
  ما بين الحدث واألحاديث التي 
من  مساحة  تتناوله  و  تناولته 
الضبابية المفزعة التي ال تساعدك 
وما  يدور  ما  وفهم  معرفة  على 
يتم للتعامل مع معطيات ملف سد 
النهضة الذي يهدد وجودنا وكل ما 
تقوم به الدولة للحفاظ على أمننا 
القومي واستقرارنا المنشود لتحقيق 
هنا  والسؤال  والتنمية.  االزدهار 
منَّ يقف وراء هذا التشويه المتعمد 
بمشكالت  الناس  إلهاء  ويحاول 
الفنان محمد رمضان مع الدولة، 
والفنانة أمال ماهر مع طليقها الشيخ 
ترك، وتوقيع فرجاني ساسي العب 

الزمالك لفريق قطري!
وما المقصود من كم الفشل اإلعالمي 
الذريع المتناول لكل هذه األحداث 
وبسذاجة  االحترافية  عن  بعيداً 
وال  يجب  وال  يمكن  ال  مضحكة 

يصح أن تعتمد الدولة عليه وعلى 
ما يقدمه لتحسين صورتها الداخلية 
والخارجية ، وهو يعمل على العكس 
الحضيض  إلى  بها  وهبط  تماماً 
األسفِل جراء تعامله غير المحترف 
على  المصرية  للعقلية  والمهين 
القضايا  كل  مع  الخصوص  وجه 
واألحداث المهمة للرأي العام الداخلي 

والخارجي.
والسؤال هنا كيف يمكن »للجمهورية 
حدود  إلى  الوصول  الجديدة« 
الكم  هذا  مع  والنجاح  االستقرار 
السخيف العجيب من المتناقضات 
الداخل  ويعايشه  يشاهده  الذي 

ويتابعه الخارج بشغف واهتمام؟
والسؤال األهم لماذا تُّصر الدولة على 
هذا النهج غير المفيد لها وللشعب 
أو  القريب  المدى  على  المصري 

البعيد؟ هل من مجيب؟
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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

هل من مجيب؟
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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 

  يسعى قادة دول مجموعة الدول 
الصناعية السبع الكبرى إلى إيجاد حلول 
مشتركة لألزمات العالمية وعلى رأسها 
المناخي  والتغيير  كوفيد19-  جائحة 
خالل أول لقاء حضوري لهم منذ قرابة 
السنتين اليوم الجمعة، مع التركيز أوال 
على إعادة توزيع مليار جرعة لقاح 

ضد فيروس كورونا.
وتجمع القمة حتى األحد ألمانيا وفرنسا 
وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا واليابان 
والواليات المتحدة في منتجع كاربيس 
باي الساحلي في شمال غرب إنكلترا. 
وستكون هذه المشاركة األولى للرئيس 
جو بايدن الذي يسلك نهج المحاثات 
من  سنوات  بعد  األطراف  المتعددة 
االنعزالية في عهد سلفه دونالد ترامب، 
الوزراء  رئيس  شأن  ذلك  في  شأنه 
والياباني  دراغي  ماريو  اإليطالي 

يوشيهيده سوجا.
في المقابل، ستكون هذه القمة األخيرة 
ميركل  أنجيال  األلمانية  للمستشارة 

وربما إيمانويل ماكرون.
لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جوسون الذي ترأس بالده مجموعة 
قادة  يصافح  لن  السنة،  هذه  السبع 
وصولهم.  لدى  والحكومات  الدول 
القيود  من  بسلسلة  محاط  فالحدث 
كورونا  بفيروس  اإلصابات  لتجنب 

مع فحوص كشف يومية.
وتشهد بريطانيا التي أدى كوفيد19- 
فيها إلى وفاة 128 ألف شخص، ارتفاعا 
جديدا في عدد اإلصابات مع انتشار 
رفع  قرار  يهدد  ما  “دلتا”  متحّورة 

القيود األخيرة المعتمدة في البالد.
وفي صلب محادثات قادة الدول، انتعاش 
به  أضرت  الذي  العالمي  االقتصاد 
الجائحة كثيرا والتوزيع العادل للقاحات 
المضادة لفيروس كورونا من قبل الدول 
الغنية التي استحوذت على العدد األكبر 
من الجرعات على حساب أفقر الدول.
التضامن  إلى  الدعوات  تكاثر  ومع 
على هذا الصعيد، يتوقع أن يتفق قادة 
عن  يقل  ال  “ما  توفير  على  الدول 
مليار جرعة” وزيادة قدرات االنتاج 
على  “القضاء  على  يقوم  هدف  مع 
2022” على ما أفادت  الجائحة في 

رئاسة الحكومة البريطانية.
وقال بوريس جونسون “حان الوقت 
للديموقراطيات العالمية األكبر واألكثر 
أن  التكنولوجي  الصعيد  على  تقدما 
تتحمل مسؤولياتها وتساهم في تلقيح 
العالم بأسره ألن أي شخص لن يحظى 
بالحماية ما لم يكن الجميع محميا”.

ووعدت الواليات المتحدة بتوفير نصف 
بريطانيا  التزمت  فيما  جرعة  مليار 
مئة مليون أخرى عبر آلية كوفاكس 
العالمية لتشارك اللقاحات خصوصا.

إال أن المنظمات غير الحكومية تعتبر 
ذلك غير كاف. وينبغي على مجموعة 
براءات  تعليق  على  الموافقة  السبع 
االختراع للسماح بإنتاج كبير. وتؤيد 
واشنطن وباريس ذلك فيما تعارضه 

ألمانيا بقوة.
وقالت منظمة أوكسفام “بوتيرة التلقيح 
المتدنية  الدول  ستحتاج  الراهنة، 
إلى  للوصول  عاما   57 إلى  الدخل 

في  المسجل  نفسه  الحماية  مستوى 
غير  أمر  هذا  السبع.  مجموعة  دول 
مقبول أخالقيا ويعطي نتائج عكسية 
نظرا إلى الخطر الذي تشكله متحورات 

فيروس كورونا”.
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  ودعا 
ماكرون كذلك مختبرات انتاج األدوية 
إلى إعطاء 10 % من الجرعات المباعة 
وتمنى أن تعتمد مجموعة السبع هدفا 
األفارقة  من   %  60 بتلقيح  يقضي 

بحلول نهاية مارس 2022.
أن  لالنباء  بلومبرغ  وكالة  وذكرت 
مجموعة السبع ستطلب أيضا تحقيقا 

جديدا من منظمة الصحة العالمية حول 
منشأ فيروس كورونا.

المناخي  االحترار  مكافحة  وستكون 
تعتمد  التي  القمة  في  أخرى  أولوية 
األمم  مؤتمر  قبل  الكربوني،  الحياد 
المتحدة الرئيسي حول المناخ )مؤتمر 
األطراف السادس والعشرون( المقرر 

في نوفمبر في اسكتلندا.
ويطمح بوريس جونسون إلى إقرار 
الدول  لمساعدة  مارشال”  “خطة 
النامية على التخلص من الكربون في 
صحيفة  ذكرت  ما  على  اقتصاداتها 
“ذي تايمز” على غرار خطة التمويل 

أوروبا  إلعمار  الضخمة  األمريكية 
بعد الحرب العالمية الثانية.

في  البيئة  وزراء  تعهد  مايو،  وفي 
مجموعة السبع وقف المساعدات العامة 
لمحطات  الراهنة  السنة  من  اعتبارا 
توليد الطاقة العاملة بالفحم الحجري 
واعدين “بجهود طموحة ومسرعة” 
لخفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون.
وقبل القمة، اعتمد بوريس جونسون 
وجو بايدن موقفا موحدا بشأن ضرورة 
التحرك على صعيد المناخ مع إقرار 
“ميثاق األطلسي” الجديد الذي يشدد 
أيضا على ضرورة مواجهة الهجمات 

االلكترونية.
على  الكبيران  الحليفان  يتفق  وفيما 
الملفات الدولية الرئيسية مثل التحديات 
التي تشكلها الصين وروسيا وستطرح 
يزال  السبع، ال  قمة مجموعة  خالل 
التشنج قائما بين الطرفين بشأن إيرلندا 
الشمالية التي هي في صلب خالف بين 
لندن واالتحاد األوروبي اثر بريكست.
له  الذي  بايدن  جو  امتنع  حين  وفي 
أصول إيرلندية عن أي انتقاد علني، 
ينوي القادة األوروبيون تذكير بوريس 
جونسون بتمسكهم باالتفاقات الموقعة 

التي تريد لندن إعادة النظر فيها.

  أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن لبنان 
يواجه ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة، 
ويتطلع إلى دعم منظمات األمم المتحدة والدول 
الشقيقة والصديقة كي يتمّكن من الخروج من 

الضائقة التي يعيشها منذ أشهر.
وأضاف عون، خالل استقباله اليوم وكيلة 
األمين العام لألمم المتحدة والمديرة التنفيذية 
لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 
ميمونة محمد شريف، أن المساعدات التي 
ما  إلى  بالنظر  كافية  ليست  لبنان  تلقاها 
أصابه من أضرار سواء بعد االنفجار في 
ميناء بيروت، أو انتشار جائحة “كورونا”، 
ومسألة النزوح السوري الذي تضاعف خالل 
سنوات الحرب السورية، حتى وصلت أعداد 
النازحين السوريين إلى مليون و800 ألف 
نازح، وتجاوزت التكلفة التي تكبدها لبنان 
االنعكاسات  عن  فضال  دوالر،  مليار   45
اقفال  بعد  اللبناني  االقتصاد  على  السلبية 
الحدود اللبنانية-السورية وتعّذر حركة تصدير 

المنتجات اللبنانية.
اللبناني أنه من المستحيل  واعتبر الرئيس 
الضخم  العدد  هذا  استقبال  في  االستمرار 

المجتمع  وعلى  السوريين،  النازحين  من 
جهة  من  المتحدة  واألمم  جهة  من  الدولي 
في  قراهم  الى  إعادتهم  على  العمل  ثانية، 

سوريا ال سيما تلك التي باتت آمنة.
وأكد الرئيس عون أن التضامن الدولي مع 
وشعبه،  البلد  بمستقبل  ثقة  دليل  هو  لبنان 
يمر  التي  القاسية  الظروف  على رغم كل 
اللبنانيين  إرادة  أن  مشددا على  حاليا،  بها 
في مواجهة التحديات ثابتة، وال بد للمجتمع 
المساعدة على  يلعب دوره في  أن  الدولي 

إيجاد حلول لألزمات المتالحقة.
وأشار إلى المساعدات التي قدمها برنامج 
األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ال سيما 
بعد انفجار مرفأ بيروت، حيث أجرى مسحا 
ميدانيا لألضرار وجمع 160 الف طن من 
الركام ، كما اطلق مشروع مساعدة طوارئ 
157.7 مليون دوالر، وأعاد تأهيل  بقيمة 
23 مدرسة في بيروت وجبل لبنان و100 
وحدة سكنية. وتمنى ان يستمر عمل البرنامج 

في مجاالت اختصاصه كافة.
من جانبها، أعربت وكيلة األمين العام لألمم 
األمم  لبرنامج  التنفيذية  والمديرة  المتحدة 

البشرية  للمستوطنات  المتحدة 
سعادتها  عن  شريف  ميمونة 
الوفد  مع  لبنان  في  لوجودها 
الرئيس  وأطلعت  المرافق، 
التي  األنشطة  على  اللبناني 
المتحدة  األمم  برنامج  بها  قام 
للمستوطنات البشرية والمشاريع 
التي يعتزم االستمرار بتحقيقها، 
وعددها 24 مشروعا، الى جانب 
استجابة  من  البرنامج  قدمه  ما 
لكارثة بعد انفجار مرفأ بيروت.
أولويات  أن  إلى  وأشارت 
البرنامج تحقيق تنمية حضارية 
مستدامة واندماجية، وتطوير أطر 
التنمية وجعل المدن قادرة على 
الصمود والتغلب على التحديات 

التي تواجهها لمواصلة النمو.
تضامن  عن  شريف  وعبّرت 
البرنامج مع لبنان رئيسا وحكومة 

تقديم  العمل على  استمرار  مؤكدة  وشعبا، 
لبنان  يتمّكن  كي  الممكنة  المساعدات  كل 
من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.

البرنامج  أن  إلى  األممية  المسؤولة  ولفتت 
عمل بعد حرب يوليو عام 2006 على تقديم 
المساعدات الفورية، كما يعمل حاليا لمعالجة 
ازمة النازحين السوريين ويقدم الدعم للبلديات، 

منوهة بمواقف رئيس الجمهورية وادارته 
الحكيمة لألوضاع في لبنان، وتصميمه الدائم 
على التنسيق مع منظمات األمم المتحدة لتحقيق 

التنمية المستدامة.

  قال االتحاد األوروبي في بيان 
المشتركة  اللجنة  إن  الجمعة،  اليوم 
اإليراني  النووي  باالتفاق  المعنية 
في  السبت  اجتماعاتها  ستستأنف 

فيينا حضورياً.
وأضاف االتحاد أن اللجنة ستعقد برئاسة 
المنسق األوروبي للمفاوضات النووية 

وبحضور  مورا  إنريكي  اإليرانية 
ممثلين عن الصين وفرنسا وألمانيا 

وروسيا وبريطانيا وإيران.
عودة  بحث  المشاركون  ويواصل 
لالتفاق  المحتملة  المتحدة  الواليات 
النووي وكيفية ضمان التنفيذ الكامل 

والفعال لالتفاق.

  بدأ طيران أسطول البحر األسود 
الروسي، بالتعاون مع فوج الصواريخ 
الجمعة،  اليوم  للطائرات،  المضادة 
مناورات عسكرية في شبه جزيرة 
القرم، في ضوء الدخول المتوقع لسفينة 

مدمرة أمريكية إلى البحر األسود.
أسطول  بيان صدر عن  في  وجاء 
البحر األسود الروسي أورده “موقع 
لخطة  وفقا  أنه  اليوم”  قناة روسيا 
التدريب العسكري بدأت وحدات فوج 
الصواريخ المضاد للطائرات التابع 
ألسطول البحر األسود تدريب تنفيذ 

المهام المشتركة في منطقة الرحالت 
الجوية المكثفة.

وتجري فعاليات التدريب العسكري 
في مناطق مطارات مرابطة طائرات 
الطيران البحري ووسائل الدفاع الجوي 

ألسطول البحر األسود.
وذكر البيان أن المناورات المشتركة 
فيها  تشارك  الصواريخ  فوج  مع 
 -24 “سو طراز  من  الطائرات 
أم أر” و”سو30-  أم” و”سو24- 
و”أن″26- و”بي12″-،  أم”  أس 

والمروحيات.

لندن لا تؤيد ” دبلوماسية اللقاحات”

وبي: لجنة الاتفاق  الاتحاد الأور
يراني تستأنف اجتماعاتها 

إ

النووي الا
بفيينا السبت

وسيا تجري مناورات عسكرية في القرم ر   قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، 
اليوم الجمعة، إن بعض الدول تستخدم بال شك 
اللقاحات أداة دبلوماسية لتأمين نفوذها وإن بريطانيا 

ال تؤيد ما يسمى “دبلوماسية اللقاحات”.
ورداً على سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق تجاه 
اللقاحات مقابل  احتمال أن تستخدم الصين وروسيا 
تعزيز نفوذهما بأجزاء من العالم، قال راب “ما من 
القبيل يحدث، ونحن ال ندعم  شك أن شيئاً من هذا 

دبلوماسية اللقاحات، ناهيك عن االبتزاز”.
وقال في كلمة على هامش قمة مجموعة السبع في 
كورنوول بإنجلترا “نعتقد أن لدينا مهمة أخالقية لكن 
فائدة راسخة قوية في أن يتلقى الناس  أمامنا أيضاً 

على مستوى العالم التطعيم”.

وتابع قائاًل “نعتقد أن من المسؤولية الترويج للقاحات 
التي أجازت منظمة الصحة العالمية توزيعها”.

وأضاف “لكن هذا عمل جماعي، ونريد من دول 
مثل الصين وروسيا أن تتعاون في معالجة المشكالت 
الناجمة عن الجائحة إلى جانب قضايا تغير المناخ 

وكذلك احترام المبادئ األساسية للقانون الدولي”.
ويتوقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
التبرع  أن توافق مجموعة السبع خالل قمتها على 
بلقاحات واقية من “كوفيد19-” بقيمة مليار دوالر 
العالم  للدول األفقر والمساعدة في تطعيم سكان 
بحلول نهاية العام المقبل. وتعهدت الواليات المتحدة 
500 مليون دوالر دون  قيمتها  بالتبرع بجرعات 

شروط.
  أعلنت هيئة االتصاالت الحكومية 
توقف  عن  )أوجيرو(  لبنان  في 
بسبب  مناطق  عدة  في  خدماتها 
الطاقة  الكبير على مولدات  الضغط 
الخاصة بها، وذلك بسبب ارتفاع 

ساعات التقنين الكهربائي.
وأوضحت “أوجيرو” في تغريدة 
عبر “تويتر” أن المناطق التي تأثرت 

الكهربائي  التيار  بانقطاع  مباشرة 
هي: كفرحتا، كفريا وضهر السين 
وعنايا ولحفد وزفتا، باإلضافة إلى 
النميرية والدامور، المشرف وخلدة”.
وبكل  “تعمل  فرقها  أن  وأكدت 
األعطال  إصالح  على  جهودها 
يستغرق  قد  ذلك  أن  إال  الطارئة، 

بعض الوقت”.

عندما ينتفض إعالم الدولة الذي يذكرني »بإعالم النكبة« 
لمهاجمة المطرب الفنان إيمان البحر درويش لمجرد إدالئه 
برأي مخالف لرأي الدولة، وفي نفس الوقت ال ينتفض لمساندة 
المطربة آمال ماهر والحفاظ على حقوقها ضد نفوذ الشيخ 

ترك وجبروته ... قل على مصر السالم؟ 
فريد زمكحل

أول قمة حضورية لقادة السبع منذ الجائحة .. قضايا المناخ 
ونا على رأس الأولويات ولقاحات كور

عون: نواجه ظروفا صعبة ونتطلع لدعم منظمات األمم املتحدة للخروج منها

حكمـة العـدد

تقنين الكهرباء يتسبب في توقف 
خدمات الاتصالات في لبنان

اعداد: أنطوانيت جرجوس

على مصر السالم!!
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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



  بعد يومين على الواقعة التي هزت 
فرنسا، قضت محكمة، الخميس، بالسجن 
4 أشهر مع النفاذ و14 شهرا مع وقف 
التنفيذ على شاب صفع الرئيس إيمانويل 
ماكرون، وفقما أفادت مراسلة »سكاي 

نيوز عربية«.
العمر  يبلغ من  تاريل  والمتهم داميان 

28 عاما، وتم القبض عليه بعد الضربة 
التي وجهها لماكرون على  المباغته 
وجهه بصوت مسموع، الثالثاء، بينما 
كان الرئيس الفرنسي يوجه التحية لحشد 

جنوب شرقي البالد.
وقال تاريل للمحققين إنه ضرب دون 
تفكير، على حد قول مكتب المدعي العام.

ويُعاقب على تهمة العنف ضد شخص 
منوط بسلطة عامة بالسجن لمدة تصل 
إلى 3 سنوات وغرامة قدرها 45 ألف 

يورو )54 ألف دوالر(.
وأظهرت مقاطع مصورة حققت انتشارا 
كاسحا حول العالم، مهاجم ماكرون وهو 
الرئيس األيسر، وحراسه  يصفع خد 
الشخصيين يدفعون الرجل بعيدا خالل 
لقاء وتحية سريعة مع أفراد من الجمهور، 
الذين تم إبقاؤهم خلف حواجز مرور في 
بلدة صناعة النبيذ »تاين إل هيرميتاغ«.

وُسمع المهاجم وهو يصرخ »مونتغوي! 
سان دوني!« وهي صرخة حرب ملكية 
بـ  ينهي هتافه  قبل أن  عمرها قرون، 

»تسقط الماكرونية«.
إنه كان قريبا  للمحققين  وقال تاريل 
لحركة االحتجاج االقتصادي »السترات 
الصفر« التي هزت رئاسة ماكرون عام 
قناعات سياسية  لديه  2019، كما أن 
يمينية أو يمينية متطرفة دون أن يكون 
عضوا في حزب أو جماعة، وفقا لمكتب 

المدعي العام.

  شهد خطاب الرئيس األميركي جو بايدن 
األول لقوات بالده المتمركزة في الخارج 
مؤخرا، مواقف غير معتادة، من بينها قوله 

إنه »أحيانا ما ينسى أنه رئيس«.
وأثار خطاب بايدن انتقادات بسبب تصريحات 

وصفت بـ«الغريبة« له ولزوجته جيل.
وفي خطاب ألقاه أمام عسكريين أميركيين 
في ميلدنهال في بريطانيا، افتتحت السيدة 
قائلة »يمكنكم  الكلمة  األولى األميركية 
الجلوس. ال أريدكم أن تظلوا واقفين«، ثم 

استدارت وقالت لزوجها »انتبه، جو!«.
ووفق وسائل إعالم أميركية، فإن كلمة 
»انتبه جو« جرت على جيل بايدن انتقادات 

على مواقع التواصل االجتماعي، حيث عبر 
معلقون عن انزعاجهم من »توجيهها أمرا« 

للرئيس، حتى لو كانت تمزح.
لكن شريحة أخرى من المعلقين قالت إن 
عبارة السيدة األولى ال يجب إخراجها من 
سياقها، حيث كانت تمزح ولم تقصد توجيه 

أي إساءة للرئيس األميركي.
المنصة إللقاء  إلى  بايدن  وبعدها، صعد 
خطابه ونسي أن يطلب من عناصر سالح 

الجو »أخذ راحتهم«.
وعندما تذكر بعد مرور دقيقتين، قدم تفسيرا 
غريبا لسبب نسيانه، قائال: »ما زلت أنسى 
أنني رئيس«، مما أثار ضحكات الحاضرين.

وكان بايدن وصل، األربعاء، إلى بريطانيا 
في مستهل جولة أوروبية تستمر 8 أيام، 
هي األولى له منذ توليه الرئاسة في يناير 

الماضي.
واستقبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون الرئيس األميركي، الخميس، وذلك 
في منتجع كاربس باي اإلنجليزي المطل 

على البحر.
وقال جونسون »شعر الجميع بسعادة بالغة« 
لرؤية بايدن في المنتجع الساحلي في جنوب 
غرب إنجلترا، فيما هنأ الرئيس األميركي 
رئيس الوزراء على زواجه مؤخرا، قبل 

بدء محادثاتهما المغلقة.

البريطاني  الوزراء  اجتمع رئيس    
بوريس جونسون الخميس مع الرئيس 
األمريكي جو بايدن في مقاطعة “كورنوال” 
جنوبي غرب إنجلترا، وذلك قبل يوم 
من إنطالق قمة مجموعة الدول السبع.
أن  أمريكية  إخبارية  تقارير  وذكرت 
جونسون أطلع الرئيس األمريكي على 
ميثاق األطلسي، وهو إعالن مشترك 
أصدره رئيس وزراء بريطانيا ونستون 

المتحدة  الواليات  ورئيس  تشرشل 
 14 األمريكية فرانكلين روزفلت في 
حجم  عن  للتعبير  1941؛  أغسطس 
الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين.

البريطانية قد  الوزراء  وكانت رئاسة 
المسئولين سيوقعان خالل  أن  أعلنت 
لقائهما اليوم “ميثاقا أطلسيا” جديدا يأخذ 
في االعتبار خطر الهجمات اإللكترونية 

واالحتباس الحراري.

يذكر أن بايدن وصل  إلى بريطانيا في 
أول جولة أوروبية وزيارة خارجية منذ 
توليه منصبه في يناير الماضي؛ حيث 
تستمر لمدة 8 أيام، وتشمل زيارة مقر 
االتحاد األوروبي وحلف شمال األطلسي 
“ناتو” في “بروكسل”، فضال عن عقد 
قمة مع نظيره الروسي فالديمير بوتين 
على مدار يومي 15 و16 من يونيو 

الجاري بمدينة جينيف السويسرية.

  ذكر موقع وزارة الخزانة األمريكية على اإلنترنت 
أن الواليات المتحدة فرضت الخميس عقوبات تتعلق 
باإلرهاب على أربعة كيانات وعدة أشخاص بينهم 

يمنيون وسوريون.
اليمن  اثنين من  الخزانة  وشملت عقوبات وزارة 
وواحدا من اإلمارات وواحدا من الصومال وآخر 
في  مقرها  كيانات  وكذلك  الهندية  الجنسية  يحمل 
دبي وإسطنبول وصنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة 

الحوثي الموالية إليران.
ولم يذكر موقع وزارة الخزانة سببا الستهداف هذه 

الشخصيات والكيانات بعينها.

الرساـلة علاناتكم في 

إ

ل�
Tel: 514 961 0777  / 450 972 1414 

fzemokhol@gmail.com  /   elressalanews@gmail.com    

   اعتبر وزير الدفاع األمريكي، لويد أوستن، 
أن على الواليات المتحدة الحفاظ على حوار 
الخصوم، خاصة  العسكري مع  المجال  في 

الصين، لمنع وقوع أي أزمة بين الطرفين.
للجنة  استماع  أوستن، خالل جلسة  وقال 
القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في الكونغرس 
األمريكي، الخميس، إنه يدعم موقف السيناتور 
المستقل من والية مان، إينغس كينغ، الذي دعا 
إلى حوار بين واشنطن والصين في المجال 

العسكري رغم الخالفات بين الطرفين.
وصرح: »أنا متفق بشكل تام معكم. أشعر، عند 
رؤية بعض التصرفات العدوانية المعينة من 

قبل بكين في المحيطين الهندي والهادئ، بقلق من إمكانية 
حدوث أي شيء قد يشعل أزمة... الحديث يدور عن قضية 

ذات أهمية حيوية«.

وتابع: »أعتقد أننا بحاجة إلى القدرة على الحديث مع حلفائنا 
وشركائنا وإنما كذلك مع خصومنا أو خصومنا المحتملين. 
أظن أننا بحاجة إلى قناة اتصال مباشرة بين القوات المسلحة 

وكذلك بين المسؤولين الحكوميين«.

   ارتفعت حصيلة القتلى جراء الضربات 
اإلسرائيلية التي استهدفت ليالً مواقع عدة 
األقل،  على  قتيالً  إلى 11  في سوريا، 
النظام،  قوات  بينهم سبعة عناصر من 
وفق ما أورد »المرصد السوري لحقوق 

اإلنسان« األربعاء.
وشن الطيران اإلسرائيلي قبل منتصف ليل 
الثالثاء - األربعاء غارات على مناطق 
عدة في دمشق ومحيطها وفي محافظات 
حمص وحماة )وسط( والالذقية )غرب(، 
بحسب »المرصد« الذي أفاد في حصيلة 
سابقة عن مقتل ثمانية عناصر من قوات 

النظام ومجموعات موالية لها.
وأفاد مدير »المرصد« رامي عبد 
الرحمن وكالة الصحافة الفرنسية، 
عن مقتل »سبعة عناصر من 
قوات النظام، أحدهم برتبة عقيد، 
إلى أربعة مقاتلين من  إضافة 
)ميليشيات( قوات الدفاع الوطني 
إلى  للنظام«، مشيراً  الموالية 

جرحى في حاالت خطرة.
وجميعهم  العناصر،  وقتل 
سوريون، جراء القصف الذي 
طال وفق »المرصد« مركزاً 
قرية  قرب  العلمية  للبحوث 
التينة في ريف حمص  خربة 
القصف  واستهدف  الغربي. 

»مواقع عسكرية تابعة للدفاع الجوي« 
المنطقة، كما طال مستودع ذخيرة  في 
لـ»حزب هللا« اللبناني جنوب مدينة حمص.
الرسمية  السورية  األنباء  وكانت وكالة 
الدفاعات  أن  ليالً عن  أفادت  )سانا( 
إسرائيلي«،  لـ»عدوان  الجوية تصدّت 
اللبنانية. واستهدف  من فوق األراضي 
نقلت عن مصدر  ما  القصف، وفق 

المنطقة  في  األهداف  عسكري »بعض 
الوسطى والجنوبية«. وأضاف: »تصدّت 
وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان 
الخسائر  وأسقطت بعضها واقتصرت 

على الماديات«.
وفي دمشق، قال مراسلون إنهم سمعوا 
وشاهدوا صواريخ  انفجارات  دوي 

مضادات جوية في سماء العاصمة.
والضربات اإلسرائيلية هي وفق عبد 
الرحمن »األولى في سوريا منذ الحرب 
األخيرة في غزة« بين إسرائيل وحركة 

المقاومة اإلسالمية )حماس(.

من جهته، قال الجيش اإلسرائيلي الذي 
نادراً ما يؤكد ضرباته في سوريا، لوكالة 
الصحافة الفرنسية، إنه ال يعلق على »ما 

تنشره وسائل إعالم أجنبية«.
وخالل السنوات الماضية، شنّت إسرائيل 
الجوية في سوريا،  الضربات  مئات 
للجيش  مستهدفة بشكل خاص مواقع 
السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ»حزب 

هللا« اللبناني.
األربعاء،  ورصد نشطاء »المرصد« 
انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في 
قرية نبع الصخر بريف القنيطرة األوسط 
الحدود  قليلة من  كيلومترات  بعد  على 
أدى ألضرار  ما  المحلل،  الجوالن  مع 
مادية دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان »المرصد« السوري وثق في الرابع 
من الشهر الجاري، مقتل أحد العاملين 
مع الفرقة الرابعة و»حزب هللا« اللبناني، 
متأثراً بجروح أصيب جراء انفجار عبوة 
القنيطرة  المعلقة بريف  ناسفة في قرية 

قرب الحدود مع الجوالن المحتل، كما 
أصيب اثنان آخران في االستهداف.

وفي 27 الشهر الماضي، أفيد بأن مسلحين 
مجهولين استهدفوا بالرصاص، جندياً في 
قوات النظام من أبناء بلدة القصيبة في 
ريف القنيطرة، وذلك على طريق التينة 
الجوالن  القنيطرة قرب  شمالي مدينة 

المحتل، ما أدى إلى مقتله.

   حذّر مدير الفرع األوروبي لمنظمة 
الصحة العالمية هانز كلوجه في مؤتمر 
صحفي عبر اإلنترنت الخميس من أن 
مستوى التلقيح في أوروبا غير كاف 
فيروس كورونا  لتجنب عودة ظهور 
داعية إلى تجنب تكرار “خطأ” ارتفاع 

اإلصابات خالل صيف 2020.
اللقاحات ما  وقال كلوجه إن “توزيع 
زال بعيدا عن أن يكون كافيا لحماية 
المنطقة من عودة” الوباء. وأضاف أن 
“الطريق نحو تحصين نسبة ال تقل عن 
ما  البالغين  السكان  المئة من  في   80
زال طويال”، داعيا إلى الحفاظ على 
التدابير الصحية )غسل اليدين ووضع 
والتباعد االجتماعي  الكمامات…( 

وتجنب السفر إلى الخارج.
فيما حصل  التصريحات  وتأتي هذه 
المنطقة  المئة من سكان  في  ثالثون 
على جرعة أولى من اللقاح و17 في 

المئة على جرعتين.
وأشار إلى أنه في حال تحسن الوضع 
انخفاض عدد  المنطقة مع  أنحاء  في 

اإلصابات والوفيات منذ شهرين وتخفيف 
القيود الصحية “فسنكون بعيدين عن 

الخطر”.
وللمرة األولى منذ خريف العام 2020، 
انخفضت الحصيلة األسبوعية للوفيات 
في المنطقة األوروبية إلى أقل من 10 
للفرع  وفقا  الماضي،  األسبوع  آالف 

األوروبي لمنظمة الصحة العالمية.
لكن رغم ذلك، حذر الطبيب البلجيكي 
قائال “خالل الصيف الماضي، ارتفع 
الفئات  بين  تدريجيا  عدد اإلصابات 
العمرية األصغر ثم انتقلت إلى الفئات 
ما ساهم في عودة  األكبر،  العمرية 
انتشار الفيروس بشكل مدّمر وعمليات 
إغالق ووفيات في الخريف والشتاء”.
وأضاف “دعونا ال نرتكب هذا الخطأ 

مجددا”.
العالمية  الصحة  منظمة  وأعربت 
نسخ  انتشار  إزاء  قلقها  مجددا عن 
متحّورة من الفيروس أكثر فتكا، على 
غرار النسخة “دلتا” التي اكتشفت في 
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كيف ينهي املرتمجون رواياتهم؟
   أعلن مسؤولون في »البنتاغون« 
أن الجيش األمريكي يستعد إلجالء 
الذين يخافون  المترجمين األفغان، 
انسحاب  بينما يجري  على حياتهم، 
القوات األمريكية من أفغانستان بتقدم 
طفيف عن البرنامج الزمني المحدد 
لذلك، وفقا لرئيس هيئة األركان 
الجنرال مارك مايلي،  المشتركة، 
أّن هناك  إنهم يدركون  الذي قال 
عدداً كبيراً من األفغان الذين دعموا 
الواليات المتّحدة والتحالف، وأّن هذا 
قد يعّرضهم للخطر. وينتظر نحو 18 
ألف مترجم أفغاني وجندي وغيرهم 
القوات األمريكية  شاركوا في دعم 
اتخاذ قرارات بشأن منحهم تأشيرات 

هجرة إلى الواليات المتحدة.
ذكرني الخبر برواية الكاتبة العراقية 
إنعام كجه جي »الحفيدة األميركية« 
التي يصفها غالفها األخير بأنها رواية 
من قلب الحدث. إنها قصة زينة بهنام، 
حفيدة العقيد الركن يوسف الساعور 
الذي كان في أربعينيات القرن الماضي 
مساعدا لمدير التجنيد في الموصل. 
بلدها مراهقة وعادت  تركت زينة 
الغزو األمريكي مترجمة  إليه بعد 

في صفوف جيش االحتالل. 
قتلته،  لما  »لو كان الشجن رجال 
العمر«. بهذه  له بطول  بل لدعوت 
إنعام  تبدأ  العبارة على لسان زينة 
كجه جي روايتها مبحرة بنا في عوالم 
من الشجن الجميل المرتبط بالوطن 
إلى مغادرته  أبناؤه  عندما يضطر 
هربا من ظلم يحيق بهم أو احتالل 
يطيح بكرامتهم. كان والد زينة، 
المذيع صباح بهنام، قد هرب بأسرته 
الصغيرة من عراق ما قبل االحتالل 
بعد أن تعرض لتجربة قاسية من قبل 
المخابرات التي اعتقلته وعذبته بسبب 
زلة لسان اعترض خاللها بسالمة 
نية على طول نشرة األخبار. هربوا 
بجوازات سفر مزورة إلى األردن، 
ثم انتظروا حتى جاء دورهم للسفر 
إلى الواليات المتحدة، حيث حصلوا 

على الجنسية األمريكية.
بعد أن شاهدت زينة أعمدة الدخان 
تتصاعد من برجي التجارة العالمي 
في نيويورك يوم الحادي عشر من 
سبتمبر، تحركت داخلها مشاعر 
بصفتها مواطنة أمريكية. وبعد أسبوع 
من الحادث أعلنت »إف. بي. آي« عن 
حاجتها إلى مترجمين عرب. قرأت 
اإلعالن وشعرت بمزيج من الهشاشة 
والحماسة. ماذا في إمكانها أن تقدم 
لمساعدة بلدها في هذه المحنة؟ بأي 
وسيلة تخدم مهاجرة مثلها، ال حول 

لها وال قوة، دولة أمريكا العظمى؟

بسرعة، بدون تفكير كثير ال يغير شيئا، 
مألت طلبا على الموقع اإللكتروني 
لم  الطلبات.  لتلقي  تم تحديده  الذي 
تكن متهورة كما تقول، بل تعرف 
ما هي مقدمة عليه. وبعد أسبوع 
جاءها هاتف من واشنطن لكي تذهب 
اللغة  لالختبار. نجحت في اختبار 
وبقيت تنتظر أن يرسلوا في طلبها، 
لكنهم تأخروا. بدأت الحرب على 
العراق من دونها. سمعت خبر شنها 
من التلفزيون بعد أن حصل الرئيس 
على موافقة الكونغرس. من كان يعبأ 
باألمم المتحدة؟ أي أمم وأي هراء؟! 
هكذا رددت زينة. ومع بدء العمليات 
أصبحوا جميعا من عبدة التلفزيون، 
يعاقرون نشرات األخبار وال يشبعون، 
وإذا حدث وغفا أحدهم أمام الشاشة 
لتهزه كي  امتدت عشرات األيدي 

يستيقظ. من ينم يخسر التاريخ! 
إلى  للسفر  الفرصة  وأخيرا واتتها 
الطائرة  العراق. وعندما هبطت 
أقلتها مع مجموعة  التي  العسكرية 
المترجمين والجنود في بغداد  من 
وجدوا في استقبالهم عاصفة رملية 
تلك  لها مثيال من قبل. »في  لم تر 
النفاذة،  الطوز  اللحظة، مع رائحة 
شممت العراق وكأن البلد كله تجمع 
في أنفي. وميزت عبقه الذي أعرف 
ولفح هوائه الساخن على الوجوه«. 
قالت زينة وقررت أن تضع لهذا الفيلم 
عنوانا هو »العودة المتأخرة«. تعود 
البطلة إلى األرض التي غادرتها قبل 
خمس عشرة سنة، ال عودة زائرة 
مشتاقة إلى مسقط رأسها، بل جندية 
إلى أرض القتال. وفي بغداد التقت 
زينة جدتها المسكونة بالوطن الذي 
رفضت أن تغادره عندما قرر الجميع 
الهجرة. وعلى أرض العراق المحتل 
تتبدى الفروق بين شخصيتي الجدة 

المقيمة والحفيدة العائدة في مهمة. 
بعد عودتها من العراق منهية تعاقدها 
الجيش األمريكي، تصف زينة  مع 
نفسها قائلة: »بائسة أنا. طاولة زينة 
مقلوبة مشروخة المرآة. أضحك من 
قشرة القلب بإيجاز وبال كثير حبور، 
ضحكة بال دسم، دايت، مثل مشروب 
غازي بال طعم. أراني على الشاشة 
قديسة مخذولة تحمل حاجياتها في كيس 
خاكي على الظهر، ترتدي خوذة صلبة 
وبسطاال متربا وتسير وراء جنود 
مهزومين يرفعون شارات النصر«.
»لم أجلب معي هدايا وال تذكارات. 
ال أحتاج لما يذكرني بها. أقول مثل 
أبي: ُشلّت يميني إذا نسيتك يا بغداد«. 
بهذه العبارة أنهت زينة بهنام روايتها. 
تُرى كيف ينهي المترجمون رواياتهم؟

aliobaid2000@hotmail.com

أخبــار

بعد يومين فقط.. القضاء الفرنسي يصدر حكمه 
على »صافع ماكرون«

على  رهاب 

إ

بال� مرتبطة  عقوبات  تفرض  أمريكا 
وغيرهم وسوريين  ويمنيين  كيانات 

عسكري  اتصال  إلى  نحتاج  الأمريكي:  الدفاع  ير  وز
أزمة أي  لمنع وقوع  الصين  مباشر مع 

منظمة الصحة تحذر من عدم 
وبا  كفاية مستوى التلقيح في أور

ونا لتجنب عودة فيروس كور

إسرائيل تستأنف قصف سوريا بعد 
انتخابية« »هدنة 

رئيس أنني  أنسى  زلت  ما  بايدن: 

رئيس وزراء بريطانيا يجتمع ببايدن قبيل انعقاد 
قمة مجموعة الدول السبع

  بقلم: علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي
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9900 Cavendish Boul.
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Tell: +1-514-935-0303
Fax: +1-514-935-0005

Call us now

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



  أعلن التلفزيون الرسمي اإليراني، الخميس، أن سفينتين 
حربيتين إيرانيتين وصلتا إلى المحيط األطلسي، في خطوة 

تحدثت عنها الواليات المتحدة قبل أيام.
وقال التلفزيون اإليراني إن السفينتين أبحرتا »في مهمة إلثبات 
القوة البحرية إليران«، وفق ما أوردت وكالة »أسوشيتد برس«.
ونشر التلفزيون مقطعا مصورا قصيًرا للمدمرة وهي تبحر 

عبر أمواج المحيط األطلسي الهائجة.
ووصلت المدمرة الجديدة »سهند«، المحلية الصنع، وسفينة 
»مكران« لجمع المعلومات االستخباراتية إلى المحيط األطلسي 
بعد أن غادرتا ميناء بندر عباس جنوبي إيران في 10 مايو 
الماضي، وفقا لمساعد القائد العام للجيش اإليراني األميرال 

حبيب هللا سياري.
والسفينة »مكران« كانت ناقلة نفط سابقة تم تحويلها إلى قاعدة 

عائمة بتزويدها بمنصة إطالق متنقلة للمروحيات.
وقال سياري إن السفينتين، الموجودتين اآلن في شمال األطلسي، 
قامتا بالفعل بأطول رحلة بحرية إيرانية وأكثرها تحديًا وستواصالن 

طريقها، دون الخوض في تفاصيل المسار.
وأضاف سياري »تعمل البحرية على تحسين قدراتها البحرية 
وإثبات قدرتها على تحمل البحار والظروف الجوية غير المواتية 

في المحيط األطلسي«.
وقال إن »السفن الحربية لن ترسو في أي ميناء خالل المهمة«.

 وكانت وزارة الدفاع األميركية )البنتاغون( قد حذرت قبل أيام 
انتقال االستفزازات اإليرانية من الخليج العربي إلى المحيط 

األطلسي.
وجاء هذا التحذير، بعدما نشرت وسائل إعالم أميركية 
تقارير عن رصد قوارب مطاطية سريعة على ظهر 

ناقالت إيرانية تتجه إلى المحيط األطلسي.
هذه  خطورة  من  التحقق  يتم  لم  بأنه  البنتاغون  وأكد 
القوارب بعد، لكنه أكد احتفاظ بحق الرد في حال شكلت 

أي تهديد للواليات المتحدة. 
وتحدث مسؤولون أميركيون على أن وجهة السفن اإليرانية 
قد تكون فنزويال، فيما قال تقرير معهد بحري إن فنزويال 
قد تستخدم الزوارق الحربية اإليرانية للتشويش على 

حركة المالحة في بنما.
لكن خبراء يرون أن قدرة إيران على إحداث أي تغيير 
البحرية  فأسطولها  منعدم،  شبه  األطلسي  المحيط  في 
ضعيف، وقد تلقى ضربة قاسية قبل أيام معدودة عندما 
خسر أكبر سفنه البحرية. وكانت السفينة »خرج« غرقت 

في خليج عمان بعدما اشتعلت فيها النيران.
وتعتبر »خرج« سفينة دعم لوجستي للبحرية اإليرانية، 
وهي قادرة على توفير اإلمداد في البحر لسفنها األخرى، 
والتي يمكنها أيضا رفع حموالت ثقيلة وتكون بمثابة 
نقطة انطالق للمروحيات، حيث كانت تعد ركنا أساسيا 

في طموحات إيران خارج الشرق األوسط.
ويقول معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى في تقرير له، إن 
نظام الماللي يسعى إلى تطوير سالح بحريته في مناطق بعيدة 

عن سواحل إيران، لكن في نهاية المطاف تبقى قوة طهران 
ذات قدرة محدودة على العمل في أعالي البحار.

وفي حين يحظى الحرس الثوري )الجيش العقائدي( بمئات 

القوارب السريعة، تضم بحرية الجيش النظامي ست فرقاطات 
متهالكة، وفق المعهد، فضال عن 12 من زورق الدورية المزودة 
بصواريخ، وعدد من الغواصات الصغيرة، حسب المعهد نفسه.

  تعهد العاهل األردني الملك عبدهللا الثاني 
بإحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية 
في البالد. جاء ذلك خالل رسالة من الملك عبدهللا 
له  عهد  الرفاعي  سمير  إلى  الثاني،الخميس، 
فيها بترأس »اللجنة الملكية لتحديث المنظومة 

السياسية«.
وأوضح أن »مهمة اللجنة ستكون وضع مشروع 
جديد  قانون  ومشروع  لالنتخاب  جديد  قانون 
لألحزاب السياسية، والنظر بالتعديالت الدستورية 
المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي«.

وأشار إلى أن »اللجنة، التي تتألف من 92 عضوا 
والفكرية  السياسية  األطياف  مختلف  يمثلون 
ومختلف القطاعات، ستتولى تقديم التوصيات 
لإلدارة  المنظمة  التشريعات  بتطوير  المتعلقة 

المحلية.
إضافة إلى »توسيع قاعدة المشاركة في صنع 

القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة 
لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة«.

ولفت إلى أن »التحديث والتطوير من سمات 
الدول والشعوب الحية، وشعبنا األردني العزيز 
للتقدم  كان دوما في مقدمة الشعوب الطامحة 

اإلصالح«.
وتابع: »أشعر بواجب المسؤولية في مواصلة عملية 
التطوير لضمان حق األردنيين واألردنيات في 
ممارسة حياة برلمانية وحزبية ترقى بديمقراطيتهم 
وحياتهم، وتسهم في تحقيق أمنياتهم، مع دخول 

الدولة مئويتها الثانية«.
»إننا  رسالته:  في  األردني  العاهل  واستطرد 
الحياة  في  نوعية  نقلة  إحداث  على  عازمون 
السياسية والبرلمانية، على نحو يضمن األهداف 

والطموحات المرجوة في المستقبل«.
وأعرب عن أمله بـ »خروج إطار تشريعي يؤسس 

لحياة حزبية فاعلة قادرة على إقناع الناخبين 
بطروحاتها، للوصول إلى برلمان قائم على الكتل 
والتيارات البرامجية، والتأسيس لمرحلة متقدمة 
في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها 
استنادا لقواعد وأحكام الدستور األردني العتيد«.
وأكد أن »ما يهمنا هو االهتمام بدور الشباب 
والبحث في السبل الكفيلة لتحفيز مشاركتهم في 
الحياة الحزبية والبرلمانية، وتمكين المرأة األردنية 
من المشاركة الفاعلة، وتعزيز قيم المواطنة، 
حقوقا وواجبات والحريات المكفولة بالتشريعات، 

وااللتزام التام بمبدأ سيادة القانون«.
وبين أن »مسؤولية اللجنة تتمثل أيضا في وضع 
مشاريع قوانين توافقية تضمن االنتقال المتدرج 
نحو تحقيق األهداف المستقبلية كاملة، والتمثيل 
العادل للمواطنين على امتداد الوطن، وتخدمهم في 
حاضرهم، وتستشرف تطور حياتهم ومستقبلهم«.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

 جميلة !
 كان أكمل الطالب بالسنة النهائية بكلية الطب جامعة القاهرة 
يذهب من بيته الكائن في وسط القاهرة مستقاًل أتوبيس هيئة 
النقل العام  حتى جامعة القاهرة الكائنة في حي الجيزة الذي 
يصل به إلى الجامعة وينزل منه ليدخلها ويتلقى علومه .. وفي 
العمارات  أمام إحدى  أكمل من األتوبيس  ينزل  األيام  إحدى 
تقف  في شرفتها  فتاة جميلة  بعينيه  ويلمح  للجامعة  المقابلة 
في الدور الثاني تنظر إليه وتبتسم فاعتقد أكمل أنها تبتسم إليه 
وقال بينه وبين نفسه أنها ربما تشبّه عليه وأكمل طريقه إلى 
الجامعة وفي اليوم التالي تكرر نفس المشهد .. أكمل ينزل من 
األتوبيس ليجد الفتاة الجميلة في شرفتها تنظر إليه وتبتسم وبدأ 
قلب أكمل يدق ويسأل نفسه هل هذه الفتاة تبتسم إليه هو وأمتد 
هذا المشهد لشهور  لم يقابلها أو يتكلم معها مكتفياً بابتسامتها 
الساحرة التي تخلق له [دنيا جميلة وباتت هذه الفتاة تعيش في 
خيال أكمل  حين  يأكل وحين يذاكر وحتى وهو في مدرج 
الجامعة يشرد بخياله أحياناً بل وذاد األمر حتى وصل إلى أن 
والدة أكمل الحظت عليه أنه يجلس مع األسرة وال يتكلم بل 
هائماً في دنيا ثانية األمر الذي جعل أمه تنادي عليه : أكمل 
أكمل فيرد عليها أكمل بعد فترة نعم يا ماما فتسأله فيما يفكر ال 
شيء يا ماما األمتحانات أقتربت والواحد يريد أن ينتهي منها 
على خير فردت أمه إن شاء هللا أنت طول عمرك متفوق وإن 
شاء هللا حتنجح فرد عليها إن شاء هللا يا ماما يسمع منك أيوه 
أدعي لي يا أمي أنا محتاج دعاِك هذه األيام . وبعد األمتحانات 
أمام  منه  لينزل  األتوبيس  النتيجة وأستقل  ليرى  أكمل  ذهب 
لم تكن كالعادة في شرفتها فحزن  ولم  بيت محبوبته ولكنها 
الشرفة وكأنها  إلى  الفتاة تخرج  إال ورأى  قليلة  ثوان  تمض 
إلى جمالها  فستاناً وردياً أضاف  استشعرت وجوده مرتدية 
هو  فأبتسم  الساحرة  أبتسامتها  شفتيها  على  راسمة  جماال 
نفسه  ليجد  الجامعة  إلى  أكمل خيراً وذهب  وأستبشر  أيضاً 
من األوائل وأنه حصل على تقدير أمتياز مما يؤهله أن يعين 

معيداً بالجامعة . 
فتاته صاحبة  يتزوج من  أن  قرر  أكمل معيداً  وبعد أن عين 
األبتسامة رغم أنه لم يَرها إال في الشرفة ولم يتكلم إليها مطلقاً 
ولكنه البد أن يستفسر عنها قبل أن يذهب إلى أسرتها طالباً 
النوبي ويسأله  العمارة  إلى حارس  أن يصل  فأستطاع  يدها 
األستاذ اللي ساكن في الدور التاني اللي بيطل على الشارع  
أسمه إيه  لو سمحت ؟ فرد عليه عم عبده الحارس وهو أسمر 
فقاطعه  األستاذ على  النوبة  قصد سيادتك  بالد  البشرة من 
أكمل مش ده اللي عنده أنسة  جميلة  فقاطعه البواب عم عبده 
قائاًل ايوه يا سعادة البيه جميلة وهي جميلة اسم على مسمى 
يبعث لها أبن الحالل دي حتة سكرة وأنصرف أكمل بعد هذا 
الحديث ولكن  لم يعرف  المفاجأة التي في أنتظاره والتي لم 

يذكرها له عم عبده .!
بعد أن حدد ميعاداً  فتاته  إلى منزل جميلة  أكمل وحده  ذهب 
بعد  بأسرته  يأتي  أن  يدها على  لزيارته وطلب  والدها  مع 
الخادمة  له  فتحت  الباب  أن طرق على  والدها وبعد  موافقة 
يأتي والد  إلى حجرة الضيوف حتى  بنفسه وأدخلته  وعرفها 
دكتور  يا  أهال   ً قائال  الغرفة  والد جميلة  جميلة وفجأة دخل 
فرد أكمل التحية وبعد دقائق من الصمت قال أكمل أنا جاي 
النهاردة طالب أيد أنسة جميلة فأستغرب األب وقال أيوه بس 
أنها مش  أكمل على حد علمى  فرد  أنت عارف ظروفها؟ 
أناديها  أنا سوف  قائاًل مش قصدي  مرتبطة فسارعه والدها 
وبدأ ينادي يا جميلة يا جميلة  وفجأة دخلت جميلة قائلة نعم 
الخير  مساء  تقول  لكي  تسبقها  الساحرة  بأبتسامتها  بابا   يا 
فأكتشف أكمل على الفور أن جميلة ال ترى فهي كفيفة فكانت 
بنتي  له والدها هي دي  النور فقال  المفاجأة فرد أكمل مساء 
جميلة فسألها أكمل على الفور هل توافقي انك تتجوزيني .. 
أبتسامتك الجميلة هي دليل على قلبك الجميل اللي أنا محتاج 

إليه ووافقت جميلة. وتم الزواج .

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 11 juin 2021
الجمعة 11 يونيو 2021

سفينتان حربيتان إيرانيتان في المحيط الأطلسي.. وواشنطن تراقب

حداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية ملك الأردن يتعهد باإ

صواريخ باليستية حوثية تضرب مأرب 
بسلسلة انفجارات عنيفة

أخبــار

الخميس،  اليمنية،  مأرب  مدينة  هزت     
إثر  تالية  عنيفة مت حسب  انفجارات  سلسلة 
سقوط صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثي 

المدعومة من إيران، حسب سكان محليين.
لـ”العين  محليون  وسكان  عيان  شهود  وقال 
اإلخبارية”، إن سلسلة انفجارات ضخمة متتابعة 
هزت المدينة التي تأوي 2 مليون ونصف المليون 

مدني نصفهم نازحين.
وبحسب المصادر ذاتها فإن االنفجارات نتجت إثر 
سقوط 4 صواريخ باليستية على األقل اطلقتهما 
مليشيات الحوثي من صنعاء وأدت النفجارات 

مرعبة هي األولى منذ أعوام.
لكن مصدر رسمي آخر، قال أن 3 صواريخ 
باليستية وطائرتين مسيرتين بدون طيار لمليشيات 

الحوثي ضربت مدينة مأرب.

ومن المتوقع أن يكون هناك عشرات الضحايا، 
سيارات  أصوات  مكثف  بشكل  حيث سمعت 
اإلسعاف في أرجاء المدينة تهرع إلى مناطق 
متفرقة حيث أماكن سقوط الصواريخ الحوثية.
يأتي قصف مليشيا الحوثي لمدينة مأرب عقب 
هجوم دموي مزدوج ارتكبه االنقالبيون، السبت 
الماضي، وأسفر عن سقوط أكثر من 21 قتيال 

وعديد من الجرحى.
كما يأتي عقب ساعات من تشيع أهالي مأرب 
لضحايا الهجوم الحوثي وسط صمت مهيب من 
األطفال المشعيين “لليان”، الذين حملوا شعارات 

والفتات تعبر عن حجم الكارثة.
ويعد الهجوم بمثابة رد فعلي من مليشيا الحوثي 
على الحراك الدولي للسالم وضمن موجة جديدة 

من التعصيد األكثر وحشية.

   أعلنت واشنطن عبر حساب برنامج 
»مكافآت من أجل العدالة« التابع لوزارة 
الخارجية األميركية على موقع »تويتر« 
عن تقديم مكافأة »تصل إلى 3 ماليين 
لقاء »معلومات عن هجمات  دوالر« 
المنشآت  ضد  سابقة  أو  لها  مخطط 
العراق،  في  األميركية«  الدبلوماسية 

وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
قاعدة  تعّرض  غداة  الخطوة  وتأتي 
بثالث  لهجوم  أميركيون  فيها  يتمركز 

طائرات مسيّرة.
وفي نص باللغة العربية أُرفق بفيديو، 
ندد حساب برنامج »مكافآت من أجل 
الخارجية  لوزارة  التابع  العدالة«، 
األميركية، بـ»اإلرهابيين الجبناء« الذين 
يهاجمون »البعثات الدبلوماسية األميركية 
بين  لالختباء  يهرعون  ثم  العراق  في 

السكان المدنيين«.
وتابعت التغريدة: »تقدم أميركا مكافأة 
تصل إلى 3 ماليين دوالر لمعلومات 
عن هجمات مخطط لها أو سابقة ضد 
المنشآت الدبلوماسية األميركية. راسلونا 
أو  )تلغرام(  أو  نصياً عبر )واتساب( 

)سيغنال(«.
منذ زمن  المتحدة  الواليات  وتعرض 
طويل في العراق مكافآت لقاء معلومات 
عن متطرفين خصوصاً، فقد عرضت 
دوالر  ماليين   10 المثال  سبيل  على 
الجديد  الزعيم  عن  معلومات  مقابل 
لتنظيم »داعش« اإلرهابي في العراق 

أمير المولى.
وتأتي هذه الخطوة غداة تصعيد جديد 
من الفصائل الموالية إليران في العراق.
فللمرة األولى؛ تعّرضت قاعدة بمطار 
بغداد يتمركز فيها عسكريون أميركيون 
لهجوم بثالث طائرات مسيّرة، على ما 

أعلن الجيش العراقي.
وقبل ذلك، ليل األربعاء أيضاً، استُهدفت 
قاعدة »بلد« التي تضم متعاقدين أميركيين 

بصواريخ »كاتيوشا«، وفق ما أفاد به 
مصدر أمني.

وجاء الهجومان ليل األربعاء بعيد إطالق 
سراح قاسم مصلح القيادي في »الحشد 
الشعبي«، بعد توقيفه بشبهة المسؤولية 
عن اغتيال ناشطين، وأطلق سراحه على 
خلفية نقص األدلة ضّده، وفق القضاء.

لكن الخطوة التي رحب بها الموالون 
إليران على أنها »انتصار«، تثير جداًل 
السيطرة  على  الحكومة  قدرة  بشأن 
والتي  الموالية إليران  الفصائل  على 
تتهم الحكومة بأنها قريبة من الواليات 

المتحدة عدّو طهران.
وكان مصلح أوقف في 26 مايو )أيار( 
إيهاب  الناشط  اغتيال  بشبهة  الماضي 
الوزني رئيس تنسيقية االحتجاجات في 
كربالء والذي كان لسنوات عدة يحّذر 
الموالية  المسلحة  الفصائل  هيمنة  من 

إليران، وأردي برصاص 
مسلحين أمام منزله، وناشط 
الطائي من  فاهم  آخر هو 

كربالء أيضاً.
كذلك؛ في يونيو )حزيران( 
 13 أُطلق سراح   ،2020
موال  فصيل  في  عنصراً 
من  يام  أ  3 بعد  إليران 
توقيفهم على خلفية هجمات 
صاروخية ضد األميركيين.
 42 استهدف  بالمجمل؛ 
هجوماً المصالح األميركية 
في العراق منذ بداية العام، 
ال سيما السفارة األميركية 
في بغداد وقواعد عسكرية 
أميركيين،  تضم  عراقية 
وأربيل،  بغداد  ومطاري 
فضاًل عن مواكب لوجيستية 
للتحالف، وقتل فيها متعاقدان 
أجنبيان مع التحالف وآخر 

عراقي.

   أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
الخميس، نهاية عملية “برخان” التي كانت 
الساحل  منطقة  في  المتشددين  لقتال  تهدف 
“سكاي  مراسلة  أكدت  حسبما  اإلفريقي، 

نيوز عربية”.
كما قال مصدران مطلعان ومسؤول فرنسي 
في غرب إفريقيا لـ”رويترز”، إن ماكرون 
سيعلن عن خفض في عدد القوات الفرنسية 
التي تقاتل المتطرفين في المنطقة اإلفريقية 

المضطربة.
وحققت فرنسا بعض االنتصارات على مسلحي 
الساحل خالل األشهر القليلة الماضية، لكن 
هشاشة الوضع األمني أحبط باريس، مع عدم 
األفق النتهاء عملياتها  في  يشير  ما  وجود 

واالضطراب السياسي، خاصة في مالي.
ويأتي قرار خفض عدد القوات بعد أيام من 
سيطرة القائد العسكري في مالي، الكولونيل 
أسيمي جويتا، على السلطة، في أعقاب إطاحة 

ثاني رئيس خالل 9 أشهر.
ووصف ماكرون تلك الخطوة بأنها “انقالب 
العمليات  مؤقتا  وعلق  االنقالب”،  على 
المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في 

الثالث من يونيو.
وقال أحد المصادر إنه مع خفض عدد القوات 
قد يكون هناك أيضا إعادة انتشار في النيجر.
قرار خفض  إن  المصادر  من  اثنان  وقال 
اجتماع  خالل  اتخاذه  تم  الفرنسية  القوات 

لشؤون الدفاع يوم األربعاء.

فرنسا تعلن نهاية »عملية برخان« 
إفريقيا المتشددين في  لمحاربة 

3 ملايين دولار من واشنطن لمن يقدم معلومات عن الهجمات في العراق

   استضافت رابطة العالم اإلسالمي، أمس 
الخميس بمكة المكرمة، المؤتمر اإلسالمي 
“إعالن السالم في أفغانستان”، الذي يجمع 
للمرة األولى على طاولة واحدة كبار علماء 
أفغانستان وباكستان، من أجل تحقيق المصالحة 
بين الفئات المتقاتلة، وترسيخ دعائم السالم 
اإلسالمية، وذلك  أفغانستان  في جمهورية 
برعاية ودعم من المملكة العربية السعودية.
الرابطة، “إيماناً  الملتقى، وفق  ويأتي هذا 
بدورها في حل جميع النزاعات والخالفات 
اإلسالمية،  لألمة  المجتمعي  النسيج  داخل 
مشمواًل بالدعم والرعاية الكبيرة من محضن 
القدسية والريادة اإلسالمية المملكة العربية 
السعودية، خاصة أن هذا الصراع المرير 
الذي طال أمده يتغذى على التطرف والجهل 

والعنصرية والتعصب، وال بد أن يواجه بالعلم 
والوعي وإنارة الفكر وإحياء مشاعر اإليمان 

الخاشعة النقية ومبادئ اإلسالم الرفيعة”.
وبدأت أعمال هذا المؤتمر من جوار بيت هللا 
الحرام بمكة المكرمة، “استشعاراً من رابطة 
العالم اإلسالمي لمسؤوليتها التاريخية، كحاضنة 

لعلماء  المؤسسية  للشعوب اإلسالمية والمظلة 
ومفكري األمة اإلسالمية المنضوين تحت لوائها، 
والممثلة لقضايا األمة، والحريصة على تحقيق 

وحدتها وتضامن تنوعها ووئامه”.
المؤتمر خمس جلسات، وتحدث فيه  وتضمن 
أكثر من 20 متحدثاً رئيسياً من كبار العلماء، 
والسماحة  السالم  تناقش  محاور  خمسة  “في 

واالعتدال والمصالحة في اإلسالم، إضافة إلى 
منهج اإلسالم في صيانة كرامة اإلنسان والحفاظ 
المبادئ  في ضوء  السالم  وبناء  حياته،  على 
اإلقليمي،  واألمن  السالم  وأهمية  اإلسالمية، 
وأخيراً دور العلماء في حل النزاعات اإلقليمية 
الختامي  البيان  تالوة  ثم  السالم؛  ودعم جهود 

وإعالن السالم في أفغانستان”.

الأفغاني” السلام  “إعلان  مؤتمر  تستضيف  مكة 
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إلعالناتكم في الرسـاله

   أكد وزير الخارجية سامح شكري، خالل 
األمين  من  الخميس،  تلقاه  هاتفي  اتصال 
جوتيريش،  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام 
في  المتمثل  الثابت  المصري  الموقف  على 
المتصلة بملء  رفض اإلجراءات األحادية 
إلى  التوصل  النهضة وضرورة  خزان سد 
اتفاق قانوني ُملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل 

سد النهضة؛ يحقق مصالح الدول الثالث.
وزارة  باسم  الرسمي  المتحدث  وصرح 
شكري  بأن  حافظ  أحمد  السفير  الخارجية 
قدم – ألمين عام األمم المتحدة – التهنئة لما 
حظي به من تأييد من قبل مجلس األمن لتولي 

األمانة العامة لألمم المتحدة لوالية ثانية.

وأعرب الوزير شكري عن أطيب 
لتوفيق،  با لجوتيريش  لتمنيات  ا
معبرا عن تطلعه الستمرار التنسيق 
والتشاور بين مصر واألمم المتحدة، 
فيما يتعلق بالقضايا اإلقليمية والدولية 
المختلفة؛ تحقيقاً لألمن واالستقرار 
والرخاء المأمول، فضاًل عن المسائل 
اإلنسانية والتنموية وما يرتبط بها 

من تحديات عالمية.
وقال المتحدث إن المحادثة الهاتفية 
المستجدات  آخر  حول  تركزت 

على صعيد ملف سد النهضة وما آلت إليه 
التطورات األخيرة من عدم تحقيق أي تقدم في 

هذا الشأن، حيث شدد الوزير شكرى – أيضاً 
– على ضرورة مساهمة األطراف الدولية، 
وعلى رأسها األمم المتحدة ومن خالل مجلس 

األمن، في دفع إثيوبيا إلى االنخراط بجدية 
وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من 

أجل التوصل لالتفاق المنشود.

   أعلنت الحكومة الفلسطينية، الخميس، 
القاهرة  إلى  وفدا من وزرائها سيتوجه  أن 
إعادة  ملف  لبحث  المقبلين  اليومين  خالل 

إعمار قطاع غزة.
الفلسطينية  وقال بيان صادر عن الحكومة 
الحكومة،  رئيس  نائب  برئاسة  الوفد  إن 
االقتصاد  وزراء  أبو عمرو، سيضم  زياد 
والزراعة  واإلسكان،  العامة  واألشغال 

المحلي. والحكم 
المسؤولين  مع  سيبحث  الوفد  أن  وأوضح 
المصريين ملف إعادة إعمار غزة، وآليات 
التنسيق بما في ذلك اآلليات الدولية إلعادة 

اإلعمار.
غزة وصل مصر  من  حكومي  وفد  وكان 
يوم األحد الماضي لبحث إعادة إعمار قطاع 
غزة عقب جولة التوتر األخيرة مع إسرائيل 

الشهر الماضي.
وضم الوفد في حينه وكالء وزارات الحكم 
واإلسكان،  مة  لعا ا ل  واألشغا لمحلي،  ا

اتحاد  رئيس  يرافقهم  غزة  في  واالقتصاد 
المقاولين في القطاع.

واإلسكان  العامة  األشغال  وزارة  وأعلنت 
في غزة قبل أيام بدء إزالة األنقاض والركام 
الناتج عن موجة التوتر األخيرة مع إسرائيل 

بدعم مصري لبدء إعادة اإلعمار.
وجاء ذلك بعد إرسال مصر نحو 50 شاحنة 
للمساعدة  رفح  معبر  عبر  غزة  قطاع  إلى 
في عملية إزالة األنقاض والركام والمباني 

الخطرة واآليلة للسقوط.
وقدرت أوساط محلية في غزة الركام الناتج 
لبنايات  وا لألبراج  لتدمير  ا عمليات  عن 
 300 من  بأكثر  العامة  والمقرات  السكنية 
ألف طن ويتوقع إزالته في عملية قد تستغرق 

عدة أسابيع.
وبحسب وزارة األشغال العامة في غزة فإنه 
تم إحصاء 1200 وحدة سكنية تدمرت بشكل 
كامل، و1000 وحدة سكنية تدمرت بشكل 
للسكن،  بليغ وصارت غير صالحة  جزئي 

و20 ألف وحدة سكنية ما بين متوسط وطفيف. 
الوحدات  تلك  إعمار  إعادة  تكلفة  وقدرت 

السكنية بنحو 150 مليون دوالر.
ورعت مصر اتفاقا لوقف إطالق النار بين 

الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة 
بعد موجة توتر بدأت في العاشر من الشهر 
الماضي واستمرت 11 يوما قتل خاللها أكثر 

من 250 فلسطينيا.

   كشف كريم عبد الفتاح، نجل المستشار أحمد عبد 
الفتاح، مالك شقة “كنز الزمالك”، التي تحدث عنها 

الرئيس المصري السيسي، عن مصدر ثروة والده.
وأوضح كريم عبد الفتاح أن أغلب المقتنيات التاريخية 
من  عليها  التحصل  جرى  الزمالك  بشقة  الموجودة 
مزادات قصر عابدين عامي 1958 و1959، وجمع 
والده تلك المقتنيات على مدار سنوات طويلة بسبب 
حبه لها وشغفه بها، كما ورث والده المستشار أحمد 
عبد الفتاح مقتنيات كثيرة عن والده عبد الفتاح باشا 

حسن، وزير الداخلية في عهد الملك فاروق.
وأضاف أن ما بداخل الشقة ليست آثارا، كما أشيع، 
بل مجموعة من الفضة والتحف ومجوهرات والدته 
وأنتيكات ولوحات فنية غالية الثمن، وهذا أمر طبيعي 
أن يحتفظ بها شخص، خاصة إن كان من عائلة عريقة 

ممتدة جذورها ألكثر من 300 عام.
يقول كريم عبد الفتاح، إن “كل األنتيكات والمقتنيات 
سليمة،  قانونية  بطريقة  جاءت  والدي  يملكها  التي 
خاصة وأنه قضى عمره في العمل في القضاء، حتى 

تولى منصب نائب رئيس مجلس الدولة”.

  القاهرة/ فرج جريس: تُسير مصر للطيران، 52 رحلة 
جوية دولية وداخلية لنقل 4148 راكبا لوجهات مختلفة، 
حيث سيتم تسيير 37 رحلة دولية إلى كل من بغداد، أكرا، 
الدوحة، لندن، باريس، روما، دبي، إسطنبول، أمستردام، 
موسكو، أبوظبي، ميالنو، البحرين، الخرطوم، بيروت، 
الشارقة، أديس أبابا، واشنطن، و10 رحالت داخلية إلى 
الشيخ والغردقة واألقصر وأسوان ومرسى علم،  شرم 

باإلضافة إلى 5 رحالت شحن جوي.

  يتوجه الجزائريون السبت إلى صناديق االقتراع في إطار 
انتخابات تشريعية مبكرة الهدف منها إضفاء شرعية جديدة 
على النظام، لكنها مرفوضة من قبل جزء من المعارضة 

والحراك المناهض للنظام، في مناخ من القمع المتزايد.
مرة أخرى، تشكل نسبة المشاركة الرهان الرئيسي بعدما 
شهد االستحقاقان االنتخابيان السابقان )االقتراع الرئاسي 
نسبة   ،)2020 العام  الدستوري  2019 واالستفتاء  العام 
٪60 و76٪  بلغت  التصويت  مسبوقة عن  امتناع غير 

على التوالي.
ويشكل ذلك إخفاقين لسلطة عازمة على تطبيق “خارطة 
الطريق” االنتخابية، متجاهلة مطالب الشارع )دولة القانون 

واالنتقال الديمقراطي والقضاء المستقلة(.
وأشارت الباحثة االجتماعية في المدرسة العليا للدراسات 
االجتماعية في باريس آمال بوبكر إلى أن “السلطة تحتاج 
إلى تجديد نفسها أو على األقل أن تعطي االنطباع بتجديد 

شرعيتها من خالل االنتخابات”.
وفي نهاية حملة انتخابية غاب عنها الجمهور بسبب الوباء، 
دعت األحزاب الموالية للحكومة ووسائل اإلعالم الرسمية 
إلى “المشاركة بقوة في هذه االنتخابات المصيرية من أجل 

استقرار البالد”.
قوية  مقاطعة  نسبة  الستيعاب  مقدما  يستعد  النظام  لكن 
محتملة، آمال في الوقت نفسه بنسبة مشاركة تراوح بين 

٪40 و 50٪.
ودعي نحو 24 مليون ناخب الختيار 407 نواب جدد في 
مجلس الشعب الوطني )مجلس النواب في البرلمان( السبت 

لمدة خمس سنوات.

وعليهم االختيار من بين ما يقرب من 1500 قائمة - أكثر 
من نصفها “مستقلة - أي أكثر من 13 ألف مرشح.

الكبير من  العدد  فيها هذا  يتقدم  التي  المرة األولى  وهذه 
فقدت  سياسية  أحزاب  تؤيدهم  مرشحين  المستقلين ضد 
مصداقيتها إلى حد كبير وُحملت المسؤولية عن األزمات 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تمر بها الجزائر 

مند حوالى 30 شهرا.
المبهم،  االنتماء  الجدد، ذوي  المرشحين  لهؤالء  ويمكن 
ترسيخ أنفسهم كقوة جديدة داخل المجلس المقبل، بموافقة 
السلطة، التي شجعت الشباب للترشح وقدمت لهم يد المساعدة. 
ويأتي ذلك فيما دعت المعارضة العلمانية واليسارية، التي 
تراجعت شعبيتها، إلى المقاطعة أو ترك الحرية ألفرادها 

باالقتراع من عدمه.
أما الفائزون في االنتخابات التشريعية األخيرة في 2017 
أي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، 
الشريكان في التحالف الرئاسي الذي دعم الرئيس السابق 

عبد العزيز بوتفليقة، فقد فقدوا مصداقيتهم اليوم.
وتساءلت صحيفة الوطن الصادرة بالفرنسية األربعاء،”هل 
الديمقراطي”  التحرير والتجمع  نهاية سيطرة جبهة  هي 

على المجلس الشعبي الوطني.
من جهة أخرى، قررت األحزاب اإلسالمية المرخص لها 
القطيعة  االقتراع من أجل “المساهمة في  المشاركة في 

والتغيير المنشود”.
وقال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر 
حزب إسالمي والمقرب من اإلخوان المسلمين، إنه “جاهز 

للحكم” في حال تحقيق النصر.

اإلسالميين  محللون حصول  وتوقع 
المعتدلين على غالبية بسيطة في مجلس 

النواب المقبل.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تبون قال في مقابلة مع مجلة لوبوان 
السياسي  اإلسالم  إن “هذا  الفرنسية 
قوانين  فوق  ليس  ألنه  يزعجني  ال 

الجمهورية” .
من  لسلطات  ا تخشى  بل  لمقا ا في 
منطقة  في  للناخبين  جديدة  مقاطعة 
متمردون  أنهم  وخصوصا  القبائل، 
تقليدا على السلطة المركزية، وحيث 
معدومة خالل  المشاركة شبه  كانت 
في  السابقة  االنتخابية  االستحقاقات 

2019 و 2020.
ومن غير المستبعد أن يتكرر هذا السيناريو، خصوصا أن 
التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية )علماني( وجبهة 
القوى االشتراكية )يسار(، أكثر األحزاب انتشارا في منطقة 

القبائل، لن يشاركا في االقتراع.
رئيس  حذر  االنتخابي،  االستحقاق  موعد  اقتراب  ومع 
أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة من “أي مخطط او 

فعل يهدف الى التشويش على سير” العملية االنتخابية.
وسعت الحكومة، الواجهة المدنية للمؤسسة العسكرية، بكل 

ما اوتيت من قوة إلى كسر الحراك.
فقد منع بحكم األمر الواقع كل المسيرات وضاعف االعتقاالت 
والمالحقات القضائية ضد المعارضين السياسيين والناشطين 

في الحراك والصحافيين المستقلين والمحامين.
وتقول الحكومة إنها استجابت للمطالب الرئيسية لـ “الحراك 
تعد هناك أي شرعية  ولم  قياسي”  األصيل” في “وقت 
لناشطي الحراك السلمي وبال قيادة، متهمة إياهم بأنهم في 

خدمة “أطراف أجنبية” معادية للجزائر.
ويقبع ما ال يقل عن 214 من سجناء الرأي خلف القضبان 
الدفاع عن  أو  الحراك  في  نشاطهم  بسبب  الجزائر  في 
لالفراج عن  الوطنية  اللجنة  بحسب  الفردية،  الحريات 

المعتقلين.
ترشح  لمعارضة   2019 فبراير   22 في  الحراك  وبدأ 
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لوالية خامسة، وهو 
اليوم يطالب بتغيير جذري للنظام الحاكم منذ استقالل البلد 

في 1962، األمر الذي لم يحققه إلى اآلن.

 القاهرة/ فرج جريس: أعرب وزراء الخارجية والري 
بمصر والسودان عن بالغ القلق إزاء اآلثار واألضرار 
المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي وبدون 
اتفاق ملزم قانوناً ينظم عمل هذا السد الضخم على حقوق 

السودان ومصر ومصالحهما المائية.
جاء ذلك فى البيان المشترك الصادر األربعاء عن اجتماع 
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان حول سد النهضة 
اإلثيوبي، حيث قام وفد مصري رفيع المستوى يضم سامح 
شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبدالعاطي وزير 
الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية بزيارة إلى 
الخرطوم اليوم لعقد مباحثات مكثفة مع الجانب السوداني 
الخارجية  المهدي وزيرة  الدكتورة مريم الصادق  يضم 
والبروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية 

بمشاركة الخبراء الفنيين والقانونيين من الجانبين.
وذكر البيان أن المباحثات جرت في جو ودي وإيجابي 

اتسم بالتفهم المتبادل.
وأكد الوزراء على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل 
الوصول لتسوية ألزمة سد النهضة تراعي مصالح الدول 

الثالث وتحقق مصالحها المشتركة.
حول  تركزت  المشاورات  أن  المشترك  البيان  وذكر 

تطورات ملف سد النهضة اإلثيوبي، حيث اتفق الطرفان 
على المخاطر الجدية واآلثار الوخيمة المترتبة على الملء 

األحادي لسد النهضة.
وأكدا على أهمية تنسيق جهود البلدين على األصعدة اإلقليمية 
والقارية والدولية لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن 
نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل التفاق شامل 
وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد 
أن وصلت المفاوضات التي يرعاها اإلتحاد اإلفريقي إلى 

طريق مسدود بسبب التعنت اإلثيوبي.
وتوافقت رؤى البلدان حول ضرورة التسيق للتحرك لحماية 
األمن والسلم واالستقرار في المنطقة وفي القارة األفريقية، 
وهو ما يتطلب تدخل نشط من قبل المجتمع الدولي لدرء 
انتهاج سياستها  إثيوبيا في  المخاطر المتصلة باستمرار 
القائمة على السعي لفرض األمر الواقع على دولتي المصب 
واإلرادة المنفردة التي تواصل إثيوبيا اتباعها والتي تتجسد 
في إعالنها عن عزمها في ملء سد النهضة خالل موسم 

الفيضان المقبل دون مراعاة لمصالح السودان ومصر.
وتطرقت المباحثات كذلك إلى العالقات الثنائية بين البلدين 
الشقيقين، حيث أكد الطرفان حرصهما على تعزيز وتعميق 

العالقات األزلية التي تربط شعبي البلدين.

Vendredi 11 juin 2021
الجمعة 11 يونيو 2021

بقلم: تيماء الجيوش

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

انتخابات تشريعية مبكرة في الجزائر لنظام يبحث عن شرعية جديدة

مصر للطيران تسير 52 
رحلة دولية وداخلية لنقل 

4148 راكبا

مصر والسودان يعربان عن بالغ القلق إزاء الآ�ثار والأضرار المحتملة لملء 
وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي

أساسها  ترتبط أشكال االضطهاد عبر سلسلة واحدة    
الظلم ، إنكار الكرامة اإلنسانية ، محاربة االختالف  و عدم 

االعتراف به أو إحترامه. 
العنف و  الناجيات من  النساء  لدى  المثال األوضح هو  لربما 
الدين  و  العرق  و  اللون  القائم على  ذاك  لربما  أو  االضطهاد 
الالجئين ….الخ. و من  و  المهاجرين  الموّجه ضد  أو ربما 
كانت  إن  و  العنصرية  الى  يقود  بمجمله   أن هذا  القول  نافلة 
طفرة أم تجذرها في المجتمعات  بعيد ؟ فإن كان هذا أو ذاك 
القول  أية حال يصح  انهائها؟. على  آليات  آثارها و  ، ما هي 
بأنها تُرتكب من قبل أفراٍد أو مؤسسات أو دول أو أنظمة أو 
لمناقشة  المساحات أو تضيق إعالميا  جماعات مسلحة. تتسع 
أو محلياً  إن كان عالمياً  ألمه  و  الحدث  ذلك و بحسب حجم 
دولة  كان على صعيد  إن  ًوحلقاتها  الجغرافية  تنوع مساحاته 
ما جرى  أمثلته   األفراد و من  بين  ما  أو  قرية  أو  مدينة  أو 
قتل عائلة  اونتاريو و  لندن في مقاطعة  أيام في مدينة  منذ 
أو اضطهاد  كيبيك  مدينة  الُمصلين في مسجد  قتل  او  مسلمة 
كنائسهم  بناء  منعهم من  أسيا و  أجزاء  المسيحيين في بعض 
العربية ضد  البلدان  في  داعش  به  قامت  ما  أو  قتلهم،  وربما 
االقليات ، أو معاداة السامية ، الهولوكوست واضطهاد اليهود 
او التمييز ضد السيخ أو قتل فلويد في مينيسوتا. تتعدد االوجه 
العنصرية واحدة مهما  أن  األمر  تتراكم و جوهر  االمثلة  و 
تعريفاً هي مجموعة  أوجهها.والعنصرية  تنوعت  و  تبعثرت 
من الممارسات و المعتقدات التي تدفع و باإلستناد الى أسباٍب 
الى تهميش ، حرمان و  الثقافة  الدين،  العرق،  باللون،  تتعلق 
المجتمع  في  أو مؤسسات  أو أشخاص  فئات معينة  إضطهاد 
يدعمها في ذلك منظومة قانونية . على الصعد المحلية ، تُشكل 
أساٍس   القائم على  و  الممنهج  التمييز  و  العنصرية  مكافحة 
األهمية في  بالغة  أو جندري مسألًة  ثقافي   ، ديني   ، عرقي 
العرقي  تنوعها  بات  التي  و  المتحضرة  اإلنسانية  المجتمعات 
اهم  بات من  . و على هذا  أوجه هويتها  الثقافي إحدى  و 
اولوياتها السياسية االقتصادية المجتمعية الثقافية   هو اندماج 
الى مجتمعاتهم  اللجوء  و  الهجرة  بموجات  القادمين  االفراد 
تقف حائاًل دون هذا  قد  التي  التحديات  الجديدة مع دراسة 
التمييز  و  العنصرية  بأن   الُشّراح  العديد من  تقدَم   . األمر  
متقدمة دون سواها من التحديات تهدد أمن مجتمعاٍت بأكملها 
، تخلق طبقاٍت من مواطني الدرجة الثانية و بحماية التشريع 
و القانون يستمر التمييز دون هوادة بين أفراد المجتمع الواحد 
بهذا  تُعنى  بد من مؤسساٍت  الحال هذا ال  التعبير. و  إن صح 
األمر و تراقب شرعة الحقوق من حيث التطبيق بشكٍل مواٍز  
الفوبيا   ، التمييز   ، العنصرية  بمحاربة  تُعنى  لجان  أو  لهيئات 

، جرائم الكراهية. 
. كان  المدن  الوضع في مونتريال عن غيرها من  يختلف  لم 
صدور مكتب مونتريال لالستشارات العامة مؤكداً له في شهر 

حزيران / يونيو ٢٠١٩. 
Office de consultation publique de Montréal 
)OCPM(.
المنهجي  التمييز  طبيعة  الى  أشارت  التقرير  توصيات 
الكندي   المجتمع  والعنصرية في مجتمع مونتريال كجزٍء من 
و أنه لهذه الغاية ال بد من تغييٍر ثقافي أواًل و من ثم متابعتها 
لمواجهة هذه  العاملة  المحلية  والهيئات  المؤسسات  قبل  من 
لبلدية مونتريال  التنفيذية  اللجنة  ماأقّرته  ذلك  القضايا. تال 
بوجوب إحداث منصب مفوض لمكافحة العنصرية و التمييز 

 .Bochra Manai حينها تم تعيين السيدة بشرى مناعي .
 Commissioner, Bureau de lutte contre le
 racisme et les discriminations systémiques,
Ville de Montréal
التمييز  للعنصرية  و  المغاربية كمفوٍض   ذات االصول 
الممنهج لدى بلدية مونتريال في العام ٢٠٢١. جاءت بشرى 
مناعي مهاجرة الى كندا، كيبيك في العام ٢٠٠٩ و لتبدأ عبر 
العلمية  ببناء شبكتها  الدكتوراه  دراساتها و تحضيرها لرسالة 
البحثي  العمل  للعالقة ما بين  المهنية و فهمها  و االكاديمية و 
و التطبيق العملي له في المدينة و فهمنا لآلخرين ما هو و ما 
ذا يعني؟ وما يعنيه أن تكون إمرأة في إطار هذا كله و بحسب 
يعملن بشروط مختلفة و عليهن  الباحثات  فالنساء  توصيفها 
بالرغم من الصعوبات و كإمرأة ذات أصوٍل  النشر  العمل و 
عرقية مختلفة فأنه عليها أي بشرى مناعي أن تقدم البراهين 
المؤسساتية.أيضاً أضافت  الفكرية و االكاديمية و  في ابحاثها 

في مواضع اخرى : 
الى  النظر  العامة دون  السياسات  التفكير في  يمكننا  »ال 
الحقائق االجتماعية  العالم ، مع مراعاة  انعكاساتها في  

والعرقية والهجرة.«
»we can’t think about public policies without 
reflecting on how they work in the world, 
taking into account social, racial and migra-
tory realities.«
المفوضة هو وضع خطة   / للمفوض  االساسية  المهام  إحدى 
بتدابير  اقتراح  بما تحمل من  ينفذها  عمل يشرف عليها و 

بنيوية تتوجه  للجميع من خالل النظام البلدي . 
هيئات  به  تقوم  ما  المفوضة برصد كل  المفوض/  كما سيقوم 
تدريب موظفي هذه  الى جانب  بلدية مونتريال  و مؤسسات 
كيفية  نتائجه و  العنصري و  التمييز  أشكال  الهيئات على 
يُّمكن االفراد من حقوقهم و  تطوير وسائل التوعية العامة ما 

المتعددة.  المصادر 
بلدية مونتريال  المفوض سيكون هو دعامة  بإختصار مكتب 
الجميع تحت مظلة مجتمعية  انضواء  اإلندماج و  لمزيٍد من 

واحدة تحترم الكرامة اإلنسانية. 
التغيير  الى  يدعو  الذي  الشاب  ولربما هذا وجه مونتريال 
االنسانية  الكرامة  احترام  القائمة على  بالهوية  التفريط  وعدم 

والحضارة في أرقى صورها. 
اشكالها و صيغها  تعددت  العنصرية مهما  الرحمة لضحايا 
ومهما تغيرت جغرافيتها. كندا بلد التسامح و احترام الحريات 
السؤال و  دام هناك من يطرح  ما  كذلك  الحقوق و ستبقى  و 

يحلل و يبحث عن إجابة من حيث النظرية و التطبيق. 
كل التوفيق بشرى مناعي. أسبوع سعيد لكم جميعاً.

مونتريال و مناهضة العنصرية 

جراءات 

إ

لل� مصر  رفض  المتحدة  الأمم  عام  لأمين  هاتفيا  يؤكد  شكري 
النهضة سد  خزان  بملء  المتصلة  الأحادية 

يومين يزور مصر خل�ل  فلسطيني  وزاري  وفد  إعمار غزة.. 

نجل مالك شقة »كنز 
الزمالك« التي تحدث 
يكشف  السيسي عنها 

مصدر �روة والده
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بقلم : على أبودشيش 
خبير اآلثار المصرية 
وعضو اتحاد األثريين

قصص الحب الفرعونية 
احملوا شعلة المشاعر األلمانية!

» غايل« ) الرخيص ( وانهزامات 
الحكومة الجزائرية
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نقطة  وفي  األلمانية،  العاصمة  قلب  في   
التذكاري  »النصب  أقيم:  بالتاريخ،  محاطة 
ليهود أوروبا المقتولين - الهولوكست«؛ ليُعبّر 

عن الفصل المظلم في التاريخ األلماني!
بخيال  ليأخذك  ضمنه،  السير  يمكنك  تمثال 
كبير مزروع  إلى حقل  التوبة،  وإبداع  األلم، 
ومائلة  رمادية،  مربعة  خرسانية  بشواخص 
إال  بينها  الترجل  المرء  يستطيع  ال  قلياًل. 
منفرداً ومنصرفاً إلى نفسه. ال يحس إال بوقع 
خطواته على الكتل الحجرية المصقولة النفرة 

الفظة، التي توحي بالتهديد!
الذهول.  تثير  والعبرة،  للتذكر  واحة  انها 
تجريد للفظاظة ال يمكن وصفه بالكلمات أبداً. 
أقيم بيد أمة تبدأ من جديد على انقاض الطريق 
الهتلرية؛  الدكتاتورية  سلكتها  التي  الضالة 
لتشعل بها األضواء في ذكرى االبادة، وتعيد 

إلى أولئك الماليين من الموتى اسماءهم!
ني  لما أل ا خ  ر لمؤ ا يصفه   ، مبهر عمل 
في صحيفة  فراي«،  »نوربرت  المعروف: 
مة  أ تقوم  ن  »أ  : تبًا كا يت«،  تسا »دي 
وسط  في  التاريخية  بجريمتها  باإلعتراف 

عاصمتها، حدث ال سابقة له في التاريخ«!

في  مظلم  تاريخ  لها  التي  الدول  تشعر  فهل 
المقدسة،  اإلنسانية  بالغيرة  البشرية،  اإلبادة 
كل  من  بها  يحيط  الذي  الوحل  من  وتنهض 
الذي غاب طوياًل،  بضميرها  وتتجه  جانب، 
صوب برلين، وتستلم شعلة المشاعر األلمانية، 
فتثبت لبقية العالم المتألم: أنها  تعلمت الدرس، 
وانها استخلصت العبر من حماقات، واخطاء، 
وجرائم األسالف، الذين استندوا إلى آلة الدمار 
واإلبادة، في هالك ماليين البشر من جيرانهم، 

وبني جلدتهم؟!
السابق:  األلماني  المستشار  يوماً،  ركع  لقد 
في  التذكاري  النصب  أمام  برانت«،  »فيلي 
في خطوة على  وارسو،  في  اليهودي  الجيتو 
يركع  فهل  بولونيا..  مع  المصالحة  طريق 
لتركي،  ا لضمير  وا األمريكي،  لضمير  ا
بالذنب  العربي، وكل ضمير ملطخ  والضمير 
يعانيها:  التي  األبدية  الويالت  أمام  والعار 
وكل  واألقباط،  واألرمن،  الحمر،  الهنود 
بعد،  أحد  يذكرهم  لم  الذين  األبرياء  الضحايا 
وتائباً  نادمًا  والمصالحة،  الصفح  ويطلب 
لحاضر،  وا لماضي،  ا يا  ضحا صنع  عن 

والمستقبل؟!...

الوطني  المتحف  في  األربعاء  يوم  التأم    
من  ثنين  ا شمل  كوبنهاجن  في  لدنماركي  ا
نفسها  العائلة  إلى  ينتميان  الفايكنج  محاربي 
يوفر  مما  عام،  ألف  مدة  منفصلين  بقيا  بعدما 
في  لتنقالت  ا تاريخ  عن  جديدة  معطيات 

أوروبا.
وُقتل أحد الشخصين في بداية القرن الـ11 في 
في  وُدفن  الرأس  في  بجروح  متأثراً  إنجلترا 
اآلخر  توفي  فيما  بأكسفورد،  جماعية  مقبرة 
العظمي  هيكله  على  وظهرت  الدنمارك،  في 
عالمات ضربات، مما يشير إلى أنه قد يكون 

شارك في معارك.
وتبيّن مصادفًة بفضل خريطة الحمض النووي 
للهيكلين العظميين العائدين إلى عصر الفايكنج 
بينهما  أن  والثاني عشر(  الثامن  القرنين  )بين 

صلة قرابة من الدرجة الثانية.
من  فاربرج  جانيت  اآلثار  عالمة  ورأت 
“فرانس  لوكالة  في تصريح  الوطني  المتحف 
في  بات  إذ  عظيم  اكتشاف  “إنه  برس”: 
اإلمكان تتبع التنقالت مكانياً وزمانياً من خالل 

عائلة”.
أكثر  مدى  على  زمالئها  من  اثنان  وأعاد 

في  لرجل  العظمي  الهيكل  بناء  ساعتين  من 
 150 نحو  باستخدام  عمره،  من  العشرينات 
لمدة  أوكسفوردشاير  عظمة معارة من متحف 

3 سنوات.
الدنماركيين  أجداد  أن  المؤرخون على  ويتفق 

غزوا اسكتلندا وإنجلترا.
خالل  “ُقتل  الشاب  يكون  أن  المحتمل  ومن 
هجوم للفايكنج، لكن ثمة نظرية أخرى مفادها 
أنه كان ضحية لمرسوم ملكي من ملك إنجلترا 
أيثيلريد الثاني الذي أمر عام 1002 بقتل جميع 
دنماركيي إنجلترا”، على ما شرحت فاربرج.

اكتشاف روابط  النادر جداً  أنه من  وأوضحت 
 ، لمختلفة ا لعظمية  ا كل  لهيا ا بين  بة  لقرا ا

وخصوصاً عندما ال يتعلق األمر بالملوك.
الهيكلين  بين صاحبي  القرابة  وإذا كانت صلة 
فمن  فيها،  جدال  وال  محسومة  لعظميين  ا

المستحيل تحديد الصلة الدقيقة بين الرجلين.
للغاية  الصعب  “من  اآلثار:  عالمة  وقالت 
تحديد ما إذا كانا عاشا في الوقت نفسه أو ربما 
يحتويان  قبريهما ال  فارق جيل، ألن  ثمة  كان 
على ما يمكن أن يوّفر تأريخاً دقيقاً، لذلك ثمة 

هامش 50 عاماً تقريباً”.

انتقادات  نفسها ضد  اليونانية عن  الثقافة    دافعت وزيرة 
األثري  “األكروبول”  موقع  تجديد  مشروع  إلى  موجهة 
استقبال  لتسهيل  الخرسانة  من  جديد  أثار جسر  إذ  بأثينا، 

الزوار المعوقين الغضب منذ أشهر.
للصحافة  نظمت  ميندوني خالل جولة  لينا  الوزيرة  وقالت 
أن  هو  هدفنا  “كان  الموقع:  في  الثالثاء،  مساء  األجنبية 
في  الغربية  للحضارة  رمزا  يشكل  الذي  المعلم  يصبح 

متناول األشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة”.
وأكد مانوليس كوريس أن إزالة السطح الخرساني بالكامل 
إلى وجود غشاء  نظرا  األمر  لزم  إذا  يوم واحد  في  ممكنة 

بين الصخر واألسمنت.
اإلجراءات  كل  اتخذت  أنها  تكرارا  الحكومة  وأكدت 

أن  معتبرة  الموقع،  لصون  الالزمة 
تندرج ضمن حمالت  االنتقادات  هذه 

من قوى المعارضة.
في  واألستاذ  الترميم  مهندس  وشدد 
الجامعة التقنية الوطنية بأثينا مانوليس 
يتسبب  تدخل  أي  أن  على  كوريس 
يدركه  ما  وهو  لية،  جما كل  بمشا

المرممون.
والحظ أن الترميم إجراء مثير للجدل، 
يتسبب  لكنه  المشاكل  بعض  يحل  إذ 

بمشاكل جديدة.
ووجه بعض علماء اآلثار والمعارضة 

الخرساني،  الجسر  إقامة  إلى  واسعة  انتقادات  اليسارية 
عام  على  يزيد  ما  قبل  انتهت  التي  األشغال  أن  معتبرين 
حفظ  بمستلزمات  الالزم  االهتمام  إيالء  دون  من  أجريت 

الموقع البارز.
واسع  تجديد  إطار مشروع  في  الجسر  هذا  إقامة  وتندرج 
وإقامة  ليال  المعلم  إنارة  كذلك  يشمل  “األكروبول”  لموقع 

مصعد للمعوقين وتحسين شبكة الصرف الصحي.
مليار ونصف  “األكروبول” حوالي  تجديد  أعمال  وكلفت 
مليار يورو، وتولت مؤسسة “أوناسيس” الخاصة تمويلها.

للتراث  ليونيسكو  ا قائمة  على  “األكروبول”  وأدرج 
في  للزوار  استقطابا  األكثر  المعالم  أحد  ويعتبر  العالمي، 

العالم، وبلغ عدد زواره أكثر من 3.5 مليون عام 2019.

لبنان  في  السوريون  لماذا خرج  نفسه  يسأل  لم  يوجد شخص  قد ال      
الماضي؟  الشهر  الرئاسية  االنتخابات  في  للمشاركة  الكبيرة  األعداد  بهذه 
لهم  دفعت  دمشق  هل  الخروج؟  على  أجبرتهم  السورية  المخابرات  هل 
للمشاركة  لبنان  المخابرات السورية ودخلوا  االموال؟ هل هم عناصر في 
في االنتخابات؟ جميع ما سبق ليس صحيًحا ومن أجبرهم على المشاركة هم 
اللبنانيون أنفسهم، سمير جعجع وآل الجميل ووليد جنبالط وسعد الحريري 

وعقاب صقر هم من أجبروهم على المشاركة لكن كيف ذلك؟ 
السوري في لبنان هو إنسان درجة خامسة لدى جمهور تيار 14 آذار الذين 
وجدوا في الالجئين السوريين يد عاملة رخيصة الثمن في جميع المجاالت 
ومن بينها الدعارة، فالسوري منبوذ، مضطهد، مصادرة حقوقه، مسجون 
داخل خيم ممنوع عليه سقفها للوقاية من برد الشتاء او حر الصيف، وهذه 
او  أي شخص من وجودهم،  إن تضايق  لحظة  بأي  تحرق  قد  المخيمات 
تطلق ضد  التي  العنصرية  ما، وعبارات  أجرة عمل  معهم على  اختلف 
السوريين في لبنان كثيرة مثل ممنوع عليهم التجول من الثامنة مساًء وحتى 
أجرة  العمل كسائقي  المناطق، وممنوع عليهم  السابعة صباًحا في بعض 
بمناطق اخرى او في مدرسة كمعلمين، وتم حصرهم بين البقر والغنم في 
المزارع فقط او كعمال في المصانع والمنازل واعمال البناء بكلفة رخيصة 

جدا.
أما حوادث التنمر والتذمر واالغتصاب والضرب والقتل للسوريين في لبنان 
فهي كثيرة وكثيرة جدا وقد ال يكون آخرها تنمر صاحبة الصحيفة الصفراء 
لها  كانوا يوصلون  الذين  الطلبات  أ( عندما هاجمت عمال توصيل   - )ن 
الطعام في ذروة اصابات فيروس كورونا في لبنان وهي جالسة في منزلها 

مرتاحة.

السوريين مصدر رزق  الالجئين  من  فقد وجدوا  الجمهور  هذا  قادة  أما 
المتحدة  األمم  الدوالرات من  مليارات  كبير ألنهم سنويا يحصلون على 
بحجتهم، يختلسون ثالثة ارباع هذه االموال لتذهب إلى جيبوهم وأرصدتهم 
البنكية، والباقي تذهب لجمهورهم الذين وجدوا في المخيمات أدوات مهمة 
بجانبها،  والبقاليات  والصيدليات  الطبية  العيادات  فتح  مثل  لالسترزاق 
والفتات فقط يذهب للسوريين. وقادة 14 آذار وجدوا من الالجئين يد مسلحة 
البالد  الحرب على  بداية  السورية في  الدولة  بهم  أيضا وحاربوا  رخيصة 
دولتهم ألنهم  الالجئين من  قلوب  في  الخوف  2011 وهم من خلقوا  عام 
الصيف ولضباعهم  الشتاء وحر  لبرد  ثم رموهم  فيها  للفتنة  نار  جعلوهم 

ليفتكوا باجسادهم. 
لديهم هو نحو مليوني  السوريين  الالجئين  لبنان أن عدد  الساسة في  يقول 
الجئ ولكن هل هذا الرقم صحيح؟ بالتأكيد ال، الن عدد كبير جدا منهم قد 
عاد الى البالد أو هاجر إلى أوروبا أو كندا التي فتحت ابوابها لهم منذ عام 
2015 خصوصا من هم في لبنان، ثم ان عدد الالجئين نحو مليونين ليس 
بصحيح لعدة أسباب ابرزها انه بين عامي 2011 و2019 كانت الحكومة 
اللبنانية تسجل اي سوري يدخل إلى البالد عبر الحدود الرسمية كالجئ رغم 
أنّه ليس كذلك، وهذا االتهام صحيح وصحيح جدا ومن يريد أن يتأكد فليفتح 
سجالت حكومات نجيب ميقاتي وتمام سالم وسعد الحريري ووقتها سوف 
ينصدم للحقيقة، وهذه التهم ملقاة على عاتق القضاء اللبناني، أما أنا كصحفي 

وإعالمي فمهمتي هي إثارة القضية ليس اكثر.
من هم الذين في لبنان االن؟ المتواجدون في لبنان مناطقهم ال تزال محتلة او 
ال يستطيعون العودة اليها واغلبهم من ادلب والرقة ودير الزور، أما اهالي 
باقون بسبب  او هم  منذ سنوات،  فقد عادوا  حمص وريفي دمشق وحلب 

قادة  قبل  من  ذلك  على  اجبارهم 
في  وجدوا  لذلك  اذار،   14 تيار 

االنتخابات فسحة امل وحرية ومكان ليعترضوا على واقعهم ويقولوا أنهم 
يريدون وطنهم، كصرخة في وجه الظلم الذي يتعرضون له.

 14 تيار  االنتخابات الن  للمشاركة في  للسفارة  لبنان ذهبوا  الالجئون في 
آذار أرهبهم وقهرهم وقتلهم واغتصبهم وسلبهم، فوجدوا بعلم وطنهم وقائده 
ليصرخوا  هناك  الى  ذهبوا  لهذا  والمعين،  واالخ  والحافظ واالب  الملجأ 
ان  اذار   14 تيار  قادة  القادمة، ولذلك على  الثورة  قبل  صرختهم االخيرة 
بالتأكيد  المحرومين ألنها  ثورة  الجياع  ثورة  الالجئين،  ثورة  يخافوا من 

سوف تنهي وجود هذا التيار وتعيد للبنان استقراره.
الالجئون السوريون في لبنان سبب وجودهم ليس خوفهم من الدولة السورية 
لكن سبب  االنتخابات،  للتصويت والمشاركة في  أتوا  لما  أنهم ضدها  ولو 
وجودهم في لبنان هو الواليات المتحدة وتركيا اللتان تحتالن اراضيهم في 
الشمال والشرق، وتيار 14 اذار الذي يسرق اموالهم ويهينهم، وكالمي هذا 
ليس عن كل الشعب اللبناني ولكن هو على فئة شوهت صورة هذا الشعب 
الطيب، فئة أرادت أن تنتقم عن أخطاء ارتكبها أشخاص هم االن اموات من 

أشخاص بسطاء وفقراء.
القائد حافظ االسد  التي وضعها  المسار والمصير  قاعدة وحدة  النهاية  في 
ولذلك  المقبلة،  الفترة  في  اكثر  تكرس  باقية ومستمرة وسوف  رحمه هللا 
على قادة تيار 14 آذار أن يفهموا ما بين السطور ويعيدوا التفكير بمواقفهم 
السابقة، ودمشق ال ترد من أتى إليها حاًجا ومعتذًرا االن، لكنها سترده عندما 

يحصحص الحق وهذا االمر ليس ببعيد أبدا.

الحكومة  فيه  تحاول  مرة  كل  في    
األذى  أشكال  من  المزيد  إلحاق  الجزائرية 
 “ الحكومي   “ الجار  هذا  للمغرب ضحية 
التقدم  على  واضح  سبب  أي  بدون  الحاقد 
الكبير الذي تعرفة المملكة المغربية الشريفة 
األكفاء  برجاالتها  لتاريخ  ا في  العريقة 
بن  مثل “ طارق  العجم من  لبالد  الفاتحين 
 “ تاشفين  بن  يوسف   “ والسلطان   “ زياد 
الحاكمة  الملكية  ، إضافة لألسرة  وغيرهما 
التاريخ  عبر  المغرب  بناء  توارثت  التي 
إقليميا  به  الالئقة  المكانة  في  دائما  وجعلته 

ودوليا .. 
تهريب “ غالي “ زعيم البوليساريو وإدخاله 
مزور  جزائري  جواز  عبر  إسبانيا  إلى 
إسبانيا والجزائر  قد أخجل كل من  صراحة 
، وما قد يقال في هذا الموضوع فقد تطرقت 
له الصحافة المغربية والعربية والدولية أيضا 
بإسهاب وتفصيل ، وجعلت المغرب صاحب 
حق والحمد والشكر هلل ، لكنني في هذا المقال 
الذي  ما  لنرى  مختلفة  زاوية  من  سأتحدث 
يقدمه المغرب من خدمات  للعالم في المجال 
اإلنسان  وحقوق   ، واألخالقي  اإلنساني 
المضمار  هذا  في  الجزائر  تقدم  وماذا   ،
هذه  باحترامها  باالدعاء  تتشدق  التي  وهي 

الحقوق .
تزداد  الجزائر  وانكسارات  انهزامات  إن 
في كل مرة تحاول فيها أن تحقق – تجاوزا 
أن  صحيح   ، المغرب  على  انتصارا   –
أمام  اليد  كرة  في  انهزم  المغربي  المنتخب 
منتخب الجزائر قبل أشهر ، وهو األمر الذي 
ليكلف   ، المرادية  أخيرا – قصر   – حرك 
الرئيس الجزائري “ تبون “ نفسه عناء كتابة 
تهنئة خاصة للمنتخب الجزائري ، مما أثار 
الشعب  الساخرة من  الفعل  موجة من ردود 
الجزائري الشقيق نفسه ، وكأن التهنئة كانت 
فوزا بلقب إفريقي أو عالمي ؟؟ في حين أن 
القاري  المستوى  إنجازات على  له  المغرب 
الرياضية  األلعاب  العديد من  والعالمي  في 
المستوى  بهذا  التهنئة  أن كانت  ، ولم يسبق 

البئيس .
نقول إن الجزائر بتهريب رئيس البوليساريو 
يقلب  لدولي  وا لعربي  ا اإلعالم  تجعل 
مرة  كل  وفي   ، السوداء  ملفاتها  صفحات 
نخرج بملف يعري واقع الحكومة الجزائرية 
الجزائري  الشعب  لخدمة  ب  ُتنصَّ ال  التي 
الشقيق ، وإنما تنجح في االنتخابات لتستمر 
ذلك  كلفها  ولو  المغرب  على  حقدها  في 
ماليين  نفاق  وإ بالجزائريين  االستهتار 
الدوالرات على مشكل مفتعل في الصحراء 
الحائط مصلحة  المغربية ، ضاربة عرض 
 ، عويصة  مشاكل  في  يتخبط  الذي  شعبها 
رغم أن حلها سهل شريطة أن تصرف تلك 
 ، الجزائريين  الدوالرات على  الماليين من 
بدل أن تصرف على مشكل مفتعل ال تستفيد 

منه الجزائر أي شيء .
ملف اليوم عن الجزائر هو غيابها التام عن 
أي مساعدة حقوقية ملموسة ، فبدل االدعاء 
 ، المقهورة  الشعوب  تساند  أنها  المستفز 
النظامية  فأين هي الجزائر من الهجرة غير 

الصحراء  وجنوب  الساحل  من  لألفارقة 
الجزائر  أين حصة  ؟؟  الشباب  وأغلبهم من 
لسوريا  المغادرين  السوريين  اإلخوة  من 
جراء الحرب ؟؟ صراحة تخجل األرقام أن 

تظهر أمامنا ، فهي شبه منعدمة ..  
إذا طرحنا نفس األسئلة على المغرب فهناك 
في  بارز  وعطف   ، حاضر  إنساني  عمل 
احترام حقوق اإلنسان ، ولنذكر بعض األمثلة  
لنعرف ما يقدمه المغرب من مساعدات حتى 
أرض   ( أرضه   االستقرار على  إنه حقق 
الوطن مع غير  العطاء والرحمة ومشاركة 

المغاربة من األفارقة والعرب ( 
سنة  من  ابتداء  المغربية  المملكة  منحت 
مهاجر  ألف  لـ23  القانونية  اإلقامة   2014
دولة،   112 من  ينحدرون  نظامي  غير 
وذلك خالل ثالث سنوات، فيما حصل 680 

مهاجرا على بطاقة اللجوء السياسي .
األفارقة من جنوب  المهاجرين  ويقدر عدد 
المغرب بشكل غير  المقيمين في  الصحراء 
قدمتها  التي  اإلحصائيات  حسب  شرعي 
ألف  و40   25 بين  ما  المغربية  الحكومة 
مهاجر، يضاف إليهم حوالي 2500 سوري 
مهاجر فار من ويالت الصراع في سوريا، 
حيث كانوا يرغبون في العبور لطلب اللجوء 

في أوروبا.
في الوقت الذي تبدو خطوات المغرب هامة 
األفارقة  لإلخوة  العون  يد  مد  في  وفعالة 
في  للجزائر  تاّماً  غياباُ  نالحظ   ، والعرب 
ونحن   ، المجال  هذا  في  أي مساعدة  تقديم 
إن  واالستغراب  الدهشة  من  بكثير  نتساءل 
كانت تهتم بعصابة البوليساريو وادعائها أنه 
عمل إنساني ، في الحين ذاته تغض الطرف 
يغرق  الذي  والعربي  اإلفريقي  الشباب  عن 
في قوارب الموت ، على أن هذا األمر ليس 

ذا طابع إنساني .. 
المغرب أيضا قدم للبلدان اإلفريقية خدمات 
جليلة حتى في بلدانهم األصلية بخلق العديد 
مجاالت  عدة  في  التنموية  المشاريع  من 
والتجارة  والصناعة  والفالحة  كالصحة 
الظروف  أحلك  في  مستعد  دائما  وهو   ...
للمساعدة ومد يد العون .. هو إشعاع مملكة 
 .. وديني  وعرقي  وثقافي  إنساني  وانفتاح 
الحاقدين  حقد  رغم  هكذا  المغرب  وسيظل 
في  نشير  أن  يجب  فقط   ، الحاسدين  وكيد 
اللحظات  هذه  حتى  إسبانيا  أن  إلى  الختام 
عالقتها  د  ا السترد مخرج  عن  تبحث 
نفسها  ، حيث وجدت  المغرب  مع  الحتمية 
ماليين  أضاعت  قد   ، حقيقي  شريك  أمام 
الدوالرات لشركاتها العمالقة المستثمرة في 
إلى عملية عبور  التجارة وغيرها ، إضافة 
اإلسباني  التراب  عبر  اليوم  تمر  ال  التي 
ماليين  ضيعت  لتي  ا لعملية  ا وهي   ،
ومن   .. األندلسي  الجار  على  الدوالرات 
المالئمة السترداد  الصيغة  المنتظر أن تجد 
يليق  بما  االستراتيجية  المغرب  صداقة 
وهذا   .. الشريفة  المغربية  المملكة  وسمعة 
والخبراء  المحللين  أغلب  عند  ِمؤكد  أمر 
العالمي  واألمن  االقتصاد  بخبايا  والعارفين 

.. دمتم بود .

موهبة الغباء 

َتنِمَيتها قّرْرَت  حسايب  َلَموِهبة،وعىل  غباءك  إّن  ا  حقًّ

َزَبد  منه  َيضوُع  َكِذِبَك  ُلعاُب 

أنفايس ذّرات  يف  املتناثر  عبثي  يا 

أََبد  فيها  َيكمُن  ُسخِفَك  رائحُة 

عينيَّ َتقرُأ  جعَلْتَك  هاتِفَك  عىل  الّرسالُة 

َوَرد ما  قراءِة  عن  ِعَوًضا 

ِلَيلتقَطذيَلُه نفِسِه  حوَل  َكِقّطأبلَهَيدوُر 

َعَدد غري  من  مّراٍت  وَيدوُر  َيدوُر 

ُدواٌر َسُيصيُبَك  َرْوِعَك  من  َهّدئ 

أََسد نفسه  ظّن  دائٌخ  قطٌّ  يا 

الّرسالَة أّن  ُتقِنُعني  ِبَبالَهٍة  َتنظُر  أمامي  وقْفَت 

أََحد من  َوَرَدْت  وما  عشوائّيٌة، 

ِبَصْمٍت تحّرْكَت  واألسَود  األبيض  أَفالم  من  َكَبَطٍل 

َجَسد من  خرَجْت  َكروٍح 

قرأُتها رسالٍة  ِبرسعٍةحروَف  ِلَتْمُحَو 

َقْصد دون  من  برٍص  ِبَلمحِة 

ذهني يف  كلامُتها  انطبَعْت 

حّد له  ما  ا  شكًّ قلبي  يف  وأشعَلْت   

احرتايّف ِبُفضوٍل  َيِدَك  من  الهاتَف  فانتشْلُت 

ِبِوّد الخدعَة  افتعْلُت  من  ألّنني  منَك  أَسخُر 

مجهوٍلراَسْلُتَك رقٍم  من 

الّرّد انتظْرُت  وما 

الّساحر عىل  انقلَب  الّسحَر  أّن  أفهَمْتني  فعِلَك  رّدَة  أّن  إّل 

العبد خيانِة  يف  وقَع  الّسّيَد  وأّن 

ِبَذْيِلك فيها  َتلعُب  اّلتي  األوىل  املّرة  َتُكِن  مل 

كالوغد َتخدُعني  دوًما  ُكنَت  ُتراَك 

بالّناِر الّلعَب  أّن  أَفهُم  جعلني  ما 

الرُّْشد حالِة  إىل  َنعوَد  يك  أحياًنا رضورٌة 

األْيرَس« له  ُدْر  األَْيَن  خّدَك  »َمْن رضَبَك عىل  بـ  أوِمُن  كنُت 

الخّد  نعومِة  عىل  الحفاظ  وتعليَمَك  يِدَك  َكرَس  أَودُّ  اآلن  أّنني  إّل 

في  الرغبة  يمثل  الذي  الشعور  ذلك  هو  الحب   
أول  من  هم  القدماء  المصريين  ويعتبر  األشياء  وجود 
من  الحب  يمثله  لما  وذلك  قديًما،  الحب  عبروا عن  ما 

ركيزة أساسية لبناء الحضارة المصرية العظيمة.
البردي  ورق  على  الحب  قصص  من  الكثير  ودونت  
وجدران المقابر والمعابد، حيث كانت اإللهة »حتحور« 

رمًزا يعتبر عن الحب والحنان.
 وكان المصري القديم شديد التميز في اختيار الكلمات 
تستخدم  »مر«  فكلمة  حبهم،  عن  تعبر  التي  والمعاني 

حيث يعبر الشاب لفتاة عن حبه، فهي تعني »أحب«.
حب  قصة  هي  الفراعنة  عند  القصص  أعظم  ومن 
الحب  أشهر قصص  تعتبر  التي  وأوزريس«  »ايزيس 
عشق  قصة  الفراعنة،  عند  الحقيقية  غير  اإلسطورية 
وفاته  بعد  أشالءه  وجمعت  أوزوريس  زوجها  إيزيس 

وبكت عليه فكانت دموعها نهر النيل.
الملوك  بين  قديًما  انتشرت  كثيرة  قصص  وهناك 
والملكات منها الملك »إخناتون« وزوجته »نفرتيتي«، 
أن  إال  والعاصمة  الديانة  تغير  من  الرغم  على  التي 
من  ذلك  وظهر  زوجها،  بجوار  وقفت  نفرتيتي  الملكة 

خالل الكتابات التي وجدها الباحثون في التاريخ.
وأن قصة حب الملكة »نفرتاري« زوجة الملك العظيم 
رمسيس الثاني، الذي كان لها دورا هاما وترجم ذلك في 
إلى جانبه  الملكة  بينهم، حيث وقفت  قصة حب شهيرة 
حبيبته  مواقف  رمسيس  الملك  ينس  ولم  أزماته،  في 
واجهه  على  لها  كتب  حيث  الخاصة،  بطريقته  فأحبها 
معبدها في أبو سمبل »أمر جاللة الملك رمسيس الثاني 
بإقامة هذا المعبد من حجر جميل جيد لزوجته نفرتاري 

التي تشرق الشمس من أجلها«.
ومن أشهر قصص الحب في العصر القديم أيًضا، قصة 
حب القزم »سنب وزوجته« فعلى الرغم من أنها بجسد 
عادي إال أنها قبلت الزواج من قزم ويظهر السعادة من 
خالل االبتسامة الجميلة على التمثال الموجود بالمتحف 

المصري لهما.
مثل  الحب  كيفيه  أظهرت  المصرية  التماثيل  أن  كما 
حتب«  »رع  وتمثال  و«تي«  »أمنحتب«  تمثال 
من  والعديد  وزوجته  »منكاورع«  وتمثال  و«نفرت« 
الرجل  بين  والمودة  الحب  عالقة  تظهر  التي  التماثيل 

واالنثي في مصر الفرعونية.
ومن أهم ما كتب عن الحب الغزل، من حيث الطبيعة 
وتتمثل في »المياه، الهواء، الغذاء، الفاكهة« هكذا قال 
لها  ليس  »حبيبتي  وقال:  حبيبته  عن  القديم  المصري 
عند  الصباح  نجمة  تشبه  أنها  الجميع  أجمل  هي  ثاني 
شروقها مع مطلع عام سعيد ساحرة هي نظرات عينيها 
رقيقة هي كلمات شفتيها، نبيلة هي فى مظهرها عندما 

تسير على األرض، إنها تأسر قلبي بجمالها«.
شعًرا:  قديًما  البرديات  إحدى  في  »وجد  أنه  وتابع 
النجم  أنتي  أحد..  كمثلك  ليس  النساء  بين  األجمل  أنتي 
الـماء  زخات  أنتي  جديدة..  سـنة  مطلع  في  المشرق 
أمواج  لرأسي تحت  فغـارق  أنا  أما  الفيـضان،  يوم  في 
جبينك  تين،  ثمرة  نهدك  زهرة  برعم  ثغرك  الحب، 
راضية  سقطت  برية،  فأوزة  أنا  أما  عاج  من  طوق 
في شـــرك الحب، حبك في قلبي كبوصة في أحضان 
إلى  بستان  من  شاء  كيفما  بها  ويطير  يقتلعها  الريح، 

بستان«.

(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

الالجئون السوريون يف لبنان.. احذروا من ثورة الجياع.. 

»لم شمل« هيكلين عظميين لمحاربين من 
الفايكنج تربطهما قرابة

الحكومة اليونانية تدافع عن تجديد »األكروبول«



 

1.3 مليار مدخن،  وتبلغ  أكثر من  العالم  المدخنين في  يبلغ عدد    
التدخين ٥.٤ مليون شخص سنويا  الناتجة عن  الوفيات من األمراض 

بمعدل حالة وفاة كل ٦ ثواٍن ،،!!
سألقي  الضوء على تأثير  التدخين على 
لبناء  الذروة  المعروف بأن  العظام، فمن 
الجسم تكون مابين سن  العظام في  كتلة 
الذي   30 عاما، فالشخص  الطفولة و 
المراهقة فإن تطور  يدخن وهو في سن 
عظامه وبناء كتلتها ستكون أضعف كما 
العظمي يكون أصغر حجمًا،  أن هيكله 

مقارنًة مع غير المدخنين ..!!
العظام  التدخين على  تأثير  بأن  ال ريب 
النساء السيما  يكون أكثر وضوحاً لدى 
يبدأ  الشهرية، حيث  الدورة  إنقطاع  بعد 
بالتناقص  خالل  هرمون االستروجين 
جداً  مهم  الهرمون  وهذا  اليأس،  سن 
تفقد من قوة  العظام، فالمدخنة  لصحة 
وكثافة وكتلة عظامها بشكل أسرع من 

غير المدخنة .
يسبب التدخين الضرر للعظام 

ألن النيكوتين والسموم الموجودة في السجائر تؤثر على صحة العظام، 
التي   تهاجم  الحرة  الجذور  السجائر يولد كميات هائلة من  فدخان 
دفاعات الجسم الطبيعية، وتؤدي إلى  سلسلة من األضرار التي تلحق 
التي تحافظ على  الخاليا والهرمونات  فيها  بما  الجسم،  جميع أعضاء 
العظام،  إلى ضعف  لتبقيها قوية ومتينة، مما يؤدي   العظام،   سالمة 
اليأس  العظام أسوأ  في سنوات سن  التدخين يجعل خسارة  ومنه فإن  

لدى النساء .
بالعظام مثل زيادة  إلى تغييرات أخرى  تضر  التدخين  كما يؤدي 
العظام، وكذلك  الذي يعمل على هدم  الكورتيزول،  مستويات هرمون 
تشير األبحاث الى أن التدخين يعمل على تثبيط عمل هرمون الكالسيتونين 

العظام،  بناء  على  يعمل  الذي 
والنيكوتين يضعف الخاليا التي تقوم ببناء العظم  )خاليا األستيوبالست( 
الجين  التدخين يؤثر على  العظام، هذا وإن  التي تصنع  الخاليا  تلك 
الذي ينشط فيتامين ) د (
الذي قد  في الجسم، األمر 
يسبب انخفاض مستوياته، 
ويقلل من فعاليته، وبالتالي 
امتصاص  يضعف 
من  المطلوب  الكالسيوم 
األمعاء  لبناء العظام، وهذا 
قد يؤدي إلى هشاشة العظام، 
وهو  مرض صامت يصاب 
أي  بدون  المريض  به 
أعراض أو عالمات جديرة 
بالمالحظة وغالًبا ما تكون 
األولى هي كسر  العالمة 
العمود  الفخذ أو  في عظام 

الفقري . 
الدموية، وبالتالي  إلى تضيق وانقباض في األوعية  التدخين يؤدي  إن 
نقص في التروية الدموية وضعف في جريان الدم المحٌمل باألكسجين 
إلى العظام، فاألشخاص  الذين يدخنون معرضين أكثر للكسور، وتشير 
يلتئم  الكسر ال  فإن  المدخن بكسر،  أنه في حال أصيب  إلى  الدراسات 

بسرعة بسبب عدم وصول الدم الكافي إلى منطقة الكسر ...
العظام كما كانت  التدخين يعمل على استعادة صحة  التراجع عن  هل 

قبل التدخين ؟
أنه مازال هناك أمل في  إلى  التي تشير  الدراسات  العديد من  هناك 
الدورة  انقطاع  النساء في سن  التدخين وخاصة لدى  أتلفه  استعادة ما 
لديهن في خالل عام من تركهن  العظام  الشهرية، حيث تتحسن كثافة 

للتدخين مقارنة بالسيدات الالتي يداومن على التدخين .
حذاِر حذاِر من التدخين ،،، ألنه يجعل عظامكم هشة مثل العجين ..!!

514 961 0777    450 972 1414
fzemokhol@gmail.com  elressala@videotron.ca  

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

العالناتكم في »الرسالة«

الشركة بين الناس غالباً ال تجدي وال سيما   
إذا كانت مع متسلط مستبد عنيد متصلب الرأي 
ال يراعي رأي غيره واليقنع به. هذا ما تعرضه 
هذه الحكاية فهي تحكي أن عجلة وماعزة ونعجة 
كونوا شركة مع األسد أتفقوا فيها معاً على الربح 
والخسارة . ففي يوم تصطاد العجلة غزااًل تحمله 
إلى أختيها فيأخذنه إلى األسد فيقبل نحوهن وقد 
أتنفرت مخالبه ويقول لهم وهو يحصي بها أن 
يقتسموا الفريسة إلى أربعة أجزاء كعددهم وأن 
يكون لكل منهم جزء فيطأطئن رؤوسهن ينتظرن 
ماذا يفعل ولكنه يعطي لكل له لمكانته وحقه 
وشجاعته ويهددهن إن أعترضن عليه أو تجرأن 
فلمسن الفريسة وها نحن نترجم الحكاية كما هي 

في نصها الفرنسي .
يقول الشاعر :     

أنشأت العجلة والماعزة وأختهما النعجة في 
الزمن الغابر 

 شركة مع األسد المتعجرف مولى الجوار 
 أتفقوا فيها معاً على الربح والخسارة 

 ففي شرك الماعزة وقع غزال 
 فأرسلته من الفور إلى شريكتيها 

 ويقبل الكل فيأخذ األسد يحصي على مخالبه 

 فيقول : نحن أربعة فلنقتسم الفريسة 
 وبقدر األجزاء قسم الغزال 

 فيأخذ األول له لكونه المولى يقول في ذلك 
 يجب ان يكون لي والمبرر أن أسمي األسد 

  وإلى هنا لم يقل الكل شيئا 
 أما الثاني فبالحق يحق لي وهذا الحق 

 تعرفونه هو حق األكثر قوة 
 وبما أنني األكثر جرأة فأنني أطمح في الثالث 

 » وإن لمست أية منكن الرابع فسوف أخنقها 
فوراً« 

وهكذا يستولى األسد على كل ما بينهم ويهدد من 
يعترض منهن – ومن ذلك يبدو مغزى الحكاية 
وهو مغزي ضمني ولكن يمكن أستنتاجه بسهولة 
وهو أن الشركة مع المستبد القوي ليست مضمونة 
أو مطمئنة وإن كانت الرغبة فيها من الطير 
المتواضع والمرن المتساهل هي الحماية التي 
ينشدها من القوي فهذا المتسلط يهدف قبلها إلى 
حماية نفسه وتنفيذ ما يسعى إليه وكأنما الشاعر 
يحذر من مثل تلك الشركة التي تكون خسارتها 

أقرب منها إلى الربح .
ثم هل نقول أن في الحكاية مع هذا المغزى 
االجتماعي وما فيه من تحذير مغزى سياسياً 

التي يرمز فيها  كالكثير من حكايات الشاعر 
إلى الملك باألسد وهو ملك الغابة كما يقال عنه 
المستبدة  المطلقة  السلطة  إلى  ولهذا نراه يرمز 
الرابع عشر وقراراته  يد لويس  التي كانت في 
لنفسه فيه فيها الحق والتي يراها  التي يعطي 
دائماً هي الصواب فينتقدها ويسخر منها ويكون 
الحق بها مع األقوى وإن أختلفت مبرراته فينتقد 
ويسخر معها من طغيانه وتهديده من يعارضه 
. فهل يمكننا أن  أن يتعرض للضرر والعقاب 
نقول أن بالحكاية هذا المغزى السياسي أما نحن 
فنقول نعم تتضمنه . ولكن الشاعر يكتب أن 
الحكاية حدثت بالزمن الغابر فال تهدف بذلك إلى 
الزمن الذي كان به والذي يحكم فيه الملك لويس 
الرابع عشر فرنسا وإنما تتحدث عن أيام مضت 
النفي والتأكيد  المر  فنقول أن في  أما نحن  قبله 
معاً ولكن كيف يحتمل األمر المنفي والمؤكد معاً 
الشك واليقين في نفس  أو  أو اإلخفاء والكشف 
الوقت ؟ ذلك ألن في أنكار الشاعر تلك الخشية 
الكتاب  اللذين يتملكان ويمسان  وذلك الخوف 
واألدباء فيحرصون فيهما على أال يصرحوا 
في وضوح بما يرغبون األفصاح عنه حتى 
أو عقاباً  المستبدة ضرراً  يتجنبوا من السلطة 

يتعرضون لهما فإذا هم يكتبون عكس ما يهدفون 
إليه ويتركون للمحللين والمثقفين أن يعرفوا 
الحقيقة فيما يخفون . أما في تأكيد الشاعر عندما 
الغابر« هو ذلك األسلوب  يقول » في الزمن 
الذي يستخدم فيه الكتاب واألدباء بما يستخدمون 
تلك الصيغ األدبية كالرمز واألستعارة وغيرهما 

فال يكتبون في تصريح ماذا يرغبون .
التورية وهي أن تحمل  والشاعر أستخدم هنا 
الواضحة ولكنها  أولهما  أو جملة صغيتين  كلمة 
الحقيقية  الخفية ولكنها  الحقيقية وثانيهما  ليست 
فلفظ التورية من ورَّ عن الشئ أو الشئ أي أخفاه 
التناقض  فقد يغلفها  وأبدى غيره وحجبه ولهذا 
ولكن هذا التناقض يمكن معرفة جانبيه أو بعديه 
التدقيق والتفهم  وإلى ماذا يرمي جانب منه في 
وتحمل شيئاً من الغموض ويمكن كشفه بالتبصر 
فيه والبحث عن عما يحويه . وهذا ما فعله 
الجملة  تلك  الشاعر بهذا األستخدام عندما كتب 
وكأنما يقول مثلما حدثت هذه القصة في الزمن 
فإذا هو  الحاضر  الوقت  الغابر فهي تحدث في 
المثل الشعبي  الذين يقولون ذلك  يشبه بعض 
العامي عندما يرون شخصاً يلمح إلى شيء غير 

ما يقوله فيقولون هم : » الكالم لِك يا جارة« .

 إسمها )نجوي( ، والجميع ينادوها )ناني( ، 
وهي وحيدة والديها وقرة عينهما ، والدها رجل 
أعمال معروف ، واسع الثراء، طائل النفوذ، 
عدة  ترأس  مشهورة  أعمال  سيدة  وزوجته 
جمعيات خيرية  تغدق عليها أحيانا من مالها 
بمناسبة  الخاص .. أقامت إلبنتها إحتفااًل مبهراً 
عيد ميالدها الواحد وعشرين والذي يصادف 
في نفس أألسبوع حصولها علي شهادة التخرج 
من الجامعة األمريكية ، كلية العلوم اإلنسانية 
الحفل بهذه  واإلجتماعية.. أهداها والدها في 
المناسبة مفاتيح سيارة فاخرة ماركة عالمية 
يتدلي  إلستعمالها الخاص، وقلدتها والدتها عقداً 
منه ماسة زرقاء كبيرة ونادرة.. في اليوم التالي 
، ذهبت لمقابلة أستاذها في الجامعه وطلبت منه 
اإلشراف علي رسالة ماجستير تنوي التسجيل 
أجابت   ، الرسالة  موضوع  عن  سألها  فيها، 
العالقات االجتماعية بين  :إنها ستركز علي 
المجموعات البشرية المختلفة في ظل وباء ما 
يجتاح البالد  ، وكيف تتعامل هذه المجموعات مع 
هذا الوباء ..قال لها األستاذ: هذا موضوع شائك 
وصعب ويحتاج إلي جانب الدراسة األكاديمية 
،  بحث ميداني علي أرض الواقع لتسجيل ردود 
أفعال هذة المجموعات البشرية في مواجهة 
خطر داهم ، أجابته: هذا ما أنوي أن أفعله يا 
دكتور .. في جلسة لألسرة بعد العشاء أعربت 
نجوي عن عزمها تقديم أطروحة في موضوع 
يحتاج إلي إجراء بحث ميداني في مدينة خارج 
القاهرة تنتشر فيها بكثافة اإلصابات بفيروس 
كوفيد 19- ، نظر الوالد إليها وقال : اال يكفيك 
يا ناني ما حصلت عليه من تعليم إجتزته بتفوق 
، أما آن األوان وأنتي في ريعان الشباب أن 
تتزوجي لنفرح بأوالدك ؟ ها هو المنصوري 
بك ، صاحب المصانع المعروف يطلب مني 
يدك  ألجل إبنه كميل .. اجابت نجوي ساخرة 
: كيمو !! أنا ال أطيقه يا أبي ، إنه ال يكف عن 
مطاردتي في النادي بكالم أجوف وينفر منه جميع 
أصدقائي ،هل تعلم إنه مدمن للجنس والمخدرات 
، أنا أفضل الموت بالكورونا على الزواج منه!!! 
إستمر النقاش مدة طويلة إلي أن رضخ الوالد 
في النهاية لرغبة إبنته ، وإقترح عليها أن تسافر 
لعزبة شقيقه الكائنة بالقرب من مدينة طنطا بوسط 
الدلتا حيث يمكنها جمع مادة البحث .. كما شدد 
عليها أخذ التطعيمات الالزمة لفيروس كوفيد 19- 
قبل السفر وأخذ جميع اإلحتياطات أثناء السفر 
وطوال مدة البحث ، كإرتداء الكمامة والمحافظة 
علي التباعد اإلجتماعي ..إلخ  ، بعد إستكمال 
إستعدادها للسفر إنطلقت نجوي بسيارتها الجديدة 
في طريقها لطنطا .. علي باب العزبة ، رحب بها 
كريم إبن عمها.. قالت له: هل تتذكرني يا كريم 
؟ لم أراك منذ كنا أطفااًل نلعب مع أطفال العزبة 
قال لها: لم أنساكي أبداً يا نجوي فأنت إبنة عمي 

المفضلة ، لكن مشاغلي .. – ما هي مشاغلك 
؟! – بعد تخرجي من كلية اآلداب بطنطا حصلت 
علي وظيفة مدرس ثانوي ، باالضافة إلي مساعدة 
والدي في إدارة شئون المزرعة – وفي أي قسم 
درست في الكلية ؟ - في قسم األنثروبولوجي – 
رائع !! إنه قريب جداً من علم اإلجتماع الذي 
درست فيه  ، قال كريم : لقد إتصل بي عمي 
وطلب مني مساعدتك في البحث الميداني لنوال 
الماجستير ، من اآلن انا طوع يديك! - العفو يا 
كريم ، بماذا تقترح أن نبدأ ؟  - لحسن الحظ هناك 
مولد السيد البدوي حيث تقام إحتفاالت إلحياء  
الطرق الصوفية ، ستعاينين بنفسك تصرف 
الحشود في ظل وباء الكورونا ..  في اليوم التالي 
ذهلت نجوي عندما شاهدت معظم المحتفلين 
في ميدان السيد البدوي متزاحمين وال يرتدون 
كمامات !! طلبت من كريم مغادرة الميدان فورا 
فقال لها: ليس قبل أن أشتري لك حالوة المولد 
والحمص والمشبك ، ضحكت وأمسكت بيده ، 
أحس بضغطة يدها الدافئة علي كفه .. في اليوم 
التالي إصطحبها لحضور حفل زواج صديق له 
في الكنيسة ، الحظت أيضاً عدم اإللتزام بلبس 
الكمامة .. ثم حضرت معه حفلة زار ، فحدث 
وال حرج ، عدم اإللتزام بأي شيء !!.. طلبت 
من كريم زيارة عدد من العائالت من مختلف 
مستويات المعيشة ، فرتب لها هذه الزيارات ، 
وكسابق مشاهدتها لم تجد إال الالمبااله ، وكأن 
وباء الكورونا في كوكب آخر ، طالما لم يمسسهم 

أذي بعد !!   
في زيارة غير مقررة ، ذهبت نجوي مع كريم 
للمستشفي العام بطنطا حيث يحتجز عدد كبير 
من مرضي الكورونا ، قال لهم مدير المستشفي : 
لماذا جئتما هنا اال تخافا علي حياتكما ؟ رد عليه 
كريم : لقد اخذنا التطعيمات المقررة ، وها هنا 
نحن أمامك نضع الكمامات علي وجوهنا..قال 
الطبيب : إحذرا فكل هذا قد ال ينفع أمام ظهور 
فيروس متحور بالغ الخطورة والضراوة وينتشر 
بسرعة عبر الهواء ، وعلي مستوي الجمهورية 
رصدت حتي اآلن أربع حاالت إصابه كلهم هنا 
فقط في طنطا ، وتضاعفت إلي 1500 حالة 
خالل ثالثة أيام فقط  وسرعة العدوى بالساللة 
الجديدة يفوق معدل سرعة العدوى بفيروس 
كورونا األصلي بثالث مرات ونسبة الوفيات 
تزيد عن %70 من عدد اإلصابات ، كما ان هذه 
الساللة لها القدرة على إعادة إصابة المتعافين من 
الفيروس بنسبة كبيرة .. سألته نجوي: وما معني 
الفيروس المتحور؟ قال الطبيب: الفيروسات التي 
تصيب اإلنسان تواجه دفاعاً قوياً ال يقتصر على 
أجهزتنا المناعية الطبيعية فحسب، بل يمتد إلى 
سبل الدفاع التي نطّورها  مثل اللقاحات واألدوية 
والتدابير االجتماعية، ولكي يتمّكن الفيروس من 
البقاء، ال بّد من تكّيفه مع البشر  ، وأن تكون 
لديه القدرة على تطوير آليات تكّيف أخرى ؛ 

حتى يتغلّب على جهودنا في مقاومته وعالجه. 
ويمكن لنسخًة متحورة من فيروس »سارس-
كوف2-« فيها تغيٌر في البروتين الشوكي أن 
تتغلب على النسخ السابقة لها وتصبح هي الساللة 
السائدة وتحتوي على طفرات من شأنها أن تجعل 
الفيروس أكثر انتشاًرا وضراوًة وأكثر قدرًة على 

تفادي آليات الدفاع المناعية لدى البشر.
تفاقم الوضع الصحي في مدينة طنطا وزادت 
بالفيروس  اإلصابات  إمتداد  من  المخاوف 
المتحور المميت خارج المدينة ، مما جعل رئيس 
الوزراء يعقد جلسة عاجلة للمناقشة، وفي النهاية 

أصدر القرارات اإلستثنائية التالية:
الطرق  وقطع  المدينة  بحصار  عاجل  قرار 
بها  المحيطة  والقري  للمدن  منها  الواصله 
وتعليق النقل بالسكك الحديدية المارة بالمدينه 
.. تكليف سالح المهندسين بسرعة مد أسوار 
سلك شائك مكثفة وأبراج حراسة حول المدينة 
مزودة بكشافات إضاءة مع تعليمات صريحة 
من  كل  وقتل  النار  باطالق  الحراسة  لجنود 
يحاول الهروب من الحصار.. السماح لسيارات 
نقل المؤن والمياة وانابيب األكسجين بالدخول 
وسيارات نقل الموتي بالخروج ، علي ان يرتدي 
جميع العاملين عليها بدل واقية تغطي الجسم 
بالكامل مع حمل انبوبة اكسجين خلف الظهر 
للتنفس ..إنشاء حجر صحي بصفة عاجلة ، خارج 
مدينة طنطا لفحص وعالج من يتقرر خروجهم 
من الحصار ويفضل البدء باالطفال وصغار 
السن من الجنسين ..  تركيب مكبرات صوت في 
التعليمات والبالغات  كل شوارع المدينة إلذاعة 
واالغاني الوطنية التي تحث المواطنين علي حب 

الوطن والتضحية بارواحهم من أجل حمايته..
إصطفت طوابير المواطنين للخروج من الحصار 
لكن القدرة اإلستيعابية للحجر الصحي كانت 
محدودة للغاية بالمقارنة بعدد سكان طنطا الذي 
يقارب السبعمائة الف نسمة ، وطلبت وزارة 
الصحه تجهيز عدد إضافي من المقرات للحجر 

الصحي علي مداخل المدينة ..
عمت الفوضي في أنحاء المدينة ، وانتشرت 
أعمال السلب والنهب ونشأت عصابات من 
الجائعين يستولون علي المؤن ، وخاف السكان 
علي أوالدهم فإعتكفوا في منازلهم .. كان هذا 
يشبه أحداثاً أصابت مصر في الماضي البعيد 
، فقد ذكر مؤرخون أن مجاعة حدثت بمصر 
نتيجة غياب مياه النيل بمصر لسبع سنين متصلة 
، فلقد تصحرت األرض  وهلك الحرث والنسل 
وكان ذلك في عصر الخليفة الفاطمي المستنصر 
باهلل 1094-1036م ، وهي من أشد المجاعات 
التي حدثت بمصر منذ أيام يوسف عليه السالم، 
فقد أكل الناس القطط والكالب والدواب، وأكلوا 
بعضهم بعضاً، وقد كان األحباش يتربصون 
ويقتلوهن  ويخطفوهن  الطرقات  في  بالنساء 
ويأكلوا لحومهن..!!! وتراجع سكان مصر ألقل 

معدل في تاريخها...
أدرك كريم ونجوي أنهما يواجهان الموت ال 
محالة بانتظارهما كما تنتشر جحافل في طوابير 
ال تنتهي وفي جو ملبد بالفيروسات القاتلة، فإلتفت  
إلي نجوي ولمعت عيناه وقال لها: هناك طريقة 
للخروج من هذا الحصار ، ولكنها مجازفة وقد  
نفقد حياتنا أثناء تنفيذها ، قالت له: علي أي  حال 
سنموت إذا بقينا هنا ، أخبرني بها ارجوك !.. قال 
: هناك بجوار مبني قناة تلفزيون الدلتا المحلية ، 
مشروع صرف صحي تحت اإلنشاء ، وتوجد 
محطة طرد داخل طنطا قبل  األسالك الشائكه 
ويمتد منها ماسورة صرف صحي غير مكتمله 
وتنتهي بعد األسالك الشائكة بمسافة ثالثين متر 
تقريبا داخل الحقول ، فإذا حالفنا الحظ عندما 
نخرج منها ، ال يلحظنا برج الحراسة بكشافاته 
الدوارة .. إحتضنته نجوي وقبلت وجنتاه وقالت : 
لن أنسي ما حييت ما تفعله من اجلي ،  فإذا كتب 
لنا النجاه ستكون أعز صديق لي ، هيا بنا نسرع 
لمحطة الطرد ..كان مبني محطة الطرد مغلقاً 
ببوابة حديدية ، بحثا عن الحارس ووجداه في 
كشك للحراسة ، سألوه المساعدة في الهروب ، 
طلب منهما مبلغاً كبيراً من المال، فخلعت نجوي 
عقدها الماسي وقالت للحارس: هذا عقد ثمين جداً 
فال تتسرع في بيعه.. فتح لهما البوابه وأعطي لكل 
منهما أفرول وكشاف إضاءة ، إنتظرا حتي حلول 
الظالم ، زحفت نجوي في الماسورة وخلفها 
كريم ، وعندما وصلت لنهايتها أخرجت رأسها 
بحذر فوجدت ضوء كشاف كشك الحراسة يبتعد، 
فخرجت مسرعة لتختبئ خلف شجرة قريبة 
، نفس ما فعله كريم ، لكن لحظه العاثر لمحه 
جندي الحراسة فاعاد تسليط الكشاف عليه وأطلق 
زميله النار عليه فأرداه قتياًل.. كانت صدمة كبيرة 
لنجوي وبكت بمرارة ، لكنها أدركت خطورة 
البقاء في المكان ، فخلعت األفرول وأسرعت 
للطريق العام حيث أوقفت سيارة وطلبت توصيلها 

للقاهرة .. 
بكثير  أسرع  المتحور  الفيروس  إنتشار  كان 
من محاوالت مقاومته فوصلت المدينة لنقطة 
اإلستسالم ، ودخلت في دوامة شديدة السواد 
وأصبحت خالية من أي مظهر من مظاهر الحياه 
.. غارقة في ظالم دامس  وصمت كصمت 

القبور....
في مؤتمر صحفي عقد في وقت متأخر من الليل 
وحضره رئيس الوزراء، صرح بأنه قد تمت 
السيطرة علي الوضع في البؤرة الوبائية بمدينة 
طنطا والقضاء علي فيروس كوفيد -المتحور 
، بأقل خسائر ممكنة في األرواح!!  وستقوم 
الوزارات المعنية بتقييم الخسائر البشرية والماديه 
وتطهير المدينة ، تمهيدا إلعادة اإلعمار وعودة 

األهالي إلي منازلهم..
 بعد عدة شهور من عودة نجوي لمنزلها،أنجزت 

رسالة الماجستير .. ويا لها من رسالة !!! 

حكايات الشاعر الفرنسي الفونتين

العجلة والماعزة والنعجة في شركة مع األسد 
 La genisse – la chevre et la brebisensociete avec le lion

شعر: صباح غريب

من شاطيء غزة للقدس 
 تنطلق الرياح

فاذكريني كلما شقشق
 الفجر والح 

ومع الليل إن أرخى سدوله 
على جسدي يظللني وشاح 
تشمتين من ألمي !!عجبا 
والرمش يطعن في قلبي  

 يغرز كالرماح  
تقتلين الورد في برعمه!!

كأنه لعب مباح 
ماذا تركت لعاشق ولِه ! !
جعل الدمع وسادة وناح 
ضاقت بك الدنيا معذبتي 

وأنا المحب أفديك 
بروحي ولو ملئت جراح
في الليل..أحيا سلوتي
فيه أعاني غربتي 
ألم هو  صبر هو...

صبر هو  ينتظر الصباح 
أحفاد هاشم للعلياء

 قد وصلت 
والكل دونهم يزداد انبطاح 
إله الكون يحمي نصرهم 
من شاطيء غزة للقدس 

تنطلق الرياح 

شعر : 
عباس شعبان

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

تأثير التدخين على العظام
... Smoking and Bone Health

بقلم :  نعمة هللا رياض

ترجمة: إدوار ثابت

من شاطيء غزة للقدس 
تنطلق الرياح 
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يوسف زمكحل   همسـات

كي تنجح في هذه الحياة يجب أن تكون مقاتاًل حتى النهاية 

الحق يحتاج لناس ينطقون به وناس تفهمه 

االرجال الِعظام ليسوا في حاجة إلى ألقاب فاسمائهم تكفي 

ما أصعب البخل في الحب لكنه ممتع

بعض البشر يصنعون ألنفسهم قضباناً يعيشون ورائها 

بعد القبلة األولى تلقى جميع األسلحة 

وراءك  يجرى  أن  واألجمل  الحب  وراء  تجري  ان  جميل 

الحب .

امرأة بال أسرار ... امرأة بال رجل في حياتها 

الحب أن تراني كل مرة كأول مرة 

من كلماتي : حبيبي أنت يا روحي أنت .. مستنى أشوفك  
حتيجي أمتى .. ألني بحبك بحبك أنت .. بحلم بعينيك تقابل 
.. تقول وحشني  أيديا  .. وأبعتلك رسالة في لمسة  عينيا 

وتقولك كالم .. قلبي ملهوفلك يهديك سالم .. 

أنا ممكن أسمع كده
إنك خالص ماشي ؟!

إنى حكون خايفة
إنك تقولي كده

وعينّيه ليك شايفه ؟!
إنى خالص راح أكون
فى خانة الّذكرى ؟!
إّن مافيش مواعيد
إّن مافيش بكرة ؟!

إنك أمل وخيال
أووهم أو فكرة ؟!

باهلل لوحاصل
خليك كمان طّيب

وماتنساليش ذكرى
لو يوم تكون دابح
خلّيك كدا حنّين
وسّن سكينك

إمسكها بيمينك
وادبحني وبسرعة
اوعى كمان تنسى

تسّمي وتهلل

أنا ممكن 

    الرسام هنري أوساوا 
تانر ١٨٥٩-١٩٣٧ كان أول 
فنان من أصل أفريقي دخل  
كلية الفنون في والية بنسلفانيا في شرق  الواليات المتحدة 
البروتستانت  بيشوب من طائفة  عام ١٨٧٩؛  والده كان 
الميتوديست ؛  كان لكلمات وعظات والده التبشيرية  الدينية  
في الكنيسة حول الكتب المقدسة وحياة السيد المسيح األثر 
الكبير في مستقبل إبنه هنري الذي برع  في رسم لوحات 
عن حياة السيد المسيح بكاملها من الميالد إلى أسبوع اآلالم  
باإلضافة إلى العهد القديم . شقيقته  - هالي -  كانت أيضا أول 
سيدة  من أصل أفريقي دخلت كلية الطب ومارست المهنة ؛ 
والدته عانت من العبودية واستطاعت الهروب من الجنوب 
الزراعي إلى الشمال الصناعي حيث التقت وتزوجت بينيامين 

وأنجبت عائلة من سبعة أطفال .
عاش هنري مرحلة الحرب األهلية وهجرة جماعات من أصل 
أفريقي من الجنوب الزراعي  إلى الشمال الصناعي ومعاناة   
الملونين من التمييز العنصري . وصف الحالة في كتابه  حياة  
فنان  حيث قال إنني في مكان لي كل الحق أن اوجد ، لكني 
مكروه وبعد كل حادثة أمضي أسابيع  من األلم  ووجع القلب 
.  أولى لوحاته عبرت عن تلك المعاناة . إتخذ هنري أسمه 
الوسط - أوساوا - رمزا لمنطقة  -أوساواتومي- حيث بدأ 

الصراع  بين مؤيدي  العبودية ومعارضيها .
عام ١٨٨٨ حاول افتتاح  أستوديو  للرسم لكنه فشل وفي هذه 
األثناء  شاهد لوحاته  البيشوب جوزيف  هيرتزل  ورغب  

لوحاته  في معرض  في   بمساعدته وعمل على عرض 
سينسيناتي لكنه  فشل ولم تباع  لوحاته ؛  فقرر البيشوب  شراء  

كافة  اللوحات المعروضة ليوزعها على كنائس المنطقة.
في تلك الفترة إزداد بكثرة هائلة وصول مهاجرين من إيرلندا 
خاصة ومن كافة  البلدان األوروبية وأصبح امتالك اللوحات 
الدينية  نوعا من الغذاء الروحي ؛ استطاع هنري بيع عدد من 
لوحاته وهذا ما ساعده ماديا ليخطط إلتمام دراسته  في إيطاليا  .
خالل دراسته أصبح التلميذ المميز من  قبل الفنان  والرسام  
الشهير توماس آتكينز الذي باشر التدريس في المعهد والذي 
وجد في هنري تانر عبقرية  فنية وتفوق على زمالئه في 
لوحاته المختلفة التي أعطته األفضلية ليستفيد من منحة لزيارة 

األماكن المقدسة في القدس .
في رحلته إلى القدس  كان قد قرر عدم العودة  إلى الواليات 
الفن  بلد  إيطاليا  في  لدراسة  إتمام  المتحدة وكانت رغبته 

والرسم  والنحت. 
كانت طريق رحلته عبر فرنسا ؛ ثم  إيطاليا ومنها إلى القدس؛ 
أمضى أسبوعين في باريس حيث لم يشعر بأي  تمييز عنصري 

فتغيرت رغبته إلى الدراسة واإلقامة في فرنسا .
خالل  زيارته لألماكن المقدسة رسم اللوحة   - نيكوديموس 
يزور السيد المسيح  -  رجع  إلى  باريس  حيث رسم أولى 
لوحاته -  قيامة أليعازر - التي أعجبت أهل الفن ونال عليها 
ميدالية وهذا التكريم يصعب أن يناله غير الفرنسيين ؛ اشترت 
الحكومة الفرنسية تلك  اللوحة واستمر في  الرسم  وعرض  
العالميين  المشاهير  التي رفعت شهرته إلى صف  لوحاته 

ونال  لقب فارس .
ُعرضت لوحاته في الواليات المتحدة  حيث نال لقب - عضو 
شرف في األكاديمية الوطنية  للفنون في  نيويورك ؛  كما 
قرر الرئيس بيل كلينتون شراء إحدى لوحاته ُعلقت في قاعة 

الفنون في البيت األبيض .
بعد  وفاته  أخذت  شهرته  بالتراجع ؛  قررت إدارة  معرض 
سميثونيان في واشنطن عرض لوحاته وكان هذا المعرض ألول 
فنان من أصل أفريقي؛  كما  قررت إدارة المعرض تخصيص 
موقع  خاص  لعدد  من لوحاته  مع  لمحات عن أعماله وحياته .

في متاحف أكثر الواليات توجد لوحاته  تخليدا  لعظمته .
إستقر  هنري  في فرنسا وأنتج  الكثير من لوحاته التي اكتسبت 
شهرة عالمية ؛ في أوج شهرته  التقى بفنانة  من  استوكهولم 
عاصمة السويد - جيسسي أولسون -  مغنية أوبرا قدمت إلى 
باريس بلد الفن آنذاك والتقت الرسام هنري وتطورت العالقة 

إلى الحب ثم الزواج . 
كان زواجها منه موضوع نقد وذم وسخرية ألنها تزوجت 
من رجل أسود؛  لم تنج  جيسسي  من اإلهانات  :  كيف سيدة 
شهيرة جميلة مثقفة تتزوج  من هذا األسود  إلخ  إلخ . ثم ُرزقا  
بطفال واحدا .  في الحرب العالمية األولى تطوع في الصليب 
األحمر وشاهد الويالت والضحايا وأنتج في تلك الفترة عدة 

لوحات حول كوارث الحروب والدمار .
توفيت  جيسسي أولسون عام ١٩٢٥، و توفي  هنري بعدها 
في ٢٥-٥-١٩٣٧ ودفن بجانب زوجته قرب مدينة باريس 

في فرنسا .

الرسام  هنري  تانر  أول  فنان  من  أصل أفريقي دخل  كلية  الفنون 
في بنسلفالنيا- الواليات المتحدة

بقلم: سليم خليل



   يعتبر الزنجبيل من التوابل المعروفة بفوائدها المتعددة لصحة الجسم، بفعل العناصر 
الغذائية التي يحتوي عليها، ما يجعل له خصائصه طبية في عالج بعض الحاالت المرضية، 
الوقاية من السموم، وتقوية الجهاز المناعي ضد األمراض.وال تتوقف فوائد الزنجبيل عند ذلك 
الحد، بل يتميز أيًضا بفعالية كبيرة في الحفاظ على صحة الشعر وتقويته، إضافة إلى عدد من 

.»Healthline« الفوائد األخرى وفقًا لما ذكره موقع
فوائد الزنجبيل لصحة الشعر

1- تحفيز نمو الشعر
يعمل الزنجبيل على زيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس، ما يساعد على مدها بالعناصر الغذائية 
الالزمة للحفاظ على صحتها، وتحفيز عملية نمو الشعر.وبالرغم من ذلك، قد أشار بعض 
الباحثين إلى أنه ال يوجد دليل علمي يثبت أن الزنجبيل يساعد في عالج الصلع.ويمكن 
تطبيق الزنجبيل على فروة الرأس من خالل إضافة ملعقة كبيرة منه إلى ملعقة كبيرة من 
زيت السمسم، ومزجه جيدًا، ثم وضع الخليط على فروة الرأس وتدليكها في حركات دائرية، 

وغسل الشعر بعد مرور نصف ساعة.
2- إبطاء تساقط الشعر

يساعد استخدام عصير الزنجبيل على فروة الرأس في عالج تساقط الشعر، والعمل على 
زيادة كثافة خصالته، بفعل احتوائه على مجموعة كبيرة من مضادات األكسدة المفيدة 
والمعادن األساسية.ومع ذلك، ترتبط بعض حاالت تساقط الشعر بحاالت الشعر األساسية، 

والتي قد ال تساعد العالجات الطبيعية مثل الزنجبيل في عالجها.
3- التخلص من قشرة الرأس

يعتبر الزنجبيل من النباتات التي تتميز بخصائص فعالة في تطهير فروة الرأس، والتخلص من 
القشرة، عن طريق تدليلك فروة الرأس بخليط مكون من ملعقتين كبيرتين من الزنجبيل المبشور، 
مع ثالث مالعق كبيرة من زيت السمسم، إضافة إلى القليل من عصير الليمون، ثم تركه لمدة 

زمنية ال تقل عن 15 دقيقة، ثم غسل الشعر جيدًا بالماء.
4- المساعدة على عالج جفاف الشعر

يساعد استخدام خليط الزنجبيل المبشور وزيت الزيتون على الشعر، وتركه لمدة ساعة، ثم غسل 
الشعر جيدًا بالماء، في زيادة إنتاج الزيت الدهنى الذي من شأنه عالج جفاف الشعر، وزيادة 

لمعانه ونعومته.
 اآلثار الجانبية المحتملة الستخدام الزنجبيل على الشعرإذا كنت تعاني من أي حساسية ضد 

الزنجبيل، ينبغي تجنب وضع المستخلصات والزيوت األساسية وأي شكل آخر من أشكال 
الزنجبيل على شعرك. 

ويمكن اكتشاف ما إذا كنت تعاني من حساسية ضد الزنجبيل أم ال، من خالل فرك بعض الزنجبيل 
في الجزء الداخلي من المرفق قبل استخدامه على الشعر أو فروة الرأس لمدة 24 ساعة، الكتشاف 
ما إذا كان لديك أي ردود فعل سلبية. وقد تشمل العالمات المحتملة لتفاعل الجلد مع الزنجبيل 

ما يلي:
- طفح جلدي أحمر.- ظهور كدمات على الجلد.- حكة الجلد.- التهاب الجلد.- حروق الجلد.

وتستخدم مستخلصات الزنجبيل للشعر وفروة الرأس على أساس موضعي فقط، وال يجب أن 
تأخذ الزنجبيل عن طريق الفم لهذه األغراض، ما لم يوجهك الطبيب بذلك، لتجنب اآلثار الجانبية 
التالية:- التشنجات.- اإلسهال.- الغازات المفرطة.- حرقة المعدة.- التفاعالت الدوائية، خاصة حال 

تناول مضادات تخثر الدم.
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فوائد متعددة يقدمها الزنجبيل لصحة الشعر.. إليك طرق استخدامه

أسباب الهالات السوداء حول العين متعددة.. إليك أبرزها

آن الأوان ...  مع فلوكسيا كندا

الفتيات  نحن    
عن  نتخلى  ال 

أناقتنا في أي وقت 
لذا عندما  ومكان. 
إلى  للذهاب  نستعد 

المصيف لقضاء أجازة 
سعيدةة نبدأ في التفكير، 

ماذا سنرتدي؟ 
فساتين  اختيار  عند 

أن  الشواطئ حاولي دوماً 
فاتحة حتى  بألوان  تكون 
ال تمتص أشعة الشمس 
من  بمزيد  وتشعرك 

الحرارة.
 الرتداء وتنسيق فساتين 
الصيف فستان  الشاطئ هذا 
موضة  الكروشيه  البحر 

صيف 2021
بشكل  الكروشيه  أنا من محبي  الحقيقة  في 
يلفت نظري.  ما  أول  دوماً  فهو  لذا  كبير، 
الماضية وحتى  األخيرة  السنوات  وخالل 
بقوة على  صيف 2021 عاد مسيطراً 
الشواطئ.  المالبس وخاصة فساتين  أغلب 

جذاباً، ويبدو  يمنحك مظهراً  فببساطة هو 
أنه قطعة بسيطة وخفيفة  للغاية. كما  قيماً 
المايوه خالل جلوسك  أعلى  ارتدائه  ويمكن 
الشاطئ. وهناك ستايالت متنوعة منه  على 
يمكنك االختيار من بينها سواء كان الطويل 
بل  القصير.  أو حتى  الميدي،  أو  الماكسي، 
مع قميص جينز وقبعة  يمكنك تنسيقه أيضاً 

للحصول على إطاللة أنيقة على الشاطئ.
البوهيمية  كنتي من محبي اإلطالالت  وإن 

أيضاً  فهي  لك!  فهنيئاً  المشجرة،  والمالبس 
رائجة في فساتين البحر. وفي الحقيقة هي ال 
تحتاج مجهود في تنسيقها. فهي قطعة واحدة 

ترتديها ولكنها حقاً أنيقة. 
البوهيمية  الشاطئ  اختيار فساتين  يمكنك 
تأتي  التي  تلك  أو  المنسدلة،  األكتاف  ذات 
لمسة  يمكنك إضافة  كما  يدوية.  بتطريزات 
من األناقة بوضع حزام على منطقة الخصر 

إلظهار قوامك بشكل أكثر جاذبية.
لقطعة  الشاطئ نكون بحاجة  نحن على 

المايوه  أعلى  نترديها  للغاية  مالبس خفيفة 
أنيقة  ذاته تكون  خالل تجولنا وبالوقت 
الذهاب  أو  التحرك  أردنا  ومناسبة في حال 
الشاطئ  لذا كانت فساتين  ألي مكان. 
للمصيف دوماً. فهي  مثالي  الشيفون خيار 
تناسب مختلف أشكال  بأشكال عدة  تأتي 
يناسبك منها.  ما  اختيار  الجسم، ويمكنك 
أو  قبعة خوص،  تنسيقها مع  يمكنك  أيضاً 
حذاء مسطح أو  حتى حقيبة صغيرة تضعين 

فيها أغراضك التي تستغنين عنها._

أعتقد أن الفتيات الكيرفي محظوظات للغاية 
الكثير  فهناك  البحر.  اختيار فساتين  عند 
بل وتجعلهن  تناسبهن  التي  الموديالت  من 
يتألقن بشكل كبير، خاصة وأن أغلب فساتين 
فإن كنت  للغاية.  تكون فضفاضة  الشاطئ 
فبإمانك  قوام ممتلئ،  أو ذات  فتاة كيرفي 
اختيار فستان الشاطئ بقصة الـ Wrap، أو 
فأنت لست  بدون حماالت.  يأتي  الذي  ذلك 
تناسب  التي  القطعة  لمعرفة  بحاجة سوى 

جمال جسمك.

أعراض نقص الكولاجين في الجسم

فوائد الخميرة وماء الورد للوجه ستبهرك معرفتها
الطبيعية  المكونات  استخدام  اشتهر  لطالما     
العناية  في  الخاّصة  التجميل  في مستحضرات 
بالبشرة؛ بات من السهل تخصيص روتين العناية 
وتحضير خلطات طبيعية  بك،  الخاص  ببشرتك 
ببشرة  وتمتّعي  للوجه  الورد  وماء  الخميرة  من 

نضرة تشّع إشراقاً.
البشرة لتبييض  الورد  الخميرة وماء  خلطة 

مّما  الميّتة،  الخاليا  إزالة  في  الخلطة  هذه  تُفيد 
تعمل  كما  البشرة،  ينعكس على صفاء وصحة 
والقضاء على  البشرة،  لون  وتوحيد  تفيتح  على 

الداكنة. والبقع  البثور 
المكّونات:

الخميرة. من  كبيرة  ملعقة 
السائل. الحليب  كبيرة من  ملعقة 

ملعقة كبيرة من ماء الورد.
واالستخدام: التحضير  طريقة 

الورد في طبق  والخميرة، وماء  الحليب،  نخلط 
ثالثين  ونتركه  البشرة،  الخليط على  صغير. نضع 
الفاتر، ونكّرر عمل  بالماء  قبل أن نغسله  تقريباً  دقيقة 

نقيّة وبيضاء. لنحصل على بشرة  ذلك مّرة أسبوعيّاً 
الداكنة  المناطق  لتفتيح  الورد  وماء  الخميرة  خلطة 

البشرة في 
اللونية  التصبغات  من  التخلص  في  الخلطة  هذه  تُفيد 

الجسم في مناطق مختلفة من 
مع  بالمقارنة  فعّالة وسريعة  بنتائج  الخميرة  تتميّز 
البشرة  نضارة  من  تزيد  فهي  المكونات،  من  غيرها 
جفافها،  من  والتقليل  ترطيبها  وتعمل على  وحيويتّها، 
الغذائيّة  بالعناصر  وتمدها  تُغذيها  أنّها  إلى جانب 

الكوالجين. إنتاج  تُعّزز  التي  كالفيتامنيات  الالزمة 
المكّونات:

الحمص. دقيق  ملعقة كبيرة من 
الحليب. من  كبيرتان  ملعقتان 

الليمون. كبيرة من عصير  ملعقة 
الورد. ملعقتان كبيرتان من ماء 

واالستخدام: التحضير  طريقة 
الخليط على  ثّم وضع  بشكل جيد،  المكّونات  مزج 
البشرة  ثّم غسل  دقيقة،   20 لمدّة  البشرة، وتركه 

جيداً. بشكل  الماء  باستعمال 
البشرة  لتغذية  والزبادي  الورد  وماء  الخميرة  خلطة 

الخدود ونفخ 
تُساعد هذه الخلطة في نفخ الخدود

وإزالة  البشرة  وتقشير  تنظيف  في  الخلطة  هذه  تُفيد 
وتعمل  تُغذّي  كما  الخميرة.  بفعل وجود  الميت  الجلد 
أيام  في  وتبريدها وخصوصاً  البشرة  ترطيب  على 
نفخ  على  والخميرة  الزبادي  ويُساعد  الحارة.  الصيف 
البوتكس. لحقن  الطبيعّي  البديل  فهو  الخدود وتوّردها 

المكّونات:
الخميرة. من  ملعقتان 

ثالث مالعق من اللبن الزبادي.
الورد. ملعقة كبيرة ماء 

واإلستخدام التحضير  طريقة 
الزبادي مع  نخلط  لتجّف.  ونتركها  البشرة جيداً  نغسل 
الخميرة  تبدأ  لدقائق حتى  نتركها  الورد  الخميرة وماء 
بأخذ مفعولها مع الزبادّي. نطبق الوصفة على البشرة 

بالماء  جيّداً  البشرة  نغسل  دقيقة.  لمدّة خمس عشرة 
تطبّق  المسامات.  المثلج إلغالق  بالماء  ثم  العادّي، 

هذه الوصفة مّرتين في األسبوع .
الخميرة وماء الورد في سطور:

عدة  ولها  الفطريات،  من  نوع  الخميرة  تُعد  الخميرة: 
وتُعد  الخبز،  منها  التي يصنع  الخميرة  منها  أنواع 
فوائد عدة  التخمير.وللخميرة  في  الرئيسي  العامل 
التجميل  بها خبراء  فينصح  والبشرة  الجسم  تعود على 
والتغذية بكثرة، فهي تساعد على الحفاظ على الصّحة 

البشرة. وجمال 
الورد  ماء  استخدام  تاريخ  أّن  يُعتقد  الورد:  ماء 
اإلمبراطورية  تأسيس  الذي سبق  الزمن  إلى  يعود 
من روتين  كان جزءاً  أنه  يُعتقد  الرومانية، حيث 
ماء  استخالص  يتم  كليوبترا.  بالملكة  الخاص  الجمال 
بالبخار،  الورد  بتالت  تقطير  من خالل  عادةً  الورد 
كبديل طبيعي  استخدامه  ويتم  ذكية،  برائحة  ويمتاز 
في  يدخل  كما  الكيميائية،  بالمواد  الغنية  للعطور 
ويمتاز  الغذائية،  والمنتجات  التجميل  منتجات  تحضير 
والجسم  للبشرة  الصحية  الفوائد  بالعديد من  كذلك 

عام. بشكٍل 

   أعلنت الدكتورة كسينيا بوتشاروفا، أخصائية أمراض المناعة قي روسيا، أن ظهور هالة 
يشير  قد  العينين،  السوداء( تحت  )الهاالت  زرقاء 

إلى وجود مشكالت صحية في الجسم.
األنسجة  إمداد  السبب نقص  يكون  قد  لها،  ووفقا 
)الجوع األكسجيني(، كما  الالزم  باألكسجين 
المعدنية  العناصر  السبب في نقص  قد يكمن 

للجسم. الضرورية 
بأمراض  الهالة مرتبطة  تكون هذه  وتقول، »قد 
الطبيب  الكلى، ما يتطلب استشارة  أو  الكبد 

المختص لتشخيص سبب ظهورها«.

أكثر. وتقول،  بالعمر يصبح رقيقا  التقدم  العينين رقيق جدا ومع  الجلد في منطقة  وتضيف، 
المسببة  الصحية  المشكالت  التأكد من  »يجب 
العناصر  الدم، نقص  فقر  الهالة،  لظهور هذه 
والقلب واألوعية  والكبد  الكلى  أمراض  المعدنية، 

الدموية والجهاز التنفسي«.
الجلد تحت  أسباب زرقة  أن  إلى  الطبيبة،  وتشير 
العينين، قد تكون: قلة النوم، اإلفراط بتناول الشاي 
الليلي،  الحياة والعمل  والقهوة والتدخين ونمط 

وكذلك العمل فترة طويلة على الكمبيوتر.

قبل ما  النهارده     
نتكلم عن الخطوه الثانيه 
اللي  اشكر كل  .. احب 
وفرحوني  كلموني 
قرأوا  ما  بعد  انهم 
وأقتنعوا  االولى  المقاله 
بالنصيحه وركبوا فلتر الدش وكمان استمتعوا بفوايده من 
برافووو عليكم.وخليكم  لهم  اقول  انا حابه  استعمال.  اول 

معايا عشان الخطوه الثانيه :
ببروتين شعرنا على مدار االسبوع  نهتم  ازاي  وهى 
الفلتر  االولى وركبنا  الخطوه  نفذنا  ما  بعد  ... خصوصا 

وغسلنا شعرنا بالميه النظيفه والنقيه ... عايزين نقول
لنوع شعركم  المناسب  بالشامبو  الشعر  نقوم بغسل    •
اكتر من مرتين.. الن  مرتين في االسبوع بس مش 

اللي  الطبيعيه  الزيوت  بيقضي على  كتير  الشعر  غسيل 
او  الرياضه مثال  بعد  واذا اضطرينا   .. الراس  فروة  في 
لكم  وأكد  بالميه بس  نغسله  مانع  مافيش  يوم عمل طويل 

انه هاينضف .
 •  نستبدل البلسم بماسك الشعر المغذي لتجنب تفتيح مسام 
فروة الرأس ونحمي شعرنا من التساقط.. الن بعض انواع 

البلسم بتكون قويه على فروة الشعر .
•  ال نغطي الشعر نهائي وهو مبلول

•  ضروري جدا استخدام الفرش واالمشاط الخشب فقط 
البالستيك  عشان تجنب زياده االحتكاك من االمشاط 

المسببه لزيادة كهربة الشعر .
الشعر  بتعاني من قشرة  اللي  الناس  اما بخصوص    •
الطبيعي  التفاح  كبيره من خل  معلقة  تجربة وضع  عليها 
على كوب ماء لشطف الشعر الشطفه االخيره بعد غسيله.

•  اما الناس اللي بيقع شعرهم فضروري النهمل المشكله 
تزيد  المشكله  ما  قبل  للحل  فتره طويله والزم نسرع 
دم لالطمئنان على صحتنا  تحليل  بعمل  اوال  وانصحهم 
وخصوصا نقص حديد الدم وكمان نبعد عن القلق والسهر 
وحاجه مهمه جدا العمل على تقوية الشعر بإستعمال سيرم 

فلوكسيا لمعالجة سقوط الشعر .
 .. للحوامل والمرضعات  للسيدات والرجال وأمن  السيرم 
وليعمل على  الشعر  بيساعد على محاربة سقوط  السيرم 

تقوية الشعر من الجذور .
اتمنى منكم أن تهتموا وتخلوا بالكم على أنفسكم

وانا معاكم باستمرار ان شاء هللا وانتظروني المره الجايه 
والخطوه الثالثه لالهتمام بجمالنا وصحتنا .

بقلم: عائشه الورداني
الوكيل الوحيد لمنتجات فلوكسيا

الجسم،  في  الموجودة  البروتينات  أهم  الكوالجين من   
البشرة، كما  الحفاظ على نضارة  بقدرته على  ويشتهر 
التقدم  العظام واألربطة واألوتار، ومع  في  أيًضا  يوجد 

في العمر يقل إنتاجه.
أعراض نقص الكوالجين في الجسم 

التقدم  الجسم عند  الكوالجين في  نسبة  تقل  الدم:  ضغط 
في العمر مما ينتج عنه عدم انتظام تدفق الدم في الجسم 
النقص  القلب األمريكية، يؤدي هذا  ، ووفقًا لجمعية 
إلى ظهور بعض  يؤدي  الدم مما  انخفاض ضغط  إلى 
الشديد  ألم الصدر والدوار والتعب  األعراض مثل 

والصداع الحاد. 
يتكون من  المفاصل  يبطن  الذي  النسيج  المفاصل:  ألم 
الكوالجين آالم  أن يسبب نقص  الكوالجين، ويمكن 

المفاصل. 
الحفاظ على صحة  الكوالجين مسؤول عن  التجاعيد: 
الجلد، لذلك يؤدي نقصانه إلى فقدان الجلد شكله الطبيعي 

وظهور الخطوط والتجاعيد. 
إلى وجود نقص في  التنبه  مشاكل الشعر: يمكن 
المسافة  يمأل  الكوالجين  الشعر،  الكوالجين من مظهر 
تكتسب  الكوالجين ال  الشعر، وعند نقص  بين بصيالت 
العناصر الغذائية المهمة لها، مما يؤدي إلى تساقط الشعر 

بغزارة وتدمير بنيته. 
اللثة،  تقوية  الكوالجين على  مشاكل األسنان: يساعد 
األسنان  تتراجع صحتها كما يحدث تسوس  نقصه  وعند 

و الفقدان المبكر لها. 
المفاصل  الكوالجين على ربط  العضالت: يساعد  ألم 

تنقص  العظمي، وعندما  بالهيكل  واألربطة 
األربطة،  المفاصل و  ترابط  نسبته يضعف 

مما يؤدي إلى حدوث ألم في العضالت. 
وظائف  تعزيز  الكوالجين  أهمية 

الكوالجين  نوع من  الدماغ: هناك 
يساعد على  يسمى كوالجين-4 

الزهايمر،  منع ظهور مرض 
الدماغ من  من خالل حماية 
البروتينات  من  معين  نوع 

المسببة لهذا المرض. 
الصحية  الحالة  تحسين 

الكوالجين على  يساعد  للقلب: 
أمراض  والحماية من  الدم  في  الكوليسترول  نسبة  تقليل 

القلب مثل الجلطة واألزمات القلبية. 
الكوالجين على تحسين  يساعد  المعدة:  تحسين وظائف 
تهيج األمعاء ومتالزمة تسرب  المعدة ومنع  وظائف 
األمعاء المسببين اللتهاب الجهاز الهضمي وبطانة المعدة 
الدم.  اإلسهال واإلمساك وتجلط  مثل  المشكالت  وبعض 
تعزيز قوة األظافر: يساعد الكوالجين على تقوية األظافر 

لمن يعانون من تقصفها وسهولة تكسرها. 
نصائح غذائية للحفاظ على الكوالجين 

على  للحفاظ  اتباعه  يجب  الذي  الغذائي  النظام 
الكوالجين: الثوم: يعزز الثوم إنتاج الكوالجين، الحتوائه 
المعادن  أحد  يعّد  الذي  الكبريت  نسبة عالية من  على 
فقدانه،  الكوالجين ومنع  إنتاج  المسؤولة عن  الرئيسية 
لكن مع  الغذائي،  نظامك  بإدراجه ضمن  ننصحك  لذلك 

التوسط في تناوله، فكثرة تناوله قد تؤدي إلى الحموضة 
و تهيج المعدة وزيادة خطر اإلصابة بالنزيف حال تناول 

أدوية سيولة الدم. 
الكلوروفيل.  مادة  الورقية: تحتوي على  الخضراوات 
يسهم في  استهالكه  أن  الدراسات  الذي أظهرت بعض 

زيادة إنتاج الكوالجين في الجلد. 
اللذين  الزنك والنحاس  الكاجو على  الكاجو: يحتوي 

يعززان من إنتاج الكوالجين في الجسم. 
ثمرة  تناول  فيتامين »ج« ويسهم  أحد مصادر  الطماطم: 
من الطماطم يوميًا في مد الجسم بنحو 30% من فيتامين 
مادة  الكوالجين، كما تحتوي على  المهم إلنتاج  »ج« 
للحفاظ  الفعالة  األكسدة  أحد مضادات  تعد  التي  الليكوبين 

على صحة الجلد. 
المكررة: هذه  والكربوهيدرات  السكر  تناول  التقليل من 
األطعمة تتسبب في حدوث االلتهابات وفقدان الكوالجين.

أفكار الرتداء وتنسيق فساتني الشاطئ هذا الصيف
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  يشارك الفنان يوسف عثمان فى فيلم »ريتسا«، 
الشخصية  الخمسينيات وهى  بدور شاب فى مرحلة 
التى يظهر بها الفنان محمود حميدة فيما بعد والعمل 
من تأليف معتز فتيحة وإخراج احمد يسري، ويأتي 
ذلك بعدما قدم عثمان دور نجل محمود حميدة في فيلم 

»بحب السيما« في عام 2004.
بينه  وشارك يوسف عثمان جمهوره بصورة تجمع 
الكبير محمود حميدة وهو يخرج لسانه  الفنان  وبين 
للكاميرا فى كواليس الفيلم، وانهالت التعليقات عليهم، 
الذى جمع  الفيلم  السيما«، وهو  منه تعليق »بحب 
بينهما وكان يوسف عثمان فى مرحلة الطفولة وقتها، 

وشاركت فى بطولة الفيلم النجمة ليلى علوى.

فيلم »ريتسا« من تصوير آخر  وانتهى فريق عمل 
الحزام  التصويرفي منطقة  تم  العمل، حيث  مشاهد 
األخضر بطريق مصر اسكندرية الصحراوى، 
والعمل مازال فى مرحلة المونتاج والمكساج 

استعداداً لطرحه فى السينمات.
فيلم »ريتسا« تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن 
يوسف، وإخراج أحمد يسرى، ويشارك في بطولته 
الفيشاوي، وأميرالمصرى،  محمود حميدة، وأحمد 
وكارولين عزمى ومى الغيطى ومريم الخشت 
إيهاب وعائشة بن أحمد، وتدور أحداثه حول  ونور 
3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص 

وتسير فى خطوط متوازية إال أن هناك رابط بينها.

لفيلم  الفنانة شيرين رضا مؤخراً    انضمت 
النجمة منى  ببطولته  تقوم  »القاهرة مكة« والتى 

زكى، ومن المقرر أن ينطلق تصويره قريبا
فيلم »القاهرة مكة«، من إخراج هانى خليفة، 
التعاقد  المقبلة  المنتجة خالل األيام  الشركة  وتجري 
مع باقي النجوم المشاركين في العمل، وتتناول منى 
المصرى  المجتمع  فى  المرأة  العديد من صراعات 
خالل أحداث الفيلم، والفيلم من تأليف محمد رجاء، 

وإخراج هانى خليفة
األيام  تنشغل شيرين رضا هذه  ناحية أخرى   من 
فى تصوير فيلم »عز الضهر«، الذي يقوم ببطولته 
الفنان العالمى مينا مسعود، إلى جانب مسلسل »60 
بجوار كل من  تشارك في بطولته  الذي   ، دقيقة« 

ياسمين رئيس ومحمود نصر، من إخراج مريم 
األحمدي، ومن المفترض أن تبدأ تصوير مشاهدها 

في تلك األعمال خالل األيام القادمة.
والدتها  بعيد ميالد  احتفلت  قد  وكانت شيرين رضا 
لها، وهي ترتدي قبعة يقف  مؤخراً بصورة مبهجة 
الصورة عبر حسابها  ببغاء ملون، ونشرت  فوقها 
بتعليق: »عيد  بموقع »إنستجرام«، مصحوبة 
ميالد سعيد مامي .. مضحكة دائًما، تجعلنا نضحك 
ابنتها نور عمرو  كثيًرا«، وعلقت  أحبك  دائًما.. 
دياب علي الصورة قائلة: »عيد ميالد سعيد نونا«، 
متابعيها  الصورة إعجاب عدد كبير من  والقت 
تفوق  بجمالها وأنها  احتفاظها  أكدوا علي  والذين 

أبنتها جماال.

يعود الفنان بيومى فؤاد لتصوير مشاهد 
مسلسله الجديد »عودة األب الضال«، فى 
الديكور الرئيسي للعمل بفندق موفينبيك مدينة 
اإلنتاج االعالمى، الذى تدور فيه معظم 
األحداث، وذلك بعد االنتهاء من مشاهد 
المستشفى التي تم تصويرها أول أمس االثنين 
بمنطقة شبرا منت قبل الحصول على إجازة 

أمس الثالثاء.
 مسلسل »عودة األب 

الضال« تأليف أمين 
جمال، محمد أبو 
محمد  السعد، 

فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال 
في أولى تجاربه اإلخراجية وبطولة بيومى 
فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، 
أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد 
آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف 
شرف منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.

مسلسل »عودة األب الضال« تعتمد أحداثه 
على حلقات متصلة منفصلة تتناول 
بشكل  مختلفة  حكايات وقصص 
كوميدى، ويضم العمل يضم 60 
حلقة، وتدور القصة، حول رجل 

أعمال غني يقع في أزمة، ولكي يخرج منها 
يحاول البحث عن أبنائه الـ 7.  منها التى 
تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، 

وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة.
يذكر أن بيومى فؤاد يعرض له عدد من 
األفالم فى دور العرض السينمائية منها »ماما 
حامل« مع ليلى علوى، و«أحمد نوتردام« مع 
رامز جالل و«ديدو« مع كريم فهمى، ويظهر 
كضيف شرف فى فيلم »ثانية واحدة« مع دينا 
الشربينى ومصطفى خاطر، وينتظر طرح فيلم 

»الشنطة«  يوم 15 يونيو الجارى.

  طلبت الفنانة غادة عبد الرازق مصحفا لتقسم عليه أن عمرها اآلن 
50 عاما فقط، وإنها ستبلغ العام 51 في شهر يوليو المقبل، وأكدت 
أنها مجبرة على إظهار بطاقة الرقم القومي الرسمية قريبا للحصول 
على الجرعة األولى من لقاح فيروس كورونا، ومدون بها عمرها وفقا 

للوثائق الرسمية، ومن غير المعقول أن تذهب ببطاقة مزورة.
 The Insider Arabia وأضافت في تصريحات نقلها برنامج
من ندوة عقدت مؤخرا لتكريم غادة عن مجمل أعمالها الفنية: 
أنا أقول الحقيقة وال أكذب وال أخفى عمرى الحقيقي ومش 
عارفة ليه الناس مش راضية تصدق أن عمري 50 سنة 

فقط.
وأوضحت غادة سر غضبها من بعض النقاد الذين 
دونوا انطباعات سلبية عن مسلسلها األخير 
»لحم غزال« قائلة: الناقد المفروض 
ينصحني مش يهاجمني، يعني يقول لي 
انت ممثلة كويسة ليه تعملي الدور 
ده أو تشاركي في العمل ده، مش 

يتهمني أني مش بعرف أمثل وفاشلة.
أضافت: ما يكتب أحيانا ال يمت للنقد بصلة، وإنما الهدف من ورائها 

شخصي وليس فني.

فيلم »الجريمة«  النجمة منة شلبى تصويرمشاهدها فى  تستأنف    
الغردقة خالل  الفيلم فى  بدأت تصوير  الجارى، حيث  نهاية األسبوع 
التصوير، نظرا إلنشغالها فى تصوير  ثم توقف  الماضى،  شهر رمضان 

مشاهدها بالجزء الثانى من مسلسل »ليه أل«.
أحمد عز ومنة شلبى، وتدور  فيلم »الجريمة«، من بطولة 
كبير  بطولته عدد  السبعينات، ويشارك في  في  أحداثه 
الذى يسعى  المخرج شريف عرفة،  النجوم.بقيادة  من 

لالنتهاء من تصوير الفيلم خالل شهر يونيو المقبل.
الثانى من مسلسل »ليه أل«  الجزء  لمنة شلبى  يعرض 
اإللكترونية،  المنصات  إحدى  المقبل على  الخميس  يوم 
والتى تجسد فيه دور طبيبة عيون ألول مرة فى الدراما، 
لالنتهاء  يومى  التصوير بشكل  العمل  فريق  ويواصل 
العمل  الثانى من  المقبلة، والجزء  األيام  منه خالل 
أمير  أحمد حاتم،  الفنان  أبطال جدد منهم  فيه  يشارك 
نعوم  تأليف مريم  شاهين، وسارة عبدالرحمن، ومن 

وإخراج مريم أبو عوف.
الفنانة  قدمته  الجزء األول من مسلسل »ليه أل« 
المطلقة وحقق  أمينة خليل فى أولى بطوالتها 
بطولته  فى  نجاًحا جماهيريًا وقت عرضه، وشارك 
هالة  الفنانة  النجوم على رأسم  كبيرة من  مجموعة 
صدقى وشيرين رضا ومحسن محيى الدين، ومحمد 
الشباب.  الجديدة من  الوجوه  شرنوبى وعدد من 
الفتاة في حياتها  استقالل  العمل قضية  وتناول 

بعيدا عن بيت أسرتها واعتمادها على نفسها.

  يواصل الجزء الثالث من سلسلة الرعب 
 The الذى طرح تحت اسم ،The Conjuring
 ،Conjuring: The Devil Made Me Do It
تحقيقه لإليرادات التي وصلت إلى 33 مليون و 126 
ألف دوالر بـ دور العرض حول العالم، وذلك منذ 
طرحه يوم 4 يونيو الجارى، بعدد من دور العرض 

المختلفة ببعض من دول العالم.
 ،The Conjuring الجزء الثالث من سلسلة الرعب
يدور حول قصة مروعة عن القتل والشر المجهول 
التي صدمت حتى المحققين الخوارق ذوي الخبرة في 
الحياة الواقعية إد ولورين وارن، حيث أنها تعد واحدة 

من أكثر القضايا إثارة من ملفاتهم، التي تبدأ بقتال من 
أجل روح صبي صغير، ثم يأخذهم إلى ما هو أبعد من 
أي شيء رأوه من قبل، ليحدد المرة األولى في تاريخ 
الواليات المتحدة التي يدعي فيها المشتبه به في جريمة 

قتل أنه شيطاني االستحواذ كدفاع.
 ،The Conjuring الجزء الثالث من سلسلة الرعب
من بطولة باتريك ويلسون، فيرا فارميجا، رويري 
أوكونور، سارة كاثرين هوك، جوليان هيليارد، جون 
نوبل، يوجيني بوندورانت، شانون كوك، روني جين 

بليفينز، وغيرهم.
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سلمي حايك تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش 
ولماذا لم تعلن عن القصة فى الماضي

يوسف عثمان يعود لـ محمود حميدة فى 
»ريتسا« بعد 17 سنة من »بحب السيما«

نتاج لاستكمال تصوير 

إ

بيومى فؤاد يعود إلى مدينة الا
»عودة الأب الضال«

منة شلبى تستكمل »الجريمة« 
مع أحمد عز نهاية 

  يواصل أبطال فيلم المحكمة تصوير مشاهده في 
الديكور الرئيسي للفيلم وهو قاعة المحكمة، ومن المقرر 
أن يتم عرضه فور االنتهاء من تصوير جميع مشهده 

بنهاية عام 2021.
ويناقش الفيلم مجموعة من المشكالت الهامة الخاصة 
بالمجتمع المصري ويتحدث عن 6 قضايا جنائية يسلط 
الفيلم الضوء عليها ومن أبرزهم االغتصاب والتحول 
الجنسي والميراث وقضايا مدنية، ومحكمة أسرة، حيث 
تدور أحداث الفيلم في ليلة زمنية واحدة ومكان واحد 
وهو المحكمة للكشف عن هذه القضايا بشفافية تامة أمام 

القضاء العادل.
»المحكمة«، بطولة محمود عبدالمغني، كريم عفيفي، صبا 
مبارك، صابرين، جميلة عوض، نجالء بدر، أحمد داش، 
مايان السيد، صالح عبدهللا، تأليف أحمد عبدهللا وإخراج 

محمد أمين.

  أجرت النجمة العالمية سلمى حايك حوار مع مجلة 
InStyle، وتم سؤالها عن سبب عدم امتالكها الشجاعة 
للتحدث عالنية ضد هارفي وينشتاين في أوج قوته منذ 
20 عاما، حيث عملت الممثلة البالغة من العمر 54 
عاًما مع المنتج المشين في فيلمها Frida في عام 2002 
وتتساءل اآلن كيف ستكون األمور »مختلفة« إذا ظهرت 
علنًا بتجربتها التي تعرضت فيها للمضايقة، واالنتقام من 

قبل وينشتاين .
وكشفت حايك عن تفاصيل اغتصابها على يد المنتج  
هارفي واينشتاين المتهم في قضايا تحرش على نجمات 
هوليوود، والسبب الرئيسي في ظهور حركة »أنا أيضا« 

أو »مي تو«.
واعترفت النجمة سلمى حايك، بأنها لم تستطع االعتراف 
بتعرضها للتحرش على يد واينستين خالل إنتاجه فيلم 
»فريدا« لها، وقالت سلمى » لم أكن أملك الشجاعة الكافية 
التحدث لكنني تعاملت مع الموقف بأفضل قدرة لدي في 

ذلك التوقيت«.
وتحدثت سلمى حايك للمرة األولى عن تفاصيل تعرضها 
للتحرش في 2017 في مقال لصحيفة »نيويورك تايمز« 
مشيرة انها رفضت الدخول في عالقة مع المنتج، وأن 
غضبه طالها حتى انتهى فيلم »فريدا«، لكنها استمرت 
أمال في صنع فيلم يكرم إرث الرسام كاهلو وجمال الثقافة 
المكسيكية، قائلة: »بالنسبة لي كانت فريدا بيانا سياسيا 
، وبيانا اجتماعيا ، وبيانا نسويا..والفيلم كان طريقتي 
للصراخ، وهارفي استغل طريقتي للصراخ من أجل 

الضغط عليا أكثر، ولم أدعه يفوز«.
 يواجه حاليا واينشتين  السجن وسط حراسة أمنية قصوى، 

كما أنه يواجه عقوبات إضافية في كاليفورنيا.
وفي أبريل الماضي، وجهت الئحة اتهام إلى واينشتين 
في 11 تهمة باالعتداء الجنسي في مقاطعة لوس أنجلوس 
ويمكن تسليمه إلى جولدن ستايت من مرفق ويندي 

اإلصالحي، حيث يحتجز حاليا.

دنيا  المصرية  الممثلة  كشفت    
الحالة  سمير غانم عن آخر تطورات 
المصرية دالل  الممثلة  لوالدتها  الصحية 
تعاني من  التي ال زالت  العزيز  عبد 

مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.
ونشرت دنيا عبر صفحتها الخاصة على 
انستغرام صورة لها من الطفولة ظهرت 
المصرية  الممثلة  فيها برفقة شقيقتها 
إيمي سمير غانم ووالدها الراحل الممثل 

سمير  المصري 
غانم ووالدتها.

العظيم  فيه:«وهللا  قالت  بتعليق  وأرفقتها 
اللي بيصبرنا و مخلينا نقدر  دعائكم هو 
نقف علي رجلينا عشان نساعد مامي 
هي لسة في العناية المركزة و ماتعرفش 
ماتسمحش  لسة  بابي، حالتها  حاجة عن 

إننا نقول لها خبر زي ده«.
وأضافت:«شكرا جدا ربنا يخليكم لينا و 
يرحم بابي و يصبرنا علي فراقه و يشفي 

مامي يا رب«.

  وجه مغنى المهرجانات 
حسن شاكوش عدة نصائح 
لمتابعيه من الشباب عبر فيديو 
بثه من داخل إحدى صاالت 
األلعاب الرياضية، جاء أهمها 
البعد عن تعاطى المخدرات، 
قائال: »بنصح كل الشباب اللى 
بتشرب مخدرات، واللى ماشى 
في طريق مش كويس وهيضيعه 
بنصح كل الناس تنزل تتمرن 
في الجيم ويكون عندك هدف 

في حياتك«.
نصائحه:  شاكوش  وتابع 
»إخواتي وحبايبي أنا كنت طالع 
دلوقتي عشان نتكلم فى حاجة 
مهمة بقول للشباب إن كل واحد 
الزم يبقى عنده طموح وهدف 

في دماغه إنه يحققه ومحدش ييأس«.
وأضاف: »تاني حاجة أنا كحسن شاكوش أهو رغم الشغل بتاعي 
وأكل عيشي إحنا بنقدم حاجة للناس تفرحها وتبسطها والناس 
بترقص على أغانينا والكالم ده، بس ده حاجة والشغل حاجة 

والحياة الشخصية حاجة تانية«.
وأردف: »أنا بتكلم إن أنا رغم الضغوطات والشغل أنا حياتي 

الشخصية إني بنزل كل يوم أروح الجيم أتمرن وباكل كويس 
والزم تنام كويس والزم تخاف على صحتك اللي ربنا ادهالك«.

فى سياق مختلف، تخطت أغنية »حبيبتى« التى طرحها المطرب 
حسن شاكوش بمشاركة الفنانة ياسمين رئيس  حاجز 17 مليون 
مشاهدة على موقع يوتيوب وهى من كلمات محمد غباشي 
ومصطفي الجن، وألحان حسن شاكوش، وتوزيع ومكس وماستر 

إسالم ساسو وإخراج هادى الباجورى.

  يستعد الفنان أحمد السقا الستئناف تصوير 
مشاهده ضمن أحداث فيلم »السرب« خالل 

األيام المقبلة.
تعاقد السقا، على بطولة فيلم جديد مع سينرجى 
فيلم، وجارى ترشيح أبطال ومخرج العمل فى 

الفترة القليلة المقبلة.
»السرب«، من بطولة أحمد السقا، منى زكى، 
هند صبرى، قصى الخولى، إخراج أحمد نادر 
جالل، إنتاج شركة سينرجى، وتأليف عمر 

عبدالحليم.

عبــد الرازق: 
على  أحلف 

المصحف أن عمري 
50 سنة فقط

أحمــــد السقا 
يتعاقد على 

فيلم جديد مع 
»سينرجى« اغتصاب وتحول جنسى.. 6 قضايا جنائية يناقشها 

فيلم »المحكمة«

دنيا سمير غانم تكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها دلال عبد العزيز

شيرين رضا مع منى زكى فى فيلم 
»القاهرة مكة«

33 مليون دولار فى 3 أيام عرض لـ الجزء 
الثالث من فيلم الرعب

وحوا الجيم  حسن شاكوش ينصح الشباب: ر
وبلاش مخدرات

the Gonjuring



  وقف أعضاء مجلس العموم الكندي 
دقيقة صمت صباح الثالثاء، تكريما 
أودى  الذي  الهجوم  ألرواح ضحايا 
بحياة عائلة مسلمة في مدينة لندن في 

مقاطعة أونتاريو مساء األحد.
وكان أفراد العائلة متوّقفين عند تقاطع 
طرق عندما صعدت شاحنة صغيرة 
على الرصيف وَدهستهم، في حادثة 
متعّمدة حسب قول شرطة أونتاريو.

وقال رئيس الحكومة جوستان ترودو 
لدى افتتاح جلسة مجلس العموم، إّن 
الحقد وقع في  هجوما إرهابيّا دافُعه 
صميم أحد مجتمعاتنا )نافذة جديدة(.

وأّكد أّن هذا العمل اإلسالموفوبّي ليس 
منفردا، وقد تعّرضت الجالية المسلمة 
لعدد من االعتداءات والهجمات على 
مدى السنوات، كان بعضها قاتال كما 
قال رئيس الحكومة، وذّكر بالهجوم 
الذي استهدف مسجد كيبيك عام 2017.

ال يمكن القبول أن تصبح هذه األمور 
ودعا  ترودو،  جوستان  قال  عاديّة 
الكنديّين إلى رفض العنصريّة والرعب.
وأّكد زعماء األحزاب بدورهم على 
أهميّة التضامن ومواجهة مجموعات 
اليمين المتشّدد الذين تشّجع إيدولوجيّتهم 
على ارتكاب أعمال بدافع الكراهية.

وقال إرين أوتول زعيم المحافظين، 
حزب المعارضة الرسميّة، إّن أجهزة 
الشرطة حّذرت من ارتفاع عدد جرائم 
واإلسالموفوبيا،  والعنف  الكراهية، 

وسواها من عالمات التعّصب.
قال زعيم المحافظين يحّق أن يكون 
للطفل الذي يبلغ 9 أعوام من العمر، 
كندا يستطيع فيها الذهاب إلى المسجد 

دون أن يخشى على سالمته.
وقال إيف فرانسوا بالنشيه زعيم حزب 
الكتلة الكيبيكيّة المعارض إّن مأساة لندن 
في أونتاريو تدفعنا للتفكير في طريقة 
للتخلّص من من العنف والتخلّص من 

الخوف من اآلخر ومن االختالف.
وأضاف أّن الوقت ليس للحديث عن 

الضحايا  لِتكريم  بل  حلول 
في  يفّكر  أنّه  إلى  وأشار   ،
الطفل الذي نجا من الحادثة، 
إلى  ويحتاج  يتألّم  والذي 
قول  والحّب حسب  الحّب، 
بالنشيه، هو أفضل رّد على 

الكراهية.
وقال جاغميت سينغ زعيم 
الحزب الديمقراطّي الجديد 
المعارض، إّن البعض قالوا 
التي  كندا  ليست  هذه  إّن 

يعرفونها.
وأضاف: ولكّن الواقع أنّها 
كندا التي تخّصنا، والمكان 
على  العثور  فيه  تّم  الذي 

السّكان  أبناء  من  طفال   215 رفات 
األصليّين، والمكان الذي ال يمكن أن 
تسير فيه من ترتدي الحجاب بمفردها، 

مخافة تعّرضها لِلقتل.
عاما(   46( أفضال  سلمان  وتوّفي 
وزوجته مديحة )44 عاما( وابنتهما 
يمنى )15 عاما( والجّدة )74 عاما( ، 
وتأّكدت سي بي سي من أسماء الضحايا 

من قبل العائلة.
في  أعوام(   9( فايز  الطفل  ويعالج 
المستشفى، وجروحه خطيرة ولكنّها 

ال تهّدد حياته.
ووّجهت الشرطة 4 تهم قتل و تهمة 
محاولة القتل إلى نتنيال فلتمان )20 
مدينة  شرطة  محّقق  قال  كما  عاما( 

لندن بول ويت.
وأعرب أبناء الجالية المسلمة في لندن 
في أونتاريو عن مشاعر الصدمة والقلق 
)نافذة جديدة(، وتوّجه الكثيرون الليلة 
الماضية إلى موقع الحادثة حيث وضعوا 
الضحايا.  الزهور حدادا على أرواح 
وقالت إجالل حسين إّن الحادثة وقعت 

على مقربة من منزلها.
قالت الشابة إجالل حسين التي تحّدثت 
إلى سي بي سي، القسم اإلنجليزي في 
هيئة اإلذاعة الكنديّة »عائلتي، أختي 

الصغرى، أهلي، نسير دوما في هذا 
المكان، ومن المؤلم التفكير أّن شيئا فظيعا 
حدث هنا، وهذا يُظهر أنّنا ال نعرف ما 
يمكن أن نتوّقعه خالل وضح النهار«.
وقالت صابور خان، مسؤولة جمعيّة 
إنّها كانت تعرف  لندن  المسلمين في 

الضحايا عن كثب.
الشديد،  بالحزن  أنّها تشعر  وأضافت 
وال تقوى على التركيز، و تخاف على 
أوالدها وعلى الجالية المسلمة وكّل من 
تضع الحجاب وكّل من يرتدي ثيابا على 
طريقة المسلمين التقليديّة، و ما حصل 

كان عمال مرِعبا حسب قولها.
الشعور  هذا  خواني  إكرام  وتقاسمها 
نظرها  في  كندا  إّن  وتقول  بالرعب، 
هي بلد احترام اآلخر واحترام التعدديّة 
)نافذة جديدة(، وتتساءل إن كانت ستخرج 

من المنزل بمفردها بعد اليوم.
على  توّكل  الفتّاح  عبد  اإلمام  أّكد  و 
ضرورة اتّخاذ خطوات وقائيّة للحؤول 
دون وقوع جرائم كراهية، داعيا إلى 
تسمية التمييز والعنصريّة واإلسالموفوبيا 
وكّل أشكال رهاب األجانب بأسمائها.

بلديّة  وأعربت أرييل كاياباغا عضو 
لندن عن مشاعر الحزن والخجل إزاء 

الحادثة التي وقعت في مدينتها.
وتساءلت عّما سيكون عليه مستقبل الطفل 

الذي أصيب فيها،وأضافت بأنّها لم تتفاجأ 
بما حصل ألنّها ليست المّرة األولى التي 

تقع فيها حادثة بسبب التمييز.
وأعلنت المدرسة المسلمة في لندن عن 
إلغاء كاّفة الدروس يوم الثالثاء، من 
أجل متابعة الحداد، ومن أجل التخطيط 
لِمساعدة التالميذ والعائالت وطاقم العمل 
في مرحلة الحداد كما قال حسن مصطفى 

عضو مجلس إدارة المدرسة.
العام  المدرسّي  المجلس  أّن  وأضاف 
اإلنجليزي قّدم الدعم هو اآلخر للتالميذ.
شودري  أسد  المدرسة  مدير  وقال 
االبتدائيّةفي  الدروس  تابع  فايز  إن 
المدرسة، وتخّرجت شقيقته يمنى منها 

العام الماضي.
ورسمت يمنى جداريّة سوف تبقى في 

تراث المدرسة كما قال شودري.
وقالت العائلة في بيان كشفت فيه عن 
أسماء الضحايا، إّن الوالد كان معالجا 
طبيّا، وأكملت زوجته مؤّخرا دراسات 

عليا في الهندسة المدنيّة.
على  مي  فاند  غو  حملة  إطالق  وتّم 
اإلنترنت من أجل جمع التبّرعات للعائلة.

وشارك رئيس الحكومة جوستان ترودو 
و زعماء المعارضة في سهرة على 
ضوء الشموع مساء الثالثاء في مدينة 

لندن.

  وصل رئيس الحكومة جوستان ترودو بعد ظهر 
الخميس إلى بريطانيا للمشاركة في قّمة الدول السبع.

وهذه أوّل رحلة يقوم بها ترودو إلى الخارج منذ بداية 
جائحة فيروس كورونا المستجّد قبل نحو سنة ونصف.
وتنعقد القّمة بين 11 إلى 13 من حزيران/ يونيو 
الجاري،ويحتّل توزيع اللقاحات على الدول الفقيرة 
دول  قادة  أعمال  جدول  على  األولويّات  األولويّة 

المجموعة.
وقد أجرى راديو كندا، القسم الفرنسي في هيئة اإلذاعة 
الكنديّة، حديثا بالمناسبة مع سفيرة بريطانيا لدى كندا 

سوزان لوجون داليرجيرتشيك.
تؤّكد سفيرة بريطانيا أّن من واجب التحالف الذي 
يضّم القوى الديمقراطيّة الكبرى أن ينير درب الدول 

األخرى.
وقد نجحت بعض الدول دون األخرى في تدجين 
نبذل ما بوسعنا  الفيروس، ومن واجبنا جميعا أن 
لِمساعدة الدول األخرى، ألّن ما من أحد في أمان 
إن لم نكن جميعنا في أمان كما قالت السفيرة لوجون 

داليرجيرتشيك.
وحول موقف كندا وبريطانيا من توزيع اللقاحات 
على دول العالم، وعدم اتّخاذ حكومة البلدين تعّهدا 
جازما بشأنه ، تقول سفيرة بريطانيا لدى أوتاوا إّن من 
واجب كّل حكومة أن تعطي األولويّة لحماية شعبها.
والتعّهدات ليست مهّمة إن لم يكن ممكنا احترامها. 
لقاحات  من  ِبفائضها  التبّرع  بريطانيا  نيّة  وفي 
كورونا، وليس من الضروري أن تحّدد منذ اآلن 

موعد قيامها بذلك.
مليون جنيه   500 قدره  بمبلغ  بريطانيا  وساهمت 
استرليني في تمويل مبادرة اللقاحات الدوليّة كوفاكس 
في  داليرجيرتشيك  لوجون  السفيرة سوزان  قالت 

حديثها إلى راديو كندا.
وحول دعوة رئيس الحكومة البريطاني إلى تطعيم 
السفيرة  تستبعد  ال   ،2022 العام  نهاية  قبل  العالم 

إمكانيّة تحقيق الهدف.
كّل  إلى  اللقاح  من  كميّات  بريطانيا  أرسلت  وقد 
بما  البعيدة،  األماكن  وفي  العالم،  حول  سفاراتها 
فيها جزر بيتكيرن في المحيط الهادي قالت سفيرة 
بريطانيا، وأّكدت على أهميّة الطموح وتحقيق ما 

نطمح إليه.
ومن المهّم كما قالت، تطوير هيكليّات تساعد في دعم 
منّظمة الصّحة العالميّة، والتفاهم حول معاهدة جديدة 
اللقاحات  لتحديد استجابتنا، مثل المراقبة، وإنتاج 

وتوزيعها، والكشف عن متحّورات الفيروس.

ورأت سفيرة بريطانيا رّدا على سؤال، أن التوّصل 
اتّفاق مبادئ بشأن جواز سفر كورونا هدف  إلى 
واقعّي، وقد يكون من المبّكر التوّصل إليه إن أخذنا 
باالعتبار السالالت المتحّورة التي ما زالت تظهر، 
ومستوى معرفتنا في ما يتعلّق بِتفاعالتها مع اللقاحات، 
ولكنّه هدف ممكن التحقيق على المدى المتوّسط.

سفيرة  داليرجيرتشيك  لوجون  سوزان  وأعربت 
بريطانيا لدى كندا عن أملها في إعادة فتح حدود 
الصيف، ورفضت  المسافرين خالل  أمام  البلدين 

التكّهن بموعد إلغاء القيود الصحيّة الحاليّة.
وأّكدت أّن األمور تسير بشكل جيّد، ويستند تقييم 
الوضع إلى 3 معايير، معّدالت التطعيم والسالالت 

المتحّوة ومعّدالت انتشار الوباء.

يعدها: رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي
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  أّكدت الحكومة الكنديّة أّن الكنديّين واألشخاص 
الحاصلين على اإلقامة الدائمة العائدين إلى البلد لن 
يضطّروا للحجر الصّحي الفندقّي في حال كانوا قد 
تلقّوا جرعتَي اللقاح المضاّد لِفيروس كورونا المستجّد.

ويبقى عليهم االلتزام بالحجر الصّحي المنزلي بانتظار 
نتيجة اختبار الكشف عن الفيروس الذي يخضعون 

له لدى وصولهم إلى البالد.
ومن المتوّقع أن تخّفف الحكومة بعض قيود الحجر 
الصّحي مطلع تّموز/ يوليو المقبل حسب ما قالت 

وزيرة الصّحة الكنديّة باتي هايدو.
وأضافت الوزيرة هايدو أّن عليهم الخضوع الختبار 
الكشف عن الفيروس لدى وصولهم إلى كندا، وأن 
يكون لديهم خّطة حجر صّحي بانتظار نتيجة االختبار.
وينطبق اإلجراء على الكنديّين الذين تلّقوا جرعتين 

من لقاح مضاّد لِكورونا 
حاصل  جديدة(  )نافذة 
السلطات  موافقة  على 
ولكنّه  الكنديّة،  الصحيّة 
السيّاح،  ينطبق على  ال 
مرتبطا  تطبيقه  ويبقى 
بتطّور الجائحة كما قالت 

وزيرة الصّحة.
السلطات  ووافقت 
على  الكنديّة  الصحيّة 
لقاحات فايزر- بيونتيك 
و موِدرنا و استرازينيكا، 
و جونسون أند جونسون.
الصحة  وزيرة  قالت 
هايدو:  باتي  الكندية 
بعناية  نراقب  »سوف 
العالم تطّور عدد اإلصابات،  هنا في كندا وحول 

وارتفاع معّدالت التطعيم«.
وما زالت هناك الكثير من التفاصيل المعلّقة بشأن 
القيود الصحيّة على نطاق الجمهور، كما  تخفيف 
أفادت مصادر لم تكشف عنها سي بي سي، القسم 
اإلنجليزي في هيئة اإلذاعة الكنديّة، ألنّها مصادر 

غير مخّولة بالتحّدث علنا عن الموضوع.
وفرضت الحكومة الكنديّة في شباط فبراير الماضي 
البالد الحجر  إلى  الواصلين  المسافرين  على كاّفة 
الحكومة،  موافقة  على  حاصل  فندق  في  الصّحي 
على نفقتهم، 3 أيّام من مّدة حجر تستمّر 14 يوما، 
بانتظار صدور نتيجة اختبار الكشف عن الفيروس.
وفرضت على المسافرين الواصلين عبر الحدود 
نتيجته  الفيروس  عن  كشف  اختبار  إبراز  البريّة 

البالد،  دخولهم  لدى  الختبار  الخضوع  و  سلبيّة، 
وااللتزام بالحجر الصّحي المنزلّي 14 يوما.

ويشمل اإلجراء الجديد الكنديّين و حاملي تأشيرة 
اإلقامة الدائمة على غرار العّمال الرئيسيّين والطاّلب 
األجانب والمهاجرين الجدد وأفراد العائلة المباشرة 
للكنديّين والمقيمين الدائمين. وينتهي العمل بالمرسوم 
الحكومي الذي يفرض الحجر الصّحي في الفندق 

في 21 من حزيران يونيو الجاري.
ولم توضح الحكومة بعد طبيعة دليل الحصول على 
اللقاح الذي ينبغي على المسافر تقديمه لدى وصوله 

إلى البالد.
وتبحث الحكومة في التفاصيل التقنيّة مع وكالة الخدمات 
الحدوديّة الكنديّة ووزارة الهجرة واللجوء والمواطنة، 
كما أوضح دومينيك لوبالن، وزير العالقات بين 

الحكومات.
وأوضح الوزير لوبالن أّن عناصر وكالة الخدمات 
الحدوديّة يتّخذون كاّفة اإلجراءات الضروريّة لتأمين 
جاهزا،  اللقاح  إثبات  يصبح  أن  انتقاليّة  إجراءات 
مشيرا إلى أّن الحكومة تعمل على تطوير جواز سفر 

كورونا للكنديّين المسافرين إلى الخارج.
وتعمل أوتاوا على تطوير الخّطة بانتظار إعادة فتح 

الحدود البريّة.
وتّم إغالق الحدود بين كندا والواليات المتّحدة الحدود 
منذ بداية الجائحة أمام السفر غير الضروري، بموجب 

اتّفاق موّقع بين البلدين، للتصّدي النتشار الوباء.
الحدود  فتح  إعادة  في  الفدراليّة  الحكومة  وتبحث 

بالتعاون مع حكومات المقاطعات.
وتؤيّد بعض المقاطعات إعادة فتح الحدود وتترّدد 
البعض منها في إعادة فتحها وفق تطّورات الجائحة 

وحملة التطعيم في كّل منها.

  قّررت الحكومة الكنديّة تحديث 
الدليل الذي توّزعه على طالبي الهجرة 
الحصول  يستعّدون المتحان  الذين 

على الجنسيّة.
من  سنوات  بعد  الحكومة  وقّررت 
»إكتشفوا  دليل  تحديث  التعّهدات، 
كندا« ، وتصحيح معلومات مغلوطة 

وردت فيه.
الدليل،  نسخة من  أحدث  وتتضّمن 
صدرت عام 2012، وتقع في 68 
صفحة، عددا من المعلومات الخاطئة 

أو غير الكاملة.
نسخة  إصدار  المتوّقع  من  وكان 
ِبطالبي  الخاص  الدليل  من  جديدة 
الهجرة )نافذة جديدة( عام 2017، 
على  عاما   150 مرور  ذكرى  في 

تأسيس االتّحاديّة الكنديّة.
وسوف يصدر التقرير نهاية الصيف 
أو مطلع الخريف حسب معلومات 
القسم  كندا،  راديو  عليها  حصل 

الفرنسي في هيئة اإلذاعة الكنديّة.
ويتضّمن الدليل معلومات عفا عليها 
األحزاب  تمثيل  بينها  من  الزمن، 
وعدد  الكندي،  العموم  مجلس  في 
السّكان وكلمات النشيد الوطني باللغة 
اإلنجليزيّة )نافذة جديدة( التي وافق 
مجلس العموم على تعديلها عام 2018 

لمراعاة الحياد الجندري.
ومن المتوّقع إضافة نحو من عشرين 
صفحة إلى الدليل )نافذة جديدة(، حسب 
معلومات من مكتب وزير الهجرة 
الكندّي ماركو  واللجوء والمواطنة 

منديتشيو. 
الدليل  يرسم  سوف 
صورة ديناميّة وتمثيليّة 
كامال  وسيكون  لِكندا، 
ومتعّددا ونزيها. ويساعد 
الجدد  الكنديّين  الدليل 
كندا  ماضي  فهم  في 
ودوِرهم  وحاضرها، 
في مستقبلِنا المشتَرك 

أليكس كوهين المتحّدث 
الهجرة  وزير  باسم 

ماركو منديتشينو 
تفعيل  أوتاوا  وتعتزم 
التي  التوصيات 
الحقيقة  لجنة  رفعتها 

أن  في  ترغب  التي  والمصالحة، 
يعكس الدليل على نحو أكبر، تعدديّة 
شعوب سّكان كندا األصليّين، بما فيها 
المعلومات حول المعاهدات الموّقعة 
معهم، وحول تاريخ المدارس الداخليّة 

اإللزاميّة
ويتطّرق الدليل الحالي باختصار إلى 
اإللزاميّة  الداخليّة  المدارس  تاريخ 
التي استمّرت نحو قرن من الزمن، 
من سبعينات القرن التاسع عشر حتّى 

تسعينات القرن الماضي.
وتّم انتزاع نحو من 150 ألف طفل من 
أهلهم، وأُدِخلوا إلى المدارس الداخليّة 
حيث تعّرضوا لِسوء المعاملة، وتوّفي 
نحو من 4000 طفل بسبب المرض 
وظروف العيش المزرية واالنتهاكات.
إبعاد  إلى  الكنديّة  الحكومة  وسعت 

ذويهم و  ثقافة  األطفال عن  هؤالء 
دمِجهم في ثقافة البيض.

وسوف تتضّمن النسخة الجديدة من 
الدليل أقساما خاّصة حول المدارس 
األصليّين  السّكان  وقانون  الداخليّة 
والمعاهدات، كما أّكد مكتب وزير 

الهجرة.
ويتناول الدليل الفظائع التي حدثت في 
المدارس الداخليّة، مثل االعتداءات 
الجسديّة والجنسيّة، ووفاة العديد من 
األطفال في هذه المدارس، ودفنهم في 
مقابر غير محّددة، حسب ما أفادت 

وزارة الهجرة.
كما يوثّق الدليل الجديد مراحل صعبة 
من تاريخ كندا، لم يسبق أن تطّرق 
إليها، من بينها العنصريّة الممنهجة 
الموجودة حاليّا في كندا، وما تعّرض 
له الكنديّون اليابانيّون واإليطاليّون 

خالل الحرب العالميّة الثانية.
وقد فتحت كندا معسكرات احتجزت 
إيطاليّين   و  يابانيّين  مهاجرين  فيها 
)نافذة جديدة(خالل الحرب العالميّة 

الثانية.
وتعّهدت وزارة الهجرة بأن يتضّمن 
الدليل الجديد المزيد من المعلومات 
حول بعض المجموعات التي تناولها 
ِبإيجاز في نُسخه السابقة، من بينها 
الفرنكفونيّون و الكنديّات المنتميات 
والمثليّون  السوداء،  الجاليات  إلى 

والمتحّولون جنسيّا و المعاقون.
على  الكنديّة  الحكومة  ووافقت 
يتضّمن  كي  الجنسيّة،  قسم  تعديل 
وعدا رسميّا باحترام حقوق السّكان 
األصليّين والمعاهدات الموّقعة معهم، 
الحقيقة  لجنة  توصية  على  بناء 

والمصالحة 

  كشفت وسائل إعالم محلية 
بخصوص  »غريبة«  تفاصيل 
ناثانييل فيلتمان،  لحظة اعتقال 
أفراد  من   4 قتل  الذي  الشاب 
لندن  مدينة  في  مسلمة  عائلة 

الكندية قبل أيام.
على  القبض  السلطات  وألقت 
فيلتمان )20 عاما(، األحد، في 
بمركز  سيارات  صف  ساحة 
تجاري صغير، بعد ساعات من 
ارتكابه الجريمة المروعة التي 
هزت البالد وانتشرت أصداؤها 

حول العالم، عندما دهس عائلة مسلمة.
تفاصيل  كندية  إعالم  وسائل  ونشرت 
المسلمة، حيث  العائلة  قاتل  جديدة عن 
ذكر تلفزيون »سي تي في« الكندي أن 
المتهم الذي يواجه حاليا 4 تهم بالقتل العمد 
من الدرجة األولى وتهمة خامسة بمحاولة 
القتل، كان »يضحك« لحظة االعتقال، 
بينما كان مرتديا سترة واقية عليها شعار 

النازية )الصليب المعقوف(.
وتحدثت تقارير عن تفاصيل لحظة االعتقال، 
التي كان بطلها سائق سيارة أجرة في المدينة.

ووفقا لصحيفة »لندن فري بريس«، الحظ 
السائق الذي كان قريبا من موقع الحادث 
المأساوي سيارة فيلتمان الملطخة بالدماء، 
وهي من نوع »دودج رام«، تقف خلف 

سيارته مباشرة.
بعدها نزل فيلتمان من سيارته التي بدت 

عليها آثار ضربة، مرتديا سترة واقية عليها 
شعار النازية، وطلب من سائق األجرة 
االتصال بالشرطة »ألنه قتل شخصا ما«.

وقال رئيس شركة »تاكسي لندن األصفر« 
بالنيابة عن السائق الذي عاش هذه اللحظات، 
عندما وصلت  كان يضحك  فيلتمان  إن 

الشرطة وألقت القبض عليه.
فيلتمان من سائق األجرة أن  كما طلب 
يصور لحظة اعتقاله بالهاتف المحمول.

االثنين،  أكدت  الكندية  الشرطة  وكانت 
إن أفراد األسرة الكندية المسلمة األربعة 
الذين قتلوا دهسا بشاحنة صغيرة تخطت 
الرصيف، األحد، استُهدفوا عمدا في جريمة 

كراهية معادية لإلسالم.
ووقعت الجريمة في مدينة لندن بمقاطعة 
أونتاريو، ولم ينج من أفراد العائلة ذات 
األصول الباكستانية سوى طفل أصيب 

بجروح، يدعى فايز.

     تتواصل األبحاث بشأن اآلثار 
الجانبيّة التي تتسبّب بها الجرعة الثانية من 
اللقاح المضاّد لِفيروس كورونا المستجّد 

لدى بعض األشخاص.
ويُطمِئن الخبراء إلى أّن ليس هناك ما 
يقلق، أيّا تكن الفئة العمريّة، وأّن قلّة 

قليلة تشعر بآثار جانبيّة.
ويقول د. آالن المار أخّصائي تكنولوجيا 
المناعيّة  واالستجابة  األحياء  علم 
والفيروسات في المعهد الوطني لألبحاث 
العلميّة، » من الممكن أن يشعر البعض 

بآثار جانبيّة بعد الجرعة الثانية )نافذة 
جديدة(، لكّن األمر ليس مقلقا حسب قوله.

ويضيف أّن األعراض خفيفة وال تصيب 
إاّل أقليّة صغيرة من األشخاص، وتستمّر 

لِمّدة قصيرة.
وتفيد الدراسات السريريّة أّن الجرعة 
الثانية تؤّدي إلى رّدات فعل أكبر من 
جانب الجسم، خصوصا في حال لقاحات 
الحمض النووي الريبي المرسال مثل 

فايزر- بيونتيك و موديرنا.
وتشمل اآلثار الجانبيّة األلم في الذراع 

واحمرار الجلد في موقع حقن اللقاح، 
والتعب  والقشعريرة  الرأس،  وآالم 
والغثيان ، وتستمّر من يوم إلى يومين.
األمراض  الرقابة على  وتفيد مراكز 
والوقاية منها في الواليات المتّحدة أّن 
59،4 من األشخاص الذين حصلوا على 
الجرعة الثانية من لقاح فايزر- بيونتيك 
أبلغوا عن ارتفاع درجة حرارتِهم، مقابل 
47،4 بالمئة شعروا بذلك بعد الجرعة 

األولى.
وأبلغ 42 بالمئة عن وجع في الرأس 
بعد الجرعة الثانية، و35 بالمئة فقط 
بعد الجرعة األولى، وشعر 35 بالمئة 
بالقشعريرة بعد الجرعة الثانية، وشعر 
بها 14 بالمئة فقط بعد الجرعة األولى.
ومن المحتمل أن تكون اآلثار الجانبيّة 
أكبر في حال كانت الجرعة الثانية من 

اللقاح مختلفة عن األولى.
وأميركيّة  بريطانيّة  دراسات  وتفيد 
أّن نسبة حدوث األعراض ترتفع بعد 

الجرعة الثانية.
وقال 34 بالمئة من الذين تلّقوا جرعة 
أولى من لقاح أسترا زينيكا، و بعد ذلك 
جرعة ثانية من لقاح فايزر-بيونتيك ، 
إنّهم شَعروا بالقشعريرة ، وتتراجع النسبة 
إلى 10 بالمئة لدى األشخاص الذين تلقّوا 

جرعَتي أسترا زينيكا.
وشعر 40 بالمئة من األشخاص الذين 
درجة  بارتفاع  اللقاَحين  بين  مزجوا 
 21 سوى  بها  يشعر  ولم  حرارِتهم، 
بالمئة من الذين تلّقوا جرعَتين من لقاح 

أسترازينيكا.
وال يستغرب د. آالن المار ذلك، ويشير 

إلى أّن جهاز المناعة يتجاوب مع أمر 
يعرفه.

ولدى تلّقي الجرعة األولى من اللقاح، 
وفي حال لم يكن الشخص قد أصيب 
المّرة  تلك  تكون  ِبمرض كوفيد19-، 
األولى التي يتعّرف فيها جهاز المناعة 

على هذا المستضّد، ويستجيب له.
وخالل تلّقي الجرعة الثانية، يكون رّد 
الجهاز المناعي أقوى و أسرع يقول 
د. المار، نظرا لوجود عوامل نفسيّة 

وجسديّة تدخل في الحسبان.
ومن  انطباعات.  هي  الجانبيّة  اآلثار 
الصعب أن نتذّكر إن كانت أقوى بعد 

الجرعة األولى من اللقاح
وتسعى األبحاث لمعرفة السبب وراء 
بعض  لدى  الجانبيّة  اآلثار  حدوث 

األشخاص دون بعضهم اآلخر.
يقول د. المار إّن استجابة الجهاز المناعي 
تختلف من شخص إلى آخر، ويبدو أنّها 
تكون خفيفة لدى المسنّين، وجهازهم 
المناعي أقّل تفاعال، واآلثار الجانبيّة 
أقّل لديهم، و تُبلغ النساء عن آثار جانبيّة 

أكثر من الرجال.
و فوائد الجرعة الثانية من اللقاح واضحة 
حسب الطبيب األخّصائي، ألنّها تقّوي 

المناعة و تطيل أمدها.
وفي حين توّفر الجرعة األولى الحماية، 
إاّل أنّها قد تخطئ في مواجهة بعض 

السالالت المتحّورة من الفيروس.
أهّم  اللقاح  فوائد  أّن  المار  د.  ويؤّكد 
بكثير من اآلثار السلبيّة التي قد يشعر 
الضروري حسب  البعض، ومن  بها 

قوله، أخذ الجرعة الثانية من اللقاح.

كندا ُتلغي الحجر الصّحي للمسافرين الحاصلين 
على جرعَتي اللقاح

صدمة وحزن في لندن في أونتاريو بعد الهجوم الذي استهدف عائلة مسلمة

رئيس الحكومة جوستان ترودو يشارك في قّمة الدول السبع
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كندا: تحديث الدليل الرسمي الخاص بامتحان الحصول على الجنسّية

قاتل العائلة المسلمة “كان يضحك وقت اعتقاله”



في خدمة أبناء الجالية العربية على العناوين التالية:

Nelly Kanou  
237, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4N 1C8

Tél.: (514) 331-2134
Fax: (514) 331-1421

Nelly & Tania Kanou 
475, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4L 5X7

Tél.: (514) 744-0203
Fax:  (514) 744-0206

Seta Marachian    
5855, Gouin Ouest
Montréal, Qc. H4J 1E5

Tél.: (514) 334-8641
Fax:  (514) 334-6909

Tania Kanou     
740, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4L 5C8

Tél.: (514) 744-2555
Fax:  (514) 744-9423

خدمة توصيل ادلواء جماانً وخدمات أخرى كثرية

Nelly Kanou, Tania Kanou 
& Seta Marachian

     Vendredi 11 juin 2021
الجمعة 11 يونيو 2021



 نعرض فيما يلي بعًضا من نماذج السير من عصور مصرية 
متنوعة.

سيرة الموظف حرخوف
تعتبر سيرة الموظف حرخوف المنقوشة على واجهة مقبرته بأسوان من 
أهم وأروع السير في عصر الدولة القديمة وأكثرها كثافة وتفاصيل وإثارة 
وتشويًقا وإظهار للحياة خارج مصر ودور مصر الخارجي في النوبة في 
القديمة. ولعل من أروع ما فيها ذلك الخطاب الذي  نهايات عصر الدولة 
أرسله الملك الطفل بيبي الثاني إلى حرخوف يوصيه فيه بالحفاظ على القزم 
الذي أحضره معه. وتعد ظاهرة تضمين خطابات من الملك لموظفيه من 
أيًضا تطور  السيرة  تلك  القديمة. وتظهر  الدولة  الجديدة في سير  المالمح 

ونمو فن السيرة، وتحوله إلى جنس أدبي متميز في ذلك العصر المبكر.
سيرة أحمس أبانا

تعد سيرة أحمس ابن أبانا واحدة من أفضل السير في عصر الدولة الحديثة. 
النص  ذلك  أهمية  العليا. وترجع  بالكاب بمصر  وهي منقوشة في مقبرته 
من  الهكسوس  طرد  قصة  تحكى  فريدة  تاريخية  وثيقة  كونه  إلى  األدبي 
مصر من منظور عسكري مصري كان شاهد عيان ومشارًكا في معارك 
البغيض. وفى ذلك الصدد،  الهكسوسى  تحرير مصر من محنة االحتالل 

يقول أحمس ابن أبانا:
»اآلن عندما كونت أسرة، ألحقت بالمركب »الشمالية«؛ ألنني كنت شجاًعا. 
وسرت خلف الحاكم على األقدام عندما كان يقود عربته الحربية. وعندما 

حوصرت بلدة أواريس، قاتلت بشجاعة على األقدام في 
حضور جاللته«.

فن السيرة في الدولة الحديثة
ترجع سيرة باك إن خونسو – المنقوشة على تمثال كتلة 
حالًيا بمتحف الفن المصري بميونخ بألمانيا وكان أصال 
في معبد آمون بالكرنك باألقصر – إلى األسرة التاسعة 
عشرة. وشغل باك إن خونسو منصب كبير كهنة آمون 
لمدة عشرين عاًما بداية من العقد الثالث من عهد الملك 
الشهير رمسيس الثاني. ويقول باك إن خونسو في جزء 

من سيرته:
»أيها الكهنة، وآباء اإلله، والكهنة المطهرون في معبد 
آمون: اعطوا باقات إلى تمثالي، وتقدمات لي، »ألنني« 
كنت خادًما فعااًل ليس يده، متسًقا مع ماعت وكرهت 
الشر، ومعظًما من أنعم إلهه؛ كبير كهنة آمون، باك إن 

خونسو، »صادق الصوت«.
السير الذاتية في العصر الصاوي

توضح سيرة باى إف إتشوا إم عاوى نيت أنشطة الترميم 
والحفاظ على تراث األجداد واألسالف التي اتبعها ملوك 
األسرة السادسة والعشرين الصاوية. ففي نهايات العصر 

الصاوي، جاء هذا الموظف المهم باى إف إتشوا إم عاوى 
نيت من الشمال في مهمة ملكية لترميم وإصالح وإعادة 

بناء معبد اإلله وغيره من شئون أبيدوس واإلقليم الثينى في جنوب مصر. 
وهذه السيرة منقوشة على تمثال موجود بمتحف اللوفر في باريس في فرنسا 
إم عاوى  إتشوا  ويحمل رقم »93 أ«. وفى مختتم سيرته، يقول باى إف 

نيت راجيا من اإلله:
»يا ليته يعطى الحياة لولده، أمازيس »االسم اليوناني للملك أحمس الثاني« 
ابن نيت، يا ليته يعطيني هبات من الملك، وتبجياًل أمام اإلله العظيم! أيها 
الكاهن، امدح اإلله من أجلى! يا أيها الذين تأتون من المعبد مباركين، قولوا: 
يا ليت المشرف على القصر الملكي باى إف إتشوا إم عاوى نيت، ابن نع 
إن إس باستت، يكون في مركب اإلله، يا ليته يحصل على الخبز األبدي 

بين أوائل المباركين«.

السير الذاتية للنساء
تعد سيرة النساء قليلة في مصر القديمة وظهرت متأخرة عن سير الرجال. 
وتؤرخ سيرة تاى إيمحتب عهد الملكة البطلمية الشهيرة كليوباترا السابعة. 
وهذه السيرة مكتوبة على لوحة محفوظة حالًيا في المتحف البريطاني في 
لندن في إنجلترا وتحمل رقم 147. وتقص سيرتها إنجابها ثالثة بنات وطفلها 

الذكر الذي طال انتظاره. وتقول تاى إيمحتب في هذا الشأن:
»هو »اإلله« جعلني أحمل بطفل ذكر«. ومن خالل ما تقدم يتضح لنا تميز 
وتفرد وقدم فن السيرة في األدب المصري القديم عبر معظم عصور التاريخ 
المصري القديم. وأنه كان خير وسيلة تعبر عن طبقة النبالء وتوضح بجالء 
أفكارها ومعتقداتها وتراثها وتطلعاتها لما بعد الموت والحياة األخرى. وأن تلك 
الطبقة كانت تسعى حثيًثا للقضاء على النسيان ومحاربة إهمال ذكرى وشأن 
وأمر صاحب السيرة بعد الموت. وأنه كان عند هذه الطبقة رغبة عارمة في 
الحفاظ على ذكراها حية طيبة ومتمتعة بموفور الجزل والعطاء الذى كانت 
تحظى به في الحياة الدنيا من أجل الفوز بأبدية ال شقاء وال فناء من بعدها.

أسماء الفراعنة
كان لألسماء داللة وأهمية كبرى في مصر القديمة. وصار الفراعنة على 
النهج الذي نتبعه اآلن في تسمية المواليد وفًقا العتبارات خاصة باألبويين 
إناث،  بعد  والولد  البكر،  كالمولود  المميزة  المواليد  فيما يخص  خصوًصا 

والبنت بعد ذكور.
تضمنت أسماء األشخاص من حيث المحتوى مدلوالت دينية الطابع وأخرى 

دنيوية. وتضمنت من حيث التركيب أسماًء بسيطة التركيب وأخرى مركبة. 
وكانت األسماء الشخصية مختلفة في اللفظ والتركيب عن األسماء الحالية، 

غير أن الخلفيات المعنوية تتشابه فيما بينها إلى حد ما. 
وظهرت بعض األسماء المصرية القديمة وكان هدفها تمني الخير للمولود أو 
صاحب االسم نذكر مثل »سنب« أي سليم، و«مري« أو »مرو« و«حسي« 
والتي بمعنى محب ومحبوب وممدوح، و«نختي« أي شديد، و«عنخ تيفي« 

أي سوف يعيش طوياًل.
وكان يسمى الطفل باسم يميزه عن إخوته مثل »نبسن« أي سيدهم، و«باسر« 
أو »باحري« أي الريس، و«إيتسن« أي رئيسهم. وما تزال أسماء سيدهم 

وزينهم وأمير وحسن مستخدمة في مصر إلى اآلن.

وظهرت مجموعة أخرى من األسماء وكانت تحمل صفات جسمانية مثل األسود 
أو األحمر بناًء على لون البشرة أو الشعر. أو تسميات بما يعني الصغير، أو 
الطويل، أو جميل الوجه، وأبو رأسين، وأبو كف. وكان يُنسب المولود إلى 
بلدته أو محل والدته مثل المنفي والطيبي كما يقال اآلن طنطاوي وشبراوي 

وغيرها. أو يُنسب إلى حرفة كالنجار، أو الجندي، أو البدوي، أو الفالح.
وظهرت في مصر القديمة أسماء مشتقة من ظروف وضع الطفل أو عبارة 
نطقت بها األم أو الداية أثناء الوالدة مثل »إيمحتب« أي اآلتي في سالم، 
و«إيمسخ« أي جاء مسرًعا. وقد كان يُسمى المولود عرًضا باسم حيوان أو 
نبات أو شيء مثلما يقال إلى اآلن تمساح، وديب، ونخلة، وصقر، والقط، 

والنمس، وفيروز.
وظهر في مصر القديمة أشخاص باسمين أو ثالثة. فقد كان للشخص اسم 
عادي واسم كنية أو اسم دلع، أو اسم يختاره أبوه إرضاًء ألهله وآخر تختاره 

أمه إرضاًء ألهلها.
تأثًرا بروح  القديمة  أسماء كثيرة في مصر  الدينية على  النزعة  وغلبت 
يحدث  مثلما  بفضلها  واإلقرار  بالمعبودات  اإلشادة  في  ورغبة  التدين 
إلى اآلن حين نقول خير األسماء ما ُحمد وُعبد. فكانت هناك أسماء مثل 
»حسي رع« أي مداّح رع، و«باك إن آمون« و«حم رع« أي عبد آمون 
وخادم رع، وعبارات التنزيه مثل »أمنمحات« أي آمون في الصدارة. 
وكان اإلنسان يحمل االسم نسبًة إلى المعبود الحوري اإلله »حورس«، 
أو »سيتي« نسبة إلى اإلله »ست«. أو كان يحمل استخارة اإلله في مولده 

مثل »جد بتاح أيو إف عنخ« أي قال بتاح إنه سيعيش.
ويختلف تأثير هذه الكنيات أو األسماء عن كنيات وأسماء 
الحسد وعين  بها  يدفعن  أن  أرادت األمهات  أخرى ربما 
و«بنو«  العقرب،  أي  »جار«  مثل  أطفالهن  عن  الشر 
ما  أي  و«نرخيسو«  جرادة،  أي  و«سنحم«  الفأر،  أي 
أعرفهوش، و«بورخف« أي العبيط؛ كما نقول اآلن خيشة 

وشحات. وشحته 
ولم يكن المصريون القدماء ينادون أطفالهم بأسمائهم كاملة 
دائًما، وإنما كانوا يختصرونها ويحورونها وينغمونها مثل 
الهرم األكبر والذي كان اسمه  الملك خوفو صاحب  اسم 
أمثال  للتدليل  أسماء  وظهرت  خوفوي«.  »خنوم  الكامل 

إيبي، وبيبي، وتي، وتيتي، وشري.
واشتركت أسماء اإلناث في مصر القديمة مع أسماء الذكور 
آخر. ودلت  ببعض  وانفردت عنها  في بعض خصائصها 
أسماء اإلناث أن األسر كانت تتقبل مولد األنثى بقبول حسن 
يقرب من الرضا بمولد الذكر. وقد اتسعت أغلب التسميات 
بالعذوبة واإلعزاز والتدليل مثل »نفرت« أي الجميلة، و 
»نفرو« أي الجمال، و«بنرت« أي طعمة، و«سشن« أي 
سوسن، و«جحست« أي غزالة، و«نفرتاري« أي حلوتهم 

أو حالوتهم، و »مررت« أي محبوبة.
وشأنها شأن أسماء البنين كانت تقرن كثيًرا بأسماء معبودات. 
كان  وقد  البنين.  أسماء  مثل  مثلها  وتحور  تختصر  البنات  أسماء  وكانت 
لألوساط الشعبية تعبيرات تنم عنهم فيما يخص التدليل مثل »تاميت« أي 
ربما  التي  األسماء  بعض  قد ظهرت  بل  فتفوتة،  أي  و«أوبت«  قطيطة، 
أمها،  لقيتها  التي  أي  موتس«  مثل »جمت  الحسد  من  األم  خشية  حملت 
و«نرختوسي« أي ما حدش يعرفها، و«ستا إرت بينت« أي اكفها شر العين.
وليس من المستبعد أن روح التوسط النسبي في تقبل األبناء والبنات ظل 
أثرها باقًيا في ترانيم الهدهدة التي ترحب بالمولود والتي ترددها األمهات 

الشعبيات.
مصر القديمة باقية في مصر المعاصرة معبرة عن عظمة التواصل الحضاري 
بين الماضي والحاضر في مصر أرض التاريخ والحضارة ومعلمة البشرية. 

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

قيثارُة الحلم 
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ويحدثونك عن الفلسفة !

  تكملة للعدد الماضي: 

يَتوهُج لَحناً  ُتغنيَن 
قيثارتي صفحِة  على 

المنافي في  الَمطَر  ألقبلَّ 
الموِت شبَح  وأطرَد 

يحتضروَن شعراٍء  عن 
قصائٍد أشرعِة  على 

بعْد تكتمَل  لَْم 
الكوِن نجوَم  أحَزَنْت  آالُمهم 

الشمِس شروَق  وأوَقَفْت 
النوُر،،،،،،: أيتها 

الضوِء طريِق  في  قلياًل  َسأغفُو 
المالئكِة بأجنحِة  ُتغطيني  ويداِك 

المضائِق براكيِن  الى  ينساُق  جسدي 
الشفاِه أمواَج  يتسلُق 
مني تهرُب  جروحي 

الناِر الى 
قصائدي وتَتبدُد 
امرأٍة شفاِه  على 

السراِب في  تختفي 
الحنيَن اتلمسُّ  النوُر،،،،،،،،:  أيتها 

ينابيعِك في 
الكلماِت عليها  تناُم  وشفتي 

الصباِح وندى 
الفجِر حمرِة  من  وقليٌل 
من صورِك رأسي  أمأُل 

جسدِك التفاتَة 
الفراغ في  تتنزُه  وابتسامٌة 
أجفاِنِك الى  الصمُت  َتَغلغَل 

شفاِهِك من  يرتوي  وصدري 
الضوُء َسيهمُس 
الُحلِم قيثارِة  في 
الُعتمَة يطرَد  كي 

النجوِم عن 
ُحباً تتوهُج  وغاباٍت 

الِعشِق،،،،،،،،، لياِل  في 

شعر: جاسم نعمة مصاول

قصائد من الديوان الخامس 
)أشــــواٌق ترتعـــُش(

تابوت نجم عنخ في متحف الحضارة في الفسطاط ويعني اسمه »حلو الحياة« وياله من اسم جميل

 الفلسفة )لغويا من اليونانية، philosophia ، φιλοσοφία، والتي 

تعني حرفيًا »حب الحكمة«( هي دراسة األسئلة العامة واألساسية 
عن الوجود والمعرفة والقيم والعقل واالستدالل واللغة. غالًبا 
ما تطرح مثل هذه األسئلة كمسائل لدراستها أو حلها. ربما 
الفيلسوف  هو  الحكمة(«  )محب  »فيلسوف  مصطلح  صاغ 
الميالد(.  قبل   495 - 570( فيثاغورس  الرياضيات  وعالم 
تشمل األساليب الفلسفية االستجواب والمناقشة النقدية والحجة 
المنطقية والعرض المنهجي.  أزيد وأقول أنها علم التأمل، 
ذاتها دونها ال وجود  بحد  الفلسفة  الكليّة هي  التأمل  وحرية 

لهذا العلم وال فائدة منه.
ابتدأت بهذه المقدمة للتعريف بالفلسفة كوني صدمت األمس 
من أجوبة من يّدعون الفلسفة والحكمة على فايسبوك ضمن 

مجموعة، تمت دعوتي الى اإلنضمام اليها، تطلق على  نفسها عنوان 
الفارغة  واأللقاب  الشهادات  حملة  من  مجموعة  والحكمة.   الفلسفة 
الذي ال يجوز ألحد تخطي  إثبات دينها  تتتفلسف فقط من أجل  التي 
خطوطه الحمراء والتي رسمت عن جهل قامع سقيم…  فآلسفة ينادون 
بالترهيب من أجل محاربة اإللحاد.  فالسفة اذا ذكرت جملة علمنة 
الدولة يذمون بك ويتهمونك باإللحاد، بالشرير، بالعهر الغربي واذا 
كنت امراة ينهالون عليك بأوصاف أخجل من ذكرها، وكل ما هنالك 
من عقد نفسية يحملونها في فكرهم الواعي والالواعي.  آل هدف لهم 
أين  دينهم ونشره.  اثبات  في سبيل  فلسفة،   البعبعة ويسمونها  سوى 
تكتب  التي   ، واالجتماعية  الفكرية  الثورات  تبني  التي  الفلسفة  منها 

التاريخ بافكار من ذهب؟

مأساة عقول مغرورة عرفت طعم الحرية 
يوما تهيأ لها أنها رأس الحكمة ومنبرها 
وهي أسيرة خطوط حمراء باتت سجنا 

النقاش وآل أي  لها تراه قفصا ذهبيا. عقول آل تقبل االستجواب وآل 
بند من بنود تعريف الفلسفة لكنها فرحة بأنها تتفلسف وبين كل درة 

من دررها تقول لك:«العوذ باهلل«
أي أمل، أي مستقبل يمكن لك أن تبني، أي مجتمع يمكن لك أن تطور 
وأنت محاط بهذا الداء الذي آل دواء له؟  ما ذنب طالبي العلم والحرية 
والحياة كي يسيروا درب اآلالم مع فالسفة من ورق يسجنون روحك 
في قمقم جهلهم؟ ويحدثونك عن الحكمة والفلسفة! صح من  قال أن 

القط في المرآة يجد نفسه أسدا.

  عانيت من إصابتي بدور 
برد ابَى أن يتركني وظلت 
أعراضه تالزمني ما يقرب 
من ثالثة أسابيع دون جدوى من 
العقاقير التي تناولتها، ورغم ذهابي 
للطبيب او الكثر من طبيب وحصولي 
على اجازة مرضية لمدة أسبوعين ونصيحة الطبيبة التي من 
المفترض أن تعتمد االجازة المرضية إن أجري تحاليل اشتباه 
كورونا وعمل أشعة مقطعية على الصدر لالطمئنان ، وتزامنا 
مع هذه اإلجراءات تحدثت مع الطبيب أن العالج ال جدوى 
منه ومازلت أعاني من تعب شديد بصدري، واقترحت عليه 
أنني في أعوام سابقة كنت ااخذ لهذه الحالة حقنة كورتيزون 
لحساسية صدري، فأرسل لي اسم حقنة ألخذها حاال، وبالفعل 
اخذت الحقنة، ويالها من حقنة فتحت كوارث، وقمت في اليوم 
السابق باالتصال بالمعمل الذي حضر مندوب ألخذ العينة 
من المنزل  لعمل تحاليل اشتباه كورونا.. او كوفيد 19 لعنة 

هللا على هذا الوباء الجائح. 
وجاءتني النتيجة على الواتس اب بعد الثانية عشر ليال، ان 
هناك أمران يستدعي القلق نسبة الحديد عالية جدا جدا في الجسم 
وانزيمات الكبد ايضا وان من االفضل عمل أشعة مقطعية 
على الصدر لإلطمئنان، وقتها شعرت بالقلق ان هناك امرا 
ما يستدعي القلق فعال، وبدأت أشعر أن جسمي ساخن وان 
رأسي به وجع ولكن ليس وجع الصداع العادي وكنا في عز 
الشتاء منتصف شهر ديسمبر2020، واشعر بالحرارة وجفاف 
فظيع في حلقي وشربت في تلك الليلة كمية مياه ال يصدقها أحد 
وأشعر بعدم االرتواء وبقيت هكذا طوال الليل حتى الساعة 
الحادية عشر صباحا، وألهمني هللا أن أذهب لعمل األشعة 
المقطعية في مستشفي القصر الفرنساوي، وبالفعل قمت بعمل 
عدة اتصاالت ولم تفلح اال االتصال باألستاذ الخلوق أشرف 
مغاوري الذي أجرى اتصاالته وسهل لي امر عمل األشعة 

والمسحة للتأكد من اصابتي بكورونا من عدمه.
 وذهبت وكان يرافقني زوجي وابني ، وتعسر عمل المسحة 
واالشاعة فأقترح ان ادخل طوارئ الفرنساوي وقد تم بالفعل، 
ووصلت للطوارئ في حالة سيئة و مرهقة ومتعبة بشكل 
كبير، لم اذق طعم النوم منذ أكثر من 20 ساعة وال طعام 
أو شراب من الفجر حتى قرب العصر، و دخلت طوارئ 
وقاموا بعمل بعض الفحوصات األساسية مثل قياس الضغط 
الكبري،  الطامة  كانت  القلب وخالفه وهنا  والسكر ورسم 
الضغط مرتفع جدا رغم تناولي برشام الضغط صباحا على 
الريق يوميا، و المفاجأة المدوية هو اكتشافي أنني مصابة 
بمرض السكر دون علمي بل عند قياس السكر وجدوه صعد 
لرقم عالي جدا 650، كيف؟ ال ادري، وفيما بعد اكد الطبيب 
الذي ذهبت المتابعة معه وبفحصه لحالتي المرضية اكد  انني 
التحاليل  أكدته  مريضة سكر منذ سنة علي األقل وهذا ما 
والتراكمي والفحوصات، وتوالت الصدمات وبدأت قواي 
تهوي، ومر ما يقرب من أربع ساعات علي هذا الحال يتم 
متابعة حالتي وقياس السكر والضغط كل فترة، حتى ارسلوني 
الى مستشفى الباطنة ) في الفرنساوي ( للعزل وبقيت في 
جهاز  على  وضعي  وتم  تقريبا  ساعة  لمدة  انتظار  حالة 
األكسجين او التنفس االصطناعي، وفي انتظار الطبيبة التي 
تخاف ان تأتي الى الحالة حتى ال تصاب بعدوي الكورونا 
وذلك لضعف اإلمكانيات المتاحة حيث سمعت حوارها مع 
بعض االشخاص ان القميص الذي ترتديه ممزق وبه فتحات 
المميتة  العدوي  تٌأمنها من  التي  الحماية  اوقية  لديها  وليس 
في بعض األحيان ، وانتظرت بدون ضجر الني اعذرهم، 
لو كانوا هؤالء من اهلي ابنائي او اخوتي لُخلع قلبي عليهم 
اعانهم هللا وحماهم وحفظهم، ويبدو  ان االمر بالنسبة لي 
اختلف قليال مع علمهم اني اعمل في مكتب رئيس الجامعة 
للعالقات العامة، فاحظيت بقدر من االهتمام وهللا أعلم ، فأنا 
لم أعش هذه التجربة الُمرة من قبل، وبعد مكوثي فترة على 

جهاز التنفس االصطناعي وارسال تقرير بحالتي الى مدير 
مستشفى الباطنة، أبلغتني الطبيبة أنني البد من مغادرتي هذا 
المكان فورا حتي ال اصاب بعدوى ألنه لم يتبين بعد اني 
مصابة بكورونا، ام ال دا مجرد اشتباه، وتساءلت الى اين 
الطوارئ  بين  الطريق  اذهب، ووقفت حائرة في منتصف 
ومستشفي الباطنة ومعي زوجي وابني فقمت باالتصال بعدة 
األزمات،  وقت  في  والمالذ  المنقذ  انهم  اعتقدت  اشخاص 

وجميعهم خذلوني ولم يجب أحد على الهاتف. 
وقتها لجأت الى هللا، نعم هو هللا الذي ال يتركنا ابدا ولكن ال 
أنكر الفضل للخلوق واإلنسان الذي يوصف بأبسط الكلمات 
انه جدع وابن بلد وشهم أستاذ /اشرف مغاوري مدير إدارة 
األمن في الفرنساوي، الذي جعله هللا سببا في اكتشاف ما 
أعاني منه وكاد ان يقضي عليا والفضل هلل ثم له  هو، لم 
يتركني باالتصال وزوجي وابني وارسل الينا بعض الزمالء 
لمساعدتنا ومرافقتنا من هنا وهناك، وتحدث إلناس في كل 
مكان ذهبنا إليه حتى عدت للطوارئ مرة أخرى والحقيقة 
انا ال ادري ماذا حدث من حوارات بين زوجي والطبيب 
ولكن اخبروني انه سيتم حجزي لمتابعة حالتي الن السكر 
أخري  أشياء  أثر علي  النزول ولألسف  ويأبى  عالي جدا 
ومنها انه أصابني بجلطة في القلب ودمار لعدة أشياء في 
جسدي والبد من حجزي، وبالفعل صعدوا بي الي الطابق 
الثاني في الفرنساوي وحدة الدكتور شريف مختار لرعاية 
القلب وعند باب الرعاية تركني اهلي وبقيت وحدي ولكن 
لقدره  تائه و مستسلم  وقتها كنت كشخص  يتركني،  لم  هللا 
ادخالي غرفة منفردة  القوي، وتم  ومنهك ووهن وضعيف 
واستبدلت مالبسي وارتديت قميص العمليات الذي يشبه رداء 
مستشفى األمراض العقلية كما نراه باألفالم ، ورغم برودة 
الجو لم اشعر بالبرد، وجاء الطبيب لالسف نسيت اسمه الني 
لم أراه إال مرتين او ثالث مرات في أول ليلة لي بالقصر، 
وشرح لي انني البد ان اركب كانونا كبيرة في رقبتي فقلت 

له ال دي هاتبقي صعبة اوي مش هاستحملها ركب في يدي 
وذراعي كذا واحدة عوضا عن رقبتي، فقال مش هتنفع، الن 
لو ركبناها في الذراع الوريد هايتحرق، انتي خايفة ليه انتي 
جربتيها قبل كدا قلتله جربتها في بنتي مريم رحمها هللا وكنت 

اشعر انها مغروسة في قلبي وليس رقبتها. 
 قلي دي ابرة البنج،  استسلمت وبعدها اخبرني ان هذا السن 
او الحقنه التي يبلغ طولها حوالي 15 سم هي من ستخترق 
العرق او الوريد في رقبتي، فصعقت من كبر حجمها، وانا التي 
ارتعش من سن الحقنة العادية فماذا أفعل بهذا الحجم، ولكن 
ال مفر وادخلها اول مرة ولن أتحدث عن االلم الرهيب البشع 
الذي شعرت به وهي تخترق مسامي وأوردتي، اول مرة لم 
تفلح ، جرب المرة الثانية في رقبتي ايضا ولم تفلح، اخبرني 
انه سيقوم بتركيبها في صدري واعطاني بنج ولكني كنت 
اشعر بااللم الرهيب ، بدأ الطبيب يدب هذا السن في صدري 
حتي شعرت بروحي تسحب مني وألم بشع ورهيب ال مثيل له 
وكأن شئ ما ينتزع شراييني واوردتي من صدري وذراعي. 
 واقسم باهلل الم رهيب حفظنا هللا وعفا عنكم وال أراها هللا 
ألحد، وتم تركيب الكانونا التي يخرج منها عدة فتحات كل 
فتحة تم توصيلها بخرطوم في نهايته جهاز وعلي الجانب 
األخر جهاز القلب والنبضات يتدلى منه عدة خراطيم نهايتها 
متصلة بدوائر ملتصقة في أنحاء متفرقة في صدري، واذ 
بي أجدني طريحة الفراش مصابة بجلطة في القلب وسكري 
فوق ال500 وضغطي مرتفع وحالتي صعبة وال أقوى على 
الحركة ألني مقيدة بعدد كبير من  الخراطيم التي تتدلي من 

صدري وجسدي وتتصل بعدة اجهزة. 
ناهيك عن االلم والوجع مع اي حركة او حتى نفس ورغم 
مرور أكثر من شهر على خروجي من المستشفى اال ان االثر 
وااللم مازال قائما بعض الشئ، الحمد هلل اني نجيت من هذا.. 
 انا التي جئت إلى هنا تحملني قدماي وكان بي كل هذا وال 
ادري، بعدها انهرت و انخرطت في بكاء مرير حتى حضر 

لي الطبيب يواسيني ويقول لي انتي دلوقتي احسن انتي كنتي 
جاية في حالة خطر جدا، الحمد هلل. 

واستسلمت للواقع، واخبرني اني مستمرة معهم عدة أيام قد 
تصل ألسبوع، وبقيت في حالة انتظار أخذ المسحة وانتظار 

النتيجة حتى أتأكد من إصابتي بكورونا من عدمه. 
وكانت هذه األحداث يوم خميس  وكان علينا االنتظار الى 
يوم السبت حتى يتم عمل المسحة وانتظار النتيجة بعدها بيوم 

وذلك ألنني محجوزة طوارئ وهتظهر بسرعة.
 وحتى ظهور النتيجة التى أتت سلبية والحمد هلل عشت المعاناة 
وخوف بعض الممرضات من التعامل معي وتحدث األطباء 

المناوبين من خارج الغرفة، ألني اشتباه كورونا. 
وبقيت هكذا لمدة ست أيام علي هذا الحال والسكر طالع نازل 
والضغط هكذا وحقن األنسولين وكومه ادوية واجهزة وحالة 

تشبه حالة الطوارئ . 
القلب  تلفزيونية على  اشعة  اعمل  ان  المفترض  وكان من 
للوقوف على الحالة وهل أحتاج تركيب قسطرة أو دعامة 

ال ادري بالظبط. 
حدث دربكة ولخبطة واخبروني انني سأغادر المستشفى وأعود 
بعد عدة أيام لعمل األشعة على القلب، فاتصلت بالخلوق الثاني 
الذي لم يتخلى عني وساعدني واقتص من وقته الثمين دكتور 
/ وليد البوشي نائب مدير الفرنساوي، الذي أوجه له التحية 
والشكر والتقدير، وفي أزمتي لجأت لإلنسانة العظيمة أستاذة/ 
سناء عويس مديرة مكتب نائب رئيس الجامعة  التى لم تتخلي 
عني ابدا، واتصالها وسؤالها الدائم، والدكتور الرائع الخلوق 
دكتور /عبد الرحمن ذكري نائب رئيس الجامعة للدراسات 

العليا الذي ال يتخلى عن احد ابدا. 
 أوجه لهم جميعا الشكر واالمتنان والذين خذلوني ال يستحقون 

ان اذكرهم أو اتذكرهم. 
حفظنا هللا جميعا،  وهذه حكاية التجربة الُمرة وسبع ليالي 

قضيتها في القصر.. 

التجربة المرة.. وسبع ليالي في القصر  بقلم: سناء سراج



    ترجع أصول أمستردام إلى قرية صيد تم تأسيسها منذ ما يزيد عن 
700 عام، حيث إنه بحلول القرن الخامس عشر، كان الميناء األساسي 
لهولندا مركًزا لألعمال ومكاًنا للثروة الكبيرة، وقد استمرت مكانتها 
على أنها واحدة من أشهر اإلصدارات السابقة من أوصاف تلك المباني 
للمرة األولى في 1001 مبنى، إذ ينبغي أن يتم رؤيتها قبل أن تموت، 
كما حرره مارك إيرفينغ في 2016م، وهي تُظهر أسماء الكتاب بين 
قوسين في شمال أوروبا وإلى وقتنا هذا، باإلضافة إلى أن ذلك الوضع 
ينعكس في اإلرث المعماري النابض بالحياة ألمستردام، وفي ما يلي 

بعض من أشهر المباني التاريخية في أمستردام
منازل التجار

كانت أمستردام في القرن السابع عشر عبارة عن واحدة من أغنى 

المدن في العالم، حيث إنه أثناء عصرها الذهبي، قد تم تصميم المدينة 
على هيئة هالل بشوارع وقنوات متحدة المركز في حلقات ذات حجم 
أكبر من الميناء وحتى حدود المدينة، كما كانت الحلقات تقسم من قبل 
قنوات مستقيمة وشوارع ضيقة تنتشر من الميناء، باإلضافة إلى أنه 
داخل المساحات الضيقة للجزر التي أُنشئت بواسطة القنوات قام تجار 

أمستردام المزدهرون ببناء منازلهم الخاصة.
أمستردام تاون هول

أمستردام تاون هول والتي باتت في وقتنا الحالي القصر الملكي، هي 

عبارة عن واحدة من التعبيرات األكثر ثقة عن ثقافة عصر النهضة 
الشمالية في منتصف القرن السابع عشر، حيث ُعرض في عام 1639م 
على أنه بديل لمبنى البلدية القوطي، وقد بدأ البناء في عام 1648م بعد 
إتمام معاهدة مونستر، وهو الحدث الذي منح قوة لالستقالل السياسي 

والديني الهولندي، باإلضافة إلى أنه طور التجارة.
كنيس الجماعة المقدسة تلمود التوراة

في عام 1671م قد اختار قادة السفارديين أو الجالية اليهودية اإلسبانية 

البرتغالية في أمستردام عمل المهندس المعماري المحلي إلياس بومان 
من بين مجموعة من التصاميم للمعبد اليهودي الجديد التابع للجماعة 
المقدسة تلمود توراه في أمستردام، حيث استبدل المعبد اليهودي كنيًسا 
قديًما في )Houtgracht(، وكان يعمل منذ عام 1639م ولكنه أضحى 
صغيًرا جًدا بالنسبة لعدد السكان السفارديين المتزايد والمزدهر في 
أمستردام، كما ُكرس المبنى في عام 1675م بحفل مثير لإلعجاب، 
باإلضافة إلى أنه قد تاله ثمانية أيام من االحتفاالت، إلى جانب أنه يعتقد 
من بعض العلماء أن مجموعة عناصر التصميم وباألخص الدعامات 
الشهيرة، وهي مستوحاة من نموذج الحاخام جاكوب يهوذا ليون الشائع 
للمعبد في القدس، ويعتبر المبنى واحًدا من المعالم المعمارية الشهيرة 

في أمستردام وال يزال يستعمله مجتمع السفاردي المحلي.
)Spaarndammerbuurt( كتل اإلسكان

من بين المجمعات السكنية الثالثة التي قام )ميشيل دي كليرك( بتصميمها 
من أجل الطبقة العاملة الصناعية المتنامية في أمستردام، فإن الكتلة 

الثالثة، هي ذات الشهرة األكثر، كما أنه بينما يوجد هذا التصميم، والذي 
يشبه السفينة بطريقة فضفاضة، فإن عدد المباني أكثر أهمية كمثال على 
األساليب اإلنسانية والخيرية لإلسكان االجتماعي المتطورة في هولندا، 
وبعد حدوث تمرير لقانون اإلسكان في عام 1901م، فإن هيت شيب 
موجود في سبارندامربورت، وهو عبارة عن منطقة في أمستردام، 
والتي تم تعيينها من قبل السكك الحديدية والصناعات البحرية، وأيًضا 
أضاف )De Klerk( الروح المعمارية الخاصة به إلى نص قوانين 
اإلسكان الجديدة مستعيًرا هذا من تقاليد الحرفية المرتبطة بصناعة بناء 
السفن، حيث صمم مبنى سكنًيا خالف المفاهيم النفعية الحالية إلسكان 
 De( الطبقة العاملة، ولكن كان مجلس المدينة مستاًءا من أن خطط
Klerk( اشتملت على الكماليات، مثل النوافذ المصنوعة من الحديد 
الزهر، الخيول المجنحة، الطوب المزخرف، وبرج عاطل عن العمل، 
ولكنه رمزي، وبالرغم من هذا، فقد حصل )De Klerk( على طريقه 

وما زال )Het Schip( يقف مكتماًل ببرجه الشبيه بالصاري.
المباني التاريخية التي تشتهر بها أمستردام

يقول بعض األشخاص أن التجول في أمستردام هو أمر شبيه بالمشي 
في متحف كبير في الهواء الطلق، حيث يوجد العديد لرؤيته والمواقع 
التاريخية التي يمكن زيارتها، لذلك يُنصح بالتخطيط للرحلة بكل دقة، 
ولكن لحسن الحظ تقع غالبية المواقع التاريخية بالقرب من بعضها 
البعض في وسط المدينة القديمة، إذ أنه لكل مدينة إحساسها وأجوائها 
الفريدة، والتي تحددها عدد من األشياء، ومما ال شك فيه أن المواقع 
التاريخية المحلية هي واحدة من أكبر العوامل التي ساهمت في الهالة 
المحيطة بالمدينة، وحينما يكون الفرد في أمستردام، فيجب عليه حًقا 

زيارة بعض من المباني التاريخية التالية.
سيلودام

حينما يمشي الشخص على طول رصيف نهر )IJ( في أمستردام، 
فإنه يتم تقديمه بمشهد غير تقليدي، حيث يبدو أنه سفينة حاويات كبيرة 
ملونة تطفو على الماء، ولكنه في الحقيقة عبارة عن مجمع سكني 
ضخم، وذلك هو )Silodam( المبنى ذو التصميم المبتكر الذي تم 
 )MVRDV( إنشاؤه من قبل المهندسين المعماريين الهولنديين
من أجل المساعدة في حل مشكلة نقص المساكن في أمستردام، كما 
يتضمن المبنى المكون من عشرة طوابق على عمق 65 قدًما 157 
شقة و6458 قدًما مربًعا من المساحات التجارية، وبالرغم من هذا، 
فإن األمر الالفت للنظر هو أن تلك المكونات الصناعية والمعيشية 
المتنوعة متشابكة في كل أنحاء الهيكل، مما يدل على أن األرضيات 
تطوى وتتقاطع مع بعضها البعض بطرق مثيرة، مرنة، ونظام ممرات 

تتقاطع مع المبنى بأكمله.
جناح عيش الغد

 )Living Tomorrow Pavilion( يتضمن الشكل غير المعتاد لجناح
على رؤية لكيفية تغيير حياتنا المنزلية والعملية،، وهو عبارة عن هيكل 
مؤقت خليط من مختبر، معرض، وقاعة، إذ تستطيع الشركات عرض 
واختبار تقنياتها، كما تم استعمال المواد القابلة إلعادة التدوير فقط أو التي 
لها التأثير البيئي المنخفض في تشييد المبنى الذي وصل ارتفاعه إلى 
32 متًرا، حيث توضح منحنياته ومنحدراته المتدفقة المكسوة بالمعادن 
مفهوم استوديو األمم المتحدة، بأن األجزاء الرأسية واألفقية للمبنى 
ينبغي أن تمثل شكاًل متواصاًل من الداخل وحتى الخارج، باإلضافة 
إلى أنه يوجد داخل المبنى ثروة من الميزات التكنولوجية المتقدمة، 
إذ يمكن استعمال الهاتف من أجل فتح األبواب المغلقة وإرسال البريد 
الخاص بالشخص، واستعمال أجهزة الكمبيوتر المدمجة للتحقق من 
مخزون الثالجة وطلب األطعمة المطبوخة تلقائًيا، إلى جانب وجود 
أسرة شرنقة ومرايا للحمام تمنح الفرد معلومات حلو الطقس واألخبار، 

وأيًضا الغساالت التي يمكنها اكتشاف عنصر ملون بين بياضها.
متحف ريجكس

متحف ريجكس هو واحًدا من أعظم المتاحف في العالم، حيث كان 
التحدي الذي يواجه المهندسين المعماريين المكلفين بالترميم والذي تم 
االنتهاء منه في عام 2013م هو التخلص من التراكمات التي تراكمت 
بعد االنتهاء من المبنى األصلي الذي يرجع إلى القرن التاسع عشر، 
كما أنه مصمم بواسطة )بيير كويبرز( وجعله مناسًبا من أجل متطلبات 

زوار القرن الحادي والعشرين.

السياحة العالمية

اعداد : مايك انجلو

     Vendredi 11juin 2021
الجمعة 11 يونيو 2021
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الكلمـات المتقاطعة

أفقيا: 
1 ممثل - مصري 

ماركة   – البنزين  مشتقات  من   2-
ساعات )معكوسة(
-3 برر – للنداء 

-4 للتفسير – هباء – حصل على 
قصة   – قطبي  حيوان   – والدة   5-

لمصطفي أمين 
أستجاب   – إنجليزي  حرف   6-

)معكوسة(
يضربه  ما   – )مبعثرة(  موال   7-

القوس 
-8 رقيقة ملسة – من الطيور 

-9 رائدة فضاء – من أنواع الرياضة 
)مسلسل   ..... العسل   – بات   10-

مصري قديم( 

رأسيا:
-1مقدمة برنامج صاحبة السعادة 

-2 حي الكويت – أحرف متشابهة 

-3 سئم – المدرس 

-4 نصف دايو – مادة قاتلة – األسم 
األول لمذيعة مصرية 

-5 بوستة 

-6 يعلم 

-7 سوستة – اهال )مبعثرة( 

-8 قائد السفينة – يلملم )مبعثرة(

-9 سلسلة جبال في أوروبا – عالمة 
في الجسم 

-10 وزير النقل المصري 
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 Les proverbes en français et arabe

ماكرون يفضل بقاء مبابي في باريس سان جيرمان
  حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، المهاجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي على 
البقاء في صفوف ناديه الحالي باريس سان جيرمان واالستمرار في المنافسة بالدوري الفرنسي لكرة 

القدم.
وقال ماكرون في مقابلة تلفزيونية مع زيارته المنتخب الفرنسي الذي يستعد لخوض نهائيات بطولة 
»أوروبا 2020« للعبة الشعبية: »من األفضل أن يستمر في صفوف باريس سان جيرمان بالنسبة للنادي 

وبالنسبة للبطولة الفرنسية. لكني رغم ذلك ال يمكنني الضغط على أي العب«.
وفي وقت سابق من األسبوع الحالي قال ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، إن مبابي سيستمر 

في صفوف نادي العاصمة الفرنسية وسينافس معه في البطولة الفرنسية الموسم المقبل.

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

المحكمة الرياضية تلزم النجم الساحلي واإليفواري 
كوليبالي بدفع مليون و400 ألف دوالر لألهلي

الرياضية  المحكمة       رفضت 
نادي  من  المقدم  االستئناف  الدولية 
واإليفواري  التونسي  الساحلي  النجم 
سليماني كوليبالي، العب األهلي السابق.
من  الصادر  القرار  المحكمة  وأيدت 
االتحاد الدولي لكرة القدم بإلزام نادي 
مليون  بدفع  والالعب  الساحلي  النجم 
األهلي،  للنادي  دوالر  ألف  و400 
قدرها  ثانوية  إليها غرامات  مضاًفا 
 2019 أكتوبر  من  اعتباًرا   ،15%

بدفع  التونسي  الساحلي  النجم  نادي  إلزام  مع 
التقاضي. أتعاب 

وكان اإليفواري سليماني كوليبالي قد قام بالهروب 
عقده  استمرار  سابق، رغم  وقت  في  األهلي  من 

النادي بادعاءات غير صحيحة. مع 
واتخذ األهلي كافة اإلجراءات القانونية للحفاظ على 
حقوقه، وأيدت المحكمة الرياضية الحكم الصادر 

من االتحاد الدولي لصالح األهلي.

بسبب »رونالدو التقليد«.. يوفنتوس يثير قلق برشلونة
     دخل نادي يوفنتوس اإليطالي على خط المفاوضات مع أحد 

أهداف برشلونة اإلسباني خالل فترة االنتقاالت الصيفية الحالية.
الجناح  التعاقد مع  الماضي في  العام  الكتالوني منذ  النادي  ويرغب 
الهولندي ممفيس ديباي، العب ليون الفرنسي، بناء على رغبة مواطنه 

رونالد كومان مدرب برشلونة.
ووفقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« الكتالونية، فإن يوفنتوس يرغب هو 
اآلخر في تعزيز خط هجومه بالالعب الدولي الهولندي، الذي يستعد 

رفقة منتخب بالده للمشاركة في بطولة يورو 2020.
الـ27  اليوفي عرضا أفضل لصاحب  تقديم  إلى  وأشارت الصحيفة 
عاما، بمنحه راتبا سنويا يزيد عما قدمه البارسا بفارق 3 ماليين يورو.

وقد يتسبب عرض نادي »السيدة العجوز« في إخفاق البارسا في الظفر 

بتوقيع ديباي على طريقة مواطنه جورجينيو فينالدوم، 
الفرنسي بعدما  باريس سان جيرمان  إلى  الذي انضم 
كان النادي الكتالوني راغبا في ضمه بطلب من كومان.

رغم ذلك، يثق مسؤولو برشلونة في إبرام الصفقة المجانية 
لصالح النادي خالل أقرب فرصة، وذلك بمجرد انتهاء 
عقد الالعب مع ليون في نهاية يونيو/ حزيران الجاري.
السنوات  الفرنسي في  الدوري  ويعد ديباي أحد نجوم 
األخيرة، كما أنه لُقب في بداية مسيرته بـ«كريستيانو 
رونالدو الجديد«، ال سيما بعدما تعاقد معه مانشستر يونايتد 
اإلنجليزي ومنحه القميص السابق للنجم البرتغالي، وذلك 

عام 2015، قبل رحيله في وقت الحق.

ميسي قد يُنهي مسيرته الكروية في 
إنتر ميامي األميركي

     من المرجح أن يُنهي النجم األرجنتيني ليونيل 
ميسي العب برشلونة اإلسباني مسيرته الكروية مع نادي 
إنتر ميامي في الواليات المتحدة، كجزء من عقد جديد 
مدته عشر سنوات بين »البرغوث« والنادي اإلسباني، 

حسبما أكد األربعاء، أحد مالكي النادي األميركي.
ونقلت صحيفة »ميامي هيرالد« عن خورخي ماس، 
قوله: »أنا متفائل بأن ميسي سيرتدي ذات يوم قميص 
ميامي، ألنه سيكمل إرث أفضل العب في جيلنا 
وسيطابق طموح أصحاب إنتر ميامي لبناء فريق من 

الطراز العالمي«.
وأكد أنه مع النجم اإلنجليزي السابق الشريك في ملكية 
الملف،  بجّد« على هذا  بيكهام »عمال  ديفيد  النادي 

حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وحسب الصحيفة نفسها، أجرى ماس وبيكهام »مناقشات 
جادة« مع ميسي حيال هذا المشروع الذي سيتم إدراجه 

في عقد األرجنتيني الجديد مع برشلونة.
وحسب وسائل إعالم إسبانية، فإن عقد ميسي الجديد 
يربطه لموسمين آخرين مع برشلونة حتى نهاية الدوري 
في  يقضي موسمين  ثم   ،2023  – 2022 في موسم 
ميامي قبل أن يعود إلى كاتالونيا لست سنوات ليصبح 

»سفيراً عالمياً« لبرشلونة.
الكاتالوني في  النادي  الحالي مع  وينتهي عقد ميسي 
نهاية يونيو )حزيران( الحالي، ما عّزز من الفرضيات 

والشائعات حيال مستقبل الالعب البالغ 33 عاماً.
الذهبية ست  الكرة  بجائزة  الفائز  األرجنتيني  وكانت 
مرات، قد قال في ديسمبر )كانون األول( الماضي إنه 
يأمل باللعب في الدوري األميركي يوماً ما. وأوضح 
لـ »سيكستا« أنه »لطالما حلمت بأن أكون قادراً على 
العيش والتمتع في الواليات المتحدة، وتجربة دوري 

كرة القدم الخاص بهم«.

فرجاني ساسي: أعتز بالفترة األهم في حياتي مع الزمالك
التونسي فرجاني ساسي  قال      
العب خط وسط فريق الزمالك، إنه 
يعتز بالفترة التي قضاها داخل نادي 
الزمالك، مؤكدا أن جمهور الزمالك 

كان الداعم الحقيقي له.
وينتهي تعاقد فرجاني ساسي مع 
الزمالك بنهاية الموسم الجاري، 
وحاول النادي التجديد له طوال الفترة 
الماضية، دون الوصول التفاق نهائي.

وكتب ساسي، عبر حسابه الشخصي 
التواصل االجتماعي  على موقع 
بالفترة  “تويتر”، “بكل فخر اعتز 
األهم في حياتي مع نادي الزمالك.. 

ويعلم هللا أني اخلصت بذمة وأمانة لهذا الكيان داخل 
وخارج الملعب”. وأضاف ساسي -المتواجد حاليا في 

معسكر منتخب تونس- “ويبقى جمهور الزمالك العظيم 
الداعم الحقيقي لي في كل المحطات.. الخير فيما اختاره 

هللا، وقريبا سوف أوضح كل الحقائق”.
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أوقاف عجيبة، وأبواب عريضة  للمغاربة         
في فعل الخيرات، تنم عن نزعة إنسانية مغرقة في 
الحنان والعطف والبّر، انسجاماً مع الهوية الدينية 
الناس والبّر  والثوابت الوطنية التي تدعو إلى نفع 
بالحيوان واإلحسان إلى سائر الموجودات من بيئٍة 
المغاربة  أنشأ  القيم،  هذه  وبفضل  ونبات،  وطبيعة 
حضارة مجيدة، امتد عمرها ألزيد من اثني عشر 
قرناً، بدأت بتأسيس مدينة فاس، والتي شكلت حدثاً 
تاريخياً كانت له آثار عظيمة في حضارة المغرب.
  وفي محاولة لتوثيق أوقاف المغاربة وعطاءاتهم 
اإلنسانية، ورصد أعراف البر واإلحسان لديهم، أنجز 
المؤّرخ المغربي الدكتور محمد اللبار، دراسة علمية 
تاريخية  لبحوث  تتويجاً  جاءت  نوعها،  من  فريدة 
وزيارات ميدانية أنجزها في سياقات مختلفة، لمعالم 
الدراسة  فاس وتراثها اإلنساني، حيث أصدر هذه 
في كتاب حمل عنوان: مدينة فاس: التاريخ والتراث 
واألعراف، وصدر  األوقاف  من خالل  اإلنساني 
وبتقديم  بفاس،  القرويين  جامعة  منشورات  ضمن 
رئيسها الدكتور أمال جالل، في طبعته األولى نهاية 
الدراسة إضافة نوعية  2021، لتشكل هذه  مارس 

فاس. تاريخ مدينة  تناولت  التي  للمصنفات 
من  ثالثمائة صفحة  قرابة  في  الكتاب  هذا  جاء     
القطع المتوسطة، يضم مباحث علمية دقيقة، تستند 
وأجنبية،  عربية  واسعة،  تاريخية  مصادر  إلى 
وقف  حيث  المغربي،  التراث  عمق  من  وحقائق 
على  اللبار  محمد  الدكتور  المؤرخ  الكتاب  مؤلف 
عدد من الوثائق والمخطوطات النادرة، فضاًل عن 
بفاس،  العتيقة  المدينة  في  اليومية  الحياة  تفاصيل 
 ،1951 عام  المدينة  بهذه  ُولد  إذ  أبنائها  أحد  وهو 
وفيها نشأ ونمت مداركه، وتأثر بأجوائها، وطبيعة 
الحياة فيها، ليسكنه عشق البحث في فاس، وخاصة 
في  المغربي  الرقي  وتجليات  اإلنساني،  تاريخها 
تاريخ  لخدمة  ولذلك وهب جهوده  بالخلق،  العناية 
فاس، فكانت دراسته متفّردة، بشهادة رئيس جامعة 
القرويين الدكتور أمال جالل الذي قّدم للكتاب، حيث 
وصف هذا العمل بقوله: “أبان المؤلف في كتابه هذا 
عن معرفته الدقيقة بمعالم مدينة فاس منذ التأسيس 
إلى القرن الحالي، وفي هذه الجولة العلمية الماتعة 
يأخذنا معه من موضوع إلى موضوع كأننا في نزهة 

ونمر  الغناء،  بساتينها  ومباهج  فاس  رياضات  من 
معه في األزقة والشوارع وتمأل ناظرينا ومسامعنا 
الذي  اإلحسان  ومظاهر  الحرفية  الحياة  بصخب 
شمل اإلنسان والحيوان والجماد، وسماع الصوفية 

وأهازيج وأفراح”. 
الدكتور  المؤرخ  تأليف  فكرة  وتعود   
م  عا لى  إ لكتاب  ا ا  هذ للبار  ا محمد 
فعاليات  في  شارك  عندما   ،2003
جامعة  نظمته  الذي  الدولي  الملتقى 
تونس المنار وقدم فيه مداخلة بعض 
مظاهر النزعة اإلنسانية في أوقاف 
مدينة فاس، وتلته مشاركات أخرى 
أدت إلى المزيد من التنقيب والبحث 

والتدقيق.
     إن كتاب “مدينة فاس: التاريخ 
خالل  من  اإلنساني  لتراث  وا
األوقاف واألعراف”، للمؤرخ 
اللبار  محمد  الدكتور  المغربي 
ر  سرا أ على  لضوء  ا يسلط 
بمدن  عي  الجتما ا لتماسك  ا
المغرب، وتحديداً مدينة فاس، 
علمية  عاصمة  تمثل  لتي  ا
للمملكة المغربية،  وروحية 
وألن عادات السادات سادات 

العادات، فإن عادات وأعراف هذه المدينة 
والغرب  المغرب  مدن  من  لغيرها  قدوة  أصبحت 
اإلسالمي بصفة عامة، عبر أزمنة تاريخية طويلة، 
فقد حرصت مدينة فاس وأهلها وقطانها على ضمان 
استقرارها وتقدمها وازدهارها، من خالل مشاريع 
حضارية واجتماعية ذات طابع إنساني صرف تراعي 
والمساعدة  المادي  العون  يد  وتمد  العامة  المنفعة 
المحتاجة  االجتماعية  الشرائح  لمختلف  المعنوية 
الجانب  بهذا  والمعوزة، وإرساء مؤسسات خاصة 
المجتمع،  في  اإلنسانية  للتربية  تؤّصل  اإلنساني، 
واحترام  والتكافل  التضامن  من  متينة  أسس  على 
من خالل  وذلك  اإلنسان،  وحرمة  األخالقية  القيم 
العديد من المرافق االجتماعية وأوجه البر والعطاء 

واإلحسان.
    جاء كتاب “مدينة فاس: التاريخ والتراث اإلنساني 

من خالل األوقاف واألعراف”، في ثالثة أبواب، 
فضال عن مقدمة وخاتمة وفهارس تيّسر االستفادة 

الكتاب. من 
    هكذا خّصص المؤلف المؤرخ محمد اللبار الباب 
األول من الكتاب لتتبع البعد التاريخي لمدينة فاس 
وأوقافها، وقد تضمن ثالثة فصول: البعد 
التاريخي لمدينة فاس، 
ثم جامع القرويين، 
ثم أوقاف فاس عبر 

التاريخ.
     أما الباب الثاني 
فقد رصد فيه المؤلف 
تجليات البعد اإلنساني 
وأعراف  أوقاف  في 
واشتمل  فاس،  مدينة 
ألول  ا فصلين،  على 
من  لتضا ا فيه  س  ر د
والتكافل االجتماعي من 
خالل نماذج، والثاني رّكز 
الرفق  مشاريع  على  فيه 

والحيوان.  بالطير 
     وخصص الباب الثالث 
حضارة  فق  أ الستشراف 
مدينة فاس، وكيف شكلت هذه 
مفتوحاً  باباً  العريقة  المدينة 
على اآلخر، من خالل احتواء 
مختلف الثقافات، واستقبال عدد من األعراق واألديان 
واألجناس.. الذين استوطنوا فاس، واندمجوا بعمق 
متعددة،  أطيافاً  الذي جمع  االجتماعي  تشكيلها  في 
على  نوعها،  من  فريدة  إنسانية  حضارة  أنتجت 
القيم والثقافة والتراث المادي والالمادي.  مستوى 
عن  اللبار  محمد  الدكتور  الكتاب  مؤلف  يتساءل 
حضارتها  فاس  مدينة  منه  غرفت  الذي  المعين 
العريقة واستلهمت منه رسالتها، ليؤكد على أهمية 
جملة من العوامل التي أسهمت في هذا االغتراف، 
االنفتاح  وسياسة  القرويين،  جامعة  تأسيس  ومنها 
التي طبعت تدبير المدينة منذ تأسيسها، واستقبالها 
للنازحين سواء من المشرق أو األندلس..، أو من 
داخل المغرب نفسه، بحيث عرفت فاس إقبااًل واسعاً 

لعدد من العائالت 
التي اتخذت من 
فاس موطناً لها، 
ي  لذ ا ء  لشي ا

انعكس على تطور الفنون والصنائع وتكامل الحرف 
أسفر  كما  الحضارة  في  اإلبداع  وحدث  والمهن، 
والحيوان  باإلنسان  العناية  أوقاف  ذلك رصد  عن 

والنبات.. والطير 
     ولعل من أهم ما توصل إليه المؤرخ الدكتور محمد 
اللبار في كتابه القيم “مدينة فاس: التاريخ والتراث 
اإلنساني من خالل األوقاف واألعراف”، هو أهمية 
النبش في الذاكرة التاريخية واالجتماعية للمدن المغربية 
عامة، ومدينة فاس على وجه الخصوص، لما يمكن 
واسترجاع  للشباب  تحفيز  ذلك من عامل  يمثله  أن 
لألمجاد واستلهام روح المبادرة والتطوع والتضحية.. 
خاصة في ظل المبادرات الملكية السامية التي أعطت 
للمغاربة وللعالم دروساً في العمل اإلنساني وترسيخ 
قيم التسامح والتعاون والتضامن، ومن ذلك المبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية التي أبدعها صاحب الجاللة 
الملك محمد السادس حفظه هللا، والتي حققت نتائج 
باهرة على مستوى تأهيل عدد من القطاعات وتثمين 
الطاقات، ومنح فرصة  البشري وتحرير  الرأسمال 
العمل واإلنجاز لحاملي المشاريع، وهي روح العطاء 
التي طبعت شخصية الملك فعاًل وقواًل، فسعى حفظه 
هللا إلى نشرها وبثها بين الناس لتحقيق االرتقاء بالفرد 
اليوم  وتّوجت  للوطن،  ارتقاء  ذلك  ففي  والمجتمع، 
التنموي  النموذج  بإعالن  نصره هللا،  الملك  جهود 
الجديد الذي يواصل تثمين العنصر البشري وإيالء 
بها،  الالئقة  المكانة  الجاد،  والعمل  واألخالق  القيم 
انطالقاً من الثوابت الوطنية والدينية التي تحث على 
قيم العطاء والبر واإلحسان، كما كشف عن تجليات 
ذلك المؤرخ الدكتور محمد اللبار في كتابه الفريد من 
نوعه نظراً لندرة المعلومات التي تضمنها وأيضاً عمق 
النبش التاريخي ودقة البيانات وشموليتها، وسالمة 
هذا  مما جعل  البيان،  الحجة وحسن  وقوة  التحليل 
الكتاب مرجعاً ال يستغني عنه الباحث والقارئ في 
المغربي خاصة،  التراث اإلنساني عامة، والتراث 
وما أحوج المغاربة اليوم إلحياء هذه القيم والتشبث 

األصيلة. بالهوية 

هل التخاطر حقيقة 
        أم خيال؟

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

  كنُت على عتبة بلوغ سّن الخامسة 
أوَفَدْت وزارُة  من عمري عندما 
الماليّة والدي إلى باريس للتخّصص 
في أموِر الضرائب غير المباشرة. 
وإذ كان عليه أن يُمضَي فترة ستة 
أشهر في مدينة األنوار، أوصى 
على  كاميرة تصوير جديدة من 
ماركة “أچفا”، ألمانية الصنع وقد 
طلبها لدى أحد أصدقائه الذي كان 
يملُك محل “فوتو قزي” لبيع أجهزة 
التصوير في منطقة البرج، مقابل 
حلويات حّداد التي كانت مشهورة 
كان  الذي  المحل  ذاك  بالكنافة، 
مزروعاً بين المحاّلت المتواجدة 
على  األرض التي بُنَي عليها فيما 
بعد مسجد األمين  بجانب كنيسة 
مار جرجس، على شارع األمير 
بشير. إاّل ان الكاميرا لم تصل إاّل 
بعد مغادرة والدي مّما جعلنا نرسلها 

له فيما بعد!
باريس،  في  لتنّقله  بالنسبة  أما 
يدفع عربوًنا على  ان  ارتأى  فقد 
سيارة يختارها في بيروت، ويقوم 
باستالمها في فرنسا، البلد الُمصنّع. 
وهكذا انتقى سيارة “سيمكا، موديل 
آروند” رصاصيّة اللون، قام بعد 

انتهاء مهّمته بشحنها إلى لبنان!
العائلة  أفراد  رافقت  أني  أذكر 
من  وكان  المطار.  على  لوداعه 
الممكن االقتراب من سلّم الطائرة 
يصعد  ان  قبل  المسافر  لمعانقة 
فكانت  الطائرات  أما  للمغادرة.  
ما تزال مروحيّة الدفع وذلك قبل 

انتشار المحركات النّفاثة!
ما أن وصل والدي ألى باريس حتى 
بدأ يكتب رسائل لوالدتي. كانت طبعاً 
بخط يده المميّز والمنّسق، مكتوبة 
ناعم  األزرق على ورق  بالحبر 
مائل إلى الزراق ، مرسلة ضمن 
مغلّفات مخّصصة للنقل الجوي ، 
والتي تتميّز باإلطار الملّون بخطوط 
مائلة عريضة تتناوب بين اللون 
الكحلي واللون األحمر. وكانت الوالدة 
تقرأ بصوٍت عاٍل على مسمعي تلك 
يوازي عددها  التي كاد  الرسائل 
عدد األيام التي أمضاها الوالد في 
رحلته. وبعد القراءة كانت تضّمها 
إلى جانب غيرها في الدرج األعلى 
لخزانتها في الغرفة، وتُرتّبها فوق 
بعضها برزمات متناسقة، وتحيُط 
كّل مجموعة بشريط ُقماشي تعقُد 
طرفيه بربطة على شكل فراشة!

وإذ كنت أُؤمُّ مدرسة البطريركية 
في غرب بيروت، ينقلني كل يوم 
 ، المدرسة  أوتوكار  ومنها  إليها 
استفقت ذات صباح وقد ألّمت بي 
وعكة صحيّة مع ارتفاع بالحرارة. 
“أسبرو”  حبّة  الوالدة  أعطتني 
والزمُت الفراش وأخذْت تُلبُّخ على 
رأسي قطعة قماٍش بيضاء تبلّها بين 
حين وآخر في كاسة بالقرب مني 
تحوي ماًء بارداً ممزوجاً بالخل!
مع ارتفاع درجة حرارة جسمي 
المرض،  من  معاناتي  وظهور 
قّررت والدتي أن أنتقل للنوم في 
غرفتها، وأحتّل سرير الوالد البعيد 
عن باب الشرفة. على الرغم من 
الموبيليا  أثاث  ، كان  الغرة  سعة 
يكاد يحتل معظم أرجائها. فكّل من 
السريرين كان مزدوج االتساع، 
لحائط  با ملتصٌق  لدة  لوا ا تْخُت 
الخارجي الذي يحوي الباب الذي 
يطل على الشرفة، بينما تخُت الوالد 
يبعد عنه القدر الذي تأخذه منضدة 
الناحية  من  بينما  “الكومودينا”، 
الثانية تفصله مسافة صغيرة عن 
خزانة الماكياج التي تعلوها مرآة 
الكولونيا  كبيرة وتزيّنها حناجير 
التي  الساعة  أنسى  المنوعة، وال 
كانت عليها والمغطاة بقبّة زجاجية 
الداخلية  معالَمها  تُظهر  مرتفعة 
المذّهبة، واألجهزة المحّركة لها، 
الساعة  من  السفليّة  القطعة  كما 
والتي كانت تدور حول نفسها بشكٍل 

الشمال ومّرة  مّرة نحو   ، منتظم 
المواجه  الحائط  أما  اليمين!  نحو 
للسريرين، فكانت تكاد تحتلّه خزانة 
الموبيليا الخشبيّة، وال تترك مجااًل 
إاّل لمسافة صغيرة من ناحية الشرفة 
لعامود تعليق مالبس النوم، وفسحة 
باب مدخل  بالمقابل، وراء  ثانية 
الغرفة، لكرسي خيزراني يجلس 

عليه والدي لفّكِ أو ربط حذاءه!
نظراً لمرضي، لم أكن كثير االرتياح 
في السرير، وأخذْت درجُة الحرارة 
ترتفع ولم تعد تنفع حبات األسبرو 
أعد  لم  الباردة.  الضّماضات  أو 
الحركة بشكل عادي  أقوى على 
اآلتي  النور  أتضايق من  وبدأت 

من زجاج الباب. 
بالدكتور زهار،  والدتي  اتصلت 
منه  للوالد، وطلبت  وهو صديق 
بأسرع  علّي  للكشف  الحضور 
وقت. لم ترْد إعالم والدي بخبر 
مرضي، لذا تلّكأْت عن مراسلته!
حضر الطبيب وكان يحمل حقيبًة 
تتّسع  اللّون، منتفخة،  بنّيّة  جلديًة 
ألدوات الكشف كافة. كان معتدَل 
ممتلئ  حنة،  السُّ بيَض  أ لقامة،  ا
الجسم، بدأ يخّف شعره في وسطه 
األعلى،  لذا كان يترك العنان لشعِر 
جانِب رأسه ليسّرحه من اليمين إلى 
اليسار كي يُغّطي بعضاً مّما َكُحَل 

نمّوه في القّمة!
بعد إجراء الكشف علّي، تم التشخيص! 
وهنا كانت المفاجاة الغير منتظرة: 
مصاب بمرض التيفوئيد! وصَف 
لي دواًء أذكُر منظره جيداً: حبات 

مستديرة لونها مائل الى البني! 
مكَث الدواُء بجانبي أياماً ولم أتناوله، 
وكنت أرى حباته من خالل زجاج 
الحنجور. لم ترتْح والدتي لتجّرعي 

لهكذا دواء.
التشخيص،  أياٍم معدودة من  بعد 
األيام وقد ظهر  استفقت في أحد 
ويكاد  جسمي،  جلد  على  طفٌح 
البقع  إاّل واعترتها  بقعة  ال توجد 
الحمراء! وتّم االستنتاج أني أُصبُت 

بالحصبة وليس بالتيفوئيد!
أخذ الزّوار المتوافدون من األقارب 
يهزأون بتحليل الطبيب، حتى أن 
أحدهم أحضر لي قضيب خيزران 
أللّقَن الطبيب درساً لن ينساه! ولدى 
حضوره، ولصغر تفكيري في ذاك 
الوقت ، ضربُت بالخيزرانة على 
ثّم سمعُت  إياه…  مهّدداً  السرير 

أّمي تنهرني عّما أفعله !
كتبْت  الحصبة،  من  شفائي  لدى 
والدتي رسالة تُعلُم فيها والدي بما 
حدث لي وبالتاريخ الذي مرضُت 
فيه! لدى استالمها ، ُصعق الوالُد 
بالخبر! لم ينَس انه بالتاريخ عينه، 
أفاق من سباته بفعل كابوس، إذ تهيّأ 
له أنّه رآني نائماً في سريره وقد 
بقّع حمراء على جسمي،  تفّشْت 
فقال لوالدتي: “يا جانيت! الهيئة 
الصبي محّصب!” غداة ذاك اليوم، 
والذي  عطيّة،  د.  صديَقه  قصَد 
كان يتخصص في باريس. عندما 
المنام، طمأنه  بما رآه في  أخبره 
الصديق قائاًل: “ال ينشغل فكرك! 
هذا كابوس! أنت متعلّق بعائلتك 

أكثر من اللزوم!”
أما لما قصدُه للمرة الثانية وأعطاه 
بالدموع  ليقرأها، فوجئ  الرسالة 
الذي  الصديق  عيني  من  تنهمر 

كاد ال يُصّدق ما يقرأه!
ال  بأني  أُقرُّ  أني  ومع  وبالختام، 
أؤمن بالتخاطر، إاّل أنّه ال يوجد 
لدي البرهان القاطع على استحالته! 
وال بّد من التذكير أننا منذ قرابة 
األربعة عقود، كنا ال نصّدق أن 
إنساناً ما بإمكانه ان يتواصل مع 
شخص آخر موجود في بقعة بعيدة 
عنه! فهل الموجات التي تتواصل 
الخليوية هي  األجهزة  بواسطتها 
حكٌر على هذه األجهزه وال يوجد 

ما يماثلها للتواصل بين البشر؟
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  الكاتبة الكويتية فاطمة يوسف العلي :
يجب تحرير العقل العربي من القيم المتكلسة والمفاهيم المغلوطة 

العلي واحدة من  فاطمة يوسف  الكويتية  الكاتبة  تعتبر   
أهم المبدعات العرب علي مستوي المشهد الثقافي العربي 
المعاصر حيث صدرت لها العديد من اإلبداعات القصصية 
والروائية التي شكلت في مجملها محور إرتكاز مهم علي 

فقد  والمعاصر  الحديث  العربي  السرد  مضمار 
كتبت الرواية وصدر لها مجموعة من الروايات 

المهمة منها :
-1 وجوه في الزحام 1971، 2-- ثرثرة بالضفاف 

2014 ، 3-- غرف متهاوية 2018 . 
كما كتبت القصة القصيرة وقدمت للمكتبة العربية 

العديد من المجموعات القصصية منها : 
1995 ، 2-- دماء  1-- وجهها وطن 

علي وجه القمر ، 3-- 
تاء مربوطة 2004،  
كل ذلك من خالل لغة 
شفيفة تتماس مع تخوم 
وإسلوب سهل  الشعر 

سردي  وبناء  وسلس 
رصين ومحكم ومتماسك 

باالضافة الي هذا قدمت 
سف  يو طمة  فا يبة  د أل ا

العلي العديد من الدراسات 
بالنقد  تعني  التي  والبحوث 
األدبي والشأن الثقافي العام 

تعتبر  هذا  هذا   جانب  إلي 
مثقفة  لعلي  ا فاطمة  األديبة 

من فاعلة من خالل عضويتها بكثير 
علي مستوي العالم.  الكيانات والروابط واالتحادات 

الرسالة أجرت معها إتصال عبر االنترنت وكان  جريدة 
لنا معها هذا الحوار :

- القارئ ألعمالك اإلبداعية  يدرك منذ الوهلة اإلولي أن 
الكون والمجتمع  لك موقف وتصور طليعي تجاه قضايا 
بقلب  والمهمشين  للبسطاء  في مجمله  ينحاز  واالنسان 

محب وعقل متورط 
فهل لنا أن نعرف أسباب هذه الرؤية المنحازة لملح األرض 
وهل هناك عالقة ما بينها وبين ظروف نشأتك ومصادر 

التكوين المعرفي لديك ؟ 
- من خالل الكتابة وحدها أعبر عن موقفي ككاتبة عربية 
تجاه قضايا الكون والمجتمع واإلنسان وأبحث للمرأة العربية 
عن مكان يليق بها في مجتمع ذكوري والسلطة بل والقيادة 
فيه للرجل رغم دور المرأة الفاعل تجاه األسرة والمجتمع 
بوجه عام فالكلمة هي سالحي لمواجهة القهر واإلستالب 
والتهميش إذن أنا أكتب لكي أعترض وأكتب لكي أوافق 
يدفعني لذلك مسؤولية تجاه جنسي وتجاه وطني بوجه عام 
لدي منذ نشأتي األولي  التكوين متعددة  ...وتظل مصادر 
في أسرة محبة للعلم وللمعرفة ألبوين غير متعلمين وكان 
أخي األكبر دكتور عبد الرحمن مصدرا رئيسيا من مصادر 
تكويني المعرفي من خالل إهتمامه بي وتزويدي بأمهات 
الكتب العربية والمترجمة  مرورا بتجربة  الدراسة بجامعة 
القاهرة وصوال لإلطالع علي مصادر ثقافية متعددة ومتنوعة 
ليست قاصرة علي قراءة الكتب بل تجاوزتها الي الموسيقي 
والسينما والمسرح والفن التشكيلي والزلت أتعلم وأحاول 
جاهدة متابعة كل ماهو جديد في العلوم واألداب ... وألن 

الكتابة هي سالح فتاك للقضاء علي القهر والظلم والتطلع الي 
غد أفضل فقد إحتشدت قصصي ورواياتي بأشخاص حالمين 
بواقع معيشي أفضل أكثر إنصافا وأشد عدال يرفضون القهر 

والظلم فأنا أحاول 
عبر نصوصي إعادة تشكيل العالم ليصبح 

- من خالل الكتابة - أكثر جماال ... ولقد تناولت هذا 
في أكثر من عمل روائي فروايتي المعنونة ثرثرة بال 
ضفاف تناولت التهميش واالستالب والقهر واإلغتراب 
فمن خاللها تبدي موقفي الرافض لكل صنوف الظلم 
وغياب العدالة والتغييب العمدي للديمقراطية ومن 
خالل الكتابة بوجه عام يمكن التحرر من اإلغتراب 
ومايسود مجتمعنا العربي من قيم متكلسة ورجعية فاألعمال 
األدبية بوسعها  تقديم إجابات ضافية علي األسئلة الكبري 

في معترك الحياة العامة. 
بداية  الميديا  المذهل في عالم  التقني  التطور   - في ظل 
من التلفاز مرورا بالحاسوب وصوال الي مواقع التواصل 
االجتماعي هل ترين أن الكتاب الورقي اليزال يعول عليه؟ 
وهل تعتقدين أنه اليزال يعتبر  وعاء للمعرفة والتثقيف ؟ 
- يظل المجد للكتاب الورقي رغم كل شئ فالكتاب الورقي 
له ألفة وله دفء والكتاب الورقي له بعد توثيقي وأري أن 
البديل اإللكتروني التتوافر له مزايا الكتاب الورقي من ملمس 
ورائحة ومذاق رغم مايواجه الكتاب الورقي من مشكالت 

تتعلق بصناعته ونشره والرقابة عليه... 
 ورغم تطور الميديا ورقمنة الكتب سيظل للكتاب الورقي 
ألقه وبريقه وسيظل هو الوعاء الحافظ لكل المعارف والعلوم 
-- تعددت وتنوعت مؤخرا الجهات المانحة للجوائز ذلك علي 
مستوي المشهد الثقافي العربي العام ...فماذا عن الجوائز 
في مسيرتك االبداعية وهل ترين أن الجوائز العربية الزالت 
رهينة لقيم ومفردات الواقع الثقافي العربي من شللية وتحيز 
وجماعات مصالح تبتعد بالجائزة عن الموضوعية وتجعل 

منها مجرد أداة للترضية أو للترويض ؟  
والتشجيع  للدعم  فهي وسيلة  للمبدع  الجوائز مهمة  تعتبر 
يؤازره ويقف بجانبه وأنا ككاتبة  بأن هناك من  وإشعاره 
كنت أشعر بنوع من السعادة اإلستثنائية عندما أسمع اسمي 
بميكروفون مدرستي وهم يعلنون نتائج مسابقة ما فزت بها 
والجوائز في مسيرتي األدبية كثيرة ولكن تبقي جائزة األمم 
المتحدة بالتعاون مع جامعة الدول العربية التي حصلت عليها 
في مجال قضايا المرأة هي الجائزة األهم في مشواري األدبي 

حيث إنتبه النقاد بعدها لمنجزي اإلبداعي وجاءتني 
عروض كثيرة لترجمة رواياتي بل تم تحويل بعض 
أعمالي الي دراما ...ولكن ولألسف الشديد إنحرفت 
بعض الجوائز عن قيم ومعايير منح الجوائز السيما 
بمنطقتنا العربية وتوجهت كثير من الجوائز الي غير 
مستحقيها إعتمادا علي معايير ال عالقة لها 
جماعات  منها  باإلبداع 
ت  ا ء نتما إل ا و لح  لمصا ا
السياسية وماشابه ولي قصة 
بالجوائز  لها عالقة  طريفة 
فقد حدث أن إعلن  المجلس 

واألداب  والفنون  للثقافة  الوطني 
التشجيعية  الدولة  بجائزة  فوزي 
ولألسف ذهبت لشخص أخر وكان 
من الممكن اإلحتجاج ولكنني فضلت 
الصمت ألن الجائزة رغم أهميتها 

التصنع مبدعا 
في  كبيرا  دورا  الترجمة  تلعب   --
تطوير أفكار العقل الجمعي للشعوب 
وتنحو بها نحو التقدم سيما وأنها  تعد 

ر  لمعرفة األخر واإلطالع علي أحدث مضما
معارفه فهل هناك من وجهة نظرك كمثقف حركة ترجمة 
عربية تواكب الكم الهائل من المعارف الحديثة والمنتجة 
بلغات أخري وبأيدي شعوب سبقتنا علي مسارات التقدم 

والتحديث ؟ 
عندما كنت بالسويد الشهر الماضي وقمت بزيارة لمكتباتها 
المترجمة من  الكتب  لندرة  الرئيسية شعرت بحزن شديد 
العربية قياسا إلي لغات أخري كالفارسية ألن للترجمة دور 
مهم في التالقح الفكري والتفاعل الحضاري وال أنكر مدي 
سعادتي عندما زاد اإلقبال علي منجزي السردي لترجمته 
الي لغات أخري ولقد قام المترجم األمريكي الشهير الذي 
له باع طويل في ترجمة أعمال أدبية عربية لنجيب محفوظ 
وابراهيم الكوني وغيرهم بترجمة مختارات من قصصي 
...ويجب أن تتحلي الترجمة بلغة رصينة وحس فني عال فهي 
من وجهة نظري إبداع مواز ويبقي الدور األهم في ميدان 
الترجمة هو دور المؤسسات الثقافية بالبلدان العربية وأعتقد 
أن مصر والكويت تعتبران في طليعة الدول العربية التي 
أسست كيانات ثقافية مهمتها األولي والرئيسية هي الترجمة 
لحاالت  المذهل  بالمدي  يشعر  أعمالك  لمعظم  --القارئ 
أبطال وشخوص قصص  غالبية  تعتري  التي  اإلغتراب 
ورواياتك فماهو السر وراء تبدي هذا الملمح في أعمالك  
- يعتبر اإلغتراب بما يمثله من فهم مغلوط للواقع مشكلة 
ولعل  الوطن  بإمتداد  العربي  اإلنسان  من  يعاني  كبري 
الدور  الرئيس لإلغتراب يكمن في األمية وغياب  السبب 
التوعوي والتثقيفي لهيئات جاءت خصيصا لهذا الغرض 
وألن الكاتب يعيش في مجتمع ويتفاعل معه فمن الطبيعي 
إنسانية تعيش حالة مريرة من  بأنماط  أن تحتشد قصصه 
اإلغتراب المتنامي فالنسق اإلجتماعي المحيط بأي كاتب 
عربي كفيل بتزويده بنماذج إنسانية تعيش اإلغتراب كحالة 
في أنصع صوره وأشد حاالته فأبطال قصصي الممتلئين 
بالهم والمسكونين بالوجع ماهم في النهاية إال نتاج مجتمع 
نعيش فيه وواقع يومي نتفاعل معه ونحاول من خالل الكتابة 
أن ننتصر لقيم الحق والخير والجمال فالنص لدي هو حالة 

دفاع عن بني اإلنسان وحالة إنتماء للوطن ومحاولة للوقوف 
في وجه الزمن حينما يغدر أو يخون فنصوصي هي محاولة 
لإلحتفاء بالحياة كما تنبغي أن تكون فالكتابة من وجهة نظري 

هي الحلم بعالم أكثر عدل وعالم أكثر جماال 
بل  العربي  أبناء وطننا  بين  اللغة  بالرغم من وحدة    --
ووحدة التاريخ وتشابه الجغرافيا لماذا لم نفلح حتي كتابة 
هذه السطور في صياغة نظرية معرفية عربية لها مسارها 
الخاص وسياقها المختلف عن النظريات المهجنة والمستوردة 
والتي التتفق بحال مع واقعنا الحضاري وسياقنا الثقافي؟  
- في ظل التغييب المتعمد الذي يطول كل شئ في حياتنا يصبح 
الوصول الي نظرية معرفية عربية  ضربا من المستحيل فلكي 
يتوحد العرب حول نظرية فكرية ومعرفية واحدة يجب أوال 
تحرير العقل العربي من القيم المتكلسة والمفاهيم المغلوطة 
أيضا البد من ضرورة تجديد الخطاب الديني وإعالء قيم 
التسامح والحوار والقضاء علي العشوائية ودعم قيمة أدب 
اإلختالف وقبل هذا كله يجب القضاء علي األمية األبجدية 
التي تعد حجر عثرة في طريق أي محاولة للتطوير والتحديث 
وبالتالي يجب علينا أن الننتظر فليست هناك مؤشرات علي 
البدء في صياغة  نظرية  تتفق وخصوصيات سياقنا الثقافي  
وواقعنا الحضاري علي المدي القريب فالواقع الثقافي العام 
معاد للتطور والبناء الفكري العربي  اليشجع علي ذلك ... 
وبالرغم من هذا كله ثمة بصيص من الضوء الخافت في 
نهاية النفق يتمثل في مجهودات فردية يقوم بها أفراد في 
دؤوبة وواعية لصياغة تصور عقالني وحداثي  محاولة 
ولديها مسارها  الحضارية  تتفق ومكوناتنا  يتضمن رؤية 

الخاص تجاه قضايا الكون والمجتمع واالنسان 
القاهرة وماذا يمثل لك معرضها  -- ماذا تمثل لك مدينة 

الدولي للكتاب ؟ 
مدينة القاهرة تعد المدينة األهم بالنسبة لي ولجيلي فهي مركز 
التكوين المعرفي في مسيري األدبية فهي الخيمة العربية 
التي ظللتني بالمعرفة والوعي والثقافة وهي الحضن الدافئ 
الذي أتاح لي فرصا عظيمة للقاء قامات سامقة في سماوات 
الثقافة العربية كإحسان عبد القدوس ويوسف إدريس وتوفيق 
الحكيم وكمال المالخ وبنت الشاطئ ونجيب محفوظ وفريدة 
النقاش وتحية حليم وفتحي رضوان واألبنودي ود.صالح 
اللقاءات بهؤالء فرصة عظيمة إلثراء  فضل وكانت هذه 
تجربتي وصقل موهبتي ومن ثم المضي بخطي واثقة علي 
درب اإلبداع الوعر ... أما معرض القاهرة الدولي للكتاب 
فهو من وجهة نظري تجربة رائدة في محيط الثقافة العربية 
الفنون في أبهي صورها فالمعرض  ويجسد فكرة تراسل 
فنية  أنشطة أخري  بل يشمل  فقط  الكتب  لبيع  ليس فضاء 
الثقافي  وموسيقية وأتمني أن يستمر ويتطور هذا العرس 

الذي يتسم بالثراء والتنوع .

أدب وثقافة

المؤرخ الدكتور  محمد اللبار  ودراسة التراث اإلنساني في المغرب 

حوار بقلم/ السعداوي الكافوري

 أكد الصندوق الروسي لالستثمارات المباشرة أن لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس 
كورونا أظهر فعاليته وسالمته العاليتين خالل اختبارات جرت في البحرين.

وأعلن صندوق االستثمارات المباشرة في بيان أصدره الخميس أن االختبارات التي 
جرت في البحرين بمشاركة أكثر من خمسة آالف شخص، وفقا لتوصيات منظمة 
الصحة العالمية، أظهرت أن فعالية اللقاح الروسي تصل 94.3 بالمائة بعد 14 يوما 

من تلقي الجرعة الثانية.
وأشار البيان إلى أن 98.6 بالمائة من حاالت اإلصابة بكورونا بين المشاركين في 

االختبارات، بعد أكثر من أسبوعين من اكتمال تطعيمهم، كانت خفيفة.
وأكد صندوق االستثمارات المباشرة أن هذه األرقام تأتي بموجب إحصاءات وزارة 
الصحة البحرينية، وفقا لتحليل بيانات تم جمعها خالل فترة بين فبراير وأوائل مايو 

الماضيين.
ولفت البيان إلى أن اإلحصاءات الخاصة باستخدام "سبوتنيك V" في حملة التطعيم 

ضد كورونا في مملكة البحرين تظهر أيضا سالمة اللقاح الروسي، بما في ذلك:
عدم رصد أي أعراض جانبية خطيرة نتيجة للتطعيم.

عدم رصد أي حاالت وفاة مرتبطة بالتطعيم.
عدم رصد حاالت لخثار األوردة الدماغية نتيجة للتطعيم.

أن  إلى  دميترييف،  كيريل  المباشرة،  االستثمارات  لصندوق  العام  المدير  ولفت 
اإلحصاءات البحرينية تؤكد صحة األرقام التي تم جمعها في دول أخرى تستخدم 

لقاح "سبوتنيك V" الروسي.
الوطنية  الروسي يمثل عنصرا مهما ضمن "المحفظة  اللقاح  وقال دميترييف إن 
المتنوعة" الخاصة بالبحرين، مشددا على أن استخدام "سبوتنيك V" يسهم إسهاما 
الجديدة، وفي استئناف األنشطة االقتصادية  ملموسا في الحد من عدد اإلصابات 

والعودة إلى الحياة الطبيعية.
وتم اعتماد "سبوتنيك V" )وهو أول لقاح ضد كورونا تم تطويره على مستوى 
العالم( رسميا حتى اليوم في 67 دولة في مختلف أرجاء العالم، يزيد إجمالي عدد 

سكانها على 3.5 مليار نسمة، وبينها معظم الدول العربية.
وأبرمت روسيا اتفاقات مع مصر والبحرين إلنتاج "سبوتنيك V" في أراضيهما.

فعالية وسالمة عاليتان.. نتائج 
 "V اختبارات لقاح "سبوتنيك



À cause de la pandémie et de la 
pénurie de main-d’œuvre, le 
marché de l’emploi est-il en 

train de se transformer à l’avantage des 
travailleurs? C’est ce que croit le pre-
mier ministre François Legault, qui 
estime qu’une hausse des salaires est 
inévitable dans certains secteurs. 
«Pendant plusieurs années, on était 
dans une situation où c’étaient les 
employeurs qui avaient le gros bout du 
bâton. Ils affichaient un poste. Ils rece-
vaient 50 C.V.», a indiqué M. Legault 
lors de la période des questions à l’As-
semblée nationale. 
Puis, faisant écho à un article du chro-
niqueur Joseph Facal qu’il avait tweeté 
hier matin, le premier ministre a sou-
tenu que l’immigration n’était pas la 
seule façon de pourvoir les 146 000 
postes vacants au Québec. Il croit que 
les employeurs devront aussi être plus 
attrayants. 
«Il manque de plus en plus d’employés 
qualifiés. Donc, maintenant, ce sont 
les travailleurs qui ont le gros bout du 
bâton. Résultat, les salaires augmentent 
plus vite. [...] Bon, je comprends que 
le Parti libéral, ce qu’il aime, c’est de 
dire : On devrait ajouter 148 000 immi-
grants», a-t-il lancé à la cheffe du PLQ, 

Dominique Anglade.   
Services publics en 
péril
Cette dernière a cri-
tiqué la réponse du 
gouvernement face au 
nombre grandissant 
de postes vacants qui 
mettront en péril les 
services publics, selon 
elle.  
«Il y a 32 000 postes 
vacants pour des per-
sonnes qui sont dans 
le secteur de la santé et des services 
sociaux, 14 000 postes qui ne sont pas 
comblés juste dans nos hôpitaux. [...] 
Et la seule réponse que nous avons eue 
de la part du premier ministre à ce sujet 
c’est une chronique, aujourd’hui, qu’il 
nous a envoyés lire, une chronique qui 
est anti-immigration», s’est-elle déso-
lée.  
Même son de cloche pour le Conseil du 
patronat (CPQ), qui s’interroge sur la 
position du gouvernement caquiste face 
à la pénurie. 
«Je ne sais pas pourquoi le premier 
ministre a retweeté cet article-là. Je 
ne sais pas si le premier ministre fait 
l’éloge de la pénurie de main-d’œuvre 

ou l’éloge de rehausser ou d’augmenter 
les salaires en pensant que ça va régler la 
pénurie ? Moi ce que je vous dis, c’est que 
la pénurie est bien réelle», a indiqué Karl 
Blackburn, président et chef  de la direc-
tion du CPQ, en entrevue au Journal.  
Risque d’inflation
Selon lui, les employeurs de toutes les 
régions du Québec manquent de tra-
vailleurs et il croit qu’une hausse des 
salaires aurait des impacts négatifs. 
«Notre entreprise familiale était dans 
le commerce de détail. Les marges de 
profits sont très faibles bien souvent. 
Si on augmente les salaires, ça aurait 
un impact sur le prix de vente. Et on ne 
parle pas de la spirale inflationniste que 
ça pourrait causer», a-t-il pronostiqué. 

Le Canada s’attend à recevoir sept mil-
lions de doses du vaccin de Moderna 
d’ici la fin du mois de juin, un record 

écrasant de livraison pour ce vaccin à ARN-
messager qui débutera dès la semaine pro-
chaine.
Ces sept millions de doses proviendront de 
la chaine d’approvisionnement des États-
Unis, a indiqué mercredi la ministre de l’Ap-
provisionnement, Anita Anand.
Cette annonce fait grimper à 55 millions le 
nombre total de vaccins que le Canada aura 
reçu à la fin de juillet, et aidera le pays à 

atteindre plus rapidement les seuils de vac-
cination fixés par la santé publique fédérale, 
soit 75%.
En date du 7 juin, le gouvernement fédéral 
a distribué plus de six millions de doses de 
Moderna. La nouvelle d’aujourd’hui vient 
donc plus que doubler le nombre de doses de 
ce vaccin que le Canada a distribué à ce jour.
Le vaccin ayant été de loin le plus distribué 
est celui de Pfizer-BioNTech, avec plus de 21 
millions de doses envoyées aux provinces en 
date du 7 juin. Les livraisons d’AstraZeneca, 
quant à elles, s’établissent à 2,8 millions.

Lundi prochain, 14 juin, tout 
le Québec devrait être en 
zone jaune, au pire, sinon 

en vert. Sauf  peut-être la région 
de Chaudière-Appalaches, dont le 
sort demeurait incertain mardi.
Le palier jaune signifie entre 
autres de pouvoir recommencer à 
recevoir dans votre demeure les 
membres d’une autre bulle fami-
liale, en toute légalité. Mais avec 
distanciation et masques.
Les bars pourront rouvrir leur 
espace intérieur, le télétravail ne 
sera plus obligatoire et les sports 
et loisirs intérieurs sans contact 
pourront être pratiqués en groupe 
de 12 personnes.
Les bars pourront même rouvrir 
leur terrasse trois jours plus tôt, 
ce vendredi, 11 juin. Les sports 
et loisirs en groupe de 25 seront 
aussi possibles à l’extérieur dès 
vendredi.
Le plan de déconfinement géné-
ral du Québec se poursuit comme 
prévu, s’est réjoui le premier 
ministre François Legault, lors de 
son traditionnel point de presse 
du mardi après-midi.
«Quel beau mois de juin au Québec! 
Il fait beau, le Canadien gagne et 
la situation continue de s’amélio-
rer, aujourd’hui 150 nouveaux cas 
seulement et puis la vaccination va 
très bien. [...] Puisque la situation 
va bien, on continue notre plan 
de déconfinement. Donc, comme 
prévu, vendredi cette semaine, 
le 11 juin, les bars vont pouvoir 

ouvrir leurs terrasses. Et, comme 
prévu, lundi prochain, le 14 juin, 
tout le Québec va être soit en 
jaune, soit en vert», a-t-il déclaré, 
avec le sourire.
Voici donc à quoi ressemblera la 
carte des régions du Québec au 14 
juin.
- Passeront au jaune: Capitale-
Nationale, Chaudière-Appalaches 
(incertaine), Estrie, Montréal, 
Outaouais, Laval, Lanaudière, 
Laurentides, Montérégie, l’ouest 
du Bas-Saint-Laurent (MRC de 
Kamouraska, Rivière-du-Loup, 
Témiscouata et Les Basques).
- Resteront en jaune: l’est du 
Bas-Saint-Laurent (MRC de 
Rimouski-Neigette, La Mitis, La 
Matanie, La Matapédia), Sague-
nay-Lac-Saint-Jean et Mauricie-
Centre-du-Québec.
- Resteront en vert: Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine, Côte-Nord, 
Abitibi-Témiscamingue et Nord-
du-Québec.
«La seule région où on a un peu 
d’inquiétude, c’est Chaudière-
Appalaches», a par contre prévenu 
le premier ministre.
«On a eu des longues discussions. 
Les cas ont commencé à baisser. 
On espère que ça va continuer de 
baisser. On va suivre la situation le 
reste de la semaine. Pour l’instant, 
on dit : Chaudière-Appalaches 
devrait être en jaune lundi pro-
chain, mais, si la situation s’empi-
rait, on va les laisser en orange, 
donc c’est important de continuer 

les efforts. C’est la région où il y 
a le plus de cas actifs par 100 000 
habitants, donc ça continue d’être 
quand même un petit peu inquié-
tant», a exprimé M. Legault, sous 
l’œil approbateur du directeur 
national de santé publique du 
Québec, Dr Horacio Arruda.
En date de mardi, Chaudière-
Appalaches affichait un taux de 
53,5 cas actifs par 100 000 habi-
tants, près de 10 de plus que la 
région de Montréal, à 44,7. Laval, 
à 30,2 cas actifs par 100 000 habi-
tants, est la seule autre région du 
Québec au-dessus de 30. En com-
paraison, la Capitale-Nationale, 
juste de l’autre côté du fleuve, est 
à 13,8.
À noter que contrairement aux 
dernières semaines, où la Beauce 
a été plus isolée, la Santé publique 
n’a pas l’intention cette fois de 
morceler la région de Chaudière-
Appalaches pour le passage au 
palier d’alerte jaune.
«Certaines parties du territoire 
sont dans ce qu’on appelle l’inci-
dence jaune, explique Dr Arruda, 
mais beaucoup plus récemment 
que d’autres territoires, même 
que Montréal et Laval. Donc, 
ça va dépendre de l’épidémiolo-
gie, de comment est-ce que les 
chiffres baissent, est-ce qu’il y 
a des éclosions non contrôlées? 
Mais on a bon espoir qu’avec ce 
qu’on voit, la tendance qui est à 
la baisse, qu’ils vont pouvoir être 
au jaune.»

À partir du mois de juillet, les 
voyageurs entièrement vaccinés 
n’auront plus besoin de passer 

par un séjour obligatoire dans un hôtel 
désigné à leur entrée au pays par voie 
aérienne.
Il faudra toutefois, afin d’éviter l’hôtel, 
que les personnes aient reçu leur deu-
xième dose de vaccin, au moins 14 jours 
avant l’entrée au pays, et que les vac-
cins administrés soient les mêmes qui 
sont actuellement autorisés par la santé 
publique du Canada, soit ceux de Pfizer, 
Moderna, AstraZeneca et Johnson & 
Johnson.
Aussi, l’assouplissement ne concerne 
pas les touristes, mais uniquement les 
citoyens et résidents canadiens, ainsi 
que les travailleurs essentiels et les étu-
diants étrangers.
Le ministre fédéral des Affaires inter-
gouvernementales, Dominic LeBlanc, 
a précisé que «ces changements ne 

seront faits que 
si le nombre de 
cas continue de 
baisser et que 
la campagne 
de vaccination 
continue de bien 
aller».
Les règles sur le 
droit d’entrée ou 
non au Canada 
restent inchan-
gées.
«Tout change-
ment additionnel 
dans le cadre de 
la prochaine phase sera fait sur la base 
de données au pays et de la situation 
à travers le monde et en consultation, 
encore une fois, avec les provinces et 
les territoires», a ajouté le ministre 
LeBlanc.
Le passage à l’hôtel continuera de s’im-

poser au reste des voyageurs, 
même ceux ayant reçu une pre-
mière dose du vaccin contre la 
COVID-19.
Le reste des mesures sanitaires 
restent en vigueur jusqu’à 
nouvel ordre, incluant un pre-
mier test de dépistage à l’arri-
vée et une présentation d’un 
plan de quarantaine jugé adé-
quat par les services fronta-
liers.
La quarantaine obligatoire 

à l’hôtel est entrée en vigueur le 22 
février dernier.
Un «genre de passeport vaccinal» en 
préparation
La fin de la quarantaine obligatoire à 
l’hôtel pour les personnes entièrement 
vaccinées implique nécessairement une 
vérification de l’historique de vaccina-
tion des personnes entrant au pays.
Le ministre LeBlanc a souligné qu’un 
«genre de passeport vaccinal» était 
actuellement en élaboration en partena-
riat avec les provinces.
Ce passeport vaccinal, qui se veut, selon 
M. LeBlanc, une «solution à long terme 
et beaucoup plus permanente», pour-
rait n’être déployé qu’après la première 
phase d’assouplissement au début du 
mois de juillet.
D’ici là, le ministre a indiqué qu’une 
alternative plus simple pour afficher 

Le ministre de la Santé, Chris-
tian Dubé, demande aux 1,6 
millions de Québécois vaccinés 

qui n’ont pas encore reçu leur preuve 
vaccinale numérique de patienter 
encore une semaine, avant de pouvoir 
la réclamer.  
Jusqu’à présent, environ 4 millions de 
personnes vaccinées ont reçu le cour-
riel ou le texto qui permet de téléchar-
ger leur preuve vaccinale numérique. 
Ceux qui ne l’ont pas reçu auront 
bientôt accès à un outil en ligne qui 
leur permettra de recevoir leur code 
QR.  
Le ministre Dubé croit que ce code 
sera particulièrement utile pour voya-
ger, dans l’éventualité où il serait inté-
gré à un véritable passeport vaccinal. 
2e dose : patience avec Moderna  
Le gouvernement Legault espère 
obtenir la confirmation, d’ici la 
semaine prochaine, des nouvelles 
livraisons de Moderna afin d’offrir à 
ceux qui ont reçu ce vaccin la possi-
bilité de devancer leur deuxième dose.  
À l’heure actuelle, les Québécois qui 

ont reçu le vaccin de Pfizer ou d’As-
traZeneca sont les seuls à pouvoir 
devancer leur rendez-vous pour la 
deuxième dose.  
Le ministre Dubé refuse pour l’instant 
de permettre à ceux qui ont reçu une 
première dose du vaccin de Moderna 
d’obtenir un rendez-vous plus rapi-
dement avec une deuxième dose de 
Pfizer. 
Le directeur national de santé 
publique, Horacio Arruda, promet de 
présenter prochainement une version 
« simplifiée » des directives sur le port 
du masque. 
C’est que dans les zones jaunes et 
vertes, le couvre-visage n’est plus obli-
gatoire en milieu de travail si la distan-
ciation physique est respectée, ce qui 
pourrait générer de la confusion. 
« On est en train de faire des travaux 
actuellement pour revoir [...] ces 
questions de masque, [...] pour appor-
ter la cohérence », a dit Dr Arruda.  
Les discussions, qui ont cours avec la 
CNESST, concernent notamment les 
enseignants.  

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousCes importants investissements ont fait l’ob-
jet de 98 ententes signées entre le ministère 
du pétrole et des compagnies mondiales tel 

que la compagnie anglaise BP, Total de France, 
Shell de Hollande, Mobil des États-Unis, Sinopec 
de Chine et  la compagnie italienne Eni  qui a à elle 
seule investit de ce montant 12 milliards de dol-
lars et qui a découvert un des plus grands puits de 
gaz naturel dans la méditerranée ( zohr ) dont les 
réserves sont évaluées à 3 trillions de mètres cubes 
et qui produit aujourd’hui 2.7 milliards de mètres 
cubes par jour  de gaz naturel, ce qui a permis à 
l’Égypte de brancher 11.8 millions d’unités d’habi-
tations au réseau national de gaz naturel. 
De plus, grâce à cette production l’Égypte a 
annoncé en 2020 son autosuffisance en gaz natu-

rel et a commencé à 
exporter l’excédent de 
la consommation locale 
en gaz naturel après le 
transfert au gaz natu-
rel de 13 702 voitures   dans un projet de transfert 
de 25 000 d’ici 2023. 
En outre, selon les dernières déclarations du 
ministère du pétrole à la presse égyptienne, 
l’Égypte devra déclarer son autosuffisance en 
pétrole en 2023 
Enfin, en terminant l’Égypte a annoncé l’établis-
sement d’un plan pour faire de l’Égypte en 2030 
un centre régional pour la production d’énergie 
propre.

Investissement de 74 milliards de dollars dans la pros-
pection et l’exploitation dans les secteurs du pétrole 
et du gaz naturel dans les 6 dernières années (2014-

2020) par des compagnies étrangères

Les travailleurs ont maintenant le gros bout du 
bâton, soutient François Legault

Fin de la quarantaine à l’hôtel pour les voyageurs pleine-
ment vaccinés

Du retard avec la preuve vaccinale 
numérique

Sept millions de doses de Moderna à venir en juin

Tous au moins en jaune lundi, sauf peut-être 
Chaudière-Appalaches
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Isolé dans 
ce monde 

Il est l’heure de se ravitailler
Les femmes défilent toutes choyées
Pleine d’Enthousiasme et de joie
Elles font le marché pour le foyer 

Quelques-unes sont motivées
D’autres cherchent à s’octroyer
Un complément venant d’un gentil homme
Pour finir sa journée bien accompagnée

Hé, ne dites pas que ça ne t’arrivera pas
Quand tu tournes le dos tu feras le premier pas
Pour trouver le Prince Charmant
Qui saura apprécier ton charme et pourquoi pas

La vie est belle profites en 
Chaque heure perdue recule en avant
Ne rate pas tes belles journées
Autrement ça sera décevant

Le belles Dames continuent à défiler
Dans les supers marchés occupent les allées
Habillées comme des filles de seize ans
Pour attirer les hommes distingués

Des hommes de mon genre vient draguer
Font les mêmes recherches, ils sont satisfaits
Par une belle créature   adorable
Conjuguer ensemble le verbe avoir, être et était

Les hommes n’ont jamais assez des femmes
Qui savent les faire allumer par une flamme
Ne jamais l’éteindre, ça sera la fin 
D’une vie agréable qui finira par un drame 

Ce qu’il nous reste est limité
Personnes ne saura la date de l’éternité
Raison pour laquelle la vie est belle
Cherche sans faille, pour ne pas regretter 

Salah ACHKAR 



  ارتدت الملكة إليزابيث الثانية ملكة 
نادرة من األلماس والياقوت  بريطانيا، حلية 
افتراضي  على شكل فراشة، خالل اجتماع 

جمعها مع عدد من السفراء.
مايل«  »دايلي  صحيفة  موقع  وذكر 
تلقتها  قد  النادرة كانت  الحلية  البريطانية، أن 
الملكة كهدية في حفل زفافها إلى األمير 

الراحل فيليب.
الحلية بعد إطالق  الملكة ارتدت  وأضاف أن 
اسم ليليبت على ابنة األمير البريطاني هاري 
وزوجته ميجان ميركل، حيث أن الملكة 
كانت تعرف باسم ليليبت من قبل أفراد العائلة 

المالكة المقربين.
القصر أن األمير  وكشف مصدر مطلع في 

هاري وميجان ماركل لم يطلبا من الملكة 
اإلذن بتسمية ابنتهما ليليبت، بينما نفت 
مصادر أخرى مقربة من هاري وميجان هذا 
األمر، وقالت إن الزوجين طلبا اإلذن من 

الملكة قبل تسمية ابنتهما.
وأصر أوميد سكوبي، الصديق المقرب لعائلة 
الملكة هي أول شخص  ساسكس، على أن 

ابنته، وقال إن  اتصل به هاري بعد والدة 
الزوجين ما كانا سيستخدمان اسم ليليبت إذا لم 

تكن الملكة داعمة لهذه الخطوة.
ابنتهما صباح  واستقبل دوق ودوقة ساسكس 
الجمعة، قبل إعالن ميالدها يوم األحد، 
وتصدرا عناوين الصحف بعد أن أطلقا عليها 

اسم ليليبت ديانا مونتباتن وندسور.

 

  سجل المجلس األعلى لآلثار 
في مصر أربعة أيقونات من 
19 بدير المالك غبريال  القرن 
بمحافظة الفيوم، وثالثة منابر 
إسالمية بمحافظة الغربية، في 
قائمة اآلثار اإلسالمية والقبطية 

واليهودية.
الدكتور أسامة طلعت  وأوضح 
رئيس قطاع اآلثار اإلسالمية 
والقبطية واليهودية، أن هذا 
التسجيل جاء بعد موافقة مجلس 
إدارة المجلس األعلى لآلثار 
الدائمة لآلثار  اللجنة  لقرار  وفقا 

اإلسالمية والقبطية واليهودية.
وصرح بأن األيقونات التي 
تم تسجيلها تصور عددا من 
ومنها  الدينية  الموضوعات 
البشارة وحياة السيد المسيح 

والسيدة العذراء مريم.
مسجد  من  فهي  المنابر  أما 
المغربي،  ومسجد  العدوي 
ومسجد ابن عطاء هللا السكندري، 
وجميعها مصنوعة من الخشب 
وتتكون من صدر به باب المقدم، 

وريشتين يعلوهما درابزين وبابي روضة وجلسة خطيب يعلوها جوسق يتوجه قبة.

بحديقة حيوان  استعرض وحيد قرن    
البريطانية مهاراته في العزف  دنفر 
الموظفين  أحد  بينما يمسك  البيانو  على 

بالحديقة لوحة مفاتيح.
بحسب مجلة »نيوزويك« األمريكية، 
العلوية  شفته  القرن  وحيد  استخدم 
الكبيرة بشكل مثير للدهشة للعزف 
أغنية  ، حيث عزف  البيانو  مفاتيح  على 
happybairth to you، بطريقة 

رائعة.
وذكر منشور لحديقة الحيوان عبر 

اليوم عيد ميالد  : »كان هذا  الفيسبوك 
وحيد القرن ، لكن أراد أن يعاملكم جميعًا 
بأغنية خاصة كتبها بنفسه، حيث استخدم 
البيانو أغنية عيد  شفته للعزف على 
الكثير من  لها  الميالد في مشهد تحمس 

الزائرين الحديقة.
في  االتصاالت  مدير  وقال جيك كوبيي، 
حديقة حيوان دنفر: »لقد ولد وحيد القرن 
عام 2009 في حديقة حيوان سان دييجو 
سفاري بارك و عاش بعد ذلك في حديقة 

دنفر منذ عام 2015«.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
  دعا األمين المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي جميع 
لم  النهضة ولكنه  التحدث عن موضوع سد  إلى عدم  المصريين 

يحدد الموضوعات المسموح بالتحدث فيها ؟!

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

الرئيس  تفيد بعض من األخبار بان     
األمريكي بايدن سوف يعمل على زيادة 
الضرائب على األثرياء الكبار بهدف 
تحويل بعض المصادر المالية لمساعدة 
فقراء بالده. وأشار تقرير نقلته هيئة اإلذاعة 
البريطانية هذا األسبوع بأن بعض من اهم 
تقدر  الذين  المتحدة  الواليات  أثرياء  واكبر 
ثرواتهم بعشرات المليارات ال يدفعون 

الضرائب بطريقة ما.
و فكرة بايدن يرحب بها الكثيرين النها 
ستعمل على بعض التوازن في مجتمع يرى 
بأم عينه كيف يمكن لرجل واحد ان يمتلك 
البليونات بينما يقبع اخر تحت  عددا من 
التي ال  الطبية  المعونة  الفقر ويحتاج  خط 

يستطيع تحمل تكاليفها!
العالم  بلد هي رائدة  وهذا االمر يحدث في 
النوع من  يقتصر هذا  من عدة نواح.  وال 
الغني والفقير كظاهرة  البعاد والهوة بين 
على الواليات المتحدة وحدها وإنما نراه في 
اغلب البلدان حول العالم. ولكننا نراه بشكل 
حاد في الواليات المتحدة وبعض الدول 
االخرى النه يسجل فارقا مرعبا في نوعية 
الحياة وخدماتها بين من يشتري حذاء او 
الدوالرات  حقيبة يد بعشرات اآلالف من 
المليارات بينما يعيش اخر تحت  ويملك 

خط الفقر. 
واليوم مع وسائل التواصل االجتماعي 
لم يعد هناك من اسرار .. او جهل لدى 
األشخاص بحجم الفوارق حيث ترتسم الهوة 
االجتماعية واالقتصادية ووو.. بألوان فاقعة 
تدعو الجميع للتساؤل عن إنسانية امر كهذا. 
النظام  العودة الى  وهذه ليست دعوة الى 
االشتراكي البحت الذي لم يورث سوى 
الفساد في اإلدارة والسياسة. وإنما دعوة 
للتفكر باصالح للسياسات االقتصادية 
الرأسمالية االشتراكية من اجل خلق فرص 
متساوية او متقاربة لكي يكون الجميع منتج 
بقاء من  بالمجتمع ودخولهم عادلة — مع 

حالفهم الحظ ليكونوا أغنياء بالمليارات. 
وفي عالمنا حجم التعب ال يتناسب مع الدخل 
- وإال مثال لكان الفالح او عامل التنظيفات 
أغنى العالم - الن هناك عوامل التعليم 
الحظ - وغيرها من  والذكاء والحظ - نعم 
العوامل التي تحدد في اَي اتجاه تسير حياتك 
او حياة غيرك. وهذه أيضا ليست دعوة من 
الجهد والمدخول النها معادلة  تناسب  اجل 
غير منطقية من ناحية وغير واقعية من 

ناحية اخرى. 
ولكنها دعوة كي يكون هناك عيش كريم 
ووارد مادي منطقي عادل لمن هم في بلدان 
فيها فارقا اجتماعيا حادا  غنية ولكن نرى 
بين الغني والفقير .. وهي أيضا دعوة لكي 
البلدان  يساعد ذوي الحظوظ العالية في 
الفقيرة  البلدان  الغنية من هم اقل حظا في 
وفي مجال التعليم والصحة على األقل 
الذي يجتاح  الكورونا  خاصة ونحن نواجه 

العالم وكاننا في حرب حقيقية. 
ومن هنا يقول تقرير لمؤسسة أوكسفام 
الخيرية أن القيمة اإلجمالية لثروات 10 من 
األغنياء قد زادت منذ تفشي وباء كورونا 

بقيمة 540 مليار دوالر.
وقالت المؤسسة إن هذا المبلغ يكفي لحماية 
كافة سكان العالم من الوقوع في الفقر بسبب 

الفيروس، وتحمل تكلفة اللقاح للجميع.
التقرير أن ثروات أصحاب  وأظهر 
المليارات عالمياً زادت بقيمة 3.9 تريليون 
11.95 تريليون  إلى  الماضي  العام  دوالر 
دوالر، أي ما يعادل إجمالي ما أنفقته 
حكومات دول مجموعة العشرين على 

استجابتها للوباء.
ومن بين الرجال العشرة األكثر ثراًءا - 
الذين زادت ثرواتهم بمقدار 540 مليار 
دوالر منذ مارس/ أذار -2020 مؤسس 
موقع أمازون جيف بيزوس ومؤسس شركة 
إيلون ماسك ومؤسس موقع فيسبوك  تيسال 

مارك زوكربيرغ.

الغنى، الفقر واشياء اخرى!

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

  بيعت عملة معدنية أمريكية من ذهب، 
الثالثاء، مقابل 19,51 مليون دوالر في مزاد 
نظمته دار »سوذبيز« للمزادات في نيويورك، 

وهو رقم قياسي.
وعملة »دابل إيجل« التي سّكت عام 1933، 
حطمت الرقم القياسي ألغلى عملة معدنية في 
العالم، والذي كانت تحمله عملة »فلويج هير« 
الفضية والتي سّكت عام 1794 بعد بيعها في 

  انتهى المتحف المصرى الكبير بنسبة 
%100 من تثبيت القطع األثرية الثقيلة بالبهو 
والدرج العظيم، وجاٍر اآلن أعمال الترميم 
الدقيق لها، والذى ضم ما يقرب من 72 قطعة 
من أهم وأكبر اآلثار المصرية لملوك مصر، 

والتى تبلغ مئات األطنان.
ويركز سيناريو العرض المتخفى للدرج 
العظيم، على الملوك واآللهة، وينقسم ألربعة 
أقسام، يتناول القسم األول: كيف يتم تصوير 
»الملك« ونحته فى األعمال الفنية، ولماذا 
بعض القطع كبيرة الحجم، فى حين تكون آخرى 

أصغر.
أما القسم الثانى فيركز على منزلة اآللهة، 
ويشمل نحت الملوك خالل مشاركتهم الطقوس 
الدينية، إضافة إلى الركائز واألعمدة وغيرها 
من العناصر المميزة للمعابد التى شيدت لآللهة 

بتكليف من قبل الملك.
ويركز القسم الثالث على العالقة بين الملك 
واآللهة، سيتضح ذلك من خالل النحت الثالثى 
األبعاد، ويركز القسم الرابع على حماية جسم 
الملك بعد الموت، ويشمل التوابيت الملكية 
»التوابيت الحجرية المربعة فقط والجسم الملكى 

محنطة«.
جدير بالذكر أن الدكتور خالد العنانى وزير 
السياحة واآلثار، قام يوم االثنين الماضى بجولة 
إلى المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، 
لمتابعة وضع اللمسات النهائية للعرض 
المتحفي الخاص بالبهو والدرج العظيم وقاعتي 
الملك توت عنخ آمون بالمتحف، رافقه خاللها 
الدكتور مصطفى وزيري األمين العام للمجلس 
األعلى لآلثار، واللواء عاطف مفتاح المشرف 
العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة، 
والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون 
األثرية بالمتحف، واالستشاري الهندسي 
للمشروع، والمقاول، وعدد من قيادات المتحف.
وشملت الجولة تفقد الواجهات الخارجية 
والداخلية لمبنى المتحف والبهو والساللم 
الجانبية، والدرج العظيم، وقاعات العرض 
الخاصة بكنوز الملك توت عنخ آمون، حيث 

ام!! وحي الخيال رسَّ

    Email: elressalanews@gmail.com    www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     

المَنام فجر  فــي  قصيدة  ولمحُت  قلياًل  ــوُت  ــف وَغ

لـــمـــحـــبَّـــة وكــــل الـــســـالم لـــيـــِك بـــكـــل ا ــى إ ــع ــس ت

لــكــالم ا ودفء  لــمــعــانــي  ا بــحــلــو  ــي  ــراح س ُتــطــلــق 

اآلالم ُتـــداوي  جــراحــي  ــضــاً  وأي ــْك  ــراِح ج ــد  ــضــّمِ ُت

ــرام ــغ ل ــي أعــيــُش ا ــأن ــن ب ــ ــراً وأوق ــي ــث فــأضــحــك ك

ُهيام موجة  في  الجفوْن  ُتداعبه  العيون  وسحر 

ــام ــَغ ن ــزف أ ــعــيــون َعـ ل َتــهــمــس بــعــشــقــي وهــمــس ا

ــام ــغ ل ــون أ ــي ــع ل ــوان وبــعــض ا ــ لـ ــال أ ــم ــج ــه ال ــي ف

لــهــام إ الــخــيــال  ــاج  ــت وِن المبدعين  طــاقــات  ــر  ــفــّجِ ُت

ــام ــ لـــخـــيـــال رسَّ ــي ا ــ ــو َيـــرســـُم ووحـ ــ أكـــتـــب وه

ــام ــســج ــٍة وان ــراعـ ــح فـــي بـ ــالم ــم ــن رســـم ال ــق ــت ُي

اتــهــام تــوجــيــه  أو  حــيــاتــي  ــا  ي إدانـــتـــه  ــجــيــز  ُت ال 

ــام ــت ــي يــــوم خ ــ ــد ف ــيـ ــل قـــصـــة أكـ ــ ولـــبـــدايـــة ك

ــام ــ ــل وئ ــي ــم ــد َيـــعـــلـــن ج ــديـ ــون جـ ــلـ مـــكـــتـــوب بـ

ِســـهـــام بــــــرؤوس  ــاب  ــصــ ــ ُم ــد  ــريـ فـ ــون  ــلـ بـ أو 

ــالم لـــحـــيـــاة أحـ ــع ا ــبـ ــاش الـــوجـــود وَطـ ــ ُحـــلـــم ع

أوهـــام ــهــا  عــن قـــالـــوا  وإن  ــود  ــوجـ الـ ســـرُّ  هـــي 

الملكة إليزابيث ترتدي حلية نادرة من الألماس والياقوت

عملة نقدية تباع بـ19.5 مليون دولار

الآ�ـار  قائمة  في  منابر  و�ـلا�ة  أيقونات   4 تسجيل   
مصر في  واليـهودية  والقبطية  الاسلامية 

وحيد قرن يعزف أغنية 
عيد ميلاده على بيانو

 affilié à:

SANTÉ

Amir Helkany,   B. Pharm.
Pharmacien - propriétaire

Pharmacie Amir Helkany
895, rue de la Gauchetière O.
Montréal Québec H3B 4G1
Tél.: 514-861-8947
Fax: 514-861-9670

نتكلم اللغة العربية، 
الفرنسية واألنجليزية

نقوم بتوصيل الدواء أينما تكونون 
داخل مدينة مونتريال أو خارجها 

الملوك  تثبيت  من  الانتهاء 
العظيم  الدرج  على  القديمة  مصر 

الكبير بالمتحف 

تم االنتهاء بنسبة %100 من تثبيت القطع األثرية بالبهو والدرج 
العظيم، وجارى اآلن أعمال الترميم الدقيق لها. كما تم االنتهاء 
الملك الشاب والبالغ  من تثبيت جميع فتارين عرض كنوز 

عددها 107 فاترينات قادمة من ألمانيا وايطاليا، في أماكن 
عرضها النهائي داخل القاعات الخاصة به، وعرض أكثر 

من ٪65 من كنوز الملك الشاب داخل 65 فاترينة منها.

مقابل 10 ماليين دوالر عام 2013.
وتظهر القطعة النقدية صورة المرأة تجسد 
الحرية من جانب ونسراً محلّقاً من الجانب 
اآلخر رسمهما النحات األمريكي أوجوستس 

سانت-جودنز.
ولم يتم تداولها مطلقاً، إذ إن الرئيس األمريكي 
في ذلك الوقت فرانكلين روزفلت، أطلق مرحلة 
وقف تحويل العملة األمريكية إلى ذهب وأمر 

بإتالف كل النسخ.
ولم تقم الواليات المتحدة بسك عمالت ذهبية بعد ذلك، باستثناء مجموعة محدودة 

مخصصة لهواة جمع العمالت.

ونـــام حــبــيــبــي  يـــا  ــدري  ــ ص ــى  ــل ع ــك  ــ رأس ِرْح  أَ ــْت:  ــالـ قـ

لـــكـــالم ــَض ا ــعـ ــي بـ ــت ــصــم ــُت ب ــعـ ــلـ ــتـ ــُت وابـ ــبـ ــِعـ ــُت: تـ ــ ــل ــ ُق




