
لعبت وسائل اإلعالم الغربية    
االجتماعي  التواصل  ووسائل 
األمريكية  اإلعالم  وألة  عموماً 
الدور األكبر في صناعة  خصوصاً، 
وبث األخبار المزيَّفة والمغلوطة 
إلى جميع دول العالم في العديد من 

األحداث العالمية الخطيرة .
المغلوط  الدور  هذا  ظهر  وقد 
االعتداء  بعد  بوضوح  والكاذب 
مركزي  على  المزعوم  اإلرهابي 
البنتاجون  العالمي ومبنى  التجارة 
في 11 سبتمبر/أيلول 2011 في 
العاصمة األمريكية واشنطن، و كان 
بمثابة بداية االنزالق الفعلي لوسائل 
نحو  واألمريكية  الغربية  اإلعالم 
التزييف والال مصداقية بعد غزوها 
الظالم وغير المشروع للعراق تحت 
ثبت  وهمية  وإدعاءات  مسميات 
الدامغ عدم جّديتها وعدم  باليقين 
مصداقيتها ومخالفتها وما تبعه من 
الداخلية  غزو وتدخل في الشئون 
للعديد من الدول تحت مسمى الشرق 
األوسط الجديد والفوضى الخالقة 
بعض  على  نتائجها  أثرت  التي 
الشعوب والدول وألحقت كل الضرر 
جميع  على  التنموية  بمشاريعها 
األصعدة، وال يتطلب منا األمر سوى 
في سورية،  ما حدث  لكل  النظر 
ولبنان، وتونس، وليبيا، ومصر 
أخبار  من  ونشر  خرج  ما  ولكل 
جميع  من  للحقيقة  منافية  كاذبة 
وسائل اإلعالم األمريكية والغربية 
العديد من وسائل اإلعالم  بمعاونة 
خداع  في  شاركت  التي  العربية 
والخارجي،  الداخلي  العام  الرأي 
أو  عمد  عن  والدولي  األقليمي 
اليوم  الذي تُحاول  عن جهل األمر 
استخدامه وتكراره مرة أخرى في 
الحرب الروسية األوكرانية الراهنة 
اعتداء  بأنه  حدث  ما  وتصوير 
الديمقراطية واستيالء وغزو  على 
واحتالل لدولة ذات سيادة. والغريب 
أنها نفس األله اإلعالمية  والمعيب 
االحتالل  وبررت  صممت  التي 
اإلسرائيلي لألراضي العربية منذ 
تحت  اآلن،  وحتى   1948 سنة 
الديمقراطية والدفاع عن  مسميات 
الحرية  وتحقيق  اإلنسان  حقوق 
مازالت  التي  الدول  هذه  لشعوب 
تعاني من كل هذه التدخالت غير 
المشروعة في شئونها الداخلية ولم 
تحترم ارادتها ولو لوهلة في تقرير 
مصيرها وبأنها دول ذات سيادة 
البد من احترامها ومنح شعوبها 
فرصة تحقيق التغيير المنشود دون 
أي تدخالت خارجية من أي دولة 
تتمتع  أجنبية مهما كان حجم ما 
القوى من قوة عسكرية  به هذه 
أثبتت  ونفوذ سياسي، وديمقراطية 
الروسية  الحرب  وأحداث  األيام 
األوكرانية زيف دوافعها واهتزاز 
أركانها بالَحجر على حقوق اآلخرين 
كشف  في  اإلعالميه  ووسائلهم 
الحقائق للعالم أجمع، خاصة بعد 
نجاح مسعاها في كشف كافة اكاذيب 
االعالم الغربي ويكشف بوضوح 
الغربي األمريكي على  التآمر  حجم 
جميع دول العالم وهو ما جاء وتأكد 
على لسان نائبة وزير الخارجية 
األمريكي فيكتوريا نوالند بوجود 
أمريكية  بيولوجية  مختبرات 
الذي  السر،  خطيرة داخل أوكرانيا، 
أدى بالواليات المتحدة األمريكية 

المنظمة لوسائل  وحلفائها والهيئة 
اإلعالم األمريكية واألوروبية إلى 
حظر بث »محطة روسيا اليوم« 
الناطقة باسم  الروسية  التليفزيونية 
خلفية  على  وسبوتنيك  الكرملين 
كشفها لهذا السر الخطير و أكدت 
عليه السيدة فيكتوريا نوالند بعد 
بناءاً  جلسة صاخبة بمجلس األمن 
تطوير  بشأن  روسي  طلب  على 
على  بيولوجية  ألسلحة  أمريكا 
حدود روسيا داخل أوكرانيا بعد قيام 
وثائق  بتسليم  الروسي  المندوب 
وأدلة على ذلك في مضبطة الجلسة 

تؤكد على التالي:
الرسمي  البنتاجون  تمويل   -1
لبرنامج أسلحة بيولوجية واضحة 

في أوكرانيا
األشخاص  بأسماء  كشف   -2
والشركات األمريكية المتخصصة 
المشتركة في هذا  باألدلة والوثائق 

البرنامج
3- أماكن المختبرات في أوكرانيا 
يتم حتى اآلن من محاوالت  وما 
أمريكية أوكرانية إلخفاء هذه األدلة 

الدامغة.
4- تفجير مفاجأة روسية جديدة 
التي  بأماكن المختبرات األمريكية 
تعمل في تصنيع واختبار األسلحة 
البيولوجية في 36 دولة حول العالم 

)بزيادة 12 عن الجلسة السابقة(.
الروسي  المندوب  تحديد   -5
لألمراض واألوبئة ووسائل إطالقها 
والدول التي يتم تجربتها فيها ومتى 
التجارب وبعلم حكومات  وأين تمت 

هذه الدول أو بدون علمها.
6- تأكيد المندوب الروسي بوضوح 
وعالنية على أن من ضمن التجارب 
واآلثار »الفيروس المسئول عن 
كوفيد  الحالية  العالمية  الجائحة 
الخفافيش  الهائل من  -19« والكم 

المستخدمة في نقله.
األمريكي  النفي  من  الرغم  على 
ومنظمة  والبريطاني  والفرنسي 
الصحة العالمية المستمر على وجه 
الخصوص بمعرفتها بوجود مثل هذه 
التجارب البيولوجية في أوكرانيا، 
وبأن كل معلوماتها تقتصر على 
أنها مختبرات طبية بحثية لمقاومة 
األمراض، إال أن الجانب الروسي 
أثبت باألدلة المكاتبات والزيارات 
المنتظمة لخبراء من منظمة الصحة 
للمختبرات األمريكية المشبوهة حول 
العالم. وهو ما أدى إلى مهاجمة 
الصين للواليات المتحدة األمريكية 
أنتم  »طالما  متسائلة،  وحلفاءها 
واثقون من براءتكم لماذا ترفضون 
لفريق  تحقيق  إجراء  باستماتة 
على  للوقوف  المتخصصين  من 
الحقيقة؟«  خاصة مع وجود وثائق 
وأدلة دامغة، أكدت عليها السيدة 
فيكتوريا نوالند في جلسة استماع 
علنية تحت القسم بالكونجرس قائلة 
بأن المعلومات الروسية صحيحة كلياً 
وصادقة مضيفة أن ما كانوا يفعلونه 
في تلك المختبرات خطيراً ومخيفاً 
للغاية، ووقوع مثل هذه األبحاث في 
أيدي القوات الروسية مسألة مثيرة 

للقلق.
هذا في الوقت الذي مازالت تتمسك 
األمريكية  المتحدة  الواليات  فيه 
بأكاذيبهم  وإعالمهم  وحلفائها 
الملفقة  وأخبارهم  المفضوحة 

والكاذبة.
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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  

المزّيف  المغلوطة والوجه  الحقائق 
الغربي! علام 

إ

للا

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

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

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment

Industrial-Mining-Real state-
seniors home management

Please call  
514- 909 -3334

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

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

  أعتقد بأنه قد حان الوقت لإلدارة المصرية لالهتمام 
بتحسين الوضع االقتصادي المتردي لألسرة المصرية 
ببناء المصانع وتعظيم اإلنتاج الزراعي وإيجاد الحلول 
النهائية لمواجهة الشح المائي المنتظر، والسيطرة 
على حجم الدين الخارجي المتضخم للدولة مقابل 
تراجع اإلنتاج وترّدي مستوى الدخل العام للمواطنين!

فريد زمكحل

وسيا ترامب يقاضي هيلاري وآخرين بسبب مزاعمهم بتواطئه مع ر

موسكو تفتح ممرات إنسانية 
جلاء الأوكرانيين لروسيا

إ

ل�

بدء المفاوضات الرسمية بين كندا وبريطانيا موسكو: عقوبات أمريكا الأخيرة قد 
تدفعنا للقطيعة التامة

الدوما  مجلس  لجنة  رئيس  قال    
ليونيد  الدولية،  للشئون  الروسي 
العقوبات األمريكية  سلوتسكي، إن 
الجديدة تضع العالقات بين موسكو 
وواشنطن على حافة »القطيعة التامة«.

وقال سلوتسكي- بحسب قناة )روسيا 
»الواليات  إن  اإلخبارية-  اليوم( 

على  عقوبات  تفرض  المتحدة 
مجلس الدوما بأكمله بسبب ضعفها 

والهستيريا«.
العقوبات  وأضاف أن »المزيد من 
العالقات  يضع  لروسيا  المعادية 
الروسية األمريكية على حافة االنقطاع 

الكامل«.

  رفع الرئيس األمريكي دونالد ترامب، دعوى قضائية 
ضد منافسته في انتخابات الرئاسة األمريكية في 2016، 

هيالري كلينتون على خلفية »اإلساءة له«.
وتشمل قائمة المشمولين بدعوى ترامب عدد آخر من 
الديمقراطيين؛ حيث زعم أنهم حاولوا تزوير تلك االنتخابات 

بربطهم حملته االنتخابية بروسيا.
الشكاوى  من  مطولة  قائمة  القضائية  الدعوى  وتضمن 
خالل  مرارا  السابق  الجمهوري  الرئيس  كررها  التي 
السنوات األربع التي قضاها في البيت األبيض بعد أن 

هزم كلينتون في االنتخابات.
كما تأتي في وقت يواصل فيه االدعاء، دون دليل، بأن 
هزيمته في انتخابات الرئاسة عام 2020 أمام الديمقراطي 

جو بايدن جاءت نتيجة تزوير واسع النطاق.
 108 من  المؤلفة  القضائية  الدعوى  في  ترامب  وقال 
صفحات والتي رفعها أمام محكمة اتحادية في فلوريدا: 
بينهم وتآمروا بشكل خبيث  فيما  المدعى عليهم  »نسق 
لنسج خيوط رواية كاذبة مفادها أن خصمهم الجمهوري، 

دونالد ترامب، كان يتواطأ مع دولة أجنبية معادية«.
وتشمل المزاعم الواردة في الدعوى »االبتزاز« والتآمر لنشر أكاذيب تلحق 

الضرر به.
ولم يرد ممثل لكلينتون بعد على طلب للتعليق.

وتطالب الدعوى بتعويضات؛ حيث قال ترامب إنه »اضطر لتحمل نفقات بمبلغ 
سيتم تحديده أثناء المحاكمة، لكن معروف أنه يتخطى 24 مليون دوالر وال 
يزال يتزايد بسبب تكاليف الدفاع والرسوم القانونية والنفقات المرتبطة بذلك«.
وتحتوي قائمة المدعى عليهم كريستوفر ستيل، وهو ضابط سابق بالمخابرات 

البريطانية.

 أعلنت الحكومة الكندية، الخميس، البدء الرسمي للمفاوضات 
بشأن اتفاق تجاري جديد مع المملكة المتحدة، في محاولة 
الستبدال اتفاق مؤقت، تم وضعه بعد خروج بريطانيا من 

االتحاد األوروبي.
جاء ذلك في إعالن رسمي بين وزيرة التجارة الكندية، 
ماري نج، ونظيرتها البريطانية، آن ماري تريفيليان في 

العاصمة أوتاوا.
وتفاوضت بريطانيا وكندا بالفعل على اتفاقية تجارية مؤقتة 
لتحل محل االتفاقية االقتصادية والتجارية الشاملة األوسع، 

التي تفاوضت عليها كندا مع االتحاد األوروبي.
وقالت الوزيرة الكندية ماري نج - في بيان رسمي - »يسعدني 
مع  جديدة  مرجعية  اتفاقية  أجل  من  المفاوضات  إطالق 
المملكة المتحدة من شأنها رفع مستوى النساء واألشخاص 
الذين يعانون من التمييز العنصري والشركات الصغيرة.«
وقالت وزارة التجارة البريطانية إن العالقة التجارية بين 
المملكة المتحدة وكندا بلغت قيمتها أكثر من 19 مليار جنيه 
2020، وقالت  إسترليني )25.1 مليار دوالر( في عام 

التجارة الحرة لديها »إمكانات  اتفاقية  التجارة آن ماري تريفيليان إن  وزيرة 
هائلة لتعزيز وتنمية التجارة بين بلدينا«.

وأضافت إنه من األهمية بمكان بالنسبة لبريطانيا إبرام صفقات مع كندا وكذلك 
الدخول في اتفاقية التجارة المطلة على المحيط الهادئ، والتي تضم 11 دولة 

والمعروفة باسم االتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ.
وتحاول بريطانيا تأمين صفقات تجارية للمساعدة في تعويض تراجع التجارة 
مع االتحاد األوروبي أكبر شريك تجاري لها، منذ خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبي. وافقت المملكة المتحدة على اتفاقيات مع نيوزيلندا وأستراليا، وبدأت 

محادثات مع الهند.
وأصبحت المملكة المتحدة اقتصادا أقل زخما في التجارة منذ خروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي. وقال مكتب مسؤولية الميزانية التابع للحكومة إن التجارة 
كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي تراجعت بنسبة %12 منذ عام 2019 ، وهو 

ما يزيد مرتين ونصف المرة عن أي دولة أخرى من دول مجموعة السبع.
وليس من المتوقع أن تضيف صفقة جديدة مع كندا الكثير، حيث إن %98 من 
صادرات السلع معفاة من الرسوم الجمركية بالفعل بموجب االتفاقية الحالية 
المعمول بها بدال من ذلك، تأمل الحكومتان في إنهاء الروتين واالتفاق على 

شروط رقمية جديدة »لجعل التجارة أرخص وأسرع وأكثر أمانا«.

حكمـة العـدد

  حذر زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية 
الخميس، من مغبة استخدام  الكبرى روسيا، 
أسلحة بيولوجية أو كيماوية أو نووية في حربها 

مع أوكرانيا.
وقال الزعماء في بيان مشترك نشرته ألمانيا بعد 
محادثات في بروكسل : “نحذر من أي تهديد 
باستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية 

أو أي مواد ذات صلة”.
وأضافوا أن كل دول المجموعة مستعدة للترحيب 

بالجئين من أوكرانيا.
على صعيد الطاقة، دعا الزعماء الدول المنتجة 
للنفط والغاز إلى التصرف بمسؤولية وتعزيز 

اإلمدادات التي تضخها لألسواق الدولية.
ولفتوا إلى أن منظمة أوبك لديها دور لتلعبه في 
هذا الشأن. وقالوا أيضا إنهم سيتجنبون أي حظر 

على صادرات األغذية.
من جانبه، دعا المستشار األلماني أوالف شولتس 
إلى الموافقة على وقف إطالق النار في أوكرانيا 

والسماح بوجود ممرات إنسانية.
وقال: “اتفقنا على زيادة إجراءات الدعم من 

خالل المساعدات اإلنسانية ألوكرانيا”.
ولفت إلى أن حرب روسيا على أوكرانيا لها 
تداعيات كبيرة على أسعار المواد الغذائية والمواد 

الخام وتوفرها وال سيما الطاقة.
ومضى في حديثه: “نحن بحاجة إلى بذل كل ما 

في وسعنا لمنع حدوث مجاعة في أوكرانيا”.
ولفت إلى أن هناك حاجة ملحة للحفاظ على 

تدفق األسلحة بصورة مستمرة إلى أوكرانيا، 
مضيفا: “نرى أن العقوبات المفروضة على 

روسيا مؤثرة وتؤتي ثمارها”.
أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فأكد 
أن مجموعة السبع مستعدة لتشديد العقوبات 

على روسيا إذا اقتضت الضرورة.
ونبه إلى أن “الدول المعتمدة على صادرات 
الحبوب األوكرانية ستواجه صعوبات”، مضيفا: 
“%80 من واردات مصر من الحبوب من 

أوكرانيا وروسيا”.
وشدد ماكرون على أن فرنسا قدمت ألوكرانيا 
صواريخ مضادة للدبابات ودعمها العسكري 

مستمر.
بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون: “على الرئيس الروسي أن يدرك أن 
أوكرانيا تحصل على دعم دولي غير مسبوق”.
ولفت إلى أن فرض منطقة حظر جوي في 
أوكرانيا يعني الدخول في مواجهة مباشرة 
مع روسيا. وأضاف: “إذا استخدمت روسيا 
بيولوجية أو كيميائية أو نووية فإن  أسلحة 

التبعات ستكون كارثية”.
فيما أوضح الرئيس األمريكي جو بايدن، أن 
قمة حلف الناتو أكدت على تشديد العقوبات 
على روسيا واستمرار تقديم الدعم ألوكرانيا.

ولفت إلى أن الواليات المتحدة تعتزم تقديم أكثر 
من مليار دوالر كمساعدات إنسانية ألوكرانيا.

وأضاف: “سنرحب بـ100 ألف الجئ أوكراني 

في الواليات المتحدة”، متعهدا بالرد على أي 
استخدام روسي لألسلحة الكيميائية.

وشدد على أن الصين تدرك أن مستقبلها االقتصادي 
أكثر ارتباًطا بالغرب من روسيا.

كانت الجمعية العامة لألمم المتحدة طالبت بأغلبية 

المساعدات  بدخول  بالسماح  الخميس  ساحقة 
وحماية المدنيين في أوكرانيا.

وانتقدت األمم المتحدة روسيا لتسببها في وضع 
إنساني “مريع” بعد عمليتها العسكرية لجارتها 

قبل نحو شهر.

وحصل القرار الذي أعدته أوكرانيا وحلفاؤها 
140 دولة مقابل معارضة خمسة  على دعم 
وإريتريا  الشمالية  )روسيا وسوريا وكوريا 
وروسيا البيضاء( بينما امتنعت 38 دولة عن 

التصويت.

وسيا من استخدام الأسلحة  مجموعة السبع تحذر ر
غير التقليدية في حربها مع أوكرانيا

تتقدم إدارة جريدة الرسالة بخالص التهاني 
وأطيب األماني للجالية العربية واإلسالمية 

بمناسبة قرب حلول 

شهر رمضان  المبارك
أعاده هللا على الجميع بالخير والسالم والمحبة 

اعداد: أنطوانيت جرجوس

القــوة
هي أن تدوس على وجعك تحت قدمك 
وتمشي ُمبتسماً أمام كل من ينتظر 

سقوطك!
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الثورة« »َحطب 

  أنا من جيل الحرب. ُولدُت قبل اندالعها 
في لبنان بسنة ونيّف، وعايشت أغلب ِسنيها 
الحرُب  تركت  الذين  ِمن  أنا  وأصعبها. 
يُد هللا  إاّل  تُبلسمها  ال  نفوسهم جروًحا  في 
في  عالقة  تزال  ذكرياٌت جّمة ال  الطريّة. 
ذهني، مشاهد وأصوات، ُصَوٌر وأنّات... 
صقلتني الحرب وصنعتني يداها من غير 
الشمعة،  تلك  أّن  يوَمها  أَدِر  لم  أدري.  أن 
ضوئها  على  أُذاكر  كنت  ما  غالًبا  التي 
الشحيح، قد أنارت نفسي ألقّدر الِعلم أيّما 
تقدير. ولم أَِع حيَنها أّن نقطَة الماء، التي 
كنّا ننتظر أن تقطر انتظاَر الحّراس للفجر، 
قد غسلت عينيَّ وفتّحتهما على قيمة األشياء 
التي تتأّمن لنا اليوم بغير جهد. ولم أُدرك 
وقَتها أّن مجّرد استيقاظنا كّل يوم من غير 
أن يُصيبنا مكروه أو من دون أن يُقرأ خبر 
مقتلنا في جرائد اليوم التالي، من جّراء قذيفة 
أو شظيّة طائشة، قد علّمني أن أشكر هللا 
الخبز  أّما رغيف  الحياة.  دائًما على نعمة 
الذي كنّا نحصل عليه بعد طول انتظار في 
َب لساني على  الطوابير، فلم أكن أعلم أنّه درَّ

م إليه من طعام. أن يستلّذ شاكًرا بما يُقدَّ
لم يرّطب ليالي الحرب الثقيلة، تلك التي كنّا 
نقضيها في الملجأ العِفن، إاّل استماعي إلى 
مسرحيّات الرحابنة التي كانت اإلذاعات تبثّها 
بعد منتصف الليل. خارًجا كانوا يجّرحون 
وطني ويعيثون فيه خراًبا، وفي الملجأ كنت 
أَبني وطنًا لي في مخيّلتي على قدر أحالمي، 
وأنا أستمع إلى مسرحيّات “آخر إيّام فخر 
الدين” و”جبال الصّوان”، و”بترا”... من 
الخالدة  الوطنيّة  المسرحيّات  هذه  خيوط 
نسجُت َوطًنا من عّزة وكرامة، أنا الشاّب 
الذي لم يكن قد بلَغ بعُد سّن الرشد. لبنان 
الذي أعشُقه حتّى نخر العظم، هو لبنان تلك 
الفيروزيّة...  واأللحان  الرحبانيّة  الكلمات 

جت فّي حّب الوطن.  الحرب، مع نارها، أَجَّ
وسكَت  أوزارها  الحرُب  وضعِت  إن  ما 
المدفع، أسرعُت أنا وَرفيقاَي إلى بيروت 
المدّمرة،  شوارعها  في  ونتسّكع  نزورها 
نُشبع أعيَننا من مشاهدة تلك المدينة الفاتنة، 
َمة، التي كنّا قد عشقناها  ولو مصلوبًة مهشَّ
من غير أن نراها. أَنشدنا يومها مع فيروز: 
وُقَبٌل  لبيروت،  قلبي سالٌم  “لبيروت، من 
للبحر والبيوت، لصخرٍة كأنّها وجُه بّحار 

قديم”. 
إن أنَس فلن أنسى قّط تلك الليلة المجيدة في 
ساحة البرج وسط المدينة، حين أحيت فيروز 
حفلتها األولى في لبنان بعد الحرب. تخيّلوا 
معي مقدار الشوق الذي كان يجتاحنا، أنا 
، لرؤية تلك السيّدة، لسماع صوتها،  ورفيقيَّ
في  لهم  كان  ما  الذين  نحن  لتلمُّس طلّتها، 

الحرب الطاحنة سوى صوتها عزاء.
ع  الحرب مقيتة، مقرفة، جحيٌم نَِهمة وقبر ُمشرَّ
على الموت. أتألّم لمن يمّر اليوم في أتّونها. 
قلبي على من يذوق اليوم علقمها. وأشدُّ ما 
يؤلمني رهان البعض على الحرب. هناك 
َمن ينادي بها، يفتعلها، يؤّجج نارها، ال بل 
يعرقل َوأَدها إن َعمَل الخيّرون على وأدها.

الحرب رهان خاسر حتًما. اسألوا اللبنانيّين! 
إلى  وتخلّف سنين ضوئيّة  بلدهم  ر  ُدّمِ لقد 
الحرب  أجل ال شيء. حسنة  الوراء، من 
الوحيدة هي أنّها أفهمتهم جميًعا أّن ال مفّر 
من أن يعيشوا مًعا تحت سماء هللا الواحدة. 
لو تواصوا بالمعروف قباًل وعرفوا كيف 
وينّظمون خالفاتهم  ويتحاورون  يتالقون 
كّل  وطنهم  على  وّفروا  لكانوا  بحضارة، 
أرتال  وتالفوا  الدماء  وحقنوا  الدمار  هذا 
قين. لألسف، في  الشهداء والجرحى والمعوَّ
الشرق ال نتعلّم إاّل إذا ُسفك الدم مدراًرا. 

هذا إذا تعلّمنا! 

من  فوق”،  “من  الحرب  تُروى  ما  غالًبا 
أشعلوا  الذين  أولئك  أمرائها،  نظر  وجهة 
فلتانها  من  واستفادوا  وأداروها  نيرانها 
َخت من وجهة النظر هذه،  وفوضاها. إن أُّرِ

فهذا تاريخها األسود الوِسخ. 
قلٌّة من يرويها “من تحت”، من وجهة نظر 
“المعتّر”  الشعب  عاشها  كما  ضحاياها، 
الحرب  من  ويالتها.  عانى  وحَده،  الذي، 
اللبنانيّة، َمن يذكر اليوم ابَن عّمي يوسف، 
ذلك الجندّي الشهيد الذي راحت أّمه الثكلى 
تفتّش عن جثمانه في المقابر الجماعيّة بين 
الموتى، فتجاوزته مّرة واثنتين وثالًثا من 
غير أن تتعّرف عليه من شّدة التشّوه؟ َمن 
سيكتُب عن ذلك الولد الذي تيتّم، وتلك المرأة 
التي ترّملت باكًرا، وذلك الشاّب “طربون 
اإلعاقة  كرسّي  استُجلَِس  الذي  الحبق” 
على  الدموع  قطرات  سيجمع  َمن  ُكرًها؟ 
فقيٍد راح، ويعّد صيحات الوجع على جرح 
الحنين لقرية  ال يندمل، ويحصي َنبضات 
رت؟ َمن سيُدّون تاريخ من  ُهّجَرت وداٍر ُدّمِ
ُووروا الثرى من غير أن تُعَرف أسماؤهم، 
وَمن ُقبروا من غير أن تُذَرف عليهم دمعة 
وتُتلى عليهم صالة؟ َمن سيعدُل لمن قضوا 

ظلًما، أذاّلء مقهورين؟
الثورة”، كما  الناس كانوا “حطب  هؤالء 
مسرحيّته  في  الرحبانّي  منصور  أسماهم 

“صيف 840”: 
الناس  نحنا  الثورة.  كنّا حطب  للي  “نحنا 
العاديّين ما حدا بيذكرنا، لكن لوالنا ما حدا 
قاتل وما حدا انتصر. نحنا مجهولين ومنبقى 
مجهولين ما إلنا أسامي وال عناوين. بكّفي 

نحّرر بلدنا من المحتّلين”.
ف.  هؤالء المنسيّون هم وجه الحرب المشّرِ
بهم وحدهم تليق أوسمُة الحرب، ولهم دون 

غيرهم يُعَزف نشيد المجد.

المطران ميالد الجاويش 
مطران كندا للروم الملكّيين الكاثوليك

21
-2

10
-1

40
W

هل لديك أي استفسارات بشأن اللقاحات المضادة 
لفيروس كورونا )كوفيد-19(؟

يوّفر الخط الهاتفي 211 الخدمات باللغة اإلنجليزية والفرنسية وأكثر من 200 لغة أخرى، بحيث 
يساعدك في العثور على المعلومات أو الموارد التي تحتاج إليها، والتي يمكن أن تساعدك.

هذه الخدمة مجانية وسرّية.

اتصل برقم 211.
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  أكد الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، أنه 
سيواصل التفاوض مع الرئيس الروسي، فالديمير 
بوتين، ونظيره األوكراني، فلوديمير زيلينسكي، 

من أجل تنظيم اجتماع بينهما.
وقال في مؤتمر صحفي بعد حضوره القمة الطارئة 
لرؤساء “الناتو” في العاصمة البلجيكية بروكسل: 
“سنواصل مبادراتنا ومفاوضاتنا مع الزعيمين. 
سياستنا هي سياسة السالم ... مهمتنا هي مواصلة 

العمل وسنفعل كل ما في وسعنا”.
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 
المؤتمر الصحفي أنه ناقش مع الزعماء األوروبيين 

انضمام أنقرة إلى االتحاد األوروبي.
وقال: “اليوم عقدت اجتماعات مع بعض القادة 
األوروبيين، وأجرينا محادثات ثنائية، وأشرت إلى 
أهمية تكثيف المفاوضات بشأن انضمام تركيا إلى 
االتحاد األوروبي، وبدء المناقشات حول القضايا 
الجمركية، واآلليات المؤسسية للتعاون، وقضايا 

التأشيرات والمكان الذي تستحقه تركيا”.
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع 
أسلحة نظام الحكم األوكراني وتخليص أوكرانيا 
لطلب  تلبية  فبراير/شباط   24 في  النازية  من 
جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين 

طلبتا المساعدة من روسيا إلنهاء اعتداءات قوات 
نظام الحكم األوكراني عليهما.

وقال الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، في كلمة 
وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب 
عمال حاسما فوريا. وناشد العسكريين األوكرانيين 
عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من 
أوامر إجرامية، وإلقاء األسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقت الحق  في  الروسية  الدفاع  وزارة  وقالت 
للمدن  الضربات  توجه  ال  الروسية  القوات  إن 
العالية ضد  الدقة  أسلحة  وتستخدم  األوكرانية، 

منشآت عسكرية محددة.

  كشفت مصادر مطلعة، الخميس، عن 
العراقي مصطفى  الوزراء  رئيس  توجه 
في  للمشاركة  األردن  لى  إ لكاظمي،  ا
قمة رباعية تضم بغداد إلى جانب مصر 
وذلك  العقبة  بمدينة  واألردن  واإلمارات 

وفق “الشرق بلومبيرج”.
يأتي ذلك في ظل تعزيز آلية التعاون الثالثي 
بين مصر والعراق واألردن، حيث شهدت 
الدول الثالث عقد عدة قمم لقادة الدول بجانب 
مسؤولي البلدان الثالث السنوات الماضية.

وكان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد 
أجرى منذ أيام، زيارة إلى شرم الشيخ التقى 
خاللها بالرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث 
والتطورات  البلدين  بين  الثنائية  العالقات 

اإلقليمية والدولية.
وشهدت بغداد، في يونيو الماضي قمة ثالثية 
السيسي، ورئيس  الفتاح  الرئيس عبد  بين 
وزراء العراق مصطفى الكاظمي، الملك 

األردني عبدهللا الثاني.
ووفق بيان للسفير بسام راضي المتحدث 
باسم الرئاسة المصري بشأن هذه القمة أنها 
تناولت سبل تعزيز التعاون الثالثي المشترك 
الثالث،  الدول  بين  المجاالت  في مختلف 
واألخوية  التاريخية  العالقات  إطار  في 

التي تجمعهم.

وأوضح الرئيس السيسي خالل القمة دعم 
وآلية  االستراتيجية  المشروعات  تنفيذ 
التعاون الثالثي، خاصة على المستوى 

السياسي واألمني.
كما تناول قادة الدول الثالث سبل تعزيز 
مجاالت التعاون االقتصادي والتجاري 
مرحلة  تأسيس  بهدف  واالستثماري، 
جديدة من التكامل االستراتيجي بين الدول 
التنموية  األهداف  قائمة على  الثالث، 
الروابط  المشتركة، ال سيما في ضوء 

التاريخية والشعبية المتينة بينها.
أضاف المتحدث الرسمي أن القمة تطرقت 
إلى أبرز القضايا والملفات اإلقليمية ذات 
مستجدات  المشترك، خاصة  االهتمام 
القادة  أكد  حيث  الفلسطينية،  القضية 
الثالثة دعم الشعب الفلسطيني للحصول 
على حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة 
الشرعية  المستقلة وفق قرارات  دولته 
الدولية ذات الصلة، مع اإلشادة بالجهود 

المصرية في هذا الصدد.
القمة تطورات األوضاع في  وتناولت 
المنطقة، حيث أكد السيسي أهمية تضافر 
جهود جميع دول الوطن العربي والشرق 

األوسط لمواجهة التحديات التي تهدد المنطقة 
واستعادة االستقرار بها، كما تم التوافق بين 

المكثف  العمل  أهمية  الثالثة حول  القادة 
للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في إطار 
الحفاظ على وحدة واستقالل دول المنطقة 

وسالمتها اإلقليمية.
وأكد القادة ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق 
بين الدول الثالث حول أهم قضايا المنطقة، 

واإلقليمية  لدولية  ا التطورات  ظل  في 
المتالحقة، والتي تستلزم التعاون المتبادل 

لمواجهة التحديات واألخطار المشتركة.

أساقفة  إلى  فرنسيس رسالة  البابا    وجه 
العالم أجمع ، بمناسبة الصالة من أجل السالم 
وفعل تكريس روسيا وأوكرانيا وتسليمهما إلى 
قلب مريم الطاهر اليوم ٢٥ مارس، وذلك في 
عيد بشارة العذراء مريم، في بازيليك القديس 

بطرس، كتب فيها التالي:
تقريًبا  شهٌر  مّر  لقد  العزيز  األخ  أيها   “
تُسببُّ  الَّتي  منذ بداية الحرب في أوكرانيا، 
السكان  لهؤالء  المعاناة  المزيد من  يوٍم  كلَّ 
أيًضا، في  العالمي  الّسالم  بين، وتهّدد  المعذَّ
هذه الّساعة المظلمة، تُدعى الكنيسة بقّوة لكي 
تطلب شفاعة أمير الّسالم، ولكي تكون قريبة 
من الذين يدفعون ثمن عواقب الّصراع في 
ُممتنٌّ لجميع  أنا  لهذا،  أرواحهم وأجسادهم. 
نداءاتي  على  يجيبون  كبير  وبسخاٍء  الذين 

للّصالة والّصوم والمحبّة”.
نشرته  ما  فرنسيس، حسب  البابا  وأضاف 
الصفحة الرسمية للفاتيكان ،  يقول واآلن، إذ 
وصلتني أيًضا طلبات عديدة من شعب هللا، 
أرغب في أن أوكل بطريقة خاصة إلى سيّدتنا 
الدول المتصارعة، كما قلت  العذراء  مريم 
المالئكي:  التبشير  نهاية صالة  باألمس في 
في الخامس والعشرين من مارس، في عيد 
البشارة، أريد أن أقوم بفعل تكريس البشريّة، 
قلب مريم  إلى  وأوكرانيا،  والسيما روسيا 

الطاهر. وبما أنّه من المناسب أن نستعّد لطلب 
الّسالم ونحن متجّددون بمغفرة هللا، سيتّم ِفعُل 
التّكريس هذا في سياق احتفال التوبة، الَّذي 
سيُقام في بازيليك القّديس بطرس عند الّساعة 
الخامسة مساًء بتوقيت روما، وسيكون ِفعُل 
التّكريس عند الساعة السادسة والنصف مساًء.

وتابع البابا فرنسيس يقول يريد هذا التّكريس 
أن يكون بادرة من الكنيسة الجامعة، الَّتي تحمل 
إلى هللا في هذه اللحظة المأساويّة، من خالل 
ه وأّمنا، صرخة ألم الّذين يتألّمون ويناشدون  أّمِ
بوضع حٍدّ للعنف، وتوِكل مستقبل البشريّة 
إلى ملكة الّسالم. لذلك أدعوك لالنضمام إلى 
فعل التّكريس هذا، وأن تدعو، يوم الجمعة 
الموافق الخامس والعشرين من مارس، الكهنة 
للّصالة  المؤمنين  من  وغيرهم  والّرهبان 
يرفع  لكي  المقّدسة،  األماكن  في  الجماعيّة 
ه ابتهاالته الّصادقة  شعب هللا المقّدس إلى أّمِ
إليك نص صالة  أُرسل  ولذلك  والجماعيّة. 
التّكريس الخاصة، لكي تتّم تالوتها في ذلك 

اليوم باتحاٍد أخوي.
وختم البابا فرنسيس رسالته بالقول أشّكرك 
لقبولك لهذه الدعوة ولتعاونك. وأُباركك من 
صميم قلبي، وأُبارك المؤمنين الموكولين إلى 
القّديسة  ولتحفظكم  يسوع  ليحمكم  رعايتك. 

مريم العذراء. صلّوا من أجلي.

  أفاد تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” األمريكية، أن قادة 
عسكريين روسيين رفضوا التواصل مع نظراء لهم من الجانب 

األمريكي، لبحث الحرب الدائرة في أوكرانيا.
ووفق الصحيفة، فقد حاول وزير الدفاع األمريكي لويد أوستن 
ورئيس هيئة األركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، التواصل 
مع كبار القادة العسكريين الروس، لكن “تم تجاهلهم حتى اآلن”.

وأشارت “واشنطن بوست” إلى أن القادة العسكريين األمريكيين 
يحاولون فتح قوات اتصال مع الجانب الروسي بهدف “تجنب 
أي خطوات خاطئة قد تؤدي لتصعيد أكبر للصراع الدائر في 

أوكرانيا”، إال أنهم لم يتمكنوا حتى اآلن من تحقيق هذا األمر.

ويأتي تقرير الصحيفة األمريكية بالتزامن مع إعالن متحدث باسم 
وزارة الخارجية األميركية، أن سفارة بالده في موسكو تلقت يوم 
األربعاء قائمة بأسماء دبلوماسيين أعلنت روسيا أنهم “أشخاص 
غير مرغوب بهم”، فيما قالت وسائل إعالم روسية إنه رد على 
تحرك أمريكي بطرد موظفين روس يعملون في األمم المتحدة.
وكانت واشنطن قد أعلنت في الشهر الماضي أنها ستطرد 12 

دبلوماسيا روسيا 
من البعثة الروسية 
لدى األمم المتحدة 
في نيويورك بسبب 

مخاوف مرتبطة باألمن القومي، ثم أعلنت في وقت الحق أنها 
ستطرد باإلضافة إلى ذلك مواطنا روسيا يعمل باألمم المتحدة 

قالت إنه جاسوس.
وتنفي روسيا تلك المزاعم، وذكرت وكالة إنترفاكس أن موسكو 
أبلغت الواليات المتحدة يوم األربعاء أنها ستطرد عددا غير محدد 

من الدبلوماسيين األمريكيين ردا على تلك التحركات.

   قال نائب وزير الخارجية الروسي 
ميخائيل بوغدانوف، الخميس، إن واشنطن 
بدأت تفقد زمام المبادرة والهيمنة على 
العالم، معربًا عن امتنان موسكو للدول 
األزمة  تجاه  موقفها  على  العربية 

األوكرانية.
 ”RT“ وفي حوار عبر قناة روسيا اليوم
الروسية، قال بوغدانوف: »نشهد تغييرا 
جذريا في العالقات الدولية، والواليات 
المتحدة كما يقول كثيرون تريد أن 
العالم وفقا لشرعية الغاب«،  يعيش 
لتحقيق  النفاق  وهي »تستخدم أسلوب 

طموحاتها الجيوسياسية«.
وأضاف أن األمريكيين »في حالة هلع 
العالقات  المتسارعة في  التغيرات  من 
المبادرة  الدولية، وهم يفقدون زمام 
والهيمنة على العالم الذي يجب أن يكون 

متعدد األقطاب«.

الدبلوماسي الروسي إن بالده  وقال 
تدرك أن »األمريكيين مارسوا الضغط 
واالبتزاز على الدول اإلفريقية والعربية 
وغيرها« ووصف ذلك بأنه »أمر مؤسف 
بطبيعة الحال، لكن أعتقد أن أصدقائنا 
وشركائنا العرب يعتزون بمواقفهم السيادية 
واستقاللهم عند اتخاذ القرارات السياسية 
المبنية على مصالحهم  واالقتصادية 
المصالح يجب  الوطنية، أظن أن هذه 
أن تعلو فوق أية اعتبارات أو تنازالت 
وحتى الضغوطات والتهديدات والقيود«.

أشار بوغدانوف إلى أن بالده في الظروف 
الحالية ليست وحدها. وتابع: »لدينا أصدقاء 
وحلفاء كثر وفي مقدمتهم الصين ودول 

بريكس والكثير من الدول«.
الدول  أضاف: »راضون عن مواقف 
المصدرة للنفط ونحن على اتصال دائم 
معها«، ورحب بجهود بعض الدول بما 

فيها العربية للتوصل إلى حلول 
لألزمة األوكرانية.

لغالبية  وتابع »نحن ممتنون 
العرب وقد اطلعنا  أصدقائنا 
على البيان المشترك لمجلس 
العربية على  الدول  جامعة 
الخارجية  مستوى وزراء 
في  باألحداث  المتعلق 
البيان  أوكرانيا«، ووصف 
متزنا  طابعا  »يحمل  بأنه 
وموضوعيا ويعكس الموقف 

العربي المشترك«.
إلى  سوريا  عودة  وحول 
الجامعة العربية قال إن هذه 
العودة »ستكون مفيدة لجميع 

الدول العربية«.
في وقت سابق، قالت المتحدثة 

باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، 
إن األلغام البحرية التي زرعتها قوات 
كييف في مياه الموانئ األوكرانية تحاصر 

أكثر من 60 سفينة تجارية بطواقمها 
وحموالتها.
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تــأثير مانديـلا
    قبل أن تبحث عنها في اإلنترنت، 
بها  ُيكَتب  التي  الطريقة  تتذكر  هل 
اسم الشوكوالتة الشهيرة والمفضلة 
لدى الكثيرين في العالم »كيت كات« 

باللغة اإلنجليزية؟
إذا كنت تعتقد أن هناك َشرطة ) - (  
بين جزئي كلمتي«Kit« و  تفصل 
Kit-« وأنها تكتب هكذا »Kat«

Kat«فأنت من الذين يمكن تصنيفهم 
ظاهرة  تحت  المنضوين  ضمن 
المعروفة، ألن  مانديال«  »تأثير 
كلمة«KitKat«تُكَتب بدون َشرطة 

بين مقطعي الكلمتين.
هذه ليست دعاية للشوكوالتة الشهيرة 
أنحاء  الكثيرين في  والمفضلة لدى 
المثال األشهر لشرح  العالم، ولكنه 
ظاهرة »تأثير مانديال«. فما هي 
ظاهرة »تأثير مانديال« هذه، وما هي 
عالقة المناضل األفريقي الشهير بها؟
»تأثير مانديال« هو المصطلح الذي 
يطلق على ظاهرة الذكريات الزائفة 
الجماعية، عندما تميل مجموعة كبيرة 
من األشخاص الستعادة ذكريات 
مغلوطة عن حدث ما، ويعتقد هؤالء 
األشخاص أن ذكرياتهم هذه حقيقية، 
في حين أنها ليست كذلك فعال، بل 
هي ناشئة عن أمور لم تحدث، أو أنها 
حدثت ولكن بطريقة مغايرة ومختلفة 
يتم تذكرها بها،  التي  الطريقة  عن 
األمر الذي يوصلنا إلى أن الذاكرة 
ليست بالدقة التي يتصورها البعض.
هذا هو الشرح المبسط للظاهرة، أما 
المناضل اإلفريقي  ارتباطها باسم 
الجنوبي الشهير نيلسون مانديال فيعود 
إلى الباحثة فيونا بروم، التي أطلقت 
بعد  2010م،  عليها هذا االسم عام 
أن الحظت خالل حضورها ألحد 
العديد  تتشارك مع  أنها  المؤتمرات 
من األشخاص ذكريات خاطئة متعلقة 
العديد  بنيلسون مانديال، حيث إن 
يعتقدون أن مانديال  من األشخاص 
توفي أثناء وجوده داخل المعتقل في 
الثمانينيات من القرن الماضي،وأن 
البعض يعتقدون أنهم شاهدوا بالفعل 
بثّاً متلفزاً لجنازته، ألقت خالله زوجته 
الفقيد.والحقيقة أن  فيه  تنعى  خطابا 
الواقع،  لم يحدث على أرض  هذا 
فقد خرج نيلسون مانديال من السجن 
 1994 1990م، وانُتِخب عام  عام 
أفريقيا، وتوفي عام  رئيًسا لجنوب 
2013عن عمر ناهز 95 عاما.من هنا 
جاء مصطلح »تأثير مانديال« الذي 
أصبح يُطلَق على الحاالت الشبيهة 
الذكريات الجماعية الخاطئة  من 
والمزيفة. وهناك أمثلة كثيرة وشهيرة 
الباحثون لهذه الظاهرة،  يضربها 

بعضها له عالقة بالتاريخ، وبعضها 
بالجغرافيا، والكثير منها  له عالقة 
له عالقة باألدب، والفن، والثقافة، 
والشخصيات، واألحداث، واألماكن، 
المختلفة  الحياة  وغيرها من شؤون 
التي نصادفها يوميا، بعيدا عن فكرة 
التي من الصعب  الموازية  العوالم 

إثبات صحتها.
لماذا يجب أن نتعرف على ظاهرة 
»تأثير مانديال«؟ ولماذا يجب أن 

نهتم بها؟
يجب أن نتعرف على الظاهرة ونهتم 
بها ألن كثيرا من األمور التي نصادفها 
الذاكرة  دائرة  تقع ضمن  في حياتنا 
الجماعية الخاطئة أوالمزيفة التي نبني 
عليها أحكاما مصيرية، بعضها على 
النطاق الشخصي، وبعضها اآلخر 
الذي قد  العام. األمر  النطاق  على 
لها  اتخاذ قراراتيكون  يترتب عليه 
تأثير على مسارات شخصية وعامة 
لها شأن كبير في حياتنا قصيرة المدى، 
الممتدة.  وحياة الشعوب والبلدان 
فباالعتماد على الذاكرة الخاطئة أو 
الدول  المزيفة صدرت في بعض 
أحكام قضائية دخل السجوَن بسببها 
أبرياُءقضوا فيها أعواما مديدة حتى تم 
اكتشاف براءتهم وإخراجهممنها بعد 
رت حياتهم ولم يعودوا قادرين  أن ُدّمِ
على استئنافها من جديد، ألن العمر 
الذي يمضي ال يعود أبدا. لكن األخطر 
من هذا هو عندما تتأثر حياة الشعوب 
وتتحدد مساراتها نتيجة اعتمادها على 
ذاكرة خاطئة. هنا ال يصبح »تأثير 
مانديال« مجرد خطأ يمكن التراجع 
عنه أو تصحيحه، بل حقيقة يتشكل 
منها واقع جديد يتأثر نتيجة له مستقبل 
أجيال، يتغير مسار حياتها تماما، وال 
تعود قادرة على إعادة تصحيحه إال 

بعد عقود من الزمن.
بعيدة من  حدث هذا في عصور 
تاريخ أمم كثيرة، منها أمتنا، وحدث 
في عصور قريبة، ويحدث اآلن في 
العصر الذي نعيشه، دون أن نتخذ 
نستفيد  أحداثالماضي دروسا  من 
منها، كي ال نبني قراراتنا ومواقفنا 
أو مزيفةتقودنا  ذاكرة خاطئة  على 
في دروب وعرة إلى متاهات كبرى، 
وتلقي بنا في أودية سحيقة، فالمؤمن 
ال يلدغ من جحرواحد مرتين، والعاقل 
ال ينخدع بالمظاهر، خاصة عندما 
تنكشف له الحقائق. وقد انكشف لنا 
على مدى تجاربنا السابقة من الحقائق 
ما يجعلنا ننأى بأنفسنا عن كل ذاكرة 
خاطئة أو مزيفة. لقد توفي مانديال 
لظاهرته  يكون  أن  فعال وال يجب 

تأثير علينا.

aliobaid2000@hotmail.com

أخـبــار
وسيا وأوكرانيا رسالة البابا فرنسيس إلى الأساقفة بمناسبة الصلاة للسلام بين ر

مارات والأردن والعراق

إ

مصادر: قمة رباعية فى العقبة تضم مصر وال�

أردوغان: سنواصل التفاوض مع بوتين وزيلينسكي لتنظيم اجتماع بينهما

وسيا: نشكر الدول العربية على موقفها تجاه الأزمة الأوكرانية ر

وسيا تتجاهل طلب عسكريين أمريكيين للتواصل بشأن أوكرانيا واشنطن بوست: ر

  بقلم: علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي



   أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، 
الخميس، أهمية الدعم المالي األوروبي، في ظل 
تأثر فلسطين بالُمتغيرات الدولية وانعكاسها على 
األسعار، إضافة إلى االقتطاعات اإلسرائيلية 

الجائرة من أموال المقاصة.
جاء ذلك خالل استقباله ُمفوض الجوار والتوسع 
في االتحاد األوروبي أوليفر فارهيلي بحضور 
وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، وممثل 
االتحاد األوروبي لدى فلسطين سفن كون فون 

بورجسدورف.
وعبّر رئيس الوزراء الفلسطيني عن شكره 
لالتحاد األوروبي على دعمه المتواصل سياسيا 
وماليا، وقال: “أوروبا كانت وما زالت شريكا 
الفلسطيني، وداعما أساسيا  للشعب  وصديقا 

منذ عشرات السنين”.
وقال اشتية إن تأخر الدعم األوروبي للموازنة 
إمكانية  انعكس سلبا على  الماضية  لألشهر 
الوفاء بااللتزامات تجاه الفئات التي تحصل 
على الدعم االجتماعي، وكذلك على رواتب 

الموظفين وعلى عمل المؤسسات.
المساعدات  اشتية “نرفض وضع شروط على  وأضاف 
مبنية على  الحفاظ على شراكة حقيقية  ونريد  األوروبية 

االحترام والتعاون وليس الشروط”.
من جانب آخر، بحث الجانبان سبل تيسير تنفيذ المشاريع 

الرئيسية لالتحاد األوروبي في قطاع غزة مثل محطة غزة 
المركزية لتحلية المياه والغاز للقطاع.

كما بحثا اجتماع المانحين المقبل في بروكسل وأهمية أن 
يرتكز المؤتمر على حشد الدعم المالي لفلسطين، في ظل 
األزمة المالية التي تواجهها الحكومة وتجعلها غير قادرة 

على اإليفاء بالتزاماتها.

وأطلع رئيس الوزراء المفوض األوروبي على آخر المستجدات 
السياسية وإجراءات إسرائيل التي تقضي على أي فرصة 
االستيطاني  التوسع  الفلسطينية، من خالل  الدولة  إلقامة 
واالستيالء على األراضي وغيرها، مؤكدا ضرورة العمل 
من أجل خلق مسار سياسي جاد إلنقاذ حل الدولتين وإنهاء 

االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

   خرج آالف السودانيون، يوم الخميس، 
في مسيرات جديدة في العاصمة الخرطوم 
وعدد من مدن البالد للمطالبة بالحكم المدني.

واستخدمت قوات األمن السودانية الرصاص 
الحي والغاز المسيل للدموع بكثافة للتصدي 
لمحتجين عند مدخل الشارع الرئيسي المؤدي 
للقصر الرئاسي في وسط الخرطوم وسط 

أنباء عن إصابات عديدة.
الخرطوم  العاصمة  وعاشت 
خالل األيام الثالثة الماضية حالة 
من الشلل حيث أغلقت عدد من 
بالمتاريس  الرئيسية  الشوارع 
وإطارات السيارات المشتعلة.

المتحدة  األمم  إعالن  ورغم   

واالتحاد اإلفريقي توحيد مبادراتهما الهادفة 
ما  البالد  ان  إال  المستفحلة؛  األزمة  لحل 
تزال تعيش حالة من انسداد األفق السياسي 
تقود  التي  المقاومة  لجان  تمسك  ظل  في 
مدني  بحكم  الشارع  في  الحالي  الحراك 
وعودة  العدالة  بتحقيق  والمطالبة  خالص 

الجيش إلى ثكناته.
وانعكست االضطرابات األمنية والسياسية 
سلبا على األداء االقتصادي حيث تدهورت 
العملة الوطنية بشكل ملحوظ خالل االسبوعين 
الماضيين، وفقدت أكثر من 80 في المئة من 
قيمتها؛ حيث جرى تداول الدوالر الواحد 
بنحو 780 جنيه في السوق الموازي مقارنة 

مع نحو 430 جنيها قبل أحداث أكتوبر.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

المسئول الحقيقي
عن الحرب الروسية األوكرانية!

الرئيس  نظيره  بايدن  جو  الرئيس  عندما وصف  تعجبت    
الروسي فالديمير بوتين بأنه مجرم حرب لمجرد أنه يريد حماية 
المتحدة األمريكية  الواليات  بقيادة  الناتو  بالده من بطش حلف 
والتي حلمت أوكرانيا باالنضمام له فكان على روسيا أن تنتفض 
هذا طبعا  يعجب  لم  ولكن  القومي   أمنها  بالدفاع عن  وتسرع 

أمريكا  فهي تريد الهيمنة على هذا العالم .  
فالديمير بوتين في نظرهم مجرم ألنه يحمي شعبه مما فعلوه هم 
سابقاً ويبدو أنهم نسيوا  ما فعلوه  بضرب هيروشيما ونجازاكي 
الذرية وتم محوهما من على وجه  بالقنابل  الماضي  القرن  في 
األرض وما فعلوه فيي بالد كثيرة مثل فيتنام في ستينات القرن 
الماضي والعراق الذي دخلوه ودمروه بحجة وجود أسلحة نووية 
ليلة وضحاها وسط ذهول  بين  ثم أعدموا رئيسه صدام حسين 
اليوم على أي سالح نووي  العثور حتى  يتم  العربي ولم  العالم 
فيه  وسوريا  التي أرسلوا إليها مرتزقة من كل أرجاء المعمورة 
يرفعون راية داعش وتنفيذهم لجرائم بشعة ولوال تدخل روسيا 
فعلوه  كان وما  في خبر  اليوم   لكانت  بجوار سوريا  ووقوفها 
من جرائم في ليبيا وأرسال من يقتل رئيسها القذافي  وما فعلوه 
في أفغانستان والمصيبة الكبري ال أحد يحكامهم فمجلس األمن 
مالكي واألمم المتحدة قطاع خاص يعمل من أجلهم فقط وطبقا 

لمعايرهم ووجهات نظرهم المضللة .
الرئيس بوتين لم يضلل أحد كما أنه حذر من قبل مراراً بأنه لن 
يسمح بدخول الناتو روسيا أو حتى األقتراب من حدودها ولكن 

لم يفهموا .
وهرش الناتو في رأسه وقرر أن يوسع نفوذه ففكروا في أوكرانيا 
بأنهم سيهبوا  زيلينسكي  الخبرة  المحدود  رئيسها  وأوهموا   و 
للدفاع عنه عند دخول أوكرانيا حلف الناتو الذي فوجئ فيما بعد 
نفسه يحارب  الريح ووجد  له ذهبت في مهب  أن كل وعودهم 
الكثير  السالح والعتاد  يملك من  لوحده ضد جيش روسي قوي 
والكثير ولكن هكذا األمريكان يا زيلينسكي المتغطي بهم عريان .
أمريكا  الحقيقي هو  والمجرم  ليس مجرم حرب  بوتين  وأخيراً 
والغرب وحلف الناتو وهم المسئولون عن تدمير أوكرانيا وقتل 
إذا  العالم  أيضاً عن دمار هذا  المدنيين والجنود بل ومسئولون 

توسعت هذه الحرب وأصبحت حرب عالمية ثالثة ال قدر هللا .

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

مصدر قضائي: محكمة عسكرية توجه اتهامات 
لسمير جعجع في أحداث عنف بيروت

أخبــار

لاعلاناتكم في الرساـلة

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

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

    أفادت وكالة األنباء اللبنانية الرسمية 
الخميس  يوم  قاضيا حدد  أن  الخميس  يوم 
حاكم مصرف  الستجواب  موعدا  المقبل 
لبنان المركزي فيما يتعلق بتهم “اإلثراء غير 

المشروع وتبييض األموال”.
كان سالمة، حاكم مصرف لبنان منذ ما يقرب 
من ثالثة عقود، قد اتُهم يوم االثنين باإلثراء 
غير المشروع، وهي تهمة نفاها عندما اتصلت 
به رويترز، قائال إنه أمر بإجراء تدقيق خلص 
إلى أن األموال العامة ليست مصدر ثروته. 

ونفى في السابق ارتكاب أي مخالفات.

    أكد مندوب اليمن الدائم لدى األمم المتحدة السفير عبدهللا 
السعدي، أهمية توحيد مواقف مجلس األمن الدولي تجاه القضايا 
)الفيتو( وأن يعكس  النقض  العربية، والحد من استخدام حق 
الدول  الدائمين، مشاغل  المجلس، والسيما األعضاء  موقف 

العربية حول أزماتها.
وذكرت وزارة الخارجية اليمنية - في بيان أوردته قناة )اليمن( 
اإلخبارية الخميس - أن مندوب اليمن الدائم لدى األمم المتحدة 
السفير عبد هللا السعدي ألقى بيان المجموعة العربية أمام جلسة 
مجلس األمن المخصصة لمناقشة التعاون بين األمم المتحدة وجامعة 
الدول العربية تحت بند )التعاون بين األمم المتحدة والمنظمات 

اإلقليمية ودون اإلقليمية لصون السالم واألمن الدوليين(.
وأشار السعدي - في بيانه - إلى أن االجتماع ينعقد في ظل عالم 
يزداد تعقيًدا يوما بعد يوم، وفي ظل أزمات دولية متزايدة تفرض 
تحديات متعددة تلقي بظاللها على الدول العربية، التي تعاني من 
أزمات وتحديات على مختلف الصعد السياسية واألمنية واالقتصادية 
واالجتماعية، ونظًرا لما تشكله هذه األزمات العديدة في الدول 

العربية من تهديد للسلم واألمن اإلقليمي والدولي.
وشدد على الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات اإلقليمية إلى جانب 
منظمة األمم المتحدة، من خالل الجهود المشتركة والمنسقة، في إيجاد 
الحلول الشاملة والمستدامة لألزمات التي تقع في نطاقها اإلقليمي 

انطالقا من كونها األقرب إلى فهم جذور وتعقيدات هذه األزمات.
ودعا إلى تطوير العالقة بين األمم المتحدة وجامعة الدول العربية حتى 
يرقى للمستوى المنشود للتعامل بفاعلية مع هذه التحديات المتزايدة 

في المنطقة العربية، مؤكًدا أهمية توحيد مواقف مجلس األمن تجاه 
القضايا العربية، وأن يعكس موقف المجلس، مشاغل الدول العربية 
حول أزماتها، ووقف التدخالت الخارجية في الشئون الداخلية للدول 
العربية، وإنشاء منطقة شرق أوسط خالية من األسلحة النووية وغيرها 

من أسلحة الدمار الشامل األخرى.
ونوه بالدور البارز والمحوري للشباب والمرأة في مواجهة التحديات 
في الدول العربية وفي بناء واستدامة السالم ومنع انتشار العنف 

وتحقيق التنمية المستدامة.

ميشال  العماد  اللبناني  الرئيس  أّكد     
عون، الخميس، حرصه على متابعة 
ما بدأه فيما يتعلق بمكافحة الفساد 
األطراف  بعض  سعي  رغم 
منذ  تجلى  ما  وهو  للعرقلة، 
سنتين في مواجهة إصراره 
على التحقيق في حسابات 

مصرف لبنان.
خالل  عون،  وقال 
استقباله وفد “نادي 
ر  ا لحو ق  لشر ا

“بعض  إن  عبود،  تنوري  فوال  برئاسة  الحضارات” 
القرارات يعرقل صدوره في مجلس الوزراء لعدم توفر 
موافقة الثلثين، إال أننا ورغم ذلك  تمكنا من التصديق على 
مشاريع استخراج الغاز والنفط، حيث تبين وجود الغاز 
إال أن الضغوطات الدولية منعت من استكمال العمل”.

من  أراضيه  تطهير  “في  نجح  لبنان  أن  إلى  وأشار 
االنتظام  وتحقيق  االنتخابات  قانون  وإقرار  اإلرهابيين 
المالي من خالل إنجاز الموازنات، باإلضافة إلى ملء 
الفراغ في الجسم الدبلوماسي، وذلك قبل استفحال األزمة 

االقتصادية”.
ولفت إلى “العرقلة التي يواصل ممارستها البعض وعدم 

الحاصل”، مشيًرا  المالي  االنهيار  لوقف  التدابير  اتخاذ 
الساعة على  كونترول حتى  الكابيتال  إقرار  إلى “عدم 

سبيل المثال ال الحصر”.
وأّكد الرئيس عون أن “لبنان ال بد أن ينهض من جديد”، 
مشدًدا على أن “الحوار هو السبيل الوحيد لحل النزاعات 
الواحد  المجتمع  المتبادل ضمن  والتفاهم  التفهم  وتعزيز 

وما بين المجتمعات المختلفة”.
يذكر أن احتجاجات شعبية كانت قد انطلقت في أكتوبر 
من عام 2019 للمطالبة بالقضاء على الفساد، باعتبار أن 
مسيرة مكافحة الفساد هي جزء من العملية اإلصالحية 

المطلوبة إلنقاذ لبنان من األزمة االقتصادية والمالية.

وزير  مع  سعيد  قيس  التونسي  الرئيس  بحث     
اإلجراءات  ناجي،  بن  نزار  االتصال  تكنولوجيات 
التي تم اتخاذها في البالد تحسبا للهجمات السيبرانية 
التي هي نوع من اإلرهاب، حيث ال تتوّرع الشبكات 
الدولة  إليه لضرب مؤسسات  اللجوء  في  اإلرهابية 
وسائر المؤسسات بوجه عام، مثلما حصل في الساعات 

واأليام األخيرة.
وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان الخميس، أنه تم 
مناقشة عدة موضوعات بينها “االستشارة الوطنية” 

بالرغم  تحديدها،  تّم  تعطيلها من جهات  ومحاوالت 
التونسي  الشعب  إرادة  بفضل  االستشارة  نجاح  من 
واإلطارات التونسية التي تصّدت للمحاوالت اليائسة 

التي تم إحباطها.
يشار إلى أن “االستشارة الوطنية” اإللكترونية أطلقها 
الرئيس التونسي في منتصف يناير الماضي، على أنها 
المرحلة األولى من مشروعه السياسي، والهدف منها 
جمع آراء ومقترحات التونسيين قبل إجراء استفتاء 

على دستور 2014 صيف هذا العام.

وبي ُمهم في ظل  راء الفلسطيني: الدعم المالي الأور رئيس الوز
الاقتطاعات الاسرائيلية من أموال المقاصة

وكالة: قاض لبناني يحدد الخميس المقبل موعدا 
لاستجواب حاكم البنك المركزي

مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة يؤكد أهمية توحيد 
مواقف مجلس الأمن تجاه القضايا العربية

عون يؤكد حرصه على متابعة مكافحة الفساد 
فى لبنان

قيس سعيد يؤكد ضرورة اتخاذ الاجراءات 
تحسًبا لأى هجمات سيبرانية

مظاهرات في العاصمة السودانية وسط إجراءات أمنية مشــددة 
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Parapsychologie DANS 
L'astrologie :

Parapsychologie est l'étude des événements qui ne peut être expliqué par ce que les 
scientifiques savent sur la nature et le monde 

Parapsychologie DANS L'astrologie:
Mieux se Connaître, amélioration de la Qualité de vie Personnelle et du couple, Avoir les 
bons Conseils versez CHAQUE état, 
Trouver Reportages la possibilité.
Première session = 60 $ pour jeune          Première session pour adulte 100 $

Mail :jackleblond888@yahoo.com

  قال مصدر قضائي وقناة الجديد التلفزيونية يوم الخميس إن محكمة 
عسكرية لبنانية وجهت اتهامات للسياسي المسيحي البارز سمير 
جعجع فيما يتعلق باالشتباكات الدموية التي وقعت في بيروت في 
أكتوبر تشرين األول الماضي في خطوة قد تؤجج التوتر السياسي 

قبل شهرين من االنتخابات.
وقال مسؤول في حزب القوات اللبنانية الذي يتزعمه جعجع إن 
العنف  أحداث  في  التحقيق  وإن  لجعجع مسيس،  الموجه  االتهام 

مسيس أيضا منذ البداية.
وقال القاضي فادي عقيقي لقناة الجديد إنه وجه االتهامات إلى جعجع 
قبل يومين على ضوء معطيات جديدة تتعلق بأحداث الطيونة، في 
بيروت منذ نحو عشر  العنف دموية في  أكثر أعمال  إلى  إشارة 
سنوات. ولم يتسن لرويترز الوصول على الفور إلى عقيقي للتعليق.

أنصار  من  جميعهم  أشخاص،  سبعة  وُقتل 
جماعة حزب هللا وحركة أمل الشيعيتين، في 
14 أكتوبر تشرين األول قرب منطقة شهدت 
اشتباكات من قبل أثناء الحرب األهلية اللبنانية 

التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وقال مهند الحاج علي من مركز كارنيجي 
للشرق األوسط إن أي محاولة العتقال جعجع 
سيقاومها حزبه على األرجح، مما قد يؤدي 
قبل شهرين فقط من  إثارة اضطرابات  إلى 

االنتخابات البرلمانية.
واستُدعي جعجع لجلسة استماع بمقر المخابرات 
العسكرية في أكتوبر تشرين األول الماضي 

بشأن أعمال العنف لكنه لم يحضر.
وبدأت أعمال العنف في 14 أكتوبر تشرين 
األول عندما بدأ أناس في التجمع للمشاركة 
في احتجاج دعت إليه جماعة حزب هللا ضد 
قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي 

وقع عام 2020.
إيران حزب  من  المدعومة  المسلحة  الشيعية  الجماعة  واتهمت 
القوات اللبنانية بنصب كمين للمحتجين والتدبير لقتلهم في محاولة 

لجر البالد إلى حرب أهلية.
لكن جعجع وهو من أشد المنتقدين لحزب هللا وله عالقات جيدة 
مع السعودية، نفى ذلك بشدة ورفض كذلك اتهامات حزب هللا بأن 
التي كانت طرفا في  القوية  المسلحة  الحزب أعاد تشكيل ذراعه 

الحرب األهلية اللبنانية.
وقال جعجع إن االضطرابات بدأت عندما دخل أنصار الحزبين 
حيث  مسيحية،  أغلبية  تسكنه  الذي  الرمانة  عين  حي  الشيعيين 
أتلفوا سيارات وأصيب أربعة من السكان قبل وقوع إطالق نار 

في المنطقة.
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Dégustez 
nos délicieux
desserts de 

Ramadan

Baklava mixtes
Cheaibiyat

Katayef aux noix

Kellej Knéfeh

Moubarak



 القاهرة/ فرج جريس: أعلن 
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس 
مجلس الوزراء، عن تخصيص 
احتياطي مقداره 130 مليار جنيه 
بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح 
الجمهورية،  السيسي، رئيس 
من  األكبر  الجزء  الستيعاب 
صدمات األسعار نتيجة األزمة 

األوكرانية الروسية.
أنه  الوزراء  رئيس  وأوضح 
تمرير جزء من  تم  إذا  حتى 
بسبب  الزائدة  األسعار  تكلفة 
يكون  المواطنين  إلى  األزمة 
جزء يسيرا. وأضاف مدبولي، 
في مؤتمر صحفي عقده أمس، 
أن الدولة حينما عمدت لوضع 
الموازنة للعام الجديد كان ذلك 
بناًء على الظروف الطبيعية، 
لتكون  مراجعتها  تمت  لكن 

أكثر تحوطاً في ظل األزمة العالمية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن زيادات 
تم  األسعار حينما حدثت في مصر، 
للمواطن،  تمرير جزء يسير وبسيط 

ما يحدث في كل دول  بالمقارنة مع 
العالم، خصوصاً دول العالم المتقدمة، 
والتي مررت الزيادات بالكامل للمواطن.

وأشار إلى أنه لو ذكر البعض أن دخل 
كثيراً  أعلى  الدول  تلك  في  المواطن 

من مصر، لكن تكلفة الحياه تضاعفت 
عليه، ليشعر المواطن بأنه يعاني، لكن 
في مصر الدولة تمتص جزء كبير من 
الصدمات، ونواصل جهودنا لتحقيق 

الحماية االجتماعية.

وزارة  تشارك  جريس:  فرج  القاهرة/   
دول  مارس،   ٢٦ السبت  واآلثار،  السياحة 
“ساعة  السنوي  العالمي  الحدث  في  العالم 
غير  اإلضاءة  إطفاء  عن طريق  األرض” 
إستهالك  ترشيد  في  للمساهمة  الضرورية، 
الطاقة لمواجهة ظاهرة االحتباس الحراري، 

والتوعية بمخاطر هذه الظاهرة.
األمين  الدكتور مصطفى وزيري،  وأوضح 
مشاركة  أن  لآلثار،  األعلى  للمجلس  العام 
إيمانا  تأتي  الحدث  هذا  مثل  في  الوزارة 
منها بتضافر كافة الجهود الوطنية لمشاركة 
دول العالم في تسليط الضوء على مثل هذه 
الظواهر الهامة والتوعية بمخاطرها وتقليل 
الموارد  على  للحفاظ  الحرارية  االنبعاثات 
يوم  سيتم،  القادمة،حيث  لألجيال  الطبيعية 
السبت القادم، إطفاء اإلضاءة الخارجية لكل 
من قلعة صالح الدين األيوبي بالقاهرة وقلعة 
قايتباي باإلسكندرية ومنطقة المسلة الناقصة 
بأسوان ومعبد الدير البحري باألقصر، لمدة 

ساعة واحدة.

لمؤتمر  مصر  فة  الستضا مصر  وتستعد 
األمم  التفاقية  والعشرين  السابع  األطراف 
المقرر   ”COP27“ المناخ  لتغير  المتحدة 

الشيخ،  شرم  بمدينة  عقده 
ويأتي اإلعداد والتجهيز لهذا 
الحدث على رأس أولويات 
كافة أجهزة الدولة خالل الفترة 
العمل  يتم  أنه  كما  المقبلة، 
على قدم وساق لتسخير كافة 
اإلمكانات السياحية الممكنة 
للمساهمة في إخراج المؤتمر 
والتي  المشرفة  بالصورة 
مصر  وقيمة  مكانة  تعكس 
عالمياً وتظهر للعالم ما يتم 
حماية  نحو  جهد  من  بذله 
المستدامة  والسياحة  البيئة 
للبيئة  الصديقة  والخضراء 
المستدامة. التنمية  وتحقيق 

كما أنه من المقرر أن توقع 
ت  ا ء ا جر إ ضمن  مصر 

في  تضم  القادم،  المناخ  لمؤتمر  استضافتها 
ومصر  المستدام،  للنقل  التحول  متطلباتها 
ستقدم رسالة هامة خالل استضافتها للمؤتمر 

من خالل  الشيخ خضراء”  “شرم  بإطالق 
االعتماد على وسائل  ومنها  مختلفة  محاور 
النقل الصديقة للبيئة في التنقل داخل المدينة 

وفعاليات المؤتمر، كأحد مكونات نموذج مصر 
نحو تطبيق مفهوم النقل المستدام كإحدى آليات 

التخفيف من آثار تغير المناخ.

 القاهرة/ فرج جريس: ترأس الخميس مصطفى مدبولي، 
رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا المعنية بالتحضير 
الستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول األطراف في 
 ،27COP اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
حيث تابع جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر، الُمقرر 

انعقاده نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
حذر االجتماع محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، 
وسامح شكري، وزير الخارجية، وطارق المال، وزير البترول 
والثروة المعدنية، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية 
االقتصادية، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحمد 
معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية 
المحلية، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وعمرو طلعت، وزير 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وعاصم الجزار، وزير 
االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل 
الوزير، وزير النقل، والطيار محمد منار، وزير الطيران 
المدني، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، كما شارك 
في اإلجتماع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عبر 

تقنية الفيديو كونفرانس.
الدورية لمشروعات  المتابعة  الوزراء على  وأكد رئيس 
تطوير البنية األساسية في مدينة شرم الشيخ، خاصة أعمال 
تطوير الطرق، والمطار، وخالفه، بما يضمن التجهيز الجيد 

الستقبال ضيوف المؤتمر.
واستعرض وزير الخارجية نتائج المشاورات التي تمت خالل 
الفترة الماضية، مؤكداً أن ملف التكيف يحظى باهتمام كبير 
منذ القمة الماضية فى جالسكو، كما أن هناك اتفاقاً كبيراً 
الرائد  المصرى  الدور  النامية حول  الدول  على مستوى 
إلنجاز التوافق المنشود، وتبنى مقاربة شاملة خالل الرئاسة 
المصرية تأخذ في االعتبار أولويات ومواقف كافة األطراف.
كما قدم الوزير سامح شكري خالل االجتماع عرضاً حول 

نتائج الجولة اآلسيوية التى قام بها مؤخراً لكل من ماليزيا، 
وسنغافورة، وأندونيسيا، وباكستان، والتي شهدت مباحثات 
الفاعل في على صعيد  إطار تحرك مصر  مهمة، في 

السياسة الخارجية.
دعوة مصر  أثمرت عن  الجولة  أن  الوزير  وأوضح 
للمشاركة فى أعمال مجموعات العمل الخاصة بالمناخ 
للقمة  التحضير  العشرين، فى إطار  والطاقة لمجموعة 
القادمة للمجموعة، والتى سوف تستضيفها إندونيسيا فى 

نوفمبر ٢٠٢٢.
البيئة تقريراً حول الموقف  من جانبها عرضت وزيرة 
التنفيذي للتحضير للمؤتمر على الصعيد الفني واللوجستي، 
مشيرة إلى أوجه التنسيق التي تتم بين الوزارات والجهات 
ذات الصلة، ودور المجتمع األهلي في هذا اإلطار، فضاًل 
عن صياغة المبادرات التي يقترح طرحها خالل المؤتمر، 
وترتبط بملفات عدة على رأسها: الفقر المائي، وحماية 
المناطق الساحلية، وتنمية المدن المستدامة، وإدارة المخلفات.

وعرض وزير المالية الموقف التنفيذي للشق المالي، وكذا 
الشركات  تقدم عدد كبير من  إلى  الرعاة، مشيراً  ملف 

العالمية في قطاعات عديدة لرعاية المؤتمر، كما عرض 
بها  الحجز  التي سيتم  الفنادق  التنسيق مع  الوزير موقف 
للوفود المشاركة في المؤتمر، وإجراءات الحجز، وخالفه.

كما عرضت وزيرة التعاون الدولي الموقف الخاص بالتواصل 
مع شركاء التنمية إلعداد بعثات متابعة في إطار التحضيرات 
لمؤتمر الـ COP ، وعلى رأسها بنك االستثمار األوروبي، 
والبنك الدولي، وبنك التنمية األفريقي وذلك تنفيذاً لتوجيهات 
الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، إلى جانب موقف 
حشد التمويالت للمشروعات والبرامج ذات األولوية للحكومة 

المصرية في مجال التحول األخضر.
التي جرت مع  التنسيقات  النقل  من جانبه عرض وزير 

النظيفة  األتوبيسات  لتوفير  المعنية،  والجهات  الوزارت 
التي ستعمل في المدينة، وكذا التعاقدات التي تمت، مشيراً 
إلى أنه تم بدء استالم األتوبيسات الكهربائية بالفعل، كما تم 
استالم موقع الجراجات، وتم حصر محطات الوقود الخاصة 

بالغاز في المدينة.
التي  المسارات  تم تصميم شبكات  أنه  الوزير  وأضاف 
تغطي متطلبات سكرتارية اللجنة المنظمة باألمم المتحدة، 
وتم اإلنتهاء من جداول أعداد التشغيل لتنظيم التحرك في 

شوارع وطرق مدينة شرم الشيخ.
كما أكد وزير النقل أنه سيكون هناك غرفة تحكم مركزية 
خاصة بكل األتوبيسات، ويتم بالتنسيق مع وزارة االتصاالت 
تطوير التطبيقات االلكترونية على الهاتف المحمول بهذا 

الشأن، مضيفاً أنه يتم حالياً إعداد وتجهيز غرفة عمليات 
بالتنسيق مع المحافظ، وتوفير أماكن اإلعاشة الخاصة بسائقي 
الحافالت، وكذا يتم تجهيز المحطات الرئيسية، والعالمات 

اإلرشادية للمسارات من الفنادق للمؤتمر.
وعرض محافظ جنوب سيناء الموقف التنفيذي لرفع كفاءة 
مدينة شرم الشيخ استعداداً للمؤتمر، خاصة أعمال تطوير 
إلى أنه  التراثية بالمدينة، الفتاً  الحديقة المركزية والقرية 
يتم أيضاً تطوير طريق السالم، وأن المدينة بها فرق عمل 
كثيرة من بوابة شرم الشيخ حتى نبق، كما عرض موقف 
تنفيذ الهوية البصرية بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 
3 قطع أراض لمشروعات الطاقة الشمسية بالمدينة، وسيتم 

البدء قريباً في التنفيذ.

 القاهرة/ فرج جريس: تلقى وزير 
الخميس،  الخارجية سامح شكري، 
اتصاال هاتفيا من نظيره األوكراني 
تناول  تم  حيث  كوليبا”  “ديميترو 
مجريات األزمة األوكرانية الجارية 

والصراع العسكري الدائر.
خالل  األوكراني،  الوزير  وأطلع 
الوزير شكري على آخر  االتصال، 

التطورات واألوضاع على الصعيدين 
الميداني واإلنساني، فضاًل عن مسار 

المفاوضات.
من جانبه، أكد الوزير شكري أهمية 
إلى  الدماء، مشيرا  العمل نحو حقن 
كافة  وتناول  الجهود  بذل  ضرورة 
السبل المؤدية إلى التهدئة وتحقيق حل 
سلمي للنزاع، مشيراً في هذا اإلطار 

إلى اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من 
أجل تحقيق ذلك.

وفي هذا اإلطار، أحاط الوزير شكري 
نظيره األوكراني بتناُول القضية من 
خالل االجتماع الطارئ الذي عقدته 
ومجموعة  العربية  الدول  جامعة 
االتصال المنبثقة عن الجامعة، وتناوال 

سبل تفعيلها.

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
الرئيس السيسي يقوم بزيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا 
من نظيره الأوكراني

  كان ال بُدَّ للمشرع و القانون الدولي أن يتنّبه الى دور المدافعين 
عن حقوق اإلنسان في ظل ظروٍف دوليٍة مختلفة و ُمعّقدة في 
أحياٍن كثيرة تؤدي الى أزمنٍة من الحروٍب و الصراع السياسي 
و األمني الداخلي و الخارجي و بما يتبعها من آثاٍر  مترتبة على 
المدنيين ، أمنهم، سالمتهم و حقوقهم. و على هذا أصدرت الجمعية 
العام لألمم المتحدة اإلعالن العالمي الخاص بالمدافعين عن حقوق 
اإلنسان في العام ١٩٩٨  و الذي أشار إلى أن المدافعين عن 
حقوق اإلنسان هم األفراد و الجمعيات و الجماعات التي تساهم في 
القضاء على انتهاكات حقوق اإلنسان و الحريات الفردية األساسية 

كما أن لهم دور هام في تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان. 
وفقاً لإلعالن يعود  مصطلح المدافعين عن حقوق اإلنسان  إذاً 
و يُستخدم في توصيف عمل األشخاص الذين يعملون فرادى أو 
جماعات بهدف حماية و تعزيز حقوق اإلنسان ، أي تعزيز الحقوق 
المدنية والسياسية وحمايتها الى جانب تعزيز الحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية وعدم خرقها. و هي ال تقتصر على فئة 
اجتماعية محددة بل تتناول  حقوق فئات  متعددة ، حقوق المرأة ، 
وحقوق األطفال ، المعتقلين و االختفاء القسري، ضحايا التعذيب، 
وحقوق السكان األصليين ، وحقوق الالجئين والمشردين داخلًيا 

،حقوق المعاقين ….الخ. 
هذا العمل بطبيعته يفرض  مبدأ عدم االنحياز و وتيرة واحدة من 
أجل جميع الضحايا دون أي تمييٍز عرقي ، ديني،ُمعتقد ، جندر، 
رأي سياسي  و ما يقتضيه ذلك من وعٍي لمساعدات و مسؤوليات 

يسندها القانون الدولي . .
لم يغفل  عن الُمشّرع الدولي حين تناول قنونة حماية المدافعين 
دور و مسؤوليات أشخاٍص لمهامهم الوظيفية تأثيٍر  مباشر على 
اآلخرين في معرض ممارستهم لحقوقهم و منهم ضباط الشرطة، 

المحامين و النواب العامين و القضاة. 
فنّصْت المادة ١١ من اإلعالن على أن: 

»لكل فرد، بمفرده أو باالشتراك مع غيره، الحق في الممارسة 
القانونية لحرفته أو مهنته، وعلى كل فرد يستطع بحكم حرفته أو 
مهنته، أن يؤثر على الكرامة اإلنسانية وحقوق اإلنسان والحريات 
األساسية لآلخرين، أن يحترم تلك الحقوق والحريات وأن يمتثل 
للمعايير الوطنية والدولية المتصلة بقواعد السلوك أو األخالق 

الحرفية والمهنية«. 
مع الحرب األهلية و الصراع السياسي المسلح في عدٍد من البلدان 
و منها السورية كان ما يحدث مخالف لما سعى إليه القانون الدولي. 
قوارب اللجوء غصَّ بها البحر المتوسط كما فاضت بها الحدود في 
أوروبا . كانت التقارير التي تُشير إلى معاقبة التعاطف مع طالبي 
و   أثناء ذلك من المفارقات المؤلمة قانونياً  الُمهاجرين  اللجوء و 
إنسانياً. بات المدافعون عن حقوق اإلنسان يتعرضون للمالحقة 
القانونية و المضايقة جراء قيامهم بإنقاذ األرواح من الغرق و 
توزيع الماء و الملبس و المأوى. بعض المدعون العامون و 
أفراد الشرطة كانوا على قدٍر من الشراسة عندما أساؤوا استخدام 
السلطات القانونية و التنفيذية الممنوحة لهم .استهدفت  إجراءاتهم 
اللذين عّدوهم  للقانون الدولي ُكٍل  من طالبي اللجوء   المنتهكة 
للتهديد ليس إال ، فغابت فكرة منحهم المالذ و السماء  مصدراً 
اآلمنة ليحل محلها خلط األوراق ، و بذات الدرجة استهدفت 
المدافعين عن حقوق اإلنسان و إتباع إجراءات تهريب األشخاص 
و  مكافحة اإلرهاب وعّرضتهم ألخطاٍر حقيقية مضاعفة   عوضاً 
القانون اإلنساني و اتفاقيات جنيف و إعالن  عن احترام قواعد 
المدافعين عن حقوق اإلنسان ممن كانوا الخط األول في تقديم 
المساعدة عندما أخفقت حكومات بأكملها من القيام بواجبها و تنفيذ 
التزاماتها الدولية تجاه طالبي اللجوء و المهاجرين. أصبح هؤالء 

المدافعين ُعرضًة لحمالٍت من التشهير و التحقيق و االعتقال. 
سارا مارديني إمرأة سورية، هي سباحة و منقذة بحرية. قررت 
اللجوء وشقيقتها الى ألمانيا كنتيجة للحرب األهلية في سوريا في 
العام ٢٠١٥ في قارٍب مطاطي )بلم( سعته خمسة أشخاص لكن 
عدد الالجئين فيه تجاوز العشرين ذلك المساء  و منهم طفل يبلغ 
الرابعة من عمره. الرحلة التي كانت ستستغرق نصف ساعة 
استغرقت ثالثة ساعات و نصف تخللها عطل في المحرك أدى 
إلى  توقف القارب في عرض البحر و من ثم تسرب المياه إليه 
من جوانبه مما يعني حتماً الغرق في وقٍت وجيز. من اجل إنقاذ 
الجميع و بحسب وصف سارا لوسائل اإلعالم أتُِخَذ قراراً سريعاً 
بجر القارب و السباحة به حتى الشاطئ . سارا و يسرى الشقيقتان 
قررتا المشاركة بهذه العملية باعتبار خبرتهما في المياه و السباحة 
. لم يكن األمر سهاًل، ارتطمت األمواج العالية بهم و سببت 
كدمات و ازرقاقاً، بل و صدمة عانت المرأتان من آثارها رغم 
وصولهما سالمتين مع بقية من كان في القارب . تّم تكريمهما الحقاً 
لشجاعتهما في برلين . في العام ٢٠١٦ بدأت سارا مارديني العمل 

كمتطوعة مع منظمة يونانية إلغاثة الالجئين. 
في العام ٢٠١٨ و أثناء قيامها في جولة مناوبة مع زمالئها 
) شون بيندر( على شواطئ ليسبوس اليونانية تّم اعتقالها مع 
زمالٍء لها على الرغم من احترامهم للقوانين و األنظمة و تسجيل 
عملهم التطوعي بشكل قانوني مع كافة مرفقاته . أُخذوا للتحقيق 
و صودرت أغراضهم الشخصية ووسائل اتصالهم و اعتبروهم 
مجموعة خاصة غير شرعية بل شبكة تهريب . بناًء على ذلك تّم 
اعتقال سارا لمدة مائة يوم ) سجن احتياطي( بعد إخالء سبيلهم 

تواجه سارا التهم التالية: 
١- االنتماء  لمنظمة إرهابية   ٢- تجسس. 

٣- احتيال. ٤- تبييض أموال.  ٥- االتجار بالبشر. 
 ُعِقدْت المحاكمة بتاريخ ١٨ تشرين ثاني للعام ٢٠٢١ التي ما 
لبثت أن ُعلِقْت إلى أجٍل غير ُمسمى بعد إعالن القاضي عدم 

اختصاص المحكمة نظراً ألن أحد الُمدعى عليهم محاٍم. 
وفقاً لتقارير منظمات حقوق اإلنسان الدولية و اإلعالم ،فما  وجهه 
لهم النائب العام من تهٍم قد تصل العقوبة المحتملة فيها الى الحبس 
لمدة خمس و عشرين عاماً ناهيك عن الغرامات المالية و أتعاب 
قضائية و محاماة. كما و تتفق منظمات حقوق اإلنسان و العديد من 
المؤسسات القانونية بأن الدعوى كيدية و القصد منها هو ترهيب 
عاملي اإلغاثة و المدافعين عن حقوق اإلنسان. و هي تتسق الى 
حٍد كبير لما يمليه خطاب الكراهية، اليمين العنصري المتطرف 

المناهض لطالبي الهجرة و اللجوء. 
سارا هربت من حرٍب أهلية لتجد نفسها أمام محاكمة غير عادلة 
تنتفي فيها األدلة على التهم المنسوبة إليها، تعاني من الضغط 
المادي و النفسي . جرمها الوحيد أنها أقدمت على عمٍل شجاع 
يتم  أنقذت فيه أرواحاً من الهالك لم تتركهم ألن يكونوا جثثاً 
انتشالها من البحر المتوسط. لم تقف عند هذا الحد بل أكملت 
تُقدم الماء و األغطية لمن أخذ البحر سبياًل  مسيرتها كمتطوعة 
يبحث عن األمن و السالم بعيداً عن الرصاص و الموت. علقت 
أحالمها و ما تطمح إليه جانباً كي ُتكمل و تجبر ما توانت 
القيام به. هو إرهاب موجه  الحكومات و الهيئات الرسمية عن 
ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان و عاملي اإلغاثة بهدف إغالق 

الحدود في وجه من يحتاجهم. 
حتى هذه اللحظة سارا مارديني ممنوعة من دخول اليونان مما 
حرمها حقها في حضور جلسة المحاكمة التي ُعلِقْت إلى أجٍل 
غير محدودة و ال تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلة و معظم 
خطوات اإلدعاء فيها غير قانونية.  ما حدث ل سارا هو خرٌق و 
انتهاك للمعاهدات الدولية و عدة بنود من اإلعالن العالمي لحماية 
المدافعين عن حقوق اإلنسان، أين هو االلتزام بالمعاهدات الدولية 

و تنفيذها؟  . 
أسبوع سعيد لكم جميعاً.

  في انتظار غودو، 
في انتظار احترام التزام دولي 

مدبولي: راجعنا الموازنة لتكون أكثر تحوطا في 
ظل الأزمة العالمية

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ

مصر تشارك دول العالم في ساعة الأرض لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري

Vendredi 25 mars 2022
الجمعة 25 مارس 2022

الفتاح  عبد  الرئيس  “أجرى  فرج جريس:  القاهرة/   
السيسي فجر اليوم زيارة تفقديـة لمقـر أكاديميـة الشـرطة، 
الداخلية،  وزير  توفيق  محمود  استقباله  فـي  كان  حيث 

وقيادات أكاديمية الشرطة”.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير 
بسام راضي بأن زيارة الرئيس ألكاديمية الشرطة تأتي 

في إطار حرص على متابعة منظومة إعداد وتدريب 
أبنائه من طلبة كلية الشرطة، حيث استهل الزيارة 

بمشاهدة اصطفاف الطلبة والطالبات الجدد بأرض 
لتهنئـة  كلمـة  ألقـى  حيث  بالكليـة،  العـروض 

الطلبـة علـى االلتحاق بالكليـة ونيـل شـرف 
االنضمام إلى هيئة الشرطة التي يسهر 
رجالها على حماية أمن الوطن والمواطن.

وقد اطلع الرئيس على المنظومة اإللكترونية 
لتقييم الطلبة في شتى المجاالت، والتي 
يتم من خاللها المتابعة الدورية والتقييم 
المستمر لمستوى طلبة الكلية، ثم توجه 
سيادته لتفقد ميدان التحدى والقوة البدنية 

ومشاهدة الطلبة والطالبات أثناء أداءهم لتدريبات اللياقة 
أظهر  والتي  الموانع  بعض  واجتياز  المتنوعة  البدنية 
الطلبة والطالبات خاللها المستوى المتميز الذي وصلوا 

إليه بدنياً ومهارياً.
وقد قام الرئيس أيضاً بتفقد حمام السباحة األوليمبي بالكلية 
وشاهد الطلبة أثناء أداء قفزة الثقة، ثم توجه إلى مجمع 

ميادين التدريب القتالي حيث يتم تدريب طلبة وطالبات 
الكلية على أعمال االقتحام والقتال التكتيكي، وشاهد سيادته 
عن  تقديمياً  والسيطرة عرضاً  التحكم  مركز  داخل  من 
الميادين التدريبية المختلفة بالمجمع، فضاًل عن عدد من 
البيانات التدريبية المختلفة بالمجمع مثل الرماية بالمحاكاة، 
ثم اختتم الرئيس جولتـه بـالمجمع بمشاهدة بيـان تـدريب 
عملي للرماية، وتلى ذلك زيارة سيادته لنادي الفروسية 

واستمع إلى شرح تفصيلي ألنواع الخيول العربية األصيلة 
التابعة لخيالة األكاديمية.

وقـد دار حـوار مفتـوح بين الرئيس والطلبـة حـول أبـرز 
القضايا والمستجدات على الساحة الداخلية وجهود الدولة 
على مستوى الجمهورية، من خالل سلسلة المشروعات 
القومية الكبرى، وكذلك أخر المستجدات واألزمات على 
المصري،  االقتصاد  على  وتداعياتها  الدولي  المستوى 

وجهود الدولة الحتواء تلك التداعيات.
وفي ختام الزيارة التفقدية توجه الرئيس السيسي إلى مقر 
زيارة أولياء أمور الطلبة والطالبات الجدد وألقى كلمة بهذه 
المناسبة متقدماً بالتهنئة والشكر لهـم على تقديم أبناءهم 
وتأهيلهم  إعدادهم  يتم  حيث  الشرطة،  بهيئة  لاللتحاق 
مـع  القريـب  المستقبل  فـي  مـصـر  أمـن  حمـاة  ليكونوا 

زمالءهم من رجال القوات المسلحة البواسل.
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المنتخبات  دخول  الجمعة  اليوم  يشهد      
من  النهائي  الدور  مباريات  اإلفريقية خوض 
 “  2022 قطر   “ العالم  لكأس  التأهل  أجل 
 ،  ) وإيّاباً  ذهاباً   ( حاسمْين  لقاَءْين  من خالل 
من  منتخبات عربية ستصارع  أربع  وضمنها 
المتميزة  النسخة  هذه  في  تأهلها  أجل ضمان 
في  األولى  للمرة  عربية  دولة  ستنظمها  التي 
المنتخبات  وهذه   ، عالمية  مسابقة  أكبر  تاريخ 
الجزائر(   – تونس   - المغرب – مصر   ( هي 
 ، تعالى  شاء هللا  إن  والتأهل  التوفيق  ونرجو 
واالستغراب  للدهشة  المثير  فإن  لإلشارة  فقط 
من  ملعب  في  بذاتها  قائمة  دولة  تلعب  أن  هو 
للفيفا  رهيب  صمت  أمام  اصطناعي  عشب 
طبيعي  على عشب  تتوفر  ال  ألنها   ، والكاف 
إفريقيا  كانت  إن  السؤال  ونطرح   ، بالملعب 
الذي  اللقاء  ؟؟ هو  النحو  بهذا  وتزدهر  ستتقدم 
منتخبها  بين  الديمقراطية  بالكونكو  سيدور 
الوطني والمنتخب المغربي ، فيما باقي لقاءات 
الذهاب ستكون على الشكل التالي : )الكامرون 
 – ، ومالي  السينغال   – ، و مصر  الجزائر   –
العموم  وعلى   ) نيجيريا   – غانا  ثم   ، تونس 
بتأهل عرب  القليلة  األيام  في  نسعد  أن  نرجو 

شمال إفريقيا جميعاً إن شاء هللا ..
كفى من قيود كورونا بالمغرب 

تُطالب الجالية المغربية التي تعيش في المهجر 
من  التخفيف  من  بالمزيد  المغربية  الحكومة 
تحسنت  بعدما  فيروس كورونا خصوصاً  قيود 
المملكة  في  تعالى  بفضل هللا  كثيرا  الوضعية 
المغربية ، بل وفي أغلب بقاع المعمور ، وبعد 

أي  من ظهور  العالم  دول  كافة  خلو  ثبت  أن 
متحور جديد بعد “ أومكرون “ الذي يسير إلى 

زوال بحول هللا .
المغربية  السلطات  أن  القيود  هذه  بْين  ومن 
شهادة  إبراز  المغرب  إلى  القادمين  تطالب 
عل  تفا “ لفحص  سلبية  نتيجة  و لتطعيم  ا
المتسلسل” )“بي سي آر( ال تزيد  البوليميراز 
مّدتها عن 48 ساعة من موعد المغادرة . وهو 
التي  المغربية  اأُلَسر  كاهل  يثقل  الذي  األمر 
فمثال   ، أفراد  الستة  أو  الخمسة  أفراده  يتعدى 
يتراوح مابين  الواحد  للفرد  التحليل  فثمن  بكندا 
) 90 و 150( دوالر أي ما بين ) 680 درهم 
و1110 درهم ( وهذه المبالغ نفسها تقريبا في 
أمريكا وأوروبا ، وهي مبالغ كبيرة جدا، ونرى 
أنه من األفضل أن تعدل الحكومة المغربية عن 
والمغاربة  من  الوطن  يستفيد  القيود حتى  هذه 
هذه النقود ، ألنه في األحوال كلها فإن الجالية 
عملة  من  جيوبها  في  ما  كل  تنفق  المغربية 
صعبة أثناء تواجدها بأرض الوطن ، تنفق ذلك 
تذهب  ال  أن  األفضل  ومن   ، ومحبة  ود  بكل 
يستفيد  أخرى ال  إلى جهة  الهامة  األموال  هذه 
منه المغرب ، وعلى الدولة المغربية أن تنظر 
لتعم  األوفياء  ومواطنيها  في مصلحة رعاياها 

المنفعة الوطن .
أخطاء نحوية في اللغة العربية

إذا كان الخطأ يأتي ممن لم يدرس اللغة العربية 
كتخصص فهذا أمر مستساغ إلى حد ما ، لكن 
فهو  بها  المشتغلين  من  األخطاء  هذه  تأتي  أن 
أمر يثير الكثير من التساؤالت ، ونحن نستمع 

في  يكفي  ما  الشهرة  من  أخذ  ديني  لنشيد 
الوطن العربي ، وتجد فيه خطأ فادح في اللغة 
كاتب  من  مقبول  غير  أمر  فهذا  والصرف 
الشعرية  األسطر  تقول   ، النشيد  هذا  كلمات 

األولى :

يا بائعاً في أرِض طيبَة عنبراً
بجواِر أحمَد ال تبيُع العنبرا
إن الصالة على النبي وآله

يشدو بها من شاء أن يتعطرا

فالشاعر هنا في السطر األول يخاطب - حسب 
المعنى - شخصاً ) بائع العنبر ( مما يدل على 
وفعال   ، معيَّناً  كالماً  إليه  َه  ُيَوّجِ أن  يريد  أنه 
يبيع  أال  يأمره وينصحه  بذلك وهو  إليه  ه  يتوجَّ
العنبر ، لكن عوض أن يستخدم ذلك في األمر 
استعمله في المضارع ) ال تبيُع ( وهذا خطأ ، 
بل الصواب أن يكون الفعل في األمر وليس في 
المضارع ، لذلك وجب القول ) ال َتِبِع العنبر ( 
، وليس هناك ضرورة شعرية  المعنى  ليستقيم 
تبيح مثل هذا الخطأ ، ثم إنه ال يفسد لحن النشيد 
إن جعلنا الفعل في األمر بدل أن تضيع المعنى 
باستعماله في المضارع وهو خطأ غير مقبول 

في نظرنا ، وهللا أعلم ..
 دمتم بود .

آلهة الحب والجمال عند  مونتريال/على فارس: عشتار     
عند.البابليات،  للقراءة  أيقونة  تمثل  واليوم  القدماء  البابليين 
ومن هنا بدأت الفكرة حين أقدمت مجموعة من الفتيات على 
أطلق  الحضارة  بابل  في أرض  للمرأة  ثقافي  تنظيم مهرجان 
نجاحاً  أن حصد  بعد  المهرجان  تقرأ(.  )عشتار  اسم  عليه 
كبيراً في نسختيه األولى والثانية، جاء هذا العام أكثر تنظيماً 
المحافظات  وبقية  بابل  من  كبيراً  نسوياً  حضوراً  شهد  إذ 
حدائق  في  انطلقت  كبير،  جماهيري  بحضور  العراقية، 
تقرأ(  )عشتار  مهرجان  فعاليات  الحلة  مدينة  الجمعية وسط 
التطوعي بموسمه الثالث بعد أن توقف لمدة ۳ سنوات بسبب 

االحتجاجات الشعبية وجائحة كورونا. 
الحاضرين  على  مجاناً  كتاب وزعت  آالف  ثمانية  من  أكثر 
والمؤسسات  الناس  تبرعات  من  المنظمة  اللجنة  جمعتها 
الثقافية  إمكانياتها  تطوير  المرأة على  تشجيع  بهدف  الداعمة 

وإشاعة القراءة واقتناء الكتاب بشكل عام.
متنوعة،  فعاليات  العام  هذا  ضّم  للمرأة  الداعم  المهرجان 
فن  لتعليم  وورشة  للتصوير  ومعرضاً  لألطفال  حراً  مرسماً 

وقصائد شعرية وعروضاً  وغنائية ومسرحية  موسيقية  النحت وعروضاً 
مختلفة سبقت فكرة توزيع الكتب، شكلت واحداً من أكبر المهرجانات التي 

المحافظة. شهدتها 
وهم  البالونات  أطلقوا  وأطفال  وأنامل عزفت  حناجر غنت 
نسوية  وأياٍد  األبد(  إلى  نحبه  بلد  أحلى  )عراقنا  ينشدون: 
لنا: )هيا  تقول  الكتب كأنها  لتعطي من حضَر  امتدت  ناعمة 

نقرأ لنكمل السباق(.
المهرجان التطوعي الذي حقق حضوراً مميزاً  هذا الموسم، 
دفع بالقائمين عليه إلى اإلعالن عن عزمهم على إعادة هذه 
أخرى  مستويات  إلى  ونقلها  المقبلة  األعوام  في  التجربة 

بهدف التجشيع على القراءة ونشر الكتاب.
نُظَم المهرجان برعاية كلية المستقبل الجامعة واتحاد الشبيبة 
الديمقراطي وبالتعاون مع دار ثقافة األطفال في بابل، وحمل 
القبطان،  حيدر  الشهيد  الفقيدين،  باسم  بوسترين  المهرجان 
تشرين  انتفاضة  الجبوري تضامناً مع   واثق مردان  والفقيد 
للمهرجان عن  التنفيذية  اللجنة  أعضاء  عبر  ولقد  المجيدة، 
مكاناً  لتحتل  وتمكينها  المرأة  تشجيع  على  حرصهم  مدى 
اإلبداعي  وإنتاجها  واالجتماعية  الثقافية  الحياة  في  مرموقاً 
االعتبار  إعادة  إلى  باإلضافة  اإلنسانية،  المجاالت  كافة  في 
لثقافة الكتب التي بدأت تندثر في اآلونة األخيرة في المجتمع.

مهرجان أقل مايقال عنه دعوة السترداد الحياة وثورة ضد من يريد تحجيم 
دور المرأة وإبعادها عن خير جليس في هذا الزمان.

  أقيم فعاليات احتفالية “بيرم التونسى” عبر 
المجلس األعلى  فعاليات  تطبيق زووم، ضمن 
للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى بعام التعاون 
بذكري  واحتفاءاً  وتونس  بين مصر  الثقافى 
أحمد  الشاعر  بمشاركة  الـ”129”،  ميالده 
بالمجلس، والشاعرة  الشعر  لجنة  سويلم مقرر 
الدكتور  والشاعر  الوسالتي،  إبتسام  التونسية 
التونسي الجليدي العويني، حيث أكدوا على أن 
بيرم التونسى صاحب مشروع ثقافي، كما أنه 
موقفه  يتخل عن  لم  الذى  الشعب  مثل ضمير 
من القضايا الوطنية، كما كتب ألعماله الخلود.

أحمد سويلم،  الكبير  الشاعر  قال  ومن جانبه، 
للثقافة،  األعلى  بالمجلس  الشعر  لجنة  مقرر 
إن أعمال بيرم التونسى كتب لها الخلود نظراً 
يتخل  لم  الذي  الشعب  يمثل ضمير  لكونه كان 

عن موقفه.
ببيرم  المجلس  احتفالية  أن  وأضاف “سويلم”، 
بعام  المجلس  إحتفال  إطار  فى  تأتي  التونسي 

التعاون الثقافى بين مصر وتونس. 
بينما قال الدكتور الجليدي العويني من تونس، 
فى  تأتى  المصرية  التونسي  بيرم  جنسية  إن 
الشرق عنده  الهوى، وإن  إطار كونه عروبى 
إلى  ويتحدث  يتكلم  كما  العربى  الشرق  هو 
المصرى يتحدث أيضاً إلى التونسي فى أعماله، 
وأن كل أشعاره موجهة إلى هذه المنطقة الكبيرة 
العربى، وأن من عناصر  الوطن  على محيط 

مشروعه امتالكه رؤية للتقدم.
االحتفالية كل من  أن شارك فى  بالذكر  جدير 
مصر،  من  الشاعر  جمال  الدكتور  الشاعر 
تونس،  من  الراعى  الحسناوي  والدكتور 
والدكتور  توفيق من مصر،  والدكتورة سحر 
عبد  والدكتور  تونس،  حذاري  الرازق  عبد 
فوزى  والدكتور  تونس،  الدخلى  الوهاب 
الزمرلى تونس، والدكتور كمال مغيث مصر، 
مصر،  التونسى  بيرم  محمود  والمستشار 

والشاعر مسعود شومان- مصر.

الرسل  لهامة  الرسولّي  الكرسي  مقّر     
الكثلكة  الرسول وعاصمة  القّديس بطرس 

في العالم:
- هي أصغر دولة في العالم،

- هي تقع في قلب مدينة روما على الضفة 
موقع  على   Tibre التيبر  لنهر  اليمنى 

مالعب وحدائق اإلمبراطور نيرون،
الكاثوليكية،  الكنيسة  لرئاسة  موقع  - هي 
كاتدرائية مسيحيّة في  أكبر  ويرتفع عليها 

العالم شرًقا وغرًبا.
األول  فرنسيس  البابا  قداسة  يرأسها    -
خليفة القديس بطرس الرسول الذي يرأس 
روحيًّا في العالم كله ..مليار و700 مليون 

مؤمن كاثوليكي،
- مساحتها   0.44 كيلو متر، تحدها أعمدة 
الرسول، واألسوار  القّديس بطرس  ميدان 

العالية التي تحيط بها،
- عدد سكانها 1000 نسمة من 15 جنسية، 
مساحة  العالم  في  دولة  أصغر  هي   -

وسّكاًنا،
- وعلى الرغم أنّها أصغر دولة في العالم 

إال أنّها تعد من أعظمها نفوًذا وسلطاًنا،
تمثيل  فلها  البالغ  صغرها  من  رغم   -
العالم  سياسي ودبلوماسي في غالبية دول 
الكرسي  لدى  المعتمد  الدبلوماسي  والسلك 
دولة   195 من  سفيًرا،   158 الرسولي 
لها سفارات في  العالم  أكبر دولة في  فهي 

دول العالم.

يذيع  ومنها  والتلفزيون  إذاعة  محطة   -
خليفة القّديس بطرس الرسول هامة الرسل 
المجاالت  شّتى  في  وتصاريحه  عظته 
األخبار  اإلذاعة  تبث  لمناسبات.  وا
والبرامج الدينية باثنين وثالثين لغة رئيسيّة 
و15 إضافيّة 24 ساعة يوميًّا للعالم أجمع، 
إدارة “األوسرفاتوري  المدينة  وتقع داخل 

رومانو” الجريدة الرسمية للفاتيكان.
في  ضخمة  مكتبة  أكبر  بها  تأسست   -
الخامس  نيقوال  البابا  قداسة  أّسسها  العالم 
)-1447 1455م( ووسعها البابا ِسْكستس 
يد  عن  1590م(   1585- ( الخامس 
ألف   75.000 وحاليًّا  فونتانا  المهندس 
مخطوطة من مختلف العصور، ومن عدد 
إسالمية  مخطوطات  المخطوطات  هذه 
2600 مخطوط  منها   4400 يبلغ عددها 
كتاب  مليون   1.1 تحوي  وأيًضا  عربي. 
مطبوع بمختلف اللغات اليونانية والالتينية 
والسريانية والقبطية وتعتبر مكتبة الفاتيكان 
لقانون  وا الالهوت  علوم  في  ا  مركًز

والفلسفة والشعر والتاريخ.
- يزورها سنوياً … ماليين من المؤمنين.. 
المسيحيين من انحاء العالم للتبرك و زيارة 

االماكن المقدسة 
العالميين  الرسامين  كبار  رسم  و  قدم 
لوحات ابداعية اخذت سنوات لتنفيذها بدقة 
متناهية … قدرت بالماليين من الدوالرات 

لفخامة و براعة تنفيذها … 

      يحتفل العالم كل عام فى 21 مارس بعيد األم التي لها مكانة مقدسة 
عند قدماء المصريين منذ بداية األسرات، فهي التي ولدت آلهة الخصب 

والخير والبركة، فخلدوها في آثار معابدهم.
وقدماء المصريين أول من احتفل بعيد األم كعيد مقدس ابتداء من الدولة 
البطالمة وورد ذكر عيد األم والنص  أواخر عهد  القديمة، واستمر حتى 

عليه في أكثر من بردية من برديات كتب الموتى.
ووجد ضمن مقابر الدولة الحديثة كثير من البرديات التي حوت نماذج من 

النصوص التقليدية لألم في عيدها.
تكون  النيل عندما  فيضان  آخر شهور  األم  لعيد  اختاروا 
التي  الحياة  بذور  أو  البذور-  لبذر  معّدة  الخصبة  األرض 
التقويم  في  هاتور  وهو شهر  األرض-  في  الحياة  تبعث 
المصري القديم، وهاتور أو حتحور تعبر عن ربة الجمال 
ومعنى “حت- حور” مرضعة اإلله “حور”، لذلك شبهوا 

األم بنهر النيل الذي يهب الحياة والخصب والخير. 
ومع كل ضربة فأس في أرض مصر يخرج لنا سطر جديد من تاريخنا 

المجيد ليحدثنا عن أمجاد أجدادنا الذين أبهروا العالم أجمع. 
لتهيئ  الجهد  الطبيعي وبذلت كل  الدور  األم  القديمة مارست  وفى مصر 
ثم جعلت من األسرة  لتحيى حياة سعيدة هانئة  المناسب ألوالدها  المناخ 
الحضارة  المجتمع إلنجاز  المناخ هيأت  قويا ومتماسكا ومن هذا  نسيجا 

الباقية حتى اآلن.
وتصور المصري القديم الكون في نظريه الخلق وشبه السماء الربة نوت 
باألم التي تحمل الشمس وتلدها كل يوم وفى نهاية اليوم تبتلعها وهكذا كل 
يوم فكانت األم منذ الوهلة األولى للفراعنة مرجعا مهما فى تكوين العقيدة، 
وكانت نوت وايزيس ونفتيس ثم حتحور وغيرها مثال على عظم مكانة 

األم عندهم. 
النظام  مثل  الذي  حورس  المعبود  أنجبت  التي  ايزيس  الربة  وكانت 
التي  التماثيل  الكثير من  البشر وهناك  االجتماعي على األرض بعد حكم 
تصور ايزيس وهى ترضع المعبود حورس، مشيرا إلى أن الربة حتحور 
ظهرت بصور وخصائص وقدست فى أماكن كثيرة وعرفت كربة لألمومة 
بالربة افروديت  اليونان  والعطاء واندمجت مع إيزيس وقورنت في بالد 
بالربة األم لما تحمله من أشكال األنثى مثل  )فينوس( وارتبطت حتحور 
الصدر العظيم للربة األم داللة على عميلة الرضاعة التي وهبها هللا تعالى 

لألم. 
وحصلت األم على بعض األلقاب الشرفية التي تدل على احترام المجتمع 

لها مثل موت نثر )أم اإلله( وأم 
والمفضلة  نسوت  الملك حمت 
لدى اإلله والمعروفة لدى الملك 

وغيرها.
المصرية   الملكية  التقاليد  وعن 
فكانت  البارز  الدور  األم  لعبت 

هي المعبر الذي ال بد أن يعبره 
عرش  إلى  يصل  لكي  الملك 

البالد، فقد كانت التقاليد تتطلب أن يكون حاكم البالد من أم ملكية
واهتم المصري القديم باألم واألمومة في كل شيء في حياته وجسد وصور 
ذلك على التماثيل وداخل المقابر، وهناك العديد من النماذج الفنية المصرية 
أفراد  التماثيل والمناظر مع  التي تحاكى هذا االهتمام وأظهرتها  القديمة 
أنيقة  أظهرتها  كما  والسعادة،  الحب  ترابط وعليهم عالمات  فى  أسرتها 
المرأة  أن  الفرعونية  النصوص  كامل زينتها ويتضح من  ورشيقة وفى 
حظيت بمكانة كبيرة جدا والدليل على ذلك التماثيل التي تبين مدى العالقة 
الوثيقة بين الزوج والزوجة مثل تماثيل أمنحوتب الثالث وزوجته وسن نجم 

وزوجته وأيضا تماثيل إخناتون وزوجته. 
ومن أروع األمثلة على الترابط األثري تمثال القزم سنب وزوجته وهى 
تجلس بجانب زوجها ومن هذه النصوص يتضح لنا الدور التي لعبته المرأة 
في مصر الفرعونية، موضحا أن المرأة في مصر الفرعونية اتخذت بعض 
الوجه والمشرقة والجميلة  القابضة على األرضين وجميلة  األلقاب منها 

والنبيلة.
ومن أبرز الملكات التي حكمن مصر مريت نيت وحتشبسوت وخنتكاوس 

وتا وسرت وسبك نفرو.

بقلم : على أبودشيش 
خبير اآلثار المصرية 
وعضو اتحاد األثريين

رعوا الحياة  از
لأولادكم

كأس العالم وعرب إفريقيا .. والمغرب وقيود » كورونا« .. 
وأخطاء يف اللغة العربية 

عشتار تقرأ .. مهرجان ثقايف يحتيف بالقراءة والكتاب يف بابل   
شعراء يف احتفالية »بيرم التونيس« 

باألعىل للثقافة: 
صاحب مشروع ثقايف وكتب خالدة

     Vendredi 25 mars 2022
الجمعة 25 مارس 2022

الرئيسي،  الدافع  هي  الحياة،  والدة     
والغاية المطلقة لوجود الكون.

الحياة، وهي     فاألم، تشارك في أعجوبة 
تلد طفاًل. 

كل  أوالده،  نفوس  في  يغرس  واألب،     
المثل اإلنسانية  المباديء، وكل  القيم، وكل 

االرفيعة.  
   والزارع، يذهب إلى الحقول، متأثراً بما 
في الدنيا من طاقة و قوة، وينغمس من كل 
قلبه في استثمار األرض؛ عارفاً: بأن طعام 

األرض هو الميراث الرئيسي للبشر!
   فهل يفوتنا  - وتلوث البيئة يداهمنا -: أن 

نزرع الحياة ألوالدنا؟!..
   لنعط لكل ابن من أبنائنا، غرسة، ونطلب 
ينمو،  العود، حتي  هذا  يتعهدوا  أن  منهم: 
اسمه،  تحمل  وارفة،  مهيبة  ويغدو شجرة 

ويفتخر بانتمائه إليها. 
   أليس اإلنسان يطلق علي سلسلة أنسابه: 

شجرة العائلة، ابتداء من الجد األكبر، وإلي 
آخر حفيد؟!.. 

   فليكن - إذن - شجرة للعائلة. 
   شجرة حقيقية، تسطع وتتألق، وتترك في 

النفس: جمااًل، وغناء، وخضرة عين.
   فالشجرة، هي الثمر، هي الظل، هي نسمة 

الحياة النقية.
   وهي الصداقة، فالزمن يتغيّر، لكن الرابط 
العاطفي بين اإلنسان والشجرة التي زرعها 

بحب وقلق ال يتغيّر.
الخريف  في  فأوراقها  الوفاء،  وهي     
في  تستقر  فلكي  تسقط.  وهي  تالمسنا، 

مثواها األخير عليها أن تمر بنا!
   وهي إرثاً ثميناً رائعاً، فبعد أن نترك نحن 
مكانها  في  الشجرة  الدنيا، ستبقي هذه  هذه 
األفراح  نشاط األسرة، وتشاركها في  تتبع 
والضراء، وتسهر  السراء  في  واألحزان، 

علي بيتنا، وأوالدنا جياًل بعد جيل!...

أخبار ومقاالت

بقلم: عبدهللا الديك

وثورة  ومارثون  األيام  مّرت    
معها  ت  طو و نقضت  ا لحب  ا
والشوق  الحب  مظاهر  ذكريات 
للوصال  العاشقة  للقلوب  واآلمال 
لم  لعا ا يحتفل  ة  سعيد سبة  منا  ،
لعيد  وتحضيرات  الصور  بشتى 
عام  لكل  لتقليدي  ا الرمز  الحب 
تالزمه  تجاري  موسم  وأصبح   ،
بعدة مراحل ، المحالت والمكتبات 
ومحالت  والمطاعم  والصاالت 
ما  تحضير  في  تتسابق  الزهور 
 ، نية  األرجوا نه  لوا وأ يتالءم 
الواجهات  وكساء  لتحضير  تتأهل 
يا  ا للهد ت  ا د جو لمو ا جمل  بأ
يالئم  بما  لخيار  ا لهم  لعشاق  وا
لمحبيهم  نها  رو يختا عرهم  مشا
في  مميز  ليوم  والسعادة  والفرحة 
لفرحة  استعدادا  السهرات  اجمل 
الهدايا  بتحضير  واألفراد  العشاق 
المطاعم  وموائد  البارات  وحجز 
المحبوبين  والمطربين  والصاالت 
بين  نوعية  لسهرات  لصاالتهم 
لموسيقى  وا م  لطعا وا لشراب  ا
الوحدة  على  والرقص  لغناء  وا
تدخل  والسعادة  والفرح  والنصف 
الرابع  يوم  حالة  هذه  أجل  قلوبهم 

عشر من شباط الناقص أليام تكمله 
عام  كل  من  المتميزة  السهرة  هذه 
تواصل  من  به  يتعلق  وما  صاخبة 

وعالقات جميلة.
وجداني جميل  احساس  هو  الحب 
المحبين وليس  قلوب  يغيب عن  ال 
عيد الحب هو عنوان العشاق فقط، 
بالحب  الحياة  وقانون  بل هو رمز 
البشر  لبني  والتقدير  واالحترام 
فرحة  أيامنا  كل  لتكون  بيننا  فيما 
القلوب  وسعادة مع كل يوم بصفاء 
والمسامحة  البعض  بعضنا  ومحبة 
لتصبح  الغبار  ومسح  والغفران 
يغطيها  التي  كالثلج  بيضاء  قلوبنا 
ئها  شتا يعكسها  لجميل  ا لثوب  ا

القارس مع دفئ قلوبنا.
بالحب  اوفر حظا  العشاق هم  ليس 
الوالدين  الحياة، حب  وفرحه حب 
ئنا  أصدقا أحفادنا  اوالدنا  حب 
لمليئة  ا ة  لحيا ا لنستحق  ننا  اوطا
بالمسرات واألفراح لكل من حولنا 
الواجب  يمليه علينا  بما  والمشاركة 
يمليه  ما  للتجاهل على  اإلنساني ال 
ليكون  اإلنساني  لواجب  ا علينا 
مع  حياتنا  في  الدائم  الحب  مصدر 

كل يوم ليزيدنا العمر الطويل.

  لقد مر ما يقارب من سبعون عاما 
المايكروويف وانتشار  اختراع  على 
المنازل   مطابخ  في  منه  مليارات 
والمطاعم  وما تزال هناك صرخات 
من الكثيرين بأنه مسيء للصحة ويولٍد 
السرطانات! إنها قناعات غريبة عند 
الكثيرين مثل ما شهدت مدينة أوتاوا 
كندا  في  وغيرها  الكندية  العاصمة 
من  أسابيع   ثالث  التي عانت طيلة 
المدينة  في  رئيسة  احتالل شوارع  
المعترضين  الشاحنات  سائقي  من 
على اإلجراءات الصحية على الحدود 
لمنع انتشار جائحة  الكورونا وحاملين 
المفقودة في  الفتات مطالبين بالحرية 

بلد الحرية .
المايكروويف  المعروف عن اختراع 
كان  بالصدفة عندما  اكتشافه  تم  أنه 
برسي سبنسر-    - الباحث  الفيزيائي 
يجري تجارب على الموجات الصوتية  
الشوكوالته  بلوح من  وإذا  والرادار 
توًضح  هنا  من   ! ينصهر  جيبه  في 
الموجات مزايا مختلفة عما  لتلك  أن 
حادثة  تطوير  في  وانطلق  يبحث 
توليد الحرارة من الموجات الصوتية 
  . المدنية  المجاالت  في  لتستعمل 
تولد  الموجات  أن  أيضا  تأكد سبنسر 
الجزئيات  احتكاك  بطريقة  الحرارة 

مثل احتكاك الكفين للتدفئة .
المدني حدث  المجال  في  االنطالق  
عام ١٩٤٧ وأول جهاز أنجزه برسي 
جهاز  هزليا،   شكله  كان  سبنسر 
عامودي بحجم  َرُجل، وطبخ سبنسر 
الجهاز  هذا  في  طعام  وجبة  أول 
الذي تطور مع السنين ليصبح بشكله  
بخ  مطا في  لمنتشر  وا لمعروف  ا
في  العقبات  .من  والمطاعم  المنازل 
تتسرب  أن ال  كانت  االختراع   هذا 
الفرن  الموجات الصوتية خارج باب 
المفروض أن يكون  شفافا لمشاهدة ما 
يجري داخل الفرن ؛ خالل التجارب 
تسربت الموجات من الباب وكان الحل 
زجاج  معدنية  ضمن  شبكة  وضع 
لتعمل  الموجات  تسرب  تمنع  الباب 

مفعولها داخل الفرن فقط .
استعمال  المحتجين على  جوابا على 
المايكروويف نورد بعض أهم المنافع 
لهذا الجهاز الذي أصبح من الحاجات 
والصناعة  المنازل  في  الضرورية 

والتجهيزات العسكرية . 
المدِنية  ألن الشئون  نكتفي  باألمور 
وأخصائيوها  أهلها  لها  العسكرية 

وأسرارها .
أو كهرباء    العادية، غاز  في األفران 
من  الطعام  تسخين  أو  طبخ  يجري 
تبقي سيدة  لذلك  الداخل  إلى  الخارج 

البيت مشغولة بمراقبة وتحريك الطعام 
حتى ال تحترق الطبقة الخارجية العليا 

أو السفلى  . 
في المايكروويف يجري التسخين من 
الخارج معا وال خوف  الداخل ومن 
الخارجية من االحتراق  الطبقة  على 
؛ تنظم سيدة البيت المدة المطلوبة  في 
عمل  إلى  وتنصرف  المايكروويف 
استعمال  من   فترة  أول  في   . آخر 
في  توازن  يوجد  كان ال  االختراع  
لذلك  الحرارية   الموجات  توزيع 
ُجهزت األفران بحركة تدير  صحن 
توزيع  زنة  لموا يكروويف  لما ا
تتجه  الموجات  أن  كما  ؛   الموجات 
الهواء  ويبقى  مباشرة  الطعام   إلى 
األفران  بعكس   ، باردا  الفرن  في  
العادية حيث تنتشر الحرارة في كافة 
زوايا الفرن وعلى الطباخ أن يستعمل 
باإلضافة  األواني.  لحمل  العوازل 
تعقيم  يجري   الطعام   طهي  إلى 
تعرضها  عند  أفضل  بشكل  األغذية 
تقتل  التي  المايكروويف  إلى موجات 
العادية   األفران  في  الجراثيم.   كافة 
تحتاج األغذية إلى١٢٠ درجة  ولمدة  
ثالث  دقائق  لتقتل  كافة  الجراثيم ؛ 
بهذه الحرارة والمدة  يمكن أن  يتفتت 
الطعام ويصبح مخلوط ؛  أما التعقيم أو 
البْسترة  في   المايكروويف تجري مع 

عملية الطبخ  .
جبة  و ، ر شا لبو ا تحضير ما  أ
وللبالغين،أصبح  لألطفال  التسلية 
ألمثل  ا ز  لجها ا يكروويف  لما ا
الحبوب  تفتق  لسرعة  لتحضيرها  
بوقت قصير بعيدا عن خطر الحريق؛ 
لحبوب  وطبعا هناك معالجة خاصة 

الذرة  الستعمالها في المايكروويف.
في  مجال الطب جرت تجارب معالجة 
خاليا السرطان منذ السنين األولى من 
اكتشاف الموجات وكانت النتائج رائعة 
وانتشر  السرطانية؛  األورام  بتدمير 
أسلوب المعالجة هذا عالميا ويطيل هذا 
اإلنجاز العلمي عمر ماليين المرضى 
. يقول األطباء إن المعالجة ال تخلو من 
الجانبية مع بعض  بعض األعراض 
المرضى الذين يعانون من اشتراكات  
لن  عددا صغيرا  يشكلون  وهؤالء 
ماليين   عن  المعالجة  حجب  يسبب 

يستفيدون  منها . 
موجات  تستعمل  الفضاء  مجال  في 
المايكروويف في معالجة  مواد خزفية 
من  لوقايتها  المركبات  بها  تطلى 
الجوي  المجال  الحرارة عند اختراق 

لألرض . 
أعظم  من  يكروويف  لما ا يعتبر 

االختراعات التي أفادت البشرية  .

دولة الڤاتيكان 

عادل عطية

المايكروويف بعد سنين طويلة 
من استعماله ما يزال كثيرون 

يعتبرونه ضار للصحة  
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تعتذر السيدة نسرين حبيب عن 
نشر مقالها لهذا العدد



 

  العين والكورتيزون
إذا أشار به الطبيب إليك من أجل عينيك، فإنه 
يدري أنك في حاجة إليه وهو عندئذ سوف 
يصف لك الجرعات ومدة التناول – ولكن إن 
تستعمله من تلقاء نفسك... فهنا تكون الخطورة 
.. فقد ال تكون عينيك في حاجة إليه أصاًل وحتى 
لو كانت في حاجة إليه .. فالذي يحدد ذلك في 
الحقيقة هو األخصائي .. من أجل الحديث عن 
الكورتيزون في عالج أمراض العيون يشتمل 
على عدة حقائق ومحاذير وتفاصيل أيضا يجب 

أن تلم بها من أجل سالمة عينيك.
ما هو الكورتيزون؟

الكورتيزون أحد اإلفرازات التي تنتج بواسطة 
الغدد الصماء.. وهو يفرز من الغدة فوق الكلوية 
ليؤدي  الدموية  الدورة  ويذهب عن طريق 
وإفراز  الجسم،  أجزاء  في جميع  أعراضا 
الكورتيزون بواسطة الغدد فوق الكلوية يقع 
والكورتيزون  النخامية،  الغدة  تأثير  تحت 
أساسي للحياة.. وقد يؤدي نقصه إلى عواقب 
وخيمة قد تؤدي إلى الوفاة ومشتقاته كثيرة.. 
وتستعمل في عالج كافة األمراض كااللتهابات 
المفصلية، وأمراض الروماتيزم، والحساسية 
بكافة أنواعها كاألرتيكاريا واإلكزيما وحساسية 

العقاقير الطبية.
ما هي استعماالته في العين؟

أما في العين فتستعمل مشقات الكورتيزون 
لعالج معظم أمراض العيون .. كالرمد الربيعي 
والتهاب القزحية والتهاب المشيمة.. كما يستعمل 
الكورتيزون في عالج بعض أمراض الدم مثل 

اللوكيميا وغيرها.
كيف يتم استعماله؟

الكورتيزون كعالج ألمراض  إذا ما ذكرنا 
كالقطرة  استعماله موضعياً  يمكنكم  العيون 
والمرهم أو الحقن تحت الملتحمة في العين 
كما يمكن استعماله عن طريق الفم في صورة 
أقراص، وفي هذه الحالة يعطى الكورتيزون في 
جرعة كاملة لفترة محدودة، وبعد ذلك تخفض 

الجرعة تدريجياً إلى أن يتم وقفه.
هل هو مهم في العين؟

باستمعال الكورتيزون .. تم شفاء كافة األمراض 
الحادة والمزمنة بالعين .. وعادة يأتي بتأثير 
فعال وسريع .. ولكن استعماله يجب أن يحاط 
بشئ من الحذر .. حيث إنه قد ينتج عنه أضرار 

إذا استعمل لفترة طويلة.
ما هي مضاره؟

عند إعطاء الكورتيزون عن طريق الفم تزيد 
نسبة الكوتيزون في الدم على معدلها الطبيعي 
وبالتالي يؤثر ذلك على إفراز الغدة فوق الكلوية 
ويؤدي إلى اإلقالل من إفرازها .. أما استعماله 

مدة طويلة فيؤدي إلى ضمور هذه الغدة.
لذلك وجب إعطاؤه لفترة محددة فقط على أن 
يقلل تدريجياً كما ذكرنا .. حتى يتم إفراز الغدة 
وأن يعود تدريجيا إلى طبيعته .. كذلك يؤدي 
إلى اختزان  الفم  كثرة استعماله عن طريق 
 .. الوزن  بالجسم والوجه وزيادة في  المياه 
وقد يؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم أو إلى 
حدوث مرض السكر إذا استعمل لمدة طويلة 

وبغير إشراف الطبيب.
وما هي مضار استخدامه لمدة طويلة في العين؟

أما في حالة العين فقد يؤدي االستعمال الموضعي 
لفترة طويلة إلى ارتفاع ضغط العين وحدوث 

جلوكوما أو مياه زرقاء.
لذلك يجب عند االستعمال الموضعي في صورة 
قطرة أو مرهم أن يعطى بواسطة الطبيب، 
ويباشر المريض دورياً على أن يعطى لفترة 

محددة حتى ال يؤثر على ضغط العين.
وماذا عن الحاالت المزمنة؟

في الحاالت المزمنة: التي تحتاج إلى عالج 
لمدة طويلة يعطى الكورتيزون موضعياً لفترة 

محددة في الحاالت الحادة أيضا.
هل يمكن استبداله بنوع آخر؟

بعد فترة يمكن استبداله بنوع آخر من مضادات 
الحساسية التي ال تؤثر على ضغط العين .. 
لفترة  الكورتيزون  قد يؤدي استعمال  كذلك 
طويلة لحدوث كتاركتا بالعين أو مياه بيضاء، 

ولو أن حدوثها نادر جداً.
ما هو مرض بهجت؟

معروفة  غير  العين  أمراض  بعض  توجد 
السبب .. مثل مرض بهجت .. وهذا المرض 
واللثة،  الفم  في  قرح  صورة  في  يحدث 
حدوث  مع  التناسلية،  واألعضاء  واللسان 
التهاب بالقزحية والمشيمة بالعين .. ويعالج 
الكورتيزون  هذا المرض بواسطة مشتقات 
موضعياً وعن طريق الفم .. ولكن إذا أزمن 
هذا المرض يجب أن يعطى المريض عقاراً 
استعمال  مضاعفات  حدوث  لتجنب  آخر 
الكورتيزون لفترة طويلة، ومن هذه العقاقير 

عقار اسمه الكيميائي كلورامبيوسيل.
من هذا ينصح أن استعمال الكورتيزون بالنسبة 
للعين أساسي ومهم في حاالت أمراض كثيرة، 
ولكن يجب توخي الحرص عند استعماله.. 
الطبيب  بإشراف  يستعمل  أن  أوال  فيجب 

األخصائي.
أن يكون استعماله لفترة محددة، ويستبدل بعد 
ذلك بعقار آخر ويراعي عند استعماله عن 
طريق الفم أن يعطى في جرعة كبيرة أوال 
يوقف وال ضرر  أن  إلى  تدريجيا  تنخفض 
لفترة محددة  استعماله موضعياً  إطالقاً من 

المريض  يباشر  أن  مثاًل” على  “أسبوعين 
بواسطة الطبيب وإذا كان المريض مصاباً 
قرحة  أو   .. الدم  أو ضغط  السكر  بمرض 
بالمعدة.. أو األثنى عشر فيستحسن أن يعرض 
األمر على الطبيب الباطني قبل إعطائه أن 
نوع من مشتقات الكورتيزون عن طريق الفم.

شعرة في العين
تذبح  أنها  الرموش  الشعراء عن  أقوال  من 

قلوب العشاق..
وإذا كان خيال الشعراء قد جعل من الرموش 
سالحاً لغزو القلوب .. فإن األطباء يؤكدون 
أيضاً أن نفس هذه الرموش الساحرة قد تسبب 

مرضاً بالعين.
متى يحدث ذلك؟

عندما يقول المريض: عندي شعرة في عيني.
فما هي حقيقة هذا المرض؟ أي شعرة في العين؟

على الرموش أن تحمي العين .. وأبسط صور 
هذه الحماية ما يمكن أن نالحظه في يوم ملئ 
باألتربة عندما نمر بأيدينا على الرموش يمكن 
أن نالحظ هذه الكمية من األتربة التي كان من 
الممكن أن تصل إلى العين.. ولكن حجزتها 

الرموش.
والرموش في وضعها الطبيعي ال تحتك بالعين 
.. إنها تمتد من الجفن العلوي والجفن السفلي .. 

ولكنها دائما تكون بعيدة عن العين.
منها  تقترب  أن  دون  العيون  تحمي  وهكذا 
إلى  تتجه شعرة رمش  قد  ولكن  وتؤذيها.. 
المتاعب .. وهذا ما نسميه  تبدأ  العين.. هنا 

“شعرة في العين”.
واألن لماذا يحدث ذلك؟

ما سبب حدوث مرض الشعرة؟
أهم سبب لحدوث هذه الحالة هو مرض التراكوما 
أو مرض الرمد الحبيبي، ففي هذا المرض 
يحدث نوع من التليف بالجفن .. وبالملتحمة 
ينتج عنه تغيير في اتجاه الرموش .. وهكذا 

تحتك بالعين.
كذلك قد تحدث الحالة نتيجة اللتهاب الجفون.
أو دخول مواد كيميائية مثل ماء النار.. وهذا 
ما يحدث بالفعل خالل مزاولة بعض المهن . 
نفس الكالم يمكن أن يقال عن الصودا الكاوية 
.. والبوتاس الكاوي “بوتاس الغسيل” وهي 
أو  الصدفة  العين عن طريق  إلى  قد تصل 
الخطأ. هنا تحدث الحروق بالملتحمة التي قد 
ينتج عنها تليف .. مما يسبب مرض الشعرة. 
كما يمكن أن يحدث المرض نتيجة الصابات 

تحدث بالجفن.

 ولنا تكملة في العدد القادم

        و نحن فى شهر المرأة و نحتفى 
تبهرنا وتكون على  دائما ما  بها نجدها 
قدر المسؤلية ؛فعندما قالها الرئس السيسي 
مداعباً و محذراُ للرجال “ إنه ممكن أن 
من  المستقبل  في  كلها  الحكومة  تكون 
الشرقى  الرجل  أيها  فلتستعد   “ النساء 
فاألربع  المسؤلية؛  عن  لتنحيك  العزيز 
الستالم  لتأهيلها  كافية  القادمة  سنوات 
عرش البالد ، وال أراكم هللا مكروها يا 

رجال مصر في رحيل زمانكم  .. 
وألن المصرى العتيد ُفطرعلى المساواة 
تحيا  المصرية  المرأة  كانت   “ حيث 
المساواة  أن  يبدو  بلد  فى  سعيدة  حياة 
بين الجنسين فيه كأمر طبيعي “ .. كما 
الفرنسية  المصريات  عالمة  لنا  قالت 
فقد  نوبلكور”..  دى روس  “كريستيان 
تجلت لنا عظمة المرأة على مر العصور 
، و يشهد التاريخ على فيض نهر عطاء 
المصرية الذى ال ينضب ،و مساهمتها فى 
تنمية ونهضة وطنها عبر عقود طويلة 
بنفسها حقوقها  إنتزعت  فقد  ؛  تُنسي  ال 
التى أقرها الدين والدستور، لتصل إلى 
عالم تقود فيه وزارت ومؤسسات كبرى 
وتشارك فى صناعة المستقبل ؛ ولما ال 
فمنذ آالف السنين نجحت المرأة فى أن 
تتبوأ عرش البالد فى العهود القديمة ، 
أثبتت كفاءة ونجاح مبهر بل شهدت  و 

حكمها تفوقهن على الرجال وقتئذ .
منهن ) خنت( إبنة الفرعون منقرع ،و 
)حتب حورس( أم الملك خوفو ، و الملكة 
إحكام  من  تمكنت  التى  حتشبسوت(   (
قبضتها على الحكم لمدة عشرين عاماً، 
الرخاء  من  بالكثير  البالد  فيها  نعمت 
واالزدهار، وعندما كثرت عليها الضغوط 
من الكهنة وقادة الجيش تنازلت عن العرش 
فقط من أجل مصلحة البالد  ؛ لتضرب 
واالنتماء  الوطنية  فى  به  يحتذى  مثال 
لألسطورة  ..وتحقيقاُ  للبالد  المخلص 
الفرعونية التى شاعت وقتها ظهرت لنا 
اإلله “ ماعت “ وهى تعني “ربة العدالة 
األسطورية” مما يشير إلى أن المصري 
القديم أكد أن وجود المرأة يرادف توازن 

الكون وسيادة األمن والسالم.
فى  النسائية  االسهامات  تتوقف  لم  و 
للبالد  والسياسى  الديموقراطى  التحول 
، فقد اقترن النضال النسائى في مرحلة 
 “ السيدة  بإسم   تاريخ مصر  هامة من 
هدى الشعراوى “ التى كرست مجهودها 
وسيزا  موسى  نبوية  وصديقاتها  هى 
المرأة  حقوق  عن  الدفاع  في  نبراوي 
خاصة الحقوق السياسية والتعليم،وعاشت 
بعدها المرأة المصرية سلسلة طويلة من 
مراحل الكفاح السياسي واالجتماعي إلى 
أن أعلنها الرئيس أن التنمية الشاملة للدولة 

للمرأة  إيجابية  بمشاركة  إال  تتحقق  لن 
اقتصادياً  مكانتها  تدعيم  إلى  يؤدى  مما 
المشاركة  على  وتشجيعها  واجتماعياً 

السياسية بجميع صورها..
و علينا أال ننسى  دور المرأة المحورى 
والفعال فى ثورة 30 يونيه حينما استشعرت 
ضياع البالد فى يد الحكم اإلخوانى هبت 
من  ألوانا  ذاقت  أن  بعد  الوطن  لنداء 
التى  المشاركة  تنال حق  حتى  المعاناة 
كادت تفقدها لألبد فعادت لتحشد و تقود 
مسيرة األمل واألمان لألجيال القادمة .

ولكن ، وإن كانت مازالت مشاركة المرأة 
فى سوق العمل على الصعيد العالمى فى 
تزايد ملحوظ خالل العقدين الماضيين، 
فقد كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة 
واإلحصاء عام 2015 أن نسبة مساهمة 
المرأة فى سوق العمل بلغت %22.9 من 
إجمالى قوة العمل من سن 15 – 64 سنة، 
النسبة حوالى ما يقرب من  تلك  وتمثل 
ثلث مساهمة الرجال التى تبلـغ 73.4%، 
فيما تبلغ نسبة األمية لإلناث 33.5 % 
فى مقابل %18.5 للذكور، كما ارتفعت 
معدالت البطالة لإلناث من %22.7 عام 
2011 إلى %24.2 عام 2013، بينما 
سجل %8.9 للذكور عام 2011، 9.8% 
المركزى  الجهاز  2013.وأضاف  عام 
للتعبئة العامة واإلحصاء، وبلغت نسبة 

البطالة بين اإلناث %24.2 مقابل 9.4% 
نسبة  بلغت  بينما   ،2015 عام  للذكور 
النساء الالئى يعملن عمل دائم 84.7% 
أن  كما  للذكور،   60.7% مقابل  فى 
حوالى %30 من األسر المصرية تقوم 
المرأة بإعالتها وأخيراً تجنى المرأة األن 
ثمار صمودها و مشاركتها فى حكومة 
دعم   على  تأكيداً  للمرأة”..  “االنتصار 
لتفعيل  لسيسى  ا ح  لفتا ا عبد  لرئيس  ا
المجتمع  فى  أقوى  بشكل  المرأة  دور 
المصرى، حتى أنه خصص عام 2017 
فألول   “ المرأة  “عام  ليكون  الماضى 
مرة  يضم التعديل الوزارى6 وزيرات 
بالحكومة مما يؤكد أن حلم أول رئيسة 
؛  وبقوة  نفسه  يفرض  مشروع  وزراء 
المناصب  فى  المرأة  تواجد  أن  حيث 
لرفع  الوحيد  الدولة  القيادية هو طريق 

 . التنموية  مؤشراتها 
مناضالتنا  تاريخ  من  فلنستلهم  وعليه 
الفاضالت ومشاركتهن الرائعة  وانغمازهن 
المخلص فى العمل المجتمعى و السياسى 
و استحضار روح الهمة و العمل الدؤب 
للمرأة ، لنتقبل األمر أن عبقرية النساء 
التقبل  حقيقة  هى  المجتمع،  خدمة  فى 
عرش  كرسي  على  فانتظروها  الشك 
وال   ، به  وعدن  رئاسي  بفرمان  البالد 

عزاء للرجال ...

تبادل جبران خليل جبران  إلى مي زيادة    رسائل جبران 
التي أرسلها  الرسائل  أبرز  ومي زيادة رسائل كثيرة، ومن 
جبران خليل جبران لمي زيادة: تقولين لي أنك تخافين الحب، 
أتخافين مدَّ  الشمس،  أتخافين نور  يا صغيرتي؟  لماذا تخافينه 
يا  لما  الربيع،  أتخافين مجيء  الفجر،  أتخافين طلوع  البحر، 

ترى تخافين الحب؟
]١[ أنا أعلم أّن القليل في الحب ال يرضيك، كما أعلم أن القليل 
بالقليل، نحن  في الحب ال يرضيني، أنت وأنا ال ولن نرضى 

نريد الكثير، نحن نريد كل شيء، نحن نريد الكمال.
]١[ ال تخافي الحب يا ماري، ال تخافي الحب يا رفيقة قلبي، 
علينا أن نستسلم إليه رغم ما فيه من األلم والحنين والوحشة، 

ورغم ما فيه من االلتباس والحيرة.
]١[ أنت يا مي كنز من كنوز الحياة، بل وأكثر من ذلك، أنِت 
أنِت، وإني أحمد هللا ألنك من أّمة أنا من أبنائها وألنك عائشة 
في زمن أعيش فيه، كلما تخيلتك عائشة في القرن الماضي أو 
في القرن اآلتي رفعت يدي وخفقت بها الهوا كمن يريد أن يزيل 
غيمة من الدخان من أمام وجهه، يا مي، يا ماري، يا صديقتي.
]١[ وها أنا أضع قبلة في راحة يمينِك، وقبلة ثانية في راحة 
شمالِك، طالًبا من هللا أن يحرسك ويباركِك ويمأل قلبِك بأنواره، 

وأن يبقيِك أحب الناس إلي.
]١[ هل تعلمين يا صديقتي أنني كنت أجد في حديثنا المتقطع 
التعزية واألنس والطمأنينة، وهل تعلمين بأنني كنت أقول لذاتي 
هناك في مشارق األرض صبية ليست كالصبايا قد دخلت 
السر  الهيكل قبل والدتها ووقفت في قدس األقداس فعرفت 
العلوي الذي تخفره جبابرة الصباح، ثم اتخذت بالدي بالًدا لها 
وقومي قوًما لها، هل تعلمين بأنني كنت أهمس هذه األنشودة في 
أذن خيالي كلما وردت علّي رسالة منك؟ لو علمت لما انقطعت 
عن الكتابة إلّي وربما علمت فانقطعت وهذا ال يخلو من أصالة 

الرأي والحكمة.
]٢[ لقد انصرفت عن كل ما وجدته بانتظاري في هذا المكتب 
العذوبة  بين  يتمايل  الذي  إلى حديثك  ألصرف نهاري مصغًيا 
والتعنيف، أقول التعنيف ألنني وجدت في رسالتك الثانية بعض 
المالحظات التي لو سمحت لنفسي الفرحة أن تتألم لتألمت منها.
]٢[ كيف أسمح لنفسي النظر إلى شبه سحابة في سماء صافية 

إلى  بالنجوم، وكيف أحّول عيني عن شجرة مزهرة  مرّصعة 
ظّل من أغصانها، وكيف ال أقبل وخزة صغيرة من يد عطرة 
أنقذناه من سكوت خمسة  الذي  إّن حديثنا  بالجواهر؟  مفعمة 

أعوام ال ولن يتحّول إلى عتاب أو مناظرة.
]٢[ ما أجمل رسائلك يا مّي وما أشهاها، فهي َكَنهر من الرحيق 
يتدفق من األعالي ويسير مترنًما في وادي أحالمي، بل هي 
كقيثارة أورفيوس -شاعر وموسيقي تحدثت عنه أساطير 
الغاب وآلهة الجحيم- تقرب  بأنغامه وحش  اليونان، سحر 
البعيد وتبعد القريب وتحول بارتعاشاتها السحرية الحجارة إلى 

شعالت متقدة واألغصان اليابسة إلى أجنحة مضطربة.
بمقام  يوًما يجيئني منك برسالة واحدة لهو من األيام  إّن   ]٢[
الجبل فما عسى أن أقول في يوم يجيئني بثالث  القمة من 
رسائل؟ ذلك يوم أنتحي فيه عن سبل الزمن ألصرفه متجواًل 

في إرم ذات العماد.
]٢[ وِبَم أُجيب على سؤاالتك، وكيف أستطيع متابعة الحديث 
الحبر؟ ولكن ال بد من متابعة  النفس ما ال يسيل مع  وفي 

الحديث، فما بقي صامًتا ليس بالغير مفهوم لديك.
]٢[ ما قولك في رجل يستيقظ من غفلته صباًحا فيجد إلى جانب 
فراشه »رسالة« من صديقة يحبها فيقول 
بصوت عاٍل »صباح الخير، أهاًل وسهاًل« ثم 
يفتح الرسالة بلجاجة العطشان، فماذا يجد؟ ال 

أكثر وال أقل من قصيدة جغرافية لشوقي بك.
نيسان  ]٢[ لو جاءت قصيدة شوقي في أول 
»ما  سري:  في  وقلت  النكتة  الستظرفت 
البريد  أحسنها صبية، وما أعرفها بأحوال 
الدولي«، ولكن القصيدة جاءت في أول أيار، 
يا ترى أفعل سوى أن  الورود، فماذا  شهر 
أعض شفتي حانًقا متوعًدا مفعًما فضاء منزلي 

بالضجيج.
]٢[ أنت تعلمين أن القلب البشري ال يخضع 
إلى نواميس القياسات والمسافات، وأّن أعمق 
التي  البشري تلك  القلب  وأقوى عاطفة في 
نستسلم إليها، ونجد في االستسالم لذة وراحة 
أننا مهما حاولنا ال نستطيع  وطمأنينة مع 

تفسيرها أو تحليلها، يكفي أنها عاطفة عميقة قوية قدسية.
]٢[ منذ كتبت إليك حتى اآلن وأنِت في خاطري، ولقد صرفت 
إياِك مستجوًبا خفاياك  الساعات الطوال مفكًرا بِك مخاطًبا 
أّنني شعرت مرات عديدة  مستقصًيا أسرارِك، والعجيب 
بوجود ذاتك األثيرية في هذا المكتب ترقب حركاتي وتكلمني 

وتحاورني وتبدي رأيها في مآتيَّ وأعمالي.
الكالم، وأنا أستغرب حاجتي  بالطبع تستغربين هذا  أنِت   ]٣[
واضطراري إلى كتابته إليِك، وحبذا لو كان بإمكاني معرفة ذلك 
السر الخفي الكائن وراء هذا االضطراب وهذه الحاجة الماسة.

]٣[ قد قلِت لي مرًة: »أال إّن بين العقول مساجلة وبين األفكار 
تباداًل قد ال يتناوله اإلدراك الحسي، ولكن من ذا الذي يستطيع 

نفيه بتاًتا من بين أبناء الوطن الواحد؟«
فيما مضى  أولية كنت  الجميلة حقيقة  الفقرة  إّن في هذه   ]٣[
أعرفها بالقياس العقلي، أما اآلن فإني أعرفها باالختيار النفسي، 
ففي اآلونة األخيرة قد تحّقق لي وجود رابطة معنوية دقيقة 
قوية غريبة تختلف بطبيعتها ومزاياها وتأثيرها عن كل رابطة 
الروابط  أخرى، فهي أشد وأصلب وأبقى بما ال يقاس من 

الدموية والجينية حتى واألخالقية.
]٣[ وليس بين خيوط هذه الرابطة خيط واحد من غزل األيام 
المهد واللحد، وليس بين خيوطها خيط  التي تمر بين  والليالي 
غزلته مقاصد الماضي أو رغائب الحاضر أو أماني المستقبل، 
فقد تكون موجودة بين اثنين لم يجمعهما الماضي وال يجمعهما 

الحاضر، وقد ال يجمعهما المستقبل.
]٣[ وفي هذه الرابطة يا مّي، في هذه العاطفة النفسية، في هذا 
التفاهم الخفي، أحالم أغرب وأعجب من كّل ما يتمايل في القلب 

البشري، أحالم طّي أحالم طّي أحالم.
أن  ، واستعطفك  إليَّ تكتبي  أن  يا صديقتي  استعطفك   ]٣[
فوق  تعلو  التي  المجنحة  المجردة  المطلقة  بالروح  إليَّ  تكتبي 
البشر، وعن  الكثير عن  الشيء  نعلم  وأنا  أنِت  البشر،  سبل 
العوامل  وتلك  البعض،  إلى بعضهم  تقّربهم  التي  الميول  تلك 
تنّحينا ولو ساعة واحدة  فهاّل  البعض،  تبعد بعضهم عن  التي 
المطروقة، ووقفنا محدقين ولو مرة واحدة  السبل  تلك  عن 
بما وراء الليل، بما وراء النهار، بما وراء الزمن، بما وراء 

األبدية؟

العالناتكم 
في الرسالة

514 961 0777    450 972 1414
elressalanews@.gmail.com     www.el-ressala.com

شعر: 
صباح غريب

شعر : 
عباس شعبان

الصداع وعيون األطفالالمرأة على كرسي العرش !

أنا تايه فى أرض هللا

وروحي ياريتها

فكراني

سابتني ليه ويومي تاه  ؟!

ونسيت حتى عنواني

تيجيني كّل ليل فى لقا

تداعبني في أحالمي

وترحل وّيا خيط الفجر

تسابق في الّنجوم تاني

ولو جيت يوم أقول اآله

تقولّي أنتي اللي نسياني

يشدو في هواها 
وعطر  الورد حلوا 

ينمو في رباها 
وتغريدة طير حر
يحلٌق في سماها 

وهللا بلطفه الحاني 
رعاها 

حملت األرض لم أشكو
ولم أحني الجباها 

أنا األم وحزني يمأل الروح 
لوجد عايش القلب 
من فرقى ضناها 
وذاك اإلبن  يلهث 

في الفيافي 
ليحظى بغفوة 
في ظل شذاها

وحضن أم 
طالما عن بعد رآها

كملجأ دافي 
يحمي من لظاها
فما كل  من جهد

ينتهي فيه شقاها 
يعيد للحال
منتهاها

سأنظر لأليام تمر ثقلى 
ولكن كالثواني 
ذلك البطل يراها 

وهذا الشعب المؤمن 
الصامد 

حباٌ قد رواها 
سأبقى أحمل األرض 

ولحن القلب يشدو في هواها

بقلم :  چاكلين جرجس 

أنــا

     Vendredi 25 mars 2022
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رسائل جبران إلى مي زيادة

 

يوسف زمكحل   همسـات

األم هي الوطن األول الذي نعشق اإلقامة في رحابه
ال ينام الليل إال  مّن هو خالي القلب

األعزب هو الرجل الوحيد الذي ال يكذب ألنه بال زوجة
عدو المرأة هي إمرأة مثلها

ال تنبهر بجمال وردة فتنسيك أن لها أشواك ممكن أن تجرح 
أصابعك

أسرع وسائل األنتشار بعد المرأة هو اإلنترنت والتلفزيون!!

إنسان كامل األوصاف إنسان لم يتم العثور عليه حتى اآلن
أقوى الرجال هو من يهزم رغباته

هنيئاً لمن علموا األبجدية كيف تضيف إلى الحاِء باء )أحمد 
بخيت(

من كلماتي : ال تتعجِب يوماً أن حذفت من قلبي أسمك .. ال 
تتعجِب أن فعلت وأطفأت في سماي نجمك .. أن رأيتيني أثور 

ك لصدري . على حبك وأرفض ضّمِ

حملت األرض ولحن القلب 

ناسا تعلن عدد الكواكب التي اكتشفتها خارج 
النظام الشمسي

بقلم: الدكتور عبد العليم محمود

مش عارفه احبك زي زمان.. 
وال قادره اكون في هواك ولهان 

والخدني شوقي ليك والقمر سهران 
وال عارفه بقينا ازاي كده تايهين في نفس المكان
وازاي بقينا كده وال فارق مين صح ومين غلطان 

كنت فاكره ان بكره مصالح في الهوي قلبي  
وال فات عدي ومات بدواير النسيان 

لقيت الشبه واحد واالختالف بس في لغة اللسان 
تبتدي الحكايه بوردايا وزهرة ريحان 
بين الورق تتخبي في غناوي زمان  

وتعدي ليالي كده بميت ألف سؤال وسؤال 
ترسم نهايه من غير مالمح وال الوان 

تتوه منا الخطاوي يمين وشمال 
ورحله وراها رحله نرجع تاني لالوطان 

ونعدي بإدينا المحن ونقول ده كان وياما كان 
وقلبي لسه في حضني الحاير وال ولهان 
و قادر مع االيام يختار وقادر ياخد قرار 

  مها الَعشيري

  أعلنت إدارة الطيران والفضاء األمريكية )ناسا(، 
اكتشفتها  التي  “المؤكدة”  للكواكب  اإلجمالي  العدد 

خارج نظامنا الشمسي حتى اآلن.
خارج  كوكبا   65 أضافت  إنها  “ناسا”  وقالت 
المؤكدة  الكواكب  إلجمالي  الشمسية  المجموعة 
المكتشفة في الكون، ليصل الرقم إلى 5005 كواكب.
وأوضحت أن “الكواكب المؤكدة ليست سوى جزء 
صغير من مليارات الكواكب التي يحتمل أن تكون 
العدد  هذا  ويزداد  التبانة،  درب  في مجرة  موجودة 

عند الحديث عن المجرات األخرى”.
وتتباين طبيعة هذه الكواكب بين الصخرية كاألرض، 
والعمالقة الغازية ذات الحجم األكبر بعدة مرات من 
وقت  في  نجمين  حول  تدور  التي  وتلك  المشتري، 

واحد، والكواكب التي تدور حول بقايا نجوم ميتة.
قسم  رئيسة  قالت  العلمي،  الكشف  هذا  على  وتعليقا 
الكواكب  لعلوم  “ناسا”  معهد  في  العالمة  األرشيف 
جيسي  للتكنولوجيا  كاليفورنيا  بمعهد  الخارجية 
من  واحد  كل  رقم.  مجرد  ليس  “إنه  كريستيانسن: 
هذه الكواكب يمثل عالما جديدا، كوكبا جديدا تماما. 
أنا متحمسة لكل واحد منها ألننا ال نعرف أي شيء 

عنها”.
بنسلفانيا  جامعة  في  الكواكب  أستاذ  قال  كما 
ولشزان:  ألكسندر  “ناسا”  مشروع  في  والمشارك 
إضافة  مجرد  ستتجاوز  اكتشاف  حقبة  نفتتح  “إننا 
كواكب جديدة إلى القائمة. يواصل القمر الصناعي 
الذي   ،TESS الخارجية  الكواكب  لمسح  العابر 
الكواكب  من  المزيد  اكتشافات   ،٢0١8 عام  أطلق 

الخارجية الجديدة”.
وأضاف ولشزان: “يتوقع أن تلتقط تلسكوبات الجيل 
من  بدءا  الحساسية،  شديدة  وأدواتها  القوية  التالي 
تلسكوب جيمس ويب الفضائي الذي أطلق مؤخرا، 
وقراءة  الخارجية،  الكواكب  أجواء  من  الضوء 
الظروف  الدالة على  العالمات  لتحديد  بها  الغازات 

المالئمة لتشكل حياة”.
الحياة  من  نوعا  نجد  أن  المحتمل  “من  وأوضح: 
في مكان ما. على األرجح من نوع بدائي. العالقة 
والكيمياء  األرض  على  الحياة  كيمياء  بين  الوثيقة 
اكتشاف  وكذلك  الكون،  أنحاء  جميع  في  الموجودة 
الحياة  اكتشاف  أن  إلى  تشير  العضوية،  الجزيئات 

نفسها ليست سوى مسألة وقت”.



   التخلص من دهون البطن، حلم يراود معظم السيدات، خصوصا 
أنهن أكثر عرضة لتراكم الدهون حول البطن ألسباب عدة، أهمها 
الحمل والوالدة، قلة الحركة، اإلكثار من تناول الوجبات الدسمة الغنية 

بالدهون الضارة، عدم شرب 
الماء، وذلك بخالف العوامل 

الوراثية المتسببة في ذلك.
وال شك أن عدم اتباع السيدات 
الطرق الصحية والصحية 
للتخلص من دهون البطن 
المختصين حسب طبيعة  مع 
أجسامهن وحالتهن الصحية، 
قد يجعلهن عرضة لإلصابة 
باألمراض المزمنة، خصوصا 
القلب، داء السكري  أمراض 
من النوع الثاني أو اضطرابات 

التمثيل الغذائي.
هناك بعض األطعمة الصحية 

للتخلص من دهون  قائمة وجبة اإلفطار،  إلى  التي يسهل إضافتها 
اليوم، من أجل توظيفها  البطن وتحفيز عملية األيض على مدار 
إلى بطن  المناسبة لكل سيدة ، للوصول  الغذائية  ضمن الخطة 

مسطحة بالشكل الطبيعي
من هذا المنطلق، سنتعرف على أفضل 5 أطعمة يجب على السيدات 

تناولها على اإلفطار للتخلص من دهون البطن.
التوازن الصحي بين  البطن يستلزم تحقيق  للتخلص من دهون 
ثالث عناصر وهي اتباع عادات غذائية صحية، ممارسة التمارين 

الماء، فجميعهم  للبطن، اإلكثار من شرب  المخصصة  الرياضية 
يتم الوصول على  بمثابة حلقة متشابكة، ومن دون أي عنصر لن 

بطن مسطحة وجسم صحي في جميع األحوال.
وهنا سنسلط الضوء على أفضل 5 أطعمة صحية يجب تناولها في 
وجبة اإلفطار، كونها الوجبة الرئيسية المسؤولة عن تحفيز عملية 

األيض للتخلص من دهون البطن والمتراكمة في جميع أنحاء الجسم 
من دون استثناء، على النحو التالي..

تأكدي عزيزتي أن تناول حبة من البيض المسلوق، والتي تقدر وزنها 
50 جرام و72 سعرة حرارية، قد تزيد من شعورك بالشبع على مدار 
اليوم، كذلك رفع معدل الحرق للتخلص من دهون البطن على وجة 

الخصوص..
تجهل الكثيرات أهمية الحمص في محاربة الدهون العنيدة في الجسم 
خالل تخسيس الوزن، إال إن الحمص غني بالفيتامينات والمعادن 
واأللياف المساهمة في ذلك، وذلك بخالف قدرة الحمص على رفع 
مستوى طاقتك وكبح شهيتك على مدار اليوم، لذا اجعليه ضمن وجبة 
إفطارك بمقدار 3 مالعق كبيرة مضاف إليها عصير الليمون وملعقة 

صغيرة من زيت الزيتون.
النيئة غنية  اليقطين  المتنوعة أن بذور  الدراسات  العديد من  أثبتت 
التخلص من دهون  المساعد على  المشبعة الصحية  بالدهون غير 
التربتوفان  الزنك وحمض  البطن، وذلك بخالف احتوائها على 
لذا ال مانع من  المتقدمة،  للسيدات على مدار أعمارهم  المفيدان 
إفطارك  اليدين خالل وجبة  تتعدى قبضة  تناولك كمية صغيرة ال 

اليومية.
إفطارك  اليوناني حليفا لوجبة  الزبادي  اجعلي عزيزتي كوب من 
الكالسيوم، ونسبة قليلة من  اليومية، فهو غني بالبروتينات، 
الكربوهيدرات والسكريات المساهمة في التخلص من دهون البطن 

بالشكل الصحي.
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زالة طلاء الأظافر أبرزها معجون الأسنان وصفات طبيعية ل�إ

D3 دراسة: 50% من النساء يعانين من نقص فيتامين

فوائد البصل الأحمر للنساء خارقة..أهمها الصحة الجلدية

  يميل الكثير من الفتيات 
الى اعتماد جونالت البليسيه 
تتسم  إنها  حيث  الطويلة، 
بعد ظهورها  باألناقة، خاصةً 
بقوة في عروض أزياء لصيف 
2022. ولمواكبة هذه الموضة؛ ال 
أن تختاري من موديالتها بعدما  بدّ 
ظهرت بالعديد من التصاميم المنّوعة 
والمتجدّدة، سواء بألوان موّحدة أو 

بنقشات المربّعات.
تستمر موضة الجونلة البليسيه لهذا 
العام، فهي من أبرز موديالت جونالت طويلة لصيف 2022، وتناسب الفتاة التي تملك قواماً 

ممشوقاً، مثل جونلة براندون ماكسويلBrandon Maxwell الالمعة للمساء والسهرات.
هذا وقد برزت صيحة أخرى من أجمل موديالت جونالت البليسيه لصيف 2022؛ وهي 
الجونالت المزيّنة بطبعات ملونة، خاصةً النقشات والطبعات المستوحاة من الطبيعة، ويمكن أن 

تتسع الجونلة قليالً من أسفل.
شاهدنا تصاميم منّوعة ومختلفة من الجونلة ضمن مجموعات هذا الموسم، منها القصيرة والميدي 
البليسيه من أجمل  والماكسي والمستقيمة والكلوش والضيقة، لكن مثل العادة؛ كانت الجونلة 

التصاميم وأكثرها أناقة؛ العتمادها في المناسبات الكاجوال منها والرسمية.
تشكيلة كبيرة من أجمل موديالت الجونالت البليسيه شاهدناها ضمن مجموعات هذا الموسم لدى 
ألكساندر بالنك Alexandre Blanc وغيره، وقد تنّوعت بشكل الفت من ناحية قّصاتها وألوانها 

واألقمشة 
المصنوعة منها، حيث برز 
منها الميدي، القصير أو 
الماكسي، ومنها المصنوعة 
والحرير،  الكريب،  من 
والتول، أو الجلد. أما بالنسبة 
لأللوان فقد تنّوعت بين الدرجات الحيادية والدرجات؛ مثل األسود والبيج والرمادي واألبيض، مع 

وجود لبعض الدرجات الحيوية.
تبقى موضة الجونالت البليسيه من أكثر القطع الجذابة التي القت رواجاً كبيراً هذا الموسم، ويُفّضل 
كثير من النساء والفتيات اعتمادها في معظم األوقات؛ ألنها مناسبة لجميع اإلطالالت ويمكنِك 
تنسيقها مع مالبس رسمية لحضور المناسبات االجتماعية، أو مالبس كاجوال لمشاويرِك النهارية. 

وتتنوع 
تصاميمها 

بأقمشة مختلفة؛ 
القطن والشيفون  مثل 

والحرير والساتان، فقدّمت 
موديالت  العالمية  الماركات 

لتتألقي بإطاللة  بليسيه بأشكال وألوان متنّوعة؛  جونالت 
تجمع بين األناقة والعصرية.

الكالسيكية،  الموضة  تعتبر من صيحات  البليسيه  الجونلة 
وهنالك العديد من األفكار المميزة لتنسيقها واعتمادها في مختلف 

المناسبات. نسقيها مع سويت شيرت قطني وحذاء رياضي؛ 
أو  بليزر وجزمة عالية  اعتمديها مع جاكيت  أو  قميص إلطاللة صباحية كاجوال، 

ناعم وحذاء بكعب عاٍل إلطاللة أنيقة للعمل، أو إلطاللة مسائية ناعمة، أو اختاريها مع توب 
رسمية أو كورسيه مثالً إلطاللة للسهرات.

8 أطعمة تسبب ظهور البثور .. تجنبييها
   يمكن أن يكون لظهور البثور على الجلد أصول عديدة، مثل الشمس 
أو الدورة الهرمونية، ولكن يبدو أن النظام الغذائي يلعب أيضاً دوراً في 
تطور هذه الحويصالت؛ مؤلمة وشكلها مزعج، وقد تسبب بعض التوتر 
حين ظهورها. في ما يلي قائمة بـ8 أطعمة تعزز ظهور البثور في البشرة. 

كل ما عليك فعله هو تجنبها.
- المشروبات الغازية

االستهالك العالي للمشروبات الغازية، والمشروبات الحلوة للغاية، يعزز 
تطور حب الشباب. يجب أيضاً تجنّب بدائلها الخفيفة المليئة باألسبارتام؛ 
ألنَّ هذه المادة تسبب التهاب الجلد. يمكن بسهولة استبدال عصير الليمون 

أو البرتقال بالمشروبات الغازية.
- الحليب

البقر، على تحفيز  الحليب، وال سيما حليب  الموجودة في  الدهون  تعمل 
للجسم، فمن  أخرى  المنتج جيد من نواحٍ  الدهون. نظراً ألن هذا  إنتاج 

الممكن تفضيل الجبن وحليب األغنام أو الماعز بدالً منه.
- الخبز األبيض

الدم مرتفع. من  المكرر على مؤشر نسبة سكر في  المنتج  يحتوي هذا 
األفضل بعد ذلك استبدال خبز القمح الكامل به.

- األرز األبيض
استبدلي األرز األسمر باألبيض

يتسبب األرز األبيض في  المكررة األخرى،  الحبوب  مثله مثل منتجات 
البني أو الحبوب  زيادة مستويات اإلنسولين. من األفضل استبدال األرز 

األخرى به مثل الكينوا أو الحنطة 
السوداء.

- الوجبات السريعة
األطعمة المصنّعة، وخصوصاً 
بالدهون  السريعة، غنية  الوجبات 
والسكريات؛ إنه مزيج مثالي 
لتعزيز نمو البثور. لالستمتاع دون 
الفول  بالذنب، اختاري  الشعور 
المملح على رقائق  السوداني غير 
تناول أو تحضير  أثناء  البطاطس 
المقبالت، واستبدال الخضروات 
النيئة بالبطاطس المقلية، ومحاولة 
المنزل، حيث  البرغر في  صنع 
يمكنك شيّها وإضافة الخضروات 

الجبن األخرى األكثر  أنواع  الطازج على  الماعز  إليها، واختيار جبن 
غنى بالدهون.

- السكاكر
غنية بالسكريات، فهي تعزز إنتاج اإلنسولين. من األفضل استبدال الفواكه 
الطازجة بها، مغموسة أو غير مغموسة )وباعتدال طبعاً( في الشوكوالتة 

الداكنة، أو بالفواكه المجففة.
- السكر األبيض

السكر األبيض منتج مكرر بمؤشر نسبة سكر في الدم مرتفع للغاية. يجبر 
الجسم على إنتاج المزيد من اإلنسولين. يلعب هذا المنتج أيضاً دوراً في 

عملية التهاب الجلد. من األفضل استبدال شراب الصبار أو العسل به.
- المعجنات

تناولها  تمَّ  إذا  البثور  والدهنية جداً، تعزز ظهور  الحلوة جداً  المعجنات 
الشوفان وقليل من شراب  بشكل منتظم. بدالً من ذلك، استبدلي دقيق 
الزبادي  أو  الداكنة  بالشوكوالتة  الكامل  القمح  الفاكهة بخبز  أو  الصبار 

العادي.

موديلات جونلات بليسيه لصيف 2022

تفضل الكثير من النساء وضع طالء األظافر بين الحين واألخر 
أو  أو خطوبة  لمناسبة معينة مثل حفل زفاف  الذهاب  سواء عند 
التغيير، وتستخدم  للرغبة فى  أو  للتنزه مع بعض األصدقاء  حتى 
بعد ذلك مزيل طالء األظافر، الذى يتسبب مع كثرة استعماله فى 
جفاف وهشاشة األظافر، ولتجنب هذه المشكلة، نستعرض فى هذا 
لما ذكره  وفقاً  األظافر،  التقرير، وصفات طبيعية إلزالة طالء 

.”stylecraze“ موقع
وصفات طبيعية إلزالة طالء األظافر:

معجون األسنان
لمنتجات معجون  الشائعة  المكونات  أحد  الخبز  يعتبر صودا 
األسنان، والذى يساعد فى إزالة البالك من األسنان أثناء التنظيف 
األظافر، من خالل  إزالة طالء  فى  أيضاً  يساعد  بالفرشاة، كما 
استخدام فرشاة أظافر ناعمة لتدليك معجون األسنان على األظافر 

لفترة من الوقت، ثم غسل اليدين بالماء الدافىء.

ماء األكسجين
يساعد ماء األكسجين فى تطهير الجروح والخدوش أيًضا وإزالة 
الدافئ مع جزء  الماء  األظافر من خالل خلط جزأين من  طالء 
دقائق،  لعدة  الخليط  ماء األكسجين ونقع األظافر فى  واحد من 

نتيجة  للحصول على  بالماء  اليدين  ثم غسل 
إيجابية.

الليمون والخل
ملعقتين كبيرتين من عصير  ينصح بسكب 
األبيض  الخل  ثم إضافة  الليمون في وعاء، 
المقطر وغمر األصابع فى الخليط لمدة خمس 
قماش  بقطعة  األظافر  ثم مسح طالء  دقائق، 
ثم وضع  بالماء جيداً  اليدين  ناعمة، وغسل 

طالء جديد بعد التأكد من إزالة القديم تماماً.
الماء الساخن

ويمكن إزالة طالء األظافر القديم بطريقة بسيطة تعتمد على فرك 
أو  بمنظف األطباق،  المخلوط  الساخن  الماء  اليدين فى  أظافر 
نقع األظافر فى الخليط لعدة دقائق، ثم فرك األظافر لعدة دقائق، 
إلزالتها تماماً والحصول على نتيجة إيجابية ثم وضع طالء جديد.

  تعاني الكثير من النساء من نقص الفيتامينات وانخفاض كثافة المعادن في 
العظام )BMD( ، كما أنهن أكثر عرضة لإلصابة بالغدة الدرقية وفقر الدم، 

. Health Plusوذلك وفقًا لدراسة أجراها موقع
نظرت الدراسة في الجوانب المختلفة لصحة المرأة مع حجم عينة من 

البيانات أن 52 % من النساء يعانين من نقص  15000، وأظهرت 
فيتامين د 25 في حين أن 51 % من 

النساء يعانين من نقص فيتامين 
د 3 و 32 % من 

ء  لنسا ا
أبلغن 
عن 

انخفاض 
فيتامين ب 

من 60 % )58 في 12. ما يقرب 
المائة( من النساء معرضات بدرجة عالية لخطر اإلصابة بالغدة الدرقية و 

64 % من النساء مصابات بفقر الدم.
باإلضافة إلى ذلك ، وجدت الدراسة أن 49 % من النساء يعانين من 
انخفاض كثافة المعادن في العظام مما قد يؤدي إلى اضطرابات مختلفة 

متعلقة بالعظام.
المشاكل المتعلقة بالعظام شائعة عند النساء

في إصدارها ، أشارت Health Plus إلى أنه يتم مالحظة العديد من 
المشكالت المتعلقة بالعظام لدى النساء ألنهن غالبًا ما يتجاهلن صحة العظام.
تم إجراء اختبار كثافة المعادن بالعظام في الفترة من أبريل 2020 إلى يناير 
2022. وكشف أن 21 % فقط من معايير كثافة المعادن بالعظام لدى النساء 
كانت في المعدل الطبيعي. في حين أن 47 % يعانين من هشاشة العظام، مما 

يشير إلى ضعف العظام.

فيتامين د ضروري لصحة العظام
كشفت البيانات أن فيتامين )د( كان تحت المعدل الطبيعي فقط في 15 % من 
النساء، كان لدى حوالي 85 % مستويات منخفضة من فيتامين )د( تتطلب 

مكمالت إما عن طريق الفم أو عن طريق الحقن.

غالبًا ما تُعزى أعراض مثل آالم الظهر وآالم المفاصل واإلرهاق إلى 
التغييرات في نمط الحياة والروتين في الوقت الحاضر، وتغير المستويات 
الهرمونية لدى النساء مع تقدم العمر يهيئهن لإلصابة بنقص ومشاكل في 

الجهاز العضلي الهيكلي.
وذكر التقرير أن األسباب األخرى لتدهور صحة العظام تشمل استخدام 
بعض األدوية مثل المنشطات والعالج الكيميائي ووجود أمراض مشتركة 
مثل مرض السكري والغدة الدرقية وما إلى ذلك، وعدم ممارسة الرياضة 

الكافية.
يمكن إدارة هذه العوامل من خالل تضمين نظام غذائي مناسب بما في ذلك 
الحليب ومنتجات األلبان واألسماك وزيت كبد سمك القد وما إلى ذلك في 
النظام الغذائي، وتمارين حمل الوزن المناسبة، وتناول مكمالت الفيتامينات 

األدوية تحت إشراف أخصائي تقويم العظام أو الطبيب.

  فوائد البصل ال توصف! سواء أكان باللون األحمر أو األبيض 
أو األخضر؛ فإنه يحتوي على عدد كبير من مضادات األكسدة التي 
تحمي الجسم من األمراض.. اكتشفي في الموضوع اآلتي أفضل 5 

فوائد للبصل؛ وفقاً لموقع cnews الفرنسي:
فوائد البصل في عالج الجروح

من بين خصائصه العديدة، البصل له خصائص مطهرة 
للبكتيريا، يساعد هذا العالج الطبيعي على  ومضادّة 

الشفاء،  الجروح وشفائها، وتسريع عملية  تطهير 
يمكن استخدامه على شكل عصير أو كمادة 

أثناء  الذي ينفصل  الرقيق  الغشاء  بفضل 
التقطيع.

 فوائد البصل في التخفيف من اإلنفلونزا 
أو البرد

الشتاء، قد يكون لديك بعض  خالل فصل 
األعراض الشبيهة باإلنفلونزا أو نزلة برد أو 

التهاب الشعب الهوائية، لعالج هذه األمراض، فكري في 
البصل المعروف بتأثيره في إزالة االحتقان، وهو فعّال عند شربه 

كشراب بعد األكل، أو االستنشاق لتخفيف احتقان الُشعب الهوائية.
فوائد البصل في تعزيز نمو الشعر

يفيد تطبيق البصل كقناع، في منحك بشرة جميلة، بدون احمرار أو 
حب الشباب، كما يوصى باستخدامه للشعر، وخصوصاً إلعادة نمو 

الشعر، إذا كنت تعانين من الثعلبة؛ فقومي بتطبيق عصير البصل 
الدموية، وبالتالي إعادة  الدورة  لتعزيز  الرأس  بانتظام على فروة 
النظيف والشامبو إلزالة  بالماء  النمو، تذكري أن تشطفي جيداً 

الرائحة.
فوائد البصل في الحفاظ على الرشاقة

إذا كنت ترغبين في خسارة بضعة أرطال 
للتخسيس؛  اتباع نظام غذائي  والبدء في 
البصل  المستحسن أن تدرجي  فمن 
بأشكال مختلفة في نظامك الغذائي، 
والمعادن  بالفيتامينات  غني 
والعناصر النزرة ومضادات 
األكسدة؛ فهو يحتوي فقط على 
40 سعرة حرارية لكل بصلة 
100 جرام، باإلضافة إلى احتوائه 
التي  على نسبة عالية من األلياف 

تعمل على تحسين العبور المعوي.
فوائد البصل في مكافحة السرطان

فإن  القلب؛  البصل يساعد في محاربة بعض اضطرابات  إذا كان 
البصل - جميع األصناف مجتمعة - سيكون أيضاً حليفاً قوياً في منع 
ظهور األمراض السرطانية؛ خصوصاً سرطاني القولون أو الثدي، 

كما أنه يمنع تكّون الجلطات في الدم.



بأهلها«، أحدثت  التى قدمتها خالل أحداث مسلسل »منورة  السباعى، إن ردود األفعال حول شخصية »مارى«  ناهد  الفنانة  قالت    
جدالً كبيًرا بشكل غير متوقع، مشيرة إلى أن الفضل يعود للمخرج يسرى نصر هللا الذى قدمها ألول مرة بشكل حقيقى بفيلم »احكى يا 

شهر زاد« والمؤلف محمد أمين راضى.
وأضافت أن شخصية مارى جريئة على عكس طبيعة شخصيتها، ولكنها نجحت فى توصيل رسالتها بأن االنسانية يجب أن تسود بعيدًا 
عن االنتماء الدينى، وأن األنبياء والرسل هم فقد المعصومون من الخطأ، مشيرة إلى أن االنتقاد الذى وجه البعض ألفعال شخصية 

»مارى« وهى راهبة ليست فى محلها ألنها بشر يمكن لها أن تخطىء وتعود لصوابها.
»منورة بأهلها«، بطولة ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، سلوى خطاب، سلوى عثمان، عباس 

أبو الحسن، عمر رزيق، بالل التونسي وآخرين.

األخير»حتة  ألبومها  نجاح  بعد  كبيرة،  فنية  انتعاشة  الفنانة روبى  تعيش   
تانية« وأعمالها الفنية التى تنوعت ما بين الدراما والسينما، لتخوض الموسم 
الرمضانى المقبل بمسلسل »رانيا وسكينة« التى تظهر فيه بلوك مختلف عن 

األدوار التى قدمتها من قبل.
تقطن فى منطقة شعبية  فتاة  المسلسل دور »سكينة« وهى  فى  تجسد روبى 
قيادة سيارات  وتتدرب روبى على  لتحقيقها،  تسعى  لديها طموحات ضخمة 

التريلال التى تستخدمها ضمن أحداث المسلسل.
أحمد خالد  الفنانين،  إلى جانب  الفنانة مى عمر،  العمل  بطولة  فى  تشاركها 
الرافعى، وأوتاكا، ومحمد رضوان، ونبيل  صالح، وأحمد كرارة، وصبا 
العزب، وإخراج  تأليف محمد صالح  الدين، وسليمان عيد، والعمل من  نور 

شيرين عادل.
فى سياق آخر، ترتبط روبى بتصوير 3 أفالم سينمائية، من المنتظر عرضها 
دبور،  تأليف هيثم  أحمد حلمى، من  خالل عام 2022، وهم »العيل« مع 
الماميز« مع غادة عادل وريم  وإخراج محمد شاكر خضير، و»جروب 
والجن«  التونى، و»كيرة  بليبل، وإخراج معتز  إيهاب  تأليف  مصطفى، من 
مع كريم عبدالعزيز وأحمد عز، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.
المنهج« قصة وإخراج عمرو سالمة،  فيلم »برا  لروبى حالياً  ويعرض 
سيناريو وحوار خالد دياب، بطولة ماجد الكدوانى، وأسماء أبواليزيد، وأحمد 

خالد صالح، ودنيا ماهر.

  فجرت النجمة هند صبري، مفاجأة لجمهورها من محبي 
قليلة  أشهر  منذ  والذي عرض  مسلسل »البحث عن عال«، 
الشهير، وأحدث ضجة  اإللكترونية  المنصات  إحدى  عبر 
كبيرة وقت عرضه لما يتضمنه من أحداث وقضايا إجتماعية 

هامة للمرأة .
لمسلسل »البحث عن  ثاني  وكشفت »صبري« عن جزء 
عال« يستكمل أحداث الجزء األول، خالل ظهورها في مقطع 
األشهر عالمياً  التدوينات  بموقع  الرسمي  فيديو عبر حسابها 
»تويتر«، وقالت: »عال قصتها لسه مخلصتش، ومش هي 
اللي علمتنا إن نهاية قصة هي بداية لقصة جديدة؟ يبقى 
عشان عال تاخد فرصتها التانية، الزم يبقى في موسم 

تاني من )البحث عن عال(«.
تفاصيل مسلسل البحث عن عال وعالقته بـ »عايزة 

أتجوز«
بعد غياب أكثر من ١0 سنوات عادت الشخصية 
أحدث  المحبوبة عال عبدالصبور، وذلك في 
مسلسالت نتفليكس العربية »البحث عن عال«.

المسلسل يتناول قصة الشخصية المحبوبة »عال عبد الصبور« والمغامرات 
الجديدة التي تمّر بها بعد مرور ١0 سنوات منذ ظهورها األول للجمهور 
أتجوز«، ويستكشف مسلسل  الشهير »عايزة  المسلسل االجتماعي  في 
»البحث عن عال« قصة الدكتورة الصيدالنية عال عبد الصبور التي تعيد 
لمواكبة تطورات  ذاتها في محاولة  إختراع  إعادة  باألحرى  أو  اكتشاف 
بين مسؤولياتها  التوازن  إلى جانب مغامراتها إليجاد  المتسارعة،  الحياة 

المتعددة مع المحاوالت الحالمة  للعثور على الحب في حياتها.
بين حياتها  الموزانة  تحاول  التي  المرأة  وقدمت حلقات »البحث عن عال« شخصية 
التوازن،  ذلك  لتحقيق  تقدمها  التي  والتضحيات  المهني  نجاحها  وبين  الزوجية واألمومة 
بمساعدة  تتمّكن  أهلها وأصدقاءها..فهل  بين  االجتماعي  الجانب  المحافظة على  بجانب 

أسرتها وأصدقائها من بناء حياة خاصة بها
فؤاد سليم، وهانى عادل، وندى  بدر وأحمد  المسلسل من بطولة هند صبرى وسوسن 

موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا.
تعمل في  التي  تجسد عال  إذ  الزواج،  أوضاع  إطار كوميدي ساخر من  في  أحداثه  تدور 
إحدى المراكز الطبية ووصلت إلى سن الزواج وتبحث عن رجل مناسب، لتلتقي كل حلقة 

بظروف رجل مختلفة عن اآلخر وكيف يتم اسقباله منها ومن أهلها.
تأليف غادة عبدالعال وقصة وسيناريو  اجتماعية من  المسلسل مستوحى من شخصيات 
متابعة جماهيرية  تم عرضه عام 20١0، وحقق  الوزير وغادة عبدالعال،  وحوار مها 

ضخمة، وظل يعرض لسنوات على مختلف القنوات التلفزيونية .
أبطال مسلسل عايزة أتجوز

فؤاد سليم، كارولين خليل، طارق  أحمد  بدر،  المسلسل بطولة هند صبرى، سوسن   
االبيارى، رجاء حسين، نادية العراقية، نهير أمين، مريم السكرى، وعدد كبير من ضيوف 
الشرف على رأسهم أحمد السقا، نضال الشافعى، بيومى فؤاد، ادوارد، يوسف الشريف، 
محمود عبد المغنى، أحمد عزمى، تامر هجرس، وتأليف غادة عبد العال وإخراج رامى 

إمام.

  طرحت قناة »الحياة« اإلعالن الرسمى لمسلسل »ملف سرى« 
بطولة النجم هاني سالمة، والذي من المقرر عرضه على شاشتها 

خالل موسم رمضان المقبل 2022. 
وتضمن برومو المسلسل على العديد من مشاهد األكشن التي يتناولها 
العمل بشكل كبير، في حلقات مثيرة، كما سيتم عرضه على منصة 
» watch it » الرقمية، ومن المقرر عرض المسلسل على قنوات 

dmc وcbc والحياة.
ويسجل مسلسل »ملف سري«، التعاون الثنائي المشترك بين الشركة 
المتحدة للخدمات اإلعالمية، وشركة »مجموعة فنون مصر«، 
للمنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبدالعزيز، بعد نجاح مسلسل
تدور أحداث المسلسل حول انتشار عمليات السرقة والفساد من بعض 
رجال األعمال المتمثلة في عائلة »المالكي« الذي كانت لهم تعامالت 
اقتصادية كبيرة داخل السوق المصري من حيث عدد الشركات 
والمصانع الكبرى والمعروف عن هذه العائلة النزاهة واألمانة، لكن 
تم كشفهم عن طريق بعض الرجال الشرفاء ليقعوا تحت يد المستشار 

يحيى عزالدين القاضي الذي يعتبر مثاال للنزاهة والشرف.
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بشرى تعلن استقالتها من إدارة مهرجان 
الجـــــونة

هذا الفيلم »نقطة سوداء« في حياة ساندرا بولوك 

مسلسل »ملف سري« لهاني سلامة على قناة الحياة 

ناهد السباعى: شخصيتى فى 
»منورة بأهلها« جريئة .. ولكن!

  الوجه الفرنسي المعروف »آالن ديلون«،  كان خبر رحيله صدمة في الوسط الفني 
الماضية  الساعات  بإسمه خالل  اإلجتماعي  التواصل  العالمي، حيث ضجت مواقع 

بعد اختياره إلنهاء حياته طواعيًا بـ«الموت الرحيم« عن عمر يناهز الـ 86 عاًما.
لم يكن قرار »الموت الرحيم« وليد اللحظة لدى آالن ديلون«، بل كان مخطًطا 

الحياتية واإلجتماعية،  أحواله  أن ضاقت ذراعيه من  بعد  فترة،  منذ  له 
الرحيم،  للموت  إجراءات طلبة  اإلشراف على  إبنه  وحديثًا طلب من 

فيها  نفذ  التي  إجراءاته مدينة سويسرا،  توافق على  والتي 
قراره بإنهاء حياته التي كانت مفعمة بالحيوية والنشاط 

والعالمات الفنية الهامة في تاريخ فرنسا الفني.
يذكر أن توفر سويسرا إمكانية اختيار األشخاص 
لرحيلهم، وذلك عن طريق اعطائهم مواد طبية معينة، 
بسبب ظروفهم الصحية التعجيزية التي ليس لها عالج 

أو عدم القدرة على مقاومة أعراض الشيخوخة.
اتخذ آالن ديلون كامل اإلجراءات القانونية 
لقرار »الموت الرحيم«، و ناقش مع محاميه 
ابنه بمتابعة  إجراءات توزيع ميراثه، وأوصى 
تلك اإلجراءات واإلشراف على إجراءات رحيله.
كان آالن ديلون يملك قناعة قوية على مدار 
القتل الرحيم هو الشيء  سنوات طويلة أن 
األكثر منطقية وطبيعية في مرحلة زمنية معينة 

للخروج بهدوء من العالم. 
ابن آالن ديلون في مقابلة  قال  مع قراره، حيث  تماماً  إبنه متوافقة  جاءت ردود فعل 
تلفزيونية، إن والده طلب منه منذ فترة المساعدة في القتل الرحيم، وأنه وافق على أن 

يكون بجانبه في لحظاته األخيرة من حياته. 
قبله، حيث عانت زوجته  ديلون  آالن  في حياة عائلة  الرحيم«  فكرة »الموت  توغلت 
من مرض سرطان النكرياس وطالبت بإنهاء حياتها للتخلص من معاناة المرض لكن 

الحكومة الفرنسية رفضت ذلك رفًضا بات، ورحلت في هدوء خالل يناير 202١.
الفرنسية، وتمتع  األفالم  الرومانسية في  العالمات  أشهر   ديلون من  يعتبر آالن 
أبناء جيله،  بين  االكثر جاذبية  قائمة  في  بكاريزما طاغية شكاًل ومضمونًا، وضعته 

حيث كان يطلق عليه محطم القلوب.
بين  أدواره  تنوعت  فيلما،  أكثر من ١40  السينمائية  ديلون خالل مسيرته  آالن  قدم 
الرومانسية والشر والدراما، وانتقل إلى مرحلة تأسيس شكة انتاج خاصة به قدم من 

خاللها أكثر من 30 فيلًما.
كان مخرجصا ومنتًجا وكاتب  فقد  فقط،  التمثيل  ديلون على  آالن  تقتصر موهبة  ولم 

سيناريو من نوعٍ خاص، بجانب عروضه المسرحية.
االزياء  له مشاركات رابحة في عالم  كانت  األعمال، حيث  إلى دخوله عالم  إضافةً 

التجميل. ومستحضرات 
ابنه، واأللمانية  والدة  ديلون  ناتالي  أبرزهم  ديلون4 ممثالت شهيرات  آالن  تزوج 

رومي شنايدر، وروزالي فان بريمن. 

  أعلنت النجمة بشرى، استقالتها من إدارة الدورة القادمة من مهرجان 
الجونة السينمائي الدولي بعد إدارتها له أكثر من 7 سنوات على التوالي، 

حسبما كتبت في منشور لها عبر موقع فيسبوك.
يواكب  أن  الكونية يجب  و  العالمية  المتغيرات  وقالت بشرى »فى ضوء 
يبحث عن شيء جديد و  النظر في رحلته و  يعيد  التغيير و  االنسان هذا 

تحدى مختلف«.
اكثر من  بعد  الجونة  انهى رحلتى مع مهرجان  ان  وتابعا »لذلك قررت 
في  التي قضيتها  بالفترة  اكتفى  انتدابي  فترة  بإنتهاء  و  7 سنوات  حوالى 
التنظيم واالدارة  في  العمل واالسهام  فريق  تكوين  تأسيس و  و  تحضير 
النجاح هذا الحدث السينمائي والسياحي الضخم الذى بالفعل قد كلل بنجاح 
كبير و كان سبباً في توفير فرص عمل للشباب و نافذة لصناع السينما في 

مصر و العالم كله«.
للمشاركة  او  لتحد جديد  التحضير  لي  يتسنى  اعتذارها »حتى  وبررت 

أحبه  الذي  نوعية في مجالي  نقالت  إحداث  تكون سببًا في  بخبرتي في مشاريع أخرى 
فقط  السينمائي  الجونة  بمهرجان  المعنوى  يكفينى دورى  و  فيه كل طاقاتى..  استثمر  و 

كمؤسس مشارك بعيدا عن أي منصب أو دور تنفيذي«.

واختتمت »قطعًا لقد خرجت من هذه التجربة الثرية بخبرة كبيرة ال يستهان بها والتى فى 
يوما ما ربما ستكون مصدر الهام لكتابة كتاب عن هذه الرحلة التى بها الكثير من القصص 
لمنصبى  التوفيق.اترككم وكلى حماس  دوام  لزمالئى  اتمنى  ايضا.  الملهمة  و  المشوقة 

الجديد في مجال اإلنتاج الفني«.

أغانيها  أحدث  النجمة سميرة سعيد    طرحت 
الرسمية  بعنوان »إنتي األولى« وهى األغنية 
للموسم الثانى لمبادرة »واحدة جديدة«، من كلمات 
أحمد  وألحان محمد حمزة وتوزيع  القياتي  محمد 

عبد السالم.
السيدات  نماذج من  اختيار  المبادرة  وتتضمن 
السيدات  لتكريم  الملهمة،  القصص  من صاحبات 
العديد من  احتفالية كبرى تضم  الفائزات في 
الشخصيات العامة والمشاهير، وعرض القصص 
لهن، وذلك  وتقديم جوائز رمزية  المقدمة منهن، 
نجاحهن،  السيدات على مشاركة قصص  لتشجيع 
السيدات  تشيجع  العام  المبادرة هذا  كما ستتضمن 
أفكار لمشاريع جديدة وعرضها تحت  الآلتي لهن 

اسم »حلم جديد«.
وكانت الديفا سميرة سعيد طرحت أغنيتها الجديدة 
ألبومها  أغنيات  استريحتش«، وهي سادس  »ما 
ألحان  القاياتي، ومن  آلى من كلمات محمد  إنسان 

محمد حمزة وتوزيع محمد مصطفى.
الحلو« وهى  بعد أن طرحت »الوقت  وذلك 
خامس أغنيات ألبومها الجديد »إنسان آلي«، الذى 
متقاربة،  فترات  أغنياته على  أن تطرح  قررت 
ألحان محمد  القاياتي ومن  وهى من كلمات محمد 
يعقوب، وميكس وماستر  حمزة وتوزيع هاني 
أمير محروس، وأخرجها نضال هانى، ومن 
أغنية »الوقت  كلمات  وتقول  إنتاج سميرة سعيد، 

الحلو«.

النجمة جينيفر غارنر  العلوم والفنون، عن مشاركة  أكاديمية  القائمون على    كشف 
وتوني هوك وستيفاني بياتريس وشون وايت في حفل توزيع جوائز األوسكار المقرر 

إقامته يوم 27 من مارس الجاري.
بيج وكيلي سالتر وتيفاني  بيل موراي وإليوت  أيًضا، كل من  المقدمين  قائمة  وتشمل 
حديش، وشون ديدي كومبس، وجيمي لي كيرتس، وودي هارلسون، وصامويل 

جاكسون، وشون مينديز، وتايلر بيري.
كما ضمت قائمة النجوم كيفن كوستنر، والنجمة الكورية يون يوه جونج، والنجمة روزي 
 »The Batman« بيريز والنجم كريس روك، وأخيراً النجمة زوي كرافيتز، نجمة فيلم

الذي طرح مؤخرا .
يتعين على  أنه لن  القائمون على حفل جوائز األوسكار عن  وفي سياق آخر كشف 
الحاضرين في حفل توزيع الجوائز الـ94 التي ستقام الشهر المقبل إظهار أي دليل على 

.»nme« التطعيم ضد فيروس كورونا، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع

المتحركة  الفنون وعلوم الصور  أكاديمية   وكشف عن أن 
ستطلب فقط من الضيوف إظهار دليل على وجود اختبار 

الذى سيقام يوم 27  الحفل  إلى  للدخول  PCR سلبي 
مارس المقبل.

على أن تلتزم أكاديمية فنون وعلوم الصور 
المتطلبات  بالحد األدنى من  تقنيًا  المتحركة 

أنجلوس، حيث  من وزارة الصحة في لوس 
الرئيسية  الجوائز  أكدت أن حضور حفل 

التي تسبق حفل توزيع جوائز األوسكار 
التطعيم ضد فيروس  ما زالت تتطلب 

كورونا للحضور.
كما استقر منظمو حفل األوسكار 
2022، على أن يكون الحفل من 3 

عروض منفصلة، مدة كل منها ساعة، 
وذلك في محاولة لكسر الرقم القياسي لعدد 

المشاهدين والوصول إلى 50 مليون مشاهد 
ألول مرة، وحسب ما ذكره موقع هوليوود ريبورتر، 

فإن جوائز األوسكار ستنتقل من حالة جفاف إلى طوفان من 
العروض، وبعد أن ظل الحفل بدون مضيف لمدة 3 سنوات، سيستعين 

 ABC المشاهدين على شبكة  بثالثة مقدمي برامج متنوعين يستطيعون جذب ماليين 
التي تنقل الحدث.

ويبث حفل جوائز األوسكار رقم 94، على الهواء مباشرة في يوم 27 مارس من مسرح 
دولبي في هوليوود الذي يتسع ألكثر من 3400 شخص، ويحلم المنظمون بتحطيم الرقم 
القياسي لحفل أوسكار عام 2004، الذي تخطى فيه عدد المشاهدين 46 مليون مشاهد 

.The Lord of the Rings بعد أن تملك العالم كله سحر وانبهار الفيلم األسطوري
ويحاول المنتج وممول الحفل ويل باكر، استعادة اإلحساس باألهمية الثقافية للجوائز، 
وبث موجة من التنويع سواء في الحفل أو الحضور أو الجوائز، مع تنويع مقدمي الحفل 

وفقراته.

كشفت الممثلة األمريكية ساندرا بولوك أن هناك 
فيلًما بعينه في مسيرتها الفنية الحافلة تخجل منه.

قالت »بولوك«  ووفقًا لمجلة »بيبول« األمريكية، 
في مقابلة حديثة، إن الفيلم الذي تشعر بالخجل من 
تنفيذه هوSpeed 2 »سبيد 2«، حيث وصفته بأنه 

غير منطقي.
وتابعت بولوك: »حتى اآلن أشعر بالخجل من هذا 
فالفيلم ال معنى له على  الفيلم وطالما قلت ذلك؛ 

اإلطالق، قارب بطيء يسير ببطء تجاه جزيرة«.
الفيلم،  تقم بهذا  لم  لو  تتمنى  أنها كانت  وأضافت، 
وهي متأكدة أن الجمهور يشاركها الرأي، فيما عدا 

قلة قليلة قد ال تتجاوز أصابع اليد الواحدة.
وفيلم »السرعة 2«، بطولة جايسون باتريك 
الجزء  وساندرا بولوك وصدر عام ١997، وهو 
للنجم كيانو  فيلم السرعة عام ١994  الثاني من 

ريفز.
ثنائي يقضي عطلة على متن  الفيلم حول  ويدور 

سفينة يحاوالن منعها من االصطدام بشاحنة نفط.
ورغم أن بولوك وافقت على العودة لتنفيذ الجزء الثاني، على خلفية النجاح الكبير للجزء 

األول، لكن النجم كيانو ريفز رفض، ويبدو أنه كان محقاً.
وكشف »ريفز« في وقت سابق أن سبب رفضه العودة للسلسلة كان بسبب السيناريو، 

ورغم أنه كان يود العمل مع بولوك مجددًا لكنه لم يعجب بالسيناريو.

هند صبري تزف خبر سار لـ عشاق »البحث عن علا« 

الماميز« »جروب  مع  السينما  وفى  رمضان..  فى  شعبية  فتاة  وبى«  »ر

جينيفر غارنر أحدث المشاركين في حفل جوائز الأوسكار 2022

آلان ديلون كيف اقتنع بـ »الموت 
الرحيم« وسط أضواء الشهرة والنجاح

سميرة سعيد تطرح »إنتى الأولى« ضمن مبادرة واحدة جديدة
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ل� الجديد  والديمقراطي  الليبرالي  بين  اتفاق 
2025 الحكم حتى  في  الليبرالية 

ارتفاع قياسي في مبيعات 
الكتب في كيبيك عام 2021

الصافي  كان دخله  لمن  دول�ر   500 كيبيك:  ميزانية 
دون 100.000 دول�ر في 2021

وبي ترودو ينّدد بغزو بوتين ’’ال�جرامي‘‘ لأوكرانيا أمام البرلمان الأور

  أظهرت سوق الكتب في مقاطعة كيبيك صحة رائعة 
العام الماضي، على الرغم من جائحة ’’كوفيد - 19‘‘، 
مع زيادة بنسبة %16,3 في المبيعات مقارنة بمبيعات 

عام 2020، وهذا رقم قياسي تاريخي.
ولمبيعات القصص المصورة فضل كبير في هذا النمو، إذ 
ارتفعت مبيعاتها بنسبة %28,6 خالل سنة، حسب النسخة 
 )Gaspard( ‘‘األخيرة من تقرير تعده شركة ’’غاسبار

منذ عام 2012.
’’إنها حقاً زيادة قياسية. تذكروا أنه في 2020، السنة 
األولى للجائحة، حققنا نمواً نسبته نحو %2,5‘‘، يشرح 
والتحليل  والتطوير  المبيعات  مدير  ريفز،  كريستيان 

اإلحصائي لدى ’’غاسبار‘‘.
وَيصدر تقرير ’’غاسبار‘‘ لصالح ’’مؤسسة إدارة بنك 

الكتب الصادرة بالفرنسية‘‘ )BTLF( في مونتريال.
في  المكتبات  سوق   ‘‘2021 تقرير ’’غاسبار  ويقارن 
كيبيك في عام 2021 بالسوق في عام 2020، من خالل 
تحليالت مفصلة في 19 فئة تتناول القصص المصورة 
إلى كتب السيرة الذاتية مروراً بالكتب المدرسية وكتب 

علم الغيب.
كما يقّدم التقرير أفضل المبيعات الـ200 في كافة الفئات 

واألسواق.
في فئة األدب كان الصحفي والمؤلف ميشال جان األكثر 
.)Kukum( ‘‘مبيعاً عام 2021 بفضل روايته ’’كوكوم

وفي فئة أدب األطفال واألحداث حلّت المؤلفة والرسامة 
الطليعة مع رواية ’’أولي: كتاب عن  إليز غرافيل في 
 OLLIE: Un livre sur la pleine( ‘‘اليقظة الكاملة

.)conscience
ويقول ريفز إّن شعبية المانغا ساهمت بقوة في النتائج 
اإليجابية للعام الماضي بفضل زيادة مذهلة في المبيعات 

بلغت نسبتها 85,8%.
من  بشكل خاص  المستوردة  المصورة  القصص  وهذه 
اليابان ساهمت في زيادة مبيعات الكتب األجنبية بنسبة 
%14,1، بعد تسجيل مبيعات هذه األخيرة نمواً صفرياً 

في عام 2020.
»هناك أيضاً زيادة في مبيعات القصص المصورة الكيبيكية 
والكندية، دون أدنى شك«، يضيف ريفز الذي تفاجأ أيضاً 
باالهتمام المتزايد للقراء الكيبيكيين بالروايات الرومانسية 

التي شهدت زيادة في المبيعات بنسبة 52,4%.
»غاسبار  تقرير  في  اأُلخرى  الالفتة  األمور  بين  ومن 
2021« اهتماُم القراء الكيبيكيين المتجدد بأدب المقالة، 
إذ قفزت المبيعات في هذه الفئة بنسبة %90 في العام 
المذكور. ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى أحد آخر 
كتب عالم األنثروبولوجيا والمؤلف واإلعالمي الكيبيكي 

سيرج بوشار الذي توفي في أيار )مايو( الماضي.
 Un café avec( ‘‘فكتاب بوشار، ’’قهوة مع ماري
Marie(، الصادر عام 2021 شّكل ظاهرة استثنائية، 
إذ حّل في المرتبة الخامسة في قائمة المبيعات الـ200 

األعلى بين كافة الفئات مجتمعة.
بين  الثانية  المرتبة  في  ماري«  مع  »قهوة  كتاب  وحّل 
أفضل الكتب مبيعاً في فئة األدب، مباشرًة بعد ’’كوكوم‘‘.

  من كان دخله الصافي، في مقاطعة كيبيك، أدنى من 
 500 تلقائياً  يتلقى   2021 100.000 دوالر في عام 
دوالر من حكومة المقاطعة عند تقديم إقراره الضريبي.

ويقع هذا اإلجراء ضمن الميزانية التي قّدمها بعد ظهر 
الثالثاء وزير المالية في ثانية كبريات مقاطعات كندا 
من حيث عدد السكان وحجم االقتصاد، إريك جيرار.

وقال الوزير جيرار »حكومة حزب التحالف من أجل 
مستقبل كيبيك برئاسة فرانسوا لوغو تريد تقديم دعم 
’’مهم وسريع‘‘ للكيبيكيين في مواجهة ارتفاع تكلفة 

المعيشة«.
وهذا تدبير استثنائي لمرة واحدة، يطال 6,4 ماليين 

شخص من البالغين وتبلغ تكلفته 3,2 مليارات دوالر. 
وهناك 400.000 شخص بالغ فقط في مقاطعة كيبيك لن 
يستفيدوا من هذا التدبير الذي يندرج في قائمة االئتمانات 

الضريبية القابلة لالسترداد.
وتنخفض قيمة هذه المساعدة االستثنائية تدريجياً بمعدل 
10 سنتات عن كّل دوالر مكتَسب لمن تراوح دخله 

الصافي بين 100.001 دوالر و104.999 دوالراً.
من  معينة،  بعد خصومات  الصافي  الدخل  ويُحتَسب 
ل لالّدخار التقاعدي  ضمنها المساهمة في النظام المسجَّ

.)RÉER – RRSP(
وعلى الرغم من األسئلة التي طرحها عليه الصحفيون، لم 

يحّدد الوزير جيرار بالضبط كيف تّم رسم الخط الفاصل 
عند حّد 100 ألف دوالر كدخل سنوي صاٍف، ورفض 
االتهامات الموّجهة إليه بأنه يقّدم ’’ميزإنية إنتخابية‘‘ 
قبل سبعة أشهر من موعد االنتخابات العامة في كيبيك.

كما قال الوزير جيرار أن نحن نعّوض سلة االستهالك 
األساسية )الغذاء، المالبس، النقل(، وبهذا المعنى، يتأثر 

جميع سكان كيبيك. لقد قمنا برسم خط.
ويفوق مبلغ 500 دوالر بقليل الفرق بين معّدل التضّخم 
المتوقَّع لهذه السنة والبالغ %4,7 وتأشير نظام الضرائب 
لألفراد بنسبة %2,6 على إنفاق المستهلك البالغ 25.000 

دوالر.

وسيُقتَطع هذا المبلغ من اإليرادات اإلضافية والمبالغ 
المرصودة للطوارئ البالغة 9,4 مليارات دوالر في 

السنة المالية الحالية، 2021 - 2022.
دفعته جائحة  الذي  الصحية،  الرعاية  وسيشهد قطاع 
’’كوفيد - 19‘‘ إلى حافة الهاوية، زيادة في مخصصاته 
بنسبة %6,3 في السنة المالية المقبلة، 2022 - 2023.

وكانت بعض المجموعات النقابية تطالب بزيادة نسبتها 
%5 كحد أدنى للحفاظ على الجودة الحالية للرعاية.

وزير المالية الكيبيكي قال إنه سيتم وضع الزيادة في 
اإلصالحات المقبلة التي وعد بها زميلُه وزير الصحة 

كريستيان دوبيه.
في المجموع، ستنفق حكومة كيبيك 22 مليار دوالر على 
مدى السنوات الخمس المقبلة على الصحة واإلسكان 
والتعليم والنمو االقتصادي والبيئة والعمل المجتمعي، 
من ضمنها 3,7 مليارات دوالر في السنة المالية المقبلة.

ويستقّر في النهاية رصيد الميزانية للسنة المالية المقبلة 
 3,4 إيداع  بعد  مليارات دوالر   6,5 قدره  عند عجز 
تخفيف  بهدف  األجيال  صندوق  في  دوالر  مليارات 

أعباء الدين العام.
ومن المتوقع أن تستعيد كيبيك ميزانية متوازنة بعد ست 

سنوات من اآلن، في السنة المالية 2027 - 2028.

  ألقى رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو خطاباً 
أمام البرلماني األوروبي في بروكسيل األربعاء دعا 
فيه إلى الوحدة بين دوله وطلب من هذه األخيرة إرسال 
المزيد من األسلحة والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

أفرد ترودو حيزاً هاماً للغزو العسكري الروسي ألوكرانيا 
في خطابه الذي دام 20 دقيقة وانتقد فيه الرئيس الروسي 

فالديمير بشدة.
قال ترودو رئيس الحكومة الكندية : »لقد انتهك فالديمير 
بوتين أبسط مبادئ القانون الدولي وهو اآلن يقتل المدنيين 
األبرياء بقصف المستشفيات والمباني السكنية. هذا التجاهل 
الصارخ للقوانين ولحياة اإلنسان يشكل تهديداً جسيماً 

ألوروبا وللعالم بأسره«.
ثم أضاف: »اعتقَد بوتين خطأً أّن بإمكانه أن يقّسم منظمة 

حلف شمال األطلسي )ناتو( واالتحاد األوروبي«.
»ال يمكننا التخلي عن أوكرانيا«، أّكد رئيس الحكومة 
الكندية داعياً دول االتحاد األوروبي لنشر كل الموارد 
لأُلسر  الدولية  اإلنسانية  االستجابة  لتعزيز  المتاحة 
األوكرانية المتضررة من الحرب المستمرة في بالدها.
ودعا ترودو البرلمان األوروبي إلى التفكير منذ اآلن 

في إعادة إعمار أوكرانيا.
وفي غضون ذلك »يجب علينا جميعاً االستمرار في 
إرسال المعدات العسكرية والمساعدات الفتاكة لمساعدة 
أمام  ترودو  قال  البطولي«،  دفاعهم  في  األوكرانيين 

البرلمانيين األوروبيين.
ولمعاقبة روسيا على غزو جيشها أوكرانيا، شّجع ترودو 
االتحاد األوروبي على تشديد عقوباته قدر اإلمكان ضّد 

»بوتين وشركائه في روسيا وبيالروسيا«.
الـ’’ناتو‘‘ في  وأثنى ترودو على جهود كندا لتعزيز 

أوروبا الشرقية.

»على مدى السنوات الخمس الماضية تّم نشر مئات 
الجنود الكنديين على بعد آالف الكيلومترات من ديارهم 
ليكونوا على مسافة 200 كيلومتر من الحدود الروسية«، 
قال ترودو مشيراً إلى أّن كندا ضاعفت مؤخراً انتشارها 

ضمن حلف الـ’’ناتو‘‘ للسنوات المقبلة.
كبيرة،  اضطرابات  يشهد  العالم  أّن  ترودو  وأضاف 
مثل جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ وأزمة اقتصادية واشتداد 
التغيرات المناخية وتراجع ثقة المواطنين في المؤسسات 
اإلجرامي  بوتين  إلى ’’غزو  باإلضافة  الديمقراطية، 

ألوكرانيا‘‘.
وفترة عدم اليقين هذه تعزز ظهور الشعبوية، قال ترودو، 
مشيراً إلى احتالل وسط العاصمة الكندية أوتاوا في شباط 

)فبراير( الفائت من قبل سائقي شاحنات ومتظاهرين 
المتصلة  الصحية  اإلجراءات  على  محتجين  آخرين 

بجائحة ’’كوفيد - 19‘‘.
الناس  %90 من  قال ترودو: »حتى في كندا، حيث 
والحكم  والنظام  السالم  هو  شعارنا  وحيث  مطّعمون 
الرشيد، رأينا احتجاجات مناهضة للتلقيح ومعارضة 
لمجتمعاتنا  قانوني  احتالل غير  إلى  تتحول  للحكومة 

وإقفال لحدودنا«.
»نجح قادة هذه القوافل في إقناع المواطنين الذين لديهم 
مخاوف حقيقية بالوقوف بوجه المؤسسات التي هي مجّهزة 
أّن »الديمقراطية  قال ترودو، مضيفاً   ، لمساعدتهم« 

ليست لعبة«.

  قّدمت حكومة نيو برونزويك )نوفو برونزويك( ميزانيتها 
العامة وضّمنتنها تدابير للحّد من زيادة اإليجارات السكنية.
فاعتباراً من 1 كانون الثاني )يناير( 2022، ولمدة عام 
كامل، لن تتجاوز نسبة الزيادة على اإليجارات 3,8%.
»أستطيع االلتزام لسنة واحدة بشكل فوري. سنرى ما 
سيحدث ونقوم بمراجعة السنة المقبلة«، أجاب الوزير ستيفز 
عندما ُسئل عن سبل منع المالكين من زيادة اإليجارات 
العام المقبل بالمقدار الذي يريدونه إذا ما اختفى السقف 

المسموح به.
كما أعلنت حكومة الحزب التقدمي المحافظ عن تخفيض 
الضرائب العقارية بنسبة %50 على مدى ثالث سنوات 
أّن الحّد  رة. وتعتبر الحكومة  ألصحاب المساكن المؤجَّ
لتجنيب  وسيلة  هي  المالك  يتحّملها  التي  التكاليف  من 

المستأجر دفع الفاتورة.
وسيتمّكن مالكو المساكن الثانوية، كالشاليهات، من االستفادة 

من هذا التخفيض الضريبي.
كما ستقوم الحكومة بتغيير القانون لمنع المالك من إنهاء 
عقد اإليجار ’’بدون سبب‘‘. وتتيح التعديالت على القانون 
بحق  عقوبات  عن  فضاًل  للمستأجرين  االنتصاف  سبل 

المالكين.
وتهدف هذه اإلجراءات لالستجابة ألزمة السكن. وتأمل 
الحكومة أن تشّجع من خاللها على بناء مساكن جديدة.

كما تضّمنت الميزانية تخفيض الضرائب العقارية بنسبة 
الممتلكات غير  %15، على مدى ثالث سنوات، على 
السكنية، كالمؤسسات التجارية والمصانع، وكذلك على 

دور الرعاية.

اإلجراءات  بعض  عن  هيغز  بلين  حكومة  أعلنت  كما 
الغالب  في  وهي  المعيشة،  تكلفة  الرتفاع  لالستجابة 
تخفيضات ضريبية ستترك في النهاية مزيداً من المال 

في جيوب المواطنين.
وأعلنت الحكومة عن زيادة استحقاقات الرعاية االجتماعية 
بنسبة %3,8. قال وزير المالية في نيو برونزويك »رفعت 
حكومتنا استحقاقات الرعاية االجتماعية بمعدل %5 في 
ميزانية 2020 - 2021 والتزمنا بزيادتها بعد ذلك استناداً 

إلى معدالت التضخم« .
وتتضمن الميزانية العامة زيادة مخصصات الصحة بنسبة 
%6,4، أي 3,2 مليارات دوالر. وهذه أعلى زيادة على 
مخصصات الصحة في هذه المقاطعة األطلسية منذ نحو 

15 عاماً.
أضاف وزير المالية في نيو برونزويك »أظهرت الجائحة 
خياراً  ليس  الراهن  الوضع  على  الحفاظ  أّن  بوضوح 
قاباًل للتطبيق من أجل مواجهة الضغوط المفروضة على 
ص قسم كبير  خدمات الرعاية الصحية لدينا«. وسيُخصَّ
من هذا المبلغ للزيادات على الرواتب الممنوحة لألطباء 

والممرضات وطواقم الدعم.
وتعني التخفيضات الضريبية والزيادة في اإلنفاق على 
المالية  السنة  ميزانية  في  الفائض  أّن  الصحية  الرعاية 

المقبلة سيتقلّص.
فهذه الميزانية مبذرة نسبياً وفق معايير حكومة المحافظين 
برئاسة بلين هيغز. وسيبلغ الفائض فيها 35,23 مليون 
مليار   11,35 بقيمة  إيرادات  بين  الفارق  وهو  دوالر، 

دوالر ونفقات بقيمة 11,31 مليار دوالر.
سّجلت   ،2021  -  2020 الماضية،  المالية  السنة  وفي 
الميزانية فائضاً قدره 408 ماليين دوالر، ومن المتوقَّع 

أن يبلغ الفائض في السنة الحالية 488 مليون دوالر.
كبريات  ثانية  هي  برونزويك(  )نوفو  برونزويك  ونيو 
المقاطعات األطلسية األربع بعدد السكان، يقطنها نحو 

من 797 ألف نسمة.

  أّكد رئيس الحكومة الفدرالية جوستان 
الليبرالي  الحزب  بين  اتفاق  حصول 
الكندي )PLC - LPC( الذي يقوده 
 NPD -( والحزب الديمقراطي الجديد
NDP( بقيادة جاغميت سينغ من شأنه 
أن يسمح للحكومة، وهي حكومة أقلية، 
 ،2025 السلطة حتى عام  بالبقاء في 

أي حتى نهاية واليتها.
وقال ترودو في إيجاز صحفي صباح 
التنفيذ  إّن االتفاق يدخل حيز  الثالثاء 

’’ابتداًء من اليوم‘‘.
وكان كّل من راديو كندا و’’سي بي 
سي‘‘ )على التوالي القسمان الفرنسي 
واإلنكليزي في هيئة اإلذاعة الكندية( قد 
أفادا، نقاًل عن مصادرهما، عن حصول 

اتفاق مبدئي بين الحزبْين.
اليقين  عدم  حالة  إلى  ترودو  وأشار 

األسعار  في  التضخم  وإلى   ‘‘19  - بجائحة ’’كوفيد  المتصلة 
والحرب في أوكرانيا، من بين أمور أخرى، في معرض شرحه 

دوافع إبرام ’’اتفاق الدعم والثقة‘‘ بين الحزبْين.
هذا  يعنيه  الفدرالية »ما  الحكومة  ترودو، رئيس  أفاد جوستان 
بوسع  سيكون  المضطربة،  األوقات  هذه  في  أنه  هو  )االتفاق( 
الحكومة العمل مع إمكانية التنبؤ واالستقرار، وتقديم الميزانيات 

وتنفيذها، وإنجاز األمور«.
على  ثانية  أقلية  بحكومة  فاز  الذي  الليبرالي  الزعيم  واضاف 
التوالي في االنتخابات الفدرالية العامة التي جرت في 20 أيلول 

)سبتمبر( 2021.
»لقد فّكرت في األمر كثيراً ولم يكن القرار سهاًل، أريد أن أكون 
واضحاً: هذا االتفاق لن يشكك في القيم األساسية لكّلٍ من حزبْينا. 
سنواصل النقاش بشكل سليم وسنبقى نختلف حول نقاط معينة، كما 
أننا سنواصل العمل مع األحزاب األخرى في مجلس العموم«. 
حّددا  الجديد  الديمقراطي  والحزب  حزبه  أّن  ترودو  وأضاف 
أهداُفهما بشأنها: تحسين الحصول على  تتشابه  التي  السياسات 
الرعاية الصحية، وإطالق نظام شامل للرعاية الصيدلية، وإنشاء 
المحدود،  الدخل  ذوي  من  للكنديين  أسنان  طب  خدمات  نظام 

واعتماد تدابير لتيسير الحصول على سكن.
اليساري  الجديد،  الديمقراطي  الحزب  يدعم  االتفاق  وبموجب 
التوجه، الحزَب الليبرالي في كّل تصويت على الثقة بالحكومة، 

بما في ذلك عمليات التصويت على الميزانيات األربع المقبلة.
واالتفاق بين الحزبْين ليس ائتالفياً، ما يعني أّن الحزب الديمقراطي 

الجديد لن يدخل إلى الحكومة وبالتالي لن يقود أّي وزارة.

أولويات  هي  األسنان  ورعاية  الصيدلية  الرعاية  خطط  لكّن 
بالتالي  الحزب  وسيكون  الجديد.  الديمقراطي  للحزب  تشريعية 
قادراً على دفع هذه الملفات ُقدماً مقابل دعمه الحكومة الليبرالية 

في التصويت على الثقة.
الحزب  نفى زعيم  في وقت الحق،  مؤتمر صحفي عقده  وفي 
الحكومة  منح  يكون  أن  سينغ،  جاغميت  الجديد،  الديمقراطي 

الليبرالية تصريحاً مجانياً بموجب هذا االتفاق.
تفويضاً مطلقاً. سنبقى حزباً  ليس على اإلطالق  )االتفاق(  هذا 
ضّد  والتصويت  الحكومة  معارضة  بإمكانية  نحتفظ  معارضاً. 
مشاريع القوانين ونحن على استعداد الستخدام هذه الصالحية.

وأّكد زعيم الحزب الديمقراطي الجديد أنه استخدم سلطته لضمان 
حصول الكنديين على رعاية األسنان واألدوية التي يحتاجون إليها.
قال سينغ »في هذه األوقات الصعبة يخبرني الناس أنهم بحاجة 

إلى المساعدة اآلن« .
وعلمت هيئة اإلذاعة الكندية أّن حكومة الحزب الليبرالي ونواب 
لمناقشة  اإلنترنت  عبر  الثالثاء  مسائياً  اجتماعاً  عقدوا  الحزب 
موضوع االتفاق. ولم يتم إبالغ النواب الليبراليين بموضوع هذا 

االجتماع الذي ُدعيوا إليه في اللحظة األخيرة.
وخالل هذا االجتماع االفتراضي، الذي شابته صعوبات فنية، 
االتفاق في  الحكومة عن دوافع هذا  النواب رئيس  سأل بعض 
انتخابات  الحكومة وإجراء  بإسقاط  تهديدات  فيه  تلوح  وقت ال 
عامة جديدة، وفق ما قالته مصادر لراديو كندا و’’سي بي سي‘‘.
بدأت  الحزبين  بين  المحادثات  إّن  الكندية  اإلذاعة  هيئة  وتقول 
وإّن  األخيرة  العامة  الفدرالية  االنتخابات  من  وجيزة  فترة  بعد 
الجديد  الديمقراطي  الحزب  مع  تواصلوا  الذين  هم  الليبراليين 

إليجاد سبل للتعاون.

( برونزويك يجارات في ميزانية نيو )نوفو
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عيد الأم وكل عام و ُهن بخير

مصر وأفريقيا

كانت أفريقيا مهمة للغاية لدى المصريين القدماء. ومنذ 
أقدم عصور الحضارة المصرية القديمة لعب الفراعنة 
دوًرا كبيًرا في االنتشار في أفريقيا وكشف معالم هذه القارة 
القديمة العظيمة. وقام الفراعنة بتمصير القارة األفريقية 
منذ بدايات التاريخ المصري القديم. وكانت أفريقيا هي 
العمق الجنوبي للحضارة المصرية. وأمدت أفريقيا مصر 
والمصريين القدماء بالعديد من السلع والمنتجات التي 
كان المصريون القدماء يحتاجون إليها من أجل تشييد 

حضارتهم العظيمة.
وقام فراعنة بداية األسرات المصرية القديمة وعصر 
الدولة القديمة بتعزيز العالقات التجارية والدبلوماسية 
المنتجات  لجلب  والوفود  البعثات  وإرسال  أفريقيا  مع 
األفريقية إلى مصر القديمة. وكانت أفريقيا منجًما لمصر 
القديمة؛ نظًرا لوجود العديد من المنتجات التي لم تكن 

موجودة في مصر القديمة في تلك الفترة. 
وبدأت العالقات المصرية القديمة مع الجنوب منذ أقدم 
العصور. وكانت فترة ما قبل األسرات شاهدة على التواصل 
والتداخل الحضاري بين مصر وجنوبها. وكانت فترة 
األسرات المبكرة مهمة جًدا في تأسيس الدولة المصرية 
وتحديد األولويات بالنسبة لها وكيفية التفاعل والوجود 
مع جيرانها إلى الجنوب من حدودها التي كانت متغيرة. 
وكان نهر النيل هو شريان الحياة الذي يربط بين وادي 
النيل شمااًل وجنوًبا. وكانت النوبة هي الملعب المصري 
األثير في المنطقة سواء النوبة السفلى أو النوبة العليا. 
ونرى منذ بدايات الحضارة المصرية الوجود المصري 

فاعاًل للغاية ومؤثًرا في الجنوب.
وكان عصر الدولة القديمة بداية قوية للتوغل الكبير في 
الجنوب. وكانت فترة عصر االنتقال األول فترة غير 
مستقرة في مصر. ثم جاء عصر الدولة الوسطى وتبدأ 
سياسة تمصير الجنوب بشكلكبير ومنهجي جعل مصر 
إقامة  في  مصر  وبدأت  هناك.  فاعلية  األكثر  العنصر 
القالع والحصون وبناء التجمعات المصرية لتأمين الحدود 
الحدود وجلب خيرات هذه  أية هجمات قد تهدد  وصد 
البالد إلى البالط المصري. وبناء على ذلك، قام الملك 
العظيم سنوسرت الثالث بتوسيع حدود مصر الجنوبية 
في النوبة حيث أقام سلسلة من القالع النهرية الضخمة 
منها بوهن وتوشكي ووصل إلى الجندل الثالث. وهناك 

مسلة تذكر إنجازاته الحربية في النوبة. 
النوبة  حكام  وتحالف  الهكسوس  بمحنة  ومرت مصر 
مع الهكسوس ضد مصر. ونجح أحمس األول في طرد 
الهكسوس. وجاء الخلفاء العظام تحتمس األول وتحتمس 
الثالث وتم تأسيس اإلمبراطورية المصرية في الشرق 
األدنى القديم والنوبة.وقام فراعنة الدولة الحديثة بتأمين 
حدود مصر وتعزيز العالقات الدبلوماسية مع جيرانها. 
وشن الملوك أمثال تحتمس األول وحفيده تحتمس الثالث 
الحمالت العسكرية ومدوا نفوذ الفراعنة إلى بالد النوبة، 
وذلك تدعيًما للوالء وللحصول على الواردات األفريقية 
التابعة  الممالك  إلى  النوبة  وتم ضم  لمصر.  المطلوبة 
لإلمبراطورية المصرية وتم تعييين أحد الممثلين لمصر 
لحكم هذه البالد نيابة عن الفرعون العظيم، وأخذ لقب 
»ابن الملك في كوش«. وجاء أهل هذه البالد يحملون 
الجزية لبالط الملوك المصريين القدماء كما هو مصور، 
على سبيل المثال، في مقبرة الوزير رخ مي رع الموجودة 

في البر الغربي لمدينة األقصر، والذي كان يعمل وزيًرا 
للملك الفاتح العظيم الملك تحتمس الثالث من عصر الدولة 

الحديثة.
وبعد نهاية عصر الدولة الحديثة انهارت هيبة مصر انهياًرا 

كبيًرا. واستقل ملوك مملكة كوش أو الكوشيون وأسسوا 

السودان.  جنوب  في  نباتا  في  تمركزت  التي  مملكتهم 
وقام الكوشيون خالل تلك الفترة بغزو مصر تحت قيادة 
الفرعون بعنخي أو بيا، وسيطر على طيبة والدلتا ومن ثم 
سيطر الملوك الكوشيون على مصر في القرن الثامن قبل 
الميالد. وقد حكموا الملوك الكوشيون مصر باعتبارهم 
األسرة الخامسة والعشرين. وحكم ملوك األسرة الخامسة 
والعشرين الكوشية مصر الفرعونية فيما يعرف تاريخًيا 
بعصر االنتقال الثالث. وقام الكوشيون بحكم مصر لمدة 
تقرب من مائة عام، ومن أشهر ملوك تلك الحقبة الفرعون 
الكوشي طهرقا والذي تم تتويجه في منف بمصر. وحكم 
طهرقا كوش ومصر مًعا، وقام بترميم المعابد المصرية 
في الكرنك، كما قام ببناء العديد من المعابد واألهرامات 
الجديدة في النوبة. غير أن دولة كوش الضعيفة لم تستطع أن 
تستمر في حكم مصر القوية.وبعد فترة من حكم الكوشيين 
لمصر، بدأ اآلشوريون هجومهم وغزوهم لمصر. فحارب 
كل من الملكين الكوشيين طهرقا وخليفته تانوت أماني 
اآلشوريين. وفي نهاية المطاف، أجبر اآلشوريون الملوك 
الكوشيين على العودة إلى بالدهم، واحتلوا منف، وعزلوا 
معابد طيبة. وهكذا انتهت األسرة الخامسة والعشرون 
الكوشية.وحلت مكانها أسرة مصرية أصيلة من أعماق 
الدلتا المصرية من مدينة سايس أو صا الحجر الموجودة 
في مركز بسيون في محافظة الغربية الحالية، وأسست 
ما يعرف بعصر األسرة السادسة والعشرين أو العصر 
الصاوي نسبة إلى عاصمتهم. وقام بسماتيك الثاني بحملة 
فراعنة  مكان.وقام  كل  في  آثارهم  ودمر  النوبيين  ضد 
هو  ما  كل  بتقليد  الصاوية  والعشرين  السادسة  األسرة 
جميل في عصور االزدهار السابقة. وكانت هذه األسرة 
من أجمل وآخر الومضات الحضارية في مصر القديمة. 
وبحلول ذلك العصر المتأخر، بسطت مصر نفوذها على 
إلى  الفرعونية  الحضارة  دخلت  أن  إلى  النوبة  أرض 
مرحلة الذبول والنسيانمع دخول اإلسكندر األكبر أرض 
مصر،فغربت شمس مصر الفرعونية، وتحولت مصر 
الفرعونية  وانتهت مصر  الغرباء.  يحكمها  مملكة  إلى 
باحتالل اإلسكندر األكبر لها. وتحولت مصر إلى جزء 
البطالمة،  ثم ازدهرت مع عصر  الهلنستي،  العالم  من 
والبيزنطي  الروماني  العالم  من  مهًما  جزًءا  وصارت 
ثم من العالمين المسيحي واإلسالمي إلى وقتنا الحالي.  
الذهب عند الفراعنة

منذ  الذهب  الفراعنة  اكتشف   
من  أول  وكانوا  العصور.  أقدم 
نحو  واكتشفوا  الذهب.  استعمل 
125 منجًما بالصحراء الشرقية 
ومنطقة البحر األحمر والنوبة، 
والتي تعني أرض الذهب باللغة 
المصرية القديمة. وكانت مصر 
الفرعونية غنية بالذهب. وقد قال 
للملك  األدنى  الشرق  أحد حكام 
أمنحتب الثالث »أبعث لي بكمية من 
الذهب ألن الذهب في بالدك مثل 
التراب«. وتشير البردية الذهبية 
في متحف تورينو في إيطاليا من 
عهد الملك سيتي األول من األسرة 
الذهب  مناجم  إلى  عشرة  التاسعة 
األثرية  االكتشافات  أما  الشرقية،  بالصحراء  المنتشرة 
القدماء بخبرة هائلة  المصريين  تمتُّع  المتعاقبة فتعكس 

الذهب واستخراجه من عروق  التنقيب عن  في مجال 
الكوارتز، فضاًل عن خبرتهم الكبيرة في مجال تصنيعه. 
واستخدموا النار والغاب المصنوع من الخزف لصهره. 
وتشير المناظر الموجودة على جدران المقابر المصرية 
القديمة إلى أن المصريين القدماء أدخلوا النار في صناعة 
الذهب. وتصور هذه المناظر العمال وهم يصهرون المعدن 
في أوعية كبيرة من الخزف 
من  العديد  حولها  يقف 
العمال وهم ينفخون النار 
بأنابيب طويلة من الغاب، 
وأطرافها من الخزف الذي 
يصبون  ثم  يحترق،  ال 
في  صهره  بعد  الذهب 
قوالب لعمل الحلي. وكانت 
التقنيات األولية المستخدمة 
في  الذهب  صناعة  في 
عند  األولى  المراحل 
المصريين القدماء لم تكن 
تعتمد على النار، بل كانت 
تعتمد على تحويل األشكال 
وتغييرها بواسطة المطرقة 
والسندان وأدوات الضغط. 
وكانت أنامل األقزام وراء 
المشغوالت.  صياغة  دقة 
وصنع الفراعنة من الذهب 
قبة  وهناك  كثيرة.  أشياء 
ذهبية ضمن آثار مقبرة 
الملكة حتب حرس، والدة 
الملك خوفو وزوجة الملك 
سنفرو، وقناع الملك توت 
عنخ آمون الذي يزن نحو 
11 كيلوجراًما وتابوته الذي يزن حوالي 110.5 كيلوجرامات 
من الذهب الخالص. وارتدى الفراعنة الكثير من الذهب 

في مجوهراته الثمينة. 
وتم استخدام الذهب في منحوتاتهم الجميلة. وتم تخصيصه 
ولم  معهم.  الذهب  الفراعنة  ودفن  الدولة.  لكبار رجال 
كان  الذي  الذهبي  اللون  وقدسوا  الذهب  الفراعنة  يعبد 
يرمز إلى لون أشعة الشمس. وارتبطت صناعة الذهب 
عند المصريين القدماء بعقيدة الخلود؛ ألن لونه ال يتغير 
بمرور الزمن. وكانت صناعة الذهب من أهم الحرف 
المصرية وارتبط الذهب بالطقوس الجنائزية والمعتقدات. 
ويحتل الذهب في الحضارة الفرعونية أهمية كبيرة في 
الحياة االجتماعية وطقوس الموت والحياة، واشتهرت 
مصر القديمة بمناجمها التي استخرج منها الذهب بوفرة 
والمصنوعات الذهبية والحلي الفرعوني. وهناك قطع مهمة 
من ُحلي الفراعنة جاءت من تانيس )صان الحجر( مثل 
القناع الذهبي للملك بسوسنس األول من األسرة الحادية 
والعشرين، ومجموعات عديدة من األواني الذهبية، وكذلك 
يونت، فضاًل عن  لألميرة سات حتحور  الذهبي  التاج 
أساور الملكة حتب حرس من األسرة الرابعة، وأساور 

من عهد الملك جر من األسرة األولى.
التي  المهمة  الفراعنة من األشياء  الذهب عند  لقد كان 
كنوزهم  فعاشت  اآلخر،  وعالمهم  حياتهم  بها  يزينون 
الذهبية من مصر الفرعونية قادمة إلينا من عالمهم البعيد 
كي تسحر عقولنا بجمالها األخاذ الذي ليس له مثيل في 

العالم كله. إنه عالم الفراعنة الساحر. 

أدب وثقافة
من كتاب:  أسرار اآلثار 

توت عنخ آمون واألهرامات والمومياوات
البصير بقلم: د. حسين عبد 
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تابوت نجم عنخ المذهب لدى عودته من أمريكا في متحف الحضارة بالفسطاط

تمثال الزوجة اإللهية الكوشية لإلله آمون »آمون 
إرديس« بالمتحف المصري بالتحرير

 
قالدة الفرعون الذهبي الملك 

توت عنخ آمون

  تكملة للعدد الماضي: 

لحناً تعزُف  امرأٌة  ثمَة 
سومرٍي بقيثاٍر 

جسدي مساماِت  على 
معبِدها من  تنهُض 

ذاكرَتها تعلقُّ 
روحي نوافِذ  على 

ُغرَبتي محطاِت  من  تقترُب 
زنزانٍة في  طفولَتي  ترى 

بالظلِم مسجونٍة 
يوماً اليها  الفرُح  يتَسلَِّل  لم 

أحزاني  ... اآلمي  أتذكَر  أن  لي  كيَف 
والبرِد الجوِع  أياَم 

المحنَة تلَك  أردُم  كيف 
ضلوعي في 

الصمِت جدار  خلف  مخبأٌة  ورغباتي 
الحنيَن أسمَع  أن  لي  كيف 

جسدي يؤجُج 
لي تهمُس  امرأٍة  الى 

براكينها عن 
عنها أبحَث  أن  ترغُمني 

القطاراِت ومحطاِت  الشمِس  مدِن  في 
المجهولِة والطرق 
البعيدة والنجوِم 

يذكرُني  صراخها 
المبعثرة الصبا  بأياِم 
حماقاتي أرمي  كيف 

مداِخلَها أعرُف  ال  مدٍن  في 
حزني أخفي 

قلبي كآبَة  تزيُح  أغنيًة  أسمُع 
وجعي تحتوي 

كشظايا كلماتي  تتناثُر 
الصحراِء ناُر  تمحوها  أخطائي 

مملكتي أخسَر  لن 
الشمِس عين  في  احترَق  ليٍل  أجل  من 

القمُر سينهُض 
الهاربِة الغيوِم  بين  تأرُجِحِه  من 
بالريِح المنكسرِة  الغاباِت  نحو 

الفجَر سأنتظُر 
االطالِل ركام  رغَم 
الماضي وفوضى 

االحالِم،،،،، ووهم 

شعر: جاسم نعمة مصاول

  أي إنسان عاقل يعرف اليوم أن الشعوب 
مصيرها  تقرير  في  الخيار  لها  يعد  لم 
وخاصة الدول الصغيرة التي لسوء حظها 
تقع في محور جغرافي استراتيجي، أو 
غني بموارده الطبيعية والتاريخية، وأن 
حقوقها لم تعد محمية من قبل المنظمات 
الدولية وجميع األلقاب الطنانة الرنانة التي 
تنعم بها علينا بغية زرع التفرقة، جمع 
التبرعات والموالين لمصالحها الجهنمية، 
وأن القانون الدولي بات مجرد أداة لحماية 
القوى العظمى التي تتحارب فيما بينها 
بهدف الحصول على أكبر عدد من المكاسب 
العالم  يعيشه  ما  نعم،  غزوة.   كل  بعد 
اليوم هو غزوات سواء ميدانية أو فكرية 
يبررها القول الميكيافيلي الشهير« الغاية 
تبرر الوسيلة«؛  أما اإلنسان وحقوقه، في 
دوامة جنون العظمة هذا،  فهو حلم نقرأ 
عنه بين السطور ونعيق الغربان الذي 
يمأل جميع المحطات الفضائية واإلعالمية 
على مدار الساعة وفي كل مكان. لم تنشأ 
ثورة أو انفجرت حرب منذ نهاية الحرب 
العالمية إال وكانت نتيجتها مأساة دموية 
ودمار اقتصادي ومحلي شبه كامل دفع 
أهل البالد ثمنها والمستفيد األول من مّهد 
الطريق لها. وها هي أوكرانيا حاليا الدليل 
األحدث لهذه المأساة.  اليوم يدعو الرئيس 
األوكراني إلى الحوار مع بوتين! بعد أن 

أدرك أنه وقع في فخ الوعود الملفقة.
عجبي كيف أن العالم بالرغم من توفر 
جميع مصادر المعرفة بين يديه في زمن 
الفضائيات، كيف ال يدرك مدى خطورة 
اللعبة التي تحاك خيوطها علنا.  هل نسينا 
ما قاله ترامب يوم كان رئيسا، متوجها 
إلى إيران، بأنه »إن لم تكن معنا سوف 

إلى أن تركع  ندمرك ونقصف ثرواتك 
لنا… لن نسمح لك أن تكون أقوى أبدا، 
فنحن نملك الحق المقدس في إزالتك كليا«.  
بل  الداعشية  عن  يصدر  لم  الكالم  هذا 
حقيقة  هذه  المتحدة!  الواليات  رئيس 
ترامب  وليس  الرؤساء  جميع  يتوارثها 
وحده، الفرق هو أنه صرحها علنا وبكل 
واألهداف.   األسباب  لنا  صراحة شرح 
دعانا إلى صحوة حقيقية واالختيار في 
المواالت.  كفانا التحجج بحقوق اإلنسان 
والحريات والمساواة والخ الخ الخ التي 
تفتح أبواب الثراء الفاحش على حساب 

البؤساء.
البشرية بأكملها على علم بأن المنشآت 
النووية تتواجد في كل مكان، وأن الكرة 
األرضية قد تنفجر وتزول بسبب تواجد 
هذا الخطر المستديم حتى دون حروب.  
أي خلل أو كارثة طبيعية ستقول لعالمنا 
ولمن يصيح علي مزبلته:«عليك السالم«.  
لذلك أعود وأكرر أن العالم المستقبلي وما 
سيتبقى منه، سيتواجد في صحون طائرة 
يلعب  لها حاليا، وأن من  التحضير  يتم 
هذه  عواقب  مسبقا  يعرف  اليوم  بالنار 
اللعبة وأن األقوى هو الذي يستمر. هذا 
هو تاريخ البشرية ولن يتغير شيء طالما 
يتواجد اإلنسان الذي سيستمر في القتال 
وغزو الفضاء وكل ما يتحرك حوله من 
خالل صحونه الطائرة. أما نحن من نكلم 
الفراشات والطيور، وننظر إلى العالم من 
خالل عيون األطفال سنكتفي بنشر النور 
حيث يحل الظالم وإهداء لمسة الحنان 
ال  والقدر  قدرها  تعيش  معذبة  ألرواح 
بل  ما  في سماء  اله سادي معلق  يكتبه 

هو من صنعنا نحن بالذات!

  نحتفل اليوم بعيد األم مع بدايات 
فصل الربيع  و الذي يعد من أهم 
المناسبات التي نحتفل بها سنويا 
في أنحاء العالم تعبيرا فيه عن 

حب األبناء ألمهاتهم ...
تعتبر األم هي أساس الحياة وأساس 
كل انسان، والسبب في النجاح 
صالحين  أبناء  وتواجد  بالحياة 
ناجحين و يُعد لها الفضل الكبير 
في الحياة بشكل عام، فيقدموا لهن 
الهدايا والورود شكرا وعرفانا لما 
أبنائهم  للعمل على راحة  بذلوه 

وسعادتهم ...
يتم هذا تزامناً مع نسمات ربيعية 
األزهار  وتفتح  وإشراقة شمس 
النور  منها  نستنشق  والورود، 
جديدة  بحياة  والتفاؤل  واألمل 
تعيد بأرواحنا ومالمحنا وأفئدتنا 
والجمال  الفرحة  ومشاعرنا 

واالبتسامة ..
يجب علينا تكريم كل أم ضحت 

بحياتها من أجل أطفالها وتكريم 
أمهات الشهداء العظماء الالتي 
صنعن أجيال عظيمة تضحي من 

أجل حماية أوطاننا ...
بالتالي تحيا بداخلنا روح اإلنسانية 
ونبدع  نتألق  و  الضمير  ويقظة 
ِبسمات  متأللئة  بمشاعر  أكثر 
واالحتواء،  والتآلف  الخير 
باختالف األعمار غني وفقير، 
يظهر  هذا  من  ورجال،  نساء 
ومكان  زمان  كل  في  ارتباطنا 

بالمحبة والحنان والمودة ....
المحبة هي أساس تواجدنا وتخطينا 
للمحن، بها ننجح ونرتقي باألخالق 
و بالقيم السامية الراقية وسط أجواء 
ربيعية تمدنا بالنور و االبتسامة 
تعبيرا عن مشاعر راقية متأللئة 
بالياسمين و الورد، بها ننعم بالهناء 
والسعادة في ظل حياة أفضل و 

أجمل ....

  الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس كتب 
رواية شهيرة بعنوان رائحة الورد وأنوف 
ال تشم، ومع التقدم والتكنولوجيا في زماننا 
وأصبحنا  والمعاني  العناوين  تغيرت  هذا 
ال نرى ورود وياسمين وال نستنشق عبير 
تلوث  لدينا  واصبح  نقي  وهواء  الزهور 

بصري وسمعي واستنشاقي .. 
 لألسف أصبح هذا المنظر معتاد في أغلب 
الشوارع والمحافظات بأستثناء المدن الجديدة 
التي تستمتع بالنظام واالتساع والمساحات 
الخضراء، حيث تجد على جانبي الطريق ما 
ال يسر عين وال نفس ،حيث أكوام من القمامة 
تترنح في كتل متماسكة أو متفرقة، والحق 
يقال ال أغفل المجهود الذي يقوم به عمال 
النظافة ورفع القمامة بالبلدوزرات والجهود 
الشاقة وفي اليوم التالي تتكرر المأساة، وذلك 
لعدم وجود صناديق قمامة كافية وايضا لسوء 
تصرفات بعض المواطنين في إلقاء القمامة 

في أي مكان دون مراعاة ألي شئ. 
من  التي  األفكار  بعض  في  فكرت  لذا 
منذ  الظاهرة،  هذه  من  تحد  أن  الممكن 
خمس سنوات تقريبآ كنت في دورة تدريبية  
خاصة  بالعالقات العامة، في مركز إعداد 
القادة بشارع عدلي والحقيقة هذه الدورات 
مفيدة ورائعة تمثل شئ إيجابي من الدولة 
لثقل موظفيها وخلق فرص  والمؤسسات 
الدورة  هذه  اجتياز  ومن ضمن  لإلبداع، 
اختيار موضوع وعمل مشروع تخطيطي 
للعالقات العامة لهذا الموضوع، وبالتالي 
اخترت موضوع بعنوان }}}حملة إعالمية 

لتنظيف شوارعنا{{. 
المعاناة عنا  إلى رفع  الفكرة كانت تهدف 
ولنا  واجبات  علينا   ، المجتمع  في  كأفراد 
حقوق وبإيجاز تحدثت عن مقترح تأجير مقر 
في كل منطقة وعمل إعالنات أو ملصقات 
من خالل عدة طرق مثل مراكز الشباب، 

والمحافظة والحي وهيئة النظافة و وزارة 
البيئة ،الصحف ،مواقع التواصل االجتماعي ، 
ووسائل الميديا المختلفة والمطبوعات الورقية 
واليفط القماشية وغيرها وذلك لطلب عمالة 
مؤقتة أو موسمية أو دائمة للعمل على جمع 
القمامة من المنازل ووضع الهيكل اإلداري 
والتنظيمي وزي موحد وقفازات)) حتى ال 
يصاب أي فرد من العاملين بتلوث أو فيروس(( 
وطبع  شخصية  إثبات  كارنيهات  وعمل 
إيصاالت للمشتركين بقيمة معقولة وسحب 
إيصاالت  على  المضافة  المادية  القيمة 
المشروع  هذا  لصالح  وضمها  الكهرباء 

التنموي والخدمي. 
وتوعية المشاركين بضرورة فصل المخلفات 

مثل الزجاج والبالستيك وخالفه .
وهذا يهدف إلى عدة عوامل منها الحد من 
البطالة التي مع تفاقمها تؤدي إلى االنحراف 
والتحرش واإلرهاب واإلدمان ، والسرقات 
وقطع الطرق والجرائم بأنواعها ، ايضا تشغيل 
العمالة التي ال تجد عمل دائم وينتظرون على 
قارعة الطريق للبحث عن لقمة العيش أو 

مصدر للرزق، وتوفر حياة كريمة .
ومن ناحية أخرى نجد بديل لسيل وفيضان 
التكاتك التي أغرقت شوارعنا ،  والمساهمة 
في رفع العناء عن المواطن وحقه في حياة 

كريمة. 
المشاركة الفعالة في المحافظة على البيئة من 
التلوث وانتشار األمراض واألوبئة بسبب تراكم 
القمامة التي تسد األنوف عن الشم وتغمض 
العيون عن الرؤى ،  وتؤرق القاصي والداني 
وتخلق صورة ذهنية سيئة لدى الوافد أو الزائر 
أو السائح من نفور وازعاج وتشويه للصورة 
الشرق بسحرها  الجمالية عن مصر بالد 
وطبيعتها الخالبة وآثارها النادرة، وخلق وعي 
لدى األفراد بجميع أعمارهم وفئاتهم العمرية 
والمجتمعية والثقافية بعدم إلقاء القمامة في نهر 

الطريق وخارج الصناديق المخصصة لذلك 
وإيجاد حل لما يسمى النباشين في القمامة. 
ايضا عمل مبادرة من المحافظة وهيئة النظافة 
بالتعاون مع وزارة البيئة عن أفضل حي أو 
منطقة أو شارع رئيسي وفروعه الجانبية 
للفوز بجوائز وتكريمات ويتم دعوة شخصيات 
عامة وفنانين مؤثرين في المجتمع مثل الفنان 
الراقي محمد صبحي وعرض تجربته في 

مسلسل يوميات ونيس .
وشخصية دينية لترسيخ مقولة أو مبدأ النظافة 
من اإليمان، والمقصود باإليمان هو إيمان 
اإلنسان بشئ معين وهذا يشمل كل األديان 
الدين اإلسالمي فقط والنظافة  وال يخص 
ليست فقط في مالبسنا أو منازلنا أو حسن 
مظهرنا البد أيضا أن تشمل شوارعنا واحيائنا، 
وشرح معنى إماطة األذى عن الطريق.، 

وحق الطريق. 
أصحاب  بعض  دعوة  الممكن  من  ايضا 
البالستيك وشنط  الشنط  مثل   (( المصانع 
القمامة  (( وغيرها من منتجات وأدوات 
النظافة للمشاركة في هذه المبادرة ويتم استغالل 
أكياس القمامة السوداء لطباعة بعض صور 
المنتجات وأسماء المصانع والشركات للترويج 
والدعاية لمنتجاتهم، واستغالل المساحة الخلفية 
إليصال االشتراكات وطبع إعالنات مدفوعة 
من قبل المعلن تضاف لموارد المبادرة لسد 

حاجات الرواتب وما شابه ذلك .
 التواصل مع نواب الشعب عن كل دائرة 
وحي للترويج للمبادرة كما روج لنفسه في 
االنتخابات وهذا حق الشعب عليه وإقامة حفل 
وتوزيع بعض الجوائز )) ألفضل شارع أو 
منطقة أو حي لتحفيز المواطنين  (( على 
االستمرار  ، ويساهم بعض رجال االعمال  
والمحالت الكبرى في دعم هذه المبادرة. 
وجميلة  نظيفة  وأحيائنا  شوارعنا   نريد  

بنا ولنا. 

رائحة القمامة وأنوف ال تشم 

بقلم : سناء سراج

الصحون الطائرة هي 
المستقبل!

قصائد من الديوان الثالث )ترسُمني لغزاً(



  جزيرة كينهو جزيرة النساء بدون رجال
من الصعب توقع كيف ستكون الحياة بدون رجال في 
هذه الجزيرة الصغيرة الواقعة على بحر البلطيق ولكن 
تسير األمور كالمعتاد ولكن أسلوب حياتها الفلكلوري 

الملون مهدد بتناقص عدد السكان
وبخصوص ما تفعله المرأة في جزيرة كينو فهم احتفظوا 
بقائمة تشغيل لجميع الوظائف الضرورية التي تقوم بها 
نساء كينو في غياب الرجال بدءاً من إصالح محركات 
يكن  لم  الكنيسية عندما  الخدمات  أداء  إلى  الجرارات 
القس الروسي األرثوذكسي متاًحا وحتى اآلن لم يكن 
هناك سوى وظيفة واحدة ال يمكن ألحد المطالبة بها.

ينبهر زوار هذه الجزيرة الهادئة في بحر البلطيق بشواطئها 
التي تجتاحها الرياح والتي تحيط بالغابات والمزرعة 
ذات األلوان الزاهية في بعض األحيان وتبلغ مساحتها 
حوالي سبعة أميال مربعة كما تعد جزيرة كينو سابع 
أكبر جزر إستونيا التي تضم أكثر من 2000 جزيرة، 
كما ظلت العديد من الجزر اإلستونية غير ملوثة ولم 
تمس منذ أن كانت مأهولة آخر مرة منذ قرون ولكن في 
المقابل تبرز Kihnu على وجه التحديد بسبب سكانها 

حيث تشتهر الجزيرة بوفرة النساء
بإسم جزيرة  أيضاً  والمعروفة  كينو  هذه هي جزيرة 
النساء فقط دون الرجال وهي مكان شبه منعزل في بحر 
البلطيق مقابل الساحل الغربي إلستونيا وغالًبا ما يشار 
لما تحمله  أوروبا  أمومي في  أنه آخر نظام  إليه على 
الجزيرة من عادات فإن مجتمع الجزيرة مدعوم بشكل 

أساسي بقوة المرأة ومرونتها وقيامها بجميع المهام
ثقافة  الجزيرة على  المحافظون داخل  كما يحافظ 
أيضًا مدرجة في  أنها  بهم وعلى  غنية جًدا خاصة 
للبشرية،  المادي  الثقافي غير  للتراث  اليونسكو  قائمة 
الزراعة  بين مسؤوليات  كينو  نساء جزيرة  وتوازن 
الموروث  والواجب  اليومية  والحياة  األطفال  وتربية 
تقاليد األجداد في مكان كان  الحفاظ على  المتمثل في 
أغلب الرجال فيه غائبين تاريخًيا سواء كانوا يعملون 
في  المرأة  توسع دور  لذلك  الخارج  في  أو  البحر  في 
جزيرة كينو ليتجاوز األدوار التقليدية للجنسين ليشمل 

كل جانب من جوانب الحياة على اليابسة
أين أختفى رجال الجزيرة

بدأ الرجال بالتالشى من الحياة اليومية في جزيرة كينو 
في القرن التاسع عشر وذلك بسبب وظائفهم في البحر 
حيث أخذهم الصيد بعيًدا عن المنزل لعدة أشهر في كل 
مرة ولكن رداً على ذلك فقد تدخلت نساء كينو وأدارت 
األدوار  فقد توسعت  ذلك  بأكملها وبخالف  الجزيرة 
يحتاجه مجتمعهن  لتشمل أي شيء  التقليدية  النسائية 
المطاف أصبح هذا  نهاية  لينمو ويؤدي وظيفته وفي 
متأصاًل في تراث كينو، كما الحظت اليونسكو عندما 
أدرجت جوانب من الثقافة في قائمتها التمثيلية للتراث 

الثقافي غير المادي للبشرية في عام 2008.
لكن كينو التقليدية الصغيرة لديها مشكلة حديثة متنامية 
الجزر  يبتعد سكان  السكان حيث  تقلص عدد  وهي 
بسبب نقص الوظائف عالوة على ذلك فإن التغييرات 
في صناعة صيد األسماك تجلب ضغوًطا جديدة حيث 
الوقت  لفترات أطول من  منازلهم  إلى  الرجال  يعود 

حتى أن البعض بقى.
امرأة ومهام عدة

 Kihnu Cultural قالت ماري ماتاس رئيسة مؤسسة
لتعزيز  نفسها  Space Foundation  والتي تكرس 
وحماية تاريخ وتقاليد سكان الجزر من خالل األحداث 
والمهرجانات والمبادرات التعليمية مثل العديد من نساء 
جزيرة كينو السيدة ماتاس هي تعتبر دينامو متعدد المهام 
ومتحمسة بشدة للحفاظ على تراثها باإلضافة إلى إدارة 
العديد من أماكن اإلقامة مع العائالت في الجزيرة بما 

المنارة  أيًضا حارس  فهي  بمنازلهم  األهتمام  ذلك  في 
الحالي ومرشدة سياحية في الجزيرة

كما كان منزلها بالقرب من الساحل، وهي وصلت بالعبارة 
بارنو وهو رابع  ميناء خارج  موناليد وهو  ميناء  من 
أكبر مدينة في إستونيا على بعد حوالي 27 مياًل، ولكن 
 Kihnu من المؤسف بأنه ال توجد مدرسة ثانوية في
حيث يدرس معظم األطفال في تالين عاصمة إستونيا 

والتي تقع على بعد حوالي 110 أميال
ومن العادات الخاصة بالمالبس النساء داخل الجزيرة هو 
أن المئزر الذي يتم ارتداؤه فوق تنورة كينو يدل على 
أن المرأة متزوجة، وعندما سألت ماري ماتاس رئيسة 
 Kihnu Cultural Space Foundation مؤسسة
عن عدد الرجال من بين سكان الجزيرة أجابت أنه يقدر 

عددهم بنحو 300 على مدار العام.
التقاليد والثقافة في جزيرة كينهو

تتميز المنازل بألوان مبهجة لكي يتماشى مع بحر البلطيق 
كما تم طالء إطارات األبواب والنوافذ واللوحة الجانبية 
أو  باللون األزرق  المشمس وأحياًنا  باللون األصفر 
األحمر وتتميز مفارش المطبخ باللون األحمر الفاتح مع 
نقش زهور كبيرة باللونين األصفر واألبيض، كما تتعلم 
جميع نساء جزيرة كينو حياكة الحرف اليدوية التقليدية

وأنتشار عدد كبير من األعمال الفنية الخشبية في المنازل 
كما أصبحت الدراجات النارية السوفيتية المتبقية وسيلة 

النقل اآللية الرئيسية في جزيرة كينو
ومن المميز أيضاً بأن مجتمع Kihnu يعمل كعائلة كبيرة 
ومتماسكة ومع ذلك يأتي كل السلوك النموذجي للعائلة 
الكبيرة في تجول النساء مع بعضهم البعض وبالقرب 
من األصدقاء وتبادل المجامالت وتجول األطفال في 

صالة األلعاب الرياضية في المدرسة.
وفي أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين بدأ 
موقف سكان الجزر يتغير وتحديداً جزيرة كينهو حيث 
شهدت خطة لجذب السياح الثقافيين نتائج سريعة حيث 
وفرت جمهوًرا من السياح راغًبا في رؤية العروض 
بيع  الجزيرة من  إلى دخل سكان  باإلضافة  الشعبية 

المصنوعات اليدوية أو الطعام للزائرين
باإلضافة إلى أنهم  يؤجرون أماكن إقامة أو دراجات، 
المائة من  في   40 اعتمد حوالي   2002 وبحلول عام 
سكان جزيرة كينو إلى حد ما على السياحة وفي عام 
2008  بدأ االعتراف الكامل بجزيرة Kihnu كتراث 
ثقافي غير مادي لليونسكو وذلك في جذب المزيد من 

الزوار الدوليين وخاصة من دولتي اليابان وألمانيا.
األطفال فالمجتمع وأخيراً الرجال

هناك تسلسل هرمي واضح في جزيرة كينو وهو األطفال 
تماًما  أفكار مختلفة  توجد  الرجال،  والمجتمع وأخيراً 
السيدة  قالت  الرئيسي، حيث  البر  الناس في  باقي  عن 
آف خالل زيارة متحف كينو الذي يعرض تاريخ وثقافة 
الجزيرة والتحف الهامة بها “تريد نساء كينو دائًما أن 

تفعل ما هو أفضل للعائلة وخاصة األطفال”
أن يزورها  النساء  تريد  للجميع وال  ليست  الجزيرة 
الجميع، كما تشتهر نساء كينو بصراحتهن والجزيرة 
ليست سهلة المنال، وأضافت السيدة آف “أن السياحة 
الجماعية ليست جيدة ل Kihnu بالرغم من أننا نريد 
بثقافتنا ونمط  حًقا  أشخاًصا مهتمين  أي  ثقافية  سياحة 
فنحن  كانوا مهتمين  إذا  نعيش  بكيف  حياتنا واألهتمام 

نرحب بهم لكن يجب أن يقبلوا ذلك “
بأي  إعداده  يتم  لم  أنه  Kihnu هو  الواقع سحر  في 
حال من األحوال للسياحة الجماعية، وغصن الشجرة 
أنه  يعني  للمنزل  األمامي  الباب  المدعوم على  الكبير 
الوحيدة  الشوارع  المنزل وإشارات  في  أحد  يوجد  ال 
Lemsi و Linakula و  بالجزيرة:  األربع  للقرى 

Saare و Rootsikula

السياحة العالمية

اعداد : مايك انجلو

     Vendredi 25 mars 2022
الجمعة 25 مارس 2022

ركن الرياضة

جزيرة كينهو .. جزيرة النساء بدون رجال
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الكلمـات المتقاطعة

أفقيا: 

-1كاتبة وباحثة سياسية مصرية
-2 أخت من أخوات كان – وجع 

)معكوسة(- متشابهان
بلد   – )معكوسة(  لعن وشتم   3-

عربي
4 - أرشد

البحور  أحد   – رقدن   -  5
المعروفة لدى السباحين

6 - يعم – بدون
-7 رسول )معكوسة( – للتعريف

-8 شهر )هجري( – هرب  
9 – يتم استخدامها في الطهي – 

أحد األبراج الميالدية
 – الباسلة  بالمدينة  لقبت   –  10

أداة جزم

رأسياً :

-1 عاصمتها تيرانا – ود
-2 مدينة فرنسية – لمس – تقال 

في التليفون
-3 سورة قرآنية – أقصد – قط
4 - رن )معكوسة(-في الطاولة

-5 ضمير الجمع المذكر – قصة 
لمصطفي أمين - ساعد)معكوسة(  
6 -  أصر )معكوسة(  - جوهر 

– اوتوماتيكي
7 – أستفسرهم – والد األب

8 – ماشية
9 – رقد – حصل على – حيوان 

ضخم
10 – أمير الغناء العربي ونقيب 

الموسيقيين

حل الكلمات المتقاطعة
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 Les proverbes en français et arabe

كيروش: ليس لدينا شيئا نخسره.. ومصر ذهنيا 
ستكون أفضل من السنغال

   أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني 
لمنتخب مصر أنه سعيد بالتأهل للمرحلة الختامية 

من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وشدد مدرب الفراعنة على صعوبة مواجهة السنغال 
اليوم الجمعة في ستاد القاهرة، ثم إيابا في داكار 

يوم الثالثاء المقبل.
وقال كيروش في مؤتمر صحفي- الخميس- “سأردد 
نفس رسالتي السابقة للجميع: نحن نخوض المرحلة 
النهائية وسعداء ببلوغ هذه المرحلة. العبو منتخب 
مصر لديهم ثقة والتزام ورغبة في تحقيق أحالم 

جمهورنا، من خالل هذا التحدي الجديد”.
وأضاف “أفكر في شيء واحد فقط هو قراراتي 
له قرارات خاصة…  الغد  المباراة، ولقاء  بشأن 
نحاول االستمتاع باللحظات الجميلة التي نعيشها 

ونستمتع بالحاضر”.
وتابع “أثق تماما أن الالعبين سيبذلون كل جهدهم، 
وجمهورنا خلفنا الالعب رقم 12… مباراة الغد 
السابقة، وعن نهائي كأس  اللقاءات  تختلف عن 

األمم األفريقية”.
وأكد أن العبي المنتخب “يملكون الموهبة ويرتبطون 
بمنتخب بالدهم ويكرسون جهدهم لخدمة مصر”.

وتابع “من حسن الحظ أننا خضنا تجربتين سابقتين: 
كأس العرب وأمم أفريقيا، ونعلم جيدا أننا نتطور، 
لكنني الحظت حماسا وتركيزا من الجميع للتأهل 

إلى المونديال”.
وأكد أن غياب محمد صالح عن المؤتمر الصحفي 
“أمر عادي”، مردفا “منتخب مصر عائلة واحدة 
السيد أو  الكالم… ضياء  والجميع سيقول نفس 
محمد شوقي سيرددان نفس كالمي أيضا إن 

حضروا مكاني”.
وأوضح “مصطفى محمد )مهاجم جالطة سراي 
الفراعنة، وليس مهما  التركي( جزء من أسرة 

من سيسجل”.
وأضاف “األهم أن ندخل غرف المالبس سعداء 
بالنتيجة وفي النهاية الفريق مجموعة واحدة ونلعب 
بقلب رجل واحد، وكأس األمم األفريقية الماضية 

أظهرت حقيقة ذلك”.
واستطرد “حتى البدالء الذين لم يشاركوا في كأس 
األمم األفريقية أظهروا الروح القتالية عندما شاركوا 

وهو ما يهمنا”.
وشدد على أن “عدم مشاركة محمد النني باستمرار 

مع آرسنال والحديث عن تراجع مستوى محمد 
عبد المنعم بعد عودته لألهلي ال يثير مخاوفي”.

وأوضح كيروش “لدينا 23 العبا في جاهزية تامة 

أنفسنا ونحاول  ننافس  الغد، نحن  لخوض مباراة 
ننافس أحدا… عندما نخوض مرانا  التطور وال 
نسعى للظهور بأفضل مستوى ممكن مقارنة 

بالمران السابق”.
وزاد المدرب البرتغالي فقال “الضغط الذي يواجهني 
يتمثل في اختيار 11 العبا فقط من قائمة المقاتلين 
الحالية لدخول التشكيلة األساسية لمباراة الغد، هذا 

أمر جيد ألي مدرب”.
التأهل  الذهاب لن تحسم  وأكد كيروش “مباراة 
الشوط األول في موقعة  الغد هو  لقاء  وحدها… 
السنغال، وال بد أن يكون الجميع جاهزا… الحضور 

الجماهيري المكثف سيكون ميزة وال يقلقنا”.
وأضاف “لعبنا أمام جماهير غفيرة في كأس العرب، 
وجمهورنا يجب أن يعلم أننا نواجه منافسا مميزا 
وقويا ونحترمه وأحيانا سيستحوذ على الكرة والعكس 
صحيح. في كل األحوال نحتاج الدعم والمؤازرة”.
وأسهب “لن تحصل على أي شيء مجانا في كرة 

القدم، بل يجب القتال والتضحية لتحقيق الفوز”.
الذهاب واإلياب في  وأكد أن ظروف مباراتي 
القاهرة وداكار ستكون مختلفة “واألهم ثبات األداء 

في المباراتين”.
وقال “منتخب مصر خاض تحديات متواصلة 
خالل الـ 6 أشهر األخيرة وليس لدينا ما نخسره”.
وتابع “منتخب مصر يضم العبين ال يتجاوز 
للسنوات  23 عاما، وبالتالي نملك جيال  عمرهم 

القادمة، ويمكننا أن نكون أقوياء”.
وأشار إلى أن الفارق بين مصر والسنغال أن “أسود 
التيرانجا تأهلوا في آخر نسختين للمونديال وحققوا 

الفوز في كأس العالم”.
وأردف “الضغط سيكون أكبر على السنغال، وسنقدم 

مباراة أفضل ألننا نتفوق ذهنيا”.
وصرح “المباريات الدولية أصعب من اللقاءات 
المحلية بما فيها الدوري. كل فريق يخوض 60 مباراة 
تقريبا في الموسم في كافة البطوالت وهناك مباريات 

مفتوحة ومن السهل إظهار قدرات أي العب”.
الدفاعي  الثبات  واختتم كيروش “ال بد أن نملك 
وال نستقبل أي هدف، وهذه ميزة كل المنتخبات 

الكبرى في العالم”.

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

السعودية تتعادل مع الصين وتحتفل بالتأهل 
لكأس العالم

مواجهة   )1-1( اإليجابي  التعادل     حسم 
السعودية والصين- أمس الخميس- في الجولة 
المجموعة  لمباريات  األخيرة(  )قبل  التاسعة 
الثانية من التصفيات اآلسيوية المؤهلة للمونديال، 

الحالي. العام  إقامته في قطر  المقرر 
ودخل المنتخب السعودي المباراة، وهو حاسما 
فوز  مستفيدا من  قطر،  مونديال  إلى  لتأهله 
منتخب  )0-2( على مضيفه  الياباني  المنتخب 

أستراليا، في الجولة ذاتها في وقت سابق.
وظل منتخب السعودية في المركز الثاني بترتيب 
بفارق  نقطة،   20 برصيد  الثانية،  المجموعة 
الذي  )المتصدر(،  اليابان  منتخب  نقطة خلف 

حجز مقعده هو اآلخر في المونديال رسميا.
واحتل منتخب أستراليا المركز الثالث برصيد 
اآلسيوي، وجاء  الملحق  ليخوض  نقطة،   15
نقطة،  بـ11  الرابع  المركز  في  منتخب عمان 
فيما احتل منتخب الصين المركز الخامس بـ6 
نقاط. بـ3  الترتيب  فيتنام  نقاط، وتذيل منتخب 

ويخوض المنتخب السعودي نهائيات المونديال 
للنسخة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه، 
في مشاركته  كانت  نتائجه  أفضل  بأن  علما 
في  الـ16  لدور  عندما عبر  بالبطولة  األولى 

األمريكية. المتحدة  بالواليات   1994 نسخة 
وبادر المنتخب السعودي بالتسجيل عن طريق 
الوقت  من  األولى  الدقيقة  في  الشهري  صالح 
المحتسب بدال من الضائع للشوط األول، فيما 
أدرك المنتخب الصيني التعادل في الدقيقة )82( 

عبر تشنجي زهو من ركلة جزاء.

وشهد الشوط األول أفضلية للمنتخب السعودي 
الذي بدأ هجومه مبكرا، ونجح في تهديد مرمى 
الصين عن طريق هتان باهبري الذي سدد كرًة 
بجانب  الجزاء مرت  منطقة  من خارج  قوية 

األيسر. القائم 
وواصل األخضر هجومه وسنحت له عدة فرص 
ركلة جزاء  احتساب  الحكم  خطيرة، ورفض 
ثم سدد  الفرج،  سلمان  بعد عرقلة  للسعودية 
سالم الدوسري كرة قوية لكنها علت العارضة.

وقبل نهاية الشوط األول، تقدم المنتخب السعودي 
ركلة  بعد  الشهري،  رأسية صالح  من  بهدف 
بعدها  ليطلق  الفرج،  أرسلها سلمان  ركنية 
بتقدم األخضر  الشوط األول  نهاية  اللقاء  حكم 

بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني تحسن أداء منتخب الصين 
ليسجل لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل، ثم 
الثاني،  الهدف  تسجيل  أهدر شراحيلي فرصة 
سالم  لتسديدة  الصيني  الحارس  كما تصدى 

الدوسري.
واضطر الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب 
السعودي، إلجراء عدة تغييرات بدخول سعود 
عبد الحميد، عبد العزيز البيشي وخالد الغنام، 
بداًل من هتان باهبري، محمد البريك وفهد المولد.
الدقائق  في  الصيني هجومه  المنتخب  وكّثف 
األخيرة وسّجل هدف التعادل عن طريق تشنجي 
زهو من ركلة جزاء، وحاول بعدها األخضر 
الحكم أطلق صافرة  لكن  الفوز،  تسجيل هدف 

اللقاء. نهاية 

كاف يعلن موعد قرعة ربع نهائي دوري األبطال 
والكونفدرالية

   

                                             
ايد واحدة ما تصفقش

l’union fait la force
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يضع سره في أضعف خلقه
On a souvent besoin d’un plus petit que soi

    أعلن االتحاد األفريقي لكرة القدم “كاف” 
نهائي  إجراء قرعة ربع  الخميس عن موعد 

بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.
وقال كاف عبر موقعه الرسمي إن القرعة ستُجرى 
القاهرة، في  المقبل في مقره في  أبريل   5 يوم 

تمام الساعة الثالثة عصرا.
أفريقيا:  أبطال  نهائي دوري  إلى ربع  وتأهل 
ماميلودي صن داونز، الرجاء المغربي، وفاق 
المغربي، شباب  الوداد  الجزائري،  سطيف 
بيترو  التونسي،  الترجي  الجزائري،  بلوزداد 

األنجولي. اتليتكو 

الجولة  مباريات  بعد  المتأهلين  وسيكتمل عقد 
األخيرة من مرحلة المجموعات.

 3 يوم  السوداني  الهالل  األهلي ضد  وسيلعب 
أبريل المقبل، ضمن منافسات المجموعة األولى 
لحسم بطاقة التأهل الثانية لربع النهائي بعد تأهل 

صن داونز رسميا.
وتأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية األفريقية: 
، مازيمبي  بيراميدز  الليبي،  أهلي طرابلس 
الكونغولي، أورالندو بايريتس الجنوب أفريقي.
وستكتمل باقي فرق الدور ربع النهائي بعد آخر 

جولة من دور المجموعات.



     بداية نؤكد انتماء ديوان “نايات العشق”  للشاعر 
والناقد أمجد مجدوب رشيد لنمط من الكتابة الشعرية 
التي تتأسس على الحرق ، حيث ألم الكتابة ووجع 
باالحتراق  التذاذ  إلى  تتحول  األصل،  إلى  الحنين 

وعذوبة العذاب في سبيل بلوغ حضرة من نحب. 
ِسّر الكأس في العتبة

 يَُمثُِّل عنوان القصيدة 
أولى  عتبة  باعتباره 
لولوج النص الرئيس 
ِخُر  َيدَّ رمزيا  با  خطا
من  فرا  ا و نا  مخزو
“التأويالت التي تحمل 
ا من األفكار والمعاني  كمًّ
لوثيقة  ا الصلة  ذات 
بالحمولة الداللية للنص 
وجمالياته”، وهو أيضا 
“المؤشر اإلعالمي األول 
المتلقي،  يواجه  الذي 
سي  سا أل ا ح  لمفتا ا و
ر  أغوا لى  إ للولوج 
بقصد  العميقة  النص 
 ، وتأويلها  استنطاقها 
ومن ثم فإن تأمل العنوان 
معاني  إلى  يفضي  قد 

عميقة تخدم فهم النص الرئيس، وتوجه مسار تداوله 
وإعادة إنتاجه بفعل محاوالت القراءة المتعددة، كما 
أن العنوان الجيد يمنُح للقارئ فرصة “التهيؤ النفسي” 
ُه ذهنه نحو مجاالت معرفية وخبرات ثقافية  ، ويوّجِ
الدالة ورموزه  “بإشاراته  العنوان  إن  لديه،  سابقة 
لدى  السيكولوجية  الخطاطة  لتنشيط  فاعل  ٌك  ُمحّرِ
الكأس  المتلقي دالالت  يستحضر  ، حيث  القارئ” 
وصلتها بالّسر انطالقا من الثقافة العربية اإلسالمية 
باعتبارها المجال الذي ينتمي إليه الشاعر والمتلقي.

يُطاف عليهم بكأس عجيبة:
الكأس مؤنثة، وردت في القرآن الكريم ست مرات، 
منها قوله تعالى: “يَُطاُف َعلَْيِهم بَِكْأٍس ِمن َمِعيٍن بَيَضاَء 
اِربيَن” ، وللمؤنث في التجربة الصوفية مذاق  ٍة للشَّ لَذَّ
خاص ونكهة متميزة وخاصة في شعر المتصوفة، 
حيث “تنكشف األنثى بوصفها تجسدا للحب اإللهي 
الفيزيائية  الصورة  في  العلو  تجلي  إلى  يحيل  الذي 

العرب  لسان  معجم  في  الكأس  ومعنى   . المحسة” 
لم  فإذا  خمٌر،  فيها  مادام  “الزجاجة  منظور:  البن 
يكن فيها خمر، فهي قدٌح” ، و” يُستعار الكأس في 
جميع ضروب المكاره، كقولهم: سقاُه كأساً من الذل، 
وكأساً من الحب والفرقة والموت” ، وللكأس عند 
قلب  “الكأس هو  أن  منها  جليلة،  معاني  المتصوفة 

الشيخ، فقلوب الشيوخ العارفين كيساٌن لهذه الخمرة، 
يسقونها لمن صِحبهم وأحبهم” ، والكأس أيضا “مغرفة 
الحق يغرف بها من ذلك الشراب الطهور المحض 
الصافي لمن شاء من عباده المخصوصين” ، وإذا 
ْكر،  السُّ كان الشراب مرتبطا بالخمر ومؤديا لحالة 
فإن الخمر في السياق الصوفي يتحّول إلى رمز يشير 
إلى “خمرة المحبة اإللهية، تُسقى بيد الحق”، ولعل 
من روائع القصائد الصوفية في هذا الباب نستحضر 

خمرية ابن الفارض.
أمجد  للشاعر  السر”  “كأس  قصيدة  إلى  وبالعودة 
فيها  تُْحِرق، وتذوب  كأٌس  أنها  نجد  مجدوب رشيد 
مآقي  بها  وتبرق  حرفا،  العشق  ويشربها  الشمس، 
الموت، وتسلُُب أخيلة الشاعر، ثم أخيرا هي الكأس 
التي أسكرت الكون، حيث يالحظ توظيف “الكأس” 
بمدلوالت تشترك في االحتراق والمعاناة، وتؤدي مع 
للعذاب والتذاذ باأللم،  إلى استعذاب  النكبات  توالي 

خاصة وأن دالالت الكأس مرتبطة بشرب الخمر، 
وهذا األخير موصل لحالة السكر، وإذا كان المرء 
بحالة  فكيف  الصحو،  حالة  في  وهو  باأللم  يشعر 

الّسكر وهي أجدر باألنين، كما قيل :
ْحَو أَْوَجَد أنَِّتي      َكَفاَك بأنَّ الصَّ

ْكُر أَْجَدُر ْكِر والسُّ                   َفَكْيَف ِبَحاِل السُّ
وهكذا، ترتبط داللة الكأس بما هو متعارف عليه في 
االستعمال اللغوي الشائع لهذه األداة، وهي الشرب 
أو الخمر، وعموما كل أمر صعب ُمحرق، كما أن 
الصبر على االحتراق راجع لِعَظِم المحبة أي العشق 
اإللهي، حيث “يوّحد العشق الصوفي ومكابدة الشوق 
الذي  المكاشفة” ، ألن “الكأس  لتحقق  الكأس  رمز 
سطوع  عن  كناية  فهو  الخمرة،  هذه  منه  تُشرب 
 ، المحبة”  هيجان  عند  القلوب  على  التجلي  أنوار 
وعلى حسب نوع الشراب تكون طبيعة السكر ونوع 

الصحو، كما قيل :
ْكِر     ْحَو على َحَسِب السُّ واعلَم أنَّ الصَّ

               فمن كان ُسْكُرُه ِبَحّقٍ كان َصْحُوُه ِبَحّق
ولعل نوع الشراب في كأس الشاعر أمجد مجدوب 
فعلى  “الّسر”،  كلمة  مضمون  عنه  يفصح  رشيد، 
الرغم من أنه شراب محرق ومر المذاق إال أن عاقبته 
محمودة مادام موصال لرؤية المعشوق، قال الشاعر 
أمجد مجدوب رشيد في افتتاح قصيدة “كأس السر” :

 َكْأٌس أُْخرى
َفنُْحَرْق

كأٌس أُْخرى
َفَنراُه

ْكر،  بالسُّ الشاعر أمجد  ارتباط كأس  وواضح كذلك 
كما تفصح عن ذلك نهاية القصيدة :

الكأس التي
أْسَكرت الكوَن

أنت !
حيث يصل شاعرنا أمجد بعد تجّرع “الّسر” كأسا بعد 
أخرى، إلى درجة يتساوى فيها السكر مع الصحو، 
ليعيش الشاعر حالة وجد ال يرى فيها غير مطلوبه 

ومرغوبه، كما قيل :
َباُح لَنْجِم راٍح       إَِذا طلََع الصَّ

                      َتَساوى ِفيِه َسْكـراٌن وَصاِح
ودوام  السر  كأس  من  الشرب  كثرة  تؤدي  حيث 
االرتواء بخمرتها أي التضلع من األسرار اإللهية 

إلى  خفية  إشارٍة  في  الحقيقي،  الصحو  بلوغ  إلى 
االرتقاء في مقامات القرب من المحبوب، وقد جاء 
في الرسالة القشيرية ما يؤكد هذا المعراج الروحي 
ُمَتَساِكر، وصاحب  الذوق  االرتقاء: “فصاحب  في 
َقِوَي  رب سكران، وصاحب الّري صاح، وَمْن  الشُّ
لم  فة،  الّصِ تلك  به  دامت  فإذا  ُشربه،  َتَسرَمد  ُحبُّه 
رب ُسكراً، فكان صاحيا بالحّق، فانيا عن  يوّرثه الشُّ
ُكّل َحّظ، لم يتأثّر بما يرد عليه” ، ولم يتوقف أبدا 
إذ  الّشرب له غذاء وحياة،  رب، بل يصير  عن الشُّ
َعبّر  للمحبوب، ولذلك  المستمرة  الرؤيا  يبلغ درجة 
ٍة عالية في بلوغ  الشاعر أمجد مجدوب رشيد عن ِهمَّ
هذا المقام الرفيع، من خالل ِفعل الحرِق أي المجاهدة 

والتصبّر، فقال واصفا تجربته الروحية هذه: 
 َكْأٌس أُْخرى

َفنُْحَرْق
كأٌس أُْخرى

َفَنراُه
أهوال  تستحق  أسمى  غاية  المحبوب  رؤية  لتغدو 
الشرب، يراه فال يغيب عنه، ويذكره فال ينساه، وفي 

اق : هذا المعنى أنشد الُعشَّ
 َعِجْبُت لَِمْن َيقوُل َذكرُت ربي     

                         فهْل أنَسى فأذكُر ما نسيُت؟
َشربُت الُحبَّ كأساً بعد كأٍس     

                         فما نفد الشراُب وما رويت
إذ “العشق الحقيقي هو عشق النفوس واألرواح 

لخالقها الُمِمّدِ لها بسائر النَِّعِم الحسية والمعنوية” ، 
وداللة العشق هذه واضحة في ديوان “نايات العشق” 
بعض  في  وكذلك  رشيد،  مجدوب  أمجد  للشاعر 
أعماله اإلبداعية األخرى مثل “نسمات” وهي قصائد 
ومقطوعات في الحب اإللهي وفي الحب المحمدي 
كثير من  في  الصوفي  النََّفُس  بجالء  يظهر  ، حيث 
أعمال هذا الشاعر، سواء في شعره أم في دراساته 
في  التصوف  إشراقات  تتبع  يحاول  ، حيث  النقدية 
الشعر، ولعل هذا المنحى المنهجي عند الشاعر أمجد 
مجدوب رشيد راجع لعمق ثقافته العربية اإلسالمية 

وتعدد قراءاته في التراث الصوفي. 

  ال تزال رحلة هروب يخوت األثرياء الروس من العقوبات 
الغربية المتصاعدة مستمرة، بعد المصادرات التي وقعت في 

إيطاليا قبل أسبوعين.
رومان  الروسي  للملياردير  يعودان  فاخران  يختان  وصل 
أبراموفيتش إلى منتجعين سياحيين بجنوب غرب تركيا، بحسب 

تقارير إعالمية محلية.
ويعتبر أبراموفيتش أحد األثرياء الروس الذين فرضت الحكومة 

البريطانية عقوبات عليهم على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وذكرت صحيفة “خبر ترك” التركية أن يخت “إكليبس” الذي 
يبلغ طوله 163.5 متر، والذي يرفع علم برمودا، رسى في 
مرماريس، بعد يوم من رسو يخت فاخر آخر يعود إلبراموفيتش 

في البالد.
أنه يحتوي على  الذي تردد  التقرير أن “إكليبس”،  وأضاف 
ودفاعات  سباحة  وحوض  الهليوكوبتر  للطائرات  مهبطين 

صاروخية، رسى للتزود بالوقود في مرماريس.
الرسمية أن يخت سوالريس  أنباء األناضول  وذكرت وكالة 
الذي يبلغ طوله 139 مترا والذي يرفع أيضا علم برمودا وله 
عالقة بأبراموفيتش، رسى في وقت متأخر من يوم اإلثنين في 

بودروم شمال تركيا.
واحتجت مجموعة من البحارة األوكرانيين على وصول سوالريس 
إلى بودروم، ولوحوا باألعالم األوكرانية على متن قارب ورددوا 
هتافات “ارحل” و”ال للحرب في أوكرانيا” باللغة اإلنجليزية، 

بحسب صورة نشرتها خبر ترك.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت السلطات التركية تفكر في أي 

تدخالت بشأن اليختين المرتبطين بأبراموفيتش.
وقضى أبراموفيتش عطالته في بودروم على اليخت إكليبس، 

في أوقات سابقة.
وشق عدد متزايد من اليخوت العمالقة المملوكة ألباطرة األعمال 
الروس الطريق إلى المحيط الهندي والتجول حول جزر المالديف 
وسيشل، بعد فرض عقوبات على بالدهم نتيجة للعمليات العسكرية 

الروسية في أوكرانيا.
تأتي تلك التحركات في الوقت الذي تشير فيه الواليات المتحدة 
إلى أنها ستستهدف أصول قادة األعمال الروس كجزء من حملتها 

االقتصادية ضد موسكو بسبب الغزو.
وصادرت السلطات اإليطالية، يختا عمالقا ثالثا يبدو أنه مملوك 
لملياردير روسي مدرج على قائمة عقوبات االتحاد األوروبي.

ويرسو اليخت المسمى “سيلينج يوت ايه” ويُقدر ثمنه بنحو 530 
مليون يورو )578 مليون دوالر(، في ميناء تريستي.

وذكرت وكالة األنباء اإليطالية )أنسا( أن المسؤولين من الشرطة 
المالية اإليطالية صادروا اليخت الجمعة الماضية.

األلمانية  السفن  بناء  الذي صنعته شركة  اليخت  أن  ويُعتقد 
أندريه  الروسي  الفحم  تجارة  ملياردير  يملكه  نوبيسكروج، 
ميلنيتشينكو الذي تم إدراجه على قائمة العقوبات األوروبية بعد 

الهجوم الروسي على أوكرانيا.
كانت الحكومة اإليطالية أعلنت في الخامس من الشهر الجاري 
عن مصادرة يخت يملكه قطب روسي في ميناء سانريمو في 

شمال غرب إيطاليا.
والمالك الروسي البالغ 69 عاما لليخت، هو بين األسماء المدرجة 
على قائمة عقوبات االتحاد األوروبي التي إعدادها ردا على 

الغزو الروسي ألوكرانيا.
وترددت تقارير إن قيمة اليخت المسمى “لينا” تبلغ نحو 50 

مليون يورو )55 مليون دوالر(.
كما أكدت السلطات أيضا مصادرة اليخت “ليدي إم” البالغة 
قيمته نحو 65 مليون يورو، في ميناء إمبريا. كما أن مالكه 

البالغ 56 عاما من العمر مدرج أيضا على قائمة العقوبات.
وقال وزير الخارجية اإليطالي لويجي دي مايو في تصريح بثته 

قناة “تي جي 2 بوست” 
التلفزيونية اإليطالية 
عقب المصادرات إن 
لتجميد  تخطط  بالده 
 140 بقيمة  أصول 
تعود  يورو  مليون 

للنخب الروس .
وتُقّدر ملكية الروس 
ألسطول اليخوت الفاخرة 
العالمية بنحو -7 10% 
وانخفض إجمالي عدد 
اليخوت إلى 10 من 
الوقت  هذا  في   19
من العام الماضي في 
جزر المالديف، بينما 
ارتفع عدد اليخوت من 

5 إلى 12 في سيشيل، المستعمرة البريطانية السابقة المعروفة 
بجزرها المحاطة بأشجار النخيل وشواطئها الرملية.

  عشية اإلجتياح الروسي ألوكرانيا، ألقى الرئيس 
فيه  تقريبا، ركز  لمدة ساعة  بوتين خطابا  فالديمير 
على أن أوكرانيا لم تكن في الماضي دولة مستقلة، بل 
هي جزء من روسيا، وأن انحالل اإلتحاد السوفياتي 
اليوم  وفي  اإلستقالل،  إعطائها  الى  أدى  الذي  هو 
ألوكرانيا  الروسي  الجيش  اجتياح  التالي، وصف 
الجيش  بأنه “عملية عسكرية خاصة”، ما يعني أن 
الروسي سيدخل أوكرانيا لتنفيد مهمة معينة وسريعة 
فسرها كثيرون بأنها إزاحة الحكم “النازي” وتسليم 

البالد لحكومة موالية لروسيا.
في بداية اإلجتياح، إعتقد الجميع، روسا وأميركيين 
وغربيين، أن “العملية العسكرية الخاصة” ستنتهي 
بسرعة نظرا ألهمية الجيش الروسي بالمقارنة مع القوة 
الرئيس األميركي  العسكرية األوكرانية، لدرجة أن 
جو بايدن عرض على الرئيس األوكراني فولودمير 
زيلينسكي تسهيل خروجه من البالد، كما جرى البحث 

في الغرب بتشكيل حكومة أوكرانية في المنفى. 
ولكن الصمود الذي أظهره األوكرانيون بقيادة رئيسهم 
الغربية  الدول  الروسي حمل  اإلجتياح  مواجهة  في 
العسكري  الدعم  تقديم  المتحدة على  الواليات  بقيادة 
واإلقتصادي واإلنساني لهم بشكل غير مسبوق، كما 
حمل بوتين على تحويل استراتيجية الحرب من عملية 
عسكرية سريعة التنفيذ الى قضم تدريجي لألراضي 
األوكرانية، وقصف المدن الكبرى وتهجير المواطنين 
على  يصعب  وشروطا  أهدافا  معلنا  األوكرانيين، 

الجانب األوكراني القبول بها.
لقد اتهم البعض الواليات المتحدة بجر أوكرانيا باتجاه 

ان  هو  الواقع  ولكن   )ناتو(  األطلسي  شمال  حلف 
كانت   2013 االوكرانيون عام  بها  قام  التي  الثورة 
للخروج  أميركي  بدعم  أوكرانية  ثورة  األساس  في 
حيث  الغرب  من  واإلقتراب  الروسي  النفوذ  من 
طالب األوكرانيون باإلنضمام الى الناتو، وقد أدخل 
ثم حصلت  ومن  الجديد،  الدستور  في  المسعى  هذا 
من  كان  مرة  كل  وفي  مرتين،  رئاسية  انتخابات 
ضمن برنامج المرشح الذي فاز التأكيد على الرغبة 

في اإلنضمام الى الناتو.
ازاء هذا الواقع األوكراني المستجد، وبدل أن يعالج 
الرئيس بوتين الموضوع بصورة ثنائية عبر التفاوض 
مع أوكرانيا والضغظ عليها بالطرق التي يراها مناسبة، 
الواليات  الى  توجه  التهديد،  األمر  اقتضى  لو  حتى 
المتحدة وحلف الناتو، معلنا شروطا غير مقبولة مثل 
اإللتزام الخطي بعدم قبول أوكرانيا عضوا في الحلف 
وعدم تقدم الناتو شرقا، باإلضافة الى تفكيك المعدات 
والتجهيزات العسكرية التي وضعت في الدول المحاذية 
للحدود الغربية لروسيا والتي انضمت الى الناتو منذ 
عقدين من الزمن، ومن هذا المنطلق، يرى كثيرون 
أن بوتين هو الذي استدرج الواليات المتحدة والدول 
الغربية الى األزمة األوكرانية التي تكاد تتسبب بحرب 

بين روسيا بقيادة بوتين والغرب بقيادة بايدن.
مع  قواتها على حدودها  تحشد  كانت روسيا  عندما 
شروطه  يفرض  وبوتين  اإلجتياح،  قبل  أوكرانيا 
التعجيزية على الغرب، والواليات المتحدة تهدد بفرض 
عقوبات قاسية في حال اجتياح أوكرانيا، ربما كان 
من المفضل في حينه نزع فتيل الحرب المرتقبة عبر 

الناتو عدم قبول أوكرنيا ألنها ليست جاهزة  إعالن 
لتكون عضوا في الحلف، وبذلك كان يمكن للرئيس 
السماح  بعدم  انتصاره  بوتين سحب جنوده وإعالن 
الوكرانيا بالتوجه غربا، كما أن الناتو كان يستطيع 
عندئذ إعالن انتصاره بأنه تمكن من حماية أوكرانيا 
الجميع وال يخسر  من اجتياح روسي، وبذلك يربح 
أحد. ولكن منطق القوة والحرب سيطر على منطق 

التفاهم والسلم.
لقد حاول بوتين خلق بعض اإلنشقاق بين الواليات 
األوروبي،  الداخل  في  وكذلك  وأوروبا  المتحدة 
الموقف األوروبي  إذ توحد  لم ينجح في ذلك  ولكنه 
الى حد بعيد وبقيادة أميركية، كون الدول األوروبية 
شعرت، بعد اجتياح أوكرانيا، أن الخطر اقترب من 
البعض  بعضها  مع  التعاون  الى  فسارعت  أبوابها، 
القاسية  العقوبات  فارضة  المتحدة،  الواليات  ومع 
القيادات الروسية، ومقدمة شتى  على روسيا وعلى 

أنواع الدعم ألوكرانيا.
نظرا لوجود مراسلين لمختلف وسائل اإلعالم العالمية 
في معظم المناطق األوكرانية، تمكن الجميع خارج 
روسيا من معرفة الصعوبات التي تعرض لها الجيش 
الروسي في تقدمه، واألضرار الجسيمة التي تصيب 
المدن األوكرانية، وما يرافق هذا الدمار من خسائر 
الحدود  الالجئين خارج  إذ زاد عدد  بشرية ونزوح 
يتزايد  والعدد  ماليين الجئ،  ثالثة  األوكرانية عن 
يوميا مع استمرار الهجوم والغارات والقصف الجوي 

والمدفعي والصاروخي الروسي. 
ولكن األمر بات مختلفا في الداخل الروسي إذ صدر 

قانون يقضي بالسجن لمدة تصل الى خمسة عشر سنة 
لمن يبث أنباء مغايرة لما يبثه اإلعالم الرسمي، ما 
اضطر وسائل اإلعالم الغربية الى مغادرة روسيا، كما 
أنه تم قمع اإلحتجاجات والتظاهرات بالقوة ومنعت 
المواطن  بات  حيث  اإلجتماعي  التواصل  وسائل 
الروسي ال يعرف عن الحرب التي يشنها جيشه في 
أوكرانيا والخسائر الروسية والدمار الناجم عن هذه 

الحرب إال ما يبثه اإلعالم الروسي الرسمي.
روسيا  بين  التوتر  حدة  ازدادت  الخلفية  هذه  على 
تجاوز  بايدن  الرئيس  أن  لدرجة  المتحدة  والواليات 
كل الحدود عندما وصف الرئيس بوتين بأنه مجرم 
حرب، ما يعني أن الجلوس معه أصبح من األمور 
شبه المستحيلة، ويبدو أن أوكرانيا أصبحت اآلن بين 
المطرقة الروسية والسندان األميركي، حيث القصف 
األميركي  والدعم  السكان،  مضاجع  يدك  الروسي 
ألوكرانيا يشجعها على الصمود مع كل ما يجلبه ذلك 

من ويالت ودمار وخسائر بشرية.
الوضع كما يبدو عند كتابة هذه السطور سيستمر لفترة 
وبايدن  تراجع،  دون  في حملته  بوتين ماض  أن  إذ 
ماض في تشجيع أوكرانيا وفرض العقوبات القاسية 
في  تغيير  آمال في حصول  على روسيا إلضعافها، 
القيادة الروسية نتيجة لهذه العقوبات، وتستمر أزمة 
األوكرانيين، بين الروس واألميركيين، الى أن ينجح 

بعض المصلحين، أمثال تركيا أو الصين.

التقرير السنوي للسعادة
 الصادر عن األمم املتحدة

وبوتين بايدن  بين  الأوكرانيين،  أزمة 

المحيط الهندى يسجل ارتفاًعا 
»فوق الطبيعى« فى موجات 

الحر البحرية

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

  “لبنان يا قطعة سما”
ورد في التقرير السنوي للسعادة 
المتحدة  األمم  والذي يصدر عن 
ان لبنان يتذيّل الهرم ويكاد ينافُس 
أفغانستان في احتالل لقب أتعس 

بالد الدنيا…
إاّل ان الذين قاموا باستخراج هكذا 
استنتاجات يبدو أنهم بعيدون عن 
الواقع وال يِجدون في معيارهم إاّل 
ما يقاس باألموال أو االكتفاء الذاتي! 
بيد ان الحقيقة قد تخالف ما يتراءى 
للمتفّحصين لهكذا أمور وقد تكمُن 
في قضايا أخرى ال تقاس بمعيار 

وليس بمقدور أحد أن يلمسها !
قد نجد أناساً سعيدين بتعاستهم بينما 
نصدُف آخرين تعساء مهما فلحوا!

السعادة الحقيقة هي حالة نفسيّة ميَّز 
هللا بها بعض خلقه وهي تُعّشش في 
دماغ المرء وتجعله ينعم بإحساس 
برضى ال يباُع وال يُشترى! كم رأينا 
من الفقراء سعيدين في حياتهم بينما 
لقينا أغنياء ال يُعجبهم العجب وال 

الصيام في رجب!
ولدّي سؤاٌل ال أجُد جواباً له: “أِمَن 
األفضل أن نسعَد بالقليل الذي في 
حوزتنا أم أن نبقى نعيُش في خوٍف 
دائم وقلٍق مستديم خوفاً من أن نفقَد 

بعضاً من ثرواتنا؟”
مصّورة  مقاطع  تصلني  عندما 
لحفالت يجري إقامتها في لبنان أم 
صور مطاعم تكتّظ بالرّواد، وذلك 
على الرغم من انقطاع الكهرباء 
وقلّة  التدفئة  وانعدام  المياه  وشح 
الموارد وعدم إمكانية األفراد من 
سحب أموالهم من المصارف… 
إلى ما هنالك من مصائب… أجدني 

عاجزاً عن الفهم!
معاناة  نرى  أخرى  ناحية  ومن 
الكثيرين من عدم توفر لقمة العيش 
وعدم  الموارد  وانقطاع  لعيالهم 
على  االستحصال  على  المقدرة 
الدواء والتعرض لرفض دخولهم 
المستشفيات إاّل بعد تأمين المبالغ 
المطلوبة مسبًقا، ونجُدهم يقبعون 
في زاوية غرفهم ينتظرون معجزة 
تحّل عليهم من شفيع يتضرعون 
له أو موٍت ال مفر منه باتوا على 
قبل غيره  يحّل  أيهما  بابه:  عتبة 

يتلفظوا  ان  دون  به  سيرضون 
بالباطل تجاه خالق لم يسعفهم وقت 
الحاجة على الرغم من صلواتهم 

وعبادتهم له!
إاّل ان ما يجمع بين اللبنانيين هو 
ذاك األمل الذي لم يختِف قْط عن 
خيالهم! منذ أكثر من ستة آالف 
من  أكثر  يعْش  لم  واللبناني  سنة 
العيش  من  متتالية  سنوات  ست 

الرغد واحترام العهد!
وأّمت  ديارنا  دخلت  األديان  كل 
مرافئنا  وتوّزعت  ومدننا  قرانا 
منها  أياّ  أن  إاّل  أقطارنا  وقّسمت 
لم يستحوذ على إجماعنا وتفرقنا 
شيعاً وطوائف وقطعاناً، وإن كان 
إاّل ان  الدم،  بحمرة  علَُمنا مزنّراً 
ذاك اللون يمثّل الدماء التي نحرناها 
من دماء أهلنا أكثر من دماء الغزاة 
الذين تنافسنا على الحصول على 

رضاهم!
سياسيونا ينافسون رجال أدياننا، كلٌّ 
تذرعاً بالدفاع عن طائفته وبعض 
سياسيينا  يجارون  أدياننا  رجال 
الى  يميل  والشعب  وشراً،  سوءاً 
تحميل الفوضى الى الحكام الذين 
أني  إاّل  األمور!  بزمام  يمسكون 
الحكام  الجميع أن هؤالء  أُشارط 
إن ُوجدوا في بلدان أخرى لكانوا 
من  خوفاً  المسؤولين  أفضل  من 

شعب يحاسب!
قد  الشجرة  جذور  تكون  عندما 
ضربها السوس وهي تُغّذي الجذع 
فال نأملّن بالحصول على ثماٍر سليمة 
وجيدة! نحن من نريد اإلعوجاج في 
حكمنا والمسؤول الذي نختاره هو 
من يلبّي حاجاتنا عندما نطلب منه 
ذلك وليس من يُطبق دولة القانون! 
نحن نحّرض المسؤلين على التعدي 

على القوانين ومخالفتها!
وفي النهاية السؤال: “ما األفضل: 
ان تعيش باألمل رغم فقرك أم تعيش 
غنيّاً في خوف دائم مما قد يحدث؟” 
نحن شعب األمل، ننتظره وإن لم 
يأِت أبداً، ونحن شعب سعيد على 
المتحدة  األمم  أنف  رغم  الدوام 

وباحثيها!
فسحة  لوال  العيش  أضيق  “وما 

األمل”

  سجل المعهد الهندى لألرصاد 
الجوية المدارية ارتفاعا كبيرا فى 
موجات الحر البحرية التي ضربت 
المحيط الهادئ على مدار العام 
الماضي، الذي سجل حدوث ست 
موجات حارة فى منطقة غرب 
المحيط وهو ما يعد معدال “فوق 

الطبيعى”.
تايمز،  انديا  صحيفة  وذكرت 
الخميس، نقاًل عن تقرير للمعهد 
أن   - للبرلمان  به  تقدم  الهندى 
لهادى  ا المحيط  غرب  منطقة 
سجلت ارتفاعا بمقدار أربع مرات 
في حاالت موجات الحر البحرية، 
بينما شهدت منطقة شمال خليج 
هذه  معدل  في  ارتفاعا  البنغال 
الموجات ما بين مرتين إلى ثالث 
مرات على مدار عقد واحد بعد أن 
كانت هذه التغيرات تحدث مرة 
كل 100 عام؛ األمر الذي يشكل 
تهديدا كبيرا على الحياة البحرية 
االرتفاع  بسبب  البيئى  والنظام 
غير المسبوق فى درجات الحرارة 

الناتجة عن تغيرات المناخ.
فى  األرض  علوم  وزير  وقال 
الحكومة الهندية جيتيندرا سينغ، 
البيئي  التقرير  على  تعقيبه  في 

الزيادة  هذه  إن   - للمحيطات 
البحري  االحترار  معدالت  في 
التي تسبب ارتفاع درجة حرارة 
المحيطات سجلت معدالت “فوق 
الطبيعية” خالل العام الماضي، 
الذى شهدت ست موجات حارة في 
غضون 52 يوما فقط في غربى 
المحيط، بينما سجلت منطقة خليج 
البنغال اربع موجات حرارية فى 

غضون 30 يوما. 
وأوضح سينغ أن هذه البيانات يمكن 
االستفادة بها فى إدارة االزمات 
مع  للتعامل  لتخطيط  وا لبيئية  ا
تبعات التغيرات المناخية المختلفة.

يشار إلى أن عالم األحياء البحرى 
قد  رلى  ها كريس  االمريكى 
حذر سابقا من أن موجات الحر 
المحيط  تضرب  التى  الشديدة 
تؤدى الى مصرع مئات الماليين 
ونقل   .. البحرية  الكائنات  من 
موقع “اكسيوس” االمريكى في 
تقريرعن عالم األحياء البحري 
كريس هارلي، قوله إن “ما يقدر 
قد  صغير  بحري  كائن  بمليار 
نفق خالل موجة الحر في بحر 
شهر  نهاية  في  بكندا،  ساليش 

يونيو الماضي.
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الّسر الذي أفاض الكأس في نايات العشق

رحلة الهروب من العقوبات.. يخوت أثرياء روسيا ترسو على ساحل تركيا

بقلم: السفير السابق للبنان في كندا / 
مسعود معلوف



Les députés sont aussi victimes de l’infla-
tion, a plaidé le premier ministre du 
Québec, afin de justifier l’octroi du 

crédit de 500$ aux personnes qui gagnent jusqu’à 100 
000$ par année. Un «scandale», selon Québec solidaire. 
«Que ce soit une infirmière qui gagne 85 000$, un 
enseignant ou un député, je pense que ces personnes-là 
ont été affectées», a affirmé le premier ministre, Fran-
çois Legault. «C’est rare qu’on voie les loyers, l’épice-
rie, l’essence augmenter de façon aussi importante.» 
Le chef  du gouvernement de la CAQ réagissait aux 
réactions des partis d’opposition qui contestent le nou-
veau crédit d’impôt de 500$ qui sera versé à 6,4 mil-
lions d’adultes pour contrer les effets de l’inflation. 
«Les oppositions auraient préféré qu’on donne le 
chèque seulement aux plus démunis», a mentionné M. 
Legault. «Trop souvent, on oublie la classe moyenne, 
et ce n’est pas vrai que les gens qui gagnent plus de 40 
000$ ou 50 000$ par année n’ont pas été affectés par 
l’inflation.» 
Le député de la CAQ, Simon Allaire, a d’ailleurs souligné 
dans une mêlée de presse qu’il était victime de l’inflation.  
«Oui, comme tout le monde», a-t-il relaté, soulignant 
qu’un chèque pourrait l’aider à «payer l’ensemble des 
dépenses, comme l’ensemble des citoyens qui sont vic-
times de l’inflation». 
Certains députés qui recevront le versement du gouver-
nement ont toutefois souligné leur malaise, estimant ne 
pas en avoir besoin, contrairement à d’autres citoyens 
en situation précaire. «Oui, probablement que je vais 
recevoir [...]. Je pose la question: est-ce que moi, j’en ai 
besoin? Je n’en ai pas besoin», a affirmé Ruba Ghazal, 

responsable solidaire en matière de finances.  
Le député de Jean-Lesage, Sol Zanetti, signale que ce 
chèque qu’il recevra est «un scandale». Il en fera d’ail-
leurs don, assure-t-il.  
«Je vais le donner aux banques alimentaires de mon 
comté. Puis, j’aimerais bien savoir combien de députés 
caquistes vont le recevoir. J’aimerais ça, savoir s’ils ont 
honte.»
La ministre déléguée à la condition féminine, Isabelle 
Charest, estime également que les députés et les gens 
qui n’ont pas besoin du crédit devraient offrir la somme 
à un organisme communautaire.
«Pour favoriser l’entraide collective, oui», a-t-elle 
déclaré.  

Avec la hausse des cas de COVID-19 au 
Québec, le premier ministre François 
Legault continuera de porter le masque, 

«pour un certain temps», et conseille à la popu-
lation de faire de même.  
« Oui, moi je vais continuer, en tout cas pour 
un certain temps et surtout avec le fait qu’on 
arrête de voir une baisse», a affirmé le premier 
ministre, soulignant l’augmentation des cas et 
des hospitalisations en Europe et depuis cette 
semaine au Québec. «On atteint un plateau et 
même une petite augmentation, je pense que 
c’est important que le monde continue à le 
mettre.» 
M. Legault soutient néanmoins que la décision 
de retirer l’obligation du port du masque dans 
les lieux publics reviendra à la santé publique.  
Les partis d’oppositions estiment également 
que cette décision doit être guidée par la santé 
publique. 
La solidaire Ruba Ghazal s’est toutefois dite 
inquiète de la flambée des cas en Europe.  
«Il faut mettre en place des mesures pour apprendre à 
vivre avec le virus, peut-être élargir les tests PCR, voir 
aussi pour le masque. Toutes les mesures qui doivent être 

mises en place pour apprendre à vivre avec le virus, parce 
que ce n’est pas terminé. Moi, je suis inquiète», a-t-elle 
relaté. 

La Corporation des concessionnaires automobiles du 
Québec (CCAQ) a dénoncé mercredi l’annonce du 
gouvernement Legault de revoir à la baisse des rabais 

pour l’achat de véhicules électriques et hybrides rechargeables. 
La décision annoncée dans le budget Girard est en porte-à-faux 
avec le Plan gouvernemental pour l’économie verte et à contre-
courant des tendances mondiales en la matière, croit l’organisme 
CCAQ.
«Nous sommes surpris que le gouvernement du Québec ait décidé 
de ne plus encourager les Québécois à acheter des véhicules qui 
contribuent de façon significative à la réduction des GES et à la 
transition écologique», a déploré Robert Poëti, président-direc-

teur général de la CCAQ.
«Contrairement à ce que le gouvernement prétend, la différence 
entre le prix des véhicules à essence et le prix des véhicules élec-
triques et des véhicules hybrides rechargeables n’est pas en dimi-
nution», a mentionné M. Poëti.
La Corporation presse le gouvernement Legault de poursuivre 
les efforts en matière d’électrification des transports et de ne 
pas pénaliser «injustement» le secteur automobile québécois.
«Il est important de rappeler que 50% de l’ensemble des véhi-
cules électriques et hybrides rechargeables vendus au Canada 
trouvent preneurs au Québec», a ajouté le président de la 
CCAQ.

La lune de miel entre le gouvernement Legault et 
le maire Marchand est officiellement terminée. 
«Ce n’est pas le maire de Québec qui va dicter 

l’agenda du conseil des ministres», a répété le ministre 
François Bonnardel, en confirmant les conditions à ren-
contrer avant de donner le feu vert à la réalisation du 
tramway.
Lors d’un point de presse à l’Assemblée nationale, le 
ministre de Transports ne s’est pas gêné pour reprocher au 
maire de Québec, Bruno Marchand, d’avoir déclaré récem-
ment que ce n’est pas «pour les gens de Portneuf  [...], de 
Château-Richer [ou de] de Saint-Apollinaire» que la Ville 
de Québec veut construire un tramway. 
«Moi, a répliqué M. Bonnardel, j’ai une vision globale, puis 
je veux que le maire ait la même vision que moi, O.K ?!» 
En chambre, le ministre des Transports en a rajouté une 
couche en accusant le maire Marchand d’avoir «oublié» le 
«concept de vision régionale» auquel tient le gouverne-
ment Legault. 
Plusieurs conditions
À cette première condition, requise pour que les décrets 
attendus par la Ville de Québec soient adoptés le 6 avril, 
M. Bonnardel en a confirmé deux autres : celles de réviser 
la part des dépassements de coûts assumés par le gouver-
nement fédéral, et celle de reculer sur le concept de rue 
partagée sur René-Lévesque. 
«Écoutez, il y a une condition générale qui est l’accepta-
bilité des gens de Québec», a commenté pour sa part le 
premier ministre François Legault. 
«Si les gens de Québec disent: «la voie partagée sur René-
Lévesque, ça n’a pas de bon sens les impacts que ça va avoir 
sur le boulevard Laurier et sur la Grande Allée», bien je 
pense qu’il faut [...] écouter les citoyens de Québec», a 
ajouté M. Legault. 
«Pourquoi la CAQ torpille-t-elle le projet de tramway, 
est-ce qu’elle a peur d’Éric Duhaime», a lancé en chambre 
le député de Québec solidaire, Sol Zanetti. 
L’opposition libérale et le Parti québécois ont également 
accusé le gouvernement caquiste de chercher à saborder 
le projet de tramway. 
«Que le premier ministre du Québec se tasse du chemin, 
qu’il laisse le maire de Québec faire son travail et qu’il 
cesse l’ingérence politique dans ce dossier-là», a pesté 
l’ex-ministre des Transports libéral, André Fortin. 
Caire attaque et s’excuse
«En quoi c’est de l’ingérence», a rétorqué le ministre de la 
Transformation numérique, Éric Caire, en rappelant qu’à 

Montréal, le gouvernement et la Caisse de dépôt et place-
ment du Québec ont aussi leur mot à dire dans les projets 
de transport. 
«Le seul projet au Québec où la municipalité veut décider 
de 100% de ce qui se passe, c’est le tramway de Québec», 
a déploré le député de La Peltrie. 
«Le maire de Québec dit qu’il ne veut pas faire une guerre 
à l’automobile, a-t-il ajouté en s’emportant. Qu’il le prouve 
et qu’il arrête de polluer l’existence des conducteurs avec 
des projets comme ça!» 
Puis sur l’heure du midi, le ministre Caire s’est finalement 
rétracté. «Ce matin, je suis allé trop loin, a-t-il déclaré 
sur les réseaux sociaux. Même si j’ai un désaccord avec 
le maire Bruno Marchand quant au tramway, il est une 
personne de bonne foi et son intention n’est pas de polluer 
l’existence des automobilistes. Les citoyens ont des ques-
tions légitimes et la Ville doit y répondre.» 
Toujours pas de demande à Ottawa
À Ottawa, une source fédérale proche du dossier a indiqué 
au Journal que le gouvernement joue un jeu politique en 
«retardant» le projet. «S’il y avait des doutes qui subsis-
taient quant à la volonté de la CAQ de retarder indûment 
le projet, ça peut difficilement être plus clair que ce l’est 
maintenant», a-t-elle glissé. 
Au bureau du ministre Jean-Yves Duclos, le chef  de cabinet 
adjoint, Karl Sasseville, s’est contenté de répéter que pour 
donner les garanties financières pour un projet, le gouver-
nement fédéral doit d’abord recevoir une demande du gou-
vernement de la CAQ, demande qui n’a toujours pas été 
soumise. 

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousEn ce qui concerne la dernière section de ce 
méga projet de la ligne de train à haute 
vitesse, il s’agit de la section de la nouvelle 

ligne de train à haute vitesse (200 kms h.) d’une longueur 
de 925 kilomètres entre la ville de 6 octobre et Aswan. 
Cette distance devrait avoir 28 stations.
De plus il est important de préciser qu’on prévoit près 
de 15 ans pour la complète réalisation de ce méga projet 
dont les travaux ont commencé il y a près d’un an.
Quant à la première partie de cette nouvelle ligne de 
train rapide, il s’agit d’une distance de 660 kilomètres 

entre El Sokhna sur la mer 
Rouge et la ville de Marsa 
Matrouh sur la méditerranée.
Enfin, la réalisation d’un tel 
grand projet qui devra créer 
15000 nouveaux emplois et bienvenue surtout qu’on vit 
encore en pleine crise économique mondial causée par 
l’épidémie corona alors qu’une autre crise économique 
mondial vient de s’ajouter à la suite de la guerre en 
Ukraine.

Signature par le consortium; 
SIEMENS D’ALLEMAGNE, ORASCOM , ET LES ENTRE-

PRENEURS ARABES pour la construction de la dernière section 
au coût de 4,5 Milliards de dollars d’une nouvelle  ligne de train à 

haute vi-tesse d’une longueur  de 1800 kms.

Versement de 500$: les députés sont aussi 
victimes de l’inflation

Charge frontale du gouvernement Legault contre le maire Marchand 
et le projet de tramway

Budget Girard: les concessionnaires automobiles en colère
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L’aventure c’est le trésor que l’on découvre à chaque matin
  ( le titre est de Jacques Brel)

Chaque jour nous avons une nouvelle aventure, elle 
peut être bonne, comme elle peut être mauvaise, l’es-
sentiel c’est de l’accepter telle quelle et faire en sorte 

de s’accommoder avec et s’adapter à ses exigences, avoir un 
tempérament décontracté afin de pouvoir résoudre et assu-
mer cette aventure d’une manière positive et avantageuse 
pour en tirer profit de la journée. 
Notre trésor s’explique par la nouveauté et la surprise que 
la journée nous réserve, ce trésor peut avoir deux faces :
1- Soit qu’il est positif  et qu’il enrichi notre journée et 
savoir, 
2- Soit qu’il soit négatif, dans ce cas il faut prendre quelques 
pas de recule afin de voir plus claire et réfléchir comment 
trouver l’issue de sortie pour ne pas aggraver notre situa-
tion.
Le point le plus important c’est de :
a) Garder le calme pour agir en conséquence avec tact et 
intelligence, 
b) Garder le sourire pour que l’impact sur cette journée soit 
agréable,
L’effet contraire peut agir négativement sur la personne, 
- Quant elle se lève avec mauvais humeur et voit noire 

comme si une tornade se déclanche subitement 
- Ou  comme s’elle avait reçue une mauvaise nouvelle qui l’a 
démolie psychologiquement.
La leçon à retenir de cette phrase, c’est de voir la vie en 
rose, d’accepter les faits car ils peuvent être pires, créer une 
ambiance autour de soi pour être socialement distingué et 
mériter les bonnes paroles et la belle journée qui est née, 
remercier le créateur de nous avoir guidé sur le bon chemin 
et nous avoir accordé un jour en plus pour vivre.
Au lieu de démolir le temple sur la tête comme si un trem-
blement de terre nous a terrifié ou s’il nous avait écrasé 
sous les décombres et qu’il nous a fait coupé les souffles 
avec un étouffement  désagréable et mortel.
Rien ne vaut la bonne humeur et le sourire du matin et de 
tout le temps d’ailleurs, car plus que nous sommes positifs 
et plus nous avons de l’espoir et de l’éblouissement et plus 
notre vie devienne longue et conviviale. 
Vivons nous heureux et refusons nous le stress et la médio-
crité de la journée qui nous attend le lendemain.
If  your success is not on your own terms, if  it looks good 
to the world but does not feel good in your heart, it is not 
success at all.  (Anna Quindlen)  

Salah ACHKAR 

   يسعد إدارة  سوبر ماركت أخوان  
أن تتقدم بخالص التهاني وعظيم األماني 

من الجالية العربية واإلسالمية بمناسبة 

قرب حلول شهر رمضان المبارك
      أعاده هللا على الجميع باليمن 

             والخير والبركات 

أخوان كبرى األسواق التجارية 
التي توفر لك كل ما يحتاجه 
البيت من المنتجات الغذائية 

اإليرانية والشرقية  
6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371www.akhavanfood.com

Legault continuera de porter le masque
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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



      

أعلنت دار كريستيز،أن لوحة لوجه    
الراحلة مارلين مونرو  النجمة األمريكية 
آندي  البوب  موسيقى  أيقونة  رسمها 
الماضي  القرن  الستينيات من  في  وارهول 
تقديرية  بقيمة  مايو  في  ستُعرض في مزاد 
200 مليون دوالر، وهو ما  تبلغ نحو 

سيشكل رقما قياسيا.
الفنون  إدارة  أليكس روتر رئيس  وقال 
العشرين والحادي والعشرين  القرنين  في 
المسماة )شوت  اللوحة  إن  بدار كريستيز 
لمارلين  أو”لقطة  مارلين مونرو(  بلو  سيغ 
تكون  أن  المتوقع  الرزينة” “من  الزرقاء 
تباع في  العشرين  القرن  لوحة من  أغلى 

مزاد”.
تحاكي وجه مونرو عام  التي  اللوحة  وتعد 
1964، بشعر أصفر المع ووجه وردي 
فاتح، واحدة من خمس  وظل عين أزرق 

لوحات رسمها وارهول لمونرو.
وقال روتر: “استخدم وارهول تقنية المسح 

الضوئي في هذه اللوحات وفي هذه اللوحة 
تحديدا، ولم يستخدمها مرة أخرى. لقد كان 

أسلوبا معقدا للغاية”.
وكانت هذه اللوحة مملوكة لمؤسسة توماس 
ودوريس أمان في زوريخ، وستعود 
التي تكرس  للمؤسسة  البيع  جميع عائدات 
لتحسين حياة األطفال في جميع  جهودها 

أنحاء العالم.
األميركي  الفرع  إدارة  وقال رئيس مجلس 
بيع  بورتر: “سيشكل  لدار كريستيز مارك 
األعلى  الخيري  المزاد  منفردة  اللوحة  هذه 
بيجي وديفيد روكفلر  ربحا منذ مجموعة 

في عام 2018”.
دُفع  إن أعلى سعر  وتقول دار كريستيز 
للوحة “سيلفر  لوارهول كان  لوحة  مقابل 
أو “تصادم  ديزاستر(”  )دبل  كار كراش 
المزدوجة(”،  الفضية )الكارثة  العربة 
في  105 ماليين دوالر  بمبلغ  بيعت  والتي 

عام 2013.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
  رغم مأساة الحرب الروسية  األوكرانية ومآسي القتل والدمار 
في  الكوميديا  تجد  هذا  كل  في خضم  أنك  إال  الماليين  وتشريد 
الهيئات والدول على روسيا منها على  عقوبات تفرضها بعض 
سبيل المثال وليس الحصر سحب اإلتحاد العالمي الحزام األسود 
الخمر  منتجات  بيع  تمنع  وكندا  بوتين  الرئيس  من  الفخري 

الروسية من فودكا وخالفه .. وهللا ضحكتونا!

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
آذار/ مارس من كل عام  يوم ٢١     
العربية وهو  هو عيد األم في منطقتنا 
ليحتفل  العالم  اختاره  الذي  اليوم  كذلك 
يعيشون مع متالزمة  الذين  باألشخاص 

داون. 
واحدى صديقاتي لديها طفلة تعيش 
)او  سيندرم  داون  متالزمة  مع 
البعض( وتقول  داوسندروم كما يسميه 
التواصل  على صفحاتها على وسائل 
االجتماعي بما معناه ال أريد أن تحتفلوا 
بابنتي على إنها مالك أو شئ خاص جدا 
إنها  تتعاملوا معها على  أن  أريد  وإنما 

إنسان طبيعي مثلنا كلنا. 
وتقول ال أريد أن تعاملونا نحن األمهات 
إننا  الداون سيندرم على  مع أطفال 
حصلنا على جائزة الترضية بطفل مالك 
وليس الجائزة الكبرى بطفل طبيعي مثل 

التي حصلت عليها باقي األمهات. 
باتجاه  ليدفع  أجمع  العالم  يتحرك  واليوم 
الحياة االعتيادية  أن تتضمن مجاالت 
الذين  العمل األشخاص  وكذلك سوق 
يعيشون مع متالزمة داون سيندرم. 
وكلنا يعرف أن هؤالء األشخاص 
العادي وهم  اقل من اإلنسان  إدراكهم 
يتمتعون بحس المرح كثيرا وله درجات 
أن يصل  للبعض  يمكن  الشدة حيث  من 
األخر  البعض  بينما  الجامعة  إلى مرحلة 
يعيش في عالم طفولي ال يتجاوز الخمس 

سنوات وربما ال يتقن الحديث حتى! 
البعض يولدون مع مشاكل  ولألسف 

صحية والبعض تكون شديدة. 
أنهم أشخاص  الجانب الجميل  ولكن 

بمنتهى اللطافة والجمال. 
وأقول هذا الن أختي بتول هي ممن 

داون سيندرم وهي  يعيش مع متالزمة 
الجميع  العائلة ولكنها طفل  في  أصغرنا 
وجعلت من جميع أخوتها وأخواتها 
يتزوج  قبل أن  لها حتى  أمهات وآباء 
القيم  الكثير من  البعض منا... علمتنا 
الذين  اليوم األحفاد  اإلنسانية وتعلم 
بها. فهي تغني  أو يعتنون  يزورونها 
وترقص وتحب األصدقاء واألهل 

واألطفال.. 
تعاند وتريد  الطفل عندما  وهي أيضا 
شراء شئ ما وال تستطيع أن تتفهم لماذا 
ال يفهم رغبتها من قبل من يحبونها 
لديك ما  يكون  ويرعونها.. مثال عندما 
ُمدمجة  /أقراص   CD يزيد عن عشرة 
لـ  لنفس األغنية  وتسجيالت متطابقة 
سيلين ديون وتصر على شرائها مرة 
المحالت  .. وكم يسعد أصحاب  أخرى 
التجارية عندما يرونها مع احد من 
أخوتها... أو تصر أن يتم إصالح 
الحمراء )سيارتها( - والتي  السيارة 
بها  تعتني  التي  اشتراها أخوها ألختها 
بان طلبها ستتم  بأسرع وقت وتعرف   -
تلبيته... صديقتها تلك السيارة.. أو تحب 
مساحتها الخاصة على الصوفا أمام 
الجلوس في  احد على  التلفاز وال يجرؤ 
يحبون  المميز.. ألنها تعرف كم  مكانها 

إرضاءها. 
للجميع  أم  نفسها  أنها هي  ولكن األهم 
لتتأكد أنهم ليسوا جائعين أحيانا .. 
لتتفقد  تأتي  واألجمل وخاصة عندما 
أثناء نومه وتحرص على أن  احدنا 

تصلح غطائه ليبقى دافئا في أيام الشتاء.
كل عام وكل األمهات واآلباء بخير وكل 

عام وكل األخوات واألخوة بخير. 

عيد األم .. متالزمة داون سيندرم

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

  أعلنت شركة جوجل أنه أصبح باإلمكان حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث الخاص بك إلى 
تطبيقها لنظام أندرويد.

وقال المتحدث باسم عمالقة البحث، نيد أدريانس، في بيان: نعمل حاليًا على 
طرح هذه الميزة عبر تطبيقنا لنظام التشغيل أندرويد. ونتوقع أن تكون متاحة 
المقبلة. نحن مستمرون في  القليلة  التطبيق في األسابيع  لجميع مستخدمي 

استكشاف طرق إلحضار هذه الميزة المفيدة إلى األنظمة األخرى.
 XDA Developers الميزة ألول مرة من قبل رئيس تحرير  وتم رصد 

السابق، الذي قال إنه تم إخطاره بشأن الميزة التي يبدو أنها تم طرحها.
للتحقق ومعرفة ما إذا كانت لديك، افتح تطبيق أندرويد من جوجل، وانقر على 

صورة ملفك الشخصي، وابحث عن خيار »حذف آخر 15 دقيقة.
واستغرقت هذه الميزة بعض الوقت لتشق طريقها إلى تطبيق أندرويد. وأعلنت 
الميزة ألول مرة في مؤتمر Google I/O في شهر مايو.  الشركة عن 

ووصلت إلى تطبيق جوجل لنظام التشغيل iOS في شهر يوليو.
وقالت جوجل في ذلك الوقت إنها قد تصل إلى إصدار أندرويد من التطبيق في 

وقت الحق من عام 2021. ولكن تأخرت الشركة عن هذا الموعد النهائي.
الميزة إلى سطح  إذا كانت الشركة تخطط إلحضار  الواضح ما  ومن غير 
التي  المنصات  الشركة في تدوينة إعالنها في شهر مايو  المكتب. ولم تحدد 
 iOS تكون متاحة ضمنها. وقالت في شهر يوليو إن الميزة قادمة إلى تطبيقات

وأندرويد فقط.
تقدم الشركة أيًضا أداة لحذف األشياء الموجودة في سجل البحث التي يبلغ عمرها ثالثة أو 18 أو 

36 شهًرا تلقائيًا. 
جوجل تجلب الميزة إلى نظام أندرويد

13، وتتضمن  أندرويد  الثانية من معاينة مطور  النسخة  على صعيد مختلف، أصدرت الشركة 
ميزة رئيسية جديدة، حيث يتعين على التطبيقات أن تطلب إذنك إلرسال اإلشعارات.

ويتمتع iOS بميزة مماثلة منذ سنوات، وهي طريقة مفيدة للتأكد من أن تطبيقات معينة فقط هي 
التي ترسل إليك اإلشعارات.

واستنادًا إلى تدوينة الشركة، يبدو أن طلب اإلذن قد يكون شرًطا لتطبيقات أندرويد 13. ويقول 
التي تستهدف  التطبيقات  التدوينة: تحتاج  أندرويد، في  لقسم هندسة  الرئيس  نائب  ديف بورك، 

أندرويد 13 اآلن إلى طلب إذن اإلشعار من المستخدم قبل توفير اإلشعارات.
الطاقة، وهو معيار جديد يستخدم برنامج  المنخفض  البلوتوث  أيًضا دعم للصوت عبر  وهناك 

ترميز صوتي يسمى LC3، الذي يمكنه اإلرسال بمعدالت بت منخفضة، ولكن بجودة أعلى.

أصدرت وزارة الشؤون اإلسالمية    
التعليمات  والدعوة واإلرشاد مجموعة من 
والتوجيهات الخاصة بتهيئة المساجد قبل 
شهر رمضان المبارك، والتأكيد على 
األنظمة والتعليمات الخاصة بمنسوبي 
لما يخدم  المملكة  المساجد في كافة مناطق 
الوزارة وأهدافها  المصلين، ويحقق رسالة 
العامة، بالتزامن مع قرب شهر رمضان 

المبارك.
وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة األنباء 
المساجد  السعودية )واس(: »على منسوبي 
الكاميرات  أئمة ومؤذنين عدم استخدام  من 
الموجودة في المساجد لتصوير اإلمام 
أداء الصلوات، وعدم نقل  أثناء  والمصلين 
الصلوات أو بثها في الوسائل اإلعالمية 

بشتى أنواعها«.
وشددت الوزارة »على جميع منسوبي 
المساجد بمختلف مناطق المملكة بعدم 
المالية لمشروعات تفطير  التبرعات  جمع 
الصائمين وغيرها، وأن تكون مشاريع 
التفطير في ساحات المساجد واألماكن 
أو  المهيأة، وأن تكون تحت مسئولية اإلمام 
المؤذن، وأن يتم تنظيف األماكن المخصصة 

للتفطير بعد االنتهاء من اإلفطار مباشرة«.
الشؤون اإلسالمية في ختام  ونوهت وزارة 
بيانها ألهمية رسالة المسجد ودور أئمة 
المساجد والخطباء في استغالل الشهر الكريم 
بتذكير المصلين والعناية بكل ما يساهم 
الخير  في توعيتهم وإرشادهم وحثهم على 

والتعرض لنفحات هللا.

    Email: elressalanews@gmail.com    www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     

ــيـــر ــثـ ــكـ لـ ــي ا ــ ــ ــوق ــ ــ ــِك وش ــ ــ ــي ــ ــ ل أشــــــتــــــاُق إ
ــر ــيـ ــسـ ــَكـ لـ ــه ا ــضـ ــبـ ــي نـ ــبـ ــلـ ــي قـ ــ ــش فـ ــ ــع ــ ــن ــ ُي
ــر ــ ــدي ــ ــق ــ ل لــــــــــرب ا ِبـــــــــَعـــــــــوِن اإللــــــــــه ا
ــر ــيـ ــنـ ــُمـ لـ لـــــيـــــِك يـــــا بــــــــدري ا ــب إ ــ ــت ــ ــأك ــ ف
ــي ُيــــوجــــد أمــيــر ــانـ ــعـ ــمـ لـ ــى عـــــرش ا ــ ــل ــ وع
ــر ــ ــي ــ ــَق األس ــ ــشـ ــ ــعـ ــ لـ ــه ا ــ ــ ــروف ــ ــ ــرر ح ــ ــ ــح ــ ــ ُت
لـــمـــريـــر لـــــفـــــؤاِد مــــن أســـــــرِه ا ونــــبــــْض ا
ــر ــ ــدي ــ ــغ ــ ل ــع ا ــ ــب ــ ــن ــ لـــــحـــــيـــــاة ل رجـــــــــــوَع ا
ــيـــر ــبـ ــعـ لـ ــع بـــنـــســـيـــم ا ــ ــيـ ــ ــربـ ــ لـ ــدوم ا ــ ــ ــق ــ ــ ب
ــر ــي ــب ــع ــي ت ــ ــرف ــ ــي فــــي ع ــانـ ــعـ ــمـ لـ ــل ا ــيـ ــلـ وقـ
ــن عـــيـــون الــضــريــر ــ لـــغـــشـــاوة ع ــُل ا ــ ــزي ــ ي
ــر ــي ــص ــب ــه األعـــــمـــــى ل ــ ــُغ ــ ــي ــ ــل ــ َب ل  ُيـــــــحـــــــّوِ
ــر ــي غ ــي  ــ فـ يــــذهــــب  ال  طـــريـــقـــه  ــيـــنـــظـــر  فـ
ــر ــي ــص ــه فـــــي رحــــلــــة م ــبـ ــيـ ــبـ ِبــــرفــــقــــة حـ
الــمــســيــر طــــــال  وإن  ــاره  ــ ــسـ ــ مـ ُيـــكـــمـــل 
ــر ــي ــث ــُم ل ا ــه  ــ ــرُف ــ َح  .. ــب  ــاِغـ ــشـ ُمـ شـــاعـــر  ــع  مـ
ــر ــ ــدي ــ ــج ــ ل ــب فــــــــــــؤاِدك ووحــــــــــده ا ــ ــبـ ــ أحـ
ــك يــــا روحـــــــي وقـــلـــبـــي الــكــبــيــر ــِقـ ــشـ ــعـ بـ
لـــغـــزيـــر ــُد ووحـــــيـــــه ا ــ ــي ــ ــش ــ ــك ي ــ ــِن ــ ــس ــ ــُح ــ ب
ــر ــري ــن ح ــ ــوٍط م ــيـ ــخـ ــدة بـ ــيـ ــقـــصـ لـ َيـــَحـــيـــُك ا
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نقوم بتوصيل الدواء أينما تكونون داخل مدينة مونتريال أو خارجها 

طرح لوحة لمارلين مونرو للبيع 
بـ 200 مليون دول�ر

ونا: ممتنة للقاحات هيلاري كلينتون بعد إصابتها بكور

حذف آخر 15 دقيقة.. جوجل تتيح ميزة طال انتظارها السعودية تصدر تعليمات بشأن بث 
الصلوات من المساجد خلال رمضان

السابقة هيالري  األمريكية  الخارجية  أعلنت وزيرة    
كلينتون إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

كلينتون عبر حسابها على »تويتر«  وقالت 
بأعراض خفيفة مثل أعراض  إنها أصيبت 

البرد لكنها تشعر بأنها على ما يرام.
أكثر من أي وقت  وأضافت: »أنا ممتنة 
ضد  اللقاحات  توفرها  التي  للحماية 
تلقوا  الخطيرة.. من فضلكم  األعراض 
تفعلوا  لم  إذا  المعززة  اللقاحات والجرعات 

ذلك«.
وقالت هيالري كلينتون إن نتيجة فحوصات 
بيل كلينتون جاءت سلبية، وإنه  زوجها 

يخضع لعزل منزلي.
المتحدثة  أعلنت  الثالثاء،  وفي وقت سابق 
األبيض، جين ساكي، إصابتها  البيت  باسم 

مجدداً بكورونا.
وقالت ساكي إن نتيجة االختبار الذي أجرته 
وإنها  إيجابية،  للكشف عن كورونا جاءت 
لن ترافق الرئيس األمريكي جو بايدن خالل 

رحلته إلى أوروبا.
آر«  اختبار »بي سي  بايدن أجرى  وكان 

وجاءت نتيجة االختبار سلبية.
اإلثنين، مع  يوم  لقاءين،  أنها حضرت  وأضافت ساكي 

الرئيس وأنها كانت تحافظ على مسافة التباعد خالل ذلك.
التابع  السيطرة على األمراض  إرشادات مركز  وحسب 

لهذا  يعتبر  بايدن ال  فإن  أمريكا،  الصحية في  للسلطات 
السبب من »المخالطين عن قرب« لساكي.

لديها طفيفة  التي  أن األعراض  بيانها  في  وتابعت ساكي 
المنزل  إنها ستعمل من  للتطعيم، وقالت  أخذها  بفضل 
أيام  لمدة خمسة  بعد عزل  مكتبها  إلى  للعودة  وإنها تخطط 

والحصول على نتيجة سلبية الختبار الكشف عن كورونا.
الخريف  في  فيروس كورونا  بعدوى  كانت ساكي أصيبت 

لديها  التي  أن األعراض  آنذاك  أعلنت  الماضي، وكانت 
طفيفة.

  تبحث الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، عن رسام ومصمم ديكور يمكنه تولي تجديد قصر 
باكنجهام الملكي.

إقامتها لسنوات طويلة،  نهائياً، بعدما كان محل  باكنجهام  إليزابيث قصر  الملكة  وودعت 
قلعة وندسور مع زوجها  بـ”كورونا” في  المرتبطة  فترة اإلغالق  حيث أمضت أغلب 

القلعة  الماضي، وقررت اختيار  العام  أبريل من  فيليب حتى وفاته في  األمير 
كمقر إقامة دائم.

وفي الوقت نفسه، قررت ملكة بريطانيا إجراء سلسلة من التجديدات 
في قصر باكنجهام الذي يضم 775 غرفة، مما يتطلب البحث عن 
الوظيفة الحساسة، بهدف إضافة بعض  المناسب لهذه  الشخص 
للمقر الرسمي لملكة إنجلترا والعائلة  “التشطيبات الزخرفية” 

المالكة، وفقاً لموقع “فان بيدج” اإليطالي.
البريطانية عدة قالع ومنازل خاصة  المالكة  العائلة  أفراد  ويمتلك 
في العاصمة لندن، فيما يعود تاريخ بناء قصر باكنجهام إلى القرن 

الثامن عشر.
وتزيد تكلفة تجديدات قصر باكنجهام عن 400 مليون يورو، بتمويل من دافعي الضرائب. 

ومن المقرر االنتهاء من هذه التجديدات عام ٢0٢7، بعد اختيار المرمم المناسب.
ومن المتوقع أن يتقاضى الشخص الذي سيقع االختبار عليه، راتبا سنويا يتراوح بين 33 
الخبرة، مع إجازة  ألف يورو مقابل 40 ساعة عمل أسبوعياً، اعتماداً على مستوى  و35 

33 يوماً.
وللحصول على هذه الوظيفة الملكية يمكن للجميع تقديم الطلبات حتى الثالث من أبريل المقبل.
وقال إعالن وظيفة مصمم الديكور، المنشور على موقع Royal House اإللكتروني: “إنه 
الناس لسنوات قادمة، فإن الشخص يجب أن  ليقدرها  التشطيبات الزخرفية،  إضافة لبعض 
يتمتع باإللهام لتقديم أعلى المعايير، وإنه لفخر االنضمام إلى فريق في قلب مؤسسة مشهورة 

عالمياً، وهذا ما يجعل العمل لدى العائلة المالكة أمراً استثنائياً”.
ويذكر أن قصر باكنجهام سيكون مقر إقامة األمير تشارلز عندما يصبح ملكاً، وفقاً لصحيفة 

ديلي ميل.
وعلى الجانب اآلخر، انتقد بعض البريطانيين هذا التغيير، إذ وقع أكثر من ١50 ألف شخص 
على عريضة تطالب العائلة المالكة البريطانية بدفع ثمن تجديدات القصر من مالهم الخاص.

والملكة إليزابيث تتربع على العرش الملكي منذ عام ١95٢، في أطول حكم لملك في التاريخ 
البريطاني.

الملكة أكثر من عشرة رؤساء وزراء بريطانيين، ونحو ٢0  الحقبة عاصرت  وخالل تلك 
دورة لأللعاب األولمبية الصيفية، وأكثر من 6 باباوات.

كما أن الملكة تشكل حجر الزاوية لدول “الكومنولث”، وترأس ما يقرب من 600 منظمة 
وجمعية خيرية، وتلعب دوًرا محوريًا في تحالف المملكة المتحدة مع العديد من البلدان.

إليزابيث تبحث عن  الملكة      
ديكور  ومصمم  رسام 
و! 35 ألف يور براتب 

خيوط من حرير




