
أننا أمام مشهد  من الواضح    
خطير لنظام عالمي جديد بدأت 
مالمحه في الظهور بدعم صيني 
صريح للموقف الروسي، الذي 
الصيني  الزعيمين  حرص 
والروسي على إظهاره وتأكيده 
للعالم من خالل تحالفهما الواضح 
الضغوط  لمواجهة  والقوي 
أوكرانيا  في  »اآلمري-غربية« 
العالم  دول  أهم  من  تُعَّد  التي 
زراعياً وصناعياً، بخالف مواردها 
الكبيرة، وهي أكبر دولة  الطبيعية 

أوروبية من حيث المساحة.
ومن هذا المنطلق يمكننا النظر 
الحالية وما يصاحبها من  لألزمة 
تفاعالت وأفعال غير مسبوقة على 
الفاصلة في  البداية الحتمية  أنها 
تاريخ الصراع الروسي مع »حلف 
الناتو«، ما قد يفتح الباب لمشاهدة 
في  متوقعة  غير  سيناريوهات 
القادمة،  القليلة  األيام واألسابيع 
الذي  البيِّن والواضح  مع الضعف 
الناتو في السنوات  أصاب حلف 
الجزء األكبر  األخيرة، ويُعبِّر عن 
المحتملة  التغييرات  من واقع هذه 
المسار  في  المسبوقة  وغير 
النظام  المتسارع لتغيير مستقبل 
الدولي الحالي وفق معطيات جديدة 
على  نفسها  وتفرض  فَرَضت 
الصراع الدائر حالياً في أوكرانيا، 
حيث ال مكان للصيغ الرمادية التي 
الحال على ما هو عليه بعد  تبقى 
اآلن، وتطالب بنظام عالمي جديد 
القطبية  التعددية  قائم على أساس 
شئونه،  وإدارة  العالم  حكم  في 
الروسي  التغول  بعد  خاصة 
المخيف على سالح الطاقة وحجم 
المصالح االقتصادية التي تربط 
وتجمع بين روسيا وأوروبا، في 
الذي ال تملك به واشنطن  الوقت 
التلويح باستخدامها لسالح  غير 
أنابيب  خط  وتعطيل  العقوبات 
الرابط   »2 »نوردستريم  الغاز 
والوضع  وألمانيا،  روسيا  بين 
المنقسم على ذاته بين  األوروبي 
الروسية  للمطالب  الُمعلن  الرفض 
التي يراها االتحاد األوروبي غير 
مقبولة، وبين المصالح االقتصادية 
المركَّبة التي تجمع ألمانيا وفرنسا 

مع روسيا.
المشهد  ذلك  خضم  وفي 

الترقب  وحالة  الدراماتيكي 
المستمرة من  القصوى والُمراقبة 
جميع األطراف، ينتظر العالم أجمع 
ما سوف تسفر عنه نتائج هذه 
التي باتت تهدد  األزمة الخطيرة 
العالمي واستقرار جميع  السالم 

دول العالم.
من  َجعلت  التي  المواجهة  هذه 
لبداية الحرب  »كييف« مسرحاً 
تغيير  بداية  أو  الثالثة  العالمية 
النظام  تشكيل  إلعادة  حقيقي 

الدولي الجديد على أسس جديدة.
بعد  بالفعل  بدأ  قد  أراه  والذي 
باستقالل  الروسي  االعتراف 
»دونيتسك ولوغانسك« المنطقتين 
االنفصاليتين في أوكرانيا، األمر 
نطاقها  باألزمة من  الذي خرج 
صراع  إلى  لها  وحوَّ اإلقليمي 

مفتوح على كل االحتماالت.
خاصة بعد العملية العسكرية التي 
أطلقتها روسيا أمس الخميس في 
المرحلة  أوكرانيا والتي قد تكون 
األولى في اجتياح كامل وواسع 
النطاق ضمن عدة مراحل متتابعة، 
الروسي  التحرك  والذي جاء فيها 
القرم إلى  على ثالثة محاور من 
باتجاه  خيرسون، ومن بيالروس 
الشرقي  الشمال  ومن  كييف، 
إلى خاركيف بعد اطالق حوالي 
من  باليستي  صاروخ   100
الصواريخ القصيرة والمتوسطة 
المدى باالضافة لصواريخ كروز 
وأخرى  جو  أرض  وصواريخ 
كانت تُطلق من البحر في الساعات 

األولى من الهجوم.
بأنه ال مجال وال  تقديري  وفي 
سبيل هناك ألي رد فعل من جانب 
الهيئة العامة لألمم المتحدة أو 
الدولي أو غيرهما  مجلس األمن 
الفعلي  الروسي  الوضع  لتغيير 
على األرض في الوقت الراهن 
داخل أوكرانيا ولن يكون في وسع 
الناتو  المتحدة أو حلف  الواليات 
القيام بأي دور فعَّال لتغيير هذا 
الذي يؤكد نهاية صالحية  الوضع 
العالم  قيادة  في  الواحد  القطب 
النظام  لبزوغ شمس  خ  يُرّسِ وبات 
العالمي الجديد القائم على التعددية 
القطبية في إدارة شئون العالم بدءاً 
الخميس 2022/2/23  من أمس 
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سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

الأوكراني  المشهد 
الجديد! العالمي  والنظام 
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2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

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

بيع وشراء واستبدال
منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية

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

514.947.2555

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment

Industrial-Mining-Real state-
seniors home management

Please call  
514- 909 -3334

فرص استثمار صلبة 100٪ عائد على االستثمار
صناعة- تعدين - بناء وتعمير- منازل إقامة المسننين

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

  قال محافظ العاصمة األوكرانية كييف، اليوم الجمعة، 
إن المدينة “دخلت في مرحلة دفاعية”، وذلك بعد بيان 
من السلطات بأن الجيش الروسي يقترب من كييف من 

الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية.
فقد أكد الجيش األوكراني اندالع “معارك قوية مع القوات 
الروسية” في منطقة تقع في شمال غرب كييف، بينما قال 
عمدة كييف إن “العاصمة األوكرانية دخلت مرحلة الدفاع”.
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم إن الجيش تمكن من 
عزل العاصمة األوكرانية كييف من ناحية الغرب، في 

اليوم الثاني من بدء العمليات العسكرية.
وقالت وكالة تاس نقال عن وزارة الدفاع إن “القوات 
االنفصالية في شرق أوكرانيا تهاجم مواقع الجيش األوكراني 

بدعم من الجيش الروسي”.
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن “الجيش الروسي لن يقصف 
المناطق السكنية في كييف”، مؤكدة سيطرة موسكو على 
ساحة جوية قرب العاصمة األوكرانية وإنزال مظليين.
أما الجيش الروسي فقال إن قواته سيطرت على مهابط 
طائرات في مطار هوستوميل قرب كييف عبر إنزال 
الخاصة  القوات  أفراد  200 من  “مقتل  مظلي، مؤكداً 

األوكرانية خالل المعركة” هناك”.
وشدد الجيش الروسي على أنه لن يقصف المناطق السكنية 

في العاصمة األوكرانية كييف.
ونقلت وكالة اإلعالم الروسية عن شهود أن دوي إطالق نار 
تردد بالقرب من الحي الحكومي في العاصمة األوكرانية 
كييف. وقال مستشار للحكومة األوكرانية اليوم الجمعة 
إنه يتوقع أن تحاول روسيا اقتحام كييف خالل اليوم. 
وحثت السلطات األوكرانية سكان المدينة على التوجه 

إلى المالجئ بعد إنذار من غارات جوية
بعد  على  باتت  الروسية  القوات  بأن  التقارير  وأفادت 
نحو 30 كلم من العاصمة األوكرانية كييف، كما أفادت 
استهدفت  روسية  غارات  بأن  أوكرانية  إعالم  وسائل 

مدرجاً في مطار كييف الدولي، بينما 
تجري معارك شمال العاصمة كييف، 

بحسب الجيش األوكراني.
وأعلن الجيش األوكراني أنه يقاتل 
وحدات من المدّرعات الروسية في 
الواقعتين  وإيفانكيف  ديمر  مدينَتي 
على التوالي على بُعد 45 و80 كلم 

شمال كييف العاصمة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في 
تدمير  تمكنت من  إنها  وقت سابق 
118 موقعاً للبنية التحتية العسكرية 

األوكرانية.
“إسقاط  تم  أنه  الوزارة  وأضافت 
5 طائرات مقاتلة ومروحية واحدة 
و5 طائرات مسيّرة خالل العمليات 
العسكرية”، باإلضافة إلى “تدمير 18 
دبابة ومدرعة و7 قاذفات صواريخ 

و41 وحدة آلية”.
وأعلنت وزارة الدفاع اليوم استسالم 
أوكرانيا من  150 جنديا  أكثر من 

قوات مختلفة خالل العمليات في أوكرانيا.
وقال كوناشينكوف بحسب وكالة األنباء الروسية “تاس”، 
إنه “خالل العمليات العسكرية القى أكثر من 150 جنديا 
من مختلف القوات األوكرانية أسلحتهم واستسلموا في 
منطقة جزيرة زميني كما القى 82 جنديا أوكرانيا أسلحتهم 
واستسلموا طواعية إلحدى الوحدات المسلحة الروسية”، 
مشيرا إلى أنه يتم اتحاذ تعهدات حول رفض المشاركة 

في العمليات العسكرية.
وأشار إلى أنه تم تدمير 18 دبابة وعدد من المدرعات 
األخرى و 7 راجمات صواريخ و 41 وحدة من المركبات 

العسكرية الخاصة و 5 زوارق”.

وأضاف المتحدث باسم الدفاع الروسي أن “القوات المسلحة 
الروسية قامت خالل العمليات العسكرية بتعطيل 118 
مرفقا من مرافق البنية التحتية العسكرية األوكرانية من 
قيادة واتصال  13 نقطة  للطائرات و  11 مهبطا  بينها 
و14 منظومة دفاع صاروخي” إس 300- “و ” أوسا 

” و 36 محطة رادار “.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات الجوية 
تقع  التي  المنطقة  الروسية سيطرت بشكل كامل على 

فيها محطة “تشيرنوبيل” للطاقة النووية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان “تم االتفاق مع جنود كتيبة 
حماية محطة الطاقة النووية األوكرانية على األمن المشترك 
لوحدات الطاقة.. ويواصل أفراد المحطة النووية خدمة 

المرافق في الوضع العادي ومراقبة الوضع اإلشعاعي”.
أضاف البيان أن “إجراءات الدفاع عن المحطة النووية 
تضمن عدم قيام اإلرهابيين أو القوميين باستفزازات نووية”.

هذا وأعلن رئيس السلطة المحلية في شبه جزيرة القرم، 
إنهاء  اليوم،  في وقت سابق من  أكسيونوف،  سيرجي 
الحصار المائي الذي نفذه نظام الحكم األوكراني حول 
القرم بعدما استعادت شبه الحزيرة الهوية الروسية في عام 
2014، وأصبحت من جديد واحدا من األقاليم الروسية.
إيجور  الروسية،  الدفاع  وزارة  باسم  المتحدث  وكان 
كوناشينكوف، قد صرح بأن وصول قوات روسية إلى 
مقاطعة خرسون في جنوب أوكرانيا أتاح إعادة فتح قناة 
شمال القرم الستئناف إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم.

  نجح الرئيس بوتين في حربه على أوكرانيا باإلطاحة بهيبة 
وقراراتها  المتحدة  األمم  وبهيئة  األمريكية  المتحدة  الواليات 
اإلزدواجية وبمجلس األمن الدولي وأوال وأخيراً بحلف الناتو 

الذي أصبح وجوده والعدم واحد.
نعم بوتين نجح في تغيير حكم القطب الواحد للعالم بال رجعة!

فريد زمكحل

وسيا تحدد شرطا لبدء المفاوضات  ر
مع أوكرانيا

زيلينسكي يعرض على بوتين الجلوس 
على طاولة المفاوضات

»إغلاق البوسفور والدردنيل«.. طلب أوكراني 
مرفوض من تركيا

سفارة مصر بكييف: يمكن للمصريين المتواجدين في أوديسا التوجه 
إلى نقطة الحدود الرومانية بمدينة إيزاسيا ومنها إلى مصر

  عرض الرئيس األوكراني فولديمير 
زيلينسكي اليوم الجمعة على نظيره 
الروسي فالديمير بوتين الجلوس على 

طاولة المفاوضات.
ودعا زيلينسكي المواطنين األوروبيين 
حكوماتهم  لـ”إجبار  االحتجاج  إلى 
على مزيد من اإلجراءات الحاسمة”، 
مشيراً إلى أن أوروبا ال تزال قادرة 
إذا  الروسي”  على وقف “العدوان 

تحركت بسرعة.
كما اتهم الرئيس األوكراني أوروبا 
بـ”التقصير وإبطاء المساعدة بينما 
تهاجم الدبابات الروسية المواطنين”، 
مناشداً قوات بالده المسلحة أنتم “كل 

ما لدينا”.

  وقال وزير الخارجية الروسي إن 
مع  مفاوضات  لبدء  مستعدة  موسكو 

كييف فقط بمجرد وقف الجيش 
األوكراني القتال.

الروسية  األنباء  وكالة  ونقلت 
»إنترفاكس« عن وزير الخارجية 
الروسي قوله: »ال نرى إمكانية 
لالعتراف بديمقراطية حكومة 
تضطهد شعبها وتستخدم أساليب 

اإلبادة الجماعية«.
وقال الفروف: »لن يحتل أحد 
أوكرانيا... تم إعالن الهدف من 
السالح  العملية بوضوح: نزع 

ونزع النازية«.
»نحن  القول:  الفروف  وتابع 
الشعب  يكون  بأن  مهتمون 
ولديه  مستقال،  األوكراني 
الكامل«،  تنوعه  تمثل  حكومة 
مضيفا أنه بمجرد استعادة »النظام 
الديمقراطي«، سيسمح الوضع 

بالمفاوضات مرة أخرى.
وتقول روسيا إن هدف العملية العسكرية 
التي بدأتها فجر أمس الخميس هو نزع 
يسعى  كان  الذي  الجار  البلد  سالح 
إلى حلف شمال األطلسي  لالنضمام 
)الناتو( مع يعني أن صواريخ الحلف 

ستنصب على حدود روسيا.
واليوم دعا الرئيس األوكراني فولوديمير 

زيلينسكي روسيا لبدء حوار، فيما كان 
يكيل اللوم للحلفاء بعد أن تركوا بالده 

تقاتل وحدها.
يواجه  األوكراني  الجيش  يزال  وال 
تقدم الجيش الروسي، لكن تقارير تفيد 
باقتراب الدبابات الروسية من العاصمة 

كييف من محورين.
وسقوط كييف ربما يعجل من انتهاء 

الحرب إذا ما نجح الروس في تنصيب 
البلد  في  لهم  موالية  جديدة  حكومة 

السوفيتي السابق.
وأعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، أنها قلقة 
على سالمة الرئيس األوكراني وتعهدت 

بتقديم المساعدة له إذا لزم األمر.

بعد  بكييف  مصر  سفارة  أعلنت   
مع  بالتنسيق  أنه  الجمعة  اليوم  ظهر 
السفارة المصرية في رومانيا يمكن 
حاليا للمواطنين المصريين المتواجدين 
في أوديسا التوجه الى نقطة الحدود 
 isaccea الرومانية فى مدينة إيزاسيا
والدخول إلى رومانيا ومنها الى مصر 
وفقا للتعليمات التى تم نشرها مسبقا 
على الصفحة الخاصة بها على موقع 

التواصل االجتماعي “فيسبوك”.

وكانت السفارة قد نشرت عدة إعالنات 
عبر صفحتها على “فيسبوك” لمخاطبة 
الجالية المصرية بأوكرانيا على ضوء 

التطورات التى تشهدها البالد.
في  العربية  مصر  جمهورية  وتتابع 
كييف على مدار الساعة أحوال الجالية 
المصرية الُمقيمة في أوكرانيا، وذلك 
في إطار التطورات الُمتسارعة حالًيا 
تنشر  كما  األوكراني،  المشهد  على 
وكذا  اتباعها،  الواجب  اإلرشادات 

أرقام للتواصل معها.
ونشرت السفارة أيضا أرقام الهواتف 
بُمتابعة  كييف  في  السفارة  وأهابت 
إرشادات  أو  تعليمات  من  تنشره  ما 
التواصل  موقع  على  صفحتها  على 
الرابط  عبر  “فيسبوك”  االجتماعي 

التالي:
https://www.facebook.
com/Egyptinkiev

  رفضت تركيا مطلب أوكرانيا بإغالق 
مضيقين بحريين يؤديان إلى البحر األسود 
أمام روسيا على خلفية هجوم األخيرة على 

كييف منذ فجر الخميس.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش 
أوغلو في تصريحات لصحيفة »حريت« 
التركية إنه وفقا للقانون الدولي يتعين على 
أنقرة ضمان مرور روسيا عبر مضيقي 
األسود  البحر  إلى  والدردنيل  البوسفور 

بشروط معينة.
يشار إلى أن تركيا لها السيادة على المضيقين، 
أنقرة  في  األوكراني  السفير  حيث طلب 
إغالق المضيقين بين البحر األبيض المتوسط   

والبحر األسود أمام السفن الروسية.
وقال تشاووش أوغلو إنه سيظل مسموحا 
في  موانئها  إلى  بالعودة  الروسية  للسفن 

حالة الحرب.
تجدر اإلشارة إلى أن هذا ما تنص عليه 

معاهدة »مونترو«، التي تنظم العبور في الممرات والمضائق البحرية، لكنها تتضمن أيضا فقرة تسمح لتركيا بإغالق المضائق، 
على سبيل المثال، إذا شعرت بالتهديد.

كما دعا السفير األوكراني أنقرة لفرض عقوبات على روسيا، فيما علق تشاووش أوغلو 
قائال: »قلنا دائما إن العقوبات من حيث المبدأ ال تحل أي مشاكل«، دون أن يتطرق 

إلى طلب السفير بشكل مباشر.
ومن المرجح أن الهدف من الطلب بإغالق المضيقين هو محاولة منع روسيا من جلب 

المزيد من السفن الحربية إلى البحر األسود.
لكن في األسابيع الماضية، جلبت موسكو بالفعل العديد من السفن الحربية عبر المضيقين 

إلى البحر األسود على خلفية مناورة عسكرية في منتصف فبراير/ شباط الجاري.

القوات الروسية تعزل كييف من الغرب وتشدد الخناق عليـها 
 وأوكرانيا تعلن دخولها “المرحلة الدفاعية”.. 
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لكّنــــاـس ا

يكنس  القارس خارًجا  البرد  في    رأيتُه 
الطريق. الجميع بقربه يمّرون: هذا يذهب 
إلى بيته، وذاك إلى مكتبه الدافئ، وأولئك 
إلى مدارسهم وجامعاتهم... أّما هو فالطريق 

مكتبُه والمكنسة قلُمه وكتابه. 
رأُسُه واألرض، يصنع الحركة نفسها آالف 
المّرات: يحّرك مكنسته يمنًة ويسرة، يسرًة 
ويمنة. يفتّش عن األوراق الصفراء في كّل 
زاوية، في كّل شبر. يجمعها ورقًة ورقًة 
بصمت، كأنّه يمسح اصفرار األرصفة... 
واليوم عادت  نفسه،  األمر  البارحة صنع 
الهواء  يعاتب  الكنّاَس  أخاُل  ال  األوراق. 
لماذا  تعّريه.  الَشجر على  َغدره وال  على 
يعاتب الهواء، والهواء ال يفعل إاّل ما عليه 
أن يفعله؟ ولَم يغضُب على الشجر، والشجر 
يتعّرى ليُجّدد نفسه ويستحّم تحت المطر؟ 
الكنّاس ال يعاتب أحًدا، ال الهواء وال الشجر. 
لو لم يتالعبا لكان هو بال عمل. هما مصدر 
رزقه. قليلون الناس الذين يرون الخير في 
كّل شيء. نادرون الذين يحسبون االختالف 
بين الكائنات نعمًة ال نقمة. والكنّاس واحٌد 

من هؤالء النادرين. 
الكنّاس فيلسوف الطرقات، ناسُك األرصفة. 
رجاؤه ال َيخيب. غريب كيف ال ييأس هذا 
الرجل! يكنس وال ينظر وراءه. يمّر هذا 
عقب  وتلك  ورقة،  وذاك  قذارة،  ويرمي 
الناس  وسَخ  يكنس  والكنّاس  سيجارة... 
أتُراه ال  يحاكي صبَر هللا.  بهدوء، بصبٍر 

يدري ما يعملون؟ بلى. يدري أنّهم سيرمون 
دام  ما  والشجر  وبعد غد، هم  اليوم وغًدا 
على الشجر ورقة صفراء. الكنّاس صورة 
الناس  أوساَخ  يغسل  الطرقات!  على  هللا 

من دون َكلَل!
“الكنّاس”، لغًة، من مكنسته. أداتُه اسُمه. 
ترافقه  ربّما  نهاره؟  رفيقة  وهي  ال  كيف 
يترافق وأوالده. أخاله  أكثر مّما  ويرافقها 
يحادثها مّرة بعد مّرة، يخبرها عن فرحه 
وشجنه، عن أََمله وأَلمه، عن الناس الذين 
يُفرحونه. يخبرها  الذين  يوجعونه وأولئك 
عساه  الهًثا  يُهرول  الذي  الماّر  ذلك  عن 
يَلحق الزمن الهارب، عن تلك األّم التي تَجّر 
حنانها مع عربة طفلها، عن ذيِنَك العاشَقين 
اللَذين يخرج لهُب الحّب من جسدهما، عن 
يعود  لخطواته كي  يتنبّه  الذي  الشيخ  ذلك 
إلى  تُصغي  والمكنسة  سالًما...  بيته  إلى 
ا لجميل الِعشرة. أخباره وتنصاع لَيَديه ردًّ

الكنّاس... ما أصدَقه! خبرته في الناس تفوق 
الآللئ غًنى. يعرف أسراَر الجميع من غير 

أن يعلم أحٌد أنّه مخزن األسرار. 
هكذا كان ذلك الكنّاس الذي رأيتُه من شبّاك 

غرفتي الدافئة.
****

أََحبُّ  ِعَبًرا.  الحياة كتاب، صفحاتها َمألى 
إلّي هم َمن يتعلّمون دائًما ومن كّل  الناس 
شيء، هم َمن ال يبرحون “تالميذ” في مدرسة 
األيّام. يكفي أن ننظر بعين سليمة كي نتعلّم. 

اليوم  تُقَطف  التي  الوردة  معلّمة،  الشجرة 
وتَذبل غًدا، الحجر الجامد كما الكائُن الحّي... 
ما يُدهشني في يسوع، في اإلنجيل، مقدرتُه 
على اقتباس الِعَبر من الطبيعة، من طيور 
السماء وزنابق الحقل: “أُنظروا إلى طيور 
السماء كيف ال تزرع وال تحصد وال تخزن 
يرزُقها...  السماوّي  وأبوكم  األهراء،  في 
أنظروا زنابق الحقل كيف تنمو، فال تجهد 
وال تغزل. أقول لكم: إّن سليمان نفسه في 
كّل مجده لم يلبس مثَل واحدٍة منها” )مت 

 .)28-29 ،26 :6
َديُن  علّي  لهما  الجامعة،  كأستاذ  الكنّاس 
التوقير. كالهما لقَّنني درًسا، الثاني بدرايٍة 
أجناس،  الناس  غفلة.  على  واألّول  منّي، 
ألوان، طوائف. لكن ما يجمعها هو الكرامة 
اإلنسانيّة. أّي تعليم أو ُمعتقد يُفّرق بدل أن 
َيجمع، حالٌل أن يُرَذل. مجُد هللا ال يأتي على 
حساب البشر، في تفريقهم ِشَيًعا، في تمزيق 
وحدتهم، في استعالء بعضهم على بعض. 
“مجُد هللا هو اإلنساُن الحّي”، قال إيريناوس 

أسقف ليون من القرن الثاني.
اإلنسان أّواًل. هذا شعاري ولو َكفَّرني ُكثُر. 
لو لم يكن اإلنسان، َمن كان ليذكَر هللا؟ ُوجد 
ذاك، َفُوجد هذا. أخال ربّي ال يحزن لقولي 
هذا. حسبه أن أَتكلَّل بالحّب كي يتمّجَد هو. 
أيُّ أٍب يا تُرى ال يرغب في أن ينقَص كي 

يكبَر ابنُه؟  
ذاك الكنّاس، كم أيقظ فّي من كرامة!   

المطران ميالد الجاويش 
مطران كندا للروم الملكّيين الكاثوليك
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هل لديك أي استفسارات بشأن اللقاحات المضادة 
لفيروس كورونا )كوفيد-19(؟

يوّفر الخط الهاتفي 211 الخدمات باللغة اإلنجليزية والفرنسية وأكثر من 200 لغة أخرى، بحيث 
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  قال الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، إن موسكو 
ستظل جزءا من االقتصاد العالمي، وال تعتزم إلحاق 

الضرر بهذا النظام.
جاء ذلك خالل لقاء الرئيس بوتين، مع رئيس االتحاد 
ألكسندر  للصناعيين ورجال األعمال،  الروسي 

شوخين، مساء الخميس.
وأضاف بوتين، أن روسيا تستعد للوضع الحالي، 

المخاطر. وتحلل 
وتابع الرئيس الروسي: »نحن جميعًا، وأنت أيًضا، 
نفهم العالم الذي نعيش فيه، ومستعدون بطريقة، أو 
بأخرى لما يحدث اآلن فيما يتعلق بالقيود وسياسة 

العقوبات«. 
وأشار بوتين، إلى أن كل ما يحدث في أوكرانيا اآلن 
لروسيا  يترك  لم  أنه  إجراء ضروري، مؤكدا  هو 

أي فرصة للقيام بخالف ذلك.
من جانبه، قال شوخين، إنه سيتعين على الشركات 
كفاءة، وتجنب خفض  أكثر  بشكل  العمل  الروسية 

الوظائف، وارتفاع األسعار.
الجيوسياسي  الوضع  وأضاف: »بالطبع، سيؤدي 
الحالي إلى أن األعمال التجارية الروسية ستضطر 
القيود  العمل في ظروف صعبة، مع مراعاة  إلى 

المختلفة، لكنني أود أن أؤكد أن الدولة واالقتصاد 
تكيفوا مع األزمات  الروسي منذ عام 2014، 

وتغلبوا عليها بنجاح«.
وأعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين، في وقت 
الخميس، إطالق عملية عسكرية  يوم  سابق من 
خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، نتيجة 
االستفزازات األوكرانية، وبعدما طلبت جمهوريتي 
لوغانسك ودونيتسك المساعدة من روسيا في حماية 

المدنيين.
وحسب وكالة فرانس برس، أمطرت قوات روسية 
بالصواريخ  كييف،  العاصمة  منها  أوكرانية،  مدنا 
األسود  البحر  قوات على سواحلها على  وهبطت 
وبحر آزوف اليوم، وذلك في أكبر هجوم تشنه دولة 
على أخرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
االتحاد األوروبي، على حزمة عقوبات  ووافق 
جديدة على روسيا تستهدف مجاالت جديدة، تشمل 

قطاعات الطاقة والمالية والنقل.
وتشمل اإلجراءات تجميد األصول الروسية في االتحاد 
االقتصادية  القطاعات  األوروبي، وحظر دخول 
الرئيسية،  التكنولوجيا  لمجاالت  المهمة  الروسية 

وأسواق المال األوروبية.

األوروبية  المفوضية  وأعلنت رئيسة 
أورزوال فون دير الين، ورئيس المجلس 
األوروبي شارل ميشيل، في بيان، أن 
االتحاد األوروبي يعتزم فرض عقوبات 
جديدة »موجعة وواسعة النطاق« على 

روسيا.
أن االتحاد  وأكدت فون دير الين، 
لديه خطط طارئة من أجل  األوروبي 
استقبال الالجئين النازحين بسبب »الغزو 

الروسي«.
وأفادت مصادر دبلوماسية لوكالة األنباء 
األلمانية، الخميس، بأن الدول األعضاء 
في االتحاد األوروبي اتفقت على المالمح 

الرئيسية لحزمة جديدة من العقوبات التي تستهدف 
روسيا، بما في ذلك قطاعات الطاقة والمالية والنقل.
وتشمل التدابير أيضا الحد من تصدير تكنولوجيات 
رئيسية، وفرض قيود على السفر إلى دول االتحاد 
األوروبي للدبلوماسيين، والعاملين للدولة الروسية 

في الخارج.
األنباء  لوكالة  دبلوماسية  قالت مصادر  ومع ذلك، 
األلمانية، إن هناك استعدادات أوسع نطاقا لفرض 

مزيد من العقوبات على روسيا، تتجاوز تلك التي 
يجري بحثها في اجتماع القمة األوروبية الطارئة 
اليوم، بما في ذلك الطرد من »جمعية االتصاالت 
بنظام  المعروفة  البنوك«  بين  العالمية  المالية 

المدفوعات المالي العالمي »سويفت«.
وقالت فون دير الين، للصحفيين، إن حزمة العقوبات 
سيتم تنسيقها مع الواليات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، 

إلى جانب أستراليا، واليابان.
غير أن عدة مصادر في االتحاد األوروبي، قالت 

إن حجب روسيا عن نظام سويفت للمدفوعات بين 
البنوك عالميا، وهو أحد أشد العقوبات غير العسكرية 
التي يمكن أن يفرضها الغرب، غير وارد االتفاق 

عليه في هذه المرحلة.
وكانت دول االتحاد قد أقرت، األربعاء، مجموعة 
أسماء ساسة  إدراج  بينها  العقوبات من  أولى من 
روس في القوائم السوداء، وتقييد التجارة بين االتحاد 
أوكرانيا  األوروبي، ومنطقتين منشقتين في شرق 

اعترف بوتين باستقاللهما.

  أعلن الرئيس األوكراني فالديمير زيلينسكي أن 
كييف تعرض على موسكو العودة إلى طريق السالم.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على 
موقع “تليغرام” الخميس، “أوكرانيا لم تختر طريق 
الحرب، لكن أوكرانيا تقترح العودة إلى طريق السالم”.
يشار إلى أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين، كان 
قد أعلن في وقت سابق من الخميس، إطالق عملية 
عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، 

وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك 
رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش األوكراني.

وشدد بوتين على أن بالده ال تخطط الحتالل األراضي 
الذين  األشخاص  حماية  تحاول  لكنها  األوكرانية، 
تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة 
واإلبادة الجماعية من قبل نظام كييف، الفتا إلى أن 
عدم  بشأن  التفاق  التوصل  روسيا  محاوالت  كافة 

توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.

  أعلن األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو 
جوتيريش، الخميس، تخصيص 20 مليون 
لمساعدة  الطوارئ  دوالر من صندوق 
أوكرانيا، الفتاً إلى أن “ما ستفعله روسيا 
خالل األيام المقبلة سيحدد شكل العالم”.

وقال في مؤتمر صحفي، إن حماية المدنيين 
في أوكرانيا يجب أن تكون األولوية حالياً، 
على  الروسي  العدوان  أن  إلى  مشيراً 

أوكرانيا “خاطئ وغير مقبول”.
وأضاف أنه أكد للرئيس الروسي فالديمير 
بويتن ضرورة إيقاف الغزو، مشيراً إلى 
إن المدنيين هم من يدفعون الثمن األكبر. 
وشدد على ضرورة االبتعاد عن العنف 
احترام  وأكد ضرورة  القوة،  واستخدام 

ميثاق األمم المتحدة.

  أعلن الرئيس األمريكي جو بايدن، 
الخميس، عقوبات جديدة  أمس  مساء 
وقيود على التصدير لروسيا، وشدد على 
أن العقوبات مصممة “لكي يكون لها 
الحد األقصى من التأثير على االقتصاد 
الروسي، وأن يكون لها أقل األثر على 

الواليات المتحدة وحلفائها”.
األزمة  عن  كلمته  في  بايدن،  وشدد 
األوكرانية، على أن الواليات المتحدة 
بل مع شركائها  بهذا وحدها  تقوم  ال 

وحلفائها.
وأعلن تقييد قدرة روسيا على التعامل 
بالدوالر األمريكي، وفرض عقوبات 
شديدة ستؤثر على قدرة روسيا على 

االقتصادية. المنافسة 
وقال إن “روسيا في أضعف حاالتها 
عبر تاريخها، بعد انهيار سوق األسهم. 
وأعلن فرض عقوبات على بنوك روسية 

تملك أصواًل بتريليون دوالر”.
وأعلن الرئيس األمريكي حظر 4 بنوك 
روسية كبيرة بينها ثاني أكبر بنك في 
على  عقوبات  وأعلن   VTB روسيا 
من  “استفادوا  وأفراد  روسية  نخب 

الكرملين”. سياسات 
وأضاف بايدن، أن “الواليات المتحدة 

ستقف مع حلفائها في قمة الناتو الجمعة، 
أن  مؤكداً  المقبلة”  الخطوات  لتحديد 
“القوات األمريكية لم ولن تنخرط في 
النزاع في أوكرانيا، ولكن للدفاع عن 

حلفاء الناتو في الشرق”.
وقال بايدن إنه أمر بإرسال مزيد من 
القوات األمريكية إلى ألمانيا، مضيفا 
“سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو، 
وأي اعتداء على أي من أعضاء الناتو 
الخامس،  الفصل  تفعيل  إلى  سيؤدي 
على  االعتداء  أن  على  ينص  والذي 

واحد هو اعتداء على الكل”.
وأوضح أن الواليات المتحدة ستستخدم 
كل األدوات المتاحة لديها لتقليل تكلفة 
في  المستهلكين  والبترول على  الغاز 
بالده، وشدد على أن المنتجين ال يجب 

أن يستغلوا الفرصة لرفع األسعار.
وأشار بايدن إلى أن الواليات المتحدة 
للنفط  ر  لكبا ا لمنتجين  ا مع  تنسق 
لضمان تدفق اإلمدادات، وكذلك تستعد 
االحتياطي  من  السحب  الحتماالت 

االستراتيجي. النفطي 
وأعلن أنه تحدث إلى الرئيس األوكراني 
فولوديمير زيلينسكي، األربعاء، وأكد 
وحلفاءها  المتحدة  الواليات  أن  له 

سيوفرون لبالده الدعم.
اعتدى  “بوتين  بايدن  وقال 
على المبدأ الذي يحمي السالم 
تكن  لم  ومغامرته  العالمي، 
بشأن أي مخاوف أمنية، ولكن 
بنية االعتداء وتغيير الحدود 
بالقوة ومطامع إمبريالية”.

وأعلن أن الواليات المتحدة 
الالزمة  القوات  كل  ستوفر 
في  لناتو  ا أعضاء  لحماية 

شرق أوروبا.
وأشار إلى أنه ال خطط لديه 
مشيراً  بوتين،  إلى  للتحدث 
ن  أ لى  إ نفسه  لوقت  ا في 
فرض عقوبات على الرئيس 
بوتين  فالديمير  الروسي، 

“على الطاولة”.
إلى أن خطاب  بايدن  ولفت 
بوتين االثنين بشأن أوكرانيا، 
طموحات  لديه  أن  يكشف 
“هو  نيا  وكرا أ في  كبيرة 
يريد أن يعيد تأسيس االتحاد 

السوفياتي، لكن طموحه مناقض تماماً 
لما وصل إليه العالم اآلن.”

واستبعد بايدن عزل روسيا عن نظام 

“سويفت” العالمي للتعامالت المالية، 
وقال إن هذه ليست المرحلة التي سيقوم 
فيها الغرب بذلك، مضيفاً أن أوروبا 

ال تريد ذلك اآلن.

قد  بوتين  كان  إذا  عما  سؤال  ولدى 
هدد باللجوء للسالح النووي، قال “ال 
فكرة لدى عما يهدد به بوتين، ولكني 

أعرف ما فعله”.

وأضاف أن ال أحد توقع أن العقوبات 
كانت ستمنع الغزو، ولكن يجب االنتظار 
لكي تؤتي العقوبات بأكلها. وقال إنه 

يختبر عزم الغرب وسيكتشفه.

البريطاني  الوزراء  أعلن رئيس    
بوريس جونسون عن حزمة عقوبات 
على  فرضها  وحلفاؤها  بالده  تعتزم 
روسيا، على خلفية تحركات األخيرة 

العسكرية تجاه أوكرانيا. 
جاء ذلك في خطاب ألقاه رئيس الوزراء 
أمام مجلس العموم البريطاني، الخميس. 
وتابع جونسون: “سنمنع الخطوط الجوية 
الروسية “إيروفلوت” من الوصول إلى 
بريطانيا، باإلضافة إلى فرض قيود على 
التجارة مع موسكو وحظر على الصادرات، 
وسنصدر تشريعات لحظر تصدير المواد 
ذات االستخدام المزدوج إلى روسيا بما 
في ذلك المعدات التكنولوجية والرقائق 
اإللكترونية وسنعرض تلك التشريعات 

األسبوع المقبل”. 
وزعم جونسون أن “البورصة الروسية 
تراجعت بنسبة 45 في المئة وخسرت 

255 مليار دوالر في يوم واحد”. 
وأعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين، 
الخميس، إطالق  في وقت سابق من 
دونباس،  في  عملية عسكرية خاصة 
جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب 
طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك 
رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش 
األوكراني. وشدد بوتين أن روسيا ال 
تخطط الحتالل األراضي األوكرانية، 
روسيا  محاوالت  جميع  بأن  منوها 
التوصل التفاق بشأن عدم توسيع حلف 

الناتو باءت بالفشل.

   قال وزير الخارجية الفرنسي جان 
إيف لو دريان إن الرئيس الروسي 
فالديمير بوتن يحتاج قبل أن يوجه 
تهديدات بشأن استخدام أسلحة نووية 
أن يفهم أن حلف شمال األطلسي هو 

تحالف نووي أيضا.
وردا على سؤال حول ما إذا كان 
تهديد بوتن »بمثل هذه التبعات التي لم 
تواجهها من قبل في تاريخك« يرقى 
إلى مستوى التهديد باستخدام األسلحة 
النووية في الصراع األوكراني، قال 

لو دريان إنه مفهوم على هذا النحو.
وقال لو دريان على التلفزيون الفرنسي 
تي.اف1 »نعم.. أعتقد أن فالديمير بوتن 
يجب أن يفهم أيضا أن حلف األطلسي 
هو تحالف نووي. هذا كل ما سأقوله 

في ذلك الشأن«.

   أعلنت الرئاسة األوكرانية، الخميس، سيطرة القوات الروسية 
على موقع تشيرنوبل النووي، بعد معركة شرسة خاضتها مع 

القوات األوكرانية.
وأوضح المستشار الرئاسي األوكراني، ميهيلو بودوالك، أن 
أوكرانيا »فقدت السيطرة« على محطة تشيرنوبل، وفق ما ذكرت 
وكالة أسوشييتد برس. وأضاف: »السلطات األوكرانية ال تعرف 
الوضع الحالي للمنشآت في تشيرنوبل، موقع أسوأ كارثة نووية 
في العالم«. واستطرد: ”بعد الهجوم العبثي للروس في هذا االتجاه، 

من المستحيل القول إن محطة تشيرنوبل للطاقة النووية آمنة«.

وكان الرئيس األوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن في وقت 
سابق الخميس، أن القوات الروسية تحاول االستيالء على محطة 
تشيرنوبل، الفتا إلى أن الجنود األوكرانيين »يضحون بحياتهم 

لمنع كارثة تشيرنوبل ثانية«.
وكان مفاعل نووي قد انفجر في المحطة على بعد 130 كيلومترا 
شمال العاصمة األوكرانية كييف، في أبريل 1986، مما أدى إلى 

إطالق نفايات مشعة في جميع أنحاء أوروبا.
وتمت تغطية المفاعل المتفجر بغطاء وقائي منذ عدة سنوات، لمنع 

التسرب اإلشعاعي.
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لمن تقرع الطبول؟
    »موت أي كائن ينتقص مني، 
فأنا معنيٌّ بالبشرية، ولذا ال تراسلني 
أبًدا لتسألني لمن تقرع األجراس؛ إنها 

تقرع من أجلك.«
من هذه التأمالت للشاعر اإلنجليزي 
جون دون، اقتبس الكاتب األمريكي 
أرنست همينغواي عنوان روايته 
الشهيرة »لمن تقرع األجراس؟«. 
الشاعر،  التي قصدها  واألجراس 
الذي كان كاهنا له تراتيل وتأمالت 
في الموت والحياة، هي التي أجراس 
الكنائس التي تقرع لإلعالن عن موت 
إذ يسأل من يسمعها:  شخص ما، 
لمن تقرع األجراس؟ ليجيبه من 
يعرف الميت الذي تقرع األجراس 
من أجله: إنها تقرع لموت فالن. ومع 
أن عبارة »لمن تقرع األجراس؟« 
لم ترد في رواية همينغواي،  هذه 
لها عندما  أنه استخدمها عنوانا  إال 
1940م، لتشكل مع  صدرت عام 
روايات همينغواي األخرى سلسلة 
التي تحولت  الرائعة،  من األعمال 
كلها إلى أفالم سينمائية ناجحة، مع 

العلم أنه لم يكتب مباشرة للسينما.
رغم أن أحداث الرواية كلها تجري 
أثناء الحرب األهلية اإلسبانية، التي 
بدأت عام 1936 وانتهت عام 1939م، 
الرئيسي هو  الرواية  إال أن بطل 
األمريكي روبرت جوردون، أستاذ 
اللغة اإلسبانية المتخصص في عمليات 
الهدم والتفجير، الذي يتطوع للقتال مع 
الجنود اإلسبان لصالح الجمهوريين. 
وتجري األحداث عبر أربعة أيام وثالث 
ليال فقط، يخيم الموت خاللها على 
الحروب  كل شيء، مجسدا أهوال 
تنال من األطراف  التي  ومصائبها 
كلها، منتصرين كانوا أو مهزومين.

كانت المهمة المكلف روبرت جوردون 
بتنفيذها هي تدمير جسر خالل هجوم 
على إحدى المدن اإلسبانية، بمعاونة 
مجموعة من عصابات الحروب. 
ومنذ اللحظة التي يبدأ فيها روبرت 
مهمته، يتراءى له أنه لن يخرج منها 
سالما، إذ اعتقد أنه ميت ال محالة، إما 
مقتوال على يد القوميين الذين تطوع 
في صفوف الجمهوريين لمحاربتهم، 
وإما منتحرا بيده فيما لو وقع أسيرا 
كي يتخلص من التعذيب الذي سيطاله 
النتزاع االعترافات منه. وما بين 
الخوف من موتين، كالهما أسوأ 
من اآلخر، عاش روبرت جوردون 
الرواية ويالت الحروب  وأبطال 
وانعكاساتها على كل الذين يخوضون 
غمارها، باختيارهم أو رغما عنهم، 
مثلما صورها همينغواي في روايته.
أتون الحرب تشتعل جذوة  ووسط 
الحب. وقد تمثل الحب خالل رواية 
التي ربطت  العالقة  همينغواي في 

بين بطل الرواية األمريكي روبرت 
والشابة اإلسبانية ماريا، التي دمرت 
الحرب حياتها عندما تم إطالق النار 
على والديها، وتم حالقة شعرها من 
القوميين في مدينتها. وتتجلى  قبل 
عاطفة ومشاعر روبرت تجاه ماريا 
بعد أن أصيب برصاصة في قدمه 
الفرار، فيطلب  قادرا على  يعد  ولم 
منها أن تنجو بنفسها، ليواجه الموت 
وحيدا بعد أن نجح في تنفيذ مهمته، 
ونسف الجسر الذي كان يصل بين 
ليمنع مرور دبابات  الجبلين  قمتي 

القوميين فوقه.
الرواية ال يخلو  نْسُف الجسر في 
من رسالة بليغة، فنسف الجسور هو 
تعبير عن قطع التواصل بين البشر، 
وهو ما تفعله الحروب دائما في كل 
فيها. ولعل هذا هو ما  بقعة تنشب 
أرادت أن تقوله الرواية المستوحاة 
من تجارب همينغواي خالل الحرب 
األهلية اإلسبانية، ماِزجًة بين بعض 
الحقيقية وبعضها اآلخر  األحداث 

المتخيل.
»وامتطى أوغسطين جواده اآلن، 
ولكنه لم يرد أن يذهب. وانحنى قريبا 
من الشجرة التي يتكئ عليها روبرت. 

فقال له روبرت:
- هيا امِض في طريقك يا رفيق.. ففي 

الحروب تكثر مثل هذه الحوادث.
فقال أوغسطين:

- إن الحرب عهر.
- أجل يا رجل.. ولكن هيا.

- الوداع يا انكليزي.
- الوداع.

وأدار أوغسطين جواده، وهو يكيل 
السباب والشتائم، ومضى. وكان الجميع 
قد اختفوا عن نظره اآلن. وعاد عند 
المنعطف ينظر وراءه ويلوح بيده. 
فرد عليه روبرت جوردون إشارته، ثم 
اختفى هو أيضا عن نظر روبرت«.
كان هذا هو الحوار األخير بين 
روبرت جوردون وأوغسطين، غادر 
بعدها الجميع ومعهم حبيبته ماريا، 
ليبقى هو في انتظار الموت الذي تأكد 
المرة من مجيئه، بعد أن رأى  هذه 
الفرسان يقتربون من شجرة الصنوبر 
التي كان يتكئ على جذعها، فاستلقى 
بهدوء محاوال االحتفاظ بوعيه الذي 
بدأ يتسلل منه، كما يذوب الثلج أحيانا 

عند منحدر الجبل.
إذا كان همينغواي قد حاول أن يقرع 
لنا األجراس في روايته محذرا 
الذين  فها نحن نرى  الحروب،  من 
يوم  الحروب كل  يقرعون طبول 
أنهم  في كل مكان، غير مدركين 
إنما يقرعون أجراس الجنائز، وأن 
تكون جنائزهم هم  قد  الجنائز  هذه 

أنفسهم قبل غيرهم.

aliobaid2000@hotmail.com

أخـــــــــــــــــــــــــبــار

وسيا العودة  الرئيس الأوكراني يعرض على ر
إلى طريق السلام

وسيا على استخدام الدولار الأمريكي بايدن: هناك إجماع على تقييد قدرة ر

الأمين العام للأمم المتحدة: خصصنا 20 مليون دولار 
أوكرانيا لمساعدة 

فرنسا: على بوتن أن يدرك أن حلف الأطلسي 
لديه أسلحة نووية

وسية على موقع »تشيرنوبل« النووي أوكرانيا تعلن سيطرة قوات ر

جونسون: سنستبعد البنوك الروسية من 
منظومة المال البريطانية

  بقلم: علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي



   بعد ساعات من اندالع الحرب 
تقارير  الروسية األوكرانية، كشفت 
إعالمية عن “لقاء عابس” بين وزيرة 
الخارجية البريطانية والسفير الروسي 

في لندن.
وكشفت التقارير عن نفاد صبر وزيرة 
الخارجية البريطانية ليز تروس خالل 
لقائها مع السفير الروسي لدى بالدها 

أندريه كيلين.
وتم استدعاء السفير كيلين إلى الخارجية 
بدء  أعقاب  في  الخميس  البريطانية 

الغزو الروسي ألوكرانيا.
وقالت محطة “سكاي نيوز”، استنادا 
إلى مصدر بالخارجية البريطانية أن 
نقاش  بعد  كيلين  تروس “طردت” 
حاد، بشكل مبكر عن الموعد المحدد 

لنهاية اللقاء.
ونقلت المحطة عن المصدر الذي لم 
تحدده قوله إن الوزيرة قالت للسفير 
ألن  بالخجل  يشعر  أن  “ينبغي  إنه 
وأنها  متكرر  بشكل  كذبت  روسيا 
فقدت آخر شرارة للثقة في المجتمع 

الدولي”.
وفي سياق متصل، قالت وكالة األنباء 
إن  اسوسييشن”  “برس  البريطانية 

للغاية”. كان “عابسا  اللقاء 
وأعلن الرئيس األوكراني أن معارك 
دائرة قرب مستودع للنفايات النووية 
“يضّحون  د  لجنو ا و بيل  بتشيرنو
بحياتهم” لتجنّب تكرار كارثة 1986.

وأعلنت األمم المتحدة أنها تقوم حاليا 
بتحريك موظفيها داخل أوكرانيا إلى 
أماكن آمنة، وذلك بعد الغزو الروسي.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم 

األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
جوتيريش في نيويورك إن “جميع 
موظفي األمم المتحدة في أوكرانيا 
في أمان ومحل اهتمام” مشيرا إلى 
أن عددهم يبلغ نحو 1500 شخص.

وأضاف: “نقوم بنقل بعض العاملين 
للموظفين  تعليمات  أصدرنا  وقد 

باتخاذ ما يلزم من احتياطات.
وذكر دوجاريك أن هناك مجموعة 
المهام  ذوي  الموظفين  من  أساسية 
الحساسة ال تزال تعمل في المناطق 

المحيطة بخط المواجهة”. 
مدار  تهديدات وسجاالت على  بعد 
في  الروسي،  الجيش  بدأ  أيام  عدة 
الساعات األولى من صباح الخميس، 
عملية عسكرية شاملة ضد أوكرانيا.
فالديمير  الروسي  الرئيس  وأعلن 
بوتين، عن بدء عملية عسكرية في 

داعيا  األوكرانية،  دونباس  منطقة 
الجيش األوكراني إلى “إلقاء سالحه”.

وشدد بوتين على أن روسيا لن تسمح 
نووية،  أسلحة  بامتالك  ألوكرانيا 
تستهدف  المعلنة  العملية  أن  مؤكدا 

دونباس”. “حماية 
في المقابل، أعلن الرئيس األوكراني 
ض  فر  ، يلينسكي ز يمير  د لو فو
األحكام العرفية على جميع أراضي 
العسكرية  العملية  مع  تزامنا  بالده 
تنفيذ  مؤكدا  بالده،  ضد  الروسية 
على  صاروخية  ضربات  موسكو 
البنية األساسية وعلى حرس الحدود.

على الصعيد الدولي، صدرت إدانات 
الغرب  من  غاضبة  فعل  وردود 
الخطوة  على  المتحدة  والواليات 
العملية  وبدء  بوتين  اتخذها  التي 

العسكرية.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

فالديمير  بوتين
)الثعلب(

الروسي  الرئيس  أعلن  موجعة  وضربة  مفاجئة  خطوة  في   
المنطقنين اإلنفصاليتين  إنفصال  بوتين عن موافقته على  فالديمير 
في أواكرانيا دونيتسك ولونغانسك ويعد هذا اإلجراء تصعيداً كبيراً 
يشير إلى نهاية أتفاق السالم الذي أستمر سبع سنوات والمعروف 
الزعيم  تمنح  قد  إأنها  على  إليها  ينظر  كما  مينسك  أتفاقية  باسم 

الروسي ذريعة لغزو أواكرانيا .
بوتين يستحق أن يطلق عليه لقب الثعلب الذي جعل العالم يذهب في 
جهة ليفاجئ  العالم بخطوة لم تكن في الحسبان مما جعل العالم يشعر 

بصدمة وأن يوتين قد ضحك عليه بل وأخرج له لسانه .
تتكلم عن  بايدن بحملة  بقيادة جو  أمريكا  قامت  الماضية  األيام  في 
هائلة  لقوات  بعد حشدها  أوكرانيا  دخولها  أن روسيا على وشك 

على الحدود .
رأيها على  تفرض  وأن  تحكم  أن  أرادات  أمريكا  أن  الحقيقة  في 
روسيا وأعتقدت أن روسيا اليوم ضعيفة كما كانت أيام حكم ميخائيل 
جورباتشوف وبوريس يلتسين ولكن في الحقيقة أن روسيا في عهد 
الثعلب بوتين أنتفضت وأستعادت هيبتها الغائبة بعد أن أعتقد الجميع 
أن روسيا ضعفت وأصبحت مثلها مثل أي دولة إلى أن أستطاعت 

أن تصفع الجميع صفعة افقدتهم توازنهم.
تصورت أمريكا أن روسيا ستسمح بوجود حلف الناتو بالقرب من 
يدل  يستباح مما  القومي   أمنها  بأن  أواكرانيا وأن روسيا ستسمح 
على غباء السياسيين األمريكان وعلى رأسهم الرئيس بايدن ونائبته 
كاماال هاريس وإدارتهما وال شك أن أمريكا تريد أن تسيطر على 
دولة  أي  يوم على  تفرضها كل  التي  العقوبات  ناهيك عن  العالم 

تختلف سياستها مع سياسة أمريكا .
أمريكا  إلى  تنحاز  التي سوف  كثيرة  الوعي  الغائبة عن  والدول 
وستفرض عقوبات عليها مثل أوروبا وكندا ناسيين أن روسيا لديها 
أوروبا وأمريكا وتضعهما في  به  تعاقب  الذي ممكن  الغاز  سالح 

موقف صعب .
كلنا مع الرئيس بوتين الذي قال “أن مصالح وأمن بالده مسألتان 
غير مطروحتين للتفاوض” وأنا واثق أنه لن يتراجع في دفاعه عن 
بالده ووقوفه ضد دول أستباحت لنفسها كل شئ وأن تقتل وتنهب 
وتسرق دواًل أخرى كل أحالمها أن تعيش في سالم بعيداً عن عش 

الدبابير.!

youssef.zemokhol@yahoo.com
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  قال البرلمان الليبي يوم الخميس إنه سيعقد جلسة األسبوع المقبل 
من المرجح أن يصوت خاللها على تأكيد حكومة مؤقتة جديدة، وذلك 

بالرغم من تعهد اإلدارة الحالية بعدم تسليم السلطة.
ليبيا مهددة بالعودة إلى االنقسام وسط خالف حول كيفية المضي 
قدما بعد عام من تشكيل حكومة وحدة في طرابلس، وبعد شهرين 

من إلغاء انتخابات كانت مقررة في ظل خالفات حول اللوائح.
البرلمان  عينه  الذي  باشاغا،  فتحي  السابق  الداخلية  وزير  وقال 
لتشكيل الحكومة الجديدة، يوم الخميس إنه مستعد القتراح حكومة 

وقال المتحدث باسم البرلمان إن الجلسة ستعقد يوم االثنين.
لكن رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة، الذي تولى منصبه 
من خالل عملية دعمتها األمم المتحدة، يقول إنه لن يسلم السلطة 
إال بعد انتخابات، وقال هذا األسبوع إنه يخطط إلجراء تصويت 

على مستوى البالد في فصل الصيف.
يتهم البرلمان الدبيبة بالفساد ويقول إن فترة واليته انتهت في 24 
المقرر إجراء  الذي كان من  الموعد  ديسمبر كانون األول، وهو 
االنتخابات فيه. وينفي الدبيبة ذلك ويقول إن البرلمان هو الذي لم 

يعد صالحا بعد ثماني سنوات من انتخابه.
ورغم أن البرلمان يقول هو اآلخر إنه يعتزم إجراء استفتاء على 
دستور مؤقت جديد وانتخابات بعد ذلك، ال يكاد يتوقع أي من المحللين 

إجراء تصويت وطني في أي وقت قريب.
ويهدد الخالف بين المؤسسات السياسية المتنافسة في ليبيا بإعادة 
البالد إلى الصراع بعد توقف آخر جوالت القتال الكبيرة في 2020.

وأجرت الفصائل المسلحة المتناحرة في األسابيع األخيرة عمليات تعبئة 
في العاصمة طرابلس، ويقول محللون إن األزمة السياسية قد تؤدي 
إلى اشتباكات يحتمل أن تكون شديدة األثر في جميع أنحاء البالد.

ولم تنعم ليبيا بسالم أو أمن يذكر منذ انتفاضة 2011 التي دعمها 
حلف شمال األطلسي ضد معمر القذافي، وانقسمت بعد االنتخابات 
إدارتين متحاربتين تحكمان في  بين   2014 الوطنية األخيرة في 

طرابلس وفي الشرق.
وكان البرلمان في الغالب ينحاز في هذا الصراع إلى الجيش الوطني 
الليبي في الشرق الذي يقوده خليفة حفتر ضد الحكومة المدعومة 

دوليا في طرابلس آنذاك، وهي اإلدارة التي كانت تضم باشاغا.
وكانت قوات الشرق مدعومة من روسيا واإلمارات ومصر، فيما 
كانت حكومة طرابلس مدعومة من تركيا. ويُعتقد أن كل من روسيا 

وتركيا تبقيان على قوات في ليبيا.
إذا كان أي صراع جديد سيحدث  ما  الواضح  ليس من  أنه  غير 
السياسية  الفصائل  إعادة  السابق، وذلك مع  الصراع  على غرار 
والحلفاء  األعداء  تشكيل عالقاتها مع  بليبيا  المسلحة  والجماعات 

السابقين على حد سواء..

    اعتبر رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
نفتالي بينيت، أن النظام العالمي السائد 
بدأ يتغير، موجها النداء األخير لمواطنيه 

في أوكرانيا للمغادرة.
وقال بينيت، الخميس، خالل مراسم تخرج 
فوج جديد من الضباط: “تبدؤون اليوم 
مشواركم كضباط في صفوف الجيش 
العالمي  النظام  فيها  يتغير  خالل فترة 

الذي عرفناه”.
وأضاف: “يصبح العالم أقل استقراًرا 
منطقتنا  وتتغير مالمح  كبير  إلى حد 
هي األخرى يوًما بعد يوم. وتُعلّمنا هذه 
ليست  الجيوش  بين  الحرب  أن  األيام 

تركة الماضي لألسف”.
وتابع: “من هنا أتوجه إلى مواطني إسرائيل 

الذين لم يغادروا أوكرانيا بعد وأقول لهم: عليكم المغادرة اآلن”.
وأشار إلى أن “هذه اللحظات مروعة ومأساوية، ونحن نتعاطف 
مع المواطنين األوكرانيين الذين وجدوا أنفسهم في هذا الوضع 

بغير ذنب اقترفوه”.
وشدد على أن “إسرائيل ستمد يد العون لتقّدم كافة المعونات 
في هذا  الطويلة  والتجربة  القدرة  ولدينا  الالزمة  اإلنسانية 

المجال للقيام بذلك”.
وتأتي تصريحات بينيت في وقت يزور فيه الرئيس اإلسرائيلي 

إسحاق هرتسوغ اليونان، لطمأنة دولة حليفة قبل أن يطير إلى 
تركيا وسط تصاعد التوتر بين أثينا وأنقرة.

وطغت الحرب الروسية في أوكرانيا على الزيارة، فيما بدأ 
هرتسوغ اجتماعه مع نظيرته اليونانية كاتيرينا ساكيالروبولو 
بالتعبير عن دعمه لوحدة أراضي أوكرانيا وعن القلق إزاء 

وضع المجموعة اليهودية هناك.
كما شدد على أهمية “الشراكة االستراتيجية الجريئة” إلسرائيل 
مع اليونان التي يزورها ليوم واحد قبل زيارته المقررة الى 

أنقرة الشهر المقبل.

   بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، 
مع وزير الداخلية والبلديات القاضي 
بسام مولوي، تفاصيل عمل القوى األمنية 
المتعلقة بمكافحة اإلرهاب والمخدرات 
إلى  باإلضافة  المخطوفين،  وتحرير 
الوزارة  بها  تقوم  التي  التحضيرات 

إلنجاز االنتخابات النيابية.
وقال مولوي – عقب لقائه بالرئيس عون 
بقصر بعبدا الخميس – إنه عرض خالل 

اللقاء تفاصيل العملية األمنية الكبيرة 
التي أدت إلى إحباط 3 عمليات تفجير 
إرهابية كان مخطًطا لها، مشيًرا إلى 
أن عون هنأ قوى األمن الداخلي على 
هذا اإلنجاز الكبير وأثنى على الجهود 
التي يبذلها عناصرها في كل المجاالت 
األمنية. وأضاف أنه عرض على الرئيس 
تقوم  التي  التحضيرات  اللبناني آخر 
بها الوزارة إلنجاز العملية االنتخابية 

بدقة وسالسة وشفافية كي يتمكن جميع 
المواطنين من الوصول إلى صناديق 
االقتراع سواء في الداخل أو الخارج.

وأكد مولوي أنه سيعرض على مجلس 
الوزراء اللبناني دراسة “الماجستير” التي 
تتيح للبنانيين بالتصويت في االنتخابات 
إقامتهم  المقبلة خارج محال  النيابية 
دون أن يكونوا مضطرين للتوجه إلى 

لجانهم األصلية.

   أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن أي اجتماع يراد 
تنظيمه خارج المقر النيابي “البرلمان” هو اجتماع 

باطل وفق ما تنص عليه الدساتير .
جاء ذلك خالل ترؤس سعيد، الخميس، لالجتماع 

الدوري لمجلس الوزراء التونسي.
وكان زعيم تنظيم اإلخوان في تونس ورئيس البرلمان 
المعلقة أعماله راشد الغنوشي قد عقد جلسة عامة عن 
بعد جمعت نواب اإلخوان وحلفائهم فقط في تحد صريح 

للرئيس التونسي قيس سعيد وقراراته.
ودعا سعيد القضاء لترتيب النتائج القانونية بسرعة 
المحاسبات في إسقاط عدد من  تقرير محكة  وفق 
القوائم االنتخابية التي لديها تمويالت أجنبية، وهو ما 
عده متابعون خطوة جديدة قد تضرب منابع تمويل 

تنظيم اإلخوان.
كما أكـد سعيد على ضرورة اتخاذ نص قانوني يمنع 
تمويل الجمعيات من الخارج ألنهم في الظاهر جمعيات 
ولكنهم امتداد لقوى خارجية ,مشددا على أنه لن يسمح 

بالعبث بالدولة التونسية .
وأضاف قائال: ’ ال مجال في أن يتدخل فينا أحد ال 
بأمواله وال بضغوطاته”، مضيفا: “نحن شعب له 
سيادته ’’. وتابع قيس سعيد، أن تونس تعيش خالل 
األيام األخيرة لحظات من الفرز الحقيقي بين القوى 
الثورية والقوى المضادة للثورة.وتابع أنه “بعد 25 
يوليو هناك من رقص في الشوارع بعد القرارات التي 
اتخذتها، لكن األيام قامت بالفرز وبدأت األصوات 

بها  بعد أن رحبوا  القرارات  لهذه  تتصاعد رفضاً 
في المناصب” موضحا  ترحيباً غير صادقاً طمعاً 

أنه من يتحالف مع هؤالء المجرمين فهو مثلهم”.
وأضاف في إشارة لتنظيم اإلخوان أنهم” أفلسوا الدولة 
ويريدون العودة من جديد.. يجتمعون عن بعد لكننا 
نجتمع عن قرب.. وعلى القضاء أن يرتب النتائج بناء 
على تقرير دائرة المحاسبات إلسقاط القائمات التي 
تحصلت على أموال من الخارج.. وأدعو إلى منع 
الجمعيات من تلقي أموال من الخارج ألنهم امتداد 
لقوى خارجية ولن نسمح لهم بالعبث بالدولة التونسية”.
وفي سياق اخر، قال إنه ال يقبل المساس بالحقوق 

والحريات، وهي مضمونة بالدستور.
باتفاق  أن “هناك خطوط حمراء في عالقة  وأكد 
الضعيف  بيد  الدولي، ويجب األخذ  النقد  صندوق 
الذي لن نسمح بمزيد تفقيره.. كما أننا نرفض التدخل 
في القضاء وال نية لنا في ذلك، السلطة للشعب وبقية 
السلط وظائف يجب أن تكن مستقلة وال يجب أن 

تتحول إلى سلطة مطلقة اليدين”.
وفي ما يخص وضع الجالية التونسية في أوكرانيا، 
قال سعيد إنه يعمل على إجالء التونسيين من أوكرانيا 

عبر البر عن طريق بولونيا.
كما أوضح أنه ستتم اإلحاطة بهم عبر كل الوسائل، 
المسالك وكيفية  لتحديد  العمل جار حالياً  إن  قائاًل 
عودتهم إلى تونس أو بقائهم في دول مجاورة أخرى 

حتى تضع الحرب أوزارها.

جنود سوريون جراء قصف  بينهم  مقاتلين  ستة  قتل     
اسرائيلي استهدف في وقت مبكر الخميس مواقع تابعة لقوات 
موالية إليران قرب دمشق،في هجوم هو الرابع من نوعه 

خالل الشهر الحالي.
وأفاد المرصد عن قصف اسرائيلي صاروخي استهدف مواقع 
ومستودعات تابعة لقوات موالية إليران في في محيط مطار 
دمشق الدولي. كما طال منظومة دفاع جوي ضمن المنطقة 

الممتدة بين الكسوة والسيدة زينب جنوب دمشق.
هم  أشخاص،  ستة  بمقتل  المرصد  وفق  القصف  وتسبّب 
جنديان وأربعة مقاتلين موالين إليران، لم يتمكن من تحديد 

جنسياتهم بعد.
السورية  األنباء  لة  وكا وكانت 
وقت  في  نقلت  )سانا(  الرسمية 
سابق عن مصدر عسكري سوري 
مقتل ثالثة جنود جراء تنفيذ “العدو 
اإلسرائيلي عدوانا جويا برشقات من 
الصواريخ من اتجاه شمال بحيرة 
في  النقاط  بعض  مستهدفا  طبريا 

محيط مدينة دمشق”.
أن وسائط  الرسمي  ونقل اإلعالم 
الدفاع الجوي “تصّدت لصواريخ 

العدوان وأسقطت معظمها”.
تعليق رسمي عن  أي  ولم يصدر 
اسرائيل. واكتفى متحدث باسم الجيش 
نعلق على  بالقول “ال  اإلسرائيلي 
تقارير ترد في اإلعالم األجنبي”.

وهذه المرة الرابعة التي تشن فيها 
اسرائيل هجمات جوية داخل سوريا 
هذا الشهر، في إطار حملتها العسكرية 
المستمرة ضد القوات الموالية إليران.
بعد  الخميس  فجر  الهجوم  وجاء 

نقاطاً  األربعاء  فجر  استهدف  اسرائيلي  قصف صاروخي 
في محيط مدينة القنيطرة في جنوب سوريا، من دون تسجيل 

خسائر بشرية.
نقاطاً  فبراير  في  إسرائيلي  قصف صاروخي  واستهدف 
عسكرية قرب دمشق، وفق اإلعالم الرسمي. كما قتل جندي 
سوري وأصيب خمسة بجروح في قصف إسرائيلي جوي 
وبّري استهدف في التاسع من الشهر الحالي مواقع عسكرية 

في محيط دمشق.
أطلق  على صاروخ  رّداً  جاء  إنه  حينها  إسرائيل  وقالت 

باتجاهها من سوريا.
الضربات  مئات  إسرائيل  الماضية، شنّت  األعوام  وخالل 
وأهدافاً  السوري  للجيش  مواقع  طالت  في سوريا  الجوية 
إيرانية وأخرى لحزب هللا، القوة العسكرية والسياسية األبرز 

في لبنان والمدعومة من طهران.
وتعّد إيران الحليف اإلقليمي الرئيسي لدمشق، وقدمت لها منذ 
بدء النزاع في العام 2011 دعماً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.

وقال األمين العام لحزب هللا حسن نصرهللا في خطاب األسبوع 
الماضي إن القصف اإلسرائيلي على سوريا الذي يهدف الى 

“تعطيل” نقل حزبه أسلحة من إيران “شكل تهديداً”.
لكنه أعلن في الوقت ذاته أن حزبه بات يمتلك “القدرة التكنولوجية 
على تحويل صواريخنا الى صواريخ دقيقة”. وأضاف “نحن 

اليوم في لبنان ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيرات”.
وأعلن الجيش اإلسرائيلي الجمعة أن دفاعاته الجوية أطلقت 
النار على طائرة مسيّرة قادمة من لبنان دخلت مجال إسرائيل 

الجوي، في ثاني حادث من نوعه خالل يومين.
وأفاد حزب هللا من جهته في بيان أنه أطلق الطائرة المسيرة 
التي “جالت في المنطقة المستهدفة لمدة أربعين دقيقة في مهمة 

استطالعيّة امتّدت على طول سبعين كيلومتراً”.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل نحو 
نصف مليون شخص وألحق دماراً هائاًل بالبنى التحتية وأدى 

إلى تهجير ماليين السكان داخل البالد وخارجها.

برلمان ليبيا يصوت الأسبوع 
المقبل على الحكومة 

الجديدة

الرئيس اللبناني يبحث مع وزير الداخلية 
الأوضاع الأمنية وتحضيرات الانتخابات النيابية

ستة قتلى بينهم جنود سوريون جراء قصف اسرائيلي قرب دمشق

خوان

إ

تونس تقترب من تجفيف منبع مشبوه لتمويل الا

رئيس وزراء إسرائيل: النظام العالمي يتغّير

Vendredi 25 février 2022
الجمعة 25 فبراير 2022

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

  قال مسؤول في األمم المتحدة يوم 
 115 أفرج عن  السودان  إن  الخميس 
من أصل نحو 135 من المحتجين الذين 
احتجزوا ألسابيع لمشاركتهم في مظاهرات 
بعد ضغوط من  ضد االنقالب، وذلك 
محامين وأسر المعتقلين والمجتمع الدولي.
المعتقلون أعضاء في حركة احتجاجية 
تعارض انقالب 25 أكتوبر تشرين األول 
والتي استمرت في تنظيم المظاهرات على 
الرغم من حملة أمنية قال مسعفون إنها 
أسفرت عن مقتل 82 شخصا وإصابة 

أكثر من ألفين.
وجرى اعتقالهم بعد إعادة بعض الصالحيات 
لجهاز المخابرات ذي النفوذ القوي في 
البالد في أواخر ديسمبر كانون األول، 
والذي كان من األدوات الرئيسية في عهد 

الرئيس السابق عمر البشير.
وقالت الناشطة شاهيناز جمال خالل مشاركتها في مظاهرة أمام 
مبنى تابع لألمم المتحدة هذا األسبوع “ال توجد تحقيقات أو أي 
شيء، إنهم يأخذون الناس ويزجونهم في السجن دون سبب”.

ودعا أداما دينج الخبير المعين من قبل مكتب المفوض السامي 
لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان في السودان إلى اإلفراج الفوري 

عن جميع المتظاهرين اآلخرين.
وقال “عبرت عن قلقي بشأن توسيع صالحيات إنفاذ القانون 
الخاصة بقوات األمن العام أثناء حالة الطوارئ وكذلك بشأن 
الحصانة المؤقتة من المالحقة القضائية الممنوحة لهذه القوات”.

ويقول محامون إن من بين المعتقلين متظاهرين وأعضاء في 
لجان المقاومة في األحياء ونقابيين وسياسيين، وبعضهم اعتقل 
أثناء االحتجاجات وآخرون اقتيدوا من منازلهم وأماكن أخرى.
وال يزال مسؤولون سابقون كبار محتجزين فيما يتعلق بتهم 

فساد بجانب متظاهرين متهمين بقتل عميد في الشرطة.
وقالت المحامية إنعام عتيق، وهي عضو في مجموعة من 
الناشطين الحقوقيين، إن المتظاهرين المحتجزين ُمنعوا من 
االتصال بالمحامين واألطباء وذويهم، وإنهم على الرغم من 
أنهم محتجزون بموجب حالة الطوارئ، لم تتبع السلطات 

اإلجراءات الصحيحة في إلقاء القبض عليهم.

وسيا.. طرد »مهين«  بسبب الحرب بين أوكرانيا ور
لسفير موسكو من لندن



 القاهرة/ فرج جريس: تلقى 
الرئيس عبد الفتاح السيسي 
من  هاتفيا  اتصاال  الخميس 
الرئيس قاسم توكاييف، رئيس 

جمهورية كازاخستان.
وصرح المتحدث الرسمي باسم 
رئاسة السفير بسام راضي أن 
االتصال شهد تبادل الرؤي 
ووجهات النظر حيال الملفات 
اإلقليمية، كما تم التطرق إلى 
التعاون  بعض موضوعات 
الثنائي بين البلدين في سياق 
زيادة فرص االستثمار المتبادل 
وتعظيم حجم التبادل التجاري، 
في  التعاون  إلى  باإلضافة 
قطاعات الصحة والزراعة 

والسياحة والثقافة، فضاًل عن التنسيق وتبادل 
المعلومات بين األجهزة المعنية.

وقد أكد الرئيس السيسي على ما تتسم به العالقات 
المصرية الكازاخية من تميز، وحرص مصر 

على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين 
المصالح  يحقق  بما  األصعدة  مختلف  على 

المشتركة للشعبين الصديقين.
عن  الكازاخي  الرئيس  أعرب  جانبه؛  من 
اعتزاز بالده بما يربطها بمصر من عالقات 

تعاون وثيقة وبناءة، السيما في ظل ما تتمتع 
إقليمي في  به مصر من مكانة متميزة وثقل 
محيطها الجغرافي، مؤكداً اهتمام كازاخستان 
المشترك  التعاون  مسيرة  بتعزيز  المتبادل 

بين البلدين.

 القاهرة/ فرج جريس: استقبل 
وزير الخارجية سامح شكري، 
الخميس بمقر وزارة الخارجية، 
التعاون  العام لمجلس  األمين 
نايف  العربية  الخليج  لدول 
الحجرف، وذلك في إطار جهود 
تعزيز العالقات االستراتيجية 
الوطيدة التي تربط مصر ودول 
الخليج الشقيقة، والتوقيع على 
“مذكرة تفاهم بشأن مشاورات 
بين وزارة الخارجية واألمانة 
لدول  التعاون  العامة لمجلس 

الخليج العربية”.
وصّرح المتحدث الرسمي باسم 
الخارجية السفير أحمد حافظ، 
أن الوزير شكري أعاد التأكيد 
على االرتباط الوثيق بين األمن 
القومي المصري وأمن الخليج 
العربي ودوله الشقيقة؛ وأشاد 

في هذا الصدد بمذكرة التفاهم الموقعة مع مجلس التعاون الخليجي حول 
تلك اآللية للتشاور السياسي بما يؤكد متانة العالقات بين مصر ودول 
السياسية  العالقات  التعاون وخصوصيتها، ويسهم في تعزيز  مجلس 
واالستراتيجية بين الجانبين السيما خالل المرحلة الحالية التي تشهد 

تحديات غير مسبوقة تستلزم تفعيل مختلف أطر التنسيق والتعاون.
وأوضح المتحدث أن األمين العام لمجلس التعاون الخليجي أكد خالل 
األمن  ركائز  تعزيز  في  دورها  ومحورية  مكانة مصر  على  اللقاء 

الموقعة  التفاهم  أهمية مذكرة  المنطقة؛ وأعرب عن  في  واالستقرار 
بين أمانة المجلس ووزارة الخارجية لتطوير وتنمية عالقات األخوة 

والتعاون بين الجانبين في مختلف المجاالت.
هذا، واختتم المتحدث تصريحاته باإلشارة إلى أن اللقاء تناول كذلك 
تبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا العربية الراهنة؛ فضاًل عن التباحث 

حول ما تشهده الساحة اإلقليمية والدولية من تطورات متسارعة.
كما تم االتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر ودول مجلس 
التعاون الخليجي بما يدعم األمن القومي العربي ويحقق المصالح المشتركة.

الدكتورة  التقت  فرج جريس:  القاهرة/   
رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد 
منطقة  شئون  رئيس  نائب  لوتيس،  ستيف 
األمريكية،  التجارة  بغرفة  األوسط  الشرق 

لبحث  لمصر،  ته  ر يا ز ت  ليا فعا خالل 
مشاركة  لتعزيز  المشترك  العمل  مجاالت 
القطاع الخاص، في إطار الدور الذي تقوم 
به وزارة التعاون الدولي، لتوطيد العالقات 
االقتصادية مع المنظمات اإلقليمية والدولية 

التنمية. وشركاء 
ون  لتعا ا وزيرة  سلطت  ء  للقا ا وخالل 
الدولي، الضوء على العالقات االقتصادية 
االستراتيجية بين جمهورية مصر العربية 
والتعاون  األمريكية،  المتحدة  والواليات 
المستمر في إطار فتح آفاق جديدة للتعاون 
اإلنمائي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، 
مع  اإلنمائي  التعاون  محفظة  أن  موضحة 
الواليات المتحدة األمريكية تتنوع في العديد 
من القطاعات ذات األولوية التي تعزز النمو 
االقتصادي الشامل والمستدام وتدعم رؤية 

الدولة 2030.
إلى  الدولي،  لتعاون  ا وزيرة  وأشارت 
اتفاقيات المنح السبعة التي تم توقيعها خالل 
العام الماضي مع الوكالة األمريكية للتنمية 
لتحفيز  دوالر،  مليون   125 بقيمة  الدولية 
التعليم،  التنموية في مجاالت  الدولة  جهود 
والتكنولوجيا،  والعلوم  العالي،  والتعليم 
والزراعة، والصحة، والحوكمة االقتصادية، 
والتجارة واالستثمار، فضال منحة بقيمة 5 
ماليين دوالر تم توجيهها لقطاع الصحة في 
وقت سابق لتعزيز جهود الدولة لالستجابة 

الطارئة لفيروس كورونا.
ونوهت بأن الشراكة مع الوكالة األمريكية 
تحفيز  على  أيًضا  تنعكس  الدولية،  للتنمية 
مشاركة القطاع الخاص في التنمية وزيادة 
المشروعات، من خالل  في مختلف  دوره 
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة 

األعمال، وتعزيز األعمال التجارية.
كما بحثت وزيرة التعاون الدولي، التعاون 
وتعريف  المناخي  العمل  تعزيز  إطار  في 
التي  بالجهود  األمريكي  الخاص  القطاع 
التخفيف  لتنفيذ مشروعات  الدولة  بها  تقوم 
والتكيف مع التغيرات المناخية، والتحول نحو 
االقتصاد األخضر، واستعداداها الستضافة 
العام  بنهاية  للمناخ  المتحدة  األمم  مؤتمر 
إطار  وجود  إلى ضرورة  الفتة  الجاري، 
في  الخاص  القطاع  مشاركة  يعزز  دولي 
الدول  في  السيما  المشروعات  هذه  تنفيذ 
لتلبية  أفريقيا  قارة  ودول  والناشئة  النامية 
االحتياجات التمويلية من خالل التمويالت 

الميسرة.
وعرضت وزيرة التعاون الدولي، التقرير 
السنوي لعام 2021، الذي صدر تحت عنوان 
“تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، 
مع  اإلنمائي  العمل  جهود  يرصد  والذي 
شركاء التنمية متعددي األطراف والثنائيين، 

من خالل التمويالت التنموية والدعم الفني، 
والعمل المشترك مع الجانب األمريكي على 
مستوى الحكومة وكذلك الوكالة األمريكية 
الدولية، وكذلك يتضمن فصال عن  للتنمية 

جهود العمل المناخي من خالل مشروعات 
التغيرات  تداعيات  من  والتخفيف  التكيف 

المناخية.
من ناحيته أشار السيد ستيف لوتيس، نائب 
رئيس شئون منطقة الشرق األوسط بغرفة 
الوثيق  التعاون  إلى  األمريكية،  التجارة 
واالهتمام  ومصر،  المتحدة  الواليات  بين 
وتمويل  لمناخ  ا يا  قضا بدعم  األمريكي 
الجديدة  الطاقة  مستوى  على  المشروعات 
إلى  الفًتا  األخضر،  والتحول  والمتجددة 
أن غرفة التجارة التجارة األمريكية تسعى 
لتنظيم بعثتين من الشركات األمريكية إلى 
مصر خالل الفترة المقبلة في إطار العمل 
خالل  من  التعاون  تعزيز  على  المشترك 
التنموية  الفرص  لدراسة  الخاص  القطاع 
الجهود  على  قرب  والتعرف عن  المتاحة 
المبذولة وإطار الشراكات الممكن تنفيذها.
الدولي  للتعاون  مصر  بمنتدى  أشاد  كما 
والتمويل اإلنمائي، الذي نظمته وزارة التعاون 
الدولي، خالل العام الماضي، موضًحا أنه 
التنمية  في جمع شركاء  رائدة  تجربة  كان 
واألطراف المعنية من كافة الجهات سواء 
على مستوى الحكومات والقطاع الخاص، 
كما أثنى على الموقع اإللكتروني التفاعلي 
العمل  جهود  منسق  بشكل  يعرض  الذي 
اإلنمائي وخارطة التمويالت التنموية على 
مستوى الجمهورية ونتائج منصات التعاون 
التنسيقي المشترك التي تم تنفيذها على مدار 

الماضية. الفترة 
تعود الشراكة بين مصر والوكالة األمريكية 
إجمالي  وتبلغ   ،1978 لعام  الدولية  للتنمية 
محفظة التعاون اإلنمائي ٔاكثر من 30 مليار 
ٔاولوية  تمثل  متنوعة  قطاعات  في  دوالر 
منها  المصرية،  للحكومة  بالنسبة  تنموية 
لتوظيف،  وا لتعليم،  وا والسكان  الصحة 
بينما تبلغ محفظة التعاون منذ 2014 أكثر 

في  دوالر  مليون   900 من 
األولوية  ذات  المشروعات 
العالي  والتعليم  التعليم  مثل 
ت  عا و لمشر ا و كمة  لحو ا و
الصغيرة والمتوسطة والسياحة 
والزراعة ودعم القطاع الخاص.
ء  بد  ٢ ٠ ٢ ١ م  عا شهد  و
المفاوضات مع الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية، لبحث محفظة 
التعاون المشتركة والتقدم في 
المشروعات الجارية في مختلف 
القطاعات التنموية، ومناقشة 
استراتيجية التعاون اإلنمائي 
بين مصر والواليات المتحدة 
األمريكية للخمس سنوات المقبلة 

.)٢٠٢١-٢٠٢٥(

 القاهرة/ فرج جريس: أكد الرئيس عبدالفتاح 
الخميس، أن مصر تجاوزت  السيسي، أمس 
مدار  على  كورونا  أزمة  تبعات  من  الكثير 

العامين الماضيين.
وتقدم الرئيس السيسي، خالل كلمته عبر تقنية 
“الفيديو كونفراس” بمناسبة المنتدى العالمي 
للتعافي من جائحة فيروس كورونا بمنظمة العمل 
الدولية، بالشكر للمنظمة على تنظيم هذا الحدث 
المهم الذي يجمع بين رؤساء الدول والحكومات 
بوصفهم المسئولين عن صياغة وتنفيذ سياسات 

دولهم الوطنية.
وتابع إن مستقبل النظام الدولي في عالم جديد 
أخذ في التشكل أمامنا يوما بعد يوم، مشيرا إلى 
أن جائحة كورونا عصفت باألوضاع االقتصادية 
واالجتماعية وتجاوزت في تأثيرها أكثر زمات 

العالم فداحة.
وأضاف الرئيس السيسي أن أي محاوالت للتغلب 
على تداعيات تلك األزمة البد وأن يكون اإلنسان 
محورها الرئيسي، مؤكدا أن جائحة كورونا 
كانت وال تزال أزمة إنسانية بوجه عام ال أزمة 
صحية فقط أو اقتصادية أو اجتماعية فحسب.

استطاعت  إن مصر  السيسي  الرئيس  وقال 
تجاوز الكثير من تبعات أزمة “كورونا” على 
الماضيين، من خالل سياسات  العامين  مدار 
نجاحها  أثبتت  واجتماعية،  واقتصادية  مالية 
الراهن، جهوًدا  الوقت  في  ونبذل  وفاعليتها 
شهدت لها مختلف األطراف الدولية مكنتنا من 
تحقيق معدالت نمٍو إيجابيٍة، رغم كافة الصعاب 
إيجاد  التي واجهناها، والنزال وساهمت في 
الدولية، في قدرة  حالة من االستقرار والثقة 
االقتصاد المصري على الصمود وامتصاص 

األزمات وتجاوزها.
وأضاف الرئيس السيسي أن مصر استطاعت 
أيًضا رغم األزمة، أن تنفذ مبادرات طموحة، 
لرفع مستوى معيشة المواطن في الريف والمناطق 
األكثر احتياًجا، من خالل مبادرة “حياة كريمة”، 

ومد شبكة الضمان االجتماعي لمئات اآلالف 
من األسر، من خالل برنامج “تكافل وكرامة” 
مما ساهم في تخفيف عبء الجائحة، فضاًل عما 
تبذله مصر من جهود لتعزيز الشمول المالي، 

ودمج االقتصاد غير الرسمي والرقمنة.
وأشار إلى أن تلك األزمة قد كشفت بشكل جلي، 
عن مواطن ضعف ببعض جوانب المنظومة 
الدولية، يتعين علينا التوقف عندها وبحثها، بغية 

إيجاد حلول فعالة للتغلب عليها.
وتحدث الرئيس السيسي حول مستقبل النظام 
القادمة، وقدرته على  السنوات  الدولي خالل 
االستجابة لألزمات العالمية الطارئة، وتبعاتها 

متعددة األبعاد.
وتساءل الرئيس السيسي “هل يمكن لنا تحمل 
تبعات استمرار وجود نحو “%61” من قوة 
العمل في العالم في عداد االقتصاد غير الرسمي 
إنسان  مليارات  نحو “4”  افتقار  فضاًل عن 
للضمان االجتماعي؟.. إذا كانت اإلجابة بال، 
وأظنها كذلك، فيصبح التساؤل المنطقي الثاني 
هـل لدينا القدرة على الخروج – جماعًيا – من 
األزمة والتطلع إلى مستقبل أفضل؟.. وإذا كانت 
اإلجابة نعم، وأظنّنا نريدها كذلك فأي طريق 
نسلك؟.. هل نستمر على السياسات القديمة، أم 

نحاول البحث عن سياسات جديدة؟.
وقال “إننا وقد اتفقنا على صعوبة االستمرار على 
الوضع الحالي، فعلينا أن نتفق كذلك، على أنه ال 
خروج من هذه األزمة، دون سياسات متكاملة، 
وآليات فاعلة لتنفيذها وقدرة مالية على ذلك، 
وتلك التحديات ستجد الكثير من الدول النامية 

واألقل نمًوا، صعوبات جمة في تجاوزها”.
إذا  ممكن،  األزمة  من  التعافي  إن  وأضاف 
توافرت اإلرادة الدولية الصادقة، والتزمت جميع 
األطراف بمبدأ تقاسـم األعباء والمسئوليات، في 
إطـار من الشراكة الدولية الحقيقية، ذات اآلليات 

الواضحة والمسئوليات المحددة.
وأشار إلى أن إعادة ترتيب األولويات، التي عادة 

ما تصاحب مراحل ما بعد األزمات، البد أال 
تنتهي بنا إلى مسارات متباينة، يكون من شأنها 
عرقلة مساعينا الجماعية، لبلوغ أهداف التنمية 
التي وضعناها  الثقة  أو إضعاف  المستدامة، 
جميًعا في هذه األهداف وآليات تنفيذها، بأبعادها 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
وأكد أهمية دور المؤسسات والمنظمات الدولية، 
في صياغة سياسات للعمل، تستطيع إيجاد حلول 
لمشكالت اجتماعية تنشأ وتتطور بسرعة، بشكل 
ربما يتجاوز قدرة المنظومة الدولية الحالية، على 

مواكبتها والتكيف معها.
وأشار إلى محورية ما تقوم به منظمة العمل 
الدولية في هذا السياق، خاصًة” النداء العالمي 
للتعافي الشامل والمستدام”، الذي أقره مؤتمر 
العمل الدولي في عام ٢٠٢١، ليكون منهاج 
عمل واضًحا لكافة األطراف، في سبيل تحقيق 

تعاف شامل ومستدام محوره اإلنسان.
وأوضح الرئيس السيسي أن أزمة المناخ العالمية 
وتبعاتها السلبية، ألقت بدون شك، بظاللها على 
جهود دولنا في التعافي من الجائحة، وتجاوز 
تأثيراتها المتعددة، خاصة في الدول النامية.. 
وعلى الرغم من ذلك فإن عالمنا اليوم، ال يملك 
رفاهية االنتظار، أو التقاعس عن القيام بالجهد 

المطلوب، لمواجهة تغير المناخ ودرء آثاره.
وجدد الرئيس السيسي تأكيده على ضرورة إيجاد 
السبل الكفيلة، بتمكين الدول النامية من الوفاء 
بالتزاماتها، ورفع طموح عملها المناخي، وفًقا 
التفاق “باريس” دون اإلخالل بمبادئ اإلنصاف 
وعدالة االنتقال مع توفير الحماية االجتماعية، 
ودعم جهود تحقيق التنمية والقضاء على الفقر.
وقال إن ذلك لن يأتي، دون توفير بيئة دولية 
مواتية، تساهم في حشد التمويل الالزم للدول 

المناخ  تغير  لمواجهة  لدعم جهودها  النامية، 
والتكيف مع أثاره، وبناء القدرة على تحملها 
مع وضع التعهدات موضع التنفيذ، وتقليص 
الدولي،  المناخ  التي يواجهها عمل  الفجوات 
على كافة األصعدة، مشيرا إلى أن هذا بعض 
ما نصبو إلى تحقيقه، خالل رئاسة مصر لقمة 
العام  نهاية  الشيخ  في شرم  القادمة،  المناخ 
بحياد  كافة األطراف  الجاري، وسنعمل مع 

وشفافية، في سبيل ذلك.
أن  بالتطلع  كلمته،  السيسي  الرئيس  واختتم 
تسهم الخالصات والنتائج التي ستصدر عن 
المنتدى، والتي ستعكس النقاشات والمداوالت 
فهمنا  تعزيز  في  دارت خالله،  التي  القيمة 
لحجم وأبعاد المشكلة العالمية التي نواجهها، 
وسبل المضي قدًما، نحو إيجاد حلوٍل ناجعٍة 
لها، تحقق تطلعات شعوبنا وآمالها المشروعة.

بقلم: تيماء الجيوش

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

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

Tel.: 514 332-6333: للحجز واالستعالم 

أخبــار
ونا على مدار عامين الرئيس السيسي: مصر تجاوزت الكثير من تبعات أزمة كور

  القانون المدني السوري .. في المادة ٨٦ نص على أن العقارات 
األميرية: هي تلك التي تكون رقبتها للدولة ويجوز أن يجري عليها 

حق التصرف. 
حق الرقبة يعني حق الملك و هذا يعني أن الدولة هي المالكة للعقار 
األميري، الخارج عن المخطط التنظيمي، لكن يحق لألفراد و بموجب 
حق التصرف في المادة ٨٦ آنفة الذكر  أن يتم تسجيل العقار بأسمائهم 
و بموجب سندات ملكية تخولهم حق  بيع العقار و استعماله و استغالله 

و استثماره إلى ما هنالك من حقوق. 
و العقار األميري يبقى أميرياً ما دام خارج المخطط التنظيمي. يتغير 
ُيمكن لألفراد   التنظيم. حينها  للعقار بدخوله منطقة  العقاري  النوع 
إلى  للعقار من األميري  النوع الشرعي  يتقدموا بدعوى تغيير  أن 
بقاء حقوقهم كما  الورثة و  قانونية تحفظ حق  الملك. وهناك خطوة 
هي في العقار األميري باستخراج صحيفة العقار و بتاريٍخ سابٍق من 
اللجوء للتقاضي أو دعوى تغيير النوع الشرعي للعقار أمام المحاكم 
و أن يكون مدوناً عليها أميري مما يحفظ حقوقهم عند تقاسم اإلرث 
المحكمة  الملك  العقار  المطلق. ما يجدر ذكره هنا أن  بالتساوي  كٌل 
المختصة بحصر اإلرث فيه هو المحكمة الشرعية و العقار األميري 
يُعقد االختصاص فيه بحصر اإلرث المحاكم العادية )محكمة الصلح(. 
ُذِكَر القانون السوري هنا نظراً إلى أن القوانين العربية بالجمل تعتمد 
الشريعة مصدراً أساسياً أو مصدراً من مصادر التشريع و على هذا 
تتقاطع النصوص و القوانين في مواضع كثيرة ال سيما في موضوع 

اإلرث الشرعي و اإلرث القانوني.  
على أية حال ُوِجَد هذا النظام العقاري منذ القرن التاسع عشر ، و هو 
الذي أصدرته حينها أال  العثمانية والقانون  الدولة  إلى  يعود بأصوله 

وهو قانون »انتقال األموال األميرية« . 
القائل بإن للمرأة ذمة مالية مستقلة  الذي استند على المذهب الحنفي 
و لها عملها و استحقاقها لإلرث وفق قسمة ال تمييز فيها على اعتبار 
أن مالك الرقبة أو المالك األصلي هو السلطان و هو من يُعيد توزيع 
الحصص و ليس األفراد . كان هذا شائعاً نتيجة للظروف العامة في 

تلك الحقبة في ظل الحكم العثماني. 
و هو حقيقة كان موجوداً في معظم الدول العربية و ال زال في بعض 

المناطق على الرغم من محدوديتها.
من الهام العودة إلى كل هذه المخارج القانونية و دراستها تاريخياً و 
تشريعياً و قانونياً بهدف دعم حصول المرأة على مزيٍد من حقوقها . 

و من حيث المبدأ نظرياً، قانونياً وجود نظام العقارات األميرية  منح 
المرأة شيئاً من هذه حقوقها ، كما أنه من األسس التي ال يزال يعمل 
لتغيير جذري في  الباحثين في محاوالت  الُمّشرعين و  عليها بعض 
التغيير ممكناً  القول أن  نظام اإلرث و حقوق المرأة، وهم يؤكدون  
وهناك سابقة يمكن اإلستناد إليها أال وهي مثال العقارات األميرية ، 
و بالتالي الخروج من دائرة ُغبن المرأة و دفعها،  بل أعتماد المساواة 
في توزيع الحصص األرثية بين الذكور و اإلناث. فالمرأة ترث و ال 

تنقص حصتها عن حصة الرجل.
إعالمياً، ثقافياً، إجتماعياً  في كل مرة  النقاش يأخذ زخماً  ولعل هذا 
كان هناك محاولة لمعالجة اإلرث أو الحقوق المالية للمرأة كما حدث 
في تونس منذ سنوات و مشروع مساواة الحصص اإلرثية بين الرجل 
ُبعيد دعوى شيخ   اليوم يعود مرة أخرى بشكٍل مختلف  المرأة و  و 
األزهر إلحياء فتوى من التراث الشرعي في حق الكد و السعاية منذ 
عدة أسابيع . و بالرغم من أنه يختلف جوهرياً عن التجربة التونسية و 
عن  العقارات األميرية إال أنه تم الخلط بينهما في العديد من مساحات 
التوضيح  السليم مما يستدعي  البحث  النقاش بطريقة ال تستوي و 

القانوني بينهما. 
النساء  الى أن  ُتشير  العربي  العالم  أية حال اإلحصاءات في  على 

اللواتي تعود لهن ملكية أراٍض بأسمائهن هي ٤٪ فقط. 
هو  المالية عموماً  المرأة من حقوقها  التشريع حرمان  القانون و  في 
صعوبة حقيقية و ملموسة. نجد هذا األمر حين تقف العالقة الزوجية 
حائاًل أمام المرأة العاملة أو المرأة صاحبة المال من إثبات أحقيتها في 
الملكية المشتركة مع الزوج للعقارات أو المنقوالت في حال الطالق 
و الوفاة .  و قد يُذكر المانع األدبي كمادٍة قانونية تساعد المرأة حين 
اللجوء للقضاء في التشريع السوري و المصري و الذي يُشابه الحال 
في معظم التشريعات العربية . غير أن هذا لم يكن كافياً بالمجمل و 
لم يحقق العدالة كما هي ناهيك عن عدم تناسبها مع المعايير الدولية 
لحقوق المرأة. فتوى حق الكد و السعاية و بإختصار هو محاولة لرأب 
ُمّدرسة،  المرأة )كأن تكون طبيبة، موظفة،  بالقول أن مال  الصدع 
عاملة…(و الذي حصلت عليه من عملها وأثناء زواجها و اختلط و 
امتزج مع مال زوجها يبقى من حقها و لهذا تستطيع أن تقوم بعزل 
مالها في حال الوفاة أو الطالق قبل منحها بقية الحقوق من نفقة …الخ
الزوج في حال  قبل  الظلم بمكان االستيالء على مالها من  وأنه من 
الطالق أو زواجه بامرأة أخرى أو بقية الورثة و هي األحق به. تأتي 
الدعوى إلى هذه  الفتوى على ذكر ما يحق للنساء و هذا أمر ُملّح و 
كم لحق بالمرأة من الظلم جّرائه و كان األدعى النص عليه منذ زمٍن 
بعيد . احتاج األمر العودة إلى جذور وفتاوى  تراٍث ليس بالقريب حتى 
الطبيعي في زمننا الحاضر و  المرأة من الحصول على حقها  يُّمكن 
في أزمنة تجاوزت فيه المجتمعات المدنية مراحل بعيدة كماً و نوعاً 
في السعي نحو العدالة االجتماعية و المساواة و النقد الذاتي المستمر 

للمعايير الدولية بهدف االرتقاء بمستوى إنساني أثرى و أعمق. 
الوفاة ربع تركة  فللمرأة في حال  الشرعي   إلى اإلرث  بالعودة  و 
زوجها المتوفى إن لم يكن لها ولد و الثمن من التركة إن كان لها ولد و 
هذه القاعدة الشرعية التي استند إليها معظم القوانين في البلدان العربية 
الميراث  المرأة في  إنكار حق  هو  الغالب مجتمعياً  . و  و اإلسالمية 
بل و في الثروة المشتركة إن لم يكن لديها دليل. هو نسيج اجتماعي 
ثقافي وموروث تقليدي حازم ينطلق من تبعية المرأة و عدم استقاللها 
الثقافية  الساحة  و احترام حقوقها. و هذا األمر ال ينسحب فقط على 
العمل في ملفات حقوق  أتاح لي  القانونية أيضًا.  االجتماعية بل و 
المرأة أن أجد بعضاً من النساء ال يقبلن بأخذ نصيبهم من التركة إما 
لعدم توفر الوعي لديهن ، أو خشية نبذهن  من عوائلهم و محيطهم 
األجتماعي، و ال أجافي الحقيقة بالقول أن البعض األخر من النساء 
تذهب حقوقهن هدراً حين يقرر القاضي و بموجب سلطته منع توريث 
المرأة مناصفة كأن يحكم بأن شروط  النص القانوني ال تنطبق على 
العقار األميري المتنازع عليه و هذا حدث و في أكثر من قضية على 
الرغم من تحديد النوع العقاري و في وقٍت سابق بسنوات للتقاضي. 

النقاش و إثارة السؤال فيما يتعلق بحقوق المرأة لن يقف، حق المرأة 
في اإلرث و حرمانها منه هو عنف . حرمان المرأة من حقها في ملكية 

شاركت بها و بعملها هو عنف قانوني. 
ويبقى الهدف األساسي هو الوصول إلى تغيير قانوني اجتماعي ثقافي 
نوعي و في هذا السعي تبدو هذه الخطوات من مثل الدعوى إلى فتوى 
تأخذ درجة  لم  أنها مجرد دعوى  الرغم من  السعاية و على  الكد و 
الفتوى الرسمية و لم يتم النص عليها قانوناً بعد إال أنها ثمينة حقا و لو 

مرحلياً  تحاول إنهاء جزٍء ولو يسير من العنف ضد المرأة . 
 يتابع العديد هذه الدعوى و هي بالتأكيد لن تقتصر على مصر كقطر 
العربية على وجه  للمرأة  العربية و  الدول  لبقية  بل ستكون نموذجاً 
التحديد في عملها الدائم لنيل حقوقها كاملة و رأب الجسر مع كرامتها. 
لنسبة أو نصيب  تفاصيل أهمها هو تحديد دقيق  الخطوة  سيتمم هذه 
المرأة من الثروة أو التركة و من هو الُمخّول الذي يقوم بتقدير هذه 
التطبيق هل هو  التقدير و  المرأة في عملية  النسب و درجة تمثيل 
أم يستدعي إجراءات معقدة تستهلك وقت و طاقة  مباشر و فوري 

النساء؟ 
 CEDAW القانون الدولي و المعاهدات ال سيما

المرأة منحى يليق  و في موادها ٢،٥، ١٥، ١٦ أخذت حقوق 
بالمجتمعات اإلنسانية ال سيما من حيث احترام حقوق اإلنسان. 

و هذا هو جوهر ما ذهبت إليه المواد بالنص على أن الدول الموقعة 
و األطراف في االتفاقية عليها اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء 
على التمييز ضد المرأة في جميع األمور المتعلقة بالزواج والعالقات 
المساواة بين  األسرية ، وعلى وجه الخصوص لضمان ،  أساس 
الرجل والمرأة.  نفس الحقوق لكال الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة 

الممتلكات وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها ... 
 أسبوع سعيد لكم جميعاً.

حقوق المرأة المالية، 
حق الكد و السعاية

الرئيس السيسي يؤكد هاتفيا لنظيره الكازاخي حرص 
مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين

شكري يستقبل أمين عام مجلس التعاون الخليجي ويوقعان 
مذكرة تفاهم بشأن آلية التشاور السياسي

المشاط تؤكد على استراتيجية العلاقات 
نمائية مع أمريكا

إ
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   * حذر الرئيس بوتين كثيراً .. واعطي الوقت للتشاور … ولكن رئيس اوكرانيا … 
حاول االحتماء بالناتو . فقامت الحرب .. ما يحدث اآلن ليس صراعاً محلياً صغيراً ، بل 

خطر على العالم كله. 
* * روسيا تحتاج المنفذ الدائم للمياة الدافئة و البحار الغير متجمدة أكثر من أي شيء وهي 

بالنسبة لها قضية حياة أو موت.
أ- الجغرافيا و المساحة؟

١- تبلغ مساحتها ٦٠٣.٥٥ الف كم مربع و اوكرانيا تعد أحد أهم المساحات الفاصلة بين 
وسط أوروبا و روسيا

٢- إنها أكبر دولة أوروبية )أكبر من فرنسا: ٥٤٤ الف كم مربع(
٣- أراضي دونباس )٥٢.٣ الف كم مربع( أكبر حجماً من سويسرا.

ب- الموارد الطبيعية األوكرانية ؟
خامات  من  لالسترداد  القابلة  المؤكدة  االحتياطيات  من حيث  أوروبا  في  األولى   -١

اليورانيوم ؛
٢- المركز الثاني في أوروبا والمركز العاشر في العالم من حيث احتياطي خام التيتانيوم ؛
٣- المركز الثاني في العالم من حيث االحتياطيات المستكشفة من خامات المنغنيز )2.3 

مليار طن ، أو ٪12 من احتياطيات العالم( ؛
٤- ثاني أكبر احتياطي لخام الحديد في العالم )30 مليار طن( ؛
٥- المركز الثاني في أوروبا من حيث احتياطيات خام الزئبق ؛

الغاز  احتياطي  في  العالم(  في  الثالث عشر  )المركز  أوروبا  في  الثالث  المركز   -٦
الصخري )22 تريليون متر مكعب(

٧- المرتبة الرابعة في العالم من حيث القيمة اإلجمالية للموارد الطبيعية ؛
٨- المركز السابع عالميا في احتياطي الفحم )33.9 مليار طن(.

ج- أوكرانيا بلد زراعي؟
١- األولى في أوروبا من حيث مساحة األراضي الصالحة للزراعة ؛

٢- المركز الثالث في العالم من حيث مساحة التربة السوداء )٪25 من حجم العالم( ؛
٣- المركز األول في العالم في صادرات زيت عباد الشمس .

٤- المركز الثاني عالمياً في إنتاج الشعير والمركز الرابع في صادرات الشعير.
٥- ثالث أكبر منتج ورابع أكبر مصدر للذرة في العالم ؛

٦- رابع أكبر منتج للبطاطس في العالم.
٧- خامس أكبر منتج للجاودار في العالم ؛

٨- المركز الخامس عالمياً في إنتاج عسل النحل )75.000 طن( ؛
٩- المركز الثامن في العالم في صادرات القمح.

١٠- المركز التاسع في العالم في إنتاج بيض الدجاج.
١١- المركز السادس عشر على مستوى العالم في صادرات الجبن.

١٢- يمكن ألوكرانيا تلبية االحتياجات الغذائية لنحو 600 مليون شخص.
د- أوكرانيا بلد صناعي؟

١- األول في أوروبا في إنتاج األمونيا.
٢- االول في أوروبا ورابع أكبر نظام ألنابيب الغاز الطبيعي في العاالم )142.5 مليار 

متر مكعب من سعة إنتاج الغاز في االتحاد األوروبي
٣- ثالث أكبر شركة في أوروبا والثامن في العالم من حيث القدرة المركبة لمحطات الطاقة 

النووية ؛
٤- المركز الثالث في أوروبا والمركز الحادي عشر في العالم من حيث طول شبكة السكك 

الحديدية )21.700 كم( ؛
٥- المركز الثالث في العالم )بعد الواليات المتحدة وفرنسا( في إنتاج أجهزة تحديد المواقع 

ومعدات تحديد المواقع ؛
٦- ثالث أكبر مصدر للحديد في العالم

٧- رابع أكبر مصدر للتوربينات لمحطات الطاقة النووية في العالم 
٨- رابع أكبر مصنع لقاذفات الصواريخ في العالم ؛

٩- المركز الرابع في العالم في صادرات الطين
١٠- المركز الرابع في العالم في صادرات التيتانيوم

١١- المركز الثامن في العالم في صادرات الخامات والمركزات ؛
١٢- المركز التاسع في العالم في صادرات منتجات الصناعات الدفاعية.

١٣- عاشر أكبر منتج للصلب في العالم )32.4 مليون طن(.
نطلب حكمة القيادات .. لكي ال تعاني الشعوب … الحروب  دمار للبشرية … و ويالتها 

كثيرة … فقدان الوطن ليس بالسهل … ربنا يرحمنا 

     تميز المصري القديم عن غيره من الشعوب باالهتمام بالعالم اآلخر، 
ولذلك كان الهدف األساسي لعملية التحنيط هو أن تعود الكا “الروح “ إلى 
الجسد )غت( مرة أخري فعندما تعود الروح في العالم اآلخر إلى الجسد 
فتجده كما هو بدون أن يبلي، فتستطيع الروح أن تتعرف عليه فيبعث مره 
الجحيم علي  إلي  أو يدخل  الجنة وهي حقول االياروا ،  أخري ، ويدخل 

حسب عمله الذي قام به في الحياة.
وكان المصريون القدماء أول من مارس الطب والصيدلة علي أسس علمية 
وقد برعوا في علم التحنيط الي حد كبير جدا ورغم كل التقدم الهائل الزالت 

بعض المواد الخاصة بالتحنيط عير معروفة حتي اآلن.
ومن أكثر ما أزعج المصريين القدماء ليس هو الموت وإنما 
التغلب علي العقبات التي قد تعوق رحلتهم في العالم اآلخر، 
فيستطيعون الحياة مره أخري ولذلك كان البد من الحفاظ 
علي العناصر التي يتكون منها الجسم حسب المعتقد وهي 

)با( وكانت تحل في جسد صاحبها وصورت  الروح   1-
علي هيئة طائر برأس صاحبه.

-2 القرين )كا( أو الروح الحارسة وكان يقدم لها القرابين لكي تبقي في 
مكانها دائما وال تفارقه أبدا.

-3  القلب )إيب( وكان رمزا للضمير واألعمال. 
-4  االسم )رن( وكان البد أن يكون للشخص أسم.

-5 الظل )شوت( وكان للظل أن يخرج للمقبرة مع الجسد والروح.
-6 النورانيه )آخ( وكانت تدل علي الهداية للخير. 

-7 الجسد)غت( وكان البد من الحفاظ عليه بالتحنيط.
العناصر جميعا والحفاظ علي  الحفاظ علي هذه  الواجب  ولذلك كان من 

الجسد سليما واضح المعالم وفي أبهي صورة.
ولذلك فقام المصري القديم بالدفن في الرمال وفي الصحراء الجافة ليساعد 

ذلك في امتصاص الرطوبة.
وكانت تتم عملية التحنيط في معبد التحنيط وتستمر لمدة 70 يوما منذ الوفاة 
التحنيط فضال  بعمليه  يقوم  الذي  المحنط هو  الكاهن  الدفن، وكان  وحتي 
عن أقامه الصلوات والدعوات، ويبدأ المحنط بتفريغ الجمجمة عن طريق 

األنف من خالل خطاف ثم استخراج المخ.
ويوضع الجسم فوق حوض مائل ينتهي بإناء ثم يوضع علي الجسم ملح 
النطرون الجاف لكي يمتص السوائل، وكان ملح النطرون مقدسا يستخرج 

من الصحراء الغربية )وادي النطرون( .
ثم يخرجون األحشاء من  الجانب األيسر  البطن من  تفريغ  يتم  وبعد ذلك 

فتحه البطن ماعدا القلب يظل في الجسد.
نبيذ  بعد غسلها في  بالمر  وااليسون والبصل  وكانت األمعاء تمأل عادة 

النخيل ثم يمأل تجويف الصدر بملح النطرون .
وكانت األحشاء تعالج بملح النطرون والمواد العطرية حتي تجف ثم تلف 
باألحشاء، وتم تغطيه هذه األواني علي  أواني خاصة  أربعة  وتحفظ في 
لحماية  إنسان  برأس  )إمستي(  االربعة وهم  أبناء حورس  هيئة رؤوس 
الكبد، و)حابي( برأس قرد لحماية الرئتين و)دواموت أف( برأس ابن آوي 

لحماية المعدة ، و)قبح سنو أف( برأس صقر لحماية األمعاء.
الكانوبية” وكانت هذه األواني أوعية لحفظ  باسم “األواني  وعرفت ذلك 
أحشاء الميت عند نزعها من جسمه أثناء التحنيط ويقوم علي حمايتها أبناء 

حورس األربعة وهم )إمستي، وحابي، ودواموت أف ، وقبح سنو أف(
وأستعمل المحنطون العديد من األدوات المعدنية والحجرية ومنها: 

- األزميل لكسر عظمة األنف الستخراج المخ. 
- والمشرط لفتح البطن الستخراج األحشاء. 

- والموس والمقص والملقاط واإلبرة للخياطة مره أخري. 
- والفرشاة لتنظيف فراغ البطن بعد استخراج األحشاء.

العطور  المحنطون  واستخدم 
الزيوت  من  كبير  نطاق  علي 
من  يستخرج  ما  أهمها  ومن 

شجرة اللبان.
وبرع الفراعنة أيضا في تحنيط 

الحيوانات وكان يتخذ منها آلهة 
مقدسة  وموزا  بعبادتها  يقوم 
الحيوانات  أصبحت  ثم  ألقاليم 

رمزا للمعبودات.
فظهر اآلله آمون علي هيئة كبش أو أوزه والربة حتحور علي هيئة بقرة. 
الصقور في سقارة  الحيوانات في مقابر جماعية مقل مقبرة  ودفنت هذه 

والسرابيوم الذي كان مخصص الجدل المقدس.
البداية علي حسب  الذي كان خالقا منذ  الكبش رمزا لإلله )خنوم(  وكان 
معتقدهم، فضال عن تحوت )طائر ابي قردان ( وسوبك )التمساح( وباستت 

)القطة( وغيرها من الحيوانات التي قام بتحنيطها.
ويعتبر الكشف عن المقبرة رقم 63 بوادي الملوك، التي تقع أمام مقبرة توت 

عنخ أمون، أولى محطات الكشف عن أسرار التحنيط المصري القديم.
ممفيس  جامعة  بعثة  عنها  كشفت  التي   63 المقبرة  داخل  وجد  حيث 
الدكتور أوتو شادن - على ثمانية توابيت داخلها مواد  األميركية برئاسة 
الملك توت  المصري في تحنيط مومياء  المحنط  استعملها  التي  التحنيط، 
عنخ أمون؛ حيث تأكد أن هذه المقبرة هي مجرد خبيئة لدفن بقايا تحنيط 

مومياء الفرعون الذهبي توت عنخ أمون.
ومن الغريب أن المحنط المصري القديم استعمل أساليب وطرق مختلفة في 
التحنيط ولم يلتزم بطريقة واحدة، حتى إنه من الصعب أن تجد مومياوتين 

متشابهتين تماما من حيث أسلوب التحنيط والمواد المستعملة فيه.
ولقد شاركت العام الماضي في اكتشاف خبيئة التوابيت في سقارة في البعثة 
الدكتور “زاهي حواس” وفريق  المصرية  اآلثار  بقيادة عالم  المصرية 
العمل المصري وتم العثور على حوالي 57 بئر دفن، أحدها يحتوي على 
أقنعة دفن خشبية وتماثيل جنائزية  البعثة  اكتشفت  ملونا، كما  تابوتا   54
صغيرة تعرف باسم أوشابتي، وأواني فخارية، ولوحات ونماذج مصغرة 
من مراكب خشبية، باإلضافة إلى بردية طولها 4 أمتار بها نصوص من 
الفصل السابع عشر من كتاب الموتى، وجميعها تعود إلى الدولة الحديثة 

قبل حوالي 3000 عام.
التحنيط من خالل عمل سيتي سكان  المزيد من علم  التعرف علي  وتم 
الحمي  مثل  أمراض جديدة  والتعرف علي  المومياوات  العديد من  علي 

الخنزيرية.

بقلم : على أبودشيش 
خبير اآلثار المصرية 
وعضو اتحاد األثريين

elressalanews@gmail.com  
العالناتكم في الرسالة

بشــرية زهــور 

حكومة الجزائر 
بين االفتراء وسخرية العالم .. 

بقلم: خالد بنيصغي

شعر: نسرين حبيب
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        كان “هارمودياس”، ينحدر من 
ساللة طويلة من األسر الكريمة، فتهكم 
أصله..  بوضاعة  “إيفيكراتس”  على 
فكان جوابه: “إن مجدي يبدأ بي، لكن 

مجدك ينتهي بك”! 
يعيش  “هارمودياس”،  كان  ففيما      
خبت  حيث  برة،  لغا ا ده  أمجا على 
ن  كا  ، د لمتجد ا ء  لعطا ا شعلة  فيه 
 . لشرق. ا كزهرة  تس”،  يفيكرا “إ
األديب  قال عنها  التي  النيلوفر،  زهرة 
“من  يي”:   – تون  “تشو  الكنفوشي 
ال  الوحل  لكن  تنهض،  الموحلة  التربة 
يلوثها، وتنمو عالياً نحو ضوء النهار، 
وتكشف عن جمال بهي ال تشوبه شائبة 
الزهرة  إنها  الذي عبرته..  الظالم  من 
اإلنسان  روح  عن  ُتعّبر  التي  النبيلة 

النقي”! 
بدأ  أبناء  عن  التاريخ،  لنا  ويسّطر     

مجدهم، بهم..
مكتشف  كولومبس،  كريستوفر   ..    
على  يجلس  والده  كان  الجديد،  العالم 

الشاطئ وينسج شباك الصيد!
اليوناني  الشاعر  وسوفوكليس،   ..    

العظيم، كان ابناً لحداد!
   .. وشكسبير، شاعر اإلنجليز الكبير 
أبوه  كان  إنجلترا،  في  المسرح  وأبو 

بائعاً للصوف!
   .. وإبراهام لنكولن، الرئيس السادس 
األمريكية،  المتحدة  للواليات  عشر 
كان أبوه فقيراً، اشتغل بالزراعة حيناً، 
وحمل األثقال على كتفيه أحياناً كثيرة!
الذي  انتونيللي،  الكاردينال  أما   ..    
الفاتيكان،  في  مرموقًا  منصبًا  احتل 
العصابات  من رجال  لواحد  ابناً  فكان 

الخطيرة!
األبناء،  هؤالء  من  أحد  يتنكر  لم     
المضيء، ألصله  التاريخ  دخلوا  الذين 
يفاخر  منهم  البعض  كان  بل  وفصله، 
الدين  الكاردينال، رجل  بماضيه، حتى 
به،  يفخر  ما  ماضيه  في  يجد  لم  الذي 
“لقد  ويقول:  للناس،  والده  يقدم  كان 
وقبل هللا  تاب..  ولكنه  الطريق،  ضل 

توبته”! 
   وال يزال في عالمنا اليوم، أمثال تلك 
الزهور البشرية المجيدة، تصعد - كما 
الوضيعة  األعماق  من   - الماضي  في 
لنا  لتعلن  البشر؛  من  والموحلة آلالف 
في جالء واضح: أن هللا قادر أن يخرج 
الطين زهرة  الجافي حالوة، ومن  من 

لوتس!...

الَحَسن.. الّظّن 

أنيقٌة هي روحي حنَي اختارَْتَك َجَسًدا لها..

َحراٌم َعَلْيَك أن َتخنَق ِلروحي آهاِت الّروح

وِء يف الَفراغ ٍة كانغامِس الضَّ ِسداٌب دفنٌي َتنصهُر فيه أحاسيُسَك ِبِخفَّ

نقيٌض ِلطوفاِن مشاعر ثكىل فقَدْت باريها

ما حفْظُت من قواِعِد ِعشِقَك إّل ما هو شاّذ عن القاعدة

وما أدرْكُت من جنوِنَك األرعن إّل ما هو خارٌج عن املألوف..

معَك.. أَتضّوُر حبًّا.. وأَصرُي َكَمْن دخَل متحًفا واشتمَّ َعَبَق الّتاريخ

ِمْنَك.. َحِبْلُت ِبُحروِف َشَغفي ِتسعَة أشهٍر حّتى آَن مخاُض الكلمة..

أنيقٌة هي روحي حنَي اختارَْتَك َجَسًدا لها..

َحراٌم َعَلْيَك أن َتخنَق ِلروحي آهاِت الّروح

أخبار ومقاالت

بقلم: عبدهللا الديك

    ال زالت حكومة الجزائر مستمرة في افتراءاتها المكشوفة تجاه المملكة 
المغربية ، وهي ال تخجل أبدا من نفسها عندما تمارس هذا الشكل من الكذب 
الواضح الذي ال يجلب لها إال السخرية واالستهزاء من جل دول العالم ، ومن 
إيذاء  أن بالده صبرت طويال على  باستمرار  الجزائر  يردده إعالم  ما  بين 
لن يكون إال سببا  الذي  باستغراب هذا االدعاء  لها ، ونحن نسجل  المغرب 
السؤال  ، ونحن نطرح  للجزائر  والغبن  السخرية  أنواح  لجلب كل  واضحا 
الطبيعي : على أي شيء صبرت الجزائر ؟؟ وكيف للمغرب أن يؤذي هذا 
البلد الذي ساعده كما يشهد التاريخ على استقالله من االستعمار الفرنسي ؟؟ 
ولكن لنستعرض نحن بالحجج الدامغة كيف ابتُلَِي المغرب بجار سوء يحمل 

له ما يكفي من الحقد والحسد والضغينة بسبب وبدون سبب .. 
  . المشكل األساسي في النزاع هو الصحراء المغربية ، وهو نزاع مفتعل 
 ، المرادية “ عن سبب ذلك  أنك عندما تسأل “ قصر  بدليل   ، الجزائر  من 
وإن كانت لديهم مصلحة في الصحراء ؟؟ فإنهم يجيبون دائما أْن ال مصلحة 
لديهم في ذلك سوى إنصاف الشعوب المظلومة كما يدعون في إشارة إلى “ 
البوليساريو “ ونحن نجيب بكثير من الدهشة والسخرية أيضا إن كانت حقا 
الجزائر هي من تدعي نصرة الشعوب واحترام حقوق اإلنسان ؟؟ وهي التي 
قتلت باعتراف حكومي رسمي أزيد من 200 ألف من المدنيين الجزائريين 

ل في العشرية السوداء في تسعينيات القرن الماضي .  الُعزَّ
التي  العسكرية  الدولة  وهي  اإلنسان  حقوق  تحترم  أن  للجزائر  وكيف   .
الطيب  الجزائري  الشعب  بيد من حديد ويحكمون  قبضتهم  يحكم جنراالتها 
للغاز والنفط ؟؟ في حين يخدم  العنف والقهر  في دولة منتجة  أنواع  بشتى 
العالم ، ولو  باقي دول  الدول الصناعية والغنية في  الجزائريون غيرهم في 
كف لصوصهم أيديهم بقوة القانون عن هذا الفساد المالي ونهب ثروات البالد 

ألصبح الجزائريون هم من يَُهاَجُر إليهم من يخدمهم .. 
إليها بكل  المغرب  الزمن والجزائر ترد إحسان  . ما يقرب نصف قرن من 
عار ،  هذا الحقد وهذه الضغينة ، لكن يبدو أنها بدأت تتعب لذلك أصيبت بالسُّ

وهذا أمر طبيعي أمام صدماتها القوية التي تأتيها من المغرب الذي سبقها في 
كل شيء وبدون غاز أو نفط ، ونذكر بعضاً من هذه األمثلة الملفتة حقا في 
ر الجزائر وأعداء وحدتنا الترابية أن المغرب منذ أن  موضوعنا هذا ، كأن نَُذّكِ
قام بالمسيرة الخضراء وهو في صحرائه والصحراء في مغربها ، والمغرب 
أيضا ال يقاَرن بالجزائر في شتى المجاالت نذكر منها الميدان السياحي الذي 
يفوق فيه عدد السياح 17 مليون سائح كل سنة ، فيما الجارة الجزائر لم تتعد 
المليون سائح ، ألن المغرب يعمل ويجتهد ويطور ذاته باستمرار ، وفي السنة 
الماضية احتل مطار مراكش المرتبة العاشرة عالميا من بين أجمل مطارات 

العالم ، فيما لم يذكر التصنيف أيّاً من مطارات الجزائر ؟؟ 
الفالحي  اإلنتاج  في   ، والقطاعات  الميادين  جل  في  يأتي  المغرب  ق  تفوُّ
تسبق  للمغرب  التحتية  فالبنية   ، الرياضي  المجال  في  وحتى  والصناعي 
 ، الجدل إطالقاً  يقبل  السنين ، ويكفي أن نضرب مثال ال  الجزائر بعشرات 
المباريات  إجراء  أجل  ( من  ) كاف  اإلفريقي  االتحاد  حيث رخصت هيئة 
الدولية 7 مالعب صالحة للعب وبمواصفات دولية للمغرب ، فيما لم ترخص 
للجزائر سوى ملعبْين اثنْين فقط ، يحدث هذا في بلد الغاز والنفط ، دون أن 
ر منها من التباهي كالقط ينتفخ ويظن  تخجل حكومة الجزائر وإعالُمها المسخَّ
العطف  تثير  أنها  فيما واقع حالها   ، أنها قوة ضاربة  ؟؟ وتدعي  أسداً  نفسه 

والشفقة .. 
لكل ما ذكرنا أو لم نذكر فالفرق شاسع بْين ملكية مغربية متجذرة في التاريخ 
بتجارب إنسانية واقتصادية واجتماعية ناجحة ، وشرذمة من حكام العسكر 
الذين ال يجيدون إال العنف والقهر لشعوبهم ، وهم يبيعون لهم الوهم والمحال 
أن  للمغرب  للمغرب ؟؟ وكيف  الجزائر  .. فعلى أي شيء ستصبر  والخيال 
يفكر في أي مكروه للجزائر وهو متفوق عليها في جل المجاالت ؟؟ .. دام 
المغرب نقيّاً قويّاً عزيزاً ، ودامت الصحراء للمغاربة مسألة وجود وليس فقط 

مسألة حدود .. 
 ودمتم بود .. 

    يسعدني ان أتابع الكتابة والتعبير خالل منبركم الكريم صاحبة الجاللة 
جريدة الرسالة مع شكري إعتزازي بمجلسكم الذي أتاح لي نشر خواطر 
والثقافية بصق  اإلنسانية  االجتماعية  الحياة  دفتر  القلب من  صادرة من 
فيه  اندلعت  الناس في عصر عصيب  أو حدثت مع بعض  الكلمة تحدث 

الحروب ،تشردت الناس وانقطعت أواصر المحبة 
وحلت األنانية والغيرة والحقد وكثرت المشاكل اليومية ،الطالق والفراق 
تجمدت  قلوب  من   ) يضرصون  واألوالد  الحصرم  يأكلون  )األهل 

وأصبحت صخور ال حياة فيها .
يتلقاها  أدبية بسيطة  المضمون بصيغة  انني سعيدة إليماني لتوصيل  نعم 
القارئ يستوعب و يستفاد من تجارب الحياة بين الناس بفرحها وأحزانها 
ومشاكلها اليومية في حياة الفرد بين مجتمعه ناجمة عن حب أو كراهية 
، حسد،طمع أو إنتقام وسلوكية الفرد نحو األخرين باالنتقام دون سبب ، 
أردت أن أروي بعض األساليب الملتوية بأفكار إبلسية بضمير مخطوف 
خالي من الحب والرحمة والتعدي بما ال يسمح الضمير واألخالق بصورة 
فاضحة ال يبال بالنتائج والعقاب من هللا أو القانون ، مشيرة إلى ذلك في 
، بحيث أصبحت  المعتدى عليه  تجاه  النتائج  شواهد حية مؤلمة خطيرة 
حديث الناس تتحسر على اإلنسانية والضمير في بلد أصبح بال رادع وقفز 
الشر لعيون المراجع القانونية) دولة بال قانون ،(.بعض الناس ال تتمنى 
الخير والسعادة والعيش بسالم، بالتعدي وخطفها بطريقة قانونية تعاونت 

هناك  أن  متناسيا  سنين  منذ  معه 
يوم من  يحاسب عليه  وقانون سوف  المستور  رب كريم يرى ويكشف 
األيام، ترى إلى هذا الحد وصلت مشاعر بعض النفوس إلى منحدر آلال 
ضمير وألال أخالق حبا بحفنة تراب ...نعم ال ضرر وال أذية نحو أي فرد 

سوى محبة القلوب ومشاركة اآلخرين باألفراح واألحزان .
سؤال يطرح هل يمكن لإلنسان أن يعيش في عزلة عندما يكون قد اختار 
بالطبع ال بد  الحاضنة لحياة سعيدة منذ سنين !  أرضه ومجتمعه والبيئة 
من التالحم واالندماج في محبة صادقة ،زمان كان الجار قبل الدار الغيرة 
نفوسنا  قانون في  أهلنا غرسوا مبادئ  أجدادنا  والمحبة والتعاون عنوان 
وتقديم المساعدة في وقت الشدة والصعاب ،هل أصبحنا في زمن تغيرت 
يحيرني وخوفي على  أيام زمان ؟سؤال  البشر عن  مبادئ ونفوس  فيه 
أجيالنا من مخاطر اجتماعية فيه أصبح المال والدوالر وسيلة انتقام،خوفي 
من زمن غدار أصبحت فيه معنى الحياة مصالح واعتداء على حقوق الغير 
دون رحمة وال حساب متناسيا تعاليم اإلله وأننا على األرض زوار كل 
فرد عندما تحين ساعته يترك كل من حوله ويتقوقع في صندوقه بال حراك 
،فقط روحه ترتفع للسماء تاركا وراءه ما جناه من مال وأمالك ،تركته 
وثروته التي جمعها في حياته تبقى بين السنة الناس ،ذكراه وسيرته الذاتية 
ليدخل الجنة أو النار يوم الحساب صالح أو مذنبا في مسيرة عمره دونها 

هللا وبهذه أكون على قناعة أن هللا هو الحاكم األول ليوم الحساب ....

لماذا أوكرانيا ؟

عادل عطية

  وضع نصوص الميثاق الوطني اللبناني عام ١٩٤٣ زعماء لبنان بمختلف 
أهم ما  الفقرات من  لبنان من االستعمار وهذه  الذين حققوا استقالل  مذاهبهم  

ورد  فيه :
- استقالل لبنان التام والحقيقي بالنسبة لكل الدول العربية.
- استقالل لبنان التام والحقيقي بالنسبة لكل الدول الغربية.

- ال وصاية وال حماية وال امتياز وال أفضلية بالنسبة ألي دولة.
- التعاون إلى أقصى الحدود مع الدول العربية الشقيقة.

 -الصداقة مع كل الدول األجنبية التي تعترف باستقالل لبنان وتحترمه. 
من نتائج الميثاق النابع من إرادة الشعب : دخول لبنان جامعة الدول العربية عام 
١٩٤٥ ومعاهدة الدفاع الجماعي العربية عام ١٩٥٠. تنفيذا لهذه المبادئ على 
لبنان  أن ينسق سياسته الخارجية مع  سياسة الدول العربية وأن يتعاون معها 

عسكريا ؛  وعلى الصعيد الدولي : ال أحالف وال امتيازات ألي دولة كبرى .
لم  يمر وقت طويل وانقسم العالم إلى غربي رأسمالي وشرقي اشتراكي شيوعي  
العالم وتبلور  لعقد تحالفات هنا وهناك لضم دول  الجانبان يتسارعان  وأخذ 
الممالك واإلمارات مع   : الكامل  تنل استقاللها  لم  التي  العربية  الدول  موقف 

الدول الغربية ؛
بالبرلمانات وذهب بعضها مع  الجمهوريات مرتبطا نوعا ما  بينما كان قرار 
القرار ونشأت أحزاب عربية  بالحياد واستقالل  الغرب والبعض اآلخر فكر 
العربية ثم ظهرت الحقا حركة عدم االنحياز  الدول  أهدافها بعضها  توحيد 
شبه عالمية أمال باستقالل القرار بعيدا عن المعسكرين . بهذه المطامع األجنبية 
البلد الصغير وأصبح ميثاق ١٩٤٣ حبرا على ورق منذ  لبنان  والعربية ُوجد 

كتابة نصوصه . 
إلى أي من  الوطني حاول عدم  االنضمام  المتمسك بميثاقه  لبنان وبرلمانه 
السويس عام  أميركية بعد حرب  ثم  التي كانت بريطانية وفرنسية  التحالفات 
١٩٥٦ ؛ وبقيت عالقاته وثيقة مع فرنسا ومراعاة النفوذ اإلنكليزي وعاش تحت 

ضغوط  مطامع الدول العربية األقوى منه عسكريا .  
نورد للذكرى بعض  هذه التيارات: تأسس  حلف بغداد األميركي / البريطاني 
الهالل  إلى مشروع  العراق وتركيا؛ باإلضافة  إيران،  الذي ضم باكستان، 
الخصيب الذي  شمل العراق ، سوريا،  لبنان، واألردن ، ثم الوحدة بين سوريا 
ومصر. نافست هذه األحالف بعضها البعض وكان في لبنان الضعيف إنتماءات 
ل  مؤامرات  سببت دمارا هائال وهجرة داخلية وخارجية  لكافة التيارات وتحمَّ
واستشهد رؤساء جمهورية ورؤساء وزارات وضحايا بعشرات اآلالف مع 

دمار هائل . 
في المملكة الهاشمية األردنية كان للملك عبدهللا األول القادم من السعودية  بعد  
الكبرى  تضم سوريا  التوسع إلنشاء سوريا  العثمانية طموح  الخالفة  إنهيار 

ولبنان  والعراق وفلسطين .
الزعيم رياض الصلح لزيارة  لبنان  الملك دعوة زيارة لرئيس وزراء  أرسل 
بقيت محادثات  ؛   الزيارة  عمان ، ذهب رياض الصلح مترددا ومتخوفا من 
الملك عبدهللا ورياض الصلح مجهولة ألن رياض الصلح  أغتيل عائدا على 

طريق  مطار 
السوريون بعملية  القوميون  / يوليو ١٩٥١ وأَتهم  بتاريخ  ١٦ تموز  عمان 
اإلغتيال  !  بذلك  كان المرحوم رياض الصلح أحد أكبر زعماء اإلستقالل أول 

ضحية - شهيد - للميثاق الوطني ومبادئه .
للميثاق كان رئيس الجمهورية بشارة الخوري بطل  الثانية  أما الضحية 
إلى  ليعود  الفرنسي وأخلي سبيله  المستعمر  اإلستقالل ، ُسجن مع زمالئه من 
رئاسة الجمهورية  من ١٩٤٣ إلى١٩٥٢. طرحت الواليات المتحدة مشروع 
مساعدات مربوطا  بإتفاق دفاع ؛ بعد مشاورات مع زعماء لبنان  تقرر اإلبتعاد 
عن المعاهدات الدفاعية،  فجأة  إنطلقت ثورة بإسم الجبهة الوطنية اإلشتراكية 
من الزعماء  كمال  جنبالط ، كميل  شمعون ، حميد  فرينجية ، أنور الخطيب 
، غسان التويني وآخرين  متهمين الرئيس بشارة الخوري  بتزوير اإلنتخابات 
إلخ  والفساد واإلثراء وإمتالك   حسابات مالية وعقارات في أميركا وأوروبا 

إلخ..
إستقال الرئيس بشارة الخوري قائال: ال أريد أن يهرق دم أي لبناني لقاء بقائي 

في الحكم . إستقال عام ١٩٥٢وتوفي عام ١٩٦٤ ال يملك سوى  منزله! 
الوطني وعلى  الميثاق  الرئاسة عام ١٩٥٢ وانقلب على  تسلم كميل شمعون 
نيابية،  وأعلن مقاومته  إنتخابات  أكثرهم في أول  الثورة وأسقط  شركائه في 
. تحالف  بغداد - األميركي اإلنكليزي-  القاهرة - دمشق مستعينا بحلف  لتيار 
المعارضون وإندلعت  ثورة دامية ضد شمعون؛  نتائجها وضحاياها معروفة 
للجميع؛ وحدث إنزال للجيش األميركي في بيروت لنجدة شمعون ومنعت الثورة 
شمعون  من التجديد وتسلم  الرئاسة قائد الجيش فؤاد شهاب الذي سار بطريق 
لبنان  اللبنانية واستقر  الناصر( الصداقة  معتدلة ضمن لسوريا ومصر  )عبد 

طيلة رئاسة شهاب .
بعد الرئيس شهاب وحرب ١٩٦٧ وإحتالل إسرائيل لسيناء المصرية والضفة 
السياسية وحلم  المفاهيم  إنقلبت  السوري  الشرقية لألردن/ فلسطين والجوالن 
استقالل  القرار تبخر بمشاكل القضية الفلسطينية التي ما  تزال ترهق السياسة 
أهلية أطلق عليها  ثقيال وعدم إستقرار وحروب  لبنان عبئا  العربية ويتحمل 
لبنان وعانى من إحتالل سنين طويلة ؛ ولم  الغير على أرض  إسم حروب 
ينعم باإلستقرار بعد رحيل المحتلين بل دخلت إيران قوة جديدة مقاومة للغرب 
لبنان شرقا وشماال ولهما مؤيدين وحلفاء ما  التي تحيط   متحالفة مع سورية 
يقارب نصف الشعب اللبناني والنصف  اآلخر مع الغرب الذي  فرض عقوبات 
إقتصادية أفلست لبنان الذي ال حول هلل وال قوة  في هذا المستنقع المخيف الذي 

أفقد شعبه األمل واألمن وحمل شبابه على الهجرة آملين بحياة أفضل . 
نتيجة منافسة تيارات النفوذ تتحمل شعوب الدول الصغيرة أعباء الصراع ،  وما 
أكثرها على الكرة األرضية وللبنان والشرق األوسط الحصة الكبرى من عدم 
اإلستقرار وأكبر دليل الربيع العربي الذي عصف بأكثر الجمهوريات العربية 
وتعاني منه شعوب المنطقة  بالدمار وتشريد الماليين ومئات آالف الضحايا . 

بهذه األحوال الرهيبة يحاول الزعماء وما بقي من مخلصين بناء األوطان تحت  
ضغوط القوى الخارجية ! يصف الشاعر السوري المرحوم  -محمد الماغوط- 

مآسي شعوب المنطقة  بهذه الكلمة  :
 جريمة هذا الشعب أنه ولد على هذه األرض 

زعماء استقالل لبنان أول ضحايا 
ميثاق الحرية الوطني لعام ١٩٤٣ 

بقلم: سليم خليل

صـــدق
 أو لا تصـــدق...

بقلم :  أمال مظهر

نحن على األرض زوار 

التحنيط عند الفراعنة



  يقال إن “النصاب” إذا ُولد، ُولدت أمامه ألف ضحية!!، 
وسأحكي لكم قصة لصاحبنا مع المحتالين والنصابين .. 
فقصص النصب واالحتيال ال تعد وال تحصى، سواء اليوم 
أو على امتداد التاريخ  .. وليس غريبا أن يتعرض هو 
أو غيره لهذا الكم من الخدع التي تترك أثاراً سيئة للغاية 

في نفس الضحايا .. 
في الستينات من القرن الماضي ، تم قبول صاحبنا كطالب 
في جامعة القاهرة ، إستأجر شقة صغيرة في الدور الثالث 
العلوي في منزل بحي شعبي بالقاهرة ، حيث أن محافظته 
بعيدة عن القاهرة وليست بها جامعات اقليمية ،  كانت الشقة 
رغم تواضعها تفي بالغرض الذي أتي من أجله أال وهو 
العسكرية  الخدمة  الجامعة وأنهي  .. تخرج من  الدراسة 
وأستمرت  بالقاهرة  وظيفة  في  تعيينه  وتم   ، اإللزاميه 
.. مرت األعوام حتي  إقامته في شقته الصغيرة بمفرده 
جاء الوقت الذي فكر فيه باإلرتباط بشريكة لحياته، ولكن 
كيف يتقدم وهو ال يدخر نقوداً حتي لثمن خاتمي الزواج 
؟! وهل تقبل من يتقدم لها اإلقامة فى شقته المتواضعه ؟ 
أسئلة كانت تدور في ذهنه وهو يعرضها علي والديه.. 
قال أبوه : - ال تحمل هماً يا بني ، فقط إختار فتاة مناسبة 
للزواج ، وليدبر هللا الباقي .. علي مدار عام كامل كان  
يقوم  بزيارة عديداً من األسر مع والديه وكانوا يقابلون 
بالترحاب ، ولكن عندما يتطرق الحديث إلي شقته الضيقة 
يقابل   ، للزوجية  لتكون عشاً  والمرشحة  الشعبي  بالحي 
بالرفض القاطع.. تقوقع صاحبنا علي نفسه ، وداهمه شعور 
آسر باإلحباط، وتوقف بحثة عن شقة مناسبه للزواج عندما 
صدرت قرارات بتخفيضات متتالية إليجارات المساكن، 
تأجير شققهم وعرضوها   العقارات عن  فإمتنع أصحاب 
للتمليك، وإستحكمت بذلك أزمة المساكن ، وإصبح لزاماً 
عليه أن يوفر المال الالزم لدفع مقدم لشقة تمليك .. إنكب 
علي العمل الوظيفي ، وإلتحق بعمل إضافي لكنز المال 

وإنشغل بإدارة مدخراته في البنك ، ووضع نصب عينيه أن 
يدخر مبلغاً مناسباً يجعله جديراً بالتقدم للزواج ..  وهكذا 
الصغيرة  اإلقامة في شقته  للزواج عارضاً  التقدم  عاود 
تجهيزها  يتم  أرقي  مؤقتاً حتي يحجز ويستلم شقة بحي 
فتاة وأسرتها علي  وافقت  وبالفعل   .. خالل مدة وجيزة 
اإلرتباط به ، وتم بذلك تحقيق بعضاً من حلمه ، ولتحقيق 
باقي الحلم كان عليه هو وزوجته إدخار كل ما يمكنهما 
جمعه من مال ، لكن ذلك لم يكن يفي المتطلبات المغالي 
، إستمر بحثهما  للبيع  المعروضة  الشقق  فيها ألصحاب 
حامل  أنها  أخبرته  التي  من زوجته  متواصل  وبإلحاح 
وأصبحت الحاجة ماسة لشقة أوسع .. سأل زميل له في 
العمل يسكن في مدينة نصر عن أسعار الشقق في منطقته، 
أجاب زميله بأنها معتدلة نظراً إلن مدينة نصر ما زالت 
حديثة اإلنشاء في الصحراء شرق حي مصر الجديدة ، 
وسأله هل تفكر في شراء شقة فيها ؟  أجاب صاحبنا: نعم 
إذا كان المقدم المطلوب يمكن تدبيره وأقساطه مريحة ، 
مبلغ  ) وهو  إدخرت حتي اآلن خمسة آالف جنيهاً  وقد 
ضخم في هذا الوقت فالبيضة كانت تباع بعشرة مليمات، 
والخروف الحي سعره خمسة جنيهات( ، أجاب زميله :هذا 
يكفي كمقدم ، عليك بالمعلم حلمي إنه يمتلك قطعة أرض 
بتقسيم معتمد وينوي بناء عمارة عليها فى وقت قريب ، 
اسرع بحجز شقة عنده فأسعاره معتدله للغاية ، وإذا كنت 
تريد مقابلته ، سأعطيك عنوان متجره في شبرا إنه يبيع 

اللب والفول السوداني والشوكوالته والحلوي ..
إتصل صاحبنا تليفونياً بالعم حلمى وطلب منه معاينة قطعة 
األرض بمدينة نصر، ثم ذهب مع زوجته بعد ذلك لزيارته 
في متجره ، أطلعه العم حلمي علي الرسومات الهندسية 
للعمارة وتقسيم كل دور إلربع شقق، ونموذج عقد التمليك 
اإلبتدائي .. لم يضيع صاحبنا الوقت ، فهناك فرص في 
الحياة ال تأتي إال مرة واحدة ، وقع نسختي العقد وإختار 
موقع الشقة ومساحتها، فتحت 
زوجته حقيبة يدها وأخرجت 
ملفوفة  جنيه  آالف  خمسة 
بعناية في منديل حريري، 
بيد  وأعطتها  النقود  قبلت 
وجلة للعم حلمي وهي تقول 
دبرنا  كيف  يعلم هللا   : له 
فقال   ، يا معلم  النقود  هذه 
لهما : شقة مبروكة عليكما 
كيلو  بها  علبة  وأعطاهما 
شوكوالتة هدية من متجره !
تهما  ر يا ز علي  تمر  لم 
أربعة  للمعلم حلمي سوي 
أيام، عندما نشرت  صحف 
أنباء عن هروبه  الصباح 
مع عائلته وأقاربه وعددهم 
اربعون شخصاً في طائرة 
توجد  ال  دوله  إلي  واحدة 
لها مع مصر إتفاقية تسليم 
مجرمين ، وذلك خوفاً من 
سخط وإنتقام الحاجزين للشقق 
بعد وعددهم  تبني  لم  التي 
يتعدي الخمسمائة حاجز!!.. 
وقع الخبر كالصاعقة علي 
صاحبنا وزوجته فقد حدث 
ما لم يكن في الحسبان وفقدا 
 .. فجأة  مدخاراتهما  كل 
إنهارت زوجته وانهمرت 
دموعها مدراراً تبكي حظها 
صاحبنا  وجلس   ، العاثر 
بال حراك وتفتت نفسه إلي 
ذرات كثيرة تهوي إلي قاع 
سحيق مظلم ، وأدرك معني 
أن تبني اآلمال في سنوات، 
وتنهار في ثواني.. لم يكن 
في مقدورهما الكالم وساد 

.. برغم كل  بينهما صمت كامل ولكنه كان دوياً مقبضاً 
تغلب  ، وبصعوبة  ثقلها  األحزان  وتفقد  األيام  تمر  شئ 
علي األلم بشعور أقوي من الحزن والبكاء ،وإستعاد رهبة 
النصابين كالثقوب  أدرك أن هؤالء   ، الحاضرة  اللحظة 
السوداء ال هم لهم إال إبتالع آمال الضحايا .. وإذا خدع 
النصابون آالفاً من الناس، فليحارب بنفس أسلحتهم ويخدع 
هو بنفسه أيضاً آالف مثلهم !!.. أقنع زوجتة بما ينوي، 
وطلب منها أن تستأجر شقة مفروشة كمكتب في منطقة 
الدقي ، وأعطاها بطاقة رقم قومي لسيدة متوفية تحصل 
عليها ، وطلب منها أن ترتدى نقاباً وتضع نظارة شمس 
فوق عينيها وهي تستأجر الشقة ، بعد ذلك ستنشر إعالناً 
في الصحيفة وتقدم لهم بطاقة الرقم القومي للسيدة المتوفية 
، سيتضمن اإلعالن نشاط المشروع في تربية المواشي 
الزراعية ، ووعد بربح مضمون،  المحاصيل  وتصدير 
المحدودة  األسهم  لشراء  الحضور  المهتمين  وطلب من 
العدد للمشروع .. تم إستأجار الشقة وجهزت باثاث مكتبي 
وطبعت نسخ أنيقة للتعريف بالمشروع وتعهد فيها بربح 
شهري ثابت قيمته %30 من قيمة  كل سهم ، إقترض 
من والده ثالثة اآلف جنيها وتم إفتتاح المكتب ، وتوافد 
الطامعون في مكسب سريع وسهل وإشتروا أسهم متزايدة 
العدد يوماً بعد يوم ، ولم يعطوا ألنفسهم وقتاً للتحقق من 
صحة المشروع . فحاالت الفقر وغياب االستثمارات الحقيقية 
المحمية بالقانون ، يدفع أعداداً هائلة من الناس لإليمان بأي 
مشروع يُعرض عليها، خاصة إذا صبغ بعبارات دينية. 
وكان صاحبنا يصرف أرباح العمالء األقدم بأموال العمالء 
األحدث ، وعندما وصل لحد معين من األموال التي تم 
تحصيلها وكانت أكثر بكثير من األرباح التي تم صرفها 
، إختفيا عن األتظار وتركا الشقة وذهبا لعملهما الوظيفي 

في اليوم التالي بمالبسهما العادية !!...
إقتنع بأسلوبه في اإلنتقام لخسارته ، فال أحد يخدع الطماع 
إغراء  هي   ، عام  بوجه  النصاب  ، وخطة  الكذاب  إال 
الضحية بمكسب أولي سريع وسهل ، مما يجعله يطمع 
في مكسب أكبر ، حتي لو كان المكسب األولي : هدية 

كيلو شوكوالته !! 
خطة  في  وفكر   ، بها  قام  التي  النصب  عملية  نجحت 
بواسطتها علي  يستولي  وإبتكر طريقة  أخري،  محكمة 
أموال طائلة ، فقد إستأجر سيارة فارهة وإرتدى مالبس 
فاخرة وكان يبدو عليه عالمات الثراء، وقام بزيارة إحدى 
فيها  القاطنين  ، ومعظم  البحري  بالوجه  النائية  البلدات 
ممن يحترفون مهنة صناعة األثاث ، وكان الشباب فيها 
حاصلين علي مؤهالت جامعية ، ولكنهم إما عاطلون أو 
يعملون في ورش النجارة المنتشرة في البلدة   ، حضر 
التحدث مع  الصاله طلب  البلدة وبعد  أهالي  الصالة مع 
كبير البلدة ليتناقش معه عن حالة دار العبادة المتهالكة ، 
وأعطى له مبلغ 40 ألف جنيه تبرع لتجديدها على نفقته 
الخاصة لوجه هللا ورفض ابالغهم بإسمه أو أى بيانات 
أسابيع ، حضر  ، وبعد ثالثة  تقبل عند هللا  عنه ، حتى 
ليجد دار العبادة قد تم تجديدها ، فاعطى كبير البلدة مبلغ 
40الف جنيه أخري لبناء مبني للخدمات الصحية في فناء 
الدار ، وفى كل مرة يأتى بسيارة مستأجرة مختلفة وفاخرة  
بالدعاء والشكر  يستقبلونه ويودعونه  البلدة  أهل  وجميع 
، وبعد اسبوعين حضر لمتابعة أعمال البناء ،  وتحدث 
مع كبار أهل البلدة على الظروف الصعبة التى يعيشونها 
والبطاله التى يعاني منها شبابها ، فعرض معاونتهم فى 
البحث عن فرص عمل بالخارج وطلب منهم تجميع 300 
جواز سفر للشباب المتعلم الذين يرغبون فى فرص عمل 
بالخارج ومبلغ 3 آالف جنيه مع كل جواز وأنه بعون هللا 
وعالقاته بالمسؤلين سيحضر لهم تأشيرات عمل بألمانيا 
وفرنسا وسوف يحضر بعد اسبوع واحد لتسليمها لهم ، 
إنصرافه فوجئ حارس  ، وبعد  ما طلب  له  تم  وبالفعل 
القمامة  ملقاه في صندوق  القرية  الدار بجوازات شباب 
خارج باب الدار ،  وإكتشفوا أنهم كانوا ضحايا لنصاب 
دفع حوالى 80 الف جنيه للبناء والتجديدات واستولى منهم 
على 900 ألف جنيه خالل شهر واحد وإختفي بعدها ، 
ولم يعثر له أحد علي أثر ،  وخلف الحسرة واأللم إلهالي 

البلدة الفقراء، وإغتال أحالمهم وآمالهم.  

 

  ما هي النسبة المئوية لإلصابة بالصداع 
بين الصبيان والبنات ؟

في دراسة واحدة وجد أن %56 من الصبيان 
و %74 من البنات بين عمر 12 – 17 عاماً 

كان لديهم صداع خالل شهر فقط.
كم نسبة من يعانون الصداع في األطفال؟

%5 من كل األطفال  15 سنة يكون  بعمر 
لدى  ويكون  بالشقيقة،  مصابين  والبالغين 

%15 صداع توتري.
هل صداع األطفال ناجم عن ورم بالمخ؟ 

الطفل  األهل حول صداع  العديد من  يقلق 
ويعتقدون أنه عالمة على الورم الدماغي، أو 
داللة على مشكلة طبية خطيرة.. لكن معظم 
حاالت الصداع عند األطفال والمراهقين ال 

تكون ناجمة عن مرض خطير.
ما هي أنماط الصداع عند األطفال والمراهقين؟

تحدث عند األطفال نفس األنماط من الصداع 
الصداع  فيها  بما  البالغين  عند  تحدث  التي 

التوتري، الشقيقة وصداع الجيوب.
ما هي أسباب وعوامل خطر الصداع عند 

األطفال والمراهقين؟
Differential diag-  التشخيص التفريقي
nosis  ألوجاع الرأس لدى األطفال يشمل:

-1 مشاكل النظر المختلفة “في بداية المراحل 
التعليمية”.

-2 مشاكل األسنان واللثة.
-3 حمى أو زكام.

-4 التهاب البلعوم والتهاب األذن الوسطى.
Sinusitis 5 التهاب الجيوب األنفية-

-6 اضطرابات النوم “الكوابيس أو األحالم 
المفزعة”.

-7 توتر عضالت الرقبة “نتيجة اإلفراط أو 
النقص، في ممارسة النشاطات الرياضية”.

“الجفاف –  السوائل  النقص في شرب   8-
”Dehydration

Psychoso- 9 اضطرابات بدنية – نفسية-
matic ، اضطرابات نفسية.

-10 مشاكل اجتماعية، أو أنها تشكل عالمة 
Intra-  على وجود اضطراب داخل الجمجمة

cranial  له عالقة بمرض معين.
وبصورة عامة:

- تُعد حاالت الصداع شائعة عند األطفال، 
وعادة ال تكون خطيرة... قد يعاني األطفال 
بما  البالغين،  مثل  المختلفة  الصداع  أنواع 
المرتبط  النفسي “التوتر”  الضغط  ذلك  في 
بالصداع .. وقد يعاني األطفال أيضاً الصداع 

المزمن اليومي.
الصداع عند  ينجم  الحاالت،  - وفي بعض 

األطفال عن عدوى، أو الضغط النفسي الشديد، 
أو القلق، أو رضح الرأس بسبب صدمة .. من 
المهم أن تنتبه ألعراض الصداع عند طفلك، 
واستشر الطبيب إذا كان الصداع يزيد سوءاً 

أو يتكرر حدوثه.
األطفال  عند  الصداع  يمكن عالج  وعادة 
بأدوية ألم تُصرف دون وصفة طبية والتدابير 

األخرى المتعلقة بنمط الحياة.
ما هي أعراض هذه الحاالت؟

- يصاب األطفال بأنواع الصداع نفسها التي 
البالغين، ولكن يمكن أن تختلف  تحدث في 
األعراض. على سبيل المثال، يمكن أن يستمر 
ألم الصداع النصفي لدى األطفال ألقل من 
يستمر ألربع ساعات  بينما  أربع ساعات، 

على األقل في البالغين.
قد تجعل االختالفات في األعراض من الصعب 

تحديد نوع الصداع لدى الطفل؟
الذين ال  وخاصة في األطفال األصغر سناً 
يستطيعون وصف األعراض. وعادة، على 
الرغم من ذلك، تميل بعض األعراض إلى 
االنخفاض بشكل أكثر تكراراً في فئات معينة.

ما هي اعراض الصداع النصفي؟
قد يسبب الصداع النصفي:

-1 إما ألماً نابضاً أو خفقاناً أو الشعور بالدق 
في الرأس 

-2 أو ألماً يزداد سوءاً مع بذل المجهود
-3 أو الغثيان

-4 أو قيئا
-5 أو ألما في البطن

الضوء  تجاه  الشديدة  للحساسية  وبالنسبة 
والصوت. ماذا؟

قد يصيب الصداع النصفي الُرضع أيضاً.. قد 
يبكي الطفل الذي ال يستطيع وصف أعراضه 

ويمسك برأسه كإشارة على األلم الشديد.
وبالنسبة للصداع التوتري عند األطفال؟

قد يسبب الصداع التوتري ما يلي:
-1 ضيقاً ضاغطاً في عضالت الرأس أو الرقبة

نابض على  إلى معتدل غير  ألماً خفيفاً   2-
جانبي الرأس

-3 األلم الذي ال يزداد سوءاً بسبب النشاط البدني
-4 الصداع الذي ال يكون مصحوباً بغثيان 
أو قئ، كما هو الحال في كثير من األحيان 

مع الصداع النصفي.
-5 قد يبتعد األطفال الصغار عن اللعب العادي 

ويبدون رغبتهم في النوم.
-6 قد يستمر الصداع التوتري لمدة من 30 

دقيقة إلى عدة أيام.
وماذا عن الصداع العنقودي عند األطفال؟

ال 
األطفال  لدى  العنقودي شائعاً  الصداع  يُعد 

دون سن 10 سنوات .. عادة ما:
-1 يحدث في مجموعات من خمس نوبات أو 
أكثر، تتراوح بين اإلصابة بنوبة صداع مرة 
واحدة كل عدة أيام إلى ثمانية نوبات في اليوم.

-2 يتضمن ألماً حاداً وطعناً على جانب واحد 
من الرأس يدوم أقل من ثالث ساعات.

-3 يصاحبه إدماع العينين أو احتقان أو سيالن 
باألنف، أو أرق أو الشعور بالضيق.

-4 صداع مزمن يومي.
اليومي  الصداع  األطباء مصطلح  يستخدم 
المزمن للصداع النصفي والصداع التوتري 
الذي قد يستمر ألكثر من 15 يوماً في الشهر.. 
الصداع اليومي المزمن ناتج عن عدوى أو 
إصابة طفيفة في الرأس أو تناول مسكنات 
التي تصرف  األلم  تشمل مسكنات  األلم – 

دون وصفة طبية – في كثير من األحيان.
متى تزور الطبيب؟

ال تشكل معظم أنواع الصداع خطورة، لكن 
يجب عليك طلب الرعاية الطبية على الفور 

إذا كان الصداع الذي يصيب طفلك:
-1 يجبر طفلك على االستيقاظ من النوم.

-2 يزداد سوءاً أو يحدث بشكل متكرر
-3 يغير من شخصية طفلك

-4 يتبع إصابة، مثل التعرض لضربة شديدة 
على الرأس

-5 يصاحبه قئ مستمر أو تغيرات في الرؤية
-6 يصاحبه حمى وآالم أو تصلب في الرقبة.

ما هي أسباب الصداع؟
هناك عدد من العوامل يمكن أن تسبب إصابة 

طفلك بالصداع.. تتضمن العوامل ما يلي:
-1 اإلصابة باألمراض والعدوى

-2 إصابة الرأس
-3 العوامل النفسية
-4 القابلية الوراثية

-5 أطعمة ومشروبات معينة
-6 المشكالت في الدماغ.

ماذا عن اإلصابة باألمراض والعدوى؟
إن األسقام الشائعة كنزالت البرد، واألنفلونزا، 
وعدوى األذن، والجيوب األنفية، هي أكثر 
أسباب الصداع شيوعاً عند األطفال.. وأيضا 
توجد أنواع من العدوى أكثر خطورة كالتهاب 
يمكنها أن تسبب  الدماغ  التهاب  أو  السحايا 
الصداع كذلك، لكنها عادة ما تكون مصحوبة 
بعالمات وأعراض أخرى مثل الحمى وتيبس 

الرقبة...
 ولنا تكملة في العدد القادم

       القهوة، لمن أدمنها هي مفتاُح النهار 
البعض يومهم ال يبدأ إال إذا كان أمامهم 
كوًبا من الكابتشينو أو قهوة األسبريسو 
المنعشة و معها قطعة كيك أو كرواسون 
الغنية  بالذبدة أو المحشوة بالجبن الذائب 
بداخلها ،تشعر كأن قلبك يذوب عشًقا مع 
كل قضمة و كل رشفة ترتشفها صباح 
كل يوم فى إحدى المقاهى العالمية على 
أنغام موسيقى أجنبية مشهورة ؛ أصدقاؤنا 
هؤالء بالتأكيد ينتمون  للطبقة الوسطى 
العليا أى أولئك الذين يملكون التحدث بعدة 
لغات مختلفة ؛أما إذا كنت مثلى و مثل 
يتناولون  الذين  المصرى  الشعب  أغلب 
فطورهم البسيط على عربة فول بالتحويجة 
و الزيت الحار يتقوتون به ليسد جوعهم 
طول فترة العمل حتى انتهاء دوام اليوم و 
العودة لبيوتهم ؛ فهؤالء يصنفون بالطبقة 
فطورهم حوالى  ينفقون على  و  الفقيرة 
العشرة جنيهات أو تزيد قلياًل ؛ أما اصحاب 
العليا  الوسطى  للطبقة  المنتمين  السعادة 
فى مشروب  الخمسون جنيًها  تكفيهم  ال 
عنهم  يقول  و   ، صباًحا  اللذيذة  القهوة 
بريالت  انزيلمي  جان  الفرنسي  الكاتب 
في مقولته الشهيرة : “ قل لي ماذا تأكل 
أقول لك من أنت “، وهي مقولة تلخص 
تبدو  اإلنسان  شخصية  أن  باختصار 
لآلخرين من خالل ما يتناوله من طعام 
وكذلك من طريقة تناوله للطعام مروًرا 
الطعام  إعداد  وطريقة  الطاولة  بآداب 
،بال شك أن آداب الطعام و نوعيته بل 
تعبر عن  اإلنفاق عليه  تكلفته و طريقة 
مدى ثقافة الشخص و حالته االجتماعية 

و المادية و إلى أى طبقة ينمتى .
الطبقات االجتماعية     كنت أعرف أن 
الدخل  عالقة  حسب  اقتصادياً  مقسمة 

مع  دخله  يتساوى  فمن   ، بالمصروفات 
مصروفاته فهو من الطبقة الفقيرة و من 
يزيد دخله عن مصروفاته بقدر يتيح له 
هامش قليل للترفيه أو مواجهة أى ظرف 
 .. المتوسطة  الطبقة  هى  فهذه  طارىء 
أما من يزيد دخله عن مصروفاته زيادة 
كبيرة فهذه هى الطبقة الغنية ... أما األن 
هل الزالت الطبقة الوسطى متواجدة و 
أم  اقتصادى  إحداث حراك  قادرة على 
إلى  المجتمع مصنف  أصبح  و  تالشت 
طبقتين الطبقة الفقيرة و الطبقة الغنية ؟.

   لألجابة على هذا التساؤل يجب أن نذكر 
الشرائح،  متعددة  المتوسطة  الطبقة  أن 
االقتصادية  التأثيرات  تتباين  ثم  ومن 
تضمها  التي  الفئات  لتباين  عليها،نظًرا 
الطبقة المتوسطة، فتم تقسيمها إلى ثالث 
مع  وعليا(،  ومتوسطة،  )دنيا،  شرائح 
الثالث؛  الفئات  بين  مراعاة االختالفات 
في  الشرائح  تلك  بين  التفاوت  أن  كما 
اختالف  إلى  يؤدي  الدخول  مستويات 
في تأثيرات السياسات االقتصادية عليها 
الطبقة  شرائح  معاناة  من  بالرغم  و   ،
المتوسطة و تراجع اإلنفاق االجتماعي 
كذلك اضطرارهم تغير النمط االستهالكى 
والسلوك الشرائى فى المأكل والمشرب 
والملبس ووسائل االنتقال ؛ إال أنها تبقى 
رمانة الميزان فى أى مجتمع إن الطبقة 
تناميها  يشير  التى  الطبقة  الوسطى هى 
السياسات  نجاح  مدى  إلى  واتساعها 
االقتصادية واالجتماعية فى تحقيق العدالة 
وفى توزيع الدخل وتنمية المجتمع ككل 
لالستقرار  األساسية  األعمدة  أحد  هى 

السياسى والسلم االجتماعى .
   و هذا ما أكده تقريًرا  لوكالة “فيتش 
خصائص  توقعات  حول  سولوشنز” 

األسرة المصرية حتى عام 2025، فيتش 
تتوقع” إذ ا كان نمو دخل األسر المصرية 
مدفوًعا بالنمو االقتصادي واستقرار معدل 
التضخم، وانخفاض معدل زيادة األسر 
حتى عام 2025 عن السنوات السابقة، 
لتصبح 29 مليون أسرة في عام 2025، 
عام  في  أسرة  مليون   27 بنحو  مقارنًة 
ا في حجم الطبقة  2021 ؛ مما يحدث نموًّ
المتوسطة المصرية التي يتراوح دخلها 
ألف  78 ألف جنيه و156  بين  السنوي 
ا  جنيه؛ مما يجعلها من أسرع الطبقات نموًّ
على مستوى العالم، ليزيد بنسبة 58.2% 
 34.3% بنحو  2025، مقارنة  في عام 
في عام 2021. وستزيد نسبة األسر التي 
يزيد دخلها السنوي على 390 ألف جنيه 
إلى %11 في عام 2025، مقارنة بنحو 

%4.6 في عام 2021 “.
   يأتى هذه التقرير بالرغم من تداعيات 
كله  العالم  أجبرت  التى  كورونا  جائحة 
على اإلغالق مما أدى إلى إنكماش الحالة 
المجتمع و  االقتصادية على كل شرائح 
تراجع الحالة االقتصادية فى دول العالم 
؛ لكن بسبب سياسة مصر الحكيمة تجاه 
جائحة كورونا و اتباعنا خطوات مختلفة 
الوباء، خاصة  مع  التعامل  لسياسة  كليا 
اللقاح  و جرعات  باإلغالق  يتعلق  فيما 
والتعايش مع الفيروس، وحمالت التوعية 
التي ساهمت بشكل مختلف في ارتفاع معدل 
االقتصاد  يتحرك  بأن  مما ساهم  التنمية 
المصري كقطار سريع، نتيجة الستمرار 
المعدل  يعتمد على  الذي  اإليجابي  نموه 
الشباب،  للمواطنين خاصة  االستهالكي 
لية،  لما ا لتحويالت  ا تدفق  واستمرار 
والقيود الحكومية القليلة على التنقل مما 
ساهم في انتعاش السياحة الداخلية ؛ مما 

جعل االقتصاد المصري يثبت أن خطوات 
الدولة المصرية أتت ثمارها وأنه مازال 
هناك الجديد من التقدم والتنمية على المدى 
الطويل ؛ خاصة أن مصر كانت تتعافى 
من ثورات وحراك طيلة سنوات وبعدها 
جائحة على مستوى العالم مما يعني أن 
هذه الشهادة ستؤدي إلى زيادة معدالت 
ا  النمو ؛ و الذى بدوره سيؤدى إلى نموًّ
في حجم الطبقة المتوسطة المصرية التي 
يتراوح دخلها السنوي بين 78 ألف جنيه 
و156 ألف جنيه؛ مما يجعلها من أسرع 
ا على مستوى العالم، لتكون  الطبقات نموًّ
بنسبة %58.2 في عام 2025، مقارنة 

بنحو %34.3 في عام 2021.
لم تكتمل بعد  الجديدة      تجربة مصر 
ثابتة لتحقيق  فنحن النزال نسير بخطى 
قد   ،2030 مة  ا لمستد ا لتنمية  ا خطة 
يشعر المواطن أن حركة التغيير بطيئة 
أو مردودها على األسرة غير واضح ، 
أنها مرهقة ومكلفة لكن بنظرة  قد يظن 
قيادتنا  و  باهلل  إيماًنا  و  أمل  و  مستقبلية 
نحن  لثمار  ا سنجنى  و  الحلم  سيتحقق 
نزرع ليحصد أوالدنا و أحفادنا من بعدنا ، 
لذلك تظهر أهمية الطبقة الوسطى لتحقيق 
الميزان  فهى رمانة  المجتمعى  التوازن 
للمجتمع  وأيًضا من أدوارها حماية القيم 
اإلنهيار حيث  من  والثقافية  االجتماعية 
لالستقرار  األساسية  األعمدة  أحد  إنها 
وأخيرا   ، االجتماعى  والسلم  السياسى 
اقتصادى  تدهور  أى  مواجهة  من  البد 
تستطيع  الوسطى حتى  للطبقة  ثقافى  أو 
القيام بواجبها ودورها فى مجاالت التنمية 

بالجمهورية الجديدة .

العالناتكم في 
الرسالة

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

شعر: 
صباح غريب

شعر : 
عباس شعبان

الصداع وعيون األطفالهل تالشت الطبقة المتوسطة ؟

من سواد اللّيل بيخرج

أول الخيط للّنهار

أحلى نجمة لما تضوي

تعكس الّنور للي مار

يلتقي الّنور في طريقه

شّق صدره للّنهار

في غروب الّشمس ترسم

أحلى لوحة باقتدار

لّما بدر اللّيل ينّور

يجلى ظلمة االنكسار

فى غروب الّشمس

واقفة أنتظر نور الّنهار

في ظل الخنوع والتطبيع 
والنباح 

كل الجرائم
والحرمات  تنتهك 

باعتبارها 
أمر  مباح 

يا حسرة على شعب 
تلعب بخيامه

أعتى  الرياح 
والبوم ينعق
كما يحلو له

ال وازع أو رادع 
يفعل األفاعيل 

كل مساء وصباح 
أما أصحاب المعالي 

في قصورهم 
يغطون في نوم عميق

وإن استفاقوا !!

ليس لديهم سوى
الصياح 

رحم هللا كل شهيد 
انعم هللا عليه

بالشهادة فاستراح 
واللعنة..كل اللعنة

على كل خائن غادر 
وكل جبان متخاذل 
إلى مزابل التاريخ 

أينما ولى
وراح

في ظل الخنوع والتطبيع 
والنباح

كل الجرائم 
والحرمات تنتهك 

باعتبارها 
أمر مباح

بقلم :  نعمة هللا رياض

بقلم :  چاكلين جرجس 

كيلو شوكوالته .. !!

نـور النهـار

     Vendredi 25 février 2022
أدب وثـقافةالجمعة 25 فبراير  2022

 

يوسف زمكحل   همسـات

كم من المرات خدعتنا المالمح الجميلة
 ال تصّدق رجاًل يتكلم عن كرهه للنساء وهو يجري وراءهن
تسامح أعدائك ممكن لكن ال تسامح من أعطيته قلبك فدمره

ال تصدق بأنهم ال يعرفونك فهم يعرفون أدق تفاصيلك
وليس  الحياة  من  تعليمهم  على  يحصلون  الناس  بعض 

الجامعة
يتحدَّثون من وراءك ألنهم فعاًل وراءك وليس أمامك

ال ُتجادل األغبياء!

ال أعرف هي أحسن إجابة ألي سؤال
عندما ترى المعاملة تتغير فأعلم أن البديل قد حضر .. حقيقة 

مؤسفة
 .. البعاد  بينا  طال  مهما   .. بحبك  أيوه  بحبك   : كلماتي  من 
مهما قسيت وداريت .. اللي في قلبك من وداد .. يا حبيبي 
الليل أصبح طويل .. والشوق تعب الفؤاد  .. يا حبيبي طال 

خصامك .. عذبني حبك والُسهاد .

في ظل 
الخنوع والتطبيع والنباح

بقلم: الدكتور عبد العليم محمود

  مها الَعشيري

أحــاسيس

قلت .. ارد عليك وأقول 
إحساسي بيك كده على طول ..

كالمك فوق الوصف والمعاني وله حضور ...
كالمك يرسم قصص عشاق وليالي سهر علي السطور... 

وقد ايه سكوتك كالم تشّدك حروفه من غير فتور .. 
جميل االختالف زي جمال الفصول

هو مين بيشتري إحساس .؟
 ومين زي الماليكه وال يشبه ناس ؟
غالي كده زي الدهب والماس ... 

عارف تقول اللي في قصدك ..
خيالك ونبض قلبك هما قلمك ..

وليلك سهران في دربك ..
والشعر كالمه مّنِك 

تشهد عليه حكاوي عمرك 
ولحظة مايخدك خيال يبقي مين قدَّك 

تسافر معاه سنين طوال قد شوقك وقد ُحبك 



   مع إتباعك حمية غذائية متوازنة تساعدك على خسارة الوزن، ما 
رأيك اإلستفادة أيضاً من منافع لبان الدكر للتخسيس؟ فهو من المواد 
الجسم، وبالمقابل  الفوائد لصحة  تقدّم عدد كبير من  التي  الطبيعية 
التخلص  التي تريدين  الزائدة  الكيلوغرامات  التخلص من  يُساهم في 

منها. 
ما هي الطريقة الصحيحة إلستعمال لبان الدكر للتخسيس؟ 

لمدة شهر كامل عليك في ساعات الصباح وقبل   -
الفطور بربع ساعة، شرب كوب  تناول وجبة 

العناصر  الدكر لتحصلي على  لبان  من منقوع 
المفيدة الموجودة به، والتي هي بدورها ستعمل 

على تخسيس الجسم. 
لبان  النهار يمكنك مضغ حبّة من  - خالل فترات 

الدكر بعد تناول الوجبات الغذائية، فهي بدورها تدعم 
خطتك لخسارة الوزن بشكٍل سريع.

المثالي أو  الوزن  الدكر بمفرده ال يمنحك  لبان  أّن  - عليك معرفة 
إتباع حمية  لديك، بل من الضروري  الزائدة  الكيلوغرامات  ينقص 
غذائية متوازنة وصحية، مع اإللتزام بكل خصائصها أي شرب المياه 
بشكٍل وافر، ممارسة الرياضة على األقل مرتين في األسبوع، تناول 

الخضار والفواكه الطازجة بكثرة وغيرها من أساسيات الرجيم. 
كيف تحّضرين ماء الخيار الفعّال النقاص الوزن؟

اليك كيفية تحضير منقوع لبان الدكر: 

الماء، وانتظري  النار كمية ثالثة أكواب من  قدٍر على  - ضعي في 
حتى يغلي. 

- بعدها إرفعي القدر عن النار، وزيدي ثالث مالعق كبيرة من لبان 
الدكر مع الماء، وحركي المزيج قليالً. 

القدر  غطي   -
كي  تر إ و

لبان الدكر المنقوع بالماء 
لمدة ليلة كاملة. 

- في الصباح قبل تناول وجبة الفطور، عليك تصفية الماء من حبّات 
اللبان، ومن ثّم شرب كوب قبل وجبة الفطور. 

- كل ثالثة أيّام حّضري منقوع لبان الدكر من جديد وذلك لمدة شهر، 
وفي كل مّرة تريدين فيها التخلص من كيلوغرامات زائدة أو دهون 

مكدسة في مناطق بالجسم. 

  ما أجمل أن تتجهي إلى الثالجة وتجدي طبق من 
الفراولة لتأخذي منه حبة أو اثنين، ربما تفعلين ذلك 
دون أن تدري ما الفوائد التي تحصلين عليها، ولكننا 
على يقين أنه فور معرفتك بها ستندهشين. فالفراولة 
من الفواكه المحببة إلى قلبي، فهي ترمز للحب، 
من وجهة نظري، بداية من شكلها الذي يشبه القلب 
وحتى طعمها اللذيذ. على أي حال لن أطيل عليك، 

فإذا كنت تتسائلين ما هي فوائد الفراولة؟ 
لماذا يجب إضافة المزيد من الفراولة إلى نظامك 
الغذائي؟ إذا لم تكوني بالفعل من محبي الفراولة، 
فيجب أن تنضمي لنا لتغيري وجهة نظرك! فهي 
اللذيذ فقط، بل  ليست فقط غنية بالعصارة والطعم 
إنها مفيدة جدًا حيث أنها غنية بالمغذيات ومليئة 

بمضادات األكسدة )مثل فيتامين سي(، ففوائد الفراولة ال حصر لها، وبعضها 
سوف يفاجئك. سنحدثك عنها بالتفصيل في السطور التالية...

أشهر فوائد الفراولة التي ستجعلك تتناولينها باستمرار
- 1 حرق الدهون تحفز المادة الحمراء الموجودة في الفراولة والتي تسمى 
باإلنثوسيانين على حرق الدهون المخزنة في الجسم. تم عمل العديد من 
الدراسات علي فوائد الفراولة في خفض الكوليسترول وتوصلوا إلى أن 
إضافتها إلى النظام الغذائي يقلل من األكسدة، وكذلك نسبة الدهون في الدم 
- وكالهما يلعب دوًرا في أمراض القلب ومرض السكري، لذلك حاولي 
إضافة المزيد من هذه األطعمة كالفراولة التي تخفض الكوليسترول في 

نظامك الغذائي.
٢- تحفيز الذاكرة : للفراولة دور كبير في تحفيز الذاكرة بنسبة 1٠٠٪ في 

وقت قصير، فقط تناولي الفراولة لمدة ثمانية أسابيع وستشعرين بالفرق.
٣- الحفاظ على الوزن: تعتبر الفراولة من الفواكة الغنية بكمية كبيرة من 
األلياف وقليلة السعرات الحرارية. فالفراولة منخفضة السعرات الحرارية 
بشكل طبيعي وخالية من الدهون ومنخفضة في كل من الصوديوم والسكر، 

فكوب من الفراولة يعطي لجسمك ٥٤ سعر حراري فقط.
٤- محاربة االلتهابات وسرطان الرئة والفم وعنق الرحم: هل تعلمي أن 
الفراولة من الفواكة المضادة لاللتهاب وتحارب سرطان الرئة والفم وعنق 
الرحم؟ تحتوي الفراولة على كميات كبيرة من فيتامين سي هو أحد مضادات 
األكسدة التي يمكن أن تساعد في الوقاية من السرطان، ألنه يعمل على تقوية 
نظام المناعة الصحي الذي يعد أفضل جبهة دفاع للجسم . وتحتوي الفراولة 
أيًضا على مضادات األكسدة اللوتين و zeathancins التي تعتبر من 

مضادات األكسدة أيًضا.
٥- الحماية من تصلب الشرايين وأمراض القلب

 من فوائد الفراولة أيضا أنها تحتوي على مركبات الفالفونويد والتي تحمي 
القلب المتعددة مثل ضغط  من تصلب الشرايين وخطر اإلصابة بأمراض 
الدم. حيث يعتبر البوتاسيوم؛ الذي تحتويه الفراولة، من العناصر الغذائية 
الصحية األخرى للقلب، فيمكن أن يساعد في تنظيم ضغط الدم وقد يساعد 
أيًضا في خفض ضغط الدم المرتفع من خالل العمل كحاجز ضد اآلثار 

السلبية للصوديوم. 
6- الحفاظ على صحة العظام : مرة أخرى، تتميز الفراولة بغناها بالبوتاسيوم 

وفيتامين K والمغنسيوم الالزمين لصحة العظام.
٧- تحمي الفراولة من الشيخوخة المبكرة الحتوائها على مادة البيوتين التي 
تعمل على تقوية الشعر واألظافر، كما تضم مضادات أكسدة تمنع من ترهل 
الجلد مبكًرا. كما أن فيتامين سي الموجود في الفراولة، ضروري إلنتاج 
الكوالجين الذي يساعد على تحسين مرونة الجلد. ونظًرا ألننا نفقد الكوالجين 
مع تقدمنا في العمر ، فإن تناول األطعمة الغنية بفيتامين C قد يؤدي إلى بشرة 
أكثر صحة وشبابًا. لكن فيتامين سي ليس هو الوحيد الموجود في هذه الفاكهة 
ويحارب التجاعيد بشكل طبيعي، فهناك أيًضا حمض اإلالجيك الموجود في 
الفراولة، والذي يمنع بشكل واضح تدمير الكوالجين واالستجابة لاللتهابات 

وهذان هما عامالن رئيسيان في ظهور التجاعيد.
٨- الحفاظ على صحة العين : تناول الفراولة بانتظام يحمي العينين من 
اإلصابة بالضمور الشبكي أي تلف الرؤية. قد تساعد الخصائص المضادة 
لألكسدة الموجودة في الفراولة أيًضا على منع تغيم عدسة العين والذي يمكن 
أن يؤدي إلى العمى عند كبار السن. تحتاج أعيننا إلى فيتامين سي لحمايتها 
من التعرض ألشعة الشمس فوق البنفسجية القاسية، والتي يمكن أن تلحق 
الضرر بالبروتين الموجود في العدسة. كما يلعب فيتامين ج أيًضا دوًرا مهًما 

في تقوية القرنية وشبكية العين.
 ٩- تهدئة األعصاب

كوب واحد من الفراولة وقت الغضب بإمكانه أن يجعلك هادئة! كما ذكرنا من 
قبل تحتوي الفراولة على كمية كبيرة من فيتامين C الذي يعمل على خفض 

ارتفاع الدم وتقليل التوتر، مما يجعله بمثابة مهدئ طبيعي للجسم.
1٠- الحفاظ على صحة الحامل : 

حمض الفوليك، فيتامين ب، وهو موصى به للنساء الحوامل أو اللواتي 
يحاولن الحمل، والفراولة من الفواكه الغنية به. حمض الفوليك ضروري 
في المراحل المبكرة من الحمل، للمساعدة في نمو دماغ الطفل والجمجمة 
والحبل الشوكي، وقد يساعد حمض الفوليك في الفراولة في منع بعض 

العيوب الخلقية أيًضا!

  فوائد الذهب في العناية بالبشرة كثيرة. على الرغم من أن استخدام 
الذهب في منتجات العناية بالبشرة أصبح شائعاً اآلن، فقد استخدمه 
الرومان والمصريون واليابانيون على مر العصور لمعالجة العديد 
من األمراض الجلدية. استمري في القراءة لمعرفة أهم فوائد الذهب 

في العناية بالبشرة.
فوائد الذهب للعناية بالبشرة ال تحصى

يمكن تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع:
الحصول على بشرة صافية وخالية من التجاعيد والبقع هي رغبة 
كل امرأة. يمكن للذهب أن ينشط الخاليا القاعدية للجلد، مما يزيد من 
مرونة الجلد. وبالتالي فهو يقلل التجاعيد والخطوط الدقيقة والعيوب 

والعالمات على الجلد، ويجعلك تبدين أصغر سناً.
ينشط خاليا الجلد:

تساعد األيونات الموجودة في الذهب في تحفيز الخاليا واألعصاب واألوردة 
في جسمك. هذا يؤدي إلى تحسين الدورة الدموية. سيؤدي ذلك إلى زيادة 
التمثيل الغذائي لخاليا الجلد وإفراز الفضالت. يمكن أن يساعد الذهب في 

تحفيز الخاليا والحصول على بشرة صحية.
يمنع الشيخوخة المبكرة للجلد:

يمكن أن يؤدي جفاف الجلد إلى الشيخوخة المبكرة. يمكن أن يقلل استخدام 
الذهب من جفاف الجلد ويساعد في زيادة معدل األيض. هذا من شأنه أن يمنع 

الجلد من الشيخوخة المبكرة.
تفتيح لون البشرة:

التاريخ، ترددت شائعات أن أحد أنظمة الجمال التي اتبعتها  عندما نتذكر 
كليوباترا كان استخدام الذهب. استخدمت كليوباترا قناع الذهب كل ليلة 

لتعزيز لون بشرتها وإبقاء بشرتها شابة ومتألقة وجميلة.
تباطؤ نضوب الكوالجين:

ينتج الكوالجين بشكل طبيعي في جسمك مما يحافظ على مرونة الجسم. وهي 
مسؤولة عن منحك بشرة ناعمة وشعر المع. يبدأ مستوى الكوالجين في 
الجسم في النضوب من سن ٢٥ عاماً وهذا عندما تالحظين التغييرات على 
بشرتك. يمكن للعناية بالبشرة بالذهب أن تبطئ استنفاد مستوى الكوالجين 

في خاليا بشرتك.
لمعالجة أضرار أشعة الشمس:

نحن جميعاً قلقون من تعرض بشرتنا للسمرة تحت أشعة الشمس. إن إنتاج 
الميالنين أو الصبغة السوداء في الجلد مسؤولة عن دباغة الجلد عند تعرضه 

ألشعة الشمس. يمكن تقليل إنتاج الميالنين في الجسم باستخدام الذهب.
عالج الحساسية:

يعتقد المصريون أن للذهب خصائص طبية يمكن أن تساعد في شفاء بعض 
األمراض. تساعد الخصائص المضادة لألكسدة الموجودة في الذهب في 
زيادة الدورة الدموية مما يؤدي إلى تقليل حب الشباب وحساسية الجلد 

األخرى.
زيادة مرونة الجلد:

تميل البشرة إلى الترهل عندما تقل مرونتها أو تفقد تماماً. يمكن أن يقلل 
استخدام الذهب من تفكك اإليالستين واستعادة مرونة األنسجة. هذا سوف 
يمنع الجلد من الترهل. يزيد الذهب من مرونة الجلد، مما يجعله متماسكاً 

ومتناغماً.
بشرة متوهجة:

يساعد الذهب في تحسين الدورة الدموية، وبالتالي فهو يساعد على ترطيب 
البشرة والحفاظ عليها. يتم امتصاص جزيئات الذهب الصغيرة في الجلد مما 

يضفي توهجاً غنياً. هذا يجعل البشرة صحية ونضرة ومشرقة.
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كيف تستفيدين من لبان الدكر للتخسيس؟

نصائح لمحاربة مشاكل جفاف وحكة البشرة فى الشتاء

6 حلول للتخلص من انتفاخ 
العيون.. الكمادات والنظام الغذائي

10 أسباب تدفعك لتناول الفراولة بانتظام

أهم فوائد الذهب للعناية بالبشرة

  كل عام يطرح معهد بانتون العالمي 
لأللوان Pantone لونا مختلفا من وحي 

األحداث والحالة العامة التي تدور في العالم بأكمله، وكان للون 
Very Peri نصيب الملك وسط جميع األلوان ليكون هو اللون 
الرئيسي لعام ٢٠٢٢.وهذا يعني أن الوقت قد حان إلظهاره 
واستخدامه في جميع لوحات األلوان color palettes، ومن 
أهم استخداماته بالتأكيد في مجال الموضة وعالم األزياء، 
وللحصول على مالبس عصرية للغاية بإطالالت فريدة من 

نوعها على مدار هذا العام.
فيري بيري Very Peri؛ لون أرجواني مائل للون األزرق 
وهو بإختصار يعبر عن المتغيرات واإلبداع الذي ظهر 
العاميين الماضيين وأيًضا يعبر عن الشجاعة والصبر الذي 

جعلنا نتخطى ما مررنا به في هذين العامين أيًضا.
يمكنك تناسقه مع األحمر واألوروج واألخضر والبيج 

واألبيض واألسود
إليك سيدتي بعض من الصور لتناسق األلوان وكيف ارتداءه 

سواء مع بنطلون أو جوب.

كيفية تقوية العضلات الضعيفة للنساء بفعالية
تقريباً، حيث  الثالثين  العضالت في سن  فقدان  يبدأ معظمنا في     
إلى ٨٪  بين ٣  ما  فقدان  لخطر  بدنياً  النشطين  يتعرض األشخاص غير 
السبب  بعد ذلك. ويعود  الدهون كل عقد  الخالية من  العضالت  من كتلة 
الرجال وهرمون  لدى  التستوستيرون  انخفاض مستويات هرمون  إلى 
اإلستروجين لدى النساء، وكالهما من الهرمونات التي تساعد على بناء 
لتمارين  يمكن  إذ  حتمياً؛  أمراً  العضالت  فقدان  ليس  لكن،  العضالت. 

المقاومة المنتظمة المساعدة على بناء العضالت والحفاظ عليها.
الرياضية التمارين 

تدريب  التي تعمل على  العضالت  تقوية  أنشطة  بممارسة  يوصى 
والوركين والظهر والصدر  )الساقين  الرئيسية،  العضالت  مجموعات 
والبطن والكتفين والذراعين( مرتين على األقل كل أسبوع. تتضمن أمثلة 
المقاومة، وأداء  األثقال، واستخدام أحزمة  العضالت رفع  تقوية  أنشطة 
تمارين الضغط والسحب والجلوس، وبعض أنواع اليوغا. حتى األنشطة 
اليومية مثل حمل البقالة، واللعب مع أطفالك يمكن أن تقّوي العضالت.

الصحية التغذية 
والدهون  والكربوهيدرات  البروتين  تحتوي على  التي  تلعب األطعمة 

دوراً رئيسياً في بناء العضالت
تُعتبر التغذية الجيدة طريقة مهمة لبناء وتقوية العضالت الضعيفة. تلعب 
والدهون دوراً  والكربوهيدرات  البروتين  تحتوي على  التي  األطعمة 

رئيسياً، مثل الحصول على سعرات حرارية كافية على مدار اليوم.
البروتين والعضالت

البروتين 1٠ إلى ٣٥٪ من إجمالي السعرات الحرارية  يجب أن يشكل 
تكون  قد  البدني،  بالنشاط  العضالت  بناء  العمل على  أثناء  للبالغين. 
يتطلب  ناحية أخرى،  المعدل. من  أعلى من هذا  للبروتين  احتياجاتك 

الحفاظ على كتلة العضالت بروتيناً أقل من بناء عضالت جديدة.
ينصح بتناول ٣ حصص من منتجات األلبان قليلة الدسم أو الخالية من 
الدسم و٣ أونصات من األطعمة البروتينية )مثل األسماك أو الفاصولياء 
الدهون( يومياً؛ لتوفير مصادر عالية  الخالية من  اللحوم  الدواجن أو  أو 
الجودة للبروتين للمساعدة في الوصول إلى هذا الهدف. توفر الحبوب، 

البروتين  بعض  أيضاً  الكاملة،  الحبوب  وخاصة 
البروتين  احتياجات  لتلبية  تكفي عادةً  ولكنها ال 

بمفردها.
الكربوهيدرات وبناء العضالت

يُساعد تناول الكربوهيدرات على بناء العضالت
الكربوهيدرات هي مجموعة أخرى مهمة من 
العضالت. ذلك ألنَّ  لتغذية وتقوية  األطعمة 
الكربوهيدرات تتحّول جزئياً إلى جليكوجين، وهو 
العضالت.  المخزنة في  الطاقة  أشكال  شكل من 
الخاصة  التدريبات  تعزيز  تساعد على  الطاقة  هذه 
إلى حوالي نصف  الرجال والنساء  يحتاج  بك. 
يومياً.  الكربوهيدرات  الحرارية من  السعرات 
الجودة  الكربوهيدرات عالية  التركيز على  حاولي 
والحبوب  الخبز  مثل  الغذائية،  األلياف  توفّر  التي 
في  بما  األلبان،  منتجات  العديد من  توفّر  الكاملة. 
أيضاً.  الكربوهيدرات  الحليب والزبادي،  ذلك 

من  للحدّ  الدهون؛  الخالية من  أو  الدسم  قليلة  األلبان  منتجات  اختاري 
مصادر الدهون المشبعة. الفواكه والخضروات هي أيضاً خيارات جيدة.

الدهون وبناء العضالت
التمارين  أداء  أثناء  بالطاقة  لتزويد العضالت  الدهون  الجسم على  يعتمد 
التي يحتاجها الشخص. بشكل  الرياضية. يمكن أن تختلف كمية الدهون 
السعرات  إجمالي  إلى ٣٥٪ من  الدهون ٢٠  أن تشكل  عام، يجب 

الحرارية.
لتعزيز الصحة العامة وبناء قوة العضالت، رّكزي على مصادر الدهون 
الزيتون وزيت  النباتية، مثل زيت  الزيوت  ذلك  بما في  للقلب،  الصحية 
الكانوال واألفوكادو. المكسرات واألسماك الدهنية مثل السلمون والرنجة 

والسردين والسلمون المرقط، وجميعها مصادر جيدة للبروتين.
فوائد بناء العضالت للنساء

يُفيد بناء العضالت في الوقاية والسيطرة على مرض السكري والتهاب 

المفاصل وآالم الظهر واالكتئاب
المخاطر  العديد من  إدارة  العضالت في  القوة وبناء  تمارين  تساعد 
العضالت  بناء  فوائد  فوائد جسدية وعقلية. وتشمل  الصحية، وتقدم 

للنساء:
- تباطؤ ترقق العظام.

- مرونة أكبر في المفاصل.
- التقليل من أعراض التهاب المفاصل.

- التحكم في الوزن.
- تحسين التمثيل الغذائي.

- الوقاية والسيطرة على مرض السكري والتهاب المفاصل وآالم الظهر 
واالكتئاب.

- تعزيز الثقة بالنفس.
- تحسين جودة النوم.

- تحسين وظائف الدماغ وتجنب التدهور.

أكثر من ٣0 فكرة وإطلالة لتتألقي بلون العام فيري بيري 2022

   تسعى كل فتاة ألن تبدو بأفضل 
بدون وضع مكياج،  شكل خاصة 
األنثى هو  ما يظهر جمال  وأكثر 

العمل  عينيها، ولكن مع ضغط 
تناول  النوم وعدم  واألسرة وقلة 
الماء بشكل كاف واإلفراط في 
تناول األمالح قد يؤثر كل هذا على 
صحة العين، وقد تؤدي إلى ظهور 
بشكل ملحوظ  والتورم  االنتفاخات 
مرهقًا  الفتاة  مظهر  يجعل  ما 
تعاني  فإذا كنِت  للغاية،  ومجهدًا 
للقلق  داعي  المشكلة، فال  من هذه 
لِك بعض  نستعرض  بشأنها، حيث 
النصائح الخاصة التي تساعدك في 
العينين  انتفاخ وتورم  حل مشكلة 
 ”timesofindia“ لموقع وفقاً 

كما يلي:
أوالً: النظام الغذائي

اتباع نظام  الحرص على  ينبغي 
الغنية  غذائي سليم من األطعمة 
الموز واللبن  بالبوتاسيوم مثل 

الرائب والخضروات الورقية.
ثانياً: الكمادات

العين  باردة على  اصنعي كمادات 
أو قطعة قماش  الشاي  بأكياس 
مملوءة بالثلج أو شرائح الخيار أو 

البطاطس.
ثالثاً: كريم العين

اختيار كريم مخصص  الفتاة  على 

المشكلة،  ومناسب لعالج هذه 
وتقليل االلتهاب وتغذية الجلد حول 

العينين لزيادة مرونة الجلد.
رابعاً: النوم

الخطوات  الخطوة من  وتعتبر هذه 
الفتيات  الكثير من  تهملها  قد  التي 
أهملتها،  إن  المشكلة  وتسبب زيادة 
فالحصول على قسط كافي من 
ثمانية  عن  تقل  ال  بمدة  النوم 
للعينين راحة  يعطي  يومياً  ساعات 

ملحوظاً. وبريقاً 
خامساً: شرب المياه

المياه  كبيرة من  يمتاز شرب كمية 
أفضل  بإعطاء صحة  اليوم  خالل 
بالبشرة عموماً،  للعناية  للعين و 
فتناول كمية كافية من الماء للحفاظ 

على رطوبة البشرة ونضارتها.
خامساً: تقليل شرب المنبهات

القهوة  تناول  التقليل من  المهم  من 
ألنه  والشاي والمنبهات عموماً 
البشرة ويجعلها  يتسبب في جفاف 

باهتة.

   يعانى معظمنا من بشرة متقشرة وجافة خاصة خالل فصل 
الشتاء بسبب برودة الطقس، وبالرغم أننا نعلم ما يجب علينا القيام 
به من أجل الظهور ببشرة صحية، إال أن معظم، ليس لديه الوقت 
الكافى للقيام بذلك، ويرصد تقرير موقع “تايمز أوف انديا” نصائح 
بسيطة من خبراء التجميل لمحاربة مشاكل البشرة في الشتاء دون 

إهدار وقت.
الخطوة األولى واألهم هي تجنب االستحمام بالماء الساخن، يجب 
دائًما االستحمام بالماء الفاتر، حيث يسبب االستحمام بالماء الساخن 

مشاكل الجفاف وحكة الجلد.
ابدأ يومك دائًما بمرطب جيد لترطيب بشرتك، بدالً من ذلك، يمكن 
أيًضا استخدام زيت جوز الهند ألنه يصلح بشرتك وله خصائص 

مضادة لاللتهابات ومضادة للبكتيريا.
إذا كنِت تبحثين عن “ماسك” للحصول على بشرة صحية، يمكنك 
العجائب  الوجه فهى تصنع  لبشرة  الحليب  إلى  الشوفان  إضافة 
لبشرتك، كل ما عليِك فعله هو صنع عجينة سميكة من دقيق 

الشوفان والحليب، ويمكنك أيًضا إضافة بضع قطرات من العسل 
)إذا كانت بشرتك شديدة الجفاف(، وضعيه على وجهك واتركيه 

حتى يجف، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.
اتباع نظام  للحفاظ على بشرة صحية، هو  أفضل عالج منزلي 

غذائى صحى ومتوازن.
يمكنك تدليك وجهك ورقبتك باستخدام البابايا الناضجة لمدة ٥ إلى 
1٠ دقائق ثم غسلها بالماء البارد أو إزالتها بلطف بالقطن، حيث أن 
البابايا غنية بفيتامين سي الذى يساعد في شفاء بشرتك من الجفاف 

ويمنحك نتائج جيدة.
يمكنك أيًضا إعداد ماسك منزلى كان يستخدم قديًما، للحفاظ على 
العسل  الرائب مع  اللبن  بشرتك ناعمة ومتوهجة، مصنوع من 
الجلد في  الورد والدقيق، وتطبيقه برفق على  وقطرات من ماء 
طبقتين ثم غسله بالماء الفاتر وتكرار هذا الماسك من مرتين لثالث 

مرات أسبوعيًا.



أبطال مسلسل »االختيار 3«، تصويره  يواصل    
والذى يضم  المقبل  الرمضانى  السباق  استعدادًا لخوض 
العزيز وأحمد  كال من ياسر جالل، أحمد عز، كريم عبد 

السقا.
الضابط  أحمد مكى بشخصية »يوسف«  الفنان   يظهر 
بقوات األمن المركزى والتى جسدها خالل أحداث الجزء 
الهجوم على معسكر  استعادة مشهد  يتم  الثانى، بحيث 
باك  للجماعات اإلرهابية كفالش  األحراش والتصدى 

ضمن األحداث.
الجزء  بين  الوصل  استكمال حلقة  الثالث  الجزء  ويشهد 
التى عاشتها مصر، حيث  الهامة  للفترة  والثانى  األول 
أموال جماعة  التركيز على  الثالث  الجزء  أحداث  تشهد 
تمويلهم منذ عام 2012،  المسلمين ومصادر  اإلخوان 
بعد ثورة  الحكم  أموالهم وعزلهم من  حتى مصادرة 
السيسى رئاسة  الفتاح  الرئيس عبد  يونيو، وتولى   30

الجمهورية.
جدير بالذكر، أن مسلسل »االختيار 2« شارك فى بطولته 
اليزيد، إنجى  أبو  كريم عبدالعزيز، أحمد مكى، أسماء 
المقدم، بشرى، إياد نصار، هادى الجيار، أحمد حالوة، ليلى 
عز العرب، رياض الخولى، أحمد شاكر عبداللطيف، أحمد 
سعيد عبدالغنى، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى.

قرانها  العزيز  دنيا عبد  المصرية  الفنانة  بالدموع، عقدت    
عصر يوم الثالثاء على شاب من خارج الوسط الفني، وحرصت 
دنيا على طلب وقف »الزغاريد« أثناء مراسم عقد القران، وقالت 
كل من يحبني يقرأ الفاتحة لروح والدتي، وقام المأذون بتخصيص 
فقرة للدعاء للفقيدة التي غادرت عالمنا مؤخرا متأثرة بمضاعفات 

مرض السرطان.
دنيا رغم محاولتها التكتم على موعد عقد القران ومكانه، فوجئت 
توفيق  الفنان رشوان  بمقدمتهم  بحشد من األهل والصدقاء، 
وحرصت على استقباله بتقبيل يده، كما حضرت الفنانة دنيا سمير 
غانم صديقة العروس منذ الطفولة، واإلعالمية بوسي شلبي التي 
المباشر  البث  القران مباشرة عبر خاصية  تكفلت ببث وقائع عقد 

بحسابها على انستغرام، ومصمم األزياء هاني البحيري.
الفنانة  الشقنقيري،  الفنان محمد  القران  كما حضر حفل عقد 
الفنان محمود  الفنان ميدو عادل،  الفنان محمد عز،  سيمون، 
أمير  المؤلف مجدي صابر، حنان مطاوع والمخرج  حميدة، 
ايهاب  فؤاد،  دينا  دينا،  الفنان عماد رشاد، هبة مجدي،  اليماني، 
المخرج عمرو  العزيز،  المخرج محمد عبد  وليد،  ميرنا  فهمي، 

محمود ياسين
وظهرت دنيا بفستان الزفاف األبيض، بينما ارتدى عريسها بدلة 
الزواج  التوقيع على وثيقة  الظهيرة، وحرص فور  تناسب أجواء 
دنيا  الزواج، واختارت  لتبديل موقع خاتم  لزوجته  الذهاب  على 
المصور عادل مبارز وكيال لها بمراسم عقد القران، وتم تشغيل 
أغنية المطربة الراحلة شادية والمطرب الراحل عبد الحليم حافظ 

»حاجة غريبة« داخل قاعة عقد القران.

  كشف النجم المصري أشرف عبدالباقي، 
المقرر أن  التي من  المسرحية  عن خطته 
يقدمها مع »ذوي الهمم«، في الفترة المقبلة، 
مبيناً أن تلك الخطة بدأت من خالل إخراجه 
مسرحية »كنز الدنيا«، التي اعتبرها 

خطوة أولى.
وبين أشرف عبدالباقي، في مقابلة تلفزيونية 
عبر برنامج »صاحبة السعادة« الذي تقدمه 
اإلعالمية المصرية إسعاد يونس، أنه يعمل 
على مشروع كبير يتعاون فيه مع مجموعة 
كبيرة من ذوي الهمم والقدرات الخاصة من 

أجل تقديم أعمال فنية.
وبين أشرف عبدالباقي، أن العمل على هذا 
الرئيس المصري  لقاء  المشروع جاء بعد 
السيسي، في احتفالية »قادرون  عبدالفتاح 
التأكيد حينها على  باختالف«، حيث تم 

حق »ذوي الهمم« في التواجد في المجتمع 
بشكل كبير.

وأردف أشرف عبدالباقي: »كان لي 
الشرف أن قدمت أسئلة األوالد )ذوي 
التضامن  للرئيس، وقابلت وزيرة  الهمم( 
في البروفات، ووجدتها متحمسة لهم وكان 
الذين تعرفهم  من  قليالً  المتواجدين عدداً 
التي  باالسم وتعرف حاالتهم والجمعيات 

تشرف عليهم«.
وأضاف أن الوزيرة بعدها، عرضت عليه 
الهمم،  كبيراً من األوالد من ذوي  عدداً 
واقترحت البدء بمشروع صغير هو 
المسرحية بحيث تكون على سبيل التجربة، 
وبعدها تأتي خطوات أخرى، مبيناً أنه تلقى 
المتحدة  الوزارة والشركة  من  دعما كبيراً 

للخدمات اإلعالمية في كل  احتياجاته.

  انتهت الفنانة أمينة خليل من تصوير مشاهدها الخارجية فى كازاخستان، والتى 
جمعتها بالفنان أمير كرارة، ضمن أحداث مسلسل »العائدون من داعش«، وهو 

الجزء الثانى من مسلسل هجمة مرتدة.
وتجسد أمينة خليل شخصية صحفية تقوم بجمع معلومات عن 

داعش فى ليبيا والعراق، من أجل القضاء عليهم.
أمينة خليل، محمود عبد  المسلسل من بطولة أمير كرارة، 
المغنى، من تأليف باهر دويدار، واخراج أحمد نادر جالل 
المقبل  الرمضانى  الماراثون  المقرر عرضه فى  ومن 
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واج دام  12 عامًا ياسمين رئيس تعلن طلاقها بعد ز

نقل سمير صبري إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكه صحية

أمينة خليل تخترق أخطر تنظيم 
إرهابى.. 

تفاصيل ظهور أحمد مكى فى »الاختيار3«

المتحدة  الشركة  تعاون مع  المصري محمد صبحي، بروتوكول  الفنان    وقع 
الجديدة  المسرحية  العديد من األعمال  إنتاج  للخدمات اإلعالمية، وذلك من أجل 

الجديدة  التمثيلية  المواهب  اكتشاف  الجديد، مع  الشباب  التي تكون بسواعد 
التي تستحق الحصول على فرصة للظهور أمام  الجمهور.

بيان تضمن  الشركة، عبر حسابها في »إنستغرام«، عن  وكشفت 
فيها محمد صبحي وحسن  التي ظهر  التوقيع  توثق لحظة  صورة 
أن جميع  البيان  أكد  الشركة، حيث  إدارة  عبدهللا رئيس مجلس 
المسرحية ستكون تحت إشراف محمد صبحي، وذلك  اإلنتاجات 
الشابة  المواهب  بالفن  واكتشاف  الشركة لالرتقاء  ضمن جهود 

ورعايتها.
وبعدها تم الكشف عن جميع الصور التي وثقت لحظات اإلطالع على 
التذكارية، وذلك  العديد من الصور  التقاط  إلى  العقد والتوقيع إضافة 

من خالل حساب قناة dmc عبر موقع »إنستغرام«. 
يذكر أن هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم الشركة المتحدة للمسرح 

أعمال مسرحية مع  إنتاج  قبل عن  الجهود من  أثمرت  المصري حيث 
أول مسرحية من بطولة ذوي  بإنتاج  المصري أشرف عبدالباقي  النجم 

الهمم والتي تحمل اسم »كنز الدنيا«.

باإلعالن عن  ياسمين رئيس، جمهورها  المصرية  الفنانة  فاجأت    
بعد  الباجوري، وذلك  المعروف هادي  المخرج  طالقها من زوجها 
زواج دام 12 عاماً، األمر الذي تسبب في صدمة لجمهورها عبر مواقع 

التواصل االجتماعي السيما وأن العالقة بين الثنائي كانت مستقرة.
تم  الطالق  إن  قائلة  ياسمين رئيس، عبر حسابها في »تويتر«،  وغردت 
بعد عشرة طويلة، حيث كتبت وأضافت: الحمد هلل على كل شىء، عشرة 

طويلة ولكنها لم تدم«.
وأثار هذا الخبر موجة من التكهنات بين الجمهور عن السبب وراء ذلك، 
التلفزيونية التي أطلقها  حيث ربط البعض بين طالقها وبين التصريحات 
زوجها مؤخراً، وأكد فيها أنه ال يمانع في مشاركة زوجته في أعمال فنية 
بها مشاهد رومانسية، مؤكدين أنه لو كان هذا هو السبب فلها كل االحترام 

على ما أقدمت عليه.
تقول: » لو بسبب تصريحاته فجدعة وهللا ربنا يعوض  و كتبت مغردة 
عليكي ويسعد قلبك«، وأضاف آخر: »  أنا كنت بحبكم جداً مع بعض، بس 
يارب«،  القادمة  الخير في حياتك  يعملك  هو نصيب وقضاء ربنا، ربنا 
يارب  بالخير  يعوضك  باهلل.. ربنا  إال  قوة  وعقبت مغردة: »  ال حول وال 
وتنوري أكتر«، وأتم مغرد: »  أنا زعالن أكيد بس في نفس الوقت فرحت 

حسيت إنك فهمتي معني اللي قاله جوزك ربنا يصلح الحال«.
برنامج  بتصريحاته في  الجدل مؤخراً  أثار  قد  الباجوري،  وكان هادي 
ياسمين  يعترض على مشاركة زوجته  إنه ال  قال  الناس«، حيث  »كالم 
للهجوم  اللي مش مستعدة  فقال: »الممثلة  رئيس، في مشهد رومانسي، 
تعمل مشهد رومانسي  متشتغلش ممثلة أحسن، ومعنديش مشكلة زوجتي 
في أعمالها، ومقدرش أقول غير كده ألني بعمل مشاهد رومانسية وإزاي 

هقولها أل؟.. هتقولي أنت منافق«.
وربطت عالقة رومانسية بين الفنانة ياسمين رئيس والمخرج هادي الباجوري على مدى ثالث 

سنوات كاملة قبل أن يقررا الزواج في عام 2010، واتفقا على عدم اإلنجاب حتى يستمتعا 
بحياتهما من دون أعباء، وبعد أربع سنوات قررا إنجاب طفلهما األول والوحيد »سليم«.

الدكتور أشرف  المخرج  العربية برئاسة  للسينما والدراما  القاهرة  يكرم ملتقى    
النجمة صفية  الثقافة  لوزارة  التابع  الثقافية  التنمية  النجا وبرعاية صندوق  أبو 
الغزل«  بالحب تحمل عنوان »صفية جفنها علم  العمرى فى احتفالية كبرى مليئة 
وذلك يوم الخميس 3 مارس 2022  فى تمام الساعة السادسة مساء بمسرح مركز 

اإلبداع الفنى بدار األوبرا المصرية.
أعمالها  العمرى وأهم  للنجمة صفية  الفنى  المشوار  الحديث عن  الحفل  يتضمن 

والمحطات الفنية فى حياتها.
من جانبه، قال المخرج أشرف أبو النجا، فى بيان له إن االحتفالية تبدأ باستعراض 
فيلم  الشافعى ويلى ذلك عرض  الفنانة االستعراضية أميرة  فنى لنجمة فرقة رضا 

تسجيلى عن الفنانة القديرة صفية العمرى وأبرز محطاتها الفنية.
وأضاف أبو النجا أن الحفل يتضمن أيضا  فقرات غنائية لمطربة األوبرا داليا عبد 
الفنانات  كبيرة من  نخبة  ياسر بحضور  أحمد  تالنت  الوهاب ومطرب أرب جوت 
والفنانين من بينهم المخرج محمد عبد العزيز والمخرج عمر عبد العزيز والفنان 
والمخرجة  والفنانة صابرين  لبلبة  والفنانة  النبوى  والفنان خالد  العزيز  احمد عبد 
البارودى وغيرهم  الدغيدى والفنانة بشرى والفنانة هنا شيحة والفنانة ريم  إيناس 

من نجوم الفن والمجتمع.

تقديمها  يتمني  التي  الشخصية  الكبير محيي إسماعيل عن  النجم  كشف    
أنني قدمت كل  اتمني تجسيد شخصية االسكندر األكبر، برغم  قائال : كنت 
الشخصيات الشهيرة العالمية مثل نابليون وديلسيبس واللورد اللمبي ، ولكني 

حاليا ال استطيع تجسيد االسكندر بسبب السن فهو عاش ومات شابا .
وكشف قيصر السينما عن رأيه في رامز وعن تفاصيل حلقته التي وقع فيها 
ضحية لرامز جالل وتعرضه للموت وعالجه ألكثر من شهرين بسبب هذه 
الشريف وأحمد زكي  الحلقة وأكد أن نجوم كثيرين كانوا تالمذته مثل نور 

ومحمود عبد العزيز ومحمد صبحي .
يذكر أن الفنان محيي إسماعيل صدر له حديثًا كتاب جديد عنوانه »تعقيدات 
العربية واإلنجليزية، مرفقة معه أسطوانة  باللغتين  البشرية«، وذلك  النفس 

مدمجة تضم عددًا من مشاهد أفالمه.
وكتب »إسماعيل« عبر حسابه بموقع »فيس بوك«: »ده غالف كتابي غير 

المسبوق، كتاب عالمي أخذ من عمري سنين طويلة وسيصدر قريبًا من دار نشر عالمية وقد كتبته 
باللغة العربية واللغة اإلنجليزية على أسس علمية وأملي أن يكون في كل بيت شرقًا وغربًا وهدفي 
منه تطهير النفس البشرية وكتبته بأسلوب سهل ليكون في متناول كل إنسان في البشرية جمعاء«.

الرداد  الفنان المصري حسن    كشف 
تفاصيل دوره في مسلسله الرمضاني 

الجديد، والذي يحمل اسم »بابلو«.
المسلسل  قال: » أظهر خالل  الرداد  حسن 
بابلو هو بطل شعبي  بشخصية سيد 
يمتلك شركة حراسات خاصة، ودائًما 
يحاول مساعدة أهل منطقته في الحصول 
العديد من  على حقوقهم، كما يدخل في 
الصراعات مع بعض رجال األعمال 

الفاسدين«.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي 
الذي يقدم شخصيته  بابلو  تشويقي حول 
حسن الرداد، وهو رجل شهم ودائًما 
يقف مع الجميع في كل األزمات التي 

يتعرضون لها.
والمسلسل بطولة حسن الرداد، وأروى 
بدر،  وسوسن  بدر،  ونجالء  جودة، 
ومصطفى فهمي، وسلوى عثمان، ونهى 
عابدين، ومن تأليف السيناريست حسن 
دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

الفنان المصري سمير صبري، إلى المستشفى بعد تعرضه  نقل    
لوعكة صحية، وذلك خالل جلسة كانت تجمعه بالمخرج محمد تركي، 
كان يراجع فيه برنامجه الغنائي عبر محطة األغاني، مبيناً أنه يتلقى 

الرعاية الطبية الالزمة حالياً.
الشناوي، منشوراً عبر حسابه في موقع  الفني طارق  الناقد  ودون 
التواصل االجتماعي »فيسبوك«، أكد فيه أن صبري يتواجد في 
المستشفى تحت المالحظة الطبية على أن يعود لمنزله بعد أيام، مطالباً 

بالتوقف عن الشائعات التي تدور حوله دون دراية باألمر.
قائالً: »أمس كان سمير صبري يراجع تفاصيل  الشناوي،  وكتب 
المخرج محمد تركي على محطة  الغنائي ذكرياتي مع  برنامجه 

األغاني ليذاع اليوم الساعة الرابعة«.
الطبية الالزمة  الرعاية  يتلقى  المستشفي  وتابع يقول: »سمير في 
وخالل أيام إن شاء هللا سيعود لمنزله.. أتمنى أن يتوقف البعض عن 
المتعدد  الكبير  للفنان  العاجل  بالشفاء  الشائعات وندعو هللا  إطالق 

المواهب الذي منحنا الكثير وال يزال«.
إنه  قائالً  فتاة أجنبية  السر من  الفنان سمير صبري، قصة زواجه في  وكان قد روى 
تعرف عليها عقب تخرجه من جامعة اإلسكندرية، وكانت الفتاة حينها تعمل »معلمة« 
في مدرسة أجنبية، ولكنها انتقلت إلى القاهرة ووفر لها فرصة عمل في منطقة الزمالك 

بالقاهرة.

تلفزيونية عبر برنامج »الكلمة األخيرة«، أن والده كان قد اشترى  وتابع، في مقابلة 
له عقب التخرج منزالً في منطقة الزمالك وكذلك سيارة لكنه لم يكن سيوافق على تلك 

الزيجة.
وأوضح سمير صبري، أنه خوفاً من والده تزوج حبيبته األجنبية »سراً«، واستأجر لها 

منزالً في ذات المنطقة وعاشا سوياً.

بروتوكول تعاون مع محمد صبحي 
نتاج أعمال مسرحية

إ

لا

3 مارس.. تكريم صفية العمرى بملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية

    تعرف على الشخصية التى يتمنى محييى إسماعيل تجسيدها .. 
ورأيه فى رامز جلال

أشرف عبدالباقي يتحدث عن خطته المسرحية 
مع »ذوي الهمم«

الفن نجوم  بحضور  بزواجها  تحتفل  عبدالعزيز  دنيا 

حسن الرداد يكشف تفاصيل دوره في 
مسلسله الرمضاني »بابلو«



والتقدير  الشكر  كل 
Epson لشركة 

تتقدم اسرة جريدة الرسالة بكل الشكر والتقدير 
مركز  ومدير  رئيس   Pierre Gaulin للسيد 
 PG للطابعات ولمركز Epson صيانة شركة
Tech للصيانة على الخدمة المتميزة والسريعة 
أيبسون  شركة  لعمالء  المركز  يقدمها  التي 
به  وللعاملين  له  ويتمنون  الحديثة  للطابعات 
الخدمة  هذه  بتقديم  االستمرار  في  التوفيق  كل 

المشرفة على هذا النحو المبهر. 
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الطوارئ بقانون  العمل  يوقف  ترودو  جاستن 

الرافدين بلاد  مواهب من 

الواقي القناع  التخلي عن  إلى  فأكثر  أكثر  يميلون  ألبرتتا  سكان 

لوحة الحصول على ملصق  السيارات وشرط  لوحات  تجديد  رسوم  تلغي  أونتاريو 

وسيا وتجدّد دعمها  كندا تفرض عقوبات اقتصادية على ر
لوحدة أراضي أوكرانيا

  أعلنت الحكومة الكندية عن سلسلة من العقوبات الجديدة ضّد روسيا رداً 
على تصعيد موسكو العسكري ضّد أوكرانيا.

وأّكد رئيس الحكومة جوستان ترودو العقوبات على روسيا في مؤتمر صحفي 
عقده في العاصمة الفدرالية أوتاوا، غداة اعتراف الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين بإعالن قوات عسكرية مدعومة من موسكو في دونيتسك ولوهانسك في 

شرق أوكرانيا استقالل هاتْين المنطقتْين.
قال ترودو رئيس الحكومة الكندية: »ال يخطئّن أحد: هذا غزو آخر لدولة ذات 

سيادة وهذا أمر غير مقبول على اإلطالق«
وأضاف ترودو في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمشاركة نائبة رئيس الحكومة، 
وزيرة المالية، كريستيا فريالند، ووزيرة الخارجية ميالني جولي، ووزيرة 

الدفاع الوطني أنيتا أناند.
 »استفزازات روسيا السافرة تشكل تهديداً لألمن والسالم في العالم«، وفي 
محاولة لثني الرئيس الروسي عن اتخاذ مزيد من اإلجراءات، أعلن رئيس 

الحكومة الكندية عّما أسماه سلسلة أولى من العقوبات التي تستهدف روسيا.

وتشمل العقوبات منع الكنديين من إقامة أّي تعامل مالي مع الكيانْين الواقعْين 
في شرق أوكرانيا واللذْين اعترفت موسكو أمس باستقاللهما.

وسيُمنع الكنديون أيضاً من شراء الديون السيادية الروسية ومن التعامل مع 
مصرفْين روسيْين مدعومْين من الدولة.

وستفرض كندا عقوبات على أعضاء البرلمان الروسي الذين صوتوا لصالح 
االعتراف باستقالل المنطقتْين اللتْين أعلنتا انفصالهما عن أوكرانيا.

وقال ترودو إّن العقوبات »ستظل سارية لغاية استعادة وحدة أراضي أوكرانيا«.
وسبق لكندا وحلفائها الغربيين أن حّذروا من أّن تحركات موسكو األخيرة قد 
تكون جزءاً من ذريعة أوجدتها روسيا لشّن هجوم عسكري شامل على جارتها 

أوكرانيا التي كانت إحدى جمهوريات االتحاد السوفياتي السابق.
وقالت نائبة رئيس الحكومة كريستيا فريالند إّن ما هو على المحك اليوم هو قدرة 
كندا وحلفائها على ردع العدوان العسكري على أوكرانيا وفي جميع أنحاء العالم.
أضافت : »الحكام المستبدون في العالم يقومون بالمراقبة لمعرفة ما إذا كان 
تحالف الديمقراطيات لدينا لديه اإلرادة والقدرة للدفاع عن النظام الدولي القائم 

على القواعد«.
وقد طلبت وزيرة الخارجية الكندية ميالني جولي من نائبتها استدعاء 
السفير الروسي في أوتاوا أوليغ ستيبانوف ’’للمطالبة بإيضاحات بشأن 
عدوان روسيا المستمر وانتهاكها القانون الدولي وازدرائها السيادة 

األوكرانية‘‘ كما قالت جولي على ’’تويتر‘‘.
كما أعلن ترودو عن نشر ما يصل إلى 460 من أفراد القوات المسلحة 
الكندية وفرقاطة وطائرة دورية بحرية في التفيا، وهي من الدول 
األعضاء في منظمة حلف شمال األطلسي )’’ناتو‘‘( وأصبحت دولة 

مستقلة عقب انفراط عقد االتحاد السوفياتي.
وسيتم نشر القوات والمعدات في إطار مهمة عسكرية قائمة هي 

.)Operation REASSURANCE( ‘‘عملية إعادة التأمين’’
وأثار اعتراف الرئيس الروسي باستقالل ’’جمهوريتْي‘‘ دونيتسك 
ولوهانسك في شرق أوكرانيا ردود فعل دولية قوية ورفع التوتر 

المخيّم على هذا الجزء من أوروبا إلى مستوى أعلى.
وأعلنت الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا في وقت سابق عن 
ر  عقوبات تستهدف المصارف الروسية وألغت ألمانيا االفتتاح المقرَّ

لخط أنابيب الغاز الطبيعي الذي يربطها بروسيا.
وكان رئيس الحكومة الكندية قد نشر مؤخراً رسالتْين متتاليتْين على 

موقع ’’تويتر‘‘ معلناً عن عقوبات، لكن دون اإلدالء بتفاصيل.
وقال ترودو إّن »كندا تدين بشدة اعتراف روسيا بما يسمى »دواًل 
مستقلة« في أوكرانيا«، مضيفاً أّن »هذا انتهاك صارخ لسيادة أوكرانيا 
والقانون الدولي، وأّن كندا تدعم أوكرانيا وستفرض عقوبات اقتصادية 

وفقاً لذلك«.
كما قال ترودو إّن حكومته تدين إرسال موسكو قوات عسكرية إلى 

دونيتسك ولوهانسك.
»نرفض وندين المراسيم الروسية التي تأمر بإرسال قوات عسكرية إلى 
أوكرانيا. نحن ندعم دائماً سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقاللها. 
ستدافع كندا وحلفاؤها عن الديمقراطية وإرادة األوكرانيين‘‘، أّكد 

رئيس الحكومة الكندية.
وكانت وزيرة الخارجية الكندية قد قالت إّن ’’كندا، مع شركائها 
وحلفائها، سترد بقوة على هذا التجاهل الصارخ للقانون الدولي‘‘، 
مضيفة ’’نستعد لفرض عقوبات اقتصادية منفصلة عن تلك التي 
يجري إعدادها للرّد على أّي غزو جديد ألوكرانيا من قبل روسيا‘‘.

  ألغت أونتاريو رسوم تجديد لوحات ترخيص السيارات 
وأيضاً شرط حصول السائق على ملصق لوحة ترخيص، 

وذلك اعتباراً من 13 آذار )مارس( المقبل.
وفي مؤتمر صحفي أضاف رئيس حكومة أونتاريو دوغ 
فورد أّن حكومته ستُدخل أيضاً التشريعات الضرورية 
التي تتيح إعادة المبالغ لألشخاص الذين جددوا ملصق 

لوحة السيارة منذ آذار )مارس( 2020.
وينطبق هذا األمر على جميع سيارات الركاب والشاحنات 
الخفيفة والدراجات النارية والدراجات النارية الصغيرة 

.)mopeds(
لكن سيظل يتعيّن على أصحاب هذه المركبات تجديد 
لوحات الترخيص كّل عام أو عامين، دون أّي تكلفة 

مادية، لتأكيد صالحية التأمين على مركباتهم.
أّما رسوم التجديد ومتطلبات ملصقات لوحات الترخيص 
snow� )للمركبات التجارية الثقيلة وزالقات الجليد اآللية 

mobiles( فتظل كما هي.
وتبلغ حالياً رسوم التجديد السنوي لسيارات الركاب 
في  دوالراً  و60  أونتاريو  جنوب  في  دوالراً   120

شمال المقاطعة.
دوالر  مليار  عودة  القرار  هذا  يعني  فورد،  وحسب 
إلى االقتصاد وسيفيد المقاطعة ألنه سوف يوِجد قاعدة 

ضريبية أوسع نطاقاً.
وأضاف رئيس حكومة كبرى مقاطعات كندا بعدد السكان 

وحجم االقتصاد أّن أكثر من 7,5 
ماليين مالك سيارة سيستفيدون من 
إلغاء رسوم التجديد. ويشمل هذا 
العدد سيارات تمتلكها مؤسسات.
ستكلف  التخفيضات  أّن  بيَد 
دوالر  مليار  من  أكثر  أونتاريو 

سنوياً كإيرادات مفقودة.
ارتفاع  مع  إنه  قال  فورد  لكن 
حكومته  تجد  المعيشة،  تكلفة 
العبء عن كاهل  لتخفيف  طرقاً 
بجد  يعملون  الذين  ’’األشخاص 
ويحتاجون إلى فسحة من الراحة‘‘.
وهذا  تتراكم.  المّدخرات  ’’هذه 

يعني القليل من المال اإلضافي في جيوبكم للمساعدة 
في شراء البقالة أو تسديد الفواتير‘‘، أضاف رئيس 

حكومة الحزب التقدمي المحافظ.
وقال فورد إنه ال يريد زيادة الضرائب. ومن جهته، 
قال أيضاً رئيس مجلس الخزانة، برابميت ساركاريا، 
إنه لن تكون هناك اقتطاعات في الخدمات لتعويض 

خسائر اإليرادات.
في  الجديد  الديمقراطي  الحزب  زعيمة  قالت  وبينما 
أونتاريو، أندريا هورفاث، إنها ال تعارض إلغاء رسوم 
الليبرالي في  للحزب  البرلماني  الزعيم  قال  التجديد، 

أونتاريو، جون فريزر، إّن إعفاء الناس من الرسوم 
ليس كافياً لمعالجة قدرتهم على تحمل التكاليف. ويشكل 
الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، المعارضة 

الرسمية في الجمعية التشريعية ألونتاريو.
أّما زعيم الحزب األخضر في أونتاريو، مايك شراينر، 
هو  التجديد  رسوم  إلغاء  عن  فورد  إعالن  إّن  فقال 
مجّرد حيلة انتخابية وإّن زعماء المعارضة اآلخرين 

يشاركون فيها.
يُشار إلى أّن أونتاريو على موعد مع انتخابات تشريعية 

عامة في 2 حزيران )يونيو( المقبل.

  ارتفعت مجدداً حاالت االستشفاء المتصلة، بشكل أو 
بآخر، بوباء ’’كوفيد - 19‘‘ في مقاطعة أونتاريو، وإن 

بنسبة غير عالية مقارنة بااليام الماضية.
فقد بلغ اليوم عدد حاالت االستشفاء 1106، بزيادة 68 
حالة عن يوم أمس، أي بنسبة %6,55. ومن أصل هذا 
العدد اإلجمالي هناك 319 حالة في أقسام العناية المركزة، 

دون تغيير مقارنة بيوم أمس.
إليوت،  كريستين  أونتاريو،  في  الصحة  وزيرة  وقالت 
إّن %49 من إجمالي عدد المرضى دخلوا المستشفيات 
بسبب أعراض ’’كوفيد - 19‘‘ وإنه تّم تشخيص اآلخرين 

في وقت الحق.
المرضى  %77,5 من  إدخال  تّم  المركزة  العناية  وفي 

بشكل مباشر بسبب فيروس كورونا، أضافت الوزيرة.
وعلى سبيل المقارنة، قبل أسبوع كان هناك 1.403 حاالت 
استشفاء على صلة بالوباء، من ضمنها 321 حالة في 

العناية المركزة.
وهناك اليوم 1.425 حالة إصابة مؤكدة جديدة بـ ’’كوفيد - 
19‘‘. لكّن وكالة الصحة العامة في أونتاريو تعتقد أّن هذا 
العدد يشكل ’’تقديراً ناقصاً‘‘ نظراً لمحدودية الوصول إلى 

.)PCR( اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل
لت 19 حالة وفاة إضافية بـ’’كوفيد - 19‘‘ في الساعات  وُسّجِ
الـ24 األخيرة ليبلغ عدد الوفيات اإلجمالي بهذا الوباء في 
منذ  حالة   12.306 السكان  بعدد  كندا  مقاطعات  كبرى 

وصول الجائحة إلى كندا قبل نحو سنتْين.
لت حالة وفاة و38 إصابة جديدة في أوساط نزالء  وُسّجِ
مراكز العناية الطويلة األمد، وهم من المسنين غير القادرين 
على تدبّر شؤونهم بأنفسهم ويحتاجون بسبب أوضاعهم 

الصحية لرعاية ورقابة متواصلتْين.
لت 51 إصابة جديدة لدى العاملين في دور الرعاية  وُسّجِ
للمسنين. لكن هناك 13 حالة تفشي أقل من اليوم السابق 

في هذه المؤسسات.
وأُجري نحٌو من 15.700 من اختبارات تفاعل البوليميراز 
المتسلسل في الساعات الـ24 األخيرة، وبلغ معدل اإليجابية 

لهذه االختبارات 10,8%.
مرض  لقاحية ضّد  جرعة   30.500 قرابة  إعطاء  وتّم 

’’كوفيد - 19‘‘ يوم أمس، من ضمنها أكثر من 18.300 
جرعة معززة.

وبات %92,5 من سكان أونتاريو الذين تبلغ أعمارهم 12 
عاماً فما فوق ملقحين بجرعة واحدة على األقل و90,4% 

من السكان ملقحين بجرعتْين على األقل.
ولدى األطفال، تناول حتى اآلن %54,4 من الذين تتراوح 
أعمارهم بين 5 أعوام و11 عاماً جرعة واحدة فيما تناول 

%26,5 منهم جرعتْين.

التجارية في مدينة  المطاعم والمحال  ينقل أصحاب    
إدمنتون ميال لدى زبائنهم بعدم االلتزام بارتداء القناع الواقي.
وفًقا للتجار في عاصمة مقاطعة ألبرتا في الغرب الكندي، 
يرتدي الزبائن الكمامة بشكل أقل مؤخًرا. وهم يعتقدون أن 
هذا التغيير في موقف عمالئهم قد حدث منذ أن ألغت حكومة 
المقاطعة االلتزام بإظهار جواز السفر اللقاحي للوصول 

إلى الشركات.
تقول روبي كور، مالكة أحد المقاهي في وسط مدينة إدمنتون: 
في الماضي اعتدنا على دخول زبون واحد في األسبوع من 
دون القناع الواقي ولكننا اليوم نشاهد أعداد هؤالء في ازدياد 
مطرد. األمس مثال، دخل إلى المقهى بين 15 إلى عشرين 

شخصا من دون الكمامة الواقية.
تؤكد صاحبة المقهى بأنها ال تزال تعلّق على الباب الفتة 
تقول بأن ارتداء القناع إلزامي داخل المقهى. لكن المتحدثة 
تعتقد أن اإلرهاق يلعب دوًرا في أن يبدو الناس أقل مياًل 

الرتداء القناع.
بدورها تالحظ أستاذة علم االجتماع في جامعة ألبرتا  آمي 
كالر، تغيرات في سلوك العمالء. تقول هذه المتحدثة: يدخل 
الزبون مرتديا القناع، يأخذ فنجان القهوة ويذهب للجلوس 
على كرسي داخل المقهى، إال أنه يتذكر أنه نسي أخذ الحليب 
لقهوته، فينهض ويحضره دون ارتداء القناع مرة أخرى.

لذلك يبدو أن هناك نوًعا من تآكل السلوك.
ومع ذلك، تشير المتحدثة لمذياع هيئة اإلذاعة الكندية ، فإن 
غالبية سكان إدمنتون يواصلون ارتداء القناع الواقي، جزئيًا 
بسبب العادة، ولكن أيًضا ألسباب اجتماعية. القناع له داللة 

اجتماعية إيجابية، على حد تعبيرها.
تبدأ المقاطعات الكندية تباعا بإلغاء جواز السفر 
اللقاحي، الذي كان شرطا لدخول المطاعم والمحال 
التجارية الكبرى. ولكن كافة حكومات المقاطعات 
أكدت على االستمرار في إلزامية ارتداء األقنعة 

الواقية، خصوصا في األماكن المغلقة.
في سياق متصل، بلّغت بلدية مدينة إدمنتون عن 
تحرير 22 مخالفة و 1298 تحذيرا لسكان المدينة 
متعلقا بمخالفة التدابير الوقائية، وذلك في الفترة 
الواقعة بين 15 تشرين الثاني/نوفمبر و15 كانون 

الثاني/يناير الماضي.
في حين أنه في الفترة ذاتها من العام الماضي 
فإن عدد المخالفات بلغ 129 وعدد التحذيرات 

2781 بحسب بيانات البلدية.
االلتزام بارتداء القناع ال زال ساري المفعول

إن قانون بلدية إدمنتون المتعلق بارتداء القناع الواقي يفرض 
مراجعة البلدية لسياستها عندما يكون هناك 100 إصابة نشطة 
بداء كوفيد19� أو أقل لكل 000 100 من عدد السكان وذلك 

طيلة 28 يوما متتالًيا.
علما أن تقارير السلطات الصحية في المدينة بلّغت يوم 16 
شباط/فبراير الماضي عن 319 إصابة نشطة بالفيروس التاجي.
أعرب عضو مجلس بلدية إدمنتون أندرو كناك عن تأييده 
لالستمرار في فرض ارتداء األقنعة، لكنه أضاف بأن مجلس 
المدينة يمكنه تعديل المعايير. ويشير المتحدث، من بين أمور 
أخرى، إلى أن عدد الحاالت النشطة لم يعد دقيًقا للغاية، ولم 

تعد اختبارات فحص كشف اإلصابة بكوفيد19� منهجية.
ويقترح عضو المجلس البلدي بأنه يمكن أيًضا تعديل الحد 
األدنى لسن ارتداء القناع اإلجباري. علما أنه حاليا يطبق 

على األطفال من سن سنتين في مقاطعة ألبرتا.
هذا وأعرب عضو المجلس البلدي عن اعتقاده بأنه يلقى على 
عاتق البلدية أن تنقل بوضوح إلى السكان أسباب الحفاظ 

على وجوب ارتداء القناع الواقي.
ويردف أندرو كناك قائال: حتى بالنسبة ألولئك منا، الذين 
أعتقد أنهم جميًعا تقريبًا في حالة اإلرهاق هذه، ولم يعد لديهم 
طاقة على التحمل ولديهم الرغبة في المضي قدما إلى مرحلة 
ما قبل الوباء، فإنه علينا تقديم نظرة ثاقبة عن سبب الحاجة 

إلى اتخاذ مثل هذا القرار.

 على فارس/ مونتريال : 
الفنان الكندي من أصل عراقي موفق نعمة يمثل مقاطعة كيبك بالمشاركة مع زميله 
النحات المبدع روس بايزاس  ويحصد المركز األول بجدارة واستحقاق بعد أكثر من 
 Winterlud في مسابقة « We are Proud « ٢٥٠٠٠ ألف صوت لمنحوتتهما

للنحت على الجليد في كندا لعام ٢٠٢٢، حيث عملت 
فرق من نحاتين في آن واحد في ١٠ مقاطعات بكندا 
وكان لديهم ١٥ قطعة من الجليد و ٢٠ ساعة إلنشاء 
عمل فني يعتمد على موضوع »الروح األولمبية 
وأولمبياد المعاقين« ، في إشارة إلى دورة األلعاب 
الشتوية لعام ٢٠٢٢ واستمتع الكنديون من الساحل إلى 
الساحل بأعمال فنية عالمية وقد جرى التصويت عبر 
اإلنترنت ألفضل ٣ منحوتات مفضلة لهم كجزء من 
بطولة وينترلود الوطنية الشهيرة للنحت على الجليد.
المقيم في مدينة غاتينو من  يذكر أن موفق نعمة 
مواليد بابل هو الفنان العربي الوحيد الذي شارك في 
هذه المسابقة وقد نال إعجاب الكثير من المتابعين 
الكنديين ورواد فن النحت على الجليد من خالل 
دعمه والتصويت على الموقع اإللكتروني الخاص 

بالمسابقة.
لقد عبر الفنان الموهوب موفق على صفحته الشخصية 
عن مدى سعادته في الحصول على المركز األول 

في هذه البطولة العالمية وأهدى الجائزة لبلده 
األم العراق وكل من شارك بالتصويت ومنحه 
دعمه وهنأ أيضاً شريكه الفنان روس بايزاس 

على عطائه الفني الكبير.

  أعلن رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو توقيف العمل 
بقانون تدابير الطوارئ بعد تسعة أيام على بدء تطبيقه.

قال ترودو في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر األربعاء في 
العاصمة الفدرالية أوتاوا »لم يعد الوضع طارئاً، وبالتالي ستضع 

الحكومة الفدرالية حداً الستخدام قانون تدابير الطوارئ« .
وأضاف: بالطبع، سنظل حاضرين لدعم سلطات المقاطعات 

والسلطات المحلية )البلدية(.
وكان رئيس الحكومة الليبرالية برفقة نائبة رئيس الحكومة 
ووزيرة المالية كريستيا فريالند، ووزير العدل ومّدعي عام 
كندا دافيد الميتي، ووزير السالمة العامة ماركو منديتشينو، 

ووزير الحماية المدنية بيل بلير.
وأضاف ترودو أّن تحقيقاً لفحص الظروف التي أّدت إلى استخدام 
قانون تدابير الطوارئ ولفحص أداء الشرطة و »التمويل والتأثير 
والمعلومات المضللة التي دعمت عمليات الحصار واالحتالل 

غير القانونية« سيبدأ في غضون 60 يوماً.
ل أيضاً لجنة برلمانية في األيام المقبلة للنظر في الموضوع. وستُشكَّ

وكان ترودو قد استدعى قانون تدابير الطوارئ في 14 شباط )فبراير( 
إلنهاء االحتجاجات التي كانت تغلق وسط العاصمة الفدرالية أوتاوا 

ومعابَر حدودية رئيسية في أنحاء عدة من البالد.
وكانت تلك المرة األولى التي تلجأ فيها كندا الستخدام هذا القانون الذي 

صدر عام 1988 ليحّل مكان قانون تدابير الحرب.
»كان ذلك الشيء المسؤول والضروري الذي ينبغي القيام به«، أّكد 
ترودو في مؤتمره الصحفي اليوم، مكّرراً أّن استخدام قانون تدابير 

الطوارئ كان »متناسباً ومسؤواًل ومحدوداً في الزمن«.
واضاف ترودو : »علينا أن نضمن أّن مؤسساتنا ستكون جاهزة في 
المستقبل« للتعامل مع مواقف مماثلة، مشيراً إلى استجابة الشرطة 
واستخدام وسائل التواصل االجتماعي والمعلومات المضللة والتدخل 

األجنبي كعناصر يتعيّن النظر فيها.

أمام  الباب  يفتح  إذا كان  ما  يقول بشكل مباشر  أن  ورفض ترودو 
استدعاء قانون تدابير الطوارئ مجدداً.

»نعلم أنّه ستظّل هناك تهديدات لكندا ولديمقراطيتنا ولديمقراطيات 
العالم أجمع«، وقال أيضاً رئيس حكومة األقلية الليبرالية، »وال يمكننا 
أن نترّدد في استخدام األدوات الضرورية للحفاظ على أمن المواطنين 

وسالمتهم«.
ومع إعالن ترودو توقيف العمل بقانون تدابير الطوارئ لن يصّوت 

مجلس الشيوخ على اقتراح بوضع حّد الستخدام القانون.
وكان مجلس العموم الكندي قد تبنّى مساء األثنين اقتراحاً بالمصادقة 
على القانون، إذ دعمه، باإلضافة إلى الحزب الليبرالي الكندي بقيادة 
ترودو، الحزُب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، بقيادة جاغميت 
سينغ، فيما عارضه حزب المحافظين الكندي الذي يشكل المعارضة 

الرسمية وحزُب الكتلة الكيبيكية، ثاني أحزاب المعارضة.

’’كوفيد - 19‘‘ : بعض الارتفاع في حالات الاستشفاء في أونتاريو
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عيــد ُحــب

القرابين الفرعونية
كان اإليمان بالبعث والحياة األخرى بعد الموت هو الدافع 
األساسي كي يُقِدم الفراعنة ملوًكا وأفراًدا على تقديم القرابين 
إلى موتاهم سواء أكان ذلك عبر النصوص المكتوبة أو 
المناظر والنقوش المصّورة داخل مقابرهم أو من خالل 
بالفعل.  مقابرهم  في  الجنائزي  والعتاد  القرابين  وضع 
تقدمة  باسم صيغة  تعرف  هناك صيغة شهيرة  وكانت 
القرابين أو »ِحتب ِدي ِنسو« )»قربان يقدمه الملك«( 
باللغة المصرية القديمة. وكانت تتكون غالًبا من مجموعة 
محددة من الكلمات التي يمكن من خالل قراءتها تحقيق 
القيمة  تفعيل  خالل  من  المتوفى  لروح  الفعلية  اإلفادة 

السحرية للكلمة التي تتحول بالفعل إلى قرابين حقيقية 
بناًء على إيمان المصري القديم بقوة وفعالية الكلمة من 
وكانت صيغة  السحرية.  التعاويذ  وتالوة  ترديد  خالل 
تقدمة القرابين تُكتب عادة بالكتابة الهيروغليفية. وكان 
صيغة تقديم القرابين تأمل أن يتم تقديم القرابين الفعلية 
للموتى مثل تقديم العديد من أنواع األطعمة والمشروبات 
العالم  المتوفى في  التي يحتاجها  والمؤن واالحتياجات 
اآلخر، أو من جالل التالوة الشفهية لصيغة القرابين بكل 
ما تحويه من أنواع عديدة من القرابين بمختلف أنواعها، 
فضاًل عن تصوير القرابين المأمول تقديمها للمتوفى في 
شكل مناظر أو من خالل نقوش كان يتم التعبير عنها 
بالفن أو من خالل التعبير عن ذلك من خالل نصوص 
مكتوبة عبر استخدام الكتابة الهيروغليفية في تحقيق ذلك 
الغرض. وكان من المفضل أن يتم وضع القرابين الفعلية 
في المقابر في موضع الدفن والتي كان يتم تقديمها للمتوفى 
بواسطة بعض األفراد من العائلة مثل االبن، أو من كان 
يقوم بدور الوريث للمتوفى، أو عن طريق بعض األهل 
الذين كانوا يزورون المقبرة، أو عن طريق بعض أولئك 
العابرين الذين يمرون على مقبرة المتوفى، أو يرون أو 

يقرأون اللوحة الجنائزية الخاصة به.
وكانت صيغة تقدمة القرابين تبدأ عادة باالسطر التالي 
»القربان الذي يعطيه الملك وأوزير، اإلله العظيم، سيد 

أبيدوس« ويأتي بعد ذلك ذكر اسم روح المتوفى الذي 
يتم تقديم القرابين وكان هو صاحب المقبرة أو اللوحة 
الذي كان يتطلع شوًقا وتهفو روحه لتسلم هذه القرابين في 
عالم اآلخرة. ثم تستمر صيغة القرابين في التالوة ذاكرة 
»لعله يتم تقديم قرباًنا مكوًنا من الخبز والجعة والثيران 
والطيور واأللبستر والكتان وكل شيء جيد وطاهر مما 
أسماًء  تذكر  الصيغ  بعض  وكانت  اإلله«.  عليه  يعيش 
أو أنواًعا غير متداولة في صيغ القرابين التقليدية مثل 
الزيوت أو الدهون العطرية والبخور والقرابين والمؤن 
واالحتياجات التي كانت تدخل أيًضا ضمن قائمة القرابين 
المقّدمة للمتوفى. وكانت هناك بعض األنواع الغريبة من 
التقدمات في القرابين مثل تقديم القنفذ ضمن مائدة القرابين 

في أحد مناظر إحدى مقابر عصر الدولة القديمة. 
وكانت القرابين أيًضا تُقدم إلى اآللهة. وكان يقوم بذلك 
الملوك أو من ينوب عنهم مثل كبير الكهنة أو من يمثله 
من خالل تقديم القرابين على موائد قرابين اآللهة المصرية 
داخل المعابد المصرية. وكان من المهام الضرورية 
للملك المصري القديم أن يقوم بتقديم القرابين لآللهة 

ومعابدها وإمدادها بها باستمرار.  
وفي هذه العادات ما يّذِكرنا بزيارة الموتى في مصر 
المعاصرة وقراءة الفاتحة والقرآن على أرواحهم وتقديم 
»الرحمة والنور« على أرواحهم للفقراء والمساكين 
بعد الدفن وفي أيام الخميس واألربعين وفي األعياد 
والمناسبات. إن مصر القديمة لم تمت، وإنما تعيش 

تحت جلودنا وفي عقولنا وبين أرواحنا.   
حفائر سيناء

سيناء من أهم المناطق األثرية المصرية. وبدأت شركة 
قناة السويس حفائرها في القرن التاسع عشر. وتحت 
االحتالل اإلسرائيلي، جرت حفائر غير قانونية في 
سيناء. ومع عودة سيناء إلى الوطن بعد انتصارات 
أكتوبر المجيدة، توالت جهود األثريين المصريين في 
اكتشاف آثار سيناء بقيادة عالم اآلثار المصري الكبير 

الدكتور محمد عبد المقصود وفريق عمله، مع البعثات 
األثرية األجنبية في مواقع شرق وغرب قناة السويس 
بالمدخل الشرقي لمصر ضمن مشروع إنقاذ آثار شمال 

سيناء )ترعة السالم(.
وكان من بين االكتشافات األثرية المهمة التي توصل إليها 
الدكتور عبد المقصود وفريقه اكتشاف طريق حورس 
أيام  منذ  فلسطين  إلى  من مصر  الممتد  القديم  الحربي 
الفراعنة. وتعد منطقة حبوة 1 وحبوة 2 وحبوة 3، شرق 
قناة السويس إلى شمال شرق القنطرة شرق، هي ثارو 

القديمة، وزارة الدفاع الفرعونية، التي صورها الفنان 
المصري القديم على النقش الخاص بالملك سيتي األول 
على الجدار الشمالي الخارجي لصالة األعمدة الكبرى 
بالكرنك. وكان هذا الموقع هو مدخل مصر الشرقي وبداية 
انطالق الجيوش المصرية المحاربة في آسيا. وحاصر 
الملك أحمس األول الهكسوس عند حبوة )ثارو( لقطع 
وحمست  بالشرقية.  أفاريس  عاصمتهم  عن  اإلمدادات 
عالمة اآلثار الفرنسية كريستيان ديروش نوبلكور األثري 
الشاب محمد عبد المقصود للقيام بهذا االكتشاف عند بداية 

عمله في اآلثار.
وعثرنا على اكتشافات أثرية مهمة في مواقع 
عديدة مثل تل حبوة 1 وتل حبوة 2 وتل 
حبوة 3 وتل البرج والتل األبيض وتل الكدوة 
وتل المسخوطة وتل أبوصيفى )قلعة سيال 
الرومانية( وتل دفنة وتل الحير ومدينة الفرما 
)بلوزيوم( وتل المخزن وغيرها. وتظهر 
هذه االكتشافات عظمة وتاريخ العسكرية 
وكانت  الفراعنة.  منذ  المشرف  المصرية 
االكتشافات عبارة عن خنادق وقالع مدعمة 
بأبراج وموانئ وحصون عسكرية، تم الكشف 
في بعضها عن مخازن مركزية ومناطق 
صناعية ومراكز تموين الجيوش وصوامع 
غالل وأفران خبز ومساكن ومخازن وقصور 
ملكية خاصة بتحتمس الثالث ورمسيس الثاني 
محصنة  ومدن  ومعابد  األول،  وبسماتيك 

وتماثيل،  ومقابر  سكنية  ومناطق  وأسوار 
على شكل أبو الهول للملك رمسيس الثاني، 

ولوحات حجرية منقوشة ومسارح وكنائس وأضرحة 
وخزانات للمياه وحلبة لسباق الخيول وغيرها.

وقامت هيئة اآلثار المصرية )المجلس األعلى لآلثار بعد 
ذلك( باسترداد جميع القطع األثرية المصرية المنهوبة 
من المواقع األثرية في شمال وجنوب سيناء من إسرائيل. 
فتحية حب وتقدير لكل الجهود المصرية الوطنية المخلصة 

في الحفاظ على آثارنا واسترداد آثارنا الغالية. 
عودة آثار مصر لمصر

تتواصل الجهود المصرية إلعادة عدد 
مهم من اآلثار المصرية الشهيرة في 
الخارج مثل رأس نفرتيتي وحجر 
المقدمة  في  وتأتي  لمصر.  رشيد 
زاهي  الدكتور  آثار  عالم  جهود 
حواس في المطالبة باسترداد عدد 
كبير من كنوزنا المصرية. وأكد على 
ضرورة دعم جهود الدكتور حواس 
في هذا الملف الحيوي وهي جهود 
عظيمة وعلى الجميع دعم نداءات 
الدكتور حواس في هذا الملف المهم. 
كانت  المصرية  اآلثار  سرقة  إن 
فقد  القديمة؛  مصر  في  منتشرة 
قام بعض اللصوص بسرقة مقبرة 
الفرعون الذهبي توت عنخ آمون 
وقام حراس الجبانة بالقبض عليهم 
ولوال هذا لما نجت مقبرة الفرعون 
الصغير وما اكتشفها هوارد كارتر 
اكتشاف  أهم  لتصبح   1922 في عام 
هناك  وكذلك  كله،  العالم  في  العشرين  القرن  في  أثري 
تتحدث  والتي  الرعامسة  المقابر من عصر  بردية سرقة 
عن سرقات بعض مقابر الفراعنة في البر الغربي لمدينة 
األقصر في مصر الفرعونية. وبعد عصر الفراعنة زادت 
سرقات اآلثار بشكل ليس له مثيل؛ وذلك نظًرا ألهمية آثار 
الفراعنة ومدى السحر والغموض والجمال الذي تحتويه 
آثار الفراعنة الساحرة. وصارت هناك عصابات دولية تقوم 
بسرقة اآلثار وتهريبها واالتجار بها في الخارج، غير أن 

القبضة األمنية ألجهزة األمن المصرية مع وحدات المنافذ 
األثرية في كل المنافذ المصرية والجمارك المصرية تحبط 
عدًدا كبيًرا من كل هذه المحاوالت التي تحاول استنزاف 
آثارنا المصرية الغالية. وتقوم الدولة المصرية من خالل 
التنسيق الكامل بين وزارة اآلثار ووزارة الخارجية وعدد 
كبير من أجهزة الدولة المعنية بجهود كبيرة في استرداد اآلثار 
المصرية من الخارج وتتأخذ عدًدا كبيًرا من اإلجراءات 
التي تحقق لها ذلك. وقام المجلس األعلى لآلثار في عهد 
األمين العام األسبق له الدكتور حواس باسترداد عدد كبير 

من اآلثار المصرية من الخارج وذلك من خالل تأسيس 
اإلدارة العامة لآلثار المستردة وقامت باسترداد عدد كبير 
من اآلثار تبلغ حوالي ستة آالف قطعة من عدد كبير من 
الدول في عهده. وقام الدكتور حواس بتأسيس اللجنة العليا 
السترداد اآلثار المصرية والتي كانت تضم عدًدا كبيًرا من 
عمالقة اآلثار والقانون الدولي والدبلوماسية والقانون وقامت 
بدور عظيم، وتوقفت بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011 ثم 
عادت إلى العمل منذ فترة قريبة. وقد شرفت بالعمل في 
استرداد عدد من القطع األثرية حين كنت أعمل مديًرا عاًما 
إلدارة المنظمات الدولية واليونسكو وكنت أساهم في العمل 

في اإلدارة العامة لآلثار المستردة. 
ويمكننا اإلفادة من آثارنا في الخارج من خالل التفاوض مع 
المتاحف والمجموعات الخاصة التي بها آثارنا للحصول 
التي يتم  التذاكر والنماذج األثرية  على نسبة من مبيعات 
الملكية  قانون حماية  تطبيق  الخارج من خالل  في  بيعها 
الفكرية عليها، ومن خالل هذا القانون فالبد من الحصول 
على موافقة مصر أواًل على اإلنتاج ثم االتفاق على نسبة من 
بيع النماذج المطابقة لألصل في الخارج، فضاًل عن اإلفادة 
من عوائد المعارض األثرية التي تقوم بها هذه المتاحف في 
الخارج، فضاًل عن ضرورة وجود ممثلين لوزارة اآلثار 
المصرية في هذه المتاحف والهيئة التراثية وتمثيل األثريين 

المصريين بشكل عادل في مجالس إداراتها. 
إننا قادرون على استعادة آثارنا من الخارج. وقامت اإلدارة 
العامة لآلثار المستردة باسترجاع عدد كبير من اآلثار من 
متاحف مهمة مثل متحف المتروبوليتان في نيويورك، وهي 
تقوم بدور مهم وفعال وتراقب كل صاالت المزادات وتطالب 
الوثيق مع  التعاون  بها من خالل  المسروقة  آثارنا  بعودة 
وزارة الخارجية المصرية وكل الجهات المعنية في الدولة 

المصرية العريقة.
وكم أنا سعيد جًدا بتغليظ العقوبات ورفع قيمة الغرامات 
المالية على من يقوم بسرقة اآلثار المصرية وتهريبها وبيعها 
في الخارج، غير أني أدعو إلى اعتبار سرقة اآلثار خيانة 
عظمى حتى يتم ردع كل من تسول له نفسه بسرقة آثارنا 
الغالية. حفظ هللا مصر وآثارها الخالدة من السرقة وجعلها 

فخًرا لنا ولتاريخنا. 
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كانت األبواب هي التي تدخل وتخرج منها روح المتوفى 
كي تتواصل مع عالم األحياء على كل المستويات

كان منظر المتوفى جالًسا إلى مائدة القرابين من أشهر مناظر المقابر الفرعونية

نموذج يوضح عظمة العسكرية المصرية منذ أقدم عصور الفراعنة

  تكملة للعدد الماضي: 

صوتي  أسمُع 
الُسحُب  تحملني   .. الريُح  تأتي 
الدخان  شظايا  مع  صوتي  أنسى 
القضبان  خلَف  مجنونٍة  وكلماٍت 
ِضفاْف(؟  )دون  النهُر  مازال  هل 

شفاه؟  دون  وجمالُِك 
*      *      *

القمِر   بضوِء  حزني  أكسُر 
البحِر  مرآِة  في  شفتيِك  أتوسُد 

الصحراِء  مرآُة  الشمُس 
الغرباء  مقاهي  في  الحزُن  يذوُب 

*      *      *
ِعشقي  بقايا  أُلملُم 
ُمَرتجفتين  بيدين 
صامتتين  وساقين 

أحالمي  أحِد  في  وجَهِك  أرسُم 
ألواِن  غير  من 

الباِب  خلَف  ريشتي  تسقُط 
نافذتي  من  وتهربين 
صوِت  بال  الفجر  عند 
ُتبكيِك  الُحِب  عالماُت 
منفى... بال  زمٍن...  بال 

*      *      *
الناِر  نحو  النهُر  يرحُل 

البحِر  قاِع  في  يغوُص  أو 
الطيوِر  زعيِق  من  المطُر  يئن 
المرآِة  في  ينكسُر  وصدري 

مجهول،،،،، الى  يغيُب  وصوتي 

لاعلاناتكم في الرسالة

شعر: جاسم نعمة مصاول

  وصلت قمر إلي مشارف مدينة الماس وقد استعادت ذاكرتها بعد أن 
تاهت لمدة سنة كاملة في صحراء الفراغ  تواجه شتى أنواع التجارب 

دون القدرة على إدراك مضمونها وال أسبابها 
وال حتى كيفية مواجهتها.  فراغ تام في عالم 
ال يقبل الفراغ. عالم يرفض الصمت ويخاف 
يهرولون  عبيد  شبه  أبنائه  بات  عالم   منه.  
مثل روبوهات ينتظرون برمجة األسياد ترسم 

لهم الطريق.
الصحراء وتمكنت  فراغ  قمر من  يوم نجت 
من تخطي متاهاتها عرفت قيمة كرة البلور، 
إليها  وتلجأ  ترافقها  لها،  الثمينة  شمس  هدية 
كلما أظلمت الطريق. أدركت حينها أن اإلنسان 
ال يولد وحيدا أبدا بل يأتي حاماًل في جعبته 
جميع  تحوي  التي  الحكمة  بلورة  الالواعية 
األشكال واأللوان، ترافقه في مسيرته شرط 
أن يجدها ويتملك قدرة االتصال بها واألساليب 

عديدة ومتنوعة في فرادتها وجمالياتها.  حفظت قمر غيبا ما قالته لها 
افة شمس يوم تجلت لها داخل البلورة وسط الصحراء ترشدها خير  عرَّ
التأمل والدخول في  كيفية  بعد زن علمتها  يوميا  تناديها  السبيل وباتت 
حالة من الهدوء المتجرد يفتح لها  أبواب المعرفة والتنصت إلى دررها.
هذا ما فعلته قمر اليوم مجرد خروجها من الصحراء.  أخرجت البلورة 
لها  تهمس  يديها  بين  وهدوء  حنان  بكل  حملتها  المخملي،  قماشها  من 
وتناديها.  لبت العرافة النداء وظهرت لها ببسمتها الحنونة التي جعلت 

وهج البلورة منيرا يضاهي وهج القمر.
افتي معلمتي، لماذا يتواجد الشر؟ •عرَّ

• الخير والشر يا ابنتي، هما أساس الحياة ومحركها.  يتواجدان معا وابداً 
مثل النور والظالم، ال وجود لألول دون الثاني. كما أنه ال وجود للواحة 
لوال الصحراء، للنهار لوال الليل، للسعادة 
لوال الحزن، للجبال لوال الوديان، للذكر 
نهاية  األنثى واألمثال عديدة ال  لوال 
لها.  الخير والشر يتواجدان في ذاكرة 
خليتنا كي يولد القدر. القدر يا ابنتي 
من  يخرج  وال  السماء  من  ينزل  ال 
من  نحن  ومنا.   فينا  يولد  بل  جهنم 
نرسمه ونمهد الطريق له. القدر ليس 
محدودا بنا بل يشمل المجتمع بأسره 
ال بل الدولة بأكملها.  نعم الدول تحمل 
مثل  يدور  قدر  األخرى.  هي  قدرها 
دوالب الحياة ومعه تدور األجيال.  قدر 
يجردك حتى العري، ينثرك غبارا من 
نور أو رماد تنّور. ال تخافي القدر يا 
ابنتي إذا عرفتي كيف تواجهينه وتتحدينه.  مهمة نبيلة جديرة بالوالدة من 
أجلها. هذا القدر هو ماسة الحياة الهدية حتى في أحلك تجاربه، حدان ال 
مهرب منهما.  وحده القدر يعطيك الجرأة على قلب المعايير على جميع 
النجاة من سعير الصحراء إلى  اليوم  أنواعها. على خلق توازن خولك 
مدينة الماس التي تدخلينها وأنت مهيأة. إنه قدرك الذي تدفعين ثمنه يوميا 
فال تستهيني به وال تخافي.  الحكمة هي السالح الوحيد الذي يتملك لعبة 

الرقص بين الحدان. لعبة القدر.
اللقاء بشمس  أمنيات  بعد أن حملّتها  البلورة  لّفت  افتها،  ودعت قمر عرَّ
وأكملت طريقها نحو المدينة، نحو مغامرة أخرى على طريق مملكة الياقوت. 

أعياد حب و سعادة
لكل من يهواه قلمي

ابتسامة بأجمل  عيد 
الَكلم لعاشقين  هدية 

بخيال راقي سندريال 
شغفي لنزار  يعيدني 

من بداية أنا الملك
قصيدتي بلقيس  حتى 

الفؤاد لغرامه حن 
أفقي بالهوى  يداعب 

عينيه بلسان  بمقلتي 
ُحلمي جة  متوَّ بساتين 

برومانسية أحيا 
غرام يُزلزل نثري

بأحضانه ليلة  كل 
أقحوان مدثر جسدي

لمنتهاه عشق وغرام 
الظمأ قبالت راوية 

اللمسة عاشق  نجيب 
و الحكيم رجاء المقِل

آه من همساته للروح
السهِر مسامر  عاشق 

تكسونا الُحب  راية 
الُقبِل كلما ازداد عسل 

حبيبتي 

بقلم : سناء سراج

الخير والشر من أجل استمرار القدر! 

قصائد من الديوان الثالث )ترسُمني لغزاً(

كنِت خطيئتي وعصياني يامن 
ونسياني  وتوبتي  كنت مغفرتي  يامن 

يا من كنِت رمحي  وسيفي  ودرعي أليامي 
 يامن كنِت لي جناحي  

فوق    يهيم  كطائر 
أشجاري وأغصاني  حبيبتي  ..

كنت طائرا بحبك لعنان سمائي  ..
  .. للعاشقين حكاياتي  اسرد  بالليل  هائما 

وما كتبت لِك من أشعاري   
 واردد عليهم سطور 

قصائدي واتغنى باسمك ليلي  ..
وأنا أجوب دياري وأطرق كل أبواب  

جيراني ومن ِجواري   
حبيبتي  ..

البحر والبحار   يامن كنت لي 
وعيونك منقذي في الظالم  

بسفينتي   األمواج  وعند تالطم 
كانت اهدابِك  شاطئ نجاتي  

بعدك أصبحت غريب في ديار بالدي  
وحيد وسط أهلي وأحبابي  

كنت من أجلك أنتي  
ال أهاب خوض معاركي  

و حروبي  كنت بك اتحدي  
أقداري وأظل راحًل بين أيامي   

الليالي    وكم طالت علَى 
 ألعود لِك بكل ما هو ثمين غالي   

أسفاري   جنيته عبر 
قدميِك    وانثره تحت 

وازين به جدائلك السمرواتي والتي تشبه   
السواِد    كاحل  البهيم  الليل 

وعيونك كانت قمرا ينير سمائي ..  
و وجهك الحسان ولؤلؤ ثغرك البسام   

وطابع الحسن المغروس بوجنتيِك  ...
والجناِن    بالجنون  يصيبني  حيث 

النيراِن    المحترق كالغصن في  سلي فؤادي 
عن حبك ومن غرسه  في ثنايا قلبي وأعماقي   

وبعد أن رحلتي  
كيف أحيا وسيفي مغروس بين ضلوعي   

بفؤادي    كخنجر 
كيف هان عليِك حبي وعشقي   

وتركتيني   عني  ورحلتي 
أيامي     بين  مبعثر  كشظايا 
 بعدك  أنا غريب  في دياري  

تائه وأنا في حضن أوطاني



تعد جزيرة بالي من الجزر العالمية هي أجمل جزر قارة آسيا 
تحتوي على عدد من األحياء والشواطئ الخالبة  والمطاعم والفنادق 
ذات الصيت والشهرة الواسعة بها ، تحظى المدينة باهتمام عدد 
واسع من السياح بسبب مكانتها الدولية وكثرة األسواق والمعالم 
التاريخية والشواطئ المبهرة ويوجد في الجزيرة عدد من األحياء 
األكثر تطوًرا وشهرة من أهم مناطق الجذب السياحي، كل حي 
له شهرة في تقدم خدمة ما فهنالك أحياء تشتهر بكثرة الشواطئ 
وأحياء تشتهر بالمعالم الثقافية والتراثية وأحياء تشتهر بجمال 
المطاعم  لذلك سوف نكتشف أروع األحياء في جزيرة بالي 

في السطور المقبلة.
:Kuta حي كوتا

هو الوجهه السياحة األكثر شهرة في جزيرة بالي من األحياء 
الصاخبة يحتوي على المطاعم والفنادق واألسواق التجارية في 
منتصف الشوارع كما أن الطريق يطل مباشرة قبالة الشاطئ على 

بعد بضعة كيلو مترات  من الشاطئ توجد الفنادق والمنتجعات 
الراقية والمطاعم التي تقدم األطعمة البالية التراثية في شارع 
warung توجد المطاعم المتواضعة التي تديرها العائالت 
ومراكز التسوق التقليدية و مدارس ركوب األمواج وبالطبع 
المشهور بالحي هو شاطئ كوتا المبهر نسبة الرطوبة بالحي 
%95 اتجاه الرياح شمال بسرعة تبلغ 8 كم/ساعة و درجة 

الحرارة 26 مئوية
:Seminyak حي سيمينياك

من األحياء الراقية في بالي يحتوي على النسخة الراقية من 
المطاعم والفنادق والمنتجعات السياحية الضخمة والساحل 
المذهل ووجهات التسوق العالمية يزوره عدد هائل من السياح 
من مختلف أنحاء العالم يمكن العثور على المنتجات المصنوعة 

بشكل يدوي في هذا الحي أشهرها مستحضرات التجميل 
البالية فضاًل عن محالت مصممي األزياء العالمين و المطاعم 
العالمية لمختلف مطابخ العالم وأشهر الطهاة في بالي والعالم.

:Ubud حي أوبود
يعد أحد أهم المراكز الثقافية والحضارية داخل بالي  يحتوي 
الحي على أهم المناطق التاريخية والسياحية والثقافية البالية 
من معابد وأثار يحتوي أيًضا على المعارض الفنية وورش 
العمل  صالونات الكتاب الفكرية والمطاعم الراقية التراثية 
ويوجد بالحي مساحات خضراء شاسعة ويوجد به نهر أيونغ 
المقدس في بالي ويغلب على الحي نمط الحياة الروحي يوجد 
التأمل والمنتجعات  به استدويهات تعلم اليوجا ورياضات 

الصحية ومطاعم الغذاء الصحي ، وتبلغ نسبة الرطوبة 93% 
واتجاه الرياح شمال بسرعة تبلغ 6 كم \ساعة

:Canggu حي كانجو
من األحياء التي حافظت على توازنها كوجهة سياحية شهيرة 
وكبلدة ساحلية ريفية يحتوي الحي على الكثير من حقول ومزارع 
األرز االندونيسي والمباني المتواضعة ويعنز الحي بفنون التقليدية 
ويدمجها مع الفنون المعاصرة كما أنك تجد في شوارع الحي 
الكثير من الجداريات الجميلة وهو الوجهه الرئيسية لركوب 

األمواج يحتوي على المقاهي و المطاعم الشبابية ومكاتب 
األعمال وأماكن اإلقامة الريفية البسيطة وسط حقول األرز  
هو من األحياء الهادئة جًدا لمحبي الهدوء الممزوج بالجمال 
والباحثين عن االسترخاء لتخلص من ضغوط الحياة المختلفة.

:Nusa Dua حي نوسا دوا
هي من المناطق األكثر تطوًرا في جزيرة بالي عبارة عن منتجع 
كبير يم المنتجات الفخمة والمشهورة والمباني الفاخرة والمسابح 
العمالقة ومع اللمسات االستوائية وأشجار النخيل وهو من األحياء 
المميزة لممارسة الرياضات المائية المختلفة كركوب قارب 
الموزة و القوارب المطاطية الطائرة و القفز بالمظالت بالمياه 
و غيرها من األلعاب المائية المسلية والممتعة هو من األحياء 

المثيرة لمحبي المغامرات  و الطقس بالحي رطب  نسبة 
الرطوبة تتعدى %88 واتجاه الرياح سريع .

:Sanur حي سانور
من األحياء الشاطئية التي يوجد بها األنشطة المريحة 
لألسرة مثل ركوب الدرجات المائية وركوب األمواج 
الخفيفة على الساحل الهادئ  حيث المناظر الطبيعية الهادئة 
يضم الحي المنتجعات العائلية الشاطئية والمطاعم التي تقدم 
المأكوالت البحرية ويوفر أماكن لمحبي صيد األسماك ، 
هو أيًضا من أهم المناطق السكنية في بالي  يمكن أن تعثر 

بيه على الفيالت الفخمة .
:Uluwatu حي أولواتو

من األحياء المخصصة للمعابد التاريخية 
والشواطئ واألمواج العالية أشهر األماكن 
فيها معبد أولواتو و شاطئ سولوبان 
وشاطئ بادانغ وهو من األحياء الراقية 
جًدا في بالي غني بالثقافة هو من األماكن 
الشعبية التي تعثر فيها على المنتجعات 
والمقاهي والمطاعم المتوسطة و هو حي 
هادئ ولطيف لعشان الجمل والمغامرة .

كانت تلك أجمل األحياء البالية المميزة التي تقدم خدماتها السياحية 
ما بين المتوسط و الراقي و المنخفض وعليك اإلختيار حسب 

السياحة العالمية

اعداد : مايك انجلو

     Vendredi 25 février 2022
الجمعة 25 فبراير 2022

ركن الرياضة

تعرف على أروع األحياء داخل جزيرة بالي

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

الكلمـات المتقاطعة
أفقيا: 

1 - ممثلة مصرية شابة
2 - بطل فيلم حمام المالطيلي

3 - أداة جزم – العب بور سعيدي 
راحل

4 - فنانة مصرية قديمة
5 - حصل على – من أجله – أداة 

أستثناء
6 - صبغة – والدة )معكوسة( – 

أغلق
7 - في الجبر – بلد يقع في جنوب 

شرق أسيا
8 – يالقي – في لغة األطفال

إنجليزي  حرف   – أرجو   –  9
)معكوسة( – نصف كلمة )مائل(

 – شئ  في  ويفكر  يتردد   –  10
ضعف

رأسيا :

1 – يسأمون -جمع يوم
2 – ممثل مصري

3 – مادة قاتلة – تقال في التليفون 
– جاهل

4 – حبر – اسم فاكهة
من  نوع   – حل   – للنداء   –  5

الزهور
قصة   – )مبعثرة(  نملهما   –  6

لمصطفى أمين
7 – لقب يطلق على جنوب مصر 

– مكان لشرب الخمر
8 – برينا )مبعثرة( – للتخيير

-9  مرض يصيب الرئة – سول 
)ميعثرة( – لقب محمد صالح

10 – متشابهان – بلد أسيوي كبير

حل الكلمات المتقاطعة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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 Les proverbes en français et arabe

الزمالك يلتقي الوداد ضمن أبطال أفريقيا

   يخوض الزمالك مواجهة قوية ضد الوداد المغربي 
يوم السبت المقبل بعدما واصل نزيف النقاط أمام 
ساجرادا األنجولي في البطولة القارية التي يأمل فيها 
الجمهور األبيض في العودة مجددا لترويض اللقب 

القاري الغائب عن خزائنه منذ 20 عاما.
تعادالن في أول جولتين أمام فرق تأتي حظوظها 
في التأهل في المرتبة التالية للزمالك عّقد من مسألة 
تتويج الفارس األبيض باللقب القاري هذا الموسم، إذ 
إن االهتمام حاليا ينصب حول التأهل أوال ثم التركيز 

فيما هو الحق.
وال شك أن مباراتي الزمالك أمام الوداد ستكون الفرصة 
األخيرة للمدرب الفرنسي على رأس القيادة الفنية للنادي 
األبيض، بعد التعادل المخيب على أرضه أمام بترو 

أتلتيكو والتعادل خارج األرض أمام ساجرادا.
مواجهة الوداد ليست بالمهمة السهلة على الزمالك 
وكارتيرون، خاصة بعدما حقق الفريق المغربي 
انتصارا على أرضه في الجولة األولى، قبل أن ينهزم 
في مباراته الثانية أمام بترو أتليتكو األنجولي خارج 
الديار، وهي الهزيمة التي تدفع الوداد لخوض مباراتي 
الزمالك بالقوة الضاربة لتعزيز أمل التأهل قبل ضياعه.

ومنحت الزمالك لمدربه الفرنسي فرصة أخيرة لتصحيح 
المسار في البطولة القارية الغالية على الجماهير البيضاء، 
بعدها ستكون النهاية المأساوية للمدرب بالرحيل من 
الباب الضيق، لكن هذا سيقترن بتوقف المشوار القاري 
عند محطة دور المجموعات، ليتأجل حلم معانقة األميرة 

األفريقية لموعد الحق.
كارتيرون أمام فرصة التصحيح، لكن المنافس هذه 

المرة أقوى وأشرس وله تاريخه القارى الطويل، فهل 
ينجح زمالك كارتيرون في النجاة من هذا الفخ الكروي، 
أم يستسلم أصحاب الرداء األبيض ويرحل كارتيرون 

وتعيش الجماهير أحزانها من جديد؟!
ووصلت بعثة الزمالك إلى المغرب ظهر اليوم األربعاء، 
ويرأس البعثة أحمد مرتضى منصور عضو مجلس 
اإلدارة ويرافقها مصطفي هدهود نائب رئيس النادي 
وعالء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء 
المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على 
الكرة بنادي الزمالك و أحمد جالل إبراهيم رئيس اللجنة 

القانونية والرياضية.
وضمت البعثة 27 العبا بعد استبعاد أشرف روقا 

لإلصابة بالعضلة الخلفية وضم حازم إمام بدال منه.
وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون 
اختار القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كال من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – 
السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” 
– محمود عالء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي 
– أحمد فتوح _حازم إمام – عبد هللا جمعة – محمد 

طارق. -حسام عبد المجيد.
خط الوسط: إسالم جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم 
“أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد 
أوناجم – محمود عبد الرازق “شيكاباال” – أشرف 

بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار .
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – 

حسام أشرف وسيف جعفر.

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

األهلى يلتقي صن داونز السبت فى دورى 
أبطال أفريقيا

   يلتقى النادى األهلى مع نظيره صن داونز 
الثانية  الجولة  أفريقى ، فى منافسات  الجنوب 
من دور المجموعات بدورى األبطال األفريقى 

، ويسعى األحمر النتزاع صدارة المجموعة .
من المقرر أن تقام مباراة األهلى وصن داونز يوم 
السبت 26 فبراير الجارى ، فى تمام التاسعة مساء 
بتوقيت القاهرة ، و يستضيفها ستاد القاهرة الدولى .

يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة برصيد 4 
نقاط، بينما تساوى المريخ مع األهلي والهالل 

السوداني عند رصيد نقطة واحدة.
تأهل النادي األهلي إلى دور المجموعات بدوري 
أبطال أفريقيا بعد التغلب على الحرس الوطني 

بطل النيجر، عقب التعادل فى النيجر بهدف لكل 
ليتأهل  مقابل هدف  أهداف  بـ6  والفوز  فريق، 
واستهل   ،2  /7 المباراتين  بمجموع  الفريق 
األهلي مشواره في دور المجموعات بالتعادل 

السوداني الهالل  أمام  سلبياً 
بعد  المجموعات  دور  إلى  داونز  تأهل صن 
مباراة  في  يونيون  مانيما  فريق  مع  التعادل 
مباراة  في  يفوز  أن  قبل   ،2/2 بنتيجة  الذهاب 
المجموعات  دور  وفي   ،2/0 بنتيجة  العودة 
الهالل  على  األول  اللقاء  في  داونز  فاز صن 
السوداني بنتيجة 1/0 قبل أن يتعادل مع المريخ 

سلبياً. الثانية  الجولة  في 

مواجهات عربية -عربية في التصفيات المؤهلة إلى كأس 
آسيا 2023

اليويفا يجهز خطة طارئة تحسبا لنقل نهائي 
التشامبيونزليج من روسيا بسبب 

األزمة األوكرانية
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- من بره هاهلل هاهلل ومن جوه يعلم هللا
Les apparences sont souvent trompeuses

- أكل وبحلقة
A cheval donné on ne regarde pas la bride

    سحبت الخميس، في العاصمة الماليزية 
كوااللمبور، قرعة الدور الحاسم من التصفيات 
المؤهلة لبطولة كأس آسيا 2023، والتي تستضيفها 
الصين خالل الفترة من 16 يونيو وحتى 16 يوليو.

وأوقعت القرعة المنتخبين األردني والكويتي في 
المجموعة األولى إلى جانب إندونيسيا ونيبال، 
في حين جاء المنتخبان الفلسطيني واليمني في 

المجموعة الثانية إلى جانب الفلبين ومنغوليا.
فيما حل المنتخب البحريني في المجموعة 
الخامسة إلى جانب البحرين، تركمانستان، 

ماليزيا، وبنغالدش.
المجموعة األول: األردن، الكويت، إندونيسيا، نيبال.

المجموعة الثانية: فلسطين الفلبين، اليمن، منغوليا.
الثالثة: أوزباكستان، تايالند، المالديف،  المجموعة 

سريالنكا.

المجموعة الرابعة: الهند، هنونغ كونغ، أفغانستان، 
كامبوديا.

المجموعة الخامسة: البحرين، تركمانستان، ماليزيا، 
بنغالدش.

المجموعة السادسة: قرغيزستان، طاجيكستان، ميانمار، 
سنغافورة.

    يعكف االتحاد األوروبي لكرة القدم “يويفا” على 
وضع خطط طوارئ بشأن المدينة التي ستستضيف 
المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
ومن المقرر أن يستضيف ملعب جازبروم أرينا 
في سان بطرسبرج الذي يتسع لـ68 آلف مشجع، 
المباراة النهائية لدوري األبطال، لكن ربما يضطر 
البطولة من روسيا، بسبب األحداث  لنقل  يويفا 

التي اندلعت بينها وبين أوكرانيا.
وبحسب وكالة األنباء البريطانية “بي ايه ميديا” 
الخميس ، فإن يويفا يراقب األوضاع عن كثب ، 
تحسبا لتجريد روسيا من حق استضافة المباراة 
 28 لها يوم  النهائية لدوري األبطال، والمقرر 

مايو المقبل.
ورجحت “بي ايه ميديا” أن يتأخر قرار يويفا فيما 
يخص المدينة الجديدة التي ستستضيف النهائي 
األوروبي، لحين معرفة طرفي المباراة النهائية.

وأشارت وكالة األنباء البريطانية إلى أنه في حال 
النهائية مثلما  للمباراة  تأهل فريقان من إنجلترا 
حدث في النسخة الماضية عندما التقى مانشستر 
سيتي مع تشيلسي، فإن النهائي قد يُنقل إلى إنجلترا.

كما يبحث يويفا مصير منتخب روسيا من خوض 
مباراة وربما مباراتين على أرضه في مارس 
المقبل ضمن الملحق الفاصل المؤهل لمونديال 

قطر 2022.



            من المؤسسات العربية الرائدة في الوطن العربي 
وخاصة في شمال إفريقيا، يأتي االتحاد الدولي للمؤرخين 
للتنمية والثقافة والعلوم االجتماعية، باعتبار مؤسسة علمية 
أكاديمية مدنية مهنية مستقلة تجمع المؤرخين على مستوى 
العالم بغض النظر عن الحدود والجغرافية والدينية والقومية 
والمذهبية، وتهتم بالدراسات الفكرية والتاريخية، وتجعل 
من المؤرخ مرتكزا للتفاعل والحوار الناضج والتشخيص 

والقراءة الدقيقة للتاريخ والواقع واستشراف المستقبل. 
     ويهدف االتحاد الدولي للمؤرخين للتنمية والثقافة والعلوم 
االجتماعية، إلى تحقيق التواصل والتفاعل بين المؤرخين 
الخبرات  وتبادل  التعاون  وتحقيق  العالم،  مستوى  على 
وبناء المشتركات التي تعزز السلم واألمن الدوليين، من 
خالل تنظيم جملة من الفعاليات الثقافية التي تروم االرتقاء 
بالمستوى الفكري والثقافي واالكاديمي للمؤرخ، والوصول 
يتجاوز  واقعي  تحليلي  أكاديمي  تاريخي علمي  فكر  إلى 
الصراع والخالف ويدعو الى توسيع آفاق التعاون بعيداً 
عن منطق الصراع والقوة المهيمنة، وحفاظاً على وحدة 

الدول وثوابتها الوطنية.
   ولهذه المؤسسة عدة شراكات واتفاقات تعاون مع عدد من 
المؤسسات العلمية داخل تونس وخارجها، ومن الفعاليات 
الثقافية التي نظمها االتحاد مؤّخراً، يأتي مؤتمر األندلس: 

مسارات التاريخ والحضارة.
نونبر   28 إلى   26 من  متتالية  أيام  ثالثة  مدى     على 
ثقافي دولي،  2021، كانت تونس على موعد مع حدث 
من تنظيم االتحاد الدولي للمؤرخين للتنمية والثقافة والعلوم 
االجتماعية، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات والمراكز 
والمنظمة  بتونس  الخضراء  الجامعة  والجامعات، ومنها 
العربية للتربية والثقافة والعلوم، وجامعة سيدي محمد بن 
بتونس  للديموقراطية  العربي  والمعهد  بالمغرب  عبد هللا 
الدولية  بالعراق والمحكمة  التربية جامعة سامراء  وكلية 
الدائمة للتحكيم ومنظمة الصداقة الدولية وجامعة صالح 
الدين بأربيل وجامعة بيان بأربيل ومنظمة أصحاب األعمال 
للتنمية ، والمركز المغربي لالستثمار الثقافي، مساق.  علماً 
الفترة  المؤتمر كان قد تم اإلعالن عن تنظيمه خالل  أن 
من 12 إلى15 أكتوبر 2021، بالحمامات بتونس، وبسبب 
االحترازات الصحية ضد جائحة كورونا، تم تأجيل تنظيمه 
إلى 26 نونبر والجمع بين المشاركة الحضورية وعن بعد، 
استجابة لطلب بعض المشاركين الذين تعذر عليهم السفر 

بسبب اإلجراءات الصحية في بلدانهم.
    تمحور هذا المؤتمر الدولي حول موضوع: األندلس ... 
مسارات التاريخ و الحضارة، والذي ُعِقد بتونس الحمامات، 
الباحثين واألساتذة والشعراء من  و بمشاركة واسعة من 
عدد من الدول العربية، كالعراق واألردن ومصر والمغرب 
وموريتانيا. والجزائر وتونس وليبيا وسلطنة عمان والسودانـ 
تم تقديم 49 ورقة بحثية، شارك فيها )59( باحثاً ضمن 
جلسات حضورية وأخرى عن بُعد، وبجلسة افتتاحية رئيسية: 
تضمنت كلمات األساتذة :الدكتور سعيد البيضاني األمين العام 
لالتحاد الدولي للمؤرخين، والدكتور خالد شوكات رئيس 
المعهد العربي للديموقراطية ، والدكتور زهير شمة الذي 
توفي بعد مشاركته في المؤتمر،  كما قدم رئيس المحكمة 
الدولية الدائمة للتحكيم األستاذ بشير سعيد كلمته ، أما كلمة 
الوفود المشاركة فقد ألقاها األستاذ الدكتور عمارة فاضل 
حمزة ، وشهد حفل االفتتاح تكريم المؤرخ العربي األستاذ 

الدكتور عبد الجليل التميمي ، بدرع اإلبداع و التميز.
     ثم عقدت جلسة علمية رئيسة برئاسة الدكتور طارق 
الحمداني، تدخل فيها كل من األساتذة الدكتور عبد الجليل 
التميمي و الدكتور عبد اللطيف عبيد والدكتور زهير شمة 

ـ رحمه هللا ـ والدكتور بشير سعيد، وأسدل ستارها بجلسة 
حوارية ختامية ترأسها الدكتور ابراهيم البيضاني، و تلي 

فيها البيان الختامي والتوصيات.
     كانت مشاركة الباحثين 
متميّزة، والذين قدموا أوراقاً 
علمية ضمن مجاالت اهتمامهم، 
وانسجاماً مع موضوع المؤتمر، 
المقال  هذا  في  ونستحضر 
مشاركة المغاربة، على أمل 
أن تأتي الفرصة الحقاً لمتابعة 
باقي  مداخالت  ملخصات 
المشاركين من الدول العربية 
نتائجها من  األخرى، ونشر 
وهكذا،  الفائدة،  تعميم  أجل 
الذين شاركوا  المغاربة  قدم 
أربع  األندلس،  مؤتمر  في 
مداخالت، نستعرض بعض 

نتائجها من خالل اآلتي:
 المداخلة األولى: للباحث و 
الشاعر الحسن أحمد جمالي 
عضو المكتب المسير المركز 
المغربي لالستثمار الثقافي ـ 
مساق ـ في موضوع: التأثير 

األندلسي في أسوار فاس، ركز فيها الباحث على لون من 
ألوان التالقح الثقافي ، والتفاعل الحضاري بين المغرب و 
األندلس المتمثل  في مجال المعمار ) أسوار فاس أنموذجا(، 
والذي انتقل فيه المعمار المغربي من البساطة في زخرفته 
و نقوشه إلى التعقيد المشرب بالجمالية و اإلبداع ، نتيجة 
التأثير األندلسي على العمارة اإلسالمية المغربية ، و الذي 
خلق لنا شواهد معمارية ال زالت دالة على هذا التواصل و 
التفاعل ، مهد له الباحث بالنموذج االدريسي وما شهده من 
طفرة نوعية في مجال المعمار ممثال في “ جامع القرويين “ 
وأسوار فاس المرتفعة التي تحيط بالمدينة من كل الجهات، 
وعطف على هذه الفترة االدريسية بفترات الحكم المرابطي 
و الموحدي و المريني ، وما شيد خاللها من أسوار وبروج 
اعتمادا على المهندسين و الصناع األندلسيين حتى أصبحت 

فاس الجزء اآلخر من قصة الحضارة األندلسية ، كما أبرز 
دور المرأة و حضورها الوازن في تشكيل المعمار اإلسالمي 

، متخذا من السيدة فاطمة الفهرية التي كان لها الشرف في 
بناء معلمة جامع القرويين أنموذجا حيا على ذلك .

      وجدير بالذكر أن الشاعر واألديب والباحث الحسن 
اشتغل  قد  و  العريقة،  فاس  مدينة  أبناء  أحمد جمالي من 
في ترميم البناء العتيق مدة طويلة، بترميم خزانة جامعة 
القرويين، وله اهتمامات واسعة بأنماط المعمار والزخرفة 
وبديع الصناعات التقليدية المرتبطة بجماليات البناء التقليدي، 
مما جعله ُملّماً بالموضوع وقادراً على الغوص في تفاصليه 

وخاصة ما له صلة بالجانب التطبيقي.
    أما مداخلة األستاذ الباحث الدكتور خالد سرسار والموسومة 
ب “جهود علماء األندلس في حوار األديان ـ اإلمام ابن 
” فقد ترّكزت حول بيان أحد مظاهر  حزم األندلسي نموذجاـ 
 ، الديانات  بين  التعايش  في  المتمثل  األندلسية  الحضارة 

وتالقح الثقافات الذي 
مهد لظهور الجدل  
الحوار  و  الديني 
الناري بين علماء 
هل  أ و لمسلمين  ا

دام عشرة  الذي  الوجود اإلسالمي  استمر طوال  الكتاب 
قرون، وقدم الباحث نماذج لألعالم الذين اشتهروا بنبوغهم 
في هذا العلم كأمثال ابن أبي عبيدة الخزرجي ) 450ه( 
وأبي الوليد الباجي )474  ه( وابن رشيق )696ه( وجعل 
من شخصية اإلمام ابن حزم األندلسي محور البحث ليبسط 
الكالم ويحرره في جهوده في حوار األديان ، والتأسيس لعلم 
نقد الكتاب المقدس ، مستشهدا بنماذج من الواقع األندلسي. 
     واتسمت المداخلة الثالثة لألستاذ الباحث موالي عبد 
الحفيظ اإلدريسي بالحديث عن جانب آخر له أمية خاصة 
، وهو التأثير الحضاري األندلسي على الغرب اإلسالمي 
ضمن شقه الفني والجمالي، حيث عنون ورقته البحثية بــ 
أثرهما على صفة  الموسيقى األندلسية و  الغناء و  “ فن 
التحضر في الغرب اإلسالمي” ، استهلها الباحث بمدخل 
الغنائي في  الموسيقي و  الفن  مفاهيمي عرف فيه مفهوم 
الغرب اإلسالمي، ثم عرج على ذكر مجاالت وأنواع الفن 
الموسيقي والغنائي في الغرب اإلسالمي، مشيرا إلى بعض 
العلمية  مداخلته  ماجة، وختم  وابن  ، كزرياب،  أعالمه 
بالحديث عن أثر الفن الموسيقي و الغنائي الحضاري في 
الغرب اإلسالمي، وانعكاس ذلك على المستويات االجتماعية 

والسياسية والفكرية واألدبية والقيمية.. 
     أما المداخلة الرابعة فكانت من تقديم األستاذ الباحث 
الثقافي  “التواصل    : الحكيم سمراني في موضوع  عبد 
والعلمي بين تادال و بالد األندلس: امتداداته و تجلياته ، 
لمدينة  والثقافي  العلمي  االشعاع  الضوء على  فيها  سلط 
تادال التي تعد أهم أقاليم بالد المغرب األقصى وما عرفته 
من حاالت ثقافية وعلمية بينها وبين بالد األندلس، جعل 
من تادال حاضرة علمية شهيرة داخل المغرب وخارجه، 
ومنارة علمية متميزة أسهمت برجاالتها وعلمائها في الحياة 
العلمية و الثقافية في بالد األندلس، ومع ذلك لم تنل حظها 
المغربية  الحواضر  من  كمثيالتها  والبحث  الدراسة  من 
الكبرى كفاس ومراكش ومكناس وغيرها، لذلك يوصي 
الباحث بوجوب تضافر الجهود وتراكم البحوث لمقاربة 

الموضوع وتعميق البحث فيه . 
    إن مشاركة الباحثين المغاربة في مؤتمر تونس، حول 
قد  والحضارة،  التاريخ  مسارات  األندلس:  موضوع: 
تميزت بالعمق والشمولية، وهي بذلك تمثل تفعياًل حقيقياً 
في  والمغرب،  تونس  البلدين؛  بين  تجمع  التي  للشراكة 
سياسية،  وأيضاً  وثقافية،  واجتماعية  اقتصادية  مجاالت 
عن  الدفاع  في  تونس  جانب  إلى  دائماً  كان  فالمغرب 
وحدتها وسيادتها، كما أن تونس ترى في المغرب شريكاً 
في التعاون المغاربي وخاصة المغرب الكبير، أو اتحاد 
المغرب العربي، الذي يوحد دول شمال إفريقيا، ولذلك عادة 
ما تنجح المؤتمرات العلمية في تأكيد هذه الوحدة العربية 
والتآخي،  والتعاون  التضامن  قيم  إحياء  وفي  المشتركة 
في  التأثير  تستطيع  ناعمة  دبلوماسية  الثقافة  تمثل  حيث 
الكثير  وتصحيح  الدول  بين  المشترك  التعاون  مجاالت 
من المواقف، ألنه ال يمكن أن نحصر فعاليات مثل هذه 
المؤتمرات في الجلسات العلمية فقط، ولكن هناك أيضاً 
جلسات أخرى تتم بين المشاركين من مختلف الجنسيات 
واالنتماءات، للتعارف والنقاش حول قضايا تهم بلدانهم، 
ولتبادل األخبار والمؤلفات واألفكار، وهنا يؤدي الباحث 

المشارك دور السفير الذي يمثّل بلده خير تمثيل.

  إن البحث على األقنعة الطبية وارتدائها عادة ما يحدث 
كوسيلة للحماية من األمراض المعدية، ويقتصر ارتدائها 
انتشار مرض  أما في حال  على األطباء والمخالطين، 
معدي والذي حدث عدة مرات على مدار التاريخ، وآخرها 
هو فيروس كورونا المستجد، فلقد أصبح البد من ارتداء 
االقنعة من قبل جميع األشخاص سواء كانوا مرضى أو 
أصحاء كوسيلة للوقاية وللحد من هذا المرض، وفي هذا 
المقال سوف نعرض لكم قصة اختراع اول قناع طبي .

قصة اختراع اول قناع طبي
إن أول دراسة ذكر فيها ارتداء القناع كوسيلة للوقاية من 
األوبئة التي تنتشر في البالد كان ذلك في عام 1897، 
ولكن على الرغم من ذلك إال أن استخدامها كان نادر، 
تدعى  في شيكاغو  قامت طبيبة   1905 في عام  ولكن 
األمريكية  الجمعية  في  مقال  بكتابة  هاميلتون،  أليس 
القرمزية  الحمى  أن مرضى  فيه على  تحدثت  الطبية، 
عند العطس يخرج منهم كمية بكتريا كبيرة، ويمكن أن 
يتأثر بها األطباء وتؤثر على المرضى خالل الجراحة؛ 
لهذا السبب ذكرت أنه البد من ارتداء هذا القناع أثناء 

العمليات الجراحية.
الكمامة و وباء الطاعون

لم يكن شخص يهتم بارتداء الكمامة حيث أنه لم توجد 
أي خطورة عليهم، فإن أهميته تقتصر على األطباء فقط، 
ولكن في عام 1910 أنتشر وباء الطاعون، ولقد قامت 
المحكمة الصينية بتعيين طبيب صيني يدعى وو ليان تيه 
الطاعون،  لياند(  حتى يرأس مهمة مكافحة وباء  )وو 
وبعد أن قام بعمل العديد من الدراسات ذكر أن المرض 
ينتقل من خالل االتصال الجوي، وأنه يجب أن يتم ارتداء 
كمامات من قبل عامة الشعب واالطباء كوسيلة للوقاية 

والحد من هذا الوباء.
ولقد ذكر أن بداية الوباء كانت في القرن السادس الميالدي، 
حيث أنه في هذه الفترة أنتشر الطاعون وكانوا يذكرون 
أنه ينتقل من خالل الرائحة، ولكن المشكلة أن البعض 
يذكر أن هذه الكمامة لم تظهر مع بداية الطاعون ولكن 
حدث ذلك بعد أن تفشى وكان سبب في وفاة العديد من 

األشخاص حول العالم.
هل تم ارتداء الكمامات خالل وباء االنفلونزا

عام  في  واسع  نطاق  على  األنفلونزا  وباء  أنتشر  لقد 
1918، فلقد كانت الهيئة الطبية تحرص على أن ترتدي 
أقنعة كوسيلة لحماية أنفسهم، ونظًرا لكثرة الحاجة إلى 
هذه األقنعة فإن الصليب األحمر قام بتجنيد ما يصل إلى 
120 عامل حتى يمكنهم إخراج ما يصل إلى 260.000 

قناع في ثالثة أيام. 
أول قناع طبي لمنع عن الرائحة

إذا حاولنا أن نتعرف على بداية ارتداء القناع والتي تعود 
إلى القدم، قبل أن يتعرف الناس على أن الفيروسات أو 
البكتريا يمكن أن تكون وسيلة لنقل األمراض، أو أنها 
تطفو في الهواء وتجعل األشخاص مرضى، ولكن على 
الرغم من ذلك كان الناس يرتدوا أقنعة، ولقد ذكر أول 
محاضر في قسم األنثروبولوجيا االجتماعية في جامعة 
سانت أندروز والذي يدعى كريستوس لينتيريس ) لقد 
كان خبير في القناع الطبي(  إلى أنه يوجد صور توضح 
أن الناس في عصر النهضة كانوا يقوموا بتغطية أنوفهم 
باستخدام منادل، حتى تكون وسيلة للوقاية من األمراض، 

ويوجد لوحات أخرى تعود إلى عام 1720 بسبب أنتشار 
الطاعون، والتي توضح أن األشخاص الذين كانوا يقوموا 
بدفن الموتى من الطاعون كانوا يقوموا بتغطية أنوفهم 

كوسيلة للوقاية من المرض. 
نصائح عند ارتداء الكمامة

يوجد بعض النصائح التي يجب أن تحرص عليها قبل أن 
ترتدي الكمامة، وتتمثل هذه النصائح فيما يلي:

الكمامة  احرص على غسل يديك قبل أن تقوم بإرتداء 
أو يمكنك استخدام الكحول حتى تتأكد أن االيدي نظيفة 

وخالية من الجراثيم.
بعدها قوم بوضع الكمامة على الوجه مع الحرص على 
أن تكون ملتصقة بالوجه مباشرة، حتى تضمن عدم دخول 

الهواء من أي جانب.
األسطح  لمس  عند  خاصة  الكمامة  لمس  تماًما  تجنب 

في الخارج.
أحرص على التخلص من الكمامة بعد أن تصبح رطبة.
من األفضل عند التخلص من الكمامة أن تقوم بتقطيعها 

حتى تتأكد من عدم استخدام أي شخص آخر لها.
تجنب تماًما ارتداء الكمامة أكثر من مرة حيث أن هذه 

الطريقة غاية في الخطورة.
عند خلع الكمامة يجب أن تحرص على خلعها من الجزء 

الخلفي وتخلص من على الفور.
بعد خلع الكمامة أحرص على غسل االيدي أو استخدام 

الكحول.
إن هذه النصائح من منظمة الصحة العالمية، يجب أن 
تحرص عليها حتى تضمن الحفاظ على صحتك وعلى 
صحة جميع من حولك، وحتى ال تكون وسيلة في نشر 

الوباء بشكل أكبر. 
منطقة الصحة العالمية و كمامة الوقاية

بعد انتشار فيروس كورونا المستجد  والذي سبب الذعر 
في العالم أجمع، والحاالت بشكل يومي في تزايد ولم يتم 
التوصل إلى العالج المناسب الذي يمكن من خاللها عالج 
هذا الوباء، في البداية كان يقتصر أرتداء الكمامة على 
الذين تظهر عليهم  المخالطين واألشخاص  األشخاص 
األعراض حتى ال يكونوا سبب في نقل األمراض إلى 
األشخاص  المكان، وكذلك  في  الموجودين  األشخاص 

الذين يعملون في الهيئة الطبية.
انتشار فيروس كورونا المستجد على نطاق  ولكن بعد 
واسع، مما كان سبب في أن تفرض الحكومة على الجميع 
بإرتداء الكمامات كوسيلة للوقاية والسيطرة على اإلصابة 

بهذا الوباء والحد من انتشاره. 
توثيق أول قناع طبي

لم  المستجد  أنتشار فيروس كورونا  قبل  أنه  كما ندرك 
كما  للناس  بالنسبة  بالغة  أهمية  ذا  الكمامات  أمر  يكن 
نرى اليوم، ولقد ذكرت بعض المصادر أن أول شخص 
الكمامات من قبل األطباء الجراحين هو   ذكر استخدام 

الجراح الفرنسي بول بيرجر وكان ذلك في عام 1897 
ميالدًيا، وكان الهدف من ذلك هو الوقاية بالنسبة للطبيب 

وكذلك المريض.
وعلى الرغم من ذلك إال أن هذه الفكرة قد القت الكثير 
الوقت أصبح  البداية، ولكن مع مرور  الهجوم في  من 
األمر ضروري حين أدرك الجميع مدى أهمية ارتداء 
الكمامة من قبل األطباء، ولكن أهمية هذا القناع بالفعل 
ظهرت خالل أنتشار مرض الطاعون فكما وضحنا أنه 
كان يوجد أعتقاد في هذه الفترة أن الطاعون ينتشر من 

خالل الرائحة.
اللجوء إلى الكمامات في الحروب

نعم إن الكمامات كانت من األغراض األساسية بالنسبة 
للجنود، خاصة في الحرب العالمية األولى حيث أنه كان 
تسبب  أن  يمكن  والتي  للدموع  مثيلة  القاء غازات  يتم 
العديد من المشاكل الصحية إلى الجنود، هذا بجانب أنه 
التهاب  يسبب  أن  فيمكن  باالختناق،  يشعرون  يجعلهم 
في االغشية المخاطية، ويمكن أن يصل األمر إلى قتل 

الجنود بهذا الغاز.
إن أول شخص قام بعمل كمامة عبارة عن طبقتين هو  
أوتو هويبنر حتى يتم استخدامها خالل الجراحة كوسيلة 
تنتقل من  التي يمكن أن  البكتريا والجراثيم  للوقاية من 
خالل المريض، ومع مرور الوقت حدث له العديد من 

التطورات التي جعلت منه أكثر أماًنا.

عرس يف داريا

طــبي قناــع  اول  اختـراع  قصـة 

العالناتكم في »الرسالة«

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

  في أواخر صيف سنة ١٩٧٢ 
ُدِعي والدي الى حفل عرس في 
داريا الشوف وهي قرية تتواجد 
بلدة  من  كيلومترات  بعد  على 
شحيم في أعالي اقليم الخروب.  
وكان والد العريس “أبو عنتر” 
وأصّر على حضور  زارنا  قد 
كٍل من والدّي لمراسيم الحفل.

وبما أن وعكًة صحية كانت قد 
بوالديومنعته من مغادرة  ألّمت 
الفراش لذا طلب مني أن أذهب 
القريبةالستحضار  المدينة  الى 
سلّة زهور تليق بالمناسبة وانطلق 

بعد ذلك الى داريا لتمثيله. 
استقللت في الصباح سيارة والدي 
واتجهت نحو صيدا. كانت من 
أودي ١٠٠ ل.س.سوداء  نوع 
ت  تقليما هيكلها  تزين  للون  ا
كروميةبينما كان داخل المقصورة 
لون  ذات  مقاعدجلديّة  يحوي 
القيادة  تابلوه  أما  احمر ساطع. 
المستديرة  مع ساعاته  الخشبي 
فكان يعطي رونقاً خاصاً أشبه 
ذات  السيارات  في  نراه  بما 

الطابع الرياضي.
وصلت الى بائع الزهور وانتظرت 
تم  حتى  ساعة  نصف  ء  زها
إعداد الطلبية. كانت سلّة كبيرة 
مستطيلة مملوءة بزنبق مار يوسف 
اضطررت ان افتح كلي البابين 
الخلفيينإلدخالهافغّطت كامل المقعد 
النافذةبينما كان  الى  النافذة  من 
السقف  يالمس  الزنابق  أعلى 
ويحجب عن السائق الرؤية عبر 

الخلفية. النافذة 
انطلقت نحو داريا وكنت أسابق 
المنعطفات متلذذاً برؤية أعناق 
الزنابق عبر المرآة وهي تلوح 
يميناً ويساراً حسب حركة السيارة. 
وبعد ان قطعت وسط شحيم ببضع 
كيلومترات وصلت الى مفرقعلى 

اليسار يؤّدي الى القرية.
البلدة حتى  لي  تراءت  ان  وما 
نظرة  أللقي  لحظات  توقفت 
على هضبة  مبنية  عليها.كانت 
من  منازل خرسانية متالصقة. 
أسفل تلك المنازل مسكون وكامل 
بينما أعالها في قيد اإلنشاء.اما 
وملتوية.  فكانت ضيقة  األزقة 
القرى  معظم  حال  هذا  فكان 
القديمة التي كانت منازلها مبنيّة 
بهذا الشكل طلباً لألمان. وداريا 
معروفة بالزيتون وزيت الزيتون. 
انهم  تجارها  يُروى عن  وكان 
يبيعون أضعاف ما ينتجون من 

ذاك الزيت!
القرية حتى  اقتربت من  ان  ما 
فسألته  الماّرين  احد  صادفت 
عنتر”.فأجابني  “أبو  بيت  عن 
الموسيقى؟  تسمع  هل  سائاًل: 

الحق مصدرها فتصل اليه.
أبو  بي  رّحب  ان وصلت  بعد 
عنتر، وكان في العقد الخامس 
من العمر طويل القامة، عريض 
ير  مستد جه  و له   ، لمنكبين ا
وجهه  ويزين  لإلحمرار  مائل 
باإلعتناء  ألّم  شاربان معكوفان 
بهما وال أشك انه لم يقصر في 
استعمالمكواة خاصة مع وضع 
بعض من شمع “الِتزماتيل”. اما 
طربوشه األحمر وبالطريقة التي 
كان يلبسه على رأسه، فكان يدل 

على وجهة سيره.
انعكفنا  ثم  ومن  المدخل  دخلنا 
نحو الدرج. أما الطابق األرضي 
فكانمخصصاً إلحتفاالت النساءفصعدنا 
الى السطح حيث كانت احتفاالت 
الرجال. وكانت مجموعة عواميد 
لسطحجاهزة  ا تعلو  نية  خرسا
الستقبال الطابق الثاني فيما بعد. 
وكان قماش من نوع الجنفيص 
قد افرد فوقها للوقاية من حرارة 
الشمس. اما الكراسي الخيزرانية 
فكانت قد وضعت على المحيط 
إلجالس المحتفلين ولم يكن يتواجد 
اي حاجز او درابزين خلف ظهر 

الكراسي. 
إجالسي  على  عنتر  ابو  اصّر 
عن يسار العريسحيث كنت أقف 
مع المحتفى به ألسلم على كل 
متوافد جديد، وكنت كلما عدت 
الخلفية  االرجل  أتفقد  للجلوس 
للكرسي خوفاً من ان تقترب اكثر 
أنغام  وعلى  الهاوية!  شفة  من 
بعض  كان  والدربكة  الِمجوز 
الرجال يرقصون ويقفزون في 
يشابه  منهم  الساحة وكل  وسط 
بحركاته تلك التي يقوم بها من 

امسكبيده احد اطراف الدبكة.
كنت في غاية السرور واالنفراج 
ااّل انه، في لحظة لم أكن انتظرها، 
اخرج خمسة او ستة من المحتفين 
)نوع  ٩ملم  نوع  مسدسات من 
١٤( وأخذوا يفرغون حمولتها 
نحو السماء غير عابئين بالثقوب 
التي يحدثها رصاصهم في الغطاء 
الجولة  انتهاء  بعد  الجنفيصي! 
تفقدت بُعدي عن الدرج وأخذت 
ألَعُن في داخلي تلك العادة القديمة 
التي نمارسها في أفراحنا وِفي 

اتراحنا سواسية!
بعد ذلك هدأ الجو وعاد الرقص 
أنغام  على  عليه  كان  ما  الى 
من  مضى  ان  وما  الموسيقى. 
أن  الى  ثلث ساعة  نحو  الوقت 
إطالق  من  ثانية  جولة  بدأت 

العيارات النارية!
قبعت في الكرسي وقلت يجب ان 
د نفسي على هكذا احتفاالت.  أعّوِ
ما هي اال ساعات وينتهي كل 
شيء... واذ كنت أتفقد ما كان 
يعتلي  رجاًل  رأيت  حولي  من 
على  مجاور  لمنزل  بيتالدرج 
مقربة قفزة من السطح الذي كنّا 
عليه. وكان يحمل بندقية حربية 
“سيمينوف”   نوع  من  وكأنها 
نصف آليَّة مشطها يتسع لخمس 
رصاصات. فما كان منه اال ان 
وأمسك  كتفه  الى  دبشكها  اسند 
الخشبي  القابض  اليسرى  بيده 
وصّوب نحو السماء وضغط على 
اول رصاصة  فانطلقت  الزناد 
األودية  لصوتها  ت  دوَّ بشكل 
المجاورة! إال ان الظرف الفارغ 
)الخرطوشة( فبقي عالقاً داخل 
الملّقم. فما كان من صاحبنا اال 
بحيت  البندقية  فّوهة  انزل  ان 
أصبحت مواجهة ألجسام الحضور 
وأخذ يتصارع يميناً وشمااًل مع 
الملّقم إلخراج الظرف العالق! 
أخذ الناس يصرخون ومنهم من 
انبطح على االرض غير الذين 
تراكضوا نحو الدرج والذي لم 
اليه  الوصول  بمقدوري  يكن 
من  اخونا  تمكن  عنه!  لبعدي 
عياراً  وأطلق  الظرف  اخراج 
ثم  اآلخر،  هو  ثانياً علق  نارياً 
أطلق ثالثاً، ثّم رابٍعاً، وبالنهاية 
نا  وكد علقت.  كلّها  و مساً  خا
نتنّفس الصعداء اال ان صاحبنا 
وضع مشطاً جديداً وأطلق عياراً 
جديداً علِق هو اآلخرفأخذ يعالج 
الملقممجدداً موجهاً الفّوهة نحو 
جنونهم!  جن  الذين  المحتفلين 
عندئٍذ انتفضاحد القبضايات وطار 
صوابه من اصرار اخينا على 
فسحبمسدسه وصرخ:  المتابعة 
سأقتلك يا اخو ال-------! وإذ 
كنت أتواجد على يمين “القبضاي” 
قفز احد الموجودين وأمسك بزند 
اليد التي كان يحمل في قبضتها 
مسدسه ليمنعه من إطالق النار! 
عندئٍذ ارتعبت اكثر إذ كانت فّوهة 
صدري  قبالة  تموج  المسدس 
بينما الهوة من ورائي وال مجال 
للهرب. عشر ثواٍن او أكثر مرت 
وكأنها دهر انتهت بفرار صاحب 

البندقية من على دَرِجِه.
قمت  حتى  الوضع  هدأ  ان  ما 
عن  معبّراً  المحتفلين  وودعت 
أطيب التمنيات للعروسين رغم 
إصرارالجميع على بقائي للغذاء!
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La sortie de plusieurs députés conserva-
teurs, dont Alain Rayes, qui supplient 
Jean Charest de se lancer dans la course 

à la chefferie de leur parti n’a rien d’un geste spon-
tané.
C’est du moins ce qu’ont affirmé les collaborateurs 
de l’émission «La Joute», mardi.
Pour Thomas Mulcair, il est clair que Jean Charest 
souhaite créer un momentum et faire en sorte que 
son retour en politique soit réclamé.
«C’est orchestré et organisé, des sorties comme 
celle d’aujourd’hui. Il souhaite être souhaité», sou-
tient le jouteur.
Stéphane Bédard, pour sa part, ne croit pas que 
la victoire soit acquise pour Jean Charest s’il se 
présente à la chefferie du Parti conservateur du 
Canada.
L’appel lancé par Alain Rayes et ses collègues doit trouver 
écho ailleurs au pays, estime le jouteur.
«S’il sort rapidement à ce moment-ci, c’est qu’il voit que 
s’il ne prend pas son momentum immédiatement, la course 
risque de lui glisser entre les doigts. Quand tu es sûr de 
gagner, tu attends», explique Stéphane Bédard.

Antonine Yaccarini se dit convaincue que Jean Charest sera 
candidat et que sa présence, ajoutée à celle de Pierre Poi-
lievre, sera déterminante pour le futur de la formation poli-
tique.
«Je pense qu’une course Poilievre-Charest va être intéres-
sante. Le Parti conservateur, qui est à la croisée des chemins, 
doit choisir entre la pureté des principes des conservateurs 
de l’ouest et le désir de gagner», mentionne la jouteuse.

Le premier ministre François Legault juge qu’Ot-
tawa a raison de vouloir imposer des sanctions 
économiques contre la Russie, dans la foulée de 

l’envoi de troupes de «maintien de la paix» par le Kremlin 
dans des régions séparatistes de l’Ukraine.
«Moi j’appuie le gouvernement fédéral dans toutes les sanc-
tions qu’on peut mettre en place contre la Russie. Ça n’a 
pas de bon sens que la Russie pense attaquer l’Ukraine», a 
commenté M. Legault mardi.
«C’est terrible en 2022 de penser qu’on pourrait avoir une 
guerre dans les prochains jours», a poursuivi le premier 
ministre du Québec en affirmant que son «cœur est avec 
évidemment le peuple d’Ukraine et on espère que ça va se 
régler de façon pacifique.»
Selon M. Legault, on trouve environ 40 000 Québécois 
d’origine ukrainienne dans la province.
«L’invasion a commencé», juge la ministre Joly : entrevue
Play Video
Lundi soir, la ministre des Affaires internationales, Mélanie 
Joly, avait annoncé qu’Ottawa allait déployer de nouvelles 
sanctions économiques contre la Russie.

Cette sortie faisait suite à l’annonce du président russe 
Vladimir Poutine de la reconnaissance de l’indépendance 
des territoires séparatistes du Donetsk et de Lougansk, un 
geste qui a ulcéré les pays occidentaux et miné les efforts de 
négociations pour éviter une guerre ouverte entre la Russie 
et l’Ukraine.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, 
a commandé un rapport à ses fonctionnaires 
en vue d’améliorer le programme de rachat de 

crédits carbone après des révélations sur des manquements 
dans le cadre du mégaprojet de l’échangeur Turcot. 
«J’ai demandé au ministère d’avoir un rapport complet sur 
ce projet pour comprendre que ça se fait que ça pas été suivi, 
pis qu’on soit dans un processus d’amélioration pour le 
futur», a-t-il brièvement réagi dans les couloirs de l’Assem-
blée nationale, mercredi.

Notre Bureau d’enquêtes a révélé cette 
semaine d’importantes lacunes dans le 
sceau vert du projet autoroutier en suivant 
la trace des compensations de GES émis 
lors de sa construction.
Parmi ces révélations: la plus grosse part 
des crédits achetés pour rendre le projet 
carboneutre provient d’une centrale 
hydroélectrique controversée en Inde 
et le ministère des Transports (MTQ) a 
accepté que la firme responsable, KPH-
Turcot, fasse affaire avec une firme qui 
a perdu une certification et qui refuse de 
rendre des comptes.
Qui plus est, le quart des crédits n’avait 
pas été compensé avant que notre Bureau 
d’enquête fasse remarquer cette erreur au 
MTQ.
«Il y a certainement des choses à revoir», 
a commenté François Bonnardel en rappe-
lant que le programme d’achats de crédits 

carbone de son ministère avait été mis en place sous l’ancien 
gouvernement libéral.
L’automne dernier, le ministre caquiste vantait pourtant 
sans détour la «carboneutralité» du projet de l’échangeur 
Turcot, construit au coût de 4 milliards $.
Selon les partis d’opposition, cet épisode jette un doute sur 
la capacité du gouvernement à construire un tunnel car-
boneutre entre Québec et Lévis comme il s’y est pourtant 
engagé.

Le vaccin québécois Medicago contre la COVID-19 a 
reçu le feu vert de Santé Canada pour les personnes 
âgées de 18 à 64 ans, jeudi, après de longs mois d’ana-

lyse par le ministère.
Produit à partir de plantes, ce vaccin requiert deux doses admi-
nistrées dans une intervalle de 21 jours pour atteindre son plein 
potentiel de couverture.
«Le vaccin devrait être disponible d’ici environ trois mois au 
Canada» selon le Dr. Marc Berthiaume, directeur du Bureau des 
sciences médicales à Santé Canada.
Les essais cliniques ont démontré une efficacité de 71% contre 
l’infection symptomatique et à 100 % contre le développement 
de symptômes graves de la COVID-19.
«Ces essais se sont déroulés alors que de nombreux variants 
étaient en circulation. Par conséquent, les données qui en 
découlent permettent de penser que le vaccin serait efficace 
contre différents variants, dont le variant Delta», indique Santé 
Canada, qui ajoute que des données préliminaires pointent vers 
une production d’anticorps contre Omicron.
«Santé Canada a terminé son examen approfondi et indépendant 
de la soumission de Medicago et a déterminé que son vaccin 
contre la COVID-19 répondait à ses exigences rigoureuses en 
matière d’innocuité, d’efficacité et de qualité. Il s’agit d’une étape 
importante pour le Canada dans sa lutte contre la pandémie. 
Célébrons la science, les entreprises et les chercheurs de chez 
nous!», a souligné par courriel le Cabinet du ministre de la Santé, 
Jean-Yves Duclos.
Fondée à Québec en 1999, Medicago a déjà reçu l’appui des gou-
vernements provincial et fédéral pour son développement.
Une usine de fabrication à grande échelle – au coût de 245 mil-
lions $ - devrait voir le jour en 2024 dans la capitale nationale. 
Une fois terminée, l’entreprise pharmaceutique estime qu’elle 
pourra produire plus d’un milliard de doses de vaccin par année.
L’année dernière, Medicago disait qu’elle était en mesure de pro-
duire jusqu’à 80 millions de doses par an dès 2021.

La ministre des Affaires étran-
gères, Mélanie Joly, estime 
que la Russie a, de facto, 

déjà entamé son invasion de l’Ukraine 
en reconnaissant l’indépendance des 
régions indépendantistes de Donetsk et 
du Lougansk.
«Pour nous, l’invasion a commencé. 
Sur cette base-là, les sanctions écono-
miques ont été imposées aujourd’hui. 
Si la Russie décide de continuer son 
invasion, les sanctions vont augmen-
ter», a fait valoir Mme Joly en entrevue 
à l’émission «Le Bilan» à LCN, mardi 
soir.
«Je pense que la menace est réelle et 
qu’elle est imminente. [...] C’est la plus 
grande menace à la stabilité mondiale, 
je dirais, depuis la Seconde Guerre 
mondiale», a poursuivi la ministre.
Aux yeux de Mme Joly, l’imposition de sanctions 
économiques visant à nuire aux affaires des parle-
mentaires russes par le Canada et ses alliés pourrait 
amener le président russe Vladimir Poutine à réfléchir 
avant de poursuivre son invasion en Ukraine, voir vers 
d’autres pays d’Europe de l’Est.
«Le but, c’est qu’on continue la diplomatie, mais aussi 
que les sanctions économiques soient tellement fortes 
que ça affecte directement le régime russe, éventuelle-
ment les oligarques et tout le système financier russe», 
a exposé la politicienne.
En plus des sanctions, le Canada a annoncé d’envoie 

de centaines de militaires supplémentaires en Letto-
nie, un pays balte membre de l’OTAN. Par contre, il 
ne s’agit pas d’une mission de combat, a-t-elle tenu à 
préciser.
«Le but, c’est d’empêcher une guerre. La voie diplo-
matique est encore ouverte, mais je vous dirais que 
la fenêtre d’opportunité pour une résolution diplo-
matique se referme et c’est pas à cause du Canada, 
c’est pas à cause des Américains, c’est pas à cause non 
plus de l’Union européenne, c’est vraiment parce que 
le président Poutine est dans cet état d’esprit qui est 
extrêmement préoccupant», a affirmé Mme Joly, qui 
juge que M. Poutine se cherche seulement un prétexte 
pour pouvoir passer à l’offensive.
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous
Ces revenues records de 544 millions de dol-

lars ont été accompagnés d’un record du 
nombre des bateaux qui ont traversé le canal 

en janvier dans les deux sens de 1774 bateaux. 
De plus, la compagnie de canal de suez enregistre 
le meilleure revenue de son histoire pour l’an 2022 
d’un montant de 6 milliards de dollars avec un 
nombre record de bateau qui ont traversé le canal 
durant cette période de 20 694 bateaux dans les 
deux sens.
À ce propos, il est important de mentionner que tous 

ces records en été enre-
gistré grâce à la réalisa-
tion d’un nouveau canal 
en l’an 2015 qui a coûté 
près de 64 milliards de 
livres égyptiens. 
En terminant, il est 
intéressant de mentionner que le second canal a été 
réalisé en un temps record d’un an pour un passage 
entre deux mers et qui a été inscrit dans le livre 
Guinness des records.

Le Canal de Suez enregistre en janvier 2022 un revenue 
record de 544 Millions de dollars le plus grand depuis 

l’ouverture de canal 1869

Jean Charest met en scène son retour en politique

Legault appuie les sanctions d’Ottawa contre la Russie

Crédits carbone: Bonnardel commande un rapport

Santé Canada approuve le 
vaccin de Medicago
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A toi ma chère collègue 
poétesse Lena Babetty 

Un vide est né circonstanciel
Qui a changé notre vie même le ciel
Au fond de moi, tu restes Une
La tige de la fleur transformée en miel

J’avance à travers le temps 
Des périodes tristes dorénavant
Le vent souffle vers l’inconnu
Mes envies s’accrochent tout devant

Pensant à toi, à ta sagesse
Je m’attache fort à ma promesse
Chaque instant m’éloigne de toi 
Ajoute à mon amour une tendresse

Qui m’accroche malgré la distance
Tes paroles douces prouvent ta présence
A mes côtés tout près de moi
Je ne t’oublierai jamais, fleur de toute instance        

Il est vrai que le temps est dur
Les patriotes expriment qu’ils sont devenus mûres
Par une compréhension adéquate
Et un comportement  

Salah ACHKAR 

«L’invasion a commencé», juge la ministre Joly
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 -Desert safari

 -Beach Holidays

 -Nile Cruises

 - Conference & 
meetings

 -Incentive

-Tranportation & 
limousine services

-Self tailored tours

- FIT & Private
services 

- Meetings & 
cooperates services

تقدم لك :

تمتعوا ببحر وشمس مرسى مطروح
 Hotel Carols Beau Rivage



      

 3   بعدما استغرق صنعها نحو 
أكبر سفينة سياحية في  سنوات، تستعد 
اسم “أعجوبة  التي أطلق عليها  العالم، 

البحار” الستقبال الركاب.
الماضي  يناير  التي سلمت شهر  السفينة 
يبلغ  األمريكية،  الشركات  الحدى 
ارتفاعها 362 مترا، ومن المقرر أن تبدأ 
رحلتها األولى من مدينة فورت لودرديل 
البحر  في والية فلوريدا إلى منطقة 

الكاريبي، في 4 مارس المقبل.
السفينة في عام  تسليم  المقرر  وكان من 
2021، لكن تم تأجيل ذلك بسبب جائحة 

كورونا.
 18 المكونة من  السياحية  السفينة  وبنيت 
السفن في سان  بناء  طابقا في حوض 
لـ6988 ضيفا  نازير بفرنسا، وتتسع 

و2300 من أفراد الطاقم.
8 مناطق،  العمالقة من  السفينة  وتتكون 

ألف   20 أكثر من  إحداها على  تحتوي 
البحر،  نبتة، وبها أطول زالقة مائية في 
بارتفاع  الحر  فضال عن خط لالنزالق 

10 طوابق، وشاشة سينما ضخمة.
 760 التذاكر بين  وتتراوح أسعار 
الرحلة  لمدة  وفقا  دوالر  و1200 

ومسارها.
ومن شروط الرحلة أن يكون جميع 
الذين تزيد أعمارهم على  المسافرين 
لقاح كورونا،  12 عاما حاصلين على 
أعمارهم  تزيد  يكون األطفال ممن  وأن 
نتيجة فحص سلبية  لديهم  على عامين 

للفيروس قبل اإلبحار.
كما يجب على جميع المسافرين أن 
األماكن  في معظم  الكمامة  يرتدوا 
الهيئات  لتوصيات  الداخلية، طبقا  العامة 

الصحية في الواليات المتحدة.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
  ترقبوا فيلم الموسم “جعلوني مجرماً “

بطولة : فالديمير بوتين
إخراج : جو بايدن

إنتاج أوروبي مشترك

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 

(450) 972-1414  
 (514) 961-0777

elressalanews@gmail.com
fzemokhol@gmail.com

 www.el-ressala.com
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

إلعالناتكم يف »الرسالة«  

 آخر عمود

فريــد زمكحـل
   ويمكن للبعض أن يكون عظيما وهو 
للجميع وشيئا  بيننا ويقدم محبته  يمشي 
الجميلة بكل تواضع مثلما  من روحه 
الصلح  بشار  الراحل  الدكتور  يفعل  كان 
الذي رحل عن دنيانا هذا  رحمه هللا 

الشهر ليكون مع الكريم في عليائه. 
الدكتور بشار الصلح وهو كندي من 
أقدم وألمع األطباء  أصل سوري من 
العرب في كندا. عرف عنه خدمته 
لمرضاه حتى في أصعب األيام وأصعب 
األوقات وحتى دون أي مقابل مادي 
الصعيد  في كثير من األحيان.  وعلى 
المهني يشهد للدكتور بشار بجودة 
ذلك في مواقع  الخدمة واألداء ويتجلى 

تقييم األطباء.
الناس  أرواح  الطيب جعل  وعمله 
ومحبتهم تحمله في القلوب في الدنيا وفي 
القلوب  الشهر في  رحلته األخيرة هذا 
وعلى األيدي. خسارته كبيرة للجالية في 

مونتريال ولكنه اآلن عند رب كريم. 
الذي طالما كان يحب  الدكتور بشار 
الناس جميعا وبين األديان  بين  السالم 
وبين الشعوب ويقول ويعمل بمبدأ 
»الصلح خير« وهو أساس اسمه وعائلته 
الدكتور بشار أسس  بالحياة.  ونهجه 
كثيرة في منطقة مونتريال  مراكز طبية 
وقد كان آخرها  مركز ابن سيناء الطبي 

في غرب مونتريال.
اإلنساني  الصعيد  قيل عنه: »على  ومما 
بالطيبة  الدكتور بشار الصلح  يتميز 
الخير.  الى  والتسارع  واإلحسان 
لم توصد يوما عيادته الطبية أمام 
السبيل وهم كثر  المحتاجين وعابري 
من كان بحاجة الى طبيب ولم يكن 
مالية.  بموارد  بتأمين صحي وال  يتمتع 

ال تفارقه البشاشة واالبتسامة التي كانت 
التوسط في  النزاعات حين  كفيلة بحل 

الخالفات.«
الجالية  وعلى الصعيد االجتماعي في 
من  رحمه هللا  بشار  الدكتور  كان 
والقضايا  الخيرية  المشاريع  رواد 
المجتمع ككل والجالية  تهم  التي  النبيلة 
تحديدا. وترأس  المسلمة والعربية 
بشدة  الكندي وشجع  المنتدى اإلسالمي 
على االندماج الواعي في المجتمع 
الجالية  المواطنية عند  الكندي وترقية 
المجتمع  المسلمين في  وتحسين صورة 
بين  التقريب  الكندي وسعى بكل جهده 
والتمييز  الخوف  الثقافات وتذويب جليد 

والعنصرية.
الباب الستقبال  وعندما فتحت كندا 
السوريين أسس منظمة غير  الالجئين 
الكندي لمساعدة  ربحية هي االئتالف 
النظر  السوريين »كاسا« جميعا وبغض 
توجهات في كل جوانب حياتهم  أي  عن 

الجديدة في كندا. 
القلوب ومحبة  يدخل  الناس  البعض من 
أعماله سبقته  نفسها الن  تخفي  الناس ال 
الدكتور  الى األرواح وهذه كانت حال 
الذي ستبقى ذكراه في  بشار الصلح 
التي  الخير  قلوبنا جميعا وفي أعمال 

تركها لنا. 
وأما أنا وأسرتي سنذكره بكل خير ومحبة 
دوما ليس ألنه صديق األهل واألسرة في 
سوريا وحسب ولكن ألنه كان دوما اهاًل 

وأخاً كبيراً لنا جميعا حتى في كندا. 
العربية ولزوجته  للجالية  العزاء  خالص 
العزيزة ميساء المالكي وابنه خالد 
وابنتيه سمية وغالية وجميع األهل 

والمحبين. 

الدكتور بشار الصلح.. سالماً

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

اآلثار األردنيين  أعلن فريق من علماء    
والفرنسيين اكتشاف موقع أثري عمره 9000 
الحديث في  الحجري  العصر  إلى  يعود  عام 
الشرقية، ويضم  ناء بصحراء األردن  موقع 

مصائد حجرية.
الطقوس في موقع  وجرى اكتشاف مجمع 
بالقرب  الحديث  الحجري  العصر  إلى  يعود 
من الهياكل الكبيرة المعروفة باسم »الطائرات 
الجماعية  الفخاخ  أو  الورقية الصحراوية«، 
الغزالن  استخدمت في صيد  أنها  يعتقد  التي 

البرية للذبح.
كما، تتكون هذه المصائد من جدارين حجريين 
وتنتشر  نحو سياج  يتقاربان  أكثر،  أو  طويلين 

عبر صحاري الشرق األوسط.
أبو  اآلثار األردني وائل  قال عالم  ذلك،  إلى 
عزيزة، المدير المشارك للمشروع، إن 
»الموقع فريد، أوال بسبب حالة الحفظ خاصته 
)...( عمره 9000 عام وكان كل شيء على ما 

يرام تقريبا«.
قائمان  وداخل الضريح كان هناك حجران 
منحوتان يحمالن أشكاالً مجسمة، أحدهما 
لـ »طائرة ورقية صحراوية«،  تجسيدا  يحمل 
إلى مذبح وموقد وأصداف بحرية  إضافة 

ونموذج مصغر لمصيدة الغزالن.
بيان أن  الباحثون في  من جهتهم، أوضح 
بالكامل  األثري »يلقي ضوءا جديدا  الكشف 

السكانية من  المجموعات  لهذه  الروحية  الثقافة  الفني وكذلك  والتعبير  الرمزية  على 
العصر الحجري الحديث والتي لم تكن معروفة حتى اآلن«.

وورد في البيان كذلك أن قرب الموقع من الفخاخ يشير إلى أن السكان كانوا صيادين 

متخصصين، وأن المصائد كانت »مركز حياتهم الثقافية واالقتصادية وحتى الرمزية 
في هذه المنطقة الهامشية«.

يشار إلى أن الفريق ضم علماء آثار من جامعة الحسين بن طالل األردنية والمعهد 
الفرنسي للشرق األدنى، وتم التنقيب في الموقع خالل عام 2021.

بوليفارد رياض سيتي األلعاب    أطلقت منطقة 
التي ازدحمت  التأسيس«،  بـ »يوم  النارية احتفاالً 
أزيائهم  التاريخي عبر  اليوم  بهذا  المحتفلين  بالزوار 

التقليدية.
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة »اإلخبارية«، 
النارية في  تتزين بعروض األلعاب  الرياض  سماء 
يتم  التأسيس، حيث  يوم  احتفاالت  البوليفارد، خالل 
المواطنين  أمام  النارية مجاناً  األلعاب  توفير عروض 
دون تذاكر لالستمتاع بمشاهدة هذه العروض، المسماة 

بعرض »الضوء«.
10 لوحات في  الضوء رسم  يتم خالل عرض  كما 
السماء من خالل األلعاب النارية، المصحوبة بأصوات 

الموسيقى العالية.
وشهدت منطقة بوليفارد رياض سيتي عشية يوم 
الذين أحدثوا  المحتفلين  من  كثيفاً  التأسيس حضوراً 
اختلط من خاللها  التي  أزيائهم  استثنائيّاً، عبر  تمازجاً 
اليوم، في واحدة من أكبر  تاريخ األمس بأمجاد 
للزوار على  وإبهاجاً  تنوعاً  الترفيه وأكثرها  محاضن 

المستويات المحلية واإلقليمية.
بوليفارد رياض سيتي  بمنطقة  وأدت شاشات سكوير 
الدولة  أيام تأسيس  دورها في إعادة الزوار إلى 
السعودية، وبداياتها األولى من خالل المحتوى المتنوع 
في  أزياء وطنية، وأعالم مرفرفة،  الذي تعرضه من 
السعوديين  لدى  الكبير  التالحم  أجواء وطنية تعكس 

منذ 3 قرون.
إلى  الدخول  قد أعلن مجانية  الرياض  وكان موسم 
منطقتي »بوليفارد رياض سيتي« و »ونتروندرالند« 
يوم  أزياء  يرتدي  لكل زائر  الجاري،  الشهر   22 في 
 12 الدخول لألطفال من عمر  التأسيس، مع مجانية 
بدينا واألناقة  يوم  فأقل، وذلك تحت شعار »من  سنةً 

إلى منطقة  يومياً  الدخول  أعلن مجانية  كما  وفينا«  منا 
»ونتروندرالند« لألطفال من عمر 12 سنة فأقل.

العربية  المملكة  وتستحضر 
يوم  في  وشعباً  قيادةً  السعودية 
3 قرون مضت،  التأسيس مسيرة 
وما تحمله من أحداث ومواقف 
والسير،  التاريخ  كتب  خلدتها 
امتداد  على  معالمها  وبرزت 
لم تكن دولة  إذ  العربية،  الجزيرة 
وليدة بل تشكلت على مدى قرون 
المتماسكة  الدولة  ورسخت قواعد 
الحكم، وجعلت أمن  التي أرست 
اهتماماتها مع  المجتمع في مقدمة 

خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.
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الحضور  ذاتي  في   .. لذاتي  أنت  لت:   قا
والسطور  حبيبي  يا  والمعاني  الحروف        
البحور  أوزان  ولديك  القصيدة  ووحدي         

تثور   أو  حبيبي  يا  تغضب  حين         
الصخور  لعـنفوان  تستسلم  حين        

تجور  ..ال  حبيبي  يا  قلبي  بنبض  تترفَّق  حين         
الخمور أطياب  فيَك  نخب  من  أشرب  وَتدُعوني         

الغرور  فيَك  وأعشق   .. بعنٍف  أهواَك  ألني         
الشعور  برضوخ  حبيبي  يا  تنجح  العشق  وثورات         

بهيامي اليوَم  اعتراِفْك  ُيسعدني    : ُقلُت
آثامي  صحيفة  في  أنِت  والطهُر        

أيامي  كِل  في  أنِت  والحُب         
إلهامي  نبع  و  المّحبة  فيُض        

قيامي  أو  حياتي  يا  جلوسي  في        
منامي  رقيق  في  تأتيني  حين  أو        

كالمي  روعة  يا   .. قصيدة  بصحبة        
بمسامي  شعوري   .. بقربك  فأشعر        

بغرامي   فخري  بعشقك..  وأفخر        
االسامي! وكل  النساء  كل  عمري  في  ووحِدْك   

الجديد  الشعـر  قيصر  المعـاني  أمــيُر  لت:   قا
الفريد  العشْق  قلبي  في  ستبقى   

األكيد  الحب  عمري  في  ودوما   
الوليد  كطفلي  لحضني  ْك  أضمَّ  
الوحيد كطفلي  لصدري  ك  أضمَّ  
البريد َعْبَر  رسالتي  وستصلك   

جديد يحمل  اعتراٌف  وفيها   
الوريد  ضُخ   .. لقلبي  وأنَّك   

النشيد  عزف  نبضي  في  بأنَّك   
الطريد ووطني  وناسي  أهلي   

الشريد الغّد  على  األمِس  دمعُة   
المفيد مفادها  حياتي  وأُحبَّْك   
يجري النيُل   .. عروقي  في    : ُقلُت

نهري  نخَب  من  فاشربي   
ظهري أحنى   .. العروبة  طَعن   

مصري  بأني   .. فذكّريني   
عمري وهبُت   .. للعروبة   

فخري  للدهِر  ويبقى  أموُت   
نصري الصخِر  على  َينقش   

ُعذري  اليوَم  فأقبلي   
حبي  فيَض  من  واشربي   
خمري نهَر  من  واسكري   

أمري  بالحِب  وأطيعي   
عمري ملَك  وكوني   
عمري كل   .. وأنِت   

أعجوبة البحار.. أكبر سفينة في 
بحار

إ

العالم تستعد لل�

مصائد للغزلان في صحراء الأردن عمرها 9000 عام

البوليفارد تحتفل بيوم التأسيس عبر الألعاب النارية

  تعامدت الشمس على وجه رمسيس الثاني 
بأبو سمبل، فجر  الكبير قدس األقداس  بمعبده 
السياحة واآلثار  الثالثاء، بحضور وزير  يوم 
إيناس عبد  والدكتورة  العناني،  الدكتور خالد 
الدايم، وزيرة الثقافة، ومحافظ أسوان أشرف 
عطية، وعدد كبير من السائحين والمصريين.
آثار  المنعم سعيد، مدير  الدكتور عبد  وقال 
أسوان والنوبة، إن الشمس تعامدت على وجه 
رمسيس الثاني بمعبده الكبير بمدينة أبو سمبل 
دقيقة واستمر  السادسة و٢٣  الساعة  تمام  في 
ت ٢٠ دقيقة، لتعلن بداية موسم الحصاد عند 

المصريين. القدماء 
االحتفالية جاءت هذا  أن  إلى  وأشار سعيد، 
الشمس على  تعامد  نظًرا ألن  متميزة،  العام 
الثاني بمعبده يتزامن مع  وجه الملك رمسيس 

تاريخ مميز للغاية، وهو ٢/٢/٢٢ ٢٠٢
قد خصصت  أبوسمبل،  آثار  وكانت منطقة 
داخل ساحة  السائحين  لنقل  سيارات جولف 
السن وذوى  كبار  أبوسمبل خاصة من  معبد 
تعامد  لمتابعة ظاهرة  الخاصة،  االحتياجات 

الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني.
وأشار سعيد، إلى أن ظاهرة تعامد الشمس تعد فريدة 
الزمان  قرنًا من  يبلغ عمرها ٣٣  من نوعها حيث 
القدماء  له  الذي توصل  العلمي  التقدم  و جسدت 
والتخطيط  والنحت  الفلك  المصريين، خاصة في علم 
والهندسة والتصوير والدليل على ذلك اآلثار والمباني 

العريقة التي شيدوها في كل مكان.
الظاهرة  فإن  المصرية  اآلثار  تقول وزارة  ما  ووفق 

تتم مرتين خالل العام إحداهما يوم ٢٢ أكتوبر احتفااًل 
ببدء موسم الحصاد، واألخرى يوم ٢٢ فبراير احتفاالً 
بتعامد شعاع  الفيضان والزراعة، وتحدث  بموسم 
الثاني وتماثيل  الملك رمسيس  تمثال  الشمس على 
الشمس صاالت معبد  لتخترق  آمون ورع حور 

رمسيس الثاني داخل قدس األقداس.
وكانت ليلة التعامد قد شهدت فاعليات مشاهدة عرض 
للصوت والضوء بـ 7 لغات، فيما شهدت ليلة التعامد 
التاسع  الدولى  أسوان  فعاليات مهرجان  فاعليات ختام 

للشمس.. موال  بأوبريت ” غنوا  للثقافة والفنون 
الهيئة  الشمس ” من أخراج هشام عطوة رئيس 
فرقة تضم 4٣٠  بمشاركة ١٨  الثقافة  لقصور  العامة 
والعربية واألفريقية  األجنبية  الفرق  وفنانه من  فنان 
الختامية  الفعاليات  إنتقلت  ذلك  ، وعقب  والمصرية 
إلى  والفنون  للثقافة  التاسع  الدولى  أسوان  لمهرجان 
الفرق  المدينة حيث قدمت  السوق بوسط  منطقة 
أبهرت  التى  المتنوعة  الفنية  المشاركة عروضها 
الحضور من الوزراء والزائرين واألفواج السياحية .

كبير من  وسط حضور عدد 
على  تتعامد  الشمس   .. السائحين 

الثاني رمسيس  وجه 

ُكوين ِملك ُعمري


