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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

»سد النهضة« استهداف صريح 
والسودان!! لمصر 

القيادة المصرية  الذي يؤخر   ما 
القيام بتوجيه ضربة عسكرية  عن 
النهضة األثيوبي حتى  حاسمة لسد 
المفاوضات  اآلن رغم فشل جميع 
التي دارت بين دولتي المصب مصر 
بوجود  أثيوبيا  وبين  والسودان 
ومشاركة أطراف إقليمية ودولية 

أخرى حتى كتابة هذا المقال؟
وهو وفقاً لوصف الرئيس السيسي 
الجانب  من  مباشر  استهداف 
الحياة  أوجه  كل  لقتل  األثيوبي 
والسودان  المصري  للشعبين 
ويتخطى حدود كل طموحات التنمية 
حدود  إلى  المشروعة  األثيوبية 
التنمية  وتدمير وقتل كل مشاريع 
المصري  للشعبين  المشروعة أيضاً 

والسوداني.
وفي أعتقادي أنه قد حان الوقت 
لتوجيه مثل هذه الضربة ضد هذا 
النظام اإلجرامي بقيادة أبو أحمد 
الذي يعتبر عدم قبوله لحل وسط 
يُرضي جميع األطراف حتى اآلن 
بمثابة إعالن للحرب على  دولتي 
فائدة  ما  هنا  والسؤال  المصب. 
صفقات السالح التي تقدر بمليارات 
الدوالرات التي حصلت عليها مصر 
لتدعيم جميع أفرع القوات المسلحة 

المصرية لتكون قادرة على ردع 
كل مّن تُسول له نفسه القيام بتهديد 
واستقرارها  القومي  مصر  أمن 
العام إذا ما لم تُستخدم لحفظ حقوقنا 

المشروعة في نهر النيل؟ 
وما يقوم به النظام األثيوبي من 
يندرج تحت هذا  السد  خالل هذا 
المفهوم الذي يهدد أمننا القومي 
واستقرارنا  المشروعة  وحقوقنا 
المنشود الستكمال مسيرة البناء 
والتطور والتنمية بشكل عام مثله 
الفساد الحكومي  مثل السكوت على 
المستفحل في المؤسسات العامة 
الرسمية  القطاعات  وفي  للدولة 
وغير الرسمية التابعة لها أو العاملة 

فيها.
الرئيس  على  بات  أنه  أعتقد  لذا 
قرار  إتخاذ  ضرورة  السيسي 
وضد  النهضة  سد  ضد  الحرب 
للحفاظ على أمن  الفساد،  خفافيش 
المنشود  القومي ومستقبلها  مصر 
القريب والبعيد حماية  المدى  على 
على  وحفاظاً  وأحفادنا  ألوالدنا 
الحياة  حقوقهم وعلى جميع أوجه 
في مصرنا المحروسة ضد كل ما 
النيل منها خارجياً  يتهددها ويريد 

وداخلياً وهللا ولي التوفيق!!
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لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

  قال البيت األبيض إن مسؤولين كبارا من الواليات المتحدة وإسرائيل ناقشوا 
المخاوف بشأن إيران في أول اجتماع افتراضي لمجموعة ثنائية استراتيجية يوم 
نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  فيها  يختلف  قضية  وهي  الخميس، 

مع إدارة الرئيس جو بايدن.
للبيت األبيض  التابع  القومي  المتحدثة باسم مجلس األمن  إيميلي هورن  وقالت 
مئير  اإلسرائيلي  ونظيره  سوليفان  جيك  األمريكي  القومي  األمن  مستشار  إن 

بن شبات كانا على رأس وفدي البلدين.
وأضافت في بيان »تبادل الجانبان وجهات النظر خالل المناقشات حول القضايا 
األمنية اإلقليمية ذات االهتمام والمخاوف المشتركة، بما فيها قضية إيران، وعبرا 

عن تصميم مشترك على التصدي للتحديات والتهديدات التي تواجه المنطقة«.
وصورت إدارة بايدن االجتماع بأنه ضمن جهودها للتشاور مع الحلفاء والشركاء 
لاللتزام  وواشنطن  طهران  عودة  بشأن  محادثات  إلى  إيران  لجذب  سعيها  مع 

.2015 باالتفاق النووي الموقع عام 
كان مسؤول إسرائيلي قد قال الشهر الماضي إن إسرائيل تأمل في تفادي التوتر 
الشخصي بين نتنياهو وبايدن بسبب خالفاتهما حول القضية النووية اإليرانية، 

كبار مستشاريهما. إلى  المسألة  بشأن  المحادثات  بإحالة  وذلك 
وقالت هورن »اتفق مستشارا األمن القومي على أهمية المشاورات االستراتيجية 

الحوارات«. تلك  الوكاالت وتعهدا بمواصلة  بين 

  بنبرة تفاؤلية، أشاد الرئيس األمريكي جو بايدن 
الخميس بحملة التلقيح ضد فيروس كورنا في بالده. 
أن  األبيض،  البيت  من  ألقاه  في خطاب  شدد  لكنه 
»المعركة أبعد من أن تكون قد انتهت«، معلنا في 
الوقت نفسه عن سلسلة خطوات لتسريع عمليات التلقيح 
في جميع الواليات. واعتبر أن التزام الجميع بخطته 
سيوفر »فرصة جيدة« لالحتفال بالعيد الوطني في 4 

تّموز/يوليو »في مجموعات صغيرة«.
بنبرة  الخميس  بايدن  الرئيس األمريكي جو  تحدث 
التطعيم ضد فيروس  لمواطنيه حول حملة  تفاؤلية 
كورنا في البالد، دون أن تغيب النبرة التحذيرية في 

خطابه الذي ألقاه من البيت األبيض.

وأشاد بايدن بالتقدم الهائل الذي حققته الواليات المتحدة 
في حملة التطعيم الوطنية ضّد كوفيد19 التي قد تسمح 
ببدء عودة الوضع إلى طبيعته بحلول العيد الوطني 

في 4 تموز/يوليو.
وأمر بايدن في الخطاب الذي ألقاه من البيت األبيض 
كل الواليات إلى الرفع التدريجي للقيود العمرية على 
التلقيح لكي يصبح كل أمريكي مخوال الحصول على 
التطعيم بحلول األول من أيار/مايو، مشددا »هذا أبكر 
بكثير مما كان متوقعا )..( لكن هذه المعركة أبعد 
من أن تكون قد انتهت، هذا ليس الوقت المناسب 

للتراجع«.
وأعلن الرئيس األمريكي عن سلسلة خطوات لتسريع 

عمليات التلقيح في البالد، واعدا مواطنيه بأنهم في 
حال عملوا بخطته القائمة على تلقي اللقاح وااللتزام 
بالقواعد الصحية، فإن هذا األمر سيوفر »فرصة 
جيدة« بأن يجتمعوا »ضمن مجموعات صغيرة« 

لالحتفال بالعيد الوطني في 4 تّموز/يوليو.
وإذ حث بايدن مواطنيه على تلقي اللقاحات المضادة 
للفيروس واالستمرار في اتباع قواعد التباعد االجتماعي 
ووضع الكمامات الواقية، أكد أنه في نهاية المطاف 
واحدة  وتغلبنا على  واجهنا  أننا  التاريخ  »سيسجل 
من أصعب الفترات وأحلكها في تاريخ هذه األمة«.

وأدى كوفيد19 إلى وفاة أكثر من 2,6 مليون شخص 
في العالم بحسب آخر حصيلة لوكالة األنباء الفرنسية.

  وافقت وكالة األدوية األوروبية، 
الخميس، على استخدام لقاح “جونسون 
أند جونسون” ذي الجرعة الواحدة 

كورونا. لفيروس  والمضاد 
أند جونسون”  وأصبح “جونسون 
الضوء  على  يحصل  لقاح  بع  را
األخضر في الكتلة التي تضم 27 بلداً.
لبرنامج  دفعة  بمثابة  القرار  ويعد 
التلقيح البطيء في االتحاد األوروبي، 
أولى  أن  تقارير  ذكرت  وإن  حتى 
إلى  تصل  لن  اللقاح  هذا  شحنات 
الدول األوروبية قبل أبريل/نيسان.
كوك،  إيمر  الوكالة،  رئيس  وقال 
في بيان: “مع هذا الرأي اإليجابي 
أنحاء  في  السلطات  فإن  األخير 
االتحاد األوروبي سيكون لها خيار 
وحماية  الوباء  محاربة  في  آخر 

أرواح وصحة مواطنيها”.

يمكن  لقاح  أول  نه  “أ وأضاف: 
واحدة”. بجرعة  استخدامه 

األمريكية  األدوية  شركة  وكانت 
العمالقة “جونسون أند جونسون” قد 
طلبت في 16 فبراير/شباط ترخيص 
لقاحها الذي طورته شركة جانسن 

عنها. المتفرعة  البلجيكية 
وقد رّخص االتحاد األوروبي حتى 
اآلن ثالثة لقاحات هي فايزر/بيونتك 
وأسترازينيكا/أكسفورد. وموديرنا 
األوروبية  األدوية  وكالة  وتجري 
ومقرها جنيف، مراجعة لثالثة لقاحات 
وكيورفاك  نوفافاكس  هي  أخرى 

الروسي. وسبوتنيك 
وإضافة إلى كون لقاح “جونسون 
أند جونسون” الوحيد الذي يعطى 
بحقنة واحدة بعكس اللقاحين اآلخرين، 

أكثر سهولة. فإن تخزينه 

  قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة 
العالمية مارغريت هاريس، الجمعة، 
إن لجنة الخبراء االستشارية التابعة 
لقاح  الراهن  الوقت  في  تدرس  لها 
أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-

19 بعد وقف بعض البلدان توزيعه، 
لكن ال يوجد سبب لعدم استخدامه.

وذكرت هاريس في إفادة أنه “لقاح 
ممتاز”، مضيفة أنه ال توجد عالقة 
سببية بينه واألنباء التي وردت عن 

حاالت تجلط في الدم.
الجمعة،  مؤقتا،  بلغاريا  وأوقفت 
التطعيم باستخدام لقاح أسترازينيكا 
لحين صدور بيان مكتوب عن الهيئة 
األوروبية المنظمة لألدوية يبدد كافة 

الشكوك بشأن أمان اللقاح.
الدنمارك  إلى  بلغاريا  وانضمت 
والنرويج وأيسلندا التي أوقفت مؤقتا 

اللقاح في ظل تقارير  التطعيم بهذا 
الدم  إلى تكون جلطات في  أشارت 

لدى بعض من تلقوه.
وفي ألمانيا قال كبار مسؤولي الصحة، 
آمن  أسترازينيكا  لقاح  إن  الجمعة، 
ويمكن أللمانيا مواصلة استخدامه.

وبينما تواجه ألمانيا شحا في اللقاحات 
ومع بدء موجة ثالثة من جائحة كوفيد-

19، تحرص الحكومة على التأكد من 
أن الشكوك بشأن اللقاحات ال تقوض 
تنفذها من أجل  التي  التطعيم  حملة 

السيطرة على الجائحة.
ينس  األلماني  الصحة  وزير  وقال 
ما  “كل  صحفية:  إفادة  في  سبان 
نعلمه حتى اآلن يشير إلى أن فوائد 
فردية  حالة  كل  بعد  حتى  اللقاح، 
المخاطر  من  بكثير  أكبر  مسجلة، 

وهذا ال يزال الحال”.

قضية الكمامات في الواجهة وعراقيل انتخابية أمام حزب ميركل

بعد جدل لقاح أسترازينيكا والجلطات.. 
الصحة العالمية تعلق

يرانية في أول اجتماع لمجموعة استراتيجية

إ

أمريكا وإسرائيل تناقشان القضية ال�

اللبنانية حسان  الحكومة    أكد رئيس 
أنه مع استئناف  اليوم الجمعة،  دياب، 
التعليمية بصورة تدريجية، مع  العملية 
لمنع  الوقائية  اإلجراءات  كافة  اتخاذ 
المعايير  انتشار فيروس كورونا واتباع 
القطاع  الصحية المعتمدة عالميا إزاء 

التربوي.
اجتماعا  ترؤسه  دياب، خالل  وأشار 
والصحة  التعليم  وزراء  بحضور 
القطاع  وضع  لبحث  واالتصاالت 
إلى ضرورة إعطاء  لبنان،  التربوي في 
كورونا  لفيروس  المضادة  اللقاحات 

الشهادات،  لصفوف  التعليمي  للكادر 
والتقنية  اللوجستية  الحاجات  وتوفير 

للمدارس.
طارق  التعليم  وزير  قال  جانبه،  من 
المجذوب، في تصريح عقب االجتماع، 
إنه جرى التوافق على استئناف الدراسة 
بصورة آمنة في المدارس ابتداء من 22 
ابتداء  الجاري بصورة متدرجة  مارس 

من صفوف الشهادات الرسمية.
أنه جرى االتفاق على إقرار  وأضاف 
الخاصة  المدارس  مشروع قانون لدعم 
العمل  والرسمية والطالب، إلى جانب 

على توفير خدمات اإلنترنت بصورة 
بتكلفة رمزية في سبيل دعم  أو  مجانية 

اللقاح المضاد  ُبعد، وتوفير  التعليم عن 
لكورونا للعاملين في القطاع التربوي

  اختارت واليتان ألمانيتان مجلسين 
أول  في  األحد،  جديدين،  تشريعيين 
اختبار سياسي كبير خالل عام تحدد فيه 
االنتخابات العامة من سيخلف المستشارة 
نهاية  انتخابات  وتأتي  ميركل.  أنغيال 
األسبوع في وقت صعب بالنسبة لزعيمة 

الحزب منذ فترة طويلة.
ومن المتوقع أيًضا أن تسلط االنتخابات 
الضوء على الشعبية المتزايدة لحزب 
الخضر البيئي، والذي يمكن أن يكون 
مفتاح تشكيل الحكومة األلمانية القادمة، 
ومن المتوقع أن يعلن أول ترشيح له 

للحصول على منصب المستشارية.
ووسط االستياء من البداية البطيئة لحملة 
التطعيم في ألمانيا، ومع تخفيف اإلغالق 
كتلة  تواجه  مؤخرا،  تدريجًيا  الطويل 
االتحاد المسيحي المحافظة، التي تنتمي 
إليها ميركل، رد فعل سلبي على مزاعم 
بأن اثنين من المشرعين استفادوا من 
الصفقات لشراء كمامات في وقت مبكر 

من جائحة فيروس كورونا.

ويعقد هذا معركة شاقة بالفعل إلزاحة 
اثنين من المحافظين المشهورين - من 
بينهم وينفريد كريتشمان، الحاكم الوحيد 
في ألمانيا من حزب الخضر. وقد عزز 
بقوة من جاذبيته للناخبين الوسطيين على 
مدى عقد من الزمان، ويقود والية بادن 
فورتمبرغ، وهي قوة اقتصادية تضم 

صانعي السيارات دايملر وبورش.
ومن المتوقع أن تساعد انتخابات الواليات 
في تحديد من سيكتسب زخًما سياسًيا 
خالل األشهر المقبلة. وتأتي االنتخابات 
مع اقتراب يمين الوسط من اتخاذ قرار 
بشأن مرشح لخالفة ميركل عندما تنتخب 

ألمانيا برلماًنا جديًدا في 26 سبتمبر.
بالنسبة للزعيم  إنها لحظة غير واعدة 
الديمقراطي  االتحاد  لحزب  الجديد 
أرمين  ميركل،  بزعامة  المسيحي 
الشيت، لمواجهة أول اختبار سياسي 
كبير له. وفاز الشيت الوسطي بقيادة 

الحزب في يناير.
العلوم  أستاذ  فاس،  تروستين  وقال 

السياسية في جامعة برلين الحرة: »كانت 
الديمقراطي  االتحاد  تصنيفات حزب 
المسيحي تنخفض على أي حال، واآلن 
الكمامة« على  يأتي ما يسمى بـ«قضية 
بالنسبة للحزب  رأس ذلك... اإلشارات 
وأرمين الشيت ليست جيدة - يجب توقع 

نتائج ضعيفة جًدا للحزب«.
الديمقراطي  االتحاد  حزب  وسيطر 

بادن  والية  على  لعقود  المسيحي 
ألمانيا،  غرب  جنوب  في  فورتمبرغ 
حيث يحق لحوالي 7.7 مليون شخص 
التصويت، إلى أن وصل كريتشمان إلى 
السلطة قبل عقد من الزمان. جاءت هذه 
النتيجة المذهلة للخضر عندما أدت كارثة 
مفاعل فوكوشيما في اليابان إلى تسريع 

نهاية الطاقة النووية في ألمانيا.

مازالت حكومة مصطفى مدبولي تتخبط، ومازال االرهاب 
الحكومي ُيمارس على جميع وسائل االعالم المصرية وسط 

وجود مجلس نيابي بال فاعلية يفتقد لوجود كل أشكال 
المعارضة الهادفة  والحقيقية.

الرسالة

على  يحصل  الواحدة  الجرعة  لقاح 
وبا أور في  الأخضر  الضوء 

اعداد: 
أنطوانيت جرجوس

 رســالة أمـل من بايــدن 
 لألمريكيني يف ''معركة مل تنته'' 

  ضد فريوس كورونا

دياب: ندعم استئناف الدراسة تدريجيا مع اتباع التدابير  اللازمة
ونا كور انتشار  لمنع 
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  صدقت الحكومة المغربية، الخميس، بعد تأجيل دام ألسبوعين، 
على مشروع القانون الذي ينظم االستعمال المشروع لنبتة القنب 

الهندي )الكيف(، ألجل استخدام طبي.
والقانون الذي تمت المصادقة عليه، خالل اجتماع المجلس الحكومي 
صباح الخميس، يهدف إلى تقنين تطوير االستخدامات الطبية 

والتجميلية والصناعية للقنب الهندي.
ومن المرتقب أن يتالءم ذلك االستخدام مع االلتزامات الدولية 
للمغرب، وبما يتيح مواكبة المبادرات االستثمارية الدولية ذات الصلة.
ويسعى القانون إلى ضبط خطوط اإلنتاج بطريقة تمنع تسرب 

القنب الهندي ومنتجاته إلى السوق غير المشروعة.
كما يسعى إلى منع األنشطة المدرة للدخل التي تقوم على الزراعات 

غير المشروعة والمضرة بالبيئة.
وستحدد نصوص تنظيمية، ستصدر الحقا، مجاالت وطرق استعمال 

القنب الهندي ألغراض طبية.

ويضع القانون المصادق عليه عددا من الشروط والضوابط على 
زراعة القنب الهندي، خصوصا فيما يتعلق بالتراخيص وعقود 

الشراء والمؤسسات التي سيوكل لها اإلشراف على اإلنتاج.
وكانت فرق برلمانية مغربية قد تقدمت قبل سنوات بمقترحات قوانين 
لتقنين هذه الزراعة، إلى جانب العفو عن مزارعيها المالحقين 

قضائياً. لكنها لم تحض بالمناقشة داخل البرلمان.
وفيما تعلن السلطات المغربية من حين آلخر عن إحباط محاوالت 
لتهريب مخدر الحشيش، حيث بلغ مجموع ما تم ضبطه العام 
الماضي نحو 217 طنا، أصرت تيارات من المعارضة ومن 
داخل حزب العدالة والتنمية  الذي يقود االئتالف الحكومي على 

معارضة القانون.
جدير بالذكر، أن زراعة القنب الهندي كانت منتشرة في عدة مناطق 
من المغرب، لكنها ُمنعت منذ العام 1954 دون أن تختفي تماما، 

خصوصاً في شمالي البالد.

  انتقد وزير الخارجية األميركي السابق مايك 
الحالي  الرئيس  إدارة  تعاطي  بومبيو، طريقة 
أنها  معتبراً  اإليراني،  الملف  مع  بايدن  جو 
ترسل  بالتالي  “استرضاء” طهران،  تحاول 
إليها وإلى أذرعها في المنطقة إشارات خاطئة.
اإلدارة  توجهات  بايدن  جو  إدارة  وترفض 
السابقة في التعامل مع الملف النووي اإليراني 
وقد ألغت قرارا صادق عليه الرئيس األميركي 
السابق دونالد ترامب قضى بالتخلي عن االتفاق 
النووي الذي وقعته واشنطن مع طهران خالل 

والية أوباما.
ونبّه بومبيو إلى أن “القادة اإليرانيين يدركون 
تماماً كيف يستغلون الضعف األميركي”، منتقداً 
في حوار مع صحيفة “عرب نيوز” السعودية 
إلغاء اإلدارة الحالية تصنيف سلفها )إدارة الرئيس 
دونالد ترامب( الحوثيين “جماعة إرهابية”.

وتقول الواليات المتحدة أن قرار إلغاء تصنيف 
الحوثيين مجموعة إرهابية يأتي لتسهيل وصول 
وتؤكد  اليمنيين  الموطنين  إلى  المساعدات 
ضرورة حل األزمة اليمنية بالسبل الدبلوماسية.
وفنّد بومبيو في حديثه حجة أن ذلك التصنيف 

كان ليحّد من قدرة المجتمع الدولي على إيصال 
أتفهم  “إنني  وقال  اليمن،  إلى  المساعدات 
التحديات  إزاء  العالم  تساور  التي  المخاوف 
اإلنسانية داخل اليمن. في الواقع، أنفقت إدارة 
ترمب قدراً كبيراً من أموال دافعي الضرائب 
األميركيين، وأقنعنا السعوديين واإلماراتيين بأن 
يحذوا حذونا، للتأكد من أال يعاني المدنيون من 
المجاعة... لكن األشخاص الذين كانوا يمنعون 
الذين  أولئك  إلى  الدولية  المساعدات  وصول 
يستحقونها بالفعل، هم في الواقع الحوثيون”.
كما ثّمن بومبيو الشراكة األمنية بين المملكة 
تلك  نجاح  أن  معتبراً  المتحدة،  والواليات 
عدد  خفض  على  واشنطن  يساعد  الشراكة 
الشرق  في  المنتشرين  والمجندات  المجندين 
األوسط حيث يواجهون المخاطر. ورأى وزير 
الخارجية األميركي السابق أنه يجب على بايدن 
أن “يتفهم” حق السعودية في الدفاع عن نفسها 
أراضيها،  على  إطالق صواريخ  يتم  عندما 
الدفاع  القدرة على  من  أن “حرمانها  معتبراً 
يبدو أن هذا  عن نفسها هو جنون، ومع ذلك 

هو االتجاه الذي تتخذه هذه اإلدارة”.

كما صرح بومبيو أن القيادة في طهران ال 
تفهم سوى مبدأ القوة. وأضاف “عندما 

يرون محاوالت  أو  ما  يرون ضعفاً 
د  جو بو ت  قعا تو يهم  لد و ئة  تهد

محاوالت استرضاء، سيستمرون 
أن  إلى  الفتاً  تصرفاتهم”،  في 
تقديم اإلدارة الحالية تنازالت 
لطهران قبل أن يكون هناك 
أي حديث حول دخول فعلي 
في مفاوضات، “ينّم عن 
ضعف... القيادة اإليرانية 

تدرك تماماً كيفية استغالل 
الضعف األميركي”.

وعبّر بومبيو عن خيبته 
ألمانيا  محاوالت  إزاء 
وفرنسا وبريطانيا إضافة 
األميركية  اإلدارة  إلى 
لى  إ د  لتود ا “ لية  لحا ا

طهران، في وقت كان اإليرانيون يحاولون قتل 
أشخاص داخل كل بلد من بلدانهم”. وأضاف 
لـ”عرب نيوز” “يجب أال ننسى أنه منذ فترة 

السفير  لقتل  اإليرانيون  تآمر  ببعيدة،  ليست 
السعودي هنا في العاصمة واشنطن”.

العقوبات  هذه  تخفيف  يمكننا  “ال  قائاًل  وختم 
حتى تطلق إيران جميع السجناء األميركيين، 

وحتى تفهم أنه من غير المقبول االنخراط في 
بالموارد  فمكافأتهم  السلوك...  من  النوع  هذا 
المالية تحفزهم للمضي على هذا المنوال وتوفر 

لهم رأس المال لمواصلة برامجهم”.

   أعلن قادة مجموعات المرتزقة في ليبيا، تمردا 
واسعا على تركيا وحكومة الوفاق، فخيروها بين 
سداد رواتبهم وبين االنسحاب من األراضي الليبية، 

حسبما كشفت مصادر مطلعة.
الميليشيات  قادة  المقربة من  المصادر  وكشفت 
السورية المدعومة تركيا، لـ »سكاي نيوز عربية«، 
أن قائد ألوية تابع لفيلق القدس السوري المكنى بـ 
»أبو الغضب« هدد ليل األربعاء الخميس بسحب 
لم  إن  ليبيا،  إلى خارج  ميليشياته من طرابلس 
تسدد لهم مستحقاتهم المالية المقدرة بـ28 مليون 

دوالر، حسب االتفاق.
ويرى المسلحون السوريون المنتشرون في ليبيا 
أنهم تعرضوا للخداع، بعدما وعدتهم أنقرة بمرتبات 
لكن  السوري،  الداخل  في  لهم وأسرهم  ستصل 
تركوا  أنهم  بل  المنوال،  هذا  يسر على  لم  األمر 

دون توفير طعام لهم.
أن  نيوز عربية«،  لـ »سكاي  المصادر  وأكدت 

قتالية، جميعها  كتائب  ثمانية  يتزعم  الغضب  أبو 
»مشحونة« ضد المراوغات التركية، والمماطلة 
في منحهم األموال المتفق عليها، ولم يعد يرغبون 
في البقاء، ال سيما أنهم يدخلون حتى في مناوشات 
مع الميليشيات الليبية المحلية بين الحين واآلخر.

وسبق أن ظهر »أبو الغضب«، في مقطع فيديو 
بثه على حسابه الشخصي على تطبيق »تيك توك« 
مهددا المتظاهرين الليبيين بالرصاص في طرابلس، 
الماضي ضد  وهاجم من خرجوا في أغسطس 
فساد حكومة الوفاق، وضد المليشيات والمرتزقة.

ومازالت عملية تجنيد المرتزقة السوريين تجري 
على قدم وساق، بحسب المرصد السوري لحقوق 
اإلنسان، رغم األزمة االقتصادية التي تعاني منها 
إقناعهم  أنقرة، ولكنها ما زالت تجد من تستطيع 
بالسفر إلى األماكن التي تريدها، وهناك يكتشفون 

حقيقة تلك الوعود.
وكشف المرصد، أن هؤالء المرتزقة، عندما تتضح 

لهم الرؤية وحقيقة الموقف، ال يجد الكثيرون منهم 
سوى خيار واحد وهو الهروب من ليبيا إلى أوروبا، 
أو يرتكبون أعماال إجرامية في الداخل، وهو األمر 

الذي زاد من نقمة الليبيين عليهم.
ورغم المطالبات الدولية والتوافق »الليبي الليبي« 
بوقف تدفق المرتزقة السوريين الى البالد، وإخراج 
كل الميليشيات من البالد، فإن طرابلس وترهونة 
الليبي ما زالت مكتظة  الغرب  وغيرها من مدن 
المقدر عددهم  السوريين  المرتزقة  باآلالف من 

بنحو 7 آالف مرتزق.
يشكل  المرتزقة  أن وجود هؤالء  ويرى خبراء 
إلى  السياسي وإعادة االستقرار  للحل  »تهديدا 
األراضي الليبية«، وهو ما تؤكده البعثة األممية 

مرارا وتكرارا.
ورغم انقضاء مهلة الثالثة أشهر المحددة النسحاب 
المرتزقة، وفق المنصوص عليه في اتفاقية وقف 
إطالق النار الموقعة في ليبيا 23 أكتوبر الماضي، 

فإن العكس هو الذي حدث.
ليبيا، حسبما كشفت  المرتزقة في  وزاد ضخ 
نيوز عربية«، وذلك حتى  لـ »سكاي  مصادر 
الليبيون منشغلين  كان  بينما  الماضي،  األسبوع 
الثقة لحكومة  الموقف بخصوص منح  بتطورات 

دبيبة. عبدالحميد 
وتذهب بعض اإلحصاءات، إلى أن نحو 18 ألف 
مقاتل سوري كانوا موجودين في ليبيا، من بينهم 
350 طفال دون الثامنة عشرة، قتل منهم 496، بينهم 
أطفال، فيما عاد منهم قرابة 10750 إلى سورية.

  أعلن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأجيل زيارة رئيس 
الحكومة التي كانت مقررة، الخميس، إلى اإلمارات، 
بسبب »صعوبات تنسيق« مرور رحلته عبر األردن.

وقال أوفير جندلمان، في سلسلة تغريدات عبر حسابه 
على تويتر: »كان من المتوقع أن رئيس الوزراء 
نتنياهو سيقوم اليوم بزيارة إلى اإلمارات ولكن 
بسبب صعوبات طرأت على تنسيق مرور رحلته 

عبر األجواء األردنية تم تأجيلها«.
وأضاف جندلمان: »نبعت هذه الصعوبات كما يبدو 
من إلغاء زيارة ولي العهد األردني إلى الحرم القدسي 

الشريف جراء خالف طرأ حول التدابير األمنية التي 
يتم اتخاذها في هذا المكان المقدس«.

وتابع جندلمان بالقول: »أعلن األردن خالل الساعة 
األخيرة أنه يسمح بمرور طائرة رئيس الوزراء عبر 
األجواء األردنية، ولكن بسبب التأخير في تلقي هذا 
اإلعالن، اتفق رئيس الوزراء نتنياهو وولي عهد 
أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على تنسيق موعد آخر 

لزيارة رئيس الوزراء«.
وذكر جندلمان أن نتنياهو سيلتقي في وقت الحق 
برئيسي وزراء التشيك والمجر في إطار لقاء قمة 
ثالثي سيبحث دفع التعاون بين الدول الثالث قدما 

في مجال البحث والتطوير وإنتاج لقاحات كورونا.
في المقابل، قال وزير الخارجية األردني، أيمن 
الصفدي، إن ولي العهد األردني األمير الحسين بن 
عبدهللا الثاني ألغى زيارته إلى المسجد األقصى في 
ذكرى اإلسراء والمعراج، بعد أن »أرادت إسرائيل 

تغيير برنامج الزيارة«.
وأضاف الصفدي، على هامش مؤتمر صحفي ُعقد في 
باريس، الخميس: »اتفقنا مع إسرائيل على ترتيبات 
للزيارة وتفاجأنا أن إسرائيل تريد في اللحظة األخيرة 
فرض ترتيبات جديدة ستضيق على المقدسيين بليلة 

صالة وعبادة«.

تنذر بسقوط     نظام بأعمدة متهاوية 
لتوحيد  المعارضة  وشيك، وسط مساعي 
صوتها من أجل رفع »كارت أحمر« يعبد 

الطريق نحو النهاية.
مالمح تستشرف المشهد العام في تركيا، 
وتؤكده تصريحات المعارضة التي تؤكد أن 
نظام الرئيس رجب طيب أردوغان يعاني 
إدارة  من أزمة خانقة تجعله عاجزا عن 

البالد واستقطاب الناخبين.
جاء ذلك في تصريحات إعالمية أدلى بها 
بولنت قوش أوغلو، نائب العاصمة أنقرة عن 
حزب »الشعب الجمهوري«، أكبر أحزاب 
المعارضة التركية، وفق ما ذكره الموقع 
اإللكتروني لصحيفة »سوزجو« المعارضة، 

وتابعته »العين اإلخبارية«، الخميس.

وفي تصريحاته، قال قوش أوغلو إن 
»النظام الحالي يعاني من أزمة، وسنواصل 
التصدي له لإلقصائه باالنتخابات المقبلة كما 
فعلنا في االنتخابات المحلية عام 2019«، 
حين فازت المعارضة بالعديد من البلديات 
التي كانت تحت سيطرة حزب  الكبرى 

العدالة والتنمية الحاكم.
قوش أوغلو، نائب رئيس الشعب الجمهوري، 
المسؤول عن الشؤون اإلدارية والملية 
للحزب، أضاف قائال: »سنواصل نضالنا 
أيًضا من أجل تثبت القيم الديمقراطية التي 
شهدت انتهاكات كبيرة في عهد أردوغان، 
بالتأكيد نحن نمر بمرحلة صعبة لكننا 

سنناضل معًا«.
الناس في  وتابع: »بتنا نرى على وجوه 

الشارع أنهم سئموا من هذا النظام، وباتوا 
ال يعلقون عليه أي آمال؛ لذلك علينا أن نلملم 
أشتاتنا، ونكون صوتًا واحدًا؛ لنكون عونًا 

لهؤالء البائسين في وجه الظلم«.
واستطرد قائال: »بتنا الحزب األقوى لتولي 
السلطة في تركيا، وهذا ليس بالمستغرب 
في ظل الجهود المضنية التي نبذلها لنكون 
أقرب للناس، وبسبب مساعينا للحفاظ على 
قيم الجمهورية والقيم الديمقراطية، بعدما 

لحق بها من خسائر فادحة«
وأردف قوش أوغلو قائال: »هذا أيًضا إلى 
جانب أننا الحزب المؤسس لتركيا )الشعب 
الجمهوري أسسه مصطفى كمال أتاتورك( 
الحقوق  الذي يعزز قيمة  ونحن الحزب 

والديمقراطية.

   قررت محكمة النقض المصرية، 
الخميس، رفض طعن العب كرة القدم 
تريكة، و1528  أبو  السابق محمد 
بقوائم  إدراجهم  قرار  وتأييد  آخرين، 

اإلرهاب.
ونص قرار محكمة النقض المصرية 

على إدراج هؤالء األشخاص على قوائم 
اإلرهاب للمرة الثانية، لمدة 5 سنوات.

ومن بين المدرجين على قوائم اإلرهاب، 
وإبراهيم عصام  القرضاوي،  يوسف 
العريان، وأسعد شيخة، وأسماء عصام 
العريان، وأسامة يوسف القرضاوي.

Vendredi 12 mars 2021
الجمعة 12 مارس 2021

دمعــة فــرح 
»عندما أتذكر ذلك الصباح من     
يناير 1979 يعاودني إحساس الحزن 
الموجع نفسه بكل حدته. كانت طهران 
تعاني هجوما ضاريا منذ شهور، لكن 
صمتا متوترا يخيم اآلن على المدينة 
كما لو أن عاصمة بلدنا تحبس أنفاسها 
فجأة. اليوم السادس عشر من الشهر، 
ونحن على وشك مغادرة بلدنا، بعدما 
ارتأينا أن انسحاب الملك مؤقتا، ربما 
يساعد في تهدئة العصيان المسلح«. 
بهلوي  بدأت فرح  العبارات  بهذه 
إمبراطورة إيران السابقة مذكراتها. 
تقريبا، في ديسمبر  بعام  قبل ذلك 
1977، كان الرئيس األمريكي جيمي 
كارتر وقرينته يقومان بزيارة رسمية 
توقفا في  الطريق  الهند. وفي  إلى 
 1978 ببدء عام  طهران لالحتفال 
مع الشاه محمد رضا بهلوي وقرينته 
فرح. عن هذه الزيارة تقول الشهبانو: 
»أوضحت هذه الحقيقة في حد ذاتها 
االنطباع القوي الذي تركه الملك في 
الجديد. فبعد  الرئيس األمريكي  نفس 
بانتخاب رئيس  أن رحب زوجي 
الذي  االهتمام  أن  اعتبر  ديمقراطي، 
السيد كارتر داللة طيبة على  أبداه 
المستقبل. ودعونا الزوجين األمريكيين 
1977 في  ديسمبر   31 إلى عشاء 
ذلك  قصر »نياوران«. وفي عشية 
العام، 1978، الذي سيتضح أنه عام 
درامي للغاية، أعرب الملك عن ثقة 

في المستقبل ال أنساها«.
وقد كان 1978 عاما دراميا بحق في 
 1978 يناير  السابع من  ففي  إيران، 
قم  في  المظاهرات  أولى  اندلعت 
مقال نشرته صحيفة  احتجاجا على 
»اطالعات« اليومية يسيء إلى آية هللا 
خوميني، الذي كان قد تم نفيه من إيران، 
واتخذ طالب الدراسات اإلسالمية في 
للخروج  المقال ذريعة  المدينة من 
إلى الشوارع. وسرعان من خرجت 
السيطرة. وفي  الحركة عن نطاق 
التاسع من يناير هاجمت المظاهرات 
ما  وتم مهاجمة كل  مباني حكومية، 
للحداثة،  المتظاهرون رمزا  اعتبره 
مثل دور السينما والمطاعم ومدارس 
البنات، واضطرت الشرطة للتدخل. 
توالت األحداث واالضطرابات  ثم 
طوال ذلك العام، وكان أكثرها إثارة 
الذي شب في دار سينما  الحريق 
ركس بعبدان، واحترق فيه أكثر من 
400 شخص أحياء، والذي تؤكد فرح 
بهلوي في مذكراتها أنه كان من تدبير 
أظهر  المتعصبين، حيث  األصوليين 
يبلغ  الذي  الحريق  مدبر  أن  التحقيق 
في  التاسعة عشرة من عمره عضو 
المتخصصة في  جماعة »جمشيد« 

إلى  فر  قد  وأنه  التخريب،  عمليات 
العراق، ثم أنقذته الثورة اإلسالمية.

وجاء شهر يناير من عام 1979. »وبدأ 
الجليد يتساقط بغزارة فوق طهران... 
تدريجيا على  العميق  الحزن  وخيم 
يقومون  الناس  بكامله. كان  القصر 
كالكائنات  كالمعتاد، ولكن  بأعمالهم 
اآللية، وأحيانا أمّر بواحد منهم يبكي 
في صمت. قلت لهم إننا سنعود. وأرادوا 
تصديق ذلك، مثلما أردنا تماما، لكننا 
شعرنا من أعماقنا بالرجفة نفسها في 
قلوبنا. أي اضطرابات درامية يخبئها 
لنا التاريخ؟«. هكذا كتبت فرح بلهوي 
السابع عشر من  الفصل  في ختام 
مذكراتها، منهية بذلك فصال مهما من 
وبادئة رحلة  الحديث،  إيران  تاريخ 
بهلوي  التي عاشتها أسرة  المنافي 
العودة  أمل  إيران على  منذ غادرت 
إليها بعد أن تهدأ األمور، لكنها لم تعد 

إليها، واألمور لم تهدأ.
أسوان  مدينة  المحطات  أولى  كانت 
الرئيس  استقبلهما  في مصر، حيث 
المصري األسبق أنور السادات وقرينته. 
ثم توالت المحطات بعد ذلك، فكانت 
المغرب هي المحطة الثانية بدعوة من 
الملك الحسن الثاني الذي أصر على 
استضافتهم رغم التهديدات التي نقلها 
إليه ألكسندر دو مارنش، قائد القوات 
المتعصبين  بقيام  الخاصة،  الفرنسية 
التابعين للثورة اإليرانية بخطف أفراد 
من األسرة الملكية الحاكمة في المغرب 
لمبادلتهم بهم. »ومع هذا الوضع صار 
اآلن العثور على ملجأ آخر أمرا ملحا. 
وانسحبت فرنسا، فهي، وفقا للسيد دو 
مارنش، ال تستطيع أن تضمن سالمتنا. 
وانطبق األمر نفسه على سويسرا، رغم 
أنها رأت وجود احتمالية في المستقبل، 
كما انطبق على إمارة موناكو، حيث 
كان ابننا رضا قد ذهب إليها. وكانت 
قبل  البداية،  قد وافقت في  اإلمارة 
أن تسحب عرضها تحت ضغط من 
فرنسا. وكان »ربما فيما بعد« هو الرد 
األساسي من الواليات المتحدة... كانت 
لدينا عالقات مع معظم بلدان العالم، 
بعضها عالقات وثيقة وعالقات صداقة، 
واآلن يديرون جميعهم ظهورهم لنا«. 
هكذا عبرت فرح عن حزنها لمواقف 
األصدقاء منهم، ولم يكن هذا غريبا 

على أي حال.
رحلة طويلة تنقلوا خاللها بين جزر 
البهاما والمكسيك والواليات المتحدة 
وبنما، قبل أن يعودوا إلى مصر، بعد 
في  أبوابها  كلها  البلدان  أغلقت  أن 
وُدفن،  الشاه  توفي  وجوههم، حيث 
فرح على خدها  دمعة  بقيت  بينما 

لم تجف. 

aliobaid2000@hotmail.com

أخبــار

بشروط.. الحكومة المغربية تصدق على تقنين القنب الهندي

مارات بسبب »صعوبة تنسيق« مرور رحلته عبر الأردن

إ

إسرائيل: تتأجيل زيارة نتنياهو لل�

بومبيو بعد محاولات بايدن مع إيران: لا يفهمون سوى القوة

أردوغان يتهدد  الغضب«  »أبو  مالي..  خل�ف  بعد 

تركيا تلفظ أردوغان.. »كارت أحمر« يعبد طريق السقوط

بقرار قضائي.. أبو تريكة مجددا 
رهاب

إ

على قوائم الا

  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



  أدان البابا فرنسيس، شركات صناعة السالح 
ومهربيه لبيعهم األسلحة ”لإلرهابيين“، وذلك في 
تعليقات أدلى بها اليوم األربعاء، في أعقاب زيارته 

األخيرة إلى العراق.
تمكن من  باالمتنان؛ ألنه  إنه يشعر  البابا:  وقال 
القيام بتلك الزيارة التي حاول من سبقوه في منصبه 
القيام بها، ولم يفلحوا، ووصفها بأنها ”بشارة أمل 
بعد سنوات من الحرب واإلرهاب وخالل جائحة 

قاسية“ للمسيحيين والمسلمين.
وأضاف في لقائه األسبوعي بالفاتيكان الذي انعقد 
الشعب  ”من حق  كورونا  بسبب  اإلنترنت  عبر 
العراقي أن يعيش في سالم، ومن حقه أن يستعيد 

كرامته“.
ويعاني العراق من سوء إدارة مزمن ومن الفساد، 
وكثيرا ما يرتبط العنف بالتنافس بين إيران والواليات 
االجتياح  18 عاما من  بعد  المنطقة  في  المتحدة 

األمريكي للعراق.
ويوم األحد الماضي، شاهد البابا البالغ من العمر 
84 عاما، أطالل بيوت وكنائس في مدينة الموصل 
الشمالية، التي احتلها مقاتلو تنظيم داعش من 2014 

إلى 2017.
وقال مرتجال دون القراءة من نص كلمته المعدة سلفا 
”وسألت نفسي )خالل الرحلة( ’من باع األسلحة لإلرهابيين؟ 
من يبيع السالح اليوم لإلرهابيين الذين ينفذون مذابح في 

أماكن أخرى، في أفريقيا مثال؟’“
وأضاف ”هذا سؤال أود أن يجيب عنه أحد؟“.

وسبق أن قال البابا: إن ”شركات تصنيع السالح ومهربيه 
سيُحاسبون في يوم من األيام أمام هللا“.

ودعا البابا فرنسيس إلى األخوة في جميع أنحاء العالم، 
ووصف لقاءه يوم السبت، بمدينة النجف مع علي السيستاني، 

أحد أكبر المراجع الشيعية في العالم، بأنه ”ال يُنسى“.
العراق؛  أن يزور  الضروري  بأنه من  إنه شعر  وقال 
لكي يكون قريبا، ”من هذا الشعب الشهيد وتلك الكنيسة 

الشهيدة“.
وانخفض عدد أفراد الطائفة المسيحية في العراق إلى 
حوالي 300 ألف من حوالي 1.5 مليون قبل االجتياح 

األمريكي.

رئيس  اإلثنين، حث  يوم  البابا  سفر  من  ساعات  وبعد 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي األطراف السياسية 
المتنافسة على اللجوء إلى الحوار، لحل خالفاتهم، وقال: 

إن ذلك سيعكس ما أبداه البابا من مودة وتسامح.
ويأمل كثيرون في العراق أن تحشد الزيارة البابوية المزيد 
من الدعم الدولي لحكومة الكاظمي في معالجة أزمات 
حساسة، بما في ذلك تحجيم فصائل تدعمها إيران وسبق 
أن سعى الكاظمي لتقليص نفوذها منذ تولى منصبه في 

مايو أيار 2020.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

لبنان يعاني ..
 بات لبنان اليوم يستغيث لكي يُمد له يد العون حتى يخرج 
من أزمته الخانقة بسبب الطائفية البغيضة التي تحكم هذا البلد 
وطالما أن الطائفية هي التي تحكم فال يجب أن نتوقع خروج 
لبنان من أزمته بسهولة ومشكلة لبنان ليست في أن حلفائه قد 
تخلّوا عنه ولكن مشكلته أن ابناءه ومن في يدهم القرار لديهم 
لدول أخرى تعمل  من  أهداف سياسية  أو  توازنات سياسية 
به  فاض  الذي  اللبناني  المواطن  لهم  بالنسبة  يهم  أجلها وال 
الكيل من الغالء الفاحش فأصبح ال يجد ثمن الدواء والعالج  
يكشف عن  الذي  الفيديو  رأينا  العيش وكلنا  ثمن رغيف  أو 
ويكشف  لبن   علبة  بسبب  المحالت  إحدى  في  كبير  شجار 
الفيديو  لنا مدى مأساة المواطن اللبناني اليوم ومدى تدهور 

الحالة االقتصادية في لبنان .
واليوم وصل سعر الدوالر في تعامالت السوق غير الرسمية 
المخيف أدى  ليرة وهذا األرتفاع  10200 و10350  ما بين 
أمثالها  إلى نحو ثالثة  السلع األستهالكية  أسعار  أرتفاع  إلى 

منذ بدء األزمة . 
بشارة  الكاردينال مار  الماروني  البطريرك  أيام دعى  ومنذ 
أن هدف هذا  إلى عقد مؤتمر دولي مؤكداً  الراعي  بطرس 
المؤتمر هو إعالن حياد لبنان . وبعد هذه الدعوة رأينا حسان 
دياب رئيس حكومة تصريف األعمال منذ أيام يهدد باألمتناع 
عن تأدية مهام منصبه للضغط على السياسيين لتشكيل حكومة 
إلى حدوث  تنفيذه  قد يؤدي في حال  الذي  جديدة وهو األمر 

فوضى عارمة ال يعلم مداها إال هللا .
واليوم وعند كتابة هذا المقال قرأت أن الجيش اللبناني يرفض 
المحتجين  لقمع  ميشال عون  الرئيس  أوامر  إلى  األنصياع 
في  العسكري  اإلنقالب  يكون  أن  أستبعد  الشوارع وال  في 
كان  األنهيار وإن  لبنان من  األخير إلنقاذ  الحل  النهاية هو 
فيكون  نفق مظلم آخر  لبنان في  اإلنقالب سيدخل  أيضاً هذا 
لمليشيات حزب هللا وغيرها  تنتمي  أشتباكات مسلحة  هناك 

من المليشيات التي تنتمي ألكثر من دولة رئيس في لبنان  .
خروج لبنان من أزمته يحتاج إلى معجزة ألسباب كثيرة أولها 
الدول في  العديد من  ُكثر وثانيهما تدخل  أن أطراف األزمة 
الشأن اللبناني تريد أن تؤخر مسيرة  لبنان هذا البلد الذي كان 
لما  الشرق  بسويسرا  تلقب  لكل األحرار وكانت  يوماً مالذاً 
فيها من خيرات ، وثالثهما وجود نفس الوجوه الموجودة على 

الساحة السياسية منذ أربعون عاماً .!
قاله منذ سنوات  السادات  أنور  الراحل  للرئيس  وأتذكر قواًل 

طويلة وهو أرفعوا أياديكم عن لبنان  .. 
أياديكم عن  أرفعوا   .. السادات  قاله  أردد نفس ما  أيضاً  وأنا 

لبنان .

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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بقلم: محمد منسي قنديل

رهابيين 

إ

البابا فرنسيس يدين بيع وتهريب السلاح إلى ال�
بعد زيارته إلى العراق

اتهمته بمس وحدتها.. »فتح« تفصل ناصر القدوة من الحركة

ل�فروف يجتمع في الدوحة مع أمير قطر ووزير خارجيتها

المبكرة البرلمانية  للانتخابات  موعدا  يونيو   12 تحدد  الجزائر 

فيرا وناباكوف ولوليتا 

الجيش اليمني يحرر مواقع ويلحم 
الجبهات في تعز لأول مرة منذ 6 سنوات

بدعم إماراتي.. 40 ألف جرعة من 
ونا تصل غزة لقاح كور

الدبيبة يعلن تتأدية حكومته اليمين 
ثنين المقبل في بنغازي

إ

الدستورية ال�

  وصلت 40 ألف جرعة من لقاح 
»سبوتنك في« الروسي، مساء الخميس، 
إلى قطاع غزة، بدعم من دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.
التي  الطبية  القافلة  وصول  وجاء 
وسط  كورونا  لقاح  جرعات  تحمل 
معبر  على  وإعالمي  رسمي  احتفاء 

رفح جنوب قطاع غزة.
وأكد عماد محسن، الناطق باسم التيار 
اإلصالحي في حركة فتح خالل مؤتمر 
صحفي من معبر رفح، وصول دفعة 
جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس 
كورونا، تبلغ 40 ألف جرعة من لقاح 

»سبوتنك V«، وذلك بدعم من دولة 
اإلمارات.

ووجه »محسن«، الشكر لدولة اإلمارات 
على دعمها للشعب الفلسطيني، مؤكدا 
أن بصمة اإلمارات حاضرة في كل 
مكان يتواجد فيه الشعب الفلسطيني.

20 ألف جرعة من  وأكد تخصيص 
اللقاح للضفة، و20 ألًفا للمرضى وكبار 

السن في قطاع غزة.
وصلت  الماضي  فبراير  شهر  وفي 
اللقاح  ألف جرعة من   20 إلى غزة 
من  منحة  في«،  الروسي »سبوتنيك 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

  التحمت قوات الجيش اليمني في جبهتي 
مقبنة والكدحة، غرب تعز، الخميس، بعد 
تحرير عدد من المواقع وتكبيد الميليشيات 
الحوثية خسائر كبيرة في األرواح والمعدات.
إن  تعز  لمحور  اإلعالمي  المركز  وقال 
الشعبية  والمقاومة  الوطني  الجيش  قوات 
األعلى  الكويحة والطوير  حررت منطقة 

في جبهة مقبنة غرب المحافظة.
وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني التحمت 
مع بعضها في جبهتي مقبنة والكدحة بمنطقة 

الطوير األعلى وسط تقدم متسارع.
تكبدت  فقد  ميدانية،  مصادر  وبحسب 
الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في األرواح 
والمعدات العسكرية وتم مصادرة معدات 
الذت  التي  العناصر  تلك  خلفتها  وذخائر 
بالفرار في جبهتي الكدحة ومقبنة بعد تلقيهم 

ضربات موجعة.
في السياق نفسه، أعلنت القوات المشتركة، 
اليوم، تقدمها في أولى مناطق مديرية المعافر 
عنيفة  معارك  بعد  تعز(  محافظة  )غرب 
مع ميليشيات الحوثي التي تكبدت خسائر 

فادحة في العتاد واألرواح.
“اللواء  قوات  إن  ميدانية  وقالت مصادر 
21 مشاة” نّفذت عملية هجومية على مواقع 
ميليشيات الحوثي في منطقة الحناية بمديرية 

المعافر.
وأكدت دحر ميليشيات الحوثي من منطقة 
الحناية وتكبيدها خسائر فادحة في األرواح 

والعتاد.
وأول أمس األربعاء كان الجيش اليمني قد 
جبهة  على  الكاملة  سيطرته  فرض  أعلن 
الكدحة االستراتيجية بمديرية المعافر، بعد 

معارك ضارية مع ميليشيات الحوثي.
وأهمية السيطرة على جبهة الكدحة تكمن في 
أنها تربط بين 4 مديريات، وهي الوازعية 
والمعافر ومقبنة وجبل حبشي )غرب تعز(، 
مع  الحكومية  القوات  التحام  في  وتساهم 
بعضها البعض، بعد أن ظلت متفرقة منذ 

بداية الحرب.
كما أن تحرير منطقة الكدحة يكسر الحصار 
التي تفرضه عليها  جزيئاً عن مدينة تعز 
على  السادسة  للسنة  الحوثية  الميليشيات 
التوالي، إضافًة إلى أن هذا التقدم يساعد 
قوات الجيش اليمني في المضي قدماً نحو 
استكمال تحرير منطقة البرح وفتح الطريق 

الرئيس “تعز- المخا”.
ونشر المركز اإلعالمي للقوات المسلحة 
اليمنية مقطع فيديو لقوات الجيش الوطني 
الكدحة  منطقة  في  المحرر  المواقع  من 

غرب تعز.

  أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية 
عبدالحميد الدبيبة، أن حكومته ستؤدي اليمين 
الدستورية االثنين المقبل في بنغازي، وستعمل 

في كل مناطق ليبيا.
الوسط  لبوابة  تصريح  في   – الدبيبة  وأكد 
اإلخبارية الليبية، امس الخميس – أن موعد 
إجراءات التسليم والتسلم مع حكومة الوفاق، 

ستتم فور االنتهاء من أداء اليمين.

بالتنسيق  ستتم  إجراءات  هناك  أن  وأوضح 
محمد  برئاسة  الجديد  الرئاسي  المجلس  مع 
المنفي، ومتابعة من بعثة األمم المتحدة للدعم 

لدى ليبيا والجهات ذات العالقة.
الثقة لحكومة الوحدة،  النواب  ومنح مجلس 
حيث  األربعاء،  أمس  انعقدت  جلسة  خالل 

حصلت على 132 صوتا.

  قررت اللجنة المركزية لحركة »فتح«، فصل ناصر القدوة 
من عضويتها ومن الحركة بناء على قرارها الصادر عن جلستها 
بتاريخ 8 آذار/ مارس2021، والذي نص على فصله، على أن 
يعطى 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام 
الداخلي للحركة وقراراتها والمّس بوحدتها. وأضافت مركزية 
»فتح« في بيان، الخميس، بعد فشل الجهود كافة التي بذلت معه 
من المكلفين بذلك، والتزاماً بالنظام الداخلي، وبقرارات الحركة، 
وحفاظاً على وحدتها فإنها تعتبر قرارها بفصله نافذاً من تاريخه.

وكان أمين سر اللجنة المركزية لحركة »فتح«، جبريل الرجوب، 
قد قال في السادس من الشهر الجاري، إن عضو اللجنة المركزية 
لخوض  منفصلة  قائمة  لتشكيل  بسعيه  »أخطأ  القدوة  للحركة، 
شقيقة  ابن  وهو  القدوة  وأعلن  المقبلة«.  التشريعية  االنتخابات 
الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، في الفترة الماضية، 
نيته تشكيل قائمة منفصلة عن حركته، تحت اسم »الملتقى الوطني 
الديمقراطي«. وقال الرجوب إن حركة »فتح عازمة على خوض 

االنتخابات في قائمة واحدة موحدة«.

  استقبل أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمس 
الخميس في الدوحة وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف الذي 

وصل في زيارة رسمية قادما من السعودية.
وأكدت الخارجية الروسية أن الفروف اجتمع في الدوحة أيضا مع 
نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونشرت صورا 

لالجتماعين.
وحضر اللقاء بين األمير تميم والفروف أيضا نائب وزير الخارجية 
ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق األوسط وشمال إفريقيا ميخائيل 

بوجدانوف.
ومن المقرر أن يجري الفروف في الدوحة في وقت الحق من اليوم 
محادثات ثالثية مع نظيريه القطري وكذلك مع وزير الخارجية 

التركي مولود تشاووش أوغلو.
وتمثل قطر آخر وجهة في الجولة الخليجية التي زار وزير الخارجية 

الروسي خاللها أيضا اإلمارات والسعودية.

  حددت الرئاسة الجزائرية، الخميس، 
البرلمانية  لالنتخابات  موعداً  رسمياً 
المسبقة والتي تقرر إجراؤها في 12 

يوينو/حزيران المقبل.
وقال بيان للرئاسة الجزائرية، حصلت 
»العين اإلخبارية« على نسخة منه، إنه 
»طبقاً ألحكام المادة 151 الفقرة 02 
من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية 
المرسوم  الخميس،  تبون،  عبدالمجيد 
الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة 
الخاصة باالنتخابات التشريعية والذي 
 12 السبت  يوم  تنظيمها  تاريخ  يحدد 

يونيو/حزيران 2021«.
الجزائري »أول  الرئيس  كما أصدر 
أمر رئاسي« منذ حل البرلمان، أعلن 
بنظام  المتعلق  القانون  إصدار  فيه 

االنتخابات الجديد.
أعلن  الماضي،  فبراير/شباط  ونهاية 

تبون حل البرلمان المتمثل في »المجلس 
الشعبي الوطني« وهو الغرفة الثانية 
للمجلس التشريعي والدعوة النتخابات 
تشريعية مبكرة، وهو القرار الثاني من 
نوعه في تاريخ البالد منذ نحو 3 عقود.
له  لمح  وكما  متوقعاً  كان  ما  وعكس 
تبون، لم يتم اإلعالن عن موعد واحد 
لالنتخابات التشريعية والمحلية، وهو 
الزهراء  فاطمة  الخميس،  أكدته،  ما 
زرواطي األمينة العامة لحزب »التجمع 
الوطني الديمقراطي« عقب استقبالها 

من قبل تبون.
التي تجرى فيها  المرة األولى  وهذه 
جرت  حيث  السبت،  يوم  انتخابات 
فيما  الخميس،  يوم  تجرى  أن  العادة 
الرئاسية  االنتخابات  تنظيم  تصادف 
في 12 ديسمبر/كانون األول 2019 

بيوم األحد.

ليلة  في  االولى  للمرة  رأته    
يلقي  كان  برلين،  في  شتوية 
اشعارا بالروسية وسط جمع من 
المهاجرين المتعبين، كانت فيرا 
مثلهم، مجرد مهاجرة، رغم أنها 
ارستقراطية،  روسية  اسرة  من 
لكنها فقدت كل شيء عندما قامت 
ثورة البلشفيك، وامتألت طرقات 
كانت  الروس،  بالهاربين  أوربا 
في بداية العشرينات من عمرها 
ومن الطبيعي أن تنجذب للشاعر 
الشاب الذي بدا منهكا وساحرا، 
وعندما سارا معا في تلك الليلة 
عرفت أن اسمه فالدمير ناباكوف 
مثلها،  سابقا  ارستقراطي  وأنه 
يجيد االنجليزية والفرنسية ألنه 
ولكنه  كمبريدج،  جامعة  خريج 
على استعداد للقيام بأي عمل في 
كان  أمه،  احتياجات  يوفر  حتى 
الرجل مأساة متحركة، ابوه كان 
محاميا شهيرا في موسكو، ولكنه 
كان معارضا لصعود الشيوعيون 
لسدة الحكم، لذا  هاجر واسرته الى 
المانيا ليصدر جريدة معارضة، 
الخاصة  البلشفية  القوات  ولكن 
الحقته واغتالته في الشارع في  
ناباكوف  اصبح  النهار،  وضح 
فجأة مطارادا ودون مورد للرزق، 
عليه أن يعمل في اي شيء حتى 
عامل  أو  الصحي  الصرف  في 
محمال  بجانبها  يسير  زراعي،  
بكل آثار ماضيه، ورغم كل ذلك 
بيده  القلم  كان مصرا أن يمسك 
ويدبج  القصص  ليكتب  الخشنة 
الى  اصطحبها  وعندما  الشعر، 
غرفته المتواضعة، ورأت كمية 
المخطوطات التي كتبها، وبينها 
الى  بوشكين  الشعار  ترجمته 
ادهشها  الذي  ولكن  االنجليزية، 
الفراشات  مجموعة  هي  أكثر 
المحنطة التي كان يمتلكها، رغم 
ظروفه فقد حرص على جمعها من 
كل مكان عمل فيه، وقام بترتيبها 
وتصنيفها بدقة كأي عالم حشرات، 
كل لمسة منه كانت تفتح أمامها 
مختلفة،  وتجربة  جديدا  عالما 
سحرها منذ الليلة االولى وافقت 
على الزواج منه سريعا رغم أنه لم 
يقدم لها شيئا يوحي باالستقرار، بل 
واضطرت أن تحمل دائما مسدسا 
في حقيبتها، كانت خائفة أن يعاود 
الذين اغتالوا أباه  الكرة الغتياله، 
أن  50 عاما  دون  عاشت معه 
يغادرها هاجس االغتيال وسافرا 
من اوروبا الى امريكا هربا من هذا 
الهاجس، كانت ايامهما صعبة مليئة 
بالشظف، ولكن عشقه للفراشات 
أنقذه لعدة سنوات، باع مجموعته 
الثمينه الى متحف التاريخ الطبيعي 
في نيويورك، ثم عمل في المتحف 
نفسه، وخالل ذلك واصل الكتابة 
نفسه، وسواء  بالدأب  والترجمة 
كان معها أو على سفر لم يكف 
عن ارسال العديد من الرسائل لها، 
رسائل مليئة بالحب والغرام لم يؤثر 
فيها ضيق الحياة من حوله، وقد 
ظلت هذه الرسائل التي يتجاوز 
عددها 250 محفوظة حتى بعد 
موت ناباكوف وزوجته لسنوات 
طويلة قبل ان يقوم ابنهما ديمتري 

باكتشافها ونشرها مؤخرا في كتاب 
بعنوان »رسائل الى فيرا«، لقد 
الشظف  مرحلة  بالحب  عوضا 
التي طالت والتي لم تنته إال بعد 
أن اختارته جامعة كورنيل استاذا 
محاضرا لألدب الروسي بها، نقلة 
رائعة، مرتب ثابت وبيت خاص 
للمرة االولى، ورغم أنه كتب 17 
رواية وعشرات القصص القصيرة  
إال أنه لم يلق االهتمام والشهرة 
المثيرة  روايته  ظهور  بعد  إال 
»لوليتا«، تقول فيرا أن المشكلة 
الحقيقية كانت البحث عن ناشر 
لهذه الرواية بعد أن رفضتها ستة 
من دور النشر في امريكا وانجلترا، 
واضطر الرسالها لفرنسا حيث 
نشرت هناك وظلت ممنوعة من 
التداول لمدة ثالث سنوات، ولكن 
فور االفراج عنها استأثرت بألباب 
القراء، وصنع منها فيلمين بصورة 
واستعراض  ومسرحية  مباشرة 
غنائي، كانت تحفة ادبية كما تراها 
فيرا، ولكن من يملك الجرؤة على 
نشر رواية عن غرام رجل عجوز 
بفتاة في الثانية عشر من عمرها، 
حالة شاذة من »البيدافويبا«، اي 
صنفت  وقد  باالطفال،  االفتتان 
على أنها رواية جنسية، وسادت 
فكرة خاطئة أنها تدور حوالغواء 
القاصرات للكهول من الرجال، 
ناباكوف  قصد  يخالف  ما  وهو 
في الرواية، فلوليتا ليست مغوية 
ولكنها ضحية للهياج الذكوري، 
ومالم يعرفه الكثيرون أن لوليتا 
تعتمد على واقعة حقيقية تداولتها 
ولوليتا  االمريكية،  الصحف 
الحياة  قيد  على  ظلت  الحقيقية 
ولم تمت إال منذ سنوات قالئل، 
كانت في الثانية عشر من عمرها 
زوج  اكتشف  عندما  لوليتا  مثل 
امها الشرطي السابق، أنها تختلس 
قسائم المعاش التي يرسلها الضمان 
االجتماعي ألمها، ونجح في ايهامها 
أن هذه جريمة خطيرة ستودي بها 
الى السجن وسيتم القبض عليها 
حتما ، وكان الحل الذي طرحه 
عليها هو أن تهرب معه بعيدا عن 
البيت لتنجو بنفسها، وهكذا بدءا 
معا رحلة طويلة للهرب الى اكثر 
من والية، وخاللها كان يستغلها 
جنسيا، ولم تجد بدا من االستجابة 
له، وتواصلت رحلة االنتهاك على 
واستطاعت  اعوام،  ثالثة  مدى 
الطفلة أخيرا الهرب بعد أن اصيب 
بأحدى  مشاجرة  في  الشرطي 
الحانات، لقد بدأت الرحلة وهي 
طفلة ساذجة وخرجت منها امرأة 
ناضجة تم استغاللها بقسوة، هذه 
هي الواقعة  التي استخدم نابكوف 
اطارها الخارجي لراويته، وغير 
شخصية الشرطي الى معلم لغة 
محبط ومصاب بمرض مضاجعة 
الصغار، ولكنه ارتفع باالسلوب 
األدبي الى مستوى االدباء الكبار 
من أمثال جوجول وديستوفسكي 
وكل المتهكمين الكبار في تاريخ 
خانة  من  لوليتا  انتزع  الرواية، 
الروايات الجنسية  لتحتل مكانها 
بين افضل مائة رواية في تاريخ 

االدب العالمي.  

أخبــار
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إلعالناتكم في الرسـاله

مدبولي: مصر هي دائما العمق 
الاستراتيجي للسودان كما كان السودان 
وسيظل هو العمق الاستراتيجي لمصر

 القاهرة/ فرج جريس:  قال سامح شكري 
وزير الخارجية، إن الشعب الفلسطيني يستحق 
أن ينال حقوقه المشروعة المحروم منها، مؤكدا 
الصراع  وإنهاء  التسوية  جهود  مصر  دعم 

اإلسرائيلي. الفلسطيني 
الرباعي  الصحفى  المؤتمر  خالل  ذلك  جاء 
واألردن  وفرنسا  مصر  خارجية  لوزراء 

وألمانيا، لبحث عملية السالم.
وأضاف شكرى، “ندعم إقامة الدولة الفلسطينية 
من خالل المفاوضات والسالم، وأننا مستمرون 
في العمل الحثيث وفقا لقرارات مجلس األمن 
والقرارات التي صدرت في السابق، ألن الشعب 

الفلسطيني جدير ألن ينال حقوقه المشروعة، 
مرة  المفاوضات  مسار  إطالق  على  ونعمل 
المنطقة  تنعم  القضية حتى  أخرى ونأمل دعم 

باالستقرار واألمن.”
وزير  شكري  سامح  قال  الليبي  الشأن  وفي 
الخارجية خالل المؤتمر الصحفي إننا يجب أن 
نتعاون مع الحكومة التى تم اعتمادها فى ليبيا من 
أجل الوصول إلى انتخابات تحقق إرادة الشعب 
الليبي، كما أكد إن التوافقات فى ليبيا وتشكيل 

الحكومة يدفعان لتحقيق االستقرار فى البالد.
وأضاف شكرى أنه ال بد أن يتم تفعيل وقف 
إطالق النار والسيطرة على الميليشيات فى ليبيا.

 القاهرة/ فرج جريس:  أعلنت 
“ألتوس ستراتيجيز” عن  شركة 
تحقيق شركتها التابعة لـ “اخ جولد” 
عن اكتشافات جديدة لخام الذهب 
الشرقية  بالصحراء  قطاعات  في 

المصرية.
تحديد  عن  الشركة  أعلنت  كما   
ذات  الذهب  أهداف  من  العديد 
االستشعار  من  العالية  األولوية 
عن بعد في جميع مشاريعها التي 
تغطي 1،565 كيلومتر مربع في 

الصحراء الشرقية لمصر.
وتم منح المشاريع مؤخرا لشركة 
“اخ جولد” التابعة والمملوكة بالكامل 

بنسبة ٪100 للشركة األم كجزء من جولة العطاءات الدولية 
التنافسية التي أجرتها الهيئة المصرية للموارد المعدنية.
التوس  لشركة  التنفيذي  الرئيس  بولتون،  ستيفن  وقال 
العديد من  نعلن عن تحديد  أن  إنه “يسعدنا  ستراتيجيز 
أهداف التنقيب عن الذهب ذات األولوية العالية في جميع 

المشاريع األربعة الممنوحة لنا مؤخرا”.
وأضاف ستيفن، أن “فريق التوس اضطلع على برنامج 
االستشعار عن بعد وحدد أكثر من 100 عمل تاريخي 
مفسر من الذهب الصخري الصلب، بما في ذلك ما ال 

يقل عن اثنين من معسكرات التعدين التاريخية الرئيسية، 
وأحد هذه المعسكرات في البكرية، حيث تشير التقارير 
متقطع  بشكل  امتدت  التعدين  أنشطة  أن  إلى  التاريخية 

عبر منطقة كبيرة”.
وتظهر بعض أعمال الذهب الصخري المفسرة بوضوح 
الحفر  من  كمصفوفات  الصناعية،  األقمار  في صور 
والخنادق، والتي يمكن أن يصل طولها إلى 375 مترا.

 وبحسب البيان، فإن الشركة تقوم حاليا بتأسيس فريق 
فني في مصر بهدف التخطيط لبدء العمل الميداني وسيتم 

إطالع المساهمين على هذه البرامج في وقت قريب.

 القاهرة/ فرج جريس: استقبل السيد الرئيس 
بقصر  الخميس  أمس  السيسي  الفتاح  عبد 
الدكتور عبد هللا حمدوك، رئيس  االتحادية 
وزراء الجمهورية السودانية، وذلك بحضور 
مجلس  رئيس  مدبولي  مصطفى  الدكتور 
الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، 
والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية 
بأن اللقاء تناول “متابعة موضوعات العالقات 
الثنائية بين الجانبين في ضوء الزيارة األخيرة 
للسيد الرئيس إلى الخرطوم، وكذلك تطورات 

القضايا اإلقليمية محل االهتمام المتبادل”.
وقد رحب السيد الرئيس بالدكتور حمدوك في 
سيادته عن االعتزاز بعمق  القاهرة، معرباً 
األخوية  االستراتيجية واألواصر  العالقات 
التي تربط بين البلدين الشقيقين وشعبي وادي 
الثوابت طالما  تلك  أن  سيادته  النيل، مؤكداً 
مثلت نهجاً راسخاً للسياسة المصرية، خاصًة 
في ظل المرحلة االنتقالية الحالية التي يمر بها 
السودان والذي يحتاج كل الدعم من أشقائه 

لتعزيز االستقرار والتنمية به.
كما أكد السيد الرئيس دعم مصر المتواصل 
للسودان من خالل التعاون والتنسيق في كافة 
الملفات محل االهتمام المتبادل، ومن ثم أهمية 
الزيارة الحالية لرئيس الوزراء السوداني إلى 
القاهرة لمتابعة مختلف أوجه العالقات الثنائية 
ومشروعات التعاون المطروحة بين الجانبين، 
وترجمة اإلرادة السياسية المتوافرة إلى خطوات 
بين  الثنائي  التعاون  لتعزيز  واقعية  تنفيذية 
البلدين الشقيقين، بما يجعله نموذجاً يحتذى به 

لباقي المنطقة.
بالنتائج  حمدوك  الدكتور  أشاد  جانبه؛  من 
إلى  الرئيس  للسيد  للزيارة األخيرة  المثمرة 
بلده الثاني السودان، مؤكداً على الخصوصية 
المصرية  العالقات  بها  تتميز  التي  الشديدة 

السودانية، واعتزاز شعب وحكومة السودان 
بأواصر الروابط التاريخية مع مصر التي تعد 
مركز ثقل المنطقة العربية والقارة األفريقية، 
ومحور صون األمن اإلقليمي بأسره، مشيداً 
في هذا السياق بالمواقف المصرية الصادقة 
والممتدة للحفاظ على استقرار السودان خالل 

المرحلة االنتقالية.
وقد شهد اللقاء التباحث حول سبل دفع التعاون 
الثنائي في مختلف المجاالت بين البلدين الشقيقين، 
خاصًة ما يتعلق بنقل التجربة المصرية في 
اإلصـالح االقتصادي إلى السودان وتدريـب 
الكوادر السودانية، باإلضافة إلى تنفيذ مشروعي 
الربط الكهربائي وربط السكك الحديدية، وتعزيز 
المناخ المواتي إلقامة المشروعات االستثمارية 
المشتركة سواء الصناعية أو الزراعية، فضاًل 
عن دفع العالقات التجارية واالقتصادية بالبلدين، 
إلى جانب تفعيل أنشطة اللجان الفنية المشتركة، 
وكذا تفعيل مذكرات التفاهم والبروتوكوالت 

الُمبرمة بين البلدين.
كما تطرق اللقاء كذلك إلى تبادل الرؤى بشأن 
مجمل القضايا اإلقليمية في منطقتي القرن األفريقي 
وحوض النيل، حيث اطلع السيد الرئيس من 
الدكتور حمدوك على آخر مستجدات التوترات 

الحالية على الحدود السودانية اإلثيوبية.
التطورات والجهود  كما تم استعراض آخر 
يتعلق  فيما  والسودان  بين مصر  المشتركة 
التوافق على  تم  النهضة، حيث  بقضية سد 
تكثيف التنسيق الحثيث بين الجانبين في ظل 
المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد 
النهضة، وتعزيز االتصاالت مع األطراف 
السوداني  المقترح  لتفعيل  اإلقليمية والدولية 
بتشكيل رباعية دولية للتوسط في تلك القضية، 
بما يساعد على التوصل التفاق قانوني شامل 
وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، 

وقبل موسم االمطار القادم.

   بعد قرار وقف بيع االسلحة للسعودية، و أزالة 
الى  للعودة  والسعي  اإلرهاب،  قائمة  من  الحوثيين 
النشاطات  النظر عن  أيران وغض  المفاوضات مع 
بايدن  ادارة  نشرت  المتطرفة،  للمليشيات  االرهابية 
تقريًرا حول مقتل جمال خاشقجي و أدعت بأن االمير 
محمد بن سلمان يقف وراء قتله حسب فرضيات، و 

خياالت دون أي دليل دامغ !
المملكة العربية السعودية و ولي عهدها أدانوا مقتل 
الخاشقجي و عملوا من اجل تحقيق العدالة و أرسلت 
خبراء ومحققين مهرة للتحقيق في هذة الجريمة و مثل 

الجناة امام العدالة.. 
 بما أن التحقيق ختم وصدرت األحكام بحق القتلة و تم 
تقديمهم للعدالة، وتنازلت عائلة الفقيد عن حقها الخاص 
في، نكون حسب القانون الجنائي ختمنا النقاش في هذه 

القضية إال في حال صدور دالئل جديدة!
التي  السرية  الدوافع  السؤال األهم ما هي  يبقى  لكن 
تقف وراء استهداف السعودية و ولي عهدها فى هذا 

الوقت تحديداً ؟
فى اللحظة الدولية التي  يعاني المجتمع الدولي واالقليمي 
من المشاكل والنزاعات و الحروب و الكوارث البشرية 
و على رأسها االوضاع األنسانية المأساوية في الشرق 
األوسط أبتدأً من الحرب في سوريا و سيطرة المليشيات 
االيرانية على العراق و اليمن و لبنان....، ومحاوالت 
داعش الستعادة قوتها و انشطتها في المنطقة ، ومع 
استمرار و ازدياد المخاطر اإليرانية و السعي من اجل 
الوصول للقنبلة النووية و عدم االلتزام بالقرارات  و 
القوانين الدولية و الخروقات في تعهدات حسن الجوار، 
تتلخص باصدار  بايدن  أولويات غدارة  أن   نكتشف 

تقرير عن مقتل الخاشقجي مما يدعو الى السخرية.
المضحك المبكي انه في لحظة اصدار التقرير تُحرق 
لحد  الماللي  ايران وتقتل قوات نظام  بلوشستان في 
اآلن اكثر من مئة شخص و اعتقلت  اكثر من الف، 
واستخدمت كل الوسائل الوحشية ضد االبرياء و لم 
نرى تصريح من هذه االدارة التي عليها واجبات و 
من اولوياتها االهتمام بحقوق االنسان و السعي لتحقيق 
الديمقراطية. هل دم خاشقجى اكثر قيمة من اآلخرين 
؟ عام 2018 الذي قتل فيه الخاشقجي شهد احتجاجات 
وأنتفاضات فى اكثر من مئة مدينة و محافظة فى ايران 
قتل فيها اكثر من الف و خمسة مئة شخص و اعتقل 
فيها اكثر من خمس آالف وحتى االن اكثرهم مازال 
قيد االعتقال وهم تحت التعذيب الوحشي فى السجون 
و سنة 2019 استهدفت قوات الحرس الثورى الطائرة 
المدنية االوكرانية التي سقط فيها اكثر من 170 ضحية 

و لم يتم تحميل ايران أية مسئولية ! 
لنفترض بأنه من الضروري العودة الى طاولة المفاوضات 
حول االتفاق النووي مع أيران، وهذا متوقع رغم أن 
الواليات المتحدة تستجدي اللقاء بينما إيران تتغطرس 
وتستفذ الغدارة األميركية وترفض، إن حصل اللقاء 
المتعلقة بحقوق اإلنسان  الملفات  هل تطرح كل تلك 

تطرح على طاولة الحوار ؟ 
ألم يكن االجدر إلدارة بايدن اخالقياً أن تنشر تقارير 
للدفاع عن حقوق اإلنسان ومعاقبة ايران وتدفيعها الثمن؟
من المستغرب محاولة إلصاقالتهمة باألمير فى الوقت 
الذي قدم فيه األمير محمد بن سلمان انجازات كبيرة 
داخلياً و خارجياً للسعودية و الشرق االوسط و العالم. 
كان على بايدن أن يقف معه و يدعمة في سياسة االنفتاح 
المستوى”  المملكة على  في  الجذرية  واإلصالحات 
السياسي و االقتصادي و األجتماعي” و ايقاف االرهاب 
االيراني و ميلشياته والوقوف مع الدول الفقيرة ودعمهم 
الدولي فى قضايا الصحة و  المجتمع  و الوقوف مع 

االقتصاد و اإلرهاب.
بايدن  إدارة  قبل  اإلدانة من غير وجه حق من  فعل 
االنجازات  هذة  كل  تستهدف  سلبية  يرسل رساالت 

وتوهم غيران بما يلي:
 أواًل: هذا التصرف يرسل رسالة مباشرة اليران بان 
السعودية و هي تريد إعادة  هذه اإلدارة ال تقف مع 
المفاوضات مع ايران وتحقيق مصالحها في المنطقة 

على حساب اآلخرين.
ثانياً: الضغط على السعودية ودفعها على عدم اإلعتراض، 

لتمرير اتفاقية جديدة مع ايران.
ثالثا: يبدو من خالل القرار ان االدارة االمريكية ليست 
راضية عن االنجازات السعودية و ال تريد ان تكون 
السعودية قوة اقليمية، وأن يكون لديها إكتفاء ذاتي باألدارة 
و التنمية و الدفاع عن نفسها و استقرارها و سيادتها. 
يبدو أنهم يريدون من المملكة ان تبقى محصورة في 
حلقة ضيقة لتكون بحاجة الى امريكا فى كل االوقات.
المهم هنا هو الردود الداخلية و االقليمية ضد التقرير 
في الساعات االولى رأينا الكثير من ردود الفعل الَمدين 
للتقرير على الصعيد الخليجي والعربي و االقليمي و 
األهم هنا هو  التضامن و التكاتف و الدعم على المستوى 
الشعبي و الجماهيري” الخليجي و العربي و اإلقليمي” 

مع المملكة و شخص االمير ايضا.
االمير الشاب صاحب الرؤية و االفكار االكثر تاثيراً 
مستقباًل فى امن و استقرار و ازدهار المملكة و الشرق 
االوسط. فهو يدرك تماماً و جيدا اهمية العالقات الدولية 
و االقليمية و الداخلية. استهدافه بال شك هو من اجل 
إيقاف عجلة التقدم، اال ان الدعم الجماهيري و الشعبي 

و ثقته بمستقبل مزدهر هو سر نجاحه. 
االمير بهذا االستهداف اصبح أكثر قوة، و مكانته محبته 
أصبحت أقوى في مجتمعه. امريكا بهذا القرار الحقت 
الكثير من الضرر بمصالحها ومصداقيتها امام شعوب 
المنطقة ومن أهم تلك الشعوب شعب المملكة العربية 
السعودية و شعوب دول الخليج التي طالما وثقت بها.

رئيس  أكد  جريس:  فرج  القاهرة/     
الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على 
الحقوق التاريخية لمصر والسودان في ملف 
سد النهضة، الفتا إلى أن مصر ليست ضد 
التنمية في إثيوبيا، ولكن بما ال يضر بمصالح 

الشعبين.
الوزراء المصري في مؤتمر  وقال رئيس 
صحفي مع نظيره السوداني عبد هللا حمدوك، 

إن مصر حريصة كل الحرص على استكمال 
المفاوضات، مضيفا: “نأمل أن تستجيب إثيوبيا 

بما يحقق مصالح الشعوب الثالثة”.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء السوداني لمصر، 
من أجل بحث سبل تعزيز العالقات الثنائية بين 
البلدين في مختلف المجاالت، والبناء على نتائج 
الزيارة المهمة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح 

السيسي إلى الخرطوم األسبوع الماضي.

القوات  من  عناصر  تمكنت  جريس:  فرج  القاهرة/     
تعرضها  بعد  بضائع  نقل  سفينة  طاقم  إنقاذ  من  البحرية 
حيث   ، كم   45 مسافة  وعلى  أبوقير  مدينة  شمال  للغرق 
الخميس  أمس  فجر   03:45 الساعة  إستغاثة  إشارة  وردت 
11/ 3/ 2021 تفيد بتعرض سفينة نقل بضائع للغرق تحمل 
إلى  اإلسكندرية  ميناء  من  متجهة  كانت  التوجولية  الجنسية 
من  فرد   )11( من  مكون  طاقم  متنها  وعلى  بيروت  ميناء 

. مختلفة  جنسيات 
وعلى الفور صدرت األوامر من قيادة القوات البحرية بدفع 
عدد )5( وحدة بحرية من قاعدة اإلسكندرية البحرية لتقديم 
أعمال المعاونة واإلنقاذ وتم إنتشال )10( أفراد منهم )9( 
متوفى  وفرد   ، فرد مصرى   2  ، سورى  فرد   7  ( أحياء 

فلسطينى ، وجارى البحث عن فرد سورى مفقود .
وتم تقديم أوجه الرعاية الطبية واإلدارية الالزمة لهم وسيتم 
إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية بواسطة السلطات المختصة .

Vendredi 12 mars 2021
الجمعة 12 مارس 2021

بقلم: تيماء الجيوش

مريم منصف
 Canada’s Feminist Response 

 and Recovery Summit
امريكا واالمري ... من فاز؟

   احتفلنا منذ أيام بيوم أو عيد المرأة العالمي و الذي يُصادف 
الثامن من آذار/ مارس من كل عام. و لعل الكلمة التي ألقتها 
السيدة مريم منصف ، وزيرة شؤون المرأة في الحكومة الكندية 
هي من األهمية بمكان ألن تُقرأ فهي تتوجه بها لنا جميعاً ، نحن 
أهل كندا و تُسلط الضوء على كيفية المضي الى األمام بالحركة 
النسوية و حقوق المرأة في ظل الوباء العالمي كوفيد ١٩ و اثاره 
و معالجة المرحلة التالية النحساره و بكل ابعاده. و متابعة أعمال 
 Canada’s Feminist Response and Recovery مؤتمر

 Summit
هي كلمة جديرًة بأن تُقرأ ، هي عنوان مرحلة قادمة تتطلب جهود 
مجتمٍع بأكمله يحترم المرأة و يُّقدر كل التقدير حركته النسوية، 

إليكم نص الكلمة بالعربية حيث قمت بترجمته. 
بداية الكلمة: 

»منذ عاٍم، في العام 2020 ، كنا نُهيئ أنفسنا لسنة   مفصلية في 
حركة تعزيز حقوق المرأة ومساواة الجندر في كندا والعالم أجمع. 
  أحتفلت  كندا بالذكرى السنوية الخمسين للجنة الملكية و مكانة المرأة 
،كما واحتفلت بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي 
الرابع الخاص بالمرأة وإعتماد إعالن ومنهاج عمل بيجين، والذكرى 

الخامسة العتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
تّم إنجازه في تحقيق  لكن و عوضاً من  االحتفال بالنجاح الذي 
أهداف الدعائم األساسية لهذا التقدم، جلب العام ٢٠٢٠ الوباء 
العالمي )COVID 19( و الذي مثّل تحدياً جدياً بعد عقوٍد عديدة 

من عمل الحركة لتحقيق مزيٍد من مساواة الجندر. 
يُعدُّ الوباء)Covid 19(  من أشد أزمات الصحة العامة خطورًة و 
التي واجهتها كندا.  هذا الوباء أدى الى زيادة كبرى في الفجوات 
االساسية في مجتمعنا و كان أيضاً ذو تأثيٍر متباين /غير متوازن 

على الفئات األكثر تهميشاً، ضعفاً و صراعاً في المجتمع.  
   في هذا اليوم العالمي للمرأة ، نحيي النساء العامالت في الصفوف 
األمامية في مقاومة الوباء  COVID-19 ونُدرك تماماً أن النساء 
من أصوٍل عرقيٍة معينة هّن األكثر تأثراً/ ضرراً من هذا الوباء. 

  لقد واجهت النساء خسارات فقدان العمل ، كما وعملت الكثيرات 
منهن و بشجاعة في الخطوط األماميةلهذه األزمة في مجتمعاتنا ، 

أو تحملن عبء أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر في المنزل.  
و جراء الوباء النساء  كّن األبطأ في العودة إلى سوق العمل مقارنًة 
بنظرائهن الرجال، بل وال  تزال المرأة تواجه التحديات التي تهدد 
المكاسب التي تحققت بالعمل المضني و الدؤوب  للنساء في كندا.

البداية ، كانت استجابتنا للوباء موافيًة و نسوية مع تركيٍز     منذ 
مطابٍق  لتقاطعاٍت برزت، وضمان أن استجابتنا توفر الدعم لمن 

هم في أمس الحاجة إليه. 
 CARE كما و يجدر بالذكر أنه تم اإلشادة بكندا من قبل منظمة
الدولية  على أنها تمتلك الخطة االكثر إستجابة للنوع االجتماعي 

 COVID 19 من حيث للتصدي للوباء
  طلبنا من الناس البقاء في المنزل للحفاظ على السالمة واألمن لنا 
جميعاً، لكننا أدركنا أيًضا أنه ليس كل منزل آمن.  لهذا السبب 
تحديداً خصصنا 100 مليون دوالر وذلك للتمويل الطارئ 
القائم على النوع  للمنظمات التي تقدم خدمات لضحايا  العنف 
االجتماعي وتدعم النساء واألطفال في جميع أنحاء كندا.  لقد 
ساعدنا أكثر من 1500 منظمة في إبقاء أبوابها مفتوحة خالل هذا 

االوقات الحرجة.
   لقد وضعنا برامج ومبادرات لدعم زيادة مشاركة المرأة في 
االقتصاد ، واستثمرنا الماليين لدعم رائدات األعمال ، ومساعدتهن 
على تكييف أعمالهن لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. 
وبهدف ضمان مشاركة المرأة بشكل كامل في القوى العاملة ، 
التزمت حكومتنا أيًضا بوضع خطة عمل للمرأة في االقتصاد 
والعمل على إستثماٍر ضخٍم وطويل األمد  ومستدام إلنشاء نظام 
للتعليم المبكر ورعاية األطفال في جميع أنحاء كندا.  بأسعار 

معقولة ال تُشّكُل عبئاً  وشاملة وعالية الجودة.
في معرض استمرارنا بمواجهة تأثيرات الوباء ، فإن عملنا ال يزال 
أيضاً مستمر في دعم الحركة النسوية الناشطة في كندا.. منذ عام 
2015 ، قمنا بزيادة الدعم المالي للمنظمات النسوية والمنظمات 
التي تسعى إلى تحقيق المساواة بأكثر من خمسة أضعاف.  هذا 
العام قمنا بتقديم اكثر من 100 مليون دوالر لهذه المنظمات ، على 
وجه التحديد لدعم النساء والفتيات المحرومات والضعيفات ، مما 
جعل حكومة كندا الممول األول للمنظمات النسوية في البالد.  وفي 

كل عام ، يخدم عمل هذه المنظمات أكثر من ستة ماليين كندي.
   نحن ال زلنا ماضون في معالجة العنف القائم على النوع 
االجتماعي بجميع أشكاله.  نحن نمضي في بناء استراتيجية منع 
العنف الجندري، والتصدي له ، وفي تطوير خطة عمل وطنية 
عامة بشأن العنف الممارس و الُمستند  على النوع االجتماعي ، 
مع التأكيد على أن أي فرٍد يواجه هذا العنف  ستتوفر لديه إمكانية 
الوصول الى الخدمات،  المصادر الموثوق بها و الحماية وفي 

الوقت المناسب .
   نحن نعمل أيًضا مع شركائنا من السكان األصليين في التحضير 
للتقرير  النهائي للتحقيق الوطني في المفقودات من النساء والفتيات 
من السكان األصليين ومعالجة اآلثار غير المقبولة وغير المتناسبة 
للعنف الموجه ضد النساء والفتيات من السكان األصليين واألفراد 

ثنائيي الروح.
  اليوم وغًدا ، تستضيف حكومة كندا قمة االستجابة النسوية 
 Canada’s Feminist Response and  والتعافي الكندية
Recovery Summit  للتركيز على الخطوات التي يمكن 
للحكومات والمجتمع المدني وجميع الكنديين اتخاذها لضمان 

مواجهة شاملة والتعافي من الوباء الذي ال يترك أحًدا خلفه .
   آمل أن يثير هذا الحدث سلسلة من المحادثات المماثلة للبحث في  
مجلس الوزراء ومجالس اإلدارة بل وطاوالت الطعام في منازلنا 
نؤديها لضمان  وفي جميع أنحاء البالد. نحن لدينا جميًعا أدواراً 
استجابة شاملة والتعافي من الوباء)Covid 19(-   ونحتاج إلى 

العمل مًعا إلنجاز ذلك.  
  اليوم وفي األسابيع المقبلة ، أدعوكم لالنضمام إلى هذه المحادثات 
التواصل  وسائل  على   Feminist Recovery باستخدام 
االجتماعي للتعرف على مساهمات النساء من خالل هذا الوباء 
والتعهد بدعم التعافي الشامل من آثاره في مجتمعنا«. انتهت كلمة 

السيدة مريم منصف.

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

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

Tel.: 514 332-6333: للحجز واالستعالم 

أخبــار

شكري : الشعب الفلسطيني يستحق أن ينال 
حقوقه المشروعة المحروم منها

اكتشاف جديد للذهب في صحراء مصر القوات البحرية تنجح فى 
إنقاذ طاقم سفينة نقل 

بضائع بعد تعرضها للغرق

الرئيس السيسي يستقبل حمدوك لبحث العلاقات 
بقلم: سوران باالنيالثنائية والقضايا الاقليمية المشتركة
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الفيلسوف أقوال  من 
الهادي السيد 

بيوم  تحتفل  لماذا 
مولدك؟!..

ونا« كــــور  « مظــاهر 
.. مسـتمرة  الزالـت   

بقلم: عادل عطية

بقلم: ابراهيم شير
كاتب واعالمي سوري

شعر: نسرين حبيب

- إذا أكملوا حديثهم معك بالوعود ، فهذا قد يعني أن ما يملكونه من الحقيقة والصدق ال 
يكفي للسير حتى نهاية الطريق . 

- مؤسف أن تتصدر أنفسنا قائمة أشد أعدائنا خطورة . 
- يمكن للفضيلة أن تجوب هذا العالم سيرا على األقدام ، لكنها لن تستطيع ذلك إذا رافقها 

رجل غليظ . 
- إذا حدثك هللا عن الجحيم فهذا لكي يدخلك الجنة ، وإذا حدثك الشيطان عن النعيم فهذا 

لكي يأخذك إلى الجحيم . 
- الصراع بين الحيوانات يتم بحكم الغريزة ، والصراع بين البشر يتم بحكم الغباء . 

الطيور  صراع  وفي  والحيوانات  الطيور  من  ضحايا  يسقط  البشر  بين  الصراع  في   -
والحيوانات ال يسقط ضحايا من البشر . 
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     لماذا تحتفل بيوم مولدك؟!.. 
هكذا سألني! 

ومع أنه ظهر وكأنه ينسحب إلى ركنه خجاًل، 
ككل سؤال سخيف!

المحبة،  قلياًل، من ملكوت  انتزعني،  أنه  ومع 
لكثيرين،  المشجعة  المشاعر  حيث صحبة من 
لك عيد ميالد  اتمنى  التهنئة:  بتحية  لي  يلقون 

سعيد في هذا اليوم، وأتمنى لك عاماً سعيداً! 
من  جزء  بانني  ما،  بطريقة  اننيشعرت  إال 
تبدو وكأنهاتخترق  السؤال، وأن اإلجابة،  هذا 
أفكاري المسبقة؛ لذلك لم أملك أكثر من لحظة، 

ألفكر بما سأقول!
بيوم مولدي؛ ألنني موجود، ووجودي  أحتفل 

هذا هو تأكيد على ترحيب بي من هللا!
أحتفل بيوم مولدي؛ ألن هللا صّورني منذ األزل 
رحلتي  روحاً؛ ألخوض  ومنحني  ذهنه؛  في 

البشرية، في سحر األيام، وغناء العمر! 
أن  أراد  الخالق  ألن  مولدي؛  بيوم  أحتفل 
الحماسية،  محبته  عن  ُيعّبر  حتى  يصنعني؛ 

األكثر جمااًل، وسالماً، وبهجة!
ن  بأ فتخر  أل ؛  ي لد مو م  بيو حتفل  أ  
والداّي،بإنجابي، كانا يشاركان هللا في تكويني، 

ويُظهران آثار خطواته على األرض! 
أحتفل بيوم مولدي؛ ألن هللا أخرجني من العدم 
أنوار  الزمن، على  في  الوجود؛ ألعيش  إلى 
مع  لوجه  وجها  ويضعني  والخلود،  األبدية 

الالنهائية! 
أحتفل بيوم مولدي؛ ألن هللا أراد أن يعلن من 
إنسان،  أي  اإلنسان،  ييأس من  لم  أنه  خاللي، 

وأنه يتحدى بيهذا الكون!
...،...،...،

أال يكفي هذا؛ لنسأل أنفسنا، كل عام: 
التي  المضيئة،  الشموع  على  نحزن  لماذا 
تالمس أعمارنا، وهي تنطفيء، بعد أن كانت 

ظاًل على األرض؟!.. 
زهرة  يسحقون  الذين  ندافع ضد  ال  ولماذا 
بشريتنا؛ ألنهم يجدون في احتفالنا بيوم مولدنا: 

بدعة، وهرطقة، وضالل؟!..

افغاني..  وبلباس  ملتحين  اال من رجال مسلحين  فارغة  الشوارع      
ينادون الى الصالة يأمرون بالبر وينسون انفسهم.. هنا اسواق وشوارع 

“الدولة االسالمية”.
منذ نحو ثالث سنوات خرجت عوائل سورية من مدينة هجين في ريف 
دير الزور الشرقي بعد أن عاشت لنحو 5 سنوات، ولحسن الحظ تمكنت 
من التواصل مع أحد األصدقاء الذين كان قد خرج أخوه وعائلته من هجين 
وبدأت بالحديث معه عما كان يحدث في المناطق التي كانت خاضعة لما 
المناطق كانت مقطوعة  بـ”الدولة اإلسالمية” خصوصاً وأن هذه  سمي 
عن العالم الخارجي، فسرد لي قصصاً لم أكن أتصور حدوثها في القرن 
الواحد والعشرين، وانا بدوري سأسردها كما سمعتها منه وذلك في حلقات 

تنشر تباعاً.
تنظيمياً  التابعة  الشعيطات  بلدات  المكان   ،2014 / 6 /  18 التاريخ هو 
لمدينة هجين في دير الزور، خالل األعوام السابقة سيطر ما كان يسمى 
وقتها بالجيش الحر على هذه المناطق بعد معارك مع الجيش السوري، إال 
أنه في هذا التاريخ قام أبو عمر الشيشاني الرجل الثاني في ما يسمى بتنظيم 
الدولة اإلسالمية في العراق و بالد الشام بكسر الساتر أي نقطة الحدود 
بين سوريا والعراق، والدخول إلى األراضي السورية وهو ما دفع فصائل 

المجموعات المسلحة بمبايعة داعش فوراً وبدون قتال.
في بداية انتشارهم كانوا يتوددون إلى الناس وبعد فترة وجيزة أقدم داعشي 
يحمل الجنسية المغربية ويسمى أبو إسحاق المغربي بقتل رجل من رجال 
الشعيطات في قرية أبو حمام مما أثار غضب الناس فهبوا وبدأوا بقتال 
داعش حيث قتلوا منهم مايقارب 8 أشخاص و هنا بدأت معركة الشعيطات 
التي  السورية  الدولة  التواصل مع  تم  المعارك  أيام من   6 الشهيرة وبعد 
“الشيخ  منهم مثل  العشائر وتواصلت مع رجال  بمساندة  بدورها  قامت 
المروحيات  أسقطت  قيس( حيث  )أبو  المختار”  المعروف  العمر  حسن 
داعش  ولكن مسلحي  متنوعة  أسلحة  التوالي  مرات على   3 السورية  
8 آالف شخص  مايقارب  قتلوا  البلدات حيث  تلك  الطوق على  أحكموا 
منهم رجال ونساء وأطفال وشيوخ بل حتى الحيوانات لم تسلم منهم. بعدها 
أصبحت الشعيطات منطقة عسكرية يحكمها ما يسمى بكتيبة البتار الليبيه 

وهي الكتيبة األمنية لداعش، حيث وأغلقوا جميع مداخل ومخارج بلدات 
هذا  أهالي  أغلب  أشهر. حيث  الثمانية  تتجاوز  لمدة  الشعيطات. وهكذا 

البلدات نزحوا إلى مدينة هجين.
التنظيم سارع لتشكيل ما يسمى مجلس األعيان في مدينة هجين واختار 
والعفو واستمر هذا  الصلح  في  األهالي  يمثل  كان  الذي  للمجلس  رئيسا 
أبناء  أثنين من  بحق  ذبح  تخللتها عمليات  أشهر  األربعة  لقرابة  الوضع 
من  بحق شباب  قتل  بعمليات  أيضا  وقاموا  متشيعين  أنهم  بحجة  هجين 

الشعيطات سكنوا في مدينة هجين.
التنظيم بين ليلة وضحاها شكل ما يسمى بالحسبة في المناطق الخاضعة 
تحت سيطرتها وهجين واحدة منها، والحسبة كانت في البداية تعمل لنشر 
الدعوة للصالة في السوق عبر مكبرات صوت بالسيارة لكن تطور األمر 
ليتطور  للمرأة  الشرعي أي عباءة والنقاب  باللباس  وأصبحوا ينصحون 
ثيابا فضفاضة  يلبس  والرجل  كامال،  األنثى  تلبسه  األمر ويصبح درع 
وتسمى باقميص أو باالسم المتداول لباس باكستاني أو قندهاري. يوم عن 
يوم تصبح قبضة داعش أقوى أمنياً في مناطقها ويصبح هناك مكتب أمن 
تابع لها إلى جانب مكتب حسبة وديوان للزكاة ومكتب دعوى وجماعات 

تجوب الشوارع تنصح الناس.
أوقات الصالة تكون األسواق والشوارع خاويه ال يوجد فيها أحد سوى 
يقارب  بعد ما  بالصالة.  يأمرون  الذين ال يصلون ولكن  عناصر داعش 
السبعة أشهر تغيرت هوية مقاتلي داعش بشكل كبير، فبعد أن كان السوريون 
والعراقيون هم الغالبون، بات االن العنصر الغالب هم األجانب مثل المغاربة 
والتونسيين والسودانيين والسعوديين والكويتيين. وديوان الزكاة كان يديره 

عنصر بلجيكي، حيث كانت تأخذ األموال عنوة من االهالي.
أحمد العراقي أو كما كان يعرف باسم أبو رحمة، هذا الرجل هو األمني 
األول لداعش في مدينة هجين، وابن عم مسؤول ديوان العشائر في قرية 
لدى  الشخص كان يشكل رعبا  إسم هذا  العراقية،  الحدود  الرمانه على 
أبو رحمة كل ما يسمى  استباح  الكلمة من معنى.  تعنيه  األهالي بكل ما 
النساء  بحثا عن  الضيقة  الحارات  في  يدخل  العشائرية وكان  األعراف 
داعش  قبل  من  المفروض  الحجاب  ترتدي  ال  من  على  العثور  وبغية 

حال  في  أو  البساتين  في  حتى 
من  أيضاً  ومعه  الخبز.  إعداد 
هجين بعض العناصر. مما أثار 

اشمئزاز األهالي وقاموا بضربهم، ليقوم بجلد النساء أربعين جلدة.
نسبوا كل  لألهالي حيث  اليومية  بالحياة  يتدخلون  بدأوا  داعش  عناصر 
البلدية  والمياه واألمور  الكهرباء  وأوجدوا  الحكومية لصالحهم  الدوائر 
دفع رسوم  على  األهالي  أرغموا  حيث  الخدمات  ديوان  مسمى  تحت 
بالدوام تحت رايتهم وبدون  القطاعات  تلك  للخدمات وأرغموا موظفين 
راتب ومن ال يقبل يتعرض للمسؤولية واالستتابة ودورة شرعية تصل الى 

40 يوما في مناطق الدوله االسالمية داخل األراضي العراقية.
أحد موظفي قطاع الكهرباء في تاريخ 27 / 6 / 2014 كلف بالذهاب إلى 
الكهرباء وركب  القيام ببعض األعمال في محطة  بلدة غرانيج من أجل 
مع عناصر داعش في السيارة ومعهم مهمة موقعه من األمني ابو رحمة، 
 21 المنتشرة على جنباته حيث كانت  الجثث  بعد  بدأ  السفر  وفي طريق 
جثة، إال أنه توقف عن العد لخوفه من األمنيين الذين كانوا معه بالسياره 
حيث صاروا يسألونه عن أركان اإلسالم وعن المبشرين بالجنة، وهناك 
حصل معه موقف مضحك مبكي حيث سألوه عن المبشرين بالجنة فذكر 
أسماء أربعة صحيحة وأكمل العدد بأسماء وهمية و هم يقولون صح صح 

وفقك هللا.
بعد وصوله إلى المحطة أمروه بايصال الكهرباء لمدينة هجين فقط وقطعها 
عن باقي مناطق الشعيطات ألسباب أمنية وعند الرجوع توقف العناصر 
عند حاجز في نهاية بلدة غرانيج حيث أرغموا الموظف على النزول وكان 
المسؤول عن الحاجز صيني أو ياباني أو كوري فمالمحهم متشابهه وصلبوه 

لمدة لثالث ساعات بدون أن يعرف السبب حتى هذه اللحظة.
أهالي هذه المناطق تعرضوا للظلم مرتين األولى على يد داعش على مدار 
السنوات الماضية، والثانية من قبل أبناء جلدتهم في الوطن، الذين ينظرون 
لهم وكأنهم إرهابيين، وفي الحقيقة هم مغلوب على أمرهم وما سنرويه في 

األيام القادمة سيثبت ذلك.
وللحكاية بقية....

ُملِحَدة إيماُن 

ــَر ــ ــَبـ ــ ِمـــــــن بـــــــِن الـ

ــي  ــفـ ــنـ أَغـــــــــفـــــــــُر لـ

َوأَعــــــــــبــــــــــُد إمثـــــي   

َوأَتــــــــــنــــــــــازُل َعــــن 

ِمــــــــن ثــــــــمَّ أَرَكـــــــــع

               

وحـــــَدك لـــــَك  أَْخــــــَنــــــُع   

ــك ل ــقـــي  عـــشـ ــَة  ــئـ ــيـ ــطـ خـ  

وُأســــــــــاِمــــــــــُح روحــــــي

ــك ــَع َم ــِع  ــائـ ــّضـ الـ ــَي  ــ ــّق ــ َح  

ألَعَتِف أمـــاَم إلحــاِدَك الكافـر...     

               

بنجاح  خْيراً  استبشر  العالم  أن  رغم   
العلماء  إليها  توصل  التي  التلقيح  أنواع 
يسكن  الزال  الخوف  أن  إال  والباحثون، 
قلوب الناس بسبب ظهور طفرات جديدة 
حيث  كورونا«  فيروس   « سالالت  من 
المتحور  الفيروس  العثور على ساللة  تم 
المملكة  في  ظهر  الذي  العدوى  شديد 
في  والبرازيل  إفريقيا  وجنوب  المتحدة 
العديد من دول العالم ، وهو األمر الذي 
العالمي  االقتصاد  على  كبير  بشكل  أثََّر 
لإلنسان  العامة  الحياة  وعلى   ، جهة  من 
توقف  ذلك  ومن   ، أخرى  جهة  من 
بين  والبرية  والبحرية  الجوية  الرحالت 
دخول  من  خوفاً  العالم  دول  من  العديد 
أوطانها  إلى  الجديدة  السالالت  هذه 
وهذا   ، جّداً  سريع  بشكل  انتشارها  أو 
اإلنسان  حياة  على  سلباً  انعكس  األمر 
باإلمكان  يعد  لم  بحيث  مباشر  بشكل 
بالنسبة  األم  الوطن  في  العائالت  زيارة 
على  نفسيا  يؤثر  ما  وهو   ، للمهاجرين 
طلبا  إما  الهجرة  اختارت  التي  الفئة  هذه 

للرزق أو العلم وغيرهما ... 

باالتحاد  الطوارئ  لجنة  اجتمعت 
اإلثنْين  كاف«   « القدم  لكرة  اإلفريقي 
الرباط«   « المغربية  بالعاصمة  الماضي 
أقل   « للناشئين  إفريقيا  بطولة  في  للبث 
أن  لها  مقررا  كان  التي  سنة«   17 من 
 ، بالمغرب  األسبوع  هذا  نهاية  تنطلق 
استحالة  بسبب  نهائيا،  بإلغائها  البث  ليتم 
إقامتها في ظل الظروف الصحية الحالية 
لـ  الجديدة  السالالت  ظهور  تعرف  التي 

»كورونا« .
هو  الموضوع  هذا  في  النظر  يلفت  ما 
البطولة  انطالق  قبل  أتى  اإللغاء  أن 
كانت  فيما   ، أسبوع  من  بأقل  اإلفريقية 
تداريبها  تباشر  المتأهلة  المنتخبات 

واستعداداتها للبطولة ، إلى أن اصطدمت 
القرار  يبقى  البطولة ، لكن  لهذه  باإللغاء 
المملكة  مع  بتنسيق  »كاف«  من  المتخذ 
أوال  فالصحة   ، صائباً  قرارا  المغربية 
يشاء هللا  أن  إال  تشاؤون  ، و)ما  وأخيرا 

رب العالمين ( 

األوائل  العشر  ضمن  المغرب  يتواجد 
عالميا في نجاح عملية التلقيح التي تسير 
احترافية  وبطريقة  جيدة  ظروف  في 
 .: التالية  النقاط  في  تلخيصها  يمكن 
واإلعالمية  الطبية  األطقم  تسخير 
 ، ومضبوط  دقيق  نظام  عبر  والرقمية 
ويجعلها  التلقيح  عملية  يسهل  ما  وذلك 
حتى  المستهدفين  المواطنين  متناول  في 
أخذ  من  انطالقا   ) العمرية  الفئة   ( اآلن 
الثانية،  الحقنة  أخذ  وحتى  األول  الموعد 
يتم  األولى  الحقنة  أخذ  بمجرد  حيث 

الثانية .  الحقنة  ضبط موعد 
اقتناء  في  العالمية  األسواق  تنويع 
متوفرا  يكون  حتى  التلقيح  جرعات 
في   80 تطعيم  فيه  يتم  الذي  بالشكل 
خاصة   ، المغربي  المجتمع   من  المئة 
أن المغرب أعطى الموافقة هذا األسبوع 
الروسيي«  »سبوتنيك  لقاحي  باستعمال 
و »جونسون أند جونسون« األمريكي ، 
وهو ما سيمثل حال رائعا إن شاء هللا في 
دول  جل  في  حاليا  اللقاح  توفر  قلة  ظل 

العالم . 
تستهدف  متنقلة  طبية  وحدة  تخصيص 
تلقيح الفئة طريحة الفراش من المغاربة، 
لدى  استحسانا  ترك  الذي  األمر  وهو 
بعْين  ينظر  الذي  الوطني  العام  الرأي 
المغربية  المملكة  لمجهودات  الرضا 
المتقدمة  المراتب  هذه  يتبوأ  جعلته  التي 
في عملية التلقيح عن جدارة واستحقاق.. 

دمتم بود .

بقلم : خالد بنيصغي 

لكل من يهمه األمر!

يُسعد إدارة جريدة الرسالة اإلعالن عن إنشاء 
قسم خاص لترجمة الكتب األدبية أو البحوث 

العلمية من اللغة العربية إلى الفرنسية 
والعكس، من خالل مترجمين متخصصين على 

أعلى مستوى من الدقة والحرفية..    
لمزيد من االستعالم االتصال على :

أخبار ومقاالت

الحياة يف مدن الموت.. “داعش” 

شعر: ُهتاف السوقي صادق

ــاٌر وأرشعـــــٌة ــ ــص ــ ــو: إع ــحـ ـ ــصَّ ــُذ الـ ــ ــواف ــ ن

البحِر ــِة  ــف رْج حــتــى  ــّريــح  ــال ي غــضــبــِة  ــن  م

ــال وأجـــمـــًة ــفـ ــاألطـ ــر كـ ــائ ــت ــس ــى ال ــق ــل ت

وخــلــفــهــا ُمـــــــدٌن مـــغـــلـــولـــٌة الــنَّــحــر

اعــتــرْت الــتــي  اأُلمِّ  وجـــعـــُة  ــا  ــه ــُن ــي أن

ــر ــه ــق ــوت وال ــ ــد املـ ــن ــب األمـــومـــة ع ــل ق

ــْت ــْم رصخـ ــ ــاؤه ــ أيــتــاُمــهــا ِمـــــــَزٌق، أش

العمر لوعة  يــا   ... ــويت  أخ  ... أيب  ــي...  أمـ

دًوا ــاء  ــك ــب ال تـــعـــّودت  مــا  ــْف:  ــ ِق ــنــان  ــب ل

ــغــدر وال ــِد  ــكــي ال ســحــُق   : ــوم  ــي ال دواؤَك 

فكم الـــســـاء  صـــدر  يف  ــَك  ــال ــب ج أرسْج 

ــوَة الــقــر ــشـ َهــــمَّ الـــعـــتـــاُة وعــــــادوا حـ

:
ْ

لبنان ؟ ِقف

بقلم: سليم خليل

 رحم هللا الزعيم اللبناني كمال جنبالط ؛ تحدثت 
سفرياته   إحدى  في  بجانبه  كانت  لبنانية  سيدة  عنه 
بالطائرة  عندما دخلت الطائرة في فراغات جوية هزت 
الطائرة بعنف أخاف جميع الركاب وطاقم الطائرة 
؛ أخذت السيدة من حقيبتها مسبحة الصالة وأخذت 
وبجانبها  السالمة  متوسلة  إلى هللا  وتضرع  تصلي 
كمال جنبالط جالسا بارد األعصاب ؛ سألته  كمال 
بيك ألست خائفا ؟  قال لها ال !!  لماذا ؟  أجاب :  
أنا متأكد من أن هذه الرحلة سليمة ألني أعلم أني لن 
أموت موتا طبيعيا أو بحادث!! أنا سأموت بإغتيال!! 

أسرتنا قدمت عدة شهداء وأعرف قدري .

أصابته  رصاصات الغدر  بتاريخ  ١٦-٣-١١٩٧  
اللبنانية وكأنه كان واثقا من  خالل الحرب األهلية 
قدره الموت برصاصت الغدر؛ تاريخه حافل بإتخاذ 
مواقف مشرفة وتسلًم وزارات وأكثر مسيرته السياسية  

كان رئيسا  للمعارضة البناءة .
قبل  مصرعة كتب ما يلي : 

هناك سنة ال أعرف تاريخا  يحد أطرافها وال ألمح  
مسافات  بين الماضي والمستقبل،  ما أعرف أني أحيا 
األعراس، وأوقد الحطب وأعد نقط الدم وأمشي في 
جنازتي مرات كل أسبوع،  منذ ذلك التاريخ  أحضروا  
إسمي وعنواني فبسقوا عليهما، حين لبسوا األقنعة 

تداعت في سجالتي خرائب وطن  رسم - هوالكو 
-  قبر آخرته حين جاءه .  سألوني حين وقفت  في 
زنزناتهم عن إسمي وعنواني ودربي  ،  تداركت 
هذه األقانيم الثالث فسكت ، قبل أن يتحول تفكيري 
وسكاكينهم   بنادقهم   يهزون   وهم   ممارسة،  إلى 
أمام عيني ليقتلوا أقانيمي، وفي  ظنهم  أني سأموت 
وحيدا دون  إحتضار . ذبحوا واحدا أمام عيني، كان  
خروفا ينتظر سكين الجزار. حملوا  دمه إليَّ وقالوا 
سنحمل دمك إلى غيرك إن لم تتكلم ؛ قلت : وماذا 
أتكلم سأذبح في صمتي وفي حديثي تنبأ عن لبنان 
قائال : إن دكانا  مفتوحا على البحر وفدرالية طوائف 

ال يصنعان أمة !! وقال أيضا : الذي يسبق  بأفكاره
التاريخ  ليس له أكثر األحيان إال المقصلة !!

في رثاء الشهداء تتفتح أدمغة الشعراء واألدباء وتنطلق 
كلماتهم بمستوى المأساة ؛ أذكر البعض منها : كتب 

تلميذه عزت صافي :
فيلسوف من عقل أثينا - حكيم من روح الهند - وقائد 

من بسالة سبارطة .
نال أوسمة عديدة وقال غسان تويني مؤسس دار النهار 
البيروتية : إن األوطان الصغيرة  تكبر بشخصيات 
حينا وخصمي  حليفي  كان  ؛  جنبالط   كمال  أمثال 

أحيانا ولكنه صديقي في كل حين .

نفتقر إلى هذه المبادىء 
السامية في غربتنا لنبقى 
أصدقاء حتى لو اختلفنا 
السياسي حول  بالرأي 

أوطاننا .
  : وقال جورج شحادة 

شاعر متصوف عمل في السياسة بحكم اإلرث العائلي 
في  أكمله   وال  الشعر  في  مشواره   أكمل   فال    ،
السياسة؛  فرصاصات الغدر هوت مع أنها أبصرت 
فمضى  يعتذرون   ال  الطغاة    ، تعتذر  ولم  عينيه  

وأمام عينيه المزيد من الوداع .

١٦-٣-١٩٧٧ يوم  إغتيال  الزعيم اللبناني كمال جنبالط المؤمن  بالقدر وبعض أقواله وما قيل عنه بعد رحيله 



 

نتيجة  اليد، تحدث  في  ألمًا وخدراً  الحدوث تسبب   حالة كثيرة 
انضغاط عصب يمر في منطقة المعصم )أو الرسغ( ويسمى العصب  
الرسغ”،  بـ “متالزمة نفق  المرضية  الحالة  المتوسط، تعرف هذه 
وهي من المشكالت الصحية المتزايدة في العصر الحالي، وقد تكون 
إلى تدخل جراحي  بينما  تحتاج  مشكلة بسيطة في بعض األحيان، 

في حاالت أخرى  .
بعد أن يُعطي العصب المتوسط أليافاً عصبية لعضالت الساعد يتابع 
مساره ُمصاحباً أوتار تلك العضالت، ثم يمر عبر ممر في المعصم إلى 
اليد، وهذا الممر يعرف بالنفق الرسغي، حيث يقوم العصب المتوسط 
بتوفير اإلحساس  لإلبهام وباقي أصابع اليد ماعدا الخنصر، كما يقوم 
بتزويدها باإلشارات العصبية الالزمة لتحريك العضالت حول قاعدة 
اإلبهام، أي أن لهذا العصب وظيفة حركية بجانب وظيفة الحس، 

ويحدث  غالبا تضيق في النفق الرسغي لدى الذين يعانون من؛
- إلتهاب المفاصل الروماتويدي والداء السكري وقصور وظيفي في 

الغدة الدرقية .  
نتيجة حدوث احتباس  الحمل وكذلك بعد توقف الطمث،  أثناء   -
السوائل داخل الجسم مما قد يؤدي إلى حدوث زيادة للضغط داخل 

النفق الرسغي على العصب المتوسط .
- كذلك لدى الشخص الذي يعتمد عمله على استخدام يده بإفراط ومن 
الكمبيوتر  الموسيقية، وكذلك استخدام  العزف على اآلالت  أمثلتها 

والموبايل لفترات طويلة .
-  وبعد التعرض لكسور في عظام الرسغ .

األعراض :
تنميل وألم في يده و أصابعه، وتحدث  يشعر المصاب بخدر و 
غالباً في أصابع  اإلبهام، السبابة، الوسطى، مع شعور يشبه شعور 
التعرض لصدمة كهربائية في هذه األصابع،  وال يشمل ذلك اإلصبع 
الذي قد يؤدي أحيانا   اليد  الخنصر، مع حدوث ضعف في قبضة 
الشعور  أيًضا  إلى سقوط األشياء من الشخص عند حملها، ويزداد 
اليد والذراع المصابة ساكنة من  بالوخز والحرقة واأللم إذا تركت 
غير حركة لفترة طويلة، ومع تطور الحالة فإن األلم قد يزداد لدرجة 

يوقظ المصاب من النوم لياًل .  
التشخيص :

المريض  الرسغي بسؤال  النفق  للطبيب تشخيص متالزمة  يمكن 
للبحث عن ضمور  يده  التي يعاني منها، وفحص  عن األعراض 
للتأكد من اإلصابة  عضالتها، ويوجد عدة اختبارات تستخدم 

بمتالزمة نفق الرسغ وتتضمن؛
- دراسة التوصيل العصبي وذلك بوضع أقطاب كهربائية على اليد 

وقياس سرعة نقل نبضات  العصب إلى العضالت .

- تخطيط كهربائي للعضالت 
ويتم بإدخال إبرة رفيعة إلى العضلة، لتحديد التلف الناتج عن الضغط 

على العصب المتوسط .
للتأكد من عدم وجود كسر في عظام  السينية  التصوير باألشعة   -
الرسغ، وكذلك التصوير باألمواج فوق الصوتية لتقييم حالة  العصب  

العالج  :
المعالجة المحافظة :

إلى تخفيف األعراض، ومنها   هناك عدد من اإلجراءات تهدف 

أو  بالتنميل  الشعور  التي تسبب  فترات راحة أليديهم من األنشطة 
التورم، وتثبيت الرسغ  الخدر، و وضع كمادات باردة لتخفيف 
الموجات  الليل، واستخدام  أثناء  الرسغ واليد  باستعمال جبيرة على 

الصوتية.
بتناول مضادات االلتهاب غير  باأللم ينصح   الشعور  وإذا أستمر  
فيتامين  البروفين والنابروكسين، و يعطى كذلك  الستيرودية مثل 
B6، وفي حال عدم تحسن األعراض تعطى حقن الكورتيزون في 
العالج حيث  الليزر في  الرسغي، كما يمكن استخدام  النفق  منطقة 

يقوم بتحفيز العصب المتوسط .
العالج الجراحي :

المحافظة، ويتم ذلك  المعالجة  للتدخل الجراحي بعد فشل  ُيلجأ  
الرباط الرسغي  بالفتح الجراحي وفيها يقوم الطبيب  بقطع  إما 
بالطريقة  .أو  المتوسط المضغوط  المستعرض، فيتحرر العصب 
الثانية وهي األحدث، وتتم بالمنظار الجراحي من خالل شق صغير 

للغاية عند معصم اليد ومن ثم قطع الرباط الرسغي ...

الشاعر  قبل عن حكايات  من  كتبت  لقد   
والفنية  األدبية  قيمتها  الفرنسي الفونتين وعن 
التاريخي يختلف  فيها رأيًا عن أصلها  وقلت 
نترجمها  اآلن  فيه وها نحن  الشائع  الرأي  عن 
ونحلل ما بها من مضمون ونبرز معه مغزاها 

األدبي .
في  رغبتهم  في  بينهم  فيما  الناس  يختلف 
توفر  منهم  ففئة  عليه  قدرتهم  وفي  االدخار 
به  المال وفئة غيرها تنصرف عنه والتأبه 
ففرع من  فرعين  إلى  تنقسم  فيهما  والفئة   ،
الحرص  إال  منه  إليه دون هدف  يسعى  األولى 
الذين  البخالء  المال ويتضمن هدا هؤالء  على 
أختالفهم  مع  تكديسه  في  مبادئهم  يكرسون 
الغني  في  أختالفهم  ومع  شدته وضعفه  في 
والفقر فبعضهم من يمتنع عن كل ما يرفه عنه 
يتساهل في ذلك بعض  عند صرفه فبعضهم 
إلى  الذين يسعون  الثاني من  الفرع  أما  الشئ 
األدخار فهم من يضعون هدفاً أمامهم له فمنهم 
تقصر  أو  فترة تطول  لينفقه بعض  يدخره  من 
فيه ومنهم من يدخر خشية  في شيء يرغب 
يتوفر عنده ما  المال فال  إلى  يومًا  يحتاج  أن 
تتدخر  التي ال  الثانية  الفئة  أما  أحتياجه  يسد 
يختلفان  ولكنهما  فرعان  األولى  كالفئة  فهو 
والمالي  االجتماعي  قويًا في وضعهما  أختالفًا 
والفقراء  الغنى  المفرطون في  وهما األغنياء 
يدخرون  فاألغنياء ال  فقرهم  في  المعدمون 
أما  عنده  ادخار  وحده  هو  يمتلكنوه  ما  ألن 
لهم  يتوفر  الذين ال يجدون ما  فهم  المعدموم 
أنفسهم  يقترون على  الذين  يدخروه وهم  حتى 
يسد رمقهم ولكن  ما  إال  بعده عندهم  فال يظل 
هناك فئة ثالثة تختلف عن أولئك وهؤالء وهي 
تتهاون  ولكنها  لالدخار  الفرصة  تمتلك  فئة 
ادراك  المال دون وعي وبال  فيها فتصرف 
فيتأزم وضعها  إليه  تحتاج  أيام  أو  يوم  فيأتي 
ويتعقد وهذه هي الفئة التي يتحدث عنها الكاتب 
: الصرصار  جان دو الفونتين في حكايته هذه 
االدخار  قيمة  تبرز مع  الحكاية  . هذه  والنملة 
األساسي  المصدر  أواًل هو  فالعمل  العمل  قيمة 
بعد ذلك يعطي لإلنسان  العيش وهو  لكسب 

االدخار  أهمية  االجتماعية وهي توضح  مكانته 
يتمسك  المستقبل فال  إلى  ينظر اإلنسان  وأن 
أن يراعي  الحاضرة فقط من غير  باللحظة 
ذلك  الغد ولها مع  في  إليه  يحتاج  أن  يمكن  ما 
مغزى سياسي يرتبط بتلك الفترة التي كتب فيها 
ارشادية وتعليمية  الشاعر حكايته وهي حكاية 
أو  تعقيد  بها أي  ليس  الفهم  ، بسيطة وسهلة 
فيهما فمغزاها  البحث  إلى  غموض يحتاجان 
أن يضطر من  قراءتها دون  بعد  يبدو  ضمني 

يقرؤها إلى أن يسعى إلى تفسيرها .
أمر  يتشابهان في  : األثنان  الصرصار والنملة 
ويختلفان في أمر فهما في الصيف عندما يحلو 
يلتقطناه من طعام  ليبحثا عما  يتجوالن  الجو 
ويسر  سهولة  في  عليهما  يحصالن  وغذاء 
الفضاء  فغمر  المطر  الشتاء وهطل  أقبل  فإذا 
الصرصار  فينزوي  فمكانهما  يختبئان  بالمياه 
أتقاًء  أعشاشها  إلى  النملة  وتلجأ  في جحوره 
األمطار  أنهمار  ومن  القارس  البرد  من 
في  ينشطن  فالنملة وصاحبتها  يختلفان  ولكنهما 
فيحملن  الطعام  قدر من  ليحصلن على  الصيف 
أليام  أعشاشهن  في  ويقتصدن  يختزّنه  الغذاء 
أما  منه  إليه  يحتجن  ما  فيه  يراعين  الشتاء 
أو  ينساه  النملة  تفعله  ما  يفعل  فال  الصرصار 
يتناسه أو ال يأبه به أو ألن هذا العمل ليس من 
يوضح  أن الفونتين  الرغم من  شيمته وعلى 
أننا نشك في أن الصرصار  هذا المضمون إال 
الشتاء وأال ألنقرض  أثناء  يأكل  ال يستطيع أن 
بال  فهو  الشتوي  البيات  يسمى  ما  به  أن  أو 
منه  يأكل  أن  يمكن  ما  في جحوره  يخبئ  شك 
الذي  ليحصل على غذائه  فيبحث  يسعى  أو 
يحتاج إليه ولكن الكاتب يوضح هذا األختالف 
الصرصار  هو  .فها  الحكاية  مغزى  ليبرز 
يقوى  أن  فما  ويمرح  يغني  الصيف  طوال 
في جحره  يختبئ  المطر حتى  ويهطل  البرد 
عليه  أشتد  فإذا  أو غذاًء  فيه طعامًا  يجد  فال 
تطل  أن  فما  بالنملة  ويصيح  يخرج  الجوع 
أن  إليها جوعه ويستأذنها  يشكو  عليه حتى 
إليها  أن يرجعه  تقرضه شيئاً من غذاءها على 
النملة  ولكن  الجو  ويحلو  الربيع  يأتي  عندما 

تسأله عما كان  المقرضين  ليست من  وهي 
فيجيبها في خجل  الدافئة  يفعله في األوقات 
في  منه وتحثه  فتسخر  يلهو ويمرح  كان  قد  أن 
سخريتها على أن يرقص حتى يستدفئ من 
زمهرير البرد وللنظر إلى الشاعر كيف يروي 
ينظمها في شعره ونترجمها كما  التي  حكايته 

هي في أصلها يقول : 
كان الصرصار يغني طول الصيف 
وعندما يحل الشتاء يجابه الحرمان

فال يجد قطعة صغيرة من ذبابة أو دودة 
فيذهب إلى جارته النملة 

يشكو إليها مجاعته 
ويستعطفها أن تقرضه 

شيئاً من الحبوب يتذود بها حتى الفصل الجديد 
)يقصد الربيع(

قبل  لِك  أدفع  الحيوان سوف  )بثقة   : لها  فيقول 
)أغسطس  واألساس(  الفائدة  مع  أغسطس 
أساس  الحبوب واألساس هو  هو وقت حصاد 

القرض(
المقرضين وهذا  ليست من  النملة وهي  ولكن 

أقل األخطاء بها تسأل ذلك المقترض : 
)ماذا كنت تفعل في األوقات الدافئة؟(

أذهب كنت  والنهار حيث  الليل  : في  فيجيبها 
أغني ما لم يزعجك ذلك 

فتقول له : أكنت تغني ؟! يا لشدة فرحي حسناً 
فلترقص اآلن  

فينسى  الزمان  تقلب  قد يجهل  اإلنسان  وهكذا 
فيه وال يجد من  يوم يشتد عليه  أحتياجه في 
من  ينقذه  من  إلى  ويسعى  ويسانده  يساعده 
العامة  تقوله  محنته وهناك مثل شعبي مصري 
ينفع  المال  أن  المضمون ويوضح  بهذا  يرتبط 
ينفع  القرش األبيض   (: الشدة وهو  أيام  في 
اليوم األسود( و)القرش هو عملة معدنية  في 
بدا  فقد  الحكاية  أما مغزي   . قديمة(  مصرية 
منها مغزى  نستوحي  ولكننا   ، يكفي  فيها وهذا 
عنه  يختلف  ولكنه  به  يرتبط  مبدأ  أو  غيره 
الذي  فيها وهو  يتضح  نتيجته وإن كان ال  في 
إذا  أو بخل اإلنسان –  النملة  ينتج عن بخل 
إليه كما تهدف الحكاية – وتنصله من  أرجعناه 

يحتاج  أو صديق ممن  أو جاره  قريبه  مساعدة 
تغير  فإذا  الزمن  فيه  يشتد عليه  إليه في وقت 

األمر 
ما  كثيرا   ، يحتاج  الزمن وتحنن على من  فجاد 
أتراه عندما يرى من تنصل   ، يجود ويتحنن 
منه لم يأبه له أم سيقول له : ) ال خير فيك اآلن 
ألنك لم تكن إلى جانبي في وقت الشدة كما قال 

الشاعر األبشيهي : 
)الشوَرم  بورم  لي والزمان شورم  تكن  لم  إذا 
السأم والضيق والضجر  والبوْرم هو  الشق  هو 

وهما توحيان بالشقاء(
ترللي )ترللي توحي  فيك والزمان  فال خير 

بالرقص واللهو(
ولكن الشاعر في الحكاية لم ينتقد من ال يساعد 
ينتقد ويحذر من  إليه وإنما  يحتاج  فيما  خيره 
، وإنما  فيه  الذي يحتاجون  بالزمن  اليأبهون 
في  نرى  فنحن  به  يتعلق  شيء  إلى  يهدف 
نقد سياسي معاً  أجتماعيا ولعله  نقداً  الحكاية 
، وكثيرا  الشاعر  بها  التي كان  بالفترة  يرتبط 
النقد األجتماعي  أما   . يكتب  فيما  إليه  ما يهدف 
فيه عندما يرمزبالصرصار  فهو مما ال شك 
اإلنسانية  الشخصيات  نمطين من  إلى  والنملة 
ونمط  المستقبل  إلى  ينظر  نمط  بين  فيقارن 
الغد وينتقد  يراعي  فقط وال  بالحاضر  يتمسك 
يشفق  وهو  االقتصاد  في  المقصرين  فيه 
يلوح من أستعطاف  الفئة كما  تلك  فيه على 
الصرصار للنملة فلم ترضخ ألستعطافه وكأنما 
إلى جانبهم من  يكون  لن  أن هؤالء  يقول  هو 
يراعي شكواهم . أما النقد السياسي فهو يرتبط 
بالنقد االجتماعي وعالقتهما بالعصر الذي كان 
يحكم فيه الملك لويس الرابع عشر فرنسا وهي 
الفترة التي عاصرها الكاتب وأصدر فيه مؤلَّفه 
fables(( والذي كانت تعيش فيه فئة من الناس 
فيهما هو عليها ويرى  يشفق  في بؤس وشقاء 
فلم ترى من يشفق  تقتصد  لم  ما  الفئة  تلك  أن 
لم تستطع ولم  فإن  إلى جانبها  عليها ويكون 

تقدر عليه فهى تستدعي األشفاق .

القياصرة  بعيد قيصر من   عاش في زمن 
األبناء  كبر  عندما  أبناء  ثالث  له  الحكماء 
أبنائي األحباء    : لهم  القيصر وقال  جمعهم 
بعد  لم أصبح عجوزا  بالعمر ولكني  تقدمت  لقد 
وأرغب كثيرا في تزويجكم ورؤية أوالدكم 

احفادي .
الحبيب   والدنا  يا  باركنا  :اذا  األبناء  اجابه 
ترغب  الالتي  الفتيات  هن  من  واخبرنا 

بتزويجنا بهن ؟
..فليأخذ كل واحد منكم سهما واحدا  أبنائي 
ارموا سهامكم ولينظر  ثم  البرية  إلى  واخرجوا 
كل منكم أين سقط سهمه  فمكان سقوط  السهام 

يكون نصيبكم وقدركم. 
لوالدهم واخذ كل منهم سهما   األبناء  انحنى 
واحدا ثم انطلقوا إلى البرية كما طلب  القيصر  

منهم.
األقواس  إلى مقصدهم شدوا  عند وصولهم 

ورموا السهام الثالثة بشكل عشوائي .
فناء منزل زراعي  في  األكبر  االبن  سقط سهم 
االبن األوسط  ، وسهم  المزارع  ابنة  فالتقطته 
ابنة  فالتقطته  فناء عريض تجاري  سقط في 
تاجر ، أما االبن االصغر ايفان فقد ارتفع سهمه 
وطار بعيدا جدا لدرجة أنه لم يعرف أين وصل 
أن وصل  إلى  ومكان سقوطه.  فمشى ومشى 
الطين حيث رأى ضفدعة  بقعة واسعة من 

جالسة وملتقطة سهمه ! 
ضفدعة..اعطني  ضفدعة...يا   : ايفان  قال 

سهمي 
اجابته الضفدعة : تزوج بي .

لنفسي ضفدعة  سآخذ  كيف   !! بك  ماذا    -
لتصبح زوجتي ؟!

- خذ واعلم أن هذا هو قدرك .
بيده حيلة والمفر  ليس  أن  ايفان وأدرك  اكتأب 
من ذلك فأخذ الضفدعة وأحضرها إلى القصر.

القيصر ثالثة  أقام  الثالثة  عند عودة أوالده 
والثاني  ابنة مزارع  األول من  أعراس فزوج 
فقد  المحظوظ  ايفان غير  ابنه  أما  تاجر   ابنة 

زوجه الضفدعة .
بعد مضي فترة من الزمن ارسل القيصر وراء 

أبنائه الثالثة وقال لهم :
أية واحدة من زوجاتكم  أن أعرف وأرى  أريد 
هي األفضل باألشغال اليدوية! دعوا كل واحدة 
يوم  لي وذلك حتى  قميص  بخياطة  تقوم  منهن 

غد .
األبناء ألبيهم وذهبوا إلخبار زوجاتهم  انحنى 

برغبة القيصر .
وصل ايفان منزله وجلس على األرض مرخيا 
تثب فوق  الضفدعة وهي  فسألته زوجته  رأسه 
القيصر  ابن  ايفان  يا  لماذا   : الغرفة  أرض 

أرخيت راسك ؟! هل هناك مصيبة ما ؟
له حتى  قميص  بخياطة  لك  أبي أوصى    -

صباح الغد .
اجابته الضفدعة :

تمدد  األمر  بهذا  والتفكير  بالهم  نفسك  تجهد  ال 
فالصباح احكم من  للنوم  أن تخلد  واألفضل 

المساء .
لعند  قفزت  فقد  الضفدعة  أما  للنوم  ايفان  خلد 
الضفدعة  جلد  عنها  ورمت  السقيفة  باب 
وتحولت إلى فاسيليسا الحكيمة إنها فاتنة لدرجة 
التحدث عنه  أو  يمكن معها وصف حسنها  ال 

حتى في القصص .
صفقت فاسيليسا الحكيمة بيديها ونادت :

تجهزن  مربياتي...اجتمعن  يا  أمهاتي..  يا 
للذي  قميصا مماثلة  الصباح  لي حتى  وخيطن 

عند والدي .
القيصر   ابن  ايفان  استيقظ  الصباح  في 
الغرفة  والضفدعة مرة أخرى تثب فوق أرض 
وملفوف  الطاولة  على  وضع  قد  والقميص 

بمنشفة.
القميص وأحضره  أخذ  ثم  كثيرا   ايفان  ابتهج 
الهدايا  يستقبل  الوقت  الذي كان في هذا  لوالده 

من االبنين االكبرين .
فتح االبن األكبر القميص الذي أخاطته زوجته

فأخذه القيصر وقال :
هذا القميص يلبس بيت قروي أسود .

الذي حاكته  القميص  عرض االبن األوسط 
بهذا  الذهاب  يمكن   : القيصر   فقال  زوجته 

القميص إلى حمام البخار .

أخرج ايفان من المنشفة القميص الذي أحضره  
الذهب  من  بديعة  بزخرفة  مزركشا  وكان 

والفضة ، وحين رآه القيصر قال :
أما هذا القميص فال يلبس إال في األعياد .

األبنان  بعدها جلس  منزله  إلى  األخوة كل  عاد 
األكبران يتناقشان فيما بينهما . 

أخينا  -  على األغلب حكمنا سدى على زوجة 
إنما هي   !! كما نظن  ليست ضفدعة  ايفان هي 

خبيثة ما !
ومرة أخرى استدعى القيصر أبناءه وقال : 

أريد  يوم غد.  لي زوجاتكم خبز حتى  فلتحضر 
أن اعرف اية واحدة منهن أفضل بالطهي. 

منزله  في  أصبح  عندما  رأسه  ايفان  ارخى 
فسألته الضفدعة :

لماذا أنت مكتئب يا زوجي الحبيب ؟
أجابها :

يجب أن نخبز خبز للقيصر حتى يوم غد .
للنوم  تخلد  أن  ايفان واألفضل  يا  تأسف  - ال 

الصباح أحكم من المساء .
يخطن  أن  القيصر  طلب  البداية..عندما  في 
من  األخوة  زوجات  ضحكت  قمصان،  له 
بالحياكة  فازت عليهن  أن  بعد  الضفدعة ولكن 
فناء  لتراقب من وراء  العجايز  إحدى  أرسلن 
منزل ايفان كيف ستقوم الضفدعة بخبز الخبز .  
ايفان  أخوة  لمكيدة زوجات  الضفدعة   فطنت 
التنور من أعاله  ثم كسرت  العجينة  عجنت 
وأدخلت العجينة مباشرة إلى قلب التنور وقلبت 

على ظهرها .
العجوز  الجدة  جاءت  الفناء  خلف  من 
القيصر وقصت عليهن  لعند كنات  راكضة 
بدورهم قصصن  . وهن  ما شاهدته هناك  كل 
الزواجهن كل ما روته لهن العجوز  ، وقررن 
فعلت  كما  وخبرتها  العجينة  يحضرن  أن 

الضفدعة تماما .
تسرع  العجوز  رأت  وعندما  الضفدعة  أما 
ثم صفقت  السقيفة  باب  إلى عند  قفزت  مغادرة 
بيديها وتحولت إلى فاسيليسا الحكيمة وصاحت 
تجهزن  اجتمعن  مربياتي  ..يا  امهاتي  يا   :
أبيض طريا  الصباح خبز  واخبزن لي حتى 

كالذي أكلته عند والدي .
قد  أبيض  خبز  فرأى  ايفان  استيقظ  صباحا 
بأشكال عديدة  ومصنوع  الطاولة  وضع على 

بأيد ماهرة ومزين بيد مزين خبير
مداخلها  بكل  المدينة  الخبز رسمت  وعلى وجه 

وعلى الجوانب  توجد زخارف مطبوعة  .
الخبز وأخذه  ايفان فرحا عظيما ولف  فرح 

ألبيه القيصر .
الخبز من  يتقبل  القيصر  الحين كان  في ذلك 
ابنيه اآلخرين أخذ الخبز من ابنه األكبر.، نظر 

إليه ثم أرسله إلى مساكن الخدمة في القصر .
إلى  الخبز وأرسله  استلم من االبن األصغر 

مساكن الخدمة أيضا  .
الذي أحضره  الخبز  ايفان  له  وعندما أعطى 
إال في  يؤكل  الخبز فال  أما هذا  القيصر:  قال 

األعياد. 
أن يحضروا  الثالثة  أوالده  القيصر  أمر  الحقا 
التي سيقيمها  الوليمة  لعنده لحضور  وزوجاتهم 

في اليوم التالي .
المنزل حزينا وأرخى رأسه  إلى  ايفان  عاد 
تثب  الضفدعة وهي  كتفيه رأته  السفل مستوى 
له مطلقة صوت  فقالت  المنزل  فوق أرضية 

الضفدعة في بداية كالمها   :
أنت  لماذا  القيصر  ابن  ايفان  كفا....كفا..يا 
ترحيبا من  تلق  لم  أنك  أم  ؟  ويائس  مكتئب 

أبيك ؟
أن  لي  كيف  ياضفدعة  : ضفدعة...  أجابها 
بأن أحضر  القيصر  أبينا  ال آسى وقد أوصى 
وكيف   ! غدا  سيقيمها  التي  الوليمة  برفقتك 

سأريك للناس كزوجة لي ؟! 
العزيز  يا زوجي  تأسف  : ال  الضفدعة  قالت 
سأتبع  وأنا  لوحدك  الوليمة  لحضور  اذهب 
إلى هناك فورا ، وحين تسمع صوت  اثرك 
الحضور عن  قرع ورعد التخف وإن سألك 
قادمة في  : هذه ضفدعتي  بقولك  أجبهم  ذلك 

الصندوق .

البقية في العدد القادم

حكايات الشاعر الفرنسي الفونتين

La cigale et la fourmi الصرصار والنملة

شعر: 
صباح غريب

ال تنسج الحب من وهم الخيال 
يصعب األمر عليك .. 

نهايته وبال
وتغدو كمن زرع المودة كل يوم 

وكأنه يزرع في  رمال..
وكنت كما الظمآن يمد بصرا
إلى  السحاب يسألها سؤال 
أغيثي تائها قد ضاع دربه 

فليس سوى الجليل 
يغيث قلبي 

وغيره  عنده  هرج وآل 
فال رويت من عطش مميت 
وال جنيت  من رزق  حالل

وال موتا دفعت عنك 
وال شفيت من ألم عضال 
إسمع القول  يا صديقي 

ال تنسج الحب من وهم الخيال 
يصعب األمر عليك ..

نهايته وبال

شعر : 
عباس شعبان

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

متالزمة نفق الرسغ...
Carpal Tunnel Syndrome

قلب تاني لإليجار
مرة قلبي عاش في واحد

يومها كان الجّو نار
كنت فرحانة إّنه بارد
كان في عينه االنبهار
قلبي أصله كان صغار
فى البداية كنت فاكرة

إن َبْرُده دا جدار
بّس يا خسارة المشاعر

كانت أبرد م الجدار
يومها حّسيت إّني عارفة
إّني خايفة م المواجهة

والمرار
مّرة يفرح مّرة يجرج

مّرة يعند باقتدار
مّرة يهدى
مّرة يرضى

مّرة يلعن دا القرار
مّرة يقدر حّتى يكسر
جّوا مّني االنكسار
والزمن جوايا حاكم
والزمن جوايا نار

كان ضروري إّنى أبعد
هو دا كان القرار

كان قراري .... انفجار
يومها كانت حرب ساحقة

جّوا ساحة م الّدمار
كان قراري  ... اختيار

عارفة إّنى خسرت عمري 
جّوا عتمة االنتظار
إنى أكسب بّس قلبى

وّيا روحي واللي باقي
من سنيني دا انتصار

أنت جاي تاني تقولي : 
قلب جاهز لإليجار؟
أنه قلب لإليجار؟!

يوم ما تلقي معاك خليلك
وبأماُنه راح يجيلك
أديهوله هدية مّنك
وقتها يصونك كإّنك
حّتة مّنه حّتة مّنك

والهوى سلطان قرار
قلب ملكي مش إيجار
خلّى فى قلوبنا العمار

 
يوسف زمكحل   همسـات

الزواج ُيفقد الحرية!
أقرب الناس إليك أحياناً أبعدهم عنك
يرضى عنه هللا هو من يِحب وُيحب

الحب أيضاً هو قضاء وقدر 
تفقد المرأة حقوقها في الشرق وتتوج بها في الغرب 

أجمل ما في الحب وأخطره هو أنه بال عقل 
اعطاك هللا وجهاً فلماذا تصنع لك وجهاً آخر؟

ال تبدأ حياة جديدة على أنقاض اآلخرين 
أخترت الحب ألن الكراهية عبئاً ال أستطيع تحمله )مارتن لوثر كينج(

من كلماتي : حّبك غّيرني وبّدل حالي .. حّبك حّيرني سّهرني ليالي .. حّبك 
خالني مشتاق .. حّبك خالني ملهوف .. وللعشاق جريت وسألت .. بشوق 
حّبك   .. بتاللي  العين  في  فرحة   .. كده  الحب  قالولي   .. كسوف  بيداري 
غّيرني وبّدل حالي .. حّبك حّيرني سّهرني ليالي .. حّبك نساني في لحظة 
.. نساني أنا مين .. ومشيت وراء قلبي كثير .. مشيت بشوق وحنين .. 
والحلم القيته حقيقة .. ولقيت أيامي بتحاللي .. حّبك غّيرني وبّدل حالي .. 

حّبك حّيرني سّهرني ليالي .

ترجمة: إدوار ثابت

ال تنسج الحب 
من وهم الخيال 

“لإليجـار “

ابنة القيصر - الدفضاعة 

     Vendredi 12 mars 2021
أدب وثـقافةالجمعة 12 مارس 2021

  توّفِر بقايا بشرية ُعِثر عليها داخل 
كهف في بلجيكا معطيات تساهم في تحديد 
إنسان  انقراض  إليه  يعود  الذي  الزمن 

نياندرتال.
وشغلت هذه المسألة العلماء طوياًل، إذ تبيّن 
ُيعتقد  أقدم بكثير مما كان  البقايا  أن هذه 

سابقاً.
التي اعتمدت سابقاً  المشع  الكربون  تقنية 
لتأريخ الرفات البشري المكتشف في القرن 
التاسع عشر في مغارة سبي في بلجيكا 
 24 إلى  البشرية تعود  البقايا  بيّنت أن هذه 
ألف عام فحسب، إال أن دراسة ُنشرت، 
اإلثنين، في مجلة »بناس« العلمية أظهرت 
أن عمرها يتراوح في الواقع بين 44200 

و40600 سنة.
وأوضح تيبو دوفييز من جامعتي أكسفورد 
الدراسة،  وإكس مرسيليا، وهو أحد معّدي 
أن فريقًا متعدد التخصصات من بلجيكا 
ابتكر طريقة لتحضير  وبريطانيا وألمانيا، 

العينات تتيح تجنب أي تلوث خارجي.
نياندرتال  إنسان  إلى أن  الدراسة  وخلصت 

أبكر  »اختفى من شمال أوروبا في وقت 
ُيعتقد  كان  مما  بكثير 

سابقاً«.
إلى  التوصل  ويشّكل 
أدّق  تاريخ  تحديد 
إنسان  النقراض 
نياندرتال خطوة أولى 
أفضل  فهم  في  مهمة 
لطبيعته، وكذلك لسبب 
حلول اإلنسان المعاصر 

مكانه.
الجديدة  التقنية  وتقوم 
بدورها على الكربون 
المشع )متغيرات مشعة 
الكربون  للكربون، مثل 

للتأريخ،  الذي يعتبر أفضل طريقة   )14
ولكنها تنطوي على تحسين لطريقة معالجة 

العينات.
الكربون من  الحية  الكائنات  وتمتص كل 
الغالف الجوي أو من الطعام، بما في ذلك 

الكربون 14 الذي يتحلل بمرور الوقت.

ونظراً إلى أن النباتات والحيوانات تتوقف 

الكربون عند نفوقها،  عن امتصاص هذا 
المادة يساعد في تحديد  فإن ما تبقى من 

الوقت الذي عاشت فيه.
العلماء  يستخرج  العظام،  إلى  بالنسبة 
الجزء المصنوع من الكوالجين لتحليله 

لكونه عضوياً.

وقال تيبو ديفييز: »ما فعلناه يذهب إلى 
التي  فالبيئة  ذلك«.  من  أبعد 
ُعثر فيها على الرفات يمكن أن 

تلوث العينات.
ركز  المنطلق،  هذا  من 
الباحثون على جزيئات تسمى 
التي كانوا  األحماض األمينية 
متأكدين تماماً من أنها جزء من 

الكوالجين.
أيضاً  الدراسة  معّدو  وتولى 
في  عليها  ُعثر  بقايا  تأريخ 
بلجيكا  في  آخرين  موقعين 
وإنجي،  فوريه  دو  فون  هما 

فحصلوا على نتائج مماثلة.
نحو  »بعد  ديفييز:  وأوضح 
النياندرتالي في  الطفل  اكتشاف  قرنين من 
إنجي، تمكّنا من تحديد عمر موثوق به 

له«.
التي  العينات  والحظ أن »تأريخ كل هذه 
ُعثر عليها في بلجيكا كان أمراً مثيراً جداً، 
إنسان  لها دور رئيسي في فهم  إذ كان 

نياندرتال وتعريفه«.
أدلة على  إلى وجود  الدراسة  وأشارت 
لمدة  قد يكون عاش في مناطق أخرى  أنه 

أطول مما عاش في بلجيكا.
بالغ األهمية  وشدد على أن »التأريخ أمر 
في علم اآلثار، إذ ال يمكن ضمان فهم 
نياندرتال واإلنسان  العالقات بين إنسان 
للتسلسل  به  العاقل من دون إطار موثوق 

الزمني«.
وشرح مثاًل أن بعض األدوات الحجرية 
ر  ُفسَّ نياندرتال، وهو ما  إنسان  إلى  ُنسبت 

على أنه عالمة على تطوره المعرفي.
نياندرتال  إذا اتضح أن إنسان  وبالتالي، 
ينبغي إعادة  ُيعتقد،  لم يعش بقدر ما كان 
إذا كانت  درس هذه األدوات لمعرفة ما 

فعاًل صنيعته.
إنسان  انقراض  بأن  الدراسة  وذّكرت 
عوامل  إلى  عائداً  يكون  قد  نياندرتال 
مناخية، أو إلى درجة قرابة عالية، أو إلى 
التنافس بين األنواع، لكنها مسألة مهمة 

أخرى ال توّفر هذه الدراسة إجابة عنها.

نقال عن مجلة اليسار / أمال أحمر



النيء  الطعام  أن رجيم  الُمالحظ     من 
الشبّان  يروج أخيًرا، بخاّصة مع ميل 
المزيد من  استهالك  إلى  الُمتزايد  والشابات 
الخضروات والفواكه، وغيرها من المنتجات 
العضويّة. في اآلتي، تشرح اختصاصيّة 
الطعام  الغصين، مبادئ حمية  يونّا  التغذية 

النيء.
مكّونات وافرة

باإلضافة  النيء،  الطعام  الحمية  تتضّمن   •
إلى ذلك المطهي على حرارة منخفضة )48 
الحراريّة في  فيما سعراتها  درجة مئويّة(، 
اليوم تختلف باختالف جنس متتبعها )ذكر أم 

أنثى(، وحالته الصّحية.
• تكثر مجموعات الطعام التي تسمح الحمية 

بتناولها، في الوجبات اليوميّة، لتشمل 
الخضروات والفواكه والبقوليات 
النباتيّة  والزيوت  والحبوب 
البارد والمخلاّلت  المعصورة على 
البحريّة والمكّسرات  واألعشاب 
المحلّيات )شراب  والبذور، وبعض 
الكاكاو غير  النقي( ومسحوق  القيقب 
بأنواعها وصلصة  والتوابل  المعالج، 
الصويا والبيض النيء والحليب غير 

المبستر والسمك واللحوم النيئة.
• تنهي الحمية متتبعها، بالُمقابل، عن 
المأكوالت المصنّعة، وتدعوه إلى 
الوجبات  حذف الصنوف اآلتية من 
والدقيق  والملح  السّكر  اليوميّة: 
المكّرر، والفواكه والخضروات 
المطهيّة،  والبقوليات  والحبوب 
والمخبوزات بأنواعها، والبذور 
والمكّسرات المحّمصة، والزيوت 
الُمكّررة، والقهوة والشاي والعصائر 
المبسترة )البسترة، هي عمليّة تقضي 
بتسخين المادة الغذائيّة لبعض الوقت، 
على حرارة معيّنة، بغية القضاء على 

البكتيريا المتسبّبة باألمراض(.
• تُشّجع الحمية متتبعها على استخدام 
طرق بديلة من الطهي في تحضير 

التجفيف والنقع والعصر  الوجبات، ومنها: 
والطحن.

طهي الطعام بالبخار
امرأة تطلع على مكّونات  ستخلص كّل 
أنّها تحتوي على  إلى  النيء  الطعام  حمية 
)الفيتامينات والمعادن  المغذّيات األساسيّة 
المفيدة...(  والدهون  المعقّدة  والكربوهيدرات 
وتلك  للذوبان،  القابلة  باأللياف  وتعّج  للجسم، 
بالمقابل،  تخلو،  للذوبان. وهي  القابلة  غير 
تقّل في محتواها  كما  أيّة مواد مصنّعة،  من 
الـ«كوليسترول«. وبالطبع، ستقتنع  من 
المرأة بأن الحمية مساعدة في خسارة الوزن، 
اعتقاد  السليمة. وسيعّزز من  الجسم  وصّحة 

الطهي  أن عمليّة  الحمية  أنصار  المرأة زعم 
الطبيعيّة في األطعمة،  تدّمر »اإلنزيمات« 
الحقيقة  أن  فيها، ولو  المغذّيات  كّمية  فتقلّل 
ر،  العلميّة تفيد بأن معظم »اإلنزيمات« سيدمَّ
حتّى لو طهي الطعام على أيّة حرارة، وذلك 
بالمعدة! في  الخاّصة  الحمضيّة  البيئة  في 
الخاّصة  الجسم »إنزيماته«  ينتج  الواقع، 
بما في ذلك  الكيميائيّة،  العمليّات  لتسهيل 

الهضم وإنتاج الطاقة.
من جهٍة ثانيٍة، صحيٌح أن الطهي على حرارة 
المفيد في  الغذائي  المحتوى  يدّمر  قد  مرتفعة 
البخار  لكّن الطهي الصّحي على  األطعمة، 
المغذّيات  بالمقابل، ألنّه يحّرر بعض  ممتاز 
يُساعد في  الغذائيّة، كما  العالقة في األلياف 

الطعام،  المرّكبات الضارة في  تعطيل بعض 
مثل: الـ«ليكتين« و«حمض الفيتيك«. 
المكّونان اللذان إذا استُهلك كّم وافر منهما، هما 
المعادن. أضف  الجسم من امتصاص  يمنعان 
البكتيريا  يقتل  إلى ذلك، أن الطهي الصّحي 
النيئة،  اللحوم  المتوافرة بخاّصة في  الضاّرة، 

والحليب والبيض النيء.
مضار محتملة

تفتقر الحمية إلى الفيتامينات »ب 12« و«د«، 
لذا فقد يعاني متتبعها، حسب  وللكالسيوم«، 
االختصاصيّة الغصين، من فقر الدم أو التلف 
في الجهاز العصبي أو العقم أو أمراض القلب 

أو ضعف العظام.

المالبس  البقع من  إزالة     قد تكون 
لذا غالبًا  الشيء،  الصوف صعبة بعض 
المصبغة  إلى  الصوف  المالبس  ما ترسل 
لكن ثمة طرق  تبقعها.  بها عند  للعناية 
البقع من الصوف،  إزالة  منزلية في 

بطريقة آمنة وفعالة، في خطوات .
خطوات نزع بقع الزيت

• إذا كانت بقعة الزيت طفيفة، يمكن نزعها 
باستخدام مادة ماصة بسيطة، كنشاء الذرة. 
المتسخة  المنطقة  تُغطى  اإلطار،  وفي هذا 
دقيقة حتى  لـ30  يُترك  الذي  الذرة،  بنشاء 

يمتص نشاء المسحوق الزيت.
المالبس الصوف،  البقعة  إذا الزمت   •

أو  أعاله  المذكورة  الخطوات  تكرار  يمكن 
غسل الزيت وفق اآلتي:

بارد، فيضاف  بماء  الحوض  يُمأل   .1
الخالي من  الجلي  بضع قطرات من سائل 
البقعة »عنيدة«،  إذا كانت  أّما  المبيض. 

فيوضع المنظف مباشرة عليها.
يمتزج، مع  الماء برفق حتى  يُحرك   .2
الماء، ذلك  السترة في  المنظف. وتغمر 

لثالث دقائق.
تنقع  الوعاء، هي  السترة من  نزع  بعد   .3

مجددًا في الماء النظيف لشطفها.
السترة على منشفة كبيرة  4. توضع 
السترة  المنشفة، مع وجود  ماصة. وتُلف 

بالداخل.
تماًما في  السترة حتى تجف  تترك   .5

الهواء.
إرشادات إضافية

في  للغسل  قابل  الصوف  • بعض سترات 
الغسالة )راجعي تعليمات العناية الموجودة 
الذي يجعل عملية  األمر  الملصق(،  على 
الحالة،  أكثر سهولة. وفي هذه  البقع  إزالة 
يمكن تنظيف البقعة وغسل السترة بالكامل 
النشافة  في  تجفيفها  بعيدًا عن  الغسالة،  في 

ألن الحرارة تتسبب بانكماش الصوف.
• الحظ البعض أن الشامبو فعال في إزالة 

بقع الزيت والشحم من الصوف.

• ال يجب استخدام أية منتجات تحتوي على 
الصوف، ألنها  تنظيف  مواد مبيضة، في 

سوف تضعف األلياف.
• ينصح باختبار أي عالج في منطقة غير 
للتحقق  الصوف، وذلك  مرئية من قطعة 

من أي تغيير في المظهر أو فقدان اللون.
الغسل اليدوي

المالبس الصوف، وتغسل  تُقلب قطعة 
الفاتر  الماء  يحتوي على  يدويًّا في وعاء 
)نحو 30 درجة مئوية(، باستخدام منظف 
لـ10  المالبس  تنقع قطعة  معتدل ولطيف. 
الفاتر،  بالماء  أوالً  قبل شطفها جيدًا  دقائق 

ثم في الماء البارد.

   تبحث النساء عن الشباب الدائم مهما تقدّمن في العمر؛ 
وهّن قد يجدن ضالتهن في مستحضرات العناية بالبشرة أو في 
المداومة على التمرينات الرياضيّة. إلى ذلك، تثبت دراسات 
أن ثّمة أغذية تتصف بالـ«خارقة«، ألنّها تضطلع بدور فعّال 

في إطار تأخير تلف الخاليا، وبالتالي الشيخوخة.
وزن مثالي 

التغذية الصّحية  الدراسات على أهّمية  من  تشدّد مجموعةٌ 
السنوات  الشيخوخة في  الشباب، في تأخير  خالل سنوات 
التي تنعكس تجاعيدًا  الشيخوخة  المرأة،  الالحقة من عمر 
النشاط. وفي هذا اإلطار، تستشهد  الوجه، وضعفًا في  في 
الدراسات، وتقول  القاضي بهذه  التغذية سكينة  اختصاصيّة 
إّن »الحفاظ على وزن مقبول )مؤّشر كتلة الجسم بين 18.5 
إلى 3 منه( في كّل  ليترين  الماء بوفر )من  و25( وشرب 
 C »يوم، باإلضافة إلى تناول أغذية غنيّة بالفيتامينات »سي
E والبروتين، كلّها عوامل مفيدة في إطار  والفيتامين »هـ« 

تنضير البشرة، والحصول على الشباب الدائم«.
للشيخوخة، في  لمحة عن 8 أغذية زاخرة بمركبات مضادة 
التركيز على  إلى  العالمي  المرأة  اآلتي، مع دعوة في يوم 

تناولها، في إطار حمية متوازنة.
1. المكّسرات

لذيذة  البقّان، كلّها مكّسرات  اللوز والجوز والكاجو وجوز 
الطعام، سواء أُضيفت إلى السلطات أو سلطانيات الزبادي أو 
الخضروات المقليّة، أو حتّى استُهلكت نيئة. علًما أن الجوز، 
تحديدًا، يزخر بأحماض الـ »أوميغا 3«، ففي ربع الكوب من 
الجوز نحو 2.3 غراًما من الـ »أوميغا 3« أي ما يوازي %91 
من حاجات جسم المرأة اليوميّة من هذه األحماض، باإلضافة 

إلى 163 سعرة حراريّة. ويحتوي الجوز أيًضا على الدهون 
أحاديّة االشباع التي تحّسن صّحة القلب.

• لصّحة أفضل، تناولي 15 حبّة من المكّسرات النيئة وغير 
المملّحة في اليوم.

2. العنبيّة 
أو  بالتوت  أو  البّري )بلو بيري(  بالعنب  سواء تعلّق األمر 
بتوت العلّيق أو بالفراولة أو اآلساي، فإن العنبيّة تحتوي على 
نباتيّة تتواجد في أجزاء  الفالفنويدات، واألخيرة صبغات 
النبات المختلفة، كالجذور واألوراق واألزهار، ومثبتة آثارها 

المضادة للشيخوخة، وللسرطان.
3. الخضروات الخضراء

تعّج الخضروات الخضراء بالمرّكبات الكيميائيّة النباتيّة التي 
تحمي المرأة من مجموعة من األمراض. علًما أن البروكولي 
الخارقة«، ألنّها تعّج  بـ »األغذية  والسبانخ والكايل، تسّمى 

.E »باأللياف والكالسيوم والفيتامين »إي
4. الشاي األخضر 

الـ »كاتيشين«، واألخيرة  الشاي على بوليفينوالت  يحتوي 
مركبات تعمل مع عناصر أخرى داخل الجسم على رفع تضاد 
األكسدة، األمر الذي يسّرع عمليّة التمثيل الغذائي، ويضطلع 
بإحراق الدهون. وللشاي األخضر دور في الوقاية من أمراض 

القلب والـ«كوليسترول« المرتفع والسرطان.
• لصّحة أفضل، ولخسارة الوزن، اشربي 3 أكواب من الشاي 

األخضر في اليوم.
5. الثوم

لناحية  بمنافعه لجسم اإلنسان، وال سيّما  الثوم  لطالما ُعرف 
الدم والـ«كوليسترول«، وتنظيف الجسم  خفض ضغط 

من السموم، والوقاية من السرطان وتضاد الفطريات 
الفيتامينات »أ« و«ب«  الثوم على  والفيروسات. يحتوي 
و«ج« C والسيلينويوم واليود والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم 

والزنك والمغنسيوم.
6. السلمون

العميقة، هو مصدر  البحار  المستخرج من  السلمون  سمك 
ممتاز للبروتين، والمركبات المضادة للشيخوخة، كالفيتامينات 
التي  الدهنيّة  السلمون باألحماض  E. ويزخر  »د« و«هـ« 

تلعب دوًرا في تنضير البشرة والتخفيف من تجاعيدها.
7. الزبادي 

بالبروتين  الحراريّة، وغنّي  الزبادي منخفض في سعراته 
الطبيعيّة  البكتيريا  البروبيوتيك أي  بالمقابل، ويحتوي على 
الهضم. وهو مصدر هاّم  تأمين صّحة  لناحية  للجسم،  المفيدة 

للكالسيوم والفسفور والفيتامينات »ب« و«ب12«.
المضاف  الجاهزة  الزبادي  • لصّحة أفضل، تجنّبي صنوف 

السّكر إليها.
8. الحبوب الكاملة 

الكاملة )الخبز والسباغتي المصنوعان من  تقدّم الحبوب 
القمح الكامل...( مصدًرا ممتاًزا من األلياف، كما هي تساعد 
الوعائي، وتأخير  القلب  الوقاية من مرض  المرأة في إطار 

الشيخوخة.
الحبوب المبرعمة، كالحّمص والفاصولياء والعدس والبازالء 
الخضراء، بدورها، تقع تحت فئة الحبوب الكاملة، وهي تعّج 
بمحتويات تنعكس منافعها الصّحية اإليجابيّة على جسم المرأة. 
الحبوب في أوعية  البراعم من  تتردّدي في استنبات  لذا، ال 

زجاج على شرفة مطبخك.
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لم يجد مصممو األزياء أفضل من    
الطبعات الزهرية بروحها الرومانسية، 
وبتالتها الكبيرة، وألوانها المشرقة، ونقشاتها 
الشبيهة بلوحات فنية مستوحاة من طبيعة 
الربيع  إبداعاتهم لموسمي  نضرة، لتزيين 
والصيف، تعبيراً عن رغبة عارمة في التغلب 
العالم،  بها  التي يمر  العصيبة  على األجواء 
ودعوة لبث مشاعر السعادة واألمل والتفاؤل 

في جنبات الحياة. 
الزهرية تحمل رسالة ملهمة،  الطبعات  أتت 
بالقوة في مجابهة األحداث،  بالتحلي  توصي 
وبالتمسك باألمل في غد أفضل. وبينما 
تجلت القوة في كبر حجم األزهار بل 
وضخامتها أحياناً، بدا األمل ماثالً في 
ألوان مشرقة وفاقعة في عدة مواضع. وقد 
فيها  المبالغ  تناغمت األزهار ذات األحجام 

مع التصاميم الفضفاضة الموحية بحرية 
الواسعة  الممتلئة والتنانير  الحركة، واألكمام 

والكرانيش المتدفقة. 
وعلى النقيض من الفريق األول، برز 
المدرسة  انتهاج  آثروا  المصممين  جمع من 
الرومانسية  الواقعية، فأتت فساتينهم لتجسد 
القاتمة المعبرة عن الجانب المظلم من الحياة، 
على هيئة أزهار ملونة متناثرة على خلفية 

سوداء، تماماً كوميض أمل يشق عتمة الليل. 
وقد تنوعت هنا القصات بين الفضفاضة 
الجسم والمناسبة  تتبع خطوط  التي  والضيقة 

ألوقات ما بعد الظهر، وحتى في السهرات.
من أبرز سمات اعتماد الموتيفات الزهرية 
في أزياء السهرات يأتي الميل نحو تطعيم 
الفساتين بوحدات بارزة من األزهار على 
نحو ثالثي األبعاد يضفي أناقة عصرية من 

نوع خاص على القوام. تناثرت اإلضافات 
الزهرية على هيئة »أبليك« على األقمشة وال 
سيما التول والشيفون مع تطريز رفيع راٍق 
يبرز روعة اللوحة الفنية، إلى جانب االستعانة 
بأشرطة الدانتيل األسود لرسم قطاعات طولية 
تحديدية مستوحاة من فنون الرسم على الزجاج 
المعشق. والالفت أن أغلب القصات طويلة 

فضفاضة تقطر حشمة وأنوثة.

ألف باء رجيم الطعام النيء
إزالة بقع الزيت من الملابس الصوف

خاّص بالمرأة: 8 أغذية مضادة للشيخوخة

العالم من مشكلة  تعاني أغلبية نساء   
السيلواليت المزعجة، وتحديدا على 
الردفين والفخذين. وهناك عوامل عديدة 
الدهنية في  الكتل  الى تشكيل هذه  تؤدي 
النظام الغذائي وسماكة  الجسم ومنها 
السموم  الوراثية وتراكم  الجلد والعوامل 

في الجسم. 
ولكن يمكنك التحكم فيها من خالل تدليك 
بإنتظام باستعمال فرش  الجسم وتقشيره 
الطبيعية ذات  الناعمة والعالجات  الجسم 

الحبيبيات الخشنة. 
الرائعة مرتين في  جربي هذه الوصفة 
األسبوع وهي تحتوي على البرتقال الغني 
التي  الجلد والقرفة  لتقوية   C بالفيتامين 
لتخليص  الدموية الصغرى  الدورة  تنشط 

الجسم من السموم والسوائل الراكدة 
باإلضافة الى السكر البني إلزالة الخاليا 

الميتة وتنعيم سطح الجلد. 
المكونات: 

كوب من السكر البني الناعم الحبيبات 
ملعقة كبيرة من عصير البرتقال 
ملعقة صغيرة من برش البرتقال 

ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة 
ملعقة كبيرة من زيت اللوز 

ثم استخدمي  المكونات جيدا  أخلطي 
المزيج لتدليك جسمك بإستعمال حركات 
قدميك وركزي علي  إبدئي من  دائرية. 
المناطق المصابة بالسيلواليت والمناطق 

الجافة مثل الكيعان والركبتين.

ونا في الجسممقشر البرتقال والقرفة لعلاج السيلولايت مراحل فيروس كور
COVID-19 في     يمكن عالج فيروس كورونا أو 
المنزل، إذا ما تمَّ إتباع اإلرشادات الالزمة؛ ويعتمد ذلك على 
مدى شدّة المرض في الجسم الذي يؤثر على قرار ما إذا كان 
يجب على المرء أن يخضع للحجر الذاتي في المنزل أو يدخل 

إلى المستشفى.
لفيروس كورونا مثل نوبات  فإذا شعرت بأعراض شديدة 
التنفس وآالم في  إلى ضيق في  التي تؤدي  المنتظمة  السعال 
العضالت والتعب الشديد؛ فقد يكون من الضروري استشارة 

الطبيب الذي يملك القرار في دخول المستشفى من عدمه.
األشياء المحتملة التي سيفعلها األطباء في المستشفى، هي:

باستخدام جهاز مراقبة  الدم  - فحص مستوى األكسجين في 
اإلصبع المثبت باإلصبع.

- تصوير الصدر باألشعة السينية أو المقطعية.
- اختبار كوفيد- 19 الذي يقضي بإدخال عود قطن في نهاية 

الحلق وجانبي األنف.
وإذا بدا أن حالتك تتدهور، فقد يتم تزويدك باألكسجين 
اإلضافي من خالل فتحات األنف عبر األنابيب، ويراقب 
انتشار  األطباء عن كثب نمط تنفسك، فضالً عن مراقبة 
الفيروس في الرئتين لمعالجتهما وجعلهما قادرين على إنتاج 

األكسجين مرة أخرى بمفردهما.
الذين يعانون من عدوى كوفيد- 19 الشديدة  المرضى 
يخضعون لمراقبة دقيقة من قبل األطباء، ويتم إعطاؤهم 
لذلك، وقد ينصحهم  المناسبة  للفيروسات  المضادّة  األدوية 
لتقليل  باتباع إرشادات الحجر الصحي الخاصة  األطباء 

الفيروس والحدّ من انتشاره.
المرحلة األولى من فيروس كورونا تكون األعراض خفيفة

يمكن  فإنه  وبحسب موقع »PATHKIND LABS«؛ 
بناًء على شدّة  في مراحل مختلفة  فيروس كورونا  توصيف 
األطباء في  يقدم  لذلك،  المريض، ووفقاً  األعراض وحالة 
المستشفى العالج الفردي المناسب بناًء على حالة المريض، 

وتتميز هذه المراحل بدقة بنوع 
البيولوجي لألشخاص  االتصال 

بالفيروس. المصابين 
- المرحلة األولى: عندما يكون 
بعدوى طفيفة  الشخص مصاباً 
وتظهر عليه أعراض خفيفة مثل 
البرد أو اإلنفلونزا؛ وخالل هذه 
المرحلة يتكاثر الفيروس بسرعة 

في جسم الشخص المصاب.
األطباء في هذه  يقترح  قد 
لـ  الخضوع  المبكرة  المرحلة 
أي  النقاهة«،  »عالج بالزما 
المرضى  البالزما من  نقل  يتم 
المرضى  إلى  بالفعل  المتعافين 

لتقليل العدوى الفيروسية، وبالتالي تسريع الشفاء.
الثانية: عندما يهاجم الفيروس جهاز المناعة، مما  - المرحلة 
يؤدي إلى تعطيل عمله بكفاءة؛ وتؤدي هذه المرحلة، التي تسمى 
المرحلة الرئوية، إلى تكوين جلطات دموية وحاالت  أيضاً 

تنفسية مثل ضيق التنفس، والسعال الشديد، وما إلى ذلك.
في هذه المرحلة، يقترح األطباء استخدام منشط البالزمينوجين 

النسيجي، مما يساعد في تكسر جلطات الدم.
الثالثة »مرحلة فرط االلتهاب«: عندما يبدأ  - المرحلة 
المناعي في إحداث إصابات  الجهاز  المتزايد في  الفيروس 
بالمخاطر ويمكن  الكلى والقلب، وهذه مرحلة محفوفة  في 

أن تكون قاتلة.
وخالل هذه المرحلة؛ يقترح األطباء األدوية المضادّة 
لاللتهابات مثل الكورتيكوستيرويدات أو التوسيليزوماب لمنع 

تجلط الدم في األوعية الدموية والشعيرات الدموية.

أزياء ربيعية تبعث على السعادة والأمل
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 elressala@videotron.ca  
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»الجريمة« توقع أحمد عز 
فى حب منة شلبى 

إلهام شاهين تكشف موعد عرض مسلسل 
»زى القمر«

لها عبر  الفنانة شريهان خالل تغريدة    أعلنت 
حسابها الرسمى على تويتر ان مسرحية 
األسطورة » كوكو شانيل » ستعرض 
قريبًا جدًا على قناة من أقوي وأعظم 

القنوات في الشرق األوسط«.
»ستعرض  شريهان:  وكتبت 
مسرحية األسطورة كوكو شانيل قريبًا 

القنوات  أقوي وأعظم  قناة من  جدًا على 
في الشرق األوسط وعقدي مع شركة العدل 

انتهي منذ سنوات وفترة طويلة جدًا  جروب 
ولم يسفر عنه إال مسرحية واحدة فقط وهي 

كوكوشانيل«.
يذكر أن شريهان غابت عن المشاركة في 
الفنية منذ عام 2002، واستمر  األعمال 
الغياب لمدة 15 سنة، حتى عام 2017، حين أعلنت 
للجمهور  العدل جروب عن عودة شريهان  شركة 
بمجموعة من العروض المسرحية تحمل اسم »كوكو 
شانيل« وتتناول قصص حياة سيدات مؤثرات من 
العالمية كوكو شانيل  ضمنهن مصممة األزياء 
صاحبة بيت »شانيل« لألزياء، وعلى مدار حوالي 
أربع سنوات، لم تظهر هذه المسرحية على الشاشة.

فيلم  تصوير  أيام  أولى  إنطلق    
بديكور  للفنان أحمد عز،  »الجريمة«، 
المشاهد  بأكتوبر، وتجمعه  شريف عرفة 
بعد  بينهما  لقاء  أول  فى  منة شلبى،  بالفنانة 
فاقد«  لفيلم »بدل  تقديمهما  منذ  11 عاًما 

عام 2009.
لتصفية  استقطابه  يتم  الفنان أحمد عز، 
حسابات بعض رجال األعمال، ويقوم 

يلتقى  األحداث  وأثناء  الجرائم،  بالعديد من 
بالفنانة منة شلبى والتى كان من المقرر أن 
لتتوالى  يقع فى حبها  ولكنه  بتصفيتها  يقوم 

األحداث فى إطار تشويقى.
»الجريمة« وهو رؤية سينمائية وإخراج 
شريف عرفة، ويشارك في بطولته ماجد 
أحداثه في  الكدوانى وسيد رجب وتدور 

إطار تشويقى أكشن.

الفنان قصي خولي، جمهوره    شارك 
بوستر مسلسل »2020« الذى كان 
بالسباق الرمضان  المقرر عرضه  من 
الماضي، لكن تم تأجيل عرضه لرمضان 

.2021
وكتب »خولى« معلقاً على البوستر 
»الظاهر تسرب بوستر مسلسل 2020.. 

الكريم 2021  انتظرونا بشهر رمضان 
بعمل مختلف حيكون انجاز مهم على 
انتاج  صعيد مسيرتنا جميعا من شركة 
فنّيين وكل مفاصل  فنانين، كتّاب،  الى 
اتشكر اهل  حارة  العمل االخرى حابب 
)الرويسات( الكرام على الحب واالهتمام 
التصوير  .. هللا  يل احاطونا فيه كل فترة 

ولي التوفيق«.
»2020« بطولة قصي خولي، نادين 
الدين، رامي  نسيب نجيم، جنيد زين 
عياش، ماريتا الحالني، حسين مقدم، 
روال بقسماتي، فادي إبراهيم، كارمن 
الدين،  لبس، رنده كعدي، فؤاد شرف 

تأليف نادين جابر وإخراج فيليب أسمر.

الدائر  الفنانة نجالء بدر عن شراسة الصراع  كشفت    
بينها وبين فيروس كورونا، واستبقت خضوعها للمسحة 
الثالثة، بمنشور أكدت فيها أن الفيروس يحاول أن يجرد 
البشر من إنسانيتهم، وأنها ال تعرف متي وأين وكيف يأتيها 

األلم ولكنها لن تستلم.
ووجهت نجالء رسالة إلى جمهورها عبر صفحتها بموقع 
الفيس بوك، قائلة: أوعى تخلي كورونا تنسيك إنك بني أدم، 
وتعاملك كأنك رجل كرسي وتهبد فيك، عفية بنت اإلية 

ومتعرفش الضربة جيالك أمتى وفين وليه.
وسبق أن وجهت نجالء رسالة مماثلة بعد ثبوت إيجابية 
عينتها الثانية، وقالت: أعراض فيروس كورونا ال تعد وال 
تحصى .. من أذكى وأغبى الفيروسات على وجه األرض 
.. ذكي في اقتحام جسدك وقراءته ومعرفة نقاط ضعفك .. 
وغبي وغشيم في التعامل معاك ومع جسدك وال يعرف 

التمييز..هو ده اللي يتقال عليه دحالب..
أضافت: اوعى تديله األمان ألنه غدار.. حرب ال تنتهي 
مع الجسد.. وياغالب يا مغلوب..وربنا يستر.. ربنا يلطف 

بينا جميعا.
يذكر أن نجالء بدر، أعلنت إصابتها من خالل حسابها 
على موقع الفيس بوك قائلة: أنا كوفيد نينتين .. ربنا يستر 

.. دعواتكم.
وأوضحت أنها خضعت للفحص بعد فقدان حاستي الشم والتذوق، 
باإلضافة للشعور بالصداع وآالم بجسدها، ولكن حرارتها لم ترتفع، 

وقالت: حرارتي الحمد هلل لم ترتفع عن المعتاد.
وسبق أن كشفت نجالء عن خضوعها للعزل المنزلي وعدم الذهاب إلى 
المستشفى، وقالت إنها تلتزم ببروتوكول العالج، الذي وضعته وزارة 

الصحة.
وأشارت إلى إن حالتها ليست مستقرة، وإنها مصابة بحساسية الربو، 
مؤكدة أن الطبيب المعالج لها، طلب منها عدم الحركة إال للضرورة 
القصوى داخل المنزل، مع الراحة التامة، وهو ما أجبرها على 
تأجيل تصوير مشاهدها في مسلسلي »نسل األغراب« و«بين السماء 

واألرض«، المقرر عرضهما بالموسم الرمضاني المقبل، حتى شفائها.

     Vendredi 12 mars 2021
أخبار الفنالجمعة 12 مارس 2021

»الاستروكس« يتسبب فى حادث مروع لابنة 
رانياــ فريــد شــوقى 

فــي  »ولاد نــــاــس« 

نجلاء بدر قبل الخضوع للمسحة الثالثة: 
ونا لن أستسلم لآلام كور

 أعلنت الفنانة مي عمر، عن جزء ثاني لمسلسل »لؤلؤ«، وقالت 
إن نجاح المسلسل ليس له عالقة بموعد عرضه، أو مكان إذاعته، 
متابعة: »كنت خائفة من عدد حلقات المسلسل والتى كانت 40 

حلقة«.

وأكدت خالل لقائها ببرنامج »الحكاية« المذاع على فضائية »إم 
بى سى مصر«، أن هناك جمهورا كبيرا لديه تصور أنها هي 
التى كانت تغني، الفتة إلى أنها كانت تؤدي دور مطربة ولذلك تم 

االستعانة بالفنانة نور عبد السالم ألداء األغاني.

  يواصل أبطال مسلسل »والد ناس« تصوير العمل المقرر عرضه فى الموسم 
الرمضانى المقبل.

الفنانة رانيا فريد شوقى، شخصية احدى  ابنة  تجسد خالل األحداث 
الطالبات بأحد مدارس االنترناشونال، ويتعرض األتوبيس لحادث 

سير مروع بسبب تعاطى السائق للمواد المخدرة »االستروكس«، 
حيث يسلط المسلسل الضوء على مشكالت الشباب ومدى 
الخطر حول ضرورة  ناقوس  آبائهم ويدق  عالقتهم وقربهم من 

االهتمام بهم.
»والد ناس«، بطولة صبرى فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد 
شوقى، وفاء صادق، إيهاب فهمى، صفاء الطوخى، أحمد صيام، 

محمد عز، محمود حجازى، تأليف وإخراج هانى كمال.

المطرب »أبو« إصابته    أعلن 
الثانية  بفيروس كورونا للمرة 
خالل ثالثة شهور، وكتب عبر 
حسابه الشخصى بموقع الفيس 
للفيروس صدرت  بوك، أن عينته 
إيجابية، في إشارة تحذير لكل 
الفترة الماضية  من خالطه في 
للخضوع إلى الفحص بأقرب 

وقت.
إيجابية  تأكد  بدا مصدوما من  أبو 
لفيروس كورونا بعد ثالثة  عينته 
شهور فقط من تعافيه، وكتب 
إيجابي  فيها:  قال  رسالة مختصرة 

لفيروس كورونا للمرة الثانية.
وسبق أن أعلن »أبو« إصابته 
بالفيروس أول مرة يوم 25 ديسمبر 
باعتذار من  2021، وتقدم وقتها 
تذاكر  بالفعل  الذي حجز  جمهوره 
حفله الغنائي الذي كان من المقرر 
الليلة بمناسبة احتفاالت  تقديمه 

رأس السنة الميالدية.
وكتب أبو عبر خاصية االستوري 
إلى  إنستجرام:  على  بحسابه 
العزيز اعتذر عن عدم  جمهوري 
قدرتي على إحياء حفلة الليلة نظًرا 

لظروف مرضي بعدوى الكورونا، وسوف نتواصل على ميعاد الحفلة القادمة إن شاء هللا.. كل سنة وانتم واللي بتحبوهم في صحة وسعادة.

 تستأنف الفنانة دنيا عبدالعزيز، تصوير 
مشاهدها فى أحداث مسلسل »اللى مالوش 

كبير«، وذلك في التجمع الخامس.
ويشارك »عبدالعزيز«، تصوير مشاهد 
الفنان خالد الصاوي، علي أن  اليوم 
في  القادمة  األيام  التصوير خالل  تستكمل 

٦ أكتوبر بعدد من األماكن الخارجية.
ياسمين  اللى مالوش كبير«، بطولة   «
خالد  العوضي،  أحمد  عبدالعزيز، 
السيد،  إيمان  دنيا عبدالعزيز،  الصاوى، 
ياسين وإخراج مصطفى  تأليف عمرو 

فكرى.

إلهام شاهين، عن موعد عرض حكاية »حتة  الفنانة  كشفت    
منى« فى مسلسل »زى القمر« الذي انتهت من تصويره مؤخًرا.
إلهام شاهين عبر حسابها على »إنستجرام »بوستر  نشرت 

المسلسل وكتبت »انتظرونا في مسلسل زي القمر حدوتة 
.»CBC حته منى( بدءاً السبت 20 مارس على قناة(
يذكر أن مسلسل »زي القمر« مكون من 5 حكايات، 
تأليف شهيرة سالم،  أولهم »حتة مني« وهو من 

إنتاج مها سليم وإخراج حسام على.

يسرا وباسل خياط 
يتصدران 

بوســـتر »حـــرب أهـــلية«

مى عمر ُتعلن عن الجزء الثانى من »لؤلؤ«

شريف سلامة ضيف شرف 
مسلسل »الملك«

المطرب أبو يعلن إصابته 
ونا للمرة الثانية بفيروس كور

دنيا عبدالعزيز فى التجمع 
الخامس مع »اللى مالوش كبير«

جمال سليمان يتصدر البوستر الرسمى 
لمسلسل »الطاووس«

الفنان جمال سليمان،    تصدر 
رفقة سيدة  للعمل  الرسمي  البوستر 
أيوب  سميحة  العربي  المسرح 
وتم  الصايغ،  الشابة سهر  والفنانة 
رسم  طريق  عن  البوستر  تنفيذ 

الشخصيات.
الطاووس،  أن مسلسل  إلي  يشار   
سليمان، وسيدة  النجم جمال  بطولة 
أيوب،  العربي سميحة  المسرح 
 ، سليم  فؤاد  وأحمد  الصايغ،  وسهر 
فاخر،  وهالة  ياسين،  رانيا محمود 
ومها  عناني،  وخالد عليش، وعابد 
الزاهد،  فرح  الشابة  والفنانة  نصار، 
، هذا الي جانب مجموعة من الشباب 
ريم  األسدي  يوسف  الصاعد وهم 
ومينا  الشاذلى  المصرى وشيريهان 

نبيل ووجورج أشرف.
الجديد سيناريو وحوار  المسلسل 
الكتابة  وإشراف على  الدليل  كريم 
المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف 

العزيز. عبد 

  يشارك الفنان شريف سالمة ، فى مسلسل »الملك« للفنان عمرو يوسف، كضيف 
الهكسوس في  الذي يواجه  المسلسل، ويجسد دور ملك طيبة،  شرف خالل أحداث 

إلخراجهم من مصر.
المصري، صبا مبارك، ريم  الملك أحمس، من بطولة عمرو يوسف، ماجد  مسلسل 
مصطفى، رشدي الشامي، محمد لطفي، محمد عالء، محمد فراج، ياسين السقا، إسالم 
حافظ، وعدد آخر من النجوم، ومن تأليف شيرين وخالد دياب وإخراج حسين المنباوي، 

ومن إنتاج شركة سينرجي ويشارك في اإلنتاج شركة آروما.
ومن ناحية أخرى، يواصل شريف سالمة تصوير مشاهده في مسلسل لحم غزال، بطولة 

غادة عبدالرازق، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

 شرييهان تعلن عرض 
مسرحية »كوكو 

شانيل«



  تفيد دراسة استطالعية جديدة نشرتها 
الكندية«  المدفوعات  »جمعية  اليوم 
Payments Canada - Paie-)

ments Canada( أّن جائحة »كوفيد 
األنماط  على  تؤثّر  تزال  ال   »19  -
ومشترياتهم  للكنديين  االستهالكية 

وأساليب الدفع.
فقد قال نحو %58 من الكنديين الذين 
»ليجيه«  مؤسسة  آراَءهم  رصدت 
كانون  و16   3 بين  لالستطالعات 
األول )ديسمبر( الفائت إّن مشترياتهم 

تراجعت.

وكان %61 من الُمستطلَعين قد قالوا 
استطالعية  دراسة  في  نفسه  الشيء 
أُجريت قبل الدراسة المذكورة بثالثة 

أشهر.
وتُظهر الدراسة األخيرة أنّه بين أيلول 
)ديسمبر(  األول  وكانون  )سبتمبر( 
قالوا  الذين  الكنديين  نسبة  تراجعت 
النقدي  المال  يستخدمون  باتوا  إنهم 
أقّل من السابق من %57 إلى 53%.

كما تراجعت خالل الفترة نفسها نسبة 
الُمستطلَعين الذين يفضلون عدم لمس 

المال النقدي من %42 إلى 37%.
لكّن نسبة الُمستطلَعين الذين قالوا إنهم 
باتوا يستخدمون أقّل من السابق آالت 
المال  على  للحصول  الذاتي  السحب 
النقدي ارتفعت من %64 إلى 67% 

خالل الفترة المذكورة.
وبموازاة ذلك أظهرت نتائج الدراسة 
االستطالعية إقبااًل متزايداً على استخدام 

تقنيات الدفع بدون لمس.
قال  )ديسمبر(  األول  كانون  ففي 
باتوا  إنهم  الُمستطلَعين  من   47%
تسديد  إلى  السابق  من  أكثر  يلجأون 
مشترياتهم ببطاقات االئتمان بواسطة 
تقنية الدفع بدون لمس، فيما قال 42% 
من الُمستطلَعين إنهم باتوا يختارون 
بطاقات  استخدام  السابق  من  أكثر 
السحب المباشر بواسطة التقنية نفسها، 
أي دون لمس الجهاز اإللكتروني الذي 
الحاجة  ودون  البطاقة  على  يتعرف 

إلدخال الرقم السري بواسطته.
إنهم  الُمستطلَعين  من   33% وقال 
يستخدمون بطاقاتهم االئتمانية أكثر مما 
كانوا يفعلون قبل بداية الجائحة وقال 
%25 منهم إنهم باتوا خالل الجائحة 
يستخدمون التحويل المالي اإللكتروني 
أكثر من ذي قبل. وضربت الجائحة 

كندا في آذار )مارس( 2020.
وشمل استطالع »ليجيه« 1504 كنديين 
من البالغين، أي الذين بلغوا سّن الثامنة 

عشرة فما فوق.
وتقول »جمعية المدفوعات الكندية« 
على موقعها اإللكتروني إنها أبصرت 
النور عام 1980 بموجب قانون صادر 
موكلة  وإنها  الفدرالي  البرلمان  عن 
بإنشاء وتشغيل أنظمة وطنية لمقاصة 
المدفوعات وتسويتها، ووضع ترتيبات 
اُخرى لتسديد المدفوعات أو استبدالها.

  قال رئيس الحكومة الكنديّة جوستان 
انتخابات  إجراء  احتمال  إّن  ترودو 
حتّى  واِرد،  المقبل  الربيع  تشريعيّة 
لو استمّرت جائحة كوفيد - 19 كما 

يتوّقع الخبراء. 
يتحّدث  كان  الذي  ترودو،  وأضاف 
أّن  مونتريال،  في  محليّة  إذاعة  إلى 
إجراء االنتخابات محتَمل، كونه يرأس 
حكومة أقليّة في مجلس العموم الكندي.
كونها  الليبراليّة،  الحكومة  وتحتاج 
أحزاب  أحد  لِدعم  أقليّة،  حكومة 
المعارضة في أّي تصويت على الثقة 
في مجلس العموم، كي تتجنّب السقوط.
قال رئيس الحكومة جوستان ترودو

»نحن حكومة أقليّة. واألولويّة بالنسبة 
لي هي مساعدة الكنديّين على تجاوز 
ذلك  أجل  وأحتاج من  الجائحة.  هذه 

إلى أن يعمل البرلمان«.
وأّكد ترودو رّدا على سؤال حول إجراء 
االنتخابات، أنّه ال يستبعد أّي احتمال، 
وأعرب عن أمله في أن يعمل الجميع 

معا من أجل مساعدة الكنديّين.
وحول احتمال أن يأخذ شخصيّا قرار 
إجراء االنتخابات أم ال، أشار رئيس 
إلى حزب  االتّهام  بأصابع  الحكومة 
المحافظين برئاسة إرين أوتول، الذي 
يشّكل المعارضة الرسميّة في مجلس 

العموم.   
يقول رئيس الحكومة جوستان ترودو

»إن رفضت أحزاب المعارضة إقرار 
مشاريع القوانين التي تهدف لمساعدة 
الكنديّين، وإن وجدنا أّن اللعبة السياسيّة 

تُحّد من عملنا، على غرار ما يقوم 
به حزب المحافظين حاليّا بشأن قانون 
المساعدة الطبيّة على الموت، ال يُمكنني 

أن أستبعد أّي احتمال«
وقد أقّر مجلس العموم بأغلبيّة ساحقة 
 ، الماضي  فبراير  شباط  منتصف 
التعديالت التي أدخلتها الحكومة على 
مشروع القانون سي7- المتعلّق بالمساعدة 
الطبيّة على الموت، ليتوافق مع قرار 

قضائي صدر في مقاطعة كيبيك.
وقد خلُصت محكمة في كيبيك في قرارها 
إلى أنّه من غير الدستوري السماح فقط 
للكنديّين الذين هم على وشك الوفاة أن 
يطلبوا المساعدة على الموت للتخلّص 

من عذاباتهم.
في صيغته  القانون  واقترح مشروع 
المعّدلة إلغاء شرط الوفاة المتوقّعة بصورة 
معقولة للحصول على المساعدة الطبيّة 
على الموت، وتوفير المساعدة ألسباب 

تتعلّق باألمراض العقليّة.
وتسري منذ عّدة أسابيع شائعات في 
انتخابات  إجراء  احتمال  أوتاوا حول 
تشريعيّة الربيع المقبل، ويرى بعض 
المراقبين أّن الحكومة الليبراليّة ترغب 
في االستفادة من أجواء االرتياح التي 
تثيرها حملة التطعيم في البالد و التي 

تترافق مع انتعاش اقتصادّي.
اللجنة   الشائعات،حثّت  تنامي  وإزاء 
اإلجراءات  حول  الدائمة  البرلمانيّة 
والشؤون على رفع توصية إلى رئيس 
إجراء  بعدم  للتعّهد  تدعوه  الحكومة 

انتخابات خالل الجائحة.

وتجري االنتخابات التشريعيّة الفدراليّة 
في موعد محّدد مّرة كّل أربع سنوات، 
وجرت آخر مّرة في 21 تشرين األّول 
فوز  عن  وأسفرت   ،2019 أكتوبر 
جوستان  بزعامة  الليبرالي  الحزب 

ترودو ِبحكومة أقليّة.
والكنديّون على موعد مع االنتخابات 
المقبلة في تشرين األّول أكتوبر  2023، 
ر  ولكّن بإمكان رئيس الحكومة أن يقّرِ

إجراءها قبل الموعد المحّدد.
والتصويت  على الموازنة المتوّقع أن 
تعلنها وزيرة المال كريستيا فريالند في 
وقت قريب هو بمثابة تصويت على الثقة.

وقبل  أسبوعين، أعلن جاغميت سينغ، 
الجديد  الديمقراطي  الحزب  زعيم 
المعارض في مجلس العموم أنّه يعارض 
إجراء انتخابات فدراليّة طالما استمّرت 

الجائحة، حتّى لو كان يعني ذلك أنّه يؤيّد 
الحكومة في أّي تصويت على الثقة.

وقال إيف فرانسوا بالنشيه زعيم حزب 
الكتلة الكيبيكيّة المعارض في مجلس 
العموم الكندي إنّه ال يرغب هو اآلخر 
الفدراليّة ،  في أن تجري االنتخابات 
كما أنّه ليس في نيّة إرين أوتول زعيم 
المحافظين إسقاط الحكومة في التصويت 
على الثقة طالما استمّرت الجائحة كما 

قال أوتول.
وتشير استطالعات الرأي إلى تنامي 
شعبيّة  الديمقراطيّين الجدد  عبر أنحاء 
كندا، وتفيد بيانات تتبّع االستطالعات 
في سي بي سي، القسم اإلنجليزي في 
هيئة اإلذاعة الكنديّة، إلى أّن الحزب 
الليبرالي في الطليعة، في حين تراجع 

لِلمحافظين.   التأييد 

  تّم تعيين اللفتنانت جنرال فرانسس 
آلن في منصب نائبة رئيس هيئة أركان 
الدفاع في القّوات الكنديّة المسلّحة، 
هذا  تتولّى  سيّدة  أّول  بذلك  لتكون 
المؤّسسة  في  الرفيع  المنصب 

العسكريّة.
وتّمت ترقية اللفتنانت جنرال فرنسس 
آلن إلى رتبة نائبة رئيس هيئة أركان 
مايك  جنرال  لِلفتنانت  خلفا  الدفاع 

رولو.
وكانت اللفتنانت جنرال آلن تشغل 
لدى  العسكريّة  كندا  ممثّلة  منصب 
اللجنة العسكريّة للناتو في بروكسيل.

ويندرج تعيينها في إطار التغيير في مناصب الُرتب 
العليا في المؤّسسة العسكريّة التي يواجه اثنان من 

كبار مسؤوليها اّدعاءات ِبسوء السلوك الجنسّي.
وكانت شبكة غلوبال نيوز اإلخباريّة األولى التي 
أوردت خبر تعيين فرانسس آلن يوم اإلثنين 8 مارس 
لِسي  موثوقة  مصادر  بعد  فيما  وأّكدته   ، الجاري 
بي سي، القسم اإلنجليزي في هيئة اإلذاعة الكنديّة.
وتُحّقق وزارة الدفاع بشأن اّدعاءات سلوك جنسّي 
تطال كاّل من نائب األدميرال آرت ماكونالد الرئيس 
السابق لِهيئة أركان الدفاع ، والجنرال المتقاعد جوناثان 

فانس الرئيس السابق لِهيئة أركان الدفاع.
وقد أّكد وزير الدفاع هارجيت سّجان في بيان أّن وحدة 
التحقيق التابعة للقّوات المسلّحة تحّقق في االّدعاءات،  
وقد تنّحى الجنرال ماكدونالد بعد نحو شهر على 
تعيينه رئيسا لِهيئة أركان الدفاع، ويقضي العرف 
بتعيين اللفتنانت جنرال مايك رولو نائب رئيس هيئة 
األركان، رئيسا بالوكالة. لكّن وزير الدفاع هارجيت 
سّجان اختار تعيين اللفتنانت جنرال وين إير بدال 

من رولو.
السابق  الرئيس  رولو،  مايك  تعيين  المتوّقع  ومن 
للوحدات الخاّصة، في منصب مستشار استراتيجي 

في القّوات المسلّحة.
وقد وافقت اللجنة البرلمانيّة أمس االثنين، على توسيع 
جلسات  االستماع ، واستمعت إلى  مجموعة من 
الشهادات المتعلّقة بسوء السلوك الجنسي داخل المؤّسسة 

العسكريّة، من بينها شهادة أمين المظالم السابق لدى 
القّوات المسلّحة غاري والبورن.

 وتتولّى اللفتنانت فرانسس آلن منصبها وسط األزمة 
التي تعصف بالمؤّسسة العسكريّة التي أطلقت »حملة 
الشرف« من أجل وضع حّد لِسوء السلوك الجنسّي 

في صفوفها.
ورّحب  التطّورات،  المعارضة  أحزاب  وترصد 
أوتول  إرين  المعارض  المحافظين  حزب  زعيم 
بتعيين اللفتنانت جنرال فرانسس آلن نائبة لِريئس 

هيئة أركان الدفاع.
و يُشار إلى أّن إيرين أوتول خَدم في سالح الجّو 
المحاربين  قدامى  الكندي، وتولّى وزارة   الملكي 
خالل فترة وجيزة عام 2015 في حكومة المحافظين 

السابقة برئاسة ستيفن هاربر.
والمجموعات  النساء  من  أكبر  عدد  إلى  »نحتاج 
الضعيفة التمثيل في طاولة القيادة في أوتاوا لدى 
إرين  المهّمة«  المؤّسسة  هذه  في  القرارات  اتّخاذ 

أوتول زعيم حزب المحافظين المعارض.
الجنراالت  رواتب  زيادة  تجميد  إلى  أوتول  ودعا 
وترقياتهم، كما دعا إلى تحقيٍق مستقّل في اّدعاءات 
سوء السلوك الجنسي بحّق الجنرال جوناثان فانس 

ونائب األدميرال آرت ماكدونالد.
وأّكد  زعيم المعارضة الرسميّة في مجلس العموم 
الكندي إرين أوتول على أهميّة  اإلسراع في اتّخاذ 
إجراءات جّديّة إلعادة الثقة المتآكلة إلى المؤّسسة 

العسكريّة.  

يعدها: رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي

أخـبـــار كـــــندا

 L’ass. Egyptienne Canadienne pour l’Art, la Culture
le Tourisme, et l’Information

الجمعية المصرية الكندية  للفنون والثقافة والسياحة واإلعالم

 Journal El Ressala
رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فــريد فــؤاد زمكحل
Président et rédacteur en chef
Farid Fouad Zémokhol

نائب رئيس مجلس اإلدارة   فرج جريس
 Vice Président  Farag  Greiss          
نائب رئيس التحرير      يوسف زمكحل

Deputy Editor     Youssef Zemokhol

مدير التحـرير/  أحـالم األسيــوطي
Directeur de rédaction    Ahlam Al Assiouty

إخراج وتصميم /  نــازلي ســـــليم
 Mise en page et plans    Nazly Selim

كتاب ومحررون
الجيوش  كيندة  قنديل،  منسي  محمد   ، الهاملي  عبيد  على 

رفعت،  كرمة، شريف  كلودين   ، خليل  سليم  زرزور،  رزق هللا 
البصير،  عبد  حسين  د.  بنيصغي،  خالد 

الجيوش،  تيماء   ، القزي  بشير   ، أنجلو  مايك  قرانطة،  جاك   
الفنوش،  غازي  د.  ثابت،  ادوارد  التوزاني،  خالد  د.  الحداد،  سونيا 

سراج،  سناء  غريب،  صباح  شعبان،  عباس  األشقر،  صالح 
حبيب نسرين  عطية،  عادل 

مدير مكتب تورنتو   د. رامز زمكحل 
Tél.: 1-905-790-1770 

Correspondant au Caire   /   Claudine Karma
Section de la publicité au Caire

 Caroline Mikhail

Bureau chef au Caire
8 Hoda Sharawy Bab ElLouk 

Tel.: Tel: 239350400  /  01228008424
Email: elressalacanada@gmail.com

مدير مكتب اإلسكندرية    سمير سيداروس
Bureau chef au Canada

  672 boul. Des Laurentides # 212 Laval, Qc. H7B 4S6
 (514) 961-0777 /    (450) 972-1414

Email: elressalanews@gmail.com
fzemokhol@gmail.com
   www.el-ressala.com

كوفيد - 19: التطعيم لم يمنع انتشار العدوى في مركز ِللمسّنين في بريتيش كولومبيا

السريرية للتجارب  الجرعة جاهز  أحادي  كندي  لقاح   :COVID-19

حصاءات كندا

إ

ل� ، وفًقا  زائدة  13000 حالة وفاة  أكثر من  سجلت كندا 

  إنها مسألة أسابيع قليلة قبل االنتهاء من تطعيم 
جميع سكان مقاطعة كيبيك ممن تبلغ أعمارهم 65 
وما فوق، نّوه بهذا رئيس حكومة كيبيك فرنسوا 

لوغو.
يرغب زعيم حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك 
على رأس الحكومة المحلية فرنسوا لوغو في السماح 
بعودة الزيارات إلى المنازل، المحظورة حاليا. 
وذلك بمجرد االنتهاء من تطعيم كافة األشخاص 
الذين تناهز أعمارهم الـ 65 أو أكثر. ولكن السلطات 
عن  جهتها،  من  أعربت  المقاطعة  في  الصحية 
عدم استعدادها إلعطاء عهود على هذا الصعيد.

إن  قال لوغو في مؤتمر صحافي عقده مؤخراً 

الوتيرة السريعة التي تسلكها خطة التطعيم حاليا 
في المقاطعة تجعله مطمئنا على األشخاص األكثر 
عرضة لمخاطر العدوى ممن هم تجاوزوا الخامسة 

والستين من العمر.
التفت لوغو خالل المؤتمر الصحافي إلى كبير 
األطباء في كيبيك الدكتور أوراسيو أرودا، عندما 
الزيارات  تستأنف  أن  في  يأمل  بأنه  يقول  كان 
المقاطعة،  أنحاء  عبر  المنازل  في  والمضافات 
بمجرد أن يتم االنتهاء من تطعيم جميع البالغين 
65 عاما بجرعات اللقاحات المضادة لكوفيد19-.
مع  الرأي،  يوافقني  أنه  لي  »يبدو  قائال،  وتابع 

تحّفظ بالطبع«.

من المؤكد أنه، عندما سيتم إعطاء اللقاح المضاد 
للفيروس التاجي لكافة األشخاص الذين يبلغون 
65 من العمر وأكثر، سيكون الوضع مختلفا تماما.

وأوضح رئيس حكومة كيبيك بأنه أوعز إلى وزير 
الصحة في حكومته كريستيان دوبيه بالمضي قدما 
من أجل تطعيم هذه الفئة العمرية، مشيرا إلى أن 
هذا األمر قد يستغرق أسابيع قليلة فحسب. »ال بد 
أن ذلك آت عاجال«، أكد لوغو من دون أن يحدد 

جدوال زمنيا بعينه.
التفاؤل لدى رئيس الحكومة لم ينعكس في  هذا 
كالم مدير وكالة الصحة العامة أرودا. هذا األخير 
أشار إلى أن هناك أمرا واحدا مؤكد، هو أن العودة 
إلى استئناف الزيارات لن تكون قبل حلول عيد 
الفصح. علما أن كندا وكافة الطوائف المسيحية 
الغربية تحتفل بعيد الفصح هذه السنة يوم األحد في 
الرابع من نيسان/أبريل المقبل. وأوضح الدكتور 
أرودا بأنه حتى ذلك التاريخ لن نكون بعد قد غّطينا 

جميع السكان بحملة التطعيم. 
وتابع الدكتور أرودا أنه عندما يعطى اللقاح لنسبة 
عالية من السكان، من المحتمل أن  يُسمح لعائلتين 
برؤية بعضهما البعض. وأضاف أنه مع ذلك، 
ال يزال من السابق ألوانه تقديم إجابة واضحة.

سمحت  الذي  الوقت  في  المناقشات  هذه  تأتي 
األمراض  من  للوقاية  األمريكية  المراكز  فيه 
ومكافحتها )CDC(  وهي هيئة الصحة العامة 
الفيدرالية األبرز في الواليات المتحدة، بتجمعات 
لمجموعات صغيرة من األشخاص الذين أخذوا 
اللقاح، هؤالء يحق لهم التجمع من دون قناع أو 

تباعد اجتماعي.

  أفادت السلطات الصحيّة في بريتيش 
كولومبيا عن انتشار عدوى كوفيد19 
في أحد مراكز الرعاية الطويلة األمد 
في مدينة سوّري، حيث تلّقى 88 بالمئة 

من النزالء اللقاح المضاّد للفيروس.
فقد أظهر اختبار الكشف عن الفيروس 
نتيجة إيجابيّة لدى واحد من النزالء 
وواحد من عّمال الصّحة في المركز.

و تتحّدث السلطات الصحيّة عن انتشار 
إيجابيّة  حالة  ظهور  بمجّرد  العدوى 
في مرافق عالية المخاطر على غرار 

مراكز الرعاية الطويلة األمد.
وسبق أن أعلنت قبل يومين عن انتشار 
العدوى في مركز رعاية طويلة األمد 
في كيلونا، تلّقى معظم نزالِئه اللقاح 

هم أيضا.
المركز  نزالء  من  بالمئة   88 وتلّقى 
في مدينة سوّري اللقاح في الخامس 
عشر من شباط فبراير الفائت حسب ما 
ورد في تقرير أصدره مركز التحصين 
والسيطرة على األمراض في المقاطعة 
ويوم األحد الماضي، انتشرت عدوى 
كوفيد19 في مركز رعاية طويلة األمد 
في مدينة كيلونا حيث تلّقى 82 بالمئة 

من النزالء اللقاح.
واثنان من  النزالء  من   10 وأصيب 
العاملين في المركز الذي يتّسع أِلكثر 

من 200 سرير.
»يذّكرنا األمر ، رغم قناعتنا بأّن اللقاح 
شديد الفعاليّة ويقي من المرض، أنّه 
ال يوقف بالضرورة انتشار العدوى« 

قالت د. بوني هنري رئيسة الخدمات 
الطبيّة في بريتيش كولومبيا.

وأضافت أّن انتشار العدوى ممكن 
حتّى في حال تطعيم األشخاص، 
لكّن المرض يكون أخّف والعدوى 
أقّل في هذه الحالة، وال يكون هناك 

احتمال انتشار سريع للعدوى.
وكّررت د. بوني هنري التأكيد على 
الوقاية  ِبإرشادات  االلتزام  أهميّة 

الصحيّة.
ذكرى  التطورات  هذه  وصادفت 
في  كوفيد19-  حالة  أّول  ظهور 
في  ورد  كما  كولومبيا،  بريتيش 
بيان أصدره كّل من وزير الصّحة 
الخدمات  ورئيسة  ديكس  أدريان 

الطبيّة د. بوني هنري.
»نتوّقف اليوم لِنتذّكر كّل األشخاص 
الذين توّفوا بسبب الفيروس ونقّدم 

تعازينا لِّكل الذين فقدوا أحبّاءهم« حسب 
البيان.

وتحيي المقاطعات الكنديّة ذكرى انتشار 
أّول حالة من الفيروس الذي تسبّب حتى 
إصابة  ألف   900 من  نحو  في  اآلن 
، من بينها أكثر من 840 ألف حالة 
شفاء وأكثر بقليل من 22 ألف حالة 

وفاة في كندا. 
الثانية من حملة  المرحلة  بداية  ومع 
التطعيم في بريتيش كولومبيا، ألمحت 
د. بوني هنري إلى احتمال التخفيف 
في  الصارمة  اإلجراءات  بعض  من 
األسابيع القليلة المقبلة، بما فيها تلك 

المتعلّقة بِدور العبادة وصاالت الرياضة. 
قالت د. هنري »كجزٍء من هذه الجهود، 
نعمل مع الزعماء الروحيّين في التعاطي 
من جديد مع عودة الخدمات الدينيّة« 
. وأضافت أّن انتقال الفيروس سوف 
يتراجع على األرجح مع حلول الربيع 
والصيف، لكنّها كّررت أّكدت أّن ارتداء 
الكمامة والتزام التباعد الجسدي وسواها 
من إرشادات الوقاية تبقى سارية المفعول 
حتّى بعد تخفيف اإلجراءات المتشّددة.

واستبعدت د. بوني هنري انتشار العدوى 
القلق من  إّن  قالت  لكنّا  الخارج،  في 
احتمال زيادة العدوى بسرعة يستّمر 
طالما أّن هناك نحوا من 500 حالة 

كوفيد19- يوميّا في المقاطعة.
وتّم تسجيل 15 ألف موعد من أجل 
تلّقي اللقاح مع انطالق المرحلة الثانية 

مطلع األسبوع.
وتتواصل حملة التطعيم في المقاطعات 
واألقاليم منذ  انطالقها منتصف كانون 
كندا  وتلّقت  الفائت،  ديسمبر  األّول 
لقاحات  جرعات  من  كبيرة  كميّات 
فايزر - بينتيك و موديرنا و أوكسفورد 
- أسترازينيكا، بعد أن وافقت وزارة 
الصّحة على استخدامها،  ومن المتوّقع 
أن تتلّقى كميّات من لقاح جونسون أند 
الوزارة  وافقت عليه  الذي  جونسون 

األسبوع الماضي.

   لقاح مصمم بالكامل في كندا طورته 
ألبرتا ، في   ، إدمونتون  أدوية في  شركة 
غرب البالد ، جاهز اآلن للتجارب السريرية. 
 Entos Pharmaceuticals يتوقع مسؤولو
أن تكون موافقة وزارة الصحة الكندية على 
المرحلة األولى وشيكة بعد شحن لقاحهم 
إلى المركز الكندي للقاحات في هاليفاكس، 

شرق كندا. 
يمكن تخزين هذا اللقاح ذو الجرعة الواحدة 
في درجة حرارة الغرفة لمدة شهر أو في 

الثالجة لمدة عام. 
لقاحات  تخزين  يجب   ، أخرى  ناحية  من 
 Moderna ذات الجرعتين من mRNA
و Pfizer-BioNTech في الثالجة أو في 

درجات حرارة شديدة البرودة. 
في حالة الموافقة ، سينضم لقاح Entos إلى 
 Providence ، شركة أخرى في ألبرتا
Therapeutics ، والتي تقع جنوبًا في مدينة 

كالجاري والتي تجري تجاربها السريرية 
الخاصة خالل األسابيع القليلة الماضية. 

ستسمح المرحلة األولى من التجربة السريرية 
لشركة Entos Pharmaceuticals باختبار 
اللقاح من أجل السالمة في 72 مشارًكا ، 
بهدف االنتقال إلى تجربة المرحلة الثانية 
األكبر ، والتي تشمل 100 شخص ، بحلول 

نهاية الربيع.
 لقاح مثل لقاح جونسون آند جونسون  طورت 
Entos Pharmaceuticals  لقاًحا جينًيا 
 Moderna مشابًها لتلك التي طورتها شركة
بتكلفة  ولكن   ،  Pfizer-BioNTech و 

بسيطة. 
تلقت الشركة 9.2 مليون دوالر من الدعم 
منذ الصيف ، بما في ذلك 5 ماليين دوالر 
من المجلس القومي للبحوث و 4.2 مليون 
دوالر من المعاهد الكندية لألبحاث الصحية. 
تقول الشركة إنها طبقت تقنيتها الطبية لمكافحة 

السرطان في وقت مبكر من الوباء لتطوير 
هذا اللقاح. 

أوضح جون لويس ، الرئيس التنفيذي لشركة 
Entos ، »إذا أخبرتك قبل خمس سنوات 
أن مشروًعا صغيًرا بدأ بعشرات األشخاص 
سينجح في ابتكار لقاح جديد في غضون 10 
أشهر ، كنت ستقول إنه كان من المستحيل 
ذلك« هو أستاذ مشارك في قسم األورام 

بجامعة ألبرتا. 
أعتقد أن ما حققناه حتى اآلن بميزانية صغيرة 

نسبًيا كان رائًعا حًقا.«
 »التحدي الحقيقي مع اللقاحات ، كما نرى، 
ليس ما إذا كانت تعمل أم ال ، وهو ما يفعله 
لحسن الحظ ، ولكن في كيفية صنع ما يكفي 
وإيصالها للجميع. قال لويس »إنه تحٍد هائل«. 
ويتوقع أن يتكلف تسويق لقاحه أكثر من 

250 مليون دوالر. 

    تم تسجيل أكثر من 13000 حالة وفاة 
زائدة في كندا خالل العام األول من جائحة 
COVID-19 ، وفًقا لألرقام المؤقتة الصادرة 
عن مكتب اإلحصاء الكندي في تقرير يوم 

األربعاء. 
وفًقا للتقرير ، من يناير 2020 إلى منتصف 
ديسمبر 2020 ، كان هناك ما يقدر بنحو 
296373 حالة وفاة في كندا ، بزيادة قدرها 
13،798 حالة وفاة وخمسة في المائة عما 

كان متوقًعا في عام بدون جائحة.
 كما يمثل زيادة بنسبة 7 في المائة في إجمالي 
الوفيات التي لوحظت في نفس الفترة الزمنية 

من عام 2019.
الوفيات  إن  الكندية  اإلحصاء  هيئة  تقول   
الزائدة تحدث عندما يكون هناك المزيد من 
الوفيات خالل فترة زمنية أكثر مما هو متوقع 

لتلك الفترة. 
وفًقا لهيئة الصحة الكندية ، اعتباًرا من 9 
مارس ، كان هناك 22304 حالة وفاة بسبب 

جائحة COVID-19 في البالد.
 وقالت هيئة اإلحصاء الكندية في التقرير: 
»بخالف الوفيات المنسوبة إلى المرض نفسه ، 
يمكن أن يكون للوباء أيًضا عواقب غير مباشرة 

تزيد أو تقلل عدد الوفيات نتيجة عوامل مختلفة 
، بما في ذلك اإلجراءات الطبية المتأخرة أو 

زيادة تعاطي المخدرات«.
 في األشهر القليلة األولى ، قالت هيئة اإلحصاء 
الكندية إن 86 في المائة من الوفيات الزائدة 
نُسبت إلى أفراد يبلغون من العمر 65 عاًما أو 
COVID- أكبر. كما وجد التقرير أن وفيات

19 حدثت بشكل غير متناسب بين كبار السن 
من مارس إلى أوائل يونيو. 

الناجمة  الوفيات  المائة من  94 في  حوالي 
عن الفيروس تشمل األشخاص البالغين 65 

عاًما أو أكبر. 
قالت هيئة اإلحصاء الكندية إنه خالل األشهر 
األسبوعي  العدد  كان   ، الوباء  من  األولى 
للوفيات الزائدة والوفيات الناجمة عن كوفيد 
19- متشابًها وأثر في الغالب على كبار السن 
، مما يشير إلى أن الفيروس نفسه كان السبب 

الرئيسي للوفيات الزائدة في البالد.
 قال تقرير هيئة اإلحصاء الكندية الكندية: 
»ومع ذلك ، في اآلونة األخيرة ، كان عدد 
الوفيات الزائدة أعلى من عدد الوفيات بسبب 
COVID-19«. »تؤثر هذه الوفيات على 
الشباب ، مما يشير إلى أن عوامل أخرى ، 

بما في ذلك اآلثار غير المباشرة المحتملة 
للوباء ، تلعب اآلن دوًرا«. 

وقال التقرير خالل خريف عام 2020 ، إن 
األفراد الذين يبلغون من العمر 65 عاًما وما 
دون يمثلون 35 بالمائة من الوفيات الزائدة 
، بزيادة قدرها 14 بالمائة مقارنة بالربيع. 

كان عدد الوفيات أعلى بنسبة 24 في المائة 
من المتوقع للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 
45 عاًما أو أقل ، تليها النساء الالئي تتراوح 
أعمارهن بين 45 و 64 عاًما ، الالئي أبلغن 
عن 14 في المائة من الوفيات أكثر مما كان 
متوقًعا على غرار ما حدث في الربيع ، فإن 
حوالي 95 بالمائة من الوفيات الناجمة مباشرة 
الخريف شملت  COVID-19 خالل  عن 

أشخاًصا تبلغ أعمارهم 65 عاًما أو أكبر.
 أشارت هيئة اإلحصاء الكندية أيًضا إلى أن 
البيانات الصادرة مؤقتة ألنها ال تستند إلى جميع 
الوفيات التي حدثت خالل الفترة المرجعية 
بسبب التأخير في اإلبالغ ولم تشمل يوكون. 
وأضافوا أن التعداد المؤقت للوفيات يستند 
إلى ما أبلغت به هيئة اإلحصاء الكندية من 
قبل سجالت اإلحصاءات الحيوية للمقاطعات 

واألقاليم. 

من تطعيم المسنين   رئيس حكومة كيبيك يِعد برفع الحظر عن التزاور عند ال�نتهاء 
انتخابات تشريعّية الربيع المقبل في كندا؟ “كّل ال�حتمال�ت واردة” 

كندا: أّول سّيدة تتوّلى منصب نائبة رئيس هيئة 
الأركان في القّوات المسّلحة
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  وفى العام 1907، تسلم اللوفر جزءا من مجموعة احتوت أشياء نادرة 
عدة، مثل فلك البروج بسقف معبد 

 دندرة السالف الذكر، وحجرة االسالف بمعابد الكرنك في البر الشرقي 
بريس  إميل  الشهير  الفرنسي  الرسام  فرنسا  إلى  وأحضرها  لألقصر، 
نقل  وبعد  بعد.  فيما  أفندي  بـادريس  إسالمه وتسمى  أشهر  الذي  دافين 
آثار السرابيوم، كانت اآلثار المصرية ترسل بانتظام إلى اللوفر وانتشر 
النباشون الفرنسيون في أرض مصر يقلبونها شبراً شبراً، بحثاً عن اآلثار 
المصرية من أقاصي الدلتا شمااًل وإلى الجندل األول جنوبا. فمن تانيس، 
وكانت  معابدها،  وأساسات  الوردي  الجرانيت  من  عمودين  احضروا 
هليوبوليس عين شمس والمطربة الحاليتان شرق القاهرة أولى المواقع 
التي أمدت اللوفر بالكثير من اآلثار، وبالرغم من قلة ما أخرجته، فإنه 
كان عظيم األهمية بشكل لم يسبق له مثيل، وشمل، فيما شمل، النقش 
والمعروف  األثير  المصري  للموضوع  النادر   )26 )األسرة  الصاوي 
بـالصيد في األحراش كطقس للقضاء على الشر في العالم اآلخر. ومن 
أبو رواش شمال أهرام الجيزة، جاء التمثال النصفي اآلسر البن الملك 
المالكة. عالوة  العائلة  آخرين من  وآثار ألمراء  الملك جدفرع  خوفو، 
على ما اخرجه الموقع من آثار كثيرة ترجع الى عصر ما قبل وبداية 
األسرات المصرية، وهي من مفاخر اللوفر وشملت األواني الحجرية 
وصاليات الشست )الواح طحن الكحل(، واألسلحة النحاسية، واألسود 

العاجية الصغيرة، وقطع األلعاب المختلفة.
ومن بين اآلثار المكتشفة في تنيس شمال الدلتا المصرية، التوابيت ذات 
رؤوس الصقور المصغرة. وأخرجت مقابر زواية األموات ودارا في 
والحلى،  بها،  المكلفين  أعمالهم  المؤدين  الخدم  تماثيل  الوسطى  مصر 

واآلثار النذرية من أواخر عصر الدولة القديمة.
واستخرجوا نسيج القباطي ذا الشهرة العالمية من جبانة 
أنتنوى الشيخ عبادة في المنيا. وتمثل اآلن مجموعة اللوفر 
واحدة من أكبر مجموعاته في العالم، ومن بينها، شال 
سابين المزين برسومات أسطورية منفذة بألوان مخلوطة. 
واكتشفت أيضاً آثار كثيرة من أدوات الحياة اليومية 
مثل صناديق أقالم الرسم، وأدوات النسيج، والفخار 
ذي الرسومات الحيوانية. فيما وجدت األعتاب الخشبية 
واألبواب والتيجان واللوحات الجدارية مدفونة تحت 
الرمال في باويط في أسيوط. مما دعا أمناء المتحف 
إلى تخصيص قاعة في المتحف لتكوين كنيسة قبطية. 
ومن أروع ما عثر عليه من اآلثار، تلك الحشوة الخشبية 
الملونة المدهشة والتي تجمع بين السيد المسيح عليه 
السالم، ورئيس الدير األنبا مينا واألفاريز المنحوتة 
الخشبية  واألعتاب  والطيور،  النباتية  بالتصميمات 
المصور عليها الملكان ميكائيل وجبريل. وتعكس كل 
هذه اآلثار مدى أهمية هذا الدير الذي عمر بين القرنين 

السادس والثامن الميالديين.
وأخرجت أسيوط وسط صعيد مصر )المكان االستراتيجي 
في عصر الدولة الوسطى( األثاث الجنائزي الخاص 
برئيس القضاة نحت مع تمثاله المعبر من خشب األكاشيا 

)السنط(، والتوابيت الحجرية، والتماثيل الصغيرة لحملة القرابين، والنماذج 
العمل  جاء  الملكية،  أبيدوس  جبانة  ومن  والمخازن.  للمراكب  الملونة 
األعظم، لوحة الملك الثعبان، وأثاث األسرتين األولى والثانية النادر، 

ولوحات األفراد، واألواني المنقوشة، واآلثار المعدنية والعاجية.
واكتشف في الطود والميدامود )قرب األقصر( كنز من الفضة والالزورد 
والتماثيل الملكية، ونقوش من الحجر الجيري ووجوه الملكين أمنمحات 
وسنوسرت وهي من روائع فن النحت من عصر الدولة الوسطى. وفى 
ودفن  عاش  حيث  األقصر،  لمدينة  الغربي  البر  في  المدنية  دير  قرية 
العمال الفنانون المهرة الذين قاموا بتشييد وتزيين مقابر وادي الملوك، 
عصر الفرنسيون على كنز هائل من المعلومات عن كثير من مظاهر 
الحياة والموت في عصر الدولة الحديثة. فاكتشفت آالف األشياء في مقابر 
هؤالء العمال والفنانين في أنقاض هذه القرية، والتي تحكى عنهم كل 
شيء، الطعام الذي كانوا يأكلونه مثل الفواكه، والخضراوات، والدجاج، 
وأثاثهم، وأدواتهم، وآالتهم الموسيقية، وابتهاالتهم لآللهة، وأعمال التالميذ 
المدرسية، والمشاجرات بين الزمالء، وأحوال المنزل، وشؤون الزوجات، 
وسجلت كل هذه األشياء في الوثائق المكتوبة الخاصة بذلك المجتمع. 
القائد  مقبرة  الجنائزي في منطقة  التماثيل واألعتاب واألثاث  ووجدت 
إزى في إدفو شمال أسوان في صعيد مصر، والتي تجسد بوضوح تطور 

الجبانة في عصري الدولتين القديمة والوسطى.

كيفية  توضح  وثائق ضرورية  أسوان  قرب  إلفنتين  جزيرة  وأخرجت 
عبارة آلهة الجندل األول، وتشمل مومياوات الكباش )الحيوان المقدس 
لإلله خنوم رب الخلق عند المصري القديم(، والقرابين المنذورة لإللهة 
عنقت، والكتل الحجرية الضخمة المخصصة لمعبد اإللهة ساتت زوجتا 

اإلله خنوم اللتين تكونان معه ثالوث جزيرة إلفنتين.
إلى  )نسبة  األوزيرى  العمود  على  فرنسا  1972، حصلت  العام  وفى 
بتماثيل  ملئ  والمتحف  أخناتون.  بالملك  والخاص  الضخم  أوزيريس( 
المرأة رمز الجمال اإلغريقية فينوس القادمة من مصر، وكذلك الموازيك 
دافني  ومنحوتات  الرومانية  الحقبة  من  الفيوم  وبورتريهات  المصري 
والعذراء أنونسيات. والمخازن مليئة بالمالبس وتماثيل الترا كوتا )الطمى 

المحروق( المصرية الصميمة. 
وبالنظر إلى النشاط الفرنسي في اآلثار المصرية، نجد أنه بدأ منذ فترة 
مبكرة جًدا، ربما تكون أولى محطاتها الحملة الفرنسية على مصر، وأن 
اآلثار المصرية في اللوفر جاءت من كل بقاع مصر من أدنى الشمال إلى 
أقصى الجنوب، ومن أقدم العصور المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ 
مروًرا بالعصر العتيق وعصور الدول القديمة والوسطى والحديثة بما 
تخللها من عصور اضطراب وإلى نهاية العصور الفرعونية ثم العروج 
على آثار مصر البطلمية والرومانية والقبطية وإلى الفتح العربي. ففي 
الميالد  التقريب منذ سبعة آالف عام قبل  رحلة زمانية تبدأ على وجه 
وتمتد إلى سبعمائة ميالدية، حوالي 77 قرًنا هي عمر التجربة المصرية 
منذ عصور ما قبل التاريخ وإلى الفتح العربي. إذن هي رحلة زمانية 
وتنوعت  اللوفر.  متحف  تكوين  سبيل  في  الفرنسيون  خاضها  مكانية، 
مصادر تمويلهم باآلثار من فترة القناصل المزدهرة التي كانت مصر فيها 

مسرًحا مستباًحا ألخذ اآلثار على أيدي القناصل األجانب بها، في ظل 
غيبة الوعي واإلهمال اللذين كانت تتعامل بهما الحكومة المصرية مع 
اآلثار التي لم تكن تدري عنها شيًئا وترضي خاطر األجانب بأية طريقة، 
إلى االعتماد على الحفر المباشر في األرض المصرية، ثم الشراء من 
تجار العاديات، وتقبل اإلهداءات. والالفت للنظر في تعامل الفرنسيين مع 
اآلثار المصرية أنهم كانوا ال يأخذون إال أروع الروائع وأندر النوادر، 
اللوفر،  إلى  التي يجلبونها  فهم يقدرون الروعة والندرة في كل اآلثار 

ليصنعوا تاريخاً لهم من خالل سحر مصر القديمة الذي ال يقاوم.
مصر في المتحف البريطاني 

 
يعد المتحف البريطانى في عاصمة الضباب البريطانية، لندن، صرًحا 
ثقافًيا كبيًرا في تاريخ البشرية جمعاء، وواحًدا من أبرز معالم اإلنسانية، 
حتى إذا فقدت البشرية ذاكرتها وضاعت في غياهب النسيان، فسوف 
يكون السجل الحافل بأعظم إنجازاتنا وتاريخنا ومجدنا، بل وإخفاقاتنا، 

نحن بني اإلنسان في كل مكان وزمان.
 وتم تأسيس المتحف البريطانى العريق فى عام 1753. وكان أول متحف 
المتحف  بدخوله  الجمهور  لعامة  فيه  السماح  يتم  كله  العالم  فى  وطنى 
بالمجان. ومنذ اليوم األول من افتتاحه، فتح المتحف أبوابه مجانا لجميع 

األفراد الذين يدفعهم الفضول واالجتهاد لتحصيل العلم والمعرفة وتحقيق 
اإلبداع واالبتكار. وباستثناء فترة الحربين العالميتين، ظل المتحف يفتح 
أبوابه يوميا منذ اليوم األول، مع زيادة تدريجية فى ساعات االفتتاح، 
وارتفاع ملحوظ فى عدد الزائرين؛ فتزايدت أعداد زائرى هذا المتحف 
العمالق من حوالي خمسة آالف فى العام الواحد خالل القرن الثامن عشر 
الميالدى إلى ما يزيد عن ست ماليين زائر فى العام فى الوقت الحالى. 
وترجع أصول المتحف البريطانى إلى التركة األثرية والثقافية الهائلة 
التى أهداها له السير هانز سلون )1753-1660 ميالدية( الذي عمل 
كطبيب وعالم طبيعة وكان جامعا نهما للروائع والدرر والتحف الفنية 

من مختلف العصور والحضارات.
وجمع السير هانز سلون فى حياته ما يزيد عن واحد وسبعين ألف قطعة 
متحفية. وأراد أن يتم االحتفاظ بها بعد وفاته، فأوصى بإهداء مجموعته 
كاملة إلى الملك البريطانى، الملك جورج الثانى، باسم األمة البريطانية، 
السير  عائلة  ورثة  إلى  يدفع  إسترلينى  جنيه  ألف  عشرين  مبلغ  مقابل 

هانز سلون. 
وبالفعل تم قبول تلك الهدية الثمينة من السير هانز سلون. وبناء على 
ذلك، أصدر البرلمان البريطانى قانون تأسيس المتحف البريطانى فى 

تاريخ 7 يونيو 1753 ميالدية.
الكتب  من  األساسية  البريطانى  المتحف  مجموعات  معظم  وتكونت 
والمخطوطات والعينات الطبيعية، وكذلك بعض القطع األثرية والنقود 
اإلثنوجرافية  والمواد  والقطع  والرسومات  والمطبوعات  والميداليات 

وغيرها الكثير. 
وفى عام 1757 ميالدية، تبرع الملك البريطانى، الملك جورج الثانى، 
بالمكتبة الملكية العريقة التى جمعها كل ملوك إنجلترا 
الجديد، فضال عن منح  للمتحف  الطويلة  القرون  عبر 
المتحف البريطانى االمتياز الحصرى باالحتفاظ بحقوق 

الطبع والنشر.
وبناًء عليه، افتتح المتحف البريطاني أمام عامة الجمهور 
يوم 15 يناير من عام 1759 ميالدية في مقره األصلى، 
في قصر مشيد في القرن السابع عشر الميالدي، ويسمى 
مونتجيو هاوس، بحي بلومزبرى اللندنى الشهير، نفس 
الموقع الذي يوجد به المتحف البريطاني إلى اليوم الحالي. 
وشهدت باكورة القرن التاسع عشر الميالدي عدًدا من 
جديدة  لمعروضات  الشهيرة  واالقتناء  الشراء  عمليات 
مثل الحصول على حجر رشيد )1802 ميالدية(. وفي 
عام 1823 ميالدية، أدى قيام الملك البريطاني، الملك 
جورج الرابع، بمنح مكتبة والده )مكتبة الملك( إلى األمة 
البريطانية، إلى تشييد مبنى المتحف األصلى الذي نراه 
اليوم، حيث أشرف على تصميمه المعماري البريطاني 
المعروف السير روبرت سميرك. وبحلول عام 1857 
ميالدية، كان البناؤون أنجزوا تشييد المبنى الراهن ذى 

األضالع األربعة، وقاعة القراءة الدائرية.
وبعد ذلك، وبغرض توفير مساحات أكبر لحفظ مقتنيات 
المتحف المتزايدة، تم نقل مجموعات التاريخ الطبيعى 
خالل  المعروف  اللندنى  كنسينجتون  ساوث  حى  فى  جديد  مبنى  إلى 
ثمانينات القرن التاسع عشر الميالدى؛ ليصبح بعد ذلك متحف التاريخ 

الطبيعى الشهير.
وقد شارك المتحف البريطانى فى أعمال حفائر كثيرة فى عدد كبير من 
دول العالم؛ فكانت مجموعات مقتنياته األساس لفهم على سبيل المثال 
الذي  المفتاح  القديمة وفك رموزها. وكان حجر رشيد  اللغة المصرية 

أسفر عن كشف أسرار الكتابة المصرية القديمة.
وتم زيادة مجموعة المتحف البريطانى من مصارد عديدة؛ فتم جمع قطع 
أثرية من عصور ما قبل التاريخ، فضال عن عدد كبير من الفنون والمواد 
المختلفة من بلدان الشرق العديدة. وزادت أعداد الزائرين بشكل كبير 
فى فترة القرن التاسع عشر الميالدى. واجتذب المتحف عددا كبيرا من 

الزائرين من جميع األعمار والطبقات االجتماعية.
وإلى جانب الدراسات األكاديمية، اهتم أمناء المتحف الثقات عبر السنين 
بتعزيز جاذبية المتحف وتوسيع دوره، من خالل إلقاء المحاضرات الثقافية 
والتعليمية، وتحسين معارض مقتنيات المتحف، وتأليف األدلة المطبوعة 
التى يسترشد بها زوار المتحف من غير المختصين من جميع دول العالم.
يقدمها  التى  العامة  الخدمات  فى  كبيرا  توسعا  العشرون  القرن  وشهد 
ميالدية   1903 عام  فى  للمتحف  موجز  دليل  أول  نشر  فتم  المتحف؛ 

وتعيين أول المرشدين فى عام 1911 ميالدية.
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توت عنخ آمون واألهرامات والمومياوات
البصير بقلم: د. حسين عبد 

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

نفتُح أبوابًا للمطر 

     Vendredi 12 mars 2021
الجمعة 12 مارس 2021

  تكملة للعدد الماضي: 

الوحشيُة الطيوُر  تغادُرني 
المخادعُة والُسحُب 
الِظالِل بحيراِت  الى 

المطر قطراِت  بانتظاِر 
الُضحى ابتسامِة  الى  تمتُد  حديقتي 

الياسمين بوردِة  معلقًة  روحي 
بعينيها وتاريخي 

دموعي الضباُب  يصبُح 
يتبُعني فراشٌة  والضوُء 

البرق في 
نومي في  يجلُس 

النخيِل جذوِع  عند  أصحو 
االبدي تاريخي  تشكلُّ 
*      *      *     

نحلٍة الى  الفراشُة  تتحوُل 
جروحي تبعثُر 

نافذتي قرَب  أشجاٍر  على 
الحدائِق ندى  من  الصبَح  تنزُع 

تغفيَن  أنِك  أعرُف 
المطِر أحضاِن  في 

شفتيِك يداعُب 
الصمِت اوتاِر  على  له  تعزفيَن 

فارغٍة نبيٍذ  كأَس  وتلثميَن 
الحزِن من  إال 

المساءاِت في  وحدي  أختنُق  وأنا 
العزلِة شتاِء  في  أترنُح 

خاويٍة سفٍر  عرباِت  في  أو 
المسافرين محطاِت  عنِك  أسأُل 
سماوية وجنٍة  ذي  غجريٍة  عن 
الخيوِل أعراَف  يشبُه  وشعُرها 

غنَّــــــــــْت إذا 
النورس طيوُر  ترافُقها 

الفراشاِت وُتطِرُب 
زيتونتي عندها  نسيُت 
ثمَرها اقطَف  لم  ونخلًة 
ِضفتُه يعرُف  ال  ونهٌر 

بركاٍن( )فوهَة  يِدها  في  تحمُل 
باردًة( )شمساً  األخرى  وفي 

االمواُج اليها  تلتجأُ 
الشرفاِت صخوِر  على  قصائَدها  تكتُب 

الكلماِت بأجنحِة  تّحلُق 
قدمين بال  تمشي 

فيه تسكُن  وطَن  ال 
موطُنها الُعشاِق  ترنيماُت 
اغانيها القرى  وأفراُح 
ربيعها الزهوِر  وحدائُق 

االضواُء لها  تزغرُد 
ندًى يشتعُل  والنبيُذ 

شفتيها... على 
فجراً تمنحني  ال  لَِم 

وجنتيها ضفَة  أقبلُّ  كي 
عينيها في  الماِء  ارتعاشَة  وألمُح 

ترحْل ال  او  ترحُل 
العصفوُر ذاك  سأبقى 

نافذِتها على 
الليلية بتراتيلها  أتحصنُّ 

السماوية أحالِمها  في  وأختبأُ 
القديسين بصلواِت  المعابُد  لتضجَّ 

........ للمطــــــــــــــــــــــر  أبواباً  ونفتُح 

لاعلاناتكم في الرسالة

شعر: جاسم نعمة مصاول

قصائد من الديوان الرابع 
) يعشُقِك هذا المطر (

 من خالل كلمة القياها، من مدينة 
البعثة  مدير  من  كل  دعا  األقصر، 
البولندية العاملة بمعبد الدير البحري، 
ومدير البعثة الفرنسية العاملة بمنطقة 
المدامود، العالم إلى زيارة مصر و 

اكتشاف كنوزها األثرية الفريدة.
فمن أمام معبد الملكة حتشبسوت بالدير 
البحري تحدث مدير البعثة المصرية 
البولندية عن المعبد وتاريخه والنقوش 
الرائعة التي تزين جدرانه واصفا إياه 
في  األثرية  المناطق  وأروع  بأكبر 
العالم، داعيا العالم بضرورة زيارة 

المعبد واكتشاف روائعه.
ومن منطقة المدامود التي تبعد بعض 
الكيلومترات شمال الكرنك، تحدث 
مدير البعثة الفرنسية عن الدراسات 
العلمية التي تقوم بها البعثة، موجها 
المنطقة  هذه  لزيارة  للعالم  الدعوة 
واكتشاف ما بها من كنوز أثرية .

)حوالى  حتشبسوت  الملكة  قامت 
1473 – 1458 ق.م.(، وهي الملكة 
التي حصلت على لقب فرعون، ببناء 
البحري،  بالدير  لها  جنائزيا  معبداً 
على الضفة الغربية لمدينة األقصر، 
قام بتصميمه سنموت الذي كان يحمل 

لقب كبير سقاة آمون.
ويتكون المعبد من ثالثة مستويات، 
من  صف  على  منها  كل  يحتوى 
المستوى  نهايته، وفي  األعمدة في 

األعلى، يقع فناء مفتوح خلف صف 
أعمدته، تتقدمها تماثيل لحتشبسوت 

بهيئة أوزيريس إله الموتى.
تمثل  بمناظر  المعبد  زينت جدران 
الدينية،  واألعياد  المعبد،  طقوس 
المحاجر  المسالت من  نقل  وكذلك 
أكثر  من  ولعل  الكرنك،  معبد  إلى 
الموجودة  تلك  تميزاً  المناظر 
بالشرفة الوسطى، والتي تصور بعثة 
حتشبسوت إلى بالد بونت، باإلضافة 
إلى الثروات والحيوانات الغريبة التى 
جلبها المصريون معهم من هناك، 
كما تصور المناظر كيف أصبحت 

حتشبسوت ملكاُ شرعياً للبالد.
تضم المنطقة معبًدا بطلميًا شيده الملك 
بطليموس الثاني، وانتهى بناءه في 
عهد الملك بطليموس السادس، حيث 
ُكرس لعبادة ثالوث المعبود “مونتو” 

وزوجته وابنه.
وفناء،  المعبد من صرح،  ويتكون 
وبهو أعمدة، ثم قدس األقداس. وقد 
جمع المعبد في تكوينه بين العناصر 
واليونانية  المصرية  المعمارية 
األساسات  كانت  وإن  الرومانية 
الدولة  للمعبد ترجع لعصر  األولى 

الوسطى.
المصرية  النصوص  في  وعرفت 
أصبح  الذي  “مادو”  باسم  القديمة 

في العربية “المدامود”.

 ألقى عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، محاضرة 
من أمام تمثال أبو الهول بمنطقة أثار الهرم، للقنصل 
وفد  وبحضور  لودينسكي،  جيف  بالقاهرة  األمريكي 
وأساتذة  وأدباء  مثقفين  ضم  المستوى؛  رفيع  أمريكي 

في الجامعات وشخصيات عامة.
وقال حواس – خالل المحاضرة – إن تمثال أبو الهول، 
يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني، نافيا االدعاءات 
التي تزعم وجود مدينة مفقودة تحت أبو الهول.. مؤكدا 
أنها ال تمت للواقع بأية صلة، وليس لها أي دليل علمي 
أبو  الذي تم أسفل  للحفر  على اإلطالق، ولدينا صور 
يوجد  ال  الهول” صخرة صماء  “أبو  أن  تبين  الهول 

أسفلها أي ممرات.
وتحدث حواس عن االكتشافات األثرية األخيرة التي قام 
بها بمنطقة سقارة وعن حفائره بوادي القرود بالوادي 
إيمحتب بسقارة،  الغربي وأنه يبحث حاليا عن مقبرة 
موضحا أنه من المقرر اإلعالن عن كشف أثري خالل 

أبريل المقبل من مدينة االقصر.
21 هو اكتشاف بردية  القرن  وأكد أن أهم كشف في 
وادي الجرف التي تحدثنا عن أسرار كثيرة في بناء هرم 
خوفو، مشيرا إلى أن االكتشافات األثرية التي تقوم بها 
وزارة اآلثار تروج بشكل كبير للسياحة المصرية في 

كل دول العالم.

 فرض موقع “يوتيوب”، قيودا على الوصول إلى فيلم 
“القرم.. طريق العودة إلى الوطن”، ووصفه بـ “غير مقبول” 

أو “المهين لقسم من الجمهور”.
من جانبه قال مؤلف الفيلم، الصحفي أندريه كوندراشوف، 
إن عدد مشاهدات هذا الفيلم يزداد مع اقتراب حلول ذكرى 
إعادة توحيد شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، مع الوطن 
األم روسيا. وذكر كوندراشوف، أن الفيلم يحظى باهتمام 

تالميذ المدارس وطالب الجامعات.
وأضاف الصحفي: “ال يريد موقع يوتيوب أن يتمكن أكبر 
يقوم  ولذلك  الحقيقة.  مشاهدة  من  الناس،  من  ممكن  عدد 
الموقع بطريقته المعتادة، بتعطيل حق المواطنين الروس 

في الحصول على المعلومات”.
وأشار كوندراشوف إلى أن “يوتيوب”، اتخذ موقفا مشابها 
وشدد  روغاتكين.  ألكسندر  للمخرج  “بيسالن”  فيلم  من 
التي  اللقطات  تماما  يكرر  الفيلم  أن  على  كوندراشوف، 
نشرتها ست شركات تلفزيونية، معظمها غربية وتتمسك 
الروسية حول  النظر  مع وجهة  تتعارض  نظر  بوجهات 

األحداث في بيسالن.
وقال الصحفي: “لماذا ال يحجبون هذه األفالم التي تعرضها 
القنوات الغربية؟ لم نتلق إجابة بعد. نواجه جدارا خرسانيا ال 
يمكن قطعه إال عن طريق المحاكم والتشريعات الروسية، 

والغرامات”.

البعثات األثرية األجنبية العاملة 
في مصر تدعوا العالم إلى زيارة مصر 

والتعرف على حضارتها العريقة

بحضور القنصل األمريكي.. زاهي حواس يلقي 
محاضرة لوفد أمريكي أمام” أبو الهول”

يوتيوب يفرض قيودا على فيلم 
“القرم.. طريق العودة إلى الوطن”



    ما تشتهر به شرم الشيخ
على اختالف أنواع السياحة في مصر تشتهر 
مدينة شرم الشيخ كواحدة من أفضل المدن 
في مصر المحروسة، حيث يأتيها الزوار من 
كل مكان في العالم لمشاهدة أماكنها السياحية 
التي  المذهلة  الطبيعية  الجذابة، والمناظر 
تمتلئ بها تلك األماكن، وهذه هي مجموعة 

من أفضل ما تشتهر به شرم الشيخ.
محمية راس محمد

تعتبر محمية راس محمد واحدة من األماكن 
الوطنية الشهيرة في مدينة شرم الشيخ، وذلك 
بسبب كونها عبارة عن شبه جزيرة تحيط 
بها مجموعة من أفضل المواقع المخصصة 
للغوص في العالم كله، كما أنها مكان للشواطئ 
الرائعة، وتحتوي على بحيرة مالحة جذابة 

وعدد من غابات المانجروف المميزة.
إذا كنت تنوي زيارة شرم الشيخ فبالتأكيد ال يمكنك أن تفوت زيارة 
هذه المحمية، واالستمتاع بالغوص والسباحة في أجمل الشواطئ، 
ووسط الشعاب المرجانية الجذابة، ومن أفضل الشواطئ هناك 
هو شاطئ العقبة، كما يمكن أيًضا التوجه إلى الجرف الذي يسمى 
المناظر على طول  القرش، وفيه يمكن مشاهدة أجمل  مرصد 

جانبي البحر األحمر.
خليج نعمة في شرم الشيخ

بالقرب من منطقة خليج نعمة في شرم الشيخ، تتواجد شواطئ 
رملية بيضاء، ومجموعة من أشجار النخيل المميزة، ويعتبر هذا 

الخليح واحد من أهم منتجعات شرم الشيخ السياحية.
وفيه يتواجد عدد كبير من المتاجر والمطاعم والمقاهي، باإلضافة 
الهدايا والتذكارات، وهكذا يوفر لك  ببيع  إلى محالت خاصة 
هذا المنتجع حياة نهارية وليلية أكثر من رائعة، كما أنه يحتوي 
على ممشى خاص يحيط به بالكامل، وعدد من أفخر المنتجعات 
لألشخاص الذين يستمتعون بالمشي في األماكن الطبيعية الخالبة.
إنه من أجمل وأروع الخيارات السياحية التي ننصحك بوضعها 
الترفيهية، ويشمل المظالت الشمسية  على قائمة رحالتك 
والكراسي الخاصة باالستلقاء وأخذ حمامات الشمس، باإلضافة 
إلى المقاهي الموجودة على الشواطئ، حيث أنك لن تحتاج إلى 

ترك الشاطئ للذهاب إليها.
دير سانت كاترين

بما أن مدينة شرم الشيخ هي واحدة من أجمل مدن مصر، نجدها 
ال تخلو من األماكن الصحراوية التاريخية القديمة، حيث تحتوي 
على دير سانت كاترين المميز، وهو من أقدم األديرة الموجودة 

في العالم كله.
السياح، وبالقرب منه  إنه دير يوناني أرثوذكسي يزوره آالف 
يتواجد متحف يعرض عدد من المقتنيات الدينية والمخطوطات 
التاريخية القديمة الرائعة، إذا كنت من عشاق التاريخ القديم ال تنسى 
زيارة هذا الدير، وسوف يكون من الرائع أيًضا الصعود إلى قمة 
الجبل ومشاهدة غروب الشمس والمناظر الصحراوية المبهرة.

البلو هول في شرم الشيخ
يعتبر موقع البلو هول من أشهر مواقع الغوص في شرم الشيخ، 
الغوص  تعلم  العالم من أجل  السياح من كل مكان في  ويأتيه 
واالستمتاع به على يد نخبة من خبراء الغواصين، وبالرغم من 
أن هذه المنطقة تشتهر بكونها من أخطر المناطق السياحية، إال أن 
الغواصن الموجودين هناك يحرصون على تأمين المكان والناس.
السمكية ومجموعة مذهلة من  الحياة  سوف ترى هناك روعة 
الكائنات البحرية الجذابة، وذلك بالقرب من سطح البحر، شوف 
تجد هناك مياه صافية وأسماك ملونة تسبح بالقرب من سطح المياه.

السوق القديم في شرم الشيخ

في السوق القديم تستطيع أن تجد حاجتك من الهدايا والتذكارات 
والمصابيح واألعمال اليدوية والخشبية، وغيرها من األشياء التي 
تنال إعجاب الجميع، وننصحك أن تقوم بزيارة هذا السوق وقت 
العالية، واالستمتاع  الحرارة  لتفادي درجات  الشمس،  غروب 

بالتسوق في األجواء المريحة.
وتمتلئ هذه المنطقة أيًضا بعدد من المقاهي والمطاعم الرخيصة 
الوقت  التي تصلح لقضاء  والرائعة، وهي من أجمل األماكن 
فيها في أجواء محلية مختلفة، ويتواجد على حافة هذه  المساء 
المنطقة مسجد يسمى مسجد الصحابة، وهو يتميز بواجهته المهيبة 
وتأثيراته الرائعة، وذلك ألنه يعود لعصر الفاطميين والعثمانيين.

معالم سياحية في شرم الشيخ
موقع شعب توما

في شرم الشيخ، وبالتحديد من مضيق تيران، يتواجد موقع شعب 
الغوص  توما، وفيه تستطيع مشاهدة مناظر طبيعية رائع عند 
تحت الماء، وهي مناظر الشعاب المرجانية بأشكالها وأنواعها 

المختلفة، وتشتهر المنطقة بالغواصين ذوي الخبرة، وعدد كبير 
من الشعاب الملونة، إذا كنت من محبي الغوص سوف يناسبك 

ذلك المكان بشدة.
محمية نبق

تقع هذه المحمية بالتحديد في المنطقة الشمالية من شرم الشيخ، 
المنطقة  الساحلية، وتتميز هذه  المناطق الصحراوية  وهي من 
المانجروف والكثبان  لغابات  الخالب، وتعتبر موطن  بالجمال 
الرملية والشجيرات والشواطئ المنعزلة، إنها من أفضل األماكن 

البرية في مصر.
وهناك أيًضا مجموعة كبيرة من الطيور والغزالن والحيوانات 
البرية، يمكنك االستمتاع بمشاهدتها في بيئتها الطبيعية، والغوص 

في المياه الصافية.
شاطئ رأس أم سيد

يعتبر شاطئ رأس أم سيد أيًضا واحد من افضل الشواطئ الموجودة 
في مدينة شرم الشيخ، وهو يتواجد في جنوبها قريًبا من المنارة، 
ومنه يشاهد الناس المناظر الطبيعية الرائعة، ويقومون برحالت 
الغوص ويشاهدون الشعاب المرجانية بأنواعها، ويمكننا اعتبار 
هذا المكان بمثابة موقع غوص للمبتدئين لتجربة القيام بالغوص 

على يد الغواصين المحليين.
منطقة الغرقانة

تعتبر هذه المنطقة أيًضا واحدة من أفضل المناطق السياحية التي 
يأتيها آالف السياح للغوص ومشاهدة سفينة غارقة هناك، وهي 
عبارة عن سفينة ألمانية شهيرة غرقت هناك، ويظهر منها الجزء 

السفلي منها، ومازالت موجودة على عمق عدة أمتار وتحتفظ 
بمختلف محتوياتها.

وفي حالة أنك من محبي الغوص، واالستمتاع بالشعاب المرجانية، 
للغوص ورؤية هذه  بالقيام برحلة بحرية  أيًضا  سوف تستمتع 

السفينة، فال يجب أن تفوت مثل هذه الرحلة المميزة.
أفضل فنادق شرم الشيخ

هناك أيًضا عدد كبير من فنادق شرم الشيخ الفاخرة، وهي تنتشر 
هناك بشكل كبير، ويقع خليج نعمة على رأس قائمة هذه الفنادق، 
الفنادق  المايا وغيرها من  القرش وشرم  إلى خليج  باإلضافة 
األخرى، ويعتبر خليج القرش من المنتجعات الفاخرة التي يقصدها 

عدد كبير من الناس، وذلك ألنه يتميز بأسعاره المناسبة ومناظره 
الرائعة وخدماته المميزة.

كما أن هناك أيًضا فندق جاردن باي، وهو يطل على الحدائق 
الجذابة والشواطئ، أما منتجع فورسيزونز فهو يشتهر بتصميماته 
العربية في مختلف الغرف، وبالقرب منه هناك شريط رائع مكون 

من الرمال البيضاء وأشجال النخيل.
المتوسطة مثل فندق ستيال دي  الفنادق  أيًضا عدد من  وهناك 
التي ترغب في فندق ذو  العائالت  يناسب  بيتش، وهو  ماري 
المسابح واألشجار  ذاته على  الوقت  ميزانية مناسبة ويطل في 

والمطاعم المختلفة.
باإلضافة إلى فندق موفنبيك الذي يتواجد على قمة جرف، وهذا 
الكثير  تقديم  الخليج بإطالالت خالبة، ويتم  الجرف يطل على 
من الخدمات المميزة والوجبات اللذيذة التي تم تحضيرها على 

يد أمهر الطهاة.
جوالت في شرم الشيخ

هناك مجموعة كبيرة من الجوالت السياحية التي يمكن القيام بها 
في شرم الشيخ، ومن أهم هذه الجوالت هي جولة سفاري الجمال، 
وفيها يذهب السياح إلى رحلة للصحراء، ويستمتعون هناك بركوب 
الجمال، ويكون ذلك لمدة ساعة كاملة، وذلك بصحبة المرشدين 

السياحيين وخدمات االستقبال والدليل الخاص.
الغواصين  يقدمها  التي  الخاصة  الغوص  تتواجد جوالت  كما 
المحترفين للمبتدئين في مجال الغوص، مع القيام برحلة باستخدام 
القارب لمشاهدة الشعاب المرجانية في جزيرة تيران، وال مانع من 
قضاء يوم كامل في القيام بجولة خاصة في جبل سيناء، وفيها يتم 
تسلق الجبل في عدة ساعات قبل الفجر، ومشاهدة شروق الشمس.

السياحة العالمية

اعداد : مايك انجلو

     Vendredi 12 mars 2021
الجمعة 12 مارس 2021
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ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يعزز 
الصدارة في ليلة وداع باتشيكو

  عزز فريق الزمالك صدارته لجدول ترتيب 
الدوري المصري، بعد فوزه 0-2 على سيراميكا 
كليوباترا في الجولة 15 من عمر المسابقة.

الزمالك األمور مبكرا من الشوط  وأنهى 
األول، بعد أن سجل عن طريق المغربي أشرف بن 
شرقي وزميله إمام عاشور، في الدقيقتين 6 و19.

وحرص العبو الزمالك على توديع المدرب البرتغالي 
جايمي باتشيكو بالفوز على كليوباترا، الذي يخوض 

مباراته األخيرة مع الفريق قبل الرحيل.
ومن المتوقع أن تشهد الساعات القليلة المقبلة تعاقد 
الزمالك مجددا مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتولي 

زمام األمور خلفا لباتشيكو.
الفوز رفع رصيد الزمالك لـ33 نقطة من 14 مباراة 

نقاط عن األهلي   6 بفارق  الترتيب،  في صدارة 
3 مباريات  الذي خاض  اللقب،  الوصيف وحامل 

أقل حتى اآلن.
في المقابل، تجمد رصيد أحدث الوافدين على الدوري 
المصري الممتاز عند 21 نقطة في المركز التاسع.

جدول ترتيب الدوري المصري
الزمالك - 33 نقطة
األهلي - 27 نقطة

بيراميدز - 25 نقطة
مصر المقاصة - 24 نقطة

إنبي - 23 نقطة
المصري - 22 نقطة

االتحاد - 22 نقطة

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

األهلي يحقق انتصارا ثمينا على اإلسماعيلي 
0-2 في الدوري الممتاز

ثمينا على مضيفه  انتصارا      حقق األهلي 
التي  المباراة  اإلسماعيلي بهدفين دون رد، في 
الجيش  جمعتهما مساء يوم األربعاء على إستاد 
ببرج العرب في اإلسكندرية، والمؤجلة من الجولة 

12 للدوري الممتاز لكرة القدم.
سجل هدفي األهلي، المغربي بدر بانون من ضربة 
جزاء في الدقيقة 72، والبديل صالح محسن في 
الدقيقة 88، ليحصد األهلي ثالث نقاط ثمينة في 

مشواره نحو الحفاظ على لقب بطولة الدوري.
الفوز رفع رصيد األهلي إلى 27 نقطة جمعها من 
خوض 11 مباراة فقط، ليرتقي إلى المركز الثاني 
بجدول الدوري، وبفارق ثالث نقاط عن الزمالك 
المتصدر والذي لعب حتى اآلن 13 مباراة، فيما 
واصل اإلسماعيلي نتائجه السيئة هذا الموسم ليتجمد 
رصيده عند 10 نقاط من 15 لقاء، ليحتل المركز 

السادس عشر في جدول المسابقة.

الشوط األول للقاء لم يشهد أي خطورة من الفريقين، 
الملعب، دون  اللعب في منطقة وسط  وانحصر 
الشوط  المرمى، وفي  وجود أي محاوالت على 
الثاني تحسن أداء األهلي بشكل ملحوظ، وأجرى 
تغييرات  الفني لألهلي  المدير  بيتسو موسيماني 
هجومية بنزول مروان محسن وصالح محسن، ومع 
استمرار الضغط من األهلي نجح محمد شريف في 
الحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 70، لتؤكدها 
تقنية “الفار”، ويسجل منها المغربي بدر بانون 
أول أهدافه مع األهلي في الدوري في الدقيقة 72.
وبعد دخوله أرض الملعب بدقائق، تمكن صالح 
محسن من زيارة شباك اإلسماعيلي مستغال 
سرعته الكبيرة، لينطلق نحو مرمى الدراويش من 
وسط الملعب ويحرز ثاني أهداف الفريق األحمر 
بفوز األهلي على  اللقاء  لينتهي   ،88 الدقيقة  في 

اإلسماعيلي 2-0.

بعد تصريحاته عن صالح: جماهير ليفربول ترد 
على »رئيس الليغا«

    علّق مشجعو ليفربول اإلنجليزي على تصريحات 
رئيس رابطة الدوري اإلسباني، خافيير تيباس، التي 
أكد فيها عدم إمكانية انتقال نجم »الريدز«، المصري 

الدولي محمد صالح، إلى لاير مدريد.
لليغا  وأكد تيباس على »صعوبة« انتقال صالح 
بسبب الظروف المالية الصعبة التي تمر بها األندية 
اإلسبانية، من جّراء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال تيباس في تصريحات بمقابلة تلفزيونية، إن 
رحيل صالح عن ليفربول في الصيف المقبل، 
سيكون في منتهى الصعوبة، مشيرا إلى أن جائحة 
فيروس كورونا المستجد »ستجعل انتقاله صعبا«.

وأضاف: »سيكون ذلك صعبا هذا الصيف، وأعتقد 
أنه حتى اآلن لن يكون من السهل أن يخرج من 
ليفربول، فال يوجد ما يكفي من األموال لخروجه، وال 
أعتقد أن نرى انتقاالت كبيرة في الصيف المقبل«.
وتابع قائال: »أتمنى أن ينتقل محمد صالح إلى 
برشلونة أو لاير مدريد يوما ما، ولكن أعتقد أن 
الوضع المادي الصعب حاليا للفريقين يصّعب من 
الصفقة في الفترة الحالية«، حسبما نقلت صحيفة 

»آس« اإلسبانية.
وعبّر مشجعو ليفربول عن شكرهم لتيباس عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، حيث قال أحدهم: »نشكرك 

على تأكيد بقاء صالح في أنفيلد«. 
مشجع آخر علّق قائال: »نأمل أن يواصل صالح 
مسيرته الكروية مع ليفربول حتى اعتزاله«، في حين 
رّد آخر على تيباس: »عليك االهتمام بشؤون الدوري 

اإلسباني فقط، وال تقترب من العبي البريميرليغ«.
ومن بين التعليقات أيضا، ما قاله أحد المشجعين 
حسبما نقلت صحيفة »ديلي ستار« البريطانية: 
»عدد قليل من األندية يستطيع تحمل تكلفة صالح«.
وأثارت تغريدة »غامضة« لوكيل أعمال صالح، 
رامي عباس، التكهنات حول مستقبل المصري 

الدولي مع »الريدز«.
وجاءت تغريدة عباس، بعد اللقاء الذي جمع ليفربول 
وتشلسي، ضمن الجولة الـ29 من الدوري اإلنجليزي 
الممتاز، حيث استبدل المدرب يورغن كلوب، نجمه 
صالح، بعد ربع ساعة فقط من بداية الشوط الثاني.

وبدت معالم االستغراب والغضب على صالح، ثم 
التقطته الكاميرات التلفزيونية وهو يبدي استياءه، 

على مقاعد البدالء.
وأشعل عباس الجدل والتكهنات بشأن مستقبل صالح 
مع ليفربول حين غرد عبر تويتر في لحظة خروج 

الدولي المصري من الملعب، بـ »نقطة« فقط.
وربط متابعو عباس بين التغريدة »الغامضة«، 
وخروج صالح حزينا، األمر الذي اعتبروه مؤشرا 
إلمكانية رحيل الالعب عن قلعة »أنفيلد« في الموسم 

المقبل، حسبما ذكرت صحيفة »آس« اإلسبانية.
وأحاطت الشكوك بمستقبل صالح مع ليفربول، حتى 
قبل مباراة تشلسي، إذ سبق أن رفض استبعاد فكرة 
االنتقال إلى لاير مدريد أو برشلونة عمالقي إسبانيا، 
في حواره مع »آس« مضيفا: »ال أحد يدري ما قد 

يحدث في المستقبل«.

تقارير إيطالية: »جلسة رحيل« بين رونالدو 
ويوفنتوس

    نقل موقع صحيفة »آس« عن تقارير 
صحفية إيطالية، أن األيام المقبلة ستشهد 
جلسة بين إدارة نادي يوفنتوس اإليطالي 
ونجم الفريق كريستيانو رونالدو، لبحث 

مستقبله مع الفريق.
وتراجع مردود رونالدو مؤخرا وفشل في 
مهمته األساسية، إذ لم يتحقق الهدف الذي 
تم التعاقد بسببه مع الالعب البرتغالي قبل 
3 مواسم من لاير مدريد اإلسباني، وهو 

التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.
»توتو  صحيفة  عن  »آس«  ونقلت 
يوفنتوس،  نادي  أن رئيس  سبورت«، 
أندريا أنيللي، سيعقد جلسة مع رونالدو، 
لبحث رحيله عن النادي قبل انتهاء عقده 

الحالي المستمر حتى يونيو 2022.
أن  ديللو سبورت«  بينما كتبت صحيفة »ال جازيتا 
يكون سعيدا مع »السيدة  قد ال  36 عاما،  رونالدو، 
العجوز« حاليا، لكنه يعلم أنه ليس من السهل ان يحصل 
على نفس راتبه في ناد آخر، لذا فإن الحل قد يكون أن 

يرحل بنهاية الموسم الجاري.
الرياضي  المدير  باراتيتشي،  فابيو  واألربعاء كشف 
لنادي يوفنتوس، أكثر عن مستقبل رونالدو مع الفريق.
لشبكة »سكاي  باراتيتشي، خالل تصريحات  وتحدث 
قائاًل: »ما زال هناك  نقلتها صحيفة »آس«  سبورت« 

وقت في عقد رونالدو، ولدينا وقت للحديث معه«.
لكن المدير الرياضي أضاف جملة تحمل دالالت مزعجة 

للنجم البرتغالي وعشاقه حين أضاف عبارة مختصرة: 
»ليس في أولويتنا اآلن تجديد عقده«.

وتعرض النجم البرتغالي النتقادات الذعة، بعدما أقصي 
يوفنتوس عن دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، رغم الفوز 
2-3 على بورتو البرتغالي في مباراة اإلياب، الثالثاء.
األهداف  مبدأ  العجوز« وفق  فريق »السيدة  وأقصي 
خارج األرض، وهو ما أثار غضبا واسعا وسط أنصار 

يوفنتوس، فاعتبروا رونالدو مقصرا.
ولعب »الدون« بشكل أساسي في المباراة، وساهم في 
التعادل األول، لكن هذه  تسجيل فريق يوفنتوس لهدف 
التمريرة كانت المساهمة الوحيدة لرونالدو، خالل المباراة، 
بينما كان الجمهور مراهنا على أن يقوم » بدور حاسم«.
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 -Les apparences sont trompeuses
 Autres temps, autres moeurs- - المظاهر خداعة 

- كل وقت وله آذانه



   للدكتور عبد هللا بنصر العلوي، عطاء 
علمي واسع، وإسهام أكاديمي غزير، فقد 
كتب في أكثر من مجال وأبدع في الصناعات 
أسهم  كما  قرن،  أزيد من نصف  الثقافية 
في تكوين أجيال من الباحثين األكاديميين، 
ليتوج اليوم مساره العلمي بإصدار موسوعة 
بعنوان: المنتقى المعين من شعراء المغرب 
في القرنين التاسع عشر والعشرين، تتكون 

من عدة أجزاء.
عمل األستاذ الدكتور عبد هللا بنصر العلوي 
أستاذاً في كليتي اآلداب والعلوم اإلنسانية 
بوجدة وفاس. وتحمل عدة مسؤوليات علمية 
للمركز  المؤسس  الرئيس  منها:  وثقافية 
المغاربية  والدراسات  للثقافة  األكاديمي 
والشرق أوسطية والخليجية، بكلية اآلداب 
بمدينة  المهراز  ظهر  اإلنسانية  والعلوم 
فاس، ومندوب مؤسسة جائزة عبد العزيز 
سعود البابطين لإلبداع الشعري بالمغرب، 
ومؤسس وحدة البحث في الدراسات العليا: 
الكتابة الصوفية في األدبية المغربية: الجالل 
والجمال، وعضو محكم في جائزة الملك 
فيصل العالمية، وعضو مجلس أمناء مؤسسة 
جائزة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع 
الشعري. وغير ذلك من المسؤوليات داخل 

المغرب وخارجه. 
كما شارك الدكتور عبد هللا نصر العلوي 
في العديد من الندوات العلمية والملتقيات 
الثقافية في المغرب وخارجه، وله مقاالت 
مثل:  في مجالت عربية عريقة  منشورة 
دعوة الحق، و المناهل، والدوحة، و المنهل 
والحرس الوطني )السعودية(- وآفاق الثقافة 
والتراث )اإلمارات(، والمستقبل ) لبنان ( 
وغيرها من الدوريات والمجالت العلمية.

أما مؤلفاته العلمية فكثيرة، من أشهرها ، 
كتاب: أبو سالم العياشي األديب المتصوف، 
وكتاب الشعر السعدي: تفاعل الواقع والفكر 
واإلبداع، وسلسلة من المؤلفات في األدبية 
تتجاوز  والسعودية  والكويتية  اإلماراتية 
أربعين مؤلفا، وقد تّوج مساره األكاديمي 
بإصدار موسوعة علمية في توثيق شعراء 
المغرب، جاءت في عدة مجلدات، وتحمل 
عنوان: المنتقى المعين من شعراء المغرب 
في القرنين التاسع عشر والعشرين، وسوف 
واصفة  قراءة  الموسوعة  لهذه  نخصص 
وذلك  ومحتواها،  تأليفها  سياق  تتضمن 
بداية  في  الذي ورد  التقديم  اعتماداً على 
الدكتور  المؤلف  كتبه  والذي  الموسوعة، 

عبد هللا بنصر العلوي:
إن حضور الشعر في الثقافة العربية - كان 
وما يزال - عامل شعور بالهوية العروبية 
والدينية والوطنية واإلنسانية، لذا كان االحتفاء 
بجمع نصوصه وانتقائها وتصنيفها سجال 
حافال بضروب اإلبداع وتعدد االتجاهات 
االهتمام  ومختلف األغراض..، كما كان 
العربي مجال صنع  الشعر  تاريخ  في  به 

دواوين وانتقاء مختارات..

نلمس عناية  األقصى  المغرب  في  ونحن 
قلة ما وصلنا من  بالشعر ، ورغم  كبيرة 
دواوينه مما يبرر كثرة كتب االختيارات 
الشعرية وسعي الكثير من أدبائه ومؤرخيه 
إلى االستشهاد بنصوصه واستحضار دفينه، 
باعتباره وثيقة يتفاعل فيها الواقع و الفكر 

واإلبداع . لذلك وجهت عنايتي إلى صنع 
مجموعات شعرية لبعض شعراء المغرب 
في حواضر: الصحراء المغربية وسوس 
وتطوان  والرباط وسال ومراكش  وفاس 
ومكناس، وتافياللت وغيرها.. وأشعارهم 
مما انتقيته من مصنفات مطبوعة أو مرقونة 

أو مخطوطة. 
ويضيف الدكتور عبد هللا بنصر العلوي قائاًل: 
وقد كانت مناسبة إعدادي ألعالم الشعر في 
هذه الحواضر اإلسهام في المنجز المعجمي 
لمؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين 
لإلبداع الشعري بالكويت يعتمد وضع معجم 

لشعراء العربية :
1 -معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين، 
يتكون من تسع مجلدات، صدر عام 2014.
في  العربية  لشعراء  البابطين  معجم   -  2
القرنين التاسع عشر والعشرين، يتكون من 

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

وعشرين مجلدا، صدر عام 2020.
وقد أسهم الدكتور عبد هللا بنصر العلوي 
في المعجم الثاني مع أساتذة في الدراسات 

المغربية )إبراهيم السوالمي -أحمد الدويري-
أحمد   - الطريسي  الطريبق-أحمد  أحمد 
العماري  العراقي- أحمد متفكر-الصادقي 
العلمي_  سعيدة   - األحرش  ابن  سعيد   -
الصمد  - عبد  الجراري)مراجعا(  عباس 
العشاب- عبد هللا المرابط الترغي-عبد هللا 
بنصر العلوي- عبد الوهاب الفياللي- محمد 
-محمد  الدناي  السوالمي-محمد  الحبيب 
الحفيظ  أديوان-محمد عبد  العمري-محمد 
مصطفى  مي-  يزا علمي  كنون-محمد 
الجوهري(، في إعداد استمارات الشعراء 
التي وضعتها المؤسسة - وفق خطة تحدد 
فيها المطلوب من معلومات حول الشاعر 
أنجَز   – شعره  من  ومنتخبات  وعصره 
منها مائة وأربعة وثمانين )184( شاعرا 
متوفى ورد أغلبهم ضمن المنجز المغربي 
في المعجم الذي وصل إلى نحو أربعمائة 

)400(، شاعر مغربي، ممن عاشوا خالل 
ضمن  والعشرين  عشر  التاسع  القرنين 
شعراء المعجم وقد بلغ عددهم تسعة وثالثين 
وثمانية آالف )8039( شاعر ينتمون إلى 

ثالثة وأربعين )43( بلدا.
أما منهجية تأليف هذه الموسوعة، فيقول 
الدكتور عبد هللا بنصر العلوي: وقد صنّفت 
هؤالء الشعراء حسب مكان ميالدهم وفق 
الرؤية  يعارض  الذي ال  اإلقليمي  المنهج 
الدراسات  دأبت  فقد  واإلنسانية.  الوطنية 
المغربية على لّم شتات كثير من أخبار المدن 
التي حظيت بكتابات عن تاريخها وأعالمها 
ممن ُولد بها أو حّل فيها أو توفي بها ،مما 
يسهم في تكامل الرؤية الثقافية الوطنية. كما 
قال عميد األدب المغربي الدكتور عباس 
الجراري: »مهما بدا لنا هذا التأليف مغرقا 
يعتبر أصلح  فإنه في نظرنا  اإلقليمية  في 
وتاريخ  المغربي  التاريخ  لتناول  منهاج 

الفكر المغربي«.
وقد جاء منجزه هذا موزعا على الحواضر 

اآلتية:
حواضر الصحراء المغربية واحد وخمسون 

)51( شاعرا
و سوس أربعون )40( شاعرا

و فاس ثالثة وثالثون )33( شاعرا
والرباط تسعة )9( شعراء

 وسال إثنا عشر )12( شاعرا 
ومراكش ثمانية )8(شعراء 

وتطوان وما إليها أحد عشر)11( شاعرا
ومكناس ستة )6( شعراء

وتافياللت عشرة )10( شعراء 
وآسفي )2( شاعران وشاعر واحد لكل من 

رشيدة )1( والقنيطرة )1(.
الدكتور عبد هللا  التي دفعت  أما األسباب 
المنتقى  لتأليف موسوعة:  العلوي  بنصر 
المعين من شعراء المغرب في القرنين التاسع 
عشر والعشرين ، فنستحضر منها ما قاله:
أ- أن جل شعراء هذه الفترة لم تستوعبهم 

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

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

لصون الشعر المغربي .
الفترة  أن جمع جملة من شعراء هذه  د- 
وأشعارهم يسهم في الكشف عن الدفين في 

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

وتوجهاته بالغة وفكرة وأسلوبا.
ومثل هذه الدواعي تجعل من إقدام الدكتور 
عبد هللا بنصر العلوي على نشر منجزه في 
المعجم من جهة، وما حرص على إضافته 
من سير ونصوص لشعراء مغاربة ينتمون 
إلى الفترة المشار إليها ، عرضا توخى منه 

الذي  البابطين  معجم  في  نشر  ما  تجاوز 
راجعت هيئته المنجز واقتصرت على بعض 
أو  أو نصين  معلوماته واالستشهاد بنص 
مقتطفات من قصائد مما تضمنته صفحة أو 
صفحتان من الحجم الكبير. ولما كان منجز 
الدكتور عبد هللا بنصر العلوي في استمارات 
المؤسسة أكبر وأشمل مما نُشر في المعجم، 
كانت رغبته ملحة في نشر هذا العمل، نظرا 

لغنى معلوماته وكثرة نصوصه.
وقد نهج الدكتور عبد هللا بنصر العلوي في 
إعداده لهذا المنتقي المعين، منهجية دقيقة، 

تتمثل في اآلتي: 
أ- وضع تقديم عام يعّرف بدواعي النشر.

ب - تمهيد عن الحاضرة الشاعرة.
ج - تصدير بمثابة مدخل إلى الحركة الشعرية 

بالحاضرة كتبه أحد الباحثين.
 قسم الشعراء، وتضمن :

- عرض سيرة مختصرة للشاعر و منشور 
شعره 

- توصيف شعره ، وتقريظه مع ذكر بعض 
مصادره ومراجعه. 

- انتقاء أشعاره أو ما توفر منها في مصادرها 
والتاريخية، مع  اللغوية  ببعض شروحها 

وضع عنوان لها وتحديد وزنها.
الشعر  أولهما ألعالم   : د- وضع ملحقين 
المغربي التي انفردُت بإعدادها، والتي وردت 
في المعجم، والتي لم تذكر في كليهما، و 
الملحق الثاني لبعض المصادر والمراجع 
في  العلمي  البحث  تطور  في  تسهم  التي 

الشعر المغربي.
وإغناء لهذا »المنتقى المعين« حرص على 
استكتاب مجموعة من الباحثين األكاديميين 
إلعداد تصدير لكل حاضرة ارتآه أن يكون 
مدخال للحركة الشعرية فيها، فكتب األساتذة: 
الرحيوي  الكريم  وعبد  الظريف  محمد 
الصحراء  شعر  عن  بوخبزة  ومصطفى 
كناني عن شعر  ، وكتب رشيد  المغربية 
سوس، وكتب أحمد العراقي عن شعر فاس، 
وكتب سي محمد أملح عن شعر الرباط، 
وكتب مصطفى الشليح عن شعر سال، وكتب 
السعيد بنفرحي عن شعر مراكش، وكتب 
جعفر ابن الحاج السلمي عن شعر تطوان ، 
وكتب أحمد الدويري عن شعر مكناس وعبد 
العزيز بلبكري عن شعر تافياللت وبإسهام 
هؤالء الباحثين كانت لموسوعة »المنتقى 
المعين« قيمة علمية وتوثيقة جديرة بالتقدير 
واالهتمام، لما تقدمه من بسٍط لصورة عامة 
عن شعراء الحاضرة يتفاعل فيها العصر 

والشاعر والنص.
أخيراً، يأمل الدكتور عبد هللا بنصر العلوي 
بتقديم موسوعة »المنتقى المعين« تقريب 
الباحثين في الشعر المغربي إلى نصوص 
أو غميسة، جديرة  أو مخطوطة  معلومة 
العبقرية  من  جوانب  وتضيء  بالقراءة، 

المغربية.

ذكريات بريوتية 

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

  تنتابني الرغبة منذ مدة أن أدّون بعض ما 
عشته في سني طفولتي في بيروت، المدينة التي 
ولدت وشبيت وترعرعت فيها ولي من الذكريات 
ما يملي مجلدات!                                                                                   
كما اسلفت في مقاٍل سابق أني ربيت في شقة مع 
والدّي و اخوّي في شارع المستشفى الفرنسي 
من المنطقًة المسماة بالخندق الغميق. وكان هذا 
الشارع يتفّرع  من شارع سوريا على مقربة من 
كنيسة السريان بزاويًة مستقيمة ثم   ينعطف بعد 
مسافة الى اليمين نحو مدخل المستشفى الفرنسي 
الذي أعطى اسمه للشارع ثم يلف  الى اليسار الى 
ان يلتف بشكل نهائي الى اليمين ويصبح موازياً 
باالتجاه لشارع سوريا حتى المرور امام البناية 
التي كنّا نقطنها وينتهي على شارع صغير ينطلق 
من شارع سوريا وينتهي امام جريدة الحياة.                                                  
في احدى الليالي الخريفية وكنت آنذاك في الثالثة 
من عمري، وكانت والدتي حامال بأخي صالح، 
رافقت أبوّي للذهاب الى زيارة سيدة من آل عون 
كانت تسكن على نفس الشارع على مقربة من 
التقاطع مع شارع سوريا. كنت امشي وكأني بين 
عمالقين لصغر حجمي آنذاك. وكنت استنشق 
طول المسافة روائح منها الجميل ومنها النتن. 
أما الجميل فكان ما يفوح من أشجار الياسمين 
التي كانت تغطي مداخل المنازل القديمة لدرجة 
تجبر الداخل ان يحني رأسه للدخول الى الباحة. 
وأما النتن فكان ما ينبعث من أسفل بعض جدران 
أسوار الحدائق والبنايات والتي سقاها بعض المارة 
من الرجال الذين كانوا على عجلة في أمورهم 
وذلك على الرغم من الكتابات التي خّطها اصحاب 
الملك الذين ضاق ذرعهم بتلك العادة فكتبوا: “يا 
صاحب الشرف الرفيع ال تبّول هنا” )وعلى فكرة، 
هذا نموذج من أرقى ما كان يكتب!(.                                                                                                                   
 ورغم عدم طول المسافة، كان علينا أن نمر 
أمام مدرسة أرمنية جبتها  ثم  المستشفى،  أمام 
لسنة فيما بعد، ثم أمام دار لأليتام. وما أن وصلنا 
الى المنزل وكان المسكن في الطابق الثاني حتى 
رن والدي الجرس ففتحت لنا السيدة باب الباحة 
الخشبي بواسطة حبل رفيع يمتد من مزالج قفل 
الباب الى مدخل الدور الثاني.                                 

وبعد انتهاء الزيارة وفيما كنّا في طريق العودة، 
أوقفنا نحيب مولود لُف بغطاء قديم ووضع على 
الدرجة الخرسانية أمام مدخل الميتم. رّن والدي 
الجرس مّرات عديدة ولم يأِت أحد لفتح الباب. 
آنذاك تبادل والداي فكرة تبني الطفل على الرغم 
من أنهما كانا ينتظران مولوداً في خالل أشهر! 
وإال بقوة قادر، ُفتح الباب وظهرت احدى الراهبات 
التي قامت بلم المولود وأدخلته الى الداخل وأقفلت 
خلفها الباب...                                                             

كانت شرفة الشقة التي كنّا نسكنها بمثابة مقصورة 
المسرح )لوج(. وكان الشارع هو المسرح! فكنت 
اسمع في ساعات ما قبل بزوغ الفجر أصوات 
التحضيرات لما سيأتي فيما بعد وكأنها أصوات 
ما وراء الكواليس. وكان الشارع يحوي مشاهد 
متغيرة تماما كما نجد في أي مسرحية!                                                      
 يبدأ الصباح بمناداة بائعي بعض مما يستهلك 
للفطور: مناقيش بالزعتر محمولة على عارضة 
خشبية، “سحلب سخن”، قهوة ، ليموناضة الى 
الفّوال المتواجد في الشارع  ما هنالك... وكان 
في قمة انشغاله لتلبية طلبات من تواجد في محله 
او تلبية طلبات المنازل! وكان كل صحن فول 
يصل لطالبه بإناء فخاري مزين ببضع حبات 
الحمص وبعض أوراق النعناع والبقدونس مرفقاً 
بالخبز الموضوع على ورقة مشٌمعة وال ننسى 
الفجل والبصل األخضر، وكل ذالك على صينية 
نحاسية ... وال ننسى زيت الزيتون حيث ان كل 
زبون كان يطلب: بحبح الزيت، اعمل معروف. 
ومن بين المشاهد التي ال تنتسى والتي انقرضت 
رؤياها مع الزمن، كان مشهد طمبر الكاز الذي 
كان يبيع الوقود ألغلب المنازل التي كانت تقتني 
بابور الكاز الشهير وذلك قبل توفر المواقد الغازية 

وقواريرها. اما بائع ألواح الثلج فكان يمر كل 
صباح في شاحنته ليبيع ألواحه الى معظم أبناء 
الثلج  الحي. فكان كل بيت يشتري حاجته من 
للحفاظ على مأكوالته وكان البائع يستعمل مخرزا 
لقطع اللوح حسب رغبة الشاري. وكان كل شاٍر 
يضع لوحه البارد في علبة صلبة ويغلفه بقطعة من 
الجنفيص ويحيط ذلك بما تواجد من المأكوالت 
لحفظها. وكان كل مطبخ يحوي “نمليّة” تعلق 
في السقف لحفظ بعض انواع الطعام ورد النمل 
والصراصيروالذباب عنها وكانت النملية  عبارة 
عن خزانة لها هيكل خشبي تجمع بين أركانها 
شبكة ناعمة تسمح بمرور الهواء دون الحشرات.                        
تأتي عربات الخضار والفاكهة وكل  بعد ذلك 
بائع ينادي على ما يبيعه باصوات عالية  مرنمة 
اذكرمنها: “أصابيع الببّو يا خيار” او “إم قليبانة، 
حلوة ومالنة”... وكان على كل من يهمها االمر 
ان تأتي لجوار العربة لتشتري او تحارج وتفاضل  
البائع من على شرفة منزلها وإذا اتفقت معه على 
شيء تنزل من على الشرفة سلّة مصنوعة من 
الفلوس  القصب ومربوطة بحبل وكانت تضع 
في قاعها مشبوكة بملقط غسيل خشبي خوفا من 
ان يحملها الهواء. وكان البائع يضع المباع في 
السلة في كيس ورقي ويعيد بنفس الطريقة ما 

تبقى من المال!                            
اما صاحبة الدكانة “إم سيروب”، األرمنية األصل 
وذات اللكنة المعروفة، فكانت تلبي حاجات الحي 
بأكمله مما تبيع. وكنا ننزل السلة ونصرخ مثال 
“إم سيروب، نصف كيلو خبز، وأوقية بن وعلبة 
بافرا، إعملي معروف”. وكانت تضع المطلوب 
دفتر. وكان  المشترى على  السلة وتسجل  في 
يقوم رب البيت بدفع الحساب مرة في الشهر! 
وال أستطيع ان أنسى عندما كانت إم سيروب 
تحّمص البن في وسط الشارع على بابور الكاز 
في اإلناء األسطواني األسود وهي تقوم ببرمه 
فوق النار من بداية العملية حتى نهايتها، وكان 
دخان التحميص يفوح كالبخور بعطره فيعم كل 
الشارع بشكل يفتح الشهوة!                                                                                            
يتبع بعد ذلك باعة الحلوى كالكرابيج مع الناطف 
الخاص به او بائع السمسمية الذي كان يحمل حلواه 
الممدودة في طبق  نحاسي مستدير على رأسه 
وهو يمشي مرفوع الرأس  بتوازن واحتراف بينما 
يمسك بيده حاماًل خشبياً ثالثي القوائم يرّكزه بخفة 
على االرض لدى الحاجة ويستعمله لوضع الطبق 
عليه على مستوى يسّهل له تقسيم السمسمية  الى 
قطع حسب المشتري.  ويجب ان ال ننسى بائع 
الجاّلب الشهير والذي كان يجوب الشارع عدة 

مرات في النهار.
أما بعد الظهر فكان يأتي وقت “العصرونية” وهي 
وجبة صغيرة يتميّز بها اللبنانيون إذ يتناولونها بين 
وجبتي الظهر والمساء. وكان ملك هذه الوجبة 
بائع الكعك. والكعكة لها ميّزة بشكلها حيث انها 
تشبه رغيف الخبز اللبناني إنما مفرغة في وسطها 
بشكل غير متواٍز وهي مغطسة بالسمسم. كان 
البائع يحمل منتوجه على طبق خشبي مستطيل 
يحمله على رأسه ويحمل بيده سيبة خشبية يستعملها 
كقاعدة عند البيع . وكانت الكعكات مرتبة بشكل 
منتظم على عدة أدوار. فكان يصيح “كعك سخن” 
والشارون يؤّمونه من كل صوب. وعند طلب 
الكعكة في بطنها ويدخل  المشتري كان ينخر 
بعضاً من الزعتر والسّماق.                                                                                         
بأصواتهم  الشارع  يمألون  فكانوا  األوالد  أما 
وصخبهم وباألخص في آخر النهار بعد العودة من 
المدارس. وكانوا يتنافسون باللعب بالكلل الزجاجية 
الملونة او بالبلبل وهو عبارة عن قطعة خشبية 
مخروطية الشكل لها رأس حديدي مرّوس. فكانوا 
يلّفون خيطا بشكل حلزوني إبتداًء من الرأس ثم 
يرمونه بشكل معين على االرض وهم يُمسكون 
بالخيط حتى يفلت فيقوم البلبل بالدوران حول 
نفسه لدقائق عديدة وكان الشاطر من كان بلبله 

يبرم اكثر من غيره!

   كانت أماني فتاة عادية في كل شئ إال قلبها 
الكبير الصغير كانت تحب بعمق وكأنها تحمل 
يتجاوز  أن عمرها ال  السنين عتيه رغم  من 

الستة عشر عاما.. 
كانت تسمع عن الحب ولكنها لم تصادفه كانت 
تتساءل ياترى الحب ده شكله ايه طعمه ايه هل 
يشترى أو يباع ازاي اعرف اني بحب؟؟ وظلت 

هكذا بضع سنوات قليلة .. 
وكانت تسترجع كل اغاني العندليب تلك األسطورة 
التي تعلمت منها معنى  الحب كانت تطير بجناحيها 
مع نبرات صوته الذي ال يشبه احد وأنغامه التي 
تذيب القلب عشقا وغراما، مرت سنوات قليلة 
معه  الحب  حتى صادفت شخص، وصادفها 
عندما أحست أن روحها تنسحب منها وان قلبها 
يكاد يقفز من بين ضلوعها وتزداد دقاته عندما 
تراه، كان يكبرها بأكثر من عشرين عاما وهي 
في مرحلة  المراهقة  الصغيرة  الفتاة  مازالت 
الثانوي  ذات الستة عشر عاما، وال أحد يتخيل 
أنها تحب وتعشق كل هذا الحب وبهذا العمق.. 
ولكن حدث وعاشت أماني كل األحاسيس في 
هذه القصة  الرائعة والخيالية والتي كانت من 
طرف واحد، فال أحد غيرها يعرف أنها تحب 
وتذوب عشقا  وأنه، هو من تمنت وحلمت به 
فتاة خجولة جدا وتحمل  أماني  كانت  كثيرا، 
في طياتها براءة ونقاء من النادر أن تجده في 

أشخاص كثيرة. 
ظلت أيام وشهور تراه في حصص الدرس مع 
زميالتها، ولم تجرؤ أن  تلمح أو تنطق بحرف 
له ولكن كان كل الحب والشوق والترجي ينطق 
في عينيها الجميلتين ولمعه الحب والحزن التي 

ترتسم بين أجفانها. 
وذات ليلة ذهبت للدرس فلم تجد احد غير حبيبها 
)عز الدين( فاضطرت أن تغادر المكان ارضاءا 
للعادات والتقاليد، التي يرفضها قلبها، وأخذت منه 
وعدا، أن تغادر اليوم وتأتي غداً ليعوضها الدرس 
البيت ترفرف كعصفور  الفائت، وعادت إلى 
هائم في سماء شاسعة تعلو وتهبط وكأن النسيم 
يأرجحها، وألقت بنفسها على السرير شاخصة 
بعينها للسماء تردد كل حرف نطق به حبيبها 
ورونق حياتها  وتستعيد كل نظرة منه إليها، 
وانه وعدها أن يلقاها غدا بمفردها ويشرح لها 

الدرس حتى لو لم يأتي احد،. 

وفجأة يأتي إلى مسامعها صوت أم كلثوم تغرد 
ألقاك ياخوف فؤادي من غِد  برائعة…. اغداً 

يالشوقي واحتراقي في انتظار الموعد.. 
تعبر وتنطق  يهديها هذه األغنية  القدر  وكأن 
عما تحسه وتنتظره من مقابلة حبيبها حتى لو 
الحنين الجارف  كان ال يعرف قدر حبها  أو 

الذي يمال قلبها. 
حقا لو استعاد كل منا ذكريات مرت بحياته لسرد 
عشرات القصص والحكايات أو الرسايل التي 
أهداها القدر والصدفة إليه واألغاني التي تأتي في 
وقتها  وعبرت عن المواقف التي نعيشها وكأن 
القدر يقرأ مشاعرنا ويشاركنا أحاسيسنا الجارفة 
ودقات قلوبنا لذا ادعوكم أن تستمتعوا برائعة اغداً 

القاك وكانت هذه حكاية غنوة. 
 أغداً ألقاك؟  

يا خوف فؤادي من غِد
يالشوقي واحتراقي في انتظار الموعِد
آه، كم أخشى غدي هذا وأرجوه إقترابا

كنت أستدنيه لكن هبته لما أهاَب
وأهلّت فرحة القرب به حين استجاَب

هكذا أحتمل العمر نعيماً وعذابا
ه الشوق فذابا مهجًة حرة، وقلباً مسَّ
أنت يا جنة حبي واشتياقي وجنوني

أنت يا قبلة روحي وانطالقي وشجوني
أغداً تشرق أضواؤك في ليل عيوني؟

آه من فرحة أحالمي، ومن خوف ظنوني
كم أناديك وفي لحني حنين ودعاء

يا رجائي أنا، كم عذبني طول الرجاء
أنا لوال أنت لم أحفل بمن راح وجاء
أنا أحيا في غدي اآلن بأحالم اللقاء

فأِت أو ال تأِت، أو فإفعل بقلبي ما تشاء!
هذه الدنيا كتاب أنت فيه الِفقُر
هذه الدنيا ليال أنت فيها العمُر

هذه الدنيا عيون أنت فيها البصُر
هذه الدنيا سماٌء أنت فيها القمُر
فارحم القلب الذي يصبو إليك

فغداً تملكه بين يديك
وغداً تأتلف الجنة أنهاراً وظاّل

وغداً ننسى فال نأسى على ماٍض تولّى
وغداً َنسهْو فال نعرف للغيب محال
وغداً للحاضر الزاهر نحيا ليس إال

قد يكون الغيب حلواً، إنما الحاضر أحلى. 
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معلومات عن أشهر الطغاة يف التاريخ
 الرئيس الصالح هو من يسعى ياستمرار 
لما هو فيه الصالح و الخير لشعبه ، و في 
التاريخ اإلنساني وجدنا العديد من األمثال 
، عن ملوك عظام ، كتبوا سيرتهم في 
التاريخ العالمي بأحرف مضيئة ، بينما 
ذكر لنا في التاريخ أسماء لبعض الطغاة ، 
تميز تاريخهم بالدم و التعذيب ، و بعضهم 
كان ذلك ألنهم أشخص عنصريين ، و 
نفسيين  لكونهم مرضى  األخر  البعض 

و غيرها .
روبرت موغابي

عرف روبرت موغابي بمحاوالته لإلحتفاظ 
بموقعه الرئاسي طوال الوقت  في دولة 

زيمبابوي ، فقد عمل على إنتهاك الحقوق 
التزوير  بالغ في  ، و  اآلمنين  و ترويع 
مقاطعات  إحدى  أن  حتى   ، اإلنتخابي 
واحد  إنتخابي  له صوت  يأتي  لم  بالده 
منها ، مما أثار غضبه فقام بإثارة العنف 
في تلك المقاطعة ، و قتل ما يصل إلى 
20 ألف شخص ، فضال عن أن سنوات 
يتعدى ثالث  ما   ، دم  فيها  أهدر  حكمه 

ماليين شخص من زيمبابوي .
فالد الثالث

عرفنا كثيرا في األفالم األمريكية مصاصي 

الدماء ، و الحقيقة أن هناك بعض الحكام 

قد عرفوا في التاريخ بمصاصي الدماء 
فعليا ، و قد كان من بينهم حاكم رومانيا 
فالد الثالث ، و الذي كان يستمتع بتعذيب 
ضحاياه و سجنائه ، حتى أنه عرف في 
التاريخ بأنه كان يبالغ في تعذيبهم و يقتلهم 
على الخوازيق ، و يستمتع بمنظر الدم 

السائل من أجسامهم .
األمبراطور هيروهيتو

حكم األمبراطور هيروهيتو دولة اليابان 
إبان الحرب العالمية األولى ، و قد كان 

هو المسئول عن العديد من الجرائم التي 
ارتكبها جيشه وقتها ، فقد كان سببا في 
زج اليابان في سلسلة من الدمار ، و قد 

الذرية  القنابل  كان سببا فيما خلفته تلك 
من خراب حل على دول شرق أسيا .

أدولف هتلر
وهو حاكم المانيا حتى عام 1945 ، و 
حكام  أشهر  فكان  بالنازية  حكمه  اتسم 
عصره ، و عرف بالشخصية الدكتاتورية 
المناهضة للسامية ، و من أشهر الجرائم 
التي ارتكبها ، ما فعله ضد اليهود آنذاك 

حيث كان يجمعهم و يحرقهم ، في محارق 
آالف  قتل  استطاع  أنه  ، حتى  جماعية 

األشخاص .
فيلهلم الثاني

و قد كان أحد حكام المانيا ، و كان يعرف 
بأن عصره كان دموي للغاية ، و على 
الرغم من عجزه على السيطرة على الجيش 

، و عدم قدرته على السيطرة على شئون 
البالد ، إال أنه قد قتل في عهده ما يتعدى 

المليون شخص .
تيودور هرتزل

و هو من أكبر المجرمين اللذين عرفتهم 
البشرية ، و ينسب إليه تأسيس الصهيونية 
السياسية المعاصرة ، و قد كان أحد حكام 
المانيا ، و كان سببا في العديد من المجاذر 
، التي قام بها اليهود حتى اآلن و على 

رأسها ما قاموا به ضد الفلسطينيين .
ايريل شارون

أن اتسع الحديث عن مجرمين التاريخ فال 
يمكن إغفال الطاغية شارون ، و الذي 

التي  المجاذر  من  العديد  في  سببا  كان 
اقيمت ضد الشعب الفلسطيني األعزل ، 
و قد راح ضحية هذه المجاذر اآلالف من 
الفلسطينيين و من بينهم النساء و األطفال .

هيديكي توجو
و هو امبراطور ياباني صار على نفس 
خطى هتلر ، فلم يكن فقط امبراطور ياباني 

بل أنه هو من تولى منصب رئيس الوزراء 
، و وزير الجيش و وزير الخارجية و 
مع  أقام عالقات عديدة  قد  و   ، غيرها 
أنه شن حروبا  إلى جانب  النازيين هذا 
ضد العديد من البلدان األسيوية ، و التي 

راح ضحيتها ماليين األشخاص .
ليوبولد الثاني

و هو حاكم بلجيكا و قد كان سببا في قتل 
ما يصل إلى 15 مليون كونغولي ، محاوال 
بناء دولة الكونغو و قد كان يرتكب أبشع 
المجازر و المذابح في تاريخ البشرية ، 

أمال في تحقيق غايته .

أدب وثقافة

بقلم:   سناء سراج

حكاية غنوة

أغدًا ألقاك 

موسوعة المنتقى المعين من شعراء المغرب في القرنين التاسع عشر والعشرين
 لمؤلفها الدكتور عبد هللا بنصر العلوي



Deux semaines après sa nomination, 
la nouvelle ministre Lucie Lecours 
voit son conjoint et chef  de cabinet 

du maire de Terrebonne se retrouver sous la 
loupe du Commissaire à l’intégrité municipale, 
en raison de propos tenus dans une conversa-
tion filmée à son insu avec un élu municipal.
Le 26 février dernier, soit deux jours après 
la nomination de sa conjointe au conseil des 
ministres, Alain De Choinière, qui est le chef 
de cabinet du maire de Terrebonne Marc-
André Plante, a rencontré le conseiller muni-
cipal Réal Leclerc en lui suggérant de ne pas se 
représenter à la prochaine élection. 
Lors de cette conversation captée à son insu 
par une caméra de surveillance et dont des 
extraits ont été diffusés mardi par TVA Nou-
velles, M. De Choinière explique à M. Leclerc 
qu’il pourrait toucher une indemnité de départ 
160 000 $ advenant qu’il renonce à solliciter 
un nouveau mandat. 
«C’est ça la politique. (...) Il n’y a pas de guerre, 
pas de chicane. Tu collectes la totale. Tu vas 
pouvoir être en Floride tout l’hiver prochain et 
gagner le même argent que si tu te représen-
tais», jure notamment M. De Choinière. 
Le conseiller Leclerc a depuis été exclu du 

caucus du parti du maire de 
Terrebonne, qui lui reproche 
d’avoir omis de déclarer un 
prêt de 10 000 $ contracté 
auprès de l’homme d’affaires 
Normand Trudel en plus 
d’avoir profité dans le passé 
de voyages de pêche payés 
par des fournisseurs de la 
Ville. 
Piqué au vif  par l’approche 
de M. De Choinière, M. 
Leclerc a déposé une 
plainte au Directeur géné-
ral des élections du Québec 
(DGEQ). 
La ministre Laforest intervient 
Questionnée à ce sujet mercredi matin dans les 
corridors de l’Assemblée nationale, la ministre 
des Affaires municipales, Andrée Laforest, a 
fait valoir qu’elle a demandé au Commissaire à 
l’intégrité municipale et aux enquêtes (CIME) 
de s’enquérir de la situation après en avoir pris 
connaissance dans le reportage de TVA Nou-
velles. 
«J’ai tout de suite agi», a-t-elle indiqué, en 
insistant sur l’impartialité de la CIME, qui au 

besoin, fera cheminer le dossier en déontolo-
gie à la Commission municipale du Québec 
(CMQ). 
Interpellé par notre Bureau parlementaire, le 
cabinet de la ministre déléguée à l’Économie, 
Lucie Lecours, a préféré s’abstenir de com-
menter. 
«Le conjoint de Mme Lecours occupe la 
fonction de chef  de cabinet du maire de Ter-
rebonne, a confirmé son attaché de presse, 
Mathieu St-Amand. Nous ne ferons pas d’autre 
commentaire puisque le dossier est saisi par la 
CIME.» 

Un an après le début de la pandé-
mie, le premier ministre François 
Legault a fait poindre mardi l’es-

poir d’un retour à un semblant de norma-
lité au Québec, et ce, aussitôt que les 65 ans 
et plus seront vaccinés.
L’heure était au bilan pour le premier 
ministre, alors qu’il y a un an, presque jour 
pour jour, François Legault était confronté 
à des décisions déchirantes, notamment 
celle, annoncée le 11 mars, de confiner la 
province.
Mardi, le premier ministre avait un ton 
beaucoup plus optimiste, évoquant même 
la possibilité pour les Québécois de retrou-
ver le plaisir d’accueillir de la visite une fois 
que les personnes plus vulnérables seront protégées.
«Pâques est trop tôt, on n’aura pas une couverture vac-
cinale suffisante de la population», a cependant tempéré 
le directeur national de santé publique Horacio Arruda. 
«On ajustera nos consignes en fonction de l’épidémiolo-
gique et de la couverture vaccinale», a-t-il ajouté.
La santé publique étudiera la recommandation faite par 
les CDC, aux États-Unis, où les personnes qui ont reçu 
leurs deux doses de vaccins peuvent se réunir entre elles 
par petits groupes en intérieur sans porter de masque 
et sans respecter la distanciation physique. Elle pour-
rait toutefois prendre la décision de privilégier une autre 
avenue, a souligné le Dr Arruda.
François Legault se dit d’ailleurs «obsédé» par l’idée de 
vacciner le plus rapidement possibles les personnes de 
65 ans et plus, qui composent 80 % des hospitalisations 
et 95 % des décès reliés à la COVID-19.
La vaccination des 65 ans et plus pourrait s’amorcer d’ici 
quelques jours dans le Grand Montréal, a annoncé le 
ministre de la Santé Christian Dubé. Des plages horaires 
de vaccination se sont ajoutées d’ailleurs ajoutées dans 
cette région.

La ministre Isabelle Charest annoncera vendredi les 
détails de son plan de reprise des sports, a annoncé 
François Legault, «si les conditions le permettent».
«C’est important le sport pour les jeunes, c’est important 
pour la santé mentale», a souligné le premier ministre, 
qui dit être très sensible à la question.
La santé publique n’a cependant pas donné son feu vert 
: les autorités veulent notamment se donner le temps 
d’évaluer les effets de la semaine de relâche avant de 
prendre une décision.
M. Legault a par ailleur jugé «tellement triste» la déci-
sion de certains parents de ne pas envoyer leur enfant 
à l’école pour protester contre le port obligatoire du 
masque au primaire en zone rouge.
«Les enfants sont capables pas mal plus qu’on pense de 
s’adapter pour porter un masque», a-t-il affirmé.
Le Québec a rapporté mardi 650 cas supplémentaires et 
12 décès, portant le total à 293 860 personnes infectées 
et 10 493 morts depuis le début de la pandémie.
Le ministre des Finances a par ailleurs annoncé plus tôt 
ce matin que Québec déposera un budget axé sur la lutte 
à la COVID-19 et la relance de l’économie québécoise, le 
25 mars prochain.

Le premier ministre Justin Trudeau n’a pas exclu mercredi 
le déclenchement d’élections à court terme, arguant que 
le pays doit avoir «un Parlement qui fonctionne» pour 

répondre aux impératifs de la pandémie.
«Je n’exclus absolument rien, parce que je m’attends à ce que 
tout le monde puisse travailler ensemble pour livrer pour les 
Canadiens», a-t-il déclaré en entrevue avec Paul Arcand sur les 
ondes de la chaîne de radio 98,5.
«On est en Parlement minoritaire. Moi, ma priorité, c’est d’aider 
les Canadiens, c’est de passer à travers cette pandémie et pour 
ça j’ai besoin d’un Parlement qui fonctionne», a-t-il ajouté en 
faisant allusion aux retards engendrés dans le dossier de l’aide 
médicale à mourir en raison du Parti conservateur, selon lui.
Pour le premier ministre, «si les autres partis refusent de passer 
les projets de loi qui vont aider les gens, si on se voit limiter à 
cause des jeux, comme les conservateurs sont en train de jouer 
avec l’aide médicale à mourir, je ne peux pas écarter toute possi-
bilité. On a besoin d’avoir un Parlement qui fonctionne pendant 
cette pandémie», a conclu M. Trudeau.
«Si M. Trudeau considère que le Parlement n’est pas fonction-
nel, il n’a que lui à blâmer», a réagi le chef  du Bloc québécois 
Yves-François Blanchet. «M. Trudeau essaie, selon l’humeur du 
jour, de se bidouiller une fenêtre électorale, a-t-il dit, mais la réa-
lité, c’est qu’on peut ne pas être d’accord avec Justin Trudeau et 
avoir quand même le droit à une opinion.»
Des primes pour les vaccins  
Justin Trudeau a aussi révélé que le gouvernement fédéral était 
prêt à payer des primes pour l’approvisionnement en vaccins, ce 
qui n’a finalement pas été nécessaire.
«On était prêts à payer plus pour des vaccins si ça allait les 

accélérer parce que le coût économique de ne pas faire vacciner 
le plus rapidement possible les citoyens allait être plus grand 
qu’une prime à payer.»
En fin de compte, les primes n’auraient rien changé puisque 
selon M. Trudeau, les allocations de vaccins des entreprises 
pharmaceutiques étaient «basées sur les contrats, les ententes à 
l’international».
Le premier ministre a rappelé que tous les Canadiens devraient 
être vaccinés avant la fin de l’été, mais qu’il y a «des chances que 
ce soit fait à l’avance».
M. Trudeau s’est dit heureux que sa mère ait reçu le vaccin mardi 
à Montréal. «C’est incroyable l’impact que ça fait d’entendre que 
sa mère se fait vacciner. Je ne m’attendais pas à avoir le soulage-
ment que je sens».

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousCet important montant qu’investit la com-
pagnie italienne « Eni » dans la décou-
verte et l’exploitation du puit « Zohr » 

de 30 trillions de pieds cubes de réserves en gaz 
naturel a, en 2020, une production journalière 
de 2,7 milliards de pieds cubes; Une production 
qui a débuté en 2018. Cette remarquable pro-
duction journalière du puit « Zohr » a permis 
au gouvernement de réaliser plus d’un projet.
Tout d’abord on a le projet de transfert de voi-
tures au gaz naturel qui a déjà fait le transfert 
de 38 000 voitures l’an dernier, dont les frais de 
transfert ont été subventionnés en partie par le 
gouvernement. 
Ensuite un autre méga projet subventionné 
par le gouvernement est celui de l’échange des 
vieilles voitures de 20 ans et plus contre des 
voitures neuves au gaz naturel moyennant un 
paiement du prix de la nouvelle voiture étalé 
sur 10 ans comportant un intérêt annuel de 

seulement 3%. Ce 
projet vise, pour la 
première étape, 250 
000 voitures dont 
55 000 taxis et privées et 15 000 microbus.
Un troisième projet réalisé par le gouverne-
ment est celui du branchement au réseau du 
gaz naturel, l’an dernier, de 11,8 millions d’uni-
tés d’habitations.
En terminant il est intéressant de mentionner 
que grâce à l’importante production en gaz 
naturel réalisée dans l’exploitation du puit « 
Zohr » que l’Égypte a déclaré, en 2019, son 
autosuffisance en gaz naturel ainsi que l’inten-
tion d’exporter l’excédent vers L’Europe et au 
Moyen-Orient. 
De plus l’Égypte estime qu’en 2023, à ce 
rythme de production de gaz naturel elle devra 
déclarer l’autosuffisance en produits pétroliers 
« essence, et autre ».

Investissement de 15.6 milliards de dollars 
dans l’exploitation du puit « Zohr » en gaz 
naturel un des plus grands en Méditerranée 

avec des réserves de 30 trillions de pieds cubes 

La nouvelle ministre Lecours embarrassée par les propos de son conjoint

Sue Montgomery réclame des excuses de Valérie Plante

21 milliards $ pour lutter contre la COVID; 
la vérificatrice générale enquête

Vaccination des 65 ans et plus : Legault évoque 
le retour des visites à domicile

Trudeau n’exclut pas des élections au printemps
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La mairesse de l’arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 
Sue Montgomery, a réclamé mardi des 

excuses de la part de la mairesse de Montréal, 
Valérie Plante.
À la suite d’un rapport dévastateur, la mairesse 
Plante avait demandé à sa collègue de renvoyer 
sa chef  de cabinet, Annalisa Harris, qui faisait 
l’objet d’allégations de harcèlement psycholo-
gique envers des employés. Cette demande avait 
été accueillie par une fin de non-recevoir et le 
conflit s’est envenimé au point de se transporter 
devant les tribunaux, tandis que Sue Montgo-
mery a claqué la porte de Projet Montréal, le 

parti de Mme Plante, pour siéger 
comme indépendante.
En décembre dernier, la Ville de 
Montréal avait subi un revers 
partiel devant la Cour supérieure 
et a finalement décidé de ne pas 
faire appel du jugement, une 
décision interprétée comme une 
victoire par Sue Montgomery. La 
Cour supérieure avait notamment 
permis à Annalisa Harris de pou-
voir à nouveau entrer en contact 
avec les fonctionnaires de l’arron-
dissement, en plus de permettre à 
la mairesse Montgomery d’avoir accès au rap-
port complet rédigé sur sa directrice de cabinet.
«Je demande à la mairesse Plante, qui a long-
temps ignoré et sous-financé notre arrondisse-
ment, de s’excuser auprès de la population de 
Côte-des-Neiges — Notre-Dame-de-Grâce. 
Elle doit également présenter des excuses 
publiques à ma directrice de cabinet pour avoir 
fait de sa vie un véritable enfer au cours de l’an-

née écoulée», a réclamé mardi la mairesse Mon-
tgomery, tout en soutenant du même souffle 
qu’elle «tend une branche d’olivier à la mairesse 
Plante».
Mme Montgomery a également réclamé 
qu’un «examen indépendant» portant sur 
«l’enquête bâclée» menée par le contrôleur 
général Alain Bond sur Annalisa Harris soit 
entrepris.

Le gouvernement du Québec va 
investir près de 21 milliards pour 
lutter contre la COVID-19 ou pour 

aider entreprises et citoyens à faire face 
à la crise économique créée par la pan-
démie.
C’est ce que dévoile un rapport de la Véri-
ficatrice générale Guylaine Leclerc pré-
senté mercredi à l’Assemblée nationale. 
Les sommes déployées jusqu’en 2022-
2023 sont colossales :     
7,8 milliards en subvention aux entre-
prises, citoyens et municipalités       
3,15 milliards en prêts       
4,57 milliards en achat d’équipements et de 
mesures de protection      
2,44 milliards en embauches et majorations 
salariales       
2,90 milliards en devancement de projets 
d’infrastructure            
Étant donné « l’ampleur des sommes pré-
vues », le VG fera enquête. Il a toutefois 
choisi d’éviter les sujets déjà abordés par 
le Bureau du coroner, le Commissaire à 
la santé et le Protecteur du citoyen pour 
éviter la redite.  
Il se donne toutefois le mandat d’enquêter 
sur:       
Les mesures d’aides aux entreprises tou-
chées par la pandémie, qui ont reçu plus de 
2,75 milliards       
Les équipements de protection individuelle 
et leur achat en temps opportun ou non      
La planification de l’accélération de la réno-
vation de CHSLD ou de la création de mai-

sons des aînés       
La gestion des centres des congrès alors 
que Québec prévoit investir 750 millions 
dans le tourisme      
La gestion des délais d’attente en chirurgie 
avec le rattrapage des retards causés par le 
délestage       
L’enseignement à distance et les difficultés 
scolaires des élèves       
La santé mentale et la difficulté d’accès aux 
soins       
La télésanté, alors que de mars à novembre 
2020, plus de 500 millions $ ont été facturés 
par les médecins qui ont fait 3,5 millions de 
consultations à distance       
La cybersécurité, puisque la pandémie a 
accéléré la transformation numérique, qui 
ouvre la porte davantage aux cybercrimi-
nels            
La VG n’enquêtera pas immédiatement sur 
les programmes de réinsertions en emplois, 
malgré les centaines de millions de dollars 
investir. « Elle sera évaluée lorsque cette 
dernière aura été déployée », note-t-elle. 

Appréciation, 

Le printemps se réveil...
Un beau matin... la merveille
Naisse avec les fleurs
Dégage une belle odeur
L’odeur de la vie
L’odeur de l’envie

D’aimer, de partager
D’échanger, de soulager
Un être...  qui la veille
D’un soir... trouve la merveille
Flâne avec ses rêves
À la rencontre d’Eve

Soudain la plus belle
Suite à l’étincelle
D’une danse fraternelle
Une danse avec Michelle
Elle est très chouette
La  ravissante Guillemette

Elle se fait une présence
Très simple avec aisance
Sans effort, sans prévoyance
Elle est naturelle
C’est l’adorable Michelle
J’ai tenu ma promesse
J’envoie à ton adresse

Un petit poème si doux
Sans préjudice, avec tendresse
D’un Père, d’un frère
D’un ami, pour qui. Tu es chère
Il pensera sans cesse 
À toi, à Claude, à la sagesse

De fonder une amitié,  Lion
Dans toutes les occasions
Tant que « Nous Servons»
Dans notre association
Nous resterons des  lions
Fidèles, sincères aux engagements

Salah EL ACHKAR 
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بعد  البريطانية الصمت  المالكة  العائلة  التزمت    
أن اتهمت ميجان وزوجها األمير هاري أحد أفراد 

العائلة باإلدالء بتعليق عنصري عن ابنهما.
وقالت ميجان إنها أحست أنها منبوذة لدرجة دفعتها 

للتفكير في االنتحار.
المذيعة  التي أجرتها  التلفزيونية،  المقابلة  وأثارت 
األمريكية الشهيرة أوبرا وينفري، مع الزوجين أكبر 
ديانا  المالكة منذ وفاة األميرة  العائلة  أزمة تشهدها 
والدة هاري في عام 1997 عندما تعرضت العائلة 
إليزابيث النتقادات على نطاق واسع  الملكة  بقيادة 

لتأخرها في التعليق.
وقال هاري في المقابلة التي استمرت ساعتين 
وبثتها في بادئ األمر قناة »سي. بي. إس« 
األمريكية، مساء األحد، إن والده وريث العرش 

األمير تشارلز خذله.
وسأل صحفي األمير تشارلز لدى خروجه من مركز 
تطعيم بكنيسة في لندن عن رأيه في المقابلة، فتوقف 
تشارلز ونظر إلى أعلى ثم استدار ومشى دون تعليق.

وكتبت صحيفة »ديلي ميرور« عنواناً على صفحتها 
األولى يقول »أسوأ أزمة ملكية منذ 85 عاما«.

أما »ديلي ميلز« فتساءلت على غالفها »ماذا 
العمود في  فعلوا؟«. وتساءل تريفور كافانا كاتب 
صحيفة »صن« عما إذا كانت المقابلة تعني النهاية 

للعائلة المالكة.
وفي مقال رئيسي بعنوان »هجوم ملكي«، قالت 
أكثر ضررا  »التايمز«: »ال يمكن أن يكون األمر 
المالكة، خاصة وأنه ال يسعها فعل شيء  بالعائلة 

يذكر للدفاع عن نفسها«.
وأضافت: »مفتاح بقاء الملكية على مر القرون كان 
يتعين  العصور.  التكيف مع متطلبات  قدرتها على 

عليها التكيف مرة أخرى«.
البالغة من  إليزابيث  الملكة  وقال مصدر ملكي إن 
69 عاما  والتي تتولى العرش منذ  94 عاماً  العمر 

تريد بعض الوقت قبل أن يصدر القصر رداً.
الناس عرسها الالفت  تابع  التي  وكسبت ميجان، 
في قصر وندسور قبل ثالث سنوات، تعاطفا في 

الواليات المتحدة بعدما وصفت بعض أفراد العائلة 
المالكة بعدم االكتراث أو الكذب أو باإلدالء بعبارات 

عنصرية، دون أن تحدد من.
التوتر أيضا عالقتها وزوجها بالصحافة  وشاب 
البريطانية وبخاصة الصحف الشعبية التي تناولتهما 

بالنقد.
وبالنسبة للملكية الممتدة في تاريخ بريطانيا وإنجلترا 
على مدى ألف عام منذ وليام الفاتح، فإن القنبلة التي 
فجرتها ميجان ال تقل ضراوة عن موت األميرة 

ديانا وتنحي الملك إدوارد الثامن عام 1936.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، 
بوريس جونسون، الثالثاء إن جونسون شاهد 

المقابلة لكنه امتنع عن اإلدالء بأي تعليق.
وكان جونسون قد قال، اإلثنين، إنه يكن أكبر تقدير 

للملكة لكنه ال يريد الحديث عن المقابلة.
وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن 
إن من المستبعد أال تظل الملكة إليزابيث ملكة على 

نيوزيلندا في أي وقت قريب.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
عوا قانون الشهر العقاري الذي تم    إشادة نواب البرلمان المصري الذين شرَّ

تأجيله بقرار من رئيس الجمهورية ... في الحقيقة أمر أكثر من مضحك.

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

 أخوان كبرى األسواق التجارية
 التي توفر لك كل ما يحتاجه البيت
 من المنتجات الغذائية اإليرانية

  والشرقية
15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

 
 آخر عمود

فريــد زمكحـل

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

كانت جميلة جدا ومهمة جدا زيارة     
بابا الفاتيكان فرنسيس إلى العراق. والحق 
يقال هذا الرجل هو رجل سالم ومحبة 
بكل المعاني والمواقف وخاصة في أوقات 
عصيبة كأيامنا هذه... وهذا الرجل ينتمي 
إلى مدرسة دينية كبيرة تتجاوز الطوائف 
واألديان. والبعض منهم مسيحي ومسلم وأي 
ديانة أخرى تدعو إلى المحبة واإلنسانية 

بشموليتها.  
كانت زيارته أول زيارة حبريه يجريها بابا 

الفاتيكان إلى العراق في التاريخ. 
وقال البابا إن البعض قد يتهمه »بالهرطقة« 
ألنّه يلتقي مع زعماء العالم اإلسالمي، ومن 
بينهم المرجع الشيعي األكبر آية هللا علي 

السيستاني.
وأضاف إن لقاءاته وزياراته إلى دول العالم 
والشخصيات المختلفة ال تأتي من أهواء 
شخصية، بل بعد صالة وتفكير ونقاش، 
مشدداً على أهمية الحوار بين األديان، 

ومفاهيم األخوة.
وعن زيارته للنجف قال »إنه شعر بالحاجة 
ألن يقوم بزيارة حج وتوبة، وبلقاء رجل 
حكيم، رجل هللا. ولفت إلى أن هذا األخير 

تصرف باحترام كبير.
وقال بأنه سيزور لبنان وسوريا في قلبه وكل 

قضايا النساء. 
البابا هنا البد أن اذكر بعض  وعندما اذكر 
رجاالت الدين الكبار والكبار جدا في 
عالمنا العربي وعالم المسيحيين والمسلمين 
واإلنسانية جمعاء. هؤالء الرجال هم بعض 
األسامي من األسماء الكبيرة وليس كلها وهنا 
أوردهم كمثل حتى نترحم على األموات 

وندعو لألحياء منهم بالتوفيق. 
وكذلك ال تغبن حق كل رجل دين حتى لو 
كان يعمل في قرية صغيرة نائية الن أثره 
بأرواح الناس كبير وخاصة إن كان يدعو 
للمحبة والسالم... وطبعا ليس كل رجاالت 

الدين يمكن تصنيفهم في مدرسة المحبة. 
واذكر هنا اسم الكبير الراحل أغناطيوس 
الرابع هزيم السوري الجنسية الذي شغل 
منصب بطريركية أنطاكية وسائر المشرق 
للروم األرثوذكس خليفة بطرس وبولس 

إلنطاكية العظمى بين ١٩٧٩ و٢٠١٢. 
لم يكن »صاحب الغبطة« يرضى بأنصاف 
الحلول بما يخص اإلنسان الذي »خلقه هللا 
على صورته ومثاله«، وكان دائم النصح 
لرعيته الكبيرة: »كونوا على صورة هللا، 
فهو لم يخلقكم بمفردكم بل خلق معكم اآلخر، 
وعليكم أن تقبلوا هذا األخر، وأن تتعاونوا 
وتتكاملوا وتتحاوروا معه لتكتمل بذلك 

الحياة«.

ترك هزيم بصمة لن تُمحى من تاريخ 
األرثوذكس في الشرق، وهي أنه البطريرك 
الـ165  األول والوحيد في سلسلة البطاركة 
الذين تعاقبوا على عرش إنطاكية، الذي 

أنشأ جامعة.
الثالث باب اإلسكندرية  البابا شنودة  وكذلك 
وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر بالد 
المهجر وكان أول أسقف للتعليم المسيحي 
قبل أن يصبح البابا، وهو رابع أسقف أو 

مطران يصبح البابا. 
وعرف بمواقفه الوطنية الكبيرة وقد كان 
من الكتّاب أيًضا إلى جانب الوظيفة الدينية 
العظمى التي يشغلها، وكان ينشر في جريدة 
األهرام الحكومية المصرية بصورة منتظمة. 
ومن أقواله :« ليس القوى من يهزم عدوه 
وإنما القوى من يربحه. - إن ضعفت يوماً 

فاعرف أنك نسيت قوة هللا.«
وال ننسى هيالريون كابوتشي أو كبوجي 
السوري الذي أصبح مطرانا لكنيسة الروم 
الكاثوليك في القدس وعرف بمواقفه الوطنية 
المعارضة لسياسة االحتالل اإلسرائيلي 
ودعم المقاومة. اعتقلته سلطات االحتالل 
أثناء محاولته تهريب أسلحة للمقاومة، 
وحكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن 12 
عاماً. أفرج عنه بعد 4 سنوات بوساطة من 
الفاتيكان وأمضى بقية حياته بالمنفى في 
روما. وان كنّا اليوم ندعو دوما للمقاومة 
السلمية ونرفض السالح إال أننا ال ننسى انه 

كان وطنيا واليزال في ذاكرتنا. 
وأسماء كبيرة كثيرة مهمة ال يسع المكان هنا 
بإيرادها. وال ننسى أبونا مكاريوس وهبي 
الذي كان أول من سعى ليحمي ويعيد إلى 
الحياة لغة السيد المسيح اآلرامية من خالل 
عمله ومن خالل كنيسته للملكيين الكاثوليك 

في أوتاوا أثناء أوج الحرب في سوريا.  
وهنا اذكر وأترحم على أبونا أفرام في 
مدينتي الحسكة في سوريا الذي حفر في 
ذاكرتنا  السالم الذي يحمله القسيس ورجل 
الدين.. وكل رجال الدين من مختلف األديان 
والطوائف الذين قبَّلنا أياديهم كأطفال 

وكذكرى للسالم والمحبة. 
وسالم إلى أبونا ربيع الخولي في تورونتو 
اللبناني الذي ترك الغناء ليصبح رجل 
دين يدعو للمحبة .. بشكل آخر! وعندما 
سمعت غناءه أختي الصغيرة )وهي تعيش 
مع متالزمة المحبة داون( ونطقها صعب 
وذاكرتها ليست قوية.. وتذكرته وبكت 
ألنه ربما بصوته المس إحساسها بطفولتها 
ووطنها األول سوريا قبل أن تصبح كندا 

أما ثانية لها. 
كل المحبة لكم جميعا.  

رجال .. ورجاالت ! 

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

  نجح مطورين النظمة المتحدثات الذكية، 
المتحدثات  في تطوير خاصية جديدة تمكن 
الذكية بأنواعها من قراءة معدل نبضات 
القلب عن بعد.  وتمت تجربة نظاما جديدا 
إيكو وجوجل هوم، من  على أجهز أمازون 
الذكية، أثبت قدرته على رصد  المتحدثات 
القلب عن  االضطرابات في وتيرة نبضات 

بعد، وفق موقع »ذا نكست ويب«، التقني.
ويعمل النظام الجديد على إرسال موجات فوق 
الجالس قرب  باتجاه قلب الشخص  الصوتية 
الذكي، وحين ترتد هذه الموجات  المتحدث 
الذكي و  المتحدث  للمتحدث، تقرأها أجهزة 

تترجمها لمؤشرات حيوية للقلب.
ويرجع الفضل في ابتكار هذه التقنية الثورية، 
الذين قاموا  لباحثين في جامعة »واشنطن«، 
باختبار هذه الخاصية على مجموعة من 
األشخاص األصحاء والمرضى، وكانت 
النتائج مبهرة بتمكن المتحدثات الذكية من 
تقترب من دقة  بدقة  قلوبهم  ترجمة مؤشرات 
المعدات الطبية المتخصصة ومنها جهاز 

ECG المراقب لنبضات القلب.

وقد تطرح أمازون وجوجل هذه الخاصية في 
المستقبلية بعد نجاح تجربتها على  أجهزتهم 

أجهزة »إيكو« و »هوم«.
وكانت قد أعلنت شركة جوجل عن تسريعها 
لوتيرة طرح تحديثات لمتصفحها »كروم«، 
حيث تطرح التحديثات كل 4 أسابيع بدال من 

6 أسابيع.
ووفق موقع »ذا فيرج« فإن تسريع وتيرة 
طرح تحديثات متصفح كروم، من المفترض 
أن تصب في مصلحة عمالء المتصفح، بتدعيم 
المزيد من أدوات  الرقمية وطرح  منظومته 
المستخدمين  التي توفر على  الجديدة  التصفح 

الوقت والمجهود.
وذكر الموقع األمريكي المختص بأخبار 
التي تعلن  المرة األولى  التقنيات أن هذه هي 
فيها جوجل عن تسريع وتيرة تحديثات 

لمتصفح جوجل كروم خالل 10 سنوات.
التي ستحرص جوجل على  التحديثات  ومن 
أداء  للمتصفح، ما يحسن من  إضافتها شهريا 
استخدامه، ويعزز من أنظمة أمن وحماية 

المعلومات به.

  بدأت اإلمارات االستعانة بالكالب البوليسية المدربة على 
الكشف عن مصابين بفيروس كورونا »كوفيد19«، دون تواصل 

مباشر بين الكالب واألشخاص.
وذكرت وكالة أنباء اإلمارات أن وزارة الداخلية اإلماراتية أدخلت 
في الخدمة مؤخرا مركبة عبارة عن وحدة متنقلة للكالب البوليسية 
»k9« المدربة على الكشف عن مصابين محتملين بفيروس 
كورونا المستجد »كوفيد19«، وذلك دون التواصل المباشر بين 

الكالب واألشخاص.
وتوجد الوحدة في األماكن المستهدفة ومقرات الفعاليات 
والمسابقات الكبرى والميدانية، بحيث تكون خطا إضافيا داعما 

لجهود اللجان المنظمة والصحية.
ويتلخص عملها في إحضار عينات من األشخاص تؤخذ من تحت 
االبط، وتعرض في أداة خاصة على الكالب الموجودة داخل 
المركبة المتنقلة، ومن خالل خاصية الشم القوية لدى هذه الكالب 
المدربة، تتمكن في ثوان معدودة من تحديد إصابات محتملة 

بالفيروس إن وجدت.
وبذل الفريق الوطني اإلماراتي جهودا مضنية ودراسات وتجارب 
وورش عمل متخصصة بالتعاون من أرقى المدارس البيطرية 
العالمية »ألفور البيطرية الفرنسية«، أقدم مدرسة بيطرية في 

أوروبا، وبعد نتائج هذه الدراسات تم التطبيق العملي للتجارب حيث كانت 
اإلمارات أول دولة في العالم تتبنى فكرة استخدام حاسة الشم القوية لدى الكالب 

البوليسية في الكشف عن كورونا المستجد.
وسارعت اإلمارات إلى تطوير بروتوكول خاص بها يتم من خالله أخذ العينة من 
األشخاص وعرضها على الكالب بصورة منفصلة، مما يساعد في عدم وجود 

اتصال مباشر بينهم إلى جانب السرعة في تحصيل النتائج.
وقام الفريق الوطني بعمل ملتقيات وجلسات حوارية علمية عالمية حول هذا 

الموضوع، عارضين التجربة اإلماراتية ونتائجها وإحصائيات تطبيقها العملي.

إنهم شعروا  الثالثاء،  بريطانيا،  في  الملكية  إليزابيث واألسرة  الملكة  قالت    
ميجان  هاري وزوجته  األمير  بها  مر  التي  بالتجارب  علموا  عندما  بالحزن 

ماركل.
المتعلقة  القضايا  ستتناول  العائلة  أن  بيان  في  باكنجهام  وذكر قصر 
األمريكية  اإلعالمية  مع  مقابلة  في  الزوجان  أثارها  التي  بالعرق 

الشهيرة أوبرا وينفري.
لمعرفة مدى  بالحزن  بأكملها  األسرة  البيان: »تشعر  في  وجاء 

صعوبة السنوات القليلة الماضية بالنسبة لهاري وميجان«.
تبعث على  بالعرق،  المتعلقة  تلك  المثارة، خاصة  وأضاف: »القضايا 
بجدية  تُؤخذ  فإنها  تتباين،  قد  الروايات  بعض  أن  من  الرغم  القلق. وعلى 
البيان: »هاري وميجان  وتابع  األسرة بخصوصية«.  بالغة وستتعامل معها 

وآرتشي سيظلون دائما أفرادا محبوبين جدا في العائلة«.
المالكة  العائلة  هاري،  البريطاني  األمير  ماركل، زوجة  ميجان  واتهمت 

البريطانية بالعنصرية والكذب ودفعها إلى حافة االنتحار.
تتزوج من  أن  قبل  إنها كانت ساذجة  وقالت ميجان 
بأن  األمر  بها  انتهى  لكن   ،2018 العائلة في عام 
تملكتها أفكار انتحارية والتفكير في إيذاء نفسها بعد 

أن طلبت المساعدة ولكن لم تحصل على أي شيء.
اآلن  يبلغ عمره  الذي  آرتشي،  ابنها  أن  وأضافت 
عاما واحدا، ُحرم من لقب األمير ألنه كانت هناك 
بشأن مدى سمار  المالكة  العائلة  داخل  مخاوف 

بشرته.

الجديد للصندوق ،  التنفيذي  الرئيس  قال    
التنفيذي لشركة  الرئيس  جيف بيزوس ، إن 
أمازون يخطط إلنفاق 10 مليارات دوالر 
استثمرها في صندوق بيزوس إيرث بحلول 

عام 2030.
منذ أن أعلن بيزوس عن الصندوق في فبراير 
2020 ، لم يتم الكشف عن الكثير حول كيفية 

استخدامه لمكافحة أزمة المناخ.
تم تسمية أندرو ستير كرئيس تنفيذي للصندوق 
يوم الثالثاء ، وفي سلسلة من التغريدات ، قدم 
بعض التفاصيل ، بما في ذلك »هدف بيزوس 
2030«. هذا  إنفاقه من اآلن وحتى عام  هو 
إلى وتيرة تزيد عن مليار  من شأنه أن يصل 

دوالر في السنة.
غرد ستير: »سيستثمر صندوق األرض في 
الحكومية والنشطاء  العلماء والمنظمات غير 
التقنيات  للمساعدة في دفع  والقطاع الخاص 
الجديدة واالستثمارات وتغيير السياسات 
والسلوك«. »سوف نؤكد على العدالة 
االجتماعية ، ألن تغير المناخ يضر بشكل غير 

متناسب بالمجتمعات الفقيرة والمهمشة.«
التنفيذي  الرئيس والمدير  الذي كان  ستير ، 
لمؤسسة الموارد العالمية غير الربحية البيئية، 
هو أول رئيس ومدير تنفيذي لصندوق بيزوس 

إيرث.
وكتب بيزوس في إحدى مشاركاته على 

Instagram، مشيًرا إلى صديقته الصحفية 
لورين سانشيز: »نشعر بسعادة غامرة أنا 
ولورين لوجود أندرو على متنها ونشاطنا 

للغاية بشأن ما ينتظر الصندوق وشركائنا«.
أشار بيزوس ، الذي أعلن عن خططه للتنحي 
أمازون  التنفيذي لشركة  الرئيس  عن منصب 
الشهر الماضي للتركيز على المصالح الخيرية 
والعلمية ، إلى عقود من الخبرة في علوم البيئة 
والمناخ ، باإلضافة إلى عمله البيئي مع معهد 
الموارد العالمية ، الذي حصل على منحة من 

األرض. الصندوق في نوفمبر.
إنه شعر »بأنه محظوظ  بيان  في  وقال ستير 

يصدق«  ال  بشكل 
لالنضمام إلى الصندوق.

قيادة  وقال »سأركز على 
لمعالجة  المنهجي  التغيير 
 ، المناخ والطبيعة  أزمات 
الناس«.  التركيز على  مع 
»يعاني عدد كبير جدًا 
األكثر  المبادرات  من 
التمويل  إبداًعا من نقص 
أو  المخاطر  إدارة  أو 
الصحيحة. هذا  الشراكات 
الذي سيكون  المكان  هو 
األرض  صندوق  فيه 

مفيدًا.«

مي تنسَّ الحروف  ولعبق 

    Email: elressalanews@gmail.com    www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     

أول رد من العائلة المالكة 
على مقابلة هاري وميجان

أغنى رجل في العالم يدفع 10 
مليارات دولار  على تغير المناخ

مارات أول دولة في العالم

إ

ونا.. الا الكلاب البوليسية تكشف عن كور

تكلَّمي حياتي  يا  بوحي  لديِك  ما  بكِل 
إحتمي المحبَّة  وبرِب  أُحُبَك  ُقولي 

إرتمي صدري  على  تعالي  فيِك  ما  وبكِل 
تعلمي  وحدِك  وأنِت  لديِك  ألني 

دمي في  َيمرح  باَت  عشُقِك  بأن 
إحلمي أشواقي  وبدفء   ... أحلم  ودعيني 

ينتمي لذاتي  المعاني  حلو  فيِك  ما  وكل 
فمي من  ُهيامي  َعِرَفْت  بقصيدٍة  َجاَء 

تفهمي العبارِة  ولمدلوِل  القصيدة  ُتطالعين  لعلَِّك 
ملمسي حضوِرك  ويعشق  لديِك  بأني 

مي تنسَّ الحروِف  ولعبق  هوايا  في  فذوبي 
مي تبسَّ الخيال  ولَوحي  غوصي  ِمداِدي  في 
مرسمي في  لوحة  أغلى  حضوره  في  وأنِت 

عالمي َيكُمن  خيالي  وفي  ِحُبَك  أُ فقولي 
معي وكأِنك  خيالي  عموْم  في  أحياِك  ألني 

مسمعي ُيطرُب  بيان  ورقيق  ُحسِنك  بدفء  أستمتع 
َتجمعي قلبي  فيِض  من  فيه  وأنِت  ِبمفردي  فيه  أجوُب 

تسطعي حضوري  رقيق  وفي  حياتي  يا  نبضه  كل 
إمرحي وريدي  وفي  شرايني  في  فجوبي 

إسبحي بحورها  وفي  القصيدة  بحروف  تعّطري 
إنزحي خيالي  ومن  فؤادي  في  أقيمي 

إصبحي ُقبالتي  وعلى  نامي  أحضاني  في 
إسمحي أحالمي  وبوقِع  وأحلم  أحلم  دعيني 

َمسرحي خشبة  على  الوحيدة  والبطلة  جمهوري  كَل  يا 

ميجان« »قنبلة  إزاء  الصمت  يلتزم  باكنجهام  قصر 

تتابع  الذكية  المتحد�ثات 
بعد..  عن  قلبك  نبضات 

جديدة خاصية 


