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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

بين الحياة والموت!!
 دعونا نتفق على أنه ال وجود 
بالمعنى  الديمقراطية  هناك لألنظمة 
أنحاء  كل  في  للكلمة  الدقيق 
العالم، وإنما توجد أنظمة »شبه 
أنظمة  مقابل  في  ديمقراطية« 
شمولية أو ديكتاتورية يعيش فيها 
المجموع لخدمة الفرد الذي في يده 
السلطة وخدمة النخبة الُمقربة منه.

وبين النظامين هذا الشبه ديمقراطي 
وذاك الشمولي عالقة مضاجعة غير 
التقارب قدر ما  شرعية، فيها من 
لما تفرضه  التباعد وفقاً  فيها من 
لما  وفقاً  وقليالً  األقوى  مصالح 
المشتركة على  تفرضه مصالحهما 
المستويين االقتصادي واالجتماعي 
ومدى قوة وتأثير العامل األول على 
على  يشتمل  الذي  الثاني  العامل 
البناء والتعمير، والعلم والتعليم، 
والخدمات الصحية وإيجاد فرص 

العمل إلى آخره.
أسهم  الذي  أن  تقديري  وفي 
النظامين  بين  الهوة  باتساع 
النظام  وذلك  ديمقراطي،  الشبه 
حول  يتمحور  الديكتاتوري 
يقبل  األول  النظام  أن  ويتمركز في 
أحزاب  ويسمح ويصر على وجود 
المعارضة  شبه  أو  للمعارضة 
الحاكم  للحزب  أو  القائم  للنظام 
بينما  النقد...  تتمتع بقدر من حرية 
تلك األنظمة  يقبل بوجود ذلك  ال 
أي  فيها  يعلو  ال  التي  الشمولية 
الزعيم األوحد  صوت على صوت 
العاِلْم  اإللهية  العناية  مبعوث 
ببواطن األمور وظاهرها... صاحب 
الرأي األول واألوحد واألخير، وكل 
مّن يُفكر في غير ذلك أو يعتقد هو 

»مفقود .. مفقود يا ولدي«.
المعطيات  كل  تؤكد  ولألسف 
األنظمة  أو غالبية  أن معظم  على 
أنظمة  القائمة  األنظمة  أو  العربية 
الشمولي  النهج  لهذا  داعمة  قمعية 
الحقائق  تتوارى  لذا  له،  وحاضنة 
وتختفي مع القضاء على المعارضة 
جميع  على  للنظام  والمعارضين 
المؤسسات  المستويات وفي جميع 
 ، الرسمية  للدولة وغير  الرسمية 

لذا من  السياسية،  السياسية وغير 
التنبؤ  أو  التكهن  بمكان  الصعوبة 
المنطقة على  بلد في  أي  بمستقبل 

المدى القريب والبعيد...
قائمة  ضمن  مصر  بلدي  وتأتي 
التكهن  يمكن  الذي ال  المنطقة  دول 
الدولة  بمستقبلها في ظل إصرار 
على غياب دور المعارضة الشريفة 
العام  السياسي  المشهد  فيها عن 
المصري  للدولة، خاصة والشعب 
العربية من  الشعوب  مثله مثل كل 
شعوب   ... الخليج  إلى  المحيط 
بالقدر  إال  منتجة  غير  مستهلكة 
القليل وعلى استحياء على عكس 
الذي  التركي واإليراني  الشعبين 
بنظام حكم شبه  مهما  كل  يتمتع 
إال  وديكتاتوري،  شمولي  ديني 
أنهما شعوب منتجة وفاعلة، وهنا 
بينهما وبين  الكبير  الفرق  يكمن 
الشمولية  العربية  األنظمة  غالبية 
ويسعى  سعى  التي  المنطقة  في 
العديد  وخصخصة  لبيع  بعضها 
الصناعية والوطنية  من صروحه 
بأقل من  بيعها  تم  الهامة والذي 
رجال  لبعض  الحقيقية  قيمتها 
أو  السلطة  المقربين من  األعمال 
الحكومة بالفعل، ولم يتكلم أحد ولن 
يتكلم .. لعدم وجود معارضة حزبية 
السياسات  أو شعبية بفضل  كانت 
الدول  لهذه  التابعة  الخاطئة  األمنية 

وخاضعة لهذه األنظمة.
غيري  ينتظر  كما  أنتظر  وأخيراً 
من  النهائي  المصري  الموقف 
لحل  للوصول  النهضة  مشكلة سد 
نهائي يرضى جميع أطراف النزاع، 
التركي-  التقارب  يكون  أن  وأتمنى 
المصري األخير خطوة على طريق 
لهذه  المنتظر  الحل  هذا  إيجاد 
تهدد حياة  التي  الخطيرة  المشكلة 
أكثر من 100  واستقرار  وأمن 
مليون مصري ... بالعطش والجوع 
نقبل  لن  الذي  األمر  الموت!!  حتى 

به مهما كان الثمن!
ومع ذلك دعونا نأمل خيراً ونتمسك 
.. وتحيا  التوفيق  ... وعلى هللا  به 

مصر رغم كل الظروف!

year

تتقدم إدارة جريدة الرسالة 
بخالص التهاني وأطيب األماني 
بمناسبة عيد القيامة المجيد

أعاده هللا على الجميع بالخير والسالم والمحبة 

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

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 100٪ عائد على االستثمار
صناعة- تعدين - بناء وتعمير- منازل إقامة المسننين

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

تصريف  حكومة  رئيس  قال    
دياب  حسان  لبنان  في  األعمال 
اكتشفوا  خبراء  إن  الجمعة  اليوم 
وجود »مواد كيميائية خطرة« في 
مستودع في منشآت الزهراني النفطية 

بجنوب البالد.
اللبنانية  الهيئة  إن  دياب  وقال 
بأنها  المواد  الذرية وصفت  للطاقة 
»نووية« بعد مراجعة تقرير لشركة 
بإزالة  المكلفة  األلمانية  كومبيليفت 

المواد الخطيرة من مرفأ بيروت.
وصرح متحدث باسم الشركة بأنه 
ليس لديهم علم بشأن واقعة الزهراني.

ونقل بيان صادر عن المجلس األعلى 
للدفاع عن دياب قوله إن األمر يحتاج 
للمناقشة الفورية وينبغي التعامل معه 

على وجه السرعة.
جاءت تصريحات دياب بعد 
نحو ثمانية أشهر من انفجار 
كيماويات كانت مخزنة في 
مرفأ بيروت مما أسفر عن 
شخص   200 نحو  مقتل 
االنفجارات  أكبر  أحد  في 
غير النووية على اإلطالق. 
واشتعلت النيران في شحنة 

آب  في أغسطس  األمونيوم  نترات 
الماضي بعدما تم تخزينها دون مراعاة 
قواعد السالمة في المرفأ على مدى 

أعوام.
وبعد تكليف كومبيليفت بمهمتها في 
قالت  االنفجار،  بعد  الماضي  العام 
على  عثرت  إنها  األلمانية  الشركة 

بيروت تشكل  58 حاوية في مرفأ 
هناك  بعضها  للمدينة. وظل  تهديدا 

ألكثر من عشرة أعوام.
وذكر السفير األلماني لدي بيروت 
أندرياس كندل هذا الشهر إن المواد 
الموجودة في الحاويات مخزنة على 
إلى  الشحن  انتظار  وفي  جيد  نحو 
ألمانيا حيث سيجري التخلص منها، 

لكن لبنان لم يسدد بعد مليوني دوالر 
وفقا لما ينص عليه العقد.

وقال مالتي شتاينهوف المتحدث باسم 
الشركة يوم الجمعة إن المستودعات ال 
تزال في بيروت بينما تجرى محادثات 
مع السلطات اللبنانية بشأن التمويل.
وأضاف »نأمل...التوصل إلى حل 

هذا الشهر«.

  أعلنت كوريا الشمالية اليوم الجمعة أّن 
ما أطلقته في بحر اليابان الخميس وحمل 
واشنطن على توجيه تحذير إليها، كان 

“مقذوفاً تكتيكياً موّجهاً” جديداً.
وأعلنت وكالة األنباء الكورية الشمالية 
الرسمية أنّه تم بنجاح الخميس إطالق 
صاروخين مجهزين بمحرك يعمل بالوقود 
الصلب، مشيرة إلى أن التجربة جرت 
بإشراف المسؤول الرفيع ري بيونج تشول.

وقال المسؤول إن التجربة كانت ناجحة 
و”ذات أهمية كبرى على صعيد تعزيز 
أجل  ومن  للبالد”  العسكرية  القدرات 
“ردع أي نوع من التهديدات العسكرية 
القائمة في شبه الجزيرة الكورية”، وفق 

ما نقلت عنه الوكالة.
وتنشر الواليات المتحدة، الحليف الرئيسي 
كوريا  في  عسكريا   28500 لسيول، 

تملك  التي  يانغ  بيونغ  بوجه  للدفاع عنها  الجنوبية 
السالح النووي وتعلن أنها في حاجة إليه للدفاع عن 

نفسها في وجه اجتياح أمريكي محتمل.
وأوضحت وكالة األنباء الكورية الشمالية التي امتنعت 
عن الكالم عن “صاروخين بالستيين”، أن المقذوفين 
أصابا بدقة هدفيهما في بحر اليابان بعد عبورهما 
600 كلم، مشيرة إلى أن بإمكان كل مقذوف حمل 

شحنة تصل إلى 2,5 طن.
ونشرت صحيفة “رودونج سينمون” الرسمية صوراً 
بدا فيها مسؤولون ال يضعون كمامات يتبادلون التهاني 

ويصفقون بعد عملية اإلطالق.
وبعدما أعلنت هيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي 
الخميس عن التجربة بدون توضيح طبيعة المقذوفين، 
أكد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا إطالق 
يهدد  بالستيين” محذرا من أن “ذلك  “صاروخين 

السالم واألمن في بالدنا والمنطقة”.
ويحظر على كوريا الشمالية مواصلة برامجها النووية 
والبالستية بموجب قرارات صادرة عن األمم المتحدة 

وهي تخضع لسلسلة عقوبات دولية.
وكانت كوريا الشمالية أطلقت األحد صاروخين غير 
بالستيين باتجاه الغرب، وقللت الواليات المتحدة في 
ذلك الحين من شأن التجربة مؤكدة أن الصاروخين 

غير محظورين بموجب قرارات األمم المتحدة.
فبعد تصريحات رئيس الوزراء الياباني، أعلن الرئيس 
األمريكي جو بايدن الخميس أن “الصاروخين اللذين 
تم اختبارهما ينتهكان” قرار مجلس األمن 1718.

وحلفائنا.  شركائنا  مع  نتشاور  “إننا  بايدن  وحذر 
التصعيد”  اختاروا  اذا  فعل  ردود  هناك  وستكون 
مبديا استعداده التباع “شكل من أشكال الدبلوماسية” 
مع كوريا الشمالية لكن “يجب أن تكون مشروطة 

بنزع السالح النووي”.
كذلك رد األوروبيون على التجربة الكورية الشمالية 
فندد الوزير البريطاني المكلف شؤون آسيا نايجل 
األمن  مجلس  لقرارات  فاضح”  بـ”انتهاك  أدامس 
داعيا بيونغ يانغ إلى “الدخول في مفاوضات جدية 

مع الواليات المتحدة”.
على  الشمالية  كوريا  ألمانيا  حضت  جهتها  من 

“االمتناع عن القيام بتجارب جديدة” فيما طالبتها 
في عملية  نية  وبحسن  بـ”االنخراط سريعاً  فرنسا 
تفكيك كامل وقابل للتثبت منه وال رجعة فيه لبرامج 

أسلحة الدمار الشامل”.
وتعقد لجنة العقوبات في األمم المتحدة الجمعة جلسة 
مغلقة بطلب من واشنطن، على ما أفادت مصادر 

دبلوماسية.
وقامت كوريا الشمالية بأول تجربتين منذ تولي جو 
بايدن الرئاسة، في وقت كان وزيرا الخارجية والدفاع 
األميركيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن يزوران المنطقة 
الشمالية مع  لتنسيق االستراتيجية في وجه كوريا 

حلفاء واشنطن.
وشهدت والية الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب 
إهانات وتهديدات متبادلة بحرب  البداية حملة  في 
نووية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، 
أعقبها شهر عسل دبلوماسي استثنائي شهد قمتين 

تاريخيتين بينهما في سنغافورة وهانوي.
غير أن هذا التقارب لم يؤّد إلى إحراز أي تقدم نحو 

نزع السالح النووي لكوريا الشمالية.

  تسود في ألمانيا حالة من الذعر 
المنتظرة من  الثالثة  الموجة  بسبب 
لمستجد  ا كورونا  فيروس  تفشي 

)كوفيد19-(.
وقال لوثر فيلر، رئيس معهد روبرت 
كوخ لألمراض المعدية في ألمانيا، 
الجمعة، إن الموجة الثالثة من فيروس 
كورونا في البالد يمكن أن تصبح األسوأ 
إلى اآلن وإن من غير المستبعد أن 
يصل العدد اليومي لحاالت اإلصابة 

بالمرض إلى 100 ألف.
وقفز عدد اإلصابات الجديدة المؤكدة 
بفيروس كورونا في ألمانيا في األسابيع 
من  جديدة  ساللة  بسبب  األخيرة 
باسم  أكثر عدوى عرفت  الفيروس 
الخطوات  بسبب  وكذلك  بي117 

األولى لتخفيف بعض قيود العزل العام.
في  للبقاء  الناس  داعيا  فيلر  وقال 
المنازل في عيد الفصح: “هناك دالئل 
واضحة على أن هذه الموجة ستكون 
أسوأ من الموجتين األولى والثانية”.
األسابيع  بعض  “أمامنا  وأضاف 

الصعبة للغاية”.
وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ 
لألمراض المعدية ارتفاع عدد حاالت 
بفيروس كورونا  المؤكدة  اإلصابة 
في ألمانيا إلى مليونين و 734753 
حالة، الجمعة، بعد تسجيل 21573 

إصابة جديدة.
وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع عدد 
الوفيات المبلغ عنه إلى 75623 بعد 

تسجيل 183 وفاة.

  وأكدت مصادر مقربة من الميليشيات 
الموالية لتركيا في ليبيا أن معسكرات 
المرتزقة السوريين بمقر كلية الضباط 
في العاصمة طرابلس تشهد تمردا منذ 
إلى  يومين، حيث يطالبون بعودتهم 
وقادتهم  أنقرة  تحفظ  بالدهم، وسط 

على إرجاعهم.
وستنقل أنقرة المتطرفين، ومن ضمنهم 
المرتزقة السوريين، إلى مالي وهو ما 
من شأنه تهديد المصالح الفرنسية في 
مالي، التي تعتبرها باريس مستعمرة 

تاريخية فرنسية.
ويأتي نقل المرتزقة لمالي بعد أيام من 
دعوة وزير الخارجية الفرنسي، إيف 
جان لو دريان، وحثه على انسحاب 

جميع المرتزقة من ليبيا.
وأكدت المصادر أن إخراج المتطرفين 
من ليبيا ال يعني إعادتهم إلى بلدانهم 
“بل سيتم إرسالهم للقتال في مناطق 
أخرى قد ال يعرفها المرتزقة أنفسهم 

إال قبل نقلهم إليها بأيام”.
أن خالفات  إلى  المصادر  وأشارت 
محتدمة تجري بين المرتزقة وقاداتهم 
بعد منعهم من مغادرة األراضي الليبية 
تمهيداً لنقلهم لمالي، فيما لم تتوفر بعد 
مالي  نقلهم في  معلومات عن مكان 

وأعدادهم.
الفرنسي  التقارب  مراقبون  ويفسر 
األخير من تركيا هو بسبب تخوف 

باريس من ملف المتطرفين ونقلهم لمالي 
وبالتالي تهديد المصالح الفرنسية فيها، 
مشيرين إلى أن حملة االعتقاالت التي 
شنتها باريس بحق النشطاء األكراد 
في فرنسا ماهي إال “إلرضاء أنقرة”.
المركز  مدير  محمد،  جاسم  ويعتقد 
األوروبي للدراسات وأبحاث اإلرهاب، 
الرئيسين  بين  الخالفات  سبب  أن 
التركي والفرنسي هو اتهام األخير بنية 
نظيره التركي التدخل في االنتخابات 

الفرنسية القادمة.
وأضاف أن هذا االتهام “هو للتضليل 
وتعتيم حقيقة نقل المتطرفين ومنهم 

المرتزقة السوريين إلى مالي”.
والمخاوف  الهواجس  أن  وأوضح 
في  التركي  لتدخل  ا من  الفرنسية 
الملف الليبي الذي يهدد مصالحها في 
دول غرب أفريقيا والساحل األفريقي 
“هو ما دفعها كخطوة استباقية رفض 
الوجود التركي في ليبيا ومواجهته”.
من جهته، قال الكاتب الصحفي منير 
أديب المتخصص في شؤون الجماعات 
ترعى  تركيا الزالت  إن  اإلرهابية 
اإلرهاب من خالل دعمها للمتطرفين 
ومنهم المرتزقة السوريون في ليبيا 
أو بنقلهم، بحسب المعلومات المتوفرة 
والغرب  الشمال  ودول  مالي  إلى 
والشرق األفريقي التي باتت حاضنة 

لجماعات العنف.

ونا بـ »النفوذ« موسكو ترفض الاتهامات الغربية: لا علاقة للقاحات كور
تمرد وسط مرتزقة تركيا في ليبيا بعد 

أنباء »الرحيل إلى مالي«
  قال الكرملين، الجمعة، إن روسيا 
ضد  لقاحيهما  تستخدمان  ال  والصين 
فيروس كورونا كـ »أدوات نفوذ« على 

الساحة الدولية.
وجاءت التصريحات الروسية، ردا على 
اتهامات غربية بهذا الشأن، خصوصا 

من فرنسا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية 
إطالقا  نوافق  بيسكوف: »ال  دميتري 
على اتهامات مفادها بأن روسيا والصين 
التي  واإلشكالية  كورونا  تستخدمان 

تطرحها اللقاحات كأدوات نفوذ«.
جان  الفرنسي  الخارجية  وزير  وكان 
إيف لودريان قد اتهم روسيا باستخدام 
لقاح سبوتنيك-في المضاد لكورونا كأداة 

»دعاية«.
وقال لودريان، متحدثا إلذاعة »فرانس 
إنفو«: إنه »بحسب طريقة التعامل مع 
المسألة، فهو وسيلة دعاية ودبلوماسية 

تضامن  وسيلة  منه  أكثر  عدائية 
ومساعدة صحية«.

بين  ليقارن  تونس  بمثل  واستشهد 
اإلعالنات الروسية عن تسليم شحنات 
من اللقاح وعمليات تسليم اللقاحات 
التي حققتها آلية كوفاكس الدولية التي 
أنشأتها منظمة الصحة العالمية إلى 

الدول األكثر فقرا.
وأضاف لودريان أن »الصين وروسيا 
تخوضان سياسة نفوذ من خالل اللقاح 

قبل أن تلقحا حتى شعبيهما«.
ورغم مصادقة 56 دولة على لقاح 
سبوتنيك-في وسط دعاية عامة روسية 
مكثفة، تواجه روسيا صعوبة في تلقيح 
مواطنيها الذين يبدي قسم كبير منهم 

ريبة حيال اللقاحات.
من جهته، ندد الرئيس الروسي فالديمير 
بعيدا  الثالثاء  اللقاح  تلقى  الذي  بوتين 
باالنتقادات  المصورين،  عن عدسات 

األوروبية »الغريبة« في ظل الوضع 
التلقيح في  الصحي الطارئ وبطء حملة 

أوروبا.
اللقاح  عن  اإلعالن  قوبل  وبعدما 
في  بالتشكيك  الصيف  في  الروسي 

فبراير/ في  فاعليته  ثبتت  الخارج، 
شباط مع مصادقة مجلة »ذي النسيت« 
الطبية المرجعية على نتائجه، فيما تنظر 
في  حاليا  لألدوية  األوروبية  الوكالة 

طلب للمصادقة عليه.

 التلوث الرياضي الذي وصل إلى حد الفساد في مصر وُتدار 
به الرياضة المصرية، يؤكد على فشل حكومة مدبولي وحمايتها 
للفساد الرياضي الحكومي بعد العمل على تسييس القضاء 
المصري ليكون في خدمة اللصوص والحرامية بغض النظر 
عن العواقب واألضرار المستقبلية الذي ستهدد األمن العام 

للدولة ...
اللهم أني قد حذرت فأشهد!!

الرسالة

الثالثة للموجة  مرعبة  توقعات 
ألمانيا..  في  ونا  كور من 

بيونج يانج تعلن أنها اختبرت »مقذوفا تكتيكيا موّجها« جديدا

اعداد: 
أنطوانيت جرجوس
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    اعرف المزيد عن لقاحات COVID-19 على الرابط 
Canada.ca/vaccin-covid

1-833-784-4397

كيف يمكنني أن أعرف أن 
لقاحات COVID-19 آمنة؟

ال ُتصّرح وزارة الصحة الكندية إال باستخدام اللقاحات التي 
تتسم بأعلى مستويات السالمة والفعالية والجودة؛ إذ تشتهر كندا 

حول العالم بمعاييرها العالية وعملية التقييم الصارمة التي تتبعها 
الختبار اللقاحات. 
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  يشهد لبنان حراكا دبلوماسيا الفتا في الساعات 
األخيرة بعدما وصلت مساعي تشكيل الحكومة إلى 
نقطة الصفر مجددا، بسبب الخالف العلني بين رئيس 
الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة، وتعطيل 
التأليف بسبب المحاصصات  الطبقة السياسية لعملية 

والحسابات الخاصة لكل فريق.
وقال القائم بأعمال السفارة البريطانية في بيروت مارتين 
لوغدين إنه تحدث »بصراحة شديدة« مع الوزير السابق 

جبران باسيل بشأن الملف الحكومي.
وقال لوغدين في تغريدة على صفحته على تويتر أعادت 
نشرها السفارة البريطانية في بيروت: »تحدثت إلى الوزير 
السابق جبران باسيل اليوم »بصراحة شديدة« بخصوص 

»قلق بريطانيا العميق على لبنان«.
 وأضاف: »يرقص القادة السياسيون على حافة الهاوية، 

وعلى جميع األطراف تحمل المسؤولية والتحرك«.
وتابع المسؤول البريطاني قائال »البديل الوحيد لذلك هو 
كارثة ال يستطيع أصدقاء لبنان منعها. هذا هو الخيار«.
يذكر أن بيروت تشهد حراكا دبلوماسيا يقوده سفراء 
الدول الكبرى بعد االنتكاسة التي أصابت مساعي تشكيل 
الحكومة واإلشكال السياسي بين رئيس الجمهورية ميشال 
عون والرئيس المكلف سعد الحريري والذي »انفجر« 
خالل اللقاء األخير بينهما، مما أدى بدوره إلى تعطيل 

أي أمكانية لوالدة حكومة جديدة.
وكانت السفيرة األميركية في بيروت دوروثي شيا قد 
زارت كال من عون والحريري صباح الخميس، وحثت 
فور خروجها من اجتماعها بعون في قصر بعبدا كل 
القيادات السياسية للتعاون من أجل تشكيل حكومة قادرة.
وقالت شيا: »أود أن أقول ألي شخص يضع شروطا 
لتأليف هذه الحكومة التي هي حاجة ماسة لشعبكم، إذا 
كانت تلك الشروط قد أدت إلى عرقلة تشكيل الحكومة، 
أود أن أسأل: اآلن بعد مرور ثمانية أشهر تقريبا من دون 
حكومة بسلطات كاملة، الم يحن الوقت للتخلي عن تلك 

الشروط والبدء بالتسوية؟«.
وأضافت الدبلوماسية األميركية: »إنه لمن المهم التركيز 

على تأليف الحكومة، وليس عرقلتها«.

أما السفيرة الفرنسية في 
بيروت آن غريو، قد زارت 
كال من الحريري وعون 
ورئيس البرلمان نبيه بري.

والتقى بري السفيرة الفرنسية 
بناء على طلبها، حيث تم 
عرض األوضاع العامة، 
خصوصا التفاصيل المتعلقة 
بالملف الحكومي والمعوقات 
التي تحول دون انجاز تشكيل 
الحكومة، وتم التشديد على 
وجوب اإلسراع في تشكيل 
حكومة يتمكن من خاللها لبنان 
من معالجة أزماته، وفقا لما 
نصت عليه المبادرة الفرنسية.

والتقت نائبة المنسق الخاص 
لبنان  في  المتحدة  لألمم 
والمنسقة المقيمة للشؤون 
اإلنسانية نجاة رشدي عددا من 
المسؤولين من بينهم الحريري 

وبري وعون.
وكان السفير السعودي في بيروت وليد البخاري قد التقى 
عون تلبية لطلب الرئيس اللبناني الذي أصر على لقاء 

البخاري مرات عدة.
والتقى البخاري في السفارة السعودية سفراء الكويت 
والواليات المتحدة وفرنسا، وتقول اوساط سياسية ان 

حركة السفير السعودي الفتة في توقيتها.
وكانت جامعة الدول العربية دعت الثالثاء الساسة اللبنانيين 
إلى العمل سريعا على إنهاء »االنسداد السياسي« في 
بالدهم وعرضت التدخل للمساعدة في تجاوز األزمة.

وبحسب بيان صادر من القاهرة، فقد أعرب األمين العام 
للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أنه »يستشعر قلقا كبيرا 
جراء ما تشهده الساحة السياسية من سجاالت توحي 
بانزالق البالد نحو وضع شديد التأزم مالمحه باتت 

واضحة للعيان«.

ويُفهم من الحراك الدبلوماسي في بيروت بحسب متابعين، 
تشديد المجتمعين الدولي والعربي على أهمية تشكيل 
حكومة قادرة بأسرع وقت ممكن ووقف الخالفات بين 
القوى السياسية بينما وصلت األمور في لبنان إلى حد 
االنهيار الكبير وما قد يتبع ذلك من أحداث سلبية تطال 

األمنين االجتماعي واالقتصادي.
ويقول متابعون إن قصر بعبدا في خطوة استدعائه لسفراء 
الدول المؤثرة خطوة تهدف إلى اإليحاء بأن الرئاسة موجودة 
وقادرة على التأثير، واصفين إياها بأنها »محاوالت فاشلة 
لتغطية تعطيل فريق رئيس الجمهورية لمساعي والدة 
الحكومة بعد الطريقة غير الالئقة التي تصرف فيها 
عون مع رئيس الحكومة المكلف إن بطريقة المخاطبة أو 
عبر تسلميه ورقة لتعبئتها تضم وزراء وحصصا حددها 

الرئيس ومن خلفه صهره جبران باسيل«.
هذا قد أوردت صحيفة النهار اللبنانية أن انظار األوساط 

الدبلوماسية والسياسية تتجه الى ما قد يصدر من توجهات 
ومواقف أوروبية وأميركية مشتركة محتملة حيال لبنان، 
في ظل مبادرة فرنسا الى طلب طرح الواقع اللبناني 
على االجتماع الذي يعقده قادة دول االتحاد األوروبي 
الخميس والجمعة عبر الفيديو والذي سيشارك فيه الرئيس 

األميركي جو بايدن.
ووسط كل هذا، يعيش الشعب اللبناني أقسى أزمة في 
تاريخ البالد، حيث يستمر انهيار العملة الوطنية، وتتكرر 
مشاهد االشكاالت امام المتاجر على عبوات الزيت 

والحليب والسكر واالرز المدعوم.
وتشير االرقام إلى إن لبنان دخل في انهيار غير مسبوق 
ادى الى تضاعف نسبة الفقر والبطالة والتضخم والسرقات.
ولم ينجح السياسيون بتشكيل حكومة منذ انفجار الرابع 
من اغسطس الماضي الذي دمر ثلث المدينة وشرد مئات 

االالف وكبد االقتصاد مليارات الدوالرات.

  هجوم جديد يشنه زعيم المعارضة 
التركية على نظام دفعت سياساته نحو 
أزمات مزمنة، مقدما االنتخابات المبكرة 

وصفة لتفادي الفوضى.
 كمال قليجدار أوغلو هاجم الوزراء 
أدوات  مجرد  أنهم  معتبرا  األتراك، 
طيب  رجب  الرئيس  تعليمات  لتنفيذ 

أردوغان.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قليجدار 
أوغلو، زعيم الشعب الجمهوري، أكبر 
ما  وفق  التركية،  المعارضة  أحزاب 
ذكره الموقع اإللكتروني لمحطة “خلق 
وتابعته  المعارضة،  التلفزيوينة  تي” 

“العين اإلخبارية”، الجمعة.
وقال قليجدار أوغلو إن “وزارء الحكومة 
ليسوا سوى منفذين لتعليمات أردوغان، 
وغالبًا يبدأون حديثهم بجملتهم المعتادة: 
بناًء على تعليمات رئيس جمهوريتنا”.

وأضاف أن “أي وزير يعارض التعليمات 
يكون مصيره اإلقالة في اليوم التالي، 
ولذلك فإن الحكومة الحالية هي حكومة 
واحد  الواحد، وهناك شخص  الرجل 
يقرر ويصدر األوامر وال يوجد شيء 
اسمه استشارة، ولم تتبق فكرة إعطاء 

الوظيفة لمن يستحقها”.
وأوضح قليجدار أوغلو أن “الظروف 
الحالية ستؤدي حتًما إلى انتخابات مبكرة 
من  كبيًرا  قدًرا  الليرة  فقدت  أن  بعد 
قيمتها، ما زاد من األعباء االقتصادية 
تجرى  أن  وأتوقع  المواطنين،  على 

االنتخابات خريف هذا العام”.
واستطرد قائال: “وإذا عاند النظام ولم 
يتجه النتخابات مبكرة، فإن األوضاع 
المعيشية للمواطنين والبالد بشكل عام 
الدول  فهل  السوء،  غاية  في  ستكون 

تدار بهذا الشكل؟”.
وتأتي تصريحات المعارض في وقت 
أكد فيه عبدالقادر َسلْفي، الكاتب الصحفي 
بجريدة “حرييت”، الموالية للنظام التركي 
الحاكم، أن الرئيس التركي سيعلن عن 

تغييرات وزارية في حكومته قريبا.
بمجلس  المحتملة  التغييرات  وحول 
الوزراء التركي، قال سلفي: “هل هناك 
تغيير في الوزراء؟ طبًعا هناك، فبعد 
مؤتمر تجديد الثقة ألردوغان كرئيس 
لحزب العدالة والتنمية، بدأ الحديث عن 

أسماء بعض الوزراء الجدد”.
كورونا ومؤتمر الحزب 

على الصعيد ذاته، أعرب قليجدار 
أوغلو عن أسفه للظروف التي أقيم 
فيها المؤتمر االعتيادي السابع لحزب 
العدالة والتنمية الحاكم، األربعاء 
االلتزام  يتم  لم  حيث  الماضي، 
بالتدابير االحترازية لمواجهة تفشي 

فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن “المشهد الذي ظهر 
في هذا المؤتمر يؤكد مجدًدا مدى 
ازدواجية المعايير لدى النظام الحاكم، 
الغرامات  ناحية يفرض  فهو من 
المالية على المواطنين غير الملتزمين 
باإلجراءات االحترازية، والذين بلغ 
عددهم أكثر من 254 ألف شخص 
خالل الشهر األخير، ومن ناحية 
أخرى، نراه يحشد أعضاء حزبه 
القاعات  إحدى  في  كبير  بأعداد 
الرياضية ضمن فعاليات المؤتمر 

دون أي تدابير احترازية”.
وأضاف قائال: “وبهذا يتضح أن 
يطلبه من  ما  يفعل عكس  النظام 
واآلن  الشارع،  في  المواطنين 

التجاوزات،  هذه  مثل  المواطن  يرى 
ومن حقه أن يطالب بإعادة الغرامات 

التي أخذت منه، فكيف تعاقبه على خطأ 
أنت ترتكب مثله”. 

ألزمة  االقتصادية  التداعيات  وعن 

كورونا، قال زعيم المعارضة “تدهورت 
األوضاع االقتصادية للتجار والحرفيين 
والمواطنين بشكل عام، وبلغ الضجر 

أعلى معدالته بين الناس، وفي المقابل 
يطالبهم النظام بالصبر، وهو ينفق هنا 

وهناك على مؤتمراته الخاصة”.

   أكد الرئيس األميركي، جو بايدن، يوم 
الخميس، أن الواليات المتحدة ستنسحب 
لم يحدد الجدول  أفغانستان، لكنه  من 
الزمني إلتمام هذا االنسحاب، فيما استبعد 
أن تكون ثمة قوات أميركية في هذا البلد 

المضطرب، خالل العام المقبل.
وأوضح بايدن، خالل أول مؤتمر صحفي 
يعقده منذ تولي منصبه في البيت األبيض، 
أنه لن يتراجع عن االتفاق الذي كان قائما 
على عهد سلفه، دونالد ترامب، بشأن 

االنسحاب من أفغانستان.
وقدم الرئيس األميركي، رؤيته بشأن عدد 
من القضايا، فيما ركز بشكل كبير على 
انشغاالت الداخل؛ مثل جائحة كورونا وتدفق 
المهاجرين صوب الحدود الجنوبية للبالد.
وفي الشق المتعلق بأزمة »كوفيد 19«، 
قال بايدن إنه يهدف إلى منح 200 مليون 
جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا خالل 

األيام المئة األولى من واليته.
وكان بايدن قد راهن في البداية على منح 
100 مليون جرعة لقاح، خالل األيام المئة 
األولى من عمر إدارته، لكن هذا الهدف 
تحقق بشكل مبكر، قبل انتهاء »المهلة« 

التي كانت محددة.
بـ »أكبر أزمة  بايدن كورونا  ووصف 
تواجهنا«، مشيرا إلى أن مئة مليون 
تلقوا مساعدة قدرها 1400  أميركي 
دوالر، لكنه أقر بأن أميركيين كثيرين ما 
زالوا يعانون البطالة، وهو ما يستوجب 

القيام بعمل كبير.
الرئيس األميركي »بوسعي  ثم أضاف 
أن أقول للشعب األميركي، إن المساعدة 

هنا، واألمل على الطريق«.
تحرك  من  استياءه  بايدن  يخف  ولم 
الجمهوريين، داعيا إياهم إلى أن يحددوا 
أو  العمل،  إلى  فإما االنضمام  خيارهم، 

االنصراف إلى التقسيم.
وفي موضوع الهجرة، أوضح بايدن أن 
تدفق المهاجرين يزداد دائما في هذه الفترة 
من السنة، ولم يرتفع ألنه شجع على ذلك.
بايدن حول عودة كوريا  وعندما سئل 
الشمالية إلى التجارب الصاروخية، قال 
لـ«بعض  إنه جاهٌز  الرئيس األميركي 

الديبلوماسية« مع بيونغيانغ.
وتحدث بايدن أيضا عن الصين، وقال إن 
هناك »عالقة تنافسية« بين البلدين، ثم انتقد 
الوضع السياسي في بكين، واصفا إياها بـ 
»االستبدادية« على غرار هجومه، مؤخرا، 

على الرئيس الروسي، فالديمير بوتن.
انتخابات  بشأن  المدى  بعيد  توقع  وفي 
بايدن  أكد  البالد،  المقبلة في  الرئاسة 
أنه سيترشح مجددا، مضيفا أنه ال يعلم 
الحزب  من سيكون في مواجهته من 

الجمهوري.

   أكشفت هيئة السكك الحديدية، الجمعة، 
تفاصيل حادث تصادم قطارين في مركز 

طهطا التابع لمحافظة سوهاج.
وقال بيان الهيئة: »أثناء مسير قطار 157 

مميز األقصر اإلسكندرية ما بين محطتي 
الخطر  فتح بلف  تم  المراغة وطهطا 
العربات بمعرفة مجهولين،  لبعض 

وعليه توقف القطار«.
وأضاف »وفي هذه األثناء وفي تمام 
الساعة 11:42، تجاوز قطار 2011 
مكيف أسوان القاهرة سيمافور 709 
واصطدم بموخرة آخر عربة بقطار 
انقالب عدد 2  إلى  157، مما أدى 
عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف 
على السكة وانقالب جرار قطار 2011 
وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد 

من اإلصابات والوفيات«.
وتابع: »جاري حصر اإلصابات 
والوفيات بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة.. 

وتم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج 
وطهطا والمراغة«.

أنه تم تشكيل لجنة فنية  الهيئة  وأوضحت 
للوقوف على أسباب الحادث، وجاري المتابعة 
لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات.
ووقع تصادم بين قطارين أحدهما من 
الدرجة المميزة وآخر من الدرجة المكيفة 
أمام قرية الصوامعة التابعة لمركز طهطا 

بمحافظة سوهاج.

القطارين كان  وذكر شهود عيان أن أحد 
متوقفا حينما اصطدم به القطار اآلخر من 
الخلف ونتج عن ذلك خروج عدة عربات 
من القطار المتوقف عن القضبان وانقالبها.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية 
عن وفاة 32 شخصا وإصابة 91 آخرين، 

في حصيلة أولية للحادث.
وتشهد سكك حديد مصر من آن آلخر 
وخصوصا خطوط الصعيد حوادث اصطدام 

قطارات أو خروجها عن القضبان ألسباب 
مختلفة.

التي وقعت حادث  الحوادث  ومن أشهر 
دخول جرار قطار إلى محطة مصر الرئيسية 
بالقاهرة في فبراير 2019 بعدما تركه سائقه 
يسير بمفرده وتسبب في حادث مفجع كان 
له صدى كبير في البالد لما خلفه من عدد 
كبير من الضحايا والمصابين، وتمت محاكمة 

السائق وجميع المتسببين في الحادث.

   أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الروسية ماريا زاخاروفا، أن الحكومة الكندية 
بفرضها العقوبات ضد موسكو، قد خفضت 
العالقات الثنائية مع روسيا إلى أدنى مستوى 

في تاريخها.
وقالت: »قرار أوتاوا فرض عقوبات معادية 
لروسيا انطالقا من غرائزها المعادية لموسكو، 
ولسبب واه تمثل في قضية »اضطهاد أليكسي 

نافالني والمعارضة في روسيا«، ليس مفاجئا 
ويعبر عن رغبات واشنطن«.

وأضافت، أن »مثل هذه العزلة الذاتية عن 
روسيا، التي تحترم الشعب الكندي احتراما 
صادقا، تتعارض هذه الخطوة مع المصالح 
الوطنية الكندية، وتحرم السياسة الخارجية 
لكندا من استقالليتها، ومن التركيز على 
الدبلوماسية متعددة األطراف المتأصلة 

في تعامل األجيال السابقة من السياسيين«.
وشددت زاخاروفا على أن »الرد على العقوبات 
سيكون قاسيا وسيتم في المستقبل القريب«.

وفرضت كندا أمس األربعاء عقوبات على 
9 مسؤولين روس على خلفية »تدهور 
حالة حقوق اإلنسان«، في قائمة عقوبات 
مشابهة لتلك التي فرضتها الواليات المتحدة 

ضد روسيا.
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لألفكار أجنحة تطري بها
   ال أعرف إن كانت الصدفة البحتة 
التي قادتني إلى قراءة كتابين  هي 
ومشاهدة فيلم سينمائي عن بائعي الكتب 
خالل أقل من أسبوعين، ولكن أيا كان 
السبب فقد اكتشفت أن معارك بائعي 
الكتب متشابهة في كل مكان، حتى لو 

اختلفت األزمنة والبلدان.
في الكتاب األول، وهو رواية »مقتل 
العراقي سعد  للروائي  الكتب«  بائع 
الكتب  بائع  محمد رحيم، يتعرض 
محمود المرزوق لالغتيال في وضح 
العائد  العراقية،  النهار بمدينة بعقوبة 
إليها بعد هجرة قسرية تنقل خاللها بين 
براغ وباريس، بدأت من ستينيات القرن 
الماضي، في مرحلة تاريخية اتسمت 
بمطاردة المثقفين وأصحاب األفكار، 
والزج بهم في السجون وإعدامهم. 
إلى أي  المرزوق  انتماء  ورغم عدم 
حزب سياسي في العراق حينها، إال أنه 
كان واحدا من ضحايا هذه المرحلة، 
تعرض لالعتقال والسجن، ثم محاولة 
القتل، إلى أن انتهى به األمر مهاجرا 
في براغ ثم باريس، قبل أن يعود إلى 
مدينته »بعقوبة« بعد احتالل العراق 
وسقوط التمثال، حيث لميتغير الحال 
بدأ  إلى أسوأ. وعندما  إال من سيء 
الصحفي ماجد بغدادي تتبع آثار مقتل 
محمود المرزوق بتكليف من شخص 
مجهول، تكشفت لنا جوانب شخصية 
المرزوق عبر كثير من الوسائل والطرق 
والرسائل التي نسجت خيوطا تشكلت 
منها مالمح تلك الشخصية متعددة 
الجوانب والمواهب، وقادتنا إلى وطن 
تضيع مالمحه وتختفي تحت وطأة 
االقتتال والدمار الذي خلفه االحتالل.

في الكتاب الثاني، وهو قصة »مانديل 
القديمة« لستيفان زفايغ،  الكتب  بائع 
يصور لنا الكاتب النمساوي أثر الحرب، 
حتى في أولئك الذين لم يشاركوا فيها، 
من خالل بائع الكتب القديمة مانديل، 
المهووس بالكتب هوًسا جعله مرجعا لكل 
طالب وباحث في العاصمة النمساوية 
»فينا« وخارجها، يحفظ عن ظهر قلب 
عناوينها وأسماء ناشريها وأسعارها 
جديدًة ومستعملة، من دون أن يكسب 
من ذلك سوى ما يقيم به أوده. عاش 
مانديل حياته في شغل تام عما يجري 
النمسا  لم يعرف أن  أنه  حوله، حتى 
فيها كانت تخوض حربا  التي يعيش 
ضروسا ضد بالده روسيا. األمر الذي 
أوقعه في مشاكل لم يكن له قبل بها، 

هو الذي عاش حياته كلها منقطعا عن 
كل شيء إال الكتب،لينتهي إنسانا بائسا 

يستحق الشفقة والرثاء.
في فيلم »متجر الكتب« المأخوذ عن 
الرواية التي كتبتها بينيلوبيفيتزجيرالد، 
تحاول األرملة فلورنس جرين فتح مكتبة 
في المنزل القديم الذي حصلت عليه، 
وهو عقار رطب ومهجور ظل شاغرا 
لسنوات طويلة، بعد تجديده. في الوقت 
نفسه تخطط فيوليت جامارت، وهي من 
السكان المحليين المؤثرين، لالستحواذ 
على البيت القديم لمشروعهاالخاص، 
وهو مركز فنون محلي، على الرغم 
من أن العقار لم يعد فارغا. كان إدموند 
برونديش أفضل زبائن فلورنس، وقد 
بدأ يحس بمشاعر نحوها عندما بدأت 
تعرفه على المؤلفين الجدد. يعلمبرونديش 
بالتهديدات التي تواجهها فلورنسفيخرج 
فيوليت طالبا  إلى  من عزلته ويذهب 
منها أن تكف عما تفعله، ولكنه ما أن 
يخرج من بيتها حتى يتعرض ألزمة قلبية 
ويسقط ميتا. يتبنى ابن شقيق فيوليت، 
وهو عضو في البرلمان، مشروع قانون 
يمكن المجالس المحلية من شراء أي 
مبنى تاريخي لم يتم استخدامه لمدة خمس 
القانون،  يتم تمرير مشروع  سنوات. 
ويجري شراء البيت إجباريا، وتطرد 
منه فلورنس دون تعويض. مهزومًة 
تغادر فلورنس المدينة بالعبّارة وإلى 
الميناء  جانبها حقائبها. على رصيف 
التي  تقفالطفلة الصغيرة كريستين، 
الكتب  لها في متجر  عملت مساعدة 
فترة، ملوحًة بيدها، بينما كان الدخان 
يتصاعد من مكان ما في المدينة تعرفه 
جيدا خلفها، فتدركأن كريستين قد أشعلت 
النار في البيت القديم. يتحول المشهد 
إلى الحاضر حيث يتضح أن الراوية 
التي بدأ بها الفيلم هي كريستين التي 
كبرت، وتدير اآلن مكتبة خاصة بها.

قبل أكثر من ثمانية قرون وقف الطبيب 
والفيلسوف والفلكي قاضي القضاة ابن 
رشد صامتا ال يحرك ساكنا، وهو ينظر 
إلى النيرانتشتعل في الكتب التي أفنى 
عمره في تأليفها، بينما كان أحد تالميذه 
يقفباكيا منتحبا. نظر ابن رشد إلى 
تلميذه، ثم قال: »إذا كنت تبكي الكتب 
المحروقة، فاعلم أن لألفكار أجنحة، 

وهي تطير ألصحابها«.
الكتب  بائعي  لكم إن معارك  أقل  ألم 
متشابهة في كل مكان، حتى لو اختلفت 

األزمنة والبلدان؟

aliobaid2000@hotmail.com

أخبــار

لبنان.. حراك دبلوماسي متسارع وتخوف من انفجار الأوضاع

وسيا  الخارجية الروسية: كندا خفضت العلاقات مع ر
إلى أدنى مستوى

بايدن يعقد أول مؤتمر صحفي.. رسائل إلى الداخل والخارج

تصادم قطاري سوهاج.. سكك حديد مصر تكشف »تفاصيل خطيرة«

انتخابات مبكرة.. وصفة المعارضة لترميم خراب أردوغان

  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
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famille Adonis à la vôtre!



  زخم كبير صاحب زيارة وزراء 
خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا إلى 
العاصمة الليبية طرابلس، الخميس، إذ 
أكدوا خاللها استعداد االتحاد األوروبي 
لتقديم الدعم للسلطة الجديدة في كافة 

المجاالت.
وقال المحلل السياسي الليبي، عز الدين 
عقيل، إنه »على األوروبيين إنجاز ما 
جرى إهماله خالل الفترة الماضية، 
وهو إصدار قرار دولي ملزم بنزع 

السالح وتفكيك الميليشيات«.
واعتبر في تصريحات لموقع »سكاي 
نيوز عربية«، أن »المساعدة الحقيقية 
التي تحتاجها ليبيا، هي إرسال بعثة أمنية 
دولية تشرف على نزع أسلحة الميليشيات 
وتفكيكها، وإعادة دمج عناصرها في 

المؤسسات األمنية والعسكرية«.
وتناول وزير الخارجية األلماني هايكو 
ماس، في مؤتمر صحفي، مسألة وجود 
المرتزقة والمقاتلين األجانب في ليبيا، 

مؤكدا أنه »لن يمكن إجراء االنتخابات في 24 ديسمبر 
المقبل، دون حسم هذا الملف«.

كما دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان 
في كلمته، إلى »العمل على انسحاب جميع المرتزقة« 

من البالد.
وبالتزامن مع حضور الوزراء األوروبيين، تلقى رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، اتصاال من 

الممثل األعلى للسياسة الخارجية لالتحاد األوروبي، 
جوزيب بوريل، تناول عدة جوانب، لكنه اهتم أكثر 

بإطار التعاون االقتصادي بين أوروبا وليبيا.
وهنا، عرض بوريل مساعدة االتحاد في »بناء المؤسسات 
الليبية والحوكمة االقتصادية، والتحضير لالنتخابات، 
وكذلك التعاون من خالل عملية )إيريني( العسكرية«.

ويرى المحلل السياسي الليبي يوسف الفارسي، أن االتحاد 
األوروبي »يبذل جهودا كثيرة لدعم حكومة الوحدة، 

وتنمية قدراتها في إعادة تأهيل المؤسسات األمنية، 
وتهيئة المناخ المناسب إلجراء االنتخابات المقبلة«.

وبشأن ملفات التعاون االقتصادي، أكد في حديثه إلى 
موقع »سكاي نيوز عربية«، إمكانية عمل اتفاقيات 
الطاقة  ملف  في  وليبيا  األوروبية  الدول  بين  جديدة 
والغاز الطبيعي، وتعزيز التبادل التجاري، مشيرا إلى 
أن ذلك »سيعود بالنفع على ليبيا واالتحاد والمنطقة 

بشكل كامل«.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

جو بايدن يكشف عن وجهه !

 ال شك أن مصر بعد ثورتين أصبحت أكثر قوة وأكثر ثقة 
وهي الدولة الوحيدة التي منحها الربيع العربي قوة دفع لإلمام 
وهي الدولة الوحيدة التي نجت في المنطقة بعد تدمير العراق 
وسوريا وليبيا ، كما أن االقتصاد المصري هو الوحيد الذي 
أن تحويالت  أزمة كورونا كما  المنطقة وفي عز  في  ينجو 
الدولي  البنك  للداخل زادت ، وكذلك  المصريين من الخارج 
العالمية  فيتش  ووكالة  في مصر  االقتصادي  بالنمو  يشيد 
التصنيف اإلئتماني في مصر بل واالهم من كل  تثبَّت حالة 
ذلك هو ما  توقعته مؤسسة ستاندرد تشارترد بأن االقتصاد 
المصري سيحقق القفزة األكبر عالمياً من حيث التقدم بحلول 
عام 2030 . كل هذا مؤشر أن مصر تخطو لإلمام بسرعة 
فائقة وهو األمر الذي يبدو جعل جو بايدن يشعر بالقلق وهو 
الذي أعد عدته لمعاقبة مصر لتخلصها من اإلخوان المسلمين 
الذين كانوا سيجرون مصر إلى الخراب والدمار مثل سوريا 
الكارت  اإلنسان وهو  ففكر في ملف حقوق  والعراق  وليبيا 
يلعبون به ضد أي دولة ال تسير على هوى منَّ يحكم  الذي 
موقع عليه من واحد وثالثين دولة  تقريراً  فاخرجوا  أمريكا 
على رأسهم أمريكا وكندا يدين مصر وينتقد حقوق اإلنسان 
في مصر .وجو بايدن لم يكشف عن وجهه ونواياه مع مصر 
بوتين  الروسي  الرئيس  الرئيس  أيضاً مع  ذلك  فعل  بل  فقط 
ووصفه بالقاتل رغم أن أمريكا الدولة الوحيدة التي ضربت 
وقتلت  نجازاكي وهيروشيما  النووية وهما  بالقنابل  مدينتين 
اآلالف من سكان أمريكا األصليين ودمرت العراق وسوريا 
بايدن حيث أصابه  يراه  لم  الماليين كل هذا  وليبيا وشردت 
العمى الحيثي بعد أسابيع من توليه الحكم ، أما بالنسبة لملف 
بايدن سيزيد  أعتقادي أن جو  حقوق اإلنسان في مصر ففي 
من كراهيته لمصر وللرئيس السيسي ألن مصر اليوم بدأت 
تقوى وتقوى وأمريكا والغرب اليرغبان في ذلك فقوة مصر 
تخفيهم وترهبهم ليس خوفاً من مصربل خوفاً على إسرائيل 

أبنة أمريكا المدللة .
وجو بايدن وحلفائه باراك أوباما وهيالري كلينتون يكرهون 
مصر والسيسي بالذات ألنه أفشل الخطة الموضوعة لتدمير 
وليبيا  كالعراق وسوريا  رت  دّمِ التي  الدول  باقي  مصر مثل 
الذي أسهم السيسي بسياساته في أن تستعيد  عافيتها من جديد 
ليبيا  استعادة  نحو  أولى  تشكيل حكومة جديدة كخطوة  وتم 

لعافيتها بالكامل في المستقبل القريب .
وكان نتيجة لسياسات السيسي  القوية والناجحة أنها أجبرت 
وبدا  تجاه مصر  العدوانية  يغير من سياسته  بأن  أردوغان 
العدانية  اللهجة  العالقات مع مصر وتم تخفيف  إعادة  يطلب 

في تلك القنوات ضد مصر . 
وعلى أمريكا أن تعرف أن مصر رمانة الميزان في المنطقة 
بل في العالم ووتدميرها سيمثل خطراً على العالم كله وقبل كل 
هذا يجب أن يعرف بايدن أن مصر محروسة من هللا القوي 
الخراب لمصر وتعمل   تريد  تقرير دول  يخيفها  الجبار ولن 
في نفس الوقت على إقامة  عالقات قوية مع مصر وعجبي .!

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

Parapsychologie DANS 
L'astrologie :

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

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

Mail :jackleblond888@yahoo.com

     Vendredi 26 mars 2021
الجمعة 26 مارس 2021

بقلم: محمد منسي قنديل

وبا وليبيا.. عرض للمساعدة باخراج المرتزقة  أور
وإعادة الاعمار

وبي لأردوغان الساعي لتطبيع العلاقات »حسن النية«.. شرط أور

للسلام حقيقية  فرصة  السعودية  المبادرة  اليمنية:  الحكومة 

مزيدا من االهمال

رسالة ردع.. »شارل ديجول« تصل بقوة رباعية إلى الخليج

وسائل إعلام إسرائيلية: إيران 
وخا على سفينة حاويات  أطلقت صار
سرائيل« في بحر العرب

إ

مملوكة »لا

  وصلت حاملة الطائرات 
الفرنسية شارل ديجول لمياه 
الخليج ضمن مهمة لمكافحة 
حرية  وتأكيد  داعش  تنظيم 
المالحة بمناطق بحرية شهدت 

توترات متزايدة.
الطائرات  حاملة  وغادرت 
ميناء طولون )جنوب شرق 
الماضي في  الشهر  فرنسا( 
مهمة جديدة حملتها إلى شرق 

البحر األبيض المتوسط وستنقلها إلى المحيط الهندي الحقاً 
كجزء من عملية »شمال«، في إشارة إلى المساهمة الفرنسية 
ضمن التحالف الدولي الهادف إلى التصدي لتنظيم داعش.
وقال قائد المجموعة البحرية - الجوية المرافقة لحاملة 
الطائرات، مارك اوسيدا، الخميس، إّن »المهمة الخاصة 
هي القيام بهذه العمليات، )إظهار( أننا قادرون على نشر 
مجموعة حاملة الطائرات الهجومية أينما قررنا، دون إعاقة«. 
التأكيد على  إعادة  العملية هي  أّن رسالة هذه  وأضاف 
»حرية المالحة«، طبقاً لما أكدته وزارة الجيوش الفرنسية 

عند إعالنها المهمة. 
الفرنسي:  الجنرال  وتابع 
»أستطيع أن أؤكد، بما رأيناه، 
أننا فعلنا ذلك دون إعاقة في 

أي وقت«. 
هذه المهمة أطلِقت عليها تسمية 
»كليمنصو 21« بعد مرحلة من 
التوتر في شرق البحر األبيض 
المتوسط، فيما تكرر الواليات 
المتحدة والسعودية اتهام إيران 
بإعاقة حرية المالحة في الخليج. 
وعالوة على فرقاطتين وسفينة 
إمداد وغواصة فرنسية، ترافق 
حاملة الطائرات شارل ديجول 
3 سفن غير فرنسية هي فرقاطة 
يونانية  وفرقاطة  بلجيكية 

ومدمرة أمريكية. 
وكانت وزارة الجيوش الفرنسية 
ذّكرت أّن طاقم الحاملة المكّون 
من 1200 بحار تلقوا اللقاح 
المضاد لفيروس كورونا، علماً 
أّن ما يقرب من ثلثي الطاقم 
كانوا قد أصيبوا بالفيروس العام 

الماضي.

  اشترط االتحاد األوروبي، الخميس، 
تعهدات تركية من الرئيس رجب طيب 
أردوغان بـ »حسن النية« إذا رغبت أنقرة 

في تعزيز العالقات الصعبة بينهما.
شرط االتحاد األوروبي حمله بيان صدر 
قمة  الخميس خالل عقدهم  عن زعمائه 

افتراضية.
وقال البيان: »إن االتحاد األوروبي على 
استعداد للتعامل مع تركيا بنهج تدريجي 
ومتناسب من أجل تعزيز التعاون في عدد 
من المجاالت ذات االهتمام المشترك«.

كما لفت إلى االستعداد اتخاذ المزيد من 
القرارات خالل اجتماع المجلس األوروبي 
في يونيو/حزيران شرط االستمرار في 

وقف التصعيد.
وتعني مهلة »يونيو المقبل« وضع أنقرة 
تحت المراقبة في رفض لتدهور الحقوق 

والحريات في تركيا.

ويرغب األوروبيون في تطبيع العالقات 
التوترات، لكنهم  مع تركيا بعد عام من 
استهدفوا تحركا »تدرجيا ومشروطا ويمكن 
العودة عنه«، كما أعلن رئيس المجلس 
األوروبي شارل ميشال في رسالة الدعوة 

إلى القمة األوروبية.
وبسبب موجة اإلصابات الجديدة بكوفيد-

19، يعقد االجتماع الخميس والجمعة عبر 
الفيديو وهي صيغة ال تتيح إجراء مناقشات. 
وألغيت المناقشات حول روسيا لهذا السبب 
وتم تحويلها الى »إيجاز«، حيث سيطلع 
شارل ميشال المجتمعين على اتصاالته 
فالديمير  الروسي  الرئيس  مع  األخيرة 
بوتين الذي ندد بموقف االتحاد األوروبي 

»الخالفي« مع موسكو. 
وأتاحت مشاركة الرئيس األمريكي جو 
مشتركة  رسالة  إيصال  القمة  في  بايدن 

حازمة حيال الرئيس التركي.

  أشارت وسائل إعالم إسرائيلية، إلى أن إيران أطلقت صاروخا 
على سفينة تابعة إلسرائيل في بحر العرب، كانت في طريقها 

من تنزانيا إلى الهند، مما تسبب بإضرار في السفينة.
السفينة،  أنه »أثناء رحلة  إلى  المصادر اإلعالمية،  وأشارت 
وعندما أبحرت في بحر العرب ومرت بين الهند وسلطنة عمان، 

أصيبت بصاروخ تسبب لها بأضرار«.
وأضافت: »تم إطالع مالكي الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في 

حيفا، على الحادث والقرار الذي تم اتخاذه هو أن تواصل السفينة 
اإلبحار على الطريق إلى الهند حيث سيتم إصالح األضرار«.
تنقل  لم  أنها  من  الرغم  على  السفينة  استهداف  »تم  وأكدت: 
بضائع إلى إسرائيل، وأنها لم تحمل علم الدولة، وأن طاقمها 

يتكون من أجانب فقط«.
ووقعت حادثة مماثلة الشهر الماضي، عندما تعرضت السفينة 
»هيليوس راي« المملوكة إلسرائيل إلى هجوم مشتبه به على 

أنها إيراني.

السعودية تمثل  اليمنية، أن مبادرة  الحكومة  أكدت    
فرصة حقيقية للسالم، وتأتي في ظرف دولي بالغ األهمية.
وقالت الحكومة على لسان وزير الخارجية اليمني أحمد 
بن مبارك، إن المبادرة السعودية تضيف زخما كبيرا 
وتحّرك المياه الراكدة، مطالبا المجتمع الدولي بتوجيه 

أصابع االتهام لمن يعرقل جهود السالم في البلد.
وفيما رحب بن مبارك خالل تصريحات صحفية بكل 
جهد صادق للتعاطي اإليجابي مع المبادرة السعودية، دعا 
مليشيا الحوثي اإلنصات لصوت العقل وتقديم تنازالت 

واحترام إرادة الشعب اليمني.
وأكد وزير الخارجية اليمني حرص حكومة بالده على 
أن  إلى  اإلنسانية، الفتا  المعاناة  إنهاء األزمة وتخفيف 
مليشيات الحوثي تحاول استخدام ورقة األزمة اإلنسانية 

إلطالة أمد الحرب في اليمن.
وفي هذا الصدد، حذر وزير اإلعالم والثقافة والسياحة 
الحوثي  مليشيا  عودة  من  اإلرياني،  معمر  اليمني، 
المدعومة من إيران، لنهب عائدات واردات المشتقات 
النفطية عبر ميناء الحديدة من ضرائب وجمارك ورسوم 
قانونية والمخصصة لصرف رواتب موظفي الدولة وفق 
كشوفات 2014، وذلك عقب قرار الحكومة السماح بدخول 

عدد من السفن المحملة بالمشتقات النفطية.
وقال الوزير اليمني في سلسلة تدوينات على موقع »تويتر«، 
إنه »منذ تعثر آلية الرقابة على ايرادات ميناء الحديدة 

التصاريح  بمنح  الحكومة  قامت 
للمنظمات الدولية الدخال السفن 
النفطية لألعمال االنسانية واالغاثية 
دون قيد او شرط، حيث تم ادخال 
اكثر من 20 سفينة بموجب طلب 
األمم المتحدة، وكذلك التصاريح 
لسفن الوقود الذي يخص القطاع 

الصناعي واإلنتاجي«.
مليشيا  أن  اإلرياني عن  وكشف 
الحوثي قامت بنهب إيرادات جميع 
السفن التي منحت تلك االستثناءات 
خالل العام الماضي، وتجاوزت 
عائداتها اكثر من 13 مليار لاير، 
باإلضافة إلى نهب 50 مليار لاير 
من الحساب المخصص لصرف 
البنك  في  الموظفين  رواتب 
الحديدة،  بمحافظة  المركزي 

ووجهتها لتمويل األنشطة االرهابية والمجهود الحربي.
كما سهلت الحكومة، بحسب الوزير اليمني، نقل قواطر 
الوقود برا لمناطق سيطرة مليشيا الحوثي التي وضعت 
العراقيل على السائقين، وأجبرتهم على بيعها لنافذين في 
السوق السوداء وباعته بأسعار مضاعفة باعتباره مصدر 
لإلثراء غير المشروع وتمويل أنشتطها اإلرهابية في اليمن 

والمنطقة، والذي ادى لزيادة األعباء على كاهل اليمنيين.
وطالب المسؤول اليمني المجتمع الدولي واألمم المتحدة 
ومبعوثها الخاص بتفعيل آلية الرقابة على إيرادات ميناء 
الحديدة لصرف مرتبات الموظفين، والضغط على مليشيا 
الحوثي لوقف التالعب بالمشتقات النفطية، وافتعال السوق 
السوداء، وعدم تحويل تجارة الوقود إلى مدخل لمضاعفة 

معاناة المواطنين وتمويل حروبها العبثية.

من  تسير  شقي،  بلد  مصر    
مشكلة ألخري، وهي البلد الوحيد 
الذي تتراكم فيه المشاكل دون أن 
بطبقات  نتباهى  نعد  لم  تنتهي، 
في  بلد  اقدم  بوصفنا  الحضارة 
التاريخ، ولكننا نئن تحت طبقات 
واضح  والسبب   المشاكل،  من 
وجلي، هناك مؤامرة عالمية تحاك 
ضد مصر، ليست واحدة، ولكنها 
مؤامرة مستمرة من اليوم الذي 
ولدنا فيه، ولن تتوقف حتى بعد 
الخبراء  يقول  هكذا  نموت،  أن 
والمحللون الذين يظهرون على 
شاشة التلفزيون، لعنة هللا عليهم 
جميعا، ألنهم يخاطبون أسوأ ما 
فينا، يملئوننا بمشاعر باالضطهاد 
ويهيئوننا للقيام بدور الضحية ، 
ضحية ضعفة وقليلة الحيلة، فما 
جدوى ان نقاوم دوال أقوى منا، 
ما جدوى ان نشحذ ارادتنا مادام 
هناك من يتربص بنا؟ هذا ما كانت 
تصنعه بنا أجهزة االعالم طوال 
الفترة الماضية، وهذا ما يسوقه 

إلينا المسئولين دائما؟
فسوف  قليال  الحدود  عبرنا  لو 
نجد  دولة أخرى بجوارنا، اقل 
حجما وقدرا هي اسرائيل،  تفرض 
وتخالف  الجميع  على  سياستها 
القانون الدولي، وتتصدى بوقاحة 
لكل من يحاول أن يلفت نظرها أو 
حتى يتجرأ بالضغط عليها،  ألنها 
تشعر بقوتها الداخلية، متحررة 
من كل عقد الذنب، الصواب هو 
فقد ما تعتقده  واألخالق هي ما 

يفيدها؟
نحن ال نواجه نقاط ضعفنا وهي 
كثيرة، وبدال من أن نواجهها نلقي 
عبئها على اآلخرين، نختلق انماط 
من المؤامرة غير موجودة إال في 
عقولنا، ونكتشف في النهاية أننا 
واكبر   أنفسنا،  نتآمر ضد  فقط  
حبكها  نجيد  التي  المؤامرات 
اصبحت  عادة  االهمال،   هو 
وتحولت  سلوكنا،  في  متأصلة 
لتصبح  التخلف  قرون من  عبر 
أحدى الجينات التي نورثها من 
جيل آلخر، فعل يالزمنا اصبح  
في االعمال الكبيرة والصغيرة،  
هو الذي اضاع منا نصر أكتوبر 
حين تركنا ثغرة واسعة تتدفق منها 
الضفة  إلى  االسرائيلية  القوات 
األخرى للقناة وتحاصر الجيش 
الثالث بأكمله، وهو الذي جعلنا 
العبارة  راكبوا  استغاثات  نهمل 
التي كانت تغرق في البحر األحمر 
وتركنا مئات من اهالينا يلفظون 
المالح،  الماء  وسط  أنفاسهم 
المباني  نترك  جعلنا  الذي  وهو 
األثرية النادرة تحترق وعشرات 
القرى تغرق في السيول، ونحن 
نعرف جيدا مساراتها،  االهمال 
االجرامي الذي جعلنا نترك أكثر 
من ألف مصنع معطلة  العمال 
ونترك  الرصيف،  على  وآالف 
ارضنا الزراعية تأكلها المباني 
العشوائية بينما نستجدي طعامنا 
من الخارج، هناك اهمال بشع في 
كل منحى من حياتنا، وسأكتفي 
في هذا الحيز المتواضع بالحديث 

عن ثالثة منها:
أوال: في ازمة الطائرة الروسية 
التي سقطت في سيناء منذ اكثر من 
عامين والتي قضت على صناعة 
السياحة الروسية في مصر، مازلنا 
من  الدرجة  بنفس  معها  نتعامل 
االهمال، لم نتفهم جسامة الحادث، 
المصاحب  الفعل  رد  كيفية  وال 
له، كل ما فعلناه هو انكار صلتنا 
وهذا  ارهابي،  حادث  وأنه  به، 
االمر مازال غير مؤكد حتى اآلن، 
رغم أن الكثير من الدالئل تشير 
إلى ذلك، حتى روسيا التي كانت 
تشاركنا في االنكار اعترفت هي 
األخرى أن طائرتها قد تعرضت 
لحادث ارهابي فج، وهذا تعبير 
رئيس وزرائها،  ولكننا مازلنا 
نتباكى ونتحدث حول المؤامرة 
التي يحيكها الغرب ضد مصر،  
ويخرج المحللون في تبجح ليؤكدوا 
المدن  أن شرم الشيخ هي أكثر 
تأمينا في مصر، حتى هذا لم يكن 
صحيحا عندما كان يسكنها الرئيس 
السابق، فقد وقع حادث ارهابيا  
هذا  سطوة  عز  في  فنادقها  في 
الرئيس،  وقد تراخت  يد االمن 
واصبحت  رحل،  أن  بعد  عنها 
شرم الشيخ من اكبر المدن التي 
يروج فيها كل أنواع المخدرات 
والتهريب،  المستترة  والدعارة 
مناخ يساعد على القيام بأي فعل 
اجرامي، ويجب أن نواجه انفسنا 
بهذه الحقيقة ونبحث إن كان أحدا 
قد نجح في التسلل للمطار أم ال، 
الطائرة الروسية لم تطر إال قليال، 
لم يتح لنا الحظ أن تعبر اجوائنا 
وتنفجر في مكان آخر، لقد تناثر 
حطامها على مساحة تصل إلى 

13 كيلومترا مكعبا، ماذا يعني 
كيف  داخليا،  انفجارا  غير  هذا 
حدث هذا، ومن المسئول عنه، 
وكيف نتمكن من الوصول إليه؟ 
هذا هو السؤال، الحديث عن أن 
الطائرة قديمة كالم فارغ، تماما 
مثل الحديث عن المؤامرة، فكل 
طائرة لها عمر محدد، وكل جزء 
فيها يتم تغيره وفق عدد معين من 
الكيلومترات، لذلك تظل الطائرة 
تطير،  مادامت  جيدة  حالة  في 
المشكلة في امخاخنا القديمة التي 
اخطأنا  أننا  تعترف  أن  ترفض 

ومازلنا تخطئ.
يعد  لم  المصري  االهمال  ثانيا: 
خطأ ولكنها تحول إلى خطيئة، 
خاصة عندما نبرره بأشياء أخرى، 
في ازمة األمطار األخيرة التي 
والبحيرة  االسكندرية  اغرقت 
وقراها وتسبب في خسارة آالف 
األفدنة من االراضي الزراعية، 
لقد كشفت األزمة أننا نعيش في 
القرون الوسطى، كل المرافق التي 
يمكن أن نواجه بها الطقس السيء 
قديمة ومتهالكة إن لم تكن موجودة 
إلنقاذ  صنعه  تم  ما  كل  اصال، 
االسكندرية من الغرق كان في 
أيام الملك فؤاد، ايام الخواجات، 
الوطنية   الحكومات  فعلته  وما 
المتعاقبة هي مجرد تصريحات 
يشبع  ال  نهم  يصاحبه  جوفاء، 
لسرقة موازنة الدولة، وفي ظل 
أخرى  مرة  برزت  العجز  هذا 
المتهم  وكان  المؤامرة،  نظرية 
هذه المرة جاهزا، اعلن أن هناك 
النوعية من  المجموعات  أحدى 
بإلقاء  تقوم  اإلخوان  جماعة 
صرف  بالوعات  في  االسمنت 
غير  جميعا  تجعلها  حتى  المياه 
االسكندرية،  وتجعل   ، صالحة 
المدينة التي كانت جميلة تغرق 
في شبر ميه، واعلنت الشرطة أنها 
قد عثرت على عصابة مكونة من 
17 شخصا، وقد اعترفوا جميعا 
بجريمة سد البالوعات، ثم تبين 
التي  بعد ذلك أن كل المصبات 
تؤدي للبحر مسدودة بالفعل من 
قام محافظ  عشرين عاما، حين 
شارع  بتوسيع  اإلسكندرية 
الكورنيش، ووضع كتال خرسانية 
سدت كل فتحات هذه المصبات، 
التي  المياه  رفع  مضخات  وان 
يبلغ عمرها مائة عام قد تعطلت 
جميعا، وأن هناك عشرات من 
عربات الكسح موجودة ومخبئة 
الجراجات  أحدى  في  ومهملة 
التابعة للمحافظة، وأن الموظفين 
والعاملين عليها كانوا أكسل من 
وال  مدينتهم،  انقاذ  يحاولوا  ان 
أدري بماذا اعترفت عصابة سد 
البالوعات أيضا، وهل كانت هي 
أيضا السبب في اغراق عشرات 
فيها  توجد  ال  انها  رغم  القرى 

بالوعة واحدة؟
ثالثا: محادثات سد النهضة التي 
تنتهي وال تؤدي  ال تتوقف وال 
أن  يمكن  كيف  نتيجة،  اي  إلى 
نتعامل مع قضية مصيرية كهذه 
االهمال،  من  الدرجة  بنفس 
الفريق  خبرة  قلة  واضحا  يبدو 
المصري بأولويات التفاوض، فهو 
يرى هدف المتفاوض االثيوبي 
ويسوف  يراوغ  فهو  واضحا، 
ويكسب المزيد من الوقت، والوفد 
المصري مستسلم وعاجز بينما 
من  كالرمال  الوقت  يتسرب 
كل  أن  يدرك  ال  أقدامه،  تحت 
زائدة  دعامة  يعني  يضيع  وقت 
موقفنا  وان  السد،  دعامات  من 
التفاوضي يزداد سوءا، ومع ذلك 
يمضي الوفد المصري  ببالهة في 
اللعبة إلى نهايتها، ال يستطيع أن 
يوقف الجانب اآلخر، وال يصل 
معه إلى أي نتيجة، ويكتفي في 
تحديد  على  بالموافقة  مرة  كل 
موعد آخر، براعة منقطعة من 
وفد ال يستطيع أن يهدد، او يوقف 
محادثات ال طائل منها، وال يلجأ 
للتحكيم الدولي ويطالب في كل 
محفل دولي بوقف البناء، ويعلن 
وأنه  قانوني  غير  يحدث  ما  أن 
وأنه   ، اإلنسانية  ضد  اعتداء 
آدمي  مليون   100 يدفع حوالي 
ال  الغريب  الوفد  هذا  للعطش، 
عندما  معنا  سيعطش  أنه  يدرك 
الماء،  من  قطرة  نجد جميعا  ال 
لكنه مازال ينتظر في صبر عظيم 

حتى تحل بنا الكارثة.
ثالث  لإلهمال،  مظاهر  ثالثة 
على  توشك  صناعة  كوارث، 
االنهيار، مدن غرقى، نهر مهدد 
بالتوقف، وال شيء يوقظنا من 
غفوتنا، ال أحد يقودنا بعيدا عن 
كأننا  ينتظرنا،  الذي  المصير 
نستعذب فكرة االنتحار الجماعي، 
ومع ذلك نتحدث عن المؤامرة.
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الرئيس يشدد على دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

رئيس  جريس:أعلن  فرج  القاهرة/   
هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، 
بالقناة  المالحة  حركة  تعليق  الخميس، 
تعويم  أعمال  االنتهاء من  لحين  مؤقتاً، 
 EVER سفينة الحاويات البنمية العمالقة
 151 متر  بالكيلو  الجانحة    GIVEN

ترقيم قناة.
وأوضح ربيع أن حركة المالحة بالقناة 
شهدت يوم األربعاء، عبور 13  سفينة 
كان  الشمال  قافلة  بورسعيد ضمن  من 
من المستهدف إكمال مسيرتها في القناة 
وفقاً للتوقعات الخاصة بانتهاء إجراءات 
تعويم السفينة الجانحة، إال أنه مع تواصل 
أعمال تعويم السفينة كان البد من التحرك 
وفق السيناريو البديل باالنتظار بمنطقة 

كامل  بشكل  المالحة  استئناف حركة  لحين  الكبرى  البحيرات 
بعد تعويم السفينة.

شملت جهود تعويم السفينة، القيام بأعمال الشد والدفع  بواسطة 8 
قاطرات عمالقة في مقدمتهم القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طنا.
قدمت الشركة اليابانية المالكة للسفينة الجانحة في قناة السويس 
اعتذارها، الخميس، بعد نحو 24 ساعة من الحادث الذي أثار 

اهتماما عالميا بالنظر إلى أهمية المجرى المائي العالمي.
وقالت شركة “ شوي كيسن” إنها تعمل حاليا على حل المشكلة، 
وفق ما أوردت “رويترز”، لكن دون توضيح ماهية الحل الممكن 
ودورها فيه، وأكدت الشركة في بيان أن جنوح السفينة لم يسفر 

عن إصابات أو تسرب نفطي.
وأوضحت “شوي كيسن” أنها تتعاون مع شركة اإلدارة الفنية 
والسلطات المحلية لتحرير السفينة، لكن “العملية صعبة للغاية”، 

وفق ما نقلت “أسوشيتد برس”.
التي  للسفن  قلق  في  للتسبب  للغاية  آسفون  “نحن  وأضافت: 
األشخاص  وجميع  السويس،  قناة  في  للسفر  تخطط  أو  تسافر 

بها”. المرتبطين 

في  الخدمات  مزود  إيجنسيز”،  “ليث  قالت شركة  جانبها  من 
إيفر  السفينة  تخليص  تنتظر  األقل  150 سفينة على  إن  القناة، 
غيفن، بما في ذلك سفن بالقرب من بورسعيد على البحر المتوسط 
في  بالفعل  العالقة  وتلك  األحمر،  البحر  على  السويس  وميناء 

مجرى القناة في البحيرات المرة.
وقالت إن تكدس السفن يوم الخميس أثر على السفن التي كانت 
بحاجة إلى السفر إلى البحر األبيض المتوسط والبحر األحمر.
العمالقة  الحاويات  تعويم سفينة  تستمر جهود  أخرى  من جهة 
البالغ طولها 400 متر الذي أدى جنوحها لتوقف حركة المرور 
الخميس، حيث عملت  اليوم  المد  ارتفاع  مع  السويس  قناة  في 
وفقا  أعمق،  مياه  إلى  السفينة  جر  على  قطر  زوارق  خمسة 

لبيانات تتبع السفن.
وقالت هيئة قناة السويس في بيان إن السفينة إيفر غيفن جنحت 
صباح الثالثاء وهو ما “يعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية 
الناتجة عن سوء األحوال الجوية نظرا لمرور البالد بعاصفة 
السفينة ومن  توجيه  القدرة على  فقدان  إلى  أدى  مما  ترابية... 

ثم جنوحها”.

   تمكنت قوات األمن المغربية من تفكيك خلية إرهابية تتألف من 4 متشددين تتراوح أعمارهم 
ما بين 24 و28 سنة، ينشطون بمدينة وجدة، ويرتبطون بتنظيم داعش.

وذكر المكتب المركزي لألبحاث القضائية في بيان، الخميس، أنه قد جرى توقيف أعضاء هذه 
الخلية اإلرهابية في عمليات أمنية متزامنة في 4 أحياء سكنية مختلفة بمدينة وجدة، اضطر 
خاللها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الطالق عبوات 

صوتية لتحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه الرئيسي.
كما تمت مالحقة المشتبه فيه الثاني وتوقيفه في أسطح المنازل المجاورة خالل محاولته الفرار 

في ظروف من شأنها تعريض نفسه وسالمة الغير للخطر.
الخلية  الرئيسي ضمن هذه  فيه  المشتبه  بمنزل  المنجزة  التفتيش  البيان أن عمليات  وأوضح 
اإلرهابية، مكنت من حجز مبلغ مالي مهم بالعملة األوروبية، وأربعة جوازات سفر خاصة 
بجميع أعضاء الخلية كان يحتفظ بها في مكان آمن بمنزله، وأسلحة بيضاء، فضال عن ضبط 

أجهزة معلوماتية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الالزمة.
وأضاف المصدر ذاته أن األبحاث والتحريات األولية المنجزة أظهرت أن أعضاء هذه الخلية 
اإلرهابية أعلنوا “والءهم” لألمير المزعوم لتنظيم “داعش”، وخططوا لاللتحاق بمعسكرات 
هذا التنظيم اإلرهابي بمنطقة الساحل لتنفيذ عمليات قتالية، وذلك قبل أن تتم تعبئتهم وتكليفهم 

من طرف أحد قياديي “داعش” بمهمة تنفيذ مخططات 
منشآت وطنية حيوية  تستهدف  المملكة،  داخل  إرهابية 

ومقرات أمنية وثكنات عسكرية.
كما تشير إجراءات البحث األولي، بحسب البالغ، إلى أن 
المشتبه فيهم الموقوفين قاموا بتنفيذ عمليات استطالعية 
عدة لرصد وتحديد األهداف والمنشآت الحساسة المزمع 
استهدافها، كما كانوا يسعون الكتساب خبرات في صناعة 
مع  تنسيقهم  عن  فضال  الناسفة،  والعبوات  المتفجرات 
القيادي السالف الذكر في تنظيم “داعش” لتوفير الموارد 

والدعم اللوجيستي الالزم لتمويل مخططاتهم التخريبية.
وأكد البالغ أنه تم تفكيك هذه الخلية اإلرهابية وإجهاض 
مخططاتها المتطرفة الوشيكة بفضل التنسيق الوثيق بين 
مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وأجهزة 
أهمية  أخرى  يؤكد مرة  األميريكية “مما  االستخبارات 
ويبرهن  اإلرهابية،  التهديدات  لمكافحة  الدولي  التعاون 
على نجاعة الشراكات المتميزة التي تلعب دورا رئيسيا في 
ضمان نجاح عمليات مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف”.

السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  أكد  فرج جريس:  القاهرة/   
اتفاق  إلى  ممكن  أقرب وقت  في  للتوصل  السعي  ضرورة 
بعيداً  النهضة،  وتشغيل سد  ينظم عملية ملء  ملزم  قانوني 
عن أي منهج أحادي يسعى إلى فرض األمر الواقع وتجاهل 

الحقوق األساسية للشعوب.
جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس السيسي 

مع نظيره البوروندي إيفاريست ندايشيمي
وفيما يلي كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي :-

أخي العزيز فخامة الرئيس/ إيفاريست ندايشيمي،
رئيس جمهورية بوروندي الشقيقة

السيدات والسادة،
إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أرحب بأخي فخامة الرئيس 
ندايشيمي والوفد المرافق لسيادته في بلده الثاني مصر، وذلك 
في أول زيارة له إلى القاهرة، متمنياً له وللوفد المرافق إقامة 

طيبة ومثمرة.
وأنتهز هذه المناسبة ألعرب عن تقديرنا البالغ للعالقات التاريخية 
التي تجمع مصر مع جمهورية بوروندي الشقيقة، من خالل 
روابط أزلية وتاريخية مشتركة، تعكس عمق العالقات بين 

البلدين والشعبين الشقيقين.
الرئيس مباحثات مكثفة، سادتها روح  لقد أجريت مع أخي 
الثنائية  الموضوعات  كبير من  والتنسيق حيال عدد  التفاهم 
واإلقليمية ذات االهتمام المشترك بين البلدين، حيث توافقت 
إرادتنا السياسية نحو تدشين مرحلة جديدة من عالقة الشراكة 
التي تجمعنا واالرتقاء بالعالقات الثنائية إلى آفاق أرحب، وقد 
أكدُت حرص مصر على تطوير وتعميق كافة أشكال التعاون 
القائمة بين البلدين والتي شهدت في السنوات األخيرة الكثير من 
التطورات اإليجابية، وذلك تحقيقاً لمصالح الشعبين الشقيقين.
بين  النظر  التقارب في وجهات  وقد عكست مداوالتنا مدى 
بين  بالجديد  ليس  أمر  وهو  القضايا،  مجمل  حيال  البلدين 
مصر وبوروندى، بل يعد سمة مميزة للعالقات الوطيدة التي 

تجمع بلدينا.
المجاالت  التعاون في  كما حظيت جهود تعزيز 
االقتصادية بين البلدين باهتمام خاص في مباحثاتنا 
اليوم، وأكدت من جانبي استعداد مصر لتطوير 
هذا التعاون الذي يحقق أهداف التنمية في البلدين، 
سواء على مستوى التبادل التجاري أو االستثماري، 
والذي نأمل في أن يشهد المزيد من النمو ليرتقي 

لمستوى العالقات السياسية بين البلدين.
وبحثنا كذلك سبل تيسير عمل الشركات المصرية 
ما  البوروندي، وهو  للسوق  النفاذ  إلى  الساعية 
يأتي في إطار ثقتنا بما لدى الرئيس البوروندي 
من أجندة تنموية طموحة يسعى من خاللها لتعزيز 

االزدهار في بلده الشقيقة.
نقل  في مجال  التعاون  تكثيف  كذلك على  اتفقنا 
وبناء  الفني  الدعم  وتوفير  المصرية  الخبرات 
وذلك  بوروندي،  في  الوطنية  الكوادر  قدرات 
من خالل مواصلة البرامج التدريبية التي تقدمها 
في  التنمية  أجل  من  للشراكة  المصرية  الوكالة 

القطاعات. مختلف 
وأنتهز هذه الفرصة ألؤكد لسيادة الرئيس أن مصر 
لكم في جهودكم من أجل  ستظل شريكاً رئيسياً 
العون  يمكنها من  ما  التقدم، وستقدم كل  تحقيق 
الشقيقة إلنجاز  بوروندي  لجمهورية  والمساندة 
تعملون وحكومتكم  التي  التنمية  أهداف وخطط 

من أجلها.
البلدين في  بين  القائم  التعاون  تعزيز  اليوم سبل  ناقشنا  كما 
لتعظيم  المشتركة  وجهودنا  والري  المائية  الموارد  مجال 
االستفادة المستدامة من موارد نهر النيل، وأكدنا على رؤيتنا 
لجعل نهر النيل مصدراً للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع 

شعوب دول حوض النيل.

كما استعرضنا التطورات الخاصة بقضية سد النهضة كقضية 
وأكدُت  المصريين،  من  الماليين  حياة  على  تؤثر  وجودية 
اتفاق  إلى  ممكن  أقرب وقت  في  للتوصل  السعي  ضرورة 
بعيداً  النهضة،  وتشغيل سد  ينظم عملية ملء  ملزم  قانوني 
عن أي منهج أحادي يسعى إلى فرض األمر الواقع وتجاهل 

الحقوق األساسية للشعوب.

فخامة الرئيس/ ايفاريست ندايشيمي،
أسعدني لقاؤكم اليوم، وإنني أتطلع لمزيد من التعاون فيما بين 
بلدينا بشكل وثيق لما فيه المصلحة المشتركة لنا ولقارتنا األفريقية، 
وأتمنى لبوروندي كل الخير واالستقرار والرفاهية، وأجدد 
ترحيبي بكم والوفد المرافق لفخامتكم في بلدكم الثاني مصر.

وشكراً.

   القاهرة/ فرج جريس: استقبل الرئيس عبد 
الفتاح السيسي أمس الخميس محمد المنفي، رئيس 
المجلس الرئاسي الليبي، وذلك بحضور سامح شكري 
وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات 
العامة، باإلضافة إلى كٍل من عبد هللا الالفي نائب 
المجلس الرئاسي الليبي، وعماد الطرابلسي رئيس 
جهاز المخابرات العامة الليبي المكلف، وطارق 

الحويج القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية 
بأن الرئيس رحب بالمنفي في أول زيارة له إلى 
بلده الثاني مصر عقب توليه منصب رئيس المجلس 
الرئاسي الليبي، مؤكداً سيادته دعم مصر الكامل 
والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا الشقيقة 
الثنائية  المحافل  المجاالت وفي جميع  كافة  في 
واإلقليمية والدولية، والحرص على تعزيز التنسيق 
الوثيق معها خالل الفترة الحالية، ومعرباً سيادته 
الرئاسي  المجلس  قدرة  تعويل مصر على  عن 
والحكومة على تحمل المسئولية التاريخية إلدارة 
المرحلة االنتقالية الحالية وتحقيق المصالحة الشاملة 
بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية وصواًل 
إلى عقد االنتخابات الوطنية في موعدها المحدد 
في ديسمبر من العام الجاري، وذلك كخطوة هامة 

وفارقة لالنتقال بليبيا إلى واقع جديد ونظام سياسي 
مستدام يستند إلى إرادة الشعب الليبي باختيارهم الحر.

كما أكد الرئيس استمرار الموقف المصري الهادف 
لتحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام األول، 
والذي ينبع من مبادئ الحفاظ على وحدة األراضي 
الليبية، واستعادة األمن واالستقرار، وتمتع ليبيا 
بجيش وطني موحد، وإنهاء التدخالت األجنبية، 
وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين األجانب من ليبيا، 
وأن مصر على أتم استعداد لتقديم خبراتها للحكومة 
الليبية في مختلف المجاالت، الستعادة المؤسسات 
الوطنية للدولة الليبية، خاصًة تلك األمنية والشرطية 

بهدف تحقيق األمن واالستقرار.
من جانبه؛ أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي 
عن خالص التقدير والعرفان للمساندة المصرية 
الصادقة لشقيقتها الليبية منذ اندالع األزمة بها وحتى 
اآلن، وهو األمر المتوقع من القيادة الحكيمة للسيد 
الرئيس، مثمناً في هذا اإلطار دور مصر الرائد، 
وجهودها الحثيثة والصادقة والمستمرة في دعم 
أشقائها في ليبيا في إطار العالقات الممتدة واألخوية 
التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، خاصًة عن 
طريق المساهمة في توحيد الجيش الوطني الليبي، 
فضاًل عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية 

واالستفادة  ليبيا  إلى  التنموية 
الشركات  من خبرة وإمكانات 
المصرية العريقة في هذا الصدد.

كما أكد المنفي أن مصر كانت على 
الدوام العامل المرجح في تفعيل 
ودعم جهود تسوية األزمة الليبية 
في مختلف المسارات السياسية 
والعسكرية واالقتصادية، وذلك 
في ضوء أنها أكثر الدول درايًة 
بالواقع الليبي، معرباً عن عميق 
الرئيس والشعب  للسيد  تقديره 
المصري للوقوف بجانب أشقائهم 
الليبيين في إدارة المرحلة االنتقالية، 
والتطلع الستمرار تلك المساندة 
خالل الفترة القادمة لدعم تحملهم 
للمسئولية التاريخية الملقاة على 

عاتقهم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن 
اللقاء شهد استعراض آفاق التعاون 
والتنسيق بين البلدين الشقيقين 

خالل الفترة المقبلة، وذلك بهدف مساندة الجهود 
الليبية لقيادة المرحلة االنتقالية، خاصًة من خالل 

تأهيل الكوادر الليبية في مختلف المجاالت، وكذا 
نقل التجربة التنموية المصرية إلى ليبيا، وتعزيز 
جهودها في استعادة األمن واالستقرار في سائر 

أنحاء البالد، حيث تم التوافق على تكثيف المشاورات 
والزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين من الجانبين 

خالل الفترة المقبلة.
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أخبــار

السويس بقناة  الملاحة  تعليق  تعلن  مصر  الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية 
في وجدة

وندي ضرورة السعي لاتفاق قانوني ملزم ينظم  السيسي يؤكد لنظيره البور
عملية ملء وتشغيل سد النهضة بعيدًا عن أي منهج أحادي

    قمت بنشر هذا المقال صيف ٢٠٢٠. وأوُد أن أُعيد نشره 
في وداع إمرأٍة استثنائية هي نوال السعداوي لو سمحتم. رحلت 
نوال السعداوي بُعيد يوم المرأة العالمي مع إرٍث نسوي كان له 
أيما األثر في تحليل و فهم أبعاد حقوق المرأة ، العنف ضدها ، 

بل و امتد ليكون جزءاً من الحركة النسوية العربية. 
بداية المقال: نوال السعداوي 

الثامن من  المرأة في  الدول قاطبًة بعيد  تزامنًا مع احتفاالت 
آذار لهذا العام ، جاء اختيار نوال السعداوي ضمن قائمة مجلة   
تاثيراً  للنساء األكثر  التايم األمريكية    Time magazine
على مستوى العالم . سبق ذلك االختيار تكريماً لها  من مجلس 
أوروبا في العام ٢٠٠٤ ثم تاله جائزة اينانا من بلجيكا، ثم لتعود 
و تفوز بجائزة شون ماكبرايد للسالم من مكتب السالم العالمي 

 The Sean McBride Peace Prize
  في سويسرا في العام ٢٠١٢ . جاء هذا تتويجاً لعمٍل رفيع و 
ّقيم يعود لنوال السعداوي عبر العقود الخمسة الماضية. هي لم 
تتوانى عن التنوير الفكري و الثقافي و العلمي للمرأة و لم يبتعد 
هذا كثيراً عن هويتها فهي الطبيبة ، الباحثة، النسوية، المدافعة 
عن المرأة دون هوادة. تعكس سيرتها الذاتية الشيء الكثير من 

صالبتها و قيمها التي أخلصت لها. 
فهي ُولِدت في بيئة متوسطة طبقياً في العام ١٩٣١ ، جدها 
شيٌخ من شيوخ األزهر ، ووالدها ليس فقط مناهضاً لالحتالل 
البريطاني بل موظف ذو درجٍة وظيفية عليا مما هيأ لها هذا 
تعليماً و ثقافًة ُمبناة على المساواة و التعبير عن الرأي،  تصاحب 
وعيها العميق مع تمرد على شرائط اجتماعية بالية. إعمال العقل 
هو نهج حياتها و ما أرادت لنفسها سوى ان ترسم الصورة 
الحقيقية للمرأة . الصورة الحقيقية لنوال السعداوي المرأة أواًل. 
تخرجت من كلية الطب في جامعة القاهرة لتبدأ مسيرتها المهنية 
كطبيبة في األمراض الصدرية في العام ١٩٥٥. التواصل 
المهني المباشر مع المرضى قادها إلى لمس معاناة و اضطهاد 
المرأة لمس اليد على صعيد األسرة و المجتمع و هذا تحديداً 
أوصلها إلى نتيجٍة مؤداها أن القمع المجتمعي للمرأة  يؤدي إلى 
الكثير من األمراض النفسية و الجسدية للمرأة كما كان من نتيجته 
ايضاً ان يدفع بنوال السعداوي  الن  تكون مدافعًة  عن حقوق 

اإلنسان و حقوق المرأة . 
كل  السعداوي  نوال  انتقدت  الجنس  و  المرأة  كتابها  في 
الممارسات التمييزية و العنيفة ضد المرأة في الريف المصري 
، ثم توجهت للمرأة العربية لتناقش أسباب االضطهاد و جذوره 
فكان كتابها » الوجه العاري للمرأة العربية« . و ال احد يجافي 
النسوية  انها أسست  بالقول ان أهمية كتبها تكمن في  الحقيقة 

الثانية في العالم العربي و ليس في مصر فحسب. 
عندما ُسِجنت في العام ١٩٨١ بسبب اراءها خرجت منه بكتاٍب 
بلغ مجموع  النساء« . و هكذا  عنونته »مذكرات في سجن 
لم يكن  . و  العلم و األدب  في  الفكري أربعون مؤلفاً  إنتاجها 
البعض رفع دعاوى قضائية  السجن فقط هو عقوبتها بل أن 

السقاط الجنسية المصرية عنها. 
وهو األمر الذي رفضتُه و بشكٍل  قاطع محكمة القضاء اإلداري 
في مجلس الدولة في مصر في العام ٢٠٠٨. أو اتهامها بازدراء 
بينها و بين زوجها  للتفريق  الحسبة  قانون  أو اعتماد  األديان 
الُمفكر المصري شريف حتاتة، أو وضع  الكاتب و  آنذاك 
المتطرفة.هذه  للجماعات االرهابية  الموت  قائمة  اسمها على 
التي ال هوادة فيها ضد نوال السعداوي يعود مركزياً  الحرب 
إلى عملها فهي القت بحجٍر في مياٍه راكدة تحدثت عن المرأة 
و الجنس  بعلميٍة و منطق لما ارادت لرسالتها ان تصل ليس 
فقط للنساء بل للمجتمع بكافة اطيافه و ال حياء في العلم و بفكٍر 
منفتح و موقٍف انساني تحدثت عن التمييز ضد المرأة و انتهاك 
حقوقها، ارادت ان تُشير إلى االنتهاكات التي اغمض المجتمع 
عينه عنها بالبنان، نوال السعداوي دأبت في كل عملها للبحث 
عن المرأة و الدين و السياسة ، إلى ان تقول ال لدونية المرأة ، 
الللتمييز الجندري و لماذا هو قائم أصال و بناًء على أية أسس؟ 
و االنتقاص من قيمتها اإلنسانية للمرأة هل سيدفع بالمجتمعات 
الجهل؟ نزع  التخلف و  أم سيكون سبباً لمزيٍد من  حضاريا، 
الذي  المعلن  المنطق هو هدفها  العقل و إعمال  الحجاب عن 
التخفيه في لقاءاتها الصحفية أو مشاركاتها الفكرية. التناقضات 
المطلقةال  السلطة  القهر و  الثقافية و االجتماعية و األخالقية 
المجتمعية  فالحلقة  الرجال ايضًا  النساء فقط بل  تعاني منها 
الرجل سياسياً أو طبقياً -اقتصادياً  تبدأ باضطهاد  لالضطهاد 
فهو قد يُضطهد  فالرجل يواجه هذا األمر خارجاً  أو اجتماعياً 
من قبل رب عمله أو رئيسه و لكنه يعود ليعكسه على زوجته 
السلطة في  الغضب على  ينفس عن  هذا  أو اخته و  ابنته  أو 
عائلته بحسب شرح نوال السعداوي . . و في معرض إجابتها 
على حرية التعبير في احدى المقابالت قالت ما يلي: »أنا مع 
حرية التعبير طبعاً أنت أرسم اللي أنت عايزه وأكتب وَمن اللي 
يحكم؟ الجمهور هو اللي يحكم ويرفضوك مش إنه يقتلوك إنهم 
ال يقرؤوا لك يعني أنا مثاًل لو واحد رفض روايتي مش عايزها 

ال يقرأها لكن مش يقتلوني.«
و برمزيٍة و بدعٍم من الحركة النسوية المصرية قررت التقدم 
ًوكان  العام ٢٠٠٥  المصرية في  الرئاسة  للترشح النتخابات 
برنامجها االنتخابي يعكس تماماً من هي نوال السعداوي و كان 

يتألف من ستة نقاٍط أهمها ثالث أولى أساسية: 
األولى: فلسفة التعليم و التي يجب ان تشجع الحوار و اإلبداع و 
التعبير مع التأكيد على ان تكوين العقل النقدى الحر هو أساس 
التقدم فى العلوم والفنون وجميع مجاالت الحياة المتجددة المبدعة.
الثانية: فلسفة الحكم : الحكم يجب ان يكون ال مركزياً و يعمل 
بمبدأ المساءلة و المحاسبة ، وتكون جميع المناصب فى الدولة 
التعيين خاصة فى  المباشر ، ويلغى مبدأ  باالنتخاب الحر 

المجالس النيابية والتشريعية والتنفيذية العليا . 
الثالثة: ان يتم تغيير جميع القوانين التي تكرس التمييز ، و أن 
التى نصت   , النساء واألطفال من أهم حقوق االنسان  حقوق 
انسانية عالمية عادلة ال  , ألنها حقوق  الدولية  المواثيق  عليها 
الثقافية أو  الهوية أو الخصوصية  انتهاكها تحت اسم  يصح 

العادات أو التقاليد ألى مجتمع.
ما أن تتم قراءة برنامجها االنتخابي حتى تعلم يقيناً انها ارادت 
ان تُثير حواراً على ُصعٍد سياسية اقتصادية اجتماعية و ثقافية 
للساحة المصرية، أن ُتضيف  الحيوية  ُتعيد  ارادت بها أن 
فصاًل نسوياً يليق بمصر و دورها الحضاري و المدني. نوال 
السعداوي تعلم ان هكذا برنامج انتخابي ال بد له من البلورة و 
التشذيب و هي كانت تعلم ان فرص نجاحها السياسية محدودة 
و ليس لها من الدعم السياسي الشيء الكثير لكنها اقدمت و بكل 
ثقة على ممارسة حق ضمنه لها الدستور المصري. لم تخالف 

عاداتها و قررت ان تكسر اطاراً نمطياً اخر. 
كنت ال ازال في الخامسة عشر من عمري عندما حضرت نوال 
السعداوي إلى دمشق لتلقي محاضرًة في المركز الثقافي في أبو 
لنا ان  أنا و شقيقتي كنده ، أراد  رمانة اصطحبنا اخي عدنان 
نرى نسويًة التهدأ و مثقفًة سلمية تعمل بشكٍل دؤوب و متواصل 
. رأيناها حينها كما  النقاش مشرعًة و حيوية  نافذة  ابقاء  على 
الحقيقية ،  المرأة   ، فيها  هي ، كما احبت اآلخرون ان يروا 
النسوية، الكاتبة، المدافعة عن حقوق المرأة . اكتظ مركز أبو 
رمانة بالحضور و بانتهاء محاضرتها وقوفاً حيا الجميع امراًة 

شجاعة هي نوال السعداوي.
 أسبوع سعيد لكم و لكن جميعاً.

 وداعًا نوال السعداوي 



  استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة 
للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، الدكتور محمد عبد 
العاطي، وزير الري والموارد المائية ، حيث عقدا ندوة 
نقاشية مع الشباب المصري الدارسين بالخارج ، بحضور 
عدد من الشباب ومشاركة كبيرة عبر تطبيق »زووم« ضمن 
فعاليات مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج 
الشباب حول حقوق  »MEDCE« ، لإلجابة عن أسئلة 
مصر المائية، في اطار استراتيجية الدولة لتمكين الشباب 
والتواصل المستدام معهم. وبدأ اللقاء بترحيب السفيرة نبيلة 
مكرم بالدكتور محمد عبد العاطي مشيرة أن اللقاء يأتي ضمن 

الدارسين بالخارج  لقاء شبابنا  حرص الوزارة على 
والملفات  المعلومات  كافة  لعرض  الدولة  ومسؤولي 
بشفافية ، حيث إن الوزارة قامت بعمل استبيان حول 
وجاءت   ، بالخارج  الدارسين  الشباب  بال  يشغل  ما 
حقوق مصر المائية ومخاطر السد األثيوبي في مقدمة 
الموضوعات. وثمنت وزيرة الهجرة استجابة الدكتور 
محمد عبد العاطي ، والتعاون المثمر وحضوره للرد 
بما  أذهانهم ، وتوعيتهم  الشباب وما يدور في  على 
تقوم به الدولة المصرية من جهود. وأضافت وزيرة 
الهجرة أن الوزارة حريصة على لقاء الشباب الدارسين 
بالخارج ومسؤولي الدولة، للحصول على المعلومات 
المختلفة من الخبراء المتخصصين ، باعتبارهم بوابة 
مصر األولى في الجامعات التي يدرسون بها بالخارج 

، وعليهم مهمة التوعية ونشر األخبار الصحيحة. 
عن  العاطي  عبد  محمد  الدكتور  أعرب  جانبه  ومن 
النقاشية وعرض  الندوة  هذه  في  بالمشاركة  سعادته 
الموقف المائى المصري امام أبناء مصر الدارسين 
بالخارج. من ناحيتهم، ثمن الطالب حرص مسؤولي 
الدولة على توعيتهم وتعريفهم بمجريات األمور، حتى 

يتمكنوا من الرد على ما يثار حول الدولة المصرية بالخارج.  
وإستعرض الدكتور عبد العاطى حجم التحديات التي تواجه 
قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات 
لديها  أن مصر  ، مشيراً  اإلثيوبي  النهضة  المناخية وسد 
خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والرى، 
يمكنها التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد 
الحلول العملية لها من خالل تحويل مثل هذه التحديات لفرص 

يستفيد منها المصريين ، وأن القلق الصحي وليس المرضى 
الذي نشعر به هو الذي يدفع وزارة الموارد المائية والري 
لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي 

طارئ تتعرض له المنظومة المائية. 
وأشار الدكتور عبد العاطي أن موارد مصر المائية تقدر 
بحوالي ٦٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي 
من مياه نهر النيل باإلضافة لكميات محدودة للغاية من مياه 
األمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل 
يصل إجمالي االحتياجات المائية في مصر لحوالي ١١٤ مليار 
متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من 

خالل إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية 
السطحية بالوادي والدلتا باإلضافة الستيراد منتجات غذائية 
من الخارج تقابل ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه . 
وأضاف الدكتور عبد العاطى أن الزيادة السكانية تمثل تحدي 
رئيسي للموارد المائية مشيرا انه من المتوقع أن يصل إجمالي 
السكان في مصر ألكثر من ١٧٥ مليون نسمة في عام ٢٠٥٠ 
وهو ما يمثل ضغط كبير على الموارد المائية، كما أشار 

سيادته للتغيرات المناخية في 
ظل االرتفاع الملحوظ لدرجة 
الحرارة وكذلك ما تشهده مصر 
من ظواهر جوية متطرفة وغير 
مسبوقة مثل األمطار الشديدة 
التي تضرب مناطق متفرقة 
من البالد ، باإلضافة الرتفاع 
وتأثير  البحر  منسوب سطح 
ذلك السلبي الخطير على المدن 

والمناطق الساحلية. 

عبد  الدكتور  استعرض  كما 
العاطى تطورات قضية مياه 
النيل والموقف الراهن إزاء 
بسد  الخاصة  المفاوضات 
مشيراً   ، اإلثيوبي  النهضة 
إلى أن حجم المياه الخضراء 
إثيوبيا  في  األمطار(  )مياه 
من  أكثر  إلى  يصل  والذي 
٩٣٥ مليار متر مكعب سنويا 
، وان ٩٤ ٪ من  المياه  من 
أراضي إثيوبيا خضراء ، في 
حين تصل نسبة األراضي الخضراء في مصر إلى ٦ ٪ 
فقط ، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من ١٠٠ مليون رأس من 
الماشية تستهلك ٨٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه وهو 
ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعين ، كما تصل 
بالنهر(  الجارية  )المياه  الزرقاء  المياه  من  إثيوبيا  حصة 
لحوالي ١٥٠ مليار متر مكعب سنوياً منها ٥٥ مليار في 
بحيرة تانا و ١٠ مليار في سد تكيزى و ٣ مليار في سد تانا 

بالس و ٥ مليار في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من 
السدود الصغيرة بخالف ٧٤ مليار في سد النهضة ، كما 
تقوم اثيوبيا بالسحب من بحيرة تانا للزراعة دون حساب ، 
باإلضافة إلمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا بإجمالي ٤٠ 
مليار متر مكعب سنوياً ، وتقع على أعماق من )٢٠-٥٠( 
متر فقط من سطح األرض، وهي عبارة عن مياه متجددة 
المياه الجوفية فى صحارى مصر مياه  ، فى حين تعتبر 
غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل لمئات األمتار. 
وأكد الدكتور عبد العاطى على حرص مصر على إستكمال 
المفاوضات ، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها 
المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، 
والتأكيد على السعى للتوصل إلتفاق قانوني عادل وملزم 
للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد 
علي أن سد النهضة اإلثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل 
يُعتبر أحد التحديات الكبرى التى تواجه مصر حالياً ، خاصة 
فى ظل اإلجراءات األحادية التى يقوم بها الجانب اإلثيوبي 
فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة ، وما ينتج عن هذه 
اإلجراءات األحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها 

الدولة المصرية.
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وزيرا الهجرة والري في حوار مفتوح حول »حقوق مصر المائية« 
مع شباب الدارسين بالخارج 

- وزيرة الهجرة : واجبنا تحصين الشباب بالمعلومات الموثقة من مصادرها الرسمية 
- الدكتور عبد العاطي يستعرض الموقف المائى المصرى مع ابناء مصر الدارسين بالخارج

- تحديات متصاعدة يقابلها مشروعات قومية كبري فى مجال المياه فى اطار حرص الدولة المصرية على 
زة التى حققت العديد من النجاحات  تحقيق التواصل الدائم مع أبناء مصر بالخارج من الكفاءات البار

بالخارج ، ولعرض الموقف المائى المصرى وحجم التحديات التى يواجهها قطاع المياه فى مصر .. 

أخبــار
بقلم: وفاء مؤمن

  منذ أيام قليله أدت اليمين الدستورية الرئيس سامية حسن 
صلوحي رئيسا لجمهوريه تنزانيا خلفا للرئيس الراحل جون 
ماجوموني لتحكم دوله المسلمون فيها يشكلون اكبر اقليه 
وترتيب ديانتهم الثاني بعد المسيحية وتعتبر سامية صلوحي 
... شغلت  بالكفاءة والحزم  لها  المشهود  الشخصيات  من 
سامية منصب عضو النواب ثم عينها الرئيس أماني كرومي 
وزيره وتعتبر أول وزيره في مجلس الوزراء التنزاني كما 
تولت حقائب السياحة والتجارة واالستثمار وتشغيل الشباب 
وتنميه الطفل ثم وزيره دوله لشؤون االتحاد ثم نائبه لرئيس 
الجمعية الدستورية المكلفة بصناعه دستور البالد الجديد 
ثم اختيارها نائبه للرئيس الراحل ماجومولي ميراث ثقيل 
ينتظر سامية من األزمات االقتصادية والسياسية عالوة 
علي جائحة كورونا التي أنكرها الرئيس السابق ولم يعترف 
بها مطلقا وكان يدعوا إلي الصالة والدعاء.. وصرح عن 
إصابة احد أبنائيه بالكورونا وتم عالجه بالليمون والزنجبيل 
ولم يعترف بالجائحة حتي أصيب بها وتوفي ...ولم تعلن 
سامية وفاته بكورونا في حين إعالنه جميع وسائل اإلعالم 

وجميع الوكاالت اإلخبارية وفاته بكورونا..
تسلك  أم  الجائحة  إنكار  في  تستمر سامية صلوحي  فهل 
طريق رئيسه وزراء نيوزيلندا عندما تحدثت مع شعبها 
بكل شفافية عن الجائحة وطرق الوقاية منها.. وكان إن تم 

تغلبها علي الجائحة بنجاح ساحق ...
والسؤال هل تنجح النساء في القضاء علي كورونا ونأتي 
إلي النبيلة وزيره الهجرة المصرية أنشئت وزاره من العدم 
اجتهدت مع فريق عمل غير كبير وبدأت في جمع البيانات 
للعاملين في الخارج وبدأت في التعرف علي مشاكلهم التي 
اضطرتها ف بعض األحيان للسفر بنفسها والتعامل في حل 

المشكلة بنفسها وتعلن أن المصريين خط احمر.. 
تتعامل  لكنها  الوزيرة  أنا  بمنطق  يوما  النبيلة  تتعامل  لم 
علي إنها موطنه مصريه من عامه الشعب تستمع بنفسها 
الي صاحب المشكلة وتتواصل مع الجميع بجميع وسائل 
بالخارج  العاملين  لكل  وزراتها  أبواب  فتحت  االتصال 
جعلت منهم نجوم في المجتمع المصري المجتمع الذي لم 
يكن يعلم عنهم شئ ..استطاعت بمصر تستطيع أن تقدم 
لنا عباقرة في الطب والصناعة والتجارة والتعليم خبراء 
وعلماء .. في كل المجاالت لم نعرف عنهم قبل النبيلة أي 
معلومة.. قدمت شباب فنانين رياضين... طالب مدارس 
وجامعات تواصلت وتواصلوا مع الوطن األم من خالل 
والتعليم  المربوطة  بالتاء  تسطيع  مصر  سلسله  النبيلة 

واالستثمار والصناعة قريبا .. 
كما حرصت على مجموعه من المبادرات الناجحة للشباب 
في الداخل والخارج واليوم تقدم لنا باب جديد من أبواب 
... وزيره  البورصة  الهجرة وهي االستثمار في  وزاره 
النجاح باال لكنها  نشيطه التكل والتمل وال تلقي ألعداء 
تعمل وتكمل الطريق بكل نجاح باستمرار وجدير بالذكر 
أن تحويالت المصريين في الخارج علي الرغم من جائحة 
كانت مرتفعه عن العام الماضي بـ 2 مليار دوالر نبيلة 
مكرم صاحبه مقوله أنا بنت الكنيسة واألزهر يمثلني .. 

النبيلة نموذج للوزيرة الناجحة .. وصلت..!!

النبيلة.. و ماما سامية 

فريق أنطوان فغايل
فريق كامل من مستشارين التسليف العقاري

مستعدين لخدمتكم باللغة العربية
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الفيلسوف أقوال  من 
الهادي السيد 

آذار  جبل  على  الموعظة 
المقدس

ثالثة  لموجة  العالم  يتعرض  هل 
ونا« كور  « وس  فير من 

بقلم: عادل عطية

بقلم: ابراهيم شير
كاتب واعالمي سوري

شعر: نسرين حبيب

بين  السرعة  فارق  .. هذا هو  تأكل  تنتظر حتى  الجنة ومعدتي  إلى  تسبقني  -1 أحالمي 
الخيال والحقيقة . 

-2 يا أخي ال تصدق وعودا بالنعيم محمولة أمامك على أكتاف جريمة أو خطيئة ، فالجنة 
ال تستقبل قتلة أو مجرمين . 

-3 ما أسهل عمل الشيطان : إنه يحتفظ بنفس الخدع طالما إحتفظ اإلنسان بنفس الحماقة . 
-4 يكفي اإلنسان تعبا علمه بالموت ، ويكفيه راحة جهله بموعده .. هذا جهل أفضل من 
علم وذاك علم أسوأ من جهل ،  وال يزال هذا الطفل يلهو ويلعب وال يدرك نهاية الحلم ، 

ألنه في جهله الجميل ما زال يكبر . 
-5 نصف الحقيقة ، يصنع نصف الجريمة . 
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شائبة  تشوبه  ال  بهي  جمال  في  الربيع  جاء     
من الظالم الذي عبره، وأخذ يدنو برفق من أعالي 
ويطوف  باالخضرار،  أوراقها  ليصبغ  األشجار؛ 
واألزهار،  األعشاب  فيها  فينثر  األودية،  في 
البهجة  بعبير  المعطرة  الرقيقة  نسماته  ويطلق 

الفياضة!
والدة  لتشاهد  جاءت  التي  الجموع،  رأى  ولما   
المقدس،  آذار  جبل  إلى  المتجددة، صعد  الحياة 

وفتح فاه، وعلمهم، قائال:
جئت إليكم من القدرة العليا؛ ألفرش لكم الطريق إلى 
النور، والنمو، والتألق، واألمل، واإلثارة، والتأثر. 
مواطيء  يعاين  الكالمي،  ويصغي  يتبعني،  فمن 

أقدام هللا!
 يا أبناء الربيع اآلتي!

في  لتتجّول  المطلقة،  حّريتها  لعيونكم  أطلقوا 
والمثمرة،  الملّونة  والخمائل  والمروج،  البساتين، 
القبح  الجمال، رغم تطاوالت  يُصّر  وتعلموا كيف 

العنيد!
العصافير، ونغمات  الشجر، وزقزقة  أهوى رائحة 
خرير المياه المتدفقة إلى الالنهائية، وتسلقوا بخيالكم 
النبيل خط األفق البعيد الذي يصل السماء باألرض؛ 
فالكون زاخر بالمباهج، غني باالمكانات المدهشة. 

وأعلموا أن حب الجمال أثمن من قيمته!
يا أبناء الربيع اآلتي!

انكم لن تستطيعوا معرفة الربيع؛ إال إذا جعلتم من 

أنفسكم باقة من ألف زهرة وزهرة إنسانية، تولد من 
دموع الفرح الجميل النابع من الحب!

تزرعوا  لم  إن  األبدية؛  الحياة  تعاينوا جمال  ولن 
في نفوسكم الجمال، الذي هو: طهارة القلب، ونقاء 

الضمير، وعفة النظر!
يا أبناء الربيع اآلتي!

الشمس  على  أحالمكم  وضعتم  ان  لكم  طوبى   
إلى شيء  الموت  من  أحالمكم  فستقوم  المجنحة، 

أعظم وأكمل!
وسائد خضراء،  حياتكم:  جعلتكم  إن  لكم  طوبى 

نضراء، وارفة؛ ليرتاح إليها جميع المتعبين!
يكفي؛  ما  غناكم  من رحيق  تركتم  ان  لكم  طوبى 

ليُصنع منه طعاماً للجياع الضالين!
الصالحة؛  إرادتكم  أشواك  عيّروا  إذا  لكم  طوبي 
فهذه األشواك المقدسة المسنونة، تدافع عن ايمانكم، 

وكيانكم، ونقاء حياتكم!
األقدام  ، وداستكم  ُرباكم  نُزعتم من  إذا  لكم  طوبى 
ويفيض،  سينطلق  سيرتكم،  فعطر  لهمجية؛  ا

وينسكب في الهواء، إلى أن يصل إلى السماء!
   طوبى لكم إذا جاءكم الربيع، فوجدكم ساهرين في 
حقول الخدمة، والمحبة، والجمال النابض المتنامي!

...،...،...،   
   فلما أكمل مثل هذه األقوال، شعروا بأنهم أمتلئوا 
بأنفاس الزهر، وتفتحت قلوبهم البتسامات وقبالت 

ما أعطاهم الربيع من حكمته المولودة من فوق!...

    ربما أفقر الدول العربية اآلن ال يفكر شعبها بالماضي، بل دائماً يفكر 
كيف سوف يغير المستقبل ويجعله أفضل لوطنه، اال الشعب السوري الذي 
ما أن تتحدث معه حتى يقول لك كنا قبل عام 2011 وكنا قبل الحرب وكنا 
والمستقبل  مدمر  الحاضر  الماضي الن  في  تفكيره محصور  وكنا،  وكنا 
الماضي وردية ورائعة؟ هل  الصورة في  مجهول، ولكن هل فعال كانت 
يتابع  من  عليها؟  الحرب  قبل  الفاضلة  افالطون  مدينة  كانت سوريا  فعال 
لم  نفسها  البالد هي  في  االزمات  أن  يرى  الحرب  قبل  السورية  الدراما 
تتغير فمنذ مرايا 1982 وحتى اخر جزء من مسلسل عام 2019 جميع ما 
والغالء  والكهرباء  والتعليم  السكن  ازمات  كان  الناقدة  الدراما  في  يطرح 
الفاحش والواسطات وفساد المسؤولين الكبار، اذا هل تغير شيء قبل عام 

2011 وبعده؟ 
عقد كامل مر على االزمة السورية التي بدأت في 2011-3-15 والجميع 
فعال هي  ولكن هل  للحرب  والخارجية  والعلنية  الواضحة  االسباب  يرى 
السبب الوحيد لها؟ في عام 2009 توقعت اندالع شيء مماثل في سوريا 
لكن الوضع فيها كان يوحي بان كل شيء قابل لالنفجار والبركان الخامد 
سوف يثور بالتأكيد الن األزمات الرئيسية في المجتمع أصبحت متجذرة 
الحديث عن  أردنا  إذا  الشارع.  من  رئيسياً  وباتت جزءاً  كبيرة  بطريقة 
قد  حدثت  ولماذا  خلفها  يقف  ومن  ودوافعها  سوريا  في  الحرب  أسباب 
نحتاج لمجلدات واشهر وربما سنوات من االحصاء والتحليل، ولكن اريد 
االن ان اسلط الضوء على عوامل ساهمت بطريقة غير مباشرة في انهاك 
سوريا على مدار عقود وهو ما ادى في نهاية االمر الى وصولنا الى ما 

نحن عليه االن. 
أول العوامل التي مهدت للحرب داخليا هو التفكك االجتماعي. فقبل عقدين 
من الزمن لم يكن المواطن السوري متوسط الدخل او ضعيف الدخل يشعر 
بالفارق الطبقي بينه وبين الطبقة الغنية، التي ما لبث اصحابها حتى غزوا 
الطبقة  من  كبير  على جزء  بالقضاء  وساهموا  رهيبة،  بطريقة  مجتمعنا 
الوسطى أو محدودة الدخل، وهذا االمر خلق نزعة حقد دفينة داخل عدد 
كبير من ابناء المجتمع، وساهمت هذه الطبقة بشكل مباشر او غير مباشر 

وتركيا عدد  السعودية  واستقطبت  والعقول،  السورية  العاملة  اليد  بتهجير 
مهم من هذه العقول وقامت بغسلها وتحضيرها لما نحن عليه االن. اضافة 
الى ان ظهور طبقة غنية جاهلة نتيجة انحسار الطبقة الوسطى المثقفة ادت 

فيما بعد ان وجود ازمة ثقافة. 
اما ثاني العوامل من وجهة نظري هو الفساد االداري الذي ساهم بتمزيق 
والقربى  والواسطات  المحسوبيات  ان  الداخل، حيث  السوري من  النسيج 
اهم من جميع الشهادات عند التعيين في وظيفة ما، وذلك ناهيك عن الفساد 
المعامالت  وتعطيل  بغير وجه حق،  الرشاوي  اخذ  ذاته عن طريق  بحد 
بطريقة  سهل  الفساد  وهذا  مجهولة.  السباب  االستثمارية  والمشاريع 
ارادت  التي  الخارجية  الجهات  عبر  البالد  الى  السالح  بادخال  مباشرة 
مفاصل  في  تغلغلوا  الذين  الفاسدين  هؤوالء  وجود  فلوال  تدمير سوريا، 
االرهابيين  بادخال  الخارجية  لاليادي  كان سيسمح  كيف  للدولة،  حساسة 
والسالح الى بالدنا؟ وخالل سنوات الحرب خرج فاسدون كثر كانوا في 
كان  الذي  رياض حجاب  أمثال  للبالد،  خيانتهم  بعد  وذلك  عليا،  مراكز 
بتزكية حجاب  يجب محاسبة من ساهم  اال  هنا  فالسؤال  للحكومة،  رئيسا 
بترقيته  ايضا  المهم، ومن ساهم  المنصب  إلى هذا  لكي يصل  القيادة  لدى 
تقلدها، وطبعا حجاب وغيره من الشخصيات  التي  الدولة والمناصب  في 
تخفي  تزال  التي ال  او  علني،  بشكل  خيانتها  اعلنت  التي  الفاسدة، سواء 
الفاسدين  وترقية  الفساد  وبنيتها عبر  الدولة  وتعمل على اضعاف  الخيانة 

والمتملقين واالقارب. 
المسؤولين  بعض  ساهم  اإلعالمي. حيث  الفساد  كان  الخطير  النوع  أما 
وطبعا  القيادة،  عن  الشعبية  القاعدة  معاناة  اخفاء  في  المؤسسة  هذه  في 
القيادة ال  والمسؤولين، الن  االعالم  الشعب عن طريق  تعلم حال  القيادة 
تعلم الجهر وما اخفى، لكنها تبني االفكار المستقبلية والنظرة للشعب عبر 
تقارير اعالمية من المسؤولين. لذلك الفساد االعالمي ساهم بصورة غير 
المحقة وزيادة الضغط  المطالب  الشعب وتغييب  تأزيم معاناة  مباشرة في 

على الشارع. 
والمعلم  التعليم  هيبة  فذهبت  ذاته،  بحد  مصيبة  فهو  التعليمي  الفساد  أما 

الذي  المال  هيبة  مكانها  وحل 
القطاع  هذا  كبير  بشكل  اجتاح 
المهم من بناء المجتمع واالجيال، 

وخصوصاً الدرجات التي تباع ان كان الطالب في مدرسة خاصة او يأخذ 
دروسا خصوصية لدى هذا المدرس او ذاك، والتعليم العالي لم يكن افضل 

حاال من التعليم االساسي ابدا. 
الفساد الديني كان الطامة الكبرى التي ضربت النسيج السوري، فقد سمح 
دينية  خلفيات  ذوي  ودعاة  شيوخ  بخروج  الحرب  قبل  عقد  اخر  خالل 
متطرفة بالبروز في المجتمع، وبات في كل قرية سورية مسجدين واكثر 
الشباب  ادمغة  في غسل  مباشر  بشكل  الخارج طبعا، وساهمت  من  تدار 
السوري العاطل عن العمل، بسبب ما سبق ذكره وتم تهيئة هذا الجيل لما 

نحن عليه االن. 
القيادة السورية تنبهت لهذا االمر، وهو ما اكد عليه الرئيس السوري بشار 
االسد في مقابلته مع قناة العالم، ان الجميع يتحمل مسؤولية الخلل الواقع 
في المجتمع والذي ادى لتجنيد البعض من قبل االحتالل االسرائيلي، وشدد 

على العمل على معالجة األسباب التي أدت لهذه الحالة. 
بناء  نعيد  القاسي علينا وعلى وطننا وان  الدرس  نتعلم من هذا  أن  يجب 
ننهض  لكي  والدين،  واالعالم  الحكومية  واالدارات  والمجتمع  االسرة 
من جديد، الننا لن نتحمل عقداً آخراً في ظل هذه الحرب التي لم تنتهي 
الكويت  دولة  في  منح شخص  لو  سؤال  لذهني  يتبادر  وهنا  االن.  حتى 
هل  لوطنه  سالح  قطعة  ادخال  منه  وطلب  دوالر  الف  مئة  مبلغ  مثال 
سيقبل؟ ولو ضربنا هذا المثال في سوريا وانقصنا المبلغ الى مئة دوالر 
ازمة  أمام  نحن  كم  نعلم  السؤال  هذا  عن  نجيب  عندما  سيقبل؟  هل  فقط 
وطن يعيشها المواطن السوري، فهل من مسؤول يسمع وهل من حكومة 
تفاصيل  من  سبق  ما  بكل  النظر  الضروري  من  المواطن؟  واقع  تعي 
لن  الخارجي  والعدو  واخراً،  أواًل  وطنه  السوري  المواطن  هدف  ليعود 
يأتي  لن  التحصين  وهذا  الداخل ومحصنين،  من  اقوياء  كنا  ان  يستهدفنا 

الشعارات فقط. من 

على خطى 
الّسمر الأنامل 

َسمرة يا  فوضوّيًة  يل  وَتبديَن   . .

تفاصييل كلَّ  َتضغنَي 

ِلَب ِبَخا عظمي  فوق  ِجلدي  َتنحتنَي 

عشواء بَعايرَي  روحي  وَتصقلنَي 

الهثة أنفاًسا  َصمتي  ُتَوشِوشنَي 

سنني غضوِن  يف  نُته  كوَّ سالًما  وَتضحلنَي 

لَعَبث ا مَن  الحريِة  مغزى  يف  توِقعيَنني 

ِمكيااًل دمعي  وَتفرزيَن  َضِحيك  وَتهِشمنَي 

داهية رعناء  يا  كياين  يف  األسمُر  دالُلِك 

لّروح ا آهاِت  الجسِد  ِئِن  دفا يف  َتنكشنَي 

معي َتلعبيَنُه  ّلذي  ا لّدوَر  ا فقُه  أَ ال 

اخِتالجايت ُيسِكُن  ُمقِنٌع  فتمثيُلِك 

ُيَدّوُخني هذا  ُنِك  ..هذيا

وُيرِكُعني َطوًعا  ُيرِضُخني 

َمسامي َتقشِعرُّ  مِر  السُّ ِمِلِك  أنا َوقِع  عىل 

ْكر السُّ َتعَتَعِة  من  براِعمي  ثُنِك  برا وُتَفّتُح 

بِشعر َممزوًجا  َمسموًما  ا  َشهًد َتقطُر  ِشفاُهِك 

خمر ِبَوهِج  لمَة  الظُّ به  َتحرقنَي 

للَوريد لَوريِد  ا من  ُأمُنلٍة  َقْيَد  مُنلًة  ُأ َتغرزيَن 

َء صفرا َمٍة  بابتسا ينَي  الّشا وَتقطعنَي 

جنوِنِك  َنوَبِة  يف  َفَأراين 

 . . َء سمرا يا  قطرة  قطرًة  ك  أَسَتشفُّ

 في ظل ارتفاع حاالت اإلصابة بفيروس كورونا 
حدوث  من  أوروبا  في  المخاوف  تتزايد  المستجد، 
موجة ثالثة من الوباء، أو من تحور الفيروس نفسه 
دفع  مما  اللقاحات«  على  تستعصى  سالالت  إلى 
اإلغالق،  إجراءات  زيادة  إلى  الدول  من  العديد 

ودق ناقوس الخطر«
وأعلنت 20 دولة في االتحاد األوربي عن ارتفاع 

مهول لحاالت اإلصابات بالفيروس  
فيما قالت 15 دولة إن حاالت الدخول إلى المستشفى 
للمركز  وفقا  زادت،  قد  المركزة  العناية  أو 

األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتها.
إجبار  إلى  اإلصابات،  في  الحاد  االرتفاع  وأدى 
إعادة  أو  اإلغالق  إلى  العودة  على  البلدان  بعض 
المستمر في  والنضال   ، القيود  تخفيف  التفكير في 
االتحاد األوروبي من أجل تسريع عمليات التطعيم.
الوقت  في  أنه  هو  األوروبيين،  مخاوف  يزيد  وما 
الذي ال يزال فيه معدل عمليات التطعيم باللقاحات 
فإن  منخفضة،  أوروبا  في  للفيروس  المضادة 
الفيروس،  من  تظهر  قد  جديدة  متحورة  سالالت 

تستعصى على اللقاحات .

كورونا  لفيروس  الجديدة  السالالت  فإن  كندا  وفي 
وأن  حاد،  بشكل  االرتفاع  في  آخذة  للقلق  المثيرة 
عدد المرضى في العناية المركزة يتجه إلى األعلى 
، كما أن دخول مونتريال في الموجة الثالثة أصبح 
عبر  إال   عليه  السيطرة  يمكن  وال   .. حتميّاً  أمراً 

تكثيف التطعيمات .
الموضوعة  والقيود  الصارمة  اإلجراءات  ورغم 
إلى  عادت  األرقام  فإن  الخارج  إلى  السفر  على 
انتشار  من  التخوف  مع  أخرى  مرة  الصعود 
 75 المتحدة   المملكة  من  المتحورة  السالالت 

%إلى و50% التي تنتشر بنسبة 
بحذر  التعامل  في  الصرامة  أن  المراقبون  ويرى 
خيارات  عدة  إلى  يقود  قد  الثالثة  الموجة  مع 
والبحرية  البرية  للحدود  الفوري  كاإلغالق  جديدة 
والجوية ، وربما العودة إلى حجر صحي جماعي 
مرة أخرى ، فالجائحة صراحة حيرت العالم الذي 
لن يملك إال أن ينتظر الفرج من هللا عز وجل بأن 
يرفع عنا هذا الوباء برحمته التي وسعت كل شيء 

 ..
ودمتم بود .

والمتحف  وسقارة  الجيزة  أهرامات  منطقتي  استضافت   
البرمائية  المروحيات  حاملة  طاقم  بالتحرير،  المصري 
زيارتهم  هامش  على  لهم  زيارة  في  الفرنسية،  ميسترال 

لمصر والتي استمرت قرابة الخمسة أيام.
ونفذ أعضاء الطاقم، جولة داخل منطقة أهرامات الجيزة، 
حيث زاروا الهرم األكبر ومنطقة البانوراما ومنطقة تمثال 
أبو الهول، كما التقطوا عدد من الصور التذكارية، معربين 
بمشاهدة  خاللها  استمتعوا  التي  الزيارة  بهذه  سعادتهم  عن 
أحد أهم معالم الحضارة المصرية العريقة، والهرم األكبر 

العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا للعالم القديم.

كما زار الطاقم، منطقة آثار سقارة، وأعربوا عن إعجابهم 
يومين،  مدى  على  لزيارتها  دفعهم  مما  بالمنطقة،  الشديد 
لزيارة هرم زوسر المدرج والسيرابيوم ومقبرة ميريروكا 

ومنطقة هرم تيتي.
طاقم  زيارة  استمرت  بالتحرير،  المصري  المتحف  أما 
حاملة المروحيات البرمائية ميسترال الفرنسية ما يقرب من 
ساعتين، حيث زاروا قاعة الملك توت عنخ آمون والقطع 
البلد  شيخ  وتمثال  نارمر  لوحة  مثل  بالمتحف  الرئيسية 
وغيرها من القطع المهمة، كما أعربوا عن إعجابهم الشديد 

بالمعروضات وبمبني المتحف التاريخي.

على  المشرف  الفضل،  أبو  سيد  أكد   
والمومياوات  المركزي  العرض  قاعة 
للحضارة  القومي  المتحف  إن  الملكية، 
التى مرت  التاريخية  الفترات  يمثل جميع 
من  بداية  واحد  متحف  في  مصر  على 
القبطي،  التاريخي،  قبل  من  العصور 
أن  إلى  الفتا  اإلسالمي،  الفرعوني، 
 2 عن  عبارة  فدانا   33 المتحف  مساحة 
األساسي  والمبنى  للخدمات  األول  مبنى 
للمتحف ويربط بينهما نفق يصل من مبنى 

الخدمات والعرض المتحفي.
ببرنامج  لقائه  خالل  أبوالفضل  وأضاف 
»صباحك مصري«، المذاع عبر فضائية 
الخدمات  مبنى  أن  مصر«،   mbc«
من  يتكون  للحضارة  القومي  بالمتحف 
لجراج  األول  الطابق  من  يبدأ  طوابق   3
و42  سيارة،   500 إلى  يصل  السيارات 
األبعاد،  ثالثية  وسينما  تجاريا،  محال 
محاضرات  قاعة  ومطعم،  كافيتريا 

واجتماعات.
موكب المومياوات الملكية 

وأشار إلى أن المتحف يشتمل على مسرح 

الستقبال   بالفعل  وجاهز  فرد   500 يسع 
القومي  المتحف  أن  إلى  الفتا  »أحداث«، 
بتجميع  نوعه  من  فريد  حدث  للحضارة 
باإلضافة  واحد  بمكان  المتاحف  جميع 
إلى  الفتا  الملكية،  المومياوات  لقارعة 
اهتماما  يولي  واآلثار  السياحة  وزارة  أن 
لتسويق  طرق  إليجاد  جاهدا  ويسعى 
وتقديمها  والمتاحف  المصرية  اآلثار 
وزارتي  دمج  بعد  معينة، خاصة  بطريقة 
نراه  أن  المتوقع  ومن  واآلثار،  السياحة 

خالل الفترة المقبلة.
المتحف القومي للحضارة 

نقل  موكب  أن  أبوالفضل  وتابع   
وتاريخيا،  ملكيا  سيكون  المومياوات 
وسينطلق  ملكات،  و4  ملكا   18 بإجمالي 
الرئيس  بحضور  المقبل  أبريل   3 في 
المصري  المتحف  من  السيسي  عبدالفتاح 
المصري  المتحف  أمام  الحضارة  لمتحف 
على  مومياء  وكل  بالكورنيش،  مرورا 
بإضاءة  مجهزة  بها،  خاصة  عربة 
ورسوم، وخيول وعربات حربية بإجمالي 

22 مركبة بمشاركة 300 قناة إعالمية.

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

الحرب السورية.. اسبابها كثيرة لم تنتِه بعد

 

يوسف زمكحل   همسـات
حرر قلبك من الكراهية وعش سعيداً 

ما فائدة الحرية في بلد ال حياة فيها لمخلوق؟ 
يجب أن نبتسم ألن هناك من يريد أن يرى العكس

من يمتلك األمل يمتلك كل شيء 
العالقات كالعصافير يجب أن تعاملها بعناية 

يموت األشخاص وتبقى أفكارهم النبيلة 
أسعد القلوب هي التي تنبض لآلخرين  

الطريق  على  فهد  من  خير  الصحيح  الطريق  على  كالسلحفاة  تكون  أن 
الخطأ

مستحيل الوقوف في هذا العالم دون األنحناء أحياناً )مثل ياباني(
من كلماتي : ياللي بعتي قلبي .. ياللي خونتي الهوى .. كان بايديِك تصوني 
حبي .. كان بايديِك الدوا .. كان بايديِك تعرفي .. قد إيه إخالصي ليِك .. وقد 
إيه كنت بعشق .. أي شيء يفكرني بيِك .. أول يوم جمعنا .. الشوق العب 
عيونا .. والحب رسم طريقه .. والفرحة لمست قلوبنا .. وشوفت أحالمي 
.. وأتمنيت نعيشها  لقيتها حلوة  .. والحياة  بينا  .. حقيقة عايشة  حقيقة 

سوا.. ياللي بعتي قلبي .. ياللي خونتي الهوى .

طاقم »ميسترال« الفرنسية يزور الأهرامات 
المصري والمتحف 

الآ�ثار تعلن تفاصيل نقل 
22 مومياء فرعونية



 

 حالة مرضية تصيب المرفق تؤدي إلى حدوث آالم في الجانب 
تناقص في  مدى  الساعد والرسغ، مع  إلى  تمتد  الداخلي منه وقد 
حركة المرفق، وبالتالي يؤدي إلى تراجع نوعية حياة الشخص وعدم 

قدرته على أداء حتى األشياء البسيطة .
الجولف، ومنه اكتسب هذا  ُتشاهد هذه اإلصابة غالبا لدى العبي 
االسم، ولكنه ال يقتصر  على هذا النشاط الرياضي فقط، وإنما شائع 
كذلك في معظم النشاطات التي تستدعي تحريك الساعد بشكٍل متكرر 

كرياضة القذف، ورماية الرمح، ورفع األثقال، والمبارزة .
األسباب :

الرسغ  التي تتحكم بحركة  الساعد  - فرط في استخدام عضالت 
واألصابع، مما يؤدي إلى زيادة في تقلص هذه العضالت وبالتالي 

زيادة
المرفق،  الداخلي  من  للجزء  الشد على منطقة ارتكاز العضالت 
والذي قد يتسبب إلى تليف فيها، ونقص في مرونتها، وتصبح مؤلمة 

خالل حركة المرفق .
أو إصابة  نتيجة سقوط على األرض،  أو حادث مرور  - وكذلك 

في العمل .
األعراض :

الداخلية من  الجهة  في  أو تدريجاً  إما فجأًة  المرفق يظهر  ألم في   -
الحياتية  الرياضية أو األعمال  المرفق خالل ممارسة األنشطة 

اليومية .
-  وتصلب وتيبّس وتراجع في مجال حركة مفصل المرفق .

- وضعف في قوة قبضة اليد .
- أحيانا تنميل وخدر في اليد واألصابع .

التشخيص :
ويتم ذلك من خالل شكوى المصاب والقصة المرضية، ومن الفحص 
السريري له، وذلك بمالحظة تورم خفيف على الناحية الداخلية من 

المرفق، والشعور بألم شديد عندما يضغط الطبيب بإصبعه عليها .
قد يحتاج المريض إلى صورة شعاعية للتأكد من عدم وجود  كسر 

في المرفق، وكذلك MRI التصوير بالرنين المغنطيسي . 
المعالجة :

المعالجة المحافظة  وتتضمن:

الذراع   الراحة وعدم استخدام   -
القيام بنشاطات تزيد األعراض سوءاً .

- وضع كّمادات ثلجية على المنطقة الُمصابة لمدة 15 دقيقة مرتين 

يوميا .
- في الحاالت الشديدة قد يحتاج المصاب إلى استخدام حمالة أو عالقة 

تُرفع بواسطة العنق، لتخفيف الضغط على األنسجة المتضررة .
تناول أدوية مضادة لاللتهاب مثل االيبوبروفين لمعالجة األلم   -

والتورم .
-  واحيانا إعطاء حقنة ستيرويدية في موضع األلم، مع إمكانية 

إعادتها مرة ثانية بعد شهر إذا لم يخف األلم والتورم. 
- المعالجة باألمواج فوق الصوتية، لزيادة التروية الدموية وتخفيف 

األلم .
العالج الجراحي :

إذا فشلت الخيارات العالجية المحافظة في تحسين الحالة واستمرت 
بالخضوع  الجّراح  12 شهراً، قد ينصح  أكثر من  إلى  األعراض 
لعملية جراحية تهدف   إلى إزالة األنسجة المتليفة المحيطة بالجهة 

الداخلية من المرفق، لتحسين التروية الدموية، وتخفيف األلم . 

 لقد كتبت من قبل عن حكايات الشاعر الفرنسي 
فيها  األدبية والفنية وقلت  قيمتها  الفونتين وعن 
رأياً عن أصلها التاريخي يختلف عن الرأي الشائع 
بها من  ما  نترجمها ونحلل  اآلن  فيه وها نحن 

مضمون ونبرز معه مغزاها األدبي .
بينهم في رغبتهم في االدخار  فيما  الناس  يختلف 
وفي قدرتهم عليه ففئة منهم توفر المال وفئة غيرها 
إلى  تنقسم  فيهما  والفئة   ، به  تنصرف عنه والتأبه 
إليه دون هدف  يسعى  األولى  ففرع من  فرعين 
المال ويتضمن هدا هؤالء  الحرص على  إال  منه 
مع  تكديسه  في  مبادئهم  يكرسون  الذين  البخالء 
الغني  في  أختالفهم  أختالفهم في شدته وضعفه ومع 
يمتنع عن كل ما يرفه عنه  والفقر فبعضهم من 
الشئ  ذلك بعض  يتساهل في  فبعضهم  عند صرفه 
فهم  األدخار  إلى  يسعون  الذين  الثاني من  الفرع  أما 
لينفقه  يدخره  فمنهم من  له  أمامهم  من يضعون هدفاً 
فيه  أو تقصر في شيء يرغب  فترة تطول  بعض 
ومنهم من يدخر خشية أن يحتاج يوماً إلى المال فال 
التي ال  الثانية  الفئة  أما  أحتياجه  يسد  ما  يتوفر عنده 
يختلفان  كالفئة األولى فرعان ولكنهما  فهو  تتدخر 
والمالي وهما  االجتماعي  قوياً في وضعهما  أختالفاً 
المعدمون  الغنى والفقراء  المفرطون في  األغنياء 
في فقرهم فاألغنياء ال يدخرون ألن ما يمتلكنوه هو 
وحده ادخار عنده أما المعدموم فهم الذين ال يجدون 
يقترون على  الذين  يدخروه وهم  لهم حتى  يتوفر  ما 
أنفسهم فال يظل بعده عندهم إال ما يسد رمقهم ولكن 
فئة  أولئك وهؤالء وهي  تختلف عن  ثالثة  فئة  هناك 
تمتلك الفرصة لالدخار ولكنها تتهاون فيها فتصرف 
المال دون وعي وبال ادراك فيأتي يوم أو أيام تحتاج 
التي  الفئة  ويتعقد وهذه هي  فيتأزم وضعها  إليه 
الكاتب جان دو الفونتين في حكايته  يتحدث عنها 
تبرز مع  الحكاية  . هذه  والنملة  الصرصار   : هذه 
المصدر  أواًل هو  فالعمل  العمل  قيمة  االدخار  قيمة 
األساسي لكسب العيش وهو بعد ذلك يعطي لإلنسان 
االدخار وأن  أهمية  االجتماعية وهي توضح  مكانته 
باللحظة  يتمسك  المستقبل فال  إلى  ينظر اإلنسان 

الحاضرة فقط من غير أن يراعي ما يمكن أن يحتاج 
إليه في الغد ولها مع ذلك مغزى سياسي يرتبط بتلك 
الشاعر حكايته وهي حكاية  فيها  التي كتب  الفترة 
ارشادية وتعليمية ، بسيطة وسهلة الفهم ليس بها أي 
تعقيد أو غموض يحتاجان إلى البحث فيهما فمغزاها 
ضمني يبدو بعد قراءتها دون أن يضطر من يقرؤها 

إلى أن يسعى إلى تفسيرها .
أمر  في  يتشابهان  األثنان   : والنملة  الصرصار 
يحلو  الصيف عندما  في  فهما  أمر  في  ويختلفان 
يلتقطناه من طعام وغذاء  ليبحثا عما  يتجوالن  الجو 
الشتاء  أقبل  فإذا  يحصالن عليهما في سهولة ويسر 
وهطل المطر فغمر الفضاء بالمياه يختبئان فمكانهما 
إلى  النملة  فينزوي الصرصار في جحوره وتلجأ 
أنهمار  ومن  القارس  البرد  من  أتقاًء  أعشاشها 
ينشطن  فالنملة وصاحبتها  يختلفان  ولكنهما  األمطار 
فيحملن  الطعام  قدر من  ليحصلن على  الصيف  في 
الشتاء  أعشاشهن أليام  يختزّنه ويقتصدن في  الغذاء 
الصرصار فال  أما  منه  إليه  يحتجن  ما  فيه  يراعين 
به  يأبه  أو ال  يتناسه  أو  ينساه  النملة  تفعله  ما  يفعل 
الرغم من  ليس من شيمته وعلى  العمل  أو ألن هذا 
في  أننا نشك  إال  المضمون  أن الفونتين يوضح هذا 
الشتاء وأال  أثناء  يأكل  أن الصرصار ال يستطيع أن 
الشتوي فهو  البيات  به ما يسمى  أن  أو  ألنقرض 
أو  منه  يأكل  أن  يمكن  ما  يخبئ في جحوره  بال شك 
إليه  يحتاج  الذي  ليحصل على غذائه  فيبحث  يسعى 
ليبرز مغزى  الكاتب يوضح هذا األختالف  ولكن 
يغني  الصيف  .فها هو الصرصار طوال  الحكاية 
المطر حتى  البرد ويهطل  يقوى  أن  فما  ويمرح 
فإذا  أو غذاًء  فيه طعامًا  يجد  يختبئ في جحره فال 
أشتد عليه الجوع يخرج ويصيح بالنملة فما أن تطل 
تقرضه  أن  إليها جوعه ويستأذنها  يشكو  عليه حتى 
يأتي  إليها عندما  أن يرجعه  شيئًا من غذاءها على 
ليست من  النملة وهي  الجو ولكن  الربيع ويحلو 
الدافئة  األوقات  يفعله في  تسأله عما كان  المقرضين 
فيجيبها في خجل أن قد كان يلهو ويمرح فتسخر منه 
يستدفئ  أن يرقص حتى  وتحثه في سخريتها على 

يروي  الشاعر كيف  إلى  وللنظر  البرد  من زمهرير 
حكايته التي ينظمها في شعره ونترجمها كما هي في 

أصلها يقول : 
كان الصرصار يغني طول الصيف  
وعندما يحل الشتاء يجابه الحرمان

فال يجد قطعة صغيرة 
من ذبابة أو دودة 

فيذهب إلى جارته النملة 
يشكو إليها مجاعته 

ويستعطفها أن تقرضه 
الجديد  الفصل  بها حتى  يتذود  الحبوب  شيئًا من 

)يقصد الربيع(
فيقول لها : )بثقة الحيوان سوف أدفع لِك 

الفائدة واألساس( )أغسطس هو  قبل أغسطس مع 
وقت حصاد الحبوب واألساس هو أساس القرض(

ولكن النملة وهي ليست من المقرضين
وهذا أقل األخطاء بها 
تسأل ذلك المقترض : 

)ماذا كنت تفعل في األوقات الدافئة؟(
فيجيبها : في الليل والنهار حيث أذهب 

كنت أغني ما لم يزعجك ذلك 
فتقول له : أكنت تغني ؟! يا لشدة فرحي 

حسناً فلترقص اآلن  
وهكذا اإلنسان قد يجهل تقلب الزمان فينسى أحتياجه 
يساعده ويسانده  يجد من  فيه وال  يشتد عليه  يوم  في 
ينقذه من محنته وهناك مثل شعبي  إلى من  ويسعى 
مصري تقوله العامة يرتبط بهذا المضمون ويوضح 
أن المال ينفع في أيام الشدة وهو :) القرش األبيض 
اليوم األسود( و)القرش هو عملة معدنية  ينفع في 
فيها  بدا  فقد  الحكاية  أما مغزي   . قديمة(  مصرية 
أو  منها مغزى غيره  نستوحي  ولكننا   ، يكفي  وهذا 
مبدأ يرتبط به ولكنه يختلف عنه في نتيجته وإن كان 
ال يتضح فيها وهو الذي ينتج عن بخل النملة أو بخل 
الحكاية –  تهدف  إليه كما  إذا أرجعناه  اإلنسان – 
أو صديق ممن  أو جاره  قريبه  وتنصله من مساعدة 

يحتاج إليه في وقت يشتد عليه فيه الزمن فإذا تغير 

كثيرا   ، يحتاج  الزمن وتحنن على من  فجاد  األمر 
أتراه عندما يرى من تنصل منه   ، ما يجود ويتحنن 
فيك اآلن ألنك  ) ال خير   : له  أم سيقول  له  يأبه  لم 
الشاعر  قال  الشدة كما  إلى جانبي في وقت  تكن  لم 

األبشيهي : 
الشوَرم هو   ( بورم  لي والزمان شورم  تكن  لم  إذا 
السأم والضيق والضجروهما  الشق والبوْرم هو 

توحيان بالشقاء(
فال خير فيك والزمان ترللي )ترللي توحي بالرقص 

واللهو(
ينتقد من ال يساعد  لم  الحكاية  الشاعر في  ولكن 
من  ويحذر  ينتقد  وإنما  إليه  يحتاج  فيما  خيره 
يهدف  وإنما   ، فيه  يحتاجون  الذي  بالزمن  اليأبهون 
نقداً  الحكاية  في  فنحن نرى  به  يتعلق  إلى شيء 
بالفترة  يرتبط  معًا  سياسي  نقد  ولعله  أجتماعيا 
فيما  إليه  يهدف  ما  ، وكثيرا  الشاعر  بها  التي كان 
فيه  النقد األجتماعي فهو مما ال شك  أما   . يكتب 
إلى نمطين من  عندما يرمزبالصرصار والنملة 
إلى  ينظر  بين نمط  فيقارن  الشخصيات اإلنسانية 
فقط وال يراعي  بالحاضر  يتمسك  المستقبل ونمط 
وهو  االقتصاد  في  المقصرين  فيه  وينتقد  الغد 
أستعطاف  يلوح من  الفئة كما  تلك  فيه على  يشفق 
فلم ترضخ ألستعطافه وكأنما هو  للنملة  الصرصار 
إلى جانبهم من يراعي  لن يكون  يقول أن هؤالء 
بالنقد  يرتبط  فهو  السياسي  النقد  أما   . شكواهم 
يحكم  كان  الذي  بالعصر  وعالقتهما  االجتماعي 
الفترة  الرابع عشر فرنسا وهي  لويس  الملك  فيه 
 ))fables مؤلَّفه  فيه  الكاتب وأصدر  التي عاصرها 
الناس في بؤس  فئة من  فيه  تعيش  والذي كانت 
الفئة  تلك  أن  فيهما هو عليها ويرى  وشقاء يشفق 
إلى  فلم ترى من يشفق عليها ويكون  تقتصد  لم  ما 
تستدعي  فهى  تقدر عليه  ولم  تستطع  لم  فإن  جانبها 

األشفاق .

 لم يخطر على بال أحد من سكان القرية، أن نوال 
الفتاة الحسناء، وعمرها لم يتعدي التسعة عشر ربيعا 
، والمتفوقة في دراستها الثانوية ، يمكن أن يحدث لها 
المفجعة ، فبمجرد حصولها علي  كل هذه األحداث 
الثانوية وإلتحاقها بكلية اإلقتصاد، وقبولها  شهادتها 
للسكن في بيت الطالبات المغتربات القريب من كليتها 
،  اكتشفت عالما هائال في العاصمة غير عالم قريتها 
بالسيارات والدراجات وكافة  الصغيرة ، عالم مليئ 
أنواع النقل، عالم الضجيج واالزدحام والحركة الدائبة 
الجذابة،  المتاجر بواجهتها ومعروضاتها  ، بهرتها 
أحيانا«  تقف  كانت  والتي  الشاهقة  مبانيها  حتى 
أمام بعض منها مشدوهة وهي تعد بأصبعها ما بها 
المارة  الذى كان يثير سخرية  من طوابق ! األمر 
الشباب منهم !.. عالم  وتعرضها أحيانا« لمعاكسة 
غريب عنها تماما« غير العالم الهادئ والمحدود في 

قريتها الوديعة ..
نوال وحيدة والديها وقرة عينهما، تربت في مجتمع 
ذكوري محافظ شديد التسلط والرقابة، خصوصا«مع 
اإلناث ، وفيه البنات يعاملن بطريقة مهيمنة من األب 
واألشقاء  وحتى من األم ، فال تمشي اإلبنة إال مع 
مرافق ، وال تغيب إال بمواعيد صارمة ، وال تجرب 
أي شئ فيه المساس بسمعتها ، وإال كان عقابها 
الوان  الضرب مهما كان عمرها ، وقد ذاقت نوال 
من الضرب المبرح من ابويها حتي تسير في الطريق 

المستقيم ، حسب تصورهم !!
الطالبات  بيت  في  كانت سلوي شريكتها في غرفتها 
كانت  الهندسة،  بكلية  النهائية  السنة  في  طالبة 
وكانتا  بسرعة  نوال  فتاة مرحة وكسبت صداقة 
الطالبات  بيت  الطعام في مطعم  لتناول  تذهبان معا 
 .. بالبيت  المحيطة  الشوارع  ، وتتنزهان معا في 
تعاني من حساسية زائدة من أي حدث  نوال  كانت 
 ، المتزمتة  تربيتها  ذلك بحكم  يكون  قد  أو موقف، 
 ، تبكي بحرقة  ففي مرة رجعت من كليتها وهي 
بها  لزميلتها ما حدث من شخص تحرش  وحكت 
الطالبات في األتوبيس  لبيت  الكلية  أثناء عودتها من 
وقالت  والعودة،  الذهاب  في  تستقله عادة  الذي  العام 
وانا  أفعل شيئا، كنت مقهورة  أن  استطع  لم    -: لها 
أبكي في صمت ، لم أعد أتحمل ذلك.. ربتت سلوي 
علي كتف نوال وقالت : يا عزيزتي ، هذا هو الوجه 
القبيح للعاصمة وازدحامها ، فهؤالء السفلة يعتبرون 
، وال  إنسانيتها  لنزواتهم وينتهكون  األنثي مرتعا« 
 ، الكبيرة  أو  بالصغيرة  التحرش  عن  يتورعون 
أو حتي  المحجبة  أو  ترتدي مالبس محتشمة  بالتي 
وهي  سلوي  كتف  علي  نوال  ارتمت   !! المنقبة 

ترتجف وتسيل من عينيها دموع غزيرة ، وقالت لها 
:- أشعر بالقلق الشديد إلغترابي وبعدي عن أهلي ..  
الجامعي قضتهما   الدراسي  العام  مر شهران من 
لها أصدقاء  ليس  نفسها  نوال وهي متقوقعة علي 
والتي أصبحت مشغولة عنها إلنجاز  سوي سلوي 
وأحست  نوال  إنطواء  فزاد   .. التخرج  مشروع 
وانكبت   .. يوم  بعد  يوما«  تخنقها  التي  بالعزلة 
المحاضرات  المذاكرة واإلنتظام في حضور  علي 
المعيدون ،  فيها  التي يدرس  الدراسية  والفصول 
المستقبل،  فتي أحالمها وزوج  تتخيل  فتاة  وككل 
شعرت بالجاذبية واإلعجاب بمعيد وسيم كان يدرس 
تنتظم وتتلهف لحضور فصله وحتي  للطلبة، وكانت 
في غير مواعيد فصلها  ، مما شد انتباه المعيد اليها 
 .. مادته  بتفوقها في  الفصل  الطلبة في  أمام  وأشاد 
.. جاء  بها  منه  إعجابا«  اإلشادة  نوال هذه  إعتبرت 
قد  المعيد  أن هذا  فيه عندما علمت  يوم صدمت 
خطب طالبة أخري من نفس فصلها،  فكانت الطامة 

الكبري وكارثة زلزلت كيانها وأججت أحزانها ..
القاسية،  العاطفية  قليلة علي صدمتها  أيام  مضت 
وأثناء جلوسها مع سلوي في مطعم بيت الطالبات ، 
الحظت سلوي أن نوال ال تتناول الطعام ، بل تحدق 
في الفضاء لمدة ليست بالهينة ، سألتها عما بها ، لم 
 ، بدون هدف  يديها ورجليها  بل حركت  نوال   ترد 
وبدأت تهذي بكلمات غير مفهومة وتصلب وارتجف 
جسمها وسقطت علي األرض فاقدة الوعي ، مضت 
متذكرة  تفيق وتنظر حولها غير  أن  قبل  دقائق  عدة 

تماما« ما حدث !! .. 
 ، الغرفة  مر يومان آخران ، وأثناء نومهما في 
 ، فراشها  علي  نوال  تجد  فلم  سلوي  إستيقظت 
الحجرة جيئة وذهابا وهي  بل وجدتها تمشي في 
إيقاظها،  حاولت  وعندما   ،  !! العينين  مغمضة 
صرخت نوال فجأة في وجهها وهي جاحظة العينين 

.. ثم سقطت علي األرض فاقدة الوعي ..
التالي لمستشفي  اليوم  قررت سلوي أن تصحبها في 

الطلبه .. 
للطبيب ما حدث لصديقتها وبعد   شرحت سلوي 

فحصها قال لها : 
- ما يحدث لصديقتك هي نوبات صرع متكررة ..

- وما سبب هذه النوبات ؟
- هي خلل في الجينات المسؤولة عن نقل االشارات 
سببها  يكون  وقد  المخ.  داخل  في  الكهربائية 
أو  التعرض لحادث  أو  الشديدة عندها  الحساسية 

التأثر بعوامل بيئية مفاجئة.. 
- وما هو العالج الذي تنصح به؟

لها  لطبيب متخصص ، يصف  بالذهاب  - عليكما 
يقلل  أو  الصرعية  النوبات  يجنبها  ان  يمكنه  دواءا« 

من درجة حدتها ووتيرة حدوثها ..
لنوال  أجريت   ، األخصائي  الطبيب  عيادة  في 
العضالت ومخطط  لحركات  فحوصات واختبارات 
في  يؤخذ  دواءا«  لها  ووصف   ، المخ  لكهربية 
التوقف  ينبغي  مواعيد مضبوطة طبقا لوصفه، وال 

الطبيب ذكر  الذات ، ولكن  تلقاء  بأي حال من  عنها 
أهمية المتابعة معه ، إلن بعض المرضي يحدث لهم 
تأثير عكسي فتزداد عدد النوبات وحدتها . فحينها قد 

يقرر العالج اإلشعاعي أو الجراحي ..
الطبيب األخصائي وهي  نوال من عيادة  خرجت 
أن تسافر معها  تبكي بشدة ، وتوسلت لصديقتها 
لقريتها لتوصيلها ألبويها ، ألنها ال تأمن على نفسها 
وافقت سلوي   .. الحالة  بهذه  منفردة وهي  السفر  في 
العطلة  في  أخري لإلطمئنان عليها  بزيارة  ووعدتها 

األسبوعية التالية. 
، وداومت  تغادره  ولم  بالقرية  بيتها  في  نوال  مكثت 
لم  ، لكن حالتها  الدواء في مواعيده  تناول  علي 
تتحسن ، بل ازدادت عدد النوبات وحدتها ،  فكانت 
ذاتيا« وتقع علي  تتحرك  أشياء  لها  يهيئ  خاللها 
إراديا« علي فراشها،  تتبول ال  ، وأحيانا  األرض 
لها تشنجات حادة  ، كانت يحدث  أحيان أخري  وفي 
أحيانا  بل كانت   ، باللسان  وتصدر أصوات غريبة 

تهذي بكلمات غير مفهومة أثناء تلك النوبات ..
في حالة  التدهور  هذا  تحمل  الوالدان  يستطع  لم 
 .. لم تحسن من حالتها  األقراص  فتناول   ، ابنتهما 
أرواحا« شريرة  أن  - البد   : األقارب  أحد  لهم  قال 
 / بالعم  باإلستعانة  إبنتكما وأشار عليهما  قد سكنت 
سعد حبيب ، وهو رجل مشهور بمهارات خاصة في 
المرضي مهما كان  الشريرة  من  إخراج األرواح 

عمرهم أو دينهم ..
نوال ، طلب  أول زيارة لسعد حبيب لحجرة  في 
يكبح  تأثير  له  للدواء إلن  تناولها  والديها وقف  من 
العالج الروحي ، وأخبرهم أن كل نوبة تصيبها هي 
وإنه من   .. للتمكن من روحها  الشيطان  محاولة من 
 .. العالج  في  للبدء  الشيطان  إسم  الضروري معرفة 
فراشها  بجانب  تكبيلها على مقعد  والديها  طلب من 
نوال  تحسبا« ألي رد فعل منها.. وهنا صرخت 
األلفاظ  بأقذع  وأخذت تسب والديها وسعد حبيب 
وحاولت حل قيودها .. قال سعد مخاطبا« ما يعتبره 

الشيطان الساكن في جسدها:
- ما إسمك ؟ قل لي ما إسمك ؟ 

- ال أعرف، ال أعرف !!
الصغير وأضاء شمعة وقام  بأصبعها  أمسك سعد 

بإحراق يدها بالشمع المنصهر
- ما إسمك ؟ قل لي ما إسمك ؟

،  وتغيرت  األلم  نوال مرة أخري من  صرخت 
مالمح وجهها إلي، شيئ مخيف،

وبصقت في وجه سعد وقالت له : أنت هو الشيطان، 
أنقذوني من هذا الشيطان ، 

أن  الشيطان  آمرا«  صرخ سعد بصوت جهوري 
يخرج من ذراعها بدال من عينها .. 

يتلو عليها  بينما كان سعد  الصراخ  نوال  واصلت 
بعض األدعية والتعاويذ، ثم سأل ما يعتبره الشيطان 
عن إسمه فلم ترد نوال .. أمسك سعد بعصا وضربها 
على يديها وذراعيها ضربا« مبرحا« ، وهو يصيح 
نوإل صرخة عالية  وفقدت  أسمك ؟  صرخت  ما 

أبدا حالة  لم أصادف  لوالديها:-  قال سعد   .. الوعي 
بعد غد  ، سأحضر مرة أخري  الصعوبة  بمثل هذه 
الحركة وكبلوها  الفتاة من  إمنعوا  أخري،  في جلسة 
على الفراش حتي ال تؤذي نفسها أو اآلخرين ريثما 

أحضر..
نوال  لقرية  ، سافرت سلوي  األسبوعية  في عطلتها 
.. هالها ما رأته من  لزيارتها واإلطمئنان عليها 
تدهور حالتها وما شاهدته من كدمات وحروق في 
جسدها وهي مكبلة على فراشها ، نصف نائمة تتأوه 

من األلم ..هرعت سلوي لوالدها وسألته:
- ماذا حدث إلبنتك ؟

بل   ، بنتيجة  الطبي  العالج  يأتي  لم  ترين  كما   -
تدهورت حالتها..

- وهل انتظمت في العالج باالقراص؟
- نعم ، إلى أن طلب العم سعد إيقافها ، ألنها تعطل 

العالج الروحي.
- ومن هو العم سعد هذا ؟

، وإستدعيته  الشياطين  ، يخرج  انه رجل مبروك   -
من أجل إبنتي .

- وهل هو الذي أحدث بها هذه الكدمات والحروق؟ 
.. هز رأسه باإليجاب..

- اال تتألم انت وزوجتك وانتما تشاهدانه يفعل ذلك ؟
ندرك  ولكننا   ، الجلسة  تنتحب طيلة  نعم وزوجتي   -

أن ذلك لمصلحتها !!
- إسمح لي يا سيدي، إن تشخيصكم خاطئ ، فابنتك 
بها مرض  ما  ان  أو شيئ شرير،  بها شيطان  ليس 
نشاط  نتيجة  الصرع وهو  يسمي  الطب  في  معروف 
قد يطول ولكنه  ، وله عالج  المخ  غير عادي في 
يأتي بنتيجة حسنة في النهاية ، وعندي إعتقاد جازم 
، انه ال يجب أن ترتفع الخزعبالت والخرافات التي 

تتستر وراء الدين، فوق العلم والعالج الطبي..
- يا إبنتي ، اتركينا من فضلك ، فنحن نؤمن بقضاء 

هللا وقدره ..
، وهي حانقة  للعاصمة  إنصرفت سلوي وغادرت 

وحزينة على صديقتها نوال ..
في الجلسة الثانية ، دخل سعد حبيب غرفة نوال وهو 
بأي  فيها  الساكن  الشيطان  اسم  عازم على معرفة 
يده  تكبيلها ووضع سعد  وتم  نوال  أجلست   ، طريقة 
على رأسها ، وبدأ يتلو األدعية وطلب من الشيطان 
فقد سعد سيطرته   ، نوال  ترد  لم   .. مفارقة جسدها 
الشيطان يسأله عن اسمه  نفسه وصرخ في  على 
العصا وضربها بعنف في جميع أجزاء  وتناول 
احدي  بأعلى صوتها، أصابت  جسمها كانت تصرخ 
.. غادر سعد  ففقدت وعيها  القويه جبهتها  الضربات 
الحجرة مسرعا« وهو يحدد للوالدين موعدا« لجلسة 

أخري ..
حمل الوالدان الفتاة إلي فراشها  ، قالت األم : أتركها 
تستريح حتى الصباح ، ستشفي بأذن هللا ..عند بزوغ 
نادتها   ، ابنتها  لتوقظ  األم  التالي دخلت  اليوم  شمس 
لتصحو ، هزت كتفيها وهي منزعجة ، لم تفتح نوال 

جفنيها قط .... 

حكايات الشاعر الفرنسي الفونتين

La cigale et la fourmi الصرصار والنملة

شعر: صباح غريب

سقى القلب 
من كأس  العذاب
هجرا واستباني

فكان له عبدا مطيعا 
كظل ال يفارق 
صاحبه ثواني 

أال ليت القوافي تشد أزري 
ألشرح كل  النازفات 

مع الزمان ..
وتصدح في علو الصوت 

تملؤها  المعاني
وأنا ال ألوم الحرف
إن خذل القوافي 

أثقلتها الروح بما تعاني 
فليس لها على األحمال صبر

وال األنواء تفسح في المجال 
وال ألوم النفس إن ضاقت بهمي 

وال ألوم األرض إن ناءت 
ببحري تزخر األمواج فيه 

بريح  مطلقة العنان 

أبحث عن حق ال لبس فيه
ومجد  يؤازره 
السيف اليماني

أيا وطنا تكالبت الشرور  
على ثراه

فبالتأكيد قد  سئم الهوان 
وأم تأخذ الشطآن سكنى 

ترقب اآلفاق شوقا
عساها تجمعها  األماني
بخٍل تاهت به الدروب 
وكاد يضنيها التفاني

على أمل يبان لها  الشراع 
فتغدو كوردة سقيت بماء 
وطفلة عاد بها الزمان 

أحلم في بلدي يعيش حرا 
وفي قدسي 

أصلي فيها ركعتان 
سقى القلب من كأس العذاب 

هجرا
واستباني 

شعر : 
عباس شعبان

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

مرفق العبي الجولف ... 
Golfer’s Elbow

يانسمة حّب لو رايحة لخّلني
قولي لهم  : إن أنا جاني
كطيف عايش في وجداني

َمَسك إيدي وصّحاني
ومن أعماقي ناداني
وبّص بعينه خّلني

أعيش الحلم من تاني
وأنسى كّل ِخّلني
وأنسى كّل أوطاني
وأحبه مهما جافاني

وأسرح فى عينيه تاني
أعيش فيهم وتلقاني
بقول للي بيسألني

على أصلي وعنواني
بإّنك كّل أوطاني
بإّنك كّل ِخّلِني

وإّنك أنَت عنواني

قصة بقلم :  
نعمة هللا رياض

ترجمة: إدوار ثابت

سقى القلب من كأس العذاب هجرا
يانسمة حّب 

     Vendredi 26 mars 2021
أدب وثـقافةالجمعة 26 مارس 2021

 وهكذا ذهب ايفان ابن القيصر للوليمة لوحده كما قالت 
له زوجته الضفدعة. عند وصوله رأى إخوته وزوجاتهم 
الالتي طلين وجوههن بالحمرة ويرتدون االثواب الفاخرة 

المنتجات بعناية .
قائالت بسخرية:  لماذا أتيت لوحدك بدون زوجتك ؟ كنا 
نتمنى على االقل لو أنك أحضرتها معك بمنديل لتحضر 
الوليمة ! أين أنت فتشت وبحثت حتى وجدت مثل زوجتك 
الحسناء الضفدعة ! على األرجح أنه جاب مشيا كل 

االوحال. 
عند وصوله جلس القيصر مع األبناء والكنات والضيوف 
لبدء الوليمة ، وراء طاوالت صنعت من خشب البلوط 
وفرشت عليها أغطية سفرة مدهشة التطريز والزخارف 
فجأة ارتفع صوت قرع ورعد ارتج على إثره القصر 
بأكمله! بث هذا الصوت  الذعر في قلوب الحضور الذين 

أخذوا يثبون من أماكنهم وايفان يناديهم ويقول :
فهذه  األشراف  الضيوف  أيها  تخافوا  أو  تجزعوا  ال 

ضفدعتي قدمت بالصندوق لحضور الوليمة .
هبطت عند المصطبة القيصرية عربة خيل ذهبية فاخرة 
يجرها ستة أحصنة بيضاء . نزلت منها فاسيليسا الحكيمة 
تلبس فستانا مرصع بنجوم متعددة وبأثمن الجواهر 
وأجملها على اإلطالق. ووضعت على رأسها هالال 
مضيء جلي للعيان إنها جميلة جدا لدرجة التخطر على 

بال واليمكن تخمينها وال تستطيع القصص وصفها .
امسكت هي زوجها ايفان ابن القيصر من يده وهو يكاد ال 
يصدق ما يشاهد أو يرى  واجلسته بجانبها خلف طاوالت 

خشب البلوط المزينة باغطية سفرة بديعة الصنع 
بعد أن اتضح لهم األمر،  عاد الضيوف ألماكنهم وأخذوا 

يأكلون ويشربون وهم مبتهجون لكل ما يجري .
شربت فاسيليسا الحكيمة قليال من كأس الماء الذي أمامها 
وأفرغت ما تبقى من الماء على الكم األيسر لفستانها، 
وقضمت قطعة من إوزة مشوية ورمتها على الكم األيمن .

زوجات أخوة ايفان رأين ما فعلت زوجته فقال في الحال 
بتقليدها تماما كما فعلت، بعدها أكلوا وشربوا ومن ثم حل 

وقت الرقص .
أمسكت فاسيليسا بيد زوجها ايفان وذهبا للرقص ثم أرت 

الجميع كيف ترقص 
 رقصت.. ورقصت.. ودارت حول نفسها فبدت للجميع 

كأعجوبة.
خفقت بكمها األيسر وفجأة صنعت بحيرة! وخفقت بعدها 
بكمها األيمن فسبحت في البحيرة إوزات بيضاء فازداد 
القيصر وضيوفه إعجابا وتعجبا من كل ما تفعله فاسيليسا 

الحكيمة .
عندها وبعد أن راقبن مافعلت ذهبت زوجات إخوة ايفان 
للرقص خفقتا بالكم األيسر فبللن الضيوف .. ثم خفقتا بالكم 
األيمن فتطايرت عظام اإلوزة في كل ناحية فأصابت 

إحدى العظام القيصر في عينه .
غضب القيصر كثيرا وطرد كنتيه من الحفل في تلك 
األثناء غاب ايفان لبعض الوقت ، فقد ركض مسرعا إلى 
منزله  . فوجدت هناك جلد الضفدعة ، فرماه على الفور 

في الفرن حيث احترق بالنار المستعرة فيه.
عادت زوجته فاسيليسا  إلى المنزل وأرادت أن تلبس جلد 
الضفدعة ثانية لكنها لم تجده . فجلست متكدرة و مكتئبة 

جدا وقالت لزوجها :
ايه يا ايفان إبن القيصر  ماذا فعلت ..؟ لماذا احرقت جلد 
الضفدعة ؟! لو أنك صبرت وانتظرت ثالثة أيام فقط لكنت 
أصبحت لك إلى األبد !! أما اآلن فالوداع يا زوجي العزيز  
ابحث عني وراء البحار.. وراء الجبال ثالث أراض من 
سبع وعشرين أرضا  وفي ثالث ممالك من ثالثين مملكة 
عند كوشي )هو شيخ هزيل في بعض الخرافات الروسية 

( الذي اليموت .
ثم تحولت فاسيليسا الحكيمة إلى وقواق رمادي وطارت 
من النافذة بعيدا وايفان يراقبها وينظر إليها إلى أن اختفت 

في االفق البعيد .
بكى وبكى .. ايفان ثم انحنى في األربع جهات وانطلق إلى 

أبعد مكان تنظر إليه وتراه عيناه بحثا عن زوجته .
مشى ايفان ...ومشى... بعيدا أم قريبا طويال أم قصيرا.. 

هو لم يعد يدري شيئا وال يريد شيئا سوى أن يجد زوجته 
التي أضاعها بقلة صبره .. ظل يمشي وهو منتعال  جزمته 

حتى انثقبت ، وأبلى معطفه وثقب المطر قبعته. 
في طريقه القاه مصادفة عجوز هرم ، قال العجوز اليفان 

:
سالم أيها الشاب الشجاع الطيب ما الذي تبحث عنه ؟ وإلى 

أين تتجه في طريقك ؟
قص ايفان عليه كل ما حل به من مشاكل وسوء الحظ ، 

فقال له العجوز الهرم : 
ايه... يا ايفان من أجل أي شيء أنت أحرقت جلد الضفدعة 
؟ فليس انت من لبسه، وليس أنت من كان عليه خلعه. 
ولعلمك فإن فاسيليسا قد ولدت أذكى وأحكم من أبيها! 
وألجل ذلك اغتاظ والدها منها فأمر أن تصبح ضفدعة 

لثالثة أعوام .
لكن ليس باليد حيلة اآلن هاك هذه الشلة فإلى حيث تتدحرج 

عليك أن تخطو وراءها بإقدام وجسارة. 
شكر ايفان العجوز الهرم وانطلق وراء شلة الصوف التي 
تتدحرج وهو خلفها يسير حتى وصل إلى مرج فسيح حيث 

صادفه دب ضخم
صوب ايفان سهمه يريد قتل هذا الوحش فقال له الدب 

بصوت بشري : 
الترميني بالسهم يا ايفان ابن القيصر ألنني سأنفعك .

أشفق ايفان عليه فأنزل قوسه ومضى قدما . بعد فترة من 
المشي المتواصل رفع رأسه ونظر فإذا به علجوم )ذكر 
البط(  يحوم فوق رأسه  تجهز ايفان ليرميه بالسهم فقال له 

العلجوم بصوت بشري ..
ال تقتلني يا ايفان ابن القيصر  ألنني سأفيدك

حن ايفان على العلجوم فتركه لحال سبيله وانطلق متقدما،  

بعد عبور مسافة كبيرة من األراضي الشاسعة إذا به 
يركض أمامه أرنب أزور .

أمسك ايفان مرة أخرى بقوسه ونشابه ليرميه فخاطبه 
األرنب بصوت بشري :

ال تطلق علي سهمك يا ايفان ابن القيصر ألنني سأنفعك .
رأف ايفان باألرنب فأخلى سبيله وتقدم ماشيا إلى أن وصل 
لعند بحر أزرق فرأى على رمل الشاطيء  كراكي يستلقي 

هناك وهو يتنفس بصعوبة !
اقترب منه ايفان فقال له الكراكي بصوت بشري :

 ايه يا ايفان ابن القيصر ارحمني وارمني في البحر 
األزرق .

ونزوال عند رغبته رمى ايفان الكراكي في البحر وتابع 
مشيه لألمام بمحاذاة الشاطئ .

لم يدري  األمير الطيب أن كان مشى طويال ام ال  لكن 
الشلة تدحرجت أمامه حتى وصلت إلى غابة وهو يتبعها 

..كان ينتصب في الغابة بيت قروي على أقدام الدجاج .
التف ايفان حول محيط المنزل بأكمله ثم قال :

يا بيت...يا بيت..عد إلى وضعيتك كالسابق مثلما وضعتك 
األم خلفيتك نحو الغابة ومقدمتك نحوي . استدار البيت 
بجهته األمامية نحو ايفان واجهته الخلفية نحو الغابة . دخل 
الشاب الشجاع إلى المنزل فرأى على الفرن وبالتحديد 

على القرميدة
 التاسعة الساحرة )ياغا( مستلقية، ورأى على الرف رجال 

عظمية واسنان وأنف قد نما باتجاه السقف ! 
سألته الساحرة : 

ما الذي حضرت من أجله إلى هنا أيها الشجاع  الطيب ؟ 
هل تحاول اختبار حظك بأمر ما ؟أم أنك مسرع ألعمالك؟

أجابها : 

حبذا لو أنك يا جدة وقبل كل شيء تطعميني وتسقيني 
وتسمحين لي بدخول الحمام ألتبخر ويرتاح جسدي من 
عناء السفر مشيا على األقدام ، وعندها يفضل أن تسألي 

ما تشائين .
أدخلته الساحرة العجوز ليتبخر في الحمام ، ثم أعطته 
ليأكل ويشرب وبعد ذلك اخلدته للنوم في فراش مريح 
.فقص عليها ايفان كل ما جرى معه حتى لحظة وصوله 

لمنزلها في قلب الغابة بحثا عن زوجته فاسيليسا .
قالت الساحرة ياغا : 

أعرف...أعرف..يا ايفان ابن القيصر ، فزوجتك في الوقت 
الحاضر موجودة عند الشيخ الهزيل )كوشي(  الذي ال 
يموت وسيكون من الصعب الوصول إليها إذ ليس من 
السهل التغلب  على كوشي ألن موته يقع في رأس إبرة 
وتلك األبرة داخل بيضة والبيضة في بطة والبطة موجودة 
في أرنب وذلك األرنب يجلس داخل صندوق حجري ، 
أما الصندوق فإنه يتموضع على أعلى شجرة بلوط عالية 
، وشجرة البلوط هذه يعنى بها كوشي ويحرص عليها 

كحرصه على عينيه .
بات الشاب الشجاع ليلته عند الساحرة ياغا وفي الصباح 
أشارت إليه بدقة ووجهته بشكل صحيح إلى المكان الذي 

تنمو فيه شجرة البلوط الباسقة.
لم يدري ايفان كم من الوقت انقضى وما طول المسافة 
التي قطعها مشيا نحو مقصده ! عندما وصل رأى شجرة 
بلوط عالية منتصبة وتثير ضجة عالي . وبأعالها يوجد 
الصندوق الحجري الذي من الواضح أنه يصعب الوصول 

إليه كما قالت الساحرة بالضبط .
فجأة ومن مكان ما أقبل الدب الذي أشفق عليه ايفان ولم 
يرمه بسهمه، واقتلع شجرة البلوط من جذورها فسقط 

الصندوق وتحطم على األرض .

من  وثب 
الصندوق األرنب 
الذي كان بداخله 
هاربا  وولى 
وسرعة  بنشاط 
فانطلق  كبيرين 
يالحقه  خلفه 
الذي  األرنب 

رأف به ايفان ، حال وصوله إليه مزقه إلى قطع صغيرة 
، في تلك اللحظة طارت من قلب األرنب البطة وحلقت 

عاليا في السماء .
وبلمح البصر انقض العلجوم الذي تركه األمير في حال 
سبيله ، وأخذ يضربها وينقرها في رأسها إلى أن ألقت 

البطة البيضة التي بداخلها في البحر األزرق .
فجأة ظهر الكراكي الذي ساعده ايفان وأعاده  لمياه البحر 

األزرق ، يسبح باتجاه الشاطئ ممسكا بأسنانه البيضة .
أخذ ايفان البيضة فكسرها وأخرج من داخلها اإلبرة ثم بدأ 

بتهشيم رأسها .
هو يكسر رأس االبرة و)كوشي( الذي ال يموت يتخبط 
ويتقلب من شدة األلم ، لكن ورغم كل تخبط وتقلب 
كوشي إال أن ايفان الشجاع كسر رأس اإلبرة في النهاية ، 

وصارعلى الشيخ الهزيل أن يموت .
بعد كسره رأس اإلبرة، اتجه ايفان ابن القيصر نحو 

مجالس كوشي المصنوعة من الحجارة البيضاء .
عند وصوله ركضت إليه زوجته )فاسيليسا( ضمته وقبلته 

في ثغره السكري الجميل .
البالط  القيصر الشجاع وزوجته إلى  ايفان ابن  عاد  
بلغا  حتى  وهناء  بسعادة  طويال  وعاشا  القيصري 

الشيخوخة العميقة.
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بالبشرة أحد أهم أجزاء  العناية     بالنسبة لمعظمنا، تعتبر 
أسلوب حياتنا، إذ ننفق الكثير من المال على الكريمات باهظة 
الثمن ومكمالت البشرة والعالجات فقط للتأكد من أن بشرتنا 

محمية بشكل جيد من العوامل الضارة.
ومع ذلك، لضمان عدم تعرض بشرتنا للخطر والحفاظ 
العالجات  إلى  اللجوء  على صحتها وإشراقها، يمكننا أيضا 
البودرة، وهو أحد المكونات  اللبن  المنزلية، باستخدام 
األساسية المتوفرة بسهولة في منازلنا، وذلك في حالة وجود 
طفح جلدي أو إذا فقدت بشرتك كل بريقها وتألقها الطبيعي، 

فإن اللبن البودرة سيكون خيارا مثاليا لِك.
البودرة مع مكونات طبيعية أخرى، يمكن  اللبن  وباستخدام 
عالج الكثير من مشاكل البشرة. وخالل السطور التالية؛ نقدم 

لِك طرق عمل ماسك اللبن البودرة للبشرة الدهنية.
بالبشرة، ويعمل  العناية  التقشير جزءا مهما من روتين  يعد 
البرتقال  البودرة والدقيق وعصير  اللبن  المكون من  الماسك 

كمقشر طبيعي لبشرتك ويعيد النعومة والنضارة لها.

ولتحضير هذا الماسك؛ تحتاجين 
إلى ملعقة صغيرة من كل مكون، 
مثل مسحوق الحليب ودقيق الحمص 
البرتقال، وبعد أن يصبح  وعصير 
المزيج جاهزا، يجب وضعه على 
منطقة الوجه والرقبة، واتركيه حتى 
يجف، وبعد مرور 15 دقيقة، اغسليه 

بالماء البارد.
ماسك اللبن البودرة والزبادي 

والليمون
المجفف واللبن  الحليب  يساعد مزيج 
الداكنة  البقع  والليمون على إزالة 
والتصبغ على البشرة واستعادة 

التوهج الطبيعي ونضارة البشرة.
ولتحضير هذا الماسك؛ تحتاجين إلى ملعقتين صغيرتين من 
البودرة ونصف ملعقة  اللبن  الزبادي، وملعقة صغيرة من 

صغيرة من عصير الليمون، وبعد مزجهم جيدا، ضعيه على 
بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه برفق بالماء.

   طالء األظافر المخملي موضة جديدة لعام 2021، بعد 
التنفيذ  المميز معقد  المانكير  الركود حيث كان  سنوات من 
التجميل، تعرفي  ويستغرق وضعه ساعات في صالون 
على الموضة الجديدة التي ال تحتاج لتركيب أظافر صناعية 
لنتائج  المنزل، وأدوات تطبيقها  لتنفيذها، وكيفية تطبيقها في 

مثالية، واختاري منها ما يناسب طول ورسمة أظافرك.
المانكير المخملي الشبيه بخامة القطيفة، موضة طالء األظافر 
لعام 2021، شكل جديد يكسر المألوف لسنوات طويلة، وال 
يحتاج لساعات في الصالون للحصول عليه، تعرفي إلى ألوانه 

المناسبة للون بشرتك وشكل أظافرك.
لألظافر القصيرة:

التي يمكنك تطبيقها على أظافر  المانكير  أول موضات 
مقصوصة حديثاً، وال يزال يبدو أنيقاً وآخذاً للنظر على يديك، 

وال تحتاجين لتركيب األظافر لتكملي إطاللتك الساحرة.
استعملي األلوان الداكنة مع أظافرك القصيرة، وتجنبي ألوان 
النيود والقريبة لدرجة البشرة، لكي تظهر نتيجة الطالء على 

أظافرك.
للحفالت:

لسنوات طويلة استعملنا فيها ألوان النيود والباستيل والدرجات 
الجريئة من األحمر ودرجات األزرق واألسود إلطاللة 
كاجوال، ولكن أخيراً عادت األلوان الالمعة من الفضي 
والذهبي والرصاصي، والتي تعتمد بشكل خاص على ألوان 
المخملي، والتي أعادت األلوان الالمعة للموضة  الطالء 

مرة أخرى.

تقليم األظافر بشكل مستدير:
ألوان  موضة أخرى تعود للسطح مع 
طالء األظافر المخملية، والتي ال 
تحتاجين لتركيب أظافر لتستعمليها، وهي 
التسعينات،  تدوير األظافر على طريقة 
وهي موضة تعود للسطح، بعد فترة 
طويلة من سيطرة األظافر المدببة، 
واألظافر المربعة التي ال تبطل موضتها، 
ويعتبر تدوير األظافر موضة كالسيكية 

ال تحتاج ألظافر طويلة لتطبيقها.
المخملي  الطالء  تطبيق  خطوات 

باستعمال أي لون لديك:
المعتادة  المانكير  قومي بخطوات وضع 
استعملي  اللون،  أن يجف  لديك، وقرب 

بودرة أظافر تباع منفصلة، طبقيها باستخدام فرشاة.
بعد تطبيقها على األظافر استعملي طالء مخصصاً 
 matte« إلعطاء شكل مطفّي غير المع ألظافرك، ويسمى
الخاصة  نسختها  أظافر  finish«، تصنع كل ماركة طالء 

منه.
قواعد تطبيق مانكير يدوم طويالً:

نظفي األظافر بمسحة خل على قطنة قبل أن تطليها، مما يطيل 
الطالء على أظافرك.

ضعي طبقة شفافة أوالً من الطالء، لتحافظي على لون 
األظافر الحقيقي.

بين كل طبقة  لألظافر كي تجف تماماً  وقتاً  اتركي دائماً 
تضعينها.

ننطلق  ثم  الظافر  أسفل  المنتصف  تلوين األظافر من  نبدأ 
ألعلى.

بالكامل، امسحي  مليئة  الطالء وهي  ال تستعملي فرشاة 
نصفها في فوهة العلبة أوالً لتتجنبي التكتالت.

الوقت،  بينهما فاصل من  الطالء على طبقتين  طبقي 
لتحصلي على اللون الصحيح.

بالطالء على حافة األظافر  الفرشاة  تأكدي من وصول 
لتصنعي طبقة حماية من تقشر الطالء.

أخيراً ضعي طبقة شفافة أخيرة تحمي الطالء من التقشر.

   طريقة التخلص من تجاعيد اليدين بالوصفات المنزلية للحصول 
على يدين ناعمتين. تعاني معظم النساء من التجاعيد مع التقدم بالعمر 
الوجه والرقبة واليدين. أيضاً، في  حيث تظهر بشكل رئيسي على 
بعض األحيان، تلعب الوراثة دوراً رئيسياً في ظهور التجاعيد، لذلك 

تعرفي على طرق التخلص من تجاعيد اليدين بالوصفات المنزلية.
الحماية من الشمس

التعرض الشديد ألشعة الشمس يمكن أن يؤدي إلى ظهور بقع بنية 
اللون وعدم انتظام التصبغ والتجاعيد حيث تتحلل ألياف الكوالجين 
الموجودة في بشرتك عند تعرضها ألشعة الشمس  واإليالستين 
التجاعيد.  إلى ظهور  الشديدة ويفقد جلدك دعم األلياف، مما يؤدي 
تحتاج يديك إلى حماية منتظمة من الشمس لتجنب التلف، لذلك يعمل 
الكريم الواقي من الشمس كدرع واق ليديك ويمنع الضرر الناجم عن 

أشعة الشمس فوق البنفسجية.

احرصي على وضع واقياً من الشمس بدرجة SPF أعلى على يديك 
لتجنب حروق الشمس والتجاعيد. وحاول أيضاً ارتداء أكمام كاملة أو 

قفازات واقية من الشمس لحماية يديك
مقشر عصير الليمون والسكر

مزيج من عصير الليمون والسكر يساعد على تقشير اليدين بطريقة 
سهلة وسريعة. يزيل الليمون البقع الداكنة والبقع العمرية واألوساخ 
الظاهرة على يديك، فيما يزيل السكر خاليا الجلد الميتة مما يجعل 

يديك أكثر نعومة.
الحليب

التقشير،  المجعدة. بعد  المعجزات لأليدي  للحليب أن يفعل  يمكن 
يجب ترطيب يديك، والحليب خيار ممتاز لترطيب البشرة، فإنه غني 
بالرطوبة، ومليء بمضادات األكسدة، واألحماض الدهنية األساسية. 
لذلك، انقعي يديك في الحليب لمدة 15 دقيقة بعد االنتهاء من الفرك 

للحصول على يدين أنعم.
زيت الزيتون

دلكي يديك بزيت الزيتون كل ليلة قبل النوم، وارتدي قفازات قطنية 
على يديك الملطخة بالزيت واتركها طوال الليل. نظفي يديك بالماء 
أكثر نعومة وليونة  العالج سيجعل يديك  الدافئ في الصباح، فهذا 

ويؤخر ظهور عالمات الشيخوخة على يديك.
عصير الطماطم

األكسدة. غنية  لمضادات  ممتازاً  الطماطم مصدراً  يعتبر عصير 
فانقعي  الطماطم بشرتك وتغذيها،  أن تحمي  يمكن  بالليكوبين، 
بالماء  اغسليها  ثم  دقيقة  لمدة 15-10  الطماطم  يديك في عصير 
البارد. يمكنك أيضاً شرب عصير الطماطم للحصول على جرعتك 
التخلص من  فذلك يساعد على  اليومية من مضادات األكسدة، 

التجاعيد أيضاً.

   تسعى كّل امرأة للحصول على شعٍر المعٍ وصحّي 
للعديد من  الشعر  ض  لتعرُّ لتعزيز جمالها وجاذبيتها. ونظًرا 
الوصفات  تُعتبر  المشكالت كالجفاف والخشونة والتقصف، 
الفعّالة في حّل مشكالت الشعر،  الطبيعية من العالجات 
ولعّل أبرزها خّل التفاح؛ الحتوائه على العديد من األنزيمات 
والمعادن التي تُعزز من نعومة الشعر وتُساعد في الحفاظ على 
صحته ولمعانه. وللمزيد حول فوائد خل التفاح للشعر، وطرق 

استخدامه تابعي اآلتي:
فوائد خل التفاح للشعر ال تُعد وال تُحصى، ونذكر منها اآلتي:
القشرة  التخلّص وبشكٍل نهائّي من  التفاح في  يُساعد ّخل 

المزعجة، ويحدّ من ظهورها.
يحمي الشعر من التلف والجفاف، بخاّصة عند تعرضه ألشعة 

الشمس.
يُحافظ على ليونة الشعر ويحدّ من تكسره، وذلك عند استخدامه 

مّرةً واحدة في األسبوع.
يُساعد خل في فك تشابكات الشعر وتنعيمه، ويقلّل من تجعّد 
الشعر، ويمنحه اللمعان والبريق. وبالتالي، يمنع جفاف الشعر.
يُغذّيها؛  أنّه  يُعّزز نمّو بصيالت الشعر بشكل مثالي، كما 

الحتوائه على البوتاسيوم.
يُساهم في تحفيز نمّو الشعر ومنع تساقطه؛ وذلك بسبب قدرته 
الشعر الالزمة  الدموية لبصيالت  الدورة  على تحفيز تدفق 
لتغذيتها وتقوية جذورها، مما يحفّز نمو الشعر ويمنع تساقطه. 

يمنع تقّصف أطراف الشعر وتكّسرها.
يقوي خل التفاح جذور الشعر ويمنحه الصحة، كما ويُحارب 
المختلفة. وبالتالي، يزيد من سرعة نموه  الخارجية  العوامل 

وإنباته ويزيد من نعومته.
التفاح في  إليك خّل  المختلفة،  الشعر  للتخلّص من مشكالت 

وصفات طبيعية للعناية بالشعر:
يُفيد الخل في عالج مشكلة تساقط الشعر

يُعتبر خل التفاح عالًجا ممتاًزا للتخلّص من قشرة الشعر، ويُعد 
الشعر،  لنمو  التقليدي معزًزا  الشعبي  الطب  الجبل في  إكليل 

وطريقة هذه الوصفة هي:

الجبل في  إكليل  نقع حفنة من 
الماء المغلي  لتٍر من  نصف 
لمدة ساعة ونصف في وعاء، 
وتركه جانبًا لكي يبرد ويتخمر. 
ثم، نقل المحلول إلى وعاٍء 
زجاجي، وإضافة نصف لتر من 
خل عصير التفاح إلى المحلول. 
نات جيدًا، وتفرغ في  تُخلط الُمكّوِ

زجاجة رذاذ.
يُرش المزيج على فروة الرأس 
وتدليكها جيدًا بأطراف األصابع، 
وتركه لمدة ساعة كاملة على 
الشعر. ثم غسل الشعر وتنعيمه 

ببلسم الشعر.
يُساعد الخل في عالج مشكلة 

قشرة الرأس
تُساهم هذه الوصفة في تقليل خطر إصابة فروة الرأس ببعض 
أنواع البكتيريا والفطريات المسبّبة للقشرة وتساقط الشعر، 

وطريقة هذه الوصفة هي:
خلط ربع كوٍب من خل عصير التفاح مع ربع كوٍب من الماء 
في زجاجة رذاذ. ثُم رّش الخليط على فروة الرأس، ولّف الشعر 
بالمنشفة لمدة تتراوح من 15 دقيقة حتى ساعة كاملة. بعدها، 
يُغسل الشعر كالمعتاد، ويجب تكرار هذه الوصفة مرتين في 

األسبوع، للحصول على النتيجة المرجوة.
تُساعد هذه الوصفة في استعادة تألّق ولمعان الشعر، وطريقة 

هذه الوصفة هي:
خلط كوب ونصف من الماء الدافئ مع ملعقة واحدة كبيرة من 
خل عصير التفاح، ووضع الخليط في كوب من البالستيك، 
ويجب مراعاة طول الشعر عند تحضير هذه الوصفة، ويتم 
زيادة كمية الخل تزامنًا مع كمية المياه لتتناسب مع طول الشعر.
غسل الشعر بوضع منشفة حول األكتاف، والوقوف عند 
الرأس  الشعر، وتدليك فروة  الغسول فوق  المغسلة وصب 

أو  بالماء  لمدة 5 دقائق، وغسله من بعدها  بالغسول وتركه 
تركه بشكٍل كامل بدون غسله بالماء.

لخل التفاح  فوائد كثيرة ال تحصى
خّل التفاح هو الخّل الناتج عن تخمير حبات التفاح، ويستخدم 
في العديد من المجاالت التجميليّة، والمجاالت الغذائيّة، ويُعتبر 
الكثير من  المفيدة. ويحتوي على  بالمعادن واألحماض  غنيًا 
أيًضا في الهضم، وفقدان الوزن،  التي تساعد  اإلنزيمات 
الكولسترول. كما ويمكن استخدامه لعالج  وتخفيض نسبة 
بفيتامين ج،  الشعر، فهو مصدر غني  الكثير من مشكالت 
ومجموعة فيتامينات ب، والحمض الهيدروكسي الذي يساعد 

في تقشير فروة الرأس. وبالتالي، تقليل ظهور القشرة. 
أّن الخل الخام يحتوي على جميع  وتجدر اإلشارة إلى 
األنزيمات والمعادن التي تفتقر إليها أنواع الخل األخرى التي 
المعالجة والترشيح والضغط  أنواع  تكون قد تعّرضت لكل 
بالحرارة، ومن أنواع الخل التي يفّضل استخدامها الحتفاظها 
بأغلب عناصر الخل الخام، هما: الخل المقّطر األبيض، وخل 

عصير التفاح.
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لمسات  فإضافة  تظنين،  كما  الصعب  باألمر  ليس  بإطاللة جذابة  الظهور 
أحدث  موكبة  وأصبحت  تماماً  اختلفت  أنها  المالبس، ستالحظين  بسيطة على 
القادمة  القليلة  الخطوات  ففي  كثيراً،  تفكري  2021. ال  الموضة  صيحات 
لتكون  أي جهد  دون  مميز وجديد  بشكل  المالبس  ارتداء  معنا طريقة  ستتعلمين 
القميص  تتركي  بشكل عصريال  القميص  ارتدي  أكثر جاذبية.1-  إطاللتك 
األمام  من  بل جربي ربط طرفيه  الجينز  البنطلون  أو  التنورة  منسدالً خارج 
مع  قميص طويل  ارتداء  في  ترغبين  كنت  وإذا  للحصول على طلة عصرية. 
التنورة، فاربطي طرفاه ثم اثني العقدة إلى الداخل وزيني إطاللتك بحزام أنيق. 
اآلخر  الطرف  البنطلون وجعل  داخل  فقط  واحد  إدخال طرف  أيًضا  ويمكن 

البنطلون. خارج 
أكمام طويلة  ذو  القميص  كان  الطويلةإذا  األكمام  ذو  القميص   -2
النصف  إلى  الداخل حتى يصل  إلى  مرة  من  أكثر  بطيه  تقومي  ال 
ثم  مفتوحة  األسورة  واتركي  الكوع  إلى  الطويل حتى يصل  الكم  اثني  بل  كم، 
بشكل  التي شيرت  ارتداء  منتظمة.٣-  بطريقة غير  أخرى  مرة  بثنيه  قومي 
داخل  منه  ادخلي طرف صغير  أو  أحد جوانبه  من  التي شيرت  كاجواالربطي 
تشبه  إطاللة عصرية  على  الحصول  لضمان  وذل  الجينز  البنطلون  أو  التنورة 
البلوفر  نهاية  بشكل عصرياثني  البلوفر  ارتداء  المشاهير.٤-  الموضة  مدوني 
من  كثيًرا  البسيطة ستغير  اللمسات  فهذه  مفرودًا،  تركه  من  بدالً  مائل  بشكل 
من  حقًا ستغير  فهي  أنيقة  أساور  وارتدي  البلوفر  أكمام  اثني  إطاللتك.  شكل 

اللوك الخاص بك.

5- البنطلون ذو الساق الواسعة مع البوتإن كنت ترغبين في إدخال البنطلون ذو 
الساق الواسعة داخل البوت، فقومي بثني البنطلون إلى أعلى ليصل إلى الكاحل. 
لحجم  مالئماً  ليكون  البنطلون طولياً  النهاية  في  الزائد  الوسع  يمكنك طي  حينها 
ساقك. اآلن ارتدي جورب طويل فوق البنطلون حتى يثبت الثنية. وهكذا أصبح 
ارتداء البوت الطويل مع البنطلون الجينز الواسع سهال للغاية.٦- أضيفي حزام 
الخصر على إطاللتكزيني إطاللتك دائًما بحزام أنيق ليحدد معالم جسمك خاصة 
إذا كنت سترتدين تنورة أو فستان كاجوال إلظهار قوامك بشكل أكبر، بدالً من 

للقوام أن تكون المالبس فضفاضة وغير محددة 
تجربة  فعليك  الزاهية  األلوان  ارتداء  األلوانإن كنت من محبي  بين  امزجي   -٧
الباستيل  أو  الزاهية  األلوان  الدرجات سواء كات  ثالثة من  أو  اثنين  بين  المزج 
لضمان الحصول على إطاللة عصرية بشكل جذاب.٨- ارتدي الجاكيت بوضعه 

بالشكل  الجاكيت  ارتداء  على األكتافكثيًرا ما نمل من طريقة 
يمكنك تجربة وضعه على األكتاف مثل  الحقيقة  التقليدي، ولكن في 
الحصول على إطاللة  في  كثيًرا  تساعدك  الطريقة سوف  المشاهير وهذه 

مميزة وجذابة.
الحصول  في  فتاة عصرية ترغب  والنقوشإن كنت  األقمشة  بين  اخلطي   -٩
على إطاللة مواكبة ألحدث صيحات الموضة 2021، فعليك تجربة المزج 
بين األقمشة المختلفة مع بعضها بدون تردد. أو حتى تجربة موضة النقوش 

غير المتاشبهة مع بعضها والتي تحدثنا من قبلها عنها.
10- طبقات متعددة من المالبستعد موضة المالبس متعددة الطبقات من 
الصيحات الرائجة بقوة هذا العام، لهذا ومن أجل الحصول على إطاللة جذابة 

اختاري تنسيق أكثر من قطعة فوق بعضها لمظهر عصري غير تقليدي.

ماسك اللبن البودرة للبشرة الدهنية

ألوان طلاء مخملية موضة 2021

فوائد خل التفاح للشعر لا ُتعد ولا ُتحصى

وصفات منزلية للتخلص من تجاعيد اليدين

إنقاص  فوائد تناول طبق السلطة كل يوم عديدة وال نهائية. فإنها ال تساعد فقط على   
الوزن الزائد، بل تقدم فوائد رائعة لصحة البشرة والشعر والبدن والصحة العامة للجسم. 

إذا كنت تبحثين عن المزيد من األسباب لالقتناع بضرورة تناول طبق السلطة كل يوم، 
فإليك فيما يلي فوائد السلطة الخضراء على الجسم.

1- السلطة الخضراء غنية بالعديد من األلياف :
التي  بالعديد من األلياف الصحية  أنها محملة   
المعدة ممتلئة  تعطيك إحساسا بالشبع وتبقي 
ألطول فترة ممكنة، وهو ما يساعد على 
تتميز األلياف  الزائد.  الوزن  التخسيس وإنقاص 
للجهاز الهضمي، فهي  الرائعة  بفوائدها  أيضا 
تساعد على تحسين عمليات الهضم وعالج 

اإلمساك.
بالفيتامينات هل تعلمين أن  2- إمداد الجسم 
السلطة الخضراء يحتوي على  طبقا واحدا من 
الجسم من أغلب  الذي يحتاجه  اليومي  المقدار 

الفيتامينات الطبيعية؟ 
السلطة على كمية متنوعة من الخضراوات لضمان  احرصي على أن يحتوي طبق 
الحصول على التغذية المتكاملة لجسمك كل يوم، األمر الذي سينعكس سريعا على مظهر 
البشرة والشعر. فإن تناول طبق السلطة بشكل يومي سيساعدك في عالج مشكالت البشرة 

مثل الحبوب والجفاف من ناحية وتغذية فروة الرأس من ناحية أخرى.
٣- تقليل عدد السعرات الحرارية  في نظامك الغذائي من فوائد تناول طبق السلطة أيضا 
أنه يسمح بالحد من كمية الدهون وتقليل السعرات الحرارية التي تدخل الجسم مما يساهم 

بشكل ملحوظ في الحفاظ على رشافة الجسم. 
لحياة صحية أفضل، احرصي على استبدال األطعمة الدهنية بالسلطة الخضراء.

٤- طعم لذيذ إلى جانب كونها من األكالت الصحية، فإن السلطة الخضراء تتميز بمذاق 
رائع خاصة عندما يضاف إليها التوابل وأنواع الصوص اللذيذة. وهذا بالتأكيد ما يجعلها 

من األطعمة التي ال يمكن االستغناء عن تناولها كل يوم.
٥- السيطرة على الشهية المفتوحة إحدى فوائد السلطة الحضراء أيضا أنها تساعد على 
مقاومة الشهية المفتوحة والشره في تناول الطعام. تأكدي 
من تناول طبق السلطة قبل تناول وجبتك األساسية بـ ٣0 
تقللين من كمية  تلقائيا  دقيقة على األقل وستجدين نفسك 

الطعام التي تتناولينها في وجبتك.
6- سهولة اإلعداد السلطة الخضراء من الوصفات 
سهلة اإلعداد، فكل ما عليك فعله هو تقطيع الخضراوات 
وخلطها مع صوص سلطة لذيذ. في كل مرة تشعرين بها 
بالجوع، ال تترددي في إعداد طبق السلطة كوجبة خفيفة 
المحمرة  البطاطس  تناول رقائق  إلى  اللجوء  بدال من 

وغيرها من األطعمة غير الصحية.
التي قد تجعلك  ٧- طبق خفيف من األسباب األخرى 
تتناولين طبق السلطة يوميا، أنها وجبة خفيفة وسهلة الهضم ويمكنك تناولها في أي وقت 

خالل اليوم ألنها لن تسبب لك االنتفاخ أو الشعور بالتخمة.
٨- يمكنك تناولها بكميات كبيرة ليس هناك قيود على الكمية التي يجب أن تتناولينها من 
طبق السلطة الخضراء. فعدد السعرات الحرارية المتوافرة في الطبق الواحد، يستحيل أن 
تتعدي كمية السعرات الحرارية الموجودة في شريحة من البيتزا أو البرجر. فمهما كان 

مقدار السلطة التي تتناولينها فال داع للقلق من السعرات الحرارية.
أكثر عند إضافة  الطازجة تصبح شهية  ٩- يمكنك إعدادها بطرق مختلفة الخضراوات 
بأكثر من طريقة حسب  السلطة الخضراء  لذا يمكنك إعداد  إليها.  أي نوع من الصوص 

ذوقك الخاص.

طرق الوقاية من حساسية الغبار٩ أسباب لتناول طبق السلطة الخضراء كل يوم
التي تؤثر سلباً على  الغبار من األمور  يعد استنشاق     
يعانون من  الذين  لدى األشخاص  صحة اإلنسان، خصوصاً 
الغبار يعزز من احتمال  الربو، كما أن  الحساسية أو من 
الغبار  التنفسي. وتنتج حساسية  الجهاز  اإلصابة بأمراض 
فيها،  المناعي مع مادة غير مرغوب  الجهاز  يتفاعل  عندما 
فيقوم بإنتاج األجسام المضادّة، لتظهر أعراض الحساسية على 

شكل استجابة مناعية من الجسم.
إليك طرق الوقاية من حساسية الغبار، وفقاً لما ورد عن موقع 

»ويب طب« المتخصص:
عراض حساسية الغبار

تتفاوت أعراض حساسية 
الغبار من شخص إلى 
آخر؛ فبعض األشخاص 
يواجهون مشاكل حقيقية 
التعّرض  التنفس عند  في 
فيما  واألتربة،  للغبار 
البعض اآلخر ال يشعرون 
بأية أعراض، وتتمثل أبرز 
الغبار  أعراض حساسية 

في اآلتي:
- الشعور بحكة في الجلد.
- العطس وسيالن األنف.

- مواجهة صعوبة في التنفس.

- السعال.
- التهاب الجيوب األنفية.
- اإلصابة بنوبات الربو.

- احمرار الجلد.
 عالج حساسية الغبار

التعّرض لمسببات  بعد  المريض  إذا اشتدت األعراض على 
المختص، وذلك منعاً  الطبيب  الحساسية، يُفضل استشارة 
لتفاقم األعراض، ولتلقي العالج المالئم للحالة. ويتمثل عالج 

حساسية الغبار في اآلتي:
- األدوية المخففة ألعراض الحساسية؛ مثل األدوية المضادّة 

للجسم تجاه  التحسسي  الفعل  تقلل من رد  للهيستامين، والتي 
التخفيف من  مسببات الحساسية. كما تعمل هذه األدوية على 

حدّة األعراض بشكل فعّال.
- األدوية التي تخفف األعراض مثل العالجات الموضعية، أو 

القطرة المخصصة لتطهير العين من الغبار واألتربة.
طرق الوقاية من حساسية الغبار

- المحافظة على نظافة المنزل والعمل على تنظيفه أوالً بأول 
من األتربة والغبار المسبب للحساسية.

- الحرص على تهوية المنزل جيداً وبشكل دوري؛ للتخلص 
من الغبار واألتربة.

المباشر لألتربة  التعّرض  - تجنّب 
الربو  والغبار، خصوصاً مرضى 
لتجنّب اإلصابة بضيق التنفس وحساسية 

الغبار.
المنزل عند حلول  - تجنّب مغادرة 
األتربة  التي تحمل  الترابية  العواصف 

والغبار تفادياً لإلصابة بالحساسية.
الفراش كل أسبوع على  - غسل أغطية 

األقل؛ للحفاظ على نظافة مكان النوم.
المطهرة عند  المنظفات  - استخدام 
بارتداء  االلتزام  التنظيف، مع ضرورة 
للوقاية من اإلصابة بحساسية  األتربة،  الواقي من  القناع 

الغبار.

10 أشياء بسيطة تجعل ملابسك أكثر عصرية



  نشر الفنان عمرو يوسف، صوره من 
أنه من األعمال  مسلسل »طايع« وأوضح 
قلبه، وأنه أحتاج منه مجهود  إلى  المحبه 
كبير، وكذلك مسلسل »الملك« الذى يشارك 
به فى السباق الرمضانى القادم، وذلك عبر 

حسابه على »إنستجرام«. 
تعليقه »حبيت طايع  وكتب »يوسف« فى 
من اول ما قرأت المعالجة الدرامية وحبيته 
اكتر بكتير لما الناس حبوه، ظروف 
ولذلك  واماكن تصويره كانت صعبه جداً 
القرار ده  قررت ارتاح بعديها سنة، لكن 
الملك  مش هيتكرر عشان لو هريح بعد 
هحتاج خمس سنين.. مجهود جبار من كل 
العمل بشكرهم عليه ولسه مكملين  فريق 
تصوير، بس المهم انه ان شاء هللا يعجبكم، 
انتظروا خالل ايام االعالن التشويقي األول 

لمسلسل الملك«. 
مسلسل »الملك« مأخوذ عن رواية كفاح 
طيبة لألديب العالمى نجيب محفوظ، 
وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين 
المنباوى، وبطولة  دياب، إخراج حسين 
عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا 
مبارك، محمد فراج، ريم مصطفى، محمد 
لطفي، محمد عالء، مها نصار، باسل 
السقا،  ياسين  الدين،  الزارو، أمير صالح 

معتز هشام. 

ياسمين  المصرية  الفنانة    شاركت 
عبدالعزيز جمهورها ومتابعيها عبر 
بالفيديو  التواصل االجتماعي  مواقع 
لمسلسل »اللي مالوش  الدعائي األول 
السباق  به  تخوض  الذي  كبير« 
إلى جانب زوجها أحمد  الرمضاني 

العوضي.
التشويق واإلثارة في  الفيديو  ويعكس 
الكثير من  أنه يحوي  المسلسل وخاصة 

مشاهد األكشن والمطاردات والضرب 
له ياسمين  الذي تتعرض  والخطف 
عبدالعزيز ويتم إنقاذها من قبل العوضي.
فتاة  العمل شخصية  في  ياسمين  وتجسد 
تدعى »غزل« يرغمها والدها على 
الزواج من رجل يكبرها في العمر، إلى 
الذي يجسد شخصية  العوضي  تقابل  أن 
الخديوي« وتقع  رجل يدعى »سيف 
إطار  في غرامه وتتوالى األحداث في 

درامي مشوق.
ويشارك في بطولة »اللي مالوش كبير« 
العوضي  العزيز وأحمد  ياسمين عبد 
الصاوي وخالد سرحان وعايدة  وخالد 
العزيز  رياض ودينا فؤاد ودنيا عبد 
ومجدي كامل وبدرية طلبة وأحمد سعيد 
عبد الغني وهو من تأليف عمرو محمود 
ياسين وإخراج محمود فكري وإنتاج 

سينرجى.

  تواصل الفنانة أمينة خليل، تصوير عدد 
الجديد  أحداث مسلسلها  من مشاهدها ضمن 
المقرر عرضه  بالك من زيزى«  »خلي 
المقبل على  الرمضاني  الدرامي  السباق  في 
شاشة mbc مصر، داخل جولدز چيم بمدينة 

السادس من أكتوبر.
»خلي بالك من زيزي« بطولة أمينة خليل، 
فواز،  فؤاد، صبرى  بيومى  محمد ممدوح، 
الطوخى،  أسماء جالل، صفاء  قاسم،  على 
سلوى محمد علي، نهى عابدين، وإنتاج 
تأليف ورشة سرد  الفتوح ومن  أبو  عبدهللا 
نعوم، سيناريو  الكتابة مريم  إشراف على 
وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج 

كريم الشناوي.

دينا فؤاد تصوير مشاهدها    تواصل 
فى مسلسل »اللى مالوش كبير« بطولة 
العزيز، والمقرر  النجمة ياسمين عبد 
المقبل،  الرمضانى  السباق  عرضه فى 
والتى  دينا شخصية »قدرية«  حيث تجسد 
البلد  بـ »الجدعنة« وبأخالق »بنات  تتميز 
فتاة تحب زوجها جدا  الجدعات«، وهى 

وتدافع عنه .
يشارك في بطولة مسلسل »اللى مالوش 
وخالد  العوضى  أحمد  النجوم  كبير« 
العزيز،  دنيا عبد  الصاوى محمود حافظ، 
أحمد عبد هللا محمود، أحمد سعيد عبد 
بدرية طلبة، عايدة  السيد،  إيمان  الغنى، 
الشباب،  رياض، وعدد كبير من نجوم 
ياسين وإخراج  وتأليف عمرو محمود 

مصطفى فكرى.
كبيرا،  نجاحا  قد حققت  فؤاد،  دينا  وكانت 
الحريم«،  وقت عرض مسلسل »جمال 
ترند موقع »تويتر« 4 مرات  وتصدرت 

طوال عرض العمل .

     Vendredi 26 mars 2021
أخبار الفنالجمعة 26 مارس 2021

محامي رانيا يوسف يخرج عن صمته: 
علامي نزار الفارس

إ

ل� نية للصلح مع ال�

بسبب أحمد خالد صالح.. دينا 
ونا« الشربينى تجرى مسحة »كور

أمينة خليل فى الجيم مع »خلى بالك من زيزى« 

ديناــ فـــؤاد 
تواصل تصوير »اللى مالوش كبير«

دياب يكشف عن شخصيته في 
»نسل الأغراب«

 تستعد الفنانة دينا الشربيني، إلجراء 
مسحة فيروس كورونا المستجد، خالل الفترة 
الحالية، وجاء ذلك بعد إعالن الفنان أحمد 
خالد صالح، الذي  يشاركها في بطولة مسلسل 

»قصر النيل«، إصابه بالفيروس المستجد. 
وتجسيد »دينا«، خالل أحداث المسلسل 
شخصية كاميليا، وهي متزوجة برجل 

يتعرض للقتل وتبدأ رحلة البحث عن قاتل 
زوجها ومن المقرر عرضه في السباق 

الرمضاني المقبل.
»قصر النيل«، بطولة دينا الشربيني، ريهام 
عبدالغفور، أحمد مجدي، صالح عبدهللا، 
صبري فواز، أحمد خالد صالح ، وإخراج 

خالد مرعي.

النجمة  العوضي، محامي    أكد طارق 
رانيا يوسف، أن ما تردد حول الصلح بين 
الفارس،  العراقي نزار  موكلته واإلعالمي 

ليس له أس أساس من الصحة.
صفحته  عبر  العوضي  وكتب 
الشخصية بموقع التواصل االجتماعي 
الفنانة رانيا  »فيسبوك«:«بوصفي محامي 
الخبر عار تماما من  يوسف أعلن أن هذا 
الصحة وكاذب جملة وتفصيالً، وسنتخذ 

بناء على  القانونية  بشأنه كافة اإلجراءات 
طلب موكلتنا«.

اليوم كانت  وأضاف:«كما أؤكد أن جلسة 
التحضير، وكنت  أمام هيئة  جلسة منفردة 
حاضراً فيها بشخصي والدكتورة هند سيف 
المدعي أو  مديرة مكتبنا في غير حضور 
القانون سرية  محاميه، وهي جلسة بنص 
ولَم يتم عرض أي تسوية من قريب أو 

بعيد«.

وتابع:«بل العكس أننا طلبنا االدعاء فرعياً 
بتعويض ١٠ ماليين جنيه ضد اإلعالمي 
لتقديم  والقناة وتأجلت لجلسة ٣١ مارس 

صحيفة االدعاء الفرعي من جانبنا«.
الفنانة المصرية رانيا يوسف، قد  وكانت 
العام ضد قناة  النائب  تقدمت ببالغ إلى 
بالقناة،  المذيعين  الرشيد العراقية وأحد 
وإقامة دعوى تعويض ضدهما بمبلغ ١٠ 

ماليين جنيه.

بطولة  فى  الفنانة مي سليم،  تشارك    
الفنانة غادة  لحم غزال«، مع  مسلسل« 
عبدالرازق، وشريف سالمة، ومن 
إبراهيم، وإخراج محمد  إياد  تأليف 
أسامة، ومن المقرر عرضه خالل شهر 

رمضان القادم.
المسلسل  أحداث  وتظهر »مي«، ضمن 
التى تعمل في  بشخصية »شوق«، 
تقدم شخصيتها  التي  منزل »غزال« 
األحداث  غادة عبدالرازق، ومع تطور 
تكون هي الصديقة والداعمة لها في كل 

األزمات التي تتعرض لها.
تعاقدت على  أن مي سليم،  إلى  يشار 
فيلم »فارس«،  المشاركة في بطولة 
أحمد زاهر، وإيمان  الذي يجمعها مع 
تأليف حسام  العاصي، وآخرين، ومن 

موسى وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

التي  دياب، عن شخصيته  الفنان محمد    كشف 
المقرر  بمسلسل »نسل األغراب«  يظهر من خاللها 

عرضه في شهر رمضان المقبل.
التصوير،  له من كواليس  ونشر »دياب« صورة 
الرسمي على فيس بوك ، وعلق:  عبر حسابه 
الخير واستنونى  ارزقنا  يارب  »نسل األغراب.. 

لمسلسل نسل  التشويقى  البرومو  فى  خالل ساعات 
األغراب«.

السقا، مي عمر،  أحمد  أمير كرارة،  بطولة  العمل 
إدوارد،  بدر،  دياب، فردوس عبدالحميد، نجالء 
تأليف  أحمد داش، ومن  مالك،  أحمد  فهيم،  أحمد 

وإخراج محمد سامى.

ياسمين عبدالعزيز تتعرض للخطف 
وأحمد العوضي ينقذها

مى سليم تساعد غادة عبدالرازق فى حل أزماتها 
فى »لحم غزال«

سمية الخشاب: أنا الملبن ومحمد رمضان يغازلني

الصورة  مرة على  الخشاب ألول  الفنانة سمية  علقت    
كواليس  الفنان محمد رمضان مؤخًرا من  نشرها  التي 
مسلسل »موسى« المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 
يبقى  الملبن  لما  قائاًل:  وكتب  يغازلها  وهو  2٠2١، وظهر 

يمنعه عنك. والدكتور  قدامك 
 ET لبرنامج  هاتفية  مداخلة  الخشاب خالل  وقالت سمية 
الفعل  رد  على  أنا ورمضان  باألمس  كنا نضحك  بالعربي: 

الصورة وتعبير »الملبن«. أحدثته  الذي 
أعجب  عليه  الذي ظهرت  واللوك  المغازلة  أن  وأضافت 
العربية بشكل عام تحب فكرة مغازلة  الجمهور، والشعوب 

للمرأة. الرجل  وتدليل 
يبقى  الملبن  لما  الخشاب  لسمية  مباشر  وردا على سؤال 
أجابت:  الملبن؟،  إنتي  يمنعه عنك..  والدكتور  قدامك 

المقصودة هي شخصية  أن  الملبن«، وأضافت  أنا  أيوة 
»حالوتهم« التي تجسدها ضمن أحداث مسلسل »موسى«.
بعدما  الجدل  الكثير من  اثار  أن محمد رمضان  يذكر 
مسلسل  كواليس  من  الخشاب  برفقة سمية  له  نشر صورة 
يبقى  الملبن  »لما  قائاًل:  بعبارة غزلية  موسى، وعلق عليها 
الخشاب  عليه سمية  مانعه عنك«، وردت  والدكتور  قدامك 
الصورة وعلقت: »حاسب على  األخرى  ونشرت هي 

لينكسر«. يا موسى  الملبن 
الرحمن، وإخراج  ناصر عبد  تأليف  مسلسل »موسى« من 
قد  الشركة  وكانت  سينرجي،  وإنتاج شركة  محمد سالمة، 
من  كل  مع  المسلسل  بطولة  سابق على  وقت  في  تعاقدت 
عارفة  سيد رجب،  الخولي،  رياض  فواز،  الفنان صبري 

عبد الرسول، أمير صالح الدين.

  قالت الفنانة إلهام شاهين: أنا مبعرفش أمثل 
بجد، وعمري  واللحظة  الحالة  بعيش  ولكني 
أنا  خيالي،  مع  أعيش  ولكن  أكدب  ما عرفت 
العيش مع  المتعة  الشخصية دي، ومنتهى 

الخيال«.
الذي  »السيرة«  ببرنامج  لقائها  وأضافت خالل 
إم  بقناة »دي  الكيالني  وفاء  اإلعالمية  تقدمه 
عليا علشان  مات وهو غضبان  أبويا  سي«: 

التمثيل. أدخل 
سببا  كانت  عائلته  أبويا على  وتابعت: غيرة 
بكلية  والتحاقي  الراهبات  مدرسة  دخولي  في 
أبويا  كان  األزهر،  بجامعة  والترجمة  اللغات 
يلقبني  أوي وكان  عليا  غالية  أنِت  لي  يقول 

إلهام«. وليس  بالكبيرة 

قبول  وامتحنت  الفن  بحب  وأكملت: »كنت 
أمثل  بعرفش  ما  أنا  لهم  وقلت  التمثيل  بمعهد 
لي  فقالوا  اإلخراج  بقسم  ألتحق  وجاية علشان 

التمثيل واإلخراج قسم واحد«.
وأشارت: »أبويا حذرني من الوسط الفني وقال 
غابة،  عبارة عن  ألنه وسط  أنِت هتضيعي  لي 
التمثيل ومكنش  دخولي  تاما  ورفض رفضا 
كانش  ما  ولكنه  التمثيل  مهنة  امتهن  عايزني 

شايف إنه انحراف بقدر إنه مجال صعب«.
أكتر  فيها حرية  السينما  لي  قال  أبويا  وأكملت: 
المسرح  في  مثلي  ولكن  بده  وأنا مش هسمح 
وأنا موافق، ولكني كنت حابة السينما ولألسف 

التمثيل. خربت بيت أمي بسبب دخولي 
والدها عن  تتزوج  لم  والدتها  أن  إلى  ولفتت 

إلى  تقليديًا، مشيرة  قصة حب وارتباطهما كان 
أن والدتها انحازت لها في دخول عالم السينما 

على حساب رفض والدها.
اإلسكندرية  إلى  معايا  ذهبت  أمي  وتابعت: 
والدي  معرفة  دون  خالل عرض مسرحي 
انفصالهما، ورأيتها  في  وده كان سببا 

وانفصل عنها  أبويا،  لقراري ضد  منحازة 
أنها لم تحترمه. ألنه اعتبر 

أمي  أبويا عن  انفصال  بعد  وأستطردت: 
تانية  واحدة  اتجوز  إنه  بعيدًا وعرفنا  سافر 
وأنجب  متقطعة،  زيارة  بيجي  كان  ولكنه 
شيئا  عنه  نعرف  ال  ابنا  الثانية  من زوجته 
أي  أن جمعتنا  ولم يحدث  وال عن زوجته 

زيارات.

عمر يوسف: »الملك« أخذ مجهود جبار 
من فريق العمل

إلهام شاهين: أبويا مات غضبان عليا.. 
وخربت بيت أمى



  أعلن بنك كندا )المصرف المركزي( 
أنه يضع حداً لعدة برامج دعم كان قد 

أطلقها للحفاظ على تدفق االئتمان في 
األسواق خالل جائحة »كوفيد - 19«، 

إذ اعتبر أنه أنجز المهمة نظراً للتحسن 
في ظروف السوق.

وجاء هذا اإلعالن على لسان نائب حاكم 
ألقاه  البنك توني غرافيل في خطاب 
يوم الثالثاء 23 مارس الجاري  أمام 
جمعية »المحللين الماليين المعتَمدين 
 CFA Society( تورونتو«  في 

.)Toronto
وقال غرافيل إّن بنك كندا سيوقف هذه 
البرامج أو يعلّقها ابتداًء من أوائل نيسان 
)أبريل( المقبل، ثم لغاية أيار )مايو(.
قادر  البنك  أّن  غرافيل  وأضاف 
ألّن  الخطوات حالياً  اتخاذ هذه  على 
على  قادرة  والمقاطعات  المؤسسات 
دين  أسواق  إلى  بحرية  »الوصول 

تعمل بكّل طاقتها«.
وأضاف غرافيل أّن فوارق االئتمان 
لمعظم هؤالء المقترضين باتت مساوية 
لمستويات ما قبل الجائحة أو أدنى منها، 
ما جعل البنك يستنتج أّن »هذه اآلليات 
االستثنائية« التي سبق له أن وضعها 

»لم تعد بشكل واضح ضرورية«.
وسيعلن بنك كندا أواخر حزيران )يونيو( 
تفاصيل كّل عملية مالية جرت في إطار 

البرامج التي أطلقها.  
سيعّدل  أنه  أعلن  قد  كندا  بنك  وكان 
برامج الدعم التي أطلقها لمواجهة األزمة 
الجائحة وفق ما تتطلبه  الناجمة عن 
الظروف. ويشكل إعالنه يوم الثالثاء 
23 مارس الجاري  إشارة إضافية إلى 
أّن أداء االقتصاد بات يفوق التوقعات.
سنة  قبل  أصبح  كندا  بنك  أّن  يُذكر 
ُمقرض المالذ األخير عندما باشر شراء 
سندات شركات وسندات صادرة عن 
قواعده  وعّدل  المقاطعات  حكومات 
إلقراض المصارف فيما كان االقتصاد 

يتراجع بشدة.
وكان الهدف من ذلك تجنيب آليات نظام 
أيّة عراقيل، فتواصل  االئتمان الحّر 
المؤسسات تمويل عملياتها حتى وإن 

أظهر المستثمرون بعض الترّدد.
وفيما بدأ بنك كندا مساعدة المصارف 
ظروف  وتحسيَن  المال  إقراض  في 
السوق للمقاطعات وللمؤسسات التي 
تصدر سندات دين، أخَذ أيضاً يشتري 
سندات صادرة عن الحكومة الفدرالية 

كان المستثمرون يبيعونها أيضاً.  
وما بدأ كبرنامج لمساعدة السوق على 
مواصلة السير بشكل جيد تحّول إلى 
برنامج تيسير كّمي، قال غرافيل في 
خطابه  يوم الثالثاء 23 مارس الجاري 
، ما يعني أّن بنك كندا يستخدم حالياً 
مشترياته للمساعدة في تخفيض أسعار 

االقتراض لألفراد والشركات.
وبحلول نهاية نيسان )أبريل( المقبل من 
المتوقَّع أن تمثّل سندات الحكومة الفدرالية 
أكثر من %70 من الميزانية العامة لبنك 

كندا، أي نحو 350 مليار دوالر.
وسيخفف بنك كندا مع الوقت وتيرة شرائه 
سندات الحكومة الفدرالية وذلك للحفاظ 
على حجم التحفيز المالي في االقتصاد، 

ال مواصلة زيادته، كما قال غرافيل.
وسيمّر بعض الوقت قبل أن يبادر بنك 
كندا إلى رفع معدل الفائدة األساسي 
البالغ %0,25 منذ 27 آذار )مارس( 
البنك  يتوقع  2020، وهذه خطوة ال 

اإلقدام عليها قبل عام 2023.
يُذكر أّن بنك كندا خّفض سعر الفائدة 
األساسية، وهو سعر الفائدة لليلة واحدة 
بين المصارف، ثالث مرات في آذار 
)مارس( 2020 من أجل دعم االقتصاد 

والنظام المالي الكنديْين.

  قّدم حزب المحافظين يوم الثالثاء 23 
مارس الجاري اقتراحاً طالب فيه الحكومة 
بـ »خطة واضحة« إلزالة اإلجراءات 
التقييدية الصحية بشكل تدريجي، وهذا 
ل فيه ارتفاع في عدد حاالت  في وقت يُسجَّ
اإلصابة بوباء »كوفيد - 19« وتزداد 
معه المخاوف من موجة ثالثة من الجائحة 

على امتداد البالد.
وتقول وكالة الصحة العامة في كندا 
إّن عدد حاالت اإلصابة ارتفع 15% 
خالل األسبوع الماضي، مع تسجيل 

ما معدله 3600 حالة جديدة يومياً.
وفي أونتاريو، كبرى مقاطعات كندا 
عن  السلطات  أعلنت  السكان،  بعدد 
الجائحة.  الثالثة من  الموجة  وصول 
في  نفسه  األمر  من حدوث  ويُخشى 
كيبيك، جارة أونتاريو الشرقية وثانية 

كبريات المقاطعات.
لكّن زعيم المحافظين إرين أوتول يقول 

إّن »الكنديين يستحقون الحصول على 
أجوبة واضحة« بعد سنة من التضحيات 
وإّن من حقهم أن يعلموا »ما الذي عليهم 

أن يتوقعوه من حكومتهم«.
ويضيف أوتول أّن هذا األمر ينطبق 
بشكل خاص على العائالت التي تريد 
وضع خطط لإلجازات المقبلة وعلى 
المؤسسات العاملة في قطاع السياحة 
التي تريد وضع خطط لموسم الصيف .

وطلب حزب المحافظين، الذي يشكل 
المعارضة الرسمية، من حكومة األقلية 
الليبرالية برئاسة جوستان ترودو أن 
تقّدم خطة باالستناد إلى األدلة المتوفرة 
خالل فترة الـ20 يوماً من الجلسات 

التي تلي تبني االقتراح.
ويرى أوتول أّن من الممكن جداً لكندا 
أن تقّدم خطة إلزالة اإلجراءات التقييدية 
على  ودائم  تدريجي  بشكل  الصحية 
غرار ما جرى في الواليات المتحدة 

المتحدة. والمملكة 
ترودو.  حكومة  رأي  ليس  هذا  لكن 
فوزير العالقات بين الحكومة الفدرالية 
دومينيك  المقاطعات،  وحكومات 
تطبيق  مسؤولية  بأّن  يذّكر  لوبالن، 
الضرورية  الصحية  اإلجراءات 
عاتق  تقع  الجائحة  انتشار  من  للحّد 

المقاطعات واألقاليم وأّن هذه  على  
اإلجراءات تختلف بين منطقة وأُخرى.
واستغرب لوبالن في مؤتمر صحفي 
يفرض  بأن  المحافظين  »إرادة 
في  أنفسهم  العموم  مجلس  سياسيّون 
نطاق صالحيات المقاطعات بداًل من 

األطباء والعلماء«.

  ُستعرف نتائج االنتخابات التشريعية 
والبرادور  نيوفاوندالند  في  العامة 
مة  ظهر يوم السبت حسب اللجنة المنّظِ
لالنتخابات في هذه المقاطعة األطلسية 

في أقصى الشرق الكندي.
ولن تظهر النتائج تدريجياً بمواكبِة عملية 
العادة  في  يحدث  كما  األصوات  فرز 
الدوائر  في  النهائية  النتائج  ستُعلن  بل 
الـ40 دفعًة واحدة، فيعرف  االنتخابية 
سكان المقاطعة على الفور من سيكون 
الحزب الحاكم، وبالتالي من سيكون رئيس 
حكومتهم، وما إذا ستكون الحكومة حكومَة 

أكثرية أم أقلية.
وكان مقّرراً أن تدوم الحملة االنتخابية 
28 يوماً، وهي المدة الدنيا المسموح بها 
قانونياً، لكنها دامت في النهاية عشرة 

أسابيع بسبب جائحة »كوفيد - 19«.
وكان من المفترض أن تجري االنتخابات 
لكّن  الفائت،  )فبراير(  شباط   13 في 
التصويت الشخصي استُبدل بالتصويت 

البريدي قبل بضع ساعات من فتح مراكز االقتراع 
من  موجة  تسجيل  بعد  القرار  هذا  واتُّخذ  أبوابها. 
اإلصابات الجديدة بوباء »كوفيد - 19« في منطقة 

العاصمة سانت جونز.
وقد تكون نهاية العملية االنتخابية بدايًة لمسيرة طعون 
قضائية، إذ تحدث مرشحون كثيرون عن مشاكل 

واجهت الناخبين في إرسال أصواتهم بالبريد.

يُشار في هذا الصدد إلى أّن الموعد النهائي للتصويت 
البريدي أُّجل أربع مرات.

ويقول الحزب التقدمي المحافظ، الذي شّكل المعارضة 
الرسمية في الجمعية التشريعية األخيرة، إّن هناك 
احتمااًل كبيراً في حصول معارك قانونية حول نتائج 

االنتخابات.
لكّن الحزب الليبرالي الذي شّكل الحكومة الخارجة 
والحزَب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، فال 

يستعّدان من جهتهما للطعن في نتائج االنتخابات.
وتقول لجنة االنتخابات في نيوفاوندالند والبرادور إّن 
نسبة المشاركة في االنتخابات كانت دون الـ50%.
ونيوفاوندالند والبرادور هي تاسع أكبر مقاطعات 
كندا العشر من حيث عدد السكان، بلغ عدد سكانها 
في الربع األول من العام الحالي 520.438 نسمة 

حسب تقديرات وكالة اإلحصاء الكندية.
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اللقاحات   مراقبة  آلّية  تشديد  وبّي  الأور الاّتحاد  بقرار  تتأثر  لن  كندا 

برونزويك؟ نيو  في  أين ضحايا مرض غامض 

جوستان  برئاسة  الكنديّة  الحكومة  وضعت    
ترودو في أولويّاتها مكافحة جائحة فيروس كورونا 
المستجّد، ومساعدة الكنديّين على تجاوز تداعياتها 
من خالل برامج الدعم المالي التي قّدمتها لألعمال 

واألفراد على حّد سواء.
وتواجه الحكومة الليبراليّة، كونها حكومة أقليّة، 
وتحتاج لِدعم واحد على األقّل من أحزاب المعارضة 
لتجنّب خطر السقوط في أّي تصويت على الثقة 
إلى  بالتالي  الدعوة  وتجنّب  العموم،  مجلس  في 

انتخابات تشريعيّة مبّكرة في البالد.
ومن المتوّقع أن تقّدم وزيرة المال كريستيا فريالند 
الموازنة في نيسان أبريل المقبل، ما يثير مّرة جديدة 

احتمال سقوط الحكومة في تصويت على الثقة.
وسبق أن أّكدت هيئة االنتخابات الكنديّة  الخريف 
لكّل االحتماالت، و كانت  أنّها جاهزة  الماضي 
الثقة بالحكومة مطروحة  يومها على التصويت 

في مجلس العموم.
وأّكد ستيفان بيرو المدير العام لهيئة اإلنتخابات، 
أّن الهيئة جاهزة اِلنتخابات مبّكرة، رغم التحّديات 

اللوجستيّة التي تمثّلها جائحة فيروس كورونا.
وتواجه هيئة االنتخابات مجموعة من التحّديات، 
في طليعتها حماية سالمة الناخبين وطواقم العمل 
في مراكز االقتراع، وتوفير عدد كاف من العاملين 

على  االحتياجات  لتلبية 
من  وسواها  األرض 

التحديات.
الناخبين  سالمة  حماية 

وطواقم العمل:
هيئة  مكاتب  وتضّج 
بالنشاط،  االنتخابات 
مستودعاتها  وامتألت 
من  االنتخابيّة،  باللوازم 
إلى  االقتراع  صناديق 
واألدوات  االستمارات 
يتّم  التي  الضروريّة 
إرسالها إلى كّل المقاطعات 

واألقاليم.
وتحّسبت هيئة االنتخابات 
الحتمال إجراء انتخابات 
الجائحة،  وسط  مبّكرة 
واشترت لهذه الغاية كميّات 
كبيرة من الكمامات والقفازات ومواد التعقيم وألواح 
البليكسيغالس التي يستخدمها العاملون في مراكز 

االقتراع.
واشترت هيئة االنتخابات كميّة كبيرة من األقالم 
التي ستكون احاديّة االستخدام العتبارات تتعلّق 

بالوقاية من الفيروس.
مراكز االقتراع والعاملون فيها:

وتعمل هيئة االنتخابات على تأمين مراكز اقتراع 
كبيرة المساحة، ليتمّكن العاملون والناخبون من 

احترام التباعد الجسدي.
وعادة ما يعمل في هذه المراكز أشخاص كبار 
السّن، وقد تجد هيئة االنتخابات صعوبة في تأمين 
العدد الكافي من العاملين ، نظرا للخوف الذي 
يساور بعض كبار السّن من احتمال انتشار عدوى 

الفيروس.
عمريّة  فئة  توظيف  احتمال  في  الهيئة  وتبحث 
أخرى من الشباب وطاّلب الجامعات، للعمل في 

مراكز االقتراع.
اقتراع  المدارس كمراكز  الهيئة عادة  وتستخدم 
في العادة، لكّن األمر مختلف في ظّل الجائحة،  
نظرا إلجراءات الوقاية والتعقيم التي تلتزم بها 

إدارات المدارس.

ويتّم البحث في إمكانيّة إقامة مراكز اقتراع في 
الفنادق والمجّمعات التجاريّة والمراكز المجتمعيّة، 

في حال كانت متوّفرة.
التصويت بالبريد:

اإلقبال على  يرتفع  أن  االنتخابات  هيئة  وتتوّقع 
التصويت بالبريد، ليتجنّب الناخبون التوّجه شخصيّا 
إلى مراكز االقتراع. وقد أعّدت لهذه الغاية ما بين 
4 إلى 5 ماليين بطاقة تصويت بالبريد، مقارنة 
بخمسين ألف بطاقة خالل االنتخابات التشريعيّة 

األخيرة التي جرت عام 2019.
وحرصا منها على تسهيل عمليّة االنتخاب، عّززت 
قدرتها على معالجة  بطاقات التصويت بالبريد، 
و أعّدت بطاقات تصويت يمكن للناخب إرسالها 
بالبريد دون تكلفة، وأنشأت منّصة إلكترونيّة تسّهل 

تسجيل طلب التصويت بالبريد لِمن يشاء.
االستعداد لمواجهة انتشار عدوى كوفيد19-:

ويتمتّع المدير العام لهيئة االنتخابات بصالحيّة 
تأجيل االنتخابات في إحدى الدوائر من 7 إلى 30 
يوما، في حال انتشرت فيها عدوى كوفيد19-، لكّن 

القرار النهائّي هو بيد رئيس الحكومة.
وتقول المتحّدثة باسم هيئة االنتخابات ناتاشا غوتييه 
إّن الهيئة لم تلجأ إلى هذا اإلجراء في 100 سنة 

من تاريخها.
وجرت انتخابات تشريعيّة  بنجاح خالل الجائحة 

في مقاطعَتي بريتيش كولومبيا ونيو برنزويك.
لكّن االنتخابات اصطدمت بالعراقيل في  نيوفاوندالند 
والبرادور، بسبب انتشار العدوى في العاصمة 

سانت جونز وعدد من مناطق المقاطعة.
وأعلنت السلطات إجراءات وقاية إضافيّة وأغلقت 
كاّفة المدارس بعد ظهور حاالت كوفيد19- في 
عدد منها، واضطّرت إلى تمديد عمليّة االقتراع  
المناطق، وتوفير فرصة  وتأجيلها في عدد من 
التصويت عبر البريد ألكبر عدد ممكن من الناخبين.

نشير أخيرا إلى أّن االنتخابات التشريعيّة  الفدراليّة 
األخيرة جرت في 21 تشرين األّول أكتوبر 2019، 
والناخبون على موعد مع االنتخابات المقبلة التي 
تجري  في موعد محّدد كّل 4 سنوات، في 16 
تشرين األّول أكتوبر 2023، إاّل في حال سقطت 
حكومة األقليّة برئاسة جوستان ترودو في تصويت 

على الثقة قبل هذا الموعد.

عن  الكنديّة  الحكومة  أعربت    
بقرار  تتأثّر  لن  كندا  بأّن  اعتقادها 
بتشديد  المتعلّق  األوروبي  االتّحاد 

آليّة مراقبة اللقاحات.
الرقابة  آليّة  تشديد  االتّحاد  وقّرر 
على صادرات اللقاحات  المضاّدة 
المنتجة  المستجّد  كورونا  لِفيروس 

في االتّحاد،
 ليتمّكن من توفير اإلمدادات الالزمة 
للدول السبع والعشرين األعضاء،  
ومساعدتها على مواجهة موجة ثالثة 

من الجائحة.
وأفاد تقرير نشرته صحيفة نيويورك 
اللمسات  يضع  االتّحاد  أّن  تايمز 
طارئة  تشريعات  على  االخيرة 
تعطيه صالحيّة الحّد من صادرات 
اللقاحات على مدى األسابيع الستة 
المقبلة، بهدف تجنّب أّي نقص فيها 

داخل دول االتّحاد.
واشار التقرير إلى أّن االتّحاد سوف 
يتشّدد بشأن تصدير اللقاحات التي 
في  الصيدالنيّة  الشركات  تنتجها  

الدول األعضاء.

مراقبة  آآليّة  تشديد  االتّحاد  وقّرر 
صادرات اللقاحات إلى الدول التي 
تنتج لقاحات مضاّدة لِكوفيد19-، من 
بينها بريطانيا، والدول التي تمّكنت 
من تطعيم عدد كبير من سّكانها.   

وفي اوتاوا، أصدرت  يومي هان 
السكرتيرة الصحفيّة لِوزيرة األعمال 
الصغيرة والترويج للتصدير والتجارة 
الدوليّة ماري إنجي بيانا،أشارت فيه 
إلى ما أّكده نظراء الوزيرة إنجي من  
أّن كندا لن تتاُثّر بالحظر األوروبي 

على تصدير اللقاحات.
الحكومة  أّن  هان  يومي  وأضافت 
مع  مستمّر  اتّصال  على  الفدراليّة 
ومع  األوروبي  االتّحاد  حكومات 
الدول األعضاء على كّل المستويات 

الحكوميّة.
العمل مع  في  كندا  تستمّر  وسوف 
االتّحاد األوروبي والدول األعضاء 
الصحيّة  السلسلة  بقاء  من  لتتأّكد 
ما  ومِرنة، حسب  منفتحة  والطبيّة 
قالت يومي هان، السكرتيرة الصحفيّة 

للوزيرة ماري إنجي.

»نشارك الكنديّين إلحاَحهم لِضمان 
الحصول بأسرع وقت ممكن على 
لقاحات تنقذ األرواح، وتعمل حكومتُنا 
يوميّا على هذا األساس« كتبت يومي 

هان في بيانها.
ويستمّر وصول ُشحنات من اللقاحات 
إلى كندا، ومن المتوّقع أن تتلّقى 9،5 
ماليين جرعة لقاح بحلول نهاية آذار 

مارس الجاري.
وقام االتّحاد األوروبي بتصدير نحو 
من 40 مليون جرعة من اللقاحات 

المضاّدة لِكوفيد19- نحو 33 بلدا، مع 
استثناء واحد لِتصديرها من إيطاليا 

نحو أستراليا.
وصّدر االتّحاد 10 ماليين جرعة من 
اللقاحات إلى بريطانيا، بين األّول 
آذار  ومنتصف  فبراير  شباط  من 
جرعة  أّي  يتلّق  لم  ولكنّه  مارس، 

من اللقاحات المنَتجة في المملكة.
وينّص العقد الموّقع مع استرازينيكا 
في  منَتجة  جرعات  تصدير  على 

بريطانيّين.   مصنَعين 

     في األسبوع الماضي ، ظهرت أنباء عن اكتشاف مجموعة من حاالت 
مرض عصبي غير معروف في نيو برونزويك ، مما أدى على الفور إلى إصابة 

المحلية.  المجتمعات  من  العديد  سكان 
كشفت الخدمات الصحية اإلقليمية في 
في  تحقق  مذكرة  في  برونزويك  نيو 
في  اكتشافه  تم  وقاتل  غامض  مرض 
42 مواطناً وتشابه أعراضه أعراض 
مرض كروتزفيلد جاكوب ، وهو مرض 
نادر ومميت في الدماغ. تم اكتشاف الحالة 
األولى في عام 2015. وبعد ثالث سنوات 
، في عام 2019 ، تم اكتشاف 11 حالة 
أخرى ، ثم 24 حالة أخرى في عام 2020 
وستة أخرى حتى اآلن في عام 2021. 
ولم يتم اإلبالغ عن حاالت أخرى في 
أي مكان آخر في كندا. يبدو أن الحاالت 

تتركز في شبه جزيرة أكاديان في شمال شرق نيو برونزويك وفي منطقة مونكتون 
في الجنوب الشرقي. تم تحديد 43 حالة ، وتوفي خمسة أشخاص. ومع ذلك ، 
يرفض مسؤولو الصحة العامة في نيو برونزويك الكشف على وجه التحديد عن 
مكان العثور على أكثر من 40 حالة من المرض العصبي الغامض الذي يشبه 
مرض كروتزفيلد جاكوب بدعوى أن هذه المعلومات ذات طبيعة »حساسة« و 
 maires سرية«. يؤكد عمدة قرية برتراند ، إيفون جودين ، الذي يرأس منتدى«
de la Péninsule acadienne ، أن سكان شبه الجزيرة بأكملها ، ال سيما مع 

وجود نسبة عالية من الناطقين بالفرنسية ، »قلقون جًدا جًدا«. السكان المحليون 
  la viande d’orignal  قلقون ، يسألون: »العدوى قادمة من لحم الموظ؟
الغزال؟  Du chevreuil  هل هو معد؟ 
contagieux   نحن بحاجة إلى اكتشاف 

سبب هذا المرض بأسرع ما يمكن.« 
نيو  في  الخضر  حزب  زعيم  يتهم   
برونزويك وزارة الصحة بـ »حجب« 
بين  يترسخ  الخوف  وترك  المعلومات 
800000 من سكان هذه المقاطعة في 
شرق كندا. ووفقا له ، »من غير المقبول 
حجب المعلومات المتعلقة بصحة الكثير 
من الناس. » قال: »عندما يكون هناك 
نقص في المعلومات ، ينتابك الخوف«. 
»ليس هذا ما نريد. يجب أن يكونوا شفافين 
، وعليهم إخبار الناس بكيفية توزيع هذه 
الحاالت ، وفي أي مناطق من المقاطعة على وجه الخصوص ، يتعين عليهم 
تقديم إحاطة عامة. يحتاج الناس إلى معرفة مكان البحث ... نحن بحاجة إلى 
معرفة ما يجري. » تسببت حاالت أمراض عصبية مجهولة المنشأ في مقتل 
5 أشخاص منذ اكتشاف أول حالة منهم. األعراض هي كما يلي: تغيرات في 
السلوك ، وصعوبة في النوم ، وألم غير مبرر ، وهلوسة بصرية ، ومشاكل في 
التناسق ، وضمور شديد في العضالت والدماغ. يبحث العلماء حالًيا في احتمال 

أن يكون هذا مرًضا جديًدا تماًما. 
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السبت ُتعَلن  ولابرادور  نيوفاوندلاند  في  العامة  الانتخابات  نتائج 

     Vendredi 26 mars 2021 
الجمعة 26 مارس 2021

بنك كندا يضع حدًا لعدة برامج دعم أطلقها خلال الجائحة  

ميلاد سعيد!! عيد 
في 21 مارس الجاري احتفل األخ العزيز واألب الفاضل االرشمندريت 

كيرلس استافرو بعيد ميالده مع نخبة من األهل واألصدقاء.
بأسمي وبإسم جميع الزمالء والكتَّاب والمحررين في جريدة الرسالة، 
يسعدنا أن نهنئه بهذه المناسبة المباركة ونسأل الرب اإلله له أن يبارك 

في عمره وفي خدمته لسنين طويلة قادمة 
وكل سنة وأنت طيب يارب وعيد ميالد سعيد مبارك.

عنهم / فريد زمكحل



  وبحلول سبعينات القرن العشرين المنصرم، أطلق المتحف برنامجا 
منظما لتجديد قاعات العرض، وأسس خدمة تعليمية جديدة ودارا للنشر، 

ونفذ عدة مشروعات إنشائية لتوفير المرافق العامة اإلضافية للجمهور.
وفى عام 1973 ميالدية، أصبحت المكتبة جزءا من مؤسسة جديدة أطلق 
عليها اسم المكتبة البريطانية. وظلت هذه المؤسسة قائمة فى حرم المتحف 
إلى أن افتتح مبناها الجديد عام 1997 ميالدية فى حى سانت بانكراس، 

وتم نقل كتب المكتبة إليه.
أما أحدث عملية توسيع للمتحف فكانت تشييد فناء الملكة 
إليزابيث الثانية الكبير الذي شيد فى موقع المكتبة السابق. 
ويعد أكبر مساحة عامة مغطاة فى أوروبا؛ إذ تصل 
مساحته إلى حوالي الفدانين. وفى وسطه قاعة القراءة 
التى تم ترميمها. بينما شيد حول القاعة وتحتها عدد من 
المرافق الجديدة، منها قاعات عرض ومركز تعليمى.

وفى عام 2003 ميالدية، احتفل المتحف بعيده السنوى 
رقم 250 بتنفيذ مشروع تحديث وتجديد مكتبة الملك. 
وهي أقدم قاعة فى المتحف. وتم تدشين معرض دائم 
جديد تحت عنوان »عصر التنوير: اكتشاف العالم فى 

القرن الثامن عشر الميالدى.«
ويواصل المتحف فى أوائل القرن الحادى والعشرين 
الميالدى توسيع مرافقه العامة، مع افتتاح معارض دائمة 
جديدة. واليوم، يتطلع المتحف إلى تنفيذ مشروع جديد 
ضمن سلسلة مشروعاته اإلنشائية الضخمة، وهو مشروع 
المركز العالمى للمعارض وحفظ اآلثار، والذي سيشتمل 

على مساحة جديدة للمعارض المؤقتة.
ويعتبر قسم المصريات فى هذا المتحف العظيم من أهم 
القالع الثقافية التى تشد إليها الرحال من كل بقاع المعمورة؛ 
نظرا لما يحويه من آثار تشهد بفرادة وعظمة اآلثار 
المصرية الموجودة به والتى تمثل قمة إبداع الحضارة 
المصرية التى نشأت على ضفاف نهر النيل العظيم منذ 
أقدم العصور، معبرة فى تناغم ليس له مثيل عن عطاء 

البناء العظيم المحب للتحضر والتشييد والبناء  اإلنسان المصرى، ذلك 
أبد الدهر. 

وتعد حضارة مصر القديمة أكبر هاد للبشرية عبر تاريخا المجيد التليد، 
وشاهدة على عظمة حضارة مصر التى قامت على قيم وأسس أخالقية 

عديدة منها حب الحق والخير والتمتع بالجمال وإقامة العدل.
وتضرب دوما مصر القديمة المثال الواضح على حضارة قامت على 
احترام العلم وتقديس الدين وتطبيق العدالة بدقة وتبجيل الحق واإلعالء من 
شأن اإلبداع والجمال. وتعد حضارتنا المصرية القديمة مثاال صالحا فى 
كل زمان ومكان لكل الحضارات قديما وحديثا لالقتداء بمصر وحضارتها 
واعتبارها نموذجا يقتدى به ونبراسا يهتدى به فى لجة الظلمات التى قد 

تحدق بحضارة ما فى وقت معين من تاريخ عالمنا قديمه وحديثه. 
وشكلت القطع األثرية المصرية القديمة نواة مجموعة المتحف البريطانى 
منذ بداية تأسيسه؛ إذ ضمت المقتنيات التي أهداها السير هانز سلون إلى 
األّمة عند وفاته فى عام 1753 حوالي مئة وخمسين قطعة من مصر القديمة.
ويحتوي قسم اآلثار المصرية فى المتحف البريطانى حاليا على أكثر من 
مئة ألف قطعة. وهي مجموعة كبيرة من التماثيل وأعمال النحت التى تعود 

إلى عشرة آالف سنة قبل ميالد السيد المسيح عليه السالم. 
وبدأ الولع األوروبى بمصر ينمو بعد أن غزا نابليون بونابرت مصر فى عام 
1798 ميالدية خصوصا وأن حملته المصرية اصطحبت معها مجموعة 
من العلماء المتخصصين لتسجيل مختلف المعلومات عن مصر. وعندما 
هزم البريطانيون فرنسا فى مصر عام  1801 ميالدية، اشترطت معاهدة 
االستسالم أن يتنازل الفرنسيون عن عدد من القطع األثرية، وكان من بينها 
حجر رشيد، األشهر بين كنوز المتحف البريطانى؛ إذ أعطيت هذه اآلثار 
فى عام 1802 إلى المتحف باسم الملك البريطانى، الملك جورج الثالث.

وبعد ذلك خضعت مصر لحكم محمد على وخلفائه الذين كانوا حريصين 
على الترحيب باألجانب فى بالدهم واهدائهم بعض من اآلثار المصرية. 
وسرعان ما بدأ القناصل األجانب المقيمون فى مصر ينهبون آثار مصر 
ويشحنون مجموعات كبيرة من اآلثار المصرية الفريدة والمهمة إلى بالدهم 

ومتاحف عواصمهم األوروبية. 
وبالفعل نهب القنصل البريطاني الشهير هنري سولت مجموعة كبيرة من 
اآلثار المصرية بمعاونة وكيله الشهير بلزونى الذي كان مسئواًل عن إزالة 
التمثال النصفى للفرعون األشهر الملك رمسيس الثاني، والمعروف باسم 
»ممنون األصغر«، وأهداه إلى المتحف البريطانى في عام 1817 ميالدية. 

وجمع القنصل هنرى سولت مجموعتين مهمتين شكلتا محور مجموعة قسم 
اآلثار المصرية القديمة فى المتحف البريطانى. وفى ثالثينات القرن التاسع 
عشر الميالدى حصل المتحف على عدد كبير من مجموعات البرديات 
واآلثار المهمة. وبحلول عام 1866 ميالدية، كانت المجموعة تتألف من 

حوالي عشرة آالف قطعة من كنوز مصر القديمة التي ال تقدر بثمن. 
وبدأت اآلثار المستخرجة المصرية من الحفائر ترسل تباعا إلى المتحف 
البريطانى فى أواخر القرن التاسع عشر الميالدى، بمساعدة من صندوق 
استكشاف مصر )والذي صار جمعية فى 
الوقت الراهن(. ودون شك ساهمت جهود 
عالم المصريات البريطانى المعروف إي. 
إيه. واليس بادج، أمين قسم المصريات 
فى الفترة من 1924-1894 ميالدية، فى 
إثراء مجموعة المتحف البريطانى من اآلثار 
المصرية العريقة وكانت مصدرا رئيسا 
آخر لآلثار المهربة لقسم المصريات به. 
 وزار بدج  مصر بانتظام وشحن مجموعة 
واسعة من البرديات واآلثار الجنائزية حتى 
وصل تعداد المجموعة إلى حوالى سبعة 
وخمسين ألف قطعة عندما تقاعد عام 1924 

ميالدية.
وتقلصت برامج الحفائر فى السنوات التالية. 
ولم يعد تهريب اآلثار المصرية من مصر 
إلى المتحف البريطاني ممكًنا فى الفترة 
الحالية؛ نظًرا لقوانين حماية اآلثار المصرية 
التي حرمت ذلك ومنعت بذلك طوفان اآلثار 
المصرية المسروقة والمرسلة إلى خزائن 

المتحف البريطانى فى لندن. 
دراسة  الحالى  الوقت  فى  وتتواصل 

مجموعة اآلثار المصرية الموجودة فى 
المتحف البريطانى ويتم إجراء البحوث 
العلمية عليها. ولم تتوقف أعمال البعثات 
األثرية التابعة للمتحف والتى تعمل فى 
عدد من المواقع األثرية فى األرض 
برنامج  تنفيذ  المصرية وذلك ضمن 
البريطانى لألعمال األثرية  المتحف 
الميدانية في أرض مصر الثرية باآلثار.
بالمتحف  المصريات  قسم  ويحفل 
البريطانى بلندن بعدد كبير من الكنوز 
التى ال يقاوم سحرها إنسان. من آثار 
عصور ماقبل التاريخ إلى نهاية العصور 

اليونانية-الرومانية. وال يمكن ألحد أن 
الملكية  والتماثيل  رشيد،  حجر  ينسى 
رمسيس  الملك  تمثال  مثل  المعروفة 

الملك  وتمثال  المعروف،  الثالث  أمنحتب  الملك  ورأس  الشهير،  الثانى 
أمنحتب الثالث الشهير على شكل أسد، ومقبرة ومقصورة النبيل نب آمون 
التى تجسد قيم ومفاهيم الحياة والموت فى مصر القديمة وتصور المدعو 
نب آمون فى مشاهد عدة مثل المنظر الرائع الذى يصوره يصطاد فى 
أحراش الدلتا المصرية، وكذلك برديات كتاب الموتى الفرعوني، وتماثيل 
المعبودات الفرعونية كالربة باستت، واألبواب الوهمية، ومناظر المتوفى 
جالساً إلى مائدة القرابين، وتماثيل األفراد الجماعية، غيرها الكثير من 

اآلثار المصرية الساحرة. 
وسوف يظل قسم اآلثار المصرية القديمة فى المتحف البريطانى واجهة 
المتحف الثقافية الكبرى التى يأتى إليها كل زائر للمتحف من كل حدب 
وصوب، قاصدا التعرف على حضارة سادت العالم القديم كله، وأثرت فيه 
بقوة، وما تزال تؤثر بامتياز فى كل كائن كان عبر فضاء المعمورة الفسيح. 
إنه سحر مصر القديمة الذي ال يقاوم أينما كان، والذي سوف يظل جاذبا 
لكل العقول واألفئدة مهما اختلفت العصور وتغير اإلنسان وتعددت األزمان.  

الفراعنة في اليابان
اليابانيون مصر بجنون ليس له مثيل. ويوجد ولع كبير بمصر  يعشق 
الفرعونية وآثارها بين معظم اليابانيين. وتعتبر مصر الفرعونية من أهم 
ما يجذب اليابانيين لزيارة مصر وآثارها. ومن المعروف أن اليابانيين 

يزورون مصر باستمرار أكثر من مرة للتمتع بآثارها الفرعونية الساحرة.
وتعد العالقات األثرية بين مصر واليابان قديمة منذ الستينيات في القرن 
العشرين المنصرم. وهناك تعاون بين البلدين على أعلى المستويات في 
مجال اآلثار. وتعتبر العالقات األثرية عميقة بين البلدين وهناك مشروعات 
الحصر،  ال  المثال  سبيل  منها، على  نذكر  واليابان.  بين مصر  عديدة 
مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير بهضبة الجيزة، ومشروع مركب 
خوفو الثاني جنوب الهرم األكبر هضبة أهرام الجيزة، وغيرهما الكثير. 

وهناك تواصل كبير ومستمر بين البلدين على كل المستويات األثرية.
»بناة  معرض  واستضافة  تنظيم  كان  بهذا،  وإيماناً  المنطلق  هذا  ومن 
األهرام« أو معرض »الفراعنة الذهبيون واألهرامات« في ثماني مدن 

في اليابان لمدة تقرب من العامين.
وضم هذا المعرض مائة وعشرين قطعة أثرية من أروع اآلثار المنتقاة 
من المتحف المصري بالقاهرة عن عصر بناة األهرام في عصر الدولة 
القديمة والدولة الوسطى، مثل تماثيل تحمل اسم الملك خوفو، وتمثال 
للملك منكاورع، ومجموعة جميلة من مجوهرات  للملك خفرع وآخر 
أميرات عصر الدولة الوسطى، فضاًل عن تابوت جميل من عصر االنتقال 
الثالث، ودرة المعرض قناع الفرعون الشهير الملك آمون إم أوبت من 
عصر األسرة الحادية والعشرين، الذي يشبه قناع الفرعون الذهبي األشهر 
الملك توت عنخ آمون. وكان قد اكتشف هذا القناع عالم اآلثار الفرنسي 
الذهبية  بيير مونتيه ما بين عامي 1939 و1945 ضمن كنوز تانيس 

المكتشفة في صان الحجر في شرق الدلتا المصرية.
واستمر هذا المعرض لمدة ثالثة أشهر في عدد من المدن اليابانية الثماني 
لمدة عامين. وبدأ هذا المعرض جولته في اليابان يوم 16 أكتوبر 2015 

وعاد إلى مصر بعد يوم 24 سبتمبر 2017.
وشهد افتتاح المعرض في كل محطة من محطاته وزير اآلثار المصري 
أو من يمثله، ووفد رفيع المستوى من وزارة اآلثار المصرية، فضاًل 
عن عدد كبير من الجمهور الياباني من كل األعمار والمستويات، وعدد 
في  االفتتاح  المثال، شهد  سبيل  فعلى  العامة.  اليابانية  الشخصيات  من 
مدينة شيزوكا مديرة متحف شيزوكا 
والسيدة  إيزومي،  ماري  الدكتورة 
على  العام  المشرف  كودو،  نعومي 
تنظيم المعرض من هيئة التليفزيون 
واإلذاعة اليابانية )تي بي إس(، والسيد 
هيدهارو كاتسورا، رئيس هيئة اإلعالم 
في شيزوكا، ورئيسة جمعية الثقافة 

في شيزوكا.
ومن الجدير بالذكر أن هذا المتحف 
قام بتنظيم معرضين عن آثار الفراعنة 
من قبل، أحدهما كان عبارة عن آثار 
مصرية قديمة قادمة من متحف مدينة 

تورينو اإليطالية الشهيرة.
وحط المعرض في محطته السابعة 
بين  شيزوكا  مدينة  في  األخيرة  وقبل 
آثار  بها  التي عرضت  الثماني  المدن 
هذا المعرض. وبدأ المعرض في مدينة 

شيزوكافي 9 إبريل 2017 وانتهى في يوم 25 يونيو 2017.
ومن المعروف أن هذا المعرض قد زاره في المدينة السابقة، مدينة توياما، 

حوالي 80549 زائراً في مدة 73 يوماً.
كما أشرف على تنظيم المعرض من الناحية األثرية عالم اآلثار الياباني 
الشهير الدكتور ساكو جي يوشيمورا، والذي استعرض، في كلمته، أهمية 
هذا المعرض وسعادته بوجوده في متحف مدينة شيزوكا الذي يعد متحفاً 

مهتماً بعرض اآلثار والتاريخ والثقافة.
وأشار الدكتور يوشيمورا إلى أهمية مصر بالنسبة لليابان. وتحدث عن 
عظمة عصر بناة األهرام المصرية. وأكد أن الهرم معجزة أثرية مصرية 
بناها المصريون القدماء، ودعا اليابانيين إلى ضرورة زيارة مصر قبل 

وفاتهم.
وقام بتنظيم المعرض هيئة التليفزيون واإلذاعة اليابانية )تي بي إس(. وانتقل 
معرض »بناة األهرام« أو معرض »الفراعنة الذهبيون واألهرامات« 
وافتتح في مدينة فوكوكا، محطته الثامنة واألخيرة، قبل العودة إلى وطنه 
األم مصر يوم 24 سبتمبر 2017. وال تزال اليابان تخطط الستضافة 

معارض أخرى من مصر عن آثار الفراعنة وتاريخهم الساحر.
اليابانيون يعشقون مصر بجنون والبد أن نستفيد من هذا الهوس الياباني 

بمصر وآثارها الخالدة، ألن مصر أنشودة حب يابانية.

أدب وثقافة

514 961 0777 /  450 972 1414
elressalanews@gmail.com  fzemokhol@gmail.com   
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توت عنخ آمون واألهرامات والمومياوات
البصير بقلم: د. حسين عبد 

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

بقلم: سونيا الحداد

تَتسلليَن الى قلبي 

     Vendredi 26 mars 2021
الجمعة 26 مارس 2021

تمثال القائد العسكري حور محب وزوجته أمنيا

التجّرد نعمة الحياة وحكمتها

  تكملة للعدد الماضي: 

عينيِك  في  الموجُة  ترتجُف 
قلبي الى  تتسلليَن 

االشجاَر اوراَق  ُتَقِبلُّ  كريٍح 
قطاراٍت محطاُت  عمري 
الغجرياُت،،، بها  تمرُّ 

العرافاُت،،،
تعزُف َمْن  منُهنَّ 

االزهاِر اوتاِر  على 
تقرأُ من  ومنهنَّ 
االسحاِر تراتيل 

اوردتي  ... قلبي  في  ينزُف  جرُح  ومنهنَّ 
*    *   *

البحِر في  تقرُع  طبوٌل 
الريُح تحرسُه  وضوءاً 
العتمَة يخنُق  الضباُب 

الماِء على  النجوُم  تمشي  عندما 
المنفى شيخوخَة  تخشى  ونهاراتي 

التاريخ من  الفجُر  يأتي  ال  قد 
تمشي  شعلٌة  مثل  وأموُت 

الصحراء... في 
تصرُخ حنجرتي  أسمُع 

االوهاِم في 
قلبي أوديِة  في  يضطرُب  والزمُن 
جروحاً تنزُف  الغجِر  خياَم  أرى 

االجساِد بادية  من  تخرُج 
تعبُر كغيوٍم  وأحزاني 

المنفى تاريَخ 
االسرار في  تغرُق  البحِر  وضفاُف 

قلقي تأسُر  وامرأٌة 
عينيها من  قلباً  تمنحني 
الموِت في  أصرَخ  ال  كي 

أحالمي بكاَء  وارثي 
تصلبُه وطٍن  على 

الحالِج ذاكرُة 
*   *   *

حديقتِك أمام  متروٌك  جسدي 
أفراحِك مع  للنزهِة  يخرُج 

التاريِخ أقواَس  يعبُر 
الوحشِة في  وحيداً  يطوُف 
مقهى في  تجلُس  كقصائَد 

الثلِج رقصاِت  ترتقُب 
الفجِر عصافيِر  وأسراَر 

الليِل في  الراحُل  ياجسدي 
القديسين واسفاِر 
البحُر يضيُء  كيف 

االحالِم في  المرتجفِة  الفناراِت 
المثقوبِة واالغصاِن 

المرآِة وجِه  في 
االجراِس أصواِت  مع  يرتجُف  وصوتي 

وجهِك مرآَة  وأرى 
االدغاِل ضفِة  في 

غيوٍم أشباُح  عنِك  يفصلُني 
الليِل وأسراُر 

الرعِد عاصفَة  تطرُد  وأمواٌج 
الِعشِق الى  عينيِك  تأخذني 

االحراِش دهاليِز  في  نفسي  أجُد 
التاريِخ أحزاُن  فيها  تحتشُد 
عني بعيداً  الساحُل  ليصبَح 

جرحي في  مسجوناً 
األخرى الضفِة  وأمواِج 

الشعراُء يرتادها  ومقهى 
..... والفقراُء 

لاعلاناتكم في الرسالة

شعر: جاسم نعمة مصاول

قصائد من الديوان الرابع 
) يعشُقِك هذا المطر (

تمثال الفرعون الشمس الملك أمنحتب الثالث في هيئة »أبو الهول« من 
أشهر آثار المتحف البريطاني

 حكمة التجرد في الحياة ال ندركها إال في زمن 
متقدم من العمر من خالل تجارب  نمر بها تكون 
عبرة لنا. تجارب تفتح لنا باب التأمل والتساؤل 
في وحدتنا وفي صمتنا بعد أن نخسر أحيانا كل 
شيء لندرك أننا لسنا بحاجة ألغلب هذه األشياء 
ترسم   أحالمنا وغرائزنا،  وتتملك  تستعبدنا  التي 
طريق حياتنا وتحفر روحنا التائهة في عالم من 
القوة  تملك  في  رغبة  البشر  صنع  من  األوهام 

والسلطة والمال.
عالم األوهام هذا هو ثقافة ننشأ على تعلمها في 
منازلنا، مدارسنا، مجتمعنا معابدنا وكل ما يحيط 
بنا من وسائل سمعية بصرية وحسيّة.  ثقافة تمثل 
النجاح في الحياة وأهدافها من خالل  لنا معايير 
االستهالك والتملك دون حدود، رغبة بالسلطة، 
القوة والترف المبالغ به.  عباقرة في فنون التجارة 
هم أسياد عالم األوهام هذا، ينسقونه بدهاء المرابي 
الذي تملك فريسته  يلهو بها كما يحلو له.  نعم، 

نحن فريسة هذه الثقافة  آلتي ندور في محورها 
مسلوبي اإلرادة وقد أصبحنا مدمنين على مغرياتها 
نتملكها هوية لنا في مجتمعات وهمية ابتعدت عن 
روح السعادة الحقيقية، عن معنى السالم الداخلي 
الحقيقي الذي هو باألساس، الهدف الرئيسي لتواجدنا 
ومسيرتنا.  سالم داخلي من الصعب الحصول عليه 
في عالم مبني على األوهام. سالم داخلي ال ندركه 
إال بعد المرور بتجارب عسيرة  قد توصلنا يوما 
الصحة،  المال،  الى خسارة كل شيء.  خسارة 

الصداقة وحتى روابط العائلة.  
يوم نخسر كل شيء وننعزل عن عوامل األوهام 
ومغرياته التي تستنزف جميع طاقاتنا الوجودية 
دون توقف، تتفتح عين المعرفة وندرك أنه علينا 
خسارة كل شيء لنكسب كل شيء.  يومها تنعم 
علينا الحياة ونتملك حكمتها، وهي نعمة ال تثمن.  
إذا تمكن اإلنسان من مواجهة صدمته سيتمكن من 
إنقاذ روحه وإخراجها من أثر األوهام المدمرة. 

يومها سنكتفي فقط 
أساسي  هو  بما 

يومها  وحاجاتنا.   قدرتنا  حسب  لنا  وضروري 
سيكون للصداقة والصحة، والسالم الداخلي معنى 
آخر.  يومها سنختار تبني ثقافة شفافة مبنية على  
التجرد عن الكثير من المغريات واالكتفاء بالحاجات 
األساسية بعيدا عن هموم وهمية  تتآكلنا قلبا، روحا 
الكلية  الخسارة  بها أن هذه  ثقافة ندرك  وفكرا.  
هي التي تكسر وحدتنا لتغمرنا بدفء نور الحكمة 
الذي كان مقدسا عبر التاريخ.  يوم كانت حكمة 
العجوز أو المعلم، هي مدرسة الحياة الحقيقية التي 
إدراكها دون  نتمكن من  ليتنا  يا  المجتمع.   تدير 
دفع الثمن الغالي من أجلها لكن الحقيقة تأتي دائما 
المجتمعات  طبيعة  أنها  شيء!   كل  خسارة  بعد 
منه  يستفيق  اإلدمان ال  يهوى  واإلنسان  المدمنة 

إال بصدمة تهز كيانه رأسا على عقب! 

 باع الرئيس التنفذى لشركة “تويتر”، 
جاك دورسى، أول تغريدة له فى تاريخ 
منصة التواصل فى شكل رمز غير 
قابل لالستبدال )NFT( مقابل ما يزيد 

على 2.9 مليون دوالر.
 )NFT( الرمز غير القابل لالستبدال
هو نوع من األصول الرقمية الفريدة 
التى انتشرت بشكل كبير حتى اآلن 
فى عام 2021، لكل رمز توقيع رقمى 
“بلوك  تقنية  على  يعتمد  به  خاص 
شين”، مما يسمح ألى شخص بالتحقق 

من أصالة األصل وملكيته.
وبحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، 
فإن التغريدة التى قيل فيها “فقط أقوم 
بضبط اإلعدادات الخاصة بى” هى 
أول تغريدة لدورسى، واألولى عبر 
المنصة، وكتبها فى 21 مارس عام 

.2006
تم بيع الرمز عبر مزاد على منصة 
المملوكة   ،”Valuables“ تسمى 
الواليات  لشركة “Cent” ومقرها 

المتحدة.
الرئيس  حجازى،  كاميرون  قال 
التنفيذى والمؤسس المشارك لشركة 
“سى نت”، إنه تم شراؤها باستخدام 
العملة المشفرة “إثير”، مقابل ما يعادل 
2,915,835 دوالًرا فى وقت البيع.
هو  المشترى  إن  الشركة  وقالت 
شخص مقيم فى ماليزيا وهو الرئيس 
التنفيذى لشركة لتقنيات “بلوك شين” 
تدعى”Bridge Oracle”. من المقرر 
أن يحصل دورسى على %95 من 
عائدات البيع، بينما تتلقى “سى نت” 

.5%

بيع أقدم تغريدة على تويتر مقابل 
3 ماليين دوالر



    موقع الجبل األسود
بمونتينيغرو،  ما تعرف  أو  الجبل األسود  أن  تعلم  هل 
هي دول أوروبية ساحلية تقع ضمن منطقة دول البلقان، 
يحدها من الغرب مدينة كرواتيا ومن الشرق دولتي صربيا 
وكوسوفا، أما من  الجهة الشمالية فيحدها دولة البوسنة 
ودولة الهرسك، ومن الجنوب تشترك معها دولة ألبانيا في 
حدودها، ويمكن اعتبار دولة الجبل االسود دولة ساحلية 
ألن البحر األدرياتيكي يمتد على مسافة 200 كيلو متر من 
موقعها، وتبلغ مساحتها حوالي 13812 كيلو متر مربع.

تاريخ الجبل األسود
لدولة الجبل األسود  تاريخ حافل باألحداث المهمة والتي 
سنتناولها فيما يلي تبًعا للترتيب الزمني لسير األحداث التي 
كان من شأنها أن تصنع تاريًخا لتلك الدولة الصغيرة ، 
وأيًضا كان لوقوعها ضمن دول منطقة البلقان عامًل مهما 
لتكون دولة تُشكل مطمًعا للكثير من الدول المحيطة بها.

السكان األصليين لمنطقة الجبل األسود
السكان  اإليليريون  بها  يقطن  كان  المبكرة  العصور  في 
األصليين لمنطقة الجبل األسود حتى القرن التاسع الميلدي 
القرن  في  األوروبي  السلفي  الشعب  قدوم  وذلك حتى 
السادس الميلدي، حيث قام  الشعب السلفي بعدة حملت 
الجبل  االستيلء على منطقة  استمرت طويًل في سبيل 
وأيًضا  الميلدي،  القرن  في  بذلك  نحجوا  االسود، حتى 
تأثرت منطقة الجبل االسود باالنقسام العظيم الذي حدث 
للمبراطورية الرومانيةالتي انقسمت إلى شرق وغرب، 
التقاء  األسود منطقة  الجبل  مما عمل على جعل منطقة 

حدودي بين السلفيين وسكان الشرق.
حدث استيطان الشعب السلفي لمنطقة الجبل األسود نتيجة 
حدوث عمليات هجوم ونهب للمنطقة، فكانت منطقة الجبل 
األسود معرضة لغزوات القوطيين ثم من بعدم األفاريين، 
منذ  تدريجًيا  بها  باالستيطان  السلفيين  قام  لذلك  ونتيجة 
القرن السادس حتى التاسع كان قد تم استيطانهم الكامل 

المنطقة. على 
حكم مملكة دوكليا لمنطقة الجبل األسود

جاءت مملكة تدعى دوكليا اللتينية لتقوم باالستيلء على 
التاسع  القرن  منذ  ذلك  الجبل األسود، واستمر  منطقة 
الميلدي حتى نهاية القرن الثاني عشر الميلدي، وتعتبر 
تاريخ منطقة  في  اذرهاًرا  الفترات  أكثر  الفترة هي  تلك 
الجبل األسود وذلك ألن مملكة دوكليا جعلتها إمارة تابعة 
قوانين  فيها جميع  بحكم مستقل عنها، ولكن تطبق  لها 
دوكليا  أن مملكة  القديمة  النقوش  المملكة، ولكن كشفت 
لم تكن مملكة مستقلة وإنما إمارة تابعة للدولة البيزنطية.

الحكم العثماني لمنطقة الجبل األسود
جاء الحكم العثماني على منطقة الجبل األسود في القرن 
السادس عشر الميلدي، وكانت في بداية األمر دولة تخضع 
للحكم العثماني مباشرة، واستمر ذلك حتى أواخر القرن 
التاسع عشر الميلدي حتى أصبحت منطقة الجبل األسود 
دويلة ذات حكم ذاتي داخل االمبراطورية العثمانية، ويعتبر 
السلطان عبد الحميد الثاني سلطان الدولة العثمانية آنذاك، 
هو من سمح لمنطقة الجبل األسود أن تكون دويلة ذاتية 
الحرية وذلك على  كبير من  قدر  الحكم وأعطى شعبها 
العثمانية األخرى، وجعل على رأسها  اإلمارات  عكس 

األمير نيكوالس األول.
دولة الجبل األسود والحرب العالمية األولى والثانية

األولى  العلمية  الحرب  الجبل األسود في  قامت دولة 
لتقف  العثمانية  الدولة  الحرب ولكن ضد  إلى  باالنضمام 
في صفوف االتحاد األوروبي لتصبح هي ودولة صربيا 
الحرب  األولى، وفي  العالمية  الحرب  بعد  دولة واحدة 
العالمية الثانية وبعد أن أصبحت صربيا والجبل األسود 
الحرب  بعد  باحتللهما، ولكن  ألمانيا  قامت  دولة واحدة 

تم ضم كلتاهما إلى االتحاد اليوغوسلفي.
استقالل دولة الجبل األسود

الثانية  العالمية  الحرب  بعد  الجبل االسودمن  كانت دولة 
جمهورية تابعة للتحاد اليوغوسلفي، هي وست جمهوريات 
أخرى وهما البوسنة والهرسك وكرواتيا وسلوفينيا، حتى  
االتحاد  باالستقللعن   قام هؤالء األربع جمهوريات 
ليتبقى جمهورتي صربيا  1992م،  اليوغوسلفي عام 
والجبل األسود فقط ضمن االتحاد، واستمر ذلك حتى تاريخ 
21 مايو لعام 2006 حيث تم إجراء استفتاء للنفصال، 
وتم تأييد االنفصال بنسبة قد وصلت إلى %55.5، ثم تم 
اعلن استقلل دول الجبل األسود آنذاك، وأصبحت دولة 

ذات إرادة شعبية مستقلة.
سكان الجبل األسود

ألف   650 األسود حوالي  الجبل  دولة  يبلغ عدد سكان   
نسمة طبًقا إلحصائيات عام 2011 وسنتناول الخصائص 

السكانية من حيث اللغة والديانة كما يلي:
لغة سكان الجبل األسود

تعد اللغة األوسع انتشاًرا   واألكثر استحداًما لسكان الجبل 
األسود هي اللغة الصربيا ثم تأتي بعدها اللغة المونتنغرية 

ثم البوسنية ثم األلبانية وأخيًرا تأتي اللغة اإليطالية.
ديانة سكان الجبل األسود

تحتوي دولة الجبل األسود على العديد من الديانات المختلفة 
وسنأتي بذكرهم بالترتيب طبًقا لألكثر عدًدا إلى األقل عدًدا 

وفًقا إلحصائيات عام 2011:
تبلغ نسبة المسيحية األرثوذكسية في الجبل األسود حوالي 

نصف مليون نسمة.
تبلغ نسبة المسلمين في الجبل األسود حوالي 118 ألف نسمة.

تبلغ نسبة المسيحية الكاثوليكية حوالي 21 ألف نسمة
المسيحية البروتستانتية حوالي 2000 نسمة.

السياحة في الجبل األسود
نشطت السياحة في الجبل االسود مؤخًرا من بعد االستقلل، 
تاريخ حافل  لديها  تاريخية ساحلية  دولة  لكونها  وذلك 
باألحداث المهمة، مما خلف ورائه العديد من األثار والمدن 
مما  للمنطقة  الساحلية  الطبيعة  إلى  باإلضافة  التاريخية، 
تعتبر وجهة  التي  الساحلية  المدن  العديد من  لديها  جعل 
الجبل األسود  السياح، وتعد منطقة  لدى  مميزة ومهمة 
هي  األولى في عدد الوجهات السياحية في دول البلقان.
والتي  المختلفة  السياحية  الوجهات  أهم  هنا  ولقد جمعنا 

تعتبر األكثر زيارة من ِقبل السياح:
األماكن الساحلية في الجبل األسود

أواًل: الوجهات الساحلية في الساحل الشمالي
مدينة هرسك نوفي وتعني باإليطالية القلعة الجديدة، وهي 
مدينة تاريخية قديمة تحوي العديد من األماكن التاريخية.
المتاحف  العديد من  بودفا مدينة صغيرة تحوي  مينة 

والمقاهي، وتطل على البحر مباشرًة
مدينة بترفاك وهي مدينة ساحلية بالقرب من بودفا.

جزيرة سفينتي ستيفان وهي جزيرة صغيرة تحولت إلى 
فندق فخم.

 ثانًيا: الوجهات الساحلية في الساحل الجنوبي
والتي تتمثل في مديمة أولسيني التي تشتهر بالمعالم السياحية 
والمزارات التاريخية واألثرية الجذابة، حيث يوجد بها العديد 
من المساجد ذات المآذن المرتفعة، والمباني الكلسيكية 
البيضاء، باإلضافة أيًضا إلى المطاعم المحلية والعالمية، 
وأيًضا يوجد بها العديد من الفنادق والمنتجعات التي تقّدم 
أفضل الخدمات للنزالء، كما تحوي مدينة أولسيني على 
تقليدي  التي تحوي لسياحها كل ما هو  الشعبية  األسواق 
وجميل، لكن فضًل عن كل هذا لدى مدينة أولسيني طبيعة 
خلبة، والتي تتنوع فيما بين التلل والمنحدرات الصخرية، 
والجبال الشاهقة، والشواطئ الحيوية ذات المياه الصافية.

شواطئ الجبل األسود
تبلغ مساحة الشواطئ في الجبل األسود حوالي 73 كيلو 
متر، لكن ليست متصلة حيث تحتوي دولة الجبل األسود 
على 120 شاطئ، وتتنوع طبيعة الشواطئ بين شواطئ 
صخرية وشواطئ رملية، ومن أشهر شواطئها: شاطئ 
نوفي،  جاز، وشاطئ سيفتي ستيفان، وشاطئ هرسك 
وشاطئ كامينوفو، وشاطئ بلفي، وشاطئ بار، والعديد 

والعديد من الشواطئ.
السياحة الجبلية في الجبل األسود

في  الجبلية  السياحة  الشمالية هي مركز  المنطقة  تعتبر 
الجبل األسود، وتحتوي على العديد من منتجعات للتزلج، 

ويوجد بها العديد من الوجهات السياحية مثل:
جبل دورميتور.
ووادي نهر تارا

مدينة زيلجك الواقعة على جبل دورميتور، وهو المقصد 
األكثر شعبية في  في الوجهات السياحية الجبلية هناك.

مدينة كوالسين.
بيلسيتسا. جبل 

للتزلج. منتجع بيلسيتسا 
مضيق نهر تارا وهو ثاني أعمق وادي في العالم.

بحيرة بيوغرادسكا غورا.

السياحة العالمية

اعداد : مايك انجلو
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منتخب مصر يحسم تأهله لكأس األمم اإلفريقية بتعادله مع كينيا 1-1
  حسم منتخب مصر األول لكرة القدم تأهله 
لبطولة كأس األمم اإلفريقية، بعد تعادله مساء 
أمس الخميس/، مع مضيفه منتخب كينيا بنتيجة 
1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 
“نيايو ناشيونال” في العاصمة الكينية “نيروبي”، 
السابعة  المجموعة  الخامسة من  الجولة  في إطار 
للتصفيات المؤهلة لكأس األمم اإلفريقية بالكاميرون.

ومنح التعادل كل منتخب نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد 
المجموعة  نقاط في صدارة   9 إلى  منتخب مصر 
للتصفيات اإلفريقية، ويحجز مقعده في  السابعة 
كأس األمم اإلفريقية القادمة، بفارق األهداف عن 
منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني والذي 
ضمن تأهله بشكل رسمي أيضا للمسابقة القارية، 
 4 الثالث برصيد  المركز  فيما احتل منتخب كينيا 
نقاط، ومنتخب توجو المركز الرابع برصيد نقطتين.
وتقدم منتخب مصر بهدف مبكر في الدقيقة الثانية 
عبر محمد مجدي “أفشة”، وتعادل منتخب كينيا في 

الدقيقة 65 عن طريق العبه عبد هللا حسن.
لمنتخب مصر،  الفني  المدير  البدري  وبدأ حسام 
اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة 
المرمى، ومحمد هاني وأحمد حجازي ومحمود 
حمدي “الونش” وأحمد أيمن منصور في الدفاع، 
وطارق حامد وحمدي فتحي ومحمد مجدي “افشة” 
في الوسط، ومحمد صلح ومحمود حسن “تريزيجيه” 

ومصطفى محمد في الهجوم.

اللقاء  ودخل منتخب مصر 
بقوة، نجح في تسجيل هدف 
مبكر عن طريق محمد مجدي 
“أفشة” بعد مرور دقيقتين فقط 
من انطلق الشوط األول، بعدما 
سدد كرة قوية بيمناه من داخل 
منطقة جزاء المنتخب الكيني، 
بعدما تلقى عرضية أرضية من 
محمد هاني من الجانب األيمن.

وبعد الهدف، تراجع أداء منتخب 
مصر نسبيا، وسيطر منتخب 
كينيا على منطقة وسط الملعب 
النتيجة،  لتعديل  في محاولة 
ولكن دفاع الفراعنة وحارس 
المرمى محمد الشناوي نجحوا 
في التصدي لكل الهجمات 

الكينية.
وفي الدقيقة 18، طالب العبو 
منتخب مصر بالحصول على 

ضربة جزاء، بعدما توغل محمود تريزيجيه داخل 
المرور من مدافع  منطقة جزاء كينيا، ونجح في 
المنتخب الكيني، وتعرض لعرقلة، ولكن حكم اللقاء 
 ،40 الدقيقة  باحتساب ضربة ركنية.. وفي  أشار 
الكيني  المنتخب  المباراة هدفا لصالح  ألغى حكم 
بداعي وجود لمسة يد على مهاجم أصحاب األرض.

وفي الشوط الثاني، كثف المنتخب الكيني هجومه على 
دفاع منتخب مصر لتعديل النتيجة، وسط تراجع أداء 
العبي المنتخب الوطني، ليتمكن أصحاب األرض 
من تسجيل هدف التعادل بالفعل في الدقيقة 65 عبر 
العبه عبد هللا حسن مستغل خطأ في تمركز مدافعي 
منتخب مصر.. وفي الدقيقة 75، أشهر حكم اللقاء 

البطاقة الحمراء في وجه العب منتخب كينيا جونستون 
أوموروا، ليكمل أصحاب األرض المباراة بعشرة 
العبين فقط.. وفي العشر دقائق األخيرة، استحوذ 
العبو منتخب مصر على اللقاء، دون تشكيل خطورة 
حقيقية على مرمى المنتخب الكيني، لينتهي اللقاء 

بالتعادل اإليجابي 1-1.

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

جنوب إفريقيا تتعادل مع غانا 1-1 وتشعل المنافسة 
في المجموعة الثالثة لتصفيات أمم إفريقيا

    تعادل منتخب جنوب إفريقيا مع ضيفه منتخب 
اللقاء الذي جمعهما مساء  غانا بنتيجة 1-1، في 

أمس الخميس على ملعب “سوكر سيتي” بمدينة 
جوهانسبرج، في إطار منافسات الجولة الخامسة 
من المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس األمم 

اإلفريقية بالكاميرون.
تقدم منتخب غانا بهدف في الدقيقة 49 عبر العبه 
محمد قدوس، ثم تعادلت جنوب إفريقيا سريعا بهدف 

في الدقيقة 51 عن طريق اللعب بيرسي تاو.

وأشعل التعادل حسابات التأهل في المجموعة الثالثة 
للتصفيات، بعدما ارتفع رصيد غانا إلى 10 نقاط في 

صدارة المجموعة، بفارق األهداف فقط عن جنوب 
إفريقيا صاحبة المركز الثاني، فيما يأتي منتخب 
السودان في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، بينما 
يتذيل الترتيب منتخب ساوتومي برصيد بدون نقاط.
وفي الجولة األخيرة للمجموعة، سيحل منتخب 
جنوب إفريقيا ضيفا على السودان، فيما ستلعب 

غانا مع ساوتومي.

تأهل الجابون وجامبيا لكأس أمم إفريقيا بعد 
فوزهما على الكونغو الديمقراطية وأنجوال

    تأهل منتخبا الجابون وجامبيا إلى نهائيات كأس 
أمس  بعد فوزهما مساء  القدم،  لكرة  اإلفريقية  األمم 
وأنجوال،  الديمقراطية  الكونغو  منتخبي  الخميس، على 
في إطار منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة 

القارية. للتصفيات المؤهلة للمسابقة 
بعد  اإلفريقية  األمم  لكأس  تأهله  الجابون حسم  منتخب 
الديمقراطية  الكونغو  منتخب  الكبير على ضيفه  فوزه 
بثلثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب 
“فرانسيفيل”، حيث سجل ثلثية الجابون آرون بوبندزا 
في الدقيقة 44، ودينيس بوانجا في الدقيقة 77، وإيميريك 

أوباميانج في الدقيقة 86.. أما منتخب جامبيا فتأهل كذلك 
لكأس أمم إفريقيا، بعد فوزه على ضيفه منتخب أنجوال 
بهدف نظيف، أحرزه اللعب حسن سيزاي في الدقيقة 62.

وبهذه النتائج، تصدر منتخب الجابون ترتيب المجموعة 
الرابعة برصيد 10 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب جامبيا 
إلى كأس األمم  ليتأهل رسميا  الثاني،  المركز  صاحب 
اإلفريقية بالكاميرون، فيما ودع منتخبا الكونغو الديمقراطية 
وأنجوال سباق التصفيات، بعدما احتل المركزين الثالث 
والرابع برصيد 6 نقاط للكونغو، ونقطة وحيدة ألنجوال، 

وذلك قبل جولة وحيدة على انتهاء التصفيات.

 l’impossible nul n’est tenu la plus belle femme 
ne peut donner que ce qu’elle a 

 عشم ابليس في الجنة
L’union fait la force

االيد الواحدة ما تصفقش 
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-  جزر القمر تتأهل لكأس األمم اإلفريقية للمرة األولى في تاريخها بعد تعادلها سلبيا مع توجو
- تعادل مثير يؤمن السلسلة القياسية لمنتخب الجزائر

- هل ينهي »الفار« حالة الجدل التحكيمي في الدوري العراقي؟



   في عام 2015، صدر لي كتاب، يحمل 
عنوان: “أدب العجيب في الثقافتين العربية 
والغربية”، وقد حظي بإقبال القراء عليه، نظراً 
لكون هذا الكتاب حسب عدد من النقاد، يقدم 
مقاربة تنظيرية وتأصيلية لموضوع العجيب 
من خالل تبني مصطلح “أدب العجيب” بديال 
لما هو شائع من مصطلحات أخرى مجاورة 
مثل العجائبي والفانتاستيك والغرائبي.. ولم 
يكن اختياري لهذا المصطلح أي أدب العجيب، 
مجرداً من تحليل أو بعد تأصيلي، وإنما جاء 
للموضوع،  وشمولية  علمية  مقاربة  نتيجة 
تتجاوز الثقافة العربية واإلسالمية إلى استنطاق 
الكشف  الغربية واألجنبية، من أجل  الثقافة 
عن مدلول الفانتاستيك وأصوله وتحوالته في 
هذه الثقافة وسياق هجرته نحو حقل التداول 

العربي، في سياق الحداثة والتجريب.
إن اختيارنا لمصطلح “أدب العجيب” نعتقد 
أنه أكثر دقة في التعبير عن نمط اإلبداع القائم 
على توظيف العجيب والغريب والخراق، وهو 
األنسب لتحليل النص العربي وخاصة التراثي. 
أما لفظ “الفانتاستيك” بوصفه جنسا أدبيا أو 
تقنية في الكتابة، فقد أنتجته ظروف تاريخية 
وقيم ثقافية غريبة عن واقع اإلنسان العربي 
وخصوصياته، ولذلك يمكن تداول مصطلح 
“الفانتاستيك” من باب توسيع الرؤيا وتعزيز 
القراءة والتأويل، وإال فإن األصل هو  أفق 
الرجوع إلى المعاجم العربية واللسان العربي 
والذي يحّدد لفظ “العجيب” أكثر دقة من غيره 
وفي اآلن نفسه أكثر تناسباً مع النص العربي. 

ليس  العربية،  الثقافة  العجيب في  إنَّ أدب   
جنساً أدبياً مستقال، على غرار أجناس األدب 
المعروفة مثل أدب الرحلة وأدب الترسل وأدب 
الخطابة.. وإنما يشمل “أدب العجيب” كل كتابة 
غير مألوفة، وهذا يعني أن مالمح هذا األدب 
موجودة في مختلف حقول المعرفة واإلبداع؛ 
ففي أدب الرحلة يوجد العجيب، وفي كتب 
السير والتاريخ وأدب المناقب والكرامات، 
وغيرها من مجاالت انتعاش العجيب في 
العربية اإلسالمية، والتي تحتاج  الثقافة 
لباحثين يمكن أن يستخرجوا ما في تلك 
المدونات التراثية من عجائب وغرائب، 
يتم تصنيفها وتداولها، والتي ال تقف 
وظيفتها في الجماليات الفنية والمتعة 
بقدر ما تساعد، وهذا  فقط،  األدبية 
العربية  العقلية  فهم  المهم، في  هو 
اإلنسان  ونفسية  للعجائب  المحبة 
العربي التي تعايشت مع الوحي 
وخلقت ألفة مع الغيب وما وراء 
الطبيعة، فكانت لإلنسان العربي 
رؤية خاصة نحو الكون والوجود 

واألشياء.. 
 إذا كان أدب العجيب يندرج 

والعلوم  اآلداب  حقل  ضمن 
يتجاوز مجال األدب والنقد  فإنه  اإلنسانية، 
إلى الفكر والسلوك، وال يمكن فهمه إال على 
ضوء المقارنات العابرة بين عجيب الثقافات 
المختلفة، وهو ما حاولُت تدشينه في كتابي: 
أدب العجيب في الثقافتين العربية والغربية، 

العجيب وخاصة  أدب  لتأصيل  في محاولة 
في الثقافة العربية اإلسالمية، مع االستفادة 
البعيد عنا ثقافيا وعلميا  من معارف اآلخر 
والقريب منا جغرافيا في سياق التقارب 
اإلنساني المشترك واالندماج 
الحضاري 

 ، ل مو لمأ ا
التواصل وخاصة مع تطور تقنيات 

واالتصال، استجابة للحاجة الفكرية والمجتمعية 
لوضعنا العربي الراهن، في ضرورة تجديد 

العمل  قيم  وزرع  اإلبداع  وتحفيز  الفكر 
واإلنتاج.. وروح النقد وإعمال العقل والمنطق.

 هكذا حاولُت رصد تجليات العجيب في الثقافة 
العربية اإلسالمية سواء في التراث العربي 
القديم أو الحديث والمعاصر، من أجل الوقوف 
العربي،  األدب  في  العجيب  دالالت  على 
وأيضاً تتبع هجرته من التراث العربي إلى 
ثقافة اآلخر، مثل انتقال حكايات ألف 
ليلة وليلة من مجال التداول العربي إلى 
مجال الثقافة الغربية من خالل الترجمة، 
ثقافة عجائبها  لكل  أن  الرغم من  على 
الخاصة، ولذلك ال يمكن القبول بفكرة أنَّ 
أدب العجيب أو الفانتاستيك مصدره الغرب 
وأنه ظاهرة وافدة على اإلبداع العربي في 
سياق التجريب، وإنما العجيب متأصل في 
العربية اإلسالمية وله خصوصياته  الثقافة 
وروافده ووظائفه التي تختلف عما هو موجود 

في الثقافة الغربية.
وهكذا، حاولنا اإلسهام في تنوير النقد الثقافي 
المعاصر ولفت انتباه النقاد والمبدعين العرب 
العربي  بالتراث  االستعانة  ضرورة  إلى 
اإلسالمي في معالجة ظواهر تبدو مستجدة 
أو وافدة من الثقافات األخرى وهي في واقع 
وأصيلة  العربي  تراثنا  في  األمر موجودة 
فيه، فقط تحتاج إلى من ينفض عنها غبار 
النسيان ويعيد إبرازها للعيان، مع ما يترتب 
عن هذا المنهج من إحياء للثقة بالنفس وتعزيز 
للقدرات العربية وإيمان بالمحلي قبل العالمي 
العربية  الثقافة  من  لجزء  االعتبار  وإعادة 

اإلسالمية كثيرا ما تم إهماله وتهميشه.
العجيب  أدب  كتاب  أنَّ  النقاد  ويرى بعض 
في الثقافتين العربية والغربية، من بين أبرز 
قاربت  التي  العربي  الوطن  في  الدراسات 
بنظرة شمولية معمقة  موضوع “العجيب” 
تبحث في المفهوم داخل الثقافة العربية القديمة 
وتنبش في التراث الغربي كذلك بغية المقارنة 
وإبراز الخصوصيات داخل نوع من التكامل 
واالنفتاح المفضي إلى نتائج مهمة تجعل من 
النص العربي العجيب نصا متفردا بسمات 
تمثالت  إسقاط  يجوز  ال  وفنية  موضوعية 
اآلخر الغربي عليه، إال إذا كان المراد هو 
تطوير أدوات التحليل في أفق تكييف المنهج 
الغربي وتحويل النظرية الغربية لتناسب النص 
العربي، أو أن يتم استنباط المنهج انطالقا من 
النص وهو التوجه الذي أميل إليه وأتبناه وقد 

دافعت عنه في الكتاب.
إن أدب العجيب باعتباره حصيلة أدبية وفكرية 
وثقافية، يمثل نشاط البنية الذهنية الشعورية 
والالشعورية في ارتباط بالظواهر االجتماعية، 
ليس حكرا على ثقافة دون أخرى، فهو وإن 
حضر في الغرب باسم “الفانتاستيك”، فهو 
عند العرب “عجيب” قديم ومتأصل ومتجدد 
باستمرار في بنية التفكير العربي”. ليؤسس 
بهذه النتيجة بعدا عالميا للعجيب ونمطا إبداعيا 
أن  ينبغي  الثقافات،  من  ثقافة  منه  تخلو  ال 
يُعامل انطالقا من الثقافة المحلية بعيدا عن 

أي إسقاط خارجي عنها. 

مظاهرات طالبية يف عهد 
صائب سالم

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

  خالل السنة الدراسية ١٩٧٢-١٩٧٣ 
الطاّلبية  التحركات  لبنان كانت  في 
في أوجها. وما ميّز تلك الفترة بالذات 
كان اتفاق افرقاء اليمين واليسار ألول 
مرةعلى خطوط مشتركة لتفعيل وتحقيق 
المطالِب الطاّلبية. وقد لعب دوراً بارزاً 

فريق كان يحمل اسم حركة الوعي.
آنئٍذ كنت رئيساً لرابطة طاّلب كليّة 
لذا  اليسوعية.  الجامعة  في  الهندسة 
كان عليَّ تمثيل كليَّتي في اإلجتماعات 
الطالبيّة كافًة.فاشتركت في مؤتمر دام 
يومين في قاعة االونسكو في محيط 
كلية التربية تّم خالله اإلتفاق على نقاط 
وضعناها بشكل مطالب يتم العمل على 

تحقيقها الحقاً.
وبعد ان لمس الطالب تصلباً من قبل 
الحكومة لتلبية اي من المطالب، كان 
ال بد من ان يلجأوا الى وسائل ضغط 
كاإلضراب والتظاهر. ويجب ان ال 
ننسى ان هذه التحركات تلت ما كان 
قد حدث في باريس لبضع سنوات خلت 
وأسفر فيما بعد عن استقالة الجنرال 

“ديغول” من الرئاسة!
الرئيس صائب  كان  السنة  تلك  في 
سالم يتولى وزارة الداخلية باإلضافة 
الى منصبه كرئيس للوزارة. وإذ كان 
يغضُّ النظر عن اإلضرابات في داخل 
الحرم الجامعي او في المدارس الثانوية 
إال انه كان يمسك الشارع بقبضٍة من 
حديد! فكانت كل محاولة تظاهر تبوء 
بالفشل الن قوى األمن كانت تنقضُّ 
المتظاهرين.  البرق وتفّرق  بسرعة 
وكان شرط السلطة انها لن تسمح بأية 
مظاهرةلم تكن قد حصلت على إذن 

مسبق من قبل السلطات المختّصة!
وبقي الوضع الطالبي يراوح مكانه 
من إضرابات طالبية ومطالب ال تجد 
لها أُُذناً صاغية الى ان جاءنا طلب من 
القيّمين على التنظيم الطالبي بالدعوة 
الى مظاهرة تم “الترخيص” لها وذلك 
في اليوم التالي لإلعالن ودعوا الجميع 

لالشتراك بها بكل طاقاتهم.
دعوُت طالب الكلية الى جمعية عمومية 
فاتخذنا قراراًباإلضراب واإلشتراك 
بكثافةفي المظاهرة التي كانت معدة 

لالنطالق من محيط االونسكو.
في اليوم التالي قصدت المكانبسيارتي، 
وكانت من نوع ڤولس ڤاكن، خنفسائية 
الشكل، لونها أزرق سماوي وكان يظهر 
عليها بضع سنوات من الخدمة. أوقفتها 
الى جانب احد األرصفة القريبة وتوجهت 
سيًرا على األقدام الى قاعة االجتماع 
الكليّات والثانويّات.  المعدة لرؤساء 
وما ان اجتمعناالى ان تم إبالغنا ان 
صة قط  وان  المظاهرة لم تكن مرخَّ
الخبر عاٍر عن الصحة وإنما تّم نشره 
الستقطاب اكبر عدد من المشاركين! 
احسست ببعٍض من اإلحباط نظراً ألني 
كنت قد أّكدُت لكثيرين من الطالب أن 
ص” بها، فلذا يتوّجب  المظاهرة “مرخَّ
حضورهم ولم أكن اريد بالتالي ان أعطي 
اّي إنطباع بأني خدعتهم كما ال اريد 
أنأحمل ذنب أي شائبة قد تصيب أياً 
منهم فيما لو حصل ما ال تُحمد ُعقباه!

خرجت بعد االجتماع الى الباحة لمقابلة 
ربعي وكان من المفترض ان يرفعوا 
الفتات تحمل اسم كليّة الهندسة وكانت 
مفاجأتي عظيمة إذ لم أَِجد من أصل نحو 
٥٠٠ تلميذ هندسة اال ما قد ال يزيد كثيراً 
عن عدد أصابع اليد الواحدة! وكانت 
القلّة التي حضرت تتبع تيارات يسارية 
متطرفة فيما فّضل اآلخرون اعتبار 
النهار نهار عطلة مدرسيّة يقصدون 
فيه منتجعاً كفاريا أو اي مكان آخر 

لتمضية الوقت. وما زاد الطين بلة أني 
التقيت احد معارفي والذي كان يعمل 
بالمخابرات إذ بادرني: ماذا تفعل هنا؟ 
هذا ليس مكانك! معلوماتي ان المظاهرة 

لن تنتهي على خير!
بشكل  لإلنطالق  باإلصطفاف  بدأنا 
خطوط متوازية تأخذ عرض الطريق 
وكان كل صف يحوي نحواً من عشرين 
طالب. وما ان أخذت لنفسي مكاناً في 
الصف الثاني من الطليعة حتى انتفض 
احد المنظمين وقال لي: “انت رئيس، 
تمشي في الصف األول.” وأخذني بيدي 
ليضعني في وسط الصف األول!وبدأت 
اسأل نفسيهل يعقل ان امشي في مظاهرة 
قد آخذ فيها تعنيفاً بالضرب بينما من 

أمِثّلهم يشّمون الهواء ويتنزهون؟
انطلقنا نحو دّوار الكوال والذي كان في 
محيط الجامعة العربية وكان الطالب 
يهتفون شعارات بشكل منظم ليزيدوا 
من حماس الحشود المشاركة. وكنت 
انظر الى الخلف ألرى ولو شعاراً واحداً 
مرفوعاً يمثّل كليّتي او على األقل أحداً 
مناليساريين القالئل الذين شاركوا اال 
أنعينيَّ كانتا تزوغان دون التوصل الى 

رؤية ما ابحث عنه!
باتجاه  الدوار  المسيرة عند  انعطفت 
طلعة برج ابي حيدر الذي كان يؤدي 
الى وسط المدينة. وكان حماس الطالب 
يزيد والصراخ يعلو بشكل منتظم وكأن 
الشعارات ما كانتاال مقاطع من اناشيد 
وطنية! وضاقت الصفوف األمامية 
فانتهزتها  الماشين  اكتاف  بتالصق 
الثاني  الى الصف  فرصة لالنزالق 
وما مّرت لحظات اال ليُعاد وضعي 

في وسط الصف االول!
ما ان اقتربنا من التقاطع مع كورنيش 
بعد  ألمح عن  بدأت  المزرعة حتى 
كانت  التي  قتالية  الشبه  اإلعدادات 
تنتظرنا. فعلى الزوايا األربع كانت فرق 
أشبه بالقوات النظاميّة بكامل عدَّتها من 
خّوزات حديدية، الى دروع خاصة، الى 
هراوات الى بنادق حربية والكل ينتظر 
وصول المظاهرة لالنقضاض عليها!

بدأت أفّكر بالشبان الذين يمشون ورائي 
وال يعلمون ما ينتظرهم مصدقين ان 
التظاهرة قد حصلت على ترخيص 
مسبق! فتمتمت شفتاي: هللا يمررها 

بسالم!
ما ان دخلنا التقاطع حتى كنت ارىعن 
قرب أفراد القوى األمنية بنظراتهم الثاقبة 
واحناكهم المطبقة على أسنان تكزكز 
وشفاههم التي تتحّركنحو االمام ثم تعود 
الى الوراء وأجسامهم التي تموج وهي 
تراوح مكانها وكأنها ملجمة وجاهزة 

لالنقضاض على فريستها!
وما هي اال لحظات حتى عال صوت 
على  القوات  وانقّضت  الرصاص 
المتظاهرين ودّوى الصراخ وأصبح 
التقاطع مسرحاً لمعركة ولعمليات كّرٍ 
لم يكن لي خيار سوى  وفر. عندئذ 
حيث  من  والهروب  الخيط  تشميع 
اتيت! واذ كان صوت الرصاص ال 
يهدأ كان كعبا رجلّي يطاالن ظهري 

وانا اركض نحو السيارة...
علمت صباح اليوم التالي من الصحيفة 
ان نحواً من مئة طالب تم ايقافهم بينما 
في  الهندسة  كليّة  من  شاب  أصيب 
أَُبري  بشير  اليسوعيةاسمه  الجامعة 

برصاصة في فخذه!
تأخرت بعض الوقت للوصول الى الكليّة 
وكانت تقع على تلّة مار روكز فوق 
الدكوانة أُلفاجأ بأن الطالب يعقدون 
إضراباً ويطالبون باإلفراج عني َظنّا 

منهم أني كنت في عداد الموقوفين!

Vendredi 26 mars 2021
الجمعة 26 مارس  2021

حممد عقل يتحدث عن دور الروتاري والعمل اجملتمعي وتنميه اجملتمع  

حممد عقل أجد سعادتي يف العمل اجملتمعي والتطوعي 
 يقابلك بابتسامته التي ال تفارق وجهك، تجده 
دائما يتسارع دائما من أجل مساعدة الجميع ، 
والخيري،  المجتمعي  العمل  في  يجد سعادته 

رأس ماله عالقته مع االخرين
المجتمعي  العمل  القلب عن  من  لنا  يتحدث   

وانضمامه للروتاري 
أحد االعضاء  ويقول  األستاذ “محمد عقل” 
نادي روتاري االسكندرية شرق، انني تعلمت 
المطلوبة مني هي  الواجبات  أمد أن أحد  منذ 
المحيط بي، وفي سن صغير  المجتمع  خدمة 
كنت أعي تماماً أن تلك الخدمة ستعود بمردود 
ايجابي على المجتمع ولكنني لم أكن أدرك مدى 

أهمية هذه الخدمة  على مؤديها.
س: ما الذي دفعك للعمل التطوعي والمجتمعي ؟

ج: مع مرور السنين الحظت أهمية ودور العمل 
المجتمعي في بناء شخصية اإلنسان وزيادة قدرته 
تنمية  اآلخرين من خالل  مع  التواصل  على 
العالقات االجتماعية وتنمية مهارات التواصل 
والتخلص من الخجل مع توسيع شبكة العالقات 
وبناء صداقات جديدة وتقوية العالقات القائمة 

على الزمالة وااللتزام بالنشاطات المشتركة.
الحظت أن العمل التطوعي يساهم بالحد من آثار 
التوتر والقلق بل ينمي الثقة بالنفس والشعور 
بالراحة النفسية، وهو ايضا من أسباب الحصول 
على السعادة والمتعة في الحياة وخاصة عندما 
المساعدة،  يد  تقديم  بعد  نرى سعادة اآلخرين 
باإلضافة الي ذلك اكتساب خبرات جديدة في 
مجاالت مختلفة ومقابلة أشخاص متخصصين 
في تلك المجاالت وكم هي طريقة رائعة لتنمية 

المهارات المختلفة.
س: لماذا قررت االنضمام للعمل الخدمي؟

ج: نظرا القتناعي بأن هناك الكثير من األسباب 

التي تحتم علينا العمل من خالل فريق وذلك 
للحصول على مميزات العمل الجماعي ومنها 
الموارد مع  الكفاءة واإلنتاجية وتوفير  زيادة 
تبادل المعلومات والخبرات واكتساب المزيد من 
المهارات وتعلم طرق جديدة لتيسير العمل فكان 

البد لي أن أبحث عن مجموعة 
فيما  ونتبادل  منها  أستفيد  عمل 
في  سويا  لنعمل  خبراتنا  بيننا 

خدمة المجتمع.
ولهذا قررت أن أنضم الي أحد 
للمشاركة  الخدمية  المؤسسات 
معهم في خدمة المجتمع بشكل 
فعال، وهنا بدأت البحث باستفاضة 
عن أنسب مكان أستطيع أن أقدم 
على  بالفعل  يعود  مجهودا  فيه 
أو  هباء  يضيع  المحتاجين وال 
يتجه لدعم أغراض سياسية أو 
دينية غير معلنة وفي اثناء ذلك 
سنحت لي فرصة لالنضمام الي 
أحد أندية الروتاري، وكان علي 
اقتناص هذه الفرصة للعديد من 
أهمها  ومن  االيجابية  االسباب 
قدرة اندية الروتاري على خدمة 
المجتمع بشكل فعال، ولكن شغلني 
في البداية بعض التحفظات وكان 

البد أن أجد لها اجابة حتى اتمكن من االنضمام 
الي فريق العمل الذي وجدت فيه ضالتي.
س: ما الذي دفعك لالنضمام للروتاري؟

أندية غير  الروتاري  أندية  أن  قد وجدت  ج: 
سياسية ومفتوحة أمام كل األعراق والثقافات 
والمعتقدات دون تمييز أو تحيز كما انها أندية 
خدمية تعتمد في تقديم خدماتها على خبرة وكفاءة 

المجتمع  مع  عالقاتهم  قوة  ومدى  أعضائها 
المحيط بهم سواء من متخذي القرار أو رجال 
األعمال وغيرهم، وتقوم أندية الروتاري بتنفيذ 
مشروعات خدمية تعالج العديد من تحديات مثل 
المياه  المرض، نقص  الفقر،  الجوع،  األمية، 

النظيفة، وتلوث البيئة.
وشغلني ايضا صورة خاطئة عن أعضاء نوادي 
الروتاري كونهم من مجموعة من االثرياء  الذين 
يجتمعون سويا  في حفالت ومؤتمرات باهظة 
الثمن لن يستطيع مشاركتهم سواهم والحقيقة انني 
وجدت أن الغالبية من أعضاء تلك األندية هم من 
الطبقة المتعلمة والمثقفة بغض النظر عن وجاهتهم 

االجتماعية 
او ثرائهم، 

كم ا يختار االعضاء الجدد بدقة عالية وطبقا 
مجتمعه،  خدمة  على  الجديد  العضو  لقدرة 
االعضاء وتصنيفات  اختيار  معايير  اما عن 
تعتمد على  المهنية وال  تعتمد على  االعضاء 
وجدتهم  بل  الثراء،  او  االجتماعية  الوجاهة 
فعال صفوة المجتمع فهم رجال ونساء ناجحون 
ومميزون في اعمالهم يجتمعون بكل حب وود 
ويستقطعون من وقتهم وجهدهم واموالهم لتقديم 
خدمات لمجتمعاتهم سواء المحلية أو االقليمية 
أو الدولية كذلك يعملون على رفع قيمة العمل 
بالشباب  واالهتمام  المهنية  الخدمة  وتعزيز 
وتمكين المرأة في جو رائع من الزمالة للتنافس 
على عمل الخير والدعوة الي السالم ونشر القيم 

واألخالق الحميدة.
س: ما الذي يقدمه الروتاري؟

ج: أهتم الروتاري ببرنامج مكافحة شلل األطفال 
Polio Plus وهو واحد من أهم البرامج التي 
عند  إنه  حيث  الروتاري  المؤسسة  بها  تقوم 
االنتهاء من القضاء على مرض شلل األطفال 
يكون أعضاء أندية الروتاري قد قدموا ما يزيد 
عن مليار وربع المليار دوالر أمريكي باإلضافة 
إلى ساعات ال تحصى من العمل التطوعي لتطعيم 
أكثر من مليار طفل في 122 دولة ويتصدر 
الروتاري قيادة الجهد العالمي للقضاء على شلل 
العالمية  بالتعاون مع منظمة الصحة  األطفال 
واليونيسيف وغيرهم من المؤسسات الدولية.
س: وما الذي يقدمه علي المستوي المحلي؟
ج: أما في مصر فباإلضافة الي ما سبق تقوم 
أندية الروتاري بمشاركة المجتمع المحلي في 
في  النظيفة  المياه  توفير  منها  كثيرة  أعمال 

المدارس والقرى، 
المعدمة، اجراء عمليات  النائية  القرى  تأهيل 
القلب الجراحية لألطفال، توفير حضانات لحديثي 
الوالدة، توفير كراسي متحركة للمعاقين وكبار 
السن، توفير العديد من حمالت التوعية والتبرع 
السكري والسرطان  العالج ألمراض  لتوفير 
الي حمالت  والكبد والسل وغيرها باإلضافة 
تخفيف وطأة  المساهمة في   ، للمرأة  التوعية 
أمراض المجتمع مثل التدخين واإلدمان والعنف 
األسري، االهتمام بتوفير مستلزمات المدارس 
والطلبة سنوياً، دعم المحتاجين لتعلم الحرف 
المختلفة، تزويد الجمعيات والمؤسسات الرسمية 
والخاصة باألجهزة الطبية المتقدمة وسيارات 
اإلسعاف ووسائل النقل، انشاء محطات تحلية 
تنظيف  الصحي،  الصرف  ومحطات  المياه 
مجرى نهر النيل، تشجير المناطق الصحراوية، 
عمل قوافل طبية في المناطق النائية مع توفير 
االحتياجات من االجهزة التعويضية والنظارات 
توفير فرص عمل  االذن،  الطبية وسماعات 
للشباب، وغير ذلك من آالف المشاريع سنوياً.

 كل هذا وجدته في الروتاري وسعدت باالنضمام 
للروتاري للتعاون مع زمالء بشكل فعال لخدمة 
المجتمع في كافة أوجه الخدمة لتحقيق التماسك 
المجتمعي من خالل تطوير سياسات متكاملة 
وتقديم خدمات اجتماعية متميزة ومبتكرة ضمن 

بيئة عمل محفزة.
ولهذا انضممت الي الروتاري

طول  أن  جديدة  دراسة  زعمت   
بعد  كورونا  فيروس  ضد  المناعة 
اختالفا  يختلف  أن  يمكن  اإلصابة، 

كبيرا من شخص آلخر.
األفراد  بعض  أن  الباحثون  ووجد 
معادلة  مضادة  أجسام  لديهم  الذين 
لـ “كوفيد19-”،  المضادة  لألجسام 
شهدوا تضاؤل   المستويات بعد أيام 

قليلة أو حتى أسابيع قليلة.
ولكن ثلث المشاركين على األقل لم 
يشهدوا أي تغييرات في المستويات بعد 
ستة أشهر على األقل، بل إن بعضهم 
شهد ارتفاعا في المستويات، ما يشير 

إلى أن مناعتهم قد تستمر لعقود.
Duke- ويقول الفريق، من كلية الطب
النتائج  إن  ة،  سنغافور في   NUS
تقدم دليال على أن بعض المرضى 
المصابين سابقا هم أكثر عرضة من 
أخرى خالل  غيرهم لإلصابة مرة 
الموجات الالحقة، أو حتى من خالل 

متغيرات شديدة العدوى.
وقال المعد الدكتور وانج لينفا، مدير 
برنامج Emerging في كلية الطب 
Duke-NUS: “الرسالة الرئيسية 
من هذه الدراسة هي أن طول عمر 
األجسام المضادة المعادلة الوظيفية 
أن  يمكن   ،SARS-CoV-2 ضد 
المهم  ومن  كبيرا،  اختالفا  تختلف 
مراقبة ذلك على المستوى الفردي. وقد 
يكون لهذا العمل آثار على طول عمر 
المناعة بعد التطعيم، والتي ستكون 
جزءا من دراسات المتابعة لدينا”.

في  نُشرت  التي  للدراسة،  وبالنسبة 
نظر   ،The Lancet Microbe

الفريق في حاالت 
164 مريضا بـ 
“كوفيد19-” في 
لمدة  سنغافورة 
تسعة  إلى  ستة 

أشهر.
كل  عطى  أ و
مريض عينات 
دم، حللها الباحثون 
لتحييد األجسام 
المضادة والخاليا 
التائية، وهي نوع 
الدم  خاليا  من 
لتي  ا ء  لبيضا ا
ترتبط بالفيروسات 

وتقتلها.
مت  ستُخد ا ثم 

البيانات للمساعدة في إنشاء خوارزمية 
للتنبؤ بمسارات تحييد األجسام المضادة 

بمرور الوقت.
وجرى تصنيف المشاركين إلى خمس 
التي  المدة  مجموعات اعتمادا على 
استمرت فيها األجسام المضادة ضد 

“كوفيد19-”.
ولم يكن لدى المجموعة األولى، التي 
أبدا  “السلبية”،  المجموعة  تسمى 
أجسام مضادة محايدة يمكن اكتشافها، 
وشكلت نحو %11.6 من المرضى.
واسمها  التالية،  المجموعة  وتمثل 
من   26.6% السريع’’،  “التراجع 
مبكرة  مستويات  ولديها  المرضى، 
التي  المضادة  األجسام  من  مختلفة 
تضاءلت بسرعة، في غضون أيام قليلة.
وبعد ذلك، كان لدى مجموعة “التضاؤل   

البطيء” أجسام مضادة تالشت في 
غضون ستة أشهر، وشكلت 29% 

من المشاركين.
وأظهرت المجموعة المسماة بالمجموعة 
والتي تضم 31.7%  “المستمرة”، 
في  طفيفا  تغيرا  لمشاركين،  ا من 
لمدة  المضادة  األجسام  مستويات 

ستة أشهر على األقل.
وأخيرا، أظهرت مجموعة االستجابة 
المرضى،  من   1.8% المتأخرة، 
ارتفاعا في األجسام المضادة المعادلة 

خالل فترة الدراسة.
ومع ذلك، وجدت الدراسة أن معظم 
المرضى لديهم مستويات عالية من 
أولئك في  بين  التائية، حتى  الخاليا 

“السلبية”. المجموعة 
يظلون  قد  األفراد  أن  يعني  وهذا 
استجابة  لديهم  كانت  إذا  محميين 

قوية للخاليا التائية، على الرغم من 
انخفاض مستويات األجسام المضادة 

المعادلة.
وقال المعد الدكتور ديفيد الي، مدير 
المعدية  المركز الوطني لألمراض 
في سنغافورة: “تبحث دراستنا في 
تحييد األجسام المضادة المهمة في 
“كوفيد19-”. ووجدنا  من  الحماية 
فيروس  المضادة ضد  األجسام  أن 
أشخاص  في  تتضاءل   ، كورونا
مختلفين بمعدالت مختلفة. وهذا يؤكد 
على أهمية الصحة العامة والتدابير 
االجتماعية في االستجابة المستمرة 
لتفشي الجائحة. ومع ذلك، فإن وجود 
مناعة الخاليا التائية يوفر األمل في 
الحماية طويلة المدى، والتي تتطلب 
المزيد من الدراسات والوقت لتأكيد 

والسريرية”. الوبائية  األدلة 

أدب وثقافة

خواطر: سناء سراج

ليه ياقليب 

دراسة جديدة تزعم الكشف عن مدى اختالف المناعة ضد 
»كوفيد19-« من شخص آلخر!

» فايزر« تبدأ التجارب البشرية 
لعقار على شكل أقراص

أدب العجيب في الثقافتين العربية والغربية

ليه القلب يبكي من غير دموع  
وليه الدموع مخنوقة جوانا في العيون 
وليه التنهيدة نار بتحرق في الضلوع  

ليه الحزن وااّلسي 
استوطن واحتل حياتنا 

ليه مبقاش جوانا نفس نضحك ..
 نفرح .. ننسى همومنا 

ليه األمان هجرنا والخوف سيطر  
علينا يخنقنا  

ليه كل حاجه فقدت طعمها ورونقها   
ليه مبقاش نفسنا فى حاجه 

ليه نسينا ازاي نحلم 
وال بقينا حاسين اننا  

مش محتاجين اي حاجه 
ليه ماتت رغباتنا واندثرت 

 احالمنا وراحت أيامنا 
ليه راحة البال بعيدة

ليه احالمنا بقت عنيدة  
ليه حتى دموعنا  .. 
بقت بخيلة وشحيحة 

ليه كل حاجه حلوة مشيت وسابتنا 
ليه يادنيا معندانى 

ليه بتيجي علينا وسحالنا 
ليه ياقلبي بنبكي  

من غير دموع

حوار بقلم: د. علي أبودشيش

  قالت شركة األدوية األمريكية "فايزر"، إنها بدأت التجارب البشرية 
على عالج جديد لمكافحة فيروس كورونا على شكل أقراص يتم تناولها
ووفقا لوكالة "Bloomberg"، في حال نجاح التجارب البشرية، يمكن 
الحاالت،  تدهور  منع  األعراض،  مبكر من ظهور  وقت  في  للعالج، 
يمنع  "البروتياز"،  يسمى  إنزيم  على  الجديد  العقار  فكرة  تعمل  حيث 
البشرية،  المناعة  نقص  فيروس  ذلك  في  بما  التكاثر،  من  الفيروسات 

والتهاب الكبد الوبائي سي
"فايزر"،  في شركة  العلميين  المسؤولين  كبير  دولستن،  ميكايل  وقال 
في بيان: "بالنظر إلى الطريقة التي يتحور بها فيروس كورونا وتأثيره 
العالمي المستمر، فإنه من المهم الحصول على خيارات عالجية اآلن 

وخارج الجائحة"
وأضاف دولستن: "لم تظهر أي مشاكل غير متوقعة في الدراسة حتى 
اآلن، ويمكن أن نحصل على نتائج في غضون أسابيع"، مشيرا إلى أنه 
إذا جرت األمور على ما يرام، فإن الشركة ستبدأ المرحلة الثالثة من 

التجارب في وقت مبكر من الربع الثاني من هذا العام
وكشف المسؤول أنه من المحتمل أن يعطى عقار "فايزر" الجديد مرتين 

يوميا لمدة 5 أيام تقريبا



François Legault permet aux élèves de 3e, 
4e et 5e secondaire de retourner en classe 
à temps plein en zone rouge dès lundi pro-
chain, même si des régions sont sous sur-

veillance en raison d’une hausse inquiétante des cas.
« Le Québec résiste aux variants. Le Québec résiste 
à la troisième vague », a lancé le premier ministre, 
mardi.
« Pour moi, c’est une vraiment belle nouvelle, parce 
que c’est là que devraient être nos enfants, à l’école, 
tous les jours. Donc, ça va être le cas partout, même 
en zones rouges », a-t-il ajouté.
Depuis lundi, les écoliers des zones orange ont déjà 
droit à ce traitement.
Autre répit fort attendu : à compter d’aujourd’hui, 
les salles à manger des résidences de personnes âgées 
seront ouvertes de façon « prudente », si 75 % des rési-
dents y sont vaccinés depuis au moins trois semaines. Des 
mesures sanitaires seront toutefois en place, comme au 
restaurant.
« Ce n’est pas des salles de buffet. C’est une ouverture 
un peu comme dans les restaurants. C’est-à-dire que c’est 
deux bulles qui peuvent être ensemble. Puis c’est vrai-
ment des petites tables, plusieurs services, désinfection, 
des plexiglas, si c’est nécessaire. Donc, c’est une réouver-
ture pour permettre aux gens de se socialiser, de se voir, 
mais ce n’est pas, je vais vous dire, un retour à la normale 
», a indiqué le directeur national de santé publique, Hora-
cio Arruda.  
Dans le cas des résidences de personnes âgées, Roxane 
Borgès Da Silva, professeure à l’École de santé publique 
de Montréal, estime que la décision est « raisonnable », 
justement vu la stratégie de vaccination du Québec.
« Quand on se compare à l’Ontario et à l’Europe, leur taux 
de vaccination des personnes âgées est inférieur au nôtre 
», dit-elle en entrevue avec Le Journal.
D’ailleurs, plus d’un million de Québécois ont été vacci-
nés. François Legault retroussera lui-même sa manche 
vendredi à Montréal.
Mme Borgès Da Silva est davantage alarmée par la ren-
trée à temps plein des élèves du secondaire, surtout à 
Montréal.
« Le variant progresse, mais on ouvre plus en le laissant 
gagner du terrain, je ne comprends pas cette décision. »
« On va doubler le nombre de contacts de ces jeunes. 
Est-ce qu’on est prêt à vivre ce risque-là, alors que nos 
écoles sont le seul endroit où on ne peut pas mettre en 

application les gestes barrières ? » se demande-t-elle.
Même si une troisième vague menace l’Europe et certaines 
provinces canadiennes, François Legault a dit, mardi, en 
conférence de presse au parlement, que le Québec s’en sort 
assez bien pour alléger de nouveau les règles sanitaires.
Même si les personnes âgées sont davantage vaccinées, 
il ne faut pas oublier que les parents « peuvent avoir des 
symptômes graves » et qu’ils peuvent eux-mêmes trans-
mettre [le coronavirus] dans leur milieu de travail, dit la 
spécialiste.
Elle estime que l’équilibre de l’école en classe par alter-
nance aurait pu être maintenu jusqu’en juin, jusqu’à ce 
que tout le monde soit vacciné.
Mme Borgès Da Silva estime qu’on minimise les risques 
du variant chez la population active – les parents, et 
les enseignants par exemple – et note qu’en France, on 
observe une hausse des entrées aux soins intensifs.
Hausse importante des cas
Mais pour le gouvernement et la Santé publique, le Québec 
n’est pas près d’une troisième vague et se trouve plutôt 
sur un « plateau » avec un nombre de cas plutôt stable, 
même si trois régions sont en observation : le Bas-Saint-
Laurent, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, et l’Outaouais.
« Il y a une augmentation importante », a convenu le pre-
mier ministre. Ces régions sont toujours en zone orange, 
mais il fait un appel aux citoyens.
« C’est important de réduire les contacts. Il y a eu une 
augmentation des contacts dans les derniers jours. On ne 
veut pas revenir en zone rouge », a-t-il dit.
« Quand on a dit la semaine dernière qu’on repoussait le 
couvre-feu de 20 h à 21 h 30, ça ne veut pas dire que c’est 
pour aller faire des visites dans les autres maisons », a-t-il 
ajouté.

Vladimir Poutine est «responsable de toutes 
sortes de choses terribles», a commenté mer-
credi le premier ministre canadien Justin Tru-

deau, sans aller jusqu’à qualifier le président russe de 
«tueur» comme l’a fait Joe Biden. 
M. Trudeau, peu habitué à critiquer les autres diri-
geants en public, était interrogé sur les récents propos 
du président américain visant son homologue russe.
«Que ce soit l’invasion de la Crimée, les importantes 
cyberattaques dont il est responsable et la tentative de 
déstabiliser nos démocraties, je suis certain qu’il est res-
ponsable de toutes sortes de choses terribles parce que 
son comportement continue de le démontrer», a-t-il 
commenté lors d’une interview sur la chaîne Sirius XM.
Interrogé pour savoir s’il considérait lui aussi M. 

Poutine comme un «tueur», M. Trudeau a 
toutefois reconnu qu’il n’avait «pas d’infor-
mation» lui permettant de l’affirmer.
M. Trudeau a rappelé avoir rencontré le pré-
sident russe à quelques reprises à l’étranger 
depuis qu’il est devenu premier ministre en 
2015.
«J’ai toujours eu l’impression qu’il vous 
regardait et qu’il vous disait ce qui l’arrange 
à un moment donné», a-t-il déclaré. «Ce que 
le monde occidental ou le Canada pensent de 
lui ne l’intéresse pas particulièrement».
M. Poutine n’est «ni un soutien ni un ami» 
du Canada, conclut M. Trudeau. «Nous 
devons rester lucides et clairvoyants dans 
notre façon de l’approcher».
Quelques heures plus tôt, Ottawa avait 
annoncé de nouvelles sanctions contre neuf 
responsables russes pour protester contre le 

traitement infligé au principal opposant de M. Poutine, 
Alexeï Navalny.
Alexeï Navalny, 44 ans, est revenu en Russie en janvier 
d’une convalescence en Allemagne, après un empoison-
nement dont il tient le président russe Vladimir Pou-
tine pour responsable.
Il a été arrêté dès son arrivée et fait désormais face à sa 
première longue peine de prison en près d’une décennie 
de démêlés avec les autorités.
Lors d’une interview sur la chaîne ABC la semaine der-
nière, le président Biden avait dit penser que Vladimir 
Poutine était «un tueur» et a promis qu’il paierait «le 
prix» de ses actes, provoquant la première crise diplo-
matique de son mandat.

Le ministre des Finances voulait courir sur le «sen-
tier de l’équilibre budgétaire» à la veille de son 
budget, pour la traditionnelle séance photo, mais 

il n’avait pas les souliers requis. Il ne s’engage d’ailleurs 
plus à atteindre cet objectif  d’ici cinq ans, comme il 
l’avait auparavant.
L’argentier du gouvernement Legault a fait ses 
emplettes à la boutique Le coureur nordique, à Québec, 
afin de signaler l’importance d’encourager les commer-
çants locaux et leur «résilience» à travers de la crise de 
la COVID-19.
«Le message, c’était vraiment d’encourager nos PME 
locales et de souligner qu’elles ont dû s’adapter», a-t-il 
déclaré en se chaussant.
La paire de souliers Asics retenue, achetée pour 150 $ 
avant taxes, devait permettre au ministre de «retrouver 
le sentier de l’équilibre budgétaire», mais le propriétaire 
de la boutique, Jimmy Gobeil, lui a servi une douche 
froide.
«Non [elles ne sont pas faites pour la course en sentier], 
c’est un soulier principalement conçu pour courir sur 

route», a-t-il répondu au ministre lorsque questionné 
sur le meilleur usage à faire de ses nouvelles baskets.
«Vous voyez que ce n’est pas scripté. Ce ne sera pas 
facile!» a alors lancé Eric Girard.
Malgré tout, le ministre a réitéré l’intention de son 
gouvernement de présenter une feuille de route pour 
renouer avec l’équilibre budgétaire. Il a toutefois refusé 
de préciser si cet équilibre sera atteint en cinq ans comme 
l’oblige la loi et comme il s’était déjà engagé.
«La loi est en vigueur, mais vous aurez toutes les préci-
sions demain», s’est-il contenté de répondre en refusant 
de préciser s’il envisageait de modifier la Loi sur l’équi-
libre budgétaire.
«C’est extrêmement important pour l’équité intergé-
nérationnelle, pour avoir la capacité à long terme de 
financer les missions de l’État et pour lutter contre les 
changements climatiques. Alors l’importance de revenir 
à l’équilibre budgétaire n’a pas changé», a toutefois pré-
cisé Eric Girard.
Il a saisi l’occasion pour annoncer que son budget 
contiendra un investissement 125 millions $ dédié à la 
construction d’infrastructures sportives scolaires.
Ces dernières semaines, les partis d’opposition ont 
pressé le gouvernement Legault de repousser l’atteinte 
de l’équilibre budgétaire compte tenu du contexte pan-
démique et de l’importance d’investir des fonds publics 
pour sortir de la crise.
Selon les propos du ministre Girard au début mars, 
Québec travaille toujours sur la base des données ren-
dues publiques en novembre dernier et prévoit un déficit 
de 15 milliards $ pour la dernière année. Le manque à 
gagner devrait être de 8 milliards $ en 2021-2022 et de 
7 milliards $ l’année suivante.
La tradition au Canada veut que les ministres des 
Finances s’achètent de nouvelles chaussures à la veille 
de la présentation de leurs budgets. L’origine de cette 
coutume, qui remonterait aux années 1960, demeure 
nébuleuse.

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous
Ce nouveau médicament égyptien qu’on vient de 

mettre sur le marché soigne le virus de l’hépatite 
B au grand plaisir de 1,4 million d’égyptiens qui, 

sont atteints de ce virus selon le professeur spécialiste 
des maladies de foie le Dr Gamal Esmat conseiller de 
Santé mondiale qui a affirmé dans un communiqué de 
presse que ce nouveau médicament a beaucoup moins 
d’effets secondaires que tous les autres médicaments 
sur le marché surtout pour ceux qui ont des problèmes 
rénaux. 
À ce propos il est intéressant de rappeler que l’Égypte 
avait lancé en septembre 2018 une campagne de dépis-
tage et de traitement du virus de l’hépatite C dont était 
atteinte une grande partie de la population égyptienne. 

Cette campagne s’est ter-
minée en 2020 par l’éli-
mination totale du virus 
l’hépatite C parmi la popu-
lation égyptienne. 
On se rappelle aussi que 
cette campagne s’était 
attiré les éloges de toutes les institutions médicales 
étrangères. Parallèlement à cette campagne on a 
réduit le prix du médicament Sovaldi au dixième de 
son prix de l’importation grâce à sa production locale, 
ce qui a beaucoup aidé à l’élimination du virus de l’hé-
patite C en moin de 3 ans. 

Éloges de l’Organisation mondiale de la Santé pour 
la découverte du médicament égyptien (Tenoflamide) 

contre le virus de l’hépatite B 

L’école en classe à temps plein partout au Québec 
dès lundi

Poutine est responsable de «choses terribles», 
estime Trudeau

Budget du Québec: le ministre Girard mal chaussé 
pour le retour à l’équilibre budgétaire
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Envieux de vivre,

Ton éloignement me fait fondre le cœur 
Par ton absence me manque le bonheur
Envieux de te rencontrer 
Te serrer contre moi avec ardeur  

La vie s’éloigne et nous aussi
Les problèmes s’entassent et les soucis
Retrouvons-nous avant le crépuscule
Tant que cet amour nous donne envie

Mes jours sont dures sans toi 
Mes nuits sont des scènes de rêve à toi 
Jumelons-nous dans les meilleurs délais
La vie n’a pas de sens qu’avec toi 

Je sais que tu penses à moi
Tes vers et tes phrases qui sursoient 
Je le sens à travers tes paroles 
Notre rencontre doit être imminente avec foi

Revenir à la jeunesse est une option
Se retrouver aussitôt est mon opinion
Abandonnons-nous ce laisser allez
Retrouvons-nous sur un autre horizon 

Le mérite de vivre circule dans nos sangs
L’aspect de notre jeunesse un être vibrant
L’envie de vivre est notre souhait
Éclatons-nous pour rattraper le temps

Ne te caches pas comme une autruche
Car, cela saute aux yeux que tu triches
Avec le vent du nord je t’envoie un baiser 
Qui te portera bonheur, pour la nouvelle fiche

De ton amour à moi  qui ne cesse de grandir
Je le sens à distance exposé comme une mire
À travers des jalons qui portent un destin 
J’ai hâte de te retrouver afin d’éviter le pire.

Salah EL ACHKAR 
يسعد إدارة  سوبر ماركت أخوان 

  أن تتقدم بخالص التهاني وعظيم األماني 
من الجالية العربية والمسيحية بمناسبة 

        عيد القيامة المجيد 
      أعاده هللا على الجميع باليمن 

             والخير والبركات

أخوان كبرى األسواق التجارية 
التي توفر لك كل ما يحتاجه 
البيت من المنتجات الغذائية 

اإليرانية والشرقية  
6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371www.akhavanfood.com
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  في بلد يعاني لعبور موجات اإلصابة بـ »كورونا«، 
تبرز تجربة مدينة توبنجن في التعاطي مع تفشي 

الفيروس كعالمة فارقة ونقطة مضيئة في ألمانيا.
ففي الفترة الماضية، حاولت ألمانيا تخفيف قيود كورونا 
السيطرة،  الفيروس تحت  تبقي  بدون استراتيجية قوية 
فعادت إحصاءات اإلصابات والوفيات إلى التزايد بشكل 
أبريل/  18 لتمديد اإلغالق حتى  البالد  سريع، ولجأت 

نيسان، وفرض قيود أقوى في فترة عيد الفصح.
التي  المدينة  لها تجربة فريدة، وكانت  لكن توبنجن كان 
تبحر وحيدة بين مئات المدن في عموم ألمانيا، إذ ابتكرت 

بلديتها طريقة للتعايش مع كورونا.
وقبل أيام، شهدت توبنجن، الذي يبلغ تعداد سكانها نحو 
90 ألف نسمة، أول عرض مسرحي بجمهور منذ بداية 
أزمة كورونا قبل عام، وكان شرط الحضور وجود 

اختبار سلبي.
وتعيش المدينة حاليا نموذجا فريدا في التعايش مع 
الفيروس تحت عنوان »انفتاح مع األمن«، بعبارة أخرى 
إجراء مئات اآلالف من اختبارات كورونا لتسهيل عملية 

االنفتاح االقتصادي واالجتماعي في المدينة.
المدينة، أن مسرح  ويرى ديتر ريبرجر، مدير مسرح 

توبنجن بات أول مسرح يسمح له بالعرض في حضور 
جماهير في ألمانيا.

أيام.. شعور جميل أن  بالنشوة هنا منذ  وتابع: »نشعر 
نعود إلى العمل«، مضيفا: »الناس تحجز اختبارات 

كورونا بكثافة لحضور العروض في المسرح«.
وتفتح المسارح ودور السينما أبوابها في توبنجن حتى 4 
أبريل/نيسان، في تجربة لالنفتاح مع إبقاء كورونا تحت 

السيطرة.
وال يسمح للمشاهد بدخول صاالت العرض بدون ما 
اليوم«، وهي تذكرة تمنح لمن أجرى  بـ »تذكرة  يعرف 
الحياة  له باالنخراط في  تحليل كورونا سريع، وتسمح 
العامة. كما يتعين الحفاظ على قواعد المسافة اآلمنة 

وارتداء األقنعة الواقية.
المدينة على إجراء اختبار كورونا  وتقوم استراتيجية 
السريع بكثافة، ووضعه كشرط مسبق لحضور العروض 
واالنخراط في الحياة العادية، ما يؤدي في النهاية لتسطيح 

منحنى اإلصابات وتفادي القفزات السريعة.
البلدية في ساحة  بالمر، رئيس  وعندما يتجول بوريس 
الناس،  يتلقى تشجيعا وكلمات شكر متعددة من  السوق، 
فقد منحهم فرصة آمنة للعودة للحياة الطبيعية، وفق 

اإلذاعة األلمانية »دويتشه فيله«.
ويقف المواطنون الراغبون في ممارسة حياتهم الطبيعية 
السريع  في طوابير كل صباح إلجراء اختبار كورونا 
والحصول على تذكرة اليوم، وبات هذا األمر نمط حياة 

يومي مثل تناول الطعام وغسل األسنان.
وقال بالمر في تصريحات صحفية: »األمور تسير على 
ما يرام، تقريبا بشكل جيد للغاية«، مضيفا: »لدينا طلب 
كبير على االختبارات، وباتت مهمتنا الحالية توفير 250 

ألف اختبار سريع لأليام المقبلة«.
وباإلضافة لدور العرض، فتحت أيضا المطاعم والمقاهي 
والمتاجر أبوابها لحملة »تذكرة اليوم« في توبنجن، وبات 

طبيعيا أن تشاهد المقاهي ممتلئة بالزبائن في المدينة.
وعرضت مجلة »دير شبيجل« لقطات مصورة للحياة 
باالنفتاح،  الكبيرة  المدينة، تظهر فرحة مواطنيها  في 

وعودة الحياة لطبيعتها في كافة المجاالت.
وبنهاية آخر يوم في التجربة، أي 4 أبريل/نيسان، تقرر 
البلدية بناء على أرقام اإلصابات ما إذا كان باإلمكان 

المضي قدما في التجربة أم ال، وفق »دير شبيجل«.
وسجلت توبنجن خالل األيام الماضية معدل إصابات ال 

يزال مطمئنا ويبلغ في المتوسط 50 إصابة يوميا.

  أعلن األمير البريطاني هاري، الثالثاء، توليه منصبا إداريا رفيعا في 
شركة ناشئة للتكنولوجيا في مدينة سان فرانسيسكو األمريكية.

وتجمع تلك الشركة بين التدريب وتقنيات الحوسبة لصقل المهارات الذهنية 
للموظفين.

وسيركز دوق ساسكس في منصبه الجديد كـ »كبير مسؤولي التأثير« في 
شركة »بتر آب« الناشئة، على أهمية تعزيز اإلمكانات البشرية إلى حدها 

األقصى حول العالم، وفقا لرئيس الشركة التنفيذي أليكسي روبيشو.
وقال األمير هاري في رسالة عبر مدونة »بتر آب«، »لدي قناعة راسخة 
يفتحان إمكانات  لها  العقلية وإعطاء األولوية  التركيز على صحتنا  بأن 

وفرصاً محتملة لم نكن نعلم بوجودها في داخلنا«.
وتعّرف »بتر آب« عن نفسها بأنها الشركة الرائدة عالميا في مجال التوجيه 

واإلرشاد عبر األجهزة المحمولة.
السلوكية والذكاء االصطناعي  العلوم  بين  الناشئة  الشركة  وتجمع منصة 

والتدريب البشري على تحسين النمو الشخصي والمهني، بحسب الشركة.
125 مليون دوالر، حيث  الماضي جمعها  وأعلنت »بتر آب« الشهر 

وصلت قيمتها السوقية الى 1,73 مليار دوالر.
وقد تأسست »بتر آب« سنة 2013، ونمت لتضم أكثر من 270 موظفاً مع 

شبكة من حوالى ألفي مدرب.
ومن بين زبائنها وكالة الفضاء األمريكية »ناسا« و »شفرون« و«مارس« 

و »جيننتك« و«سناب« و »وورنر ميديا«.
البريطانية منذ عام، يعيش األمير هاري  الملكية  العائلة  ابتعادهما رسميا عن  وبعد 

وزوجته األمريكية ميجان ماركل في كاليفورنيا.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
  بعد تعنت أثيوبيا في موضوع سد النهضة لم يتبَق غير حل واحد ال ثاني له 

وهو الحل العسكري .. نكون أو ال نكون .

إلعالناتكم يف الرسالة 
(450) 972-1414  
 (514) 961-0777

elressalanews@gmail.com    
fzemokhol@gmail.com

www.el-ressala.com
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الفنـان

   ورب ضارة نافعة .. حيث فتحت 
آفاقا ومجاالت  أزمة فيروس الكوفيد 
واسعة للتعليم المتبادل وخدمات التعليم 
العربية في الشرق  بلداننا  عن بعد مع 
أفريقيا.. وربما أشكال  األوسط وشمال 
إلغاثة وإفادة المحتاجين خاصة في 

بلدان اللجوء. 
وهذه المجاالت تساعد الى حد بعيد 
الطالب والمعلمين داخل كندا ودولنا 
المحتاجة  الدول  العربية وعلى رأسها 
بتجارب حرب وآالم وتأثر  التي مرت 

التالميذ واألساتذة أيضا فيها.
وكل ذلك من خالل عملية تبادل تعليمية 
بين األساتذة والطالب بين بلدان متقدمة 

وبلدان محتاجة. 
حيث يقود هذا األمر الى عمليات واسعة 
لتبادل دور المعلم والطالب بين كندا او 
أية دولة أخرى يمكنها أن تشارك. وهذا 
يكون  سواء ان يستفيد الطالب فيها من 
التعليم عن بعد على يد  خالل تلقيهم 
البلد او يستفيد األساتذة  أستاذ من هذا 
في بلد ما من تعليم الطالب في بلد آخر. 
والفائدة تعود للجميع خاصة ونحن 
نعرف فرق التكلفة بين هذه البلدان وبين 

البلدان المتقدمة. 
ومثال.. يمكن لألساتذة في كندا - 
العربية - أن  الجالية  أبناء  وخاصة من 
يقوموا بإعطاء دروس خاصة مدفوعة 
أو مجانية لطالب محتاجين.. في سوريا 
مثال.. او يتبرعوا بوقتهم لمساعدة 
طالب في مدن كبيرة او حتى مخيمات 

اللجوء لحل واجباتهم المدرسية!!! يالها 
من فائدة! 

ويمكن كذلك ألساتذة قديرين في هذه 
البلدان المحتاجة — ومتمكنين بالمناهج 
العامة — من أن  التعليمية  أو  الكندية 
يقدموا خدماتهم التعليمية للطالبين 
والطالب في كندا او غيرها من البلدان 
المتقدمة. وهكذا نكون قد ساعدنا بتأمين 
لهذا األستاذ و هذه األستاذة في  معيشة 
ظروف اقتصادية صعبة في بلداننا 
الشرق األوسط. وكلنا نعرف فرق  في 
البلدان  تكلفة الدروس الخصوصية بين 

المتقدمة والنامية. 
التعليمية  وربما كانت هذه المجاالت 
لم يكن  التبادلية معروفة من قبل ولكن 
العمل بها يتم على نطاق واسع ومكثف 
ورئيسي كما أتيح اليوم من خالل 
تطبيقات االنترنت وخصوصاً في 

عصر الكوفيد. 
واليوم رأينا كيف يمكن للطالب أن 
يمارسوا حياتهم ويقوموا بواجباتهم 
التعليمية عن بعد. وكذلك تطورت 
التعليمي في  مهارات األساتذة والكادر 
هذا المجال وازدادت األدوات التعليمية 
واستعمال اإلنترنت إليصال العلم 

للجميع. 
التعليمية  المنظمات  أعداد  ونمت 
والمدارس عبر البلدان. انه مجال يمكنه 
أبناء بالدنا فيستفيدوا  العديد من  إفادة 

ويفيدوا بطرق عديدة. 
وبالتوفيق مع آفاق أوسع!

التعليم عن بُعد مع شرقنا 

من واقعــــنا
Canadian  Realities  
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  بيعت لوحة لبانكسي تكرم العاملين 
بالصحة في بريطانيا خالل الجائحة بمبلغ 
16.8 مليون جنيه إسترليني، حسبما أعلنت 
دار مزادات كريستي الثالثاء. وستذهب 
عائدات البيع لتمويل منظمات الصحة 
والجمعيات الخيرية في أنحاء المملكة 

المتحدة، وفقا للدار.
العمل الذي رسمه فنان الشارع الغامض 
بعنوان “غيم تشينجر” ظهر أول مرة على 
العام في جنوب  جدار مستشفى ساوثامبتون 
إنجلترا في مايو، خالل الموجة األولى 
للجائحة. تتضمن الصورة التي رسمت 
باألسود واألبيض صبيا يجلس على األرض 
تقبع  يلعب بدمية بطل ممرض خارق، فيما 
دمى أبطال خارقين آخرين منهم الرجل 
العنكبوت في سلة قمامة  الوطواط والرجل 

بجواره.
بانكسي  المستشفى أن  الوقت، أعلن  في ذلك 
ترك ملحوظة للعاملين هناك يقول فيها “شكرا 
لكل ما تفعلونه. أتمنى أن ينير ذلك هذا المكان 

قليال، حتى لو كان باألسود واألبيض فقط.”
وقالت دار المزادات إن سعر البيع يعد 
قياسيا بالنسبة ألعمال بانكسي. وأضافت أنها 
ستتبرع “بحصة كبيرة” من مبلغ الشراء 

للمنظمات الصحية.
وستظل نسخة من الصورة في المستشفى 

للمرضى والزوار والعاملين، وفقا للدار.
وذكرت كاثرين آرنولد التي ترأس قسم الفنون 
األوروبية المعاصرة وما بعد الحرب في 
المزادات إن “بانكسي فنان غير عادي  دار 
وهو مؤشر مستمر التجاه الشعور الوطني.” 
وأضافت أنه “من خالل صورة مثالية لصبي 
صغير يلعب بدمية بطله الخارق، وهو 
ممرض يرتدي زي الصليب األحمر الدولي، 
اللحظة  بانكسي بشكل مذهل روح هذه  التقط 

في ذلك الوقت.”
البيع فيما وقفت بريطانيا دقيقة صمت  جاء 
حدادا بمناسبة مرور عام على إصدار رئيس 
الوزراء بوريس جونسون األمر بأول إغالق 

وطني تشهده البالد.

السلحدار، أول قبطانة مصرية، على األنباء    ردت مروة 
المتداولة على مواقع التواصل االجتماعي خالل الساعات الماضية، 

قناة  العمالقة »إيفر غيفن« في  البنمية  الحاوية  بشأن تسببها بجنوح 
السويس المصرية.

المتداول  الخبر  السلحدار، في تصريح  لـ«سكاي نيوز عربية«، إن  وقالت 
والصور الموجودة على مواقع التواصل »مفبركة وال أساس لها من الصحة«.

8 سنوات، وهي ملك هيئة السالمة  4« منذ  السفينة »عايدة  أنها تعمل على  وأضافت 
البحرية، وتديرها األكاديمية العربية للنقل البحري.

التي تصف  السلحدار  التواصل، غضب مروة  المتداولة على مواقع  وأثارت األنباء 
الشخص المتسبب في نشرها 
بـ«الجاهل بمفاهيم النقل البحري«.

إنه لكي تعبر أي سفية من  وقالت 
قناة السويس، فالبد أن يكون هناك 
مرشد وهو الذي يشرف على 
السفينة  بالتعاون مع كابتن  القيادة 

وليس منفردًا.
وأحدث جنوح الحاوية البنمية 
بقناة  غيفن«  »إيفر  العمالقة 
السويس المصرية، اهتماما عالميا 
واسعا، لما يمثله الممر المائي من 

أهمية اقتصادية.
وأضافت القبطانة المصرية أن 
يتداوله رواد مواقع  الذي  »الخبر 
التواصل االجتماعي، هو في 
األساس كان احتفاًء بها تزامنًا مع 
احتفال الدولة المصرية بالمرأة 
هذا الشهر، واإلسهامات التي 

الحالي،  الوقت  أنها توجد في مصر، خالل  البحري«، مؤكدة  النقل  قدمتها في مجال 
وليس البحر.

وكشف مروة السلحدار أنها ستكون حاضرة في  »القمة النسائية الدولية«، يوم األربعاء، 
وستتحدث عن دورها وطموحاتها خالل الفترة المقبلة.

لكنها 

قالت إن الشائعات المتداولة عن تسببها في جنوح سفينة قناة السويس »ستؤثر عليها بال 
شك أثناء إلقاء كلمتها«.

وأضافت: »أنا البنت الوحيدة في هذا المجال على مستوى مصر، ومن قام بنشر هذه 
األنباء يحاول التأثير سلبًا علي، وال يدرك األثر السلبي الذي سيلحقه بي«.

  نبه خبراء إلى أن أكثر العناكب السامة 
في العالم قد تجتاح مدينة سيدني األسترالية، 
بعد هطول أمطار غزيرة، فيما قالت حديقة 
زواحف في البالد إن العناكب القاتلة قد تلجأ 

إلى المنازل أثناء هروبها من الفيضانات.
وتسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات 
هائلة في والية نيو ساوث ويلز وال تزال المياه 
تغمر أجزاء من ضواحي شمال غرب سيدني.

وفيما شعر السكان بالراحة مع صفاء 
أيام من  بعد  األربعاء،  يوم  األجواء، 
هطول األمطار، تلقوا »تحذيرا عاجال« 
لالستعداد لتدفق نوع من أكثر العناكب فتكا 

والمستوطنة في سيدني.
وأوضح مدير الحديقة، تيم فولكنر، في بيان 

»الطقس الدافئ المرتقب ومستويات الرطوبة 
المرتفعة هما المزيج المثالي الزدهار هذه 
العناكب في األيام المقبلة«. وأضاف »مع 
الفيضانات الهائلة التي شهدناها في منطقة 
سيدني الكبرى، أجبرت هذه الزواحف على 
مغادرة مسكنها والبحث عن مالذ في مناطق 
أكثر جفافا«. وتابع »يا لألسف، قد يعني ذلك 
أنها ستصل إلى المنازل قريبا جدا«، بحسب 

»فرانس برس«.
وانتشرت صور اآلالف من العناكب الهاربة 
الفيضانات والتي تتسلق األسوار  من مياه 
التواصل االجتماعي  والمباني على وسائل 
في األيام األخيرة مما أثار الرعب في نفوس 

السكان.

البريق وَذاَك  الحياة  نسيُم 
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بعد المطر الغزير.. عناكب سامة تروع أهالي مدينة سيدني

ــْق  ــي ــوث ــى ال ــن ــع ــم ــال ــي ب ــروحـ أنــــِت لـ

ــْق ــي ــل ــر ط ــافـ ــسـ ــا فـــيـــِك مـ ــ وكـــــل م

ــْق ــري ــف ل ــروَف ِبــــروح ا ــحـ ــادي الـ ــنـ ُيـ

لــَعــتــيــْق ــِم ا ــن رحـ لــقــصــيــدة م لــتــأتــي ا

ــْق ــدقــي ل ــة بــالــمــعــنــى ا ــمــحــّب ل ــُغ ا ــصــي َت

ــْق ــطــري ــدء ال ــاْس فـــي بـ ــ ــُر األسـ ــج ح

ــْق ــصــدي ــى ال ــن ــع ــم ل لـــيـــِك وا ــب إ ــت ــأك ف

السحيْق لــُجــرْح  ا قلبي  ــي  ف ُتـــداوي 

ــْه الــرحــيــْق ــداد فــي َعــبــِق ــِم ل وجــمــيــل ا

ــْق ــيـ وقــــســــٌم وعــــهــــٌد وثــــيــــٌق وثـ

َتــعــلــيــْق ــروف ُيــســكــرهــا  ــة حـ ــاق ــع ب م

أفيْق ال  ثغرك  َنــخــُب  ــرُب  أش فدعيني 

ــْق ــي ــل ــا فـــيـــِك عـــاشـــق َط ــل مـ ــمـ وأجـ

ــْق ــي ــوث وأنــــِت لـــروحـــي بــالــمــعــنــى ال

ــي الـــغـــريـــْق ــب ــل ــق ــاة ل ــجـ ــنـ َطــــــوُق الـ

ــســحــره الــرقــيــْق َيــقــتــحــُم الــمــشــاعــْر ِب

ــي قــلــبــي الــحــريــْق ــشــعــل ف لــُتــطــفــئ وُت

ــْق ــرشــي ــاب وَخـــطـــوه ال ــشــب ِبــــروح ال

ــْق ــي ــق ــع ــَف ال ــ ـ ــي صَّ ــان ــع ــم ــُف ال ــ ــّصِ ــ َت

الــعــمــيــْق ــه  ــزُبـ وَعـ ــام  الــك دفء  ــع  م

َتليْق مــشــاعــر  ــْك  ــِف وص ــي  ف ُيلهمني 

الخليْق أسلوبه  عشِقك  فــي  ولقلمي 

العشيْق  َيـــذوب  ــامــل  األن حــضــِن  ــي  وف

بـــيـــن الـــزفـــيـــِر وبـــيـــن الـــَشـــهـــيـــْق

العتيْق والــخــمــْر  الــشــفــايــْف  حلو  مــن 

َيضيْق يوْم  ِبُحسِنك  أو  لطِفْك  ينسى  ومّن 

ــه األنــيــْق ــذوقـ ُيـــدهـــش حـــضـــوري ِبـ

الـــبـــريـــْق وذاَك  ــاة  ــيـ ــحـ الـ نـــســـيـــُم 

مهمته؟ ما  رفيعا..  منصبا  يتولى  هاري  الأمير 

مقابل لبانكسي  لوحة  بيع 
دولار مليون   23  

ظلام  وسط  مضيئة  نقطة  توبنجن..  مدينة  تجربة 
بألمانيا ونا  كور




