
فسَّر البعض الموقف الروسي    
مجلس  في  مصر  ضد  المفاجئ 
األمن لصالح أثيوبيا إلى حد التهديد 
المباشر بأنهم لن يسمحون بأي عمل 
عسكري ضد أثيوبيا على أنه رد فعل 
على فعل مصري عدائي ضد روسيا.

األمر الذي يراه البعض من المتابعين 
في  الروسية  المصرية  للعالقات 
القليلة الماضية بأنه كان  األسابيع 
الجانب الروسي وظهر  متوقعاً من 
في االستقبال الحافل من قبل  جلياً 
وزير الخارجية الروسي الفروف 
منذ  في موسكو  األثيوبي  لنظيره 
العديد  أيام معدودة، والذي صاحبه 
للسيد  الصادمة  التصريحات  من 
الفروف التي تُشيد بالموقف األثيوبي 
وبالسياسة الخارجية ألثيوبيا فيما 
يتعلق بقضايا النزاع العسكري القائم 
في تيغراي والحدود مع السودان 
وفق األعراف الدبلوماسية المتعارف 

عليها دولياً بعيداً عن لغة التهديد.
مرة  تكرر  الذي  ذاته  األمر  وهو 
أخرى عشية مؤتمر برلين الخاص 
بليبيا وصرح فيه السيد الفروف قائالً 
»يبدو أن روسيا وتركيا متفقتان 
على وجوب إنسحاب القوات األجنبية 
ليبيا بشكل تدريجي  والمرتزقة من 
وليس اآلن«، وهو ما يعنى إخفاق 
المؤتمر وفشله في إجبار تركيا على 
المطلب  ليبيا وهو  سحب قواتها من 
في  للقاهرة  كان  الذي  الرئيسي 
المؤتمر إلتمام المصالحة المصرية 
التركية على أساسه!! وتغيَّر بعد 
الدعم الروسي لتركيا وأدى لعدم 
أنقره إلتمام هذه المصالحة  هرولة 

مع القاهرة.
وزاد األمر صعوبة اإلعالن الصادر 
أيام  بعد جلسة مجلس األمن منذ 
الروسية  األنباء  وكالة  وأذاعته 
بخصوص  »سبوتنيك«  الرسمية 
العسكرية  الفنية  اللجنة  اجتماع 
روسيا  بين  المشتركة  التعاونية 
وأثيوبيا في أديس أبابا بهدف تعزيز 
التعاون العسكري بين البلدين لزيادة 
المهارات والتقنيات  المعرفة وتنمية 
العسكرية المستخدمة في الجيش 

األثيوبي!
والكل يعلم بأن بداية القصة كانت منذ 
حوالي الشهر تقريباً عندما حذرت 
المتحدة األمريكية  روسيا الواليات 
البحر«  من إجراء مناورات »نسيم 
البحر  الناتو في  التي أجراها حلف 
أوكرانيا  مع  باالشتراك  األسود 
الحدود  اللدودة وعلى  عدوة روسيا 
دي رهيب لروسيا  الروسية في تحَّ
التي قدمت سفارتها في واشنطن 
هذا  على  رسمية  احتجاج  مذكرة 
األمر في الوقت الذي فوجئت فيه 
روسيا بوجود مصر )ضمن 4 دول 
والمغرب  اإلمارات  منها  عربية 
المناورات بصفة  وتونس( في هذه 

مراقب مشارك!

أثره  على  روسيا  قامت  والتي 
ومباشر  صريح  طلب  بتوجيه 
المصرية بعدم االشتراك في  لإلدارة 
التي تعتبرها عمالً  المناورات  هذه 
عدائياً على حدودها، بل قامت بتذكير 
اإلدارة المصرية بأنها وقفت بجانبها 
طوال السنوات الماضية ودعمتها 
في كل المحافل الدولية من خالل 
في  البلدين  بين  الثنائية  العالقات 
والسياحية  االقتصادية  القطاعات 
والعسكرية والتسليحية والصناعية 
وخصوصاً في مشروع »الضبعة 
مصر  إلمداد  باإلضافة  النووي« 
المتقدمة   35 سوخرى  بطائرات 

جداً...
ويبدو أن اإلدارة المصرية قد ألمحت 
الروسي  للمطلب  موافقتها  على 
أمام  الصمود  تستطع  لم  أنها  إال 
الرئيس  الذي مارسه  الكبير  الضغط 
بايدن على الرئيس السيسي خالل 
التي أسفرت في  الهاتفية  محادثتهم 
النهاية عن اشتراك مصر بالفعل في 
التي بدأت  البحر«  مناورات »نسيم 
في 21 يونيو الماضي واستمرت 
الذي أغضب  لمدة 12 يوماً، األمر 
اإلدارة الروسية واعتبرته إخالل 

بالتعهدات الرسمية بين الدولتين!
الضغوطات  نجاح  بخالف  هذا 
األمريكية على السودان واإلدارة 
التي قامت بإصدار قرار  السودانية 
من المجلس العسكري الحاكم في 
إنشاء  اتفاقية  بإلغاء  السودان 
الموقعة  الروسية  العسكرية  القاعدة 
منذ عام بين الدولتين، وكانت بمثابة 
األمل لإلدارة الروسية للعودة للبحر 
األحمر، األمر الذي دفعها على الفور 
الستبدال مصر والسودان بأثيوبيا 
التي  الذهبية  الفرصة  انتهزت  التي 
سنحت لها لتدعيم موقفها في قضية 
»سد النهضة« وبالطبع جاء االنحياز 
للواليات  التقليدي  العدو  الصيني 
المتحدة األمريكية إلى جانب الموقف 
الداعم ألثيوبيا حفاظاً على  الروسي 
المصالح االقتصادية الصينية في 
القرن األفريقي والتي ستقوم مع 
أثيوبيا  بتزويد  الروسية  اإلدارة 
للدفاع الجوي مع  بمعدات متطورة 
الدعم اللوجيستي الكامل، األمر الذي 
ال قدرة لمصر على مواجهته ويضع 
نهاية غير سعيدة لمصر والشعب 
المصري نتيجة مشاركة مصر في 
مناورات »نسيم البحر« ضد روسيا 
.. بدالً من تعاملها بحكمة والوقوف 
على الحياد وعلى نفس المسافة من 

جميع الدول الكبرى!!
تحتاج  جديدة  أزمة  فصول  لتبدأ 
وسريعة  تقليدية  غير  حلول  إلى 
أو  تجاهلهم  تم  من خبراء حقيقيين 
اتخاذ  في  المشاركة  إبعادهم عن 
والمصيرية  الحيوية  القرارات 
لألسف  معلومة  غير  ألسباب 

الشديد!
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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

قراءة متأنية للمشهد السياسي الراهن 
حول سد النهضة
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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

التهاني وعظيم األماني للجالية العربية    يسعد إدارة جريدة الرسالة بالتقدم بخالص 
بمناسبة  واالسالمية 

المبارك  عيد األضحى 
أعاده هللا على جميع شعوب األرض بالخير والمحبَّة والسالم

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment

Industrial-Mining-Real state-
seniors home management

Please call  
514- 909 -3334

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

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

  أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، 
أن لبنان سيتمكن من تجاوز الظروف الصعبة 
المستويات،  مختلف  على  حالًيا  بها  يمر  التي 
معتبرا أن األحداث أثبتت أن إرادة الحياة عند 
اللبنانيين مكنتهم دائماً من التغلب على صعوبات 
على  رهانه  على  مشدداً  الماضي،  في  كثيرة 

الجيل الشاب في بناء مستقبل لبنان.
يحبط  أن  يجب  ال شيء  أن  على  وشدد عون 
له،  يتعرضون  ما  قساوة  رغم  على  اللبنانيين 
ببذل كل الجهود للخروج من االزمات  واعداً 

المتالحقة التي يعانون منها.
جاء ذلك خالل استقباله وفداً من جامعة سيدة 
األب  للجامعة  الجديد  الرئيس  برئاسة  اللويزة 

بشارة الخوري.
وكان رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري قد 
أعلن اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة أمس وذلك 
عقب اجتماعه مع الرئيس اللبناني أمس للتشاور 
بشأن التشكيل الجديد للحكومة، معتبرا أن عون 
طلب تعديالت جوهرية بالتشكيل باإلضافة إلى 

الوزراء  وتسمية  بالثقة  متعلقة  وجود خالفات 
المسيحيين.

وأوضح الحريري أنه طرح على الرئيس اللبناني 
مزيدا من الوقت للتفكير في التشكيل الحكومي 
الذي طرحه عليه خالل لقائهما باألمس، مشددا 
مع  يتوافق  لن  أنه  تؤكد  المؤشرات  أن  على 

الرئيس عون.
وأعلن الحريري أنه بناء على ما تم خالل االجتماع 
فإنه يعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية 

الجديدة.
الليرة  سعر  انهار  الحريري،  اعتذار  وفور 
وصل  حيث  مسبوق  غير  لمستوى  اللبنانية 
سعر صرف الليرة إلى 21500 ليرة للدوالر 
الواحد، فيما خرجت مظاهرات أغلقت عدد من 
الطرق في العاصمة بيروت وعدد من المدن 
في  األحداث  وتطورت  المختلفة  بالمحافظات 
ما  سرعان  عنف  ألعمال  المناطق  من  عدد 
الليل وعادت الحركة للطرق  انتهت بساعات 

بعد تدخل األجهزة األمنية.

  أصيب 10 جنود في الجيش اللبناني من 
جراء تعرضهم للرشق بالحجارة وإلقاء قنبلة 
يدوية عليهم، من ِقبل محتجين في منطقة 
جبل محسن بمدينة طرابلس شمالي البالد.

وانتشرت قوات الجيش اللبناني في المنطقة، 
في  الطريق  قطع  محتجون  حاول  بعدما 

منطقة جبل محسن.
وبعد وقت قصير، انسحبت آليات الجيش 

من المنطقة، بعد إشكال مع المحتجين.
وكان الجيش أفاد في وقت سابق بإصابة 
يدوية  قنبلة  شبان  إلقاء  نتيجة  جنود،   5

باتجاهم في المنطقة.
من  جرحى  سقوط  عن  تقارير  وأفادت 
بالرصاص  إصابتهم  نتيجة  المحتجين 
تطورت  التي  المواجهات  في  المطاطي، 

بعد محاولة الجيش فتح الطريق.
التحكم  غرفة  أفادت  أخرى،  جهة  ومن 

المروري عن قطع السير في منطقة الكوال 
وتقاطع كورنيش المزرعة في بيروت بشكل 
جزئي، كما كشفت مصادر عن قطع السير 
على طريق الناعمة جنوب بيروت باالتجاهين.

كما قطع محتجون طريق عام العبدة في حلبا 
بعكار شمالي لبنان، وكذلك تكرر األمر في 
مع سوريا،  الحدود  قرب  المصنع  منطقة 

شرقي البالد.
واندلعت احتجاجات في مناطق عدة في لبنان 
منذ الخميس، بعدما أعلن رئيس الوزراء 
المكلف سعد الحريري اعتذاره عن تشكيل 
الحكومة، رغم مرور 9 أشهر من تكليفه، 

بسبب خالفات مع الرئيس ميشال عون.
وتركز االحتجاجات في المناطق التي تؤيد 
الحريري، حيث يرى أنصاره أن عون قطع 
يحاول  كان  الذي  زعيمهم  أمام  الطريق 

انتشال البالد من أزماتها الطاحنة.

فرنسا تعلن عقد مؤتمر دولي في 4 أغسطس استجابة 
لاحتياجات اللبنانيين بمبادرة من ماكرون والأمم المتحدة

الجيش السوداني يتصدى لهجوم إثيوبي 
قرب حدود البلدين

  أعلنت فرنسا الجمعة، عن عقد مؤتمر دولي 
4 أغسطس لالستجابة الحتياجات  جديد في 
الفرنسي  الرئيس  اللبناني،بمبادرة من  الشعب 

إيمانويل ماكرون واألمم المتحدة.
ودعت فرنسا لبنان إلطالق مشاورات برلمانية 

فورا الختيار رئيس وزراء جديد.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية: “علمت 
سعد  المكلف  الوزراء  رئيس  بقرار  فرنسا 
الحريري باعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية، 
انسداد األفق  إلى  الخارجية  والذي يعود بحسب 
اللبنانية منذ عدة  السياسية  القوى  الذي مارسته 
أشهر، رغم األزمة االقتصادية واالجتماعية غير 

المسبوقة التي يعيشها لبنان”.
وأضافت أن “هناك اليوم حالة طوارئ ضرورية 
للخروج من هذا التعطيل المنظم وغير المقبول، 
الذي منع من تشكيل الحكومة اللبنانية، لذلك يجب 
إعادة إطالق االستشارات البرلمانية بشكل سريع 

من أجل تشكيل حكومة لبنانية”.
أن تطلق  الحكومة يجب  واعتبرت أن “هذه 
للخروج من هذه األزمة  إصالحات ضرورية 

التي يجب   ،2022 التحضير النتخابات  وأيضا 
الموضوعة  أن تكون شفافة وتحترم األجندة 

لها”.
أنه  الفرنسية  الخارجية  باسم  المتحدثة  وختمت 

اللبنانين ستعقد  لطلبات  “من أجل االستجابة 
 4 يوم  اللبناني  الشعب  لمساعدة  دولية  قمة 
أغسطس القادم بناء على طلب الرئيس ماكرون 

وبمساعدة األمم المتحدة.”

  تصدى الجيش السوداني لهجوم شنته قوات 
إثيوبية، الخميس، على منطقة جبل طيارة 
القالبات  شمال شرق معسكر األنفال، بمحلية 

الشرقية بوالية القضارف شرقي السودان.
فقد  تريبيون«،  »سودان  وبحسب صحيفة 
بدأ الجيش السوداني فرض سيطرته على 
عليها  استولت  التي  الفشقة  أراضي  غالب 
مليشيات إثيوبية منذ عام 1994 بتطهير جبال 

استراتيجية والتمركز فيها مثل جبل أبوطيور.
القوات المسلحة السودانية وقوات  وتصدت 
االحتياطي بالفرقة الثانية مشاة للقوات اإلثيوبية 
كيلومترين  بعد  على  الهجوم  نفذت  التي 
من منطقة شرق سندي إلسناد المزارعين 
اإلثيوبيين بالفشقة الصغرى لزراعة األراضي 

السودانية.
وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن »القوات 
المهاجمة وكبدتها  القوات  السودانية دحرت 
خسائر فادحة لتفر هاربة إلى داخل األراضي 

اإلثيوبية«.
القوات اإلثيوبية  وكشفت ذات المصادر أن 

تفاجأت باستعداد الجيش السوداني وتمركزه.
وأشارت إلى أن عددا من المزارعين األمهرا 
ما زالت لديهم أطماع ونوايا لزراعة األراضي 

السودانية بدعم من القوات اإلثيوبية.
قال  األسبوع  هذا  من  سابق  وقت  وفي 
الحدودية  باسندة  لمحلية  التنفيذي  المدير 
الضو عبدالرحيم  القضارف مأمون  بوالية 
في  مجددا  توغلت  إثيوبية  مليشيات  إن 

إلسناد  الجيش  استعادها  سودانية  أراض 
أم  مناطق  في  اإلثيوبيين  المزارعين  كبار 
بالقرب من خور سنط وجبل  دبلو وحسكنيت 

أبودنقل.
السوداني  الجيش  الماضي يقود  ومنذ نوفمبر 
مليشيات  استغلتها  أراض  إلعادة  حمالت 
لعقود بعد طرد أصحابها  الزراعة  إثيوبية في 

من المزارعين السودانيين بقوة السالح.
توتر ملحوظ في  إلى  العمليات  وأدت هذه 
عالقات السودان وإثيوبيا التي ترفض تحركات 
القوات السودانية على الحدود، وتعدها اعتداء 
على مواطنيها بينما تقول الخرطوم إن القوات 
السودانية تعيد االنتشار داخل حدودها كحق 

مكفول.

  أعلنت وزارة الطوارئ في روسيا اليوم 
الجمعة أن الطائرة الروسية التي انقطع االتصال 
معها لفترة في سيبيريا، تمكنت من الهبوط 

االضطراري، وقد نجا جميع ركابها.
من  الطائرة  أن  محلية  مصادر  وذكرت 
 17 متنها  إيه إن28-، وكان على  طراز 
شخصا، كانت الطائرة الروسية تقوم برحلة 

في منطقة تومسك في سيبيريا.
وآن 28- هي طائرة قصيرة المدى بمحرك 
توربيني صغير بتصميم سوفيتي تستخدمها 
العديد من شركات النقل الصغيرة في جميع 

أنحاء روسيا وبعض البلدان األخرى.
لخطوط  مملوكة  المفقودة  الطائرة  كانت 
كيدروفوي  بلدة  المحلية وتحلق من  سيال 

إلى تومسك.
ولم يبلغ طاقم الطائرة عن أي مشكالت قبل 

اختفاء الطائرة، حسب قول المسؤولين.
الطائرة  الطوارئ على متن  لكن شريحة 
نشطت، ما يشير إلى أنها إما أجبرت على 

الهبوط اضطراريا أو تحطمت.
على  أيام   10 بعد  الطائرة  اختفاء  وجاء 
تحطم طائرة روسية أخرى أثناء االستعداد 
للهبوط خالل طقس سيء على شبه جزيرة 

كامتشاتكا في الشرق األقصى 
مقتل  عن  أسفر  ما  لروسيا، 
كل ركابها البالغ عددهم 28 
شخصا. ومازال التحقيق في 
تحطم الطائرة آن26- جاريا.

في  البيطري  الطب  إدارة  التموينية مع  مباحث »سنورس«  تمكنت   
على  محملة  الحمير  لحوم  من  كجم   1500 ضبط  من  الفيوم  محافظة 
يساعدنا على  ربما  الذي  األمر   ، القاهرة  إلى  نقل متجهة  سيارة ربع 
تفسير أسباب انهيار الرياضة المصرية بقيادة وزير الشباب والرياضة 
مع المدعو أحمد مجاهد رئيس االتحاد المصري لكرة القدم، والمدعو 

مجدي أبو فريخة رئيس االتحاد المصري لكرة السلة والبقية تأتي!!

 فريد زمكحل

عون : أراهن على جيل الشباب في بناء المستقبل وسنتجاوز 
الظروف الصعبة التي نمر بها

إصابة 15 جنديا لبنانيا خالل 
مواجهات مع حمتجني يف طرابلس

حكمـة العـدد

وسيا تعلن نجاة كل ركاب الطائرة  ر
المفقودة في سيبيريا

اعداد: أنطوانيت جرجوس

بطاقة تهنئة 
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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



  أكد مبعوث األمين العام لألمم المتحدة 
يان كوبيش،  ليبيا  إلى  الدعم  رئيس بعثة 
الخميس، علي أهمية إجراء انتخابات رئاسية 
وبرلمانية ليبية حرة ونزيهة في 24 ديسمبر 
المقبل، الفتًا إلى استجابة كل األطراف التى 
حاورها خالل الفترة الماضية لهذا المطلب.
وأضاف كوبيش، خالل كلمته أمام جلسة 

مجلس األمن حول ليبيا، ” أخشى أن الكثيرين 
تباعا”، مؤكدا  للتصرف  ليسوا مستعدين 
أهمية إجراء االنتخابات في موعدها تفاديا 
البالد مجددا في الصراع والعنف  لوقوع 

والفوضي.
بمناقشة  الخاصة  المداوالت  إن  وقال 
لالنتخابات  المنظمة  الدستورية  القاعدة 

في جنيف، أظهرت انقسام أعضاء ملتقى 
الحوار السياسي في كتل مختلفة ومصالح 
مختلفة لكل منها انتماءتها، مشيرا إلي أن 
هذه الكتل حافظت على مواقفها المتحجرة، 
كما ورد في مقترحاتها، ولم يتمكن الملتقى 
من التوصل إلى توافق نهائي بشأن القاعدة 

الدستورية.

  واعتبر الرئيس التركي فشل انقالب 
2016 “انتصار الشعب واإلرادة الوطنية 
جاء  بالديمقراطية”.  يؤمن  من  وكل 
موقف أردوغان بمناسبة إحياء الذكرى 
الخامسة لمحاولة االنقالب الدموي ليلة 
16-15 يوليو 2016 ، والتي أتاحت له 
الفرصة لترسيخ سلطته من خالل القمع 

والتوتر الالنهائي مع الدول الغربية.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
يوم الخميس بـ “انتصار الديمقراطية” 
لمحاولة  الخامسة  الذكرى  بمناسبة 
يوليو   15-16 ليلة  الدموي  االنقالب 
2016. وخالل حفل تكريم الضحايا في 
البرلمان ، قال أردوغان إن “15 يوليو 
هو انتصار الشعب ، اإلرادة الوطنية 

وكل من يؤمن بالديمقراطية “.
التاريخية  األهمية  إلى  إشارة  وفي 
التي يوليها أردوغان إلحباط االنقالب 
آالف  التركي  الرئيس  سيخاطب   ،
المؤيدين في أنقرة مساء ويفتتح “متحًفا 
للديمقراطية” يستذكر األحداث الرئيسية 
في تلك الليلة ، على حد قوله “. غير 

مصير “تركيا.
في ليلة االنقالب ، نشر منشقون عن 
الجيش الدبابات في الشوارع بينما حلقت 
الطائرات فوق اسطنبول وأنقرة وقصفت 
مواقع مهمة مثل البرلمان. وقد أحبطت 
المحاولة بتدخل عناصر موالية للرئيس 
الذين  أنصاره  اآلالف من  وعشرات 
القتلى  نزلوا إلى الشوارع. وبلغ عدد 

251 باستثناء االنقالبيين.
واتهم أردوغان حليفه السابق ، الداعية 
فتح هللا غولن ، بالتخطيط لالنقالب وبدأ 
حملة قمع ال هوادة فيها على مؤيديه 

المعارضة  إلى  امتدت   ، بهم  المشتبه 
الموالية لألكراد ووسائل اإلعالم الناقدة.

وفًقا للعديد من المحللين ، أدى االنقالب 
تسريع  إلى  األول  المقام  في  الفاشل 
االتجاه االستبدادي للرئيس ، الذي عزز 
سلطاته بشكل كبير في عام 2017 من 
خالل استبدال النظام البرلماني بنظام 

رئاسي قوي.
وأشار سونر كاجابتاي ، الخبير في معهد 
واشنطن لسياسة الشرق األدنى ، إلى 
أن محاولة االنقالب سمحت ألردوغان 
بـ “تبرير قمع المعارضة” ، مدعيا أن 
“الجماعات المعادية تسعى باستمرار 

إلى إلحاق األذى” بتركيا.
سنوات  خمس  بعد  مستمرة  الحملة 
من االنقالب الفاشل رغم االنتقادات. 
واصلت السلطات اعتقال المشتبه بهم 
من أتباع غولن كل أسبوع ، وتم حظر 
الرئيسي  الديمقراطي  الشعوب  حزب 
بسجن  قام  والذي   ، لألكراد  المؤيد 

العديد من نوابه.
منذ عام 2016 ، تم اعتقال أكثر من 300 
ألف شخص في القتال ضد حركة غولن 
، وُحكم على ما يقرب من 3000 شخص 

بالسجن مدى الحياة ، وفًقا للسلطات.
باإلضافة إلى ذلك ، تم طرد أكثر من 
100000 موظف في المؤسسات العامة 
، بما في ذلك حوالي 23000 جندي و 
4000 قاٍض ، في عمليات تطهير على 

نطاق غير مسبوق.
وقال أردوغان األربعاء إن القتال ضد 
حركة غولن سيستمر “حتى يعجز آخر 

عضو فيه عن فعل أي شيء”
كما تتواصل المطاردة في الخارج حيث 

نفذت المخابرات التركية عدة عمليات 
في آسيا الوسطى وإفريقيا ودول البلقان 
لغولن  المزعومين  المؤيدين  إلعادة 

قسراً إلى تركيا.
أنها  يوليو  أوائل  في  أنقرة  ذكرت 
“أعادت” المعلم التركي الذي يعيش في 
قيرغيزستان ، أورهان إيناندي ، الذي 
اختفى قبل أسابيع قليلة وتقول السلطات 

التركية إنه عضو في حركة غولن.
لكن غولن ، المقيم في الواليات المتحدة 
محاولة  في  تورط  أي  ينفي  والذي 
االنقالب ، ال يزال بعيد المنال في الوقت 
الحالي. وقد طلبت أنقرة مراًرا وتكراًرا 
تسليمه ، لكن دون جدوى. أثيرت هذه 
القضية التوترات بين تركيا والواليات 
المتحدةالبلدين ، اللذان تدهورت العالقات 

بينهما منذ عام 2016.
من ناحية أخرى ، اقتربت تركيا من روسيا 
تحت قيادة فالديمير بوتين واتبعت سياسة 
خارجية أكثر حزما ، وتدخلت عسكريا 
في العديد من النزاعات مما تسبب في 
زيادة التوترات مع شركائها في الناتو.

منهجي  بشكل  أردوغان  رفض  كما 
انتقادات االتحاد األوروبي بشأن تدهور 
سيادة القانون في البالد منذ االنقالب 

الفاشل ، مستنكًرا “عدم التعاطف”.
كما سمحت احتفاالت الخميس للرئيس 
التركي بحشد مؤيديه مع تراجع شعبيته 

بسبب الصعوبات االقتصادية.
وأشار دبلوماسي غربي إلى أن تراكم 
له  كان  الفاشل  االنقالب  بعد  النفوذ 
مضيًفا   ، سلبي” ألردوغان  “جانب 
إلقاء  “عندما تسوء األمور ، يصعب 

اللوم على اآلخرين”.

  اتهم كبير الجمهوريين في لجنة العالقات 
الخارجية في مجلس الشيوخ جيم ريش إيران 
وحزب هللا بدفع لبنان نحو شفير الهاوية.

وقال ريش في تصريحات خاصة لـ»الشرق 
األوسط« إن »فيتو إيران وحزب هللا على 
تشكيل الحكومة اللبنانية يستمر في دفع لبنان 
إلى حافة االنهيار. على النخبة السياسية 
قبل مصالحها  البالد  تضع  أن  اللبنانية 
الشخصية وأن تطبق إصالحات ضرورية 

إلنقاذ لبنان«.
وأكد ريش أن الشعب اللبناني يستحق قادة 
أفضل وخطوات لتحقيق »بعض السالم 

واالزدهار«.

الرساـلة علاناتكم في 

إ
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   أعلنت وزيرة خارجية السودان مريم 
الصادق المهدي أن المصادقة على االتفاقية 
الخاصة بإنشاء مركز إمداد لوجستي للبحرية 
لقوانينه  بلدها تجري وفقا  الروسية في 

وستتطلب بعض الوقت.
وأعربت في مقابلة نشرتها وكالة »سبوتنيك« 
أملها في مصادقة  الخميس، عن  الروسية 
االتفاقية،  قريبا على  السودانية  السلطات 
موضحة أن هذه الوثيقة أحيلت إلى الحكومة 

السودانية للنظر فيها.
وقالت وزيرة خارجية السودان إن حكومة 
الخرطوم »تدرس جميع إيجابيات وسلبيات« 
إنشاء مركز اإلمداد للبحرية الروسية على 
البحر األحمر، مضيفة: »نأمل أن يتم ذلك في 
أسرع وقت ممكن، ونحن نلتزم بإجراءتنا... 
كل هذا وفقا لقوانينا وهو أمر يتطلب وقتا«.

بالنسبة لحكومة  المهمة  أنه من  الوزيرة على  وشددت 
السودان  االتفاق »في مصلحة  أن يصب هذا  الخرطوم 

وشعبه ككل، كمدنيين«.
ونفت المهدي تعرض السودان ألي ضغوط من قبل دول 

أخرى مثل الواليات المتحدة في هذه المسألة. 
السودان  اهتمام  نفسه عن  الوقت  الوزيرة في  وأعربت 
بالمساعدات العسكرية الروسية، وكذلك بتطوير بنيته التحتية 

والتعدين، الفتة إلى أن العالقات التجارية بين الدولتين في 
هذا المجال قائمة منذ فترة طويلة، وخاصة من عام 2013 
عندما تأسست شركة تعمل في قطاع التعدين وخاصة الذهب.

وأكدت المهدي أن المناقشات جارية حاليا بين بلدها وروسيا 
المجال كي تشمل  العالقات في هذا  توسيع  كيفية  بشأن 
البنية  المعادن األخرى، باإلضافة إلى العمل على تطوير 
وإنتاج  الحديدية  والسكك  النقل  مثل  السودان،  في  التحتية 

الطاقة من أجل تنميتنا.

   تواصل الحرائق تدمير آالف الهكتارات 
من األراضي في غرب الواليات المتحدة وكندا 
وسط موجة جفاف حاد، من دون أي مؤشر 

على قرب انتهائها.
ووضعت مناطق بأكملها في والية كاليفورنيا 
األميركية في حالة تأهب قصوى األربعاء في 

مواجهة انتشار العديد من الحرائق.
ولم يتم تطويق النيران المشتعلة بالقرب من 
منتزه يوسيميتي الوطني الشهير الذي يعد 
مركزا لهواة تسلق الجبال، بينما يشعر رجال 
اإلطفاء بالقلق من تقدم الحريق ديكسي شماال.
التاريخ الحديث  وكان 2020 أسوأ عام في 
للحرائق في كاليفورنيا لكن قد يكون 2021 

قد تقدم عليه حاليا.
وسجلت أكبر األضرار في والية أوريجون 
المجاورة، فبسبب الطقس الجاف والرياح 
المتزايدة التهم الحريق بوتليج فعليا أكثر من 
86 ألف هكتار وأجبر العديد من السكان على 

إخالء المنطقة.
وتمتد الحرائق أيضا عبر الحدود في كندا،وفي 
الغرب حيث سجل ارتفاع غير مسبوق في 
درجات الحرارة، رصد أكثر من 35 حريقا 
جديدا في اليومين الماضيين، حسب السلطات 
المحلية. ويمتد أحد هذه الحرائق على مساحة 
أكثر من أربعين ألف هكتار وتم إخالء نحو 

900 منزل.
ويعتقد الخبراء أن موجة الحر هذه مرتبطة 

بشكل مباشر باالحتباس الحراري.
وذكرت وكالة البيئة الكندية المسؤولة عن 
األرصاد الجوية انه ال يتوقع تحسن الطقس 

في األيام المقبلة .
ويشهد الغرب األميركي دوامة مدمرة. فالتربة 
القاحلة والنباتات الجافة تؤدي بدورها إلى ظروف 

مالئمة الرتفاع درجات الحرارة.
ويشكل ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر 
المتكررة وتراجع هطول األمطار في بعض 

األماكن مزيجا نموذجيا الشتعال الحرائق.
وقال خبير األرصاد الجوية جيل مايبيا “نتوقع 
جفاف وعدم هطول األمطار”، موضحا أن 
“درجات الحرارة ما زالت أعلى من المعدل 
الطبيعي لذلك ال تغييرات متوقعة في األيام 

المقبلة”.
وفي الشرق ، تم إجالء ألف شخص في األيام 
األخيرة خصوصا من السكان األصليين في 
أونتاريو المقاطعة التي تضم أكبر عدد من 

السكان في كندا.
وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد الطبيعية 
والغابات في المنطقة شاين ماكول إن “هناك 
تسعين حريق غابات نشط في المقاطعة ثمانون 
منها في الجزء الشمالي الغربي”، وهي منطقة 

ذات كثافة سكانية منخفضة.
وتم إرسال طواقم من كيبيك وويسكونسن في 

الواليات المتحدة لمكافحة الحرائق.

   ذكرت جامعة )جونز هوبكنز( األمريكية، 
أن إجمالي حاالت اإلصابة المؤكدة بفيروس 
العالم  في  )كوفيد-19(  المستجد  كورونا 

ارتفع إلى 188 مليونا و308 آالف حالة.
تلفزيون  ذكر  الجامعة – حسبما  وأفادت 
“سي إن إن” األمريكي، يوم الخميس – بأن 

إجمالي الوفيات جراء اإلصابة بالفيروس 
ألفا  إلى 4 ماليين و57  ارتفع  العالم  في 

و486 حالة.

توفي 19 شخصا على األقل وفقد     
العشرات الخميس في ألمانيا بعدما تسببت 
القياسية في غرب أوروبا في  األمطار 
فيضان األنهار على ضفافها لتجتاح المنازل 

وتغمر األقبية.
لقوا حتفهم  السلطات أن ثمانية  وأفادت 
في منطقة أوسكيرشن جنوب مدينة بون 
األلمانية. وقالت الشرطة إن أربعة أشخاص 
لقوا حتفهم فيما اعتبر سبعون آخرون في 
التي  المفقودين في منطقة آرفيلر،  عداد 
العنب بوالية راينالند  تشتهر بزراعة 
باالتينات جنوب البالد بعد أن فاض نهر 
آر الذي يصب في نهر الراين على ضفتيه 

ودمر ستة منازل.
وفي والية نورد راين فستفاليا األلمانية 
لقي سبعة حتفهم توفي عدد منهم في أقبية 
اثنان من رجال  لقي  المياه. كما  غمرتها 

اإلطفاء مصرعهما في الوالية.
وأدت األمطار إلى اضطراب النقل العام 
السريعة  القطارات  إذ توقفت خدمة  بشدة 
ألمانيا. وتم تعليق الحركة في نهر  إلى 
ينذر  إذ  موز، أهم ممر مائي في بلجيكا، 

بالفيضان على ضفتيه.
قُتل شخصان بسبب  فقد  بلجيكا،  أما في 
األمطار الغزيرة وفُقدت فتاة تبلغ من العمر 
15 عاما بعدما جرفها فيضان أحد األنهار. 
كما انهارت نحو عشرة منازل في بيبنستر 
البلدة  بعدما فاض نهر فاسدري وأغرق 
الواقعة في شرق البالد. وتم إجالء السكان 

من أكثر من ألف منزل.
إلى ذلك، ألحقت فيضانات األنهار أضرارا 
بالكثير من المنازل في إقليم ليمبورخ في 
جنوب هولندا وجرى إخالء عدة دور 

للرعاية.
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كما لو أنه إنفلونزا
   تأتي رؤية سنغافورة الجديدة في 
التعامل مع فيروس كورونا المستجد 
كما »لو أنه إنفلونزا« موسمية متسقًة 
مع القاعدة الصحفية التي تقول:«كلب 
عض رجال، ليس خبرا. رجل عض 
الخبر«. رؤية سنغافورة  كلبا، هو 
فيروس  مع  التعامل  في  الجديدة 
كورونا المستجد كما »لو أنه إنفلونزا« 
موسمية تتمثل في أن تتوقف البالد 
عن احتساب عدد اإلصابات اليومية 
كوسيلة للتعامل مع الوضع الجاري، 
وأن يتم إلغاء عمليات اإلغالق وتتبِّع 
االتصال الجماعي، والسماح بالعودة 
إلى السفر الخالي من الحجر الصحي، 
واستئناف التجمعات الكبيرة، واقتراح 
الفيروس وكأنه  للعيش مع  نموذج 
إنفلونزا، وحّض الناس على المسؤولية 
االجتماعية كي تعود الحياة إلى طبيعتها 
مثلما كانت قبل الجائحة. هذه الرؤية 
تأتي على خالف جاراتها من الدول 
اآلسيوية التي ما زالت تفرض اإلغالق 
التام وتترصد للفيروس، ما تحّور منه 

وما لم يتحور بعد.
الرؤية التي تبناها ثالثة أعضاء من 
اللجنة السنغافورية للتعامل مع »كوفيد-

19« تُعّد خروجاً جذرياً عن ما يسمى 
الذي  بنموذج »االنتقال الصفري« 
اعتمدته العديد من البلدان واألقاليم، 
بما في ذلك مركز األعمال األسيوي 
أثبتت  المنافس هونغ كونغ، والتي 
حتى اآلن نجاحها في تجنب تفشي 
المرض على نطاق واسع. لكن نموذج 
»االنتقال الصفري« هذا، الذي يتطلب 
إجراءات حجر صارمة وفرض 
العقوبات في كثير من األحيان، سيكون 
الحفاظ عليه  المستحيل تقريبا  من 
مع انتشار السالالت الجديدة، وعلى 
المدى الطويل هو غير مستدام، كما 
يزعم أعضاء لجنة فيروس كورونا 
السنغافورية، الذين يرون أن البديل 

هو التعايش مع الفيروس.
من الناحية العاطفية، وبالعودة إلى 
فكرة األمنيات التي يضع كل واحد 
منا في خزانتها رصيدا كبيرا، على 
أمل أن تعود الحياة إلى سيرتها األولى 
في األجل المنظور، تُعّد هذه الرؤية 
األقصى  الحد  إلى  شجاعة وثورية 
إليه شجاعة  أن تصل  يمكن  الذي 
بهذا  أمام جائحة  البشر وثوريتهم 
لرفضهم  انعكاس  أنها  كما  الحجم، 
الواقع الذي تحول إلى كابوس شديد 
الوقع على النفوس واألبدان في كل 
البلدان. أما من الناحية الواقعية فتُعّد 
هذه الرؤية متهورة إلى أقصى حدود 
إليه  أن تصل  يمكن  الذي  التهور 

البشر مخاِطرًة بحياة  مجموعة من 
أفرادها وحياة من هي مسؤولة عنهم، 
إلى مستقبل  تنظر  التي  وباألجيال 
مجهول فرضته عليها تجربة أكثر 
من ثمانية عشرشهرا من المعاناة في 
أمور الحياة كافة، بدًءا من الدراسة 
التي غدت نوعا من المعاناة، وانتهاًء 
بأبسط متع الحياة التي أصبح محرما 
االلتزام  منها دون  االقتراب  عليهم 
التي  باإلجراءات واالحترازات 
تفرضها الجائحة بأشكالها المختلفة 

وشروطها المشددة.
نتمنى أن تنجح  أننا جميعا  ال شك 
رؤية سنغافورة في التعامل فيروس 
كورونا المستجد كما »لو أنه إنفلونزا« 
موسمية، يكفي اإلنساَن كي يحمي 
منه نفسه أن يأخذ اللقاح المقرر له 
في الموعد المحدد من كل عام، ثم 
يذهب إلى ممارسة شؤون حياته 
اليومية، وينفذ خططه دون أن يشعر 
الذي مازلنا نشعر به رغم  بالقلق 
أكثر من عام ونصف على  مرور 
ظهور الفيروس وتحوله إلى جائحة 
تلف كل أنحاء الدنيا، لكنها ال تعود 
الذي خرجت منه، وكأنه  البلد  إلى 
أصبح في مأمن منها، على خالف 
كل البلدان التي استوطن فيها، وأخذ 
يتوالد فوق أراضيها، ويتحور فيها 
منتقال من طور شديد إلى طور أشد، 
والناس في رعب مما هو أسوأ من 
الحاضر، وأشد غموضا من الماضي.

تذكرت وأنا أقرأ الخبر المنشور عن 
رؤية سنغافورة حكاية الفئران التي 
كانت تعيش في سالم، ال يشغلها 
شيء، حتى ظهر لها هرٌّ أخذ يتصيدها 
له مكانا  واحدا بعد اآلخر، متخذا 
خفيا ينقض عليها منه قبل أن تنجح 
من اإلفالت منه. وعندما اجتمعت 
الفئران وتوصل كبير حكمائها إلى 
فكرِة أن يعلقوا في رقبة الهّر جرسا، 
حتى إذا أقبل من بعيد سمعوا جلجلة 
الجرس فسارعوا إلى االختباء منه. 
استحسن الجميع الفكرة، ثم كان السؤال 
هو »من سيعلق الجرس في رقبة 
الهر؟«. سكت الجميع، واحتاروا في 
الجواب، ألنهم يعلمون أن من سيعلق 
الجرس قد يصل إلى فم الهّر قبل أن 

يصل إلى رقبته.
هل تمضي سنغافورة في تنفيذ رؤيتها، 
فتقرر أن تكون هي البلد الذي يعلق 

الجرس في رقبة الفيروس؟ 
بغض النظر عن حكمة هذا القرار من 
عدمها، نتمنى أن يصل أي بلد إلى 
رقبة الفيروس قبل أن يزهق المزيد 

من أرواح البشر.

aliobaid2000@hotmail.com

أخبــار

السودان: المصادقة على اتفاقية إنشاء مركز للبحرية 
الروسية تتطلب وقتا وليس هناك أي ضغط خارجي

قتلى ومفقودون في ألمانيا وبلجيكا 
جراء الأمطار القياسية 

وفيضانات الأنهار

استمرار الحرائق في غرب الول�يات المتحدة وكندا

ونا في العالم إلى  ارتفاع إجمالي ال�صابات بكور
188 مليونا و308 آل�ف حالة

أهمية  الأمن  مجلس  أمام  يؤكد  كوبيش 
موعدها  في  الليبية  ال�نتخابات  إجراء 

الفوضي من  ويحذر 

اردوغان يشيد “بانتصار الديمقراطية” في الذكرى 
الخامسة للانقلاب الفاشل

سيناتور جمهوري يتهم إيران و»حزب الله« بدفع 
لبنان إلى ال�نهيار

  بقلم: علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي

LR Lotfi, Rafla & Associates
35 years of expertise

in accounting, audition and tax consultant

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

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

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

* Estate
- Financial statements; Tax planning & Return

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

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

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

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

Call us now

Email: Info@lr-ca.ca    www.lotfiRafla.ca
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  قال الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الخميس، إن رئيس 
الحكومة المكلف، سعد الحريري غير مستعد لبحث أي تعديل 
على التشكيلة الحكومية المقترحة التي قدمها يوم األربعاء.
وأورت الرئاسة اللبنانية في بيان أن »الرئيس عون عرض 
لقاء  خالل  الحريري،  سعد  المكلف  الحكومة  رئيس  على 
المقترحة طالباً  التشكيلة  )الخميس(، مالحظاته على  اليوم 
البحث في إجراء بعض التعديالت للعودة إلى االتفاق الذي 
مسعى  خالل  من  الماضية  الفترة  خالل  إليه  التوصل  تم 
للبحث  مستعدا  يكن  لم  الحريري  »لكن  البرلمان،  رئيس 

في أي تعديل«.
وأضاف البيان أن »الرئيس المكلف لم يكن مستعداً للبحث 
في اي تعديل من أي نوع كان مقترحاً على الرئيس عون أن 

يأخذ يوماً إضافياً واحداً للقبول بالتشكيلة المقترحة. وعليه 
سأله الرئيس عون ما الفائدة من يوم إضافي إذا كان باب 
الرئيس  وغادر  اللقاء  انتهى  الحد  هذا  وعند  مقفاًل  البحث 

الحريري معلناً اعتذاره
وتابع »أن رفض الرئيس المكلف لمبدأ االتفاق مع رئيس 
الجمهورية ولفكرة التشاور معه إلجراء أي تغيير في االسماء 
والحقائب يدّل على أنه اتخذ قراراً مسبقاً باالعتذار ساعياً 
إلى إيجاد أسباب لتبرير خطوته وذلك على رغم االستعداد 

الذي أبداه رئيس الجمهورية لتسهيل مهمة التأليف«.
لجلسة  موعدا  سيحدد  عون  ميشال  الرئيس  أن  وأضاف 
بالبرلمان في أقرب وقت ممكن بعدما اعتذر الحريري عن 

الحكومة. تشكيل 

  اعتذر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، 
تشكيل  عن  الخميس،  الحريري،  سعد 
مع  لقائه  بعد  وذلك  اللبنانية،  الحكومة 

الرئيس ميشال عون.
وخالل مؤتمر صحفي عقب لقائه عون، قال 
الحريري في كلمة مقتضبة إنه لم يتوصل 
إلى اتفاق مع الرئيس، قائال: »من الواضح 
أننا لن نتمكن من التوصل إلى اتفاق«. 
وأضاف: »هللا يكون في عون البلد«. 

وقال الحريري، بعد اجتماعه بالرئيس 
اللبناني في قصر بعبدا: »خالل كالمي 
تعديالت  هناك  كانت  الرئيس،  مع 
طلبها، اعتبرتها أنا تغييرات جوهرية 

في التشكيلة«.
وأضاف: »وأيضا تناقشنا باألمور التي لها 
دخل بالثقة، وتسمية اآلخرين والمسيحيين، 
وغيرهم. واضح أن الموقف لم يتغير، 

وواضح أننا لن نتفق مع فخامة الرئيس«.
وأكد الحريري: »طرحت على الرئيس 
اللبناني أن يحظى بوقت أطول للتفكير، 
لكنه قال إننا لن نستطيع التوافق، لذلك 
قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة«.

واختتم حديثه المقتضب أمام اإلعالميين 
بجملة »وهللا يعين البلد«، مؤكدا بعدها 
أن الحديث سيكون بشكل مطول الحقا 

حول الموضوع. 
وكان الحريري، قد تقدم بتشكيلة حكومية 
من 24 وزيرا، األربعاء، وقال إنه ينتظر 
جوابا من الرئيس اللبناني بحلول الخميس.
وأضاف الحريري، األربعاء: »قدمت 
للرئيس عون حكومة من 24 وزيرا من 
االختصاصيين حسب المبادرة الفرنسية 
وحسب مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه 
بري، وبالنسبة لي هذه الحكومة قادرة 

بالعمل على  بالبلد وتبدأ  تقوم  أن  على 
وقف االنهيار«.

وفي معلومات خاصة لـ »سكاي نيوز 
عربية«، فإن تشكيلة الحريري المقترحة، 
تضم 6 وزراء جدد إلى التشكيلة السابقة، 
التي رفضها قبل أشهر الرئيس ميشال عون.
وفي وقت سابق الخميس، تسلم الرئيس 
اللبناني ميشال عون، الخميس، رسالة 
مشتركة من وزيري خارجية الواليات 
المتحدة وفرنسا، بشأن الوضع اللبناني، 
الخميس، وذلك قبيل رده على التشكيلة 
الوزارية التي قدمها له رئيس الوزراء 

المكلف سعد الحريري.
وأكد ميشال عون أن محتوى الرسالة 
هو »اهتمام واشنطن وباريس بالوضع 
حكومة  تشكيل  وبضرورة  اللبناني، 

جديدة«.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

مجلس أمن 
أم مجلس حرب !!!

عشرات  األمن  مجلس  أصدر  الطويل  تاريخه  عبر   
القرارات والتي معظمها لم ينفذ حتى يومنا هذا وال أدري ما 
يلتفت  الذي ال تُحترم قراراته وال  هو جدوى  مجلس األمن 
إليها أحد ويأخذ رئيسه وموظفيه اآلالف من الدوالرات . كل 
هذا يعرفه العالم ويعرف أن مجلس األمن هو أداة في يد الدول 
الكبرى وهو في حقيقته مجلس أنس مثله مثل األمم المتحدة 

والجامعة العربية ، 
النهضة وعقدت  في قضية سد  كثيراً  تساهلت  التي  ومصر 
أدخلتنا في متاهات كانت في  أثيوبيا غير مجدية  أتفاقية مع 
غنى عنها ووثقت مصر في أبي أحمد الذي خان الثقة ولعب 
لها  يريدون  يهمهم مصلحة مصر وال  في رأسه من هم ال 
بالمجلس  15 من دول األعضاء  وتعجبت من موقف  خيراً 
وألمانيا  فرنسا  مثل  قوية مع مصر  تربطهم عالقات  والتي 
والذين يتكلمون دائما عن قوة العالقات مع مصر وأكتشفت 
التي  السياسة هي  المصالح في  نعيشه وأن  أن كل ذلك وهم 
تحكم وخاصة أن الذي يقف وراء أثيوبيا كلنا نعرفه ونعرف 

دوافعه . 
القضية لألتحاد  ولكن األهم اآلن هل ستنتظر مصر تحويل 
األفريقي لكي يوقع أتفاق قانوني ملزم يلبي أحتياجات الدول 
يؤثر مباشرة على  الذي  التصعيد  المياه ويخفف  الثالث من 
المنطقة والقارة األفريقية والتي أشك أنا شخصياً في أمكانية 

تنفيذ مثل هذا األتفاق .
أثيوبيا  مع  المفاوضات  مائدة  أخرى على  الجلوس مرة  أن 
المستفز  التصريح  بعد  للوقت خصوصاً  الحقيقة مضيعة  في 
لسيليشي بيكيلي وزير المياه والري والطاقة في أثيوبيا الذي 
في  لمصر  التاريخية  بالحقوق  تعترف  لن  بالده  أن  فيه  قال 

مياه نهر النيل .! 
ويبدو أن مصر لم يبَق أمامها إال الحرب ضد دولة أستباحت 
مليون  مائة وخمسون  يزيد عن  ما  تقتل وتعطش  أن  لنفسها 
أو  الحكمة  تستمع لصوت  أن  تريد  مصري وسوداني وال 

الضمير وترفض كل الحلول .
بين  التوتر  تخفيف  هو  الحقيقي  األمن  مجلس  دور  أن 
فيها  التي وصلت  الساخنة  القضايا  والعمل على حل  الدول 
العسكري هو  الحل  إلى طريق مسدود وأصبح  المفاوضات 
الحقيقي وليس  النهاية هذا هو دور مجلس األمن  الباقي في 
دوره دفع األطراف المعنية إلى الدخول في حرب ثم بعد ذلك 
يصدر قرارات ال قيمة لها ، وحسبي هللا ونعم الوكيل فيك يا 

مجلس الحرب وليس األمن !
اإلنجليزي  الكاتب  قال  قديمًا  السيسي  الرئيس  سيادة  ويا 
شكسبير “ تكون أو ال تكون” وأنا على ثقة أنك تريد لمصر 

أن تكون .

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
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عون: الحريري غير مستعد لبحث أي تعديل في الحكومة

الحريري يعتذر عن عدم تشكيل الحكومة.. »لن نتفق«

الصدر يعلن مقاطعة الانتخابات 
العراقية المقبلة

أخبــار

لاعلاناتكم في الرساـلة

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

elressalanews@gmail.com
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مقتدى  العراقي  الشيعي  الدين  اعلن رجل   
المقرر  العراقية  االنتخابات  مقاطعة  الصدر 
وسحب  األول/أكتوبر  تشرين  في  إجراؤها 

دعمه ألي حزب.
هذه  قبل  من  ضربة  المقاطعة  هذه  وتعتبر 
الشعبوية لخطط  والسياسية  الدينية  الشخصية 
االنتخابات المبكرة التي دعا اليها رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي استجابة لمطالب ُرفعت خالل 

التظاهرات العارمة في البالد.
وأعلن الصدر أنه سيبقى بعيد عن االنتخابات 
البرلمانية القادمة. ويُعرف الصدر الذي تشغل 
54 مقعًدا من  البرلمانية سائرون حالًيا  كتلته 
أربكت  التي  السياسية  بمناوراته   329 أصل 

في بعض األحيان المراقبين.
وأعلن الصدر في خطاب مدته خمس دقائق عبر 
أشارك  الخاصة “لن  الدينية  التلفزيونية  قناته 
في هذه االنتخابات فالوطن أهم من كل ذلك”.

المنتمين  يدي من كل  وأضاف “أعلن سحب 
لهذه الحكومة الحالية والالحقة وإن كانوا يدعون 

االنتماء الينا آل الصدر”.
يأتي تصريح الصدر بعد أيام من الحريق الدامي 
أتى على وحدة لمرضى كوفيد19- في  الذي 
بحياة  الناصرية وأودى  الحسين في  مستشفى 

60 قتيال على االقل.
والحريق هو الثاني من نوعه في العراق خالل 
ثالثة أشهر بعد حريق مستشفى ابن الخطيب في 

بغداد الذي أودى بحياة 82 شخصا.
وكان الصدر قذ حذر األربعاء حكومة الكاظمي 
من أنه سيحملها المسؤولية إذا فشلت في اتخاذ 
إجراء بشأن الحريق وإعالن نتائج التحقيق بسرعة.

والصدر الذي يحظى بشعبية بين ماليين العراقيين 

يتزعم سرايا السالم وهو فصيل مسلح ضمن 
الحشد الشعبي والعب مهم في السياسة العراقية 
واإليراني  األميركي  للنفوذ  شديد  ومعارض 

في البالد.
وأضاف الصدر في كلمته الموجزة ان “الجميع 
اما قاصر او مقصر والكل يتبجح بالفساد والكل 

تحت طائلة الحساب”.
وعلى إثر ذلك، أعلن ثالثة نواب االنسحاب من 
البرلمان حسن  نائب رئيس  بينهم  االنتخابات 
مقرب  العذاري وهو  الكعبي، وسحب حسن 

من الصدر ترشيحه كذلك.
وكانت االنتخابات المبكرة مطلًبا رئيسًيا للحركة 
انطلقت في تشرين  التي  الواسعة  االحتجاجية 

االول/أكتوبر 2019.
وهاجمت الحركة التي يقودها الشباب ودعمها 
الطبقة  الصدر  أنصار  األحيان  بعض  في 
اعتبرتها  التي  العراق  في  بأكملها  السياسية 

غير كفؤة وفاسدة.
من المقرر إجراء االنتخابات البرلمانية بموجب 
الدوائر  حجم  من  يقلل  جديد  انتخابي  قانون 
لصالح  القوائم  أساس  التصويت على  ويلغي 

منح األصوات للمرشحين األفراد.
والصدر نجل المرجع الشيعي الكبير محمد محمد 
صادق الصدر الذي خاض معارك ضد القوات 
االميركية ولديه أنصار مخلصون بين األغلبية 
الشيعية في البالد وعلى وجه الخصوص في 

مدينة الصدر، الحي الفقير في شرق بغداد.
وكان يُتوقع أن يحقق أنصار الصدر مكاسب كبيرة 
في ظل نظام الدوائر االنتخابية المتعددة الجديد.
يتطلع  الصدري  التيار  االنسحاب، كان  وقبل 
للحصول على منصب رئاسة الحكومة القادمة.

   علنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون 
أمر يوم األربعاء باإلفراج عن 101 من أعضاء حركة 
احتجاجية أجبرت سلفه عبد العزيز بوتفليقة على التنحي.

وقالت الرئاسة في بيان “اتخذ السيد عبد المجيد تبون رئيس 
الجمهورية، القائد األعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع 
الوطني، اليوم األربعاء.. إجراءات عفو لفائدة ثالثين )30( 
التجمهر واإلخالل  محبوسا، محكوما عليهم في قضايا 

بالنظام العام وما ارتبط بهما من أفعال”.
األنباء  نشرته وكالة  الذي  البيان  في  الرئاسة  وأضافت 
الرسمية أن تبون اتخذ من جهة أخرى “تدابير رأفة تكميلية 
لفائدة واحد وسبعين )71( آخرين من الشباب المحبوسين 
الرتكابهم نفس األفعال. سيتم اإلفراج عنهم لاللتحاق بذويهم 

وعائالتهم، ابتداء من مساء اليوم”.
وكان تبون قد تعهد عقب انتخابه في ديسمبر كانون األول 
وحث  وسياسية  اقتصادية  إصالحات  بإجراء   2019

المعارضة على اختيار الحوار للحفاظ على االستقرار.
وصوت الجزائريون أواخر العام الماضي على دستور 

جديد لمنح رئيس الوزراء والبرلمان دورا أكبر، على الرغم من قلة 
اإلقبال على التصويت بعد مقاطعة قطاع كبير من المعارضة.

واندلعت احتجاجات حاشدة في فبراير 2019 للمطالبة بإصالحات 
ورحيل النخبة الحاكمة بأكملها، مما أدى إلى استقالة بوتفليقة واحتجاز 

العديد من كبار المسؤولين بتهم الفساد.
وحظرت الحكومة الحقا المظاهرات لوقف انتشار فيروس كورونا، 

واعتقلت العديد من المتظاهرين الذين يتحدون السلطات.
والخمسين  التاسعة  الذكرى  األربعاء  يوم  الصادر  العفو  ويصادف 

الستقالل الجزائر عن فرنسا.

مستوطًنا   230 اقتحم     
األقصى  لمسجد  ا حات  با
ت  قوا ية  بحما رك،  لمبا ا
االحتالل اإلسرائيلي، وقطع 
شجرة   150 مستوطنون 
زيتون من أراضي بورين 
عتقلت  وا بلس،  نا جنوب 
قوات االحتالل اإلسرائيلي 
من  فلسطينيا  مواطنا   16

الغربية. الضفة 
األوقاف  ئرة  دا فادت  وأ
وفقا  لقدس،  با اإلسالمية 
الفلسطينية،  األنباء  لوكالة 
بأن المستوطنين اقتحموا على 
شكل مجموعات، ضمت كل 
مجموعة نحو 20 مستوطنا 

المسجد األقصى، ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته.
وفي السياق ذاته، قال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة غسان 
دغلس، إن مستوطني “يتسهار” المقامة على أراضي المواطنين، 
منطقة  في  كامل،  بشكل  معمرة  زيتون  شجرة   150 نحو  قطعوا 
الخرقان جنوبي بورين، تعود ملكيتها للمواطنين بشير وعماد الزبن.
ومن جانب آخر، شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي حملة اعتقاالت 
نابلس، بعد أن  بيتا جنوب  11 مواطًنا فلسطينيا من  واسعة طالت 
اقتحمت البلدة وداهمت عدة منازل وفتشتها، واعتقلت ثالثة شبان 

أسير محرر، ومواطنا من محافظة طوباس،  أحدهم  من طولكرم 
خالل اقتحامها لمخيم الفارعة، وشابا من بلدة تقوع شرق بيت لحم 

بعد مداهمة منزل عائلته.

مع  الكاظمي،  العراقي مصطفى  الوزراء  بحث رئيس     
أفريقيا  الشرق األوسط وشمال  لشئون  األبيض  البيت  منسق 
بريت مكغورك، والوفد المرافق له، التحضيرات لجولة الحوار 

االستراتيجي المقبلة.
وذكر المكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء العراقي – في بيان أوردته 
قناة )السومرية نيوز( الخميس – أن “الكاظمي استقبل، مكغورك 
والوفد المرافق له، وجرى بحث التنسيق والتعاون المشترك في 
مختلف المجاالت، والتحضيرات لعقد الجولة القادمة من الحوار 

االستراتيجي بين العراق والواليات المتحدة األمريكية”.
وأشار البيان إلى أنه “تمت مناقشة آليات انسحاب القوات المقاتلة 
من العراق واالنتقال الى مرحلة جديدة من التعاون االستراتيجي 
البلدين ويعزز أمن العراق وسيادته،  الذي يطور العالقة بين 
باإلضافة إلى توسيع التعاون في المجاالت االقتصادية والثقافية 
والتجارية، وفي مجال التعاون الصحي ومواجهة جائحة كورونا”.
ولفت إلى أنه جرى أيضا مناقشة األوضاع اإلقليمية، والتأكيد 
على حاجة المنطقة إلى تغليب لغة الحوار والتهدئة، ودور العراق 

المتنامي في هذا المجال.

   قدمت المفوضية 
األوروبية األربعاء 
12 اقتراحا في إطار 
المنتظر  مشروعها 
ترسانة  حول  جدا 
تشريعية تتعلق بالحد 
من استخدام محركات 
السيارات التي تعمل 
على البنزين وفرض 
رسوم على الكيروسين 
للمالحة الجوية وأخرى 
على االستيراد وإصالح 

سوق الكربون وذلك ضمن خطة لتحقيق أهداف 
القارة في مجال المناخ.

وقدمت المفوضية األوروبية خطة تهدف لخفض 
انبعاثات غازات االحتباس الحراري في القارة 
بنسبة 55 بالمئة بحلول 2030 مقارنة بعام 1990. 
لكن العواقب االجتماعية لهذه التدابير تثير قلقا بعد 

حركة “السترات الصفراء” في فرنسا.

وحذر نائب رئيس المفوضية فرانز تيمرمانس 
األربعاء من أن االتحاد األوروبي يجب أن يكون 
مقنعا بأن حزمته لتدابير المناخ التي يمكن أن 
تؤدي إلى ارتفاع فواتير الوقود والتدفئة لألسر 
“عادلة وموحدة”، وإال سيواجه “مقاومة هائلة”.
وقال للصحافيين “على المفوضية أن تثبت أن 
خطتها تؤدي إلى انتقال عادل وشامل إذا فشلنا 

في اإلقناع، فستكون مقاومة هائلة”.

أعضاء حركة  101 من  يعفو عن  الجزائري  الرئيس 
المحبوسين الاحتجاج 

واعتقال الأقصى  المسجد  يقتحمون  مستوطنون 
الضفة من  فلسطينيا   16  

وبي يكشف عن خطته  الاتحاد الأور
“التاريخية” لاقتصاد بيئي

رئيس وزراء العراق يبحث مع 
وفد أمريكي التحضيرات لجولة 

الحوار الاستراتيجي المقبلة
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إلعالناتكم في الرسـاله

  القاهرة/ فرج جريس: استقبل فضيلة اإلمام األكبر أ.د أحمد 
الطيب، شيخ األزهر الشريف، وجمع من علماء األزهر، قداسة البابا 
تواضروس الثاني، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، 
والوفد المرافق له من قيادات الكنيسة القبطية األرثوذكسية، يوم 

األربعاء بمقر مشيخة األزهر، للتهنئة بعيد األضحى المبارك.
ورحب فضيلة اإلمام األكبر بقداسة البابا والوفد المرافق له في 
رحاب مشيخة األزهر، معربًا عن تقديره وتقدير علماء األزهر لهذه 
الزيارة الطيبة وما تتسم به العالقة بين األزهر والكنيسة من قوة 
وتالحم، يجسد حقيقة األخوة اإلنسانية التي تجمع شركاء الوطن، 
وتجمع بين البشر جميًعا، مؤكًدا أن االنسجام بين المؤسستين يمثل 

حالة فريدة في التآخي والتالحم والترابط اإلنساني والمجتمعي.
من جانبه، تقدم قداسة البابا تواضروس بخالص التهاني لفضيلة 

اإلمام األكبر وجموع المسلمين في كل مكان بمناسبة عيد األضحى 
المبارك، متمنيًا الخير والسعادة للمصريين جميًعا مسلمين ومسيحيين، 
وأن تأتي مثل هذه المناسبات دائًما بالوحدة واإلخاء بين شركاء 
الوطن، وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها األبي، وأن يديم على 

مصرنا نعمة األمن واالستقرار وتحقيق النهضة والرخاء.
واتفق فضيلة اإلمام األكبر وقداسة البابا تواضروس على التعاون 
بين األزهر والكنيسة إلطالق حمالت توعوية وتثقيفية تستهدف 
رفع الوعي لدى أبناء الوطن جميًعا وخصوًصا األطفال والشباب، 
وإعادة المجال التربوي إلى مساره الصحيح، وحماية المجتمع من 
األفكار التي ال تناسب طبيعة المجتمع المصري والشرقي دينيًّا 
وأخالقيًّا، ورفض أي ثقافات أو ممارسات شاذة ال يقبلها الدين 

وال العرف وال النفس البشرية السوية.

 أقلعت طائرة نقل عسكرية من 
قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة 
واألجهزة  األدوية  من  بأطنان 
الطبية، مقدمة من  والمستلزمات 
وزارة الصحة والسكان إلى الشعب 
التونسي الشقيق؛ الستخدامها في 
مواجهة األزمة الصحية التي تمر 

بها تونس.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس 
عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، 
المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد 
باستمرار جسر المساعدات الجوى 
بين مصر وتونس لمجابهة األثار 
المترتبة على األزمة الحالية التى 

يمر بها األشقاء فى تونس.
ويعبر جسر المساعدات الجوي بين 
مصر وتونس عن عمق العالقات 
المصرية التونسية المتميزة، التي 
تحظى بكل التقدير واالحترام على 

مستوى الشعبين الشقيقين .

الحسين،  بن  األمير علي  أدى    
نائبا  الدستورية  اليمين  الخميس، 
لملك األردن بحضور هيئة الوزارة.

واألمير علي هو االبن الثالث للعاهل 
الراحل الملك حسين، وتم تعيينه قائدا 
لمجموعة األمن الخاص للملك في 
1999، وخدم  الملكي في  الحرس 
يناير/  28 المنصب حتى  هذا  في 

كانون الثاني 2008، إلى أن أناط به 
العاهل األردني عبدهللاا الثاني مهمة 
تأسيس وإدارة المركز الوطني لألمن 

وإدارة األزمات.
 23 2017، وبعد خدمة  وفي عام 
عاما، أعلن األمير علي بن الحسين 
تقاعده من منصبه في الجيش األردني، 
قائال: إنه “سيبقى جندًيا وفًيا في ظل 

قيادة أخيه”. 
المختصة  الجهات  أعلنت  حينها، 
في القوات المسلحة األردنية إحالة 
األمير علي بن الحسين، شقيق العاهل 
إلى  الثاني،  الملك عبدهللاا  األردني 
التقاعد من وظيفته العسكرية حيث 

يحمل رتبة لواء في القوات المسلحة.
وبرز اسم األمير علي على الساحة 
الرياضية الدولية العام الماضي عندما 

ترشح لرئاسة الفيفا. 
ومنذ العام 1999 أصبح األمير علي 
الـ-23 رئيس اتحاد  -وهو في سن 

كرة القدم في األردن. 
وفي العام 2000 أسس اتحاد كرة 
القدم لغرب آسيا، ليصبح في يناير/

كانون الثاني عام 2011 نائبا لرئيس 
الفيفا عن آسيا.

 القاهرة/ فرج جريس: اجتمع السيد الرئيس 
عبد الفتاح السيسي أمس مع مجموعة من رجال 
األعمال المصريين المشاركين في مبادرة “حياة 
كريمة”، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي 
رئيس مجلس الوزراء، والسيد عباس كامل رئيس 

المخابرات العامة.
بأن  الجمهورية  باسم رئاسة  المتحدث  وصرح 
االجتماع شهد استعراض أهم مستهدفات المشروع 
القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار 
مبادرة “حياة كريمة”، والذي يهدف إلى تحديث 
كافة جوانب الحياة لعدد ٤٥٨٤ قرية في جميع 
المحافظات، تضم ٥٨٪ من إجمالي سكان مصر، 
وبتكلفة تقديرية حوالي ٧٠٠ مليار جنيه، وبالتركيز 
االجتماعي والصحي  بالمستوى  االرتقاء  على 
والتعليمي واالقتصادي والسكني وكافة القطاعات 
الخدمية لتلك القرى، وكذلك القضاء على الفقر 
متعدد األبعاد، باإلضافة إلى االستثمار في تنمية 
وبناء اإلنسان المصري بالمفهوم الشامل، وذلك 
بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المتخصصة 
التنمية  أهداف  مع  يتكامل  نحو  على  بالدولة، 

المستدامة لألمم المتحدة.
وقد اشار السيد الرئيس الي ان مشروع تطوير 
قرى الريف المصري الذي يعد أضخم مشروع 
تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث يأتي تحت 
مظلة تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث يهدف إلى 
تطوير كافة جوانب تفاصيل الحياة في الريف، 
وتحقيق جودة الخدمات واستقرارها للمواطنين، 
مشددا سيادته على ان الدولة عازمة على بذل 
أقصى جهد إلنهاء مراحل المشروع في أقصر 
مدة زمنية ممكنة، وبالتحرك على نطاق واسع 

المتكامل  الجمعي  الجهد  إطار من  فى 
بين مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، 

والمجتمع المدني، وشركاء التنمية.
كما أكد السيد الرئيس إن هذا المشروع 
بعد مرحلة زمنية مفصلية مرت  يأتي 
بها مصر منذ عام ٢٠١٤ وحتى اآلن، 
تم خاللها التركيز على تبني إصالحات 
اقتصادية هيكلية تعد األشمل واألعمق في 
تاريخ مصر، وكذلك التعامل الجذري مع 
الكثير من المشاكل االقتصادية المزمنة، 
مما ادى الى توفير الموارد التي مكنت 
الدولة من إرساء قواعد قوية لبنية تحتية 
جاذباً  مناخاً  وفرت  ومتكاملة  حديثة 
لالستثمار واألعمال، في إطار مخطط 
قومي شامل للتنمية تضمن إطالق عدد 
كبير من المشروعات العمالقة التي أتاحت 
فرصاً واعدة ومجزية لالستثمار في العديد 
من القطاعات اإلنتاجية والخدمية، وذلك 
بعد نجاح الدولة في تأمين احتياجاتها من 
تلبية  أنواعها من أجل  الطاقة بمختلف 
الصناعة  لقطاع  المتزايدة  المتطلبات 
والنجاحات  النتائج  وهي  واالستثمار، 
التي أثبتت صالبتها في مواجهة اختبار 

جائحة كورونا،
الجهود  تلك  أن  على  الرئيس  السيد  شدد  كما 
ببناء اإلنسان  الدولة  اهتمام  بالتوازي مع  تمت 
في  واالستثمار  الجوانب  كافة  من  المصري 
إلى  التقدم  قاطرة  باعتبارها  البشرية  الموارد 

المستقبل الذي يليق بمصر.
واضاف المتحدث الرسمي انه تم كذلك استعراض 

المشروع  من  األولى  المرحلة  عمل  محاور 
التي تشمل ٥٢ مركزاً، بما فيها ١٥٠٠ قرية و 
١٠٦١١ من تطوير البنية التحتية، وتحقيق التمكين 
االقتصادي، وتعزيز التدخالت االجتماعية وتنمية 
االنسان، وتطوير القطاع الصحي من مستشفيات 
ووحدات صحية ونقاط إسعاف، وكذلك قطاعات 
والصرف  واالتصاالت،  والتعليم،  الكهرباء، 
الصحي ومياه الشرب ومحطات المعالجة والتنقية 

والري وتبطين الترع، والغاز الطبيعي، والطرق 
ومجمعات الخدمات الحكومية، والشباب والرياضة، 
والزراعة، وخدمات التضامن االجتماعي من محو 
األمية وتأهيل ذوي الهمم وتجهيز العرائس وتوفير 
المهني وإنشاء  التأهيل  سكن كريم، فضاًل عن 
المجمعات الصناعية والزراعية وتدوير المخلفات 

وانشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
للسادة  تقديره  عن  الرئيس  السيد  أعرب  وقد 

األعمال على مساهماتهم  الحضور من رجال 
وجهودهم المجتمعية في مشروع “حياة كريمة” 
في إطار تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 
المشروع  هذا  أن  سيادته  في مصر، موضحاً 
آفاق  ويفتح  لمصر  كبيرة  نوعية  نقلة  سيمثل 
االعتماد على مستلزمات اإلنتاج المحلية، ومن 
يعد  الذي  الصناعة واالعمال  ثم تطوير قطاع 

بمثابة المستقبل التنموي لمصر.
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الأمير علي بن الحسين يؤدي اليمين نائبا لملك الأردن

السيسي : “تطوير قرى الريف المصري” 
أضخم مشروع تنموي متكامل في تتاريخ مصر الحديث

  غالباً ما يكون االفراد المدنيين هم ضحايا الحروب االهلية 
الفظائع و  تقع  الحرب حيث  بل وأهدافًا مفتوحة ألطراف 
المجازر فترتفع نسبة الضحايا المدنيين ونسبة قتلهم ونزوحهم 

طلباً للسماء اآلمنة. 
مقدرات و  االهلية  الحروب  ونتائج  اسباب  تتجاوز دراسة  قد 

طاقات المجتمعات اإلنسانية على فهمها . 
الرئيسي  السبب  كانت   األهلية وإن  الحروب  أية حال  وعلى 
البشرية و  المادية و  الموارد  التحتية و  بناه  البلد و  يُّدمر  الذي 
مدناً  يمحي  الحضارية،  ذاكرته  يمحي  و  الثقافي  يوقف مساره 
أقتصاديات  تنهار   ، بالعشرات و االالف  الناس  ُيقتل  بأكملها، 
أبعادها،  كامل  إحاطة  يمكن  إنسانية ال  مأساة  تنهض  بأكملها، 
ثقة  تبدأ   . البعيد  المدى  الفرد على  تتناول  آثاراً  لها  أن   غير 
المجتمعات وافرادها تنسحب من الحكومات، وربما تكون اآللة 
المولدة لصراعات اخرى و متكررة مستقبلية مهما بلغ الحديث 
المسلح و تجاوز  الصراع  السالم وإنهاء  الحماس بشأن  و 

الحرب األهلية بآالمها وويالتها. 
تعد  لم  الكالسيكية  السياسية  التسويات  أن  للنظر هو  والملفت 
موائمًة لحروٍب أهلية ُمسلّحة في زمننا الحاضر و لم يُعد يُعّوُل 
عليها كما في السابق لربما بسبب الجريمة الدولية المنظمة، او 
ربما التساع النطاق التقليدي لهذا النوع من الحروب المسلحة 
 ، الدول  فيه مجموعة من  تقع  نطاٍق جغرافي  الى  تحولها  ،و 
أي أن الحرب االهلية كما نشهده في زمننا الحاضر هنا لم تعد 
تعني دولة واحدة بل باتت حدودها تجتاز اكثر من دولة و مثالنا  
هو ما قامت به داعش كجماعٍة جهادية  عملياً من سبٍي و فظائع 
و ما أيضاً عكسته من قيمها بما فيها من هشاشة و سذاجة والتي 
تعود الى ما قبل العصور الوسطى إن جاز التعبير. ما يستحق 
أرقام  فإن  الدولية  الدراسات  للعديد من  وفقاً  أنه  إليه  اإلشارة 
الضحايا و الفظائع التي ارتكبتها داعش ما بين العامين ٢٠١٤ 
و٢٠١٥ فاق االرقام جميعاً منذ نهاية الحرب الباردة و سقوط 

جدار برلين في العام ١٩٨٩. 
الُمستعرة منذ تسع  األهلية  الحرب  ما  بلٍد  يكون نصيب  أن 
المجتمع  يعيش  أن  يعني  فهذا  المختلفة.  تجاذباتها  سنين و 
بأكمله مساحاتها  الوحشية و قد تقطعت أوصالهم الجغرافية و 
اإلنسانية و التاريخية . يعني أن يشهد معظم أفرادها الكراهية 
السياسية،  اإلنتقام، االصطفافات   ، او هناك  هنا  تستعر  و هي 
المنظومة  وأنهيار  الطائفية  و  االثنية،  الدينية،  الثقافية، 
متعددة و جديدة  دوائر  توابعها و ربما  و  الصدمة  األخالقية، 
من العنف. و هذا كله قّدم أساساً و ال يزال للعديد من المنظمات 
و الهيئات الدولية كي تتدخل و تُنبه الى خطورة الواقع الجديد 

و مآالته في ظل الحروب االهلية. 
لن نمضي هنا طوياًل في ظل قتامة المشهد ، بل يبقى هناك أماًل 
الحروب  تعافي ضحايا  و  أن شفاء  ضئياًل في رأي خالصته 
اليه  بالنظر   ، بقبول ما حدث  تبدأ  يمر عبر معالجة  االهلية 
االعتماد على  أي  بد من شفائه  أو مرض ال  كتجربة مؤلمة 
العامل الذاتي و الشخصي . على بساطة هذا الرأي لكنه جدير 
التي  المرأة ، و  باالعتبار. نضع هذا جانباً و نعود الى حقوق 
االهلية في  الحروب  اليها من زاوية  اجتزأناها و نظرنا  إذا 
اليمن(  العراق،  الراهن ) سوريا،  الوقت  العربي في  العالم 
سنجد أن المرأة أساساً و منذ عقود عديدة مضت هي موضوع 
الثقافي  للعنف  و  التسمية  إن شئتم  الهيكلي  او  المنهجي  للعنف 
االهلية، وال  الحروب  تفاصيل  في  العنفين  قد رافقاها هذين  و 
نغالي القول إنهما في بعض المواضع كانا األكثر شدة ووحشيًة  

من ذي قبل. 
بالمبدأ نوعاً  الهيكلي ) structural violence(  هو  فالعنف 
او مؤسسات  قبل هياكل  الذي يوجه من  العنف  أنواع  من 
أجتماعية ضد شرائح أجتماعية معينة او أفراد  و يمنعهم من 
منهجياً متواصاًل  استغالاًل  يخلق  االساسية و  احتياجاتهم  تلبية 
النسيج  ما يجعله جزًء من  الزمن  او قروٍن من  عبر عقوٍد 

االجتماعي.  
  .)Cultural violence( الثقافي العنف  بشكٍل مواٍز هناك 
االجتماعية  اليومية  نراه متجسداً في جوانب من حياتنا  الذي 
دين و هو   ، ايديولوجيا  قانون،  فن،  لغًة،  إن كان  الثقافية  و 
او  الهيكلي  للعنف  مناسبة  تُضفي شرعيًة  أو وسيلة  أداة  حقيقًة 
بأنه صحيحاً و الغبار عليه و  يبدو  بشكٍل  ُتبرره   ، المنهجي 
االحوال  قوانين  هنا  ، ربما يحضرنا  لتخطئته  مكاٍن  ليس من 
الشخصية و مفرداتها من حضانة ووصاية وطالق و عقود 
زواج و منع سفر بل و تبرير اخالقي ثقافي و مجتمعي لجرائم 

بربرية كجرائم  الشرف. 
و العالقة بين كال العنفين هي من المتانة ما دام االول الهيكلي 
يبرر و يقونن للثاني اي الثقافي أشكاٍل و صيٍغ متعددة للعنف ، 

عدم المساواة ، و عدم احترام الحقوق االساسية. 
لم يكن شفيعاً للمرأة أنها كانت و الزالت تحمل أوزار الحروب 
تنوعت مهامها  أن  لها  يكن شفيعاً  لم  بشكٍل ُمضاعف.  االهلية 
الرجال  المنزل مع رحيل  إدارة  الحرب فهي من عليها  في 
ليست  بنسبة  إن  قيامهاو  اللجوء.  بلدان  الى  أو  الحرب  الى  إما 
لتوفير  تجارية  أم  الصغيرة زراعية  بإدارة االعمال  بالعالية 
لقمة العيش، جمع االموال و التبرعات لدعم العوائل الفقيرة و 

دعم الرعاية الصحية و القطاع التعليمي.
إعادة  الحرب االهلية تستوجب  للمرأة أن ظالل  لم يكن شفيعاً 
إنهاؤهما  الثقافي و  العنف  الهيكلي و  العنف  النظر في كٍل من 
الى  فيها  وأُلقي  ُسبيت  أنها  للمرأة  يكن شفيعاً  لم  دون رجعة،  
سوق النخاسة هي و أطفالها، لم يكن شفيعاً للمرأة أنها ال زالت 
الدليل  و  السلم.  كما في زمن  الحرب  بحقوقها في زمن  تنادي 
األوضح هو الجمود التشريعي الغالب ، إستمرار جرائم يندى 
لها الجبين بحق النساء، اعتبار المرأة متاعاً ال أقل و ال أكثر ، 
إستالب حرية الرأي و التفكير لديها، دفعها بعيداً عن الشراكة 

و المشاركة بالقرار في مواضع عدة. 
 أال يمكن لنا االن كمجتمعاٍت عربية أن نعيد التفكير في مفهوم 
يمكن كمجتمعاٍت  تغييره؟أال  و  اليومية  الحياة  في  المرأة  دور 
المرأة  عربية كانت مصدراً حضارياً يوماً ما أن ندفع بحقوق 
العنف و نضع على طاولة  أشكال  ننهي كل  أن   ، االمام  الى 
المرأة  الثقافي ضد  العنف  و  الهيكلي  العنف  البحث كاًل من 

بشجاعٍة و صدٍق و نبحث عن المساواة الحّقة؟ 
أسبوع سعيد لكم جميعاً.

المرأة و الحرب األهلية.  

للتهنئة  تواضروس  البابا  يستقبل  الأزهر  شيخ 
المبارك الأضحى  بعيد 

لتونس مساعدات  إرسال  تواصل  مصر 

إسرائيل،  لدى  اإلمارات  سفير  خاجة،  آل  محمود  محمد  دّشن    
األربعاء، سفارة بالده في تل أبيب، رسمياً، بحضور الرئيس اإلسرائيلي 
يتسحاق هرتسوغ، ووزيرة دولة في حكومة اإلمارات لألمن الغذائي 
والمائي، مريم المهيري، في خطوة تأتي ضمن إطار تعزيز العالقات 
الثنائية، على ضوء االتفاق اإلبراهيمي للسالم الذي تم توقيعه بين 

اإلمارات وإسرائيل في سبتمبر )أيلول( 2020.
وألقى هرتسوغ كلمة قال فيها إن »افتتاح سفارة اإلمارات في تل 
أبيب، يعد مرحلة جديدة في رحلتنا المشتركة نحو مستقبل يسوده 
علم  رؤية  كانت  لقد  األوسط.  للشرق  واألمن  واالزدهار  السالم 
اإلمارات يرفرف بفخر في تل أبيب حلماً بعيد المنال، قبل عام واحد 

فقط من نواٍح كثيرة، إال أنها باتت اليوم أمراً طبيعياً«.
بين  العالقات  تشهده  الذي  بالتقدم  المهيري  أشادت  جهتها،  من 
اإلمارات وإسرائيل منذ توقيع االتفاق اإلبراهيمي للسالم. وقالت 
تعليقاً على افتتاح السفارة في تل أبيب، بحسب وكالة أنباء اإلمارات 
)وام(: »هذه حقبة جديدة من التطور واالزدهار لبلدينا، إن افتتاح 
والخبرات  المعارف  تبادل  وسيسهل  فارقة  عالمة  يمثل  السفارة 
عبر مختلف القطاعات الحيوية، ونتطلع إلى تعزيز التعاون بما 

يسهم في تحقيق رؤيتنا«.
إلى ذلك، قال السفير آل خاجة: »حان الوقت لنهج وتفكير جديدين 
لتحديد مسار أفضل لمستقبل المنطقة. نأمل أن يمثل افتتاح سفارة 
اإلمارات في تل أبيب حجر زاوية في العالقات المتنامية بين بلدينا 
وشعبينا«. هذا ويأتي افتتاح السفارة اإلماراتية في إسرائيل، بعد 
يونيو  نهاية  الخارجية اإلسرائيلي، في  لبيد وزير  يائير  أن دشن 
)حزيران( الماضي، سفارة وقنصلية بالده في كل من العاصمة 

أبوظبي ومدينة دبي.
ومنذ إبرام اتفاق التطبيع بين البلدين في سبتمبر الماضي بوساطة 
أميركية، وّقعت اإلمارات وإسرائيل، صفقات تجارية تتعلق بالسياحة 

والطيران والخدمات المالية وغيرها. ويمكن أن يستفيد قطاع غزة 
الذي تفرض عليه إسرائيل منذ أكثر من 14 عاماً حصاراً برياً وبحرياً 

وجوياً، من االمتيازات المالية لالتفاقيات.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن رئيس مجلس األعمال اإلسرائيلي 
اإلماراتي عبد هللاا باقر، قوله إنه »بمجرد أن نحصل على استقرار 

سياسي آمن )في غزة( فإن االستثمار سيأتي بالطبع«.

أبيب تل  في  سفارتها  تفتتح  مارات 

إ

ال�
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ِ َوإِنَّـا إِلَْيِه َراِجعوَن إِنَّا ِلّ

ِ َوإِنَّـا إِلَْيِه َراِجعوَن إِنَّا ِلّ

)َيا أَيَّتَُها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة اْرِجِعي إِلَى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخلِي ِفي ِعَباِدي َواْدُخلِي َجنَِّتي( 

)َيا أَيَّتَُها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة اْرِجِعي إِلَى َربِِّك َراِضَيًة 
َمْرِضيًَّة َفاْدُخلِي ِفي ِعَباِدي َواْدُخلِي َجنَِّتي( 

تنعي أسرة جريدة "الرسالة" في كندا ومصر الفقيدة العزيزة 

الدكتورة السيدة جيهان صفوت رؤوف السادات 

التي رحلت إلى رحاب هللا في التاسع من شهر يوليو 2021 على أرض الوطن الغالي مصر عن عمر يناهز 87 عاماً.
وتتقدم أسرة "الرسالة" بخالص العزاء للسيد رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى جميع أفراد الشعب 
المصري العريق وإلى جميع أفراد أسرتها الكريمة وعلى وجه الخصوص إلى أوالدها السيد جمال السادات والسيدات جيهان 

ولبنى ونهى السادات.
والفقيدة الكبيرة من مواليد 29 أغسطس 1933، وهي عالوة على أنها زوجة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات كانت 
باحثة وسيدة مجتمع وتعتبر أول "سيدة أولى" في تاريخ جمهورية مصر العربية التي تخرج إلى دائرة العمل العام، وهي محاضرة 
جامعية في جامعة القاهرة سابقاً وأستاذ زائر في الجامعة األمريكية بالقاهرة ومحاضرة في جامعة كارولينا الجنوبية في الواليات 
المتحدة األمريكية، ولها العديد من المبادرات االجتماعية والمشاريع اإلنمائية في مصر حيث أسست جمعية الوفاء واألمل، وكانت من 

المشجعات على تعليم المرأة وحصولها على كافة حقوقها في المجتمع المصري في ذلك الوقت.
وكان لجريدة "الرسالة" ولي شخصياً شرف االلتقاء بها في حوار صحفي بعد قيامها بإلقاء محاضرة عن المرأة المصرية في جامعة 
كونكورديا الكندية عشية مأدبة عشاء أقيمت على شرفها وتكريماً لها من المهندس ممدوح إسماعيل رئيس الجالية المصرية ورئيس 
االتحاد العام للمصريين في الخارج في فندق كوين إليزابيث سنة 1997 بحضور السيدة منى عبد الناصر وزوجها السيد أشرف 
مروان وبحضور السيد السفير محمد إسماعيل قنصل مصر العام في كندا في ذلك الوقت والمستشار الثقافي والتعليمي األسبق 

لجمهورية مصر العربية في كندا السيد أحمد الزنفلي باإلضافة للفيف كبير من النخبة المصرية والعربية المتواجدين في كندا.
و"الرسالة" إدارة وكتّاب لن ينسوا للفقيدة الكبيرة مواقفها الوطنية الداعمة لمصر داخلياً وخارجياً وتواضعها الجم مع الجميع سواء 

عندما كانت سيدة مصر األولى أو بعد ذلك.
وهو ما يدفعني لتقديم كل الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كرمها بمنحها وسام الكمال وبإقامة جنازة عسكرية 

تكريماً لها بحضوره شخصياً وكبار رجال الدولة.
و"الرسالة" في الختام ال يسعها سوى أن تسأل هللا للفقيدة الكبيرة واسع رحمته وفسيح جنَّاته وللجميع الصبر والسلوان.

فريد زمكحل
رئيس مجلس اإلدارة ورئيس تحرير جريدة الرسالة
ورئيس منظمة الكتَّاب الكندية األفروآسيوية

انتقل إلى رحمة هللا تعالى يوم السبت 3/7/2021 األخ والصديق والزميل 
الروائي الكبير والكاتب القدير 

المهندس المرحوم / شـريف رفعــت
زوج السيدة سهير الديك ووالد كل من أمير وكريم وسامي، الذي بوفاته خسرت جريدة "الرسالة" 
في كندا واحد من أهم وأكبر كتَّابها الذين تفانوا في عملهم مع الكلمة إلى حد اإلدمان الذي قادهم 

إلى اإلمتاع واإلبداع.
والزميل رفعت مصري الهوية اسكندراني الهوى بصفته احد أبناء مدينة اإلسكندرية عروس البحر 

األبيض المتوسط.
وللفقيد الكبير عدداً من اإلصدارات 6 كتب بخالف ما نشر له من مقاالت تتجاوز الخمسمائة مقال، 
مونتريال  مدينة  في  أُقيمت  التي  الثقافية  األنشطة  جميع  في  الفعلية  ومشاركته  حضوره  بخالف 

وضواحيها.
والراحل العزيز كان من مؤسسي مجموعة أقالم عربية.

اللغة  قراء  ولجميع  الكرام  وأبنائه  الفقيد  لحرم  التعازي  بخالص  تتقدم  وكتَّاب  إدارة  و"الرسالة" 
العربية في كندا ومصر، وتسأل هللا له واسع رحمته وفسيح جنَّاته وللجميع الصبر والسلوان.

فريد زمكحل
رئيس مجلس اإلدارة ورئيس تحرير جريدة الرسالة

قنصل  النقيب  أغادير  الدكتورة  قامت 
بالنيابة عن  العام في مونتريال  العراق 
مونتريال  في  العامة  العراقية  القنصلية 
الكاتب  ألسرة  العزاء  واجب  بتقديم 
واألديب الراحل المهندس شريف رفعت 
رحمه هللا وأسكنه فسيح جنَّاته وذلك يوم 
االثنين الموافق الخامس من شهر يوليو 
الكندي  االسالمي  المركز  في  الجاري 

في الويست أيالند.

واجب العزاء

د. النقيب قنصل العراق العام والسيدة  سهير  الديك 
حرم المرحوم شريف رفعت .     )عدسة هشام الغضبان(

ونا من أحد  الصحة العالمية: استبعاد نظرية تسرب فيروس كور
المختبرات كان سابًقا لأوانه

العالمية،  الصحة  »قال مدير منظمة    
تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه كان من 
السابق ألوانه استبعاد الرابط المحتمل بين 
المستجد )كوفيد19-(،  جائحة “كورونا” 
المختبرات،  الفيروس من أحد  وتسرب 

دون أدلة كافية.
وأشار جيبريسوس، خالل إحاطة، إلى أن 
إن )كوفيد19-( نشأ من  القائلة  النظرية 
المختبر “ممكنة”، في تصريحات تتناقض 
المثير  العالمية  الصحة  تقرير منظمة  مع 
بأنها “غير  الفرضية  الذي وصف  للجدل 

مرجحة للغاية”.
واستشهد بتجربته كفني مختبر وعالم 
مناعة، قائالً إن “حوادث المختبر تحدث، 
وهذا أمر شائع، لذا فإن التحقق مما حدث 
خصوًصا في مختبراتنا مهم الستنتاج 

سبب انتشار الوباء”.
وقال مدير الصحة العالمية، في إشارة إلى النظرية: “إذا حصلنا على معلومات كاملة، 
يمكننا استبعاد ذلك”، مضيفًا “أنه في أي حالة تفشى، عليك أن تذهب وتفهم األصول، 

نحتاج إلى معرفة ما حدث من أجل منع حدوث ما يلي”.
العلماء  والتعاون مع  بالشفافية  التحلي  إلى  والدول األعضاء األخرى  الصين  ودعا 
توفير  بما في ذلك من خالل  الوباء،  بدأ  كيفية  الذين يحاولون تحديد  والمسؤولين 

البيانات األولية.

وتم توثيق أول حالة )كوفيد19-( في مدينة ووهان الصينية.
وقال جيبريسوس مع تجاوز عدد الوفيات العالمية 4 ماليين األسبوع الماضي: “أعتقد 

أننا مدينون بالماليين الذين عانوا والماليين الذين ماتوا حقًا لفهم ما حدث”.
وأضاف “آمل أن يكون هناك تعاون أفضل ولدينا تواصل مستمر مع الصين وكذلك 

مع الدول األعضاء، وسيكون هناك تعاون أفضل للوصول إلى حقيقة ما حدث”.
ينس سبان، تصريحات جيبريسوس، وطالب  األلماني،  الصحة  أيد وزير  من جانبه، 

بإجراء مزيد من التحقيقات في أصل )كوفيد19-(.

األخ األستاذ فريد زمكحل والسادة أعضاء هيئة تحرير جريدة الرسالة المحترمون 
أود أن أعرب لكم عن خالص التعازي والمواساة لوفاة المغفور له المهندس والكاتب في جريدتكم الموقرة المرحوم شريف رفعت الذي كان 

أحد أعالم الثقافة العربية في مونتريال وصاحب االبتسامة الدائمة والمشارك الدائم في جميع النشاطات الثقافية العربية في مونتريال وغيرها.
سائلين المولى القدير العزيز أن يتغمده بواسع الرحمة والغفران وأن يلهم أهله ومحبه وأصدقائه الصبر والسلوان وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

أخوكم / جاسم نعمة مصاول
كيبيك - كندا

لاعلاناتكم في الرسالة

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

fzemokhol@gmail.com   
elressala@videotron.ca    
  www.el-ressala.com



بقلم : على أبودشيش 
خبير اآلثار المصرية 
وعضو اتحاد األثريين

هل عرف الفراعنة الذبائح في األعياد؟

الفيلسوف أقوال  من 
الهادي السيد 

الفيل األبيض

الثابت والمتغير يف ملف الصحراء 
المغربية  

بقلم: عادل عطية

بقلم: ابراهيم شير
كاتب واعالمي سوري

بقلم: خالد بنيصغي

شعر: نسرين حبيب

١- الحياة مثل الحريق ال أخالق لها .
٢- لص مْن يسرق جيبك ، وشيخ اللصوص مْن يسرق عقلك 

عدد  كم  تعرف  كنت  وإن  اللدغات  عدد  كم  تعرف  فلن   ، النحل  يدك عش  دخلت  إذا   -٣
أصابعك .

٤- الحاضر يصبح ماضياً بعد دقيقة واحدة ، والمستقبل يصبح حاضراً بعد دقيقة واحدة، 
أي أن الفارق بين الماضي والحاضر والمستقبل هو مجرد وْهم يتم عبوره في دقيقتين .

٥- مْن أراد أن يجمع الماضي والحاضر والمستقبل عليه أن يذهب إلى النوم ..
فالنوم يقتطع جزءاً من الوقت يٌدخله التاريخ وهذا هو الماضي .

ويتم طبقاً لساعة اليد وهذا هو الحاضر .
وينقل اإلنسان إلى يوم جديد وهذا هو المستقبل .
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    كان أحد ملوك”سيام”، معتاداً على إهداء 
رجال حاشيته المكروهين، “فياًل أبيض”؛ من 
أجل تدميرهم؛ بسبب التكلفة العالية للعناية به!

فكرة”الفيل  من  “تايالند”  أهل  أتخذ  لذلك، 
األبيض”، تعبيراً رائعاً، عن كل عظمة فارغة 
خالية من نفع، أو ُملك فيه خسارة، وليس منه 

ربح، ويتمسك به صاحبه لهواية خادعة!
وأصبح  األبيض”،  “الفيل  تعبير  أنتشر  وقد 
على  كوني  قتصادي  إ كمصطلح  يستخدم 
مستوى الحكومات، وعلى مستوى استثمارات 
على  الخاصة، وحتى  والمؤسسات  الشركات 
مستوى األفراد، إذا ما كان إستثمار أموالهم، 
ُمجدي  وغير  مفيد  غير  في شيء  أوقاتهم  أو 
وليس له مردود مادي أو معنوي، أو تشغيلها 
ولكن  المجهود  حيث  من  أعمال ضخمة  في 

غير هامة من حيث القيمة! 
لكل  أن  نجد  تصرفاتنا،  إلى  ننظر  وعندما 
واحد منا “فيله األبيض” الخاص به، بداخله، 

أو تم إعطاءه إياه؛ لينال منه!
اسمرفيع،  له  إنسان طموح، مرکزاً  تولى  إذا 
المركز  هذا  من  الدخل  بينما  فخمة،  ومظاهر 
الظهور  إلى  عندئذ  فيضطر  ضئيل؛  اسمي 
الفخفخة، أو فتح أبواب الضيافة؛ مما  بمظهر 

ذلك  من  اإلسمي  دخله  من  بكثير  أكثر  يكلفه 
المركز، فهذا »فيل أبيض«!

وإذا خطر لشخص متواضع الحال، أن يسكن 
ما  ضخمًا  مبلغًا  يكلفه   ، جداً كبير  بيت  في 
التبريد،  أو  للتدفئة  واثاثه، وأجهزة  ثمنه،  بين 
بحاجة  يقدر عليه، وال هو  مما ال  ذلك  وغير 

إليه، فهذا أيضاً”فيل أبيض”!
غير  على   ، ة ر سيا خر  آ ي  شتر ا ا ذ إ و
التأمين،  أقساط  في  ماله  فتستنزف  ضرورة، 
ومصروفات البنزين، والصيانة، وهو ال يقدر 

على ذلك؛ يكون قد اقتنى “الفيل األبيض”!
وإذا تمسك بالحاق أبنه أو أبنته باحدى الكليات 
يدفع  لو عقل، أن  الخاصة، وليس في قدرته، 
اقتناء  على  مصراً  يكون  المتزايدة،  نفقاتها 

“الفيل األبيض”! 
من الحكمة تحديد “فيلك األبيض”، ومعرفته، 

والتخلص منه! 
بقادر  أحد  يكن  لم  “تايالند”،  أو  “سيام”  في 
لكونه  األبيض”؛  “فيله  من  التخلص  على 
إليه،  الُمهدی  علي  وجب  الذي  الملك،  هدية 
فمحظوظ،  أنت  أما  هديته.  وتقدير  احترامه، 
الماضي  ذلك  رعايا  من  لست  ألنك  كفاية؛ 

الُمدّمر!...

  تبذل الحكومة السعودية جهدا مضاعفا خالل موسم الحج 
حماية ألرواحهم،  أقصى  وتوفير  الرحمن  لخدمة ضيوف 

وتمكينهم من أداء الفريضة في أمان وسالم.
ومن المعروف أن موسم الحج يكون دائما حافال بالمواقف 
يجتمع عدد  إذ  بالخطورة،  بعضها  يتصف  التي  واألحداث 
خيام  في  ويسكنون  واحدة،  منطقة  في  البشر  من  كبير 

متالصقة أو متجاورة، وينتقلون في أوقات متقاربة.
الحوادث  من  لكثير  الديني عرضة  الموسم  يكون  قد  لهذا 
والمشاكل الصحية، ما يستوجب على ضيوف الرحمن أخذ 
الحوادث  التعامل مع  والتعرف على طرق  الحيطة والحذر 

الطارئة كالحرائق وحوادث السيارات.
وينطلق موسم الحج هذا العالم بعد قصر أداء الفريضة على 
60 ألف حاج من داخل المملكة، من المواطنين السعوديين 

والمقيمين.
واشترطت حكومة المملكة العربية السعودية لمن يرغب في 
 65 إلى   18 بين  يكون عمره  أن   1442 لموسم  الحج  أداء 
اللقاح  المزمنة، وحاصاًل على  األمراض  عاماً، وخالياً من 

وفق الضوابط واآلليات المتّبعة لفئات التحصين.
بعنوان  توعوي  دليل  في  قدمت  السعودية  الصحة  وزارة 
الحوادث  مع  التعامل  والعمرة”، طرق  الحج  في  “صحتك 
واألمان خالل  السالمة  بعدد من نصائح  الطارئة مصحوبا 

أداء الشعيرة.
باألمن  خاصة  “نصائح  بند  تحت  الوزارة،  وتحدثت 

والسالمة”، عن أهم هذه الحوادث وهي:
-1 الحرائق

هللا  بيت  لحجاج  النصائح  من  عددا  التوعوي  الدليل  قدم 
الحرام قالت إنها يمكن أن تخفف أو تقلل من هذه الحوادث 

كالتالي:
- يجب تجنب إشعال النار داخل الخَيام، وااللتزام باستخدام 
ينبغي  كما  الطعام،  وإعداد  للطهي  المخصصة  األماكن 
إلقاء أعقاب السجائر في األماكن المخصصة لذلك، ويجدر 

بالحاج تجنب التدخين أساسا.
أماكن  في  الطوارئ  إلى مخارج  يتعرف  أن  الحاج  - على 

إقامته الستخدامها وقت الضرورة.
واالنفجار  لالشتعال  القابلة  المواد  تخزين  تجُنب  ينبغي   -

داخل الخيام وأماكن إقامة الحجاج، مثل أسطوانات الغاز.
- يستحسن فصل التيار الكهربائي عند مغادرة مكان السكن 
الكهربائَية ومن  التوصيالت  كثرة  والتقليل من  اإلقامة،  أو 

تحميلها فوق طاقتها.
-2 حوادث السيارات

سائق  أو  بالحاج  يجدر  التي  المهمة  النصائح  بعض  هذه 
السيَّارة أن يلتزم بها:

واالنتباه  السَيارة،  قيادة  في  والتهور  الَعجلة  من  الحذر   -
باستمرار للمشاة، فكثير منهم يمشي في وسط الطريق.

- تجنب الركوب فوق أسطح السيارات والباصات، وخاصة 
عند النفرة من عرفات إلى مزدلفة.

- إذا كان الحاج يمشي على قدميه، عليه أن يبتعد عن طريق 
السيَّارات.

-3 الرضوض والكسور
- ال يجوز أن يقيم الحاج الخيمة فوق الجبال والمرتفعات، 
كما أن ال بد من تجنب تسلق الصخور والجبال أيضا، ألن 

ذلك يعرض حياته للخطر.
- يجب أن يتجنب الحاج السيَر في مجموعات كبرية ما أمكن 

ذلك، فذلك قد يسِبّب االرتباك لبقية الحجاج ويؤذيهم.
أكثر  فهما من  والتدافع،  الزحام  يتجنب  أن  بالحاج  يجدر   -
أسباب اإلصابات والرضوض في الحج؛ وال بد من أن يختار 
األوقات المناسبة للتحرك وأداء المشاعر، مع الحرص على 

االستفادة من الرخص الشرعية عند تحقق شروطها.
والطرقات  األرصفة  افتراش  الحاج عن  يبتعد  أن  يجب   -

والنوم تحت السيَّارات والمركبات.
حتى  الزحام،  أماكن  في  مظلته  يرفع  أن  الحاج  على   -

اليؤذي اآلخرين.

السابق  األمريكي  الرئيس  مغادرة  قبل    
الدولة  األبيض وترك رئاسة  للبيت   “ “ترامب 
البالغ  قراره  “ أصدر  بايدن   “ الجديد  للرئيس 
التقليدي  الصديق  المغرب  حق  في  األهمية 
للواليات المتحدة األمريكية منذ قرون ، والمتمثل 
األمر  ، وهو  الصحراء  بمغربية  في االعتراف 
التقليدي  القرار  عن  تمامًا  مختلفًا  جاء  الذي 
ورفوف  ردهات  في  مكانه  يراوح  ظل  الذي 
السلم  تحقيق  إلى  الرامي  المتحدة  األمم  مجلس 
في  والمتمثل  المناسب  المغربي  الطرح  عبر 
الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ، وإذا كانت 
إدارة “ بايدن “ حتى اآلن لم تؤكد قرار اإلدارة 
الصحراء  مغربية  شأن  في  السابقة  األمريكية 
التراجع عن  تنوي  ال  أنها  أكدت  مؤخرا  فإنها 
إدارة “ ترامب “ ، وهذا  الذي أصدرته  القرار 
القريب عن  المستقبل  في  ستعلن  انها  يعني  ما 
تزكيتها لالعتراف األمريكي بمغربية الصحراء 
أن  المنتظر  الذي من  اإليجابي  المعطى  ، وهو 
الصحراء  المغرب حول ملف  يغير من سياسة 

المغربية . 
لمرتزقة  وانكسارا  انهزاماً  كان  الوضع  هذا 
هذا  نهاية  بقرب  وإعالنا  بل   “ البوليساريو   “
المغرب  جسم  على  جاثمًا  ظل  الذي  الباطل 
العربي ككل ، كما كان إعالن الواليات المتحدة 
النكسة  بمثابة  الصحراء  لمغربية  األمريكية 
أن  اختارت  التي  الجزائرية  للحكومة  الكبرى 
تصطاد في الماء العاكر طيلة هذه المدة ) نصف 
قرن تقريبا ( دون أن تخجل في يوم ما ، أو أن 
تنظر إلى شعبها المثقل بكل أنواع المشاكل بعين 
الرحمة والعطف ، وهي تنفق ماليين الدوالرات 
المغربي  الجار  يؤذي  فقط كي  الشر  في محور 
الذي أحسن إليها في الكثير من محطات التاريخ 
العصيب وعلى رأسها المساعدة بكل الوسائل من 

أجل استقاللها من االستعمار الفرنسي ؟؟
سياستها  تغير  أن  اآلن  المغربية  المملكة  على 
تجاه هذا الملف ، وتزيد من حجم ضغطها ، ألنها 
الصحراء  ، وثانيا ألن قضية  أوال صاحبة حق 
فقط  ليست مسألة حدود  المغاربة  المغربية عند 
بهذا  القضية  ومادامت   ، مسألة وجود  بل هي 
الحس الوطني العالي والكبير َملِكاً وَشْعباً ، فإنه 
الملف بتضمين  َر  المغرب أن يحّوِ يتوجب على 
نقاط جديدة برعاية األمم المتحدة ، ومن ضمنها 

ما يلي :
1 . حان الوقت لتضع المملكة المغربية الشريفة 
، وفي حالة  الذاتي  الحكم  لقبول  تاريخاً محدداً 
يصبح   ، به  القبول  دون  التاريخ  ذلك  فوات 

به ، ويصبح غير  المغرب في ِحل من االلتزام 
الذاتي  الحكم  هذا  بنود وشروط  بتنفيذ  مطالب 
والصحراء حرة   ، حّراً في صحرائه  ويبقى   ،
األمن  ، وفي مجلس  قانونيا  . ألنه  في مغربها 
 ، الملفات  من  للعديد  محددة  آجال  هناك  تكون 
نذكر منها على سبيل المثال اآلجال التي وضعها 
الخروج  أجل  للعراق من  الدولي  األمن  مجلس 
الكويت ، وكذلك يجب أن يكون عليه  من دولة 
ملف الصحراء المغربية مع وجود الفارق طبعا 
منالملف  ما  نوعا  أطول  لفترة  آجال  تحديد  في 
من  الدولية  المعامالت  كل  وفي  بل   ، األول 
هيئات ومحاكم وشركات وتعامالت وغيرها  - 
لها - آجال محددة مراعاة لحقوق اإلنسان ، ومن 
الشأن  هذا  في  المتضرر  المغربي  الشعب  حق 
الصحراء  مشكل  بانتهاء  يحتفل  أن  الحقوقي 
المفتعل حقداً وحسداً من جار صديق ، أعلن نفسه 

عدوا دون مبرر.
2 . فتح قنوات حوار جديدة  مع الدول العربية 
العالم  ، وكل دول  للمغرب  الصديقة  واألوربية 
أو  ومعامالت صغيرة  عالقات  تربطها  التي 
برأي  ، ومطالبتها  كبيرة وبها سفارات مغربية 
واضح يتبنى االعتراف بمغربية الصحراء على 
كانت  التي  األمريكية  المتحدة  الواليات  خطى 
تجمعنا  أكثر من دول شقيقة  واضحة وشجاعة 
بها روابط الدين واللغة والقومية والعمومة ... أو 
تلك التي تجمعنا بها مصالح متنوعة في االقتصاد 
والهجرة  األمني  والتعاون  والخدمات  والتجارة 
غير الشرعية وغيرها ... على كل هذه الدول أن 
تؤكد صداقتها وأخوتها للمغرب فعليا وتترجمها 
مغربية  المباشر  بإعالنها  الواقع  أرض  على 
العبارة  تلك  أدنى تردد ، وكفانا  الصحراء دون 
القضية  المسار األممي في هذه  بتأييد  الغامضة 
، نعم المسار األممي له طريقه والمغرب ملتزم 
الدول  لهذه  يمنع من اإلفصاح  لكن هذا ال   ، به 
بمغربية الصحراء ، وهو أمر لن يضرها بقدر ما 

سيكون نافعا للعالم بأسره إن شاء هللا .
3 . إحياء ملف مدينتي سبتة ومليلية  المغربتين 
 ، أمر غاية في األهمية  الكناري ، وهو  وجزر 
ألنه على األقل سيجبر إسبانيا على تغيير موقفها 
اليوم  يتسم  الذي  المغربية  الصحراء  ملف  من 
بالغموض والنفاق ، إلى حين أن يتفرغ المغرب 
الجديد  ملكا وشعبا السترداد المدينتين السليبتْين 
، وهو القادر على ذلك بفضل هذا الجيل الجديد 
الدفاع عن  أجل  من  لومة الئم  يخشى  الذي ال 
الحقوق  واسترداد  المغربية  المملكة  ثوابت 

الوطنية في أقرب اآلجال .. دمتم بود 

    قد ال أبالغ عندما أقول أّن الشعب السوري هو من يعّمق أزمته، ألّن 
كّل الحلول بين يديه للخروج من هذا الواقع المؤلم، وهو ال يزاُل يصّر 
 2019 بداية عام  الحرب..  تداعيات  في وحل  وأكثر  أكثر  النزول  على 
الدولة  المسمى )قيصر( على  العقوبات  قانون  المتحدة  الواليات  فرضت 
السورية، وهذا القانون استهدف القطاعين العام والخاص باإلضافة إلى 
قد  مثاًل  دمشق،  مع  تتعامل  عالمية  وأي شركة  الخارجية  االستثمارات 
خليوية  اتصاالت  أجهزة  تستورد  أن  في سوريا  تستطيع شركة خاصة 
تنفس  أجهزة  استيراد  من  ممنوعتان  والّدولة  هي  لكنّها  حديثة،  فردية 
غيار  قطع  أو  الكهرباء  محطات  إعمار  إلعادة  أدوات  أو  اصطناعي 
وبالتالي  وقمح،  أو محروقات  أجهزة طبية حديثة  أو  المدنية  للطائرات 
يتغافل عن  لكنّه  في سوريا  للحياة  األساسي  الّشريان  يستهدف  القانون 

الكماليات وما أكثرها.
قلة  بسبب  الكهربائية  الطاقة  وضعف  والّضغط  القانون  هذا  ظّل  في 
قلة  الكهرباء، وفي ظل  لمحّطات  إجراء إصالحات  ولزوم  المحروقات 
السورية، خرجت  للمحافظات  التي عادت  والطوابير  للسيارات  البنزين 
الدول  سوريا  معرض  أي  “سيربترو”  معرض  لتنظم  خاصة  شركة 
يستنتج  المعرض ومخرجاته  األخبار حول  يقرأ  من   .! والغاز  للبترول 
الثانية  الدرجة  أجنبية من  فيه شركات  فارغ من كل شيء، شاركت  أنه 
وأسعارها  السورية  للسوق  فعلًيا  المفيدة  غير  منتجاتها  لعرض  والثالثة 

غير معقولة أيضا ولم تقدم أي حلول للواقع السوري. 
التعاون  الهدف منه هو “بحث إمكانية  أّن  قالوا  القائمون على المعرض 
مع الشركات النفطية في الدول الصديقة وكذلك إمكانية التعاون وإجراء 

القطاع  إعمار  إعادة  أجل  من  والعام  الخاص  القطاعين  بين  التعاقدات 
التطبيق على  إلى  نظرنا  إذا  ولكن  الكالم جميل  هذا  السوري”.  النفطي 
أن  يعلموا  المنّظمين ال  أّن  يبدو  مفيد، ألنه  أنه غير  نرى  الواقع  أرض 
أي  الدول من تصدير  يمنع  قيصر وهو  عليها حصار  مفروض  سوريا 
العراقية  والشركات  االعمار،  إعادة  عملية  إطار  يدخل ضمن  شيء 
أم  تستطيع  ال  ألنها  أيضا  مفيدة  غير  المعرض  في  المشاركة  الخاصة 

تصّدر أي شيء لسوريا بسبب الخوف من قانون قيصر. 
األول هو  فهي قسمين:  الغازية  أو  النفطية  السورية سواء  الحقول  أّما   
تحت سيطرة القوات األميركية برفقة قسد، وهي غير خاضعة لسيطرة 
غير  من  ألنّه  إعمارها  إلعادة  اتفاق  أي  عقد  يمكن  ال  وبالتالي  الدولة 
تحت  فهو  الثاني  الجزء  أما  له،  المتعرضة  الضرر  حجم  المعروف 
بمساعدة  تحريرها  بعد  إعمارها  إعادة  تم  ومعظمها  الدولة  سيطرة 

روسية. 
لماذا  ؟  الحّد  إلى هذا  لماذا نحن متخلّفين  للسؤال  المعرض دفعني   هذا 
ال نبحث عن حلول للخروج من واقعنا المؤلم اذا كنا نريد ذلك بالفعل، 
ألمانيا أو  أو  اليابان  واألمثلة على هذا األمر كثيرة وهذه األمثلة ليست 

فرنسا بل دولة تشبهنا كثيًرا بل كنّا أفضل منها أال وهي “تايوان”. 
 في عام 1950 كانت تايوان مدينة زراعية تأخذ مساعدات من الواليات 
1965 حتى توقفت  الحال على ما هو عليه حتى عام  المتحدة، واستمر 
أميركا عن دفع المساعدات، أثناءها فكرت الحكومة بأنّه يجب أن تحّول 
المهندسين  بمخاطبة  بدأت  وفعاًل  إلى صناعيّة،  دولة زراعية  البالد من 
التايوانيّين في أوروبا وأميركا وعرضت عليهم مزايا الوزراء في بلدهم 

بينهم  ومن  منهم  كبير  عدد  عاد  وفعاًل  بها  ويعملوا  يعودوا  أن  مقابل 
الموصالت  أشباه  لصناعة   Tsmc شركة  أسس  الذي  تشانغ  موريس 
المحدودة وهي رقائق صغيرة جًدا ودقيقة جًدا تدخل في صناعة كل شيء 
هذه  وتأسست  المحمولة،  بالهواتف  نهاية  الحربية  الطائرات  من  بداية 
الشركة في عام 1987، واليوم هذه الشركة هي عمالق سوق التكنولوجيا 
في العالم وهي تسبق شركة Intel األميركية بأكثر من ثالثة أجيال في 
األميركي  مليار دوالر والجيش   500 يبلغ  الشركة  الرقائق هذه، وسعر 

يعتمد عليها في صناعته العسكرية.
 تايوان تضعنا أمام سؤال لماذا نحن في سوريا ال نؤسس معهد تطوير 
صناعي للبحث عن طاقة بديلة للكهرباء ؟ لماذا ال يتم تنظيم معرض مثل 
البديلة ودعوة شركات صينية وروسية وكورية  للطاقة  ولكن  سيربترو 
تطويرها  ثم  خبراتها  من  واالستفادة  فيه  للمشاركة  وفلبينية  وماليزية 
المهندسين  الّطالب السوريين أو  الدولة  داخل سوريا ؟ لماذا ال تخاطب 
في أوروبا وتعرض عليهم حوافز للعودة والتطوير في البحث عن الطاقة 
البديلة؟ لماذا ال يتم تأسيس شركات في المدن الصناعية السورية سواء 

في حلب أو حمص أو ريف دمشق للطاقة البديلة فقط ؟ 
دول  مثل  أو خارجًيا  محلًيا  جًدا سواء  كبير  فهو  الطاقة  هذه  أّما سوق   
أيًضا  تعاني  كبير وهي  لديها  فالسوق  واألردن،  ولبنان  العراق  الجوار 
الطاقة،  هذه  عبر  سوقها  دخول  يمكن  أيًضا  ومصر  طاقة،  أزمة  من 
لدفعة  األمر  يحتاج  ولكن  ذلك،  والقدرة على  والمهندسين  العقول  فلدينا 
أفضل من معارض اللتقاط  بالدوران، وهي  العجلة  تبدأ  بسيطة وسوف 

الصور فقط.

من أشباِه الّرجال

أناَي أناك  ُتلغي  أّل  َفّكْر 

ُمبَتغاَي عن  منفصٌل  ضمرٌي  فالّنحن 

الَعيّل الّصوِت  يف  الّرجولَة  أّن  أَتظنُّ 

ُأنثاَي؟ داخيل  يف  ُيلغي  فيك  والعنَف 

العراك ِخَضّم  الحراك يف  آيت  ل  إّن  يا جاهل  قاَل  َمْن 

إدراك لّلبيِب  إّنا  ظنٌّ  جاهٍل  لكّل  ا  حقًّ

وإّل.. وإّل  والوعيِد  الّتهديِد  يف  الفحولَة  أّن  َتعتقْد  ل 

مسموٌع ألّن صويت  وإّلَك..  عنَدك  قف 

إّلَي سَتمُحواِن  ُذكوَرَتك  ول  أنَت  فال   

ُع َترتفَّ َذَكُر  يا  بالكالِم 

َسامَي حدوَد  سرَتسُم  واإلسكاِت  الَيِد  ِبرفِع  ل 

وحَدك ِمحَوِرك  يف  األرِض  دورُة  َتكتمَل  لن 

كوكِبِه يف  َيدوُر  الّثان  فِنصُفَك 

حّواَي!  دوِن  من  آدًما  َتكوَن  لن  وأبًدا 

  اهتم الفراعنة باالحتفاالت واألعياد، وكانوا من أوائل 
شعوب العالم احتفاال بها.

إلى  وتصنف  كثيرة،  القديمة  مصر  في  األعياد  وكانت 
والسياسية  الحياتية  أو  الدنيوية  واألعياد  السماء  أعياد 

والجنائزية وغيرها.
وأتخذ االحتفال بالعيد عند الفراعنة مظهًرا دينيا، وتتضمن 
الفكرة إلى  القربان أو »األضحية«، ويرجع سبب  فكرة 
الوجود  ماهية  فهم  وعدم  الطبيعة،  غضب  من  الخوف 

وأصله والتسليم إلى قوة خارقة أو إله عظيم مجهول.
وتوصلت الشعوب القديمة إلى حيلة للتقرب إلى اآللهة، 
عن طريق المنح والعطايا التي تتنوع ما بين المأكوالت 
والحيوانات  والقمح  والحبوب  والزهور  والمشروبات 
لغضبها،  وتحاشيا  وسلطتهم  اآللهة  بقوة  اإليمان  لتأكيد 
واالستجابة  المؤذية،  والكيانات  للطبيعة  الشر  ورد 
وإطالة  المعرفة  على  والحصول  والمطالب،  للدعوات 
القرابين تقدم وفق طقوس خاصة، وفي  العمر، وكانت 

محافل مقدسة.
 وكانت قرابين قدماء المصريين تقدم تحت إشراف كهنة 
المعابد، وتراوحت القرابين بين عطايا من أفضل اللحوم 
للخبز  كانت  كما  اآللهة،  لرضا  جلبا  الفاخر،  والطعام 
قيمة عظيمة، وتم تقديمه ضمن القرابين الجنائزية التي 
تقدم على الموائد أمام المقابر ويظهر ذلك في العديد من 

النقوش والرسوم التصويرية في المعابد والمقابر.
أرتبط  األول  لتصورين  وفقا  تقدم  القرابين   وكانت 
أرتبط  والثاني  وقوتها،  الحياة  عوده  أي  حورس  بعين 

بـ »ماعت« كوسيلة من وسائل التمسك بالنظام، وعاده 
الشمس،  إله  »رع«  بخدمة  يقوم  الذي  هو  الملك  كان 

ويقدم له القربان في المعبد بيديه نيابة عن الشعب.
ومع دخول الشريعة اإلسالمية مصر واصل المصريون 
هلل  قربان  بذبح  األضحى  عيد  في  القرابين  تقديم 

»األضحية«.
استخدام  الفراعنة  عند  باألعياد  االحتفال  مظاهر  ومن 
لألعياد،  المميزة  النباتات  من  كان  الذي  النخيل  سعف 
األخضر  النخيل  كان سعف  السنة حيث  وخاصة رأس 
يرمز إلى بداية العام، لكونه يعبر عن الحياة المتجددة، 
به  يتبركون  فكانوا  الشجرة،  قلب  من  يخرج  أنه  كما 
ويصنعون ضفائر الزينة ويعلقونها على أبواب المنازل 

ويوزعون ثماره الجافة كصدقة على أرواح موتاهم.
وكان الفراعنة يصنعون من سعف النخيل أنواًعا مختلفة 
من التمائم والمعلقات التي يحملها الناس في العيد على 
صدورهم وحول أعناقهم، كرمز لتجديد الحياة ولحفظهم 

من العين الشريرة.
االحتفال  مع  ظهرت  التي  والتقاليد  العادات  أقدم  ومن 
من  بدورها  وانتقلت  والفطائر  الكعك  صناعة  باألعياد 
عيد رأس السنة لتكون سمه من سمات األعياد، وكان يتم 
أيضا ذبح الذبائح وتقديمها كقربان لإلله ومن ثم توزيعها 

على الفقراء.
وكانت النسوة في مصر القديمة  يصنعن الكعك ويقمن 
بإهدائه إلى المعابد وإلى الكهنة، مؤكدا أن كلمة حب نفر 

بالهيروغليفي تعني »عيد سعيد«.

أخبار ومقاالت

يكيف بيع أوهام ... لنبدأ مرحلة العمل الحقييق

إرشادات األمن والسالمة يف الحج.. طرق 
التعامل مع الحرائق والحوادث أحرص على اقتناء نسختك من اآلن

"اللغة العربية الفصحى مقيمة ومغتربة"

كتاب صدر حديثاً بجهد ثالثي األبعاد في التكافل 
والتضامن والتوزيع المتناسق للمواضيع الواردة فيه، 

صادر عن )الديوان للطباعة والنشر( ببيروت، وهو كتاُب 
قيّم من اعداد وتأليف كل من األساتذة

حّسان عبد هللا – خالد عبد الباقي – 
وسام جرداق

أهمية الكتاب في أنه يوّضح أهمية اللغة العربية لضبط 
قواعدها ليتعلمها األجيال الحاضرة والقادمة سواء في 

بالدنا األم أو في بالد االغتراب.
أحرص على شراء نسختك من اآلن 

عبر األرقام التالية:
ان عبد هللا   8834 989 438 األستاذ/ حسَّ
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  يتكون مفصل الورك من كرة تشكل الجزء العلوي من عظم الفخذ 
والمعروفة أيًضا باسم رأس عظم الفخذ، وتجويٍف 

في عظم الحوض يتمفصل مع هذا الرأس، وإنَّ عملية استبدال مفصل 
الورك عملية يزيل فيها الجراح األجزاء التالفة من المفصل  ويستبدلها 
بمفصل اصطناعي والذي غالًبا ما يكون مصنوًعا من مكونات 
يتمُّ ذلك عندما تفشل جميع  بالستيكية ومعدنية وسيراميك، وعادًة 
خيارات العالج التحفظي في تخفيف األلم وهذا اإلجراء غالباً ما يعمل 

على تحسين مجال حركة مفصل الورك، وجعل المشي أسهل .
أسباب استبدال مفصل الورك :

التنكسي، وعادة  المفصل  التهاب  أكثر األسباب إلستبداله هو  إن من 
يصادف هذا النوع من اإللتهاب مع تقدم العمر والشيخوخة، والتشوهات 
الخلقية والكسور في المفصل، والتهاب المفاصل الروماتويدي، وتناول 
لفترات  البريدنيزون والبريدنيزولون  بعض األدوية مثل استخدام  

طويلة، وإدمان الكحول .
العملية، السيما  التفكير  بعمق في قرار إجراء  المريض  يجب على 
للورك  افتراضي  السن، ألن هناك عمر  المريض صغير  عندما يكون 
المفصل مرة أخرى بعد  لتبديل  قد يحتاج  المريض  االصطناعي، الن 
عدة سنوات، وجدير بالذكر إن عملية التبديل الثانية ستكون صعبة، كما 
أن نسبة تقيح والتهاب الجرح تكون عالية جدا، ويتوجب على المريض  
معرفة أكبر قدٍر ممكن عن هذه العملية، كما ينبغي أن تقدم المستشفى 
المريض حيث تعطيه فكرة عن  ليشاهدها  فيديو  معلومات أو مقاطع 
العملية وفائدتها ومضاعفاتها والعمر المناسب إلجرائها، وكم تستغرق 
مدة العملية ومتى يتمكن المريض من العودة للعمل ومزاولة األنشطة 
الرياضية، وعن أهمية العالج الفيزيائي والتأهيل بعد العملية لإلسراع 

في زمن الشفاء والعودة إلى الحياة الطبيعية، 
الجراحي بأن يكون  العمل  ومن خطوات االستعداد األخرى ما قبل 
المريض نشيًطا قدر اإلمكان، ويعمل على تقوية العضالت حول الورك، 
يُنصح باالستمرار في  التعافي بسرعة، حيث  ألنَّ ذلك سيساعده على 
ممارسة التمارين الرياضية اللطيفة مثل المشي والسباحة في األسابيع 
إلى أخصائي  المريض  إحالة  تتمُّ  قد  العملية، كما  التي تسبق  واألشهر 
العالج الفيزيائي الطبيعي، والذي سيرشده إلى تمارين رياضية مفيدة، 
وينصح األطباء أن يتمَّ إنقاص الوزن قبل إجراء العملية،  والتوقف عن 

تناول  بعض األدويٍة السيما مميعات الدم .
الحقي  الفخذ والتجويف  بإزالة كرة رأس  الورك  وتتمُّ عملية جراحة 
قناة  إدخاله في  يتم  المصاب واستبدالهما بكرة معدنية وجذع  للحوض 
عظم الفخذ، وكوب )cup(  من البالستيك الصناعي أو  الخزفي، ويتمُّ 
تثبيت المفصل االصطناعي الجديد  بإسمنت طبي )ميثيل ميثاكريالت(، 
أما في المرضى األصغر سناً فال يثبت باالسمنت الطبي بل بداًل  من 
ذلك يمكن استخدام جذع اصطناعي يحتوي على مسام مجهرية تسمح 
بنمو عظمي من عظم الفخذ  إلى الجذع االصطناعي، وما يميز  المفصل 

الذي ال يحتوي اإلسمنت أنَّ  مدًة بقائه أطول .
تتمتع بمعدالت نجاح عالية  الورك  النتائج من عملية استبدال مفصل 

الواقع  تعتبر  بشكل عام، وفي 
العمليات في مجال جراحة  الورك من أنجح  عملية استبدال مفصل 
بأن  العملية  تلك  لهم  الذين أجريت  أبلغ معظم األشخاص  العظام، وقد 
األلم قد أصبح  أقل في الورك، كما أن القدرة على أداء األنشطة اليومية 
أصبحت أكبر وأسهل،   وجدير بالذكر أنَّ مفاصل الورك البديلة تستمر 

المفرط والسمنة قد تقصر من عمر  النشاط  لسنوات عديدة، ولكن 
المفاصل االصطناعية اإلفتراضي . 

مخاطر استبدال مفصل الورك :
-  تشكل جلطات في أوردة الساق بعد الجراحة، ويمكن لجزء من هذه 
الجلطة أن ينفصل وينتقل إلى الرئتين أو القلب  والدماغ، لذا قد يصف 

الطبيب أدويًة مميعًة للدم للوقاية من حدوث هذا الخطر .   
الورك  الجراحي وبالقرب من  الفتح  انتان وتقيح في مكان  - حدوث 
الجديد، ويتمُّ عالج معظم حاالت اإلنتان بالمضادات الحيوية، ولكن في 
يتطلب  فقد  الورك االصطناعي  وبالقرب من  حال كان اإلنتان  شديداً 
عملية جراحية إلزالة المفصل االصطناعي المتقيح واستبداله بمفصل 

اصطناعي جديد .
- أثناء الجراحة قد تنكسر أجزاء من عظام مفصل الورك، وفي حال 
كانت تلك الكسور كبيرة فقد تحتاج إلى تثبيت بأسياخ  أو صفيحة معدنية 

و طعوم  عظمية .   
- خلع المفصل: يمكن أن تتسبب أوضاع معينة في خلع المفصل  خاصة 

في األشهر األولى بعد الجراحة .
- أحياًنا الورك الجديد يجعل إحدى الساقين أطول أو أقصر من األخرى، 
ويحدث في بعض األحيان بسبب تشنج العضالت حول الورك، وفي هذه 
قد يساعد في تحسين  العضالت تدريجًيا  تلك  تقوية وتمديد  فإنَّ  الحالة 

الحالة .      
قد  الوقت،  الجديد مع مرور  المفصل االصطناعي  - ارتخاء وتخلخل 
قد يستدعي إجراء عملية جراحية إلصالح  الورك مما  ألًما في  يسبب 

الوضع .

 منذ القدم يتحدث الناس عن الصخب والتوتر 
الهدوء والسكون في األرياف  المدن وعن  في 
ويرون أن هناك متعة يشعر بها من هم يسكنون 
الريف أو يقضون به وقت من األوقات وال 
إليها  او يتجهون  المدينة  بها من يقطنون  يشعر 
ألمر ما . وأكثر من يحسون هذا اإلحساس 
يبدعون  فإذا هم  الفن  يمتهنون  هما األدباء ومن 
تثير في نفوسهم  الهادئة وكأنما هي  البيئة  في 
إنسيابًا فياضًا نحو األبداع واإلنتاج فيسعون 
إليها كلما أحتاجوا أو أضطروا . ومن غير شك 
الغالبية من غير األدباء والفنانين يشعرون  أن 
أو يحصلوا  الوقت  لهم  يتاح  فما أن  المتعة  بتلك 
على عطالتهم حتى يهرعوا فيقضونها باألماكن 
يلتمسون فيها  البحار  الخلوية أو على شواطئ 
ذلك الهدوء الذي ال يشعرون به أو الذي ال 
يشعرون بمثله إال فيها . ولكن من اليقين أن ذلك 
الماضي  الزمن في  األمر قد أختلف بإختالف 
وفي الحاضر عندما أصاب الريف حديثًا ما 
أفسد فيه بعض الشئ ما كان به من هدوء لما حل 
القاطنون  التي بات يستخدمها  التقنيات  فيه من 
به مضطرين حتى يواكبوا العصر ويسيروا 
 . لهم منه  الذي ال مفر  التقدم  فيه مندفعين نحو 
وعلى الرغم من ذلك فقد ظل الريف يختص 
بما به – وإن قل – من ذلك الذي يعرف به من 
الناس فيه وإن أختلفت العصور  الهدوء ويراه 
الشاعر الفونتين من هؤالء  واألزمنة . وكان 
األمر  بهذا  يشعرون  الذين  والفنانين  األدباء 
ويفضلونه ، فقد أوضحه في حكايته وأوضح 
معه مغزى يبرزه في نهايتها ورؤى تتبعه أبداها 
فيها . تحكي الحكاية أن فأراً يقطن بالمدينة يدعو 
إلى وليمة بمنزل  الحقول  يقطن بين  يومًا فأراً 
من المنازل المتحضرة تمتلئ بلحم شهي وعلى 
الطعام  بألتهام  مائدة راقية وبينما هما يستمتعان 
يعكر صفوهما حركة وصوت يسمعان فيها من 
يأتي إلى الحجرة فيفر فأر المدينة يختبئ ويتبعه 
أقبل فيتسلل األثنان  ينأى من  زميله مختفيًا ثم 
المدني زميله على أن يسرع  وقد تواريا فيحث 
الريفي يمتنع ويرفض  الطعام ولكن  إلتهام  إلى 
ويتأفف مما أفسد متعتهما ويفضل وضعه الريفي 
الحقل ، حيث يأكالن على  إلى  فيدعو من دعاه 

مهل فال يعكر صفوهما هناك شيء ما .
وها نحن نترجمها كما هي في نصها الفرنسي : 

يقول الشاعر الفونتين :
يدعو يوماً فأر المدينة فأر الحقول إلى وليمة 

بقايا  اللحم من  من فضالت تمتلئ بطعام شهي 
العصافير 

حضارية راقية وضعت على مائدة مغطاة ببساط 
تركي 

التبصر فيما فعل هذان الصديقان في  وأترك 
تلك المأدبة 

لقد كانت الوليمة مشرفة ال ينقص متعتها شيء 
ولكن يقبل من يعكر صفو أحتفالهما وقد تهيئا له 

فقد سمعا حركة على باب الصالة 
فيفر فأر المدينة يختبئ ويتبعه زميله 

ثم ينقطع الصوت وينأى من أحدثه 
ويتسلل اإلثنان 

فيقول المدني للريفي فلننِه بسرعة على وليمتنا 
فيقول الريفي هذا يكفي فلتأتي عندي غدا بالحقل 

فمأدبتك الملكية هذه ال تثير فضولي 
أما هناك عندي فال يعقونا شيء عن متعتنا 

للذة  فنأكل تمامًا على مهل فوداعًا إذن وتبًا 
يفسدها الخوف 

وهذا هو المغزي الذي يضمنه الفونتين حكايته 
فيها  نلحظ  فنحن  نهايتها وهكذا  في  ويضعه 
أمرين : األول هو ما يبدو من قوله :« أما هناك 
عندي )بالحقل( في يعقونا شيء عن متعتنا 
فنأكل تمامًا على مهل » يقارن في ذلك بين 
الريف  القلق واإلضطراب وبين  المدينة حيث 
حيث الهدوء والسكينة فيفضل الريف ألن المتعة 
به فيه  المهل  فيه ال يعترضها ما يفسدها وألن 
رزق وليم وهذا أمر واضح يشعر به أغلب 
أما ما هو أهم   . الريف  الناس أو من يعشقون 
فهو ما يحمله األمر الثاني من مغزي فيه كره لما 
تباً  يبدو في قوله :«  لما يتضمنه  يحويه وإنكار 
للذة يفسها الخوف » وهو التأفف من السرور أو 
المتعة اللذين يأتيان من وضع أو مكانة يعكرهما 

القلق والخوف .
الشاعر مع ذلك ال يكتب شيئًا هباًء وال  ولكن 
إليه يقول :  يقول أمراً ال يهدف منه فأنظر 
الوليمة وضعت على مائدة مغطاة ببساط  أن 
تركي فينسب قوله إلى شكل الوليمة وما حولها 
ثاِن يرمز  التركي كبعد  النظام  كبعد أول وإلى 
النظام الذي كان يراه من حوله أو  إليه وهو 
التي كان بها والتي كتب  الفترة  بعيد عنه في 
الدولة  فيها حكايته وأصدر فيه مؤلُفه . كانت 
الترك تشمل بعض األقاليم  قيادة  العثمانية تحت 
وكان  عليها  وسيطرت  غزتها  التي  والبالد 
األتراك ينتمون إلى قبائل موطنهم األصلي 

المغول وهو  إلى  أسيا الصغري يرجع أصلهم 
العرق الذي ينتسب إلى شعوب شرق أسيا . وقد 
نشأت الدولة في أول القرن الرابع عشر أسسها 
عثمان األول بعد تحالفه مع السالجقة الروم وهم 
قبائل من ساللة تركية تكونت دولتهم فحكمت 
إيران وأفغانستان ووسط أسيا والعراق والشام 
واألناضول ثم أنشق عنهم وأستولى على بعض 
مما كانوا يسيطرون عليه فذادت قوة األتراك 
وأستطاعوا أن يغزوا وأن يسيطروا على شمال 
المغرب وعلى سوريا ومصر  أفريقيا ما عدا 
العربية واليمن وجزء  الجزيرة  والعراق وشبه 
الدولة  نفوذ  بدأ  من أوروبا وأسيا الصغرى وقد 
السلطان سليم األول وقوي  العثمانية في عهد 
القرنين الخامس عشر والسادس  نفوذها في 
المغولي تيمور النك  عشر برغم هزيمتها من 
ثم أستردت سيطرتها ثم ركدت مرة ثانية ولكنها 
لسلوك  كان  حتى  نفوذها  على  تحافظ  ظلت 
حكماها ولبعض األحداث ما أضعفه فكان لثورة 
القسطنطينية وثورة األناضول وهجومها على 
تأثير كبير على  النمسا  المجر وحروبها مع 
نفوذها فتوالت الهزائم عليها وقد بدأ ضعفها في 
البالد  ففقدت بعض  السابع عشر  القرن  نهاية 
أثر على ذلك  التي كانت تسيطر عليها وقد 
نفوذ روسيا في الشمال ونفوذ الدول األوروبية 
وإستيالئهم  وفرنسا  وإنجلترا  أسبانيا  مثل 
. وظل  العثمانية  الكثير من األراضي  على 
فترة  إلى  وتفككها  العثمانية  الدولة  ضعف 
نهاية  انحدارها في  بدأ  بعد ذلك حتى  طويلة 
أعتقد حكامها  أو  فأعتقدت  التاسع عشر  القرن 
النازية  اإلنحدار هو  أن من سينقذها من هذا 
في  العثمانية معها  الدولة  فتحالفت  ألمانيا  وقوة 
بهزيمة  إنهارت  ولكنها  األولى  العالمية  الحرب 
الحلفاء على  قوات  فأستولت  الحرب  في  ألمانيا 
أسطنبول ثم فقد العثمانيون السيطرة على البالد 
بمعاهدة لوزان  التي كانوا يسيطرون عليها 
وغيرها من المعاهدات بين تركيا ودول الحلفاء 
تركيا  تامًا وأعترفت  إنهياراً  الدولة  فأنهارت 
بسيطرة بريطانيا وفرنسا على الشرق العربي . 
العثمانية برز رجل سياسي  الدولة  إنهيار  وبعد 
القومية  الحركة  يقود  هو مصطفي كمال وكان 
بأتاتورك  وحصل على والء األتراك ولقب 
اللتين  والسلطنة  الخالفة  فألغى  األتراك  أبو  أي 
التركية على  الجمهورية  قبل وأسس  كانتا من 
يترك  ظل  ذلك  ومع  علماني  غربي  نظام 

ومصر  الشام  البالد  بعض  في  تركيا  على 
الباب  أو  اآلستانة  العثمانيون وعلى أسطنبول 
العاصمة  أي  فأستان  فارسية  كلمة  العالي وهي 
العاصمة  أتاتورك غير  ولكن مصطفي كمال 
الدولة  تغيرت سياسة  ثم  أنقرة  إلى  أسطنبول 
ينأي عن موضوعنا  الحاضر وهذا  الوقت  في 
التي  العثمانية  الدولة  كانت  فنقول  نرجع  ولكننا 
يقودها  عام  ستمائة  من  يقرب  ما  أستمرت 
السلطان  الخلفاء وكان  يسمون  الذين  السالطين 
هو حاكم البالد والخليفة على قمة السلطة يملك 
القرار النهائي ويحكم الدولة حكماً مطلقاً . وقد 
والتقاتل  بالتطاحن  السالطين  هؤالء  عرف 
الدولة  أموال  بالفساد واألستيالء على  وعرفوا 
الوظائف  بيع  على  والمساومة  واألرتشاء 
فيها وكان  يرغبون  يشغلها من  التي  واألماكن 
اإلداري  النظام  عليه  كان  بما  ذلك  يرتبط 
. وقد رأى  والسياسي من إضطراب وفساد 
الذي كان حوله  التركي  النظام  الفونتين هذا 
أو بعيد عنه في الفترة التي كان بها وعاصرها 
فيها مؤلفه  فيها حكايته وأصدر  والتي كتب 
المؤدبة   : قوله  في  منه  وينفر  ينتقده  فهو  ولهذا 
فإذا هو ال   ، تمتذ على بساط تركي  فاخرة 
يرضى عنها ويرفضها وكأنما هو يزدري 
ذلك  يرَض عنها ورفضها  لم  مثلما  النظام  هذا 
الرمز والمضمون  به هذا  أبرز  الذي  الفأر 
يقول :«  إليه  أنظر  ثم   . إليهما  اللذين يهدف 
مأدبتك الملكية هذه ال تثير فضولي » فهل ترى 
يهدف  مثلما  التركي  النظام  إلى  يهدف  الكاتب 
السلطان  أن  السابق وال سيما  إليه في قوله 
التركي كان كالملك آم يهدف إلى الحكم الملكي 
في  الرابع عشر  لويس  الملك  يرأسه  كان  الذي 
الكاتب وعاصره وكثيرا  به  الذي كان  الوقت 
يبُد  لم  ؟  يكتب من حكاياته  فيما  ينتقده  ما كان 
إليه في  يهدف  الذي  منهما هو  أي  الحكاية  في 
النظام  ذلك هو  الظن في  أغلب  تصريح ولكن 
التركي ومما يرجح هذا لفظ المؤدبة أو الوليمة 
: »الوليمة وضعت على مائدة  الكاتب  في قول 
مغطاة ببساط تركي« وقوله : » مأدبتك الملكية 
كليهما وفي  تثير فضولي » وهو في  هذه ال 
ينتقد وينفر  الحاكمة  السياسة  إلى  بهما  رمزه 
يسيطر  الذي كان  المستبد  المسيطر  الحكم  من 
لم  مثلما  يستهويه  فإذا هو ال   ، الشعب  ويستبد 
يثر فضول ذلك الفأر ولم يستهِوه فازدراه وفر 

منه . 

 

التلفزيون  أمام  والده  مع  اإلبن  جلس    
يوم في شهر  أول  برامج ومسلسالت  يتابعان 

رمضان .. 
المسلسالت في  كانت هذه  - هل   : والده  سأل 

الماضي مشوقه مثل ما هي اآلن ؟ 
- زمان لم يكن التلفزيون قد ظهر بعد ، وكانت 
اإلفطار  بعد  يلتفون  المقاهي  العائالت ورواد 
 ، المذياع لسماع مسلسالت رمضان  حول 
تفوق  التي  الكثرة  بهذه  المسلسالت  تكن  ولم 
.. كانت  قدرة اإلنسان علي متابعتها جميعا 
 ، الواحدة  اليد  تعد علي أصابع  المسلسالت 
فكاهية ودينية واجتماعية  ، وكان مسلسل 
بالنسبة  أفضلها علي اإلطالق  وليلة  ليلة  ألف 
 ، الثاني من عمري  العقد  بداية  في  لي كصبي 
المميزة والجو األسطوري  المقدمة  بموسيقي 
فيه فور سماعي لشهرزاد وهي  أعيش  الذي 
للملك شهريار ما حدث من غرائب   تحكي 
السندباد  لها  يتعرض  وأهوال  ومغامرات 
الغموض  ، في جو من  البحرية  في رحالته 
والجان، وتسترسل في  الساحرات  أبطاله من 
فتسكت عن  الصباح  يدركهما  الحكايات حتي 
الكالم المباح ، وتفلت من السياف ويؤجل تنفيذ 

اإلعدام لليلة التالية حتي تكمل حكايتها..
ليلة  الف  من  قصة  والدي  يا  تتذكر  هل   -

تحكيها لي؟ 
والتي  اتذكرها  قصة  ..هناك  بني  يا  نعم   -

ما روته  .. من  اآلن  تؤثر في حتي  ما زالت 
شهرزاد :

 ، الرشيد  الرأي  ذو   ، السعيد  الملك  ايها  بلغني 
أن األمير نورهان عندما تولي الحكم بعد وفاة 
والده السلطان ، سأل هللا جل جالله ، أن يعطيه 
الحكمة إلدارة شئون البالد ، وطلب من هللا أن 
يعطيه عالمة ، فأرسل هللا له مالكا« في شكل 

شيخ مهيب.. 
قال الشيخ :علمت يا موالي انك تريد ان تدرك 

حكمة هللا – نعم انا مشتاق لذلك يا صاح ..  
تجار  ثياب  في  لنتنكر  معي  تعالي   –
                                                                               .. إمرتك  تحت  التي  المدن  ونزور 
البلدة  اإُلثنان في ضيافة رجل من وجهاء  نزل 
األولي ، كان قاسي القلب، عاملهما بجفاء كما 
، حتى عائلته  يديه  العاملين تحت  يعامل كل 
وأقربائه .. خيم الظالم ، فقال الشيخ للملك هيا 
بنا يا سيدي نترك المكان ، في أثناء مغادرتهما 
عبر حديقة القصر . شاهد الشيخ قبواً في ركن 
فأخذ حجارة ومالط   ، للسقوط  آيل  الحديقة 

ودعم جدران القبو، ثم غادرا المكان ..
بلدة  في  ثري  زارا رجل  التالي،  اليوم  في 
، فأحسن ضيافتهما وتولي خدمتهما  أخرى 
بنفسه ، خيم الظالم ، فقال الشيخ للملك هيا بنا 
يا سيدي نترك المكان ، أثناء مرورهما بحجرة 
نوم اإلبن األكبر للرجل الثري ، شاهداه نائما« 
الشيخ  تناول   ، الغرفه  بمالبسه علي أرض 
وسادة وكتم بها أنفاس اإلبن ، ثم ركض هارباً 

وورائه الملك نورهان منزعجا ومذهوال .. 
باهلل  فعلت  ماذا   !! الشيخ  أيها  ويحك   –
، واألدهى  أكرمنا  عليك؟!!هل هذا جزاء من 

من ذلك أنك أصلحت بناءا« للرجل الذي أساء 
معاملتنا !!  

حكمة هللا  تدرك  أن  تريد  إنك  موالي  يا   -
يا سيدى إن هللا   .. تفسير ما حدث  ، وهذا 
فهو خالقنا  يعلم ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا 
فقد    ، البخيل والقاسي  الرجل  أما   ، وجابلنا 
المجوهرات  كنز من  قبو حديقته إلن  أصلحت 
، سيكشف  بأسفله  الذهبية  مدفون  والعمالت 
 ، قريبا«  سيموت  الذي  الرجل  إبن  عنه 
الطيب عكس معاملة  اإلبن  وستكون معاملة 

أبيه تماما« .. 
– وماذا عن األبن الذي قتلته ؟ 

- هذا ولد عاق ، كان ممدداً علي األرض 
بأبيه وأمه ويقسو على  يهزأ  ، وكان  مخموراً 
أخيه األصغر  قتل  يزمع  انه كان  بل   ، أخوته 

لينفرد بالميراث لتبديده أيضاً ..
ظهر التأثر علي وجه اإلبن وقال ألبيه : 

المعني والقصد، وتوضح  إنها قصة عميقة   -
أن هللا حكيم وعادل ، يجازي كل واحد حسب 

أعماله ، سواء في حياته أو بعد مماته .. 
ينطبق علي  ، وهذا  بني  يا  الصواب  قلت  قد   -
القسوة في معاملة  أي زمان ومكان ، مثل 
الرجل لزوجته وأوالده ، وفي قسوة أبناء البلد 
إختالف  بسبب  الواحد بعضهم علي بعض 

المعتقد أو اللون أو الجنس .. 
البالد  تؤدي في بعض  قد  – هذه اإلختالفات 

لنشوب حروب أهلية .. 
قامت  األمريكية  األهلية  فالحرب   ، بالطبع   –
،  والحروب  السود  العبيد  من اجل تحرير 
داخل  المذاهب  أو حتي  الدين  إختالف  بسبب 

الدين الواحد ، ال تعد وال تحصي .. 
القصة   - بقصتنا؟  ذلك  عالقة  ما  ولكن   –
القسوة  ، حول ممارسة  تتمحور في مفهومها 
والعنف علي المستوي الفردي ، مثل ما حكته 
القصة عن قسوة الرجل األول وعن قسوة إبن 
الرجل الثاني وجزائهما .. ويمكن تطبيقها علي 

مستوي الدول والشعوب .. 
– كيف ذلك يا ابي ؟ 

- أنظر مثال لإلرهاب الذي تمارسه الجماعات 
لفرض  تسعي  والتي  دينيا«  المتطرفة 
المسلحة  بالقوة  المتطرفه  الدينيه  ايدرلوجيتها 
علي الشعوب ، وتستخدم في ذلك ابشع الطرق 
اليد والرأس والحرق  العلني وقطع  كاإلعدام 

 ...
؟  يستمر  أن  أن هذا ممكن  أبي  يا  تعتقد  – هل 
- ال يا بني فالنظام الشيوعي الذي سيطر علي 
، وقبله سقطت  العالم سقط  أكثر من نصف 
النظم النازية والفاشية ، وقريب  جدا« سيسقط 
التي  المتطرفة  النظم  التنظيم وغيره من  هذا 

تستغل الدين أبشع إستغالل..
اإلنسان علي  قسوة  ذلك علي  يقتصر   – وهل 

أخيه اإلنسان ؟    
الحيوان  علي  اإلنسان  قسوة  وفي  بل  ال   -
نفسه  عن  الدفاع  يستطيع  ال  الذي  األعجم 
يمارسها  التي  الجائرة  المعاملة  ، كذلك في 
الطبيعية  والثروة  الغابات  علي  اإلنسان 

والبحرية ... 
؟                                               الجرائم  – وهل سيحاسب هللا مرتكبوا هذه 
- بالتأكيد يا ولدي ، سيجازينا هللا علي أعمالنا 

الخيرة واالشريرة في الدنيا وفي اآلخرة ... 

ذنب  بتدفع  ناس  فيه   
ناس تانيين.. 

دى  الحياة  فى  مين 
متولدش برئ..

 قصة األمس.. ارتدت سوسن 
أصابها  حيث  السوداء  عباءتها 
بأثقالها  تلقى  أن  أرادت  والجونلة،  البلوزة  قيود  االختناق من 
ابنتها فريدة  معهم وتتحرر من قيود حياتها ، وصحبت معها 
يوم ميالدها وكأنهم  أو سنوات حيث من  أعوام  الست  ذات 
أعباء وشقاء  ما رأته سلوي  من  العجاف من كثرة  السنين 
الطريق  لشارع آخر وعبرت  ، مشت شارعهم وانجرفت 
الوحيدة وهي حقا  ابنتها  فريدة  الصغيرة  يدي  وهي تحتضن 
الدنيا وتحمل  إلى  فريدة فى كل شئ، منذ والدتها جاءت 
أهلها وأخوتها ، ولكنها كانت جميلة  مالمح مختلفة عن 
والطيبة  الود  جدا ورائعة جدا ،وضحوكة مستبشرة وتشعر 
التخاطب وتطرق  إلى جلسات  بها  تملؤها وتمشي  والحنان 
باب المركز ودخلت فريدة للجلسة وبقيت سوسن بالخارج في 
البهو تتصفح هاتفها ودموع حبيسة تثقل أجفانها وهي تحاول 
الحزن  ما سر  يسألها  أحد  أي  والهروب من  منها،   الهروب 
الجميلتين حيث كانت سوسن مثل  العينين  تلك  الكامن في 
زهرة السوسن جميلة وبراقة ويفوح عطرها في كل مكان و 

تجذب الناظرين وكل من يراها يشيد بتلك العينين الجميلتين.
إلى  او يساندها  حيث فجأة تسرب  يعاندها  القدر   وكأن 
مسامعها صوت أتى بال استئذان اخترق المكان والزمان  وإذ 
يدور في  بما  كأنها رسمت على قصتها ونطقت   ، بكلمات 

خلدها وتخبئه عن عيون الناس .
فيه   ، بنتولد  الماليكة  متولدش برئ زي  الحياة  في  فينا  مين 

ناس بتدفع ذنب ناس تانيين .
أو  األنهار  تشبه  التي  بالدموع  المتكدستان  العينين  تلك  اما 
بين  قاتلة  تعيشة من مرار حيرة  ما  تذكرت   ، السماء  مطر 
تتخلى  بمن  بمن تضحي  ،  زوجها واخيها  الصعب  االختيار 
األثنين خانا األثنين باعا وهي من تدفع الثمن، هي من تجني 

الحيرة وتحصد السهر والدموع .
  ، قرارها  باتخاذ  أو  بيديها  أتحرق كل شئ  تفعل  ماذا  ياترى 
تتغاضى وتعيش  أم  األبناء األخوة واألهل واألحباب  البيت 
الذل والهوان ويظل الحزن الساكن في عينيها باقي ليل نهار 

وجراح قلبها تنزف بال ضمادة أو كتم للدماء .
)الخيانة  والوعد  العهد  فتاة واحدة  وخانوا  االثنين  لقد احب 
الروح وليس  فقط ، خيانة جسد ، األصعب خيانة  ليست 

الجسد (
وبنات  األطفال صبية  ولديهم من  أن كالهما متزوجين  رغم 
فتاة مستهترة  بهم  انجرفوا وراء غرائزهم ولعبت  ، ولكن 

قذرة . 
تدمر عائلتين  قد  ما يربطهما من صلة  تعلم وتعرف  ألنها 

بأكملهم .
وفي النهاية لوال تجرأ األخ علي حب أو تعلق قلبه بفتاة غير 
الفتاة  تلك  مقابلة  تجرأ على  ما كان زوج سوسن    ، زوجته 
الذي قطعه مع زوجته  الوعد والعهد  بها ونسيان  وتعلقه 

وحبيبة عمره من سنوات وسنوات . 
 وجاءت كلمات األغنية لتحكي ما يختلج في قلب ونفس سوسن 

والحيرة القاتلة بين كرامتها وبين أوالدها وبيتها الذي لو تركته 
سينهار تماما ويشرد أوالدها وتخسر أخيها وعائلتها وكل شئ، 

وتضيع في منتصف العمر . 
جاءت الكلمات لتنساب الدموع المحتبسة خلف المآقي و تنهمر 

على الوجنتين ، واالن اترككم مع خالد عجاج مين في الحياة .
وكانت هذه حكاية غنوة .

مين فى الحياة دى متولدش برئ 
مبنختلفش عن الماليكة في شئ
وهللا.. هللا يسامحها الدنيا بتغير
واتاري البراءة عمرها قصير

في ناس بتداس في طريقها
وناس السكينة بتسرقها

وناس مضطرة تمشي في أي طريق
العيب في مين يا زمن

وال الغلط في مين
في ناس بتدفع تمن ذنب ناس تانيين

أيام ضربتها قاضية وكأن الدنيا فاضية
وخالص مبقاش في حاجة اسمها بني أدمين

في ناس بتداس في طريقها
وناس السكينة بتسرقها  

وناس مضطرة تمشي في أي طريق
مين فى الحياة دى متولدش برئ
مبنختلفش عن الماليكة في شئ

.. وهللا.. هللا يسامحها الدنيا بتغير
واتاري البراءة عمرها قصير.

حكايات الشاعر الفرنسي الفونتين

فأر المدينة وفأر الحقول 
Le rat de ville et le rat des champs

شعر: صباح غريب

خذوني إلى تلك الدروب 
وفيها صحبي

تسامرنا 
تبادلنا الحكايا 

مشيناها 
وقلنا ما قلنا 

حيارى 
بين حلو وصعب 

تمر  بنا األيام نطويها 
وليل نقضيه سهارى  

بال ضوٍء...
بال ضجيج وصخب

وفي الظلمات نبقى  
والنور فينا !!
أنجما وشهب 

يعصف باألشواق 
يمألها 

روحا وقلب ..
ستمضي الليالي 

كما مررن 
ونور األمل 

مصدره شعبي 
خذوني فقط 

إلى دروب مشيناها 
وفيها صحبي 

شعر : 
عباس شعبان

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

عملية استبدال مفصل الورك ...
 Total Hip Replacement

بقلم :  نعمة هللا رياض

ترجمة: إدوار ثابت

خذوني إلى دروب 
فيها صحبي

بلغني أيها الملك السعيد ..
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يوسف زمكحل   همسـات

الحب يجعل الجبان شجاعاً 
المرأة هي أجمل هدية للرجل 

كنت أنوي أن أحفر أسمك على قلبي ولكني خشيت 
أن تزعجك دقات قلبي )من مذكرات امرأة(

ثم  أمه  في  متمثلة  المرأة  هي  للرجل  مربية  أكبر 
زوجته 

المرأة التهزأ من الحب إال بعد أن يخيب أملها رجل 
المرأة هي هي أجمل دولة يتمنى الرجل أن يعيش 

في رحابها 

أينما يوجد الحب تتواجد الحياة 
حين أحببتك فارقت كل النساء وصرِت أنِت الملكة 

)وليم  تجنن  والمرأة  تحرق  والنار  يغرق  الماء 
شكسبير( 

من كلماتي : تاني مش حا اعاتب .. وال أقول كلمة 
مالم .. عايز تبعد أبعد .. أنا تعبت من الكالم .. وحب 
تاني أل .. راح أعيش خالص في سالم .. ده الحب يا 

روحي موّدة .. مش هجر وخصام وآالم . 
 

أقولك أيوا انساني 
دا أنا دمعي بيهواني

وحيرتي مالية وجداني 
وغنوة حزن وخداني 

أقولك أيوا انساني
أقولك أّنى طول ليلي
أنا غارق فى تفكيري

والفرحة تناديلي
أقولك أيوا انساني
أقولك أّنى أغنّية 

وهمسة حلوة منسّية
وأنا لقلوب مداوّية

وبتجّرع مرار الكاس 
وأنا بالّسهد مكوّية 

وبارسم بسمتي بأيدي
وامّشي الّدّم فى وريدي 
وأضحكلك في يوم عيدي 
أقولك جيت هنا إزاي ؟ 

أقولك أيوا إنساني
دا أنا جدراني مبنّية
وجّوا جزيرة مخفّية

ومحكوم إن ماتنداس 
ولو تبعتلي جنّيه

أقولك أيوا انساني 
وروح تاني لناس تاني
تكون للحّب ما تعاني 
وال فيها مرار الكاس

إنساني 

حكاية غنوة .. مين في الحياة بقلم: سناء سراج



    ال يعتبر فقدان حاسة التذوق أمرا نادرا، 
أو يحدث فقط عند اإلصابة بفيروس كورونا، 
فقد صرح مختصون بأن أكثر من 15% من 
البالغين يصابون بمشاكل كبيرة  األشخاص 
في حاسة التذوق أو حاسة الشم، وكثير من 
هؤالء ال يبحثوا عن عالج لهذه المشكلة، 
وقد بين األطباء المختصون في مجال األنف 
واألذن والحنجرة، بعض هذه المشاكل، ولكن 
التشخيص الصحيح هو أهم وأول خطوة 

تساعد في عالج هذه المشكلة.
أسباب فقدان حاسة التذوق

هناك الكثير من األسباب التي تؤثر في 
حاسة الشم أو التذوق بشكل كبير، وأكثر 
هذه المشاكل تتعلق بالجهاز التنفسي وتشمل 
األسباب الخاصة بفقدان حاسة التذوق ما يلي:

التهاب الجيوب األنفية.
نزالت البرد الشديدة.

االنفلونزا.
التهابات الحلق أو البلعوم.

التدخين.
التهابات في الغدد اللعابية.

أمراض اللثة.
تسوس االسنان.

متالزمة »سجوجرن« وهو من األمراض 
المناعية التي تؤثر علي مناعة الفم واعلني 

وتؤدي إلى جفافه.
إصابات في الرأس أو في األذن.

نقص في التغذية، وخاصة نقص فيتامين 
بـ12 ونقص الزنك.

األدوية الخاصة بالسرطان أو الغدة الدرقية.
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نقاص الوزن دون رياضة تناول الطعام ببطء..عادات صحية ل�إ

4 فيتامينات تحتاجها بشرتك في الصيف

علاجات منزلية للتخلص من اسوداد البشرة حول الأظافر

للتخلص من السيلوليت.. أطعمة يفضل تناولها وأخرى يجب تجنبها

يدور الصيف حول الرحالت والسفر والذهاب إلى 
الشاطئية واستكشاف مناطق جديدة من حولك.  الوجهات 
إذا كانت هناك نصيحة أزياء واحدة يمكنني مشاركتها معك 
السفر في صيف 2021، فهي أن تختاري فستان  بشأن 
للسفر. إنه مريح، ويمنحك مظهر أنيق دون عناء، واألهم 
من ذلك أنها لن تجعلي تشعري بحرارة الطقس مثلما يحدث 
عند ارتداء مالبس ضيقة.إذا كنت تفكرين في األمر، فال 

يوجد شيء أسهل من ذلك، فقط قرري ارتداء فستان، 
ثم ارتديه، وأضيفي إليه زوًجا من األحذية الرياضية 
المريحة أو الصنادل. واآلن، أصبحت إطاللتك كاملة. 
المرور عبر  إلى مطار، فإن  إذا كنت متجهة  أيًضا 
بنا في هذا  الفستان، ثقي  األمن أسهل بكثير مع ارتداء 

األمر. 
فستان كتان من ماركة  Frillu تشتهر Frillu بامتالكها 
التي تحتاجها خزانة  دائًما أفضل قطع الصيف والشتاء 
مالبسك. وهذا الصيف ليس استثناًءا، خاصة عندما رأينا 
الكتان  إنه رائع ليس فقط لكون  الغجري.  الكتان  فستان 
رائًجا فقط هذا الصيف، بل أيًضا يأتي هذا الفستان بأربعة 

بالعثور على ما  ألوان مختلفة، مما يعني أنك ملزمة 
ارتدائها وخلعها،  السهل جدًا  يناسبك. تجعل األزرار من 
وسيبقيك قماش الكتان في الواقع باردًا في حرارة الصيف.
اتركي األمر   Oysho Wrap من ماركة   الـ  الفستان   
دائًما على أفضل مالبس الصيف،  Oysho للحصول  لـ 
وفستان الـ Wrap الكتان ليس استثناًء. الفستان لونه أبيض 
V وتفصيل ملفوف من  فاتح مع فتحة رقبة على شكل 
إلى  تأثير االلتفاف هو سبب إضافته بشكل خاص  األمام. 

قائمة الفساتين الصيفية السهلة والمناسبة للسفر.
Margeni هذا  الكحلي كتان من  باللون  فستان واسع 
 Margeni’s المتدفق من مجموعة  الكتان  الفستان من 

إنه فستان فضفاض مع فتحة رقبة   .2021  Resort
منخفضة على شكل V وحماالت رفيعة، مما يجعله فستانًا 
صيفيًا مثاليًا للسفر في الحرارة. هذا هو نوع الفستان الذي 
تبديل  المساء، ما عليك سوى  أيًضا في  يمكنك ارتدائه 
للكعب وإضافة بعض اإلكسسوارات  الرياضي  حذائك 

وأنت على ما يرام.
 فستان تونيك مطبوع من زاراكان علينا أن نضيف 
فستانًا مطبوًعا إلى القائمة وكان فستان زارا المطبوع هو 
األنسب. فستان طويل متدفق بفتحة رقبة على شكل V مع 

زينة من الدانتيل وطباعة صيفية جميلة.
قميص فستان Shirt dress من مانجو   Mango أصبح 

الموسم، ولهذا أضفنا  الفستان أكثر جنونًا هذا  القميص 
واحدة إلى قائمة الفساتين الصيفية لدينا للسفر فيها. فستان 
الزيتوني مع  باللون األخضر  Mango ميدي  قميص 
يناسب جميع  الذي  الفستان  تفاصيل مطوية. هذا هو نوع 
يأتي مع تفاصيل حزام إلبراز  أنه  الجسم، خاصة  أنواع 

خصرك. 
H&Mكان كل مدوني  إم  آند  فستان مضلع من اتش 
الموسم. سيعمل  بالفستان المضلع هذا  يتألقون  الموضة 
الفستان المضلع بشكل رائع على النساء طويالت القامة مع 
شكل الجسم المستطيل. يمكنك ارتدائه بشكل فضفاض أو 

إضافة حزام إليه إلبراز منحنياتك.

فوائد زيت اللوز الحلو للبشرة واستخداماته المذهلة
   اكتشفي جميع فوائد زيت اللوز الحلو للبشرة مع أفضل 

الوصفات الستخدامه في روتين العناية بالبشرة .
الحلو بشرتك بعدة طرق. بسبب خصائصه  اللوز  يفيد زيت 
المرطبات  العديد من  الزيت في  يتم تضمين هذا  المغذية، 

التجارية.
النقي  الحلو العضوي  اللوز  بالطبع، يمكنك استخدام زيت 
بالكامل. لكن أوالً،  الطبيعية  بالبشرة  العناية  وصنع منتجات 
دعينا نرى كيف يفيد زيت اللوز الحلو البشرة بالضبط ولماذا 

يجب عليك استخدامه قدر المستطاع.
الشيخوخة. يعّزز  لمكافحة  الحلو هو عامل رائع  اللوز  زيت 

إنتاج الكوالجين ويمنع الخطوط الدقيقة والتجاعيد.
الجذور  التي تحمي بشرتك من  إنه غني بمضادات األكسدة 

الحرة وتحافظ عليها شابة ونضرة.
لتنظيف بشرتك بلطف وبشكل طبيعي.  يمكنك استخدامه 
يخترق زيت اللوز الحلو بشرتك بسهولة وينظف المسام من 

األوساخ والبكتيريا.
اللوز  للبشرة. يمكنك استخدام زيت  للغاية  إنه مهدئ ومغذي 

الحلو لتهدئة البشرة الحساسة وتهيجها.
تعمل خصائصه العالجية على استعادة الجلد التالف وتجديده. 

يمكنك حتى استخدامه لعالج الجلد المتشقق.
الحلو من أكثر الزيوت ترطيباً. يمكن  اللوز  يعتبر زيت 
لألحماض الدهنية أن تعالج حتى البشرة الجافة جداً والتهاب 

الجلد أو األكزيما.
للمكياج أو طريقة  الحلو كمزيل  اللوز  يمكنك استخدام زيت 

»التنظيف المزدوج«.
البشرة تحت عينيك والتخلص  تفتيح  يمكن أن يساعدك على 

من الهاالت السوداء.
لذلك يمكنك استخدام هذا  المسام،  المحتمل أن يسد  ليس من 

الدهنية وحب  البشرة  الزيت حتى على 
الشباب والرؤوس السوداء.

الحلو بشرة ناعمة  اللوز  يمنحك زيت 
وثابتة ومرنة  ومغذية ومرطبة جيداً 

وشابة ومتألقة.
إذا كنت ترغبين في تجربة كل هذه 
الحلو على بشرتك،  اللوز  الفوائد لزيت 
فلدينا بعض الوصفات لك. تحققي منها 
واستخدميها بانتظام للحصول على البشرة 

التي تحلمين بها ...
وصفة زيت اللوز الحلو لتقشير البشرة

تحتاجين إلى: 
1 ملعقة صغيرة زيت لوز حلو

2 مالعق صغيرة دقيق الشوفان الغروي 
أو دقيق الشوفان

1 ملعقة صغيرة عسل
رائعاً على  يعد قناع الوجه هذا مثاالً 
اللوز  كيفية استخدام جميع فوائد زيت 
الحلو لبشرتك بسرعة وسهولة. إنه 
مهدئ ومغذي للغاية ومثالي حتى للبشرة 

الحساسة. استخدميه مرة واحدة في األسبوع الستعادة وتجديد 
بشرتك بالكامل.

الحلو والعسل. أضفي ما يكفي من  اللوز  اخلطي أوالً زيت 
دقيق الشوفان للحصول على القوام الذي تريدينه. يوضع على 
وجه نظيف، اتركيه لمدة 15 - 20 دقيقة، ثم اشطفي القناع 

وضعي كريم الوجه.
وصفة اللوز الحلو والسكر

تحتاجين إلى: 

1 ملعقة صغيرة زيت لوز حلو
2 مالعق صغيرة من السكر البني

1 ملعقة صغيرة عسل
العثور  التي يمكنك  الوجه  هذا هو واحد من أفضل مقشرات 
عليها. إنه لطيف وقوي في نفس الوقت، مغذي للغاية. سيجعل 

بشرتك ناعمة للغاية ومتوهجة.
البني بشرتك ويزيل كل ما ال يجب أن يكون  السكر  يقشر 
الحلو والعسل على استعادة بشرتك  اللوز  هناك. يعمل زيت 

وحمايتها وترطيبها.

   السيلوليت ظاهرة شائعة، لكن هذا ال يجعلها أمرا مرحبا 
المتراكمة مظهرا مدّمال للجلد على  به، حيث تكّون الدهون 
الذراعين والساقين واألرداف.والسيلوليت عبارة عن دهون، 
يتم  بينما  الجلد  الدهنية، فتضغط على  الخاليا  تتراكم  حيث 
بالعضالت.  الجلد  تربط  التي  الليفية  الضامة  الحبال  سحب 
الجلد. وتلعب  المستوي على  المظهر غير  وهذا يخلق 
الجسم دورا في  الجلد ونوع  والجينات ونسيج  الهرمونات 
تحديد ما إذا كان الشخص سيصاب بالسيلوليت ومدى شدته، 
أيضا، وفق ما جاء في  له دور رئيسي  الغذائي  والنظام 

»روسيا اليوم« نقال عن » إكسبريس«.
إذن ما الذي يجب أن يأكله أولئك الذين يريدون تقليل ظهور 

السيلوليت؟ 
الغذائي  النظام  إلى  التي يجب إضافتها  يلي األطعمة  فيما 

للحصول على أفضل النتائج، واثنان يجب تجنبهما.
لذا  أسوأ،  يبدو  السيلوليت  إلى جعل  الجفاف  يؤدي  الماء:   -
فإن شرب الكثير من الماء والبقاء رطبا هو مفتاح المعركة 

من أجل بشرة ناعمة.
Cellu- نخالة الشوفان: تنصح كيت شابالند، مبتكر خطة -
الغذائي،  النظام  الشوفان كجزء من  نخالة  باعتماد   ،Lite
وهذا ألنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين ويمتص ما 
السوائل  الماء. واحتباس  إلى 20 ضعف حجمه من  يصل 
فإن  لذا  السيلوليت،  إلى ظهور  تؤدي  التي  العوامل  أحد  هو 

إضافة الشوفان إلى النظام 
أن  يمكن  يوم  الغذائي كل 

يساعد.
قال  الكتان:  بذور   -
بيسون،  ليونيل  الدكتور 
»عالج  كتاب  مؤلف 
»النساء  السيلوليت«: 
يعانين من  في بيرو ال 
أعتقد  ما  السيلوليت، وهو 
أنهن  إلى حقيقة  يرجع  أنه 
يتبعن نظاما غذائيا غنيا 
الطبيعي  بالفيتويستروجين 
النباتي(،  )اإلستروجين 
والذي يوازن مستويات 

الكتان على معدالت  بذور  اإلستروجين«.وتحتوي  هرمون 
والتي تخفض مستويات هرمون  ليجنان،  هرمونية تسمى 

اإلستروجين الزائدة.
في مكافحة  الصحية مهم  الدهون  تناول  الزيتية:  األسماك   -
بالترطيب واحتباس  السيلوليت. ويرتبط هذا مرة أخرى 
الحديث  الماء، وهي مشكالت تظهر مرارا وتكرارا عند 
عن السيلوليت. وتشجع الدهون الصحية السوائل على البقاء 
في خاليا الجلد بدال من الخاليا الدهنية، ما يؤدي إلى بشرة 

السيلوليت  وبالتالي سيكون ظهور  امتالء ونعومة،  أكثر 
على الجلد أقل.

 Get الكربوهيدرات والملح: أشارت كيت في حديثها إلى -
the Gloss: »نعلم أن الكربوهيدرات يمكن أن يحفز الجسم 
تراكم  يتسبب في  ما  الملح،  بالسوائل، مثل  االحتفاظ  على 
إنقاص  السوائل وحبسها. وستشجع بعض األطعمة على 
وزن الماء ألنها تتمتع بنوعية مدرة للبول«.لذا حاول تناول 
بشدة على  تعتمد  المقادير، وال  األدنى من  الحد  الملح عند 

الكربوهيدرات عند التخطيط لوجباتك.

   فيتامينات أساسية تجمع في خصائصها أسراراً جمالية ال 
تُعدّ وال تُحصى، تجعلك تدرجينها ضمن روتينك الجمالي خالل 

الصيف؛ لتبقى بشرتك مشرقة، شابة وصحيّة.
Vitamin C »فيتامين »سي

إذ  للبشرة،  المفيدة  C أحد مضادّات األكسدة  فيتامين  يعتبر 
الرئيسي لصّحة خاليا  )البروتين  الكوالجين  إنتاج  يُعّزز من 
أنه  الحمراء. كما  الدم  البشرة(، ويعمل على إصالح كريات 
الشيوخة  الجلد ويؤّخر ظهور عالمات  يُحافظ على مرونة 
المبكرة. لذا، يدخل في تركيبة العديد من مستحضرات العناية 
اللونية،  الجفاف، والتصبّغات  التي تعالج  بالبشرة، ال سيما 

وحتى التجاعيد.
C في تعزيز فعالية  بفيتامين  الغنيّة  تناول األطعمة  يساعد 
مستحضرات الحماية من الشمس. ويمكن الحصول عليه من 
الفواكه  تناول  الحاجة، أو من خالل  الغذائية عند  المكّمالت 
الورقية  الخضراوات  كالبرتقال، والكيوي والفراولة. وكذلك 

كالفلفل الحلو، والبروّكلي والبطاطس.
Vitamin E »فيتامين »هـ

أحد أهم الفيتامينات للبشرة في الصيف؛ لخصائصه  يعدّ 
الفعّالة في ترطيب البشرة بشكل طبيعي وحمايتها من الجفاف. 
فعّال ألكسدة الخاليا، حيث تترّكز وظيفته في  وهو مضادّ 
حماية البشرة من أشعة الشمس ما فوق البنفسجية التي تلحق 
الضرر بالبشرة، وتُسبب في ظهور الكلف والتجاعيد الدقيقة. 
الفيتامين في كّل من: سمك السلمون، والزيتون،  يتوافر هذا 

والمكّسرات كاللوز والبندق، وبذور 
الخضراوات  دّوار الشمس، وأيضاً 

الورقية.
Vitamin K »فيتامين »ك

يمتاز هذا الفيتامين بقدرته العالية في 
التخلّص من مشكلة الهاالت السوداء 
تحت العينين، وعالج الندبات، 
والتهابات األوردة. كما أنه يساعد 

في تقوية الشعيرات الدموية بالجلد، وتعزيز الدورة الدموية، مما 
يحدّ من ظهور عالمات التجاعيد. يتواجد في كّل من الملفوف، 

والخيار، والخس، والسبانخ، والفاصوليا الخضراء.
Vitamin D »فيتامين »د

يُعرف بفيتامين الشمس، حيث تقوم البشرة بتصنيعه عند 
امتصاصها ألشعة الشمس. تكمن وظيفته في تكوين الخاليا 
الصّحية، وهذا يشمل بالطبع الجلد. يمتاز بخصائصه المضادّة 
لاللتهاب التي تساعد في تأخير ظهور التجاعيد، كما ويحافظ 
على توحيد لون البشرة، فضالً عن عالج الصدفية واإلكزيما 
وحّب الشباب. لذا، هو يعتبر من أفضل الفيتامينات لبشرتك، 

.Kو Eو C إلى جانب الفيتامينات
للحصول على فيتامين D يُنصح بالمواظبة على التعّرض 
المباشر للشمس لمدة 10 دقائق يومياً فقط، باإلضافة إلى تناول 
الفيتامين، كالسلمون، والتونا،  األطعمة التي يتوافر فيها هذا 

والحليب، والبيض، والزبادي، وحليب الصويا.

كيفية االستفادة من هذه الفيتامينات
تُساعد هذه الفيتامينات في تعزيز صّحة البشرة وحمايتها من 
أضرار أشعة الشمس ما فوق البنفسجية، فضالً عن ترطيبها 
واستعادة شبابها. يمكنك االستفادة من فوائد هذه الفيتامينات عبر 
تناولها كمكّمالت غذائية، أو ككبسوالت تطبّق على البشرة، 

أو من خالل تناول األطعمة الغذائية المدّعمة بتلك الفيتامينات.
فوائد الفيتامينات للبشرة

• تعزيز إنتاج الكوالجين، وبالتالي ترطيب البشرة وزيادة 
مرونتها.

• حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس ما فوق البنفسجية.
• التخفيف من أضرار الجذور الحّرة التي تُسبب ظهور البقع 

الداكنة، والحبوب وكذلك التجاعيد.
• التخلّص من الهاالت السوداء تحت العينين.
• القضاء على اإلجهاد التأكسدي في البشرة.

• عالج االلتهابات الجلدية، لغناها بمضادات األكسدة.
• إخفاء عالمات التجاعيد والخطوط الرفيعة.

   عندما يتعلق األمر بالبشرة، فجميع النساء تريدها أن تكون 
خالية من العيوب والشوائب، بما فيها البشرة المحيطة باألظافر، 

إال أن االحتكاك والتآكل واستخدام أنواع مختلفة من 
المنتجات والتلوث وغيرها من العوامل… تؤدي الى 
اسوداد المنطقة المحيطة باألظافر. فإذا كنت تعبت 
من الجلد الداكن حول أظافرك، تابعينا في هذا المقال 
لنعّرفك الى أفضل العالجات المنزلية التي تخلّصك 

من اسوداد البشرة المحيطة باألظافر.
زيت جوز الهند

زيت جوز الهند غني جداً بمضادات الميكروبات، 
لتحسين صحة البشرة  مما يجعله عالجاً رائعاً 
والداكن حول األظافر. اخلطي ملعقة كبيرة من زيت 
جوز الهند وقطرة من أي زيت أساسي، وسخني 

الخليط لمدة 15 ثانية. اغمسي قطعة قطنية بالخليط وضعيها 
على البشرة الداكنة حول األظافر. اتركي الخليط طوال الليل 
حول األظافر، وفي صباح اليوم التالي اشطفي بشرتك بالماء 

الدافئ.

األلوفيرا
تعد األلوفيرا أحد أكثر المرطبات الطبيعية للبشرة فاعليةً، كما 

أنها مفيدة جداً لعالج اسوداد الجلد حول األظافر. امزجي ملعقة 
كبيرة من جل األلوفيرا الطبيعي ونصف ملعقة صغيرة من 
العسل. وحين تصبح المكونات متجانسة طبقيها حول األظافر، 

واتركيها لمدة ساعة. بعدها، اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

الكركم والزبادي
لن يزيل مزيج الكركم والزبادي خاليا الجلد الميت حول 
أظافرك فقط، وإنما سيرطب بشرتك في األعماق 
أيضاً، ويجعلها متوهجة وناصعة البياض. اخلطي 
ملعقة كبيرة من الزبادي ورشة من الكركم 
المطحون. وضعي الخليط مباشرة على المنطقة 
المحيطة باألظافر. اتركيه لمدة ساعة على البشرة، 

بعدها اشطفي بشرتك بالماء العادي.
الليمون والخيار

يُعرف الليمون بغناه بالفيتامين سي، وهو مكون 
طبيعي رائع لتفتيح وتبييض البشرة المحيطة 
باألظافر، كما أنه يشتمل أيضاً على حمض 
السيتريك الذي يعزز صحة البشرة. أما الخيار 
فيعمل على ترطيب البشرة بشكل فعال. امزجي كوب قهوة من 
الخيار المبشور وعصير نصف حبة من الليمون. ضعي المزيج 
على البشرة المحيطة باألظافر، واتركيه لمدة نصف ساعة. 

بعدها، اشطفي بشرتك بالماء العادي.

   يمكن أن يكون فقدان الوزن تحديًا كبيًرا جسديًا وعقليًا، 
من االلتزام بنظام غذائي صارم لنقص السعرات الحرارية، 
والسيطرة على الرغبة الشديدة، وشرب الكمية المناسبة من 
التمارين  لممارسة  الخطوات  كاٍف من  بعدد  والمشي  الماء، 

الرياضية كل يوم، فإن ذلك يؤدي إلى خسائر فادحة عليك.
يمكنه  المرء ال  بأن  االعتقاد  تقريبًا  الخطأ  فمن  ذلك،   ومع 

إنقاص الوزن دون ممارسة الرياضة.
الخاصة يجعل  الوجبة  فإن طهي  ذاتيًا،  الوجبة  • طهو 
الشخص مسؤواًل عن المكونات التي تختارها لوضع الطعام، 
الطعام في  تذوق كل  إلى  باإلضافة  المثالية  الكمية  وتحديد 
أكثر  أقل ويصبح  تناول كميات  يعزز  جميع مراحله، مما 

صحة.
الطعام بسرعة يرتبط  تناول  إن  ببطء،  الطعام  تناول   •
باكتساب السعرات الحرارية بقدر ما يرتبط تناول الوجبات 
السريعة، لذا ال بد من تناول الطعام ببطء مما يعزز الشعور 

نسبيًا من  أقل  تناول كمية  بالشبع مع 
اكتساب  الكمية، ويساعد على  حيث 
السعرات  أقل بشكل ملحوظ من  عدد 

الحرارية لكل قضمة مستهلكة.
بد من  الصحية، ال  تناول األطعمة   •
الصحية  الزيتية غير  تناول األطعمة 
والمعبأة واستبدله بأكبر عدد ممكن من 

الوجبات الخفيفة الصحية.
• التقليل من التوتر، يرتبط فقدان الوزن 
ارتباًطا مباشًرا بكمية التوتر التي تزداد 
في العقل، مع قلة النوم واإلجهاد الشديد 
إلى اختالل هرموني  يؤديا  أن  يمكن 
الوزن  فقدان  يعيق عملية  حاد، مما 

ويجعل اكتساب الوزن أمًرا سهاًل.
الماء كثيًرا،  ألنهما  فيتامين »د« وشرب  اكتساب   •

المحركان الرئيسيان لفقدان الوزن، فهما أفضل أصدقاء لك 
المتعلقة  األهداف  بالتأكيد جميع  ذاته، مما سيحقق  في حد 

بالوزن.



  انطلق العرض الخاص لفيلم العارف، بأحد 
موالت القاهرة فى التجمع الخامس. 

وقالت كارمن بصيص فى تصريح خاص لـها، 
إن الجمهور اعتاد عليها فى تقديم أدوار هادئة، 
ولكنها أرادت أن تغير ذلك من خالل تجربة 

جديدة فى األكشن من خالل فيلم العارف.  
جدير بالذكر، أن فيلم العارف من بطولة أحمد 
عز، محمود حميدة، احمد فهمى، كارمن 
بصيص، وآخرين من تأليف محمد سيد بشير 

وإخراج أحمد عالء الديب.  

بنجاح  أحمد عز عن سعادته،  الفنان    أعرب 
الرمضانى  الموسم  فى  مسلسل هجمة مرتدة 

الماضى. 
لن  إنه  وقال فى تصريح خاص، 

المقبل  الرمضانى  الموسم  يخوض 
الثانى من  الجزء  سواء من خالل 
أو غيرها،  مسلسل هجمة مرتدة 
أنه ال يحب تكرار  إلى  مشيًرا 
السباق  أدواره، وقرر عدم خوض 

المقبل.  الرمضانى 
أحمد عز  الفنان  أن  بالذكر،  جدير 
العارف فى  فيلم  بانطالق  يحتفل 
تأجيل عام ونصف  بعد  السينمات 

بسبب تداعيات فيروس كورونا. 

انضم الفنان محمد سالم، ألبطال فيلم 
»هيصة« مع الفنان أحمد داود، و سيتم 
اإلعالن عن باقي العمل خالل الفترة المقبلة، 
قصة وسيناريو وحوار محمد ناير وإخراج 

عثمان أبو لبن. 
و يعرض لمحمد سالم حالياً فيلم »ماما حامل«، 
الذى شارك في بطولته مع كل من ليلى علوي، 
بيومي فؤاد، نانسى صالح، هدى اإلتربى، 
سليمان عيد، شريف دسوقى، هدى مجد، إيمان 
السيد، بدرية طلبة وياسمين كساب عالء زينهم، 
محمد أوتاكا، و تأليف لؤى السيد، وإخراج 

محمود كريم.

  توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع 
عضواته بالتهنئة إلى النجمة منة شلبي وكل فريق عمل مسلسلها 
األخير »ليه أل 2«، على النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه 
المسلسل طوال فتره عرضه وتصدره قائمة األعلى مشاهدة بعد 

عرض الحلقة األخيرة عبر إحدى المنصات الرقمية المشفرة.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق سعادتها بهذا النجاح الذي 
حققه مسلسل ليه أل، مشيدة بروح الجماعة التي كانت واضحة خالل 
حلقات المسلسل، كما أشادت باإلتقان والتكامل بين جميع عناصر 

العمل الفني من سيناريو وتمثيل واخراج.
واشارت الدكتورة مايا مرسي ان فكرة المسلسل وطريق الطرح 
السلسة كان لها دور كبير في نجاح مسلسل ليه أل ووصوله الى قطاع 

عريض من الجمهور، واضافت قائلة: أن المسلسل نجح في 
تقديم فن هادف وراقي يحمل معاني ومبادئ انسانية عظيمة 
ويعيد نشر قيم التكافل االجتماعي والتراحم بين افراد 
المجتمع وعلي وجه خاص كفالة اليتيم، وهي أحد القيم 

النبيلة التي نادت بها جميع االديان.
وسبق أن احتفلت أسرة مسلسل »ليه أل« للنجمة منة 
شلبي بصدور تقرير رسمي صادر عن وزارة التضامن 
المصرية، أكد أن اإلقبال على كفالة األطفال اليتامى زاد منذ 
بدء عرض حلقات المسلسل، وسط حملة أطلقتها مؤلفة العمل 
وتبنتها منة بعنوان »األطفال مكانها البيوت«، تدعو للتوسع 

في احتضان األطفال المودعين بدور رعاية األحداث.
وحسب التقرير أكدت وزارة التضامن المصرية إنها 
استقبلت أكبر عدد طلبات كفاله تم تقديمه في عام واحد في 
تاريخ الوزارة، بعد عرض الجزء الثاني من مسلسل » ليه 
أل » رغم أنه يعرض على منصة مشفرة حصريا، وأشار 
التقرير إلى أن الوزارة تدرس حاليا 2700 طلب كفاله 

أغلبهم من فتيات لم يسبق لهن الزواج.
واحتلت منة شلبي صدارة قائمة األكثر بحثا على موقع جوجل في 
مصر، بعد عرض الحلقة األخيرة من المسلسل، وظهرت فيها وقد 
تجاوزت كل األزمات التي واجهتها عقب قرارها باحتضان الطفل 
يونس داخل منزلها لتعويض تأخر زواجها وحرمانها من مشاعر 

األمومة.
المسلسل يشارك في بطولته بجانب منة شلبي وأحمد حاتم، كل من 
فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد 
زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو 

عوف.

  في مفاجأة جديدة، تعاقدت الفنانة المصرية 
الرازق مع إحدى شركات اإلنتاج  غادة عبد 
على القيام ببطولة عمل مسرحي جديد، يعيدها 

إلى خشبة المسرح بعد فترة غياب طويلة.
وتعقد عبد الرازق جلسات مكثفة مع الشركة 
المنتجة للتحضير للمسرحية على أن يتم 
تقديمها في عطلة كل أسبوع، وتحديداً 

الجمعة والسبت أسبوعياً، خاصة أن  يوَمي 
المسرحية  إلى األعمال  ينتمي  الجديد  العمل 
االستعراضية، والتي تتطلب تفرغاً ومجهوداً 

كبيراً.
وتبدأ غادة تحضيراتها للعمل المسرحي 
نهائي  لم تستقر بعد على اسم  الجديد، والذي 
المقبل، وذلك  له، عقب اجازة عيد األضحى 

المشاركين في  النجوم  التعاقد مع جميع  بعد 
بطولته.

الرازق قدّمت في موسم  يُذكر أن غادة عبد 
رمضان الماضي مسلسل »لحم غزال«، 
الفنانون: وفاء  والذي شاركها في بطولته 
الجليل،  عامر، شريف سالمة، عمرو عبد 

خالد كمال، أحمد خليل، ومي سليم.
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تعرف على تفاصيل شخصية أحمد حاتم 
فى »شقة 6«  

كارمن بصيص: أغير جلدى لأول 
مرة فى »العارف«  

حورية فرغلي تكشف تبنييها لطفلين من ذوي 
الاحتياجات الخاصة

محمد سلام ينضم لأبطال فيلم »هيصة«

مفاجأة جديدة من غادة عبد الرازق

أحمد  الفنان    ينتظر 
مسلسل  عرض  حاتم، 
الفنانة  6«، مع  »شقة 
والفنان صالح  روبي، 
الجمل،  عبدهللا، ورحاب 
كامل،  والمخرج محمود 
يقدم من خالل  والذى 
دور »طبيب«،  أحداثه 
المقرر  من  والذى 

المقبلة. الفترة  عرضه خالل 
يفاجأ  إطار رعب حيث  في  األحداث  تدور   ،»6 مسلسل »شقة 
إنه يطرح قضية  العقار بحدوث أشياء غريبة بشقة 6، كما  سكان 
لغز  لكشف  محاولة  في  المشوقة  باألحداث  مليئة  درامية جديدة 

»شقة 6«.
عادل، صالح عبدهللا،  هاني  حاتم،  أحمد  بطولة روبي،  المسلسل 
فياض،  هيا  السعودية  الفنانة  الجمل،  البزاوي، رحاب  محمود 

العيلي، ملك قورة. الشباب حمزة  للنجوم  باإلضافة 

  منذ أيام قليلة ظهرت النجمة األميركية، 
أنجلينا جولي، برفقة المغني الكندي ذا ويكند، 
وهما يتناوالن العشاء داخل أحد المطاعم 
اإليطالية الشهيرة بمدينة لوس أنجلوس 
األميركية، وانطلقت الشائعات حينها عن بدء 

الثنائي المواعدة.
ورغم عدم وجود عالقة صداقة تجمع بين 
جولي وذا ويكند، من قبل، فإنه ذكرها هي 
وحبيبته السابقة المغنية سيلينا غوميز في 
إحدى أغنياته، التي حققت نجاحاً ساحقاً، لذلك 
عندما ظهرت جولي برفقته أثارت شائعات بدء 

ارتباط عاطفي بينهما.
ولم يتوقف األمر على الخروج لتناول العشاء، 
ولكن ظهر الثنائي مرة أخرى بعد مرور 
أقل من أسبوعين على لقائهما األول، وهما 

يحضران حفالً موسيقياً خاصاً.
والجدير ذكره أن حبيبة ذا ويكند السابقة، 
المغنية الشهيرة سيلينا غوميز، وأثناء زواج 
جولي من النجم براد بيت، أثيرت شائعات تفيد 
بأن بيت معجب بشكل كبير بغوميز، وتغزل بها 

علناً أثناء وجود جولي برفقته، ما أثار غضبها.
يأتي خبر ارتباط جولي بالتزامن مع اندالع 
الشائعات حول ارتباط زوجها السابق براد بيت 
بمواطنته المغنية أندرا داري، بعد أن شوهدت 
برفقته في كواليس مهرجان األوسكار، وأكدت 
عدة مصادر مقربة أن الثنائي تبادال أرقام 

الهواتف، وأن بيت كان يتغزل بها.
لكن خرجت داي بعد هذه الشائعات عن 
صمتها، لتنفي وجود أي ارتباط عاطفي 
يجمعها ببيت، وأكدت أنها كانت تشعر بالسعادة 
والحماس عندما قابلته في مهرجان األوسكار؛ 
ألن هذه هي المرة األولى التي تلتقيه وجهاً 

لوجه.
وحصل بيت، في وقت سابق، على حق 
الحضانة المشتركة مع جولي من أجل رعاية 
أطفالهما الستة، وذلك رغم محاوالت جولي 
إثبات تعرضها وأبنائها للعنف المنزلي من قِبل 
بيت، لكن جاء الحكم في النهاية لصالح بيت، 
بعد أن رفض القاضي االستماع لشهادة األبناء 

في ما يخص هذا األمر.

  مع عرض الحلقة 
مسلسل  من  األخيرة 
الدعم  »ليه أل2« وتزايد 
لظاهرة كفالة األطفال 
البيوت،  اليتامى داخل 
كشفت الفنانة حورية 
تبنيها طفلين  فرغلي عن 
من ذوي االحتياجات 
ال  ولكنها  الخاصة، 
تستضيفهم داخل منزلها 
ألنها ال تتحمل رؤيتهما 
الوضع  بهذا  وهما 

الصحي الصعب.
وأكدت حورية فرغلي 
في تصريحات صحفية 
تنفق عليهما وتتكفل  إنها 
بهما بشكل كامل منذ 

العديد من السنوات وتقوم بزيارتهما من وقت إلى وقت آخر، ولكنها 
ال تقوم بزيارتهما بشكل مستمر، وهذا بسبب أنها ال تريد أن تراهما 

بهذه الحالة الصحية التي يمران بها ألنها تتأثر كثيراً.
أنها تبنت من قبل ابن مساعدة لها في المنزل غير  وأعلنت أيضاً 
أنها حملت من رجل غريب  لها وأكدت  مصرية، وعندما جاءت 
الرجل تركها وهرب، وهي كانت تريد أن تتخلص من  وأن هذا 
الطفل، فهي رفضت هذا األمر وطلبت منها أن تقوم هي بتربيته 

واإلعتناء به.
واستكملت أنه تم تسجيل الطفل باسم السائق الخاص بها وهو 
والطفل  وكانت هي  الطفل وعلمته  والده، وربت  غير 
والدته عندما وجدتهم  ولكن  كثيراً،  ببعض  مرتبطين 
إلى  أبنها وهربت  أخذت  الحد  بهذا  ببعض  متعلقين 

بالدها بعد كل ما قامت بتقديمه له.
يذكر أن أسرة الجزء الثاني من مسلسل »ليه أل« للنجمة 

التضامن  تقرير رسمي عن وزارة  أعلنت صدور  شلبي  منة 
منذ  زاد  اليتامى  األطفال  كفالة  اإلقبال على  أن  أكد  المصرية، 
العمل  مؤلفة  أطلقتها  المسلسل، وسط حملة  حلقات  بدء عرض 
وتبنتها منة بعنوان »األطفال مكانها البيوت«، تدعو للتوسع في 

احتضان األطفال المودعين بدور رعاية األحداث.
استقبلت  إنها  المصرية  التضامن  وزارة  أكدت  التقرير  وحسب 
تاريخ  في  واحد  في عام  تقديمه  تم  كفاله  أكبر عدد طلبات 
ليه أل « رغم  الثاني من مسلسل »  الوزارة، بعد عرض الجزء 
أن  إلى  التقرير  وأشار  يعرض على منصة مشفرة حصريا،  أنه 
لم  فتيات  من  أغلبهم  كفاله  2700 طلب  حاليا  تدرس  الوزارة 

الزواج. يسبق لهن 
كل  حاتم،  وأحمد  شلبي  منة  بجانب  بطولته  في  يشارك  المسلسل 
من فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى 
وإخراج  نعوم،  مريم  تأليف  من  والعمل  وآخرين،  زاهر،  أحمد 

مريم أبو عوف.

دينا الشربيني: التمثيل مع كريم عبدالعزيز 
حلم.. وانتظروني في مسلسل »الزيارة«

أنجلينا جولي تثير شائعات ارتباطها بــ »ذا ويكند« مرة أخرى

أحمد عز: لن أخوض 
الموسم الرمضانى 

المقبل لهذا السبب 

السلاح«  تهديد  »تحت 
أكتوبر  6 فى 

  يواصل الفنان حسن الرداد تصوير فيلمه الجديد »تحت تهديد السالح« في مدينة السادس من 
أكتوبر، بعد توقف العمل ٣ أشهر، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان فتحي عبد الوهاب. 

»تحت تهديد السالح«، بطولة: حسن الرداد، فتحي عبد الوهاب، مي عمر، شيرين، تأليف أيمن 
بهجت قمر، إنتاج أحمد السبكي وإخراج محمد حماقي.

  كشفت الفنانة المصرية، دينا الشربيني، 
تفاصيل مشاركتها في فيلم »البعض ال يذهب 
للمأذون مرتين«، الذي يقوم ببطولته النجم كريم 

عبدالعزيز وماجد الكدواني.
وقالت دينا، في تصريحات خاصة  »فيلم البعض 
ال يذهب للمأذون حقق حلمي الكبير بالتمثيل مع 
كريم عبدالعزيز، فأنا كنت أتمنى أشتغل معه، 
لذلك أنا سعيدة جداً بهذه التجربة الكوميدية ألنني 

أعشق الكوميديا بشكل ال يوصف«. 
وتابعت: »المؤلف أيمن وتار نجح في تقديم قصة 
اجتماعية خطيرة موجودة في كل بيت بشكل 

كوميدي بسيط يستطيع المشاهد استيعابه 
بكل سهولة«. 

وأضافت: »من وجهة نظري الفيلم 
يقدم رسالة اجتماعية مهمة 

بشكل كوميدي، وهي 
فكرة أن البعض يرى 

أن الطالق سوف يجعلهم 
أكثر سعادة وحرية وغير مقيدين وفجأة يجدون أنفسهم بعيداً عن 
بعض ويبدأون في جمع الحاجات الحلوة بينهم حتى يتجمعوا مع 

بعض مرة أخرى«. 
وأشارت: »كريم عبدالعزيز كان متعاوناً جداً في اللوكيشن، 
وساعدني كثيراً وقدم لي العديد من النصائح الفنية خالل 

التصوير«. 
وأوضحت: »الكواليس كانت جيدة، فلم نواجه أي صعوبات خالل 

التصوير سواء آخر أسبوعين 
تصوير في أسوان ألن درجة الحرارة كانت مرتفعة وكان 
التصوير في موسم الصيف، لذلك أصبت بهسيتيريا من الضحك 

خالل التصوير«. 
واختتمت حديثها: »أنتظر عرض مسلسلي الجديد الذي يحمل اسم 
الزيارة، وهو مسلسل قصير يتكون من 8 حلقات، ومن المقرر 
عرضه على إحدى المنصات اإللكترونية، وتم تصويره بالكامل 

في لبنان«.

يوم  الليثي،  الفنانان بشرى، ومحمود  احتفل     
الثالثاء، بانطالق تصوير فيلمهما الجديد »معالى 

ماما«، باستديو المغربي.
يناقش عالقة  اجتماعي كوميدي،  الفيلم 

بأطفالها خاصة عندما تكون  األم 
لديها مسؤوليات في عملها.

الفيلم شيماء  ويشارك في بطولة 
سيف، وسامي مغاوري، وعالء 
مرسي، ومحمد علي رزق، وحسام 
ودعاء  باهر،  وشريف  داغر 
إيهاب،  رجب، والشباب نور 

وسولي، والطفل ياسين أمير، وضيف الشرف إسماعيل شرف، ومن تأليف نادر صالح الدين، إخراج وإنتاج أحمد نور، ويشارك 
في اإلنتاج أمجد بدر.

بشرى ومحمود الليثي 
يحتفلان بانطلاق تصوير 

فيلم »معالي ماما«

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

elressala@videotron.ca     www.el-ressala.com
لاعلاناتكم في الرسالة
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عزمها  الكنديّة  الحكومة  أعلنت    
جرعة  مليون  بـ17،7  التبّرع  على 
من لقاح أسترا زينيكا المضاّد لِمرض 
كوفيد19- لِدعم حملة التطعيم في الدول 

المتوّسطة والمتدنّية الدخل.
وأوضحت كّل من وزيرة التنمية الدوليّة 
كارينا غولد و وزيرة التموين أنيتا أناند 
أّن التبّرع جزء من اتّفاق ُمسبق وّقعته 
لِشراء  زينيكا  أسترا  كندا مع شركة 
الحكومة  ستقوم  التي  اللقاح  كميّات 
كوفاكس  آليّة  خالل  من  بتوزيعها 
تديره  الذي  للقاحات  العادل  للتوزيع 

منّظمة الصّحة العالميّة.
قالت وزيرة التموين أنيتا أناند »اآلن 
وقد أصبح بإمكاننا إعطاء الفائض من 
اللقاحات، سوف تساعد مساهمتنا بـ18 
مليون جرعة لقاح لِبرنامج كوفاكس 
في تلبية االحتياجات الدوليّة ووضع 

حّد لهذه الجائحة«.
اللقاحات  هذه  توزيع  المتوّقع  ومن 
التي تّم إنتاجها في الواليات المتّحدة 
خالل األسابيع المقبلة حسب وزيرة 
االنتهاء من  بعد  أناند،  أنيتا  التموين 

بلورة التفاصيل اللوجستيّة.
وأوضحت أناند أّن الحكومة الكنديّة 
مع  التشاور  بعد  قرارها  اتّخذت 

الحكومات المحليّة في المقاطعات.
وأضافت وزيرة التموين أنيتا أناند

االستباقي  للنهج  نتيجة  هو  »التبّرع 

الحكومة  اعتمدته  الذي 
من  الماليين  مئات  لتأمين 
جرعات اللقاحات المضاّدة 
لِكوفيد19- في العقود األوليّة 
التي وّقعناها. ومع ما يقرب 
من 55 مليون جرعة لقاح في 
كندا، وبعد تلبية احتياجات 
المقاطعات واألقاليم، أصبح 
بإمكاننا التبّرع بهذه الكميّات 

اإلضافيّة«.
وتلقّى 79 بالمئة من الكنديّين 
الجرعة األولى من اللقاح، و 
أكمل 55 بالمئة منهم التطعيم 
بالكامل ضّد كورونا حسب 

قول الوزيرة أناند.
الكنديّة  الحكومة  وتحتفظ 
بِمخزون من 3 ماليين جرعة 

من لقاَحي فايزر بيونتيك و مودرنا، 
بناء على طلب حكومات المقاطعات 
التي تنتظر أن تصبح جاهزة لتتسلّمها 
من أوتاوا حسب ما أوضحت وزيرة 

التموين أنيتا أناند.
وأضافت أّن المقاطعات أطلعت وكالة 
الصّحة العاّمة الكنديّة على أّن لديها 
الكميّات التي تحتاجها من لقاح أسترا 
زينيكا، مّما أتاح أمام أوتاوا تقديم هذه 

اللقاحات.
أيلول  في  الكنديّة  الحكومة  وتعّهدت 
سبتمبر الفائت بتقديم 440 مليون دوالر 

آلليّة كوفاكس لتوزيع اللقاحات.
وتعّهد رئيس الحكومة جوستان ترودو 
خالل قّمة مجموعة الدول السبع الشهر 
الماضي، بتوزيع 100 مليون جرعة من 
اللقاحات المضاّدة لكورونا )نافذة جديدة(.
وأوضحت الحكومة أنّها ستمّول 78 
مليون جرعة لقاح من خالل مسّرع 
اإلتاحة، ACTaccelerator لالستجابة 
كورونا  لِفيروس  للتصّدي  العالميّة 

المستجّد.
كما تعّهدت بتمويل 13 مليون جرعة 
من اللقاحات في إطار برنامج كوفاكس 

العالمي.

قيمة  أنّها ستُطابق  الحكومة  وأعلنت 
المبلغ المالي الذي يتبّرع به الكنديّون 
لِمنّظمة اليونيسيف فرع كندا، للمساعدة 
في تمويل حمالت التطعيم في الدول 

التي تحتاجها.
لِجمع  كندا  يونيسيف  حملة  وتستمّر 
أيلول  من  السادس  حتّى  التبّرعات 
التبّرع  الممكن  المقبل، ومن  سبتمبر 

عن طريق الرسائل النصيّة.
وفي حال تبّرع الكنديّون بـ10 ماليين 
دوالر، وقّدمت أوتاوا 10 ماليين دوالر 
إضافيّة، يصبح باإلمكان تطعيم 4 ماليين 

شخص حسب الوزيرة أناند.

  أفاد التقرير النهائي حول شبكة االستخبارات 
 ،GPHIN ، RMISP العالميّة حول الصّحة العاّمة
أّن النظام كان يشكو من نقص في طاقم العمل عندما 

بدأت جائحة فيروس كورونا المستجّد.
وتٌعتبرالشبكة، حسب ما يفيد موقعها اإللكتروني، 
مصدرا أساسيّا للتحذيرات السريعة حول التهديدات 
المحتملة للصّحة العاّمة التي تأتي من كّل العالم، بما 
فيها التهديدات الكيميائيّة والبيولوجيّة واإلشعاعيّة 

والنوويّة.
وأشار التقرير النهائي الذي صدر يوم الثالثاء، إلى 
وجود خلل في النظام المتعّدد اللغات الذي يبحث 
باإلصابة  متعلّقة  تقارير  اإلنترنت عن  في مواقع 

باألمراض المعدية حول العالم.
وقد أمرت وزيرة الصّحة الكنديّة باتي هايدو في 
آذار مارس الفائت بإجراء مراجعة مستقلّة حول 
لدى  الخبراء  بعض  مزاعم  ما  على  رّدا  الشبكة 
الحكومة من أنّه تّم تجاهل التحذيرات المبّكرة التي 
أصَدروها بشأن خطر فيروس كورونا المستجّد، 
أو تّمت معالجتها على نحو غير مناسب من قبل 

طاقم العمل في وكالة الصّحة العاّمة.
وأفاد التقرير أّن المراقبة لم تكن منّسقة بشكل جيّد 
خالل السنوات األربع التي سبقت حدوث الجائحة، 
وعزا السبب إلىشغور منصب كبير مسؤولي المراقبة 
الصحيّة منذ عام 2017، وهو منصب بالغ األهميّة 

كان من المقّرر إلغاؤه.
وضّمت اللجنة المستقلّة التي أجرت المراجعة كاّل 
من مارغريت بالدُورث، المستشارة السابقة لشؤون 
غالّي  بول  د.  الصّحة  خبيّري  و  القومي،  األمن 

ميلين  الدكتورة  و 
بروتون.

وأشارت إلى وكالة 
العاّمة  الصّحة 
عام  قامت  الكنديّة 
بصياغة   2016
عن  الكشف  خّطة 
لكنّها  األوبئة، 
على  تحصل  لم 
الموافقة الرسميّة.

اللجنة  وخلُصت 
النتيجة  هذه  إلى 
نتائج  ضوء  على 
أّولي صدر  تقرير 

في آذار مارس الفائت، تحّدث عن ثغرات في نظام 
تحذيرات الصّحة العاّمة.

وأصدر النظام تقارير يوميّة، ولكنّه لم يُصدر إنذارا 
أكثر أهميّة بشأن ظهور مرض كوفيد19- في ووهان 

في الصين في 31 كانون األّول ديسمبر 2019.
إصدار  صالحيّة  انتزاع  تّم   ،2019 عام  وفي 
العالميّة  التحذيرات من طاقم شبكة االستخبارات 
حول الصّحة العاّمة، وأوِكلت إلى نائب رئيس الوكالة.
ولم تحصل اللجنة في تقييمها المؤّقت على تفسير 
بشأن التغيير الذي حصل في نظام إطالق التحذيرات، 

والجهة التي أمرت به.
ورفعت اللجنة في تقريرها مجموعة من التوصيات، 
تهدف إلى تحسين شبكة االستخبارات العالميّة حول 
الصّحة العاّمة، بما فيها منحها تفويضا أكثر وضوحا، 

وتقنيّات أفضل، وتعزيز التعاون مع حلفاء القطاع 
الخاص الذين يشرفون على أجهز رقابة متطّورة.
وشكرت وزيرة الصّحة في بيان، أعضاء اللجنة 
التي  تلك  عدد  توضح  أن  دون  التوصيات،  على 

سيتّم العمل على أساسها.
وعلّق حزب المحافظين ، الذي يشّكل المعارضة 

الرسميّة في مجلس العموم الكندي على التقرير.
ورأى أّن التعّهد بأخذ العبرة يجب أن يكون مدعوما 
بالتفاصيل، وأضاف أّن تقرير اللجنة يضاف إلى 
مجموعة من التقارير حول هذا النظام وكيف خذل 

الكنديّين
الليبراليّة  الحكومة  جهوزيّة  عدم  التقرير  وأظهر 
ميشيل  قول  حسب  كوفيد19-،  جائحة  لِمواجهة 
رمبل، المتحّدثة باسم المحافظين لِلشؤون الصحيّة.
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شرطة هاملتون توقف شخصا وتحّقق في جريمة كراهية

  دعت مجموعات ناشطة في قطاع صناعة السياحة 
أمام  البالد  حدود  فتح  إعادة  إلى  الكنديّة  الحكومة 
المسافرين األجانب الحاصلين على جرعَتي اللقاح 
المضاّد لِكوفيد19- قبل موعد االنتخابات التشريعيّة 
الفدراليّة المتوقّع اإلعالن عنها في غضون أسابيع قليلة.

وتضّم هذه المجموعات العبين أساسيّين في قطاعات 
المطاعم  وشبكات  التجارة  وغرف  الجوي  النقل 

والشركات الجويّة ومنّظمي الحفالت.
وأعربوا جميعا عن اعتقادهم أنّه بات بإمكان كندا أن 
تعيد فتح حدودها  نظرا لتقّدم حملة التطعيم في البالد.
ودعا ميشال لوبالن رئيس غرفة تجارة مونتريال 
الحكومة إلى إعادة فتح الحدود مع الواليات المتّحدة 
في 21 تّموز يوليو الجاري أمام األشخاص الذين 

أكملوا التطعيم ضّد كوفيد19-.
وأضاف خالل مؤتمر صحفي في مطار مونتريال، أنّه 
ينبغي منذ اآلن، اإلعالن عن إعادة فتح الحدود ليتسنّى 
للزوار الحاصلين على جرعَتي اللقاح دخول كندا.

وأّكد أّن التكيّف مع إعادة فتح الحدود يتطلّب بعض 
الوقت، وأنّه من المهّم اإلعالن عنها حاليّا، وهذا مرتبط 
مباشرة بالقيادة التي يتمتّع بها الشخص المسؤول عن 
هذا القرار، وهو رئيس الحكومة جوستان ترودو 

حسب ما قال ميشال لوبالن.
وأضاف أّن كندا ما زالت متأّخرة على هذا الصعيد 
قبل  تتحّرك  أن  وينبغي  الدول،  من  سواها  عن 
اإلدارة  وانشغال  المتوّقعة،  التشريعيّة  االنتخابات 

الفدراليّة والسياسيّين بها.
وأعرب إيف اللوميير، الرئيس والمدير العام لِهيئة 
السياحة في مونتريال عن أسفه ألّن الحكومة الكنديّة 

لم توّفر أمام قطاع السياحة إمكانيّة توّقع األمور.
ودعا الحكومة إلى وضع خّطة إِلعادة فتح حدود البالد 

بالتنسيق مع الدول الصناعيّة الكبرى حول العالم.
وقد طال انتظار الشركات العاملة في قطاع صناعة 
السياحة ، وآن األوان مع الجهود التي بذلها الكنديّون 
الذين حصلوا على جرعتَي اللقاح، إلعادة فتح الحدود 

كما قال اللوميير.
مونتريال  وتستقبل 
سنويّا كما قال الرئيس 
لِهيئة  العام  والمدير 
السياحة في مونتريال 
إيف اللوميير، نحوا من 
11 مليون شخص، ما 
يدّر عائدات تبلغ قيمتها 

5 مليارات دوالر.
تستقبل  أن  وتوّقع 
ما  السنة  هذه  المدينة 
ومليوني  مليون  بين 

زائر، بعد سنة 2021 الكارثيّة كما قال.
وأضاف أّن 50 بالمئة من اقتصاد الزّوار لدينا يعتمد 
على البعد الدولي، وفقد الوسط التجاري في المدن 50 
بالمئة من عائداتِه، في فانكوفر و تورونتو ومونتريال، 
و توّقع أن تستمّر الحال على ما هي عليه في حال 

لم يعاد فتح الحدود الشهر الجاري.
ويشار إلى أّن الحدود بين كندا والواليات المتّحدة 
مغلقة في وجه السفر غير الضروري منذ آذار مارس 
2020، بموجب اتّفاق بين البلدين، وقد تّم تجديده 

أكثر من مّرة.
ودعا فيليب رانفيل الرئيس والمدير العام لهيئة مطارات 
مونتريال، الحكومة إلى تخفيف إجراءات الرقابة 

على المسافرين الذين أكملوا التطعيم.
وأشار إلى أّن المطارات بحاجة إلى المزيد من القدرة 
على توّقع ما سيجري، ليكون أمامها الوقت الكافي 

الستقبال يد عاملة إضافيّة.
والكنديّون ملزمون بإجراء اختبار الكشف عن كورونا 
قبل 72 ساعة من موعد العودة إلى البالد، للتأّكد 
أنّهم غير مصابين بمرض كوفيد19- وال يحملون 
أعراض المرض، ويتساءل لماذا هم بحاجة الختبار 

آخر لدى وصولهم إلى كندا.
وتوّقع أن يؤّدي إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس 

عندما يرتفع عدد المسافرين الواصلين ، إلى تأخيرِهم 
بعد عناء السفر كما قال إيف رانفيل.

وقال كريستوف هينبيل نائب رئيس الموارد البشريّة 
لدى شركة ترانزات الجويّة، إّن الشركات الجويّة 

تواجه وضعا صعبا منذ أشهر طويلة.
وأضاف أّن التطعيم مفتاح الحّل الستئناف األنشطة 
كالمعتاد، وتساءل لماذا يمكن أن يسافر الكنديّون إلى 
الخارج، وال يمكن للفرنسيّين واأللمان والبريطانيّين 

المجيء إلى كندا.
إنّه  ترودو  الكنديّة جوستان  الحكومة  وقال رئيس 
كّل  إلى  للعودة  ونفاذ صبرهم  الناس  تفاؤل  يتفّهم 

األمور التي كانت طبيعيّة من قبل.
ولكّن الجائحة لم تنته كما قال رئيس الحكومة ، مضيفا 
أنّنا ما زلنا نرتدي الكمامات ونتّخذ إجراءات الوقاية من 
متحّور دلتا، ونرى كيف ينتشر في العديد من الدول.
وأعرب ترودو عن أمله في أاّل تشهد كندا موجة 
رابعة من فيروس كورونا المستجّد الخريف المقبل.
من الكارثّي أن نتراجع ألنّنا كنّا متسّرعين بضعة 
المطلوب  التطعيم  مستوى  نبلغ  أن  قبل  أسابيع، 
ومستوى الحماية الضروري قال رئيس الحكومة 

جوستان ترودو.
وقال حزب المحافظين إنّه سيواصل الضغوط كي 

تضع الحكومة الليبراليّة خّطة إلعادة فتح الحدود.

  تنطلق مجموعة من مهرجانات الموسيقى والحفالت 
الغنائيّة في كندا، ما يتيح للمشاهدين االستمتاع بها 
خالل فصلَي الصيف والخريف، بعد توّقف فرضته 

جائحة فيروس كورونا المستجّد.
وسيكون بإمكان محبّي الموسيقى والغناء والفنون، 
االستمتاع بحفالت ومهرجانات تجري في الهواء 
الطلق ومواقع درايف إّن، يشارك فيها العديد من 

النجوم مباشرة بعد طول انقطاع.
مون إلى إيجاد طرِق خاّلقة من أجل تنظيم  وسعى المنّظِ
الحفالت مع احترام إجراءات الوقاية الخاّصة التي 
اتّخذتها الحكومات المحليّة في المقاطعات الكنديّة، 
وفق ما يقتضيه تطّور الجائحة في كّل واحدة منها.

ومع تراجع عدد حاالت كوفيد19- وتطّور حملة 
التطعيم في البالد، يقّدم عدد من كبار الفنّانين، في 
طليعتهم الفنّانة الكيبيكيّة العالميّة سيلين ديون، حفالت 

موسيقيّة حيّة )نافذة جديدة(.
ديون  سيلين  الصيت  الذائعة  الكنديّة  الفنّانة  وتقّدم 
حفالت في كّل من وينيبيغ وَسسكتون و إدمنتون و 

وفانكوفر بين 16 و 29 آب أغسطس المقبل.
ويقّدم المغنّي وكاتب األغاني البريطاني هاري ستايلز 
حفال موسيقيّا في مدينة فانكوفر في 16 آب أغسطس 
المقبل، وفي كّل من تورونتو و مونتريال في وقت 

الحق الخريف المقبل.
و  إيغليسياس  أنريكي  الشهيران  المغنّيان  ويقوم 
ريكي مارتن بجولة في أميركا الشماليّة تحملُهما 
9 تشرين  8 و  7 و  إلى تورونتو ومونتريال في 

األّول أكتوبر المقبل.
الكندي غوردن  والملّحن  والمؤلّف  المغنّي  ويقّدم 
اليتفوت مجموعة من الحفالت ما بين أيلول سبتمبر 
الجاري، تحمله  العام  الثاني نوفمبر من  وتشرين 

من شرق البالد إلى غربها، من فريدريكتون إلى 
مونتريال وأوتاوا، لينتقل بعدها إلى مقاطعات مانيتوبا 
و ألبرتا وَسسكتشوان و بريتيش كولومبيا، ويختتم 
جولته الكنديّة في مدينة تورنتو حيث يقّدم 3 حفالت 
في 25 و 26 و 27 تشرين الثاني نوفمبر المقبل.

حفال  ديالن  بوب  الشهير  األميركي  الفنّان  ويقّدم 
حيّا على منّصة البّث المباشر ِفبس Veeps، في 

الثامن عشر من تّموز يوليو الجاري.
هذا فضال عن مجموعة من الحفالت الغنائيّة والموسيقيّة 
التي يقّدمها فنّانون عديدون وِفرق موسيقيّة في عدد 

من المدن الكنديّة طوال األشهر المقبلة.
وتُستأنف المهرجانات كالعادة في بعض الحاالت، 

وتجري األنشطة افتراضيّا في حاالت أخرى.

وانطلق في مدينة كيبيك مهرجان الصيف، ويستمّر 
حتّى 18 من الشهر الجاري، وتجري العروض في 
الهواء الطلق، ويشارك فيها كّل من الفنانين كور 

دو بيرات و ماري ماي و وستيف هيل وسواهم.
وبالنسبة لِحفالت المهرجان المحجوزة بالكامل ، من 
الممكن شراء بطاقة بعشرين دوالرا، لِحضورها 

افتراضيّا خالل فترة تستمّر 24 ساعة.
وتجري مهرجانات في يلونايف عاصمة أقاليم الشمال 
الغربيّة في الشمال الكندّي الكبير، و فريدريكتون 
عاصمة مقاطعة نيو برنزويك و تستضيف مدينة 
كالغاري في مقاطعة ألبرتا مهرجان موسيقى الفولك 
الذي يقّدم حفالته في الهواء الطلق ويتّم بثّها على 

موقع يوتيوب مجانا.

  أعلن بنك كندا ) المصرف المركزي( 
يوم األربعاء، أنّه يبقي معّدل الفائدة األساسي 
على 0،25 بالمئة، وهو أدنى مستوى تاريخي 
له، كما هي الحال عليه منذ آذار مارس من 

العام 2020.
وجاء اإلعالن في وقت بدأ اقتصاد البالد 
يتعافى من اإلغالق واإلجراءات التي اتّخذتها 

الحكومة للتصّدي لِجائحة كوفيد19-.
“يعتبر بنك كندا أّن االقتصاد العالمّي يتعافي 
بقّوة من الجائحة، ويستمّر التطعيم في التقّدم« 

كما شرح بنك كندا.
وأضاف أّن االنتعاش يجري بطريقة غير 
من  جديدة  متحّورات  وانتشار  متساوية، 
المناطق  في  خصوصا  مقلق،  الفيروس 
التي ما زالت فيها مستويات التطعيم متدنّية.
ومن المتوّقع نمّو الناتج اإلجمالي العالمي 
بنسبة 7 بالمئة هذه السنة، و 4،5 بالمئة عام 

عام 2022 وأن يتجاوز 3 بالمئة عام 2023.
وقال بنك كندا إّن الموجة الثالثة من كورونا 
في كندا تسبّبت في تباطؤ النمّو، وتوّقع أن 
يساهم تراجع عدد حاالت كوفيد19- وتخفيف 
إجراءات اإلغالق في عودة االنتعاش خالل 

النصف الثاني من السنة الحاليّة.
وتوّقع بنك كندا نمّو الناتج اإلجمالي المحلّي 
في كندا بنسبة 6 بالمئة عام 2021، بوتيرة 
أبطأ عن تقديرات سابقة في نيسان أبريل، 
وتوّقع نمّوا بنسبة 4،5 بالمئة بالنسبة للعام 
2022 ، و 3،25 بالمئة للعام 2023، أي 

أعلى من توّقعاته السابقة.
ويمثّل االستهالك محّرك االقتصاد حسب 
بنك كندا الذي يتوّقع تراجعا في نشاط سوق 

العقارات التي بلغت مستويات مرتفعة .
كما يتوّقع أن يبلغ معّدل تضّخم األسعار 2 
بالمئة عام 2022، مع انخفاض االختالالت 

على المدى القصير، ومع الهامش اإلجمالي 
إلى تراجع  الذي يؤّدي  الفائضة  للقدرات 

التضّخم.

وأّكد بنك كندا في آخر تحديث اقتصادّي في 
أيّار مايو الفائت، أنّه لن يرفع معّدل الفائدة 
األساسي قبل عودة االنتعاش االقتصادي.

  تسعى هيئة اإلذاعة الكنديّة بقسميها 
اإلنجليزي والفرنسي ، سي بي سي وراديو 
كندا، للحصول على أكبر قدر من المعلومات 
بشأن مرض عصبّي مجهول يصيب عددا 
من أبناء منطقة شبه جزيرة أكاديا و شالور 

في الشرق الكندي

ووّجهت اإلذاعة 50 ألف بطاقة بريديّة 
إلى أبناء هذه المنطقة الواقعة في شمال 
شرق نيو برنزويك، لجمع المعلومات حول 
المرض الذي أصاب 48 شخصا على األقّل 
)نافذة جديدة(، وتسبّب بوفاة 6 أشخاص 

حتّّى اآلن في المقاطعة.
ويعاني المصابون عددا من األعراض، من 
بينها اضطراب الذاكرة وتشنّج العضالت 
وآالم في الذراع والساق، ومشاكل في 
بعض  في  وهلوسة  والنظر،  التوازن 
في  وتغيّرات  الوزن  وفقدان  األحيان، 

السلوك.
وتجهل السلطات الصحيّة حتّى اآلن أسباب 
هذه األعراض، وتتحّدث عن احتمال وجود 

أسباب بيئيّة وراءها.

وتُجري السلطات الصحيّة في نيوبرنزويك 
دراسة لألوضاع حسب ما قالت وزيرة 
التي  شيبارد،  دوروتي  المحليّة  الصّحة 
أوضحت في مؤتمر صحفي أنّها سوف 
تتلّقى المزيد من المعلومات عندما تنتهي 

الدراسة.

في غضون ذلك، وبعد أن استمعت هيئة 
اإلذاعة الكنديّة إلى المخاوف التي تساور 
المهّم  من  أنّه  رأت  المنطقة،  هذه  أبناء 
مواصلة التحقيق في ما يجري وفي كيفيّة 
تعاطي حكومة المقاطعة مع هذه المسألة.

وال تُجري اإلذاعة تحقيقا طبّيا، و إنّما تعمل 
على عرض الوقائع و توثيق الحاالت التي 
تمّر بها العائالت المتأثّرة بهذا المرض 

العصبّي.
ووضعت اإلذاعة عنوان بريد إلكتروني 
وَرقم هاتف بتصّرف المصابين بالمرض و 
أفراد عائالتهم وكّل من يرغب في الحصول 
على معلومات حول الخطوات التي تتّخذها 
، والتواصل مع فريق الصحفيّين العاملين 

على هذا الملّف.

  قال رئيس الحكومة جوستان ترودو في 
تغريدة على موقع تويتر، إنّه »مضطرب 
الذي  االعتداء  خبر  لسماِعه  للغاية« 
تعّرضت له سيّدتان محّجبتان في هاملتون 

في مقاطعة أونتاريو.
كتب رئيس الحكومة في التغريدة »أدين 
والشنيعة  العنيفة  األعمال  هذه  بشّدة 
والكريهة التي ال مكان لها في مجتمعاتنا 
. سوف نمضي في التضامن والتحّرك«.
مقاطعة  في  هاملتون  شرطة  وألقت 

في  شخص  على  القبض  أونتاريو 
األربعينات من العمر، وباشرت التحقيق 
في جريمة كراهية استهدفت سيّدة مسلمة 

وابنتها.
وقالت الشرطة إّن المرأة وابنتها كانتا في 
موقف سيّارت في التاسعة والنصف مساء 
عندما أسرع شخص بسيّارته نحوهما 
و كاد يدهُسهما، ووّجه إليهما تهديدات 

وكالما عنصريّا نابيا.
وأضافت الشرطة أّن الرجل هّدد األّم 

المسلمة  الجالية  واستهدف  وابنتها، 
بالشتائم العنصريّة.

وسارعت األم )62 عاما( وابنتها )26 
عاما( للهروب واالختباء ، ولحق بهما 
الرجل، وهّددهما بالقتل عندما عثر عليهما.

وكانت إحداهما تصرخ وهي تركض 
بالفرار بسيّارته  الرجل  هاربة، والذ 

بعد تدّخل بعض الماّرة .
وقال المتحّدث باسم الشرطة إندي بهراج 
إّن الشرطة تواصلت مع األم وابنتها 
لتسهيل اتصالِهما بمراجع تعمل على 

مساعدة الضحايا.
للكنديّين  الوطني  المجلس  وأعرب 
بيان موّجه  المسلمين، NCCM في 
العميق  إلى سي بي سي، عن حزنه 
للحادثة، وأشار البيان إلى أّن األم وابنتها 

كانتا ترتديان الحجاب.
أصدرته  الذي  اإلعالن  البيان  ونقل 
الضحيّتان وقالتا فيه إنّهما اهتّزتا لما 
بعد  منكسرَتين  غير  ولكنّهما  جرى 

االعتداء الذي طاول عائلَتهما.
على ضوء االعتداء الذي وقع في لندن 
أونتاريو، األمر مخيف للغاية بالنسبة 
لِعائلتنا. هذا كثير للغاية أضاف اإلعالن 
الذي اعتبر أّن على الحكومة أن تتعّهد 

باتّخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وكان من الممكن، تابع اإلعالن، أن 
تؤّدي الحادثة إلى إصابة خطيرة للعائلة، 
وال يمكن أن نسمح بتكرار هذا النوع 

من األحداث.
األسبوع  الكنديّة  الحكومة  وكشفت 
طارئَتين  قّمتين  تنّظم  أنّها  الماضي 
وطنيَّتين حول اإلسالموفوبيا في 21 

و 22 تّموز يوليو الجاري.
ويواجه المتّهم في الحادثة التي وقعت 
في هاملتون مجموعة من التهم، منها 
االعتداء بسالح، وقيادة خطيرة لسيّارة، 

وتهديد بالقتل وانتهاك المراقبة .
وأّكدت شرطة هاملتون أنّها لن تعطي 
أيّة معلومات إضافيّة في الوقت الراهن، 
وتسعى للتحقّق ما إذا كانت شرائط فيديو 
المراقبة في موقف السيارات حيث وقعت 

الحادثة متوّفرة.
وقال المتحّدث باسم الشرطة إندي بهراج 
إّن الرجل كان بمفرده في السيّارة ولم 
يكن أحد إلى جانبه حسب علم بهراج.

وطلبت الشرطة من الشهود االتصال 
ِبمحّقق الشرطة مايكل هال، واالتصال 
برقم هاتف وضعته بتصّرف من يريد 
اإلدالء بمعلومات دون الكشف عن هويّته.

كندا مدعّوة لاعادة فتح حدودها أمام المسافرين الدولّيين
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كندا: المهرجانات تستأنف أنشطتها خلال الصيف والخريف

مصرف كندا المركزي يبقي معدل الفائدة الأساسي على مستواه دون تغيير

مرض عصبّي مجهول في مقاطعات الشرق الكندّي



 الزواج والطالق 
كانت مصر الفرعونية رائدة في الكثير من مظاهر الحضارة خصوًصا األمور 
االجتماعية. وكان الزواج والطالق فى مصر الفرعونية من األمور الشخصية 
البحتة التي تخص أفراد المجتمع، ولم يكن للدين دور في مصر الفرعونية فى 
هذا األمر. وكان أمر الزواج والطالق أمًرا مدنًيا بحًتا يخص المتعاملين به.

وفي البداية، كان الزواج يتم بموافقة الطرفين دون وجود لشهود أو لعقد، وبعد 
ذلك أصبح الزواج موثًقا. وكانت تتم كتابة عقود الزواج في وجود شهود على 
عقد الزواج.وكان على الزوج تجهيز المنزل الخاص به وشراء المتاع واألثاث 
والهدايا من أجل زوجته. وبعد الزواج كان على الزوج أن يعطي زوجته جزًءا 
من ممتلكاته. وإذا حدثت أية مشاكل بين الزوجين؛ فللزوجة حق االحتفاظ بكل 

ما قد جلبته من تجهيزات من بيت والدها.
لها  المرأة وتضمن  في مصلحة  الفرعونية  في مصر  الزواج  عقود  وكانت 
حقوقها. وكانت المرأة تبدأ بخطبة الرجل وعرض الزواج عليه. وهناك برديات 
تدل على أن الزواج من واحدة كان معروًفا منذ فترة مبكرة. ويقول الحكيم 
بتاح حتب: »أحب شريكة حياتك، اعتن بها.. ترعى بيتك، أطعمها كما ينبغي، 
اكس ظهرها وعانقها، أفتح لها ذراعيك، وادعوها إلظهار حبك لها.. واشرح 
صدرها وادخل السعادة إلى قلبها بطول حياتها؛ فهي حقل طيب لسيدها وإياك 
أن تقسو عليها؛ فإن القسوة خراب للبيت الذي أسسته.. فهو بيت حياتك لقد 
اخترتها أمام اإلله«. ويقول الحكيم آني: »ال تكن رئيًسا متحكًما لزوجتك في 
منزلها، إذا كنت تعرف أنها ممتازة تؤدى واجبها في منزل الزوجية، فهي سعيدة 
وأنت تشد أزرها، ويدك مع يدها )...( أنت تعرف قيمة زوجتك وسعادتكما 

حين تكون يدك بجوارها«.
وكان للمرأة بموجب قانون الملكية في مصر القديمة بعض من ممتلكات زوجها 
بعد الزواج. وكان لديها الحق في التصرف في الممتلكات التي آلت إليها بعد 
الزواج مثل المهر. أما في حالة وقوع الطالق، فكانت ممتلكاتها تعود إليها، 
باإلضافة إلى التسوية التي كانت تتم بعد الطالق. أما في حالة الوفاة، فكان 
لديها الحق في ميراث زوجها بنسبة الثلثين، فيما كان يُقسم الثلث بين األطفال 
وإخوة وإخوات الشخص المتوفى.وفي بعض الحاالت، كان الزوج ينص في 
وصيته علي إمكانية تمكين زوجته من الجزء األكبر من نصيبه أو السماح لها 
بالتصرف في جميع األموال..وكان الزناممنوًعا، وكانت المرأة تعاقب عليه 

بالموت، وبالمثل، فإن الخيانة من الزوجين كانت أيًضا ممنوعة.
وكان الطالق مسموًحا في مصر الفرعونية لعدة أسباب من بينها الكراهية أو إذا 
ارتكب أحد الزوجين خطيئة الزنا. وإذا لم يكن الزوج قادًرا على اإلنجاب، فمن 

حق الزوجة طلب الطالق مع طلب تعويض لها. ووضعت الحضارة المصرية 
الطالق، وما  في حالة  المرأة  تنظم حقوق وواجبات  التي  التشريعات  القديمة 
يترتب عليه من حقوق اقتصادية للمرأة، أو تعويض مادي مناسب. وللحد من 
الطالق تم فرض شروط كثيرة للطالق. ولم يكتِف الزوج في مصر الفرعونية 
بتطليق زوجته شفاهة بقوله لقد هجرتك بصفتك زوجتي، بل كان يسلمها وثيقة 
طالق مكتوبة تؤكد حريتها وانتهاء العالقة الزوجية بينهما، وتمكنها من الزواج 
بآخر إذا أرادت. وكان الشهود يوقعون على وثيقة الطالق، كما كان يتم التوقيع 
على وثيقة الزواج، غير أنهم كانوا في وثيقة الطالق أربعة شهود، بينما في 
عقد الزواج كانوا ستة عشر شاهًدا ، وكانت صيغة الطالق كاآلتي:«لقد هجرتك 
كزوجة لي، وإنني أفارقك، وليس لي مطلب على اإلطالق، كما أبلغك أنه يحل 

لِك أن تتخذي لنفسك زوًجا آخر متى شئِت«.
ولضمان حقوق المرأة في حالة الطالق كانت عقود الزواج تنص على تعويض 
القرن  من  زواج  عقد  المحفوظة  البرديات  إحدى  وفي  للمرأة؛  مناسب  مادي 
الثاني قبل الميالد، بين كاهن وزوجته يتعهد فيه الزوج بدفع تعويض كبير في 
غضون ثالثين يوًما في حالة الطالق.وكانت الزوجة تأخذ تعويًضا مناسًبا من 
المال عند طالقها فضاًل عن المهر. وبدأ التعويض في العصر الفرعوني بضعف 
قيمة المهر، وفي العصر البطلمي خمسة أضعاف، ويصل إلى عشرة أضعاف 
في الحد األقصى، وكان هذا التعويض كبيًرا لجعل الطالق صعًبا. وهناك بردية 
ديموطيقية تذكر أن المرأة تحصل على تعويض في حال فشل زواجها بمقدار 
ثالثين قطعة فضة وستة وثالثين جوااًل من الحبوب كل عام طوال حياتها لتوفير 

احتياجاتها المعيشية.
وكان الطالق يحدث في مصر الفرعونية ألسباب عديدة مثل عدم اإلنجاب، 
ووقوع الخيانة الزوجية، وهجر الزوج لزوجته، أو استحالة العيش مًعا.وبالنسبة 
للقدماء المصريين، كان األطفال هم األكثر أهمية في العائلة.وال توجد مصادر 
موثقة إلى اآلن بحضانة األطفال.وكان الرجل والمرأة متساوون أمام القانون. 
وكانت المرأة المتزوجة تتمتع باستقالل قانوني ومالي كامل. وبالزواج، كانت 
أمًرا طبيعًيا؛  باسمها مع إضافة كلمة زوجة فالن، والذي كان  المرأة تحتفظ 

ألن الزواج ال يسجل كفعل إداري. وببساطة، كان يتم التصديق على واقع أن 
الرجل والمرأة أرادا التعايش، وهذا في حالة عمل عقد الزواج، الذي ال يحتاج 
أكثر من تحديد اآلثار االقتصادية كي يتم تمييز انتقال اإلرث من شخص آلخر.
وكان الزواج والطالق أحداث متعاقبة فقط داخل نطاق العائلة بإرادة الزوجين 
دون تدخل من اإلدارة. وينطق األزواج المستقبليون هذه الجمل:«جعلتك زوجتي: 
جعلتني زوجتك«. وكان الطالق مقبواًل. ويجب أن تكون هناك مبادرة من أحد 
الزوجين، إذا كان من الزوج فيجب أن يترك جزء من الموؤن لزوجته، ولو 
كانت الزوجة هي المبادرة في هذا األمر فيجب عليها نفس االلتزام ولكن بطريقة 
أقل. وهناك إمكانية الطعن أمام اإلدارة الستعادة موؤن المنزل على الرغم من 
أنه لم يتم التدخل في الزواج. ويمكن معاودة التجربة والزواج مرة أخرى، كما 

هو موضح في بعض البرديات.
كانت أمور الزواج والطالق في مصر الفرعونية من األمور المتقدمة بالنسبة 
لهذا الزمن المبكر من عمر اإلنسانية وتؤكد على عظمة مصر دائًما وأبًدا. تلك 

هي فصول من قصة حضارة مصر الفرعونية العريقة. 
الحالق في مصر الفرعونية

اهتم المصريون القدماء بالنظافة البدنية أشد اهتمام. وكان المصريون القدماء 
اللحية  أو  بالشارب  احتفظوا  األحيان  بعض  وفي  ورؤوسهم.  لحاهم  يحلقون 
وكان  بالحزن.  عادة  اللحية  وترتبط  بلحية  نرى رجااًل  ما  ونادًرا  المستعارة. 
شكل  على  قصيًرا  شعرهم  يتركون  أو  بالكامل،  شعرهم  يحلقون  المصريون 

دائري بقص مستدير.
وكان الحالق مسؤواًل عن قص الشعر وحلق اللحية وإزالة الشعر الزائد من 
الجسم، باإلضافة إلى قص األظافر. وإذا كان مرتبًطا بالقصر الملكي فهو مسؤول 
عن رعاية الشعر المستعار وتصفيفه. وفي الدولتين القديمة والوسطى، تعددت 
أشكال شفرات الحالقة. وكانت األولى ذات شفرة رباعية الزوايا وبها مقبض 
صغير. وكانت الثانية ذات شفرة شبه منحرفة. وكان النوع الثالث عبارة عن 
شفرة على شكل منشار وذات قاعدة. ولعبت شفرات الحالقة دوًرا مهًما في 
الحياة اليومية حيث استخدم الرجال الشفرات لحالقة لحياهم ورؤوسهم ألسباب 
صحية ولتجنب انتشار القمل والحشرات في شعرهم. واستخدمت النساء الشفرات 

للتخلص من شعر الجسم غير المرغوب فيه. وفي معظم األحيان كان يتم 
وضع األشياء التي كان يستخدمها المصري القديم في حياته اليومية في 
المقابر الستخدامها في الحياة في العالم اآلخر كجزء من األثاث الجنائزي.
وفي مقبره توت عنخ آمون عثرنا على نماذج من أمواس الحالقة داخل 
في  السادسة  األسرة  مقابر  الخشب. وفي بعض  وعاء في صندوق من 
إدفو، تم العثور على صندوق يحوي العديد من األمواس المصنوعة من 
النحاس التي كانت تمثل جزًءا من األثاث الجنائزي لصاحب المقبرة كما 
عثرنا على نفس النماذج في مقابر دير المدينة باألقصر. وتوضح هذه 
األمثلة أن هذه األمواس كان يستخدمها النساء والرجال. وكان لها دور 

كبير في حياتهم وفي العالم اآلخر.
الصابون.  يستخدم  الحالقة وال  قبل  الرأس  يبلل  أن  الحالق  وكان على 
وكان يجب استخدام الزيوت والمراهم لتنعيم البشرة والشعر، باإلضافة 
الحالقة  أدوات  فيه. وكانت هذه  المرغوب  الجسم غير  إزالة شعر  إلى 
وإزالة الشعر الزائد توضع في المقابر الستخدامها مرة أخرى في العالم 
اآلخر. وتم وفي مقبرة »عنخ مع حور« سقارة من األسرة السادسة منظر 
لرجل كان يقوم بتدليك أقدام شخص آخر وهو واقف، وإلى جانبه رجل 
ثاٍن جالس أمامه يقوم بإزالة الشعر الزائد غير المرغوب فيه. وغالًبا كان 
الحالق يقوم بعمله في السوق حيث كان يقوم واحد بحلق الرأس، وآخر 
ينزع الشعر من منطقة األرجل، وآخر من العانة، باإلضافة إلى عملية 
الباديكور والمانيكور. وأيًضا كانت تتم ممارسة الحالقة في الهواء الطلق 

أو تحت ظل شجرة، أو في القصر الملكي والمنازل في الدولة القديمة.
وكان الملك يستعد ويحلق ويرتدي مالبسه قبل أن يظهر ويقابل المسؤولين 
في الدولة الوسطى. وكان ارتداء الشعر المستعار مقتصًرا على الرجال 
أصحاب المكانة العالية فقط. وكانت التسريحة األكثر رقًيا هي وصول 
الشعر إلى الكتفين، في حين كان الذي يقدم القرابين يرتدي باروكة قصيرة 
مستديرة. وتوضح مناظر مقبرة »وسر حات« وجود حالقين أثناء قصهم 
للشعر. ونري الزبائن موجودين بكثرة، ومنهم من يجلس على األرض، 
ومنهم من يجلس على مقعد بثالث أرجل، وآخرون يتشاركون المقعد. 
اعتبروه من عالمات عدم  انهم  الشعر حيث  بإزالة  أيًضا  الكهنة  واهتم 
الطهارة، باإلضافة إلى استخدام المالقط وأدوات إزالة الشعر الالصق 
وشفرات الحالقة. وكان يوجد أيًضا الحالقون المرتبطون بالمعابد مثل 
منظر الحالق في معبد الشمس الخاص بالملك »وسر كاف«، والذي كان 

مسؤواًل عن حالقة رأس وجسد الكهنة.
وتقلد بعض الحالقين بعض المناصب الرفيعة في الدولة القديمة. فكان منهم 
رئيس حالقين القصر الملكي، ومراقب الحالقين الخاص بالحي الملكي أيًضا، 
فكان »سيبا  االبن،  إلى  األب  الحالق من  توريث مهنة  وتم  القصر.  وحالق 
ستي« حالًقا للقصر الملكي في عهد تحتمس الثالث وكان والده »نب سحي 
حو« حالًقا لمعبد الربة باستت. وكان الحالق مختًصا بتزيين الملك بعد الوفاة 
للبعث مرة أخرى في العالم اآلخر وهو حلق اللحية وشعر الرأس. وفي األسرة 
بعض  ويعطي  الواقي  الكحل  ويضع  الجفون  يرسم  الحالق  كان  العشرين 
القليل من  الحاالت كان طبيب عيون. وهناك  الطبية. وفي بعض  الوصفات 
أغلب  وفي  القديمة.  مصر  في  للحالق  االجتماعي  الوضع  حول  المعلومات 
األحيان كان الحالق ذا مكانة اجتماعية متواضعة. وكان الحالق يخدم جميع 
وكان يصور  والمزارع.  والطباخ  الخادم  مثل  المختلفة  االجتماعية  الطبقات 

أحياًنا برأس حليقة.
الطفل  شعر  حلق  عادة  وهي  الفرعونية،  من مصر  موروثة  عادات  وتوجد 
إذا  الكنيسة  في  الطقوس  هذه  وتجري  الشعر،  خصالت  من  القليل  باستثناء 
كان الطفل مسيحًيا، ويقوم الكاهن بتكريس خصالت الشعر، ويمكن أن يقوم 
بعمل أول قصة شعر في اليوم السابع من والدة الطفل، وفي هذا اليوم تُقام 
العقيقة، ويوزع اللحم على الفقراء. وتوجد عادة أخرى وهي وضع خصالت 
الحماية من األمراض  الطين. وهذا االعتقاد لضمان  الطفل في كرات  شعر 
الكرات  يغطي  أبيض  الممكن وضع مسحوق  من  وكان  السلبية.  والتأثيرات 
الطينية المغلقة. وتوجد صلة بين مهنة الحالقة وممارسة الطقوس الدينية في 
مصر القديمة. وباإلضافة إلى ظهور عادة مهمة جًدا في مصر القديمة وهي 

الختان الذي تم التعرف عليها من خالل منظر مقبرة من األسرة الخامسة. 
وتشبه مهنة الحالق في مصر القديمة مهنة الحالق في مصر اليوم من حيث 
قص شعر وحلق الرأس لألطفال والبالغين واألموات وحلق اللحية وإزالة الشعر 
صالونات  في  الحالية  مصر  في  كما  واألرجل،  اليدين  أصابع  أظافر  وتقليم 
الحالقة. وكانت تعرف هذه المهنة باسم المزين أي الذي يزين وليس يحلق فقط. 

إن مصر الفرعونية حية لم تمت وتعيش فينا وبيننا وتحت جلودنا.
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العزلة الايجابية

  تكملة للعدد الماضي: 

التقيُتِك عنَدما 
الرتيُب َزمني  توقفَّ 

الياسميْن زمُن  بدأ  هنا 
االمطاِر ندى 

شفاٍه فوَق  َيرتسُم 
البحِر لعاصفِة  ظمأى 

نورِك ُمبارٌك 
العزلِة عذاباِت  من  ُيخلصني 
بالفرِح ٌح  موشَّ اليِك  دربي 

الشوِق وطقوَس 
تسامُر المرأٍة 

اغترابي شواطَئ 
جراحي وهمساِت 

الواحُة أيتها 
َوَجعي َعْن  الناُر  ترَحَل  لَْن 

المطِر ودمُوِع 
الغيوُم َتحتِرُق 

الذكرياِت قناديِل  في 
الُشرفاِت من  األضواُء  وتهرُب 

يبكي والضباُب 
الشتاِء صباحاِت  في 

أحالمي َتسَتفيُق 
الباسِم ثغرِك  عنَد 
النشوِة( )ومرافِئ 
الضوِء وارتعاشاِت 

الشهقاِت حيَن 
غاباٍت فوَق  ُيحلُق  حنيني 

كروْم وبساتيِن 
الخمُر ينبَض  َكْي 
المعابْد تراتيِل  في 
الحرائْق وواحاِت 

انفاَسِك تحاوُر  روحي 
الوسائِد دفِء  على  تتمرُد 
الضياِع شموِع  على  تبكي 
ذكرياتي؟ على  تمرينَّ  متى 
البحِر عواصِف  أنغاُم  لتعوَد 

الشواطئ  واحتضاُن 
المناجاِة( )ألصداِء 

طقوساً مرافئي  ستكوُن 
االحالَم تعبُر 

االمواِج مع  ترتعُش  وأشواقاً 
ثغرِك فوَق  تراتيلي  ألتلو 

،،،،،،،،، شفتيِك   ظمأَ  وأكسُر 

لاعلاناتكم في الرسالة

شعر: جاسم نعمة مصاول

قصائد من الديوان الخامس )أشــــواٌق ترتعـــُش(

كانت األسرة المصرية القديمة هي أساس المجتمع المصري القديم

 يسأل بعض األصدقاء  منذ فترة 
باألحرى  أو  ابتعادي  سبب  عن 
ومشاركة  الكتابة  عن  عزلتي 
أفكاري كما كان الحال في السابق.  
يودون االطمئنان عني وتشجيعي 
من باب المحبة، على العودة وأنا 
بالحقيقة لم أتوقف أبدا، كل ما في 
األمر هو أنني توقفت عن المشاركة 
لكنني أدّون كل ما يمر في رأسي 
وروحي من أفكار، ومضات عفوية 
وخلجات أعيشها يوميا، تتحداني 
واتحداها والتحديات في أيامنا هذه 
باتت عديدة ومعقدة، صادمة ومميتة 
روحا وفكرا. تجد نفسك في عالم 
من مجانين األديان، واألعراق، 
والقوى الوهمية المتجبرة.  عالم 
يتكلم لغة ال تعرفها ال بل ترفضها 
وعليك ان ترتدي لباس الخبثاء في  
السكوت عنها كي ال تتهم بأشرىس 

االتهامات من عالم الجبناء.
 أي إنسان مهما كان سنه هو بحاج 
لهذه العزلة التأملية، فكيف بالفنان 
وأصحاب األقالم وكل من خصته 
الحياة بروح حساسة شفافة؟ عزلة 

ايجابية تفتح لك أبواب التأمل على 
مصراعيها.  تدعوك إلى الدخول 

دون أن تحدد لك زمن الخروج 
وآل طبيعة ما ينتظرك في الداخل.  
أنا شخصيا أكون سعيدة جدا ساعة 
لقاء  في  هذا  عالمي  في  أتواجد 
الداخلي.  طفلي  وبين  بيني  ودي 
أشاركه أحاسيسي. الصعبة والحلوة 
منها.  أحدثه عن أحالمي ورغباتي 
الدفينة،  عن حيرتي وضياعي فيما 
أواجهه وما يرسمه لي المستقبل.  
ورواسبها.  خياراتي  عن  أسأله 
أتخذ  بالذات،  العزلة  هذه  في. 
قراراتي المصيرية التي تتجاوب 

مع ضميري وقناعاتي.  أحلل ما 
حصل وما سيحصل بعدها.  أختار 

أي طريق أسلك وأحلل لماذا وكيف.  
ألن اإلنسان في النهاية يولد حرا 
دون أي قيود تردعه، وحده ضميره 
هو الذي يسيره والضمير هو جنة 
الحياة وجحيمها، كما قلم الكاتب 
هو صانع السالم أو باني المقابر 

وصريرها.
 مهمة الكاتب والفنان بصورة عامة 
وحيدا  تجعلك  لكنها  نبيلة  مهمة 
كلما حلق قلمك في سماء الحرية، 
والجرأة على المنادات بها.  كلما 
تماديت في الغوص في الممنوع  

وفضح المستور، ال يهمك أحد ألنك 
أعطيت لروحك الوقت الكافي كي 
تقرر مسارها ويوم يتّخذ القرار 
يخرج  يوم  أبدا.    ال عودة عنه 
أي  يثنيه  لن  عزلته  من  الكاتب 
منه  ستجعل  بل  ال  بعدها  تحدي 
يفوح  الحياة  صحراء  في  وردة 
عبيرها عبر المكان و األزمان.

هذه العزلة االيجابية هي ضرورة 
لي. منذ أن فتحت عيناي على هذه 
الشفاء  في  وسيلتي  كانت  الدنيا 
واالرتقاء.  صالتي اليومية وكأس  
الخمرة أشربها نخب طفلي الداخلي 
الذي يتواجد دائما، حاضرا ناضرا 

نديما لي، مرشدي وملهمي.
هذه  تبني  إلى  صديقي  أدعوك   
روحك  بها  تنقذ  وسيلة  العزلة 
أدخل  تائهة.   بأنها  كلما شعرت 
الوقت  لنفسك  واعطي  جوهرك 
الالزم قبل العودة إلى عالم الواقع، 
حينها سترى الدنيا من منظار آخر 
الرأس  رافع  قدما  السير  يخولك 
نحو السماء، لن يجف قلمك بعدها.

    حدثني صديق من القاهرة  هاجر مؤخرا 
إلى كندا وعاش فترة ثورة الشباب التي  سميت  
بالربيع العربي التي اندلعت  في ٢٥ يناير ٢٠١١ 
وعن ما جرى  في شوارع مدن مصر وخاصة 
شوارع القاهرة  من قمع السلطة والضحايا إلخ .  
ال فائدة من وصف ما حدث  في  شوارع المدن 
الفني  التعبير  أسلوب  يهمنا هنا حديثه عن  وما 

وكيف كان الشباب الرًسامون  يرسمون 
على الجدران معبرين عن ما يجري على األرض 
وكيف كانت السلطة ترسل شاحنات مجهزة  بعمال 
وتجهيزات لطلي تلك الرسوم  وطمسها ؛  كان 
الشباب يصورون الرسوم  بهواتفهم ويرسلونها 

إلى األقارب واألصدقاء .
كان الثائرون ينتقلون من شارع إلى شارع يوميا 
ليرسموا على أي جدار قابل ليرسم عليه في مركز 
المدينة عالمين بأن الجدارية ستطلى بالدهان سريعا 
.  لم ينقل صديقنا بعض تلك الرسوم ولم يحفظها  
وكل ما تحدث عنه أن  تلك الرسوم كانت بمستوى 
فني عالمي يمكن أن يرفع راسموها إلى مستوى 

المشاهير مثل بيكاسو وغيره.
ذكرتني تلك الرسوم  بلوحتين : - الجرونيكا - لبابلو  
بيكاسو الشهير والثانية للفنان المكسيكي  داوود  

إلفيرو سيكييروس- تروبيكال أميركا.
جدارية الجرونيكا لبيكاسو تحدث عنها  العالمون 
فني زاد من   نقد  بالفن  سنين طويلة وبمقاالت 
شهرتها  لتصبح تاريخية ؛  عبر فيها  بيكاسو عن 

مجزرة  ُقتل فيها أمهات وأطفال  قرية الجرونكا 
في أسبانبا  بقصف الطائرات األلمانية واإليطالية   
العشرينات  األهلية األسبانية في  الحرب  خالل 
والثالثينات من القرن الماضي . ساعد األلمان 
واإليطاليون الجنرال - فرانكو- قائد الجيش األسباني 
الذي قاتل الثائرين ضد العرش الملكي األسباني .  
يمكن مشاهدة  اللوحة على صفحة بيكاسو على 
كافة  شبكات التواصل االجتماعي ؛  كان  شباب 
القرية  الثوار ولذلك ُقصفت  يقاتلون مع  القرية 
وكانت الضحايا نساَء وأطفاال .  ًتظهر اللوحة  
بشاعة ووحشية  تلك الحرب األهلية ؛ في اللوحة 
نساء تستنجد بأعين جاحظة وأجزاء أطفال وقطع  

خيول  مفزعة  … إلخ إلخ 
رسم  بيكاسو األسباني  في  فرنسا اللوحة  عام 
١٩٣٧ من  ثالث أجزاء ؛   اللوحة في الوسط  
هي األكبر  مساحة :  3.50 متر إرتفاع 7.80 
متر عرض.  وطلب  أن ال تنقل إلى أسبانيا خالل 
حياة الجنرال فرانكو ؛ ُعرضت اللوحة في أكثر 
المتاحف العالمية الشهيرة المجهزة ببيئة حافظة 
السبعينات من  في  أسبانيا   إلى  ونقلت  لأللوان 
القرن الماضي  بعد وفاة الجنرال  فرانكو حسب 

وصية بيكاسو . 
أما اللوحة الجدارية الثانية الشهيرة فهي للرسام 
المكسيكي سيكييروس؛ طلبت والية كاليفورنيا 
رسم جدارية  على حائط بناء المكتبة اإليطالية 
األثرية في لوس أنجلوس بإسم-  تروبيكال أميركا 

-.  كان الهدف أن يرسم الفنان  لوحة عن  طبيعة 
أميركا اإلستوائية . كان الرسام  يعمل في الليل 
يظهر على  ولم   للرسم   بكافة حاجاته  محاطا 
اللوحة رسوم واضحة لغاية ليلة االفتتاح   !!  أكمل 
الرسام اللوحة وإذا فيها رجل من الهنود الحمر 
السكان  األميركيين األصليين - مصلوبا - على 
صليب  مزدوج ،  صليب يعلوه  صليب، ذراعاه  
مقيدتان  على  عارضة  الصليب األعلى  وساقاه 
مشدودتان عرضا على عارضة الصليب األدنى 
، فوق رأسه النسر األميركي بجناحيه  !!! صباح  
يوم اإلفتتاح  فوجئ المسئولون  وأمروا  بطالء  

الجدارية  لطمس  معالمها!!! 
مساحة اللوحة  ٢٤ متر عرض و ٨  متر إرتفاع 
.  ُرسمت اللوحة عام ١٩٣٦، بعد  طمس معالمها  
ظاهرا  بقي  منها  أجزاًء  ألن  شهرة  إزدادت  
وأصبحت مزارا للمستهزئين بتصرف السلطة !!!  
في مطلع هذا القرن قام  ناشطون  باإلعتراض 
على تشويه  قطعة  فنية  شهيرة عالمية وأمرت 
مقاطعة كاليفورنيا  بترميمها  وولدت من جديد 

عام ٢٠١٢  .
كم  نتمنى أن تنشر جداريات  القاهرة ؛ أو يسمح  
للفنانين الشباب إعادة  رسم البعض  منها  لتكون  
وثيقة  تاريخية لألجيال القادمة معبرة عن ثورة 
شباب الجامعات ويتناولها الكتاب العالمون بالفن 
الجرافيتي ليعطونها حقها ويرفعونها مع الفنانين 

الشباب إلى الشهرة العالمية والتاريخية .

ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ ولوحات الرسامين  المعبرة عن 
المآسي  التي حدثت  في  شوارع  القاهرة 

بقلم: سليم خليل



    سيشل 
توجد دولة سيشل في قارة إفريقيا، وهي عبارة عن عّدة جزر في 
المحيط الهادي التي تعرف باألرخبيل الكبير، حيُث يبلغ عدد الجزر 
التي تتكون منها دولة سيشل إلى نحو 115 جزيرة، وتقع دولة سيشل 
على بعد 1600 كيلومتر من الساحل الشمالي الشرقّي األفريقّي، مدينة 
فيكتوريا وهي عاصمة دولة سيشل ومن أهم جزر دولة سيشل جزيرة 
براسلين، و الديغو، جزيرة ماهي وتُعد هذه الجزر جزر صخرية، أما 
باقي جزر دولة سيشل فهي جزر مرجانية تحت سطح البحر وفيما 
يلي سوف نتعرف على أحد أهم الجزر في سيشل وهي جزيرة ماهي 

وما هي أهم معالمها السياحية. 
جزيرة ماهي 

تّعد جزيرة ماهي من أكبر الجزر في دولة سيشل، وتقع فيها عاصمة 
الدولة مدينة فيكتوريا، أما سكان الجزيرة فهم خليط من األفارقة 
واألوروبيين كما توجد نسبة من سكان الجزيرة ترجع إلى أصول هندية، 
وتتميز الجزيرة بأنها ينمو على أرضها أكبر حبة ثمرة جوز الهند في 
العالم حيُث يصل وزن الثمرة الواحدة ما يقارب 20 كيلوغرام، وكذلك 
تتميز بأّن يعيش فيها أكبر السالحف البحرية العمالقة والنادرة أيًضا.

أدي التكوين الجغرافي للجزيرة وخاصة في الجهة الجنوبية والغربية 
جعلها من أكبر المحميات الطبيعية، حيُث تتكون الجزيرة من ما يقارب  
ال 70 جباًل، أما الحياة المدنية فتكون بشكٍل كبير في الجهة الشمالية 

الشرقية من الجزيرة. 
يصل عدد سكان هذه الجزيرة إلى 90 ألف نسمة، وتُعد جزيرة ماهي 
هي أكبر الجزر من حيُث المساحة أرخبيل سيشل، وأكثر ما يميز 
سكانها هو البسطة والحياة الشعبية، وتقع جزيرة ماهي بين قارة إفريقيا 
وجزر المالديف بمسافة متساوية، ويرجع أصل أطلق هذا االسم على 
الجزيرة إلى جابي الضرائب الفرنسّي المسؤول “ موريشيوس فرانسوا 

ماهي دي ال بوردوني” 
مناخ جزيرة ماهي

المناخ السائد على الجزيرة هو مناخ موسم “المونسون”، وذلك ألّن 
الجزيرة قريبة من خط االستواء لذلك فإّن المناخ السائد هو المناخ 
االستوائي، حيُث تقع الجزيرة بالقرب من جنوب خط االستواء، لذلك 

يتّم التنقل في الجزيرة من مكان إلى أخر من خالل الطائرات. 
في سيشل هي أحد أهم مصادر الدخل التي يقوم عليها االقتصاد وتضم 
ماهي العديد من األماكن السياحية ومنها حديقة “كوت مان يا” للزهور، 
وأكبر حديقة لألعشاب والشموع والتوابل “حديقة التوابل” ومن أهم 
األماكن السياحية التي تشتهر بها جزيرة ماهي أيًضا نُزل “ميشون 
لودج”، ومنتزه مورن سيشيلو، وأراضي بور جلو وهي عبارة عن 
مجموعة من الغابات واألحراش التي تبدو غاية في الجمال والروعة.

أهم األماكن السياحية في جزيرة ماهي سيشل 
يسكن جزيرة ماهي حوالي %90 من عدد سكان دولة سيشل ومن أهم 

المعالم السياحية في جزيرة سيشل ما يلي: 
منتزه مورن سيشل الوطني 

يُعّد منتزه Morne Seychellois National Park أحد أهم المعالم 
السياحية في جزيرة ماهي، كما تعتبر أكبر حديقة وطنية في دولة سيشل 
أيًضا، وتّضم أعلى سلسلة جبال في دولة سيشل، وتتسع مساحة الحديقة 
لممارسة المشي بين األشجار ومزارع الشاي حيُث تمد الحديقة على 

حوالي 20 % من مساحة الجزيرة. 
الحديقة النباتية 

تُعتبر الحديقة النباتية أحد أبرز المعالم السياحية في جزيرة ماهي، 
ويقع بالقرب من مركز مدينة فيكتوريا العاصمية على مسافة قريبة 
من الناحية الجنوبية، حيُث تضم الحديقة مجموعة جميلة وفريدة من 
األشجار والنباتات ومن أهم أشجار الحديقة أشجار النخيل، كما تشتمل 
للتوابل ومجموعة كبيرة من أنواع األعشاب،  الحديقة على بستاناً 
وتعيش فيها مجموعة كبيرة من الحيوانات أشهر ها السالحف العمالقة 

وخفافيش الفاكهة.
شواطئ جزيرة ماهي 

يوجد في جزيرة ماهي مجموعة من أجمل الشواطئ في العالم التي 
يقصدها السياح من أنحاء العالم، حيُث تتميز برمالها البيضاء الساحرة 

ومن أهم شواطئ جزيرة ماهي شاطىء Beau Vallon، وأيًضا شاطئ 
سن ست، وعّدة شواطئ أخرى. 

متحف التاريخ الطبيعي 
يوجد متحف التاريخ الطبيعي في مدينة فيكتوريا في جزيرة ماهي، 
يعرض المتحف مجموعة كبيرة من أهم التحف التي تخص تاريخ 

المدينة، كما يشتمل المتحف على عدد من المعارض التي تعرض كل 
ما يتعلق بالتاريخ الجيولوجي لدولة سيشل من نباتات وحيوانات، حيُث 
يُعّد هذا المتحف من أكبر المزارات السياحية للباحثين والجيولوجيين 

والمهتمين بالتعرف على تاريخ سيشل. 

برج الساعة 
يعتبر برج الساعة أحد الرموز السياحية في سيشل وجزيرة ماهي، 
حيُث يضاهي في شهرية برج الساعة في لندن، وقد تّم بنائه في أثناء 

االستعمار البريطاني لمدينة فيكتوريا في عام 1903. 
 Morne Blanc جبل مورن بالنك

يُعد جبل مورن بالك أحد أهم المعالم السياحية في جزيرة ماهي أعلى 
قمة جبلية في سيشل، ويجذب السياح من جميع أنحاء العالم ممن 
يعشقون رياضة التسلق على الجبال، لتجربة فريدة من نوعها وسط 
مناظر الطبيعية الخالبة على الجبل، كما يأتي لزيارة الجبل العديد من 

البعثات السياحية لالستطالع واالستكشاف.
 Mission Lodge Lookout طريق

لكل عشاق الحياة والطبيعية الخالبة ال يفوت أّن تستمع بأجمل مناظر 
طبيعية في األرض عندما تمر في مليون لودج لوكاوت، حيُث من 
أروع الطرق في ماهي فهو عبارة عن طريق مهجور يقع في منطقة 
الساحل الشمالي لمدينة فيكتوريا، يعتبر أحد أروع األماكن الطبيعية 
التي يذهب إليها السياح اللتقاط اجمل الصور بخلفية من صنع الطبيعة 

اجمل لوحة فنية ممتزجة من الجبال والبحر والمساحات الخضراء 
فنادق جزيرة ماهي وأماكن لإلقامة 

لكي تكتمل السياحة في ماهي ال بد من توافر العديد من الفنادق التي 
تناسب السياح من جميع أنحاء العالم لتقديم اعلى خدمة فندقية والحرص 
على سعادة السياح وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجونها في أي مكان 
وتّضم جزيرة ماهي مجموعة مختارة من أفخم الفنادق العالمية لخدمة 

عمالئها ومن اهم وافضل فنادق جزيرة ماهي ما يلي: 
 Villa Roscia 

هو فندق صغير ولكنه يقدم أفخم الخدمات الفندقية التي تمنحك أعلى 
درجات الراحة واالستجمام، غرف النزالء مزودة باإلنترنت من 
خالل خدمة الواي فاي المجاني، كما يوجد بالفندق حمام للسباحة 
يمّكنك االستمتاع بتناول فطورك كل يوم في جو من الراحة والمتعة 

والهدوء، كما يوفر الفندق مكان مخصص للسيارات.
كوستانس إيفيليا 

يُعد فندق كوستانس خيارك األفضل والرائع لكي تتّم متعتك في رحلتك 
إلى جزيرة ماهي، ويُعّد كوستانس إيفيليا منتج سياحي عالمي يقدم أفضل 
الخدمات الفندقية التي تجعلك نعم بكل ُسبل الراحة واالستجمام، جميع 

غرف الفندق مكيفة ومزودة بخدمة الواي فاي المجانية، كما يتوافر 
في الفندق حمام سباحة يمّكنك االستمتاع بتناول وجبة اإلفطار في جو 

رائع، كما يوفر المنتج مكان خاص للسيارات بشكل مجاني. 
Four Seasons Resort Seychelles فور سيزونز ريزورت 

جزر سيشل
يُعد الفور سيزونز أحد أشهر الفنادق العالمية حول العالم وله فروع في 
جميع الدول السياحية، وسوف يكون خيارك المثالي لتستمتع براحتك 
في جو من الهدوء والراحة مع خدمة فندقية على أعلى مستوى، جميع 
غرف المنتج مزودة بخدمة الواي فاي وكل ُسبل الراحة للنزالء، كما 
يوفر المنتجع مكان مخصص للسيارات بدون مقابل، ويوجد بالمنتج 

حمام سباحة على أحدث التصميمات العالمية لكي تكتمل رحلتك بكل 
طرق المتعة والراحة واالستجمام فيكون الفور سيزونز هي وجهتك.
Hilton Seychelles Nor�  منتجع وسبا هيلتون سيشل نورثلوم

tholme Resort & Spa
ُيعد منتجع وسبا هيلتون من أفضل الفنادق السياحية، حيُث أحد 
الخيارات المثالية للسباحين في جزيرة ماهي، حيُث يوفر الفندق كافة 
ُسبل الراحة وخدمة الواي فاي المجانية، والمنتج به حمام سباحة على 
أعلى مستوي ويقدم الفندق أفخم الخدمات الفندقية ليستمع الزائر بالراحة 

واالستجمام طول رحلته.

السياحة العالمية

اعداد : مايك انجلو

     Vendredi 16  juillet 2021
الجمعة 16 يوليو 2021
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الكلمـات المتقاطعة

أفقيا: 
�1مطرب لبناني 

�2 ممثل كوميدي مصري راحل – 
من األقارب 

مسلسل   – متشابهة  حروف   3�
مول   – لبناني  سوري  تلفزيوني 

)مبعثرة(
�4 حرف إنجليزي – أعطي له مهلة 

�5 شريان الحياة في مصر 
ضمير   – أفريقية  دولة   – بحر   6�

الغائب 
�7 ماذا بالخليجي – حروف متشابهة 

– لألستفهام 
�8 ماشية – التهم )مبعثرة( 

�9 جمع ممر – من أجله )معكوسة( 
�10 عاصمة النيجر – ارتوى

رأسياً :
 – أوروبا  شرق  جنوب  �1دولة 

للسؤال عن الشخص 
�2 من األلوان – مدينة أمريكية 

�3 غيوم – حي مصري 
 – )معكوسة(   – قطبي  حيوان   4�

وجع – عاتب 
�5 من منتجات النحل – آلة موسيقية 

– ملكية فرعونية 
�6 لقب يطلق على ميسي – يتبعه 

�7 للتضجر – أوتوماتيكي – لسان 
نار

�8 أداة جزم – زعيم نازي 
�9 مهمة – هيا 

�10 مطرب أسباني – ضمير 
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 Les proverbes en français et arabe

فرجاني ساسي يودع نادي الزمالك وجماهيره

  أعلن التونسي فرجاني ساسي رسميا نهاية رحلته 
مع الزمالك.

إنستجرام،  وقال ساسي عبر حسابه الشخصي على 
مساء الخميس: “أشكر نادي الزمالك وجماهيره وكل 
األجهزة الفنية والالعبين على كل الدعم والحب في 

الفترة األفضل في حياتي”.
وأضاف “عشنا لحظات صعبة ولحظات جميلة من 

الفرح والتتويج وهذه سنة الحياة”.
الفوز بكل  الزمالك  لنادي  قلبي  وأتم “أتمنى من كل 

البطوالت في الفترة القادمة”.

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

رمضان صبحي يغيب عن قائمة بيراميدز 
أمام المقاولون العرب الجمعة

     اختار تاكيس جونيس المدير الفني لـ 
بيراميدز قائمة مكونه من 20 العبا لمواجهة 
المقاولون العرب في لقاء مؤجل من الجولة 

24 من الدوري الممتاز.
ويلتقي بيراميدز – الجمعة- على استاد المقاولون 

مع ذئاب الجبل في التاسعة مساًء.
ويغيب رمضان صبحي وإبراهيم عادل وأسامة 
جالل عن قائمة بيراميدز لسفرهم مع المنتخب 
األولمبي لليابان لخوض غمار أولمبياد طوكيو.

ويغيب أيضا أحمد سامي لحصوله على بطاقة 
صفراء ثالثة ضد اإلنتاج الحربي.

ويتواصل غياب أحمد الشناوي وجون أنتوي 
ودييجو روالن بسبب اإلصابة.
وجاءت قائمة بيراميدز كاآلتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – عبد 
الرحمن أيمن

الدفاع: أحمد أيمن منصور – أحمد سامي 
– أحمد فتحي – محمد حمدي – عبد هللا 

بكري – علي جبر
الوسط: عبد هللا السعيد – إريك تراوري – أحمد 
توفيق – إبراهيم حسن – محمود صابر – محمود 
حمادة – عمر جابر – إسالم عيسى – نبيل 

دونجا – محمد فاروق
الهجوم: محمود وادي – دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز الثامن برصيد 37 
نقطة من 25 مباراة، فيما يحتل المقاولون 
العرب المركز الـ 14 برصيد 29 نقطة من 

27 مباراة.

نظام جديد في تسليم الميداليات خالل أولمبياد طوكيو 
بسبب كورونا

اللجنة األولمبية       أعلن رئيس 
الدولية، األلماني توماس باخ األربعاء، 
أن أبطال أولمبياد طوكيو التي تنطلق 
األسبوع المقبل، سيعلقون ميدالياتهم 
على أعناقهم بأنفسهم بسبب فيروس 

كورونا.
الثالث على  الميداليات  تقديم  وسيتم 
صينية للرياضيين على منصة التتويج 
تعليقها حول أعناقهم  ويتعين عليهم 
بأنفسهم أمام المدرجات الخالية. ولن 
يكون هناك أيضا أي مصافحة أو عناق.
وقال رئيس باخ خالل مائدة مستديرة 
افتراضية مع وسائل اإلعالم: “لن 
الميداليات على األعناق.  تعليق  يتم 
سيتم تقديمها للرياضيين على صينية 
الميدالية  الرياضي على  وسيحصل 

بنفسه”.
وأضاف: “سيتم 
أن  من  التأكد 
الذي  الشخص 
الميدالية  يضع 
الصينية  على 

بقفازات مطهرة. سيضع  يفعل ذلك 
مقدمو الميداليات والرياضيون كمامات. 
لن يكون هناك مصافحة أو عناق 

خالل المراسم”.
وسجلت المدينة المضيفة، التي تخضع 
انتهاء  لما بعد  لحالة طوارئ تستمر 
األلعاب، 1149 إصابة جديدة بكوفيد�

19 امس األربعاء، وهو أعلى عدد يومي 
من اإلصابات في حوالي ستة أشهر.
الكثير من  وفقدت األلعاب األولمبية 

أنها  العام وسط مخاوف من  الدعم 
ستؤدي إلى ارتفاع في اإلصابات حتى 
على الرغم من العدم السماح للمتفرجين 
بدخول المنشآت الرياضية، كما يوجد 
تدابير صحية صارمة لكل المشاركين 

في األلعاب.
وتنطلق األلعاب األولمبية الصيفية 
“طوكيو ″2020، المؤجلة عاما كامال 
بسبب فيروس كورونا، في 23 يوليو 

وتختتم في الثامن من أغسطس.

ليفربول »يقتل« حلم صالح.. وسولشاير 
يفعل العكس

     أحزن نادي ليفربول ماليين المصريين، 
المشاركة  من  النجم محمد صالح،  بمنعه 
أولمبياد طوكيو، وهي  مع منتخب بالده في 
استراتيجية لم يتبعها الغريم مانشستر يونايتد، 
بالده  مع  المشاركة  يريد  لمن  الذي سمح 

ذلك. بفعل 
وأعلن المدير الفني للمنتخب األولمبي المصري، 
شوقي غريب، قبل أسابيع، عن قائمة الالعبين 
األولمبية في  األلعاب  المشاركة في دورة 
طوكيو، والتي خلت من نجم ليفربول اإلنجليزي 

محمد صالح.
وأكدت تقارير إنجليزية أن ليفربول منع صالح 
من المشاركة في األولمبياد، بسبب تعارضها 
مع انطالق الدوري اإلنجليزي الممتاز، وألنها 

ليست بطولة قارية رئيسية.

وعلى عكس ليفربول الذي تمسك بالعبيه قبل 
األولمبياد، كان لمدرب مانشستر يونايتد، أولي 

غونار سولشاير، رأي آخر حول البطولة.
وقال سولشاير: »أعتقد أن الجميع عندما كانوا 
األولمبياد، وعندما  يشاهدون  كانوا  صغارا، 
تناديك بالدك، ال أستطيع أنا أن أقف في طريق 

حلم الطفولة«.
بعد سؤاله عن  وتأتي تصريحات سولشاير 
بايلي وأماد،  إيرك  سبب سماحه لالعبين 
األولمبياد،  ديفوار في  بتمثيل منتخب كوت 
ليفربول،  يورغن كلوب مدرب  على عكس 

الذي لم يسمح بذلك لصالح.
وقارنت الصحافة اإلنجليزية موقف سولشاير 
الذي وقف بطريق  بغريمه يورغن كلوب، 

صالح واللعب في طوكيو.

المنتخب األوليمبي يغادر إلى اليابان اليوم للمشاركة 
في أوليمبياد طوكيو

األوليمبي  المنتخب  غادر      
بقيادة شوقي غريب المدير الفني، 
استعداًدا  اليابان،  إلى  الخميس، 
لخوض نهائيات أوليمبياد طوكيو 
التي تنطلق في الثالث والعشرين 
الجاري وتستمر حتى  يوليو  من 

الثامن من أغسطس المقبل.
األوليمبي مرانه  المنتخب  وأدي 
الملعب  األخير، األربعاء علي 

الفرعي إلستاد القاهرة.
وأوقعت القرعة المنتخب المصري 

األوليمبي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جواره 
منتخبات إسبانيا واألرجنتين وأستراليا في أوليمبياد طوكيو.
الوطني  للمنتخب  الفني  المدير  وأعلن شوقي غريب 
األوليمبي القائمة النهائية المختارة لخوض األوليمبياد.

المقرر مشاركتهم فى   22 الـ  الالعبين  قائمة  وضمت 
نهائيات أوليمبياد طوكيو 3 العبين فوق السن األوليمبى 

وهم: محمد الشناوى وأحمد حجازى ومحمود الونش.
وجاءت قائمة الالعبين على النحو التالي:

الشناوي – محمد صبحي –  المرمى: محمد  حراسة 
محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح – كريم فؤاد – أحمد حجازي 
– محمود الونش – محمد عبد السالم – أحمد رمضان 

»بيكهام« – أسامة جالل- كريم العراقي.
خط الوسط: أكرم توفيق – عمار حمدى – إمام عاشور- 
ناصر ماهر – رمضان صبحى – إبراهيم عادل – عبد 

الرحمن مجدي – طاهر محمد طاهر.
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان – صالح محسن – ناصر 

منسي.
أوليمبياد طوكيو  يفتتح منتخب مصر مشواره في  و 
األرجنتين  ثم  الجارى  يوليو   22 يوم  إسبانيا  بمواجهة 

يوم 25 وأستراليا يوم 28 من نفس الشهر.

- اللي داخل بين لبصلة وقشرتها ما ينوبك إال صنتها 
Il ne fait pas mettre le doigt entre l’arbre et l’ecorse

� جعحعة على الفاضي 
 Les barils vides font le plus de bruit
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      أطلق مؤخراً رواد مواقع التواصل االجتماعي 
هاشتاغ )صنع في المغرب( على إثر المبادرة الملكية 
السادس  محمد  المغرب  ملك  أطلقها  التي  السامية 
نصره هللا وأيّده، والمتمثلة في تصنيع المغرب للقاح 
عربية  دولة  أول  المغرب  يصبح  وبذلك  كورونا، 

المصنعة  الدول  قائمة  ضن  تدخل  وإفريقية 
لهذا اللقاح، وقد تم بالموازاة مع هذه المبادرة 
إصدار قرارات لدعم االقتصاد المغربي ليتحّول 
الذاتي، ويتطلع  إلى االنتاج، فيتحقق االكتفاء 
واإلفريقية،  العربية  الدول  لمساعدة  المغرب 
وهو ما ترجم في الشعار: )صنع في المغرب(، 
المغاربة  إحياء  اإلنجاز  هذا  مع  تزامن  وقد 
سمي  ما  أو  المغرب،  توحيد  طريق  لذكرى 
اختصاراً بطريق الوحدة، وهي الطريق التي 
أول عام  في  بجنوبه،  المغرب  ربطت شمال 

بعد استقالل المغرب.
وسوف نخصص هذا المقال، لطريق الوحدة، 
سواعد  على  اعتمد   ، مغربياً صنعاً  بوصفه 
البسيطة  اإلمكانات  وعلى  المغاربة،  الشباب 
جداً، وذلك على إثر النداء الملكي السامي الذي 
وجهه، في يوم 15 يونيو 1957، ملك المغرب 
آنذاك، الملك المجاهد محمد الخامس، طيّب هللا 
ثراه، من مدينة مراكش، داعياً الشباب المغربي 
الورش  تنفيذ هذا  للمشاركة في  التطوع   إلى 
التنموي الضخم، وكان المغرب آنذاك قد خرج 
جداً  قليلة  الموارد  االستعمار حيث  حقبة  من 

والبنية التحية غير مكتملة، ومع ذلك نجح المغاربة 
للوجود  الطريق  الكبير، وخرج  المشروع  هذا  في 
منعدمة،  شبه  مادية  وبإمكانات  قياسي  في ظرف 
مما جعله ورشاً تنموياً رائداً ومتقدماً ومصدر إلهام 

وأمل في غد أفضل لكل المغاربة.
لم يكن طريق الوحدة مخّططاً له بالكيفية التي تُخّطط 
لها المشاريع التنموية الحالية، والتي تأخذ وقتاً طوياًل 
هائلة،  مادية  وإمكانات  موّسعة  وطلبات عروض 
ملكاً  المغاربة  راود  حلماً  الطريق  هذا  كان  وإنما 
وشعباً فسعوا إلى تنفيذه مباشرة بسواعد الشباب وبما 
توفر من مواد وموارد على قلتها، فحّققوا المعجزة، 
وانتصروا على الظروف الصعبة، وقدموا المثال الحّي 
على قدرتهم واستحقاقهم للتنمية عندما تتوفر اإلرادة 
الطاقات، ومنح  الُمنَجز وتحرير  وتثمين  والتشجيع 
الطريق  يبدع وينجح، فكانت  للشباب لكي  الفرصة 
وتوحيد  المغرب  وتوحيد  الجهود  توحيد  في  درساً 
أكبر  ما هو  إلى  ذلك  بعد  المغاربة  ليتطلع  الرؤية، 

من الطريق، أي بناء المغرب الجديد.
في عز جائحة كورونا، كان المغاربة على موعد مع  
لرؤية  ودقيق  إنجاز تصور شامل  تم  فقد  التاريخ، 
جديدة ترسم معالم المغرب الذي يتطلع إليه المغاربة 
أطلق عليه  ما  الرؤية  ترجم هذه  وقد  قيادًة وشعباً، 
يعّد  الذي  النموذج  هذا  الجديد،  التنموي  بالنموذج 
ومنها  الرائدة،  الملكية  المبادرات  من  لعدد  امتداداً 

طريق الوحدة.
أقل من  وفي   1956 سنة  استقالله  المغرب  انتزع 
عام، كان الطموح كبيراً لبناء المغرب الجديد؛ مغرب 
الطموح  هذا  وترجمت  والعّزة،  والكرامة  الحرية 
الجماعي إرادة ملكية سامية، حَملت هّم البناء والتشييد 
والتحديث، فنجُد الملك المجاهد محمد الخامس، طيب 
هللا ثراه، يعطي انطالقة تشييد طريق الوحدة، الذي 
يخترق الجبال الوعرة ويحتاج إلى إمكانات هائلة، 

فيكف سيتم إنجاز هذا الطريق؟
إن إبداع الفكرة ينبغي أن يوازيه إبداٌع في تنفيذها، 
اعتُبرت  وإال  والتحّقق،  اإلنجاز  إمكانات  وخاصة 
الفكرُة ضرباً من التنظير المجّرد عن الواقع والكالم 
الخالي من أي فعالية تطبيقية، وقد كان جاللة الملك 
بما  تام  ثراه، على وعي  الخامس، طيب هللا  محمد 
تقتضيه اللحظة التاريخية من جرأة في إبداع األفكار 

الرائدة، وكان رحمه هللا يدرك يقيناً كم  تتطلبه هذه 
في شكل  أبدع  ولذلك  موارد ضخمة،  من  الطريق 
تدبير هذه الموارد، باستلهام “التطوع” من التراث 
اإلنساني المغربي، فالمغاربة عرفوا التطوع والتبرع 
والتعاون في كثير من مجاالت حياتهم اليومية، وفي 

األعياد والمناسبات والعادات والتقاليد، بل وفي أعمال 
الصناعات  وفي  “التويزة”،  ظاهرة  مثل  الفالحة 
الغذائية مثل ظاهرة “العباسية”، وغيرها من أشكال 
التعاون والتبرع بالعمل داخل المجتمع المغربي، وال 
ننس أنَّ أعمااًل كبيرة في تاريخ المغرب كانت ثمرة 
التطوع والتبرع والتضحية، ومنها على سبيل  هذا 
الفهرية  فاطمة  بنتها  التي  القرويين  جامعة  المثال، 
الذي  والدها  من  ورثتها  بأموال  245 هجرية  عام 
كان تاجراً، فتبّرعت بما لديها من مال في سبيل بناء 
جامٍع، تحّول إلى جامعٍة عالمية، وكان له أثر واضح 
في الحياة الدينية والعلمية داخل المغرب وخارجه، 
العربية اإلسالمية  الحضارة  تقّدم  تأثير على  له  بل 
واألندلس،  إفريقيا  في شمال  اإلسالمي  الغرب  في 
والمشرق كذلك وفي إفريقيا جنوبي الصحراء.. وكل 
ذلك بفضل تبّرع امرأة مغربية بنصيبها من اإلرث في 
سبيل بناء جامع للصالة.. فتقبّل هللا منها وبارك في 
عملها، ولذلك يدرك المغاربة قيمة التبرع والتضحية 
والوقف اإلسالمي والبذل في سبيل اإلنسانية وإحياء 
األرض الموات بحفر اآلبار وإنشاء سقايات السبيل، 
ودفع البالء عن الكائنات بأوقاٍف على الطير والحيوان.. 
منها  استلهم  التي  السامية هي  اإلنسانية  القيم  وهذه 
الملك المجاهد محمد الخامس، طيب هللا ثراه، روح 
طريق الوحدة فوّفر ما تحتاجه بفضل تعاون الشباب 
ليبقى  التطوعي،  العمل  في  وتضحيتهم وإخالصهم 
خالداً هذا العمل النبيل إلى يومنا هذا، يتجّدد االحتفاء 
بذكراه كل عام، لترسيخ قيم العطاء والبذل في نفوس 

الناشئة والشباب الصاعد.
 نجد هذه الروح العالية من الطموح نحو التحديث، 
حاضرة بقوة في خطاب جاللة الملك محمد السادس 
نصره هللا، في خطبه السامية التي افتتح بها الدورات 
التشريعية خالل السنوات األخيرة، وأيضاً في خطب 
عيد العرش المجيد، وخاصة في 29 يوليوز 2019 
دعا اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي إلى التجرد 
والموضوعية والنزاهة والجرأة، في إعالن الحقيقة، 
مقترحات  تتحلى  وأن  مؤلمة،  أو  قاسية  كانت  ولو 

اللجنة بالشجاعة واالبتكار في اقتراح الحلول.
وبالعودة إلى طريق الوحدة الذي نجح المغرب في 
إنجازه عام 1957، نجد عنصري الشجاعة واالبتكار 
في الحلول حاضراً بقوة؛ هناك مبادرة ملكية ترجمها 

نداء جاللة الملك المجاهد محمد الخامس طيب هللا 
ثراه، لعموم المغاربة في إنجاح هذا الورش الكبير، 
فهناك جرأة في ابتكار المشروع، وأيضاً إبداع آليات 
التنفيذ، وليس ذلك على المستوى النظري فحسب، 
العهد  التنزيل، إذ كان ولي  بل الدخول في مراحل 

ثراه،  طيب هللا  الثاني  الحسن  الملك  جاللة  آنذاك 
ألف   12 من  أكثر  المتطوعين ضمن  الشباب  أّول 
شاب تقدموا للعمل التطوعي، يمثلون خيرة الشباب 
المغربي الذي يتسم بالقوة واألمانة واإلتقان والوفاء 

للوطن والملك.
إن االهتمام بالشباب وتحرير الطاقات ومنح الكفاءات 
وتشجيع  الذات،  وتحقيق  واإلنتاج  العمل  فرصة 
المبادرات، من أهم آليات إنجاح أي ورش تنموي، 
وخاصة إذا كان هناك تعزيٌز للوعي الوطني المسؤول، 
واإلحساس بفخر االنتماء للوطن واالعتزاز بالهوية، 
مراحل  في  كلها حاضرة  العوامل  هذه  نجد  ولذلك 
فقد  اإلنجاز،  إلى  الفكرة  الوحدة؛ من  إنجاز طريق 
كان وجود ولي العهد ضمن الشباب يعمل جنباً لجنب 
الشمس وفي ظروف  أشعة  المتطوعين وتحت  مع 
الذين  المغربي،  للشباب  جبلية وعرة، مصدر فخر 
منقطع  الحماس  فكان  لهم،  قدوة  العهد  ولي  اتخذوا 
أجل  من  ودؤوباً  متواصاًل  العمل  وكان  النظير، 
كل  تحّدي  في  أواًل  الذات  على  االنتصار  تحقيق 
العوائق؛ وخاصة الظروف المناخية الصعبة ونقص 
اإلمكانات المتاحة، ثم تحقيق االنتصار على أعداء 
في  كبيراً  شيئاً  يفعل  لن  أنه  ظنوا  الذين  المغرب، 
الغربية،  القوى  أو  المستعمر  تدخل  بدون  التنمية 
من  االنعتاق  على  قدرتهم  المغربي  الشباب  فأثبت 
كل تبعية لإلمبريالية الكولونيالية، وبسواعد الرجال 
األقوياء حفروا الصخور الصلبة، واخترقوا الجبال 
الوعرة، في مشهد لم يتكرر إال في حدث المسيرة 
التي  نفسها  األرقام  وهي  1975؛  عام  الخضراء 
مع   ،)1957 )عام  الوحدة   بحدث طريق  تذّكرنا 
الخماسية  النجمة  إلى  5، ولعلها اإلشارة  تقديم رقم 
للعلم الوطني المغربي أو أركان اإلسالم الخمسة، أو 
أصابع اليد في وجه أعداء المغرب وُحّساده..، وهي 
ملكية  مبادرة  بدورها  كانت  التي  السلمية  المسيرة 
رائدة ومبتكرة، استجاب لها الشعب المغربي األبّي 
الذي هّب عن بكرة أبيه ووقف وقفة الرجل الواحد 
في سبيل استكمال الوحدة الترابية للمملكة وراء قائد 

المسيرة جاللة الملك الحسن الثاني طيب هللا ثراه.
أساسياً ضمن  عنصراً  تظل  “الوحدة”  فكرة  إن   
المشروع المغربي على مر العصور واألزمنة، تلك 
الوحدة التي تتجاوز وحدة التراب والهوية إلى وحدة 

المبادئ والقضية، 
سها  أ ر على  و
المؤسسة الملكية، 
التي كانت دائماً 

كان  ولذلك  المبادرات،  إطالق  في  الريادة  صاحبة 
الخضراء، وكانت  المسيرة  الوحدة، وكانت  طريق 
النموذج  وأخيراً  البشرية،  للتنمية  الوطنية  المبادرة 
التنموي الجديد، والتي تمثل محطات بارزة في التاريخ 
المعاصر للمغرب الجديد، وقد عبّر عن هذه المعاني 
دة، والتي حَضَرْت في طريق الوحدة  المتجّددة والُمجّدِ
الملك المجاهد محمد الخامس عندما قال، رحمه هللا 
وقدس سّره: “بفضل هذه الطريق المباركة، تضاعفت 
وسائل االتصال بين الشمال والجنوب، وتم التوحيد 
بينهما على صورة أكمل، ذلك التوحيد الذي طالما 
كافحنا من أجله وتحرقنا شوقا إلى استرجاعه، وأي 
هذه  من  بوحدتهم  المغاربة  تعلق  على  أقوى  دليل 
المشاركة في أعمال المتطوعين التي قام بها سكان 
هذه المناطق بحماسة وإيمان”. ولذلك ال عجب أن 
نجد حضور الملوك الثالثة: محمد الخامس والحسن 
الثاني ومحمد السادس في لوحة واحدة تزيّن بعض 
األوراق النقدية في المغرب، لُتعبر عن استمرارية 
مبادرات التجديد والتحديث والبناء..  وهي المعاني 
التي أشار إليها بشكل مباشر التقرير العام للنموذج 
التنموي الجديد، في آخر في آخر قسم من أقسامه، 
يبدأ  عندما  التغيير،  رافعات  الثالث:  القسم  وهو 
االستراتيجية  القيادة  على  بالتأكيد  الرافعات  هذه 
واالستمرارية والتتبع: )يتطلب التنفيذ الفعلي للنموذج 
والتتبع  االستراتيجية  القيادة  تعزيز وظيفة  التنموي 
بالصعوبة  التغيير  مسلسل  ويتسم  التغيير.   وإدارة 
قيادة  وجود  كل شيء  قبل  يفترض  إذ  كان،  أينما 
والتزام قوي وأيضا االستمرارية والمثابرة وتحمل 
التغيير(.  مقاومة  لمظاهر  الدائم  والتدبير  المخاطر 
بمجمل  وعي  على  كان  الجديد  التنموي  فالنموذج 
المؤهالت التي يتوفر عليها المغرب من أجل اإلقالع 
االقتصادي الحقيقي الذي سوف ينعكس بشكل إيجابي 
ومباشر على الحياة اليومية لكل المغاربة، وليس شعار 
التي  الوحدة  لروح  انعكاساً  المغرب( إال  )ُصنع في 

طبعت شخصية المغاربة.
 ،1957 الوحدة عام  إنجاز طريق  الحديث عن  إنَّ 
وخاصة تلك الروح الجماعية التي أسهمت في إنجاحه، 
والمتمثلة في حماس الشباب وإيمانهم بالمشروع، ال 
تسعه صفحات هذا المقال الذي ُكتب احتفاًء بهذه الذكرى 
الخالدة وتعبيراً عن وصل الماضي بالحاضر، ولذلك 
كان تخليد هذه الذكرى كل عام، واجباً وطنياً الستلهام 
روح الجهاد األكبر، وهو جهاد التنمية بعد تحقيق الجهاد 
األصغر المتمثل في طرد االستعمار وانتزاع االستقالل 
ثم استكمال الوحدة الترابية للمملكة باسترجاع األقاليم 
الجنوبية في الصحراء المغربية، كل ذلك له دالالته 
الحضارة، وَمْن ال يعرف  يمثل  فالتاريخ  المتجّددة، 
اليوم،  عالم  في  وجوده  فرض  يستطيع  ال  تاريخه 
ولذلك والمغرب على أبواب تنزيل النموذج التنموي 
بمغرب  تليق  أوراش جديدة  فتح  إلى  يتطلع  الجديد 
الغد، بعدما أعلن جاللة الملك محمد السادس نصره 
هللا عن مشاريع اجتماعية واقتصادية تاريخية رائدة، 
أحيت األمل في شباب المغرب وعموم المواطنين، 
الحّي  المثال  نفوسهم، وأعطت  وزرعت األمن في 
على روح العمل الجاد والمثمر، فهناك فرصة لتحرير 
الطاقات وابتكار آليات جديدة في تنزيل هذا النموذج 
وجريئة  منفتحة  مغربية  برؤية  الطموح،  التنموي 
المغربية  بالثوابت  متشبّع  وطني  وبحّس  ومؤهلة، 
المغربية  لألمة  المجيد  والتاريخ  الهوية  وبأصول 
تحت القيادة الرشيدة ألمير المؤمنين محمد السادس 
الجديد  العهد  استمرارية  وأيده، وضمن  نصره هللا 
مع مبادرات ولي العهد السعيد سمو األمير موالي 

الحسن حفظه هللا ورعاه. 

الطب  هل 
رسالة؟ أم  مهنة 

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

  كنت أقف إلى جانب صديقي جان 
خوري في موازاة  الخط الفاصل 
بين الممّر الرئيسي”للمول”الواقع 
في “سان برونو”والواجهة المفتوحة 
لصالة العرض الخاصة بالمطابخ 
والحمامات والتي كنت قد أنشأتها 
قبل عقد ونصف من الزمن. كان 
جان طويل القامة، ابيض السحنة، 
الرأس، يرتدي نظارات  أصلع 
مستديرة في إطار معدني رفيع، 
ذا بدانة مفرطة ال تعيق سرعة 
حركته وخّفة ظلّه وصهصهته 

خالل حديثه!
ألقى نظرة نحو “كاونتر”االستقبال 
وكان يجلس أمامه رجل وسيدة 
تقابلهما مصّممة المطابخ “ناتاليا” 
وهي تعرض عليهما ما ارتأته من 
تصاميم، ثم التفت نحوي سائاًل: 
“هل تعرف من يكون ذاك الرجل؟” 
وبعد أن نفيت ذلك بإيماءة من رأسي 
استطرد قائاًل: “هذا هو الدكتور 
“جوتيه” من أشهر األخصائيين 
بأمور الجراحة وقد أجرى منذ 
مّدة عمليّة جراحيّة لربط المعدة 
وذلك  “مايا”  الصغرى  ألختي 
منأجل معالجة البدانة في جسمها!”

مّرت بضعة أشهر مذ ذاك اليوم، 
كان خاللها الدكتور “جوتيه” قد 
وّقع على عقد المطبخ، ومن ثّم تّم 
تصنيعهوتركيبه،والى ما هنالكمن 
أمور مختلفة تتعلّق باألعمال. وإذ 
كان المسؤول لدّي لمتابعة التنفيذ قد 
انتقل للعمل في منصب حكومي، 
وردني اتصال من الدكتور “جوتيه” 
يزعم أنه غير راٍض عن العمل. 
لمتابعة  بنفسي  الذهاب  قّررت 
الموضوع وتفّحص أمور التنفيذ. 
وإذ قصدُت منزله برفقة إحدى 
المسؤوالت عن قسم المطابخ،استقبلنا 
الدكتور برفقة زوجته. كان طويل 
يرتدي  البنية،  رياضّي  القامة، 
قميصاً أزهر اللون قصير األكمام 
فوقسروال من نوع الجينز. كانُمكفهّر 
الوجه، عصبّي المزاج ال يترك 
للتفاوض. أخذ  أّي مجال  لنفسه 
يُوبّخني وكأني طفٌل صغير في 
ما  استقصاء  قّررت  حضرته. 
كان مصًرا  أنه  إاّل  منه،  يشكو 
على تكملة صب غضبه علّي. قلُت 
له أننا في صدد مشروِعبناء وقد 
تحصل بعض األخطاء، إاّل أننا ال 
نسمح بتركها دون معالجة. أشرُت 
له ان األخطاء قد تحدث حتى في 
المستشفيات. قال: “أبداً! أنا طبيب 
جراح في مستشفى وال أترك مجااًل 
ألي خطأ!” أخبرته أني قبل سنة، 
ولدى خضوعي لفحص مجرى 
المرارة، أصاب الدكتور الفاحص 
البنكرياس بواسطة المنظار مّما 
أدى إلى إصابتي “بالبنكرياتيت” 
تزيد  لفترة  بعدها  وقد ُوضعت 
عن العشرة أيام في قسم معالجة 
األشخاص الميؤوس منهم! أصّر 
على موقفه مّدعياً أن في عهدته، 
لم يحصل ولن يحصل أي خطأ!

وبعد تفّحصي للمطبخ وجدُت سبب 
امتعاضه وطلبت القطع الالزمة 
إلجراء التعديالت المطلوبة،وتم 
اإلصالح وقد حاز ذلك على رضاه!

بعد قرابة السنتين، علمت أن “مايا”، 
األخت الصغرى “لجان”، دخلت 
المستشفى مجدداً، وقام الدكتور 
“جوتيه”باستئصال الحلقة ألنها لم 
تكن تناسبها. بعد العملية بحوالي 
يومين، زادت آالم الفتاة وارتفعت 
ما قد  التهاباً  يبدو ان  حرارتها. 
أصابها. كان ذلك نهار جمعة. تّم 
االتصال بالطبيب. كان يمارس 
الغولف. أوصى بإعطائها  لعبة 
مضادات حيوية ومسكنات، وبقي 
يمارس هوايته مّدعياً أنه سيراها 
نهار االثنين المقبل. إاّل أنها لم تقَو 
على االنتظار وفارقت الحياة عن 

عمر ٢٩ سنة!
بعد ذلك، قام “جان” بمالحقة الطبيب 
أمام المحاكم، مع أنه من الصعب 
الحصول على مالحقة محّقة أمام 
القضاء الكندي، نظرا ألن نقابة 
األطباء تحمي أعضاءها! إاّل ان 
القانونية  المالحقة  تابع  “جان” 
حتى النهاية! تصّوروا ان الدكتور 
المالحق ادعى أمام القاضي أن 
مرضاه يعتبرونه بمثابة “إله”! 
خسر “جوتيه”الدعوى أمام المالحقة 
مما اضطره الى اعتزال المهنة!
إلى  الحادثة األليمة أعادت  تلك 
في  أسمعه  كنت  ما  كرتي  ذا
صغري عن الدكتور عزيز عون، 
الشوف  الدامور في ساحل  من 
اللبناني . كانوا يُسُمونه الدكتور 
“عجيز”. ُولد في العقد األخير من 
القرن التاسع عشر وواظب على 
معالجة المرضى طوال حياته. في 
البداية، كان الطبيب األوحد في 
المنطقة وكان المرضى يقصدونه 
من األرجاء القريبة كافة! كانت 
عيادته في شارع أشبه بالزاروب 
نظراً لضيقهوعلى مرمى حجر 
من منزل جّدتي! كان ال يتوانى 
عن الذهاب الى القرى لمعالجة 
تواجد  لعدم  ونظراً  المرضى، 
الوقت،  طرقات معبّدة في ذاك 
دابة في  امتطاء  الى  كانيضطر 
الكثير من األحيان للوصول الى 
مرضاه، ولم يكن يتقاضى أجراً 

من الفقراء منهم!
المرضى  النهار كان  مذ بزوغ 
يتوافدون على عيادته! منهم من 
يدخل عليه وهو يتناول فطوره! 
من القصص الطريفة ان امرأة من 
بلدة برجا قصدته وهي تشكو له 
مرض طفلها. قالت له: “يا َحَكْيم، 
يا َحَكْيم! هالصبي ِحْكُمه ْهرار، 
َحَكْيم،  يا  ولون ْخروجه، أجلّك 
مثل هالبيضات اللي عم تاكلن!” 
هنا علقت اللقمة في حلق الدكتور، 
فما كان منه إاّل أن رمى بمحتوى 

صحنه على األرض!
وأما عن الممّرضات، فأجد الفارق 
نفسه وقد لمست ذلك لدى مروري 
في  أمضيتها  صعبة  بمراحل 
المستشفيات. من الممرضات من 
يعملَن بقدر الراتب الذي يتقاضينه، 
ومنهّن من ال يوجد راتب يوازي 
اللذين  الفائقة واالهتمام  العناية 

تقدمانهما للمرضى!
ومن هنا أعيد التساؤل: هل الطبابة 
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من هو خمرتع الكيبورد ؟  وقصة االخرتاع هلا

الصحة العالمية تحذر من 
متحور كورونا جديد أشد 

فتكا من دلتا

 قصة اول من اخترع الكيبورد
كريستوفر شولز هو اول شخص اكتشف لوحة المفاتيح 
القرن  اواخر  في  اي   ، ١٨٦٨م  عام  في   ، الكيبورد  او 
لم  لكن  و   ، التاسع عشر  القرن  بداية  و   ، الثامن عشر 
يكن بنفس الشكل الذي نقوم باستخدامه حاليا ، فالكيبورد 
ماثيو  اختراع  من  هو  الحالي  وقتنا  في  نستخدمه  الذي 
روبر بعد سبع سنين من اخترع كريستوفر شولز الول 

لوحة مفاتيح في العالم .
كريستوفر شولز ولد في ١٤ شباط عام ١٨١٩ ، في سنة 
١٨٦٧ كان شولز يخطط و يصمم لشكل لوحة المفاتيح ، 
و بعد سنة اي في سنة ١٨٦٨ تم اعتباره كاختراع معترف 
به ، و لكن لم يستطيع كريستوفر شولز ان يقوم بصناعة 
فكرة  بأعطاء  قام   ، هذه  المفاتيح  لوحة  من  كبيرة  اعداد 
، و  بينهم  بيع  تم عقد  ، و  الى إي. ريمنجتون  االختراع 
استمر اي ريمنجتون بتصنيع اعداد كبير ، و قام ببيعها 

بمساعدة أبناءة .
ومثله مثل اختراع اإلنترنت او  اختراع االلة الكاتبة  بعدة 
سالسل من تطورات التكنولوجيا من عدة شركات اصبح 
شكل الكيبورد هو الذي نقوم بأستخدامه في عصرنا الحديث .

المفاتيح للوحة  اول شكل 
لترتيب  المفاتيح ،  للوحة  قام شولز بوضع مخطط اولي 
كانت  و   ، األبجدية  لالحرف  وفقا  المفاتيح  لوحة  شكل 
هذه الفكرة نصيحة من احد صديقا له ، و قام كريستوفر 
بوضع االحرف االنكليزية االكثر استخداما و اكثر اهمية  
الصف  يعبر  الذي   ، االوسط  الصف  في   ، شيوعا  و   ،
QWERTY ، و هذا االسم  االساسي ، و أعطي اسم  
هو اختصار السماء او ستة احرف من لوحة المفاتيح .

المفاتيح لوحة  تطور 
في عام ١٨٧٨ ، تم اختراع اول لوحة مفاتيح تحمل الرقم 
اثنان ، و زر  shift  من قبل ريمنجتون . و كان مكان 
. و  المفاتيح  لوحة  االيسر من  الجانب  shift على  زر  
في عام ١٩٣٩ تم بيع اول لوحة مفاتيح  حديثه و ناجحة 
و كان يطلق عليها اسم لوحة المفاتيح  اندروود ،  حيث 
تم بيع ما ال يقل عن خمسة مالبين لوحة مفاتيح  و هذا 

االختراع الحديث كان من قبل فرانز زافير راجنر  .
و حصل على براءة اختراع في ٢٧ سباط عام ١٨٩٣  
جديدة  دخول شركة  تم   ،  ٢٧ يوليو   ١٩٦١ عام  في  و 
 ،IBM Selectric لصناعة و بيع لوحة المفاتيح و هي
اختراع هذا الشركة كان يوجد فيه كرة صغيرة تحتوي 

على احرف صغيرة الحجم لكي تقوم بالضرب على شريط 
الحبر ، و هذه الكرة كان بامكان اي شخص ان يزليها ، 
او يغير ، او ان يقوم بتنظيفها  النها تكون مليئة بالحبر ،  
و اذا كان يمكن ان يتم تعديل او تغير نوع الخط  فقط .
و في عام ١٩٨٦ تم بيع اكثر من مليون و ثالثة األلف 
لوحة مفاتيح من قبل شركة اسمها Selectric . و استمرت 
لوحة المفاتيح بالكثير من التطورات ، و التغيرات الى ان 
اصبحت لوحة المفاتيح الحديثة التي نقوم باستخدامها االن .
السبب في  المخترعين كانوا    و يوجد اسماء مهمة من 
باستخدامه  نقوم  الذي  الشكل  الى  المفاتيح  لوحة  تطور 
 David Edwardو  ، Royal Earl House اليوم هم
Fred-  و ،  Edward Kleinschmidt  و ،Hughes
 Donald و    ،  Charles L.Krum  و  ،  erick G
Murray ،  و Charles ، و  بداية ربط لوحة المفاتيح 
مع الكمبيوتر مهما مر الزمن و تطور يجب ان يتم اخذ 
فتم   ، القديمة  اختراعتها  و  الماضية  العصور  من  شيئا 
مع   ،QWERTY تصميم  يحمل  الذي  الكيبورد   اخذ 
تطور لوحة الكيبورد و ربطها مع اجهزة الحاسوب، و 
بدأت هذه العملية في الستينات من القرن  العشرين، حين 

. Bob & joan crozie ا قام رجل و زوجته  يدعيا
النوع  من  الكومبيوتر  جهاز  بدمج  الزوجين  هذين  قام 
بشكل  االختراع  هذا  انتشر  و   ، المفاتيح  لوحة  و   ،  pc
واسع ، و كل الشركات الصغيرة ، و الكبيرة  كان تقوم 
بتصنيع اجهزة حواسب مع لوحة المفاتيح الخاصة بها . 

الكمبيوتر في  الكيبورد  مفاتيح 
الكومبيوتر  المفاتيح مع  الرئيسي الستخدام لوحة  السبب 
المفاتيح  البيانات ، و اهمية لوحة  هو ادخال المعلومات 
هي ادخال يربط مع الكومبيوتر من خال اتصال السلكي 
، او كيبل ،   و تم تقسيم المفاتيح او األزرار على لوحة 
كل  المفاتيح  لوحة  ترتيب  و   ، مجموعة  الى  المفاتيح 

مجموعة لها وظيفة محددة ، هذه المجموعات هي ؛
المفاتيح  هذه  على  يطلق  ؛  الكتابة  مفاتيح  االول  النوع 
تتكون   ، االبجدية  المفاتيح  او   ، الرقمية  المفاتيح  اسم 
هذه المجموعة من ارقام ، و رموز خاصة ، و عالمات 

الترقيم موجودة في كل ألواح المفاتيح العادية . 
المجموعة من  ؛ و ظيفة هذه  التنقل  مفاتيح  الثاني  النوع 
التنقل من  الى اخرى ، و  التنقل من صفحة  المفاتيح هي 
برنامج الى اخر مثل مواقع التصفح ، و محررات النصوص 
، و الملفات . تتكون هذه المجموعة من المفاتيح من مفاتيح 

رئيسية ، و مفاتيح في اعلى الصفحة، و مفاتيح للنهاية ، و 
مفتاح اسفل الصفحة، و مفاتيح األسهم ، و مفاتيح األدراج 

، ومفاتيح المسح .
من  المجموعة  هذه  تتكون  ؛  مفاتيح عددية  الثالث  النوع 
المفاتيح من ارقام تبدء من الصفر و تنتهي الى رقم تسعة 
او مفتاح خاصة  المجموعة زر  ايضا يوجد في هذه  ، و 
بفاصلة لالرقام العشرية . في بعض من انواع الكومبيوتر 
تكون مجموعة لوحة المفاتيح منفصلة عن بعضها البعض ، 
وظيفة المفاتيح في هذه المجموعة هي ادخال البيانات الرقمية 
الى جاهز الحاسوب ، بسهولة و ايضا وظيفتها هي التحكم 

و التنقل بالسهم الذي يظهر في شاشة الجهاز الحاسوب .
من  المجموعة  هذه  ؛  الوظائف  مفاتيح  الرابع  النوع 
المفاتيح تحمل عنوان F 1 ، و F2 ، و بمجرد الضغط 
على احد مفاتيح هذه المجموعة فسوف يؤدي الى وظيفة 
معينة  ، تختلف هذه الوظيفة بأختالف المفاتيح الموجودة 
المجموعة ، اي ان لكل مفتاح وظيفة محددة ،  في هذه 

على  موجود  الذي  البرنامج  حيث  من  تختلف  ايضا  و 
. الكومبيوتر  جهاز 

من  لمجموعة  ا هذه  ؛  لتحكم  ا تيح  مفا لخامس  ا لنوع  ا
المفاتيح يمكن استخدامها لوحدها ، او مع مفتاح اخرى 
لتأدية وظائف مختلفة في جهاز الحاسوب ، و من اكثر 
 ( هي  الوندوز  الحاسوب  جهاز  في  المستخدمة  المفاتيح 
Esc ( ، و ) Ctrl ( ، و ) Alt ( .  النقر المزدوج لهذه 
المجموعة من المفاتيح الموجودة في الكيبورد تؤدي الى 

وظائف محددة في الجهاز الحاسوب .  
النوع السادس لوحة المفاتيح االفتراضية ؛ هذه المجموعة 
من المفاتيح ال توجد على لوحة المفاتيح ، بل تكون بشكل 
هذه  تظهر   ، الحاسوب  الجهاز  شاشة  على  افتراضي 
الجهاز  في  الموجودة  البرامج  بعض  من خالل  المفاتيح 
بوظائف  القيام  للمستخدم  توفر  الميزة  هذه   ، الحاسوب 
لوحة المفاتيح التقليدية من دون لمس او النقر على لوحة 

الحاسوب الجهاز  ترتبط مع  التي  المفاتيح 

أدب وثقافة

صنع في المغرب: طريق الوحدة

    حذرت منظمة الصحة العالمية 
من متحور جديد لفيروس كورونا 
يعتبر أشد شراسة  المستجد والذي 
حيث  “المبدا”  اسم  عليه  ويطلق 
شكل ما نسبته %70 من اإلصابات 
بفيروس كورونا في كل من تشيلي 
واألرجنتين في قارة أميركا الالتينية 

في األسابيع األخيرة.
إلقليمي  ا لمكتب  ا يرة  مد لت  وقا
للمنظمة، كاريسا إتيان، إن القرائن 
المتوفرة حتى اآلن عن هذه الطفرة 
تشير إلى خطورتها العالية، خاصة 
من حيث سرعة سريانها وقدرتها 

عن  الناشئة  المناعة  مقاومة  على 
اللقاحات والتعافي من الوباء.

وأضافت المسؤولة األممية: “ما زلنا 
ال نملك البيانات الكافية لتحديد مدى 
ومواصفاتها  الطفرة  هذه  خطورة 
العلمية  المؤشرات  لكن  النهائية، 
التي تجمعت حتى اآلن لدى الخبراء 

ال تبعث على التفاؤل.”
وقد تم اكتشاف هذا المتحور ألول 
 ،2020 يناير  في  البيرو  في  مرة 
وفي أبريل 2021 أصبح أكثر من 
%80 من حاالت كورونا الجديدة 

في البيرو من هذا المتحور.



La campagne de vaccination va 
assez bien aux yeux du pre-
mier ministre Justin Trudeau 

pour que celui-ci écarte l’idée d’obli-
ger la population à se faire vacciner, 
même s’il estime qu’il «reste beau-
coup de travail à faire avant d’avoir 
un automne beaucoup plus normal».
«On espère, et on a l’intention, de ne 
pas rendre obligatoire ces vaccina-
tions, parce qu’on voit à quel point 
les Canadiens, avec les bonnes infor-
mations, avec l’encouragement des 
médecins, de leurs pairs, et de leaders 
communautaires, sont en train de se 
faire vacciner», a dit M. Trudeau en 
point de presse mardi.
Il a indiqué que le gouvernement 
continuerait d’«encourager» et 
d’«inciter» les gens à se faire vacciner, 
optant ainsi pour la méthode douce.
Cette prise de position coïncide avec le 
franchissement de seuils symboliques 
en termes de vaccination : mardi, le 
Canada a passé le cap des 80 % de 
personnes admissibles qui ont reçu au 
moins une dose, et simultanément, a 
atteint les 50 % de gens vaccinés avec 
deux doses.
Toutefois, des experts internationaux 
craignent que la montée du variant 
Delta ne gâche la fête, et qu’il faille 

des taux de vaccination de 90 % à 95 % 
pour atteindre une immunité collective 
suffisante pour endiguer la menace.
En France, le gouvernement d’Em-
manuel Macron a imposé le vaccin 
contre la COVID-19 au personnel de 
la santé, sous des menaces de sanc-
tions pouvant aller jusqu’au licen-
ciement. À cela s’ajoute un futur 
passeport vaccinal, sans lequel un 
certain nombre d’activités non essen-
tielles seront proscrites.

L’effet de cette annonce de lundi 
soir a été immédiat, le nombre d’ins-
criptions pour la vaccination ayant 
explosé. La santé publique française a 
rapporté que 1,7 million de personnes 
se sont inscrites en une seule journée.
Les provinces ont le droit d’imposer 
la vaccination obligatoire, mais rien 
n’indique que Québec optera pour 
cette stratégie, préférant jusqu’ici 
miser sur des campagnes publicitaires 
massives.

Le chef  conservateur Erin 
O’Toole appuie le mou-
vement de contestation 
populaire contre le régime 

cubain et écorche au passage Justin 
Trudeau, qu’il accuse de «soutenir» 
le «régime de Castro».
«Depuis trop longtemps, Cuba est 
dirigé par des dictateurs brutaux 
qui limitent les droits et les libertés 
de la population, et qui commettent 
des actes terribles d’oppression, de 
meurtre et de tyrannie. Et bien que 
les décennies de possibilités perdues 
ne puissent jamais être retrouvées, 
nous pouvons soutenir le peuple 
cubain en défendant les droits de la 
personne, la primauté du droit, la 
liberté et la démocratie», a déclaré 
par communiqué M. O’Toole mardi.
En point de presse mardi, Justin 
Trudeau s’est montré solidaire aux 
manifestants qui réclament plus de 
droits et de meilleures conditions 
de vie, indiquant que le Canada s’est 
toujours démontré «amical avec le 
peuple cubain» et que le pays a tou-
jours appelé au respect des droits 
humains.
Il n’a cependant pas dénoncé le gou-
vernement du président Miguel 
Diaz-Canel, ce que n’a pas manqué 
de souligner le leader conservateur.
Dans un message transmis à l’Agence 
QMI lundi, Affaires mondiales 
Canada indiquait que le pays soute-
nait le «dialogue pacifique et inclu-
sif» entre le gouvernement cubain et 
ses opposants.
«Le Canada soutient le droit à la 
liberté d’expression et de réunion et 
demande à toutes les parties de res-
pecter ce droit fondamental», a-t-on 
fait savoir dans une déclaration 

transmise à l’Agence QMI.
Depuis dimanche, des milliers de 
manifestants aux quatre coins de 
l’île des Caraïbes se réunissent pour 
réclamer un changement de gouver-
nement et de meilleures conditions de 
vie, alors que la population fait face à 
une explosion des cas de COVID-19 
depuis la dernière semaine de juin.
Or, le gouvernement cubain a 
emprisonné environ une centaine 
de personnes, concluant des figures 
de la dissidence, et a coupé depuis 
dimanche le service internet sur l’île.
«La Révolution cubaine ne va pas 
tendre l’autre joue à ceux qui l’at-
taquent dans les espaces virtuels et 
réels», a tweeté lundi soir le pré-
sident Miguel Diaz-Canel.
«Nous éviterons la violence révolu-
tionnaire, mais nous réprimerons la 
violence contre-révolutionnaire», 
a-t-il mis en garde.
Raul Castro de retour
Signe de la gravité de la situation, 

Raul Castro a dû sortir de sa retraite.
Âgé de 90 ans, l’ex-meneur de la 
révolution cubaine de 1959, avec son 
frère Fidel, a laissé les rênes du Parti 
communiste (PCC, unique) en avril à 
Miguel Diaz-Canel, qui lui avait suc-
cédé à la présidence en 2018.
Il a assisté dimanche à une réunion 
du Bureau politique du Comité cen-
tral du PCC dans laquelle «ont été 
analysées les provocations orches-
trées par des éléments contre-révo-
lutionnaires, organisés et financés 
depuis les États-Unis avec des objec-
tifs de déstabilisation», a indiqué 
mardi «Granma», le journal officiel 
du parti.
Les 14 membres du Bureau politique, 
cœur du pouvoir sur l’île, «ont abordé 
également la réponse exemplaire du 
peuple à l’appel du camarade Diaz-
Canel à défendre la Révolution dans 
les rues, ce qui a permis de faire 
échouer les actions subversives», 
a-t-il ajouté.

Le Québec aura besoin de 
plus d’électricité d’ici 
quelques années et cette 
énergie supplémentaire 

devra provenir en bonne partie de 
l’industrie éolienne, a décidé le gou-
vernement Legault.
Le Conseil des ministres a annoncé 
mercredi avoir adopté un décret 
pour fixer les conditions du prochain 
appel d’offres qui sera lancé par 
Hydro-Québec d’ici la fin de l’année 
en vue de combler les besoins futurs 
de la province.
La société d’État prévoyait déjà 
devoir acheter plus d’électricité d’ici 
2026 pour combler les besoins crois-
sants de la province qui augmen-
tent en raison de plusieurs facteurs, 
incluant la multiplication des serres 
et l’implantation de centres de don-
nées.

Des 780 mégawatts (MW) qu’elle va 
commander cette année, 300 devront 
être réservés pour des projets éoliens 
et le reste (480 MW) devra provenir 
de sources renouvelables, a décrété 
Québec.
Les parcs éoliens en activité au 
Québec, sous contrat avec Hydro-
Québec, représentent déjà près 
de 4000 MW. L’annonce de ce 
matin sous-entend toutefois que 
de nouvelles éoliennes devront 
être construites pour fournir à la 
demande.
Comme à l’habitude, le gouverne-
ment a fixé d’autres conditions au 
futur appel d’offres afin de favoriser 
l’achat local.
Le contenu québécois devra ainsi 
être priorisé avec un objectif  de 60 
% des dépenses globales. Plus pré-
cisément, 35 % de ce contenu devra 

provenir de la MRC où le projet est 
situé, ou encore, de la MRC de La 
Matanie ou de la région de la Gaspé-
sie-Îles-de-la-Madeleine.
L’actionnariat des nouveaux projets 
devra être détenu à hauteur d’envi-
ron 50 % par le milieu local et des 
communautés.
«Notre gouvernement s’est engagé 
à accroître la place des énergies 
renouvelables pour soutenir l’élec-
trification de notre économie et 
réduire la consommation de combus-
tibles fossiles. L’industrie éolienne 
a fait des pas de géant ces dernières 
années et est maintenant une option 
incontournable dans le portefeuille 
énergétique du Québec», a déclaré 
le ministre de l’Énergie et des Res-
sources naturelles, Jonatan Julien, 
par voie de communiqué, mercredi.

Plusieurs organisations du 
milieu des affaires réunies 
mercredi à l’aéroport Mon-

tréal-Trudeau ont demandé au gou-
vernement fédéral de permettre la 
reprise des vols internationaux et la 
venue de touristes étrangers dans la 
métropole. 
«Assez, c’est assez, on ne peut plus 
attendre encore plus longtemps!» 
a clamé Yves Lalumière, PDG de 
Tourisme Montréal.
Il estime que les entreprises du 
secteur touristique ont attendu 
suffisamment longtemps, et que 
le gouvernement doit agir pour 
déployer un plan rapidement.
Selon lui, bien que la vaccination 
progresse au Canada, le pays est en 
retard dans sa relance de l’industrie 
touristique, comparativement aux 
autres pays du G7.

«Il y a un 
risque com-
pétitif: les 
visiteurs 
vont choisir 
d’autres des-
tinations», 
a-t-il menacé.
De son 
côté, Michel 
Leblanc, 
PDG de la 
Chambre de 
commerce 
du Montréal 
métropoli-
tain, exige 
que la frontière canado-américaine 
soit rouverte le 21 juillet pour ceux 
ayant reçu deux doses de vaccin. Il 
demande également que les visi-
teurs des pays avec des taux de vac-

cination élevés puissent 
rentrer au Canada.
«C’est le moment 
d’avoir de la solidarité. 
On nous a demandé 
d’avoir de la solidarité 
envers le système de 
santé depuis des mois. 
Tous les Canadiens 
ont fait des sacrifices. 
Aujourd’hui, ce n’est 
pas une question de 
sacrifices, c’est une 

question de bon sens», a estimé M. 
Leblanc.
D’après les représentants du milieu 
des affaires, la saison estivale serait 
compromise si le gouvernement 
canadien n’agissait pas immédiate-
ment.
PDG d’Aéroports de Montréal, 
Philippe Rainville craint qu’une 
annonce trop tardive mène à une 
situation chaotique lors de l’entrée 
de visiteurs au pays.
«Nous devons savoir quand les res-
sortissants étrangers complètement 
vaccinés seront les bienvenus au 
Canada afin que nous puissions bien 
préparer leur arrivée. Le gouverne-
ment doit nous fournir le temps de 
nous préparer», a-t-il anticipé.

La campagne de vacci-
nation va bon train au 
Québec, mais le gou-

vernement souhaite la voir 
s’accélérer encore davantage au 
cours des prochaines semaines, 
particulièrement chez les plus 
jeunes.
Une nouvelle campagne publi-
citaire encourageant les Qué-
bécois à recevoir leur 2e dose 
du vaccin contre la COVID-19 
sera lancée mercredi au coût de 
380 000 $.
Des messages seront diffusés à 
la télévision, à la radio ainsi que 
sur des médias numériques.

Plusieurs personnalités 
publiques comme la boxeuse 
Kim Clavel, l’animateur Dave 
Morissette et l’analyste sportif 
Patrice Bernier ont accepté de 
participer à la campagne.
Le gouvernement souhaite 
rappeler aux Québécois de 
prendre leur rendez-vous pour 
leur 2e dose et, surtout, de s’y 
présenter.
En date de mardi, 46 % des 
Québécois de 12 ans et plus ont 
reçu leur 2e dose de vaccin. À 
l’échelle nationale, ce sont 41 
% des Canadiens qui sont com-
plètement vaccinés.
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Le milieu des affaires demande la réouverture 
de la frontière

Nouvelle offensive publici-
taire de Québec pour

 la 2e dose

Pas de vaccination obligatoire en vue, dit TrudeauLes conservateurs soutiennent les manifestants 
cubains

Énergie éolienne: Québec annonce 
des projets à venir
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J’ai soif de la vie 

Le regard, la vue, l’imagination
Le signe, le mot, la figuration
La rencontre, l’échange,
L’envie, la touche, la modération   

Une fine pluie, un nuage sombre
Une drôle de fille, se cache à l’ombre
D’une fleur printanière, une rose
Une belle silhouette, un odorat d’ombre

Un parfum communiquant
Transmet des ondes de fragrant 
Sur une peau douce basanée
Lisse écrémée, pondérant

Je m’approche pour apprécier
Ses belles lignes tracées
Des beaux yeux, un regard séduisant
Une attention brève et transfigurée

Son élégance, une Déesse
Foudroyante, mais elle laisse
Des traces de son envie
T’emballe par sa tendresse 

Des mains fines des doigts d’artiste
Des bras élancés, un regard triste
Exprimant sa douleur de méfiance
Son souhait de danser sur la piste 

Être entourée par mes bras 
Je suis éblouie elle a le droit
Faire un pas ensemble 
Vers un univers pour un éclat 

De joie de vivre, de bel amour
De l’impatiences pour un beau jour
Viens rejoins-moi tu es à moi 
Notre avenir est tracé pour toujours

Salah ACHKAR 
   يسعد إدارة  سوبر ماركت أخوان 

  أن تتقدم بخالص التهاني وعظيم األماني 
من الجالية العربية واإلسالمية بمناسبة 

        عيد األضحى المبارك
      أعاده هللا على الجميع باليمن 

             والخير والبركات

أخوان كبرى األسواق التجارية 
التي توفر لك كل ما يحتاجه 
البيت من المنتجات الغذائية 
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6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  
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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



  كتب علي أبودشيش 

العاملة  المصرية  األثرية  البعثة  اكتشفت 
آثار كوم عزيزة بمحافظة  بمنطقة تل 
بقايا ورشة ضخمة لصناعة  البحيرة، 
اليوناني  الفخار، ترجع إلى العصر 

الروماني.
األمين  الدكتور مصطفى وزيري  وقال 
للمجلس األعلى لآلثار، أن هذه  العام 
للفترة  أثرية ترجع  بها مباني  الورشة 
القرن  القرن ٣ ق.م، وحتى  ما بين 
البعثة  الميالدي، حيث نجحت  األول 
البلة، ومنطقة  الكشف عن منطقة  في 
التجفيف، وأفران  التشكيل، ومنطقة 

الحرق الخاصة بالورشة. 
وأوضح أن منطقة البلة هي المنطقة التي 
ببعض  الصلصال وخلطة  بها عجن  يتم 
بين  التجانس  لزيادة  اإلضافات األخرى 
الجزء  التشكيل هي  حبيباته، ومنطقة 
المخصص لتشكيل وصقل اآلنية؛ 
العثور بها على بعض األدوات  وتم 
الغرض مثل األدوات  لهذا  المستخدمة 
الفخراني،  المعدنية وأجزاء من عجلة 
التي  الطينية  األواني  أجزاء من  وبعض 

تم تشكيلها وقتئذ.
التي  المساحة  التجفيف فهي  أما منطقة 

تتعرض األواني بها ألشعة الشمس 
الحرق  لعملية  تمهيدا  فترة ممكنة  ألكبر 
األواني  ليتم طهي  الحرق  أفران  داخل 

وتحويلها إلى فخار.
أيمن عشماوي رئيس  الدكتور   وأشار 
األعلى  بالمجلس  المصرية  اآلثار  قطاع 
لآلثار، إلى أن أفران الحرق ذات 
 Updraft Kilns تهوية عليا  فتحات 
وهي مبنية من الطوب األحمر ومحاطة 
لتحمل  اللبن  الطوب  بجدران سميكة من 
الحرق، كما  الناتج عن عملية  الضغط 

بالغازات  اإلمداد  أنابيب  بها على  عثر 
للتحكم  التفريغ  أنابيب  الساخنة وكذا 
وبقايا  الفرن،  داخل  الحرارة  في درجة 
أواني فخارية وأخرى نيئة لم تحرق بعد.

ابراهيم صبحي  االستاذ  قال  ومن جانبه 
البعثة عثرت أيضا  أن  البعثة،  رئيس 
على مستعمرة سكنية ومنازل من 
اللبن بداخلها بعض األواني  الطوب 
اليومي، وأفران  الفخارية لألستخدام 
للطهي وصوامع التخزين وبعض 
العمالت البرونزية، باإلضافة إلى 

المشيدة  الدفنات والمقابر  مجموعة من 
بالطوب اللبن بها بعض الهياكل العظمية 
القرفصاة، وتم تغطيتها  دفنت بوضع 
الطمي، و أحيطت  بطبقة سميكة من 
المصنوعة  الجنائزية  ببعض األواني 
من الفخار و األلباستر والنحاس، 
إلى  الدفنات ترجع  تلك  أن  مما يرجح 
المصري  بداية األسرات، وأن  عصر 
بداية  المنطقة  تلك  باستيطان  قام  القديم 
العصر  التاريخية وحتى  العصور  من 

الروماني.

الدايم  إيناس عبد  الدكتورة    وافقت 
وزيرة الثقافة، على سفر الوفد الفني لدار 
الدكتور مجدي صابر  برئاسة  األوبرا 
فعاليات  إيطاليا إلقامة حفل ختام  إلى 
المصرية بروما  الفنون  أكاديمية  موسم 

برئاسة الدكتورة هبة يوسف.
وستقدم فرقة أوبرا القاهرة، تحت إشراف 
إيمان مصطفى،  الدكتورة  الفني  مديرها 
للموسيقار  العالمي أوبرا عايدة  العرض 
العالمي فيردى بمناسبة مرور  اإليطالي 

150 عاًما على ظهورها للنور ألول.
الدايم، في تصريح صحفي   وقالت عبد 
يلعب دوراً  بمختلف صوره  اإلبداع  إن 
فاعالً في مد جسور التواصل بين 
الفنون بروما  أكاديمية  الشعوب، وأن 
الناعمة  للقوى  الدبلوماسية  األذرع  أحد 
المصرية وتساهم في دعم وتعزيز حوار 

الثقافات بين البلدين.
تُعد من  أوبرا عايدة  أن  إلى  وأشارت 
للعالم لما  سفراء اإلبداع المصري 
به من مكانة مرموقة في مجال  تحظى 
األوبرا  تقديم  أن  الجادة، مؤكدة  الفنون 
لحفل ختام فعاليات موسم أكاديمية 
الفنون بروما يأتي تفعيالً لخطط التعاون 

بين قطاعات وزارة الثقافة المختلفة.
الدكتورة هبة يوسف  قالت  من جانبها، 
أيقونات  باتت إحدى  إن أوبرا عايدة 
تقديمها  وأن  العالمية،  الكالسيكية  الفنون 
بأكاديمية الفنون بروما يعد من األحداث 

إحدى  باعتبارها  بإيطاليا  المرتقبة  الفنية 
المفردات اإلبداعية التي تعبر عن عراقة 

الحضارة المصرية.
وأكدت أن تقديم أوبرا عايدة يأتي احتفاالً 
تقديمها ألول  150 عاًما على  بمرور 
1871 ومواكبًا  مرة في مصر عام 
باألكاديمية  والثقافي  الفني  الموسم  لختام 

المصرية للفنون بروما.
أوبرا عايدة من  إلى أن عرض  يشار 
فرقة  نجوم  الطلى ويؤديه  إخراج هشام 
أوبرا القاهرة السوبرانو إيمان مصطفى، 
الباريتون عماد عادل  في دور عايدة، 
والميتزوسوبرانو  اموناصرو،  في دور 
جولي فيظي في دور أمنيرس، والباص 

في دور رامفيس، وأسامة  الوكيل  رضا 
جمال في دور الرسول، وعزت غانم في 
دور الملك، وداليا فاروق في دور كبيرة 
المهندس ياسر  الكهنة، ويصمم اإلضاءة 
الرازق  شعالن والديكور محمد عبد 

والصوت خالد درويش.
يذكر أن أوبرا عايدة كتب نصها الغنائي 
اإليطالي جيسال نزوني مستلهما قصة 
الفرنسي اوجست مارييت  اآلثار  عالم 
المصريين  انتصار  فيها  خلد  التي 
الجيش  قائد  يقع  على األحباش، حيث 
الفرعوني راداميس في غرام األميرة 
الحبشية عايدة بعد أسرها ومحاولة 
الذي اكتشف  البالد  الفرار من حاكم 

القائد راداميس  خطتهما وأمر بدفن 
العظمى، وكان  بالخيانة  حيًا التهامة 
تقديمها ألول مرة ضمن  المقرر  من 
السويس  قناة  بانتهاء حفر  االحتفاالت 
بعامين  بعدها  تقديمها  1869 وتم  عام 
على مسرح األوبرا الخديوية عام 1871 
تعكس  التي  الفخمة  بالديكورات  وتتميز 
الحضاري  تاريخ مصر وتراثها  عظمة 
للعارضين  الضخمة  وباألعداد 

والمجموعات.
الذي  الموسيقية  نال أحد مقاطعها  كما 
يصور لحظة االنتصار )مارش النصر( 
كبيًرا عند  نجاًحا  شهرة واسعة والقت 

عرضها فى مختلف دول العالم.
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الفنـان

الجوع  بتجربة  منا  الكثير  هل مر     
والعطش؟! نعم وهي تتنوع بشدتها 
تبقى  التحمل  وآثارها.. وقدرتنا على 

حسب كل شخص، ومنها الصيام مثال! 
الجوع  بتجربة  منا  الكثير  مّر  ولكن هل 
والعطش وهو يعرف انه ليس لديه طعام 
او ماء .. وال يعرف متى سيحصل على 
الطعام ومتى  أو أي نوع من  الطعام 
او  او يومين  بعد يوم  يأكل  ان  له  سيُقدّْر 

سنة... 
التجويع  »حال  الشديد  ولألسف 
الكثير ممن  والعطش«هذه هي حال 
اليوم.. ومنها مدينة  يعيشون في سوريا 
الحسكة.. وتقول إحداهن في تقرير 
إخباري عن سوريا بأنها وأطفالها 
بالماء  المبلل  يأكلون »رقائق الخبز 
أتذكر متى  بالسكر، »وال  والمرشوش 
اللحم، ربما  فيها  أكلنا  كانت آخر مرة 

شهور كثيرة«.
اليوم وحال مدينة  وهذا هو حال سوريا 
الحسكة الجميلة .. الحسكة العطشى..
عروس الجزيرة. الجزيرة السورية 
وهي حسب مقال كتبته انا من سنين 
كثيرة )ونشرته صحيفة الواشنطن بوست 
التجمع  حينها( هي من اهم وأقدم مراكز 
التاريخ حيث  اإلنساني في العالم عبر 
يعتقد آثاريون بانها مهد الحضارة العالمية 
االول وكنز عالمي وفيها ما يزيد على 

ثالثمائة تل اثري يروي هذه الحكاية.  
تتغير وتجوع وتعطش  اليوم  الحسكة 

وتجف أنهارها.. 
واهلنا في سوريا كذلك.. حسب التقارير 
يقدر برنامج  العالمية حيث  اإلخبارية 
األغذية العالمي أن 12.4 مليون سوري 
يعانون من انعدام األمن الغذائي، بجانب 
انعدام  يعانون من  1.3 مليون آخرين 

األمن الغذائي الشديد.
أزمة كورونا وحدها في زيادة  وتسببت 

الغذائية األساسية  السلع  أسعار  متوسط 
إلى  29 مرة. ولجأت األسر  بحوالي 
الغذائية،  كبير في عاداتها  تغيير  إحداث 
الوجبات  أعداد  أو  تقليص كميات  مثل 

الغذائية لعدم توافر ما يكفي من الطعام.
لمنظمة  التنفيذية  المديرة  وقالت 
أوكسفام، غابرييال بوشيه، في بيان 
إنه »بدال  المنظمة  صحفي صادر عن 
من التصدي للجائحة، حاربت األطراف 
المتنازعة بعضها بعضا، موجهة في 
البشر  إلى ماليين  ذلك ضربة قاضية 
المناخ  المنهكين أصال بفعل كوارث 

والصدمات االقتصادية.«
باللوم على االطراف  التقرير  ويلقي 
المختلفة،  المتحاربة في الصراعات 
التجويع كسالح حرب، من  الستخدامها 
خالل حرمان المدنيين من الغذاء والماء 

وإعاقة المساعدات االنسانية.
سوريا اليوم هي تلك الملكة التي كانت.. 
الملكة التي جاء من ينتزع ثيابها الزاهية 
تاجها.. ومن  بالذهب ويكسر  المطرزة 
ياتي بمكنسة قديمة ويلبسها وجها  ثم 
يشبه تلك الملكة ويشوه هذا الوجه 
ويكسر أسنانه ويقطع تلك الثياب الجميلة 
المكنسة ويزرعها في  لتلك  ويلبسها 
الطيور من  ليخيف  ارض شبه محروقة 

االقتراب..
انظروا ما فعلت   .. الفزاعة   هذه هي 
بها.. اريدكم ان تخافوا االن.. ولكن 
المؤذي  الصغير غير  فالطير  هيهات.. 
أمعائه  بوسخ  يلقي  الفزاعة ولكن  يخشى 
الخوف.. والطير  على رأسها من 
الكبير يستخدمها  المحترف  المتمرس 
يأكل من  بينما  ليقف على كتفها  عالقة 

هذه االرض.. 
 .. .. ملكيتنا سوريا   .. صورة سريالية 

وأما آن لهذه الفارسة ان تترجل..
من أن تعيش كفزاعة 

.. »أن تعيش كفزاعة« سوريا 

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش
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»قلعة كورونا«، إنجاز تاريخي    
أمهر  الرمال، عمل عليه  مصنوع من 
نحاتي العالم، ليحطم رقما قياسيا، ويذهل 

سكان الدنمارك.
القياسي في  الرقم  الدانمارك  وحطمت 
بناء أعلى قلعة رملية، حيث تم بناء قلعة 
الدانمارك  رملية »مذهلة« في شمال 

بارتفاع وقدره 21.16 مترا.
باسم  القياسي كان مسجال  الرقم  وكان 
 17.66 بقلعة رملية ارتفاعها  ألمانيا 

مترا، وكان ذلك في عام 2019.
وقام ببناء القلعة أحد الفنانين الدانماركيين 
بمساعدة 30 من أشهر نحاتي العالم، وتم 
القلعة في مدينة بلوخوس في شمال  بناء 
فيها قرابة  النحاتون  الدانمارك، واستخدم 
القلعة  5 آالف طنا من الرمال، وتأتي 

الرملية على شكل هرم.
أن  البناء  أدار عملية  الذي  الفنان  ويقول 
إلى فيروس كورونا،  القلعة ترمز  هذه 
يعلو  أجمع، حيث  العالم  تمكّن من  الذي 
القلعة رمز لفيروس كورونا وهو يرتدي 

تاجا.
يتحكم  الفيروس أصبح  بأن  الفنان  وقال 
بكل تفصيل حياتنا، يتحكم في أين نذهب، 
بعيدا عن عوائلنا  البقاء  ويجبرنا على 
وأحبابنا، يجبرنا أال نمارس أنشطتنا 

التي نحب.
الطين  من  بنسبة  القلعة  تدعيم  وتم 
لفترة أطول، ومن  تعيش  والصمغ حتى 
نهاية موسم  قائمة حتى  تبقى  أن  المتوقع 
أو مارس  فبراير  أي حتى شهر  الثلوج، 

القادم.

باريس  الشهيرة في  الشانزليزيه    احتفلت جادة 
األربعاء العرض العسكري التقليدي بمناسبة العيد 
الماضي ألول  العام  ألغي  لفرنسا، والذي  الوطني 
الثانية جراء وباء  العالمية  الحرب  نهاية  مرة منذ 
كوفيد19-، وذلك رغم المخاوف المرتبطة بتفشي 
متحورة »دلتا«. وتم خالل الحفل تكريم الوحدات 
األوروبية »قوة تاكوبا« العاملة في منطقة الساحل 
والتي تنوي باريس تقليص وجودها العسكري 
فيها. كما حضر العرض الرئيس إيمانويل ماكرون 

وعدد من أعضاء الحكومة ورئيس أركان الجيش.
وفرضت جائحة فيروس كورونا في 2020 إلغاء 
عرض 14 يوليو/تموز في حدث غير مسبوق منذ 
الحرب العالمية الثانية، وأقيمت عوضا عنه مراسم 

في ساحة ال كونكورد. 
لكن ومع تخفيف التدابير الصحية، استقبل 
المدرجات نحو 25 ألف شخص هذا العام. وسمح 

للجمهور بدخول جادة الشانزليزيه. 
وشارك في العرض نحو خمسة آالف شخص 
بينهم 4300 عسكري سيرا على األقدام و71 
طائرة و25 مروحية و221 آلية ومئتا حصان من 

الحرس الجمهوري.
إيمانويل  الرئيس  العسكري  كما حضر العرض 
ماكرون والكثير من أعضاء الحكومة ورئيس 
الذي  الجنرال فرانسوا لوكوانتر،  الجيش  أركان 
البر  سيحل محله بعد أسبوع رئيس أركان سالح 

الحالي تياري بوركارد. 
ونظم عرض 2021 تحت شعار »كسب 
المستقبل« في إشارة مزدوجة، على حد قول 
الحاكم العسكري لباريس الجنرال كريستوف 
التغلب  أباد، إلى »القدرة الجماعية لألمة على 
المرتبطة باألزمة الصحية« و  على الصعوبات 
»بالنسبة للجيوش، إلى حقيقة التحول إلى التزامات 
الكثافة عبر  متطلبة أكثر، توصف بأنها عالية 

االعتماد على معدات  متطورة جدا«.
المدرعة  للمرة األولى اآللية  وتارك في العرض 
لنقل الجنود »غريفون« من الجيل الجديد، التي سيتم 

نشرها قريبا في منطقة الساحل.
تقوده »دورية  الذي  التقليدي  الجوي  العرض  وبعد 
فرنسا« )باتروي دو فرانس(، افتتح القوات الخاصة 
األوروبية المشاركة في »قوة تاكوبا« العرض على 

جادة الشانزليزيه.
وتم هذا التجمع الذي تساهم فيه ثماني دول )فرنسا 
وبلجيكا وإستونيا وإيطاليا وهولندا وجمهورية 
تشيكيا والبرتغال والسويد(، بمبادرة من فرنسا 

القتال. ورحبت بهذا  المالية في  القوات  لمواكبة 
التقاسم لألعباء باريس التي تنوي خفض عديد 
قواتها العسكرية في منطقة الساحل بعد انتشار 

استمر ثماني سنوات.
أفراد غواصاتها بحضور  البحرية  القوات  كما ترم 
طاقم الغواصة النووية الهجومية »إيميرود« 
)زمرد( العائدة من مهمة استمرت ثمانية أشهر في 
الهندي والهادئ،  للمحيطين  المنطقة االستراتيجية 

شملت مرورا في بحر الصين الجنوبي. 
وحضر العرض طاقم الجيل الجديد األول من 
غواصات »سوفران« النووية الهجومية قبل أن يبدأ 
قيادته  الجو فعرض  أما سالح  الخريف.  مهمة في 

الجديدة للفضاء. 
الذي  للجيش  الخدمة الصحية  وشارك أيضا جهاز 
نشط بشكل كبير منذ بداية الوباء الذي أودى بحياة 

أكثر من 111 ألف شخص في فرنسا.
واختتم العرض الذي استمر حوالي ساعتين 
بموسيقى مع جوقة مكونة من 120 »شابا من 
طالب مدارس عسكرية إلى أعضاء في الخدمة 
التطوعية ومتطوعين  المدنية والخدمة العسكرية 
من عناصر اإلطفاء. وفي نهايته، نظم نشاطات في 
جميع أنحاء العاصمة قبل أن تضيء سماء باريس 
المساء، انطلقت من  »شان دو  ألعاب نارية في 

مارس« عند أقدام برج إيفل.

في قلبي أخرى تعتكف!!
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لحظة                   وَمحْض صدفة في عمِر 

ــْك                                حــُب ــْك وكــلِــمــة أُ ــُب ح قــالــت أُ

باعترافها  ــد  وأســع ــرح  ــاف ف

ألنـــــه يـــعـــنـــي بـــاخـــتـــصـــاٍر                           

ولــــديــــِك شـــــُئ ُمــخــتــلــْف

ــرْف ــتـ ــعـ ــه َتـ ــيـ شـــفـــتـــاِك فـ

َتعتكْف أخـــرى  قلبي  وفــي 

ْف َيـــنـــجـــّرِ وكـــلـــي لــمــداهــا 

كــــــل يــــــــــوٍم َتــــقــــتــــرْف

ــحــتــرْف ــه َت ــِم ــل ــي فــي ُظ وهـ

َيـــنـــحـــِرْف ــهــا  ــب ــاد بــســب ــ وكـ

َتـــأتـــلـــْف ــت لـــديـــهـــا  ــ ــاش ــ َع

ــْف ــش ــت ــك ــي ُم ــع ــب ــط وأنـــــا ب

ــشــْف لــقــصــيــدة وأرت أســقــي ا

ــرْف ــص ــن ــا يـــأتـــي وي ــه ــع وم

ــرْف ــت ــع َت اســمــعــهــا بــنــفــســي 

تــــبــــدأ دومـــــــــاً بــــاأللــــْف

ــه َيــرتــجــْف ــض ــب وقــلــبــي ن

ــْف ــك ــت ــي داِخـــلُـــهـــا أع ــأنـ بـ

اكتشاف بقايا ورشة لصناعة الفخار من العصر 
اليوناني الروماني بالبحيرة 

وما الأوبرا تحتفل بمرور 150 عاًما على ميلاد “عايدة” في ر

ونا«.. إنجاز مذهل  »قلعة كور
القياسية الأرقام  يحطم 
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