
قريبة  إنفراجه  بوادر  ألمح    
أثيوبيا  المتأزم بين  الوضع  على 
من طرف وبين مصر والسودان 
من الطرف اآلخر بخصوص سد 
في  المشروع  وحقهما  النهضة 
المشروعة  الحصول على حصتهما 
من مياه النيل عماد الحياة والوجود.

نعم ألمح بوادر إنفراجه قريبة نتاج 
الموقف الجديد لإلدارة األمريكية 
والرئيس بايدن تجاه الشرق األوسط 
بصفة عامة ومصر بصفة خاصة 
والدور المصري المحوري بقيادة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي 
يُمثل رمانة الميزان في المنطقة وال 
بالتعاون مع  يمكن االستغناء عنه، 
العربية السعودية وإيران  المملكة 
وتركيا وبالطبع إسرائيل، والذي 
ترى اإلدارة األمريكية وفقاً لنظرتها 
وقارة  األوسط  للشرق  الجديدة 
وضرورة  أهمية  تحديداً  أفريقيا 
في  لها  كحلفاء  عليهم  االعتماد 
الزحف الصيني في بعض  مواجهة 
دول الجنوب اإلفريقي ومنهم بالطبع 
الذي توغل فيها الصينيون  إثيوبيا 
بصورة كبيرة وفي غيرها من دول 
الجوار والذي ال سبيل لوقفه بدون 
االعتماد على الخبرات المصرية 
العديد من  إثيوبيا وفي  الكبيرة في 
الدول األفريقية بإعتبار مصر دولة 
وتتمتع  وعميقة  عريقة  افريقية 
أعلى  على  مخابراتي  بجهاز 
الدور األخير  مستوى، هذا بخالف 
والمهم الذي قام به الرئيس السيسي 
القتال بين جميع  بدور فعَّال لوقف 

الفلسطينية  فصائل منظمة حماس 
إعادة  في  إسرائيل وأسهم  وبين 
من  للمنطقة  واالستقرار  الهدوء 
مرور  يمر  لم  الذي  األمر  جديد، 
الكرام ولفت انتباه اإلدارة األمريكية 
الحيوي  مصر  لدور  الجديدة 
استقرار  على  العمل  وضرورة 
مصر للقيام بدورها المهم في وقف 
أفريقيا، والذي  الزحف الصيني في 
لن يكون ولن يتحقق بدون إيجاد حل 
أمريكي دولي حاسم ونهائي يضمن 
الحفاظ على حقوق مصر والسودان 
النيل ... مع  المشروعة في مياه 
العسكرية  مصر  إمكانيات  وضع 
الكبيرة في الحسبان وقدرتها على 
في  المشروعة  حقوقها  استرداد 
القوة في حال  المياه من خالل هذه 
عدم تفهم المجتمع الدولي للمشكلة 

والعمل على حلها.
المعادلة لصالح  الذي غيَّر  األمر 
مصر واإلدارة المصرية رغم وجود 
بعض النقاط الخالفية بين اإلدارتين 
اإلنسان في  بانتهاك حقوق  تتعلق 
العائق  تكون  لن  أنها  إال  مصر 
الكبيرة في  األمريكية  الرغبة  أمام 
الصيني  الزحف  مواجهة وتحجيم 
على  سيكون  والذي  أفريقيا  في 
التكاليف  الخليج من حيث  حساب 
أمريكي إسرائيلي  المالية وبتنفيذ 
وتركيا  مصر  مع  باالشتراك 

وإيران!
األفق  في  إنفراجه  ألمح  نعم 
القريب وأتمنى ذلك لمصلحة مصر 

والسودان وهللا ولي التوفيق.
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زمكحل  فـريد   

بدون رتوش

fzemokhol@gmail.com

 تأسست في مونتريال
29/11/1995

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

سد النهضة والموقف الأمريكي الجديد!

year

5 سياسـة

2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

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

بيع وشراء واستبدال
منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية

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

514.947.2555

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment

Industrial-Mining-Real state-
seniors home management

Please call  
514- 909 -3334

فرص استثمار صلبة ١٠٠٪ عائد على االستثمار
صناعة- تعدين - بناء وتعمير- منازل إقامة المسننين

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

  مفاوضات صعبة حول االتفاق النووي اإليراني وجوالت 
خاوية بدأت تثير القلق بشأن محادثات شاقة وتطورات 

تحشر الملف في سياق بالغ التعقيد.
الواليات المتحدة األمريكية، الطرف المفاوض بشكل غير 
مباشر بمحادثات تستضيفها العاصمة النمساوية فيينا، تعتبر 
أن هناك خالفات »جدية« مع طهران بشأن العودة إلى 

االلتزام بشروط االتفاق.
وقال وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة: 
»هناك خالفات جدية مع إيران بشأن العودة إلى االلتزام 

بشروط االتفاق النووي«.
وحذر بلينكن، خالل مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي 
االتفاق  إلى  واشنطن  عودة  أن  لودريان،  إيف  جان 
النووي اإليراني ستكون »صعبة جداً« في حال طال 

أمد المفاوضات.
من جانبه، حث لودريان طهران على اتخاذ »القرارات 

األخيرة« للتوصل إلى تسوية تتيح إنقاذ االتفاق.
وقال بالمؤتمر نفسه: »ننتظر من السلطات اإليرانية أن 
تتخذ القرارات األخيرة، وهي على األرجح صعبة، التي 
ستسمح باختتام« المفاوضات الجارية في فيينا إلحياء 

االتفاق حول الملف النووي اإليراني.
واألربعاء، استجدى الرئيس اإليراني حسن روحاني التيار 
المتشدد بأن يسمح لفريق حكومته المفاوض بالتوجه إلى 
العاصمة النمساوية فيينا إلبرام اتفاق مع األطراف الدولية 
بهدف إعادة إحياء العمل باالتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال روحاني موجها خطابه للمتشددينـ  
دون تسميتهمـ  في اجتماع لمجلس الوزراء 
اإليراني: »اسمحوا لرئيس الفريق اإليراني 
عباس  الخارجية  وزير  نائب  المفاوض 
عراقجي، بالتوجه اليوم إلى فيينا وإبرام 

االتفاق مع القوى الدولية«.
المتشدد  التيار  موقف  روحاني  وانتقد 
المعارض إلعادة العمل باالتفاق النووي، 
مضيفا: »ال أدري ماذا فعل االتفاق النووي 
للبعض وهل نعطل أوضاع البالد بسبب 

االتفاق«
حسن  الحالي  اإليراني  الرئيس  ويسعى 
روحاني للتوصل إلى تفاهم مع القوى الدولية 
بهدف إعادة العمل باالتفاق النووي لرفع 
العقوبات عن طهران قبل انتهاء واليته في 

أغسطس/آب المقبل.
وانتهت الجولة السادسة من المفاوضات 
النووية في فيينا األحد الماضي، واعترف 
كبير المفاوضين اإليرانيين نائب وزير 
الجولة  بأن  عراقجي،  عباس  الخارجية 
المقبلة )السابعة( ستكون صعبة للغاية، 
زاعماً أن المحادثات تقترب من نهايتها 

بشأن إعادة العمل باالتفاق النووي.
وانتهكت إيران عدة مرات االتفاق النووي كان أشدها 

رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمائة، وتشترط 
التراجع عن االنتهاكات برفع كافة العقوبات األمريكية.

المفاوضات  في  األمريكية  المتحدة  الواليات  وتشارك 

النووية بفيينا بطريقة غير مباشرة بسبب رفض طهران 
حضورها على خلفية انسحابها بشكل أحادي في عهد 

اإلدارة األمريكية السابقة.

  طالب زعماء رؤساء حكومات الدول 
األعضاء في االتحاد األوروبي بسحب 
كل القوات األجنبية والمرتزقة الموجودة 

في ليبيا بدون أي إبطاء.
البيان  في  األوروبيون،  القادة  وقال 
الختامي لقمة بروكسل، حول العالقات 
أهمية إلنجاز  يولون  إنهم  الخارجية، 
راية  تحت  ليبيا  في  مستدامة  تسوية 

األمم المتحدة.
وأكدوا على ضرورة إجراء االنتخابات 
المتفق عليها في خارطة الطريق في 
موعدها المحدد أي في 24 ديسمبر/

كانون األول، وأن تكون نتائجها مقبولة 
من قبل الجميع.

وعبر األوروبيون عن أملهم بأن يتقدم 
الليبيون أكثر في مجال الحوار الوطني 

وأن يأخذوا مصير بلدهم بأيديهم.
تأتي التوصيات األوروبية، بعد يومين من 

اختتام مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، الذي 
دعا مجلس النواب والمجلس الرئاسي 
والسلطات  الوطنية  الوحدة  وحكومة 
اتخاذ  إلى  الصلة  ذات  والمؤسسات 
االستعدادات الالزمة إلجراء انتخابات 
رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة 
وشاملة في 24 ديسمبر/كانون األول 

.2021
كما دعا إلى اتخاذ المزيد من الخطوات 
التزام  مؤكًدا  البالد،  توحيد  إلعادة 
المشاركين فيه بدعم هذه السلطات إلى 

أقصى حد ممكن بناًء على طلبها.
وحث جميع الجهات الفاعلة على استعادة 
واحترام نزاهة ووحدة المؤسسات التنفيذية 
من  وغيرها  والقضائية  والتشريعية 
مؤسسات الدولة الليبية، ال سيما مصرف 
ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.
كما طالب بانسحاب »فوري« للقوات 

األجنبية من ليبيا، وهي نقطة أثارت 
»تحفظات« الجانب التركي، مؤكًدا على 
جميع الجهات الفاعلة إلى االمتناع عن أي 
أنشطة تؤدي إلى تفاقم النزاع أو تتعارض 
مع حظر األسلحة الذي فرضه مجلس 
األمن التابع لألمم المتحدة أو اتفاقية وقف 
إطالق النار في 23 أكتوبر/تشرين األول، 
بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية 
أو تجنيد المقاتلين والمرتزقة األجانب.
وعقب المبعوث األممي إلى ليبيا، يان 
كوبيش، على مؤتمر برلين 2، مؤكًدا 
على ضرورة االنسحاب الكامل لكافة 
القوات األجنبية والمرتزقة من البالد.

وحث المبعوث األممي الليبيين واألطراف 
الخارجية على االتفاق على خطة شاملة 
ذات جدول زمني واضح لتحقيق هذا 
الهدف، داعيًا إلى وضع حد لكل التدخالت 

الخارجية في الشؤون الليبية.

حكومة  وزراء  رئيس  وافق    
تصريف األعمال في لبنان، حسان 
دياب، على مقترح لتمويل واردات 
ليرة   3900 بسعر صرف  الوقود 
الصرف  سعر  من  بدال  للدوالر، 
السابق الذي يبلغ 1500، في مسعى 
إلى تخفيف أزمة المحروقات بالبالد.
ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى 
للمستهلكين،  لبنزين  ا سعر  رفع 
لكنه سيواصل توفير الوقود بسعر 
لقيمة  ا عن  يقل  مدعوم،  صرف 

الفعلية في السوق.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، 
قد اجتمع مع وزيري المال والطاقة 
والمياه في حكومة تصريف األعمال، 
لبنان،  حاكم مصرف  إلى  إضافة 
المقترحات  بهدف دراسة عدد من 

لمعالجة أزمة المحروقات.
بالمئة   90 اللبنانية  العملة  وفقدت 
من قيمتها، محطمة مستوى قياسيا 

الشهر  للهبوط في وقت سابق هذا 
الدوالر  مقابل  ليرة   15500 بلغ 

الواحد في السوق السوداء.
في المقابل، ال يزال سعر الصرف 
الرسمي للدوالر في لبنان هو 1507 
ليرات، بينما تئن البالد تحت وطأة 

أزمة خانقة.
وكان المصرف المركزي قد قلص 
حتياطيات  ا نخفاض  ا مع  لدعم  ا
مليار   30 من  األجنبية  العمالت 
دوالر في بداية األزمة في أكتوبر 
عام 2019، إلى ما يقرب من 15 

مليار دوالر حاليا.
وانخفضت القوة الشرائية لدى معظم 
اللبنانيين، ويعيش أكثر من نصف 

السكان اآلن تحت خط الفقر.
كما أن هناك نقصا حادا في البنزين 
واألدوية ومنتجات رئيسية أخرى، 
معظم  الكهرباء  انقطاع  ويستمر 

ساعات اليوم.

الرئيس الفرنسي ماكرون:
وبية أثبتت فعاليتها لبنان.. الموافقة على قرار من شأنه  اللقاحات المعتمدة من الدول الأور

رفع سعر الوقود إيمانويل ماكرون،  الفرنسي،  الرئيس  قال    
الدول  التي اعتمدتها  اللقاحات  يوم الجمعة، إن 
المستجد  كورونا  فيروس  ضد  األوروبية 

»كوفيد 19« أثبتت فعاليتها.
أوروبية  قمة  خالل  ماكرون،  وأضاف 
الدول  أن  بروكسل،  البلجيكية  بالعاصمة 
األوروبية تمكنت من وضع استراتيجية موحدة 

من أجل التصدي لجائحة كورونا.
أن  الفرنسي  الرئيس  آخر، ذكر  وعلى صعيد 
قمة االتحاد األوروبي ناقشت عددا من الملفات 
الهجرة غير  البارزة، وعلى رأسها  األخرى 

الشرعية.
االتحاد  التي عقدها  القمة  إن  وقال ماكرون، 
الهجرة  إلى مواجهة  الحاجة  ناقشت  األوروبي 
ليبيا،  الوضع في  إلى جانب  الشرعية،  غير 

وملف إثيوبيا واألمن في منطقة الساحل.
الجانب  ناقش مع  أنه  الفرنسي  الرئيس  وأورد 
الجانب  الخالفية مع  والنقاط  الملفات  األلماني، 

الروسي.
بينما أخفقت فرنسا   ويأتي تصريح ماكرون، 
وألمانيا في إقناع األوروبيين بعقد قمة مع روسيا، 
تقدم »تنازال  الخطوة  أن هذه  الرافضون  ورأى 

مجانيا« لموسكو، في أوج التوتر مع الغرب.
إلى  إنغيال ميركل،  األلمانية،  المستشارة  وسعت 
مع روسيا، وحظي  الحوار  بفكرة  قدما  الدفع 
يتكلل  لم  المسعى  لكن  فرنسية،  بمباركة  تحركها 

بالنجاح.

الخطوة برفض عدة أطراف، من  وقوبلت هذه 
الحوار مع موسكو  أن  التي رأت  ليتوانيا،  بينها 
الشروط  أن يجري في إطار واضح من  يجب 

المسبقة حتى »يتحسن سلوك موسكو«.
  علمت جريدة الرسالة بأنه قد تم نقل 
المطران إبراهيم إبراهيم مطران الطائفة 
إلى  الكاثوليك في كندا  للروم  الملكية 
زحلة والبقاع بناءاً على قرار مجلس 
األساقفة، كما تم اختيار أسماء المطارنة 
اثنين  المرشحين لخالفته في كندا من 
الجاويش والمطران  المطران ميالد  هما 

جورج اسكندر.
وقد تم إرسال األسماء المرشحة إلى روما  

الختيار االسم األنسب فيما بينهما وفقا 
للنظام الكهنوتي المتبع في تعيين المطارنة 
في الدول األجنبية ، ويستغرق األمر عادة 

من أسبوعين إلى ثالثة أسابيع.
والرسالة تتمنى للمطران إبراهيم كل 
التوفيق في مكانه الجديد كما تتمنى للقادم 
أداء  التوفيق في  كندا كل  إلى  الجديد 
مهامه الرعوية والروحية على أكمل 

وجه وكما ينبغي.

الحكم الصادر من احد المحاكم المصرية ضد الناشطة على موقع )تيك 
توك( حنين حسام بالسجن عشر سنوات مع تغريمها 200 ألف جنيه 
دون أدنى مراعاة لمستقبلها االنساني بصفة عامة والدراسي بصفة 

خاصة يؤكد فشل القضاء المصري في إيجاد آلية مناسبة لتحقيق 
االسلوب التربوي األمثل لمعالجة أخطاء الشباب البسيطة والساذجة 

بدال من القضاء على مستقبلهم !!
 فريد زمكحل

»نووي« إيران.. واشنطن تكشف الكواليس وفرنسا تطلب 
»القرارات الأخيرة« بعد مفاوضات صعبة

سحب القوات األجنبية واملرتزقة وإجراء االنتخابات رسالة أوروبا احلامسة حول ليبيا 

حكمـة العـدد

نقل المطران إبراهيم إبراهيم من 
كندا إلى زحلة والبقاع

اعداد: أنطوانيت جرجوس
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لماذا يجب أن أتلقى اللقاح؟

ألنه يحمي من كوفيد-19 ويساعدك على تجنب اإلصابة بالمرض

حتى لو تعافى العديد من األشخاص دون عالج، فقد يموت البعض من كوفيد-19 أو يعانون 
من مشاكل في القلب أو الرئة مثل االلتهاب الرئوي. يمكن أن يتأثر الجهاز العصبي أيًضا

دعونا نواصل حماية أنفسنا!
خالل األشهر المقبلة، سيبقى كوفيد-19 طالما أن الغالبية العظمى من السكان لم يتم تطعيمها بعد.

نريد جميًعا معرفة المزيد 
عن لقاح كوفيد-19

Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

20
-2
79

-3
1W

 عملية اللقاح 
 ضد مرض 

كوفيد-19

اغسل يديكاسعل في كمك غطي وجهك  حافظ على المسافة
الخاصة بك

 لتباعد
لمسافة 

مترين

A13124_MSSS_20-279-31W_Operation-Vaccination_Arabe_14x21po_EP1.indd   1 2021-03-16   08:07



  أعلنت سفارة الواليات المتحدة في روسيا، 
الخميس، عودة السفير جون سوليفان إلى 

موسكو بعد غياب دام شهرين.
وجاءت عودة السفير األمريكي إلى روسيا 
عقب القمة التي جمعت الرئيسين األمريكي 

جو بايدن والروسي فالديمير بوتين.
السفارة  وقال سوليفان في رسالة نشرتها 
األمريكية عبر تويتر: »لقد عدت إلى موسكو 
اليوم« الخميس، مشددا على أنه »مستعد« 
للعمل مع الزمالء الروس للتوصل إلى إقامة 

»عالقات مستقرة بين بلدينا«.
وأتت عودته إلى موسكو بعد أيام قليلة على 
رجوع السفير الروسي في الواليات المتحدة 

انانتولي أنطونوف إلى واشنطن األحد.
وكان الرئيس الروسي أعلن عودة السفيرين 
الروسي واألمريكي في 16 يونيو/ حزيران 
في ختام لقائه بنظيره األمريكي جو بايدن 
في جنيف، وكانت هذه من القرارات القليلة 
جدا الملموسة التي اتخذت خالل هذه القمة. 
وتدهورت العالقات الدبلوماسية بين موسكو 

وواشنطن سريعا بعد تولي بايدن منصبه 
في يناير/ كانون الثاني إذ يأخذ على روسيا 
خصوصا الهجمات اإللكترونية المتكررة 

وتدخلها في انتخابات الواليات المتحدة.
لذلك استدعت روسيا سفيرها في  نتيجة 
بايدن  فيها  إثر تصريحات شبه  واشنطن 

نظيره الروسي بـ »القاتل«.
وأعلن السفير األمريكي بعد شهر على ذلك 
أنه سيعود إلى واشنطن إلجراء مشاورات 

وهذا ما كان الكرملين يطالب به.

  هدد مسؤول أمريكي رفيع المستوى، 
بإعادة بالده النظر في مسار المفاوضات 
يتم  لم  إذا  إيران  تتبعه حاليا مع  الذي 
في  الخالفات  وتجاوز  نتائج  تحقيق 

المستقبل القريب.
الخارجية  وقال مسؤول كبير بوزارة 
األمريكية الخميس، إن هناك خالفات 
عميقة بين الواليات المتحدة وإيران يتعين 
أن تتجاوزها البلدان خالل المحادثات 
النووي  العودة لالمتثال لالتفاق  بشأن 

المبرم في عام 2015.
إلى  تحدث  الذي  المسؤول،  وأضاف 
أن  اسمه،  نشر  صحفيين بشرط عدم 

الوفد األمريكي يتوقع العودة إلى فيينا 
للمشاركة في جولة سابعة من المحادثات 
في المستقبل القريب، وإذا لم يتم التوصل 
فسيتعين  القريب  المستقبل  في  التفاق 
على واشنطن أن تعيد النظر في المسار 

الذي تسلكه.
وتابع، أن الوقت ليس عاماًل إيجابًيا 
في المحادثات مع إيران حول االتفاق 
تظل  لن  ت  وضا لمفا ا و لنووي،  ا
قائمة ألجل غير مسمى، وال نعرف 
السابعة  الجولة  عقد  موعد  بالتحديد 

فيينا. مباحثات  من 
أمريكيين في  احتجاز  استمرار  حول 

إنها  أمريكي،  مسؤول  قال  إيران، 
“فضيحة” وواشنطن لن تهدأ إلى أن 

يعودوا للوطن.
وحذر من أن األمور ستزداد تعقيًدا إذا 
لم تمدد إيران التفاهم الفني مع وكالة 
إذا لم تتجاوز  أنه  الذرية، كما  الطاقة 
الواليات المتحدة وإيران الخالفات في 
المستقبل القريب، فستعيد واشنطن النظر 

في المسار الذي تسلكه
وعن الرئيس اإليراني الجديد إبراهيم 
الرئيس ال  إن شخص  قال:  رئيسي، 
يؤثر على المصالح األمريكية األساسية 

مع إيران.

  قال الرئيس البولندي أندريه دودا، 
يوم الخميس، إن بالده ستسحب قواتها 
يونيو،  نهاية  بحلول  أفغانستان  من 
الذي  هناك  وجودها  بذلك  منهية 

استمر 20 عاماً.
حلف  في  األعضاء  الدول  واتفقت 
شمال األطلسي، على انسحاب القوات 
الحلف  قيادة  تحت  العاملة  األجنبية 
من أفغانستان بالتنسيق مع انسحاب 

أمريكي بحلول 11 سبتمبر.

الرساـلة علاناتكم في 
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   نفذت الشرطة عملية أمنية واسعة في بلدة شترالزوند 
بعد  ألمانيا،  بوالية مكلنبورغ فوربومرن شمال شرقي 

تهديد بوجود قنابل.
لكن هذه البلدة والمبنى الذي كان فيه التهديد، ليس عاديين، 
فهي دائرة أنجيال ميركل االنتخابية التي تشغل المستشارة 
مقعدها في البرلمان بشكل متواصل منذ 1990، والمبنى 

يضم مكتب ميركل االنتخابي.
وظهر يوم الخميس، كان هناك إنذار بوجود قنبلة في المبنى، 
بعد العثور على طرد جسم غير معروف في صندوق البريد، 

وفق المتحدثة باسم الشرطة، جينيفر فيشر.
بتطويق  األلمانية  الشرطة  قامت عناصر  الفور،  وعلى 
المبنى الذي يضم عدة مكاتب إدارية بينها مكتب ميركل، 

واستدعوا متخصصين في إبطال المتفجرات.
وفي الموقع، أجرى خبير متفجرات يرتدي معدات واقية 

كاملة، اختبار األشعة السينية على العبوة المشبوهة.
وطوقت الشرطة المنطقة بالكامل، وأخلت المنازل المجاورة 
الطرق  أغلقت كل  احترازي، كما  السكان كإجراء  من 

للمكان. المؤدية 
وبعد أكثر من ساعتين، قالت المتحدثة باسم الشرطة: »لم 
أشياء  العبوة«، مضيفة »فقط  في  تكن هناك مواد خطرة 
يومية، ورسالة تحوي مسحوق أبيض ال يزال قيد الفحص 

من قبل جهاز تقييم المخاطر«.
ولم تكن ميركل في المدينة يوم الخميس، إذ كانت تحضر 

القمة األوروبية التي انطلقت اليوم في بروكسل.

بينيت،  نفتالي  اإلسرائيلي  الوزراء     اعتبر رئيس 
الخميس، أنه ال يجوز عقد صفقات مع النظام اإليراني، 

واصفا األخير بـ »العنيف والمتطرف«.
وقال بينيت،  خالل حفل تخرج فوج جديد من طياري 
العالم  لو كان  نفضل  الجو اإلسرائيلي: »كنا  سالح 
الذي  والمتطرف  العنيف  النظام  أن مثل هذا  يدرك 
لتجويع  ›الجالد من طهران‹ رئيسا، ومستعد  اختار 
شعبه على مر سنين طويلة، في سبيل امتالك برنامج 
نووي عسكري، هو نظام ال يجوز عقد صفقات معه«.
وأضاف: »يقع على عاتقنا مسؤولية الحفاظ على أمن 
دولتنا وضمان وجودها، وعلى هذا ال يوجد ولن يكون 

هناك أي مجال للمساومة«.
بدًءا  إسرائيل،  دولة  في  الوزراء  وتابع: »لجميع رؤساء 
ولغاية  بيغين،  بـ)مناحم(  بن غوريون، مروًرا  )ديفيد(  بـ 
يومنا هذا، واجب مقدس يرافقنا جميعًا، الواحد تلو اآلخر 
تهديد وجودي على  يكون هناك  بأن  لن نسمح  أننا  وهو 

دولة إسرائيل«.
تمر ومعها  فإن »السنين  اإلسرائيلي،  للمسؤول  وبالنسبة 
أما  العراق،  فحينها كان عدونا  أعداؤنا.  يتغير ويتطور 

اليوم فهو إيران«.
وأشار إلى أنه »زاد مستوى رقي وعزيمة الطرف اآلخر، 

ولكن أعداءنا يدركون، ليس بناًء على التصريحات فحسب 
العزيمة  أكبر من  قدًرا  نملك  أننا  األفعال،  بناًء على  بل 
بأضعاف، وقدًرا أكبر من الرقي بأضعاف، وال نتردد في 

التصرف عند اللزوم«.
وإقناعهم  التشاور مع أصدقائنا  وأردف: »سنواصل 
والتحدث معهم ومشاركة المعلومات والتصورات انطالقًا 

من االحترام المتبادل«.
واستدرك بينيت: »ولكن في نهاية المطاف، نحتفظ بالمسؤولية 
بيد غيرنا. سنتصرف  تحديد مصيرنا، ولن نضعها  عن 
بمسؤولية وبرزانة، وسنحافظ على الوديعة العظيمة التي 

ُوضعت بين أيدينا«.

   كشف مسؤوالن سودانيان، الخميس، أن 
جماعة اإلخوان تخطط لعمل فوضوي كبير 
ينفذ بذكرى وصول التنظيم للحكم في انقالب 

عسكري قبل أكثر من 3 عقود.
ويستهدف المخطط، وفق المسؤولين، ضرب 
حالة األمن باستخدام األسلحة النارية وإحداث 
تنفذ بذريعة  البالد  اضطرابات عامة في 
الجاري  التظاهر في 30 يونيو/ حزيران 

)األربعاء المقبل(.
وقال مقرر لجنة تفكيك اإلخوان بالسودان، 
صالح مناع، الخميس، خالل مؤتمر صحفي 
بالعاصمة الخرطوم، إن السلطات ضبطت 20 
هاتفا محموال بحوزة الرئيس المعزول عمر 
قيادات نظامه داخل حجزهم  البشير وبقية 
بالتنسيق مع فلول  بسجن كوبر، ويقومون 

التنظيم بالخارج إلنفاذ هذا المخطط.
وأضاف أن لجنة التفكيك تعمل بالتنسيق مع 
القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة لوأد 

مخطط جماعة اإلخوان اإلرهابية.
وأشار مناع إلى ضبط مجموعات عبر 
تطبيق »واتس آب« للفلول تقوم بمهمة بث 
الشائعات حول أسعار العمالت األجنبية وقضايا 
االقتصاد، بغرض زرع اإلحباط في نفوس 
السودانيين واإلنقضاض على الثورة، وتنفيذ 

مخطط الفوضى.
وكشف صالح عن تجميد حسابات مصرفية 
لفلول إخوان وتجار عملة يضاربون في السوق 
السوداء، مؤكدا أن تنظيم اإلخوان اإلرهابي 

لن يعود إلى السلطة مجددا.
من جانبه، قال عضو لجنة التفكيك، وجدي 
صالح، إن جماعة اإلخوان تعمل من خالل 
بالداخل، على  ثالث دول مربوطة بمراكز 
بث الشائعات حول أسعار العمالت وقضايا 
أخرى، دون تفاصيل أكثر عن البلدان المعنية.

وكشف عن رصدهم 64 ترليون جنيه في أقل 
من 90 حسابا مصرفيا تم رصد حركتها خالل 

فترة زمنية قصيرة، بإسناد من موظفي بعض 
البنوك ستتخذ ضدهم إجراءات.

وتوعد اإلخوان ومصادر تمويلهم قائال: 
»أموالكم في خطر وسنتعامل مع أي مبالغ 
المعقول  أكثر من  المصرفي  الجهاز  خارج 
على أساس أنها غسيل أموال وفق القانون«.
إلى أن »اإلخوان خططوا إلجهاض  ولفت 
الثورة بالسالح والتظاهر في يوم 30 يونيو 

الجاري«.
وأوضح: »امتد التآمر حتى من داخل سجن 
النظام  قادة  الهواتف من  كوبر وتم استالم 
المعزول تضم معلومات خطيرة سنعلنها في 
وقتها وسنكشف من هم الذين يتعاملون سراً مع 
الفلول من داخل وخارج البالد من الهاربين«.
الماضية، ظهرت دعوات مجهولة  وباأليام 
الخروج في مواكب  السودانيين على  تحث 
احتجاجية ضد األوضاع القتصادية، بينما لم 
الشارع بخالف ما كان سائدا  باهتمام  تحظ 

في السابق.
وقبل أيام، اتهمت السلطات بالخرطوم فلول 
اإلخوان بالوقوف خلف تفلتات وسيولة أمنية 
حادة شهدتها عدد من المدن السودانية، تحت 

غطاء احتجاجات على تدابير إقتصادية 
طبقتها الحكومة.

السلطة االنتقالية  إثر ذلك، قررت  وعلى 
تكوين قوة مشتركة من الجيش والدعم السريع 
والشرطة والمخابرات، والنيابة وأطراف 
السالم، لضبط األمن وحسم التفلتات بالبالد.

ولجنة التفكيك واسهما الكامل »لجنة تفكيك 
نظام 30 يونيو وإزالة التمكين«؛ تشكلت قبل 
الدستورية  الوثيقة  عامين بموجب نصوص 
التي ضمت مطالب الثورة، وسددت ضربات 
موجعة خالل تلك الفترة للنظام اإلرهابي على 

المستويين االقتصادي والسياسي.
وقاد تنظيم اإلخوان في 30 يونيو/حزيران 
عام 1989 انقالبا عسكريا أطلقوا عليه »ثورة 
اإلنقاذ الوطني في السودان« قاده حينها حسن 
الترابي زعيم الجبهة اإلسالمية القومية في 
السودان، ثم قامت الجبهة باستدعاء الرئيس 
الجبهة  البشير أحد أعضاء  السوداني عمر 
المنبثقة عن تنظيم اإلخوان الستالم مهام 
الرئيس قبل أن تطيح به ثورة السودانيين قبل 
نحو عامين لتنهي أكثر من ثالث عقود من 

الفساد واالستبداد.

السفر  تعتزم بريطانيا تخفيف قيود     
للخارج، لكل من تم تطعيمهم بالكامل ضد 

فيروس كورونا المستجد.
وألمح رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون، الخميس، إلى أنه سيتم تخفيف 
القيود المفروضة على السفر إلى الخارج 
لألشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد 
المتحدة رغم  المملكة  »كوفيد-19«، في 

االرتفاع الحالي في العدوى.
وحاليًا يخضع المسافرين القادمين إلى المملكة 
المتحدة من الوجهات المفضلة للبريطانيين 
)إسبانيا واليونان وإيطاليا وفرنسا(، للحجر 
الصحي واجراء عدة فحوص لكشف اإلصابة 
على نفقتهم، ما يمثل مئات اليوروهات من 
للعائلة، وأثار غضب  النفقات اإلضافية 

العاملين في قطاع السياحة.
إلى  وأعلن جونسون، على هامش زيارة 
أقول إن  ألدرشوت )جنوب غرب(:« لن 
هذا الصيف لناحية السفر سيكون مثل أي 

صيف آخر«.
لكنه أضاف أن هناك »فرصة حقيقية 
الستئناف السفر بفضل إتمام عملية التلقيح«.

وأشار بوريس جونسون، إلى أن 83% من 
البالغين في المملكة المتحدة تلقوا  السكان 
جرعة واحدة من لقاح »كوفيد-19«، وأن 

60% تلقوا الجرعتين.
التطعيم،  المحرز في حملة  التقدم  ورغم 
تواجه المملكة المتحدة منذ أسابيع ارتفاعا 
تم  التي  دلتا  الحاالت بسبب متحورة  في 

اكتشافها في البداية في الهند.
وبريطانيا التي سجلت أكثر من 128 ألف 

الجائحة، سجلت أيضا  نتيجة  حالة وفاة 
أكثر من 16 ألف إصابة في غضون 24 

ساعة األربعاء.
أوروبا تتجه لفرض حجر على بريطانيا

هذه األرقام المقلقة حملت المستشارة األلمانية 
أنجيال ميركل للمطالبة األربعاء في البرلمان 
األلماني بموافقة دول االتحاد األوروبي الـ27، 
والتي لم تعد المملكة المتحدة عضوا فيه، 
على فرض حجر صحي على المسافرين 
دلتا  لتجنب استيراد متحورة  البريطانيين 

الشديدة العدوى إلى القارة.
المتحدث باسم بوريس جونسون  وقال 
»سنواصل الحوار مع شركائنا األوروبيين 
بشأن إعادة فتح الرحالت الدولية لكننا واثقون 
من أن برنامج التطعيم لدينا يوفر لنا سبياًل 

جيدًا للمضي قدًما«.
ومن المنتظر صدور إعالن عن الحكومة 
البريطانية في هذا الموضوع، بالتزامن مع 
تحديث القائمة الوجهات األوروبية المصنفة 

وفق ألوان إشارات المرور.
وال توجد دولة سياحية أوروبية رئيسية 
مدرجة حاليًا على القائمة الخضراء التي 
المتحدة دون  المملكة  إلى  بالعودة  تسمح 

حجر صحي.
وتقع إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، واليونان، 
على القائمة البرتقالية، ما يرغم المسافرين 
الدول على قضاء فترة  القادمين من هذه 
حجر صحي من 10 أيام، وإجراء فحصين 

لكشف اإلصابة على نفقتهم.
أما القائمة الحمراء فتفرض حجرا صحيا 

في فندق على حساب المسافر.

Vendredi 25 juin 2021
الجمعة 25 يونيو 2021

طعم البسكويت
للبحث عن وطن آمن  »ذهبنا     
فوجدنا أنفسنا خرفانا ستموت داخل 
كونتينر«. هكذا وصف طالب اللجوء، 
السوري حمزة يونس، تجربته للسفر 
إلى أوربا من موريتانيا. كان حمزة قد 
هاجر من مدينته إدلب إلى موريتانا 
لدراسة الطب البشري هربا من الحرب 
الدائرة في وطنه. وعده شخص، هو 
وعشرة سوريين آخرين معه، بتسفيرهم 
إلى أوربا عن طريق البحر على متن 
 3000 باخرة. دفع كل واحد منهم 
الميناء  إلى  دوالر. عندما وصلوا 
ُطلِب منهم الدخول في كونتينر مغلق. 
رفض حمزة وثالثة من الشباب الذين 
كانوا معه الدخول في الكونتينر، بينما 
وافق الباقون. هكذا بدأ حمزة رواية 
معاناته لبرنامج »قارب نجاة« على 

»سكاي نيوز عربية بودكاست«.
ذكرتني هذه الحكاية برواية األديب 
الراحل غسان كنفاني  الفلسطيني 
الشمس«.  في  »رجال  الشهيرة 
ُنِشرت  التي  الرواية،  تدور أحداث 
عام 1963، حول ثالثة فلسطينيين 
اضطرتهم ظروف ما بعد أحداث عام 
1948 إلى البحث عن رزقهم خارج 
اتفقوا مع مواطنهم  المحتل.  الوطن 
سائق صهريج الماء »أبو الخيزران« 
على تهريبهم من العراق إلى الكويت، 
وذلك باالختباء داخل الخزان الكبير 
الذي في مؤخرة الصهريج عند المرور 
بنقاط التفتيش على الحدود، ثم الخروج 
منه بعد تجاوزها. نجحت الفكرة عند 
نقطة الخروج من البصرة، ولكن عند 
نقطة الدخول إلى الكويت مكث »أبو 
الخيزران« وقتا طويال وهو يتحدث 
إلى الجنود، بينما الثالثة مختبئون في 
الخزان تحت أشعة الشمس الحارقة 
حتى فاضت أرواحهم. اكتشف »أبو 
الحدود  الخيزران« بعد أن اجتاز 
موت الثالثة فقرر أن يلقي جثثهم في 
الصحراء، لكنه تراجع خوفا من أن 
تنهشها الضواري. بعد تفكير قرر أن 
يلقيها على رأس الطريق، حيث تقف 
سيارات البلدية عادة إللقاء قمامتها 
كي يسهل اكتشافها ويتم دفنها ففعل 
ذلك، ولكن بعد أن جرد الجثث الثالث 
من األموال التي في جيوبها وانتزع 
الساعة التي كانت في يد أحدهم، ثم 
ابتعد عنهم بسيارته وهو يتساءل 
بدهشة: لماذا لم يدقوا جدران الخزان؟
وإذا كان أبطال رواية غسان كنفاني 
الدرجة  إلى  بدوا مستسلمين  الثالثة 
الخزان  يدقوا معها جدران  لم  التي 
قبل أن يهلكوا، كما عبر عن ذلك 
سائق الصهريج االنتهازي مندهشا، 
المحاولة  لم يستسلم منذ  فإن حمزة 

األولى، فقد التقى هو وأربعة سوريين 
مع رجل آخر وعد بإدخالهم الجزائر 
عن طريق مالي. دفع كل واحد منهم 
المرة، وظلوا  2000 دوالر هذه 
سائرين في الصحراء 5 أيام تقريبا. 
كانوا يجلسون في سيارة مكشوفة 
والشمس تضربهم. أخذوا معهم ماًء 
للتلف. في  قابل  وتمرا وأكال غير 
الطريق التقتهم مجموعة قطاع طرق 
مسلحة، يبدو أنها كانت على اتفاق 
مع المهرب، فأخذت منهم جوازات 
سفرهم ثم طلبت من كل واحد منهم 
200 دوالر إلعادة الجوازات إليهم. 
في الجزائر ظلوا 3 شهور يحاولون 
المغرب عن طريق مدينة  دخول 
مغنية دون جدوى. بعد االستعانة 
بمهرب آخر، دفع كل واحد منهم له 
9 ساعات من  500 دوالر، مشوا 
الجزائر حتى وصلوا مدينة وجدة 
شرقي المغرب، ومنها سافر حمزة 
إلى مدينة الناظور من أجل الهجرة 
إلى أوربا، لكن أمواله كلها ُسِرقت 
فقرر البقاء في المغرب، حيث تزوج 
ويعمل اآلن طباخا هناك، لكن أمل 
العودة إلى مدينته في سوريا ما زال 

يراوده.
 2015 في شهر أغسطس من عام 
عثرت الشرطة النمساوية على 71 
جثة لمهاجرين غير شرعيين في 
تبريد مهجورة على طريق  شاحنة 
سريع داخل الحدود النمساوية قرب 
الحدود مع المجر. قالت الشرطة إن 
الجثث تعود إلى 59 رجال و8 نساء 
و4 أطفال، يُعتقد أنها ظلت هناك لمدة 
تراوحت ما بين يوم ونصف اليوم إلى 
يومين، ماتوا اختناقا داخل الشاحنة 
التي لم تكن تحوي أي فتحات تهوية 
في الجدران. تبين أن الضحايا كانوا 
مهاجرين من سوريا، بعد أن أكد مدير 
الشرطة أنهم عثروا على وثائق سفر 
داخل الشاحنة توضح هويات ركباها.
البودكاست:  نهاية  يقول حمزة في 
»الوطن غطاؤك وسترك.. ريحة 
الوطن غير«. ويضيف: »البسكويت 
اللي نأكلها في الوطن لها طعم غير 

بسكويت الغربة«.
ماء تحت شمس حارقة..  صهريج 
باخرة..  كونتينر مغلق على متن 
تهوية.  فتحات  تبريد دون  شاحنة 
إنسان  ما هي إال وسائل الستغالل 
هارب من وطنه وامتهاٌن لكرامته. 
اإلنسان من كرامة  وألن كرامة 
األوطان، وألن كرامة بعض األوطان 
أصبحت مهدرة في هذا الزمان، فإن 
طعم البسكويت في الغربة مختلف، 

وبال طعم غالبا.

aliobaid2000@hotmail.com

أخبــار

بينيت عن إيران: ل� يجوز عقد صفقات مع نظام متطرف

أفغانستان من  قواتها  سحب  تعلن  بولندا 

ومسحوق  قنبلة  في  اشتباه  ميركل«..  »مكتب 
أمنية وعملية  أبيض 

بريطانيا تتجه لتخفيف قيود 
السفر للخارج.. الشروط الكاملة

خوان بذكرى 

إ

السودان يحبط فوضى ال�
بالحسم ويتوعد  انقلابهم.. 

وبوتين..  بايدن  قمة  نتائج 
وسيا ر إلى  أمريكا  سفير  عودة 

مسؤول أمريكي محذرا إيران: ل� مفاوضات للأبد

  بقلم: علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي

LR Lotfi, Rafla & Associates
35 years of expertise

in accounting, audition and tax consultant

Count on us and sit back and relax.  
whatever your accounting needs are, we can deliver.

Our accounting services
* CORPORATE
- Bookkeeping, sales tax, payroll
- Review and Audit Financial statements
- Corporation income tax
- Tax audit & Tax planning
- Incorporation & Business evaluation
- Financing & Business Plan

* PERSONAL
- Tax return, for Canadian, Non-Resident and US tax return
- Income Tax Planning

* Estate
- Financial statements; Tax planning & Return

* PROFESSIONAL
- Special full accounting service for Professional,    
   Doctors and pharmacies

You like to maximize your wealth in a small 
business corporation?

Ontario Branch:
7030 Woodbine Ave.
Markham, Ontario L3R 6G2
Tell: +1-905-943-9653
Fax: +1-905-946-8971

Montreal Branch:
9900 Cavendish Boul.
Montreal, Qc. H4M 2V2
Tell: +1-514-935-0303
Fax: +1-514-935-0005

Call us now

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



  اتفق خبراء حقوقيون في ليبيا على أن مقترح 
إرسال مراقبين من األمم المتحدة للبالد بات أمرا 
ضروريا، لمنع عرقلة المسار السياسي واالنتخابات 

في الدولة الغارقة بالفوضى منذ عقد.
وتزامن هذا مع مطالب أطلقتها أيضا منظمات 
حقوقية دولية بضرورة إرسال مراقبين من األمم 
المتحدة، في أقرب وقت، لدعم وقف إطالق النار 
في البالد واإلشراف على تنفيذ بنود المصالحة 

الوطنية والمسار السياسي في ليبيا.
وأعربت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بيان 
أرسل لـ«سكاي نيوز عربية«، عن ترحيبهما ودعمهما 
لمخرجات مؤتمر »برلين2« بشأن ليبيا، الذي طالب 
البيان الختامي له بدعم تنفيذ خارطة الطريق نحو 
استعادة السلم واالستقرار وإجراء االنتخابات الرئاسية 

والبرلمانية في البالد بحلول 24 ديسمبر المقبل.
وشددت المنظمة على الحاجة الماسة لإلسراع بإخراج 
كل القوات األجنبية ومجموعات المرتزقة األجانب 

إلى خارج ليبيا لتثبيت الهدنة ووقف إطالق النار.
االنتخابات  إجراء  المنظمة ضرورة  أكدت  كما 
في موعدها، رغم العقبات التي تواجهها ومحاولة 
البعض إفشال هذا االستحقاق، مؤكدة أن أي سبيل 
آخر أو تأجيل قد يفضي إلى انهيار خارطة الطريق 

بصور متنوعة.
وقال الباحث السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري في 
حديثه مع موقع »سكاي نيوز عربية«، إن خطوة 
نشر مراقبين في ليبيا كما طالبت بعض المنظمات 
الحقوقية قد تكون فعالة، فـ »جميع البعثات التي 
أرسلتها األمم المتحدة لبعض الدول التي تعاني بعد 
األزمات، كانت بمثابة أعين على مثيري المشكالت«.

وأضاف الفيتوري أن »المراقبين في هذا الوقت قد 
يكون لهم دور حاسم في رصد معرقلي االنتخابات 
والعابثين باألمن في البالد«، مستشهدا بما يحدث 
في غرب ليبيا من اضطراب أمني، كما حدث في 
مدينة العجيالت التي تدور داخلها اشتباكات منذ 

أكثر من 3 أسابيع.
وأوضح الفيتوري أن »دور المراقبين لن يكون 
مقتصرا على اإلشراف على وقف إطالق النار فقط، 
بل سيمتد إلى تقديم دعم سياسي أيضا، عبر إجراء 
جوالت سياسية والمشاركة في تقريب وجهات النظر 
إلقرار الميزانية وحسم ملف المناصب السيادية«.
السابق  العسكرية  باسم الشرطة  المتحدث  وقال 
معتصم الحواز، إن »الجيش الليبي منذ أن طرحت 
بذلك، وهذا  لليبيا يرحب  إرسال مراقبين  فكرة 
دليل على صدق نواياه في دعم المسار السياسي 

في البالد«.
وأضاف الحواز في حديث مع »سكاي نيوز عربية«، 
أن ما جرى في الفترة األخيرة وتحديدا التخبط 
الذي حدث بإعالن فتح الطريق الساحلي ووقوف 
المليشيات أمام القرار وإعالنها رفض فتحه، يتنبأ 
بأزمة قد تحتاج لتدخل من المجتمع الدولي لكبح 

جماح المعطلين للعملية السياسية في البالد.

  أعرب وزير الري السوداني ياسر عباس 
عن تأييد بالده لسد النهضة وأنه من حق إثيوبيا 
النيل، ولكن بشرط أال يحدث  استغالل ماء 

ضررا لدول المصب.
وقال وزير الري خالل لقاء إذاعي مساء الخميس، 
إننا مندهشون من رفض إثيوبيا لمبدأ الوساطة 
لحل ملف سد النهضة، خاصة أن االتحاد األفريقي 

لم ينجح في حل أزمة سد النهضة.
وأضاف، طلبنا من مجلس األمن تحويل مبادرة 
االتحاد األفريقي إلى وساطة دولية لممارسة 
الضغوط على الدول الثالث للتوصل التفاق 

بشأن سد النهضة. 
وتابع، وجود اتفاق قانوني وملزم بشأن سد 
النهضة يضمن عدم وجود آثار سلبية من ملء 
إثيوبيا  الدولي يلزم  وتشغيل السد، والقانون 
بتبادل المعلومات معنا حول تشغيل سد النهضة.

وأكد وزير الري، أن السودان يؤيد سد النهضة 

ألن له فوائد كثيرة على بالدنا، ولكن ال بد من 
التوصل التفاق بشأن الملء والتشغيل.

ومن جانبه، قال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي 
أحمد، إن رئيس االتحاد األفريقي أبلغ بالده 

بأن حلول قضايا القارة ستكون أفريقية. 
وأضاف في تغريدة على حسابه على »تويتر«، 
الخميس، : »الرئيس الكونغولي رئيس الدورة 
الحالية لالتحاد األفريقي أبلغني بأنه يتعين على 
الدول الثالث )إثيوبيا ومصر والسودان( مواصلة 
مفاوضات سد النهضة تحت رعاية االتحاد«.

وأشار إلى مشاركته في اجتماع مكتب رئاسة 
فليكس  برئاسة  افتراضيا  األفريقي  االتحاد 
تشيسكيدى، وضم كال من رئيس جنوب أفريقيا 
االتحاد  مفوضية  ورئيس  رامافوسا  سيريل 
القمر  ورئيس جزر  فكي،  موسى  األفريقي 
ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي«.
)مصر  المصب  دولتي  بين  والمفاوضات 

والسودان( ودولة المنبع )إثيوبيا( متوقفة منذ 
فشل الجولة األخيرة التي عقدت في كينشاسا 

في أبريل/نيسان الماضي.
والخالف حاليا يدور حول الملء الثاني للسد، 
فبينما تتسمك القاهرة والخرطوم بالتوصل التفاق 
أبابا  أديس  ترى  ال  الخطوة،  تلك  قبل  ملزم 

ضررا في استكمال المشروع.
وتؤكد إثيوبيا أن مشروعها القومي الذي تأمل 
أن يولد 6 آالف ميجاوات من الكهرباء مع 
استكماله لن يؤثر سلبا على دولتي المصب، 
لكن هذه التطمينات ال تلقى استجابة من القاهرة 

والخرطوم.
وترفض أديس أبابا تدويل ملف سد النهضة 
وتتمسك بأفريقية الحل، فيما تسعى الخرطوم 
وإشراف  بوساطة  المفاوضات  الستئناف 
أمريكي وأممي وكذا من االتحادين األفريقي 

واألوروبي.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

الفرصة األخيرة 
في موضوع سد النهضة 

النهضة  لسد  الثاني  الملء  القادم سيبدأ  يوليو  أوائل شهر   
والسودان  الثالث مصر  األطراف  أن تصل  دون  األثيوبي 
في  والسودان  مصر  حقوق  يضمن  أتفاق  ألي  وأثيوبيا 
الخطر  الماء وأجراس  الكافية من  حصولهم على حصتهما 
تدق بشدة لما يمكن أن تشهده هذه المنطقة من اضطرابات ال 

أحد يعلم مدى خطورتها .
األطراف  بين  المفاوضات  تعثر  بعد  البعض  يرى  والذي 
المعنية أن الخيارات المتاحة حالياً تنحصر بين القيام بعملية 
النظر  بتمرير وجهة  أو  الثاني  الملء  قبل  عسكرية سريعة 
يصعب  قد  واقعاً  أمراً  السد  سيكون  عليها  التي  األثيوبية 
السوداني  الموقف  أن  العسكرية معه خاصة  القوة  أستخدام 
غير واضح ويوجد أنقساماً في الراي حيث يرى فريق وجوب 
أستمرارية التنسيق مع مصر لتكون وسيلة ضغط على أثيوبيا 
وفريق آخر يرى أن أستمرار التنسيق المتزايد مع مصر قد 
ويؤثر على عالقات  أجندة مصرية  فاتورة  السودان  يحّمل 

الخرطوم اإلقليمية والدولية ويضعها في ورطة سياسية .
ومن الواضح أن هناك من يقف وراء أثيوبيا ووضح هذا في 
المتحدث باسم الخارجية األثيوبية إلى قناة الجزيرة  تصريح 
المياه  بيع  أثيوبيا  أن من حق  والذي صرح خالله  القطرية 

الفائضة عن حاجتها بعد الملء الثاني لخزان سيد النهضة .
وأنا أعتقد أن مصر لم تكشر عن أنيابها بالدرجة الكافية بل 
أحمد  أبي  أقسم  عندما  السذاجة  لدرجة  جدا  متساهلة  كانت 
أن  بمصالح مصر علماً  لم يضر  أنه  أثيوبيا  رئيس وزراء 
السياسة ال ينفع معها فتح المندل وال يجب أن تؤمن بالنوايا 
كذاب  أنه  قيادة وحكومة وشعباً  اكتشاف مصر  بعد  خاصة 
أثيوبيا وما  يهمه هو مصلحة  الذي  بل  تهمه  وأن مصر ال 
في مصر  السياسيون  يعرف  أن  يجب  وكان  وراءها  يقف 
أثنين وال  أن تكون واحد + واحد يساوي  السياسة يجب  أن 
تعطي فرصة لكل من تسول له نفسه أن يلعب بمقدرات مصر 
األحتماالت  والسؤال هل درست مصر جميع   . والسودان 
القوى سواء  المتوقعة من كل  الفعل  والسيناريوهات وردود 

في القارة األفريقية أو الدول الكبرى . 
بات واضحاً للجميع أن أثيوبيا ال تريد مصلحة مصر وال تعبأ 
الواضح  وتعنتها  المستفزة  بدليل تصريحاتها  وبأهميتها  بها 
المصريين يشعرون  الذي جعل  المفاوضات األمر  البيّن في 
بالقلق حيث أن نقص المياه سيؤثر على الزراعة وخالفه مما 

سيعرض مصر لخطر بالغ .
القادمة  القليلة  األيام  في  يحدث  سوف  ماذا  يترقب  الكل 
وخصوصاً أن الوقت يجرى وال يوجد أي بارقة أمل في حل 

هذا الخالف على األقل حتى اللحظة. 
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 25 juin 2021
الجمعة 25 يونيو 2021

مطالب ليبيه بإرسال مراقبين دوليين بات أمراً ضروريًا

السودان يؤيد حق إثيوبيا في سد النهضة.. لكن بشرط

»منظمة الصحة« تتوقع احتياج بعض الفئات 
ونا« لجرعات سنوية معززة من لقاح »كـــور

أخبــار

لاعلاناتكم في الرساـلة

(514) 961-0777 /  (450) 972-1414 
 elressala@videotron.ca 

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

 كشفت وثيقة داخلية بمنظمة الصحة 
أن  اطلعت عليها “رويترز”  العالمية 
الفئات  بعض  احتياج  تتوقع  المنظمة 
الضعيفة، وخاصة المسنين، إلى جرعة 
المضادة  اللقاحات  من  معززة  سنوية 
لفيروس كورونا، للوقاية من السالالت 

المتحورة.
مدرجة  للمنظمة  الجديدة  والتقديرات 
التحالف  إدارة  بتقرير سيبحثه مجلس 
للقاحات والتحصين )جافي(،  العالمي 
قيادة  الذي يشارك منظمة الصحة في 

برنامج “كوفاكس” للقاحات.
وتخضع هذه التوقعات للتغيير كما تقترن 

بمسارين آخرين أقل احتمالية.
للقاحات  المصنعتان  الشركتان  وكانت 

األلمانية  “مودرنا”، و”فايزر” مع شريكتها 
“بينوتك”، قالتا إن العالم سيحتاج قريبا لجرعات 
معززة للحفاظ على مستوى عال من المناعة، لكن 

األدلة على ذلك ال تزال غير واضحة.
وتظهر الوثيقة أن منظمة الصحة العالمية تفكر في 
جرعات سنوية معززة لألشخاص األكثر عرضة 
لإلصابة وفق “سيناريو إرشادي” األساسي، 

وجرعات تعزيزية كل عامين للناس عامة.
وال توضح كيف تم التوصل لهذه الحسابات، لكنها 

تظهر أنه وفقا لـ”سيناريو أساسي” ستواصل 
تطوير  وسيتم  الظهور،  المتحورة  السالالت 
اللقاحات بشكل منتظم لمواكبة تلك التهديدات.
ورفضت منظمة الصحة العالمية التعليق على 
تحالف  يرد  لم  فيما  الداخلية،  الوثيقة  محتوى 

)جافي( على طلب للتعليق حتى اآلن.
والوثيقة المؤرخة في الثامن من يونيو وال تزال 
مليار   12 بإنتاج  أيضا  تتنبأ  التطوير”،  “قيد 
العام  في  عالميا  لكورونا  لقاح مضاد  جرعة 

المقبل، وفق األوضاع الطبيعية.

   وقعت مصر والسودان، الخميس، مذكرة تفاهم 
للتعاون العسكري المشترك بين جيشي البلدين.

السودانية  العسكرية  المباحثات  توقيع جاء في ختام 
المصرية التي شهدتها العاصمة الخرطوم الخميس.
ووقع عن الجانب السوداني الفريق أول ركن محمد 
فيما وقع عن  الحسين رئيس هيئة األركان،  عثمان 
أركان  فريد رئيس  الفريق محمد  المصري  الجانب 

حرب القوات المسلحة المصرية. 
وكان حجازي قد توقف بالخرطوم ليل األربعاء في 
الجيش  من  بيان  وفق  الكونغو،  من  عودته  طريق 

السوداني. 
في  الملحوظ  بالتطور  الحسين  أول  الفريق  وأشاد 
المسلحة  للقوات  الجيشين وقدم شكره  بين  العالقات 

المصرية على دعمها وتعاونها الكبير. 
من جانبه، أكد الفريق محمد فريد عمق العالقات بين 
البلدين، موضحا أن زيارته تأتي في إطار المتابعة 

والمراجعة لما تم االتفاق عليه. 

وقبل أيام أجرى الجيشان المصري والسوداني تمرينا 
مشتركا تحت مسمى )حماة النيل( بهدف رفع القدرات 

القتالية. والكفاءة 
نوعا من  المشتركة  والمناورات  التمارين  وعكست 
في  السودانية خاصة  المصرية  العالقات  في  التقدم 

مجال التعاون العسكري.
ومطلع يونيو/حزيران الجاري، اختتم الجيشان المصري 
والسوداني التمرين المشترك “حماة النيل”، بالتأكيد 
على حماية أمنهما القومي في ظل التهديدات اإلقليمية.

وفي كلمة بمناسبة ختام التمرين المشترك، قال رئيس 
أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد إن “تدريب 
حماة النيل يراعي طبيعة التحديات المحيطة والحقوق 

المشروعة لبالدنا في األمن والتنمية”.
وأضاف أن “حماة النيل تدريب نوعي واستراتيجي 
في ظل التحديات اإلقليمية”، مؤكدا أن جيشي مصر 
والسودان يسطران صفحة جديدة مشرقة في تاريخ 

الترابط بين البلدين.

   قال عضو باللجنة العلمية يوم الخميس إن الوضع 
الوبائي في تونس أصبح كارثيا وإن موجة تسونامي 
لإلصابات  كبير  ارتفاع  مع  تونس  كورونا تضرب 

واقتراب أقسام اإلنعاش من االمتالء.
ودعت اللجنة العملية التي تقدم مقترحاتها للحكومة، 
إلى تشديد اإلجراءات ومن بينها زيادة ساعات حظر 
المحافظات  في بعض  الليلي وإغالق شامل  التجول 
إلى منع كل  للوباء إضافة  انتشارا أسرع  التي تشهد 

التجمعات الرياضية والسياسية والثقافية.

كورونا  تسونامي  “موجة  المسعدي  أمان هللا  وقال 
التحاليل  فعدد  رهيبة  موجة  إنها  البالد…  تضرب 
أحيانا  يتجاوز  الوفيات  للغاية وعدد  اإليجابية مرتفع 
مئة حالة يوميا واقسام االنعاش اقتربت من االمتالء”.
وبعد نجاحها العام الماضي في السيطرة على الموجة 
األولى من الفيروس، تكابد تونس في مواجهة ارتفاع 
ألف   387 جديد في اإلصابات. وسجلت تونس نحو 

إصابة بفيروس كورونا وحوالي 14233 وفاة.

   أمام الكاميرات وبدون إطالة، أعلن المذيع 
اإلخواني الهارب في تركيا معتز مطر وقف 
بث برنامجه عبر كافة المنصات بأوامر من 

سلطات أنقرة.
مايو/ ففي مطلع  مفاجئاً  يكون  ربما ال  قرار 
آيار الماضي، أعلن اإلخواني المصري معتز 

مطر شهادة وفاة لبرنامجه على 
فضائية “الشرق” التي تبث من 

إسطنبول.
وتحدث مطر، باديا عليه الحزن، 
ته  صفحا على  بثه  فيديو  في 
االجتماعي،  التواصل  بمواقع 
نحمل  سنوات   7 “بعد  قائال: 

عصانا ونرحل”.
زمالئي  لكل  “تحياتي  وتابع: 
جميعاً وسأفتقدهم، رحلت وفريق 
 . لشرق. ا ة  قنا من  برنامجي 

ماذا بعد؟”
إلى  مصر  من  هروبه  ومنذ 
يونيو/  30 ثورة  عقب  تركيا 
مطر  ظل   ،2013 حزيران 

أحد األبواق اإلخوانية على قناة الشرق عبر 
برنامجه )مع معتز(.

وفي استجابة لشروط مصرية تستهدف تطبيع 
تقييد  لتركية  ا لسلطات  ا طلبت  لعالقات،  ا
إسطنبول  من  تبث  التي  اإلخوان،  فضائيات 

ومنع انتقادها للقاهرة.

خواني الهارب بتركيا 

إ

معتز مطر.. الا
يبكي وقف برنامجه

مصر والسودان توقعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري المشترك

ونا تضرب البلاد  تونس: موجة تسونامي كور
كارثي والوضع 

   قال رامي زهدي، خبير الشؤون اإلفريقية، إن 
االنتخابات اإلثيوبية التي تعد أول اختبار انتخابي 
لرئيس الوزراء، آبي أحمد، منذ وصوله إلى السلطة 
في عام 2018، تُوصف بأنها منقوصة وغير مكتملة، 
بسبب التأجيالت التي جرت لها، موضًحا أن آبي 
أحمد يبحث عن شرعية مفقودة، عن طريق تحديد 
موعد االنتخابات بالتزامن مع ملء السد اإلثيوبي.

وأضاف زهدي خالل مداخلة عبر برنامج »زووم« 
مع اإلعالمي أحمد مجدي، ببرنامج »آخر األسبوع«، 
المذاع على قناة صدى البلد، أن آبي أحمد استنفذ 
جميع القرارات الشرعية وغير الشرعية كي يضمن 
فوزه في االنتخابات، كما أن حزبه أقصى جميع 

المعارضين، حتى يستمر على رأس السلطة
إلى ما ال نهاية، مشيًرا إلى أنه عندما يجد إقليًما 

يعارضه يتجاوزه، مضيًفا أنه عند ربط ما يصدر 
من إثيوبيا خارجًيا وفي تلك الحالة يريد إثبات أن 
دولته مستضعفة وهو الشيء الذي يضمن بقاء رئيس 

الوزراء على رأس السلطة.
ونوه إلى أن نهاية ملف سد النهضة سيكون في 
صالح مصر ألنها هي صاحبة الحق، الفًتا إلى 
أن تأكيد بقاء أبي أحمد على رأس السلطة يجعله 
كأن  السد  يتحدث عن  العقالنية، ألنه  بعيدا عن 
وجوده في السلطة سيحمي إثيوبيا ويحافظ على 
يكتمل،  ولم  ينجح  لم  المشروع  أن  مع  التنمية، 
التعاون  في  إثيوبيا  نجحت  إذا  أنه  إلى  مشيًرا 
الملء ستكون  فيما يخص  والسودان  مع مصر 

نموذًجا لدول أخرى.
 وتابع أنه هناك عدة سيناريوهات لعرض ملف سد 

إثيوبيا على مجلس األمن، وربما هناك دول تقف 
مع عدم طرح الملف، مشيًرا إلى إن تحركات مصر 

التدريجية تسير في طريقها الصحيح.
وذكر أن نزاهة عملية االنتخابات اإلثيوبية محور 
شك بسبب حوادث كثيرة حدثت وموظفين عموميين 
اتمام هذه  أجل  أجبروا على ترك مناصبهم من 
االنتخابات، مع عزل العديد من األقاليم المعارضة، 
وهذا قد يدفع بعض الدول إلى عدم اإلعتراف برئيس 

الوزراء اإلثيوبي.
وأضاف، أنه يمكن أن تظهر النتائج في 29 يونيو 
بالنسبة للجزء الذي تم فرزه، مشيًرا إلى أن إثيوبيا 
لديها مشكالت داخلية واقتصادية عميقة، تحاول 
الحكومة إخفاءها وشغل الشعب عنها عن طريق 

الحديث عن سد النهضة.

للأبد  السلطة  في  للبقاء  النهضة  سد  ملف  يستغل  أحمد  آبي  إفريقية:  شئون  خبير 
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  القاهرة/ فرج جريس: نجحت الجهود 
المصرية فى إطالق نداء عالمي فى مجلس 
حقوق االنسان الدولي للقضاء على ظاهرة 
ختان اإلناث حول العالم. ولقد حظي هذا النداء، 
الذى تم اطالقه بالتعاون مع بوركينا فاسو 
وصندوقّي األمم المتحدة للسكان والطفولة، 
على دعم غير مسبوق من 136 دولة. يأتي 
ذلك على خلفية األهمية التى توليها مصر 
للقضاء على ظاهرة ختان االناث واستكمااًل 
للجهود الوطنية ذات الصلة والتى توجت 
الجمهورية  السيد رئيس  بتصديق  مؤخراً 
الصلة  العقوبات ذات  لتشديد  قانون  على 
بجريمة ختان اإلناث، وتوسيع نطاقه ليشمل 
كل أشكال التحريض أو التشجيع او الدعوى 

على ارتكاب الجريمة.
وأوضح السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، 

المندوب الدائم لدى األمم المتحدة في جنيف، أن الدول المؤيدة للنداء 
العالمي قد اتفقت جميعا على ضرورة مواصلة الجهود الالزمة 
للقضاء على ظاهرة ختان االناث والحد من انتشارها ورفع الوعي 
بعواقبها واضرارها الصحية والنفسية على النساء والفتيات، مضيفاً 

أن ختان االناث جريمة ال يمكن تبريرها على أى أساس ديني أو 
ثقافي. وشدد المندوب الدائم فى جنيف على الدور الهام للمجتمع 
المدني فى هذا الصدد باعتباره شريكاً هاماً للحكومات يساهم فى 
رفع مستوي الوعي باألضرار الصحية والنفسية لهذه الجريمة 
ومعالجة ضحاياها وكذا رفع الوعي بعواقبها للحد من انتشارها.

في  الرسمي  التلفزيون  أعلن     
الجزائر استقالة رئيس الوزراء عبد 
العزيز جراد يوم الخميس، مما يفتح 
المجال أمام الرئيس عبد المجيد تبون 

لتكليف حكومة جديدة.
وتقع على الحكومة الجديدة مسؤولية 
معالجة أزمة مالية واقتصادية عميقة 

نتجت عن تراجع أسعار النفط.
االنتخابات  بعد  أتت  الخطوة  وهذه 
التشريعية المبكرة التي أجريت في 
البالد في 12 يونيو، واإلعالن اليوم 
بشكل رسمي عن فوز الحزب الحاكم 
“جبهة التحرير الوطني”. ويذكر أن 
نسبة  أدنى  االنتخابات سجلت  هذه 
إقبال على اإلطالق في تاريخ البالد.
ونقال عن وكالة األنباء الجزائرية، 
قال جراد خالل تقديم استقالته لتبون 
“يشرفني عمال بأحكام المادة 113 

من  استقالتي  أقدم  أن  الدستور،  من 
منصبي كوزير أول واستقالة أعضاء 

الحكومة”.
كما شكر جراد الرئيس الجزائري على 
“الثقة في كل واحد منا”، مؤكدا على 

دعمه لتبون “في كامل المسعى الذي 
تقومون به من أجل تجسيد برنامجكم 
الطموح الواعد لبناء الجزائر الجديدة”.

 وصفت وزارة الخارجية والمغتربين 
سفارة  نقل  الخميس  يوم  الفلسطينية 
هندوراس لمدينة القدس بأنه انتهاك 
أعلن  أن  بعد  وذلك  الدولي  للقانون 
لبالده  سفارة  فتح  هندوراس  رئيس 

في القدس.

تدين  إنها  بيان  في  الوزارة  وقالت 
“بأشد العبارات إقدام هندوراس على 
نقل سفارتها إلى القدس، في انتهاك 
والقرارات  الدولي  للقانون  صارخ 
األممية الواضحة بشأن المدينة المقدسة 

القانونية والسياسية”. ومكانتها 

وأضاف البيان “تنوه وزارة الخارجية 
والمغتربين أن هذا القرار يتناقض تماما 
مع القرار الذي أخذته هندوراس في 
االعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها 
القدس الشرقية بتاريخ 26 أغسطس 

من عام 2011”.

  القاهرة/ فرج جريس: حققت هيئة قناة السويس تقدما جديدا 
المجرى  الجنوبية من  المنطقة  وازدواج  توسعة  في مشروع 

كميات  أن  وأعلنت  المالحي، 
اآلن  المستخرجة حتى  الرمال 
بلغت “مليون متر مكعب” من 

الرمال المشبعة بالمياه.
إن أعمال  السويس  قناة  وقالت 
االزدواج  موقع  في  التكريك 
 4 تنفذها  الصغرى  بالبحيرات 
كراكات مملوكة للهيئة هم مشهور 
والعاشر من رمضان والصديق 

ومحمود يونس.
تطورات المشروع

وتفقد رئيس هيئة قناة السويس 
ربيع وعدد من  أسامة  الفريق 
يومين،  قبل  لهيئة،  ا قيادات 
القناة  ازدواج  مشروع  موقع 
البحيرات  في  تنفيذه  الجاري 

المرة الصغرى.
العمل  أن  الهيئة  رئيس  وأكد 

بمشروع تطوير القطاع الجنوبي مستمر على مدار الساعة إلنجاز 
األعمال في الوقت المحدد ووفقا للجدول الزمني.

وأكد خبراء في الهندسة والمالحة وإدارة األزمات أن مشروع 
تطوير قناة السويس سيسهم في تحسين حركة المالحة والتجارة 
العالمية، فضال عن أنه شهادة جدارة دولية بقدرات هيئة قناة 
السويس في مجال التكريك واألعمال الهندسية المختلفة، خاصة 
أن مشروع التطوير انطلق فور إنقاذ السفينة البنمية من الجنوح، 

وعودة المالحة بالقناة.
تطوير مستمر

ويقول الخبير الهندسي واالستراتيجي اللواء مهندس عادل العمدة إن 
أسطول الكركات المصري يتمتع بمواصفات تكنولوجية متطورة، 
قياس مستوى  ويمكن  السويس،  قناة  قوية إلمكانات  وإضافة 
أداءها المتميز من خالل مشروعات التوسعة والتعميق الحالية.
وأضاف العمدة في حديث لــ”سكاي نيوز عربية” أن الوصول 
إلى استخراج “مليون متر مكعب” من الرمال المشبعة بالمياه 

من موقع االزدواج إنجاز حقيقي للهيئة.
ولفت الخبير الهندسي إلى أن جملة األعمال المنفذة في مشروع 
التطوير خالل أقل من شهرين تشير إلى معدالت أداء متسارعة 

ومنضبطة، استنادا لخبرة قيادات ومهندسي الهيئة من مشروع 
حفر قناة السويس الجديدة.

مزارع سمكية
على  يقتصر  لن  المشروع  أن  االستراتيجي  الخبير  ويوضح 
االزدواج والتوسعة والتعميق فحسب، ولكن أعمال اقتصادية 
أن  إلى  الفتا  القناة،  في  المالحة  لتأمين سير  أخرى  وأعمال 
“أحواض الترسيب” التي تم إنجازها سيتم استغاللها فيما بعد 

عبر مشروعات “مزارع سمكية”.
وأشار العمدة إلى أن مصر نجحت في تنفيذ 5907 “حوض 
وبالتأكيد  السويس،  قناة  لتطوير  األولى  المرحلة  في  سمكي” 

األحواض الجديدة ستكون إضافة هامة.
إدارة األزمات

ويقول اللواء دكتور محمد قشقوش، أستاذ علوم األمن القومي 
متر مكعب من  ألف   557 تنفيذ  انتهاء  إن  األزمات،  وإدارة 
الرمال المشبعة بالمياه خالل شهرين، دليل على حرص الدولة 
المصرية على تجنب أي أزمات مستقبلية قد تحدث على غرار 

حادث جنوح السفينة البنمية “إيفر غيفن”.
ويرى قشقوش  أنه تمت دراسة أزمة السفينة الجانحة والتوصل 
لتوصية بتطوير وتعميق وازدواج القطاع الجنوبي لقناة السويس 
حتى ال تحدث أزمات تعوق المالحة مستقباًل، وهو منهج علمي سليم.

أعلنت  جريس:  فرج  القاهرة/    
هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، 
الخميس، تحديث الضوابط واالشتراطات 
واإلجراءات الصحية التي يتم تطبيقها 
بالحجر الصحي بمنافذ دخول البالد 
)الجوية والبرية والبحرية(، تزامنًا مع 
المستجدات الخاصة بفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد 
لإلعالم  والسكان  الصحة  وزيرة 
والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، 
أنه يتم السماح بدخول البالد لحاملي 
شهادات التطعيم بـ لقاحات فيروس 
كورونا المعتمدة من منظمة الصحة 
المصرية،  الدواء  وهيئة  العالمية 
 14 مضى  قد  يكون  أن  بشرط 
يوًما على تلقي الجرعة الثانية من 
اللقاحات التي تعطى على جرعتين 
وهي )سينوفارم، سينوفاك، سبوتنك، 
فايزر، أسترازينيكا، موديرنا(، أو 
مرور 14 يوما من الحصول على 
الجرعة األولى من لقاح )جونسون 

أند جونسون(.
قبول  يتم  أنه  “مجاهد”  وأضاف 
الشهادات بعد مراجعتها والتحقق من 
اعتمادها من الدولة جهة اإلصدار 
إضافة،  أو  أو شطب  كشط  بدون 
كما يشترط أن تحتوي الشهادة على 

.)QR Code(
لحاملي شهادات  بالنسبة  أنه  وتابع 
التطعيم القادمين من الدول المتأثرة 
بالتحورات الجديدة للفيروس، فإنه 

يتم إتخاذ إجراءات احترازية إضافية 
تتضمن إجراء تحليل الحمض النووي 

السريع )ID NOW( لهم.
وأكد “مجاهد” استمرار تطبيق قرار 
رئيس مجلس الوزراء بشأن  الضوابط 
واإلجراءات واالشتراطات الصحية 
للقادمين إلى مصر وهو عدم دخول 
البالد إال بعد الحصول على شهادة 
)pcr( تفيد الخلو من فيروس كورونا 
وذلك لغير حاملي شهادات التطعيم.

 القاهرة/ فرج جريس: ألقي الدكتور مصطفي 
مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة نيابًة عن 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، 
حول جائحة كورونا، وذلك خالل مشاركته أمس 

في اجتماع هيئة مكتب االتحاد األفريقي.
واستهل الدكتور مصطفي مدبولي كلمته، بالترحيب 
بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية 
الكونغو الديمقراطية ورئيس االتحاد األفريقي، 
ورؤساء الدول والحكومات أعضاء هيئة مكتب 
االتحاد األفريقي، وموسى فقيه رئيس مفوضية 
االتحاد األفريقي، كما توجه بخالص الشكر والتقدير 
للرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، 
ورائد ملف االستجابة لجائحة فيروس كورونا، 
ولفريق العمل المعني بمواجهة الجائحة بمفوضية 
األمراض  مكافحة  ومركز  األفريقي،  االتحاد 
واألوبئة، على الجهود المبذولة والمقدرة للتعامل 
البناء مع كافة تأثيرات وتبعات الجائحة، مضيفاً أن 
مصر تدعم قيام الرئيس رامافوزا بإصدار البيان 

الخاص بحالة جائحة وباء الكوفيد فى أفريقيا.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما توليه مصر من أهمية 
كبيرة لدعم مساعي قارتنا للنفاذ للقاحات المضادة 
لفيروس كورونا، وزيادة الحصص المخصصة 
لها بما يمكنها من التعافي من هذه األزمة، منوها 
إلى األهمية البالغة للحصول على شحنات آمنة 

وكافية من تلك اللقاحات.
وأكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز جهود القارة 
األفريقية في مجال اإلنتاج المحلي للقاحات المضادة 
لفيروس كورونا، مشيداً فى هذا الصدد برعاية 
أجل  الشراكة من  لمبادرة  تشيسيكيدي  الرئيس 
تصنيع اللقاح في القارة، ومؤكداً استعداد مصر 
تسخير كافة إمكانياتها من بُنَى تحتية وقدرات طبية 
وخبرات تعاقدية مع الشركاء الدوليين لمساندة هذه 

المبادرة الطموحة.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي: على المستوى 
الوطني، استطاعت مصر أن تخطو خطوات ثابتة 
أثمرت عن إبرام اتفاق لتصنيع اللقاحات محلياً، 
ونسعي في هذا الصدد إلى مشاركة أشقائنا في 

القارة األفريقية ثمار هذه الجهود الوطنية.

وأكد رئيس الوزراء خالل كلمته، 
عبدالفتاح  الرئيس  نيابًة عن 
السيسي، رئيس الجمهورية، 
أهمية المساندة الدولية لجهود 
القارة األفريقية في مجال التعافي 
من التداعيات االقتصادية للجائحة 
على دولنا، مشيداً فى هذا السايق 
بالمبادرات الدولية التي هدفت 
إلى تخفيف التداعيات االقتصادية 
للجائحة، ومنها مبادرات تعليق 
خدمة الديون وإعادة هيكلتها، 
ومبادرات صندوق النقد الدولي 
لتعزيز السيولة العالمية، ومنها 
لحقوق  الجديدة  اإلصدارات 
السحب الخاصة، والتي تدعو 
مصر إلى زيادة نصيب دول 
القارة منها لخلق آليات تمويلية 

تمكن الدول متوسطة ومنخفضة الدخل من استعادة 
معدالت النمو.

وفي ختام كلمته، جدد الدكتور مصطفي مدبولي 
تدخر جهداً  لن  أن مصر كعهدها  التأكيد على 
نحو العمل مع أشقائها فى القارة األفريقية، بما 

يسهم في تخطي هذه الجائحة، والعودة بخطى 
أهداف وتطلعات شعوبنا في  ثابتة نحو تحقيق 

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

Tel.: 514 332-6333: للحجز واالستعالم 

أخبــار

الصحة: السماح بدخول البلاد لحاملي شهادات التطعيم 
ونا المعتمدة من منظمة الصحة وهيئة  بلقاحات كور

الدواء المصرية

تحدي  يتجاوز  التطوير  السويس..  قناة 
الرمال« من  كم  »المليون 

نيابًة عن الرئيس السيسي .. 
مدبولي: مصر مستعدة لتسخير إمكاناتها لمساندة المبادرة الطموحة للشراكة من 

أجل تصنيع اللقاح فى القارة
  يلتمس اللجوء عادة االشخاص اللذين هم في حاجة للحماية،  
تعي  اللجوء  لحقوق األشخاص في ظل  الضامنة  الحكومات 
تماماً أن فقدان شبكة االمان ال بد أن يكون بديلها هو الحماية، 
متعددة و حزمًة من  بمسؤولياٍت  ُيلقي على عاتقها  األمر  هذا 
التعهدات السياسية و األمنية و القانونية،  من بينها او بعضها 
يُعّرضه  بما  قسراً  العودة  الالجئ على  إجبار  كلها عدم  وليس 
أي الالجئ للخطر أو االضطهاد او الموت ، كذلك توفير البيئة 
االجتماعية االقتصادية التي تُّمكن الالجىء من اكتساب حقوٍق 
ال تختلف بالقليل او الكثير عن حقوق مواطني الدول الُمضيفة، 
األسر  العمل على ضم  و  اإلنساني  الشق  إهمال  أيضاً عدم  و 
التي سبق أحد أفرادها الرحيل و بدأ مسيرة اللجوء فله أن يضم 
قانوني عملت  و  أخالقي  يكمن جوهر  في هذا  أسرته و  أفراد 
معظم الدول على احترامه وبلورته في إدراٍك ووعي ألبعاده . 
جاءت معاهدة جنيف ١٩٥١ لتقنين جملة هذه االلتزامات حيث 

وقعت وصادقت  عليها العديد من الدول. 
قراءة مفردات  The 1951 refugee convention.عند 
إعتماد  بموجبها  التزمت  الحكومات  أن  سنجد  المعاهدة 
اللجوء  لطالب  القانوني  الوضع  تقرير   الى  تهدف  إجراءات 
انبثقت عن هذه  الخاصة.  إطار نظمهاالقانونية  وحقوقه في 
التي و  و  الالجئين  لشؤون  المتحدة  األمم   المعاهدة مفوضية 
بشأن  يتعلق  ما  للدول و كل  النصح  و  الدعم  تُقّدم  مواٍز  بشكٍل 
المركز   تعزيز  قائمة على  تفاصيل ألن واليتها  اللجوء من 
اتفاقية  تنفيذ  القانوني  لالجئين وحمايتهم واإلشراف على 
أن  تحث  أيضاً  لها  المفوضية  أن  1951. كما  لعام  الالجئين 
الحكومات على تبني عمليات إدارية ، قانونية، إجرائية سريعة 
العنف  آخذًة بعين االعتبار دقة و صعوبة توثيق االضطهاد و 

للجوء.  الرئيسيين  الُمسببين 
تفسيرها »دليل  بهدف  الى جانب معاهدة ١٩٥١كان هناك و 
أية حال  . على  الالجئ«   تحديد وضع  إجراءات ومعايير 
ان  تطلب مساعدة  الموقعة والمصدقة  للدول غير  ُيمكن 
الالجئ وتقديم  للوكالة تحديد وضع  المفوضية، اي يجوز 

الحماية والمساعدة له.
في  كثيرة  ، نجحت دول  اللجوء واحد  االسباب وهمُّ  تعددت 
المعايير  برامجها  الدولية ، وضعت في  المعاهدة  بنود  تنفيذ 
المعايير االخالقية، حافظت على  الى جنب  التشريعية جنبًا 
تطبيق  أن  ُمدركًة  إستثنائية  أولوية  اإلنسانية و عّدتها  الكرامة 
تنفيذه عليه  وآليات  المحلي  القانون  الدولي وارتكاز  القانون 
العملية مما  الخطوات  ُينتج في مراحل الحقة بعض  ربما 
تُّشكل سابقًة، منهجاً، بل و عرفاً في أحايين اخرى تحتذي به 
مجتمعات دولية. لهذا كان الحرص شديداً في موضوع اللجوء 
العديد من  آليات.   أصبحت  أو  تنفيذاً  أم  إن كان األمر منهجاً 

الدول رمزاً و لعل أهمها ألمانيا. 
يدخل في حساب  اللجوء  كما فشلت دول اخرى في معالجة 
المجتمعية،  إعتبارات  العنصرية و جذورها  عملية فشلها هذا 
بالدرجة  داخلية و خارجية  اقتصادية  توازنات سياسية  أو 
العام  الرأي  ،أمزجة   الدول  بين  العالقات  تاريخ  االولى، 
يأتي  لمن  الدونية  ،النظرة  للجوء  النمطية  ،الصور  المحلي 
العرق  أو  الدين  السرب من حيث  ُمغرداً خارج  مختلفًا و 

….الخ. 
نماذج  أن تضع  التواصل االجتماعي  شاء لالعالم ووسائل 
األفراد فشهد من شهد موت طالب  يدي  بين  النجاح  و  الفشل 
اللجوء ، او االحتفاء به، و ما بين األمرين يقع الموت أو الحياة. 
السورية  األسر  كاًل من  أن يصبح  االهلية  الحرب  َرفي  ُقِدّ كما 
، و  النزوح  و  اللجوء  السوري ضحية  الطفل  وعلى رأسهم  
العنف  و تزامنه مع شدة الحرب االهلية  على اختالف وتيرة 
اللجوء و  أمواج   باتت   ، السوري ككل  بالمجتمع  وعصفها 
راستها  تدفع بالعشرات و احياناً بالمئات الى البحث عن سماٍء 
آمنة و ال لومة لالئم لهم هنا ، فالحياة هي حق أساسي يتمتع به 
ُيتنازل عنه  بالمطلق. هي حق ال  بالمجتمعات  و  كافة  االفراد 
الطفل  المساومة. كان نصيب  أو  المقايضة عليه  و ال تجري 
السوري أن يعيش تجربة اللجوء و النزوح . كان العالم يشهد 
ألمه و خوفه و ارتجافه في ظل خيمة أو شجرة، افترش الطفل 
التحف  و  الزيتون   بأوراق شجر  استظل   ، التراب  السوري 
ُينحرْن في سوق  السوريات  الطفالت  العالم  السماء. شهد 
الزواج المبكر. أو يُدفْع بهن نحو اإلستغالل الجنسي واإلتجار 
الطرية على  الغضة  الغريقة  بأجسادهم  تُلقى  أو   ، باألشخاص 
الصحية و  الشروط  او  التعليم  الحديث عن  بات   ، الشواطئ 
اخر  الى حيٍز  االولوية   انتقلت  الترف.  نوعاً من  لهم  توفرها 
تُبقي على حياة األفراد ،األسر، االطفال بعد أن عّز  هو كيف 
األمن و عّز البقاء. لم يكن نصيب الطفل النازح داخل الحدود 
أيضاً  فهو  اللجوء،  الطفل و رحلته عبر  باالفضل من نصيب 
و  للساحات  بات شريد  االهلية وتجاذباتها،   الحرب  افترسته 
 ، المأوى  بانتظار  المخيمات  و  البلدات  و  المدن  في  الحدائق 
الحظ  إن جانبه  أو  أي مأوى ال فرق،  او  ما  استقرار  بانتظار 
في  الرصاص  أزيز  أشتد  إن  الهروب على رؤوس األصابع 
هذه البقعة أو تلك،  تطايرت أشالء  أجسادهم في حقول األلغام 
بالطفل  التي حصدتهم و بوحشية. هذا جزٌء بسيط مما حّل 
العام ٢٠١٥ على احتضان  منذ  كندا و  السوري. حرصت 
، كان هذا في ذروة  بذراعين مفتوحتين  السوري  الالجىء 
الحرب األهلية السورية و انشطاراتها التي الزالت تنهمر أفقياً 
باحثين  برأي  ُعِرَف عنه و  بلد  ثناياها  في  تمزقت  و شاقولياً 
من الغرب و الشرق على حٍد سواء بأنه ذو حضارة غائرًة في 
العمق ، موارد متنوعة ، موقع استراتيجي شاء أن يكون همزة 
الوصل بين قارتين و بوابًة شمالية للدول العربية الى اوروبا. 
بأجمل  المعروف و رّده  ، حفظ  الطيبة  ومجتمعًا ُعرف عنه 
منه و عن أفراده اعتزازهم بهويتهم و حبهم للعمل، إستثمارهم 

للموارد المحيطة بهم إن قلت أن كثُرت و اإلبداع فيه. 
  Justin Trudeau  ترودو استقبل جستين  العام ٢٠١٥   في 
الجئي سوريا أحسن استقبال أخبرهم أن هذا وطنهم الجديد، في 
الثامن من ديسمبر/ كانون االول ٢٠١٦ و احتفااًل بمرور عام 
على قدوم الجئي سوريا ، حضر كورااًل سورياً يتألف من ٢٦ 
طفاًل سورياً بأغانيهم العربية، االنكليزية، الفرنسية عن السالم 
امام مجلس العموم الكندي . في ختامها قال لهم ترودو قد جلبتم 

السعادة لوطنكم كندا. 
و  إنسانية  احترام كرامة  أطيافها عن  تحكي  كالمرآة  كان هذا 
دعٍم ما كان أحوجنا إليه على رمزيته و تقدير لكل ما قامت به 
كندا من دوٍر إنساني في ملف الحرب السورية الشعواء والتي 
تحيط  اطفال سوريا  قد مضى عليها و ال زال  العقد  حوالى 
بهم ظروف ملهاة الحرب و الوباء COVID 19 و المجاعة 

القادمة ال محالة. أما من ُمغيث؟؟
العشرين من شهر حزيران/يونيو  اللجوء في  كل عام يقع يوم 
بين  ما  الوطن.  كندا  يوم  يوليو   / تموز  االول من  يليه و في 
التاريخين حزن ال حدود له على وطٍن على سوريا و اطفالها 
بالجميل و فرح  أكيد  ، و عرفان أصيل  نسائها و رجالها  و 
بمؤسساتها و هيئاتها  تقدمت  التي  كندا  ثاٍن، فرح ب  بوطٍن 
يتقدمهم رئيس  القانونية والسياسية  و  التشريعية  و سلطاتها 
وزرائها ليمسح غباراً  عن جبهة طفٍل سوري، ُمرحباً ال فضاًل 
الدولي و  القانون  احترام لجوهر  إنساني و  بل دعم  منًة.  و ال 
هذا تُرفع له القبعات عالياً. كندا وطني اليوم و غداً. يوم وطني 

سعيد لكم جميعاً. 
Long live Canada then again long live Canada.

كندا و أطفال سوريا

نداء  طلاق 

إ

ل� دولة   136 بين  التنسيق  في  تنجح  مصر 
العالم حول  ال�ناث  ختان  على  للقضاء  عالمي 

يبدأ  وتبون  الجزائري..  راء  الوز رئيس  استقالة 
جديدة حكومة  رئيس  لتسمية  مشاوراته 

هندوراس  سفارة  نقل  الفلسطينية:  الخارجية 
الدولي للقانون  انتهاك  للقدس 
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بقلم : على أبودشيش 
خبير اآلثار المصرية 
وعضو اتحاد األثريين

الفراعـنة والجـراحة

 1414-972 (450)     / 0777-961 (514) إلعالناتكم في الرسـالة
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الفيلسوف أقوال  من 
الهادي السيد 

الجمال الُمرّ!

عندما ينهزُم الوطن الكبير ؟؟

بقلم: عادل عطية

بقلم: ابراهيم شير
كاتب واعالمي سوري

بقلم: خالد بنيصغي

شعر: نسرين حبيب

١- اثنان ال يتعبان أبداً في الحصول على عمل : رجل الدين والشيطان .
٢- اإلنسان يؤمن بالمعجزات عندما يحتاج أن تتكرر .

٣- األلم مثل اللص كالهما ال يأخذ عطلة السبت .
٤- فتش عن األسطورة عند أضعف األشياء لديك .. فتش عنها عند رموش عينيك ، إنها 
رغم ضعفها ورقتها قادرة على فتح باب بإتساع الحياة برفق وغلقه برفق .. فما أعظم هذه 

األسطورة وقد سلمها هللا مفتاح الشروق والغروب .
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 كأننا نتعامل مع »طفل آلي«، ال تسري في 
عروقه الحياة، واألحاسيس والمشاعر!

المدببة،  كلماتنا  مفرط،  باعتباط  عليه،  نطلق 
والمسننة، كما لو كان منبوذا!

مطلع  في  لموت  »ا نه:  أ مدركين،  غير 
والشاعر  الكاتب  تعبير  حد  على  الربيع«، 

الروسي »ألكسندر أوستروفسکی«!
تأملوا معي..

في  غاية  جارتنا  أبناء  »ان  أم:  تقوله  ما   ..
الجمال.. أليس كذلك؟«! 

وجهي،  عن  »أغرب  أب:  به  ينطق  وما   ..
وأنت تشبه القرد«!

كبرِت،  »لقد  األقارب:  أحد  به  يتفوه  وما   ..
وأصبحِت فتاة جميلة«!

.. وما يُحكى من قصص األطفال: »ثم جلست 
البطة الدميمة وحدها؛ لتبكي«!

أخبار،  من  التلفاز،  شاشة  يخترق  وما   ..
ومن  هي...«،  الجديدة،  الجمال  »ملكة  مثل: 
إعالنات، مثل: »وأنت أيضاً يمكنك أن تتمتع 

بهذا الشعر الرائع الالمع«!
...،...،...،   

هل أصبح الجمال الجسدي، هو سيد الموقف، 
نظرتنا  في  األولى واألخيرة  الكلمة  وصاحب 

ألوالدنا، ولآلخرين؟! 
ونحن  المرهفة،  الحساسية  إلى  نفتقد  وهل 
الجمال  عن  أكبادنا،  فلذات  أمام  نتحدث 
الوصول  عن  يعجزون  الذي  األسطوري، 
إليه، فيعرفون أننا نتكلم عن »الجمال الُمّر«؛ 

هو  ما  كل  مع  لعاطفية  ا عالقتهم  فتنفصم 
جميل، ويفقدون السعادة بأنفسهم؟! 

وهل ال ندرك أن الجمال المظهري يخنق نمو 
الذي  الحصاد،  يوم  ويأتي  أبناؤنا،  شخصية 
نجني فيه حسرتنا في خسارات مفجعة؛ عندما 
نجدهم ينظرون إلى عيوننا، بجرأة، ويقولون: 

»مثلما تروننا نراكم«؟!
...،...،...،   

كونوا آباء أهاًل لألوالد، وأنظروا إليهم نظرة 
تحصل  التي  للدهشة  والتنبيه  اإلحترام  ملؤها 
من:  وصفاتهم،  مواهبهم،  في  نتأمل  عندما 

طهارة، وبراءة، ووداعة، وصدق! 
أجعلوهم يدركون أن الجمال الحقيقي، هو في 
الصور الحيّة، التي أصبحت جزءاً منا، ومن 

تراثنا اإلنساني:
.. سقراط، في قبح وجهه وجمال فكره؟

وروعة  عينيه،  جحوظ  في  والجاحظ،   ..  
أدبه! 

ذلك  القبح، ومع  الكلي  قيس،  بن  .. واألحنف 
رجاحة  من  عنه  بما عرف  قومه؛  سيد  كان 

العقل، والحلم، والتواضع!
...،...،...،   

إن أوالدنا هم ضحايا لتطلعاتنا الخاطئة!
واحدة  أسف  رؤية عالمة  في  يرغبون  وهم 

على ُمحيّانا، التي صفعتهم!
و  التفهم،  قادرين على  أوالدنا  أن معظم  ثقوا 
هم کرماء حين نعترف لهم بأننا كنا مخطئين، 

وكنا سيئين!...

فتح  عن  للكتاب  الشارقة  هيئة  أعلنت    
باب المشاركة فى جائزة الشارقة للترجمة 
من   40 الـ الدورة  وجوائز  “ترجمان”، 
عن  للكتاب،  الدولى  الشارقة  معرض 
اإلماراتى،  لكتاب  ا ئزة  جا  : ئزها جوا
وجائزة أفضل كتاب عربى، وجائزة أفضل 
النشر،  دور  تكريم  وجائزة  أجنبي،  كتاب 
فى  والمشاركة  التقدم  باب  يغلق  أن  على 

نهاية أغسطس المقبل من العام الجارى.
ويخصص معرض الشارقة الدولى للكتاب 
اإلماراتى جوائز  الكتاب  فئة  للفائزين عن 
درهم،  ألف   300 مجموعها  يبلغ  مالية 
)فى  إماراتى  كتاب  أفضل  على:  تتوزع 
ألف   100 قدرها  ويبلغ  الرواية(  مجال 
إماراتى  كتاب  وأفضل  إماراتي،  درهم 
الفائز100  وينال  الدراسات(  مجال  )فى 
ألف درهم إماراتى، وأفضل كتاب إماراتى 
الدورة  هذه  )وتخصص  اإلبداع  فى مجال 
 50 الجائزة  قدر  ويبلغ  الرحالت(  ألدب 
ألف درهم إماراتي، وأفضل كتاب إماراتى 
الفائز  ويحصل  اإلمارات(  عن  )مطبوع 

على جائزة 50 ألف درهم إماراتي.

وحددت الهيئة للراغبين بالتقدم والمشاركة 
بهذه الفئة مجموعة من الشروط أبرزها أن 
ومتفّردة  جديدة  المشاركة  األعمال  تكون 
على  مر  قد  يكون  وأال  مواضيعها  فى 
إصدار طبعاتها األولى عامان، كما نّصت 
وليست  أصليّة  المترشحة  النسخ  تكون  أن 
إعادة لطبعة قديمة ولم يسبق لها الفوز بأى 

جائزة محلية أو عربيّة أو عالميّة.
وتثميناً ألهمية ما يقدمه حقل السرد العربى 
المعرض  يخصص  الرواية،  مجال  فى 
مجال  فى  عربى  كتاب  “أفضل  جائزة 
الرواية” التى تحتفى من خاللها بهذا النوع 
األدبي، وتدعم أصحاب التجارب الروائية 
المتميزة، حيث رصد للفائز بالجائزة 150 

ألف درهم إماراتي.
للمشاركة  المطلوبة  الشروط  أبرز  ومن 
المتقدم  الروائى  العمل  يكون  أن  الفئة  بهذه 
الفصيحة،  العربية  باللغة  مكتوباً  للمنافسة 
اشترطت  كما  ومتفّرد،  وذو محتوى جديد 
أال يكون قّد مّر عامان على إصدار الطبعة 
األولى من الكتاب، وأن يكون العمل روائياً 

وليس مجموعات قصصية أو مقاالت.

  حققت مصر خالل فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى 
العديد من اإلنجازات فى وقت قياسى للغاية، وكان ضمن تلك 
وزارة  فى  والمتمثل  األثرى،  الشأن  فى  تحقق  ما  اإلنجازات 
تلك  وكان من ضمن  السياحى،  للقطاع  انضمامها  قبل  اآلثار 
ما  وهذا  للزائرين،  الخدمة  مستوى  تحسين  هى  اإلنجازات 

نستعرضه خالل التقرير التالى..
• تحسين ورفع كفاءة بعض الخدمات بعدد من المناطق األثرية 
منها على سبيل المثال شارع المعز لدين هللا الفاطمي، منطقة 

آثار أبو سمبل، متحف النوبة، ومنطقة آثار الكرنك.
لخدمة  األثرية  والمواقع  المتاحف  ببعض  العمل  مد ساعات   •
السائحين والزائرين، وكذلك فتح بعض المتاحف للزيارة فترة 

مسائية.
والمتاحف  األثرية  المناطق  بفتح  قرار   :2016 مارس   28  •

مجاناً لطلبة المرحلة االبتدائية ودور األيتام والمسنين.
 Egyptian Museum تطبيق  استحداث   :2016 نوفمبر   •
المصري  بالمتحف  األثرية  القطع  لبعض  المحمولة  للهواتف 
بالتعاون مع وزارة االتصاالت وبتمويل من  بالتحرير، وذلك 

.ITIDA مبادرة
من  عاماً   60 تجاوز  لمن  السماح   :2016 نوفمبر   27  •

المصريين بدخول المتاحف والمناطق األثرية مجاناً.
من  الخاصة  االحتياجات  ذوي  بدخول  قرار   :2017 مايو   •

المصريين مجاناً للمواقع األثرية والمتاحف.
ومتحف  والكرنك  األقصر  معبدى  تجهيز   :2018 فبراير   •
الخاصة،  االحتياجات  ذوي  من  الزائرين  الستقبال  األقصر 

وذلك برعاية مؤسسه “حلم” ومبادرة “إنطلق”.
العلوي  للدور  إعداد سيناريو عرض جديد   :2018 نوفمبر   •

بالتحرير. بالمتحف المصري 
من  عدد  تنفيذ  من  اآلثار  وزارة  انتهت   :2019 مارس   •
الوحدات الخدمية بمنطقة أهرامات الجيزة ومعابد جزيرة فيلة 
لتصميم موحد  وفقاً  والكرنك  أبو سمبل  بمعابد  العمل  وجاري 
وذلك في إطار بروتوكول التعاون مع البنك األهلي المصري. 
بمناطق  الخدمية  الوحدات  من  بعدد  العمل  جاري  كذلك 
بالتنسيق مع مكتب  الجيزة  أهرامات  سقارة ودهشور ومنطقة 

بالقاهرة. اليونسكو 
األمير  قصر  إضاءة  مشروع  من  االنتهاء   :2019 مارس   •

محمد على بالمنيل برعاية شركة فيليبس.
بمعبد  المحيطة  المنطقة  تطوير  االنتهاء من   :2019 • مارس 

دندرة بمدينة قنا.
أبيدوس  آثار  منطقة  تطوير  من  االنتهاء   :2019 أبريل   •

ومركز الزوار.
• مايو 2019: تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من وضع اللوحات 

اإلرشادية بالمتحف المصري.
بذوي  الخاص  المسار  تنفيذ  من  االنتهاء   :2019 يونيو   •
االحتياجات الخاصة “المكفوفين” بالمتحف المصري بالتحرير.
لتنفيذ  األولي  المرحلة  أعمال  من  االنتهاء   :2019 يونيو    •
المعروضة  األثرية  للقطع  برايل  طريقة  باستخدام  نماذج 

بمتحف الفن اإلسالمي.
للزائرين  المجاني  بالتصوير  السماح   :2019 أغسطس   1  •
للحركة  تشجيعًا  المحمولة  بالهواتف  وأجانب(  )مصريين 

السياحية والترويج لآلثار.
بمجموعة  الجديد  اإلضاءة  نظام  تشغيل   :2019 أكتوبر   •

الناصر قالوون بشارع المعز.

    “صالتي في المسجد األموي بدمشق تبدو قريبة”.. هذا التّصريح 
قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الشهر التاسع من عام 
يأتي ويصلي  أن  تنتظره  السورية  والقيادة  الوقت  ذلك  ومنذ   2012
إن  فليتفضل  الصالة  يريد  تعالى وطالما  بيوت هللا  المساجد هي  ألن 
إلى  الطريق  قد أضل  أردوغان  أن  يبدو  ولكن  لذلك سبيال،  استطاع 
ولم  واذربيجان  وليبيا  وقطر  السعودية  إلى  فذهب  األموي  المسجد 
المفتاح  استخدم  الطريق  دمشق، وعندما وجد  إلى  الطريق  أين  يعلم 
الخطأ، وبدأ يبدل بالمفاتيح تارة يستخدم مفتاح اإلرهاب وتارة أخرى 
وبنفسه،  عسكرًيا  يتدخل  أن  اختار  النهاية  وفي  الطائفي  الخطاب 
السرقة  سوى  اليجيد  ألنه  مبتغاه،  إلى  يصل  بأن  أيًضا  فشل  لكّنه 

الفارغة.  والعنتريات 
تلو األخرى ممن كانوا  السورية صدمة  الدولة  تلقت   2011 منذ عام 
التي كان مكتبها  بالحلفاء وعلى رأسهم حركة حماس  أنفسهم  يسّمون 
معظم  من صالحيات  أكبر  وبيدها صالحيات  دمشق  في  السياسي 
ذلك  أواخر  دمشق  وبعد خروجها من  البالد،  في  الكبار  المسؤولين 
أن  إلى  الترويج  القوى  من  العديد  الخروج حاولت  هذا  ومع  العام، 
القيادة السورية لم تعد تدعم المقاومة الفلسطينية وأنها بعيدة عنها وتم 
الترويج أيًضا للعديد من المسرحيات الهزلية، وعندما كان يخرج أي 
لفلسطين يتجنب ذكر سوريا  الدعم  مسؤول من حماس ليصرح حول 
بشكل نهائي، وتصدر أردوغان المشهد بأنه حامل راية فلسطين وهو 
نفسه  بيبرس، وربما صدق  والظاهر  الحديث  العصر  الدين  صالح 
فأعاد تصريحات أجداده العثمانيين وتصور أن جنوده هم االنكشارية 

السورية ومصر وليبيا  الدولة  بهم بل هدد  يهدد اسرائيل  لم يكن  لكنه 
وحتى اليونان.

صباح يوم العيد الموافق 2021-5-12 لم يكن يوًما عادًيا ففي ذلك اليوم 
ذهب الرئيس السوري بشار االسد ألداء صالة العيد في المسجد االموي 
بدمشق، المكان الذي عجز على دخوله اردوغان منذ نحو عقد المكان 
الذي حول اردوغان ألضحوكة لدى المعارضة التركية، وبعد الصالة 
تجول بسيارته في المدينة الهادئة دون أن يعكر مزاجه المرتزقة الذين 
أرسلهم اردوغان طوال األعوام السابقة ألنهم خرجوا مدحورين على 
السورية ومختلف مدن  العاصمة  في  الهدوء  هذا  وبمقابل  أسوارها، 
أبناء شعبه وسط  بين  الرئيس االسد  فيه  الذي كان  الوقت  البالد وفي 
دمشق، كان رئيس وزراء االحتالل االسرائيلي بنيامين نتنياهو تحت 
المحتلة  المدن  الفلسطينية تدك  المقاومة  االرض مختبئ من صواريخ 
كلمة  تعنيه  ما  بكل  تحترق  ابيب  تل  آمنة كانت  وعندما كانت دمشق 

تحترق من معنى. 
اشتعلت  بل  تركية  بصواريخ  تحترق  لم  أبيب  تل  احترقت  عندما 
بصواريخ محور المقاومة التي جزء كبير منها طّورها الجيش السوري 
في معامل الدفاع ومراكز البحوث العلمية التي كانت اسرائيل تستهدفها 
بشكل دائم ويتساءل الشارع العربي لماذا يستهدف هذا الموقع تحديًدا 
فأتى الجواب اآلن، فالّصواريخ ُطورت في هذه المراكز وغيرها من 
السوري  الجيش  التي طورها  العسكرية  السرية والتكنولوجيا  المواقع 
مدن  إلى  وانطلقت  قطاع غزة  في  الفلسطينية  المقاومة  إلى  وصلت 
اسرائيل واحرقتها وأجبرت نتنياهو ومن معه أن يكونوا في المالجئ. 

للمقاومة في قطاع غزة  الصواريخ  التي أوصلت دمشق  الوقت  وفي 
كان اردوغان يغرد على تويتر بأنه ضد اإلجراءات اإلسرائيلية، وهنا 
تويتر كيف سيعبّر عن غضبه ضد  ايقاف حسابه على  تم  لو  اتساءل 

اسرائيل مثاًل؟ 
للمقاومة  دعمها  دمشق  توقف  لم  سوريا  على  الحرب  فترة  طوال 
تفصل  ولم  تكسرها  لم  والغارات االسرائيلية على سوريا  الفلسطينية 
بينها وبين المقاومة والدليل على ذلك الشارع السوري الذي يتناقل على 
مدار الساعة أخبار انتصارات المقاومة في غزة والقصف على المدن 
المحتلة. وبعد عشر سنوات من الحرب بات المشهد، األسد في المسجد 
األموي واردوغان خلف تويتر يعبر عن غضبه ونتنياهو في الملجئ 

ودمشق آمنة وتل أبيب تحترق وكأنه مشهد من مسرحية لشكسبير. 
الفلسطينية رغم غدر  المقاومة  المساومة على  االسد رفض  الرئيس 
البعض به، وهو مصّر على دعمها ودعم الشعب الفلسطيني الذي ال 
يمثله أحد ممن خرجوا ضد دمشق وفضلوا األموال واألجندات الخفية 
على القضية الفلسطينية، بل يمثله البندقية التي أوجدها لهم حافظ األسد 
البندقية تحولت لصاروخ يحرق تل  ويحميها اآلن بشار األسد، وهذه 
المسجد األموي فهو واضح وسهل جًدا، وهو  إلى  الطريق  أّما  ابيب. 
بختم  الدولي ويختم على جوازه  إلى مطار دمشق  الشخص  يأتي  أن 
الجمهورية العربية السورية التي يرأسها الدكتور بشار األسد ثم يركب 
السيارة من المطار ويذهب إلى المسجد لكي يصلي، وبغير هذه الطريقة 
لن يستطيع أحد الصالة في األموي ألن الطريق إليه معبّد بدماء شهداء 

الجيش السوري.

تساؤل مّر

َلسأْلُتَك َموُت  يا  قلٌب  لَك  كاَن  لو 

قلِبك إىل  األقرب  أّيهام 

َعَدن؟ جّنة  أم  جهّنم  أَناُر 

إجاَبِتك يف  الكالَم  ُترّضِج  ال 

الّشَجن بأسلوب  الّلفَظ  ُتَنّمِق  وال 

أسامِئك ِباختالِف  قاٍس 

َسيرّي رحيم،  بطيء،  موت 

الَبَدن من  الّروَح  بلمحٍة  َتخطُف 

ُمطَبٌق رشٌّ  أنَت  هل 

اللَُّدن؟ ِد  التََّعبُّ ُطقوِس  من  سخريٌة 

ُخِلق َمْن  كّل  أنََّك حقٌّ عىل  أم 

أََذن؟! للَعبِد  الخالق  متى 

الكياَن َتهزُّ  َهْيَبٌة  لَك 

ُمفِجعة حقيقة  يا 

غًدا أو  اليوَم  أمَس،  حَلْلَت  إن 

وأدهى؟.. منك  أقىس  ما  أََتعلم  لكن 

َسَكن.. َغيَهِبَك  يف  لكائٍن..  ْوُق  الشَّ هو 

               

 كان  الطب في مصر القديمة كان له شأن عظيم كما 
كان لفنون الحكمة والكتابة المصرية حيث أنهم مبتدعو 

فن الشفاء ومكتشفو خواص العقاقير
العالم  عليها  قام  التي  العلوم  أسس  الفراعنة  ووضع   
أول  أنشئوا  أنهم  فخرا  ويكفيهم  الطب،  مبادئ  ذلك  بعد 
»بر  الحياة  بيوت  يسمونها  كانوا  والتي  العالم  جامعات 
عنخ«، وكان المصريون القدماء يعطون الطب بتعقل، 
فلم يكن ألحد أن يتدخل في غير ما تخصص له وكانوا 
جميعا أساتذة حتى إن كلمة chemistry الكيمياء اشتقت 
المصرية  باللغة   kemi وهو  لمصر  القديم  االسم  من 

القديمة.
زيادة  إلى  القديمة  مصر  في  التحنيط  ممارسة  وادت 
وطبيعته  الداخل  من  للجسم  األطباء  ورؤية  اإلبصار 
ومحتوياته الداخلية فتفوقوا في هذا المجال عن الشعوب 
بدفنها وكان  الجثث أو تقوم  التي كانت تحرق  األخرى 
بارعين  الفراعنة  التي جعلت  العوامل  أهم  من  التحنيط 
في الطب ومجاالته وتخصصاته، وإيمحوتب أله الطب 
عند الفراعنة وحسي رع أول طبيب أسنان في التاريخ.

وعرف المصريون القدماء من خالل التشريح الشرايين 
النبض  وعرفوا  »ميتو«  لقب  عليها  وأطلقوا  واألوردة 
طريق  عن  يتكلم  القلب  »أن  بقولهم  عنه  وعبروا 
المختلفة  النبض  الشرايين«، وتمكنوا من معرفة مواقع 
في الجسم وكيفية اإلحساس به وربطه بالمرض وأيضا 
أجزاء  كافة  الفراعنة  عرف  كما  إحصائه  من  تمكنوا 
الجسم الداخلية حتى وصلوا إلى الجهاز العصبي والربط 
بين الخاليا العصبية وأجزاء الجسم المتصلة بكل خلية 
خلية  بكل  المتصلة  األجزاء  تخدير  في  هذا  واستغلوا 

تنميل  آثارها  من  يكون  بإبرة  الخاليا  هذه  بوخز  وذلك 
أو تخدير الجسم المتصل به وهذا ما يعرف في عصرنا 

الحالي باإلبر الصينية.
عمليات  وأهمها  الجراحية  العمليات  أخطر  أجروا  كما 
الجراحة التعويضية فهم أول من أجروا عمليات زراعة 
المجال، وكان حسي رع أول طبيب  األعضاء في هذا 
في مجال طب األسنان في التاريخ، وأول عملية جراحة 

تعوضية في تاريخ طب األسنان.
وبدراسة إحدى المومياءات الفرعونية وجد إن الطبيب 
ذهبي  بسلك  بربطهما  معا  سنتين  بتثبيت  قام  الفرعوني 
وذلك إلعادة إحدى األسنان إلى مكانها وحفظها فيه من 
بإعادة  الحديث  الطب  في  اآلن  نعرفه  ما  وهذا  السقوط 
الزرع وأيضا قاموا بعمليات لتصريف الخراريج وذلك 
بواسطة تربنه صغيرة في عظم الفك، هذا باإلضافة إلى 
ما ورد في برديه ايبرس في توصيته بحشو السنة بخليط 
عالج  في  المراهم  واستخدام  والصمغ  خيط  المال  من 
تقيح اللثة والتي كانت تركب من اللبن والثلج والخروب 
لزراعة  بالنسبة  هذا  الجميز،  وثمار  وااليسون  الجاف 
األسنان التي قد يكون إجراءها عمليات بسيطة بالنسبة 

لزراعة عضو آخر حساس.
»إدوين  بردية  التخصص  هذا  في  البرديات  أهم  ومن 
سميث« ووجد بها نص يتعلق بكيفية إعادة مفصلي الفك 
وتطابق  الحالة  مع  التعامل  وكيفية  مكانهما  إلى  السفلى 
المراجع الطبية الحديثة عن عالج هذه الحاالت وتضم 
للفم وغرغرة، وعالج  لتحضير غسول  أيضا وصفات 
خراج األسنان واللثة، ووصفات حشو »مؤقت« وغيرها 

من الوصفات التي استخدمها الفراعنة قديما.

أخبار ومقاالت

 أبيب تحترق.. 
ّ
األسد يف األموي ونتنياهو تحت األرض.. دمشق آمنة وتل

“الشارقة الدوىل للكتاب” يفتح باب 
الترشح لجوائز دورته الـ40

إنجازات 7 سنوات.. هكذا نجحت مصر ىف تحسين 
الخدمات للسائحين

 .. عميق  نوم  يف  وَغَفْت  الجنود  عيون  َناَمْت 

 .. رفيق  يا  اآلن  الكبري  الوطن  يحمي  فمن 

 .. والصديق  الَعُدوِّ  بني  ُنَفرُِّق  وال  ُنَيُِّز  نعد  مل 

 .. الطريق  العرُب  ضل  كيف  أو  ملاذا  تسأل  فال 

 .. الرقيق  ذل  يف  السيد  ضاع  كيف  تسأل  وال 

.. والشقيق  األب  فراق  حرسًة  تبيك  القْدُس 

.. حريق  بقايا  صارت  الحضارة  بعد  وبغداد 

 .. الغريق  البحر  صمت  يف  تِئُّ  والقاهرة 

 .. العريق  التاريَخ  أفقدتها  الخليج  جراحات 

 .. السحيق  الفراق  ينشد  العريب  واملغرُب 

.. الربيق  بذاك  الشمس  وال  شامخًة  تعد  مل  جبالنا   

 .. حقيق  جلباب  فالهوان  صاِح  يا  تأمل  فال   

.. الدقيق  الوقت  يف  الهزمية  قبل  خجل  بال  نرتديه 

 

؟؟   .. َخَرُب  تجعلها  أم  أوطانها  شعوُبنا  تبني  هل 

الزمان  من  يكفي  كم  ترى  يا  ؟؟   العرُب   نحن  لنا 

؟؟ والَهَرُب  الخنوُع  منا  ملَّ   ، للذل  كفى  نقول  يك 

؟؟ والكرُب  واألمل  الُحْزُن  عنا  يذهب  يك  يكفي  كم 

.. الطرُب  ألهاهم  واآلِخرون   ، َعَلٍم  بال  لون  األوَّ مات 

.. لقب  أو  بطولة  إما   ، الكرة  يف  التاريخ  يكتبه  َمْجُدنا 

.. والذهب  املجد  تحقق  وال   ، نجحنا  هذه  يف  نحن  فال 

..؟؟ والذْنب  اإلثم  فينا  يعظم  كاألولني  نوت  فهل 

.. والَخَبُب  الهمُة  تعلوه  من  السفاهة  صلب  من  يخرج  أم 



 

العالم  الذي عرفه  البديل  انواع الطب  الحجامة نوعًا من    تعتبر 
القدم، حيث استخدمه الطب المصري والصيني، كما استخدمته  منذ 

المتوسط منذ  شعوب عديدة في شرق 
مدة موغلة في القدم .

بشكل  بدأت الحجامة تنتشر مؤخراً 
العالم  في  عالجية  كطريقة  متزايد 
العلماء  الغربي، مما دعا  العربي و 
آلية  دراسة  محاولة  إلى  والباحثين 
لتحديد مقدار كفاءتها   عملها والسعي 

 !!..
الجافة  الحجامة:  من  نوعان  يوجد 

والرطبة   
يتم عمل الحجامة باستخدام كؤوس 
عن  تسخينها  يتم  صغيرة  زجاجية 
بداخلها مثل  ما  مادة  إشعال  طريق 
الكحول  أو الورق، وتوضع الكؤوس 
الجلد بعد ذلك، ونظراً  مقلوبة على 
تلك  داخل  سلبي  ضغط  لحدوث 
الكؤوس بسبب استهالك األكسيجين 
الكؤوس  أثناء عملية االحتراق، فإن 

تلتصق بالجلد  ..
- ففي الحجامة الجافة يتم وضع كؤوس 
الشفط الصغيرة على أماكن معينة في 

الجلد لمدة عدة  دقائق . 
- أما في الحجامة الرطبة فيتبع نفس تقنية الحجامة الجافة ولكن يضاف 
الجلد  الدم  من خالل جروح صغيرة وسطحية  في  إزالة بعض  إليها 
بمشرط، وبسبب الشفط قد تتأثر بعض األوعية الدموية الشعرية تحت 

الجلد، فيتغير لون الجلد ويعطي شكل كدمة .
تتمثل في عالج آالم العضالت،  الحجامة  فائدة  المؤيدين فإن  بحسب 
أنها تستخدم في آالم الظهر والرقبة، والصداع النصفي، والتهاب  كما 
المفاصل، كما أفادت بعض التقارير الحديثة بأن الحجامة تزيد مقاومة 
السلبية واإليجابية في  الطاقات  الجسم لألمراض وتعيد االتزان بين 
الجسم، وقد حاولت العديد من الدراسات العلمية التأكد من تلك الفوائد . 
ففي تقرير علمي تم نشره في 2015 وجدت بعض األدلة العلمية التي 
الظهر  الرقبة وآالم  تأثير  في تحسن بعض آالم  لها  الحجامة  بأن  تفيد 
والحزام الناري، لكن هذه األدلة لم تكن بالقوة العلمية الكافية، وأهم تلك 
المشكالت التي تقف أمام الخروج بإجابة قاطعة عن فائدة الحجامة هي 

صعوبة إجراء دراسة علمية دقيقة 
الحجامة تحتاج إلجراء دراسات موسعة  تأثيرها، وال زالت  لدراسة 
العلمي الستخدامها في  الدعم  لتقدم 
الحاالت الطبية المختلفة وتؤكد نوع 
التي يمكن أن  الحاالت المرضية 

تستفيد منها ...
ليس  انه  الخبراء  معظم  يتفق 
تقنية  للحجامة مخاطر كبيرة، وأنها 
يلي  آمنه في معظم األحوال. وفيما 
بعض التأثيرات الجانبية لها ومنها؛ 
تغير لون الجلد لمدة أيام أو أسابيع، 
أماكن  وحروق بسيطة وكدمات في 
وضع الكؤوس، والتهابات الجلد 
حال  في  أحيانا  تحدث  أن  يمكن 
استخدام أدوات غير معقمة، ويفضل 
أماكن  في  الحجامة  عمل  يتم  أن 
مرخصة، وعلى أيدي متخصصين، 
نقل  وبأدوات معقمة،  لضمان عدم 
التهاب  الدم مثل  العدوى بأمراض 
الكبد الوبائي ، وإليكم بعض األمور  
أضرار  تجنب  على  تساعد  التي 

الحجامة :
- فال يفضل إجراء الحجامة لألطفال 
تحت سن 4 سنوات، ويمكن إجراء الحجامة للذين هم أكبر  سًنا ولكن 

لفترة قصيرة جًدا لتقليل خطر أضرار الحجامة عليهم .
أدوية  يتناولون  الذين  للمرضى  الحجامة  الحذر عند إجراء  - ويجب 
مضادات التخثر، وذلك خوًفا من مشاكل النزيف واضطراب في تخثر 

الدم .
- كما يجب أن يكون الجلد سليماً عند إجراء الحجامة، فال يجب إجراؤها 

في حال الحروق أو حروق الشمس أو الجروح المفتوحة أو الكسور .
- ويجب على المرأة الحامل تجنب إجراء الحجامة على منطقة البطن 

أو أسفل الظهر.
الشهرية عند  الدورة  - كما يفضل عدم إجراء الحجامة خالل فترة 

النساء .
- ويمنع إجراء الحجامة عند اإلصابة ببعض األمراض، السيما أمراض 
السرطانات، والسل واإلصابة  أنواع  الدم، كالهيموفيليا، وبعض  نزف 

بنوبة قلبية خالل  الستة أشهر التي تسبق إجراء الحجامة ...

فيه  ينتقد  إجتماعي بحت  نقد  الحكاية   هذه 
الغالبة  يقول هي  فئة منه  أو  اإلنسان  الشاعر 
تنكرها وتنظر  أو  تنسى عيوبها  فئة  فيه وهي 
. والشخصيات  إلى عيوب غيرها وتتفحصها 
إلى  الحيوانات وهي ترمز  التي تحويها من 
اإلنسان يتحدث فيها الكاتب في حوار أو نقاش 
الحيوانات وبين جيوبيتر وهو  بين بعض  كان 
إله السماء واألرض والبرق والرعد عند قدماء 
الرومان وهو يماثل زيوس عند قدماء األغريق 
إن  الحيواناتويسألهم  . يستدعى جيوبيتر هذه 
يعالجه  فليوضحه وسوف  فيه  أٌي عيبًا  رأى 
يتغاضى عما  فإذا كل منهم  بينهم  يقارنه  وأن 
به  ما  ويلقي على غيره  نفسه  بينهم  به ويفضل 
فيوبخهم جيوبيتر  من عيوب ويحط من وضعه 
بأنفسهم  فعلوا ويوبخ معهم سرورهم  بما  كلهم 
الكاتب عن  يعلق  ثم  بما يشعرون  وغباءهم 
التي كما  الناس  الفئة من  فينتقد تلك  النقاش  هذا 
فتضعها  الغير  أخطاء وعيوب  إلى  تنظر  يرى 
أمام أعينها أما أخطاؤها وعيوبها فتلقيها خلفها 
. وهناك عنصر من  فتغفل عنها وال تراها 
ذلك  في  الكاتب  يستخدمه  الحكاية  عناصر 
بالعربية  التي يطلق عليها  الحقيبة  تلك  وهو 
الجلد  أو  الشعر  الُخْرج وهو وعاء مزدوج من 
الدابة لألمتعة وهي  ذو جانبين يوضع فوق 
الكتف  تعلق على  لها جيبان  بالفرنسية حقيبة 
فيضع  بيزاس  ونطقها  الوسط  من  ومفرغة 
يرونه وفي جيب ما  ما  الناس في جيب منها 
ما يتغاضون عنه وها نحن نترجم هذه الحكاية 

كما هي في نصها الفرنسي 
يقول الشاعر : يقول جيوبيتر

 يوماً كل من يتنفس )أي كل كائن حي( 
فليحضر أمام أقدام عظمتنا 

فإن رأى منكم في تكوينه عيباً 
فليعلنه بال خوف وسوف أضع له العالج 

ما هو  تعلم  أواًل وأنت  القرد وتحدث  أيها  تقدم 
جلي 

أنظر إلى هذه الحيوانات وقارن بين جمالهم 
وما بك من جمال فهل أنت راِض ؟
فيقول القرد متسائاًل : أنا ؟ ولم ال ؟

أليس لي أربعة أقدامهم مثلهم ؟
وأنا ال أضيق بشكلي وال تؤنبني هيئتي 

أما أخي الدب فأساريره النستطيع إال أن نخّطها 
وإن رغب في أن يستأكدني ال يمكن أن يوضع 

لها رسم ما 
ويتقدم الدب وقد بدا عليه وكأنما سيشتكي 

فبقدر ما به من النقص فقد أخذ يمتدح نفسه بقوة 
ويهيل نقده على الفيل فيقول فيه 

ذيله ونتحدث  فيه  نزيد  أن  يمكننا  وال سوف 
عن أذنيه 

فكم بدا حجمه بال شكل وبال جمال 
وكان الفيل يسمع فبرغم ما به من حكمة 

يقول أشياًء متشابهة فيحكم بنزعته 
أن المرأة الحوت ضخمة جداً والمرأة النملة 

ترى السوسة صغيرة جداً 
فتعتقد نفسها كالمارد إلى جانبها 
فينظر جيوبيتر إليهم فيوبخ الكل 

بأنفسهم واألغبياء  المسرورين  وغيرهم من 
منهم 

وهكذا برعت طبيعتنا فكل ما نحن عليه 
 ( نحونا   وكالتوب  أشباهنا  نحو  كاللينكس 
الثدييات عيناه  بالفرنسية حيوان من  الينكس 
الثدييات ال يرى  ثاقبتان والتوب حيوان من 

جيداً
نعفي غيرنا  بنا وال  ما  أنفسنا من كل  فنعفي 

عما بهم 
ونرانا بعين غير التي نرى بها من حولنا 
فالخالق الصانع خلقنا ولكننا تطبعنا هكذا 

الماضي ومن  بنفس األسلوب من هم في  كلنا 
في الحاضر 

نضع أخطاءنا في الجيب الخلفي 
ونضع أخطاء الغير في الجيب األمامي 

أولها  الجوانب  الحكاية بعض  في  نلحظ  ونحن 
ما يرمز الكاتب في محتواها إلى اإلنسن وعلى 
تارة  يكتب فيضع  فيما  دائمًا  يفعله  الرغم مما 
الرمز  بها في تصريح  التي يوضح  الصيغ  من 
يربط  ثانية  وتارة   ، أنتقاده  أو  اإلنسان  إلى 
أو  الحكاية  ويبدأ  موعظة  أو  بحكمة  حديثه 
ينهيها بالمغزي الذي يهدف إليه والذي قد يكون 
ضمنياً يفهم من قراءتها أو واضحاً دون إخفاء 
أو تضمين ففي هذ الجانب يضع الكاتب بعض 
ألفاظ  اإلنسان وهي  إلى  بها  يرمز  التي  الصيغ 
الشخصية  الضمائر  : األخ والمرأة وبعض 
: كل  يقول  إليه  فأنظر   . وبنا  والكل  مثل نحن 
الدب  يتنفس أي كل كائن حي ويكتب أخي  من 

النملة ويكتب هكذا  الحوت والمرأة  والمرأة 
ما  أنفسنا من كل  نعفي  ، ونحن  برعت طبيعته 
بنا ، والكل بنفس األسلوب ، ونحن نرانا بعين 
غير التي نرى بها من حولنا . كل هذه األلفاظ 
العالقات  ألفاظ وضمائر  والضمائر هي من 
المقربين وترمز  إلى  تنسب  األسرية والتي 
المرتبط  فهو  الثاني  الجانب  أما   . اإلنسان  إلى 
بهم  الناس  أن  فالكاتب يرى  الحكاية  بمغزى 
حب األستطالع والفضول نحو غيرهم فيسعون 
والبحث  بل  وأنتقادهم  تكشفهم  إلى  الرغبة  بهذه 
يتناسون  أو  عن عيوبهم ونقائصهم وينسون 
يتغاضون عنه  أو  الطرف  بهم فيغضون  ما 
اإلنسان غالباً  أن  الكاتب في  يراه  ما  نلحظ  ثم 
نفسه من هذا  يعالج  أن  الرغبة في  لديه  ليست 
يستدعي جيوبتير  أن  فما  منه  يتحرر  أو  الخطأ 
في الحكاية تلك الحيوانات ويسألهم إن رأي أي 
منهم عيباً فيه فليعلنه بال خوف وسوف يعالجه 
بهم ولم  ما  الكل  فينكر  بينهم  يقارنه  منه وأن 
أنفسهم  يمدحون  يرغبوا منه عالجًا وأندفعوا 
ويهيلون الغير بنقدهم وكأنهم يخافون أن يعلنوا 
تلك  أمر يوضح خصال  . ويظل  عن عيوبهم 
فيوبخ  إليهم  ينظر جيوبيتر  يلوح عندما  الفئة 
منهم   المسرورين  الكاتب –  يقول  الكل – كما 
 : واألغبياء  وكأنما هو يضعها في نمطين 
المغتبطون بأنفسهم الذين يرتضون بما هم عليه 
تخفى  ثم من  يغتالون ويفخرون  بل  به  فيقنعون 
يدركونها  إليها وال  يفطنون  الحقائق فال  عليهم 
ويظلون بقصورهم عن فهمها أغبياًء طائشين .

 ايها الليل كم سرت في اجوائك كثيرا ، تعبت نفسي من التجوال في فلكك 
  .

 نعم سرت كثيرا ووطأت نفسي كل الدروب وانا ساكنه مكاني ، سرت بذاتي 
ال بقدماي .    

الذي  أنت  ان  يجيبني،  اسأله واتمنى  يامن  يا من يسمعني وال اسمعه    ، أراه  يراني وال  يامن  ياهلل 
تسمع صمتي الناطق ، وترى دموع عيني المتدفقة . 

أيتها الدموع الراقدة خلف المآقي، ايها الحزن الساكن في قلبي،  اال من أحد يرتشف هذه الدموع إال من مجرى 
اخر يُصب فيه الحزن غير قلبي ، اال من مكان تتراكم فيه اآلالم غير نفسي .  

هناك قيد يخنقني، قيد ال أراه يدميني ، نعم أنا مقيدة بال اغالل ، سجينه بال قضبان ، قيد يتحكم في حياتي، قيد 
أضاع من سنين عمرى الكثير ، قيد يلتف حول عنقي حتي كدت اختنق ،ربما تراه انت ياهلل  ، ولكن انا ال اراه 

ال المسه بى احسه بعمق . 
فنجني   ، األقدار  الحياة وتضاحكت  نفسي وسخرت مني  أرهقت  لقد  ياعالم كل اسرارى واحزاني   ياهلل   

واستجب دعائي.
 أيها الليل الطويل أال تريد أن تنجلي، وينقشع عنك الظالم، أال تريد أن تمضي ولكن كيف تمضي وانت الواحة 

التي يلقي فيها كل السهرانين العاشقين الحياري همومهم ومناجاتهم . 
الذي  الوحيد  الشيء  ، وكيف ال وانت  الناس  البشر وآهات  أنات  امتألت من  أن جعبتك  الليل  ايها  لي  يخيل 
يعتنق همومنا وترى دموعنا ، اعرف انني لست وحدي الساهرة الحائرة ، أعرف أنني لست وحدي المتحدثة 
الى احضانك  اللجوء  يجدوا مأوى غير  لذا ال   ، األقدار  الحياة وتؤلمهم  تؤرقهم  مثلي  الكثير  الشاكية، هناك 

ليبوحوا بكل ما يضنيهم .   
ياهللا ياخالقي انت اقدر من كل القدرات انت الخالق العالم بكل أسرار الكون تعلم ما بي، وبالحزن الساكن في 

نفسي تعلم بالجرح الكائن في قلبي ،وال يريد أن يندمل يأباَ الحزن أن يأوي إلى سكن غير نفسي . 
أيتها النفس الشاردة المعذبة الساهرة، ايها القلب المملوء بالجراح ،لقد تعبت كثيرا كثيرا . 

 ارشدني ياهلل ارشدني الى الصواب إلى راحة النفس والبال أنزع اليأس من نفسي ارتشف الحزن من اعماقي 
اشفي الجراح في قلبي . 

الدموع من احداقي ،  الليل ، جفف  المغلقة ، اغمض عيني في هذا  الدروب  السير في كل  ارحمني يا هللا من 
اهدم جبل اآلالم الراقد في ذاتي ،احمي راحتي من ترك كل األبواب . 

 تزدهر سوق سوداء لشهادات التطعيم المزورة 
في روسيا بعدما أمرت سلطات مدينة موسكو 
جميع العاملين في وظائف تتطلب تعاماًل مباشراً 

مع الجمهور بتلقي التطعيم المضاد لكوفيد19-.
ويسهل العثور على إعالنات الشهادات المزورة 
على تطبيق تليجرام للتراسل وتستهدف الروس 

الراغبين في تجنب التطعيم واالحتفاظ بعملهم.
وترتفع األسعار بسرعة ويزداد الطلب على ما 

يبدو.
ولجأت موسكو ومناطق عدة في روسيا إلى 
فرض إجراءات صارمة لحث السكان على تلقي 
التطعيم بسبب زيادة جديدة في حاالت اإلصابة 
بفيروس كورونا يقول الكرملين إن سببها ساللة 

دلتا المتحورة األشد عدوى.
إنها تراقب  وتقول سلطات الصحة في موسكو 
شهادات  أي  بعد  ترصد  لم  لكنها  كثب  عن 

مزورة.
 18 تلقى  يونيو/حزيران،  الثاني من  بحلول 
عددهم  البالغ  روسيا  سكان  من  فقط  مليونا 
144 مليونا جرعة واحدة على األقل من أحد 
التطعيمات قبل  اللقاحات، وذلك منذ بداية حملة 

خمسة أشهر.

مدينة  سلطات  وأمهلت 
موسكو، األسبوع الماضي، 
قطاع  في  العمل  أرباب 
شهرا  العامة  الخدمات 
للتأكد من تلقي %60 من 
وإال  للتطعيم  موظفيهم 

فسيواجهون غرامة.
وأمر رئيس بلدية موسكو 
الحانات  األسبوع  هذا 
والمطاعم بخدمة العمالء 
إذا كانوا قد تلقوا التطعيم 
أو أصيبوا بالفيروس خالل 

الشهور الستة الماضية مما يمنحهم مناعة.
كما سيُحرم من لم يحصل على اللقاح من العالج 

بالمستشفيات في الحاالت غير الطارئة.
وقال محلل البيانات بوريس أوفتشينيكوف، الذي 
شارك في تأسيس وكالة لتحليالت اإلنترنت، إن 
عمليات البحث على جوجل عن »شراء شهادة 
تطعيم« في منطقة موسكو ارتفعت عشر مرات 

خالل أيام بعد التحذير الموجه لموظفي الخدمات.
وأضاف أن عمليات البحث عن أماكن الحصول 
على اللقاح في موسكو ارتفعت بواقع مرتين 

ونصف فقط.
وقال موظف اشترى شهادة مزورة له ولزوجته 
قبل شهرين إنه دفع خمسة آالف روبل )69 

دوالرا( لكل شهادة.
البائع  نفس  من  شهادة  شراء  زميله  وحاول 
األسبوع الماضي لكنه أخبره أن السعر ارتفع إلى 

15 ألف روبل على األقل.
ويُرجع الروس رفضهم للتطعيم إلى مخاوف من 
المنتجات الدوائية الجديدة إضافة إلى انتشار عدم 
السلطات وتقارير إعالمية سلبية عن  الثقة في 

اللقاحات المصنوعة في الخارج.

حكايات الشاعر الفرنسي الفونتين

الخرج أو الحقيبة ذات الجيبين
 La besace

شعر: صباح غريب

تباهى بمجدك   
يا شعبي تباهى 

عشقت األرض قلبي ما سالها 
يهيم بها.... ينعشه هواها 
ألجل ترابها أحنينا الجباها 

جميلة  
تشرق الشمس عليها 

فتغدو المعة في عز صباها 
صنعة هللا بالخير حباها 

مباركة..  مكرمة ....
بمهد مسيحنا 

والقيامة 
وحج الناس يكمل 

بمسرى نبينا وأقصاها 
هلل درك يا شعبي 

فلسطين أرضك مقدسة
ورب العرش بالحب اصطفاها

هي حديث الكون 
في العليا صداها

ودم الشهداء مسكاً 
قد رواها

بإذن هللا نصرك قادم 
والروح تبلغ
مشتهاها 

تباهى يا شعبي بمجدك
يا شعبي تباهى  

شعر : 
عباس شعبان

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

الحجامة من وجهة نظر  الطب والعلم الحديث 

ترجمة: إدوار ثابت

تباهى يا شعبي بمجدك 
تبـــاهى
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يوسف زمكحل   همسـات

أن  يمكن  الذي  الوحيد  الشئ  هو  الحب 
تحصل عليه بدون أن تدفع فيه ثمناً 

الغيرة وحش يمكن أن يفتك بالحب 

دعوة امرأة مظلومة قادرة أن تجعل الحياة 
جحيماً 

أصعب حاالت الحب أن يحبك شخص في 
وقت ال تريده 

إذا القلب أحب .. بات العقل يعاني 

اإلنسان ال يعرف حالوة الحرية إال إذا ذاق 

مرارة غيابها

الرجل الغربي يسير بجوار زوجته والرجل 
الشرقي يسير أمام زوجته 

الحب هات وخذ

مليت   .. حبيب  أغلى  أنت   : كلماتي  من 
 .. وحنين  .. وسعادة وشوق  فرح  حياتي 
مين غيرك ممكن لحظة .. على قلبي يبقى 
أمين ؟.. أنا ياروحي بسأل .. وعليك أنت 

تجيب .. وأنت أغلى حبيب .. 

 

اكتبيني فوق بريدك
واحقنيني في وريدك

وارسميني فوق شفاهك
كلمة تتحدى أشتباهك
كلمة تنطق باشتهائك

ضّمدي ب بدمي جراحك
عّيشيني فى براحك

وانشري الفرحة فصباحك
لو في مرة نسيت حروفك
زلزليني فّوقيني رجعيني

دوري بّيا ودّوريني
عّدي بّيا فوق سنيني

أحضن الفرحة اللي ماتت
أمسح الدمعة اللي باتت
تجري ديما في آهاتك

واحضنيني
دّوبي ف حضنك أنيني

لو ضلوعي تبعدك
هّشميني

احضني بقلبك وتيني
ضّمي قلبي جّوا حضنك

أعصريني
دّوبيني

حّوليني ...

ُمناجاة ..  

    فيفيين توماس ١٩١٠ 
- ١٩٨٥ أميركي من أصل  
أفريقي  في مدينة ناشفيل في 
والية تيناسي األميركية ؛ 
عانى من صعوبات الحياة والفقر والتمييز العنصري؛ والده 
كان نَجاًرا  ؛ وكان فيفيين يعمل في ورشة والده يوميا بعد 
الثالثينات  العائلة في أزمة  ليساعد  السبت  المدرسة وأيام 
واإلنهيار اإلقتصادي  في القرن الماضي  . انهى دراسته 
الثانوية وكان دخل مصلحة والده ال يكفي  العائلة فاضطر 
إلى التفتيش عن أي عمل كان .  أول  فرصة عمل كانت 
عامل تصليح المفروشات في جامعة - فيسك - مستفيدا من 
خبرته في ورشة والده؛ لكنه ُسٍرح بعد أشهر من عمله  بسبب 

اإلنهيار اإلقتصادي.
له  صديق يعمل في  تنظيف مستشفى حيث كانوا بحاجة 
إلى عمال تنظيف.  حصل فيفيين على عمل تنظيف مختبر 
التجارب الجراحية على الحيوانات؛  في عمله الجديد  كان 
عليه أن يساعد الطبيب الجراح  في أعمال  بسيطة  في 

التجارب وبعدها التنظيف .
كان  تصنيفه في المستشفى - عامل تنظيف - لكن الطبيب 
المسئول عن التجارب  - الدكتور الفريد باللوك -  الحظ  
في العامل  فيفيين توماس تجاوبا وتقدما وذكاًء في العمل 

إليه أعماال إضافية استوعبها فيفيين  بسرعة  فأخذ يوكل 
وأخذت  خبرته تزداد  يوما بعد يوم إلى أن أصبح  اليد 

اليمنى للطبيب في التجارب.
في هذه األثناء إستغل  فيفيين فرصة  وجوده  في المستشفى 
ليصل إلى  مكتبة المستشفى ويقرأ ما يشاء من كتب الطب 
الجراحي  ؛ وكان بعد إختبارات الطبيب الجراح ومغادرته 
مختبر التشريح  يجري تجاربه حول ما قرأه في المكتبة 
وبذلك كانت معرفته  تزداد من يوم إلى يوم باإلضافة إلى 

مشاهداته إلعمال الجراحين. 
في تلك الفترة  كانت المستشفيات تقوم  بعمليات جراحية  لمختلف 
أعضاء جسم اإلنسان باستثناء القلب ؛ وكانت المستشفيات 
تستقبل أطفاال مصابين  بخلل والدي  في صمامات  القلب  
تُعٍثر سيالن الدم  فيعجز المريض عن الحركة ويتغير لون  

جسده  إلى األزرق  .
لم  يتجرأ أي طبيب جراح في حينه أن يقوم بعملية  جراحية 
للقلب؛ إلى أن  قدم طفل لونه أزرق وحياته بخطر وبدون أمل ؛
للطفل  أي شيء  باللوك عمل  ألفريد   الطبيب  كان على 
كان    ، النتيجة  كانت  مهما  عملية جراحية  إجراء  وقرر 

فيفيين  توماس 
حاضرا في غرفة العمليات وأبدى رأيه في طريقة  فتح 
الصمام المغلق ؛ عمل الدكتور الفريد باللوك برأي  فيفيين 

توماس فجرى الدم بشكل طبيعي وعادت الحياة إلى الطفل .
جون   جامعة   مستشفى   في  الجراحية  العملية  جرت  
هوبكينز ؛ على أثر النجاح بدأ باللوك ومساعده  فيفيين  
بوضع أسس علم األوعية الدموية وجراحتها ومعالجتها . 
حصل  الطبيب باللوك على أوسمة عديدة  نتيجة النجاح 
واإلبتكار وبقي إسم  فيفيين  بدون  ذكر ألنه ال يحمل شهادة 
طبيب.  كان دخول الطالب من أصل أفريقي إلى الجامعات 
كلية  لدخول   باللوك مساعدته  الطبيب  ممنوعا؛  حاول 
الطب ليحصل على شهادة طبيب لكنهم  اشترطوا أن يبدأ 
الدراسة  كمبتدىء ؛  في  حينه كان فيفيين  في منتصف 
األربعينات وعنده عائلة فصرف النظر عن الدراسة وبقي 
كما  ؛  العمليات  في غرفة  رئيسا  مساعدا  المستشفى  في 
أصبح  محاضرا - بدون شهادة طبيب -  في  كلية الطب 

في مجال األوعية الدموية والقلب .
كرمه الطبيب  باللوك  بذكر إسم  توماس في كافة  اإلنجازات 
العلمية التي أنقذت عشرات آالف المرضى والجرحى  في
مع   إسمه   ذكرت  المستشفي   إدارة  أن  كما  الحروب  
الدكتور باللوك على  حجر أساس المركز الطبي لمعالجة  
بجانب   كما علقت صورته  ؛   الدموية  األوعية  إمراض 
صورة  الطبيب باللوك في قاعة الشرف  في المستشفى 

مع لمحة عن إنجازاتهما .

من عامل تنظيف في مستشفى إلى رائد في  جراحة القلب 
بقلم: سليم خليل

مهما تبعد 

سوق سوداء لشهادات لقاح كورونا المزورة في روسيا

تبعد  مهام  تقىس  مهام 

ليا  برضه  حتبقى  مسريك 

رضايا  تطلب  حتيجي  بكره 

عينيا  من  نظرة  تتمني 

قلبي  بحب  بيحلم  غريك 

القسّية  بيحب  قلبي  بس 

عندي  بس  موجود  الحنان 

عليا  أسأل  حبيبي  يا  نسيت  وإن 

عيشته روحي  يا  كتري  أنت  ما 

؟ فّيا  بتظن  دلوقتي  ليه 

ليك  كله  عندي  اليل  الحب 

أيدّيا  وماِسك  كياين  مالك 

مالوعة  بّطل  حبيبي  كفاية 

عصّية مشاعرك  تبّي  مهام 

حاجات  شويه  ساعات  بتخونك 

فّيا تاين  حبك  بتجدد 

حرام  أكرب  ده  ظلمك 

خطّية  أكرب  ده  وبعدك 

تبعد  مهام  تقىس  مهام 

لّيا  برضه  حتبقى  مسريك 

رضايا  تطلب  حتيجي  بكره 

عينّيا  من  نظرة  تتمنى 

قلبي  بحب  بيحلم  غريك 

القسّية  بيحب  قلبي  بس 

كلمات: يوسف زمكحل



   يستخدم العديد من األشخاص زيت الخروع بطرق متعددة، من العناية بالشعر إلى عالج 
التهاب المفاصل، حيث يحتوي زيت الخروع على العديد من الخصائص التي يمكن أن تفيد 
الشعر والجلد والجسم، وزيت الخروع معروف بأنه مرطب قوى وثقيل، لذلك يجب استخدامه 
بكميات صغيرة أو على النحو الموصى به من قبل الخبراء، وفقًا لما ذكره موقع “تايمز أوف 

انديا”.
فوائد زيت الخروع للعناية بالبشرة

يستخدم زيت الخروع لترطيب بشرة الوجه، ألن الترطيب هو المفتاح الوحيد لبشرة صحية، 
عن طريق وضع قطرة أو قطرتين وتوزيعها على الوجه والرقبة، كما يمكن مزجه مع مرطب 

يومي وتطبيقه على البشرة.
يمكن استخدام زيت الخروع كمرطب للشفاه عن طريق أخذ كمية من شمع العسل وملعقة 
كبيرة من زيت الخروع وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ونصف ملعقة كبيرة من جل الصبار 
وخلطهم جيدًا، وتطبيقه على الوجه صباًحا ومساًء، حيث يساعد ذلك في الحفاظ على ترطيب 

الشفاه وإضفاء اللون الوردي الطبيعي عليها.
زيت الخروع أيًضا يساعد في إزالة البقع الداكنة، خذ فقط بضع قطرات منه وعدد متساوي من 
قطرات زيت جوز الهند، وخلطهما جيدا ثم وضعها على المناطق المصابة بتلك البقع على الوجه، 

كما يمكن استخدام نفس الخليط لعالج الهاالت السوداء.
2- العناية بالعين

يمكن عالج انتفاخ العينين أو التورم بزيت الخروع، عن طريق أخذ بضع قطرات من الزيت 
الخروع على أحد سماعات األذن وتطبيقها على المنطقة حول العينين وقم بالتدليك بلطف بحركة 
دائرية، سيؤدي ذلك إلى تعزيز الدورة الدموية وإرخاء العينين، يمكن استخدام نفس الشيء على 

الحاجبين من أجل نمو صحي.
كما يعتبر زيت الخروع أسهل طريقة لمكافحة الشيخوخة نظًرا ألنه يحافظ على ترطيب البشرة 
مع االستخدام المنتظم، وذلك يساعد في الحفاظ على منع ظهور التجاعيد، كما أنه مناسب لعالج 

الشوائب على البشرة.
3- زيت الخروع للشعر

يمنع زيت الخروع تساقط الشعر ويُعزز نموه، فقط ضع زيت الخروع على فروة الرأس والشعر، 
ويمكن نظًرا لسماكة هذا الزيت تخفيفه بزيت الزيتون وتدليك الشعر بواسطته مرتين في األسبوع، 

حيث يساعد ذلك في منع تساقط الشعر وتقوية الجذور وتعزيز نموه.
يمكن استخدام زيت الخروع أيًضا لعالج جفاف وقشرة الرأس، عن طريق خلطه مع زيت جوز 

الهند وتطبيقه على الشعر، للقضاء على القشرة وتخفيف حكة فروة الرأس.
4- زيت الخروع للجسم

يحتوي زيت الخروع على حمض الريسينوليك الذي يساعد على تقليل التورم واأللم الناتج عن 
التهاب المفاصل، فق خذ بعض زيت الخروع وقم بتسخينه وضعه على منطقة األلم وقم بالتدليك 
لبضع دقائق حتى يمكن امتصاص الزيت بعمق في طبقات الجلد، كما يمكن تطبيقه على الجسم كله 

للحفاظ على االسترخاء وتخفيف اإلجهاد وتخفيف آالم أو تصلب العضالت.
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فوائد زيت الخروع.. يعالج تساقط الشعر ويرطب البشرة

الفواكه الصيفية.. 9 أنواع صديقة للقلب

يتوقع  الخاص، خاصة وأن معظمنا كان  يوم خطوبتك  ترتديه في  ما  اختيار  الصعب  من 
ويتخيل، كيف سيكون هذا اليوم في أحالم اليقظة الخاصة به منذ أن كنا أطفااًل. لذا أنا أفهم 
أم  منتفًخا  أم قصير،  فستان خطوبة طويل  ترتدي  أن  القرار. هل يجب  اتخاذ  مدى صعوبة 

بسيًطا؟ لكن هل فكرت يوًما في التفكير خارج الصندوق والبحث عن شيء فريد تماًما؟
 في هذا المقال، يوجد إطالالت غير تقليدية يمكنك التألق بها بداًل من فساتين الخطوبة

الجزء  بالتأكيد. سيبدو  بها  األنظار  لكنك ستلفتين  إنه خيار غير عادي،  بدلة لخطوبتك..   
العلوي من الدانتيل رائعًا مع بدلتك البيضاء. فالدانتيل هو دائًما رمًزا لألناقة في عالم الزفاف. 

ارتدي الكعب الملون إلضافة لمسة ملونة إلى مظهرك. 
يمكن للعروس المحجبة ارتداء بدلة كذلك.
٢- ارتدي لونك المفضل في حفل خطوبتك

إنه يومك الخاص، لذا ضعي القواعد الخاصة بك. إذا كنت تعتقدين أن ارتداء اللون المفضل 

لديك سيعزز ثقتك بنفسك في يومك الخاص، فابحثي عنه. يمكنك ارتداء تنورة باللون المفضل 
لديك مع بلوزة بيضاء أو بيج، أو بلوزة ملونة مع تنورة أو بنطلون سادة.

٣- البليزر الطويل أو البليزر الفستان 
البليزر الفستان هو خيار فريد من نوعه لمناسبتك الخاصة. فالبليزر الفستان هو خيار رائع 
للحصول على  ارتدائها عند خطوبتك.  في  البليزرات وترغبين  بارتداء  تستمتعين  كنِت  إذا 

القليل من الحركة، ارتديه مع الكعب األبيض.
٤- إطاللة بالكامل من اللون البيج  

البيج لون فاتح يناسب الخطوبة،، لذا إن كنت ال تفضلين األلوان الساطعة، وترغبين في ترك 
اختياره  فقط على  البيج. احرصي  اللون  اختيار  فيمكنك  لحفل زفافك،  اللون األبيض  ارتداء 

بدرجة أو ظل يتناسب مع لون بشرتك، حتى ال يمنحك مظهر شاحب.
٥- إطاللة بالكامل من الستان 

البنطلون يحتوي  يكون  أن  لكن يجب  بنطلون وبلوزة،  الساتان، مثل  ارتداء طقم من  يمكنك 
بارًزا. أو يمكنك اختيار تنورة  على لمسة مختلفة، مثل شق جانبي أو أي شيء آخر يجعله 
أو  بلون محايد  ارتديه مع كعب  أو منسدلة.  أكمام منفوخة  بلوزة ذات  أو طويلة مع  قصيرة 

حسب خيارك.
٦- الجمبسوت خيار رائع في حفل خطوبتك 

تحريكه   أيًضا  يسهل  إنه خيار متطور  الجمبسوت خياًرا رائعًا.  تعتبر  لخطوبتك،  بالنسبة  
أو  ملونة من األعلى وبيضاء من األسفل،  ارتداء جمبسوت  أيًضا  يمكنك  فيه.  والرقص 

العكس. ما أعنيه أنه ليس بالضرورة أن تكون كلها بلون واحد.
٧- تنانير ماكسي مع كروب توب من الدانتيل أو التل 

أو  السادة  التل  تنورة طويلة من  اختاري  قلياًل؟!  البوهيمي  للستايل  الذهاب  في  ترغبين  هل 
بسيًطا  الدانتيل. ضعي مكياًجا  أو من  الخامة  نفس  المرصع ونسقيها مع كروب توب من 

إذا  الشعر  واحتضني تجعيد 
كان شعرك مجعدًا، واستعدي 

للرقص طوال حفل خطوبتك.
٨- كوب توب مع بنطلون عالي الخصر

إذا كنت ترغبين في إظهار شخصيتك، فإن ارتداء زوج من البنطلونات عالية الخصر وتوب 
قصير يعد خياًرا جيدًا. هذه نظرة أنيقة للغاية. يمكنك اختيار بلوزة بسيطة أو واحدة بها القليل 

من الدراما، مثل األكمام المنتفخة. ارتدي الكعب األبيض لتبسيط األمر.
٩- تنورة بسيطة وتوب مزخرف 

به بعض  توب  بسيطة مع  تنورة  اختاري  لطيفًا،  توازنًا  لمالبسك  يكون  أن  تريدين  كنِت  إذا 
التفاصيل والزخارف، مثل الكشكشة أو الدانتيل. هذا المظهر رائع إلضفاء لمسة أنيقة على 

إطاللتك.

إحذري.. النوم “الخاطئ”  يسّرع ظهور  التجاعيد

العناية بالأظافر الضعيفة وإصلاحها بـ6 طرق طبيعية

وصفات لتقشير اليدين .. الطماطم واللوز  تمنحان التنعيم والترطيب

النوم أساسياً إلنتاج الكوالجين  يعتبر     
النوم  البشرة، لكن  الضروري لصحة ونضارة 
بطريقة خاطئة يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على 
التجاعيد ومشاكل  البشرة ويؤدي إلى ظهور 

الجلد األخرى.
ويقول األطباء إن احتكاك الوجه بالوسادة يمكن 
أن يضر بالطبقة الخارجية المعروفة باسم 
الزائد  الماء  فقدان  الجلد، وينتج عن هذا  حاجز 
الغدد  إلى دخول  والجفاف والذي بدوره يؤدي 
في االستجابة التلقائية وإنتاج المزيد من الدهون.
الزائدة إلى تراكم  ويمكن أن تؤدي الزيوت 
البكتيريا واألوساخ، وبالتالي انسداد المسام 
وظهور البقع، والحل يكمن في استخدم الريتينول 
الباكوتشيول، وهو بديل طبيعي – في  – أو 
الليل، وسيؤدي ذلك إلى حبس الرطوبة ومعالجة 
الشباب في  الشيخوخة واستهداف حب  عالمات 

نفس الوقت.
كما أن النوم على جانب واحد طوال الليل يمكن 
الخد، فهو يمكن أن يقطع  أن يؤثر على بشرة 

للدهون في وجنتيك ويسبب تلف  الدم  إمدادات 
الطبقات الموجودة تحتها. والحل هو عمل مساج 

للوجه عند االستيقاظ لتحفيز دوران الدم.
الوجه، حيث  وال يقتصر الضرر على بشرة 
إلى تجاعيد في الصدر،  النوم  يمكن أن يؤدي 
التصاق  الوقت في  و يتسبب شد جلدك بمرور 
الطيات والتجاعيد، حيث تضعف العضالت 
ويرتخي الجلد. ويمكن حل هذه المشكلة باستخدام 

وسادة محددة لتوزيع الوزن بالتساوي.
ويمكنك أيًضا تحفيز إنتاج الكوالجين عن طريق 
الجلد، حيث  الوخز باإلبر باستخدام أسطوانة 
أنه قد تعرض  ليعتقد  الجسم  الجهاز  يخدع هذا 
الطبيعية على  الشفاء  ألذى، مما يشجع عملية 

العمل.
العميقة من ضغط  ويمكن أن تظهر الخطوط 
الوسادة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك  الوجه على 
إلى تمدد األربطة ويضعف العضالت ويعزز 
األخاديد في الجلد، والحل األمثل هو التعود على 

وضعيات نوم مختلفة مثل النوم على الظهر.

   بغض النظر عما إذا كنت تستخدمين طالء األظافر أم ال، أو إذا كنتى تحبين أظافرك طويلة 
أو قصيرة، فإن أظافرك القوية والالمعة دائًما تبدو جيدة وتشير إلى أنك بصحة جيدة بشكل عام.
العناية باألظافر  البعض منا محظوظ أكثر من غيره لحصولهن على أظافر قوية، لكن يمكن 
الهشة بشكل طبيعى لكى يصبحوا أفضل وأقوى، وفى التقرير التالى يقدم موقع “برايت سايد” 
الطبيعية والمتوفرة فى مطبخك، والتى يمكن أن تساعدك فى  مجموعة مختارة من األشياء 

الحصول على أظافر قوية وصحية:
:E زيت فيتامين

أيًضا، وهو معروف  الخارجية  الظفر  الفعلية فحسب، بل يحسن طبقة  الظفر  ال يحسن حالة 
الدموية ونمو  الدورة  الزائد، كما يحسن  الجلد  التالفة والهشة وشفاء  بإصالح وتقويم األظافر 

األظافر، فقط ضعي زيت فيتامين E مباشرة على أظافرك.
زيت جوز الهند:

العوامل  لذلك فهو يحمي األظافر من  الجيدة،  الهند من مضادات األكسدة  يعتبر زيت جوز 
الخارجية التى قد ثؤثر عليها، كما يحتوي زيت جوز الهند أيًضا على خصائص مضادة للبكتيريا 
والفطريات جيدة جدًا، ضعي زيت جوز الهند الدافئ على األظافر والجلد المحيط بها وقومى 

بالتدليك حتى يتم امتصاصه.
خل التفاح:

النمو بشكل  أنه يساعد األظافر على  البشرة، كما  لتقويم األظافر وتنعيم  التفاح مفيد جدًا  خل 
أسرع، فقط أضيفى ملعقة واحدة إلى كوب من الماء الدافئ وانقعى أظافرك بها لبضع دقائق، 

يمكنك تكرار ذلك يوميًا حتى تشعر بالرضا عن النتائج.
عصير الليمون:

يحتوي الليمون على نسبة عالية جدًا من فيتامين C، مما يسرع من إنتاج الكوالجين ويجعل 
يعمل  الذى  هيدروكسي  ألفا  أيًضا على حمض  الليمون  يحتوي عصير  كما  أقوى،  األظافر 
هو  فعله  عليك  ما  كل  األظافر،  في  تشققات صغيرة  أي  األظافر وعالج  تفتيح  ذلك على 
عصر نصف ليمونة واخلطيها مع كوب من الماء الدافئ وانقعى أظافرك فيها لمدة ٥-10 

دقائق.
الزيتون: زيت 

زيت الزيتون مفيد بشكل استثنائي لترطيب وتغذية األظافر، و يحتوي على نسبة عالية من 
الذي يصلح أي ضرر يلحق باألظافر ويحفز نموها، والستخدامه ضعي زيت  فيتامين هـ، 

الدافئ على األظافر، وقومى بتدليكها لمدة ٥-10 دقائق. الزيتون 
والعسل: البيض  صفار 

فعاالً  يجعله  مما  الدهنية  واألحماض  أ  فيتامين  من  عالية  كمية  البيض على  يحتوي صفار 
للحصول  البشرة،  وترطيب  ولتنعيم  والهشة  والرقيقة  الضعيفة  األظافر  تقوية  في  للغاية 
على مستوى أعلى من الجودة ، أضيفى بعض العسل الذي يحتوي على خصائص مضادة 

للفطريات.
فقط اخلطي صفاًرا واحدًا مع نصف ملعقة صغيرة من العسل الدافئ، وضعي المزيج على 

األظافر والجلد من حولهما، واتركيه لمدة 1٥ دقيقة واغسليه.

بسبب  اليدين  النساء من جفاف  من  الكثير  تعاني     
التي  المنزلية  األعمال  وبسبب  جانب،  من  العناية  نقص 
تتسبب في فقدان البشرة زيوتها الطبيعية من جانب آخر 
ما  لتعويض  باليدين  عناية خاصة  توفير  يتطلب  ما  وهو 
تفقده من زيوت، من خالل وصفات طبيعية تعيد التوهج 

لبشرتك. والترطيب 
نقدم وصفات طبيعية لصناعة  التقرير  وفي هذا 
إلى  والصحة  النضارة  إعادة  يمكنها  التي  المقشرات 
ال  يومي،  إلى روتين  تتحول  أن  يجب  والتي  يديكي، 
وفقا  وذلك  محدودة،  أيام  على  مقتصًرا  األمر  يكون  أن 

.pinkvilla لتقرير منشور على موقع 
مقشرالطماطم اليدين:  لتقشير  طبيعية  وصفات 

تحتوى الطماطم على العديد من العناصر المفيدة للبشرة 
مثل مضادات األكسدة التي تساعد بالحصول على بشرة 

الشوائب. خالية من 
المكونات:

٢ شريحة طماطم، قطرتان من زيت الالفندر األساسي، 
٢ ملعقة كبيرة سكر بودرة

االستخدام: طريقة 
امزجي زيت الالفندر األساسي 

السكر. مع 
من  واحدة  شريحة  خذي 
الطماطم وضعيها على خليط 

السكر.
استخدميها في فرك يديك برفق 

لمدة ٥ دقائق.
ال تتجاهلي أطراف أصابعك.

االنتهاء  بعد  يديك  اغسلي 
الفاتر، مع تجفيفها جيدا. بالماء 

اللوز مقشر 
للبشرة،  المفيدة  الطبيعية  المقشرات  اللوز من  يعتبر 
البشرة،  في  الزائدة  الزيوت  امتصاص  على  يعمل  حيث 

الترطيب والتغذية. مع توفير قدر كبير من 
اللوز مسحوق 

المكونات:
٢ ملعقة كبيرة مسحوق لوز، 1 ملعقة كبيرة عسل

االستخدام: طريقة 
في حركات  يديك  وافركيها على  المكونات  امزجي 

دائرية.
لطيف  باستخدام مرطب  اختمى  دقيقة.   ٢0 بعد  اشطفيها 

اليدين. على 
الورد مقشر مسحوق بتالت 

لترطيب وتنعيم  الورد  أو أوراق  الورد  استخدمي بتالت 
للبشرة. يديك، حيث تحتوي على خصائص مفيدة 

الحرارة في فصل  بارتفاع  كثيًرا  القلب  تتأثر صحة     
الصيف، ألن الطقس الحار يتسبب في ارتفاع نبضاته بشكل 

ملحوظ، خاصةً عند الحركة والنشاط الزائد.
القلب  وللحفاظ على صحة  للحفاظ على صحته  ٥ نصائح 

في فصل الصيف، 
الفواكه، وفقًا  بتناول مجموعة محددة من  االهتمام  يجب 

.»Healthline« لموقع
التفاح 

األلياف  البكتين، وهو من  باحتوائه على  التفاح  يتميز 
الغذائية التي تمثل أهمية كبيرة لصحة القلب واألوعية، ألنه 
الكوليسترول الضار والدهون  يساعد على خفض مستويات 
الثالثية بالدم، مما يقلل من خطر اإلصابة بتصلب الشرايين. 
ويحتوي التفاح أيًضا على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي 
يساعد على تقليل فرص اإلصابة بأمراض القلب والسرطان 

والسكتة الدماغية، بفضل خصائصه المضادة لألكسدة.
الموز

الجسم على ٧%  الموز، يحصل  ثمرة واحدة من  تناول  عند 
يقدم لصحة  الذي  البوتاسيوم،  لمعدن  اليومي  االحتياج  من 

القلب العديد من الفوائد، ومنها:
- تنشيط الدورة الدموية.
- تنظيم ضربات القلب.

- تقوية عضلة القلب.
الضار  الكوليسترل  الدم.- خفض مستويات  - ضبط ضغط 

والدهون الثالثية بالدم.
- الحفاظ على توازن السوائل واألمالح بالجسم.

للقلب،  المفيدة  الفواكه  الموز من  تجعل  التي  األسباب  ومن 
المركبات  والفيتوستيرول، وهما من  بالبوليفينول  هو غناه 

النباتية التي تحميه من اإلصابة باألمراض.
المانجو

يلعب المانجو دوًرا كبيًرا في تعزيز صحة القلب، الحتوائه 

التي  الغذائية  العناصر  العديد من  على 
الحيوية،  بوظائفه  القيام  تساعده على 
البوتاسيوم واأللياف وحمض  مثل 
أ وفيتامين سي  الفوليك وفيتامين 
وفيتامين هـ وفيتامين ك ومركبات 
المانجو على  البوليفينول. ويتفوق 
احتوائه على  السابقة في  الفواكه 
كبيرة  فعالية  الذي أظهر  المنجفيرين، 
بأمراض  تقليل فرص اإلصابة  في 
الدراسات، نظًرا  القلب في بعض 

لخصائصه المضادة لألكسدة.
األناناس

للقلب،  المناسبة  الصيفية  الفواكه  من 
توفر  األناناس  ألن 1٦٥ جرام من 

لفيتامين سي و٧٣% من  اليومي  االحتياج  للجسم ٨٨% من 
المفيدة لصحته.  الغذائية  العناصر  المنجنيز وكالهما من 
ويقلل األناناس من فرص اإلصابة بأمراض القلب، الحتوائه 
المضادة  البوليفينول  على مستويات عالية من مركبات 

لألكسدة وااللتهاب.
الكرز

نسبة  يحتوي على  والبوتاسيوم، كما  باأللياف  مصدر غني 
األنثوسيانين  المضادة لألكسدة،  النباتية  المركبات  عالية من 
يساعد على حماية أعضاء  الذي  والهيدروكسي سينامات، 

الجسم، وال سيما القلب، من اإلجهاد التأكسدي.
البطيخ

الدموية، الحتوائه على  الدورة  تنشيط  البطيخ على  يساعد 
الغذائية، فضاًل عن  قيمته  نسبة ٩٢% من  الذي يشكل  الماء 
غناه بمعدني البوتاسيوم والماغنسيوم، اللذين يساعدان على 
بالليكوبين  الغني  الغذائي  النظام  القلب.يرتبط  تعزيز صحة 
بانخفاض مستويات اإلجهاد  البطيخ  الموجودة وفرة في 

الوقاية من  التأكسدي وااللتهابات، وهو ما يساعد على 
القلب.الكيوي أمراض 

القلب، الحتوائه على  تعزيز وظائف  الكيوي على  يساعد 
وفيتامين  األلياف  إلى  باإلضافة  المفيدة لصحته،  البوتاسيوم 
والزياكسانثين. واللوتين  والبيتا كاروتين  هـ  وفيتامين  سي 

الخوخ
البوتاسيوم واأللياف وفيتامين سي  الخوخ على  يحتوي 
أ وفيتامين هـ والبيتا كاروتين زياكسانثين  وفيتامين 
الصيفية  الفواكه  يجعله من  ما  ومضادات األكسدة، وهذا 

للقلب. المفيدة 
العنب 

العنب بمختلف  البوتاسيوم وفيتامين هـ، يحتوي  بخالف 
أنواعه على مركبات نباتية تقلل من فرص اإلصابة بأمراض 
الكافيك  القلب، مثل ريسفيراترول واألنثوسيانين وحمض 
أنواع  وكيرسيتين وكايمبفيرولوعلى الرغم من أن جميع 
العنب مفيدة لصحة القلب، إال أن العنب األحمر يمثل له أهمية 

خاصة، الحتوائه على نسبة أعلى من مضادات األكسدة.
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  قال الفنان إدوارد، إن المخرج محمد سامي، 
له الفضل فى إكتشاف بعض الجوانب المدفونه فى 
موهبته الفنية، مشيًرا إلي إنه ليس لديه مانع من 
المشاركة فى عمل كضيف شرف من إخراج محمد 

سامي.
وأضاف« إدوارد«، أن المخرج محمد سامي، من 
المخرجين المتميزين والذى لديهم رؤية إخراجية فى 
تسكين األدوار ورسم الشخصية علي الفنان واإلهتمام 
بأدق التفاصيل حتي تظهر بشكل جيد، متابعًا أن هذا 

ما حدث معي فى شخصية »مجدي«، التي ظهرت بها 
فى مسلسل »لؤلؤ«، فهذا الدور جعلني اكتشف مواهب 
تمثيلة لدى لم أرها من قبل وحققت نجاًحا كبيًرا علي 

المستوي الفني.
وتابع« أيَضا دوري فى مسلسل »البرنس«، الذى كان 
نقله فعليه فى مشواري الفني وظهر من خالله النضج 
الفني إلدوارد، فالمخرج محمد سامي ساعدني كثيًرا 
فى تطوير محاطتي الفنية وال يوجد مانع من مجاملته 

والظهور فى أى فني من إخراجه كضيف شرف. 

  تخوض صابرين تجربة درامية جديدة ومختلفة 
أن قدمت في شهر رمضان  فبعد  تماما،  عليها 
إلهام  الماضي دور كوميدي من خالل شخصية 
تتجه  أن  بالحب، مع زينا، قررت  كله  في مسلسل 
القادم  األدوار، وذلك في مسلسلها  آخر من  لنوع 

بعنوان حلم. 
وكشفت صابرين عن تفاصيل مشاركتها حيث قالت 
كبار  نجوم  كبير ومع  بالمشاركة في عمل  : سعيدة 
مثل المشاركين في مسلسل حلم، وأقدم خالل العمل 

دور مختلف تماما عما قدمت من قبل.
المسلسل  أقدم خالل   : وتابعت عن شخصيتها 
امرأة ذات طباع شرسة،  شخصية عايدة، وهي 
ابنتين، وتمتلك  وقوية وبـ 100 راجل، ولها 
بداية  الخاصة، وأضافت عن موعد  مصانعها 
التصوير،  بدأت مرحلة  بالفعل   : التصوير  مرحلة 

أولى مشاهدي خالل  ابدأ تصوير  أن  المقرر  ومن 
األيام القليلة المقبلة. 

تقرر عرضه خارج  قد  يذكر أن مسلسل حلم، 
رمضان، ويدور حول منطقة حي األسمرات، 
العشوائيات  إنقاذ حياة سكان  تجاه  الدولة  وجهود 
لهؤالء  تقديم رؤية مختلفة  الحي، مع  إلى  ونقلهم 
بعد كابوس طويل  السكان وكيف تحولت حياتهم 

عاشوا فيه. 
والمسلسل من بطولة صابرين، محمد رياض، وفاء 
عامر، كمال أبو رية، نضال الشافعى، نهال عنبر، 

العزيز، مدحت  أنوشكا، سميرة عبد 
تيخة، شريف خير هللا، وعدد آخر 

إخراج حسني  النجوم، ومن  من 
صالح.

يستعد صناع فيلم »تحت تهديد السالح«، 
ألستناف تصوير مشاهدهم األسبوع القادم، 
وذلك بعد أن توقفوا طوال الفترة الماضية 
بسبب انشغال أبطال العمل بتصوير أعمالهم 

الرمضانية. 

»تحت تهديد السالح«، بطولة حسن الرداد، 
فتحي عبدالوهاب، ريهام عبدالغفور، مي عمر، 
بيومي فؤاد، أحمد بدير، إنتاج أحمد السبكي، 
وإشراف عام محمد أحمد السبكى، تأليف أيمن 

بهجت قمر وإخراج محمد حماقي. 

يذكر أن الفنان حسن الرداد شارك كضيف 
شرف ضمن أحداث مسلسل »ملوك الجدعنة« 
للنجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، والذي 
عرض في شهر رمضان الماضي، على شبكة 

.mbc قنوات

  أعلن النجم األميركي، ويل سميث، 
أنه سينشر مذكرات عن حياته بعنوان 
»ويل«، في التاسع من نوفمبر المقبل. 
ستصدر عن دار نشر بنجوين برس 

.)Penguin Press(
وبحسب تقارير، يعمل سميث على 
مذكراته مع المؤلف مارك مانسون، 
كما أوضح في إعالن عن سيرته الذاتية 
الجديدة، كان قد شاركه على حسابه في 

»إنستغرام«.
ونوه سميث في رسالته بالكتاب، قائالً إنه 
جاهز، أخيراً، لنشر المذكرات التي كان 
يعمل عليها لمدة عامين. ولفت إلى أنه 
سيقوم أيضاً بتسجيل نسخة صوتية منها.
وشارك النجم األميركي أيضاً عبر 
»إنستغرام« ما سيتضمنه كتاب »ويل«، 
أن تلك المذكرات ستقدم وصفاً  مؤكداً 
لنشأته في غرب فيالدلفيا، وطريقه 
إلى الشهرة وإنجازه كممثل، بعدما تم 
ترشيحه مرتين لجائزة األوسكار، وفوزه 

بأربع جوائز غرامي، إلى جانب نجاحه كمغني »راب«.
وفي صفحته المدرجة على موقع أمازون، جاء وصف مذكرات 
سميث الجديدة بأنها »قصة تبرز كيف تغلب شخص ما على مشاعره، 
كما أنها مكتوبة بطريقة يمكن أن تساعد اآلخرين على فعل الشيء 

نفسه«.
وكتب سميث كذلك: »من السهل إدارة العالم بعد أن تعرف عقلك. 

وبمجرد أن تتعرف إلى طبيعة عقلك، فإن كل تجربة وعاطفة 
وظروف، سواء إيجابية أو سلبية، تدفعك ببساطة إلى األمام نحو نمو 

أكبر وتجربة أعظم«.
في السياق، داوم سميث، مؤخراً، على الكشف عن لمحة من حياته 
أنه يقوم، حالياً، بتسجيل سلسلة من  الخاصة، ويعرف متابعوه جيداً 
الفيديوهات على »يوتيوب«، حول معركته ضد زيادة الوزن. كما 

أنه ينشر بانتظام صوراً عن تقدمه في هذا االتجاه على »إنستغرام«.

أمين حاليا    يواصل أكرم حسني و أحمد 
التي  الرجالة تفك،  لما  التحضير لمسرحية 
الذي  النجاح  الثانية بعد  للمرة  بينهما  تجمع 

حققاه معا من خالل مسلسل الوصية.
المسرحية من إخراج خالد جالل، وتأليف 
أبو ذكري  إنتاج كريم  جورج عزمي، ومن 

بالتعاون مع شركة سينرجي.
أكدت ريم مصطفى أنها انضمت ومعها أيتن 

عامر إلى فريق عمل المسرحية، مؤكدة أنها 
أدوار كوميدية مختلفة تماما  وأيتن ستقدمان 
التى قدمتها كل منهما فى  باقى األدوار  عن 

مسيرتها.
مسلسل الوصية بطولة أكرم حسني وأحمد 
أمين وريم مصطفى، تأليف أيمن وتار 

ومصطفى حلمي، وإخراج خالد الحلفاوي.
ناحية آخري، حقق أكرم حسني نجاحا  ومن 

فيديو كليب أغنية لو كنت،  كبيرا بعد طرح 
والتي تجمعه ألول مرة مع هيفاء وهبي، 
حيث حققت أكثر من 6 ماليين مشاهدة 
إنتاج  بعد أسبوع من طرحها، والكليب من 
وكلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، 
لبنان وكام من إخراج حسام  تم تصويره في 

الحسيني.
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دينا الشربيني تطرح »البرومو« الرسمي 
لفيلم »البعض لا يذهب للمأذون مرتين«

آيتن عامر تكشف إدوارد: محمد سامى صاحب فضل علَى
حقيقة اقتباس 

مسلسل »كوفيد 25« 
من فيلم أجنبى 

حسن الرداد ومى عمر يستكملان تصوير »تحت تهديد 
السلاح« فى هذا الموعد

ريم مصطفي وأيتن عامر تنضمان لمسرحية لما الرجالة 
تفك مع أكرم حسني وأحمد أمين

  شاركت الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، متابعيها على 
»السوشيال ميديا«، بمقطع طريف من كواليس تصويرها للحلقة 
األخيرة من مسلسل »2020«، عبر حسابها الرسمي على موقع 

»إنستغرام«. 
وكان من المفترض أن يكون هذا المشهد من المسلسل يحتوي على 
األكشن، لكن ما فعلته نادين جعله يتحول إلى كوميديا، حيث إنها 
قامت بضرب الفنان قصي خولي على رأسه بإحدى أواني الطبخ، 
ثم لم تتمكن من التحكم في نفسها وسقطت على األرض، ما أدى 

إلى سقوطه هو أيضاً. 

وعلقت نادين على هذا المشهد، ساخرة: »كانت وقعة منهنهة.. 
رحت طاجة فوق الزلمة شك على راسي من كواليس تصوير آخر 

حلقة من مسلسل )عشرين عشرين(«. 
الفيديو بشكل  وتفاعل متابعوها على »السوشيال ميديا« مع هذا 
كبير، حيث إن عدد المشاهدات تخطى المليون خالل ساعات 

قليلة من نشره.
اللبنانية نادين نجيم تصوير مسلسل »صالون  وتواصل الفنانة 
زهرة«، الذي يُشاركها بطولته الفنان السوري معتصم 
النهار، والفنانة اللبنانية زينة مكي، وهو من تأليف 

نادين جابر، وإخراج جو بوعيد. 
أما أحداث المسلسل، فتدور في إطار 
يسلط  أن  المقرر  ومن  كوميدي، 
الضوء في جزء منه على انفجار 
مرفأ بيروت، والضرر الذي يلحق 
بـ«صالون زهرة«، الذي تعمل به 

نادين نسيب، وزينة مكي. 
يذكر أن نادين نجيم تألقت في السباق الرمضاني الماضي، من 
خالل مسلسل »عشرين عشرين«، الذي شارك في بطولته النجم 
السوري قصي خولي، وعدد من النجوم، أبرزهم: كارمن لبس، 
ورامي عياش الذي أطل في الحلقتين األولى والثانية فقط، وطوني 
عيسى، وفادي أبي سمرا، ورندة كعدي، ويوسف حداد، وحسين 

مقدم، وماريتا الحالني، وغيرهم.

  أطلقت النجمة المصرية، دينا الشربيني، اإلعالن الرسمي 
لفيلمها السينمائي الجديد »البعض ال يذهب للمأذون مرتين«، 
وهو الفيلم المقرر طرحه بالسينما في 7 يوليو المقبل، وذلك بعد 

سلسلة تأجيالت بسبب انتشار فيروس كورونا.
على  متابعيها  مع  الفيلم  برومو  الشربيني  وشاركت 
يتنكر  النجم كريم عبدالعزيز، وهو  »إنستجرام«، حيث ظهر 
بينها تجسيده  الفيلم، من  أكثر من شخصية خالل أحداث  في 

دور مقدم برامج.
ومن المنتظر أن يناقش الفيلم العديد من القضايا المتعلقة 
بالمتزوجين وذلك في إطار كوميدي، حيث يواجه كريم خالفات 

مع زوجته األولى، التي تطلب منه الطالق لكنه يرفض.
وبعدها، يقابل الشربيني بالصدفة، وهي تجسد شخصية خبيرة 
للمأذون  يقع في حبها وتجعله يذهب  عالقات زوجية، حيث 

للمرة الثانية ويتزوجها، ولم تمر األحداث بينهما دون خالفات 
الذي يجسد  الكدواني،  للفنان ماجد  فيها كريم عبدالعزيز  يلجأ 
كبيراً  شخصية »محامي أحوال شخصية«، ويطلب منه مبلغاً 

للعمل على قضية الطالق.
فكرة الفيلم مقتبسة من فيلم آخر بعنوان »البعض يذهب للمأذون 
إنتاجه عام 1978، بطولة  فيلم مصري جرى  مرتين«، هو 
إمام، نور الشريف، سمير غانم وميمي جمال، ومن  عادل 
تأليف فاروق صبري، وإخراج محمد عبدالعزيز، ويدور حول 

الخيانة الزوجية في إطاٍر كوميدي.
ويُشارك في بطولة »البعض ال يذهب للمأذون مرتين«: كريم 
عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أحمد 
فهمي، عمرو عبدالجليل ونسرين أمين، وهو تأليف أيمن وتار، 

وإخراج خالد الحلفاوي.

دراما  أحمد حالوة في سباق    شارك 
الماضي، وحقق نجاح كبير  رمضان 
منها  بها  التي شارك  األعمال  من خالل 
ببطولته كريم  وقام   ،2 االختيار  مسلسل 
عبدالعزيز وأحمد مكي، ومسلسل هجمة 
مرتدة، الذي قام ببطولته أحمد عز وهند 

صبري.
نشاط  الحالية حالة  الفترة  يعيش حالوة 
بأكثر من عمل في  فني حيث يرتبط 
انضم مؤخرا ألبطال  وقد  توقيت واحد، 
ببطولته  يقوم  الذي  الجواهرجي،  فيلم 
ياسين،  محمد هنيدي ومنى زكي وآسر 
ويجسد خالل أحداث الفيلم الذي يدور في 
قالب كوميدي دور والد منى زكي وحما 

محمد هنيدي.
وكان قد انضم آسر ياسين منذ أيام لقائمة 
الفيلم و يجسد خالله شخصية  أبطال 
طبيب نفسي، ويظهر فى األحداث بدور 
اليت وذلك استكماالً لما قدمه فى مسلسل 
بـ 100 وش، الذي عرض في رمضان 

قبل الماضي.
ويعود هنيدي بهذا الفيلم إلى السينما مرة 
أخرى، وذلك في الوقت الذي انتهى فيه 
مؤخًرا من تصوير فيلم اإلنس والنمس، 
ويشاركه بطولته منة شلبي وصابرين 
وشريف دسوقي، وهو من إخراج 
المقرر عرضه  شريف عرفة، ومن 

خالل الفترة المقبلة.

لبدأ تصوير أولي مشاهدها ضمن  الفنانة مي سليم،    تستعد 
احداث فيلم »200 جنيه«، مطلع األسبوع المقبل، وهو من إخراج 

محمد أمين.
التي  الشخصيات  إنها تظهر بدور متباين عن  وأضافت »مي«،  
قدمتها من قبل، ويعتبر دور محورى فى إطار تشويقى يجذب 

المشاهد، متمنية أن الفيلم ينال إعجاب الجمهور وقت عرضه.
وأكدت »مي«، أنها انجبت للفيلم إلنه يناقش قصة جديدة ومختلفة 

وأن سيناريو العمل مكتوب بشكل جيد ومحكوم، باإلضافة أن العمل 
يضم مجموعة متميزه من النجوم ووجود المخرج محمد أمين، الذى 

لما يملكه من رؤية إخراجية علي حد قولها، مضيفًا  أثق فى أعماله 
الفترة  المتواجده فى السينما  أن فيلم 200 جينه سيكون من أهم األفالم 

المقبلة.
وعن تقديمها دور ينتمي لألغرام فى الفيلم، نفت »مي«، ماتدوال من أخبار 
حول تقديمها دور إغراء ضمن أحداث الفيلم قائلةً: »ال أساس للصحة من 
له باإلغراء وسيكون مفاجأة  أقدمه ال عالقة  الذى  فالدور  هذه األخبار، 

للجمهور«.
النجوم، وهم إسعاد يونس، هاني  »200 جنيه«، بطولة عدد كبير من 
رمزي، نيللي كريم، أحمد رزق، مي سليم، ليلى علوي، طارق عبدالعزيز، 
دينا فؤاد، ملك قورة، محمد فراج، محمود حافظ، وعدد من ضيوف الشرف 

منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبدهللا وإخراج محمد أمين.

  تحدثت الفنانة آيتن عامر، عن إذا كان هناك اقتباس 
من مسلسل »كوفيد 25« الذي تم عرضه ضمن 
السباق الرمضاني الماضي، بفيلم أجنبي مثلما قيل 
البعض، حيث أكدت أن أي قصة يكون لها أصل مثلما 

درست في المعهد العالي للفنون المسرحية.
وتابعت قائلة: »لما بيتعرض علّي أي عمل فني 
بيكون في شيء من اللي درسته وله أصل ما، 
فاالقتباس طبيعي، لكن الخطأ في إننا نقتبس الفكرة 
والمشاهد وزوايا الكاميرا وكل شيء من عمل آخر 

هذا غير مقبول«.
مسلسل »كوفيد 25« بطولة: يوسف الشريف، أحمد صالح حسني، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو 
عادل، أمير صالح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسالم جمال، زكي فطين عبدالوهاب، عماد رشاد، تأليف إنجي عالء 

وإخراج أحمد نادر جالل.

ويل سميث يشارك قصة حياته في شكل 
مذكرات بعنوان »ويل«

نادين نجيم وقصي خولي في موقف طريف 
بكواليس مسلسل 2020

أحمد حلاوة والد منى زكي وحما محمد هنيدي في فيلم الجواهرجي

صابرين : أجسد شخصية عايدة امرأة 
قوية تمتلك سلسلة مصانع في مسلسل 

حلم والعرض خارج رمضان

انتهاء تصوير فيلم »المحكمة«

مى سليم: فيلم »200 
جينه« من أهم الأفلام فى 

2021

  انتهى صناع فيلم “المحكمة” من تصوير آخر المشاهد خالل األيام 
الماضية، بأكثر من لوكيشن داخل القاهرة، ودخل في مرحلة المونتاج 
استعداداً لطرحه في الوقت المناسب الذي يحدده المنتج أحمد 

السبكي. 
ويتناول فيلم »المحكمة« العديد من القضايا المهمة 
ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من 
المشكالت في المجتمعات العربية، وجميع األحداث 
تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، 
ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط 
الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم 
الضوء عليها وهم قضايا مدنية، ومحكمة أسرة، 

واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي. 
“المحكمة” من بطولة الفنان 

وفتحي  عادل  غادة 
عبدالوهاب، وصالح 
عبدهللا، ونجالء بدر، 
ومحمود عبدالغني، 
عوض،  وجميلة 
وأحمد خالد صالح، 

ومايان السيد، ومحمد مهران، وكريم عفيفي، وسيف عبدالحميد، وأحمد داش، وسليمان عيد، وعارفة 
عبدالرسول، والفيلم من تأليف أحمد عبد هللا، وإخراج محمد أمين.



سكوشا  نوفا  حكومة  قرار  أثار    
برنزويك  نيو  مع  حدودها  إغالق 
المجاورة غضب أبناء هذه المقاطعة.
وأقفل عشرات المتظاهرين الطريق 
سكوشا  نوفا  إلى  المؤّدية  الرئيسيّة 
ِلكثر من 12 ساعة، احتجاجا على 
قرار الحْجر الصّحي الذي فرضه إيان 
رانكن رئيس حكومة نوفا سكوشا على 
المسافرين الواصلين من نيوبرنزويك.
مّدة  الصّحي  الحجر  رانكن  وفرض 
الواصلين  المسافرين  14 يوما على 

من المقاطعة المجاورة.
أبناء نيوبرنزويك، ال  وفاجأ القرار 
سيّما أّن حكومة نوفا سكوشا أعلنت 
على  عزمها  الماضي،  السبوع 
المقاطعات  أبناء  أمام  حدودها  فتح 
الطلسيّة الثالثة الباقية، وإلغاء الحْجر 
حزيران   23 من  اعتبارا  الصّحي 

الجاري. يونيو 
لكّن حكومة إيان رانكن عادت وفرضت 
المسافرين  على  الصّحي  الحجر 
الواصلين من نيو برنزويك، وفرضت 
عليهم إجراء اختبار الكشف عن فيروس 
وصولهم،  لدى  المستجّد  كورونا 
وربطت مّدة الحجر الصّحي بالتطعيم 

وِبنتيجة االختبار الذي خضعوا له.
وال يشمل اإلجراء مقاطعًتي جزيرة 
برنس إدوارد ونيوفاوندالند والبرادور.
واتّخذت نوفا سكوشا قرارها بعد أن 
أمام  حدودها  برنزويك  نيو  فتحت 
المسافرين من كاّفة أنحاء كندا الذين 
حصلوا على الجرعة الولى من اللّقاح 

المضاّد لِفيروس كورونا المستجّد.
الساللة  من  سكوشا  نوفا  وتتخّوف 

انتشارها  واحتمال  دلتا،  المتحّورة 
في الشرق الكندي.

وقال إيان رانكين رئيس حكومة نوفا 
سكوشا، إنّه أوضح لدى اتّخاذ قرار فتح 
الحدود أمام المسافرين من المقاطعات 
الطلسيّة، أّن احتمال إعادة النظر فيه 

واردة في حال لزم المر.
وتظاهر عشرات الشخاص في منطقة 
تقع بين حدود نيو برنزويك ومدينة 

ترورو في نوفا سكوشا.
إغالق  في  المظاهرات  وتسبّبت 
Trans�  طريق عابر كندا السريع،
بعد  االتّجاَهين  في   ،canadienne

ظهر الثالثاء.
ويُجري عناصر من الشرطة الملكيّة 
المتظاهرين،  مع  مفاوضات  الكنديّة 

يسودها الهدوء.
ويقول الكابورال في الشرطة الملكيّة 
حّق  من  إّن  مارشال  كريس  الكنديّة 

الناس أن يتظاهروا بطريقة سلميّة.
وأضاف أّن المور تسير بهدوء ويسعى 
عناصر الشرطة إلعادة فتح الطريق 

بطريقة سلميّة.
وقال بعض المتظاهرين إنّهم أمضوا 
ليلتهم على الطريق، وقال آخرون إنّهم 

انضّموا إليهم صباح اليوم.
وقالت إحدى المتظاهرات، مونيك يانغ، 
إنّها متشّوقة لرؤية والدها )88 عاما( 

الذي يقيم ِبمفرده في نيو برنزويك.
و أصيبت بالصدمة لدى سماعها قرار 
نيو برنزويك، و  الحدود مع  إغالق 
ستكون مضطّرة لدى عودتها إلى نوفا 

سكوشا، للبقاء في الحْجر الصّحي 14 
يوما.

وكانت عائلة ستيف ماكاي المقيمة في 
مدينة هاليفاكس تستعّد هي الخرى 
لِزيارة نيو برنزويك، وزيارة الجّدة 

بمناسبة عيدها الثمانين.
ويقول ستيف ماكاي إّن العائلة لم تجتمع 
ابنه في هذه  2019، وكبُر  منذ عام 
الثناء، وأضاف أنّه محبط لّن هذا 

التغيير حصل في اللحظة الخيرة.
ونّدد سائق الشاحنة مهدي غلغلي بإقفال 
الطريق السريع، واضطّر لتمضية الليل 
وسوف  قال،  كما  برنزويك  نيو  في 
يتأّخر عن موعد تسليم البضائع التي 
ينقلها إلى مدينة هاليفاكس في مقاطعة 

نوفا سكوشا.

فيروس كورونا  التطعيم ضّد  تتواصل عمليّة    
المستجّد منذ انطالق حملة التطعيم في 14 كانون 

الّول يناير في كندا.
وتسعى السلطات في اكثر من مقاطعة لِتقديم حوافز 

من أجل تشجيع المترّددين في أخذ اللّقاح.
فبعد مقاطعَتي مانيتوبا و ألبرتا، تبحث حكومة كيبيك 
في إنشاء يانصيب التطعيم لِتشجيع المترّددين من 

بين البالغين الشباب على تلّقي اللّقاح.

قال رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو »ال نستبعد 
شيئا في الوقت الراهن، بما في ذلك اليانصيب أو 

المكافآت من كاّفة النواع«
وفي كيبيك ، ما زال إقبال الفئة التي تتراوح أعمارها 
ما بين 18 إلى 39 عاما على تلّقي اللّقاح ما زال 

ضعيفا، كما قال رئيس الحكومة فرانسوا لوغو.
وكان لوغو يتحّدث إلى الصحفيّين بعد االنتهاء من 
تلقّي الجرعة الثانية من اللّقاح مطلع السبوع في مركز 

التطعيم في االستاد الولمبي في مدينة مونتريال.
وخالفا لباقي الفئات العمريّة، يبقى اإلقبال على تلّقي 

اللّقاح ضعيفا لدى هذه الفئة من البالغين الشباب.
ولم يتلّق ثلث البالغين الشباب ما بين 18 و 39 عاما 
اللّقاح حتّى اآلن، ويقيم ثلثا أبناء هذه الفئة العمريّة 

في مدينَتي مونتريال والفال.
وما زال التطعيم يشّكل تحّديا في هاتين المنطقَتين 
حسب قول رئيس الحكومة الكيبيكيّة فرانسوا لوغو.
و يسعى النظام الصّحي لن يكون خاّلقا من أجل 
به مكتب وزير  أفاد  المترّددين، حسب ما  تشجيع 

الصّحة الكيبيكّي كريستيان دوبيه.
وأّكد المكتب أّن الوزير دوبيه يعمل بالتعاون مع وزير 
المال إريك جيرار على أحد أشكال يانصيب اللّقاح.

وقالت مارجوري كوتيه بوالو،المستشارة اإلعالميّة 
لوزير الصّحة، إّن الحكومة تهدف لِتشجيع أكبر عدد 
ممكن من الشخاص على تلّقي الجرعة الثانية من 
اللّقاح، وال تستبعد أيّة خّطة من أجل تحفيز الشباب 

على تلّقي اللّقاح.
وسيتّم الكشف عن تفاصيل الخّطة فور االنتهاء من 
بلورتها كما أوضح مكتب وزير الصّحة كريستيان 

دوبيه.
وتلقّى 70،3 بالمئة من سّكان كيبيك حتّى اآلن الجرعة 
الولى من اللّقاح المضاّد لفيروس سارس كوف2� 
الذي يتسبّب ِبمرض كوفيد19�، وتلّقى 19،1 بالمئة 

منهم جرعَتي اللّقاح.
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وزيرة الهجرة تهنئ الدكتور وجيه المراغى لفوزه بوسام أونتاريو للمهندسين بكندا

  أّكد رئيس الحكومة جوستان ترودو أّن حكومته 
تعمل على بلورة خّطة من أجل تخفيف القيود التي 

فرضتها على المسافرين الواصلين إلى البالد.
الحدود  إبقاء  في  تترّدد  لن  الحكومة  أّن  وأضاف 
مغلقة مّدًة أطول في حال كان تدّفق المسافرين يهّدد 

الصّحة العاّمة.
وتعمل الحكومة على خّطة إِلعادة فتح الحدود تدريجيّا 
كما  أشهر  في غضون  وليس  أسابيع  في غضون 

قال ترودو.
وأعلنت الحكومة مطلع السبوع عن تخفيف القيود 

الكنديّين  المسافرين  عن 
والمقيمين الدائمين العائدين 
إلى البالد، الحاصلين على 
جرعَتي اللقاح، وأعفتُهم 
من الحجر الصّحي اعتبارا 
من 5 تّموز يوليو المقبل.

وفرضت عليهم الخضوع 
عن  الكشف  الختبار 
72 ساعة  قبل  الفيروس 
على موعد الرحلة، ولكنّها 
أبقت الحدود مغلقة في وجه 
المسافرين الجانب بغّض 
قد  كانوا  إذا  عّما  النظر 

أخذوا اللّقاح أم ال.
الحدود  الحكومة  وأبقت 
مغلقة في وجه السفر غير 
الضروري نظرا النتشار 
ساللة دلتا المتحّورة، وأثار 
القرار غضب بعض النّواب الميركيّين وأصحاب 
العمال والكنديّين الذين يتوقون لاِلجتماع بالهل 

والصدقاء في الواليات المتّحدة وسواها.
قال رئيس الحكومة جوستان ترودو نأمل بالتأكيد 
أن تكون لدينا المزيد من الخبار الجيّدة بشأن إعادة 
فتح الحدود في السابيع المقبلة، لكّن المر مرتبط 
التطعيم وأوضاع كوفيد والسالالت  بتطّور معّدل 

المتحّورة المقلقة وما يجري حول العالم .
ولم تحّدد الحكومة المستوى الذي يجب أن تبلغه هذه 

التطّورات في كندا قبل السماح لألميركيّين وسواهم 
من عبور الحدود لسباب غير رئيسيّة.

وقد أغلقت كندا والواليات المتّحدة الحدود بينهما 
في وجه السفر غير الضروري منذ آذار مارس من 
العام الماضي، للتصّدي النتشار عدوى كوفيد19�.

وقال وزير السالمة العاّمة بيل بلير إّن الحكومة تريد 
االنتهاء من تطعيم 75 بالمئة من الكنديّين قبل أن 

تعيد حركة السفر إلى مستوياتها العاديّة.
وقال رئيس الحكومة جوستان ترودو، رّدا على أسئلة 
ملّحة، إّن مستوى التطعيم ليس وحده المعيار الذي 

تأخذه الحكومة باالعتبار في قرارها.
وتحّدث عن مقاربة حِذرة وتدريجيّة في إعادة فتح 
الحدود، مشيرا إلى أّن حكومته لن ترضخ لضغوط 
الواليات المتّحدة أو سواها لِتسريع عمليّة إعادة فتح 

الحدود.
وفي حين تؤّكد البيانات أّن الشخاص الذين أكملوا 
التطعيم يتمتّعون ِبحماية من الفيروس، قال رئيس 
الحكومة إّن بإمكان الذين حصلوا على الجرعَتين 

أن ينقلوا العدوى في المجتمع الكندي.
وقالت د. تيريزا تام، مديرة وكالة الصّحة العاّمة إّن 
كندا سوف تسمح بدخول المسافرين الجانب عندما 
تكون هناك مرونة أكبر تجاه كوفيد من قبل الكنديّين.
والمقاربة الحذرة سوف تستمّر طالما أّن 20 بالمئة 

فقط من الكنديّين تلّقوا جرعَتي اللقاح قالت د. تام.
وأضافت أّن قرار إعادة فتح الحدود ال يستند فحسب 
إلى مستوى التطعيم في كندا، بل أيضا إلى ظروف 

الوباء الدوليّة.

  نّددت كندا أمام المم المتّحددة باسم 
40 دولة بأوضاع حقوق اإلنسان في 
منطقة شينجيانغ وهونغ كونغ في الصين.
ورّدت الصين للمطالبة ِبتحقيق بشأن 
انتهاك حقوق السّكان الصليّين في كندا.

وكان العديد من الدبلوماسيّين والمنّظمات 
غير الحكوميّة في جنيف ينتظرون منذ 
عّدة أيّام أن تتلَو كندا اإلعالن المشترك 
لِحقوق  المتّحدة  المم  مجلس  أمام 
المم  في  هيئة  أعلى  وهو  اإلنسان، 
المتّحدة في مجال حقوق اإلنسان، ما 
أعطى الصين الوقت من أجل تحضير 
دفاعها حسب وكالة الصحافة الفرنسيّة.
المتّحدة  المم  لدى  كندا  قالت سفيرة 
ليسلي نورتون »نحن قلقون للغاية من 
أوضاع حقوق اإلنسان في إقليم شينجيانغ 

لإليغور الخاضع للحكم الذاتي«.
وتشير تقارير موثوقة إلى أّن ما يزيد 
اعتباطيّا  أوِقفوا  مليون شخص  على 
نولتون،  السفيرة  قالت  في شينجيانغ 
وأضافت أّن هناك مراقبة عاّمة تستهدف 
أقليّة اإليغور وأقليّات أخرى على نحو 
غير متكافئ ، فضال عن قيود على 

الحريّات االساسيّة وثقافة اإليغور.
وكّذبت الصين هذا العدد وأشارت إلى 

وجود مراكز تدريب مهني من أجل 
دعم الوظائف ومكافحة التشّدد الدينّي.

وتحّدثت سفيرة كندا لدى المم المتّحدة 
ليسلي نورتون عن تقارير تشير إلى 
تعذيب و ُمعاملة قاسية وغير إنسانيّة 
وعمليّات تعقيم قسريّة وعنف جنسّي 
وفصٍل لألطفال عن أهاليهم بالقّوة من 
قبل السلطات كما قالت السفيرة نورتون.
ووّقعت اإلعالن 40 دولة، من بينها 
الواليات المتّحدة وفرنسا، وطلبت من 
الصين أن توّفر لِمراقبين مستقلّين، من 
بينهم المفّوضة العليا لِحقوق اإلنسان، 
إمكانيّة الوصول فورا إلى شينجيانغ، 
وأن تضع حّدا للتوقيف االعتباطّي لقليّة 
اإليغور وسواها من القليّات المسلمة.
قالت سفيرة كندا لدى المنّظمة الدوليّة 
ليسلي نورتون »نبقى قلقين للغاية حيال 
تدهور الحقوق الساسيّة في هونغ كونغ 
في إطار قانون المن القومّي، و حيال 

أوضاع حقوق اإلنسان في التيبت«.
ويشار إلى أّن عشرات الدول انتقدت 
الصين في إعالٍن سابق يتعلّق بأوضاع 
اإليغور والقليّات الخرى في شينجيانغ.
وأعربت ميشيل باشليه مفّوضة المم 
المتّحدة العليا لِحقوق اإلنسان عن أملها 

في أن تتمّكن من الوصول هذه السنة 
إلى المنطقة، في وقت يطالب المدافعون 
عن حقوق اإلنسان المم المتّحدة بأن 

تشّدد لهجتها.
وقبل أن تتلَو سفيرة كندا اإلعالن، تال 
ممثّل الصين بيانا مشتركا باسم روسيا 
وبيالروس وفنزويال وكوريا الشماليّة 
و إيران وسوريّا و سري النكا، حسب 
المم المتّحدة« تحّدث فيه عن االنتهاكات 
الخطيرة لِحقوق اإلنسان التي يتعّرض 

لها السّكان الصليّون في كندا.
وأشار البيان إلى اكتشاف رفات 215 

السّكان الصليّين في  أبناء  طفال من 
مدينة كاملوبس ، وإلى أنّه تّم انتزاع 
نحو من 150 طفال من ذويهم في الفترة 

بين عامي 1830 و 1990.
وأعربت الدول التي وّقعت البيان عن 
قلقها الشديد حيال التمييز الذي يتعّرض 
لها طالبو اللجوء، والمعاملة غير اإلنسانيّة 
التي يلقونها في مراكز االعتقال في كندا.

وتال ممثّل بيالروس بيانا مشتركا باسم 
إّن  فيه  64 دولة داعمة للصين، قال 
هونغ كونغ و شينجيانغ والتبت قضايا 

صينيّة داخليّة.

  توّسع مشروع لِمواجهة العنصريّة باشرت 
به مدرسة في بريتيش كولومبيا، لِيشمل 70 
مدرسة في المقاطعة ومدرسة في مقاطعة 

ألبرتا المجاورة.
وقد أطلقت المشروع مطلع العام الدراسي 
أستاذة العلوم االجتماعيّة نرالب سيدو مع 
تالميذ الصّف السادس في مدرسة في مدينة 

أبوتسفورد.
ويهدف المشروع لتوعية التالميذ على مواجهة 

العنصريّة وعدم المساواة.
وأطلقت سيدو فكرًة دعت من خاللها التالميذ 
إلى تصميم حقائب ظهر عادلة )نافذة جديدة(، 
مرتبطة  مدرسيّة  أعماال  منها  كّل  تضّم 

بالعنصريّة والمساواة واالشتمال.
ويمأل التالميذ الحقائب بعد كّل حّصة دراسيّة، 
بأعمال جديدة، بما فيها أعمال فنيّة وصور 
وقصاصات من الصحف وأعمال مدرسيّة.
و تقول نرالب سيدو، التي أكملت شهادة 

ماجيستر في دراسات اإلنصاف في التعليم، 
إنّه من المهّم البحث مع التالميذ في سّن 

مبّكرة في هذه المواضيع.
ويقول التلميذ بلكران بسران )11 عاما( 
إنّه سعيد باالّطالع على هذه المواضيع، 
وقد تعّرض لالستهزاء بسبب شعره الطويل 

وعمامة السيخ التي يضعها.
ويقول إّن العمامة جزء من هويّته وتاريخه، 
ونسعى لِمّد الجسور مع اآلخرين وليس لبناء 

الجدران.
ومن بين المثلة على التمارين التي قام بها 
يلّونوا ضمادات  أن  عليهم  كان  التالميذ، 
طبيّة الصقة Band�Aid، بألوان البشرة 
المختلفة، وأن يكتبوا على أحد جوانبها كلمات 
سلبيّة، وعلى الجانب اآلخر كلمات إيجابيّة 

معاِكسة لها.
إنّها  إيلّي دين )11 عاما(  التلميذة  وتقول 
تعلّمت الكثير من تجربة والدها َكمهاجر 

من أصل فيتنامي.
و كان والدها التلميذ الوحيد في المدرسة الذي 
ينتمي إلى الثقافة الفيتناميّة، وكان يعتقد أّن 
هناك شيئا خاطئا عنده، وشعرت بالحزن 
كما قالت، لّن علينا أن نحتفي بثقافتنا، وما 

من شيء خاطئ في الثقافة.
هذه  إّن  سيدو  نرالب  المدّرسة  وتقول 
المحادثات مع التالميذ تتيح لهم فرصة التعبير 
عن التجارب المؤلمة التي مّروا بها، وتوّفر 
لهم الوسائل الكفيلة بمساعدتهم في حال كانوا 
أهدافا أو شهودا على ممارسات عنصريّة.

وتلّقت سيدو ومدير المدرسة إيان ليفينغز، 
سيال من الطلبات من مدارس أخرى، بعد 
أن نشرت سي بي سي، القسم اإلنجليزي في 
هيئة اإلذاعة الكنديّة، خبرا حول مشروع 

حقائب الظهر العادلة.
ونقلت سيدو عن بعض المدّرسين أنّهم حاولوا 
دون جدوى، إيجاد طريقة لِتثقيف التالميذ على 

مواجهة العنصريّة، وأضافت أّن الموضوع 
حّساس، وال يرتاح بعض الساتذة لتناوله 

مع التالميذ.
يتقاسموا  أن  سيدو  من  الساتذة  وطلب 
معها خّطتها حول حقائب الظهر العادلة، 

اِلستخدامها مع تالميذهم.
وشاركت سيدو ومدير المدرسة منذ ذلك 
العمل  الوقت، في مجموعة من ورشات 
االفتراضيّة مع ما يزيد على 100 مدّرس 
في بريتيش كولومبيا، تناولت فيها كيفيّة 

إعطاء هذه الدروس للتالميذ.
ومع نهاية العام الدراسي، يتطلّع تالميذ مدرسة 
أبوتسفورد إلى تقديم عرض لعمالهم في 

متاحف في عدد من أنحاء كندا.
ويأمل طاقم المدرسة والتالميذ أن تنتشر 
حقائب الظهر العادلة في المدارس في مختلف 

أنحاء كندا .

  دافع خبراء ومسؤولون عن الحصول 
على جرعة ثانية مختلفة عن الولى من 
لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال 
المضاّدة لكوفيدARNm ،�19، في وقت 

يتأّخر وصول جرعات اللّقاح إلى كندا.
أعلنت الحكومة أّن 2،4 مليون جرعة من 
لقاح فايز -بيونتيك سوف تصل منتصف 
السبوع ، أي بعد أيّام من الموعد المحّدد، 
وتسبّب التأخير في تغيير مواعيد الحصول 

على الجرعة الثانية من اللّقاح.
اللّقاح  جرعات  تسلّم  في  التأخير  ودفع 
عددا من المقاطعات إلى تغيير مواعيد 
التطعيم المقّررة للحصول على لقاح فايزر 
بيونتيك، واستبدالها بِمواعيد للحصول على 
لقاح مودرنا، وحّث الناس على عدم إلغاء 
مواعيدهم، وتلّقي الجرعة الثانية أيّا يكن 

اللّقاح المتوّفر.
وفي أونتاريو، أطلَعت السلطات الصحيّة 
أبناء المقاطعة على احتمال حصولِهم على 
الجرعة الثانية من لقاح مختلف عن الجرعة 
الولى )نافذة جديدة(، منذ أن باشروا أخذ 

المواعيد اعتبارا من مطلع السبوع.
وحّث د. ديفيد وليامز رئيس الخدمات الطبيّة 
في أونتاريو أبناء المقاطعة على عدم الترّدد 
في أخذ لقاح مودرنا، وهو من لقاحات 
في  المرسال،  النووي  الريبي  الحمض 
حال أخذوا الجرعة الولى من لقاح فايزر.

أشخاص ينتظرون أمام عيادة تطعيم وراء 
الفتة مكتوب عليها موقف سيّارات.

»نريد أن تحصلوا على الحماية الكاملة في 
أقرب وقت ممكن« قال د. وليامز، وذّكر 
أّن ساللة دلتا المتحّورة الشديدة العدوى 

تنتشر بسرعة في المقاطعة.
ويتخّوف د. جيف كُونغ أخّصائي الوبائيّات 
في جامعة تورونتو، من أن يؤّخر السّكان 

موعد الحصول على الجرعة الثانية في 
حال كانت من لقاح مودرنا، لّن ذلك من 
شأنه أن يؤّخر عمليّة التطعيم في المقاطعة.

وأثبت تحليل البيانات التي جمعتها منّظمة 
البحث المستقّل أّن جرعتَين من لقاح مودرنا 
واثنتين من لقاح فايزر تتّمتعان بالجودة 
نفسها، وبالتالي، ال يطرح تبديل أحد اللقاحين 

مشكلة حسب ما قال د. جيف كُونغ.
السّكان  الحكومة  أطلَعت  ألبرتا،  وفي 
على احتمال تغيير مواعيد الحصول على 
اللقاح تبعا للقاحات المتوّفرة، وأوضحت 
أّن اللقاحات من نوع الحمض الريبي النووي 
المرسال قابلة للتبديل، بمعنى أن تكون 
الجرعة الولى التي يتلّقاها الشخص من 
أحد اللقاحات، والجرعة الثانية من لقاح 

مختلف.
في  العاّمة  الصّحة  سلطات  وأوضحت 
المقاطعة أّن كميّات كبيرة متوّفرة لديها 
من لقاح مودرنا، ومن الممكن الحصول 
في وقت قصير على موعد لخذ هذا اللقاح.

وفي كيبيك، نقل رئيس الحكومة فرانسوا 
لوغو عن خبراء قولَهم إّن هناك »حماية 
صغيرة إضافيّة« مرتبطة بتبديل اللقاحات. 
بالمقابل، هناك ارتفاع طفيف في احتمال 
أن يؤّدي التبديل إلى آثار جانبيّة حسب ما 

قال فرانسوا لوغو.
وأشاد رئيس حكومة كيبيك بتبديل اللقاحات 
بالنسبة للّذين تلّقوا الجرعة الولى من لقاح 
أسترازينيكا، الذين بإمكانهم دون مشكلة أخذ 

الجرعة الثانية من لقاح مودرنا.
وفي مانيتوبا، شّجعت السلطات المراهقين 
على تلقّي لقاح مودرنا، وحّذرت من أنّها قد 
تضطّر إلى إلغاء المواعيد المقّررة للحصول 
على لقاح فايزر بعد 7 تّموز يوليو المقبل، 

بسبب تباطؤ العرض.

  هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة 
الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور 
وجيه المراغى أستاذ الهندسة الصناعية فى جامعة 
ويندسور لفوزه بأرقى وسام كندى فى مجال الهندسة 
»اوردر اوف اونتاريو« وسام اونتاريو للمهندسين 
المحترفين عن إجمالى إسهاماته فى الهندسة والتعليم 

الجامعى فى الهندسة.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن فوز 
الدكتور وجيه المراغى بوسام اونتاريو للمهندسين 
المحترفين هو فخر كبير واعتزاز بخبرائنا وعلمائنا 
المصريين بالخارج، ويؤكد على قدرتهم وكفاءتهم 
العلمية والعملية ذات المستوى الرفيع فى مختلف 
المجاالت، ما يجعلهم فى مقدمة الباحثين والساتذة.

 وأثنت وزيرة الهجرة على ما يقدمه الدكتور وجيه 
المراغى من جهد وسعى ليصل إلى هذا النجاح، 

ما يساهم بشكل مباشر فى 
رفع اسم الوطن خارجيا، 
ويبرهن على أصالة هذه 
التى  الطيبة  الرض 
إنجاب  عن  تنضب  ال 
فى شتى  العقول  أفضل 
إلى  مشيرة  المجاالت، 
الهجرة  وزارة  حرص 
لتنظيم زيارات للدكتور 
وجيه المراغى وزوجته 
الدكتورة هدى المراغى 
الصناعية  المناطق  إلى 
فى مصر حيث تم تنظيم 
زيارة لهما لمدينة الجاللة 
السويس  قناة  ولمنطقة 
لالطالع على ما توصلت 

إليه مصر فى مجال الصناعة واالستثمار.
ويعمل الدكتور المراغى حاليا فى تطوير عدد من 
المصانع، كما بادر هو وزوجته الدكتورة هدى المراغى 
والتى هنأتها وزيرة الهجرة من قبل، لحصولها على 
 Order of Canada كندا  فى  مدنى  وسام  ارفع 
من الحاكم العام لكندا إلسهاماتها فى مجال التصنيع 
والهندسة الميكانيكية، بوضع خطة تطبيق مفاهيم »الثورة 
الصناعية الرابعة« لول مرة فى مصر، لالستفادة 
العلمية والتطبيقية فى تطوير الصناعة الوطنية لتواكب 

أحدث التقنيات التصنيعية العالمية.
يذكر أن الدكتور وجيه المراغى حاصل على درجة 
استاذ كرسى فى جامعة ويندسور، وهو من صمم 
القطار السريع الكندى كما صمم اول قطار فى كندا 
بطابقين، وأحد رواد الثورة الصناعية الرابعة فى 
العالم، فضال عن تصميمه لمصانع سيارات كبيرة 

فى كندا.

جراءات الحدودوّية في وقت قريب

إ

كندا: تخفيف ال�

متظاهرون يغلقون الحدود بين نيوبرنزويك و نوفا سكوشا

حوافز  في كيبيك ِلتشجيع المترّددين على أخذ اللقاح
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نسان في الأمم المّتحدة

إ

مواجهة كندّية صينّية بشأن حقوق ال�

مشروع حقيبة الظهر العادلة يلقى النجاح في بريتيش كولومبيا

ونا  كندا تدافع عن جرعة �ثانية من لقاح كور
مختلفة عن الأولى



 تقديس العمل عند الفراعنة
يرجع الفضل األكبر في استمرار وازدهار الحضارة المصرية القديمة 
أجمع  العالم  يزال خيال  ما  الذي  المدهش  الشكل  بهذا  إلينا  ووصولها 
وكل من يزور أو يشاهد آثارنا المصرية القديمة في الداخل والخارج 
األولى  حياته  في  عظمى  كقيمة  بالعمل  القديم  المصري  إيمان  إلى 
وحياته الثانية األبدية بعد الموت التي لم يكن من ورائها فناء. وليس 
القدماء بأن اتقان العمل من األشياء  هذا فحسب فلقد آمن المصريون 
الطيبة المحببة التي يرضى عنها الرب ومن أجلها يكرم صاحب العمل 
المتميز في دنياه ويديم ذكراه بعد موته ويجعله من المخلدين في دار 

اآلخرة حيث النعيم األبدي.
وبالنظر إلى كل اآلثار المصرية القديمة، على تنوعها وثرائها األخاذ، 
فإن الشك ال يساور المتأمل منا لتلك الحضارة وإلى آثارها العظيمة في 
وجود نظام إداري محكم قام باإليمان بالعمل كقيمة وتذليل كل العقبات 
إلى  الوصول  إلى  العمل  أداء  مرحلة  يتجاوز  حتى  العمل  فريق  أمام 
مرحلة اإلبداع في العمل واالندماج فيه حتى تتحققق لنا تلك المعجزة 
وال  كثيرا  تكرر  ولن  أبدا  تكرر  لم  التي  القديمة«  بـ»مصر  المسماة 

تضاهيها أية حضارة كانت في الماضي أو الحاضر.
لقد كان الملك المصري القديم هو الحاكم الفعلي المتنفذ في إدارة شؤون 

البالد منذ بداية توحيد مصر على يد الملك مينا– في 
حوالي عام 3000 قبل ميالد السيد المسيح عليه 
السالم أي منذ حوالي 5000 سنة- إلى نهاية مصر 
الفرعونية في عام332 قبل الميالد عندما احتل 
اإلسكندر األكبر مصر ثم دخول مصر المرحلة 
البطلمية من بعده وصارت مصر دولة يحكمها 
الغرباء لقرون عديدة. وبصفة الملك رأس الدولة 
السلطات  جميع  في  متمثلة  المركزية  والسلطة 
التشريعية والحربية والتنفيذية فضال عن رئاسته 
للسلطة الدينية والكهنة، فقد كان دور الملك األساس 
بشكل  األعمال  البالد وتسيير  إدارة شؤون  هو 
متناغم من أجل اتقان العمل وزيادة اإلنتاج وإطعام 
الشعب وإمداد معابد اآللهة باألوقاف المطلوبة من 

أجل استمرار الرخاء واألمن واألمان في طول البالد وعرضها والدفاع 
الملك  الطيبة. وكان  العدالة على أرضها  عن مصر وحدودها وإقامة 
المصري يحكم مصر نيابة عن آلهة مصر الكبار باعتباره ابن اآللهة 

والوريث الشرعي لهم على 
األرض. وهكذا كان الحاكم 
السلطات  مصدر  المصري 
مجتمعة ورأس إدارة العمل.
العمال  العمل  يعني  وال 
الحرفيين أو الفنيين المهرة، 
وإنما  الكثيرون،  يعتقد  كما 
العمل  بالعمل  يعنى  كان 
في  المستويات  كل  على 
الدولة المصرية العريقة وال 
يستثنى من ذلك المستويات 
العليا إلدارة الدولة ممثلة في 
الملك كنائب عن اآللهة في 
والوزير ممثال  البالد  إدارة 
للملك ثم حكام األقاليم ممثلين 
للسلطة التنفيذية. وال يمكن أن 
ينسى في هذا السياق التعاليم 
العظيمة الموجهة من الملك 
للوزير والتي يجب أن 
في  ينجح  كي  يتقنها 
إدارة األعمال في البالد 
تعاليم  في  جاء  مثلما 
الثالث  تحتمس  الملك 
المعروف  لوزيره 
رخمي رع والموجودة 
في مقبرته رقم 100 
البر  نبالء  مقابر  في 
الغربي لمدينة األقصر 
في صعيد مصر الغالي 
وفى  جميعا.  علينا 
يرشد  التعليمات  تلك 
إلى  وزيره  الملك 
إدارة  وحسن  كيفية 
العمل في البالد وإقامة 
العدل وتجويد العمل. 
النصوص  وحفلت 
المصرية  والمناظر 
العمل  بالحث  القديمة 

وتقديسه. وفى تعاليم الوزير بتاح حتب عدد كبير من اإلرشادات المتعلقة 
بالعمل وكيفية التعامل بين الرئيس في العمل وموظفيه التي تعد دليال 

السيرة  نصوص  في  األمر  وكذلك  هذا.  يومنا  إلى  األذكياء  للمديرين 
الذاتية لكبار الموظفين والتى امتألت بالتأكيد على إعطاء العمال الذين 
والجعة.  الخبز  من  كاملة  أجورهم  الموظفين  مقابر هؤالء  في  عملوا 
وألح الموظفون المصريون القدماء في تلك السير على تفانيهم في اتقان 
أعمالهم وإنجاز األعمال التي كلفوا بها من قبل الملك على أكمل وجه 
واستمرار  وفاتهم  بعد  مقابرهم  إلى  القرابين  باستمرارية  ينعموا  كي 
ذكراهم الطيبة في وجدان األجيال القادمة وضمان إحسان اآللهة إليهم 

في العالم الدنيوي والعالم اآلخر حيث حياة أبدية سرمدية بال موت.
وأمدتنا المدن المصرية القديمة الخاصة بالعمال في عدد من المواقع 
من  الجيزة  في هضبة  األهرام  بناة  العمال  مدينة  مثل  المهمة  األثرية 
عصر الدولة القديمة والالهون من عصر الدولة الوسطى وتل العمارنة 
في مصر الوسطى ودير المدينة في األقصر من عصر الدولة الحديثة 
بمعلومات عديدة ووفيرة عن طرق العمل وتنظيمه والفرق التي كانت 
تعمل بها وطرق حياتها واألمراض التي حدثت لهم وأسباب وفاة بعضهم 
أثناء العمل. لقد كان تقسيم وإدارة العمل واتقانه في مشروع عمالق 
كبناء الهرم األكبر عمل به عدد كبير من العمال على مدار زمني طويل 
هو المعجزة الكبرى واألهم وراء بناء تلك المعجزة المعمارية التي ال 
تكرر كثيرا، بغض النظر عن اإلعجاز المعماري والفلكي والهندسي. 
وفى النهاية أقول ما أحوجنا في مصر اليوم ألن نقتدي بأجدادنا الفراعنة 
في حبهم واتقانهم للعمل حتى تصل مصر العظيمة إلى ما تحب وتصبو 
إليه وتنتصر على كل التحديات التي تواجه أم الدنيا حتى تصبح سيدة 

العالم كما كانت وستظل دائما وأبًدا.
التكافل االجتماعي عند الفراعنة

لقد عرف المصريون القدماء التكافل االجتماعي حق معرفته ومارسوا 
ببراعة التكافل االجتماعي بصور عديدة تعكس مدى اهتمام الدولة والفرد 
بالفقير والضعيف وغير المحتاج؛ وذلك ألنه كانت من بين أهم القيم فى 
التعبير  تم  الذي  االجتماعي  التكافل  قيم  القديم  المصري  اإلنسان  حياة 
عنه بكونه ضرورة وحق لكل إنسان في المأكل والمأوى. ويشير عدد 
كبير من الشواهد األثرية إلى ذلك. ومنها أن حاكم إقليم إدفو في نهاية 
عصر الدولة القديمة ذكر في نص سيرته الذاتية على جدران مقبرته 
قيامه بعدد من أعمال التكافل االجتماعي قائاًل: »لقد أطعمت كل جائع. 
وكسوت كل عريان. وكنت أوزع اللبن على كل محتاج. وجعلت نصيًبا 
معلوًما من الغالل التي تخرجها األرض إلى الفقراء في إقليمي. وقمت 
بسداد ديون المعسرين من خزائني وكل من توفى وليس له ابن تكفلت 

بإقامة طقوس الجنازة له«. 
ويعكس هذا النص ونص السيرة الذاتية الخاص بالموظف الشهير »عنخ تيفي« 
أهمية ضرورة المسؤول في القيام بدور نحو المجتمع إن عجزت السلطة 
المركزية عن القيام بدورها كما حدث من قبل في مجتمع العمال في منطقة 
في  الحًقا  أو  الجيزة  أهرام 
مجتمع العمال بدير المدينة في 
عصر الدولة الحديثة. وكانت 
أيام ومناسبات معينة  هناك 
مثل األعياد التي يتم فيها ذبح 
الذبائح وتوزيع لحومها على 
الفقراء لتحقيق مبدأ التكافل 
االجتماعي المستقر في الفكر 
أحد  وكان  القديم  المصري 
يطعم  أن  الملك  واجبات 
القرابين  ويقدم  شعبه  أفراد 
معابدها  في  للمعبودات 
وممثل  اآللهة  ابن  بصفته 
اآللهة على األرض. وكان 
يتم الذبح وتقديم بعضها كقرابين للمعبودات المختلفة وإلى الكهنة وتوزيع 
البعض اآلخر على الفقراء إيماًنا وتنفيًذا لمبدأ التكافل االجتماعي في 

الفرعونية. مصر 

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 عودُة الضوء 
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انتحار العبقرى المجنون.. قصة وفاة مكافى مخترع 100 شخص مفقود بعد »كارثة ميامي«
برنامج مكافحة الفيروسات

سفارة مصر في لندن تسترد ثثلاث قطع أثرية 
مصرية تم خروجها بطريقة غير شرعية

سرقة »آي باد« رئيس جنوب إفريقيا خلال كلمته 
أمام وسائل إعلام

  تكملة للعدد الماضي: 

عاٍر بحٍر  في  مركبي  أشَرَع 
األمواِج من 

أغرَق أال  هدفي 
اليمِّ في 

الضوضاُء تلَك  تأتيني 
تنحدُر انهاٍر  من 
مجنونٍة جزٍر  من 

العاصفِة في  َتتخبُط 
ترقُص أمواجاً  أرى 

أوجاعي ليِل  في 
المراسي فوانيَس  وتطفُئ 

عينيِك بحِر  في  َتتوضأُ  قصائدي 
الغريقِة والكواكُب 
الشمِس لساِن  في 

ببروِجها السماواُت  تطهُرني 
الفجِر ومياِه 

الثلَج ُتلِهُب  قبالُتِك 
شفاهي شواطَئ  وتغزُو 

النبيِذ شالالِت  ألرى 
شفتيِك ينبوِع  من  تقطُر 

البحِر( )سكوِن  عنَد 
*     *     * 

ضائعاً مركباً  أصبحُت 
الُقبالِت أعاصيُر  تتقاَذفُه 
الغسُق يتهشمَّ  أال  حلمي 

السماِء في 
البحِر وامواِج 

افراحي( )سواحِل  الى  تأتيَن 
ذاكرتي في  ُتحلقيَن 

تعاشُر روحي 
الياسمين أحالَم 

تالحُقني الصحراَء  إنَّ  إال 
البدِو مملكِة  بأغاني 

منها  أهرُب 
ُحراً تقبلُني  حدوٍد  الى 

تضيُئ لؤلٍؤ  حبُة  أنِت  َمْن  يا 
الزجاجية الشوارِع  في 
مدٍن ليالي  في  َتمرينَّ 

الظلمِة في  تصرُخ 
االشباَح تحولينَّ 
ثلٍج جباِل  الى 
بالضوِء تنطُق 
االسواَر َتتسلُق 

ُحبٍّ حديقَة  ضوؤِك  ليكوَن 
بالِعشِق،،، َتثمُل  لُمدٍن 

شعر: جاسم نعمة مصاول

قصائد من الديوان الخامس 
)أشــــواٌق ترتعـــُش(

المائة شخص في عداد  قرابة  يزال  ال   
المفقودين، بعد انهيار أجزاء من مبنى سكني 
شمال ميامي بيتش بوالية فلوريدا األميركية، 

في ساعة مبكرة من صباح الخميس، مما 
أسفر عن مقتل 3 اشخاص على األقل.

وفي أحدث حصيلة، قال فريدي راميريس 

قائد الشرطة في ميامي ديد، إنه تم تحديد 
مكان تواجد 53 شخصا، إال إن ال معلومات 

100 شخصا آخرين. عن 
ويخشى المسؤول األمني أن تكون حصيلة 

بكثير. أعلى  الضحايا 
عن  بوست«  »واشنطن  صحيفة  ونقلت 
سالي هيمان مفوضة مقاطعة ميامي ديد، 
الساللم  على  »ركضوا  البعض  إن  قولها 
»في  أنهم  وأضافت  بأنفسهم«،  وغادروا 
أو  يُسمع عنهم،  لم  المفقودين ألنهم  عداد 
ليقولوا  األصدقاء  أو  بالعائلة  يتصلوا  لم 

بخير«. إنهم 
وأكد تشارلز بوركيت عمدة بلدة سيرفسايد 
حيث وقع الحادث، إن شخصين نقال إلى 

أحدهما. وتوفي  المستشفى، 
وأعلن مساعد رئيس اإلطفاء في المقاطعة 
راي جاد هللا، أن 10 أشخاص تلقوا العالج 

في موقع االنهيار.

وتعمل العشرات من وحدات اإلنقاذ للمساعدة 
المحاصرين. السكان  إلى  في الوصول 

بي  »سي  لشبكة  المحلية  المحطة  وتقول 
بين  عالقين  يكونوا  قد  البعض  إن  إس«، 
اإلطفاء  رجال  أن  مضيفة  األنقاض، 
شاحنات  على  محمولة  ساللم  استخدموا 
على  العالقين  األشخاص  إلى  للوصول 
طابق  بتفتيش  أيضا  وقاموا  الشرفات، 

تلو اآلخر.
فريق اإلنقاذ واإلطفاء في مقاطعة ميامي 
إنه  »تويتر«،  على  تغريدة  في  قال  ديد، 
 10 عالج  تم  المبنى  سكان  من   35 أنقذ 
مستشفيات  إلى  اثنان  نقل  حين  في  منهم، 

المنطقة. في  محلية 
قريب:  فندق  من  إجالؤه  تم  رجل  وقال 
»المبنى، أحد هذه المباني الضخمة ذهب! 
ذهب بأكمله. يا إلهي. هذا أكثر شيء مجنون 

رأيته في حياتي«.

 في إطار جهود مصر الحثيثة الستعادة 
اآلثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه 
الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ 
للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، 
والدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية 
بالتعاون مع وزارة السياحة واآلثار في 
مجال استعادة اآلثار المصرية المهربة، 
واستمراراً للجهود المتواصلة التي تقوم بها 
السفارة المصرية في لندن مع دور العرض 
والسلطات البريطانية المختصة السترداد 
القطع األثرية المصرية التي خرجت من 
البالد بطريقة غير شرعية؛ فقد تسلم السفير 
طارق عادل، سفير مصر في لندن، ثالث 
قطع أثرية من العصر الفرعوني واليوناني، 
وذلك قبل بيعها في أحد دور العرض الشهيرة 
في لندن، وبعد التأكد من خروجها بشكل 

غير شرعي من البالد.
األثرية  القطع  هذه  استرداد  جاء  وقد 
بالتنسيق المباشر بين السفارة والمتحف 

البريطاني الذي تواصل مع دار العرض لضمان إتمام 
عملية تسليم القطع إلى مصر، ودون اإلفصاح عن 

هوية حائزيها. وقد عبر السفير طارق عادل بهذه 
المناسبة عن شكر الحكومة المصرية وتقديرها لهذا 
التعاون البنّاء في استرداد اآلثار المصرية المهربة، 

مشيراً إلى أن هذا الحدث يعتبر نموذجاً تتمنى مصر 
أن يتكرر كثيراً مع دور العرض األخرى حفاظاً على 
آثارنا ومنع التجارة غير المشروعة في تلك اآلثار.

رجل  على  األسبانية  السلطات  عثرت   
مكافى،  جون  الشهير،  األمريكى  األعمال 
مبتكر برنامج مكافحة الفيروسات ألجهزة 
الكمبيوتر ميتا فى زنزانة بسجن برايان 2 

فى برشلونة.
إدارة السجن قالت إنه انتحر وفور العثور 
عليه قام أخصائيو المراقبة والخدمات الطبية 
في السجن بالتدخل إلجراء محاوالت إنعاش 
لمكافي ، لكن في النهاية أكد األطباء وفاته.

» مكافى« دخل سجن برايان 2 فى 4 أكتوبر 
من العام الماضى بأمر من المحكمة الوطنية 
التى وافقت على تسليم مبتكر برنامج مكافحة 
الفيروسات الشهير  مكافى McAfee إلى 
الواليات المتحدة بتهمة التهرب الضريبى 
عن طريق إخفاء الدخل المرتفع بين عامى 

2016 و2018.
اإلسبانية  السلطات   
ألقت القبض على مكافي 
مطار  في  أكتوبر  في 
إلبرات في برشلونة ، 
عندما كان على وشك 
متجهة  طائرة  ركوب 
إلى اسطنبول، ومنذ ذلك 
الحين رهن االحتجاز 

الوقائي.
األعمال  رجل   
األمريكي البالغة ديونه 
الضريبية مع الواليات 
المتحدة أكثر من أربعة 

ماليين دوالر قال إنه  دفع »ماليين الدوالرات 
كضرائب« وقال: »أنا  ضحية سياسي والسجن 

ليس مكاني«.

 تداول نشطاء عبر وسائل التواصل االجتماعى، 
مقطع فيديو يظهر سرقة رئيس جنوب إفريقيا، 
سيريل رامافوزا؛ خالل كلمته أمام وسائل إعالم 

مسموعة ومرئية.
وأعلن رئيس جنوب إفريقيا عندما طلب إللقاء 
كلمته عن فقدان جهاز »األى باد« الخاص به، 
مؤكدا أن الجهاز تم سرقته حين انشغل بأشياء 

أخرى ولم يتثنى له معرفة من سرقه.
وقال رئيس جنوب إفريقيا، إن على المرء أن 

يعتنى بأشيائه
الشخصية بنفسه وال يترك أحد آخر يعتنى بها، 

وسط حالة من الجدل داخل قاعة المؤتمر.
هذا الموقف المحرج لرئيس جنوب إفريقيا ليس 
األول بين رؤساء العالم، وتكرر ولكن بشكل 

عكسى مع رئيس آخر.
يذكر أن وسائل اإلعالم فى جمهورية التشيك 
قد وبخت الرئيس السابق فاتسالف كالوس عام 
2011 بعد أن ظهر في تسجيل مصور على 
اإلنترنت وهو يضع خلسة قلما فى جيبه في 

أثناء مراسم توقيع اتفاق عند زيارته إلى تشيلى، 
في واقعة وصفها من شاهدوها بأنها سرقة.

وقال المتحدث الرئاسي حينها دفاعا عن الرئيس: 
»الرئيس كالوس له الحق في أخذ القلم الذي 

يحصل عليه الرؤساء ووفودهم أثناء الزيارات 
الرسمية«.

وأضاف قائال »نحن في قلعة براغ نعطي دائما 
مثل هذا القلم إلى الوفود ومعه دفتر أوراق«.



    اسماء البحيرات المصرية
تتميز جمهورية مصر العربية بالطبيعة الخالبة بها التي تتضمن 
المناطق الزراعية ، والساحلية ، وكذلك الصحراوية ، وعن حديثنا 

عن البحيرات نجد ان اهم البحيرات في مصر هي :
بحيرة المنزلة، بحيرة إدكو، بحيرة البرلس، بحيرة مريوط، بحيرة التمساح
بحيرة البردويل، بحيرة وادي الريان، بحيرة ناصر، بحيرة بور فؤاد
بحيرة نبع الحمراء، بحيرة قارون، بحيرة سيوة، بحيرات المرة، 

بحيرة مفيض توشكى
بحيرة المنزلة

تعد بحيرة المنزلة إحدى أكبر وأهم البحيرات الطبيعية الداخلية في مصر 

وأخصبها وتطل عليها مدينة المطرية وعلى ضفافها أربع محافظات هي 
الدقهلية ، وبورسعيد ، ودمياط ، والشرقية ، وهي تتصل بقناة السويس 
من خالل بوغاز يحد بورسعيد من الجنوب ويسمى قناة االتصال ، 

ويصلها بالبحر األبيض المتوسط بوغازي.
وهي تقع في موقع فريد ومتميز في الركن الشمالي الشرقي لدلتا النيل 
يحدها من الشمال البحر األبيض المتوسط ومن الشرق قناة السويس 
ومن الغرب نهر النيل فرع دمياط ومن الجنوب سهل الحسيني ، ومن 
أهم مميزاتها ؛انها يتوفر لها أهم مقومات المربى السمكي الطبيعي 
لتوفير المواد الغذائية الطبيعية واعتدال المناخ طوال العام. تنتج ما 
يقرب ٪48 من إنتاج البحيرات الطبيعية ، وكان التصالها بالبحر 
األبيض وتبادل المياه وتوازنها ودخول وخروج األسماك أسهم ذلك 

في وجود أفخر أنواع األسماك .
بحيرة ادكو

توجد هذه البحيرة بمحافظة اإلسكندرية وتبلغ مساحة هذه البحيرة حوالي 
17 الف فدان ، وقد تناقصت هذه المساحة تناقصاً شديدا ً على مدى 
األعوام المتتالية منذ بداية هذا القرن نتيجة جفاف مساحات كبيرة منها 

وتحويلها إلى االستزراع النباتي.
بحيرة البرلس

هي ثاني أكبر البحيرات الطبيعية من حيث المساحة ، حيث تبلغ 

122ألف فدان وتنتج ٪87 من إجمالي إنتاج محافظة كفر الشيخ من 
األسماك ، واهم ما يميزها ؛ انهاتحتوي على العديد من اآلثار مثل ، 
فنار البرلس ،و يتم فيها تصنيع وتصدير مراكب الصيد لكثير من الدول 
وبها الكثير من القرى التي تعد أساس الثروة السمكية مثل البنائين ، 
وينتشر بها الزراعات المختلفة على شواطئها وباألخص على الكثبان 
الرملية فهي تشمل الكثير من انواع الزراعة مثل العنب والبطيخ 

والنخيل والطماطم واالرز والقمح.
البحيرات المالحة في مصر

بحيرة وادي الريان

يعد وادي الريان من أكثر المناطق الجذابة بمصر ويرجع ذلك النخفاضه 
عن مستوى سطح البحر كما يتكون من بحيرتين يجمعهم معاً شالل 
، ومن اهم مميزاتها ؛ انها تعتبر مئوي لكثير من الحيوانات والنباتات 

الصحراوية ، كما تشمل العديد من الحيوانات المهددة باالنقراض مثل 
ثعلب الصحراء ، وكذلك تحتوي علي العديد من أنواع الطيور المختلفه 
والتي يبلغ عددها حوالي 169 نوع ، كماتتميز هذه البحيرة بأنها تحاط 

بالكثبان الرملية والمناظر الخالبة.
بحيرة ناصر

تعد بحيرة ناصر اهم وأكبر البحيرات الصناعية بمصر ، وتم إنشاءها 

بعد االنتهاء من بناء سد أسوان ، ويبلغ طول هذه البحيرة 479كيلو 
متر ، وقد سميت بهذا االسم نسبة للرئيس جمال عبد الناصر وتعرف 
أيضا ببحيرة النوبة ، واهم مايميزه هذه البحيرة ، امتالكها لخصائص 
بيئية تساعد الكائنات البحرية على العيش بها ، لذلك تعتبر من أهم 

مصادر الحصول على الثروة السمكية بمصر.
بحيرة قارون

تعتبر بحيرة قارون من البحيرات التي نشأت في زمن الفراعنة ، وهي 
نشأت نتيجة النغمار مياة نهر النيل بالفيوم ، واهم ما يميزها ؛ انها تضم 
هذه البحيرة الكثير من اآلثار العتيقة ، وهي تغطي نسبة كبيرة من المياة 
المالحة ، وتعد من اجمل البحيرات بمصر واهم المحميات الطبيعية بها.

بحيرة مفيض توشكى
وتوجد بجنوب الوادي وتم إنشاؤها بعد بناء السد العالي ، وهي وعبارة 
عن منخفض طبيعي يساعد في آمان السد العالي حيث يعمل على 
التخلص من المياه الزائدة الموجودة خلف السد العالي واهم ما يميزها 

،انها تحتوي علي العديد من أنواع األسماك ، مثل سمك البلطي ، 
كما أنها تتميز بكثير من المناظر الرائعة التي جعلتها منتزها سياحياً.

من بحيرات مصر
هناك اكثر من بحيرة اخرى غير التي قمنا بذكرها ، وهي :

بحيرة سيوة ؛ تقع هذه البحيرة بالصحراء الغربية ، بمحافظة مطروح ، 
وهي من أهم واروع االماكن بمصر الحبيبية ، فهي تحتوي على العديد 
من المناظر الطبيعية الخالبة ، والينابيع الساخنة ويأتي لها السياح من 
جميع العالم من أجل التمتع بثرواتها الطبيعية الرائعة ، وأهم ما يميزها ؛ 
انها تتمتع بموقع جغرافي ومناخ معتدل ، مما يجعلها من أفضل البحيرات 
الخصبة في العالم ، لذلك تعتبر من أهم المصادر القروية بمصر ، باإلضافة 

ألنها من أفضل مصادر الثروة السمكية واالقتصاد.
بحيرة نبع الحمراء ؛ وهي تقع بمحافظة البحيرة ومن أهم ما يميزها ؛ 
أنها تبلغ مساحة كبيرة ، وتتميز مياه البحيرة بالملوحة العالية ، كما أنها 
تمتاز بإمكان تتخصص في عالج األمراض الجلدية لذلك يأتي لها السياح 

من جميع أنحاء العالم للعالج والتمتع ينتظرها الرائع.
بحيرة بور فؤاد ؛ وهي تقع بالجانب الشمالي الغربي لسيناء وكانت 
مساحتها كبيرة جداً ولكن تم اعتزال جزء منها أثناء انشاء قناة السويس 
ويصل عمقها إلى متر تقريباً ، واهم ما يميزها ، انها من أهم المناطق 
التي تعتبر مأوى ألنواع مختلفة من الطيور المهمة مثل ،طاير البشاروس 
وهو يتكاثر بهذا المكان ؤ كما يعتبر مأوى لكثير من الطيور التي تحاول 
الهروب من الصيد ، كما أنها تعتبر من أهم البحيرات كمصدر للثروة 

السمكية بمصر.
البحيرات المرة ؛ وهي بحيرة مالحة تقع بين قناة السويس وهي عبارة 
عن مجموعتين من البحيرات ، البحيرات المرة الكبرى والبحيرات المرة 
الصغرى ، وتغطي مساحة البحيرات المرة حوالي 250كم مربع ، واهم 
ما يميزها أنها تنتج انواع متعددة من األسماك ، ويوجد بها العديد من 
الشواطئ السياحية التي يأتي إليها السياح من جميع أنحاء العالم ، كما 

أنها تعد معبراً للكثير من السفن.
بحيرة التمساح ؛ وهي توجد بمحافظة اإلسماعيلية وهي تعد من أكثر البحيرات 
الرائعة والجذابة ويطل عليها العديد من الشواطئ ،مثل شاطئ فيروز.

السياحة العالمية

اعداد : مايك انجلو

     Vendredi 25  juin 2021
الجمعة 25 يونيو 2021
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 Les proverbes en français et arabe

موسيماني يعلن قائمة األهلي لمواجهة الترجي التونسي بنصف نهائي دوري األبطال
  أعلن المدير الفني للفريق األول لكرة القدم بالنادي األهلي بيتسو موسيماني، قائمة 
الفريق التي تدخل في معسكر مغلق بداية من مساء الخميس استعدادا لمواجهة الترجي 
التونسي المقرر لها التاسعة مساء السبت في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وجاءت قائمه األهلي كالتالي: حراسة المرمى، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى 
شوبير، وفي خط الدفاعن محمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم 
وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول، وفي خط الوسط، أليو ديانج ومحمود كهربا وحمدي 
فتحي ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأكرم توفيق وطاهر 
محمد طاهر وجونيور اجايي، وفي خط الهجوم، صالح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.
ويدخل األهلي معسكرا مغلقا ابتداء من اليوم الخميس وفقا ألجندة الجهاز الفني بقيادة الجنوب 
 إفريقي بيتسو موسيماني، بحثا عن المزيد من التركيز وتنفيذ الجانب الفني والخططي الذي 

 يرغب في تنفيذه خالل المباراة.
ويخوض األهلي مباراة مهمة أمام الترجي في إياب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، في 

التاسعة مساء بعد غد السبت، على ملعب األهلي we السالم. 
ويسعى األهلي لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى المباراة النهائية في البطولة، بعد أن حقق الفوز 
بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس األسبوع الماضي.

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

يورو 2020.. خريطة مثيرة لدور الـ16
     انتهت مباريات مرحلة المجموعات في بطولة يورو 2020، 
بخروج 8 منتخبات وتأهل 16 آخرين إلى ثمن النهائي، من أجل بداية 

جديدة نحو اللقب.
ولم يشهد دور المجموعات مفاجآت تذكر، حيث ودعت المسابقة 8 
منتخبات لم تكن مرشحة بقوة للعبور إلى دور الـ16، وهي منتخبات تركيا 
وفنلندا وروسيا ومقدونيا الشمالية واسكتلندا وبولندا وسلوفاكيا والمجر.
المجموعة األولى،  إيطاليا وويلز وسويسرا عن  تأهلت منتخبات 
وبلجيكا والدنمارك عن المجموعة الثانية، وهولندا والنمسا وأوكرانيا 
عن الثالثة، وإنجلترا وكرواتيا والتشيك عن الرابعة، والسويد وإسبانيا 

عن الخامسة، وفرنسا وألمانيا والبرتغال عن السادسة.
ويشهد ثمن النهائي مواجهات مثيرة، حيث يصطدم المنتخب البرتغالي 
بنظيره البلجيكي، في مباراة يتوقع لها أن تكون من أفضل المواجهات 

في البطولة بالنظر إلى قائمة النجوم في كال المنتخبين.
وبالتعادل الصعب أللمانيا أمام المجر في ختام المجموعة السادسة، 
تأهلت الماكينات إلى ثمن النهائي لتدخل في صدام عنيف مع منتخب 

إنجلترا، أحد المرشحين للفوز باللقب.
وستكون مواجهة كرواتيا وإسبانيا في دور الـ16 من بين المواجهات 

المنتظرة بشدة، وكذلك مباراة هولندا 
ضد منتخب التشيك.

وبصورة أقل قليال ستنتظر أوروبا 
بشغف مباريات ويلز مع الدنمارك، 
والسويد ضد أوكرانيا، وفرنسا أمام 

سويسرا، وإيطاليا مع النمسا.
نظريا، تمتلك فرنسا أفضلية التأهل 
أمام سويسرا، وإيطاليا كذلك على 
حساب النمسا، كما ستكون كفة هولندا 
أرجح أمام التشيك، وإسبانيا قد تحصل 
على أفضلية نسبية أمام كرواتيا بعد 
صحوتها في ختام المجموعات وفوزها 

على سلوفاكيا بخماسية نظيفة.
أما مواجهات بلجيكا والبرتغال 
وإنجلترا وألمانيا، وويلز والدنمارك، 

والسويد وأوكرانيا، فلن تكون خاضعة للتوقعات نظرا لتقارب المستويات 
والمعطيات في كل المنتخبات المتنافسة وجها لوجه.

وتنطلق مباريات دور الـ16 السبت وتستمر حتى الثالثاء، وبعدها يبدأ 
ربع النهائي يوم 2 يوليو المقبل.

منتخب مصر للناشئات “تحت 16 سنة” يتأهل لكأس 
العالم للتنس

تٔاهل منتخب مصر       
16 سنة”  للناشٔيات “تحت 
للناشٔيين  للتنس  العالم  لكٔاس 
والناشٔيات تحت 16 و14 سنة، 
بعد الفوز على منتخبي كينيا 
وكوت ديفوار، في التصفيات 
االفريقية المقامة حاليا بمصر.
المصري:  المنتخب  يضم 
جيرمين شريف محمود وليلي 
محمد شكري ولينا ٔاسامة متولي 
ونور احمد شافعي، والمدرب 

كابتن محمد حسن علي.
يذكر أن منتخب مصر للناشٔيات 

الفوز  ، عقب  العالم  لكاس  امس  تٔاهل  كان   14 تحت 
منتخبى بنين وكينيا بالتصفيات االفريقية.

وكان عقد يوم 8 يونيو المٔوتمر الصحفي الخاص بالتصفيات 
اإلفريقية للناشٔيين والناشٔيات تحت 14 و16 سنة المٔوهلة 
لكٔاس العالم التى تقام خالل الفترة من 21 حتى 27 يونيو 

الجاري، بنادي السليمانية للتنس.
حضر المٔوتمر كل من: وليد سامي نأيب رٔييس االتحاد 
ٔابو شوشة  المنظمة، والدكتورة رشيقة  اللجنة  ورٔييس 

عضو مجلس االدارة ورٔييس اللجنة الطبية لإلجراءات 
االحترازية، ولمياء عامر رٔييس نادى السليمانية، وضياء 
نبيل المدير الفني لالتحاد، ومروى عبد الرحمن – القأيم 
بٔاعمال المدير التنفيذى لالتحاد وعضو اللجنة المنظمة، 
ورامي شحاته المدير التنفيذى لنادي السليمانية، ووالء علي 
مسٔيول العالقات الدولية لالتحاد وعضو اللجنة المنظمة .

وناقش المٔوتمر االجراءات االحترازية التى سوف تتطبق 
بالبطولة والترتيبات االدارية و الفنية الخاصة بالتنظيم.

البتسواني بوندو حكما للقاء الرجاء وبيراميدز 
في الكونفيدرالية بدال من سيكازوي

    أخطر االتحاد األفريقي لكرة القدم، كاف، 
نادي بيراميدز بإجراء تعديالت على طاقم 
والتي  المغربي  الرجاء  أمام  مباراته  حكام 
تقام في التاسعة من مساء األحد المقبل على 
إياب  بكازبالنكا في  الخامس  مركب محمد 
الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية 

األفريقية.
تحكيميا  المباراة  قيادة  إسناد  الكاف  وقرر 
بدال من  بوندو  البتسواني جوشوا  للحكم 

الحكم الزامبي جاني سيكازوي، فيما تقرر 
تعيين الحكم السنغالي إيسا ساي ليكون الحكم 
الرابع بعد تكليف جوشوا بوندو بتولي إدارة 

اللقاء بدال من وجوده كحكم رابع.
الذهاب بين بيراميدز والرجاء  وانتهى لقاء 
في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على 
استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة 
كازبالنكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين 

يوم 10 يوليو المقبل.
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- يضع سره في أضعف خلقه 
- On a souvent besoin d’un plus petit que soi طلع من حفرة يقع في بئر -

Aller de mal a pire



بعض  في  اإلسالمي  التصوف  يكن  لم     
المغرب،  ومنها  واإلسالمية،  العربية  الدول 
مجرد ثقافة عامة للشعب أو تراث إنساني من 
أرشيف التاريخ أو مواسم معينة يتم االحتفاء 
وإنما  عام،  كل  من  معينة  أوقات  في  بها 
يمثّل جزءاً من هوية شعوب ودول، إذ يحدد 
سمات وجودهم وأصالة التاريخ المجيد لألمة 
اإلسالمية التي امتدت إلى ربوع األندلس في 
أوج عطاء هذه األمة، وكذلك يمثل التصوف 
الخصوصية النفسية لإلنسان العربي المحب 
لدينه ووطنه، وهو ما يفسر تشبث كثير من 
فيها  البقاء  بأوطانهم وحرصهم على  العرب 
ولو كانت أوطاناً متخلّفة عن ركب الحضارة 
إن  بل  اقتصادية صعبة،  ولو عاشوا ظروفاً 
كثيراً من المهاجرين العرب في الدول الغربية 
مهما طال أمد هجرتهم يظل حنينهم إلى الوطن 

البيوت وفي  األم حياً ال يموت ويحملون معهم في 
السيارات تذكاراً من أرضهم التي كانوا فيها أو ولودا 
فيها، ليظل عشق الوطن أهم ما يميّزهم، والتصوف 

يبني روح الوطنية.
التصوف  في  المشرقة  الجوانب  إحياء  أن   ال شك 
اإلسالمي اليوم، يمكن أن يسهم في حفظ الخصوصيات 
واإلسالمية،  العربية  للدول  والثقافية  الحضارية 
وترسيخها وخاصة في األجيال الصاعدة والناشئة، 
المعلوماتي وهيمنة  العولمة واالنفجار  وخاصة مع 
الصورة  وسيطرة  االجتماعي  التواصل  وسائل 
التصوف  يعمل  كما  المتصاعد،  الرقمي  واإلعالم 
الوافدة  التيارات  الوقاية من كل  على توفير أدوات 
النفسي واألمن  االستقرار  تهدد  قد  التي  الدخيلة  أو 
التصوف  أن  شك  فال  العربي،  للشباب  الروحي 
باعتباره مؤسسة رمزية تتمثل في الرصيد الروحي 
واألولياء  الشيوخ  وتراث  الصوفية  للمؤسسات 
والصالحين، في الماضي والحاضر، بما تحمله من 
قيم ومن عالمات تاريخية، تجعلها ضمن الصفوف 
األمامية في مواجهة كل أشكال التطرف واالنحالل 
والتحذير من التيارات المنحرفة والدفاع عن منابع 

الخير في المجتمعات وفي بناء مجتمع متضامن.
إن وحدة المذهب والعقيدة والسلوك وااللتفاف حول 
إمارة المؤمنين، في المغرب، باعتبار هذا البلد من 
أكثر البالد اإلسالمية اهتماماً بالتصوف والصوفية، 
حتى قيل عنه بلد األولياء، ومثلما قيل عن المشرق بلد 

األنبياء، يمكن للتصوف اليوم في السياق المعاصر 
أن تستعيد بعض أدوراه في تأطير المجتمع المغربي 
واإلسهام في نهضته وارتقائه، ويؤكد ملك المغرب 
جاللة الملك محمد السادس -نصره هللا وأيده- على 
باعتبارها  الصوفية  للزوايا  الوقائية  األدوار  هذه 
تتوخى  التي  أدوارها  بتحديد  متجّدداً،  تراثا روحيا 
أما  والوطن؛  الدين  خدمة  هو  واحد  قصد  تحقيق 
في  أساًسا  يتمثل  فيها  “القويم  فمنهجها  الدين  خدمة 
وتهذيب  العلم  وإشاعة  والسنة،  بالكتاب  االعتصام 
النفس باإلكثار من الذكر، وأما خدمة الوطن فتتمثل 
أساًسا في القيام بالواجب نحو اإلمامة العظمى التي 
تمثلها إمارة المؤمنين، والحرص على خصوصيات 
كل  تأثير  تحت  الثقافية؛ حتى ال تضمحل  المغرب 
المؤمنين  ألمير  رسالة  )من  الدخيلة”  المشوشات 
محمد السادس للمشاركين في الدورة الدورة الوطنية 
في  للتصوف.  للمنتسبين  للقاء سيدي شيكر  األولى 
شتنبر 2008(، ومن ثم، فاالهتمام بالتصوف المغربي 
أصبح ضرورة ماسة وليس مجرد تأريخ أو ترف 
فكري وإمتاع نظري معزول عن السياق المعاصر، 
واإلنسان  للوطن  يقدمه  أن  يمكن  للما  نظرا  وذلك 
وخاصة حماية الوحدة المذهبية والروحية للنموذج 
المغربي، في ظل تزايد حجم التيارات الدخيلة التي 
تسعى جاهدة لتضليل الشباب واستالبهم عقديا وثقافيا.
لألمة  الصوفي  التراث  استدعاء  يكن  لم  هكذا، 
المغربية ترفا فكريا أو  بحثا في الجماليات والفلسفة 
اإلسالمية، بقدر ما كان ضرورة حضارية وواجبا 

وطنيا، باعتبار التراث 
-كما يقول عميد األدب 
المغربي الدكتور عباس 
الجراري-: “مالذا تؤول 
إليه األمة عند الشدائد، 
ويوحد  يضم صفوفها 
هدفها ويشحنها بالطاقات 
الالزمة عند التعبئة، ثم 
هو ملك جماهير األمة 
بها  ل  التصا ا وخيط 
وال حق  الدوام،  على 
يسلبها  ن  أ في  ألحد 
إياه” )في كتابه: معالم 
 ،)104 ص: مغربية، 
بين  الجمع  فإن  ولذلك 
ه  ر عتبا با ف  لتصو ا
باعتبارهم سواعد  والشباب  األخالق،  من  مخزونا 
البناء في المجتمعات، ورصد مداخل محاربة التطرف 
والوقاية من اإلرهاب، يؤكد عمق اإلسهام الصوفي 
شّكَل  فقد  ومشكالته،  العصر  قضايا  في  المغربي 
حاسما  عامال  مضت،  قرون  عدة  عبر  التصّوف 
واالقتصادي  واالجتماعي  النفسي  االستقرار  في 
الوحدة  حماية  في  فعال  بشكل  وأسهم  للمغاربة، 
الترابية والروحية للمملكة المغربية، وظل هذا اإلرث 
الحضاري عنصرا فاعال ومؤثرا في كل العصور 
واألزمنة التاريخية التي مر منها المغرب، بدءا من 
سلطان األولياء المولى إدريس األزهر إلى حضرة 
أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره هللا وأيّده 
راعي القيم الروحية للمملكة، والذي دعا في خطابه 
يوم  النواب  في مجلس  األمة  ممثلي  أمام  التاريخي 
االعتزاز  إلى ضرورة   2014 أكتوبر   10 الجمعة 
المغربية والهوية  بالقيم  للوطن واالفتخار  باالنتماء 
الوطنية التي تجمع كل المغاربة، وال شك أن التراث 
الخصوصيات  لحماية  رئيسا  مدخال  يمثّل  الروحي 
المغربية ضد أي تيار وافد أو فكر منحرف أو توّجه 

ال ينسجم مع الثوابت الوطنية.
 إن التصوف على مر التاريخ المغربي قد شّكَل جزءا 
من هوية المغاربة، و مصدرا قويا لتعزيز قيم االعتزاز 
المصلحة  سبيل  في  والروح  الجسد  وبذل  بالوطن 
النفوس، وغير  الخالئق وتصفية  ونفع  للبالد  العليا 
ذلك من قيم المخالقة التي تتجاوز المواطنة وتعمل 

إنسان  بناء  على 
متشبع  متوازن 
بالقيم األخالقية و 
المبادئ اإلنسانية 

السامية التي تجعل منه إنسانا يجمع كل المحاسن.
اتخذت من  المغربية عندما  الهوية  أن  المؤكد  ومن 
تصوف اإلمام الجنيد مصدرا في السلوك، واألشعرية 
اإلنسان  لتحصين  َسَعْت  قد  مذهباً  والمالكية  عقيدًة 
المغربي وحمايته وترسيخ الوسطية واالعتدال في 
فكره وسلوكه ليكون إنسانا فاعال في عصره ومؤثرا 
في غيره، فال عجب أن تنال التجربة الروحية للمغاربة 
إعجاب العالم، فتسارع مجموعة من لالستفادة من 

هذه التجربة الرائدة.
تجديد  اليوم  التصوف  في  للباحثين  ينبغي   وهكذا، 
وسائل عملهم وآليات تدخلهم الفاعل في تنمية الوطن 
شرنقة  في  بالعيش  االكتفاء  يتم  أن  ال  واإلنسان، 
وانتظارات  العصر  حاجيات  عن  بعيدا  التاريخ 
الواقع، فاإلرث الروحي المغربي نقطة انطالق نحو 
اآلفاق وبؤرة توّهج وإشراق، يمكن أن تعيد لإلنسان 
المغربي ثقته في نفسه واعتزازه بمنجزات أجداده 
وأمجاد ملوكه وسالطينه، وأيضا يُدرك من خالل 
المشترك  التراث وغزارته وقوته، قيمة  تنوع هذا 
كل  المغربية  المملكة  في  تعايشت  اإلنساني، حيث 
الوطن،  ووّحدهم  والديانات،  واألعراق  األجناس 
بادية  معالمها  زالت  ال  مجيدة،  حضارة  فصنعوا 
لفخمة  ا واألبنية  لتاريخية  ا ر  األسوا في  للعيان 
الدرر  ونفائس  بالمخطوطات  العامرة  والخزانات 
واآلثار والقصور والمساجد والبساتين، حيث عاش 
أهل المغرب بكل أطيافهم وألوانهم في أمن وسالم 
ووئام وتبادل للمنافع والخيرات، يوّحدهم حب الوطن 
وهويتها  المغربية  األمة  بثوابت  والتمسك  والملك 
األصيلة، وما أحوج الشباب المغربي اليوم في ظل 
المعاصر،  العالم  يشهدها  التي  العميقة  التحوالت 
بناء  لتعزيز  وتجديدها  السامية  القيم  هذه  إلحياء 
المغرب الجديد والقوي بوحدته وتاريخه ومستقبله، 
وهكذا سنعمل من خالل بعض حلقات هذه السلسلة 
وجهوده  المغربي  التصوف  إسهامات  كشف  على 
في خدمة اإلنسان المغربي واالنفتاح على اآلخر، 
وتميّزها،  المغربية  الهوية  أصالة  إبراز  سياق  في 
وأيضا تحديد مداخل توظيف التراث الصوفي البناء 

المغربية.  لألمة  الحضاري 

والــدي 
وجتربة الطّب العربي

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

  كنُت قد بلغُت سّن الثانية عشرة 
من العمر عندما تلقّى والداي عرضاً 
لبيع المزرعة التي كنا نملكها مع 
المنزل المرفق بها، والذي كان قد 
تّم بناؤه على دفعات قبل سنوات 
معدودة. كانت األرض تقُع على 
القديمة على  أول طريق شحيم 
هضبة تبعُد نحواً من مئتي متر 
عن طريق صيدا البحري القديم. 
وإذ كان والدي قد استدان مبلغاً 
لتسديد قيمة نصف األرض مّمن 
قام بشراء تلك الحّصة من الشريك 
القديم، وَجَد نفسُه يِئنُّ تحت وطأة 
التي كان عليه  المرتفعة  الفائدة 

تسديدها!
كانت الصفقة تنصُّ على تنازل 
الزراعيّة  الوالدين عن األرض 
ومزرعة الدواجن والبيت، مقابل 
بناية سكنيّة من  الحصول على 
سبعة طوابق في بيروت مؤّجرة 
بالكامل، والحصول على مبلغ من 
المال يقوم الشاري بتسديده خالل 

سنة من الزمن.
أخلينا المنزل من أثاثه والذي لم 
يكن باهظ الثمن.  قمنا باستئجار 
منزٍل، في نفس قرية وادي الّزينة، 
يقُع على مرتفٍع يطلُّ على طريق 
صيدا البحرية. كنّا نوقف السيارة 
على الجانب األيسر من بيت ابن 
عّمتي جوزيف ثّم نمشي بجوار 
الجانب األيمن من بيت ابن عمتي 
خليل ونواظب المشي حتى نصل 
الى ذاك المنزل! خالل تلك السنة، 
أمضينا في ذاك البيت كّل عطالت 
ثّم الزمناه  نهاية األسابيع ومن 

طوال فترة فصل الصيف!
في المسكن الجديد، أصبحنا كغيرنا 
الكثير من  من السكان، نشتري 
المواد الغذائية، تلك التي تعّودنا 
في السابق أن نقطفها عن “أمها” 
من البساتين، كالخضار المختلفة 
وحتى  أنواعها  على  والفاكهة 
ل  لمحا ا من  نشتري  أضحينا 
بيض الدجاج الذي كان متوّفراً 

في مزرعة الدواجن!
لم يمِض وقٌت طويل من مكوثنا 
في الموقع الجديد حتى شعَر والدي 
بألٍم شديد انتاب ركبتَه اليمنى. لجأ 
الى استعمال المسّكنات المتداولة، 
إاّل ان أياً منها لم يُعِط أيّة نتيجة 

ملموسة!
وإذ كان الصديق الدكتور قّزي قد 
عاد إلى البالد بعد دورة تخّصص 
بالجراحة في الواليات المتحدة، 
قَصَدهُ والدي في عيادته في مستشفى 
استخلص  الكشف،  بعد  رزق. 
يعود  قد  األلم  الطبيب ان سبب 
الى تمّزٍق في غضروف الركبة، 
وهذا ما يصيب عادًة الرياضيين 
المتمّرسين، وباألخص العبي كرة 
القدم. وذلك يتطلّب عمليّة جراحية 
صعبة، وقد تستغرق فترُة النقاهة 
بعد إجرائها عدة أشهر، باإلضافة 
إلى ان نسبة نجاح العملية ليست 

مضمونة مائة في المائة!
عاد والدي إلى البيت وهو مستاٌء 
يذكُر  الطبّي. ال  التشخيص  من 
أو عماًل ما  أنه مارس رياضًة 
إلى اإلضرار  منهما  أيٌّ  يؤّدي 

بغضروف ركبتِه!
العملية!  لم يسَتسغ فكرة إجراء 
فّضل أن يعضَّ على الجرح وينقطع 
لفترة قد تطول عن وظيفته ويلزم 

الفراش ويتحّمل اآلالم!
أنَّ كثيراً من وجِعِه ولم تكن األدوية 
المسّكنة تفي بغرضها وكان يستعين 
بعصا خشبيّة سوداء تّم استحضارها 

له للتنقل عند الضرورة.
انتشر الخبُر بين األقارب والمحبيّن 
الذين توافدوا زرافاٍت ووحداناً 
من المناطق المجاورة لالطمئنان 
عنه. كانوا يجلسون على كراسٍى 
وكان  منه،  بالقرب  خيزرانيّة 
توافدهم غير مرتبٍط بأية ساعة 
من النهار! أّما التدخين، بحضور 
المريض وبالقرب منه، فكان أمًرا 
مألوفاً وعادًة سائدة لدى الجميع!

أّما الوالد فكان مستلقياً على السرير 
الحديدّي البنّّي اللون بلوحتيه الخلفيّة 
واألمامية ويرفع رأسه بواسطة 
ويغّطي جسمه  سميكة،  وسادة 

بحراٍم قطني أبيص له شراشيب 
بيضاء ناعمة منّسقة تدّل على أنه 
من صنع بلدة برجا! وكان يُصغي 
الى محادثات الزّوار واقتراحاتهم 
التي تتعلق معظمها  ووصفاتهم 
بعالجات مستمّدة من الطب القديم 
وكنا نسّميه الطب العربي، والذي 

كان الكيُّ آخر عالجاته!
تلك  للذكرى  أعيَد  أن  أريد  ال 
العالجات، إاّل أنّي ال أنسى وصفة 
تم  الذي  الهوا” وذاك  “كاسات 
لتطبيقها إذ طلب عدة  استقدامه 
يُستعل  الذي  النوع  كؤوس من 
بيده  يقتطع  أخَذ  العرق.  لشرب 
قسًما من صفحة جريدة ويضرم 
النار في الورقة داخل الكأس ثّم 
الكأس على منطقة  يطّب رأس 
قريبة من الركبة فينشرُق الجلُد 
نحو داخل الكأس بسبب تقلّص 
الهواء داخله بفعل االشتعال! وبعد 
أن كّرر التجربة عدة مّرات قال 
أنه فرغ من تطبيق العالج. إاّل ان 
النتيجة كانت فاشلة وازداد األلم 

بدل ان ينحسر!
زارنا  األوجاع  من  أشهر  بعد 
ذات يوم أبو نقوال، وهو ابن عم 
الجثة، أصلع  بدين  كان  الوالد. 
الرأس، تخرُج من أذنيه شعيرات 
أكثر غزارة مما بقي على مجمل 
رأسه. توجه نحو والدي بالحديث 
قائاًل: “يا ابن العم ، أبو الياس من 
الرميلة، أُصيب بألم في الرأس، 
منَع عنه النوم لفترة أشهر. لم تنفعه 
العالجات واألدوية التي وصفها 
األطباء. وإذ ازدادت معاناته ، 
قّرر في أحد األيام خلَع أضراسه 
بمجملها. بعد ان فعل ذلك اختفى 

وجعه.”
أجابه والدي: “نعم!”

استطرد أبو نقوال بالقول: “أما أبو 
أنطون من الجيّة، فقد الزمه ألمٌ شديد 
في ظهره لم يتركه ألكثر من سنة! 
لم يستفْد من كّل المداخالت الطبّية! 
في النهاية اقتلع أضراسه وارتاح!”
علَّق والدي متسائاًل: “نعم؟ ماذا 

تقصد؟”
برأسه  يهّز  نقوال وهو  أبو  قال 
البّراق: “ما رأيَك يا ابن العم، ان 
تُجّرَب اقتالع اسنانَك. شو بتخسر؟ 

يمكن يحل عنك الوجع؟”
بعد ذلك، توافق بعض الزّوار من 
األقارب على ان يُجّرب والدي 
عالج “الخرام”. والذي ال يعرُف 
ما هو هذا العالج، سأفّسر: هو 
إنما على  اأُلبر،  بوخز  العالج 

الطريقة “الضيعجيّة!”
ام  األيام  أحد  حضرت صباح 
كانت  كترمايا.  بلدة  عبدهللا من 
شعرها  ويظهر  العمر،  ستينيّة 
الشائب من تحت المنديل األبيض 
الذي ربطته فيه. أما جسمها فكان 
ممتلئاً يُظهر كرشاً يتخّفى تحت 
فستان قماشه كحلي مرّقط بأشكال 
أزهار بيضاء صغيرة، ويُغّطيها 

حتى كاحليها.
طلبْت من والدتي إحضار دبابيس 
خياطة وكبريتة. أجلست والدي 
على كرسي خيزراني وطلبت 
منه رفع قدم البيجاما الى ما فوق 
الركبة. تمّعنت جيداً بشكل الركبة 
والمست بعض تفاصيلها بيديها. 
ثم أشعلت عود كبريت واستعملته 
ثّم  األبر.  إحدى  رأس  لتطهير 
عاودت الكّرة مع ابرتين أخريين.
رفعت يدها اليمنى ممسكة بأحد 
الدبابيس، ثم حّدقت بعينيها ورصدت 
قّوتها  بكامل  وانقّضت  موقعاً، 
الركبة.  لحم  األبرة في  غارسة 
صرخ والدي من األلم بصوت ال 
أزال أذكر صداه! تعّجبْت وقالت 
لوالدي: “كيف انوجعت؟ يجب 

ان ال تتألم!”
أصّرت على إعادة التجربة! إاّل 
أن المرة الثانية كانت أكثر إيالماً 
من األولى! عندئٍذ أوقفها والدي 
وآثر على ان يتحّمل آالماً يعرفها 
تزيُد  بمعالجات  يغامر  أن  على 

من معاناته!
بقي والدي على حاله لعدة أشهر 
الى ان بدأ يتعافى من دون أي 

عالج وُشفَي من وجعه…
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الكاتبة اهلولندية العراقية األصل ليلي غراجي
 

1- تجربة الغربة صقلت موهبتي وأضافت ايل خربايت الحياتية الكثري من الوعي 
2- الفقر والجهل والتخلف التزال هي الثالثية الحاكمة يف مجتمعاتنا العربية 

3- الوصاية والرأي الواحد ورفض األخر أمراض متوطنة يف بنية الثقافة العربية 
4- املوروث الثقايف اليزال يشكل عائق أمام شتي محاوالت التطوير والتحديث 

5- القاهرة متثل يل الوطن البديل 

مصر وروسيا.. من )املياه( إىل تصنيع سيارة: تعاون تارخيي له طبيعة خاصة

الكاتبات  أهم  من  واحدة  غراجي  ليلي  العراقية  الروائية  الكاتبة  تعتبر    
األعمال  من  العديد  لها  صدرت  حيث  بالمهجر  تعشن  الالتي  العربيات 
اإلبداعية منها “ خيوط الوهم “ و “ الجدار “ و “ الصدأ “ أعتمادا علي 

لغة شفيفة تتالمس مع تخوم الشعر وبناء سردي رصين ومحكم ومتماسك 
ليلي  تكتب  ذلك  الي  باالضافة  وإسلوب سهل وسلس  

غراجي المسرح وصدرت لها عدة مسرحيات القت 
تجاوبا كبيرا من النقاد والقراء  بطريقة  تشير بجالء 
الي موهبة كبيرة وخبرات حياتية واسعة األمر الذي  
وضعها في صدارة المشهد الروائي العربي المهاجر . 
معها  لنا  كان  للقاهرة  مؤخرا  زيارتها  هامش  وعلي 

هذا الحوار :
س: القارئ ألعمالك اإلبداعية يدرك منذ الوهلة األولي 
المثالية  تنشد  وللناس  للوطن  منتمية  كاتبة  أمام  أنه 
حارسة  منك  يجعل  للكتابة  مشروع  عبر  للرقي  وتسعي 
للقيم الكبري ، فما هي األسباب الموضوعية التي وضعتك 

ككاتبة في هذا اإلطار ؟
الدولة  هذه  العراق  في  وترعرعت  ولدت  لقد  بداية  ج:  
ذات اإلرث الحضاري الهائل األمر الذي جعلني أتكئ علي 
سافرت  ثم  والروعة  المثالية  في  غاية  ومعرفي  قيمي  تراث 

الي هولندا حيث التحضر واالنفتاح ونسق القيم الداعم للمواطنة 
قيم  لدي  فأمتزجت  الصحيح  بمفهومها  والحرية  اإلنسان  وحقوق 

حضارية اكتسبتها من بلدي االول مع مثل انسانية ومبادئ عظيمة 
تسربت الي شخصيتي وكياني وربما نضحت في كتاباتي حتي جاءت 
للقيم والمثل والمبادئ  التي وصفتني من خاللها حارسة  بالصورة 

س: ثمة معوقات لالبداع تجابه أي كاتب عربي تعوقه وتحول بينه 
من  المعوقات  هذه  اهم  ماهي   ... االبداعي  مشروعه  اتمام  وبين 
وجهة نظرك ككاتبة خاضت تجربة الكتابة داخل الوطن وخارجة ؟ 

والمبدعين  الكتاب  تواجه  التي  المعوقات  من  العديد  هناك  فعال  ج: 
واإلجتماعي  والسياسي  الديني  في  تتمثل  العربية  بمجتمعاتنا  والفنانين 

الفقر  ثالوث  االبداع وهو  بقوة علي مسارات  ثالوث خطير يضرب  وهناك 
لجهل  ا والتعصب فالفقر يولد الجهل و
لجهل  ا والجهل و والفقر  الفقر  يولد 

ولكي   ، لتعصب  ا يولدان 
االبداع  دروب  علي  نتقدم 
بل علي دروب الحياة ذاتها 
ه  هذ وتفكيك  حلحلة  يجب 
الرابطة الجهنمية 

لة  و محا ألي  قة  لمعو ا
واالبداع  للتطور 

س:  القارئ ألعمالك 
انك  يدرك  الروائية 
تبطة  مر لت  ز ال
ولم  األم  بوطنك 

يراوح عالمك القصصي 
قضايا واهتمامات وطنك األم فمتي تكتبين 

المهجر وقضاياه ؟  عن مجتمع 
ج: أنا اكتب كما قلت لك في منطقة عروبية بإمتياز 
الفقر والجهل والصوت االوحد والوصاية  حيث 
مما  جماال  اكثر  عالم  خلق  محاولة  االخر  ورفض 

رأيته وعشته في بالدي فأول رواية كانت تتناول موضوع التعصب بجميع 
أشكاله واألثار الوخيمة له علي الفرد وعلي المجتمع وروايتي الثانية كانت 
المعنونة خيوط  أما روايتي  الداخلي والخارجي  تتناول موضوع االغتراب 
الوهم فكانت تتحدث عن العراق وماألت اليه وانعكاس الحروب علي نفسية 

المواطن اما مسرحيتي االخيرة “ عالقون في الوهم “ 
فهي تتناول األوضاع العربية الراهنة وما الت اليه احوال الشعوب العربية 

المستقبل  بما هو موروث وابتعادنا كلية عن  انشغالنا  بسبب 
فأنا رغم هجرتي واقامتي الطويلة بدولة المهجر مازلت احمل هموم وطني 

اياها نصب عينيي ومجتمعي واضعة 
جسور  وبناء  الثقافات  تالقح  في  مهما  دورا  الترجمة  تلعب  س:  
وضعية  عن  فماذا   ... المختلفة  الشعوب  بين  المعرفية  التواصل 

اعمالك االبداعية علي مسار الترجمة ؟
ج: مما الشك فيه ان للترجمة دورا فاعال ومؤثرا علي مسارات التقدم 
التقني والمعرفي ولهذا كنت في منتهي السعادة حينما تمت ترجمة اولي 
امل كبير في ترجمة كل  الي االيطالية واالنجليزية ويحدوني  رواياتي 

الشعوب  بين  فالترجمة تشكل جسرا معرفيا مهما  اعمالي 
س: ماذا عن الجوائز والتكريمات في مسيرتك االبداعية ؟ 

ج: خالل مسيرتي االبداعية نلت العديد من الجوائز المهمة والتكريمات 
بينها جائزة  الجوائز من  العديد من  فقد حصلت على  الدولي  الطابع  ذات 
االمم المتحدة وجائزة منظمة السالم العالمي وغير ذلك من جوائز شكلت 

لي دافعا مهما في مشواري االبداعي
س:  ماذا تمثل مدينة القاهرة بالنسبة لك ؟ 

ج: ثمة شعور بالحنين لدي جارف وقوي الي البساطة والعفوية والحميمية 
يدفعني دفعا الي العودة لعوالمي األولي حيث نشأت بأرض العراق ولم أجد 
تعد  التي  القاهرة  مدينة  اال  الجميل  العالم  هذا  الي  نهمي  ويسد  يعوضني  ما 
بفيض  وأمدتني  احتوتني  التي  االبداعية  والحاضنة  الرؤوم  األم  لي  بالنسبة 
من المشاعر الدافئة واالحاسيس الجميلة فالناس هنا طيبون بسطاء مسالمون 
فعل  وممارسة  التكيف  علي  مدهشة  مقدرة  ولديهم  الصعبة  ظروفهم  رغم 

نقاء جوهرهم وأصالتهم.  الي  الحياة بشكل يشير بجالء 

أدب وثقافة

التصوف اإلسالمي: بين الدين والهوية

    من الصناعة إلى الزارعة والتعليم والرياضة وغيرها من 
القطاعات األخرى، اتفقت مصر وروسيا على شراكات متعددة 

تشمل كل شيء تقريبا.
واالتفاق، جاء في ختام اجتماع الدورة الثالثة عشر للجنة المصرية 
الروسية المشتركة للتعاون التجاري واالقتصادي والعلمي والفني.

واالجتماعات المشتركة تأتي في إطار سعي البلدين لتنفيذ اتفاقية 
الشراكة الشاملة والتعاون االستراتيجي الموقعة بينهما في أكتوبر/ 

تشرين األول 2018.
قطاع السيارات

وحسب بيان حكومي مصري، تضمن اجتماع اللجنة االتفاق على 
التعاون المشترك في مختلف القطاعات االنتاجية والخدمية وعلى 
رأسها مجاالت االقتصاد والتجارة والتمويل والصناعة واالستثمار 
والطاقة والموارد المعدنية والطيران والتعليم والزارعة والحجر 

الزراعي واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل 
والسياحة والرياضة والتعاون الثقافي.

 واالجتماع ُعقد بالعاصمة الروسية موسكو وترأسه عن الجانب 
المصري نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعن الجانب 
الروسي دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة، وقد تم 
االتفاق استضافة القاهرة الجتماعات الدورة الرابعة عشر للجنة 

والمقرر انعقادها خالل عام 2022.
وقال مانتوروف إن بالد حريصة على توسيع الشراكة الصناعية 
مع مصر وبصفة خاصة في مجال صناعة السيارات وليس 
توريد معدات وقطع غيار فقط، ولكن أيضا من خالل التجميع 

الصناعي للسيارات الروسية في مصر.
التجارة والمصارف

وتضمنت أعمال اللجنة اإلعراب عن الرغبة األكيدة للطرفين في 

إحراز تقدم ملحوظ في إطار المفاوضات حول اتفاقية التجارة 
الحرة بين مصر ودول االتحاد األوراسي.

المركزي المصري  البنك  بين  إلى االتفاق  كما تمت اإلشارة 
ونظيره الروسي على تشكيل مجموعة عمل بمشاركة البنوك 
الكبرى من البلدين خالل عام 2021 الستكشاف ومناقشه سبل 

التعاون بين البلدين.
وأبدى البنكين المركزيين بالبلدين اهتمامهما بالعمل على تفعيل 
قبول بطاقات الدفع الروسية والمصرية ليصبح استخدامهما متاحاً 
بالبلدين، فضاًل عن دراسة ربط البنوك المصرية بالشبكة المالية 

الروسية بهدف تسهيل تنفيذ المعامالت المالية.
واتفقا على دعم إقامة المعرض الدولي »أرابيا اكسبو« والدورة 
الثالثة عشر من مجلس األعمال الروسي العربي لعام 2022 

بالقاهرة.

تحلية المياه
كما اتفق الطرفان على تبادل المعلومات حول فرص االستثمار 
العاملة في مجال  والمؤسسات  االتحادية  في مصر وروسيا 

ترويج االستثمار.
االستثمارات  من  المزيد  بتواجد  المصري  الجانب  ورحب 
الروسية في مصر وبصفة خاصة في مجاالت البترول والغاز 
والسكك الحديدية والبنية التحتية والطاقة والتعدين ومواد البناء 

والصناعات الكيماوية.
وأبدى الجانب الروسي اهتمام مركز تكنولوجيات بناء وتصليح 
السفن في تنفيذ مشروعات له في مصر في مجال تصميم وتحديث 
السفن، واهتمام المركز العلمي الوطني في إقامة شراكات مع 
الشركات المصرية للتعاون في مجال أنظمة تحلية وتنقية المياه 

ومعالجة الصرف الصحي.

كما أبدى الجانب الروسي اهتمام عدد من الشركات الروسية في 
تنفيذ مشروع في مجال تحلية مياه البحر والمياه معتدلة الملوحة، 
والمساعدة في المشروع القومي إلنشاء محطات تحلية مياه البحر.

شراكة في كل شيء
التعاون والشراكات في مجاالت  الطرفان على تطوير  اتفق 
الطيران المدني، والطاقة والبترول والموارد المعدنية، والطاقة 

التقليدية والمتجددة.
وكذلك مجاالت النقل والزراعة والخدمات البيطرية والحجر 
الزراعي واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والرعاية 

الصحية واإلسكان والبناء.
واتفقا أيضا على التعاون في المجال الرياضي والمجال الثقافي 
ومجال السياحة، فضال عن فتح الطريق أمام التعاون بين األقاليم 

الروسية والحكومة المصرية.

حوار بقلم/ السعداوي الكافوري



Au lendemain d’une tornade qui 
a soufflé un quartier de Mas-
couche, le premier ministre 

François Legault est venu constater 
l’ampleur des dégâts et a eu une brève 
rencontre émotive avec la famille du 
quinquagénaire qui a perdu la vie. 
« Je tenais à venir dire aux résidents 
de Mascouche d’être courageux. C’est 
comme un film d’horreur ce qu’on voit 
ici », a dit le premier ministre sous un 
ciel gris. 
Rappelons qu’à pareille heure hier, une 
tornade de catégorie F2 sur l’Échelle de 
Fujita soufflait une partie d’un quartier 
résidentiel à Mascouche, dans Lanau-
dière. 
Un résident du croissant Nelligan a 
d’ailleurs perdu la vie après que le caba-
non dans lequel il s’était réfugié ait été 
emporté par les vents. 
Après une courte allocution aux 
médias, François Legault a offert ses 
condoléances à la famille endeuillée de 

Jacques Lefebvre, père de deux enfants. 
Les proches du défunt se sont enlacés 
devant la maison, qui a été fortement 
endommagée par la tornade.
Il a également été à la rencontre du 
couple et de leurs autres enfants qui 

ont vu leur maison en rénovation être 
déplacée en raison des puissants vents. 
Sous les arbres et les branches cassés, 
des employés d’Hydro-Québec s’affai-
raient toujours à réparer le réseau élec-
trique lors de son passage.

Québec et la CSN ont 
annoncé avoir conclu 
une entente de prin-

cipe globale au sujet des 
conditions de travail et des 
salaires qui sera soumise à 
ses délégués syndicaux au 
cours des prochains jours.
Par voie de communiqué, 
mercredi, la centrale syndi-
cale dit juger «satisfaisante» 
l’entente intervenue à la 
suite «d’importantes avan-
cées» aux différentes tables 
de négociations.
La CSN a précisé qu’aucun 
détail ne sera divulgué tant 
que l’entente ne sera pas pré-
sentée aux délégués des syn-
dicats, ce qui devrait se faire 
dans la prochaine semaine.

Si les délégués jugent 
l’entente satisfaisante, 
elle sera présentée aux 
membres en assemblée 
générale et ceux-ci seront 
alors appelés à voter sur 
leur nouvelle convention 
collective, a-t-on précisé.
«Cela fait en sorte qu’une 
entente de principe a été 
conclue avec près de 80 % 
des employés du secteur 
de la santé et 98 % des 
employés du secteur de 
l’éducation», s’est réjoui 
pour sa part la présidente 
du Conseil du trésor, Sonia 
Lebel, sur Twitter.
La CSN compte 160 000 
membres œuvrant dans 
les réseaux de l’éducation et 

de la santé et des services 
sociaux ainsi que dans des 

organismes gouvernemen-
taux.

Québec solidaire fait 
pression sur le gou-
vernement Legault 

pour des logements abor-
dables, une façon supplé-
mentaire de prévenir les 
féminicides, selon le parti.
À Sherbrooke, où 800 
familles sont en attente 
d’un logement social selon 
les chiffres de QS, la dépu-
tée Christine Labrie fait un 
lien entre la violence conju-
gale et la difficulté, pour les 
femmes, de trouver un loge-
ment.
«La semaine dernière, 
quand le Québec a été 
frappé par le 13e féminicide de 
l’année, la ministre Geneviève 
Guilbault a dit que la CAQ avait 
fait tout ce qu’elle pouvait pour 
empêcher de telles tragédies. 
C’est faux», a-t-elle affirmé par 
voie de communiqué.
«Non seulement la CAQ ne 
répond pas à l’ensemble des 
besoins exprimés par les orga-
nismes d’aide aux victimes de 
violence conjugale et sexuelle, 
mais elle n’agit pas non plus pour 
lutter contre la crise du logement 
en augmentant l’offre de loge-
ments abordables», a ajouté la 
députée solidaire.
«Le manque de logements abor-
dables à Sherbrooke maintient 

les femmes dans le milieu violent 
de l’exploitation sexuelle. Cer-
taines voudraient en sortir, mais 
sont forcées d’y retourner, car 
elles n’ont nulle part où aller», 
a souligné une intervenante au 
CALACS-Estrie, Kelly Laramée.
Selon Christine Labrie, l’accès à 
un logement abordable est pour-
tant une des «clés» pour lutter 
contre la violence conjugale, 
puisque, sinon, «les victimes de 
violences restent prisonnières 
de milieux dangereux pour leur 
sécurité».
C’est pourquoi elle demande au 
gouvernement Legault d’accé-
lérer la mise en place du Pro-
gramme d’aide financière 
d’urgence pour aider les femmes 

victimes de violence conjugale à 
quitter rapidement leur foyer.
Créé dans la foulée de l’adoption 
du projet de loi 84 le printemps 
dernier, ce programme doit être 
progressivement mis en place à 
partir de l’automne.
«Le gouvernement doit profi-
ter de la relance post-COVID 
pour lancer de vastes chantiers 
de logements sociaux partout 
au Québec, au nom des milliers 
de familles qui attendent depuis 
des années, mais aussi au nom de 
toutes les femmes qui cherchent 
un nouveau toit où se sentir en 
sécurité», estime pour sa part 
le porte-parole de Québec en 
matière de logement, Andrés 
Fontecilla.

La Fédération cana-
dienne des contri-
buables (FCC) 

demande au premier ministre 
Justin Trudeau de réduire le 
régime de pension des gou-
verneurs généraux, et ce, 
avant d’en nommer un nou-
veau.
«Ces pensions dorées n’ont 
aucune commune mesure 
avec la réalité des citoyens et 
citoyennes», a déclaré Franco 
Terrazzano, directeur fédéral 
de la FCC, dans un communi-
qué mercredi.
Selon les estimations de la 
FCC, les cinq ex-gouverneurs 
généraux encore vivants 
recevront 18,7 millions $ s’ils 
continuent de récolter leur 
pension jusqu’à l’âge de 90 
ans.
«Ces estimations sont basées 
sur les montants annuels de 
paiement de pension aux gou-
verneurs généraux publiés 
dans les comptes publics 
depuis 2000-01. Le niveau 
de paiement de 149 484 $ de 
2019-20 est utilisé pour toute 
année future», a-t-on précisé.
Le salaire annuel d’un gou-

verneur général est de 302 
114 $ par année, selon les 
comptes publics 2019-20. 
Après la fin de leur mandat, 
ils sont éligibles à une pen-
sion annuelle de 150 000 $, 
peu importe leur nombre 
d’années de service, ainsi 
qu’à un budget de rem-
boursements de dépenses 
allant jusqu’à 206 040 $ par 
année, et ce, pour le restant 
de leurs jours.
«Bien que Julie Payette 
n’ait qu’occupé ce poste un 
peu plus de trois ans, elle 
recevra une pension estimée à 
4,8 millions $ si elle continue 
à la récolter jusqu’à l’âge de 
90 ans», a indiqué la FCC.
Rappelons que l’ex-astro-
naute Julie Payette a démis-
sionné de son poste dans 
la tourmente le 21 janvier 
dernier, après le dépôt d’un 
rapport faisant état d’une 
ambiance de travail toxique 
à Rideau Hall. Des employés 
ont fait état d’humiliations 
publiques, de cris, de hurle-
ments et de commentaires 
dégradants de la part de Julie 
Payette.

«Il est anormal qu’un gou-
verneur général puisse 
démissionner en plein scan-
dale, après n’avoir effectué 
qu’une partie de son mandat, 
et s’en tire avec des mil-
lions de dollars en pension, 
a ajouté M. Terrazzano. Les 
familles et les entreprises 
se sont serré la ceinture. 
Nous nous attendons à ce 
que le gouvernement rende 
ses avantages sociaux plus 
équitables envers les contri-
buables.»
Le 10 juin dernier, CTV 
News rapportait que Justin 
Trudeau allait recevoir une 
liste de candidats au poste de 
gouverneur général «au cou-

rant des prochains jours». 
En attendant cette nomi-
nation, c’est le juge en chef 
de la Cour suprême Richard 
Wagner qui assume de façon 
intérimaire les fonctions du 
gouverneur général.
ESTIMÉ DE LA PENSION 
JUSQU’À L’ÂGE DE 90 
ANS:  
Edward Schreyer (2000 
jusqu’à 90 ans): 3,4 millions $ 
Adrienne Clarkson: 3,2 mil-
lions $ 
Michaëlle Jean: 5,4 millions $ 
David Johnston: 1,9 million $ 
Julie Payette: 4,8 millions $  
Total: 18,7 millions $
était en cours de préparation.

Québec rapporte mercredi 
127 nouveaux cas de 
COVID-19, tandis que 

les hospitalisations demeurent 
stables.
Le bilan de la province est de 
374 222 personnes infectées par 
le coronavirus depuis le début de 
la pandémie, dont 361 840 sont 
considérées comme rétablies. 
Trois nouveaux décès, tous sur-
venus entre le 16 et le 21 juin, 
se sont ajoutés au bilan des vic-
times de la maladie, d’un total de 
11 198. 
On compte 161 hospitalisations 
et 40 personnes aux soins inten-
sifs, comme c’était le cas mardi.
Un total de 22 162 prélèvements 
ont été réalisés le 21 juin.
En ce qui a trait à la vaccination, 
97 047 doses ont été administrées 

dans les 24 dernières heures, pour 
un total de 7 572 965. On peut y 
ajouter les 19 613 doses injectées 
à des Québécois à l’extérieur de 
la province.
Le Québec a reçu mardi 518 000 
doses du vaccin de Moderna et 
en attend encore 976 920 cette 
semaine. La province attend éga-
lement 546 990 doses du vaccin 
de Pfizer.
À l’échelle du Canada, 1 410 588 
cas de COVID-19 et 26 169 décès 
ont été rapportés depuis l’appari-
tion du virus au pays.
543 019 cas en Ontario, dont 
9093 décès;
374 222 cas au Québec, dont 11 
198 décès;
231 476 cas en Alberta, dont 
2290 décès;
147 187 cas en Colombie-Britan-

nique, dont 1743 décès;
55 467 cas au Manitoba, dont 
1129 décès;
48 505 cas en Saskatchewan, dont 
565 décès;
5793 cas en Nouvelle-Écosse, 
dont 92 décès;
2319 cas au Nouveau-Brunswick, 
dont 45 décès;
1384 cas à Terre-Neuve-et-Labra-
dor, dont sept décès;
657 cas au Nunavut, dont quatre 
décès;
212 cas au Yukon, dont trois décès;
206 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;
128 cas dans les Territoires du 
Nord-Ouest.
À ces bilans provinciaux et terri-
toriaux s’ajoutent les 13 cas, tous 
guéris, chez les passagers rapa-
triés du navire de croisière Grand 
Princess le 10 mars 2020.

Le premier ministre François Legault sur 
le terrain à Mascouche

Des millions en pensions pour les anciens 
gouverneurs généraux

Le Québec repasse au-dessus des 100 nouveaux cas 
de COVID-19

Fonction publique: une entente de principe «globale» 
conclue entre Québec et la CSN

Vague de féminicides: QS presse la CAQ 
d’investir en habitation
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La patience est la clé de l’espoir,

Salah ACHKAR 

Les caractères et les tempéra-
ments naissent avec chaque 
individu et l’accompagnent tout 

le long de sa vie, ces distinctions font 
la différence entre les personnes, dès 
fois ils sont favorables et d’autres fois 
contradictoires, simplement, avec la 
fréquentation et l’échange il arrive à 
cet individu de se pencher vers tel ou 
tel mode de vie, néanmoins se pencher 
veut dire faire un choix évidemment 
après une réflexion assaisonnée  d’une 
sagesse afin de faire le bon choix, autre-
ment cette déviation se déroute éter-
nellement sans issue et mette l’individu 
dans un état de sanction  vis à vis d’une 
vie normale, saine et tempérée.
Une des caractères qui se distingue 
par sa sagesse et sa performance c’est 
la patience, il appartient à l’individu 

de garder le calme, prendre de recule 
devant les événements, voir l’obstacle 
de loin et de près, analyser le pour et 
le contre, diagnostiquer par réflexion 
le visible et l’invisible afin de se faire 
une idée qui se repose sur la patience 
pour éviter le pire et s’éloigner des 
surprises fâcheuses.
Cette patience dans la majorité des cas, 
peut naître avec la personne, comme 
elle peut être introduite au cours 
d’une vie agitée de la personne qui en 
sorte l’oblige de se calmer pour mieux 
réfléchir et mieux agir avec diplomatie 
et tact.
La patience aussi est une clé pour 
l’ouverture vers l’émerveillement, le 
nouveau, l’optimisme et  le positif, car 
notre vision pour l’avenir nécessite de 
la patience puisque nous ne pouvons 

être des magiciens ni faire du miracle, 
donc cette patience est notre arme 
pour combattre la compassion, l’indif-
férent, le négatif  et la peur.
La patience doit être également dotée 
du courage, de la persévérance, de la 
conviction, de la sympathie et de la 
douceur, autrement la personne  man-
quera la finesse et de la diplomatie 
pour atteindre son objectif.
La vie est difficile sans L’espoir, quant 
à l’espoir, il est toujours positif  car 
toute personne espère le meilleur et 
le bonheur, jamais le malheur, simple-
ment l’espoir nécessite l’attente  pas-
sionnément pour obtenir le souhait 
espéré.
La patience est la clé de l’espoir 
comme l’espoir est la satisfaction de la 
Patience.
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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



  كشفت وزارة السياحة واآلثار عن القطع 
يتم عرضها خالل  التي  المتميزة  األثرية 
بالمتاحف األثرية على  الحالي  يونيو  شهر 
التقليد  مستوى الجمهورية، وذلك ضمن 
لتسليط الضوء على  المتاحف،  لهذه  الشهري 
بعض القطع الموجودة بها من خالل استفتاء 
الجمهور على صفحاتها على موقع التواصل 

االجتماعي فيسبوك.
بباب  الفن اإلسالمي  واختار جمهور متحف 
للعطر“  الشهر وهي ”مرشة  الخلق قطعة 
النحاس  المملوكي مصنوعة من  العصر  من 
السلطان  اسم  والفضة، عليه  بالذهب  المكفت 
الذي تولى حكم  الناصر حسن  المملوكي 

مصر مرتين.
ويعرض المتحف القبطي بمصر القديمة 
العائلة  18، تصور دخول  القرن  أيقونة من 
المقدسة إلى إحدى القرى المصرية، رسم 
عليها صورة السيدة العذراء مريم وهي 
تمتطي الدابة بينما يسير بجانبها القديس 

يوسف النجار حامال الطفل يسوع على كتفية.
بسقارة  ايمحتب  متحف  يعرض  فيما 
”اوستراكا“ من الحجر الجيري، تمثل رسما 
تخطيطيا لجزء من سقف مقبي عليه تقسيمات 
الذراع..  القياس “مح” أي  هندسية بوحدة 
اآلثار  بحفائر عالم  االوستراكا  اكتشفت هذه 
الهرمية  المجموعة  فى  لوير  فيليب  الفرنسي 
للملك زوسر عام 1925م. من عصر األسرة 

الثالثة الدولة القديمة.
الدولي،  القاهرة  وبالنسبة لمتحف مطار 
فيعرض مومياء لرجل ويده متقاطعتين 
الوضع االوزيري، عليها  على صدره في 
المومياء  الكتان. ترجع هذه  بقايا ضمادات 
العثور عليها  الحديثة وتم  الدولة  إلى عصر 
المتحف  بين مقتنيات  بالفيوم، وكانت من 
بمتحف مطار  للعرض  نقلها  قبل  المصري 

القاهرة الدولي.
ويعرض متحف ركن حلوان زهريتين من 
القرن العشرين مصنوعتين من الزجاج 
الملون مزينتين بمنظر يصور النيل والجمال 
ساعة الغروب، وكانت الزهريتان من مقتنيات 
إلى  نقلهما  الهرم وتم  باستراحة  الملك فاروق 

متحف ركن فاروق بحلوان.
أما متحف الشرطة بالقلعة، فيعرض” 
بلطة“، من الخشب والنصب من البرونز من 
الفرعوني، على شكل هالل بثالث  العصر 
للبلطة  للتثبيت، وتمثل أول شكل كامل  شعب 
النفس  للدفاع عن  القديم  اخترعها المصري 
ضد األعداء والحيوانات المفترسة، باإلضافة 
إلى استخدامها في حياته اليومية لتقطيع 

االشجار. عثر عليها بجزيرة ألفنتين بأسوان.
وبدأ متحف قصر محمد علي بالمنيل في 
عرض ” سبحة“، ترجع إلى عصر أسرة 
محمد علي باشا، مصنوعة من الكهرمان 
وتتكون من 99 حبة ولها شاهدان ومئذنة 
يتدلى  الفضة  تنتهي بدالية من  الكهرمان  من 
منها ثالثة أشكال كروية يعلو كل منها فص 

من المرجان.
كما يعرض متحف المركبات الملكية ببوالق 
”سرج أطفال“، كان مخصص للملك فاروق 
في سنوات عمره األولى، وهو عبارة عن 
سرج صغير الحجم مصنوع من الجلد 
 2 ومغطى بقماش القطيفة الكحلي وله 
المسند وكان يوضع على ظهر  قشاط خلف 
.. ويمتاز هذا  )الشتالند(  الصغير  الحصان 

السرج بوجود اسم الصانع.
آندرسون، دورقا  فيما يعرض متحف جاير 
مصنوعا من الزجاج الملون، ذا غطاء مدبب 
بألوان  مزودان بزخارف هندسية ونباتية 

المينا والذهب، ويرجع للقرن التاسع عشر.
وبالنسبة للمتحف القومي باإلسكندرية 
حجر  من  مصنوعة  لوحة  فيعرض   ،
الديوريت األسود، عثر عليها في موقع مدينة 
اكتشافها عام  تم  الغارقة والتي  هيراكليون 
الذي  المرسوم  اللوحة  تلك  ، وتمثل   2000
أحد  الملك ”نخب نب اف األول“  أصدره 

لتخصيص ُعشر  الثالثون  ملوك األسرة 
اليونان عطايا  بالد  القادمة من  المنتجات 

لمعبد االلهة نيت.
الروماني  اليوناني  المتحف  كما يعرض 
العصر  باإلسكندرية عملة بطلمية من 
الفضة، صور على أحد  البطلمي من 
المقدوني اإلسكندر  القائد  وجهيها وجة 
بينما  األكبر يلبس غطاء رأس أسد، 
يصور على الوجه اآلخر المعبود زيوس 
النسر  يده  جالسا على عرشة ويقف على 

ممسكا بيده اليسرى صولجان.
واختار جمهور متحف المجوهرات 
الملكية باإلسكندرية قطعة الشهر ” 
المصنوع من  فريدة“  الملكة  قرط زفاف 
منه  يتدلى  بالماس كما  البالتين ومرصع 
بيوت فصوص بالتين مختلفة األشكال 
ثريا مرصعة  هيئة  واألحجام على 
بهذا  الملكة فريدة  بالماس، وقد ظهرت 
القرط في حفل زفافها األسطوري على 

الملك فاروق عام 1938 م.
فيما اختار جمهور متحف النوبة بأسوان، 
قطعة الشهر تمثال األمير “حور ام اخت” 
الملك ”شباكا“ ،ويعتبر هذا األمير  بن 
هو الكاهن األكبر للمعبود آمون في طيبة 
التمثال  والده، وعثر على هذا  اثناء حكم 
إلى عصر األسرة  الكرنك ويرجع  في 
الخامسة والعشرون، ومصنوع من حجر 
الشنديد  األمير مرتديا  يمثل  الكوارتزيت، 
أو النقبة القصيرة وهو يقدم القدم اليسرى 
على اليمنى، وله عمود من الخلف 

كدعامة وعليه نص كتب بالهيروغليفي.
وبدأ متحف األقصر فى عرض أسورة 

القبطي، مصنوعة  مجدولة، ترجع للعصر 
من الذهب، ومزخرفة من النهاية برأس ثعبان 
أكبر من الجزء الدائري المجدول، كما يعرض 
متحف التحنيط باألقصر تمثال ”البا“ مصنوع 
الدولة  إلى عصر  الملون ويرجع  الخشب  من 
انسان،  القديمة، وهو عبارة عن طائر برأس 

وكان يرمز إلى روح المتوفي.
آثار بني سويف في عرض  وبدأ متحف 
إلى  الفخار، يرجع  قلة“ مصنوع من  ”شباك 
الفاطمي، وعليه زخرفة مفرغة  العصر 
المعينات وعين  ثقوب من  فيل حوله  برسم 
الفيل  دائري ويظهر  ثقب  الفيل عبارة عن 

وكأنه يسير في نشاط .
آثار اإلسماعيلية  واختار جمهور متحف 
قطعة الشهر ”رأس أوزيرية“ مصنوعة من 

البرونز، وترجع للعصر البطلمي، 
فيما اختار جمهور متحف السويس 
أفريز دائري  القومي جزءا من 
بداخلهما  القمة عليه خرطوشين 
الثالث..  رمسيس  الملك  اسم 
الرملي  الحجر  وهو مصنوع من 

ويرجع إلى عصر الدولة الحديثة.
الشيخ  شرم  متحف  ويعرض 
بورتريه  الشهر عبارة عن  قطعة 
 1905 لعام  باتيان يرجع  لسيزر 
م، ويصور ثالثة فتيات من الريف 
الفنان في  األوروبي، وقد برع 
التي تحاكي  استخدام األلوان 
متحف  أما  الخالبة،  الطبيعة 
ذا ثالثة  فيعرض كرسيا  الغردقة 
الخشب،  من  مصنوع  أرجل 
ويرجع إلى عصر الدولة الحديثة، 
البحري  بالدير  العثور عليه  تم 

باالقصر.
وبدأ متحف كفر الشيخ في عرض 
ايمحوتب، مصنوع  للمعبود  تمثال 
البرونز يرجع إلى عصر  من 
إيمحوتب  .. وكان  القديمة  الدولة 
للملك  وزيرا ومهندسا معماريا 
الثالثة،  زوسر مؤسس األسرة 
وهو أول من استخدم الحجر 
الهرم  لتشييد  البناء  المنحوت في 

المدرج في منطقة آثار سقارة.

كما يعرض متحف آثار الوادي الجديد تميمة 
على هيئة جعران مجنح، والجناحين منفصلين 
عنه، وهو جزء من قالدة، ومصنوع من 
الفيانس ويرجع للعصر الروماني؛ حيث اعتقد 
القدماء أن للجعران قوة عظيمة  المصريين 

العطاء حياة جديدة للمتوفي.
آثار مطروح قطعة  واختار جمهور متحف 
آمون،  للملك توت عنخ  لوحة  الشهر، وهي 
الدولة الحديثة، مصنوعة  ترجع لعصر 
الملك  اللوحة  الجيري. تصور  الحجر  من 
اثنين من األسرى  بيده على  وهو يقبض 
لدى  تمثل عقيدة راسخة  اآلشوريين، وهي 
الحدود  القديمة وهي حماية  ملوك مصر 

وتأديب األعداء.
كما اختار جمهور متحف آثار كوم أوشيم 
تابوت  الشهر عبارة عن مومياء داخل  قطعة 

من العصر المتأخر داخل تابوت مصنوع من 
الملون.  الخشب ومغطى بطبقة من الجص 
والمومياء بداخل كارتوناج مكون من قناع 
مذهب يغطي الرأس والوجه.. عثر عليهما 

بحفائر دير البنات بالفيوم عام 1986 م.
القومي ”رأس  ويعرض متحف سوهاج 
تمثال إلمبراطور روماني“ مصنوعة 
فيما يعرض متحف  الجيري،  الحجر  من 
تل بسطا بالشرقية صدرية مصنوعة 
8 صفوف من  القاشاني، ومكونة من  من 
الحلقية والصف األخير عبارة  الخرزات 
عن داليات بعضها باللون األخضر والبعض 
األبيض، كما يعرض متحف  باللون  اآلخر 
الزجاج  القوارير من  ملوي مجموعة من 
كانت تستخدم لحفظ العطور، وترجع 

للعصر اليوناني الروماني.

 

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
أصحاب  بأحقية  في مصر   العليا   اإلدارية  المحكمة    حكمت 
المعاشات في حصولهم على العالوات الخمس ولم تعلق الحكومة 
على الحكم ويقال أنها دخلت في حالة إغماءة طويلة لم تفق منها 

حتى األن . !
         إدعو لها بالشفاء!

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

 أخوان كبرى األسواق التجارية
 التي توفر لك كل ما يحتاجه البيت
 من المنتجات الغذائية اإليرانية

  والشرقية
15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 

إلعالناتكم يف الرسالة 
(450) 972-1414 /  (514) 961-0777

elressalanews@gmail.com    
fzemokhol@gmail.com

www.el-ressala.com
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

 آخر عمود

فريــد زمكحـل

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

األفكار والمعلومات  مجموعة من     
الثقافي  والنشاط  والتثقيف  بالتعليم  تتعلق 
الحفاظ  التفوق مع  والمنافسة وأهمية 
اإلنسانية في  األساسية  على األخالقيات 
المسيرة  أو  التعليمية  المسيرة  سياق هذه 

التثقيفية او جوانب النشاط الثقافي. 
وهي مختلفة إلى حد ما عن نوعية 
التجارب الحياتية األخرى في مجال 
بالمبادئ  تقاربها  الحياة الشخصية ولكنها 
األساسية بل وتنعكس عليها أحيانا كثيرة. 

وهذه األفكار التي تدعو للمنافسة الشريفة 
الروح  الحفاظ على  والتفوق بجدارة مع 
المتسامحة في حال الخسارة  الرياضية 
تطرح قضايا متنوعة وتصب في صلب 
التي تربينا عليها وال يزال  التعليم  ثقافة 

البعض من الجيل الجديد يربى عليها. 
األفكار صحيح واآلخر  البعض من هذه 
خاطئ ويجب بحثه. وطبعا ال احد يحب 
تتم  أن  أيضا يحب  أن يخسر وال احد 
أذيته وضياع حق من حقوقه في مسار 
أي مسار كان.  آو في  ثقافي  أو  تعليمي 

الحق أوال. 
ومن األفكار مثال صور العب رياضي 
عداء في سباق يتوقف عن الركض 
لمساعدة عداء آخر وقع. هذا العداء لم يأبه  

بأنه ربما يخسر لتوقفه. األخالق أوال. 
ليعلم  يتوقف  ثاني  لعداء  أخرى  وصورة 
الذي  أمامه  للمتسابق األول  ويوضح 
انه  الخطأ وهو يظن  توقف عن طريق 
يتابع الركض.  النهاية بأنه يجب أن  خط 
ولو تابع الثاني لكان نال المركز األول. 

وفكرة - ال اعلم دقتها - أن بعض 
االبتدائية  المرحلة  األولى في  الصفوف 
اليابان ليس فيها طالب راسب  في 

وناجح. 
وهذا األمر وارد ومستحب جدا مع 

التعليمية  ما قبل المراحل الدراسية 
للتعليم. ولكن مع  االبتدائية ألنه مشجع 
المرحلة الدراسية الحقيقية يجب أن يتعلم 

الطفل انه يجب أن يدرس لينجح. 
قام  نذكر حاالت مؤلمة  أن  وهنا يجب 
بعض التالميذ أو المتسابقين في نشاطات 
ثقافية وفنية وغيرها بإيذاء الرابحين من 
آو  أحيانا  المنافسة  بسبب حدة  المنافسين 

بسبب شكوك بمصداقية السياق العام. 
التي  الحادة  المنافسة  النوع من  وهذا 
التركيز على األخالق  تترافق مع  ال 
لمن هم في سن  - وخاصة  التوعية  وال 
أن  يمكن   - المراهقة  او في سن  صغير 
يؤدي إلى نتائج عكسية بدال من التشجيع 
على الجد واالجتهاد. وهو عبء روحي 
ونفسي كبير على األطفال أوال واليافعين 

ثانيا.
ويا للحزن عندما يجتهد البعض ولكنه ال 
ينجح وإنما ينجح البعض األخر دون وجه 

حق! نكون قد ربينا جيال على الظلم. 
الجوانب  التعليم عملية معقدة ومتعددة 
والمدرسة  ورئيسية في حياة مجتمعاتنا. 
المنزل األول للطفل حقا. والمنافسة  هي 
للصغار على  تعليمه  يتم  أن  اسمها يجب 
يتألف من كلمتين وهما »المنافسة  انه 

الشريفة«.
وهنا يمكن أن نرى أصدقاء متفوقين وقد 
الغيرة جانبا  اجتهدوا ولكنهم وضعوا 
إيجابي  إلى مكان  المنافسة  وارتقوا في 

تدفعهم جميعا إلى العمل واالجتهاد. 
لديه  الجميع  ليس  الحياة  وطبعا في هذه 
الثقافية  الموهبة  التعليمية او  المقدرة 
الجميع متفوق...  ليس  وبالنتيجة  العالية 
ولكن الجميع منتج وله مكانته وانجازاته 
وإمكاناته الخاصة التي تميزه عن غيره. 

هذا التميز هو أساس النجاح. 

التميز المنافسة والتعليم.. 

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

  أوصت هيئات استشارية في منظمة األمم 
)اليونسكو(  للتربية والعلم والثقافة  المتحدة 
بإدراج البندقية وبودابست على قائمة التراث 
ليفربول  قد تسحب مرفأ  فيما  المهدد  العالمي 
العالمي بسبب  التراث  التجاري من الئحة 

تطوره السريع جدا.
قبل اجتماع لجنة  التوصيات  ونشرت هذه 
التراث العالمي التي ستقرر اتباعها أم ال، في 

فوزهو بالصين من 16 الى 31 يوليو.
السياحية  أثر األنشطة  البندقية، يشكل  وفي 
اليونسكو  التي دفعت  المعايير  الكثيفة أحد 
التراث  المدينة على الئحة  إدراج  الى طلب 

العالمي المهدد.
الدانوب وحي  نهر  فإن ضفة  بودابست،  في 
قصر بودا هما المعنيان بشكل خاص. 
مناسبة” وإعادة  والسبب عمليات هدم “غير 
العالية  المباني  النطاق خصوصا  بناء واسعة 

جدا التي تشوه هذين الموقعين التاريخيين.
والحاجز المرجاني العظيم مهدد بنفس 
المصير بسبب تدهوره الناجم عن تغير المناخ.

قد  التجاري،  ليفربول  بميناء  يتعلق  ما  وفي 

اليونسكو أقوى ألنه يتضمن  يكون قرار 
سحبه بالكامل من الئحة التراث العالمي.

وقد يترك مشروع تطوير أرصفة مدينة 
أثرا سلبيا  ليفربول”  المسمى “مياه  البيتلز 
التاريخية  المباني  كبيرا خصوصا على 

بحسب اليونسكو.
ورغم التحذيرات المتكررة من اليونسكو فإن 

تطوير هذا المشروع لم يتوقف.
ليفربول ستيف روثرام  بلدية  وعبر رئيس 

عن أسفه القتراح اليونسكو هذا.
التواصل  شبكات  على  بيان  في  وقال 
االجتماعي “إنه مخيب لآلمال كثيراً. نحن 
فخورون بتاريخنا لكن تراثنا جزء حيوي من 

تنشيط” المدينة.
وأضاف “أطلب من )اليونسكو( قبول 
دعوتنا للمجيء وزيارة المدينة بدال من اتخاذ 
الجانب اآلخر من  قرارهم حول طاولة على 

العالم”.
وهناك موقع آخر مهدد بنفس العقوبة، محمية 
الصيد  تنزانيا، بسبب  الطبيعية في  سيلوس 

غير المنظم.

  أعلنت وزارة السياحة واآلثار، موافقة 
مجلس الوزراء على مد فترة إقامة معرض 
“ملوك الشمس”، بالعاصمة التشيكية 
براج، حتى 30 سبتمبر المقبل، والذي 
كان من المقرر انتهاء مدته في آخر يونيو 

الجاري.
وقال الدكتور مصطفى وزيري األمين العام 
للمجلس األعلى لآلثار إن هذه هي المرة 
الثانية التي يتم فيها مد مدة معرض “ملوك 
الشمس”؛ بناًء على طلب الجانب التشيكي، 
مشيًرا إلى أن المرة األولى كانت في نهاية 
يناير الماضي؛ ونظًرا لإلقبال الشديد على 
المعرض، قام الجانب التشيكي بتقديم طلب 
آخر إلعادة مد المعرض لمدة 3 أشهر 

تنتهي في نهاية سبتمبر القادم.
جدير بالذكر أن معرض “ملوك الشمس”، 
كان قد تم افتتاحه خالل شهر أغسطس 
2020، وذلك بالتزامن مع االحتفال بمرور 
60 عاًما على العمل األثري للبعثة التشيكية 
في أبوصير، ليقدم المعرض لزائريه 
لمحة صغيرة عن الحضارة المصرية مما 
يشجعهم على زيارة مصر لمشاهدة المزيد 

من آثارها واالستمتاع بشواطئها الخالبة.
وفور إعادة فتح المعرض في شهر مايو 
الماضي، بعد فترة توقف قصيرة في 
أعقاب تداعيات أزمة فيروس “كورونا”، 
نفذت جميع تذاكر دخول معرض “ملوك 
الشمس”، بالعاصمة التشيكية براج، وحتى 
منتصف يوينو الجاري؛ كما وصل عدد 
الزائرين للمعرض إلى 10 آالف زائر 

خالل أول 25 يوما منذ إعادة فتحه.
ويضم المعرض 90 قطعة أثرية من نتاج 
أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة أبو 
صير األثرية، من بينها رأس تمثال للملك 
“رع-نفر-اف”، ومجموعة من التماثيل 
من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل 
لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة 
من األواني الكانوبية، باإلضافة إلى عشرة 

تماثيل اوشابتي من الفيانس.

حبيبتي الوحيدة

    Email: elressalanews@gmail.com    www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     

ــده ــ ــديـ ــ َقـــــــــت ُخـــــطـــــانـــــا َمــــــــخــــــــاوف شـ أَعـــــــــا

لـــبـــلـــيـــده ــا ا ــ ــنـ ــ ــادتـ ــ َفــــــــَرَضــــــــت وجـــــــودهـــــــا عـ

ــده ــ ــي ــ ــع ــ لــــــــــــــت ب وِبـــــــضـــــــَعـــــــَة أمـــــــانـــــــي الزا

ــده ــ ــي ــ ــص ــ ــق ــ ل ك خـــــيـــــالـــــي لِـــــنـــــظـــــم ا ُتـــــــــحـــــــــّرِ

ــط حـــــــروفـــــــي ِتــــــبــــــاعــــــاً شـــهـــيـــده ــ ــِقـ ــ ــسـ ــ ــُتـ ــ لـ

ــوري الـــرشـــيـــده ــ ــ ــط ــ ــ لــــجــــمــــاِل وس ــي حــــــــرِم ا ــ فـ

وســـــــــر إبـــــتـــــســـــامـــــة حـــــزيـــــنـــــه وســــعــــيــــده

ــده ــ ــريـ ــ ــشـ ــ لـ ــا أحـــــــامـــــــي ا ــ ــايـ ــ ــقـ ــ ُتــــــــداعــــــــب بـ

ه ــر قـــــديـــــمـــــة ُتــــــــرِضــــــــع ولــــــيــــــَد ــ ــ ــاع ــ ــ ــش ــ ــ وم

لـــــوحـــــيـــــده ــي ا ــ ــت ــ ــب ــ ــي ــ ــب ــ تــــــؤكــــــد بــــــــأنــــــــِك ح

ُتــــــــــــــازم حـــــــضـــــــوري كـــــثـــــيـــــرة وعــــــديــــــده

لـــعـــنـــيـــده ا عــــيــــونــــي  و  حـــنـــيـــنـــي  ــة  ــ ــب ــ ــح ــ ــص ــ ِب

وحـــــــزمـــــــة مـــــشـــــاعـــــر واثـــــــقـــــــة وأكــــــيــــــده

ــده ــ ــدي ــ ــج ــ ل ــي فـــــي مـــعـــانـــيـــه ا ــ ــيـ ــ َيـــعـــلـــنـــهـــا وحـ

ه ــه وَعـــــِتـــــيـــــَد ــ ــَبـ ــ ــلـ ــ وآمــــــالــــــي الـــجـــمـــيـــلـــة َصـ

ــده ــ ــي ــ ــرغ ــ ل ــه ا ــ ــُع ــ ب ــا ــ ــن ــ ــر فـــــي ُشـــــوقـــــي م ــ ـ ــّجِ ــ ــفـ ــ ُتـ

ــده ــ ــي ــ ــف ــ وصــــــيــــــاغــــــة األمــــــــــــــال لـــــــلـــــــروح م

ــده ــ ــري ــ ــف ــ ل ــاْل فـــــي صــــــــوره ا ــ ــيـ ــ ــخـ ــ لـ وجــــــمــــــاْل ا

ــي الــــســــديــــده ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــل حــــــروفــــــي وُجـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ وُمـ

لــــجــــريــــده لـــــشـــــهـــــادة بــــــصــــــدور ا ســــتــــنــــال ا

لـــقـــصـــيـــده وروعـــــــــــة حــــــضــــــورك بــــحــــضــــور ا

لـــــوحـــــيـــــده ــي ا ــ ــت ــ ــب ــ ــي ــ ــب ــ ِنــــــــك ح يــــــؤكــــــد بــــــــأ

الآ�ثار تكشف عن قطع شهر يونيو المميزة في المتاحف 
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اليونسكو تقترح إدراج 
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