
  تجريف عقل المواطن المصري 
للحد األقصى الذي يسمح لألجهزة 
عليه  بالسيطرة  للدولة  الرسمية 
عاكسة  ظاهرة  بات  فيه  والتحكم 
والتخلف  الجهل  لحجم  كاشفة 
المنتشر في مصر بجانب الفساد 
والبلطجة التي باتت تؤرق المجتمع 
المقدمة  الفنية  األعمال  وتظهره 
على الشاشتين الكبيرة والصغيرة 
بشكل واضح وفاضح، يؤكد على أن 
مصر الخمسينيات والستينيات قد 
توفاها هللا بكل ما كانت تحمله من 
قيم ومبادئ وأخالقيات على جميع 

المستويات.
وعرفها  أعرفها  التي  مصر  نعم 
غيري مثلما عرفتها لم تعد موجودة 
بموافقة الدولة ورعايتها، األمر الذي 

لم يعد مقبوالً بأي شكل من األشكال.
نعم مصر باتت موزعة بين طبقتين: 
والنفوذ  الجاه  أصحاب  طبقة 
والسلطان وطبقة البلطجية الذين 
مون على مصالح أصحاب النفوذ  يُخّدِ
الكثيرة من سياسية وأمنية ومالية 

إلى آخره.
نعم هذه هي الحقيقة بدون رتوش 
التي تؤكد بأننا نتجه إلى الهاوية 
في ظل غياب  الصاروخ  بسرعة 
حكومة مصطفى مدبولي عن القيام 
بالدور التصحيحي المطلوب وافتقرها 
للُجرأة والخبرة في إدارة كل الملفات 
الداخلية والخارجية المتعلقة بحياة 
ومستقبل المواطنين، وباتت تتعامل 
معها معاملة العصابات المنظمة بدالً 
من حكومة مشكلة لرعاية مصالح 
الغياب  وسط  والمواطن  الوطن 
السلطة  على  بالقوة  المفروض 
القضائية ورجال القانون والدور 
المنوط لمجلسي الشعب والشورى 
القيام به في هذا الصدد بعد تكميم 
األفواه واألقالم الشريفة واستبدالها 
بالمطبلتية والمهللين للسيد الرئيس 
وحكومته الموقرة، األمر الذي بات 
المصري  للشأن  للمتابعين  يؤكد 
العام خطورة الموقف العام للدولة 
وتجاوزت  قفزت  التي  المصرية 

ديونها الخارجية مبلغ 125 مليار 
دوالر دون وجود من يسأل  للقدرة 
ن يستطيع اإلجابة على  الفائقة لمَّ
مّن  بكل  واإلطاحة  األفواه  تكميم 
بهذا،  القيام  على  يتجرأ  أو  يفكر 
األمر الذي يدفعني لسؤال الرئيس 
السيسي كيف والدين الخارجي العام 
للدولة المصرية بهذا القدر المخيف 
والمزعج أعلنت عن تبرع مصر 
بنصف مليار دوالر إلعادة إعمار 
غزة في ظل هذا الوضع الصعب الذي 
ال يعاني منه سوى البسطاء، وهم 
األغلبية من أبناء مصر، بينما لم تقم 
بذلك كل دول النفط العربية الغنية في 
المنطقة اعتراضي هنا ليس على 
االقتصادي  للوضع  وإنما  الفكرة 
الصعب وأنت أول منَّ قلت على المأل 
وعلى الهواء مباشرة بأن »مصر 
دولة فقيرة وفقيرة قوي كمان«، 
األمر غير المفهوم ويفتقد للوضوح 
ويتطلب منك الرد وتوضيح أسبابه 
وأبعاده للشعب المصري يا سيادة 
الرئيس بعيداً عن الشعارات الواهية 
المستهلكة من االعتبارات الوطنية 
والعروبي  القيادي  مصر  ودور 
عدم  باليقين  ثبت  الذي  المزعوم 
جدواه وفشله في إيجاد أي حل عربي 
أو أفريقي، إقليمي أو دولي، للحفاظ 
وحقوقنا  المائي  مصر  أمن  على 
المشروعة في مياه نهر النيل العظيم 
منذ اآلف السنين، األمر الذي يهدد 
بالقضاء على كل أشكال الحياة في 
مصر بصورة جادة وفعلية، الذي 
دون تدفقه الفقر المضجع والموت 
المحقق، ما يتطلب في تقديري لقرار 
حاسم البد وأن يكون مصرياً خالصاً 
مهما كانت النتائج والعواقب التي لن 
تكون األسوأ عما ينتظرنا إذا قبلنا 
بالوضع الراهن ولم نقم بالدفاع عن 
حقنا في الحياة واألمن واالستقرار 
... ألن ما أخذ بالقوة ال يسترد إال 
بالقوة، ونحن معك وخلفك إذا عزمت 
وأقدمت وهللا ولي التوفيق وتحيا 

مصر...
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زمكحل  فـريد   

بدون رتوش

fzemokhol@gmail.com

 تأسست في مونتريال
29/11/1995

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة

year

5 سياسـة

2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

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

بيع وشراء واستبدال
منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية

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

514.947.2555

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

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 1٠٠٪ عائد على االستثمار
صناعة- تعدين - بناء وتعمير- منازل إقامة المسننين

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

  عقب التصريحات األخيرة للمسؤولين األمريكيين، 
حول عملهم على حل الصراع الفلسطيني- اإلسرائيلي، 
وفق خطة “حل الدولتين”، ورفض مخططات ترحيل 
سكان الشيخ جراح، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، 
إن مصداقية اإلدارة األمريكية ورئيسها جو بايدن ووزير 

خارجيتها أنتوني بلينكن باتت “على المحك”.
تواصل  إسرائيل  أن  سببه  ذلك  أن  الخارجية  وأكدت 
إحراجهم من خالل تصعيد االستيطان وعدوانها على 

الشعب الفلسطيني.
وأبدت الوزارة استغرابها مما يجري، وتساءلت: “كيف 
ستتصرف اإلدارة األمريكية إزاء إحراجات إسرائيل 
المتواصلة لها؟ وهل سترضى أمام هذا اإلصرار االسرائيلي 
على إحراجها دوليا وتحديدا فلسطينيا وعربيا وإسالميا 
وربما أوروبيا وبالتالي ستفقد مصداقيتها وأهليتها وقدرتها 
على التأثير في قضايا منطقتنا، إن لم يكن في القضايا 
العالمية، أم أنها ستفرض هيبتها عن طريق الدبلوماسية؟”.
كما تساءلت الخارجية “عما ستفعله اإلدارة األمريكية 
حيال هذه االختبارات اإلسرائيلية المتكررة والرسائل 
القوية إلى كل من يعنيه األمر في الحزب الديموقراطي 

األمريكي؟”.
وأعربت الوزارة عن رغبتها في نجاح إدارة بايدن أمام 
االختبارات اإلسرائيلية “عبر تثبيت مصداقيتها وكلمتها 
وتنفيذ مواقفها وسياساتها”، وقالت: “هذا سيعتمد على 
وعلى  اإلسرائيلي  التعنت  حيال  األمريكي  التصرف 

األرض، حتى قبل أن تبرد الكلمات التي أطلقها بلينكن 
في كل من رام هللا والقدس المحتلة والقاهرة وعّمان”.

كما أدانت الخارجية مصادقة سلطات االحتالل على بناء 
560 وحدة استيطانية جديدة جنوب شرق بيت لحم، بهدف 
المواطنين  أراضي  على  المقامة  المستوطنات  توسيع 
في تلك المنطقة، وبما يؤدي إلى االستيالء على آالف 
الدونمات وتخصيصها ألغراض التوسع االستيطاني، 
بعض  بعضها عن  الفلسطينية  والبلدات  القرى  وعزل 
وتحويلها إلى جزر متناثرة تغرق في محيط استيطاني، 
علما بأن مجموعة من المستوطنين قامت بالسيطرة قبل 
يومين على مبنى قديم في قرية الرشايدة وحولته إلى 

بؤرة استيطانية جديدة.
كما استنكرت عمليات التجريف واالعتداءات المتواصلة 
على األراضي الرعوية والزراعية في األغوار الشمالية، 

وفي منطقة جنوب نابلس، وجنوب الخليل.
وحملت الوزارة حكومة االحتالل برئاسة بنيامين نتنياهو 
المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات التوسع االستيطاني 
وسرقة أراضي المواطنين الفلسطينيين، محذرة من نتائجها 
مبدأ  أساس  على  السالم  تحقيق  فرص  على  الكارثية 

“حل الدولتين”.
وكان وزير شؤون القدس فادي الهدمي، قال إن القيادة 
تنظر بـ”إيجابية” إلى قرار اإلدارة األمريكية إعادة فتح 
قنصليتها العامة بالقدس الشرقية، بما تحمله هذه الخطوة 
من دالالت سياسية هامة وكبيرة. وأعرب الهدمي، في 

بيان له عن األمل بأن تنجز اإلدارة األمريكية هذه الخطوة 
قريبا، كخطوة نحو االعتراف بدولة فلسطينية عاصمتها 

القدس الشرقية على حدود 1967.
كما أعرب الهدمي عن أهمية المواقف التي عبّر عنها 
وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن برفض االستيطان 

وهدم المنازل وإخالء المنازل من أصحابها الشرعيين، 
بلينكن  معارضة  أن  إلى  القدس  شؤون  وزير  وأشار 
إلخالء العائالت من منازلها بالشيخ جراح وسلوان يجب 
أن يواكبه ضغط حقيقي على الحكومة اإلسرائيلية لوقف 

إجراءات التهجير العرقي المرفوضة دوليا.

  تطورات بارزة واتصاالت متبادلة بين القاهرة وواشنطن تنم عن تنام 
ملحوظ تشهده العالقات المصرية األمريكية باآلونة األخيرة.

عدة أسباب رصدها كبير المحللين في معهد الدفاع عن الديمقراطية األمريكي، 
جوناثان شانزر، خالل حديث مع صحيفة »الرياض« السعودية كان على 

رأسها قدرة القاهرة على التأثير في أهم الملفات اإلقليمية والدولية.
تطورات سلط المحلل السياسي األمريكي الضوء عليها تعقيبا على االتصاالت 
بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره األمريكي جو بايدن بلغت 

اتصالين في غضون 4 أيام.
شانزر قال إن إدارة جو بايدن اصطدمت بالحقائق في الشرق األوسط بعد أشهر 
من وصول الرئيس الجديد إلى البيت األبيض، ما أدى إلى تغيّر السياسات تجاه 
عدد من الملفات المهمة والمحورية ومنها العالقة مع جمهورية مصر العربية.

وأوضح أن جو بايدن اتصل ألول مرة بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، 
بعد ما لمسته واشنطن من أهمية كبرى تتمتع بها مصر بما في ذلك قدرة 

القاهرة على التأثير في أهم الملفات اإلقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الوساطة المصرية لوقف الحرب في غزة كانت فاعلة وأساسية، 
وأنجزت ما عجزت إدارة جو بايدن عن إنجازه، كما كان توقف قناة السويس عن 
العمل الشهر الماضي مؤشرا آخر ذّكر واشنطن والعالم بمحورية دور مصر.
وفي 23 مارس/آذار الماضي، جنحت السفينة البنمية »إيفر جيفن« في قناة 

السويس مما نتج عنه تعطيل ما يقرب من %10 من حركة التجارة 
العالمية.

قبل أن تنجح القاهرة في تعويمها مرة أخرى بعد نحو أسبوع من 
إشادات  الحيوي، وسط  العالمي  المائي  بالممر  المالحة  تعطيل 
دولية بالجهود المصرية السريعة حيث كانت التوقعات تشير إلى 

مدة أطول من ذلك.
وعلى مدار أربعة أيام تلقى الرئيس المصري اتصالين هاتفيين من 
نظيره األمريكي تناوال العالقات بين البلدين وتطورات األوضاع 

في المنطقة.
وفي 21 مايو/أيار الجاري، تلقى السيسي اتصااًل هاتفياً من الرئيس 
األمريكي »تناول التباحث وتبادل الرؤى من أجل وقف العنف 

والتصعيد في األراضي الفلسطينية في ظل التطورات األخيرة«، وفق بيان 
للرئاسة المصرية.

واإلثنين الماضي، تلقى الرئيس المصري اتصاال ثانيا من نظيره األمريكي.
ووفق بيان للرئاسة المصرية فإن االتصال تناول »تبادل الرؤى والتقديرات 
تجاه تطورات القضايا اإلقليمية ذات االهتمام المشترك، فضاًل عن التباحث 

حول موضوعات عالقات التعاون الثنائي بين مصر والواليات المتحدة«.
وأكد بايدن »على قيمة الشراكة المثمرة والتعاون البناء والتفاهم المتبادل بين 

الواليات المتحدة ومصر، ومن ثم تطلع اإلدارة األمريكية لتعزيز العالقات 
الثنائية مع مصر خالل المرحلة المقبلة في مختلف المجاالت، خاصًة في ضوء 
دور مصر المحوري إقليمياً ودولياً، وجهودها السياسية الفعالة في دعم األمن 

واالستقرار في المنطقة وتسوية أزماتها«.
به  تتسم  وما  األمريكية  المصرية  العالقات  قوة  على  السيسي  أكد  بدروه، 
من طابع استراتيجي، مشددا على استمرار مصر في بذل الجهود لتعزيز 
العالقات االستراتيجية بين البلدين، وذلك في إطار ثابت من المصالح المشتركة 

واالحترام المتبادل.

  صرح وزير الخارجية الروسي 
الجمعة،  اليوم  الفروف،  سيرجي 
العالقات  لتطبيع  أن روسيا جاهزة 
أساس  األوروبي على  االتحاد  مع 

المساواة في الحقوق.
مؤتمر صحفي  في  وقال الفروف 
بعد اجتماعه مع نظيره السلوفيني، 
الجمعة “أكدنا  اليوم  لوجار،  أنجي 
من جديد جاهزيتنا لتطبيع العالقات 
أننا  بشرط  األوروبي،  االتحاد  مع 
نجري أعمالنا على أساس المساواة في 
الحقوق واالحترام المتبادل والبحث 
على  وليس  المصالح،  توازن  عن 

الجانب  األحادية  الخطوات  أساس 
والشروط المسبقة”.

روسيا  بين  العالقات  وتدهورت 
واالتحاد األوروبي على خلفية الوضع 
في منطقة دونباس وحول شبه جزيرة 
القرم التي انضمت إلى روسيا عام 
2014 بعد إجراء استفتاء شعبي عام 
هناك. واتهمت الدول الغربية روسيا 
األوكرانية،  الشؤون  في  بالتدخل 
وفرضت عقوبات عليها. من جهتها 
جوابية  إجراءات  موسكو  اتخذت 
باستخدام  معاملتها  ان  إلى  مشيرة 

لغة العقوبات أمر غير مفيد.

السودان يرحب بمبادرات حل أزمة “سد النهضة” سلميا

ضبط منصة صواريخ معدة للاطلاق جنوب بغداد

وسيا جاهزة لتطبيع  لافروف: ر
وبي العلاقات مع الاتحاد الأور

الخارجية  رحبت  الخرطوم:    
الرامية  بالمبادرات  الجمعة،  السودانية، 
إليجاد “حل سلمي ودبلوماسي” ألزمة 

سد “النهضة” اإلثيوبي.
لقاء وزيرة الخارجية  جاء ذلك خالل 
السودانية مريم المهدي، مع وزير رئاسة 
إبراهيم قمباري،  النيجيري  الجمهورية 
أبوجا، وفق وكالة األنباء  العاصمة  في 

السودانية الرسمية.
المهدي: “السودان يرحب بكل  وقالت 
الرامية إليجاد حل سلمي  المبادرات 

دبلوماسي ألزمة سد النهضة اإلثيوبي”.
كما قدمت “شرحا مفصال حول تطورات 
أزمة سد النهضة، وموقف بالدها الثابت 
اتفاق يحقق  التعاون للتوصل إلى  في 

مصالح كل األطراف”.

بدوره، أوضح الوزير النيجيري، تفهم 
سد  ملف  في  السودان  لموقف  بالده 
النهضة، معربا عن تطلعه أن تتحول 
قضايا المياه إلى فرص تقوي العالقات 
بين الشعوب والدول، حسب المصدر ذاته.
الخارجية  وزيرة  بدأت  والخميس، 
السودانية، زيارة رسمية إلى نيجيريا، في 
إطار جولة إفريقية تشمل غانا والسنغال 
للتباحث بشأن تطورات ملف  والنيجر، 

سد “النهضة”.
المفاوضين  كبير  أعلن  والثالثاء، 
مصطفى  السد،  ملف  في  السودانيين 
الزبير، خالل مؤتمر صحافي،  حسين 
أن إثيوبيا بدأت بالفعل الملء الثاني للسد.

للسد،  ثاٍن  إثيوبيا على ملء  فيما تصر 
يُعتقد أنه في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 

المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، 
حتى “لو لم تتوصل إلى اتفاق”.

بالتوصل  السودان ومصر  بينما يتمسك 

على  للحفاظ  ثالثي،  اتفاق  إلى  أوال 
منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق 

حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.

  أعلنت السلطات األمنية في العراق، اليوم الجمعة، 
ضبط منصة صواريخ كانت معدة لإلطالق في العاصمة 

بغداد.
وذكرت خلية اإلعالم األمني في بيان »ضمن الجهود 
تمكنت  االتحادية،  الشرطة  لقطاعات  المستمرة  األمنية 
من ضبط منصة إطالق صواريخ بداخلها 3 صواريخ 
من نوع كاتيوشا معدة لإلطالق في منطقة حي الجهاد 

جنوب غربي بغداد«.
وأكد البيان أنه »تم رفع المنصة من قبل مفارز الجهد 

الهندسي دون حادث يذكر«.
كانت فصائل مسلحة عراقية اقتحمت المنطقة الرئاسية 
يومين، وهددت بتصعيد هجماتها  قبل  بغداد،  وسط 
الدولي في  والتحالف  الحكومة ومصالح واشنطن  ضد 

العراق عقب اعتقال قيادي بارز في المليشيات.

الميلشيات  في  البارز  للقيادي  االعتقال  وجاء 
بتنفيذ  التهامه  مصلح،  قاسم  إيرانيا،  المدعومة 
خبراء  تضم  قواعد عسكرية  على  هجمات صاروخية 

أمريكيين. وجنودا 
األوامر من طهران،  تتلقى  مليشيات مسلحة  وتتبنى 
تستهدف مصالح  الحين واآلخر،  بين  متكررة  هجمات 

الواليات المتحدة ومقار قوات التحالف في العراق.

  عملية طعن استهدفت شرطية فرنسية 
في بلدة ال شابيل سور إيردر قرب مدينة 
نانت غربي البالد، فيما قتل المهاجم في 

تبادل إلطالق النار مع قوات األمن.
ووقع الهجوم صبيحة اليوم الجمعة، داخل 
مركز لشرطة البلدة، حيث اعتدى مهاجم 

يحمل سكينا على شرطية ثم الذ بالفرار.
لكن قوات األمن تعقبته وتبادلت معه 
إطالق نار استخدم فيه المهاجم سالحا 
المصابة  الشرطية  من  عليه  استولى 

بجروح بليغة.
وخالل تبادل إطالق النار، قتل المهاجم 
متأثرا بجراحه، وفق مصادر مقربة من 

التحقيق.
ووفق المصادر نفسها، فإن المهاجم الذي 
يدعى ندياغا دياي، وهو مسجل بقائمة 

تنبيهات منع التطرف اإلرهابي.
لتلقي  المصابة  الشرطية  نقل  وجرى 
العالج في أحد مستشفيات نانت، فيما فتح 
تحقيق عهد به إلى قسم األبحاث بالمدينة، 

وفق المصادر نفسها.
والحقا، انتقل وزير الداخلية الفرنسي، 

جيرالد دارمانين، إلى مكان الهجوم.

ووقع االعتداء في تمام الساعة )10.00( 
بالتوقيت المحلي، في بلدة ال شابيل سور 
إيردر قرب مدينة نانت، حيث استهدف 
رجل مسلح بسكين شرطية بلدية أثناء 

أداء عملها.
السلطات  أعلنت  الماضي،  والشهر 
القضائية الفرنسية وفاة شرطية تعرضت 

لهجوم بسكين ومقتل المنفذ.
وذكرت إذاعة أوروبا 1 حينها أن شرطية 
فرنسية تعرضت للطعن عند مدخل مركز 
للشرطة في رامبوييه وهي بلدة تقع على 

بعد 57 كيلومترا جنوب غربي باريس.
وأضافت أن الشرطة أطلقت النار على 
المهاجم وتمكن رجال األمن في مكان 

الحادث من السيطرة عليه.
جان  الفرنسي  الوزراء  رئيس  علق 
استهدف  الذي  الهجوم  كاستكس على 
شرطية خارج العاصمة باريس، واصفا 
عملية قتل شرطية طعًنا بأنها »تصرف 

همجي وجبان إلى أقصى حد«.
وأوائل العام الجاري، أعلنت فرنسا، أنها 
أحطبت »هجومين إرهابيين« عام 2020 

وما مجموعه 33 منذ 2017.

عندما أُشاهد مجريات ترتيب مبارايات الدوري العام المصري 
لكرة القدم والتفويت بالكيف والبلطجة والمعاملة المشبوهة 
لفريق األهلي »فريق الدولة«، أوقن بأننا دولة تعوم على 

بحر من الفساد الرياضي والبلطجية وغياب القانون«.

فريد زمكحل

الأمريكية على  دارة 

إ

الا الفلسطينية: مصداقية  الخارجية 
المحك بسبب أفعال إسرائيل

أزمتان تدفعان بايدن إلعادة تقييم عالقته مبصر

حكمـة العـدد

اعتداء »نانت«.. طعن 
شرطية ومقتل المهاجم

اعداد: أنطوانيت جرجوس
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  وعد الرئيسان الفرنسي والرواندي 
بلديهما بعد  العالقات بين  باستئناف 
اعتراف إيمانويل ماكرون »بمسؤوليات« 

باريس في حملة إبادة التوتسي.
وقال ماكرون الخميس في كيغالي 
»بوقوفي بجانيكم اليوم بتواضع واحترام، 
جئت لالعتراف بمسؤولياتنا«، مؤكدا 
الوقت نفسه أن فرنسا »لم تكن  في 
التي أوقعت أكثر  شريكة« في اإلبادة 

من 800 ألف قتيل.
ورحب الرئيس الرواندي بول كاغامي 
بخطاب ماكرون خالل مؤتمر صحافي 
مشترك، معتبرا أنه ينم عن »شجاعة 

هائلة« و«أهم من اعتذار«. 
غير أن إيجيدي نكورانغا رئيس المنظمة 
للناجين من اإلبادة »إيبوكا«  الكبرى 
أبدى أسفه لعدم قيام ماكرون بـ«تقديم 
اعتذارات واضحة باسم الدولة الفرنسية« 
أو »طلب الصفح«. لكنه رأى في الوقت 
نفسه أن الرئيس الفرنسي »حاول فعال 
توضيح اإلبادة ومسؤولية فرنسا. وهذا 

مهم جدا، إذ يثبت أنه يفهمنا«.
وبرر إيمانويل ماكرون موقفه بالقول إن 

»االعتذارات« التي يرغب فيها سياسيون 
فرنسيون أيضا »ليست مناسبة« وأنه 
يفضل »االعتراف بالوقائع«. وأضاف أنه 
بالنسبة للصفح ف«لست أنا من أمنحه«. 
وألقى ماكرون كلمته التي كانت تنتظر 
رترقب كبير في مستهل زيارته األولى 
إلى رواندا، بعدما توجه إلى نصب اإلبادة 
الجماعية على إحدى تالل كيغالي، حيث 
ترقد رفات 250 ألف شخص من أصل 
قتلوا في اإلبادة.  ألف  أكثر من 800 
وقال أنه يأمل أن يتمكن »الذين عبروا 

الليل« من أن »يغفروا لنا«.
وأعرب عن اسفه ألن فرنسا »فضلت 
إلى  النظر  لزمن طويل الصمت على 

الحقيقة«.
كان الهدف المعلن إليمانويل ماكرون 
»استكمال« تطبيع العالقات مع رواندا 
بعد »27 عاًما من المسافة المريرة، من 
عدم الفهم والمحاوالت الصادقة ولكن 

الفاشلة للتقارب«.
نيكوال  الرئيس األسبق  أقر  وسبق أن 
ساركوزي، أول رئيس فرنسي زار 
كيغالي منذ اإلبادة الجماعية، بـ«أخطاء 

جسيمة« و »نوع من التعامي« من 
جانب السلطات الفرنسية، كانت لهما 

»عواقب مأسوية تماما«.
غير أن ماكرون أشار إلى أن فرنسا 
»لم تكن متواطئة« مع مرتكبي اإلبادة، 
وهو ما أكده تقرير أُعد تحت إشراف 
المؤرخ فينسان دوكلير وصدر في 

مارس/ آذار. 
الذين كانوا  وقال ماكرون »القتلة 
يسكنون المستنقعات والتالل والكنائس 
لم يكن لهم وجه فرنسا، الدماء التي 
أريقت لم تكن عارا على أسلحة وال 
أيدي جنودها الذين شاهدوا هم أيضا 
التي ال توصف،  الفظائع  بعيونهم 
وضمدوا الجروح وكبتوا دموعهم«.
التالي، بعدما  اليوم  تابع »في  لكنه 
وجد مسؤولون فرنسيون الوضوح 
والشجاعة لتوصيف ما جرى باإلبادة، 
لم تحسن فرنسا استخالص النتائج 

المناسبة«. 
وكانت مسألة دور فرنسا قبل وخالل 
التي أوقعت أكثر  اإلبادة الجماعية 
الكبرى  قتيل غالبيتهم  ألف  من 800 

من التوتسي بين أبريل/ نيسان يوليو/ 
المتحدة،  تموز 1994 بحسب األمم 
موضع خالف كبير على مدى سنوات 
العالقات  إلى قطع  قادت  البلدين،  بين 
الدبلوماسية بينهما بين 2006 و2009.

بداية  لكن األمور أخذت تتحسن مع 
الذي باشر سلسلة من  والية ماكرون 
المبادرات للخروج من األزمة، وآخرها 
صدور تقرير دوكليري الذي خلص إلى 
»المسؤوليات الجسيمة والمروعة« 

لفرنسا و«تعامي« الرئيس االشتراكي 
حينذاك فرنسوا ميتران ومحيطه حيال 
جنوح حكومة الهوتو المدعومة آنذاك 
العنصرية واإلبادة  إلى  من باريس، 

الجماعية.

  حذر وزير الخارجية األميركي 
القادة اإلسرائيليين  بلينكن  أنتوني 
من أن إجالء عائالت فلسطينية من 
القدس الشرقية سيزيد من المواجهات 
في المسجد األقصى وسيعيد التوتر 

والصراع والحرب.
وأضاف بلينكن، في مقابلة مع موقع 
أكسيوس، أن إدارة بايدن لم تركز 
السلمية »ألن  العملية  كثيرا على 
الظروف لم تكن مواتية لتحقيق أي 
تقدم خاصة في ظل عملية تشكيل 
حكومة إسرائيلية وتأخير إجراء 

االنتخابات الفلسطينية«.
وكان قيام مستوطنين متطرفين 
بمحاولة إجالء عائالت فلسطينية من 

حي الشيخ جراح، قبل أيام قليلة، وراء 
اندالع اضطرابات كبيرة في القدس.

القدس  في  االضطرابات  وأشعلت 
المسجد  واالنتهاكات اإلسرائيلية في 
األقصى، فتيل المواجهات بين إسرائيل 
الغربية  والفلسطينيين لتشمل الضفة 

وقطاع غزة.
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل 
أصدرت، الثالثاء، أمرا إلى المستشار 
القضائي للحكومة بتحديد موقفه، بخصوص 
اإلجراء القضائي المتعلق بقضية إخالء 

العائالت من حي الشيخ جراح.
وقال مراسلنا إن المحكمة العليا أمرت 

أفيحاي  للحكومة  القضائي  المستشار 
مندلبلت بتحديد موقفه خالل أسبوعين 
»حتى 8 يونيو« بخصوص اإلجراء 
القضائي المتعلق بقضية إخالء العائالت 
الشيخ جراح، حيث كان من  من حي 
المفترض أن يتم في 5 مايو وتم تأجيله 

بناء على طلب المستشار.

استدعى وزير    
الخارجية اإلسرائيلي، 
أشكنازي،  بي  غا
لسفير  ا  ، لخميس ا
تل  لدى  الفرنسي 
أبيب، أريك دانون 
على  ج  حتجا لال
تصريحات رسمية 
فرنسية حذرت من 
نظام  إلى  تحولها 

فصل عنصري.
وكان وزير الخارجية 
الفرنسي، جان إيف 
لودريان قد حذر في 

تصريحات صحفية من أن إسرائيل 
أي  “أبارتهايد”،  نظام  تصبح  قد 
نظام فصل عنصري، على غرار 
النظام السابق في جنوب إفريقيا، في 
حال استمر االحتالل اإلسرائيلي.
وفي تعليقه  على المواجهات التي 
اندلعت داخل إسرائيل، على خلفية 

“مخاطر  إن  غزة،  على  الحرب 
لم  ما  كبيرة”  العنصري  الفصل 
تظهر دولة فلسطينية بجانب إسرائيل.
وتابع: “إذا ُوجد في المستقبل حل 
أمام  سنكون  الدولتين،  حل  غير 

وصفة لفصل عنصري مزمن”.
من  تتوقع  اسرائيل  “إن  وتابع: 
بطريقة  يتحدثوا  ال  أن  أصدقائها 

غير مسؤولة تعطي دافعا لجهات 
متطرفة للعمل ضد اسرائيل “.

وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
بنيامين نتانياهو، قد ندد بتصريحات 
إياها  معتبرا  الثالثاء،  لودريان، 
مزاعم خاطئة ومنفّرة، ال أساس لها”.
نقبل مواعظ  “لن  نتانياهو:  وتابع 

منافقة” من طرف فرنسا.

الرساـلة علاناتكم في 

إ
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   أعلن التلفزيون الرسمي اإليراني، الخميس، أن المرشد 
باستبعاد مرشحين  أيد قرار هيئة رقابية  علي خامنئي 
معتدلين ومحافظين بارزين كانوا يسعون لخوض االنتخابات 

الرئاسية في يونيو.
كان مجلس صيانة الدستور، الذي يفحص أوراق المرشحين، 
قد وافق على 7 مرشحين من بينهم رئيس السلطة القضائية 
إبراهيم رئيسي من أصل 592 مرشحا، واستبعد منافسيه 

البارزين.
وتشير استطالعات الرأي الرسمية، بما فيها استطالع أجراه 

إلى  الحكومي في مايو،  التلفزيون 
التصويت  في  المشاركة  نسبة  أن 
بالمئة، وهي  تتدنى حتى 30  قد 
كثيرا عن نظيرتها في  تقل  نسبة 

السابقة. االنتخابات 
ودعا خامنئي اإليرانيين إلى التصويت 
في االنتخابات التي يُنظر إليها على 
أنها اختبار لشرعية المؤسسة الدينية 
الحاكمة وسط غضب شعبي عارم 
بسبب الضغوط االقتصادية والقيود 

على الحريات السياسية.
ونقل التلفزيون عن خامنئي قوله: 
»شعب إيران العزيز، ال تلتفتوا إلى 
من يحاولون وصم االنتخابات بأنها 
عديمة الفائدة. النتائج المترتبة عليها 

ستستمر لسنوات. شاركوا في االنتخابات«.
ودعا نشطاء إلى مقاطعة التصويت وحقق وسم )ال للجمهورية 
اإلسالمية( الذي تناقله إيرانيون في الداخل والخارج انتشارا 

واسعا على موقع تويتر في األسابيع الماضية.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني أنه 
وجه رسالة إلى مرشد النظام علي خامنئي بشأن ترشيحات 

االنتخابات الرئاسية الشهر المقبل.
فيها،  أكبر  إلى »منافسة«  المنتهية واليته  ودعا روحاني 
بعد استبعاد شخصيات بارزة من الئحة المرشحين، وفق 

»فرانس برس«.
وتجرى الدورة األولى لالنتخابات الرئاسية في 18 يونيو، 

الذي ال يحق له دستوريا  للمعتدل روحاني  الختيار خلف 
الترشح هذه المرة بعد واليتين متتاليتين في منصبه.

   دعا رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس 
ميتسوتاكيس، القادة األوروبيين إلى عدم 
نسيان الناشط، رومان بروتاسيفيتش، بعد 

اعتقاله في بيالروسيا.
بيلد  جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة 
تقاعد  فيها أيضا عن  األلمانية، تحدث 
مستشارة ألمانيا، أنجيال ميركل بعد نهاية 
الفترة التشريعية الحالية الخريف المقبل.

وقال ميتسوتاكيس: »أستطيع أن أقول لك 
إن ميركل أكثر رؤساء الحكومات خبرة في 
المجلس األوروبي.. هي صوت العقل«.

ومضى قائال »لكن ألمانيا ديمقراطية قوية 
للغاية، وال توجد ديمقراطية تعتمد على 
المناصب  تنتهي جميع  شخص واحد.. 

السياسية في مرحلة ما«.
المستشارة  قائال »كان قرار  واستطرد 
ميركل هو عدم الترشح لوالية خامسة، 
التالية وتنتخب  الخطوة  ألمانيا  وستتخذ 
مستشاًرا جديدًا« في االنتخابات التشريعية 

المقررة سبتمبر أيلول المقبل.
وانتقل ميتسوتاكيس، للحديث عن واقعة 
الناشط  »طائرة بيالروسيا«، واعتقال 
رومان، وقال »في البداية، يجب أن نستمر 

في إثارة الموضوع، ال يجب أن ننسى 
رومان في أسبوع أو شهر«.

وتابع »نحتاج إلى االستمرار في الضغط 
وتوضيح أن قرار العقوبات لم يكن قراًرا 
لمرة واحدة نتخذه ثم ننتقل إلى الملفات 

التالية«.
ومضى قائال »لدينا مصلحة في الضغط 
على بيالروسيا.. نحن كمواطنين أوروبيين 
وكبار السياسيين ملزمون بالسعي لإلفراج 

عن رومان«.
وأوضح »الضغط يجب أن يركز أيضا 

السياسيين  السجناء  على إطالق سراح 
اآلخرين في بيالروسيا، ألن رومان ليس 

الوحيد.. هناك الكثير غيره«.
واألحد، دفعت بيالروسيا بطائرة مقاتلة 
وأطلقت ما تبين أنه إنذار كاذب بوجود 
تابعة لشركة  قنبلة وذلك إلجبار طائرة 
ثم اعتقلت  الهبوط،  إير« على  »رايان 
رومان الذي كان على متنها، مما فجر 
المتحدة،  إدانات من أوروبا والواليات 
وقرار أوروبي بحظر الطيران في المجال 

الجوي البيالروسي.

   نفى الناطق الرسمي باسم القائد العام 
للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، 
وقوع هجوم على فرع الهالل األحمر في 

مدينة هون بمنطقة الجفرة بوسط البالد.
قناة  أوردته  بيان  في  المسماري،  وقال 
إن   – /الجمعة/  اليوم  الحدث(  )ليبيا 
المدينة هادئة ومستقرة والجيش الوطني 
مديرية  تدعم  العسكرية  والشرطة  الليبي 
األمن واألجهزة األمنية التي تسيطر على 

الوضع بشكل كامل.
وأشار المسئول العسكري الليبي، إلى أنه 
يتم رصد العشرات من المنشورات الكاذبة 
واالستفزازية واألخبار المزيفة في فضاء 
المعلومات وعلى القنوات المرئية بهدف 
لتشويه سمعة  الثقة  وعدم  الخوف  زرع 
أن  مشددا على  الليبي،  الوطني  الجيش 
أي محاولة لتشويه سمعة الجيش الوطني 

والسقوط. بالفشل  عليها  محكوم  الليبي 
تاريخية  ليبيا على حافة أحداث  وأكد أن 

مهمة فبعد سنوات من الحرب على اإلرهاب 
والجريمة التي تقودها القيادة العامة للقوات 
المسلحة وبعد هذه المرحلة الهامة والمفصلية 
الليبي  الشعب  يُظهر  الوطني  النضال  من 
السالم ومصالحة  رغبة قوية في تحقيق 
وطنية تجبر الضرر وتحقق مبادئ التسامح 
والعفو وبناء ليبيا جديدة ينعم فيها الشعب 
باألمن واألمان والعدالة والمساواة دولة 

مزدهرة ومستقرة.
وتابع: “إن الهدف الرئيسي في المستقبل 
الرئاسية  القريب هو إجراء االنتخابات 
والبرلمانية، إال أن هناك من ال يريد المصالحة 
واالنتقال السلمي للسلطات بل يريد استمرار 
الفوضى األمنية والهيمنة على مصادر 
مراكز القرار وعلى مقدرات الشعب الليبي، 
ونشر اإلرهاب والجريمة وهؤالء الخونة 
ال يطلقون النار بالسالح فقط بل يشعلون 
نار الفتنة بالكلمة والتظليل اإلعالمي ونشر 

خطاب الكراهية”.

Vendredi 28 mai 2021
الجمعة 28 مايو 2021

سقوط الشعارات.. انكشاف األقنعة
   ال أعتقد أن أمة انخدعت بالشعارات 
مثلما انخدعت أمتنا العربية على مدى 
عقود من الزمن. وال أعتقد أن أمة 
برعت في اختراع وتأليف الشعارات 
العربية في هذا  أمتنا  مثلما برعت 
فيه يقتصر  يكاد اإلبداع  الذي  الفن 
على عدد قليل من األمم. وال أعتقد 
إلى تجاوز مرحلة  أن أمة بحاجة 
الشعارات واالنخداع بها  اختراع 
مثلما تحتاج أمتنا العربية كي تتجاوز 
محنها المستعصية. ولو أننا وضعنا 
التاريخ القديم جانبا، وبحثنا في التاريخ 
العربية لوجدنا عددا  الحديث لألمة 
هائال من الشعارات التي برع العرب 
لم  أيًّا منها  لكن  تأليفها وتبنيها،  في 
التنفيذ، وإن وجد  إلى  يجد طريقه 
هذا الطريق فترة من الزمنفإن حركة 
الرياح سرعان ما تغير اتجاهه ويفقد 
مساره، لتظهر أمامه الرمال المتحركة 
وتغوص أرجل حامليه والمتحمسين 
له في هذه الرمال لتبتلعهم ويصيروا 

أثرا بعد عين.
هل نحن أمة منحوسة؟ يطرح البعض 
له مكان  النحس ليس  السؤال. لكن 
في كتابة تاريخ الشعوب المحسوبة 
بالمواقف والتحركات الصحيحة، 
واتخاذ القرارات الصائبة في األوقات 
المناسبة، وعدم إهدار الفرص عندما 
تسنح، ألن الفرصة التي تذهب ال تعود 
مرة أخرى، وإذا ما جاءت بعدها فرصة 
كانت أقل منها مغنما وربحا، والمغانم 
واألرباح في حسابات األمم ال تقاس 
بمغانم وأرباح الشركات والدكاكين 
والبقاالت، وإنما تقاس بمغانم وأرباح 
إلى أن يكون  التي تسعى  الشعوب 
ع  لها موقع بين البلدان التي ال تُوزَّ
مواقعها وفقا للحروف األبجدية، وال 
استنادا لألمجاد التليدة والحضارات 
السابقة، وإنما وفقا للقوة التي تتمتع 
بها عند اقتسام المواقع وتوزيع المغانم 

وتطبيق المغارم.
حدث هذا عبر تاريخ البشرية الممتد، 
القدرة على قراءة  يملك  لم  ومن 
الماضي لن يتمكن من قراءة الحاضر، 
ولن يقدر على استشراف المستقبل. 
المسكوب هو  اللبن  والبكاء على 
وسيلة العاجزين فقط، ال وسيلة من 
ينهض من كبوته ويعيد  أن  يريد 
لنفسه  تصحيح خطوته كي يضمن 
مكانا تحت الشمس، في زمن أصبحت 
فيه المساحات المضيئة قليلة والبقع 
المظلمة شاسعة االمتداد مخيمة على 
الكثير من البالد، ليس حسب مفاهيم 
الكتلة  القائمة على  الفيزياء  علم 

مفاهيم علم  والمادة، وإنما حسب 
االجتماع التي وضع أسسها عالمنا 
أخبرنا  والتي  ابن خلدون،  العربي 
أنها ذات صلة باالقتصاد والسياسة 
واإلنسان والتاريخ والجغرافيا، وكل 

ما له عالقة بحياة البشر.
نحن أمة تحركها العواطف، وتقودها 
بها أصحاب  التي يخدر  الشعارات 
المصالح شعوبهم والمتضامنين معها، 
وهي شعارات ربما تكون نبيلة في 
ظاهرها، لكنها لم تعد صالحة للتطبيق 
في زمن تغيرت كل مالمحه ولم يعد 
من المنطق أن نظل منخدعين بها، 
أمل  وال منخدعين ألصحابها على 
أن تحدث أثرا، فهذه حجة استخدمها 
البعض مبررين مواقفهم، وقد ثبت 
كارثية  كانت  نتائجها  أن  بالتجربة 
المزيد  إلى  دافعة  لآلمال،  ومخيبة 
من السقوط والضالل، مهدرة للكثير 
من الفرص التي كان يمكن لها أن 
تضمن حدا أدنى من المستقبل اآلمن 

للقادم من األجيال.
تنعم  الغرب وما  إلى  البعض  ينظر 
به شعوبه من رغد عيش واستقرار، 
ويقولون لماذا ال ننعم نحن أيضا بما 
ينعمون به، وينسون أو يجهلون أن 
دول الغرب خاضت حروبا داخلية 
دامية، استمر بعضها عشرات السنين، 
أكلتا  بينها حربان عالميتان  وقامت 
انقسمت خاللها  األخضر واليابس، 
هذه الدول إلى معسكرين، وتسببت 
هذه الحروب في قتل ماليين البشر، 
أنها ال يمكن أن  إلى  حتى توصلت 
إذا تعايشت مع جيرانها،  تعيش إال 
وسلمت بأن لها مصالح مشتركة 
يجب أن تعمل على تحقيقها كي تعيش 
شعوبها في أمن وأمان وازدهار 

اقتصادي واطمئنان.
على الذين ترتفع أصواتهم زاعقة أن 
يعلموا أن الصراخ والعويل لن يجدي 
شيئا، وأن الشتائم المقذعة التي يتم 
توجيهها تحت بند الدفاع عن األقصى 
لن تجدي شيئا، وأن تحرير األقصى لن 
يتحقق على أيدي المتاجرين بالقضية 
وحلفائهم المستفيدين من رفع شعارات 
الدفاع عنها. عليهم أن يعلموا أن هذه 
الشعارات إنما تكشف أقنعة الحقد التي 
تغطي وجوههم، وأنه كلما سقط شعار 
سقط معه ألف قناع، وانكشفت وجوه 
أوتار عواطف  الذين يعزفون على 
الشعوب الستثارة حميتها ثم يعودون 
لمخابئهم، وتلك هي أكبر آفات أمتنا 
التي أصبحت تشهد كل يوم سقوط 

اشعار وانكشاف قناع.

aliobaid2000@hotmail.com

أخبــار
برواندا التوتسي  إبادة  في  بالمشاركة  تعترف  فرنسا 

إيــران« »انتخاـبات  بشـأن  وحاـني  ر طلب  على  يـرد  خامنئي 

المسماري ينفي وقوع هجوم 
على فرع الهلال الأحمر في 
مدينة هون بمنطقة الجفرة

اليونان: ميركل صوت العقل ونصعد الضغط 
وسيا بيلار على 

تل أبيب غاضبة من باريس.. وتستدعي السفيرأميركا تحذر إسرائيل من »إجلاء العائلات الفلسطينية«

  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
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- Corporation income tax
- Tax audit & Tax planning
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* PERSONAL
- Tax return, for Canadian, Non-Resident and US tax return
- Income Tax Planning
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- Financial statements; Tax planning & Return

* PROFESSIONAL
- Special full accounting service for Professional,    
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You like to maximize your wealth in a small 
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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



الذراع  التونسية،  النهضة  حركة  أثارت    
السياسية لجماعة اإلخوان اإلرهابية، حالة من 
الجدل الواسع على مدار األيام الماضية، بعد أن 
تقدمت بمقترح قانون للبرلمان يهدف إلى تقليص 
بأنه  مراقبون  فيما وصفه  الرئيس،  صالحيات 

محاولة لالنقالب عليه.
القانون  بتعديل  الجديد  القانون  مقترح  ويتعلق 
االنتخابي الحالي، الذي ينص على منح صالحيات 
أو  االنتخابات  إلى  الدعوة  فيما يخص  للرئيس 

االستفتاء.
ويدعو مقترح التعديل إلى تحويل صالحية الدعوة 
لالنتخابات أو لالستفتاء، من رئيس الجمهورية 

إلى رئيس الحكومة.
والرئيس  اإلخوانية  الحركة  بين  األزمة  وتمتد 
التونسي على منذ عام تقريبا، بسبب صراع على 
الصالحيات، فيما تشتد حالة االحتقان السياسي 
بالبالد بين األحزاب المدنية والحزب اإلخواني، 
الدستوري الحر ومعه عدد  حيث دخل الحزب 
من األحزاب اعتصاما للشهر السابع ضد الحركة 
والتي  تونس،  داخل  تراعها  التي  والمؤسسات 

وصفت مراراً بأنها »مفرخة لإلرهاب«.
التاريخ  في  التونسي  الباحث  اليحياوي  بلحسن 
السياسي يرى أن اإلشكالية الخاصة بحركة النهضة 
تتمثل في الوالء، ألنها تعمل لصالح أجندة التنظيم 
العالمي لإلخوان وليس وفق أجندة وطنية، ويغيب 
عن أدابياتها تماما مفهوم الدولة وقيم الوطنية، 
وبالتالي عندما وصلت إلى صنع القرار السياسي 
في تونس إبان االنتخابات التي جرت عقب 2011، 
لم تقدم أي جديد للسياسة التونسية، ولم تتمكن من 

تحقيق نجاح في إدارة الدولة.

نيوز  لـسكاي  تصريح  في  اليحياوي،  وأوضح 
عربية، أن حركة النهضة ال تمتلك األدوات التي 
تمكنها من إدارة الدولة أو تشكيل الحكومة بما 
تطلبه هذه العملية من إدراك لمختلف المعطيات، 
باإلضافة إلى غياب مفهوم الدولة القطر، التي 
تختلف أولوياتها مختلفة تماما عن هذا التنظيم 
الدولي لإلخوان الذي ال يؤمن بالوطن ويعمل 

فقط لمصالحه الخاصة.
ويتابع اليحياوي أن جل تحركات حركة النهضة 
اإلخوانية كانت تصب لصالح أجندات خارجية، 
مؤكدا أن العمل لصالح هذا التنظيم برأسيه قطر 
وتركيا كانت مسبقة على مصالح الوطن في تونس.

ويؤكد الباحث التونسي أن الجريمة الكبرى لحركة 
النهضة هي ما اقترفته بشأن ليبيا، الجارة العربية، 
التي تأذت بسبب تمكن حركة النهضة من مفاصل 
الدولة في تونس، وتواجدها على رأس دوائر صناعة 
القرار، وهو ما جعلها تقدم الكثير من التسهيالت 
لألطراف التي أرادت العبث بالجغرافيا الليبية، 
ولذلك كانت مساهمة حركة النهضة كبيرة جدا 
في تسهيل عمل تركيا في ليبيا وسهلت، خالل 
فترة حكمها للبالد، مرور المسلحين والجهاديين 
عبرت  كما  التونسية،  األراضي  عبر  ليبيا  إلى 

األسلحة من حوض البحر المتوسط إلى ليبيا.
وبالعودة إلى الداخل التونسي يقول »اليحياوي« 
إن حركة النهضة أدخلت تونس في مرحلة خطيرة 
وجديدة وتسببت في أزمة سياسية غير مسبوقة، 
وأشار إلى أن ما كانت تسمى بالجمعيات الخيرية 
في داخل البالد وتلقت أمواال طائلة تحت الغطاء 
الخيري، لكنها في الحقيقة كانت مجرد ممرات 
لتدريب وتسليح العناصر المتطرفة واإلرهابية، 

في  اإلرهابية  الجماعات  وغذت 
العالم، وهذه واحدة من األشياء التي 
األولى  للمرة  تشهد  تونس  جعلت 
السياسي  العمل  لرموز  اغتيال 

الوطني.
وأكد أن حركة النهضة تحاول بشكل 
كبير ومكثف التغطية على اغتيال 
السياسي شكري بلعيد في المحاكم، 
محاوالت  إلى  الصدد  بهذا  مشيرا 
على  للسيطرة  المستميتة  الجماعة 
القضاء التونسي وهو ما نجحت به 
وتمكنت من تزوير عشرات القضايا 

لصالحهم.
من جانبها تقول اإلعالمية التونسية 
اليأس  إن حالة من  ضحى طليق، 
وفقدان األمل تخيم على المشهد العام 
في تونس، وللتعبير عن حالة اليأس 
هذه وخيبة األمل يتداول التونسيون 
أهلية  10 سنوات حرب  عبارة » 

وال حكم اإلخوانجية » في إشارة إلى الحصيلة 
السلبية التي عرفتها تونس في ظل حكم النهضة 
التي  اليوم  ليبيا  تحققه  بما  مقارنة  ومن واالها، 

تسير على درب البناء والنماء.
وتوضح »طليق في تصريحات لـ«سكاي نيوز 
من  أن  إلى  تشير  المؤشرات  كل  أن  عربية« 
حكموا تونس وفي مقدمتهم النهضة التي حاولت 
الواقع  في  لكنها  الحكم  في  ليست  بأنها  االيهام 
لم  الستار،  خلف  من  اللعبة  خيوط  تدير  كانت 
ثار  التي  إلى عدم تحقيق األهداف  يفشلوا فقط 
من أجلها التونسيون بل هناك تدمير ممنهج لما 

حققته دولة االستقالل من مكاسب على مدى عقود 
والصحية  االقتصادية  المجاالت  كل  في  وذلك 

والتربوية وغيرها.
السياسي  المحلل  بسام حمدي  من جانبه يصف 
الحكم في  إلى  النهضة  التونسي وصول حركة 
تونس بأنه ارتكز على ما يمكن وصفه بـ«الخداع 
االنتخابي«، يتضح ذلك من خالل عدم التزامها بما 
وعدت به قبيل االنتخابات وأهمها تحقيق التنمية في 
البالد لكنها لم تقدر على تحقيق أي نمو اقتصادي 
بالعكس تزايدت نسب الفقر والبطالة والجريمة في 
البالد، في الفترة حكمت فيها البالد وحتى اليوم.

ويقول حمدي في تصريح لـسكاي نيوز عربية إن 

حركة النهضة لم تقدر حتى اليوم على تنفيذ أيا 
من وعودها االنتخابية خاصة ما يتعلق بالعدالة 
التي طال  الكثير من األمور  االنتقالية وتحقيق 
انتظارها من جانب التونسيين، المتعلقة بالنمو 
االقتصادي والتعددية السياسية، بل خضعت في 
كثير من المناسبات لإلمالءات المرتبطة بالحلف 
التركي القطري، أكثر من كونها اتجهت لتحقيق 

استقاللية مالية لتونس.
ويؤكد حمدي أن النهضة خدعت التونسيون خالل 
العملية االنتخابية وفي المقابل لم تِف بوعودها بل 
أسهمت بشكل كبير في تفاقم األزمات بالوالءات 

الخارجية.

  وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة باإلمارات، الخميس، إلى عمان.
وكان في استقباله -لدى وصوله مطار 
»ماركا«- العاهل األردني الملك عبدهللا 

الثاني بن الحسين.
ورحب الملك عبدهللا الثاني بالشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، معربا 
عن سعادته بهذه الزيارة التي تجسد عمق 
العالقات األخوية التي تجمع دولة اإلمارات 

واألردن وشعبيهما الشقيقين. 
وبحث عاهل األردن وولي عهد أبوظبي 
العالقات األخوية بين البلدين، والتطورات 
في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

تتوج زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة اإلماراتية لألردن العالقات األخوية 

بين البلدين.
وفي وقت سابق صباح أمس، استقبل الملك 
عبدهللا الثاني، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
في عمان، في مستهل زيارة تناقش العالقات 

والروابط الثنائية والملفات اإلقليمية.
هذه العالقات االستراتيجية بين البلدين، 

أرسى دعائمها الراحالن الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، والملك الحسين بن طالل، 

منذ سبعينيات القرن الماضي.
ويواصل رعاية الروابط األخوية بين البلدين 
وتنميتها، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس اإلمارات، والشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس اإلمارات رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، والعاهل األردني الملك 

عبدهللا الثاني.
محمد بن زايد يصل عمان والعاهل األردني 

في مقدمة مستقبليه
وتحمل زيارة الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان لألردن، أهمية خاصة ألكثر من 
سبب؛ فهي تأتي تزامناً مع احتفاالت األردن 
بمناسبة عيد استقالله الــ 75 ومئوية تأسيس 

المملكة األردنية.
ويستذكر األردنيون في تلك المناسبات 
الهامة الدعم الذي قدمته وما زالت تقدمه 
دولة اإلمارات لبالدهم حكومة وشعبا 
يعتز  فيما   ،1971 عام  تأسيسها  منذ 
اإلماراتيون بالدعم األردني المتواصل 
لمواقف بالدهم في مختلف المحافل الدولية 

والتنسيق المشترك معها ألجل مصالح 
المنطقة.

على  أسبوع  بعد  الزيارة  تأتي  كما 
وقف التصعيد األخير بين قطاع غزة 
وتأييد  مصرية،  بوساطة  وإسرائيل، 
ودعم إماراتي أردني، فيما يجري تنسيق 
للتوصل  الثالثة  البلدان  بين  متواصل 
السالم  ونشر  األمد  طويلة  تهدئة  إلى 
ودعم األمن واالستقرار في المنطقة.

والتنسيق  المتبادل  الدعم  هذا  ويعزز 
المشترك العالقات النموذجية المترسخة 
بين البلدين، والتي تعد مثاال يحتذى به 

في العالقات العربية والدولية.
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  زيارة  وتأتي 
نهيان لألردن بعد نحو أسبوعين من تلقيه 
رسالة شفوية من الملك عبدهللا الثاني، 
تتصل بالعالقات األخوية واالستراتيجية 
التي تجمع البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها 
في مختلف المجاالت بما فيه مصالحهما 

المتبادلة.
وتلقى ولي عهد أبوظبي، الرسالة خالل 
الخصاونة رئيس وزراء  بشر  استقباله 
األردن، في قصر الشاطئ في 10 مايو/

أيار الجاري.
واستمع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
من الخصاونة إلي بيان حول الجهود التي 

يبذلها األردن لرعاية المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس الشريف في ظل 
التطورات الراهنة التي تشهدها المدينة، 

ومواقفه  المحوري  األردن  دور  مؤكدا 
التاريخية في حماية المقدسات اإلسالمية 

في فلسطين والحفاظ على هويتها.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

الخاسر الحقيقي 
والفلسطينيين  اإلسرائليين  بين  النار  إطالق  وقف  بعد   
بالطرف  ألحق  ما  بعد  أنتصر  أنه  األول  الطرف  يتصور 
المصابين  من  كبيراً  قتياًل وعدداً   250 يقرب من  ما  الثاني 
إذ  كبيرة وكثيرة  أنه حقق مكاسب  الثاني  الطرف  ويتصور 
اليد والحق خسائر في  يتعدوا أصابع  ال  أعداداً  قتل صحيح 
بعض المنشأت اإلسرائيلية إال أنه  أستطاع أن يظهر أن أمن 
إسرائيل أصبح في مهب الريح وأستطاع أيضاً أن يثير الرأي 
العالم ويحيي من جديد  إنحاء  إسرائيل في جميع  العام ضد 
أنها ماتت وشيعت  الكثيرون  أعتقد  التي  الفلسطينية  القضية 

إلى مثواها األخير . 
وأنا في الحقيقة أعتقد أن كال الطرفين لم يكسبا سوى الوهم 
فإسرائيل تعتقد أنها سحقت الفلسطينيين بتدمير أبراجهم وقتل 
بثوا  أنهم  يعتقدون  والفلسطينيين  والشيوخ واألطفال  النساء 
الفزع والرعب في نفوس اإلسرائيليين بقتلهم لعدد بسيط من 

اإلسرائيليين وتدمير بعض المنشآت . 
الفلسطنيين ربحوا ألن  إسرائيل ربحت وال  أن ال  والحقيقة 
فعلياً حتى وأن حققوا مكاسب من وجهة نظر  أحد ربح  ال 
التي ضاعت  اإلنسانية  أعظم وهي  هنا  فالخسارة  الطرفين 
وجعل  العالم  هز  الذي  األمر  الحرب  هذه  في  وفقدت 
بالمآسي  تندد  العالم  إنحاء  جميع  في  تخرج  المظاهرات 
النساء  فالكل يموت  اإلبرياء  التي ترتكب في حق  والجرائم 
اإلسرائيلية  فالقيادة  والرجال واألطفال وال مغيث  والشيوخ 
بعيدة عن منأى الموت والقيادة الحمساوية  جالسةفي قطر في 
والسيمون  الكافيار  ويأكلون  السيجار  يشربون  قصر مكيف 
الموت في كل  تسيل هنا وهناك ورائحة  الدماء  بينما  فيميه 
مكان تفوح رائحتها ولألسف لم يتحرك أحد سوى مظاهرات 
أجتاحت بعض دول العالم ولم يسفر عنها شيئاً والوحيد الذي 
تحرك حتى كتابة هذا المقال هو الرئيس السيسي وحدد 500 
مليون دوالر إلعادة إعمار غزة وأتصور لن يستطيع السيسي 
أبو مازن  بين  الفلسطيني  األنقسام  بسبب  أكثر من هذا  فعل 
الغيط  أبو  العربية برئاسة أحمد  وإسماعيل هنية أما الجامعة 
مثل  مثلها  واألستنكار  الشجب  تتخذه سوى  ما  لديها  فليس 
مجلس األمن واألمم المتحدة اللذان يشعران دائماً بالقلق إزاء 

قتل الفلسطينيين !
يجب على العالم أن يتحرك فعلياً إلنهاء القضية الفلسطينيية 
وإيجاد حل لوقف نزيف الدم الذي يسال كل فترة والذي يدفع 
كافة  ممارسة  من  المحرومين  المدنيين  من  األبرياء  ثمنه 
حقوقهم وال ينفع أبداً إيجاد حلول لكل مشكالت العالم إال هذه 

المشكلة التي باتت تشكل صداعاً في رأس العالم . 
إيجاد  للعمل على  القرار  يده  في  بمن  تستغيث  اإلنسانية  إن 
حل من أجل أن تتنفس اإلنسانية الصعداء بداًل من أن نهينها 

ونجعلها تنزف وتنزف إلى ما ال نهاية .!!

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 28 mai 2021
الجمعة 28 مايو 2021

تفاقم الأزمة السياسية في تونس.. النهضة تسعى لاقصاء الرئيس

الامارات والأردن.. زيارات أخوية ترسخ شراكات استراتيجية

وحاني: نسعى لرفع العقوبات  ر
الأمريكية قبل انتهاء صلاحية 

الحكومة الحالية

الأوسط الشرق  قضايا  يبحثان  كندا  خارجية  ووزير  زايد  بن  عبدالله 
  بحث الشيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان 
وزير الخارجية والتعاون الدولي اإلماراتي 
ومارك جارنو وزير خارجية كندا سبل 

تعزيز العالقات بين البلدين.
وناقش الجانبان خالل اتصال مرئي، آليات 
تطوير العالقات بين اإلمارات وكندا بما 
يحقق المصالح المشترك للبلدين ويعود 

بالخير على شعبيهما.
وناقشا أيضاً األوضاع في الشرق األوسط 
وأهمية تعزيز األمن واالستقرار بالمنطقة، 
وبحثا عددا من القضايا اإلقليمية والدولية 

ذات االهتمام المشترك.
واستعرض الشيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان 
ووزير خارجية كندا، جهود البلدين في 

مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد 
العمل  تعزيز  وأهمية   ،»19  - »كوفيد 
الدولي الجماعي من أجل ضمان إيصال 

لقاح المرض إلى الدول كافة.
استضافة  إلى  أيضاً  الجانبان  وتطرق 
دولة اإلمارات لمعرض إكسبو 2020 
الذي تنطلق أعماله شهر أكتوبر  دبي، 
الحدث  كندا في هذا  المقبل و مشاركة 

العالمي البارز.
نهيان  آل  زايد  بن  عبدهللا  الشيخ  وأكد 
عمق العالقات الثنائية بين دولة اإلمارات 
وكندا، والحرص المستمر على تعزيزها 
و تنمية وتطوير التعاون المشترك في 

المجاالت كافة.

أخبــار

اإليراني حسن روحاني،  الرئيس  أعلن     
سعي بالده لرفع العقوبات األمريكية قبل انتهاء 
صالحية الحكومة الحالية، مضيفا: “كان يمكن 
رفع العقوبات حتى اآلن، لكن کان ينبغي إنجاز 

ذلك بتوافق داخلي”.
افتتاح مشاريع سياحية  وقال روحاني خالل 
الخميس: “كان  الفيديو كونفرنس،  تقنية  عبر 
يمكننا رفع العقوبات النفطية والمصرفية قبل 
التدريجية  بالعودة  قبلنا  لو  الماضي  مارس 

لالتفاق النووي”.
خالل  التفاق  التوصل  “تم  روحاني:  وتابع 

المباحثات الجارية في فيينا حول االتفاق النووي، 
يقضي برفع العقوبات الرئيسية عن طهران”، 
مشيرا إلى أنه “ال تزال هناك عقوبات أخرى 
الكامل  لالمتثال  رفعها  واشنطن  على  يتعين 

لالتفاق النووي”.
وأضاف: “كان يمكن للعقوبات أن ترفع، لكن كان 
يجب أن يتم ذلك باإلجماع، ونحن من طلب رفع 
العقوبات كاملة وليس على شكل خطوة بخطوة”.
وأكد الرئيس اإليراني: “ال أود اإلفصاح عن 
بعض القضايا، كان يمكن رفع العقوبات حتى 

اآلن، لكننا سعينا لتحقيق إجماع وطني”.

   فر اآلالف من سكان مدينة غوما، شرقي الكونغو 
ثوران  السلطات من  الخميس، مع تحذير  الديمقراطية، 

ثان ووشيك لبركان في المنطقة يعد األنشط في العالم.
ورصدت لقطات فيديو جرى تداولها على نطاق واسع 
قافلة طوليلة من المركبات التي حملت أعداد من السكان 

وما تيسر حمله من األمتعة.
ومبعث قلق كثيرين من هؤالء هو أن البركان المجاور 

يتميز بوجود بعض أسرع الحمم البركانية في العالم.
وكان هؤالء في طريقهم لمغادرة المناطق المحيطة بجبل 
نيراونغو، الذي ثار السبت الماضي، مما أدى إلى سقوط 

31 قتيال من السكان.
يقع  حيث  كيفو،  شمال  إلقليم،  العسكري  الحكام  وقال 
البركان إن المغاما أو الحمم البركانية التي عادة ما تكون 
أسفل القشرة األرضية، اكتشفت أسفل مدينة غوما وفي 

بحيرة مجاورة.
وأضاف أنه بالنظر إلى المالحظات العلمية، فإن ال يمكن 

استبعاد حدوث ثوران جديد في اليابسة 
أو تحت سطح البحيرة في أي لحظة.
وكان بركان نييراغونغو ثار، مساء 
لون  تحول  إلى  أدى  مما  السبت، 
السماء إلى األحمر الناري وشعور 
السكان بالذعر في هذه المدينة التي 
يبلغ عدد سكانها نحو مليوني نسمة.
نييراغونغو حوالي  بركان  واندلع   
الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي، وفقا 
ألونر شيرابا، عالم البراكين في غوما، 
بحسب ما ذكرت األسوشيتد برس.

وفر الناس باتجاه الحدود مع رواندا 
المجاورة، بينما أفاد مراسلو رويترز 
بانقطاع الكهرباء في معظم أنحاء المدينة.

إلى  الخارجة من بطن األرض  البركانية  الحمم   وأدت 
تدمير 17 قرية على األقل في المنطقة.

العام  في  نيراجونجو  بركان  فيها  ثار  آخر مرة  وكانت 
2002، مما أسفر عن مقتل 250 شخصا وتشريد 120 

ألفا بعد تدفق حمم على غوما.

   مدد المجلس االتحاد األوروبي، اليوم الخميس، 
فرضها على  قد  كان  التي  التقييدية  اإلجراءات 

سوريا لسنة إضافية.
لمجلس  الرسمي  الموقع  نشره  بيان  في  وجاء 
اليوم،  األوروبي،  االتحاد  االتحاد “مدد مجلس 
االتحاد على  فرضها  التي  التقييدية  اإلجراءات 
ظل  في   ،2022 ويونيو  مايو   1 حتى  سوريا 

استمرار قمع السكان المدنيين في البالد”.
قائمة  من  متوفين  خمسة  المجلس  شطب   كما 

العقوبات.
وتضم القائمة اآلن 283 شخًصا مستهدًفا بتجميد 
األصول وحظر السفر، و70 كياًنا خاضًعا لتجميد 

األصول فقط.
الحالية ضد  العقوبات  البيان “تم فرض  وأكمل 
العنيف  القمع  على  رًدا   2011 عام  في  سوريا 

كما  األسد”.  “نظام  قبل  من  المدنيين  لسكان  ل
البارزين  األعمال  ورجال  الشركات  تستهدف 
المستفيدين من عالقاتهم مع “النظام” واقتصاد 

الحرب”.
أيًضا  لتقييدية  ا اإلجراءات  “تشمل  أضاف  و
بعض  قيود على  النفط، وفرض  استيراد  حظر 
أصول مصرف سوريا  وتجميد  الستثمارات،  ا
المركزي المحتفظ بها في االتحاد األوروبي، وقيود 
تصدير المعدات والتقنيات التي يمكن استخدامها 
في القمع الداخلي، وكذلك معدات وتقنيات رصد 

أو اعتراض اتصاالت اإلنترنت أو الهاتف”.
وختم البيان “ال يزال االتحاد األوروبي ملتزماً 
في  للصراع  وموثوق  دائم  سياسي  حل  إيجاد  ب
سوريا على أساس قرار مجلس األمن رقم 2254 

وبيان جنيف لعام 2012”.

وبي يمدد العقوبات المفروضة على سوريا لسنة أخرى مجلس الاتحاد الأور
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   قال الدكتور محمد نصر 
عالم وزير الري األسبق، إن 
الدولة المصرية تتحرك في 
جميع االتجاهات بشان أزمة 
النهضة وأصبح واضح  سد 
المصري  األمن  أن  للجميع 

المائي لن يمس.
هاتفية  مداخلة  في  وأضاف 
مع اإلعالمي مصطفى بكري 
ببرنامج »حقائق وأسرار« الذي 
يذاع عبر قناة »صدى البلد«، 
يوجد تحركات في المنطقة في 
الوقت الحالي تقوم بها مصر 

فنحن دولة محورية.
وأكد أن ما تفعله إثيوبيا تهديد 
مباشر لحياة المصريين وهناك 
فهي  اإلثيوبي  للعناد  سببين 
طبيعة سياسية إثيوبية كما أن 
تفعله حاليا كانت تخطط  ما 

بهدف  السنين  مئات  منذ  له 
تهميش وقدر الثقل السياسي 

المصري.
نصر  محمد  الدكتور  وتابع 
عالم وزير الري األسبق أن 
إثيوبيا لم تفلح في أن تحل محل 

مصر على مر العصور .
واوضح أن إثيوبيا تعاني ازمات
ومصر  واقتصادية  داخلية 
ض  و لعر ا جميع   مت  قد
فيما  المهم   القرار  وننتظر 
يخص الملء الثاني وهو ما 

حذر منه الرئيس السيسي.
وتابع أن النيل األزرق هو الرافد 
والسودان  لمصر  األساسي 
االتفاق  في  الخالف  ونقطة 
على فتح بحيرة سد النهضة 
إذا ما طلبت مصر أو تعرضت 

   وصلت إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية طائرتا نقل ألزمة مائية.
الشقيقة ، وعلى  التونسية  للجمهورية  تابعتان  عسكريتان 
والطبية  اإلنسانية  المساعدات  من  كبيرة  كميات  متنهما 
العاجلة المقدمة من الجمهورية التونسية لألشقاء فى دولة 
استمراراً  وذلك  البرى،  معبررفح  عبر  ونقلها  فلسطين 
للجهود المصرية المتواصلة لمساندة األشقاء الفلسطينيين 

وتسهيل نقل المساعدات اإلنسانية والطبية لهم.
العسكري  المتحدث  على صفحة  منشور  بيان  وبحسب 
الخميس، فتلك المساعدات تأتي تأكيداً على الدور المصرى 
المحورى والداعم ألشقائها من الدول العربية ومساندتها 

المستمرة للشعب الفلسطينى الشقيق .

الرحمن  عبد  بن  عادل  السيد  المعالي  أشاد صاحب     
التي  التاريخية  بالزيارة  العربي  البرلمان  العسومي رئيس 
يقوم بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية 
إلى جمهورية  نوعها  األولى من  تعد  والتي  العربية  مصر 
جيبوتي والتي تعمق وترسخ الروابط العربية واإلفريقية بما 

يحقق المصالح لهذه الشعوب.
وأعرب “العسومي”، عن تقديره لكافة الجهود التي يقوم بها 
فخامة الرئيس المصري في تعزيز األواصر واالرتقاء بالتعاون 
مع الدول بما يعزز الشراكة اإلستراتيجية القائمة على أساس 
االحترام المتبادل والتعاون المشترك لما فيه مصلحة المنطقة 
العربية، مؤكداً على أهمية هذه الزيارة وعمقها االستراتيجي بما 
يحقق أمن واستقرار المنطقة وحرص فخامة الرئيس السيسي 
على تحقيق التنمية بالدول العربية واإلفريقية واالستفادة من 
مقدراتها والتي تهدف لدعم االقتصاد بجمهورية جيبوتي وفتح 

قنوات لجذب استثمارات وعالقات اقتصادية.
كما أشار”العسومي”، إلى أن هذا الحراك نحو القارة اإلفريقية 

في عهد فخامة الرئيس السيسي 
يجسد اإلرادة المصرية في فتح 
الباب أمام الجميع لبناء وتعزيز 
عالقات استراتيجية تليق بمصر 
وتعزيز  وتاريخها  ومكانتها 
على  إفريقيا  داخل  وجودها 
نحو يحقق الشراكة والمصالح 
والنفع على الجميع وبما يضمن 
للمنطقة العربية األمن واالستقرار 
وألبنائها مستقباًل أكثر ازدهارا 

في جميع مناحي الحياة .
وأشاد “رئيس البرلمان العربي”، 
جمهورية  من  المقدم  بالدعم 

المصري  الرئيس  فخامة  من  بتوجيهات  العربية  مصر 
طبية  مستلزمات  تتضمن  مساعدات  السيسي  الفتاح  عبد 
وتخفيف  لها  ومساندتها  جيبوتي  لجمهورية  غذائية  ومواد 

األعباء عنها ودعمها في مواجهة التحديات التي تواجهها، 
مؤكداً أنها تعكس الدور اإلنساني الريادي لمصر بوقفتها 
الدول وتؤكد محوريتها عربياً  الداعمة لألشقاء في جميع 

ودولياً. وإفريقياً 

انطلقت  جريس:  فرج  القاهرة/    
المصري  المشترك  التدريب  فعاليات 
السوداني )حماة النيل( والذى يتم تنفيذه 
بدولة السودان الشقيقة، بمشاركة عناصر 
والجوية  والبحرية  البرية  القوات  من 

لكال الجانبين.
وقد تضمن التدريب عقد مجموعة من 
النظرية والعلمية لتوحيد  المحاضرات 
المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبيـة 
األهداف  وتنفيذ طلعات مشتركة على 
المختلفة ، وقامت عناصر القوات الخاصة
من الصاعقة والمظالت المشتركة فى 
التدريب بتنفيذ عدد من الرمايات النمطية 
وغير النمطية ، والتى عكست مستوى 
القتالى  التدريب  أساليب  فى  التقارب 
من  األهداف  مع  التعامل  فى  والدقة 
أوضاع الرمى المختلفة ، وتنفيذ قوات 
المظالت لعدد من التدريبات الخاصة 

بالقفز الحر.
ظهر خالل التدريب مدى ماتتمتع به 
العناصر المشاركة من قدرة وإحترافية 
عالية فى تنفيذ المهام بما يعكس مدى 
ما تمتلكه القوات المسلحة لكال الجانبين 
العمل  قتالى وقدرة على  استعداد  من 
المشترك لدعم جهود األمن واالستقرار 

بالمنطقة .
يهدف التدريب المشترك ) حماة النيل( 
إلى تعزيز سبل التعاون العسكرى وتبادل 
الخبرات، وتطوير العمل المشترك بين 
والقوات  المصرية  المسلحة  القوات 

المسلحة السودانية الشقيقة.

   القاهرة/ فرج جريس: واصلت السلطات المصرية 
فتح معبر رفح البري استثنائًيا، الخميس، لليوم الثاني 
عشر على التوالي؛ لعبور العالقين والمرضى والحاالت 
اإلنسانية، عالوة على استقبال الجرحى والمصابين 
القادمين من قطاع غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع.
وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر أنه تم 
افتتاح المعبر من الجانبين لعبور العالقين من الفلسطينيين 
والعرب واألجانب من الجانبين، باإلضافة إلى استكمال 
اإلنسانية  والحاالت  والمصابين  الجرحى  استقبال 
القادمين من قطاع غزة، وإدخال المساعدات اإلنسانية 

إلى القطاع، وذلك طبًقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشارت المصادر إلى استمرار تواجد كافة األطقم 
اإلدارية لتيسير عبور العالقين والحاالت اإلنسانية إلى 
الجرحى  لتيسير دخول  الطبية  تواجد األطقم  جانب 
والمصابين ومرافقيهم، وتم توفير عدد من سيارات 
اإلسعاف المجهزة لنقلهم بعد تصنيف حاالتهم الصحية 
لتلقى  المصرية  المستشفيات  لتوزيعهم على  تمهيدا 
العالج، وأن هناك استعدادات تامة الستقبال أي عدد 

إلى  للعالج.. الفتة  الجرحى والمصابين ونقلهم  من 
أنه تم تشغيل المعبر يوم األحد قبل الماضي استثنائًيا 
الستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة 
وإدخال المساعدات إلى القطاع.. عالوة على عبور 

الحاالت اإلنسانية من الجانبين.
كما نوهت المصادر إلى استمرار تشغيل المعبر حتى 
الساعات األخيرة لعبور العالقين من الجانبين.. عالوة 
على استكمال استقبال الجرحى والمصابين والحاالت 
اإلنسانية القادمين من قطاع غزة وإلدخال المساعدات 
اإلنسانية إلى القطاع .. على أن يعاد تشغيله استثنائًيا 

طبًقا لتطورات األوضاع وبموافقة السلطات.
من  كبيرة  كميات  إدخال  تم  أخرى..  جهة  ومن 
المساعدات اإلنسانية المقدمة من الدولة المصرية من 
جهات رسمية وأهلية ومنظمات مجتمع مدني وقوى 
سياسية وحزبية.. إلى جانب المساعدات المقدمة من 
بعض  بحضور  واألجنبية  العربية  الدول  من  عدد 
العربية  السفراء.. آخرها مساعدات دولة اإلمارات 
المتحدة، وجار التنسيق إلدخال مساعدات أخرى اليوم.

   القاهرة/ فرج جريس: حذر الرئيس المصري عبد الفتاح 
النهضة، وذلك  الواقع في أزمة سد  السيسي من فرض األمر 

خالل زيارته الحالية إلى دولة جيبوتي.
كما أكد الرئيس المصري، على رفض مصر ألى مسعى لفرض 
تراعى مصالح  أحادية ال  إجراءات  الواقع، من خالل  األمر 

وحقوق دولتى المصب، السودان ومصر.
أنه استعرض مع رئيس جيبوتي،  الرئيس المصري  وأوضح 
إسماعيل عمر جيلة، المستجدات الخاصة بقضية سد النهضة، 
وهو الملف الذي يمس المصالح الحيوية للمنطقة برمتها، مؤكًدا 
على حتمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل 
سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة، وبما يحقق مصالح الجميع، 
ويعزز من أواصر التعاون والتكامل بين بلدان وشعوب المنطقة.

   القاهرة/ فرج جريس: نشرت الجريدة الرسمية فى عددها 
الصادر أمس الخميس القرار رقم 71 لسنة 2021

وينص القرار على الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة 
جمهورية مصر العربية والوكالة األسبانية للتعاون الدولى من 
اجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 
الحكومية  المعاهد  تقوية   ” لتمويل مشروع  يورو  ألف   200
القاهرة  الموقعة فى  العامة”  الخدمة  المصرية، بهدف تحسين 

بتاريخى 19 نوفمبر 2020،و16 ديسمبر 2020
الخميس  اليوم  الصادر  فى عددها  الرسمية  الجريدة  ونشرت 

القرار رقم 79 لسنة 2021
وينص القرار على الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية 
مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون 
المدارس  فى  أجنبية  كلغة  الفرنسية  اللغة  تدريس  لدعم  الفنى 

الحكومية المصرية والموقع بتاريخ 27 ديسمبر2020

 القاهرة/ فرج جريس:أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على 
حتمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل 
سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة، وبما يحقق مصالح الجميع 
ويعزز من أواصر التعاون والتكامل بين بلدان وشعوب المنطقة 
، مشددا على رفض مصر ألي مسعى لفرض األمر الواقع من 
خالل إجراءات أحادية ال تراعي مصالح وحقوق دولتي المصب.

جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس عبدالفتاح 
السيسي الخميس مع رئيس جيبوتي عمر جيلة، على هامش 

زيارة الرئيس السيسي لجمهورية جيبوتي.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه أجرى مع رئيس جيبوتي 
مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة، تناولت بحث سبل تعزيز وتطوير 
العالقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات السياسية، 
االتفاق على  تم  واالقتصادية، واألمنية، والعسكرية، حيث 
أهمية االنطالق بالعالقات الثنائية إلى آفاق أرحب، من خالل 
زيادة معدالت التبادل التجاري بين البلدين، فضاًل عن تكثيف 
التعاون في مجال بناء القدرات من خالل البرامج التدريبية 

التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
ووجه الرئيس السيسي الشكر إلى الرئيس عمر جيلة على 
حفاوة االستقبال وعلى كرم الضيافة المعهود عن بلدكم وشعبكم 
الكريم، وهو ما يعكس عالقات أخوية متينة واستراتيجية ممتدة 
على كافة األصعدة المستندة إلى إرادة سياسية قوية ومتبادلة 

لالرتقاء بها إلى آفاق أرحب.
تجديد  على  التهاني  خالص  السيسي عن  الرئيس  وأعرب 
الشعب الجيبوتي لثقته في قيادتكم الحكيمة للبالد، وذلك بإعادة 
انتخابكم لفترة رئاسية جديدة في االنتخابات األخيرة، متمنياً 

لكم التوفيق لمواصلة مسيرة البناء واالستقرار.
وأشار الرئيس السيسي إلى أنه اتفق الرئيس عمر جيلة على 
أهمية العمل المشترك نحو توفير الدعم الالزم لزيادة االستثمارات 
المصرية في جيبوتي، وإتاحة المجال أمام الشركات المصرية 
للمساهمة في مشروعات البنية التحتية، إضافًة إلى تيسير نفاذ 

المزيد من الصادرات المصرية إلى السوق 
الجيبوتية والمضي قدماً بافتتاح فرع لبنك 
مصر في جيبوتي، كما توافقنا على أهمية 
اإلسراع باإلجراءات الخاصة بإنشاء المنطقة 
اللوجستية المصرية في جيبوتي خالل الفترة 
البضائع  مختلف  تصدير  لتيسير  المقبلة 
التعاون  إلى تعزيز  باإلضافة  المصرية، 
القطاعات ذات األولوية، خاصًة في  في 
مجال النقل وربط الموانئ، ومجال الصحة، 
حيث يجري التنسيق بين الجانبين إلنشاء 
مستشفى مصري في جيبوتي، فضاًل عن 

التعاون في مجال االستزراع السمكي.
كما أشار إلى أنه توافق كذلك مع رئيس 
جيبوتي على تكثيف الجهود المشتركة في 
مجال مكافحة الفكر المتطرف وتأهيل الدعاة 
من خالل تكثيف نشاط األزهر الشريف في 
هذا الشأن، بما يساهم في تعزيز االستقرار 

في محيطنا العربي واألفريقي.
وقال الرئيس السيسي إن اجتماعه مع رئيس 
جيبوتي جاء تتويجاً للجهود المشتركة على 
مدار الفترة الماضية لدفع التعاون الثنائي 
استراتيجي  إطار  ولوضع  البلدين،  بين 
أوجه  لمختلف  متكامل وتصور مشترك 

ومجاالت التعاون وسبل دفعها في الفترة المقبلة، بما يؤكد 
إراداتنا السياسية المشتركة في هذا الشأن، وبما يمهد لمرحلة 

جديدة من الشراكة التي تربط بين البلدين.
وأضاف أن مباحثاته الثنائية مع رئيس جيبوتي تأتي في ظل 
ظروف استثنائية تمر بها منطقة شرق أفريقيا والقرن األفريقي، 
التي تشهدها،  النزاعات والصراعات  على خلفية عدد من 
وتحديات تثبيت األمن واالستقرار في بعض دولها، ومن ثم 

المباحثات، في  اإلقليمية خالل  تناولنا مجمل األوضاع  فقد 
ضوء ما تمثله من تحٍد هام للمنطقة، واتفقنا على أهمية تعزيز 
التعاون لدعم األمن واالستقرار اإلقليميين، والعمل المشترك 
لتجنب امتداد نطاق بعض النزاعات إلى دول الجوار، بما قد 

يهدد حالة السلم واألمن بقارتنا األفريقية العزيزة.
أنه توافق رئيس جيبوتي على  إلى  السيسي  الرئيس  وأشار 
أهمية تكثيف التعاون بين البلدين فيما يتصل بأمن البحر األحمر 

كشريان استراتيجي هام يحظى بأهمية بالغة لدى الجانبين.

المؤتمر  كلمته خالل  ختام  ،في  السيسي  الرئيس  وأعرب 
الصحفي المشترك مع رئيس جيبوتي، عن سعادته بالتواجد 
وسط األشقاء في جيبوتي، مؤكدا ثقته الكاملة في أن المرحلة 
القادمة ستشهد توطيداً للشراكة بين مصر وجيبوتي، استناداً إلى 
الرؤية المشتركة واإلرادة السياسية الصلبة من جانب البلدين.
إلى استقبال رئيس  السيسي عن تطلعه  الرئيس  كما أعرب 
جمهورية جيبوتي في المستقبل القريب في بلده الثاني مصر 

لمواصلة التشاور والتنسيق.
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»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

استمرار فتح معبر رفح البري لاستقبال المصابين 
نسانية وإدخال المساعدات 

إ

والحالات الا

السيسي يحذر من فرض الأمر 
الواقع في أزمة سد النهضة

الجريدة الرسمية تنشر قرارين 
جمهوريين

انطلاق فعالیات التدریب المصري السوداني المشترك 
)حماة النیل(

خلال لقائه الرئيس الجيبوتي .. 
الرئيس السيسي يؤكد على حتمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء 

وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة

رئيس البرلمان العربي: 
تحركات الرئيس السيسي عربيا وإفريقيا ضمانة لأمن واستقرار المنطقة

وزير الري الأسبق: إثيوبيا 
تسعى لتهميش دور مصر

مصر ترسل مساعدات تونسية 
عاجلة للأشقاء فى فلسطين 

عبر معبر رفح البري

تعتذر السيدة / تيماء الجيوش 
عن كتابة مقالها لهذا العدد

إدارة الجريدة
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بقلم : على أبودشيش 
خبير اآلثار المصرية 
وعضو اتحاد األثريين

كنوز الصدفة.. حمير وأطفال 
وراء اكتشاف مقابر ملوك الفراعنة

الفيلسوف أقوال  من 
الهادي السيد 

إىل تمثال »األديب المجهول«...

بقلم: عادل عطية

بقلم: ابراهيم شير
كاتب واعالمي سوري

شعر: نسرين حبيب

-1 العصا وحدها قادرة على مساواة الخراف . 
-2 المجرمون أصدق الناس تعبيراً عن أنفسهم . 

-3 الكسالى كالمجرمين ال يجدون شيئاً يفتخرون به  . 
-3 أتمنى أن يصدر قانون يعاقب المتسكعين على ناصية الطريق بتهمة إغتصاب الوقت . 

-4 المشكلة تبارك الجريمة والرغبة تبارك الخطيئة . 
-5 المشكلة تأتي بالجملة والحل يتم بالتجزئة  . 
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     ينتصب في أعماقی تمثال لألديب المجهول.. 
بالمطرقة  فأمسك  النحت،  املك موهبة  لو  وددت  

واإلزميل، وأشّكله وأجّسده صوب الشمس!
هكذا أراه في احالمي المتيقظة ، ليل نهار: رمزاً 
في  يستشهدون  للذين  حياتنا،   برية  في  صارخاً 

ساحة اإلهمال!
الكون  في  الكلى  وللجمال  للوجود،  بنبضات حبي 
كبرياء  من  كيان  أتأمله:  اليه،  تطلعت  والخلود، 

نبيل، يحمل قلمه على كفه!
ان  إال  ونازفة،  غائرة،  بجسده  الطعنات  أن  ومع 
تنكیء  كلماته،  تنز  يحكي قصته،  داخله اليتوقف. 

جرح الال إهتمام، العميق المؤلم: 
بإلماعات  النفس،  عتمة  في  نبتت  نجمة  أفکاری 
الملتهبة،  بمشاعري  تنطق  أبناء األرض،  تخاطب 
تضمني.  وقلوبهم  رؤاي،  تكشف  عيونهم:  لعل 
لكنهم أشاحوا الوجه والقلب عني. أبت نفوسهم أال 

تعی سوى وجه القمر! 
قالوا في دفاتر الالعناية: ليس على النجوم کائنات، 

ولن تصل إليها أقدام فكر!
توارت كلماتي على  يقّوضني،  ثقباً اسودا  صاروا 
العدم، وال  ابتلعته رياح  عتباتهم المسنونة، وانينی 
بعدی،  مخلصاً جريئاً، ويحفر  أدري، من سيأتي 

قبري، ويقيمني من رقادي!”.
العين،  وملء  القلب،  ملء  بكيت  فقد  أنا،  أما 

وخاطبته:
مزارع  في  انطفأ  الذي  البشري،  النجم  أيها  “آٍه، 
الفكر، والحروف التي ضاعت في مصانع الكلمة، 
في  المتحركة  الرمال  ابتلعتها  التي  والسطور 

الشللية! صحراء 
شامخاً،  وترتفع  ـ،  قريب  واليوم   – اليوم  سيأتي 
هناك عند مجرى النيل الخالد، حيث ترتوي بينبوع 

الحياة المتجددة، ونحج إليك بأفكارنا”!...

بأحد  مقبرة  في  مدفونة  لرفات  فحص       كشف 
أقدم المواقع، التي تبين أدوات الحرب بين البشر في 
الشرقية  الضفة  التي سكنت  الشعوب  حياة  أن  العالم، 
لنهر النيل في شمال السودان منذ نحو 13400 سنة لم 

تخل من الحروب فيما بينها.
وقال باحثون، الخميس، إن إعادة فحص الرفات التي 
مقبرة  من  الماضي  القرن  ستينيات  في  اسُتخرجت 
جبل الصحابة يقدم رؤية جديدة للحروب في عصور 
أدلة على حدوث سلسلة  ذلك  بما في  التاريخ،  قبل  ما 
كما  مميتة  واحدة  مواجهة  من  بداًل  عنيفة  مواجهات 

كان يُعتقد من قبل.
ظهرت  وطفاًل،  وامرأة  رجاًل   61 رفات  بين  فمن 
على 41 منها عالمات على إصابة بجرح واحد على 
األقل، وكان معظمها ناجماً عن مقذوفات مثل الرماح 

والسهام.
وحملت بعض الرفات دالئل على جروح اندملت مما 

يشير إلى أن صاحبها أصيب في قتال.
وحملت رفات 16 شخصاً آثار جراح مندملة وأخرى 
من  نجوا  أصحابها  أن  إلى  يشير  ما  وهو  تلتئم،  لم 

معركة والقوا حتفهم في أخرى.

شظايا  بها  جروح  عن  المجهري  الفحص  وكشف 
أسلحة حجرية مغروسة في العظام، بما يعكس جحيم 

الحروب منذ األزل.
وكان التحليل األصلي في ستينيات القرن المنصرم قد 
خلص إلى أن 20 شخصاً فقط أُصيبوا بجراح ولم يشر 

إلى أن أيا منهم قد اندملت جراحه.
من  كريفيكور،  إيزابيل  األنثروبولوجيا  عالمة  وقالت 
جامعة  في  العلمي  للبحث  الفرنسي  الوطني  المركز 
مجلة  نشرتها  التي  الدراسة  باحثي  وكبيرة  بوردو 
واسعة  العنف  أعمال  إن  ريبورتس”،  “ساينتيفك 
والنساء على حد سواء،  الرجال  على  أثرت  النطاق 
أربع  أعمارهم  تتجاوز  ال  أطفال  فيها  أُصيب  كما 

سنوات.
للوفيات  الرئيسية  األسباب  أحد  أن  “يبدو  وأضافت: 

كانت الجراح التي تؤدي إلى النزيف”.
وبينما يمكن إطالق الرماح والسهام من مسافة بعيدة، 
فقد كانت هناك أيضاً أدلة على وجود اشتباك متالحم 
في ظل وجود العديد من حاالت الكسور الناجمة عن 
حركات دفاعية مثل إصابات الساعد التي تحدث عند 
رفعه لحماية الرأس، إضافة إلى كسور في عظام اليد.

بغداد  العراقية  العاصمة  في  محلي  مقهى  يقدم    
ا  حصلو لذين  ا لعمالئه  نا  مجا لقهوة  ا مشروب 
المستجد  كورونا  لفيروس  المضاد  التطعيم  على 

)كوفيد19-(.
أهمية  بخصوص  الوعي  لنشر  مسعى  في  وذلك 

الحصول على اللقاح في ظل تزايد اإلصابات.
التشكك  لحالة  التصدي  ‘قهوة وكتاب‘  ويحاول مقهى 
أن  باعتبار  العراق  في  المنتشرة  اللقاح  من  والخوف 
لمواجهة  حاليا  المتاح  الوحيد”  “السالح  هو  اللقاح 

الجائحة.
وُكتب على الفتة في مدخل المقهى “أخذت اللقاح؟؟؟. 
قهوتك على حسابنا!!!. شكرا ألنك تساعد على انتهاء 
المقهى  زبونة  أو  زبون  إظهار  وبمجرد  الفيروس”. 
صورة للبطاقة التي تفيد حصوله على التطعيم يحصل 

على قدح قهوة مجانا.
على  الحاصل  الشاب  قال  قهوته  يرشف  وبينما 
التطعيم، عبدهللا النزد، “باعتبار أني واحد من الناس 
إنهم  بالكافية  طبعا  أدري  ما  أني  اللقاح  أخذوا  اللي 
شيء  بس  اللقاح،  ماخذين  للي  مجانا  قهوة  يقدمون 
لطيف جدا الستقطاب الشباب، للدعوة إلى أخذ اللقاح، 
للجميع، أخذ  السالمة  أتمنى  للحد من جائحة كورونا. 
دول  كان  ما  أساسي  ما  ولو  أساسي  اللقاح هو شيء 

العالم الكبرى دعت ألخذ اللقاح”.
وقال ياسر عالء، صاحب المقهى، “يعني المفروض 
من  بديناها  إحنا  بس  المبادرات،  هذه  تتبنى  الدولة 
عندنا وبدت يعني المطاعم وبقية المقاهي بدوا يخلون 
يعود  بده  العالم  لطبيعتها. كل  الحياة  لتعود  القطع  هذه 
لطبيعته بسبب اللقاح يعني وما عندنا سالح آخر غير 
ثقافة  فد  عندهم  الدول  وهذه  بالعراق  لألسف  اللقاح. 
ناخذه  ما يصير  اللقاح  هذا  وانو  اللقاح خطر  هذا  انو 
وهواي عندنا يعني بيجات وهواي عندنا يعني أطباء 
احنا وهذه  فبدورنا  اللقاح،  يثقفون ضد  يعني  لألسف 

الواجهة الثقافية يعني نثقف على أخذ اللقاح”.
على  جالسة  وهي  إسماعيل،  لينا  الطالبة  وقالت 
أخذه  والدي  كورونا ألن  بلقاح  مقتنعة  “ما  المقهى، 
بالمعهد  آخذه ألن  أني مجبورة  بس  بيه،  تأذى  فكلش 
صار الدخول يعني مثال مالتنا إال ماخذ اللقاح ويعني 

يا هللا الواحد يقدر يدخل”.
االستشارية  الطبيبة  قالت  التطعيم  على  اإلقبال  وعن 
ألنه  المتوسط  من  أقل  يعتبر  “اإلقبال  إبراهيم  منال 
قبل  من  أصال  وهم  متخوفين،  بالعراق  هواية  الناس 
بالكورونا  باللقاح، مشككين  كانوا مشككين، مشككين 
نفسها، مناطق عن مناطق أكو مناطق كلش إقبال قوي 

عليه وأكو مناطق ال جدا قليل”.

أحد  سألني  السورية  الرئاسية  االنتخابات  أخبار  أتابُع  وأنا      
بداية  في  الدولة  جانب  إلى  وقفت  لماذا  الّسوريين  غير  األصدقاء 
األحداث وحتى اآلن ؟ هل أنت مستفيٌد من النظام الحاكم لذلك تؤيّده؟ 
أسباب  ماهي  ملًيا  دفعتني ألفكر  االسئلة  ؟. هذه  تنتخب  ومن سوف 
تأيدي للّدولة السورية منذ الـ15 من آذار-مارس عام 2011 حتى اليوم.
كانت  التي  السعودية  في  أعيش  الحرب على سورية كنت  بداية  مع 
متمسكة بالتعاليم الدينية السلفية بشكل كبير وتصنف نفسها على أنّها 
بلدي  في  لها  يُدعى  كان  التظاهرات  أّن  أن رأيت  وبعد  دينية،  دولة 
الحراك  هذا  بأّن  أحسست  تحديًدا،  الجمعة  يوم  المساجد  وتخرج من 
خلفيته دينيّة بحتة وليست مدنيّة، وهو ماحملني ألن أقف ضده بدون 
ومّما  الخاّصة  تجربتي  من  وتعلمت  فهمت  ألنني  وذلك  تفكير،  أي 
قرأته عن أحداث الثمانينيّات في سورية أو أحداث العشرية الحمراء 
في الجزائر أو طالبان في أفغانستان، أّن كل حراك يُبنى على الدين 
بنبرة طائفية  يكون  والحديث حوله  السلفية  االفكار  فقط وخصوًصا 
وسيضرب  دموية  حرب  إلى  بالنّهاية  وسيؤدي  فاشل  حراك  هو 
هذا  بأّن  يقيني  أّكد  وما  الذين ضده..  قبل  معه  الذي  حتى  الجميع 
آذار  من  الـ21  يوم  تظاهرات  كانت  فقط،  طائفية  خلفّيته  الحراك 
للتابوت،  “العلوية  علًنا  المتظاهرون  هتف  عندما   2011 مارس   –
هو  موقفي  أّن  أتأّكد  الهتاف جعلني  هذا  بيروت”،  على  والمسيحيّة 
بالتعدد  نتفاخر  منهم  وأنا  السوريين  وأّن جميع  الصحيح، خصوًصا 

الديني والطائفي والثقافي في بلدنا.
ال  بالتأكيد  السورية،  الّدولة  من  مستفيد  أنا  هل  الثاني  السؤال  أّما 

للعمل  الخارج  إلى  والدي  تغّرب  لما  المستفيدين  من  كنت  لو  ألنني 
منذ أن كان في العشرينيات من عمره وحتى اآلن، ولكن ما استفدته 
الدولة السورية هو شيء روحي أكبر من أن يُكتب وأعمق من  من 
أن يُشرح، هو احساس فخر عندما يحمل أي سوري جواز سفره في 
الخارج، ألنه يشعر بأّن النّسر الموضوع على جواز سفره هو ضابط 

يحميه من كل شيء.
لماذا؟  ولكن  األسد  بشار  الدكتور  انتخُب  أنا سوف  ألكون صريًحا 
نسبٌة كبيرٌة من الشعب السوري وقفت ضد الحرب المفروضة على 
مثلي  فهم  بشار،  للدكتور  حّبها  بسبب  بدايتها  في  البالد خصوًصا 
التّطور خصوًصا  نحو  لقيادة سورية  المناسب  الشخص  أنّه  يرون 
وأنّها في عهده تحّولت لدولة شبه نامية بعد أن كانت دولة عالم ثالث 
لعقود سابقة، إضافة إلى أنّه قريٌب جًدا هو وأفراد أسرته من الشارع 
الشخص  أنّه  يرى  الجميع  أّن  إلى  إضافة  المجتمع.  وأفراد  السوري 
الفساد  المجتمع، خصوًصا  في  األزمات  احتواء  القادر على  الوحيد 

الذي أعلن عن خطة كاملة لمحاربته.
خطوات  اّتخذ  والشعارات  العواطف  عن  وبعيًدا  األسد  الرئيس 
الحالية  األزمة  إلى  أنظر  ال  هنا  وأنا  سورية،  مستقبل  نحو  مهمة 
وآثارها ألن لكّل حرب ندوب تتركها في وجه الّدول، فمن ينظر إلى 
في  أنه دخل  يقول  الثانية  العالمية  الحرب  في ظّل  تشرشل  ونستون 
ولكن  الحكم،  في  ليبقى  ينتخب حزبه  ومن سوف  العالمي  الصراع 
المملكة  نهضة  الحكم وهو من صنع  في  وبقي  انتخب  تشرشل  فعلياً 
الرئيس  وبالتالي  السياق  هذا  كثيرة تضرب على  واألمثلة  المتحدة، 

األسد اآلن وضع أساس المستقبل لسورية سواء بتحالفات مهمة من 
آسيا،  دول  ومعظم  بإيران  مروراً  الصين شرًقا حتى روسيا غرباً 
وهذا في منطقتنا فقط ناهيك عن التحالفات المهمة مع الدول االفريقية 
ومعظم دول أميركا الجنوبية وكل هذه التحالفات تم بناءها وسورية 
في حالة حرب وهو ما يؤكد أن السياسة الخارجية للدولة كانت تسير 

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

الوسائل المشروعة سواء عسكرياً أو سياسًيا.
المعارضة لدمشق ضد االنتخابات تؤكد أن  للدول  الحملة اإلعالمية 
هذا االستحقاق يؤرق هذه الدول، وهذا االستحقاق ال تقل أهميّته عن 
مأخذ سياسي  أي  يبحثون عن  أعداء سورية  العسكرية ألّن  الحرب 
وهذه  السورية،  الدولة  الّشرعية عن  انتزاع  ليحاولوا  دستوري  أو 
والشعبية  السياسية  المشروعية  على  الحفاظ  هو  هدفها  االنتخابات 
اإلجراءات  مشروعية  أخرى  بعبارة  السياسي،  األداء  ومشروعية 
األسد  بشار  الرئيس  السيد  ويتخذها وسيتخذها  اتخذها  التي  الجذرية 
النظام  إنتاج  إعادة  عملية  وإدارة  ورموزه،  الفساد  مكافحة  في 
أّنه  على  االستحقاق  لهذا  ُينظر  وبالتالي  األزمة،  وإدارة  السياسي 
التي سوف  والعسكرية واالقتصادية  السياسية  االنفراجات  بوابة من 

تفتح على سورية من بعد انتهاء االنتخابات.

    نظمت إدارة الملكية الفكرية والتنافسية 
بجامعة الدول العربية، بالتعاون مع مجموعة 
بمناسبة  احتفالية  الفكرية،  للملكية  بيانات 

اليوم العالمي للملكية الفكرية.
وأقيم االحتفال تحت شعار “الملكية الفكرية 
نقل  والمتوسطة،  الصغيرة  والشركات 
من  العديد  شهد  إذ  السوق”،  إلى  أفكارك 
النقاشات حول أهمية الملكية الفكرية ودورها 
والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  تنمية  في 

وتعزيز قيمة منتجاتها وتنافسيتها.
إدارة  مديرة  بخيت،  مها  الدكتورة  وقالت 
الدول  بجامعة  والتنافسية  الفكرية  الملكية 
والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  إن  العربية 
األساس الطبيعي النطالق التنمية االقتصادية 
واالجتماعية، إذ توفر العديد منفرص العمل 
وتساهم في حل مشكلة البطالة مما يؤدي إلى 
دفع عجلة التنمية”، مضيفة أنه “مما ال شك 
فيه أن الملكية الفكرية يمكنها أن تكون إحدى 
تطوير مشروعات  في  تساهم  التي  اآلليات 

رواد األعمال وتعظيم ربحيتها”.
الخاروف، شريك  جهاد  جانبه، عقب  من 
الفكرية  للملكية  بيانات  ومدير فى مجموعة 
للملكية  العالمي  باليوم  “احتفالنا  إن  قائال 
الراسخ بطرح  التزامنا  الفكرية متماشًيا مع 
المجاالت،  كافة  في  الفكرية  الملكية  قضايا 
التركيز على أحد  ولذا نحرص سنوًيا على 
القطاعات الهامة التي تخلق تأثيًرا بارًزا في 

المجتمع”.
وتابع: “نسعى من خالل ذلك الملتقى لزيادة 
الوعي بأهمية وضرورة الملكية الفكرية في 
الوطني، فضاًل عن جمع مختلف  االقتصاد 
مفهوم  تعزيز  أجل  من  المعنية  األطراف 
النظرية  بين  الفجوة  وسد  الفكرية  الملكية 
والتطبيق على أرض الواقع، لنواصل دورنا 
استراتيجية  دعم  في  المساهمة  في  الرائد 

الدولة المصرية في هذا المجال”.
وعبر أحمد الزرقاني، المدير التنفيذي مكتب 
الفكرية، عن  للملكية  بيانات  مصر، شركة 
سعادته بإلقاء الضوء على موضوع الملكية 

الفكرية في قطاع ريادة األعمال.
وقال إن “المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
هي قاطرة التنمية في مصر، إذ توفر حوالي 

بالمجتمع، ولذا  العمل  %89 من فرص 
أولوية  الفكرية  بأن قضيةالملكية  ونؤمن 
قصوى في سبيل تشجيع االبتكار المستمر 

دون الخوف من المساس بحقوق المبتكر.
نقاشاتنا  خالل  من  “نسعى  وأضاف: 
اإلجراءات  الوصول ألفضل  إلى  اليوم 
ت  لمشروعا ا تلك  م  ا ستخد ا لتيسير 
إطار  في  الفكرية،  الملكية  لنظامحقوق 
قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
رقم 152 لسنة 2020، والذي ينص على 
تقديم حزمة من الحوافز الضريبية وغير 
الخوض  الشباب على  لتشجيع  الضريبية 

بهذا القطاع.
الجهات  إلزام  أيضًا  “ومنها  وتابع: 
الحكومية بتخصيص ما ال يقل عن 20% 
ونسبة  المشروعاتالمتوسطة  مع  للتعاقد 
ال تقل عن %20 للمشروعات الصغيرة 
وتنفيذ  منتجات  لشراء  الصغر  ومتناهية 
 52 المادة  لنص  وفقا  األعمالوالخدمات 

من هذا القانون”.
من  نخبة  لية  حتفا ال ا فى  ك  ر شا و
المسئولين الحكوميين عن مكاتب الملكية 
إلى  باإلضافة  العربية  بالدول  الفكرية 
بقضايا  والمهتمين  الباحثين  من  العديد 
لدول  وا مصر  في  لفكرية  ا لملكية  ا

العربية.
للملكية  بيانات  مجموعة  أن  بالذكر  جدير 
الفكرية تعمل على دعم العديد من المؤسسات 
وتمتلك  الفكرية،  الملكية  حقوق  مجال  في 
17 دولة  23 كيان في  أكثر من  المجموعة 
إفريقيا وتركيا،  الشرق األوسط وشمال  في 
مع فريق يضم أكثر من 250 متخصًصا في 
مجال القانون و الملكية الفكرية، حيث تمثل 

أكثر من 1000 شركة.
الرائدة في مجال  المؤسسات  إحدى  وتعتبر 
في  الفكرية  الملكية  حقوق  وحماية  تسجيل 
إلى ترسيخ مفاهيم  العربي، وتهدف  الوطن 
منها  يستفيد  لكي  الفكرية  الملكية  ومبادئ 
من  إبداعات  أو  فكرة  في  له حق  من  كل 
أدبية وفنية وتصاميم  اختراعات ومصنفات 
من  والعديد  وصور،  وأسماء  وشعارات 

المفاهيم األخرى.

شـعب حــكاية 

َيقصفون املاَلجئ،  نزوَل  متعّوديَن  باتوا 

وَيهُربون كراسيهم  املقاهي  زبائُن  َيرتُك  منهم،  غفلٍة  عىل 

َيتواَعدون، الِهدَنِة  مَع  أّنهم  إّل 

ُيحاولون ناٍر  إطالِق  َوْقِف  لحظِة  كّل  يف 

وُيجّددون الَخوايل  األّياِم  إعادَة 

َيلهثون الّنارجيلِة  جمراِت  إشعاَل  امُلَتَبّقَيِة  بأنفاِسهم 

َيرسقون  العدّو  غضِب  ومن  خوِفهم  من 

ُيعيدون.. املايض  مَن  جميلًة  لحظاٍت 

ُيذيعون والحذِر  الحيطِة  وأخَذ  الّذعَر  مّلوا 

ُيعّددون أسامءهم  وقتىل  جرحى  دماًرا 

َيعيشون، األخباِر  وَنرشاِت  وامُللحِق  اإلذاعات  عىل 

َيَتَبَْمجون املوقوَتِة  والقناِبل  القاِتَلِة  كاأللغاِم 

َيختِبئون.. تحَتها  وساعة  األرِض  فوَق  ساعة 

وَيصَطِنعون الّصوِت  جداِر  خرَق  األعداُء  وُيتاِبُع 

وُيرِعبون وُيرِعبوَننا  األرِضيَِّة  َكِتلَك  وهمّيًة  حرًبا 

سَيْحَيون.. وُطغياِنهم  َتَسلُِّطِهم  َفِمن  قبوِرهم،  يف  األمواَت 

َيدوسون برشيًّا  وُحطاًما  رماًدا  إّنا  ُتراًبا  اُب  الرتُّ عاَد  ما 

دون! َيَتَفقَّ بعًضا  بعضهم  والّرّقاُد  األحياُء  ُهُم 

َوَجَبوِتِه..  ِتِه  ِبُقوَّ املثَل  رضبوا  ما  إذا  شعٌب.. 

ُيخِطئون.  َحْتاًم  َفُهم 

مجال  في  كبيرا  دورا  الصدفة  تلعب  ما  دائما   
على  مكتشفها  اسم  تخلد  اآلثار  أن  وبما  اآلثار، 
مر الزمن، فيسعى دوما علماء اآلثار إلى التنقيب 
فيها  الصدفة  تكون  التي  األثرية،  المقابر  عن 

والحيوانات عامال اساسيا في اكتشافها.
طريق  عن  الشقافة،  كوم  مقابر  اكتشاف  تم  وقد 
السيد  »حمار«  طريق  عن  وذلك  الصدفة، 
للمقبرة  الرئيسية  الفتحة  في  سقط  الذي  منصور، 
األهالي  اكتشف  وبالتالي  متراً،   12 عمق  على 
عن  بحثهم  وخالل  المنطقة،  هذه  في  آثار  وجود 

سبب سقوط الحمار وجدوا هذه المقابر الرائعة. 
كارتر  هوارد  حصان  تعثر  1900م  عام  وفي 
وحين  حفرة  في  آمون  عنخ  توت  مقبرة  مكتشف 
نزل كارتر من على حصانه وجد درج سلم يؤدي 
»منتوحتب  مقبرة  واكتشف  الحفر  فبدأ  لمقبرة 
الموجود  الشهير  التمثال  بداخلها  ووجد  الثاني« 
كان  حيث  بالقاهرة  المصري  بالمتحف  حاليا 
الكتان وجد أن  إزالة  بالكتان وعند  التمثال ملفوفا 
وليس  مومياء  وكأنه  األسود  باللون  ملون  التمثال 
الفرعون  يمثل  األحمر  الرملي  الحجر  من  تمثااًل 
برداء  المعروف  االحتفاالت  رداء  ملتحًفا  جالًسا؛ 

)الحب سد(.
كارتر  كان   1922 عام  من  نوفمبر   4 في  وأنه 
على موعد مع أهم كشف أثري بالقرن العشرين، 
توت  الذهبي  الفرعون  مقبرة  عن  الكشف  وهو 
يرجع  الكشف  وهذا  تمس،  لم  كاملة  أمون  عنخ 
من  وهو  عبدالرسول،  حسين  الصبي  حمار  إلى 
البحري،  الدير  خبيئة  عن  كشفت  التي  العائلة 
وفي  للعمال  الماء  جرار  عليه  يحمل  كان  الذي 

المياه  حاماًل  الوادي  إلى  الحمار  دخل  اليوم  ذلك 
ووراءه الصبي يمشي، وابتعد الحمار عن المكان 
العمال بعيداً عن األتربة، وتوقف  الذي يعمل فيه 
حسين  الصبي  يحاول  وبينما  ظليل،  مكان  في 
الماء  جرار  لوضع  األرض  تمهيد  عبدالرسول 
هاورد  قادت  التي  السلم  درجات  أول  على  يعثر 

كارتر إلى الكشف عن مقبرة توت عنخ آمون.
وادي المومياوات الذهبية ومقابر العمال

اكتشفت بالصدفة أثناء عمل الدكتور زاهي حواس 
بها في صيف عام 1997؛ كان الشيخ عبدالموجود 
حارس معبد »اإلسكندر األكبر« يجهز للعودة إلى 
منزله بعد انتهاء عمله، والحظ أن حماره يجري 
ذهب  وعندما  بعينه!  مكان  من  بالقرب  مذعوًرا 
سقطت  قد  الحمار  قدم  أن  وجد  األمر  ليستطلع 
وجد  داخلها  نظر  وعندما  باألرض؛  حفرة  في 
وجوًها من الذهب تنظر إليه مبتسمة! وكانت تلك 
الذهبية  المومياوات  وادي  عن  الكشف  بداية  هي 

البحرية. بالواحات 
تستقله  قدم حصان  تعثرت  الجيزة  أهرامات  وفى 
مقابر  عن  الكشف  بداية  هي  هذه  لتكون  سائحة 
اكتشافات  كل  وليست  األهرامات،  بناة  العمال 
اآلثار  على  مقصورة  والماعز  والجمال  الحمير 
طولون،  بن  أحمد  قصة  فهناك  الفرعونية!، 
وعاصمتها  مصر  في  الطولونية  الدولة  مؤسس 
يقال  حيث  الفسطاط..  مدينة  من  بالقرب  القطائع 
المماليك وجد  إن جواده تعثر في حفرة بصحراء 
بها كنًزا من الذهب؛ استعمله ابن طولون في بناء 
ومئذنته  باسمه؛  اليوم  إلى  يعرف  الذي  الجامع 

الشهيرة. الملوية 

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

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.. لماذا سأنتخب بشار االسد؟..           

جامعة الدول العربية تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية

مقبرة تكشف أسرار الحروب يف السودان 
قبل 13400 سنة

القهوة مجانا للحاصلين عىل لقاح كورونا



 

  يعتبر مفصل الركبة  من أهم وأكبر مفاصل الجسم، ويقع عليه عبء 
حمل ثقل الجسم أثناء الوقوف والحركة، مما يجعله عرضًة للكثير من 
الرياضيين، ويحتوي مفصل كل ركبة على  اإلصابات، السيما لدى  
غضروفين يفصالن بين عظمتي الفخذ و قصبة الساق و هما الغضروف 
الهاللي الداخلي )االنسي(، على شكل حرف C، والغضروف الهاللي 
الخارجي )الوحشي( وشكله أقرب إلى الدائري، ويتحرك األخير ضمن  
مجال حركة أكبر من الغضروف الهاللي الداخلي اثناء ثني ومد مفصل 
للتمزق من  الخارجي أقل عرضة  الركبة، ولهذا يكون الغضروف 
الغضروف الداخلي الذي ال يجاري بحركته حركة مفصل الركبة فهو 

ثابت تقريباً .  
بين  الركبة، وتقليل اإلحتكاك  ثبات مفصل  الغضاريف في  تساهم هذه 
المشي والجري،  الناتجة عن  الركبة، وإمتصاص الصدمات  عظام 
القصبة مما  الوزن على كامل سطح عظمة  كما تعمل على توزيع  
المفصل  التى تغطي سطوح عظام  المفصلية  الغضاريف  يحافظ على 

من التآكل .
أسباب تمزق الغضروف الهاللي: 

إن تمزق الغضاريف الهاللية من الحاالت الشائعة في مختلف المراحل 
النشاطات  الشباب لممارستهم  العمرية، ولكنها أكثر مصادفًة لدى 
العنيفة مثل  الرياضية  أثناء االنشطة  القوي  فااللتواء  الرياضية بكثرة، 
كرة القدم والهوكي، أو الرياضة التي تتطلب التوقف المفاجئ مثل التنس 
وكرة السلة والغولف، تكون من األسباب التي قد تؤدي لإلصابة، ويزداد 
خطر اإلصابة بتمزق الغضروف مع تقدم العمر ألن  الغضروف يفقد 
السمنة يكونوا  يعانون من  الذين  جزء من مرونته، كما أن األشخاص 
أكثر عرضة لإلصابة، وإن إمكانية اإلصابة تزيد مع وجود تقوس 
أقل  الداخلي، والنساء  الغضروف  التحميل على  بالساقين  الزدياد في 
عرضًة لالصابة بتمزق في الغضاريف الهاللية لقلة تعرضهن للحوادث 

مثل الرجال .
أعراض تمزق الغضروف : 

الركبة وذلك  الخارجية من  أو  الداخلية  الناحية  ألم موضعي حاد على 
حسب الغضروف المصاب داخلياً أو خارجياً، مع توّرم ينجم غالباً عن 
نزف داخل المفصل،  وعدم القدرة على ثني الركبة أو مّدها بالكامل، 
الركبة )يشكو المصاب من فقدان  وشعور بعدم استقرار وثبات في 
السيطرة على ركبته بشكل مفاجئ، حيث تلف الركبة ال إرادياً، ويعبر 

عن ذلك بقوله بأن ركبته تخونه (، مع وجود طقطقة في الركبة .
هذا وقد تنغلق أو تنعقل الركبةبشكل مفاجئ  locking   فال يستطيع 

المصاب ثني أو مد الركبة بالكامل .
التشخيص :

المصاب،  المرضية وشكوى   القصة  يتم تشخيص اإلصابة من خالل 
الهاللي  والفحص السريري، ويختلف تشخيص تمزق الغضروف 
الخارجي بموضع األلم، على  الهاللي  الغضروف  الداخلي عن تمزق 

الجهة الداخلية أو الجهة الخارجية 
لمفصل الركبة أثناء الضغط على مفصل الركبة،  و مالحظة ضمور في 
العضلة الرباعية في الفخذ، وقد يترافق ذلك وجود تورم في الركبةناجم 
عن نزف داخل مفصل الركبة، وقد يتطلب التشخيص اللجوء لعمل رنين 

الهاللية  الغضاريف  لتقييم حالة  الركبة  أو منظار لمفصل  مغناطيسي 
واالربطة المتصالبة في الركبة .

عالج تمزق الغضاريف الهاللية :
يعتمد إختيار نوع العالج في حالة تمزق الغضروف على عوامل عدة 

تتعلق بعمر المريض، ونوع النشاطات التي يمارسها، وعلى نوع 
التمزق وموقعه . 

العالج غير الجراحي :
المريض مع رفعها ألعلى.و وضع رباط  الثلج على ركبة  بوضع 
بالركبة،  وإعطاء  أدوية مسكنة  لتقليل إمكانية  حدوث نزف  ضاغط 
لأللم،فإذا استمرت األعراض رغم العالج فيتم اللجوء للتدخل الجراحي 
عن طريق منظار الركبة، وينصح غالباً بالتداخل الجراحي عند وجود 

اصابة مرافقة مثل قطع الرباط المتصالب االمامي .
وهناك عدة طرق لعالج تمزق الغضروف الهاللي ،أهمها :

- خياطة وتصليح التمزق إذا كان التمزق بسيط وغير متهتك.
- إستئصال الجزء المقطوع فقط مع المحافظة على أكبر جزء ممكن من 

الغضروف و ذلك ألهمية الغضاريف الهاللية بالنسبة للركبة.
- وحديثا هناك محاوالت لتطوير غضاريف هاللية صناعية لتعويض 

الغضاريف التي حصل بها تلف كبير. 
التأهيل :  

الهدف من التأهيل سواًء مع العالج التحفظي أو بعد العمل الجراحي هو 
تقوية العضالت السيما عضلة الفخذ الرباعية التي غالباً ما تعاني من 
ضعف وضمور في حاالت التمزق المزمنة ، وكذلك العمل على استعادة 

مدى كامل لحركة مفصل الركبة وخاصة الثني .

الجمعة  المصرية يومي    تشهد دار األوبرا 
لـ  عايدة”  “أوبرا  المقبلين عرض  والسبت 
فيردى فى تمام الساعة السابعة مساء على 

مسرح النافورة.
القاهرة،  العرض يأتى بمشاركة فرقة أوبرا 
باليه أوبرا  القاهرة وفرقة  وأوركسترا أوبرا 
القاهرة، ويقدمها أستاذ  القاهرة، وكورال أوبرا 
كورال كارمين كوالنجيلى وتصميم رقصات 
ارمينيا كامل وتصميم ديكور محمد عبدالرازق، 
اليو  وقيادة  شعالن  ياسر  إضاءة  وتصميم 
الطلى وإشراف  اورتشيولو ومن إخراج هشام 

فنى الدكتورة إيمان مصطفى.
بـ  النافورة  وفى سياق متصل يشهد مسرح 
دار األوبرا المصرية استعدادات كبيرة لحفل 
إقامته  الكبيرعمر خيرت، والمقرر  الموسيقار 
الجارى، وسيقام  30 و31 من شهر مايو  يوم 
التباعد االجتماعى وكل  باتباع إرشادات  الحفل 
من  االحترازية  والسالمة  األمن  إجراءات 

فيروس كورونا المستجد.

  عرضت قناة »روسيا اليوم« مقطع فيديو 
يظهر حجم األضرار في قرى بجمهورية 
الديمقراطية جراء ثوران بركان  الكونغو 
السبت، مما أسفر عن  »نيراجونجو« يوم 
أكثر  15 شخصا على األقل وتدمير  مقتل 

من 500 منزل.
وأدى ثوران بركان »نيراجونجو« إلى 
نزوح حوالي 5000 شخص من مدينة جوما 
التي فتحت حدودها  المجاورة  إلى رواندا 

أمام حشود من الالجئين.
أعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة 

لجمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة في 
الذي  ضحايا بركان جبل » نيراجونجو« 
ضرب مدينة »جوما« بشرق البالد، وأسفر 
العشرات من الضحايا  عن وفاة وإصابة 

األبرياء كما َخلَّف أضراًرا مادية جسيمة.
بيان صادر عن وزراة  وأكدت مصر في 
مع  ووقوفها  تضامنها  على  الخارجية، 
الديمقراطية وأسر  الكونغو  حكومة وشعب 
الُمصاب األليم، وُتعرب  الضحايا في هذا 
العاجل لجميع  بالشفاء  التمنيات  عن صادق 

الُمصابين. 

514 961 0777    450 972 1414
fzemokhol@gmail.com  elressala@videotron.ca  
elressalanews@.gmail.com  www.el-ressala.com

العالناتكم في »الرسالة«

 الحرية : ال يشعر بقيمتها إال من حرم 
بأسر حتى ولو هو  منها وال يرضى اإلنسان 
إليه  الذي يهدف  المغزى  في قصر هذا هو 
الذئب عندما أوعظ  به  أقتنع  الكاتب وهذا ما 
الذئب  فيكاد  ألتقى اإلثنان  فقد  الكلب  فيه  إليه 
أن يهاجمه ولكنه يحجم عنه فقد أعجب بشكله 
وراقه منظره وإذا هو يدنو منه ويمتدح بدانته 
 . الهيئة  الجسم متهالك  نفسه نحيف  فهو يرى 
الذئب برغبته في أن  ويتحدث اإلثنان فيشعر 
الغابات  الكلب أن يترك  له  فيقول  يكون مثله 
كالصعاليك  مزرية  كالبوساء  فيها  فهيئته 
ويسأله عما يفعل فيحثه الكلب على أن يحرس 
البيوت فسيكون مصيره أفضل وأن  بيتاً من 
يداعب أفراده وهم مثله سيداعبونه ويرضون 
الذئب  يأكلون . ويوشك  عنه ويطعمونه مما 
أن يهنئه ولكنه يلمح في عنقه جزًءا يخلو من 
الكلب له أن  الشعر فيستفسره عنه فيفصح 
الذي يطوقونه  ذلك الجزء هو مكان الطوق 
به فيسأله وهل يستطيع بهذا الطوق أن يجري 
الكلب قصوره عنه  حيث يرغب فيعرف من 
وعجزه فيرفض الذئب أن يكون مثله ويفضل 

حريته فيفر منه وكأنما يفر من األسر 
وها نحن نترجم هذه الحكاية كما هي في 

نصها الفرنسي :
العظم  لم يكن عليه إال  الشاعر : ذئب  يقول 

والجلد 
 ولكن الكالب حاذقة في حراستها 

 يقابل كلباً جمياًل في بدانته 
 سميناً زاهياً قد أضله السهو 

 فيهاجمه مواله الذئب وقد أوشك أن يمزقه 
ولكنه مع تقبله بطيبة يسعى إلى عراكه 

 أما الكلب فبقده هذا يدافع بجرأة عن نفسه 
 فيدنو منه الذئب في تواضع ويتبادالن الحديث 

فيمدحه على بدانته التي أعجبته وحسده عليها 
فيقول له الكلب : ليس في وسعك موالي 

الطيب أن تكون سميناً مثلي 
الغابات فسوف تكون أفضل فهيئتك  أترك 

بائسة كالصعاليك 
تبعث على اإلزدراء وتستدعي الشفقة 

 وسيدفعك وضعك إلى أن ينهي عليك الجوع 
 لماذا ؟ فبغير تأكيد ليس هناك غذءا طيب )لقد 
الشاعر يقول ليس  الجملة هكذا ولكن  ترجمنا 

هناك شفاه حقيقية أي بارزة   
 يملؤها الطعام فتستطعمه( 

 أال وهو على أسنة السيوف 
 أتبعني فسوف يكون مصيرك أحسن 
 فيسأله الذئب : وماذا عليا أن أفعل ؟

فيقوله الكلب : ال شيء كثيراً لتمارس القنص 
للناس 

 أحمل لهم العصي وتسول منهم 
مالق من بالبيت وأمدح مالكه 

 فسيكون أجرك هبات كثيرة مختلفة األشكال 
من عظام الدجاج والطيور دون أن تبدى 

مالطفة 
 ويكاد الذئب أن يهديا إليه التهنئة 

التي أوشك معها أن يبكي شفقة وحناناً 
ولكنه يدنو منه فيرى عنقه أجرداً  )يخلو من 

الشعر( 
فيسأله : ما هذا ؟ - الشئ – كيف – شيء 

قليل- 
ولكن هناك ما هو أكثر – الطوق الذي أربط به 

مما تراه هو الدافع لما بي 
فيسأله الذئب أتربط إذن ، أال تستطيع أن 

تجري حيث ترغب ؟
- ليس دائماً ولكن أيهم ذلك ؟ 

ينبغي وأنا بكل أطعمتك ال أرغب منها  - بل 

في شيء  
وسوف ال أرغب ولوكان الثمن كنزاً 
هذا ما قاله األستاذ الذئب وفر هارباً

الشاعر  أن  الحكاية  في  نرى  مثلما  ونحن 
وأهميتها  الحرية  قيمة  يوضح  الفونتين 
إليه  فأنظر  لإلنسان وللشعب والشعوب عامة 
القيمة وتلك األهمية قبل قرن  يوضح هذه 
التي  الفرنسية  الثورة  الزمن على أحداث  من 
العدل  المساواة  الحرية من أهدافها مع  كانت 
الثورات  والتي من غير شك هي من أهم 
التاريخية االجتماعية والسياسية  واألحداث 
العالم والتي كانت في فرنسا  التي حدثت في 
في ذلك الوقت . وقد أثر المفكرون والفالسفة 
الثورية على الشعب ومن أبرزهم  بارائهم 

فولتير ومونتسكيو وجان جاك روسو .
الحرية  قيمة  لفونتين يوضح  الشاعر  أن  أقول 
أحداث  قبل  وألفرادها  للشعوب  وأهميتها 
الثورة الفرنسية التي كانت الحرية من أهدافها 
فهو يؤكد على لزوم تحرر اإلنسان من األسر 
التي  الشخصية  المزايا  من  فيه  كان  ولو 
يرضى بها أو يذعن إليها أو التي يخضع لها 
برغبته أو على مضض منه فينساق لخضوعه 
أو مدفوعًا ولكنه في كل ذلك البد  مضطراً 
وأن يرفض هذا الخضوع وأن يتحرر منه 
. وفي الحكاية نقد إجتماعي ونقد سياسي 
النقد يشمل األثنين  الرغم من أن هذا  وعلى 
أو األساس  السياسي  النقد  أن  نلمح  فنحن  معاً 
المغزى  ، ومع أن  فيهما وهو األكثر يروزاً 
فهو يتضح في تصريح وبال  يبدو ضمنياً  فيه 
الفئة ما  تلك  ينتقد وينكر على  فالشاعر  أخفاء 
الوقت  إليه والتي تتقرب به في ذلك  تسعى 
الرابع عشر للحصول منه  الملك لويس  إلى 
على نفع يبتغونه وإلى أمتداحه وتدليله والذين 

يتالصقون بمن حوله يخدمنوهم ويستعطون 
منه ويقول الشاعر أو يسخر من أجرهم على 
التي يضعها كرمز  الهبات  ما يفعلون تلك 
يرمز فيه إليهم والتي نراه يرجوهم به وينزلهم 
نافق   : يقول  إليه  فأنظ  إلى مرتبة مخزية  فيه 
أو مالكه من غير شك  بالبيت وأمد سيده  من 
فسيده أو مالكه رمز صريح للملك وإلى اللقب 
الذي ينسب إليه وإلى ما يطلقه الشعب عليه . 
الذين  بالبيت رمز واضح لرجال البالط  ومن 
يحيطون به فيفرطون في الثناء عليه من ناحية 
الثناء من ناحية ثانية ومما  أو يتلقون هذا 
يؤكد ذلك أستخدام الشاعر بعض األلفاظ : 
واألستاذ  والصعاليك  والبؤساء  كمواله 
أليه كيف ينزل هؤالء إلى  السيد وأنظر  أو 
التي  الهبات  المرتبة فهو يوضح تلك  تلك 
يحصلون عليها بهذا المدح والتملق وهي 
الدجاج والطيور ومن غير إخفاء أو  عظام 
التي  الطعام  العظام هي فضالت  تحقير فهذه 
تعطى للكالب ومن مثلهم وكل ذلك ينسب 
إلى اإلنسان فالنفاق والمدح بشمولهما العام ال 
تستطيعهما الكالب والحيوانات وإنما اإلنسان 
فقط هو الذي يستطيع أن يسعى إليهما ويتفنن 
الحكاية فنراه  النقد األجتماعي في  أما  فيهما 
يأتي في المرتبة الثانية بعد النقد السياسي على 
الذي يشمل كل طبقات  العام  الرغم من كونه 
الذين يشغلون أماكن مختلفة  المجتمع وأفراده 
راقية أو متواضعة ومن األغنياء والفقراء 
والذين يذعنون إلى هذا الخضوع من غيرهم 
يبتغونه  نفع  إلى  يهدفون  لما  به  يرتضون 
له فحسب وإنما يمتحون معه  وال يرضخون 
إليهم ويدلّلنوهم حتى يحابوهم  من يذعنون 
فتعلو وترقى مكانتهم  ويفضلوهم عن غيرهم 

عندهم . 

 ليس شرطا عندما يبتلي اإلنسان أن يكون 
سئ ، ربما يكون اختبار من هللا لقوة صبرك 
الشدائد ، وربما  أراد هللا أن  وتحملك على 
التي  الذنوب  يرفع عنك بعض األوزار أو 
انها وزر أو سيئة  بتلقائية وال ندري  نفعلها 

لجهلنا ببعض أمور ديننا ..  
العمر حدث  بالطبع بعد رحلة عبر سنوات 
الكوارث و الصدمات  الكثير والكثير من  لي 
دمرتها  وربما  حياتي  هزت  التي  المميتة 
افيق منها واعيد  لسنوات حتى استطعت ان 
اعمار ذاتي مرة اخري، ببعض الشروح 
التي أبت أن  وبعض الجروح واالنكسارات 

تتركني أو ان تنساها الذاكرة وتغفل عنها.
وكان أولها موت أمي  حيث كانت لي ترياق 
الحياة، واخذتني االحزان عنوه من احضان 
الكبيرة  والبراءة إلى حفرة سحيقة  الطفولة 
معتمة، بقيت حبيسة لسنوات  كثيرة كالذي 
سجن في طفولته وخرج من السجن في شبابه 

ولكن قلبه كهال تحتله  االحزان.
الكوارث والبراكين  الحياة  وثاني   ومضت 
التي انفجرت ودمرت األخضر واليابس موت 
يوسف أصغر أبنائي الذي عاش ثالث سنوات 
ملتصق بصدري، يحتضنه قلبي  وقبل أن 
ألملم ما تبقى من حطام   افيق من حدادي،  و 

حياتي. 
الوحيدة ذات الست أعوام   ابنتي  ماتت مريم 
انا  التي عشت أتمناها طيلة حياتي ،  فكم 

اعشق البنات.

  بعد هذه األحداث الدامية توقفت حياتي أكثر 
من عشر سنوات ذقت فيها كل انواع العذاب 

واأللم والوجع الذي مازال رفيقي.
البسيطة والمزمنة  ورافقتني بعض األمراض 
لم  العالي والحساسية ولكن  وابرزها الضغط 
اعيش أحداث مرضية كارثية بل كلها أشياء 
بالنسبة لما رأيته بعد ذلك بسيطة  الحمد هلل 
باختبار  ، حيث اختصني هللا منذ ست أشهر 
اللعينة  المرض ، وذلك في زمن الكورونا 
وكان ذلك في ديسمبر الماضي وبالتحديد 
ساقني هللا  البحته  بالصدفة  يوم ١٧ حيث 
الفرنساوي واكتشفت  للذهاب الي مستشفي 
الرعاية  عدة كوارث وتم حجزي اسبوع في 
المركزة وبفضل هللا شفيت وعفيت وخرجت 
التأثير السلبي باقي  على خير، ولكن ظل 
معي حوالي ثالث اشهر، وخرجت من هذه 
التجربة بصداع مرض السكري الذي فوجئت 

به وصل إلى رقم صعب جدا  ..
 ثم أعطاني هللا اختبار اخر وهو اصابتي 
بكورونا وال أراكم هللا مكروه  فهي تأتي 
بصور مختلفة وأعراض كثيرة ورغم اني 
انها جاتني بغتة   قاطنة قابعة في بيتي  اال 
الذي أحس  ابني  وبدون مقدمات عن طريق 

بفقدان حاستي الشم والتذوق. 
ايام  شعرت وكأن صاروخ  بعدة  وبعدها 
الشمال ورأسي  الي عيني  اخترق حلقي ونفذ 
وشعرت بصداع نصفي رهيب وفظيع لدرجة 
انني ال استطيع لمس جفن عيني من شدة 

االلم والوجع وظل هذا الوضع لمدة اربعة 
بفقرات  اللعينة  امسكت  حتي  تقريبا  ايام 
ثم  تحته شوك  الجلد زرع  وكأن  ضهري 
تلو األخرى، واشتد  توالت االعراض واحدة 
االلم واصاب كل مفصالت جسدي وكأن 
عظامي تكسرت تحت الرحايا ويغطيها رداء 

من الجلد. 
للقيء   وتقريبا جائتني كل االعراض وميل 
القدرة حتى على شربه  ماء او حتي  وعدم 
الكالم، والذهاب الكثر من طبيب وكل واحد 
برأي وعالج مختلف وتحاليل واشاعات  حتى 
انها كورونا رغم ان االعراض  الرؤية  ثبتت 
العظام وألم  ألم يطحن  كانت واضحة فهناك 
في الصدر عفاكم هللا وعافاني ألم موجع جدا 
النفس او  القدرة على اخذ  جدا لدرجة عدم 

اخراجه . 
ظلت معي هذه االعراض ما يقرب من شهر 
حتى تعافيت لكن جسمي هزيل وليس لدي 
قدرة على عمل اي مجهود وعرق غزير 

ودوخه وهدة حيل .
كان هذا قبل رمضان باسبوع وأكملت لمدة 
أيام رمضان وبدأت الصيام فى  ٢٠ يوم من 
الحمد هلل ومروا بسالم وايام  العشر االواخر 

العيد. 
قبل  باختبار آخر  بكام يوم  وضعني هللا  بعده 
انه  الذي مضى وايضا صادف  أفيق من  أن 

يوم 17 مايو .
لعينة،  بترابيزة  اصطدامي  اثر  فوقعت 

واصابي كسر في كتفي الشمال، وكدمات 
الشمال تورم وزرقان  رهيبة بركبتي وساقي 
التي رسمت خريطة متعددة  للدماء  واحتباس 
الجنب  المعالم وااللوان فوق ركبتي وقدمي) 
الشمال دا عندي عاوز َعمره دائما مصاب 

والحمد هلل( . 
عادية  واشاعات  فحوصات  بعمل  وقمت 
بالكتف  انه كسر  ومقطعية  وباجماع االراء 
او  التجبيس  يصعب  المكان  وهذا  الشمال 
المعلق  الذراع  الرباط او اي شئ غير مشد 
اليومية  بالرقبة و مسكنات بجانب كم األدوية 
المعتاد عليها والتي افسدت معدتي من كثرتها. 
  وفي نهاية الحكاية  اود ان اقول  وبرغم كل 
هذا انا احسن من غيرى بكثر جدا واحمد هللا 
ابتالء  واتمني ان يعفو عني وأن يكون هذا 
انتقام ، وان يكون تخفيف وازالة اي  وليس 
يقبض هللا  حتى  قصد  بدون  ارتكبته  ذنب 
الذنوب فمهما حدث  روحي وانا خاليه من 
النوم  ومهما أصابك ومهما تألمت و جفاك 

والزمك األلم ورافقك الوجع ) مثلي االن (  .
من  وافضل  احسن  انك  وتيقن  هللا  احمد 
مرضى يعانون األمرين وعسي ان تكرهو 

شئ وهو خير لكم .
بالشفاء وان يعفو هللا  فادعو لي   ولعله خير  
النوم وان يحفظكم ويحفظ  عنى واستطيع 
اوالدي واهلي واحبابي الن وجعهم يوجعني 
اكثر من وجعي بكثير الحمد هلل الحمد هلل 

الحمد هلل ..  لعله خيراً

حكايات الشاعر الفرنسي الفونتين

الذئب والكلب     
Le loup et le chien   

شعر: صباح غريب

بحر العروبة جف .. 
بحر العروبة  مات
الكل وقف بالصف
ياخد البوسات 

أخدوا معاهم سيولة ....
ودفاتر الشيكات 

لسانهم للعدو يقول أمرك...
نقدم الخدمات 

خلينا خدم عندك ..
عندنا الخبرات ...

شعوبهم من الخجل ماتت 
ونزلت العبرات 

اخماس باسداس ضربت 
رح تنزل الرايات 

ويبقى علم واحد يرفرف 
في أعلى السماوات 
فلسطين يا راية مجد 

يا مدرسة للكون 
بالبذل والتضحيات 

أنت العلم انت الصدر 
والباقي عالعتبات 
بحر العروبة جف 
بحر العروبة مات 

شعر : 
عباس شعبان

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

تمزق الغضاريف الهاللية في الركبة...
Torn Meniscus 

ترجمة: إدوار ثابت

بحر العروبة جف 
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يوسف زمكحل   همسـات

ليست كل النهايات سعيدة كبداياتها 

أنا هو أنا وال أسمح بالمقارنات 

إذا خرج السر من فمك لن يعود سراً 

بعض الوعود كتبها أصحابها على الرمال 

أكثر الصفعات ألماً هي التي بال سبب 

أسوأ ما يمكن أن تفعله للحب هو أن تتجاهله 

نريد النسخ القديمة لمن أحببناهم قبل التحديث 

لوال وجود السيئين في حياتنا ما عرفنا قيمة الرائعين 

من يهددك بالرحيل أهمس في أذنه هل تعرف الطريق أم 
أدلك عليه )شكسبير( 

من كلماتي : معرفش إزاي في غفلة .. خطفت قلبي عندها 
.. ولما ناديت عليه .. لقيته حاضن قلبها .. بيشكليه قسوة 
حبيبي .. ومرار عذابي في بعدها .. ما أنا أصلي بحبها .. 
بحبها بحبها بحبها .. يا قلبي روح قولها .. عاشق وطالب 
ودها .. وأعيش وأسعد جنبها .. مشتاق أسمع ردها .. ما 

أنا أصلي بحبها .. بحبها بحبها بحبها .

حكون ليكي
كما العابد فى محرابه

يصون ترنيمه في كتابه
ويقفل كّل يوم بابه

ولو جالس في أعتابه
حورية تسحر األلباب

حكون ليكي
ككلمة شوق في أغنّية
وهمسة حلوة منسّية
وصرخة شوق مدوّية

حكون ليكي
كما العاشق في عّز الليل

وعايش في الضنى والويل
بيغزلك خيوط الفجر
تنّور لك ضالم الليل

ويهديكي ورود الّصبح
تعّطرلك مناديلك

واناديلك
حكون لك أحلى أغنّية

وبّس ياريت تصارحيني
حتبقي أنتي أيه لّيا؟!

حكــــون

قصة قصيرة بقلم: سناء سراج

لعلــه خيــراً   



   تحدثت خبيرة التغذية الروسية، إيلينا كالين، عبر حسابها الرسمى 
“إنستجرام”، عن أفضل فاكهة مثالية لتحسين عملية الهضم وتحسين 
الحالة العصبية للفرد. وقالت إيلينا كالين: “إن فاكهة األفوكادو 
تحمل العديد من الخصائص المفيدة للجسم، ومن بينها تحسين الحالة 
المزاجية، والتى بدورها تعتمد إلى حد كبير على عمل الجهاز 

الهضمى”، حسبما نقلت وكالة “سبوتنيك”.
وأشارت كالين إلى “تركيبة األفوكادو التى تحتوى على العديد من 

الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، وخاصة البوتاسيوم”.
الفاكهة تساعد فى عالج االلتهابات، وهى مسؤولة  وأضافت: “هذه 
عن تقوية جهاز المناعة وتقلل من خطر اإلصابة بالتهاب المفاصل”.

وتابعت: “باإلضافة إلى احتوائه على مضادات األكسدة التى تساهم 
فى عمليات التجديد وفقدان الوزن، كما أنه يحتوى على الكثير من 
األلياف، مما يحسن عمل الجهاز الهضمى والتمثيل الغذائى وله تأثير 

إيجابى على الهرمونات”.
وأشارت إلى أن “األفوكادو يحتوى على مادة السكوالين، أحد 

مضادات األكسدة التى تلعب دورا مهما فى الحفاظ على مرونة الدهون تحت الجلد. وبأن تناول 
هذه الفاكهة بشكل يومى يمنح البشرة نعومة وتصبح أكثر تماسكا فى غضون أسابيع قليلة”.

وأضافت: “هناك فائدة أخرى مهمة جدا لألفوكادو وهى محتواها الصحى من الدهون، والتى ال 
يتعارض محتواها العالى من السعرات الحرارية حتى مع مرض السكرى، حيث لكل 100 جرام 

تحتوى على 214 سعرة حرارية. وتعزز هذه الفاكهة امتصاص األطعمة األخرى”.

النساء  الكثيفة موضة تسعى  الحواجب     
يُرام،  ما  ليكّن على أجمل  اعتمادها  إلى 
وهّن لذلك يبحثن عن مستحضرات وزيوت 

ووصفات طبيعية لـ تكثيف الحواجب.
وللحصول على حواجب كثيفة وممتلئة 
وذات مظهر طبيعّي كما هي الموضة، نقدم 
لِك وصفات غريبة من مستحضرات المطبخ 

لـ تكثيف الحواجب وزيادة نمّوها.
وصفات غريبة لتكثيف الحواجب:

تقوية  البيض في  يفيد صفار  البيض: 
الّشعر بسرعة سواء على شعر  بصيالت 
البيض  اخفقي صفار  الحواجب،  أو  الّراس 
وضعيه على حاجبيك، واتركيه مدّة 20 

دقيقة ثّم اغسليه بالماء البارد.
الّصبار  الّصبار: اطحني بضع أوراق 
دلكي حاجبيِك  ثّم  لتستخرجي عصيره  ببطء 
اتركيه عليهما أطول فترة ممكنة،  به، 
فللّصبارالقدرة على شفاء ونمو الجلد إن كان 

الحاجبان خفيفين بسبب حساسيّة فيه
البصل  البصل: يساعدك عصير  عصير 
أو  الحاجبين  الّشعر في  نمو  على تحفيز 
غيرهما، استخدمي قطعة من القطن الُمشبعة 

أسفل  الجلد  البصل وافركي  بعصير 
الحاجبين برفق. تعطي هذه الّطريقة 

منظراً أجمل للحواجب الخفيفة.
الثّوم: خذي فّصاً من الثّوم وابرشيه 
الزيتون،  زيت  من  ملعقة  مع 
إلى  مّرة  به من  الحواجب  وادهني 

مّرتين في اليوم مدّة أسبوع.
أو  أربع  خذي  التمر:  عجوة 
النّار  خمس حبات واحرقيهم على 
ثّم  لونها أسود، ومن  حتى يصبح 
القليل من  اطحنيها واخلطيها مع 
الخروع واحفظيها في علبة  زيت 

الخليط  بهذا  الحواجب  ادهني  صغيرة، 
أكثر  اليوم  تكريرها في  إمكانيّة  مع  يوميّاً 
بإمكانك حرق نواة  أنّه  من مّرة. كما 
ثّم  أسود، ومن  لونها  أن يصبح  إلى  التّمر 
اطحينها واخلطيها مع القليل من ماء الورد، 
التّمر  واستخدميها كما فعلِت في خليط 

والخروع.
نصائح للحصول على حاجبين صحيين:

يكفي من  ما  تأكدي من حصولك على   -1
الحديد  كّمية  تعتمد على  الدّم  فقّوة  الحديد؛ 

لنقل األوكسجين إلى بصيالت الشعر.
المحافظة  فيتامين ب 6 في  2- يساعد 
فإذا كنِت  على صّحة األظافر والّشعر، 
يكفي منه عن طريق  ما  ال تحصلين على 
بحبوب  االستعانة  بإمكانك  الغذاء، 

الفيتامينات.
البروتين،  من  أساساً  الحواجب  تتكّون   -3
لذلك أكثري من تتناول اللّحوم، أما إذا كنت 
المقدار  الحصول على  فتستطيعين  نباتية، 
البقوليّات  تناول  تحتاجينه عن طريق  الذي 
أو من  كالقرنبيط،  الخضار  أو  كالفاصوليا، 

خبز القمح.
بشكل حاجبيِك  كثيراً  تغيّري  أال  4- حاولي 
واتركيهما بشكلهما الّطبيعي، فعند نزع شعر 
الشعر من أصل  أخذ  الحاجبين يجب عدم 
الشعر  بتنظيف  االكتفاء  بل  الحاجب  شكل 
حولهما وذلك يساعد على إعطاء مظهر 

كثيف وطبيعي.
الحاجب لملء  قلم  5- تجنب استخدام 
ويتسبب فى سقوط  فهو مضر جدًا  فراغاته 
الشعر على المدى الطويل، ويمكن استبداله 

بلون ظل عيون قريب من لون الحاجب.
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إلعالناتكم في الرسالة 
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الأفوكادو .. الفاكهة المثالية لتحسين عملية الهضم والحالة العصبية

ضافة العنب إلى نظامك الغذائي 5 فوائد مذهلة تدفعك ل�إ

وصفات غريبة لتكثيف الحواجب.. إلمسي الفرق بأسبوع واحد

الشديد  باإلرهاق والتعب  الكثيرون  ما يشعر  عادة   
والتوتر في فترة تغيير الفصول، المشكلة التي تؤدي إلى 

انخفاض الطاقة في الجسم.
التي  العديد من األطعمة  األمر، هناك  ولكن في حقيقة 
الصعبة،  الفترات  التغلب على هذه  يمكن مساعدتنا على 

مما يمنحنا دفعة من الطاقة.
التي ينصح  التالي، نستعرض األطعمة  التقرير  وفي 
بتناولها لشحن الطاقة والتغلب على اإلرهاق، وفقاً لموقع 

»فان بيدج« اإليطالي.
ألياف وفيتامينات ومعادن  البني على  يحتوي األرز 
التحديد على  أكثر من األرز األبيض، على وجه 
تكسير  الجسم على  يساعد  المنجنيز، وهو ملح معدني 

الكربوهيدرات والبروتينات لتوليد الطاقة.
على مؤشر جاليسيمي منخفض )هو  أيضاً  يحتوي  كما 
التي تحتوي  الغذائية  المادة  لمدى سرعة رفع  مقياس 
الدم مقارنة  السكر في  لمستويات  الكربوهيدرات  على 
بالجلوكوز النقي(، مما يساعد على الحفاظ على مستويات 

السكر الصحيحة في الدم.
ال تقتصر فوائد البيض الغذائية على إبقاء الشخص ممتلئاً 
يمنح  بالبروتين، مما  غني  أيضاً  لفترة أطول، ولكنه 

الشخص طاقة دائمة.
أميني  الليوسين، وهو حمض  البيض على  يحتوي  كما 

يحفز إنتاج الطاقة.
الخفيفة، الحتوائه على كميات  اللوز من أفضل األطعمة 
تساعد  وفيتامين ب، وهي عناصر  المغنيسيوم  عالية من 

الجسم على تحويل العناصر الغذائية إلى طاقة.
فالماغنيسيوم ضروري للطاقة، وفي حالة فقدان الجسم له، 
تنخفض مستويات الطاقة ويسبب الشعور السريع بالتعب.

وجبة خفيفة أخرى غنية بالطاقة هي زبدة 
الفول السوداني، المنتج الذي يحتوي على 
مستوى عاٍل من الدهون والبروتينات 

الجيدة.
 تحتوي زبدة الفول السوداني أيضاً على 
نسبة عالية من السعرات الحرارية، ولكن 
من ناحية أخرى، ال تحتوي على نسبة 

عالية من السكر.
تعتبر رقائق الشوفان هي الطعام المفضل 
ألي اخصائي تغذية، وذلك لمحتواها 
العالي من األلياف، العناصر التي تجعلها 
طعاماً مشبعاً للغاية يُسهل الشعور بالطاقة 

لفترات طويلة.
 أطعمة مفيدة لصحة العين.. إليك القائمة

األسماك الدهنية
الدهنية غير الصحية،  اللحوم  على عكس 
للغاية للصحة،  الدهنية مفيدة  فاألسماك 
الموجودة  فيتامين ب 12  الحتوائها على 
في التونة أو السلمون، والمعروف 

بالخصائص الكبيرة للطاقة.
وتحتوي أيضاً على كمية ممتازة من 
لتقليل  المفيدة  الدهنية،  أحماض أوميجا 3 
االلتهابات في الجسم، والتي عادة ما تسبب 

الشعور بالتعب.
الزبادي اليوناني

الزبادي  بالتعب واإلرهاق، قد يكون  في حالة الشعور 
اليوناني هو ما يحتاجه الجسم. وذلك نظراً لغناه بالبروتين، 

إذ يعتبر طعاماً مثالياً لوجبات اإلفطار أو العشاء.

المفضلة عليه مثل  الفاكهة  إضافة قطع  أيضاً  ويمكن 
الموز أو حتى المكسرات مثل اللوز أو الفول السوداني، 

لشعور أكبر بالطاقة.

  لماللون الفوشيا أو تحديدًا »شربات التوت 
Raspberry Sorbet« على حسب المسمى 
الذي تم اعطاءه بواسطة شركة بانتون، هو أحد 
األلوان الرائجة في هذا الموسم ربيع وصيف 

 .2021
ولذلك قررت أن أشارككم اليوم عدد من األلوان 
التي يمكن تنسيقها مع اللون الفوشيا للحصول 
على إطاللة عصرية مناسبة لهذا الموسم.في 
البداية، يجب أن نعلم أن اللون الفوشيا هو لون 
عصري يتميز بالحركة والنشاط وأحيانًا يكون 
لون محير بسبب اختالف درجاته من وسط 
آلخر. حيث أن االضاءة المسلطة عليه تلعب 
دوًرا كبيًرا في إظهار مدى نصوعه ووضوحه، 
خصوًصا في الخامات أو أنواع األقمشة 
العاكسة للضوء كخامة الستان أو الحرير.و قد 
ظهر اللون الفوشيا في العديد من التصميمات 
كقميص مصنوع من الكتان وكتنورة ستان أو 
حرير وكذلك أيًضا وجدناه في االكسسوارات 

كالشنط واألحذية.
اللون الفوشيا يتكون من خليط ثالث ألوان 
وهم األحمر والوردي والبنفسجي. فهو خليط 
من األلوان الدافئة والباردة، مما يجعل تنسيقه 
ممتاًزا مع معظم الدرجات الموجودة في دائرة 

األلوان..
.1- اللون الفوشيا مع األصفر. 

اللون األصفر من األلوان الدافئة، ويعتبر أحد 
األلوان التي تعكس وتظهر مدى حيوية ودفئ 
اللون الفوشيا. جربي أن تنسقيه مع اللون 
الفوشيا إلطاللة صباحية منعشة أو إذا كنت 

تشعرين أنه جرئ بعض الشئ فيمكنك أن تستخدميه 
كحقيبة أو إكسسوار بسيط في اإلطاللة الخاصة بك.

2- أحمر وفوشيا .. لم ال؟ 
ال تترددي في تجربته وتنسيقه مع اللون الفوشيا. 
فهو يعطي إطاللة عصرية وأنيقة جدًا، ستنبهرين 
بها خصوًصا في فساتين السهرة والمناسبات حيث 
الليلة الخافتة يعطي توهج إلطاللتك  أنه مع اإلضاءة 

بشكل أنيق.
٣- األزرق الفاتح مع الفوشيا

ال يخلو أي موسم من مواسم الربيع والصيف في أي 
سنة بدون وجود اللون األزرق الفاتح، لذلك ذكرته في 
قائمة األلوان التي من الممكن تنسيقها مع اللون الفوشيا.

إذا كنت من ذوات الجسم الكمثري، فتنسيق هذا 
اللون كبلوزة أو قميص مع اللون الفوشيا ليكون 
تنورة أو بنطلون سيكون ممتاًزا ومناسبًا لشكل 
الفاتح هنا يلعب  جسمك، حيث أن اللون األزرق 
دور اللون األكثر إشراقًا ووضوًحا، وبهذا الشكل 

سيسلط الضوء على الجزء العلوي من جسمك مع تشتيت االنتباه عن النصف 
السفلي من جسمك.

٤- الفوشيا مع األخضر األكثر انتشارا لهذا الموسم!
أعتقد أن الجميع الحظ انتشار اللون األخضر في كل المحالت التجارية 
سواء كانت عالمية أو عالمات تجارية محلية! لذلك لن نستطيع تجاهله ضمن 
األلوان التي من الممكن تنسيقها مع اللون الفوشيا. وعلى ذكر عجلة األلوان، 
فاللون األخضر هو اللون المعاكس مباشرة للون الفوشيا أو األرجواني، 

فبالتأكيد سيكون المزج 
 Sage بينهما مختلفًا ورائعًا.جربي درجات األخضر مثل األخضر الرمادي
green أو األخضر الزمردي Emerald green للحصول على إطاللة 
مناسبة ألجواء الربيع والصيف.اقرأي أيًضا: دليلك ألختيار اللون األخضر 

المناسب للون بشرتك
٥- الفوشيا مع البنفسجي إلطاللة ملكية

هذان اللونان هما األكثر انتشاًرا في الوسط الملكي، حيث تعتمده الكثير من 

األميرات والملكات وبالتأكيد تعرفين إطالالت الملكة اليزابيث 
ملكة بريطانيا، المعروفة بحبها لأللوان والمزج بينهما، فقد 
قامت بالمزج بين هذين اللونين ببراعة وكان مدهًشا وأنيقا 

للغاية عليها.
٦- الفوشيا مع البرتقالي إلطاللة شبابية

البرتقالي هو إحدي األلوان الدافئة المجاورة للون الفوشيا في 
عجلة األلوان، لذلك فهو يعطي نفس الطاقة التي يعطيها اللون 
الفوشيا أال وهي النشاط واإلحساس بالتنوع. لذلك فمزجهم معًا 
يعطي إطاللة شبابية بنجاح للمراهقات، خصوًصا في موضة 
البنطلونات الرياضية Sweatpants عند تنسيقها مع تي شيرت 

مطبوع graphic t-shirt وحذاء رياضي باللون األبيض.
٧- اللون الفوشيا مع النقوش المختلفة

هل تعلمين أن اللون الفوشيا يعتبر لونًا محايدًا عندما تدمجينه مع أي نقشة 
سواء كانت نقشة جلد الثعبان أو جلد النمر، وصواًل للنقوشات المربعة والنقشة 
الدائرية المعروفة بـ Polka Dots.٧ ألوان يمكن تنسيقهم مع اللون الفوشيا... 
اكتشفيهم اآلن!لذلك ال تترددين في تجربته مع أي من هذه النقشات حتي لو 

كاكسسوار، فبالتأكيد سيعطيك إطاللة مميزة جدًا.

رهاق خطوات التخلص من دهون البطن7 أطعمة تشحن طاقتكم للتغلب على ال�إ
التي  المشكالت  أحد  الكرش هي  أو  البطن  دهون     
أهم  على  التعرف  ويمكنك  األشخاص،  من  العديد  يواجهها 

الطبيعية. البطن والوصفات  للتخلص من دهون  خطوات 
البعض  لدى  مقبول  تعطي مظهرا غير  البطن  دهون 
بعض  إلى  التعرض  اإلحراج، فضال عن  في  يتسبب  مما 
القلب  السكري وأمراض  الخطيرة ومنها  األمراض 
الخصر  لمحيط  الطبيعي  فالمعدل  الشرايين،  وتصلب 
هذا  الزيادة عن  وعند  88 سم  وللنساء  102 سم  للرجال 
الزائدة  الدهون  التخلص من هذه  المعدل يجب عليك 

البطن. بمنطقة 
خطوات التخلص من دهون البطن

تراكم  إلى  تؤدي  والتي  السكريات  تناول  تجنب  عليك 
تناول  بالتقليل من  ولهذا عليك  البطن،  بمنطقة  الدهون 

الغازية. والمشروبات  والعصائر  الحلويات 
وهذا  الدسم،  قليل  البروتين  عالي  غذائي  نظام  اتباع  يجب 
مثل الدجاج واللحوم الخالية من الدهون واللبن بدون دسم.

ومنها  الغذائية  األلياف  تحتوي على  التي  األطعمة  تناول 
والخضروات. الفواكه 

بالبقوليات  توجد  والتي  المعقدة  الكربوهيدرات  تناول 
الكاملة. والحبوب 

االبتعاد عن تناول الوجبات السريعة واألطعمة المقلية التي 
والمهدرجة، واالعتماد على  المشبعة  للدهون  تعتبر مصدر 

تناول األطعمة ذات الدهون الصحية.
الصوديوم  عالية  تكون  التي  المحفوظة  األطعمة  تجنب 

زيادة  في  تتسبب  التي  الحرارية  والسعرات  والدهون 
البطن تحديدا. الدهون في منطقة 

الخاصة  الرياضية  التمارين  ممارسة 
تساعد على خسارة  التي  البطن  بعضالت 

المنطقة. الدهون في هذه 
يساعد  اليوم  النشاط خالل  مستويات  زيادة 
أن  الحرارية، حيث  السعرات  على حرق 
العضالت  تقوية  تساعد على  الحركة  زيادة 
يساعد على  مما  البطن،  وخاصة عضالت 
هذه  في  المتراكمة  الدهون  التخلص من 
من خالل  زيادة حركتك  ويمكنك  المنطقة، 
استبدال المصعد بالدرج أو المشي بدال من 

السيارة. قيادة 
وصفات طبيعية للتخلص من دهون البطن

التي  الهامة  العصائر  الليمون من  عصير 
الدهون ولهذا يمكنك  إذابة  تساعد على 
تناول كوب من الماء الدافيء المضاف إليه 
وتناوله صباحا على معدة  الليمون  عصير 

فارغة يوميا.
البطن فضال  دهون  التخلص من  يساعد على  التفاح  خل 
ملعقة  إضافة  ويمكنك  الهضم،  من عملية  يحسن  أنه  على 
كبيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء الدافيء ويتم تناوله 

3 مرات خالل اليوم.
قطرات  إليه  المضاف  الزنجبيل  من مشروب  تناول كوب 

من  التخلص  يساعدك على  يوميا  مرات  ثالث  العسل  من 
يساعد  الزنجبيل  بشكل سريع، وهذا ألن  البطن  دهون 

على حرق الدهون الموجودة بالجسم فضال على أنه يعطي 
بالشبع. الشعور 

القرفة بإمكانها المساعدة على حرق دهون الجسم وهذا من 
الماء  إلى كوب من  القرفة  ملعقة صغيرة من  خالل إضافة 
ويتم  العسل،  من  والقليل  ليمونة  المغلي وعصير نصف 

تناول المشروب مرة واحدة يوميا على الريق.

   ال شيء يضاهي أن تتناول عنقودا من العنب في فصل 
الصيف، أو كوبا من عصير العنب في الجو الحار لتشعر 

بمزيد من الرطوبة واالنتعاش.
الغذائية  العناصر  العديد من  الشهية  الفاكهة  تتضمن هذه 
الجسم بشكل صحي وسليم، من  لعمل  الالزمة  األساسية 
 A“،“ بفيتامينات العنب غني  فإن  الفيتامينات،  حيث 
D“، ”K”” وكذلك “B6″ و”B12” باإلضافة إلى ذلك، 
والمغنيسيوم، وذلك  والكالسيوم  للحديد  فهو مصدرا جيدا 

وفقا لتقرير نشره موقع “فوود” الهندي.
والتي هي  األنثوسيانين،  مادة  أيضا على  العنب  ويحتوي 
الوقائية  المعروفة بخصائصها  األكسدة  إحدى مضادات 

الذي   ”C“ وفيتامين للكاروتينات  أنه مخزن  للقلب، كما 
يساعد على تعزيز صحة العيون وكذلك المناعة.

العنب  لتضمين  تدفعك  التي  األسباب  أبرز  التقرير  وذكر 
في نظامك الغذائي، وتشمل ما يلي:

تلعب دورا  التي  العنب مليء بمضادات األكسدة  أوال: 
مهما في حماية الخاليا وتقوية مناعة الجسم، والوقاية من 

بعض مخاطر اإلصابة بالسرطان.
لاللتهابات  أيضا بخصائص مضادة  العنب  يمتاز  ثانيا: 
والتي من المعروف أنها تمنع مشاكل القلب وتضمن األداء 

للشرايين. األمثل 
ثالثا: يلعب العنب أيضا دورا مهما في تنظيم ضغط الدم، 

يعمل على  والذي  بالبوتاسيوم،  لكونه مصدرا غنيا  وذلك 
تعديل ضغط الدم وموازنة مستوياته.

رابعا: أفاد أطباء وخبراء التغذية أيضا أن العنب ضروريا 
لصحة العين، فهو يساعد في حماية شبكية العين من خالل 
االلتهابية ورفع مستويات  البروتينات  خفض مستويات 

البروتينات الواقية في شبكية العين.
يعمل على  إذ  العقلية  للصحة  أيضا  مفيد  العنب  خامسا: 

تعزيز المزاج الجيد والقضاء على التوتر والقلق.
قد  يوميا  العنب  تناول  أن  أيضا  ووجدت دراسة سابقة 
الناتجة عن  تلك  الركبة، خاصة  آالم  تقليل  يساعد في 

المفاصل. التهاب 



  تعرضت الفنانة ريهام عبد الغفور لعدد من 
االنتقادات والتعليقات السلبية بسبب صورة جمعتها مع 

والدها الفنان الكبير أشرف عبد الغفور.
ونشر حساب قناة CBC عبر »إنستغرام«، صورة 
أشرف عبد الغفور وابنته ريهام، مع اقتباس تصريح 
لألخيرة من برنامج »It’s Showtime« وهي تقول 

إن لوال والدها لما حققت أي شيء.
وعبر عدد من المتابعين عن غضبهم تجاه التصريح 
بينه وبين  البعض  توقيته، وربط  وعدم مالءمة 
الفنان سمير غانم قبل أيام، وحالة الحداد التي  وفاة 
البعض حديثها  وإيمي، ووصف  دنيا  ابنتاه  تعيشها 
دفع ريهام عبد  ما  المناسب، وهو  بغير  والدها  عن 
المنشورة وتوضيح  الصورة  للرد على  الغفور 

موقفها.
اللي  المحترمة  للناس  كتبت ريهام معلقة: »شكراً 
بتقول كالم محترم، أما عن اللي قلوا أدبهم عني أو 

عن والدي فحسبنا هللا ونعم الوكيل«.
وأضافت: »الحوار ده من أكتر من شهر في برنامج 
تلفزيوني وأحد الصحفيين نزله كخبر من قبل وفاة 
الدقة من  أستاذ سمير هللا يرحمه بكتير، فأرجو 

المعلومة قبل ما تفتروا وترموا اتهامات على حد«.
في  المصرية شاركت مؤخراً  النجمة  أن  يذكر 
مسلسل »قصر النيل« من تأليف محمد سليمان عبد 
المالك، إخراج خالد مرعي، بطولة دينا الشربيني، 
أحمد  فواز،  أحمد مجدي، صالح عبد هللا، صبري 

خالد صالح ومريم الخشت.

  شّوقت الفنانة نانسي عجرم، جمهورها ببرومو دعائي أللبومها 
الجديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور 

والفيديوهات »انستجرام«.
نشرت نانسي برومو األلبوم وعلقت عليه، قائلة«نانسي10«، 

وعبّر جمهورها عن سعادتهم وانتظارهم لأللبوم وذلك 
عبر التعليقات.

يذكر ان آخر إصدارات نانسي من األلبومات 
الغنائية، كان من خالل ألبوم »حاسه بيك 9«، 
الذي تم طرحه عام 2017، وضم 14 أغنية، 
من بينهم »بالصدفة،  اى حب واى غيرة، 

روح يا شاطر، كيفك بالحب، حاسة بيك،
الحب زى الوتر عم بتعلق فيك، قلبي 
بيسأل عيني، خمسة فرفشة، خراب بيوت، 

ومعاك«.
حقق األلبوم نسبة مشاهدة عالية عبر موقع 
الفيديوهات الشهير »يوتيوب«، إضافة إلى 

عدد من المنصات الموسيقية الشهيرة.
وفي سياٍق متصل، طرحت نانسي أخيراً، 
أغنية »قلبي ياقلبي«، التي حصدت أكثر 
من 40 مليون مشاهدة، من كلمات وألحان: 
نبيل خوري ، توزيع:باسم رزيق، وتقول 

كلماتها«قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي مش وقتا هأل ارجع حب هأل ما فيي 
و منه بإيديي مابعرف شو صارله ها القلب معقولة حبيتك عذوقي لقيتك 
بعيوني في إنت وبس ليالي ليالي عم بسهر ليالي واشتاق لك من دون ما 

أحسآه قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي مش وقتا هأل ارجع حب
ال هأل ما فيي و منه بإيدي ما بعرف شو صارله ها القل ما بعرف شو 
قلك لو فيي ما قلك  عن قلبي وشو صاير فيه و مبين علي في سر بعيني 

طمني حسيت بشي«.

  شارك الفنان شريف منير جمهوره 
بصورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع 
التواصل االجتماعي »إنستغرام«، ظهر فيها 
بصحبة الفنان كريم عبد العزيز من كواليس 
مسلسل »الزيبق«، وعلق على الصورة 
قائالً: »أنا وكريم بنتكلم في موضوع مهم 
جداً.. ال أنا وال هو فاكرينه طبعاً.. وده كان 
في إسكندرية بين تصوير مشاهد مسلسل 

)الزيبق( .. كانت أيام حلوة«.
وتابع: »محدش يسألني الزيبق إمتى.. إلني 

زيي زيكوا.. بجد معرفش«.
تأليف وليد يوسف عن قصة  »الزيبق« 
العامة  المخابرات  حقيقية مأخوذة من ملف 
المصرية، والعمل من إخراج وائل عبدهللا، 

وبطولة كريم عبدالعزيز، شريف منير.
وتدور أحداث العمل حول تجنيد عمر 
المخابرات  »كريم عبدالعزيز« من قبل 
المصرية، عن طريق الضابط خالد صبري 
ليقوم  إلى أوروبا  »شريف منير«، ويسافر 
الكشف  بتجنيده وينجح في  الموساد  رجال 

عن خلية الموساد الموجودة هناك وفي 
مصر ومعرفة المهام المطلوبة منهم.

وتناول الجزء األول تجنيد عمر صالح 
اليونان، وهناك  وتدريبه وإرساله إلى 
الذي  يتعرف على سالم »محمد شاهين«، 
يبلغ رجال الموساد عن عمل عمر في 
الكاميرات، مما يجعل داني »فادي  مراقبة 
إبراهيم« يجده كنًزا ويقوم بتجنيده دون 
المخابرات  قبل  تم إرساله من  بأنه  يعلم  أن 

المصرية.

الخشاب عن  الفنانة سمية  كشفت    
المهرجانات  بمطرب  يجمعها  ديو جديد 
عمر كمال، ويحمل اسم »أوعدك«، من 

توزيع إسالم ساسو.
برفقة عمر  ونشرت »سمية« صورة 
الرسمي على  كمال، عبر حسابها 
والفيديوهات  الصور  تبادل  موقع 
 .. قريباً  معلقة:«  »إنستجرام«، 

أوعدك«.
وتقول كلمات األغنية: »عمرى في يوم 
بقى  ياحبيبتي مخونك..هفضل جمبك 
وأصونك.. بعشق اسمك كلك لونك. .لما 

تبوصيلي بقى بعيونك«.
الخشاب شاركن  الفنانة سمية  أن  يذكر   
المنقضي  الرمضاني  الماراثون  في 
من خالل مسلسل »موسى«، بطولة 
محمد رمضان، عبير صبرى، رياض 
الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، 
فريدة سيف  منذر رياحنة، هبة مجدى، 
أمير  الرسول،  النصر، عارفة عبد 
الخالق وعدد  الدين، ضياء عبد  صالح 
الفنانين، وتأليف ناصر عبد  آخر من 
وإنتاج  الرحمن، وإخراج محمد سالمة 
شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار 

من الدراما الصعيدي.

أحمد، تصوير عدد  بن  الفنانة عائشة  تواصل     
من مشاهدها ضمن أحداث فيلم »ريتسا«، داخل فيال 
تأليف  والعمل  بأكتوبر،  الحزام األخضر  فى منطقة 

معتز فتيحة وإخراج محمد بكير.
الفيلم دور  أحداث  أحمد، تجسد خالل  بن   عائشة 
فتاة »إيطالية«، وتقوم بشخصيتان األولى فى الحقبة 
الفنان محمود  العمل  الـ60 وتقع فى غرام بطل 
الحالية، والتى تظهر  الحقبة  حميدة والثانية فى 

إطار  بدور حفيدة محببوته وتتوالي األحداث في 
رومانسي. 

فتيحة، إخراج محمد  تأليف معتز  »ريتسا«، من 
البطولة  أيمن يوسف، ويعتمد على  بكير وإنتاج 
الجماعية، بمشاركة محمود حميدة، أحمد الفيشاوى، 
السيد، ورحمة حسن،  الشرنوبي، مايان  محمد 
والفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي حول بعض 
قصص الحب وما تمر بها من تطورات واختالفات.
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هجوم على ر�يهام عبد الغفور بسبب 
والدها.. وهي ترّد بتعليق حاسم

تفاصيل دور عائشة بن أحمد فى »ريتسا« 

شر�ف سلامة �بدأ تصو�ر »ورق التوت«

»أوعدك« دو�تو جد�د �جمع سمية الخشاب وعمر كمال

  ساند نجوم الفن زميلهم شريف دسوقي، الذي 
تعرض ألصابة أثناء عمله أدت إلى بتر قدمه، 
من خالل رسائل عبر حساباتهم بمواقع التواصل 

االجتماعي.  
وأجرى دسوقي عملية جراحية أسفرت عن بتر ساقه، 
بعد معاناته خالل الفترة الماضية مع »خراج« نتج 
عن إصابة تعرض لها أثناء تصوير أحد األفالم، 
وتضاعفت بسبب إصابته بالسكري، وذلك بعد أن ترك 

بصمة واضحة خالل الفترة الماضية بأدائه المميز
وكتب دسوقي على حسابه الشخصي بموقع التواصل 
االجتماعي »فيس بوك«: »قدر هللا وما شاء فعل.. 

الحمد هلل على كل شئ«.
وفي ذات الصدد، كتبت الفنانة بدرية طلبة عبر حسابها 
على موقع التواصل االجتماعي »فيس بوك«: »شكًرا 
لكل الناس التي وقفت مع شريف، وبطمن حبايبه إنه 
خرج من المستشفى وسيبدأ في مرحلة التأهيل النفسي 

لكي يتعود على وضعه الجديد ويتقبله«.
الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها بموقع  وقالت 
يا  يا شريف ويخفف عنك  »تويتر«، »ربنا يصبرك 
رب«، فيما كتب الفنان مصطفي درويش : »ياريت 
ندعي لشريف ألنه بيمر بأصعب لحظات في حياة أي 

انسان بعد ما يفقد جزء من جسده وهو ساقه ادعو 
لشريف ربنا يصبره«.

إّن: »المصاب  الحميد  الفنان توفيق عبد   وقال 
الذي تعرض له الفنان شريف دسوقي أكبر من أي 
حديث أو كلمات، وأتمني له كل الخير وأن يكون 

هللا في عونه ويشفيه ويعود بصحة جيدة«.
الفنانة نشوي مصطفي عبر حسابها  بينما قالت 
بموقع »انستجرام« :«الف الف سالمة عليك 
باذن هللا ربنا حيعافيك بسرعة وباذن هللا  يااستاذ 
تمثل كتير ونتعلم من حضرتك يااستاذنا .. ادعوله 
بتمام الشفا - االستاذ تم بتر ساقه أمس - الحول وال 
قوة إال باهلل«، كما كتبت الفنانة مي كساب :«ألف 

سالمه عليك ياشريف دسوقي وإن شاء هللا
تقوملنا بالسالمة وترجع تنور شغلك بإذن هللا 

العلي الكريم«.
وكتب محمود البزاوي على صفحته: »كل الدعم 

الدسوقي، ويقوم بألف صحة  للفنان واألستاذ شريف 
وسالمة. بنحبك يا سبعبع يا جميل«.

شريف دسوقي من مواليد اإلسكندرية، أخرج عددًا 
من المسرحيات منها مسرحية »ليس إال« التي قدمها 
مع فرقة »براح«، وتميز في فن الحكي حتى وصل 

لدرجة »حكاء«، مما ساعده على االرتجال ضمن 
أحداث »ليل خارجي« 2018 والذي فاز عنه بجائزة 

أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي.
وحقق شريف دسوقي نجاحا كبيرا في موسم رمضان 
2020 من خالل تجسيده شخصية »سبعبع« في 

مسلسل »بـ100 وش« مع نيللي كريم وآسر ياسين.

الدسوقي فيلم  الفنان شريف  يذكر أن آخر أعمال 
الكدواني، بيومي  النجوم ماجد  »وقفة رجالة« مع 
فؤاد، سيد رجب، ومحمد سالم، من تأليف هيثم دبور، 

وإخراج أحمد الجندي. 
كما شارك في رمضان المنصرم في مسلسل »نجيب 

زاهي زركش« مع الفنان يحيى الفخراني

  ال زال اإلعالمي تامر أمين ، يضع نفسه في ورطة،  حيث 
وصف الفنان الراحل سمير غانم بـ »أضحوكة مصر«، خالل 
تقديمه برنامج »آخر النهار«، في أول ظهور تليفزيوني له بعد 

3 أشهر من اإليقاف.
 قال تامر أمين خالل الحلقة: ما ينفعش ما تكلمش عن الحاجة 

اللي هزت مصر كلها، وهزتني أنا على المستوى
الشخصي، ألني كنت أحبه على المستوى اإلنساني قبل المستوى 
أنا بكلمكم عن رحيل أضحوكة مصر.. سبب ضحكة  الفني.. 

مصر«.
وصف سمير غانم باألضحوكة، أثار غضب العديد من ُمتابعي 

البرنامج، فاألدق أن يتم وصفه بالُمضحك أو الكوميدي أو أي 
وصف آخر بدال من كلمة »أضحوكة« التي تستخدم للسخرية 

واالستهزاء من شخص ما وليس لتوضيح قيمته.
الخطأ الذي وقع فيه تامر أمين غير معنى الكلمة تماما، وهو ما 
أكده الدكتور خالد منتصر من خالل تغريدة له بموقع تويتر قائالً: 
“في أول ظهور للمذيع المحترم تامر أمين بعد مشكلته األخيرة، 
وجد أن تأبين الفنان سمير غانم فرصة عظيمة لمسح ما سبق 
من مشاكل جعلت بينه وبين الجمهور حاجًزا، وهو في عز كالم 
التأبين حاول يعلي فقال سمير غانم كان أضحوكة ”ومن األڤورة 

ما قتل ، ومن الفذلكة ما ذبح«.

  كشف الفنان إيهاب فهمي 
عن انتهائه من تصوير مشاهده 
في فيلم آل هارون، مشيرا إلى 
أن يوم التصوير األخير بالنسبة 
له شهد تواجد جميع نجوم 
الفيلم، ألنه يعتبر من الديكورات 

الرئيسية، في العمل الفني .
أبرز  من  إن  فهمي،  وقال 
الصعوبات التي تواجه أي ممثل 
في تناول أي دور هو االختالف، 
إنك أنت إزاي تعمل دور بشكل 
مختلف، تعمل دور فيه عناصر 
الشخصية اللي بتقدمها، متبقاش 
فيها نوع من أنواع، زي ما 
بيقولوا الشبيهية، إن أنت شبه 
حاجة، ودي الصعوبة اللي 
ديما بجد أن أي ممثل فيها، 
إنه إزاي يعمل دور مختلف، 
ياعنى لو كان طيب يبقى طيب 

بشكل مختلف. 
وأضاف فهمي، الشخصية التي أقدمها في فيلم آل هارون، تدعى 
»حسين« ونقدر نقول عليه مدير بنك وراجل مسئول، وشخصية 
مهمة، ومختلفة تماما عن شخصيتي في الحقيقة، وفيه 3 أبعاد في 
الدراما، البعد االقتصادي، والبعد االجتماعي، والبعد السياسي، 
اللي هو البيئة اللي بتنشأ فيها، عايش فين وهكذا، ودي من 
الحاجات اللي الزم يحطها الممثل قدامه لما بيتناول أي شخصية، 
يشوف شكله إزاي، بيتكلم إزاي، هيمشي إزاي، لو ضحك إزاي، 
لو غضب إزاي، لو خاف إزاي، وأعتقد المنطقة اللي ممكن تبقى 

مشتركة بيني وبين »حسين« هو اإلنسانيات.
التمثيل إنك إزاي تعمل نفس السلوك  وتابع: »صعوبة 
بتقدمها بس بشكل مختلف، ياعنى تعمل  اللي  للشخصيات 
شخصية شريرة في أكثر من عمل، محمد مثال، بس محمد هنا 
ومحمد هنا، مختلفين واالتنين بيتصرفوا بطريقة مختلفة، ياعني 
تعمل نفس السلوك بس بطريقة مختلفة«، مشيرا إلى أن أهم ما 
يميز الشخصية التي يقدما في آل هارون، هو أنها رمانة الميزان 
أو الحدث، ياعنى فيلمنا ده بتحصل فيه مصيبة بسبب الشخصية 

دي، اللي هو لوال تصرف حسين يمكن كانت األحداث مختلة
لزمة اإلحساس« زي  أنه من مدرسة«  إلى   ، فهمى  وأشار 
الشخصية  تخلي  إزاي  الصعب  الكالم،  لزمة  بسميها، مش  ما 
فإزاي  الكالم سهل،  الشاشة، ألن  الجبنة مثال تظهر على 
كلمة  تثبت  الشاشة، وسهل  باين على  نرفك  لزمة جو  تعمل 
الريأكشنات،  لزمة  الصعب هو  لكن  تون  ذات  كلمة  تعمل  أو 
ما كنت  متابعا: »عمري  تقديم األفضل،  إلى  وأسعى جاهدا 
أقدم  الوقت عايز  نفسي وال هرضى، وطول  راضي على 
األحسن وبجتهد وربنا يوفقنا، وأعتقد شخصية حسين هتعجب 

الجمهور، والفيلم كله الحقيقة«.
التي يجري  الفنية  أبرز األعمال  أحد  فيلم »آل هارون« 
تصويرها حاليا على الساحة الفنية، ويشارك في بطولته نخبة 
فهمي،  وإيهاب  منذر رياحنة،  الفنان  بينهم  النجوم،  كبيرة من 
وأحمد وفيق، وعبير صبري، وأحمد عبد هللا محمود، ومحمد 
والفنان حمدي  الدين،  نور  الشرنوبي، ويارا  عز، وهاجر 
هيكل وغيرهم، كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف.
والفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز 

حسام، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن

الفنان شريف سالمة، تصوير  يبدأ    
نهاية  التوت«،  الجديد »ورق  مسلسله 
ستوديو  داخل  الجاري،  األسبوع 

النحاس. 
المسلسل في إطار  وتدور أحداث 
المسلسالت  لنوعية  اجتماعي وينتمى 

الـ45 حلقة. 
التوت« بطولة شريف سالمة،  »ورق 
معتز  عثمان،  سلوى  جبيل،  ثراء 
ٔانور، مصطفى منصور،  هشام، خالد 
ثابت، محمد أشرف،  ٔاحمد  سمر عالم، 

وإخراج حسام على.

الراحل سمير غانم، على  الفنان    علّقت أسرة 
أزمة حفل الزفاف، الذي تزامن إحياؤه في الجونة 
مع يوم تشييع الفنان الكبير، وحضره بعض أفراد 

الوسط الفني وغاب عنه آخرون.
ووّجه الفنان حسن الرداد، زوج الفنانة إيمي سمير 
للفنان محمد حماقي والفنانة هالة  غانم، الشكر 
صدقي، بعد علمه أن حماقي وصدقي لم يحضرا 
الوسط  أفراد  الذي حضره بعض  الزفاف،  حفل 
لوفاة سمير غانم والحالة الصحية  الفني، مراعاةً 

التي تمر بها الفنانة دالل عبدالعزيز.
الرسمية في  الرداد صورتين عبر صفحته  ونشر 

»فيسبوك«، موجهاً من خاللهما الشكر لهما.
أُثيرت على وسائل  وكانت ضجة واسعة قد 
التواصل االجتماعي، بسبب حضور عدد من 
الفنانات حفل زفاف نجل أحد رجال األعمال في 

ليلة الجمعة، ورقصهن، بعدما  مدينة الجونة، 
ظهرن باألسود وعالمات الحزن بادية عليهن في 

جنازة النجم سمير غانم في صباح اليوم ذاته.
وكانت الفنانة هالة صدقي قد كشفت أنها شاركت 
أنها  الفنان سمير غانم، رغم  في مراسم تشييع 
جاءت من دبي إلى مصر خصيصاً لحضور حفل 
أنها اعتذرت عن حضوره،  إلى  الزفاف، مشيرة 
احتراماً لصديقها الراحل ولمشاعر صديقتها الفنانة 
دالل عبدالعزيز، التي كانت ال تفّوت فرصة ألداء 

الواجب.
يُذكر أن سمير غانم رحل عن عالمنا عصر 
الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاماً، متأثراً 
الجمعة، من  بفيروس كورونا، وُشيّعت جنازته، 
فيها  الخامس، وشارك  التجمع  المشير في  مسجد 
عدد كبير من النجوم من بينهم يسرا وإلهام شاهين.

ما هو مصير الجزء الثاني من »الز�بق«؟ 
شر�ف منير �رّد

أول رّد فعل من أسرة الراحل سمير غانم على أزمة حفل زفاف الجونة

بهذه الكلمات.. نجوم الفن �ساندون شر�ف دسوقي بعد بتر قدمه

في أول حلقاته بعد الا�قاف.. تيامر أمين �وّرط 
نفسه بسبب سمير غانم

إ�يهاب فهمي ينتهي من تصو�ر مشاهده 
ون في آل هار



  دعا المرشح لرئاسة بلدية مونتريال 
دينيس كودري مرة أخرى كبار السن 
في المدينة إلى أن يكونوا قادرين على 
التصويت عبر البريد في االنتخابات 

البلدية المقبلة ، على الرغم من الرفض 
المتكرر من إدارة المدينة.

»يبدو أنه كان هناك استطالع للرأي 
يوم الثالثاء لقد بدأت أفهم سبب وجود 

أشخاص في Projet Montreal ال 
يريدون التصويت عبر البريد لمن 
»قال   ، فوق  وما  السبعين  في  هم 
السيد Coderre ساخًرا في مؤتمر 
صحفي يوم األربعاء ، في إشارة إلى 
استطالع نشره يوم الثالثاء من قبل 
المجلة ، التي وضعتها قبل الناخبين 

األكبر سًنا.
على الرغم من التقدم في التطعيم ، 
إال أنه يظل من المهم ، حسب قوله 
، تقديم هذا البديل لطمأنة كبار السن 

في مونتريال.
يكون  كودير»عندما  السيد  أضاف 
لديك االختيار بين القلق بشأن الصحة 
العامة والديمقراطية ؛ أعتقد أن هناك 

أشخاًصا لن يصوتوا بسبب ذلك .«
وأضاف أن حزبه سيطلب مرة أخرى 

من مجلس المدينة تمرير اقتراح للسماح 
بالتصويت عبر البريد.

في األسبوع الماضي ، رفضت األغلبية 
في مجلس المدينة الفكرة مرة أخرى 

خالل اجتماع مجلس المدينة.
في أبريل ، كان رئيس انتخابات مدينة 
مونتريال ، السيد إيف سايندون ، ضد 
من  سيكون  أنه  موضًحا   ، اإلجراء 
الصعب جًدا وضعه قبل االنتخابات 
إلى  خلص  فقد   ، ذلك  ومع  القادمة. 
أنه سوف يذعن إلرادة المختارين ، 

أياً كان.
كيبيك  حكومة  أقرت   ، مارس  في 
يسمح  الذي   ،  85 القانون  مشروع 
للبلديات عند الطلب بتقديم التصويت 
بالبريد لمواطنيها الذين تبلغ أعمارهم 

70 عاًما وأكثر.

دعم  موظف   35000 عمل   
مدارس  خدمة  مراكز  في   CSN
مدارس  ومجالس  الفرنسية  اللغة 
في  في إضراب   اإلنجليزية  اللغة 

جميع أنحاء المقاطعة.
يرتبط اللجوء إلى اإلضراب بعدم 
رغبة حكومة ليغولت في تقديم شروط 
لموظفي  ومنصفة  عادلة  رواتب 
الدعم المدرسي ، فضاًل عن رؤيتها 

المنفصلة لمجتمع التعليم.
وقالت آني شارالند ، رئيسة قطاع 
»لم   :FEESP-CSN المدارس 
 ، هناك  إلى  الوصول  في  نرغب 
ولكن في ظل هذه الظروف ، ليس 
لدينا خيار سوى اإلضراب«. عندما 
يكون هناك نقص في طاقم الدعم في 
المدارس ، فإن ظروف التعلم للطالب 
شارالند  أضافت  تعاني.  التي  هي 
يجب أن تفهم حكومة Legault أن 
هناك العديد من هيئات التوظيف التي 
تدعم جميع الطالب. يوضح إضراب 
موظفي الدعم أن المدرسة أو مركز 
الخدمة المدرسي ال يمكنه حتى فتح 
أبوابه بدوننا. ال يوجد حضانة ، وال 
صيانة ، وال سكرتيرة ، وال دعم 
مباشر للطالب. »هذا هو كل نقص 

في فريق الدعم«.
رئيسة   ، أرغوين  ناتالي  وتشير 

.FEESP-CSN
»إن عمل موظفي الدعم المدرسي 
على أساس يومي أمر أساسي. منذ 
في  كان   ، الصحية  األزمة  بداية 
العاملين  لدعم  األمامية  الصفوف 
األساسيين ، ال سيما من خالل إنشاء 
خدمات رعاية األطفال في حاالت 
الطوارئ. ومع ذلك ، على الرغم 

من الطبيعة األساسية لمساهمتهم في 
المجتمع ، فإن اعتراف الحكومة ال 

يزال غير وشيك«.
وأضافت السيدة أرغين: »في حين 
أنه من الصحيح أن رئيس الوزراء 
يريد أن يجعل التعليم أولوية ، يجب 
أن يفكر في المدرسة مع مراعاة جميع 
الموظفين وليس فقط وفًقا ألولوياته 

االنتخابية«.

المدرسي  الدعم  لموظفي  بالنسبة 
، تعتبر مسألة الراتب مهمة بشكل 
خاص ، ألن الغالبية العظمى منهم 
يكسبون أقل من متوسط   الراتب في 
كيبيك. غالبًا ما يُجبرون على التوفيق 
بين الجداول الزمنية المعطلة على 
الحاالت  اليوم ، وفي معظم  مدار 
ة كبيرة  بدوام جزئي ، تكسب نسب
من موظفي الدعم أقل من 25000 

دوالر في السنة.
تبرير  في  برغبته   ، مايو   2 »في 
 5٪ بنسبة  الضئيلة  راتبه  زيادات 
على مدى ثالث سنوات ، أحضر 
لنا السيد لوغو الشريط نفسه ، والذي 
يعود إلى كل مفاوضات: كيبيك ليس 
لديها القدرة على دفع المزيد مقابل 
خدماتها. . بعد أسبوعين ، في 17 
مايو ، أعلن باستثمارات ضخمة بلغت 
10 مليارات لحفر نفق بين كيبيك 
وليفيس. هذا هو الدليل النهائي على 
أن إدارة المالية العامة تدور حول 
االختيار. وفي الوقت الحالي ، من 
خالل رفض االعتراف باالحتياجات 
الصارخة للشبكات ، تختار الحكومة 
حرمان الكيبيكيين من الخدمات التي 
يحق لهم الحصول عليها »، تختتم 
.CSN كارولين سينفيل ، نائبة رئيس

يعدها: رزق هللا زرزور
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الممرضات ينفد صبر  العام:  القطاع  مفاوضات 

  أعلن فرانسوا لوغو رئيس حكومة حزب التحالف 
من أجل مستقبل كيبيك )كاك( عن خّطة تهدف 
لتخفيف قيود اإلغالق والوقاية التي فرضتها في 

ظّل جائحة كوفيد19.
وتتضّمن الخّطة التي يتّم تطبيقها تدريجيّا مجموعة 
من اإلجراءات، ويبقى تطبيقها مرهونا بتطّورات 
الجائحة في كيبيك، ثاني أكبر المقاطعات الكنديّة 

من حيث عدد السّكان وحجم االقتصاد.
ويختلف موعد تطبيق الخّطة بين منطقة وأخرى، 
تبعا إلجراءات الوقاية الخاّصة المتّخذة في كّل منها.

و اعتبارا من اليوم  28 أيّار/ مايو الجاري، ينتهي 
العمل بحظر التجّول المفروض )نافذة جديدة( من 
التاسعة والنصف مساء حتى الخامسة صباحا، وفي 
المناطق المصنّفة حمراء وبرتقاليّة، أي في حالة 
التنبيه القصوى والمعتدلة من الفيروس تباعا، يُسمح 
للمطاعم باستقبال الزبائن في الباحات الخارجيّة 

وعلى الشرفات.
صاالت  فتح  يعاد  كما 
العرض بقدرة استيعاب 
محدودة، ويُسمح بالتنّقل 

بين مناطق المقاطعة.
و اعتبارا من 31 أيّار/ 
المناطق  تصبح  مايو، 
المصنّفة حمراء، أي في 
مرحلة التنبيه القصوى من 
الفيروس، برتقاليّة أي في 
المعتدل،  التنبيه  مرحلة 
ويُسمح لِلمطاعم باستقبال 
الصاالت  في  الزبائن 

الداخليّة.
وتفتح الحانات باحاتها الخارجيّة أمام الزبائن في 
األنشطة  وتُستأنف  المقبل،  يونيو  11 حزيران/ 
الرياضيّة وأنشطة الترفيه في الخارج، على أاّل 

تتعّدى التجّمعات 25 شخصا.
ويصبح بإمكان األشخاص الذين تلقّوا جرعتَي اللقاح 
التخلّي عن الكمامة وعدم التزام التباعد الجسدي 
اعتبارا من 25 حزيران/ يونيو، وتُستأنف المهرجانات 

وتفتح المخيّمات الصيفيّة أبوابها أمام األطفال.
األمل موجود، وسوف يكون بإمكاننا أن نجتمع مع 
بعضنا البعض من جديد قال رئيس حكومة كيبيك 
فرانسوا لوغو في مؤتمره الصحفي الذي أعلن 

فيه عن تخفيف إجراءات الوقاية )نافذة جديدة(.
وشارك في المؤتمر الصحفي إلى جانب رئيس 
الحكومة، كّل من وزير الصّحة كريستيان دوبيه 

و مدير وكالة الصّحة العاّمة الكيبيكي د. أوراسيو 
أرودا.

وتتواصل في غضون ذلك حملة التطعيم في كيبيك، 
وفتحت السلطات مجال التسجيل لِتلّقي اللقاح أمام 
الفئة العمريّة ما بين 12 و 17 عاما، بعد أن حصلت 

على موافقة لجنة التحصين ضّد األوبئة.
وتأمل الحكومة في أن يتلّقى 75 بالمئة من الفئة 
العمريّة في الثانية عشرة وما فوق ، جرعتَي اللقاح 

بحلول نهاية شهر آب/ أغسطس المقبل.
ويساهم هذا المعّدل المرتفع من األشخاص الذين 
حصلوا على اللقاح في تحقيق مناعة القطيع كما 
قال رئيس الحكومة فرانسوا لوغو، ويمّهد للسماح 
بعدم ارتداء الكمامات واستئناف التعليم الحضوري 
في مدارس المقاطعة وجامعاتها الخريف المقبل.
الكيبيكيّين  لوغو  فرنسوا  الحكومة  رئيس  ودعا 
إلى االلتزام باإلرشادات، ودعا كّل الذين لم يتلّقوا 
بعد اللقاح إلى تسجيل أسمائهم في حملة التطعيم.

كما أّكد لوغو موافقته على إجراء الحكومة الكنديّة 
الذي يقضي بفرض الحجر الصّحي على المسافرين 
بهذا  بحث  أنّه  إلى  مشيرا  كندا،  إلى  الواصلين 
الكنديّة  الحكومة  رئيس  مع  مؤّخرا  الموضوع 

جوستان ترودو.
إلى  الواصلين  المسافرين  على  كندا  وفرضت 
البالد الحجر الصّحي ثالثة أيّام من أصل 14 يوما 
يستغرقها الحجر، في فندق على حسابهم الخاص.
ونشير أخيرا إلى أّن كيبيك تشهد تراجعا في عدد 
حاالت االستشفاء ومعّدالت الوفيات األسبوعيّة 

المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجّد.

المزيد  فرض  في  الكنديّة  الحكومة  تبحث    
من العقوبات على بيالروس، رّدا على اعتقال 
مينسك الصحافي المعارض رومان بروتاسيفيتش 
نهاية األسبوع الفائت، في وقت اعلنت السلطات 

البيالروسيّة إغالق سفارتها في أوتاوا.
وقد اعتقلت السلطات الصحفي المعارض بعد أن 
أرغمت طائرة رايان إير التي كان يستقلّها على 
الهبوط في مطار مينسك بحّجة وجود متفّجرات 

على متنها. 
وكانت الطائرة متّجهة في رحلة من مطار فيلنيوس 
في ليتوانيا إلى أثينا. وظهر المعارض رومان 
بروتاسيفيتش في مقطع شريط فيديو واعترف 
ببعض الجرائم التي اتّهمته الحكومة بالتوّرط فيها.
قانوني  وغير  شائن  بيالروس  نظام  »تصّرف 
وغير مقبول على اإلطالق )نافذة جديدة(« قال 

رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو.
ومن الواضح، أضاف ترودو، أنّه هجوم صريح 
على الديمقراطيّة وحريّة الصحافة. نحن ندينه 
وندعو إلى اإلفراج فورا عن الصحفي المعارض .
وتابع ترودو قائال إنّنا ندين هذا التدّخل الخطير 
في الطيران المدني. وتفرض كندا حاليّا عقوبات 
على بيالروس. ونبحث في فرض المزيد منها 

كما قال رئيس الحكومة.
وزير الخارجيّة الكندي مارك غارنو دعا سلطات 
بيالروس إلى اإلفراج عن كّل األشخاص المعتقلين 

اعتباطيّا
وأشار إلى أّن كندا ستعمل مع كّل حلفائها ومع 

بما  الدوليّة،  المنّظمات 
على  الناتو،  منّظمة  فيها 
الضغط على النظام وحماية 
الصحفيين في كّل أنحاء 

العالم.
العام  كندا  فرضت  وقد 
على  عقوبات  الماضي 
حكومة  في  مسؤوال   55
بيالروس ، بعد االنتخابات 
التي اعتبرت أوتاوا أنّها 
مليئة بالمخالفات، و حملة 
لحركة  الممنهج  القمع 
االحتجاجات التي أعقبتها.

ونشرت سفارة بيالروس 
موقعها  على  رسالة 

اإللكتروني تعلن فيها عن إقفال سفارتها في أوتاوا 
اعتبارا من مطلع أيلول سبتمبر المقبل، وتعليق 
المعامالت القتصليّة اعتبارا من العاشر من تّموز 

يوليو المقبل.
من المفترض أن تتوّقف المعامالت القنصليّة في 
سفارة جمهوريّة بيالروس في كندا، وأن تجري في 
القنصليّة العاّمة لِجمهوريّة بيالروس في نيويورك 
في الواليات المتّحدة كتبت السفارة على موقعها 

اإللكتروني.
ونصحت وزارة النقل الكنديّة في بيان، كّل أصحاب 
الطائرات ومشّغليها المسّجلين في كندا بعدم دخول 
المجال الجوّي البيالروسي على أّي ارتفاع كان.

سوف تشارك كندا في االجتماع الطارئ الذي تعقده 
المنّظمة الدوليّة للطيران المدني هذا األسبوع إللقاء 
الضوء على الظروف المحيطة بهذه االنتهاكات 
مارك  الكندي  الخارجيّة  وزير  كتب  البغيضة« 

غارنو في بيان.
سوف تواصل كندا العمل مع حلفائها للتأّكد من 
أّن أصوات أبناء بيالروس مسموعة، ومواصلة 
محاسبة المسؤولين عن تقويض الديمقراطيّة وقمع 
حريّة اإلعالم وانتهاك حقوق اإلنسان أضاف وزير 

الخارجيّة فيليب غارنو.
ودعا الوزير غارنو في بيانه سلطات بيالروس 
إلى إطالق سراح كّل األشخاص الذين تّم اعتقالهم 

اعتباطيّا من قبل النظام.

  حصلت النائبة منذ فترة طويلة لـ 
Hochelaga ، السيدة لويز هاريل 
على لقب المواطن الفخري لمونتريال 
من قبل العمدة فاليري بالنت يوم الثالثاء 
للتأكيد على مساهمتها »االستثنائية« 

في الحياة العامة للمدينة.
هاريل طوال  لويز  السيدة  »عملت 
مصالح  عن  للدفاع  المهنية  حياتها 
سكان  رفاهية  وتحسين  العاصمة 
مونتريال. وقالت السيدة بالنت في 
بيان لها »لقد عملت مطوال من أجل 
المصالحة بين الثقافات والدفاع عن 
اللغة الفرنسية ، بينما كانت تشارك في 

حماية الفئات األكثر ضعفا«.
كانت  هاريل  أن  أيًضا  وأضافت 

»رائدة« للمرأة في السياسة. 
كما تمت دعوتها للتوقيع على 

سجل زوار المدينة.
تم انتخاب السيدة هاريل ألول 
مرة في قيادة Hochelaga في 
Parti Qué- 1981 ، مع  عام

bécois. شغلت هذا المنصب 
حتى عام 2008. خالل 27 عاًما 
في الجمعية الوطنية ، عملت في 
عدة وزارات في أربع حكومات 

.PQ مختلفة من
في عام 2009 ، حققت قفزة 
في السياسة البلدية ، لتصبح 
 .Vision Montreal رئيس

ومع ذلك ، فقد خسرت االنتخابات 
لصالح جيرالد تريمبالي بفارق ضئيل. 
أصبحت زعيمة للمعارضة الرسمية 

وتقاعدت بعد ذلك بأربع سنوات في 
.2013

  أصدرت اللجنة االستشاريّة حول 
واقع الشرطة في كيبيك تقريرها بعد 
نحو سنتين من العمل، بحثت خاللها 
في سبل تعزيز فعاليّة أجهزة الشرطة 

في المقاطعة.
ورفع التقرير الضخم 138 توصية، 
ودعا إلى خفض عدد أجهزة الشرطة 
في المقاطعة، وإدماج وحدة مكافحة 
الفساد الدائمة UPAC في كيان آخر، 
وإدماج أفضل للمدنيّين في هيئات صنع 

القرار التابعة للشرطة.
وأطلقت اللجنة االستشاريّة أعمالها في 
أيلول سبتمبر من العام 2019 تحت 
في  العاّمة  السالمة  وزيرة  إشراف 

حكومة كيبيك جنفياف غيلبو.
ونشرت الوزيرة غيلبو تغريدة على 
االجتماعي،  للتواصل  تويتر  موقع 
على  وأثنت  بالقرار،  فيها  رّحبت 
العمل الدؤوب الذي قامت به اللجنة.

ويفيد التقرير أّن أجهزة شرطة كيبيك 
في حالتها الحاضرة ال تملك ما يكفي من 
الفعاليّة لِمكافحة الجريمة اإللكترونيّة 
)نافذة جديدة( التي هي في تغيّر مستمّر.

ويدعو التقرير من بين توصياته، إلى 
إنشاء وحدة متخّصصة في الجريمة 

اإللكترونيّة، والجرائم االقتصاديّة.
ويدعو ألن تكون وحدة مكافحة الفساد 
الدائمة UPAC مرتبطة بها، لتستفيد 
السلطات من خبرتها في مكافحة الفساد.
مدينة  عمدة  سيفيني  برنار  ويقول 
شيربروك سابقا وأحد أعضاء اللجنة 
األغلبيّة  إّن  الخمسة،  االستشاريّة 
العظمى من الجرائم اإللكترونيّة ال 

يتّم التبليغ عنها للشرطة.
وتلجأ ضحيّة واحدة من بين ألف من 
الشرطة،  إلى  الجرائم  هذه  ضحايا 
وتتولّى الوحدة الجديدة مكافحة الفساد 

وتبييض األموال واالبتزاز 
كما قال برنار سيفيني.

ويدعو التقرير في توصياته 
أيضا إلى خفض عدد أجهزة 
 13 إلى   31 من  الشرطة 

جهازا في مقاطعة كيبيك.
وتبيّن للجنة خالل جلسات 
التشاور مع الشرطة وسواها 
بعض  لدى  قلقا  ثّمة  أّن 
التفاوت  حيال  األطراف 
تقّدمها  التي  الخدمات  في 

أجهزة الشرطة.
أن  نتوّقع  أن  يمكن  كيف 
تكون قدرات أجهزة الشرطة 
متساوية،لدى التجاوب مع 
متطلّبات مستوى الخدمات 
 ، منها  كّل  يقّدمها  التي 
خصوصا أّن بعض األجهزة 

عنصر،   200 صفوفها  في  تضّم 
اآلخر  بعضها  لدى  العدد  ويقتصر 
على 20 عنصرا كما ورد في تقرير 
اللجنة االستشاريّة حول واقع الشرطة 

في كيبيك.
ويترك تفاوت الخدمات تأثيرا واقعيّا، 
ال سيّما على مراكز الخدمات لِضحايا 
األعمال اإلجراميّة ، ومن المحتمل 
أن يولّد التفاوت في تغطية المناطق 
شعورا بعدم المساواة و عدم األمان 

لدى الضحايا حسب التقرير.
وتحظى التوصية المتعلّقة بدمج وحدات 
الشرطة بتأييد اتّحاد قادة الشرطة في 
كيبيك، الذي يعتبر أّن الدمج يتيح ترشيد 
الموارد وتعزيز صالبة الِفرق بصورة 

عاّمة في كاّفة دوائر األنشطة.
وتحتّل التغييرات المقترحة حيّزا مهّما 
في منطقة مونتريال الكبرى ، حيث 
يتّم دمج مجموعة من أجهزة الشرطة 

في جهازين جديدين، يتولّيان تغطية 
الضاحية الشماليّة بالتعاون مع شرطة 
مدينة الفال، و يتّم دمج مجموعة أخرى 
في جهاز ضخم يتولّى تغطية الضاحية 
الجنوبيّة بالتعاون مع جهاز شرطة 

لونغوي.
للبلديّات  الكيبيكّي  و رفض االتّحاد 
اقتراحا يقضي بربط بعض أجهزة 
الشرطة األقّل ضخامة بشرطة كيبيك ، 
ألّن هذا يفقدها صفتها كأجهزة شرطة 

مستقلّة.
وأعرب االتّحاد في بيان، عن قلقه حيال 
إلغاء العديد من خدمات الشرطة البلديّة، 

وارتفاع التكلفة الذي قد يؤّدي إليه.
ويدعو التقرير إلى إعادة النظر في 
صيغة الحوكمة في أجهزة الشرطة.

من خالل ثقة الجمهور، تحصل الشرطة 
على شرعيّة العمل وسلطات التدّخل. 
ورغم ذلك، فإّن كيبيك تعطي للمواطن 
أقّل مساحة في هيكليّات حوكمة الشرطة 

كما ورد في التقرير حول واقع الشرطة.
ويقترح التقرير أن يشمل التأهيل العام 
للشرطة تقييما لِشخصيّة المرّشحين 
واستخدام  صفوفها،  في  لاِلنضواء 
القانون حول الشرطة من أجل وضع 
حّد للتنميط العرقّي من خالل التوقيف 

العشوائّي.
تقترح اللجنة بوضوح، في القانون 
حول الشرطة، حظر توقيف ماّرة أو 
رّكاب سيّارة من منطلق دوافع تمييزيّة 

كما ورد في التقرير.
وفي ردود الفعل ، رأت رابطة الحقوق 
والحريّات في كيبيك و التحالف ضّد 
القمع واإلساءة من قبل الشرطة أّن 
التقرير بمثابة ذّر الرماد في العيون.

المهني  االتّحاد  رّحب  بالمقابل، 
للصحفيين في كيبيك بالتقرير، واعتبر 
أّن التوصيات التي وردت فيه تعّزز 
شفافيّة أفضل في إيصال المعلومات 

المتعلّقة بالتحقيقات.

     أعضاء اتحاد كيبيك للصحة المهنية )FIQ( نفد صبرهم إزاء بطء 
المفاوضات ويلوحون بالتهديد بإضراب إلى أجل غير مسمى.

تبنت FIQ ونظيرتها الخاصة FIQP يوم الثالثاء في المجلس الوطني 
توصية للجمعيات بشأن الحصول على تفويض باإلضراب العام.

و في بيان صحفي أشارت رئيسة FIQ ، نانسي بيدارد ، »بالنظر إلى 
أن الحكومة لم تبذل أي جهد لضمان إعطاء األولوية ألخصائيي الرعاية 
الصحية ، فقد اتخذنا للتو خطوة جديدة نحو إمكانية الحصول على تفويض 

باإلضراب«  .
يقول االتحاد إنه دائًما ما يكون في نفس النقطة من المفاوضات ، بينما 

تقول كيبيك إنها قدمت عرًضا مميًزا.
قالت السيدة بيدارد: »ال يريد المتخصصون في الرعاية الصحية أن يرفضوا 
للمرة الرابعة عرض زيادة الراتب بنسبة ٪5 على مدى 3 سنوات المطروح 

حالًيا على الطاولة«.
وللتذكير ، تطالب FIQ بزيادة قدرها ٪12.4 موزعة على ثالث سنوات 

، بما في ذلك 7.4 في تعويض الرواتب.
وفًقا لـ FIQ ، لم تقدم حكومة Legault أي عرض لتحسين ظروف عمل 

المهنيين في المناطق المتأثرة بنقص العمالة.
بالنظر إلى أنه من الضروري معالجة نقص العمالة لمتخصصي الرعاية الصحية 
، تحث FIQ أرباب العمل على تحسين عروضهم من أجل تسريع المفاوضات.
إلى ما بعد  المفاوضات  تمديد  بيدارد: »ال يمكننا أن نتحمل  السيدة  وحذرت 

انتهاء الدورة البرلمانية«.

غلاق في المقاطعة

إ
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وس ومينسك تغلق سفارتها في أوتـاوا كندا تبحث في فرض المزيد من العقوبات على بيلار

تم تعيين لويز هاريل مواطنة فخرية في مونتريال

كيبيك: التقرير حول واقع الشرطة يرفع مجموعة من التوصيات



  مذكرات الفراعنة
يعتبر أدب السيرة الذاتية غير الملكية أو ما يسمى بـ»كتابة الحياة« من أقدم 
األشكال واألنشطة األدبية التي من خاللها عبر األفراد عن هويتهم وتركوا 
النسيان وتأمين استمراريتهم وذكراهم  بصماتهم على وجه الزمن لتجنب 

في  مبكًرا  األدبي  الجنس  هذا  وظهر  الموت.  بعد  وبقائهم 
مصر القديمة والعراق القديم. ثم تعمق بشدة فيما بعد العصر 
الهوميرى والعصر الكالسيكي في اليونان القديم، والعالمين 
الهلنستي واليوناني – الروماني، والحضارة العربية؛ حتى 
صار واحًدا من أكثر األنواع األدبية شعبية في الكتابة الحديثة 

والمعاصرة.
وشهد مجال كتابة الحياة غير الملكية محاوالت عدة لتعريف 
األشكال المختلفة التي استخدمها األشخاص ليعبروا عن ذواتهم 
وحيوات اآلخرين. ولعل أشهر التعريفات لذلك الشكل األدبي 
هي »سيرة ذاتية« »أتوبيوجرافى«، و»سيرة« »بيوجرافى«، 

وتشكيل الذات، وتقديم الذات.
ويكتب السيرة الذاتية »األتوبيوجرافى« عادة صاحبها بلسانه 
مستخدًما ضمير المفرد المتكلم »أنا«، بينما يكتب السيرة 
غير الذاتية »البيوجرافى« شخص آخر غير صاحبها؛ لذا 

تكتب عادة بضمير الغائب.
وما يعنينا في هذا السياق هو أن السير المصرية لم تشكل سيًرا ذاتية بالمعنى 
المعروف لدينا عن السيرة الذاتية في ثقافتنا الحديثة والمعاصرة؛ وذلك ألن 
السير المصرية القديمة ربما ألفت في حياة أصحابها أو بعد وفاتهم. ومن 
المحتمل أن صاحب السيرة قد يكون شارك في تأليف أو اختيار أو إمالء 

النص األدبي الخاص بسيرته؛ غير أن هذا األمر غير مؤكد.
ويستخدم مصطلح »سيرة ذاتية« في مصر القديمة تجاوًزا وبشكل غير دقيق 
ودون أن يكون ذا صلة بمفهومنا لنفس الجنس األدبي في العصر الحديث، 
ودون اإلشارة إلى حقيقة وطبيعة ومفهوم ذلك النوع األدبي في مصر القديمة 
ولدى المصري القديم. ويعد مصطلح »سيرة« »بيوجرافى« أكثر مناسبة 
للسيرة المصرية القديمة؛ نظًرا لكونه أكثر مرونة ويترك العالقة مفتوحة 
وقابلة للتأويل بين النص وصاحبه ومؤلفه. وألف أغلب السير الذاتية المصرية 
القديمة بضمير المفرد المتكلم »أنا«؛ لذا أطلق عليها العلماء لقب »سيرة 
ذاتية« اعتقاًدا منهم أن صاحب السيرة هو مؤلفها بسبب تحدثه إلى جمهور 

المتلقين بضمير المفرد المتكلم »أنا«.
مولد الفن الجديد في الدولة القديمة

ُكتبت السير الذاتية المصرية القديمة بداية من عصر الدولة القديمة 
إلى العصر اليوناني – الروماني على أسطح التماثيل واللوحات 
وجدران المقابر والمعابد والتوابيت والصخور. ويمكن القول إن 
جذور السير عميقة في التاريخ المصري القديم، وربما تعود بداياتها 
إلى لوحات األسرة األولى التي حمل أصحابها العديد من األلقاب 
مروًرا بلوحات حسي رع الخشبية في المتحف المصري بالقاهرة 
من األسرة الثالثة وصواًل إلى سيرة متن في بداية األسرة الرابعة، 
قانونية. غير أن أول سيرة  بأمور  السيرة األخيرة  واهتمت تلك 
تقدم لنا نوًعا من الفن القصصي هي سيرة دبحن من نهاية األسرة 
الرابعة أو بداية األسرة الخامسة. وفى األسرة الخامسة، يخبرنا 
صاحب السيرة كثيًرا عن نفسه، ويمكن تقسيم هذا النوع من السير 
إلى نوعين: »سير مثالية« تتفق كلية مع مفهوم »ماعت« األخالقي، 
وتقدم صاحبها بجمل تقليدية طويلة تعنى بإظهاره كشخص مثالي، 

والنوع الثاني يسمى »سيرة ذات حدث« ويصف خبرات صاحب السيرة 
والحدث »األحداث« التي مر بها في حياته خصوًصا الوظيفية، ومن خاللها 
يمكن استنتاج التاريخ. ومنذ نهاية األسرة الخامسة، بدأت السير تقدم حياة 
أصحابها الوظيفية بتفاصيل عديدة مثل عهود الملوك الذين خدموهم ويطلق 
عليها »سير الوظيفة«، واستمرت في األسرة السادسة. وأكدت سير األسرة 

الخامسة على العالقة المتفاعلة بين الملك والنبيل صاحب السيرة، على عكس 
سير األسرة السادسة التي ركزت على أعمال أصحابها، وكانت خير مقدمة 
لسير عصر االنتقال األول »على سبيل، سيرة المدعو قار من إدفو«. وعبرت 
سير عصر االنتقال األول عن التشرذم السياسي الذي مرت به مصر في 

تلك الفترة العصيبة من تاريخها القديم. ومع توحيد البالد في عصر الدولة 
األخالقية. وفى  القيم  إلى  تستند  السير  في  الوسطى، ظهرت روح جديدة 
لفتوحات  نظًرا  التاريخية  باألحداث  السير  امتألت  الحديثة  الدولة  عصر 
مصر العسكرية في الشرق األدنى القديم وأفريقيا. بينما لم تزهر السير كثيًرا 
في عصر العمارنة. على عكس عصر الرعامسة الذي شهد اهتماًما كبيًرا 
بالعقيدة الجنائزية؛ ذلك التوجه الذي يستمر ويزدهر في سير عصر االنتقال 

الثالث والعصر المتأخر والعصر اليوناني – الروماني.
الموظفون يكتبون سيرهم

وكانت السير تكتب مكثفة في مضمونها، وتداخلت مع أجناس أدبية عديدة مثل 
فن القص وأدب الحكمة واألدب الجنائزي واألدعية األخروية. وركزت السير 
على أهم معالم مسيرة المسئولين الوظيفية والمحطات البارزة في حياتهم. 
وكتب عدد كبير من موظفي الدولة المصرية سيرهم؛ فمن أصحاب السير 
كان هناك الكهنة ورجال الدين والفنانون واألطباء والوزراء والموظفون 

المدنيون والعسكريون بدرجاتهم الوظيفية والموظفون اإلداريون كالمشرفين 
على القصر الملكي أو الحدود المصرية أو بالد النوبة. وتنوعت درجات 
من  الدولة  رجال  كبار  من  موظفون  بينهم  من  فكان  الموظفين؛  وأطياف 
قلياًل،  منهم  أدنى  وظيفية  وطبقات  درجات  من  وموظفون  األول  الصف 
غير أن جميعهم انتمى إلى صفوة المجتمع المصري القديم وطبقة النبالء 

المتميزة، ولم تكتب السيرة لغير هذه الطبقة اإلدارية الحاكمة بأغلب أطيافها 
البيروقراطية والتكنوقراطية، فلم نجد على سبيل المثال سيًرا تخص عامة 
الشعب، وكذلك لم تنتشر سير النساء من الطبقة العليا إال في العصر المتأخر 

والعصر اليوناني – الروماني.
وأظهرت المسئول بصورة مثالية متوافقة مع أفكار ومعتقدات طبقة 
النبالء المصريين. وكان الغرض من كتابة مثل هذه السير إضفاء 
وأفراد  اآللهة  أعين  في  صاحبها  على  والورع  التقوى  من  مسحة 
عائلته ومجتمعه واألجيال التالية؛ وذلك حتى ال تندثر سيرة الموظف، 
وحتى يكون سجل إنجازاته في الوظيفة والحياة فخًرا له ولعائلته، 
وحتى يرث أفراد أسرته منصبه من بعده وحتى ينعموا باالمتيازات 
التي تمتع بها صاحب السيرة في الحياة الدنيا والتي يأمل أن تستمر 
بعد وفاته وأن ينعم بحياة أبدية سرمدية في العالم اآلخر وأال تتوقف 
القرابين المادية من مأكل ومشرب عنه وعن مقبرته. وفى هذه السير، 
صور الفرد كانعكاس للسياق الثقافي واالجتماعي للمجتمع المصري 
القديم. وكنتيجة غير مباشرة، ألقت تلك السير بشكل عفوي بأضواء 
كاشفة على التاريخ االجتماعي والسياسي واالقتصادي لمصر القديمة.
القديمة  ويعد هذا الجنس األدبي طراًزا أدبًيا فريًدا ظهر في مصر 
وثقافي  ومجتمعي  وقيمي  أخالقي  سياق  في  المصري  الفرد  مقدًما 
وأخرى يختلف تماًما عن مفهومنا الحالي لفن السيرة الذاتية الحديثة. 
فهذا الشكل الكتابي ينتمى لألدب المصري القديم في سياقه العريض، وعلى 
وجه الخصوص إلى العقائد المصرية القديمة التي تميل إلى إظهار المتوفى 
في صورة مثالية تكون شفيعة وتكفل له دخول جنات النعيم »حقول اإليارو« 

في العالم اآلخر.
وكان تأليف تلك السير نمطًيا للغاية في معظم األحوال. وتتكون السير عادة 
إلى  والنداء  عائلته،  وشجرة  واسمه  السيرة،  صاحب  وصفات  ألقاب  من 
المكونات  للحياة اآلخرة. وكان من  األحياء، والنص القصصي، وتمنيات 
األساسية للسيرة الكاملة النموذجية ما يعرف بـ »النداء إلى األحياء« ضمن 
صيغة تقدمة القرابين للمتوفى. وإذا لم يحصل المتوفى على القرابين التي 
كان يتوقعها ويريدها، يمكنه من خالل هذه الصيغة أن يتوجه بندائه لألحياء 
الذين  أيها  »يا  للتالية:  أقرب  صيغة  أجله  من  يتلوا  كي  بمقبرته  المارين 
»مازالوا« يعيشون على األرض، الذين سوف يمرون بمقبرتي هذه، سواء 
الحياة ويكرهون  يحبون  الذين  الجنوب،  إلى  أو  الشمال  إلى  ذاهبين  أكنتم 
الموت، الذين سوف يقولون »ألف رغيف من الخبز وإناء من الجعة من 
أجل صاحب هذه المقبرة«، سوف أحرسهم في الجبانة؛ ألنني ممتاز مزود 

بروح طيبة وخيرة«.
ثم حدث تطور الحًقا للنداء إلى األحياء عرف بصيغة »لفظة الفم«. وفى هذه 
الصيغة، يؤكد المتوفى لألحياء أنه ال يريد منهم غير ترديد نداء من أجله، 
وأن هذا الفعل عنده أفضل من الحصول على القرابين المادية. وكانت هذه 
الصيغة تكتب عادة على النحو التالي: »من فضلكم أعطوني مما في أيديكم. 
لكن »على سبيل المثال« إن لم يكن هناك شيء في أيديكم، قولوا فقط بألسنتكم 
»ألف من الخبز والجعة والثيران والطيور و»أوانى« األلباستر والكتان، 
المقبرة«.  النقية من أجل صاحب هذه  الواقع« ألف من كل األشياء  »في 
إنه »بعد كل شيء« لفظ بالفم. وهذا ال يعد شيًئا يقلق المرء بصدده، وهو 
أكثر إفادة للشخص الذي يفعله أكثر من الذي يتسلمه«. وفى هذا ما يوضح 
المقابر كرست وقدمت وأعلت من شأن  المنقوشة على جدران  السير  أن 
أصحاب المقابر، وعبرت عنهم بأسلوب مكتوب عجزت المناظر والنقوش 
عن تقديمهم به. وكان من بين الجمل التقليدية في تلك السير ما يعبر عن 
أصل وعصامية أصحاب السير وقيمهم األخالقية ودورهم االجتماعي نحو 
الطبقات المحتاجة في المجتمع؛ فعلى سبيل المثال يقول صاحب السيرة: 
للجائع  إقليمي«. ويضيف: »أعطيت خبًزا  بيتي، جئت من  »خرجت من 
والمالبس للعاري«. ونعرض فيما يلي بعًضا من نماذج السير من عصور 

مصرية متنوعة.

أدب وثقافة
من كتاب:  أسرار اآلثار 

توت عنخ آمون واألهرامات والمومياوات
البصير بقلم: د. حسين عبد 

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

بقلم: سونيا الحداد

تلَك الســيدة 

     Vendredi 28 mai  2021
الجمعة 28 مايو 2021

  أي وطن نبني دون تربية مدنية؟

  تكملة للعدد الماضي: 

السالْم الى  دربي 
واآلالْم األعاصيُر  تجتاحُه 

روحي في  النوُر  يولُد 
الخوُف يعيَقني  لَْن 

امرأٍة وكلماُت 
االحالْم منتصِف  في  تركتني 

باباً الريِح  في  أفتُح 
الِعشِق ضفاِف  الى  ُيوصلني 

ذاكرتي أرتدي 
قزح قوَس  والواَن 

المحنِة أسواَر  أعبُر 
لضفائِرها أشتاُق 

القمِر ضياِء  فوَق  انثَرها  كي 
تلتِحَف أن  ُغربٌة  هي  كْم 

المنفى في 
فارغٍة زاويٍة  عن  وتسأُل 

المقهى في 
وحدَك لتحلَم 
امرأًة لتعشَق 

ذاكرِتَك في  ياسمينًة  تركْت 
الفجِر ندى  عند  وقبلًة 

المطِر قطراِت  في  وضوءاً 
 *       *       *    

قصائدي  تسافُر 
البحِر أشرعِة  في 
الموُج  يأخُذها 

الكوِن أسواِر  الى 
مدناً وتعبُر 

أبواِبها على  التاريُخ  وقَف 
ماًء يستعيُر 

تعرُف السيدُة  تلَك 
تي با ا عذ

عمري ومحطاِت 
جسدي وندوَب 

أبداً تعشَقني  ولن   .... يوماً تحبْبني  لم 
والِعشِق الحِب  بين  ما  هي 

غيٌث أنَت  تقوُل: 
بَك هللاُ جاَء 
االرِض على 

ياسمينًة تروي  كي 
خطأً ُولَِدْت 
رحمي في 

شمعًة توقَد  كي 
االفراُح فيِه  خابْت  حفٍل  في 

صدفًة التاريُخ  يأتي 
حانٍة في  يجلُس 

شفتيها من  رحيقاً  يشرُب 
االنساُن يحترُق 

الِعشَق يعرُف   ... درويشاً  يصبُح 
شهواِتِه من  يتعرى 
هللاِ ِعشِق  في  يثمُل 

امرأٍة ووجه 
،،،،،،،، هللا  بهاِء  في  التقاُه 

شعر: جاسم نعمة مصاول

قصائد من الديوان الخامس 
)أشــــواٌق ترتعـــُش(

بدأ  منذ  التاريخ  عنه  كتب  الذي  الكبير  الصغير  البلد  هذا  لبنان،   
التاريخ، ما زال يصارع الموت منذ خمسة وأربعون عاما من العذاب 
الفكري، الروحي والجسدي.   موت فرض عليه وهو الذي كان واحة 
لمن آل واحة له.   قلوب سوداء عشعشت في وديانه المقدسة وشربت 

من مياهه الصافية، قلوب سوداء أكلت على مائدته وتظللت صفصافه 
وأرزه تحلم بوليمتها التي نحرتها وشنّعت بها وما زالت الى اليوم وقد 
انتمى اليها اآلف الضائعين في سراديب أوهام العظمة والقوة والشعب 
المختار والجنة والنار وكل ما يمكن أن يتصوره الخيال من أسلحة 
نفسية دّمرت أكثر من أي سالح نووي.  أسلحة من أجيال ولدت آل 

تعرف معنى الوطن سوى من خآلل االنتماء الى قائد 
وأربعون  خمسة  دين.   وآل  له  روح  آل  روحي  ممثل  أو  زعيم  أو 
هذا  أن  لو  له،  آل صوت  من  يحلم  سرابا  خلفت  المعاناة  من  عاما 
السراب مجرد حلم طويل سينتهي وأن نور الوطن الشهيد آل بد أن 

ينجلي من ظآلمه.
تربية  المدنية.   التربية  طريق  المواطن  أضاع  وقد  سينجلي  كيف 
وجميع  واألب  األم  مكان  حلت  معاهده،  برامج  في  إلزامية  كانت 
الوطن  إنماء  في  المواطن  وحقوق  واجبات  يخص  بما  الفلسفات 
والحفاظ عليه. ضاعت التربية المدنية وحل مكانها التربيات بالمئات، 
طويلة.   والآلئحة  اإلقطاعية  الحزبية،  الميدانية،  الكونية،  الدينية، 

أجيال لم تعرف روح الوطن يوم كان 
أجمل األوطان.  يوم كان الجنة بين 
الجنات. أجيال حرمت من تربية مدنية 

نسمة،  الوطن، كل  تراب من  بزرة محبة كل حبة  قلبها  في  تزرع 
أعماقه  في  الكون  بصمات  حمل  ندى  من  قطرة  وكل  أخضر  كل 
يعكسها عشقا في قلوبنا يجعل منا نساكا له تعبدت .  من يربي هذه 
األجيال واآلباء يعيشون السراب منذ تقريبا نصف قرن وقد ضاع 
وآلئهم بين األعالم والبيارق والترديد والتسابيح والصهيل والنعيق 

المصير؟  وصانعي 
يا وطني الصغير الكبير، آل تحزن. كفكف دموعك بالتي هي أحسن، 
شّمر عن سواعدك واعتني بأرضك األم، هي وحدها ستنقذك من انياب 
الطغاة . ماليين القلوب الصافية تهتف لك ولن تتخلى عنك.  كل بداية 
ولها نهاية وأنت، أنت الذي لّقبك التاريخ بالفينيق، ستحيا وتقوم من 
تحت الردمة، عروسا تبهر الشرق والغرب والمعمورة بأكملها ألنك 

لبنان ولبنان طيبه اللبان واللبان يضوع في األبدية.  

خالل  الذهب  أسعار  تخطت   
تعامالت يوم األربعاء المستوى 
النفسي الهام عند 1900 دوالر 
الدوالر  تراجع  بدعم  لألونصة 
وتنامي المخاوف بشأن التضخم.
المعامالت  في  الذهب  زاد  و 
الفورية 0.3 بالمئة إلى 1905.36 
أعلى  وهو  لألونصة،  دوالر 
يناير  من  الثامن  منذ  مستوياته 

.2021
وقال أحد الخبراء إن “انخفاض 
الدوالر يقدم دعما، كما أن تزايد 
مخاطر التضخم يطغى على كل 
شيء في الوقت الحالي. إنها مسألة 

تحوط ضد التضخم حاليا”.
وأضاف: “حتى في حالة ارتفاع 

مجلس  )في  فإنهم  التضخم، 
االحتياطي الفدرالي األمريكي( 
سيكونون مائلين للتيسير جدا جدا. 
هو  للذهب  بالنسبة  حقا  يهم  ما 
النهائية.  الحقيقية  الفائدة  أسعار 
سيستمر االتحادي في الحفاظ على 
أسعار الفائدة النهائية عند مستوى 
منخفض، األمر الذي سيؤدي إلى 
إضعاف الدوالر وسيؤدي الذهب 

أداء جيدا”.
وقبع مؤشر الدوالر قرب أدنى 
مستوى في أربعة أشهر ونصف 
رئيسية  عمالت  مقابل  الشهر 
أقل  الذهب  يجعل  مما  أخرى، 
العمالت  لحائزي  بالنسبة  تكلفة 

األخرى.

الذهب يخترق مستوى قياسيا

بقلم: سليم خليل

أُتهم وُحكم عليه بجريمة  قتل لمدة      إسمه كريستوفر هافنس؛  
خمسة وعشرين عاما وعمره ستة عشر عاما  فقط .  ترك المدرسة 
بعمر مبكر ولم يجد عمال ؛  عاش في محيط  البؤس والجريمة وأصبح 

مدمنا على المخدرات .
بعد مرور تسعة سنوات على سجنه بالقرب من مدينة سياتل في غرب 
الواليات المتحدة  إكتشف  ميوله إلى الحساب واألرقام  وأخذ  يدرس 
الحساب في مكتبة السجن وفي الكتب البدائية المتوفرة .  بعد حفظه لتلك 
الكتب بدأ يراسل المكتبات  والمدارس طالبا مساعدتهم للحصول على  

كتب حساب  لصفوف أعلى  من الكتب المتوفرة  في  السجن .
لم تبخل عليه المصادر التي راسل لكن إدارة  السجن إحتفظت بتلك الكتب 
وبعد البحث والجدال إستلم كتبه بشرط تعليم  المساجين مبادىء  الحساب .
باشر تعليم الحساب للمساجين وتوفرت له فرصة التفرغ  للدراسة ؛ 
بعد  دراسة الكتب الجديدة لم يتوقف عند ذلك الحد وأخذ يراسل دار 

نشر متخصصة وشهيرة بعلوم الرياضيات وتصدر صحيفة شهرية  
تبحث في تلك العلوم ؛  في إحدى رسائله  تمنى أن تتاح له فرصة  
الشاغل   آراء  مع  من  يرغب ألن األرقام  أصبحت  شغله  تبادل 

وجزءا من  آماله ونشاطه  !!! 
تحقق حلمه  لما قرأت رسالته  مارتا سيروتي إستاذة  في الرياضيات  
أومبرتو   إلى والدها    الرسالة  المجلة وحولت  تساهم  في  إصدار 
سيرتوزي إستاذ رياضيات في  جامعة تورين الذي  تردد في بادىء 
الصعبة   المسائل  إحدى  للسجين  أرسل  إلبنته  إكراما  لكنه   األمر  

لتجربة  مهارته .
تبادل  الهندسة  عن  -  فرع   تحدثت اإلستاذة  في جامعة - ماغيل 
الجواب  السجين  استلم  من  الذي  السجين ووالدها   بين  المعلومات 
عبارة عن  صفحة طولها ١٢٠ مائة وعشرين سم  لم يستطع  مطالعتها 
لطولها واضطر إلدخالها في برنامج خاص في الكمبيوتر  لتحليل أجوبة 

السجين  وكانت األجوبة صحيحة وجميعها مكتوبة يدويا .
بعد  تلك  المفاجأة  طلب  أومبرتو سيرتوزي  من السجين التعاون في 
حل  مسألة  لم يستطع هو نفسه حلها بعد عدة محاوالت  وهي عبارة 
عن  جزئيات متتابعة  ومعادالت  رقمية شبيهة  بالعمالت الرقمية  
الحالية  ُكتبت  منذ عهد اليونان القديم -عالم الرياضيات أوكليد- الذي 

أتعب دماغه في حلها .
إستطاع  السجين  كريستوفر هافينز  إيجاد األجوبة  وتعاون مع إستاذ 
الجامعة  أومبرتو  سيرتوزي  في  نشرها في مجلة الرياضيات  بالشكل  

العلمي الصحيح  والمفهوم!!
نشرت األجوبة في المجلة في شهر يناير كانون الثاني العام الماضي 
٢٠٢٠  مع تفاصيل  علمية كاملة ؛  كما أن السجين العبقري أسس 
تحسين  في  الراغبين  المساجين  يضم   السجن   في  علميا   منتدى 

وضعهم العلمي .

مجرم  في سجون الواليات المتحدة يدرس علوم الحساب  ويحل أصعب 
العمليات الحسابية



    أبرز المباني التاريخية في بلجيكا
إن بلجيكا تشتهر ببعض المباني والمناطق التي ترسخت في تاريخ 
السياحة، وعند وقوع اسمها على مسامع األشخاص يدركون فوًرا أنها 
توجد في بلجيكا، ويعلمون ما لها من أهمية تاريخية وتراثية، وفي التالي 

البعض من أبرز تلك المباني: 
كاتدرائية السيدة أنتويرب

برجها الشمالي يصل ارتفاعه إلى 405 قدًما )123 متًرا( وبعام 1518 
وكان من المتوقع أن يتم بناء برج ثاٍن، ولكن لم يحدث ذلك، وتصميمها 
الداخلي مع الممرات الثالثية نموذجي “لكنيسة القاعة”، وهي  كنيسة 
كبيرة جًدا، وفي عام 1533 تم تدمير المبنى الغير مكتمل جزئياً بالنيران 
ثم تم إعادة إعماره مما ترتب عليه أشكال قوطية وكالسيكية ممتزجة 
بانسجام، ويرجع تاريخ المنبر لعام 1713 وتم إحضاره إلى الكاتدرائية 

بعام 1814 مع علبة األرغن المنحوتة.
محطة أنتويرب المركزية

كل من يصل إليها يندهش من عظمة المحطة المركزية، وهي كاتدرائية 
للسكك الحديدية، وإحدى أكثر المحطات التي تُثير اإلعجاب في أوروبا، 
والمبنى مزخرف بالرخام والديكور بطريقة عصر النهضة الحديث، 
والدرج المميز وقبة السقف الزجاجي العمالقة المتمحورة حول ساعة 
متقنة يُشيران إلى مدى الروعة، يبلغ ارتفاع السقف 43 متًرا، وطوله 
186 متًرا، أما العرض 66 متًرا، وافتُتح المبنى في عام 1905، 

وقد كانت المحطة بمثابة البوابة األوروبية لثروة الكونغو الكبيرة، تم 
تصميمها على أنها محطة طريق مسدودة وكان على القطارات أن 

تنعكس، وتم ترميم المبنى  بين عامي 1993 و 2005.
مجلس مدينة بروكسل

يتركز على برج جرس ضخم يصل ارتفاعه 96 متًرا، وفي قاعدته 
المدخل الرئيسي الخاص بالمبنى، ويرجع تاريخه إلى أوائل القرن 15 
الميالدي، تم توسيع مبنى البلدية من عام 1444، والمرحلة النهائية 
اكتملت بعام 1455، والتي اشتملت على  توسيع برج الجرس وإضافة 
جزء متوج، ومن أهم ما يُميزه هو أن هناك تمثال برونزي مذهب 

ارتفاعه 5 أمتار لسانت ميخائيل يعلو البرج.
وهناك معرض مفتوح بالطابق األرضي تم تقليده على طابقين متتاليين 
من النوافذ المتقاطعة، تعلوها أعمدة وسقف مائل جًدا، الواجهة كلها 

ممتلئة بمنحوتات تصويرية تنبض بالحياة تمثل النبالء.
المباني التاريخية المشهورة في بلجيكا

يوجد عدد من المباني المشهورة في بلجيكا، ومنها ما يلي: 
فندق تاسيل

اكتمل بناؤه بعام 1893، ويحتوي على تلميحات من تأثير اإلحياء 

القوطي الفرنسي، يوجد المبنى الذي يتكون من طابقين في منتصف 
بروكسل، الفندق عبارة عن منزل حضري تم بناءه بدقة، ويحتوي على 
واجهة مفصلية محددة حول نوافذ ضخمة مركزة مع شرفة علوية، 
مظهر الواجهة شبه كالسيكي، ولكن الشرفة لها شكل مائل يدل على 
بتأثيراتها الزخرفية،وهناك تصميمات معبرة مأخوذة من الطبيعة 
واأللوان الدافئة على الجدران واألرضيات وفي األعمال المعدنية، 

تم تجهيزه بأسلوب فخم.
ميزون وأتيليه هورتا

يوجد به سلم مفصل رفيع على المدخل، مما يؤدي إلى البئر الرئيسي 
الرابط بين معظم المساحات األساسية في الداخل، كما أن فوق الجزء 

العلوي من الدرج الرئيسي هناك عدد من المناور المنحنية التي تم 
صنعها من الزجاج والمعادن والتي اظهرت االتجاه الزخرفي لفن 
اآلرت نوفو، كما أن األنماط المأخوذة من الطبيعة تظهر في غالبية 
تجهيزات وأثاث المنزل، وكلها مصممة على الطراز الهورتي الخالص، 
وفي حين أن جزأي المجمع )المنزل واالستوديو( تم تصميمهما مًعا 
إال أن كل منهما له طابعه الفردي الخاص، مما ميز المساحة السكنية 
عن المساحة المهنية، وفي عام 1969، أصبح المنزل واألتيليه متحف 
هورتا. وبعد بضع سنوات ُرممت المباني وتوصلت ببعضها البعض، 
وفي عام 2000 تم تصنيف المنزل كموقع للتراث العالم ي لليونسكو.

أتوميوم
األتوميوم عبارة عن نموذج ضخم لجزيء بلوري من المعدن، يتم 
تكبيره 165 مليار مرة، يصل ارتفاعه 101 متًرا فوق هضبة هيسل 

على مقربة من موقع المعرض العالمي لعام 1958، الهيكل يتكون 
من 9 كرات يبلغ قطرها 18 متًرا، تتصل بأنابيب قطرية طولها 29 
متًرا، وعرض ثالثة أمتار، وهناك مصعد يؤدي للمنظر البانورامي 

باألعلى والساللم المتحركة.
أشهر القصور التاريخية في بلجيكا

إن بلجيكا دولة تتميز بالعديد من المباني التاريخية القديمة والقصور 
التي تُعبر عن تراثها، وفي التالي البعض منها: 

قصر العدل
إن قصر العدل ببروكسل كان من أكبر المباني التي تم تشييدها في العالم 
أثناء القرن التاسع عشر، يصل ارتفاعه 105 متًرا، ومساحته 160 × 
150 متًرا، ويُغطي 79246 متًرا مربًعا، ويحتوي على 8 ساحات، و 

27 قاعة محكمة كبيرة، و 245 غرفة أصغر.
قصر ستوكليت

القصر به تصميمات داخلية مكتملة، وقد كان تصميم كل شئ فيها 
جزًءا من الكل، مع الكسوة الرخامية، الحواف البرونزية، والتكوين 
المتتالي لألبراج، ومن داخله يمتليء باألحجار الكريمة، المعادن، 
القشرة الفخمة والمينا، أما غرفة الطعام فهي ُمزينة بأحد أكثر أعمال 

)Gustav Klimt( المدهشة، يبلغ اإلفريز الالمع عرض14 متًرا.
تتميز بلجيكا بالعديد من األبراج والقاعات وغيرها من المباني التاريخية 
العريقة، والتي تحكي عن تاريخ تلك الدولة، وفي التالي البعض منها: 

برج يسير
بُني ذلك البرج الذي يصل ارتفاعه إلى 84 متًرا من الطوب والخرسانة 
لتخليد ذكرى الجنود الفلمنكيين بالحرب العالمية األولى، وقد تم بناء 
برج سابق بعام 1930 ولكنه قد ُفجر بواسطة أشخاص مجهولين في 
عام 1946، ثم بُني البرج الحالي والذي بدأ بعام 1952 من الطوب 

الفلمنكي على الطراز الهولندي الحديث.
منزل كاسا نانون

تم تصميم المنزل والذي قد انتهى بناءه في عام 1998، مع ساللم سرية 
ألطفال المنزل من أجل اللعب واالختباء وهناك حدائق مصممة بصورة 
إبداعية، المشروع يُركز على العمل الجماعي من غير التطفل على 
الخصوصية الفردية، وفي قلب المنزل هناك فناء تنبثق منه المناطق 
األخرى من البيت، وتوجد غرف النوم، الدراسة، غرفة المعيشة في 
الطابق األرضي، أما المطبخ والمكتبة بالطابق العلوي، والتركيز 
األقوى على اللون، ومن الممكن مشاهدة الغرف والوصول إليها من 
الفناء عن طريق أبواب زجاجية منزلقة جعلت الفناء والمنزل جزءين 

أساسيين من بعضهما.
قاعة بروج للحفالت الموسيقية

تقع القاعة في Zand الساحة الرئيسية في Bruges في وسط المدينة 
القديمة، تم تصميم المبنى بواسطة بعض المهندسين المعماريين البلجيكيين 
وتم االنتهاء منه في عام 2002، وقاعة الحفالت الموسيقية تتمثل في 
أنها مبنى أساسي غامض، كما أنها تبدو إلى حد ما كالكاتدرائية الحديثة، 
وفي حين أنها تتميز كذلك بجودة ريفية ومن الممكن أن تكون تقريًبا 
حظيرة عمالقة، تنحدر القاعة من برج الذبابة المربعة في مجموعة من 
الطائرات ذات الزوايا، وتلك االنحدارات إلى جانب حقيقة أن سطحها 
بأكمله من لون الطين العميق تدل على المبنى يشير بصورة بديهية 
إلى األسطح المائلة في المدينة المحيطة، وبها توجد واجهة زجاجية 

متداخلة مع فتحات عمودية طويلة.
القاعة الرئيسية عبارة عن مساحة رائعة بها جدران مائلة تم تغطيتها 
بألواح جصية محززة للحد من ارتداد صدى الصوت وتظهر من 
المسافات القريبة وكأنها قماش مطوي، المدهش في ذلك المبنى هو 
الكيفية التي تمكن بها المهندسان المعماريان من بناء مثل تلك الكتلة 
المهيبة بحساسية كبيرة، فهي تتميز بالحدة والدقة على أنها شيء يجعلها 

مبنى متأصل في الذهن.

السياحة العالمية

اعداد : مايك انجلو

     Vendredi 28 mai 2021
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الزمالك يفوز على اإلسماعيلي بهدف نظيف ويتأهل لربع نهائي كأس مصر
  تأهل الزمالك إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر لكرة 
القدم، بعد فوزه على اإلسماعيلي بهدف نظيف، في المباراة التي 
السويس، ضمن  الخميس، على إستاد  جمعتهما مساء أمس 

منافسات دور ال-16 للمسابقة.
المغربي أشرف بن  الوحيد سجله العبه  الزمالك والمباراة  وهدف 
شرقي في الدقيقة 41 من زمن الشوط األول، ليحجز الزمالك مقعده 

في دور الثمانية لكأس مصر.
وتأهل الزمالك بذلك للدور ربع النهائي لكأس مصر، حيث سيواجه 
فريق مصر للمقاصة يوم 4 يونيو المقبل، حيث كان المقاصة قد تأهل 
لدور الثمانية بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا 2-1 في دور ال-16.
وكان الزمالك قد تأهل لدور ال-16 بفوزه على حرس الحدود 1-3، 

فيما بلغ اإلسماعيلي الدور ذاته بعد تغلبه على الفيينا 1-2.
وشهد الشوط األول العديد الفرص المهدرة من جانب الفريقين خاصة 
الزمالك، وفي الدقيقة الرابعة سدد أحمد سيد زيزو من داخل منطقة 
بالقائم، ورد اإلسماعيلي  الكرة اصطدمت  جزاء اإلسماعيلي ولكن 
سريعا في الدقيقة السادسة بتسديدة قوية من شكري نجيب تصدم لها 

محمد عواد حارس الزمالك.

13، كاد أشرف بن شرقي أن يسجل  الدقيقة  وفي 
هدفا للزمالك بعدما تلقى تمريرة من سيف الجزيري 
داخل منطقة الجزاء، ليتصدى محمد فوزي حارس 

اإلسماعيلي لتسديدة بن شرقي.
وفي الدقيقة 41، أحرز أشرف بن شرقي الهدف األول 
للزمالك بعدما انفرد بحارس مرمى اإلسماعيلي بعدما 
بينية رائعة من محمود شيكاباال، ليضعها بن  تلقى 

شرقي بمهارة في الشباك.
وقبل دقيقة من انتهاء الشوط األول، أشهر حكم اللقاء 
أمين عمر البطاقة الحمراء في وجه أشرف بن شرقي 
بعدما تلقى البطاقة الصفراء الثانية بسبب اعتراضه 

علي قرار الحكم، كما تم طرد الفرنسي باتريس كارتيرون المريد الفني 
للزمالك بسبب االعتراض غير الالئق على الحكم.

وفي الشوط الثاني، كثف اإلسماعيلي هجومه على دفاعات الزمالك 
من أجل تعديل النتيجة مستغال النقص العددي في صفوف الزمالك، 
وأجرى إيهاب جالل المدير الفني لالسماعيلي تغييرات هجومية بنزول 

أري بابل وبنسون شيلونجو.

قائم  57، سدد شكري نجيب تصويبة قوية تمر بجوار  الدقيقة  وفي 
الزمالك، وبعدها بدقائق يظهر نجيب مرة أخرى ويلعب كرة رأسية 

يتصدى لها محمد عواد.
ونجح الزمالك وحارس مرماه محمد عواد في التصدي لكل محاوالت 
اإلسماعيلي في الربع ساعة األخيرة للقاء، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك 

على اإلسماعيلي بهدف نظيف، وتأهله لربع نهائي كأس مصر.

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

رسميا.. ريال مدريد يعلن استقالة زيدان من منصبه

     قدم الفرنسي زين الدين زيدان، الخميس، استقالته 
من تدريب نادي لاير مدريد، بعد أيام معدودة على 
تنازل النادي الملكي عن لقبه بطال للدوري اإلسباني 

لصالح جاره أتلتيكو مدريد.
الملكي عبر موقعه اإللكتروني: “يعلن  النادي  قال 
نادي لاير مدريد، أن المدرب زين الدين زيدان، قرر 

إنهاء مرحلته الحالية كمدرب لنادينا”.
وأضاف البيان: “حان الوقت اآلن الحترام قراره، 
ونعرب عن تقديرنا له على احترافه وتفانيه وشغفه، 
بالنسبة  السنوات، وما يمثله كشخص  طوال هذه 

لريال مدريد”.
وأتم: “زيدان هو أحد أعظم أساطير لاير مدريد، 

تتجاوز ما كان عليه كمدرب والعب،  وأسطورته 
وهو يعرف أنه في قلب لاير مدريد، وسيظل لاير 

مدريد دائما منزله”.
ويغادر زيدان، الريال بعدما توج معه بـ11 لقبا، لكنه 
المنصرم،  الموسم  الفريق بأي لقب في  لم يفز مع 
الثاني، متأخرا  المركز  الدوري في  أنهى  حيث 
أتلتيكو مدريد، كما خرج من  البطل  بنقطتين عن 
الدور قبل النهائي لدوري األبطال، ودور 32 في 

كأس ملك إسبانيا.
اتخذ  تقارير صحفية، كشفت أن “زيزو”  وكانت 
الفريق  بعد إقصاء  بالرحيل عن لاير مدريد  قرارا 
من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.

نور الشربيني تتأهل لنصف نهائي بطولة الجونة الدولية لالسكواش

     تأهلت المصرية نور الشربيني المصنفة األولى عالميا إلى الدور 
الدولية لالسكواش، بعد فوزها مساء  الجونة  لبطولة  النهائي  نصف 
األربعاء على اإلنجليزية سارة جان بيري المصنفة الخامسة عالميا، 
بثالثة أشواط دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على أرض مركز 
الجونة للمؤتمرات والثقافة ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة.

وتفوقت نور الشربيني في الشوط األول بنتيجة 11-4، ثم فازت بالشوط 
الثاني بنتيجة 11-6، وحسمت الشوط الثالث لصالحها بنتيجة 6-11، 
لتتأهل للدور نصف النهائي لبطولة الجونة الدولية لالسكواش، وتنتظر 

مواجهة الفائزة من مباراة هانيا الحمامي وكاميل سيرم.
وتعتبر بطولة الجونة الدولية لالسكواش واحدة من أهم 
األحداث البالتينية لالتحاد الدولي لمحترفي األسكواش، 
كما تعد واحدة من بطوالت االسكواش الثمانية األكبر 
حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط 
التي تعتمد عليها تصنيفات الالعبين الدوليين، حيث 
ألف  إلى 300  المقدمة  الجوائز  قيمة  يصل إجمالي 

دوالر أمريكي.

األهلي يبحث عن اللقب الرابع مع السوبر 
األفريقى الثانى فى تاريخه

     يصطدم األهلى بطل دورى أبطال أفريقيا مع 
األفريقية  الكونفدرالية  المغربى بطل  بركان  نهضة 
فى السوبر األفريقى على استاد جاسم بن حمد بنادى 
السد القطرى، فى السادسة مساء اليوم الجمعة ويبحث 
بينما  البطولة،  السابع فى  لقبه  المارد األحمر عن 
يتطلع نهضة بركان العتالء منصة التتويج به للمرة 

األولى فى تاريخه.

وواجه الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني 
لألهلى، انتقادات عنيفة عقب تراجع نتائج المارد األحمر 
المدرب  الممتاز، إال أن  الدوري  على صعيد بطولة 
أستطاع أن يرد على كل المشككين في قدراته بتحقيق 
نتائج إيجايبة فلقد صعد لنصف نهائي البطولة التي يحمل 
لقبها، واليزال يملك فرصة اإلنقضاض على صدارة 
الدوري حال الفوز بمبارياته المؤجلة ليؤكد أنه يتعامل 
التى ضربت  الغيابات واالصابات  بواقعية مع أزمة 

صفوف المارد االحمر بالفترة االخيرة.
وتوج موسيماني مع األهلي بألقاب الدوري وكأس مصر 
ودوري أبطال أفريقيا باإلضافة إلى برونزية كأس العالم 
لألندية ويبحث عن لقبه الرابع مع المارد االحمر بعدما 
لعب 43 مع االهلى حقق الفوز فى 30 مباراة وتعادل 

فى 9 مواجهات وخسر 4 مباريات فقط.
ويملك موسيمانى فى جعبته لقب سوبر أفريقى قبل مواجهة 

نهضة بركان ، حيث نجح المدرب الجنوب افريقى فى 
18 فبراير من عام 2017 فى قيادة ماميلودي صنداونز 
لرفع بطولة كأس السوبر األفريقي وذلك بتغلبه على 
ضيفه حامل اللقب مازيمبي الكونغولي -1صفر على 

ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا.
أبطال  وكان صن داونز قد حقق حينها لقب دوري 
الزمالك  بتفوقه على  تاريخه  للمرة األولى في  القارة 

3 - صفر ذهابا وصفر - 1 إياًبا.
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- اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي
Chat échaudé craient l'eau froide اإليد البطالة نجسة -

Oisivete est la mere divice



   حاضرة مراكش.. الشاعرة، بهذه العبارة األنيقة 
عنون فارس األدبية المغربية الدكتور عبد هللا بنصر 
العلوي مقاله في هيسبرس، المنبر األكثر قراءة في 
للحديث   ،2021 أواخر ماي  المغرب، ونشره في 
مراكش،  حاضرة  شعراء  من  الجديد:  كتابه  عن 
الدكتور  ألّفها  موسوعة  يأتي ضمن  الذي  الكتاب 
المملكة  وتوثيق شعراء  ترجمة  في  بنصر  عبد هللا 
من  المعين  المنتقى  عنوان:  حملت  وقد  المغربية، 
شعراء المغرب في القرنين التاسع عشر والعشرين.
لجهد  ا حجم  لى  إ لنظر  با  ، ئدة را موسوعة  نها  إ
بمعظم  اهتمت  بحيث  وشموليتها؛  فيها،  المبذول 
جهات المغرب، فقد جاءت موزعًة على الحواضر 
اآلتية: حواضر الصحراء المغربية واحد وخمسون 
شاعرا،   )40( أربعون  سوس:  و  شاعرا،   )51(
والرباط:  شاعرا،   )33( وثالثون  ثالثة  فاس:  و 
تسعة )9( شعرا،  وسال : إثنا عشر )12( شاعرا 
، ومراكش: ثمانية )8(شعراء، وتطوان: وما إليها 
أحد عشر)11( شاعر، ومكناس: ستة )6( شعراء، 

وتافياللت: عشرة )10( شعراء، وآسفي: )2(..
بنصر  هللا  عبد  الدكتور  دفعت  التي  األسباب  أما 
العلوي لتأليف موسوعة: المنتقى المعين من شعراء 
 ، والعشرين  عشر  لتاسع  ا القرنين  في  المغرب 

اآلتي: منها  فنستحضر 
أ- أن جل شعراء هذه الفترة لم تستوعبهم الدراسات 

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

عنها. التنقيب  في  الباحثون 
مصنفات  في  المتفرقة  األشعار  هذه  جمع  أن  ج- 
الشعر  البحث لصون  في  المعرفة أصبح ضرورة 

. المغربي 
د- أن جمع جملة من شعراء هذه الفترة وأشعارهم 
الشعر  تاريخ  في  لدفين  ا عن  الكشف  في  يسهم 

. المغربي 
ونماذج  المغاربة  الشعراء  هؤالء  أن حضور  هـ- 
على  االطالع  شأنه  من  عمال  يعّد  أشعارهم  من 
بالغة  ته  وتوجها تمثالته  وفق  لمغربي  ا لشعر  ا

وأسلوبا. وفكرة 
وقد نهج الدكتور عبد هللا بنصر العلوي في إعداده 
لهذه الموسوعة في تراجم الشعراء المغاربة، منهجية 

تتمثل في اآلتي:  دقيقة، 

أ- وضع تقديم عام يعّرف بدواعي النشر.
ب - تمهيد عن الحاضرة الشاعرة.

الشعرية  الحركة  إلى  مدخل  بمثابة  تصدير   - ج 
حد  أ كتبه  ة  ضر لحا الباحثين.با

 قسم الشعراء، وتضمن :
ة  مختصر سيرة  عرض   -

للشاعر و منشور شعره 
- توصيف شعره ، وتقريظه 
دره  مصا بعض  ذكر  مع 

ومراجعه. 
ما  و  أ أشعاره  ء  نتقا ا  -
في مصادرها  منها  توفر 
اللغوية  ببعض شروحها 
وضع  مع  والتاريخية، 
عنوان لها وتحديد وزنها.
 : ملحقين ضع  و  - د
الشعر  ألعالم  أولهما 
المغربي التي انفردُت 
بإعدادها، والتي وردت 
في المعجم، والتي لم 
و  كليهما،  في  تذكر 
الملحق الثاني لبعض 
المصادر والمراجع 
التي تسهم في تطور 
البحث العلمي في 

المغربي. الشعر 
وقد صدر من هذه الموسوعة، إلى حدود 

حاضرة  شعراء  من  آخرها:  أجزاء،  ثالثة  اليوم، 
مراكش، حيث كتب الدكتور السعيد بنفرحي، تصديراً 
لهذا الجزء من الموسوعة الشعرية، استحضر فيه 
ما يطبع حاضرة مراكش الشاعرة من خصوصيات 
في الساحة األدبية المغربية والعربية، وتأثيرها على 
األصيلة  الشعرية  واألشكال  المضامين  من  جملة 
وتجمع  عالمية،  مدينة  اآلن  فمراكش  والمحدثة، 

والحداثة. التراث 
ِسفٌر  “هذا  العلوي:  بنصر  عبد هللا  الدكتور  يقول 
آخر يتضمن بعض شعراء حاضرة مراكش، وهي 
العالمة الشاعرة المتميزة بنشاطها  المتمثل في دور 
إلى  التعليم والتطلع  ابن يوسف  في شيوع  جامعة 
االنفتاح  واإلصالح  مثلما حدث بجامعة القرويين 

بحاضرة فاس العالمة. كما كانت حاضرة مراكش 
مرح  ومن  وطنية  روح  من  سادها  بما   - شاعرة 
شعرائها  بقريحة     - النزه  مجالس  في  وانشراح 

الوقادة في الفصيح والملحون .
اهتمامات  مجال  والشعر  العلم  كان  ثم  ومن   
المراكشيين  تأليفا وتصنيفا 
وإبداعا ونظما، وقد 
تهم  ذوا مع  تفاعلوا 
لعلمي  ا قعها  ا و في 
والوجداني واالجتماعي.. 
التنوير  روح  في  أمال 
ونهضة العلوم .. والتعلق 
بالوحدة الوطنية والتحرر 
لتخلف  ا ت  بقا مو من 
مما  االستعمار،  وأدران 
تضمنته قصائد العرشيات 

والسلطانيات.”
خالل  من  واضحاً  ويبدو 
لهم  ّرخ  أ لذين  ا ء  لشعرا ا
بنصر  هللا  عبد  ر  كتو لد ا
 ، ب لكتا ا ا  هذ في  ي  لعلو ا
نماذج من شعرهم،  وعرض 
وخصوصيات الشعر في مدينة 
مراكش، بحكم موقعها الجغرافي 
مع  وعالقاتها  ثقافتها  وطبيعة 
الجهات المغربية األخرى، يبدو 
على  المدينة  هذه  قدرة  واضحاً 

ع  ا بد وطنية إ أبعاداً  يحمل  أصيل  شعر 
تحمل الكثير من معاني الوفاء والدفاع عن قضايا 
األشعار  كانت  ولذلك  هويته.،  وحماية  المغرب 
في  لها حضورها  لمدينة  حافال  المراكشية  سجال 
الواقع  بإضاءات  تفاعل  وبينهما  والذاكرة،  الواقع 

التواصل.  وتجليات  الفكر  وتنوير 
 ، وازنا  شعريا  مراكش حضورا  حاضرة  في  إن 
ولعلها من أكثر الحواضر المغربية تجمعا  للشعراء  
الذين تآلفت أحاسيسهم، فهناك من ولد فيها أو اختار 
اإلقامة فيها، فاحتضنتهم  بسعة رحب ومنحتهم قدرة 
شعرية  بما فيها من مؤهالت طبيعية ومناخية تجعل 
منها مدينة عالمية، وهذا ما يجعلنا ندرك حضور 
وهم  والمشارقة  المغاربة  زوارها  لدى  مراكش 

يفتنون  بسحرها 
وجمالياتها..

وبصدور كتاب: 
من شعراء حاضرة 

لمنتقى  “ا لشعرية:  ا لموسوعة  ا تكون  مراكش، 
المعين من شعراء المغرب في القرنين التاسع عشر 
والعشرين”، قد اقتحمت مجاال شعرياً خصباً وثرياً، 
وعلى الرغم من عدد الشعراء في هذا الجزء من 
فذلك بسبب وجود  لم يكن عدداً كبيراً،  الموسوعة 
هؤالء الشعراء، وهم كثر في عمل آخر جماعي كان 
قد أسهم في تأليفه الدكتور عبد هللا بنصر العلوي إلى 
المغاربة،  ويتعلق األمر  الباحثين  جانب نخبة من 
بالعمل الموسوم بــ “معجم البابطين لشعراء العربية  
في القرنين التاسع عشر والعشرين”، والذي رصد 
وعشرين  خمسة  وتحديداً   مراكش،  شعراء  سير 

)25( شاعرا وعدة نماذج شعرية.
فيقول  الموسوعة،  هذه  تأليف  منهجية  وبخصوص 
العلوي: وقد صنّفت هؤالء  الدكتور عبد هللا بنصر 
الشعراء حسب مكان ميالدهم وفق المنهج اإلقليمي 
الذي ال يعارض الرؤية الوطنية واإلنسانية. فقد دأبت 
أخبار  كثير من  لّم شتات  المغربية على  الدراسات 
تاريخها وأعالمها  بكتابات عن  التي حظيت  المدن 
ممن ُولد بها أو حّل فيها أو توفي بها ،مما يسهم في 
تكامل الرؤية الثقافية الوطنية. كما قال عميد األدب 
المغربي الدكتور عباس الجراري “مهما بدا لنا هذا 
التأليف مغرقا في اإلقليمية فإنه في نظرنا يعتبر أصلح 
منهاج لتناول التاريخ المغربي وتاريخ الفكر المغربي”.
بتقديم  العلوي  الدكتور عبد هللا بنصر  يأمل  أخيراً، 
في  لباحثين  ا تقريب  المعين(  )المنتقى  موسوعة 
الشعر المغربي إلى نصوص معلومة أو مخطوطة 
من  وتضيء جوانب  بالقراءة،  جديرة  أو غميسة، 

المغربية. العبقرية 
ومن باب الوفاء واالعتراف بالفضل ألهله األصفياء، 
قد  العلمية  الموسوعة  هذه  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
مانع  الدكتور  معالي  من  كريمة  بمساهمة  صدرت 
سعيد العتيبة المستشار الخاص لصاحب السمو رئيس 
سياق  في  وذلك  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
المغرب  بين  الثقافية  الدبلوماسية  العالقات  تعزيز 
واإلمارات العربية المتحدة بصيغة أهلية، تؤكد عمق 
البلدين ملكاً وشعباً.  التي تجمع  الروابط األخوية 

تســـاؤالت 

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

  لدى بدئي بكتابة مقالي هذا، 
جعلني  تساؤٌل  ذهني  في  ورَد 
أترّدد في تدوين ما عقدُت العزم 
يشغُل  الموضوع  أن  عليه، مع 
بجاهٍل  كيف  فترة!  منذ  فكري 
الدنيا  أمور  من  َيفقُه  ال  مثلي، 
إاّل باألقّل من القليل، أن يتجّرأ 
لمعالجتها  َق  تطرَّ إلى مواضيع 
رجاٌل كبار، أقلّهم يُعدُّ من أعظم 
مروا  الذين  والفالسفة  العلماء 

قبلنا عبر التاريخ ؟ 
أخذُت أتأّمُل تلك النملة الصغيرة التي 
تتنّقُل أمامي ببطٍء على األرض، 
وخلتُها تنظُر إلّي وتقول: “ما هذا 
العمالق الذي يقُف أمامي؟ ال بُّد 
مثيالتي  من  المئات  دهس  أنه 
تحت رجليه وهو يخطو، دون 
أن ينتبه، لصغِر جسمنا مقارنًة 
مع حجمه الضخم وثقِل جسمه!” 
ورَمَقْت بعينها المبنى الكبير الذي 
وحاَولْت  أمامه  متواجداً  كنت 
لنسبة  با مته  ضخا نسبة  تقدير 
حجمي  أن  رْت  وقدَّ لجسمي، 
أنه  إاّل  له،  بالنسبة  صغيٌرجداً 
الجبل  رؤية  بمقدورها  يكن  لم 
المتعالي فوق األفِق خلفنا والذي 
ن  ال نستطيع أن نقارن حجمه بَكّمِ

ماليين أضعاِف حجم المبنى!
حجَم  أقارَن  أن  لي  تهيّأ  وهنا 
لى  إ لنسبة  با لصغيرة  ا لنملة  ا
الكرة األرضية أو حتى بالنسبة 
)المجّرة  الشمسي  لم  لعا ا إلى 
الشمسيّة( ولم أجد من األصفار 
ما يكفي لوضعه على يمين رقم 
بين  المقاربة،  رقِم  )١( إليجاد 
صغِر النملة وكبِر ذاك العالم!

وفي ليٍل صفاؤه مستتم، الحظت 
السماَء المستنيرَة بعدٍد ال يُحصى 
من النجوم، تلك التي تُحسُب مسافُة 
بعدها عنّا بما يُقاس بالماليين من 
أن  استنتجُت  الضوئية،  السنين 
بما  الشمسي  العالم  نسبَة صغِر 
أقّل  الشمسيّة(  )المجّرة  يحويه 
النملة  مقارنة  نسبة  من  بكثيٍر 

بكبِر المجّرة الشمسية!
أّما بالنسبة لنا، نحن البشر، فنظّن 
العالم،  ُوجَد في هذا  أّن كّل ما 
قدَر  انوجَد من أجلنا، والنبالي 
ما يجب، بعظمة وقدرة تلك القّوة 
عليه،  بما  الكوَن  أوجدت  التي 
من  تُحصى  ال  التي  باألعداد 
أنواِع الكائنات، في عالمنا على 
هذه األرض، وقد يكون غيرها 

في عوالَم أخرى، وهللا أعلم!

 وما يُحيّرني هنا هو ذاك التناغم 
بين الشّرِ والخير، وبين الُمفترس 
الكائنات  أن  بحيث  والوديع، 
تواجدت مع بعضها، ولم يتمّكن 
على  يقضَي  أن  منها  المفترُس 
قدرة  منها رغم ضعِف  الوديع 

األخير في الدفاع عن نفسه!
أّما بالنسبة لنا نحن البشر، فنحن، 
كباقي الكائنات ، أجساُدنا تتحّرُك 
ان  وما  داخلها،  الروح  بوجود 
يعجَز  حتى  الروح  تلَك  تُسلََم 
وتتفتّت  الحراك،  عن  الجسُم 
مكّوناته مع الزمن! فالروح في 
الكهربائية  كالطاقة  هي  الجسد 
في الماكينة، ما ان تنفصل عنها، 
حتى تُصبح الماكينة دون فائدة، 

فتهترئ بمرور الزمن!
أّما الجسد، فقد عرفناه بالحواس 
وهي:  تعلّمناها،  التي  الخمس 
البصر،والشّم، والسمع، واللّمس، 
والتذّوق. إاّل أنّي أضيُف مهّمتين 
وهما:  ذكرهما  يتم  لم  اثنتين، 
القّوة الجسدية، واللّّذة الجنسيّة. 
وكّل هذه الحواس ال تتفاعل إاّل 

بوجود الروح داخل الجسد!
والمتعارف عليه ان الجسد مرتبٌط 
يحتاج  إنه  أي  األرض،  بعالم 
إلى جاذبية معينة باإلضافة إلى 
ممزوج حسب  هواء  استنشاق 
حرارة  ويتطلُّب  دقيقة،  ِنَسٍب 
معّدالت  بين  تتراوح  خارجيّة 
تشمل  دورية  وتغذية  محمولة، 
ال  التي  المأكوالت  من  الكثير 
األرض  سطح  على  إاّل  توجد 
من  ذلك  وغير  باطنها  في  أو 

المتوجبات!
ال  فإنه  بالجسد،  سوٌء  ألمَّ  وإن 
يقوى على تحّمل طاقة معيّنة من 
الروح  األلم، وإاّل خرجت منه 

إلى غير رجعة!
واالسئلة التي َتشغل فكري هي 

التالية:
بعد   ، الروح  باستطاعة  هل   -
تتلّذذ  أن  الجسد،  من  خروجها 
من أّي خيرات عرفنا مثيالتها 

في عالمنا هذا؟ 
ْدنا بها  - هل نار اآلخرة التي توعَّ
كلَّ ظالٍم، وأمْلنا أن تنتِقَم لنا من 
كّلِ ُمغتصب، لن يكون لها أّي 
تأثيٍر على أرواح هؤالء األشرار، 

ولن يجازوا بعذاٍب أَبدّي؟
كّل من عمل  - كيف سيحصل 
الصالحات في حياته على جزاء 

معروفه؟

باحثون أحافير سمكية  اكتشف    
عمرها 56 مليون عاما في منطقة 
صحراوية شرقي العاصمة المصرية 
القاهرة في خطوة كشفت قدرة هذه 
بحار  مع  لتأقلم  ا عى  الحيوانات 

كانت تغلي.
ميل”  يلي  د “ صحيفة  ت  كر ذ و
البريطانية أن األسماك كانت قادرة 
على اإلبحار في ظل درجة حرارة 
المياه التي كانت تصل إلى 35 درجة 
مئوية، علما بأن درجة حرارة البحار 
حاليا تتراوح بين -12 25 درجة.

فير  ألحا ا على  حثون  لبا ا وعثر 
في موقع  داكنة  في صخور زيتية 
صحراوي يطلق عليه “رأس غريب 
أ”، يقع على بعد أكثر من 300 كلم 

شرق القاهرة.
وشمل االكتشاف أكثر من 12 مجموعة 
التي  العظمية  مختلفة من األسماك 
التي  الحقبة،  تلك  في  تعيش  كانت 
كان يطلق عليها العصر الباليوسيني 
واإليوسيني، وفيه كانت درجة حرارة 

البحار عالية.
ومع ذلك، تظهر األحافير أن األسماك 
البحرية تكيفت مع المناخ الدافئ في 
بعض المناطق االستوائية على األقل 

خالل هذه الفترة.
التي أعدها فريق  الدراسة  وتظهر 
وآخرين  المصريين  لعلماء  ا من 
ونُشرت في العدد األخير من دورية 
“الجيولوجيا” أن هذه األحافير تقدم 
معلومات مهمة بشأن كيفية استجابة 

الحياة في المناطق المدارية.
وينظر إلى فترة العصر الباليوسيني 
واإليوسيني على أنها أفضل نظير 
التي  حاليا  األرض  لحالة  تاريخي 
الحرارة  درجة  ارتفاع  من  تعاني 

بسبب التغير المناخي.

متوسط  إن  دراسات حديثة  وقالت 
درجة الحرارة على الكوكب ارتفع 
منتصف  منذ  واحدة  درجة  بمعدل 
الثورة  بسبب  التاسع عشر،  القرن 

الصناعية وما رافقها من تلوث.
وخالل العصر الباليوسيني واإليوسيني، 
كانت مجموعات األسماك تسبح حتى 
القارة  شمال  أقصى  في  الدنمارك 
األوروبية لتجنب درجات الحرارة 
األكثر دفئا في منطقة البحر المتوسط، 
ويظهر ذلك المدى الذي كانت تذهب 

إليه هذه الحيوانات البحرية.
وقال مات فريدمان عالم األحافير 
في  والمشارك  ميتشيغن  بجامعة 
الدراسة: “إن تأثير طبيعة العصر 
على الحياة في ذلك الوقت كان ذا 

أهمية كبيرة”.
وأضاف أنه كانت هناك فجوة كبيرة 
في فهمنا هي كيفية استجابة الحياة 
تأخذ  لم  إذ  المدارية،  المناطق  في 
من  للعديد  جيدة  بصورة  عينات 

مجموعات األحافير.”
في  السمك  موقع  أن  إلى  ولفت 
عن  سريعة  نظرة  لنا  يقدم  مصر 
“يبدو  المدارية، موضحا  المناطق 
أنهم )األسماك( تجاوزوا فترة هذا 

العصر بشكل جيد “.
المشاركة  المصرية  لباحثة  ا أما 
في الدراسة، سناء السيد، فقال إن 
تعطي  حديثا  المكتشفة  الحفريات 
الباحثين أول صورة واضحة لكيفية 
خالل  وازدهارها  األسماك  بقاء 
واإليوسيني  لباليوسيني  ا العصر 
، مما يسلط الضوء على عدد من 

نسب األسماك وبيئتها.
وأضافت أن األدلة الحفرية المتاحة 
“ال تشير إلى أزمة واسعة النطاق بين 
األسماك البحرية في ذلك الوقت”.
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  الكاتبة و االديبة التونسية الكبيرة 
حيــاة الرايس 

 تعتبر الكاتبة الروائية التونسية حياة الرايس واحدة من أهم 
الكاتبات علي مستوي المشهد اإلبداعي العربي المعاصر سيما 
وأن إنتاجها األدبي متنوع وغزير فقد كتبت القصة القصيرة 
والرواية والمسرح وأدب السيرة اكل ذلك من خالل لغة شفيفة 
تتماس مع تخوم الشعر وبناء قصصي رصين ومحكم ومتماسك 
وإسلوب سهل وسلس إعتمادا علي رؤية تستلهم الماضي وتشتبك 
مع الحاضر وتستشرف أفاق المستقبل حتي جاءت كتاباتها وكأنها 
مكتوبة بحبر القلب ... وباإلضافة الي هذا تطرقت الكاتبة حياة 
الرايس الي مجاالت أخري للكتابة فكرية وإجتماعية وإنسانية 
ناهيك عن إهتمامات الكاتبة بالشأن الثقافي العربي العام وسياقه 
الحضاري وواقعه التاريخي ....وحول المشروع اإلبداعي والفكري 

للكاتبة حياة الرايس كان للمجلة معها هذا الحوار
--- المتابع لمشروعك اإلبداعي والفكري يدرك منذ الوهلة 
األولي أنه أمام كاتبة عربية مختلفة ومغايرة واستثنائية لغة 
وأسلوبا ورؤية ... وربما كان للتنشئة االجتماعية دورا كبيرا 
في هذا التكوين االنساني المتّسم بعمق الرؤي وجرأة التناول 
...فهل لنا أن نتعرف علي ظروف نشأتك ومصادر هذا التكوين 
المعرفي الفارق والذي أنتج أدبا مغايرا وفكرا منفتحا ورؤية 

غير تقليديه للكون وللمجتمع ولإلنسان ؟
 هي التجربة تعطي االختالف و االستثناء و التفرد ان شئت و 
انا ورائي بكل تواضع حوالي أكثر من ثلث قرن من المسيرة 
االبداعية رفدتها بينابيع عدة ربّما اولها الُكتّاب و حفظ القرآن 
الذي يعطي َملكة اللغة و قّوتها و فصاحتها  و بالغتها . ثم 
دراسة فلسفة االغريق في احضان حضارة بالد الرافدين ببغداد 
. و أب حّكاء بالفطرة  علّمني فن القّص و متعة التشويق منذ 
الصغر رحمه هللا   قبل ان يشّوه عصر الصورة الخيال. و أم 
طّرازة ) من مدينة نابل المشهورة بفن التطريز عندنا بتونس 
( علّمتني  “غرزة الحساب “ و هي ان أّي غرزة زائدة تفسد 
رشم الرسم كلّه :  كاللغة العربية تماما يفسد مزاجها أي حرف 
زائد. و كذلك تقنيات القصة القصيرة . والومضة الشعرية ....

اضافة الى كوني لم استعجل النشر منذ بدايتي فقد بقيت عشرية 
كاملة من الثمانينيات حتى التسعينيات  اكتب قصصا و انشرها 
في المجالت و الجرائد  دون ان اجمعها في كتاب . سنة 1991 
اصدرت مجموعتي االولى “ ليت هندا .....” عندما احسست  
بنوع من النضج االبداعي  احقق به االضافة  و التفرد باسلوب 

خاص مختلف عن السائد ..
--- تحتفي معظم أعمالك بمدن ومشاهدات ومواقف بل وحياة  
الخضراء موضع  تونس  نري  فمتي  األم  بعيدة عن وطنك 
احتفاء بأعمالك اإلبداعية؟ وماسبب هذه القطيعة اإلبداعية 

مع الوطن األم؟
انا يا سيدي  اّول نص كتبته عن المدن  في نطاق ادب الرحالت 
كان عن مدينة جربة “ وجربة  جزيرة في الجنوب التونسي. 

النص بعنوان :”  حكايات و أساطير الجزيرة “ 
. و عّدة من  العاصمة  بتونس  العتيقة  المدينة  كما كتبت عن 
... حتى روايتي  تونسية  احداثها في عناوين  تدور  قصصي 
عن بغداد فيها فصول كثيرة عن طفولتي في احياء تونس و 
ضواحيها كضاحية باردو مثال التي نشات بها و مدينة نابل 
التي تعود اصولي اليها و ضاحية سيدي بوسعيد  و عدة اماكن 

اخرى بتونس قد ال يتسع المجال لذكرها كلها هنا .
القصصية  بداية من مجموعتك  األدبي  لمنتجك  القارئ   ---
 - المعنونة  بمسرحيتك  مرورا   – هندا  ليت   – المعنونة 
سيدةاألسرار – وصوال الي كتابك الفكري المعنون نساء في 
الذاكرة يلمح أن لديك انشغاال طاغيا بالمرأة العربية ... فما 
مرجع ذلك سيما وأن بلدك تونس قد خطت خطوات واسعة 
علي صعيد تحررالمرأة وهل ثمة جانب شخصي ما في انحسار 
معظم انتاجك األدبي والمعرفي والفكري في دائرة األنوثة ؟

و اضيف لك كتابي “ جسد المراة من سلطة االنس الى سلطة 
الجن” الذي صدر بمصر وديواني الشعري “ انثى الريح :” 
على انّي ادعوك الى التفرقة بين قضيّة  المراة و مفهوم االنوثة  .
تجربة تونس رائدة في مجال تحرير المراة و نأمل ان تعّمم 
في باقي البلدان العربيّة . فالمراة العربيّة مازالت تعاني الظلم 
تعدد  في مسالة  ... خاصة  التمييز  و  االمساواة   و  القهر  و 
الزوجات التي  ال تراعي كرامة المراة .   بل ال تجعلها تعيش 

بامان. يتربّص الغدر بها كل يوم، مهّددة بزوجة ثانية. زيادة 
على تشتت العائلة .و المراة العربية في بعض البلدان ال تتمتع 
باهلية كاملة فليس بوسعها ان تسافر اال بموافقة الزوج و هذا 
لو كانت  دائما حتى  اعتبارها قاصرا  امتهان لشخصيتها في 
وزيرة او دكتورة او اطارا ساميا أو مسؤولة او استاذة و مربية  
تنشئ األجيال. لكنها في نظر القانون الرجعي قاصرا و في 
العقلية ايضا ....و انا عندما اصدرت كتابي :” جسدالمراة من 
سلطة االنس الى سلطة الجن” بالقاهرة  1995 كان القصد منه 
التعريف بمجلة االحوال الشخصية  و تجربة تونس الرائدة في 
مجال حقوق المراة لدى المراة العربيّة انطالقا من مصر . و 
قد  اثار ضجة كبيرة و لقي رواجا كبيرا و صنفته مجلة اخبار 

االدب على راس الكتب االكثر مبيعا بالمعرض.
باالدب   “ لكتاباتي  النقاد  يحرجني  وصف  ال  شخصيا  و 
النسوي” و ان  أكون من المدافعات عن قضية المراة و من 
اشرس المدافعات ايضا .كما دافعت عن عدة قضايا اخرى في 
كتاباتي ...الن الكاتب الذي ليس له قضية ، ليس بكاتب و انما 

هو يلعب لعبة ترصيف الكلمات فقط .....
و لكني اريد ان اؤّكد  ان قضية المرأة عندي تتنزل في صلب 
المجتمع . وهي قضية مجتمع باألساس و قضية سياسية ايضا 
الديمقراطية و  و  االنسان  الحريات وحقوق  باعتبارها تمس 
المساواة بين البشر... وهي ليست قضية فرد صادف ان كان 
امرأة  .بل قضية تربوية تنزع من عقول االطفال تلك النظرة 
الدونية للمراة التي تكرسها الكتب المدرسية المتخلفة منذ الصغر. 
و هي قضية اقتصادية تتعلق بالتنمية و عدالة توزيع الثروات 
و فرص العمل و االجور بصفة عادلة بين المراة و الرجل . 
و هي قضية ثقافية حضارية تتعلق بالعقلية و الرواسب التي 
مازالت تعتبر المراة مجرد اداة للمتعة و ليس كائنا كامال يتمتع 

بجميع حقوقة كالرجل .
و انا اُصنف “ ككاتبه نسويّة “ .  ربما الن اغلب عناويني   تحيل 
على المرأة مثل مجموعتي القصصية االولى :” ليت هندا .....”  
و كتابي الثاني “ جسد المراة من سلطة االنس الى سلطة الجن 
“ و الثالث “ سيّدة االسرار: عشتار “  ثم المجموعة الشعرية 
“ أنثى الريح “  و سلسلة قصص االطفال “ حكايات  فاطمه “ 
... اضافة الى عملي كمديرة مركز  ثقافي  تابع لإلتحاد الوطني 
للمرأة  التونسية يحمل اسم :” فضاء 13 اوت الثقافي “ )و 13 
اغسطس هو تاريخ اصدار مجلة االحوال الشخصية التونسية 
و هو العيد الرسمي للمراة التونسية (لعل كل ذلك يجعل النقاد 

يصنفون كتاباتي في خانة االدب النضالي .
أّم بالنسبة لمفهوم االنوثة فان الطبيعة قد حبتنا باالختالف و التنوع 
فيجب ان نبرز هذا التنوع و ان نظهره في حياتنا و في كتاباتنا 
دون خجل من ذواتنا . وانا و ان ُخلقت امرأة فتلك مصادفة 
طبيعية جميلة ال يجب ان اطمسها . فانا اكره  التشبه بالرجال او 
ان اكتب مثل الرجل . و هو ليس دائما المثل بالنسبة لي ال في 

الحياة و ال في الكتابة .
عندما اكتب احّب ان االمس العمق االنساني بأناقة اناملي كأنثى 
... و النص عندي  هو امتداد لجسدي فانا اكتب  بوهج انفاسي 
بكل حواسي و عقلي و  المتصاعدة من مسام جلدي واكتب 
شراييني و قلبي  و تالفيف الفكر و منعطفات الذاكرة و عمق 
الوجدان ... بكل تفاصيل تلك الذات التي ال يمكن ان تشبه ذاتا 
اخرى ابدا .ككل  الكائنات في الطبيعة تماما .و كذلك الشان 
بالنسبة للرجل ايضا .على كل كاتب ان يحافظ على خصوصيته 
باإلضافة الى مواقفه و رؤيته للحياة بطبيعة الحال ...و النص 
هو ترجمان كل ذلك .و الكتابة هي امتداد للفعل الطبيعي االصيل 

أو هي صقل الفعل الطبيعي الخام ... 
كتاباتي  في  االنثوية  اللمسة  تلك  القارئ  يجد  ان  أحب  أنا  و 
فالكتابة هي عطرنا  ثنايا سطوري  االنثى في  يشم رائحة  و 

الداخلي في النهاية ....
من ذلك احد عناويني “ ديوان “ أنثى الريح “ الشعري فهو 
دعوة المرأة للتحرر من كل ما يعرقلها من قيود المجتمعات 
الباطرياركية التى تشدها الى الوراء في حركة ردة تعاكس كل 
تطور طبيعي  و تعاكس اتجاه الطبيعة و الريح الذي يدفع باتجاه 
العواصف و الزوابع ... لتفجر طاقاتها الرهيبة التي طمسها 
مجتمع الذكور ، على مدى القرون. و هي االن تندفع بكل قوة 

الحرمان و التحدي وتبدع و تفتح عوالم جديدة  
كانت مغلقة دونها ....

--- المتابع لرحلتك األدبية يعرف أنك كتبت 
القصة القصيرة والدراسات األدبية والمسرح 

والشعر فمتي تكتبين الرواية؟
 ج 4  قد كتبت الرواية يا سيّدي و قد اصدرت 

مؤخرا سنة 2018رواية بعنوان :” بغداد و قد انتصف الليل 
ذاتية حول  بمعنى رواية سيرة  و هي رواية سيرية  فيها” 
اشخاص  سيرة  و  سيرتي  و هي  ببغداد  الجامعيّة  مذكراتي 
و  بغداد  و  تونس  بين  مدن  سيرة  و  و عاصرتهم  عايشتهم 
باريس... فهي وثيقة على العصر :  بغداد اواخر السبعينيات 
و اوائل الثمانينيات و شهادة على الحياة االجتماعية و الثقافية 
و التاريخية و الحضارية و السياسية : عن الحرب االيرانية 
\ العراقية و عن حزب البعث و فوبيا المخابرات العراقية و 
عن اهم االسماء الفكرية و االدبية التي أْثرت الحياة الثقافية 
و اثّرت فينا كطلبة  مثل الدكتور عبد الرحمان منيف بكتابه 
شرق المتوسط او جبرا ابراهيم جبرا  ، عبد الوهاب البياتي 
او عبد الرزاق عبد الواحد ....وال يمكن ان نكتب عن العراق 
الحضاري  العمق  الثقافي و مالمسة  الموروث  اخراج  دون 
لبالد الرافدين ...فقد اردتها نوعا من حفظ الذاكرة العراقية و 
تهريبها في كتبنا و احرفنا و اعيننا من اللصوص،الغزاة الذين 
ارادو طمس بعدها التاريخي. لتبقى في وجداننا و في ذاكرتنا 
دّرسنا و اعطى  الذي  البلد  لهذا  االنتماء  الوفاء و  كنوع من 
الكثير للشعوب العربية و الحضارة االنسانية ---5 ثمة ملمح 
مهم يسم كتاباتك أال وهو توظيف الميثولوجيا والتراث وهنا 
قد يبتعد العمل األدبي عن الشروط  الفنية للنص ويجعل منه 
مجرد رجع صدي واجترار ألحداث تاريخية فكيف تغلبت علي 
هذه اإلشكالية ونجحت في الحفاظ علي المزاوجة بين التاريخي 

الوقائعي والفني بشطحاته وجمالياته؟
كان حّظا جميال أن أدرس فلسفة االغريق في رحاب حضارة 
بالد وادي  الرافدين وكنت اُقبل “بهّمتي” على كشف رموز 
الميثولوجيا الرافدية التي تتقاطع مع الميثولوجيا اليونانية وفك 
رموزها و أسرارها ..... و الفلسفة بحر تنّوع مغر و عميق 
،... تغوي دارسها و تأخذه في لولب مداراتها حتى يصبح جزء 
الى عنصر من عناصر االسطورة و ملحمة  منها و يتحول 

الخلق االولى في الميثولوجيا القديمة ...
و كان أن وقعت ، في اسر حكايات و أساطير األولين التي تروي 
أقدم المغامرات اإلبداعية للمخيّلة البشريّة. وقد سحرتني تلك 
المخيّلة الواّلدة و الخاّلقة التي ما انفكت تبدع و تبتكر مغامرات 
جديدة وتسرد حكايات البدايات األولى و العصور الغابرة ..... 
وقصص اآللهة و أنصاف اآللهة. و البشر و أنصاف البشر، 
عن الوجود و الخلود ،عن حقيقة الكون و الكائن ،عن الحقيقة 
الكلية ،عن المطلق.....كنبع هادر و قد انفتح على المدهش و 
العجائبي و الغرائبي و الخوارق و المعجزات ..... ووجدت 
نفسي ادور ضمن دّوامة مسكونة بحكايات و أساطير، ألقتها 
والسعادة،  واألحالم،  الجنون،  مدارات  سماوات  بعيد  من 
والسلطة، والخصب، والشقاء، والقوة والضعف، والجنس ، 

و األنوثة، و األمومة.
كيف لي أن اخرج منها دون أن أصبح جزء منها و سّرا من 
أسرارها التي تغري بالغوص في أعماقها لسبر أغوارها و كشف 
حجب هذا العالم المليء الثري بالرموز و الدالالت .... لتظّل 
األسطورة الشاهد األبدّي على الشرط التاريخي لعصرها و على 
قدرة اإلنسان في ان يتملّك زمانه تملُكا معرفيا و جماليا و فنيا .
و بدأت لعبة استدعاء و استحضار رموز و شخوص األساطير 
الغابرة الموغلة في القدم .وعملية بعثها و إحيائها و إخراجها على 
خشبة مسرح الحياة من جديد و التفنن في إكسائها حلال طقوسيّة 

جديدة مناسبة ألدوارها الجديدة ...
و كانت اإللهة “عشتار “هي الحاضرة األقوى على مسرح األحداث 
ووجدتها رمزا مشتركا بين عدة ديانات و عدة حضارات : 
يتمثل بعبادة الربّة األم نموذجا لتقديس روح الخصوبة الذي 
انتقل به العقل الرافدي من تربة األرض إلى ملكوت السماء 
الفكرية  بدايته  بالنسبة لإلنسان في  قد مثّلت  الوالدة  . فعملية 
حدثا عجيبا تختص به المرأة وحدها ....و لفهم الدورة الطبيعية 

المتمثلة في الخصب و الجدب و تنوع الفصول كتب اإلنسان 
أّول ملحمة بطلتها “ إنانا “ عند السومريين و “عشتار” عند 
األكاديين و بها فّسر كذلك مصير اإلنسان بعد الموت من حيث 

نزول الميت تحت األرض إلى العالم السفلي... 
هذا ما ساعدني على بعثها من جديد من خالل تجميع شتاتها 
المبعثر في عدة حكايات ثّم تفكيكها وإعادة تركيبها و كتابتها 
من جديد ...دون إهمال اختيار الشخصيات الحافة باألسطورة و 
توظيفها ، و إعطائها أدوارا جديدة أيضا ...لتدفع بدماء معاصرة 
لألسطورة األم وتعطيها رموزا أخرى تتماشى مع معالجتها 

البشرية و إحاالتها على عوالم األنثى اليوم . 
فيها  الموروث  الملحمة، وتجديد حكايات  بتجديد  كنت معنية 
النص في  بُنيات داللة  اللغة في  بناء  إلى  النظر  أفق  وتجديد 
أنساقه المتماسكة وإعادة قراءة كل األبعاد الموجودة سلفاً في 
النصوص السابقة عن زمن الكتابة، ليتخذ زمن التجديد بفعل 
هذه العالقة الجديدة أبعاده المحتملة من احتمالية إنتاج العالمات 
والرموز الخالدة التي نفخت الحضارات المتعاقبة في روحها 
عمقاً إنسانياً تملّكت به قوة بقائها، وحافظت على ديمومتها في 
كل األزمنة واألمكنة. و قد عمدت شخصيا إلى االشتغال عن 
الخطاب األسطوري الرافدي فنفخت فيه من روح العصر و 
من روحي في هيكل الشخصيات أُلنطقها بمعاني العصر في 

لغة الدهر لتواصل األسطورة دورها في عصرنا الحاضر
كتابة “عشتار” كصلة موصولة  باعادة  ايضا  لعلي  و   ...  
بالعالقة الوجودية ، بتجديد عملية الخلق ، أدافع عن أنوثتي 
بخصوبة ال تفنى ،بتجديد الكتابة نفسها، بالوالدة اإلبداعية أدافع 
عن حّب الحياة عشقاً ،لديمومة الكاتبة بالكتابة،التي هي الحياة 

األخرى للذات األنثوية. 
لعّل هذه العالقة بين الوالدة واإلبداع هي التي حّددت معنى هذا 
االختيار و هذا التميّز بين والدة و والدة، بين حياة و موت، بين 
بقاء وخلود و فناء، بين الحياة باإلنجاب،والحياة باإلبداع، لمّد 
شعرة االتصال بين بذرة الحياة والخصوبة، وبذرة الموت والعدم .
لقد أعدت خلق األسطورة من جديد في نفس سردي َيشُعر فيه، 
القارئ أنه يتابع أحداث هذه األسطورة ألول مّرة في نص حسبته 
مسرحيا لكنه في الحقيقة عصّي على التجنيس إذ هو يتعالق مع 
الشعر في تشكيله البصري ذلك ان المسرحية كلها قصة حب 
درامية بين عشتار و تموز و مع الرواية في نسيجها السردي 
ومع الملحمة في حبكتها الدرامية والتراجيدية حسب تصنيف 
النقاد و قد أعجب به المخرجون ايضا و حاولوا تجسيده على 

خشبة المسرح
أثرت  مدي  أي  فإلي  بالصحافة  تعملين  أنك  المعروف  من 
الصحافةعلي مشروعك األدبي؟ وهل كان هذا التأثير سلبيا 

أم إيجابيا؟
مشروعي االول و االساسي هو االدب . اشتغلت بالصحافة منذ 
صغري و منذ بداياتي في مجلة “الف باء “العراقية التي احتضنت 
بداياتي ثم اشتغلت مراسلة اذاعية لقسم االخبار باالذاعة االردنية 
من بغداد و شاركت في عدة مؤتمرات و ندوات و مهرجانات 
و ملتقيات ادبية و انا الزلت طالبة. كانت الصحافة قد فتحت لي 
ابوابها مبكرا ثم عملت فترة  في جريدة القبس بالكويت و جريدة 
الراي العام و عندما عدت الى تونس صرت مسؤولة عن القسم 
الثقافي في جريدة االنوار التونسية. وكنت مديرة مكتب تونس 
لمجلة “شهرزاد الجديدة “ التي تصدر في قبرص . ثم دخلت 
تجربة االذاعة و التلفزيون و انتجت برنامج “ حوار الحضارات 
“ اعدادا و تقديما ... كانت لي تجربة ثرية و متنوعة مع الصحافة 
الحقيقة. ربما اثرت النص االدبي و لكني كنت واعية دائما ان ال 
انساق وراء اسلوبها االخباري اليومي السريع ...حتى تخّصصت 
في الصحافة االدبية في المالحق االسبوعية و صرت اتعامل معها 
ككاتبة في اعمدة قارة تتناول قضايا ادبية او فكرية ...و لكني االن 
انسحبت منها كلها تقريبا التفرغ كليا النجاز العمل الروائي في 
اجزائه الثالثة بعد جزئه االول “ بغداد و قد انتصف الليل فيها “.

أدب وثقافة

من شعراء حاضرة مراكش

اكتشاف مذهل في صحراء مصر... 
أسماك تعيش في درجة الغليان

حوار بقلم/ السعداوي الكافوري



Appelé à répondre aux critiques 
venant du Canada anglais 
concernant la reconnaissance du 

Québec comme nation dans la constitu-
tion, Justin Trudeau a soutenu mardi 
que ces craintes ne sont pas fondées.
En anglais, le premier ministre a voulu 
souligner que son «rôle» en tant que 
premier ministre est de «défendre la 
constitution», les «batailles constitu-
tionnelles des dernières décennies» 
ayant «laissé de nombreuses cicatrices 
chez de nombreuses personnes».
«Par rapport à la nation québécoise, ça 
fait longtemps que je reconnais que le 

Québec forme une 
nation et qu’effec-
tivement, [...] ça 
fait longtemps que 
je reconnais que le 
Québec a comme 
langue officielle 
le français», a-t-il 
lancé en point de 
presse.
Une déclaration qui 
a créé des vagues
La semaine der-
nière, Justin Tru-
deau a causé la 
surprise en affir-
mant que des «ana-
lyses initiales» lui 
permettaient d’ad-

mettre la légalité de la manœuvre de 
Québec au regard de la constitution.
Quelques jours auparavant, le gouverne-
ment de François Legault dévoilait la loi 
96, la plus importante réforme de la loi 
101 depuis son adoption en 1977, dans 
laquelle sont inclus deux amendements 
à la constitution canadienne, formulés de 
manière unilatérale par Québec.
Cette proposition, mais surtout la réac-
tion du premier ministre Trudeau à 
celle-ci, a reçu un accueil passablement 
négatif  dans les médias anglophones. 
Certains commentateurs ont exprimé 

leurs craintes pour les droits de la 
minorité anglophone du Québec.
«Ça fait longtemps que ce gouverne-
ment reconnaît qu’il faut protéger nos 
deux langues officielles à travers le 
pays, mais qu’il faut prêter une attention 
particulière à la protection du français, 
y compris à l’intérieur du Québec», a 
expliqué mardi M. Trudeau.
«En même temps, nous allons, comme 
ce doit, protéger les minorités linguis-
tiques minoritaires à travers le pays, 
incluant la communauté anglophone 
au Québec. Nous allons toujours être là 
pour défendre ces minorités», a-t-il tou-
tefois précisé.
Un consensus qui reste à officialiser
À Ottawa, la loi 96 semble faire consen-
sus chez les chefs des partis d’opposi-
tion, qui ne se sont pas opposés à la loi 
telle que formulée par Québec.
Les conservateurs rappellent d’ailleurs 
que ce sont eux qui, dès la première 
année de l’élection du gouvernement 
de Stephen Harper en 2006, ont déclaré 
en Chambre que le Québec formait une 
nation au sein de la fédération.
Le Bloc québécois tentera de pousser 
le bouchon cette semaine en forçant les 
partis d’opposition à se positionner sur 
la question à travers une motion qui 
reprendra les grandes lignes du projet 
de loi 96.s.

Les partis d’opposition ont uni leurs 
voix mercredi pour demander au gou-
vernement Legault de dévoiler les 

questions des sondages qu’il a commandés 
depuis son élection pour une somme de plus 
d’un million de dollars.
La cheffe du Parti libéral du Québec, Domi-
nique Anglade, a dit appuyer la demande du 
député de Québec solidaire, Vincent Maris-
sal, d’alerter la vérificatrice générale au 
sujet de ces coups de sonde.
Notre Bureau parlementaire a rapporté la 
semaine dernière que le ministère du pre-
mier ministre, le Conseil exécutif, avait 
dépensé 600 000 $ en sondage depuis l’élec-
tion du gouvernement de la Coalition Avenir 
Québec.
La majorité de cette somme a servi à sonder 
les Québécois au sujet des mesures pour 
lutter contre la COVID-19, a plaidé le pre-
mier ministre, François Legault, au Salon 
Bleu, mardi.
Or, selon de nouvelles informations rap-
portées mercredi, le montant total réservé 

pour sondages 
serait plutôt de 
plus d’un million 
de dollars en pre-
nant en compte 
un autre contrat 
de près de 400 
000 $ accordé 
à la firme SOM 
en 2019 pour 
mener différents 
coups de sondes, 
notamment sur 
les négociations 
pour le renouvellement des conventions col-
lectives des employés de l’État ce mois-ci.
«Une augmentation de 5000 % dans les 
dépenses gouvernementales pour des son-
dages, s’est indigné Dominique Anglade. 
Avec une somme aussi élevée, on aimerait 
savoir ce qu’il sonde. Si c’est un gouverne-
ment qui se veut transparent et s’il n’a rien 
à cacher, qu’il nous explique ce qu’il y a à 
sonder.»

«Ce que la CAQ est en train de faire, c’est 
calculer combien de votes ils vont gagner 
s’ils sortent la matraque de la loi spéciale 
pour forcer un retour au travail. Si ce n’est 
pas du mépris, je ne sais pas ce que c’est», a 
dénoncé pour sa part le co-porte-parole de 
Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.
«Qu’est-ce qu’on peut bien sonder pour 
plus de un million de dollars?», s’est ques-
tionné à son tour le député péquiste Joël 
Arseneau.

Les associations étudiantes s’impa-
tientent et réclament que la totalité 
de la somme annoncée par Ottawa 

pour bonifier l’aide financière aux études soit 
réinvestie par Québec dans le programme de 
prêts et bourses, ce à quoi le gouvernement 
Legault refuse de s’engager, du moins pour 
l’instant. 
Lors du dernier budget fédéral, Ottawa a 
annoncé le transfert de 355 millions $ dédié 
à bonifier le programme québécois d’aide 
financière aux études. 
Or la ministre de l’Enseignement supérieur, 
Danielle McCann, ne s’est pas encore enga-
gée à ce que cette somme y soit versée dans 
sa totalité. 
«Les impacts de la crise sont encore très 
présents auprès de la population étudiante, 
plusieurs personnes ont eu de la difficulté 
à occuper des emplois durant la pandémie 

et ç’a eu un impact non négligeable. Il faut 
que cette somme soit réinvestie dans le pro-
gramme d’aide financière», affirme Samuel 
Vaillancourt, président entrant de la Fédé-
ration étudiante collégiale du Québec, qui 
représente près de 78 000 cégépiens. 
Les étudiants demandent à la ministre 
McCann de faire connaître rapidement son 
plan de match – d’ici la fin juin «au plus 
tard» – afin que les sommes supplémentaires 
soient disponibles dès la rentrée. 
L’an dernier, la ministre avait annoncé ses 
couleurs en août, si bien que les sommes 
supplémentaires en provenance d’Ottawa 
n’ont été disponibles qu’en décembre pour 
les étudiants, déplore la fédération étudiante.  
«Avoir la certitude que cet argent sera 
réinvesti dans le programme d’aide finan-
cière aux études permettra aux étudiants et 
étudiants de planifier leur année en consé-

quence et de s’offrir un logement qui répond 
adéquatement à leurs besoins», a ajouté 
de son côté Samuel Poitras, président de 
l’Union étudiante du Québec, qui représente 
91 000 étudiants de niveau universitaire. 
Au cabinet de la ministre Danielle McCann, 
on indique que le gouvernement «analyse 
présentement l’impact des nouveaux inves-
tissements fédéraux en termes d’accessibi-
lité aux études supérieures».  
Son attachée de presse, Valérie Chamula, 
rappelle que le programme québécois 
d’aide financière aux études «est consi-
déré comme l’un des plus avantageux» au 
Canada et que plusieurs autres mesures 
permettant d’avoir accès aux études supé-
rieures à faible coût, comme «les droits de 
scolarité faibles à l’université et la gratuité 
au cégep, doivent être prises en considéra-
tion dans les analyses». 

Les membres de la Fédération interpro-
fessionnelle de la santé du Québec (FIQ) 
s’impatientent devant la lenteur des 

négociations et brandissent la menace d’une 
grève illimitée.  
La FIQ et son pendant privé la FIQP ont adopté 
mardi en conseil national une recommandation 
pour des assemblées sur l’obtention d’un mandat 
de grève générale. 
«Considérant qu’aucun effort n’a été déployé par 
le gouvernement pour garantir que la priorité 
serait accordée aux professionnelles en soins, 
nous venons de franchir une nouvelle étape vers 
l’obtention possible d’un mandat de grève», a 
indiqué la présidente de la FIQ, Nancy Bédard, dans 
un communiqué. 
Le syndicat se dit toujours être au même point dans 
les négociations, alors que Québec affirme avoir fait 
une offre différenciée. 
«Les professionnelles en soins ne veulent pas avoir 
à rejeter une quatrième fois l’offre de 5 % d’augmen-
tation salariale sur 3 ans qui est actuellement sur la 
table», a déclaré Mme Bédard. 
Pour rappel, la FIQ exige une augmentation de 12,4 
% étalée sur trois ans, dont 7,4 en rattrapage salarial. 

Selon la FIQ, le gouvernement Legault n’a présenté 
aucune offre allant dans le sens de bonifier les condi-
tions de travail des professionnelles dans les régions 
touchées par une pénurie de main-d’œuvre. 
Estimant urgent de s’attaquer à la pénurie de main-
d’œuvre des professionnelles en soins, la FIQ presse 
la partie patronale à bonifier son offre pour hâter la 
négociation. 
«Nous ne pouvons pas nous permettre d’étirer la 
négociation au-delà de la fin de la session parlemen-
taire», a averti Mme Bédard. 

Le gouvernement Legault veut donner 
une chance à l’Unité permanente 
anticorruption de redorer son blason. 

Pas question, pour le moment, de fusionner 
le corps de police au sein d’une entité plus 
grande, comme le recommande un rapport 
sur l’avenir de la police.  
En conférence de presse, mercredi matin, la 
ministre de la Sécurité publique a fait valoir 
qu’un nouveau commissaire, Frédérick Gau-
dreau, est en poste depuis 2019.  
«Il faut lui laisser le temps de faire atterrir 
les outils qu’on lui a donnés», dit Geneviève 
Guilbault, en réagissant au dépôt, la veille, 
du rapport du Comité consultatif  sur la réa-
lité policière.  
La ministre rappelle que son gouvernement 
a fait adopter deux projets de loi afin de 
mieux outiller l’unité chargée de débusquer la cor-
ruption et la collusion.  
D’une part, le commissaire est désormais nommé sur 
un vote des deux tiers de l’Assemblée nationale, afin 
d’éviter toutes apparences de nomination politique. 
Depuis décembre dernier, l’UPAC peut également 
embaucher ses propres enquêteurs, plutôt que d’avoir 
recours à des prêts de services, comme c’était le cas 
auparavant.  
«On a fait deux projets de loi, ce n’est pas pour tout 
défaire ça, et refaire autre chose, ce serait un peu 
absurde», plaide Mme Guilbault.  
De plus, elle rappelle que l’unité a aussi un impor-
tant mandat de prévention afin de lutter contre la 
corruption, notamment auprès des élus munici-
paux.  

Par contre, la ministre souligne que l’idée d’intégrer 
un jour l’UPAC à une plus grande entité n’est pas 
définitivement écartée.  
Unité controversée
L’UPAC a fréquemment défrayé la manchette pour 
ses frasques internes depuis sa création et le corps 
policier a peu de grosses prises à son actif.  
D’ailleurs, un sondage SOM commandé dans le cadre 
du rapport révèle que 58,0 % des Québécois ont peu 
ou pas du tout confiance en l’UPAC. Et 66% sont 
insatisfaits des retombées de ses enquêtes.  
De plus, le nombre de signalements faits au corps 
policier est en forte chute, note le rapport.  
Les experts proposent donc de fusionner l’UPAC au 
sein d’une entité plus grande qui serait spécialisée 
dans la lutte aux crimes économiques et à la cyber-
criminalité. 

Amendements à la constitution : Trudeau tient 
tête aux critiques

Réforme de la police: une deuxième chance à 
l’UPAC, dit Québec

L’opposition demande à voir les questionnaires des 
sondages à 1 M$

Transferts fédéraux: les étudiants s’impatientent face au 
gouvernement Legault

Négociations dans le secteur public: les infirmières 
s’impatientent
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Être un vainqueur, C’est de savoir choisir son chemin

Salah ACHKAR 

Chacun de nous essaye de faire 
des recherches dans son envi-
ronnement personnel, entre lui 

et lui-même pour se retrouver et défi-
nir son chemin.  
Chacun de nous après maintes 
réflexions fait un choix pour atteindre 
son objectif.
Chacun de nous subit des difficultés et 
des facilités, il rencontrera des bonnes 
et des mauvaises surprises, il connaî-
tra aussi le succès et la défaite.
L’essentiel c’est que la concentration 
doit être fréquente, plus-tôt à tout 
moment pour ne pas perdre la raison 
et ne pas perdre le Nord, afin de réper-
torier son chemin.
Se battre que par soi et pour soi, ce 
n’est pas de l’orgueil, mais c’est pour 
accomplir sa mission afin de faire face 
aux obstacles qui peut rencontrer sur 
le chemin de la réussite.
De temps à autre, quant la fainéantise 
prenne place dans l’esprit, il faut se 
pénaliser pour re-dynamiser le sys-
tème nerveux et reprendre soins de soi 
afin de se convaincre pour continuer 

sur la bonne voie.
Chaque personne trace une voie pour 
sa vie active en harmonie avec sa vie 
amoureuse afin que l’équilibre reste le 
facteur commun entre les deux qua-
lités de vie, puisque moins des soucis 
nous rencontrons dans notre vie active 
et plus notre amour réussi, ainsi va de 
soi et vice versa.
Nous planifions pour la réussite, nous 
déployons nos expériences et notre 
savoir, mais hélas, il reste un facteur 
que nous utilisons souvent d’une 
manière spontanée, c’est la confiance 
que nous accordons aux personnes 
qui nous offrent à tord ou à raison des 
opportunités qui peuvent être trom-
peuses ou réelles, car nous leurs accor-
dons cette confiance et en même temps 
le bénéfice de doute.
Nous ne pouvons pas choisir nos 
adversaires, par contre, ils s’imposent 
pour essayer de nous démolir, soit par 
jalousie provenant d’un complexe d’in-
fériorité soit par faiblesse de personna-
lité ou par envie, par contre nous aussi 
nous pouvons faire la concurrence aux 

autres, mais, par loyauté et par convic-
tion afin de promouvoir le meilleur, 
notre erreur, c’est que nous conseillons 
les autres, mais hélas, nous sommes les 
premiers qui tombent dans le piège.
Des fois, nous utilisons le côté feeling 
selon notre savoir, nous choisissons 
le moment et l’endroit, le comment 
et le pourquoi, avec qui et pour quelle 
raison, ce sont vos tripes qui sont à 
l’intérieur de vous qui vous conduisent 
à faire ce choix, ce n’est pas toujours la 
gloire, mais aussi la surprise.
En ce moment il faut se battre avec 
une noblesse, une détermination, une 
volonté dans le but de réussir.
Chacun de nous porte son fardeau 
pour aller en avant, en quittant le 
royaume des ombres et des obscurités, 
choisir le but, prendre une décision 
avec les dons que nous avons reçue, 
souvenons-nous que nous avons tout 
l’espoir du monde pour arrivée, faites-
le, avec conviction et dites celui qui ne 
risque rien n’a rien, enfin dire, répéter 
et redire : JE VEUX GAGNER, JE 
VEUX REUSSIRE
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WELCOME
TOURS

WELCOME
TOURS

 -Desert safari

 -Beach Holidays

 -Nile Cruises

 - Conference & 
meetings

 -Incentive

-Tranportation & 
limousine services

-Self tailored tours

- FIT & Private
services 

- Meetings & 
cooperates services

تقدم لك :

تمتعوا ببحر وشمس مرسى مطروح
 Hotel Carols Beau Rivage



  تستعد وزارة السياحة واآلثار الفتتاح أشهر وأطول طريق أثري يربط بين 
معيدي األقصر والكرنك بمحافظة األقصر، وذلك خالل شهر يوليو المقبل.

العمل في  الكباش بدء  المعروف بطريق  الطريق  بالوزارة و  وأكدت مصادر 
الوزارة علي عاتقها  العمل علي احياءه منذ  أكثر من عامين واخذت  إعادة  
ومن ميزانيتها الخاصة العمل  على إحياء الطريق الشهير الذي كان يحتفل فيه 

المصريين باألعياد واالحتفاالت الدينية.
2.7 كم بيربط  معبدي األقصر بمعبد  الكباش« طريق أثري بطول  »طريق 
1949  و كانت تعيش عليه قرى كاملة  الكرنك ولم يكن معروفًا  قبل سنة 
ومساجد وكنائس  بخدماتها  فوق الطريق, ونجحت اآلثار في إزالة هذه المباني 
كلها مساجد وكنائس ومنازل واقسام شرطة و تم إقامة بديل لها وتم اعادة احياء 
الطريق من جديد وكان  الملك امنحوتب الثالث قد قام ببناءه ليقيم عليه االعياد 

والمواكب الدينية من و إلى المعبدين زي عيد )األوبت( الشهير.
واكدت مصادر باآلثار أن االحتفالية الخاصة بافتتاح الطريق الفرعوني األثري 
الطريق األثري  3000 سنة وأن   الشهير  سوف تكون عالمية ألول مرة من 

سوف يرى النور مرة أخرى، ويقام عليه موكب مرة تانية.

 

اليونانية لدار »ديور«    سمحت سلطات اآلثار 
الفرنسية بإقامة جلسات تصوير في مواقع أثرية 

رئيسية في البالد بينها معلم »األكروبول« الشهير.
وأكد مسؤول في وزارة الثقافة اليونانية لوكالة 
»فرانس برس« أن المجلس المركزي لآلثار في 

اليونان وافق على المشروع »باإلجماع«.
في معلم  الفوتوغرافي أيضاً  التصوير  وتُنظم جلسات 
أتيكوس عند سفح األكروبول وفي معبد  هيروديس 
أثينا ومعبد زيوس في نيميا، وفق  بوسيدون قرب 

المسؤول.
كما سيُدرس، طلب إضافي إلقامة جلسات تصوير 
ألعاب  أقيمت أول  أثينا حيث  باناثينايكو في  في ملعب 

أولمبية في العصر الحديث سنة 1896.
أنها  وكانت دار »ديور« أعلنت نهاية أبريل/نيسان 
أثينا عرض أزياء  17 يونيو/حزيران في  ستنظم في 
تقام خارج  التي  المعروفة بـ«كروز«  من العروض 
أسابيع الموضة السنوية األربعة )باريس وميالنو 

ولندن ونيويورك(.
ويشّكل عرض »كروز 2022« تحية إلى جلسة تصوير 

لعرض فساتين كريستيان  70 عاماً  في األكروبول قبل 
ديور الراقية.

وأوضح المسؤول في وزارة الثقافة اليونانية أن جلسات 

التصوير ستعقد في مطلع يونيو/حزيران، وستُعرض 
صورها خالل عرض األزياء، مشدداً على أن ذلك »ليس 

عرض أزياء في األكروبول«.

الثانوي  الثالث    تمكن طالب في الصف 
المياه  يراقب جودة  اختراع جهاز  بمصر من 
لينال عنها جائزة عربية -  ويعيد تكريرها، 

إفريقية مرموقة.
المركز األول على  البحيري،  وحصد عمر 
العربي وإفريقيا في معرض  الوطن  مستوى 

.»ISEF« إنتل للعلوم والهندسة آيسف
تقوم على جهاز  فكرته   أن  البحيري  وأوضح 
لمراقبة جودة  المنازل  تركيبه في مداخل  يتم 
المياه والكشف عن مدى صالحيتها وإمكانية 

عالجها فضال عن إعادة تكريرها.
البحيري »الجهاز يعمل على توجيه  وبين 
أو  للشرب  المياه ومعرفة إن كانت صالحة 
الحاجة لعالجها  للمعالجة، وفي حالة  تحتاج 
يقوم بتحويلها إلى جاهز تنقية المياه »الفلتر«، 
يقوم  فإنه  للمعالجة  وفي حال عدم صالحيتها 

بتأهيلها لتصبح قابلة لذلك«.
ماديا  أن »الجهاز غير مكلف  البحيري  ويضيف 
الثمن، كما  إنتاج نوعيات منه رخيصة  ويمكن 
للغاية  يمكن تحسين خدماته بإمكانات عالية 
المياه  فلتوجيه  يكون مكلفا،  لن  الحاالت  وفي كل 
300 جنيه مصري  أكثر من  يتكلف  لن  ومراقبتها 
إنتاجه بكميات  له سيتم  إنتاج مصنع  وفي حال 
استخدام  إلى  تجعله سعره أرخص، مشيرا  كبيرة 

برماجيات متطورة لتنفيذ هذه الفكرة«.
وأوضح الطالب الفائز بالجائزة أن »الجهاز يمكن 
البالد  داخل  بسيطة من  بأدوات  إنتاجه في مصر 
المستوردة فهي موجودة بطبيعة  وحتى األشياء 
الحال في السوق المصري ولن نحتاج الستيرادها، 

ليتم استغالل الجهاز في المطاعم والمنازل«.
استخدامه  يمكن  أن »الجهاز  إلى  البحيري  وأشار 
المحاصيل  الكثير من  في مجال الزراعة حيث أن 
المياه  للتلف بسبب عدم مالئمة  تتعرض  الزراعية 
لتلوثها، وإما لوجود نسبة ملوحة  إما  للزراعة، 
الزراعية وبالتالي  المحاصيل  تناسب بعض  بها ال 
أنبوب  يمكن وضعه على  التلف، كما  يحميها من 
المياه بحسب نوع  المياه ويعمل على مراقبة 
الزراعية والمحصول وكمية األمالح  األرض 
النبات ويمكن برمجته بواسطة  التي يحتاجها 
شاشة ملحقة بها تتم برمجتها وفق حاجة المزراع 

لوضعية المياه الصالحة بالنسبة له.
الزراعية  للمحصول  المياه  وفي حال عدم مالئمة 
يعطي الجهاز إنذارا ينبه لعدم ري المياه في الوقت 

المياه، واالنتظار حتى  النوع من  بهذا  الحاضر 
الطالب  أعلى، بحسب  المياه ذات صالحية  تكون 

المصري.
الزراعية  المحاصيل  وبالتالي يحمي االبتكار 
لكميات  تزرع على مساحات واسعة وتحتاج  التي 
كبيرة من المياه، كما يمكن استخدام الجهاز بالنسبة 

الستخدامات المياه الجوفية في الزراعة والري«.
الحصول على براءة  ينتظر  أنه  البحيري  وأكد 
االختراع الخاصة بالجهاز حتى يتمكن من تسويقه 
الهندسة للعمل  أنه يحلم بدخول كلية  مضيفا 
النوعية من األجهزة خاصة  على تحسين هذه 
إنتاجه  اإلنتاج وتكلفة  الثمن وسهل  وأنه رخيص 

المنخفضة.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
العربي  العالم  في  اإلنسان  بحقوق  ينادون   والغرب  أمريكا    

ويتغاضون عنها مع الفلسطينيين وعجبي !

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

 أخوان كبرى األسواق التجارية
 التي توفر لك كل ما يحتاجه البيت
 من المنتجات الغذائية اإليرانية

  والشرقية
15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

 آخر عمود

فريــد زمكحـل

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

   أيام تحفل باألحداث والصور المعبرة. 
كثير منها يحملها لنا االعالم الكبير 
التقليدي التلفزيون وقنواته والمحطات 
الكبيرة اإلعالمية بأذرعها المكتوبة من 
التواصل  ناحية اخرى وسائط  ناحية، ومن 

االجتماعي. 
والحق يقال ان وسائط التواصل االجتماعي 
تشهد ارتفاعا شديدا في مدى التأثير بالناس 
وخاصة ان كل شخص اليوم اصبح 
التلفزيونية مثال )يوتيوب( او  لديه قناته 
صفحته اإلخبارية مثل المؤثرين )مثل 
الكثير منهم أيضا  االنفلونسيرز( رغم ان 
يفشل في إيصال رسالة جيدة او سيئة 
ومحتوى ويخسر الكثير من المتابعين 

احيانا. 
ولكن األحداث الكبيرة اليوم مثل ما يحدث 
في فلسطين حمل لنا انموذجا عن تغييرات 
كبيرة في شارع الرأي العالمي الذي كانت 
تحكمه وسائط االعالم الضخمة ورجال 
االعمال الكبار المالكين والسياسيين 
والتابعين.. فقد اهتزت قليال وليس كثيرا 

هذه السطوة. 
ومنها نرى مثال صورة ل »بيال حديد« 
الكوفيه  ترتدي  وهي  مودل  السوبر 
الفلسطيني وتدعو لفلسطين من قلب 
تخشى على خسارتها  نيويورك وال 
للمتابعين او العقود المهنية النها متاكدة 
من مكانها ومكانتها وأمانها اوال .. وكذلك 
العالمية.. وهذا  التيارات  متاكدة من تغير 
األهم الن المكانة يمكن التالعب بها ويمكن 
تدمير  بأنواعها على  القوى  تقوم بعض  ان 
شخصيات مهما كان تأثيرها ومكانها 

إيجابيا. 
أبدا  تقليل مما تقوم به بيال !!  وهذا ليس 
او  لم يجرؤوا هم  الكثيرين ممن  الن هناك 
بالقيام بربع  المتنفذين  أقاربهم  اوالدهم او 
ما قامت به! ونرى رياضيين ونجوم عرب 
وغير عرب مثلها وربما بمكانة اعلى 
الفلسطيني الذي طال  منها يساندون هذا 

اضطهاده وألمه. 
للفنان الكبير محمود  ونرى كذلك لوحة 
العبيدي يظهر فيها نتانياهو وتحيط به 
السوداء تذكيرا  دائرة محكمة من األحذية 
لنا ب »بوش االبن« الذي ضرب بحذاء 

في العراق ورسم الفنان نفس الصورة 
تخليدا لتلك الواقعة. والحقيقة انه بوش االبن 

يستحق اكثر النه دمر بلد وجيل باكمله. 
ونتنياهو أيضا يستحق الكثير من الذم 
العرب والفلسطينيين  والمحاسبة النه اذى 
اليهود جميعا واالسرائيليين  وأذى كذلك 
والمعتدلين منهم بسياسته المتشددة التي 
تعتمد على القوة واألذية ومسح سيرة 

السالم. 
لقد اذى هذا الرجل مسيرة السالم وأذى 
اسرائيليين كبار مثل اسحق رابين وشمعون 
بيريز.. بغض النظر عما يعتقد ويقيم بعضنا 
هؤوالء الرجال وأهدافهم.. فقد سعوا للسلم. 

الرجل  هذا  ان  البعض  يقول  وربما 
السالم النه  »نتانياهو«  قادر على تحقيق 
المتشدد  الشارع االسرائيلي والبعض  يقنع 
انه يقدم سالما امنا لهم.. ولكن هذا الرجل لم 

يسعى للسالم حتى! 
واصل هنا الى صورة اخرى لصديقة 
عربية مع صديقتها اليهودية هنا في 
مونتريال وكيف ان السياسة لم تفرقهما بل 
عملتا معا إليجاد ارضية وسطى وراي 
الحقوق اوال!  الجميع!  سلمي لحفظ حقوق 

في إطار سلمي بعيد عن العنف. 
وال ننسى عندما نذكر بيال حديد ان نذكر 
الكثير الكثير من أصدقائنا اليهود وأصدقاء 
الذين وقفوا ويقفون كل يوم  اليهود  العرب 
الفلسطينيين  المساندة لحقوق  بتصريحاتهم 

والعرب وكذلك حقوق اليهود. 
وهم ال يقومون بذلك النهم يريدون او 
اليهود بل  يحتاجون دعما من العرب او 
النهم هم رجال حق وكلمة حق. اليهود 
العدو هو السياسي  العدو وإنما  ليسوا هم 
 .. واالنسان االعتيادي والعسكري وووو 
السالم..  الحرب والعنف فوق  الذي يختار 

عندما تكون الخيارات متاحة. 
االمور ليست سهلة ومثلنا القديم يقول »من 
يعد العصي ليس كمن يتلقى ضرباتها« 

ويسهل علينا ان نطلب هنا وهناك.. 
هؤوالء  مع  نحس  ان  المهم  ولكن 
أينما كانوا.. وكائنا من كانوا  المضطهدين 
ومن اَي جنسية او دين على سطح البسيطة 

ونسعى للسالم.  
الحقوق والسالم اوال !

مجموعات صور 

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

  عثر علماء آثار على عملة معدنية فضية، 
فى والية ماريالند، عمرها حوالى 400 عام، 
وقدمت دليالً كبيًرا لعلماء اآلثار الذين يبحثون 
أقدم  قلعة سانت مارى، وهي واحدة من  عن 

المستوطنات اإلنجليزية في العالم الجديد.
األبحاث  مدير  بارنو،  ترافيس  وقال 
والمجموعات في متحف مدينة سانت ماري 
التاريخية، إنه تم سك العملة المعدنية بواسطة 
دار سك العملة الملكية في برج لندن في 
إنجلترا خالل الوقت الذي تمت فيه تسوية 
1634، وفقا لموقع سى إن إن  الحصن عام 

عربية.

العملة  التاريخ مطبوًعا على  وتابع: “لم يكن 
ثاني أفضل شيء إلى حد  بالضبط، لكنه كان 
تم  كبير، وكان هناك عالمة للصانع، والتى 

استخدامها فقط بين عامي 1633 و1634”.
العمالت كانت غير شائعة  بارنو أن  وكشف 
يدفعون في كثير  الناس كانوا  فى وقتها، ألن 
بالتبغ،  من األحيان مقابل السلع والخدمات 

الذي أصبح يتمتع بشعبية كبيرة في أوروبا.
ويعتقد بارنو أن أحد المستوطنين اإلنجليز 
في  150 مستوطناً  البالغ عددهم  األصليين، 
الحصن، كان قد حملها معه إلى ماريالند على 

األرجح ثم فقدها.

  ظهرت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون بإطاللة رائعة مستوحاة من التراث 
االسكتلندي، حيث انضمت إلى األمير ويليام لقضاء يوم مليء بالجوالت في أوركني.

كان دوق ودوقة كامبريدج على استعداد الفتتاح مستشفى بلفور رسميًا ، في كيركوال 
، ومعرفة المزيد عن العمل الرائد لمركز الطاقة البحرية األوروبي ، حيث استمرت 

جولتهما الملكية في اسكتلندا.
بدأت كيت، البالغة من العمر 39 عاًما ، في الظهور بمظهر المع في معطف ماسيمو 
الساق وحقيبة  349 جنيًها إسترلينيًا، وبنطلون بيج واسع  بقيمة  المعاد تدويره  دوتي 

صغيرة وكعب عالي من ماركة Go-to اإلكسسوارات »إيمي لندن«.
الترتان من متجر  إيماءة لمضيفيها من خالل وشاح ستراثيرن من  الدوقة،  أعطت 
تتجاوز ألف جنيًها  بقيمة  التجزئة على اإلنترنت »سكون ويب« وزوج من األقراط 

إسترلينيًا
استبدلت الزي الرسمي بسترة صيد بقيمة 190 جنيًها إسترلينيًا و 310 جنيًها إسترلينيًا 
من أحذية كلوي أثناء انضمامها إلى ويليام في مركز الطاقة البحرية األوروبي وتوجهت 

إلى البحر لمشاهدة أكبر توربينات طاقة مدية في العالم.
119 جنيًها إسترلينيًا من ماركة  بقيمة  ثقيلة فوق بلوزة قطنية  الدوقة سترة  ارتدت 

.Brora اسكتلندية
سافر ويليام صاحب الـ 38 عاًما ، وكيت إلى أوركني من قصر هوليرود هاوس - المقر 
لمدة  أثناء جولة في اسكتلندا  أقاموا  إدنبرة - حيث  للملكة في اسكتلندا ، في  الرسمي 

أسبوع.

ُفجر الحروف في الُهياِم َحلاْل!!

    Email: elressalanews@gmail.com    www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     

ــاْل ــج ــارت ب عــنــِك  ــه  ــَت ــب ــت َك شـــٍئ  أي  عـــن  تــســألــيــنــي  ال 

الــخــيــاْل عــلــى  َيــحــنــو  والزال  أمــســي  ــِس  ــاألم ب عايشني 

للكماْل هـــواِك  ــي  ف َســعــيــي  صــدق  عــلــي  شــاهــد  ــرُب  ــ وال

الجماْل أوج  في  حضوِرك  مراعاة  معاني  دقيق  أُراعــي 

مثَّاْل الحروْف  نحِت  في  وأنا  أنِت  والحرُف  أنِت  والحُب 

تمثاْل ــروْف  ــح ال مــن  ــاْم  أقـ ُحــســِنــك  الــُحــســن  فــي  عــاشــق 

ــاْل ــه إن ــال  ــخــي ال عــلــى  الــفــؤاد  زار  مــعــنــى  حــلــو  ــِت  ــ وأن

ــال« ح »ظـــرف  ــوره  ــض ح دوام  ــي  ف ــوري  ــض ح لــتــأكــيــد 

ــال الــمــحــاْل ــك ــْل أش ــع وكـ ــمــوان ــَم ال وأنـــِت حــاضــرُة رغـ

ــل إبــتــهــاْل ــي ك ــا بــيــت الــقــصــيــد ف ــرِم الـــحـــروِف ي ــي حـ ف

ــاْل ــت ــه إح ــأن ــِة َمـــَشـــاعـــري ك ــس ــام ــي ُم ــان ــي ــس ك ــَاِمـ ُيـ

ــق حــروفــي وُفــجــر الـــحـــروف فــي الــُهــيــاِم حــاْل ــلِ ــط ُي

َتختاْل السطور  على  وهي  المعاني  بمسِك  القلوَب  ُيحيي 

الـــســـؤاْل ــفــس  ن ــى  عــل ــة  ــابـ اإلجـ ذات  ــة  ــابـ اإلجـ لــتــبــقــى 

ــل احــتــمــاْل ــروف لِــســحــر الــســطــور فـــوق ك ــح ــوق ال وشـ

أحتاْل الحروف  على  وأنا  البريئة  بمشاعره  القصيدة  ُيثري 

َيغَتاْل قصـْد  عـن  المعاني  لِصفْو  الحضوْر  َبليغ  فيِك  ما  وكل 

مهيبة..  فرعونية  باحتفالية 
المقبل يونيو  نهاية  الكباش  طريق  افتتاح 

بالزي  ميدلتون  كيت 
جولة  في  الاسكتلندي 

جديدة ملكية 

العثور على عملة معدنية نادرة تكشف 
عن أول مستوطنة إنجليزية بأمريكا

باليونان أثرية  معالم  في  »ديور«  لـ  تصوير  جلسات 

ثوريا«..  »جهازا  يخترع  مصري  طالب 
عالمية جائزة  ويحصد 
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