامد ويوسف 

،وبن شرقي في الهجوم.
وجاءت بداية الشوط االول بضغط مكثف من الزمالك 
وشهدت الدقيقة 11 اول المحاوالت للزمالك حيث 
ارسل بنشرقي عرضية أرضية داخل منطقة جزاء 
المقاصة لكن الحارس محمد كوكو تصدى لها على 
مرتين قبل أن تصل إلى العبي الزمالك، وبعدها 
بلحظات أطلق بنشرقي قذيفة من خارج منطقة الجزاء 

في هجمة أخرى علت العارضة.
وِفي الدقيقة 14 انفرد بنشرقي ليتعرض إلعاقة من 
الحارس كوكو ليحتسب الحكم ركلة جزاء، تصدى 
المغربي نفسه لتسديدها ليعلن عن تقدم الزمالك في 
بهدف أول، وأضاف الزمالك الهدف الثاني في الدقيقة 
22 مستغاًل الدفاع المتقدم لفريق المقاصة وأخطاء 
التمرير ليمرر فرجاني ساسي إلى أوباما الذي سدد 

كرة أرضية قوية بيسراه لتعانق الشباك.

 33 الدقيقة  تام في  انفراد  وأهدر أشرف بنشرقي 
بعد اإلطاحة بالكرة بيمناه بعيدة تماماً عن المرمى 
بعد مواجهة وجهًا لوجه بدون تدخل دفاعي مع 

الحارس كوكو.
وشهدت الدقيقة 37 اول خطورة للمقاصة حيث مرر 
أبو جبل الكرة عن طريق الخطأ باتجاه محمود عالء 
داخل منطقة الجزاء ليتدخل مروان حمدي ويسدد الكرة 
لكن حارس الزمالك تصدى للكرة وصحح الخطأ.

الثاني إضافة  بداية الشوط  الزمالك في  وحاول 
الهدف الثالث بينما ظل المقاصة معتمداً على الدفاع 
المتقدم والضغط العالي، وكاد األبيض أن يسجل في 
الدقيقة 50 بعرضية أرضية شتتها الدفاع في الوقت 
المناسب، ورد األبيض من جديد بفرصة في الدقيقة 

51 بتسديدة من بنشرقي حولها كوكو إلى ركنية.
ونجح الزمالك في إضافة ثالث أهدافه في الدقيقة 62 
بعد سلسلة من الفرص الضائعة، عن طريق أشرف 
بنشرقي بعد عرضية من ركنية قابلها أشرف بنشرقي 

بتسديدة أرضية عانقت شباك كوكو.
وصنع شيكاباال الهدف الرابع بطريقة رائعة في الدقيقة 
76 بتمريرة بالكعب إلى يوسف أوباما الذي سدد 
في المرمى الخالي من حارسه ليمدد تقدم األبيض.

ووصل المقاصة أخيراً إلى شباك الزمالك في الدقيقة 
اليمنى حولها مروان  الجهة  80 بعد عرضية من 

حمدي برأسية رائعة لتعانق شباك أبو جبل.
وكاد المقاصة أن يضيف هدفاً ثانياً في الدقيقة 89 
بعد كرة وصلت مروان حمدي داخل منطقة جزاء 
الزمالك ليتخلص من الدفاع ويسدد كرة قوية علت 

عارضة الحارس أبو جبل.
أن  بعد   93 الدقيقة  في  انفراد  وأهدر شيكاباال 
وضع الكرة بيسراه لتمر من الحارس لكن الكرة 
الملعب  إلى خارج  لتمر  األيمن  بالقائم  ارتطمت 
وينتهي  الشباك  زيارة  الزمالك من  قائد  وتمنع 
اللقاء بانتصار كبير للزمالك بنتيجة 1-4 ويتصدر 

جدول الدوري.

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

انطالق المهرجان الثاني للهجن بشرم الشيخ 
بمشاركة 28 قبيلة في 12 محافظة

    افتتح محافظ جنوب سيناء خالد فودة، أمس 
الذي يستمر  للهجن  الثاني  المهرجان  الخميس، 
الدولي  الشيخ  السبت بمضمار شرم  حتى يوم 
بالذكرى األولى الفتتاح  احتفااًل  الهجن  لسباقات 
التي كان  السباقات،  لهذه  المخصص  للمضمار 
قد شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد 
أبوظبي األمير محمد بن زايد في احتفالية عالمية 

في يناير العام الماضي.
اليوم  وذكرت محافظة جنوب سيناء – في بيان 
– أن المهرجان أقيم تحت رعاية محافظ جنوب 
قبيلة   28 بإجمالي  12 محافظة  سيناء بمشاركة 
ومشاركة 1200 من الهجن، نظمته جنوب سيناء 
بالتعاون مع االتحاد المصري للهجن وبالتعاون 
مع الشباب والرياضة والطب البيطري والصحة 

والثقافة، وقد جاء افتتاح موسم البطوالت محلًيا 
مع اتخاذ اإلجراءات االحترازية لمجابهة انتشار 

فيروس “كورونا” المستجد.
وأكد المحافظ – في كلمة ألقاها بهذه المناسبة – 
اهتمام القيادة السياسية بهذه الرياضة واهتمام القبائل 
البدوية وبدو سيناء بها، مضيًفا أن هذا المهرجان 
يجري أيًضا في إطار االستعداد لمهرجان الهجن 
الدولي باالشتراك والتعاون مع دولة اإلمارات 
ثم  المقبلين،  فبراير ومارس  الشقيقة في  العربية 
شهر أبريل في ختام موسم سباقات الهجن واحتفااًل 

بأعياد تحرير سيناء.

الشكر لجميع الضيوف حضور  المحافظ  وقدم 
المهرجان وأبناء سيناء والقبائل العربية المشاركة، 
وقدم الشكر لوزير الشباب والرياضة لدعمه، ودولة 
المشاركين والداعمين  الشقيقة وجميع  اإلمارات 

لهذه الرياضة.
الذكر  الوطني وآيات من  بالسالم  المهرجان  بدأ 
العربي وعرض  الخيل  ثم استعراض  الحكيم، 
“البيتش باجي” وأشواط السباق، وإلقاء مجموعة 
من شعراء البادية أنواع مختلفة من الشعر العربي 
ثقافة شرم  التابعة لقصر  الشعبية  الفنون  وفرقة 

الشيخ بقيادة الفنان محمد عبد الحي.
بيع  المحافظ – ومرافقوه – بعض محال  وتفقد 
المنتجات البدوية والتراثية والتي تمثل نواة إلنشاء 
قرية التراث البدوي، التي ستقع بمضمار سباقات 

الخيل الجاري إنشاؤه ليكون إضافة جديدة في هذا 
المجال المحبب لدى األهالي بسيناء والوفود العربية 

واألجنبية وعنصر جذب سياحي مهم.
حضر االفتتاح، محمود السولية رئيس مدينة شرم 
الشيخ، ومحمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط 
الفتاح حلمي مفوض  والتنفيذ والمتابعة، وعبد 
المحافظ لإلعالم، وعدد من رجال األعمال وعيد 
حمدان رئيس نادي الهجن، وممثلو الجهاز التنفيذي، 
ومشايخ وعواقل المحافظة، ورؤساء نوادي الهجن 
بالمحافظات، باإلضافة لوفود أجنبية من السائحين 

بشرم الشيخ من عدة جنسيات مختلفة.

طالئع الجيش يفوز على البنك األهلي 
بهدفين نظيفين في الدوري الممتاز

    فاز فريق طالئع الجيش لكرة القدم على مضيفه 
البنك األهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما 
أمس الخميس باستاد كلية الشرطة بالعباسية في إطار 

الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.
سجل هدفي الجيش كل من أحمد سمير في نهاية 

الشوط األول من ركلة جزاء، وعمرو جمال في 
الدقيقة 74.

يعد هذا الفوز الثالث هذا الموسم للجيش ليرتفع رصيده 
إلى 10 نقاط في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد 
البنك األهلي عند 8 نقاط في المركز الحادي عشر.

اإلنتاج الحربي يستعد لمواجهة المصري في الدوري الممتاز
    أنهى أمس الخميس فريق اإلنتاج الحربى بقيادة مدربه حمادة 
صدقي استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى والمقرر لها 
الخامسة عصر اليوم الجمعة باستاد برج العرب باإلسكندرية 

بالجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الرئيسى على ملعبه ثم 
يتوجه لإلسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك استعداداً للمباراة 
المرتقبة مع المصري المنتشي مع مدربه علي ماهر هذا الموسم .
وأغلق الجهاز الفني لإلنتاج الحربى بقيادة مدربه الجديد حمادة 

صدقي صفحة مباراة طالئع الجيش التى أقيمت عصر الجمعة 
باستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى 

الممتاز وخسرها بثالثة أهداف نظيفة .

 - Bien mal aquis ne profite jamais 
 

 - المال الحرام عمره قصير 
 - Tout nouveau tout beau 

  -  الغربال الجديد له شده 
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اللغة والدين 

املغرب يفوز جبائزة ابن خلدون - سنغور للرتمجة العاملية
بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

  تملّكني السأُم وبدأت أغتاُظ كلّما وجدت 
أُناساً يجمعون بين الديِن واللغة وال يُميّزون 
والتي  اللغة  وعبادة  الخالق  عبادة  بين 
أضحت بمجملها معبودتهم بغّضِ النظر 

عّما تحويه نصوصها...
بادئ ذي بدء يجب التنويه أن لغتنا العربيّة، 
قبل  كانت،  بها،  ونفتخر  نحبّها  والتي 
العصور اإلسالمية، محكيًّة ومنتشرًة في 
ُمجمِل الجزيرة العربية وكانت قواعدها 
ثابتة ومعروفة، وإن لم تكن تلك القواعد 
مكتوبة! وقد أجاد التكلّم بها كّل من عاش 
خالل تلك الحقبة التاريخية على تلك األرض 
ديانات مختلفة، منها  يتبعون  مّمن كانوا 
أوغير  الوثنية  أو  اليهودية  أو  المسيحيّة 
ذاك  أبدع كثيرون من رجال  ذلك...وقد 
نرّددها  زلنا  ما  أشعاٍر  نظم  في  العصر 
بافتخار، على الرغم من انقضاء أكثر من 
تأليفها، وأذكر على  تّم  ألفيّة ونصف مذ 

سبيل المثال المرِئ القيس:
قفا نبِك من ذكرى حبيٍب ومنزِل   بسقِط 

اللوى بين الدخوِل فحْومِل
ونتغنّى حتى يومنا هذا، بالكثير من األبيات 
والمعلّقات العربيّة األصيلة، وإن أضحينا 
ذاك  وننعُت  كلماتها!  كّل  معنى  نفقُه  ال 
الزمن بـــ”الجاهلية” مع أن أهلَه لم يكونوا 
ُجّهااًل أبداً في إتقانهم للعربيّة، ونفتقر اليوم 
الى أدباء على مثالهم، يجيدون الصرَف 
دون  تلقائيًّا  يُتقنونهما  كانوا  إذ  والنحو، 

مشّقة أوعناء!
قرآناً  نبيّه  على  يُنزل  أن  هللا  شاء  وإذ 
عربيّاً، ال بّد من التأكيد على أن الباري 
لم يُنزل اللغة في نفس الوقت، ألنها كانت 
يُنزل بها  موجودة أصاًل، وإنما أراد أن 
المحتوى الذي فاق بعمقه بالغة الكلمات 
التي ُسِكب بها. وإذ أربأُ بالذين يستظهرون 
النصوص عن ظهر قلب دون التعّمق بما 
تعنيه، تتملّكني الشفقة على شعوٍب في نحو 
نصف العالم اإلسالمي ال يعرفون اللغة 

وال يفقهون ما يحفظون!
ومع بداية العصر العثماني الذي دام عدة 
قرون، والذي تولى حكمه سالطين بني 
عثمان الذين تسلّموا خالفة المسلمين، بدأت 
اللغة العربية تفقد الكثير من قوة انتشارها 

وأهميّة آدابها، وقّل عدد كتابها وشعرائها 
وذلك طوال القرون السادس عشر والسابع 
عشر والثامن عشر، وكادت أن تطمر اللغة 

تحت التراب ويتّم وأدها...
إاّل ان المفارقة جاءت من غير المسلمين 
في جبل  نشأوا  أدباء  من  رتٌل  قام  حين 
الحكم  من  بنوع  يتمتّع  كان  الذي  لبنان 
تحت  من  العربيّة  اللغة  نبشوا  الذاتي! 
األنقاض وأعادوا إحياءها واستعمالها في 
المجاالت األدبيّة، ووضعوا المعاجم العربية 
لبنان  في  الجرائد  وأنشأوا  والقواميس، 
وفي مصر )األهرام، الهالل، المقتطف، 
الى  المقّدس  الكتاب  وترجموا  م(  المقطَّ
العربيّة بعد تأليف لجنة مؤلفة من بطرس 
البستاني وناصيف اليازجي والشيخ يوسف 
األسيراألزهرّي وغيرهم... وهكذا تطّور 
اإلنجيل  تالوة  الكنائس  فأخذت  الوضع 

والرسائل باللغة العربية بدل السريانيّة!
األدبية  النهضة  نشطت  االغتراب  في 
من  مسلمين،  أدباء غير  بفضل  العربية 
أعضاء الرابطة القلمية، بينهم جبران خليل 
جبران وميخائيل نعيمة وأمين الريحاني 
وإيليا أبو ماضي وغيرهم... إلى أدباء من 
أصول لبنانية لعبوا دوراً كبيراً في النهضة 
العربية في مصر وفي أميركا الجنوبية.

 خالصة:  
• يجب عدم دمج اإلسالم مع اللغة العربية 
يتوجب على  األمرين مختلفان وال  ألن 
من يُتقن العربية ان يكون مسلماً وال على 

المسلم أن يُتقَن العربيّة.
المسلمين  العربية مع غير  اللغة  • بدأت 
كما أن النهضة األخيرة أتت بمعظمها من 

غير المسلمين.
• لم يثبت أن انتشار الدين اإلسالمي يؤّدي 
فالتاريخ  العربيّة  اللغة  انتشار  الى  حتماً 
والتجربة يُثبتنان ان البلدان التي أسلمت 
حفظت القرآن غيباً دون أن تتعلّم أو تُتقن 

اللغة العربيّة حتى يومنا هذا.
• واجبنا أن نسعى لتصبح العربية لغًة عالميّة 
كاالنجليزية أو الفرنسية أو اإلسبانيّة فال 
تبقى محصورًة في بعض البلدان العربيّة! 
وال يكفي اعتمادها لغًة سادسة في منابر 

األمم المتحدة!

يوم غير عادي في كل  الجمعة  يوم    
البيوت وخاصة المصرية والعربية ، يوم له 
طقوس خاصة الكل اجازة من العمل نستيقظ 
من النوم في مواعيد متأخرة ))إجازة بقي 
وكنا سهرانين عند حد او حد سهران معانا 
او تسالي وعشاء حلو وتليفزيون واحاديث 
وهكذا((، وايضا يكون فطور يوم الجمعة 
مختلف عن باقي األيام  فيه ما لذا وطاب 
والطعمية  بالخلطة  الفول  الفطور  وملك 
الساخنة والباذنجان بانواعة ووووو، بعد 
االنتهاء من الفطور، يذهب فرد فرد ليتوضأ 
وينزل للصالة في المسجد المجاور حاجة 
تفرح ،، وبعد عودتهم من صالة الجمعة 
زوجي واوالدي، وهذه العادة ليست دائمة، 
هههه ايه اللي انا بقوله دا… عادة وليست 
عليه  نتعود  ما  العادة هي  ازاي  دائمة، 
ونفعله باستمرار،، ال انا اقصد انه ذات 
جمعة بعد الفطور ذهبت أغسل األواني 
واألكواب وقسمنا العمل علينا جميعا كل 
فرد يعمل حاجة اللي يروق واللي يكنس 
واللي يلمع وهكذا ، واثناء ما كنت أقوم 
شئ  على  فجأة  التفت  األواني  بتنظيف 
يلقيه ابني مروان في سلة القمامة، وفجأة 
كا  دموعي  وتسابقت  وانهرت  صرخت 
ابِك  لم  وكأني  وبكيت  المنجرف  السيل 
من قبل، أتدرون ما ألقاه في السلة، رأس 
يوسف، نعم، اقصد لعبة يوسف الذي رحل 

عني ولم يرحل مني. 
كنت قد اشتريت لعبة كبيرة تشبهه ربما 
في النظر إليها اجد عوضا عن حرماني 
من ضمه واحتضانه الي صدري، ومرت 
بتلك  احتفظ  ومازلت  والسنين  االيام 
اللعبة، وال ادري اين هي انها في مكان 

ما داخل البيت. 
مروان ال يعرف هذه القصة ألن عمره 
لم يتعدى تسع سنوات عندما مات يوسف 
منذ احد عشر عاماً، وال ادري من فصل 

الرأس عن جسم اللعبة ومزقها اربا وجاء 
يلقيها في القمامة، 

الذي ال تعرفه ياولدي انك شققت قلبي عند 
رؤيتي لهذا المنظر ولكني وبلهفة ام قلبها 
واحتضنتها   التقطتها  ويحتضر  يتهاوى 
واحتفظت بهذا الجزء الممزق عن الجسد 
))اهي اي حاجه تعوضني عن الحرمان((. 
بعد ان تشبعت بكاًءا، وبعد أن قبل رأسي 
كل اوالدي وزوجي واحتضانوني، وجدت 
إلى مسامعي…  ويالها  يتسرب  صوته 

من صدفة قدرية رهيبة..
من يوم بعدك وانا قلبي مكسور وحزين 

محتار مش عارف الدنيا وخداني لفين 
مدمرة ورائعة  محمد فؤاد طمني عليك  
وكأن القدر يسهب ويغدك علَي من فضله 
بحار من الدموع الُمرة والذكريات القاسية 

األليمة!! 
من يوم بعدك وانا قلبى مكسور وحزين
محتار مش عارف الدنيا وخدانى لفين

صعبان على قلبى فراقك طب هعمل ايه
جوايا حنين علشانك ازاى اداريه

طمنى عليك وقول فين االقيك
مشتاق لعنيك وبموت من شوقى ليك

وازاى انا اعيش لو مش وياك 
 مش قادر انساك

ايامى بقيت من غيرك ماليها الويل
بتعذب كل ما ييجى عليا الليل
وبروح على صورتك اخدها  

ف حضنى وانام
اهى حاجه وبتصبرنى على االيام
دايما روحك حوليا وف كل مكان

بتهون يا ما عليا سنين حرمان
طمنى عليك وقول فين االقيك

مشتاق لعنيك وبموت من شوقى ليك
وازاى انا اعيش لو مش وياك  

مش قادر انساك 
وكانت هذه حكاية غنوة 

  اقتربت شركة سامسونج الكورية الجنوبية من 
الكشف عن 3 نماذج جديدة من الساعات الذكية 
جاٍر العمل عليها، لتنافس “أبل ووتش” الشهيرة.
وسيقدم العمالق الكوري الجنوبي تقنية جديدة 
الذكية  بالصحة ستتوفر على ساعاته  متعلقة 
المقبلة، بحسب تقرير وارد من موقع األخبار 

.ETNews الكوري
قياس نسبة السكر في الدم

وبحسب ما ورد، سيتم تجهيز الجهاز القابل 
قراءة  قادر على  استشعار  بجهاز  لالرتداء 
مستوى الجلوكوز في الدم، وهو ما سيكون مفيًدا 
للغاية لألشخاص المصابين بمرض السكري.

وإذا كان التقرير صحيًحا، يمكن لمرضى السكري 
أن يتحرروا أخيًرا من وخز أصابعهم باإلبر 

باستمرار لمعرفة قياس نسبة السكر في الدم.
مواصفات ساعات سامسونج

 Watch تحتوي ساعة سامسونج جاالكسي 
 AMOLED الجديدة على شاشة Active 2
 360x360 قياس 1.2 أو 1.4 بوصة بدقة وضوح
 ،Cornings Gorilla بيكسال ومحمية بزجاج
الجديدة معالج  الذكية  الساعة  وينبض بداخل 
يعمل  الذي  النوى  ثنائي   Exynos 9110
بسرعة تصل إلى 1.5 جيجاهرتز مع ذاكرة 
وصول عشوائي سعة 768 ميجابايت أو 1.5 

.LTE جيجابايت في اإلصدار
الجديدة من سامسونج  الذكية  الساعة  وتدعم 
 802.11n-WLAN تقنية البلوتوث 5 وشبكة
وتقنية اتصاالت المجال القريب NFC والنظام 
 LTE GPS وتقنية  المواقع  لتحديد  العالمي 

بشكل اختياري.
وأشارت سامسونج إلى أن اإلصدار 40 ملم 
يأتي ببطارية سعة 247 مللي أمبير ساعة، في 
حين أن اإلصدار 44 ملم يتمتع ببطارية سعة 
340 مللي أمبير ساعة، وتوفر الساعة الذكية 
الجديدة العديد من الوظائف الصحية واللياقة 

البدنية بما في ذلك تخطيط كهربائية القلب.

Vendredi 29 janvier 2021
الجمعة 29 يناير 2021

         من األكيد أنَّ الترجمة اليوم من أقوى الوسائل في تحسين 
التواصل بين الشعوب وخلق جسور التفاهم والتبادل الثقافي، وتصحيح 
الكثير من المفاهيم والتصورات حول األنا واآلخر، بل إنَّ الترجمة فعل 
حضاري، يؤّسس للنهضة، ولذلك لم تنهض كثير من األمم عبر التاريخ 
إال باهتمامها بالترجمة بوصفها وسيلة الستيعاب الثقافات البعيدة، قبل 

أي ابتكار جديد.
وفي سياق تشجيع الترجمة وتحفيز الباحثين والمشتغلين في هذه المجاالت 
على بذل المزيد من الجهد في ترجمة أعمال رائدة تستطيع أن تكتشف 
رؤية اآلخر ونقل مواقفه، دأبت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
)األلكسو( والمنظمة الدولية للفرنكفونية، على تنظيم أكبر جائزة دولية 
للترجمة، وهي جائزة ابن خلدون-سنغور للترجمة في دورتها الثالثة 
عشرة 2020، وقد حصل عليها المغرب ممثاًل في األكاديميين الدكتور 
عبد الحق بُْتَكمنتي والدكتور يونس الزواين، وذلك بترجمتهما كتاب 
  Djihadisme : le retour du sacrifice ”الجهادية عودة القربان“
للفيلسوف الفرنسي المعاصرjacob rogozinski  جاكوب ركوزينسكي 
 DESCLEE DE BROUWER الصادر سنة 2017 عن دار النشر
بفرنسا، وهو أول كتاب يُنقل إلى العربية لهذا الفيلسوف، من الفرنسية 
إلى العربية، حيث صدرت الترجمة عن مؤسسة مؤمنون بال حدود 
سنة 2020 بلبنان، ومن المرتقب أن يُعاد ترجمة الكتاب طبعات أخرى 

بمناسبة فوزه بهذه الجائزة العالمية.
واحتفاء بهذا التتويج قام محترف الكتابة بفاس، وهي العاصمة العلمية 
ندوة  بتنظيم  الثقافة،  بالتعاون مع مديرية وزارة  المغربية،  للمملكة 
علمية في موضوع الترجمة، يوم الجمعة 22 يناير 2021، وُخّصص 
لتكريم األكاديميين المغربيين الحائزين هذه الجائزة العالمية، حيث تم 
تنظيم جلستين علميتين، األولى ترأستها الدكتورة هناء بنيس، وقدم فيها 
األكاديمي والناقد الدكتور خالد التوزاني مداخلة علمية حول موضوع: 
جماليات الترجمة: قراءة في ُمنجز الدكتور عبد الحق بُتكمنتي، وقّدم 
األستاذ الباحث والناقد والقاص نصر الدين شردال مداخلة حول المرجع 
في قصائد الشاعر والمترجم عبد الحق بتكمنتي، في حين سلّطت الدكتورة 
الترجمة وتقاطع  فائزة عليلو الضوء على جوانب من خصوصيات 

الفكر واإلبداع فيها.
أما الجلسة العلمية الثانية، فترأسها الدكتور محمد نفاد، وهو مدير محترف 
الكتابة، وقّدم في هذه الجلسة أستاذ الترجمة الدكتور محمد الدرقاوي 
مداخلة باللغة الفرنسية حول صعوبات الترجمة من خالل نماذج مختارة، 
ثم قدمت الدكتورة إكرام العياشي مداخلة توسعت في الحديث عن جماليات 

الترجمة، وذلك باللغة الفرنسية. 
وقد تّوجت الجلسة العلمية، بمشاركة الفنان والباحث والشاعر المغربي 
حميد تهنية الذي قّدم شذرات من قصائد شعرية ومقاطع إبداعية احتفاء 
باألكاديميين وتكريماً لهما، وفي ختام النشاط تم تقديم دروع التكريم 
للمحتفى بهما. في جو من الفرح بهذا اإلنجاز الذي حّققه المغاربة في 
مجال الترجمة األكاديمية، وتم اختتام النشاط الثقافي والحفل التكريمي 

بحفل شاي على شرف الفائزين بهذه الجائزة الدولية.
ومن أهم الخالصات التي أسفرت عنها هذه الندوة العلمية: الدعوة إلى 
إنشاء أكاديمية وطنية للترجمة تُعنى بترجمة األعمال العلمية والثقافية، 
بلغات متعّددة، انسجاماً مع سياسة االنفتاح والتعددية الثقافية التي ينهجها 
المغرب، والتي خلقت منه بلداً للتسامح والتعايش، بوأته مكانة محترمة 
بين الدول في هذا المجال، وخاصة في عالقاته مع إفريقيا وأوروبا ودول 
شرق آسيا، والتي تقتضي تبادالت ثقافية وعلمية على غرار التعامالت 
االقتصادية والتعاون في مجاالت الطاقة والصناعة والخدمات، حيث 
يملك المغرب مؤهالت تراثية وثقافية جديرة بأن يعرفها اآلخر، ولما 

فيها من إشارات تدعم قضايا المغرب الكبرى، وأيضاً يمكن من خالل 
الترجمة تصحيح صورة اآلخر وخلق فرص جديدة للتواصل والتفاهم، 
خاصة وأنَّ عدداً من الباحثين واألكاديميين المغاربة يعملون في جامعات 
دولية، وهناك رصيد من العالقات المشتركة، ينبغي أن يتم االستفادة 
منه في تعزيز مجال التواصل الدبلوماسي والثقافي بين المملكة المغربية 
ودول العالم، إذ ال يخفى أنَّ المغرب بوابة العرب نحو أوروبا، وبوابة 

الذي أوروبا نحو إفريقيا  الموقع االستراتيجي  والعرب، حيث 
ب  لمغر ا يعّد مؤّهال طبيعياً مّكنه من يشغله 
في مجاالت تحقيق ريادة كبرى 
التواصل واالنفتاح 
والتثاقف والتبادل 
الثقافي والتعاون 

الدولي.
وتجدر اإلشارة 
إلى أن جائزة 
ابن خلدون 
– سنغور 
لمية  لعا ا
تمثل بالنسبة 
للمغرب 
ة  ثمر

لباحثين  جهود فردية 
مغاربة، وهما الدكتور يونس الزواين، 

أستاذ تحليل الخطاب والترجمة بالكلية متعددة التخصصات 
بتازة جامعة سيدي محمد بن عبد هللا-فاس، والدكتور عبد الحق بتكمنتي 
شاعر ومترجم ومصطلحي، وأستاذ باألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

فاس- مكناس، ومكلف بالبحث التربوي، وله مؤلفات عديدة.
ماذا عن الكتاب الحائز جائزة ابن خلدون – سنغور؟

 jacob قام الفيلسوف الفرنسي المعاصر جاكوب ركوزينسكي     
في  نشرها  الجهادية،  للظاهرة  فلسفية  دراسة  بأول   rogozinski
  Djihadisme : le retour du sacrifice :كتاب يحمل عنوان
وكانت ترجمته إلى العربية تحت عنوان: “الجهادية عودة القربان”، 
وهي دراسة تعود إلى الماضي لبحث جذور التطرف كما تنفتح على 
إلى استدعائها حقوال معرفية  المستقبل، إضافة  الراهن وتستشرف 
النفس  وعلم  والتاريخ  واألنثربولوجيا  األديان  علم  ومنها  متعددة، 
المقاربة شمولية وعميقة  فكانت  السياسية،  والعلوم  االجتماع  وعلم 
لظاهرة الجهاد عبر التاريخ، وما طرح قبل الكتاب ال يعدو أن يكون 
إال نصوصا قليلة وحوارات وندوات وأيام دراسية وكتب جماعية، 
ومن ذلك حوار ديريدا وهابرماس، ونص بودريار و ندوة منشورة 
في كتاب “شرنا يأتي مما هو أبعد” لباديو، وهي أعمال تناول جوانب 
العمق  بمثل  الموضوع  إلى  تنظر  ولم  الجهادية،  الظاهرة  من  فقط 
كتابه  في  ينسكي  الفيلسوف جاكوب ركوز  به  تناول  الذي  الفلسفي 
“الجهادية عودة القربان”، مما يجعله مرجعاً مهماً في هذا المجال، 

وترجمته إضافة نوعية للمكتبة العربية.
أنجز روكوزينسكي قراءة فلسفية للحركات الجهادية كاشفا تجّدرها 
في العمق االنتربولوجي و التاريخي و السياسي و الديني للمجتمعات 
المفاهيم  و  للمصطلحات  دقيقاً  فحصاً  قّدم  حيث  حديثها،  و  قديمها 
المتداولة في الخطاب اإلعالمي و القاموس السياسي المعاصر من 
قبيل: “إرهاب و إسالموية و تجذير و تعصب وتطرف..”، و لعل أهم 
مفهوم اعتمده في تحليله الفلسفي للظاهرة هو مفهوم الجهاز الفوكوي 

من  بنوع  لكن   dispositif
التجديد والتطوير واإلضافة، 
قد  فوكو  الفيلسوف  كان  فإذا 
تحدث عن جهاز السلطة وعن 

أجهزة اإلقصاء والمعايير االنضباطية التي وظفها في كتابيه: )تاريخ  
الجنون حتى العصر الوسيط( و )المراقبة و العقاب(. فإن ركوزينسكي 
يتحدث عن أجهزة االضطهاد وأجهزة اإليمان و أجهزة الترهيب والقمع، 
هذه األخيرة هدفها هو إبادة الناس و تدميرهم و سحقهم وهو ما يسري 

على داعش و هذا النمط من األجهزة  لم ينتبه إليه فوكو.
يروم الفيلسوف الفرنسي ركوزينسكي فهم أجهزة االضطهاد هذه، وكيف 
تستطيع حشد الجموع و التأثير فيهم، بل وتسخيرهم 
لخدمة استراتيجيتها الخاصة عبر خطابات عابرة 

لألزمنة و األمكنة والفضاءات.
      ويخلص هذا الفيلسوف إلى فكرة جوهرية مفادها: 
القدرة  لها  الجهادية هي أجهزة ترهيب  إن الحركات 
الفائقة على إنتاج خطاب يجذب و يستقطب و يستميل 
األشخاص و يقنعهم للموت من أجله، فخطاب الحركات 
الجهادية خطاب مؤثر في جمهوره، يختلف عن الخطابات 
األخرى المعروفة، إنه خطاب تجذيري يعمل على تجذير 
الناس بناًء على ربط أوضاعهم االجتماعية وجروحهم النفسية 
برمزية تتعدى حاضرهم، عبر إعادة تنشيط خطاطات قديمة 
تمنحه قوة وصالبة وتأثيرا...إلخ من خالل صهر كلوم الراهن 

بآالم الماضي في إطار  تماٍه نفسّي و تاريخّي و اجتماعّي.
وماذا عن مفهوم “عودة القربان”؟

 حين تلجأ األجهزة الجهادية إلى العمليات االنتحارية فهي ال 
تهدف فقط إلى إرهاب العدو وإرباكه وإرعابه، بل أيضاً تهدف إلى خلق 
الوحدة المفقودة للجسد الجمعي لألمة على غرار الحركات الشمولية من 
خالل طقس القربان، فالجهاديون يتصورون موتهم هبة قربانية، أي هبة 

الذات التي يجب أن تمر بتدمير ذاتي...إلخ.
    وهكذا، فالهجوم اإلرهابي هو هذا الفعل الذي تتحقق فيه “عودة 
القربان” في شكل جديد مكتسيا داللته ومكتسبا أبعاده عبر تنشيطه لتلك 
الخطاطات الحاضرة في النصوص المقدسة والممتدة عبر التاريخ ابتداًء 
من الديانات السماوية القديمة مروراً بحملة مطاردات الساحرات و سجن 

المجذومين و شموليات القرن العشرين وانتهاًء بالحركات األصولية.
 وللخروج من هذا النفق المظلم الرهيب، والقاسي و العنيف، ومن هذه 
الكراهية المقيتة، ولتجاوز هذا الوضع يدعو الفيلسوف ركوزينسكي إلى 
استعادة الكنوز المفقودة لإلسالم، كفصل اإلسالم األول للدين عن الدولة 
والعقالنية الرشدية والصوفية...إلخ، وغيرها من المفاهيم التي تروم ربط 
الدين باألخالق والعقل والقلب والِحكمة، وهذا يعني عودة اإلسالم الروحي 
الذي يحترم قداسة اإلنسان، ويتقاطع مع المشترك اإلنساني، في الدعوة 

إلى مكارم األخالق أو ما يُعرف بالقيم اإلنسانية العليا.
أخيراً، واعتباراً لهذه األهمية التي يحظى بها هذا الكتاب في فهم جذور 
اإلرهاب، واقتراح مداخل الخالص من هذه الظاهرة التي أّرقت العالم، 
النقاش  لتعميق  العربية مدخاًل  إلى  الفرنسية  فقد شّكلت ترجمته من 
انطالقاً من زوايا نظر عربية، يمكن أن تدعم أطروحة الكتاب أو تعّزز 
بعض مواقفه بأمثلة من الفكر اإلسالمي وخاصة في جانبه الروحي. 
للمزيد من  ومن ثم فإن منح هذا الكتاب جائزة دولية، يمثل تشجيعاً 
فاعل ومؤثر  الثقافي وبناء حوار  التواصل  اتجاه ترسيخ  العمل في 
بين الذات واآلخر، من أجل فهم سليم وعميق للظواهر السلبية التي 

تؤدي إلى سوف الفهم. 

العالناتكم في الرسالة
514 961 0777 / 450 972 1414

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

www.el-ressala.com

قصة اخرتاع اول قناع طبي
وارتدائها عادة  الطبية  األقنعة  البحث على  إن   
ما يحدث كوسيلة للحماية من األمراض المعدية، 
أما  والمخالطين،  األطباء  ارتدائها على  ويقتصر 
عدة  والذي حدث  معدي  انتشار مرض  حال  في 
فيروس  هو  وآخرها  التاريخ،  مدار  على  مرات 
كورونا المستجد، فلقد أصبح البد من ارتداء االقنعة 
من قبل جميع األشخاص سواء كانوا مرضى أو 
المرض،  هذا  من  وللحد  للوقاية  كوسيلة  أصحاء 
لكم قصة اختراع  المقال سوف نعرض  وفي هذا 

اول قناع طبي .
قصة اختراع اول قناع طبي

كوسيلة  القناع  ارتداء  فيها  ذكر  دراسة  أول  إن 
للوقاية من األوبئة التي تنتشر في البالد كان ذلك 
في عام 1897، ولكن على الرغم من ذلك إال أن 
استخدامها كان نادر، ولكن في عام 1905 قامت 
بكتابة  هاميلتون،  أليس  تدعى  شيكاغو  في  طبيبة 
فيه  تحدثت  الطبية،  األمريكية  الجمعية  في  مقال 
العطس  عند  القرمزية  الحمى  مرضى  أن  على 
يتأثر  أن  ويمكن  كبيرة،  بكتريا  كمية  منهم  يخرج 
بها األطباء وتؤثر على المرضى خالل الجراحة؛ 
لهذا السبب ذكرت أنه البد من ارتداء هذا القناع 

أثناء العمليات الجراحية.
الكمامة و وباء الطاعون

لم  أنه  الكمامة حيث  بارتداء  يهتم  يكن شخص  لم 
توجد أي خطورة عليهم، فإن أهميته تقتصر على 
وباء  أنتشر   1910 عام  في  ولكن  فقط،  األطباء 
بتعيين  الصينية  المحكمة  قامت  ولقد  الطاعون، 
طبيب صيني يدعى وو ليان تيه )وو لياند(  حتى 
يرأس مهمة مكافحة وباء الطاعون، وبعد أن قام 
بعمل العديد من الدراسات ذكر أن المرض ينتقل 
من خالل االتصال الجوي، وأنه يجب أن يتم ارتداء 
كوسيلة  واالطباء  الشعب  عامة  قبل  من  كمامات 

للوقاية والحد من هذا الوباء.
ولقد ذكر أن بداية الوباء كانت في القرن السادس 
الميالدي، حيث أنه في هذه الفترة أنتشر الطاعون 
وكانوا يذكرون أنه ينتقل من خالل الرائحة، ولكن 
المشكلة أن البعض يذكر أن هذه الكمامة لم تظهر مع 
بداية الطاعون ولكن حدث ذلك بعد أن تفشى وكان 

سبب في وفاة العديد من األشخاص حول العالم.
هل تم ارتداء الكمامات خالل وباء االنفلونزا

لقد أنتشر وباء األنفلونزا على نطاق واسع في عام 
1918، فلقد كانت الهيئة الطبية تحرص على أن 

ترتدي أقنعة كوسيلة لحماية أنفسهم، ونظًرا لكثرة 
قام  الصليب األحمر  فإن  األقنعة  إلى هذه  الحاجة 
بتجنيد ما يصل إلى 120 عامل حتى يمكنهم إخراج 

ما يصل إلى 260.000 قناع في ثالثة أيام. 
أول قناع طبي لمنع عن الرائحة

القناع  ارتداء  بداية  على  نتعرف  أن  حاولنا  إذا 
والتي تعود إلى القدم، قبل أن يتعرف الناس على 
تكون وسيلة  أن  يمكن  البكتريا  أو  الفيروسات  أن 
الهواء وتجعل  في  تطفو  أنها  أو  األمراض،  لنقل 
األشخاص مرضى، ولكن على الرغم من ذلك كان 
في  أول محاضر  ذكر  ولقد  أقنعة،  يرتدوا  الناس 
قسم األنثروبولوجيا االجتماعية في جامعة سانت 
لقد   ( لينتيريس  كريستوس  يدعى  والذي  أندروز 
كان خبير في القناع الطبي(  إلى أنه يوجد صور 
توضح أن الناس في عصر النهضة كانوا يقوموا 
بتغطية أنوفهم باستخدام منادل، حتى تكون وسيلة 
للوقاية من األمراض، ويوجد لوحات أخرى تعود 
والتي  الطاعون،  أنتشار  بسبب   1720 عام  إلى 
بدفن  يقوموا  كانوا  الذين  األشخاص  أن  توضح 
الموتى من الطاعون كانوا يقوموا بتغطية أنوفهم 

كوسيلة للوقاية من المرض. 
نصائح عند ارتداء الكمامة

يوجد بعض النصائح التي يجب أن تحرص عليها قبل 
أن ترتدي الكمامة، وتتمثل هذه النصائح فيما يلي:
بإرتداء  تقوم  أن  قبل  يديك  غسل  على  احرص 
الكمامة أو يمكنك استخدام الكحول حتى تتأكد أن 

االيدي نظيفة وخالية من الجراثيم.
بعدها قوم بوضع الكمامة على الوجه مع الحرص 
على أن تكون ملتصقة بالوجه مباشرة، حتى تضمن 

عدم دخول الهواء من أي جانب.
تجنب تماًما لمس الكمامة خاصة عند لمس األسطح 

في الخارج.
أحرص على التخلص من الكمامة بعد أن تصبح رطبة.

من األفضل عند التخلص من الكمامة أن تقوم بتقطيعها 
حتى تتأكد من عدم استخدام أي شخص آخر لها.

تجنب تماًما ارتداء الكمامة أكثر من مرة حيث أن 
هذه الطريقة غاية في الخطورة.

عند خلع الكمامة يجب أن تحرص على خلعها من 
الجزء الخلفي وتخلص من على الفور.

أو  االيدي  غسل  على  أحرص  الكمامة  خلع  بعد 
استخدام الكحول.

إن هذه النصائح من منظمة الصحة العالمية، يجب 

أن تحرص عليها حتى تضمن الحفاظ على صحتك 
وعلى صحة جميع من حولك، وحتى ال تكون وسيلة 

في نشر الوباء بشكل أكبر. 
منطقة الصحة العالمية و كمامة الوقاية

بعد انتشار فيروس كورونا المستجد  والذي سبب 
الذعر في العالم أجمع، والحاالت بشكل يومي في 
الذي  المناسب  العالج  إلى  التوصل  يتم  تزايد ولم 
يمكن من خاللها عالج هذا الوباء، في البداية كان 
يقتصر أرتداء الكمامة على األشخاص المخالطين 
حتى  األعراض  عليهم  تظهر  الذين  واألشخاص 
ال يكونوا سبب في نقل األمراض إلى األشخاص 
الذين  األشخاص  وكذلك  المكان،  في  الموجودين 

يعملون في الهيئة الطبية.
ولكن بعد انتشار فيروس كورونا المستجد على نطاق 
واسع، مما كان سبب في أن تفرض الحكومة على 
الجميع بإرتداء الكمامات كوسيلة للوقاية والسيطرة 

على اإلصابة بهذا الوباء والحد من انتشاره. 
توثيق أول قناع طبي

كما ندرك أنه قبل أنتشار فيروس كورونا المستجد 
لم يكن أمر الكمامات ذا أهمية بالغة بالنسبة للناس 
أن  المصادر  بعض  ذكرت  ولقد  اليوم،  نرى  كما 
أول شخص ذكر استخدام الكمامات من قبل األطباء 
الجراحين هو  الجراح الفرنسي بول بيرجر وكان 
ذلك في عام 1897 ميالدًيا، وكان الهدف من ذلك 

هو الوقاية بالنسبة للطبيب وكذلك المريض.
وعلى الرغم من ذلك إال أن هذه الفكرة قد القت 

مرور  مع  ولكن  البداية،  في  الهجوم  من  الكثير 
الوقت أصبح األمر ضروري حين أدرك الجميع 
مدى أهمية ارتداء الكمامة من قبل األطباء، ولكن 
أهمية هذا القناع بالفعل ظهرت خالل أنتشار مرض 
في  أعتقاد  يوجد  كان  أنه  فكما وضحنا  الطاعون 
هذه الفترة أن الطاعون ينتشر من خالل الرائحة.

اللجوء إلى الكمامات في الحروب
األساسية  األغراض  من  كانت  الكمامات  إن  نعم 
بالنسبة للجنود، خاصة في الحرب العالمية األولى 
حيث أنه كان يتم القاء غازات مثيلة للدموع والتي 
إلى  الصحية  المشاكل  من  العديد  تسبب  أن  يمكن 
الجنود، هذا بجانب أنه يجعلهم يشعرون باالختناق، 
المخاطية،  االغشية  في  التهاب  يسبب  أن  فيمكن 
ويمكن أن يصل األمر إلى قتل الجنود بهذا الغاز.
إن أول شخص قام بعمل كمامة عبارة عن طبقتين 
هو  أوتو هويبنر حتى يتم استخدامها خالل الجراحة 
كوسيلة للوقاية من البكتريا والجراثيم التي يمكن أن 
تنتقل من خالل المريض، ومع مرور الوقت حدث 
له العديد من التطورات التي جعلت منه أكثر أماًنا.
قناع  اول  اختراع  قصة  على  تحدثنا  نكون  بهذا 
التي  المعلومات  أهم  أيًضا  ولقد عرضنا   ، طبي 
طريقة  وحول  الكمامات  حول  تدركها  أن  يجب 
بها  الكمامات  خلع  يمكن  التي  والطريقة  االتداء 
على  مشاكل  أي  تسبب  ال  حتى  منها  والتخلص 
الشخص المصاب، وحتى ال تكون سبب في نشر 

الوباء على نطاق أوسع.

أدب وثقافة

بقلم:   سناء سراج

حكاية غنوة.. طمني 
عليك.. 

سامسونج تفاجئ »أبل ووتش« بـ3 ساعات ذكية جديدة



Le premier ministre Justin Trudeau soutient avoir 
obtenu l’assurance que les livraisons de vaccins 
contre la COVID-19 destinés au Canada ne seront 

pas touchées par le possible contrôle des exportations de 
doses par l’Europe.
«J’ai été rassuré que les mesures de transparence qui vont 
être prises par l’Europe ne vont pas toucher les livraisons 
de Pfizer et de Moderna au Canada», a-t-il dit mercredi 
aux Communes après s’être entretenu avec la présidente 
de la Commission européenne Ursula von der Leyen.
Cette dernière a averti la veille que les fabricants de vac-
cins anti-COVID, bénéficiaires d’investissements massifs 
de l’UE, «doivent honorer leurs obligations».
«L’Europe a investi des milliards pour développer les 
premiers vaccins et créer un véritable bien commun mon-
dial. Maintenant, les entreprises doivent tenir leurs pro-
messes», a-t-elle affirmé dans une intervention en vidéo 
au Forum économique mondial de Davos
«C’est pourquoi nous allons mettre sur pied un méca-
nisme de transparence sur les exportations de vaccins», 
a-t-elle ajouté.

Le gouvernement «n’a pas le choix» de débloquer des 
montants additionnels afin de venir en aide aux entre-
prises durement touchées par les restrictions sani-

taires, a tranché mercredi le ministre de l’Économie Pierre 
Fitzgibbon.
Plusieurs entrepreneurs québécois peinent à maintenir la 
tête hors de l’eau. Le prolongement au-delà du 8 février des 
mesures sanitaires, dont la fermeture de leur commerce, 
pourrait porter le coup de grâce à certains d’entre eux.
Le gouvernement Legault compte ajuster certains pro-
grammes d’aide financière au cours des prochains jours afin 
de justement pallier ces importantes pertes de revenus.
«Au moment où on se parle, avec le ministère, on regarde les 
programmes existants. Comment les allonger? Comment 
les modifier? Les centres-villes du Québec – pas juste Mon-
tréal – doivent être pris en charge», a affirmé le ministre 
Fitzgibbon en entrevue à LCN.
«Il est clair qu’il va falloir être au rendez-vous et annoncer 
des programmes conséquents avec les décisions [sanitaires] qui 
seront prises, a-t-il poursuivi. On doit permettre à l’écosystème 
des entrepreneurs de survivre.»
M. Fitzgibbon s’est dit satisfait, plus tôt cette semaine, de l’im-
pact des programmes financiers déployés par son ministère, 
depuis le printemps dernier, visant à soutenir les entreprises 
d’ici durant la crise.

«Aujourd’hui, on regarde les statistiques au Québec et on voit 
que le nombre de faillites est inférieur à l’année passée», a avancé 
le ministre. «Je pense que les mesures qui ont été mises en place 
par notre gouvernement ont été favorables et que la catastrophe 
n’est pas arrivée», avait-il alors déclaré.
Il avait cependant concédé que «plus on va retarder la réouver-
ture de certains établissements, plus ils deviennent vulnérables».

Le bilan quotidien des 
nouvelles infections 
a connu une légère 

hausse mercredi sur les deux 
rives de la grande région de 
Québec. La Capitale-Natio-
nale et Chaudière-Appalaches 
demeurent toutefois toutes 
deux sont la barre respective 
des 100 et des 50 cas.
Selon les données du minis-
tère de la Santé publiées 
mercredi matin, la Capitale-
Nationale enregistre 81 nou-
velles infections, en hausse 
de 15 par rapport à mardi. 
D’après ces chiffres, ce sont 7 

décès qui se sont aussi ajou-
tés au bilan régional.
Chaudière-Appalaches aussi 
a connu un léger regain 
mercredi avec 44 nouveaux 
cas. Quant au cumulatif  des 
décès, il s’élève désormais à 
248, soit un ajout de deux 
au cours des dernières 24 
heures.
Du côté des régions de 
l’est, quatre infections ont 
été déclarées dans le Bas-
Saint-Laurent, tandis que 
la Gaspésie, les Îles-de-la-
Madeleine et la Côte-Nord 
n’en ont enregistré aucune.

Le Bloc québécois a froissé les agents de 
bord après un message publié sur les 
réseaux sociaux mardi, dans lequel la 

formation politique commentait le manque de 
leadership de Justin Trudeau dans le dossier 
des voyageurs en ces temps de pandémie.
«Le premier ministre taponne au lieu d’interdire 
les vols non essentiels. C’est agir en agent de 
bord plutôt qu’en pilote», pouvait-on lire dans 
le message jugé discriminatoire par le SCFP-
Québec, syndicat qui représente 1980 travail-
leurs de l’industrie, dont le personnel de cabine 
d’Air Canada, d’Air Transat et de Sunwing.
Le député conservateur Alain Rayes, a jugé 
pour sa part que le propos manquait de respect.
«Des excuses du chef  bloquiste à ces travail-
leurs de l’aviation seraient la moindre des 
choses», a-t-il indiqué sur Twitter. 
Le Bloc a reconnu l’erreur commise par son 
équipe de communications et a retiré le message 

des réseaux sociaux. «C’était une erreur et 
nous l’avons retirée rapidement. En aucun cas, 
nous n’avons voulu insulter qui que ce soit», a 
déclaré la formation politique via Twitter, pré-
cisant avoir «rapidement» retiré la publication.
«Le Bloc québécois présente ses excuses à tous 
ceux et celles qui ont été blessés, en particu-
lier aux agents et agentes de bord, par un carré 
web publié hier. C’était une erreur et nous 
l’avons retiré rapidement. En aucun cas, nous 
n’avons voulu insulter qui que ce soit», a men-
tionné la formation politique sur Twitter.
«Nous sommes satisfaits que le Bloc québécois 
ait retiré cette publicité discriminatoire envers 
un groupe de salarié.e.s. Jamais un parti poli-
tique ne devrait faire campagne en ridiculisant 
un corps de métier au grand complet. Offrir 
des excuses serait la moindre des choses », a 
soutenu Benoit Bouchard, président du SCFP-
Québec dans un communiqué. 

Le SCFP-Québec a indiqué avoir été contacté 
par plusieurs membres qui sont dits «profondé-
ment insultés».

Québec pourrait bientôt imposer des 
amendes aux voyageurs qui ne respectent 
pas la quarantaine à leur retour après avoir 

résolu un imbroglio avec le gouvernement fédéral.
Les agents de la Sûreté du Québec, qui sont res-
ponsables depuis le 22 janvier dernier de s’assurer 
du respect de la quarantaine dans la province, sont 
toujours en attente de l’autorisation du Directeur 
des poursuites criminelles et pénales (DPCP) afin 
de pouvoir donner des constats d’infraction.
Or, le DPCP était lui-même en attente de docu-
ments du gouvernement fédéral, sans quoi il ne 
pouvait donner son autorisation, a fait savoir 
mercredi le cabinet de la ministre de la Sécurité 
publique, Geneviève Guilbault.
Ces documents devraient arriver «dans les pro-
chaines heures» selon le porte-parole de la 

ministre, Jean-Fran-
cois Del Torchio. L’au-
torisation du DPCP 
serait ensuite accordée 
dans «les prochains 
jours».
Le contrôle des voya-
geurs à leur arrivée 
au pays est revenu à 
l’avant-plan de l’actua-
lité dans les derniers 
jours avec l’apparition 
de nouveaux variants 
de la COVID-19 à l’in-
ternational. Ces nou-
velles formes du virus, 
parfois plus conta-
gieuses et peut-être 

même plus mortelles, menacent le Québec d’une 
nouvelle flambée des infections.
Mardi, le premier ministre du Québec, François 
Legault, a dit «ne pas comprendre» l’ambivalence 
de son homologue fédéral, Justin Trudeau, et lui a 
demandé à nouveau d’interdire les voyages inter-
nationaux non essentiels ou, faute de mieux, de 
forcer les voyageurs arrivant au pays à faire une 
quarantaine obligatoire dans un hôtel supervisé, à 
leurs frais.
Justin Trudeau avait affirmé plus tôt que de nou-
velles mesures de contrôle des voyageurs seraient 
bientôt annoncées, sans en dévoiler plus. Il disait 
cependant craindre l’impact de l’interdiction de 
vols internationaux sur les livraisons de nourri-
ture et de médicaments.
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousCe gratte-ciel de 400 mètres de hau-
teur fait partie d’un méga projet de 
construction de 20 immeubles un 

peu moins élevés que le « Icony » au coût 
de 3 milliards de dollars.  
C’est la compagnie chinoise C.S.C.E.C. 
qui est en charge de les construire dans le 
quartier central des affaires de la nouvelle 
Capitale administrative, à quelques pas 
du plus grand parc « Capital Park » qui 
s’étend sur une superficie de 1 000 feddans 
soit au-delà de 4 000 kilomètres, 
Ce parc est le plus grand parc central au 
Moyen-Orient et le second plus grand parc 
au monde. Il est deux fois et demi plus 
grand que le Hyde Park de Londres et 6 

fois plus grand 
que le Central 
Park de New 
York.
Reste à savoir que la nouvelle Capitale 
administrative est reliée au reste du pays 
par 2 lignes de trains électriques dont 
un monorail construit par la compagnie 
canadienne Bombardier qui part de la ville 
de Six Octobre en banlieue du Caire et un 
autre train à haute vitesse « 250 km/h » 
qui part de El-Sokhna sur la Mer Rouge 
et qui se termine à Marsa Matrouh sur 
la Méditerranée et s’arrêterait sur son 
chemin dans la Capitale administrative 
parmi plusieurs autres arrêts. 

Construction de «la tour Icony » l’édifice de 
53 étages le plus haut en Afrique 

Mesures prolongées: l’aide financière suivra, promet Fitzgibbon

COVID-19: léger regain des cas dans la 
grande région de Québec

Les agents de bord froissés par un message du Bloc québécois

Trudeau «rassuré» sur le possible contrôle d’exportations 
par l’Europe

Quarantaine: Québec pourrait mettre à 
l’amende les voyageurs récalcitrants
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Des circonstances 

fâcheuses,

Salah EL ACHKAR 

Deux charmantes Dames qui causent
Dans un café auxquelles je propose
Mon livre de poésie, elles acceptent
Elles étaient ravies de les avoir sans cause

Une journée brumeuse d’une fin de semaine
Le froid commence tous portent leurs petites laines
Les gens se précipitent pour l’approvisionnement
Sélectionnent les bons choix des vivres frais sans gène

Carine, Pauline, Joe et Camille
Des jeunes Dames qui deviennent des amies
Elles sont ravissantes, distinguées par leurs tenues
Je présente mes livres, elles apprécient mes poésies

Les gens ne paraissent soucieux
De la mauvaise situation c’est odieux 
Je les admire de ne baisser les bras
Vivre des instances difficiles, c’est merveilleux

Surmonter les malheurs multiples
Explosion, Corona, économie non crédible 
Ils se contentent de peu pour tenir le coup
L’État est absent, ni foi, ni loi, aucun disciple

Qui s’occupe de ce marasme psychologique
Les victimes ont tout perdus, de toutes races ethniques
L’explosion n’a pas distinguée des personnes
Tous ont passées, causées par la situation politique

Un peuple qui a trop de souffrance
Misérables, fortunés tous subissent des mauvaises circonstances
La famine frappe à la porte de la majorité
Plus de travail, plus de source de finance

Pour subvenir à leurs petits besoins
Dans cette instance : Le plus égale le moins
Des premières nécessités pour vivre caché
Rejetées par le pouvoir pour favoriser leurs témoins



  قررت ستوكهولم استخدام القاعة الزرقاء التي يتسلم 
فيها أبرز العلماء والسياسيين جائزة نوبل، لتطعيم سكان 

المدينة بلقاحات كورونا.
والقاعة التي تبلغ مساحتها 1500 متر مربع وتستضيف 
الحدث األبرز في السويد ستتحول قريباً ولفترة مؤقتة إلى 

مركز لتلقي سكان المدينة اللقاحات. 
والمساحة الواسعة تعتبر نموذجية لمثل تلك المهمة.

العالمية« لعالج مرضى  نصائح جديدة من »الصحة 
كورونا

وقالت آنا كونيج يالمير، المسؤولة المالية في بلدية 
العاصمة السويدية: »عملية التطعيم لها متطلبات كثيرة. 
القاعات الرياضية والبنايات الكبيرة مثل القاعة الزرقاء 

مناسبة لتنفيذ عمليات تحصين آمنة من نقل العدوى«. 
ومعدل الوفيات بكورونا في السويد أعلى عدة مرات من 

مثيله في الدول المجاورة بشمال أوروبا وتخطى 11 ألفا، 
لكنه أقل من عدة بلدان أوروبية اختارت فرض إجراءات 
العزل العام التي لم تفرضها السويد وهو ما جعلها محل 

انتقاد عالمي.
وتسببت جائحة كورونا في إلغاء حفل تسليم جوائز نوبل 
العام الماضي للمرة األولى منذ عام 1956 عندما أُلغي 

الحدث احتجاجا على غزو االتحاد السوفيتي للمجر.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
عندما يفقد القائمون على الرياضة في مصر نزاهتهم وحيادهم فقل على 

الرياضة السالم !!

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

 أخوان كبرى األسواق التجارية
 التي توفر لك كل ما يحتاجه البيت
 من المنتجات الغذائية اإليرانية

  والشرقية
15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 

0777-961 (514)   1414-972 (450)إلعالناتكم يف الرسالة 
elressalanews@gmail.com    fzemokhol@gmail.com

www.el-ressala.com
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

 
 آخر عمود

فريــد زمكحـل

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

شكل جديد من أشكال الثورات     
اليوم ولكنه ليس ضد  الفردية نشهده 
حكومة ما. بل وربما هو شكل من 
خالله تحول الغضب من الحكومات 
واشكال االحتجاج والثورات الكبرى 
.. الى ثورات بسيطة )وفشة خلق( 
وتنفيس غضب هنا وهناك على وسائط 
التواصل االجتماعي والفيس وتويتر 
وانستغرام وتك توك وغيرها.. كلمة في 
غير مكانها ..وياتي الجواب حظر على 
الوسائط! او هو شكل من أشكال  هذه 
التحكم .. او االضطهاد كما يسميه 

البعض.
اليوم غاضبا وربما  الكثير منا  ويبدو 
ثورجيا وهو يندد بانه تم حظره من 
قبل الفيس بوك، حيث تنقح اجهزة 
الكمبيوتر المجهزة ب لوغاريتميات 
متنوعة ما كتب او قال وترى حسبها 
انه استعمل لغة غير مالئمة للمعايير او 

استعمل مادة غير صحيحة. 
تبدو هذه االليه والفكرة وكأنها  ولوهلة 
وسيلة ناجعة لتغيير أشكال استعمال 
هذه الوسائط االجتماعية . حيث من 
المعروف ان وسائط التواصل تستعمل 
كإحدى وسائل الترتيب او التحفيز 
النخب  التحركات الشعبية او  اوتنظيم 
االجتماعية والثقافية والسياسية وغيرها 

من الناشطين.. 
ومنها تتحول الى وسائط المتصاص 
التحركات والغضب الذي يعيشه 
باتجاه اخر. وطبعا  هوؤالء وتوجيهه 
للناشطين هذه - وهي  التوجيه  اعادة 
غير موجهة بحد ذاتها - تخفف او تعيد 

تمنعه  الناشطين ولكن ال  توجيه تحرك 
تلغيه. وهي كثقب صغير في قربة  او 
كبيرة .. وربما تشبه - وال تقارب - ما 
تسمح به بعض الحكومات الديكتاتورية 
من انتقاد موجه المتصاص غضب 

الشعوب. 
وانا أدعو ان نستعرض معا الظاهرة ال 

ان نأخذ موقف منها هنا! 
ورغم كل هذا االحتجاج والثورية 
الفيسبوكية ضد عقل جهاز الكمبيوتر - 
والتي تبدو وكأنها كمن يحارب طواحين 
الهواء مثل دونكيخوته - فإن وسائط 
او  الخاطئة  بالمعلومات  التواصل مليئة 
األفكار المسفة اخالقيا  والغير صحيحة 
للمعايير ! وتمر  تفتقر  ولكنها لغويا ال 
بسهولة تحت  رادار خوارزميات او 

لوغاريتميات وسائط التواصل.
واستعمال هذه الخوارزميات ليس سيئ 
او خطأ من حيث المبدأ وهو احسن 
الموجود. ولكنه ليس عادل وميزانه به  
خلل النه يعاقب البعض ويترك الماليين 

يعبرون بكل سهولة! 
البعض يعاني مما يمكن ان  ونرى ان 
نسميه اليوم »خوارزميات االضطهاد« 
ويحارب طواحين الهواء على صفحات 
الفيسبوك -مثال - وأحيانا يكون مظلوما 
واحيانا ينطق بلغة ثورية ضد الكمبيوتر 
البعض االخر  .. وأحيانا اخرى نرى 
يبالي ويتحدث عنها بطرافة ويوفر  ال 
الجهد للمعركة الحقيقية. البعض يرضي 
حب الظهور والبعض يعرض قضية 

عادلة والبعض... والبعض.. 
»خوارزميات«

خوارزميات االضطهاد! 
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العالمية نصائح    أصدرت منظمة الصحة 
طبية جديدة، الثالثاء، لعالج مرضى كورونا، 
بما في ذلك أولئك الذين تظهر عليهم أعراض 

مستمرة بعد التعافي.
وذكرت المنظمة أنها تنصح باستخدام جرعة 

بسيطة من مضادات التخثر لمنع تجلط الدم.
وقالت مارجريت هاريس، المتحدثة باسم 
إفادة صحفية بجنيف: »األمور  المنظمة، في 
األخرى في اإلرشادات الجديدة هي أن 
مرضى كورونا الذين يعالجون في البيت يجب 
أن يستخدموا مقياساً لنسبة األكسجين في الدم 
عن طريق النبض لمعرفة مستوى األكسجين، 
حتى يتسنى تحديد ما إذا كانت حالة المريض 

تتدهور وبالتالي سيكون من األفضل نقله 
للرعاية في المستشفى«.

العالمية نصحت  وأضافت أن منظمة الصحة 
وضعية  في  المرضى  بوضع  األطباء 
االستيقاظ، على جباههم، حيث اتضح أن هذه 

الوضعية تُحِسن تدفق األكسجين.
وتابعت هاريس: »كما نوصي، نقترح، 
استخدام جرعات بسيطة من مضادات التخثر 
الدموية في األوعية  الجلطات  تّكون  لمنع 
باستخدام جرعات بسيطة  الدموية. وننصح 
الجرعات  العالية ألن  الجرعات  بدال من 
األعلى يمكن أن تتسبب في مشكالت 

أخرى«.

  قلل األمير هاري من أهمية إنجازات زوجته الممثلة 
االميركية السابقة ميجان ماركل بجملة فظيعة

لتقارير واردة، كانت ميجان ماركل واألمير هاري  وفقا 
المتحدة بعد  الواليات  إلى  المالكة وانتقال  العائلة  قد تركا 

خوض حرب مع قصر باكنغهام.
وفقًا لخبير ملكي، وضع دوق ساسكس مستقبل ميجان 
الملكي على المحك بخطأ فادح ارتكبه بعد أن ألقى جملة 

خرقاء من أربع كلمات.
الملكية دانييال إلسير عمودًا في صحيفة  الخبيرة  كتبت 
news. com. au، أعربت فيه عن كيف قلل األمير 
العائلة  هاري من إنجازات ميجان بالقول ببساطة أن 
المالكة ستصبح »عائلة ميجان من قبل« قبل زفافهما، 
متجاهل حقيقة أنها كانت كذلك. بالفعل شخصية عامة لها 

أحالم وتطلعات.
إلسير  الجدل، قالت  الكثير من  أثار تصريح هاري  فيما 
التواصل  في مقالها »كانت الصرخة فورية مع وسائل 
البريطانيين سريعًا  االجتماعي وتناولها كتاب األعمدة 
لإلشارة إلى أن كلمات األمير كانت مؤذية لوالديها، 

والدتها دوريا راجالند واألب توماس ماركل«.

  نظمت لجنة اإلقامة واإلعاشة 
لبطولة العالم لكرة اليد التى تقام بمصر 
رحلة لمنتخبات تشيلي والسويد وروسيا 
المشاركون فى المونديال؛ لزيارة 

أهرامات الجيزة.
البعثات والالعبون عن  وعبر رؤساء 
سعادتهم لزيارة أحد أهم اآلثار فى 
العالم، وأن زيارة األهرامات كان حلما 

وتحقق.
شكرهم  البعثات  رؤساء  وأكد 
للبطولة وكذلك  الجيد  للتنظيم  وامتنانهم 
بها  قامت  التي  اإلجراءات االحترازية 
الدولة المصرية، وكان لها األثر الكبير 

لنجاح البطولة.
بالبطولة  اإلقامة واإلعاشة  لجنة  وتنظم 

المشاركة لزيارة أحد أهم  للدول  رحالت يومية 
الجيزة(،  العالم )أهرامات  السياحية في  المزارات 
والتي تلقي اهتماما وحرصا كبيرا من كل المشاركين 

في البطولة لزيارتها.
لبطولة  المنظمة  اللجنة  يأتى ذلك في إطار خطة 
لتوفير  تهدف  2021، والتي  اليد  لكرة  العالم  كأس 
البعثات والوفود  الراحة وتلبية رغبات  كل وسائل 

البطولة، بما ال يخل باإلجراءات  المشاركة في 
للحفاظ على سالمة جميع  االحترازية الصحية 
الرئيسي  الهدف  المصرية، وهو  الدولة  ضيوف 

للبطولة.

قناع عمالق من  اآلثار عن    كشف علماء 
أثري  في موقع  المايا بطول شخص،  حضارة 

في والية يوكاتان المكسيكية.
إله غير  الذي يصور وجه  القناع،  ووقع نحت 
النخبة، من الجص  معروف أو شخص من 
البناء، ويعود تاريخه إلى  الخاص بمواد 
أواخر  باسم  تُعرف  المايا  تاريخ  فترة ما في 
الميالد  قبل   300 الكالسيكي )حوالي  العصر 
الميالد(، وفقا لموقع األخبار  - 250 بعد 

.Novedades Yucatán
 2017 االكتشاف، ألول مرة، في عام  ووقع 
بالقرب من مدينة  أوكانا األثري،  في موقع 
العلماء  الحين عمل  الحديثة، ومنذ ذلك  موتول 
لألنثروبولوجيا والتاريخ  الوطني  المعهد  من 
المكسيك )INAH( بشق األنفس على  في 

ترميمه.
مثل  الجص  أقنعة  إن  له  بيان  في  المعهد  وقال 

يمكن  بسمات معينة  األفراد  هذه »تمثل وجوه 
بآلهة أو بشخصيات ذات مكانة  أن ترتبط 

اجتماعية بارزة«.
والقناع عبارة عن زخارف جصية، وهو 
المنحوتة  الزاهية  الملونة  المنحوتات  نوع من 
المايا يضعون  للبيان، كان  الجص. ووفقا  من 
القواعد  الساللم ذات  األقنعة حول  عادة هذه 
مماثلة في  نقوشا  اآلثار  الهرمية. ووجد علماء 
أكانش وإيزامال، لكن هذا هو األول في منطقة 
البحث  االكتشاف هو جزء من  أوكانها. وهذا 

المستمر في تالل المايا الموجودة في الموقع.
ووقع إعادة دفن القناع مؤقتا بعد اكتشافه بحيث 
يمكن دراسته وحفظه  الهيكل حتى  تتم حماية 
المأخوذة  العينات  بشكل صحيح. وكشفت 
الهيكل عن تدهوره وأعيد حفره عام  من 

ليتمكن   2018
اآلثار من  علماء 

ترميمه.
وخالل عملية الترميم والحفظ، 
الهشة  عزز علماء اآلثار األجزاء 
التي  نقلوا األقسام  القناع. كما  من 
نزحت مع مرور الوقت إلى مواقعها 
بتنظيف األسطح  األصلية. وقاموا 

إلبراز أنماط القناع وألوانه.
العمل في  وأكمل علماء اآلثار 
القناع  إعادة دفن  قبل   ،2019 عام 
الوطني  المعهد  وقال  األخيرة.  للمرة 
في  والتاريخ  لألنثروبولوجيا 
الجهود  الهدف من هذه  إن  المكسيك 
القناع على  الحفاظ على  هو ضمان 
الموقع، والذي ال  الطويل في  المدى 

يتمتع بحماية قانونية.
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منتخبات تشيلي والسويد وروسيا مبونديال اليد 
تزور األهرامات

هاري حيطم املستقبل امللكي مليجان ماركل خبطأ فادح

نصائح جديدة من ''الصحة العاملية'' 
لعالج مرضى كورونا

اكتشاف أثري عمالق وفريد يف املكسيك

همسَك  ذكورية  صوتَك  أعشُق   : قالت 
رأِسَك  في  َتمرح  بيضاء  وخصالت   

أمرك   وقالت  سبقتني    : قلت 
صمتَُك  أفهُم  ال  أنا  تكلم   

َجرحَك أُضّمُد  دعني  مجروٌح   
لِنفسك وأمنحها  الفرصة  إمنحني   

ر  السكَّ حّد  ُحلوة  يا    : قلت
والعنبر األرَض  ِمسك  يا   

أخطر  جداً  مذاُق  لشفتاِك   
األحمر  التفاح  كَل  عن   

وترغُب   .. إليَك  تشتاُق  قالت:    
ر وفكَّ ارجوَك  اسمعني   

َتهرب أو  منها  تفلت  لن   
أكثر  أو  لمّرة  قبِّلها   

وَتشرب  تُسقيَك  دعها   
وعبَّر قصيدة  أجعلها   

 
أسهر  أن  ُحلوة  يا  أخاُف    : قلُت 

والمظهر  الطلعِة  ُحسن  مع   
وأسكر  العشِق  في  فأغرق   

أحضر أن  دوماً  وأطلب   

تهرب وال  مني  أدنو    : قالت 
أجّدر أو  منَك  أفضل  يوجُد  وال   

وأرغب   .. إليَك  تشتاُق   
يقدر!  أو  غيرك  يجرؤ  وال   

أْنَذر مْن  أَعذر  قد    : قلُت 
وأحضر!! الدعوة  سألبي   
وأكثر بالعشِق  أأنس  كي   
وَنسكر وتسقيني  أسقيِك   

تشتاق إليَك وأرغب

كورونا يغير نشاط »القاعة 
الزرقاء«.. ملتقى العلماء 

والسياسيين


