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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

فرانسيسكو  سيرانو 
وديكتاتورية  الرئيس!!

للعدد   قمت في مقالي االفتتاحي 
رقم 476،  الرسالة  من  السابق 
بنشر مقال الصحفي »فرانسيسكو 
مجلة  في  المنشور  سيرانو« 
»فورين بوليسي« األمريكية تحت 
السيسي  »ديكتاتورية  عنوان 
أرجأت  الذي  مستقرة«.  غير 
التعقيب عليه لهذا العدد إحتراماً 
مني للمساحة المخصصة للمقال 

االفتتاحي..
أقول أزعجني جداً ما جاء في مقال 
ألنه  سيرانو  فرانسيسكو  السيد/ 
المشهد المصري  يحمل من مالمح 
من  الكثير  حالياً  السائد  الداخلي 
بذلك  نعترف  أن  والبد  الحقيقة، 
والبد للنظام الحاكم أن يدرك بأن 
في  الراهن  الوقت  في  يدور  ما 
للسياسة  العامة  المنظومة  إطار 
الداخلية في مصر لن يفيد أو يخدم 
على  والمواطن  الوطن  مصالح 
األمد القريب أو البعيد، ألنه يتجاوز 
الذي يتشّكل منه  المجموع  مصالح 
ما يعرف بالوطن، وعلى الرئيس 
لبعض  يسمح  ال  أن  المصري 
المقربين منه من غير المخلصين 
النجاح فيما يخططون له لهدم  في 
شعبية الرئيس لدى الشعب الذي 
عليه  الللحجر   .. لقيادته  فوضه 
وعلى الرأي الُمعارض له طالما 
القانون وال يتعارض  كان في إطار 
مع مبادئ الميثاق المصري ويحترم 
التعبير وحرية  الرأي وحرية  حرية 
االختالف الذي ال يجب أن يفسد 

للود قضية.
وأعلم كما يعلم النظام بأن العالم 
بالفعل لقرية صغيرة على  قد تحول 
اتساعه وبأن ما يقع في الشرق 
وقوعه  لحظة  الغرب  في  يُعرف 
والعكس صحيح بكل، تأكيد نتيجة 
هذا الكم الهائل من وسائل التواصل 
االجتماعي المتطورة وتزداد تطوراً 
بعد يوم، والتي باتت تعكس  يوماً 
لمصرنا  أتمناها  أكن  لم  صورة 
لقائدها بصفة شخصية  الحبيبة أو 

ومنها:
تابع  معارض  إعالم  وجود  عدم 
ألحزاب المعارضة المصرية التي 
ُغيّبت عن المشهد وغيَّب قادتها 
بشكل مكشوف ومفضوح للداني 
سوى  هناك  يعُد  ولم  والقاصي 

المقاييس  الفاشل بكل  ذلك اإلعالم 
والتابع للدولة والمتحدث باسمها 
لألسف الشديد بالطبلة والصاجات...
والذين صوروا المشهد العام »على 
أو  الدولة  أن كل من يختلف مع 
النظام هو بالضرورة خائن وغير 

وطني وكاره لمصر«.
عصر  إلى  أعادنا  الذي  األمر 
أصحاب الثقة من المقربين للسلطة 
والمؤيدين لها حتى وأن كانوا من 
الفاسدين والمفسدين الذين سيطروا 
على كل مفاصل الدولة الرئيسية 
مع استبعاد كل منَّ يختلف معهم 
في الرأي من الشرفاء عن المشهد 
للدولة بمجمله ليطول ذلك  اإلداري 
النشاط  الحياة بما فيها  كل مناحي 
واتحادات  أندية  من  الرياضي 
تدار من أكبر منظومة فاسدة في 
بتأييد ودعم من  ... ولألسف  مصر 
حكومة الدكتور مصطفى مدبولي أو 
الجباية« كما يطلق عليها  »حكومة 

المصريون في الوقت الراهن...
الفساد في مصر مع  نعم استشرى 
المعارضة الرسمية  غياب أصوات 
الكرتونية  تلك  والمشروعة وليست 
الممثلة في حزب مستقبل  الهزلية 
وطن الذي ال يفكر قادته ال بالوطن 

وال بمستقبل الوطن أو المواطن. 
نعم هذه هي الحقيقة الذي ينبغي 
على الرئيس عبد الفتاح السيسي أن 
يعمل على تغيير وجهها لما يناسب 
الشعب  طموحات  مع  ويتناسب 
المصري الذي قام بتفويضه لقيادته 
وتعّهد أمامه باحترام الرأي والرأي 
اآلخر وبمحاربة الفساد حتى القضاء 
لم يستطع تحقيق  .. ولألسف  عليه 
ذلك حتى اآلن... رغم كل ما حققه 
الواقع ال  من إنجازات على أرض 
يمكن لمنصف أن ينكرها وإن كانت 
حتى اليوم لم ترتقي لتحسين الوضع 
الفعلي المعاش لألغلبية الكادحة من 
أبناء الشعب المصري  الغالبة من 

بشكل محسوس.
وآذان   .. ترى  عيون  للعالم  نعم 
إلى  نعود  أن  وعلينا   .. تسمع 
صحيح الطريق سريعاً حتى ال تفتح 
المتربصة  الجحيم  أبواب  علينا 
عبد  الرئيس  ويعرفها  بشدة  بنا 
الفتاح السيسي بكل تأكيد ... وتحيا 

مصر!!

year

5 سياسـة

2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

3095,Autoroute 440, bureau 204
Laval, Québec H7P 4W5

بيع وشراء واستبدال
منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية

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

514.947.2555

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

الكرملين: نتابع الهجوم الأمريكي 
على سوريا عن كثب

 ُ درجت أكثر من 300 طالبة على 
قائمة المفقودات بوالية “طزمفرا” 
بعد مداهمة  نيجيريا  شمال غربي 
بهم  مشتبه  مسلحين  طرق  قطاع 
لمدرسة داخلية حكومية ثانوية بنات 

ونفذوا عمليات خطف.
الوالية،  باسم حاكم  وقال متحدث 
قناة  ذكرت  حسبما  بابا،  زيالني 
فرانس ″24 الناطقة باللغة اإلنجليزية 
اليوم الجمعة، إنه تابع تقارير بشأن 
وسائل  على  االختطاف  حادث 
التواصل االجتماعي وتواصل مع 

الشرطة، إال أنه ال يوجد – حتى 
اآلن- مزيد من التفاصيل بشأن هذا 

الصدد.
وأكدت معلمة بالمدرسة -طلبت عدم 
الكشف عن هويتها- رصد فقدان مئات 
الفتيات بعد إحصاء باقي الطالبات.

خطف  عملية  آخر  الحادث  ويعد 
جماعي تشهدها المنطقة؛ حيث كثفت 
عصابات إجرامية مسلحة من شن 
اعتداءات خالل السنوات األخيرة، 
والتي أسفرت عن عمليات خطف 

مقابل فدية واغتصاب ونهب.

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 

  هاجمت زوارق بحرية االحتالل 
مراكب  /الجمعة/،  اليوم  اإلسرائيلي 
غزة،  مدينة  بحر  قبالة  الصيادين 
والمزارعين شمال شرق مدينة خان 
يونس جنوب قطاع غزة بالرصاص 

والقنابل الصوتية.
وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية /وفا/ 
أن زوارق االحتالل استهدفت مراكب 
الصيادين، وهي على بعد ستة أميال 
قبالة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة 
بالرصاص، وفتحت صوبها خراطيم 
المياه، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة 

في مركب صيد على األقل.

كما هاجمت قوات االحتالل المزارعين 
بمنطقة  الزراعية  أراضيهم  في  وهم 
القرارة شمال شرق خان يونس حنوب 
الصوت  وقنابل  بالرصاص  القطاع 
وأرغمتهم على ترك األراضي ومغادرة 
المكان دون ان يبلغ عن وقوع إصابات 

في صفوف المزارعين.
وتتعمد قوات االحتالل بشكل يومي 
بحر  في  الصيادين  على  االعتداء 
في  المزارعين  واستهداف  غزة، 
األراضي الزراعية الحدودية شمال 
وشرق القطاع وتمنعهم من ممارسة 

عملهم. مهنة 

  يشهد الكونجرس األمريكي، الجمعة، أول تصويتا 
على الخطة الكبيرة لدعم االقتصاد والبالغ قيمتها 1,9 

تريليون دوالر.
وتتمتع الخطة التي يريدها الرئيس جو بايدن، بفرصة 
كبيرة للحصول على موافقة األغلبية الديموقراطية، 
حسبما أعلن زعيم األغلبية الديمقراطية في المجلس 

ستيني هوير. 
األربعاء في  المفاوضات أمس  استمرت  ذلك  ومع 
مجلس الشيوخ حول بعض النقاط الشائكة بما فيها 

زيادة الحد األدنى لألجر بالساعة إلى 15 دوالرا.
لذلك ما زال النص النهائي الذي يمكن أن يقره الكونجرس 
في األيام المقبلة غير مؤكد، مع استمرار االنقسامات 

العميقة بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وفي مواجهة الدمار االقتصادي الناجم عن وباء كوفيد-
19 بدأ الوقت يضيق على حد قول رؤساء عشرات 
المجموعات األمريكية الكبرى مثل جولدمان ساكس 
وأبل وجنرال موتورز، الذين طالبوا الكونجرس أمس 

األربعاء باإلسراع في تبني خطة الدعم الجديدة.
من جهته، قال زعيم األغلبية الديمقراطية في مجلس 
النواب ستيني هوير في مؤتمر صحفي أمس األربعاء، 
إنه سيطرح »خطة اإلنقاذ األمريكية« للتصويت في 
جلسة عامة الجمعة«. ويتمتع النص بفرص كبيرة 

إلقراره نظرا لهيمنة الديمقراطيين على المجلس.
أما في مجلس الشيوخ، فيتمتع حزب بايدن بأغلبية 
ضئيلة جدا إذ يشغل كل من الديمقراطيين والجمهوريين 
للديمقراطيين االعتماد على  يمكن  لكن  50 مقعدا. 
تصويت نائبة الرئيس كاماال هاريس في حال التعادل.

لكن عادة، ينبغي أن يحصلوا على 60 صوتا للموافقة 
على نص بأهمية حزمة التحفيز الضخمة هذه. وللحد 
أقر  النص،  لتبني  الجمهوريين  عرقلة  إمكانية  من 

الديمقراطيون مذكرة في بداية فبراير/شباط تسمح 
لهم بالموافقة على الخطة بأغلبية بسيطة.

لكن ذلك يشترط أن النص يحترم قواعد صارمة للغاية 
وفي بعض األحيان غير واضحة.

لذلك كانت مسؤولة ضبط إجراءات مجلس الشيوخ 
تدرس األربعاء تفاصيل الخطة خلف الكواليس لتحديد 
النقاط الرئيسية في  ما إذا كان يمكن إدراج بعض 

النص بما في ذلك الزيادة في الحد األدنى لألجور.
وعند عرض خطته في 14 يناير/كانون الثاني، أشار 
جو بايدن إلى أنه يريد اعتمادها بحلول مطلع فبراير/

شباط، الذي يقترب من النهاية.
وفي رسالة موجهة إلى مسؤولي الكونجرس الديمقراطيين 
والجمهوريين أمس األربعاء بمبادرة من المنظمة غير 

الربحية »الشراكة من أجل مدينة نيويورك«، دعا 
أكثر من 150 مسؤوال في شركات إلى تبني »تشريع 
فوري وواسع لمعالجة األزمات الصحية واالقتصادية 

التي سببها فيروس كورونا«.
من جهتها، دعت منظمة »بزنس راوندتيبل« التي تضم 
أكبر المؤسسات في البالد، في رسالة منفصلة الثالثاء 
الماضي إلى »تبني خطة اإلنقاذ اإلضافية بسرعة«.
وبينما أدرج جو بايدن في خطة اإلنقاذ الخاصة به 
مضاعفة الحد األدنى لألجور ليبلغ 15 دوالرا في 
الساعة بحلول 2025، تعتقد هذه المنظمة أنه »يجب 
وضع اسس هذه الزيادة بعناية لتعكس االختالفات 
بانتعاش  اإلقليمية في مستويات األجور وال تضر 

الشركات الصغيرة«.

  يبدأ وزير الخارجية األمريكي 
حلة  ر “ ل  و أ بلينكين  ني  نتو ا
افتراضية” اليوم الجمعة في مسار 
من المؤتمرات عبر الفيديو مع قادة 
ضوء  في  وذلك  وكندا،  المكسيك 
الواليات  تواجهها  تحديات  قائمة 
المتحدة وتشمل الهجرة والطاقة مع 
جارتيها الرئيسيتين، وفق ما أعلنه 
مسؤول بارز في وزارة الخارجية 

الخميس. األمريكية 
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” 
األمريكية – في تقرير نشرته على 
موقعها االلكتروني – أن الرحلة األولى 
لكبير الدبلوماسيين األمريكيين عادة 
ما تكون مشبعة بالرمزية والضجة 
نب  ألجا ا لمضيفون  ا يقوم  حيث 
بنشر السجاد األحمر والتأكيد على 

القوية. الثنائية  العالقات 

باسم  الصحفي  المتحدث  أكد    
الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، 
أن الكرملين يتابع الهجوم األمريكي 
على سوريا عن كثب وعلى اتصال 

دائم بالزمالء السوريين.
ليوم  ا للصحفيين  بيسكوف  ل  وقا
الجمعة، حسبما أفادت وسائل إعالم 
روسية:” ال يسعني إال أن أقول إننا 
نراقب الوضع عن كثب، وإننا على 

اتصال دائم بزمالئنا السوريين”.
وأضاف المتحدث الصحفي للرئاسة 
الروسية، ردا على سؤال حول ما 
الجانب األمريكي قد أخبر  إذا كان 
:”ال  القصف  بهذا  مسبقا  موسكو 
أستطيع اإلجابة عن هذا السؤال ألن 
االتصاالت تجري عبر الجيش، وليس 
لدي مثل هذه المعلومات، والجيش 

يواصل االتصاالت”.
األمريكية  الدفاع  وزارة  وكانت 

في وقت سابق  أكدت  )البنتاجون( 
من اليوم أن سالح الجو األمريكي 
وّجه ضربة مباشرة ضد مواقع تابعة 
إيران  تدعمها  مسلحة  لجماعات 
الهجمات  شرقي سوريا، ردا على 
أمريكيين  على عسكريين  األخيرة 

في العراق.
لويد  األمريكي  الدفاع  وقال وزير 
أوستن : “إن الجيش األمريكي اعتمد 
على معلومات استخبارية من الجانب 
العراقي”، مؤكدا ثقته من دقة الضربة.

ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية 
الروسية هذا القصف واعتبرته انتهاكا 

غير مقبول للقانون الدولي.
باسم  الرسمية  المتحدثة  وأعلنت 
ماريا  الروسية،  الخارجية  وزارة 
زاخاروفا، أن روسيا تدين الضربة 
الجوية األمريكية على سوريا، وتدعو 
واشنطن إلى احترام السيادة السورية.

مــــن  باــــيدن  حرماــــن  يطــلبون  أمـريكيون  نـواب 
النووية'' ''الحقيبة 

فقدان أكثر من 300 طالبة إثر مداهمة 
قوات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف الصيادين والمزارعين بالرصاص في غزةمسلحون لمدرسة شمال غربي نيجيريا

عاصفة يف ''الكوجنرس''.. يف أول تصويت على خطة 
''بايدن'' الكبرية

الرئيس جو    طالب نواب أمريكيون 
بالتخلي عن »السلطة األحادية«  بايدن 
لتوجيه أوامر بشن حرب نووية أو الرد 

بالمثل على هجوم للعدو.
ووفق موقع »صوت أمريكا«، يتمتع 
الرئيس األمريكي، الذي يرافقه على 
الدوام مساعد عسكري يحمل حقيبة تضم 
النووية، بسلطة منفردة  رموز اإلطالق 
لألمر بحرب نووية أو الرد بالمثل على 

هجوم مشابه للعدو.
نائًبا ديمقراطًيا   13 أيده  وطبًقا لخطاب 
النواب األمريكي،  من أعضاء مجلس 
تلك  مثل  واحد  شخص  منح  ينطوي 
السلطة على »مخاطر حقيقية«، مشيًرا 
إلى أن »رؤساء سابقين هددوا بمهاجمة 
دول أخرى باألسلحة النووية، أو أظهروا 
سلوًكا يدفع مسؤولين آخرين للتعبير عن 

القلق بشأن حكم الرئيس.«
النواب: جيمي  بقيادة  ويدعو الخطاب، 
ليو، وكالهما من كاليفورنيا،  بانيتا وتيد 
المسؤولين، على غرار نائب الرئيس 
الموافقة  إلى  النواب،  ورئيس مجلس 

على أمر شن الحرب قبل 
صدوره.

بانيتا  عن  الموقع  ونقل 
أنا  »نطلب  قوله: 
وزمالئي مراجعة مباشرة 
والتحكم  القيادة  لهيكل 
النووي في أمتنا؛ لتحديد 
كيف يمكن أن يكون لدينا 
أسلحة  إطالق  سلطة 
ليس  أماًنا،  أكثر  نووية 
القومي  أمننا  لتعريض 

ولكن لدعمه وتعزيزه.«
على  »بناء  وأَضاف: 
وقيادة  المتميز  السجل 

رئيسنا فيما يتعلق بالحد من األسلحة 
النووية، والقوات النووية لبالدنا، نوصي 
المدروس والمهني  بأن يواصل تحليله 
لوسائل الرقابة اإلضافية والموازنة داخل 

هيكل القيادة والتحكم.«
البيت  إلى  المرسل  الخطاب،  ويقترح 
للسلطة  بدائل  عدة  اإلثنين،  األبيض 
األحادية والنهائية للرئيس بتوجيه األوامر 

باستخدام األسلحة النووية.
وقال جيفري لويس، األستاذ في معهد 
»ميدلبري«، لـ«صوت أمريكا«، إن 
من  أفضل  سيكون  البدائل  من  »أي 

الترتيب الراهن.«
وأوضح بانيتا أنه بالنظر لوجود مخاطر 
رئيسنا  أشار  كما  الحالي،  النظام  في 
السابق، فمن مسؤولية الكونجرس ضمان 
أن تجري اإلدارة هذا النوع من المراجعة 

من أجل سلطة إطالق أكثر أماًنا لألسلحة 
النووية.

القديم  »الترتيب  أن  إلى  لويس  ولفت 
الرئيس  إعطاء  اآلمن  من  أنه  يرى 
كانت  االنتخابات  ألن  السلطة؛  هذه 
انتخاب  أظهر  لكن  النهائية،  الضمانة 
أن  ترامب  دونالد(  السابق  )الرئيس 
يصل  أن  يمكن  مناسب  غير  شخصا 

السلطة«. إلى 
  رجاء وتمني

أتمنى على الرئيس السيسي القيام على الفور بإعادة بناء ما 
تهّدم من جسور التواصل الشعبي المنشود بينه وبين الناس 

بفعل األداء العبقري لحكومة مدبولي الفاشلة!!
الرسالة

أمريكا  خارجية  وزير  جولة  اليوم 
وكندا للمكسيك  الافتراضية 

اعداد: 
أنطوانيت جرجوس
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  أعلن رئيس الحكومة الليبية الجديدة، 
تسليم مقترح معايير حكومة الوحدة الوطنية 
وبرنامجها إلى رئاسة مجلس النواب 

العتمادها.
وأوضح عبدالحميد الدبيبية، في مؤتمر 
صحفي من طرابلس، الخميس، أنه قدم 
الهيكلية وطريقة اختيار الوزراء، فيما 
سيتم اإلعالن عن التشكيلة الكاملة في وقت 
الحق عقب دراسة مجلس النواب للمقترح.

وأضاف أنه راعى وضع اعتبارات األبعاد 
التي عاناها الشعب الليبي والحروب التي 

أسست للفرقة واالنشقاق.
وبحسب رئيس الحكومة الليبية فإنه اعتمد 
على التشاور مع لجنة الحوار ومجلسي 
النواب والدولة والكثير من القطاعات 
ليطلب المعونة منها في تشكيل الحكومة.

وأشار إلى أنه تسلم 3 آالف سيرة ذاتية 
لمرشحين للوزارات والمناصب، وقد انتقل 
إلى اعتماد دوائر مجلس النواب الـ 13 
ليقدموا أشخاصا كممثلين عنهم في الحكومة.

ونبه إلى أنه طالب النواب لتقديم أفضل 
مرشحيهم عن األقاليم والمكونات مع 
مراعات التوزيع العادل للمناصب السيادية 

على األقاليم الليبية الثالث.
الحكومة رأت تحديات  إلى أن   وأشار 
كبرى من خالل المشاكل القائمة وأهمها 
لها  جائحة كورونا، مضيفًا: »سنشكل 
فريق أزمة والكهرباء وتشكيل لجان 
المصالحة  الليبي كلجنة  الشعب  لتوحيد 
الذي  الرئاسي،  المجلس  بالتعاون مع 
المجلس  وجدنا منه تجانسا كامال بين 

الرئاسي والحكومة«.
وأردف أنه قام بزيارات سريعة وسيواصل 
التواصل بدعم من الدول الصديقة والشقيقة 
لدعم المصالحة الوطنية، وقد وجد دعما 
كبيرا للحكومة ولهذا التشكيل للسلطة، 
كما رحي الشرق الليبي خالل زيارته لها 
بالسلطة الجديدة ومستعد للقاء أهلهم في 

المناطق الغربية والجنوبية.
وأعرب عن أمله أن يدعم أعضاء مجلس 

النواب اعتماد الحكومة والميزانية. 
وطالب وسائل اإلعالم دعم المصالحة 

ونسيان البغائض والحروب.
وفي وقت سابق أكد المتحدث الرسمي 
باسم مجلس النواب الليبي عبدهللا بليحق 
في بيان الخميس إن رئيس مجلس 
النواب استلم، تصور شكل حكومة 

الوحدة الوطنية وهيكليتها.
ويعمل عبدالحميد الدبيبة على تشكيلته 
الحكومية منذ تسميته 5 فبراير/شباط 
الجاري، وتواصل مع الجميع لتكوين 
حكومة وحدة وطنية من كل األطراف، 
لتقود البالد إلى حين إجراء انتخابات 

وطنية رئاسية وبرلمانية نهاية العام.
وتنص مخرجات الحوار السياسي الليبي 
على منح رئيس الحكومة 21 يوما 
تنتهي في 26 فبراير/شباط الجاري، 
لتقديم تشكيلته الوزارية لمجلس النواب 

لنيل الثقة، وفي حال تعذر ذلك يؤول األمر 
إلى ملتقى الحوار السياسي.

وتواصل الدبيبة مع عدد كبير من النواب 
من الشرق والغرب والجنوب للتعاون في 
تشكيل الحكومة لتسهل عملية نيل الثقة فور 

تشكيلها، إال أنه قال في تدوينه، الثالثاء، إن 
»عدم توافق النواب قد يدفع إلى اللجوء إلى 

الخيار الثاني، )لجنة الحوار(«.

الكنيسة  بابا  فرانسيس  البابا  يعاود    
لتكون  الخارجية،  الكاثوليكية رحالته 
العراق وجهته األولى رغم تفشي كورونا 

وتزايد الهجمات الصاروخية.
وذكر موقع “ديلي بيست” األمريكي أن 
الزيارات التاريخية للبابا فرانسيس توقفت 
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، حيث 

كان آخرها تايالند واليابان.
وكشف الموقع األمريكي عن أن زيارة البابا 
فرنسيس إلى العراق المقررة في الخامس 
من مارس/ آذار المقبل، ستستغرق 4 أيام 

يزور خاللها 6 مدن عراقية.
وأشار إلى أن نحو 10 آالف شخص لم 
يحصلوا على اللقاح سيحضرون القداس 
البابوي في ملعب فرانسو الحريري في 

مدينة أربيل بشمال العراق.
لكن، الفاتيكان اتخذ تدابير استثنائية لحماية 
الوفد المرافق للبابا، حيث سيحصل كل من 
يسافر معه، بما في ذلك الفريق اإلعالمي، 

على جرعتين من لقاح فايزر-بيونتيك، 
كما أن القداس الذي سيقام في ملعب يتسع 
لـ50 ألف شخص، لن يسمح بالحضور 
سوى لـ%20 من هذه الطاقة االستيعابية .
ولم يذكر الفاتيكان ما إذا كان الحصول 
على شهادة فحص سلبية لفيروس كورونا 
يشهدها  فعالية  أي  لحضور  ضرورية 

البابا أم ال.
لكن ديلي بيست قال إن أكبر تهديد يواجه 
البابا ربما يكون تصاعد العنف في بغداد، 
إذ ستهبط طائرته يوم الجمعة المقبلة، حيث 
سقطت صواريخ كاتيوشا داخل المنطقة 
بالقرب من  الحراسة  الخضراء شديدة 
السفارة األمريكية، اإلثنين الماضي، للمرة 

الثالثة خالل أسبوع.
وأدى هجوم آخر في 15 فبراير/ شباط، 
استهدف قوات التحالف التي تقودها الواليات 
المتحدة بالقرب من مطار أربيل، إلى مقتل 

متعاقد مدني وإصابة آخرين.

الكلدانية في  لكن رئيس أساقفة الكنيسة 
أربيل المطران بشار متي وردة، أكد أن 
المعمول بها  إجراءات مكافحة كورونا 
قد تحافظ أيضا على البابا من الهجمات، 
حيث ال يمكن ألحد دخول األماكن التي 
يزورها دون الحاجة إلى معرفة هويته 

وتحديد مقعده.
وصرح البابا فرنسيس مؤخرا بأنه على 
مقابلة  في  وقال  المخاطر،  بهذه  دراية 
مع خدمة األخبار الكاثوليكية في أوائل 
فبراير/ شباط، إنه يأمل أن يشاهده الكثير 
من العراقيين من منازلهم عبر شاشات 

التلفزيون.
وعندما سئل عن سبب زيارته للعراق أثناء 
الوباء، قال: “سيرون أن البابا موجود في 

بالدهم.. أنا نصير المظلومين.”
وكان الفاتيكان ذكر أنه يحتفظ بالحق في 
إلغاء الرحلة إذا أصبحت األمور خطيرة 
للغاية، لكن الخطط تمضي قدما في العراق.

   أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي، 
أن دعوته لمؤتمر دولي حول لبنان جاءت 
بعد فشل محاوالت رأب الصدع والوصول 

لتفاهمات تنهي أزمات البالد.
تصريحات الراعي جاءت خالل استقباله وفدا 
من شخصيات سياسية وإعالمية وناشطين 
معارضين لحزب هللا، مما يعرف بـ »لقاء 
سيدة الجبل« و »التجمع الوطني« و »حركة 

المبادرة الوطنية«.
الوفد قدموا خالل اللقاء مذكرة داعمة لمواقف 
الراعي وداعية لـ »تشكيل جبهة وطنية 
عريضة لتحرير الشرعية، والحياد اإليجابي، 
والمؤتمر الدولي من أجل اتفاق الطائف 
والدستور اللبناني وقرارات الشرعية الدولية 

من أجل لبنان«.
والقيت دعوة الراعي إلى عقد مؤتمر دولي 
برعاية األمم المتحدة، ترحيبا واسعا من معظم 
األطراف اللبنانية لتخليص البالد من شرور 
ومخططات حزب هللا، الذي انتقد أمينه العام 

حسن نصرهللا، دعوة الراعي.
مجموعات معارضة لحزب هللا أعلنت أنها 
ستشارك في المؤتمر ليس تحت راية األحزاب 
أو الجماعات ولكنها تحت العلم اللبناني، وأبرز 
هذه األحزاب »القوات اللبنانية« و«الكتائب« 

و«الوطنيين األحرار«.
وقال الراعي خالل كلمته خالل اللقاء اليوم 
»إن طرحنا لمؤتمر دولي جاء ألننا غير 
قادرين على التفاهم، وال القيام باي حوار 

أو اتفاق مع بعضنا«، معتبرا »أن المجتمع 
الدولي مسؤول عليه أن يمد يد المساعدة 

رسميا وجديا.
من جهته، قال الوفد في المذكرة التي تالها 
الكاتب السياسي رضوان السيد، »لقد دعوتم 
إلى تحرير الشرعية، وإلى الحياد، وإلى 
اإلنقاذ الوطني وتباشيره حكومة أخصائيين 

غير حزبيين.
ووصلتم أخيرا للمناداة بمؤتمر دولي إلنقاذ 
لبنان، يساعد في استعادة الثوابت واألصول 
وعلى رأسها وثيقة الوفاق الوطني والدستور، 
وقرارات الشرعية الدولية، إننا نقف معكم 
وخلفكم في الدعوة التي نفهمها ونثق بها نداء 

صادقا ومسؤوال في اتجاهين«.
وختمت المذكرة بالدعوة »لجبهة وطنية 
عريضة لتحرير الشرعية، والحياد اإليجابي، 
والمؤتمر الدولي من أجل الطائف والدستور 
وقرارات الشرعية الدولية من أجل لبنان«. 
وتشهد البطريركية المارونية منذ أيام تحركات 
سياسية ومواقف تضامنية معها، وزارها أمس 
وفد من »حزب القوات« متضامنا، بجانب 
الوزير السابق غازي العريضي موفدا من 

رئيس الحزب التقدمي االشتراكي.
وبعد اللقاء، قال النائب أنطوان حبشي »عندما 
لم يجد الراعي لصوته صدى لدى المسؤولين 
في السلطة، توجه إلى المجموعة الدولية 
لكي يخلص لبنان من جهنم التي يعيشها، 
وذلك نتيجة ارتهان لبنان مع السلطة الحالية 

للصراعات اإلقليمية، وزج البالد في 
أتون الصراع األمريكي- اإليراني، 
والذي تحولت معه السلطة ألداة ترتكب 
الجرائم بحق الشعب وهو ما يحتم 
اللجوء إلى المجتمع الدولي للمطالبة.
من جهته، قال العريضي أن طرح 
الراعي فكرة المؤتمر الدولي هو 
اللبنانيين عبر  محاولة إلعادة جمع 
تأثير هذه الدول، سواء بالعالقات 
المباشرة أو على مستوى القرارات 
الكبيرة التي يمكن أن تساعد لبنان عند 

تأليف حكومة.
كان الراعي دخل على خط تشكيل 
الحكومة نهاية العام الماضي، وتحديدا 
بين رئيس الجمهورية ميشال عون 

ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، 
من دون أن يتم التوصل إلى نتيجة.

وبعد أربعة أشهر على تكليف الحريري، ال 
تزال العقد والسباق على الحصص تحول 
دون قدرته على تأليف الحكومة، فيما يرى 
التأليف عبر  البعض أن حزب هللا يعطل 
حليفه النائب جبران باسيل بانتظار اتضاح 
صورة المفاوضات األمريكية – اإليرانية.

ويضع باسيل شروطا للسير بالحكومة، أبرزها 
المطالبة بالثلث المعطل، أي الحصول على 
7 وزراء من أصل 18 وزيرا بينها وزارات 
أساسية كالعدل والداخلية والدفاع، وهو ما 

يرفضه الحريري.

  قدم السيناتور الجمهوري توم كوتون و43 
مشرعاً جمهورياً آخرون، قراراً يوم األربعاء 
يعارض أي تحرك لرفع العقوبات عن إيران، 
مما يؤكد المقاومة التي ستواجهها إدارة بايدن 
لعام  النووي  إلى االتفاق  العودة  في محاولة 

2015، وفقاً لوكالة بلومبيرغ.
وينص القرار على رفض ومعارضة إعادة 
إيران، ويعرب عن  العقوبات على  تخفيف 
رفضه ألي تحرك إللغاء الحظر الذي يمنع 
إيران من الوصول إلى النظام المالي األميركي.
بلينكن،  وتعهد وزير الخارجية، أنطوني 
بعدم تخفيف العقوبات على إيران حتى تعود 
الذي  الجنسيات  إلى االمتثال لالتفاق متعدد 
السابق دونالد ترمب،  الرئيس  تخلى عنه 
لكن الواليات المتحدة عرضت االجتماع مع 

الخمس األخرى،  الدول  إيران تحت رعاية 
النووية  إلى صياغة االتفاقية  التي انضمت 

وحتى اآلن رفضت إيران العرض.
وقال رعاة مشروع القرار في مجلسي النواب 
والشيوخ في بيان »يجب على الواليات 
المتحدة أن تبقي على العقوبات على النظام 
اإليراني حتى يتخلى عن طموحاته النووية، 
وينهي دعمه للعنف واإلرهاب في المنطقة.« 
لقد استغلت إيران السياسات الضعيفة خالل 
إدارة أوباما، وعلى الرئيس بايدن أال يكرر 

نفس األخطاء«.
ويعتبر القرار رمزياً وال توجد فرصة إلقراره، 
الديمقراطيين يسيطرون على  نظًرا ألن 
الكونغرس. ومع ذلك، فهو تحذير  مجلسي 
لكل من إدارة بايدن وإيران من أن االلتفاف 

على الكونغرس لن يؤدي إال إلى تعريض أي 
اتفاق مستقبلي للخطر.

فإنه يردد صدى خطاب  وفي هذا الصدد، 
كوتون الذي بدأه قبل اكتمال االتفاق في عهد 
باراك أوباما في عام 2015 حيث حذر فيه 
إيران من أن الرئيس األميركي القادم يمكن 
أن يلغيه - كما فعل ترمب. وظل السيناتور 
توم كوتون أحد أكثر منتقدي االتفاق النووي 

وقال بأن اإلدارة المقبلة يمكنها إلغاؤه.
ومثل االتفاق األصلي مع إيران عام 2015، 
اتفاق  يتم عرض أي  المرجح أن  من غير 
ثلثي أعضاء  جديد كمعاهدة تتطلب موافقة 

مجلس الشيوخ.
أميركي جديد أن  باستطاعة أي رئيس  لكن 

يلغيه كما فعل ترمب باتفاق أوباما 2015.

   حث االتحاد األوروبي إيران على 
ضرورة التوقف عن اإلجراءات والخطوات 
التي تبعدها عن االتفاق النووي، معربا عن 

القلق من خطوات طهران األخيرة.
وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم خارجية 
االتحاد األوروبي، إن »الوقت اآلن لحل 
المشاكل مع إيران عبر المفاوضات، مشيرا 
إلى أن الوقت ليس لصالحنا، ويجب استعجال 

المسار الدبلوماسي مع إيران«.
وأضاف في تصريحات صحفية، الخميس: 
»أولويتنا هي منع إيران عن أي خطوات 
أحادية إضافية تقوض االتفاق«، مشيرا إلى 
أن »المنطقة بحاجة إلى استقرار وال بد من 

جهد شامل إلرسائه«. 
واعتبرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قرار 
إيران وقف العمل بالبروتوكول اإلضافي، 

انتهاكا لالتفاق النووي، وطالبتها بالعدول 
عن قرارها.

وأعربت الترويكا األوروبية في بيان 
مشترك عن أسفها لقرار إيران تعليق 
العمل بالبروتوكول اإلضافي وإجراءات 

الشفافية الواردة باالتفاق النووي.
البيان المشترك إيران على وقف  وحث 
وإلغاء جميع اإلجراءات التي تقلص الشفافية 
وضمان التعاون التام مع وكالة الطاقة الذرية.
تنفيذ  وقف  الثالثاء،  إيران،  وأعلنت 
البروتوكول اإلضافي باالتفاق النووي 
والذي يتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

التفتيش المفاجئ. 
يأتي ذلك عقب إعالن كاظم غريب أبادي، 
مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية أن طهران 
ستنهي العمل بالبروتوكول اإلضافي الذي 

تنفيذ  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  يتيح 
تفتيش مفاجئة في مواقع غير  عمليات 

معلنة للوكالة.
وكشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية مؤخرا، أن إيران بدأت العمل على 
خط تجميع إلنتاج مادة أساسية لتصنيع 

الرؤوس الحربية النووية.
المتحدة أن  التابعة لألمم  الوكالة  وأكدت 
أجهزة الطرد المركزي من طراز 2إم-
آي.آر وسيتم تركيبها في محطة تخصيب 
اليورانيوم تحت األرض في نطنز، مما 

سيزيد من انتهاك االتفاق النووي.
ويؤدي ذلك إلى رفع العدد اإلجمالي لسلسلة 
 2m-أجهزة الطرد المركزي من طراز آي.آر
المقرر تركيبها أو التي يتم تركيبها أو التي 

تعمل بالفعل في المنشأة إلى 6.
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اللعب مع الكبار   
   بدا األمر في البداية وكأنه مجرد 
قوة  لمعرفة  تجربة  لعلها  أو  مزحة، 
تعليقات  لكن  اإلنترنت،  مجتمعات 
الكثيرين من األشخاص على منصة 
“Reddit” قالت إنها كانت نوعا من 
االنتقام من الشركات الكبرى التي ينظر 
االنهيار  كانت وراء  أنها  إليها على 
المالي الذي شهده العالم عام 2008. 
لهذا علق عليها المحلل االقتصادي في 
BBC نيل ويلسون قائال: »إنه صراع 
بين األجيال، وإعادة التوزيع، وكل ما 
له عالقة بسرقة األغنياء لمنح الثروة 
لجيل األلفية الفقير«. وتابع: »لقد بدوا 
تمامًا على مواجهة وول  مصممين 
ستريت، وبدا أنهم يكرهون الصناديق 
مليئة  المناقشات  المشتركة، وكانت 

باإلهانات بشأن أموال الطفرة«.
إنها حكاية “GameStop” التي شغلت 
العالم، واستحوذت على حوارات 
منصات التواصل االجتماعي. فما هو 
أصل الحكاية، وكيف احتدمت المعركة 
بين جيل األلفية الفقير وأباطرة »وول 

ستريت« الكبار؟
جانبه  من  الموضوع  نتناول  لن 
من  ليس  هذا  ألن  االقتصادي 
اختصاصنا، وإنما هو من اختصاص 
أهل االقتصاد الذين يقول أحد دارسيه 
الشباب حديثي التخرج إن دراسته لم 
تعد ضرورية في ظل ما حدث لسهم 
شركة األلعاب “GameStop” وكيف 
تالعب مراهقون شباب بأسهم »وول 
االنتقام  أو  التحدي  لمجرد  ستريت« 
من الشركات الكبرى. ولكن إلى متى 
سيستمر هذا التحدي، ومن سيخضع 
اآلخر في النهاية؟ هذا هو السؤال الذي 
سيجيب عنه المحللون االقتصاديون، 
أما نحن فسنطفو فوق السطح لنستخلص 
من الموضوع ما يهمنا، وإن كان ما 

حدث يتطلب شرحا مبسطا.
عانت  الشركات  من  غيرها  مثل 
 ”GameStop“ سلسلة متاجر شركة
الفيديو  ألعاب  تبيع  التي  األمريكية، 
ووحدات التحكم وغيرها من المنتجات 
اإللكترونية، عانت من الركود بسبب 
جائحة فيروس »كورونا« المستجد، 
التسوق  الناس عن  أغلب  وعزوف 
الميداني بسبب الوباء، ولجوئهم إلى 
اإلنترنت.  الفيديو عبر  ألعاب  شراء 
 ”Reddit“ ما عالقة منصة ولكن 

بالموضوع؟
تسمى  في منصة “Reddit” غرفة 
“Wall Street bets” وترجمتها 
»مراهنات وول ستريت«. في هذه 
4 ماليين عضو،  أكثر من  الغرفة 
يدور حديثهم عن األسهم، وأفضل 
الطرق الستثمارها، وفي أي الشركات 
GameS- “يستثمرونها. وكانت شركة 

top” واحدة من الشركات التي راهن 

المضاربين في أسواق  العديد من 
األسهم وصناديق االستثمار على فقدها 
للكثير من قيمتها ألنها لن تحقق أداء 
أقدموا على  لهذا  المستقبل.  في  جيدا 
شراء سهمها الستغالله في عمليات 
تقوم  التي  المكشوف«  »البيع على 
تحسباً  بيعها  ثم  أسهم  اقتراض  على 
النخفاض أسعارها بغية إعادة شرائها 
الحقاً بقيمة أقل وتحقيق ربح كبير. لكن 
ما حدث هو أن عددا كبيرا من أعضاء 
في  منتدى »رهانات وول ستريت« 
النصائح  بتبادل  قاموا   »Reddit  «
واشتروا أسهم “GameStop”. وهنا 
ارتفع سعر السهم بشكل جنوني، وكان 
على كل من وضع أمواله اعتقاداً منه أن 
السهم سينخفض إعادة شراء األسهم التي 
اقترضها، ولكن بسعر أعلى مما كان 
متوقعاً، وبهذا خسر كبار المضاربين 
أموالهم. وتدخل رئيس »تسال« إيلون 
ماسك بتغريدة في حسابه على تويتر، 
كتب فيها »Gamestonk«  جامعا 
بين كلمة GameStop التي هي اسم 
الشركة، وكلمة Stonk التي تستخدم 
لإلشارة إلى قرار مالي يحقق أرباحا، 
السحر في رفع  فعل  لتغريدته  فكان 

سهر السهم.
نخرج مرة أخرى من موضوع حسابات 
ليس من  الذي هو  الربح والخسارة، 
إلى  من جديد  لنعود  اختصاصنا، 
تأثير  يهمنا، وهو  الذي  الموضوع 
المراهقين، تجمعهم  مجموعة من 
اجتماعي،  تواصل  غرفة في شبكة 
المال  أكبر أسواق  على واحد من 
في العالم، هو سوق »وول ستريت« 
المعروف، وقدرتهم على التحكم في 
المحللين  كبار  رفع سعر سهم كان 
الهبوط،  له  يتوقعون  االقتصاديين 
ورفع قيمته إلى سعر خيالي ال يحلم به 
أصحاب الشركة أنفسهم. يعلق جيمي 
روغوزينسكي، الذي أنشأ المنتدى عام 
2012 قبل أن يبتعد عنه الحقاً، فيقول 
لم  ما  فعل  في  المراهنين نجحوا  إّن 
تفعله حركة » احتلوا وول ستريت« 
ولكن بطريقة مختلفة جذريا. ويوضح 
قائال إّن حركة »احتلوا وول ستريت« 
كانت تحتج إزاء واقع أن الصغار ال 
البورصة،  في  المشاركة  يستطيعون 
لتجاوز  الصغار سبياًل  واآلن وجد 

النظام من الداخل. 
ما حدث أطلق عليه البعض انتفاضة 
أباطرة »وول  وجه  في  »الصغار« 
ستريت«. بينما سماه البعض »رواية 
هولي وودية« جديدة تصّدرها أمريكا 
هذه  نهاية  كانت  أيًّا  ولكن  للعالم. 
الرواية فهي تأتي في سياق التحوالت 
الكبرى التي تشهدها البشرية، حيث 
يتوقفوا عن  لن  الصغار  أن  يبدو 

الكبار. اللعب مع 

aliobaid2000@hotmail.com

أخبــار

الدبيبة يقدم مقترح الحكومة الليبية.. كفاءات تمثل كل المناطق

44 مشرعًا جمهوريًا يقدمون مشروع قانون يمنع رفع العقوبات عن إيران

ونا وهجمات الصواريخ.. البابا فرنسيس يصر على زيارة العراق رغم كور

لبنان..  نقاذ 

إ

ل� الراعي  لدعوة  واسع  تتأييد 
السرب الله خارج  حزب 

النووي تفاق  ال� خرق  تكرار  من  إيران  منع  أولويتنا  وبا:  أور

  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



  أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين بحث امس الخميس 
آخر المستجدات في أرمينيا مع رئيس حكومة هذا البلد نيكول باشينيان.
بوتين  أن  بيسكوف،  دميتري  الروسية  الرئاسة  باسم  المتحدث  وأكد 
في  والهدوء  النظام  على  للحفاظ  »تأييده  المكالمة عن  أعرب خالل 

أرمينيا وتسوية الوضع ضمن إطار القانون حصرا«.
وتابع بيسكوف أن الرئيس الروسي دعا جميع األطراف في أرمينيا إلى 
ضبط النفس، مشيرا إلى أن االتصال جرى بمبادرة من الجانب األرمني.

واندلعت في أرمينيا أزمة سياسية جديدة بعد أن أصدرت هيئة األركان 
باشينيان،  حكومة  باستقالة  فيه  طالبت  بيانا  األرمني  للجيش  العامة 
محمال إياها المسؤولية عن »اإلدارة غير الفعالة واألخطاء الجسيمة 
أودت  الخارجية  السياسة  مجال  في  الحالية  السلطات  ارتكبتها  التي 

بالبالد إلى حافة الهاوية«.
في المقابل، وصف باشينيان بيان هيئة األركان بأنه محاولة انقالب 

عسكري، وأعلن عن إقالة قائد هيئة األركان أونيك غاسباريان.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

تونس الخضراء ومحاولة 
أخوانتها !

الدول  يتغلغل في بعض  المسلمين  تنظيم اإلخوان  مازال   
مرشده  وسقوط  في مصر  المدوي  سقوطه  بعض  العربية 
وكبار قياداته بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 ، واليوم يحاول 
الشقيق  تونس  السيطرة على  تركيا  بمساعدة  تنظيم اإلخوان 
وبدا الرئيس التونسي ال حول له وال قوة أمام سطوة اإلخواني 
العالمي   اإلرشاد  مكتب  كان عضو  الذي  الغنوشي  راشد 
النهضة ورئيس  المسلمين ورئيس حركة  اإلخوان  لجماعة 
 21 فأنه يوجد  المحلية  للتقارير  . ووفقاً  النواب حالياً  مجلس 
ألف عنصر ضمن الجهاز السري لحركة النهضة اإلخوانية 
الجهاز متهم بعمليات تصفية ضد معارضين سياسيين  وهذا 
 2013 فبراير  في  قتله  تم  الذي  بلعيد  مثل شكري  بارزين 
قتل   الذي  القومي  التيار  المعارض ضمن  البراهمي  ومحمد 

في يوليو من نفس العام . 
الداخلية  قاله لطفي بن جدو وزير  المخيف هو ما  الشئ  أما 
األسبق بأن النهضة تمتلك أجهزة تنصت تفوق قدرات الجيش 
تشبه  التنظيم  أن هيكلة  التقارير  ، وقالت  تونس  واألمن في 
تركز على  الدول  لميزانية  أقرب  ميزانية  وأمتالكه  المافيا 
المفروضة على  الجباية  من  أساساً  تتغذي  واألمن  اإلعالم 
داخل  دولة  ذلك  بكل  التنظيم  ليشكل  االقتصادية  األنشطة 

الدولة .
واليوم تحاول جماعة اإلخوان القفز على األحتجاجات الشعبية 
لخلق أزمة أمنية عارمة ، وتستمد قوتها من المخازن السرية 
ويقال  التونسية  العاصمة  من ضواحي  عدد  في  لألسلحة 
وتريد ضرب  بالوطن  تتربص  إرهابية  38 خلية  هناك  أن 

أستقراره . 
رئيسة  تونس وهي  في  الحديدية  المرأة  موسي  عبير  أما  
الحزب الدستوري الحر في تونس قالت أن أعمال التخريب 
لإلطاحة  إخوانية  مؤامرة  من  جزءاً  بالدها  تشهدها  التي 
آلية  للبالد عبر  رئيساً  الغنوشي  لجعل  قيس سعيد  بالرئيس 

األقتتال الداخلي وزرع الفوضى .
 109 ما اليقل عن  نائباً   54 له  الذي  النهضة  ويحتاج حزب 
أصوات في البرلمان لسحب الثقة منه ، ومنذ أيام وفي خطوة 
مفاجئة أعلنت حركة “النهضة التونسية أنها ستدعو أنصارها 
الديمقراطية على خلفية  للتجربة  دعماً  للشارع  النزول  إلى 
ما تعيشه البالد من أزمة دستورية في إشارة إلى أزمة أداء 
الوزراء الجدد لليمين ، وهذه الخطوة إذا نفذت ستكون بمثابة 
قيس  للرئيس  النهضة  للقوة ورسالة سياسية من  أستعراض 

سعيد .
وأخيراً ال بد للشعب التونسي أن ينتبه لما يخطط له اإلخوان 
تنظيم  يتكاتف ألن وصول  وأن  النهضة  في حركة  متمثاًل 
تونس عن مسيرتها وسوف  الرئاسة سيؤخر  لسدة  اإلخوان 
وأمنها  العربي  المغرب  شمال  بدول  نتائجه ضارة  يكون 

القومي .

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
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بقلم: محمد منسي قنديل

بوتين يدعو في اتصال مع باشينيان جميع الأطراف 
في أرمينيا لضبط النفس

راء أرمينيا يتهم الجيش  رئيس وز
بـ »محاولة الانقلاب«

آثـار  بال  ثمـن

تصاعد حدة المواجهات في مأرب وسط 
مطالبات حقوقية يمنية بوقف التداعيات 

نسانية الخطيرة بالمدينة

إ

الا

غارات ليلية للطيران الروسي 
على مقرات “داعش” 

شرقي سوريا

وسيا تفند تصريحات باشينيان حول صواريخ إسكندر ر

العسومي: شراكة جديدة مع 
مجلس النواب المصري لخدمة 

العربية القضايا 

  تتصاعد حدة المواجهات في محافظة مأرب 
شرق اليمن بين الحوثيين وقوات الرئيس هادي 
مخلفة قتلى وجرحى من الطرفين، وتدور المعارك 
تحت غطاء جوي من مقاتالت التحالف العربي.
ومن ناحية اخرى قالت منظمة األمم المتحدة 
انها تواصل دعوتنا إلى وقف فوري للعنف في 

مأرب وباقي اليمن .
وأضافت األمم المتحدة: تفاقم الوضع في مأرب 

قد يجبر مئات اآلالف على الفرار.
ووفي سياق متصل قال معمر اإلريانى وزير 
اإلعالم اليمني، إن إيران تضغط على الحوثيين 

للتصعيد في مأرب اليمنية، وأضاف وزير اإلعالم 
اليمني، أن إيران تضغط على الحوثيين الستهداف 

منشآت مدنية بالسعودية.
وتابع وزير اإلعالم اليمني: إيران تستخدم الحوثيين 
كورقة ضغط النتزاع مكاسب باالتفاق النووي.
وفى وقت سابق، حّذر وزير اإلعالم اليمنى 
الحوثي  ميليشيا  إقدام  من  اإلريانى  معمر 
تصفية  على  إيران  من  المدعومة  اإلرهابية 
أوامر  إصدارها  بعد  الصحفيين  من  أربعة 
بإعدامهم، وأوضح في تصريح صحفى، أن 
ميليشيا الحوثي وبعد إفشالها جولة المشاورات 
حول تنفيذ اتفاق األسرى والمختطفين، وجهت ما 
يسمى “محكمة االستئناف” الخاضعة لسيطرتها 
لعقد أولى جلسات محاكمة أربعة من الصحفيين 
المختطفين في معتقالتها منذ ستة أعوام في الـ7 

من مارس القادم ، بحسب ” واس”.
ومن جهة اخرى وجهت 44 منظمة حقوقية يمنية 
خطاباً عاجاًل إلى كل من منسق الشؤون اإلنسانية 
والمبعوث  لوكوك،  مارك  المتحدة  األمم  في 
األمريكي لليمن تيموثي ليندركينج، ومبعوث 
األمين العام لألمم المتحدة مارتن غريفيث، ومنسق 
الشؤون اإلنسانية باليمن وليام جريسلي، لحثهم 
على التدخل العاجل لوقف التداعيات اإلنسانية 
الخطيرة الناتجة عن هجوم ميليشيا الحوثي على 

مدينة مأرب شمال شرقي اليمن.

إن  خطابها،  في  المنظمات،  قالت  ذلك،  إلى 
ميليشيا الحوثي شنت هجوما كبيرا على مدينة 
مأرب، وصعدت من هجماتها العشوائية دون 
الدولي  للقانون  األساسية  للمبادئ  احترام  أي 
اإلنساني والمخاطر المترتبة على قصف تجمعات 

السكان المدنيين.
وعبَّرت المنظمات عن خشيتها من كارثة إنسانية 
وشيكة قد تحل بالمدينة جراء الهجوم العسكري، 
إضافة إلى تضرر ما يقارب مليوني نازح موزعين 
على أكثر من 90 مخيًما للنازحين، منهم 965 
ألف طفل و429 ألف امرأة، فّروا من المحافظات 

القريبة خالل سنوات النزاع إلى مأرب التي 
كانت تعد مكاًنا آمًنا نسبًيا.

وأبرزت المنظمات أّن هجوم الحوثي تسبب 
بعرقلة وصول المساعدات اإلغاثية إلى النازحين 
وتهديد حياتهم على نحو مباشر، وقد يجبرهم 
الهجوم كذلك على الفرار بشكل جماعي من 
المدينة دون ممرات آمنة، وبال أية ضمانات 
بعدم تعّرضهم لعمليات انتقامية حال سيطرت 

جماعة الحوثي عليها قبل أن يفّروا منها.
وأشارت إلى أّن الهجوم على مأرب يبعد فرص 
التوصل لحل سلمي للنزاع في البلد الذي يشهد 
أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ أصبح نحو 80% 
من اليمنيين يعتمدون على المساعدات اإلغاثية، 
و%50 من األطفال دون سن الخامسة يعانون 
من سوء التغذية، وقد يموت مئات اآلالف منهم 
بسبب نقص المساعدات اإلنسانية التي تراجعت 

على نحو كبير خالل العامين الماضيين.
وطلبت المنظمات في بيانها ميليشيات الحوثي 
وقف العمليات العسكرية المستمرة واستهداف 
المدنيين في مأرب، وإعالن وقف إطالق النار 
دون أية اشتراطات، والسماح بإنشاء ممر غذائي 
وبشري آمن من أجل نقل الجرحى والمصابين 
لتلقي العالج في المستشفيات المجاورة، والسماح 
الطبية  والمستلزمات  الغذائية  المواد  بإدخال 

العاجلة للمدينة.

شنت طائرات حربية روسية،    
مساء األربعاء، سلسلة من الغارات 
الجوية مستهدفة مقار ومحاور تحرك 
“داعش”  لتنظيم  تابعة  مجموعات 
)اإلرهابي المحظور في روسيا وعدد 
من دول العالم(، في البادية السورية 
عند مثلث )الرقة- حماة- حمص(

وقال مصدر ميداني رفيع المستوى، 
أن سالح االستطالع رصد تحركات 
ليلية لمسلحي تنظيم “داعش” جنوب 
من  بالقرب  الرقة  محافظة  غرب 
حماة  لمحافظتي  اإلدارية  الحدود 
وحمص، ما استدعى استجابة سريعة 
من قبل الطيران الحربي الروسي 

عبر سلسلة من الغارات الجوية
وبين المصدر، أن الغارات استهدفت 
“داعش”  لتنظيم  متحركة  عربات 
في عمق البادية، كما تم التعامل مع 
المقار التي انطلقت منها، مشيرا إلى 
أن مسلحي التنظيم كانوا يتنقلون بين 

عدة مقار له في المنطقة، ويرجح أن 
األمر كان في سياق تجمع لشن هجوم، 
الطائرات  سرب  يعاجلهم  أن  قبل 

الروسية بأكثر من ١٢ غارة
وأضاف المصدر، أن العملية أسفرت 
عن تدمير 4 سيارات دفع رباعي 
محاولة  وأفشل  للتنظيم،  مقار  و5 
التي كان يخطط  المتوقعة  الهجوم 
لها التنظيم باتجاه نقاط تابعة للجيش 

المنطقة في  السوري 
عملية  أن  المصدر،  وكشف 
مستمرة  السورية  البادية  تمشيط 
حتى اللحظة بحثا عن خاليا تابعة 
بادية  وتشمل  “داعش”،  لتنظيم 
حمص وحماة والرقة وصوال إلى 
عليها  يسيطر  التي  التنف  منطقة 
الجيش األمريكي، تزامنا مع تميشط 
بادية دير الزور الشرقية والغربية 
وصوال إلى المنطقة الحدودية مع 

العراق.

  أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بخطوة 
في مركز  ممثاًل  العربي  البرلمان  من  بين كل  تعاون  بروتوكول  توقيع 
الدبلوماسية البرلمانية العربية، ومجلس النواب المصري، ممثاًل أيًضا في 
معهد التدريب البرلماني، مؤكًدا أنها جاءت من منطلق دور ومسؤوليات 
الطرفين في تنسيق وتوحيد المواقف العربية في إطار المؤسسات البرلمانية 

الدولية واإلقليمية، وتطوير القدرات الذاتية للبرلمانات.
وثّمن رئيس البرلمان العربي، الجهود المخلصة التي يقوم بها مجلس النواب 
المصري في مرحلته الجديدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكًدا 
أن مشاركته في الجلسة الثالثة للبرلمان العربي لدور االنعقاد األول إضافة 
كبيرة وتأطير للعالقة وتقوية أواصر التعاون بين مجلس النواب المصري 

والبرلمان العربي والدفع بها إلى آفاق أرحب.
كما أشاد رئيس البرلمان العربي، بدعم مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح 
السيسي الكامل للبرلمان العربي، باعتباره منبًرا يتفاعل مع شواغل الرأي 

العام للشعوب العربية إزاء مختلف القضايا الحيوية.
كما شدد رئيس البرلمان العربي، على أهمية تنسيق المواقف وتوحيد الجهود 
الدبلوماسية البرلمانية العربية تجاه القضايا العربية الهامة واالستراتيجية 
في كافة المحافل اإلقليمية والدولية لما فيه مصلحة الشعب المصري بصفة 

خاصة والشعب العربي بصورة عامة.

رئيس  تصريحات  موسكو  نفت    
الوزراء األرمني نيكول باشينيان بأن 
الصنع  روسية  »إسكندر«  صواريخ 
بطالنها  أثبتت  بالده  لقوات  التابعة 
النزاع في  الجولة األخيرة من  خالل 

إقليم قره باغ.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع 
الروسية، إيغور كوناشينكو، أثناء موجز 
استغراب  الخميس عن  عقده  صحفي 
موسكو إزاء تصريحات باشينيان الذي 
قال، متحدثا عن سبب هزيمة يريفان 
في الجولة األخيرة من نزاع قره باغ، 
إن صواريخ »إسكندر« التابعة للجيش 
األرمني »لم تنفجر أو انفجرت بنسبة 

%10 فقط«.
ذات  الموضوعية  المعطيات  »حسب  كوناشينكوف:  وقال 
المصداقية المتوفرة لنا والمؤكدة خاصة بموجب نظام المراقبة 
الموضوعية، لم يتم استخدام أي منظومة من هذا الطراز خالل 
النزاع في قره باغ، وال تزال ترسانة هذه الصواريخ بالكامل 

في مستودعات القوات المسلحة األرمنية«.
ورجح المسؤول العسكري الروسي أن باشينان »خضع للتضليل، 

ما دفعه إلى استخدام بيانات خاطئة«.
جربت  »إسكندر-إم«  منظومة  أن  إلى  كوناشينكوف  وأشار 
واستخدمت بنجاح مرارا في الحرب ضد التنظيمات اإلرهابية 
في سوريا، ما يتيح للجانب الروسي اإلصرار على أنها تمثل 

أفضل منظومة من نوعها.
وأحدثت تصريحات باشينيان عن الصواريخ الروسية صدى 

واسعا وانتقادات من قبل العديد من الخبراء العسكريين الذين 
أشاروا إلى غموض هذا الكالم )السيما فيما يتعلق بـ »االنفجار 

بنسبة 10%«.
وقرر باشينيان أمس إقالة النائب األول لقائد األركان العامة 
في الجيش األرمني، تيران خاتشاتوريان، بعد ورود تقارير 
مفادها أن هذا المسؤول ضحك من كالم رئيس الوزراء هذا.

وأسفر قرار باشينيان هذا عن اندالع أزمة سياسية في أرمينيا، 
حيث أصدرت هيئة األركان العامة للجيش اليوم بيانا طالبت 

فيه باستقالة الحكومة.
المتصاعدة،  التوترات  خلفية  على  التطورات  هذه  وجاءت 
حيث تحمل المعارضة باشينيان المسؤولية عن فقدان أرمينيا 
السيطرة على أجزاء واسعة من قره باغ خالل الجولة الجديدة 

من النزاع مع أذربيجان.

  قال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، 
الخميس، إن إعالنا للقوات المسلحة يطالبه 
انقالب  محاولة  حد  إلى  »يصل  باالستقالة 

عسكري«.
وذكرت وكالة رويترز، أن نيكول باشينيان أقال 
رئيس هيئة األركان العامة للقوات المسلحة، 
ودعا أنصاره إلى التجمع في وسط العاصمة 

يريفان، رفضا لـ«محاولة االنقالب«.
وفي نوفمبر الماضي، قال جهاز األمن الوطني 
في أرمينيا إنه تم إحباط محاولة اغتيال استهدفت 
باشينيان، واالستيالء على السلطة من جانب 

مجموعة من المسؤولين السابقين.
وتعرض رئيس وزراء أرمينيا لضغوط مع 
تظاهر آالف المحتجين للمطالبة باستقالته، 

بسبب توقيعه اتفاقا لوقف إطالق النار ضمن 
ألذربيجان الحفاظ على المكاسب الميدانية، 
التي حققتها في إقليم ناغورني كاراباخ بعد 

معارك استمرت 6 أسابيع.
وقال جهاز األمن الوطني حينها، إنه تم اعتقال 
والرئيس  فانيتسيان  آرتور  السابق  رئيسه 
السابق للكتلة البرلمانية للحزب الجمهوري 
فاهرامبا غداساريان والمحارب السابق آشوت 

ميناساريان.
وتابع في بيان »المشتبه بهم كانوا يعتزمون 
اغتصاب السلطة بطريقة غير مشروعة من 
هناك  وكان  الوزراء  رئيس  اغتيال  خالل 
بحث  يجري  محتملين  مرشحين  بالفعل 

تنصيبهم مكانه«.

اراقب  وأنا  طويال  توقفت    
الطابور الذي يتحرك ببطء، صف 
طويل من الرجال والنساء ينتظرون 
لفترات طويلة،  ويتحركون بخشوع 
المعبد،  عند اقترابهم من مدخل 
يدخلون بين اعمدة المعبد الحجرية، 
االقداس  قدس  حول  يطوفون 
ببطء وصمت ، يتأملون النقوش 
المحفورة كأنها تعاويذ سحرية، 
في  عليهم شمس حوريس  تطل 
منتصف الواجهة الحجرية، يواصل 
الطابور سيره دون انتهاء،  يفرض 
المعبد الفرعوني الصغير رهبته 
نوع  الى  يحولهم  الجميع،  على 
من طالبي الغفران، يتوسلون في 
القادمة من وادي  صمت لاللهة 
النيل، بعد سنوات قليلة من قدوم 
ايقونة متفردة  الى  المعبد تحول 
نيويورك  مدينة  سكان  يكف  ال 
وزوارها عن التدافع إليه، ربما 
ألنه يضيف لمسة اسطورية للمدينة 
المادية بكل ما فيها من ناطحات 
سحاب ومؤسسات تتحكم في مصير 
العالم، ومتحف المتروبوليتان الذي 
يحتل الجانب الغربي من نيويورك  
يحتوي على ماليين القطع، ثالثة 
ماليين ونصف على وجه التحديد،  
ويستمد قيمته من القطع المتفردة 
التي يحتويها، قطع نادرة اليوجد 
التاريخ  اكسبها عبق  نظير،  لها 
والفرادة قيمة التقدر بثمن، يكفي 
فقط أن تشاهدها أو تدور حولها  
دون ان تجرؤ على لمسها، والعديد 
الحصول  تم  المقتنيات  هذه  من 
وبعضها  مرتفعة،  بأثمان  عليها 
اضطرت ادارة المتاحف لطرحها 
لالكتتاب العام حتى تتمكن من جمع 
التحف  ثمنها، ولكن افضل هذه 
قيمة واعرقها تاريخا هي اآلثار 
المصرية، زينة أي متحف، جاءت 
إليه بال ثمن تقريبا، إما عن طريق 
هدايا الملوك أونهب اللصوص، 
ويشهد المتحف على براعتهم في 
هذا االمر، معبد »دندرة« بالذات 
الرئيس  من  مجانية  هدية  كان 
لصديقه  السادات  انور  المؤمن 
الذي كان على  نيكسون  العزيز 
كرسي  فوق  من  السقوط  وشك 
لو  انه  السادات  واعتقد  الرئاسة 
عاد الى امريكا ومعه هذا المعبد 
كان  انقاذه،  في  سببا  سيكون 
نيكسون رئيسا مقيدا، خرج عن 
بينما  العقاب،  فاستحق  القواعد 
مطلقة،  السادات  سلطة  كانت 
يملك البشر والحجر، ويفرط في 
شواهد التاريخ المصري دون أن 
يحاسبه أحد، ومثل العديد من حكام  
مصر الغابرين قد تباروا في اهداء 
آثارنا للغير، كانو يتسلطون علينا 
دون أن يأبهوا بنا أو بتاريخنا، 
من  زائف  احترام  عن  يبحثون 
الغرب بالتفريط في قطع اثرية ال 
يملكونها والحق لهم في اهدائها، 
القاهرة  قلعة  الى  ذهبت  وكلما 
في  المعطلة  الساعة  وشاهدت 
أنها كانت في  مسجدها تذكرت 
مقابل المسلة الرائعة التي تزين 
باريس،  »الكونكورد«  ميدان 
اهدها محمد علي باشا لالمبراطور 
الفرنسي نابليون الثالث، ورد عليه 
االمبراطور بهذه الساعة، ساعة 
هزيلة دائمة التعطل ولكنها ربما 
كانت المرة الوحبدة التي تلقينا فيها 
مقابال لواحدة من آثارنا، ويقال 
الناصر  عبد  الخالد  الزعيم  أن 
شخصيا قد فرط في خمسة معابد 
الوالة  تبارى  ذلك  وقبل  كاملة، 

منها  المزيد  اهدار  في  االتراك 
غير مانهبته جيوش االستعمار، 
هذه  من  مضاعفة  أعدادا  ولكن 
اآلثار خرجت على أيدي اللصوص 
والمهربين، خرجت دون أن ندري 
وهذه  مقابل،  بال  وبيعت  بها 
نقطة تماس يتشارك فيها الملوك 
واللصوص، كالهما فرط في كنوز 
تاريخية دون أن يعرفوا قيمتها، 
ولم يكونوا جميعا لصوصا صغار، 
كان فيهم علماء آثار مشهورين، 
ولعل اهم قطعة اثرية في العالم 
وهي رأس نفرتيتي، اخرجها العالم 
بورشاردت من مصر بعد أن غلفها 
المتروبوليتان  ومتحف  بالطين، 
وحده شاهد على النهب الكبير التي 
تعرض له هذه االثار بطريقة شيه 
مجانية، فالمتحف اليعرض قطعا 
مجموعات  ولكن  متناثرة  اثرية 
كاملة،  وقد زرته أكثر من مرة 
على مدى سنوات متقطعة، في كل 
مره اجد فيه مجموعة جديدة من 
اآلثار المصرية، فهناك قاعة كاملة 
تضم كل تماثيل الملكة حتشيسوت 
في مختلف اطوارها حتى وهي 
متنكرة على هيئة رجل،  وهناك 
ايضا بردية يبلغ طولها 27 مترا 
المعابد  لبوابات  أضافة  كاملة، 
تم  أدري كيف  التي ال  العمالقة 
تقطيعها ونقلها، والكثير من تماثيل 
اآللهة التي وضعت لحماية مصر 
وعجزت عن حماية نفسها، وهنك 
قاعة كاملة معلق على جدرانها 
صورة لمقبرة مكتشفة حديثا، كل 
فيها مكومة على بعضها  القطع 
وتراب الزمن راقد عليها، ثم تم 
المحتويات  هذه  كل  استخالص 
وتنظيفها ووضعها في واجهات 
العرض، توابيت وتماثيل وقطع من 
المجوهرات،  بينها تمثال رهيف 
ونادر لفالحة مصرية عائدة من 
السوق وهي تحمل أوزة، صورة 
هذا التمثال يضعها المتحف في 
فخر في صدر ملصقاته الجديدة، 
وهناك أيضا مجموعة نادرة من 
المجوهرات والحلي التي كانت 
ذهب  مصر،  ملكات  بها  تتزين 
وعقيق واحجار كريمة وتصميم 
اصيل، من المؤكد أنني لم ارها 
من قبل، ومن المؤكد أن اللصوص 
أخذوا  للمتحف  اوصلوها  الذين 
قيمتها  يوازي  ال  بخس  ثمنا 
ماديا وال تاريخيا، تاريخ كامل 
تم سرقته و نقله عبر المحيط، إن 
القول بأن مقبرة توت عنخ أمون 
كانت هي الوحيدة التي اكتشفت 
كاملة يبدو خاطئا، فهناك عشرات 
المقابر التي  تحتوي على  قطع 
فنية اليجود الزمان بمثلها قد تم 
اكتشافها سرا وتسربت من بين 
أيدينا، وقد توالت علينا التحذيرات 
أن  اليونسكو من أجل  من هيئة 
القطع  من  السيل  هذا  نوقف 
المهربة دون جدوى، أنا حزين 
بالطبع ألننا فقدنا هذه الثروة التي 
يمكن أن تضاف لرصيدنا القومي، 
لكن على الرغم من ذلك علي ان 
اعترف المتيروبوليتان وغيره من 
هذه  وفادة  اكرمت  قد  المتاحف 
مكان  أهم  في  االثار ووضعتها 
عندها وحسنت صورة عرضها 
اكثر مما فعلنا، لم يكدسوها في 
المخازن أويتركوها نهبا للسرقة، 
وكلنا أمل أن يحافظ المتحف الكبير 
الذي يستعد لالفتتاح على بقايا هذه 
الثروة وان يصلح كل االخطاء 

الماضية.

أخبــار



شكرى يؤكد تطلع مصر لمزيد من تعميق علاقات 
التعاون مع أوكرانيا

مصر تؤيد مقترح تشكيل وساطة دولية لحلحلة 
أزمة سد النهضة

وزيرة الهجرة تشارك في ندوة أون لاين بمشاركة 500 
مصري بالداخل والخارج

 القاهرة/ فرج جريس:  وجه الرئيس 
عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 
القائد األعلى للقوات المسلحة بتقديم أوجه 
دعم وتضامن مصر مع الشعب اللبناني 
الشقيق في مختلف األزمات والمحن.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة 
فى هذا الصدد، أوامرها بإقالع طائرة نقل 
عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية 

المساعدات  كبيرة من  بكميات  محملة 
المسلحة  القوات  من  المقدمة  الطبية 
المصرية إلى القوات المسلحة اللبنانية.

من جانبها أعربت وزيرة الدفاع الوطنى 
واالمتنان  الشكر  عميق  عن  اللبناني 
إلى القيادة السياسية والقوات المسلحة 
المصرية لتقديمها يد العون فى أوقات 
على عمق  مؤكدًة  واألزمات،  المحن 

تربط  لتى  ا تيجية  اإلسترا لعالقات  ا
مصر ولبنان.

وتعتبر المساعدات المصرية إلى دولة 
في  المضيئة  التعاون  أوجه  أحد  لبنان 
العالقات المصرية اللبنانية الستمرار 
الدول  مع  المصرية  العالقات  توطيد 
الشقيقة والصديقة والتي تلقى كل تقدير 

واحترام داخل المجتمع اللبناني.

 القاهرة/ فرج جريس: اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح 
الشباب  الدكتور أشرف صبحي وزير  السيسي أمس مع 
والرياضة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية 

للشئون المالية.
بأن  الجمهورية  رئاسة  باسم  الرسمي  المتحدث  وصرح 
االجتماع تناول “متابعة تنفيذ خطط ومشروعات وزارة 

الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية”.
نشاط ومشروعات  أشرف صبحي  الدكتور  وقد عرض 
وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، بما في 
ذلك االستراتيجية الوطنية للشباب والنشء، وكذلك جهود 
الوزارة في مجال المنشآت والصروح الرياضية بالدولة.

وفي هذا السياق؛ استعرض السيد الوزير مخطط التطوير 
الشامل لهيئة إستاد القاهرة، إلى جانب الخطوات التنفيذية 
الخاصة بتطوير المدينة الرياضية في مدينة سالم مصر 
بشرق بورسعيد، والتي تتضمن إنشاء إستاد حديث وعدد 
متنوع من المنشآت الرياضية والترفيهية وفق أحدث نماذج 
التطوير لتعظيم االستخدام األمثل لتلك المنشآت، باإلضافة 
لأللعاب  الدولية  مصر  مدينة  من  بكٍل  العمل  سير  إلى 
األوليمبية ومدينة الخيول العالمية “مرابط” في العاصمة 
معاً صرحاً رياضياً  واللذين سيمثالن  الجديدة،  اإلدارية 
متكامل األركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية.
منشآت  وتطوير  إنشاء  يتم  بأن  الرئيس  السيد  وجه  وقد 
ومرافق البنية األساسية للمنظومة الرياضية في مصر وفق 
نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي 
تقيمها الدولة، مما يؤهل مصر المتالك القدرات الالزمة 

الستضافة كبرى البطوالت 
العالمية في مختلف األلعاب، 
فضاًل عن القيمة المضافة 
صحياً واجتماعياً لمنظومة 
بنشر  في مصر  الرياضة 
ثقافة ممارسة الرياضة بين 

جموع الشعب المصري.
كما وجه السيد الرئيس في 
ذات السياق بإتاحة االستخدام 
المجتمعي لهيئة إستاد القاهرة 
ومنشآتها الرياضية الملحقة 
تأهيلها وتحديثها، مع  بعد 
ربطها بالمحاور المحيطة 
وتطوير المساحات الخالية 
المستغلة الستثمارها  غير 

اقتصادياً ومجتمعياً.
الوزير  السيد  كما عرض 
لعدد من  التنفيذي  الموقف 
بما  الوزارة،  مشروعات 
فيها مشروعات تطوير عدد 

من المنشآت الشبابية على مستوى الجمهورية من مراكز 
شباب ومدن شبابية ومراكز تعليم مدني ومواقع اكتشاف 
المواهب، فضاًل عن االرتقاء بالبرامج واألنشطة الشبابية 

داخل تلك المنشآت لتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن السيد الرئيس اطلع كذلك 

الوطنية  االستراتيجية  الرؤية  إعداد  تطورات  آخر  على 
للشباب والنشء خالل الفترة من 2021 إلى 2026، والتي 
الشباب والرياضة، من خالل  إلى تطوير قطاعي  تهدف 
الشبابية  الخدمات  توفير  في  تساهم  وبرامج  مشروعات 
تعزيز  عن  فضاًل  الجمهورية،  نطاق  على  والرياضية 
مفهوم االستثمار الرياضي واالستغالل األنسب لألصول.

كما عرض السيد وزير الشباب والرياضة أبرز اإلنجازات 
الماضي، والتي عكست  العام  المصرية خالل  الرياضية 
مختلف  في  المصرية  الرياضة  على  الذي طرأ  التطور 
األلعاب الجماعية والفردية، فضاًل عن استضافة العديد من 
األحداث الرياضية خالل هذه الفترة على كافة المستويات 

واألفريقية. والعربية  الدولية 

عقدت  جريس:  فرج  القاهرة/   
الهجرة  وزيرة  مكرم  نبيلة  السفيرة 
وشؤون المصريين في الخارج، أول 
 clubhouse اجتماع لها على تطبيق
مع مجموعة من المصريين في الخارج 
ّن  أ موضحة  بلد،  من  أكثر  داخل 
االجتماع سيتجدد كل يومين، لمعرفة 
المشكالت والصعوبات التي يواجهها 
الخارج، ومساعدتهم  في  المصريين 

على تجاوزها وحلها.
وأوضحت مكرم أّن االجتماع يأتي في 
إطار تواصل المصريين في الخارج مع 
وزارة الهجرة، التي تعد حلقة الوصل 
بينهم وبين وطنهم األم مصر، إذ إنّها 
بإدارة  والرئيسية  المختصة  الجهة 

ورعاية شؤون المصريين المقيمين خارج الدولة، والتنسيق 
والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات التي تهتم بذات 

الشأن، تحت رعاية مجلس الوزراء.
لعدد  العون  يد  قّدمت  الوزارة  إّن  الهجرة،  وقالت وزيرة 
كبير من المصريين خالل أزمة كورونا، حيث عادوا إلى 
مصر دون عمل، ما دعا الوزارة لتدشين مبادرة”نورت 
بلدك”، لتوفير فرص عمل للمصريين العائدين، والتعرف 
على بيانات المصريين العائدين من الخارج، تمهيًدا لدمجهم 
في خطط ومشروعات التنمية المختلفة بالمحافظات وتوفير 

فرص عمل لهم.
ولفتت مكرم، إلى أّن الوزارة تعقد كل فترة معسكر”اتكلم 
اللغة  ليتحدثوا  الخارج،  في  المقيمين  لألطفال  عربي”، 

العربية ويتعرفوا على العادات والتقاليد المصرية، كي ال 
يكونوا بعيدين عن مجتمعهم مصر، موضحة أّن المعسكر 
المصرية  والتقاليد  بالعادات  تعريفهم  باألساس  يستهدف 
فقط  وليس  الوطنية  بهويتهم  للتمسك  ويدعوهم  األصيلة، 

التحدث باللغة العربية.
وتابعت وزيرة الهجرة، أنّها تتحدث مع األطفال وتتفاعل 
معهم من خالل طرح بعض األسئلة عليهم، ومعرفة األكالت 
المصرية التي يحبونها، أو المقتنيات المصرية التي يحتفظون 

بها في منازلهم، ومعلوماتهم عن مصر.
وأشارت مكرم، إلى أّن “الهجرة” وزارة مستحدثة، جاءت 
تلبية لنداءات المصريين في الخارج، بهدف تكوين رأي 
إلى  والقومية، إضافة  الوطنية  القضايا  يساند  عام وطني 

االستفادة من خبرات المصريين في الخارج.

أعرب  جريس:  فرج  القاهرة/   
شكري  مح  سا لخارجية  ا وزير 
عن اهتمام مصر بمواصلة تعميق 
وتطوير عالقات التعاون بين مصر 
السياسية  المجاالت  في  وأوكرانيا 
واالقتصادية، والتجارية والزراعية، 
ونقل التكنولوجيا، وتعزيز االستثمارات 

األوكرانية في مصر.
كما أكد شكرى على أهمية العمل على 
تطوير التعاون التجاري بين البلدين.
تلقاه  جاء ذلك خالل اتصال هاتفى 
وزير الخارجية سامح شكري، أمس 
من نظيره وزير خارجية أوكرانيا 
فيه سبل  تناوال  “دميتري كوليبا”، 
تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين 

وفرص تطويرها، وأعربا عن الرضا عن مستوى التنسيق 
القائم بين مصر وأوكرانيا، وتطلعهما لعقد الجولة القادمة 

من المشاورات الثنائية خالل العام الجاري.
كما تم التطرق إلى أهمية بحث سبل االستفادة المتبادلة 
من تجارب البلدين على صعيد مواجهة انتشار فيروس 
كورونا، والتخفيف من تداعياته االجتماعية واالقتصادية.
   وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم 
أشاد  باستمرار  الوزير شكرى  بأن  الخارجية  وزارة 

تدفق السياحة األوكرانية إلى مصر، والتي أصبحت 
تحتل المرتبة األولى خالل عام 2020، وذلك في ظل 
تطبقها وزارتا  التي  المشددة  االحترازية  اإلجراءات 
الصحة والسكان، والسياحة، خاصة في ضوء قرار 
أوكرانيا باستئناف رحالت الطيران العارض إلى كٍل 
من جنوب سيناء والبحر األحمر، وتطلعنا إلى مزيٍد 
من هذا التدفق، وحرص مصر على توفير كافة سبل 

الراحة واألمان للسياح األوكرانيين.

   أعلنت مصر األربعاء 
تأييد مقترح السودان تشكيل 
وساطة رباعية دولية لحلحلة 
مفاوضات سد النهضة اإلثيوبي 

المتعثرة.
لقاء وزير  جاء ذلك خالل 
الخارجية سامح شكري مع 
المعنية  العمل  خلية  منسق 
برئاسة الكونغو الديمقراطية 
ألفونس  اإلفريقي  لالتحاد 
نتومبا، بالقاهرة، وفق بيان 

الخارجية المصرية.
شكري  عن  لبيان  ا ونقل 
قوله إن “مصر تؤيد مقترح 

السودان بتشكيل رباعية دولية تشمل األمم المتحدة واالتحاد 
األوروبي والواليات المتحدة واالتحاد اإلفريقي للتوسط 

في مفاوضات سد النهضة اإلثيوبي”.
الثالث  الدول  المقترح من شأنه “معاونة  وأضاف أن 
)مصر والسودان وإثيوبيا( على تطوير آلية المفاوضات 
ودفع المسار التفاوضي قدما للوصول إلى االتفاق المنشود 

في أقرب فرصة”.
وأكد الوزير المصري حرص بالده على إطالع الكونغو 
الديمقراطية )ترأس االتحاد اإلفريقي في دورته الحالية(، 
على آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة، لرعاية 

االتحاد اإلفريقي لمسار المفاوضات.
الكونغو  مساعدة  إلى  بالده  “تطلع  عن  أعرب  كما 
الديمقراطية على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول 
قواعد ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثالث”، 

بحسب البيان ذاته.
واإلثنين أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس اعتزام 
بالده إجراء “اتصاالت دبلوماسية وسياسية” لدعم وساطة 
رباعية بشأن سد النهضة اإلثيوبي، من خالل إشراك األمم 
المتحدة واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة، بجانب 

االتحاد اإلفريقي.
وسبق أن تدخلت الواليات المتحدة والبنك الدولي، قبل 
أكثر من عام، في مفاوضات سد النهضة بين القاهرة 

والخرطوم وأديس أبابا، غير أنها لم تسفر عن نتائج.
وتصر إثيوبيا على بدء الملء الثاني لسد النهضة، في يوليو/
تموز المقبل، بينما تتمسك الخرطوم والقاهرة بالتوصل 
أوال إلى اتفاق ثالثي، حفاظا على حصتهما السنوية من 
النيل، وسط تعثر مفاوضات يقودها االتحاد  مياه نهر 

اإلفريقي منذ أشهر.

 9 الثالث على مدار  الدول  بين  المفاوضات  وتعثرت 
سنوات، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا 

بالتعنت وفرض حلول غير واقعية.
وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى 
اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر األخيرتان على 
ضرورة التوصل إلى اتفاق ثالثي بشأن السد الواقع على 

النيل األزرق، أحد روافد نهر النيل.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق 
حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار 
متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.
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بقلم: تيماء الجيوش

عندما يذوي الكالم
   في ذاك المساء اشتّدت أصوات القتال و الصراخ. لم يهدأ 
أزيز الرصاص بل ازداد ُقرباً. قامت بإحكام  إغالق األبواب و 
النوافذ. ترقُب  زوجها عن كثب ، تتفحص وجهه و هو تكسوه 
الحدودية   الصغيرة  مدينتهما  يدنو من  المتجاهل مما  مالمح  
تراه و  أن  ما يخشى  أشدُّ   ، تتالقى نظراتهما   أن ال  ، جاهداً 
يريد  قوية،  تبقى  أن  يريدها   . تتقاذفه  القلق  و  الخوف  مشاعر 
البعض  يخذال بعضهما  قوياً، هما سندان ولن  يبقى  أن  لنفسه 

أبداً، يستمر بجلوسه صامتاً شاغاًل نفسه بإصالح ساعته. 
النوم وتضعه في سريرها.   قبل  الغارق في  تتجه نحو طفلها 
ُتخرج  منزلها،  المتناثرة في زوايا  الهزيلة  الشموع  ُتطفئ  أن 
حقيبًة صغيرة تتفقُد فيها كل األوراق الرسمية الخاصة بأسرتها 
الصغيرة الى جانب صوٍر لهما ،حرصت  على أن تُغلّف ذلك 
كله بشكٍل يحميها من التلف. هناك  هاجٌس يحركها بل يسكنها 
تستكين  أن  يعد ممكناً  لم  يقترب،  األسوأ   أن  أياٍم مضت  منذ 
الحدودية  بأن مدينتهما  أهلها و زوجها  التهدئة من  لعبارات 
أنهم في مأمن. ال دواء وال ماء هناك  الخطر و  بعيدًة عن 
أزيز  يوم،  بعد  يوماً  يتناقص  الغذاء  اتصال وال كهرباء و  وال 
الرصاص و غباره  يشق سكون نيسان ، يعلن و بشراسة أن 
الدمار قادم ال محالة.و هي تعلم يقيناً أن دمار الحروب األهلية 
نومه  الغارق في  الليلة احتضنت طفلها  تلك  قباحة.   هو األشد 
الدعاء والرجاء.    تتوقفا عن  لم  أغلقت عيناها و شفتاها  و 
أفزعت  متتالية.  بانفجارات ثالٍث عنيفة  ُمحّماًل  الصباح جاء 
بها. زوجها  ُملتصقاً  الثالثة و هو يصرخ  األعوام  طفلها ذي 
تدري  المنزل حااًل. ال  الخروج من  إليها  أيضاً يصرخ طالباً 
تدري كم من  به. ال  لحقت  الصغيرة و  كيف جذبت حقيبتها 
الوقت استمرا بالجري أو المشي كانت تلحق زوجها و ذراعاه 
الفينة  بين  السماء  تلتفان حول طفلهما. صراخ طفلها يشق 
ليس  تفعل شيئاً.  أن  تستطيع  فيها و ال  الروح  يمزق  والفينة، 
 ، ُيطاق  األلم ال  بالدماء، و  قدماها  امتألت   . بمقدرتها حمله 
غادرها صوتها لم تعد تعي سوى حفيف لهاثها، والغبار يحيط 
هنالك كان  الفوضى.  و  الحدود بضوضائها  بهما حتى وصال 
يتجمع عدداً من أهل مدينتهما. كان الجميع في العراء منهوكة 
الجميع  و  ينقطع  لم   بكائهم  و  بطونهم خاوية  األطفال  قواهم، 
لهم جروحهم المتفرقة باديًة للعيان. أكلت األرض دمائهم. نجا 
من نجا و البقية ال احد يعلم عنهم شيئاً. مضت ساعاٍت طويلة 
باجتياز  المجاور   البلد  في  الحرس  لهم  أن سمح  إلى  مضنية  
األسوأ  ما هو  لها  مدينتهم حدث  أن  يعني  بانتظام. هذا  الحدود 
ولن ينتهي قريباً. أدخلوهم في قاعة باردة ال نوافذ فيها، وزعوا 
لهم الماء و الخبز و أخبروهم أن بقائهم مؤقت. في اليوم التالي  
علموا أن المدينة مات معظم  من فيها ،  لم يبقى فيها صامداً 
القتال  على أشده، و قد يستمر لشهوٍر  من بشٍر أو حجر وأن 
طوال. ما بين النحيب و النحيب علموا أن ال عودة هناك. طلب 
ثاٍن مجاور.  بلٍد  الى  التوجه  و  المكان  الحرس مغادرة  إليهم 
فهم معادالت  بمقدورها  ليس  لماذا و كيف،  الفهم  تستطع  لم 
التفاصيل  بعبء  ألقت   . المُعقدة  النزوح  و  اللجوء  و  السياسة 
تحميه،  أن   ، آمناً  ولدها  تُبقي  أن  فعليها  أما هي  على زوجها، 
أن تُبقيه على قيد الحياة. لن تسمح لحروٍب أهليٍة  غبية أن تأخذ 
منها فلذة كبدها. مضى شهران اجتازا فيها بلداٍن ثالث. ُسِجلوا 
في قيود الالجئين. تسخر من نفسها و هي تذكر صفتها الجئة ، 
تغمض عينيها كستاٍر يُلقى عل زوايا منزلها، أهلها، أصدقائها، 
عيون تالميذها  ، عالمها الذي انهار في ُطرفِة عين و بات لها 
عوضاً عنه مساحًة في مخيم لجوء ال تقيهم برد الشتاء او حر 
الصيف. والجئو المخيم لدهشتها كثر، تتعدد اللغات و األعراق 
القوانين هناك  ال تسمح  تخنقه صباح مساء.   كٌل مأساته  و 
تذكر  بهم.  أوقاٍت محددة. هم غير مّرحب   في  بمغادرته  لهم 
التعرف على المجتمع  الدولية حثتهم على  المنظمة  أن موظفي 
المحلي المحيط بهم ، أن يخرجوا ولو لوقٍت قصير من فضاء 
مخيم اللجوء، كما و تذكر أيضا أنها حين فعلت و ذهبت برفقة 
فهم  لم تستطع  لهم شزراً،  ينظر  الجميع  ، كان  ابنها  زوجها و 
لغتهم ، و حين شحذت من ذاكرتها بعضاً من مفرداتهم المحلية 
و بأدب، فهمت أيضاً ما رّدوا به عليها، طردوهم ، ُطلَِب إليهم 
قهٌر عنيد غمر حناياها، عادت  العودة.  المكان و عدم  مغادرة 
غاضبًة حزينة عازمًة على نقل هذا لموظفي المنظمة. لم تفهم 
مصدر القسوة أو الرفض ، لم تفهم لم عليهم انتظار قبول األخر 
بهم؟ ما خرجت بإرادتها من دارها بل أُرِغمْت.   لم تكن منفردًة 
في شكواها بل معظم من كان في المخيم يسيطر عليه الترقب 
مما هو آٍت. ربما هذا يُفّسر من أيامهم و تجاربهم العجاف التي 
ُمبّكراً.  الخطر  قراءة مؤشرات  ُتمّكنهم من  التي  و  بهم  مّرت 
تطالب سلطاتهم  البلدة وقعوا عريضة  أهالي  أن  علموا الحقاً 
تهمة  بهم  ألصقوا  التجول.  المخيم من  بمنع الجئي  المحلية 
تُخجلهم  لم  أمراض و الئحة عار تطول  وأنهم حاملي  السرقة 
القاذورات عليهم و طالبوهم  إلقاء  في  أحياناً  يترددوا  لم  البتة. 
بالرحيل. و كأن الجحيم يهبط عليهم دفعًة واحدة.  عندها قررت 
و زوجها  أن يمضوا ُجّل وقتها على ضفاف النهر مع طفلها.  
ُمغرماً  بات    ، ُيجيد  الذي  فنه  لممارسة  زوجها وجد مساحة 
بجمع األخشاب الُملقاة و نحتها بأشكاٍل متنوعة شرقية، أخبروه 
موظفي المنظمة بأنها جميلة وشّجعوه على عرضها و بيعها في 
البلدة ولكن هيهات. في ذلك اليوم و عند المغيب عادوا إدراجهم 
للمخيم ، من بعيد الحت لهم ألسنة النار والدخان وكأن الفوضى 
لهم  تجلُب   ، ذاكرتهم  نفسها على  ُتنّصُب  و  ذاتها  ُتعيُد  القديمة 
و  المخيم في اضطراٍب عظيم  نسيانه. الجئو  ما حاولوا  حثيثاً 
ثياب ممزقة ووجوٍه وأيٍد  يتغير.  لم  البكاء هو ذاته  الصراخ و 
يُمكن. علِما حينها  ما  اللهب في محاولتهم إلنقاذ  ألسنة  لوحتها 
أن أهالي البلدة أحرقوا مخيمهم، لن ينتظروا رداً على عريضة 
المخيم  و حااًل بعد أن  العار ، ال بل قرروا طرد كل من في 
دافع أحد الالجئين عن كرامته و بادل السباب بالسباب. جلست 
في ظل شجرٍة ترقب المشهد دون حراك ، دون كالم. مّر وقت 
التي  دنقل  أبيات  تردد  لزوجها و هي  تناهى  بالقليل حين  ليس 

تحب ، أمسك بيدها و تابعا القصيدة: 
ماذا تفيد الكلمات البائسة ؟  

قلِت لهم ما قلِت عن قوافل الغباْر .. 
فاتهموا عينيِك، يا زرقاء، بالبوار ! 

قلِت لهم ما قلِت عن مسيرة األشجار .. 
فاستضحكوا من وهمِك الثرثار ! 

وحين ُفوجئوا بحِدّ السيف : قايضوا بنا .. 
والتمسوا النجاَة والفرار ! 

ونحن جرحى القلِب ، 
جرحى الروِح والفم . 

لم يبق إال الموُت .. 
والحطاُم .. 
والدماْر .. 

وصبيٌة مشّردون يعبرون آخَر األنهاْر 
ونسوٌة يسقن في سالسل األسِر، 

وفي ثياب العاْر 
مطأطئات الرأس.. ال يملكن إال الصرخات الناعسة

»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 السيسي .. القوات المسلحة 
ترسل مساعدات طبية لدعم الشعب اللبناني

الرئيس السيسي يتابع خطط ومشروعات وزارة الشباب والرياضة 
على مستوى الجمهورية
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الفيلسوف أقوال  من 
الهادي السيد 

صاحب؟!.. يا  أنت  حتى 

المغربي  الفقير  حصة 
العام  المال  من  غائبة  الزالت 

بقلم: عادل عطية

بقلم: ابراهيم شير
كاتب واعالمي سوري

شعر: نسرين حبيب

-  ال يحتاج أعداؤنا للضرب على بطوننا ونحن جوعى فالجوع كفيل بذلك ، إنما 
يحتاجون ألن نظل على نفس الحالة . 

-  يا أخي قبل أن تحدثني عن عدد األعين التي تتلصص عليك ، حدثني عن عدد 
الثقوب التي في جدار منزلك . 

-  ليست أسعد اللحظات عند عدوك وهو يشاهدك تغرق ، ولكن عندما تتوسل إليه 
طالبا طوق النجاة.  

-  سألته : من أين يأتي عدوي بطلقات مسدس ؟ 
أجاب : من أخطائك يا غبي . 

-  عندما تقول ) أنا ( تذكر ثقب اإلبرة الذي يمسح بخيط واحد فقط ، وعندما تقول 
) نحن ( تذكر يديك وعينيك واإلبرة وباقي الخيط . 

-  من نعم هللا علينا ، أن الشيطان يشيخ معنا  
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     كلما قرب انتصاف شهر مارس من كل 
بقول  قيصر،  يوليوس  استخفاف  أتذّكر  عام، 
العّراف األعمى العجوز، الذي قابله عند درج 
بهو مجلس “السانتو” الشيوخ، في قلب روما 

القديمة: “احذر منتصف مارس”!
لم يأبه به قيصر، وال بمقولته!

وهو  يحذر؛  ماذا  من  مخّرف..  أنه  تصّور 
ربيبه  رأسهم  وعلى  الصحاب،  بكل  محاط 

المخلص األمين: “بروتس”!
بروتس  يغمد  ثم  طعناتهم..  عليه  تنهال  فجأة 

بخنجر الغدر في جسد: “قيصر”!
تأتي،  التي  الظهر،  والطعنة من  الخيانة،  انها 
اإلنسان؛  إليهم  استراح  الذين  هؤالء  من 

فباعوه للموت، بكل صوره، واشكاله!
اإلنسانية  المعاني  كل  اغتيال  هواية  هل هي: 

النبيلة؟!..
أم: وجهة نظر، ال ترحم قلب بريء أحّب؟!..

التي  أهدافهم  لهم  يصاحبوننا،  الذين  أم: ألن 
تسكن أعماقهم الدفينة، وتجد الفرصة السانحة 

للتنفيث عنها؟!.. والمواتية 
أحداً  أن  يضايقه،  إليه  أحسنت  الذي  أم: ألن 
يُذّكره دائماً بضرورة  له ذلك، ووجودك  فعل 
االمتنان لك؛ ولذلك ال يسعده أكثر من اختفائك 

من حياته؛ حتى ال يشعر بالعرفان لك؟!..
لبشري  ا الضعف  ذلك  أخيل”،  “وتر  أم 

الشر،  فيروس  منه  يغزو  الذي  المستشري، 
ويلتهم: العقل، والقلب، والضمير؟!..

...،...،...،   
أنها  إال  حقيرة..  ميتة  ذاتها،  حد  في  الخيانة، 
صادقناهم؛  لذين  با ثقتنا  من  قوتها  تستمد 
السبب،  ولهذا  وضعفاتنا؛  خبايانا،  فعرفوا 
المتعاقبة:  األجيال  مدى  على  علينا  خرجت 
العدو  من  واالحتراس  االنتباه  تحذيرات 

مرة،ومن الصديق المزيف ألف مرة!
نعيش  أن  منا  ُيطلب  أن  المستحيل،  من  لكن 
في شك، وخوف، ورعب من كل الناس، وأن 

نعيش وحدنا!
نأخذ  ال  ما  كثيراً  فنحن  المستحيل؛  من  وألنه 
المفروض  الصفاء،  وبكل  التحاذير،  بهذه 
نتعامل  أنفسنا،  على  نفرضه  الذي  أو  علينا، 
بد  ال  ألنه  لألصدقاء؛  ونستسلم  نقاء،  على 
وأن يكون لنا رفقاء، وال بد أن يكون لنا منافذ 
ومضة  آخر  إلى  منها،  ونشكو  لها،  نشكو 
تحترق  التي  الشعلة  تلك  الحياة،  شعلة  من 
الذي  منها،  المنبعث  دخانها  ويبقى  وُتحرق، 
ما  هو  هذا  ولعل  الشكوى”.  “أنين  أسمه: 
“نبذل  قال:  حين  راي”،  “اتيان  عنه  عبّر 
لكي   ، جباراً اً  مجهود األحيان  بعض  في 
آخر  في  ذلك  من  ونتمكن  الخيانة،  من  نعاني 

المطاف”!...

أظهرت  أن  بعد  النفط  أسعار  هبطت       
للقطاع زيادة مفاجئة في مخزونات الخام  بيانات 
الطقس  تسبب  إذ  الماضي  األسبوع  األمريكية 
المتجمد في الواليات الجنوبية في الحد من طلب 

مصافي التكرير التي أُجبرت على اإلغالق.
وذكر معهد البترول األمريكي أن مخزونات الخام 
زادت مليون برميل في األسبوع المنتهي في 19 
فبراير، مقارنة مع تقديرات بانخفاض 5.2 مليون 

برميل .
استهالك  معدل  أن  المعهد  بيانات  وأظهرت 
برميل  مليون   2.2 انخفض  الخام  من  المصافي 

يوميا.
ونزلت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
إلى  بالمئة   0.9 يعادل  ما  أو  56 سنتا  األمريكي 
ثالثة  تراجعت  أن  بعد  للبرميل  دوالر   61.11

سنتات يوم الثالثاء.
وهبطت العقود اآلجلة لخام برنت 35 سنتا أو ما 
للبرميل،  دوالر   65.02 إلى  بالمئة   0.5 يعادل 
لتمحو مكاسب بواقع 13 سنتا حققتها يوم الثالثاء.
إلى  يرتفع  ربما  برنت  أن  المحللون  يرى  لكن 

نطاق بين 66.97-66.45 دوالر للبرميل مجددا، 
مثلما يشير نمط موجته وتحليالت للتوقعات.

وسينتظر المستثمرون تأكيدا من إدارة معلومات 
بأن  اليوم  الحق  وقت  في  األمريكية  الطاقة 
الماضي، على  األسبوع  الخام زادت  مخزونات 

إنتاج  تلقاها  التي  الضربة  من  الرغم 
الخام الصخري في ظل موجة جليدية 

غير مسبوقة في الجنوب األمريكي.
هدنة  بمثابة  األسعار  تراجع  ويعتبر 
خامي  ارتفاع  بعد  األنفاس  اللتقاط 
لوسيط  ا تكساس  وغرب  برنت 
األمريكي بأكثر من 26 بالمئة ألعلى 

مستوى في 13 شهرا.
تعطل  بسبب  ر  سعا أل ا ت  قفز و
على  وامتثال  األمريكية  اإلمدادات 
منظمة  جانب  من  المعروض  صعيد 
)أوبك(  للبترول  المصدرة  البلدان 
وحلفائها، المجموعة المسماة بأوبك+، 
بقيادة خفض إضافي تقوم به السعودية 

بمقدار مليون برميل يوميا.

    جميُع الدول في العالم تستخدُم شيئاً يسّمى إعادَة التدوير، خصوصاً 
النفايات تُفرز بالستيك حديد  النفايات ومياه الصرف الصحّي، مثاًل  في 
حالته وحجمه  بحسِب  أخرى  مّرة  َفرزه  يتّم  ُفرز  ما  ثم  زجاج وغيرها 
العبواَت  ولكّن  جديد،  من  وتستخدم  تدويرها  إعادة  تتم  النهاية  وفي 
عليها  يوضع  تدويُرها  معاٍد  مواَد  من  تكوُن مصنوعًة  التي  واألكواَب 
إليها  ينظرون  الذين  المستخدمين  الكثير من  ذلك، وهناك  يوّضح  شعاٌر 
باشمئزاٍز على اعتباِر أنها كانت يوماً من األيام قمامًة انتهى دورها وال 
تدويرها،  إعادة  تتّم  أيضاً  هي  الصحّي  الصرِف  مياُه  أما  يتم شرائها. 
التوصُل  تّم  دراسات  عّدة  وبعد  فقط،  الزراعّي  الرّي  في  تُستخدم  لكنها 
إلى أّن هذه المياه مضرٌة بالزراعة ومسرطنٌة أيضاً، لذلك قّل استخدامها 
ولكن  فقط.  المئِة  في  الثمانيَة  استخدامها  نسبة  تصُل  وتكاُد  كبير  بشكل 
هناك قمامٌة ال تتّم إعادة تدويرها بل يتم حرقها وإتالفها بشكٍل كامل مثل 
الواقيات الذكرية باعتبار أّن دورها انتهى بمجرد استخدامها مرًة واحدًة 

فقط كذلك هي المعارضة السورية باختصاٍر شديد.
الحراُك الدولّي اآلن هدفه إعادة تدوير شخصياِت ما يسّمى بالمعارضِة 
بهدف  المحتلة  بالمناطق  الداخل  في  أو  الخارج  في  سواَء  السورية، 
أحمد  هو  الشخصيات  هذه  أوُل  السياسية.  المعادلِة  في  عنوًة  إدخالها 
حسين الشرع أو ما يُعرف باسم أبو محمد الجوالني قائد جبهِة النُّصرة 
مع  له  انتشرت صورٌة  أيام  عدة  منذ  في سوريا،  القاعدة  تنظيِم  ذراُع 
الصحفي األميركي مارتن سميث الذي قام بزيارة إلى ادلب لمدِة 3 ايام. 
أبداً حيُث ظهر الجوالني خالعاً عماَمته وعبائته  الصورُة لم تكن عاديًة 
وجلبابه ويرتدي بدلًة رسمية مع لحيٍة مشّذبة، وفي خلفية الصورة نرى 
أنها التُقطت في قاعٍة رسمية وليس في البريِة كما اعتاد الجوالني على 
الظهوِر اإلعالمي، وهو أمٌر يوّضح أن هناك ُخطًة غربيًة تركية إلعادة 
بالباسه  قاموا  أن  بعد  الغربي  المجتمُع  يتقبّلها  بصورٍة  الجوالني  إنتاج 
والجوالني  السورية،  الدولة  لمحاربة  المتطرف  المجتمَع  تجذُب  أزياَء 
من  وغيرها  محمد  وأخاه  علوش  وزهران  البغدادي  بكر  أبا  يُشبه 

في كل  فشَل  لكنه  تدويِرها  إعادة  كثيراً  الغرب  التي حاول  الشخصيات 
المصير  نفُس  ينتظرُه  الذي  اآلخر  وبقَي  بعُضها  ُقتَل  النهاية  وفي  مرة، 
أشبه  وهم  التي سرقها،  بأمواله  يعيش  الخارج  في  ما  لدولٍة  الهرُب  أو 
تتمُّ إعادة تدويِرها وفي كل مرٍة  الذكرية ال  الواقياِت  بمناديِل الحمام أو 
تحاوُل الشركاُت إعادة تدويرها تفشُل في ذلك ألن مصيَرها واحد وهو 
السورَي  الشعَب  تنجح ألن  لن  الجوالني  تدوير  إعادة  الحرق. وعملية 
قتله  ينسى من  لن  ُشّرد،  ُقتل ومهما ُحوصر ومهما ُقصف ومهما  مهما 

وقصفه وشرده وحاصره.
الشخصيُة الثانية هو الممثل جمال سليمان الذي يحاول أن يسّوَق لنفسه 
على أنه مرشٌح محتمٌل للرئاسِة في سوريا، وهو الذي يعيش ألكثر من 
في  وأنه  السورية حتى، خصوصاً  اللهجة  ينسى  ويكاُد  في مصر  عقٍد 
المقابالت يتحدث المصرية، ولم يكلف خاطره بقراءِة قانوِن االنتخابات 
المرشح  يكون  أن  منه على   30 المادة  فقرات  إحدى  تنّص  الذي  العامة 
تقُل عن  السورية مدًة ال  العربية  الجمهورية  الرئاسة مقيماً في  لمنصب 
وجمال  الترشيح،  طلب  تقديم  عند  متصلة  دائمة  إقامٍة  سنواِت  عشِر 
سليمان منذ عقد في مصر وينظر على الشارع السوري من هناك. وهذا 
نعلُم  وعندما  تدويرها،  المعاِد  النفاياِت  مثل  نعتبره  أن  يمكن  الشخص 
لها  وننظر  الفور  نرميها على  نفاياٍت  األصل  في  كانت  العبوَة  هذه  أن 

بصورة مقززة.
والثاني  مقامر  األول  الثالثة هو فراس وأخوه مناف طالس،  الشخصية 
من  كبيرة  حمايٌة  لديهم  وكانت  السوري  الشعَب  ونهبوا  سرقوا  سكير 
السوداء،  أعمالهم  يغطي  كاَن  الذي  و  مصطفى طالس  العماد  أبيهم 
وعندما بدأت الحرُب في سوريا كانوا أوَل من طعَن الدولة في ظهرها 
من  للتخلِّص  مفيدًة  كانت  العكس  على  بل  مؤثرٍة  تكن  لم  طعنتهم  لكّن 

شخصياٍت كانت في يوم من األيام تُحسب عليها. 
الجماعات  قبِل  من  المحتلة  المناطق  في  حزٍب  تأسيَس  يريُد  فراس 
المسلحة وتركيا في الشمال السوري وفي تصّوره أنه يمتلُك شعبيًة لدى 

المعارضين!  حتى  السوريين 
في  وهو  امتلَك  الذي  فراس 
شركة  عمره  من  العشرينياِت 

التي  الشركة  هذه  “ماس”  ُسميت  واختصاراً  سوريا  أجل  من  اسمها 
تأّسست في عام 1984 تدّخلت حتى في حفائِض األطفال وهيَمنت على 
كّل شيء ولم يكن وقَتها يستطيُع رجُل أعماٍل عربٍي أو أجنبي الدخوَل 
إلى سوريا بدون أن يكوَن لفراس حصًة في عمله، وكل ذلك يجري من 
تُضاهى وهي مركُز  يتمتع بحصانٍة ال  السورية ألنه  الدولة  خلف ظهِر 
ُيقنع  أن  الكينت  دّخان  ملك  أو  السكر  ملك  يريد  واآلن  واسُمه،  والده 

الشارَع السوري أنه يعمُل من أجله! 
تأسيَس مجلٍس عسكرٍي  أما اآلخر وهو مناف أو سّكير باب توما يريد 
لم يأِت معه سائقُه الخاص حتى  العميُد الذي عندما أراد أن ينشّق  وهو 
المياه  يشبهون  ومناف  فراس  عسكرياً!  مجلساً  يؤسس  أن  اآلن  يريَد 
اآلسنَة المعاد تدويرها فهي ال تصلح ال للزراعة وال لشيء ونهايتها هي 
المجرور،  إلى  تذهب  وثم  السيارات  واألزقة وغسيل  الشوارِع  شطف 

فمنه خروجوا وإليه يعودون.
العمُل السياسّي في سوريا إن لم يكن تحَت سقِف الوطن ومؤمناً بالثوابت 
نهايِة مجلس اسطنبول  فائدة ونهايتُه ستكون مثَل  الوطنية لن يكون منُه 
أو منصِة القاهرة ومنصِة الرياض وغيرها من المنصاِت التي أُوجدت 
وانتهت ونحن لم نعرْف ما هدفها ومن تمثل، والهدُف من إعادة التدويِر 
هذه هو إيقاُن الغرب بأّن العمَل العسكري لم ينجح في سوريا، خصوصاً 
األميركية  الدفاع  وزارة  في  بايدن  األميركي جو  الرئيس  بعد تصريِح 
البنتاغون بأنه “سيعمُل مع زعماِء العالم إلنهاء الحروِب التي استمرت 
وقتا طوياًل مع ضمان مكافحة اإلرهاب”، وبالتالي هناَك محاولٌة إلدخاِل 
إحدى هذه الشخصيات ضمَن المعادلة السياسية المستقبلية لسوريا، ولكّن 
هذا األمر من عاشر المستحيالِت حدوثه ألّن وجوَههم الحقيقيَة انكشفت 

وهذه األقنعُة يخدعون فيها أنفسهم فقط.

سرطاني دائي، 
وأنَت دوائي!

جاَءني الحبُّ زمَن الّسرطان،
عصًرا حلَّْت فيِه الكراهية محلَّ الّرحمة

وقًتا كاَن الّداُء فيه َيتآكُل جسدي وُيسّمُم دمي
خاَنني الجسُد إّنما... الّروُح ما لَِبَثت طاِهرة

 
.. َينَهُش ِعظامي
َيَتَغلَغُل في عروقي

ُيلَّوُثني

.. لِصٌّ بعَثت بِه الحياة
زاِئٌر أُجِبْرُت على اسِتقبالِه
خاِئٌن اخَتْرُت أن أُساِمَحه

اعلَْم إًذا أّنَك لن َتقوَم ِبُسْكني واسِتْحاللي
ِبِخداعي واسِتغاللي

من دوِن إذٍن ُمسَبٍق ُمَوقٍَّع مّني

لن َتْسلَُب عنَوًة إّل ما أَسَمُح لَك ِبَنْيلِه
لن َتْسَتْمِتَع ِبَنْكَبتي.. فاألعَظُم لم َيحّل بعد

مق األخير لن َتسلَبني ُسلطاني.. سأُقاِوُم حّتى الرَّ
ما داَم قلبي ُتَسّيُرُه الّدّقات
وشراييني َتنبُض بالحياة
وأنفاسي ُتطالُِب بالنَّجاة

ل َيهمُّ إِن اغَتَصْبَت تاجي َوَتَرْكَت رأسي عرياًنا
أَ على لَْمِس َصولَجاني لكّنَك لن َتَتَجرَّ

أِو اقِتحاِم َعرشي

أبًدا لن ُتَجّرَدني من إيماني
ْبَت إلى جذوِر أناِملي حّتى لو َتَسرَّ

وَتَسلَّْلَت َمملَكتي
فكما الّدم ُينبوع الجسد.. إّن الّدمَع لَُينبوع الحياة

إِن اشَتَهْيَتُه، ِبِه فلَتسَتْمِتْع إًذا
اشَرْبُه حّتى القطرة األخيرة

ومتى َنضَب األحمر.. ِبماذا َسَترَتوي؟!

روحي نقّيٌة ُمعافاة
َتَترّجى الخالَص من هذا الجسِد البالي

رَمِدّي لَِتْبَرأَ في زمِن األبديَِّة السَّ
َفَيْنَتهي عذاُبها األزلّي

وَتْنَتِصُر على الّداِء المؤلِم
الُمَتَحّكم بالفاني الّساِئِر على درِب الّزواِل الّنهائّي

والخالِص الَمحتوم
ِحيَِّة َوأِلُْعَتَق من َحباِئِل الضَّ
ُر من براثيِن الّدنيا سأََتَحرَّ

َسَيرَحُمني األلَم
َوَيُفكُّ أْسِرَي النََّدم

َفَتطيُر نفسي على أَْجِنَحِة الَمالِئَكة
لُِتَحلَّق بعيًدا مع أساطيِر اآللِهة

نعم، َرضيُت بالمرض لكّني َرَفْضُت السِتسالَم لُِسْلَطِته
والنِصياَع لُِطغياِنه وأهواِئه

َنَزْعُت ِقناَع التَّباكي
ل َثَقْبُت ِحجاَب التََّوسُّ
َغَفْرُت ِخياَنَة الَجَسد

قيم َوثْرُت على الِجْسِم السَّ

فيا َمرضي، َدعني أُخِبُرك
إن كاَن َمْوتي على َيَدْيك
َفَسأَْبخُل ِبَشْقَوتي َعلَْيك

َومن َبَعَث لَِي الُحبَّ في مثِل هذا الحين
ٌد َسُيحييني دوًما في َقلٍب َبِرّي مؤكَّ

لُِيَخلَّد ِذكراَي بعَد ِغيابي 
َوَينُثَر الورَد فوق َترابي..

العلمي  التقدم  حول  الدولي  السباق  إن   
ذلك  انعكس  وقد   ، جيد  أمر  والتكنولوجي 
التي  العالم  دول  من  العديد  على  إيجابا 
حياتها  في  العلمية  التقنيات  هذه  تستعمل 
والمغرب   ، مستوى  أعلى  على  اليومية 
الوطن  بناء  اختارت  التي  الدول  بين  من 
بمشاريع  قامت  ولذلك   ، مستوى  أعلى  على 
مثل  من   ، األخيرة  السنوات  في  عمالقة 
»ترامواي«  و  السرعة،  الفائق  القطار 
يدخل  أن  على  والبيضاء  الرباط  بمدينتي 
إلى  إضافة  ومراكش(،  فاس   ( أخرى  مدناً 
الشمسية  والتي بدأت االستفادة منها  الطاقة 
مجال  في  منها  المستفيدين  عدد  بلغ  حيث   ،
مليوني  عن  يزيد  ما  بالكهرباء  التزويد 
التي  المشاريع  من  العديد  وهناك   ، مغربي 
السؤال  لكن   .. كلها  لذكرها  المجال  يضيق 
أموال  من  الفقير  حصة  أين  هو  المطروح 
المشاريع  هذه  مثل  بها  أُْنِشئْت  التي  الدولة 
فأبناء  أُْنُملة؟؟،  قْيَد  منها  يستفيد  ال  التي 
والفقيرة  الهشة  الفئة  من  العميق  المغرب 
القطار  من  االستفادة  إطالقا  يمكنها  ال  جدا 
هذا  أن  العلم  مع   ، مثال  السرعة  فائق 
المشروع هو على كل حال َتحقق من أموال 
 ( والفقير  الغني  فيه  يشترك  الذي  الشعب 
أموال الدولة ( لذلك على الحكومة أن تفكر 
المحرومة  الفئة  استفادة هذه  كيفية  في  أيضا 
على  لها  يحفظ  بما  الكاملة  حقوقها  من 
رغيفها  على  الحصول  في  كرامتها  األقل 
. تحقيقه  في  كثيرا  تتعذب  الذي  اليومي 
التام  العجز  هو  الشديد  لألسف  نراه  ما 
مبادرات  خلق  في  المغربية  للحكومة 
تحقيق  أجل  من  معلومة  بميزانيات  حقيقية 
للغني  م  يقدَّ ما  بين  االجتماعية  العدالة 
ما  وبين   ، أكثر  حياته  تسهل  مشاريع  من 
وليس  له  حّقاً  باعتباره  للفقير  م  يَُقدَّ أن  يجب 
يجب  ثمة  ومن   ، أو عطف  باعتباره صدقة 
ميزانيات  تُخرج  أن  المغربية  الدولة  على 
أولئك  خاصة   ، المغاربة  للفقراء  رسمية 
 ، الجبال  في  قاسية  ظروفاً  يعيشون  الذين 
واألمية  القارس  والبرد  الجوع  في  متمثلة 
ال  فالدولة  ولألسف   ، لساكنتها  والجهل 
 ، هؤالء  في  التفكير  عناء  نفسها  تكلف 
وتقطع  الشتاء  فصل  َيُحلَّ  حتى  تنتظر  بل 
الثلوج،  بسبب  المنازل  وتحاَصر  الطرق 
ويبكي،  ويجوع  ويتجمد،  اإلنسان  فيبرد 

قاسية  ظروف  في  ويستنجد  ويستغيث 
تعيش  الكبرى  المدن  مغاربة  فيما   ، جّداً 
المشارع  بفضل   ، المقاييس  بكل  الرفاهية 
؟؟  الشعب  أموال  من  تحققت  التي  العمالقة 
ننبه  أن  علينا  لزاماً  كان  إن  ندري  ولسنا 
المحلي  الشأن  على  والقيِّمين  الحكومة 
العدالة االجتماعية  بأن  المغربي ، ونذكرهم 
استثناء،  بدون  المغاربة  كل  بين  حتمي  أمر 
ولسنا   ، العام  بالمال  المتعلق  بالشق  خاصة 
أموال  تبذير  في  الحكومة  تفكر  كيف  ندري 
والرقص  الفسق  مهرجانات  في  الشعب 
بعين  تنظر  أن  دون   ، وغيرها  والغناء 
الفقراء  حقوق  تمنح  أن  عليها  الواجب 
كلمة  على  نؤكد  ونحن   ، والمحتاجين 
منها  صدقة  أو  عطفا  وليس  حقوق«   «
على  الوصي  الجهاز  نطالب  لذلك  عليهم؟؟ 
الفقراء« في  الدولة إدخال » حق  ميزانيات 
المال العام كل سنة على اعتباره أنه واجب 
و  والصحة  والعمل  السكن  في  الحق  مثل 
عطف  أو  صدقة  اعتباره  وكفى   ، المدرسة 
ماله  من  يتصدق  أحد  فال   ، الفئة  هذه  على 
وعوض   ، كذلك  األمر  يعتبر  حتى  الخاص 
لتتعطف  الشتاء  فصل  الحكومة  تنتظر  أن 
الحصار  لفك  الخجولة  المبادرات  ببعض 
غمرتها  التي  والطرقات  المنازل  على 
وزاري  بوفد  تذهب  أن  فعليها   ، الثلوج 
إلى  الكارثة   حلول  وقبل  صيفاً  وبرلماني 
أن   – العميق  المغرب  من  الساكنة  هذه 
الغذائية  المواد  أنواع  بشتى  تذهب – محملة 
تخصص  أن  المفروض  من  التي  األساسية 
والسكر  كالدقيق  الدولة  ميزانية  من 
والعدس  والزيت  المبستر  والحليب  والشاي 
وغيرها،  والمعجنات  والفول  والفاصوليا 
القارس  البرد  لصد  الكافية  األغطية  وكذلك 
أشهر  لثالثة  األقل  على  تكفيهم  لمدة 
الثلوج  غمرت  إذا  حتى   ) الشتاء  )فصل 
الفقير  يكون  المناطق  هذه  مثل  واألمطار 
أبنائه  بطن  إشباع  على  األقل  على  مطمئنا 
 .. القارس  البرد  من  الدفء  بعض  ومحققا 
هذه بعض مظاهر تحقيق العدالة االجتماعية 
ولمن   ، سليم  بقلب  هللا  يلقى  أن  يريد  لمن 
حين  والفقير  الغني  بين  يفرق  أن  اليرغب 
عادل  بشكل  معا  خدمتهما  موقعه  يستوجب 
. السبيل  قصد  هللا  وعلى   ، ومتساوي 

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

إعادة تدوير المعارضة السورية

أسعار النفط تهبط بفعل زيادة مفاجئة 
ىف مخزونات الخام األمريكية



 

أكثر  السن والمعمرين، وتكون  الورك لدى كبار   تكثر كسور 
العمر مرتفعًا،  التي يكون فيها متوسط  المجتمعات  مصادفة في 
والكسر عند المسن قد يشكل خطورة على الحياة بسبب المضاعفات 
الفئة من المرضى وخصوصًا عندما  المحتملة لدى هذه  الطبية 

يالزمون السرير لمدة طويلة . 
 ball and( الورك مصمم على شكل كرة وتجويف إن مفصل 
 femoral( الفخذ الكرة هي عبارة عن رأس عظمة   .)socket
head( أما التجويف فهو في جزء من عظمة الحوض، وإن تداخل 
هذه الكرة مع التجويف يشكل مفصل الورك، وجدير بالذكر إن توفر 
التروية الدموية مهم لسالمة رأس عظمة الفخذ،  فإذا ما حدث  كسر 
أو خلل في إيصال الدم إلى رأس عظم الفخذ فإن ذلك يؤدي إلى تنخر 

وتموت رأس الفخذ ..
أسباب كسور الورك لدى المسن :

يحدث كسر الورك في الغالب في الحاالت التالية:
عندما يتعثر شخص مسن ويسقط على األرض .وكذلك قد تحدث هذه 

الكسور نتيجة الحوادث المرورية .
تلعب عدة عوامل في زيادة إمكانية إصابة الشخص بكسر في الورك 

ومنها :
- جنس المريض حيث إن خطر كسر عظم الفخذ عند النساء  أكبر 

بثالث مرات من  الرجال .
- العمر: كسر الورك يمكن أن يحدث في أي عمر، ولكن يزداد بشكل 
50عاماً، وذلك بسبب استمرار ضعف وهشاشة  ملحوظ بعد سن  

العظام .
- في بعض الحاالت المرضية مثل  فقد التوازن وصعوبات الحركة، 
وضعف البصر، و الزهايمر، حيث يكثر التعثر والسقوط وبالتالي 

تحدث الكسور في العظام .
-  التدخين واالستهالك المفرط للكحول وعدم ممارسة الرياضة.

المركزي، مما  العصبي  الجهاز  التي تؤثر على  تناول األدوية   -
يؤثر على التوازن مثل األدوية المضادة لالكتئاب وداء باركنسون 

والصرع .
األعراض والعالمات :

 آالم في منطقة الورك مع تورم وكدمات، وعدم القدرة على الحركة 
مباشرًة بعد السقوط، كما يحصل قصر في الطرف المصاب إذا كان 

الكسر كاماًل ومتبدل الوضعية .
التشخيص :

ويتم لدى فحص المريض الذي يبين وجود آالم في منطقة الورك، 
الورك، وقد يكون هناك تشوه واضح في  ووجود تحدد في حركة 
وضع الفخذ والساق المصابة نتيجة تحرك العظام في منطقة الكسر، 
واألشعة السينية )X-ray ( عادًة  توضح مكان الكسر وتبدل اجزائه. 

مضاعفات كسور الورك :
يمكن أن تؤدي قلة الحركة إلى تقرحات في الجلد ، وتجلطات دموية 

بالساق أو الرئتين، والتهابات في  المسالك البولية والرئوية . 
معالجة كسر الورك :

العالج غير الجراحي :
النادرة التي يكون فيها  هذه الطريقة قد تستخدم في بعض الحاالت 
الكسر غير متبدل  )non displaced(  وتكون آالم الورك خفيفة، 
المشي على  الوقوف أو  المريض  بعدم  الحالة ينصح  وفي هذه 

المسكنة  لمدة  ستة أسابيع مع إعطائه  األدوية  المصاب  الطرف 
D، وبعد فترة من  الكالسيوم وفيتامين  لأللم، وجرعات كافية من 
الوقت إذا ما أظهرت األشعة السينية أن الكسر قد بدأ باإللتئام عندئذ 
الطبية تحت  العكازات  بالمشي بمساعدة  البدء  للمريض  يمكن  

إشراف أخصائي العالج الطبيعي .
التدخل الجراحي :

يتم عالج معظم كبار السن الذين يتعرضون لكسور الورك  بالتدخل 
الجراحي، ويفضل أن تكون الجراحة خالل يوم أو يومين من 
الجراحية هو إعادة  العملية  للكسر، والهدف من  المريض  تعرض 
للمريض  الطبيعي وتثبيتها مما يسمح  المكسورة لوضعها  العظام 

البدء بالحركة في أقرب وقت ممكن لتفادي المضاعفات المحتملة.
هناك أكثر من طريقة جراحية لتثبيت هذه الكسور، وهذا يعتمد على 
نوع الكسر. فيمكن تثبيته باستخدام براغي  مع صفيحة طبية معدنية 

أو عن طريق استبدال  رأس عظم الفخذ بمفصل إصطناعي .
ينبغي وقاية كبار السن من التعرض لكسور الورك وذلك بمعالجة 
العظام، والحد من خطر حدوث كسر  المرتبطة بهشاشة  المشاكل 
في الورك، بممارسة األنشطة الرياضية بشكل منتظم، مثل المشي 
والسباحة للحفاظ على قوة العضالت وتناسق حركاتها، وكذلك تناول 

. D األغذية الصحية الغنية بالكالسيوم وفيتامين
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 ملخص العدد السابق 
أحبها رغماً عنه ومن غير أن يتحكم في نفسه 
ودون أن يدري أو يحتاط فهي متزوجة فها 
هو قد أحبها حباً ملك على نفسه وسيطر عليه 
العشق والتاع بحرمانه منها فلم يستطع أن 
الذين  هؤالء  مثل  يفعل  ال  ولكنه  يتحمله 
يتعرضون لمثل هذا العشق مع اختالفهم فهو 
شاعر والشاعر به ما ليس بعامة الناس فشعره 
هو الذي يحقق رغبته فيها إن كان ال يستطيع أن 
يبوح بحبه لها ورغبته فيها وهو الذي يحل ذلك 
الصراع بين عشقه واشتياقه إليها وبين التياعه 
وحرمانه منها ينظمه إليها ويوضح فيه حبه 
وعشقه وما يرغبه فيها ويتمناه منها فكأنما هذا 
الشعر هو الوسيط المباشر بينهم وبينها والذي 
يفصح فيه عما به وعما يمسه منها ويراه فيها .

عالم   ، بينهما  أو  عالمين  في  يعيش  الشاعر 
خارجي وعالم داخلي أما العالم الخارجي فهو 
يعيش فيه مع ذويه وأقاربه بما يربطهم به من 
العالقات األسرية والروابط القلبية وما يسعى 
إليه فيها معهم من السبل لتحقيق احتياجاتهم 
ومعارفه  أصدقائه  مع  فيه  ويعيش  وأهدافهم 
يلتقون ويتحدثون ويتندرون ويتناقشون فيما 
بين األصدقاء والمعارف . أما العالم الداخلي 
فهو العالم الخاص بالشاعر الذي يكون فيه مع 
مشاعره يقرأ ويطلع ويبدع من قريحته ما يثيره 
ويروقه من شعره فيكون هو المؤثر الذي يثير 
مشاعره والمجال الذي يحقق فيه ابداعه ويرى 
فيه متعته بما يقرأ وهو مع ذلك ال ينفصل عن 
العالم الخارجي الذي يأخذ منه ما يوحى إليه وما 
يكتب عنه فلهذا فالشاعر يعطي لعالمه الخارجي 
ما يستحقه ثم يهرع إلى عالمه الداخلي فينصرف 
إليه ليحصل منه على ما يرضيه ، بل قد يكون مع 
أصدقائه ومعارفه يتحدثون ويمزحون فيعرض 
له أمر أو رأي فينصرف عنهم لحظة تطول أو 
تقصر فيتمثل هذا األمر أو الرأي اللذين أثاراه 
أو قد تأتي على باله قصيدة يرغب في أن يتمها 
ما فإذا هو يسعى إلى أن  فيلوح عليه منها شيئاً 
يحفظه في نفسه حتى ال ينساه بل قد يستوحي ممن 
أو مما حوله في أي مكان يكون فيه بيتاً شعرياً 
أو مضموناً يكتب عنه فيظل في باله حتى يخلو 
إلى نفسه لينتج من شعره مما يثار به وال سيما 
إن كانت في خياله من يحبها فإذا هو يستدني ذلك 
العالم الداخلي الذي يكون به ليدون ما بمشاعره 
أما هو فما أكثر ما ينتابه ذلك أو ما يكون عليه 
هكذا في أو وقت أو مكان فإذا هذه التي يعشقها 
ويشتاق إليها تأتي على باله فيترقب الوقت ليخلو 

إلى نفسه فيكتب عنها وإليها .
والشاعر كالفيلسوف والشعر به من الفلسفة شيء 
أو بعض األشياء فالفلسفة بشكل عام هي البحث 
عن المعرفة للتحقق منها فهي َتستخدم كمصدر 

والبرهان  كاالستدالل  ملموسة  أموراً  لألدلة 
المنهجي السلوكي واالستنباط المنطقي والتجربة 
الحسية وكذلك أموراً غير ملموسة كالحجج 
المنطقية والعقالنية : في التفكير والحس واالعتقاد 
واالدراك والتبرير والشك للتحقق من اليقين . 
والشاعر يستخدم في شعره وفيما يشعربه وما 
يصدر عن احساسه كل هذه العناصر ليحصل 
بها على المعرفة . وهذه المعرفة عند الشاعر 
التي ترتبط باألمور الملموسة والمحسوسة قد 
التقليدية إلى ما هو  تنأى عن الحقائق التفصيلية 
يختلف عنها فيعرضها الشاعر في شيء من 
السمو عما هو سهل في معرفته إلى ما يطمح إليه 
ومع ذلك يمكن إدراكها وإن كانت غامضة . وبما 
أن الفلسفة ترتبط بالمنطق فهو جزء منها أما هو 
فيربط ذلك بينه وبين هذه التي يحبها ويعشقها فهل 
حبه الذي يتملكه فيعشقها ويشتاق إليها فيه منطقي 
أو ال منطقي ؟!قد يبدو تحيزاً وهذراً أن عشقه وما 
فيه اشتياقه إليها هو بالمنطق ليس منطقياً أما هو 
فيرى أن من الالمنطق أن نتعامل بالمنطق فيما 
ال منطق له فإذا أحبها واشتاق إليها وكان حبه 
ليس منطقياً فإذا تحقق بالمنطق يكون الرأي فيه 
خطأ ال منطق له . إذن فهذه التي يحبها بنظرة 
فلسفية ومنطقية ال يمكن كما تقول الفلسفة فيها 
ما يشين أو فيها من التجاوز إذا أحبها وأشتاق 
إليها وكتب في شعره عنها وإليها . وإن كانت 
الفلسفة ترتبط بالجمال أو هو الذي يرتبط بها 
فهل الجمال فلسفياً موضوعي أم ذاتي ؟ يراه 
)أفالطون وأرسطو( موضوعياً ال يتعلق بمن 
يتطلع إليه مع ما وضعه لذلك من استثناء ويراه 
)هيوم( و)َكنت( ذاتياً ينتج عن المشاعر اإلنسانية 
وما فيها من المتعة والذوق . أما هو مع هذه 
التي يحبها ويعشقها فهو يربط الجمال باإلثنين .. 
الموضوعي والذاتي ففي حبه وشعوره بجمال 
هذه التي يحبها قد رأى بعض مصادر الجمال 
المادية والمحسوسة التي تمتاز بها المرأة عامة 
والتي من الحق قد ال تحوز ذروتها وتبلغ فيها 
منه أقصاه مما ال تبلغ أجمل النساء ، ولكنه ذاتياً 
يرى في جمالها ما يستهويه ولكنه بل وما يعشقه 
بل وما ال يستهويه منه إال فيها فغدا ال يحب وال 
يعشق غيرها وال تروقه من النساء مهما بهن 
من الجمال إال هي . والحب حقيقة واقعة ال أنكار 
فيها وال تنازل عنها وال تحرر منها وال تنصل ، 
تربط الشخص بمن يحبها ويعشقها . والشعر في 
أساسه القاء ورواية يسرد الشاعر فيهما ويوضح 
ما يثور ما في نفسه من المشاعر واألحاسيس 
واالنفعاالت  اإلنسانية  األفعال  يماثل  وهو   ،
المختلفة ولهذا ممثاًل للحقيقة وإن بدا فيها شيء 
قليل أو كثير من المبالغة ، فالمبالغة فيه هي تأكيد 
بالحقيقة والواقع . وحقائق الواقع بعضها ملموس 
وبعضها محسوس والشاعر هو الذي يضفي 
عليها الواضح والخفي . فالجمال ال قيمة له إال إذا 
عرف وبرزت هويته ، واالحساس بالجمال الذي 

ينشأ عنه االعجاب أو الحب ليست له تلك القيمة 
إال إذا أُِحّس واتضحت عناصره والشاعر هو من 
يستطيع أن يحسه ويشعر به وهو الذي يعرفه بل 
ويدرك محتواه وتفاصيله فيوضحهما ، ما يبدو 
فيهما وما يبرز بل وما يغمض ويتوارى فهو الذي 
بحسه المرهف ورؤيته الذاتية يستشعره ويستشفه 
أكثر من غيره فيثير احساسه وهواه فيبرزه في 
شعره وقصائده يعكس عليهما ما يُضَفىعليه ويكمن 
فيه من محتواه وعناصره . والشاعر يتكلف 
الجهد والمشقة ويحتمل السعي وااللحاح ليكتب 
قصيدته وال سيما إن كن يكتب لمن أو عمن يحبها 
ويعشقها ، يكره األشياء التي يسهل بلوغها فيشتد 
في السعي إلى ما يرغب فيه مهما كان عثراً ولكنه 
مع ذلك ورغم ارهاقه يرى لذته في إزالة هذا 
العسر مقتنعاً بأن الحاحه قد حقق ذلك الذي يصبو 
إليه في الكتابة إلى من يحبها أو عنها وفي توضيح 
مشاعره التي تمسه منها فهو يجتهد وكأنما هو في 
صراع يشتد فيه في بحثه عن األلفاظ التي ينتقيها 
لقصيدته وتشكيلها في أسلوبه وتنظيمها موزونة 
مقفاة وكأنما هو ينتقى األلفاظ لها أو منها ويستدني 
األسلوب الذي يضارعها وكأنه يأخذه منها ليعطي 
لها ما يراه فيها وما عليها فال يهدأ إال إذا أتم 
قصيدته ووضع فيها بكل ما يستطيع ما يحسه من 
المشاعر التي تتملكه ممن يحبها ويعشقها . ولكن 
لماذا يكتب الشاعر شعره ؟ تبدأ الكتابة باإلحساس 
والتأثر ثم االنفعال وتتبع ذلك رغبتان أولهما 
تخص الشاعر وثانيهما تخص من  يقرأ شعره 
أو يسمعه وباألخص إن كان يكتب عن الحب أو 
عن فتاة أو امرأة فيكتب عنها وإليها أما اإلحساس 
فهو شعور يمس الشاعر إذا ما رأى أو التقى 
بهذه الفتاة أو المرأة أو تحدث إليها وسمع حديثها 
إليه فإذا هو قد أعجب بها واستهوته خصالها 
وشخصيتها وفتنه جمالها فتأثر بما يراه منها وما 
عليها فأحبها بفترة تطول أو تقصر ثم تملكه الحب 
وسيطر عليه العشق وأشتاق إليها وإلى لقائها فإذا 
هو قد يستمتع بالحب إن كان الحب ممتعاً ويشقي 
به إن كان شقاًء ، يستمتع به ويلتذ معه باالشتياق 
ويهنأ معهما ببهجة اللقاء وقد يتأسى منه فيضنيه 
اشتياقه ويلتاع بلوعة الحرمان ، وقد يذوق لذته 
في ناحية واساه في ناحية ثانية بل قد يذوق لذته 
المضنية وحالوته الالذعة معاً إن صح أن كون 
اللذة مضنية وأن تكون الحالوة الذعة فإذا هو 
بعد تأثره هذا ينفعل فيكون االنفعال هو الوسيلة 
إلى الفعل أو إلى الكتابة التي تحثه على أن ينطق 
بالشعر ليفصح به عما يثور في نفسه ممن يحبها 
وما يراه عليها وفيها . أما ما يتبع الكتابة أو 
يرتبط بها فهما رغبتان رغبه تخص الشاعر 
ورغبة تخص من يحبها أما األولى فهي تأتي من 
اإلحساس بلذة يشعر بها الشاعر عندما يكتب إلى 
من يحبها أو عنها إن كان يهنأ بحبه أو التخفيف 
من توتر يثقل على مشاعره إن كان يلتاع بحرمانه 
يهدئه التخفيف بعض الشيء عندما ينظر فيما 

ينظمه ولكن توتره يتأرجح فيقل تارة ويثور 
ثانية وكأن  ثانية ويزيد مرة ويضعف مرة  تارة 
األثنين يظالن معاً ال ينفصالن ولكن هذا التوتر 
ال يمحى إن كان الشاعر يضنيه اشتياقه ويلتاع 
بحرمانه ألن حرمانه يظل يعتريه ويؤثر فيه 
اللقاء بمن يهواها  ويشتاق  ولكنه يحرمه من 
إليها وال يستطيع أن يفصح لها في وجهها عما 
إليها وعما يراه فيها  الهوى واالشتياق  به من 
الثانية فهي تختص  الرغبة  أما   . ويبتغيه منها 
بمن يكتب الشاعر عنه أو له فمهما نظم الشاعر 
شعره فهو ال ينظمه لنفسه وإنما لغيره فهو يرى 
إذا ُقرئ أو ُسمع وهو في  أن عمله ناقص إال 
حاجة إلى أن يشاركه الناس فيما يكتب ويرغب 
في أن يحس غيره ما يحسه هو ويبتغي منه أن 
يتأثر بما يكتبه وبما يبديه ويفصح عنه حتى 
المشاركة  إلى هذه  يتواءم  معه وكأنما يدعوه 
الوجدانية فالشاعر يعكس على شعره ما في 
نفسه من مشاعر ولكنه يرشد من يقرؤه إلى أن 
يفهم ويعرف أسراره ولو كانت غامضة ، وإن 
كان انفعاله وتأثره وسيلة إلى الكتابة فهي وسيلة 
إلى التأثير في الغير والهدف الذي يبتغي منه في 
أن ينفعل معه من يقرأ شعره ويسمعه فيشعر به 
ويشاركه انفعاله والسيما إن كان يكتب إلى من 
. والشاعر حر فيما يكتب طالما  يحب ويعشق 
إلى غيره فهو ديمقراطي وهو يرغب  لم يسئ 
له ثم  إليه أن يقرأ ويسمع  فيمن يكتب عنه أو 
يتفاعل معه فإن كان حراً يكون مثله ديمقراطياً 
الشعر ال تجدي  الديكتاتورية في  ال مستبداً ألن 
الشاعر وعند من  الحرية عند  فهي تحجر على 
التي أحبها  أما هو مع هذه   . إليه  أو  يكتب عنه 
إليها وكتب  وتملك منه الحب وعشقها واشتاق 
الغزل عنها وإليها فقد كتب  أغلب أشعاره في 
عن جمالها وفتنتها ، عن شخصيتها وخصالها 
، عن قوامها وحركاتها عن سلوكها وأسلوبها 
وعن دالالها ورقتها وعن زينتها التي تبدو في 
وجهها وشعرها ومالبسها وما تضعه عليها 
وعن حديثها وكأنما تمتزج فيه أهات ناعمة 
إليها في ذلك  لم يسئ  تفصح عن نعومتها وهو 
وإنما كتب ما يراه فيها وعليها فهل يرغب 
في أن تعرف مقدار حبه ولو أخفاه عنها وقد 
فيمتدح  إليها  يخفو ولو رغماً عنه وهو يتحدث 
جمالها دون أن يدري تدفعه إلى ذلك رغبته 
المكبوتة ولو عرفت دون أن يفصح عن مشاعره 
إليها فهل تنفعل وتتأثر فتقدر احساسه ومشاعره 
وتقدر لوعته واشتياقه وتتأكد أن المبرر لها هي 
شخصيتها وجمالها وتمتدح بذلك شعره فتكون 

ديمقراطية ال ديكتاتورية ؟!

  كنت أتقلب علي فراشي إليام عديدة، 
وشتاءا«،  صيفا«  وليال«،  نهارا« 
تطاردني  متتالية،  عديدة  ولسنوات 
أنفي  أنسجة  الغض. تغشي  رائحة جسمه 
فيقشعر بدني وترتعش شفتاي. أحاول 
الكئيب.  الماضي  نسيان  جدوي  بال 
أنساه وهو مأساتي وسر تعاستي  وكيف 
وتمزق كياني. تعود بي رائحة جسمه 
إنهار فيها إدراكي  إلي لحظات حزينة 
ووعي ورحت في إغمائة إستيقظت منها 
إلحاول أن استوعب ما حدث وسبب 
التي عصفت بوجداني. كان  الكارثة  هذه 
وليدي وأول فرحتي، يحتاج لحاضنة 
مجهزة في مستشفي لألطفال، كما قرر 
األطباء، فقد ولد غير مكتمل النمو بوزن 
للمولود الطبيعي،  أقل من الحد األدني 
لكنني كنت أستطيع زيارته واالطمئنان 
الرضاعة  غرفة  في  وإرضاعه  عليه 
فترات  كانت  للحاضنة.  المجاورة 
الرضاعة من أسعد األوقات التي أقضيها 
في المستشفي، كنت أحتضنه وأضمه 
رائحته  وأشم  صدري  إلي  بذراعي 
المحببه، وأرضعه سائل الحياه ومعه 

شعوري الفياض وحبي الآلمحدود..
فيها بشغف  أنتظر  قلقه  ثقيلة  مرت األيام 
وإحضاره  بمغادرته  التصريح  موعد 
التليفون من  للمنزل، أخيرا رن جرس 
الطبيب جادا«،  المستشفي، جاء صوت 

وبمسحة من الحزن أخبرني بإندالع 
وقد  الحاضنات  غرفة  في  حريق 
أكثر من  إنقاذ  وتم  النيران  إطفاء  تم 
الحاضنات، وطلب مني سرعة  نصف 
الحضور. مادت بي األرض وصرخت 
بالسيارة نطوي  منادية زوجي، أسرعنا 
األرض طيا« إلي المستشفي ونحن علي 
أحر من الجمر لنعرف مصير وليدنا. 
كانت غرفة الحاضنات تعج بحشد من 
الناس يتحركون في فوضي وفي كل 
مكان، يبكون ويصرخون والوجوم يكسو 
ورائحة  والممرضات  األطباء  وجوه 
المكان. أسرعت  الدخان ما زالت تمأل 
إلي حاضنة طفلي، فراعني المنظر، جثة 
متفحمة بدون معالم، صرخت وبكيت 
بلوعة، أسرع زوجي إلي بطاقة المتابعة 
وراجع  السرير  علي  المعلقة  الطبية 
بياناتها فسقطت الدموع علي خديه. أنهينا 
إجراءات تسلم الجثة، وقمنا بدفنها بمقبرة 

األسرة .
فيها كأس  أتجرع  األيام حزينة  مضت 
الطعام، حضرت  وانا عازفة عن  األلم 
أمي لتقوم برعايتي ولتخفف من حزني، 
نفسي  بعدها  تمالكت  أسابيع  مرت عدة 
واستقرت حالتي نوعا« ما، وعايشت 
الحمل  تكرار تجربة  أجلت  لكني  األلم، 

والوالدة إلي أجل غير مسمي .
أقنعني زوجي ووالدي أن ألتحق بوظيفة 
أشغل فيها وقتي وأنسي همي، حصلت 
علي وظيفة معلمة رياضيات لألطفال في 

مدرسة مشهورة بحي راق في المدينة .
ألح  وأجدته حتي  في عملي  أخلصت 
الفصول  تالميذ  أمور  أولياء  علي بعض 
اليوم  بعد  لعمل حصة إضافية  األخري 

الدراسي، لتقوية أبنائهم في الرياضيات، 
فوافقت بإشتراك رمزي لكل طالب.

المدرسة  مديرة  إستدعتني  يوم،  ذات 
/ سامية  للسيدة  قدمتني  لمكتبها وهناك 
وهي زوجه لرجل أعمال مشهور وإبنها 
مقيد في  ناجي  أن  المديرة  قالت  ناجي. 
يحتاج  وهو  المدرسة  في  آخر  فصل 
الرياضيات،  مادة  في  خاصة  لعناية 
درسا«  أعطيه  أن  والدته  وتقترح 
خاصا« بمنزلها بدال من فصول التقويه. 
هو  كم  إلهي!  يا  ناجي,  إلي  نظرت 
جميل! شعور غامض خدرني وجعلني 
ال أحيد بنظري عنه، ساد صمت مطبق 
/ سامية  للسيدة  التفت  أن  قبل  لثواني 
واقول لها: رغم انني ال أعطي دروسا« 
خاصة في المنازل كمبدأ، إال أنه نظرا« 
لرغبة  وإستجابه  سيادتكم  لتشريف 

السيدة المديرة، فقد قبلت ..
قدت سيارتي في طريق العودة لمنزلي، 

كنت في حالة غريبة من اإلرتباك، كان
براءة وود،  كلها  إلي نظرة  ينظر  ناجي 
إعطائه  علي  وافقت  أنني  وأدركت 

الدرس الخاص فقط ألكون بجانبه !! .
الشاغل  شغلي  ناجي  الطفل  أصبح 
بين  الراحة  فترة  إهتمامي. في  وبؤرة 
فيها  التالميذ  يخرج  التي  الحصص 
أبحث عنه وأصطحبه  الفناء، كنت  إلي 
الحلوي  له  ألشتري  المقصف  إلي 
والشطائر. أثناء الدروس الخاصه، كنت 
بقوة وهو جالس  الرائحة  بتلك  أشعر 
يرتاح  ناجي  بدأ  فأغمض عيني.  بجانبي 
لمصاحبتي وكان يحكي لي عن أصدقائه 
بالمدرسة وفي  وعما يحدث في فصله 
الثامن، أصر  منزله. وفي عيد ميالده 

أمه لحضوره، فرحت جدا  تدعوني  أن 
بها جدا«  ثمينة فرح  له هدية  وقدمت 
قبلة منه، لن  وقبلني، كانت هذه أول 

أنساها أبدا !! 
بناجي، زميالتي  تعلقي  الكل الحظ مدي 
التي  المعلمات والمديرة، واألكثر والدته 
العالقه. ذات يوم  بدأت ترتاب من هذه 
طلب ناجي مني أن نزور حديقة الحيوان 
إلي  وبدون تفكير إصطحبته في سيارتي 
الحديقة بعد انتهاء الدراسه،نسيت تماما« 
بالزيارة،  ألخبرها  بوالدته  اإلتصال 
أخبرها  النقال  هاتفي  إلي  فأسرعت 
بالزيارة، كان ردها عنيفا« ووبختني 
بشدة، وطلبت مني إحضاره فورا«. عند 
وصولي لمنزلها أخبرتني كم إنزعجت 
منه  اإلقتراب  من  وحذرتني  لتأخره، 
مرة أخري وألغت الدروس الخاصه، 
وابلغت مديرة المدرسة بالتنبيه علي بعدم 

اإلقتراب منه .
جن جنوني، وتيقنت في نفسي أن ناجي 
إبني وفلذة كبدي!! صارحت زوجي  هو 
بالجنون،  فاتهموني  بهاجسي  ووالدي 
إبني وهو  وأخبروني أني رأيت بنفسي 
لطبيب  بالذهاب  وأشاروا علي  يدفن، 
محاوالت  بعد  بشدة،  فرفضت  نفسي 

كثيرة من زوجي غادر المنزل غاضبا«.
والتحدث  ناجي  لرؤية  الشوق  بي  فاض 

معه، فعزمت علي التوجه لمنزل سامية
بابها حتي  إن رأتني علي  ما  لمناقشتها، 
بيدها وقالت:  إكفهر وجهها ودفعتني 
عند  ليوقفوك  الشرطة  سأستدعي 
بالشرطة !  إتصلي  لها:  قلت  حدودك. 
أن قسمات وجهي  بعد  ألم تالحظي   ،
إلي حد كبير؟  ناجي متشابهان  ووجه 

أيه(  أن  )الدي  إختبار  سأطلب رسميا 
يديها  في  أسقط  حاسم.  إختبار  فهو 
باكية  مجاور  مقعد  علي  وانهارت 
في  قالت:  بجانبها.  للجلوس  ودعتني 
بالصدفة في  المشئوم، كنت  اليوم  هذا 
المستحقات،  بعض  أدفع  المستشفي 
وفجأة سمعت أن حريقا« قد شب في 
إلي  الحاضنات، فجريت مذعورة  غرفة 
أفظع منظر  إبني ألري  حيث حاضنة 
إحترقت  إبني  أراه في حياتي، حاضنة 
بدايته وبدأ  الحريق في  إبني، كان  وفيها 
إنقاذه  يمكن  ما  توافد جمع غفير إلنقاذ 
من الحاضنات، رأيت بالقرب مني طفل 
تقترب منه وكان  والنار  داخل حاضنة 
يصرخ بشدة، فأسرعت بحمله، وهنا 
ثانية واحدة  لم أضيع  خطر لي خاطر 
إبني ونقلتها  إلي جثة  لتحقيقه، هرعت 
الطفل،  منه  أنقذت  الذي  السرير  إلي 
وخرجت  فعلته،  ما  أحد  يالحظ  لم 
الحاضنات ومعي  مسرعة من غرفة 
خروج  تصريح  واستخرجت  الطفل 
ناجي في  بإسم  المستشفي إلودعه  من 

مستشفي تخصصي آخر ..
إلي  سامية  جاءت  التالي،  اليوم  في 
كانت  وناجي،  زوجها  برفقة  منزلي 
زيارة ودية تركا بعدها ناجي معنا، وقد 
ناجي في  بزيارة  لها كطلبها،  سمحت 
النهاية  منزلي من آن آلخر، فهي في 
لسنين طويلة، وإلنها  تربيته  أحسنت  قد 

أيضا« أم فقدت وليدها ..
إلتأم شمل  فقد  العينين،  قريرة  أنام  اآلن 
المنزل،  إلي  زوجي  وعاد  األسرة 
العزيز  إبننا  بقدوم  أركانه  وتألألت 

ناجي.

الشـــاعر  

شعر: 
صباح غريب

على جدار من الصمت 
أرسم لوعات أنيني

وردات تعانق روحي 
وخيوط الشمس 
تنثر آالم حنيني ...

يكتبني حرفي
 على زجاج مكسور 
يلملم تلك الشظايا 
وأعيش على أمل 
بعودة ما يحيي 

الدم في شراييني 
وأنا هنا 

على جدار الصمت 
أرسم لوعات أمنيتي 

شعر : 
عباس شعبان

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

كسور الورك لدى المسنين 
Hip Fractures

بعلو الّصوت بقولهاك
وحّطي كلمتي قبالك

ولّما أنده في يوم طيفك
أالقي الصّد فى حروفك

أحّس بإّن أنا عايش في أوهامك
و إّنى مّش ف أحالمك
ب أي كالم تصالحيني

وحشتيني
وبّس نصيحة أقولهالك
حذاري شوقى يوجعني
ليبقى قوام كدا انسيني
دا لّما شوقى يوجعني
حايبقى أكيد أنا غلطي

بإن انتى خدعتيني
وعمرك ما عشقتني

وحشتيني

 

يوسف زمكحل   همسـات
ال يوجد جنة إال وتجد الشيطان يحوم حولها !!

ال تكن نمطياً في حبك .. بل كن خالقاً مبدعاً لكي تنعم بجنة هذا الحب 
قلٌب دافئ خيٌر من ألف شمس 

أنا ال أختار أعدائي ولكني أختار أحبائي 
بعض الناس ماتت قلوبهم وهم على قيد الحياة 

الطالق معناه أن أحد الطرفين قد فاض به الكيل 
الحب يكره الرياضيات ولكنه يحب الجغرافيا والتاريخ والفلسفة 

كفروا هم الذين يلعنون الحب ألن هللا محبة 
الشوق والغيرة أصدق صفات الحب وأجمل طقوسه )شكسبير(

من كلماتي : قلبي خدني ليها .. وروحي فضلت عندها .. وعيوني ما 
شفتش غيرها .. ولقيتني بميل لها .. كلمة منها تسحرني .. والنظرة 
منها تأسرني .. أشتاق يوم ما تبعد .. وأتمنى ساعة قربها .. معاها 
 .. .. بحلم بعش يجمعنا  .. وتقسي عليا في بعدها  الدنيا تضحكلي 

وأفرح وأتهنى بحبها .

قصة بقلم :  
نعمة هللا رياض

بقلم: إدوار ثابت

على جدار الصمت

وحشتيني
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المتعلقة  أظهرت أحدث اإلحصائيات    
عدد  ارتفاع  المستجد  كورونا  بوباء 
اإلصابات إلى 112 مليونا و654 ألفا و53 

إصابة، األربعاء.
إلى مليونين و496  الوفيات  وارتفع عدد 
ألفا و749 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حاالت 

الشفاء 88 مليونا و239 ألفا و576 حالة.
أكثر  بالفيروس في  وتم تسجيل إصابات 
من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى 
ديسمبر/  في  بالصين  اإلصابة  حاالت 

كانون األول 2019.    
برنامج للتطعيم في ماليزيا

برنامج  األربعاء،  ماليزيا،  أطلقت   
التطعيم ضد فيروس كورونا.

الوزراء  يتلقى رئيس  أن  المقرر  ومن 
أحد  73 عاما، وهو  ياسين،  الدين  محيي 
الجرعة  السرطان،  المتعافين من مرض 

األولى في البالد.
عملية  من  األولى  المرحلة  وستشمل 
من  شخص  ألف   600 نحو  التطعيم 
الخطوط األمامية«، وفقا  العاملين »في 

تنتظر »المجموعات  أن  للحكومة على 
الذين  للخطر« مثل األشخاص  المعرضة 
تزيد أعمارهم على 65 عاما حتى إبريل/ 

نيسان.
 80% يتم تطعيم  أن  الحكومة في  وتأمل 
العام  الوقت من  بحلول هذا  البالغين  من 
الدين،  جمال  خيري  أن  رغم  المقبل، 
الوزير الذي يتولى اإلشراف على إعطاء 
الجرعات، قال إنه يمكن الوصول إلى هذا 
إذا وصلت   2021 نهاية  الهدف بحلول 

اللقاحات في الوقت المحدد.
فايزر/ لقاح  األولى من  الشحنة  ووصلت 
المقرر  البالد، األحد، ومن  إلى  بايونتيك 
و  »أسترازينيكا«  لقاحات  تصل  أن 
األشهر  »سينوفاك« و »سبوتنيك« خالل 

المقبلة.
جنوب  في  دولة  خامس  هي  وماليزيا 
بعد  التطعيم ضد كورونا،  تبدأ  آسيا  شرق 
وإندونيسيا وميانمار وسنغافورة،  كمبوديا 
وفقا ألرقام حكومية جمعتها جامعة جونز 

هوبكنز.

مرتبطة  وفاة   1076 ماليزيا  وسجلت 
أول حالة  بفيروس كورونا منذ تسجيل 
الثاني  كانون  يناير/  في  البالد  في  إصابة 

من العام الماضي.
12 إصابة جديدة في الصين

الصين  للصحة في  الوطنية  اللجنة  قالت 
 12 سجل  الصيني  الرئيسي  البر  إن 
إصابة جديدة بكوفيد19، صعودا من 10 

إصابات في اليوم السابق.
وأضافت اللجنة في بيان أن جميع حاالت 
الخارج،  من  وافدة  الجديدة  اإلصابة 
وسجلت أيضا 9 إصابات دون أعراض، 
والتي ال تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، 

وهو نفس عدد اليوم السابق.
المؤكدة  إجمالي اإلصابات  ويبلغ حاليا 
الرئيسي  البر  في  كورونا  بفيروس 
الصيني 89864 حالة، بينما ال يزال عدد 

الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.
1273 وفاة جديدة في المكسيك

المكسيكية تسجيل  الصحة  أعلنت وزارة 
1273 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل 

إجمالي الوفيات في البالد إلى 181809.
إلى  الصحة  وزارة  بيانات  وتشير 
8634 إصابة جديدة  البالد سجلت  أن 
إلى  إجمالي اإلصابات  ليصل  بالفيروس 

مليونين و52266 حالة.
 62715 إصابة جديدة في البرازيل

في  الصحة  وزارة  بيانات  أظهرت 

62715 إصابة جديدة  البرازيل تسجيل 
خالل  وفاة  و1386  كورونا  بفيروس 

األربع والعشرين ساعة الماضية.
إجمالي  أن  الوزارة  بيانات  وتظهر 
10 ماليين و257875  بلغ  اإلصابات 
منذ بدء الجائحة بينما بلغ إجمالي الوفيات 

.248529



   مع التقدّم في السن، يفقد الجلد مرونته جّراء انخفاض 
الكوالجين المسؤول الرئيس عن شدّ البشرة، وتبدأ عالمات الترّهل 
بالظهور في البشرة، بخاّصة في منطقة الرقبة. مّما يُسبّب اإلزعاج 
الباحثة دوًما عن اإلطاللة الشبابية التي تُبرز  والقلق لدى المرأة 
جمال بشرتها. ما يجعلها تبدأ بالبحث عن أفضل العالجات التجميلية 
لعالج مشكلة ترّهل الرقبة. بيد، أن هنالك العديد من العالجات 
الُمكلفة، ولعّل  الطبيعية اآلمنة والفعّالة تُغني عن تلك العالجات 

أهمها األعشاب الطبيعية التي ُعرفت منذ القدم بفوائدها الجمالية.
وفي ما يأتي أفضل الوصفات لعالج ترهّل الرقبة باألعشاب، التي 

حتًما ستبرهك نتائجها في شدّ البشرة المترّهلة.
عالج ترّهل الرقبة وشدّ الجلد باألعشاب الطبيعية

إليك، كيفية استخدام األعشاب الطبيعية في خلطات منزلية، لشدّ 
الجلد المترهل في الرقبة. وتنعمي ببشرة مشدودة وناعمة تعكس 

شبابك من الداخل والخارج.
عشبة األلوفيرا

تُساعد األلوفيرا في عالج ترّهل الرقبة وشدّها؛ لغناها بمضادات 
األكسدة

يتم استخدام األلوفيرا موضعيًّا لتعزيز صحة البشرة وجمالها؛ نظًرا 
لغناه بمضادات األكسدة التي تُحارب شيخوخة الجلد، وتُساعد في 
زيادة إنتاج الكوالجين واإليالستين من قِبل الخاليا الليفية اليافعة، 
وهذا من شأنه أن يزيد من مرونة الجلد وجعله مشدودًا بشكٍل أكبر. 

فضاًل عن كونها منتج آمن على الجلد.
طريقة التحضير واالستخدام:

تُخلط ملعقة صغيرة من األلوفيرا، مع ملعقة صغيرة من دقيق 
الشوفان، وملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

يُوضع المزيج على البشرة على الوجه والرقبة.
يُترك المزيج على البشرة لمدة 20 دقيقة.

تُبلل أطراف األصابع بالماء وتُفرك البشرة بلطف.
يُغسل الوجه والرقبة بالماء البارد.

تُكّرر هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا.
عشبة إكليل الجبل

تُفيد عشبة إكليل الجبل في عالج ترّهل الرقبة والتخلّص من 
التجاعيد والخطوط حولها

تُساعد عشبة إكليل الجبل في مكافحة شيخوخة البشرة، وحمايتها 
البنفسجيّة، وتحسين مرونة  من أضرار األشعة فوق 
البشرة، وأيًضا منع التّجاعيد والخطوط الدّقيقة. 
باإلضافة إلى دورها الفعّال في الحماية من شيخوخة 

الجلد الّضوئية.
طريقة التحضير واالستخدام:

يُوضع كوبان من الماء، وثالث مالعق كبيرة من خل 
التّفاح، مع غصنان طازجان من إكليل الجبل في قدر 

على النار، وتُترك لتغلي على درجة حرارةٍ متوسطة.
تُخفّف الحرارة بحيث يُترك الخليط على ناٍر هادئٍة إلى 

أن تقّل كميته إلى نصفها.
يُترك الخليط ليبرد، ثّم يُصفّى، ويُنقل الّسائل إلى 

زجاجة رذاذ.
يُستخدم الّسائل كتونر للوجه وللرقبة.

نصائح للحّد من تجاعيد الرقبة
العناية بالبشرة بانتظام 

ترطيب الرقبة بانتظام، والتأّكد من أنَّ الُمرّطب الذي 
تختارينه هو مثالي لنوع بشرتك، وطبقيه بشكل يومي 
من األسفل إلى األعلى )عكس اتجاه عقارب الساعة( 

على رقبتك.
تقشير الرقبة مّرة واحدة أسبوعيًا؛ وذلك للمساعدة في 

التخلّص من خاليا الجلد الميتة، التي تجعل البشرة تبدو باهتة، 
وكبيرة في الّسن.

الحرص على تدليك رقبتك بشكل يومي وإجراء تمارين خاصة بها.
اإلبتعاد عن التوتر والقلق قدر اإلمكان.

الُمواظبة على تطبيق الخلطات الطبيعية من أجل شدّ الرقبة.
النّوم 8 ساعات في كّل ليلة.

تجنّب فقدان الوزن بشكٍل مفاجٍئ وسريع.
استخدام واقي الّشمس ذو نسبة حماية 30 عند الخروج، وتجنّب 

الخروج تحت أشعة الّشمس في أوقات ذروتها.
اإلقالع عن التّدخين.

تجنّب استخدام الّصابون الذي يحتوي على مواٍد كيميائيٍّة قاسيٍة.

تناول األغذية الغنيّة بالبروتين، مثل: البيض، والدّجاج، واللّحوم، 
وتناول الفواكه والخضروات الغنيّة بالفيتامينات، ومضادات 

األكسدة.
تجنّب تناول الّسكريات، والوجبات الّسريعة.

شرب كميٍة وافرة من الماء يوميًا؛ لضمان الحفاظ على رطوبة 
رقبتك من الداخل.

 مالحظة: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العالج استشارة طبيب 
مختص.

   الهاالت السوداء مشكلة تؤرق العديد من النساء، 
ناتجة من عوامل  فأسبابها كثيرة منها وراثية ومنها 
حياتية وصحية. لكن في كل األحوال، تؤثر هذه 
الهاالت سلباً على مظهر المرأة وجمال بشرتها، حتى 
أنه في أحيان كثيرة تحول مستحضرات المكياج دون 
إذا كانت ذات لون  السوداء، ال سيما  الهاالت  تغطية 

داكن جداً.
انطالقاً من ذلك، سنقدم لك أفضل وصفة طبيعية 

لتتخلصي من الهاالت السوداء في شكل نهائي.
وصفة البطاطس وزيت اللوز 

مكونات الوصفة
- شريحتان من البطاطس.

- ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

- ملعقة كبيرة من الليمون الحامض.
طريقة التحضير والتطبيق

 في البداية، ضعي البطاطس في الخالط الكهربائي، 
ثم، أضيفي  ناعمة جداً. من  الى أن تصبح  واطحنيها 
الحامض. اخلطي  الحلو والليمون  اللوز  إليها زيت 
المكونات مجدداً مع بعضها البعض حتى تصبح خليطاً 
العينين، واتركيه مدة  الخليط تحت  متجانساً. طبقي 

عشرين دقيقة. بعدها، أزيلي الخليط بالغسول المالئم.
واظبي على تطبيق هذه الوصفة ثالث مرات في 

األسبوع.
فوائدها:

الوصفة على  تحتوي هذه 
مكونات طبيعية ذات مفعول 
الهاالت  التخلص من  كبير في 
السوداء، إذ إن عصير الليمون 
الحامض يمتلك قدرة كبيرة 
البشرة والتخلص  في تبييض 
من الهاالت، فضالً عن أنه 
يجدد البشرة ويساهم في شدها. 
أما زيت اللوز الحلو، فهو 
الذي يجدد   ،E بالفيتامين  غني 
البشرة  البشرة وإنعاش  خاليا 
الحساسة، ال سيما في منطقة 
الى  العينين، إضافة  حول 
تبييضها وتفتيح لونها. وفي 
ما يتعلق بالبطاطس، فهي 

التي تتغلغل داخل أعماق  بالنشاء والبروتينات،  غنية 

البشرة، فتخلصها من البقع الداكنة وتجدد شبابها وتعيد 
إليها النضارة والحيوية.

العالج  مالحظة : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا 

استشارة طبيب مختص

Vendredi 26 février  2021
الجمعة 26 فبراير 2021

إيلي صعب  العالمي  اللبناني  المصّمم    أطلق 
لموسم ربيع  الراقية  الجديدة من األزياء  مجموعته 
وصيف 2021، والتي جاءت احتفاالً مسرحياً 
ترفها وفخامتها، كما  المبالغة في  األنثوية  بالتصاميم 
في طابعها اإلستعراضي الراقي والمبهر، والذي يتجلّى 
فيه إبداع المّصمم العالمي إيلي صعب وتخياّلته األكثر 

جموًحا.

تسكن السماء الليلية المتّشحة باألزرق العميق، الشيفون 
الحريري الفّضي والتفتا السوداء المتدفّقة بأحجام كبيرة. 
ثريا وزينة  أقراط  المذنّبة على شكل  النجوم  وتتساقط 
الكثير من  الريش  رأس تخطف األنظار. ويضيف 
الدراما الى اإلطالالت، كذلك تفعل الزخارف المتنّوعة، 
الدانتيل.  وأقنعة  المجنّحة،  الواسعة، واألكتاف  واألكمام 
القّصات  بمثابة خزانة متأللئة من  الحلم  ويصبح 

اللواتي  النساء  التي تحمل  الجذّابة  الضخمة واألنسجة 
يرتدينها إلى عوالم خيالية.

فيأسرن  الناعمة،  بالقوة  تتسلّح عارضات صعب 
الجمهور المترقّب بشغف، ويحبسن أنفاسه. تشّع الواحدة 
منهّن بتاج من الكريستال وبذلة كريمية مع كاب مطّرز 
يتناوب  متقن  بثوب قصير  أخرى  قمرية. وتطّل  بأشعّة 
المطرز  والتول  الفاتح  األزرق  الريش  بين طبقات من 

التفتا  بقماش  ثالثة  تلتّف  بالجواهر. في حين 
يتدفّق في ثوب  الذي  المعدني  الرمادي 
ناعمة في  مذيّل. وتطّل عارضة كشرارة 
باللون الوردي مع قّصة تنحت  صورة ظلّية 

الخصر. في حين تضفي األحذية العالية المزيد من القّوة 
الى اإلطالالت.

لربيع وصيف  الراقية  إيلي صعب لألزياء  مجموعة 

اإلبداع والجرأة والشجاعة.  فيه  استعراض   2021
تصاميم مصنوعة من مواد األحالم، تُلهمنا، وتحثّنا على 
قُدما في  للمضي  القّوة والعزم  تمنحنا  أكبر،  تَبَنّي أحالم 

الزمن الصعب.

إيلي صعب يطلق مجموعة الأزياء الراقية لربيع وصيف 2021

علاج ترهل الرقبة بالأعشاب

أفضل وصفة طبيعية للتخلص من الهالات السوداء نهائيًا

الصحيّة، مع اإلصابة  التغذية  السؤال عن سبل  يتردّد   
التوتّر  المرضى يشكون من  أن  بخاّصة  بـ«كوفيد-19«، 
الشديد حال علمهم بأن نتيجة تحليلهم )pcr( جاءت إيجابيّة، 

ما يؤثّر في الجهاز المناعي.
عند اإلصابة بـ »كوفيد-19« ) كورونا( ، يتخذ الجسم وضعيّة 
الدفاع عن النفسف يحتاج إلى غذاء مفيد تاليًا، ونحو 2000 
الطاقة  اليوم، حتّى يحصل على  سعرة حراريّة فأكثر في 
التاجي،  الفيروس  والفيتامينات والمعادن الالزمة لمحاربة 

والحفاظ على الجهاز المناعي قويًّا، وعلى األعضاء سليمة.
تانيا عّكوش في مقابلة مع  التغذية  تشرح اختصاصيّة 
الفترة  يشكون، خالل  المصابين  أن »بعض  »سيدتي. نت« 
الشهيّة، فال  انقطاع  المرض )كوفيد-19( من  األولى من 
أن »ارتفاع حرارة  أو شراب«، مضيفةً  يتناولون أي طعام 
المعدنيّة(  الماء واألمالح  )أي  السوائل  الجسم أليّام يسحب 
منه، ويُقعد المصابين في الفراش«. لذا، هي تنصح المرضى 
الذين يعانون من عوارض انقطاع الشهيّة وارتفاع الحرارة 
الجسم،  قّوة  للحفاظ على  تناول وجبات صّحية  بمحاولة 

والكتلة العضليّة فيه وفق اآلتي.
منه. وفي هذا  ليترات  ثالثة  إلى  الماء  ليترين من  • شرب 
الليمون  الملح وعصير  القليل من  يفّضل إضافة  اإلطار، 

الحامض إلى الماء، كما استهالك عصير البرتقال.

إلى  بتناول الطعام كّل ساعتين  الذات  إلزام   •
منها، أي سّت وجبات صغيرة خالل  ثالث 
الرغم من عدم  المجموع، على  اليوم في 

الشعور بالجوع.
الغنيّة بالسعرات الحرارية  • اختيار األطعمة 
والصّحية في آن، كالحليب واألفوكادو 

والمكّسرات والزيتون...
البروتين  على  التركيز   •
لتجنّب خسارة الكتلة العضليّة، 
أّن  وفي هذا اإلطار معلوٌم 
ولحوم  واأللبان  األجبان 
الماشية والداواجن واألسماك وزبدة الفستق... 
العنصر. وفي هذا اإلطار،  غنيّة في هذا 
تستشهد اختصاصيّة التغذية عّكوش بدراسات 
قبل  المتناول من  البروتين  كّم  تولي  عدة 
المصابين بـ »كوفيد-19« أهّميةً، وتحدّد الكّم 
بنحو 75 غراًما إلى 100 منها، بغية الحفاظ 
على الكتلة العضليّة المعرضة للتقلّص بسبب 

قلّة الحركة واإلرهاق الجسدي.
ضبط الشهيّة بعد الشفاء

الفيروس، وبلوغ مرحلة  التخلّص من  بعد 
الشفاء، ينقل كثيرون مّمن عانوا من عوارض 

المرض )كوفيد-19(، عن  أثناء  الشّم والذوق  فقدان حاستي 
اشتهاء الطعام، الذي يقبلون عليه بنهم، ومن دون انضباط! 
العاطفي«، ترجعها  بـ »األكل  التي تسّمى  الحالة  هذه 
الشفاء.  نتيجة  بالفرح  الشعور  إلى  االختصاصيّة عّكوش 
لكن، يجدر بالمرء الذي تعافى أن يستجيب إلى هذه الرغبة 
بتغذية الجسم بصنوف غنية بالفيتامينات والمعادن، مع إيالء 

اآلتي أهميّة:
الخضروات  الوجبة بطبق من سلطة  استهالل  • ضرورة 
)أو شوربة الخضروات(، لمساعدة الجسم في بدء اإلحساس 

بالشبع، قبل االنتقال إلى الطبق الرئيسي.
للبروتين  الهاّم  المصدر  الزبادي(،  )أو  الحليب  • شرب 

والكالسيوم والفيتامين »د«.
بالفيتامين »ج«، كالخضروات  الغنيّة  تناول األطعمة   •

والفاكهة لتقوية جهاز المناعة.
المصنوع من  كالخبز  المعقّدة،  النشويات  التركيز على   •
فكلّها صنوف  البرغل والحبوب،  إلى  باإلضافة  الشوفان، 

غذائيّة تشعر متناولها بالشبع، وتمدّ الجسم بالطاقة.
• تناول لحوم الماشية )والدواجن والسمك(، مطبوخة بطريقة 

صّحية.
• التقنين في استهالك الحلويات.

اليوم. وفي هذا اإلطار،  تناول وجبة خفيفة صّحية في   •
تتعدّد الخيارات، ومنها الفاكهة مع زبدة الفول السوداني، أو 

الفاكهة مع الزبادي، أو الجزر مع الحّمص.
المقاومة، وذلك  تمرينات  أو  • ممارسة رياضة كالمشي 

لثالثين دقيقة في اليوم.

نصائح التغذية للمصابين 
بالــ«كوفيد-19« والمتعافين

فوائد الأفوكادو للنساء في تقوية المناعة 
وتحسين الصحة الجلدية

 يعتبر األفوكادو من الثمار المميّزة بفوائدها، حيث إنه 
الكربوهيدرات  ناحية محتواه من  أقل من  يختلف بكونه 
وأعلى بالدهون. وقد أشار العديد من الدراسات إلى فوائد 

األفوكادو لصحة النساء خصوصاً.
التغذية والغذاء سينتيا  الدكتورة في علم  قالته  تابعي ما 
الحاج حول فوائد األفوكادو للنساء، في الموضوع اآلتي:

أفضل العناصر الغذائية للنساء
الدكتورة سينتيا الحاج حديثها قائلة:  استهلت 
بمادة  الغنية  المصادر  »تعدُّ ثمرة األفوكادو من 
للتأكسد والتي تؤدي إلى  المانعة  الجلوتاثيون 
الشيخوخة، وتساعد على سالمة  إبطاء عملية 

الجهاز العصبي.
واألفوكادو غني بحمض الفوليك، الذي يعدّ مهماً 
الوقاية من  الحامل، والذي يساعد على  للمرأة 

العيوب الخلقية لدى الجنين.
كما يحتوي األفوكادو على كمية مهمة من 
بتقوية بطانة  الذي يقوم بدوره   ،E فيتامين إي 
الرحم لزرع الجنين، ومساعدة المرأة على 

تثبيت الحمل.
يساعد تناول األفوكادو بشكل منتظم على 
المبيض،  التخلّص من أعراض متالزمة تكيس 

باعتبار أن هذه الثمرة تحّسن من صحة البويضة وتقويها.
الفيتامينات  كما يحتوي األفوكادو على كمية هائلة من 
التقدّم في  البشرة من عالمات  التي تحمي  والمعادن 
المرأة بشرة  السن، وتحّسن من مرونتها، مما يمنح 
مشرقة وناعمة. باإلضافة إلى أنه يساهم في تقوية الشعر 
النساء في  تتردّد  لذلك يجب أال  التساقط،  وحمايته من 

تناوله أو تطبيقه كقناع.
يمكن أن يساعد األفوكادو على زيادة الوزن لمن يعانون 
المفيدة والسعرات  النحافة، فهو غني بالدهون  من 
الحرارية، حيث إن كل 100 غرام من األفوكادو يمدّ 
الجسم بنحو 160 سعرة حرارية، لذلك فإن إدخاله ضمن 
نظام عالي السعرات كخيار صحي من حصص الدهون، 

يعتبر فعّاالً في زيادة الوزن.
السمنة وزيادة  اللواتي يعانين من  للنساء  بالنسبة  أما 
المحسوبة بطريقة  تناول الحصص  الوزن، فيمكنهن 
سليمة من األفوكادو؛ بصفته وجبة خفيفة وصحية غنية 
بالدهون والبروتين واأللياف، التي قد تساعد على زيادة 

اإلحساس بالشبع لفترة أطول«.
فوائد األفوكادو في حماية القلب

وتتابع الدكتورة سينتيا الحاج: »من المعروف أن تناول 
إلى رفع  المتحّولة قد يؤدي  المشبّعة والدهون  الدهون 
قد  الدم، مما  الثالثية في  الكولسترول والدهون  مستوى 

القلب  التعّرض ألمراض  يّشكل خطراً، ويزيد فرص 
والشرايين والجلطات، إال أن تناول الدهون غير المشبّعة 
واألحادية كاألوميغا 3 و 6 قد يكون له في المقابل دور 
الكولسترول الضاّر ورفع  كبير في خفض مستويات 

الجيد.
المناعة  إلى جانب ذلك، لألفوكادو دور في تعزيز 

ومكافحة االلتهابات، مما يساعد على تعزيز صحة 
القلب والشرايين، والوقاية بشكل خاص من أمراض 
المشبّعة  للدهون غير  التاجية، وهو مصدر رائع  القلب 
واألحادية كحمض األوليك، فكل 100غرام من 
األفوكادو تحتوي على نحو 9.8 غرام دهون أحادية 
أّن  غير مشبعة، و110 ملغم من األوميغا 3. كما 
احتواء األفوكادو على األلياف وبعض المواد الكيميائية، 
التي تمنع امتصاص الكولسترول في الجسم مثل 
 E الفيتوستيرول ومضادات األكسدة مثل فيتامين

وفيتامينC ، تعّزز صحة القلب والشرايين.
غنياً  األفوكادو مصدراً  الذي يعدّ  البوتاسيوم،  ولمعدن 
به، دور مهم جداً في المحافظة على توازن السوائل في 
الدم، فكل 100 غرام  الجسم، والسيطرة على ضغط 
من األفوكادو تحتوي على ما يقرب 485 ملغم من 

البوتاسيوم«.
ترطيب البشرة والحفاظ على نضارتها

إّن »أقنعة األفوكادو  الحاج  الدكتورة سينتيا  وتضيف 
اكتسبت شهرتها من مدى نجاح فعاليتها للبشرة، وبشكل 
التي يحتويها  الدهنية  الجافة، فاألحماض  للبشرة  خاص 
األفوكادو تساعد على ترطيب البشرة ومنحها النضارة، 
البيتا كاروتين  القوية، مثل  أّن مضادات األكسدة  كما 
التجاعيد  في مكافحة  كبيراً  H، تلعب دوراً  وفيتامين 

الشمس  الجلد من أشعة  الشيخوخة، وحماية  وعالمات 
 C البنفسجية، باإلضافة إلى أن وجود فيتامين  فوق 
الخاليا،  لحماية  كمضاد أكسدة في األفوكادو مهم جداً 
الكوالجين وتكوينه في  بناء  وجزء أساسي في عملية 

الجسم.
المعادن  بالعديد من  جداً  غنياً  ويعدُّ األفوكادو مصدراً 
والفيتامينات واأللياف واألحماض 
بالعديد  المفيدة، فهو أيضاً غني  الدهنية 
من المواد الكيميائية التي قد بيّنت 
السرطانات  األبحاث عالقتها بمكافحة 
ونمّوها، فمضادات األكسدة القوية 
 Hو C بيتا كاروتين والفيتامينين  من 
الخاليا  لها دور كبير في مكافحة نمو 

السرطانية وتطّورها.
ويعتبر األفوكادو حّصة من حصص 
الحّصة منه بما  الدهون، حيث تمدّ 
يقارب 5 غرامات دهون، و45 سعرة 
حرارية، وتوفّر ثمرة األفوكادو ما 
الفيتامينات  من  نوعاً   20 يقارب 
البوتاسيوم  والمعادن المختلفة، منها 
 ،B وحمض الفوليك، وكل من فيتامينات
العديد من  وC، وH، وA، واللوتين، كما يحتوي على 
التي تعمل عمل مضادات األكسدة  الكيميائية  المكّونات 

وتعّزز مناعة الجسم«.
من أهم فوائد األفوكادو للنساء:

- يعتبر األفوكادو من األغذية المفيدة للمرأة الحامل؛ إذ 
تمنحها كل ما يكفي من العناصر الغذائية التي يحتاجها 
الخلقية؛ الحتوائه  التشّوهات  الجنين من  الجسم، وتقي 

على حمض الفوليك.
 ،E فيتامين  - يحتوي األفوكادو على كمية مهمة من 
الجنين،  الرحم لزرع  تقوية بطانة  يقوم بدوره في  الذي 

ومساعدة المرأة على تثبيت الحمل.
- تناول األفوكادو بشكل منتظم يساعد على التخلص من 
أعراض متالزمة تكيس المبيض، باعتبار أن هذه الفاكهة 

تُحسن من صحة البويضة وتقويها.
الفيتامينات  - تحتوي األفوكادو على كمية هائلة من 
التقدّم في  البشرة من عالمات  التي تحمي  والمعادن 
المرأة بشرة  السن، وتحّسن من جودتها، مما يمنح 

ُمشرقة وناعمة.
التي تحتوي عليها األفوكادو، تعمل على  الفيتامينات   -

تقوية بصيالت الشعر وحمايتها من التساقط والتقصف.
مالحظة : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العالج 

استشارة طبيب مختص



نوال الزغبي تتمنى التمثيل مع أحمد زاهر  ..) بعد نجاحه في )لؤلؤ
إدوارد ينافس نفسه في دراما رمضان!

بفيروس  الفنان المصري يوسف شعبان  أصيب    
كورونا المستجد )كوفيد- 19(، وهو ما استدعى نقله 
الجيزة شمالي  العجوزة في محافظة  إلى مستشفى 

البالد.
تفيد  الماضية  انتشرت في األسابيع  وكانت شائعات 
الحالة الصحية ليوسف شعبان )89 عاماً(  بتدهور 
المهن  الدكتور أشرف زكي، نقيب  نفاها  وهي ما 

التمثيلية.
وأعرب زكي عن استيائه إزاء تناول مثل تلك 
المواقع اإللكترونية وصفحات  الشائعات عبر بعض 

التواصل االجتماعي.
ولد يوسف شعبان شميس، في 16 يوليو/تموز 
1931، بالعاصمة المصرية القاهرة، ولعبت الصدفة 
دورا مهما في دخوله الوسط الفني، إذ تمنت أسرته أن 
يلتحق بالكلية الحربية أسوة بأبناء عمه أو كلية الشرطة 

مثل أبناء خاله.
لم يجتهد يوسف شعبان من أجل تحقيق رغبة أسرته، وفضل 
الظروف أن  الحقوق بجامعة عين شمس، وشاءت  بكلية  االلتحاق 
بينهما صداقة قوية وتأثر  بالموهوب كرم مطاوع، ونشأت  يلتقي 
التمثيل، واستجاب  بفن  بشخصية صديقه كثيرا، وشيئا فشيئا تعلق 

لنصيحة صديقه العاشق للفن، والتحق بفرقة التمثيل بالجامعة.
تحول حب الفن إلى شغف كبير، ولذا ترك الحقوق، والتحق بالمعهد 

العالي للفنون المسرحية، وراح يرسم طريقه الخاص.
الفنون  التخرج من معهد  قبل  السينما  العمل في  بدأ يوسف شعبان 
للمشاركة في بطولة  المخرج بركات  بعام حيث رشحه  المسرحية 
الفيلم نخبة  إنتاج عام 1961، وضم هذا  بيتنا رجل«  فيلم »في 
كبيرة من نجوم التمثيل مثل: رشدي أباظة، وعمر الشريف، وحسن 
يوسف، ولذا حقق نجاحا كبيرا، ولفت أنظار شركات اإلنتاج لميالد 

وجه جديد.
إنتاجه على شاشة  بلغ  توالت أعمال يوسف شعبان بعد ذلك حتى 

السينما 110 أفالم منها: »زقاق المدق، ودرب الجدعان، وميرامار، 
واذكريني، والرصاصة ال تزال في جيبي، والطريد، ومراتي مدير 

عام«.
التليفزيونية، وشارك في بطولة  الدراما  كما حقق نجاحا كبيرا في 
الشارد، والشهد  أبرزها: »المال والبنون، والضوء  130 مسلسال 

والدموع، وليالي الحلمية، ورأفت الهجان«.
وشارك أيضا في بطولة 50 عرضا مسرحيا، وبفضل سمعته 
الفترة  المصريين في  للممثلين  نقيبا  انتخابه  تم  الفنية  الطيبة وقيمته 

من 1997 إلى 2003.
على صعيد الحياة الشخصية تزوج يوسف شعبان 3 مرات، وكانت 
األولى من الفنانة ليلى طاهر عام 1963، وحدث االنفصال بعد 4 
سنوات ولم يثمر هذا الزواج عن أوالد، ثم تزوج من نادية إسماعيل 
ابنته سيناء، ولم  الملك فاروق وأنجب  ابنة األميرة فوزية شقيقة 
يستمر هذا الزواج إال عامين فقط، أما المرة الثالثة واألخيرة فكانت 
بـ »زينب،  الشريعان ورزق منها  إيمان  من سيدة كويتية تدعى 

ومراد«.

  أشاد الفنان المصري يوسف الشريف بمسلسل »في بيتنا روبوت«، ووجه 
التهنئة لصناع العمل على نجاحه.

الفنان عمرو  فيه  المسلسل، والذي ظهر  فيديو من  الشريف نشر مقطع  يوسف 
إلى أن  الشريف«، في إشارة  وهبة وهو يطلق على نفسه اسم »لذيذ يوسف 
المصرية من خالل مسلسل  الدراما  الشريف اول من قدم دور »روبوت« في 

»النهاية«.
الخاص على موقع  الفنان المصري وجه تحية خاصة لعمرو وهبة، حيث كتب، على حسابه 
»تويتر«: » الف مبروك نجاح المسلسل وتحية خاّصه للذيذ يوسف الشريف #في_بيتنا_روبوت«.
بيتنا روبوت« بطولة شيماء سيف، وهشام جمال، وليلى أحمد زاهر، وعمرو  ومسلسل »في 

وهبة، وغيرهم.

  أعرب الفنان المصري أحمد زاهر عن سعادته البالغة من التصريح األخير الذي أدلت 
به الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بأحد اللقاءات التلفزيونية تجاه موهبته الفنية ورغبتها في 

الوقوف أمامه إذا دخلت عالم التمثيل ألنه األجدر، على حد قولها.
الرسمية في )انستغرام(، حيث  الزغبي عبر صفحته  ونشر أحمد زاهر تصريح نوال 
عبرت فيه عن حبها وإعجابها بموهبته في التمثيل، مؤكدة أنها إذا قررت خوض تجربة 

التمثيل فسيكون أمام أحمد زاهر، واصفة إياه بأنه أفضل ممثل في العالم العربي.
النجمة الجميلة نوال الزغبي على شهادتك  وعلق زاهر على تصريحها، قائالً: »شكراً 
الكبيرة في حقي.. شرف كبير وعظيم ليا لو اشتغلت معاكي في يوم من االيام.. انوي أنتي 

بس وأنا هاجي جري«.
باللهجة  الجديدة )عقلي وقف(  فيديو كليب أغنيتها  يذكر أن نوال أطلقت مؤخراً 
الشاعر أحمد حسن راؤول والملحن أحمد زعيم  المصرية، تعاونت فيها مع 

والموزع وسام عبدالمنعم، من إنتاج شركة روتانا.
وهذا الكليب هو التعاون األول بين نوال والمخرج فادي حداد، وتم 
تصوير الكليب بتقنيات عالية، وظهرت النجمة بإطالالت براقة 

وساحرة.

الفنان قصي خولي، جمهوره    شارك 
بوستر مسلسل »2020« الذى كان 
بالسباق الرمضان  المقرر عرضه  من 
الماضي، لكن تم تأجيل عرضه لرمضان 

.2021
وكتب »خولى« معلقاً على البوستر 
»الظاهر تسرب بوستر مسلسل 2020.. 
الكريم 2021  انتظرونا بشهر رمضان 
بعمل مختلف حيكون انجاز مهم على 
انتاج  صعيد مسيرتنا جميعا من شركة 
فنّيين وكل مفاصل  فنانين، كتّاب،  الى 
اتشكر اهل  حارة  العمل االخرى حابب 
)الرويسات( الكرام على الحب واالهتمام 
التصوير  .. هللا  يل احاطونا فيه كل فترة 

ولي التوفيق«.
»2020« بطولة قصي خولي، نادين 

الدين، رامي  نسيب نجيم، جنيد زين 
عياش، ماريتا الحالني، حسين مقدم، 
روال بقسماتي، فادي إبراهيم، كارمن 

الدين،  لبس، رنده كعدي، فؤاد شرف 
تأليف نادين جابر وإخراج فيليب أسمر.

تشارك الفنانة رانيا يوسف فى مسلسل    
»عش الدبابير«، مع الفنان مصطفى شعبان، 
والمقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل.
 وتجسد رانيا شخصية شقيقة الفنان مصطفى 
شعبان، والذى يجمعه مع الفنان عمرو سعد، 
وتدور أحداثه حول صديقين يتعرضان للعديد 
المشاكل، ويحاول كاًل منهما أن يساعد  من 
اآلخر في التغلب عليها، وينتمي العمل لنوعية 

الدراما االجتماعية الشعبية.
الدبابير«، بطولة مصطفى شعبان،  »عش 
عمرو سعد، رانيا يوسف، وكان السيناريست 
محمد سيد بشير اعتذر عنه بعد كتابة 10 
الكتابة وورشة عبير  حلقات، وتولى مهمة 

سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.
من ناحية آخرى، تعقد محكمة جنح قصر 

النيل اليوم األحد، أولى جلسات محاكمة الفنانة 
الفعل  رانيا يوسف، بتهمة ارتكاب جريمة 

الفاضح واإلفساد وازدراء األديان  العلنى 
ونشر بيانات كاذبة. 
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قصى خولى عن مسلسل »2020«: »إنجاز مهم«

بعد عائلة الحاج متولى.. رانيا يوسف تعود مجدًدا 
لمصطفى شعبان فى »عش الدبابير« 

ونا ونقله  إصابة يوسف شعبان بكور
إلى المستشفى

»نسل  مسلسل  أبطال  يواصل   
األغراب«، تصوير مشاهدهم، استعدادًا 

للموسم الرمضانى المقبل.
تجسد الفنانة مى عمر شخصية زوجة 
الفنان أحمد السقا »عساف الغريب«، خالل 
األحداث، وتقع في مشاجرة بين عائلته 
وبعض العائالت المجاورة يروح ضحيتها 

العديد من األشخاص ويتم سجن الفنان 
أحمد السقا بعدها.

وبعد خروجه من السجن، يتفاجىء 
بزواجها من شقيقه من والده »غفران 
الغريب«، والذى يجسده الفنان أمير 
كرارة، ولهم ابن وهو الفنان الشاب أحمد 
داش، لتنقلب األحداث رأًسا على عقب، 

وتحدث مواجهة كبيرة بينهما.
وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى 
صعيدى ويجمع النجمان أحمد السقا وأمير 
كرارة ألول مرة بالدراما بعد تعاونهما 
سويًا فى فيلم »هروب اضطرارى«، 
ويشارك فى بطولته عدد كبير من نجوم 
الفن وهو من تأليف وإخراج محمد سامى.

إلى قائمة  الفنان المصري أحمد مكي،   انضم 
المستجد  الذين أصيبوا بفيروس كورونا  الفنانين 

»كوفيد19«.
ويخضع مكي حاليًا للعزل المنزلي وتلقيه بروتوكول 
العالج، حتى يعدي من هذه األزمة والمرض 
المنتشر، إضافة إلى استئناف تصوير الجزء الثاني 
يقوم بتصويره  الذي كان  من مسلسل »االختيار«، 

مع النجم كريم عبد العزيز.
مسلسل »االختيار 2« يشارك في بطولته إلى 
الفنانين أحمد مكي وكريم عبدالعزيز عدد  جوار 
أبو  المقدم، وأسماء  الفنانين، منهم إنجي  كبير من 
اليزيد، وإسالم جمال، وإياد نصار، وهادي الجيار، 
إضافة إلى ظهور عدد كبير من الفنانين في األحداث 
تأليف هاني سرحان،  كضيوف شرف، والعمل من 

ويخرجه بيتر ميمي.
أمير كرارة، واستطاع أن يحقق  الفنان  ببطولته  الماضي، وقام  الرمضاني  المارثون  الجزء األول من مسلسل »االختيار« عرض في  يذكر أن 

نجاح ملحوظ ومشاهدات تفاعل معها عدد كبير من الجمهور في مصر والوطن العربي، حيث كان يحكي قصة الشهيد البطل العقيد أحمد المنسي.

بدأت بتصوير مسلسل  إنها  الخميسي،  لقاء  الفنانة  قال   
»إجازة مفتوحة«، مع النجم شريف منير استعدادًا لعرضه 

بعد رمضان وأنها تلعب دور سيدة تدعم المرأة العاملة.
المذاع على  وأضافت من خالل برنامج »8 الصبح«، 
السيدة  الدور يتحدث حول دور  قناة »dmc«،  أن هذا 
البيت واالوالد  التى تستطيع حمل مسؤولية  المصرية 
بجانب عملها وأن السيدة المصرية لها دور مهم وكبير فى 
المنزل وفى العمل وأنها تلعب دور آخر مع النجمة نيللى 

كريم في مسلسل »ضد الكسر«.
تماًما عن شخصيتها  تلعب دور مختلف  أنها   وأوضحت 
بالمشاركة بها وأن  التى قامت  السابقة  أو عن األدوار 
الكسر« قوية جدًا وتفاصيلها كثيرة   شخصيتها فى »ضد 

وأن المسلسل سيتم عرضه فى رمضان المقبل.

  لم يركن الفنان الكوميدي المصري إدوارد للنجاح الذي حققه في مسلسل 
)لؤلؤ( الذي انتهى عرضه قبل عدة أيام، محققاً نجاحاً جماهيرياً كبيراً بصحبة 
الفنانة مي عمر والفنان أحمد زاهر، حتى دخل مرحلة من تحضيرات ظهوره 

الدرامي في موسم رمضان المقبل 2021.
وينافس إدوارد نفسه في عملين سيعرضان ضمن الموسم الدرامي الرمضاني، 
األول )نسل األغراب( مع أحمد السقا وأمير كرارة، والثاني )كوفيد 25( مع 

يوسف الشريف.
بعناية  أدواره  إدوارد في تصريحات صحافية، إن تركيزه على اختيار  وقال 
بقدر أهميته، مؤكداً: »يهمني أن تعلق  الدور  شديدة، وأنه غير مهتم بمساحة 

أدواري التي أختارها بعناية في أذهان الناس. ال يشغلني ترتيبي في شارة 
العمل أو مساحة دوري أو عدد األعمال التي أقدمها، وتعرض في 

بأدواري،  أنافس نفسي  أنا  المنتج.  توقيت متقارب فهذا شأن 
والجمهور الذي يتابعني يعرف مدى التنويع الذي أقوم به 

في الشخصيات التي أقدمها«.
وبدأ إدوارد منذ أسبوعين تصوير مشاهده في مسلسل 
المخرج محمد سامي والفنان  )نسل األغراب( مع 
ثاني تعاون درامي بعد نجاحهم  السقا، في  أحمد 

الثالثي في  الذي قدمه  الغالبة(  في مسلسل )ولد 
المسلسل  الماضي، ويقدم إدوارد في  رمضان 
شخصية رجل صعيدي ولها دور كبير في 
أمير كرارة  الذي يشهد مشاركة  العمل،  أحداث 
الرغم  ومي عمر وأحمد داش. ويقول: »على 
من أنني أقدم مع محمد سامي شخصية صعيدية 
لرمضان الثاني على التوالي، إال أن هناك تنوعاً 
في طريقة تجسيد الشخصية ومالبسها  كبيراً 

ونطقها ودورها«.
يقوم بتصوير  الذي  وحول مسلسل )كوفيد 25( 

مشاهده حالياً، كشف إدوارد سعادته بتقديم دور شخص 
شرير ألول مرة في الدراما، مضيفاً: »بكل صراحة تمنيت هذا 

الدور وأعجبت به بشدة ألني أريد تقديم هذا اللون من الدراما، كما 
أني دائماً أبحث عن طبيعة األدوار المميزة التي تختلف عن اللون الكوميدي أو الطيب، وعندما عرض علّي تحمست للعمل بمجرد أن 

قرأت السيناريو«. ويشارك إدوارد في المسلسل إلى جانب يوسف الشريف وآيتن عامر وأحمد صالح حسني.

ونا«:  إصابة نجلاء بدر بـ »كور
أنا كوفيد 19.. أدعولي

إيـهاب فهمى: »ولاد ناس« عمل 
ذات رسالة ومضمون هام.. 
و »ضل راجل« سيكون من 

الأعمال المميزة

ونا عزل أحمد مكي بعد إصابته بفيروس كور

لقاء الخميسى تكشف تفاصيل مشاركتها فى مسلسل 
»إجازة مفتوحة« 

أحمد داش كلمة السر فى خلاف السقا 
ومى عمر بـ »نسل الأغراب«! 

إيهاب فهمى، فى بطولة مسلسلي »ضل راجل« و »والد ناس«  الفنان  يشارك    
والمقرر عرضهم فى السباق الرمضاني القادم. 

وقال »فهمى« أنه تحمس للمشاركة فى مسلسل »والد ناس«، ألنه عمل اجتماعى يناقش 
العديد من القضايا التى تعبر عن ما يحدث فى المجتمع المصري، موكداً أنه سيكون عمل 

ذات رسالة و مضمون، باإلضافة إلى أنه يضم مجموعة كبيرة من النجوم. 
وعن مسلسل »ضل راجل«، قال إنه سيكون من األعمال المميزة فى السباق الرمضاني، 
وأن كل أبطاله سيظهروا بشكل ُمختلف، معرباً عن سعادته بالتعاون مع كل فريق العمل. 
»والد ناس« تأليف وإخراج هانى كمال، و بطولة صبرى فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد 
شوقى، وفاء صادق، بطولة إيهاب فهمى وصفاء الطوخى، وأحمد صيام ومحمد عز 
ومحمود حجازى، وفريد النقراشى، وناصر سيف، ومحمد سليمان، ويظهر مجموعة 
من ضيوف الشرف وهم الفنان ماجد الكدوانى، والفنان بيومى فؤاد وألفت عمر، ولقاء 

سويدان. 

إيهاب  الفقى، محمود عبدالمغنى،  »ضل راجل«، بطولة ياسر جالل، نور، نرمين 
فهمى، محمد على رزق، رنا رئيس، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج رؤوف عبدالعزيز. 

  أعلنت الفنانة المصرية نجالء بدر، إصابتها بفيروس كورونا المستجد »كوفيد19«.
أنا  التواصل االجتماعي »فيسبوك«:«  الشخصية بموقع  وكتبت نجالء عبر صفحتها 

كوفيد 19.. ربنا يستر.. دعواتكم«.
يذكر أن أخر أعمال الفنانة نجالء بدر، مسلسل »لؤلؤ«، التي لعبت بطولته الفنانة مي 

عمر، وخاضت به أولى بطوالتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية.
ومسلسل »لؤلؤ« يشارك في بطولته إلى جوار الفنانة مي عمر كال من الفنانين، أحمد 
زاهر، ونجالء بدر، ومحمد الشرنوبى، ونيرمين الفقي، وإدوارد، وهيدى كرم، وسلوى 
عثمان، وعماد زيادة، وحمدى هيكل، وآخرين، والعمل قصة مي عمر، وسيناريو 
وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السالم، وإشراف على السيناريو واإلخراج 

محمد سامي.

يوسف الشريف لـ عمرو وهبة: تحية 
خاّصة للذيذ يوسف الشريف



  يطالب الزعماء الروحيون حكومة 
مقاطعة كيبيك بمعاملتهم بالمثل والسماح 
لهم بشغل %30 من قدرة استيعاب مكان 
العبادة ، كما سمحت لدور السينما بفتح 
أبوابها واستيعاب لغاية 250 مشاهدا 

في الصالة السينمائية، .
يعتبر الزعماء الدينيون في كيبيك بأنه 
من غير العدل أن تقتصر أماكن العبادة 
على 10 أشخاص في المناطق المصنفة 
حمراء، بينما يمكن أن تستوعب دور 

ما يصل  ذاتها،  المناطق  في  السينما 
إلى 250 شخًصا.

أكد رئيس طاولة التشاور بين األديان 
بيار  الكاثوليكي  األسقف  كيبيك  في 
موراي بأن موجة من الغضب تسود 
في أوساط المؤمنين في كيبيك بعدما 
أعلنت حكومة فرنسوا لوغو عن إعادة 

فتح دور السينما. 
إنه الغضب الذي يتم التعبير عنه. نرى 
ذلك على شبكات التواصل االجتماعي 

وفي الرسائل البريدية الواردة إلينا. ال  
ينكفئ األساقفة في الكنيسة المسيحية 
الروحيين عن  الزعماء  وغيرهم من 
تلقي الرسائل من أبناء رعاياهم، الذين 
هم في حالة من عدم الفهم والغضب، و

هناك نقمة وتململ وسئم كبير في أوساط 
المؤمنين.

من جهته، يقول اإلمام حسن غيّه:
 250 وجود  كان  إذا  نفهم.  ال  نحن 
يكفي،  بما  آمًنا  السينما  في  شخًصا 
فهذا يعني أنه يجب أن يكون آمًنا أيضا 
بما يكفي ألماكن العبادة. إن األنشطة 
في المكانين ال تختلف كثيًرا النتقال 

الفيروس التاجي«.
وفقا للمونسنيور موراي، فإن حظر 
في  المؤمنين  من  أكبر  عدد  استقبال 
الدستور.  مع  يتعارض  العبادة  دور 
ويشير المتحدث إلى أنه وفًقا لبيانات 
هيئة اإلحصاء الكندية، يحضر 1.2 
مليون شخص إلى مكان عبادة في كيبيك 

مرة واحدة على األقل شهرًيا.
إنه صيف وشتاء تحت سقف واحد، 
وتكيل الحكومة بمكيالين حسب األسقف 
الكاثوليكي. وهذا غير مقبول في مجتمع 

القانون. ويتابع المونسنيور موراي:
نحن نسمح بممارسة نشاط غير محمي 
والحريات،  الحقوق  ميثاق  بموجب 
ونحظر نشاًطا على مستوى مماثل، 

يحميه ميثاق الحقوق والحريات.
يستشهد األسقف موراي أيًضا بدراسة 
أجراها معهد باستور الفرنسي، إلثبات 
أن أماكن العبادة ليست أكثر خطورة من 
األماكن األخرى مثل مراكز التسوق 
أو وسائل النقل العام لنقل العدوى بداء

.COVID-19
المونسنيور  يقول  الدراسة  تلك  عن 

في كيبيك:
تم تتبع 000 25 شخص ثبتت إصابتهم 
بداء كوفيد19- في العاصمة الفرنسية 
باريس. وقد أجريت دراسة وبائية على 
هذه العينة. وتّوصلت نتائج الدراسة إلى 
أنه بالنسبة لـ 1300 شخص، لم يكن 
هناك سبب واضح لإلصابة بالفيروس 
التاجي. ومن بين هؤالء الـ 1300، كان 
هناك 1 ٪ فقط ممن يحتمل أن تكون 
في  إصابة وقعت عبر عدوى  لديهم 
إحدى دور العبادة. إذا كانت الحكومة 
ترتكز على العلم، فدراسة معهد باستور 

علم أيضا، فلترتكز عليها.
في سياق متصل، يحاول القادة الدينيون 
منذ عدة أيام إجراء مناقشات مع ممثلي 
حكومة كيبيك، من أجل إقناعهم بالسماح 

لهم باستقبال المزيد من المؤمنين.
يقول اإلمام حسن غيّه من مونتريال:

يجب  ولكن  الحوار،  فضلنا  لطالما 
اإلنصاف  من  قدر  هناك  يكون  أن 
ومنطق معيّن واحترام متبادل. يجب 
الحكومة كأب صالح،  أن  تتصرف 

دون تمييز ضّد هذا الطفل أو ذاك.
»أحاول  موراي:  المونسنيور  وقال 
االتصال بالحكومة منذ ثالثة أسابيع 

دون جدوى، ال أحد يجيبني«.
يّذكر القادة الروحيون بفائدة الصالة 
في العالج الجسدي والمعنوي. يمكن 
أن تساعد ممارسة الطقوس الروحية 
بعض الناس في أوقات الوباء، وتساهم 
في التقليل من توترهم وشعورهم بتحسن 

جسدي ونفسي على حد سواء.

  أظهرت حالة من عدم اليقين والتأخير 
COVID- الذي أصاب طرح لقاحات
لرئيس  التصويت  نوايا  كندا  في   19
الوزراء جاستن ترودو وحزبه السياسي 

، وفًقا الستطالع جديد .
 في حين احتل الحزب الليبرالي في 
الخريف الماضي تقدًما بحوالي خمس 
نقاط مئوية على أقرب منافسيه السياسي 

، حزب المحافظين.
إلى ثالث  التقدم  تقليص هذا  تم  فقد   
أجراه  جديد  لمسح  وفًقا   ، فقط  نقاط 
 .Angus Poll Institute Reid معهد
يعتبر االنخفاض في دعم السيد ترودو 
أكثر حدة. انخفضت الموافقة الشخصية 
لرئيس الوزراء خمس نقاط من ديسمبر 

ويناير. 
يقول غالبية الكنديين إن الزعيم الليبرالي 
تأمين الجرعات.  قام بعمل سيئ في 
و ٪33 منهم يعارضون بشدة أدائه. 

على  لألحزاب  قليلة  كبيرة  تغييرات 
الرغم من أن مشاكل التطعيم كان لها 
تأثير سلبي على كيفية تفكير الكنديين في 
رئيس الوزراء ، إال أن وضع األحزاب 

األخرى ظل إحصائًيا
دون تغيير منذ الشهر الماضي لم يقتصر 
األمر على تقليص الفجوة بين الحزب 
الليبرالي وحزب المحافظين من خمس 
نقاط إلى ثالث نقاط ، بل يسعى الحزب 

الوطني إلى زيادة طفيفة ولكن 
التصويت  نوايا  في  تدريجية 
تأييد  من   20٪ إلى  للوصول 

الناخبين. 
منذ انتخابات عام 2015 ، تمكن 
الليبراليون بقيادة جاستن ترودو 
من إخراج أنفسهم من الخنادق 
أنفسهم فيها. وفًقا  التي وجدوا 
لمعهد أنجوس ريد ، فإن أحد 
المحددة في  الرئيسية  العوامل 
إذا  ما  سيكون  المقبلة  األشهر 
منذ  الموعود  الوصول  كان 
فترة طويلة إلمدادات كبيرة من 
اللقاحات سيسمح لحكومة ترودو 
بالخروج من هذه الفترة وتحمل 
تحسين فرصها في االنتخابات. 

اآلن هو وقت الوعود في الوقت الذي 
تسعى فيه البالد إلى تسريع جهود التطعيم 
، أعلن مسؤولو الحكومة الكندية يوم 
االثنين أن البالد تستعد لتلقي عدد قياسي 
من جرعات لقاح COVID-19 هذا 
Pfizer-BioN-  األسبوع من شركتي
وكالة  تقول   ،  Moderna و  Tech
الصحة العامة الكندية إنها تتوقع أكثر 
من 640 ألف جرعة من عمالقة األدوية. 
سيمثل هذا أكبر عدد من الوالدات في 
أسبوع واحد منذ بدء حملة التطعيم. تم 
تسجيل الرقم القياسي السابق األسبوع 

الماضي عندما أرسلت شركتا Pfizer و 
BioNTech أكثر من 400 ألف جرعة 
من لقاحهما بعد فترة هدوء استمرت 
شهًرا لمسؤولي الشركة لتوسيع مصنع 

إنتاج في بلجيكا. 
سوف يقومون بشحن أكثر من 475000 
جرعة هذا األسبوع قبل أن ينخفض 
قلياًل إلى 445000 جرعة في األسبوع. 
168000 جرعة  أيًضا  ستتلقى كندا 
 ، Moderna هذا األسبوع من شركة
التي تشحن اللقاحات كل ثالثة أسابيع. 
 Pfizer-BioNTech على عكس لقاح
، فإن لقاح Moderna مخصص إلى 

حد كبير للمجتمعات الشمالية والمعزولة 
ألن توزيعها أسهل من الناحية الفنية. 
السكان ،  بين  القلق  فإن   ، ذلك  ومع 

وخاصة كبار السن ، واضح. 
سيحصلون  وأين  متى  يتساءلون 
سيتصل  ومن  األولى  جرعتهم  على 
الويب  موقع  يذكر  ال  بهم إلعالمهم. 
clicsante.ca ، الذي سيتم استخدامه 
لحجز موعد مرغوب فيه ، أي إشارة 
لحملة التطعيم أو تاريخ البدء في هذا 
الوقت. لم يتم تحديث الموقع بمعلومات 
عن التحصين ألنه لم يتم منحه الضوء 
األخضر من وزارة الصحة للقيام بذلك. 

يعدها: رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي
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الأولوية لمن ناهز الـ 85 من العمر في أخذ اللقاح الأسبوع المقبل في كيبيك

انتهاء معظم مهل تـأجيل تسديد القروض 
العقارية التي ُمنحت بسبب الجائحة  

تسّمر الأطفال أمام الشاشات ارتفعت وتيرته إبان الجائحة

تورنتو: نحو نشر المزيد من الاختبارات السريعة لـ COVID-19؟ 

  أظهرت دراسة أجرتها »أكاديمية التحّول الرقمي« في 
جامعة الفال، أن الوباء وتسببه بفرض تدابير الوقاية الصحية 
ساهم في زيادة كبيرة في الوقت الذي يقضيه األطفال في 

مقاطعة كيبيك أمام الشاشات في المنزل.
تشير بيانات الدراسة بعنوان »العائلة الرقمية« إلى أن 76% 
من األطفال والمراهقين في كيبيك الذين تتراوح أعمارهم بين 
6 و17 عاما، يقضون أوقاتا كثيرا مسمرين أمام الشاشات 

في المنازل منذ أن غيّرت جائحة كوفيد19- حياتهم.
تقول الدراسة الجامعية إن ٪40 من هؤالء اليافعين في 
العمر، يقضون اآلن في المتوسط أكثر من 10 ساعات 
أسبوعياً في تصفح اإلنترنت، وهي زيادة كبيرة بنسبة 15٪ 

عن العام الماضي. 
منذ مطلع العام الحالي، تكشف الدراسة أن ما يقرب من 
ربع األطفال في كيبيك، يقضون أكثر من 15 ساعة في 

األسبوع أمام شاشة ومنّصة الكترونية.
تقول المسؤولة عن ذكاء األعمال وأبحاث التسويق في 
أكاديمية التحّول الرقمي كلير بورجيه، نالحظ أيًضا أن 
الشباب في المدارس الثانوية يواصلون قضاء وقت على 
اإلنترنت أسبوعًيا أكثر من الشباب في المدرسة االبتدائية. 
٪59 من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 
عاًما يقضون في المتوسط   أكثر من 10 ساعات أسبوعًيا 
على اإلنترنت ، مقارنة بـ ٪27 من الشباب الذين تتراوح 

أعمارهم بين 6 و 12 عاًما.
برونو   »Netendance« منظمة  باسم  المتحدث  يقول 
غوغلومينتي إن المدرسة أونالين تتحمل جزءا من المسؤولية 

في هذا اإلطار.
يضيف قائال: »عندما تكون متصاًل باإلنترنت ألخذ فصل 

دراسي، وبمجرد انتهاء الحصة أو بين الحصص 
الدراسية، ستكون على اإلنترنت. األصغر سنا هم 
على مقاعد المدرسة كما العادة قبل الجائحة«. علما 
أن حكومة كيبيك فرضت الحضور إلى المقاعد 

الدراسية على كل تالمذة االبتدائي والثانوي.
هذا ودلّت الدراسة إلى أن مقاطع الفيديو عبر قناة 
يوتيوب هي األكثر مشاهدة بين شباب كيبيك بنسبة 

.79%
في البيانات أيضا بلغت نسبة مشاركة الشباب في ألعاب 
عبر اإلنترنت بمفردهم أو مع أصدقائهم  )66٪( ، 
وبلغت نسبة استخدام اإلنترنت في سياق المدرسة 
)٪61( كما بلغت نسبة مشاهدة المسلسالت أو األفالم 

على اإلنترنت، على منصة نيتفليكس مثال مثل 51%.
في سياق متصل، تقول الدراسة الجامعية إن لدى 92٪ 
من األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عاًما 
في أوقاتنا هذه، صفحة ملف تعريف شخصي على وسائل 
التواصل االجتماعي أو عنوان بريد إلكتروني. النسبة في 
العام الحالي هي ٪70 لجميع األشخاص في كيبيك الذين 
تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 عاًما. هناك زيادة تبلغ نسبتها 

٪13 بالمقارنة مع العام الماضي.
هذا وال يشعر اآلباء بالقلق في الغالب بشأن عواقب تصفح 
اإلنترنت. مع العلم أن أكثر من نصف المستطلعين )57٪( 
يعتقد بوجود محتمل لخطر يّعرض أطفالهم للتنمر على 

اإلنترنت، سواء من قبل أقرانهم أو من قبل الغرباء.
ويؤكد برونو غوغلومينتي بأن هذا يذكرنا بوجوب إجراء 
مناقشة مع الشباب المراهقين حول التنمر عبر اإلنترنت. 
سواء أكانوا في صف »الجالد« أو »الضحية«. من المهم 

تذكيرهم بأهمية احترام بعضهم البعض عبر اإلنترنت.
عندما يتخلى اآلباء عن حذرهم

كان أولياء األمور أكثر تساهاًل في أول مرة فرضت فيها 
السلطات تدابير الحجر الوقائية. قال %83 من اآلباء الذين 
تم استطالع آرائهم إنهم وضعوا قواعد في المنزل لتنظيم 
الوقت الذي يقضيه أطفالهم على اإلنترنت. وكانت النسبة 

قبل بدء الجائحة 88٪.
تعقب كلير بورجيه:

نالحظ أن بعض العائالت بادرت إلى التخفيف 
قليال من القواعد األبوية »الصارمة« المتعلقة باستخدام 
للسياق االستثنائي لجائحة  االنترنيت عند أوالدها نظرا 

كوفيد19-. 
الجهاز اللوحي االلكتروني هو األكثر استخداما في صفوف 
األطفال )%71(، يليه الكمبيوتر المحمول )%69(. استخدام 
وحدات التحكم أللعاب الفيديو )%63(، استخدام الهاتف 

الذكي )62%(.

  اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المسافرين 
واضحة تماما تؤكد الحكومة الكندية الفيدرالية، 
وهي أوعزت قبل شهور بعدم السفر واالقتصار 
على األسفار األساسية. إلى ذلك أنذرت حكومة 
القيود  يحترم  لمن ال  بالعواقب  ترودو  جوستان 
االحترازية الهادفة إلى الحد من انتشار عدوى 

اإلصابة بالفيروس التاجي ومتغيراته.
المسافرين  من  العديد  شكوى  من  الرغم  وعلى 
الكنديين من ساعات االنتظار الطويلة على الهاتف 
من أجل حجوزات الفندق، والفوضى الحاصلة في 
نظام الهاتف، فإن من لم يتمكن منهم من حجز 
غرفة في الفندق عند وصوله إلى البالد، يعّرض 

نفسه لغرامة مالية باهظة.
الفدرالية  الحكومة  بين  العالقات  وزير  صّرح 
وحكومات المقاطعات دومينيك لوبالن بأنه يتفهم 
إحباط »أولئك الذين انتظروا ساعات طويلة قبل 
أن يتمكنوا من حجز غرفهم في الفندق«. حيث 
يجب على كل مسافر قدم إلى البالد أن يلزم غرفته 
في الفندق ريثما تصدر النتائج السلبية في اختبار 

كشف اإلصابة بكوفيد19.
وأوضح الوزير في الحكومة الفيدرالية في مؤتمر 
صحفي عقده مؤخراً، أنه ليس السياسيون هم الذين 
يقررون فرض غرامة أم ال على أولئك الذين ليس 
لديهم حجز في فندق عند وصولهم، بل ضباط 

الحدود هم من بيدهم القرار.
ولكن أحالت بدورها وكالة خدمات الحدود الكندية 

السؤال إلى وكالة الصحة الكندية.
وقد أرسلت وكالة الصحافة الكندية أسئلة حول 
عقوبات السفر إلى وكالة الصحة مطلع األسبوع؛ 
وحتى بعد ظهر يوم الثالثاء كانت اإلجابات ال 

تزال معلّقة.
تجدر اإلشارة إلى أن عددا من المسافرين القادمين 
إلى البالد عبر مطار بيار إليوت ترودو الدولي 

في مونتريال، صرحوا للصحفيين مطلع األسبوع، 
إنهم انتظروا ساعات، إن لم يكن أيام، قبل التحدث 
 American Express إلى وكيل السفريات في
عن  المسؤول   ،Global Business Travel

نظام الحجز الهاتفي للفنادق.
والجدير ذكره أنه كان على هذه الشركة أن تّرد، 
في غضون ثالثة أيام، على ما ال يّقل عن 000 
قبل مسافرين حريصين  هاتفية من  مكالمة   45
على حجز غرفهم الفندقية في الوقت المحدد. وقد 

حالف الحظ عددا قليال منهم فقط.
في هذا اإلطار يقول الوزير دومينيك لوبالن:

منذ شهور ونحن نقوم بتحذير المواطنين من السفر.  
قلنا أيضا، منذ عدة شهور، إن القواعد المتعلّقة 
بالحجر الصحي، وإجراءات فحص كشف اإلصابة 
بكوفيد19- عرضة للتغيير في أي وقت ومن دون 

سابق إنذار.  
إننا نشّجع الجميع ايضا على عدم االتصال لحجز 

الفندق في حال لم يكونوا بحاجة إلى غرفة في 
غضون الـ 48 ساعة المقبلة.

يطمئن الوزير الكندي المسافرين بأنه مقتنع بأن 
الجهات الحكومية ستبدي المنطق السليم في التعامل 
مع األشخاص الذين أثبتوا أنهم حاولوا دون جدوى، 

حجز غرفة في الفندق.
أستطيع أن أتخيل أنه يمكن ممارسة هذا التقدير 

بطريقة ذكية، ومن المتوقع أن يكون ذلك.
في سياق متصل، كان على الحكومة الفيدرالية 
تبرير سبب إسناد إدارة نظام حجز الفنادق إلى 

شركة أميركان أكسبرس دون سواها.
وقد أوضح مدير االتصاالت في وزارة التموين، 
جيمس فيتز-موريس، في وقت الحق للصحافة 
الكندية بأن شركة أميركان إكسبرس لديها  بالفعل 
عقد مع الحكومة الفيدرالية إلدارة سفر الموظفين 

الحكوميين في ظل الظروف العادية. 
  أعلن رئيس حكومة مقاطعة كيبيك 
فرنسوا لوغو في مؤتمر صحافي عقده 
اللقاح  أخذ  في  األولوية  بأن  مؤخرا 
المضاد للفيروس التاجي ستكون للمسنين 
الذين ناهزوا الـ 85 من العمر. ووعد 
زعيم حزب التحالف من اجل مستقبل 
كيبيك بتكثيف حملة التطعيم عبر أنحاء 
المقاطعة اعتبارا من مطلع األسبوع 
في  األولوية  تكون  أن  على  المقبل. 
األسبوعين المقبلين للمسنين في أخذ 
جرعات اللقاح. يليهم األشخاص من 
الفئات العمرية األخرى بحسب درجة 
المناعة الصحية لديهم وبحسب مخزون 

الجرعات المتاح.
سكان  كل  الخميس،  من  واعتبارا 
كيبيك المولودين في العام 1936 أو 
قبل يمكنهم أن يسجلوا أسماءهم ألخذ 
الموقع  على  االنترنيت  عبر  اللقاح 
Québec.ca/ التالي:  اإللكتروني 

vaccinCOVID
التسجيل االلكتروني هو الطريقة األسرع 
يقول رئيس حكومة كيبيك ولكن يمكن 
برقم  االتصال  عبر  التسجيل  أيضا 

الهاتف: 4545 644 877 1.
من جهته، أشار كريستيان دوبيه وزير 
الصحة في حكومة كيبيك الذي شارك 
في المؤتمر الصحافي، إلى أن هناك 
أكثر من 700  موظف يتولون الرد 
ذلك  ومع  الهاتفية،  االتصاالت  على 
استخدام  بأن من األفضل  قال دوبيه 
انتظار  اإلنترنت ألنه ال يوجد وقت 
للحصول على موعد ألخذ اللقاح، ما 

هو غير مضمون على الهاتف.
سنبدأ باألشخاص الذين يبلغون 85 عاما 
أو أكثر في منطقة مونتريال الكبرى، 

ألن الوباء موجود أكثر هناك. ثم ننتقل 
إلى المناطق األخرى. علما أن جميع 
األشخاص عبر سائر أنحاء كيبيك 
من دون استثناء، ممن ناهزوا الـ 85 
من العمر يمكنهم المبادرة إلى أخذ 
الموعد للقاح اعتبارا من يوم الخميس 
من هذا األسبوع)وزير الصحة في 

حكومة كيبيك كريستيان دوبيه(.
وتنّوه الحكومة بأن موعد أخذ الجرعة 
الثانية من اللقاح يعطى في الوقت 
ذاته لألشخاص عندما يتصلون أو 
يسجلون الكترونيا أسماءهم من أجل 

أخذ الجرعة األولى.
يذكر أنه إلى اليوم في مقاطعة كيبيك، 

كانت حملة التطعيم تقتصر على مراكز 
الرعاية الطويلة األمد وعلى المساكن 
المخصصة للمسنين وعلى الموظفين 

العاملين في القطاع الصحي.
يوضح الموقع اإللكتروني للسلطات 
الصحية المختص باإلرشادات للقاح 
كوفيد19-، بأن الشخص الذي يرافق 
المسن البالغ 85 عاما، أو يعيش معه، 
يمكنه هو أيضا أن يأخذ اللقاح في الوقت 
ذاته، في حال كان يجيب على الشروط 

التالية:
- أن يكون عمره 70 وما فوق

- أن يكون ممن يتردد على زيارة المسن 
أقله ثالث مرات في األسبوع. 

وتوضح السلطات الصحية أن شخصا 
اللقاح برفقة  له أن يأخذ  واحدا يحق 

المسن البالغ 85 عاما.
التي  الجرعات  أعداد  في  زيادة 

ستتسلمها كيبيك
على الرغم من إعطاء بعض األولوية 
لمنطقة مونتريال الكبرى نظًرا الرتفاع 

عدد اإلصابات وتفشي العدوى فيها، 
اللقاح في سائر  إتاحة  تضمن كيبيك 
أنحاء المقاطعة. وتؤكد بأنه اعتباًرا من 
يوم الخميس، سيتمكن جميع األشخاص 
الذين تبلغ أعمارهم 85 عاًما أو أكثر 
من التسجيل من أجل أخذ جرعة اللقاح، 
بغض النظر عن المكان الذي يعيشون 

فيه في كيبيك.
وأعلن وزير الصحة بأن من المفترض 
أن تتسلم كيبيك اعتبارا من األسابيع 
لقاح  من  جرعة   100  000 المقبلة 
أن  يذكر  اسبوعيا.  فايزر-بيونتيك 
قد  كانت  االتحادية  الكندية  الحكومة 
في  المحلية  السلطات  بتسليم  تعهدت 
كيبيك  1.3 مليون من جرعات اللقاح 

بحلول 31 آذار/مارس المقبل.
هذا ويتم فتح مراكز التطعيم في سائر 
أنحاء كيبيك. وتتوقع كيبيك أن تحتاج 
في  للمساعدة  شخص  ألف  نحو  إلى 
إعطاء اللقاح عندما تبلغ حملة التطعيم 
ذروتها في شهر أيار/مايو المقبل. لهذا 
الغرض تتطلب الحكومة من المهتمين 

أن يقوموا بتسجيل أسمائهم على المنصة 
 .Je Contribue»االلكترونية »أساهم
في هذا الوقت، تنتظر الحكومة الفيدرالية 
تسلم المزيد من جرعات اللقاح أكثر من 
المتوقع. إذ أكدت اليوم وزيرة الخدمات 
الحكومة  في  والمشتريات  العامة 
ستتلقى  كندا  أن  أناند  أنيتا  الفيدرالية 
من  اللقاحات  من  جرعة  ألف   643
شركتي فايزر وموديرنا هذا األسبوع.

وتعد هذه الكمية أكبر شحنة من جرعات 
اللقاح ضد كوفيد19- التي استلمتها كندا 

دفعة واحدة حتى اآلن.
العطلة المدرسية: كيبيك تحبس أنفاسها
من  الرغم  وعلى  متصل،  سياق  في 
التفاؤل الذي أثاره تسريع حملة التطعيم 
خالل األسابيع القليلة المقبلة، إال أن 
حكومة كيبيك دعت السكان عشية بدء 
األسبوع  الربيعية  المدرسية  العطلة 
المقبل، إلى عدم خفض درجات الحذر. 
وذلك بسبب نسبة الخطورة المرتفعة 
لعودة تفشي العدوى وانتشار السالالت 

الجديدة للفيروس التاجي.

انتهت فترة السماح لمعظم مالكي    
تسديد  تأجيل  طلبوا  الذين  المنازل 
قروضهم العقارية العام الماضي، لكّن 
العقارية  للقروض  الكندية  المؤسسة 
والسكن )CMHC – SCHL( تقول 
المقترضين  هؤالء  تخلّف  مخاطر  إّن 

عن السداد قد تبرز مجدداً.
وتقول هذه الوكالة العامة الفدرالية في 
تقرير إّن أكثر من 250.000 من مالكي 
نة من  المنازل الذين لديهم قروض مؤمَّ
ِقَبلها طلبوا تأجيل سداد أقساهم العقارية 
)سبتمبر(  وأيلول  )مارس(  آذار  بين 
2020، وإنه عند انتهاء هذه الفترة كانت 
%65 من فترات التأجيل المسموح بها 

قد بلغت نهايتها.
وتقول الوكالة إّن أكثر بقليل من 67% 
من مهالت التأجيل انتهت في التواريخ 
المحّددة لها، فيما انتهت مهالت التأجيل 
اأُلخرى، %33 تقريباً من إجمالي العدد، 

دة. قبل المواعيد المحدَّ
وتظهر بيانات الوكالة أّن نحو 85% 
من مهالت التأجيل التي كانت ال تزال 
سارية بعد 30 أيلول )سبتمبر( الفائت 

راً لها أن تنتهي في تشرين األول  كان مقرَّ
)أكتوبر( وأّن %10 تقريباً من المهالت 
راً لها أن تنتهي بداية عام 2021. كان مقرَّ

فقط %6 من مهالت التأجيل المطلوبة بين 
آذار )مارس( وأيلول )سبتمبر( 2020 

راً لها أن تنتهي عام 2021. كان مقرَّ
للقروض  الكندية  المؤسسة  وتقول 
العقارية والسكن إنّه مع انتهاء مهالت 
تأجيل تسديد القروض العقارية قد تعاود 
مخاطر التخلّف عن السداد الظهوَر مجدداً، 
لكّن المؤسسة لم تحدد حجم المخاطر.

يُذكر أّن آذار )مارس( 2020 هو الشهر 
من  األولى  الموجة  فيه  الذي ضربت 
جائحة »كوفيد - 19« كندا بقوة، ما دفع 
السلطات الفدرالية وسلطات المقاطعات 
واألقاليم إلى اتخاذ إجراءات للحّد من 
إغالق  أبرزها  من  الجائحة،  انتشار 
اقتصادي طال كافة القطاعات التي ال 

تُعتَبر أساسية خالل الجوائح.
ونجم عن ذلك فقدان 3 ماليين وظيفة في 
آذار )مارس( ونيسان )أبريل( تمكنت 
في  معظمها  استعادة  من  العمل  سوق 

األشهر الالحقة.

  أعلنت هيئة مطارات تورنتو الكبرى أنه سيتم إجراء 
بحث حول احتماالت نشر اختبارات سريعة جديدة. 
الهدف هو تحسين أمن المطارات والمجتمعات المحيطة 

التي تضم العديد من عمال مطار  بيرسون. 
سيتألف البحث الجديد من اختبار هؤالء العمال والركاب 
تفاعل  اختبارات  إطالق  سيتم  تطوعي.  أساس  على 
واختبارات   )PCR( السريع  المتسلسل  البوليميراز 
المستضد في 1 فبراير. على وجه الخصوص ، سيقوم 
الباحثون بتقييم فعالية اختبارات المستضدات مقارنة بـ 
PCR في مطار يعتبر مكانًا عالي التردد. كما سيقومون 
بتقييم تفعيل اختبارات PCR السريعة في بيئة المطار. 
بتمويل جزئي من المجلس الوطني للبحوث في كندا 
)CNRG( ، سيشمل هذا البحث باحثين من جامعة تورنتو 
وأصحاب المصلحة من شركات الرعاية الصحية الكندية، 
 Fionet Rapid Response بما في ذلك مجموعة

مشروع  وهي   ،  )Group )FRR
بين Fio Corporation و  مشترك 
مجموعة ريالي الطبية. سيتم إجراء 
تحليالت المسحة في الموقع ، وسيتم 
إصدار النتائج بعد ساعتين. »سيثري 
العلمية  المعارف  مجموعة  البحث 
المستخدمة لمكافحة هذا الوباء من خالل 
تحسين الوصول إلى االختبارات التي 
COVID- ستحدد وتتبع وتعزل فيروس

19.« - ديبورا فلينت ، الرئيس والمدير 
التنفيذي لشركة AAGT ، في بيان. 

سيتم إجراء هذه الدراسة التي تستغرق 
عشرة أسابيع بالتوازي مع دراسة أخرى تسمى دراسة 
اختبار مضادات الجين في مكان العمل. يتعلق األمر 
بمقارنة االختبارات المضادة للفطريات واختبارات 

PCR السريعة من نوع PCR. والهدف من ذلك هو 
ضمان »تقييم وجدوى إجراء اختبارات سريعة في 
مجموعة ما كطريقة فعالة للتعريف السريع والتعقب 

والتقييم.«

ترودوالحكومة الكندية تنذر المسافرين بالعقاب في حال تخّلفوا عن التدابير الناخبين من  استياء  تزايد  التطعيم:  تـأخير 
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  بمراجعة قوائم اللوفر المعاصرة، فإن مجموعة »سالت« من الضخامة 
بحيث اشتملت على 4040 رقم دخول، وكانت من الروعة والتنوع بشكل 
تصعب معه المفاضلة بينها. ومن أبرز محتوياتها، تمثال أبو الهول الضخم من 
تانيس في شرق الدلتا المصرية، والذي يُعد من أبرز معالم الجناح المصري 
في اللوفر، وحوليات الملك تحتمس الثالث، وتمثال سوبك حوتب الرابع، 
وتمثال أمنحتب الرابع/أخناتون، واألشكال المتنوعة لعالقة عنخ )الحياة( 
الهيروغليفية، والتصوير الساحر للسيدة ناي. والطقوس الجنائزية المصورة بدقة 
على تابوت الملك رمسيس الثالث من الجرانيت الوردي، واآلثار الخارجة من 
المقابر األخرى، والعديد من مناظر الحياة اليومية المصورة على أدق اآلثار 

وأصغرها حجماً، ولوحات مقبرة نسو 
الرائعة. وتمثل المجموعة، في عمومها، 
لوحة بانوراميه شديدة التفاصيل لفنون 
وخصائص الحضارة المصرية القديمة. 
ويبرر تنوعها وضخامتها الالفتين حماسة 
بين  الزائدة القتناصها من  شامبليون 

أنياب اإلنجليز. 
مجموعة  دخلت   ،1827 العام  وفى 
القنصل دروفتى الثانية المهمة اللوفر، 
وأهدى شارل العاشر الناووس الجرانيتي 
الضخم للملك أحمس الثاني )أمازيس( 
وباع له التابوت البازلت الضخم اآلخر. 
وكان دروفتى تبع نابليون في حملته 
الشهيرة على مصر، وأصبح قنصاًل 
عاماً لفرنسا في مصر في عام 1814، 
ومرة ثانية في الفترة 1820 - 1829. 
المصرية،  لآلثار  نهماً  جامعاً  وكان 
واستخدم في ذلك الوسائل كافة، ومن 
بينها وسائل الحفر الحديثة، أكثر من 
معاصريه لصوص اآلثار اآلخرين، 
اآلثار. وكان مساعده  للتنقيب ونبش 
ومستشاره الرئيسي المثّال جان-جاك 

ريفو، الذي ساعدت موهبته الفنية وخبرته بالفنون دروفتى في كثير من 
قراراته. ورفض لويس الثامن عشر مجموعته األولى، واشترى فلك البروج 
)زودياك( من سقف معبد دندرة في جنوب مصر بثمن باهظ على الفور. 
وبوصول هذا األثر الفريد باريس، سار في موكب هائل، كموكب الغزاة 
المنتصرين وصار حديث المجتمع األوروبي عموماً والباريسي على وجه 

الخصوص.
وازدادت سعادة شامبليون عند تلقيه خبر الشروع في بيع مجموعة دروفتى 
الثانية العام 1827. فزلزل األرض وهز السماء، ليحصل عليها الجناح 
المصري بأي شكل وبأي ثمن. وفى أغسطس 1827، أهدى القنصل الماكر 
متحف اللوفر هدية مكونة من عدد من مجوهرات الفراعنة الساحرة. كان 
من بينها الخاتم األروع المّزين بالخيول الجامحة. ولم تستغرق عملية البيع 
وقتاً طوياًل؛ اذ تمت في الحادي عشر من أكتوبر. وفى الرابع والعشرين 
من الشهر نفسه، تسلم شامبليون الكنوز مشتملة على روائع الذهب والفضة 
وكأس رمز المعرفة والحكمة المصري المعبود تحوت، ودخلت البقية الباقية 
اللوفر في سبتمبر 1828. واشتملت مجموعة الذهب على تماثيل رمسيس 

الثاني، وسوبك حوتب الضخمة، ورأس صغير للملك أمنحتب الثالث 
الملوك  والد أخناتون، وأوستراكات )شقفات فخارية( جميلة لوجه أحد 
الرعامسة )األسرتان 19 و20(، وعدد من تماثيل األفراد الكبيرة الضخمة، 
وآالف من لوحات المعبود حورس السحرية. وتوابيت »جد - خونسو - 
إيوف - عنخ«، وثالثة توابيت حجرية ضخمة، تشكل في مجملها بانوراما 

عامة عن الحياة االجتماعية في مصر القديمة.
وفى الفترة من 1828 - 1829، سافر شامبليون الى مصر، وعاد محماًل 
بكنز ثمين من اآلثار المصرية ُقّدِر بأكثر من مئة قطعة مدهشة، اشتملت 
على التابوت البازلتي للكاهن »جدحور«، والنقش الرائع للملك سيتي األول 
)والد الملك رمسيس الثاني( والمعبودة حتحور من معبده في أبيدوس في 
صعيد مصر الخالد، والتمثال األعظم لـكاروماما من األسرة 25، والمنضدة 
العاجية الشديدة الجمال للملك بيبي األول من األسرة السادسة، وأجزاء من 
أساسات معبد الدير البحري للملكة حتشبسوت في البر الغربي لمدينة األقصر.
بعد  وفي مارس 1832 مات جان-فرانسوا شامبليون 1790 - 1832 
حياة قصيرة تبلغ 42 عاًما حافلة بالعطاء لبلده فرنسا وكانت مليئة بالجمع 
المتواصل آلثار مصر، تارًكا الجناح المصري في اللوفر عامًرا بأكثر من 
تسعة آالف قطعة أثرية متنوعة، الذي تعرض من بعده لإلهمال والتدمير، 

فعثر على نقش الملك سيتي األول سالف الذكر مهشًما في التراب.
وجاء من بعده جان-جوزيف دوبوا، الذي كان يُقّطع مناظر البرديات الجنائزية 
ويشرح النقوش البارزة، وكان كسلفه عليًما بأهمية المجموعات المصرية 
الخاصة لدى القناصل األجانب في مصر، فطلب شراء أكبر قدر ممكن 
من مجموعة القنصل الفرنسي العام في اإلسكندرية جان-فرانسوا ميمو 
خليفة دروفتى واشتريت بالفعل 158 قطعة أثرية بثمن زهيد، واشتملت 
على قواعد وتيجان أعمدة معبد أبيدوس الملونة، األروع في الحضارة 
المصرية القديمة. واألعمدة الخارجة من مقبرة »أختا« وتماثيل المدعو 

»سبا« وزوجه »نسا« من الحجر الجيري الملون الرائعة.

وأعطى تعيين عالم اآلثار المعروف واألستاذ بـ »الكوليج دي فرانس« 
إيمانويل دي روجيه رئيًسا للجناح المصري، دفعة جديدة للجناح. ففي 
العام 1853، طلب مجموعة كلوت بك المهمة، والتي اشتملت على 2678 
قطعة أثرية، وكان أنطونى-باتلمى كلوت يشغل منصب كبير أطباء محمد 
على باشا، ونجح، بحكم موقعه، في تكوين مجموعة ضخمة من اآلثار 
المصرية اشتملت على التوابيت الحجرية والخشبية الكبيرة وحوالي 250 
البرونز، مع تماثيل رائعة  ولوحة، ومجموعة كبيرة من  تمثااًل حجرياً 
للقطة المقدسة باستت، و26 مومياء للحيوانات المقدسة، والعديد من اآلثار 
الجنائزية والدنيوية. وقد جاءت المقتنيات من أماكن مختلفة، فجاء نقش 
مر-إيب النادر من الدولة القديمة من منف من قرى الجيزة الحالية، فيما 
بالملك  الخاصة  المتوفى(  أحشاء  )أواني حفظ  الكانوبية  األواني  جاءت 
انتف الثاني )من األسرة الحادية عشرة( والبرديات البطلمية من األقصر.
وبين األعوام 1850 - 1870، دخلت اللوفر مجموعات أخرى قادمة من 
مصر عن طريق الشراء والهبات. وكان أكثر أصحابها من الديبلوماسيين 
األجانب في مصر والذين كانوا يهدونها، بعد عودتهم، إلى المتحف. ففي 
العام 1857، دخلت لوحات القنصل السويدي األرمني األصل جيوفاني 
أنستازى، ومجموعات شافاليه دي بالين في العام 1859، وأشيل فول في 
1860، والكونت تسيكيفيسكز في 1862. وفى العام 1863، آثار نائب 
القنصل الروسي سليمان. آثار القنصل الفرنسي دالبورت. وفى العام 1867 
آثار ألفونس ريافيه. والمجموعة الكاملة لروسي بك المكونة من 1208 

قطعة أثرية في العام 1868.
وبانتهاء فترة القناصل المزدهرة في نقل آثار مصر إلى اللوفر والتي كونت 
اللوفر المصري بكل تأكيد، تغلق فرنسا فصاًل في مسلسلها الشهير وتفتح 
آخر. فلم تحتر طوياًل، وابتكرت طريقة جديدة لمواصلة مسيرتها، بتزويد 
المتاحف الفرنسية باآلثار المصرية، فكانت عملية تقسيم اآلثار المستخرجة 

من المواقع األثرية أو نقلها كلية أو أهم ما بها.
ففي الفترة من 1852 - 1853 تسلم اللوفر أولى دفعات اآلثار المصرية 
من  المقدس(، كجزء  أبيس  العجل  )مدافن  منف  من سرابيوم  الخارجة 
االستراتيجية الفرنسية الجديدة لنقل اآلثار الناتجة عن الحفائر، وهي وسيلة 

اتبعت في إحضار اآلثار المصرية إلى اللوفر.
وخصص ملحق القسم المصري في اللوفر أوجست مارييت حياته كلها 
إلرسال اآلثار المصرية إلى فرنسا، وحضر إلى مصر موفداً من قبل 

متحفه لشراء عدد من المخطوطات القبطية، فقام بحفائر غير منظمة في 
سقارة مستعيناً بإرشادات األهالي وباألموال التي كانت معه، فعثر على 
السرابيوم، فأخطر متحفه بذلك، فمده على الفور بالمال الوفير لمواصلة 

عملية نقل اآلثار المصرية إلى اللوفر. 
وأسس مارييت مصلحة اآلثار ومتحف بوالق بضغط من الحكومة الفرنسية 
على حاكمي مصر سعيد باشا والخديوي إسماعيل على التوالي، كذريعة 

إلبقاء رجلهم في مصر، حتى يحصلوا على ما يريدون من آثار
ويكفي أن نعرف إن مارييت وحده أرسل إلى فرنسا )مارييت باشا فيما 
بعد، والذي أطلق اسمه على أحد أكبر شوارع القاهرة، والمدفون تكريًما له 
في حديقة المتحف المصري( حوالي ستة آالف قطعة 
أثرية من جبانة سقارة جنوب أهرام الجيزة وحدها، فما 
بالنا بالمناطق األخرى، حتى نعلم مدى الخسارة التي 
ألحقها هذا الرجل باآلثار المصرية والتاريخ المصري 
القديم، رغم ما يشيع عن خدماته الجليلة آلثار مصر 
فمارييت أخرج من مدافن العجل أبيس المقدس وحدها، 
ألف لوحة وتماثيل العجل أبيس األندر في الحضارة 
المصرية القديمة كلها، وتماثيل اإلله بس رمز المرح 
والضحك، ومئات من تماثيل األوشابتى )التماثيل المجيبة(، 
وعدداً كبيراً من قطع سبقت عهد الملك رمسيس الثاني 
وابنه األكبر األمير خع - إم - واست خالل عمليات 
نقل اآلثار المستمرة من السرابيوم. واكتشف مارييت 
عدداً من المقابر من عصر األهرام. وفى إحداها عثر 
على تمثال الكاتب المصري الجالس الشهير، أحد أبرز 
معالم اللوفر من عصر األسرة الخامسة، والذي لو وضع 
في كفة وآثار اللوفر كلها في كفة، لرجحت كفته، كما 
يقر بذلك معظم العلماء، وتزين كل هذه اآلثار متحف 

اللوفر اآلن.
وفى الفترة من -1849 1894، حدثت زيادة عظيمة 
في حجم المجموعة نتيجة للتغيرات اإلدارية الكبيرة 
الناجمة عن ثورة 1848 فحاول مدير اللوفر فيليب-
أغسطس جانرو تطبيق برنامج طموح إلعادة تنظيم 
المتحف وتزويده بالمقتنيات الجديدة. وبنهاية القرن التاسع عشر تقل عمليات 
بيع اآلثار الكبرى، فتعرض الفرنسيون لمأزق خطير سرعان ما تغلبوا 
عليه، فما فعله رفيلو باالعتماد على مجموعات كبيرة من وثائق العصور 
المتأخرة لتزويد المتحف بها، كان الحل االمثل لتلك المشكلة، وبالرغم من 
أن هذه الوثائق أقل جاذبية وإثارة للجمهور، فإن هذه النصوص الديموطية 
والقبطية واليونانية حّوت ثروة كبيرة من المعرفة عن خصائص معينة 

في الحضارة المصرية.
وبين 1879 - 1896، دخل المتحف عدد كبير من البرديات وأوستراكات 
والنصوص الخارجة من المومياوات، وتمثل اآلن في مجموعها واحدة من 
أكبر المجموعات في هذا المجال في العالم كله. وعن طريق الشراء من 
األفراد دخل اللوفر عدد متميز من اآلثار المصرية. ففي العام 1872، تم 
شراء مجموعة الملك أوسركون االول الرائعة، من تاجري العاديات رولن 
وفواردن بمبلغ باهظ، حوالي خمسة وعشرين ألف فرنك فرنسي. وحصل 
اللوفر على ثالث قطع حلي من مبيعات األمير نابليون، وشملت صدرية 
الملك أحمس األول محرر مصر من الهكسوس. وفي العام 1883 دخلت 
المتحف التماثيل البرونزية الكبيرة من مجموعة بوسنو وتمثال فرس النهر 
القيشاني األروع. وفي العام 1895، قام بنديت بأولى رحالت الشراء السنوية 
إلى مصر، وقتذاك، كان المتحف المصري بالقاهرة ذو اإلدارة الفرنسية، 

يبيع اآلثار المصرية- رغم إنه كان مكلفا بالمحافظة عليها.
وفي هذه األثناء، قامت مصلحة اآلثار، الفرنسية اإلدارة أيًضا، بعرض 
مجموعة كاملة من اآلثار لبيعها إلى متاحف العالم الكبرى. وانتشرت محال 
بيع األنتيكات في شوارع القاهرة والتف حولها جامعو اآلثار االوروبيون 
الذين أتوا من كل حدب وصوب. ونتيجة لهذه الرحالت المستمرة امتأل 
اللوفر عن آخره بمجموعة من أروع الروائع. ولكل عصر ما يميزه من 
اآلثار الفريدة، ففي هذه الرحلة حصلوا على سكين جبل العرك ذي المقبض 
العاجي المنحوت الذي يُعد واحداً من أهم آثار عصر ما قبل وبداية األسرات 
المصرية والذي ساهم بشكل كبير في تأريخ تلك الفترة. وباعت مصلحة 
اآلثار لمتحف اللوفر مصطبة آخت حوتب ذات النقوش الرائعة، وعمود 
هرم الملك ونيس الجرانيتي الوردي ذا األمتار الستة، وتمثال أخناتون 
النصفي الجميل، وأربع مزهريات من القيشاني األزرق الرائق، ممهورة 
الفريد  الثاني العظيم، والسيستروم )آلة موسيقية(  باسم الملك رمسيس 

الذي يحمل اسم مغنية المعبود آمون المدعوة حنوت-تاوى. 
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بعض الحشمة فسق

انطالق القمة الثقافية 
بأبوظبي »افتراضيا« 8 مارس

  تكملة للعدد الماضي: 

عينيِك جماُل 
ُمني ذ يشر

المطَر يصعُق 
قزح قوُس  ليولَد 
نبيٍذ شالُل  شفتيِك 

أوردتي يسقي 
الِعشِق سيمفونيُة 

القمِر أوتاِر  على  تعزُف 
الفجِر لنجوِم  القلَب  تفتُح 

المعابِد أعمدَة  اتسلُق 
الريِح أشرعِة  فوق  أسيُر 
روحِك مرايا  الى  ألِصَل 

وردًة أخترُعِك 
ذاكرتي في  ِك  أخبأُ

والعزلِة الشوِق  ليالي  الى 
المتعبَة روحي  تمنُح  تراتيلُِك 

... مطراً   ... برقاً 
مظلمِة غيمٍة  في  ومضًة 

األلِم شواطيَء  ُتكِسرُّ 
االسفاَر تحرُق  الريُح 

االنهاَر تشعُل  وقصائُدِك 
الشمِس أعراَس  ُتضيُء 

بالدمِع تنبُض 
االمطاِر وفرِح 

مبهوراً بوابتِك  على  أقُف 
....... بالحلِم 
الورِد وبكاِء 

الغجريُة تلَك  تعشُقني 
الخائفِة الناِر  مثل 

.... الماِء  من 
ٍ كنجم  سأمضي  لكني 

الضوِء ِعشَق  إال  يعرُف  ال 
الرياِح عبر  تتدفُق  وامرأًة 

...... واالحجاِر 

لاعلاناتكم في الرسالة

شعر: جاسم نعمة مصاول

قصائد من الديوان الرابع 
) يعشُقِك هذا المطر (

 ما زال هناك أناس لديهم كرامة ال تسمح لهم التقيد بشروط من 
يدعون الحشمة وهم فاسقون فكرا وروحا ويفضلون عدم االشتراك 
تريد فرض  الحشمة  تدعي  التي  الدول  هذه  مناسبة.   أي  في  معهم 
حشمتها هذه في الرياضة والفنون والكتابات وكل ما يتحرك روحا 

وفكرا وجسدا خوفا على نفوس المؤمنين ومشاعرهم الحساسة 
تعتبر في جميع  التي  المشاهدات  لهذه  لو تعّرضت  تتهيّج  التي 
التعبير  في  البشرية  والعبقرية  الفنون  روائع  األخرى،  الدول 

عنها منذ فجر التاريخ أما في نظرهم فهي فاحشة.
الجسم ضوئيا  مسح  أصبح  حيث  والعشرين  الواحد  القرن  في 
والذي يسمح برؤية أدق تفاصيل الجسد المرئية والغير مرئية، 
تسمح  التي  الهوية  بل  ال  اليومية  العمومية  الحياة  من  جزءا 
يأتيك من  القارات،  بالعبور في أماكن عديدة وبين  لألشخاص 
يحدثك عن تغطية  الجسد في معارض الفنون والمباراة الرياضية 
الحجاب  مثل  اليومية  الحشمة  مستلزمات  الكالم عن  دون  هذا 
وعدم االختالط والى آخره من جنون العظمة وما تقدمه لنا يوميا 
الجنون.   هذا  يضربها  التي  البلدان  جميع  تلعن  حية  مآسي  من 
جنون عظمة يغطي فراغهم وشذوذهم.  اليوم وقد تملكوا المال 

والقوة، يظهرون جهلهم دون حياء ألنهم يعتبرون أنه باستطاعتهم 
ان  يشتروا العالم بأموالهم وأنهم يعبرون عن حضارتهم التي باتت 
بعبعا في نظر من عرف طعم الحرية الحقيقية وتخطى فكره مستوى 
المؤخرة واألعضاء التناسلية، من يرى قداسة الحياة من خالل عري 

التعبير.  الجسد  في شتّى أساليب 
الدولية  واأللعاب  المعارض  يقيمون 

من  يجنونها  التي  المادية  المكاسب  إلى  سعيا  بل  بالفنون  حبا  ليس 
خاللها.  كيف أتمتع بروائع فنان وأعماله ساعة أغطي أجزاء منها؟ 
الالعبين  جسد  على  لعابي  يسيل  وأنا  دولية  بمباراة  أتمتع  كيف 
والالعبات لو يرتدين بيكيني طالبين استبدالها بتنورة وكأن التنورة 
ستمنع ما يدور في عقولهم الفاسقة!   ماذا أقول عن تماثيل المعابد 
روعة  وهي  الحشمة  سبيل  في  نحجبها  أو  سنحطمها  هل  العارية، 
التي تفسق حتى  من روائع اإلنجازات الحضارية؟ أي حشمة هذه 
االشمئزاز  لهم  وتجلب  الداخل  من  تدّمرهم  حشمة  المقدسات؟  في 
والمال  األموال  يملكون  اليوم  ألنهم  يبالون  ال  ولكنهم  الخارج  من 

يجعل من الحمار العب بيانو ومن الهر أسدا !
أنا لدي أمل كبير بأن األجيال القادمة ستثور على هذه التصرفات 
الشاذة وتعمل على تحرير ثقافتها  ومجتمعاتها من الحشمة المزيفة 
نحو فكر شفاف متحرر يعرف كيف ينظر إلى الجمال في كل مكان 

العالم. لهم ولغيرهم ممن يشاركهم هذا  احتراما 
 

والسياحة  الثقافة  دائرة  أعلنت   
بأبوظبي عن تفاصيل الدورة المقبلة 
من »القمة الثقافية« التي تنطلق يوم 

8 مارس/آذار المقبل افتراضيا.
رائدا  عالميا  منتدى  القمة  وتعد 
يستكشف الحلول الثقافية اإلبداعية 
في  تأثيراً  األكثر  الملّحة  للقضايا 

العالم اليوم.
وتنعقد أعمال »القّمة الثقافية أبوظبي« 
2021 عبر المنّصات االفتراضية 
خالل الفترة من 8 إلى 10 مارس/
»الثقافة  شعار  تحت  المقبل  آذار 
ودورها في دفع النمو االقتصادي«.
وستشهد النسخة الرابعة من »القمة 
الثقافية أبوظبي« حضور عدد من 
أبرز الشخصيات والعاملين والخبراء 
من القطاعات الثقافية المختلفة، بما 
فيها الفن والتراث والمتاحف واإلعالم 
والتكنولوجيا، بهدف الوقوف على 
استراتيجيات  واستنباط  التحديات 
جديدة وإيجاد أفكار وحلول مبتكرة 
تعزز قدرة القطاع الثقافي على إحداث 
تأثير إيجابي وملموس في المجتمعات 

حول العالم.
وقال محمد خليفة المبارك، رئيس 
أبوظبي:   - والسياحة  الثقافة  دائرة 
واجهها  التي  التحديات  »أظهرت 
العالم السنة الماضية قدرة وحيوية 
المذهلة في تحسين  الثقافي  القطاع 
أفراد  جميع  في  إيجابياً  والتأثير 
تواصل  ذلك،  ورغم  المجتمع.. 
العديد من المؤسسات الثقافية جهودها 
لتوفير الدعم المالي لمواصلة دورها 
ظل  في  واإلبداعي  والفني  الثقافي 
هذه الظروف االستثنائية التي تبرز 
الثقافي  للقطاع  المحورية  األهمية 
كرافد أساسي في بناء اقتصاد مستدام 
في  مهماً  مكوناً  باعتباره  ومزدهر 
تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية 

المستدامة«.
القمة  شعار  »يعكس  وأضاف: 
الثقافية هذا العام الدور البارز للثقافة 

المساهمة  اإلبداعية  والصناعات 
لتحقيق التنوع االقتصادي، واعتبار 
عجلة  لدفع  رئيسياً  محركاً  الثقافة 
بأنّه  ثقة  وكلنا  االقتصادي..  النمو 
لمعالجة  المشتركة  جهودنا  وأثناء 
نتائج  العالمية ستحمل  القضية  هذه 
هذه القمة أهمية وركيزة مهمة لكوننا 
نجتمع معاً من مختلف الثقافات لتبادل 
تأثير  ومناقشة  اإلبداعية  األفكار 
الناتج  اقتصاديات  على  االبتكار 

الثقافي«.
عبدالعزيز  سعود  قال  وبدوره، 
الثقافة  دائرة  وكيل  الحوسني، 
النظام  »إّن  أبوظبي:   – والسياحة 
النابض  القلب  اإلبداعي هو  البيئي 
للمدن وعامل تألقها وازدهارها في 
جميع الظروف، ويُسهم بالتأثير إيجاباً 
على جميع أفراد المجتمع.. وتُسهم 
تجمع  التي  سنوياً  الثقافية  القمة 
الخبراء  من  نخبة  مظلتها  تحت 
مختلف  في  عالمياً  والمتخصصين 
المجاالت المترابطة في طرح حلول 
مبتكرة لهذه القضايا، والعمل على 
تحقيق مكتسبات تنموية متجددة«.

أبوظبي«  الثقافية  »الّقمة  وتتعاون 
مع كوكبة من الشركاء الدوليين من 
تتمتع  التي  المرموقة  المؤسسات 
بخبرات طويلة عبر مجاالت متنوعة، 
واإلعالم  والفنون  الثقافة  فيها  بما 

واالقتصاد. والتكنولوجيا 
وتضم قائمة الشركاء الحاليين كاًل من 
منظمة اليونسكو ومؤسسة سولومون 
إيكونوميست  وذي  جوجنهايم  آر. 
قائمة  تضم  بينما  وجوجل،  إيفنتس 
الشركاء الجدد خالل العام الجاري 
كاًل من مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
للتصميم،  لندن  ومتحف  والتنمية، 
ومؤسسات محلية كالمجّمع الثقافي 
في أبوظبي، ومتحف اللوفر أبوظبي، 
والمعهد  أبوظبي،  بيركلي  ومركز 
أبوظبي،  نيشن  وإيميج  الفرنسي، 
twofour54، ولجنة أبوظبي لألفالم.



    سبب تسمية مدينة بعلبك مدينة يليوبولس 
أو مدينة الشمس

إن مدينة بعلبك من المدن الفينيقية القديمة 
بلبنان أو  اليوم  والي توجد في ما تُعرف 
سويسرا الشرق وبالتحديد في شمال بيروت 
المدينة مأهولة  البقاع، وقد كانت  بوادي 
الميالد،  9000 قبل  بالسكان منذ عام 
وتطورت لتصير من المواقع الهامة للحج 
السماء  إله  إذ كانوا يعبدون  القديم  بالعالم 
)بعل( وزوجته )عشتروت( ملكة السماء في 
الديانة الفينيقية واسم بعلبك يدل على اللورد 

بعل وادي البقاع، ومركز بعلبك كان عبارة عن معبد حجمه كبير 
خاص ببعل وعشتروت، وما تزال بقايا ذلك المعبد القديم إلى ذلك 
الروماني لجوبيتر بعل، والمدينة موضوعة  المعبد  اليوم تحت 

بقائمة اليونسكو كأحد مواقع التراث العالمية. 
واسم بعلبك، بفتح الباء الموحدة ثم تُسكن العين، وتُفتح الالم والباء 
والكاف المشددة، وقد قام المسعودي بضبطها – بعلبك – بفتح 
العين وتسكين الالم، وهي لغة عامة الناس، واسمها مركب من 
)بعل- بك( وال جدال عن هذا، في حين أن األقاويل قد تكاثرت عن 
اللغة األولى التي تم انطالق االسم منها، ومن تلك األقاويل ما يلي: 
البعل( أو )مدينة  فينيقي )بعل- بك( أي )بيت  أنها اسم  قيل 
البعل(، وكان لدى )جان دي الروك( اعتقاد بأن االسم قد جاء 
من “بعلثث” اسم إلهة السوريين، والبعل عبارة عن صنم تقمص 
معبودات وثنية متنوعة في مراحل زمنية متتالية، فهو “هدد” 
جوبيتر )المشتري( البعلبكي، أي الشمس عند اليونان )هيليوس( 

أو )باخوس( إله الخمر.
وفي أقاويل )ديبوكاج( أن اسم )بعل-بك( تأويله هو مدينة الشمس، 
وقد سماها اليونانيون )هيليوبولس( بعد ترجمة اسمها بالترجمة 
الدقيقة، إذ أن “بك” معناها بولس أو “مدينة”، والمقاربة ال تختفي 
بين بعل “شمس الفينيقيين” و”إليو” شمس اليونانيين، وقد قام 

“كاران” بتأكيد ذلك الرأي ألن الشمس كانت تُعبد من أهلها.
تقرير ذلك االسم )هيليوبولس( ألن  الرومانيون على  ثم عمل 
عبادة الشمس كانت شائعة إذ أنها واحدة من اآللهة الرئيسة في 
أُطلق  أُطلق عليها بعض األساطير كما  العبادات بسوريا، وقد 

على جوبيتر وغيره، اسم بعل أو إله.
لها )بعلبك(، وكان  القديم  الوطني  العرب اعتمدوا االسم  ولكن 

منتشًرا بينهم قبل اإلسالم إذ ذكرها الشعراء في التالي:
ذكرها الشاعر الجاهلي )امرؤ القيس الكندي( حينما عبرها عندما 
كان ذاهًبا إلى بيزنطة قبل انتهاء القرن الخامس الميالدي، إذ قال: 
“لقد انكرتني بعلبك وأهلها والبن جريج في قرى حمص انكرا”
وذكرها )عمرو بن كلثوم التغلبي( في معلقته: “وكأس قد شربت 

ببعلبك واخرى في دمشق وقاصرينا”
كما ُذكرها )النابغة الشيباني( في شعره: “أرقت وصاحبي ببعلبك 

وأرقني الهموم مع التشكي”
أما بطليموس فقد قال عنها التالي: “مدينة بعلبك في اإلقليم الرابع 
طولها 68 و 20 د.، وعرضها 37 وثلث. وفي التعريفات الحديثة: 
تقع في عرض 34 درجة و 10 دقائق شمال خط اإلستواء و36 

درجة و11 دقيقة شرق “غرينتش”، ويتراوح إرتفاعها عن 
سطح البحر بين 1165م )مركز المدينة( و1200م في تلة الشيخ 

عبد هللا، وتبعد عن العاصمة اللبنانية بيروت مسافة 84 كلم”. 
آثار بعلبك

لبنان وُتعتبر  الرومانية في  الكنوز  ُتعد أعظم  بعلبك  إن مدينة 
المعابد  أكبر أعرق  أنها  القديم، كما  العالم  واحدة من عجائب 
المحفوظة، وقد واجهت  المعابد  أنها من أجود  الرومانية، كما 
اآلثار في بعلبك على مر الزمان حوادث السرقة إلى جانب أنها 
قد عانت من الحروب والزالزل، فضاًل عن الكثير من اإلضافات 
في العصور الوسطى، ومن الحظ الجيد أن الزوار الجدد يمكنهم 
مشاهدة المدينة في صورة قريبة من شكلها األصلي وهذا يرجع 
إلى ما قام به علماء اآلثار األلمانين والفرنسيين وكذلك اللبنانيين 

في المائة عام الماضية، ومن آثار المدينة ما يلي:
األعمدة الستة الشهيرة

توجد األعمدة الكورنثية الستة في المعبد الكبير أو “معبد جوبيتر” 
وتكون أول ما يشاهده الزوار في مدينة بعلبك، ومن الجدير بالذكر 
22 متًرا تحت األرض، وهي والمدخل  أنها توجد على عمق 
العلوي يمنحان فكرة عن مدى وسع النطاق للهيكل القديم، ويتشكل 

التنوير القائل من 4 أقسام وهي: 
المدخل الضخم أو Propylaea. المحكمة السداسية.

المحكمة الكبرى. وأخيًرا المعبد نفسه حيث توجد األعمدة الستة 
المعروفة. 

حجر الزاوية
يصل حجم الحجر إلى ما يتعدى مائة طن، وهذا ما جعل علماء 
الحالي حائرين  العصر  المؤرخين في  اآلثار والعلماء وكذلك 
حول  الطريقة التي تم بها نقل األحجار، ومن أين تم نقلها، ويُطلق 

عليها اسم )أحجار بعلبك(، وكانت موضوع النقاش والبحث لعدد 
كبير من الناس. 

معابد بعلبك
في مدينة بعلبك يوجد مجمع معابد يُعرف باسم )مجمع بعلبك( 

ويتكون من: 
المعبد الصغير أو معبد باخوس

إلى جانب مجمع جوبيتر يوجد معبد )باخوس( وهو عبارة عن مبنى 
منفصل تم بناءه أثناء النصف األول من القرن الثاني الميالدي، 
ومن الجدير بالذكر أن المعبد تم المحفاظة عليه بصورة جيدة 
وبشكل واضح، وفي حين أن معبد جوبيتر كان خاًصا بالعبادة 
العامة للثالوث الهليوبوليتان، فكان معبد باخوس ُمخصًصا لعبادة 
غامضة جديدة تدور حول إله بعلبك الشاب، وتم وضع ذلك اإلله 

على أنه إله الشمس والنمو.
المعبد الدائري أو معبد فينوس

تم إنشاء ذلك المعبد الُمشابه لألحجار الكريمة في جنوب شرق 
األكروبوليس بالقرن الثالث الميالدي، وما يميز المعبد هو التصميم 
الخاص به والحجم وتوجهه تجاه معبد جوبيتر عن معابد بعلبك 
األخرى، وتُساهم تلك الصفات كذلك على أنه ُعرف بأنه معبد )ثروة 
بعلبك(، أي إله الوصاية للمدينة وتحت حماية العظماء من اآللهة.

السياحة في بعلبك
هناك عدة اماكن سياحية في شمال لبنان ولكن تعد مدينة بعلبك 
واحدة من أكثر المواقع التي يتم زيارتها في لبنان وهذا يرجع 
إلى تاريخ المدينة وما تمتلكه من أهمية ثقافية، ويأتي الزوار من 
كافة نواحي العالم كل سنة لرؤية كل ما تقدمه المدينة، وفي التالي 

بعض المناطق السياحية التي يمكن زيارتها في مدينة بعلبك: 
اآلثار الرومانية

الشهيرة  المعالم  تُعد واحدة من  المدينة  الرومانية في  إن اآلثار 
في لبنان، وتكون هامة ألي زائر يذهب إليها، وقد كانت المعابد 
في األصل من مواقع العبادة الفينيقية، ثم قام الرومان باالستيالء 
عليها بعد أن استعمروا المدينة، كما واجهت المدينة كذلك العصور 
المسيحية واإلسالمية لتصبح على ما هي عليه اآلن، ولذا يجب 
تأمل  التاريخية مع  الدرجات  على من يزورها أن يتجول في 

المباني العالية في المدينة.
حجر المرأة الحامل

وهو من القطع األثرية الخاصة بالرومان، وقد كان حجر المرأة 
الحامل عبارة عن كتلة متراصة، ويُعتبر واحد من القطع الكبيرة 
التي قام الُمنقبين بالتنقيب عنها على مدار الوقت، ويوجد العديد 
من القصص التي تتعلق باختيار ذلك االسم له، وتلك القصص 

هي التالي:
أول قصة هي أن الحجر يزيد من الخصوبة.

اعتقد الناس كذلك أن هناك امرأة حامل قامت بإدعاء أن لديها 
القدرة على تحريك الصخرة إذا تم إطعامها.

الحجر جزء من ثالثة أحجار متراصة اُكتشفت في الموقع، وهناك 
اعتقاد بأنها أكبر من هذا بكثير.

السياحة العالمية

اعداد : مايك انجلو
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أفقيا: 

-1فنان كوميدي مصري 
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تعادل بيراميدز والجونة1-1 في الدوري الممتاز

  فرض التعادل اإليجابي بهدف لكل فريق 
نفسه على نتيجة مباراة بيراميدز مع ضيفه 
الجونة، التي جمعتهما مساء الخميس، على 
لقاءات  الجوي، ضمن  الدفاع  أرض استاد 
األسبوع الــ 14 من بطولة الدوري الممتاز لكرة 

القدم.

تقدم بيراميدز بهدف في الدقيقة 9 عن طريق أسامة 
86 عن طريق  الدقيقة  الجونة في  جالل، وتعادل 

عمر السعيد.
19 في  إلى  بيراميدز  النتيجة، ارتفع رصيد  بهذه 
المركز السابع، ورصيد الجونة إلى 20 نقطة في 

المركز السادس.

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

تحذيرات من التجمعات خالل مسيرة 
الشعلة األولمبية ..واستقالة ألف متطوع

    طلبت اللجنة المنظمة ألولمبياد طوكيو يوم 
الخميس من الحاضرين إلى مسيرة الشعلة األولمبية 
إظهار دعمهم بالتصفيق وأوضحت أنها ستقوم ببث 

الحدث لتفادي التجمعات الكبيرة.
وقال يوكيهيكو نونومورا المسؤول التنفيذي في اللجنة 
المنظمة في إفادة صحفية إنه من المحتمل إيقاف 
مسيرة الشعلة األولمبية، التي تبدأ في 25 مارس 
حول اليابان، بسبب مخاوف من جائحة فيروس 

كورونا لو حدثت تجمعات كبيرة في الشوارع.
وأضاف “لو حدثت أي تجمعات كبيرة في الشوارع 
فمن الممكن إيقاف مسيرة الشعلة األولمبية حيث 

نعتبر األمن والسالمة أولوية”.
وأشار مسؤولون إلى أنه من الممكن فرض إجراءات 

أكثر صرامة منها عدم حضور أي شخص.
من ناحية أخرى، قال منظمون إن نحو ألف متطوع 
في أولمبياد طوكيو قدموا استقالتهم الشهر الماضي 
خالل الفترة التي شهدت العديد من المشاكل بسبب 

تصريحات مسيئة من يوشيرو موري رئيس اللجنة 
المنظمة السابق واختيار رئيسة جديدة للجنة.

المتطوعين ضربة  انخفاض أعداد  وربما يمثل 
أخرى ألولمبياد طوكيو 2020 والتي تأجلت لعام 
بسبب جائحة فيروس كورونا وتواجه معارضة 

محلية بشأن مخاوف من العدوى.
وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن موري ليس السبب 
المتطوعين مؤخرا. وأظهرت  في استقالة كل 
المتطوعين أعربوا مرارا  استطالعات رأي أن 

وتكرارا عن مخاوفهم بسبب الجائحة.
ويصل عدد المتطوعين في أولمبياد طوكيو 2020 
إلى 80 ألفا وأشار المنظمون إلى أنهم ال يتوقعون 
تأثر البطولة إذ أن من قدموا استقالتهم يمثلون أقل 

من واحد بالمئة من المجموع.
هذا وقد قامت حكومة طوكيو بالتعاقد مع 30 ألف 
متطوع بشكل منفرد ، وتقام األولمبياد في الفترة 

من 23 يوليو وحتى الثامن من أغسطس .

االتحاد السكندري يفوز على وادي دجلة 2 – 1 
في الدوري الممتاز

السكندري على وادي دجلة،  االتحاد      فاز 
التي جمعتهما  المباراة،  في  مقابل هدف  بهدفين 
استاد اإلسكندرية،  الخميس، على ملعب  مساء 
ضمن لقاءات األسبوع الــ 13 من بطولة الدوري 

الممتاز لكرة القدم.
أحرز هدفي االتحاد: فوزي الحناوي )في الدقيقة 

األولى من  الدقيقة  )في  أوكوي  وايمانويل   ،)54
الوقت بدال من الضائع(، في حين أحرز هدف وادي 
دجلة محمد هالل )في الدقيقة 23( من ركلة جزاء.
18 نقطة  وبهذا الفوز، ارتفع رصيد االتحاد إلى 
العاشر، في حين تجمد رصيد وادي  المركز  في 
دجلة عند 7 نقاط في المركز الثامن عشر واألخير.

بـ3 عقوبات.. االتحاد السعودي ينهي أزمات 
ديربي الشباب والنصر

    أصدرت لجنة االنضباط واألخالق 
 3 القدم،  لكرة  السعودي  االتحاد  في 
الشباب  ديربي  عقوبات على هامش 

والنصر.
الدوري  في  الفريقان مؤخرا  والتقى 
الشباب  للمحترفين، وفاز  السعودي 
االبتعاد  ليواصل  برباعية دون رد، 

بصدارة جدول الترتيب.
وشهدت المباراة أحداثا مؤسفة، حيث 
اتهم سيباستياو جونيور »سيبا«، حسين 
عبدالغني إداري النصر باالساءة له، 
ليتبادل مسؤولو الناديين التصريحات 

النارية.
وبناء على ذلك، قررت لجنة االنضباط واألخالق، 
إيقاف خالد البلطان رئيس الشباب والمهاجم سيبا 

وحسين عبدالغني.
وقال االتحاد السعودي عبر موقعه على اإلنترنت 
إنه ثبت ارتكاب البلطان »اإلساءة والتلفظ بألفاظ 
مسيئة ضد مسؤول في الفريق المنافس وفقا لمراقب 
المباراة، وقد تقرر منعه من دخول الملعب في 3 
مباريات لفريقه بدءا من اليوم وتغريمه 40 ألف 
لاير سعودي مع منحه حق الطعن على القرار«.

كما قررت اللجنة إيقاف سيبا مباراتين وإلزامه 
  53.325 ( ألف لاير   200 قدرها  بدفع غرامة 
دوالر( لمخالفته لوائح اللجنة باإلدالء بتصريحات 
تغريم  العام، فضال عن  الرأي  إثارة  تضمنت 
الشباب المبلغ ذاته لنشره تصريح الالعب عبر 

حساب النادي على تويتر.
مباراتين  إيقاف عبدالغني  تقرر  المقابل،  وفي 
االعتداء على  لمحاولته  ألف لاير   40 وتغريمه 

مسؤول من الفريق المنافس.

كبي  رياضي أولمبي يطور نظارات تساعد را
الدراجات على رؤية ما وراءهم

    طور أحد الدراجين الحائزين على الميدالية الذهبية 
األولمبية والفيزيائي، نظارات يمكن أن تساعد راكبي 
الدراجات على رؤية ما وراءهم دون تحريك رؤوسهم.

قال المخترعون كالوم سكينر والفيزيائي أليكس ماكدونالد، 
إن النظارات تسمح لراكبي الدراجات برؤية األمام والخلف 
عن طريق تحويل التركيز بداًل من إدارة رؤوسهم – مما 
يساعد أيًضا على تحسين السرعة والديناميكا الهوائية.

يأمل المخترعون أن تجعل نظارتهما ركوب الدراجات 
مثل  الرياضيين اآلخرين  تمنح  أماًنا وأن  أكثر  للهواة 
األداء من خالل عدم االضطرار  في  ميزة  التجديف، 

إلى تحريك رؤوسهم.
الرؤية  بالحفاظ على  الخلفية  الرؤية  نظارات  وتسمح 
المحيطية في االتجاه األمامي أثناء التحقق من الخلف ، 

مما يوفر بشكل فعال أفضل ما في العالمين.
والفضية في  الذهبية  بالميدالية  فاز  الذي  قال سكينر، 
األلعاب األولمبية الصيفية لعام 2016: “بصفتي دراًجا 
شغوًفا ، فأنا أدرك تماًما أهمية السالمة على الطرق”.

وفازت النظارات بسلسلة من جوائز تطوير ريادة األعمال 
.Scottish Edge في عام 2020 بما في ذلك جائزة

 -Qui trop embrasse mal étreint    
  - الطمع يقل ما جمع 

 
- Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué

- ال تبيع السمك في الماء 
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هل ولت أزمنة االستعباد 
اىل غري رجعة؟

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

  للتطرق إلى هكذا موضوع ال بّد من 
العودة الى الماِضَيْين: البعيد منه واألقرب 

الى أيامنا هذه!
الماضي البعيد

في تلك األزمنة كانت الملَكُة للقّوة البشرية 
وكان من يتمتّع بفائٍض منها يطغو على 
مجتمعه ويُسيطر على من كان حوله من 
دون  مطالبه  يُنّفذون  ويجعلهم  الرجال 
نقاش وينضوون تحت إمرِته ويستميتون 
وكانت  ونزواته.  مآربه  تلبية  سبيل  في 
كّل مجموعة تشّكل قبيلة، وكانت القبائل 
تتناحر ومن ثّم يسيطر القوّي على الضعيف 
الذي ينضوي مرغماً تحت لوائه، ويستمّر 
التقاتل حتى ينتهي األمر إلى السيطرة على 
القبائل  بقعة من األرض تضّم مجموعة 
التي استسلمت لسطوة ذاك القائد الشرس 
الذي يُنّصب نفسه على المجموعة برتبة 

أمير أو ملك أو غير ذلك...
الماضي األقرب

عندما بدأت تنضب خيرات منطقة ما، كان 
أهلها يلجأون إلى التعّدي على البقع المجاورة 
أجل  من  مقّدراتها  على  لالستيالء  طلباً 
العيش الرغد! وهكذا نشأت اإلمبراطوريات 
والسلطنات والممالك، وبدأت الحروب التي 
تسبّبت بزهق أرواح اآلالف المؤلفة من 
الرجال والنساء واألطفال! والذي يظّن ان 
التمازج الذي حصل بين األعراق مرّده إلى 
الحب، لهو مخطئ وبعيد عن الواقع! إن 
ذاك االختالط مرّده إلى الكراهية وحدها 
األفراد!  بعقول  تتحّكم  كانت  التي  وهي 
لدى الغزو، كان األقوياء يقتلون الرجال 
قمة  النساء ويغتصبونهن، ألن  ويسبون 
التحقير تكمُن في النيل من شرف أي شعب 
عْبَر االعتداء على نسائه، وكان ذلك أكبر 
مكافأة للمقاتلين! َوَجعي على الماليين من 
النساء اللواتي اغتُصبنتحت العنف، بعد أن 
شاهدن قتل رجالهّن أو أسرهم، وحملن 

من نسٍل يكرهنه، واضطررن إلى تربية 
أوالٍد لم يرغبَن بمجيئهم الى هذه الدنيا!

وقد تكاثر االستعباد عبر التاريخ، إذ كان 
المستعَبدون يُجّرون بالسالسل ويُشحنون 
باألسواق  ويباعون  كالماشية  بالبواخر 

كأية سلعة...
وإذ بدأ القرن العشرون، وبعد إبرام المواثيق 
والقوانين التي تساوي بين الشعوب، ظننّا 
ان زمن االستعباد قد ولّى إلى غير رجعة، 
إاّل أنه ال فائدة من تشريع يبقى حبراً على 
ورق، وإن االستعباد ما زال موجوًدا في 

بعض األقطار وإن قلّت وتيرته!
االستعباد الجديد

وإذ أصبحت القوانين تحمي المواطن بشكٍل 
عام، تتطّورت وسائل التواصل االجتماعي 
والتكنولوجيا على نحٍو لم يكن في الحسبان!
وبعد أن نال المواطن حريّته في مجاالت 
متعددة، ظهرت وسائل جديدة تُقيّد االنسان 

بنوع جديد من السالسل:
الماديّة بشكٍل دقيق من  • معرفة قدراته 

أجل إيقاعه في فٍخ محكم.
• مراقبة حركته وأماكن تواجده.

• التنّصت على مكالماته ومراقبة مراسالته 
واتصاالته.

• كشف رغباته اآلنيّة والمستقبليّة.
• معرفة نقاط ضعفه للتوّصل إلى إغرائه 

بعرض ما يشتهيه.
• إغراقه بديون تجعله مقيّداً بسالسل من 

نوع جديد.
• جعله يغامر بتوظيف أمواله حيث يتعّرض 
إلى أن يخسر كّل شيء دون أن يستطيع 

وضع اللوم على أحد.
• إغواء المراهقين بنمط حياة ووعود غير 
والقيام  االنحراف  إلى  لجّرهم  صحيحة 

بمهام قد تقضي على مستقبلهم.
• التأثير المتزايد على تربية النشء الجديد 

بحيث ينحرف إلى ما ال تُحمد ُعقباه.

  بجائحة أو من دون جائحة، نادرا ما يشهد 
مسرح الملكة في قصر فرساي أنشطة مفتوحة 

للجمهور.
لكّن المفارقة أن عملية التجديد تستمر في هذه 
القاعة التي بُنَيت لماري أنطوانيت، زوجة ملك 

فرنسا لويس السادس عشر.
التراث في قصر فرساي،  أمناء  كبير  وقال 
رافائيل ماسون، إن هذه الجوهرة التراثية المخبأة 
في حدائق بوتي تريانون والتي تعتبر المكان 
السري لماري أنطوانيت “تشبه الجمال النائم”.
على خشبة هذه القاعة، وقفت الملكة الشغوفة 
بالموسيقى والمسرح للمرة األخيرة في صيف 
عام 1785، لتؤدي دور روزين في “حاّلق 
بيار  الفرنسي  مؤلفها  ناظَري  أمام  إشبيلية” 

أوجوستان كارون دو بومارشيه.
الملكية”  تاريخها.. “شكسبير  ألول مرة في 

تقدم عرضا مسرحيا افتراضيا
هذا المسرح الذي بناه مهندس ماري أنطوانيت 
ريشار ميك، وهو الوحيد في فرنسا الذي استمر 
في استخدام معدات القرن الثامن عشر المسرحية، 
لم تمّسه الثورة الفرنسية عام 1789 ألنها كانت 
ترى أنه غير ذي قيمة، ولم يستخدم إال قلياًل 

جداً في 240 عاماً من الوجود .
بأنه “معجزة  المسرح  ووصف ماسون هذا 
حفظ”، مشيراً إلى أن “هوساً حقيقياً بالمسرح 
كان موجوداً في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر، وكان كل أمير يقيم بالتالي مسرحاً في 
منزله، لكن كل هذه المسارح تقريباً اختفت”.
فيها  استحال  التي  الصحية  األزمة  وخالل 
لتالميذ  أو  للزوار  الشهرية  الجوالت  تنظيم 
المدارس لتعريفهم بالمؤثرات المسرحية العائدة 
إلى القرن الثامن عشر، شرع خبراء الحفظ 
والفنانون في إعادة إنتاج نسخة مطابقة لستارة 

المسرح المتقادمة.
وشرح المنسق أن الستارة الجديدة التي علقت 
في منتصف ديسمبر/كانون األول ذات لون 
أزرق كوبالتي، وهي ذهبية األطراف وغنية 
بالزخارف، وصنعت من “قماش كتاني مطلّي 

بطريقة توحي بوجود ثنيات”.
وهذه الثنيات الوهمية هي على نسق التصميم 
الداخلي للقاعة نفسها، إذ استُخِدم فيه الرخام 
المذّهب ورائه  فيما يخفي ظاهرها  الزائف، 

ورق المعجن والكرتون.
كانت  التي  الستارة  أن  ماسون  وأوضح 
بيعت  التي  األصلية  الستارة  نسخة  موجودة 
بعد الثورة، وهي من “قماش كان يستخدم في 
عهد اإلمبراطورية )النابليونية(، أعيد طالؤه 

أثناء حقبة استعادة البوربون، ثم أعيد طالؤه 
في عهد الملك لوي فيليب.

وأضاف أن الستارة “تلفت في اآلونة األخيرة 
وكان من الضروري جداً الحفاظ عليها ألنها 
بمثابة شاهد أصيل” على تلك الحقبة التاريخية.
الستارة  على  العاملين  أن  ماسون  وشرح 
الجديدة اعتمدوا طريقة “تجميع شرائط الكتان 
يدوياً كما في ذلك الزمن”، توخياً لألمانة في 

إعادة إنتاجها.
ففي القاعة التي كانت تستوعب في زمن ماري 
أنطوانيت ما يصل إلى 250 متفرجاً، ثالثة 
داخلي  تصميم  أحدها  مسرحية،  ديكورات 
ريفي، والثاني يمثّل غابة، والثالث معبد اآللهة 
الرومانية مينيرفا، وهو أقدم ديكور مسرحي 

كامل في العالم إذ يعود إلى العام 1754.
“يشّكل  األخير  الديكور  أن  ماسون  واعتبر 
الديكور  براعة مصممي  فريدة على  شهادة 
في القرن الثامن عشر” مشبّهاً إياه بـ”موناليزا 
إلى هشاشة وضعه،  المسرح”. ونظراً  هذا 
كان ال بّد من مشروع إلنتاج نسخة منه تُظِهر 

معالمه األصلية.
تعود هذه الديكورات إلى القرن التاسع عشر 
ولكنها تعمل تماماً وفًقا للمبدأ الذي كان سائداً 
في مسرح القرن الثامن عشر، إذ يجري تغيير 
المشهد المسرحي أمام عيون المتفرجين، فيما 

الستارة مرفوعة.
الهياكل التي تحمل الديكورات تنزلق على سكك 
من جهة الفناء والحديقة، فتتقاطع خالل عملية 
للجمهور. وأوضح  مذهل  في مشهد  التغيير 
الخاصة  أنها عبارة عن “المؤثرات  ماسون 

للقرن الثامن عشر”.
وبفضل قوائم الجرد، يعمل خبراء الحفظ على 
إعادة بناء ديكور رابع يمثّل “الساحة العامة”، 
ال يتوافر من عناصره إال القليل. وسيحاولون 
الثامن عشر  القرن  بناء معدات  إعادة  أيضاً 
التي تتيح ظهور ديكور شجرة على المسرح.
يزال  ال  القاعة  أن “وضع  ماسون  والحظ 
 ، 2001 الرغم من ترميمها عام  دقيقاً على 
ولم يتم توفير المقّومات التي تتيح لها البقاء 

وفية لتاريخها”.
عامين  كل  موسيقية  حفلة  “تقام  وأضاف: 
عندما نسمع  المسرح، ونتأثر كثيراً  في هذا 
النوتات الموسيقية تخرج من المكان المحصص 

لألوركسترا في المسرح”.
وقال: “ال يمكن إقامة أنشطة بشكل منتظم في 
القاعة، لكننا ننتظر انتهاء )األزمة الصحية( 

لكي نتيح للجمهور االطالع عليها”.

  يُعتبر التسامح اليوم من أكثر المصطلحات 
من  للكثير  شعاراً  أصبح  حتى  تداواًل، 
المنظمات والحكومات عبر العالم، وفي 
اآلن نفسه، أُشِبع بدالالت جديدة قد تؤثر 
على معانيه األصلية في اللغة، وكما ينبغي 
أن يكون؛ فقد جعله البعض مطلقاً، أي 
التسامح بدون حدود أو قيود، ونظر إليه 
البعض اآلخر بوصفه استسالماً وتنازال، 
مما أفقد هذا المصطلح معانيه األصلية، 
وتزداد اإلشكالية تعقيداً، عندما يتم ربط 
التسامح باألديان، وبالحوار بين الثقافات، 
ضمن نوع من التواصل اإلنساني، الذي 
يراد به تقريب وجهات النظر المتباعدة، 
هذا الحوار الذي يقوده القادة والزعماء 
عبر العالم وخاصة هؤالء الذين يملكون 
رصيداً كبيراً من االحترام لدى أتباعهم 
ومريديهم، فكانت الحاجة ماسة لدبلوماسية 
مختلفة عن الدبلوماسيات التقليدية، ويتعلق 
األمر بالدبلوماسية الروحية، أو الدينية، 
مع بعض االختالف عندما نُدّقق المعنى 
ونتأّمله بمنظار البحث العلمي و األكاديمي.
أنّه  التسامح على  إلى  اليجب أن ننظر 
ِمنّة وتنازل ومجاملة، إنه قبل كل شيء 
االعتراف  في  يتلّخص  إيجابي  موقف 
ال  وإنّه  األساسية،  اآلخرين  بحريات 
آرائه على  في فرض  إنسان  ألّي  َحقَّ 
غيره ، ومعنى ذلك أنَّ التسامح ال يلغي 
الفارق واالختالف، كما ال يسعى لهيمنة 
أفكار معينة على حساب أخرى، ولكنه 
لسليمة،  ا نية  اإلنسا للعالقات  يؤّسس 
من خالل احترام االختيارات العقائدية 
ذاته  اآلن  وفي  والثقافية،  والحضارية 
والشعوب  األمم  بين  التعارف  تحفيز 
والتعاون فيما بينها وترسيخ التواصل، 
ن َذَكٍر َوأُنَثٰى  “َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكم ّمِ
إِنَّ  لَِتَعاَرُفوا،  َوَقَباِئَل  ُشُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم 
َ َعلِيٌم َخبِيٌر”  ِ أَْتَقاُكْم، إِنَّ للاَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد للاَّ
، فالعيش ضمن عالم مختلف هو الذي 
يصنع التميّز ويحقق نمط الوجود الحر 
والمستقّر، وال يقتضي التسامح محبًة أو 

والًء أو تبنّياً لمبادئ اآلخرين وأديانهم، 
والتنازل عن الهوية، بقدر ما هو اعتراف 
بحق اآلخر في الحياة وفي الوجود على 
التعبير عن  سطح األرض، والحق في 
مواقفه واختياراته، وبأنَّ خالق البشر أراد 
خلقه مختلفين، قال تعالى: “َواَل َيَزالُوَن 
ُمْخَتلِِفيَن إالَّ َمْن َرِحَم َربَُّك َولَِذلَِك َخلََقُهْم”، 
فكيف يتجرأ اإلنسان على هللا، ويحاول 
محو االختالف، ودعوة الناس لالئتالف 

والتماهي والذوبان، بل وينهج في 
لكراهية  وا لعنف  ا سبيل  دعوته 

واالعتداء على قيمة الحياة ؟
   انطالقاً من رؤية علمية وأكاديمية، 
تعيد لمصطلحات التسامح والحوار 
دالالتهااألصلية، أنجزُت دراسة 
تؤّصل للدبلوماسية الروحية في 
أبعادها المختلفة وخاصة ما له 
بين  والحوار  بالتسامح  صلة 
األديان، ويتعلق األمر بكتاب: 
التسامح بين األديان من منظور 
الديبلوماسية الروحية، والذي 
صدر ضمن منشورات جمعية 
االجتماعية  للتنمية  النجاح 
بمدينة العيون الساقية الحمراء، 
في طبعته األولى منذ عام 

2019، ولكن حدث جائحة كورونا 
فتأخر  الثقافية،  أكبر من األحداث  كان 
التعريف بهذا العمل البحثي الجديد إلى 
اليوم، وهو الكتاب الحائز جائزة الشيخ 
سيدي المختار الكنتي للثقافة العالمة، وقد 
األكاديمي  الكتاب  الجائزة مؤلف  تسلّم 
المغربي األستاذ الدكتور خالد التوزاني، 
رئيس المركز المغربي لالستثمار الثقافي 
)مساق(،  بكلمة  اختصاراً  المعروف 
وذلك ضمن فعاليات ملتقى عيون األدب 
العربي الذي تنظمه جمعية النجاح للتنمية 
االجتماعية، بمدينة العيون الساقية الحمراء 

الصحراء المغربية.
في  دقيق  بحث  َعْبَر  الكتاب  هذا  يروم 
العرفانيات الدينية، إثبات فكرة مفادها: 

القدرَة على  َتْملُِك  األديان  أنَّ روحانيَة 
زرع بذرة التََّساُمح في النُّفوس، وَخلِق 
وحي بين بني الَبَشر،  ُفَرِص التَّواُصِل الرُّ
وفرِض احترام َقَداَسة اإلنسان، انطالقاً من 
رؤيٍة تتجاوُز ظاهَر األدياِن إلى جوهرها 
ل وهو اإلحسان إلى الَخلَق، والنَّظر  األوَّ
وليَس  الَحياة  في  َشريكاً  بوصفه  إليه 
ُمناِفساً أو َعُدّواً. حيث يقّدم هذا الكتاب 
ُمقترحاٍت عمليٍَّة لنَْقِل التسامح من التَّنظير 
ليِل  الدَّ ُسْلَطِة  وِمْن  الممارسة،  إلى 
ن  ها لبُر ا و

إلى ُسلطِة المَحبَّة 
حقيِقّي  لتسامٍح  ُس  يُؤّسِ ِبَما  والِعرفان، 

بيَن أْهِل الديانات.
“ِدبلوماسية  عليها  نطلُِق  ؤيُة  الرُّ وهذِه 
ياناِت منهجها  التسامح”، تَْنَهُل ِمن ُروِح الّدِ
القائم على تزكيِة النُّفوِس وتأليف الُقلوب، 
وهي ِدبلوماسيٌة ال تروُم اإلقناع، أو دفع 
وَمواِقِفِه،  ُمعتقداِتِه  َعْن  للتََّخلِّي  اآلخر 
وال حتَّى التَّبشير بنمٍط ُمَعيٍَّن ِمَن التََّديُّن 
َدْور  لتأكيِد  َتسعى  ما  بقدِر  والّسلوك، 
التَّزكية في تنقيِة العالقاِت اإلنسانية ِمَن 
ات ونواِزع  التَّوتُّر والَقلق وِمْن ُسْلَطِة الذَّ
االْسِتْعالء على الَغير أو اِّدِعاء امتالك 
الَحقَّ أو المعرفة و التفّوق، وبذلك يمكن 

بلوماسية  الّدِ من  النّمط  هذا  ُل  يَُشّكِ أن 
والُعنف،  ف  التَّطرُّ ِمَن  للوقايِة  مدخاًل 
وسلوكي  وأخالقي  دينّي  تسامح  ببناِء 
في  يرى  وبصيرة،  ُهدى  وعلى  متين 
اإلنسان، أينما كان، وحيثما ُوجد، بُنيان 
هللا، ال َيجوُز انتهاُك حرمِتِه أو اإلساَءة 

إليه، بل المطلوب دوام اإلحسان إليه.
لماذا لم تنَجْح َدَعواُت التَّقريِب بين األديان، 
بلوماسياتالّرسمية والموزاية  ولْم تُفلِْح الّدِ
أهاِللديانات،  حقيقيّبين  تحقيِقَتَساُمٍح  في 
وفرض تعايٍش فاعل ومؤثّر بين مختلف 
الفئات المتباينة في المعتقد والملّة؟ما 
لتي  ا ئُق  ا لعو ا
َض  َفْر ُر  ّخِ تَُؤ
التّسامح العالَِمّي 
مِن  أ ية  ِحما و
النُّفوس واألرواح 
التي تُْزَهُق في كّلِ 

لَْحَظٍة؟ 
تلكم بعض التساؤالت 
التي حاولنا مقاربتها، 
انطالقاً من مرجعية 
فية  صو نية  فا عر
وأخالقية  وتربوية 
من  تنهل   ، صيلة أ
المشترك اإلنساني كثيراً 
من حججها وبراهينها، 
نظراً ألهمية الموضوع، 
أكثر  ستكون  التَّسامح  قيمة  إنَّ  حيث 
إلحاحاً في المستقبل، ففي عصرنا تجري 
ة، وبتوظيٍف  يات ِعدَّ أحداث تطّرف بمسمَّ
لعدد من اإليديولوجيات واألفكار، التي 
الّسيطرة  وتحقيق  الهيمنة  فرض  تروم 
األمن  وباَت  عوب،  والشُّ األفراد  على 
العالَمي في مهّبِ الّريح مع انتشار بَُقِع 
التَّوتُّر واستمرار النّزاعات وتزايد وتيرة 
الُحروب على ِضفاف العديد ِمن ُحدود 
أحداٌث  وهي  الُعبور،  ومناطق  الّدول 
تجري في كثير من الحاالت باسم الّدين، 
بّراقة،  شعارات  وترفع  الحّق،  وباسم 

د  يهّدِ ما  أخطر  من  هللا،  باسم  فالُعنف 
ينّي  عالمنا المعاصر، ألنَّ المتطّرف الّدِ
في  المطلق  الحّق  صاحب  نفسه  يرى 
تمثيل هللا وتنفيذ شرع هللا ُعنوة، ومثل 
اسمه  بشيء  إقناعه  النوع يصعب  هذا 
الحاجة ماّسة  التسامح، ومن هنا كانت 
نّي،  ِعرفا تسامٍح  دبلوماسية  لتأصيل 

ينهض بقيمة التسامح.
إنَّ دبلوماسية التَّسامح بمنظور ِعرفانّي 
يحترم  روحّي  تعارف  لتأِسيس  تسعى 
االختالف، وليس من غايات هذا التَّعارف 
اإلقناع أو دفع اآلخر للتخلِّي عن معتقداته 
ومواقفه، ألنَّ المنظور الِعرفانّي في التَّواصل 
أنَّ  منها:  المسلَّمات،  بعض  من  ينطلق 
هداية الناس، ليست من اختصاص البشر، 
وإنَّما هي من تفّضل هللا على َمْن يشاء 
واب أو  من عباده، ومنها أيضاً: أنَّ الصَّ
ير على الُهدى ال يعلمه إال  الخطأ أو السَّ
هللا، فالحقيقة المطلقة ال يملكها إال خالق 
البشر، وهذه المنطلقات الَعقدية يستمدها 
وفي من القرآن الكريم  أهل الِعرفان الصُّ
باعتباره روح الكون ومعراج التعّرف 
إلى هللا، حيث يقول هللا تعالى: “إِنََّك اَل 
َمن  َيْهِدي   َ ِكنَّ للاَّ َولَٰ أَْحَبْبَت،  َمْن  َتْهِدي 
ويترتب  ِباْلُمْهَتِديَن”،  أَْعلَُم  َوُهَو  َيَشاُء، 
كبيرة  أمور  الكونية  الحقيقة  هذه  على 
في حياة اإلنسان، وخاّصة في تواصله 
رؤيته  وفي  اآلخرين،  ومع  ذاته  مع 
للحياة والكون والوجود وما بعد الحياة 
التَّسامح،  معاني  بعض  تلك  والموت، 
من  األديان  بين  التسامح  كتاب:  وفي 
تجليات  الروحية،  الدبلوماسية  منظور 
أخرى ونماذج تعّزز هذا الفهم المتوازن 
بال  لتسامح  تؤسس  كما  شائكة،  لقضية 

حدود وتواصل بال قيود. 
)للتواصل مع الكاتب:

touzani79@hotmail.com( 
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لويس الرابع عشر صاحب مقولة >أنا الدولة والدولة أنا<
 لويس الرابع عشر أحد ملوك فرنسا 
فرنسا  تولى حكم   ،]1715 – 1638[
وهو في الخامسة من عمره عام 1643م  
بعد وفاة والده تحت وصاية الكاردينال 
“روتز” الذي قام بعزله على أثر حرب 
أهلية وتم تسليم سلطته إلى رئيس وزرائه 
الكاردينال “مازريان” الذي توفى في عام 
1661 واستطاع بعدها لويس ممارسة 
الحكم بطريقة شرعية للبالد وظل حاكًما 
لها حتى وفاته، عرف عنه حبه وولعه 

عليه  اطلق  لذلك  لفنون  وا باألدب 
المؤرخون الملك الشمس، كما عرف 
عنه صرامته وحسمه وحرصه على 
أن يكون السلطة العليا والوحيدة في 
الشهيرة  المقولة  البالد وهو صاحب 

أنا الدولة والدولة أنا.
لويس الرابع عشر على عرش فرنسا:

ولد لويس الرابع عشر في عام 1638م 
ابن  وهو  جيرمان،  سان  شاتو  في 
الملك لويس الثالث عشر، الذي عاش 
لفترة طويلة قدرها المؤرخون بثالثة 
وعشرون عام يعاني من حرمانه من 
األبوة حتى وهبه هللا “دوفين” وهو 
لويس الرابع عشر، الذي اعتبره هبة 
من هللا تعالى ال تقدر بثمن، وسرعان 
ما أعطاه لقب ولي العهد لفرنسا، مات 
أبوه وهو في سن الخامسة من عمره 
لويس  بعدها  وأصبح  1643م،  عام 
الرابع عشر هو ملك فرنسا، قام على 
تربيته كل من الملكة آن أمه ورئيس 
الوزراء “مازريان”، وفي عام 1952 

حدثت حرب أهلية بالبالد مما جعل لويس 
الرابع عشر يتخذ قراره بعزل الكردينال 

بالبالد  األول  الوزير  وتعيين  “روتز” 
في خطوة صادمة  مكانه،  “مازريان” 
وحاسمة للجميع، على الرغم من كونه 
يعني صالحيته  مما  الرشد  بلغ سن  قد 
التخاذ القرارات إال أنه أثر على تولى 
رئيس الوزراء مقاليد الحكم حتى تكتمل 
خبرته بالسياسة العامة للدولة وكيفية إدارة 
األمور بحزم حتى وفاة “مازريان” في 
عام 1661م لتبدأ فترة جديدة في تاريخ 
فرنسا تحت والية لويس الرابع عشر.

أنا الدولة والدولة أنا:
لويس  حرص  التي  السياسة  هي  هذه 

الرابع عشر على تطبيقها بمجرد توليه 
شؤون البالد فقد قام على فرض سياسة 
الطاعة على كل من حوله، فهو مصدر 
السلطة األول واألخير بالبالد حتى أنه 
أبعد جميع الوزراء واألمراء عن مركز 
القرار بالدولة، كما قام إلغاء الكثير من 
المؤسسات اإلدارية بالدولة وجعل القرار 
األخير بالدولة عنده، كان حكومة لويس 
الرابع عشر حكومة مثقلة بالديون، وذلك 
نتيجة لرغبة الملك الشديدة في التوسعات 

الشديدة للدولة كما أنه كان محًبا للترف 
والحفالت التي كانت عبء شديد على 

خزانة الدولة.
نيا  إسبا ملك  بنة  ا من  لويس  زواج 

فيليب الرابع:
“ماري  من  الرابع عشر  لويس  تزوج 
الزواج  هذا  وكان  اإلسبانية  تيريز” 
ستة  منها  وأنجب  سياسية  ألغراض 
أبناء، وبعد وفاة والدها الملك فيليب خرج 
لويس الرابع عشر مطالًبا بإرث زوجته 
والدها وشن هجوم ضاري  أمالك  في 
على إسبانيا استطاع فيه الحصول على 
قالعها، ولكن في تحالف مضاد له ظهرت 
بريطانيا وهولندا والسويد كحلف واحد 
لتصدي على هجماته هناك مما اضطر 
لويس لقبول التفاوض معهم وقام بالتوقيع 
على “صلح إكس الشابل” ولكنه سعى 

مرة أخرى لخوض حرب مع هولندا في 
خطوة لتفكيك هذا التحالف لكن تصدي 
معاهدة  يعقد  جعله  له  األوربية  الدول 
“تيمنغ” وتتوالى األحداث والصراعات 
حول مزيد من التوسعة لألراضي الفرنسية 

والتي كانت هدف لويس األول.
اهتمامه بالفن والثقافة:

يعد عصر لويس الرابع عشر من العصور 
المزدهرة فنًيا وثقافًيا ، فقد حرص على 
الشعراء  لكبار  الشعرية  المآدب  إقامة 
وفي  وراسين  موليير  أمثال  الفرنسيين 
عهده أمر بإنشاء أكاديمية للعلوم وأخرى 
للرسم والنحت، وكذلك أكاديمية للهندسة، 
وكان يشجع رجال الدولة على االهتمام 

بالعلوم وتقديم الدعم الكامل لها.

أدب وثقافة

مسرح ماري أنطوانيت في قصر فرساي يستعيد بريقه

تسامح بال حدود و تواصل بال قيود:
كيف نجحت الدبلوماسية الروحية في محو  الكراهية ؟

بقلم: سليم خليل

 ترجمة تعليق أستاذة جامعة الناروج ومحررة 
في مجلة روسيا والشؤون العالمية،  على 
فشل السياسة األوروبية تجاه روسيا يتوقع 
الغرب أن  تتبنى روسيا مبادئ الديمقراطية 
والحرية الغربية  بدون أن تنخرط  وتتعايش 

مع المؤسسات الغربية .
يريد حلف الناتو واإلتحاد األوروبي أن يتدخل 
في الشؤون الداخلية الروسية  ويرفضون أي 
رأي أو قول لروسيا  في اإلتحاد األوروبي .
إنه خطأ وموقف غير واقعي وهذا قادنا إلى 
وضع أنه بعد ثالثمائة عام توقف روسيا توجه 
سياستها الخارجية  نحو الغرب. لم يستوعب 
اإلتحاد األوروبي حتى اآلن التغيير التاريخي 
الثامن عشر حاول  القرن  الذي حدث. في 
بطرس األكبر اإلمبراطور الروسي أن يدخل 

روسيا إلى أوروبا . 
حاليا بعد فشل إعادة المحاولة في العقدين 
األخيرين من القرن الماضي أصبحت فكرة 

أوروبا العظمى حلما  .
كان  دعم الغرب إلنقالب ٢٠١٤ في أوكرانيا  
التقارب  يعيش  المسمار األخير في نعش 
اإلتحاد األوروبي والواليات المتحدة في الوهم 
ما  بعد  بقوة روسيا  االعتراف  في  والفشل 

حصل في أوكرانيا  .
بالنسبة إلى روسيا تغير هدف تحقيق أوروبا 
العظمى إلى آسيا/أوروبا العظمى  وتتطلع 
في  واالنصهار  التواصل  إلى  اآلن  روسيا 
الشرق اآلسيوي المزدهر .  هذا يعني أن 

من  تناقش  أن  يجب  الغرب  مع  العالقات 
األساس وبتوازن  .

مؤخرا عاد وزير خارجية اإلتحاد األوروبي  
يمكن  لروسيا   زيارة  بوريل من  جوزيف 
وصفها فقط بفشل ذريع.  طالب بعض رؤساء 
دول أوروبا باستقالته بعد اإلذالل في روسيا. 
ذهب بوريل ليلقن روسيا درسا حول فشلها 
في تبني القيم الديمقراطية الغربية في سياستها 
الداخلية وأراد من المسئولين الروس أن يتغيروا 
لبناء عالقات ناجحة مع اإلتحاد األوروبي .

بالمقابل رفضت روسيا المقترحات وأظهروا 
له الباب، وطردوا الدبلوماسيين  األوروبيين 
الذين شاركوا في المظاهرات الشعبية  في 

شوارع موسكو في األسابيع السابقة..
ماذا حدث ؟  أوضحت روسيا  أن  مبادئ 
التحرر يجب أن تنبع من القوة وأن  السياسة 
الداخلية الروسية لم تعد موضوعا للسياسة 
العالمية. أخطأ اإلتحاد األوروبي في التفكير 
بأن عدم إحترام روسيا للحريات يجب أن 

يقابل  بلهجة  صارمة من قبل  أوروبا .
الرئيس  المعلم والتلميذ أوقف  نهاية عالقة 
الروسي  ييلتسين سياسة االمتناع عن االنخراط  
في أوروبا المتبعة  طيلة الحرب الباردة .  أراد 
أن  يدخل روسيا في المنظمات األوروبية  
التعاون واستفادة جهة من األخرى  بهدف 
ليصلوا إلى مشاركة متعادلة وخلق أوروبا 

جديدة  بمشاركة  متساوية .
لم تحدث المشاركة ،  لم تتحقق رغبة ييلتسين 

في إدخال روسيا المتحررة  في أوروبا وإلغاء 
خطوط الحرب الباردة الفاصلة .  كانت النتيجة 
أن اعتناق التحرر  منح الغرب شرعية عدم 

المساواة والتصرف مثل المعلم والتلميذ .
تخيل حلف الناتو وأوروبا أنهم وكالء التحرر 
يريدون إدخال الحياة المدنية إلى روسيا بنظام 
ليبرالي أصبح الغرب معلم اليبيرالية وروسيا 
التلميذ. هذا يعني أن للغرب السلطة للتدخل 
في الشؤون الداخلية الروسية ، وال لروسيا 
أي صوت  في  أوروبا وال أي نفوذ خارج 

حدودها .
مستقبل المتحررين الروس في أوروبا/آسيا- :  
إن  تخلي روسيا عن  فكرة  أوروبا العظمى  
واالنخراط في  أوروبا/آسيا العظمى  سيفتح 
مجاال للمتحررين الروس؛  تحتاج روسيا إلى 
متحررين مسؤولين حاضرين في نظامها 
شرقا  باالتجاه   سيتحقق  وهذا  السياسي،  
واالبتعاد عن منافسة التحرر  في السلطة .

منذ الثورة الفرنسية عارضت روسيا الحركات 
التحررية. وكان المتحررون  الروس يتحالفون 
مع الغرب واعتبرتهم السلطة - طابورا خامسا- 
. علينا  أن  نتفهم ذلك في الغرب وخاصة 
عندما شاهدنا زعماء وسائل اإلعالم الغربية 
طيلة أربع سنوات يصفون الرئيس ترامب 
بالعمالة والخيانة للمثل الديمقراطية ألنه ارتكب  

جريمة رغبته بالتفاهم مع روسيا. 
نابليون   وحروب   الفرنسية  الثورة  بعد  
اندلعت ثورة ضد اإلمبراطورية الروسية ، 

كما أن الجنود الذين طردوا نابليون واحتلوا 
إلى روسيا معتنقين مبادئ  باريس رجعوا 
الثورة الفرنسية وصمد الحكم اإلمبراطوري 
وبذلك ُزرعت بذور عدم الثقة  بالمتحررين  . 
حتى  اآلن  ينتقد المتحررون الروس انتصار 
روسيا على نابليون وهذا ظهر في روايات  
دوستويفسكي واألخوان كارامازوف حيث 
يقولون أنه كان من األفضل أن ينتصر نابليون 
وبهذا تكون أمة ذكية تغلبت على أمة متخلفة 

وضمتها إليها ..
بعد الخسارة المذلة  لروسيا في حرب اليابان 
عام ١٩٠٥أرسل المتحررون الروس برقيات 

تهنئة إلمبراطور اليابان. 
كما أن المتحررين الروس في الحرب العالمية 
النظام اإلمبراطوري  إنهاء  األولى حاولوا 
لكن االشتراكيين استولوا على السلطة بعد 

الفوضى العارمة .
إن  استبعاد  روسيا  بعد إنهاء الحرب الباردة 
أنعشت الشعور بعدم الثقة لدى المتحررين 
الروس. من الطبيعي أن يعلن المتحررين 
الروس ميولهم تجاه الغرب  وبذلك أثاروا 

شعور عدم الثقة بمواطنتهم .
تروج وسائل األعالم الغربية  تغيير األنظمة 
بالعنف وهذا جرى في الثورات المدعومة 
عام  األوكراني  واالنقالب  الغرب  من 
٢٠١٤ الذي أيده المتحررون الروس آملين 
أن يتحقق في روسيا . إن االحتجاج جزء 
من الديمقراطية ،  لكن العمل على تغيير 

النظام  باالحتجاج العنيف في الشارع يخلق 
أجواء صعبة للذين يرغبون تطوير الثقافة 
السياسية وتشكيل معارضة سياسية معتدلة . 
إن مهزلة المعارض آليكسي نافالني أوضحت 
نتيجة وهي أن تصرفات نافالني  الراديكالية 
مرفوضة في أي  حزب ليبرالي  في الغرب 
لكنها مقبولة كسالح ضد الرئيس بوتين بعد 

فشل العقوبات ضد روسيا .
تساءل وزير خارجية روسيا - سيرجي الفروف 
- هل هناك هدف للتحاور مع الغرب ؟  ال 
يفهم المسؤولون عن السياسة الخارجية في 
أننا بحاجة إلى محادثات متوازنة؛  الغرب 

األفضل أن نوقف الحوار حاليا  .
الخارجية  العالقات  مسؤول  زيارة  كانت 
األوروبية األخيرة مخيبة لآلمال وأي محاولة 
للحوار مجددا لن تكون مجدية خاصة بعد 
استنكار روسيا للتدخل األوروبي بشؤونها 
الداخلية وفي ذات الوقت الشعور األوروبي 

بعدم اإلحترام .
تنتقل روسيا من االنخراط في أوروبا الكبرى 
إلى آسيا-أوروبا - العظمى . األفضل  اآلن 
التوقف لبرهة ولغاية االعتراف من قبل أوروبا  

بالوضع الجديد .  

فشل زيارة جوزيف بوريل وزير خارجية اإلتحاد األوروبي إلى روسيا



Le premier ministre du Québec et son 
équipe santé ont précisé mardi la stra-
tégie de vaccination de masse lors d’un 

point de presse au Stade olympique de Mon-
tréal.
«Dès la semaine prochaine, la population géné-
rale va commencer à être vaccinée», a affirmé 
le premier ministre François Legault.
Dès que la vaccination des résidents des RPA 
sera complétée, les 85 ans et plus sont les pro-
chains sur la liste. Les personnes nées en 1936 
ou avant pourront prendre un rendez-vous à 
compter de jeudi.
Les personnes nées en 1936 ou avant pourront 
prendre un rendez-vous pour être vaccinées à 
compter de jeudi en ligne au quebec.ca/vaccin-
covid ou en appelant au 1-877-644-4545. 
Même si la vaccination sera d’abord priorisée 
dans la grande région de Montréal, les per-
sonnes de 85 ans et plus de partout au Québec 
pourront prendre leur rendez-vous jeudi.
«On voulait vraiment être capable d’avoir la 
priorité Montréal, c’est vraiment pour la pre-
mière semaine. Une personne peut prendre 
un rendez-vous dans la première semaine et 
le reste du Québec ce sera dans la deuxième 
semaine», a précisé le ministre Dubé.
Le gouvernement a précisé que la façon la plus 
simple était de passer par la plateforme Clic 
Santé, mais qu’il sera également possible de le 
faire par téléphone.
«Ce qui est rassurant, c’est que ça fonctionne 
déjà. On distribue déjà des dizaines de milliers 
de rendez-vous pour les centres de prélève-
ments», a expliqué Stéphane Lajoie, président 
de Clic Santé.

«Vacciner, c’est gagner. 
Vacciner contre la 
COVID, c’est gagner 
contre la pandémie», 
a lancé le premier 
ministre. 
Le gouvernement estime 
à 200 000 le nombre de 
personnes de 85 ans et 
plus qui ne vivent pas 
en CHSLD ou en RPA. 
Il faudrait environ deux 
semaines pour les vac-
ciner. 
Le gouvernement 
va travailler avec les 
organismes communautaires pour suivre le 
nombre d’inscriptions et s’assurer que le plus 
grand nombre de personnes soit inoculé. «Ils 
doivent se déplacer, on ne peut pas amener le 
vaccin chez eux, pour le moment», déplore le 
ministre.
Québec devrait recevoir environ 100 000 doses 
de vaccin par semaine, pour les quatre pro-
chaines semaines. 
Le gouvernement espère encore avoir vac-
ciné tous les Québécois d’ici la fin septembre, 
à condition de recevoir les doses, martèle le 
ministre Dubé.
La relâche             
Québec aurait pu ouvrir les théâtres pour la 
semaine de relâche, mais François Legault 
affirme que leurs propriétaires préféraient 
attendre. 
Le gouvernement veut continuer de suivre 
la situation épidémiologique. Toutefois, si 

la situation continue de s’améliorer après la 
relâche, il serait bientôt possible d’ouvrir les 
salles de spectacle et les lieux de culte et d’au-
toriser les sports intérieurs.
Le directeur national de la santé publique 
demande à la population de ne pas se rassem-
bler pendant la semaine de relâche. 
Évolution des variants      
La situation épidémiologique dépend grande-
ment de la propagation de la contamination 
par les variants du virus de la COVID-19.
À ce jour, Québec estime qu’environ 10% des 
tests positifs sont vus comme des variants 
potentiels. Toutefois, il faudra voir dans la 
prochaine semaine si ce nombre augmentera 
ou non.
Le ministre Dubé a tenu à rappeler que les 
tests rapides étaient un moyen complémen-
taire de dépister les cas, mais qu’on ne peut pas 
confirmer la présence de variants avec les tests 
rapides. 

L’ambassade de Chine a 
publié sur son site mardi 
un message vitriolique 

contre le Canada au lendemain du 
vote quasi unanime au parlement 
reconnaissant qu’un «génocide» 
a lieu en Chine contre les musul-
mans ouïghours.
Le vote sur la motion conser-
vatrice incluait aussi un 
amendement demandant au gou-
vernement de faire pression sur le 
Comité international olympique 
pour relocaliser les Jeux d’hiver 
de Pékin, prévus pour 2022.
«La majorité des députés cana-
diens qui soutiennent la motion 
ci-dessus ne sont jamais allés au 
Xinjiang ni même en Chine. Ils 
se sont livrés à des manipulations 
politiques sur des questions liées 
au Xinjiang sous le prétexte des 
droits de la personne, dans une 
tentative d’ingérence dans les 
affaires intérieures de la Chine et 
de gagner un bénéfice politique en 

jouant la carte de la Chine. Quelle 
hypocrisie et quelle méchanceté!», 
est-il écrit sur le site de l’ambas-
sade.
Notons que le premier ministre 
Justin Trudeau ainsi que son cabi-
net, à l’exception de du ministre 
des Affaires étrangères Marc 
Garneau, ne se sont pas présentés 
au vote. M. Garneau s’est abstenu.
«[Les députés] essaient toujours 
de continuer à mettre leur nez 
dans la Chine du 21e siècle. Quelle 
arrogance et quelle ignorance! Ils 
font de l’hypocrisie au sujet des 
Jeux olympiques d’hiver de Pékin 
en se basant sur des mensonges 
politiques et en politisant le sport, 
ce qui va totalement à l’encontre 
de la Charte olympique et met en 
péril les Jeux olympiques et les 
intérêts des athlètes du monde 
entier. Quel égoïsme et quelle 
étroitesse d’esprit!» ajoute l’am-
bassade.
La Chine a toujours nié qu’un 

«génocide» avait 
lieu au Xinjiang, 
dans l’ouest du 
pays, malgré de 
nombreux repor-
tages détaillés de 
plusieurs médias 
crédibles et d’orga-
nisations pour les 
droits de la per-
sonne à travers le 
monde qui font état 
de persécutions de 
masse contre Ouï-
ghours, des musulmans qui sont 
majoritaires dans cette région.
Ce vote au parlement a aggravé 
les relations avec la Chine, tendues 
depuis l’arrestation à Vancouver 
de Meng Wanzhou, la directrice 
financière du géant des télécoms 
chinois Huawei, à la demande des 
États-Unis en 2018.
La Chine avait répliqué en arrê-
tant deux Canadiens, Michael 
Kovrig et Michael Spavor. Tou-

jours détenus, ils sont accusés 
d’espionnage en Chine.«Nous 
demandons à ces politiciens de 
faire face à la réalité, de cesser 
de s’immiscer dans les affaires 
intérieures de la Chine, de cesser 
d’utiliser la question du Xinjiang 
pour défendre leurs propres inté-
rêts et de cesser de se livrer à la 
farce anti-Chine, sinon ils finiront 
par s’humilier», conclut le mes-
sage de l’ambassade de Chine à 
Ottawa.

Le premier ministre Justin 
Trudeau a appuyé son homo-
logue australien dans son 

bras de fer contre Facebook, qui 
avait décidé de retirer les nouvelles 
de sa plateforme la semaine dernière.
Les deux premiers ministres «ont 
convenu de continuer de coordon-
ner leur travail visant à contrer les 
préjudices en ligne et à s’assurer que 
les revenus des géants du web sont 
partagés plus équitablement avec les 
créateurs et les médias», a annoncé 
le cabinet de M. Trudeau dans un 
communiqué mardi.
Dans le cadre de négociations avec l’État austra-
lien, Facebook avait décidé d’interdire à ses uti-
lisateurs australiens de partager des nouvelles la 
semaine dernière.
Cette stratégie de négociation avait pour but de 
punir le gouvernement, qui exigeait entre autres 
un meilleur partage des recettes issues des jour-
naux et des médias du pays.
L’écosystème médiatique australien, comme celui 
de l’ensemble des grandes démocraties, a été for-
tement appauvri par la montée en puissance des 
GAFAM, ces géants américains du web qui ont 
pris une place prépondérante dans l’économie du 
pays et à l’échelle mondiale.
Mardi, Facebook a changé son fusil d’épaule après 
avoir signé un accord avec le gouvernement aus-
tralien, forçant l’entreprise à contribuer financière-
ment pour le contenu journalistique, mais laissant 

tout de même le droit à l’entreprise de négocier au 
gré à gré ses propres accords et de choisir quels 
médias pourraient être admis sur la plateforme.
Au Canada, les yeux sont rivés sur le ministre du 
Patrimoine, Steven Guilbeault, qui doit dévoiler 
dans les prochains mois sa réforme tant attendue 
des lois encadrant les GAFAM. M. Guilbeault a 
plusieurs fois annoncé son soutien pour l’initiative 
de l’Australie, qualifiant la tactique de Facebook de 
«hautement irresponsable».
D’importants acteurs du milieu culturel et média-
tique au Canada ont indiqué qu’ils soutenaient 
l’initiative du ministre.
M. Guilbeault a déjà rencontré des dirigeants 
d’autres pays qui ont aussi les géants du web dans 
leur ligne de mire, dont l’Australie, la France, l’Al-
lemagne et la Finlande. Ceux-ci ont discuté de la 
possibilité de faire front commun pour renforcer 
leur position dans les négociations.

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous

Cet hôpital ultra moderne construit par 
le ministère de l’enseignement supé-
rieur en plein milieu du secteur médi-

cal de l’université El-Mansoura a coûté près 
de 300 millions de livres dont 30 millions 
viennent d’un donateur charitable.
De plus, cet hôpital de 10 étages doté des 
plus récents appareils et instruments médi-
caux, comprend 14 salles d’opération ainsi 
que 33 salles de soins intensifs et 82 lits. 
Reste à mentionner qu’à cet important hôpi-
tal spécialisé en chirurgie du cœur et des 
artères, s’ajoute à un autre aussi imposant 
hôpital, spécialisé dans les mêmes chirurgies 
construit en 2008 à Assouan par nul autre 

que le célèbre 
chirurgien car-
diaque le Dr. 
Magdi Yacoub spécialisé dans la chirurgie 
cardiaque pédiatrique.  
Enfin; cet hôpital offre des services de qua-
lité mondiale gratuitement à tous les habi-
tants de la région. 
D’autres parts, la ministre de la santé vient 
d’annoncer dans un communiqué de presse 
par vidéo conférence diffusé dernièrement, 
la réouverture de 19 hôpitaux qui relèvent 
de son ministère, après des rénovations 
majeures au coût de 14 milliards de livres. 

Construction au coût de 300 millions de 
livres du plus grand hôpital universitaire 
au Moyen-Orient pour les chirurgies du 

cœur et des artères.

L’ambassade de Chine en furie contre le Canada

Demi-classes: «Assez désastreux» pour les ados, selon les pédiatres

«Vacciner contre la COVID, c’est gagner contre 
la pandémie», dit Legault

Trudeau appuie l’Australie dans son bras de 
fer contre Facebook
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Conviction,

Salah EL ACHKAR 

Oui je t’aime…Pourquoi? … 
Je ne sais pas pourquoi… 

tu peux demander au bon Dieu, 
peut-être, dira-t-il davantage!
Pourtant, j’ai connu des femmes 
dans ma vie de toute nationalité, 
de tout genre, des belles et des 
moins belles de tout caractère, de 
toute forme et que sais-je encore, 
mais, je ne suis tombé amoureux 
d’aucune d’elles? 
En plus, je n’ai fait aucune pro-
messe à aucune dame sauf  à toi, 
que j’ai tenue, avec plaisir, amour 
et conviction, malgré mon passé 
glorieux dans plusieurs sens du 
mot. Mais, pourquoi?
Je ne sais plus pourquoi? Sim-
plement, je peux dire que c’est 
le destin qui a voulu que ça soit 
ainsi. 
Nous n’avons pas forcé tout 
ce qui s’est passé entre nous, 
c’était tout à fait naturel et 
vrai, retournes quelques mois 
en arrière, révises nos rela-
tions, nos échanges des mots, 
nos échanges des actes et les 
moments extraordinaires et les 
plus qu’agréables que nous avons 
vécu avec beaucoup d’amour, de 
plaisir, d’extase, de conviction et 

de bonne volonté.  
Personne ne peut contrôler le 
naturel, seul le cœur qui a ses 
raisons.
Nous n’avons pas le droit de 
refuser ce que nos cœurs ont 
voulu qu’il soit.
Nous n’avons pas le droit de 
refuser un amour, c’est un crime.
Oui j’ai essayé d’être indifférent, 
j’ai essayé de t’oublier, j’ai essayé 
d’ignorer tout le passé, mais, tu 
étais toujours devant moi par-
tout là où j’étais, dès mon réveil 
jusqu’à mes rêves, je n’ai pas pu 
t’oublier avec toute la volonté 
que je possède et Dieu seul le sait 
qu’elle est forte ma volonté. 
J’ai passé des moments plus que 
difficiles et je suis persuadé que 
c’est la même chose pour toi et 
que tu ressens les mêmes senti-
ments que moi.
Si nous faisons le contraire, nous 
allons nous en vouloir pour la 
vie, si nos cœurs avaient voulu se 
réunir, si le destin à voulu ainsi. 
Pourquoi refuser la volonté de 
Dieu?
J’ai voulu et je voudrais respec-
ter ta décision, malgré qu’elle 
soit le contraire de mon opinion 
et en plus très mal placée en ce 
qui me concerne, peut être pour 
toi aussi, mais,  Habibti, je suis 

plus que sûr que tu as les mêmes 
sentiments réciproques que tu 
essayes de les cacher quelque 
part dans ta conscience et tu 
essayes d’être m’en fichiste, mais, 
ils vont réapparaître un jour et 
en ce moment-là soit tu ne me 
retrouveras plus, soit qu’ils res-
teront gravés dans ton cœur 
pour la vie.
Allons-nous dans le bon sens 
comme la sagesse avec le cou-
rant? J’ai beaucoup de projets 
pour notre avenir, laisses- moi 
un peu de temps pour les mettre 
en place, ce n’est pas une tenta-
tion d’attirer ton attention ou te 
tromper ou te séduire par le côté 
matériel, non c’est une assurance 
pour notre avenir à nous deux.
J’ai l’intime conviction de tout 
laisser et me consacrer le reste 
de ma vie à toi pour te rendre 
heureuse, je te prie de ne pas 
perdre cette belle opportunité 
de notre vie commune que nous 
pourrons mener agréablement 
ensemble. (Rappelles-toi de l’ap-
proche des deux 

-2-
Signes de Zodiaque entre 
Gémeau et Bélier et leurs com-
patibilités, ils se complètent. En 
plus du côté sexualité, je crois 
que nous avons eut un énorme 

plaisir et de compatibilité aussi.
Oublie les autres facteurs néga-
tifs que tu as connus dans des 
cas semblables, mais, pas pareils 
(l’histoire de tes parents, je m’ex-
cuse), nous ne sommes pas tous 
pareils non plus dans ce monde, 
mesures notre cas à part et sois 
certaine que je te réserverais le 
meilleur de moi pour encore 20 
ans et peut être plus, après tout, 
l’âge est entre les mains du bon 
Dieu.
Ne crois pas que je vais m’arrêter 
à un certain âge avancé de faire 
l’amour, comme tu avais fait allu-
sion le dimanche dernier, non, il 
m’est écrit de le faire tant que je 
vivrais.
Nous aurons encore beaucoup à 
faire durant notre vie.
Nous devons nous entretenir 
pour en parler encore plus sur 
tous les points que j’envisage 
que nous puissions partager 
ensemble avec amour. 
J’espère qu’ils seront acceptés 
par toi, car j’ai encore beaucoup 
de chose à te dire, donnes-moi la 
chance et l’occasion encore une 
fois.
Nous sommes des adultes et 
nous pourrons en discuter.  
Tu me manques.
I love you.

Le débat fait rage entre le gouvernement 
Legault et l’opposition au sujet des demi-
classes au secondaire. Selon les pédiatres, 

instaurer cette mesure dans les écoles risquerait 
de compromettre davantage la motivation et la 
santé mentale des adolescents. 
«Socialiser avec un seul groupe, au-delà des 
amitiés préexistantes, est déjà difficile pour plu-
sieurs. Limiter leurs contacts à un demi-groupe 
serait assez désastreux», fait valoir la Dre 
Marie-Claude Roy, pédiatre au CHU de Sher-
brooke et membre du conseil d’administration 
de l’Association des pédiatres du Québec.     
Si la prudence est de mise avec les nouveaux 
variants qui se profilent à l’horizon, il faut néan-
moins limiter les dommages chez les jeunes, 
estime-t-elle.   
La Dre Roy croit que la motivation et la santé 
psychologique des adolescents de 3e, 4e et 5e 
secondaire sont «passablement atteintes» par 
la fréquentation de l’école en personne limitée 

à un jour sur deux.   
«Lorsque la situation épidémiologique le per-
mettra, l’école à temps plein pour tous et la 
reprise des activités parascolaires seront une 
priorité, sans aucun doute», insiste-t-elle dans 
un échange courriel avec notre Bureau parle-
mentaire.  
Depuis que le gouvernement a levé le voile, ven-
dredi, sur les avis de la Santé publique, le torchon 
brûle entre Québec et les partis d’opposition.   
La libérale Marwah Rizqy accuse Jean-Fran-
çois Roberge d’avoir «menti» aux élus et aux 
Québécois. La péquiste Véronique Hivon estime 
pour sa part que le ministre de l’Éducation a 
«contourné les faits». Elles en prennent pour 
preuve un avis de la Santé publique datant du 
22 octobre qui recommandait les demi-classes.  
Cet avis et une dizaine d’autres ont été publiés 
vendredi dernier par le ministère de la Santé. 
Ce sont des recommandations que l’équipe du 
Dr Horacio Arruda a faites au gouvernement 

Legault. D’autres recommandations, comme 
celles de permettre l’ouverture des cinémas à 
l’automne ou de permettre aux personnes seules 
d’accéder à une bulle familiale, ont été ignorées.  
Mais dans ce cas-ci, fait remarquer la députée 
de Joliette Véronique Hivon, le ministre s’est 
commis en affirmant, le 3 décembre dernier, 
qu’«en santé et en éducation, on suit toujours 
les recommandations de la Santé publique». 
«Ça s’appelle carrément un mensonge! sou-
ligne la députée de Saint-Laurent. On n’a pas 
le sentiment d’avoir l’heure juste. Même moi, 
ma confiance est ébranlée, et je ne suis pas une 
complotiste!»  
Au cabinet du ministre, on affirme que l’avis du 
Dr Arruda était un «document de travail». «À 
la fin du processus et des échanges, chaque fois 
qu’une décision est prise pour nos écoles, elle 
a l’aval de la Santé publique. Dire le contraire, 
c’est mentir», a gazouillé mardi Jean-François 
Roberge sur son fil Twitter.  



  قال متحدث باسم قصر باكنجهام البريطاني إن األمير 
فيليب يعاني من عدوى وسيستمر في البقاء في المستشفى 

لبضعة أيام أخرى.
وتم نقل األمير، زوج الملكة إليزابيث الثانية، إلى 
مستشفى في وسط لندن قبل أسبوع بسبب مرض لم يتم 

الكشف عنه، والذي أكد القصر الحقا أنه لم يكن كورونا.

ومع ذلك، في ظل تمديد إقامته، اتخذ أفراد العائلة المالكة 
خطوة غير عادية بإعالن طبيعة مرض األمير فيليب، إال 

أنه لم يتم تأكيد نوع العدوى.
وذكر قصر باكنجهام في بيان قصير: »إن دوق إدنبرة ال 
يزال في مستشفى الملك إدوارد السابع حيث يتلقى رعاية 

طبية للتعافي من عدوى«.

للعالج لكن من  البيان: »إنه مرتاح ويستجيب  وأضاف 
غير المتوقع أن يغادر المستشفى لمدة عدة أيام«.

وخالل عطلة نهاية األسبوع، قام االبن األكبر لألمير 
فيليب والملكة إليزابيث واألول في ترتيب تولي العرش، 
األمير تشارلز، بزيارة والده لفترة وجيزة في المستشفى 

قبل العودة إلى منزله الريفي في جلوسترشاير.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
أسئلة مطلوب الرد عليها :

-1لماذا تفتح دور السينما في كندا وتغلق الكنائس ؟
-2 من المسئول عن تأخر التطعيم في كندا ؟

-3 من الذي يملك القرار في لبنان هل هو حزب هللا أم الرئيس ميشيل عون ؟!
-4 متى سينتهي حكم الغنوشي واإلخوان في تونس ؟

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

 أخوان كبرى األسواق التجارية
 التي توفر لك كل ما يحتاجه البيت
 من المنتجات الغذائية اإليرانية

  والشرقية
15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

 
 آخر عمود

فريــد زمكحـل

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

   هل يمكن أن نأخذ موقف إنساني 
السوري وآالمه  الشعب  بحت في وضع 
بعيدا عن الحيثيات السياسية ! وفي ضوء 
المعطيات اإلنسانية!؟ إلنقاذ شعب بأكمله 
بلد متهالك يتجه  من المجاعة واقتصاد 
الكامل أو مسحه باألرض !  الدمار  نحو 

والمتضرر األول واألخير هو الشعب! 
أتحدث هنا عن معطيات يشير لها تقرير 
 BBC( البريطانية نشرته هيئة اإلذاعة 
بي بي سي( من أن الحكم يتعرض 
لضغوط. ولكن التقرير يشير إلى أن 
بالمائة من الشعب السوري  حوالي ٩٠ 
يعيش في فقر مدقع وان الشعب يتجه 
المجاعة الجماعية! وان الظروف  نحو 
اإلنسانية التي تعيشها البالد والشعب هي 

بحالة يرثى لها! 
ومع كورونا والظروف الدولية فان 
سوريا والشعب السوري يدخل في نفق 

مظلم إضافي وجديد. 
هذه  كل  نعرف  ونحن  الجديد  ما 
المعلومات! ولكن ال احد يتحرك! وهناك 
الحكم  اقتصادية هدفها إضعاف  عقوبات 
يدفع  الحقيقة من  .. ولكن في  في سوريا 
ثمنها هو الشعب السوري بالدرجة 

األولى! 
بعيدا  السهل جدا على كل من يعيش  من 
الحقيقي أن ينظر ويتحكى عن  من األلم 

سبل العالج!  
ولكن اإلنسانية أوال.. وثانياً.. وثالثا... 

والحقيقة الجديدة هنا بان المستقبل سيكون 
إنسانية واجتماعية  ناحية  أسوأ من 
واقتصادية .. الدول الكبرى بعظمتها 
تعاني من تبعات الكورونا االجتماعية 
واالقتصادية واإلنسانية والروحية وووو.. 
فما بالك ببلد عانت من حرب دامت أكثر 

من الحربين العالميتين األولى و الثانية! 
المقتطفات من هذا  وهنا أورد لكم بعض 

التقرير بقلم جيريمي بوين:

العادة هي  العقوبات االقتصادية في   ..//
المفترض أن  سالح يعاقب من هم من 

يساعدهم عوضا عن هدفه الحقيقي.
أمنا اآلن  أكثر  فالرئيس األسد في وضع 
بفضل االنتصارات العسكرية التي حققها 

بمساعدة حلفائه وخصوصا الروس.
ولكنه أصبح من الواضح أن نهاية الحرب 

لن تؤدي إلى سالم دائم....//
//... ولكن فورد )روبرت فورد آخر 
سفير للواليات المتحدة في دمشق( اليعتقد 

بأن األسد سيختفي من الساحة.
ويقول »أعتقد أن ثمة أمال لدى الدول 
الغربية بأن العقوبات ستبلغ من الشدة 
بحيث تجبره على التخلي عن الحكم. 
ولكني أنظر إلى ذلك على أنه تمني أكثر 
الواضح من  إذ ليس من  إلى تحليل  منه 

سيتولى الحكم بعد بشار.«
ولكن، وفي الوضع الراهن، ليس لسوريا 
أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي، مما 

يعني غياب أي أمل في السالم.
العالمي بأسره يرقد  وبما أن االقتصاد 
المركزة، التتوفر  العناية  اآلن في ردهة 
المليارات  النظام أو أعدائه  لحلفاء 

الضرورية إلعادة بناء البالد.
وفي غضون ذلك، يتدهور االقتصاد 
السوري بسرعة، ويزداد الشعب السوري 

جوعا...//
أي ضمير يسمح بتجويع شعب وإنهاكه 
بعد حرب مدمرة من اجل وضع ضغط 
نتائجه وعواقبه- على حكم  -غير مؤكدة 

سياسي! 
إيجاد أرضيات وسط من  المطلوب هو 
اجل تسويات عادلة تساعد المتضرر 
السوري - من  الشعب  األول واألخير - 
حرب ملعونة دمرت اإلنسان والبنيان 

وحتى آثار األجداد ! 
اإلنسانية أوال.. اإلنسانية ثانيا.. اإلنسانية 

ثالثا! 

.. سوريا المجاعة 

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش
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إتنا اإليطالي نافورات من    قذف بركان 
الحمم وسحبا من الرماد إلى السماء للمرة 

الخامسة في غضون أيام قليلة.
للجيوفيزياء  الوطني  المعهد  وأفاد خبراء من 
الواقع في صقلية،  البركان  والبراكين،  بأن 
والذي يزيد ارتفاعه على 3300 متر، بدأ في 
الثوران في  أثناء  انفجارات  إصدار أصوات 

حوالي الساعة العاشرة مساء يوم اإلثنين.

الفوهة  الجديد في  الثوران  بدأ  للتقرير،  ووفقا 
الجنوبية الشرقية.

البركانية  الحمم  انطلقت  وبعد حوالي ساعة، 
بارتفاع 300 متر فوق حافة الفوهة.

وفي وقت الحق، وصل جزء من عمود الرماد 
إلى ارتفاع عدة كيلومترات.

وتوقفت الهزات واالنفجارات بسرعة في 
حوالي الساعة الواحدة صباحا، الثالثاء.

  ناقش 100 خبير في منظمة األمن والتعاون األوروبي، 
يوم الثالثاء، فرص التعاون الدولي العابر للحدود لمعالجة 

المخاطر األمنية المتعلقة بالمناخ في جنوب شرق أوروبا.
وذكرت المنظمة األوروبية، في بيان من مقرها في فيينا، 
أن ذلك جاء في إطار ندوات وورش عمل افتراضية 
التي نظمها مكتب  المناخ واألمن،  وتفاعلية حول تغير 
منسق األنشطة االقتصادية والبيئية لمنظمة األمن والتعاون 

األوروبي ومجمع »أديلفي« الفكري في برلين.
وقالت هيلجا شميد، أمين عام منظمة األمن والتعاون 
األوروبي، في البيان، »لدينا اآلن أدلة دامغة على أن تغير 
التوتر.  التأثير في عدم االستقرار وزيادة  المناخ يمكنه 
وكما هو الحال مع أي تحد عالمي، يتطلب معالجة العواقب 

المحتملة حواًرا وتعاونًا عبر الحدود«.  ونقل البيان عن 
العمراني في  البيئة والتخطيط  ناصر نوريديني، وزير 
التشاور اإلقليمية ساعدت  شمال مقدونيا، قوله إن عملية 
في إجراء محادثة جديدة بين دول الجوار حول المخاطر 
المنطقة وكيفية  التي تواجهها  بالمناخ،  المتعلقة  األمنية 

التغلب عليها. 
إلى أن منظمة األمن والتعاون األوروبي أطلقت  يشار 
في مايو الماضي مشروعا يهدف إلى تعزيز االستجابات 
للمخاطر األمنية الناجمة عن تغير المناخ في جنوب شرق 
القوقاز وآسيا الوسطى  أوروبا وشرق أوروبا وجنوب 
بتمويل من النمسا والتشيك وألمانيا وإيطاليا وليختنشتاين 

ولوكسمبورج والنرويج.

  ذكرت صحيفة »واشنطن بوست« األمريكية أن شركتي »فايزر« و »موديرنا« 
التعهد  المستجد تعتزمان  لقاحين ضد فيروس كورونا  اللتان تصنعان  األمريكيتين 
أمام الكونجرس األمريكي اليوم بتحقيق زيادة كبيرة في إنتاجهما من اللقاحات، بما 

سيوفر 140 مليون جرعة إضافية خالل األسابيع الخمسة المقبلة.
الشركتين  الثالثاء، بأن ممثلي  اليوم  وأفادت الصحيفة عبر موقعها اإللكتروني، 
سيخبروا المشرعين بتغلبهما على التحديات التي وقفت في طريق التصنيع، وأنهما 
في طريقهما لللتغلب على قلة اإلنتاج التي أعاقت جهود مكافحة تفشي الفيروس في 
الواليات المتحدة، والتي تخطت، أمس، نصف مليون حالة وفاة وأكثر من 28 مليونا 

و174 ألف إصابة بفيروس »كورونا« منذ بداية انتشاره.
ويقول جون يانج، رئيس مجموعة »فايزر« العالمية لألدوية، في 
للرقابة والتحقيقات  الفرعية  للّجنة  يقدمها  يُنتَظر أن  التي  شهادته 
الحاجة  النواب: »بسبب  الطاقة والتجارة بمجلس  للجنة  التابعة 

الماسة لتطعيم مزيد من األشخاص، كثفنا إنتاجنا من الجرعات«.
لكن »واشنطن بوست« أشارت إلى أن تلك المهمة تعد »شاقة«، 
الفتة إلى أن الشركتين، اللتين تملكان وحدهما تراخيص االستخدام 
للقاحات »كورونا« حتى اآلن، ستحتاجان لمضاعفة  الطارئ 
أمثال  إلى نحو ثالثة  5 أسابيع فقط ليصل  إنتاجهما سنويا خالل 
إنتاجهما الحالي، والبالغ حتى اآلن نحو 75 مليون جرعة، 
 220 بتوفيرها، والبالغة  التي تعهدتا  المستهدفة  للكمية  للوصول 

مليون جرعة بنهاية الشهر المقبل.
 28 إنتاج  الهدف، والذي يعني  إلى أن ذلك  لفتت الصحيفة  فيما 
مليون جرعة أسبوعيا في المتوسط، أكبر بكثير من أداء الشركتين 
الماضي، أن  إذ أعلنت الحكومة، األسبوع  الحالي،  الوقت  في 

الجرعات الموزعة على الواليات ستزيد من 11 مليونا إلى 5ر13 مليون جرعة 
إلى مليونّي جرعة سيتم توزيعها على الصيدليات. واعتبرت  أسبوعيا، باإلضافة 
»واشنطن بوست« أن وفاء عمالقتي الصناعات الدوائية بتعهدهما سيكون من شأنه 
إحراز تقدم أسرع في مكافحة تفشي الوباء، وبدء إنهاء حالة اإلحباط من حالة التفشي 

الحالية.
إدارة  التي وضعتها  الزمنية لإلنتاج  بالجداول  الشركتين في االلتزام  ورغم فشل 
الرئيس السابق، دونالد ترامب، في ديسمبر الماضي، بعد حصولهما على تصريح 
هيئة الغذاء والدواء األمريكية، لكنهما تبديان هذه الفترة ثقتيهما في الوفاء بتعهداتهما 

األخيرة، بعد مواصلة االستثمار في التصنيع وتحسين اإلنتاج.

الملك  تمثال  الشمس، صباح اإلثنين، على    تعامدت 
الكبير بمدينة أبوسمبل السياحية،  الثانى بمعبده  رمسيس 
التي يتكرر  الفريدة  الفلكية  الظاهرة  جنوب أسوان، في 
حدوثها مرتان خالل العام يوم 22 فبراير، و22 أكتوبر، 
800 زائر  1060 شخصا منهم  وسط حضور يتجاوز 
السائحين األجانب، وكان من أبز  مصري و260 من 
السياحة  إيمان زيدان مساعد وزير  الدكتورة  الحضور 
المركزية  واآلثار والدكتور محمد بديع رئيس اإلدارة 

آلثار مصر العليا، وسفير دولة الدنمارك سيفند أولينج.
أثار  المنعم سعيد مدير عام  الدكتور عبد  وقال األثري 
 6.25 الساعة  التعامد بدأت  أسوان والنوبة، إن ظاهرة 
الساعة  25 دقيقة، وحتى  لمدة  دقيقة صباحا، واستمرت 
6.50 دقيقة، قطعت خاللها أشعة الشمس 60 مترا داخل 
المعبد مرورا بصالة األعمدة حتى حجرة قدس األقداس 
الملك رمسيس  لتسقط أشعة الشمس على وجه تمثال 
الثاني، في ظاهرة ومعجزة فلكية فريدة، كانت لفكر معتقد 
آله  الثاني واآللهة رع  لوجود عالقة بين الملك رمسيس 

الشمس عند القدماء المصريين.

وأشار إلى أن الظاهرة الفلكية استمرت قرابت 33 قرنا 
من الزمان، وجسدت مدى التقدم العلمي الذي بلغه القدماء 
الفلك والنحت والتحنيط  المصريون، خاصة في علوم 
والهندسة والتصوير والدليل على ذلك اآلثار والمباني 
العريقة التي شيدوها والتي كانت شاهدة على الحضارة 
العريقة التي خلدها المصري القديم في هذه البقعة الخالدة 

من العالم.
وأضاف أن ظاهرة تعامد الشمس كانت تحدث في 
فبراير وأكتوبر من كل  21 من شهرى  الماضي يومي 
عام لكنها تغيرت إلى يوم 22 خالل نفس الشهريين بسبب 
تغير مكان المعبد بعد تنفيذ مشروع إنقاذ آثار النوبة في 
القديم حوالي  المعبد من مكانه  انتقل  1963 حيث  عام 
180 متر بعيدًا عن النيل وبارتفاع قدره 63 متًرا، نافيًا 
ما يتردد عن أن ظاهرة تعامد الشمس تحدث في يوم مولد 
الملك ويوم تتويجه معتبرا ذلك أنه ”أمر ال يوجد له أساس 
للمواليد في  لم يكن هناك سجل  أنه  إلى  علمي’ ‘مشيرا 

مصر القديمة.
من جانبه قال األثري أسامة عبد اللطيف مدير عام آثار 

الحدث  أبوسمبل أن اآلثار وضعت خطة الستقبال هذا 
العالمي الفريد من خالل أعمال النظافة الميكانيكية 
والكيميائية وإزالة األتربة واالتساخات ومخلفات الطيور 
الثانى  أبوسمبل “رمسيس  المواقع األثرية بمعبدي  من 
التنسيق مع الوحدة المحلية  ونفرتارى”، فضال على 
لمدينة أبوسمبل لالنتهاء من أعمال تنسيق الموقع للطرق 
الزائرين،  لتسهيل وصول  أبوسمبل  إلى معبدي  المؤدية 
التجميل وتهذيب األشجار وزيادة  إلى أعمال  باإلضافة 

الرقعة الخضراء.
إلى  وفي سياق متصل، تستعد ساحة معبدي أبوسمبل 
للفرقة  اليوم بدون جمهور  تنظيم حفل موسيقي صباح 
 ،Who Made Who الشهيرة  الدنماركية  الموسيقية 
وذلك تزامنًا مع االحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه 
الملك رمسيس الثاني بمعبده بأبو سمبل، حيث سيتم نقلها 
الشهيرة ”  العالمية  المنصة  الهواء، عبر  مباشرة على 
سيركل”، والتي يتابعها أكثر من 20 مليون شخص حول 
العالم، وذلك في إطار الترويج السياحي والثقافي للظاهرة 

الفلكية لتعامد الشمس.

ماذا يبقى؟

    Email: elressalanews@gmail.com    www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     

تمثال  على  الشمس  تعامد  ظاهرة  يشهدون  المئات 
سمبل أبو  بمعبد  الثانى  رمسيس 

يقذف  بركان  إيطاليا.. 
الحمم«  من  »نافورات 

متر  300 بارتفاع 

»الأمن  في  خبراء 
يبحثون  والتعاون« 

طر  مخا
المناخ تغير 

مليون   140 بتوفير  للكونجرس  تتعهدان  وموديرنا  فايزر 
اللقاحات من  جرعة 

يبقى؟ ماذا 
الفتور أشكاِل  كَل  المشاعر  َتكتنُف  عندما 

الطيور أنواع  كَل  الطعاِم  عن  ُتضِرُب  عندما 
السطور كِل  من  المعاني  َتضيُع  عندما 

العهور سوق  في  الحب  َنرِهن  و 
الصدور وخلف  الثنايا  بين  العشَق  ونتعقب 

الغرور عمق  في  اإلنساُن  َيسُقط  عندما 
البحور مزاحمِة  في  األنهاُر  ُتفكُر  عندما 

العصور بأزهى  »الضياع«  ويتساوى 
يبقى؟  ماذا 

الشام وعنب  اليمن  بلِح  بين  الفرق  َنعرُف  ال  عندما 
الدوام على  الحقائق  وندوس  الحقيقَة  نغتاُل  عندما 

األحالم في  ما  أجمل  فينا  نعتقل  عندما 
الحمام أبراج  بهدِم  أليادينا  نسمح  عندما 

األنغام أجمل  عن  النشاذ  أصواُت  ُتطرُبنا  عندما 
األوهام في  العيَش  الواقع  على  وُنفّضل 

يبقى؟ ماذا 
األبجدية  حروف  كل  القاموس  من  َنشطب  عندما 

البندقية بطلقات  الكالم  كل  نستبدل  عندما 
الّندية الوردة  وَنقتلُع  الصبَّار  نزرع  عندما 

والهدية والحياُة  الشعاُر  هي  )األنا(  تبقى  عندما 
العاتية الظلم  رياح  مواجهة  على  نقوى  ال  عندما 

يبقى؟ ماذا 
األقَدار وُنبّدل  الحوار  َيستحيُل  عندما 

األدَوار وتتبّدل  النهار  الظالُم  َيسود  عندما 
الِستار سادة  يا  موعده  قبل  ُيسَدل  عندما 

يبقى؟ ماذا 
الحوار؟  أصل  من 
النهار؟ ضوء  من 
الِستار؟ عمل  من 

يبقى؟ ماذا 
الحنان أشكال  كل  نغتاُل  عندما 

اآلمان ويقاطعنا  األماني  تفارقنا  عندما 
يبقى؟ ماذا 

اإلنسان؟ من  يبقى  ماذا 
المكان! حدود  في 
الزمان! عمر  في 

قصر باكنجهام 
يكشف تطورات الحالة الصحية 

لألمير فيليب


