
  باتت الخيارات التفاوضية بين 
أكثر تعقيداً، وقد  الغرب وموسكو 
تتراجع فرص نجاحها بشكل كبير.

وقد قُلت في مقالي االفتتاحي للعدد 
السابق في جريدة )الرسالة(، بأن 
الحرب الروسية في أوكرانيا بداية 
نشوء نظام دولي جديد أو حرب 
عالمية ثالثة وأخيرة ستعيد العالم 

إلى عصور الظالم والتخلف.
للدالالت  ووفقاً  تقديري  وفي 
الواضحة أمامي، بأن الواليات 
تعد  ولن  لم  األمريكية  المتحدة 
دورها  ممارسة  على  قادرة 
التي مارسته منذ سنوات  الدولي 
شئون  إدارة  في  التسعينيات 
حان  قد  وبأنه  منفردة  العالم 
الوقت لمشاركة هذا الدور على 
أقل تقدير مع قوى دولية جديدة 
فرضت نفسها بشكل رئيسي على 
مجريات كل ما يدور من أحداث 
على الساحة الدولية ومنها الصين 

وروسيا.
وما يحدث اآلن في أوكرانيا يعكس 
هذه الحقيقة التي غيّرت الحسابات 
القديمة للقوى العسكرية التقليدية 
نحو مفاهيم جديدة تتأثر وتؤثر 
في مفاهيم االتصاالت والتقنيات 
الدقيقة الغاية في التطور والحداثة 
االقتصادية  النظم  على  وتعتمد 
خاصة  الدول،  بين  قوة  األكثر 
الدولي  النظام  في ظل ما يواجهه 
الحالي من تحديات ذاتية تتعلق 
ببنيته الداخلية وناتجها الفعلي 
خاصة  األرض،  على  الُمعاش 
في ظل الخالفات الداخلية التي 
تسيطر على حلف شمال األطلسي 
األخيرة،  اآلونة  في  »الناتو« 
وظهرت بصورة كبيرة في اآلونة 
المواقف  تباين  األخيرة من خالل 

بين أعضائه في كيفية التعامل مع 
روسيا من جانب، ومع الصين 
من جانب آخر، في الوقت الذي 
التحديات  من  العديد  فيه  توجد 
التي تمس مستقبل استمرار وحدة 
االتحاد األوروبي وتهدد إمكانية 
المملكة  خروج  بعد  استمراره 
المتحدة وانفصالها عنه، وهو ما 
يؤكد بأن النظام الدولي الحالي 
المشاكل  للتعامل مع  غير مهيأ 
وفي  والملحة  الحالية  العالمية 
المخيف  المناخي  التغيير  مقدمتها 
واألزمات االقتصادية، والحروب 
البيولوجية واألوبئة والصراعات 
واإلقليمية  الدولية  الخارجية 
الذي  األمر  الالجئين،  وتدفق 
الروسية  للحرب  أنظر  يجعلني 
في أوكرانيا على أنها أحد أهم 
الحالية  الدولية  التحوالت  عوامل 
والقادمة لقيام نظام دولي جديد 
على  قدرتها  روسيا  فيه  أكدت 
بحزم  والتصدي  الغرب  تحدي 
لحلف  العسكرية  لإلستراتيجية 
الناتو في شرق أوروبا في مشهد 
لم تتوقعه ولم تعتد عليه أوروبا 
جمهوريات  وتفكك  سقوط  منذ 

االتحاد السوفيتي.
هذا في الوقت الذي نجحت فيه 
عند  أهميتها  تعزيز  في  روسيا 
الصين على وجه الخصوص التي 
بدورها تحتاج لتحصين موقفها 
الدولي وتعزيز تحالفاتها لمواجهة 
الحالي في عملية  العالمي  النظام 
تنتهي معه سيطرة  إحالل وتجديد 
العالم إلرثاء  الواحد على  القطب 
قواعد نظام عالمي جديد متعدد 
عن  وتوازناً  عدالً  أكثر  القوى 
سابقه، يتحقق فيه استقرار وسالم 

العالم.
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زمكحل  فـريد   

بدون رتوش

fzemokhol@gmail.com

 تأسست في مونتريال
29/11/1995

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

قراءات في هوامش 
الأوكرانية الروسية  الحرب 

year

5 سياسـة

2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

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

بيع وشراء واستبدال
منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية

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

514.947.2555

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

 تابعونا يوميا مع أهم األخبار على :
www.el-ressala.com

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment

Industrial-Mining-Real state-
seniors home management

Please call  
514- 909 -3334

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

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

  أعلن الرئيس الروسي، فالديمير 
بوتين، أمس الخميس، أن الواليات 
المتحدة تحاول خداع شعبها بإلقاء اللوم 
على روسيا، وأن إمداد النفط الروسي 

للسوق األمريكية كان ضئيال جدا.
وقال بوتين، خالل لقاء مع أعضاء 
الحكومة: »ال تتجاوز شحنات النفط 
الروسي، على سبيل المثال، إلى السوق 
األمريكية 3 في المئة. هذا حجم ال 
يكاد يذكر. وأسعاره )النفط( آخذة في 
االرتفاع هناك. ال عالقة لنا به على 
اإلطالق. وحتى هنا، فإن الحظر على 
استيراد النفط الروسي ال عالقة له 
بهذا )ارتفاع أسعار المحروقات في 
الواليات المتحدة( على اإلطالق. إنهم 
ببساطة يختبئون وراء هذه القرارات 

لخداع شعبهم من جديد«.
وأكد الرئيس األمريكي، جو بايدن، 
حرب  أن  الماضي،  الثالثاء  يوم 
األمريكية،  باألسر  أضرت  بوتين 
مبيناً  الوقود،  أسعار  ارتفاع  بسبب 
أن األسعار سترتفع أكثر نتيجة لحظر 
استيراد النفط والغاز الروسي، وذلك 
ضمن قرار الواليات المتحدة ودول 
الناتو بفرض عقوبات على روسيا 

على خلفية الصراع في أوكرانيا.
وتأتي هذه اإلجراءات )األمريكية بزعم 
البيت األبيض( رداً على قرار الرئيس 

 24 بوتين، في  الروسي، فالديمير 
شباط/فبراير الماضي، إطالق عملية 
عسكرية خاصة في إقليم دونباس، 
في  وذلك  أوكرانيا،  شرقي  جنوب 
دونيتسك  جمهوريتي  طلب  أعقاب 
في  روسيا  دعم  رسمياً  ولوهانسك 

مواجهة القوات األوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا ال تخطط 
األوكرانية،  األراضي  الحتالل 
موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في 
حماية األشخاص، الذين تعرضوا على 
مدى 8 سنوات، لالضطهاد واإلبادة 

الجماعية، من قبل نظام كييف.
وقامت الدول الغربية وعلى رأسها 
الواليات المتحدة، بفرض العديد من 
العقوبات على روسيا، وأعلنت أنها 
تبحث على مصادر بديلة عن النفط 

والغاز الروسيين.

  منذ أيام قليلة وتحديداً في الثامن من شهر مارس 
/ آذار الجاري احتفل العالم باليوم العالمي للمرأة التي 
تستحق أن يحتفل بها العالم، ال ليوم بل في كل يوم.

فيا كل امرأة كل يوم وأنِت بخير!
فريد زمكحل

الحشرات« تصنيع»حرب  في  امريكا  تتهم  وسيا  ر
والجراد..  والخفافيش  البراغيث 

موسكو تفتح ممرات إنسانية 
جلاء الأوكرانيين لروسيا

إ

ل�

أردوغان لبايدن: حان وقت رفع العقوبات غير العادلة على تركيا

البيت الأبيض يتوقع اتفاقا »قريبا« 
يراني

إ

بشأن النووي ال�

  أعلنت وزارة الدفاع الروسية، 
الخميس، فتح ممرات إنسانية إلجالء 
األوكرانيين إلى روسيا في الـ10 

صباًحا بتوقيت موسكو يومًيا.
وأكدت وزارة الدفاع أن الممرات 
اإلنسانية اآلمنة باتجاه روسيا ستعمل 
دون تنسيق مع الجانب األوكراني.

أما إجالء األوكرانيين إلى وجهات 
في غير روسيا سيجري االتفاق عليه 

مع السلطات في كييف.
وقال وزير الداخلية األوكراني دينيس 
الوطني  للتلفزيون  موناستيرسكي 
تم  مدني  ألف   400 من  أكثر  إن 
إجالؤهم حتى اآلن في أوكرانيا، 
معظمهم من بؤر القتال النشطة. 

وأضاف: »تم إجالؤهم بشكل أساسي 
من المناطق التي يدور فيها قتال«.

دخلت الحرب الروسية األوكرانية 

التي اندلعت الخميس 24 فبراير/
الثالث  أسبوعها  الماضي  شباط 
الغربي  الخناق  يشتد  وقت  في 
عقوبات  فرض  مع  موسكو  على 

اقتصادية موسعة.
ورغم إجراء جوالت مباحثات بين 
الجانبين الروسي واألوكراني في 
بيالروسيا خالل األسبوع الماضي، 
إال أن األزمة تراوح مكانها دون أي 
تقدم يذكر، في ظل أوضاع إنسانية 
تزداد سوءا مع ارتفاع عدد الالجئين 
األوكرانيين إلى أكثر من مليونين.
لدى  الخسائر  حصيلة  وحول 
الجانبين، قد اشتدت رحى الحرب بين 
كييف وموسكو وأعلن طرفا الصراع 
حصيلة القتلى التي تضاربت أرقامهم 
كالعادة، حيث يحاول كل طرف فيها 

إثبات التفوق على اآلخر.

  قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه باتت 
 »UP-4« تفاصيل مشروع معروفة 
الذي تم تنفيذه بمشاركة مختبرات في 
أوكرانيا خالل فترة حتى عام 2020.

وأضافت الوزارة، كان هدف المشروع، 
فائقة  العدوى  انتشار  إمكانية  دراسة 
الخطورة من خالل الطيور المهاجرة، 
بما في ذلك إنفلونزا »H5N1« شديدة 
العدوى، والتي تصل نسبة فتكها إلى 
٪50، وكذلك مرض نيوكاسل، بحسب 

شبكة »أرتي« الروسية.
وخالل ذلك تم تحديد نوعين على األقل 
من الطيور المهاجرة، والتي تمر طرقهما 
بشكل رئيسي عبر روسيا، كما تم تلخيص 
معلومات عن طرق هجرتها عبر دول 

أوروبا الشرقية. 
وتابعت الوزارة: »من بين جميع األساليب 
التي تم تطويرها في الواليات المتحدة 
لزعزعة استقرار الوضع الوبائي، تعد 
هذه الطريقة من أكثر األساليب تهورا 
وعديمة المسؤولية، ألنها ال تسمح بالتحكم 

في تطور الوضع«.
للوزارة تم هناك أيضا تطوير  ووفقا 
مشروع R-781، حيث تعتبر الخفافيش 
األسلحة  لعوامل  محتملة  ناقالت 

البيولوجية.
المشروع  مواد  أن  الوزارة  وتؤكد 
القرم- فيروس حمى  لدراسة   UP-8

الكونغو النزفية، وفيروسات 
تدحض  أوكرانيا  في  هانتا 
التأكيد العام األمريكي بأن 
العلماء األوكرانيين فقط هم 
مختبرات  في  يعملون  من 
في  البيولوجية  البنتاغون 
أوكرانيا دون تدخل علماء 

األحياء األمريكيين.
وتثبت إحدى الوثائق أن جميع 
األبحاث عالية الخطورة يتم 
إجراؤها تحت إشراف مباشر 
من جانب مختصين أمريكيين.
وتؤكد الوثيقة أن البنتاغون 
مباشر  بشكل  يسدد  كان 
نفقات هذه البحوث، وتشير 
األجور المتواضعة للمختصين 

األوكرانيين، وفقا للمعايير األمريكية، 
لهؤالء  المهني  المستوى  تدني  إلى 

المتخصصين.
الوثائق، مقترحات لتوسيع  وتضمنت 
البرنامج البيولوجي العسكري األمريكي 
على األراضي األوكرانية، وتم العثور على 
أدلة على استمرار المشاريع البيولوجية

UP-2 ، UP-9، UP-10، التي تهدف 
إلى دراسة مسببات األمراض من الجمرة 

الخبيثة وحمى الخنازير اإلفريقية. 
»إيغور  الفريق  قال  جانبه،  ومن 
من  الحماية  قوات  قائد  كيريلوف« 

الكيميائي  السالح  ومن  اإلشعاعات 
الروسي، إن  الجيش  والبيولوجي في 
بالحشرات  االهتمام  أبدى  البنتاغون 
التي تحمل العدوى خالل التجارب في 
مختبرات أوكرانيا، وتم نقل أكثر من 140 
حاوية بها براغيث وجراد إلى الخارج 
من المختبر البيولوجي في خاركوف، 
قبيل اقتراب القوات الروسية من المنطقة.
كذلك  البنتاغون  »اهتم  وأضاف: 
المعدية  لألمراض  الناقلة  بالحشرات 
الخطيرة، ويؤكد تحليل المواد الموجودة 
أن أكثر من 140 حاوية بها طفيليات 
خارجية للخفافيش، البراغيث والجراد، تم 

نقلها إلى الخارج من المختبر البيولوجي 
في خاركوف«.

ولم تعقب الواليات المتحدة األمريكية 
حتى اآلن على هذه االتهامات. 

وكانت وزارة الخارجية األمريكية قالت 
في وقت سابق إن الواليات المتحدة ليست 
لديها مختبرات في أوكرانيا، إال أن نائبة 
وزير الخارجية فيكتوريا نوالند تحدثت 
في مجلس الشيوخ، عن وجود مرافق 

أبحاث بيولوجية هناك.
وأشارت في هذا السياق إلى أن »كييف 
وواشنطن تعمالن على الحيلولة دون 

وقوعها في أيدي القوات الروسية«.

طيب  رجب  التركي  الرئيس  أكد   
أردوغان، الخميس، لنظيره األمريكي 
لرفع  حان  »الوقت  أن  بادين،  جو 
العقوبات غير العادلة على تركيا«.

جاء ذلك في اتصال هاتفي استمر بين 
الرئيسين لـ45 دقيقة، وفق بيان لدائرة 
االتصال في رئاسة الجمهورية التركية.
أن »أردوغان بحث  البيان  وأوضح 
بما  اإلقليمية  المستجدات  بايدن  مع 
أوكرانيا  على  الروسي  الهجوم  فيها 

والعالقات بين البلدين«.
لبايدن،  نقل  »أردوغان  أن  وأضاف 

أهمية أن تكون تركيا في موقع يسهل 
البحث عن حل في حال تفاقمت األزمة 

)األوكرانية( بشكل أكبر«.
بين  ثالثي  اجتماع  »تنظيم  أن  وأكد 
وزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا 
في أنطاليا في وقت سابق الخميس يعد 

نصرا دبلوماسيا بحد ذاته«.
أن  لبايدن عن  أردوغان  تحدث  كما 
طويلة  فترة  ومنذ  حان  قد  »الوقت 
العادلة  غير  العقوبات  جميع  لرفع 
مجال  في  تركيا  على  المفروضة 

الدفاعية«. الصناعات 

المتحدة ستواصل  الواليات  البيت األبيض، يوم الخميس، إن    قال 
إجراء محادثات دبلوماسية مع إيران بشأن التوصل التفاق نووي.

أننا  البيت األبيض، جين ساكي »وجهة نظرنا  باسم  المتحدثة  وقالت 
قريبون. لقد اقتربنا منذ بعض الوقت«.

تُبحث  عندما  هكذا  دائما  تكون  المفاوضات  »نهاية  ساكي  وأضافت 
عادة األجزاء الصعبة«.

المقابل، قال الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي، يوم الخميس، إن  في 
طهران لن تتراجع عن الخطوط الحمراء في محادثات فيينا الخاصة 

النووي. بملفها 
وأكد رئيسي أن طهران تسعى بقوة لرفع العقوبات المفروضة عليها 

في محادثات فيينا، حسبما نقلت »رويترز«.
 وفي السياق نفسه، قال أمين المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني، 
علي شمخاني، إن رغبة الواليات المتحدة في التوصل إلى اتفاق نووي 

سريع، تشير إلى عدم وجود إرادة لديها إلبرام اتفاق قوي.
وأضاف على تويتر: »تزداد محادثات إيران النووية تعقيدا كل ساعة 

بدون اتخاذ الواليات المتحدة قرارا سياسيا«.
الرئيسية في  المحادثات، تبقى نقاط الخالف  وبعد ثماني جوالت من 
الملف النووي اإليراني متمثلة في مطالبة طهران بضمان أميركي بعدم 
فرض مزيد من العقوبات أو أي خطوات عقابية أخرى في المستقبل، 
وطريقة وتوقيت إعادة القيود بصورة يمكن التحقق منها على النشاط 

النووي اإليراني.

بوتين : الول�يات المتحدة تحاول خداع شعبها 
وسيا بالقاء اللوم على ر
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القمر... ِمن 

  أتصّفح األيّام، فال أقع على الجمال في 
أخبارها. 

الشّر، وصغارهم  لعبة  يلعبون  القوم  كبار 
يتلّهون بما يُرّفه عن النفس. 

قلٌّة من تقرأ أدًبا، من تتوّقف عند فّن، من 
تتمّهل لتتأّمل جمااًل. 

ال  فتّاك!  مرٌض  العقول.  تنهش  السرعة 
جمال هذه األيّام، ألنّه ال هدوء.

بضع  تكتب  أن  يكفي  كان.  أينما  التفاهة 
كلمات مثيرة وتنشرها حتّى يتهافت القّراء 

على “تثقيف” أنفسهم. 
هذا  العالم، صنَم  سيّدة  أصبحت  الصورة 
الدهر. العيون جائعة إلى أن تُشاِهد. خبزها 
قبل  مائت  خبٌر  بال صورة  خبٌر  اإلثارة. 

أن يُكَتب. 
األخبار تتشابه: قتل وضرب وتنكيل وفساد... 
هذا يتآمر على ذاك، وذاك يصافح هذا لبُغية. 

صديقك اليوم، عدّوك غًدا! 
أين الحّب؟ أين الرقّي؟ أين الهدوء؟ صراٌخ 
وعويل وشحن بغيض... َقلَّ من يحاورون 
أناقة  األناقة،  َندرت  يضّجون.  من  وَكثُر 

األنفس ال األجساد.
أفسَد البشر في األرض كلَّ شيء: السياسة، 
األخالق، البيئة، حتّى الهواء الذي نتنّشقه 
مّجاًنا... الخيّرون منهم يحاولون اإلصالح، 

لكنّهم بقيُّة البقيّة.
أحسُد راعي الغنم السعيد، ذلك الذي يبتسم 
لال شيء. يبتسم، ألنّه يعاشر العشب والزهر 

والحيوان. 
يمسك  ال  الذي  البعيد،  الدير  ناسك  أحسُد 
جريدة وال يتصّفح موقًعا إخباريًّا، فعرف 
كيف يهدأ ويتغّرب عّما يخّض العالم وناَسه.
ر لي أن أصعد إلى القمر ألنظر  آه، لو ُقّدِ

األرض من هناك! 
من هناك أراها بعيَني هللا، كما خلَقها في 
ا كي  البدء: عذراء جميلة، ُكرًة صغيرة جدًّ
ا  تجاور غيرها من كواكب هللا، وفسيحة جدًّ

كي تسع الجميع، جميع البشر.
األرض من فوق تحضن الجميع. تحضن 
من يختتنون ومن يُبسملون ومن يؤّذنون. 

تَسُع عبّاَد الحجر وعّشاق الاّل شيء. 
األرض من فوق أجمل، أهدأ. أمٌّ تتسامى 

فوق خالفات هذا وذاك.
وَمن هو هذا وذاك ِمن فوق؟ عظيُم األرض 
ال يُرى من فوق، أصغر بما ال قياس من 
حبّة رمل. جبروت المتجبّر هباء من هناك، 

تبٌن يُذّريه الريح.
مطًرا  يُهطل  غيُمها  فوق،  من  األرض 
للكّل،  كأًل  تُنبت  وأرضها  الجميع،  على 
أّما شمسها فتوّزع طاقتها على من يستحّق 

ومن ال يستحّق.
ما  كافر،  ما من  ما من نجس،  فوق،  من 

من مؤمن.  
َمن يتساَم يَر األمور بتساٍم، بحضارة، بأناقة، 
ألنّه يرى الحقيقة من جوانبها كلّها، من يمينها 
ويسارها، من فوقها وتحتها. َمن يتساَم يَر 

حقَّه وحقَّ غيره، ال حّقه دون حّق أخيه. 
تّرهات  فوق  فوق.  ألنّه  عادل؟  لماذا هللا 
البشر. ال يغرق في مستنقعاتهم، وال يحّد 

مدى نظره بلجام البغض والطمع. 
بطمع  يستهزئ  فوق  ومن  ينظر،  أراه 
البشر: “لَم يختلف أهُل األرض؟ لَم يتقاتلون 
واألغرب  يتناهشون؟  عالَم  ويتذابحون؟ 

أنّهم يفعلون هذا كلّه باسمي!”.  
معظم سالطين األرض ال يتسامون، رأسهم 

أسفل وقراراتهم ُسفلى. 
غريب اإلنسان! أينما يمّر، قلّما يترك وراءه 

حبًّا، مع أنّه ُخلَق بحّب وكي يحّب.
لماذا ال يتشبّه بالشمس التي توّزع نورها 
الذي  المطر  يماثُل  ال  لماذا  ويسرة؟  يمنًة 
يروي ما طاب من الشجر وما كان منه بال 
جدوى؟ لماذا ال يُشبه الهواء الذي ينّظف 

دوًما نفَسه ويرمي عنه تلّوَث البشر؟
الخير ال يحتاج إلى الكثير كي يخرج منّا. 
ثمرة  النقّي  والقلب  نقيًّا.  قلًبا  فقط  يحتاج 
ترْكنا  إذا  إاّل  يُكتَسب  ال  والهدوء  الهدوء. 

هللا يوّسع قلَبنا وسَع حبّه.
الناس،  ع  بيضّوي  “القمر  فيروز:  غنّت 
والناس بيتقاتلو. ع مزارع األرض الناس، 
ع حجارة بيتقاتلو... نحنا ما عنّا حجر، ال 
يا حبيبي،  وأنا  إنت  مزارع وال سجر.... 

بيكّفينا ضّو القمر”.
اكتفوا بضّو القمر. اهَدأوا وغنّوا الحّب... 

والباقي يُزاد لكم.

المطران ميالد الجاويش 
مطران كندا للروم الملكّيين الكاثوليك
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بايدن  األمريكي جو  الرئيس  إن  األبيض  البيت  قال    
المتحدة  للواليات  الخميس قطر حليفا رئيسيا  يوم  صنف 
من خارج حلف شمال األطلسي، وفاء بالوعد الذي قطعه 

للدولة الخليجية هذا العام.
المقربين  للحلفاء  التصنيف  المتحدة هذا  الواليات  وتمنح 

استراتيجية  لديهم عالقات عمل  الذين  الحلف  من خارج 
مع الجيش األمريكي.

ثاني في  آل  تميم بن حمد  الشيخ  أمير قطر  بايدن  ووعد 
بأنه  األبيض  بالبيت  اجتماع  الثاني خالل  كانون  يناير 

سيمنح قطر هذا الوضع الخاص.

الكنيست اإلسرائيلي يوم الخميس    أقر 
للفلسطينيين من  الجنسية  قانونا يمنع منح 
الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المتزوجين 
من مواطنين إسرائيليين، مما سيجبر آالف 
األسر الفلسطينية إما على الهجرة أو العيش 

منفصلين.
وتم إقرار القانون المسمى بقانون المواطنة، 
قبل دخول الكنيست في عطلة، بأغلبية 45 
صوتا مقابل 15 في تصويت تجاوز خطوط 

االئتالف الحاكم والمعارضة.
ويحل القانون محل أمر مؤقت أقر في باديء 
األمر في ذروة االنتفاضة الفلسطينية عام 

انتهت  أن  إلى  يجدد سنويا  وكان   2003
مدة سريانه في يوليو تموز الماضي عندما 
أخفق الكنيست في تأمين األغلبية البسيطة 

الالزمة لتمديده.
ويقول مؤيدون إن القانون يساعد في ضمان 
أمن إسرائيل ويحافظ على “هويتها اليهودية”.
القانون  إن  الكنيست  وقال بعض أعضاء 
يستهدف منع حق العودة التدريجي لالجئين 
الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة منازلهم 
أو فروا منها أثناء حرب عام 1948 وإنشاء 
إسرائيل، في حين تستعد إسرائيل الستقبال 

آالف الالجئين األوكرانيين.

لكن منتقدين يقولون إن القانون يمثل تمييزا 
ضد األقلية العربية في إسرائيل التي يصل 
السكان، وهم  بالمئة من   21 إلى  تعدادها 
إسرائيليون  لكنهم  فلسطينيون في األصل 
بالمواطنة، وذلك بحرمانهم من منح حقوق 
الجنسية واإلقامة الدائمة ألزواجهم الفلسطينيين.

وقالت روت شاعر وهي محامية في جمعية 
الحقوق المدنية في إسرائيل إن القانون يحظر 
أيضا لم شمل مواطنين إسرائيليين أو سكان 
مع أزواجهم من “دول معادية” مثل لبنان 
وسوريا وإيران، لكنه يؤثر في الغالب على 

النساء واألطفال الفلسطينيين.

  ذكرت صحيفة )فاينانشيال تايمز( البريطانية في عددها 
الجهود  المتحدة تخلت عن  الواليات  أن  الخميس  الصادر 
المبذولة للمساعدة في إمداد أوكرانيا بطائرات بولندية مقاتلة 
من طراز ميج29- بعد أن خلصت إلى أن إرسال مثل هذه 
الطائرة إلى كييف قد يؤدي إلى تصعيد خطير ويدفع حلف 

شمال األطلسي )الناتو( إلى صراع مباشر مع روسيا.
موقعها  عبر  نشرته  تقرير  سياق  في  الصحيفة،  وأفادت 
وبولندا  المتحدة  الواليات  أن  الشأن،  هذا  في  اإللكتروني 
الروسية  العسكرية  العملية  في  األولى  األيام  منذ  أجرتا، 
ميج  مقاتالت  إرسال  أوكرانيا، محادثات حول سبل  ضد 
روسية الصنع والتي تمتلكها وارسو إلى أوكرانيا، غير أن 
وزارة الدفاع األمريكية )البنتاجون( أعلنت يوم األربعاء أن 
أي نقل غير ضروري للسالح يهدد بإثارة صراع أوسع.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاجون:” خلص مجتمع 
االستخبارات إلى أن نقل طائرات ميج29- إلى أوكرانيا قد 
يكون خطًئا وربما يؤدي إلى تصعيد األمور بنحو يستثير 
احتماالت حدوث  من  يُزيد  قد  ما  كبير،  فعل روسي  رد 

تصعيد عسكري مع الناتو”.
اإلعالن  إن  تايمز(  )فاينانشيال  قالت  ذلك،  على  تعليقا 
لفولوديمير  كبيرة  أمل  القرار سيكون خيبة  هذا  مثل  عن 
زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، الذي وجه نداًءا حماسيًا للواليات 
المتحدة لمساعدته في الحصول على هذه الطائرات، عبر 
مكالمة أجراها مع ما يقرب من 300 مشرع أمريكي في 
األبيض  البيت  رفض  أن  فبعد  الماضي.  األسبوع  نهاية 
بعد  األبيض مساره  البيت  النقل، عكس  البداية خطط  في 

مناشدة زيلينسكي وقال وزير الخارجية األمريكي 
أنتوني بلينكين يوم األحد الماضي إن هناك “ضوء 
أخضر” للدول لتسليم طائرات ميج إلى أوكرانيا.

لكن كيربي قال يوم األربعاء إن البنتاجون توصل 
إلى أن أفضل طريقة لمساعدة كييف هي االستمرار 
الهجمات  لصد  فقط  دفاعية  أسلحة  توفير  في 
بمنح  بالفعل  قيام واشنطن  إلى  الروسية، مشيراً 
للدبابات وصواريخ  المضادة  جافلين  صواريخ 
ستينجر المضادة للطائرات إلى كييف، ما ساعد 
القوات األوكرانية على إحباط الزحف الروسي 

نحو العاصمة كييف.
ميج-  تسليم طائرات  اقترحت  قد  بولندا  وكانت 
الطيارون  تدرب  والتي  الصنع  المقاتلة روسية 
األوكرانيون على الطيران بها- إلى كييف مقابل 
استالم طائرات إف 16- أمريكية الصنع من جانب 
الواليات المتحدة. لكن المحادثات، حسبما قالت 
بعد  طارئة  مشاكل  واجهت  تايمز،  الفاينانشيال 
إلى  ميج  نقل طائرات  علنا    بولندا  أن عرضت 
سيطرة الواليات المتحدة في قاعدة جوية أمريكية 

في رامشتاين بألمانيا. وقال المسئولون األمريكيون إنهم لم 
يتم إخبارهم بهذا األمر مسبًقا، وألقى البنتاجون على الفور 

بظالل من الشك على الفكرة برمتها.
وأضاف كيربي، في هذا الشأن، أن أوكرانيا لديها بالفعل 
عدة أسراب من الطائرات المقاتلة ذات القدرات الكاملة، 
مما يعني أن زيادة مخزونها “ليس من المرجح أن يغير 

مقارنة  األوكرانية،  الجوية  قوات  ل ا فعالية  كبير  بشكل 
بالقدرات الروسية”.

البولنديون قلقين من  المسئولون  وفي وارسو نفسها، ظل 
أوكرانيا  إلى  المقاتلة  لطائراتهم  الجانب  أحادي  النقل  أن 
جانب  من  مباشر  انتقامي  فعل  لرد  بالدهم  يعرض  قد 
المتحدة  الواليات  الستخدام  مخطًطا  واقترحوا  روسيا 
كوسيط للحصول على غطاء أوسع للناتو للمبادرة. وقال 

ماتيوز مورافيكي، رئيس وزراء بولندا، يوم األربعاء إنه 
يعارض فكرة تزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية دون دعم 
إجماعي مهيمن من جانب الناتو. فيما أكد مسئول بولندي 
إن  اسمه،  ذكر  بدون  تايمز  اينانشيال  للف المستوى،  رفيع 
هناك إحباًطا في وارسو بشأن نهج الواليات المتحدة في 
الطائرات، السيما بعدما تجلى ذلك مؤخرا في تردد  نقل 

واشنطن حيال األمر برمته.

  قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل 
ماكرون، يوم الخميس، إنه ال يرى 
لألزمة  وشيكا  ديبلوماسيا  حال 
أو  الساعات  خالل  األوكرانية، 
عدة  أخفقت  بينما  المقبلة،  األيام 
مساع ألجل نزع فتيل التوتر بين 

موسكو وكييف.
إلى  التوصل  ماكرون  واستبعد 
اتفاق وشيك لألزمة، على هامش 
قمة االتحاد األوروبي في فرنسا 
نيا  وكرا أ ة  عد مسا سبل  تبحث 
وخفض واردات الطاقة الروسية.
وصرح الرئيس الفرنسي “ال بد 
ألوروبا من أن تستعد لالستقالل 
إشارة  في  الروسي”،  الغاز  عن 
القارة  لدول  الكبير  االعتماد  إلى 
على اإلمدادات القادمة من روسيا 

في الوقت الحالي.
وأضاف ماكرون أنه على أوروبا أن 
تكون مستعدة لجميع السيناريوهات 

“وسندرس كيفية الرد إن قررت روسيا استخدام الغاز سالًحا”.
األوروبي،  االتحاد  إلى  كييف  انضمام  ولدى حديثه عن طلب 
قال ماكرون “ال أظن أنه بوسعنا الشروع بعملية قبول عضوية 

دولة في حالة حرب في االتحاد األوروبي”.
اجتماع  في  بوتن  فالديمير  الروسي،  الرئيس  قال  جانبه،  من 
حكومي بعد أن حظرت الواليات المتحدة واردات النفط الروسية 

إن بالده تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بإمدادات الطاقة.
مشروعة،  غير  بالده  على  الغربية  العقوبات  أن  على  وشدد 
وأن الحكومات الغربية تخدع شعوبها، مؤكدا أن روسيا ستحل 

مشاكلها بهدوء.
وأضاف بوتن قائال إن أسعار الطاقة في الغرب آخذة في االزدياد 
بسبب سوء تقديريهم للمواقف، محمال الدول الغربية مسؤولية 

ارتفاع أسعار النفط والغاز.

  أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
عن حزمة عقوبات تعتزم بالده وحلفاؤها فرضها على 
روسيا، على حذر مايكل رايان، مدير برنامج الطوارئ 
بمنظمة الصحة العالمية، من أن األزمة في أوكرانيا 
تنذر بزيادة حادة في األمراض المعدية التي يرمز إليها 

“أحد فرسان رؤية يوحنا األربعة”.
وقال رايان في مؤتمر صحفي الخميس: “هناك نقص 
في الغذاء وتنقالت الناس. لقد رأينا هذه الصورة في 
القرن اإلفريقي. بشكل مأساوي كانت األمراض المعدية 
ترتبط دائما بأحد فرسان رؤية يوحنا األربعة، علما أن 
هناك عالقة قوية بين هذه األمراض والنزاعات. لذلك 

يجب أال نتوقع أي مفاجأة هنا”.
وحسب تصريحه، فإن الشيء الوحيد الصادم قد يكون أن 
ذلك يحدث في أوروبا، حيث تم بذل الكثير من الجهود 
للقضاء على األمراض المعدية، لكن هذه التطورات تتسم 
بها كل مناطق العالم التي تشهد صراعات أو فيضانات 
أو تسونامي أو غيرها من الكوارث المناخية المدمرة.
وتابع المسؤول أن “الظروف التي نراها في أوكرانيا 
مثالية النتشار األمراض المعدية، سواء كانت كوفيد19- 
أو شلل األطفال أو حصبة أو كوليرا”، مشيرا إلى أن 
األزمة الصحية في أوكرانيا تزداد في التدهور جراء 

األعمال القتالية المستمرة.

   شدت جماعات مسلحة ليبية متنافسة قواتها حول طرابلس 
يوم الخميس دون وقوع اشتباكات، في الوقت الذي يحاول 
فيه رئيس الوزراء المدعوم من البرلمان البحث عن سبيل 
لممارسة سلطته في العاصمة على الرغم من رفض منافسه 

التخلي عن السلطة.
وقالت مصادر عسكرية إن قافلة مسلحة ضخمة تابعة لرئيس 
الحكومة فتحي باشاغا، الذي أدى اليمين أمام البرلمان قبل 
أسبوع، تحركت من مصراتة إلى طرابلس لكنها لم تحاول 

اتخاذ أي خطوة فورية لدخول المدينة.
وأي محاولة إلدخال باشاغا إلى العاصمة قد تفجر القتال بين 
الفصائل المسلحة الداعمة له وفصائل أخرى تدعم رئيس 

الحكومة المنتهية واليته عبد الحميد الدبيبة.
وقال باشاغا في وقت متأخر من يوم الثالثاء إنه سيصل 
إلى طرابلس في غضون يومين متعهدا بأداء مهامه كرئيس 

للحكومة هناك سلميا.
ويقول الدبيبة، الذي اختير قبل عام لرئاسة حكومة وحدة 

انتقالية، إنه لن يترك منصبه إال بعد إجراء انتخابات.
وقال شاهد من رويترز موجود خارج طرابلس مباشرة على 
الطريق الساحلي الرئيسي المتجه إلى مصراتة إن هناك عربات 
عسكرية ومقاتلين يتمركزون في أماكن على الطريق، لكن 
حركة مرور السيارات تسير بشكل طبيعي وال يوجد مؤشر 

على حدوث اشتباكات.

وعبرت بعثة األمم المتحدة الخاصة بليبيا يوم الخميس عن 
القلق إزاء ما قالت إنها »تقارير عن تعبئة القوات وتحرك 
قوافل ضخمة من المجموعات المسلحة مما أدى إلى تصاعد 

حدة التوتر في طرابلس وحولها«.
ونعمت ليبيا بفترة هدوء نسبي نادرة منذ انهيار هجوم نفذته 
قوات شرق ليبيا واستمر 14 شهرا على طرابلس في صيف 
عام 2020، مما قاد إلى عملية سالم تدعمها األمم المتحدة.

وشملت هذه العملية تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة الدبيبة مهمتها 
توحيد مؤسسات الدولة التي انقسمت على مدى سنوات بين 
حكومتين متنافستين في شرق البالد وغربها واإلشراف على 

االستعدادات إلجراء انتخابات عامة.
لكن عملية االنتخابات انهارت في ديسمبر كانون األول قبل 
موعد التصويت بقليل، واختلف الفريقان المتنافسان على 

الطريق الصحيح الذي يتعين اتخاذه إلجرائها.
وأعلن البرلمان الذي يأخذ غالبا صف الجانب الشرقي أثناء 
الحرب األهلية انتهاء تفويض حكومة الدبيبة كما أعلن فترة 
انتقالية جديدة تحت حكومة باشاغا وعدم إجراء انتخابات حتى 
العام المقبل. وأعلن الدبيبة خططا إلجراء انتخابات في الصيف.

وقالت ستيفاني وليامز مسؤولة األمم المتحدة المعنية بالشأن 
الليبي لرويترز يوم األربعاء إنها تسعى للتوصل إلى اتفاق 
هذا الشهر بشأن القوانين والترتيبات الدستورية المرتبطة 

بتنظيم االنتخابات في البالد.

   قال البرلمان األوكراني، إن القوات 
الفيزياء في مدينة  الروسية تهاجم معهد 
خاركيف الذي يحتوي على مفاعل نووي 
تجريبي، وفقًا لما ذكرته فضائية »العربية« 
في نبأ عاجل. وأضاف البرلمان األوكراني، 
النووي  المفاعل  القتال مستمر قرب  أن 
التجريبي في خاركيف، الفتة إلى اشتعال 
النووي  للمفاعل  حريق في نزل مجاور 

التجريبي في خاركيف.
يُذكر أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين، قد 
أعلن في 24 فبراير الماضي، شن موسكو 
عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا 

بهدف حماية سكان منطقة دونباس.
الخارجية  وفي سياق متصل أكد وزير 
الخميس، أن  الروسي سيرجي الفروف، 
الخاصة في  الروسية  العسكرية  العملية 
أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة، 

جاء ذلك في أعقاب مباحثاته مع نظيره 
الخميس، في  األوكراني دميتري كوليبا، 

مدينة أنطاليا بتركيا.
وقال الفروف - عند سؤاله بشأن كيفية 
تطور العملية العسكرية الخاصة، بحسب ما 
أوردته وكالة أنباء )سبوتنيك( الروسية - إن 
»ممثلي وزارة الدفاع لدينا هم من يقوموا 
الرئيس  الوضع، واألهم من ذلك،  بتقييم 
بصفته القائد األعلى للقوات المسلحة، وقد 
شدد أكثر من مرة على أن العملية الخاصة 

بشكل عام تسير حسب الخطة«.
الخارجية الروسي  إلى أن وزير  يُشار 
بنظيره  اليوم،  التقى، في وقت سابق من 
األوكراني ديمتري كوليبا، على هامش 
منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بحضور وزير 
الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، 
للبحث عن حل األزمة الراهنة بين البلدين.
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وسي  حليب ر
    هربت فور والدتها لطفلتها، ثم 
لماذا  ثانية، وعندما سألوها  عادت 
فعلت ذلك أخبرتهم أنها ال تريد أن 
ترضع طفلتها، ألنها تخشى أن يكون 

الحليب ملوثاً! 
هل هو الحليب الذي كان ملوثا، أم 
أنه المناخ العام في »التفيا« هو الذي 
كان وقتها ملوثا، وبأي نوع من أنواع 
التلوث؟ كانت الحقبة التي جرت فيها 
أحداث رواية »حليب سوفيتي« للكاتبة 
الالتفية »نورا إكستينا« هي حقبة 
االحتالل السوفيتي لبلدها، قبل أن ينهار 
االتحاد السوفيتي وتنال دول البلطيق 

حريتها، وتعود »التفيا« ألبنائها.
كان الحليب هو عنوان الرواية، لكن 
العقدة، وكانت  العنوان كانت  وراء 
وراء العقدة مساحة كبيرة للتفكير في 
معاناة الشعوب تحت وطأة االحتالل، 
أيًّا كان المحتل، ومهما حاول أن يجعل 
صورته تبدو جميلة، أو أضفى على 
احتالله إطارا يخطف به أبصار 
الواقعين تحته، ويخدع به أنظار 

البعيدين عنه. 
»لم تعرف أمي شيئا خارج هذا 
العالم. تغلق بابها قصدا عندما يعرض 
برنامج )فيرمايا – الزمن( في التلفاز، 
إيليتش بريجنيف األلثغ.  ليونيد  مع 
التي  لم تقرأ جريدة ريغا فويس، 
يصطف من أجلها طابور طويل كل 
مساء في زاوية شارع غوركي. ولم 
تعرف عن الطابور الذي يساويه في 
الغداء عند متاجر  الطول في فترة 
اللحوم واأللبان، حيث يمكن شراء 
التي تدعى  الشعبية  الزبدة والنقانق 
لديها أي  الطبيب. أمي، ليس  نقانق 
فكرة عن عالم المدينة المألوف هذا«.

هذه مالمح من صورة األم التي كانت 
شغوفة بالطب، لكنها تعاني من القيود 
والتحوالت التي فرضها تحكم السلطة 
الشمولية في كل مفاصل حياتها 
االجتماعية والسياسية والشخصية، 
إياها من شغفها وهويتها  حاِرمًا 
الجانب  وإحساسها باألمومة. في 
اآلخر من الصورة ابنة حالمة متعلقة 
بالحياة، تعيش في رعاية جدتها البتعاد 
أمها عنها، ابنة تعيش في مجتمع يحكمه 
الخوف من االختالف، حتى في أبسط 
األشياء، كما تقتضي قواعد وقوانين 
النظام الشمولي الذي تدور في ظل 

هيمنته أحداث الرواية.
كانت فترة االحتالل السوفيتي لدول 
البلقان، التفيا واستونيا وليتوانيا، 
هي الفترة التي دارت خاللها أحداث 
الرواية، التي جمعت بين أجيال ثالثة 
من النساء؛ الجدة واالبنة والحفيدة. 
خالل هذه الحقبة العصيبة، التي امتدت 
من عام 1944 إلى عام 1991، تغيرت 
الخريطة الديموغرافية لالتفيا. تم عام 
1949 ترحيل 43 ألفا من سكان الريف 
إلى سيبيريا في عملية  والوطنيين 
»بريبوي« القمعية الشاملة، وُسجن 

120 ألفا من سكان التفيا أو ُرحلوا 
إلى معسكرات االعتقال، وأرغمت 
الزراعة  تبني أساليب  التفيا على 
البنية  القضاء على  السوفيتية، وتم 
التحتية االقتصادية التي جرى تطويرها 
القرن  في عشرينيات وثالثينيات 
الماضي، وبدأ التدفق الهائل للعمال 
واإلداريين والعسكريين وعائالتهم 
من روسيا والجمهوريات السوفيتية 
 400 1959 وصل  األخرى. عام 
ألف شخص تقريبا من الجمهوريات 
السوفيتية، وانخفض عدد سكان التفيا 
المئة من إجمالي عدد  62 في  إلى 
السكان، وبدأ برنامج واسع النطاق 
لفرض ثنائية اللغة، مما حّد من استخدام 
اللغة الالتفية لصالح اللغة الروسية، 
التي تم تدريسها جنبا إلى جنب مع 
األدب الروسي والموسيقى الروسية 

وتاريخ االتحاد السوفيتي.
الداخلي، منتقال  الراوي  من خالل 
إلى صوت االبنة،  من صوت األم 
الرواية، حتى نصل  تتشكل أحداث 

إلى النهاية: 
الطاولة عندما صرخ  »كنا نرتب 
الغرفة األخرى، حيث  جدي من 

شغل التلفاز.
- ال يمكن أن يكون هذا صحيحا! 

تعالوا بسرعة، بسرعة!
هرعنا إليه مذعورات. ظهر في التلفاز 
آالف األشخاص وهم يتسلقون جدار 
برلين ويهدمونه قطعًة قطعة. وهناك 
على الشاشة، ساد فرح عارم، ونشوة، 
وصوت الصراخ والدموع المنهمرة.
كرر جدي مرارا وتكرارا كما لو 
أنه مذهول بالشاشة: »هذا مستحيل! 

مستحيل!«.
لكن ذلك حدث أمام عيوننا مباشرة. 
عيون أربعتنا: أنا، وجدتي، وزوج 
جدتي، وجيسي. لم تغب سوى عيون 

أمي.
أمسكت جيسي رأسها، وقالت: سنكون 
أحرارا حقا. لماذا لم تستمع إلى 

كلماتي؟«.
التفيا دولة صغيرة، ال تتجاوز مساحتها 
65 مليون ألف كيلومتر مربع، وعدد 
سكانها مليون و900 ألف نسمة 
تقريبا، لكن رواية »حليب سوفيتي« 
الدولة الصغيرة على  وضعت هذه 
خارطة االهتمام األدبي العالمي بعد 
اللغة اإلنجليزية،  إلى  ُترِجمت  أن 
2017 بزيارة  وقامت كاتبتها عام 
معرض لندن للكتاب، حيث ُعرضت 

النسخة المترجمة فيه.
سوفيتي«  رواية »حليب  انتهت 
بمشهد سقوط جدار برلين الشهير، 
برائحة  األيام  الجوَّ مشبع هذه  لكن 
يعيد  المرة،  »حليب روسي« هذه 
إلى الذاكرة جدار برلين الذي يبدو 
أنه يعاد بناؤه من جديد، ما لم يكون 
لمؤلفي الرواية التي نعيش أحداثها 

رأي آخر.
aliobaid2000@hotmail.com

أخـبــار
ماكرون لا يرى حلا وشيكا لأزمة أوكرانيا.. ويسدي 

وبا نصيحة لأور
بايدن يصنف قطر حليفا رئيسيا للولايات 

المتحدة من خارج حلف الأطلسي

فاينانشيال تتايمز: الولايات المتحدة تتخلى عن خططها لنقل طائرات ميج 29 البولندية إلى كييف

سرائيلي يقر قانونا يمنع لم شمل الفلسطينيين

إ

الكنيست الا

قافلة مسلحة تتحرك قرب طرابلس وسط أزمة 
سياسية في ليبيا

أوكرانيا.. اشتعال حريق بالقرب من 
المفاعل النووي التجريبي 

في خاركيف

»الصحة العالمية«: الأزمة الأوكرانية تنذر بظهور »أحد 
ؤية يوحنا الأربعة« فرسان ر

  بقلم: علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي



   أسقط مجلس الوزراء طرح الميجاسنتر مطالًبا 
بتطبيقه في انتخابات ٢٠٢٦.

وأفادت معلومات الـ NBN عن انسحاب وزير 
المهجرين من جلسة الحكومة بسبب رفض مجلس 
الوزراء مناقشة التقرير الذي أعّده حول النازحين.
وتبلّغ مجلس الوزراء تعيين زياد مكاري وزيراً 

لالعالم.
وفي وقت الحق، صدر مرسوم رقم 8919 تاريخ 
بتعيين مكاري وزيًرا  القاضي   2022 آذار   10
لالعالم، ووّقعه كل من رئيس الجمهورية العماد 
ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
وأفيد أن وزير الشباب والرياضة جورج كالس 
رفض تبديل حقيبته بحقيبة اإلعالم وبالتالي عيّن 

مكاري وزيراً لالعالم.
هذا وأعيد تعيين اللواء طوني صليبا مديراً عاماً 
العام من  للمدير  نائباً  الدولة وحسن شقير  المن 

خارج جدول االعمال.
الوزير عباس الحلبي أعلن بعد الجلسة أنه تقّرر أخذ 
العلم بقرار وزير الداخلية الغاء مراكز االقتراع 
للبنانيين في دولة أوكرانيا، الفتا الى أنه تم قبول 
هبة مالية بقيمة 50 مليون يورو مقدمة من ألمانيا 

االتحادية ضمن إطار اتفاق عون مالي لصالح برامج تعليمية 
ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة الوباء.

مجلس  جلسة  أّكد خالل  ميشال عون  الجمهورية  رئيس 
الوزراء أّن االنتخابات النيابية يجب أن تجري في موعدها 
بموضوع  المتعلقة  المواقف  عن  النظر  بصرف  المقرر 
الميغاسنتر وليتحّمل كل طرف مسؤولية موقفه منه، مضيًفا: 
“أنا مع الميجاسنتر ألنه يخفف األعباء عن المواطنين في 

ظل األوضاع االقتصادية والمالية الصعبة ويرفع من نسبة 
مشاركة الناخبين”.

برئاسة  بعبدا،  في قصر  انعقد  قد  الوزراء  وكان مجلس 
ميشال عون، وحضور رئيس  العماد  الجمهورية  رئيس 

مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء.
ابرزها:  بنًدا   18 من  اعمال  في جدول  المجلس  وبحث 
اعتماد  للدراسة حول  والبلديات  الداخلية  وزارة  عرض 
آلية مراكز االقتراع الكبرى ) الميجاسنتر( في االنتخابات 

العدل  الى عرض وزارة  2022، باإلضافة  للعام  النيابية 
لتوصيات اللجنة الوزارية المشكلة للنظر في موضوع مبنى 
اهراءات القمح في مرفأ بيروت المعرض للسقوط، فضال 
عن عرض وزارة المهجرين موضوع تفعيل ملف عودة 
النازحين السوريين الى ديارهم، باالضافة الى بنود طارئة 

التخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وميقاتي بحث في 

االوضاع العامة والمستجدات.

   تكبّدت ميليشيا الحوثي، الخميس، خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران 
قوات الجيش اليمني والمقاومة في الجبهة الشمالية الغربية بمحافظة مأرب.

وقال رئيس العمليات في المنطقة العسكرية السابعة، العميد منصور 
الزافني، إن مجاميع من الميليشيا حاولت التسلل إلى أحد المواقع في 

الجبهة إال أن قوات الجيش تصدت لها.
اليمني سقوط عدد من  للجيش  للمركز اإلعالمي  وأكد في تصريح 

العناصر الحوثية بين قتيل وجريح، فيما الذ من تبقى منهم بالفرار.
الزافني أن مدفعية الجيش قصفت تجمعات متفرقة  العميد  وأضاف 
للميليشيا الحوثية في محيط الجبهة وألحقت بها خسائر في العتاد واألرواح.

وكانت قوات الجيش اليمني نفذت قصفاً بالمدفعية الثقيلة باتجاه مواقع 
ميليشيا الحوثي في جبهة الفليحة بالمحور الرملي جنوب مأرب.

آليات عسكرية  لتدمير  أدى  القصف  أن  وذكرت مصادر عسكرية 
حوثية، ومصرع وإصابة عدد من العناصر الحوثية، بينهم قيادات 

ميدانية بارزة.
كما لقي عدد من الحوثيين حتفهم وأصيب آخرون في مواجهات جرت 

في جبهة الكسارة بمديرية صرواح غرب مأرب.
وفي تطور آخر، لقي ثالثة من عناصر تنظيم “القاعدة في جزيرة العرب” حتفهم في 

صفوف ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب، جنوب شرقي اليمن.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

أمبراطورية الكذب
 لم يكن مخطئاً الرئيس الروسي فالديمير بوتين عندما وصف 
هذا  أن  نظري  وجهة  ومن  الكذب  بأمبراطورية  كله  الغرب 
التصريح ليس فيه أي مبالغة بل هو واقع مؤلم فالغرب أنتفض 
لحرب روسيا على أوكرانيا دفاعاً عن وجودها ضد حلف الناتو 
عندما  الغرب  ينتفض  ولم  من حدودها  يقترب  أن  يريد  الذي 
دخلت أمريكا العراق بحجة وجود أسلحة نووية لم يثبت وجودها 
حتى اليوم ونتج عن هذا التدخل آالف القتلى والجرحي وال يقل 
تكلمت  الغرب  دولة من دول  أي  نسمع  ولم  مليون مشرد  عن 
عن حقوق اإلنسان لهؤالء والمؤسف والمقرف في نفس الوقت 
تدخلهم  لتسهيل  األمن  ومجلس  المتحدة  األمم  أستخدام  تم  أنه 
الصمت  في سوريا وساد  أمريكا  تدخلت  ثم  للعراق  وغزوهم 
بعد أن أستخدمت عناصر قامت بتدريبهم من أجل إقامة ثورات 
في كل من مصر وسوريا وتونس وليبيا وأستطاعت أن تسقط 
ليبيا الراحل  رئيس مصر الراحل محمد حسني مبارك ورئيس 
معمر القذافي والرئيس التوتسي الراحل زين العابدين بن علي 
الغرب  م  األسد رئيس سوريا ودعَّ بشار  تسقط  أن  تستطع  ولم 
داعش التي ظهرت على السطح فجأة لتقوم بجرائم ضد اإلنسانية 
من ذبح وقتل وأغتصاب والغرب ال يتكلم ألنه بينه وبين نفسه 
الجيشان  المنطقة وهما  أقوي جيوش  أو يضعف  يدمر  أن  يريد 
القدر  العراقي ولكن شاء  الجيش  والسوري بخالف  المصري 
بمساعدة روسيا  الغرب  مرتزقة  من  قوتها  تستعيد سوريا  أن 
بعد تخلصها  بوتين وأستعادة مصر عافيتها  والرئيس فالديمير 
من جماعة اإلخوان المسلمين بقيادة الجيش المصري ورئيسها 
عبد الفتاح السيسي وكذلك العراق أستطاعت أن تستعيد عافيتها 

هي وليبيا إلي حد كبير .
 لقد تحالفت قوى الشر كلها ضد الرئيس بوتين الذي زأر كاألسد 
يدافع عن بالده التي توهمت ضعف بوتين ولكنه فاجئهم برد فعل 

قاس لم يتوقعوه .
 أن أمريكا التي تقود الغرب ضد بوتين كان لها غزوات على 
سبيل المثال وليس الحصر على فيتنام من 1961 حتى  1973 
 1964 عام  والكونغو   1987 عام  وإيران   1986 عام  وليبيا 
 1991 1989 والعراق عام  1954 وبنما عام  واندونيسيا عام 
1998 وسوريا  والسودان عام   -1995 1994 والبوسنة عام 

عام 2015 .
وأخيراً أمريكا وغيرها من الدول التي تنحاز لها كانوا يتكلمون 
عن حرية الصحافة وحرية التعبير اليوم يضيقون الخناق على 
على  جميعاً  وعملوا  بل  الروسيتان  وسبوتنيك  تي  أر  قناتي 
أمريكا  وأن  على حق  أنه  بوتين  الرئيس  لنا  ليثبت  إغالقهما 
والغرب يمثالن أمبرطورية من الكذب نعيش أكاذيبها ونصدقها 

وحسبي هللا ونعم الوكيل. !

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

تدين  المشتركة  الأمريكية  الخليجية  الدفاع  مجموعة 
سلوك إيران التخريبي

أخبــار

    أكد السفير محمد أبوشهاب نائب 
األمم  لدى  اإلمارات  دولة  مندوب 
المتحدة، أن استخدام األسلحة الكيميائية 
الدولي  للقانون  انتهاًكا صارًخا  يعد 

وتهديًدا لألمن والسلم الدوليين.
وقال السفير محمد أبوشهاب خالل جلسة 
لمجلس األمن، مساء الخميس، يجب 
االستمرار في مكافحة تنظيم داعش 
ترتيب  لمنعه من  اإلرهابي بسوريا 
صفوفه، وحصوله على أسلحة كيميائية.
وتابع، نائب مندوب دولة اإلمارات 
لدى األمم المتحدة، إننا نندد باستخدام 
األسلحة الكيميائية تحت أي ظرف. 

السفير محمد  وفي وقت سابق، قال 
في مجلس  إحاطة  بوشهاب، خالل 
األمن، إن السبيل الوحيد إلنهاء معاناة 
الشعب السوري يكمن في تحقيق تقدم 

في العملية السياسية.
وتابع أن بالده “تدعم تطوير وتنفيذ الخطة 
األممية إليصال المساعدات اإلنسانية إلى شمال 
غرب سوريا، مشيرا إلى أن دولة اإلمارات لن 
تدخر أي جهد لمكافحة الجماعات اإلرهابية 
حول العالم سواء داعش أو غيرها بما يتفق 

مع القانون الدولي.

وأضاف: “نؤكد أهمية تحقيق األمن واالستقرار 
في سوريا بشكٍل مستدام بما يُلبي تطلعات 
شعبها ويُوفر له العيش بوطٍن آمٍن ومستقر 

وخال من التطرف واإلرهاب”.
وفي هذا الصدد عبر بوشهاب عن قلق دولة 
اإلمارات البالغ حول استخدام تنظيم داعش 
لألطفال كدروع بشرية في انتهاك صاِرخ 

للقانون الدولي.
وأدان نائب مندوب دولة اإلمارات هجمات 
تنظيم داعش اإلرهابية على سجن الصناعة 
في محافظة الحسكة السورية، مشيرا إلى أن 
تلك الهجمات، تسبّبت في نزوح ما يقارب 
وتدمير  ووقوع ضحايا  ألف شخص   45

البنية التحتية.

   أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن “ساعة الصفر” 
دقت إيذانا ببدء عملية “تطهير” ضد “المجرمين”.

جاء ذلك في لقاء جمع سعيد، الخميس، برئيسة الحكومة 
نجالء بودن عقب إشرافها على مجلس للوزراء.

وزارة  مقر  داخل  من  قيس سعيد  قال  الثالثاء،  ومساء 
بال هوادة ضد  العاصمة: “أريدها حربا  الداخلية وسط 
يُنكل  “من  للحرب ضد  الصفر”  معلنا “ساعة  هؤالء، 

بالشعب”.
ونقل البيان عن الرئيس التونسي قوله خالل اللقاء، إن 
في  نرتعش  وال  ثابتون  نحن  بل  مرتعشة  غير  “أيادينا 
سبيل الحق من أجل أهداف الشعب، وال نهاب الصعاب 
ونحن على العهد وسنطهر البالد بعزيمة ثابتة ونعمل ال 

خائفين وال مرتبكين وال مرتعشين”.
وأضاف أنه “ليلة )الثالثاء( حين التقيت القيادات األمنية 
الصفر،  الساعة  إننا حددنا  وقلنا  الداخلية،  بمقر وزارة 
وتم  األمنية  الفرق  من  العديد  اليوم  ذلك  منذ  وانطلقت 
المناطق  من  عدد  في  الليل  منتصف  ساعة  منذ  العمل 

التي تم تحديدها”.
وتابع: “لن تكون مجرد حملة بل عملية متواصلة لتطهير 
حملة  تكون  ولن  التونسيين،  بقوت  يعبثون  ممن  البالد 
لالستهالك أو سياسية بل ستكون سياسة دولة قائمة على 
القانون، وسيتم بواسطتها التصدي بكل قوة لهذه الشبكات 

والمسالك”.
ولفت إلى أن “الشعب تفطن إلى أالعيبهم 
ومناوراتهم، وسنواصل بكل ثبات في 
إطار القوانين وليس في إطار تصفية 
دون  معينة”،  أطراف  مع  حسابات 
تفاصيل أكثر حول الجزئية األخيرة.
وشدد على أنه “إما تطبيق القانون أو 
سيطبق عليهم القانون من قبل الجهات 
المعنية، وعلى النيابة العمومية اليوم 
قبل غد أن تقوم بدورها لتطبيق القانون 
يذهبن  “ال  محذرا:  الجميع”،  على 
المالحقة  بمنأى عن  أنه  إلى  البعض 
بالنظر إلى موقعه أو ثروته أو خيانته 
لتونس وارتمائه في أحضان الوطن 
بحفنة من األوروات )نسبة لليورو(”.
أنه  سعيد  أعلن  نفسه،  السياق  وفي 
يتعلق  إعداد مشروع مرسوم  جرى 
والمضاربة سيتم عرضه  باالحتكار 
على مجلس الوزراء القادم، فضال عن 
مشروع الصلح الجزائي والمشروع 

المتعلق بالشركات األهلية.
ودخلت تونس أزمة شح كبير في العديد من المواد الغذائية 

وغياب بعضها من األسواق المحلية تماما، لتضيف مزيدا 
من األعباء المعيشية على المواطنين.

ومنذ نهاية 2021، تسجل المحالت والفضاءات التجارية 

في تونس، نقصا في العديد من المواد مثل الزيت النباتي 
المدعوم من الدولة والدقيق والسكر واألرز، وإن ُوجدت 

يتم تحديد كمية معينة لكل مواطن.

إسرائيل  اتفقت  بالقدس  التوتر  في ظل تصاعد     
التفاهم  وتعزيز  للتهدئة  معا  العمل  على  واألردن 
خصوصا بالفترة التي تسبق شهر رمضان وعيد الفصح.
الخارجية  الخميس، وزير  لقاء جمع،  في  ذلك  جاء 
اإلسرائيلي يائير الببد بالعاهل األردني الملك عبدهللا 

الثاني، في العاصمة عمان.
وفي بيان قالت وزارة الخارجية اإلسرائيلية إن اللقاء 
جاء “قبيل حلول شهر رمضان وفي ظل تقارير عن 

تصاعد التوتر في القدس”.
على ضرورة  “اتفقنا  قوله:  البيد  عن  البيان  ونقل 
التفاهم ال سيما  التوترات وتعزيز  لتهدئة  العمل مًعا 
في الفترة التي تسبق شهر رمضان وعيد الفصح”.

األردنية  المملكة  مع  الخاصة  “عالقتنا  وأضاف: 
ليس  بيننا  والسالم  أفضل ألطفالنا،  مستقباًل  تضمن 

فقط حسن الجوار بل هو أيًضا مسؤوليتنا األخالقية 
تجاه كال الشعبين”.

تعزيز  في  الثاني  الملك عبد هللا  بجهود  وأشاد البيد 
العالقات والتعاون.

وبحسب البيان نفسه، بحث البيد مع ملك األردن أيضا 
األهمية االستراتيجية للعالقات األردنية اإلسرائيلية.
اإلقليمية  الدبلوماسية  القضايا  الجانبان  ناقش  كما 
عن  معربين  السالم،  بدوائر  والنهوض  والدولية 
مجال  في  المشتركة  المشاريع  تثمر  أن  في  أملهما 

الطاقة المتجددة والتجارة.
ويعتبر اللقاء الثاني من نوعه لوزير الخارجية البيد 
مع الملك عبد هللا الثاني، وفق المصدر نفسه الذي أشار 
إلى أنه “منذ تشكيل الحكومة في إسرائيل، تم تعزيز 

الثقة والعالقات بين إسرائيل والمملكة األردنية”.

ترحيل الميجاسنتر إلى انتخابات ٢٠٢٦... 
راء علام ووزير ينسحب من جلسة مجلس الوز

إ

تعيين وزير جديد للا

التهدئة وتعزيز التفاهم.. 
القدس على طاولة لابيد وملك الأردن

الرئيس التونسي: »ساعة الصفر« دقت وعملية التطهير ضد المجرمين بدأت

الامارات: يجب منع داعش من الحصول على أسلحة 
كيمياــــئية

الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر بشرية ومادية في محافظة مأرب

Vendredi 11 mars 2022
الجمعة 11 مارس 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

بالدفاع  المختصة  الخليجية األمريكية  العمل    جددت مجموعة 
الصاروخي إدانتها لسلوك إيران التخريبي عبر استخدام الصواريخ 

الباليستية وكروز.
الرياض،  في  التعاون  مجلس  ودول  المتحدة  الواليات  وعقدت 
األربعاء، اجتماعاً لمجموعة العمل الخليجية-األمريكية المشتركة 
المختصة بالدفاع الجوي المتكامل والدفاع الصاروخي ومجموعة 

العمل المختصة باألمن البحري.
وأكدت مجموعات العمل على الشراكة الدفاعية طويلة األمد بين 
الواليات المتحدة والدول األعضاء في مجلس التعاون، مجددة االلتزام 
المشترك للجانبين بالحفاظ على األمن اإلقليمي، في إطار الشراكة 
االستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والواليات المتحدة .
وناقش المجتمعون مجموعة من التهديدات التي تواجه المنطقة مع 
التركيز على المجالين الجوي والبحري، بحسب وكالة األنباء السعودية.
العمل  بيان مجموعة  التأكيد على ما ورد في  المشاركون  وأعاد 
نوفمبر/ الصادر في  إيران،  المشتركة بشأن  الخليجية-األمريكية 

تشرين الثاني عام 2021.
وأدانوا مجدداً سلوك طهران التخريبي من خالل وكالئها واالستخدام 
المباشر للصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وأنظمة الطائرات 

بدون طيار المتطورة، حيث استخدمت إيران هذه األسلحة ودعمت 
مئات  لشن  األخرى  المسلحة  والجماعات  اإلرهابية  التنظيمات 

الهجمات في المنطقة.
كما شددت الواليات المتحدة ودول المجلس على أهمية تعزيز قدرة 
الدول الخليجية على مواجهة هذه التهديدات بشكل جماعي , ووضعوا 
رؤية مشتركة لردع التهديدات األكثر إلحاحاً في المنطقة، خاصة 

التهديدات الجوية والصاروخية والبحرية.
التعاون  إيجازا عن جهودها في تعزيز  المجلس  فيما قدمت دول 

الدفاعي المشترك، بالتنسيق مع الواليات المتحدة.
واتفقت الواليات المتحدة ودول المجلس على أهمية تطوير مبادرات 
للدفاع التكاملي ضد التهديدات الجوية، والصاروخية، والبحرية، 

وردعها.
ورحبت الواليات المتحدة ودول المجلس بفرص العمل المشترك بينها 
في هذا المجال، بما في ذلك العمل من خالل التدريبات والتمرينات 
المشتركة لمنع إيران من تعريض المنطقة للخطر من خالل استخدام 
البحرية  الباليستية وصواريخ كروز واألسلحة  ونشر الصواريخ 
لهذه األسلحة  المتطورة، ونشرها  الطائرات بدون طيار  وأنظمة 
في المنطقة، مما يشكل تهديدا واضحا لألمن واالستقرار اإلقليميين.



 القاهرة/ فرج جريس: افتتح الرئيس إمام علي رحمان، 
رئيس جمهورية طاجيكستان، ومصطفى مدبولي، رئيس 
منتدى  فعاليات  الخميس،  أمس  مساء  الوزراء؛  مجلس 
األعمال المصري-الطاجيكي، بمشاركة عدد من الوزراء 

والمسئولين ورجال األعمال من البلدين.
المنتدى،  فعاليات  خالل  كلمة  الوزراء،  رئيس  وألقى 
استهلها بالترحيب برئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة، 
أنها  إلى  الفتاً  مصر،  إلى  له  رسمية  زيارة  ثاني  في 
مع  بالعالقات  اهتمام جمهورية طاجيكستان  مدى  تٌبرز 
مصر، األمر الذي عكسه افتتاح سفارة لطاجيكستان في 
القاهرة عام 2007، لتكون بذلك أول سفارة لجمهورية 
طاجيكستان في منطقة الشرق األوسط والمنطقة العربية 
لرئيس طاجيكستان  تمنياته  ومعرباً عن  أفريقيا،  وقارة 
بإقامة طيبة وزيارة مثمرة تعود نتائجها اإليجابية بالنفع 

المتبادل على البلدين والشعبين.
وأشار رئيس الوزراء إلى سعادته بافتتاح منتدى األعمال 
المصري-الطاجيكي، في حضور السيد رئيس جمهورية 
فرصة  اليوم  لمصر  زيارته  تمثل  الذي  طاجيكستان، 
وتعميق  تطوير  على  بالعمل  المشترك  االلتزام  لتأكيد 
أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، خاصة في 
المختلفة،  والتنموية  االقتصادية واالستثمارية  المجاالت 
بهدف االرتقاء بالعالقات الثنائية لمستوى الشراكة المأمول 

والمتسق مع العالقات السياسية الممتازة بين الدولتين.
ولفت رئيس الوزراء إلي أن من أهم أهداف انعقاد هذا 
ورجال  الخاص  القطاع  يجمع  محفل  خلق  هو  المنتدى 
األعمال من البلدين؛ الستشراف مجاالت جديدة للتعاون 
واالستثماري، ورفع  التجاري  التبادل  ولتشجيع  بينهما، 

مستواهما إلى الحد الذي يتناسب مع ما يجمع بين البلدين 
إمكانيات  من  يمتلكانه  ويعبر عما  متميزة،  من عالقات 
وموارد اقتصادية هائلة، انطالقاً من قناعتنا بأن الشراكة 
بين بلدينا الصديقين يجب أن تقوم على اضطالع الشركات 
والمؤسسات المصرية والطاجيكية بدور أساسي في تحقيق 
التنمية، من خالل استثمار اإلمكانيات والموارد الطبيعية 
بالفائدة على  تعود  في مشروعات مشتركة،  البلدين  في 

البلدين وتحفز التنمية وتوفر فرص عمل للشباب.
وخالل كلمته، أشار رئيس الوزراء إلي ما اتخذته مصر 
من خطوات عديدة على طريق إزالة أية معوقات أمام 
والتي  األجنبية،  االستثمارات  االقتصادي وجذب  النمو 
كان منها إصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب 
لرؤوس األموال واالستثمارات الخارجية، بما في ذلك 
المعوقات  وإزالة  الفساد،  لمكافحة  رادعة  إجراءات 
بتسجيل  المرتبطة  اإلجراءات  وتسهيل  البيروقراطية، 
المصرية  بالسوق  العمل  الراغبة في  الجديدة  الشركات 
امتيازات  منحها  في  والنظر  ممكن،  وقت  أسرع  في 
التي  والمناطق  للقطاعات  وفقاً  واستثمارية  ضريبية 
التي  التنمية  أهداف  تحقيق  في  يسهم  بما  فيها،  تستثمر 
اآللية  تفعيل  على  العمل  عن  فضاًل  الدولة،  وضعتها 
الشركات  بعض  مع  القائمة  المنازعات  بحل  الخاصة 

العاملة في مصر.
لفرص  ا على  للتعرف  جيكية  لطا ا ت  لشركا ا عا  ود
المجاالت  العديد من  التي تتيحها مصر في  االستثمارية 
والمناطق على غرار المنطقة االقتصادية لقناة السويس 
الرابع  الجيل  مدن  الجديدة، وسائر  اإلدارية  والعاصمة 
اإلمكانات  وكافة  الحديثة  التحتية  البنية  بها  تتوافر  التي 

السكنية والخدمية والصناعية.
كما أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر لمبادرات السيد 
رئيس جمهورية طاجيكستان على المستوى الدولي، والتي 
كان من أهمها المبادرة الخاصة بالعقد الدولي للمياه تحت 
والتي  المستدامة 2018-2028”  للتنمية  “المياه  عنوان 
للتعامل  دولى  منهاج  بمثابة  لتكون  المتحدة  األمم  تبنتها 
مع قضايا المياه وترشيد استهالكها بالشكل الذي يجنب 
العالم حدوث أزمات ونزاعات على المياه ومصادرها، 
هذا فضاًل عن مبادرته المحلية القيمة لنشر تعاليم اإلسالم 

الوسطي الحنيف ونبذ التطرف والمغاالة.
وفي ختام كلمته، جدد رئيس الوزراء ترحيبه بزيارة رئيس 
جمهورية طاجيكستان الهامة لمصر، مؤكداً اعتزامنا العمل 
وميراثنا  الطيبة  استثمار عالقاتنا  على  العزيز  بلده  مع 
الصديقين؛  بلدينا  تعزيز عالقات  في  العريق  التاريخي 
بما يعود بالنفع والفائدة على شعبينا، وآماًل في أن يكون 
المنتدى نقطة انطالق لتعاون مثمر بين القطاع الخاص 
تحقيق  في  الحكومتين  مع  المسئولية  في  يتشارك  الذي 

أهداف التنمية وتعظيم فوائدها وثمارها.

 القاهرة/ فرج جريس: استقبلت السفيرة 
نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة 
وشئون المصريين بالخارج، ميهاو وابيندا 
سفير بولندا بالقاهرة، في مقر الوزارة وذلك 
بحضور السفير عمرو عباس مساعد الوزيرة 
لشئون الجاليات وذلك في إطار توجيهات 
القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة لموقف 

أبنائنا بأوكرانيا.
نبيلة  السفيرة  اللقاء، رحبت  مستهل  في 
مكرم بالسفير البولندي ووجهت له خالص 
في  بولندا  جهود  على  واالمتنان  الشكر 
تيسير عملية مرور أبناء الجالية المصرية 
اآلمنة  المنافذ  بكافة شرائحهم من خالل 
عبر حدودها مع أوكرانيا على إثر األزمة 

الروسية – األوكرانية الدائرة حالًيا.
على حرص  الهجرة  وزيرة  أكدت  كما 

القيادة السياسية على متابعة المستجدات بصورة يومية، وإصدار توجيهات 
بضرورة الحفاظ على المستقبل العلمي للطالب المصريين الدارسين في المدن 
األوكرانية، ثم استعرضت دور الوزارة مع المواطنين المصريين هناك في 
ظل هذه األجواء الراهنة، مشيرة إلى عقد لقاءات يومية عبر تطبيق “زووم” 
بالتعاون مع  تم طرحها  التي  المصرية، وإلى االستمارة  الجالية  مع ممثلي 
التنسيق  العلمي، من أجل  العالي والبحث  التعليم  الغفار وزير  د. خالد عبد 
مع الجهات المعنية بشأن مطالب الطالب المصريين العائدين من أوكرانيا 

والمقيمين في محافظات مختلفة.
من جانبه، أعرب ميهاو وابيندا، السفير البولندي بالقاهرة، عن امتنانه للقاء 

المصرية من جهود  الدولة  تبذله  تقديره لكل ما  الهجرة، وعبر عن  وزيرة 
عظيمة من أجل رعاية مواطنيها في أوكرانيا في الوقت الحالي، مبدًيا استعداده 
لمزيد من التنسيق والتعاون مع وزارة الهجرة بهدف التيسير على أبناء الجالية 
المصرية أثناء عبورهم المنافذ اآلمنة لدى بولندا إلى أن يصلوا بسالم وأمان 

إلى وطنهم مصر.
اإلمداد  من  األزمة  احتواء  في  بالده  جهود  البولندي  السفير  واستعرض 
الموثقة وكذلك األغذية والمياه والرعاية الطبية الالزمة ألبناء  بالمعلومات 
العبور لهم دون  العابرين للحدود وتسهيل منح تأشيرات  الجاليات المختلفة 
أي تمييز، الفتا إلى أنه نحو أكثر من مليون شخص عبروا الحدود البولندية 

األوكرانية جراء األزمة.

بلبنان أمس  الدولية الخاصة    قضت غرفة االستئناف في المحكمة 
الخميس إلغاء الحكم الصادر ببراءة اثنين من المتهمين في قضية اغتيال 
بإدانتهما  الحريري، وحكمت  رفيق  األسبق  اللبناني  الوزراء  رئيس 
غيابيا في 5 تهم وهي مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي والمشاركة 
في جريمة ارتكاب عمل إرهابي والمشاركة في جريمتي القتل عمدا، 
باإلضافة إلى تهمة االشتراك في محاولة القتل عمدا، كما أصدرت أيضا 

مذكرات ضبط وإحضار بحقهما.
جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته غرفة االستئناف والتي نظرت في 
الطعن الذي قدمه المدعي العام على الحكم ببراءة اثنين من المتهمين 
بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحريري و21 من 

مرافقيه، وهما المتهمين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي.
ونظرت غرفة االستئناف في أسباب الطعن الثمانية التي قدمها اإلدعاء 
واستنتجت أن غرفة الدرجة األولى ارتكبت أخطاء في القانون تبطل 

الحكم وأخطاء في الوقائع حالت دون إحقاق العدالة.
ومن المقرر أن تبدأ غرفة االستئناف اآلن إجراءات تحديد عقوبة مرعي 
المتعلقة  المذكرات  إيداع  فيه موعد  وعنيسي، حيث صدر قرار حدد 
بالعقوبة، كما تعلن غرفة االستئناف العقوبة في جلسة علنية وتصدر 

حكم تحديد العقوبة، على أن تختتم بذلك إجراءات القضية.
قد نظرت  بلبنان  الخاصة  الدولية  بالمحكمة  االستئناف  وكانت غرفة 
على مدار 5 أيام في شهر أكتوبر الماضي الطعن الذي قدمه المدعى 
العام في 29 مارس الماضي على حكم الدرجة األولى الصادر في 18 

المتهمين حسن حبيب مرعي وحسين حسن  براءة   2020 أغسطس 
عنيسي من التهم المنسوبة إليهما في قضية اغتيال الحريري و21 من 
مرافقيه وإصابة 226 آخرين في 14 فبراير عام 2005 والتي حكم 
فيها على سليم جميل عياش بالسجن المؤبد لكل تهمة من التهم الخمس 

التي وجهت إليه.
العام  المدعي  من  شفهية  مرافعات  إلى  االستئناف  واستمعت غرفة 

ومحامي الدفاع والممثلين القانونيين للمتضررين.
جدير بالذكر ان المحكمة الخاصة بلبنان أنشئت بناء على طلب قدمته 
دولي  ذات طابع  المتحدة، وهي محكمة  األمم  إلى  اللبنانية  الحكومة 
يقع مقرها الرئيسي في إحدى ضواحي الهاي بهولندا مهمتها محاكمة 
 22 بحياة  أودى  الذي  اإلعتداء اإلرهابي  بتنفيذ  المتهمين  األشخاص 
الحريري،  رفيق  األسبق  اللبناني  الوزراء  رئيس  بينهم  من  شخصا 
226 شخصا وذلك عبر استخدام متفجرات وزنها  إلى إصابة  وأدى 
بين 2500 و3000 كيلوجرام من مادة “تي أن تي” في وسط بيروت.
وسبق للمحكمة أن أدانت في 18 أغسطس 2020 سليم عياش لضلوعه 
في تنفيذ العملية اإلرهابية بصفته شريًكا في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل 
إرهابي؛ كما حكمت ببراءة ثالث متهمين وهم حسن حبيب مرعي، 

وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.
وفي 11 ديسمبر 2020، حكم على عياش بالسجن المؤبد لكل تهمة من 
التهم الخمس التي أسندت إليه في قرار االتهام الموحد المعدل، على أن 

تنفذ هذه األحكام في الوقت نفسه.

 القاهرة/ فرج جريس: أكد الرئيس عبدالفتاح 
السيسي الخميس، أنه اتفق مع رئيس طاجيكستان 
في  التنسيق  تعزيز  إمام علي رحمان، على 
المجال األمني وتبادل المعلومات والخبرات بين 
البلدين في مجال مكافحة اإلرهاب والجريمة 
المنظمة كخطر عالمي بات يهدد معظم دول 
العالم، باإلضافة إلى النظر في إمكانية تعزيز 
التعاون بين البلدين في مجاالت تطوير الري 
وتعظيم االستفادة من الموارد المائيـة والطاقة 
الكهرومائية، والتعدين، والزراعة، والسياحة، 

والصحة، والتصنيع الدوائي.
وقال الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك 
مع رئيس طاجيكستان، عقب مباحثاتهما، في 
قصر االتحادية اليوم، إن زيارة الرئيس إمام 
ثالثين  مرور  مع  تزامنا  تأتي  علي رحمان 
عاًما على اعتراف جمهورية مصر العربية 
بطاجيكستان المستقلة، إضافة إلى قرب حلول 
الذكرى الثالثين لتدشين العالقات الدبلوماسية 

بين البلدين.
وأبدى الرئيس السيسي سعادته وترحيبه بزيارة 
رئيس طاجيكستان إلى القاهرة ضيًفا عزيًزا، 
متمنًيا له إقامة طيبة ونتائج مثمرة خالل هذه 
الزيارة، والتي تأتي في إطار حرص الجانبين 
على التشاور وتبادل الرؤى ووجهات النظر 
ذات  والقضايا  الموضوعات  مختلف  حول 
تعزيز  العمل على  المشترك، وكذا  االهتمام 
عالقات التعاون بين مصر وطاجيكستان، بما 

في  ويسهم  المشتركة،  المصالح  يحقق 
تحقيق التنمية والرفاهية لشعبي البلدين.
تقديره  عن  السيسي  الرئيس  وأعرب 
لحرص رئيس طاجيكستان على تعزيز 
المجاالت  مختلف  في  الثنائي  التعاون 
بين البلدين، واالعتزاز بعمق العالقات 
“المصرية – الطاجيكية” والتي شهدت 
الماضية والتأكيد  تنامًيا خالل األعوام 
على أهمية العمل على تفعيل أطر التعاون 
القائمة بما يتناسب مع إمكانات وقدرات 

البلدين ويحقق مصلحة شعبيهما.
وأشار إلى أن المباحثات تناولت سبل 
وزارتي خارجية  بين  التشاور  تعزيز 
متابعة  على  االتفاق  تم  حيث  البلدين، 
الثانية  للدورة  اإليجابية  النتائج  تنفيذ 
االقتصادي  للتعاون  المشتركة  للجنة 
بالقاهرة  عقدت  التي  والفني  والعلمي 
في نوفمبر 2019، إضافة إلى القضايا 
الدولية واإلقليمية ذات االهتمام المشترك، 
وتبادل وجهات نظر البلدين حيالها وآفاق 

بشأنها. التنسيق 
أيضا  تناولت  المباحثات  أن  وأوضح 
استضافة ورئاسة مصر للدورة السابعة 
والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية األمم 
المتحدة اإلطارية لتغير المناخ في شهر 

نوفمبر المقبل “COP27″، وتم التأكيد على 
الدولي  المجتمع  جهود  حشد  على  الحرص 

العمل  في  حقيقية  نقلة  يحقق  بما  إلنجاحه 
الدولي حول المناخ.

وأعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه مجددا 

بزيارة رئيس طاجيكستان إلى القاهرة وتطلعه 
التعاون  من  مزيًدا  القادمة  الفترة  تشهد  أن 
والتنسيق بين مصر وطاجيكستان، بما يحقق 

الرخاء واالزدهار لشعبي البلدين الصديقين، 
ويولد مزيًدا من الزخم في عالقات الصداقة 

التي تجمع بينهما.

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
السيسي: اتفقت مع رئيس طاجيكستان على تعزيز التنسيق الأمني وتبادل 
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المعلومات في مجال ال�

  تقع الحروب والحروب األهلية ، الطائفية في بلداٍن مختلفة و 
تبعاتها تكون أشدُّ وقعاً على نسائها ، تحمل النساء األطفال و ما 
تيسر من متاع إن تيسر في بحٍث يائس عن سماٍء آمنة ، تترك 
أسر بأكملها بيوٍت و أرزاٍق و  مهن و أحالم غير الويٍة على 
شيئ سوى حماية حياة و دماء أفرادها و كرامتهم من عبث العنف 
ووحشيته. حدث هذا في سوريا، أفغانستان، العراق، وغيرها 
و اليوم في أوكرانيا.  في أقطارنا العربية  النساء ُهّن ضحايا 
الصراعات المسلحة  األكثر تضرراً إًذا ما أضفنا إليه ما تفرزه 
البيئة االجتماعية الذكورية التي تستغل ضعف المرأة دون هوادة 

مما يجعل حمل العبء على كواهلهن أضعافاً مضاعفة . 
ال يمكن النظر إلى مسألة الذكورية  باختزال على أنها موجودة 
منعزلة عن بقية عوامل مختلفة  . كما ال يمكن تحليلها دون العودة 
الى جوانبها المتعددة و مظاهرها من الخجل إلى التحرش بالنساء 
إلى  مشاهدة الراقصات و البغايا إلى االنتقال إلى الصورة التقليدية 
للرجل  الُمستبد من يصون الدار و أهل الدار و الذي يحمي الشرف 
بأقسى و اشد صور العنف الدامي و يحميه تداخل التمييز و العنف 
ضد المرأة اجتماعياً  مع النظام القانوني و التشريعي ما أدى إلى 
معايير مزدوجة يحق فيها للرجل أن يُسامح و ال يُعاقب ، المثال 
األقرب هنا  الفعل الجرمي و العذر في جرائم الشرف المبرر 
قانونياً ، اجتماعيا ، ثقافياً . ناهيك عن نصوٍص أخرى  انتهكت 
حقوق المرأة المالية و االقتصادية و االجتماعية و المدنية عموماً 
مما جعل القوانين العربية الناظمة لها من أسوأ القوانين في العالم 
، هي ذات قوانين  األحوال الشخصية و العقوبات ذات اللون 
الواحد الذي اكتسبته من المرحلة العثمانية و ما لحقها  حيث أُعتُِمَد 
فيه على مقايضات تاريخية سياسية ثقافية  نلتمس أثارها اليوم و 

تُجدف بعيداً عن أي تغييٍر جندري حقيقي. 
 هذا كله ازدادت  وطأته على النساء مع تواتر الحروب و التي 
أنتجت أسواقاً للنخاسة في القرن الواحد و العشرين و أسواقاً للسبايا 
و أسواقاً رابحة لزواج الصغيرات ، كل ما يقتضيه دفع مبلٍغ بسيط 
لألهل و قد أُلقوا في دوامة ال تنتهي من الخوف و القلق ، تحوم 
حول رأسهم فكرة نمطية عن السترة لفتياٍت  تعثرن بحرٍب أهلية 
بعثرت بهن و أُلقي بمستقبلهن نحو المجهول. و ال حماية تشريعية 
لهن حتى و إن  حدد القانون سناً معينة للزواج كأن يكون ١٧ او 
١٨ عاماً للفتيات  ، فالزواج يتم بعقده بكل األحوال و بجعله غير  

رسمي و غير ُمّسجل  لدى السلطات. 
األمر هنا ليس تمييزاً طارئاً أو بسيطاً ال أهمية له ، هو في حقيقة 
األمر نظام ذكوري  و  ثقافة قرون و عقود مورست فيها عملية  
تهميش مستمر للمرأة على الُصعد المتعددة و المختلفة في أقطار 
العالم العربي. من الهام أن يُذكر ما سبق. من األهم تحليل النظام 
االجتماعي الذكوري و الذي دفع بالعديد الى التندر و إطالق 
التعليقات في انتظار النساء أوكرانيا دون أدنى مستوى من الوعي 
االجتماعي ودون استثناء مهم بل انضم في ثناياه النخبة التي تعيش 
ثنائية الموقف ، تعلن عن الحرية و الديمقراطية و عند الحديث عن 
النساء فال بأس من الذكورية و ال خجل منها . وفقاً لهذه الشريحة 
من النخبة العربية و لموقفهم الفكري و األخالقي فال ارتباط 
هناك، ولعل الصورة األوضح لهذه الثنائية ما حدث على صفحات 
التواصل االجتماعي عن الحرب و نساء  أوكرانيا  فهو  يعكس 
تماماً ما تعانيه المرأة العربية. قتال و دمار و هروب إلى األمام في 
بحٍث عن األمن و هناك من لديه الوقت كي يمارس ذكوريته دون 
حياء و يسخر من نساٍء وقعن تحت نير الصراع المسلح دون أي 
حٍس إنساني يُذكر . تعالوا نعكس الصورة قلياًل، ما كانت النتيجة 
لو قام الرجال في أوروبا بإطالق النكات و الرسوم الكاريكاتورية 
النكاح  و بأنهم في انتظار السبايا، في انتظار النساء و غزوات 
من نساٍء و فتيات هربن من الحروب األهلية/ الطائفية في سوريا 
و العراق و أفغانستان؟ كيف كان سيكون وقعها على ضحايا 
إلى حٍد بعيد؟ ألم تكن األصوات  الحروب؟ أليس هذا ُمخزياً 
سترتفع بالقول إال نسائنا؟؟إال أعراضنا و شرفنا؟ هل الموت يثير 
الضحك في عالمنا العربي؟ هل دماء الضحايا المدنيين و آالمهم و 
تشردهم يثير النكات و السخرية و يكون ُملهماً لصوٍر كاريكاتورية 

تعكس ذكورية رثة و مثيرة للشفقة؟؟

ذكورية اجتماعية 
في الحــروب الأهـــلية

زالة 

إ

في منتدى رجال الأعمال المصري-الطاجيكي.. مدبولي يستعرض الخطوات المتخذة ل�
المعوقات أمام النمو ال�قتصادي

وزيرة الهجرة تلتقي بالسفير البولندي في القاهرة لمتابعة 
موقف ابناء الجالية المصرية  بأوكرانيا

المحكمة الخاصة بلبنان تلغي حكم براءة متهمين باغتيال 
الحريري وتتأمر بضبطهما
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الخطوط  شركة  لدى  علم      
 2200 من  أزيد  المغربية  الملكية 
إلى  عادوا  بأوكرانيا  مقيم  مغربي 
أرض الوطن منذ 02 مارس، على 

متن رحالت خاصة 
وأوضح المصدر ذاته أن الخطوط 
قامت  )الرام(  المغربية  الملكية 
ما  الفترة  خالل  االطار،  هذا  في 
ما  بتشغيل  مارس،   10 و   2 بين 
بواسطة  خاصة  رحلة  يقارب20 
 B787 و   B737 بوينغ  طائرات 
من  نطالقا  ا  ،Dreamliner
وهنغاريا  رومانيا  هي  دول  أربع 
حدد  وقد   . وسلوفاكيا  وبولونيا 
 750 قدره  ثابت  لها سعر رمزي 
 100 من  أقل   ( للتذكرة  درهما 

دوالر كندي (.
لسرعة  ا ه  بهذ لمغرب  ا ك  َتَحرُّ
ارتياحاً  لقي  رعاياه  إجالء  نحو 
 ، واسعة  وعربية  وطنية  وإشادة 
في الحين الذي يشتكي فيه جيراننا 
العربي من  المغرب  دول  باقي  في 
الجزائرية  الحكومة  تحرك  عدم 
الواجبة  الغاية  نفس  في  والتونسية 
حجة  وهذه   ، الشعب  أبناء  نحو 
بأن  األخرق  االدعاء  تُْبطل  أخرى 

الجزائر قوة إقليمية وإفريقية ؟؟
المغرب  نهاية كورونا في  هل هي 

والعالم ؟؟ 
في  نا  كورو ء  ا بد ت  با إلصا ا
متزايد  تناقص  في  أصبح  المغرب 
طيلة  يسجل  حيث    ، هللا  بفضل 
من  قل  أ األخيرْين  األسبوعين 
فيما   ، يومي  كمعدل  إصابة   100
األلف  إلى  انحدرت  النشيطة  الفئة 
هذه مؤشرات  وكل   ، فقط  شخص 
إيجابية بحول هللا نحو اقتراب نهاية 
الساحة  تشهد  لم  ، حيث  الداء  هذا 
العالمي  الصعيد  على  وال  الوطنية 
يؤشر  مما   ، جديد  متحور  أي 
شهر  حلول  مع  نهايته  باقتراب 
أسابيع  ثالثة  بعد  الكريم  رمضان 
المغربية  الحكومة  قررت  وقد   ،
هللا  بإذن  التراويح  صالة  إقرار 
فتح  إعادة  ذلك  قبل  قررت  كما   ،
الجماهير  وعودة  الجوي  المجال 
بشتى  لمالعب  ا لى  إ لرياضية  ا
اتخاذ  الرياضية ومن دون  أنواعها 
أي إجراءات ، وهذه الخطوة كانت 
المملكة  نجاح  في  حقيقيا  اختبارا 
حيث   ، تها  قرارا في  لمغربية  ا
في  بالفيروس  اإلصابة  بقي مؤشر 
امتالء  تجربة  بعد  مستمر  انحدار 
المالعب الكروية بما يزيد عن 45 
المغربي  الوداد  لقاء   ( متفرج  ألف 
عصبة  في  المصري  والزمالك 
األبطال اإلفريقية ( منذ أسبوعْين ، 

المغربية في  المالعب  بل وفي كل 
كل  وبعد   ، أقسامها  بشتى  البطولة 
أيُّ  ل  يَُسجَّ لم  القوية  المخالطة  هذه 
بفضل  اإلصابات  عدد  في  ارتفاع 

هللا تعالى .

ء  جا للر ي  ئر ا لجز ا س  ر لحا ا
لكن   .. المغرب  في  المغربي سعيد 
الجزائري  المرمى  ؟؟َتأَلَّق حارس 
“ غايا مرباح “ في صفوف فريقه 
بشكل  البيضاوي  الرجاء  الجديد 
ملفت للنظر ، واستحق بذلك إشادة 
والجمهور  الصحافية  المنابر  من 
وقد   ، الكروي  للشأن  والمتتبعين 
غايا   “ الجزائري  الحارس  عبَّر 
لكبيرة  ا دته  سعا عن   “ مرباح 
المغرب  الثاني  بلده  في  بتواجده 
الرجاء  اسمه  عالمي  فريق  رفقة 
الحارس  هذا  سعادة   ، البيضاوي 
برأيه  يصرح  ألن  دفعته  الخلوق 
المناسبات  إحدى  في  كمواطن حر 
وأمله  بمتمنياته  األخيرة  اإلعالمية 
المغرب  بين  المغلقة  الحدود  بفتح 
العادي جدا  األمر  هذا   ، والجزائر 
لم  الشقيقين  الشعبْين  بْين  والبديهي 
فجاء   ، الرسمية  الجهات  يعجب 
لقمع  ا أشكال  بكل  سريعًا  لرد  ا
يخبره   ، للمغرب  الدفين  والحقد 
في  يبقى  أن  الرسمي  الرد  هذا 
إلى  يتعداها  وال  القدم  كرة  حدود 
لتعبر   ، لتصريحات  ا هذه  مثل 
معاناتها  عن  أخرى  مرة  الجزائر 
 ، بخير  المغرب  يذكر  من  كل  من 
وهي العقدة التي باتت تحرق حكام 
األشقاء  يرى  أن  وتخشى  الجزائر 
جمال  مستوى  في  الجزائريون 
الميادين  كل  في  المزدهر  المغرب 
الوطن  المغرب  دام   .. قرب  عن 

العزيز فوق الجميع ..

 ودمتم بود .

بين  الحرب  فاهم  مش  للي  بالنسبة     
روسيا و أوكرانيا هذه بعض التوضيحات 

عن مشكلة أوكرانيا 
كانت  كييف  ومنطقة  أوكرانيا  أرض   1-
القومية  فيها  التي ظهرت  األولى  المنطقة 
الروسية تحت مسمى: كيفسكايا روس كما 
كانت كييف عاصمة روسيا القديمة قبل أن 
وبعدها موسكو.  بيتربورغ  تصبح سانت 
تماما كما كان اليمن الوطن األم للعرب قبل 

أن ينتشروا في شبه الجزيرة العربية.
-2 األوكرانيون كانوا قبيلة سالفية صغيرة 
مدينة  غربي  رقعة صغيرة  على  تنتشر 
قط  لألوكرانيين  تكن  ولم  الحالية،  كييف 
دولة في مساحة أوكرانيا الحالية، إنما بعد 
ثورة البالشفة سنة 1917 ، قام “ اليهودي 
دولة  بتأسيس   ، لينين  الروسي” فالديمير 
كان  وما  أراضي روسية،  أوكرانيا على 
وذهاب  السوفيتي  اإلتحاد  تفكك  يتوقع 
األراضي الروسية إلى ملكية األوكرانيين، 
داخل  تكن  لم  القرم  شبه جزيرة  أن  كما 
بل   1922 سنة  تأسيسها  عند  أوكرانيا 
االوكراني  ذو األصل  أدخلها خروشوف 
ولكونه  إدارتها،  لتسهل   1954 سنة 
أن  آنذاك  يتوقع  أحد  كان  وما  أوكرانيا؛  

يتفكك اإلتحاد السوفيتي.
ينحدرون من  الروس  واألوكران  أن   3-
التشابه  اللغتين شديدتي  أصل سالفي وأن 
اللهجتين  بين  أحيانا كالفرق  التطابق  حتى 
ثلث  أن حوالي  كما  واللبنانية.  المصرية 
ويعتبرون  الروسية  يتكلمون  السكان 

أنفسهم روسا ويريدون العودة للدولة األم.
منطقة  أن  األخيرة  السنوات  في  اتضح 
غاز  يسمونه  بما  جدا  غنية  الدونباس 
الشيست الذي اتفق األمريكان مع االوكران 
على استخراجه وبيعه ألوروبا عوضا عن 

الغاز الروسي الطبيعي.
لمنطقة  ا نت  كا لدونباس  ا منطقة   4-
د  إلتحا ا مل  لكا لرئيسية  ا عية  لصنا ا
السوفيتي، بها األفران التي تنتج محركات 
أمريكا  التي صارت  الفضاء  صواريخ 

اإلتحاد  تفكك  بعد  روسيا  من  تشتريها 
نطاق  ضمن  اآلن  )وهي  لسوفيتي،  ا
أوكرانيا( ، ألن  نصف صواريخ  أمريكا 

التي كانت ترسلها للفضاء تحترق.
نوع  من  هي  أوكرانيا  أراضي  كل   5-
لخصوبة،  ا لشديدة  ا ء  لسودا ا لتربة  ا
حيث  من  نيا  أوكرا لكون  وباإلضافة 
أوروبية )روسيا  دولة  أكبر  المساحة هي 
عندها فقط 321 ألف كلم مربع في أوروبا( 
والباقي في آسيا. ولذلك فإن أوكرانيا كانت 
اإلتحاد  في   للغذاء  الرئيسي  المصدر 
لروسيا،  بالنسبة  اآلن  وكذلك  السوفيتي 
ويريدونها أن تصبح سلة أوروبا الغذائية، 
تنتج  ال  الذين  الروس  يغضب  ما  وهو 

أراضيهم شيئا مهما بسبب الجليد.
-6 روسيا قد ورثت عن اإلتحاد السوفيتي 
الفوق  الصواريخ  من  متقدما  برنامجا 
نتاج  إ لى  إ أخيرا  وتوصلت  صوتية، 
الصوت  تفوق سرعتها سرعة  صواريخ 
تملكه  ال  ما  وهو  مرة،  بخمسة وعشرين 
الخبراء  ويتوقع  غيرها،  وال  أمريكا  
الصواريخ  أمريكا  تصنع  أن  الروس 
الفوق صوتية في ظرف 5 إلى ستة سنين. 
على  قادرة  اليوم  روسيا  تكون  وبذلك 
األمريكية  الطائرات  حامالت  كل  تدمير 
صاروخية  بضربات  عشر  اإلحدى 
الروس  تعنت  يفسر  ما  وهو  سريعة. 
تحك  أن  قبل  بتدميرها  وتهديدهم ألمريكا 

أنفها. 
للتضحية  مستعدة  روسيا  فإن  وأخيرا 
بمليون مقاتل كي ال تخسر أوكرانيا ألنها 
من  جزء  وتعتبرها  منها  حيوي  جزء 
أراضيها التاريخية،  وكي ال تسمح بتهديد 
إلى  أوكرانيا  انضمت  حال  في  أراضيها 
الثقيلة  الغرب  وأصبحت صواريخ  الناتو 
له قضية  فليس  الغرب  أما  تخومها.  على 
وطنية في هذا النزاع إنما يريد كسر هيبة  
من خالل ضم  وإخضاعها  روسيا  وقوة 
ألوروبا  مقدرة  ال  ولكن  للناتو  أوكرانيا 
ومعها أميركا لفعل ذلك بل تهويل فارغ .

      منذ أكثر من قرن مضى كان ماضي مصر كتابا مغلقا ولم يكن أحد 
يستطيع أن يفك سر الرموز الموجودة على اآلثار والتماثيل المصرية.

ولم تكن الحفائر قد بدأت بعد وكان كل ما نعرفه أو نملكه عن الحضارة 
والديانة والعادات المصرية القديمة من كتابات المؤرخين والرحالة أمثال 
انحاللها،  فترة  في  الذين زاروا مصر  وديودور وسترابون  هيرودوت 
المعدات  لديهم  يكن  ولم  العريقة  نهاية حضارتها  منها سواء  يروا  ولم 
القديمة ألنهم  المصرية  النصوص  بعملهم وترجمة  للقيام  واآلليات حينئذ 
اعتمادهم على روايات  فكان  للبالد  القديمة  الوثائق  قراءة  كانوا يجهلون 
قاموا بسماعها من المواطنين فدونوا ما سمعوا وما رأوا ومن هنا كانت 

المعلومات التي توصلوا إلى جمعها من أنحاء مصر.
في  لنا  بالنسبة  الكبرى  وأهميتها  طرافتها  من  وبالرغم 
معرفة ولو القليل عن تاريخنا حينئذ فال تستطيع أن تجعل 
فقد كان  القديمة  يكونون صورة حقيقية عن مصر  هؤالء 
المعابد  إن  إذ  تدينا،  الناس  أكثر  لهم  بالنسبة  المصريين 
المقدسة  اإلعمال  في  دائما  مشغولين  والكهنة  الضخمة 
والعقيدة التي سادت عن الحياة والعالم اآلخر واالستعدادات 

القوية لبناء وتشيد المقبرة واالهتمام باآلخرة عن الحياة الدنيا.
أن  يعتقدون  أن  والرحالة  المؤرخون  هؤالء  دفعت  األشياء  هذه  وكل 
بالحياة  الوجود واهتمامهم  أفكارهم في أسرار  تتركز  القدماء  المصريين 
سائدة خالل  الفكرة  هذه  الدنيا، وظلت  بالحياة  االهتمام  األخرى وعدم 
العصر المسيحي، وبالتالي مألت مصر العقول بالخوف والرهبة العجيبة 
بها  قام  أبحاث شاقة  بعد  ولكن  البشر،  لعموم  بالنسبة  وظلت سرا خافيا 
ينج  توماس  اإلنجليزي  اآلثار  عالم  بها  قام  ودراسات  مختلفون  علماء 
الهيروغليفي  القديم بخطها  المصرية  الكتابات  باسم بطلميوس في  تتصل 
من نقوش حجر رشيد الذي عثر عليه في قلعة سان حوليان بمدينة رشيد 
وتبعة شامبليون في كتابه المشهور Letter M. Decier الذي نشرة عام 
األمر  أسرارها وهو  القديمة وفك  المصرية  الكتابة  ليبين طريقة   1822
الذي حير جموع العالم والمهتمين بالحضارة المصرية القديمة وتبع معرفة 
امتألت  اليوم حتى اآلن  المنتظمة ومن ذلك  بالحفائر  القيام  الهيروغليفية 

متاحف العالم أجمع بكنوز المصريين القدماء التي تذهل العقول.
وأن أول معالم التاريخ المصري هي مجموعة اآلثار في األسرة الرابعة 
لنا  وهى أهرام الجيزة وتمثال أبي الهول وما يحيط به من مقابر تكشف 
عن حياة المصريين وتقدمهم أثناء جهل معظم جموع العالم في كل العلوم 
من  كان  الحضارة  وتطور  المصريين  تقدم  أن  الجميع  والفنون، وظن 
بهرم  المحيطة  الكشوف  ولكن  مفاجئ  الرابعة تطور  إلى  الثالثة  األسرة 
زوسر في سقارة أثبتت أن الفن والعمارة في األسرة الثالثة قد وصلت إلى 
الذروة واستطاعت  الجيزة ال تزال تحدد  آثار  فإن  قمة عالية ورغم ذلك 
الحضارة أن تصل إليها في تلك الفترة البعيدة والتي بدأ االضمحالل في 

أعقابها.

وأن الهرم وما حوله من مقابر كرمز مادي متماسك يدل على عظمة هذه 
الفترة من الحضارة المصرية، وأن الدولة القديمة كانت من فترات التقدم 
قادرة  الدعائم  البالد بحكومة وطيدة  استمتعت  فقد  الداخل  أما في  والنمو 
على تسيير األمور داخليا وإما في الخارج فعالقة مصر بجيرانها عالقات 

جيدة للغاية فقد أرسلت البعوث 
عبر  بونت  بالد  إلى  الدائمة 
الشاطئ  إلى  الحمامات  وادى 
اتخذت طريق  ذلك  بعد  من  ثم 
وجهت  كما  األحمر  لبحر  ا
أجل  من  سيناء  إلى  الحمالت 

فلسطين  وإلى  الفيروز،  مناجم 
كان  الثالثة  الدولة  ومنذ عصر 

من سوريا،  يستورد  والمراكب  السفن  بناء  في  يستعمل  الذي  الخشب 
وخالل األسرة السادسة امتد الضعف إلى السلطة المركزية وأصبح الملك 
غير قادر على مباشرة حكمة وانتهت األسرة السادسة في فوضى وارتباك 

وعاشت مصر في فترات ضعف ووهن.
مائة عام وبعد صراعات وحشية مع حكام هراقليوبوليس  وبعد حوالي 
وهى مدينة في مصر الوسطى نرى أن عرش مصر يسترده بيت أمراء 
القديم والواقعة  الحرب  المعبود مونتو رب  تعنى مدينة  ارمنت وارمنت 
قرب طيبة)األقصر حاليا( وأسست األسرة الحادية عشر ومن هذا البيت 
يطلق عليها  والذي  الثانية من عظمة مصر  الفترة  تظهر  الجديد  المالك 
القمة في عهد ملوك  إلى  الوسطى وقد وصلت  الدولة  المصريات  علماء 
األسرة الثانية عشر ولكن ظلت سلطة االقتطاع تهدد العرش وألكن السلطة 
اشتهر  الذي  الثالث  الملك سنوسرت  نهائيا  إلى إن قضى عليها  أضعفتها 
بروحة الحربية العنيفة والتي استطاع بفضلها أن يقضى على ثورة القبائل 
أمنمحات  فلسطين وقد خلفه  يوجه حملة ضد  السودان وان  في  الزنجية 
إلى ذروة مجدها وكان من  الوسطى في ملكة  الدولة  الثالث وقد وصلت 
إن  القناطر  الفيوم واستطاع بفضل  تنظيم بحيرة موريس في  أهم أعمالة 
النيل كما استطاع بواسطة إقامة سد من  المياه إلى  يستطير على فيضان 
خاللها انقاذ رقعة من األرض الزراعية وبموت الملك أمنمحات الثالث بدأ 
االنهيار الذي انتهى كذلك بفوضى وتسقط مصر الشمالية مرة أخرى عام 
1700 ق.م فريسة لغزو ضخم لشعوب من الشمال الذين عرفوا بإسم حقا 

خاسوت )الهكسوس( أو ملوك الرعاة.

بقلم : على أبودشيش 
خبير اآلثار المصرية 
وعضو اتحاد األثريين

الألم! تعّلموا 

للمرة األخرى .. كرونولوجيا مغربية  ..
من كورونا إىل أوكرانيا ؟؟..!!

شعر: نسرين حبيب

     Vendredi 11 mars 2022
الجمعة 11 مارس 2022

فال  األلم،  بعض  تواجهون  من  يا     
ترون إال أنفسكم، وال تحّسون إال بآالمكم، 

وال تسمعون غير صدي أوجاعكم!
   أخرجوا أصابعكم من آذانكم، وأصغوا 
جيداً لصرخات األلم: الخرساء، والتي ال 
يمكن أن توصف في كلمات، والتي تدوي 

حولكم وكأنها ال تعنيكم أبداً!
يختم شفتيكم على  أن  أطلبوا من هللا،     
متدربين  الخاصة،  وآالمكم  أوجاعكم، 
النعمة؛  بشغف عليها. واسألوه مزيداً من 
وتتحجروا،  ظهوركم،  تديروا  ال  حتى 
المتألم  العالم  إلى  تلتفتوا  أن  يجب  حيث 
الدامع الباكي، وتسرعوا إلى آالم اآلخرين 
إلى صدركم،  إليكم، وتضموها  الممدودة 
وتعانونها بصبر ـ مشاركة منكم للمتألمين 
والمعذبين في األرض ـ. وأن يعينكم على 
تبذلون تضحياتكم، وتجعلونها جزءاً  أن 
ولم  فقدوا،  الذين  ترحماً على  لذتكم  من 

يساندهم أحد!
والحرص  بالرغبة  ممتلئين  ولتكونوا     
الحياة؛  من  جزءاً  أنفسكم  إبقاء  على 
لبؤس  يتألم  إنساناً: حين  فاإلنسان يصير 
لم يصنعه بيديه، ولم يكن سبباً فيه، وحين 
يخرج من سجن ذاته، ويخفق قلبه مع أبعد 

نجم في السماء!
منكم  واحد  كل  ولير  األلم،  تعلموا     
يتالحم  البشرية جمعاء،  آالم  نفسه سليل 
بقوة  احتياجاتها  يتجاوب مع  وأوصابها، 
رقيق،  قلب  على  جوانحه  يطوي  حبه، 

وعواطفه تفيض في أكثر من موقف!
تسأل  يقاسي؛ فال  الذي  اإلنسان  لتكن     
الذي يتعذب كيف يتألم، ألنه أنت.. تعرف 

الجرح في أعماق قلبك!
التي  الطفولة  أجل  من  األلم،  تعلموا     
 ، اً وبرد جوعًا  وتموت   ، دمًا تنزف 

إليهم،  أيديكم  ومدوا  لنجدتهم،  واهرعوا 
عليهم،  وأبكوا  فيهم،  نفوسكم  وعّزوا 
وفيهم: كل ما هو برئ، وتلقائي، وصافي، 
والحب، والصدق، وكل ما هو نظيف في 

هذه الحياة!
لم  الذين  أولئك  األلم، من أجل  تعلموا     
في  لهم  العائلة، وليس  إلى فرح  يتعّرفوا 

العالم من يعني بهم!
عن:  لهم  وابحثوا  قلوبكم،  واحملوا     

الراحة، والسعادة، والفرح الكياني!
   تعلموا األلم، من أجل شباب في عمر 
في حدقات عيونهم  تدمع  قلوبهم  الفرح، 
إلى  المؤدية  اللذة  يبحثون عن  الشريدة، 
بهم،  يهتم  إنسان:  ويبحثون عن  الموت، 

ويصرخ من أجلهم!
   تعلموا األلم، من أجل الذين يتجّرعون 
وتخنق  واالضطهاد،  والتعسف،  الظلم، 
ن  لقضبا ا ء  ورا لقيود  ا في  حريتهم 

والزنازين، وصلوا كثيراً من أجلهم!
   تعلموا األلم، من أجل الذين يهلكون في 
مرافئ الرذيلة والشر، ولتكن كل خلية في 
من  بحزن  دمعية، وصلوا  غدة  جسمكم 

أجلهم، ومن أجل خالصهم!
الذي  اإلنسان  أجل  من  األلم،  تعلموا     
يتمّزق،  الشيطانية،  بالحروب  يضرب 
وهو  قلبه،  من  يتصبب  الجهاد  وعرق 
ندوه  وسا لمجد،  ا سباق  في  يجری 

بابتهاالتكم!
لمحبة،  با وغّيروا  األلم،  تعلموا     
األرض؛  على  الحياة  طبيعة  والعطف، 
حتى يتراجع األلم، ويشفي هللا جروحه في 

هذا العالم!...

الغجر زعيم 

إّل عّني  ُيقاَل  لن 

َغَجر َزعيَم  أحبَّْت  كّف  قارئُة   

سريََتنا.. ألِسَنُتُهم  َوَتلوُك 

ارَتَكْبُت اّلذي  الّذنُب  ما 

الَعْيَنْيِ قاِتَم  يا 

الجرمية؟! ما 

الَوصايا اخَتََقِت  عاِصَيٌة 

دميمة غجرّية  ُعيوِنهم  يف  سَأَظلُّ 

كثافة أكرث  ِلعاِطَفٍة  ِعشًقا  َرْت  َتَضوَّ

هزمية رشَّ  ِعْشِقها  أمام  َفَنَكَسْت 

العقيمة الَقبيلة  يف  ِلَخناِجِرهم  أَرَضَخ  لن 

الّشكيمة الَقِويَُّة  الغَجِريَُّة  أنا 

ِبعاٍر ِبإذليل  َحقٌّ  َلُهُم  ما 

ُمَتواَرَثة َحامَقًة  ابَتَلوا  َمِن  وُهُم 

ِلجيٍل جيٍل  من 

ذميمة عاداٍت  حملوا 

َقْوٌم عاق ُهُم 

َدهٍر منُذ  أّن  ُيدرِكوا  لن 

تحّرْرُت انتفْضُت، 

الَفهيمة« »الُعقوَل  وتخّطْيُت   

أّن من قرٍن مىض َيعِرفوا  لن 

سقيمة تقاليد  أطالِل  عىل  الُبكاَء  أنهْيُت 

الَغَجر.. .. إىل زعيِم    

َحكيمة َغَجرّيٍة  من   

أخبار ومقاالت

بقلم: عبدهللا الديك

لتكون  لعامها األول بوالدتها  ثانية  بعد حرب كونية  الحياة  لها  كتبت   •  
شاهدة على نتائج وصور لحرب مأساوية بين دول العالم، لم توفر آالت 
الحرب تدمير البالد وتشريد اآلالف من البشر بأساطيلها البحرية وقنابلها 
النووية )هوريشيما ونيكازاكي( ليسود قرار األمم في وقف الحرب عام 
المادية ضعيفة  العائلة  وحالة  تقريبا  السنتين  كان عمر سلمى   .١٩٤٥
)على قد الحال ( كانت تداعيات الحرب قاسية مريرة على الشعوب ولقمة 
يتوجهوا  والوالدين  األطفال  برعاية  تهتم  الجارة  بالدم،  مغمسة  العيش 
بعد يوم طويل،  المساء منهكين  ليعودا في  الزيتون  الى الصحراء لجمع 
الصغيرة واألم منهمكة  الطفلة  تبعتهم  ليلعبوا  الدار  خرج اإلخوة خارج 
في تجهيز الغذاء ، بعد دقائق سمعت األم صراخ الطفلة وشقيقها يهرول 
هاربا من وجه الوالدة والطفلة سلمى فاقدة الوعي اثر اصابتها بطلق ناري 
والدماء  اليمني  الطفلة في رجلها  ( اصابت  من مسدس صغير )غدارة 
تسيل بغزارة من فخذها، حملتها الوالدة مهرولة الى أقرب عيادة دكتور 

وإسعافها ووقف النزيف الدموي.
أمير على  ولدها  معاقبة  في  واعدة  الدار  الى  الوالدة وطفلتها  • عادت 
قتل غير معتمد ألخته سلمى  الى  أدى  قد  الذي كان  )الطفولي(  تصرفه 
الوحيدة للعائلة ، في المساء بعد عودة الوالد من عمله منهكا بعد يوم عمل 
مرهق ينادي طفلته سلمى والتي كانت تتسابق لحضن والدها بعد عودته 
من عمله ، مبررة غيابها بالراحة نامت باكراً ، بعد تناول العائلة العشاء 
تقدمت الوالدة من ابو أمير بهدوء شاكية وشرح القصة التي حدثت للطفلة 
وامير  بالخارج  شقيقها  بقرب  اثناء وجودها  إصابتها  سلمى من جراء 
تناول المسدس خلسة من الخزانة دون علم الوالدة بغرض اللعب به دون 
أي قصد وإدراك فعلته ، بعد ذلك كانت عقوبة أمير قاسية وحرمانه من 

مصروفه الرمزي وظروف الفقر في حرب مؤلمة أفقرت الشعوب .
• أسبوع وغياب أمير حالة عصيبة للعائلة واألم حزينة على غياب أمير، 
فعلته  تكرار  لعدم  الوالد  واالعتذار من  الوالد مسامحته  ترجو  والوالدة 
اَي شيء  بعدم تكرار مسكه  الدار والمسامح كريم. معتذرا  الى  ولعودته 

لطفلة  ا تحسنت  لده،  وا يخص 
سلمى وعادت لحيويتها الطفولية وعادت الفرحة للعائلة.

• كانت جيوش الحرب منتشرة في البالد كان الوالد يتردد على العساكر 
للعائلة  المادي  الوضع  لتحسين  أمير  ام  لتغسلها  العسكرية  البدل  ويجمع 

وتأمين مصاريف معالجة سلمى قبل فوات األوان.
بالمشاركة ببحارها وأراضيها  • كانت دول الشرق األوسط لها حصتها 
الخراب  الشرق والغرب والعالم تحت وطأة  بين  انها صلة وصل  سوى 
الثالثة  اخوتها  بين  السابعة سلمت وتربت  الطفلة  والدمار. كانت سلمى 
الطفولية  تثير عواطف من حولها بحركاتها  التي  طفلة جميلة وحركاتها 
كلعبة بين يديهم ، كان اإلخوة يلعبون معها برفق وحنان بعد الحادثة وكأن 
شيئاً لم يكن ، لكن سلمى كانت تشكو من الم ورجلها بدى عليها االحمرار 
لبيان الرأي ، بعد مراجعة الطبيب أشار على  مما دعا مراجعة الطبيب 
الوالدين بتحويلها الى المشفى لتصوير شعاعي لرجلها المصابة ، التقرير 
الشعاعي وجود كرات صغيرة وهي سبب المها وتحتاج الى عمل جراحي 
وهنا خيم على الوالدين الحزن والحيرة من ضيق الحال وألم الطفلة الدائم 
، بعد تأمين المبلغ إلجراء عمل جراحي ينهي المها ، هذا األسبوع موعد 
العمل الجراحي توجهوا الى المشفى بالموعد المحدد ، دخلت الطفلة الى 
إنعاشها وبسمة  بعد  للغرفة  نقلها  العمليات غابت ساعة زمن وتم  غرفة 

المالئكة مرسومة على ثغرها الطفولي .
• وصل الطبيب وبين يديه وعاء شفاف بداخله )حبوب صغيرة( شارحا 
بعد  فخذها  في  منتشرة  كانت  )خردق(  انها  قائال  ونوعيتها  مصدرها 
الخردق والبارود مع قطعة  الغدارة وحشوها في  ناري،  اصابتها بطلق 
المشفى  التالي خرجت سلمى من  اليوم  في  البدائي.  السالح  هذا  قماش 
لأللم، تحسنت سلمى  المسبب  ازالة  البيت مع رعايتها مع  الى  بعودتها 
لفقر وجهد  العيش  لقمة  تأمين  الى  تتسابق  والعائلة  البسمة  لها  وعادت 
وعمل ليال في غسيل المالبس ونهارا في جمع حواصل الزيتون وما كتبه 

هللا للعائلة.

الكاتب  وفاة  عن  األربعاء،  يوم  مصر،  في  أعلنت    
المسرحي والسيناريست المصري يسري الجندي عن عمر 
الدرامية  األعمال  من  عددا  خلفه  تاركا  عاما،   80 ناهز 

البارزة خاصة في مجال السيرة الشعبية.
ونعاه عدد من الكتاب والفنانين والشعراء من بينهم الشاعر 
المبدعون  “يعيش  فيسبوك  على  كتب  الذي  بخيت  جمال 
نتذكر  يرحلون  بيننا في غربة غير مبررة.. وحين  الكبار 
أنهم )كانوا( مبدعين و)كانوا( كبارا.. !!!! رحم هللا يسري 

الجندي”.
وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم في بيان إن 
في  الهامة  االجتماعية  القضايا  الكثير من  الراحل “طرح 
مؤلفاته”، مشيرة إلى أن اهتمامه بإلقاء الضوء على جوانب 

من التاريخ بأسلوب متفرد، بحسب ما ذكرت رويترز.
ولد يسري علي الجندي في 5 فبراير 1942 بمحافظة دمياط وحصل على 

بكالوريوس اإلعالم من جامعة القاهرة في 1977.
الستينات من  نهاية  ألف في  إذ  المسرح،  الكتابة من خالل  بدأ مشواره مع 
القرن الماضي عدة مسرحيات حققت نجاحا مثل “بغل المدينة” و”حكايات 

جحا مع الواد قلة” وغيرها.
التلفزيونية منها “جمهورية زفتى” و”التوأم”  المسلسالت  العديد من   كتب 
النار على  المواردي” و”سامحوني مكنش قصدي” و”من أطلق  و”شارع 

هند عالم” و”سقوط الخالفة”.

من  الكثير  منه  استقى  الذي  الشعبي  بالتراث  معلقا  األكبر ظل  لكن شغفه 
أعماله مثل مسرحية “علي الزيبق” التي حولها الحقا إلى مسلسل تلفزيوني 
“السيرة  باسم  لمسلسل  أيضا  حولها  التي  بني هالل”  “سيرة  ومسرحية 

الهاللية” وكتب كذلك مسلسلي “الطارق” و”جحا المصري”.
تولى مناصب حكومية متعددة فعمل مديرا لمسرح السامر بالقاهرة في 1974 
ثم مديرا للفرقة المركزية للثقافة الجماهيرية في 1976 ثم مستشارا للشؤون 

الفنية والثقافة حتى تقاعده في 2002.
نال العديد من الجوائز على مدى مشواره الفني من بينها وسام العلوم والفنون 

من الطبقة األولى في 1981 وجائزة الدولة للتفوق بفئة الفنون في 2005.

  أكد ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي تواصل التوسع في 
شراكاتها مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، ضمن رؤية طموحة هدفها تحقيق الريادة في 
ُصنع المستقبل، مشدًدا على موقعها كمقر ألهم ُصنّاع التكنولوجيا في العالم، بما توفره من بنية تقنية 

متطورة، وبيئة داعمة لألعمال وجاذبة للكفاءات ومشجعة لالستثمارات.
جاء ذلك خالل افتتاح، المقر اإلقليمي لشركة “ميتا” العالمية في مدينة دبي لإلنترنت، بحضور 
شيريل ساندبرج الرئيس التنفيذي للعمليات في ميتا، وفًقا لبيان لميتا حصلت وكالة أنباء الشرق 

األوسط نسخة منه.
ورّحب ولي عهد دبي بانضمام شركة “ميتا” العالمية إلى مجتمع دبي المتنامي من المؤسسات 

الكبرى العاملة في مجاالت المال واألعمال والتكنولوجيا واإلعالم، مثمناً اختيارها دبي مقراً لها 

لخدمة الماليين من مستخدمي منصاتها في المنطقة.
ولفت إلى ما توفره دبي للشركات العالمية الكبرى العاملة في مختلف المجاالت؛ من مناخ داعم 
لالبتكار والجاذب ألفضل المواهب والكفاءات، متمنياً سموه كل التوفيق للشركة ومؤكداً كامل الدعم 

لفريقها في دبي بما يمكنها من تحقيق أهدافها وممارسة أعمالها على أفضل وجه ممكن.
وقد استمع إلى شرح من قيادات شركة “ميتا” على ما توفره من خدمات تشكل الجيل القادم من 
صور التواصل االجتماعي، والتي تمثل طفرة حقيقية في هذا المجال، واطلع على أهداف الشركة 
العالمية وتطلعاتها لمستقبل أعمالها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ضوء رؤيتها 

الجديدة، وسعيها إلى ترسيخ مكانتها إقليمياً من خالل مقرها في مدينة دبي لإلنترنت.
ويخدم المقر اإلقليمي لشركة “ميتا” عمالء الشركة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

ويتيح المقر الجديد لفريق العمل المكون من أكثر من 100 موظف، تقديم خدمات أفضل، تلبي 
احتياجات مئات الماليين من مستخدمي منصات الشركة في المنطقة.

وفي هذه المناسبة، قال مالك آل مالك، مدير عام سلطة دبي للتطوير والرئيس التنفيذي لمجموعة 
جاذبة  أعمال  بيئة  توفير  من  الرشيدة،  القيادة  وتوجيهات  رؤية  بفضل  دبي  “تمكنت  تيكوم 
وتنافسية، استقطبت كبرى الشركات العالمية، وأتاحت لها فرص النمو والتوسع في المنطقة وما 
وراءها”، موضحاً أن “دبي أرست أسساً راسخة للشراكة مع أهم ُصناع التكنولوجيا منذ أكثر 
التكنولوجيا  اليوم أحد أهم مراكز  التي أصبحت  20 عاماً مع إطالق مدينة دبي لإلنترنت  من 

في المنطقة”.
وأضاف “واصلت دبي ومن خالل مجمعات األعمال التابعة لمجموعة تيكوم، بما في ذلك مدينة 
دبي لإلنترنت، وعلى مدار العشرين عاماً الماضية جهودها في بناء وترسيخ بيئة أعمال محفزة، 
استقطبت أكثر من 95 ألف من نخبة العقول المبدعة في العالم، أسهموا بدور أساسي في تعزيز 
مسيرة التنمية وتسّريع وتيرة التحّول الرقمي محلياً وإقليمياً. ونحن حريصون على تطوير هذه 

البيئة وإمدادها بمزيد من مقومات التميز من أجل مواصلة مسيرة النجاح مع شركائنا”.
وتعمل “ميتا” في مجال تطوير تقنيات تساعد األشخاص على التواصل وتخدم في تنمية األعمال. 
فبعد أن أسهم “فيسبوك” مع انطالقه في العام 2004، في تغيير أسلوب تواصل األشخاص، ومن 
بعدها تطبيقات مثل مسنجر وانستجرام وواتساب، تتخطى “ميتا” األبعاد الثنائية المعتادة للشاشات 
التواصل  تقنيات  التالي من  الجيل  لتقديم  الُمعّزز واالفتراضي  الواقع  آفاق جديدة، تشمل  إلى 

االجتماعي.
تتعاون مع مختلف  10 سنوات، حيث  قبل  المنطقة  في  قد أسست حضورها  وكانت “ميتا” 
ماليين  لتمكين  الحكومية،  والمؤسسات  اإلعالم  ووسائل  والشركاء  والمبدعين  المجتمعات 
اإلبداعية  بالطريقة واألساليب  اإلبداع واالزدهار  يستخدمون منصاتها من  الذين  األشخاص 

والتعبيرية التي يفضلونها.
وتقدم منصات “ميتا” خدماتها لمختلف مستويات المستخدمين في المنطقة، بدءاً من األفراد وحتى 

كبرى العالمات التجارية العالمية والشركات ورواد األعمال.

أوكرانيًا… كمان و كمان
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  في الصباح الباكر، في يوم قارص البرودة ، كان يجلس 
فواز علي أريكة موقف حافالت الركاب وهو يرتعش من 
االصقيع الذي يهاجم  عظامه من خالل مالبسه االصيفية 
نائماً  ليلته  التي ال يملك سواها ، كان قد قضي  الخفيفة 
الركاب  حافالت  توالت   ، الموقف  أريكة  فوق  متكوراً 
الوقوف واحدة بعد األخري ولم  يصعد أليهم ،  فليس 

هناك مكان يقصده أو هدف يبغيه ..
تجول بعينيه عبر الطريق حيث توجد عمارات وقصور 
 ، بالقاهرة  الراقية  الضواحي  أحدي   ، الجديدة  مصر 
كرتونية  علبة  يحمل  الحافلة  من  ينزل  مسناً  لمح رجاًل 
عليها صورة مثقاب كهربائى ، بسرعة قام من األريكة 
وسار خلف الرجل الذي كان يسير ببطئ ملحوظ ، كان 
هذا يناسب خطوات فواز، فقد كان يمشي وهو يعرج !  
وصل الرجل العجوز أخيراً  الي الباب الخارجي لمسكنه 
، وبينما كان يبحث عن مفاتيح للقفل وللباب في جيوبه 
، إقترب منه فواز وسأله :- هل تحتاج لعامل يساعدك 
يا سيدي ؟ أنا ماهر جداً في أي عمل تكلفني به . . نظر 
إ ليه العجوز بتوجس ورد عليه متأففاً :- ال .. ال أريد  
،  ألح عليه فواز :- أنا محتاج للعمل سيدي، وسأرضي 
الباب  فتح  بل  العجوز  يتكلم  لم   .. لي  تعطيه  أجر  بأي 
ودخل وأغلقه بالقفل وهو يراقب الصبي الذي إبتعد بضع 
خطوات عن منزل العجوز ثم جلس علي رصيف الطريق 
الحديقة  داخل  المرصوف  الممر  العجوز علي  .. مشي 
التابعة لسكنه ، وعلي جانبي الممر أشجار قصيرة للزينة 
واليوسفي  البرتقال  أشجار  الحديقة  داخل  تنتشر  بينما   ،
والمانجو وغيرها من أنواع  ا لفاكهة ، أما علي أطراف 

الحديقة ومالصقة لسورها من الداخل فترتفع عالياً عديد 
من أشجار النخيل ستعطي ثمارها من البلح األحمر في 
أوانها.. كان من الواضح أن العجوز يولي الحديقة عناية 
إقترب   .. التنسيق  فائقة مما أضفي عليها رونقا وحسن 
العجوز من باب شقته ، لكنه توقف بجانب حفرة كبيرة 
منذ  سقطت  قد  كانت  شجرة ضخمة  إزالة  عن  نتجت 
فترة ، وإستأجر شركة لتقطيعها ونقلها لمجمع القمامة .. 
فكر العجوز أن يستعين بالصبي ليساعدة في ملئ ا لحفرة 
بالتربة وتسويتها وإعدادها للزراعة ، أسرع عائداً نحو 
باب الحديقة ووجد الصبي مازال يجلس علي الرصيف 
فقفز  العجوز  ناداه   ، لتدفئتهما  جيوبه  في  يديه  واضعاً 
فواز من مكانه وأسرع الخطي حيث يقف العجوز خلف 

البوابة قال له :
- كم تطلب أجراً في اليوم ؟ - مئتان جنيهاً من الساعة 

العاشرة صباحاً حتي الخامسة بعد الظهر ..
نظر العجوز في وجه الصبي األشقر بمالمحه الطفولية 
وشعر رأسه البني الناعم وعينيه العسليتين ، ويبدو في 

السادسة عشر من عمره وسأله : - من أين أنت ؟
- أنا ولدت في مدينة حلب فى سوريا - هل معك إثباتاً 

للشخصية ؟
- ال يا سيدي - إذن فأنت مقيم غير شرعي - نعم سيدي.
- أنظر،  سأدفع لك مائة جنيهاً في اليوم ، إقبل ذلك أو 

إنصرف في الحال..
- أقبل سيدي فأنت في مقام والدي ..  

فتح العجوز البوابة وأدخل فواز وأراه الحفرة ، أشار إلي 
كومة من التربة في آخر الضلع المقابل للحديقة وبجانبها 
وذراعين  بعجلتين  مخروطية  وعربة  جاروف 
الذى  التراب  الحفرة من  إمأل هذه   -  : له  وقال 
هل  سيدي..-  -أمرك  هناك  التل  من  تحضره 
تناولت إفطارك ؟ - ال يا سيدي وال حتي طعام 
إنتظر برهة سأحضر لك من  العشاء أمس ! - 
المنزل شيئاً لتأكله – ممنون سيدي ! جلس فواز 
يأكل في نهم ما أحضره له العجوز وشرب كوباً 
من الشاي كان ينتظره ليبعث قليال من الدفئ في 
مفاصله .. ثُم قام وإتجه نحو العربة والجاروف 
ليباشر العمل بهمة ونشاط حتي إنتهي من ملئ 
ساعات  ثالث  من  أقل  في  وتسويتها  الحفرة 
هاتفه  وأخرج  ليستريح  األرض  علي  جلس   ..
مع صديق  إتصااًل  ليجري  جيبه  من  المحمول 
يكمل طلب  لم   ، اإلسكندرية  في  يعمل  سوري 
الرقم حتي فوجئ بالعجوز يقف خلفه ويصرخ 
فيه قائاًل : - أنا ال أعطيك مائة جنيهاً لتدردش 
في التليفون – آسف يا سيدي، هل من عمل آخر 
تطلبه مني ؟  - بالطبع ، بلل قطعة األرض التي 
الخضروات  تقاوي  عليها  وأنثر   ، تواً  غطيتها 
في   - ؟   التقاوي  هذه  توجد  أين   – والطماطم 
صندوق بجانب البوابه  - سأفعل ذلك سيدي . أنهي 
فواز عمله وأعطاه االعجوز المائة جنيهاً وقبل أن 
يغادر طلب منه العجوز رقم هاتفه المحمول ، 
ربما يحتاج اليه الحقاً .. ذهب العجوز إلي شقته 
وتمدد علي فراشه ، نظر متأماًل جدران وسقف 
في مسكنه  يقيم  وحيداً  كان   ، الضخمة  الغرفة 
الكبير والذي ورثه من أبيه وقد بناه جده عندما 
كان حي  مصر الجديدة حديث اإلنشاء ، توفت 

زوجته وتزوجت إبنته الوحيدة وهاجرت إلي أوروبا .. 
كان يعيش مما تدره عليه شهادات اإلستثمار البنكية إلي 
، فشغل  الغرفة  ببرودة  .. أحس  الشهري  جانب معاشه 
أين   ، نفسه  السوري وتسائل في  الصبي  المدفأة وتذكر 
موقف  في  هل  البارد؟  الطقس  هذا  في  ليلته  سيقضي 

الحافالت كماأخبره عن الليلة السابقة ؟
إرتدي مالبسه   .. تليفونياً  به  إتصل  عندما  توقعة  صح 
وتوجه للموقف حيث وجد الصبي منكمشاً في ركن األريكة 
، قال له :-تعالي معي للمنزل   - شكراً سيدي ، أنا أحتاج 

لجدران منزل لتحميني في هذا الزمهرير القاسي ..
العجوز في غرفة الضيوف وأحضر له مشروباً  أدخله 
ساخناً وسأله :- هل  أسرتك في سوريا؟ - كان لي إسرة ، 
أبي وأمي وأختي ، إلي أن هاجمنا مسلحي داعش وقتلوا 
أبي وإختطفوا أمي وأختي  ، قال ذلك والدموع تنساب 
مع  الالذقية  ميناء  إلي  الهروب  إستطعت   ، خديه  علي 
إثنين من أصدقائي ، وساعدنا بعض الرجال من مدينتنا 
 ، اإلسكندرية  إلي  متجهه  باخرة  إلي  التسلل  حلب علي 
رجال  بها  أن  علمت  إلني  القاهرة  إلي  سافرت  ومنها 
والمخابز  المطاعم  من  العديد  إفتتحوا  سوريين  أعمال 
وغيرها من المشروعات التي يمكن أن أعمل بها ..- وهل 
تعمل اآلن ؟  - كما تري سيدي ، من الصعب الحصول 
علي وظيفه .. – وما سبب عرجك ؟ - أثناء هروبي من 
في مسمار علي  قدمي  تعثرت  اإلسكندرية  في  الباخرة 
أرض الميناء وفقدت بعض الدماء عند إخراج المسمار 
من قدمي ثم ضمدت الجرح في صيدلية بالمدينه– وهل 
أعدت تطهير الجرح ؟ - ال سيدي ، ال أملك نقوداً لهذه 
الرفاهية ! – هل يمكنني مشاهدة الجرح ؟ - تفضل – يا 
إلهي إنه متقيح تماماً ولون الجلد حوله أحمر قاتم وتورم 
القدم مقلق للغاية ،  أنت بالتأكيد تحس بألم عند المشي 
تحول  الجرح  أن  واضح   – با سيدى  يطاق  ال  األلم   –
إلي غرغرينا تنتشر بالتدريج إلي ساقك ، البد من نقلك 
للمستشفي – ال أرجوك يا سيدي فليست معي أوراق ثبوتية 
وسيتم ترحيلي لسوريا– لكن حياتك في خطر شديد وقد 
تموت مسموماً – هذا قدري سيدي – ال تستسلم ، إنتظر 
لقد تذكرت طبيباً كان يخدم معي في سرية طبية في   ،
في  له  أكتوبر1973، كنت مساعدا  أثناء حرب  الجيش 
ميادين  في  تهشمت  التي  االطراف  لبتر  كثيرة  عمليات 
القتال ، واآلن تعدي الثمانين من عمره إن كان علي قيد 
الحظ رد عليه  تليفونياً ولحسن  بالطبيب  ..إتصل  الحياة 
الملحة  والحاجة  فواز  حالة  العجوز  له  ، شرح  مرحباً 
للبتر ، وسبب رفضه دخول المستشفي .. وافق الطبيب 
إعداد  بشرط  البتر  اإلشراف علي عملية  ترددعلي  بعد 
غرفة للعمليات مجهزة بكافة أدوات الجراحة والتخدير 
واألكسجين والمسكنات والمضادت الحيوية وأكياس الدم 
وفواز علي  العجوز  وافق   . المستلزمات  تلك  آخر  إلي 
إجراء عملية البتر، علي أن يقوم العجوز بإجراء الجراحة 
تحت إشراف الطبيب .. تمت العملية بنجاح وتم إغالق 
وتقطيب مكان البتر .. أحس العجوز بشعور جياش نحو 
الصبي ، وأن هللا أرسله اليه ليكمل رسالته في الحياة ، 

وطلب من الصبي البقاء ليعيش معه ..   
وهكذا كتب لفواز عمر جديد وأصبح له أب يرعاه ، بل 
مع  الجديد  أبوه  إتفق  فقد   ، األعرج  بفواز  يلقب  يعد  لم 
شركة لألجهزة التعويضية علي تركيب رجاًل صناعية 

يمشي بها فواز بال ألم  ...    

 

  ماذا عن إصابة الرأس؟
يمكن للصدمات والكدمات أن تسبب الصداع.. 
رغم أن أغلب إصابات الرأس تكون طفيفة، 
عليك طلب الرعاية الطبية الفورية إذا سقط 
طفلك بقوة على رأسه أو إذا تعرض لضربة 
قوية على الرأس. أتصل بالطبيب، كذلك إذا 
بعد حدوث  باستمرار  يتفاقم  الطفل  ألم  ظل 

إصابة الرأس.
وماذا عن العوامل النفسية؟

الناتج ربما عن  والقلق  النفسي  الضغط  إن 
مشكالت مع األقران أو المدرسين أو الوالدين 
– يمكن أن يؤدي دوراً في صداع األطفال .. 
فاألطفال المصابون باكتئاب ربما يشكون من 
الصداع خاصة إذا كانوا يجدون صعوبة في 
التعرف على سبب مشاعر الحزن والوحدة 

التي لديهم.
وماذا عن القابلية الوراثية؟

يميل الصداع خاصة الصداع النصفي ألن 
يكون وراثياً..

ماذا عن أطعمة ومشروبات معينة؟
النترات: وهي مادة حافظة للطعام توجد في 
النقانق  مثل  “المعالجة”  الصناعية  اللحوم 
الصداع وكذلك  أن تحفز  يمكنها  والبولونيا 
أحادية  الجلوتامات  الغذائية  المضافة  المادة 
الصوديوم MSG، كما أن تناول كمية كبيرة 
من الكافيين: الموجود في الصودا والشوكوالتة 

والقهوة والشاي أن يسبب صداعاً.
ماذا عن المشكالت في الدماغ؟

من النادر أن يتمكن ورم دماغي، أو خراج، 
أو نزف في الدماغ من الضغط على مناطق 
من الدماغ مسبباً صداعاً مزمناً متفاقماً .. ومع 
ذلك فالعادة في هذه الحاالت وجود أعراض 
والدوار  الرؤية  في  مشكالت  مثل  أخرى 

ونقص تناسق الحركة.
ما هي عوامل الخطر؟

أي طفل يمكن أن يظهر عليه الصداع، لكنه 
أكثر شيوعاً في حاالت:

-1 الفتيات بعد بلوغهن سن البلوغ
من  عائلي  تاريخ  لديهم  الذين  األطفال   2-

اإلصابة بالصداع أو الصداع النصفي.
-3 المراهقون األكبر سناً.

ما هي طرق الوقاية من الصداع؟
قد يساعد ما يلي في تجنب الصداع، أو تقليل 

شدته عند األطفال:
-1 ممارسة السلوكيات الصحية

-2 تقليل الضغط النفسي

-3 تجنب مثيرات الصداع
ماذا عن ممارسة السلوكيات الصحية؟

الجيدة  الصحة  تحسن  التي  السلوكيات  إن 
العامة قد تساعد في الوقاية من إصابة طفلك 
بالصداع كذلك، تشمل تدابير نمط الحياة هذه:

-1 الحصول على الكثير من النوم
-2 والمداومة على النشاط البدني

-3 وتناول وجبات صحية ووجبات خفيفة
-4 وشرب 4 – 8 أكواب من الماء يومياً

-5 وتجنب الكافيين
وماذا عن تقليل الضغط النفسي؟

إن الضغط النفسي وجداول العمل المزدحمة قد 
يزيد من تكرار حدوث الصداع. انتبه لألشياء 
التي تسبب الضغط النفسي في حياة طفلك مثل:

-1 صعوبة أداء الواجب المدرسي
-2 أو عالقاته المتوترة مع اقرانه

بالقلق أو  -3 إذا كان صداع طفلك مرتبطاً 
مع  التشاور  اعتبارك  في  فضع  اإلحباط، 

استشاري
-4 االحتفاظ بمدونة لتسجيل مرات اإلصابة 

بالصداع
-5 يمكن للسجل اليومي أن يساعدك في تحديد 

ما الذي يسبب صداع الطفل.
ومدة  الصداع،  يبدأ  متى  جيداً  فالحظ   6-
تخفيف  على  يساعد  الذي  وما  استمراره، 

األلم، إن وجد.
أي  لتناول  طفلك  استجابة  بتسجيل  قم   7-

دواء للصداع
-8 مع مرور الوقت سوف تساعدك العناصر 
التي دونتها في سجل الصداع اليومي على فهم 
أعراض طفلك بحيث يمكنك اتخاذ إجراءات 

وقائية محددة.
وكيف نتجنب مثيرات الصداع؟

-1 تجنب أن أطعمة أو مشروبات، مثل تلك 
التي تحتوي على الكافيين، الذي يسبب الصداع.
-2 إن سجل الصداع اليومي يساعدك على 
تحديد األشياء التي تحفز صداع طفلك فتعرف 

ما ينبغى تجنبه.
-3 إتبع خطة طبيبك، ربما يوصي الطبيب بـ:
أ - دواء وقائي إذا كان الصداع حاداً ويحدث 
يومياً.. ويتدخل في نمط الحياة الطبيعي لطفلك.

ب - توجد أدوية معينة يتم تنازلها على فترات 
من مضادات  محددة  أنواع  مثل  منتظمة.. 
االكتئاب أو أدوية مضادة للتشنج – قد تقلل 

من تكرار الصداع وشدته.
ميكانيزم الصداع

منذ القدم نعرف أهمية االضطرابات في األوعية 
الصداع،  ميكانيزم  في  والعصبية  الدموية 
وخاصة تلك األوعية الشعرية الموجودة في 
الرأس، وذلك نتيجة تمددها ألن كل تمدد في 
األوعية الدموية يعمل على ضغط األوعية 
باأللم  الشعور  ثم  الدماغ ومن  العصبية في 
الجانبي، كما أن كل تقلص لألوعية في الدماغ 
يمنع وصول الدم النفي إلى الخاليا ومن ثم 
هضمية  اضطرابات  حصول  على  يعمل 

نظرية – وجسدية عديدة.
وقد برهن العالم Wolff أن كل تمدد للشريان 
األبهر يؤدي إلى حصول ألم جانبي شديد، 
من هنا نعلم أهمية العالج بواسطة المسكنات 
التوتر  تخفيف  تعمل على  التي  والمهدئات 
الحاصل في األوعية الدموية، ومن ثم تخفيف 
أعراض الصداع، ففي أكثر الحاالت يشفي 
التي يكون  الحاالت  الصداع مؤقتاً، إال في 
السبب فيها ناتجاً عن تورح أحد جوانب األوعية 
الدموية نتيجة مرض معين، مما يؤدي إلى 
ضغط مستمر على األعصاب المجاورة ومن 

ثم الصداع المستمر.
بعض العلماء برهنوا على أن الصداع يحدث 
في حاالت تقلص وتمدد األوعية، وأن الصداع 
يحدث في حال تقلص األوعية وانخفاض نسبة 
الدم النقي دون الـ %60، كما أنه يحدث أيضا 
في حال تمدد األوعية وارتفاع نسبة الدم النقي 
فترات  يشتد في  %50، والصداع  ما فوق 
نبض األوعية، لذلك نسميه بالصداع النابض.
كما أن هناك بعض العلماء شبهوا الصداع 
بالعاصفة التي تهب فجأة وتنتهي فجأة دون 

أن نعرف السبب بشكل واضح.
فترة  للرأس خالل  أشعي  لكن كل تصوير 
الصداع يبين لنا أحياناً عملية تقلص وتمدد 

لألوعية الدموية.
من جهة ثانية هناك علماء يعتقدون أن الصداع 
ما هو إال نتيجة اضطرابات وتغيرات بيوكيميائية 
تحدث فجأة في الجسم الحي، كما برهنوا أنه 
في كل بداية صداع يحدث ارتفاع ملموس 
البالكيت  السروتونين عن طريق  في كمية 
في الدم، يتبع ذلك إفراغ كميات كبيرة من الـ 
 Hydrox-indol أي من مادة ”H.I.A.5“
Acetique 5 نتيجة ميتابوليزم السروتونين، 
لفترة  الدموية  تمدد األوعية  إلى  يؤدي  مما 
معينة، ومن ثم ضغط على األوعية الشعرية 

العصبية والشعور باأللم الشديد.
 ولنا تكملة في العدد القادم

       فى تلك الليلة الحزينة التى بكت 
فيها القاهرة منذ واحد و خمسون عاًما 
أمطار   ،  1971 التاسع من مارس  فى 
يعرف  لم  البالد  على  انهمرت  غزيرة 
؛رئيس  الجوية  االرصاد  علماء  سببها 
 “ بأنها  الجوية وصفها  االرصاد  هيئة 
مفاجأة  كانت  بالفعل   ،  “ مفاجأة جوية 
و  القاهرة  بكت  حين  ؛  حقيقية  حزينة 
البابا  أظلمت سمائها حزناً على رحيل 
كيرلس السادس ، و جاء نعى البابا كيرلس 
أكبر و أطول نعى فى تاريخ مصر ، و 

استمر ستة أشهر كاملة !.
ذلك الحتفاظه بمكانة خاصة فى قلوب 
المصريين حتى لُقبوه بالعديد من األلقاب 
،”رجل  عبدالناصر”  :” صديق  منها 
بالرغم من رحيله عن  و  المعجزات”، 
أقواله  و  الوطنيه  مواقفه  أن  إال  عالمنا 
تعيش فى وجداننا حتى األن ، و قد اقترن 
اسمه و مواقفه بعدد من األزمات السياسية 
التى مرت بها البالد،وقتها كان صديقاً 
حميًما للرئيس الراحل جمال عبدالناصر،و 
هى العالقة التى عبّر عنها محمد حسنين 
هيكل فى كتابه “خريف الغضب” بقوله 
“كانت العالقات بين جمال عبد الناصر 
وكيرلس السادس عالقات ممتازة، وكان 
بينهما إعجاب متبادل، وكان البطريرك 
يستطيع مقابلة عبد الناصر فى أى وقت 
يشاء “، و هى العالقة التى يعيدها لألذهان 
بقوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بقداسة 
البابا تواضروس، وقد جمعهما حب و 

مصلحة الوطن.
كان البابا كيرلس رجل الصالة لم نجد فى 
تاريخ الكنيسة كله إنسان استطاع أن يقيم 
مثل هذا الكم من القداسات التى قاربت عن 
12 ألف قداس )باستثناء الخمس السنين 

لم  التي مرض فيها( ،وهذا ما  األخيرة 
يحدث فى تاريخ باباوات اإلسكندرية أو 
العالم ، تشعر ببركة خاصة و كأن روحه 
تحوم حول اوالده المصريين ترشدهم و 
اختار حياة  للصالة  تقويهم ومن محبته 
الوحدة فعاش متوحًدا مدة طويلة، وتتلمذ 
على أكبر أستاذ كتب في الوحدة في تاريخ 
الرهبنة كلها وهو القديس مار إسحاق.. 
لقد قرأت مئات من الكتب النسكية، فلم 
أجد أعظم من كتابات مار إسحاق عن 

حياة الوحدة والسكون.
ولقد كان البابا كيرلس يحب مار إسحاق، 
ويقرأ كلماته ويحفظ الكثير منها، وَنَسَخ 
بنفسه كتاب “مار إسحاق” على ضوء 
لمبة  ضوء  وعلى  مغارته  في  شمعة 
قرب  مغارة  في  وحدة  في  غاز. عاش 
قراءة  في  الليل  يسهر  البراموس.  دير 
ويُقيم  الفجر  في  ويصلي  اآلباء  أقوال 
قرب  طاحونة  في  وعاش  القداسات، 
مصر القديمة، ثم في الكنيسة التي بناها 
بنفسه في مصر القديمة، ولم يخرج من 
وعندما  القصوى،  للضرورة  إال  بابها 
اعتلى كرسي مارمرقس لم تتركه حياة 
الوحدة بل كثيًرا ما كان يذهب إلى دير 
يريد  مارمينا بصحراء مريوط.. وكان 

أن يمتلئ من ثمار الوحدة لنفسه.
الوحدة كما تعلمها البابا كيرلس من مار 
إسحاق، هي االنسالخ من الكل لالرتباط 
بالواحد.. لذلك كان كثير الصلوات حتى 
في أثناء وجوده وكالمه مع الناس؛ لذلك 
كان َصموًتا ال يتكلم كثيًرا، لكي يعطي 
وكان  والصالة،  التأمل  فرصة  نفسه 
أيًضا يعهد إلى هللا بمشكالته.. ويرى أن 
له  تحل  التي  والصلوات هي  القداسات 
المشكالت وليست المجهودات البشرية. 

وكلما كانت تحيط به الضيقات يلجأ إلى 
الوحدة والصلوات والقداسات شاعًرا أن 
معونة هللا أكبر من كل معونة بشرية.. 
التأمل  حياة  في  كبيًرا  مثاًل  أعطانا  لقد 
والخدمة مع أن جمعهما ليس باألمر الهين 
السهل، فقد كان يخدم الكنيسة بأقصى ما 
يستطيع. ومن جهة أخرى يختلي بنفسه 
ويأخذ من التأمل والوحدة على قدر ما 
يؤمن  البطريرك  كان  إمكانياته.  تعطيه 
في  والصالة  والخدمة  التعليم  بأهمية 
النهوض بالكنيسة، وامتلك رؤية ثاقبة في 
فرز واختيار معاونيه، فقرر أن يحتضن 
الشباب المثقف من الرهبان، فكانت أهم 
قراراته هي رسامة األنبا شنودة كأول 
الثالث(،  شنودة  )البابا  للتعليم  أسقف 
أسقف  كأول  صموئيل  األنبا  ورسامة 
واألنبا غريغوريوس  العامة،  للخدمات 
معروفا  يكن  ولم  العلمي،  للبحث  أسقفا 
في ذلك الوقت فكرة رسامة أسقف على 
خدمة دون إيبارشية جغرافية، كما كان 
لرسامته األنبا دوماديوس أسقفا للجيزة، 
واألنبا أثناسيوس أسقفا لبني سويف دورا 

كبيرا في النهوض بالعمل الكنسي.
قيادات  دماء  يجدد  أن  البابا  فاستطاع 
الكنيسة بالشباب المتعلم الذي كان ينشد 
بالخدمة  يهتم  وأن  من جهة،  اإلصالح 
والرعاية من جهة  والتعليم  االجتماعية 
وإن  فهو  القاعدة،  أخرى على مستوى 
األنسب  اختار  فقد  بنفسه  ذلك  يفعل  لم 
البابا  وصفه  ولهذا  الدور،  بهذا  للقيام 
شنودة بأنه حلقة الوصل بين الجيل القديم 

والجيل الجديد.
كما كان مشهوًدا له بوطنيته خاصة بعد 
احتالل إسرائيل لسيناء بعد حرب األيام 
الستة وكان ذلك جلًيا في رسائله الباباوية 

، واللقاءات التي حضرها لتدعيم موقف 
إسرائيل  قامت  وعندما  الناصر،  عبد 
بضم القدس ألراضيها وتهويدها وغيرت 
البابا  قام  1967م،  سنة  قبل  وضعها 
باالتصال بالكنائس لترفض ضم القدس 
قداسته  أدلى  و   ، اليهودية  لألراضي 
أجل  الفرنسي من  للتلفزيون  بحوارت  
الحقوق العربية في مدينة القدس وتنفيذ 
إلى جانب  هذا  األمن،  قرارات مجلس 
إلى  الذهاب  األقباط  منع  قرار  إتخاذه 
القدس للتقديس ،أما الرئيس عبد الناصر 
كان موقفه بطولى تجاه بناء الكاتدرائية 
فقد أعطى تصريًحا لبناءها ،وكلف إحدى 
شركات القطاع العام بأن تقوم بعمليات 
البناء،و انتهى الهيكل الخراساني لها في 
سنة واحدة ، وحضر الرئيس حفل وضع 
األساس فيها ،و حفل افتتاحها ، كما تبرع 
بمبلغ 100 ألف جنيه مّكنت الكنيسة من 
بعد  بالبطريركية  العاملين  رواتب  دفع 

تأخرها لعدة شهور .
فما أشبه الليلة بالبارحة فالتاريخ يعيد نفسه 
عندما قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاح 
الكاتدرائية الجديدة فى العاصمة اإلدارية 
الثانى  البابا تواضروس  فى عهد قداسة 
وكان الرئيس السيسى أول المتبرعين لها 
؛و األن و هو يكلف وزير اإلسكان قائاًل: 
“مفيش مشروع سكني يتعمل ومبني فيه 
جامع إال ونعمل فيه كنيسة”. ؛ هذه هى 
مصر الجديدة .. مصر المواطنة .. مصر 
التى تحتوى الجميع ، داعيين هللا أن تنمو 
و تتزايد أواصر المحبة فمصر تميزت 
بالتآخى والتعايش ال  على مر العصور 
مكان للتعصب الطائفى بين أبناء الوطن 
الواحد ، بوحدتنا نستطيع أن نبنى المجتمع 

الصحيح الذى نأمله .

1414 972 450    0777 961 514العالناتكم في الرسالة
fzemokhol@gmail.com    elressalanews@.gmail.com     www.el-ressala.com

شعر: 
صباح غريب

شعر : 
عباس شعبان

الصداع وعيون األطفالفى ذكرى رحيل رجل الصالة 

أنا راجل ياست الحسن

وليه بالرخص بعتيني ؟؟

وكنتي أنتي ضيا عيني

وسامحيني

ف قولي إني  محبتكيش

ال أنا كنت ف هواكي بعيش

وال كنتي األمل لّيا

ال دا أنتي صفحة

مطوّية

متلزمنيش

إلني عرفت في اآلخر

بإن أنتي متستاهليش

إلق برأسك فوق كتفي 
واستريح

كفاك تألما 
كما الطير الجريح
أنا مثلك تعب ..
أدرك ما تعاني..

هو الفراق أضنى مقلتيك
تبحث عن 
صدر مريح 

أنا معك.. قلبي معك 
أتأمل 

هذا الكون الفسيح ..
أقول لك

بالعربي الفصيح ..
أنا األرض الحبيبة 

وما أنت إال الذبيح ..
لكنني ..

أقلب في عقلي سؤاال:
كيف يهدأ من فيه
صوت يصيح !!
إلقي حمولتك.. 

  إسترح ..                                             
أضناك الفراق ..

هذا هو كتفي..ترابك 
لك فيه  ملجأ ...

إلقي برأسك عنده.. 
أغمض عيونك 

واستريح
كفاك تألما 

كما الطير الجريح ...

بقلم :  نعمة هللا رياض

بقلم :  چاكلين جرجس 

فــواز األعــرج ...

أنا راجل

     Vendredi 11 mars 2022
أدب وثـقافةالجمعة 11 مارس  2022

بقلم: أمل أحمر

عاجبه حاله
الطفران العاجب حالو
الستات ما ال ومالو

الحلوة شو بًدا من الشاب
مابًدا  اال مالو

المال برًيح يا حبوب
القرش بدًوب لقلوب

الحلوة بتفضيلو جيوب
بتًخلي لمرتو جمالو

الرجال متل الستات
بدًور عالمصريات
بًدو لمعها مليارات

بيعشقها بينسا عيالو

الديك اللي صوتو بحن
لدجاجة قبالو  بتكن
رشلو قنبز بالقن

بيتركها بيحبس حالو

 

يوسف زمكحل   همسـات

عندما تحب ينقلب كل شئ رأساً على عقب!
ال تسأل المرأة عن ما تحب ولكن أسالها عن ما تكره

ننسى قلوبنا ونتذكرها حين نحب
ال إكراه في الدين .. وال إكراه في الحب

زلزال الطبيعة يدمر لكن زلزال الحب يبني
بعض القلوب تنبض فعاًل ولكنها ال تشعر

دولة بال قضاء = جسد عاري في مهب الريح

قلب ال يعرف الحب =قلب بال جسد 
عقول بال علم = نار خامدة قابلة لألشتعال

من أشعار نزار قباني : أشكوِك للسماء ، أشكوِك للسماء .. 
كيف أستطعِت ؟، كيف ؟، أن تختصري .. جميع ما في الكون 
من نساء!!! .. ألن كالم القوامبس مات ، ألن كالم القواميس 
مات ، ألن كالم الروايات مات .. أريد أكتشاف طريقة عشق 

.. أحبك فيها .. بال كلمات .

إلق برأسك فوق كتفي 

بقلم: الدكتور عبد العليم محمود



   ينمو نبات السمسم في األجزاء االستوائية وشبه االستوائية من العالم، 
الدهون  البروتين، األلياف،  التي تحتوي على  البذور  السمسم  نبات  ينتج 
تتعدّد  فيتامينE ومضادات األكسدة.   ،B فيتامين  الكالسيوم،  الصحية، 
التهاب  السكري،  القلب،  إذ يحمي من أمراض  فوائده للصحة والجمال، 
المفاصل، الشيب المبكر ومفيد لنمو الشعر. كما تعتبر بذور السمسم غنيّة 
بالزيوت الطبيعية التي يعمل العديد منها كمضادات هاّمة لألكسدة، بل إن 
التي يحتويها وبين  السمسم والمرّكبات  بين  الدراسات ربطت  العديد من 

مكافحة السرطان.
فوائد السمسم األبيض الصحية، تتحدث الدكتورة في علم التغذية والغذاء 

سينتيا الحاج:
 K E وفيتامين  فيتامين  السمسم األبيض على نسبة عالية من  يحتوي 
العناصر جميعها تملك خصائص هاّمة في مكافحة  والمغنيسيوم؛ وهذه 

األورام السرطانية.
فوائد السمسم األبيض والسكر في الدم

يحتوي السمسم األبيض على مرّكبات هامة مثل المغنيسيوم الذي يساهم 
يقلّل من حدّة أعراض  السكري، كما  تقليل فرص اإلصابة بمرض  في 
المرض لدى المصابات. إن تناول السمسم األبيض مع بعض أدوية عالج 

مرض السكري يزيد من فاعليتها، ويؤثر بشكل إيجابي على العالج.
فوائد السمسم األبيض وصحة العظام

إن وجود كمية كبيرة جداً من المعادن الهامة في السمسم جعلته ذا مكانة 
عالية في تعزيز صحة العظام. لذلك، ينصح بتناوله في حاالت اإلصابة 

بهشاشة العظام أو حتى بالكسور.
فوائد السمسم األبيض وصحة القلب

تناوله  التي يمكن الحصول عليها عند  السمسم األبيض  أبرز فوائد  لعل 
البذور  الدوران بسبب غنى هذه  القلب وجهاز  بانتظام، تعزيز صحة 
السمسم من  الدم. كما أن محتوى بذور  الهام لخفض ضغط  بالمغنيسيوم 
األلياف يساعد في مكافحة الكوليسترول الضاّر، ويقلّل من فرص اإلصابة 

بتصلب الشرايين والجلطة القلبية.
فوائد السمسم األبيض وعملية الهضم

الهضم، وذلك بفضل إحتواء  السمسم األبيض تحسين عملية  من فوائد 
في تسهيل  هاماً  التي تلعب دوراً  بذوره على كمية كبيرة من األلياف 
الهضم، تقليل فرص اإلصابة باإلسهال أو اإلمساك، حماية القناة الهاضمة، 
الجهاز  الهضمية وتقليل خطر اإلصابة بسرطانات  تقليل االضطرابات 

الهضمي.
فوائد السمسم األبيض وتوازن 

الهرمونات في الجسم
العديد من الدراسات إلى  أشارت 
قدرة السمسم األبيض على إعادة 
توازن بعض الهرمونات في الجسم، 
وهي أحد فوائد السمسم للنساء 
بلوغهن سن  بعد  بشكل خاص 
اليأس. وبسبب غنى بذور السمسم 
باألحماض الدهنية والبروتينات 
الهامة،  الغذائية  المواد  والعديد من 
تعتبر بذور هامة أثناء الحمل للحفاظ 
وتزويدها  الحامل  صحة  على 

بالعناصر الغذائية الهامة لها.
فوائد السمسم األبيض وحرق 

الدهون
الدراسات أن بذور  أظهرت بعض 
على  تحتوي  األبيض  السمسم 
لها دوراً  مرّكبات خاصة قد يكون 

الجسم، كما أن محتواها من األلياف  الدهون في  في تعزيز حرق  هاماً 
يساعد على تعزيز الشعور بالشبع، وملء المعدة لوقت أطول.

فوائد السمسم األبيض وصحة الشعر
الشعر، وذلك الحتوائه على  السمسم األبيض تعزيز صحة  من فوائد 
مرّكبات نباتية هامة، حيث يساعد تدليك فروة الرأس بانتظام بزيت السمسم 
على الحماية من الشيب المبكر، ويزيد من نمو الشعر. كما أن غنى زيت 

في  جيداً  السمسم بمضادات األكسدة واألحماض األمينية جعله مساعداً 
إعادة اللمعان المفقود للشعر الباهت.

فوائد السمسم األبيض وجمال البشرة
تعدُّ بذور السمسم األبيض غنيّة بالزنك الذي يلعب دوراً هاماً في عمليات 

تكوين الكوالجين في البشرة، الذي بدوره يزيد من قوة الترابط العضلي 
 A وقوة أنسجة الشعر والجلد. كما أن زيت بذور السمسم الغني بفيتامين
البشرة، ويتم  الحروق والندوب على  آثار  يقلّل بشكل ملحوظ من  الذي 
ذلك بدهن الزيت على المنطقة المصابة. كما ثبت أن زيت بذور السمسم 
الغني بفيتامين E يقلّل من ظهور الندوب وعالمات الجلد وكذلك عالمات 

الشيخوخة المبكرة.

أثناء النشاط  القلب  أثناء التمرين ردَّ فعل  القلب    يقيس مخطط كهربية 
البدني المستمر، يتم وصفه للرياضيين الذين يختبرون قلبهم، ولكن أيضاً 

لرصد اضطرابات القلب واألوعية الدموية.
المقال اآلتي يُطلعك على 5 أشياء حول اختبار الُجهد بحسب الدكتورة أود 
مينيو Aude Mignot، طبيبة القلب في العيادة الرياضية في ميرينياك 
)33( وفي مستشفى Haut-Lévêque في بيساك )مستشفى جامعة 

بوردو(، عضو في نادي أطباء القلب الرياضي.
القلب بالتمرين )أو »اختبار الُجهد«( هو تسجيل النشاط  مخطط كهربية 
الكهربائي للقلب أثناء ممارسة الرياضة البدنية المستمرة، يُستخدم هذا 
الفحص لتحليل رد فعل القلب خالل أنشطة مشابهة لتلك التي قد تحدث في 
الحياة اليومية، يمكن وصفه لألشخاص الذين يعانون من آالم الصدر غير 
رة، أو لمراقبة األداء السليم للقلب بعد اإلصابة بنوبة قلبية، أو في حالة  المبرَّ

اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.
1 . يشمل االختبار عدةَ مراحل

تدوم من 10 إلى 20 دقيقة، وتتكون من ثالث مراحل: المشي على مهل 
على جهاز المشي )أو دواسة خفيفة على الدراجة(، ثم لزيادة الُجهد ومعدل 
ضربات القلب، يتم تضخيم سرعة جهاز المشي وميله على مراحل حسب 
القدرات الجسدية الفردية، إذا تمَّ إجراء االختبار على الدراجة؛ فإن الفرامل 
تزيد من مقاومة الدواسة.. أخيراً، بمجرد انتهاء االختبار، يستمر الشخص 
في المشي بوتيرته الخاصة )أو الدواسة بهدوء( لبضع دقائق لتسهيل 

التعافي، والذي يستمر لمدة 5 دقائق في المتوسط.
يمكن إجراء االختبار على دعامتين مختلفتين؛ اعتماداً على المهارات: 
جهاز المشي المائل للعدائين وcyclo-ergometer )دراجة سباق محددة( 

لجميع الرياضات األخرى، ومع ذلك، هناك عدد قليل من المراكز النادرة 
المجهزة بحوض سباحة للسباحين، أو بآلة تجديف للُمجدفين.

2. قبل التمرين، يجب تناول الطعام وعدم التدخين
لتعزيز سير الفحص وتجنّب نقص السكر في الدم، نذهب إلى هناك بمعدة 
ليست فارغة وال ممتلئة! من الناحية المثالية، يجب أن يتم تناول آخر طعام 
قبل ساعتين من بدء االختبار، مع تجنّب األطعمة التي يصعب هضمها، لكن 
»يجب على المريض أال يدخن خالل الساعتين اللتين تسبقان االختبار وال 
خالل الساعتين التاليتين، كما هو الحال بالنسبة للرياضة بشكل عام«، كما 

تحدد الدكتورة أود مينيو.
3. يجب على المريض عدم التحدث أثناء االختبار

طوال مدة الُجهد، يجب على المريض تجنّب الكالم، ومع ذلك يمكنه التواصل 
عن طريق اإليماءات المحددة مسبقاً، ويجب اإلبالغ عن أية أعراض غير 
طبيعية: عدم الراحة، واأللم، والضيق، وضيق التنفس، والتعب الشديد، 
وضربات القلب غير الطبيعية.. إلخ. عادة، يجب أن يستمر االختبار حتى 
يؤدي استنفاد العضالت إلى توقف الُجهد؛ اعتماداً على عمر الرياضي 
إلى حد ما، في كلتا  وحالته البدنية، يكون هذا اإلرهاق العضلي مبكراً 
الحالتين، يجب أن يحاول مواصلة الُجهد حتى ال يستطيع مواكبة ذلك.. ومع 
ذلك، يمكن للمريض التوقف عن الفحص إذا لم يكن على ما يرام، والطبيب 
أيضاً، إذا الحظ وجود خلل في ضغط الدم أو ضربات القلب، وألم في عضلة 

القلب يظهر من خالل تسجيل النشاط الكهربائي، وسوء ممارسة الرياضة.

4. موانع لـ »اختبار الُجهد«
قصور عضلة القلب، يمنع »اختبار الُجهد«

الموانع متعددة، أهمها: احتشاء عضلة القلب، تضيّق الصمام األبهري 
الضيق، التعّرض لسكتة دماغية حديثة، التعّرض مؤخراً لالنصمام الرئوي، 
ارتفاع ضغط الدم الشرياني الشديد غير المنضبط، أي ألم غير طبيعي 
في الصدر لمدة 24 ساعة، أي ضيق غير طبيعي في التنفس، الربو الال 

تعويضي، فقر الدم الحاد، التهاب الشرايين الشدي، عدم القدرة على المشي 
أو الدواسة بشكل كاٍف.. إلخ.

الستبعاد أية موانع للفحص، يستجوب طبيب القلب المريض ويفحصه خالل 
استشارة مسبقة، ثم يُطلعه على مراحل االختبار المختلفة، ويجمع موافقته 

قبل بدء االختبار.
قد يكون بعض المرضى ضحايا لعدم الراحة، ونادراً الضطراب نظم القلب 
أو توقف القلب، لكن هذه الحوادث نادرة للغاية، وتؤكد الدكتورة مينيو أن 

»إجراء اختبار اإلجهاد له فوائد أكثر من عدم القيام به«.
5. »اختبار الُجهد« لتحديد التدريب لدى الرياضيين

يتيح لك »اختبار الُجهد« مع قياس max VO2 معرفة السرعة الهوائية 
القصوى )VMA( إذا تمَّ إجراؤها على جهاز الجري، أو أقصى طاقة 
هوائية )PMA( إذا تمَّ إجراؤها على دراجة، و«جهاز التنفس الصناعي« 

عتبات )الهوائية والالهوائية(.
VMA هي سرعة سقف مسار الجري الذي يستخدم فيه العداُء الحدّ األقصى 
من األكسجين )VO2 كحد أقصى(، إنها طريقة جيدة لمعرفة مستوى 
الشخص الرياضي، وقدراته القصوى، واستنتاج خطواته المحتملة على 
مسافة 10 كيلومترات، ونصف ماراثون، وماراثون، وما إلى ذلك.. هذه القيم 
تجعل من الممكن توجيه التدريب ألداء أفضل، وتحديد جدول زمني أكثر من 
ثمانية أسابيع قبل المنافسة، مع مراعاة الحدود الدنيا، والمحددة من خالل 

معدالت ضربات القلب المستهدفة، وعبر مراقب معدل ضربات القلب.

  للحصول على شعر كثيف يمكنك اتباع إحدى الوصفات الطبيعية التي 
بإمكانها أن تجعل شعرك قويا وكثيفا، إليِك أهم هذه الوصفات.

التي تساعدهن على تكثيف  النساء عن الطرق  الكثير من  تبحث 
الشعر وزيادة جاذبيته وقوته، ويمكن اللجوء إلى الوصفات الطبيعية 

للوصول إلى هذه النتيجة بالشكل المثالي.
التي لها دور كبير  الرائعة  المكونات  جل الصبار، أو األلوفيرا من 
في العناية بالشعر والحفاظ عليه، ألنه يقوي جذور الشعر ويزيد من 

قوته وكثافته.
لمدة  الرأس، ويترك  يتم استخالص هالم الصبار وتدلك فروة   -

نصف ساعة ويتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.
- يمكن إضافة نوع من أنواع الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون أو 

زيت جوز الهند إلى جل الصبار قبل استخدامه.
- عليك بتكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع للحصول على أفضل 

النتائج.
وصفة زيت الزيتون

للشعر،  المغذية  الغذائية  العناصر  الكثير من  الزيتون يحتوي على  زيت 
ومنها أحماض األوميجا 3 التي تعتبر ضرورية لنمو الشعر وكثافته.

- عليك بتدفئة زيت الزيتون واستخدامه على فروة الرأس مع تدليكها.
بالماء  تقريبًا، ويتم غسله  لمدة نصف ساعة  الشعر  الزيت على  - يترك 

الفاتر والشامبو.
وصفة زيت الخروع

الدهنية  إلى األحماض  فيتامين هـ، باإلضافة  الخروع على  يحتوي زيت 
التي لها دور رائع في تقوية الشعر وتكثيفه وزيادة نموه.

لمدة نصف  الخروع ويترك  باستخدام زيت  بالكامل  الرأس  تدلك فروة   -
ساعة، ويغسل بالماء الفاتر والشامبو مع التكرار مرة كل أسبوع.

وصفة البرتقال

البرتقال مميز لنمو الشعر وتكثيفه الحتوائه على فيتامين سي الضروري 
للشعر إلى جانب البكتين وهو من األحماض الدهنية التي تعمل على تحفيز 

بصيالت الشعر.
- يمكنك هرس ثمرة من البرتقال جيدًا في الخالط الكهربائي.

- يوضع على الشعر مع تدليك فروة الرأس، ويترك لمدة ساعة ويتم غسلها 
بالماء والشامبو.

وصفة صفار البيض
التي تساعد على  العناصر  الذي يعد من أفضل  بالبروتين  البيض غني 

تكثيف الشعر وتنعيمه.
- يتم خلط صفار بيضة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقتين من 

الماء ويتم تقليبهم بشكل جيد.
- يوضع الخليط على فروة الرأس والشعر ويترك لمدة ربع ساعة، ويتم 

غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو.

Vendredi 11 mars 2022
الجمعة 11 مارس 2022

فوائد السمسم الأبيض على صحة الانسان

طرق لعلاج مشكلة اسمرار حول الفم.. من العلاجات المنزلية لليزر

أمراض القلب.. 
5 أشياء تجب معرفتها عن »اختبار الجهد«

5 وصفات طبيعية لتكثيف الشعر وتقويته

أسبوع  شكل    
باريس للموضة لخريف 2022 
تكريساً أللوان حيوية مثل الفوشيا واألخضر إضافة الى 
العسلي بكافة تدريجاته وقد برزت تلك األلوان بقوة في عروض كل من إيلي 

صعب وهرميس Hermes وفالنتينو Valentino لخريف 2022.
اتسم عرض المجموعة الجاهزة لخر يف 2022 للمصمم إيلي صعب بثالثة ألوان هي األخضر 
واألزرق واألسود ولكن األخضر شّكل الحيز األكبر واألبرز ألن المصمم نفذه ببراعة وتفنن 
بتصميم وتنفيذ الجمبسوت والفساتين الطويلة واستعان بالريش والغيبور الراقي ومزج ما بين 

األخضر واالسود مع الكاب الطويل.
في فساتين مطرزة تقترب من الفساتين الراقية. ومن يعرف  كما دمج األخضر واألزرق معاً 
معاناة المصمم ووسط ما تمر به القارة األوروبية من خضات ومشاكل يمكننا فهم توق المصمم 
اللبناني الى اإلبداع وتنفيذ فساتين وأزياء براقة تبشر بالسهر والحياة، على الرغم من كل ما يحيط 

به من ظروف.

وأحببنا هذا الزي الذي يتمثل بفستان مطبع باللونين األخضر واألزرق الباستيل، 
ونّسق المصمم الجزمات العالية باللون البنفسجي او الفوشيا وهو طابع جذاب ومميز قلما نراه في 

فصل الشتاء بهذا الرقي. أضف الى ذلك القفازات الجلدية التي توجت هذا الستايل الرائع.
اتسمت مجموعة الدار بالرومانسية، فالزهري الذي يحاكي الفوشيا سيطر على المجموعة 
إضافة الى األسود. فرأينا الفساتين الحالمة بتنانير منفوخة وقصات ميدي، منفذة بتقنية ثالثية 

الياقات بكونها  البعد، وتميزت 
مربعة التصميم. كما استعانت الدار بمعاطف بيضاوية الشكل من الريش وجزمات عالية وأحذية 
بالتفورم. ولألمسيات الراقية استعانت بفساتين أميرية القصة، مزّررة من األمام ومطرزة بخيوط 

براقة، وهي مصنوعة من الساتان الالمع أو من القماش المزركش وتزدان بأكمام طويلة.
صممت الدار األزياء المستوحاة من الفروسية، كالسراويل الضيقة والمعاطف الهندسية 

المصنوعة من الجلد أو الصوف 
مع القبعات. وهي قطع كالسيكية 

أضافت إليها الدار الشورتات القصيرة العصرية مع الجزمات التي اتخذت شكل الجوارب 
الصوفية،أو الجزمات الالمعة مع الجوارب الطويلة. واستعانت الدار بشكل أساسي باللون العسلي 

بتدريجاته بدًء من البيج والخردلي وانتهاًء بالبني الذي يقترب من لون القهوة.

صابة بجميع أنواع السرطان دراسة تشير إلى طريقة لتقليل خطر الاإ
   توصلت دراسة بريطانية جديدة إلى أن تناول اللحوم أقل من خمس 
مرات في األسبوع يرتبط بانخفاض خطر اإلصابة بالسرطان بشكل عام. 

فماذا في التفاصيل؟ وما هو جديد الدراسة؟
يقلل  نباتي من شأنه أن  اتباع نظام غذائي  المالحظة ليست جديدة:  هذه 
من خطر اإلصابة بالسرطان بشكل عام. باستخدام بيانات من بريطانياً تمَّ 
جمعها بين عامي 2006 و 2010، أراد باحثون بريطانيون في جامعة 
النباتية  النباتية وغير  الغذائية  تقييم االرتباطات بين األنظمة  أكسفورد 
القولون والمستقيم  أنواع السرطان: سرطان  وخطر اإلصابة بجميع 

وسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث وسرطان البروستاتا.
قللي استهالك اللحوم الحمراء لحماية جسمك من السرطان

من بين المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 70 عاماً، تناول %52 
اللحوم أكثر من خمس مرات في األسبوع، و 44% خمس مرات أو أقل، 
و 2% أكلوا األسماك ولكن لم يكن لديهم لحوم، و 2% كانوا نباتيين. خالل 
الباحثون  بالسرطان. وجد  المشاركين  الدراسة، أصيب 12% من  فترة 
بعد ذلك أن خطر اإلصابة بالسرطان بشكل عام كان أقل بنسبة 2% لدى 
األشخاص الذين يتناولون اللحوم خمس مرات أو أقل في األسبوع. يزيد 

هذا الرقم بنسبة 14% بالنسبة لمن يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً.
ووجدوا أيضاً أن خطر اإلصابة بسرطان القولون والمستقيم كان أقل بنسبة 
أقل في األسبوع،  أو  اللحوم خمس مرات  تناولوا  الذين  أولئك  9% لدى 
مقارنة بأولئك الذين تناولوا أكثر من خمس مرات. كانت النساء بعد انقطاع 
أقل عرضة لإلصابة بسرطان  نباتياً  غذائياً  يتبعن نظاماً  الالتي  الطمث 
أكثر من خمس مرات في  اللحوم  يأكلن  بنسبة 18% مقارنة بمن  الثدي 
األسبوع. تعود النتائج بالتأكيد إلى حقيقة أن النساء النباتيات تميل إلى أن 

يكون مؤشر كتلة الجسم لديهن أقل.
وقد أظهرت الدراسات بالفعل أن اللحوم الحمراء متهمة بأمراض مختلفة، 
وال سيما سرطان القولون والمستقيم. في دراسة أجراها معهد دانا فاربر 
للسرطان، قام العلماء بتسلسل الحمض النووي لـ 900 مريض بسرطان 

القولون والمستقيم يتبعهم بالفعل 
األطباء في أبحاث أخرى. 
كشف بحثهم أنهم يحملون طفرة 
معينة في الحمض النووي 
تسمى »األلكلة«. ارتبطت هذه 
الطفرة بشكل كبير باستهالك 
اللحوم الحمراء )المعالجة وغير 
المرض.  المصنّعة( قبل ظهور 
الباحثين لم يجدوها لدى  لكن 
مستهلكي الدواجن أو األسماك.

هل العيب من الحديد الهيم؟
الهيم، الموجود في  إنه حديد 
العلماء.  اللحوم ، والذي يميزه 
الحديد  يتكّون من ذرة من 
والبروتين، وهو يعطي هذا 
اللون األحمر للحوم. أثناء 
الهضم، يتحول إلى مرّكب سام 
لخاليانا: األلدهيد؛ هذا يعزز 
الطفرات على مستوى الحمض 

النووي ويسبب موت الخاليا في القولون والمستقيم.
لكن حذاٍر، يشير الباحثون إلى أن األمر ال يتعلق بالتوقف تماماً عن تناول 
تناولها »باعتدال« ألنَّ أعلى مستويات  الحمراء، بل باألحرى  اللحوم 
»األلكلة« لوحظت فقط في األورام من المرضى الذين تناولوا ما معدله 

أكثر من 150 غراماً من اللحوم الحمراء يومياً.
نتائج مماثلة في بريطانيا العظمى

بتقييم  المتحدة أيضاً  بالمملكة  ليدز  باحثون من جامعة  قام  عام 2018، 
النباتي  الغذائي  النظام  أو  أو األسماك  الدواجن  أو  الحمراء  اللحوم  تأثير 

على تطور سرطان القولون لدى المرأة. تمَّ نشر نتائج دراستهم في المجلة 
الدولية للسرطان. قام العلماء بتجنيد مجموعة مكّونة من أكثر من 32000 
امرأة من إنجلترا وويلز واسكتلندا بين عامي 1995 و1998 وقد تابعتهن 
تم تسجيل إجمالي 462 حالة  المتوسط. وقد  في  لمدة 17 عاماً  الدراسة 
النساء  الباحثون بعد ذلك أن  القولون والمستقيم. وجد  إصابة بسرطان 
القولون  لديهن معدالت أعلى من سرطان  الحمراء  اللحوم  تناولن  الالئي 

مقارنة بالنباتيات.
السرطان يوصي بعدم تجاوز 500 غرام من  أبحاث  تذكري أن معهد 

اللحوم الحمراء أسبوعياً.

الأخضر والفوشيا في عروض الموضة الجاهزة لخريف 2022

   تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة تغير لون الجلد حول الفم، 
قد يكون السبب كثرة االستخدام الخاطئ ألدوات التجميل أو استخدام 
ناتج عن  الممكن أن يكون  معجون األسنان بطريقة خاطئة، ومن 
أسباب صحية أو تناول أدوية تتسبب في زيادة جفاف البشرة وتحول 
للتخلص من  إليِك طرق مهمة  إلى منطقة داكنة  الفم  منطقة حول 

.healthline اسمرار حول الفم وفقًا لما جاء في موقع
الحماية من الشمس

قد تتالشى البقع الداكنة إذا اتخذتي تدابيرك للحماية من أشعة الشمس 
بما في ذلك وضع واٍق من الشمس كل يوم فغالبًا ما يتم إغفال منطقة 

الفم عند وضع واقي الشمس، لذلك تأكدي من تطبيق واقي الشمس 
حول الفم بطريقة مباشرة.

العالج الطبي
إذا كنتي تريدين إزالة اللون الذي حدث حول الفم فمن الممكن أن 
تستخدمي العالج بالليزر للبقع الداكنة أو التقشير الكيميائي للمساعدة 

في تقشير الجلد وتقليل التصبغ.
الصبار

التصبغ  يحتوي الصبار على األلوين وهو مركب طبيعي إلزالة 
ثبت أنه يعمل على تفتيح البشرة ويعمل بفعالية كعالج لفرط التصبغ 

غير السام.
خل التفاح

يحتوي خل التفاح على حمض األسيتيك والذي أظهرت األبحاث أنه 
قد يعمل على تفتيح لون البشرة وإزالة حروق الشمس.

طريقة استخدام خل التفاح
ثم  والماء في وعاء  التفاح  مقادير متساوية من خل  بخلط  قومي 
دقائق  إلى ثالث  دقيقتين  لمدة  واتركيه  الداكنة  البقع  ضعيه على 
الوصفة مرتين  بتكرر هذه  الفاتر وقومي  بالماء  بشطفه  قومي  ثم 

يوميًا.



آيتن عامر ونجالء بدر عن  الفنانتين  بعد إعالن    
مطالبة مصلحة الضرائب لهما بمبالغ مالية كبيرة نظير 
القيمة المضافة عن ظهورهما في عدد من  ضريبة 
البرامج، رغم تأكيدهما أنهما ظهرتا في هذه البرامج من 
دون أن تحصال على أي أجر، أصدر الفنان أشرف زكي، 
نقيب المهن التمثيلية، قراراً بمنع ظهور الفنانين المنتمين 
التلفزيونية التي تستضيفهم بدون  النقابة في البرامج  الى 
أجر، مبيناً أن القرار اتّخذ بعد األزمات، التي ُوضع فيها 

الفنانون خالل الفترة الماضية مع الضرائب.
وقال النقيب في بيان له: »قرار منع الفنانين من الذهاب 
يأتي في مصلحتهم حتى  التي ال تدفع أجراً،  للبرامج، 
إلزام  القيمة المضافة، بعد  ال يصطدموا مع ضرائب 
نتيجة الظهور في برامج ال  لهم بدفع مبالغ  الضرائب 
يحصلون فيها على أجر منها«. وأضاف: »يقال للفنانين 
بتلميع  إنهم يقومون  يتقاضوا أجراً  الذين ظهروا، ولم 

أنفسهم فكيف ال يدفعون ضرائب؟«.
واختتم أشرف زكي حديثه قائالً: »القانون يشمل فرض 
يتقاَض  لم  الظهور اإلعالمي، حتى وإن  الضريبة على 

الفنان أي أجر نظير ظهوره«.

النسخة  البلد”  لمسلسل “وسط  المنتجة  الشركة   طرحت 
اإلماراتي حسين  النجم  والنهاية بصوت  البداية  الكاملة ألغنية 
وألحان وتوزيع  قمر  أيمن بهجب  كلمات  الجسمي، وهي من 

محمود طلعت.
يومنا، وحكاوي  تفاصيل  البلد  األغنية: “وسط  كلمات  وتقول 
أيام  تربح، ومسا األحداث،  الناس، هنا في شارعنا أصبح 
بيتقسم،  أدوار ورزق  تيجي وتروح،  تدور وتلف، وناس 
أبو غالي، ضحك وبكا  فتارين وفيها من  بميزان ومقاس، 
أفراح وزعيق، ما دامتش ومفيش عالي عالي، وآهي حبة فكة 
وحبة تضيق، وناس تقع وتقوم، والحواديت بالكوم، وخمسميت 
لبنات  ترتان سوا، وميت حوار  موضوع حساس، فالن عمل 
يعيد، دورك خلص، خده حد جديد،  بيكر  حوا، شريط حياة 

والدنيا يا ما بتعلي رخاص”.
يذكر أن األغنية سجلها الجسمي لتيترات مسلسل “وسط البلد”، 
نوعية  الماضي، وهو من  فبراير  يوم 27  بدأ عرضه  الذي 

المسلسالت الطويلة، حيث يتكون من 190 حلقة.
اليومية  الحياة  المسلسل في إطار درامي، ويتناول  يدور 
والمعاناة، من خالل  والفرح  والفراق  الحب  للمجتمع وقصص 
أخيه  التي تعيش معه، ومحاوالت  أسرة “فضل” ووالدته 
“كامل” االستيالء على بيتهم ظناً بأن والده حرمه من ميراثه، 
ويشارك في بطولة المسلسل جمال عبدالناصر، وناصر سيف، 
وسميرة عبدالعزيز، وسماح السعيد، وفيدرا، ومحمد رضوان، 
وتأليف  الشابة،  الوجوه  والعديد من  وندا عادل،  وأحمد كشك، 
أحمد  أمين جمال وإخراج  المؤلف  ورشة عمل أشرف عليها 

شفيق ومحمد أسامة وزياد الوشاحي.

  تواصل الفنانة يسرا، تصوير مشاهدها ضمن أحداث 
استديو  ديكور شقة في  داخل  مسلسل »أحالم سعيدة«، 
الرمضاني  السباق  في  المقرر عرضه  العمل  األهرام، وهو 

المقبل.
تعمل في مدرسة  بدور سيدة مطلقة  الفنانة يسرا تظهر 
أن تعيش  تقرر  انترناشيونال ، ومع تصاعد األحداث 
لعملية  تتعرض  لشرائها ولكنها  بمفردها وتبحث عن شقة 

نصب من قبل أحد األشخاص.
تأليف هالة خليل وإخراج  مسلسل »أحالم سعيدة« 

العدل وبطولة يسرا،  عمرو عرفة وإنتاج جمال 
غادة عادل، مي كساب، نور محمود، نبيل نور 

آخر من  الشماشرجى وعدد  الدين، جيهان 
الثاني  التعاون  العمل  الفنانين، ويسجل 
الدراما  بين يسرا وعمرو عرفة في 
التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء 
األول من مسلسل »سرايا عابدين« 

عام 2014.
يذكر إنه كانت قدمت الفنانة يسرا، في السباق الرمضاني الماضي مسلسل 

»حرب أهلية« وشارك في بطولته باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا 
األزلي،  السيد، محمود حجازي، خالد حجاج، مروة  مايان  الشامي،  خليفة، رشدي 
بسنت صيام، لمي كتكت، عمرو صالح و برلنتي فؤاد، تأليف أحمد عادل، حوار منة 

  الفنانة إلهام شاهين تجسد خالل مسلسل »بطلوع 
الروح«، أميرة في تنظيم داعش، ومع تصاعد األحداث 
تقنع الفتيات بما يسمى بـ »نكاح الجهاد« وأن هذا 
األمر في خدمة المسلمين والجهاد ومن هؤالء الفتيات 
الفنانة منة شلبي التي تجندها »إلهام« في تنظيم داعش، 
وتظهر في دور مهندسة إنشاءات ولكنها تتأثر بأفكار 

التنظيم اإلرهابي.
مسلسل »بطلوع الروح« بطولة منة شلبي، إلهام 
شاهين، محمد حاتم، أحمد السعدني، دياموند بوعبود، 
جالل العشري، عادل كرم، والعديد من ضيوف 
الشرف، وتدور أحداثه في 15 حلقة، والعمل من تأليف 
محمد هشام عبية، ومن إنتاج صادق الصباح، وإخراج 

كاملة أبو ذكري.
ويعد مسلسل »بطلوع الروح« هو التعاون الثالث بين 
منة شلبي والمخرجة كاملة أبو ذكري، حيث قدما سويًا 
فيلم »عن العشق والهوى« عام 2006، مع النجم أحمد 
السقا، كما قدما سوياً مسلسل »واحة الغروب« عام 

2017، وشارك في بطولته النجم خالد النبوي.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة شلبي، مشاركتها في فيلم 
»الجريمة« وهو قصة وإخراج شريف عرفة، بطولة 
أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، محمد أبو داوود، 
نبيل عيسى، محمد جمعة، رياض الخولي، ميرنا نور 

الدين، إنتاج هشام عبدالخالق.

Vendredi 11 mars 2022
الفنأخبار الجمعة 11 مارس 2022

بعد حذف البرومو... الجمهور يسأل عن مصير مسلسل مي عز الدين 

بسبب الضرائب.. ماجد الكدوانى يتعرض لوعكة صحية

إلهام شاهين ُتجند منة شلبى فى تنظيم داعش

أشرف زكي يصدر قرارًا حاسمًا لصالح الممثلين

  قالت الفنانة أنوشكا، إن عالقتها بالسوشيال ميديا ليست قوية على اإلطالق على الرغم من أنها أصبحت سمة 
العصر؛ بل ولها أهمية كبيرة لدى الفنانين.

تحقيقه وتطوير  ليكون هدفًا البٌد من  العام  لهذا  اهتماماتها  قائمة  ميديا على  السوشيال  أنها وضعت  وأوضحت 
عالقتها بها.

جدير بالذكر، ان الفنانة أنوشكا تستعد لخوض السباق الرمضانى المقبل من خالل مسلسل »راجعين ياهوى« مع 
الفنان خالد النبوى، كما انتهت من عرض مسلسل »الحلم«، والذى حقق نجاح جماهيرى كبير وكان يتناول قضية 

العشوائيات والقضاء عليها.

الفنانة مي عز    فوجئ جمهور 
الدعائي األول  البرومو  الدين بحذف 
الذي  غمام«  »جزيرة  لمسلسلها 
لطفي،  الفنان طارق  يشاركها بطولته 
والذي من المقرر أن يُعرض في موسم 
رمضان الُمقبل؛ وذلك بعد ساعات من 

.»watch it« طرحه على منصة
الى  الجمهور  البرومو  ودفع حذف 
المسلسل  أسئلة حول خروج  طرح 
بسبب  الرمضاني  الدرامي  السباق  من 
لها  التي تعرض  بعض األزمات 
الماضية وتسبّبت في  الفترة  في  العمل 
التصوير ألكثر من مرة، ومنها  توقف 
انسحاب الفنانة روبي من المسلسل قبل 

أن تحل بدالً منها مي عز الدين.
وظهر في برومو مسلسل »جزيرة 
الفنانين، منهم:  كبير من  غمام« عدد 
أمين، ووفاء  طارق لطفي، وأحمد 
الخولي، وفتحي  عامر، ورياض 
عبدالوهاب، وعبدالعزيز مخيون، 
العمل  أّن  البزاوي، ويبدو  ومحمود 
الصراعات داخل  العديد من  سيشهد 
»جزيرة غمام«، وهو من إخراج 
المنباوي وتأليف عبدالرحيم  حسين 
للمسلسل عبر  الذي رّوج  كمال، 
كاتباً: »وبينا  صفحته في »فيسبوك« 
وبين حبايبنا ميعاد، جزيرة غمام، 

رمضان 2022«.

  خالل الندوة التي أُقيمت لتكريمه على هامش »مهرجان األقصر للسينما األفريقية«، انتقد 
الفنان حسين فهمي تصرفات بعض الفنانين الذين يستعرضون ممتلكاتهم أمام الجمهور، من 

خالل مواقع التواصل االجتماعي.

فناناً  وأكد فهمي أن هناك 
يستعرض داخل طائرته 
الخاصة، مؤكداً أنه ال يريد 
بالقول: »هناك  ذكر اسمه، 
فنان اآلن يستعرض داخل 
طيارته الخاصة ويوجه 

حذاءه للكاميرا، وهذا التصرف مرفوض«.
وعلّق الجمهور على الفيديو بأن الفنان حسين فهمي يقصد بكالمه الفنان محمد 

رمضان، ألنه معروف بنشر فيديوهات كثيرة من داخل الطائرات الخاصة.
وتحدث حسين فهمي خالل الندوة عن دور الوسامة في مسيرته الفنية وكيف 
أثّرت في اختياراته ألدواره، وأوضح أنه لم يعتمد على وسامته في اختياراته 
الفنية، مضيفاً: »أنا راجل دارس سينما، طول عمري مش الشاب الوسيم اللي 

بيقف قدام المرايا يظبط شعره«.
فيلم »الكاهن«،  السينما كان  الجدير ذكره أن آخر أعمال حسين فهمي في 
والذي شاركه بطولته الفنانون: درة وجمال سليمان وإياد نصار وأحمد حاتم 
وأمير المصري، وهو من إخراج عثمان أبو لبن، وتدور أحداثه حول حرب 
المعلومات وصراع القوى الخفية للتحكم في االقتصاد العالمي، حيث يسعى 
صحافيان بمساعدة أحد المحامين المتعاونين مع تلك المنّظمات، لكشف المخطط، في إطار 

من التشويق والغموض.

  شارك الفنان “قصي خولي” فيديو من المشاهد األخيرة 
لمسلسله الوسم، طالباً رأي الجمهور بنهاية الجزء األول من 
الذي عرض على منصة  السبعة  مسلسل “الوسم” بحلقاته 

شاهد واخراج سيف سبيعي.
الذي أخذ  بأداء قصي خولي  المتابعين  الكثير من  وأشاد 
الجميع فكتب متابع: “مسلسل روعة حقيقي،  الضوء من 

قصي خولي أنت مكانك األول والقمة لألبد”.
يانورس، تغيير  المألوف  وعلق آخر: “أنت خرجت عن 
فيما علق آخر:  الذكاء والتخطيط الشخصي”،  فظيع عن 

“لألسف دون التوقعات”.
العمل من إنتاج “شاهد” األصلية وبنهاية الجزء األول منه 
دون وضوح تام لمعالم القصة التي بدأت مع “قصي خولي” 
صاحب شخصية “نورس” في العمل الذي كان أدائه مميزاً، 
وطبع “الوسم” بطابع أدائه الخاص حسب رأي المتابعين، 
المرة شخصية منفردة جداً  الخوص” هذه  كما قدم “كفاح 
الفنان “جوان خضر” لحناً جديداً  في األداء، وعزف 
بشخصيته هذه المرة بعيدة عن كل شخصياته السابقة، أما 
الشخصية بكل  تفاصيل  أبو أسعد” حملت  الفنانة “ميسون 

أمانة وكأنها حقيقة.
الدولية  المافيا  بالعمل مع عصابات  الوسم، حول 4 شبان عرب يتورطون  وتدور أحداث 

أبرزهم قصي خولي، إسماعيل تمر، ميسون  الدراما  فناني  أهم  وهو من بطولة نخبة من 
أبوأسعد، جابر جوخدار، كفاح الخوص، وائل زيدان وهو قصة قصي خولي وبسيم الريس 

وإخراج سيف سبيعي.

  حلّت الفنانة هند صبري ضيفةً 
على برنامج “B my guest” الذي 
العربي على موقع  يقدّمه اإلعالمي بالل 
»يوتيوب«، حيث كشفت عن رأيها في 
فيلم »أصحاب وال أعز« والسوشيال ميديا.
فيلم  المثار حول  وقالت هند عن الجدل 
»أصحاب وال أعز«: »منى زكي ممثلة 
عظيمة وآراء الناس والشارع تختلف عن 
السوشيال ميديا، مش ده نبض الشارع 

الحقيقي«.
وعن رأيها في السوشيال ميديا قالت: 
أنواع  »السوشيال ميديا عملت نوع من 
الكبير، والسوشيال ميديا بتغش  الوهم 
العام، في أعمال في رمضان  الرأي  في 
كانت واخدة تريند على تويتر وغوغل، 
لكن لو نزلت الشارع مش هتالقي حد 
بيتفرج عليها، وفي أعمال مكنتش تريند 
بيتفرج  الشارع  السوشيال ميديا لكن  على 

عليها«.
الماضية مسلسل »البحث عن عال« عبر  الفترة  لهند صبري خالل  أنه ُعرض  يُذكر 

منصة »نتفليكس«، وحقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته: سوسن بدر، ندى موسى، 
محمود الليثي، ياسمينا العبد، هاني عادل، وآخرون، والعمل مكّون من ست حلقات، وهو 

إخراج هادي الباجوري.

الجديد »فضل ونعمة«،  فيلمه  الكدواني، تصوير  الفنان ماجد  يواصل 
تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام وإنتاج أحمد الجنايني، وتدور أحداثه 

في إطار اليت.
بدور صاحب مطعم،  الفيلم  أحداث  الكدواني يظهر ضمن  الفنان ماجد 
ومع مرور األحداث يتعرض »الكدواني« ألزمة قلبية وذلك بسبب الديون 

وتراكم الضرائب على المطعم.
فيلم »فضل ونعمة«، يعد التعاون الثالث بين ماجد الكدواني والمنتج أحمد 
الجنايني، بعد أن قدما معا من قبل فيلم »وقفة رجالة« ومسلسل »موضوع 

عائلي«.
من ناحية أخرى، يستعد النجم ماجد الكدواني، لتقديم جزء ثان من مسلسله 
»موضوع عائلي«، بعد نجاحه على أحد المنصات الرقمية، وينتمي لنوعية 
للوقوف  العمل ومؤلفيه  بين بطل  10 حلقات، وجاري عقد جلسات عمل 

على التفاصيل النهائية قبل انطالق التصوير.

أنوشكا: السوشيال ميديا على قائمة 
اهتماماتى هذا العام  

حسين فهمي ينتقد تصرفات محمد رمضان... 
هذا ما قاله

بعد إبداعه في “الوسم” .. قصي خولي يشوق الجمهور للجزء الثاني

القلب من  قريبة   .. الجسمي  حسين  لـ  البلد”  “وسط 

هذا رأي هند صبري عن السوشيال ميديا

يسرا تتعرض للنصب فى 
»أحلام سعيدة«
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لزعامة  ترشيحه  رسميا  أعلن  جان شاريه 
كندا المحافظين في  حزب 

الكندي الغرب  في  الأوكرانية  الدولة  أعلام  ازدياد شعبية 

لاتفيا في  الـ’’ناتو‘‘  العسكرية في مهمة  تمّدد مشاركتها  كندا 

لاتفيا في  الـ’’ناتو‘‘  العسكرية في مهمة  تمّدد مشاركتها  كندا 

ارتفاع أسعار البنزين: 
الحكومة الفدرالية تراقب للتحقق من عدم وجود تواطؤ

  طلبت الحكومة الفدرالية من المكتب الكندي للتنافسية، وهو مؤسسة 
تواطؤ في  للتأكد من عدم وجود  السيارات  فدرالية، مراقبة سوق وقود 
تحديد األسعار فيما تتسبب الحرب في أوكرانيا في ارتفاع شديد في أسعار 

النفط الخام.

وتوقعت الحكومة ارتفاعاً في أسعار الوقود في أعقاب 
 24 في  بدأ  الذي  ألوكرانيا  الروسي  العسكري  الغزو 
اليوم وزير االبتكار والعلوم  شباط )فبراير(، كما قال 

والصناعة، فرانسوا فيليب شامبان.
والعلوم  االبتكار  وزير  شامبان،  فيليب  فرانسوا  قال   

والصناعة في الحكومة الفدرالية
»اتصلُت بمكتب التنافسية ألطلب منه تشكيل فرق تتحقق 
من عدم وجود تواطؤ وعدم حصول ممارسات غير عادلة«.
قوي  ارتفاع  مع  بالتزامن  شامبان  الوزير  كالم  ويأتي 
في أسعار الوقود في جميع أنحاء كندا في أعقاب الغزو 

الروسي ألوكرانيا.
وفي اليومْين الماضيْين تجاوز سعر ليتر البنزين عتبة 
دوالرْين كنديْين في بعض محطات الوقود في مونتريال 

في شرق كندا كما في فانكوفر في غربها.
وترى هذه المؤسسة غير الربحية أّن سعر البنزين في 
المحطة يجب أن يكون 1,85 دوالراً لليتر الواحد استناداً 

إلى ظروف السوق.
وفي مدينة كيبيك، عاصمة المقاطعة التي تحمل االسم 
نفسه، بلغ اليوم معدل سعر الليتر 1,84 دوالراً، أي ما 
يعادل السعر ’’الواقعي‘‘ حسب الظروف الحالية للسوق 
وفقاً للفرع الكيبيكي في الجمعية الكندية لسائقي السيارات.
’’يندرج االرتفاع في أسعار الوقود في سياق أوسع من 
عرض النفط والطلب عليه في األسواق العالمية‘‘، قال 
وزير الطاقة والموارد الطبيعية في حكومة كيبيك، جوناتان 
جوليان، ’’ومن الواضح أّن ما يحدث في أوكرانيا يضّر 

بعض الشيء بالعرض ويترك تأثيراً على األسعار‘‘.
وفي سوق نيويورك أغلق سعُر برميل نفط غرب تكساس 
الوسيط )WTI( المرجعي األميركي تسليم نيسان )أبريل( 
المقبل عند مستوى 119,40 دوالراً أميركياً، بارتفاع 
أمس  يوم  إغالق  سعر  عن  أميركية  دوالرات   3,72
وبارتفاع 44,19 دوالراً أميركياً عن سعر إغالقه في 
31 كانون األول )ديسمبر( الفائت، أي بارتفاع نسبته 

%58,76 منذ آخر العام الماضي.

  أعلن رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو من 
مهمة  في  العسكرية  مشاركتها  تمّدد  كندا  أّن  التفيا 
 Operation التطمين‘‘  )’’إعادة  ’’رياشورانس‘‘ 
REASSURANCE( لمنظمة حلف شمال األطلسي 
)’’ناتو‘‘( وتعّززها في هذه الدولة البلطيقية المحاذية 

لروسيا.
وفي مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الالتفية ريغا مع 
رئيس الحكومة الالتفية، أرتورس كريسجانيس كارينز، 
واألمين العام لحلف الـ’’ناتو‘‘، ينس ستولتنبرغ، ورئيس 
الحكومة اإلسبانية، بيدرو سانشيز، أعلن ترودو أّن 

كندا تجدد منذ اآلن مشاركتها في المهمة.
وكان من المقرر أن تنتهي صالحية تفويض نشر مئات 
الجنود الكنديين في التفيا في عام 2023، لكّن حكومة 
ترودو مّددت هذا التفويض إلى أجل غير مسمى رّداً 

على الغزو العسكري الروسي ألوكرانيا.
وفي ريغا شرح ترودو بأّن الغزو الروسي ألوكرانيا 
غيّر الوضع وبّرر بشكل أكبر تواجد القوات الكندية 

في أوروبا في إطار مهام الـ’’ناتو‘‘.
كما أعلن ترودو عن نشر 130 جندياً كندياً إضافياً في 
التفيا قريباً، ما يرفع عدد الجنود الكنديين المنتشرين 
في هذه الدولة إلى 540 ويساهم في مساعدتها على 

تنظيم دفاعها ضد األهداف التوسعية الروسية.
وعند سؤاله عن مخزونات األسلحة التي ترسلها كندا 
إلى أوكرانيا من ترسانتها الوطنية، أجاب ترودو بأّن 
هذه األسلحة ’’هي في الوقت الراهن أكثر فائدة في 
أّي  وأّن حكومته ستضمن على  األوكرانيين‘‘  أيدي 

حال تجديد الترسانة الوطنية بسرعة تبعاً لذلك.
وفي إطار جهود الردع لحلف الـ’’ناتو‘‘ في أوروبا 
الوسطى وأوروبا الشرقية تنشر كندا حالياً 240 بحاراً 
على متن الفرقاطة هاليفاكس، و540 جندياً في التفيا، 
باإلضافة إلى ست طائرات مقاتلة من طراز ’’سي 
أف - 18 هورنيت‘‘ )CF-18 Hornet( و135 من 

أفراد سالح الجو الملكي الكندي.
وفي 26 كانون الثاني )يناير( الفائت مّددت كندا مهمة 
’’يونيفاير‘‘ )Operation UNIFIER(، التي يقوم 

في إطارها جنود كنديون بتدريب جنود أوكرانيين على 
نطاقها  ووّسعت  إضافية  سنوات  ثالَث  السنة،  مدار 
أن  ر  المقرَّ من  كان  أن  بعد  أوكرانيا  لطلب  استجابًة 

تنتهي في آخر آذار )مارس( الحالي.
لكن مع ارتفاع التوتر على الحدود الروسية األوكرانية 
جراء حشد روسيا قواتها هناك، قامت كندا بإخراج 

جنودها من أوكرانيا وأعادت نشرهم في بولندا.
وفي 22 شباط )فبراير( أعلنت كندا أيضاً وضع حوالي 
3.400 جندي في حالة تأهب كجزء من نشر محتمل لقوة 
الرد التابعة لحلف الـ’’ناتو‘‘ والمكونة من 40.000 

جندي من دوله.
وتشارك كندا في جهود الردع التي يبذلها حلف الـ’’ناتو‘‘ 
في أوروبا منذ ضّم روسيا شبه جزيرة القرم في عام 
2014 وبدء التمرد المسلح للقوات االنفصالية الموالية 
لروسيا والمدعومة منها في منطقة دونباس في شرق 

أوكرانيا.
والتفيا هي ثاني دولة يزورها ترودو في إطار جولة 

أوروبية بدأها من العاصمة البريطانية لندن التي وصلها 
يوم األحد.

من ناحية أخرى ومن خالل ندوة لجمعية »جسر األطلسي« 
في العاصمة األلمانية برلين يوم األربعاء، قال ترودو ، 
إنه يعتقد أن من الممكن »بال شك« وقف غزو روسيا 
للدولة المجاورة لها، ورأى أن الطريق نحو االنتصار 

»غير واضح بشدة« بالنسبة لموسكو.
وقال ترودو إن »)الرئيس الروسي( فالديمير بوتين أخطأ 
الحساب بشكل خطير، فقد استخف بالشجاعة المذهلة للشعب 
األوكراني«، فضال عن استخفافه بعزم ووحدة الحلفاء.

وأضاف ترودو أن بوتين سيخسر حتى لو تمكن جنوده من 
احتالل أوكرانيا بالكامل، الفتا إلى أن العقوبات الخطيرة 
ستضر بشدة بروسيا وبالتالي ببوتين خالل السنوات المقبلة.
لبوتين  أمكن  لهجة خطابية كيف  وتساءل ترودو في 
أن يعتقد أن بإمكانه غزو أوكرانيا بدون أن يتخذ العالم 
الديمقراطية  قوة  فهم  أساء  أنه  أعتقد  قويا »  فعل  رد 

بصورة جذرية«.

  أعلن رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو عن 
تقديم كندا مساعدات عسكرية إضافية ألوكرانيا بقيمة 

50 مليون دوالر.
وجاء هذا اإلعالن في مؤتمر صحفي مشترك بين ترودو 
والمستشار األلماني أوالف شولتس في العاصمة األلمانية 

برلين.
ولم يعِط ترودو تفاصيل إضافية حول هذه المساعدة 
العسكرية التي تهدف لتعزيز قدرات القوات المسلحة 
األوكرانية في قتالها ضد الجيش الروسي الذي يواصل 
غزوه لألراضي األوكرانية منذ 24 شباط )فبراير( الفائت.
إلى  أشار  الكندية  الحكومة  رئيس  عمل  فريق  لكّن 
معدات  تضّم  الجديدة  العسكرية  المساعدات  هذه  أّن 

متطورة للغاية.
وأعلن ترودو عن هذه المساعدات في أعقاب حديث 
زيلينسكي  فولوديمير  األوكراني  الرئيس  وبين  بينه 

حول هذا الموضوع.
كما دعا ترودو زيلينسكي لمخاطبة البرلمانيين الكنديين، 
ذكره  لما  وفقاً  األوكراني  الرئيس  قبلها  وهي دعوة 
الوفد المرافق لترودو، لكن لم يتم تحديد موعد لها بعد.
الرئيس  بمرونة  الكندية  الحكومة  رئيس  وأشاد 
القوات  تحاول  فيما  لديه  القيادة  وروح  األوكراني 
قبل  من  بالدها  اجتياح  إبطاء  األوكرانية  المسلحة 

أقوى جيش في أوروبا.
وسائل  على  األوكراني  الرئيس  تحدث  جهته  ومن 
التواصل االجتماعي عن مبادرات دبلوماسية جديدة. 
’’كندا تقف إلى جانب أوكرانيا ونحن نرى ذلك كل 

يوم‘‘، أضاف زيلينسكي.
وسبق لكندا أن أعلنت عن تقديمها ألوكرانيا معدات 
عسكرية غير فتاكة، كالخوذات والسترات الواقية من 

الرصاص واألقنعة الواقية من الغازات وأجهزة الرؤية 
الليلية، ومعدات أُخرى فتاكة، السيما قاذفات صواريخ 
رشاشة  ومدافع  يدوية  وقنابل  للدروع  مضادة  خفيفة 

ومسدسات يدوية وبنادق قصيرة مع ذخائرها.
وفي سياق متصل بالحرب في أوكرانيا أعلن رئيس 
الحكومة الكندية تجديَد آلية االستجابة السريعة لمواجهة 

المعلومات المضلِّلة.
لمكافحة  دوالر  ثالثة ماليين  مبلغ  كندا  وستخّصص 
التي  اإلعالم  وسائل  تبثها  التي  المضلِّلة  المعلومات 

تسيطر عليها الحكومة الروسية.
كما تطرق رئيس الحكومة الكندية ونظيره األلماني 

التوريد اآلمنة  إلى أهمية ضمان سالسل  لقائهما  في 
بين الدول. يُشار في هذا الصدد إلى أّن ألمانيا تعتمد 

بشكل كبير على الغاز الروسي.
في  برلين  إلى  الكندية  الحكومة  رئيس  زيارة  وتأتي 
البريطانية  العاصمة  من  بدأها  أوروبية  جولة  إطار 
في  األحد وتضمنت محطة  مساء  التي وصلها  لندن 
هذه  في  المنتشرة  الكندية  القوات  خاللها  تفقد  التفيا 

الدولة البلطيقية المحاذية لروسيا.
ويختتم ترودو جولته في بولندا التي تستقبل العدد األكبر 

من الالجئين األوكرانيين.

  في زيارة رعوية … بعد فترة كورونا … تباركنا بزيارة 
الكلي الطوبي سيادة المطران جريجوري منصور الموقر … 
مطران جنوب الواليات المتحدة األميركية للموارنة ….اليبراشية 
تامبا .. في كنيسة القديسين بطرس و بولس .. بحضور راعي 

الكنيسة المبجل ابونا فادي روحانا .. 
يتسم سيدنا جريجوري باالتضاع و المحبة التي يوزعها علي 
الجميع بروح الراعي الصالح … االجتماعات علي مدار يومين 
مع الشبيبة والمريمات و االطفال .. ولجان الكنيسة المختلفة 

آلخذ المشورة والنصيحة واعتماد القرار … 
ثم قدس بالرعية قداس األحد.. وكانت العظة عن بحث االنسان 
عن السالم الداخلي الذي ال يجده البعيد عن تعاليم المسيح إلهنا 
له كل المجد و الصوم المقدس .. صلي من اجل ان يعم السالم 

أوكرانًيا و لبنان و لكل العائالت.. 
مريميات  ايدي  من  غذاء رعوي …  الي  الجميع  دعي  ثم 

الكنيسة اللواتي يبذلن كل الجهد إلسعاد الجميع .. 
شكراً سيدنا … نراك علي خير .. الرب يرعاك في خدمتك 

المباركة.

 بعد الغزو الروسي بيعت األعالم األوكرانية بالمئات في 
إدمنتون. يقول التجار إنهم يواجهون صعوبة في تلبية الطلبات.

في أعقاب الحرب في أوكرانيا، تشّكلت عبر البالد موجة من 
الدعم والمساندة لسكان الدولة الواقعة في شرق أوروبا. وفي 
مدينة ادمنتون عاصمة مقاطعة ألبرتا في الغرب الكندي يسرد 
التجار أن كل الكميات التي لديهم ألعالم هذه الدولة قد نفذت.

تقول فيليس رايت مالكة متجر لبيع األعالم  إنه خالل 26 عاما 
في تاريخ وجود متجرها لم تشاهد هذا العدد غير المسبوق 

للطلب على علم أحد البلدان.
تقول صاحبة المتجر الواقع في غرب إدمنتون إن األعالم 
باللونين األزرق واألصفر يتم استالمها وبيعها بالوتيرة السريعة 
ذاتها، فهي ما أن تدخل متجري حتى تخرج منه. في األسبوع 

الماضي وحده، قدرت هذه المتحدثة أنها باعت أكثر من 250 
علما أوكرانيا. وأضافت لم يتوقف قرع جرس الهاتف في 
محلنا منذ بدء الغزو الروسي على أوكرانيا، ويسأل الجميع 

عما إذا كان يوجد لدينا علم البلد المعتدى عليه.
كل األحداث السياسية تجد لها وقعا في متجرنا. تقول رأيت 
إنه على الرغم من أن النزاعات العالمية مؤسفة إال أنها مفيدة 
للتجارة. عندما يكون هناك حدث سياسي عالمي، تنهال علينا 

االتصاالت الهاتفية.
يواجه مجلس ألبرتا للفنون األوكرانية وضعاً مماثاًل في كثرة 
الطلب على األعالم األوكرانية. باعت هذه المنظمة غير 
الربحية، المختصة ببيع األعمال والمنتجات التي يبتكرها 
فنانون أوكرانيون، كل األعالم التي في حوزتها في عطلة 

نهاية األسبوع المنصرم.
يعيش في مقاطعة ألبرتا في الغرب الكندي عدد كبير من 
الجاليات األوكرانية. وقد نظمت تظاهرات مناهضة للعدوان 
العسكري الروسي على بلدهم األم في إدمنتون. وترفع متظاهرة 
هنا الفتة كتب عليها باإلنكليزية: ألبرتا تقف بجانب أوكرانيا. 
يعرب مساعد البرامج في هذا المجلس بوريس تاراسينكو عن 
ترحيبه بما يظهره المجتمع الكندي من تعاطف مع األوكرانيين، 
يقول: إنه أمر يثلج الصدور حقا أن يظهر الكنديون دعمهم 

للشعب األوكراني بهذا الشكل.
قام المجلس بتخصيص جزء من مساحة مكاتبه لمجموعة 

من النساء لصنع األعالم األوكرانية بأنفسهن.
لقد أرادوا إحضار آالت الخياطة وصنع األعالم، اشتروا أقمشة 

باللونين األزرق واألصفر وبدأوا على الفور في صنع األعالم.
واضاف األمور سيئة حًقا هناك بالنسبة لألوكرانيين وهم 
يفقدون منازلهم. لكن كما تعلم، عندما تُظهر تضامنك، فهذا 

ينعكس إيجاباً ويساعد.
يوضح المتحدث أن هذا البذل والعطاء ال يقتصر على صناعة 
األعالم فحسب، بل إنما يشمل أيضا تبرعات مالية وتطّوع 

أشخاص للمساعدة.
قصصاً عديدة يسردها األشخاص الذين يؤمون مكاتب مجلس 

الفنون األوكرانية في ألبرتا.
وأضاف بوريس »عائلتي أتت من أوكرانيا، وأنا من الجيل 
الثاني أو أنا من الجيل الثالث، والكثير منهم يغمرهم الحزن 

وال يعرفون حًقا كيف التعامل مع الوضع.«

المخضرم جان شاريه  السياسي    قاد 
بين  البالد  في  المحافظ  التقّدمي  الحزب 
عامي 1993 و 1998. انتقل بعدها إلى 
الساحة السياسية في مقاطعة كيبيك حيث 
الفوز  إلى  المحلي  الليبرالي  الحزب  قاد 
ثالث مرات متتالية في انتخابات المقاطعة، 
فكان رئيس حكومة كيبيك نحو 14 عاما 
ونصف، من تشرين الثاني/نوفمبر 1998 

إلى أيلول/سبتمبر 2012.
المحافظ  الزعيم  السباق على خالفة  في 
السابق أندرو شير عام 2020، قرر جان 
شاريه عدم الترشح معلال السبب بعيشه 
»حياة عائلية سعيدة« وحياة مهنية »نشيطة 
مقاطعة  حكومة  رئيس  نفى  وقد  جدا«. 
كيبيك السابق أن يكون التحقيق الذي تجريه 
 )UPAC( الوحدة الدائمة لمكافحة الفساد

حول تمويل الحزب الليبرالي الكيبيكي عندما كان تحت قيادته 
قد أثّر على قراره بعدم الترشح لقيادة المحافظين.

أطلق جان شاريه رسميا أمس الخميس حملته لقيادة حزب المحافظين 
في كندا. وسط قلق من حدوث انقسام داخل الحزب العريق.

إذا كانت الشكوك حول ترشيحه قد أثيرت في األسابيع الماضية، 
فإن جان شاريه دحض اليوم كل تلك الشكوك معلنا الدخول في 

السباق على رئاسة حزب المحافظين في كندا.
وأعلن شاريه تّرشحه رسميا عبر حسابه على تويتر صباح أمس.
الرسمية  المعارضة  حزب  بزعامة  للفوز  حملته  فعال  وأطلق 
كتلة  عزلته  الذي  أوتول،  إرين  السابق  للزعيم  خلفاً  الفيدرالية 
الحزب البرلمانية مطلع شباط/فبراير الماضي وقد خلفته باإلنابة 

ولفترة انتقالية كانديس بيرغن.
لكسب أصوات أعضاء حزب  لحملته  الشعار  تويتر  نقرأ على 

المحافظين عبر البالد، غّرد شاريه:

نفتخر  دعونا  بوحدتنا،  نفتخر  دعونا  بطموحاتنا،  نفتخر  دعونا 
بكوننا محافظين، انضموا إلى حركة: تّعمق بنيانُه ليحصد الفوز.
وكانت اللجنة المنظمة النتخاب زعيم المحافظين الجديد أعلنت 
األسبوع الماضي بأن تاريخ انتخاب الزعيم الجديد لحزب المحافظين 

حدد في يوم 10 أيلول/سبتمبر المقبل.
وإن باب الترشيح لقيادة الحزب مفتوح أمام كل األعضاء لغاية 
19 نيسان/أبريل المقبل، المهلة القصوى لتقديم طلبات الترشيح.
200000$ يضاف  المرشح هي  يسددها  التي  التسجيل  رسوم 

إليها ما يسمى إيداع االمتثال بقيمة $100000.
هذا وحددت اللجنة  تاريخ 3 حزيران/يونيو المقبل المهلة القصوى 
لتلقي طلبات االنتساب الجديدة لحزب المحافظين الكندي. على 
أن يدقق الحزب في أهلية األعضاء الجدد لالنتساب إلى صفوفه.

ترسل بطاقات االقتراع النتخاب المّرشح األوفر حظا إلى أعضاء 
حزب المحافظين عبر البالد في البريد العادي بين أواخر تموز/

يوليو وأوائل آب/أغسطس المقبل.
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 تحية وتقدير وعرفان بالجميل للُمعلم 
في ) عيد الُمعلم (

الرياضة الفرعونية
كانت الرياضة مهمة جًدا في مصر القديمة. وكان الفراعنة 
رواًدا سبقوا شعوب العالم في االهتمام بالرياضة وممارسة 
العديد من أنواعها والتي تشبه مثيالتها في الوقت الحاضر. 
وتعد المناظر المرسومة على العديد من اآلثار المصرية أكبر 
دليل على ذلك. ومارس قدماء المصريين رياضيات عديدة 
مثل المصارعة، ورفع األثقال، والسباحة، وصيد األسماك، 
والتجديف، وألعاب القوى، والرماية، والمالكمة، والوثب 
العالي، ومختلف األلعاب واألنشطة الرياضية. وكثير من 
القوانين التي نستخدمها اليوم في األنشطة الرياضية مبنية 
بشكل أساسي على القوانين التي مارسها المصريون القدماء. 
وكان اللعب بالكرة معروًفا في مصر القديمة. وكان المصريون 
القدماء أصحاب اختراع كرة اليد ومارسوا لعبة كرة اليد. 
وألول مرة في تاريخ البشرية، كان يُسمح للفتيات بممارسة 
الرياضة حيث ظهرت المناظر العديدة لتلك اللعبة على جدران 
مقابر بني حسن بالمنيا، فتظهر فتاة تعتلي ظهر زميلتها، ثم 
تتقاذفن بثالث كرات صغيرة في حركات سريعة متالحقة. 

وتوجد رسومات لهذه اللعبة في مقابر سقارة منذ خمسة 
آالف سنة. وكانت الكرة مصنوعة من الجلد الذي 
يتم حشوه بألياف النباتات والقش أو كانت من نبات 
البردي حتى تكون أخف وقابلة أكثر للتحمل. وتوضح 
هذه الصورة أربع فتيات يمارسون كرة اليد. وتثبت 
هذه الصورة أن المرأة في المجتمع المصري القديم 

كانت تمارس الرياضة مثل الرجل تماًما.
ولعبة الهوكي لعبة مصرية خالصة مارسها قدماء 
المصريين منذ آالف السنين. وهي مصورة في النقوش 
والرسوم بمقابر بني حسن بالمنيا، حيث يظهر العبان 
ممسكين بالعصا المعكوفة في انحناءة رياضية. وتوضح 
النقوش العبين يحمالن مضرًبا مصنوًعا من  تلك 
فروع النخيل له نهاية ملتوية تشبه مضرب الهوكي. 
وكانت الكرة التي يستخدمونها مصنوعة من خيوط 
البردي المغطاة بقطعتين من الجلد على شكل نصف 

دائرة وكان يتم تلوين هذه الكرة بلونين أو أكثر. 
وكانت رياضة العدو معروفة في مصر منذ العصر الفرعوني. 
وكانوا يتبارون في سرعة الجري. لقد كانت سباقات الجري من 
أهم السباقات لدي قدماء المصريين، خاصة أثناء االحتفاالت 
الخاصة بتولي الملك حكم مصر حيث كانت إحدى طقوس 
هذه االحتفاالت إقامة سباق للملك يقوم فيه بالجري ليظهر 
البدنية  قدراته  مستخدًما  الحكم  على  وقدرته  البدنية  قوته 
والعقلية مًعا. وبذلك وصلت رياضة العدو إلى درجة كبيرة 
من األهمية؛ إذ كان هذا شرًطا أساسيًا لتولي الحكم أو التجديد 
للفرعون أن يقطع مسافة محددة عدًوا منفرًدا كي يثبت أنه 
بصحة جيدة تؤهله إلى حكم البالد، ضمن طقوس عيد سد 
تلك  للجلوس على عرش مصر. ومن  الثالثيني  العيد  أو 
األمثلة التي توضح ممارسة العدو مناظر في مقبرة بتاح 
حتب بسقارة من األسرة الخامسة. ومصور على المقصورة 

الحمراء الملكة حتشبسوت بالكرنك وهي تعدو.
لقد عرف المصريون القدماء رياضة المالكمة قبل اإلغريق 
بقرون طويلة وكانوا أول من مارسها إلعداد الشباب للدفاع 
عن الوطن. ويظهر على مقبرة خرو إف باألقصر منظر يمثل 
رياضة المالكمة، ومنظر آخر يمثل أزواًجا من المالكمين 
يمارسون هذه الرياضة. وتوجد مناظر خاصة بلعبة المالكمة 
في مقبرة »مري رع« في المنيا، وفي مقبرة »بتاح حتب« 
في سقارة. وهذه الصورة توضح العب في وضعية االستعداد 
لتوجيه ضرباته بقبضة اليد نحو الالعب اآلخر والذي بدوره 

يحاول صد هذه الضربات.
وكانت رياضة المصارعة أحد األنشطة المنتشرة لدى قدماء 
المصريين. وظهرت مناظر تصور هذه الرياضة بين الصبيان 
على مقبرة بتاح حتب بسقارة. وهذه أقدم صورة لرياضة 
المصارعة من األسرة الخامسة. كما صورت مناظر أخرى 
تمثل رياضة المصارعة بين الرجال المحترفين في وضعيات 
متعددة على جدران مقبرة األمير باقت ببني حسن بالمنيا.

التي وضعت األصول األولى  القديمة هي  وتعتبر مصر 
أللعاب الجمباز فقد وضحت المناظر العديد من األوضاع 
الدقيقة، ومنها منظر ألربعة شباب يقف أحدهم باسًطا ذراعيه 
بشدة إلى الجانبين في مستوى كتفه، ويبسط آخر ذراعيه 
ساق  على  يعتمد  حين  في  كتفه  مستوي  في  أمامه  بشدة 
واحدة دافًعا األخرى إلى األمام في وضع، ويتخذ اآلخران 
أوضاًعا مماثلة في مقبرة باقت ببني حسن بالمنيا. وكانت 
المرأة المصرية أولى نساء البشرية ممارسة للجمباز. وهذا 
القديمة  المصرية  المرأة  يمثل ممارسة  واضح في منظر 
أللعاب الجمباز بمصاحبة الموسيقى. وكان العبو الجمباز 
من القدماء المصريين يقومون بأداء الوثبة المتتالية بدون 
لمس األرض برؤوسهم كما كانوا يقومون بأداء أكثر من 
لفة كاملة في الهواء. وفي نهاية التدريب كان يقف الالعبون 
بشكل مستقيم. وكان اللعب في الجمباز يقوم على انحناء 
الجسم للخلف حتى تقوم اليد بمالمسة األرض مما يوضح 
مدي المرونة التي كان يتمتع جسم المصري القديم. واحتفظت 
المتناظر بمجموعة من مناظر التعليم الجماعي في الرقص 

اإليقاعي حيث تظهر عدة فتيات يؤدين رقصات إيقاعية في 
أوضاع منتظمة من مقبرة خرو إف باألقصر. 

ولعبة المبارزة بالسيف )الشيش حاليًا( لعبة مصرية خالصة. 
وتوصل المصريون القدماء إلى ممارستها وأعدوا لها أدواتها 
الوجه. وقد ظهرت أول  اُستخدمت لحماية  التي  واألقنعة 
مباراة للمبارزة عند قدماء المصريين في نقوش معبد بمدينة 
هابو باألقصر من عهد الملك رمسيس الثالث، حيث ظهرت 
فيها المبارزان ممسكين بأسلحة مغطاة عند طرفها ومرتديين 

اقنعة لحماية الوجه تشبه إلى حد كبير األقنعة الحديثة. 
واعتنى المصريون القدماء برياضة الرماية كتدريب للدفاع 
عن الوطن ضد الغزاة والمجرمين. وأًصبحت تلك الرياضة 
من الرياضات التي مارسها ملوك مصر القديمة. وظهرت 
مناظر عديدة لرياضة الرماية على اآلثار المصرية ومنها 
منظر من معبد سيتي بأبيدوس. وأيًضا هناك صور تضم 
عن  الرماية  رياضة  على  يتدربون  الرماة  من  مجموعة 

طريق استخدام القوس والسهم.
وكانت رياضة القفز العالي أو ما يسمي بالوثب العالي معروفة 
القديمة حيث تظهر مناظرها في مقبرة »بتاح  في مصر 
حتب« الموجودة في سقارة. ولقد مارس قدماء المصريون 
رياضات الحقول والمضمار مثل الوثب العالي. ومن بين 
الرياضات التي تندرج تحت ألعاب القوي مصارعة الثيران. 
وتعتبر مصر القديمة أولى الشعوب التي اتجهت أنظارها 
إلى الحيوان في ممارسة الرياضة. وهي بذلك تسبق جميع 
الفرعون  المناظر  في  فتظهر  الرياضيات  تلك  في  األمم 

وكيف يوقع العجل ويصارعه.
وكان من الطبيعي أن مارس المصريون القدماء رياضة 
التجديف سواء في نهر النيل أو البحار المحيطة بمصر. 
وتحتفظ اآلثار المصرية بالعديد من النقوش والنماذج التي 
توضح رياضة التجديف ومنها منظر لمجدافين من الدولة 

الحديثة. لقد كان التجديف واحًدا من الرياضات التي تتطلب 
قوة بدنية عالية من جانب قدماء المصريين. وكان فريق 

التجديف يعتمد العبيه 
في  التجانس  على 
تجديفهم وفقا إلرشادات 
قائدهم الذي يتولى الدفة. 
وكان هذا القائد يتحكم في 
الفريق من خالل نداء 
معين لتوحيد الوقت الذي 
المجاديف  فيه  يالمس 
كان  مما  الماء  سطح 
يساعد على دفع القارب 
لألمام بطريقة أكثر ثباتًا 

ومرونة. 
وكان المصريون القدماء 
بممارسة  مغرمين 
رياضة السباحة، فكانوا 

دائًما يخرجون إلى شاطئ النيل 
لممارسة رياضة السباحة. وقد 
مناظر  من  العديد  تصوير  تم 
السباحة، ومنها منظر لفتاة وهي 
تعوم بين زهور اللوتس. وهناك 
نماذج عديدة لرياضة السباحة منها 
وعاء من األلباستر على هيئة فتاة 
سابحة في النيل. لقد كانت السباحة 
هي الرياضة المفضلة لدي قدماء 
المصريين الذين استغلوا نهر النيل 
لممارستها. ولم يكن نهر النيل 
هو المكان الوحيد الذي تتم إقامة 
المسابقات فيه حيث كانت قصور 
حمامات  على  تحتوي  النبالء 

حة  سبا
لتعلم اللعبة. وقد شجعت مياه نهر النيل 
مسابقات  إقامة  على  الشباب  الهادئة 

السباحة إلظهار مهارتهم.
لقد كان الصيد واحًدا من الرياضات التي 
كان يمارسها الملوك، واألمراء والنبالء. 
ويوجد الكثير من الصور الخاصة بصيد 
السمك كهواية في المقابر. ويوجد في 
المتحف المصري أنواع عديدة من عصا 
يُستخدم  كان  الذي  والخطاف  الصيد 
تقدم هذه  للصيد والذي يوضح مدى 
وكان  القديمة.  مصر  في  الرياضة 
رمي الرمح أثناء العصر الفرعوني 
في بادي األمر متصاًل بالصيد. واختلف 
طول الرمح وفًقا لنوع الفريسة. وكان 
لصيد  يخرجون  القدماء  المصريون 

السباع والفيلة والثيران الوحشية. واعتاد النبالء أن يركبوا 
القوارب الصغيرة المصنوعة من البردي. وكانوا يخرجون 
في رحلة إلى أحراش الدلتا وكانت معهم أسرهم وخدمهم 

لصيد األسماك والطيور.
وانتقلت الفروسية من عالم الحرب وعربات الحرب إلى 
عالم الرياضة ومطاردة الحيوانات البرية. وكان المصريون 
القدماء يقومون بإقامة سباقات للخيول بين الشباب الذين 
بدون  فيها  والتحكم  الخيول  ظهر  على  البقاء  من  تمكنوا 
سرج. ونظر المصري القديم إلى رياضة الفروسية بعين 
االعتبار؛ إذ كانت رياضة الفروسية من الرياضات التي 
يجب ممارستها. وظهرت مناظر عديدة للفروسية على اآلثار 

المصرية منها منظر على معبد رمسيس الثاني. 
وكانت لعبة رفع األثقال واحدة من األلعاب التي عرفها قدماء 
المصريين. وكانت محاولة رفع كيس من الرمل بواسطة 

الكيس عالًيا في  بهذا  النطر( واالحتفاظ  يد واحدة )رفعة 
وضع شبة مستقيم إحدى طرق رفع األثقال. وكان يجب 

على الالعب أن يظل محتفًظا بهذه الوضعية لفترة وجيزة. 
لقد كانت لعبة القوس والسهم من الرياضات المعروفة لدى 
قدماء المصريين. وكانت غالًبا يتم تسجيلها على جدران 
المعابد. وتمتع الملوك واألمراء بالمهارة في إصابة الهدف 
بدقة. وكانوا أقوياء في شد القوس. وكانت هناك لعبة مصرية 
قديمة يقوم فيها العبان بالتنافس في شد الطوق بخفة حيث 
يقوم كل متسابق بتثبيت عصا بخطاف إلعاقة الالعب اآلخر 
ومنعه من خطف الطوق. وكانت تحتاج هذه اللعبة لمناورة 
بدنية حادة وقوة مالحظة شديدة. وكان األمر يحتاج إلى 
توازن العبين مقابلين لبعضهما وواقفين على كعب أرجلهما 
وأجسامهما مشدودة في وضعية مائلة بينما يمسكان بأيدي 
العبين آخرين. ويقوم األربعة بالدوران مع المحافظة على 

وضعيتهم بتوازن تام وتوافق في الحركة.
وهناك منظر في »مقبرة مريروكا« يوضح فرًقا تقف في 

صفين متقابلين ويمسك فيها الالعب األول من كل فريق 
بيد اآلخر ويشدان للخلف بعضهم البعض، بينما يقوم باقي 
أعضاء كل فريق بمسك بعضهما بقوة من الوسط مع محاولة 

شد الفريق اآلخر للخلف.
وبجانب الرياضيات البدنية، عرف المصري القديم نوًعا 
آخر من الرياضة التي كان من شأنها أن تنمي مدراك العقل 
وأعمال الفكر. ويعود فضل اختراع لعبة الشطرنج إلى مصر 
القديمة حيث عثر في المقابر الفرعونية على مجموعة من 
أدوات اللعب التي تتشابه في أشكالها وطريقة لعبها وكان 

يطلق عليها اسم لعبة »سنت«.
لقد كانت مصر الفرعونية سباقة في مجال الرياضة كما 
كانت سباقة في الكثير من المجاالت؛ وذلك ألن مصر هي 
أول كلمة في كتاب التاريخ وأهم موقع في كتاب الجغرافيا.

مصر الفرعونية هي التي علمت العالم.
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  تكملة للعدد الماضي: 

يسحُبني ُحلَمها  رأيُت 
العتمِة خارَج 

ضفاِف على  يرميني 
شفتين دون  من  جسٍد 

بعيداً البحَر  أرى 
عينيها حدقِة  في  معلقاً 

العوَم أعرُف  ال 
المرافئ أضويِة  في  أغرُق 

الريَح تغازُل  خيولي 
عيوني من  النوُم  ينهزُم 

تتسرُب حماقاتي 
الياسمين جسِد  فوق 

شفتيها من  احتسيتها  وخمراً 
مساماتي الى  سحُرها  يتسلُل 

: لُها سأ أ
الغجِر؟ خياِم  الى  القمَر  نزفُّ  متى 

الصحراِء؟ رماِل  الى  والنجوَم 
***

قصائدي ضفاِف  على  االمواُج  تتكسُر 
سمائي تحت  تحلُق  الفينيق  طيوُر 

محفورٍة خطوٍط  ومتاهات 
ذاكرتي في 

منها  الصمُت  يرتجُف 
القمِر دائرِة  في 

القلْب حدوِد  الى  وتمتُد 
حقائَب دوِن  من  أسافَر  لن 

اترُكها ودموٍع 
امرأِة جسِد  فوق 

اغاِزلََها ان  تنصحني 
األخيرِة للمرِة 

العشِق أوهاَم  اترَك  وان 
الرعِد أبواِب  على 

الغربِة من  ماَتت  ورغباٍت 
والحنين،،،،،،

مرافَئها غادَرت  وأحالماً 
المساِء قطاراِت  مع 
السماِء بكاِء  وعنَد 

الثلوج،،،،، وانهماِر 

لاعلاناتكم في الرسالة

شعر: جاسم نعمة مصاول

  الناتو، هذا الحلف الذي تواجد على أساس التحالف 
العسكري من أجل حماية الدول األعضاء ونشر السالم 
الدولي  السالم  نشر  في  المساهمة  على  والعمل  بينها، 
بين جميع األمم والدول، ليس في الحقيقة سوى مجرد 
أيديهم  لوضع  الحلف  هذا  سالطين  به  يتحجج  سراب 
على ثروات الدول األعضاء أوال واستمالك أراضيهم 

عن طريق مشروعات إرهابية يزرعونها 
ومختبرات  لوجستيه  عسكرية  ترسانات 
سرية إرهابية  تصنّع األسلحة الكيماوية 
والجرثومية التي تم الكشف عنها مؤخرا 
في كييف التي حاولت اخفاء جميع الملفات 
التي تشكل خطراً  المتعلقة بهذه الجريمة 
مباشراً يهدد أمن الدول المجاورة وكيانها 
الوجودي بالذات وأمن سكان كييف ايضا. 
الصين وروسيا يريدان تفسيراً واضحاً عن 
هذه المختبرات وغاياتها، وهذا من حقهم 
بالطبع دون أدنى شك.  ٣٣٦ مختبرا في 
سيحمي  من  امريكا.   تمولهم  دولة   ٣٠
سكان هذه الدول والعالم  من خطرها؟. الم 
نتساءل يوما عن المصدر الحقيقي »لكوفيد« 

ومصدرها وردة الفعل االعالمية تجاه الصين وشعبه؟ . 
لماذا تأخرت منظمة الصحه الدولية في احتواء انتشار 
المنظمة  أنذرت  انها  على  الصين  اكدت  وقد  المرض 
التي التزمت الصمت حينها، ما لم تنكره هذه األخيرة. 
جميع المراجع والوثائق متواجدة على الفضائيات لمن 

يهمه البحث عن الحقائق بين السطور. 
روسيا.   قبل  الناتو  هي ضحية  اليوم  الجميلة  اوكرانيا 
سيتم تقسيمها مثلها مثل تشيكوسلوفاكيا مثل جميع من 

اهتم بهم الناتو وأدخلهم دهاليزه.  
هذه  أعطت  أن  بعد  اليوم  بعد  السالم  يعرف  لن  العالم 
األخيرة لنفسها، أمام منظمات دولية واهية، جميع الحقوق 
في تقرير مصير الدول والشعوب بأي وسيلة وأي اسلوب.  
العالم يهلل لها، يصفق لديمقراطيتها الساعية دوما الى 

زرع بذور الشر والتقسيم حيث تتواجد مصالحها.

كيف يمكن تجنب الحروب تجاه هذا األرهاب؟ لألسف 
وعلى  العكسي  العد  ابتدأ  ومعها  اليوم  ابتدأت  الحرب 
السالم العوض.  لم يعد ينفع الكالم يوم يضطهد أهل الفن 
والرياضة والعلم فقط ألنهم يتبعون هوية معينة.  مأساة 
وعار تاريخي لن يمحيه الزمن أبدا.  عالم يسمح بهذه 
المهزلة كيف يمكنه أن يحمي ذاته من شر الحروب؟ 
أي  تتعلم منه  البشرية ال  دائما ألن  نفسه  يعيد  التاريخ 

شيء… لما الكالم؟

  )) قم للُمعلم وفه التبجيال، كاد المعلم أن يكون 
رسوال (( 

بداية حقيقية نستلهم منها أسمى معاني االحترام 
واإلجالل للمعلم ..

فالمعلم هو بمثابة كيان األسرة من أب و أم، أي هو 
القامة اإلرشادية والتوجيه ألبنائنا جميعا.

فالبد أن يكون المعلم قادرا على التعامل مع التالميذ 
تحت راية تلقي العلم والمعرفة حتى يمكنهم الوصول 
إلى أسمى المكانات وتحقيق النجاحات المرجوة.

يجب أن يتسم المعلم بصفات معينه و منها :
* أن يكون ملما بجميع الرؤى اإلرشادية والتوافق 
مع وسائل العصر من تقنيات حديثه و معاصرة و 
أن يعمل على توصيل المعلومة للطالب بطريقة 
مباشرة عن طريق المدرسة أو غير مباشرة عن 
طريق وسائل التعليم عن بعد و إعداد األبحاث 

والتعلم باستخدام اإلنترنت.
والتعامل  للطالب  االنصات جيدا  يجب عليه   *
معه من كافة الجوانب المختلفة سلوكيا وتعليميا 

و اجتماعيا و ارشاديا ....إلخ
* أن يكون قادرا على إيصال المعلومة جيدا لمستوى 

قدرة استيعاب الطالب.
* أن يهتم باألبناء جميعا بال وساطة أو محسوبية 

أي أن يكون مراعيا ضميره المهني..
* أن يكون على صلة جيدة بأولياء األمور حتى 
تتم البنية الصحيحة لتنشئة جيال جديدا من أبنائنا 

الطالب..
* أن يتابع جيدا بالحضور وبالتواصل جميع الدورات 

التعليمية والسلوكية والتثقيفية والتكنولچية المالئمة 
والمناسبة مع عصرنا الحالي واالهتمام جيدا بمتابعة 

منظومة التطوير في شتى المواد الدراسية.
* أن يكون استشاريا ديمقراطيا وليس ديكتاتوريا 

قاسيا أثناء التعامل مع األبناء.
* أن يتحلى بصفة الصبر والهدوء واالتزان و 
إدراك المواقف بفهم وعقالنية حتى يمكنه التعامل 
مع شتى الموضوعات الخاصة بأبنائنا الطالب.

* أن تتملك منه سمة االستماع والتوجيه من جهة 
رؤساءه بالعملية التعليمية من مدير مدرسه و موجهين 
حتى يكون التعليم في سياق العلم واإلرشاد البناء..

* أن يدرك التعامل جيدا مع جميع الفئات العمرية 
ألبنائنا، كل مرحلة دراسية لها األسلوب الخاص 

بها بالتعامل..
* يجب عليه التحضير والتجهيز للدرس مسبقا حتى 

يكون ُملمآ بكل المعلومات الخاصة به،
حينها يصبح قادرا على تبسيط الدرس ووصول 
دون  للطالب  الصحيح  مضمونها  في  المعلومة 

التطرق إلى أي صعوبات.
المعلم هو األمل لتحقيق غد أفضل بالمعرفة و 
التعليم و التعلم، هو مرآة الصواب والخطأ في 
أعين أبناءنا، هو اإلرشاد والتوجيه واستقطاب 
المعلومة في شكلها الصحيح إليصالها للطالب 

في صورة مفيدة إيجابية..
المعلم هو الركيزة األساسية لتنشئة جيال جديدا 

متميزا بالفهم والتعلم والنجاح واإلبداع.
المعلم هو قدوة إلينا إلى مدى الحياة.

اكتب اساميكم 
  بلــون الجـــــرح..

بقلم : سناء سراج

بدأ العد العكسي وعلى السالم العوض!

قصائد من الديوان الثالث )ترسُمني لغزاً(

اساميكم  اكتب حروف 
بلون الدم بلون الجرح  

والحجر  الشجر  على  هكتبها 
وهنقوشها على السما  واألرض والجو.. 

اساميكم  اكتب حروف 
بلون الجرح بلون الدم ..

الدم اللي سال وروي األرض.. 
الدم اللي سقى الزرع والحرث.. 

اساميكم  اكتب حروف 
بلون الجرح بلون الدم    

بلون اآله واأللم  
والدمع.. 

اساميكم  اكتب 
بلون القلب اللي اتحرق .. 
انكسر..  اللي  الظهر  بلون 

اساميكم  اكتب 
بلون األمل  اللي اندفن .. 

اساميكم  اكتب 
بلون  الجرح  بلون 
الدم اللي سقى  

الشجر والرمل   التراب قبل 
اساميكم  اكتب 

على أوراق الورد وسنابل القمح 
وبكرة اللي جاي 
اساميكم  اكتب 

النهر   مياه  على 
الغيطان  على 

المسافر  الطير  على 
في كل مكان  
اساميكم   اكتب 

الدم  بلون  شهدائنا 
.. بلون الجرح .. 



  زيورخ هي أكبر مدينة في سويسرا ، والتي يبلغ عدد سكانها 
390،000 نسمة في مدينة السليم و 1.2 مليون في منطقة التكتل . 
تقع زيوريخ على بحيرة زيورخ ، مع تدفقات البحيرة في نهر ليمات 
، في شمال سويسرا . مدينة زيوريخ تكمن في قلب أوروبا وفي وسط 
سويسرا ، والتي تتمتع بالشواطئ الشمالية لبحيرة زيوريخ . تتعدد 
األذواق والثقافات في زيورخ ، مع امكانية التعرف والتمتع بالعديد 

من األنشطة الترفيهية التي تجذب الضيوف من جميع أنحاء العالم .
يمكن الوصول بسهولة إلى زيورخ سواء عن طريق القطار، الطائرة 
أو السيارة الخاصة ، كما بها مطارها الدولي ذو الصاالت المباشرة 
مع أكثر من 150 وجهة . ويمكن الوصول بالقطار حوالي 10 دقائق 
من المطار والذي يقع في وسط المدينة ، وتعتبر محطة سكة حديد 

زيورخ هي المحطة الرئيسية كمركز السكك الحديدية 
في وسط أوروبا . ويعيش بها حوالي 370،000 
شخص في هذا المركز ذو خبرة العلوم واألعمال . 
تتميز زيورخ بالبنية التحتية العالية الجودة من وسط 
محيطها الطبيعي ، بل انها المكان الشعبي للدراسة 
والبحث . على سبيل المثال ، تضم زيورخ لجامعة 
زيوريخ والمعهد االتحادي السويسري للتكنولوجيا 
في زيورخ )ETH( الذي بني في عام 1855 من قبل 
غوتفريد سيمبر ، وETH في زيورخ وهي المكان 
الذي تخرج فيه 21 من الحاصلين على جائزة نوبل .

السياحة
تتمتع زيورخ بإطالالت رائعة على جبال األلب 
المغطاة بالثلوج ، وتقدم زيوريخ مزيجا فريدا من 
عوامل الجذب – ألكثر من 50 متحفا وأكثر من 100 

من المعارض الفنية ، والعالمات الموضة العالمية وتصاميم زيوريخ ، 
و معظم الحياة الليلية الحيوية في سويسرا . وتتراوح األنشطة الترفيهية 
من زيارة مناطق االستحمام والبحيرة في قلب المدينة ، إلى زيارة 

. Uetliberg االماكن المرتفعة والمذهلة للجبل في
أيضا لعشاق الفن فإن زيوريخ تفتخر بالكثير من األماكن المذهلة ، 
المدينة وحدها هي موطن ألكثر من 14 مكان مخصص للفنون . متحف 
الفنون الجميلة ، وكونستهاوس في زيورخ ، والذي يضم مجموعة كبيرة 

من اللوحات والمنحوتات والصور . وباإلضافة إلى ذلك ، فإنه يحتوي 
على مجموعة واسعة من أعمال ألبيرتو جياكوميتي .

“كونستهاوس”
كونستهاوس هو أهم المعرض الفني في سويسرا والذي يحتوي على 
مجموعة هامة ومهمة للفن األوروبي – من العصور الوسطى حتى 

الوقت الحاضر .
المتحف هو موقع الفن لغير األوروبيين ، وخاصة من الهند والصين 

وأفريقيا .
Bahnhofstrasse شارع

يضم الشارع للبنوك ومحالت األزياء والمتاجر والمقاهي .
حديقة حيوان زيورخ

تضم قاعة للنظام اإليكولوجي على مساحة 11،000 متر مربع 
وتحتوي على عدة مئات من األنواع النباتية والحيوانية من مدغشقر 

وماسواال للغابات المطيرة .
البلدة القديمة

هي المكان المميز بالمعارض الفنية ومتاجر التحف . في المساء ، يتم 
تحويل البلدة القديمة إلى المكان الترفيهي مع مساحات شاسعة ومميزة 

من الجمهور العام .
جميع المسافرين بحاجة إلى جواز سفر صالح لمدة 90 يوما على األقل 
بعد تاريخ المغادرة . ومع ذلك ، فإننا نوصي بشدة للسفر خالل ستة 

أشهر من صالحية جواز السفر في كل األوقات .
جغرافياً

تقع زيورخ في 408 متر )1،339 قدم( فوق مستوى سطح البحر على 
الشمال من نهاية بحيرة زيورخ )Zurichsee( وحوالي 30 كيلومترا 
)19 ميل( إلى الشمال من جبال األلب . تمتد المدينة القديمة على جانبي 
نهر Limmat والذي ينبع من البحيرة . المركز الجغرافي )والتاريخي( 
من المدينة هو يندينهوف ، مع التلة الطبيعية الصغيرة على الضفة الغربية 
لليمات ، والذي يقع إلى حوالي 700 متر )2،300 قدم( إلى الشمال من 
بحيرة زيوريخ . تتمتع زيورخ بحدودوها الهيدروغرافية 
الطبيعية من التالل وتشمل بعض المناطق الجذابة إلى 
 )Glattal :الشمال الشرقي في وادي جالت )األلمانية
. )Limmattal :وإلى الشمال في وادي يمات )األلمانية

اللغات
اللغة السويسرية هي اللغة الرسمية التي تستخدمها المؤسسات 
الحكومية ، والطباعة ، واألخبار ، والجامعات / المدارس 
والمحاكم ، والمسرح ، وعلى أي نوع من األشكال المكتوبة 
هي )السويسري( بمعيار األلمانية ، في حين أن اللغة 
المحكية هي زيورخ األلمانية )Züritüütsch( ، والتي 
تعتبر واحدة من أكثر عدة لهجات لأللمانية السويسرية 
. اعتبارا من ديسمبر في تعداد 2010 ، يحدث حوالي 
٪69.3 من السكان لـ diglossic السويسرية األلمانية 

/ السويسرية األلمانية الفصحى بإعتبارها اللغة األم . وهناك حوالي 
٪22.7 من السكان يتحدثون األلمانية الفصحى في بيئتهم األسرية )في 
المنزل( . يتزايد العدد بشكل كبير ، وفقا آلخر تعداد في عام 2000 ، 
٪8.8 الذين يتكلمون اللغة اإلنجليزية اآلن . ويليها اللغة اإليطالية حوالي 
٪7.1 من السكان ، ثم الفرنسية حوالي ٪4.5 وتشمل لغات أخرى 
، والكرواتية والصربية )٪4.1( ، واإلسبانية )٪3.9( ، والبرتغالية 
)٪3.1( ، واأللباني )٪2.3( . وهكذا ٪20 من السكان يتحدثون لغتين 

أو أكثر اللغات في المنزل .
دينياً

هناك ما يقرب من ٪40 يتبعون الديانة الكاثوليكية . 
ومنذ ذلك الحين ، كل من الكنائس المهيمنة السويسرية 
، والكنيسة الكاثوليكية الرومانية والكنيسة البروتستانتية 
السويسرية ، على الرغم من انخفاض كنيسة الكاثوليكية 

بعد 20 عاما في حوالي عام 1990 .
اجتماعياً

بلغت مستوى البطالة في زيورخ حوالي ٪3.2 في 
يوليو 2012 . وفي عام 2008 ، كان متوسط الدخل 
الشهري حوالي 7000 فرنك سويسري من قبل أي 
استقطاعات للتأمينات االجتماعية والضرائب . وفي 
عام 2010 ، كانت هناك 12994 حالة )في المتوسط 
الشهري( من مدفوعات الرعاية المباشرة أو غير 

المباشرة من الدولة .
عملة زيورخ هي الفرنك السويسري والذي يعادل 

حوالي 4 لاير سعودي
ثقافياً

زيورخ غنية بتقاليدها الغنية ، باإلضافة إلى المتاحف وصاالت 
العرض العالية الجودة . زيورخ لديها العيار الثقيل لغرفة وسيمفونية 
األوركسترا والعديد من المسارح الهامة . مهرجان زيورخ السينمائي 
هو احد المهرجانات السينمائية الدولية القادمة األكثر أهمية . في غضون 
بضع سنوات ، أصبح مهرجان راسخ على المشهد المهرجان الوطني 
والدولي . وفي اآلونة األخيرة ، مهرجان موبايل أفالم الحركة لعقد 

أول حدث في مايو عام 2015 .
زيورخ تشتهر بواحدة من أكبر وأشهر األحداث السنوية في شارع 
الموكب ، وهي أيضا واحدة من أكبر المهرجانات الفنية والرقص 
والموسيقى في العالم . يمكنك السير على جانب من بحيرة زيوريخ ، 
والذي يحدث عادة في يوم السبت الثاني في أغسطس . وتعقد الدورة 
األولى في عام 1992 مع حوالي 1،000 مشارك . وبحلول عام 
 ، Zürifäscht 2001 قد وصلت إلى 1 مليون مشارك . مهرجان
هو المهرجان العام الذي يقام كل ثالث سنوات ، ويتميز بالموسيقى ، 
واأللعاب النارية وغيرها من عوامل الجذب في جميع أنحاء المدينة 
القديمة . وهو أكبر مهرجان العام في سويسرا والذي يحضره ما يصل 

الى 2 مليون زائر .

السياحة العالمية

اعداد : مايك انجلو

     Vendredi 11 mars 2022
الجمعة 11 مارس 2022

ركن الرياضة

السياحة يف زيورخ و اهم االماكن السياحية بها
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الكلمـات المتقاطعة
أفقيا: 

-1 حارس مرمى ليفربول األول
-2 يستخدم في التربيط – يستخدم 

في صناعة المالبس
-3 فنانة مصرية شابة – بسط

 – األلم  صوت   – أستمرت   -  4
متشابهان

أداة   – فرح   – رنات  مفرد   5-
أستثناء

6 - رقد – أرد
 – الورود  من   – متشابهان   7-

متشابهان
8 - يمس – مجر )مبعثرة(

9 - يرجو – األسم األول لوزيرة 
إعالم مصرية سابقة

-10 رئيس أمريكي راحل

رأسياً :

-1 مؤلف أغنية حيرت قلبي معاك
-2 بلد عربي – وليم )مبعثرة(

-3 يوحي لهن – رجل باإلنجليزية
4 - نصف )شتات( – في البحار

-5 طين مبتلة – مادة قاتلة – من 
أجلي

6 - مكان لشرب الخمر – هرب
-7 ما تبقى – المعونة
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9 - فنانة مصرية ماتت في حادثة 
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الزمالك يواجه بيترو أتلتيكو األنجولي 19 مارس 
الجاري بدوري األبطال

“الكاف”،  القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد     حدد 
األنجولي  أتلتيكو  الزمالك وبيترو  مباراة  موعد 

بدوري أبطال أفريقيا.
الزمالك  إقامة مباراة  وأعلن االتحاد اإلفريقي عن 
وبيترو أتلتيكو على ملعب “11 نوفمبر” بالعاصمة 
19 مارس  الموافق  السبت  يوم  لواندا،  األنجولية 

الجاري.
القاهرة،  بتوقيت  الثالثة عصًرا  في  المباراة  وتقام 
ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات 

بدوري أبطال أفريقيا.
المغربي في  الوداد  الزمالك نظيره  ويستضيف 
السادسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على 
ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة 
الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
بنقطتين، خلف  الثالث  المركز  الزمالك  ويحتل 
والوداد  نقاط  بـ7  المتصدر  األنجولي  أتلتيكو  بترو 
المغربي ثانًيا بـ6 نقاط، فيما يتذيل ساجرادا األنجولي 

المجموعة بنقطة واحدة.

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

الكاف يعلن عن عدد جماهير السنغال 
كار أمام مصر في دا

   كشف مصدر مسؤول داخل االتحاد األفريقي 
أرسلت  السنغال  أن  القدم “كاف”، عن  لكرة 
إخطارا رسميا بأعداد الجماهير في لقاء أسود 
مارس   29 يوم  المقرر  أمام مصر،  التيرانجا 
لتصفيات  النهائية  المرحلة  إياب  في  الجاري، 

.”2022 كأس العالم “قطر 
وقال المصدر في تصريحات: “تلقينا إخطارا 

في  ألف مشجع   50 بحضور  السنغال  من 
السنغالي على  االتحاد  بعدما حصل  المباراة، 

الالزمة”. الموافقات 
الجاري  مارس   25 يوم  الذهاب  مباراة  وتقام 
في ملعب ستاد القاهرة الدولي، بينما يقام لقاء 
ملعب  الشهر على  نفس  من   29 يوم  العودة 

السنغال. بداكار عاصمة  أولمبي 

المقاولون العرب يفوز على المصرية لالتصاالت بهدف 
ويتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر

المقاولون العرب يفوز على المصرية لالتصاالت 
بهدف ويتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر

إشبيلية يفوز على وست هام بهدف نظيف في 
ذهاب دور الـ16 بالدوري األوروبي

   

                                             
يعمل من الحبة قبة
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الصبر مفتاح الفرج
  La patience vient à bout de tout

    خاض فريق الكرة بالنادي األهلي عصر أمس 
الخميس، ثاني مران له في جنوب أفريقيا استعداداً لمباراة 
صن داونز المقرر لها الثالثة من عصر السبت المقبل 
بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة للمجموعة األولى 

بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
ويفرض بيتسو موسيماني سياجاً من السرية حول تدريبات 
الفريق األحمر في جنوب أفريقيا وفرض كذلك حالة 
من التركيز داخل بعثة الفريق بهدف االستعداد الجيد 
لمواجهة صن داونز المرتقبة باعتبار أن نتيجتها مهمة 
في حسم تأهل األهلي إلى ربع نهائي دوري األبطال.
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني لألهلي، عن 
قائمة الفريق المتوجهة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة 
صن داونز في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وضمت قائمة الفريق كال من: محمد الشناوي وعلي 

لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد 
ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأيمن 
أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية 
وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبد 
القادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر 
محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف وحسام 

حسن وبيرسي تاو.
وكان الفريق قد حقق الفوز على نظيره بيراميدز بثالثة 
أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما الثالثاء 

ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويلتقي األهلي مع صن داونز يوم السبت المقبل، في 
الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال 
إفريقيا، فيما كان قد حقق الفوز على المريخ السوداني 

بثالثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية.

    حقق فريق إشبيلية فوزا ثمينا على ضيفه 
المباراة،  في  بهدف نظيف  يونايتد  وست هام 
التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على ملعب 
رامون سانشيز بيزخوان، في ذهاب دور الـ 16 

من الدوري األوروبي .
سجل هدف اشبيلية والمباراة الوحيد الالعب منير 
الحدادي في الدقيقة 60،ليحقق لفريقه انتصارا 

هاما قبل لقاء العودة .
االسبوع  اشبيلية  نظيره  هام  ويستضيف وست 

القادم في لقاء العودة علي استاد لندن األوليمبي 
لتحديد المتأهل للدور ربع النهائي.

16 مساء  الـ  مباريات ذهاب دور  وتستكمل 
نظيره جالطة  برشلونة  يستضيف  اليوم، حيث 
سراي، فيما يلعب اتاالنتا االيطالي مع ضيفه باير 
ليفركوزن االلماني، ويلتقي رينجرز األسكتلندي 
مع ضيفه سرفينا الصربي، ويواجه سبورتينج 

براجا البرتغالي ضيفه موناكو الفرنسي.



الرسمي  بشقيها  الثقافية،  الدبلوماسية  تشكل       
تعزيز  واجهات  من  رئيسية  واجهة  والموازي، 
العالقات بين الدول وتكريس قيم التواصل واالنفتاح 

على اآلخر. 
لقد نجح المغرب في خلق نمط من الدبلوماسية تأخذ 
الثقافية  المجاالت؛  مختلف  تكامل  االعتبار  بعين 
لتحقيق  واالستراتيجية،  والسياسية  واالقتصادية 
المكتسبات،  مع حماية  وتنمية شاملة  دائم  استقرار 
الهوية  للمملكة، وتحصين  الترابية  الوحدة  وترسيخ 
الدينية والوطنية، ضد كل أشكال االختراق أو اإلساءة، 
فضال عن تعزيز االنفتاح واالنخراط الفاعل في المحيط 
اإلقليمي والدولي، وقد أسهمت هذه الدبلوماسية بشكل 
واضح في تعزيز الدفاع عن القضية الوطنية، وذلك 
التي  والندوات  كالمؤتمرات  متعّددة؛  جبهات  عبر 
مغربية،  مدن  عدة  في  والجمعيات  المراكز  تُقيمها 
ويشارك فيها مثقفون من موريتانيا والجزائر وعديد 
الباحثين  وأيضاً إصدار  والعربية.  اإلفريقية  الدول 
المغاربة لعدد من المؤلفات الفردية والجماعية التي 
تسلط الضوء على جوانب من عدالة القضية الوطنية، 
أو  الفنية  أو  األدبية  أو  التاريخية  الناحية  سواء من 

غيرها من مجاالت البحث والتأليف والنشر.
وبخصوص تجليات الدبلوماسية الثقافية في ما يخص 
عالقة المملكة المغربية بعمقها اإلفريقي فقد دشنها 
من خالل  نصره هللا،  السادس  محمد  الملك  جاللة 
اإلفريقية،  الدول  نحو  المتعددة  الميدانية  زياراته 
إلى  المملكة  بعودة  حفظه هللا  جهوده  تّوجت  حيث 
ملف  في  جديدة  مكاسب  وتحقيق  اإلفريقي،  البيت 
الوحدة الترابية للمملكة، كما تجلّت هذه الدبلوماسية 
الروحي  البعد  من خالل  قرون مضت،  منذ  أيضاً 
والديني للمغرب عبر الطرق الصوفية المغربية التي 
انتشرت في ربوع إفريقيا والعالم، وخاصة الطريقة 
دفين  التيجاني  أحمد  الشيخ  أسسها  التي  التيجانية، 
تقوية  في  الطريقة  هذه  أسهمت  حيث  فاس،  مدينة 
البلدان  من  وعدد  المملكة  بين  الروحية  العالقات 
اإلفريقية، كما أسهمت الجامعة المغربية في تعميق 
اإلفريقي من خالل وحدات  بعمقه  المغرب  ارتباط 
البحث والتكوين، واستقبال الطالب األفارقة، وبذلك 
أسهمت هذه الدبلوماسية في خدمة القضية الوطنية، 
وتمهيد الطريق نحو جهوية موسعة ومتقّدمة، عّجلت 
التنمية،  في  التقليدي  النموذج  من  المغرب  بانتقال 

الهوية  من  ينهل  نموذج حداثي جديد وشامل،  إلى 
المغربية  الحضارة  مقومات  والوطنية ومن  الدينية 

أُسسه ومرتكزاته.  
السنوات  خالل  المغربية  الصحراء  قضية  سجلت 
من  العديد  فتح  في  أساسا  تمثلت  إيجابية  تطورات 

من  كل  في  لها  عامة  لقنصليات  اإلفريقية  الدول 
مدينتي الداخلة والعيون، في تكريس لسيادة المغرب 

على صحرائه. 
تلك  إيمان  تعكس  التطورات  هذه  أن  األكيد  ومن 
المغربية،  الصحراء  بعدالة قضية  اإلفريقية  الدول 
أجل  مباشر، من  بشكل  المغرب  دعم  في  ورغبتها 
إنهاء النزاع المفتَعل، خاصة بعد عودة المغرب إلى 
النهوض  بضرورة  الوعي  وتزايد  اإلفريقي،  بيته 
بهذه القارة، واستثمار مواردها في التنمية ومواجهة 
المناخية  والتغيرات  كاألوبئة  الجديدة  التهديدات 
نجاح  على  أيضاً  تدل  كما  والعنصرية،  والتطرف 
المغرب في التعريف بقضيته العادلة، وفي اآلن نفسه 
تعني كذلك تراجع خصوم وحدة المغرب وانهزامهم 

أمام االنتصارات الدبلوماسية المتوالية التي يحّققها 
نهاية  أيضاً على  تدل  المرة، كما  تلو  المغرب مرة 

أطروحات االنفصال وعزلتها.
البد من اإلشارة إلى الجهود الكبيرة والمتواصلة التي 
تقوم بها الدبلوماسية الثقافية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية 

السامية، حيث دعا جاللة الملك محمد السادس نصره 
هللا في أكثر من خطاب، إلى انخراط جميع مكونات 
المجتمع المغربي في التعريف بقضية الوحدة الترابية 
للمملكة، وفتح جسور التواصل والحوار مع فعاليات 
المجتمع الدولي من أجل التمهيد للحّل الّسلمي، الذي 
يحقق استرجاع السيادة المغربية الكاملة على حدوده 
أو  واحدة،  دم  إراقة  دون  المغربية،  الصحراء  في 
قطعية رحم، على الرغم من أطروحات االنفصال التي 
تضعف يوماً بعد يوم، أمام االنتصارات الدبلوماسية 
المتواصلة والتي يحققها المغرب في صحرائه، وأمام 
نجاح أوراش التنمية والتحديث والبناء والتشييد، التي 
تعرفها أقاليمنا الجنوبية، ثم أيضاً أمام ِحكمة وتبّصر 
هذه الدبلوماسية التي اختارت الحوار العقالني والعمل 

الثقافي واإلنساني 
أي  دون  النبيل، 
إساءة لآلخر، ولو 

كان عدواً يكيد للمغرب ويفتعل المشاكل، ولعل ذلك 
هو سّر ريادة بلدنا في مجال التواصل الدبلوماسي، 
الحوار،  في  االستراتيجي  البعد  يستحضر  الذي 
تجمعه  التي  والود  الصداقة  أواصر  على  ويحافظ 
بمعظم دول العالم، إيماناً بعدالة قضيته، وحرصاً على 
ضبط النفس، دون أي انجراف وراء االستفزازات 
والذين  بهم،  ر  الُمغرَّ االنفصاليين  لبعض  المتكّررة 
إلى أحضان وطنهم  العودة  إلى  الكثير منهم  سارع 
المغرب، معبّرين عن الوالء للمملكة المغربية وتجديد 
عهد البيعة للملك، ولم يعاملهم المغرب باالنتقام أو 
الجفاء، وإنما كان بهم رحيماً، مثلما عبّر عن هذه 
الحسن  الملك  المغرب جاللة  باني  السامية،  الروح 
المشهورة:  قولته  قال  حينما  ثراه،  الثاني طيّب هللا 
هي  هذه  أن  شك  وال  رحيم”،  غفور  الوطَن  “إنَّ 
أرقى دبلوماسية يمكن أن تُحّقَِق بالرحمة واإلحسان 
لم  ولذلك  األسلحة،  أقوى  تُحققه  ال  ما  والالعنف 
التربّع  يسبقه  فقط، وإنما  العرش  الملك على  يتربّع 
على عرش قلوب المغاربة، كما قال شاعر الحمراء 

محمد بن إبراهيم المراكشي : 
ملٌك تربََّع فـــــــوق عرش قلوبنا  

                            قبل الُعروِج لَعرِشِه المنُصـــــوب
قنصلية  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  افتتحت 
تقوم  دولة عربية  أول  وهي  العيون،  بمدينة  عامة 

بهذا األمر، قبل أن تتبعها دول أخرى.
ولم يكن من باب الصدفة أن تكون اإلمارات هي أول 
دولة عربية تفتح قنصلية عامة لها في مدينة العيون 
المجتمعي  مشروعها  يقوم  الدولة  فهذه  المغربية، 
مع  تتقاطع  بذلك  وهي  التسامح،  على  والتنموي 
المملكة المغربية في ريادة التعايش والسالم، ولذلك 
قضيته  ونصرة  المغرب،  وحدة  دعم  في  تتردد  لم 
للباحثين  الثقافية  الدبلوماسية  أنَّ  الوطنية، وال شك 
الدعم،  هذا  في  أساسي  دور  لها  كان  قد  المغاربة 
الحياة  في  المغاربة  مشاركات  إلى  العودة  فيكفي 
الثقافية في اإلمارات، لنجد حجم الحضور المغربي 
الدبلوماسي  التعاون  مما جعل  والمشّرف،  الوازن 
وثمرة  تحصيل حاصل،  واإلمارات،  المغرب  بين 

عقود من العمل الثقافي النبيل.

  تواصل دار األوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر، 
تنفيذ تقليدها السنوى احتفاال بذكرى ميالد موسيقار األجيال 

محمد عبد الوهاب.
وتفتح األوبرا أبواب متحفه ومتحف اآلالت الموسيقية 
في معهد الموسيقى العربية مجانا للجمهور لمدة 5 أيام 
اعتبارا من يوم األحد وحتى الخميس المقبلين من الساعة 
العاشرة صباحا وحتى الثالثة مساء، ضمن عدة فعاليات 
تشمل أمسيات لمختلف فرق الموسيقى العربية وتشمل 

نخبة من أعمال”النهر الخالد”.
وأشارت دار األوبرا – في بيان صحفي إلى أن متحف 
محمد عبدالوهاب يضم عدة أقسام هى قاعة الذكريات 
يلقي الضوء على مالمح  والتي تشمل جناحين، األول 
في  األولى  األجيال ونشأته وخطواته  طفولة موسيقار 
عالم الفن والسينما وعالقتة بالكتاب والفنانين والجوائز 
والتكريمات التي نالها، أما الجناح الثاني فيحتوي على 
عدد كبير من المقتنيات الخاصة بمنزله مثل غرفة نومه 

ومكتبه الخاص ومجموعة من قطع األثاث المفضلة لديه.
ولفتت، إلى أن قاعة السينما تتضمن كل األفالم التي قام 
محمد عبدالوهاب بتمثيلها وتعرض للزائرين على شاشات 
خاصة، إلى جانب قاعة االستماع والمشاهدة التي تضم 
مكتبة كاملة ألعماله من موسيقى وأغان وأفالم والبومات 
صوره الخاصة ومع الشخصيات العامة والفنانين ويمكن 
تنفيذه  تم  اليكترونى  للزائر تصفحها من خالل برنامج 

على شاشات تعمل بنظام اللمس.
ونوهت بأنه سيتم فتح متحف اآلالت الموسيقية الموجود 
أيضا في مبنى المعهد ويحتوى على مجموعة من اآلالت 
القديمة والتي تم العثور عليها أثناء ترميم معهد الموسيقى 
العربية وتجديدها بعناية وعرضها طبقاً لطبيعتها وتتنوع 
بين الوتريات وآالت النفخ واإليقاع وغيرها ويوجد بجوار 
كل منها لوحة إرشادية تشرح موجز عن اآللة، باالضافة 
لجهاز يصدر صوتها ومنها آالت نادرة مثل البيانو الذى 
يحتوى على الثالث أربع تون والمخصص للمعزوفات 

الشرقية، وآلة الكوتو 
اليابانية وآلة السينتار 
الهندية وآلة السانتور 
لين  و لمند ا لة  آ و
المعدنية التى عزف 
عبد  محمد  عليها 
أغنية  فى  الوهاب 
في  الروح  عاشق 

فيلم غزل البنات.
أنه  إلى  وأشارت 
تخصيص  ر  تقر
تقام  حفالت  عدة 

خالل شهر مارس تضم نخبة من أشهر الحان وأغاني 
موسيقار األجيال على مسرح معهد الموسيقي العربية منها 
كلثوميات مساء غد /الجمعة/ ، ووهابيات مساء يوم الخميس 
المقبل، وحفل فرقة الموسيقى العربية للتراث مساء يوم 

24 مارس، إلى جانب حفل يحييه النجم السورى الكبير 
صفوان بهلوان بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة 
المطربين آيات فاروق ، وسارة سحاب ، وأحمد عفت 
وعازف الكمان عزيز المصرى ويقام مساء يوم األحد 

13 مارس على المسرح الكبير.

  من هو توماس اديسون
اديسون شخصية مثيرة للجدل للغاية، على الرغم من أنه 
حصل خالل حياته على براءة اختراع ألكثر من ألف 
اختراع، ال تزال هناك بعض اإلبداعات التي لم يخلقها 
بالضرورة من الصفر، ولكن تم االعتراف بها إلنتاجها 
بكميات كبيرة، السبب الذي يجعل عبقريته محل نزاع 
شديد هو أن بعض االختراعات التي حصل على الفضل 
فيها لم تكن ملًكا له في الواقع، ولكنها كانت نسخة أكثر 

حداثة وأكثر فاعلية من االختراعات الرائدة األخرى.
إنشاء  الرئيسي هو  المثال، مصدر شعبيته  على سبيل 
المصباح الكهربائي، في حين أنه في الواقع قام بتحسين 
فإن  ذلك،  إلى جانب  بطريقة حديثة،  األولي  التصميم 
لريادة  الروح  تكمن في  الضخمة  مساهمته االجتماعية 
األعمال، قلة من الناس يعرفون أنه كان أحد مؤسسي 
شركة جنرال إلكتريك وال تزال واحدة من أكبر الشركات 
أهمها  التي جعلته مشهوراً،  االختراعات  اليوم، ومن 
المصباح الكهربائي كما نعرفه، والهاتف، وكاميرا الفيلم، 

والميكروفون، والبطاريات القلوية.
أهم اختراعات توماس ألفا إديسون

التلغراف
إال  ذاته،  اختراعه في حد  يكن  لم  أنه  الرغم من  على 
التلغراف من أجل صنع  تقنية  قام بتحسين  إديسون  أن 
الوقت(  ذلك  األداة )في  طابعة مخزون عالمية، كانت 
أفضل من أي شيء من هذا القبيل، وقد اشترتها شركة 
Gold and Stock Telegraph Company مقابل 
40 ألف دوالر، وهو مبلغ ضخم في ذلك الوقت، كونها 
واحدة من أولى إبداعات العالم في هذا النطاق، مهدت 
براءة االختراع الطريق لسلسلة من االكتشافات العلمية 

األخرى؛ كما حقق له الكثير من المال.
الفونوغراف

إنشاء هذا  الواقع مصدر اإللهام في  التلغراف في  كان 
الجهاز، في محاولة لجعل جهاز إرسال التلغراف أكثر 
كفاءة، بدأ إديسون بتجربة إمكانية تسجيل الرسائل على 
الحجاب الحاجز لجهاز االستقبال باستخدام إبرة، احتوت 
األداة على إبرتين: إحداهما للتسجيل واألخرى للتشغيل، 
تم تسجيل اهتزاز الصوت الناتج أثناء التحدث إلى لسان 

الحال على األسطوانة برقائق القصدير.
المصباح الكهربائي

العام الذي أنتج فيه إديسون ألول مرة ضوًءا كهربائًيا 
موثوًقا به كان عام 1879، قادنا إلى عصر الكهرباء ، 
اخترع المصباح المتوهج مع األنظمة التي تتكون منها 

)دائرة متوازية، دينامو محّسن، أجهزة للجهد 
الثابت، مقابس إضاءة بمفاتيح(، من أجل أن 
يكون هذا االختراع متاًحا على نطاق واسع، 
أسس أيًضا واحدة من أولى شركات الكهرباء 
شركة  ذلك  بعد  ستصبح  )والتي  العالم  في 
جنرال إلكتريك بعد اندماج ضخم( حيث كان 
أول مصباح كهربائي من الشعيرات الكربونية 
قاباًل للتطبيق تجارًيا ألول مرة، كانت هناك 
إصدارات أخرى من المصباح الكهربائي تم 
اختراعه سابًقا، لكنها إما كانت باهظة الثمن 
)كانت تستخدم البالتين( أو لم تدوم بما فيه الكفاية.

الكاميرا الحركية
تم وصف الجهاز بأنه “يفعل بالعين ما يفعله 
إديسون جهاز  باألذن”، طور  الفونوغراف 
عرض خاص به وقام ببناء استوديو إلنتاج 
الصور المتحركة من الصفر باستخدام الكاميرا 
المتحركة والمشاهد، كانت الصورة المتحركة 
األولى ممكنة بعد 7 سنوات، في عام 1896 ، 

والتقطت في مدينة نيويورك، وفي عام 1913، من خالل 
الجمع بين الفونوغراف ومنظار الحركة، أنتج أيًضا أول 

فيلم سينمائي ناطق.
البطاريات القلوية

اكتشف  والنيكل،  الحديد  بطارية من  مع  تجربته  أثناء 
كان  تدوم طوياًل،  بطارية  ينتج  قلوًيا  محلواًل  إديسون 
لكونه  نظًرا  الكهربائية  للسيارات  أفضل  بشكل  مناسًبا 
يحتوي على كثافة طاقة أعلى بشكل ملحوظ، مثل هذا 
االكتشاف اتضح أنها صديقة للمستهلكين، كما أصبحت 

من أكثر المنتجات نجاًحا في أوائل القرن العشرين.
ما هو أقل اختراعات توماس إديسون شهرة ولكنه ال 

يزال مهًما
اختراعاته  يعرف  إديسون  توماس  عن  سمع  من  كل 
الشهيرة، مثل أنظمة اإلضاءة الكهربائية والفونوجراف، 
كان  له  اختراع  أعظم  إن  الناس  بعض  يقول  وبالطبع 
مفهوم مختبر األبحاث، لكن أحد أقل اختراعات توماس 
إديسون شهرة هو شيء يتم استخدامه في المنزل كثيًرا، 
وهو ورق الشمع، ورق الشمع هو نوع من الورق غير 

الالصق يستخدم عادة في الطبخ والخبز.
محطات في حياة توماس إديسون

فيما يلي بعض أهم المحطات في حياة اديسون، والتي 
أديسون  تعبير عن توماس  يمكن استخدامها عند كتابة 

باالنجليزي:

طفولته
كان إديسون طفاًل فضوليًا ولكنه كان طالبًا فقيًرا، األصغر 
من بين 7 أشقاء، “شقي” كما كان يطلق عليه في شبابه، 
اعتبره مدرس المدرسة “فاسًدا”، وعندما اكتشفت ذلك، 
كانت والدة إديسون غاضبة وأخرجته من المدرسة بعد 
ثالثة أشهر فقط من التعليم الرسمي، وعلمته في المنزل 
بداًل من ذلك، حيث روى إديسون الحًقا “كانت والدتي 
مني،  جًدا  واثقة  جًدا،  حقيقية  كانت  لقد  من صنعني، 
أجله، شخص ال  أعيش من  لدي شخًصا  أن  وشعرت 

يجب أن يخيب أملك”.
أنشأ إديسون مختبره األول في سن العاشرة

عندما بلغ إديسون التاسعة من عمره، أعطته والدته كتاًبا 
علمًيا أولًيا عن كيفية إجراء تجارب الكيمياء في المنزل، 
كان إديسون مدمًنا على االجتهاد: لقد أجرى كل التجارب 
في الكتاب وسرعان ما أنفق كل أمواله الفائضة في شراء 

المواد الكيميائية.
في سن العاشرة، بنى إديسون أول مختبر علمي له في قبو 
منزل عائلته، وللتأكد من عدم تناول أي شخص للمواد 
به، وصف جميع زجاجاته  الخاصة  الثمينة  الكيميائية 

بأنها “سم”.
 كان إديسون أصًما 

يفقد سمعه،  إديسون  بدأ  تقريًبا،  الثانية عشرة  في سن 
أذنيه  تقول إحدى األساطير أن سائق قطار صفعه في 
بعد أن أشعل حريًقا في عربة بوكس   من خالل إجراء 

التجارب، قال إديسون نفسه إنه أصيب عندما حمله قائد 
القطار من أذنيه على قطار متحرك، وقال آخرون إنه 
سببه نوبة من الحمى القرمزية أثناء الطفولة، في جميع 
االحتماالت، كانت حالة وراثية حيث عانى والد إديسون 

وأحد إخوته من فقدان السمع.
 أنقذ إديسون صبًيا من قطار هارب

في سكة حديد جراند ترانك، أنقذ إديسون البالغ من العمر 
14 عاًما جيمي ماكنزي البالغ من العمر 3 سنوات من 
عربة صندوقية هاربة، كان والد جيمي، وكيل المحطة 
جو ماكنزي ممتًنا للغاية لدرجة أنه علم إديسون كيفية 

تشغيل آلة التلغراف.
قصة فشل أول براءة اختراع إلديسون

في عام 1869، عندما كان إديسون يبلغ من العمر 22 
عاًما فقط، حصل على براءة اختراعه األولى آللة تسجيل 
أصوات التلغراف للهيئة التشريعية، وعندما أحضر شريك 
قاله  ما  العاصمة، هذا  إلى واشنطن  االختراع  تجاري 
الكونجرس عنه:قال له رئيس اللجنة، غير متأثر بالسرعة 
أنه “إذا كان  لألداة تسجيل األصوات،  بها  يمكن  التي 
هناك أي اختراع على األرض ال نريده هنا، فهذا هو”.
في  األسماء  بنداء  للتصويت  البطيئة  الوتيرة  مكنت 
التشريعية األخرى األعضاء من  الكونغرس والهيئات 
تعطيل التشريعات أو إقناع اآلخرين بتغيير أصواتهم، لم 
يتم استخدام مسجل أصوات إديسون، منذ ذلك الحين، قرر 
إديسون أنه لن يخترع شيًئا ما إال إذا كان هناك سوق له.

     ذكرى االحتفاء 
بعيد ميالد زوجتي

إديسون توماس  اختراعات  أعظم 

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

خالل سنّي طفولتي، لم يكن    
االحتفال بعيد ميالِد أّيِ فرٍد من أفراد 
اأُلَسر أمراً مهماً! كان الكثيرون، 
وباألخص الذين ُولِدوا قبل جيلي، 
يجهلون تاريخ ِوالدتهم الحقيقي، 
ويعتمدون على أحد األقارب من 
ذوي الذاكرة الحافظة لسؤاله عن 
التاريخ الحقيقي! أذكُر ان والدي 
تواريخ  لهكذا  مهماً  مرجعاً  كان 
وباألخص بالنسبة ألوالد أعمامي 

وعّماتي!
تاريَخين  يحملون  كثيرون  وكان 
مختلفين لمولدهم: تاريخاً تّم تسجيله 
، وتاريخاً  الرسمية  الدوائر  لدى 
آخر لم يتم تسجيله وهو يمثّل الزمن 

الحقيقي الذي تّمت فيه الوالدة !
في عيد ميالدي، كانت والدتي تحّضر 
قالب الكيك المستدير، المصنوع من 
األلمنيوم، والمثقوب في وسطه. أّما 
للطهي، فكان يوضع مباشرة على 
موقد الغاز المستدير دون الحاجة 
الى الفرن. وفي المساء كنُت أدعو 
بعض أطفال الجيران لتناول قطعة 
من الكيك بعد أن أطفئ الشموع.

إقامة  عادة  انتشرت  الزمن،  مع 
ميالد  عيد  بمناسبة  االحتفاالت 
العادة  هذه  نقلنا  ولربّما  األفراد، 
عّما كان يجري في بالد الغرب.

ومع ان األمر قد يكون عادياً بالنسبة 
بالنسبة  كذلك  ليس  انه  إاّل  لي، 
لزوجتي إذ انها تعتبر المناسبة في 
غاية األهمية! وال بد من اإلقرار 
َهُهنا بأنني فشلُت مراراً وتكراراً 
في انتقاء هدية تلقى إعجابها. فإذا 
قّدمُت لها قطعة مالبس يواجهني 
سؤالها:” مْذ متى تعرُفني أستذوُق 
باقَة  أهديتها  وإذا  ألبسة؟”  هكذا 
ورود حمراء أجدها تبتسم وتنظر 
أرْدُت إصالح  إلى عينيَّ وكأنّي 
عجز الموازنة على حساب هديتها 
! أّما إذا بذْخُت وقّدمُت لها قطعة 
من  ترمقني  فأجدها  مجوهرات 
طرف عينها وكأنّي أردُت االعتذار 
عن جرٍم اقترفتُُه! لذا، وبعد سنواٍت 
من التجارب، قّررُت أن أترَك لها 
مهّمة اختيار ما تجُده مناسباً لها!

منذ سنوات صدَف عيدها نهاَر إثنين! 
كانت قد حجزت مسبقاً لشخصين 
لتدليك  مع جلسة  النهار  لتمضية 
صّحي  منتجع  في  وذلك  الجسم 
في بلدة “روزمير” الواقعة شمال 

مونتريال!
إاّل أنه صدف ذاَك الصباح أني كنت 
مضطراً للذهاب إلى مركزعملي 
الضّفة  في  وقتئٍذ  يقع  كان  الذي 
لتوقيع  لمونتريال وذلك  الجنوبية 

شيك ألحد المقاولين! 
استأذنتها بالتغيب لزمٍن ال يتجاوز 
الساعتين! وافقت على مضض. 
هرولُت واستقللُت السيارة وتوجهت 
مسرعاً نحو مكتبي للذهاب واإلياب 
طريق  في  ممكن.  وقٍت  بأسرع 
العودة توقفت أمام مخبز پاتيّسري 
  La Gascogne غاسكوني  ال 
والذي كان في ذروة شهرته )لألسف 
أقفل بعد سنوات من ذلك(. كيف 
كاتو  قالَب  استحضار  أُغفُل  بي 
للمناسبة؟ اشتريت قالباً مصنوعاً 
من الشوكوالتة المغربيّة المقرمشة 
صغيرة  لوحة  فة  إضا وطلبت 
عبارة  كتابة  عليها  تّمت  بيضاء 
الى  باإلضافة  بيرسدي”  “هابي 
اسم زوجتي. ما ان دخلُت بسيارتي 
كاراج المنزل حتى أخفيت القالب 

في بّراد صغير موجود هناك. 
 ناديُت زوجتي وانطلقنا نحو المنتجع 
الذي يبعد زهاء نصف ساعة عن 
المنزل. ما ان وصلنا حتى تسّجلنا 
حمام  بروب  منّا  كّلٍ  تزويد  وتم 

ومنشفة كبيرة أبيضين.
بالنظافة  الدخول  لدى  فوجئُت 
لكبير  ا لعدد  وا للمكان  لمميزة  ا
كانت  يؤّمونه.  الذين  الرّواد  من 
بركة  تتوّسطها  الخارجيّة  الباحة 
سباحة كبيرة، يحيّط بها زنّار من 
كراسي التمّدد البالستيكية المريحة 
والشبه ممتلئة بالزّوار والذين كانت 
آب  شهر  منتصف  شمس  أشّعة 
تقوم بتسمير بشرتهم! أما البعض 
الى حمامات  يدخل  فكان  اآلخر 
السونا المتواجدة في زاوية الباحة 
اليمنى بينما تطّل نفس الباحة من 
الناحية اليسرى على باحة أصغر 
يتوّسطها حوُض استحماٍم ساخن.

بعد تمضية النهار في ذاك المنتجع 
وانتهائنا من جلَسَتي التدليك، كانت 
بعد  الخامسة  قاربت  قد  الساعة 
زوجتي  على  اقترحُت  الظهر. 
عشاء  وجبة  لتناول  أدعوها  أن 
مع  يُعجبني.  برتغالّي  مطعٍم  في 
لم  أنها  إاّل  لها،  الدعوة راقت  ان 
تستسْغ فكرة الذهاب الى مطعم ال 
تعرفه، وفي منطقة من مونتريال 
ال ترتاد إليها مطلقاً، وهي العليمة 
والخبيرة بأمور المطاعم ولها تقييٌم 

خاص لكّلٍ منها!
 )O’Cantinho( ”كان مطعم “أوكانتينهو
يقع على ناصية شارع “جاّري” عند 
التقاطع مع “بولفار سان ميشال”. 
متواضع  بديكور  يتميّز  المكان 

يذّكر بالبرتغال، من بالط األرض 
الى  المصنوع من “التيّرا كوتا” 
الجدار الجانبي الذي تزيّنه لوحة 
مرسومة باأللوان على بالط من 
األثاث  الى  األبيض،  السيراميك 
الخشبي التقليدي، الى جانب وجود 
صحن صغير من الزيتون والترمس 
يُزيّن كل طاولة! وعلى الرغم من 
سكنية  منطقة  في  المطعم  وجود 
عادية، إاّل انه كان مليئاً بالزبائن 
بفضل جودة  الدوام، وذلك  على 
الطعام التي حافظ عليها أصحاب 
المطعم الذين امتلكوه منذ عشرات 

السنوات!
ما ان اركنّا السيارة أمام المطعم 
بنظرة  زوجتي  بادرتني  حتى 
استغراب، وكأنها تسألني: إلى أي 

مكان تأخذني؟
 بعد تجاوز الباب الزجاجي الضيّق 
والمرور عبر رواق يجاور المطبخ 
وسط  الى  ويؤّدي  الشمال  على 
المطعم، انتابني إحساس بأنّها لم 
الجلوس  فّضلنا  المكان!  تستذوق 
على التيّراس الخارجية التي تطل 
أصّرت  “جاّري”.  شارع  على 
النادلة على إجالسنا على طاولة 
صغيرة لشخصين تقع في زاوية 
يمّر بجانبها النُُّدل لخدمة الزبائن. 
فّضلْت زوجتي الجلوس على طاولة 
تقع في  فارغة أوسع من األولى 
وسط الحاجز الخارجي للتيّراس! 
لدى عدم قبول النادلة باألمر، طلبت 
المكان.  نترك  ان  زوجتي  مني 
عندئٍذ تكلّمُت مع النادلة وأعلمتها 
أننا، من ناحية، نحتفي بعيد ميالد 
زوجتي، ومن ناحية ثانية لن تتسع 
الطاولة الصغيرة لما سنطلبه من 
أطباق. في آخر األمر وافقت على 
وقع  التي  الطاولة  على  إجالسنا 

اختيارنا عليها!
يقصدونه  المطعم  وإذ كان رّواد 
لتذوق الفواكه البحرية، واألسماك  
الطريقة  على  المشوي  والدجاج 
البرتغالية، إلى جانب أطباق أخرى، 
منها  أذكر  بطلب مجموعة  قمُت 
األخطبوط والصبّيدج )الكلمار(، 
والقريدس )الجمبري(، الى جانب 
السلطات. وإذ كان المطعم ال يقّدم إاّل 
النبيذ البرتغالي، لم يلَق نبيذ المنزل 
)House wine(  إعجاب زوجتي 
فما كان مني إاّل ان طلبُت زجاجة 
من نوع آخر قامت باقتراحها النادلة. 
إاّل ان هذه الزجاجة لم تحصل هي 
األخرى على الرضى مّما جعلنا 
نطلب زجاجة من نوع آخر كانت 

مقبولة !
بعد االنتهاء من تناول العشاء جاءت 
النادلة مجدداً تسأل عّما إذا كنّا نوّد 
طلب الحلوى. أجبتها بالنفي )ألْم 
البيت؟(! ردَّت  الى  قالباً  أُحِضر 
وقالت أن طبق الحلوى هو تقدمة من 
المطعم لصاحبة العيد! آنئٍذ قلت لها: 
“نأخذ قطعة كيك واحدة” )ورجوتها 
بصوت منخفض ان تضيء شمعة 
عليها( وهكذا كان، واحتفينا بالعيد، 
وكنت أرى الدمعة واالحمرار في 
عيني زوجتي، وكأنّها وجَدت فّي 
عيوباً كانت تجهلها طوال السنوات 

التي تعايشنا فيها !
في طريق العودة، لم نتفّوه بكلمة 
بأنها  أشعر  المسافة. كنت  طوال 
ما  كل  من  الرغم  على  حزينة 
فعلتُه من أجلها ذاك النهار! كنت 
أشعر بألمها كلّما تنّهدت، ولم يكن 
بمقدوري أن أعلمها أنّي خبّأت لها 

مفاجاة في براد الكراج !
ما ان وصلنا الى البيت حتى نزلْت 
بالدخول.  السيّارة وأسرعْت  من 
أطفأُت المحّرك ونزلت وتوّجهت 
نحو البراد الصغير. أخرجت علبة 
الكراج  باب  من  ودخلت  القالب 
الى  الذي يؤدي  الدرج  وصعدت 
الصالون. تبيّن لي أنها في غرفة 
وأخرجُت  المطبخ  دخلُت  النوم. 
القالب من علبته وسحبت بضعة 
شمعات ملّونة زرعتها في القالب. 
كبريت  بعود  الشمعات  اشعلُت 
وأخذُت كاميرا التصوير وتقصدُت 
أن أحمل القالب باليد اليسرى بينما 
كنت أحمل الكاميرا باليمنى بشكل 
تُظهر الصورة القالَب مع الشموع 
المنطقة  في الجزء األسفل تاركاً 
العليا خالية لتظهر هي في أعالها. 
صعدُت الدرج حتى وصلت قرب 
الباب، وضعُت إصبعي على زر 
التقاط الصور وبدأُت أدخل الغرفة 
على مهل وأنا أغنّي بصوت مرتفع: 
هابّي  يو،  تو  بيرسدي  “هابّي 
بورسدي تو يو…” وإذ استدرُت 
الى مصدر  اليسار ألتوجه  نحو 
الحركة، وجدتها قد انتهت من خلع 
مالبسها ولم يبَق عليها إاّل لباس 
كما خلقتني يا رب!  أخذْت تضحُك 
ولم يكن بمقدور يديها أن تُخبيا ما 
استمررُت  بينما  إخفاءه  أرادت 
عن  يتوقف  ال  وإصبعي  بالغناء 

التقاط الصور…
أن عدم طلبي  أيقنْت  النهاية  في 
من  يكن  لم  المطعم  في  للحلوى 

جانب البخل…

Vendredi 11 mars 2022
أدب وثقافةالجمعة 11 مارس  2022

الدبلوماسية الثقافية في خدمة قضية الصحراء المغربية

فتح متحف عبدالوهاب مجانا للجمهور لمدة 5 أيام بمناسبة ذكرى ميالده



Le Canada dégage 50 millions $ 
supplémentaires pour envoyer 
de l’équipement militaire «hau-

tement spécialisé» en Ukraine, a annoncé le 
premier ministre Justin Trudeau, en séjour 
dans la capitale allemande mercredi.
Cela inclut des caméras produites au 
Canada, spécialement fabriquées pour être 
fixées sur des drones à des fins de surveil-
lance.
«On va les envoyer dans les jours à venir 
et on espère continuer de pouvoir envoyer 
de l’équipement et de l’aide malgré les défis 
à frontière [ukrainienne]», a lancé le pre-
mier ministre, aux côtés de son homologue 
allemand Olaf  Scholz.
Le pétrole au cœur des discussions  
Ces derniers ont discuté «longuement» de 
la question d’énergie, et plus particulière-
ment de l’approvisionnement en pétrole.
Pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, 
Justin Trudeau a semblé ouvrir la porte à un rôle accru pour 
le Canada dans le portrait énergétique de l’Europe.
«Nous savons qu’il y a un besoin continu pour le pétrole et 
le gaz qui a augmenté à cause du conflit avec la Russie», a 
soutenu M. Trudeau.
«Nous savons que, oui, le Canada a des ressources en éner-
gie fossile. Nous sommes là pour aider dans le besoin. On 
a une industrie avec de très bons emplois au Canada qui 
sont non seulement en train de travailler dans les énergies 
traditionnelles, mais en train d’innover pour développer les 
solutions de l’avenir», a-t-il ajouté.
Il s’agit d’un sujet critique pour l’Allemagne, qui puisait 
et puise toujours une très grande part de son alimentation 
énergétique dans les combustibles fossiles provenant de 

Russie.
Cherchant à s’en dégager le plus rapidement possible, le 
pays le plus puissant de l’Union européenne a même dû 
s’opposer à un embargo sur le gaz, le pétrole et le charbon 
russes, alors que l’Union européenne tente de réduire des 
deux tiers leurs importations de gaz naturel russe d’ici la 
fin de l’année.
«Nous sommes prêts à payer un prix économique très élevé. 
Mais si demain, en Allemagne, les lumières s’éteignent, 
ça ne va pas arrêter les chars», a déclaré la ministre des 
Affaires étrangères allemande plus tôt cette semaine.
M. Trudeau doit se rendre en Pologne jeudi, où il sera ques-
tion de l’accueil de réfugiés ukrainiens, un sujet de premier 
plan alors qu’environ la moitié des deux millions des Ukrai-
niens qui ont fui la guerre ont trouvé refuge dans ce pays de 
l’Europe centrale.

À 63 ans, John James Charest va tenter de 
reprendre les rênes du Parti conservateur du 
Canada. Retour sur son parcours politique 

impressionnant.
Jean Charest fait son entrée au Parlement canadien le 
4 septembre 1984 en tant que député conservateur, 
soulevé par la vague bleue.
En 1988, à 28 ans, l’avocat devient le plus jeune 
ministre du cabinet Mulroney. C’est lui qui va sus-
pendre le sprinter médaillé Ben Johnson pour une his-
toire de dopage. 
Il perd toutefois son poste de ministre d’État à la 
Condition physique, aux Sports et à la Jeunesse en 
1990, après avoir contacté un juge dans une cause tou-
chant le sport amateur.
En 1995, il est l’une des figures de proue du camp 
du Non lors du référendum pour la souveraineté du 

Québec. Il est alors chef  intérimaire du 
Parti conservateur, qui ne compte à ce 
moment que deux députés.
Le 2 mars 1998, dans son fief  de Sher-
brooke, il quitte les bleus fédéraux pour 
diriger les destinées du Parti libéral du 
Québec après le départ de Daniel Johnson.
Il fait son entrée à l’Assemblée nationale la 
même année et entreprend la reconquête 
du pouvoir.
Le 14 avril 2003, il devient le 34e premier 
ministre du Québec. Il se retrouvera à la 
tête d’un gouvernement libéral minori-
taire en 2007, et remportera un 3e mandat 
en 2008. 
Les Québécois lui doivent entre autres un 
Conseil des ministres paritaire, l’assainis-

sement des eaux, la protection des forêts, la création 
du Conseil de la Fédération et le Plan Nord.
Son passage comme premier ministre du Québec ne 
sera cependant pas sans heurts. Plusieurs lui repro-
cheront notamment les défusions, la nomination des 
juges et la Commission Charbonneau sur l’attribution 
des contrats.
Il affrontera les étudiants de front avant la campagne 
de 2012 et sera sous la loupe de l’UPAC pendant 10 
ans, qui abandonnera son enquête.
Le 4 septembre 2012, son adversaire péquiste Pauline 
Marois prend la tête d’un gouvernement minoritaire. 
Jean Charest quitte la vie politique.
Neuf  ans plus tard, il retourne aux sources pour 
tenter de réaliser son rêve: devenir premier ministre 
du Canada.

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousCette importante découverte a été faite par 
la compagnie ((Dragon)) international des 
Émirats dont le responsable a en même 

temps précisé que la compagnie devra produire la 
première année 50 millions de barrels. 
Il est important de rappeler qu’une autre précé-
dente découverte a été faite en octobre passé dans 
le désert occidental de deux autres puits de pétrole; 
Découverte faites par la compagnie italienne Eini 
qui est la même compagnie qui a découvert en 
2015 le puits ZOHR DE GAZ NATUREL, le plus 
important puits de gaz naturel avec des réserves de 
30 trillions de pieds cubes, découverte faite dans la 
méditerranée à quelques kilomètres de port Saïd.  
EN TERMINENT on doit mentionner que c’est 
grâce à cette dernière découverte de puis Zohr que 
l’Égypte a pu déclarer en l’an dernier 2021 son 

autosuffisance en gaz 
naturel et de commen-
cer à exporter à partir 
de cet année l’excédent 
de la consommation locale. 
En fin à ce propos en doit ajouter que la consomma-
tion locale en gaz naturel a augmenté sensiblement 
grâce aux projets réalisés par le gouvernement dont 
celui du projet du transfert de 250000 voitures au 
gaz naturel. Ainsi que le projet du change de 3000 
voitures vieilles de 20 ans et plus avec des voitures 
neuves au gaz naturel dont le prix est payable en 
plusieurs versements sur une longue période avec 
un intérêt très bas. En plus, près d’un million de 
nouvelles habitations se sont ajoutées dans les deux 
dernières années à la liste des consommateurs de 
gaz naturel au pays.

Le ministre de Pétrole annonce le 16 février une des plus 
importantes découvertes en pétrole dans les 20 dernières 

années avec des réserves de 100 millions de barrels dans la 
région de golfe de suez.

50 M$ supplémentaires en matériel militaire 
pour l’Ukraine

Un député antimesures sanitaires dans la course à la direction du PCC
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La jalousie,

Est un instinct, né avec tout être; 
Homme comme animal, mâle 
comme femelle enfant comme 

vieillard, elle peut grandir, elle peut être modérée, réfléchie, 
agressive et criminelle.
Simplement la jalousie à plusieurs faces :
Nous sommes tous jaloux de quelque chose.
La jalousie aussi peut être paternelle, maternelle, fraternelle, ami-
cale, et amoureuse.
Toute personne qui a la faculté de réfléchire,
Le savoir diriger, La capacité de se contrôler et la maîtrise de soi-
même,
La jalousie qu’elle a en elle est modérée et sans crainte de nuire à la 
relation, mais il faut que cette jalousie soit comprise en tant que telle 
et non pas traduite d’une autre manière qui correspond à la volonté 
de la compréhension de l’autre.
Exemple : Un Père ou une Mère peuvent-être jaloux dans le sens 
de la Protection et pour le bien être de leurs enfants, protéger leurs 
enfants du mal, ils ont peur qu’ils leurs arrivent un malheur quel-
conque, ils ont peur des agresseurs, ils veulent que leurs enfants 
rentrent sains et saufs à la maison.
La jalousie Fraternelle peut être différente, mais plus spécifique, 
car le Frère veut protéger sa Sœur de certaine fréquentation, 
croyant que Celle-ci peut lui faire du mal nuise à sa réputation, 
l’éviter des personnes arrogantes et impolies, car le Frère est plus 
proche sentimentalement de sa Sœur que ses parents, ces derniers, 
des fois ignorent ce qui se passe, simplement l’instinct du Frère le 
pousse à protéger sa Sœur des malfaiteurs.
La jalousie entre les Sœurs elle peut être semblable ou différente, 
elle est exprimée par l’envie; Ma sœur est plus belle que moi, elle 
attire plus de garçon, elle a une forte personnalité, elle s’habille 
mieux que moi, tout le monde lui donne de l’attention, elle a une 
place dans la société plus grande que la mienne, etc…. Là, la sœur 
elle envie l’autre sœur c’est une jalousie qui peut être des fois agres-
sives et laisse des conséquences fâcheuses.
La jalousie de la compétition : Quant la personne manque d’édu-
cation, d’initiative, de savoir-faire, de manque de personnalité, 
de mal chance dans les affaires, de complexité d’infériorité, elle 
devienne jalouse des autres personnes qui ont réussi dans leurs vies 
actives, dans leurs foyers, avec leurs partenaires respectifs elle leurs 
souhaitent le mal, cette jalousie peut être aussi agressive et violente.
La jalousie de l’amour : Il est reconnu que toute personne qui aime 
est jalouse, par contre quant la personne n’aime pas, pourquoi elle va 
être jalouse, puisque l’autre personne ne lui intéresse pas.
Mais, cette jalousie à trois catégories, 1) la réfléchie, 2) l’agres-
sive, 3) la violente 
La première ressemble des fois à la jalousie maternelle, la per-
sonne qui aime, veut protéger son amour du mal, veille soucieu-
sement à sa protection du mal, elle ne veut pas qu’il lui arrive 
quelques choses qui peut nuire à leurs relations, ce n’est pas par 
manque de confiance quant il y a la compréhension entre les 
Amoureux, mais par amour et la crainte que l’autre lui arrive 
un malheur quelconque. Cette jalousie elle est contrôlée par 
la personne car elle sait ses limites et ses droits, il reste éga-

lement le côté poétique ou platonique ou sentimental, que la 
personne exprime dans un sens de vivre avec son partenaire 
les moments de la journée, de partager chaque instant pour se 
sentir conforter par cet amour sain et sauf  quant à la protec-
tion du mal pour sa conjointe ou son amour. 
La jalousie des fois est un jeu dangereux, car il existe des per-
sonnes qui s’amusent à provoquer leurs partenaires par des scènes 
pour rendre le dernier jaloux, il arrive des fois, que cette expérience 
tourne mal par le sous-estime du partenaire ou le désintéressement 
de l’autre. Exemple si ma partenaire veut essayer de me rendre 
jaloux, elle se trouve une personne pour laquelle je n’ai ni estime, ni 
affection, ni intéressement, automatiquement elle me rendra jaloux 
si je l’aime, mais, si je ne l’aime pas et qu’elle fasse ce jeu, elle peut 
être refoulée de moi et cela lui coûtera la rupture, par contre si je 
l’aime, elle va me rendre jaloux, souvent ce jeu est pratiqué par plu-
sieurs personnes sans réfléchir aux conséquences, il peut être donc 
dangereux.
- La jalousie de protection du mal
- La jalousie d’envier les autres
Nous sommes jaloux pour protéger la personne que nous aimons,
Le jaloux d’envie, parce que son voisin a réussi dans les affaires 
mieux que lui.
Le jaloux d’envie, parce que l’autre personne est plus belle qu’elle.
Mais nous sommes jaloux parce que nous aimons, le créateur 
nous a donné cet instinct pour vivre avec car il a jugé que c’est 
une nécessité pour l’homme, il nous a donné aussi la faculté 
pour réfléchir, le savoir pour gérer, la parole pour s’exprimer 
et l’amour pour aimer, il n’y pas de vrai amour sans jalousie, de 
protection du mal et le souhait du bien être pour la personne 
que nous aimons.
Par ailleurs, quant la jalousie est agressive ou criminelle qui 
se manifeste par l’agression sur le corps qui pousse l’un à mal 
traiter l’autre par des injures et autres scènes insupportables, 
il faut que la personne aille se faire soigner, car son instinct 
devient plus animal qu’humain, cette personne manquera de la 
confiance en elle, la faculté de raisonnement, de personnalité, 
du contrôle de soi-même et de la maîtrise de ses actes, cette 
jalousie devienne une maladie peut être thérapeutique? Mais, 
certainement psychologique et neurologique, difficile à traiter.
Toute personne est jalouse de quelque chose, heureusement d’une 
manière différente, simplement, le souhait est que cette jalousie soit 
la bonne constructive et non la mauvaise destructive.
Combien des familles qua la jalousie circule dans leurs vaines par 
héritage de gêne et qui se transmet d’une génération à d’autre sans 
pouvoir l’arrêter. Des fois sa se termine soit par un suicide ou une 
vengeance horrible qui marque l’histoire de la famille qui a connu un 
passé assez affreusement glorieux    
NB. Il est impératif  à ce que les parents élèvent leurs enfants dans la 
fraternité, le pardon, la tolérance, l’amour de l’autre d’une manière 
inconditionnelle afin que le respect soit total entre Frères et 
Sœurs, même si les caractères sont différents les uns des autres, 
c’est une grande et lourde tache pour les parents mais il est de 
devoir des parents    
PAS DE VRAI AMOUR SANS JALOUSIE… 

Salah ACHKAR 

Jean Charest: le parcours d’une «bête politique»

Un député provincial de l’Ontario reconnu pour 
sa position contre les mesures sanitaires dès 
le début de 2021 se lance dans la course à la 

chefferie du Parti conservateur du Canada (PCC). 
Roman Baber a été élu pour la première fois en 2018 dans 
la circonscription de York, à Toronto, sous la bannière du 
parti progressiste-conservateur de Doug Ford.
Or il siège aujourd’hui comme indépendant après avoir été 
mis à la porte du parti en février 2021 alors qu’il critiquait 
ouvertement les décisions de son gouvernement par rapport 
à la gestion de la pandémie.
«Je n’ai pas hésité à m’élever contre les enfermements, les 
mandats et les passeports quand c’était politiquement incor-
rect et quand c’était politiquement difficile de le faire», a-t-il 
déclaré lors d’une entrevue récente avec la «Presse cana-
dienne».
Le Parti progressiste-conservateur ontarien a interdit à M. 
Baber de se représenter aux élections provinciales à venir 
en juin.
Un événement pour le lancement de sa campagne est prévu 
mercredi soir.
Avocat de formation, Roman Baber est né en 1980 dans 
l’Union soviétique. Après avoir immigré avec ses parents 

en Israël, M. Baber et sa 
famille ont posé pied au 
Canada alors qu’il avait 15 
ans.
Il a affirmé à différents 
médias ontariens qu’il 
était vacciné avec deux 
doses, mais qu’il défen-
dait la liberté de choix.
M. Baber est le troi-
sième candidat à 
annoncer officiel-
lement qu’ils se 
lançait dans la 
campagne pour 
le poste de chef 
du PCC, après 
Pierre Poi-
lièvre et Leslyn 
Lewis, tous deux élus au fédéral.
Il est attendu que l’ancien premier ministre du Québec Jean 
Charest annoncera sa candidature jeudi lors d’un événe-
ment à Calgary.
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WELCOME
TOURS

WELCOME
TOURS

 -Desert safari

 -Beach Holidays

 -Nile Cruises

 - Conference & 
meetings

 -Incentive

-Tranportation & 
limousine services

-Self tailored tours

- FIT & Private
services 

- Meetings & 
cooperates services

تقدم لك :

تمتعوا ببحر وشمس مرسى مطروح
 Hotel Carols Beau Rivage



      

البريطانية،   فيلم”  قامت شركة “وندفيل    
بالفيوم  فيلم وثائقي عن هرم هوارة  بتصوير 
وذلك ضمن الموسم الرابع عن سلسلة األفالم 
المفقودة” لصالح  الوثائقية “كنوز مصر 
السلسلة  قناة “ناشيونال جيوجرافيك” وهذه 
اآلثار  الضوء على جهود وزارة  تسلط  التي 
المصرية في استكشاف وحماية تاريخ مصر 

القديمة.
بأن  الفيوم  آثار  الشورة مدير عام  وأفاد سيد 
الثامنة صباًحا  في  بدأ عمله  التصوير  فريق 
اليوم، وأشرف  الرابعة عصر  واستمر حتى 
التصوير محمد رجائي ومحمد رياض  على 

الحفائر  وأشرف صبحي رزق هللا مدير 
والبعثات فى منطقة آثار الفيوم.

الشورة، إن هرم هوارة هو أحد  وأضاف 
الالهون  الثالثة مع هرمي  الفيوم  أهرامات 
الثالث من  إمنمحات  بناه  وسنفرو في سيال، 
ملوك األسرة 12 بقرية هوارة على بعد 9 كم 
الفيوم، وهو من الطوب  جنوب شرقي مدينة 

اللبن المكسى بالحجر الجيرى.
كان االرتفاع األصلي للهرم 58 متًرا وطول 
ارتفاعه حاليًا  أمتار، ويبلغ   105 كل ضلع 
حوالي 45 متًرا، ويحتوي الهرم على دهاليز 

وحجرات كثيرة، تنتهي بحجرة الدفن.

بقلم: أبو حجاج

صفقة العمر
 جمرد كلمة
  صفقة العمر وللبيع فوراً “هيئة األمم المتحدة”، “مجلس 

األمن”، و “جامعة الدول العربية” ُتقدم الطلبات لإلدارة 
الروسية أو الصينية الختيار أنسب وأفضل العروض المقدَّمة.

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%

علاناتكم في »الرسالة«  

إ

ل�

 آخر عمود

فريــد زمكحـل
   الفقراء والضعفاء هم الرهائن 

الحقيقيين في صراع الكبار.  
اليوم ضد روسيا..  العقوبات  إنها حرب 
المقاطعة  شكل كبير وجديد من أشكال 
في ظل غياب الرد العسكري الواسع. 
ومع نشاط االنترنت وقواعد عالمنا 
الجديد هناك مقاطعات حتى عبر الفضاء 

السيبراني. 
ومن هذه العقوبات ماهو سخيف ومسف 
ومؤلم إلى درجة الحيرة مثل قيام جامعة 
في مدينة ميالن اإليطالية بمنع تدريس 
الكاتب الروسي الشهير فيودور  أعمال 
دوستوفسكي التي هي من أعظم ما كتب 
الكتاب في عالمنا... وكلنا يعرف دوره 
البشرية من خالل  النفس  الكبير في فهم 
األدب إبداعاته.. وتبدو هذه المقاطعة 
الموقف  إلى  للعنصرية منها  هي اقرب 

األخالقي  ! 
ومن هذه العقوبات ما هو منطقي وموجه 
الرد  العسكري وهو  الرد  في حال غياب 
على المليارديرات ورجال األعمال 

الداعمين للحكومة الروسية. 
ولكن أيضا .. وفي غياب الحلول األخرى 
أو في محاولة لوضع الضغط على 
الحكومة في روسيا.. تنشط أشكال 
أخرى من العقوبات والمقاطعة تحت اسم 
»البوصلة األخالقية« مثل منع فنانين 
كبار من العمل التهم لم ينتقدوا الحرب.. 

ويبدو لي إنهم بين نارين... 
ومن هذه العقوبات أيضا ما هو صوري 
إلى درجة بعيدة مثل دور األزياء العالمية 
الغني  ..أي أن  اليوم.  تقاطع روسيا  التي 
سيتألم ألنه لم يشتري في موسكو حقيبة أو 
حذاء فاخر .. أو انه لن يشتري هذه القطع 
في باريس مثال؟؟!!.. ولكنه جهد مشكور 
الحملة.. وربما من سيتضرر هو  لتقوية 
المحالت  البسيط في هذه  العامل والبائع 
التي أغلقت .. إال إذا كانت هذه الشركات 
كريمة لتعوض هؤالء العاملين ماديا 

وتحفظ أعمالهم لحين عودتهم. 
الكبيرة لألغذية  المحالت  وكذلك سالسل 
وغيرها وهذه تؤذي الفقير العامل 
الذي يعتمد على سندويشة  فيها والفقير 

رخيصة!

كل هذا هو خارج إطار العقوبات 
الرئيسية في مجال النفط والغاز والمعادن 
الثقيلة وأسواق المال وتجارة مواد الغذاء 
للكبار  التي تجلب األلم الحقيقي  الرئيسية 
والحكومات واألفراد عند كال الطرفين 
القضية هي مثل لعبة  النزاع وتبدو  من 
العض على األصابع ومن يصرخ أوال 
يخسر... أو يذهب للتفاوض وهو ضعيف.   
والحرب بين روسيا وأوكرانيا مؤلمة 
للكثيرين ألنها بين شعبين متقاربين جدا 
وهم اقرب ما يكونون لألهل.. ثقافة 

وتاريخ وحتى ديانة!
الرهائن  ولكن هل نتذكر في هذه األزمة 
الحقيقيين والذين يدفعون الثمن أنهم 
العاملين في أوكرانيا  الفقراء  الفقراء... 
الذين يعانون من حرب وفقدان  وروسيا 
والمقاطعة  الحرب  بسبب  األعمال 
والجوع. وكذلك الفقراء حول العالم الذين 

سيعانون من ارتفاع األسعار والجوع. 
جملة قرأتها في إطار دعوة للسالم وأراها 
مهمة جدا.. ونحن نعرف انه أحيانا كثيرة 
التسلط وإال أزداد  عدد  يجب مواجهة 
األشرار... وهناك مواقف أخالقية ال 
النقاش مع  يجب تجاهلها على طرفي 

أو ضد.. 
الجملة تقتبس قوال ل جان بول سارتر 
وتقول :عندما األغنياء يشنون الحرب، 

الفقراء هم الذين يموتون.« 
محاولة  في  مهمة  والعقوبات  الرد 
حل األزمة ولكن من سيتأثر بالدرجة 
األولى... وكيف يمكن تجنب ذلك. الشعب 
في العراق دفع الثمن من دماء أبنائه 
.. الشعب السوري  وتجهيل جيل كامل 
الثمن كل يوم بسبب عقوبات  يدفع  اليوم 
الفقراء وتزيدهم فقرا  ال تؤثر إال على 
وتحرمهم من مقومات الحياة الكريمة 

والتعليم.. 
وهل آن األوان أن يكتشف عالمنا المبدع 
أو يتفق معا في منظماته الدولية أن 
يتوصل إلى شكل أو أشكال من المواجهة 
والردع غير هذا الشكل من المعاقبة 

الجماعية للفقراء حول العالم! 
أم أنها أشبه بمحاولة اختراع البارود من 

جديد؟! 

العقوبات.. الثقب األسود 

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

  عثر على حلقة من الغبار والغاز والجليد 
على بعد 444 سنة ضوئية من األرض 
تحتوي على جزيء عضوي كبير، يمكن أن 

يستمر يوما ما في تشكيل الحياة.
واكتشف علماء الفلك المادة الكيميائية، 
المعروفة باسم ثنائي ميثيل األثير، وهي لبنة 
أساسية في الحياة، داخل الكوكب المكون من 

.IRS 48 قرص حول النجم الشاب
وبمرور الوقت، يستمر ثنائي ميثيل األثير في 
تكوين prebiotics، بما في ذلك األحماض 
األمينية والسكريات، والتي هي أسس الحياة 
على كوكب األرض، وفقا لفريق من مرصد 
اليدن في هولندا، الذي توصل إلى هذا 

االكتشاف الرائع.
وتشير النتائج إلى أن هذه الجزيئات الكبيرة 
قد تكون موجودة في الكواكب أثناء تشكلها، 
مع تطور العالم من حولها حيث يجتمع الغبار 

والغاز والجليد معا.
وقال الفريق إن ثنائي ميثيل األثير يتكون من 
تسع ذرات، ما يجعله أكبر جزيء عضوي 
معقد اكتشف داخل قرص تشكيل الكوكب 

حتى اآلن.
وقالوا إن العثور على مثل هذه المادة 
الكيميائية في وقت مبكر من عملية التكوين 
يزيد من فرص تطور الحياة في مكان آخر 
من الكون، مضيفين أنها »يمكن أن تكون 

واسعة االنتشار«.
 Atacama Large وباستخدام مصفوفة
 Millimeter/submillimeter Array
ALMA(( في تشيلي، بحث الباحثون عن 
تواقيع كيميائية مختلفة داخل القرص المحيط 

بالنجم الشاب.
 Oph-IRS ويُعرف هذا النجم باسم
 ،Ophiuchus 48، ويقع في كوكبة
وله قرص تمت دراسته على نطاق 
واسع من قبل علماء الفلك، ما أحدث 
ثورة في فهمنا لكيفية تشكل الكواكب 
- ومن المحتمل أن يعكس كيفية تشكل 

األرض قبل 4.5 مليار سنة.
وفي السابق، عثر على جزيئات 
مثل  أصغر  أخرى  عضوية 
الفورمالديهايد داخل القرص. وحث 
الباحثين على رؤية األشياء األخرى 

المختبئة في الغبار.
ويعرف ثنائي ميثيل األثير بأنه جزيء 

عضوي شائع في السحب المكونة للنجوم، 
ولكن لم يتم العثور عليه من قبل في قرص 

مكون للكواكب.
وقام الباحثون أيضا باكتشاف مؤقت 
لفورمات الميثيل، وهو جزيء معقد يشبه 
ثنائي ميثيل األثير والذي يعد أيضا لبنة 

أساسية لجزيئات عضوية أكبر.
ويقول ناشانتي برونكين، طالب ماجستير في 
مرصد اليدن: »من هذه النتائج، يمكننا معرفة 
المزيد عن أصل الحياة على كوكبنا، وبالتالي 
الحصول على فكرة أفضل عن إمكانية الحياة 

في أنظمة الكواكب األخرى«.
وقالت الدكتورة نينكي فان دير ماريل، المعدة 
المشاركة، من مرصد اليدن: »ثنائي ميثيل 
األثير هو أكبر جزيء تم اكتشافه في قرص 
مكون للكواكب. شوهد من قبل في السحب 
الباردة التي تتشكل فيها النجوم، ولكن ليس 

بعد في بيئة تتشكل فيها الكواكب.
وهذا يعني أن مثل هذه الجزيئات قد ينتهي بها 
المطاف على الكواكب مباشرة أثناء تشكلها. 
والجزيء مهم بشكل خاص ألنه جزيء 
عضوي معقد«، وهو نقطة البداية للجزيئات 
الكبيرة التي تشكل اللبنات األساسية للحياة من 

خالل مزيد من التفاعالت الكيميائية.
ويشتمل IRS 48، الموجود في السماء 
الجنوبية عند النظر إليه من األرض، على 
»مصيدة غبار« متماثلة على شكل جوز 
الكاجو، والتي تعكس أفضل النظريات حول 

تكوين الكواكب.
وتتجمع أعداد كبيرة من الجسيمات الجليدية 
بحجم ملليمترات معا وتنمو لتصبح مذنبات 
وكويكبات وحتى كواكب، وتتشكل في 
البيئات شديدة البرودة قبل والدة النجوم 

نفسها.
وتخضع الذرات والجزيئات البسيطة مثل 

أول أكسيد الكربون لتفاعالت كيميائية إلنتاج 
جزيئات أكثر تعقيدا داخل هذا المصيدة.

ويمكن أن تنشأ العوالم الوليدة من الكرات 
الدوارة التي تتطور حول شمس وليدة جديدة، 
داخل مصائد الغبار هذه، وتشير النتائج إلى 
أن جزيئات الحياة موجودة منذ البداية، بدال 

من الوصول إلى مذنب أو كويكب.
 IRS وستسمح الدراسات المستقبلية لـ
 ESO›s Extremely Large 48 مع
Telescope )ELT(، قيد اإلنشاء حاليا في 
تشيلي ومن المقرر أن يبدأ العمليات في وقت 
الحق من هذا العقد، للفريق بدراسة كيمياء 
المناطق الداخلية للقرص. وهذا هو المكان 
الذي قد تتشكل فيه الكواكب الصخرية مثل 

األرض.
ويمكن لتلسكوب جيمس ويب الفضائي تحليل 
الغالف الجوي للكواكب العائمة حول المجرة 

بتفاصيل غير مسبوقة.

األلعاب  بوليفارد رياض سيتي  أطلقت منطقة    
التي ازدحمت  التأسيس«،  بـ »يوم  احتفاالً  النارية 
أزيائهم  التاريخي عبر  اليوم  بهذا  المحتفلين  بالزوار 

التقليدية.
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة »اإلخبارية«، 
النارية في  األلعاب  تتزين بعروض  الرياض  سماء 
يتم  التأسيس، حيث  يوم  احتفاالت  البوليفارد، خالل 
توفير عروض األلعاب النارية مجاناً أمام المواطنين 
دون تذاكر لالستمتاع بمشاهدة هذه العروض، 

المسماة بعرض »الضوء«.
10 لوحات  يتم خالل عرض الضوء رسم  كما 
المصحوبة  النارية،  األلعاب  السماء من خالل  في 

بأصوات الموسيقى العالية.
يوم  بوليفارد رياض سيتي عشية  وشهدت منطقة 
أحدثوا  الذين  المحتفلين  من  كثيفاً  التأسيس حضوراً 
تمازجاً استثنائيّاً، عبر أزيائهم التي اختلط من خاللها 
أكبر  اليوم، في واحدة من  بأمجاد  تاريخ األمس 

محاضن الترفيه وأكثرها تنوعاً وإبهاجاً للزوار على المستويات المحلية واإلقليمية.
وأدت شاشات سكوير بمنطقة بوليفارد رياض سيتي دورها في إعادة الزوار إلى أيام 

تأسيس الدولة السعودية، وبداياتها األولى من خالل المحتوى المتنوع 
أجواء وطنية  أزياء وطنية، وأعالم مرفرفة، في  الذي تعرضه من 

تعكس التالحم الكبير لدى السعوديين منذ 3 قرون.
وكان موسم الرياض قد أعلن مجانية الدخول إلى منطقتي »بوليفارد 
رياض سيتي« و »ونتروندرالند« في 22 الشهر الجاري، لكل زائر 
يرتدي أزياء يوم التأسيس، مع مجانية الدخول لألطفال من عمر 12 
كما  وفينا«  منا  بدينا واألناقة  يوم  فأقل، وذلك تحت شعار »من  سنةً 
إلى منطقة »ونتروندرالند« لألطفال من  يومياً  الدخول  أعلن مجانية 

عمر 12 سنة فأقل.
التأسيس  يوم  في  وشعباً  قيادةً  السعودية  العربية  المملكة  وتستحضر 
3 قرون مضت، وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب  مسيرة 
إذ  العربية،  الجزيرة  امتداد  التاريخ والسير، وبرزت معالمها على 

لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي 
أرست الحكم، وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين 

وتحقيق رغد العيش للمجتمع.

    Email: elressalanews@gmail.com    www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     

ــوار ــ ــج ــ ل مـــــنَّ أطــــــاح بـــحـــســـن ا

ــار ــب ــك ــل ــل ل ــي ــم ــل ع ــ ــدل ــ لـــعـــابـــث ُم

ــار ــ ض بــــــاده ألكـــبـــر دم ــّرِ ــ ــعـ ــ ُيـ

ــي الــحــوار ــه ــن ُي ــة  ــان ــي ــخ وفــعــل ال

ــزار ــه ــاشــق لـــروح ال ــدي ع ــي ــوم ك

ــي انـــتـــظـــار ــ ــدق ف ــ ــصَّ ــ جـــالـــس م

ــو« ضـــد جـــار ــ ــات ــ َيـــســـتـــدعـــي »ن

ــدار ــ ــت ــ ــاق ــ ــه ب ــ ــن ــ ــري ــ ــَع ــ حــــامــــي ل

ــاحـــب قـــرار ــم صـ ــيـ وبـــوتـــيـــن زعـ

لــَخــيــار ــي ُعــرُفــه وحـــده ا ــاً ف ــ دوم

لـــديـــار ــن ا ــ ــه آمـ ــ ــروح ــ يـــفـــدي ب

ــار ــ ــص ــ ــت ــ كــــاتــــب بــــعــــزُمــــه االن

الِصغار ــزل  ه أم  الكبيرة  روســيــا 

لـــلـــعـــب بــالــنــار ــأن ا ــ َتـــنـــاســـَى بـ

ــذار اعــت ــدي  ــج ُي ال  لــعــمــالــة  ا ومـــع 

ــدار ــ ُي ــة رئـــيـــس خـــائـــن  ــيـ ــع ُدمـ مـ

عـــار وَعـــــــاره  ُيـــحـــاَســـب  الزم 

ــم ســــــام ووعــــــــود ُبـــخـــار ــ ــع ــ ل ا

ــار ــصـ ــتـ ــاخـ ــه بـ ــ ــنـ ــ ــي أمـ ــمـ ــحـ ــيـ بـ

ــه بـــافـــتـــخـــار ــرتـ ــيـ ــسـ ــل َمـ ــ ــِم ــ ــك ــ ُي

دار وأّيِ  داره  ــق  ــ ــحـ ــ لـ ا

المسار آخر  إلى  طريقه  في  ماضي 

ــار ــه لـــلـــيـــل ن ــن فـــي آخــــر ا ــؤمـ مـ
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نقوم بتوصيل الدواء أينما تكونون داخل مدينة مونتريال أو خارجها 

ناشيونال جيوجرافيك تصور فيلًما 
و�ثائقًيا عن هرم هوارة بالفيوم

»أرض جديدة؟«.. علماء الفلك يزعمون الكشف 
عن جزيء عضوي يعد تمهيدا لخلق الحياة على كوكب يتشكل بعيدا!

 العثور على أقدم مومياء محنطة في العالم

احتفل دوق ودوقة كامبريدج، األمير »ويليام« و    
إلى جنب مع األمير »تشارلز« و  »كيت ميدلتون«، جنباً 
أماً وجدة وجدة  باعتبارها  بالملكة »إليزابيث«  »كاميال«، 
العالمي، حيث نشر  المرأة  للدولة في يوم  كبيرة ورئيسة 
حسابا دوق ودوقة كامبريدج وكالرنس هاوس سلسلة مؤثرة 
من ثماني صور من عقود مختلفة من حكم الملكة  في وقت 

واحد ووصفوها بـ  »إلهام األمة وتكريس حياتها للخدمة«.
ذلك »ويليام« و  بما في  للملكة،  المنشور صوراً  تضمن 
»كيت« معها في معرض تشيلسي للزهور في عام 2019، 
وصورة للملكة تحيي المهنئين خالل جولة اليوبيل الفضي 
عام 1977، وواحدة ألمير ويلز يقبِّل يدها في مباراة بولو 
الواسعة  االبتسامات  المزيد من  في عام 1988. وهناك 
نكتة  يتشاركان  للملكة ودوقة كورنوال وهما  في صورة 
أثناء زيارة دومفريز هاوس في اسكتلندا في عام 2014. 
التقطتها  التي  العائلية  بين الصور؛ الصورة  كما كانت من 

بالمورال في عام  قلعة  في  كامبريدج  دوقة 
الملكة والراحل األمير  تُظهر   ،2018
»فيليب« جالسين محاطين بسبعة من 
الملكة تحمل األمير »لويس«  أحفادهما، مع 

الصغير بين ذراعيها.
وورد في منشور دوق ودوقة كامبريدج، 
السنة  يلي: »في هذه  ما  وكالرنس هاوس 
نحتفل  البالتيني،  اليوبيل  من  الخاصة جداً 
بالملكة و 70 عاماً من خدمتها التاريخية في 

يوم المرأة العالمي 2022«. 
المنشور: »األم والجدة والجدة  واستكمل 
فترة حكم  الدولة، كانت  الكبرى ورئيسة 
آخر  ملك  أي  أطول من  العادية  الملكة غير 
أمة وكرست  ألهمت  البريطاني-  التاريخ  في 

حياتها لخدمة الكومنولث وشعبها«.

العالمي..  المرأة  يوم  في 
إليزابيث  للملكة  خاص  تكريم 

عائلتها من 

آخر الليل نهار !!


