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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

مصطفى مدبولي »خطأ لا يغتفر«
موقفي  عن  النظر  بصرف    
الشخصي من اإلعالمي / تامر 
الذي تم اإلطاحة به لتهدئة  أمين 
بإهانة  اتهامه  بعد  العام  الرأي 
نساء الصعيد في شهر فبراير من 
الدخول في  العام وبعيداً عن  هذا 
هذا الموضوع، إال أنه يدفعني دفعاً 
الدولة  للتوقف والتأمل في موقف 
والمهين  األخير  التصريح  من 
للدكتور مصطفى مدبولي رئيس 
مجلس الوزراء، في العديد من 
المقروءة وبعض  وسائل اإلعالم 
أهان  والذي  المهمة  المواقع 
فيه ما يقرب من 35 مليون من 
حينما  المصريين،  المسيحيين 
أعلن أن يوم األحد الموافق الثاني 
من شهر مايو )أيار( القادم إجازة 
رسمية للحد من »التكدس« بدالً 
من اعتباره إجازة رسمية بمناسبة 
ذكرى حلول احتفاالت عيد القيامة 
خالص  بتقديم  والقيام  المجيد 
لهم  الحكومة  وتهاني  تهانيه 
المناسبة  وللشعب المصري بهذه 
الذي  الوقت  المباركة، في  الدينية 
تلقّى ويتلقى فيه مئات اآلالف من 
المصريين المسيحيين المقيمين 
القنصليات  عبر  الخارج  في 
جميع  في  المنتشرة  المصرية 
الرئيس  العالم أصدق تهاني  دول 

القلبية بهذه  الفتاح السيسي  عبد 
المناسبة الدينية المباركة، وهو إن 
دل على شئ فيدل على صحة رأيي 
التعامل  بفشل هذه الحكومة في 
مع أبسط األمور اليومية المتعلقة 
الدينية  المواطن ومناسباته  بحياة 
والروحية، فما بالك مع قضاياه 
وصحة،  مياه،  من  المصيرية 
وإسكان،  وبطالة،  وتعليم، 

ورياضة إلى أخره....
الدكتور مصطفى  به  قام  ما  إن 
جلل  أمر  عنه  وصدر  مدبولي 
يستوجب من األجهزة الرسمية 
التحقيق فيه  الدولة  والمعنية في 
الالزم بصدده على إعتبار  التخاذ 
من  مهين  عنصري  عمل  أنه 
الطائفية  الفتنة  شأنه تأجيج روح 
الواحد ويعكس  أبناء الوطن  بين 
للمنظمات  إيجابية  غير  صورة 
الدولية لحقوق اإلنسان تضر كل 
الضرر بمصالح مصر الحيوية مع 

جميع دول العالم ...
وفي تقديري بأنه خطأ ال يغتفر 
للدكتور مدبولي وحكومته يفوق 
بمراحل الخطأ الساذج الذي إرتكبه 
اإلعالمي تامر أمين وأطاح به من 
ات اإلعالم المصرية. فهل  منصَّ
يا تُرى سيعامل »مدبولي« بمثل 

ماتعاملوا به مع »أمين«  أم ال ؟؟؟
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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
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Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

بطاقة تهاني 

  يسعد إدارة جريدة الرسالة بالتقدم بخالص 
التهاني وعظيم األماني لجميع الطوائف المسيحية 

في مصر وجميع دول العالم 

المجيدة  القيامة  بمناسبة عيد 
بالخير  األرض  شعوب  جميع  على  هللا  أعاده 

والسالم والمحبَّة 
الرسالة

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 ١00٪ عائد على االستثمار
صناعة- تعدين - بناء وتعمير- منازل إقامة المسننين

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

  زار رئيس الوزراء اإلسرائيلي، صباح 
الجمعة، جبل ميرون، الذي شهد خالل 
الليل واحدة من أكثر الكوارث المدنية فتكا 
في تاريخ البالد، حيث أدى حادث تدافع 
إلى مقتل 44 شخصا على األقل وإصابة 
نحو 150، فيما هتف بعض العالقين في 

الموقع بشعارات ضده.
أن  إسرائيلية،  إعالمية  تقارير  وذكرت 
بنيامين نتانياهو توجه إلى موقع الحادث، 
الغ  احتفاالت  خالل  التدافع  وقع  حيث 
أن  إلى  الفتة  سابق،  وقت  في  باعومر 
العالقين هناك حاولوا عرقلة طريقه والهتاف 
تايمز  ضده، حسب ما ذكر موقع »ذي 

أوف إسرائليل«.
ووصف نتانياهو في وقت سابًق ما حصل 
إلى أنّه  بأنه »الكارثة الكبرى«، مشيراً 
»يصلّي من أجل الجرحى«، بحسب ما 

نقلت »فرانس برس«.
العدل  وزير  الزيارة،  نتانياهو  وشارك 
خرج  الذي  أوهانا،  أمير  اإلسرائيلي 

بتصريحات في وقت سابق يدافع فيها عن رجال 
الشرطة، الذين لم تكن جهودهم كافية الحتواء الكارثة.
وكانت الشرطة قد أعلنت أنه سيتم التحقيق في 
الحادث، فيما قال أوهانا: »الشرطة، تحت قيادة 

المفتش العام للشرطة، تبذل قصارى جهدها لفتح 
الطرق وتمكين آالف األشخاص الذين بقوا على 

الجبل من العودة إلى ديارهم بأمان«.
وتابع: »لسوء الحظ، لم يتم التعرف على العديد من 
القتلى بعد، وهناك الكثير من العائالت التي ال تزال 

تجهل وفاة أبنائها«، وفق موقع »جيروساليم بوست«.
يذكر أن احتفاالت الليلة الماضية الدامية، كانت 
أول تجمع ديني جماعي يعقد بشكل قانوني منذ 
بوباء  المتعلقة  القيود  جميع  إسرائيل  رفعت  أن 

فيروس كورونا.

  قال السفير المصري لدى واشنطن معتز زهران 
إن الواليات المتحدة وحدها تستطيع إنقاذ مفاوضات 

سد النهضة في الوقت الراهن.
وأضاف في مقال له بمجلة »فورين بوليسي« أن 
الواليات المتحدة لديها النفوذ الالزم لحث إثيوبيا 

على االنخراط بحسن نية في المفاوضات.
واتهم السفير المصري إثيوبيا بالعمل على تشويه 
سمعة السودان ومصر من خالل وصف مخاوفهم 
بشأن سد النهضة على أنها تنم عن سياسة استعمارية.
وقال إن »الملء األحادي لسد النهضة وتشغيله 
إلحاق أضرار اجتماعية واقتصادية  يتسبب في 

وبيئية ال تحصى في مصر والسودان.
وترفض إثيوبيا االتهامات المصرية، وتتهمها في 
المقابل بإفشال الجولة األخيرة من المفاوضات التي 
جرت أوائل الشهر الجاري في الكونغو الديمقراطية.
المنبع( ومصر  إثيوبيا )دولة  بين  والمفاوضات 
والسودان )دولتا المصب( فشلت على مدار 10 
سنوات في تهدئة مخاوف القاهرة والخرطوم من 
تأثير السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل األزرق.
ولم تنجح الدول الثالث في التوصل التفاق ملزم 

بشأن ملء وتشغيل السد.
ودعت السودان لمفاوضات برعاية رباعية من 
واالتحادين  المتحدة  واألمم  المتحدة  الواليات 
األوروبي واألفريقي كبديل للرعاية األفريقية الحالية، 

وتؤيد مصر المطلب السوداني وترفضه إثيوبيا.
باالتفاقيات  ملزمة  غير  إنها  أبابا  أديس  وتقول 
التاريخية حول نهر النيل التي وضعت في أواخر 

القرن الـ19 وحتى منتصف القرن الـ20.

الجمعة  اليوم  روسيا  أعلنت    
السعودية في مقاربة  لنهج  تأييدها 
القضايا العالمية. وأوضح المتحدث 
الروسية،  الرئاسة  باسم  الرسمي 
دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم، 
بحسب ما أفادت مراسلة العربية، 
أن موسكو تعتزم تطوير الحوار مع 
االعتبار  بعين  األخذ  الرياض مع 
المقاربات المشتركة، لشتى الملفات 

والقضايا الدولية.
كما أكد أن بالده تؤيد تصريحات 
ولي العهد السعودي، األمير محمد 
دئ  مبا همية  أ ن  بشأ ن  سلما بن 
المساواة وعدم التدخل في الشؤون 

الداخلية للدول.
إلى ذلك، قال تعليقا على تصريحات 
األخيرة،  بن سلمان  األمير محمد 
التزام  أقواله حول  انتباهنا  “لفتت 
لألمم  المركزي  بالدور  الرياض 
المتحدة في الشؤون العالمية، وكذلك 
الدولية على مبادئ  العالقات  بناء 
المساواة واالحترام والمراعاة العادلة 
للمصالح الوطنية وعدم التدخل في 
البعض.  لبعضنا  الداخلية  الشؤون 
نحن نؤيد هذا النهج بشكل كامل”.

في  يحدث  ما  اآلن  “نشهد  وتابع 
العالم، ونرى انتهاًكا للقانون الدولي، 
وانتهاكاً للحس السليم وما إلى ذلك. 

بالطبع مثل هذه التصريحات نادرة، 
وبالتالي فهي رائعة للغاية”.

كما أشار المتحدث باسم الكرملين، 
إلى أن الموقف الذي عبر عنه ولي 
العهد السعودي يشهد على المقاربات 
في  والرياض  لموسكو  المشتركة 
“روسيا  وقال:  الدولية،  السياسة 
مع  العالقات  تطوير  زيادة  تعتزم 

المملكة”.
وأضاف: “الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين مؤيد ومقتنع بشكل ثابت بهذا 
الموقف في اإلطار الرئيسي للشؤون 
الدولية لمبادئ المساواة واالحترام 
والمراعاة العادلة للمصالح الوطنية 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
النظرة  هذه  ضوء  وفي  للدول. 
المفاهيمية المشتركة، نحن مستعدون 
لتعريف النطاق الكامل لعالقاتنا مع 
المملكة، بما في ذلك من خالل تنفيذ 
االتفاقات التي تم التوصل إليها خالل 

زيارة بوتين إلى الرياض”.
يشار إلى أن األمير محمد بن سلمان 
كان تطرق خالل مقابلة تلفزيونية 
بثت مساء األربعاء إلى العديد من 
القضايا اإلقليمية والداخلية، مشدداً 
على نهج الحوار الذي تعتمده المملكة، 
ومؤكدا في الوقت عينه رفض التدخل 

بالشؤون الداخلية للبلدان.

التركي،  الداخلية  أعلن وزير    
سليمان صويلو، اليوم الجمعة، عن 
في  تركية  عسكرية  قاعدة  إنشاء 
منطقة ميتينا شمال العراق، مشيًرا 
لبالده.  بالنسبة  المنطقة  أهمية  إلى 
وفق ما أوردت وسائل إعالم تركية.

كان مسؤول رفيع بالحكومة التركية، 
كشف قبل نحو عام أن الجيش التركي 
يعتزم إنشاء 3 قواعد عسكرية جديدة 
في منطقتي سينات وهفتنين، شمالي 

العراق.
األجواء  اختراق  تركيا  واعتادت 
بدعوى مالحقة عناصر  العراقية 
حزب العمال الكردستاني، غير أن 
تلك الهجمات كثيرا ما تسقط ضحايا 

من المدنيين.
كانت وزارة الدفاع التركية أعلنت 
“حزب  أهداف  تدمير  مواصلة 
الكردستاني” عبر عمليتي  العمال 
“مخلب البرق” و”مخلب الصاعقة” 

شمال العراق.

بيان أصدرته  في  الوزارة  وقالت 
الخميس وأرفقته بمقطع فيديو ألعمال 
قتالية: “تستمر قواتنا التركية المسلحة 
في تدمير األهداف اإلرهابية شمال 
مخلب  عمليتي  من خالل  العراق 

البرق ومخلب الصاعقة”.
“مخلب  عمليتي  تركيا  وأطلقت 
البرق” و”مخلب الصاعقة، في 23 
أبريل الجاري بشكل متزامن ضد 
عناصر “حزب العمال الكردستاني” 
وأفشين-باسيان  متينا  منطقتي  في 

شمال العراق.
وتنفذ القوات التركية في السنوات 
الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين 
األكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، 
في كل من العراق وسوريا، قائلة إن 
ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو 
خطط لشنها عناصر “حزب العمال 
الكردستاني”، الذي تحاربه تركيا 
على مدار أكثر من 3 عقود داخل 

البالد وخارجها.

الجميع يضرب  إفلاس  تسونامي  في  يتسبب  ونا  كور

الكرملين: نؤيد نهج ولي العهد 
السعودي بالقضايا العالمية

أنقرة تعلن إنشاء قاعدة عسكرية 
تركية بشمال العراق

  خصصت أوروبا 1.074 تريليون 
يورو للتعافي االقتصادي من كورونا، 
ولكن يبدو أن تأثير الفيروس أشد، وتواجه 

الشركات »تسونامي إفالس« حاليا.
الرئيسية  المخاطر  وأطلق هيئة مراقبة 
الجمعة، تحذيراً  في االتحاد األوروبي، 
اليورو  شديداً من خطر تعرض منطقة 
لموجة إفالسات قاسية، بسبب انتهاء 
خطط الدعم الحكومية للشركات في ظل 
مواجهة جائحة كورونا، وهو ما يعني 
أن قطاع األعمال برمته سيصبح مهددا 

بأزمة خانقة خالل الفترة المقبلة.
التي  الهيئة  التقرير الصادر عن  وأفاد 
البنك  ترأسها كريستين الجارد رئيسة 
المركزي األوروبي، بأن الشركات قد 
تكافح من أجل أن تبقى قادرة على الوفاء 
الدعم  بالديون كلما زاد اعتمادها على 

المالي الطارئ.
التقرير الذي نشرت مضمونه  وحذر 
الصحف األوروبية، من أن هذا قد يتسبب 
الديون، مما يزيد من مخاطر  في تراكم 

موجة مكبوتة من حاالت اإلفالس.
وقال مجلس المخاطر النظامية األوروبي 
)ESRB( إن »الشركات في منطقة 
اليورو طالبت بما مجموعه 1.5 تريليون 
يورو )1.82 تريليون دوالر( على شكل 
منح وتأجيالت ضريبية وقروض خالل 

الوباء«.
السيناريوهات  التقرير أسوأ  ويستعرض 

وهو حدوث حاالت اإلفالس 
إلى  المؤجلة فجأة ما يؤدي 
ديناميكية ركود، ومن ثم فإن 
الحالي  المنخفض  المعدل 
سيكون  اإلفالس  لحاالت 
البحر قبل  لتراجع  مماثاًل 

كارثة تسونامي«.
حاالت  عدد  وانخفض 
أنحاء  جميع  في  اإلفالس 
أوروبا بنحو %20 خالل 
يوليو/تموز  بين  الفترة 
العام  من  وسبتمبر/أيلول 
الماضي، مقارنة بما كان 

عليه قبل الوباء.
استشهد   )ESRB( لكن 
بتوقعات مستقلة تحدثت عن 

قفزة بنسبة %32 في حاالت اإلفالس 
في جميع أنحاء أوروبا الغربية هذا العام، 
وزيادة أكبر بنسبة %34 في وسط وشرق 

أوروبا مع تراجع إجراءات الدعم.
ويشير )ESRB( إلى أن االرتفاع الحاد 
في حاالت فشل الشركات يمكن أن يشل 
البنوك في المنطقة، حيث يؤدي ارتفاع 
حاالت التخلف عن سداد القروض إلى 
إضعاف قدرتها على تمويل االنتعاش، 
ويمكن أن يقوض المشروع األوروبي 

نفسه.
المجلس: »إذا قوضت حاالت  وأضاف 
الدول  المتزايدة قدرة بعض  اإلفالس 

صدمة  من  التعافي  على  األعضاء 
كورونا وأدت إلى تدهور جودة األصول 
فقد  للدول،  المصرفية  القطاعات  في 
السياسي  إلى عدم االستقرار  يؤدي ذلك 
بقية  إلى  إلى  الذي قد يمتد  واالقتصادي 

دول االتحاد األوروبي«.
الثالثة  الموجة  الخبراء أن ظهور  ويرى 
من فيروس »كوفيد19-«، قد يغير من 
المالية  العديد من المؤسسات  سياسات 
تصبح  بحيث  المقبلة،  الفترة  خالل 
الجائحة  مع  التعامل  في  تحفظا  أكثر 
المتوقع  ومن  الشركات،  واحتياجات 
ظهور تصنيفات ائتمانية جديدة للعديد من 

الكيانات االقتصادية العالمية.

تآكل  في  تسبب  الفيروس  أن  ويبدو 
المليارات من أموال التعافي االقتصادي، 
فبعد أن خصص االتحاد األوروبي 1.82 
تريليون يورو موازنة لتخطي األزمة، 
اليوم بحاجة ُملحة لتوفير 1.5  أصبح 
تريليون يورو آخرين في محاولة جديدة 
إلنعاش الشركات المعرضة لإلفالس 

جراء تداعيات كورونا.
إلى  بحاجة  البلدان  إن  المجلس  وقال 
القابلة  الشركات  إلى  الموارد  توجيه 
القروض  للحياة -ربما من خالل تحويل 
قواعد  بموجب  منح  إلى  والضمانات 
الموسعة- مع استخدام  الدولة  مساعدات 

إجراءات اإلفالس الفعالة.

سد النهضة وماذا بعد !
إذا لم تتعامل اإلدارة المصرية بكل الحزم الحسم مع ملف 
سد النهضة، ستفقد احترام العالم لها ولمكانتها ولقدراتها 
القومي، وستصبح مستباحة من كل  أمنها  الدفاع عن  في 

منَّ هّب ودّب !!
فريد زمكحل

هتافات ضد نتانياهو ... وتحقيق فوري لما جرى

واشنطن وحدها تستطيع إنقاذ مفاوضات سد النهضة

اعداد: أنطوانيت جرجوس

حكمـة العـدد
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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. 

تساؤالتك
  عن لقاحات

.COVID-19
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  نفت السفارة الروسية في السودان 
ما تم تداوله بشأن االتفاق المبرم بين 
موسكو والخرطوم لبناء قاعدة روسية 

على البحر األحمر.
وقالت السفارة في بيان لها نقلته وسائل 
لتداول  إنه »نظرا  الروسية  اإلعالم 
األنباء في الفضاء اإلعالمي السوداني 
بشأن التعليق المزعوم لتنفيذ االتفاق 
بين روسيا والسودان حول إنشاء 
مركز اإلمداد المادي والتقني لألسطول 
البحري الحربي الروسي على أراضي 
أن  الروسية  السفارة  السودان، تؤكد 
هذه المزاعم ال تتطابق والواقع، بغض 
النظر عما تقوله المصادر المزعومة«.

وكانت تقارير إعالمية قد تحدثت عن 
»قرار السلطات السودانية تعليق العمل 
الرئيس  المبرمة في عهد  باالتفاقية 
البشير، حتى مصادقة  السابق عمر 

البرلمان عليها«.
الماضية جدال  القليلة  وشهدت األيام 
واسعا حول زيارات عسكرية روسية 

البحر األحمر شرقي  إلى سواحل 
السودان بغرض بناء القاعدة، وسط أنباء 
عن مالسنات حدثت بين الروس وبعض 

عناصر القوات البحرية السودانية.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
نشر موقع الحكومة الروسية وثيقة اتفاق 
أولية مع السودان إلنشاء قاعدة بحرية 
لتزويد أسطولها  البحر األحمر  في 

بالوقود.
وتنص هذه الوثيقة األولية على إنشاء 
»مركز دعم لوجستي« في السودان 
يمكن من خالله تأمين »صيانة وعمليات 
تزويد بالوقود واستراحة أفراد طواقم« 

البحرية الروسية.
ويمكن أن تستقبل هذه القاعدة 300 
عسكري وموظف مدني كحدّ أقصى، 
وكذلك 4 سفن، بما في ذلك مركبات 
تعمل بالطاقة النووية، وفق االتفاق.

وكان مقررا أن يتم إنشاء القاعدة في 
الضاحية الشمالية لمدينة بورتسودان، 
بحسب اإلحداثيات الجغرافية المذكورة 

في هذه الوثيقة المفصلة والمؤلفة من 
ثالثين صفحة.

وفي السنوات األخيرة، تقّربت روسيا 
إلى  التي باشرت عودة جيوسياسية 
المجال  في  السودان  من  أفريقيا، 
المجال  في  أيضاً  لكن  العسكري 

النووي المدني.
ومنذ مايو/أيار 2019، يربط بين البلدين 
اتفاق تعاون عسكري مدّته سبع سنوات.

في أواخر يناير/كانون الثاني 2019، 
اعترف الكرملين بأن مدربين روسيين 
إلى  الوقت«  يتواجدون »منذ بعض 
السودانية،  الحكومية  القوات  جانب 
في خضم أزمة سياسية في السودان.

وأثناء زيارة إلى روسيا أواخر العام 
السوداني  الرئيس  2017، طلب 
الرئيس  البشير من  المعزول عمر 
الروسي فالديمير بوتين »حماية« 
السودان من الواليات المتحدة، داعيا 
إلى تعزيز التعاون العسكري مع موسكو 
بهدف »إعادة تجهيز قواتها المسلحة«.

وزير  الروسية  الخارجية  علقت    
الخارجية اإليراني على التسجيل المسرب 
لوزير الخارجية اإليراني محمد جواد 
ظريف، والذي قال فيه إن زيارة قائد 
فيلق القدس في الحرس الثوري السابق 
أضرت  موسكو  إلى  سليماني  قاسم 

باالتفاق النووي.
وقالت الخارجية الروسية، الخميس، 
الخارجية  وزير  تسجيل  تسريب  إن 
االتفاق  إحياء  بجهود  اإليراني يضر 

النووي.
وأضافت الخارجية الروسية: “نعتمد 
في عالقاتنا مع طهران على المواقف 

الرسمية.. ونعرف الذين يسعون للتالعب 
الروسية-اإليرانية”. بالعالقات 

ظريف  لمسربة..  ا ته  تصريحا بعد 
يتحدث عن “اقتتال داخلي” في إيران

وكان تسجيل صوتي مثير للجدل، على 
لسان وزير الخارجية اإليراني محمد 
جواد ظريف، قد تسرب من قبل قناة 

معارضة إيرانية قبل أيام.
وفي الحديث المسرب، بدا ظريف مستاء 
جدا مما وصفه بالتدخل الواسع لقائد 
فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، في 

الشأن الدبلوماسي اإليراني.
وفي جزء من التسجيل الصوتي، قال 

وضع  من  االنتهاء  بعد  إنه  ظريف 
اللمسات األخيرة على االتفاق النووي، 
في 2015، وحتى يوم تنفيذه، وقعت 
أحداث ضد الصفقة بدأت بسفر سليماني 
إلى موسكو دون التنسيق مع الخارجية، 
وانتهت باحتجاز سفينة أميركية، والهجوم 

على السفارة السعودية في طهران.
نفذتها  في غارة  سليماني  قاسم  وُقتل 
في  طيار،  دون  من  أميركية  طائرة 
استهدفت   ،2020 عام  يناير  مطلع 
مطار  من  بالقرب  تقله  كانت  سيارة 
لى  إ وصوله  بعيد  لدولي،  ا د  ا بغد

العراقية. العاصمة 

القوات  البيت األبيض أن     أعلن 
األمريكية بدأت رسميا في االنسحاب 

من أفغانستان.
وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت األبيض 
كارين جان بيير في تصريحات أوردتها 
قناة »الحرة« األمريكية مساء يوم الخميس 
إن عملية سحب القوات األمريكية من 
أفغانستان بدأت رسميًا، موضحة أن 
تعزيزات عسكرية -تشمل قاذفة القنابل 
»بي 52 إش ستراتوفورتريس« وحاملة 
طائرات، أُرسلت إلى المنطقة لحماية 
انسحابها  القوات األمريكية، وضمان 

في ظروف سلسة.
وأضافت أن عناصر من القوات الخاصة 
ستنتشر في أفغانستان بصورة مؤقتة، 
لتوفير الحماية للقوات على األرض، 

مبينة في الوقت ذاته أن القيادة الوسطى 
تقيم األوضاع في  األمريكية سوف 
بالتنسيق  المقبلة،  األسابيع واألشهر 
أجل ضمان  التحالف، من  قوات  مع 
إلى  قدرات عسكرية  لنقل  المرونة 
األفغانية وخارجها،  األراضي  داخل 
وفقا لما تتطلبه حماية القوات األمريكية.
البيت  باسم  المتحدثة  نائبة  وأقرت 
الخطوات ستقود  بأن هذه  األبيض 
إلى زيادة في عدد الجنود األمريكيين 
إال  أفغانستان مؤقتًا،  في  الموجودين 
أنها شددت على أن الرئيس األمريكي 
ملتزما بسحب جميع  يبقى  بايدن  جو 
الحادي  بحلول  البلد  القوات من هذا 
آمن  المقبل بشكل  عشر من سبتمبر 

ومدروس وغير متسرع.

الخميس  أوليانوف  الروسى ميخائيل  المبعوث     قال 
فيينا حول  مفاوضات  الثالثة من  الجولة  اجتماعات  خالل 
األمريكي  الوفد  اللقاء مع  أن  اإليراني  النووي  البرنامج 

كان مفيدا ومفصال.
وأوضح المبعوث الروسي في تغريدة على تويتر” أجرينا 
مناقشة مفصلة ومفيدة للغاية حول الموضوعات الرئيسية 
التي هي قيد النظر في سياق المحادثات الجارية في فيينا 
من أجل االستعادة الكاملة لخطة العمل الشاملة المشتركة”.

وكان أوليانوف اجتمع األربعاء أيضا مع المبعوث األمريكي 
الخاص بملف إيران روبرت مالي.

يذكر أن الجولة الثالثة من المفاوضات كانت استؤنفت الثالثاء، 
من قبل إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا 
لالتفاق على الخطوات الضروروية من أجل إحياء اتفاق 
السابق  الرئيس األمريكي  الذي انسحب منه  عام 2015، 
دونالد ترامب عام 2018،فيما تولت ثالثة فرق عمل من 

الخبراء مهمة إيجاد وصياغة حلول للقضايا األكثر أهمية.
وتدور نقاط الخالف الرئيسية حول العقوبات التي يجب على 
التي يجب على طهران  والخطوات  ترفعها،  أن  واشنطن 
النووي،  برنامجها  بالحد من  التزامها  اتخاذها الستئناف 

وكيفية ترتيب هذه العملية إلرضاء الطرفين.
إلى تسريع  العالمية  والقوى  إيران  الثالثاء سعت  ويوم 
الجهود الرامية إلعادة واشنطن وطهران لالمتثال التفاق 
عام 2015 النووي، فيما أكد مندوبون روس وصينيون أن 

جميع األطراف اتفقت على “تسريع” العملية.
يشار إلى أن أطراف المفاوضات تسعى للتوصل إلى اتفاق 
ملموس بحلول منتصف مايو قبل انتهاء أمد اتفاق للمراقبة 

بين إيران والوكالة
الدولية للطاقة الذرية التابعة لألمم المتحدة في وقت الحق 
من ذلك الشهر، وقبل االنتخابات الرئاسية في إيران المقررة 

في 18 يونيو .

   وقع مصدران لبنانيان رسميان يوم الخميس 
بشأن  وإسرائيل  لبنان  بين  المحادثات  استئناف 
المتوسط  البحر  في  الخالف حول حدودهما 

المقبل. األسبوع 
الواليات  فيها  تتوسط  التي  المفاوضات  وبدأت 
محاولة  في  األول  تشرين  أكتوبر  في  المتحدة 
التنقيب عن  الذي عرقل عمليات  النزاع  لحل 
غنية  تكون  أن  يحتمل  منطقة  في  والغاز  النفط 
بالغاز، لكن المحادثات توقفت منذ ذلك الحين.

وقال مسؤول لبناني، طلب عدم نشر اسمه بسبب 

حساسية األمر، لرويترز إن الجانب األمريكي 
أخطر لبنان أن المحادثات ستستأنف يوم االثنين.
استئناف  أن  الثاني  اللبناني  المسؤول  وذكر 
المحادثات سيتزامن مع زيارة الوسيط األمريكي 
جون دروشر المقرر أن يصل لبنان في يوم لم 

المقبل. يتحدد من األسبوع 
ولم يتسن االتصال بمسؤولي السفارة األمريكية 

تعقيب. على  للحصول 
وأجرى لبنان وإسرائيل عدة جوالت من المحادثات 
في أكتوبر تشرين األول استضافتها األمم المتحدة 

في قاعدة لقوات حفظ السالم في جنوب لبنان. 
دبلوماسية  لجهود  تتويجا  المحادثات  وجاءت 

استمرت ثالث سنوات. أمريكية 
لكن الخالفات بين الجانبين ظلت كبيرة بعد أن 
عرض كل طرف خرائط مختلفة عما عرضه 
فعليا  زاد  مما  المقترحة  للحدود  اآلخر  الطرف 

عليها. المتنازع  المنطقة  مساحة  من 
الوزراء  رئيس  وافق  المحادثات،  تعثر  ومنذ 
في  العامة  األشغال  الدفاع ووزير  ووزيرة 
اللبنانية على مسودة  حكومة تصريف األعمال 

مرسوم يوسع مطالبة لبنان بإضافة نحو 1400 
كيلومتر مربع للمنطقة االقتصادية الخاصة به.
يوفال  اإلسرائيلي  الطاقة  مكتب وزير  وقال 
شتاينتز إن إسرائيل تدرس استئناف المحادثات 
المتنازع  المعروفة  المنطقة  إلى  »استنادا  لكن 

عليها«.
وتضخ إسرائيل بالفعل الغاز من حقول بحرية 
احتياطيات  بعد  يكتشف  لم  لبنان  لكن  ضخمة 

غاز بكميات تجارية في مياهه.

الفرنسية  الخارجية  أكدت وزارة     
تقييدية  إجراءات  تنفيذ  في  ستبدأ  أنها 
لدخول فرنسا، على عدد من الشخصيات 

اللبنانية. السياسية 
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف 
لودريان، في بيان، إن » القادة السياسيين 
يواصلون عرقلة تشكيل حكومة كفؤة قادرة 

على إصالح البالد«.
وأكد في البيان: »بدأنا في تنفيذ إجراءات 

تقييدية من حيث الوصول إلى األراضي 
في  المتورطة  الشخصيات  الفرنسية ضد 
المتورطة  أو  الحالي  السياسي  االنسداد 

في الفساد«.
وأضاف: »نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات 
إضافية ضد كل من يعيق الخروج من األزمة، 
وسنفعل ذلك بالتنسيق مع شركائنا الدوليين«.
السياسيين  الفرنسية  الخارجية  وحذرت 
اللبنانيين »المسؤولون عن االنسداد« أنها 

لن نظل مكتوفة األيدي.  
بدأنا مناقشات مع  البيان: »لقد  وجاء في 
شركائنا األوروبيين حول األدوات المتاحة 
لنا لزيادة الضغط على الالعبين في النظام 
السياسي الذين يعرقلون مخرجا من األزمة«.

وقالت الخارجية إن الوضع في لبنان »قضية 
إقليمية، وقضية متوسطية، ومسألة أوروبية. 
االقتصادي  للوضع  تدهور خطير  هناك 

واالجتماعي واإلنساني«.
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لو أعدنا ترتيب األدوار
   فقدُت فأسي، فاشتبهُت بجاري، 
أنه قد سرقه مني فبدأت  وظننت 
باهتمام شديد. كانت مشيته  أراقبه 
مشية سارق، وكالمه كالم من سرق 
بأنه سرق  فأسي، وحركاته توحي 
الليلة حزيًنا.  فأسي. أمضيت تلك 
أفكر بأي  أنام وأنا  لم أعرف كيف 
السارق. في  طريقة أواجه جاري 
الصباح عثرُت على الفأس. كان ابني 
الصغير قد جرف فوق الفأس كومة 

من القش وهو يلعب.
التالي  اليوم  إلى جاري في  نظرت 
فلم أجد فيه شيئا يشبه سارق فأسي؛ 
ال مشيته، وال كالمه، وال إشاراته. 
وجدته كاألبرياء تماًما، فأدركت أنني 
أنا من كان اللص. لقد سرقُت من جاري 
أمانته وبراءته وذمته، وسرقُت من 
عمري ليلة كاملة أمضيتها مهموما 

ساهًرا أفكر كيف أواجه جاري.
تَُرى كم إنسان سرقنا منه أمانته وذمته 
بسوء ظننا، وكم بيت ُهِدّم بسبب سوء 
الظن، وكم أسرة تفرقت بالشكوك، 
وكم بريء ُظلِم زورا وبهتانا، وكم 
نفس كسرناها بسوء ظننا، وكم صديق 
أضعناه بتهمة باطلة، وكم قريب قطعناه 

بالشكوك والظنون؟
تمهل، ال تخلط األمور، وال تتعجل 
في الشك أو الظن، فإن بعض الظن 
النصيحة ينهي صاحب  إثم. بهذه 
الفأس حكايته فاتحا بابا للنظر في كل 
ما نصادفه في الحياة، خاصة عندما 
يتعلق األمر بإطالق أحكام واتخاذ 
ما يترتب عليها من قرارات بعضها 

مصيري وحاسم.
في روايته الشهيرة »الجريمة والعقاب« 
فيودور  الروسي  الكاتب  يصور 
دوستويفسكي الصراع الداخلي الذي 
نشأ في نفس طالب الحقوق روديون 
رومانوفيتش راسكولنكوف بعد أن 
أقدم على قتل وسرقة المرابية العجوز 
إيلينا إيفانوفنا. لم يكن أحد قد رآه وهو 
يقتلها، ولوال اعترافه للفتاة التي أحبها 
سونيا، لما كان سره قد انكشف ألحد 
مهما دارت الشكوك حوله. استطاعت 
تقنع روديون باالعتراف  أن  سونيا 
للشرطة ألن هذا هو الصواب، لكنه 
فائدة  بأنه قتل حشرة ال  ظل مقتنعا 
منها، وخلّص المجتمع من شرورها. 
حكم على روديون السكرولنكوف 
8 سنوات في سيبيريا بعد  بالسجن 
اعترافه بقتل العجوز المرابية، وتبعته 

سونيا إلى هناك.
في الحكاية األولى لم يكن هناك لص، 
لكن صاحب الفأس اتجه مباشرة إلى 

بأنه  بينه وبين نفسه  فاتهمه  جاره 
السارق، وأسقط على كل تصرفاته 
صفة المجرم حتى اكتشف أن أحدا 
لم يسرق فأسه، فأعاد تكوين صورة 
إلى ما  جاره من جديد، وأرجعها 
كانت عليه قبل أن يكتشف فقدانه 
للفأس. وفي رواية دوستويفسكي كان 
هناك قاتل لم يره أحد وهو يرتكب 
جريمته، لكن الصراع داخله كان 
تفقده عقله،  إلى درجة كادت  قويا 

حتى اعترف أخيرا بجريمته.
كانت فكرة »الجريمة والعقاب« 
قد نضجت أثناء أداء دوستويفسكي 
الشاقة في منفاه بسيبيريا،  لألعمال 
الرئيسية عندما  وتشكلت معالمها 
كان يمر بحالة حزن شديد وانهيار 
داخلي ألزمه السرير أغلب األوقات. 
وقد كتبها تحت ضغط ضائقة مالية 
شديدة كان يتعرض لها، بعد أن عاد 
الفندق  إلى درجة أن  المنفى،  من 
الذي كان يقيم فيه حرمه من وجبات 
الطعام، ولم يكن يقدم له أي نوع من 
الخدمات. لهذا جاء تجسيد معاناة 
بطلها دقيقا وقويا، وإن كان اليبرر 

إطالقا الجريمة التي ارتكبها.
الصراع بين الخير والشر كان وسيبقى 
للكتاب فقط، وإنما لكل  ملهما ليس 
المبدعين على اختالف أشكال اإلبداع 
التي يمارسونها. هذا الصراع ليس 
بالضرورة أن يكون خارج مكنون 
النفس البشرية، بل إنه كثيرا ما يكون 
داخل هذه النفس التي ال تستطيع أن 
تنفصل عن مشاعرها، مهما حاولت 
أن تبدو محايدة وعادلة في قراراتها. 
تماما مثلما حدث لصاحب الفأس الذي 
وجد نفسه يوجه االتهام لجاره البريء، 
مستبعدا كل االحتماالت األخرى. هذه 
البشر عندما  تتلبس  حالة كثيرا ما 
يجدون أنفسهم أمام موقف من هذه 
المواقف التي تستدعي قرارا مثل هذا، 
فتطيش سهامهم لتصيب أناسا أبرياء، 
ثم يمضون في تخيلهم متقمصين دور 
القضاة المحايدين، حتى إذا ما انكشفت 
لهم الحقيقة أدركوا حجم الخطأ الذي 
ارتكبوه، وشعروا بتأنيب الضمير الذي 
لم يمارس دوره عندما كانوا يبحثون 

عن ضحية يلصقون بها التهمة.
أننا أعدنا ترتيب األدوار،  لو  ماذا 
فجعلنا الضمير يتقدم أيَّ شيء آخر 
الرأس كما  الفأس في  تقع  قبل أن 

يقول المثل؟ 
الكثير من  ال شك أن هذا سيجنبنا 
القرارات والمواقف التي نوقع فيها 

أنفسنا بتسرعنا.

aliobaid2000@hotmail.com

أخبــار
روسيا تنفي تعليق السودان اتفاق بناء قاعدة عسكرية بالبحر الأحمر

البيت الأبيض: عملية 
سحب القوات الأمريكية 

من أفغانستان بدأت رسميا

موسكو تشيد بنتائج اجتماع فيينا بين مسئولين 
حياء الاتفاق النووي

إ

أمريكيين وروس لا

توقع استئناف محاد�ثات الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل 
المقبل الأسبوع 

فرنسا تطبق قيودا على دخول شخصيات 
لبنانية وتحذر »المعرقلين«

الخارجية الروسية: تسريبات ظريف تضر 
بالاتفاق النووي

  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



الجمهورية ميشال عون، ان  أكد رئيس    
قسرا  والمخفيين  للمفقودين  الوطنية  »الهيئة 
التي أنشئت بموجب القانون الرقم 105 تاريخ 
الملف  هذا  متابعة  مهمتها   ،30/11/2018
اإلنساني بامتياز، على امل الوصول الى نتائج 
عملية تكشف مصير هؤالء المفقودين والمخفيين 
قسرا، مما يضع حدا لمعاناتهم ويطمئن ذويهم 
ويطوي صفحة مؤلمة من صفحات االحداث 

التي شهدها لبنان على مدى سنوات«. 
وشدد على دعمه الكامل لعمل الهيئة وحرصه 
على بذل مؤسسات الدولة المعنية كل الجهود 
الممكنة في سبيل الوصول الى الخواتيم المرجوة.
كالم الرئيس عون جاء في خالل قسم اليمين 
الذي اداه قبل ظهر الخميس في قصر بعبدا، 
والمخفيين  للمفقودين  الوطنية  الهيئة  عضوا 
قسرا القاضي سليم االسطا والطبيب الشرعي 
الدكتور حسن فياض حسين، بعد صدور مرسوم 

تعيينهما في الهيئة في 13 نيسان الحالي.
وردد القاضي االسطا والدكتور حسين القسم 

االتي:
»اقسم باهلل العظيم ان اقوم بمهامي في الهيئة الوطنية 

للمفقودين وضحايا االخفاء القسري بأمانة واخالص 
واستقاللية وعدم تحيز، وان اتصرف في كل ما اقوم 

به تصرفا يوحي بالثقة والحرص على سيادة الحق 
وحماية حقوق االنسان وتعزيزها«.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

المصداقية المفقودة 
 العالم قبل كورونا ليس هو العالم بعد كورونا  فاليوم أصبح 
عالم فقدنا فيه أهم األشياء وهو الشعور بالحرية وبات الخوف 
في  اليومية وأصبحنا  بهما حياتنا  نبدأ  والفزع هما مشهدان 
عالم فقدنا فيه أيضاً المصداقية فالذي يقوله العالم اليوم يُكذبه 
لدرجة  بعد غد  ليقر يوجوده  العالم غدا يعود  يُكذبه  وما  غداً 
أو  تعد تصدق وعود حكامها  لم  بمعنى أصح  الشعوب  أن  
مسئوليها ألنهم شعروا أن الجميع يكذب أو يفتي بأشياء من 
نسج الخيال وفي النهابة المواطن أصيب بخيبة أمل وأحباط 
وملل و أضرار نفسية  بالغة أكثرمن أضرار فيروس كورونا 

نفسه .
الرقابة  أو وضعنا تحت  لقتلنا  بأن هناك مؤامرة  لقد شعرنا 
أنواع  كل  الشعور  هذا  أنتشار  في  الجبرية ساعد  واإلقامة 
أصبحنا  أننا  لدرجة  والمسموعة  والمرئية  المقرؤة  الميديا 
الوقت وشعرنا  نصدق كل شيء ونُكذب كل شيء في نفس 
أننا في قارب يقع في وسط البحر تهدهده األمواج العاتية يمينا 
ويساراً وعندما نرى أضواء األمل تلوح من بعيد نفاجأ بأمواج 
ينقذنا  أن  تؤرجحنا من جديد وكأن هناك من ممكن  الظالم 
ويرمي لنا طوق النجاة إال أنه يريدنا أما نغرق أو أن نعيش 

في خطر دائم ألهداف ال نعرفها حتى اآلن .
ومنذ ظهور فيروس كورونا وتوالت الفيديوهات واألحاديث 
الغرض من  أن  يتحدث عن  منها من  الميديا وكثرت  على 
ظهور هذا الفيروس هو وضع شريحة في جسم اإلنسان تمكن 
الدولة من السيطرة على المواطن بل وإنهاء حياته إذا رغبت 
في هذا ، ومن الشطحات للبعض التي ذهبت بعيداً في خيالها 
وقالت أن الدولة تريد أن تنهي حياة كبار السن حيث يمثلون 

عبئاً إقتصاديا ً على الدولة .
نشأ  يعرف كيف  اآلن ال  الذي حتى  الفيروس  وعند ظهور 
فاألوامر  للجيش  في معسكر  نعيش   وكأننا  ، شعرنا  وأين 
األبناء  مع  حتى  اإلجتماعى  التواصل  من  تمنعك  العليا 
والمدارس ودور  العمل  إلى  والذهاب  واألحفاد واألصدقاء 
الشعر  والموالت حتى مصففي  والمطاعم  والسينما  العبادة 

والمختصين بالتجميل وخالفه . 
وناهيك عن التصريحات اليومية للمسئولين بدءاً من الرؤساء 
أدهانوم  وتيدروس  جيتس  وبيل  الصحة  بوزراء  ومروراً 
غيبرييسوس مدير عام الصحة العالمية التي تتكلم عن فيروس 
اآلن حتى  األقل  األمل على  بث  بداًل من  بعد كورونا  قادم 
اإلنتهاء من فيروس كورونا اللعين والغريب بل والذي يدعو 
للحيرة والشك في كل ما يدور حولك هو ظهور فيديو للرئيس 
األمريكي األسبق باراك أوباما أثناء فترة حكمه يقول فيه أننا 
سنتعرض لفيروس قاتل بعد سنوات وعلينا األستعداد له من 
وتقرأ  الودع  أمريكا تضرب  ذلك وهل  ، كيف عرف  اآلن 
الكف والطالع ؟ وأخيراً خرج علينا جوستان ترودو رئيس 
وزراء كنداء بتصريح يقول فيه أن الفيروس ربما سيمتد لعام 

2023 .. وحسبي هللا ونعم الوكيل .!!

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 30 avril 2021
الجمعة 30 ابريل 2021

الرئيس عون أكد دعمه لعمل الهيئة الوطنية 
قسرا والمخفيين  للمفقودين 

السورية الرئاسة  انتخابات  تراقب  »صديقة«  دولة   14

لبنان يشترط مكوث القادمين من الهند 
والبرازيل 14 يوما في بلد آخر

جراء  باإ متمسكون  الفلسطيني:  الرئيس 
مدينة  فى  الفلسطينية  الانتخابات 

المحتلة القدس 

44 قتيلا في حادث تدافع بحفل ديني 
شمال إسرائيل

إسرائيل: الاتفاق السيء مع إيران يعني الحرب 
وطائراتنا مستعدة

  صعد وزير المخابرات اإلسرائيلي، الخميس، من نبرة 
التحذيرات التي تصدر عن بالده بشأن االتفاق النووي بين 
إيران وقوى عالمية، وقال إن الحرب مع طهران قادمة.

وحذر وزير المخابرات اإلسرائيلي، إيلي كوهين من حرب 
قادمة ال محالة، في حال تم التوصل التفاق نووي بين إيران 

ودول العالم، وهو ما ترفضه إسرائيل.
وكرر موقف إسرائيل بأنها ال تعتبر أنها مقيدة بالجهود 
سيدفع  سيء  »اتفاق  وقال  الصدد،  هذا  في  الدبلوماسية 

المنطقة نحو الحرب بسرعة«.
وأضاف لرويترز: »أي طرف يسعى لمنافع قصيرة األمد 
يجب أن يكون واعيا بالمدى الطويل... لن تسمح إسرائيل 

إليران بالحصول على أسلحة نووية«.
وأضاف: » إيران ليس لديها حصانة في أي مكان. طائراتنا 
يمكنها أن تصل ألي موقع في الشرق األوسط وبالطبع 

إليران«.

وقال كوهين إن على القوى العالمية منع إيران من »زعزعة 
االستقرار في دول أخرى« وتمويل الجماعات المسلحة 
وتطوير  اليورانيوم  تخصيب  سبل  من  لحرمانها  إضافة 

صواريخ باليستية.
الثالثاء، على  وافقت  قد  العالمية،  والقوى  إيران  وكانت 
تسريع الجهود الرامية إلعادة واشنطن وطهران لالمتثال 

التفاق عام 2015 النووي.
وبدأت إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا 
جولة ثالثة من االجتماعات في فيينا لالتفاق على الخطوات 
الضرورية من أجل إحياء اتفاق عام 2015، الذي انسحب 
منه الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018.

وتدور نقاط الخالف الرئيسية حول العقوبات التي يجب 
على الواليات المتحدة أن ترفعها، والخطوات التي يجب 
على إيران اتخاذها الستئناف التزامها بالحد من برنامجها 

النووي، وكيفية ترتيب هذه العملية إلرضاء الطرفين.

  وافق مجلس الشعب السوري باألغلبية 
على دعوة »عدد من برلمانات الدول الشقيقة 
رئيس  انتخاب  عملية  لمواكبة  والصديقة، 
الجمهورية«، المقررة في شهر مايو المقبل، 

و«االطالع على مجريات سيرها«.
السورية )سانا(، فإن  ووفق وكالة األنباء 
لمواكبة  دعوتها  ستتم  التي  البرلمانات 
االنتخابات الرئاسية، من دول الجزائر وسلطنة 
عمان وموريتانيا وروسيا وإيران والصين 
وفنزويال وكوبا وبيالروسيا وجنوب إفريقيا 
واإلكوادور ونيكاراغوا وأرمينيا وبوليفيا.
رئيس  النتخاب  االقتراع  موعد  وحدد 
الجمهورية، للمواطنين السوريين في الخارج 
 26 في  الداخل  مايو، ولمواطني   20 يوم 

من الشهر ذاته.
وتواصل موقع »سكاي نيوز عربية« مع 
إحدى  وهي  أرمينيا،  في  برلمانية  جهات 
الدول المشمولة بالدعوة السورية، الستيضاح 
موقفها وشكل وآليات مشاركة وفد رسمي 
من البرلمان في مراقبة انتخابات الرئاسة 

السورية.
تتضح  »حتى  التريث  طلبت  الجهات  هذه  لكن 
األمور«، حيث »لم تصل بعد الدعوة الرسمية«.
وهذه االنتخابات الرئاسية في سوريا، هي الثانية 
من نوعها منذ اندالع الحرب السورية، حيث فاز 

عام  انتخابات  في  األسد  بشار  السوري  الرئيس 
2014، بنسبة 88 في المئة.

وتشير مختلف التوقعات والترجيحات داخل سوريا 
وخارجها، إلى أن هذه االنتخابات لن تأتي بمفاجآت، 
وأن حظوظ الرئيس الحالي في الفوز والبقاء في 

السلطة لسبع سنوات مقبلة هي األقوى.

 10 منذ  المتواصلة  السورية  األزمة  أن  يذكر 
القتلى  من  اآلالف  مئات  البالد  كلفت  سنوات، 
وماليين  الدائمة  اإلعاقات  وذوي  والمصابين 
النازحين في الداخل والخارج، إلى جانب تدمير 
مختلف القطاعات الحيوية واإلنتاجية في البالد، 

وانتشار الفقر والبطالة.

  أصدرت السلطات اللبنانية أمس قرارا 
بحظر دخول المسافرين القادمين من الهند 
والبرازيل إلى لبنان ابتداء من 3 مايو المقبل، 
آلية  إلى  استنادا  دخولهم  يقتصر  أن  على 
 14 عن  تقل  ال  لمدة  آخر  بلد  في  اإلقامة 

يوما قبل القدوم إلى لبنان.
ضوء  في  اللبنانية  السلطات  قرار  وجاء 
األربعاء/  أمس  وضعتها  التي  التوصية 
لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية 
لفيروس كورونا التابعة لرئاسة الحكومة، 
في ظل التفشي الوبائي للفيروس في الهند 
جديدة  وبائية  والبرازيل وظهور سالالت 

منه في البلدين.
وعممت مديرية الطيران المدني اللبناني على 
جميع شركات الطيران وشركات الخدمات 
األرضية العاملة في مطار رفيق الحريري 
الدولي ببيروت، بوقف نقل الركاب من الهند 
والبرازيل، والتقيد بمضمون القرار وتطبيقه 
على الركاب الذين يصلون اعتبارا من 3 

مايو المقبل.
كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو 
)كوفيد19-( ظهر في أواخر ديسمبر 2019 
في مدينة »ووهان« الصينية في سوق لبيع 
الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة 
انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس 

السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا ألحدث اإلحصائيات عن أمس الخميس 
، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس 
كورونا المستجد، إلى 150 مليونا و 259 
ألفا و 386 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 
3 ماليين و 164 ألفا و 650 حالة، وأخيرا 
سجلت حاالت التعافي 127  مليونا و 801 

ألفا و 486 حالة.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي 
فيروس كورونا 2020-2019 جائحة عالمية 
وحالة طوارئ الصحة العامة محل االهتمام 
الدولي، ووجدت أدلة على االنتشار المحلي 
التابعة لمنظمة  للمرض في األقاليم الست 

الصحة العالمية.
 أعراض اإلصابة بكورونا

تتضمن األعراض الشائعة للمرض الحمى 
والسعال وضيق النفس، أما اآلالم العضلية 
وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراًضا شائعة. 
ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة 
مثل ذات الرئة الشديدة واالختالل العضوي 
المتعدد، في حين أن غالبية الحاالت المصابة 
تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين 
 )ARDS( بمتالزمة الضائقة التنفسية الحادة
قد يعانون من فشل في عدد من األعضاء، 

وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.
وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض 
للفيروس وبداية األعراض من يومين إلى 

14 يوًما، بمعدل وسطي هو 5 أيام.

  أكد الرئيس الفلسطيني وصول رسالة من 
الجانب اإلسرائيلي تفيد بعدم إمكانية الرد على 
طلب فلسطين الخاص بإجراء انتخابات في 
القدس بذريعة عدم وجود حكومة إسرائيلية 
كى تقرر ذلك، موضحا أن الكالم اإلسرائيلي 
مرفوض تماما ولن نسمح بأن يمر علينا، 
مشيرا إلى أنها متمسك بإجراء داعية انتخابية 

في القدس إلجراء االنتخابات.
أوضح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو 
مازن، الخميس، أن الجانب اإلسرائيلي يرفض 
السماح بإجراء االنتخابات الفلسطينية في مدينة 
القدس المحتلة، مضيفا إسرائيل نقلت رسالة 
لنا مفادها “نحن ناسف يا جيراننا األعزاء 
أننا ال نستطيع أن نعطيكم جواًبا على القدس 

والسبب ليس لدينا حكومة لتقرر”.
وأشار أبو مازن إلى أن هناك اجماعا من 
اجراء  على  والمنظمات  والقوى  الفصائل 

انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطنى، 
الفتا إلى االجتماعات التي عقدت في القاهرة 
إلجراء االنتخابات بكل الوسائل الممكنة، مؤكدا 
أن الدول األوروبية عبرت عن دعمها إلجراء 

االنتخابات الفلسطينية.
وأكد أبو مازن في كلمة له، مساء اليوم، أن 
أن  أجل  الفلسطينية من  الفصائل  لقاءه مع 
تدارس ومناقشة أمرا في منتهى األهمية وهو 
التي أصدر مراسيم  التشريعية  االنتخابات 
بشأنها ألن تكون في 22 من مايو المقبل، 
مشيرا إلى أن فلسطين مرت مؤخرا بأوقات 

عصيبة قبل موعد االنتخابات.
وتابع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابه 
بالقول: “منذ فترة طويلة بدأنا نعمل من 2007 
على استعادة الوحدة الضفة وغزة والقدس 
وبذلنا جهودا كثيرة ولكن مع األسف لم نوفق 

إلى أن نصل لما يصبوا إليه شعبنا”.

أخبــار

علاناتكم في الرساـلة
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لا
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ألمانيا،  الصحية في  السلطات  أكدت     
بالساللة  إصابات  عدة  تسجيل  الخميس، 

الهندية لفيروس كورونا المستجد.
األلمانية  الصحة  بوزارة  مسؤول  وقال 
التي تم   B.1.617 في حديثه عن الساللة
اكتشافها ألول مرة في الهند: “لدينا حاالت 
معزولة في ألمانيا، وسننشر تقريرا جديدا 

بهذا الشأن غدا”.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الثالثاء، 
رصد طفرة الفيروس هذه في 17 دولة، من 

بينها دول عديدة في أوروبا.
تخفيف  من  الخميس،  المنظمة،  وحذرت 

القيود المفروضة في الدول أوروبية، الفتة 
إلى أن “الوضع في الهند يمكن أن يحدث 

في أي مكان”.
وسجلت الهند 3645 وفاة جديدة بالفيروس، 
الخميس، بزيادة 350 حالة عن اليوم السابق، 
وهو رقم قياسي جديد لهذا البلد الذي طغت 

عليه موجة شديدة من العدوى.
وقال خبراء صحيون إن هذه الزيادة 
انتشار  إلى  الهائلة ترجع جزئيا 
للفيروس، فضال  الجديد  الساللة 
عن تجمع الحشود في المناسبات 

السياسية والدينية.

   قال مسعفون إن عشرات لقوا حتفهم في 
تدافع خالل احتفال ديني في إسرائيل يوم الجمعة 
فيما وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها 

“كارثة كبيرة”.
بادئ  قد ذكرت في  تقارير إعالمية  وكانت 
األمر أن جزءا من مقاعد االستاد انهار خالل 
احتفال الك بوعومر الديني في جبل ميرون 
في الجليل. ولكن مسؤولين قالوا فيما بعد إنه 
يبدو أن القتلى ماتوا نتيجة االختناق أو السحق 

تحت األقدام خالل تدافع.
وكان عشرات اآلالف من اليهود المتطرفين 
قد تجمعوا عند ضريح الحاخام شمعون بار 
يوشاي لالحتفاالت السنوية التي تشمل الصالة 

والرقص طوال الليل.
ألشخاص  تجمعات  أكبر  أحد  أنه  ويُعتقد 
مناطق  في  وربما  إسرائيل  في  بالتأكيد   -
أخرى - منذ تفشي جائحة فيروس كورونا 

قبل أكثر من عام.
وقدرت القناة 12 التلفزيونية أن 38 شخصا 

على األقل لقوا حتفهم وأغلقت الشرطة الموقع 
وأمرت بإجالء المحتفلين بحافالت.

ويعتبر هذا الضريح من أقدس األماكن في العالم 
اليهودي وهو موقع مزار سنوي.

بأنه  تويتر  على  الحادث  نتنياهو  ووصف 
“كارثة كبيرة”.

وتم تنظيم هذا التجمع في تحد لمسؤولي الصحة 
الذين أبدوا قلقهم من أن االزدحام يمكن أن 

يشكل خطر اإلصابة بكوفيد19-.
على  بيان  في  الحمراء  داود  نجمة  وقالت 
تويتر إّن المأساة التي وقعت أثناء مشاركة 
عشرات آالف اليهود في رحلة الحّج السنوية 
إلى قبر الحاخام شمعون بار يوحاي على جبل 
ميرون أسفرت عن وقوع “عشرات القتلى”، 
مشيرة إلى أّن طواقمها “تكافح إلنقاذ أرواح 
يتّم  أن  إلى  الجرحى، ولن تستسلم  عشرات 

إخالء آخر ضحية”.
ووصف رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو الحادث على تويتر بأنه “كارثة كبيرة”.

ونا الهندية تضرب  سلالة كور
ألمانيا.. رصد عدة إصابات

فرصة للجادين

مطلوب مندوب لتسويق سجاد لفرش 
المساجد في مونتريال وضواحيها

يشترط سيارة
يرجى االتصال برقم 

514 660 6606



قاعدة  من  عسكرية  نقل  طائرة  أقلعت     
كبيرة  بكميات  محملة  الجوية  القاهرة  شرق 
المقدمة من  الطبية  من األدوية والمستلزمات 
دولة  إلى  المصرية  والسكان  الصحة  وزارة 
ليبيا الشقيقة للمساهمة فى تخفيف األعباء عن 
استمراراً  وذلك  لليبيين،  ا المواطنين  كاهل 
وتنفيذاً  ليبيا  بدولة  لألشقاء  المصرى  للدعم 
السيسى رئيس  الفتاح  الرئيس عبد  لتوجيهات 
المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  الجمهورية 

حسبما أفاد بيان منشور على صفحة المتحدث 
الخميس. أمس  العسكري 

ومن جانبه أعرب الجانب الليبى عن تقديرهم 
العربية  المبذولة من جمهورية مصر  للجهود 

ومساندتها المستمرة للشعب الليبى .
مع  وتضامن مصر  دعم  إطار  فى  ذلك  يأتى 
 ، الظروف  فى مختلف  الشقيق  الليبى  الشعب 
والصداقة  األخوة  روابط  عمق  على  وتأكيداً 

التى تجمع الشعبين الشقيقين .

التي  إيفر جيفن  الشحن  تدير سفينة  التي  الشركة  قالت     
السماح  سيتم  إنه  الماضي  الشهر  السويس  قناة  في  جنحت 

لثالثة من أفراد طاقمها بالعودة لبالدهم.
والسفينة راسية في بحيرة بين قطاعين من القناة منذ إعادة 
قانوني  نزاع  ويدور حولها  آذار،  مارس   29 يوم  تعويمها 
بها هيئة  916 مليون دوالر تطالب  بقيمة  بشأن تعويضات 

قناة السويس من الشركة اليابانية المالكة للسفينة.
برنهارد شولت  التنفيذي لشركة  الرئيس  بفريدج  إيان  وقال 
شيب مندجمنت التي تدير السفينة “ال تزال أولويتنا األولى 

ومع  معهم  مستمر  اتصال  على  نحن  طاقمنا.  سالمة  هي 
أسرهم، ونقدم كل الدعم الممكن”.

وأضاف “وبينما نحن نأمل أن تتمكن السفينة وطاقمها من 
استكمال الرحلة في أقرب وقت، نشعر بالفخر الشديد بربان 
بواجباتهم  يقومون  زالوا  وما  قاموا  الذين  السفينة وطاقمها 
على أكمل وجه وباحترافية بالغة في ظل ظروف صعبة”.

وقالت الهيئة إن اثنين آخرين من أفراد الطاقم غادرا السفينة 
في وقت سابق هذا الشهر لظروف شخصية ملحة.

   ينتقدون ما كانوا هم يوما يعتزمون القيام به، 
ويقلبون معادالت األشياء بما يتماشى مع أهوائهم 

بهدف تطويع كل الظروف لخدمة أجنداتهم.
فلول نظام اإلخوان السابق في السودان شنوا 
حملة مناهضة النضمام الخرطوم لـ”اتفاقية األمم 
المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

المرأة”، المعروفة اختصارا باسم “سيداو”.
موقف يبدو متضاربا مع إعالن نظام الرئيس 
المعزول عمر البشير، في 28 مايو/أيار 2018، 
عزمه المصادقة على االتفاقية نفسها مع التحفظ 
النظام  تماما كما فعل  المواد، أي  على بعض 
المغزى  حول  تساؤالت  يطرح  ما  الحالي، 

الحقيقي لمزايداتهم.
التضارب، وجه رئيس حزب  وردا على هذا 
األمة السوداني مبارك الفاضل المهدي، الخميس، 

انتقادات حادة لفلول نظام اإلخوان المعزول.
إلى  باالنضمام  السوداني قرارا  الوزراء  أجاز مجلس  والثالثاء، 

اتفاقية “سيداو”، مع التحفظ على ثالث مواد.
وانخرط فلول اإلخوان في حملة تستهدف النيل من القرار السوداني 
الحكومة  العام على  الرأي  االتفاقية وتأليب  بالمصادقة على هذه 
االنتقالية، بعد أن صوروا “سيداو” على أنها مخالفة لتعاليم الدين 

اإلسالمي.
وفي تصريحات إعالمية، قال المهدي إن حكومة الحوار الوطني 
البشير،  عهد  في  بكري حسن صالح  الفريق  يقودها  كان  التي 
صادقت على اتفاقية “سيداو” بذات التحفظات التي أبدتها السلطة 

االنتقالية الحالية.
وأشار إلى أن حكومة “بكري” صادقت على االتفاقية وأودعتها 

منضدة المجلس الوطني يومها بغرض إجازتها بشكل نهائي.
وأضاف: “على اإلخوان أال يزايدوا على الحكومة االنتقالية بالتصديق 

على اتفاقية سيداو”.
وشملت المواد التي تحفظت عليها الحكومة االنتقالية في االتفاقية 
المادة “2” التي تحض على المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير 
الوطنية، والمادة “16” المتعلقة بالمساواة في جميع المسائل المتعلقة 

بالزواج واألسرة وتمنع زواج القاصرات.
كما تحفظ السودان أيضا، وفق بيان صحفي من مجلس الوزراء، 
على المادة 29/1 من اتفاقية سيداو التي تلزم الدول األعضاء اللجوء 
للتحكيم الدولي حال نشوء أي خالف حول تفسيرات بنود االتفاقية.

ومن المنتظر أن تعرض هذه االتفاقية على اجتماع مشترك لمجلسي 
السيادة والوزراء، وهما بمثابة مجلس تشريعي، إلجازتها بشكل 

نهائي بما يستكمل انضمام الخرطوم إليها.

المصرية،  الدوائية  المستحضرات  بدأت إحدى شركات     
تصنيع المواد الخام لدواء “رمديسيفير”، المعروف باسم العالج 

األميركي ألعراض فيروس كورونا المستجد.
وقال الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة إيفا 
نيوز  لسكاي  للدواء، في تصريحات خاصة  المصنعة  فارما 
عربية، إن تصنيع المواد الخام لدواء “رمديسيفير”، بمصر 
سيتيح التوسع في تصدير “رمديسيفير”، بكميات أكبر خارج 
البالد، وهو الدواء الذي ُصدر بالفعل لعدد من قارات العالم، 
وهو يحمل شعار “صنع في مصر”، معتبراً أن توفير هذا الدواء 
بمثابة “طوق النجاة” من كورونا للحاالت البسيطة والمتوسطة، 

والذي يسرع فترة الشفاء، ويمنع تحولهم إلى حاالت حرجة.
وأكد أن تصنيع المواد الخام لـ”رمديسيفير إيفا فارما” محلياً 
ن الشركة من تخفيض تكلفة إنتاج الدواء، وهو ما انعكس  مكَّ
على سعر الدواء الذي انخفض إلى 470 جنيهاً مصريا )30 

دوالرا أميركيا. (
العالم  الخطوة تضع مصر في طليعة دول  أرمانيوس أن هذه  وأوضح 
المصنعة للمادة الخام لهذا الدواء خارج الواليات المتحدة األميركية، وذلك 

بناء على ترخيص من شركة “جلياد ساينسز” العالمية، مبتكرة الدواء.
وأشار إلى إن تصنيع المواد الخام لدواء ُمتطور مثل “رمديسيفير” على 
أرض مصر، والذي يعتبر أحد دوائيين مضادين للفيروسات يعتمد عليهما 
الفيروس  انتشار  المستجد، ومنع  العالم في كبح جماح فيروس كورونا 
بالجسم خالل األيام األولى من اإلصابة بالفيروس، هو إنجاز كبير لقطاع 

صناعة األدوية المصرية.
وفي وقت سابق أعلنت الشركة استجابتها لطلب هندي عاجل بإمدادها 
باحتياجات كثيفة وطارئة من دواء ريمديسيفير لمواجهة االنتشار الحاد 

والمخيف لوباء كورونا في البالد.
التي  الكميات  كافة  توفير  الشركة عملت على  أن  أرمانيوس  وأضاف 
احتاجتها مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة والسكان، والمستشفيات 
الُمصرح لها بالعزل لمرضى كورونا، مشيراً إلى أن تصنيع الدواء داخل 

“إيفا” كفل “االكتفاء الذاتي” من هذا المستحضر الهام لمصر.

لقبطية  ا لكنيسة  ا علنت  أ  
األرثوذكسية ترتيبات صلوات 
العظيمة وقداس عيد  الجمعة 
السبت  مساء  المقرر  القيامة 
بالكاتدرائية العباسية المرقسية 

بالعباسية. الكبرى 
اليوم عن  بيان صادر  وذكر 
الكنيسة القبطية األرثوذكسية 
– أنه برجاء التعاون الكامل 
الموجودين  األمن  مع رجال 
على أبواب الكاتدرائية والمنوط 
بهم التأكد من بطاقة الحضور 
الرقم  بطاقة  مع  ومطابقتها 
مع  التعاون  وكذلك  القومي، 
أعضاء الكشافة داخل الكاتدرائية 
من خالل االستجابة لتوجيهاتهم 

فيما يخص تطبيق اإلجراءات الوقائية وكافة 
أو  الكاتدرائية  التعليمات، سواًء عند دخول 
أثناء الصالة أو عند المغادرة، وذلك حرًصا 

على سالمة وصحة الجميع.
في  للمشاركين  إطالًقا  مسموح  غير  كذلك 
شعب(،   – شمامسة   – )كهنة  الصلوات 
باصطحاب أي أشخاص غير حاملين لبطاقة 
بدخول  يسمح  لن  الشخصية حيث  الحضور 
المذكورة،  للبطاقة  حامل  غير  أي شخص 
قبل  المصلين  حرارة  درجة  قياس  يتم  كما 
الدخول مع عدم السماح بدخول أي شخص 
يثبت ارتفاع درجة حرارته، أو من يعاني من 
أي أعراض أخرى، وكذلك لن يسمح بدخول 

أي من أفراد أسرته.
وشدد البيان على أهمية المحافظة على التباعد 
الجسدي بالمسافة اآلمنة بين المصلين وبعضهم 
البعض، بما في ذلك طوابير الدخول للكنيسة 
والتناول واالنصراف، كما تتم متابعة ارتداء 
المصلين للكمامة والتزامهم بالتباعد الجسدي 
طوال فترة وجودهم داخل الكنيسة مع عدم 
بالتباعد  اإلخالل  أو  الكمامة  بخلع  السماح 

ألي سبب.

أو  بالتقبيل  يسمح  ال  أنه  إلى  البيان  وأشار 
المصافحة باأليدي أو التحية أو التفاعل بأي 
طريقة تتطلب اقتراًبا أو تالمًسا، بما في ذلك 
القبالت الطقسية للصلبان والكتب، ومصافحة 
األب الكاهن والمصافحة بين الكهنة وبعضهم 
البعض ويكتفى الجميع بتبادل التحية من على 
بعد، ويسري ذلك داخل الكنيسة عامًة، سواًءا 
أثناء الصلوات أو في أي وقت آخر، كما ال 
يسمح بلمس األيقونات سواًء الثابتة بالكنيسة 
أو المتحركة في الدورات الطقسية، من باب 
األمانة أال يسمح أي فرد لنفسه بالمجيء إلى 
أعراض  بأي  شعوره  حال  في  الكاتدرائية 
مرضية حتى ولو كانت بسيطة )رشح، سعال، 
إرهاق أو غيرها(، وكذلك أفراد أسرته، ويجب 
األيام  هذه  في  للمشاركة  اشتياقنا  يتغلب  أال 
أنفسنا  أمانتنا وحرصنا على  المقدسة، على 

وعلى بقية المشاركين معنا في الصلوات.
فيما شدد البيان على ضرورة – التزام اآلباء 
الكهنة المشاركون بكافة التعليمات من تطهير 
الكمامة  وارتداء  الجسدي  والتباعد  اليدين 
بالشكل الصحيح طوال فترة وجودهم داخل 
الكنيسة وباألخص عند الوقوف أمام المنجليات 
أثناء  الميكروفونات  استخدام  أو  والمذبح 

القراءات والصلوات واأللحان، ويلتزم أيضا 
جميع أعضاء خورس الشمامسة بكل ما جاء 
في البند السابق، وال سيما عدم خلع الكمامة، 
عند تالوة األلحان أو القراءات، وكذلك تسري 
عليهم تعليمات الدخول واالنصراف المشار 

إليها في البنود السابقة.
كذلك يلتزم كل مصٍلّ بإحضار منديل التناول 
)اللفافة( الخاص به في قداس العيد، وغطاء 
الرأس )للسيدات( لالستخدام الشخصي، ويمتنع 
تماًما التشارك في استخدام هذه األدوات بين 
مياه  زجاجة  فرد  كل  وسيتسلم  المصلين، 
لصرف التناول عند دخوله إلى الكاتدرائية، 
كما يجب أال يقترب المتناول من األب الكاهن 
حديث  أي  توجيه  أو  للتناول،  تقدمه  لحظة 
نوال  أو  االعتراف  بغرض  ولو  إليه، حتى 
، لئال يُفقد احتراز التباعد اآلمن بينهما. الِحّلِ

واختتم البيان قائال، نثق في تفهمكم لمتطلبات 
الوضع الحالي والتجاوب مع حرص الكنيسة 
على سالمتكم. وسنظل طالبين أن يرفع هللا 
عن العالم أجمع هذا الوباء وجميع األمراض 
والضيقات، كونوا معافين، محفوظين في نعمة 
وقيامة  آالم  بركات  نائلين  القدوس،  الرب 

المسيح. السيد 
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بقلم: تيماء الجيوش

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

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

Tel.: 514 332-6333: للحجز واالستعالم 

أخبــار

ونا محليا مصر تدخل مرحلة تصنيع خامات أدوية كور

المهدي يلجم إخوان السودان: كنتم تعتزمون الانضمام لـ »سيداو«

مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء 
في دولة ليبيا

السماح لثلاثة من طاقم سفينة جنحت في قناة 
بمغادرتها السويس 

الكنيسة الأرثوذكسية تعلن ترتيبات صلوات الجمعة 

العظيمة وقداس عيد القيامة بكاتدرائية العباسية

I speak feminist. je parle féministe   
مبدأي النسوية، هكذا ظهرت العبارة على قميص كريستا فريالند  
القطني عبر تويتر خاٍص بها وفي معرض حديثها عن تقديمها 
بالغريب فمنذ أن تولّت  الجديدة. وهذا ليس  الكندية  للميزانية 
فريالند وزارة المالية في شهر آب/ أغسطس للعام ٢٠٢٠ أعلنت 
أن لها أجندة نسوية. تبع ذلك ما قالته في يوم المرأة العالمي ٨ 
آذار ٢٠٢١« يعتمد مستقبل كندا و إزدهارها و قدراتها التنافسية 
القوة  المتساوية في  التامة و  المشاركة  المرأة في  على مقدرة 

العاملة.«
 Canada‘s future prosperity and competitiveness 
 depend on the ability of  woman to participate
Hon Chrys�‘    equally and fully in our workforce
  tia Freeland
وتقديم  وزيرة المالية الكندية كريستا فريالند للميزانية  الكندية 
الوزراء  الكندي و بحضور رئيس  النواب  أمام مجلس  الجديدة 

 Hon Justin Trudeau  ترودو
هو حرفًيا مناسبة استثنائية،  فهي ميزانية التعافي االقتصادي من 
الوباء كورونا و لكنها أيضاً  تُقّدم وللمرة األولى من قبل إمرأة 
التضامن و  الى  النسويات-النسويين  العديد من  و هذا ما دعى 
متابع تقديم الميزانية أمام مجلس النواب الكندي  من خالل وسائل 
التواصل اإلجتماعي.  يعلم تمامًا من يعمل  اإلعالم ووسائل 
بالشأن االقتصادي و المالي أن وزارة المالية هي من الوزارات 
بقعة جغرافية من  تنفيذية-وأية  أية حكومة -سلطة  األساسية في 
هذا العالم و هي أي وزارة المالية -المعنية أواًل برسم  سياسات 
الحال ال يختلف عليه  في كندا ، فوزارة  الدول االقتصادية و 
العام على االقتصاد  الكندية مسؤولة  عن اإلشراف  المالية 
الوطني.  وما يشمله هذا اإلشراف من إعداٍد للميزانية  الفيدرالية 
السنوية ، تقديم المشورة للحكومة المتعلقة بالمسائل االقتصادية 
والمالية ، وسياسة الضرائب والتعريفات ، والتدابير االجتماعية 
التزامات  المالي ، و متابعة  ، والمسائل األمنية ، واالستقرار 
بالحديث عن مهام اإلشراف على االقتصاد،   الدولية. و  كندا 
فعلم االقتصاد هو علم اجتماعي ، و عندما تنجح أهداف علماء 
المستهلك  والمنتج   تفاعل  آلية  االقتصاد و االقتصاديين في فهم 
الحالة وباء كورونا ، يمكن  المتغيرة و في هذه  مع الظروف 
لالقتصاد أن يوفر توجيًها قوًيا وتأثيًرا في صنع السياسات على 
المستوى الوطني.  بعبارة أخرى هناك نتائج  عملية لكيفية تعامل 
الحكومات مع الضرائب ، والتنظيم ، واإلنفاق الحكومي.و  يمكن 
لالقتصاد أن يقدم فهماً و رؤية وتحلياًل أدق و أعمق فيما يتعلق 

بهذه القرارات.
وما يُميز ميزانية 2021 هو أنها تاريخية من حيث بنودها التي 
COVID-  تُعالج ندوب و انكسارات نجمت عن الوباء وانتشاره
19 ، مع أولوياٍت أبرزها وضع الناس أواًل ، وخلق فرص العمل 
النمو  الشركات على مسار  الوسطى ، ووضع  الطبقة  ، وتنمية 
طويل األجل ، والتأكد من أن مستقبل كندا سيكون أكثر صحة ، 

تقدماً، تطوراً و إزدهاراً. 
المساعدة  الميزانية ٢٠٢١لها بنود عدة منها استمرار برامج 
الطارئة في ظل الوباء و ذلك بهدف وصل الكنديين و المشاريع 
بينها و األقرب  الوباء. كما و من  التعافي من  فترة  الكندية مع 

لألسر من الطبقة المتوسطة رعاية الطفل ،
الفيدرالية  البرامج  فالحكومة سُتكمل ما وعدت به من حيث 
بناًء عليه قامت بتخصيص ٣٠ مليار دوالر  الطفل. و  لرعاية 
على امتداد السنوات الخمس المقبلة لهذا األمر و رعاية األطفال 
بنسبة ٥٠ بالمائة و العمل على عدم زيادة تكاليف التعليم . و فيما 
يتعلق بالمرأة فقد قامت الميزانية على مبدأ مساعدة المرأة على 
العمل و معالجة عدم المساواة وعلى هذا تّم تقديم الرأي للحكومة 
الفيدرالية حول إجراءات معينة تُصلح الخلل القائم من حيث عدم 

المساواة و تأثير الوباء الُمضاعف  على المرأة .
الكنديات وغيرهن من رواد األعمال  النساء  فنصت على دعم 
اللواتي تواجهن عوائق عند بدء او إطالق  الغير ممثالت و 
مشاريعهن  االقتصادية من  خالل تخصيص 300 مليون دوالر 
لتعزيز مبادرات معينة مثل برنامج ريادة األعمال السوداء 

وإستراتيجية ريادة األعمال الخاصة بالمرأة. 
الميزانية جاءت لتقول بتفاصيلها الرقمية أن االكثر تضرراً من 
الوباء و نتائجه كّن النساء اللواتي فقدت أعمالهن و موارد رزقهن 

جراء الشلل االقتصادي و المالي. 
نحن الكنديون عملياً ما تعنيه لنا و عوٌد على بدء هو رمزية ال 
الكندي  المجتمع  لها. أدركت كندا،  القبعات تحيًة  يمكن إال رفع 
المساواة بين الجنسين بل وكانت  الكندية أهمية  و الحكومة 
العام  لُيّطبق منذ ذاك  العام ٢٠١٥.  و  حكومة كندا نسوية منذ 
المحلية و  السياسات  للحكومة في تطوير  النسوي  المسار  عملياً 
الفيدرالية و البرامج و الميزانيات و جعلها قائمة على المساواة 

و الجندر. 
المالية  بالمائة منها. وزيرة  النساء ٥٠  ُتّمثل   الحالية  الحكومة 
اليوم تعكس الوجه الحضاري لكندا. تعكس ما خاضته النساء عبر 
عقوٍد من الزمن لكثيٍر من الصعوبات و العوائق و الرفض و كان  

لنيّلهْن حقوقهن ثمناً باهظ. 
المواطنة هو  الليبرالية تستند على أن أعلى أشكال  النسوية 
الدرجة من  المرأة بذات  بالتالي فإن تمتع  الفردي و  التمكين 
بين  التامة  المساواة  للرجل سيقوم بتحقيق  التمكين االقتصادي 

الرجل و المرأة و إلغاء التمييز و و التهميش. 
منذ العام ٢٠١٥ التزم ترودو Hon Justin Trudeau بالنسوية 
و بتنصيب المرأة في وزارات مهمة و اساسية إبتداًء من وزارة 
الخارجية وانتهاًء بوزارة المالية . .كان الهدف وال يزال احترام 
الحكومة غير  تقديم اإلثبات أن توجهات  المرأة و ليس  حقوق 

خاطئة و الفرق شاسع ما بين األمرين.  
الجانب  الى  يبدأ بخطوة، ليس هذا فحسب بل أن تقف  التاريخ 
الصحيح من التاريخ فأنت تصنع حضارًة إنسانية تترجم درجة 
الوعي االجتماعي. المجتمعات الديمقراطية تعي تماماً أن ال تقدم 
أو تطور في ظل التمييز و دونية المرأة. تعي هذه المجتمعات أن 
بالمجتمعات  يدفع  الذي  الحقيقي و  الُمحرك  الحقوق هو  إحترام 
ُقُدماً. نحن فخورون بك كندا. نحن فخورون بك كريستا فريالند. 
أسبوع سعيد لكم جميعاً. لجميع األصدقاء من الطوائف الشرقية 

الكريمة، فصٌح مجيد، قيامٌة مجيدة.

التاريخ ُيصنع بخطوة. 



Vendredi 30 avril 2021
الجمعة 30 ابريل 2021



بقلم : على أبودشيش 
خبير اآلثار المصرية 
وعضو اتحاد األثريين

الفرعوني  النسيم  بشم  االحتفال 

(514) 961-0777 /  (450) 972-1414   elressalanews@gmail.com 

الفيلسوف أقوال  من 
الهادي السيد 

معاً: نتخىط الفوارق 
لمتسعة ا

» كورونا« عىل الفقراء فقط  .. 

وتبذير المال المغريب مستمر 

بقلم: عادل عطية

بقلم: ابراهيم شير
كاتب واعالمي سوري

بقلم: خالد بنيصغي

شعر: نسرين حبيب

-1 المعلوم في الحياة :  نقطة الوقوف 
المجهول فيها : خط السير   . 

-2 قطار الحياة هو القطار الوحيد الذي ال يعرف راكبه متى وأين وكيف ينزل .. 
وال أدري لماذا نسميه قطاراً إذن ؟  . 

-3 الموت هو التاريخ الذي ندخله جميعاً 
سواء كنا ملوكاً أو صعاليك  

مالئكة أو شياطين   . 
-4 اإلرادة هي إحدى شفرات البقاء يسلمها هللا لإلنسان في لحظات حرجة . 

-5 ال أحد أطول من نفسه إال في الوهم . 
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      كم من مرة، نلتقي في رحاب الصوم والنسك 
والزهد، وفي فضائية الصالة للواحد األحد!

فهل نلتقي، معاً، معترفين بأمانة وصدق، بالفوارق 
القائمة التي تفصل بيننا؟..   

فالمسجد ليس الكنيسة!  
المسيحي  التوجه  مكة، غير  في  اإلسالمية  والقبلة 

نحو جهة الشرق!  
كل  ستستمر..  والكنيسة  سيستمر،  المسجد  وإن 

منهما على تقاليده المنفصلة، بال مواربة! 
ستبقى الصالة، وسيبقى القداس!

ستبقى الفاتحة، وستبقى الصالة الربانية! 
سيبقى يوم الجمعة، وسيبقى يوم األحد!   

اتصال،  غير  في  منفصاًل  سيراً  مسيرته  في  كل 
ومستمراً في غير انقطاع..  

“فلكم دينكم ولي دين”!   
لكن سيبقى الباعث األكثر اشتراكاً بيننا:  

والمسلمين  المسيحيين  قلوب  في  والحنين  األشواق 
نحو هللا!  

الوقار  أحاسيس  بكل  هلل،  المشترك  التعبد  فبهذا 
المتسعة،  الفوارق  نتخطى  والتلهف،  والخشوع 

فيما يتعلق بأوضاعنا الدينية، وننتصرعلى التفريق 
بيننا في الروح، والعقل، والحياة!

وزمالء  واحدة،  أمة  في  شركاء  مواطنين  ألسنا 
وشركاء في عالم واحد؟..  

وعدم  الفقر،  وأثقاله:  العصر  هذا  مشاكل  أليست 
واالستغالل،  والحرب،  والعنصرية،  المساواة، 
والظلم،  السكان،  وانفجار  والتنافس،  والعنف، 
كلها  هذه  أليست  والمجاهدة..  والنفي،  والخوف، 

اختبارات متبادلة، ومشاكلنا المشتركة؟..
في  الدينية: زمالء  المجاالت  أيضاً، عبر  ألسنا  ثم 
واألندية،  والجامعات،  والمستشفيات،  المدارس، 

والقرى، والمدن، والواجبات، واآلمال؟..
ألسنا كلنا في دنيا الفناء، سواء؟..  

أليست لنا قلوب، وواجبات، ومشاكل ومسئوليات، 
بسبب  نساء  أم  كنا  رجااًل  فينا،  تختلف  ال  وهي 

اختالف أسمائنا؟..
...،...،...،

بالمعاني  إحساس  كل  تزيد  األشياء  هذه  كل 
المشتركة بيننا، وتدعونا إلى تفتيح القلوب، وقبول 

اآلخر!...

الخارجية  الضغوط  تأخير ورغم  أي  ودون  متوقعاُ  كان  كما      
القصوى أعلنت الدولة السورية السادس والعشرين من الشهر القادم 
دمشق  اتخذته  سيادي  قرار  الرئاسية.  اإلنتخابات  إلجراء  موعداً 
للدولة  هو  البالد  في  واألخير  األول  القرار  أن  اخرى  مرة  يثبت 
السورية فقط وليس ألي شخص آخر سواء كان حليفاً أو عدواً، ألن 
بزعم  تارة  وتأخيره  الدستوري  االستحقاق  هذا  تأجيل  الجميع حاول 
اإلنتظار لإلنتهاء من اعمال اللجنة الدستورية وتارة اخرى بالحصار 
ثم  العسكري،  التهديد  حد  الى  ووصلت  اإلقتصادية  والضغوطات 
متجاهلين  كورونا،  وباء  بسبب  اإلنساني  الوضع  بإسطوانة  خرجوا 
بظل كورونا. ورغم  اإلنتخابات  أجرت  نفسها  المتحدة  الواليات  أن 
جميع ما سبق اصرت دمشق على إجراء اإلنتخابات بموعدها وبذلك 
أكدت على سيادة الدولة رغم محاولة تصويرها على أنها قد ضعفت.
المقبلة  المرحلة  معالم  ترسم  الوقت  هذا  في  الرئاسية  اإلنتخابات 
2014 كان مطلب  انتخابات عام  التي تختلف تماماً عما سبقها. ففي 
البالد خصوصاً  تعيشها  التي  الحرب  حالة  إنهاء  الرئيسي  الشارع 
وأن أغلب مناطق البالد تحتلها الجماعات اإلرهابية، لذلك كان خيار 
المدن  الى  الدولة األول هو محاربة اإلرهاب وإعادة األمن واألمان 
وحتى  الماضية  االنتخابات  منذ  تحقق  األمر  هذا  وفعاًل  السورية، 
البالد  أراضي  بالمئة من   70 نحو  السوري  الجيش  فقد حرر  اليوم، 
يحارب  بل  أراضي  من  تبقى  فيما  اإلرهاب  يحارب  ال  بات  واآلن 
وتركيا  اميركا  مثل  االرهاب  ودعمت  مولت  التي  األجنبية  الدول 

وفرنسا واسرائيل. 
األول  الشارع  وبات مطلب  تبدل كل شيء  فقد  اآلن  االنتخابات  أما 
أن  يجب  الذي  الحصار،  على  والتغلب  االقتصادي  الوضع  تحسين 
دولة  الحلفاء وخصوصاً روسيا، ألن  من  وقوي  مباشر  بدعم  يكون 
لن  العالم  دول  جميع  من  الحصار  هذا  لمثل  تتعرض  سوريا  مثل 
اقتصادية  الحصار حرب  هذا  ألن  بمفردها،  عليه  التغلب  تستطيع 
اقتصادية  بإصالحات  القيام  الى  باإلضافة  العسكرية،  تختلف عن  ال 
أما  الوطنية.  االموال  تعزيز صمود رؤوس  في  مساعدة  شأنها  من 
من  للتهرب  حد  الفساد ووضع  مكافحة  هو  للشارع  الثاني  المطلب 
العقاب. وجميع ما سبق ال ينفي وجود مطلب حقيقي لتحرير ما تبقى 

من اراضي البالد حتى وإن وصل األمر الى حد االشتباك مع الدولة 
المحتلة. 

الحرب على سوريا منذ نحو عقد كان هدفها األول ضرب مؤسسات 
السياسية  النظام  ثم ضرب ومشروعية  باإلرهاب  واسقاطها  الدولة 
البالد عبر استهداف رأسه، وعندما فشلوا في هذا االمر توجهوا  في 
اقتصادياً  الدولة  على  للضغط  وذلك  الحصار  الثانية وهي  للمرحلة 
من  إخراجه  ومحاولة  الشعبية  السياسي  النظام  مشروعية  لضرب 
ايضا  االمر  هذا  في  فشلوا  لكنهم  والمستقبل،  الحاضر  في  المعادلة 
لخمسة  طولها  يصل  بطوابير  يعيش   أن  اختار  السوري  فالشعب 
كيلومترات واختار أن يعيش على ساعة كهرباء واحدة يومياً وال يخرج 

ضد دولته ما أفشل الهدف من الحصار الغربي.
مشروعية  على  الحفاظ  هدفها  كان  سابقاً  موعدها  في  االنتخابات 
النظام السياسي في ظل ضراوة الحرب وبحث الغرب وقتها عن أي 
الدولة  الشرعية عن  ينزعوا  أن  ليحاولوا  أو دستوري  مأخذ سياسي 
الحفاظ  أما االنتخابات اآلن هدفها هو  لكنهم فشلوا في ذلك.  السورية 
على المشروعة السياسية والشعبية ومشروعية األداء السياسي بعبارة 
أخرى مشروعية اإلجراءات الجذرية التي اتخذها ويتخذها وسيتخذها 
الفساد ورموزه وإدارة عملية  بشار األسد في مكافحة  الرئيس  السيد 
الى  يدخلنا  األمر  األزمة، وهذا  وإدارة  السياسي  النظام  إنتاج  إعادة 
االسد  الرئيس  انتخاب  المهم  من  لماذا  المقال وهو  من  اآلخر  القسم 

للمرحلة القادمة؟ 
اتخذ خطوات مهمة  العواطف والشعارات  الرئيس األسد وبعيداً عن 
وآثارها  الحالية  األزمة  الى  انظر  ال  هنا  وأنا  مستقبل سوريا،  نحو 
ألن لكل حرب ندوب تتركها في وجه الدول، فمن ينظر الى ونستون 
الصراع  في  أنه دخل  يقول  الثانية  العالمية  الحرب  تشرشل في ظل 
العالمي ومن سوف ينتخب حزبه ليبقى في الحكم، ولكن فعلياً تشرشل 
انتخب وبقي في الحكم وهو من صنع نهضة المملكة المتحدة، واألمثلة 
اآلن وضع  األسد  الرئيس  وبالتالي  السياق  هذا  كثيرة تضرب على 
أساس المستقبل لسوريا سواء بتحالفات مهمة من الصين شرقاً وحتى 
بإيران ومعظم دول آسيا، وهذا في منطقتنا فقط  مروراً  روسيا غرباً 
اميركا  الدول االفريقية ومعظم دول  المهمة مع  التحالفات  ناهيك عن 

بناءها وسوريا في حالة حرب وهو  تم  التحالفات  الجنوبية وكل هذه 
ما يؤكد أن السياسة الخارجية للدولة كانت تسير بطريقها المرسوم لها 

رغم الحرب وظروفها وصعوبتها. 
المرحلة سيساهم بصنع االستقرار في  الرئيس األسد في هذه  انتخاب 
البالد فالحنكة السياسية والعسكرية التي يملكها استطاعت أن تساهم في 
صمود البالد لعقد من الزمن لذلك وجوده في المرحلة المستقبلية سوف 
الوسائل  بكل  البالد  الرئيسي وهو تحرير أراضي  المطلب  يعزز من 

المشروعة سواء عسكرياً أو سياسياً.
المستوى  اجتماع مع مسؤول سوري رفيع  في  نحو شهر كنت  قبل 
هذا  أن  حرفياً  لي  قال  ووقتها  الرئاسية  االنتخابات  عن  وتحدثنا 
الخطط  الشعبية ولوضع  الحالة  لقياس  بترمومتر  أشبه  االستحقاق هو 
المستقبلية للدولة، باإلضافة الى أنها مقياس حقيقي للتعامل مع قسد في 
الشرق، فإن كانت جادة بأنها تسعى للحوار مع الدولة السورية وأنها 
تريد العودة إليها واالندماج معها، فيجب أن ال تمنع اجراء اإلنتخابات 
الدولة وتقف  الحوار مع  التي ترفض  في مناطقها، وإن مانعت فهي 

ضدها في كل مناسبة.
الحملة اإلعالمية للدول المعارضة لدمشق ضد االنتخابات تؤكد أن هذا 
االستحقاق يؤرق هذه الدول، وهنا يجب أن نقول لإلخوة السوريين في 
اوروبا وخصوصاً لالجئين ال تسمعوا لبعض اإلعالميين المغرضين 
الذين يزعمون أن مشاركتكم في االنتخابات سوف تؤدي لترحيلكم من 
االنتخابات سرية  اواًل  الكالم خاطئ وغير صحيح ألن  اوروبا، هذا 
القنصليات والسفارات لالنتخاب،  الى  اتى  يتم اخراج أسماء من  ولن 
وثانياً بالقانون الدولي واألوروبي ال يوجد شيء اسمه ترحيل الالجئ 
السوريين  لتم ترحيل اآلف  ألنه زار سفارته، وإن كان هذا صحيحاً 
المانيا وبريطانيا إلخراج  في  القنصلية  اوروبا وزاروا  الالجئين في 
جوازات سفر سورية وسافروا فيها الى ماليزيا ولبنان وايران والتقوا 

هناك بذويهم الذين جاءوا من سوريا.
اإلنتخابات القادمة مهمة بقدر اهمية الحرب المفروضة على سوريا، 
السياسية  واالنفراجات  الحرب،  أهمية خوض  بقدر  مهم  وخوضها 
انتهاء  بعد  من  تبدأ  سوف  سوريا  على  واإلقتصادية  والعسكرية 

االستحقاق الدستوري

»يا لــيت«

َلْيْت«.. »يا  الـ  فيَك..  ُتَعّلَمني  أَْن  َعْمًدا  األَقداُر  شاَءِت 

َبْيت.. َلُه   . . لّشْعُر ا َيْخُلِق  َلْم   . . ًقا ُمَنمَّ كالًما  َرتَّْبُت 

َزًة إِجا ُحّبنا  ِمن  َطَلْبُت   . . نا ُلْقيا ِمْن  ُشهوٍر  َبْعَد 

َفْيت َتعا أَّن  َوَظَنْنُت 

ْشَتَكْيت ا ِل  لِوصا ا َوِمَن   . . َبْيَننا ِبِط  لّرا ا ِة  ُعْقَد ِمن 

اسمُه كاَن  ما  ِئًنا  كا أو   ، ِعْشَقنا ْنُت  َذ ْسَتْأ ا

. نتَهيت. ا  . املَعسوِل. َكالِمَك  ْثِر  إِ َفِمن 

ِبَتْكفريِنا لتَّْفكرَي  ا ْحَبْبُت  َوأَ  . . ِبنا ْرُت  َفكَّ  . ..أْمس.

أََبْيت الَقراِر  َعِن  َوالُعدول  ْأِي..  الرَّ ِة  ِبِصحَّ النَّْفَس  ْقَنْعُت  أَ

عاَنْيت ما  ِل  َتَحمُّ َعىل  ُقْدَريت  َيْسَتْنِفَد  أَن  شاَء  الَقَدَر  لِكِن 

ابتَلْيت دوَنَك..  َوبوْحَديت  النََّدِم..  ِة  َوَحْسَ الُفراِق  َوَجِع  ِمن 

َتَخلَّْيت؟! عّنا  ِلَم  النَّفَس:  َوَسَأْلُت  اكَتَفْيت..  أَّن  َوِصْحُت 

خاّلن حّتى  َصَقَلني..   . َرّبان. ُبعُدَك 

َكالِمَك َشْهِد  َعن  ِر  كَّ السُّ َرواِسَب  ْلَحُس  أَ

َنَأْيْت  . ِبإراَديت. َعْنُه  لَّذي  ا

َشَفَتْيك ِمن   . لَعَسِل. ا َقَطراِت  ْشَتَهْيُت  وا  . فْقُت.

ْبَتَغْيْت ا جوَع  لرُّ وا  . ْفَح. الصَّ ْطُلُب  أَ ُعْدُت 

َطْوًعا اسَمُه  َمىض  ما  يف  َتجاَهْلُت  ّلذي  ا فَتَقْدُت  ا

اكتَفْيت أَلنا  ا ُحدوِد  ِمْن  أَّن  ْيُت  َوَرأَ لنَّْحُن  ا فَتَقْدُت  ا

َلَّ إِ ُيعيَدَك  أَن  َبْيَننا  ِمَع  الجا لَوْعَد  ا َرَجْوُت 

نَحلَّْيت ا  . . لَوْعِد ا ِمَن  ُكْنُت  أَن  َبْعَد 

ْمِت الصَّ َرَة  ُعصا َغَبْبُت  ِجَعِة  لفا ا أَمام 

َرَمْيت ْسِلَحتي  َوأَ ِعتادي  قوى  وأَ

ِبُبعِدَك َبني  ُيَجّر ّل  أَ َر  لَقَد ا ْلُت  َتَوسَّ

َبعَدَك  للَّْوَعِة  ا َرَة  َمرا ُيَجّرَعني  ّل  أَ

. ْيت. لزَّ ا ِمْنُه  َيقطُر  َشحيًحا  ِقْندياًل  َيَدَعني  َو

َلْيت« »يا  لـ  ا ْرَس  َد ُر  لَقَد ا َعلََّمني 

َحَيْيت ما  ُه  نسا أَ َلن  ْرًسا  َد َعلََّمني 

ْبَيَض أَ َكَفٍن  َم  أَما  . . ِثَيًة جا َوَجْدُتني 

ْبَغَض أَ َقْبٍ  َم  أما

َمْيت. إىل   . . لَعْوَد ا رجو  أَ

النسيم«  »شم  الربيع  بعيد  المصرى  الشعب  يحتفل   
ويخرجون إلى المتنزهات والحدائق لالستمتاع بالطبيعة 
األسرى  والترابط  والمرح  السعادة  يسوده  جو  فى 
اليوم،  لهذا  والمميزة  المفضلة  األكالت  بعض  ويأكلون 
لهذا  المميزه  واألكالت  االحتفاالت  أن  بالذكر  وجدير 

اليوم من المورث الثقافى لدينا.
العالم  شعوب  سبقوا  المصرين  إن  هيرودوت  وقال 

باالحتفال باألعياد وعنهم أخذ اليونان هذا االحتفال.
 أصل العيد وأساس التسمية

تجمع  األعياد  وكانت  باألسماء،  تسجل  األعياد  كانت 
المصريين ليدل على مدى الترابط ولوال كانت الحضارة 
القديم  لما تم توريثها وكان المصرى  المصرية عظيمة 
عاشقا للطبيعة ولأللوان فأستخدم كل شىء ليكون جميال 
أنه  المعتقد  الكريم من  القرآن  فى  المذكور  الزينة  ويوم 
على  وحدا  دليال  نملك  وال  الوجود  وتجدد  للتزين  يوما 
تحديده، أما عن شم النسيم فليس هناك يوم ثابت لالحتفال 

به ولكن كان االحتفال بأعياد الربيع.
الفراعنة  إلى  التسمية فهى ترجع   وأما عن أساس هذه 
فكان المصرى القديم يقسم السنة إلى ثالث فصول وهى 
االنبات، شمو  الفيضان، برت وهو فصل  )أخت فصل 
كلمة  أخذت  التسمية  هذه  ومن  الحصاد(  فصل  وهو 
الحياة  وتجدد  الحصاد  أى  شمو   فصل  تعنى  وهى  شم 

واستمرار الوجود.
وكان أول ظهور لكلمة شمو فى مقبرة »ميروركا« فى 
األسرة السادسة بسقارة، وأضيفت لها فى لغتنا العربية 
كلمة النسيم مثلما تضاف الكثير من المسميات المصرية 
صان  مدينه  فأصبحت  الحجر  لها  وأضيف  صان  مثل 
الحجر األثرية وتونا وأضيف لها الجبل فأصبحت تونا 
الجبل األثرية وتمت إضافة كلمة النسيم ليصبح اسم العيد 
شم النسيم، فكان العيد قديما فى فصل شمو، يرمز الى 
وعيد  الزهور  وتفتح  الحصاد  حيث  من  الطبيعة  تجدد 
الخلق وبداية الزمن، وكان المصرى القديم محبا للطبيعة 
وكان متأمال لكل ما فيها ووثق ذلك على جدران المقابر 

والمعابد.
منها  األعياد  من  العديد  القديم  المصرى  لدى  وكان 
وخلق  الفصول  وأعياد  الملكية  واألعياد  الدينية  األعياد 
واألعياد  الطبيعة  وأعياد  واالستمرار  التجدد  الحياة 

الكونية وعيد الزمن وعيد الخلق والتجدد.
الحياة  بتجدد  النسيم  بشم  المعروف  العيد  هذا  ويرتبط 
ثم  تغيب  ثم  تشرق  الشمس  أن  القديم  المصرى  فالحظ 
تبعث من جديد والقمر يضيء، ثم يظلم ثم يضيء من 
جديد  من  يفيض  ثم  يغيض  ثم  يفيض  والفيضان  جديد 
هذا  فمن  جديد،  من  ينمو  ثم  يموت  ثم  ينمو  والنبات 
المنطلق آمن بالبعث بعد الموت من جديد فكانت  فكرة 
البعث والخلود فحافظ على الجسد إلى أبد اآلبدين، لتجدد 

واستمرار الحياة فيما بعد الموت.
اللوتس المقدسة تؤكد على مفهوم التجدد  وكانت زهرة 
الملك  تمثال  خروج  مثل  األحياء  وإعادة  واالستمرار 
اللوتس  زهرة  تستنشق  فعندما  اللوتس،  زهرة  من 
بها  مقبرة  كل  فكانت  مصر  برائحة  تشعر  حقا  فأنك 
واللقاءات  الصيد  ومناظر  النيلية  والرحالت  الزهور 
ورمزية  الحياة  وتجدد  االحتفاالت  مظاهر  األسرية 

واألرض  الخضراء  األرض  إلى  واالنطالق  األكالت 
الصفراء وعلى ضفاف نهر النيل واالستمتاع بالرقص 
والغناء  النيل،  وركوب  باكرا،  والخروج  والموسيقى، 

والطرب، واالستمتاع بالطبيعة  واستنشاق الزهور.
البيض

يلون  العيد  قبل  ما  األحد  يوم  الشمس  غروب  بعد 
البيض وتكتب علية األمنيات والدعوات ويتم تعليقه فى 
البيض  بتكسير  يقومون  الشمس  شروق  ومع  األشجار 
الحياة،  تجدد  من  كنوع  والدعوات  األمنيات  لتحقيق 
على  اليبضة  حين ظهرت  الخلق  لبداية  البيض  ويرمز 
واألرض  السماء  ليخلق  اإلله  منها  األزلى وخرج  التل 
والهواء والرطوبة، كما هو فى المعتقد المصرى القديم، 
العالم  يشكل  وكما  بنفسه  نفسه  خلق  الذى  الخالق  االله 
على شكل هيئة بيضة، وبداية الكون وقصه خلق الكون، 
والبيضة أيضا بها بعث واستمرا لوجود داخلها كتكوت 

صغير يخرج منها االستمرار الحياة
السمك

كان االحتفال عند الفراعنة على نهر النيل على ضفاف 
الذكر  تجمع  بشرية  هيئة  فى  وصور  النيل  رب  حابى 
واألنثى ويرمز إلى القوه والخصوبة، وكان يقدم السمك، 
لذلك ارتبط السمك بهذا العيد فكان رمزا للحياة والنماء 
والخير، ووجود النيل العظيم وأما عن السمك المملح أو 
الفسيخ )رم( كان السمك عند المصرى القديم هو أكثر 
إلى  القديم  المصرى  عمد  فلذلك  للتلف،  يتعرض  شىء 
تجفيفه وتمليحه للبقاء أطول مدة كافية بعيدا عن التلف 
للحفاظ عليه ويعطى وجبة مفيدة ليس بها دهون وأما عن 
لتكاثر  نظرا  الحياة  بتجديد  دائما  يذكرهم  فكان  رمزيته 
السمك بشكل كبير جدا فيذكر نفسه بالتجدد واالستمرار

البصل
فى الصباح الباكر يخرجون أمام البيوت ويدقون البصل 
على عتبات  البيت العتقادهم بطردها لألرواح الشريرة، 
وحديثا اتضح لنا أن البصل مغذى ومفيد ويزيد من نسبة 
األوكسجين فى الدم، وهذا تجدد واستمرار للحياة أيضا، 
األرواح  طرد  على  داللة  البصل  حزم  تعليق  كان  كما 

الشريرة.
الخص

 كان رمزا للمعبود مين رب الخصوبة والتناسل الذى 
كقرابين  له  يقدم  وكان  بسوهاج  أخميم  فى  يعبد  كان 
ويحتوى على مادة زيتية تساعد فى اإلخصاب وأثبت 
عملية  فى  كبرى  أهمية  للخص  أن  الحديث  العلم 
هرمونات  وبعض   H فيتامين  به  فيوجد  الخصوبة 

التناسل.
لمعرفة  لديهم  جدا  المهمة  األطعمة  من  الخص  وكان 
والخص  الجراثيم  يقتل  والثوم  كبيرة   فائدة  من  بها  ما 
الجسم والحمص  يحد من زيادة األمالح فى  والترمس 
األخضر وهو ما يعرف بالمالنة وقد جعلوا من نضوج 

هذه الثمرة مؤشرا على بداية وقدم الربيع.
من هذه الدالئل السابقة يتضح لنا أن بداية أعياد الربيع 
وتجدد الحياة  ترجع إلى أكثر من 5000عام إلى الدولة 
القديمة، وكان معروفا فى مدينة أون )عين شمس (التى 
كان بها اللبنة األولى للخلق ومذهب التاسوع وهو عيد 

البعث وخلق الكون وأول أيام الزمان.

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

االنتخابات السورية.. قرار سيادي لدمشق وبوابة لمرحلة جديدة

 أصبح هناك شبه إجماع على أن المغرب 
يقود قاطرة إفريقيا في تطوير كرة القدم ، 
وقد خَطا خطوات عمالقة في مجال تهييء 
وبذلك   ، عالمية  بصفات  التحتية  البنية 
أصبح وبشهادة الجميع بمثابة القائد الجديد 
الذي يسير بإفريقيا نحو تحقيق أحالم القارة 
إلى  القاتمة  مالمحها  تغيير  في  السمراء 
مالمح الطموح واألمل في تحقيق األفضل، 
لكن هناك إسراف وتبذير في ذلك،  صحيح 
أننا نحب الرياضة وخاصة كرة القدم ، لكن 
المغاربة،  حقوق  تُهضم  أن  حد  إلى  ليس 
العام  المال  اإلنفاق من  المبالغة في  بسبب 
فاألمر   ، الفقراء  الناس  حقوق  يَُضيِّع  ما 
بفتح  األمر  يتعلق  عندما  تماماً  يختلف 
بعض  تطوير  بهدف  األوراش  من  العديد 
األنواع الرياضية في بعض الفئات ، ولو 
المال  من  والتبذير  اإلسراف  حساب  على 
العام ، واألمر هنا يتعلق بالضبط بتطوير 
كرة القدم النسوية ، أو حتى عند الذكور ، 
فاإلسراف في المال العام الذي تضيع معه 
مصالح الناس مرفوض بصفة قطعية كيفما 

كان مجاله . 
كثيرة  فئات  فيه  تُعاني  الذي  الوقت  ففي 
المدقع  الفقر  من  المغربي  المجتمع  من 
أن  إالَّ  القدم  كرة  أبت جامعة   ، والتهميش 
تنفق من المال العام يميناً وشمااًل من أجل 
نوعية  قفزة  النسوية  القدم  كرة  تَُحّقَِق  أن 
حسب ما سطرته من أهداف ، وهكذا بدأت 
بتخصيص ميزانية ضخمة جدا ، في حين 
لنا  حاجة  ال  المتواضع  رأينا  وحسب  أننا 
بذلك ، نقول هذا من باب أنه وبالرغم من 
في  شعبية  الرياضات  أكثر  القدم  كرة  أن 
العالم ، فهي بذلك للرجال ، أما كرة القدم 
مثل  الشغف  ذلك  إلى  تصل  فال  النسوية 
نظيرتها من الذكور ، حتى لو تعلق األمر 
ما  كافيا  كان  لذلك   ، للنساء  العالم  بكأس 
القدم  كرة  لتطوير  المغربية  الجامعة  تنفقه 
وإن  للرجال،  المغربية  والمنتخبات  للفرق 
كان كل ما يُنَفق حتى اآلن لم َيِف بالغرض 
المنشود ) ال تزال خزانة المنتخب المغربي 
تحتفظ بالكأس اإلفريقية الوحيدة لألمم منذ 
سنة 1976 ( والسؤال المطروح بشدة هو: 
أن  أجل  من  والوقت  المال  من  سننفق  كم 
وحتى  ؟؟  المغربيات  للنساء  تتويجاً  نحقق 
تبرح  تعدو  ال  به  فالفرحة  تحقيقه  حين 

مكانها لثواني أو دقائق معدودة للمحبين .

إنفاق  القدم من  تقوم به جامعة كرة  إن ما 
على  يُنفق  بأن  لَجديٌر  العام  المال  هذا 
الفقراء خاصة في ظل هذا اإلغالق الكلي 
في شهر رمضان الفضيل بعد الثامنة مساء 
للقطاعات التي تشتغل ليال ؟؟ فكيف لنا أن 
ننفق كل هذا المال بتخصيص أجرة شهرية 
تصل  االحترافية  البطولة  في  العبة  لكل 
المبلغ  وهو   ، مغربي  درهم   3500 إلى 
الذي يمكنه أن يرضي ثالث أسر فقيرة في 
المغرب ، وهو المبلغ الذي يمكنه أن يحيي 
نفوس المعطلين أصحاب الشهادات العليا ، 
بأنها تعيش في وطن حر  حتى تشعر حقا 
 ، فقرائه  على  ويعطف   ، مواطنيه  يحترم 
وقس على ذلك كم من أسرة فقيرة ستستفيد 
 ، الصائبة  القرارات  هذه  بمثل  وستسعد 
أضف إلى ذلك المنح التي تمنحها الجامعة 
 ، النسوية  القدم  لكرة  المغربية  للفرق 
تتطلبها  التي  اللوجيستيكية  والتجهيزات 
التنقالت  إلى  ، إضافة  البطولة االحترافية 
والمندوبين  الحكام  ومصاريف  والفندقة 

وغير ذلك .
الدول  العديد من  أن هناك  بالذكر  والجدير 
منتخبات  بها  ليس  العربية  وغير  العربية 
نسوية ، ولم ينقص ذلك من قيمتها أو وزنها 
في الرياضة وكرة القدم ،  فاحترام المرأة 
واالهتمام بها وتقدير مكانتها في المجتمع ، 
ال يأتي بالضرورة من الدفع بها إلى مثل هذه 
الميادين التي ال تليق بأنوثتها كامرأة مسلمة، 
قد أمرها هللا عز وجل بالستر البالتعري ، 
بفطرتها  المسلمة  المغربية  المرأة  إنصاف 
أن  دون  من  ومعنويا  ماديا  بإكرامها  يأتي 
 ، مقابل يخدش حياءها وحشمتها  تدفع أي 
فإذا كانت الدولة تريد االعتناء حّقاً بالمرأة 
األجرة  هذه  بتخصيص  ولو  المغربية 
الشهرية فال مانع في ذلك ، فالمرأة المغربية 
والبنت  األم  هي  واألخير  األول  في  تبقى 
واألخت والزوجة ... لكن ليكن هناك اهتمام 
بالفقراء ولتخصص لهم من ميزانية الدولة 
مغربي  مواطن  ألي  تخصصه  الذي  مثيل 

كيفما كان وضعه وظرفه ..
إن العدل هو األساس ، قال هللا تعالى »َيا 
ُشَهَداَء   ِ ِلَّ اِميَن  َقوَّ ُكونُوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها 
أاَلَّ  َعلَٰى  َقْوٍم  َشَنآُن  َيْجِرَمنَُّكْم  َواَل   ۖ ِباْلِقْسِط 
َواتَُّقوا   ۖ لِلتَّْقَوٰى  أَْقَرُب  ُهَو  اْعِدلُوا   ۚ َتْعِدلُوا 
َخِبيٌر ِبَما َتْعَملُوَن » وال يصح   َ ۚ إِنَّ للاَّ  َ للاَّ

إالالصحيح .. دمتم بود



 

القفص   كسور األضالع  إصابة شائعة تحدث عندما يتعرض 
الصدري عند اإلنسان إلى ضربة أو صدمة مباشرة، فيحدث شعر أو 
كسر بسيط في األضالع، ولكن الكسر قد يكون مفتتاً احياناً مما يؤدي 

إلى تهتك في الرئة أو تمزق في األوعية الدموية والقلب . 
المتصلة  اثني عشر زوًجا من األضالع  القفص الصدري  من  يتكون 

من األمام بعظمة القفص،  ومن الخلف بمجموعة من 
فقرات العمود الفقري، مما يؤدي إلى تشكل تجويف 
داخلي بين هذه العظام، وهو مغلق من األسفل بوجود 

الحجاب الحاجز، الذي يفصله عن تجويف البطن .
القلب والرئتين  القفص الصدري حماية  ووظيفة 

واألوعية الدموية الكبيرة ..
أسباب كسور األضالع :

هو  األضالع  لكسور  شيوًعا  األكثر  السبب  إن 
السيارات أو حاالت  المباشرة كحوادث  الصدمات 

السقوط، واإلساءة لألطفال
الرياضية  بالضرب، وكذلك عند ممارسة األنشطة 
القدم والهوكي، ويمكن أن تنكسر  العنيفة، مثل كرة 

األضالع أيضا من السعال الشديد المزمن، السيما لدى األشخاص الذين 
يعانون من  هشاشة العظام وسرطانات العظام .

أعراض كسور األضالع :
يشكو المصاب من ألم شديد في مكان اإلصابة ، مع صعوبة في التنفس، 
ويتفاقم األلم عند السعال والحركة و يصبح التنفس سطحياً، وإذا حصل 
الفم  الدم من  فقد يحدث نفث  المكسور،  الرئة بسبب الضلع  تمزق في 
واألنف، ويصبح الوجه شاحباً، والنبض سريعاً، وقد يتسرب الهواء من 
الرئة  إلى زيادة الضغط على  الجوف الصدري  مما يؤدي  إلى  الرئة 
المصاب باالختناق و يصبح  الشهيق فيشعر  أثناء  تنتفخ  فتنكمش، وال 
لون جلده مزرقاً، وقد يتسبب ذلك بوفاته إذا لم يّسعف بشكل مستعجل . 

تشخيص كسور األضالع :
ويتم ذلك عن طريق شكوى المريض، حيث يحدد مكان األلم، ومن ثم 
يستمع الطبيب إلى األصوات التنفسية، كما يراقب حركة الصدر صعوًدا 
الشّك في حدوث كسور في األضالع،  يطلب إجراء  وهبوطا، وعند 
صور شعاعية ؛ - األشعة السينية: التي يمكن بواسطتها التأكد من وجود 

كسور في األضالع، كما تظهر إنكماش وإنهيار الرئة .
 CT Scan األشعة المقطعية -

التي ال تظهر على األشعة  الكسور  النوع من الصور  يعرض هذا 
السينية، كما تعمل على التأكد من سالمة الرئة والكبد والطحال .

المغناطيسي  بالرنين  التصوير   -
MRI  وهذه الصور تُظِهر الكسور التي تحدث في األجزاء الغضروفية 

من األضالع، وتمزقات الكبد والطحال والكلى 
مضاعفات كسور األضالع :

تعتمد المضاعفات على مكان الضلع المكسور، فيؤدي حدوث كسر في 

الشريان  الشريان األبهر، وهو  إلى إصابة  العليا  الثالثة  أحد األضالع 
إلى معظم  الدم  إلى األعلى، ويوصل  القلب  الذي يخرج من  الكبير 
الرئة،  إلى ثقب في  الوسطى   الجسم، ويؤدي كسر في أحد الضلوع 
بينما يسبب كسر  في أحد األضالع السفلية إلى حدوث تهتك في الكبد 

أو الكلى أو الطحال .
عالج المصاب بكسور األضالع :

بواسطة حزام  يعالجون كسور األضالع  الماضي  في  األطباء  كان 
الحركة، ولكّن هذا  المكسور من  الضلع  لمنع  للجذع وذلك  ضاغط 
أّما في  إلتهاب رئوي،  التنفس، ويؤدي إلى  يقيّد  النوع من الضمادات 
نفسها دون  تلقاء  لتشفى من  ُتترك كسور األضالع  الحاضر   الوقت 
الحاجة إلى أجهزة أو ضمادات، واعتماًدا على درجة األلم قد يصف 
األولى  القليلة  األيام  األلم، وفي  لتخفيف  لأللم  أدوية مسكنة  الطبيب 
في  الحقن  التخدير عن طريق  يساهم  أحد األضالع، ربما  بعد كسر 
لتقليل  ثلجية  الضلع، و وضع كمادة  مباشرة حول  تخدير األعصاب 

األلم و التورم . 
قد تتطلب كسور األضالع الخطيرة جًدا ، مثل تلك التي تجعل التنفس 
الحاالت، قد يشمل ذلك استخدام  صعًبا ، عملية جراحية. في بعض 
صفائح معدنية وبراغي لتثبيت كسور األضالع، لتخفيف اآلالم وجعل 

زمن الشقاء قصيراً ... !!

أشكالها  في  الكائنات  تختلف  مثلما   
وأحجامها وفي هيئاتها وأوضاعها تختلف 
في طبائعها ورغباتها . وشخصيات اإلنسان 
هكذامتضاربة في تلك األمور ولكن الكثيرين 
ال يقنعون بمكانتهم فالذي يعمل في مكان 
مديراً  يكون  أن  يريد  غيره  إمرة  تحت 
والمدير يرغب إلي أن يصير سفيراً والسفير 
يبتغى أن يضحى رئيسًا يطمحون كلهم أو 
إلى أن يمتلكوا وضعًا مما  بعضهم في ذلك 
هم عليهم وبعضهم يحسد غيره على وضعه 
ليس في المضمون فحسب وإنما كذلك في 
الشكل والهيئة . فها هي الضفدعة في هذه 
الحكاية ترنو إلى البقرة فترى حجمها ضخماً 
وترى محتواها مكتظًا وترنو إلى حجمها 
هي تراه نحيفاً وترى محتواها ضئياًل وتتطلع 
البقرة عالية شامخة وإدا هي  فإذا  البقرة  إلى 
منخفضة حابية فرغبت في أن تكون مثلها 
فظلمت نفسها وضّل ادراكها فأشتدت وأخذت 
تعمل حتى تنتفخ وتمتلئ ولم تكتِف بل تستزيد  

حتى أنتفخت وأنشقت وأنبطحت وأنحّطت . 
التي  حكايته  في  فونتين  ال  الشاعر  يقول 

نترجمها كما هي في نصها الفرنسي : 
ترى الضفدعة بقرة فتبدو لها جميلة القد 

فهي لم تكن أبداً ضخمة مثلها وإنما كبيضة 
فتحسدها فتمتد وتنتفخ وتعمل بنفسها 

حتى تضارع هذا الحيوان في ضخامته 
وتسأل أختها أن تتطلع إليها 

فتقول لها : أنظري جيداً أهذا يكفي ؟ 
أخبريني أمازلت لم أبلغ ذلك ؟ 

-الشئ – وكيف أنا األن إذن ؟ - أبداً – وهكذا؟ 
-لم تقتربي منها قط وتنتفخ الطموحة الغبية 

وتنتفخ الطموحة الغبية حتى تنفجر 
  Pécore بلفظ    )شبه الضفدعة في عملها 

هي المرأة الطموحة الغبية (
وهكذا العالم يمتلئ بمن ال حكمة لهم 

فكل براجوازي يرغب في أن يرقى كالسادة 
الكبار 

وكل أمير صغير يطمح إلى أن يكون له سفراء 
وكل ماركيز يطمع في أن يمتلك غلماناً 

فالحكاية مغزاها واضح أشد الوضوح يصرح 
فأن  ذلك  ورغم  جلياً  تصريحاً  الشاعر  به 
بالرؤية الفنية للسرد فيها يبدو بها شيء من 
الغموض وهو يبرز من سعي الضفدعة إلى 
األنتفاخ فهو يقول قد أخذت تعمل بنفسها ولم 
يفصح عن هذا العمل فهل هي تسعى إلى األكل 
بكثرة أو الشرب بنهم أو التنفس بقوة حتى تكتظ 
وغير ذلك من األمور التي غفل عنها الكاتب 
أو تغاضى عن ابرازها ولكنه مع ذلك يرغب 
في أن يقول فحسب أن رغبتها في أن تصير 
ضخمة كالبقرة . ومن الناحية الفنية في مثل 
هذه الموضوعات التي يصدرها األدباء والتي 
تحتوى على الرمز فإنهم يضعون لها بعدين : 
الثاني  البعد األول وهو السرد الواضح والبعد 
وهو المحتوى الخفي ومن العالقة بينهما يأتي 
المضمون أو المغذي وهذا ما فعله الشاعر 
البقرة ومعها  فالبعد األول في الحكاية هو 
الضفدعة التي ترغب في تغيير وضعها أو 
الثاني  تسعي إلى تغييره لتغدو كالبقرة والبعد 
هو اإلنسان بأشكاله وانماطه المختلفتين وما 
التغيير . فإن قلنا أن  يرغب فيه أو يفعله لهذا 
الكاتب لم يغب عنه ذلك في سرد الحكاية فرأى 
أن محتواها عاماً ففضل هذا الغموض فقال 
تعمل الضفدعة لنفسها حتى تنتفخ ولم يبرز 
هذا العمل واإلنسان تختلف رغباته التي يتوق 
فيها إلى أن يرقى ويغير وضعه وتختلف معها 
األشياء التي يسعى بها إلى تغييرها فتكون بذلك 

عامة . 
قلنا هذا وأخذنا به فعلى الرغم منه فال  إن 
نلحظ غالبًا أن الشاعر الفونتين في سرده 
الفني ونأيا عن نظمه الشعري يضّمن حكاياته 

إذا  لم نلحظه إال  الغموض وهذا ما  مثل هذا 
كان مفهوماً ضمنياً أو باألصح صريحاً وال 
سيما عندما يقول أن كل برجوازي يرغب 
في أن يرقى كالسادة الكبار وكل أمير صغير 
إلى أن يكون له سفراء وكل ماركيز  يطمح 

يطمح في أن يمتلك غلماناً .
أما النقد في الحكاية فهو نمطان نقد إجتماعي 
سياسية  رؤية  نراه  كما  أو  سياسي  ونقد 
والنمطان يبدوان فيما يقوله بغير إخفاء أو 
تلميح وإنما يوضحهما في تصريح وتأكيد 
العالم  فالنقد االجتماعي يبدو في قوله : » 
يمتلئ بمن ال حكمة لهم » أي الذين يرغبون 
بما  إليه  يسعون  أو  أوضاعهم  تغيير  في 
هؤالء  على  ينطبق  هذا  نقده  وأن  يفعلون 
الذين يهدفون إلى ما يتعارض أو يتناقض 
مع الواقع فهم ليسوا حكماء كما يقول الكاتب 
التي تريد أن تكون كالبقرة في  كالضفدعة 
حجهما وهذا يناقض طبيعتها وكنهها ولذا 
فهو يشبهها بالطموحة الغبية أو البلهاء أما ما 
بما  أو تحسينها  تغيير أوضاعهم  إلى  يهدفون 
أو األحتمال فذلك طموح  الحقيقة  ال يعارض 
إلى شيء يمكن أن يتحقق أو ال يتحقق وهذه 
القليلين  الناس إال  طبيعة يتطبع بها أغلب 
منهم والقليلين جداً الذين يقنعون بمكانتهم وال 
الناس  يطمحون بعده إلى شيء ماء وأغلب 
هؤالء هم من يضعهم الكاتب بعد أن قال 
العالم يمتلئ بهم وال  عنهم ليس حكماء وأن 
أم هم نمط منهم  نعرف أن كان يربطهم بهم 
فقط يختلفون عنه أم يتشابهون في كونهم 
يطمحون إلى ما يرغبون فيه حكماء أم ليسوا 
لهذه  في رؤيته  نرى  فنحن  ولذا   . حكماء 
أكثر منها  الفئة رؤية أجتماعية وسياسية معاً 
الكاتب  إذا كان  اجتماعيًا أو سياسيًا إال  نقداً 
النقد  يلمح في الطبيعة البشرية ما يستحق 
ورؤيته هذه يضمنها بعَض من هم يشغلون 

الذي كان به مثل  أماكن مختلفة في العصر 
البرجوازيين واألمراء الصغار والماركيز 
الفئة  إلى هذه  ينتمي  الذي  فالبرجوازي هو   .
التي نشأت في العصور الوسطى والتي كانت 
تعيش في وضع سهل ميسور فهم يقطنون في 
حي راِق ومباِن مشيدة بالحجر وال يمارسون 
المهن اليدوية وعائداتهم مرتفعة وعندما يقول 
له سفراء  إلى أن يكون  أن كل صغير يطمح 
الملك أو عاهل اإلمارة أو  فاألمير هو أبن 
الذي  الملكية والسفير هو  العائلة  العضو في 
الدولة رسميًا في بلد غريب وعندما  يمثل 
يقول أن كل ماركيز يتطلع في أن يمتلك 
النبالء وهو  ألقاب  فالمركيز لقب من  غلمانًا 
أقل من الدوق وأعلى من الكونت والدوق 
أعلى من األمير والكونت أرفع من الفيكونت 
وهو لقب يأخذ من األبناء الصغار لهم وهو 
النبالء  البارون وكل هؤالء من  أرفع من 
التي كانت  النساء كذلك هذه األلقاب  وتأخذ 
النبالء  العصر والغلمان هم فئة من  في ذلك 
من الصبية الصغار يكونون إلى جانب الملك 
أو السيد أو السيدات الكبيرات ليتعلمون فنون 
القتال ويؤدون لهم مختلف المصالح وقد كان 
القديم في فرنسا ثالث فئات  الملكي  النظام 
الدين  النبالء ورجال  الملك والملكة وهم  بعد 
والشعب والنبالء هم األشخاص الذين ينتمون 
إلى مرتبة عالية من والدتهم أو بقرار من 
النساء فكن يأخذن هذه  أما  العاهل  الملك أو 
األلقاب من أزواجهن فمنهن الماركيز مع 
الفرنسي بين  اللفظ  النطق في  األختالف في 
بالعربية  أو  الدوشيس  الرجل والمرأة ومنهن 
العامية دوقة والكونتيس أو كونتيسة واألميرة 
ويطلق عليها برنسيس أو برنسيسة أبنة األمير 
الملك وكذلك زوجة األمير وفيكونتيس  أو 
وبارون مع األختالف في نطقها الفرنسي بين 

الرجل والمرأة .

حكايات الشاعر الفرنسي الفونتين

الضفدعة التي ترغب في أن تكون ضخمة كالبقرة
La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf

شعر: صباح غريب

عجبا ألمرك 
في وصفك تعجز الكلمات 

وألجلك تبذل األرواح والثروات 
هلل درك يا وطن

ففيك تلتقي الرايات 
والروح تسكن فيها دافئا 

مهما تقلبت أنواء
وزادت األزمات 

أراك هناك على مدى البصر 
فأنت محفور في داخل الصدر

لم ال أراك 
ونحن نصبو إليك مدى العمر 

ستبقى لنا وطنا 
سنبقى على عهدنا مدى الدهر 

وفي أيدينا 
نقبض الجمرات 

عجبا ألمرك يا وطن 
في وصفك تعجز الكلمات

شعر : 
عباس شعبان

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

كسور األضالع ومعالجتها ..
Fracture of Ribs

وإّن عشقه بحر صافي
جّي بيرويلي جفافي
جّي يفتح لي ورودي
جّي يحّمر لي خدودي
بعد ما نسيت كنت أيه
جّى يقولي أنتي أملي

وف سعادتك كّل عمري
أنتي أنتي كّل حلمي

والهوا اللي بعيش عليه
أنَت بالّنسبة لي أيه ؟

أنَت أجمل شىء يا روحي
بلسمي من نار جروحي
أنَت نوري وأنت فجري

أنَت أجمل حاجة فّيا
وأنَت دايما نور عينيا
قولّي أعيش إزاي

فى ُبعدك وأعمل أيه ؟

ترجمة: إدوار ثابت

عجبا ألمرك يا وطن 
إنّه بالّنسبة لي إيه؟
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يوسف زمكحل   همسـات
في الحب نرى الورد بال أشواك 

الكتاب صديق وفي ولكن عيبه الوحيد أنه يشترى بالمال 
بين الماضي والمستقبل يتربع الحاضر

إنسان بال عقل أخطر ألف مرة من إنسان بال قلب 
ال تحب قلب ال يملك سيادته 
حتى قلوبنا أحياناً تخدعنا !

ال يوجد لقاءات عبثية في الحياة بل كله مدبر من السماء 
روعة اإلنسان ليست بما يملكه بل بما يمنحه لآلخرين 

ال ترقص على جروح اآلخرين 
 .. األحزان  عن  وأبعد   .. نام  قلبي  يا  نام   : كلماتي  من 
أوعى تحب تاني .. ده الحب مالهوش أمان .. نام يا قلبي 
نام .. أياك يا قلبي تعشق .. وتدوب كمان في كالم .. ده 
.. نام  بكره حتشوف وتعرف .. ده مجرد كالم في كالم 

يا قلبي نام .

 إسمي الكامل شمس الدين بلعربي و إسمي الفني :
البداية كانت  1987في  14 فيفري  chemsou belarbi - belardi من مواليد   
تادلس حيث كنت  ببلدية عين  الجزائر  اعيش في قرية صغيرة في مستغانم غرب 
الغنم في سن  بينما كنت امارس مهنة رعي  الغنم مع خالي رحمه هللا و  ارعي 

البراقة  الجرائد و كانت تجذبني الصور  الخامسة كانت تمر بجانبي صفحات 
فيها و ارسمها  اتمعن  الجرائد من علي االرض و  فالتقط هذه  السينما  لنجوم 
بالعود في الرمال و عندما بلغت سن السادسة انتقلت الي المدينة لكي ادخل الي 
المدرسة و في المدرسة بدأ المعلمون يكتشفون موهبتي و بدات اعطي األهمية 

لمادة الرسم اكثر من باقي المواد مث الرياضيات والفيزياء 
و لكن انا من عائلة جد فقيرة و اضطريت الي التوقف عن الدراسة و الخروج 
الديكور  التجارية و  المحالت  الرسم كحرفة مثل تزيين  الشارع المتهان  الي 
لكن الشارع قاسي جدا، و تعرضت لالستغالل من قبل عديمي الضمير الذين 
الفنية و في بعض األحيان كنت اعمل عند أشخاص و عندما  امتصوا طاقتي 
اطلب اجر مقابل عملي كنت اتعرض التهديد و كنت صغير انا ذاك فكنت اعمل 
تحت أشعة الشمس الحارقة و احمل الساللم الحديدية و انا ضعيف الجسد حيث 

أن الشمس كانت تسخن الساللم الحديدية فاحملها بحروق في يدي .
و عندما كنت اريد ان اخبر الشرطة يهددونني ، و العكس صحيح كنت التقي 

مع ناس اعتنو بي و قدموا لي يد المساعدة  
لنجوم  السينما اشاهد االفيشات و صور الضخمة  و كنت امر بجانب قاعات 
السينما  عند ابواب القاعة ، و عندما اعود الي البيت ارسم كل ما شاهدته علي 

اوراق الرسم .
فيه وكنت ارسم في  ننام  فيه و  اننا كنا نعيش في بيت واحد نطبخ  المشكلة  و 

وسط هذا الضيق و ارسم بصبر.
البيت كان مكسور السقف جزئيا و كنا نعاني في فصل الشتاء،  زد علي ذلك 
و أتلفت الكثير من رسوماتي بسبب المطر  و بدأت أفكر ارسال أعمالي الفنية 

الي الخارج، و فعاًل ارسلت كل الرسومات الي شركات االنتاج السينمائية عن طريق 
البريد، و بدأ الناس ينعتونني بالمجنون و لكن اتكلت علي هللا النه هو من اعطاني 

هذه الموهبة و واصلت المثابرة و العمل و لكن مرت السنوات و لم اتلقي اي رد 
وواصلت العمل في الشارع لكن بسبب المشاكل تأثرت صحتي ودخلت في مرحلة 
صعبة جدا وبدات اعمل في المعامل و تاثرت صحتي ودخلت المستشفي مدت ثالثة 

أشهر. 
و بعدها بدأت حالتي في التحسن حتي جاء يوم تلقيت فيه رسالة من منتج ارجنتيني 
يعمل بالشراكة مع هوليوود و عرف بأعمالي في األوساط السينمائية و بدأت اتلقي 
الطلبات من المخرجين و المنتجين و عملت الكثير من ملصقات األفالم العالمية أذكر 

منها:
Bucks of America و Garra Mortal و Honor و ..The News
 Chinese Hercules The BOLO YEUNG Story و الفيلم الوثائقي الكبير 
و عرضت أعمالي الفنية في مهرجان كان السينمائي الدولي و مهرجانات األوسكار 
JIMMY GOURAD فاتصل بي  الهوليودي  الممثل  و سيزار ، فشاهد أعمالي 

للسينما ، دعاني  العالمي  قام بزيارتي و كرمني و بعدها تمت دعوتي لمهرجان  و 
له  الذي يعتبر من أساطير هوليود و   TONG POOالشهير الهوليودي  الممثل 
افالم شهيرة رفقة روجي مور و آخرين و اتفقنا علي مشروع عمل و هناك مشاريع 

مستقبلية ادعو هللا التوفيق
وبعدها جاء وفد من خبراء سينمائيين  و كان رئيس 
 RAMDAN GOURAD العالمي   الممثل  الوفد 
حيث كرموني في حفل كبير علي أساس اني اخر 
يصمم   مازال  العربي  العالم  و  افريقي  و  عربي 
التقليدية أي عن  العالمية بالطريقة  ملصقات األفالم 

طريق الرسم و الفن التشكيلي 
للسينما  العالمي  القاموس  تم تسجيل إسمي في   و 
العالمية IMDB كما تم تسجيل قصة حياتي الي جانب 
العالمية  في كتاب أصدرته مؤسسة  السينما  عمالقة 

هوليود العالمية .
https://influentialpeoplemagazine.wor-
dpress.com/2020/11/23/chemsou-belarbi-
/artist-for-bucks-of-america-movie
INFLUEN- الشهيرة المجلة األمريكية   هذا رابط 
TIAL PEOPLE MAGAZINE حيث نشرت 
رسمي علي غالفها و عملت تقرير مطول عن مسيرتي 

الفنية
و بحث مستمر منذ  وقد  بدأت اعمل بجهد كبير جداً 
الشهداء  تفجيرات مرفأ بيروت علي جمع صور كل 
ربنا يرحمهم جميعا ، حيث انني صدمت بتلك الحادثة 
و حبيت الشهداء ال يبقون رقم يذكر بل ذاكرة و صورة ، حيث أني بدأت برسم لوحة 
فنية لتعبير عن تضامني بقلبي و بجوارحي لهذا الرسم الذي يحمل بورتريهات لكل 
الشهداء الذين رسمتهم في قلبي و ذاكرتي ... و اعتبر هذا الرسم واجب لتعبير عن 
تضامني و محبتي لبيروت التي أحببناه منذ طفولتنا و اتمني زيارتها قريباً جداً و إن 

شاء هللا الخير كله قادم .

خواطر: سناء سراج

سالم منا اليكم...  سالم منا عليكم 

سالم على القلب الطيب 
سالم على النفس الراضية
سالم به نصافح يديكم 

سالم على األنامل التي تسطر العدل  
 وتضع األمور في  نصابها 

سالم نقليه  علي الوجه المشرق  
وباألمل والتبسم دائم 

سالم على عيون  تضحك  

سالم علي لسان  ذاكر شاكر  
وبالحق قائل 

سالم علي عقل واعي 
وخلق بالدماثة يتصف
ألبي  الراقي الواعد

سالم على شخصكم الكريم  
 حيث بالوعد وااااافي 

وباالمل غارس وبالعلم نافع     

سالم على ضمير يقظ  وليس غافل 

 سالم نصافح به القلب قبل  ... اليد 
سالم على ثغر مبتسم  

 سالم علي انسان  في زمن »َعزت«  
فيه اإلنسانية ..

سالم علي أب.. حنون  وصديق  .. حميم  
وشخص .. كريم وانسان  .. عظيم 
سالم منا اليكم  .. سالم منا عليكم  ..

سالاااااام 

شهداء حرب كورونا.. لبنان ينصف “الجيش األبيض” 
بقانون استثنائي

 في خطوة من شأنها أن تنصف«الجيش 
البرلمان  لجان  أقّرت  لبنان،  في  األبيض« 
القطاع صفة  يمنح ضحايا  بقانون  اقتراحا 

شهداء وما يترتب عليه ماليا.
المشروع ينصف العاملين بالقطاع الطبي في 
لبنان، الذين يواجهون باللحم الحي وباء كورونا 
والمعيشية  االقتصادية  الظروف  ظل  في 

الصعبة التي يرزحون تحتها.
وأقّرت اللجان النيابية يوم الخميس، اقتراحا 
بقانون ينص على »اعتبار العاملين في القطاع 
الصحي شهداء وإعطاء عائالتهم معاشات 
تقاعد وتعويضات وتقديمات«، على أن يسلك 
طريقه إلى المرحلة النهائية ليصبح قانونا نافذا 

في جلسة تشريعية قريبة للبرلمان.
والقت هذه الخطوة ترحيبا وثناَءَ من قبل النواب 
وال سيما منهم في لجنة الصحة النيابية، وقال 
رئيسها النائب في »تيار المستقبل« عاصم 
عراجي بعد الجلسة »تعرفون أنه خالل جائحة 
كورونا الذين كانوا في الصفوف األمامية هم 
العاملون في القطاع الصحي سواء أكانوا أطباء 
أو ممرضين او ممرضات أو العاملين في 
المستشفيات سواء في اإلدارة أو التنظيف أو 

المطبخ أو في كل أقسام المستشفيات..
القطاع  في  وعاملين  أطباء  أن  وتعرفون 
الصحي استشهدوا خالل هذه الجائحة، وبالتالي 
من واجبنا بما أنهم كانوا في الخطوط األمامية 
للدفاع عن سالمة هذا البلد وصحته، أن نكرم 

هؤالء الناس«.
من جهته، قال النائب في »الحزب التقدمي 
االشتراكي« بالل عبدهللا »أنها وقفة حضارية 
النيابية المشتركة وهو موقف  وإنسانية لللجان 
تجاه هذه العائالت واألطباء.. هؤالء أطباء 
وممرضون في كل المستشفيات وهؤالء هم 
عاملون صحيون، كانوا خط الدفاع األول ضد 
كورونا ومستمرون باللحم الحي برواتب زهيدة 

أو من دون بدل«.
وأضاف »كل الكتل النيابية وقفت هذا الموقف 
الموحد في اللجان حتى توجه رسالة إلى هذا 
القطاع االستشفائي الذي ينهار بفعل األزمة 
االقتصادية.. مجلس النواب والقوى السياسية 
نقف  أننا  واألهم  الموضوع،  هذا  تتحسس 

مع عائالت هؤالء الشهداء في الحد األدنى 
المعنوي وليس المادي«.

بدوره، قال النائب فادي عالمة في كتلة التنمية 
والتحريري التي يرأسها، رئيس البرلمان نبيه 
بري »الهدف من القانون هو معنوي وأن 
نقف إلى جانب عائالت العاملين في القطاع 
الصحي، األطباء والعاملين اآلخرين، ألن 
الطبيب والممرض يعرضان حياتهما والعامل 
معهما يتعرض للوباء. الهدف من القانون 
أن نقدم شيئا معنويا.. واستطعنا أن نخرج 
بنتيجة لنقدمها إلى هؤالء األبطال وعائالتهم 
وخصوصا أن لدينا هجرة كبيرة في القطاع 
الصحي، و ال سيما األطباء والممرضين، 
وعلينا أن نجد حال لنحد من تأثيرها علينا، 
أساسية  خطوة  سيكون  أقر  الذي  القانون 

لنستطيع أن نخفف من اآلثار السلبية«.
»شهداء  يمنح  أن  القرار  هذا  شأن  ومن 
القطاع الصحي«، كما شهداء الجيش رواتب 
شهرية لعائالتهم إضافة إلى تقديمات صحية 

واجتماعية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل األوضاع الصعبة 
التي يعمل فيها األطباء والممرضون والعاملون 
في القطاع، وهم الذين سقط العشرات منهم 
نتيجة اإلصابة بالفيروس، فيما أختار المئات 
تردي  نتيجة  مستقبلهم  عن  بحثا  الهجرة 
األوضاع االقتصادية واالرتفاع غير المسبوق 

لسعر صرف الدوالر.
وعن هذه الظاهرة كان قد كشف النائب عاصم 
لـ »العين االخبارية« عن هجرة  عراجي 
أكثر من 1500 طبيب وممرض خالل سّتة 
الرقم الذي يسجل تزايدا بشكل  أشهر وهو 
الذين  أن  إلى  الوقت عينه  مستمر، مشيرا في 
الكوادر في  اختاروا الهجرة هم من أفضل 
لبنان وأكثرهم خبرة، وتوجهوا بشكل أساسي 
الخليج  المتحدة األمريكية ودول  الواليات  إلى 

العربي.
ويوضح أن أبرز األسباب التي أدت إلى اتخاذ 
األطباء والممرضين هذا الخيار، هو أنهم 
باتوا في الصف األول بمواجهة وباء كورونا، 
ويلفت عراجي كذلك إلى أن الوضع االقتصادي 
المتأزم في لبنان حال دون حصول عدد كبير 
من العاملين في القطاع الطبي على رواتبهم 
أو صرفهم من أعمالهم، فكان أن توجهوا إلى 

خيار الهجرة.
والمشكلة نفسها تحدثت عنها في وقت سابق 
لبنان  في  والممرضات  الممرضين  نقيبة 
ميرنا ضومط لـ »العين اإلخبارية«.. مشيرة 
إلى هجرة متزايدة للممرضين من أصحاب 
لسنوات  العليا ويملكون خبرات  الشهادات 
كما أنهم اتخذوا قرار المغادرة مع عائالتهم 
نتيجة األوضاع االقتصادية الصعبة التي باتوا 

يعيشونها.



للزبيب مضار وفوائد ، ويوضح     
خبراء التغذية أن 100 جرام 
من الزبيب تحتوي على 300 
سعرة حرارية، ولكنه مقابل هذا، 
يحتوي على نسبة عالية من السكر 
لذلك ال ينصح  تصل إلى %59 ، 
من  يعانون  الذين  األشخاص 

السكري أو السمنة بتناوله.
ويضيف الخبراء انه ال ينصح حتى 
الشخص السليم بتناول أكثر من 

حفنة من الزبيب في اليوم.
ويقول الخبراء “بالطبع الزبيب أكثر فائدة 
الحلويات األخرى، ألنه يحتوي على  من 
العنب  الموجودة في  الفيتامينات  80% من 
أنه يحتوي على نسبة عالية  الطازج. كما 

البوتاسيوم حوالي 850 ملليغرام في  من 

100 غرام. والبوتاسيوم ضروري لعمل 
الدموية والكلى بصورة  القلب واألوعية 
البوتاسيوم يمكن  طبيعية. وبفضل عنصر 
للبول، يساعد  الزبيب مدر خفيف  اعتبار 

على إخراج السموم من الجسم. كما تحتوي 

100 غرام من الزبيب على 3 ملليغرامات 
الحديد، وهذا يعادل 20% من  من عنصر 
لذلك  العنصر.  لهذا  اليومية  الجسم  حاجة 
ينصح من يعاني من فقر الدم، ومن يتطلب 

عمله بذل مجهود كبير بتناول الزبيب 
يوميا، ألنه مصدر جيد للحصول على 

الطاقة”.
الزبيب على  الخبراء ، يحتوي  ويضيف 
مجموعة فيتامينات B، التي تعزز الجهاز 
تناول كمية صغيرة منه  لذلك  العصبي، 

مفيد للنساء الحوامل.
ويشير الخبيراء إلى أن الزبيب سهل 
الهضم مقارنة بالعنب الذي يسبب التخمر 

وانتفاخ البطن.
قبل  بالماء  الزبيب  بتنقيع  الخبراء  وينصح 
تناوله، كما يمكن غليه للحصول على 
مشروب يحتوي على أكبر كمية من المواد 

المغذية.

   وصفات انبات فراغات الشعر
وصفة الحلبة وزيت جوز الهند

المكونات:
2 ملعقة كبيرة من بذور الحلبة

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند
طريقة التحضير واالستخدام:

ننقع بذور الحلبة في الماء لمدة 6 
ساعات ثم نطحنها ونضيف زيت 
المكونات جيدا نضع  الهند ونقلب  جوز 
الوصفة علي الشعر ونتركها لمدة ساعة 
البارد ونكرر  ونغسل الشعر بالماء 

الوصفة مرة أسبوعيا
وصفة زيت الكافور واللبن الرائب

المكونات:
نصف ملعقة صغيرة من زيت الكافور

2 ملعقة صغيرة من اللبن الرائب
4 قطرات من زيت الجوجوبا

طريقة التحضير

الشعر  الوصفة علي  السابقة جيدا ونضع  المكونات  نخلط 
الفاتر  ونتركها لمدة 30 دقيقة ونغسل الشعر بالماء 

والشامبو ونكرر الوصفة مرة شهريا
وصفة البيض والعسل

المكونات:
بياض بيضة واحدة

ملعقة كبيرة من العسل
ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير:
نخلط المكونات السابقة جيدا ثم نضع الوصفة 
لمدة 20 دقيقة ونغسل  الشعر ونتركها  علي 
الشعر بالماء البارد والشامبو ونكرر الوصفة 

مرة أسبوعيا
وصفة عنب الثعلب الهندي وعصير الليمون

المكونات
ملعقة صغيرة من بودرة أو عصير عنب 

الثعلب الهندي
ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير:
الشعر حتي  الوصفة علي  السابقة ونضع  المكونات  نخلط 
الدافئ ونكرر الوصفة مرة  بالماء  تجف نغسل الشعر 

أسبوعيا. 

الجذرية  البنجر هو نوع من الخضروات  أو  الشمندر     
الحلوة، إذ تشير األبحاث إلى أن شرب عصيره يفيد الصحة 
كثيراً؛ بسبب احتوائه على فيتامينات ومعادن ضرورية 

وأساسية للجسم.
الحاج، تطلعك في  التغذية والغذاء سينتيا  الدكتورة في علم 

اآلتي على فوائد عصير الشمندر:
فوائد عصير الشمندر في خفض ضغط الدم

الدم، حيث وجد  الشمندرعلى خفض ضغط  - يساعد عصير 
الذين يشربون كوباً من عصير  الباحثون أن األشخاص 
الشمندر يومياً يقل لديهم ضغط الدم االنقباضي واالنبساطي، 
التي تتحّول إلى  النيترات في عصير الشمندر،  كما أن 
حمض النيتريك في الدم، تساعد على توسيع األوعية الدموية 

واالسترخاء.
- عصير الشمندر يزيد من مستويات نيترات البالزما ويعّزز 
الذين  البدني للجسم، ويفّضل استخدامه لألشخاص  األداء 
أقدامهم،  بدّراجاتهم أو مشياً على  يقطعون مسافات طويلة 

حيث يزيد من إنتاج األكسجين في الجسم.
النيترات، والتي  الشمندر على مرّكبات  - يحتوي عصير 
النيترات، والذي  إلى أكسيد  تتحّول عند هضمها واستهالكها 
الشرايين وترخيتها، وخفض ضغط  بدوره يعمل على توسع 

الدم، وتسهيل تدفّق الدورة الدموية في الجسم.
فوائد عصير الشمندر في بطء تطّور الخرف

النيترات  أثبتت دراسة طبية، أجريت عام 2011، أن 
الموجودة في الشمندر تعمل على زيادة تدفّق الدم إلى الدماغ 
التدهور في  السن خصوصاً، وتساعد على بطء  لدى كبار 
يساعد  تناول كوب واحد منه يومياً  لديهم، كما أن  اإلدراك 
الدماغ، وخاصة  الفصوص األمامية من  الدم في  تدفّق  على 
بالتفكير والسلوك، ويبطئ من وتيرة  المرتبط  الجبهي  الفص 

تقدّم مرض الخرف وأمراض الدماغ واألعصاب األخرى.
فوائد عصير الشمندر في الحفاظ على وزن صحي

- يعتبر عصير الشمندر منخفض السعرات الحرارية وخالياً 
يتبعون  الذين  لألشخاص  رائعاً  يعدُّ خياراً  لذلك  الدهون،  من 

حمية غذائية.
- يحتوي عصير الشمندر على كمية منخفضة جداً من 
السعرات الحرارية وكمية تكاد تكون معدومة من الدهون، لذا 
يعد خياراً مثالياً كنوع من العصائر التي تزّود الجسم بالطاقة 

والمواد الغذائية مع بداية اليوم خصوصاً.
فوائد عصير الشمندر في محاربة السرطان

- عصير الشمندر غني بمضادات األكسدة القابلة للذوبان في 
يمتلك قدرات وقائية  الذي  البيتالين  الماء، وهو يحتوي على 

ضد بعض خطوط الخاليا السرطانية.
- يكتسب عصير الشمندر لونه الرائع من أحد أنواع مضادات 
بالبيتالينات؛ وهذا  الموجودة فيه والمدعوة  المهمة  األكسدة 
النوع من مضادات األكسدة بشكل خاص يحمي الجسم 
الباحثون أن  يعتقد  السرطانية، كما  الخاليا  أنواع  من بعض 
المستقّرة أو  الخاليا غير  البيتالينات تعمل على رصد جميع 

السرطانية في الجسم، فتدمّرها.
فوائد عصير الشمندر في صحة األعصاب

البوتاسيوم على تحسين عمل األعصاب والعضالت   يساعد 
البوتاسيوم منخفضة  بشكل صحيح، وإذا كانت مستويات 
التعب والضعف وتقلّص العضالت.  جداً، يمكن أن يحدث 
ومن فوائد عصير الشمندر أنه غني بالبوتاسيوم، حيث يمكن 
أن يساعد شرب عصيره باعتدال في الحفاظ على مستويات 

البوتاسيوم بشكل مثالي.
فوائد عصير الشمندر لبشرة مثالية

- يعمل عصير الشمندر على تنقية الدم من الشوائب والسموم، 
الذي يساعد على جعل  األمر 
تبدو في أفضل مظهر  البشرة 

ويزيد من رونقها.
- يحتوي عصير الشمندر على 
فيتامين سي C المهم جداً لتنقية 
البشرة وحمايتها من التصبّغات 

الجلدية.
فوائد عصير الشمندر في 

تعزيز صحة القلب
الشمندر  - يحتوي عصير 
إحدى  الذي يعدّ  البيتالين  على 
المواد المهمة لخفض مستويات 
الهوموسيستين في الجسم بشكل 
طبيعي؛ فارتفاع مستويات 
الجسم  في  الهوموسيستين 
بالعديد من المشكالت  يتسبّب 

الصحية لجهاز الدوران.
التي يحتوي عليها  البوتاسيوم  العالية من  المستويات  - إن 
عصير الشمندر تساعد على خفض فرص اإلصابة بالجلطات 

وأمراض القلب عامة.
فوائد عصير الشمندر للحامل

الحديد والفوالت، وهي  الجيد من  الشمندر بمحتواه  يتميّز   -
نيئاً مع  عناصر غذائية مهّمة للحامل؛ يمكن لها تناوله 
السلطات أو مسلوقاً أو على شكل عصير، ولكن يجدر التنبيه 

إلى أنه من المهم االعتدال في تناوله خالل فترة الحمل.
- يعدّ حمض الفوليك من العناصر الغذائية المهمة لمنع إصابة 
أنه يساعد على خفض فرص  بأية عيوب خلقية، كما  األجنّة 
النساء في سّن  حصول والدة مبكرة للطفل، لذلك ينصح 
الخصوبة بتناول الشمندر وعصيره، وتضمينه بشكل مناسب 

في حميتهن الغذائية، باعتباره مصدراً جيداً لحمض الفوليك.
فوائد عصير الشمندر المنّوعة

- يعدّ عصير الشمندر من األطعمة الصحية الخارقة؛ الحتوائه 
الفيتامينات، مضادات األكسدة، والعناصر  العديد من  على 
المرغوب لدى  المميّز  إلى طعمه  للجسم، إضافة  الضرورية 

الكثيرين.
- يحتوي عصير الشمندر على مركبات النيترات والبيتالين، 

والتي تعمل على توسعة األوعية الدموية وتحسين تدفّق الدم 
النشاط، ويرفع كذلك من  في الجسم بشكل عام، ما يزيد من 

مستويات الطاقة في الجسم والقدرة على التحمل.
- إن تناول عصير الشمندر صباحاً قد يكون من أفضل الطرق 
الرياضية  التمرينات  بتناوله مع  الجسم، كما ينصح  إليقاظ 

لتحقيق االستفادة القصوى.
تناوله يساعد  باأللياف، فإن  الشمندر  لغنى عصير  - نظراً 
على تنظيم عملية الهضم وتحسينها، كما يساعد على الوقاية 

من اإلمساك.
الشمندر احتواؤه على كميات كبيرة من  - من فوائد عصير 

الحديد، فيساعد على الوقاية من األنيميا، ومنع اإلصابة بفقر 
 C الدم، وتعزيز عمليات تجدّد خاليا الدم. كما أن فيتامين سي
الموجود في عصير الشمندر؛ يعمل بشكل طبيعي على تعزيز 

امتصاص الحديد بشكل مثالي.
- وجدت بعض الدراسات الطبية أن عصير الشمندر يساعد 
الجسم، ورفع  السيئ في  الكولسترول  على خفض مستويات 

مستويات الكولسترول الجيد.
أحد  يعدّ  C، والذي  لفيتامين  الشمندر مصدر جيد  - عصير 
المناعة  لتقوية جهاز  المهمة والضرورية  مضادات األكسدة 
وحماية الجسم من تأثير الجذور الحّرة الضاّرة، ويساعد هذا 
البشرة، وتسريع  الكوالجين في  إنتاج  الفيتامين على تعزيز 

التئام الجروح.
- عصير الشمندر غني بالبوتاسيوم الذي يعتبر ضرورياً لعمل 
العضالت واألعصاب في الجسم، لذا ينصح بتناوله للحصول 
على الكمية المطلوبة من البوتاسيوم ولتجنّب أعراض نقصه، 
والتي تشمل اإلصابة بالتعب واإلرهاق الشديدين والتّشنجات 

العضلية.
مالحظة: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العالج، عليك 

استشارة طبيب مختص.

Vendredi 30 avril  2021
الجمعة 30 ابريل 2021

514 961 0777  / 450 972 1414   
elressalanews@gmail.com   fzemokhol@gmail.com

 www.el-ressala.com

العالناتكم في 
»الرسالة«

ماذا يحدث في الجسم عند تناول حفنة من الزبيب يوميًا ؟

وصفات سحرّية لانبات فراغات الشعر

فوائد عصير الشمندر صادمة!

للعناية  دائماً عن أفضل األدوات  تبحث كل سيدة   
ببشرتها دون معرفة أن إحدى أفضل الطرق فاعلية هي 

استخدام اليدين.
التقليل  يتم  ما  اإليطالي، غالباً  بيدج«  لموقع »فان  ووفقاً 
من فاعلية استخدام اليدين، وعلى الرغم من أنه في بعض 
فإنه على  بذلك،  المكياج، ال ينصح  الحاالت، مثل وضع 
العكس، لتنظيف الوجه من الشوائب يمكن أن تكون اليدان 
بمساعدة  للبشرة  تنقية  فقط إلجراء  ليس  للغاية،  مفيدتين 
التنظيف المناسبة، ولكن أيضاً عمل تقشير  مستحضرات 

خفيف لها.
ولتوضيح سبب النصح باستبدال فرش أو أدوات تنظيف 
اإليطالي  الجلدية  األمراض  قال طبيب  باليدين،  البشرة 
الوجه هي  لتنظيف  بيترو: »أفضل طريقة  أنتونينو دي 
النتوءات،  العديد من  اليدين من  يتكون جلد  إذ  أيدينا، 
وبالتالي فهي فرش حساسة تمر فوق الجلد، لذا ففرك اليد 
على البشرة يعمل على إزالة الخاليا الميتة، وهي الطريقة 

الطبيعية التي تعمل بشكل أفضل حتى من الفرشاة«.
لكن كيف يمكن استخدام اليدين لتنظيف الوجه؟

البشرة  لتنظيف  دقيقة وخفيفة  الحركات  تكون  أن  يجب 

بشكل صحيح دون إجهاد 
باستخدام  للجلد، وذلك 

المناسبة. المنظفات 
وفيما يلي 4 خطوات 
لتنظيف وجهك بشكل 
صحيح باستخدام اليدين..
األولى  1-الخطوة 
اليدين جيداً  هي غسل 
جميع  إلزالة  وبعناية 
والبكتيريا  الشوائب  آثار 

الموجودة على الجلد.
بفرك  التذكير  ويجب 
بين األصابع  الجلد جيداً 

وحول األظافر قبل استخدام اليدين لتنظيف البشرة وإزالة 
المكياج عنها.

البشرة، إلزالة  لنوع  المناسبة  المنظفات  اختيار   -2
استخدام  يمكن  المثال،  العينين، على سبيل  المكياج عن 

مزيل مكياج زيتي أو جل للتدليك.
بعمل  العينين، ينصح  المكياج من  آثار  3- إلزالة كل 

أسفل على  إلى  أعلى  الجفن ومن  دائرية على  حركات 
الرموش إلزالة الماسكارا.

فيمكن  السفلية،  الرموش  الماكياج من  آثار  لتنظيف  أما   
بعناية  فركه  بلطف عن طريق  استخدام طرف اإلصبع 

بين الرموش.
4- في هذه المرحلة تأتي خطوة تنظيف الوجه باليدين من 

خالل تدليكه بحركات دائرية برفق ثم غسله جيداً.

الفائقة في ظل ارتفاع  بالراحة  المرأة إحساسا  ليمنح  النسائية في صيف 2021  الموضة  الكتان نجم    يمثل السروال 
درجات الحرارة.

وأوضحت مجلة »Elle« أن السروال الكتان يمتاز بأنه جيد التهوية ولطيف على الجسم، مشيرة إلى أنه يؤكد هذه السمات 

من خالل القصة الواسعة والفضفاضة.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن السروال الكتان يكتسي في الغالب بدرجات البيج والكريمي واألبيض، في 

حين تخطف بعض الموديالت األنظار إليها من خالل األلوان الزاهية مثل األحمر والوردي واألخضر الفستقي.

وفيما يتعلق بالتنسيق، أشارت »Elle« إلى أن السروال الكتان يتناغم مع بلوزة على شكل قميص للحصول على إطاللة 
كالسيكية أنيقة، أما من ترغب في إطاللة كاجوال ذات طابع عصري جريء فيمكنها تنسيق السروال الكتان مع تانك توب 

مضلع أو توب كاشف للبطن من الكتان أيضا. 

نصائح للتغلب على الصداع النصفى فى 6 خطوات4 خطوات مثالية لتنظيف البشرة.. اليدان أفضل من الفرشاة

 السروال الكتان بالألوان الزاهية.. نجم الموضة في الصيف

   نتعرض دائما للصداع النصفي الذى يكون ناتجا عن 
العديد من العوامل الناتجة عن اتباع عادات يومية خاطئة مثل 
التعرض للتوتر واإلجهاد والقلق، وطبقا لتقرير نشر فى شبكة 
CNN، يمكن التحكم فى الصداع النصفي من خالل عدة 

نصائح تتمثل فيما يلي:
تجنب النوم غير المنتظم والمحفزات البصرية:

إلى الصداع  التى تؤدى  الخاصة  المحفزات  هناك بعض من 
النصفي، ويمكن أن تختلف األحداث من شخص آلخر، 
وتشمل المحفزات الشائعة اإلجهاد العاطفي، والحيض 
النساء، وتخطي وجبات  الهرمونية األخرى لدى  والتغيرات 
المنتظم، والروائح  الطعام، وتغيرات الطقس، والنوم غير 
القوية، واألضواء وغيرها من المحفزات البصرية، 
المفاجئة، والتمارين الرياضية أو اإلجهاد  والضوضاء 

المفرط.
إعادة النظر فى نظامك الغذائي:

ال يدرك العديد من المرضى أن ما تأكله يمكن 
أن يؤثر بشكل كبير على أعراض الصداع 
النصفي، حيث تشير الدراسات إلى أن ما يصل 
إلى 50% من المصابين بالصداع النصفي 

يعانون من صداع ناتج عن مادة غذائية، حيث تبين أن تناول 
الكحول والكافيين والجبن والشوكوالتة واللحوم المصنعة قد 

تكون احد العوامل المسببة للصداع النصفي.
تناول مسكنات الصداع بحذر:

تناول مسكنات تحميك من الصداع النصفي والتى البد تناولها 

بحذر من خالل وصفة طبية، وتناول الفيتامينات أو المكمالت 
الغذائية التى تحسن من حالتك الصحية.

استخدام العالج الوقائي:
العديد من مرضى الصداع النصفي يعانون في صمت، 

فقد يتعرضون ألكثر من 
أربعة نوبات صداع 

شهر  في  نصفي 
يكون  أو  واحد، 

صداع  لديهم 
يستمر  شديد 

12 ساعة أو 
أكثر لذا 

لتخفيف  الينسون وسيلة  تناول  البديلة مثل  العالجات  يكون 
آالم الصداع.

تناول عشب األقحوان
التي تمت دراستها على نطاق  البديلة  العالجات  يعد أكثر 
واسع للوقاية من الصداع النصفي، واإلقحوان هو دواء عشبي 

المتحدة كمكمل غذائي، حيث أظهرت  الواليات  ينتشر في 
تناول 150 ملليجرام يوميًا يمكن  الدراسات أن  العديد من 
نباتي يستخدم ضمن  أن يمنع الصداع، فهو عالج عشبي 

المكمالت الغذائية.

تناول األسبرين بحذر:
غالبًا ما يتم تخفيف الصداع الخفيف باستخدام األدوية التي ال 
المضادة  الستيرويدية  العقاقير غير  تستلزم وصفة طبية مثل 
لاللتهابات أو األسبرين أو األسيتامينوفين، لكن البد عدم 

اإلفراط فى تناولها حتى التحدث آثار جانبية ناتجة عنها.
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تتر مسلسل  الُمميز في غناء  بإحساسه  تامر حسني  النجم  تألق    
»نسل األغراب«، بطولة النجمين أمير كرارة وأحمد السقا، والذي 

يعرض حالياً خالل شهر رمضان الكريم.
ونال حسني إشادة الجميع بعد غنائه باللهجة الصعيدية للمرة األولى، 
بداية شهر رمضان حتى اآلن وحصد  وحافظ على الصدارة منذ 
إلى تصدر  قائمة ترند يوتيوب، باإلضافة  المركز األول ضمن 

هاشتاج تامر حسني تتر الموسم على موقع »تويتر«. 
نجاح التتر لم يقتصر على الدول العربية بل وصل إلى هولندا، إذ احتّل 
المركز األول في قائمة األغاني األكثر استماعاً على موقع الموسيقى 

العالمي الهولندي المتخصص باألغاني العربية »آراب ساوند«.
الُمقبل، عبر  تامر حسني بعمل درامي لرمضان  الجمهور  وطالب 

التواصل االجتماعي، وعلق أحدهم: »عاوزينك  مواقع 
أنت  الدراما  الغيبة دي عن  بقى كفاية كل  تعمل مسلسل 
أول مسلسل عملته كسر الدنيا نتمنى ترجع لينا بمسلسل 
قوي زي زمان«، وكتب آخر: »يا ريت يعمل مسلسل 

ياريت«.
وحرص حسني على الرد على تعليقات جمهوره، حيث 
كتب عبر خاصية الستوري في »إنستغرام«: »الحمد هلل 
إن التتر محقق النجاح واألرقام دي، أما فكرة إني أعمل 
مسلسل في دماغي أكيد بس الزم أكون بقدم عمالً قوياً في 
مستوى مسلسل آدم وأكبر ان شاء هللا، أول ما أحس بكدا 

إن شاء هللا هتشجع للخطوة دي«.
 واستفتى حسني جمهوره عبر صفحته في »فيسبوك«، 
بتتكلم في فكرة  المتابعين  قائالً: “شايف ناس كتير من 
عايزين تامر يعمل مسلسل زي آدم، أنا حاالً معاكم بعمل 
استطالع رأي على الفكرة وهل المسلسل محتاجينه يبقى 
آدم؟ وال مسلسل كوميدي؟ وال  ثقل مسلسل  جريء في 

بالش أصالً وأركز في السينما؟«.
تتر مسلسل »نسل األغراب« من كلمات  إلى أن  يشار 
يُقدّم  التتر  إلى  نبيل، وإضافة  سارة سعيد وألحان هيثم 
حسني ضمن أحداث المسلسل سبع رباعيات باللهجة الصعيدي أيضاً 
بمثابة أغاٍن قصيرة، بعضها مصحوب بآلة الناي من كلمات سارة 

سعيد وهيثم نبيل وكريم سامي، ومن ألحان هيثم نبيل. 
ومسلسل »نسل األغراب« من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة 

عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد السقّا وأمير كرارة ومّي عمر. 
وقدم حسني طوال مشواره الفني عملين دراميين فقط وهما »آدم« 
الممثلين مثل: درة، أحمد  البطولة عدد من  عام 2011، وشاركه 
زاهر، مي عز الدين، والمسلسل اآلخر بعنوان »فرق توقيت« وتم 
البطولة نيكول سابا، شيري  عرضه برمضان 2014، وشاركه 

عادل، أحمد السعدني، مي سليم، وظافر العابدين.

  بعد انقضاء نصف المشوار في العمل 
الدرامي »2020«، يقف الجمهور مندهشاً 
من الدور الذي تقوم به الفنانة اللبنانية نادين 
نجيم، والتي استطاعت من خالل هذا الدور 
أن تجعل المتابعين يسألون: هل تدخل نادين 
مرحلة جديدة في أدائها، وكيف استطاعت 
أن تتفوق على الكثيرات في أداء الشخصية 

الشعبية والمسؤولة معاً؟
وقد شّكل إلى جانبها الفنان قصي خولي 
ثنائياً مدهشاً، قصي خولي الذي يؤدي دور 
رجل عصابة، تاجر مخدرات، أداًء مذهالً 
يقارب من خالله ممثلين عالميين ويرسم له 
نقلة حقيقية في لغة الجسد، الصوت، العينين، 
حركة الفم واللعب بالشفرة، والقفز في 
لحظات، ليكون عمالً مركباً، يقربنا جداً من 
القاع االجتماعي، من حياة الناس البسطاء، 
للفقر و«التعتير«،  ومن مدن باتت مسرحاً 
والتي يشّكل فيها الحب والموت خيطاً حقيقياً 

صادماً وقاسياً.
تؤدي نادين نجيم دور »سما« ضابط برتبة 
نقيب في قوى األمن الداخلي، وتقرر أن 
تسير بالمشوار رغم المطبات الكثيرة إلى 
آخره، تتبنى القضية »2020«، إلكمال 
مسيرة شقيقها الذي قُتل على أيدي عصابة 
المخدرات، إلى جانب دور »حياة« الخادمة 
المتنكرة التي تدخل عوالم العصابات انتقاماً 

لشقيقها.
والعمل سيناريو للكاتبين بالل شحادات 
ونادين جابر، ومن توقيع المخرج فيليب 

أسمر.
ويشكل »2020« المحطة الثانية التي تلتقي 
فيها نادين مع قصي خولي بعد مسلسل 
»خمسة ونص«، وتؤدي دور »سما« النقيب 
في قوى األمن الداخلي، و«حياة«، ويبدو 
أن االقتراب من عالم الناس يجعلها تتغير، 
وتتعاطف مع »صافي« أحياناً ومع الناس، 

وأداؤها يعيدنا إلى أعمال عالمية.
هي األم، واألرملة، التي تتلقى االنتقادات 
لغيابها عن ابنتها، وهنا نرى مقطعاً آخر 
يضيء حياة المرأة التي تعمل في سلك األمن، 

والصعوبات التي تواجهها، والصراعات 
والتغيرات، في عمل محمول على سيناريو 
ذكي يغوص في أعماق الناس، يقرأ المكان، 
ولكن يبقى السؤال، لماذا تجعلنا مثل هذه 
النصوص نتعاطف مع المجرم، أليس هذا 

بحد ذاته إشكاالً حقيقياً؟
العمل يعرض قصة بطلين أحدهما ينتمي 
إلى القاع االجتماعي، والمناطق الشعبية 
التي تميز معظم المدن القديمة، وهو ما 
يدفع »سما« لترتبط بشخصيات المسلسل 
ودخول هذه العوالم بطريقة تسحر الجمهور، 

الحجاب مثالً، حركة الجسد، اللغة التي تعبر 
من خاللها.

وهنا نلحظ أن العمل يغوص في تركيبة 
الرومانسية  وعوالمها  الشخصيات، 
والمحبطة معاً، البوليسية والخوف، وتبقى 
شخصية نادين نجيم المفاجأة في أداء دورين 
أبعد ما يكونان عن بعضهما بعضاً، وهو ما 
جعل الجمهور ينجذب لها، ويعجب بقوتها 
التي فرضتها عليها المهنة، واألهم أنها تقف 
اليوم على أرض الفن بقوة، وكأنها تريد أن 

تثبت أنه خيارها األهم في الحياة.

  كشف الفنان المصري أحمد العوضي، في مقابلة 
تلفزيونية، عن كيفية تعامله مع زوجته الفنانة المصرية 
ياسمين عبدالعزيز كنجمة في كواليس تصوير 
مسلسلهما »اللي مالوش كبير«، الذي يتم عرضه في 

دراما رمضان 2021.
وقال أحمد العوضي إن مسألة التعاون مع زوجته 
ياسمين في »لوكيشن« التصوير تكون مبنية على 
االحترافية الشديدة، السيما أنهما يتعامالن مع بعضهما 

طوال فترة وجودهما في التصوير.
وأضاف أحمد العوضي أنه وياسمين ليسا هواة كي 
أنه يعتبر زوجته  تختلط األمور في ما بينهما، مبيناً 
ياسمين نجمة كبيرة جداً، وأن تعاونها معه جاء بعد 
تحقيقها نجاحاً كبيراً في مسلسلها »ونحب تاني ليه«، 

الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي.
وشدد أحمد العوضي على أنه ملتزم بدوره في 
أن إفيهات شخصيته »سيف  المسلسل، موضحاً 

الخديوي« في مسلسل »اللي مالوش كبير«، تلقى 
رواجاً كبيراً على مواقع التواصل االجتماعي وهو ما 
يعجبه كثيراً، خاصة جمل: »وحش الكون« و«على 
هللا حكايتك«، وتابع أنها تم ابتكارها باالتفاق بينه وبين 

مؤلف العمل، عمرو محمود ياسين.
وبشأن المفاجآت التي سيشهدها المسلسل في الحلقات 
المقبلة ومع بدء العد التنازلي النتهاء شهر رمضان، 
وما إذا كان هناك تطور في شخصية »سيف 
الخديوي«، رفض أحمد العوضي الكشف عن أي 
تفاصيل، لكنه شوق الجمهور بقوله إن »كل شيء غير 

متوقع سيحدث«.
مسلسل »اللي مالوش كبير« بطولة: ياسمين 
عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، إيمان 
السيد، دنيا عبدالعزيز، دينا فؤاد، وعايدة رياض، وهو 
من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى 

فكري.

  تردد اسم الفنانة »سينتيا خليفة« كثيرا 
وقت مهرجان الجونة في دورته الرابعة، 
بعد إطاللتها الجريئة، حيث ارتدت وقتها 
بدلة مفتوحة بدون ارتداء قميص أسفل 
الجدل  إثارة  الجاكيت، لتحدث حالة من 
وتكون بداية معرفة الجمهور وصناع 
السينما والدراما بها، لتقتحم دراما 
رمضان هذا العام بأكثر من عمل فى دور 

المرأة الخائنة.
الفنانة سينتيا خليفة فى دور  وظهرت 
الخائنة خالل مسلسلى »حرب  المرأة 
الكبيرة يسرا، و«ضد  النجمة  أهلية« مع 

الكسر«، مع النجمة نيللى كريم.
تقدم سينتيا في مسلسل »حرب أهلية« 
للنجمة يسرا شخصية نادين الزوجة 
الخبيثة، وتخون  الخائنة وزوجة األب 

زوجها مع صديقه .
وفى مسلسل »ضد الكسر« للنجمة 
نيللى كريم، تجسد شخصية مايا فتاة 
تخطف محمد فراج من زوجته سلمى 
»نيللي كريم«، وتحاول استدراجه وتثير 
استفزازها وغيرتها، بشتى الطرق 

لإليقاع بينهما.
يذكر أن مسلسل »حرب أهلية« بطولة 
يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا 
خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، 
رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى 
األزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من 
الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل 
وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة 
للخدمات اإلعالمية بمشاركة العدل 
جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على 

قناة CBC و CBC دراما.
نيللى  الكسر«، بطولة  أما مسلسل »ضد 
كريم،  محمد فراج، ومصطفى درويش، 
الخميسي، وتارا  وهشام إسماعيل، ولقاء 
عماد وحمزة العيلي، وتأليف عمرو 
الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج 

مشترك بين سينرجي والعدل جروب.
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كيف يتعامل أحمد العوضي مع نجومية 
ياسمين عبدالعزيز في كواليس التصوير؟

سينتيا خليفة من إ�ثارة الجدل فى الجونة لشخصية 
الخائنة فى دراما رمضان

الجمهور  الأغراب«..  »نسل  تتر  نجاح  بعد 
رمضاني بمسلسل  حسني  تثامر  ُيطالب 

تحرك نقابي تجاه شكوى أسرة 
إسماعيل ياسين ضد مسلسل 

»موسى« لمحمد رمضان
  وجه السيناريست المصري والشاعر الغنائي 
التمثيلية،  المهن  لنقابة  الشكر  قمر  أيمن بهجت 
تجاه شكوى أسرة  التي تحركت بشكل سريع 
ياسين ضد  إسماعيل  الراحل  المصري  الفنان 
الفنان  ببطولته  يقوم  الذي  مسلسل »موسى«، 
المصري محمد رمضان، ويجري عرضه في 

دراما رمضان 2021.

قرابة  تربطه صلة  الذي  قمر  بهجت  أيمن  ونشر 
نقابة  بيان  ياسين، في »فيسبوك«،  بإسماعيل 
المهن التمثيلية التي يترأسها الفنان أشرف زكي، 
والذي أكد أنه سيجري التحقيق في شكوى تلقتها 
ياسين٬  إسماعيل  الراحل  الفنان  أسرة  النقابة من 
تقديم  وقع عليها جراء  بأن هناك ضرراً  تفيد 
شخصيته بطريقة تعد غير الئقة، وذلك في الحلقة 

الثالثة عشرة من مسلسل »موسى«.
لجنة  تشكيل  تم  أنه  بيانها  النقابة عبر  وأوضحت 

التدقيق  يتم  الكفاءة، كي  على مستوى عاٍل من 
في هذه الشكوى ورفع تقرير عاجل لمجلس إدارة 
النقابة كي يتسنى اتخاذ قرار يحفظ جميع الحقوق.

وأوضحت النقابة في بيانها أنه ال مساس برموز 
الفنية، مشددة على أن هذا عمل مرفوض  مصر 
للريادة  يعد تشويهاً  شكالً وموضوعاً، كونه 
للشخصية  الفنون، وتشويهاً  تاريخ  في  المصرية 

المصرية التي شكل اإلبداع الفني جانباً مهماً من 
سماتها وخصوصيتها.

أيمن مطلب أسرة إسماعيل  تعليق  وتضمن 
أي مشهد يخص  النقابة، وهو حذف  ياسين من 
وأنه البد من  المقبلة،  الحلقات  في  الكبير  الفنان 
قبل  الراحل وأحفاده على ذلك  موافقة أسرة 
السابق مع  المشهد  العرض، كما طلب حذف 
فقط  أدبياً  تقديراً  العرض، مختتماً: »نريد  إعادة 

للراحل«. واحتراماً 

المصرية منى زكي عن شخصية  النجمة  تحدثت    
التي تقدمها في مسلسلها الرمضاني الجديد  »هنا« 
نيوتن«، والذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرض  طلعبة 

الحلقة األولى.
لبرنامج  تسجيل صوتي  في  قالت،  زكي  منى 
mbctrending إن شخصية »هنا« تستفزها كثيرا، 

مؤكدة أنها قابلت مثل هذه الشخصية كثيرا
الفنانة المصرية قالت: »ببقى عاوزة أقول للشخصيات 
اللي  أنتوا قادرين وأقوياء وأنتوا  اللي زي »هنا« 

بتلخبطوا نفسكم ومتسمعوش لحد يرجعكوا لورا«.
وأكدت أن شخصية »هنا« بعيدة تماما عن شخصيتها، 
لها كثيرا حتى تتقرب منها، وعن  لذا فهي حضرت 
طريقة نطقها للغة اإلنجليزية قالت: »أنا حاولت أقرب 
للشخصية وأستاذ تامر محسن وكل الممثلين ساعدوني، 

النجاح ده مش ليا لوحدي«.
نيوتن« من بطولة منى زكي، ومحمد  ومسلسل »لعبة 
ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، 

ومايان السيد، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

  قالت النجمة المصرية نيللي كريم إن عالقتها بالسوشيال ميديا 
ضعيفة وتهتم بـ«إنستغرام« والصور، وال تتكلم كثيراً، وال تضع 

إال البوستات الخاصة بعملها فقط.
نيللي خالل حلولها ضيفةً على برنامج حوار »أون  وأضافت 
الليثي عبر إذاعة الشرق  الين« يقدّمه اإلعالمي شريف 
األوسط، أن هناك حالياً مشاهير ونجوماً على السوشيال 

الفن وفي مجاالت  ميديا ينافسون نجوم 
الطهو والتجميل ولديهم نسبة  مختلفة مثل 
متابَعات عالية جداً، ولم تعد هذه ظاهرة بل 

أصبحت مهنة.
إنها ال  نيللي  قالت  التعليقات  وعن 

تُغضبها بل على العكس تتفاعل معها 
وتضحك.

وحين هنّأها شريف 
الليثي على نجاح 

مسلسل »ضد 
العام،  الكسر« هذا 

عبّرت نيللي كريم عن 
الفعل، وفي  سعادتها بردود 

الى ان مسلسل »100  جانب آخر، أشارت 
وش« الذي ُعرض العام الماضي تضمن جرعة 
كوميدية ومشاهد أسعدت المشاهدين وكانوا 
انتشار فيروس  إليها في ظل  الحاجة  أمّس  في 

كورونا.
وعن لقب »أبو الرجولة«، قالت: »أهديه 
للفنان كريم عبد العزيز«، ولقب »كوميديان 
السنين«  زمانه« لسمير غانم ، و »أفورة 
التي مثّلت في مسلسل »بـ100  هي نجالء 

وش«، وتابعت أن لقب نمبر وان« خاص 
بمحمد رمضان.

وعن اختيارها ألفضل ممثل، قالت إن هناك 
أكثر من نجم ولم تذكر أسماء، وعن أفضل 

األفالم بالنسبة إليها، قالت »اإلرهاب والكباب«. 
الشعبية  فقالت »نجم األغنية  أما أفضل مطرب 
أحمد عدوية، وأحب األغاني الشعبية بشكل عام«.

الفنانة المصرية غادة عبدالرازق    لفتت 
األنظار بإطاللة جديدة ومختلفة، إذ أطلت 
باللون »الروز«، ووضعت  بفستان سواريه 

باروكة شعر من اللون نفسه.
ونشرت غادة عبدالرازق صوراً جديدة في 
»إنستغرام«، حيث كانت ترتدي فستاناً طويالً 
باللون الروز الفاتح، يتكون الجزء العلوي منه 
السفلي فمن قماش  الجزء  أما  من قماش المع، 
الساتان، وطعمته بأكمام من الريش وحذاء من 

اللون نفسه.
وكان أكثر ما لفت الجمهور في الصورة 
وتساءل  بلون شعر »روز«،  ظهورها 
إذا كان هذا  التعليقات حول ما  المتابعون في 
شعرها الطبيعي وقامت بصبغه، أم أنها ترتدي 

باروكة، لكن الغالبية اتفقوا على أنها باروكة.
وشارك فريق عمل في ظهور غادة عبدالرازق 
اللبنانية  التجميل  بينهم خبيرة  بتلك اإلطاللة 
داني كامل، ومصمم الشعر موسى بازال، 
والستايلست خليل زين، وصمم الفستان يوسف 

الجسمي.
وتفاعل مع صور غادة عبدالرازق مجموعة 
التي علقت  فيفي عبده  الفنانة  الفنانين منهم  من 
بإيموجي يعبر عن المغازلة والحب، وغازلتها 
الفنانة حنان مطاوع ووصفتها بالجمال ودعت 
هللا لحمايتها، ومازحتها الفنانة مايا حداد بجملة 
»أوبا«، وعبرت كل من مي سليم ورزان 
لها،  مغربي عن إعجابهما بإطاللتها وحبهما 
بـ  السورية جيهان عبدالعظيم  الفنانة  ووصفتها 

»باربي«. 
ووسط تفاعل الجمهور مع الصور، قارن 
اللبنانية هيفاء وهبي،  بالفنانة  البعض إطاللتها 
بعدما علق كثيرون بأنها تشبهها في تلك 

اإلطاللة.
وتنافس غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني 
2021 بمسلسل »لحم غزال«، ويشاركها 
بطولته شريف سالمة، ووفاء عامر، ومي 
سليم، وأشرف عبدالغفور، وخالد محمود، وهو 

من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

غادة عبدالرازق باطلالة لافتة.. والجمهور يشبهها بهيفاء وهبي»2020« الرقم الصعب والخاص لنادين نجيم

منى زكي عن شخصيتها في 
»لعبة نيوتن«: 

بتستفزني.. وقابلت زيثها كتير

نيللي كريم تثير ضجة بتصريحها عن 
نجوم السوشيال ميديا!



الوزراء جاستن  أعلن رئيس     
ترودو يوم الجمعة 23 أبريل 2021 
شركة  مع  اتفاقية  وقعت  كندا  أن 
األدوية فايزر تسمح لها بتلقي 35 
COVID- مليون جرعة من لقاح

19 في عام 2022 و 30 مليون في 
عام 2023. 

هذه  تتضمن   ، كندا  لراديو  وفًقا 
االتفاقية خياًرا لـ 60 مليون جرعة 

إضافية في عام 2024. 
الخيارات:  هذه  عن  ترودو  وقال 
 COVID نأمل جميًعا في إنهاء«

هذا العام ولسنا بحاجة إلى التطعيمات 
على اإلطالق ... لكن الوقاية خير 

من العالج«. 
كما تجري الحكومة الكندية مناقشات 
مع شركات تصنيع لقاحات أخرى. 
 ، الكندي  الوزراء  رئيس  وأشار 
الدفعة  أن  إلى   ، نفسه  الوقت  في 
األولى من اللقاح 300 ألف جرعة 
جونسون  آند  جونسون  شركة  من 

ستصل األسبوع المقبل. 
وفي األسبوع المقبل أيًضا ، سيتم تسليم 
مليون جرعة من شركة فايزر و 650 

ألف جرعة من موديرنا إلى كندا. 
تلقى رئيس الوزراء جاستن ترودو 
وزوجته صوفي جريجوار ترودو 
AstraZe�  الجرعة األولى من لقاح
neca يوم الجمعة في صيدلية في 
أوتاوا. يمكن تطعيم رئيس وزراء 
من  يبلغان  اللذان   ، وزوجته  كندا 
العمر 49 و 46 عاًما ، على التوالي 
، ألنه في أونتاريو ، فإن التطعيم 
بجرعات من AstraZeneca مفتوح 
لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 
مجلس  رئيس  ونشر  وأكثر.  عاًما 

الوزراء صورا لتطعيمه على حسابه 
اللتقاط  دورنا  »كان  تويتر.  في 
أنا  اليوم ، وهذا ما فعلته  اللقطات 

وصوفي � ونحن سعداء جًدا!« 
مجال  في  العاملين  »إلى  وأضاف 
الرعاية الصحية الذين قاموا بتلقيحنا 
الذين  أولئك  وإلى  اليوم  ظهر  بعد 
يساعدون في تحصين الناس في جميع 
أنحاء البالد: شكًرا لكم. ال يمكن أن 
يكون العمل الذي تقومون به أكثر 
أهمية أو أكثر تقديًرا � وبالتأكيد لن 

يتم نسيانه«.

  قال رئيس الحكومة الكندية جوستان 
القوات  من  عنصراً   60 إّن  ترودو 
العون  يد  سيقّدمون  الكندية  المسلحة 
في مراكز اختبارات الكشف عن فيروس 
كورونا المستجّد في مقاطعة نوفا سكوشا 

في شرق البالد.
األطلسية  المقاطعات  كبرى  وتشهد 
ارتفاعاً كبيراً في عدد اإلصابات الجديدة 
بوباء »كوفيد � 19« الذي يتسبّب به 

الفيروس المذكور ومتحوراتُه.
سقوفاً  اليومية  اإلصابات  عدد  وبلغ 
قياسية في األيام الثالثة األخيرة. فيوم 
لت 96 حالة جديدة من بينها  الثالثاء ُسّجِ

90 حالة في العاصمة هاليفاكس، وأمس 
66 حالة، ويوم أول من أمس 63 حالة.

وبلغ عدد اإلصابات النشطة 496 حالة، 
بارتفاع 96 حالة عن يوم أمس.

»في كّل مكان في نوفا سكوشا، السيما 
في منطقة هاليفاكس، ارتفعت اإلصابات 
بسرعة، والمقاطعة طلبت المساعدة. 
المساعدة«، قال  وهنا أيضاً سنرسل 

ترودو.
وكانت حكومة ترودو قد استجابت أمس 
كبرى  أونتاريو،  سلطات  من  لطلب 
المقاطعات الكندية بعدد السكان وحجم 
االقتصاد، بأن توفر لها القوات المسلحة 

الدعم في مواجهة الموجة الثالثة من 
جائحة ’’كوفيد � 19‘‘. كما استجاب 
الصليب األحمر الكندي لطلب مماثل 

من المقاطعة.
وأضاف ترودو اليوم أّن حكومته في 
حالة تأّهب بالنسبة لمقاطعة ألبرتا التي 
تواجه، هي اأُلخرى، عدداً كبيراً من 

حاالت اإلصابة الجديدة يومياً.
»نحن مستعّدون«، أّكد رئيس الحكومة 
الكندية في مؤتمره الصحفي الدوري.
بوفالو  ُوود  بلدية  بأّن  ترودو  وذّكر 
اإلقليمية في شمال ألبرتا أعلنت حالة 
الطوارئ نهاية األسبوع الفائت، وأضاف 
أّن وزيرة الصحة في حكومته، باتي 
هايدو، تحدثت مع العمدة عن الوضع 

الميداني فيها.
أضاف ترودو »سألْت حكومتُنا سلطاِت 
ألبرتا عن نوعية المساعدة التي قد تحتاج 
إليها لضمان سالمة الناس والسيطرة 

على الوضع« .
وتقع مدينة فورت ماكموري، التي تُعتبر 
عاصمة صناعة نفط الرمال الزفتية في 
كندا، ضمن بلدية ُوود بوفالو اإلقليمية.
الثالثة  الموجة  حيث  أونتاريو،  وفي 
من الجائحة تضرب بقوة منذ أواخر 
الشهر الفائت، يُتوقَّع أن يصل بعد ظهر 
اليوم فريق طبي مكّون من 3 أطباء 
 ICU( و6 ممرضات عناية مركزة
nurses( قادماً من مقاطعة نيوفاوندالند 

والبرادور في أقصى شرق كندا.

وسيتوّجه هذا الفريق على وجه السرعة 
إلى تورونتو، كبرى مدن المقاطعة، 
حيث تعاني المستشفيات وغرف العناية 
الفائقة فيها ضغطاً كبيراً بسبب الجائحة.
العامة والتأهب  السالمة  وقال وزير 
لحاالت الطوارئ في الحكومة الفدرالية 
بيل بلير إّن الجيش الكندي سينشر 9 
ممّرضات عناية مركزة في أونتاريو 
الكندي مستعّد  الصليب األحمر  وإّن 
لنشر 13 ممّرضة عناية مركزة إضافة 

إلى 30 عاماًل صحياً آخر.
وفي سياق متصل رفضت الحكومة 
الفدرالية عرضاً من حكومة دوغ فورد 
في أونتاريو بزيادة اإلعانة المرضية 
الفدرالية إلى 1000 دوالر أسبوعياً بداًل 
من إطالق برنامٍج خاٍص بها ودعتها 
لضمان توفير أيام إجازة مرضية خالل 

الجائحة.
بيتر  األونتاري  المالية  وزير  وكان 
لنظيرته  رسالة  وّجه  قد  بيثلنفالفي 
 22 في  فريالند  كريستيا  الفدرالية 
إّن  فيها  قال  الجاري  )أبريل(  نيسان 
حكومته مستعّدة إلعطاء كّل مقيم في 
أونتاريو مبلغاً موازياً لذاك الذي تدفعه 
برنامج  بموجب  الفدرالية  الحكومة 
اإلعانة المرضية للنهوض االقتصادي 
)PCMRE – CRSB(، فيصبح المبلغ 
اإلجمالي 1000 دوالر أسبوعياً، بداًل 
من أن تطلق برنامجاً خاصاً بها لليوم 

المَرضي المدفوع األجر.

   قالت المسؤولة العليا عن الصحة 
العامة في كندا الدكتورة تيريزا تام إّن 
السلطات »متفائلة إلى حّد معقول« 
باإلجراءات  التقيّد  يتّم  أنّه  طالما 
االحترازية لمنع انتشار جائحة »كوفيد 
- 19« وطالما أّن اللقاحات المضادة 
للوباء تُعطى ألكبر عدد ممكن من 

السكان في البالد.
وجّددت الدكتورة تام في بيان أصدرته 
يوم السبت تشديدها على أهمية الحفاظ 
على إجراءات صحة عامة صارمة 

في المناطق التي ينتشر فيها الوباء.
وتعتقد الدكتورة تام أّن باإلمكان رفَع 
أشّد اإلجراءات الصحية صرامة بين 
شهرْي تموز )يوليو( وآب )أغسطس( 
إذا كان %75 من سكان كندا قد تلقوا 
جرعة أولى من لقاٍح مضاد للوباء 
و%20 من السكان قد تلقوا جرعًة ثانية.

وال يزال هذا الهدف بعيداً ألّن فقط 
%25 من الكنديين تلقوا جرعًة أولى 

و%3 تلقوا جرعة ثانية.
وعلى الرغم من أّن معّدل   العدد اليومي 
من حاالت اإلصابة بالوباء انخفض 
بنسبة %6 في األسبوع الممتد من 16 
إلى 22 نيسان )أبريل( الجاري مقارنة 
باأليام السبعة السابقة، فقد ارتفعت نسبة 
الحاالت اإليجابية إلى %7,4 بعد أن 

بلغت %6,5 في األسبوع السابق.
وبالنسبة لحاالت الوفاة بـ«كوفيد � 19« 
تشير الدكتورة تام إلى ارتفاع بنسبة 
%11 في األسبوع المنتهي في 22 

نيسان )أبريل(.
ومن جهتها تؤّكد الدكتورة نيما ماشوف، 
وهي طبيبة أوبئة في مونتريال، أّن 
التطعيم يبقى مفتاح النجاح في االنتصار 

على الجائحة.
»سننجح في بلوغ أهدافنا إذا ما توّفرت 
لنا اللقاحات )بالكميات الالزمة(«، تقول 
الدكتورة ماشوف، »وكلّما تّم تطعيم 
الناس بشكٍل أسرع، كلّما أسرعنا في 
بلوغ الخّط الذي نستطيع عنده فتح 

)البالد مجدداً(«.
»ولكي تنجح عملية التطعيم ينبغي 
التشّدد حالياً. يجب عدم التراخي بسرعة 

اآلن«، تضيف ماشوف.
روكسان  البروفيسورة  وتوصي 
بورجس دا سيلفا من معهد الصحة 
مونتريال  جامعة  في  العامة 
)ESPUM( هي أيضاً بالحذر الشديد، 
فتقول »بالتأكيد يجب توّخي الحذر 
ألّن التراخي قد يعيد فتح األبواب أمام 

انتشار الفيروس«.
ومن جهته يقول الدكتور دونالد فين 
من معهد األبحاث في المركز الصحي 

 MUHC -( التابع لجامعة ماكغيل
CUSM( في مونتريال إّن الناس مع 
حلول فصل الربيع يميلون للخروج 
على  مثاًل  فيترّددون  الطبيعة،  إلى 
ليس  هذا  أّن  ويضيف  المتنزهات، 

أمراً سيئاً في حّد ذاته.
»أعتقد أّن من الجيّد أن يتمّكن الناس من 
الخروج بدالً من البقاء في الداخل. ومن 
المعروف أّن احتمالية انتقال العدوى 
تخّف في األنشطة الخارجية«، يقول 
علم  في  المتخصص  فين  الدكتور 

األحياء الدقيقة واألمراض الُمعدية.
الحكومة  تتوقع  متصل  سياق  وفي 
الفدرالية استالم نحو مليونْي جرعة 

من اللقاحات المضاّدة لـ’’كوفيد � 19‘‘ 
خالل األسبوع الحالي.

ومن ضمن هذه الكمية نحو 300.000 
أند  »جونسون  لقاح  من  جرعة 
Johnson & John� )جونسون« 

son( تشكل الشحنة األولى التي ستصل 
كندا من هذا اللقاح األميركي الصنع 

األحادي الجرعة.
أكثر  بين  الباقية  الكمية  وتتوزع 
من مليون جرعة من لقاح »فايزر 
Pfizer�BioN� بيونتيك«   �(
ونحو  األلماني  األميركي   )Tech
650.000 جرعة من لقاح »موديرنا« 

)Moderna( األميركي.
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فايزر لقاح  65 مليون جرعة من  كندا تطلب 

أبريل  30 النهائي  الموعد  بحلول  الضريبي  الاقرار  بتقديم  قم  الكندية:  الايرادات  وكالة 

AstraZeneca لقاح  بسبب 
دماغية بجلطة  وفاة  أول 

  نجت حكومة األقلية الليبرالية برئاسة جاستن 
ترودو في ثالث وآخر عملية تصويت على الثقة 
بميزانيتها بفضل دعم الحزب الديمقراطي الجديد، 

اليساري التوجه.
فقد وافق مجلس العموم الثالثاء على سياسة الميزانية 
العامة للحكومة بأغلبية 178 صوتاً مقابل 157 
صوتاً، إذ انضّم نواب الحزب الديمقراطي الجديد 
إلى النواب الليبراليين في دعم الميزانية التي قّدمتها 
وزيرة المالية كريستيا فريالند مطلع األسبوع الفائت.

أّما نّواب حزب المحافظين، الذي يشّكل المعارضة 

األخضر  والحزب  الكيبيكية  والكتلِة  الرسمية، 
فصوتوا ضّد الميزانية.

يُذكر أّن زعيم الديمقراطيين الجدد جاغميت سينغ 
كان قد قال إنّه لن يدخل البالد 
في انتخابات عامة طالما أّن 
جائحة ’’كوفيد � 19‘‘ لم 

تنتِه.
التصويت  أّن  إلى  يُشار 
بمثابة  هو  الميزانية  على 
تصويت على الثقة بالحكومة 
صّوتت  ولو  تقّدمها.  التي 
أحزاب المعارضة الرئيسية 
الثالثة، المحافظون والكتلة 
والديمقراطيون الجدد، ضّد 
حكومة  لسقطت  الميزانية 
المنبثقة  الليبرالية  األقلية 
تشرين   21 انتخابات  عن 
األول )أكتوبر( 2019 العامة 
انتخابات  في  كندا  ودخلت 

عامة جديدة.
ترودو  حكومة  ونجت 
األسبوع الماضي من تصويتْين على الثقة بميزانيتها، 
األول كان على تعديل مقدَّم من الكتلة الكيبيكية 

والثاني على تعديل مقدَّم من المحافظين.
وتتضّمن الميزانية التي قّدمتها الحكومة الليبرالية 
في 19 نيسان )أبريل( الجاري نفقات جديدة تفوق 
قيمتها 100 مليار دوالر بقليل تهدف لتحفيز االنتعاش 
االقتصادي، إضافًة إلى عجٍز غير مسبوق بقيمة 354 

مليار دوالر للسنة المالية 2020 - 2021 التي بدأت 
في عّز الموجة األولى من جائحة ’’كوفيد � 19‘‘.

ويتعيّن على حكومة ترودو أن تقّدم في وقت الحق 
مشروع قانون لتنفيذ الميزانية، والتصويت عليه هو 

أيضاً بمثابة تصويٍت على الثقة بالحكومة.
وحرص رئيس الحكومة الليبرالية األسبوع الماضي 
على التأكيد أّن النفقات الضخمة التي تتضمنها الميزانية 

ال تشكل منصًة إلطالق انتخابات عامة جديدة.
لكّن ترودو لم يستثِن حصول انتخابات من هذا النوع 
خالل السنة الحالية، مذّكراً بأنه يرأس حكومة أقلية 
يحّدد موعد  أّن »البرلمان هو من  إلى  ومشيراً 

االنتخابات«.
وإذا كان كالم ترودو يعطي انطباعاً بأنه ال ينوي 
أن يتسبّب شخصياً بإسقاط حكومته فهذا ال يستثني 
إمكانية أن يدبّر الليبراليون هزيمًة ألنفسهم على 

أيدي أحزاب المعارضة.
كما أنّه ال يمكن استثناء أن يُقِدم ترودو في وقت 
معيّن على القول إّن البرلمان في ظّل حكومة أقلية 
لطلب  يضطّره  الوضع  هذا  وإّن  وظيفياً  مختّل 
تفويض واضح من المواطنين بمنح حزبه الليبرالي 
حكومة أكثرية، وهذا األمر ال يتّم إاّل من خالل 

انتخابات عامة.
ويعتقد بعض الليبراليين األكثر اّطالعاً من سواهم 
على األمور التي ال تُعلَن على المأل إّن ترودو قد 
يقدم على إطالق انتخابات هذا الصيف في حال 
كانت جائحة ’’كوفيد � 19‘‘ تحت السيطرة نسبياً 
وعمليُة التطعيم ضّد الوباء تسير وفق ما هو مرسوم 

لها ودون عقبات.

  طلبت سلطاُت مقاطعة أونتاريو 
بصورة رسمية دعَم القوات المسلحة 
األحمر  الصليب  ومنظمة  الكندية 
الموجة  مواجهة  في  لها  الكندي 
الثالثة من جائحة ’’كوفيد � 19‘‘.

كتب ستيفن ُوورنر، المتحدث باسم 
المحامية العامة في أونتاريو سيلفيا 
جونز، في بيان »نعمل مع الحكومة 
البشرية  الموارد  لتحديد  الفيدرالية 
مختلف  لدى  المتوفرة  الصحية 
الوكاالت الفدرالية والتي قد تكون 
مناسبة للنشر من أجل المساعدة في 
ظّل االرتفاع في الرعاية الحِرجة 

في أونتاريو«.
أضاف البيان »وفي ختام تلك العملية 
، قّدمنا   طلباً لتلقي المساعدة من تلك 
الموارد المحددة التي يتوّفر الكثير 
يل المثال في القوات  منها على سب
المسلحة الكندية ومنظمات الصليب 

األحمر الكندي« .
وأكمل البيان »وإضافًة إلى الموارد 
البشرية الصحية نطلُب دعماً لوجستياً 
وتشغيلياً فيما نسعى لتعزيز استجابتنا 

لـ كوفيد � 19« .
ويأتي هذا الطلب من حكومة دوغ 
فورد في تورونتو في ظّل ارتفاٍع 
في عدد المصابين بـ’’كوفيد � 19‘‘ 
الذين يتلقون العالج في أقسام العناية 
الفائقة في مستشفيات كبرى مقاطعات 

كندا بعدد السكان وحجم االقتصاد.
الصحة  وزارة  ت  ا بيان فحسب 
األونتارية يتلقى 877 مصاباً بهذا 
العناية  غرف  في  عالج  ل ا الوباء 
الفائقة، أي أكثر من ضعفْي عددهم 

مطلَع نيسان )أبريل( الجاري.
الحكومة  تعلن  أن  قَّع  و المت ومن 
المقبلة  الساعات  في  ة  الفدرالي
الحزب  حكومة  لطلب  ا  استجابته
تورونتو  في  المحافظ  التقّدمي 
بإرسال القوات المسلحة إلى أونتاريو 
الجائحة  مواجهة  على  ا  لمساعدته
المستعرة فيها، حسبما أفادت وكالة 
لكندية نقاًل عن مسؤول  الصحافة ا
حكومي رفيع المستوى طلب عدم 

الكشف عن اسمه.
وتتضّمن الخطة الفدرالية توفير فرق 
الطبيين  والفنيين  ات  ض الممر من 
لمستشفيات أونتاريو ومرافقها الصحية 
اأُلخرى التي تكافح لمواجهة االرتفاع 

الكبير في اإلصابات الجديدة.
كما يجري تحضير طائرات عسكرية 
الطبيين  العاملين  من  اد  د أع لنقل 
من مقاطعات أُخرى إلى أونتاريو 
لمساعدتها في الظروف الصعبة التي 

تجتازها حالياً.
رفضت  قد  فورد  ومة  ك ح وكانت 
األحمر  الصليب  ساعدة  م مؤخراً 
الكندي لها في إدارة حملة التطعيم 

ضّد وباء ’’كوفيد � 19‘‘.
فقبل عشرة أيام قال رئيس الحكومة 
الفدرالية جوستان ترودو إّن حكومته 
الصليب  يتدّخل  أن  ى  ل ع وافقت 
األحمر الكندي في 27 من مراكز 
العناية الطويلة األمد في أونتاريو 
لتوفير الدعم في حملة التطعيم »إذا 

ما دعت الحاجة«.
ورّدت حكومة فورد في حينه: »لسنا 
لصليب األحمر في الوقت  بحاجة ل
في  التطعيم  عملية  إلدارة  الراهن 
أونتاريو. ال مشكلَة لدينا في القدرة، 
)من  اإلمدادات  في  شكلة  م لدينا 

اللقاحات(«.
لكّن الوضع في مستشفيات أونتاريو 

ازداد سوءاً منذ ذاك الحين.

يُذكر أّن الحكومة الفدرالية نشرت 
فرقاً من العاملين الطبيين في مراكز 
الرعاية الطويلة األمد في أونتاريو 
وجارتها الشرقية مقاطعة كيبيك في 
الربيع الفائت في عّز الموجة األولى 

من الجائحة.
وتأوي هذه المراكز أشخاصاً مسنين 
شؤونهم  تدبّر  على  رين  د قا غير 
بأنفسهم ويحتاجون بسبب وضعهم 
الصحي لرعاية ورقابة متواصلتْين، 
 »19 فيها وباء »كوفيد �  وانتشر 
على نطاق واسع الربيع الفائت وأدى 
إلى وفاة أعداد كبيرة من نزالئها. 
لت الغالبية الساحقة  ففي كيبيك ُسّجِ
من إجمالي الوفيات بالوباء في هذه 

المراكز.

     أعلن الدكتور هوراسيو أرودا 
مدير الصحة العامة في كيبيك عن وفاة 
أول حالة بجلطة دماغية بسبب لقاح 

AstraZeneca في كندا.
والحالة المرأة تبلغ من العمر 54 عاماً 
قال الدكتور أرودا »عندما ترى هذا 
فإنها تمسنا ،  النوع من القصص ، 
فعندئذ نود فقط معانقة األسرة وإدراك 
أنهم لم يذهبوا للموت للقاح ، لكنه نادر. 
ثم ال يمكننا التنبؤ بذلك ، لكن اللقاح ال 
يزال يمثل فائدة كبيرة لجميع كيبيك«.
AstraZe�  علقت كيبيك إعطاء لقاح

neca لألشخاص الذين تقل أعمارهم 
عن 55 عاًما في نهاية مارس بسبب 
حاالت نادرة من الجلطة الدماغية التي 
تم اكتشافها في أوروبا ثم ، في األسبوع 
الماضي ، وبناًء على نصيحة لجنة 
التحصين في كيبيك ، خفضت الصحة 
 العامة الحد األدنى للسن إلى 45 عاًما.

على الرغم من هذا الحادث المأساوي 
األول ، تحافظ الصحة العامة على 
للدكتور أرودا ،  راتيجيتها. وفًقا  است
فإن فوائد لقاح COVID-19 تفوق 
مخاطر اإلصابة بتجلط الدم. »تذكر 
، نحن على توازن مخاطر هنا؟ كما 
يجادل بأن المرض يؤدي إلى حدوث 

هذه المضاعفات.
أرودا  هوراسيو  الدكتور  لنا  د  ك يؤ
 AstraZeneca لقاح  استخدام  أن 
 )Covishield( الهندية  خته  س ون

من  المزيد  ينقذ  أن  المحتمل  ن  »م
أن  من  الرغم  على   ، رواح«  األ
»محزنة«. الحالة  هذه  في  نتيجة   ال
من جانبه ، أشار وزير الصحة إلى 
أنه تم اإلبالغ عن أربع حاالت من 
المضاعفات المحتملة المتعلقة بلقاح 
أصل  من   ، كيبيك  في  ترازينيكا  أس

أكثر من 400 ألف جرعة.
تم تأكيد حالتين من حاالت الجلطة � بما 
في ذلك الوفاة التي تم اإلعالن عنها 
اليوم ، والشخص اآلخر في حالة مغفرة 
 � وهناك حالتان أخريان قيد التحقيق.
يقول كريستيان دوبي: »لسوء الحظ 
، نحن متوسطون تماًما ، لكننا ما زلنا 
قادرين على تطعيم 400000 شخص 
.»COVID أقل عرضة لإلصابة بـ
حوالي حالة واحدة تحدث من الخثار 
الدماغي مقابل كل 100000 جرعة 
المعطاة.  AstraZeneca لقاح  من 
وعلى العكس من ذلك ، فإن الحقنة 
األولى تقلل المضاعفات الخطيرة لـ 
COVID-19 بنسبة ٪80 )االستشفاء 
والوفاة(. األعراض التي يجب االنتباه 
إليها لمدة 20-4 يوًما: ضيق في التنفس 
، ألم في الصدر ، تورم في الساقين ، ألم 
 في البطن ، صداع شديد أو مستمر ، إلخ.

يجب أال يتلقى األشخاص الذين أصيبوا 
بعد  الصفيحات  قلة  مع  الدم  بتجلط 
AstraZe�  الجرعة األولى من لقاح

neca جرعة ثانية.

      دعت وكالة اإليرادات الكندية )ARC( الكنديين إلى 
الوفاء بالموعد النهائي في 30 أبريل لتقديم اإلقرار الضريبي. 
تالحظ   ARC أن هناك قدًرا كبيًرا من االهتمام بالوفاء بهذا 
الموعد النهائي. أواًل ، إذا كان يحق لك الحصول على تعويضات 
أو مزايا أو ائتمانات ، فإن التسجيل في الوقت المحدد يساعد في 

منع تعطيل المدفوعات أو التأخير. 
دفع  COVID-19 حكومة كندا إلى إتاحة العديد من البرامج 
 .)PCRE( للجمهور ، بما في ذلك مزايا التحفيز االقتصادي الكندي
إذا تم تقديم اإلقرار في الوقت المحدد ، فإن هذا يسمح بالوصول 
إلى معلومات دافعي الضرائب لعامي 2019 و 2020 لتحديد 

أهليتهم للحصول على المزايا المختلفة. بعد ذلك ، عندما تتلقى 
ميزة واحدة على األقل تتعلق بـ COVID-19 ، وكان لديك 
دخل في عام 2020 قدره 75000 دوالر أو أقل ، يمكنك تلقائًيا 
االستفادة من إعفاء الفائدة على الضرائب المستحقة ، وهذا حتى 
30 أبريل 2022. وتجدر اإلشارة إلى أنه في هذه الحالة ، إذا 
لم يتم الوفاء بالموعد النهائي المحدد في 30 أبريل 2020 ، فقد 

تضطر إلى دفع غرامات التأخير في التقديم. 
ينتج عن التأخير في تقديم اإلقرار الضريبي الورقي تأخير في 
معالجة اإلجراءات التصحيحية ، وكذلك في تسليم إخطارات 
التقييم أو تسليم الشيكات بالبريد. توضح هذه النقطة األخيرة 

فعالية تقديم اإلقرار الضريبي اإللكتروني. 
وفًقا لـ ARC ، لن يؤثر التأخير على معالجة مثل هذه اإلعادة. 
إذا قمت بالتسجيل لإليداع المباشر ، باإلضافة إلى تقديم اإلرجاع 
اإللكتروني ، فسيؤدي ذلك إلى تمهيد الطريق السترداد األموال 
بسرعة. نحن نعلم أن هناك تحديات أمنية تحيط باإليداع اإللكتروني. 
علم مؤخًرا أن موقع ARC قد تعرض لالختراق ، وأن 800000 
حساب شخصي ربما تعرضوا لنشاط غير قانوني. هذا هو السبب 
في أن البعض قد يكون متشكًكا ويختار العودة الورقية ، من أجل 

حماية معلوماتهم الشخصية. 
على مستوى مختلف تماًما ، توفر الوكالة معلومات يمكن أن 

تساعد دافعي الضرائب في دفع ضرائبهم. يمكن القيام بذلك 
إلكترونًيا على المواقع المختلفة الموجودة حول هذا الموضوع، 

في مكتب البريد أو في مؤسسة مالية. 
إذا لم تتمكن من دفع ضرائبك بحلول الموعد النهائي ، فإن الوفاء 
بالموعد النهائي لتقديم الدخل يمكن أن يخلصك من العقوبات. 

يمكنك بعد ذلك إبرام اتفاقية الدفع والدفع وفًقا لجدول زمني متفق 
عليه ، وبشكل تدريجي. هناك خطة إعفاء دافعي الضرائب. 
يمكن أن يكون هذا مفيًدا للغاية إذا لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتك 
الضريبية. تمنح الوكالة سلطة التنازل عن العقوبات والفوائد. وفًقا 

لبيان صحفي صادر عن وكالة اإليرادات الكندية .

حكومة ترودو تنال الثقة بميزانيتها بفضل دعم الحزب 
الديمقراطي الجديد

الموجة الثالثة من الجائحة: نوفا سكوشا تتلقى مساعدة 
ميدانية فيدرالية بعد أونتاريو

الانتصار على الجائحة: “تفاؤل معقول” بالنسبة للصيف لكن مع التلقيح الواسع النطاق

     Vendredi 30 avril 2021 
الجمعة 30 ابريل 2021

أونتاريو تطلب مساعدة الجيش والصليب الأحمر لمواجهة الجائحة  



  مذهب عين شمس
ويعد مذهب عين شمس أو هليوبوليس، مدينة إله الشمس المقدسة، )»أونو« 
في اللغة المصرية القديمة؛ »مدينة الشمس« في اللغة اليونانية؛ ةحالًيا منطقتا 
الخلق  مذاهب  وأقدم  أهم  القاهرة(من  محافظة  في  والمطرية«  شمس  »عين 
في الفكر الديني المصري القديم. وقام غالًبا بتأليفه كهنة إله الشمس في مدينة 
هليوبوليس في عصر الدولة القديمة )حوالي 2191-2687 قبل الميالد(.ويقوم 
هذا المذهب على إيمان المصرى القديم بأن العدم كان يسبق ظهور اإلله الخالق. 
وفي هذا الصدد يشير متن مهم وهو رقم 1466 من متون األهرام إلى أنه:«لم 
تكن السماء قد ُخلقت بعد؛ ولم تُشكل األرض بعد؛ ولم تُوجد اإلنسانية بعد؛ ولم 
تُولد اآللهة بعد؛ ولم يحدث الموت بعد.«وفي هذا السياق العدمي الغارق في 
مستنقع الخواء، كان البد من وجود إله خالق.وكان لنهر النيل وفيضانه السنوي 
والقوى المتجددة الكامنة في مائه أكبر األثر في لفت نظر المصري القديم إلى 

أهمية الماء كمصدر مطلق للحياة أطلق عليه »المياه األزلية«.
لكونها  نظًرا  سلبية  وإيجابية:  سلبية  طبيعتين  ذات  األزلية  المياه  تلك  وكانت 
هالمية، وعديمة الشكل، وغير محددة، وعدمية؛ وإيجابية في كونها احتوت 
داخلها على قوى خلق مؤكدة. وأطلق المصري القديم على المياه األزلية »نون«؛ 
ذلك اإلله الذي خلق نفسه بنفسه، وعبر ذلك اإلله عن نفسه في التعويذة رقم 
17 من كتاب الموتى )كتاب الخروج في النهار( قائاًل:«أنا اإلله العظيم الذي 
أوجد نفسه بنفسه، نون الذي أبدع اسمه كإله في زمن اآللهة األزلي«. ويشير 
هذا المذهب إلى أنه في البدء كان العدم، غير أن هذا العدم احتوى داخله القوة 
الدافعة على النظام والخلق. وكان »آتوم« هو هذه القوة الدافعة على النظام 
والخلق، وتحققت تلك القوة حين بزغ ذلك المعبود المّؤسس من المياه األزلية 
كأصل لكل المخلوقات واألشياء، وبدأ عملية الخلق واإلبداع. ويحمل اسم آتوم 
معنى مزدوًجا؛ فهو تارة يعنى »األكمل«، أو »الكلي« أو »األتم« أو »المنتهى«، 
ويشير هذا إلى تمامه واكتماله مثلما يوحى بذلك الفعل العربي »تّم« بمعنى 
»اكتمل« أو »انتهى«؛ وهو تارة أخرى يعنى«غير الموجود«، أو »الذي لم 
يحدث أو يُوجد بعد«. وفي ذلك ما يشير إلى حالته الساكنة في المياه األزلية 
قبل أن يقرر البزوغ خارج المياه الساكنة ويبدأ عملية الخلق المتوالية بشكل 
حاماًل  مًعا،  المطلق  والالكائن  المطلق  الكائن  كان  آتوم  فإن  وهكذا  النهائي. 
المعبود  هذا  يُصور  ذاته.وكان  الوقت  في  المتناقضة  المتضادات  تلك  داخله 
اللغة  التل األزلي )أو« بن بن« في  الحديث الظهور، الذي كان يجلس على 
المصرية القديمة( على هيئته كرع-آتوم، إله الشمس الخالق، مرتدًيا تاج مصر 
الملكي المزدوج، رامًزا بذلك إلى أن ملكية األرضين، مصر السفلى ومصر 
العليا أو الدلتا والصعيد، ظهرت إلى الوجود مع ظهوره. وفي ذلك ما يؤكد أن 
مذهب هليوبوليس حمل، غالًبا ألغراض سياسية قوية، داخله الكون المخلوق 
والنظام السياسى كوحدتين غير قابلتين لالنفصال أو التقسيم. ومن وجهة النظر 
السياسية المحضة، فإن مذهب هليوبوليس حاول خلق مفهوم الملكية المقدسة 
لتكريس الدولة الوليدة ميثولوجًيا.وتفاعلت قوة رع-آتوم الخالقة في هذه اللحظة 
في خلق الزوج األول التوأم شو )الهواء( وتفنوت )الرطوبة أو الندى( عبر 
عملية االستنماء. وفي هذا المقام، ذكر المتن رقم 1248 من متون األهرام ما 
يلي:«إنه آتوم، الذي ظهر للوجود واستنمى في أونو )عين شمس(. فقد وضع 
عضوه الذكر في قبضته لعله يحصل على النشوة الجنسية من ذلك، وحتى يُولد 
التوأم شو وتفنوت«. بينما تشير التعويذة رقم 76 من متون التوابيت )نصوص 
دينية من عصر الدولة الوسطى( إلى أن خلق شو وتفنوت تم من خالل بصق 
اإلله آتوم، ومن المحتمل أن الرمزين، االستنماء والبصق، قد وجدا مًعا في أى 
من النسخ الكاملة لهذا المذهب الديني في الخلق. ومع ميالد الذكر شو واألنثى 
تفنوت، تم فصل الذكر عن األنثى كعنصرين مستقلين، وفي الوقت نفسه هما 
مكمالن وفاعالن ومهمان لعملية الخلق حتى تستمر عملية التزاوج والتكاثر 

والتناسل كأحد أهم وأبرز مظاهر الخلق.
اتحاد  )السماء( من  الذكر جب )األرض( واألنثى نوت  الثاني:  الزوج  وُولد 
والتقاء الزوج األول شو وتفنوت. وفي تلك اللحظة من الخلق، خرج الكون 
كانا  بل  عاديين؛  مخلوقين  السماء مجرد  األرض وال  تكن  ولم  الوجود،  إلى 
عنصرين ضرورين ومهمين لهما قدرة إلهية فاعلة وخالقة يهيئان بدأب مسرح 
الحياة للموجودات القادمة، على أساس أنهما مصدر كل شىء آخر سوف يخرج 
الحًقا إلى الوجود. وُصورت مرارا اإللهة نوت عارية كربة للسماء ومحددة 

ألفقها العلوي متقوسة تالمس بأطراف أصابع يديها وقدميها الكون، وكزوجة 
إلله األرض جب الذي تم تمثيله عارًيا أيضا، فوق ذلك اإلله في لقاء زوجي 

رمزى يشير إلى استمرارية قوى الحياة والخلق.
واستمرت دورة الخلق ونتج عن لقاء جب ونوت ميالد الزوج الثالث المعبود 
أوزير )»أوزيريس« في اللغة اليونانية( كرمز للنظام والخير وأخته، وزوجته 
ست  الرابع  والزوج  القديمة(،  المصرية  اللغة  في  )»إيست«  إيزيس  الحًقا، 
كرمز للفوضى والتناقض وأخته وزوجته بعد ذلك نفتيس )نبت حت في اللغة 
وتفنوت، وجب  وشو  آتوم،  التسعة:  اآللهة  أولئك  وشكل  القديمة(.  المصرية 
شمس،  عين  أو  هليوبوليس  تاسوع  ونفتيس  ست  وإيزيس،  وأوزير  ونوت، 
جوهر ذلك المذهب الخلقي الديني في تفسير كيفية نشأة الكون والموجودات.

المذهب  هذا  آلهة  ضمن  والتناقض،  الفوضى  رب  ست،  اإلله  إدراج  وكان 
الديني عظيم األهمية؛ نظًرا لتجسيده المفهوم المصري الراسخ عن الصراع 
المتواصل دونما انقطاع بين الخير والنظام من ناحية وبين الشر والفوضى من 
ناحية أخرى؛ لذا فقد كان دوره حتمًيا وبالغ الخطورة كممثل للفوضى والشر 
والنظام  للخير  كممثل  أوزير  اإلله  مع  األبدي  في صراعه  المدمرة  وقواهما 
بعد أوزير مع ولده ووريث  الخالقة، وفي صراع ست من  والعدالة وقواها 
عرشه، ومن ثم الملكية المصرية المقدسة، اإلله حورس، وذلك سواًء بسواء 

في كل من النظام الكوني والنظام السياسي.
ولم يحتل اإلنسان مكانة متميزة في هذا المذهب الخلقي؛ فعندما انفصل شو 
عنهما،  للبحث  عينه  آتوم  أرسل  األزلية،  المياه  في  وُفقدا  آتوم  عن  وتفنوت 
اإلنسانية.  جاءت  الدموع  تلك  ومن  الفرحة،  بدموع  بكى  عودتهما  وبمجرد 
وعلى الرغم من أن ذلك يشير إلى أصل إلهي مؤكد لإلنسانية، فإن خلق البشر 
جاء مصادفة وليس وفًقا لمنهج مخطط له منذ بداية الخلق؛ فقد ُخلقت البشرية 
نتيجة حدث عاطفي إنفعالي لإلله الخالق؛ ولذا وبشكل مؤكد فلم يشغل الكائن 
البشري قمة سلم الخلق عند إبداع الكون وفًقا للتفكير المصري القديم. وارتبط 
الحقيقة  في  يوم  كل  مثل  إذ  الشمس؛  بإله  وثيًقا  ارتباًطا  هليوبوليس  مذهب 
تجدًدا وإعادًة لعملية الخلق. واعتبر المصرى القديم أن شروق الشمس يضمن 
استمرارية وأبدية النظام الكوني والحياة وإعاشة البشرية؛ فكان شروق الشمس 
السياسى  والنظام  المخلوق  الكون  استقرار  مقدًسا يضمن  ما رمًزا  في معنى 

الملكي الذي كان يحكمه.
مذهب األشمونين

أما مذهب األشمونين أو هرموبوليس )األشمونين في المنيا في مصر الوسطى(، 
فيذهب إلى أن خلق العالم تم عن طريق تل من الطمي ظهرت عليه أربعة أزواج: 
أربعة من الذكور على هيئة الضفادع، وأربع من اإلناث على شكل الحيات كما 
يلي: الزوجان الذكر »نو«واألنثى »نونت« ويمثالن المياه األزلية، والزوج 
»كو« و«كوكت« )الظالم(، والزوج »حو«و«حوحت« )الالنهائية(، والزوجان 
»آمون« و«آمونت« )الخفاء(. وهاجر الزوجان آمون وآمونت )الخفاء( إلى 
طيبة وُدفنا في مدينة هابو بالبر الغربي لمدينة األقصر، ثم اتخذ آمون صورة 
»كم آت إف« أي »الذي أكمل وقته«. وكانت هناك بيضة خرجت من أوزة 
أحالت الظالم إلى نهار وضاح هو الشمس، ثم طارت األوزة صائحة فُسميت 

»الصائحة الكبيرة« التي قضت على صمت المحيط األزلي.
مذهب منف

في  القديمة  المصرية  الدينية  المذاهب  أقدم  من  ممفيس  أو  ويعد مذهب منف 
تفسير نشأة الخلق والوجود. وُوجد المذهب مكتوًبا على لوح حجري من عهد 
الملك الكوشي شاباكا من األسرة الخامسة والعشرين )حوالي 698-712 قبل 
الميالد(، وربما يرجع أصله إلى عصر الدولة القديمة أو أبعد من ذلك. وخالصة 
هذا المذهب أن اإلله بتاح، المعبود الرئيسي لمدينة منف، قد خلق الكون عن 
طريق التفكير بالقلب، موطن العقل والتدبروالتفكر، ثم عن طريق اللسان الذي 
يخرج ما في القلب. ويقترب هذا المذهب الديني من قول هللا سبحانه وتعالى 
في محكم كتابه القرآن الكريم » إِنََّما أَْمُرُه إَِذا أََراَد َشْيًئا أَْن َيُقوَل لَُه ُكْن َفَيُكوُن 

» )سورة يس: آية 82(.
ومما سبق يتضح لنا رقي الفكر الديني في مصر القديمة وظهور به بعض ما 
جاءت به األديان السماوية من كيفية الخلق وبداية نشأة الكون وتطور الفكر 
التي تشير دون  الفعل والنشأة وكل هذه األفكار  ثم  الفكر والقول  عن طريق 
شك إلى سبق وعبقرية اإلبداع واألداء وتطور الفكر الديني في مصر القديمة 

بشكل مذهل قبل أن تحط األديان السماوية رحالها بقرون طوال عديدة على 
أرض مصر الطيبة منبع األديان وأرض الرساالت ومعلمة وملهمة اإلنسانية 

ومهد الحضارات. 
ميالد الضمير في مصر 

مصر القديمة هي التي أبدعت الضمير كأول دستور أخالقي في العالم كله. 
وتشهد على ذلك الكتب الدينية العديدة واألعمال األدبية الجميلة والفنية البديعة 
األمريكي  المصريات  ذلك عالم  القديمة. ويشهد على  إلينا من مصر  القادمة 
األشهر الدكتور جيمس هنري بريستد أستاذ المصريات بجامعة شيكاغو األمريكية 

ومؤسس المعهد الشرقي بجامعة شيكاغو. 
عن  شاماًل  تصوًرا  الضمير«  »فجر  المهم  كتابه  في  بريستد  الدكتور  ويقدم 
الحضارة المصرية القديمة ونشأتها وأبرز سمات هذه الحضارة وهي األخالق 
في  التشكل  في  بدأ  اإلنسانية  أن ضمير  بريستد  الدكتور  وأثبت  الضمير.  أو 
مصر قبل أي بلد في العالم كله منذ أكثر من خمسة آالف عام من اآلن. ويقول 
مترجم هذا الكتاب الفريد عالم المصريات المصري األشهر الدكتور سليم حسن 
في تقديمه للكتاب: »يدلل على أن مصر أصل حضارة العالم ومهدها األول، 
بل في مصر شعر اإلنسان ألول مرة بنداء الضمير، فنشأ الضمير اإلنساني 
بمصر وترعرع، وبها تكونت األخالق النفسية، وقد أخذ األستاذ بريستد يعالج 
تطور هذا الموضوع منذ أقدم العهود اإلنسانية إلى أن انطفأ قبس الحضارة 
في مصر حوالي عام 525 قبل الميالد«. وهذا هو تاريخ االحتالل الفارسي 
الهوية  طمس  الفرس  حاول  وقد  قمبيز.  الفارسي  القائد  على  لمصر  األول 
المصرية قبل أن تتحول مصر إلى مملكة بطلمية يحكمها الغرباء عن أرض 
مصر. ويضيف الدكتور سليم حسن يالحظ بريستد بذكاء أن »اإلنسان صار 
أول صانع لألشياء بين مخلوقات الكون كله قبل حلول عصر الجليد، واألرجح 
أن ذلك كان من مليون سنة. وقد صار في الوقت نفسه أول مخترع لألسلحة، 
وعلى ذلك بقي مليون سنة يحسن هذه اآلالت/ األسلحة، ولكنه من جهة أخرى 
لم يمض عليه إال أقل من خمسة آالف سنة منذ أن بدأ يشعر بقوة الضمير إلى 
درجة جعلته قوة اجتماعية فعالة«. وأكد الدكتور بريستد في كتابه المؤسس 
القوى  وكل  اإلنسان،  أخاه  يصارع  اإلنسان ظل  أن  مهمة، وهي  فكرة  على 
المادية – وحوش/ رياح/ أعاصير/ فيضانات إلى آخره – طوال مليون سنة 
طور خاللها أدواته، ومن ضمنها السالح. وهذا السالح كما يقول المؤلف بدأ 
بـ “البلطة«، وانتهى بالقنابل الذرية والقذائف المدمرة، فإذا كان اإلنسان من 
مليون سنة يستطيع تحطيم رأس إنسان آخر بهذه »البلطة«، فإنه اآلن يقدر أن 
يبيد اآلالف من البشر بقنبلة واحدة في ثوان معدودات! أما األخالق ورقيها، 
فقد بدأت تتشكل منذ 5000 سنة فقط على ضفاف نهر النيل في مصر أرض 

الحضارة والقيم والتاريخ.
ومن األعمال األدبية والفكرية المهمة التي جاءت لنا من مصر القديمة وتؤكد 
على عظمة القيم األخالقية والضمير اإلنساني في مصر القديمة، بردية إيبو 
بـ  المعروفة  القديمة،  األدبية في مصر  األعمال  أروع  ور، وهي واحدة من 
إيبو ور ورب الكل«، وهي محفوظة في  إيبو ور« أو »حوار بين  »معاتبة 
المتحف الوطني الهولندي لآلثار في ليدن، بعد أن تم شراؤها من »جيوفاني 
أنستاني«، القنصل السويدي في مصر في عام 1828. ويرجع تاريخ البردية 
إلى القرن الثالث عشر قبل الميالد. ويصف هذا العمل األدبي الفريد التحول 
األهرام.  بناة  أو عصر  الدولة  نهاية عصر  بعد  القديمة  المجتمعي في مصر 
وتوضح معاناة مصر القديمة من الكوارث الطبيعية وحالة من الفوضى، والتي 
الفقراء  بأن  الوضع  البردية  وتصف  عقب.  على  رأًسا  تنقلب  األمور  جعلت 
والمجاعة  الحرب  أشباح  وصارت  فقراء.  األغنياء  وأصبح  أغنياء  أصبحوا 
والموت ترفرف في كل مكان. وترجع البردية سبب ذلك إلى ثورة مجتمعية 
حدثت وترك البعض حياة الخدمة مما أثر سلًبا على الحياة في مصر القديمة في 
ذلك العصر المضطرب. وذكرت البردية أحداث الثورة االجتماعية األولى التي 
حدثت بعد نهاية عصر الدولة القديمة حين انهارت السلطة المركزية وأصبح 
واختفى  المركزية  السلطة  وانهارت  البالد  سادة  هم  المصرية  األقاليم  حكام 
وجود الملك كقوة حاكمة واحدة موحدة لشمل األمة. وذكرت البردية أن الناس 
امتنعت عن دفع الضرائب وحرث الحقول وهاجموا مخازن الحكومة وكانوا 

يلقون بأطفالهم في الشارع لعدم قدرتهم على إعالتهم.
لنا تكملة في العدد القادم

أدب وثقافة

elressalanews@gmail.com 
 fzemokhol@gmail.com   

 www.el-ressala.com
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التكنولوجيا ل�

  تكملة للعدد الماضي: 

الغربِة أروقِة  في  أسيُر 
ُحلمي نهايِة  عن  أبحُث 

امرأٌة تصادفني 
ذاكرِتها في  تحمُل 

المساجِد ومآذَن  الكنائِس  صوامَع 
الغرباُء سحَقها  زهوٍر  وبقايا 

الشعراُء أحرَقها  وقصائَد 
الرشيِد بشارِع  مقهى  في  نسيُتها  شاٍي  وكأَس 

انهاراً تتحوُل  كلماتي 
السماُء تقطُفها  الحزِن  من 

البحِر بأمواِج  استبدلُها 
الِظالل( تلتهُم  )وشمٌس 

 *   *   *   
المراسي  تقرأَ  أن  احلُم 

كتبُتها قصائَد 
السفِن ألشرعِة   .... للضوِء 
األمواِج خلَف  تختبأُ  روحي 

معلٌق  جسدي 
أنهاٍر  بسواحِل 

االندلس حدوِد  بعد 
تعانَقني  أْن  أشتهي 

الياسميْن وردُة 
امرأٍة وشفاُه 
لذتها تتأرجُح 

الشمِس وضوِء  الموِج  بين 
الصرخِة في  ُحلمي  يستيقَظ  لْن 

الدمعِة اجراُس  تنطلَق  لْن 
المرأِة جحيَم  لكنَّ 

الماِء روافَد  يتسلُق 
*   *   *

السفن؟ وصايا  أكتُب  كيَف 
ينبوعاً تمنحني  أْن  َعِجَزْت  ودموعي 

ذاكرتي يحمُل  رأسي 
منكوبٍة مدٍن  وهموَم 
الطوفاِن في  تتموُج 

الماِء.... فوق  بها  يسافُر 
الليِل غاباِت  في 

اللهِب أصواِت  في  حشرجًة  يسمُع 
طويٌل السفُر 

الكلماِت في  تتصارُع  واالحالُم 
التاريُخ يبتلُعها  والمدَن 

.... والريُح 
ظلَّْت غجرية  وأغنيٌة 

المنفى خرائِط  في  طريَقها 
حزناً تتدفُق 

القمِر أفوِل  على 
الثلِج... في  تغرُق  وبحيراٍت 

ل�علاناتكم في الرسالة

شعر: جاسم نعمة مصاول

قصائد من الديوان الخامس 
)أشــــواٌق ترتعـــُش(

وجد  صديقا  وجد  »من  أن  الماضي  في  قيل   
كنزا«.  حكمة تعبر الزمان والمكان،  تتوارثها 
الحياة  مراحل  جميع  في  بها  مستشهدة  األجيال 

سواء الصعبة منها ام السعيدة.
نادرا ال يحصل كل يوم  أمرا  يعد  أن تجد كنزا 
وقد ال يحصل أبدا في هذه الحياة، مما يدل على 
الفعلي  الصديق  به.   شبهت  التي  الصداقة  قيمُة 
جزءا  الزمن   مع  يشكل  الذي  اإلنسان  هذا  هو 
الطبيعي جدا  منك وكأنه فردا من عائلتك، فمن 
ان تعد االصدقاء على أصابع اليد لندرتهم، مثلهم 
فعل محبة  المخبأة.  »الصداقة هي  الكنوز  مثل 
يختاره األحرار«. انه شعور عفوي وعميق جدا ال 
يمكن لنا تفسيره كليا، مثله مثل الحب.   شخصان 
يلتقيان على درب الحياة تنشأ بينهما عالقة عفوية 
صافية صفاء القداسة، تعطي من ذاتها دون مقابل. 

الصديق ال يطلب منك أن تستثمر في صداقته كي 
تثبت له حسن نواياك.  يوم اختارك صديقا عرف 
معدنك وأحبه، واختاره.  إن غبت عنه ايام وشهور 
وسنين آل تتأثر الصداقة ابدا. إن أخطأت عاتبك 
ليعود ويضمك إلى صدره.  يسمع لك دون تأفف 
من سلبيتك ساعة تتألم روحك.  تخطأ معه ومع 
غيره، يسمعك ويحاول تضميد جراحك، يحترم 
كرامتك وال يقبل اذالله، يؤنبك لمحبته لك.  مهما 
تحدث الناس عنك بالسوء تراه بجانبك دائما، سندا 
يحميك يوم تتعثر متألما.  إنه هذا الشخص الذي 
يحبك وانت تختلف عنه فكريا وماديا واجتماعيا، 
النه يعشق روحك وشخصك الذي يكون مكمال في 
أغلب األحيان.  يوم اناديك صديقي أنادي روحك، 
أخاويك وكم من صداقة حلت مكان روابط الدم 

وأبدعت في تواجدها.

يوم تخسر صديقا 
أعرف أنه لم يكن 
يوما.  لك  صديقا 

أنها عالقة أعمق من  متطلبات العالقات االجتماعية 
اليومية وما تحمله من تصرفات اغلبها شكلية كي 
تناسب الوضع الحاضر ومصالحه. الصداقة تعمل 
بصمت وال تقبل الخسارة فهي دائمة اإلخالص 
والتفاني، خاصتان ال تموتان أبدا. عالقة بمثابة 
هدية كونية تحييك وتمسك بيدك في مسيرة الحياة 

الشيقة في مصاعبها ومحاسنها.
الفكرية  كنوزه  نفائس  يحمل  البديع  الكون  هذا 
يتوج  قزح  قوس  بنورها  علينا  تنعم  والروحية 
العجب.   اسرار  من  سره  جماال  يغنيها  سماءنا، 
يا له من مصير شيق أن تختبر الصداقة الفعلية 

مغامرا في هذه الدنيا!

 أعلنت إدارة مهرجان اإلسكندرية للسينما 
الفرانكوفونية موعد إطالق الدورة األولى في 
برئاسة  المقبل،  يونيو   23  – 18 الفترة من 

الفنان سمير صبرى.
ومن المتوقع، أن يتجاوز عدد األفالم المشاركة 
إنتاجات  أغلبها  تمثل  فيلًما   45 البرنامج  في 

مشتركة بين الدول الفرانكفونية.
وقال محمد عاطف، مدير المهرجان: “يتشرف 
الفرنكفونية  للسينما  اإلسكندرية  مهرجان 
باستقبال تونس ضيًفا للشرف خالل فعاليات 
الدورة األولى، إذ نرى هذا التكريم خير بداية 
النطالق المهرجان؛ إذ أصبحت السينما التونسية 
واحدة من أكثر السينمات العربية نجاًحا في 
قفزات  وتحقق  الدولية،  السينمائية  المحافل 
عالمية هائلة وملهمة لجموع السينمائيين في 
شتى دول الجنوب وليس في المنطقة العربية 
فحسب، كما أنها تتبوأ مكانة متقدمة في مجال 

اإلنتاج السينمائي المشترك”.
وأضاف: “لقد اشعلت الزيارة التاريخية للرئيس 
التونسي قيس سعيد حماسة المصريين جميًعا 
وإيمانهم بعمق العالقات المصرية التونسية، وإذ 

يثمن مهرجان اإلسكندرية للسينما الفرانكفونية 
توجيهات د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة 
لالحتفال  البدء  شارة  أعطت  التي  المصرية 
بعام الثقافة المصرية-التونسية من خالل إعداد 
إدارة  وتقوم  ومتنوعة.  ثرية  فعاليات  أجندة 
مهرجان اإلسكندرية للسينما الفرانكفونية حاليًا 
بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر وتونس 
لخروج االحتفالية بالشكل الالئق باإلرث الفني 

والسينمائي العريق لكال البلدين الشقيقين”.
وأكد عاطف، أن مهرجان اإلسكندرية للسينما 
الفرانكفونية يسعى لتوطيد عالقته بالجمهور 
السكندري، ومن هنا كان حرص إدارة المهرجان 
على أن يتم عرض أفالم المهرجان في عدد 
مناطق  بختلف  التجارية  العرض  دور  من 
داخل  فعاليته  إقامة  عن  فضاًل  اإلسكندرية، 
بالمحافظة  والثقافي  الفني  اإلشعاع  منصات 
مثل مركز الحرية لإلبداع، والمركز الثقافي 
بجهد  المهرجان  إدارة  تقوم  كما  الفرنسي، 
دؤوب لضم مزيد من الشركاء في محافظة 

اإلسكندرية.
للسينما  اإلسكندرية  مهرجان  أن  يُذكر 

للثقافة  فنون  مؤسسة  تنظمه  الفرانكفونية 
واإلعالم، وتضم اللجنة اللجنة العليا للمهرجان 
برئاسة الكاتب الكبير محمد سلماوي عدد من 
المرموقة  الوجوه اإلعالمية والفنية والثقافة 
على رأسهم الفنان الكبير سمير صبري رئيس 
المهرجان، والدكتورة إيمان نجم وكيل وزارة 
سناء  القديرة  واإلعالمية  المصرية،  الثقافة 

منصور واإلعالمية القديرة سلمى الشماع.
مهرجان سينمائي مصري يعنى بعرض أفالم 
 88 إلى  عددها  ويصل  الفرانكفونية  الدول 
دولة ما بين دول رئيسية ومنها مصر، ودول 
مراقبة، ودول أعضاء منتسبون، تتشكل إدارة 
المهرجان من الكاتب الصحفي قدري الحجار 
الرئيس التنفيذي للمهرجان ورئيس مؤسسة 
فنون للثقافة واإلعالم، والكاتب الصحفي محمد 
قناوي مدير العمليات بالمهرجان ونائب رئيس 
النجار  أحمد  الصحفي  والكاتب  المؤسسة، 
والمؤسسة،  للمهرجان  اإلعالمي  المستشار 
مجلس  أنور عضو  نورا  الصحفية  والكاتبة 
إدارة المؤسسة، والناقد محمد عاطف مدير 

المهرجان وسكرتير عام المؤسسة.

الخارجية،  وزارة  أعلنت   
الخميس، أن سفير جمهورية مصر 
العربية لدى إيطاليا السفير هشام 
بدر، تسلم بمقر وحدة مكافحة جرائم 
لقوات  التابعة  الثقافية  الممتلكات 
)الكاربيناري(  اإليطالية  الدرك 
بروما، قطعتين أثريتين من العصور 

والرومانية. اليونانية 
إطار  في  القطعتين  تسليم  ويأتي 
جهود مصر الحثيثة الستعادة اآلثار 
وما  بالخارج  المهربة  المصرية 
توليه الدولة المصرية ومؤسساتها 
من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها 
وتاريخها الحضاري، والدور الذي 
تضطلع به وزارة الخارجية بالتعاون 
مع وزارة السياحة واآلثار في مجال 
استعادة اآلثار المصرية المهربة.

وأشارت وزارة الخارجية، في بيان، 
إلى أن القطعة األولى عبارة عن 
لسيدة من  تمثال  جزء علوي من 
الفخار، واالخرى إناء صغير من 
ومقبض  واسعة  فوهة  له  الفخار 
يربط الفوهة بالبدن، وأنهما تعودان 

للعصر اليوناني الروماني، وقد تم 
ضبطهما في منطقة جنوة بإيطاليا 
من خالل الجهات األمنية المعنية.
التسليم  إجراءات  مراسم  وترأس 
والتسلم من الجانب المصري السفير 
المصري هشام بدر ومن الجانب 
اإليطالي الجنرال روبرتو ريكاردى 
Roberto Riccardi قائد وحدة 
الثقافية  مكافحة جرائم الممتلكات 

في الكاربيناري.
خالل  المصري،  السفير  وأكد 
القطعتين  تسليم  أن  المراسم، 
يأتي استمراراً للتعاون البنّاء بين 
الجانبين المصري واإليطالي للحفاظ 
للحضارتين  الثقافي  التراث  على 

والرومانية. المصرية 
التعاون  وأعرب عن تقديره لهذا 
الجهات  مع  والمستمر  الُمثمر 
إعادة  أجل  من  المعنية  اإليطالية 
المزيد من اآلثار المصرية المهربة، 
بما يتماشى مع ما تقوم به مصر من 
جهود الستعادة كافة آثارها المهربة 
إلى الخارج بطرق غير شرعية.

الخارجية: مصر تسترد 
قطعتين أثريتين من إيطاليا

انطالق الدورة األولى لمهرجان اإلسكندرية للسينما الفرانكفونية في يونيو المقبل



    اآلثار التاريخية في اثينا
عند زيارة أثينا البد من رؤية المواقع 
التاريخية التي تشتهر بها المدينة، ومن 
أشهر المعالم التاريخية بها والتي تزيد من 

أهمية السياحة في أثينا ما يلي:
معبد هيفايستوس

يعود هذا المعلم األثري إلى القرن الخامس 
قبل الميالد وعلى الرغم من أنه يعتبر 
من المعالم السياحية المميزة إال أنه 
ضمن األماكن األثرية التي تم تجاهلها، 
ويعتبر ضمن المعابد اليونانية القديمة، 
وهذا المعبد يعود إلى هيفايستوس والذي 

كان يعرف بإله اإلشعال والمعادن، وبداية من القرن السابع إلى سنة 
1834 كان عبارة عن  كنيسة أرثوذكسية، ويجب أن يتم إعطائه قدر 

كبير من األهتمام ألنه يعتبر ضمن اثار ما قبل التاريخ.
ساحة سينتاجما والبرلمان اليوناني

يعتبر ضمن المعالم التاريخية والمعمارية في اثينا، والتي تعتبر موطن 

للبرلمان اليوناني، ولقد كان عبارة عن قصر ملكي وهذا يوضح التصميم 
المميز الذي يوجد عليه، فلقد عاش به الملك أوتو وهو أول ملك في 
اليونان، فلقد عاش مع زوجته أماليا، ولقد كان ذلك في الفترة بين 1843 
إلى 1862، والتي يمكن التعرف عليها عند النظر إلى خريطة اليونان.

أنافيوتيكا
يوجد في الجهة الشمالية الشرقية من أكروبوليس، ولقد تم بناءه بناء 
على أمر من أوتو األول أنافيوتيكا وكان ذلك بالتحديد في ستينات 
القرن التاسع عشر، والتي كانت سبب في تحول أثينا إلى عاصمة 
جديدة، وعندما تم الكشف عنها فكان قد تعرضت العديد من المنازل 

إلى الهدم ولم يتبقى منها سوى 45 من المنازل التي تم بنائها على 
الطراز السيكالدي والتي توضح الحياة قديًما في شبه جزيرة اثينا، 

والتي تعتبر من اشهر االثار اليونانية.
أغورا القديمة

إلى الشمال الغربي من األكروبوليس، ويعتبر من أهم المعالم التاريخية 
التي البد من زيارتها وال يجب تفويته، كما هو الحال في الوقت الحاضر 
يوجد محور مركزي للثقافة الحضرية في السوق، وما يدور حوله أنه 
عبارة عن سوق ضخم كان بمثابة بؤرة للحياة الثقافية، إضافة إلى أنه 
يوفر أماكن للتجارة واأللعاب والتعليم والمناظرة والعبادة والتجمعات.

وفي الوقت الحاضر يوجد بها العديد من المعالم التاريخية المختلفة 
معبد هيفايستوس، ومذبح اآللهة االثني عشر، وأوديون أغريبا، ومكتبة 
بانتينوس، ويوجد به العديد من أنواع األشجار واألزهار المحلية، ومن 

األفضل أن يتم زيارة هذا المكان في فصل الشتاء حيث أنه في فصل 
الصيف فإن درجة الحرارة به مرتفعة.

مكتبة هادريان
بجانب معرفة اإلجابة على سؤال لماذا سميت اثينا بهذا االسم ؟ وغيرها 
من المعلومات التي البد من معرفتها حول المعالم التاريخية في اثينا، 
حيث أن هذا الموقع التاريخي الذي يقع إلى جانب ميدان موناستيراكي 
هو تذكير قوي بفترة حكم اإلمبراطور الروماني هادريان في أثينا خالل 

ذروة اإلمبراطورية الرومانية.
ومن ضمن المعالم التي توجد في المكتبة هي غرفة التمرير على الجانب 
الشرقي، مع غرف القراءة وقاعات المحاضرات في الغرب، كما يتم 
إجراء المكتبة في تصميم نمط المنتدى الروماني النموذجي، مع مرور 
الوقت كانت هناك ثالث كنائس بيزنطية في الموقع، وال تزال بقاياها 

قابلة للعرض، كما يوجد أيًضا متحف صغير.
مدرسة ليسيوم أرسطو

عند المرور بالحدائق الوطنية والتوجه إلى البرلمان اليوناني بجوار 
المتحف البيزنطي ستجد مدرسة ليسيوم أرسطو، وهو الفيلسوف العظيم 

في العصور القديمة الذي أثر بشكل أساسي على الفكر الغربي وعلماء 
المسيحية الالحقين وكان معلم اإلسكندر األكبر.

على الرغم من أن مدرسة ليسيوم أو ليكيو تعادل المدرسة الثانوية في 
المجتمع اليوناني الحديث إال أنها كانت بالنسبة ألرسطو مكاًنا لتعليم 
وتدريب الحياة لقلة مختارة، كما كانت تتألف من مكتبة ومنطقة تعليمية 
وساحة محاضرات عامة وصالة لأللعاب الرياضية للتدريب الرياضي.

على الرغم من أن الكثير قد دمره الغزو الروماني ألثينا وما تبقى من 

أعمال تنقيب مدمرة إلى حد كبير، إال أن األمر يستحق أن تجلب خيالك 
وأن ترى من خالل بستان هادئ بعيًدا عن الطريق الرئيسي، والذي 

كان يؤوي ذات يوم أعظم عقول المدينة.
اماكن السياحة التاريخية في اثينا

أكادمية إفالطون

تقع أكاديمية أفالطون بعيًدا عن وسط المدينة قلياًل، ولكنها ضرورة مطلقة 
لعالم الفلسفة، وهو مخصص لآللهة أثينا فلقد كان هناك المبنى الكبير 
الذي أسس فيه أفالطون مدرسته في البداية، ولم تتعامل اإلمبراطورية 
الرومانية مع الموقع بلطف وتم هدمها، ولم يتبق سوى القليل من المباني 
وصالة األلعاب الرياضية، والمميز أنه يوجد بعيًدا عن صخب المدينة 

والمتحف هناك ولرؤية مهد الفلسفة الغربية المنظمة حًقا.
موقع دلفي األثري

كانت دلفي المركز الغامض للعالم القديم، وهو المكان الذي كان 

الحجاج يكرمون فيه أبولو ورؤساء جميع دول المدن التي شكلت 
اليونان الكالسيكية، ولقد استشاروا أوراكل الشهيرة، حيث تقع على 
بعد 180 كم من أثينا باتجاه وسط البر الرئيسي، وذلك بين منحدرات 
جبل بارناسوس مما يجعلها واحدة من أكثر الرحالت اليومية شعبية 

من أثينا والتي يذهب إليها السياح في جميع أنحاء العالم.
معبد بوسيدون

يقع معبد بوسيدون على بعد 67 كم من وسط أثيناـ، وذلك في الطرف 
الجنوبي لشبه جزيرة أتيكا في كيب سونيون، فلقد كانت مكاًنا مهًما 

للعبادة لألثينيين وهي مخصصة إلله البحر.قوس هادريان

لقد أطلق عليها هذا االسم نسبة إلى االمبراطور هادريان والذي كان سبب 
في االرتقاء باثينا، وهي على شكل قوس، ويوجد في الجهة الجنوبية 
الشرقية من األكروبوليس، ويأتي إليه العديد من السياح على مدار العام.

مسرح ديونيسوس
يعتبر من أهم المعالم التاريخية في اثينا، وذلك ألنه من أقدم المسارح 
األغريقية، فلقد تم تأسيسه في القرن الرابع قبل الميالد، لهذا السبب فإنه 
يعتبر من أقدم وأشهر المسارح، ويتمثل في مجموعة من المدرجات 
والتي تصل إلى 67 مدرج، وهي عبارة عن نصف دائرة مما يجعل 
له مظهر مميز، وهو ذا مساحة كبيرة يمكنها أن تتحمل 17 ألف فرد، 

وزيارتها تعتبر من األمور األساسية عند زيارة أثينا.

السياحة العالمية

اعداد : مايك انجلو
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 Les proverbes en français et arabe

كأس العرب للمنتخبات.. مدرب مصر يعلق على مواجهة الجزائر
  علق حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، على مجموعة 

»الفراعنة« في بطولة كأس العرب للمنتخبات 2021.
وأجريت القرعة مساء يوم الثالثاء وأسفرت عن وقوع المنتخب 
المصري في المجموعة الرابعة، بجانب الجزائر، والفائز من 

مباراتي ليبيا والسودان، ولبنان ضد جيبوتي.
وقال البدري في تصريحات للموقع الرسمي لالتحاد المصري، إنه كان 
واثقا من وقوع فريقه مع منتخب الجزائر الشقيق في نفس المجموعة.

وأضاف: »نعتز بهذا األمر كثيرا، المنافسة ستكون كبيرة في هذه 
المجموعة نظرا لرغبة الجميع علي الظهور بمستويات كبيرة في هذا 

العرس العربي الكبير«.
وأضاف البدري »أتمنى مع الالعبين تحقيق كل األهداف 
المطلوبة وتلبية طموحات الجماهير، وإرضاء تطلعاتها 
بمشاهدة منتخب مصر والذي نعتز ونفتخر به جميعا في 
مقدمة الدول والمشاركة في المحافل الدولية والمنافسة 

عليها بشكل مناسب«.
وأكد البدري أن »منتخب مصر يمتلك عناصر خبرة وجديدة، 
وبالوقت والمباريات واالحتكاك المطلوب نستطيع تكوين 

منتخب قوي يليق بنا يعيد البسمة للجماهير«.

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

محمد شريف يقود األهلي لتحقيق فوز صعب على 
المصري 1-2 في الدوري

األهلي       حقق 
على  صعبا  فوزا 
المصري  مضيفه 
بنتيجة  البورسعيدي 
المباراة  في   ،2-1
التي جمعتهما مساء 
على  الثالثاء،  يوم 
اإلسكندرية،  استاد 
والمؤجلة من الجولة 
الـ15 للدوري الممتاز 

لكرة القدم.
ويعود الفضل في فوز 

األهلي إلى مهاجمه محمد شريف الذي سجل هدفي 
الفريق األحمر في الدقيقتين 11 و63، فيما أحرز 
هدف المصري الوحيد العبه عمر كمال عبد الواحد 

في الدقيقة 45.
الفترة  في  األهلي  تألقه مع  وواصل محمد شريف 
األخيرة، حيث نجح في إحراز خمسة أهداف خالل 
لقاءات األهلي األربعة الماضية، بعدما زار الشباك 

في مباراة الزمالك مرتين، كما سجل هدفا في مرمى 
إنبي، باإلضافة إلى هدفي اليوم في شباك المصري.

الفوز الغالي رفع رصيد األهلي إلى 36 نقطة جمعها 
من خوض 15 مباراة فقط، ليحتل المركز الثاني في 
جدول الدوري، بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر 
والذي لعب حتى اآلن 17 مباراة، فيما توقف رصيد 

المصري عند 29 نقطة في المركز الرابع.

ديوكوفيتش يعلن انسحابه 
من بطولة مدريد للتنس

     أعلن الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف 
أنه  المحترفين  التنس  بين العبي  األول عالمًيا 

سيغيب عن بطولة مدريد المفتوحة.
وقال ديوكوفيتش، في بيان األربعاء لدى إعالن 
انسحابه، “أعتذر لعدم القدرة على السفر إلى مدريد 
بكل جمهوري هناك”،  لقائي  العام ولعدم  هذا 

مضيًفا “لقد مر عامان على آخر مشاركة لي، 
آمل في العودة لرؤيتكم جميًعا في العام المقبل”.
ديوكوفيتش سيشارك في بطولة مدريد  وكان 
عقب هزيمته األسبوع الماضي على أرضه، في 
نصف نهائي بطولة بلجراد أمام الروسي آصالن 

كاراتسيف المصنف 28 عالمًيا.

الرجاء المغربي يحقق فوزه السادس بالكونفدرالية 
علي حساب نكانا الزامبي بهدفين نظيفين

الرجاء  حقق      
المغربي فوزه السادس 
علي التوالي ببطولة 
الكونفدرالية علي حساب 
الزامبي  نكانا  ضيفه 
في  نظيفين  بهدفين 
المباراة التي جمعتهما، 
مساء األربعاء، علي 
ملعب المركب الرياضي 
محمد الخامس في إطار 
الجولة السادسة واألخيرة 
الرابعة  بالمجموعة 
المجموعات  بدور 
بالكونفدرالية األفريقية.
الرجاء  هدفي  سجل 

كل من رياض إدبويكيكين في الدقيقة 18 ونوح 
السعداوي في الدقيقة 42.

وتربع الرجاء علي صدارة المجموعة برصيد 18 
نقطة من ستة انتصارات ليتأهل إلى ربع النهائي 
رفقة بيراميدز الذي حصد المركز الثاني برصيد 

نقاط   6 نكانا عند  فيما تجمد رصيد  12 نقطة، 
في المركز الثالث، بينما تذيل نامونجو التنزاني 

المجموعة بدون أي رصيد من النقاط.
ومن المنتظر أن تقام قرعة الدور ربع النهائي اليوم 
الجمعة بمقر االتحاد اإلفريقي لكرة القدم بالقاهرة.

مانشستر سيتي يهزم باريس سان جيرمان ويقترب 
من نهائي دوري األبطال

    حول مانشستر سيتي تأخره بهدف إلى فوز ثمين 
على مضيفه باريس سان جيرمان )1-2( في المباراة 
التي جمعتهما مساء األربعاء، في ذهاب الدور قبل 

النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وافتتح المدافع البرازيلي ماركينيوس التسجيل للفريق 
الباريسي بهدف مبكر سجله عند الدقيقة 15 من زمن 

الشوط األول، بتسديدة رأسية بعد ضربة ركنية.
ورد النجم البلجيكي كيفن دي بروين بهدف التعادل 
للضيوف، بحلول الدقيقة 64 بكرة حولها إلى منطقة 
الجزاء ياتجاه الزاوية اليمنى البعيدة، ولكنها عانقت 
شباك الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى فريق 
باريس سان جيرمان، من دون أن تالمس أي العب.

ومن سجل النجم الجزائري رياض محرز هدف الفوز 
الثاني للفريق اإلنجليزي، في الدقيقة 71 بتسديدة رائعة 

من ضربة حرة مباشرة في الزاوية اليسرى.
ومن ثم تلقى فريق باريس سان جيرمان ضربة موجعة 
بطرد العبه السنغالي إدريسا غاي بسبب الخشونة 

الزائدة، في الدقيقة 77 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب 
“حديقة األمراء” في العاصمة باريس.

واقترب مانشستر سيتي، بعد هذا الفوز، من التأهل إلى 
المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا “التشامبيونز ليغ”، 
حيث يحتاج إلى التعادل فقط وبأي نتيجة، وحتى الخسارة 

بهدف وحيد، السيما وأن مباراة الذهاب ستقام على أرضه 
يوم الثالثاء المقبل، في ملعب “االتحاد”، بمدينة مانشستر.

بينما يحتاج باريس سان جيرمان إلى الفوز وبنتيجة أكبر من 
النتيجة التي خسر بها اليوم في عقر داره، لكي يتأهل للمرة 

الثانية على التوالي في تاريخ ه إلى نهائي دوري األبطال.

- المنخل الجديد له شدة
Tout nouveau tout beau الطيور على أشكالها تقع -
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والعلوم  اآلداب  كلية  برحاب  فاس  مدينة  في  أقيمت     
اإلنسانية ظهر المهراز، ندوة علمية احتفاء باليوم العالمي 
للشعر، وذلك يوم السبت 10 أبريل 2021، حيث تم تقديم 
القرنين  في  المغرب  شعراء  من  المعين  المنتقى  كتاب 
عبد هللا  الدكتور  أصدره  الذي  والعشرين،  التاسع عشر 
الشاعر  جهود  إلى  مداخلته  في  وأشار  العلوي،  بنصر 
العربي الكبير عبد العزيز سعود البابطين، وخاصة رعايته 
للمعجم الموسوعي للشعراء، ويتعلّق األمر بمعجم البابطين 
لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين، الذي 
نشرته مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع 
الشعري، بالكويت عام 2008، كما أشارت المداخالت في 
هذه الندوة إلى المنهجية الدقيقة التي اعتمدها هذا المعجم 
الموسوعي، وقد أشاد المشاركون بجهود مؤسسة البابطين 

في خدمة الدبلوماسية الشعرية.
نلمس في المغرب األقصى عناية كبيرة بالشعر، وعلى الرغم 
من قلة ما وصلنا من دواوينه مما يبرر كثرة كتب االختيارات 
الشعرية وسعي الكثير من أدبائه ومؤرخيه إلى االستشهاد 
بنصوصه واستحضار دفينه، باعتباره وثيقة يتفاعل فيها 
الواقع و الفكر واإلبداع. لذلك وّجه الدكتور عبد هللا بنصر 
العلوي عنايته واهتمامه إلى صنع مجموعات شعرية لبعض 
شعراء المغرب في حواضر: الصحراء المغربية وسوس 
وفاس والرباط وسال ومراكش وتطوان ومكناس، وتافياللت 
وغيرها.. وأشعارهم مما انتقاه من مصنفات مطبوعة أو 

مرقونة أو مخطوطة.
ويتحدث الدكتور عبد هللا بنصر العلوي عن مناسبة اهتمامه 
بتراجم الشعراء قائال: وقد كانت مناسبة إعدادي ألعالم 
المعجمي  المنجز  في  اإلسهام  الحواضر  هذه  في  الشعر 
لمؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري 

بالكويت يعتمد وضع معجم لشعراء العربية :
1 - معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين، يتكون 

من تسع مجلدات، صدر عام 2014.
التاسع  القرنين  في  العربية  لشعراء  البابطين  معجم   -  2
مجلدا،  وعشرين  خمسة  من  يتكون  والعشرين،  عشر 

صدر عام 2008. 
الدول  في عصر  العربية  لشعراء  البابطين  معجم   -  3
مجلدا، صدر  وعشرين  خمسة  من  يتكون  واإلمارات، 

عام 2020.
وقد أسهم الدكتور عبد هللا بنصر العلوي في المعجم الثاني 
السوالمي  )إبراهيم  المغربية  الدراسات  في  أساتذة  مع 

أحمد   - الطريسي  الطريبق-أحمد  الدويري-أحمد  -أحمد 
ابن  سعيد   - العماري  متفكر-الصادقي  أحمد  العراقي- 
األحرش - سعيدة العلمي_ عباس الجراري)مراجعا( - عبد 

بنصر الصمد العشاب- عبد  هللا  الترغي-عبد  المرابط  هللا 
لحبيب العلوي- عبد الوهاب  ا محمد  لفياللي-  ا
-محمد السوالمي-محمد  لدناي  ا
العمري-محمد 

أديوان-محمد عبد 
الحفيظ كنون-
محمد علمي 
 - مي ا يز
مصطفى 

في   ، لجوهري( ا
إعداد استمارات الشعراء التي 

وضعتها المؤسسة - وفق خطة تحدد فيها 
من المطلوب من معلومات حول الشاعر وعصره ومنتخبات 

شعره – أنجَز منها مائة وأربعة وثمانين )184( شاعرا 
المعجم  في  المغربي  المنجز  أغلبهم ضمن  ورد  متوفى 
مغربي،  )400(، شاعر  أربعمائة  نحو  إلى  الذي وصل 
ممن عاشوا خالل القرنين التاسع عشر والعشرين ضمن 
شعراء المعجم وقد بلغ عددهم تسعة وثالثين وثمانية آالف 

)8039( شاعر ينتمون إلى ثالثة وأربعين )43( بلدا.
أما منهجية تأليف هذه الموسوعة، فيقول الدكتور عبد هللا 
الشعراء حسب مكان  العلوي: وقد صنّفت هؤالء  بنصر 
الرؤية  يعارض  ال  الذي  اإلقليمي  المنهج  وفق  ميالدهم 
على  المغربية  الدراسات  دأبت  فقد  واإلنسانية.  الوطنية 

لّم شتات كثير من أخبار المدن التي حظيت بكتابات عن 
تاريخها وأعالمها ممن ُولد بها أو حّل فيها أو توفي بها 
،مما يسهم في تكامل الرؤية الثقافية الوطنية. كما قال عميد 
لنا  بدا  الجراري: “مهما  الدكتور عباس  المغربي  األدب 
هذا التأليف مغرقا في اإلقليمية فإنه في نظرنا يعتبر أصلح 
منهاج لتناول التاريخ المغربي وتاريخ الفكر المغربي”.

وقد جاء منجزه هذا موزعا على الحواضر اآلتية:
حواضر الصحراء المغربية واحد وخمسون )51( شاعرا

و سوس أربعون )40( شاعرا
و فاس ثالثة وثالثون )33( شاعرا

والرباط تسعة )9( شعراء
 وسال إثنا عشر )12( شاعرا 

ومراكش ثمانية )8(شعراء 
وتطوان وما إليها أحد عشر)11( شاعرا

ومكناس ستة )6( شعراء
وتافياللت عشرة )10( شعراء 

وآسفي )2( شاعران وشاعر واحد لكل من رشيدة 
)1( والقنيطرة )1(.

أما األسباب التي دفعت الدكتور عبد هللا بنصر العلوي 
لتأليف موسوعة: المنتقى المعين من شعراء المغرب في 
القرنين التاسع عشر والعشرين ، فنستحضر منها ما قاله:
أ- أن جل شعراء هذه الفترة لم تستوعبهم الدراسات في 

المغربي. الشعر 
ب- أن ضياع بعض أشعارها يعّد ظاهرة عامة جّد الباحثون 

في التنقيب عنها.
ج- أن جمع هذه األشعار المتفرقة في مصنفات المعرفة 

أصبح ضرورة في البحث لصون الشعر المغربي .
د- أن جمع جملة من شعراء هذه الفترة وأشعارهم يسهم في 

الكشف عن الدفين في تاريخ الشعر المغربي .
هـ- أن حضور هؤالء الشعراء المغاربة ونماذج من أشعارهم 
يعّد عمال من شأنه االطالع على الشعر المغربي وفق تمثالته 

وتوجهاته بالغة وفكرة وأسلوبا.
ومثل هذه الدواعي تجعل من إقدام الدكتور عبد هللا بنصر 
العلوي على نشر منجزه في المعجم من جهة، وما حرص 
على إضافته من سير ونصوص لشعراء مغاربة ينتمون إلى 
الفترة المشار إليها، عرضا توخى منه تجاوز ما نشر في معجم 
البابطين الذي راجعت هيئته المنجز واقتصرت على بعض 
معلوماته واالستشهاد بنص أو نصين أو مقتطفات من قصائد 
مما تضمنته صفحة أو صفحتان من الحجم الكبير. ولما كان 

منجز الدكتور عبد 
هللا بنصر العلوي 
ت  ا ر ستما ا في 
كبر  أ سسة  لمؤ ا

وأشمل مما نُشر في المعجم، كانت رغبته ملحة في نشر 
هذا العمل، نظرا لغنى معلوماته وكثرة نصوصه، وأهميتها 
بالنسبة للدارسين وباستحضار ضرورة حفظ تاريخ الشعر 

في المغرب وتوثيق مسار الشعراء.
لهذا  إعداده  العلوي في  بنصر  الدكتور عبد هللا  نهج  وقد 

المنتقي المعين، منهجية دقيقة، تتمثل في اآلتي: 
أ- وضع تقديم عام يعّرف بدواعي النشر وأسباب االهتمام.
ب - تمهيد عن الحاضرة الشاعرة، وخصوصيات إبداع 

شعرائها.
ج - تصدير بمثابة مدخل إلى الحركة الشعرية بالحاضرة 

كتبه أحد الباحثين.
 قسم الشعراء، وتضمن:

- عرض سيرة مختصرة للشاعر و بعض منشور شعره. 
مصادره  بعض  ذكر  مع  وتقريظه   ، شعره  توصيف   -

ومراجعه. 
- انتقاء أشعاره أو ما توفر منها في مصادرها ببعض شروحها 
اللغوية والتاريخية، مع وضع عنوان لها وتحديد وزنها.

التي  المغربي  الشعر  ألعالم  أولهما  ملحقين:  وضع  د- 
انفردُت بإعدادها، والتي وردت في المعجم، والتي لم تذكر 
والمراجع  المصادر  لبعض  الثاني  الملحق  و  كليهما،  في 

التي تسهم في تطور البحث العلمي في الشعر المغربي.
أخيراً، يأمل الدكتور عبد هللا بنصر العلوي بتقديم موسوعة 
“المنتقى المعين” تقريب الباحثين في الشعر المغربي إلى 
نصوص معلومة أو مخطوطة أو غميسة، جديرة بالقراءة، 

وتضيء جوانب من العبقرية المغربية.
   ومن باب الوفاء واالعتراف بالفضل ألهله األصفياء، 
أشاد المشاركون في ندوة االحتفاء باليوم العالمي للشعر، 
بجهود الشاعر العربي الكبير عبد العزيز سعود البابطين، 
ويتعلّق  للشعراء،  الموسوعي  للمعجم  رعايته  وخاصة 
لقرنين  ا في  لعربية  ا ء  لشعرا بطين  لبا ا بمعجم  األمر 
التاسع عشر والعشرين، الذي نشرته مؤسسة جائزة عبد 
عام  بالكويت  الشعري،  لإلبداع  البابطين  سعود  العزيز 
لحركة  تؤرخ  التي  الخالدة  األعمال  من  ويعّد   ،2008
خدمة  في  وتسهم  العربي،  العالم  في  والشعراء  الشعر 

الشعرية. الدبلوماسية 

مكانة املرء من السيارة 
التي يقودها

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

  كنت حديث العهد في مدينة 
مونتريال عندما دعاني مع عائلتي 
أحد األصدقاء الى حفِل مشاٍو أقامه 
حول مسبح منزله فى أِحدى األحياء 
الراقية من المدينة. كانت الطريق 
المؤدية الى المنزل تزينها أشجار 
كبيرة مصطفّة على طرفي الشارع 
وكانت تخفي بأغصانها بعضاً من 
معالم المساكن الفخمة التي كانت 
تتراءى لنا عبر زجاج السيارة!

أقود “باليموث” أمريكيّة  كنت 
كانت ما تزال تحمل لوحة والية 
“فلوريدا” حيث قمت باالستحصال 
عليها من نحو سنة خلت. وأِن لم 
تكن جديدة ااّل انها كانت مريحة 
وتفي الحاجة. كان لونها أزرَق 
معدنيّاً فاتحاً االّ انه بهت مع الزمن 
فرُش  أما  الشمس!  تحت وطأة 
مقاعدها فكان أزرَق يتماشى مع 
الطالء الخارجي وكان كلٌّ من 
المقعدين األمامي والخلفي يتّسع 

لثالثة ركاب!
ما ان وصلنا الى جوار المنزل 
المقصود حتى تراءى لنا وجود 
العديد من السيارات الفخمة المصطفّة 
أِّما بجانب األرصفة أو على الدرب 
النصف دائري الذي كان يشّكل 
جزءاً من الحديقة األمامية وسط 
األزهار المزروعة بعناية وتنسيق 

حسب أنواعها وألوانها. 
السيارة على مسافة  إيقاف  بعد 
من البيت دخلنا الحديقة من باب 
السور الخشبي الموجود على يسار 
المبنى. كانت باحتها وسيعة إذا ما 
قارنّاها بحدائق المنازل المجاورة   
وكانت  منّصة مستطيلة ومبلّطة 
ومسقوفة بسقف خشبي جميل من 
الناحية اليسرى تواجه المسبح الذي 
كان موجوداً من الناحية اليمنى. قام 
صاحب البيت وزوجته باستقبالنا 
وتعريفنا على المدعّوين والذين 
بشكل  يجلسون موزعين  كانوا 
مجموعات صغيرة وكان عددهم 
يزيد على الثالثين شخصاً. كان 
الموجودين قد أثروا  الكثير من 
في بالد الشرق األوسط وقد انتقوا 
مونتريال في آخر المطاف كمدينة 

للتمركز والعيش فيها.
بالستيكي  كرسي  على  جلست 
بجانب أحد المعازيم. كان يرتدي 
قبّعة من القّش إيطالية الشكل ويضع 
نظارات شمسيّة على عينيه وهو 
ممتلئ البنية، يلبس قميصاً مبرقعاً 
من لون نيلّي َذا أكمام قصيرة وقد 
ترك األزرار العليا مفتوحة لتظهر 
شعر صدره والسلسة الذهبية التي 
يعلّقها في رقبته. وبابتسامة لطيفة 
كان يحرك يده اليمنى كلّما تكلّم 
بينما يده اليسرى مرفوعة بعض 
الشيء وهي تحمل ساعة الرولكس 
الذهبيّة على المعصم وسيجاراً كوبياً 
بين األصابع. بادرني بسؤاٍل عن 
تاريخ وصولي الى المدينة ومن 
أِجابتي استطرد  بعد  أتيت!  أين 
سائاًل:”ما هو نوع السيارة التي 

تقودها؟”
عن  يسأل  لَِم  بسؤاله!  فوجئت 
نوع السيارة؟ شعرت ببعٍض من 
اأِلحباط! أهكذا يُقيَّم االنسان، من 

موديل سيّارته؟
الذكريات الى ماٍض  عادت بي 
خال. وبالتحديد الى سنة ١٩٧٣ 
حيث كنت فيها قد انتخبت رئيساً 
لرابطة طاّلب الكلية العليا للهندسة 
في بيروت والتي كانت قسماً من 

الجامعة اليسوعيّة.
جرت العادة أن يُنٌظم الطاّلب سنوياً 
حفاًل راقصاً في أحد الفنادق الفخمة 
من العاصمة بيروت. وإذ كنّا نريد 
ان ننظم سهرة لم يسبق لها مثيل، 
قّررت مع مجلس الطالب أِقامتها 
في كازينو لبنان والذي كان قبلة 
األماكن الفخمة في الشرق األوسط. 
لدى زيارة الموقع قمنا بتفّحص 
صالة السفراء وهي اكبر صالة 
للحفالت لدى الكازينو. كان سقفها 
المرتفع ومقاساتها والديكورات 

الخشبيّة وااللوان تعطيها رونقاً 
خاصاً. بعد التفاوض مع اأِلدارة 
وّقعت عقداً  التفاصيل  ودراسة 
باستئجار الصالة أِلجراء الحفلة 
بتاريخ العاشر من آذار )مارس( 

من تلك السنة.
الراحل  الوزير األسبق  دعوت 
للحفلة.  راعياً  ليكون  بيار حلو 
كان ال بد من تذليل بعض العقبات 
الصغيرة أهمها بروتوكول طاولة 
الشرف التي تضّم الوزير األسبق 
الراحل جوزيف نّجار والذي كان 
الكليّة  الكليّة، وعميد  في  أستاذاً 
األب”جرفانيون” الفرنسي والذي 
قد أطلق عليه الطالب لقب”١٠:١٠ 
“ للطريقة التي كان يحّرك فيها 
رجليه عندما يمشي ، الى نقيب 
المهندسين حينذاك ريمون روفايل 
والى من أّكد حضوره من زوجاتهم!
نهار الحفل قصدت ان أكون في 
الكازينو بنحو ساعتين قبل الموعد 
ألتأّكد من أن كل شيء سيتم على 
أكمل وجه. كنت قد كلّفت فتاتين 
من تلميذات الجامعة بتوزيع وردة 

على كل سيدة تدخل القاعة.
كنت أرتدي بدلًة من الجوخ الناعم 
الرمادي المقلّم بأزياح ناعمة من 
لون غامق وقد قمت بتفصيلها لدى 
خياٍط ماهر في بناية الستاركو في 
بيروت.  لّما كنت ألبس ذاك الطقم 
الناصع  القميص  الى  باأِلضافة 
بخياطته  قمت  والذي  البياض 
لدى محاّلت”باّلن” وعقدة العنق 
الملّون  الحرير  المصنوعة من 
كنت  االسود،  الجلدي  والحذاء 
أخال من ينظر أِلّي أنّه يحسبني 

أحد المشاهير!
ڤاكن  فولكس  أقود سيارة  كنت 
شكلها يسّمى بالخنفساء. كان لها 
من الخدمة نحو من ست سنوات. 
كان لونها أزرق سماوي. لم تكن 
مجّهزة بجهاز راديو وكنت أغني 
طوال الطريق ألسلّي نفسي ولم 
يكن ينزعج أحد من صوتي ألني 
كنت لوحدي في معظم األوقات! 
أما أِذا صدف وجود أحدهم برفقتي 
فكان صوت المحّرك يطغي على 

رداءة صوتي!
كان  الكازينو  الى  وصلت  لما 
الموقف خالياً من السيارات. لم 
أرد أن أوقف سيارتي أمام المدخل 
بل بعْدُت نحواً من خمسين متراً 
من  نزلت  المدخل.  مبتعداً عن 
الباب وتوجهت  أقفلت  السيارة، 
نحو المدخل وأنا مزهٌو بنفسي. ما 
أن اقتربت بضع خطوات الى ان 
أقترب مني احد مستخدمي الموقف 
وكان يرتدي كرفاِقِه سترة رمادية 
مع قبّة من الساتان اللميع وذلك 
فوق سروال اسود وقبعة صغيرة. 
قال لي بتهذيب وهو يشير بيده 
اليمنى باتجاه زاوية الموقف:”لو 

سمحت! لبعيد!”
عدت الى السيارة وفتحت الباب 
وادرت المحرك وأبعدت سيارتي 
مسافة ال بأس فيها. نزلت وأقفلت 
الباب وما ان بدأت بالمشي باتجاه 
المدخل حتى سمعت صفيراً من 
ناحية المدخل! كان الموّظف عينه! 
أنزل يده عن شفتيه وصرخ لي 
من بعيد وهو يومئ بكلتي ذراعيه 
وكأنه يشير الى طائرة تسير على 
على  اآلخر!  “على  المدرج: 

اآلخر!...”
الى  وقدتها  السيارة  الى  عدت 
الطرف األبعد من الموقف الكبير 
ثم عدت مشياً ألقطع المسافة التي 
طالت كثيراً نحو المدخل الرئيسي 
وكان كتفاي قد هبطا نحو األسفل 

وقوقعت استقامة ظهري…
كان  اأِلحتفال  بعد  لما خرجت 
مستخدمو الموقف بانتظاري وقد 
عرفوا أني كنت من نّظم اأِلحتفال 
فضربوا لي التحية وأسرع أحدهم 
نحوي وأخذ مني المفاتيح وأصّر 

على أن يُحضر السيارة بنفسه!
وللقّصة تتّمة...
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من ثمرات معجم البابطين لشعراء العربية

    كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن 
من  حالة  تشهد  العاصمة  أن  القاهرة 
االستنفار األمني وانتشار رجال الداخلية 
لتأمين جميع الكنائس قبيل احتفال األقباط 

بأعيادهم خالل األسبوع الجاري. 
وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة 
أمن  مدير  الجندي،  أشرف  اللواء  إن 
العاصمة وجه الضباط المشاركين في 
األمنية  باليقظة  الكنائس  تأمين  عملية 
وتوسيع دائرة االشتباه السياسي والجنائي 

في محيط الكنائس. 
أشار إلى انتشار عناصر الشرطة النسائية 
لتفتيش السيدات ومشاركة رجال الحماية 
المدنية في عملية التأمين للكشف على 
المفرقعات ورجال األمن العام لضبط 
العناصر الجنائية والخارجين عن القانون، 

مؤكًدا استمرار الخدمات خالل هذا األسبوع أمام جميع الكنائس 
تزامًنا مع زيارة المواطنين إلى دور العبادة.

ويحتفل المسيحيون حول العالم بداية من هذا األسبوع بأحد الزعف، 

وهو األسبوع السابع من الصوم الكبير واألخير قبل عيد الفصح في 
ظل تفشي فيروس كورونا الذي سيمنع األسر من قضاء الطقوس 

المعروفة كالصالة بالكنائس أو الخروج للشوارع والمتنزهات.

    في كل يوم ومع حصول المزيد من الناس على لقاحات 
المحاقن  القمامة ماليين  في  تُلقى  كوفيد19-،  الوقاية من 

واإلبر والقوارير الصغيرة على مستوى العالم.
وتقول شركة أونسايت ويست تكنولوجيز، ومقرها كاليفورنيا، 
إن تطعيم سكان الواليات المتحدة كلهم، على سبيل المثال، 
يتطلب كميات من اإلبر لو وضعت في مسار يلف حول 

الكرة األرضية لدارت حول الكوكب 1.8 مرة.
ويحذر الخبراء من أن شركات التخلص من النفايات الطبية قد 
تواجه ما يفوق طاقتها على االستيعاب أمام طوفان المخلفات 
الطبية ويطال بالعديد من خبراء البيئة بحلول أكثر استدامة 

مع تسارع توزيع اللقاحات.
وداخل مخزن كبير يضم محرقة كبيرة بوسط البرتغال، ينّقب 
عمال داخل صناديق ُكتبت عليها عبارة “نفايات خطرة” 

ونقلتها شاحنات من مراكز التطعيم.
 ويقول ادلينو منديس، مدير شركة إمبيمبومبال للنفايات: 
“عدد من يتلقون الجرعات سيزيد بدرجة كبيرة... هذا يعني 

أنه يتعين علينا تعزيز استجابتنا”.
ويضم المخزن واحدة من محرقتين للنفايات الطبية في البرتغال.

ويقول كارلوس فيلو، رئيس الرابطة الدولية للنفايات الصلبة 

ومقرها روتردام: “ظهور جائحة غير متوقعة كشف أن 
العالم يفتقر للبنية التحتية الضرورية للتعامل مع أي زيادة 

في النفايات”.
تختلف طرق التخلص من النفايات الطبية من بلد لبلد. ففي 
بعض األماكن تُجمع النفايات وتُعقم ثم تُرسل إلى مدافن 

صحية. لكن البرتغال تؤثر الحرق.
أونسايت  شركة  ابتكرت  فقد  لالبتكار.  متسع  والمجال 

يمكنه  جهازا  األميركية  ويستتكنولوجيز 
إذابة المحاقن واإلبر وتحويلها إلى مكعب 

صغير من القمامة غير المعدية.
يكون  الدخل حيث  منخفضة  الدول  وفي 
جمع القمامة أقل تنظيما، عادة ما ينتهي 
قمامة  الطبية في مكبات  بالنفايات  األمر 
مفتوحة أو حفر لحرق القمامة مما يشكل 
خطرا على الصحة العامة وعلى البيئة.

ويقول فيلو: “إنها قنبلة موقوتة سيكون لها 
أثر مروع على صحة الناس ... ال يمكننا 
قبول أن تذهب نفايات مراكز التطعيم إلى 

أماكن غير مناسبة”.

وأظهرت دراسات أن جامعي القمامة في دول مثل الهند 
يجمعون المحاقن واإلبر من مكبات القمامة المفتوحة ويعيدون 

بيعها في السوق السوداء.
وثارت المخاوف من مصير مخلفات التطعيم في أوروبا 
كذلك حيث قالت الشرطة األوروبية )يوروبول( في نوفمبر 
الثاني إنها تحقق مع بعض الشركات بسبب سوء  تشرين 

التصرف في مخلفات كوفيد19-.  

نفايات التطعيمات.. »قنبلة موقوتة« تنذر بخطر بيئي كبيراستنفار أمني بمحيط كنائس القاهرة لتأمين أعياد األقباط

 ربما يسمع الكثيرون بالشدة المستنصرية، المجاعة العظمى 
التي ضربت مصر لسبع سنوات متواصلة مع عهد الخليفة 
العباسي المستنصر باهلل، في مستهل النصف الثاني من القرن 
رت األرض وهلك الناس، حتى  الخامس الهجري، حين تصحَّ
إن الخليفة المستنصر نفسه أصابه الجوع كما تُشير بعض 
الروايات. لكن ما يجهله الكثيرون ربما أن سبب هذه المجاعة 
العظمى هو قيام ملك األحباش بقطع ماء النيل عن مصر، وأنه 

لم يعدل عن رأيه ويسمح بتدفُّق النيل مرة أخرى 
إال تحت ضغط البطريرك القبطي، بعد أن سقطت 

مصر لسنوات فريسة للعطش والجوع.
تردَّد هذا الرأي على نطاق أوسع في القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر، فذكر الراهب جور دانوس سنة 
1330م أن سلطان مصر كان يدفع إتاوة لألحباش 
حتى يسمحوا بجريان ماء النيل إلى مصر، وحوالي 
الوقت نفسه ذكر ماريجونوللي أنه في استطاعة 
األحباش أن يحبسوا ماء النيل عن مصر “وعندئذ 
ض مصر للهالك”. وفي سنة 1384م ذكر  تتعرَّ
المؤرخ سيمون سيجولي أنه إذا فتح ملك الحبشة 
مجرى نهر معين في بالده فإنه “يُغرق القاهرة 

واإلسكندرية وجميع أرض مصر”. 
كانت وال تزال مقولة المؤرخ اليوناني هيردوت 
“مصر هبة النيل” صالحة لتفسير الحياة في مصر، 
بل تفسير أسباب قيام الحضارة ونموها وارتقائها 
في هذا البلد العريق الذي يَُعدُّ من أقدم حضارات 
ل  يُشّكِ أثيوبيا ألكبر سد  بناء  العالم. واليوم، مع 
خطرا ُمحدقا على مصر الدولة والتاريخ والحضارة 

والبشر، يُخبرنا التاريخ أن هذه المحاوالت ليست األولى من 
نوعها، إذ هناك محاوالت قديمة سعت فيها الحبشة إلى منع 
وصول مياه النيل إلى مصر، ال سيما إبان فترات الخالف 

السياسي بين البلدين.
ارتبطت مصر بعالقات دينية وسياسية مع الحبشة )إثيوبيا 
اليوم( منذ إسهام الكنيسة القبطية اليعقوبية )األرثوذكسية( 
المصرية في دخول المسيحية إليها على يد أحد رجال الدين 
اإلسكندريين ويُدعى فرومونتيوس في نحو عام 320م، وبعد أن 
نجح فرومونتيوس في مهمته، عيَّنه بطريرك الكنيسة المصرية 
آنذاك أثناسيوس بوصفه أول أسقف للكنيسة الحبشية التابعة 

لإلسكندرية في منتصف القرن الرابع الميالدي. 
 لم تمر بضعة قرون على ذلك حتى عرفت مصر اإلسالم 
المهاجرين  وفد  الحبشة  استقبلت  فيما  20هـ/643م،  سنة 
األولين من المسلمين في بدايات القرن السابع الميالدي عام 
615م، فنزلوا عند النجاشي أصحمة ملك أكسوم الذي استقبلهم 
وأحسن جوارهم، بل الثابت أن النجاشي َقِبل دعوة الرسول 
صلى هللا عليه وسلم لإلسالم في العام السادس من الهجرة، 
ولما توفي في العام التاسع من الهجرة النبوية صلى عليه النبي 

وأصحابه صالة الغائب. 
كانت بالد الحبشة إذن خليطا من المسلمين والمسيحيين على 
حد السواء، ومنذ القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميالدي 

أصبحت مصر قبلة لمسيحيي الحبشة ومتجه أنظارهم، وفي 
الوقت ذاته كانت قبلة لمسلمي الزيلع )المسلمين في القرن 
األفريقي والصومال(، يتجهون نحوها طلبا للعلم والنصرة 
منها، وذلك بعد سقوط بغداد في أيدي التتار سنة 656هـ، 
وانتقال مركز الثقل اإلسالمي إلى القاهرة التي أُعلن فيها 
عن عودة الخالفة العباسية، في ظل دولة المماليك القوية، 
على أن المسيحيين كانوا هم الحاكمين للحبشة، وكان وجود 

التي كانت  المسيحية  للمملكة الحبشية  تابعا  المسلمين فيها 
تُتابع عن كثب أوضاع المسيحيين في مصر الذي ينتمون 

لِملَّتهم من “اليعاقبة”. 
إلى سالطين  الرسائل  إرسال  على  الحبشة  ملوك  دأب   
المماليك في القاهرة يطالبونهم بُحسن معاملة النصارى في 
ض لكنائسهم، وإال  مصر، وعدم التضييق عليهم، أو التعرُّ
ض المسلمون األحباش إلى التعذيب والتنكيل، وقد صدق  تعرَّ
األحباش في تهديداتهم تلك حين لم تكن مصر تسمع لرسائلهم 

أو توصياتهم بخصوص المسيحيين في مصر.
على أن الالفت للنظر أنه منذ القرن الثامن الهجري/الرابع 
عشر الميالدي بدأ ملوك الحبشة في إطالق نغمة جديدة في 
رسائلهم التهديدية إلى مصر، فألول مرة نقرأ صراحة عن 
بناء سد يحول دون وصول النيل إلى مصر، وكان مما جاء في 
بعض تلك الرسائل أن “نيل مصر الذي به قوام أمرها وصالح 
أحوال ساكنيها مجراه من بالدي، وأنا أُسّده”. في المقابل، 
استقبل سالطين المماليك هذه الرسائل باستهزاء وسخرية 
بسبب الفارق الكبير بين القوتين آنذاك، حيث كانت سلطنة 
المماليك دولة عالمية ال يُدانيها في قوتها إال دولة المغول، ولم 
يكن األحباش يجرؤون على مجاراتهم أو التمدُّد في مناطقهم. 
مصقل”  “جبره  الحبشة  ملك  أرسل  المثال،  سبيل  على 
إلى  المعنى  بهذا  )744-712هـ/1344-1312م( رسالة 

السلطان الناصر محمد بن قالوون في مصر يُهّدِده بقطع مياه 
النيل، وإيذاء المسلمين في الحبشة إذا لم تتعامل القاهرة مع 
ن جبره من منع النيل  ا لم يتمكَّ األرثوذكس بصورة الئقة؛ ولمَّ
عن جريانه، فإنه نفَّذ تهديده باضطهاد مسلمي الحبشة، األمر 
الذي جعل الناصر يُصدر مرسوما للبطريرك في مصر بأن 
يرسل إلى ملك الحبشة كتابا يأمره باإلقالع عن إلحاق األذى 
بمسلمي الحبشة، وهو ما امتثل له، فرضخ له ملك الحبشة في 
المقابل؛ ألن “ألوامر الِبطريرك 
الُحرمة”  من  لشريعته  ما  عنده 
كما يذكر المؤرخ المعاصر لتلك 

األحداث القلقشندي. 
ومع ذلك، استمر الشد والجذب بين 
المسلمين والمسيحيين في الحبشة، 
بلغ  826هـ/1423م،  سنة  ففي 
ملك الحبشة المسيحي أن السلطان 
كنيسة  أغلق  بْرسباي  المملوكي 
القيامة بالقدس، فما كان منه إال 
أن صبَّ جام غضبه على رعاياه 
المسلمين، فقتل الرجال وسبى النساء 
واألطفال، وأغلق المساجد وهدمها، 
ثم هاجم مملكة المسلمين المجاورة 
ل بأهلها.  في “جبرت” فهزمها، ونكَّ
وفي سنة 833هـ/1430م حدث 
المسيحية  المملكتين  بين  صدام 
واإلسالمية بالحبشة، كان النصر 
فيه في جانب المسيحيين األقوياء، 

حتى إنهم أسروا اثنين من أبناء ملك المسلمين. 
ُعرف عن الملك الحبشي زرء يعقوب بن داود )1468-1434م/-837

872هـ( قسوته الشديدة في اضطهاد المسلمين في بالده، وكان 
أكثر كراهية لمصر من سابقيه، وقد حملته تلك الكراهية على 
ر في فصل الكنيسة الحبشية عن الكنيسة المصرية  أن يُفّكِ
ويربطها بكنيسة روما؛ حتى يضمن المساعدة الروحية للبابا 
ح أن زرء يعقوب أصدر  ومساندة الدول األوروبية، ويُرجَّ
فعال قرارا بربط كنيسة الحبشة بالكنيسة الرومانية؛ ولهذا 

السبب سمح له البابا بإقامة دير حبشي في روما. 
 وبعد أن اطمأن زرء يعقوب إلى إتمام التحالف األوروبي 
الحبشي، أرسل رسالة إلى سلطان مصر آنذاك الظاهر َجْقَمق، 
وصلت إلى القاهرة في رجب سنة 847هـ/نوفمبر 1443م، 
وكان مما جاء فيها: “ليس يخفى عليكم وال على سلطانكم 
أن بحر النيل ينجرُّ إليكم من بالدنا، ولنا االستطاعة أن نمنع 
الزيادة التي تُروى بها بالدكم عن المشي إليكم؛ ألن لنا بالدا 
ف فيها إلى أماكن أُخر قبل أن  نفتح لها أماكن فوقانية يتصرَّ
تجيء إليكم، وال يمنعنا عن ذلك إال تقوى هللا تعالى والمشقة 
على عباد هللا، وقد عرضنا على مسامعكم ما ينبغي إعالمه، 
فاعلموا أنتم ما يلزمكم وبما يُلقي هللا في قلوبكم، ولم يبَق لكم 

عذر تبدونه”. 
 كانت هذه الرسالة تكرارا لرسائل ملوك الحبشة المرسلة 

إلى مصر، التي طالما اتخذت من النيل ورقة للضغط على 
سياسة مصر تجاه األقليات، وكان من الطبيعي، مع فارق 
القوة العسكرية والسياسية بين الدولتين، أن يرفض السلطان 
الظاهر جقمق ما جاء من ادعاء واتهام وتهديد، غير أنه رأى 
من ُحسن السياسة أال ينساق وراء عاطفة الغضب والتجاهل، 
صيانة وضمانا ألمن مسلمي الحبشة المضطهدين، فأرسل 
كتابا إلى زرء يعقوب، بصحبة سفيره يحيى بن أحمد بن 

شادبك، ومعه هدية. 
ن أسباب قيام القاهرة  كانت الرسالة الدبلوماسية المصرية تتضمَّ
رًة األمر  بالتضييق على بناء الكنائس في ذلك الوقت، ُمبّرِ
بكون “نصارى الديار المصرية قد كثر تعّديهم واستطالتهم 
في البناء وإحداث الكنائس )بدون تصريح من الدولة(”. لم 
ر منع السفير  يقبل زرء يعقوب تبريرات السلطان جقمق، وقرَّ
يحيى بن أحمد من العودة إلى القاهرة، وفوق ذلك أمر بقتل 
أحد ملوك المسلمين األحباش المأسورين لديه؛ وهو شهاب 
الدين أحمد بِْدالي أمام السفير المملوكي يحيى بن شادبك إمعانا 
في إهانة المماليك، لكن بعد شد وجذب عاد السفير المملوكي 

إلى القاهرة بعد احتجازه ألربع سنوات كاملة. 
البلدين، وفي سنة  بين  متوترة  السياسية  العالقات   ظلَّت 
بين  الدينية  العالقات  السلطان قطع  ر  قرَّ 852هـ/1448م 
الجانبين، حيث استدعى جقمق بطريرك النصارى في مصر 
إلى مجلسه بحضرة القضاة األربعة، ويذكر المؤرخ ابن إياس 
السبب من وراء هذا االستدعاء فيقول: “فأمر بكتابة إشهاد 
عليه أنه ال يكتب إلى ملك الحبشة بنفسه وال بوكيله ال ظاهرا 
وال باطنا، وال يولّي أحدا في بالد الحبشة ال قسيسا وال أعلى 
منه وال أدنى إال بإذن من السلطان، وأنه متى خالف ذلك 

انتقض عهده، وُضربت عنقه”. 
في ذلك التوقيت، كان زرء يستعد لغزو األراضي المملوكية 
ومنها بالد الحجاز، ففي ربيع اآلخر 854هـ/1450م وصل 
البحر األحمر في  إلى مصر قاضي سواكن )على ساحل 
السودان حاليا(، وأبلغ السلطان جقمق أن ملك الحبشة أعدَّ 
نا من مئتي سفينة لغزو سواحل البالد الحجازية،  أسطوال ُمكوَّ
فضال عما أزمع عليه من قطع النيل وتعويقه بحيث ال يصل 
ر هذا الخبر مرة أخرى في شوال من العام  إلى مصر، وتكرَّ

نفسه؛ لكّن أيًّا من هذه التهديدات لم يقع في النهاية. 
فيما يبدو إذن، فإن فكرة بناء سد يمنع وصول مياه النيل إلى 
القاهرة ليست وليدة التاريخ الحديث والمعاصر، بل كانت لها 
جذورها التاريخية القديمة، إلى درجة أن بعض المؤرخين 
حوا أن تكون الشدة المستنصرية التي وقعت في العصر  رجَّ
الفاطمي وقضت على عشرات اآلالف من المصريين كانت 
من فعل األحباش الذين حالوا دون وصول مياه النيل في تلك 
الفترة. ورغم أن تهديدات الحبشة بقطع المياه عن مصر لم 
تنقطع خالل القرون التالية، فإن قوة الدولة المصرية ردعتها 
عن تنفيذ تهديداتها، واليوم مع بناء إثيوبيا للسد الذي يُهّدِد 
بتقليص حصة مصر من المياه، يواجه المصريون فصال 
را من كفاحهم الطويل للحفاظ على تدفُّق النيل، الذي كان  ُمكرَّ

-وسيظل- شريان الحياة لهذا البلد العريق.

سد النهضة ليس المحاولة الأولى.. هكذا حاول الاثيوبيون قطع النيل عن مصر  قديما



En réponse à une augmentation impor-
tante des cas de COVID-19, la Nou-
velle-Écosse recevra l’aide d’une 

soixantaine de militaires, envoyés par Ottawa, 
pour l’aider à accélérer la campagne de dépis-
tage de cas.
La province des Maritimes connait sa période 
la plus difficile depuis le début de la pandémie 
en matière du nombre de contaminations. Le 
nombre de nouveaux cas était de 96 mardi, un 
sommet inégalé pour cette province de près 
d’un million d’habitants.
Le nombre de cas actifs de COVID-19 en 
Nouvelle-Écosse se situe à 419, dont la plu-

part sont répertoriés dans la 
région de la région d’Halifax. La 
tranche d’âge la plus touchée est 
celle des 20 à 39 ans.
La veille, c’est l’Ontario qui 
a officiellement demandé de 
l’aide au gouvernement fédéral 
pour l’aider à contenir la crise 
sanitaire, qui a atteint un point 
culminant au cours des deux 
dernières semaines. La demande 
a aussitôt été acceptée par le 
ministre fédéral de la Sécurité 
publique, Bill Blair.
L’Ontario recevra donc l’aide 
de trois équipes médicales et de 
neuf  infirmières en soins inten-
sifs des Forces armées.
De plus, une équipe de médecins 
et d’infirmières de Terre-Neuve-
et-Labrador doit arriver à 
Toronto lundi pour prêter main-
forte. Une deuxième équipe 

pourrait être envoyée si les besoins l’exigent. 
Cette opération est financée par le fédéral.
Le ministre Blair a déclaré sur Twitter que le 
fédéral a «approuvé 70 demandes d’aide des 
provinces et des territoires pour lutter contre 
la COVID-19», dont 22 provenant de l’Onta-
rio.
Le premier ministre Justin Trudeau a aussi 
annoncé que le gouvernement fédéral pour-
rait déployer de l’aide d’urgence en Alberta, 
aux prises avec une vigoureuse troisième 
vague.
Avec près de 1500 nouveaux cas, le nombre de 

cas actifs en Alberta est en voie de dépasser 
le record établi lors de la deuxième vague, à 
l’automne.
La région de Wood Buffalo, où se trouve la 
ville de Fort McMurray, a déclaré l’état d’ur-
gence la fin de semaine dernière en lien avec 
la situation sanitaire.
De plus, le Canada fournira, par le biais de 
la Croix-Rouge canadienne, l’équivalent 
de 10 millions $ en équipements d’urgence 
pour aider l’Inde à combattre l’épidémie de 
COVID-19 qui ravage actuellement le pays.
Le don a été annoncé par le premier ministre 
Justin Trudeau lors d’un point de presse 
mardi.
Selon M. Trudeau, le montant servira à 
fournir autant des services ambulanciers 
d’urgence que du matériel de protection per-
sonnel.
Le premier ministre a invité les Canadiens qui 
veulent contribuer à l’effort de faire un don à 
la Croix-Rouge canadienne.
De plus, le ministre Marc Garneau doit s’en-
tretenir avec son homologue du Pakistan plus 
tard en journée pour évaluer comment aider 
ce pays limitrophe à l’Inde.
Depuis jeudi soir dernier, le Canada a sus-
pendu les vols en provenance de l’Inde et du 
Pakistan pour une période de 30 jours.
L’Inde connait une troisième vague dévasta-
trice de la COVID-19. La région de Delhi est 
particulièrement affectée. Le pays avait battu 
un record de nouveaux cas en une seule jour-
née depuis le début de la pandémie, alors que 
le nombre de morts s’approche des 200 000.

Les Montréalais et les Lavallois pourront souffler un 
peu. Le couvre-feu sera repoussé à 21h30 sur l’Île-de-
Montréal et à Laval à compter de lundi prochain.  

«Ça va faire du bien à beaucoup de monde», a convenu Fran-
çois Legault, en conférence de presse à l’Assemblée natio-
nale.  
La Métropole résiste toujours à une flambée des cas, en 
cette troisième vague de l’épidémie. Plus encore, les experts 
prévoient que les hospitalisations continueront de baisser 
dans les hôpitaux montréalais. Une marge de manœuvre 
qui permet aux autorités de la Santé publique d’alléger les 
mesures sanitaires, au grand plaisir des amateurs de prome-
nades au crépuscule.   
Certaines régions chaudes pourront quant à elles profiter de 
légers assouplissements aux consignes sanitaires. Les élèves 
du primaire de Québec et de Chaudières-Appalaches pour-
ront reprendre le chemin de l’école le 3 mai. Notons que cet 
allégement ne s’applique pas sur le territoire de la Beauce-
Etchemins et dans la MRC de Bellechasse, où les hôpitaux 
sont encore débordés.    
«Il faut vraiment que ça se fasse graduellement», a insisté le 
premier ministre.  
En Outaouais, c’est le statu quo. La situation épidémiolo-
gique ne s’étant pas suffisamment améliorée, l’ensemble des 
mesures d’urgence sont prolongées jusqu’à nouvel ordre.    
Les adolescents du secondaire des zones rouge foncé devront 
ainsi poursuivre leur apprentissage à distance encore un 

temps. Les commerces non-essentiels devront aussi rester 
fermés et le couvre-feu continuera ne s’appliquer dès 20h.  
Le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord connaissent actuel-
lement une recrudescence d’infections à la COVID-19. Le 
Dr Horacio Arruda surveille étroitement les éclosions dans 
ces deux régions. Le Directeur national de la Santé publique 
n’exclut pas des mesures d’urgence si la situation ne s’amé-
liore pas, notamment dans l’Ouest du Bas-Saint-Laurent.  
Dernier appel pour les personnes handicapées et proches 
aidants  
Le ministre de la Santé a lancé mardi un dernier appel aux 
personnes handicapées et aux proches aidants afin qu’ils 
prennent sans attendre un rendez-vous pour se faire ino-
culer, avant que la vaccination ne soit étendue à la popula-
tion générale. Si on en croit Christian Dubé, il ne reste que 
quelques jours avant que cette étape soit franchie.  
D’ici là, les femmes enceintes pourront également se faire 
vacciner. Dès demain, les Québécoises qui attendent un 
enfant pourront prendre rendez-vous pour recevoir leur pre-
mière dose du sérum. «C’est important de s’inscrire rapide-
ment avant qu’on ouvre la vaccination de masse», a insisté 
le ministre.  
L’arrivée dès la semaine prochaine du vaccin Johnson & 
Johnson, qui ne nécessite qu’une seule injection, permettra 
également à 60 000 citoyens supplémentaires d’être immuni-
sés contre le virus. Puisque des rares cas de thromboses ont 
été associés à ce vaccin, les experts doivent d’abord se pro-
noncer sur l’âge de la population qui pourra s’en prévaloir.  
Un plan de déconfinement à venir  
Échaudés après avoir fait miroiter par le passé des allége-
ments qui ne se sont pas concrétisés, François Legault et le 
Dr Horacio Arruda sont restés prudents quant au niveau de 
liberté qui sera accordé aux Québécois cet été. 
Un plan de déconfinement est toutefois en préparation, a 
assuré le premier ministre. «Est-ce qu’on va pouvoir aller 
voir un spectacle, aller dans un festival? Est-ce qu’on va pou-
voir se rassembler? Combien de personnes vont pouvoir se 
rassembler cet été, au mois de juin? Je comprends que les 
gens voudraient une indication. La réponse facile, c’est que 
c’est trop tôt pour le dire, mais on insiste fort quand même 
pour au moins avoir une séquence».  

Le ministre des Transports, François 
Bonnardel, est accusé de cacher des 
informations au lendemain d’une 

audience où il a refusé aux autres partis poli-
tiques de poser des questions à un haut fonc-
tionnaire.
Le Parti libéral du Québec (PLQ) et le Parti 
québécois (PQ) ont tous deux dénoncé mer-
credi son «manque de transparence» lors 
d’un exercice annuel à l’Assemblée nationale, 
l’étude des crédits, où les ministres du gou-
vernement viennent justifier l’utilisation des 
fonds publics en répondant aux questions 
des partis d’opposition.
À cette occasion, mardi, François Bonnardel 
a refusé de répondre à toutes les questions 
concernant le projet de tramway de la Capi-
tale-Nationale.

«Je ne vais pas vous donner ce droit de 
questionner le bureau de projet», a-t-il 
aussi dit, en refusant de donner la parole 
au directeur du bureau de projet du 
tunnel Québec-Lévis, Frédéric Pellerin, 
qui était pourtant invité en commission 
parlementaire pour l’occasion.
«Le ministère des Transports du 
Québec, ce n’est pas le royaume de Fran-
çois Bonnardel, a réagi le député libéral 
André Fortin, mercredi. C’est inaccep-
table.»
«Ce privilège a été offert aux parlementaires 
des autres partis par les électeurs, par le sys-
tème démocratique, et ce n’est pas à François 
Bonnardel de décider [qui peut poser des 
questions]», a ajouté le député de Pontiac.
Sa formation politique voulait entre autres 

savoir combien ont coûté les retards engen-
drés par la reconfiguration du tracé du 
tramway demandée par la Coalition avenir 
Québec (CAQ), a-t-il expliqué.
Les ministres de la CAQ «contrôlent l’accès 
à d’autres personnalités de leurs ministères», 
a souligné pour sa part le chef  parlementaire 
du PQ, Pascal Bérubé.

L’appel est lancé par le Bureau d’assu-
rance du Canada (CIB) parce que la 
saison de la grêle approche. Elle sur-

vient généralement de juin à septembre en 
Alberta.
On se souvient que l’année dernière, cette 
région a enregistré des pertes inégalées dans 
tout le pays.
La tempête de grêles à Calgary, le juin 2020, 
a causé des dommages de 1,3 milliard de 
dollars. Elle arrive au quatrième rang des 
catastrophes naturelles les plus coûteuses du 
Canada.
Il serait primordial de prendre des mesures 
pour améliorer la préparation des Canadiens 
à de tels événements. Il est question de s’assu-
rer d’amoindrir les dommages.
Le CIB exige la mise en place d’un plan 
d’adaptation climatique pancanadien plus 
large.
Ainsi, les gouvernements et le secteur privé 

pourront agir de façon concertée pour mieux 
faire face aux phénomènes météorologiques 
extrêmes.
« Les dommages causés par la grêle peuvent 
être évités ou réduits », a dit Glenn McGil-
livray, directeur général de l’Institute for 
Catastrophic Loss Reduction, dans un com-
muniqué.
« Lors de la construction, utilisez des maté-
riaux résistants à la grêle pour votre maison 
et des bardeaux résistants aux chocs de classe 
4. Ces matériaux peuvent faire une différence 
dans la protection de votre maison lors d’un 
événement météorologique violent », a-t-il 
ajouté.
Les conseils d’experts avant pendant ou après 
des catastrophes incluent les positions à adop-
ter, les lieux à éviter, les gestes à faire et les 
façons de réclamer un dédommagement.
On note qu’il faut, par exemple, procéder à un 
inventaire du contenu de sa maison, y dispo-

ser un kit d’urgence ainsi qu’un plan de pré-
paration aux situations d’urgence de l’Alberta 
pour les veilles et les avertissements d’orage, 
dont la grêle.
Par ailleurs, il convient de bien connaître ses 
risques et d’examiner sa police d’assurance 
avec un représentant.
Juste avant la tempête, il faut s’éloigner des 
ouvertures et éviter de traverser les inter-
sections inondées, car la grêle excessive peut 
entraîner une fermeture des égouts. Cela peut 
accentuer l’accumulation d’eau.
Quand on ne peut trouver un abri dans l’im-
médiat, il est recommandé de s’accroupir, de 
protéger son visage, sa tête et son cou avec 
ses mains.
Pour ce qui est des réclamations, il faut infor-
mer la compagnie d’assurance et lui fournir 
dans le détail toutes les informations sur les 
dommages à la propriété.

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousC’est à El-Khanka, une ville de banlieue du 
Caire, qu’on a inauguré officiellement le 1er 
avril dernier la cité GyptoPharma, une cité 

unique en son genre qui a une superficie de 180 
000 mètres carrés pour la production de médi-
caments et de vaccins au Moyen-Orient; Elle est 
composée, pour le moment, de 2 grandes usines de 
médicaments avec 15 lignes de production dont la 
production maximale annuelle est de 150 millions 
d’unités de  médicaments. 
En outre la cité comporte un large entrepôt d’une 
superficie de 7000 mètres carrés sur une hauteur 
de 15 mètres. 
Il reste à mentionné qu’un des principaux buts de 
la construction de cette nouvelle cité est d’attirer 
d’autres compagnies pharmaceutiques de s’instal-
ler en Égypte. 
De plus, l’Égypte projette de devenir un centre 
régional de productions de médicaments et de 
vaccins pour le Moyen-Orient et tout le continent 
africain et éventuellement pour l’exportation vers 

l’Europe après avoir 
obtenu les certifica-
tions nécessaires des 
autorités européennes 
pour ce genre de pro-
duit. 
En terminant, il est 
intéressant de signaler qu’il y a à peine quelques 
jours, que le fonds d’investissement russe et la 
compagnie pharmaceutique égyptienne Pharco 
ont signé une entente pour le transfert de la tech-
nologie russe pour la production locale de 10 mil-
lions de doses du vaccin russe Spoutnik-5 pour 
‘Corona’. 
D’autres parts, on vient d’annoncer il y a quelque 
jours la signature de 2 ententes entre les autori-
tés égyptiennes et la compagnie chinoise Sinovac 
pour le transfert en Égypte de la technologie de 
production du vaccin chinois Sinovac pour une 
quantité de 40 millions de doses en un an.

La cité « GyptoPharma » : Construction de la plus 
grande cité de produits pharmaceutiques 

au Moyen-Orient  
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La libre expression, conditionnelle pour un meilleur avenir.

Salah ACHKAR 

Il est évident que la libre expres-
sion émane de la démocratie, où 
les penseurs, écrivains, ensei-

gnants, hommes d’état et journalistes 
qui souhaitent exprimer leurs idées 
et opinions d’une manière réfléchie et 
responsable pour attirer l’attention de 
leurs lecteurs ou électeurs respectifs.
Il existe des hommes de lettres ou 
des politiciens qui sont pessimistes 
qui analysent les événements d’une 
manière négative en prévoyant tou-
jours le mal sans toutefois que ce mal 
voit le jour dans l’avenir.
Quant aux autres, optimistes, ils pré-
disent avec objectivité le déroulement 
de l’événement, avec plus de talent, 
d’efficacité et de savoir-faire.
La libre expression n’a pas de limite, 
car le développement de l’esprit est 
continuel et s’accorde avec le dévelop-
pement des événements et de l’homme, 
cela évidemment dans les deux sens 
: Positif  ou négatif, selon les faits du 
jour.
Il est très utile que l’idéologue puisse 
exprimer ses idées dans le sens de ses 
recherches basées sur des faits réels 
avec une vision logique, acceptable et 
négociable, qui permettra à la popula-
tion ou à la masse de pouvoir réaliser 
ces idées dans une ambiance adéquate 
permettant à ceux qui vivent cette 
étape, de développer aussi leurs idées 
dans le même sens ou dans l’opposition.
Peu de gens savent lire, analyser et 
comprendre d’une manière rapide 

qui satisfait leur curiosité de savoir-
plus, d’autres prennent un peu plus de 
temps, d’autres s’opposent par l’incom-
préhension et enfin d’autres qui s’op-
posent par esprit de contradiction, je 
ne citerais pas les ignorants qui n’ont 
rien compris et ne comprendront pas 
du tout (heureux les pauvres d’esprit 
car le royaume des cieux est à eux), ici 
je cite le Dr Houphouët BOIGNY Ex 
Président de la Côte d’Ivoire avait dit 
un jour: Il n’y a que les imbéciles qui 
ne réagissent pas.          
Quant nous adhérons à un parti, à une 
idéologie politique ou à une association 
à but bien déterminé, nous ne pouvons 
rester bras croisés sans ajouter notre 
grain de sel afin d’apporter du sang 
nouveau qui s’accorde avec le dévelop-
pement, la croissance et l’ouverture 
d’esprit, les traditions et les applica-
tions des programmes et les théories 
praticables.
Le développement de nos idées devrait 
se baser sur les statuts et les légis-
lations préparés en conséquence ou 
vécues par le passé, sans toutefois 
violer ces écrits et ces dires constitu-
tionnels, mais, en essayant d’améliorer 
selon le développement de l’être et son 
évolution afin de vivre avec cet indi-
vidu au terme et au raisonnement de la 
mise à jour de son évolution et non en 
retard de quelques décennies.
Cela va de soi que nos idées devraient 
être évolutives et non pas destructives 
afin que notre transmission aide au 

développement au lieu de le faire recu-
ler.
Pour ce faire, nous souhaitons avoir 
un haut comité de planification non 
seulement provisoire ou à court terme 
de 12 mois, alors que les 12 mois 
deviennent 7 mois réels, à peine que le 
terme commence qu’il faut dégager le 
comité pour que d’autre se mettra à la 
place, dans ce cas aucune planification 
pourra être appliquée ou profitable. 
Nous devrions composer ce comité 
d’un nombre bien limité de personnes 
expérimentées, des visionnaires vers 
l’avenir, des personnes mixtes de tout 
âge et de tout sexe, qui auront la tâche 
de planifier d’une manière quinquen-
nale, afin d’avoir un suivi en harmo-
nie avec le développement de l’être, ce 
comité sera renouvelable par d’autres 
personnes également professionnelles 
et ou méritantes qui peuvent assu-
mer une bonne relève ou peuvent être 
renouveler à moitié tous les 5 ans afin 
de préserverez avec la continuité.
C’est un tord que chaque responsable 
entrant révise ce que son prédécesseur 
avait fait, corrige quelques fois à tord 
et quelques fois à raison, mais souvent 
c’est à tord que la balance se penche, 
hélas. Résultat, au lieu d’avancer nous 
reculons en chute libre et sans pouvoir 
se redresser dans l’immédiat.
Dommage que nous continuions à 
vivre au passé alors que nous avons un 
futur prospère. « LA QUALITÉ est la 
CLÉ DU FUTUR » 
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  يأتي عرض هذا الثوب أمام الجمهور بعد موافقة األميرين ويليام وهاري، 
البريطاني األمير تشارلز، على مشاركة  العهد  ديانا وولي  ابني األميرة 

التاريخيّة. ومن  الملكيّة  ثوب زفاف والدتهما في معرض القصور 
العاصمة  المعرض في قصر كنسنغتون في  يقام هذا  المنتظر أن 

البريطانيّة ويحمل عنوان »صناعة األسلوب الملكي«.
المقبل ويمتدّ  الثالث من يونيو  المعرض سيكون في  افتتاح هذا 
حتى الثاني من يناير 2022، على أن يتّم إقفاله خالل هذه الفترة 
ليوم واحد فقط في األول من يوليو المقبل الذي يصادف ذكرى 
المولد الستين لألميرة الراحلة ديانا حيث سيقوم ولداها في هذه 

المناسبة بتدشين تمثال لها تخليداً لذكراها.
يحمل ثوب زفاف األميرة ديانا توقيع المصممين دافيد 
1981بخامة  العام  تنفيذه في  تّم  إيمانويال. وقد  وإليزابيت 

الملكة ماري والدة  إلى  بدانتيل فاخر يعود  التفتا وتزيينه 
التول  المصنوعة من  أما طرحته  جدة األمير تشارلز. 
اللؤلؤ. وهو  الحريري فمطّرزة بعشرة آالف حبة من 
7,6 متر، مما  يبلغ طوله  الذي  المطّرز  بذيله  يتميّز 
الملكيّة  الذيل األطول في تاريخ األثواب  يجعل منه 

البريطانيّة.

 

في كهف  اكتشافهم  اآلثار عن  علماء  أعلن    
Wonderwerk Cave بجنوب إفريقيا، أقدم مسكن 
مسقوف ألسالفنا وكذلك أدلة قديمة الستخدامهم النار، 

وطقوس حياتهم الروحية.
وتشير مجلة Quaternary Science Reviews، إلى 
أن طول هذا الكهف أكثر من 140 مترا، ويدرسه العلماء 
منذ فترة طويلة، حيث عثروا فيه على أدوات حجرية وآثار 
أخرى للنشاط البشري، ولكنهم لم يعثروا على أي رفات 
للبشر. وقد يكون السبب سهولة وصول الحيوانات المفترسة 

والحيوانات التي تأكل الجثث إلى الكهف.
ويذكر أنه في عام 2008 استنتج فريق من علماء اآلثار 
برئاسة مايكل تشازان من جامعة تورونتو، أن عمر األدوات 
التي عثر عليها في هذا الكهف حوالي مليوني عام. هذا بحد 
ذاته ليس أمرا فريدا ، ألنه سبق أن اكتشف علماء اآلثار 
أدوات عمرها 2.6 مليون عام، وأخرى عمرها 3.4 مليون 
عام، ولكن لم يكتشفوا في أي كهف مثل هذا العدد الكبير من 

القطع األثرية القديمة.
ويتضح من هذا، أن أسالفنا البعيدين استخدموا قبل مليوني 
عام مثل هذه المالجئ للسكن. ويتيح عمر هذه القطع 
االفتراض بأن إنسانا استخدمها في حياته اليومية عاش قبل 

. Homo  جنس إنسان
ولكن شكك حينها العديد من الخبراء باستنتاجات فريق 
تشازان. بيد أن فريقا آخر من علماء اآلثار  يضم مايكل 
تشازان أيضا، أجرى دراسة مفصلة جديدة لطبقات الكهف. 
واتضح أن عمر القطع األثرية التي عثر عليها في كهف 
فاندرويرك 1.77-193 مليون عام. وأن هذه األدوات 

صنعت في نفس الكهف ولم تجرفها المياه من مكان آخر.
ويشير هذا االستنتاج، إلى أن أول من سكن هذا الكهف هم 

على األرجح من جنس )Homo habilis( أو أسالفهم 
من جنس Australopithecus. وقد بقي هذا الكهف مكانا 
للسكن خالل فترة زمنية طويلة، حيث عثر فيه العلماء على 
آثار عمرها حوالي مليون عام الستخدام النار، وأن مكان 
شعلة النار يبعد عن مدخل الكهف ما ال يقل عن 30 مترا. 
وهذا يعني أن اإلنسان أوقد النار هنا، وليس نتيجة حريق 

طبيعي.
وتجدر اإلشارة، إلى أن علماء اآلثار اكتشفوا سابقا في 
مواقع مختلفة أدلة على استخدام النار عمرها 1.46-1.37 
مليون عام، مع أن بعض الخبراء يعتبرها ناتجة عن حرائق 

طبيعية.
واكتشف العلماء في عمق الكهف قطعا صغيرة من الصبغة 
الطبيعية - المغرة، موجودة في هذا المكان منذ 300-500 

ألف سنة، وهذا ال يمكن أن يحصل بصورة طبيعية، أي أن 
أسالفنا هم الذين جلبوها إلى الكهف.

ويؤكد الباحثون، على أن قطع المغرة الصغيرة ال تصلح 
لصنع أدوات الشغل، ولكن يمكن استخدامها في الزينة 
والرسم، حيث يمكن طحنها ورش مسحوقها على جسم 
أو مكان ما وتزيينه، أو استخدامها في الرسم على جدران 

الكهف.
وعموما، إن اكتشاف هذه القطع الصغير من صبغة المغرة 
الطبيعية في هذا الكهف، هو أقدم دليل على أن اإلنسان 
استخدمها في مجاالت غير ربحية. ولكن ال نعرف ما 
الذي دفع أسالفنا لذلك: هل الرغبة في الجمال أم الرغبة 
في إرضاء األرواح. ويبقى ذلك مظهرا من مظاهر الحياة 

العريقة في الِقدم.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
  كانت مسلسالت رمضان في الماضي وسيلة للمتعة  واليوم أصبحت وسيلة 
لتعذيب الناس بسبب كثرة اإلعالنات التي أصابتهم بأرتفاع ضغط الدم والسكر 

والشلل الرعاش والغريب أنه ال يوجد رقيب أو حسيب ليمنع هذه الفوضى!!

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

 أخوان كبرى األسواق التجارية
 التي توفر لك كل ما يحتاجه البيت
 من المنتجات الغذائية اإليرانية

  والشرقية
15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 

إلعالناتكم يف الرسالة 
(450) 972-1414  
 (514) 961-0777

elressalanews@gmail.com    
fzemokhol@gmail.com
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

 آخر عمود

فريــد زمكحـل

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

البداية عيد مجيد وقيامة مجيدة     
الغربية والشرقية  للطوائف المسيحية 
.. والبداية أيضا رمضان مبارك وعيد 
فطر مبارك لجميع الطوائف المسلمة.. 
وعيد أم سعيد غربي وشرقي.. كلها 
تمر خالل شهر نيسان وأواخر آذار 

وأوائل أيار .. 
وربما رغم انف الكورونا يعيش بعضنا 
- او يحاول ان يعيش السالم - وأتمنى 
أن يكون سالما حقيقيا وال يغشنا نيسان 
كعادته في بالد شمال أمريكا ليعطينا 
الشمس  قليال من  النباتات  دفئا ويعطي 
والدفء ثم يعود عليها بصقيع بارد 

يحرق الغض والضعيف منها! 
ونحن في بالد الشرق تعودنا ان يكون 
هذا الغدار هو »عمك آذار« الذي تخبئ 

له »فحماتك الكبار » كما تقول أمثالنا! 
وفي بالدنا نيسان هو »نيسانة قلبي« او 
قلبي  قباني »عصفورة  كما يقول نزار 

نيساني« هو أجمل األشهر وأرقها.
ولكن رغم الكورونا واألحزان .. يحمل 
إلينا نيسان وأيار األعياد ومنها أيضا 
»عيد األم« التي كتب الكثير عنها وهي 
المربية .. وهي الروح التي هي السكنى 
والمسكن .. المحبة لكل األمهات 
الروح  اللواتي أهدين جمال  الجميالت 

ألوالدهن وبناتهن .. 
والكثير من األمهات لم يملكن من العلم 
الكثير ولكن كّن اكبر مدارس للحياة 

بخيرها وشرها.
وياليت البعض منهن يعلمن أبناءهن ان 
الكتب. وان  مدينة أفالطون تعيش في 

البعض منا يسعى أن يكون لديه بعض 
جمال مدينة أفالطون — وليس الجمال 
بأكمله .. النه من المحال —  أن يعيش 

معنا. 
وذلك حتى ال يغشهم اختالط السيئ 
أن  يستطيعون  وحتى   .. بالطيب 
يحافظوا على جمال القلوب بينما 
انه هناك سيئ في هذا  الوعي  يقودهم 
العالم. وحتى يبقى الخير هو السيد 
األعلى وهو المحبة التي خلقنا على 

فطرتها. 
وياليت البعض منا ونحن نمجد األمهات 
لتربية األبناء  اللواتي احترقن كالشمعة 
أن ال ننسى أن األم ال يجب أن تكون 
لتنير لمن حولها .. بل  شمعة تحترق 
يمكن لها أن تكون شمسا تعطي الضوء 
والدفء للجميع وتعيش أبدية في 

الضمير .. 
وياليتنا ال ننسى أن نمجد أهمية أن 
يكون لالم حياة ومكانا تبني وتعيش 
شخصيتها من خالله غيرا عن حيطان 

المنزل ووسائل التنظيف.. 
وليتنا ال ننسى — ونحن نتذكر لذة ما 
العاملة  تطبخه أمهاتنا—أن نمجد األم 
التي ربما طبخها ومهارتها المنزلية 
أبناءها  بالعالية ولكنها ساعدت  ليست 
في واجباتهم المدرسية.. وأخذتهم وهي 
تتأخر عن عملها..وربما  تجري كي ال 
ساعدها اب حنون في تحضير الطعام .. 

وتربية األوالد .. 
وسالم في عيد الم لكل أب حنون.. 

.. مقاربات   األعياد 

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

العسكرية الستقبال  المزارات  فتح    تقرر 
29 و30  يومى  مدار  المواطنين مجانًا على 
احتفاالت  بمناسبة  الجارى،  أبريل  من شهر 
مصر والقوات المسلحة بأعياد تحرير سيناء.

المسلحة على  القوات  ذلك حرًصا من  يأتى 
العسكرية والوطنية  الوعى والثقافة  نشر 
بأمجاد وبطوالت  الشباب وتعريفهم  لدى 

الوطن  لعزة  فداًء  أبناء مصر وتضحياتهم 
وكرامته.

وتؤكد القوات المسلحة على الزائرين مراعاة 
الوقائية واالحترازية  باإلجراءات  االلتزام 
انتشار فيروس كورونا، وحفاًظا  لمجابهة 
المزارات  على سالمتهم خالل زيارة 

العسكرية.

البريطانية لالنتخابات، األربعاء،  المفوضية    أعلنت 
فتح تحقيق بشأن تجديد شقة رئيس الوزراء بوريس 
جونسون في داونينغ ستريت، بعدما اتهم بتمويل األشغال 

من أموال تبرعات.
المفوضية: »نحن مقتنعون اآلن بوجود أسباب  وقالت 
انتهاك أو أكثر، لذلك  معقولة تدعو للشك في حدوث 
إذا  لتحديد ما  العمل بشكل تحقيق رسمي  سنواصل هذا 
لها حزب  تقييم معلومات قدمها  بعد  كان األمر كذلك«، 

المحافظين الشهر الماضي.
وتعرض جونسون لضغوط متزايدة لتفسير من قام 
بتمويل تجديد مقر إقامته الرسمي، بعدما قال كبير 
مستشاريه السابق إنه ربما خالف قواعد التبرعات 

السياسية.
وقبل 8 أيام من انتخابات محلية في إنجلترا باإلضافة إلى 
المحلية في ويلز واسكتلندا، يواجه  المجالس  انتخابات 
جونسون فيضا من المزاعم بشأن كل شيء، من تعامله 
المرتبك في بادئ األمر مع أزمة كورونا إلى تساؤالت 

عما حدث من تسريبات من مكتبه ومصدرها.
والشهر الماضي قالت المتحدثة باسم جونسون، ردا على 
سؤال عن تجديد شقته السكنية، إن كل التبرعات والهدايا 
ينبغي، ولم تستخدم أي أموال من  والمزايا أعلنت كما 

حزب المحافظين في تجديد الشقة.
ويخصص لجونسون كل عام مبلغ قدره 30 ألف 
ألفدوالر( سنويا من أموال دافعي  جنيه إسترليني )42 
الضرائب لصيانة وتجهيز مقر إقامته الرسمي، لكن أي 

مبلغ يزيد على ذلك يتعين أن يتحمله رئيس الوزراء.
وقال وزراء إن جونسون دفع تكاليف التجديد من أمواله 

الخاصة، لكن لم يتضح متى دفعها وما إذا كانت تكاليف 
التجديد التي يتردد أنها بلغت 280 ألف دوالر جاءت في 

بادئ األمر من قرض.
وحسب قواعد التمويل السياسي، كان يتعين على 
جونسون اإلبالغ عن ذلك، فيما طلب حزب العمال 

المعارض تفسيرا.

  نجحت البعثة األثرية العاملة في منطقة آثار الدقهلية برئاسة الدكتور 
سيد الطلحاوي، من الكشف عن ١١٠ مقبرة يرجع تاريخها إلى ثالثة 
مراحل حضارية مختلفة هم: حضارة مصر السفلى والمعروفة بإسم 
بوتو 1 و 2، و حضارة نقادة III، وعصر االنتقال الثاني المعروف بفترة 
الهكسوس، وذلك أثناء أعمال الحفر األثري بمنطقة كوم الخلجان بمحافظة 

الدقهلية.
صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري األمين العام للمجلس األعلى 
لآلثار، مشيًرا إلى أن هذا الكشف يُعد إضافة تاريخية وأثرية هامة للموقع، 
حيث من بين المقابر التي تم العثور عليها 68 مقبرة ترجع لمرحلة 
حضارة مصر السفلى وخمسة مقابر من عصر نقادة III و 37 مقبرة من 
عصر الهكسوس، و مازالت الحفائر مستمرة للكشف عن مزيد من أسرار 

هذه المنطقة.
ومن جانبه أضاف الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع اآلثار المصرية 
بالمجلس األعلى لآلثار، أن ال 68 مقبرة هي عبارة عن حفر ذات أشكال 
بيضاوية قطعت في طبقة الجزيرة الرملية بالمنطقة، ووضع بداخلها 
دفنات ألشخاص في وضع القرفصاء؛ حيث كانت أغلبها ترقد على جانبها 
األيسر وتتجه رأسها نحو الغرب. باإلضافة إلى الكشف عن بقايا دفنة 
لطفل رضيع داخل إناء من الفخار من فترة بوتو 2 وِضع معه إناء صغير 

من الفخار كروي الشكل.
وقال الدكتور أيمن عشماوي، أن الخمسة مقابر التي ترجع لفترة نقادة 
III، هي أيضا عبارة عن حفر بيضاوية الشكل قطعت في طبقة الجزيرة 
الرملية، منها مقبرتين غطيت جوانبهما وقاعهما وسقفهما بطبقة من 

البعثة داخل الحفر على مجموعة من األثاث  الطين. وقد عثرت 
الجنائزي المميز لهذه الفترة وهي عبارة عن أواني أسطوانية 
وكمثرية الشكل، باإلضافة إلى صاليات صحن الكحل، ُزين 
سطحها برسومات وأشكال هندسية كما وجد عليها كتلة صغيرة من 

الظران كانت تستخدم لصحن الكحل.
وقالت د. نادية خضر رئيس اإلدارة المركزية للوجه البحري 
بالمجلس األعلى لآلثار، أن المقابر الخاصة بمرحلة عصر االنتقال 
الثاني ) فترة الهكسوس(، تم الكشف عن 37 مقبرة لها منها 31 
عبارة عن حفر شبه مستطيلة الشكل تتراوح أعماقها بين 20 سم 
و 85 سم، وتتميز بأن جميع دفناتها في وضع ممدد والرأس يتجه 
نحو الغرب والوجه إلى أعلى. هذا باالضافة إلى العثور على تابوت 

من الفخار بداخله دفنة لطفل، ومقبرتين لطفلين من الطوب 
اللبن على شكل بناء مستطيل موضوع بداخله دفنات 
الطفلين وبعض االثاث الجنائزي؛ منها إناء فخاري صغير 
الحجم وحلق من الفضة، فضال عن بقايا دفنة لطفل رضيع 
داخل إناء كبير من الفخار. وقد تم وضع األثاث الجنائزي 
داخل اإلناء والذي تمثل في إناء صغير من الفخار أسود 

اللون .
كما عثرت البعثة أيضا على مجموعة من األفران 
والمواقد وبقايا أساسات مباني من الطوب اللبن، واألواني 
الفخارية، والتمائم خاصة الجعارين التي صنع البعض 

منها من األحجار شبه الكريمة والحلي مثل األقراط.

ووحُدِك أنِت ُدنياه

    Email: elressalanews@gmail.com    www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     

الكشف عن ١١٠ مقبرة بمنطقة كوم الخلجان بالدقهلية

ونــهــواه َيــهــوانــا  ُحلماً  دمــي  فــي  َعــايــْشــُتــِك 

َنحياه فينا  مــا  وبــكــِل  فيه  مــا  بكِل  يحياَنا 

َمـــأواه  ــاَد  َعـ كــعــصــفــوٍر  بأغانينا  ــشــدو  َي  

وَمْرَساه  ُشطأُنُه  إبحاُرُه  ِترَحالُه  فيه  عيناِك 

وبشعرِك الشارِد على صدري يكُمُن ِسرُّ َفْحَواه 

َنْخَشاه لليوم  مازلنا  أماِنينا  في  ُيلوُح  أمٌل 

ــاه ــَف ــْن ــاَت َم ــ َبـ َقـــْلـــُبـــِك  ــُد ويــقــتــرُب  ــع ــت ــب ن

ــا حــبــيــبــتــي نــنــســاه ــا يـ ــن ــت ــا ب ــن ــأن ــن ب ــظ ي

ونهواه يهوانا  ُحلماً  دمائنا  في  عايشناُه 

َعيناه الــفــجــِر  ــضــوِء  ك يــلــهــُو  بــيــَنــَنــا  طــفــٌل 

ــاه  ــْرَع َت الــقــلــُب  ــايــا  َحــَن أمانينا  فــي  يعيُش 

َنــْجــواه  ــرُّ  ِس والــَمــْعــَنــى  فينا  مــا  ــلَّ  ك ــطــِرُب  ُي

ــَب َمــْعــَنــاه  ــْخ ــَرُب َن ــش ــاٌب َن ــت شــفــتــاِك فــيــه ِك

َنــْلــَقــاه  الــعــمــِر  بــشــوِق  ُيالقينا   ... ُينادينا 

ــْدَواه  ُه َمــَعــاِنــِيــه ِســرُّ َجـ حــديــٌث عــذٌب َنــْبــدأُ

ــات مــثــواه  ــَحــُد وعــقــلــي ب بــخــاليــا الــفــكــِر يــتَّ

ــَواه  ــْل ــُرُه فــي َقــْلــِبــِك وأنـــِت الــيــوم َس ــْج ــا ف آن

ْنــَيــاه ــِت ُد ــُدِك أن ــ آنــا َقـــدُره فــي ُعــْمــِرك َوَوْح

بريطانيا راء  وز رئيس  شقة  تجديد  في  رسمي  تحقيق   

الأيقوني  ديانا  الأميرة  زفاف  ثوب 
الجمهور مع  لقاء  في 

العسكرية  المزارات  فتح 
احتفالا  للجماهير  مجانا 

سيناء تحرير  بأعياد 

سنة مليونا  عمره  مسقوف  بشري  مسكن  أقدم  اكتشاف 


