
الطاقة  شركة  إبالغ  بعد    
المعروفة  العمالقة  الروسية 
نظيرتها  بروم«  »غاز  باسم 
للدولة بأنها  البلغارية المملوكة 
الغاز عن  ستقوم بقطع وإيقاف 
بلغاريا، اعتباراً من أول أمس 
األربعاء 27 ابريل الجاري وعلى 
الثانية  الدولة  ذلك تعتبر بلغاريا 
بعد بولندا التي تتعرض لخطر 
الروسي عنها، وذلك  الغاز  حظر 
لرفضها دفع قيمة ما يوّرد لها 
من الغاز بالروبل الروسي، معللة 
الجديدة  الدفع  ذلك بأن إجراءات 
الروسي  الجانب  التي يطالب بها 
ال تتوافق مع العقد المبرم بين 
الدولتين وسارياً حتى نهاية هذا 
خطر  تشكيل  شأنه  ومن  العام 
كبير على بلغاريا، والذي قام فيه 
البلغاري بالوفاء بكافة  الجانب 
بالكامل بسداده لجميع  التزاماته 
المطلوبة  المالية  المستحقات 
المواعيد  العقد وفي  بموجب هذا 
المحددة لذلك، والمنصوص عليها 
العقد المبرم بينهما بجدية،  في 
قيام  ووفقاً ألحكامه، مؤكدة على 
البلغارية  الحكومية  الوكاالت  
باتخاذ الخطوات الالزمة لوضع 
التي تساعدها  البديلة  الترتيبات 
الطبيعي  الغاز  على  للحصول 
الذي  الراهن  الوضع  ومعالجة 
التي  الوقت  في  البالد،  يواجه 
حت فيه المفوضية األوروبية  صرَّ
بأن الشركات األوروبية قد يمكنها 
بالروبل  الروسي  الغاز  شراء 
للعقوبات  انتهاك  دون وجود أي 
االتحاد  قبل  من  المفروضة 
نتيجة  روسيا،  على  األوروبي 
قيامها بغزو أوكرانيا وذلك خالل 
الوثيقة التي نُشرت أمس الخميس 
وأعلنت  المفوضية  جانب  من 
فيها بأنه من الممكن للمرسوم 
الصادر عن موسكو ويطالب فيه 
الطاقة  مدفوعات  قيمة  بسداد 
يتعارض  أال  الروسية  بالعملة 
التي تتماشى  مع عملية السداد 
التقيدية لالتحاد  مع اإلجراءات 

األوروبي في هذا الشأن.
من  الصادر  والمرسوم  خاصة 

أواخر  في  الروسي  الجانب 
مارس/ آذار الجاري قد طالب 
المتعاملة  العالمية  الشركات 
معها بضرورة امتالك حسابات 
في شركة غاز بروم الروسية 
من  والتي  للدولة،  المملوكة 
الغاز  مدفوعات  تحويل  شأنها 
الروبل من  إلى  المستحقة عليهم 
أجل الوفاء بالعقود المبرمة بينهم 
وبين الجانب الروسي في هذا 
الخصوص، وذلك بدالً من التداول 

المباشر مع الشركة.
المفروضة على  العقوبات  ألن 
شركة غاز بروم كانت والزالت 
المتحدة  المملكة  قبل  من 
والواليات المتحدة وليست من 
جانب االتحاد األوروبي .. كما 
يمكن لشركات االتحاد األوروبي 
الروسية  أن تطلب من الشركات 
الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بنفس 
الطريقة التي كانت تتعامل بها قبل 
الجديد  الروسي  المرسوم  اعتماد 
)أي بسداد المبالغ المستحقة على 
الروسية لشركات  هذه الشركات 

االتحاد باليورو أو بالدوالر.(
النهائية تؤكد  إال أن المحصلة 
نجاح الرئيس بوتين في مواجهة 
التي فرضت  الفخاخ االقتصادية 
المتحدة  الواليات  عليه من جانب 
األمريكية وبريطانيا ودول االتحاد 
مرسومه  خالل  من  األوروبي 
الدفع  يشترط  الذي  الذكي 
بالروبل، األمر الذي قفز بسعر 
الروبل ألعلى مما كان عليه قبل 
العقوبات الدولية األخيرة التي 
فرضت على روسيا، حيث وصل 
أمس الخميس إلى 79,25  روبل 
وذلك  الواحد،  الدوالر  مقابل 
بعد وصوله لمستويات قياسية 
للدوالر  لـ 117 روبل  وصلت 
الواحد في ضربة معلم من جانب 
الرئيس بوتين ضد الفخ األمريكي 
البريطاني األوروبي المنصوب 
القادمة ستثبت تفوق  له، واأليام 
الخارجية  الروسية  السياسة 
غير  بصورة  االيطار  هذا  في 
مسبوقة ستغير الكثير والكثير في 

السياسات العالمية الحالية.

    Email: elressalanews@gmail.com  www. el-ressala.com   العدد 503  السنة السابعة والعشرين - الجمعة 29 ابريل     تابعـونا يوميا علىVendredi 29 avril 2022

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  

ضربة معلم
الدولار الأمريكي يتراجع أمام الروبل الروسي

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

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment

Industrial-Mining-Real state-
seniors home management

Please call  

514- 909 -3332
فرص استثمار صلبة 1٠٠٪ عائد على االستثمار
صناعة- تعدين - بناء وتعمير- منازل إقامة المسننين

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

تتقدم إدارة جريدة الرسالة بخالص 
التهاني وأطيب األماني للجالية العربية 

واإلسالمية بمناسبة قرب حلول
عيد الفطر المبارك

أعاده هللا على الجميع بالخير والسالم والمحبة 

األحكام القضائية األخيرة التي صدرت لصالح الكابتن 
محمود الخطيب ضد رئيس نادي الزمالك المستشار 
مرتضى منصور، مؤامرة جديدة لزعزعة استقرار النادي 
بعد حصده للعديد من البطوالت الداخلية والخارجية 
في األلعاب الجماعية والفردية األمر الذي يستوجب 
على إدارة الزمالك مقابلته برفع قضية تعويض مادي 
ومعنوي على وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة، 
لإليقاف غير المبرر لمجلس إدارة الزمالك لمدة عام 
لشبهه وجود بعض المخالفات المالية واإلدارية المفبركة 
و فشلوا في إثباتها ما أفاد النادي المنافس على حساب 

نادي الزمالك بدون وجه حق.. كفاية قرفتونا!

فريد زمكحل

إيران: “هجمات إرهابية” على 
منشآت نووية وراء نقل أجهزة 

الطرد المركزي

  نقلت وسائل إعالم إيرانية عن 
المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية 
اإليرانية بهروز كمالوندي قوله اليوم 
الجمعة إن نقل أجهزة طرد مركزي 
لموقع أكثر أمنا جاء بسبب تعرض 
موقع كرج النووي إلى “هجمات 

إرهابية”.
قال رافاييل جروسي المدير العام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس 
إن طهران نقلت الورشة اإليرانية 
الجديدة في نطنز لتصنيع قطع غيار 
الالزمة  المركزي  الطرد  أجهزة 
لموقع تحت  اليورانيوم  لتخصيب 

األرض.
وتستخدم الورشة أجهزة من منشأة 
مغلقة حاليا في كرج غربي طهران 
حزيران  يونيو  في  وتعرضت 
بأنه  إيران  وصفته  لما  الماضي 

هجوم تخريبي من إسرائيل.

ونقلت وسائل اإلعالم عن كمالوندي 
قوله “بسبب عملية إرهابية تعرض 
لها مجمع تسا كرج اضطررنا لتشديد 
اإلجراءات األمنية ونقل جزء كبير 
من أجهزة الطرد المركزي لموقع 

أكثر أمنا”.
وكانت الوكالة الدولية أبلغت الدول 
األعضاء قبل أسبوعين بأن إيران 
نقلت معدات إلى نطنز دون تحديد 
المترامي  الموقع  داخل  المكان 

األطراف.
وقال جروسي في مؤتمر صحفي 
“إحدى  في  أقيمت  الورشة  إن 
الوقود.  تخصيب  منشأة  قاعات” 
المنشأة  إن  دبلوماسيون  ويقول 
تقع على عمق ثالثة طوابق تقريبا 
تحت األرض بغرض حمايتها من 

الضربات الجوية على ما يبدو.

حكمـة العـدد

اعداد: أنطوانيت جرجوس

  رافق رئيس هيئة اإلشراف على 
هذا  الصحفيين  لبنان  في  االنتخابات 
األسبوع وهم يغادرون مكتبه، ونزل 
معهم بضعة طوابق وهو يضيء لهم 

الطريق من مصباح هاتفه المحمول.
ذلك ألن الترشيد البالغ في الطاقة يعني 
أن المصعد واإلضاءة مطفآن مثل باقي 
أنحاء البالد، وهو مجرد عرض من 
وانهيار  اقتصادية  أمراض  أعراض 
دفع بأكثر من ثالثة أرباع المواطنين 

في هاوية الفقر.
وقبل أقل من ثالثة أسابيع من االنتخابات 
التشريعية اللبنانية، يشعر القاضي المتقاعد 
رئيس الهيئة نديم عبد الَملَك )80 عاما( 
بالقلق مما تعنيه األزمة بالنسبة لنزاهة 

العملية االنتخابية.
وقال إن فريقه ال يضم عددا كافيا لإلشراف 
بشكل مناسب على التصويت ويمكن 
بسهولة شراء أصوات والمرشحون 
الذين لديهم المزيد موقفهم أقوى بكثير.
االنتخابات  الَملَك “هيدي  عبد  وقال 
هيكون فيها... موجودة بكل أسف.. بده 
يكون فيها مخالفات. برجع بقول لك نحن 
ضمن إمكانياتنا ووسائل العمل اللي عندنا 

والصالحيات المنصوصة 
لنا بالقانون هنقوم بواجبنا. 

أكتر.. ما فينا نعمل”.
المالية  األزمة  وتسببت 
الطاحنة التي يشهدها لبنان 
في خسارة الليرة 90 بالمئة 
من قيمتها منذ 2019 وأصبح 
المواطنون عاجزين عن 
الوصول لودائعهم بالعملة 
فيها  والتصرف  الصعبة 
أثر على كل  الذي  األمر 

قطاعات المجتمع.
وستكون االنتخابات أول 
الحين  ذلك  منذ  فرصة 
ظل  في  نواب  الختيار 
إحساس بالمرارة على نطاق 
واسع إزاء القيادات السياسية 

وشعور باليأس بعد ما حدث للبالد.
ويشعر بعض مراقبي االنتخابات بالقلق 
من أن المرشحين سيتمكنون من تأمين 
األصوات لصالحهم من خالل توزيع 
الغذاء والوقود واالحتياجات األساسية 
األخرى التي لم تعد ضمن قدرة الكثيرين.

وقال عبد الملك “نزاهة االنتخابات أكتر 

شي )سيؤثر عليها( شراء الضمائر.. 
وهيدي بكل أسف اليوم مع تدني الحالة 
االقتصادية وأغلبية الشعب اللبناني... 
تحت خط الفقر. وهادي هتلعب دورها 
ما فيه شك. يعني اليوم شراء الذمم راح 
يكون على قدم وساق وفيه ناس كتير 
راح يبيعوا صوتن. هذه آفة هتضرب 
نزاهة االنتخابات وشفافيتها وعدالتها”.

تلك الظاهرة ليست جديدة، إذ رصد 
مراقبون من االتحاد األوروبي انتشروا 
في لبنان خالل االنتخابات البرلمانية 
2018 وجود مؤسسات  في  السابقة 
خيرية لها صالت بمرشحين وحشدت 
الصحية  الرعاية  بتقديم  الدعم  لهم 
وخدمات أخرى وهو ما “يعادل شراء 

األصوات”.”.

األلمان  المشاهير  حذر عدد من    
رسالة  في  شولتز  أوالف  المستشار 
مفتوحة من أن تسليم أسلحة ثقيلة ألوكرانيا 

قد يؤدي الندالع حرب عالمية ثالثة.
المعروفة في مجال  الناشطة  وكانت 
حقوق المرأة، أليس شفارتسر، والكاتب 
مارتن فالسر، والصحفي العلمي رانجا 
يوجيشوار، من بين الموقعين الـ 28 
على الرسالة، التي تدعو شولتز إلى 
عدم إعطاء الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين دافعا لتمديد الحرب إلى أراضي 

حلف شمال األطلسي )الناتو(.
وكانت أغلبية كبيرة من نواب البرلمان 
األلماني )بوندستاج( وافقت أمس الخميس 
على تسليم أسلحة ثقيلة، من بينها دبابات 

مضادة للطائرات إلى أوكرانيا.
وعلى عكس العديد من النقاد الذين اتهموا 
شولتز في األسابيع األخيرة بالتردد في 

األمر، أعرب الموقعون على الرسالة 
عن دعمهم لجهود المستشار لمنع تصعيد 

حرب أوكرانيا إلى حرب عالمية.
وجاء في الرسالة: “لذلك نأمل أن تعود 
إلى موقفك األصلي وأال تزود أوكرانيا، 
بشكل مباشر أو غير مباشر، بأسلحة 
العكس من ذلك،  ثقيلة أخرى.. على 
نحثك على بذل قصارى جهدك لضمان 
إمكانية التوصل إلى وقف إلطالق النار 
في أسرع وقت ممكن، وحل وسط يمكن 

للطرفين قبوله”.
بوتين  انتهاك  أن  الموقعون  وأضاف 
أوكرانيا ال  بمهاجمة  الدولي  للقانون 
يبرر “قبول خطر تصاعد هذه الحرب 

إلى صراع نووي”.
المسؤولية  أن  إلى  الرسالة  وأشارت 
عن نزاع نووي محتمل ال تقع على 
عاتق “المعتدي األصلي” فحسب، بل 

أيضا على عاتق “أولئك الذين يعطونه 
بأعين مفتوحة دافعا للتصرف بطريقة 

إجرامية محتملة”.

وقالت شفارتسر إنه يمكن للجمهور أيضا 
إضافة توقيعاته إلى الرسالة عندما يتم 

نشرها على اإلنترنت.

شراف على الانتخابات اللبنانية 

إ

رئيس هيئة الا
بانتهاكات وشراء للأصوات وتوقعات 

�ـالثة لـلمستشار الألماني من حرب عالمية  تحذيرات 

  قال الرئيس األمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن 
بالده ملتزمة بتقديم مساعدات إنسانية وأمنية واقتصادية 
لدعم أوكرانيا، وذلك في خطابه لألمريكيين حول سبب 
طلب الكونجرس للموافقة على حزمة مساعدات إضافية 

بقيمة 33 مليار دوالر ألوكرانيا.
وأضاف بايدن “نحن بحاجة إلى مشروع القانون هذا لدعم 
أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية، وتكلفة هذه المعركة 
ليست قليلة، ولكن الرضوخ للعدوان سيكون أكثر تكلفة إذا 

سمحنا بحدوث ذلك”.
وأوضح أن الخيار هو بين دعم األوكرانيين وهم يدافعون 
الروس  ألن  األيدي  مكتوفي  الوقوف  أو  بالدهم  عن 

“يواصلون فظائعهم”.
وتابع “حلفاؤنا في الناتو وشركاؤنا في االتحاد األوروبي 
سيدفعون نصيبهم العادل من التكلفة أيضا، لكن يتعين علينا 
القيام بدورنا في قيادة الحلف”، مضيفا أن المساعدة ستوجه 
نحو المساهمة في األسلحة والتمويل والذخيرة وغيرها من 

أشكال الدعم االقتصادي.
وأكد أن المساعدة ستجعل شجاعة وتضحيات األوكرانيين 

المعركة، وحث  يتمكنوا من مواصلة هذه  ثمن حتى  لها 
الكونجرس على الموافقة على التمويل بأسرع ما يمكن.

وشدد على أن الواليات المتحدة ال تهاجم روسيا، لكن تساعد 
أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، موضحا أنه كما اختار بوتين 

شن هذه العملية يمكنه أن يتخذ قرارا بإنهائها.
وأشار بايدن إلى أن روسيا هي “المعتدي” ويجب على 
العالم أن يحاسبها..وقال “بفضل المساعدات التي تم تقديمها، 
اضطرت القوات الروسية إلى االنسحاب من كييف”، محذرا 
في الوقت ذاته من أن هذا ال يعني أن الجيش الروسي لن 
يعود ولهذا السبب، شدد بايدن على أن المساعدات العسكرية 

والمالية اإلضافية مهمة ألوكرانيا.
وأكد أن هناك حاجة إلى مزيد من التمويل لضمان استعادة 
األمن الغذائي في أوكرانيا، وحث الكونجرس على تمرير 
القانون الجديد في أقرب وقت ممكن لضمان عودة صادرات 

الحبوب.
ولفت إلى أن هذا سيساعد في استعادة األمن الغذائي لكل 
من األمريكيين واألوكرانيين، موضحا أنه سيساعد أيضا 

في تخفيف ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأوضح أن الواليات المتحدة أرسلت أكثر من 50 مليون 
طلقة ذخيرة إلى أوكرانيا، باإلضافة إلى توفير 10 أنظمة 

مضادة للدروع لكل دبابة روسية في أوكرانيا.
وأردف “لقد نفدت أموالنا بشكل أساسي ولهذا السبب أرسل 
إلى الكونجرس اليوم طلب ميزانية تكميلية للحفاظ على تدفق 
األسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا ومواصلة تسليم المساعدات 

االقتصادية واإلنسانية من أجل الحفاظ على أوكرانيا”.
وأضاف “هذا التمويل يلبي احتياجات الجيش في األشهر 
الحرجة المقبلة ويبدأ االنتقال إلى األعراض األمنية طويلة 

المدى”.
وقال بايدن إنه “على الرغم من مزاعم روسيا بأنها مصدر 
موثوق للطاقة للعالم، فإن أفعالها تجاه بولندا وبلغاريا تظهر 
عكس ذلك”، وذلك في إشارة إلى إعالن أمس أن شركة 
الطاقة الروسية العمالقة )جازبروم( قطعت الغاز عن البلدين.
أن روسيا تستخدم  أن هذا اإلعالن يظهر  بايدن  واعتبر 
الطاقة ليس فقط كسلعة بل كسالح، مضيفا “لن نسمح لروسيا 

بترهيب وابتزاز طريقهم للخروج من تلك العقوبات”.
احتمال تصاعد حرب  تعليقات روسيا حول  وردا على 

دعم  في  الغرب  استمر  إذا  نووي  إلى صراع  أوكرانيا 
كييف، قال الرئيس األمريكي جو بايدن إن ذلك “انعكاس 

لفشل روسيا”.
وأضاف أنه ال ينبغي ألحد أن يدلي بتعليقات فارغة عن 
في  الحرب  أن  إلى  مشيرا  النووية،  األسلحة  استخدام 
أوكرانيا قدمت مشكلة خطيرة ولكنها أيضا فرصة هائلة 

لردع الحروب المستقبلية.
وقال “االستثمار في حرية أوكرانيا وأمنها هو ثمن ضئيل 
في  الصراع  مخاطر  لتقليل  لمعاقبة روسيا؛  دفعه  يجب 

المستقبل”.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الواليات المتحدة اآلن 
قلقه بشأن كيفية  بالوكالة” مع روسيا ومدى  في “حرب 
رد الكرملين، قال بايدن “نحن مستعدون لكل ما يفعلونه”.

وحول مساعدة بولندا وبلغاريا بعد أن قطعت روسيا إمدادات 
الغاز عنهما أمس، أكد بايدن أن الواليات المتحدة ستعمل 

مع الحلفاء وقد تحول بيع الغاز الطبيعي لهم.
وأضاف “لقد عملنا مع حلفاء من اليابان وقد نحول بيع 

الغاز الطبيعي من تلك الدول إلى بولندا وبلغاريا”.

بايدن: ملتزمون بدعم أوكرانيا 
ومساعدات إنسانية وأمنية 

واقتصادية 
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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



الثوري اإليراني حسين  قائد الحرس    قال 
سالمي يوم الجمعة إن إسرائيل تهيئ الظروف 
لتدميرها وذلك خالل مسيرة بمناسبة االحتفال 

بيوم القدس.

وظهر الصاروخ الجديد 
المصنع محليا خيبر 
شكن خالل االحتفال.
ن  يو لتلفز ا كر  ذ و
ماليين  أن  الرسمي 
شاركوا  اإليرانيين 
في مسيرات نظمتها 
الدولة في أنحاء البالد 
لالحتفال بيوم القدس.
التلفزيون  وعرض 
مقاطع إلحراق العلم 
اإلسرائيلي ومجموعات 
من الناس يهتفون بشعار 
 ، ألمريكا لموت  “ا

الموت إلسرائيل”.
كما شارك في المسيرات 
الرئيس إبراهيم رئيسي 
الجيش وكبار  وقادة 
المسؤولين. وسمحت الحكومة بتحرك المسيرات 
في الشوارع ألول مرة منذ تفشي جائحة كورونا 

قبل عامين.

وقال سالمي مخاطبا إسرائيل خالل االحتفال 
أفعالكم  القدس في طهران “توقفوا عن  بيوم 
الشريرة. تعلمون جيدا أننا شعب فعل ورد فعل. 
ردودنا مؤلمة. إنكم تخلقون الظروف لتدميركم. 

لن نترككم. انتظرونا”.

بها  تعترف  التي ال  إسرائيل،  وطالما هددت 
إيران، بعمل عسكري ضد طهران إذا فشلت 
المحادثات بينها وبين القوى العالمية للحد من 
أنشطة إيران النووية، في حين تقول طهران 

إن طموحاتها النووية سلمية.
وكشفت إيران في فبراير شباط عن الصاروخ 

خيبر شكن الذي يبلغ مداه 1450 كيلومترا.
يمكن  الباليستية  إيران إن صواريخها  وتقول 
أن تصل لمدى ألفي كيلومتر وقادرة على بلوغ 

إسرائيل والقواعد األمريكية في المنطقة.
وعلى مدار العام الماضي أجرت إيران والواليات 
المتحدة محادثات غير مباشرة في فيينا بهدف 
إحياء اتفاق 2015 النووي الذي انسحب منه 
في  ترامب  دونالد  السابق  األمريكي  الرئيس 
2018 وبدأت إيران تنتهك بنوده في 2019.

  وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، 
مشاهدة مواد إباحية في أي مكان للعمل بأنه “غير مقبول”.

تصريح أطلقه جونسون ردا على سؤال بشأن تحقيق في مزاعم 
مشاهدة مشرع لمقاطع فاضحة على هاتفه المحمول داخل مجلس 

العموم.
وقال جونسون للصحفيين في إجابته على سؤال عن المزاعم أثناء 
زيارة في إطار حملة انتخابية: “من الواضح إنه غير مقبول ألي 
شخص أن يفعل مثل هذا الشيء في مكان العمل. هذا يسري على 

أي نوع من العمل بطول البالد وعرضها”.
ولفت إلى أن القضية المحددة التي اإلبالغ عنها األربعاء والمتعلقة 
بعضو لم يُكشف عن اسمه من حزب المحافظين المنتمي له جونسون 

يجب أن تخضع لإلجراءات المالئمة.
وكان حزب المحافظين قال األربعاء إنه يتحرى أمر الواقعة.

وذكرت صحيفتان بريطانيتان أن عضوا ذكرا من حزب المحافظين 
شاهده زمالؤه وهو يشاهد مواد إباحية في البرلمان.

وكان تقريرا في عام 2018 أُجري بعد سلسلة من الفضائح الجنسية 

في وستمنستر خلص إلى أن واحد تقريبا من بين كل خمسة أشخاص 
غير  سلوكا  أو شهد  الجنسي  للتحرش  تعرض  البرلمان  في  يعملون 

الئق في العام السابق.

   أكد السكرتير العام لألمم المتحدة أنطونيو جوتيريش 
الخميس مجددا أن الحرب الروسية، تعد انتهاكا لكل 
من األراضي األوكرانية وميثاق األمم المتحدة، وذلك 

خالل زيارته الحالية لكييف.
وقال جوتيريش، في مؤتمر صحفي عقده إلى جانب 
الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، 
إن األمم المتحدة تواصل سعيها من أجل وقف كامل 
التي  الغذائية  المساعدات  النار، مضيفا أن  إلطالق 
إلى أكثر من  بالفعل  المتحدة وصلت  قدمتها األمم 

مليوني أوكراني.
ووصف جوتيريش، الوضع في مدينة “ماريوبول” 
الساحلية الجنوبية المحاصرة بأنه “أزمة داخل أزمة” 
كما أكد “نبذل قصارى جهدنا إلجالء األشخاص من 

داخل مصنع الصلب في المدينة.
ودعا السكرتير العام لألمم المتحدة إلى فتح ممرات 
قائال  لإلجالء في مدينة “ماريوبول” األوكرانية”، 
“اليوم سكان ماريوبول في حاجة ماسة لمثل هذا النهج”.

المساعدة  إلى  المدنيين يحتاجون  وأوضح أن آالف 
المنقذة للحياة، مضيفا أن العديد من كبار السن يحتاجون 
إلى رعاية طبية أو لديهم قدرة محدودة على الحركة 
ويحتاجون إلى طريق للهروب من نهاية العالم على 

حد وصفه.
ما  كل  بذل  في  فشل  األمن  مجلس  أن  إلى  وأشار 
هذا  معتبرا  الحرب،  هذه  وإنهاء  لمنع  في وسعه 
لكنه  وإحباط وغضب،  كبيرة  أمل  لخيبة  مصدر 
أكد في الوقت ذاته أن رجال ونساء األمم المتحدة 
أجل شعب  من  يومي  بشكل  العمل  في  استمروا 
المنظمات  من  العديد  مع  إلى جنب  جنبا  أوكرانيا 

الشجاعة. األوكرانية 
وفي رسالة إلى الشعب األوكراني، قال جوتيريش 
يراهم ويسمعهم،  العالم  أن  يعرفوا  أن  يريدهم  إنه 
ليست  التضامن  كلمات  بأن  علم  أنه على  مؤكدا 
كافية وأنه يتواجد في أوكرانيا حاليا للتركيز على 
االحتياجات على األرض وتوسيع نطاق العمليات.

   أطلقت الشرطة اإلسرائيلية الرصاص 
المطاطي وقنابل الصوت نحو شبان فلسطينيين 
يلقون بالحجارة في المسجد األقصى بالقدس 
اليوم الجمعة، وهي األخيرة في شهر رمضان 
في أحدث تفجر للعنف في الموقع المقدس.

وقال الهالل األحمر الفلسطيني إن 42 فلسطينيا 
على األقل أصيبوا خالل المواجهات مع قوات 
األمن اإلسرائيلية في الساعات األولى من 
صباح الجمعة. وأضاف في بيان “تم تقديم 
اإلسعاف األولي للمصابين ونقلت 22 إصابة 
منهم لمستشفى المقاصد وباقي اإلصابات تم 

عالجها ميدانيا”.
وتابع “معظم اإلصابات إصابتهم في الجزء 
العلوي من الجسد وال يوجد أي إصابات 
خطيرة”.  وأضاف “كان هناك عدة انتهاكات 
من قوات االحتالل منها منع الطواقم من الدخول 
للمسجد األقصى في بداية المواجهات وإصابة 

أحد طواقمنا واالعتداء عليه بالضرب”.
وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي “مع انتهاء صالة الفجر 
في الحرم الشريف بدأ مئات المشاغبين 

الفلسطينيين القيام بأعمال شغب عنيفة”.

وأضاف في تغريدة على تويتر أن هذه األعمال 
“شملت رشق الحجارة وإطالق المفرقعات 
على محيط حائط المبكى مما أجبر الشرطة 

على التدخل لتفريقهم”.
وقالت الشرطة اإلسرائيلية إنها تدخلت عندما 
بدأ المئات يلقون الحجارة والمفرقعات، بما 
في ذلك نحو الحائط الغربي حيث يتجمع 

مصلون يهود.
وأضافت في بيان “سنواصل التصرف بحسم 
ضد مثيري الشغب والخارجين على القانون 

من أجل السالمة واألمن العام”.
ووقعت مواجهات شبه يومية في المسجد 
األقصى هذا الشهر مع تزامن شهر رمضان 
مع احتفال اليهود بعيد الفصح، األمر الذي 
جلب مئات اآلالف من المسلمين واليهود 
إلى المجمع الخاضع لحراسة مشددة في 

البلدة القديمة.
وتراجعت حدة العنف هذا األسبوع بعد انتهاء 
عيد الفصح وبعد أن أوقفت إسرائيل زيارات 

اليهود إلى الباحة الواسعة.
وعادة ما تشهد الجمعة األخيرة من شهر 

رمضان تجمع حشود كبيرة في األقصى.
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مشاهدات فصحّية كاتيــوشا
    كانت أشجار التفاح والخوخ مزهرة 

وفوق النهر يهبط ضباب الصباح
صعدت كاتيوشا الصغيرة على حافة 

الجرف
والنهر يغلفه الضباب

على حافة النهر بدأت كاتيوشا تغني 
عن النسر الرمادي الشامخ في السهول

وعن الذي تحبه كاتيوشا من كل قلبها 
وتصون رسائله إليها

أيتها األغنية عن الصبية العذراء
طيري إلى حدود الشمس

طيري مثل طائر إلى الجندي البعيد 
عن الحدود

من كاتيوشا أوصلي السالم
لعله يفكر بالعذراء القروية
لعله يسمع أغنية كاتيوشا 

وكما يحرس أرض الوطن العزيز
سوف تحرس كاتيوشا حبهما إلى األبد
كتب كلمات أغنية »كاتيوشا« ذائعة 
الصيت في روسيا الشاعر ميخائيل 
إيزاكوفيكسي، ولحنها على مقام 
الموسيقي ماتفي  المؤلف  النهاوند 
بالنتر، وغنتها للمرة األولى المغنية 
ليديا روسالنوفا.  الروسية  الشعبية 
بعدها أصبحت »كاتيوشا« واحدة 
من أشهر األغاني خالل الحرب 

العالمية الثانية.
تحكي األغنية حكاية الصبية كاترينا، 
التي تنتظر حبيبها الجندي الذي ذهب 
ليخدم بالده في الحرب. »كاتيوشا« هو 
تصغير السم »كاترينا« بالروسية. تم 
إطالق االسم فيما بعد على واحدة من 
أشهر قاذفات الصواريخ التي استخدمها 
الروس وشكلت وقتها خطرا حقيقيا 
العالمية  الحرب  أثناء  على األلمان 
القتال  لفعاليتها في ساحات  الثانية 
الضيقة والجبلية. أطلق األلمان على 
صواريخ »كاتيوشا« اسم »سيمفونية 
ستالين« نظرا لتتابع انطالقها وصوتها 
المتناغم. حتى صوت السالح يمكن 

أن يكون سيمفونيا!
رغم بشاعة الحرب العالمية الثانية، 
التي خلّفت ما بين 50 إلى 60 مليون 
قتيل من البشر، إال أن كلمات األغنية 
الغارقة في الرومانسية والشموخ ألهبت 
حماس الجماهير التي انطلقت تغنيها 
ألهبت  الوطنية. كما  المناسبات  في 
األغنية حماس شعوب أخرى اندفعت 
لمحاكاتها. هذا ما فعله الطبيب اإليطالي 
فيليس كاسكيوني، عندما كتب كلمات 
أغنية على لحن أغنية »كاتيوشا« 
نفسه أثناء مقاومة اإليطاليين للفاشية، 
خالل األعوام من 1943 إلى 1945. 
هكذا أصبحت أغنية »هبت الرياح« 
واحدة من أشهر أغاني حركة المقاومة 
اإليطالية. وعلى المنوال نفسه ألف 
ولحن اليونانيون أغنيتهم الوطنية أثناء 
الغزو األلماني لليونان خالل األعوام 
من 1941 إلى 1944. وفي الصين 
احتلت أغنية »كاتيوشا« مكانة رفيعة 
الثانية.  العالمية  بعد نهاية الحرب 
غناها الصينيون، ورددوها مع تأسيس 

جمهورية الصين الشعبية عام 1949.
في روايته »فاكهة للغربان« يرصد 
الكاتب اليمني أحمد زين واحدة من 
المراحل المهمة التي مر بها اليمن 
الجنوبي خالل سبعينيات وثمانينيات 
القرن الماضي. غير بعيد عن أجواء 
ملبدة برائحة سجائر إمبريالية، وكلمات 
تلك  التي طبعت  الثورية،  األغاني 
المناضل  المرحلة، جلس صالح، 
ليكتب مذكرات زوجة  اليساري، 
الحزبية  الدائرة  السابق في  رئيسه 
التي كان يعمل فيها بعد شهور من 
اختفائه، لتبدأ رحلة متشعبة المسارات 
في أزمنة أضحت بعيدة، وفي عدن، 
التي نأت كثيرا عن البحر، وأصبحت 
تؤثث ذاكرتها بحكايات الهروب 
التي  واللجوء، وقصص األرواح 
تترقب حتفها في كل حين... مع 
صالح وسناء وجياب ونضال ونورا 
وعباس وبقطاش وغيرهم... تتجلى 
حركة التاريخ بكل تناقضاتها، بالوشاية 
والمؤامرة والتصفية، بالنضال وأحالم 
الفظيعة والخراب  الثورة، باآلالم 
الغربان في  اإلنساني، حيث ستبدو 
صورة لطخ سوداء تنعق طوال 
الليل، ليفاجئنا الكاتب بالسؤال األكثر 
سوريالية: »كيف سيكون طعم الرفاق 
في أفواه الغربان وبين مخالبها، ... 

مثل الفاكهة؟« ربما.
التي  في إحدى الحفالت األممية، 
الرتب  كانت  صالح،  حضرها 
العسكرية تلمع، فبدا له حفال عسكريا 
أكثر منه عيدا أمميا، واستطاع أن يرى 
أعقاب المسدسات الصغيرة تلمع من 
الحفل راح  البدل.... في ذلك  أسفل 
الجميع يصدحون بأغنية »كاتيوشا«، 
وضج المكان بتصفيق حار وطويل.
في مكان آخر من الرواية لم يستطع 
صالح تجاهل اإلنصات ألغنية تبثها 
إذاعة عدن، أو ربما من مسجل. كانت 

األغنية تقول:
تبدلت..  عمال من فرحة وفالحين 

قالت عدن
يديها وسلمت..  الشعوب مدت  كل 

قالت عدن
كل الجنوب قال انظري.. قالت عدن.. 

قالت عدن
المجزرة التي حدثت بين الرفاق يوم 
1986 تركت بصماتها  يناير   13
على كل ما حدث بعد ذلك، وكانت 

لها روايات متعددة.
التاريخية  المرجعية  يبدو استدعاء 
يلتبس األمر  ضرورة ملحة عندما 
وتغدو الحقيقة عصية على اإلمساك 

بطرف موثوق منها. 
هل يمكن أن يكون للغناء مكان في 

زمن الحروب؟
هل يمكن لبعض األغاني أن تحل 
محل األناشيد الوطنية، أو تصبح هي 
األناشيد الوطنية في األزمنة الملتبسة؟

ربما هذا ما تحاول أن تقوله »كاتيوشا« 
التي ظلت ملهمة ومحفزة.

    أذكُر حسين، العامَل المصرّي المسلم 
في ديرنا، عندما كان يقوُم َسَحَر عيد الفصح 
ليحتفل معنا بصالة الهجمة وقّداِس العيد، 
وكان يُعايُدنا بعَدها قائاًل ِملء َفِمه: »المسيح 
قام، حقًّا قام!«. قلُت له مّرة: »هل تعي ما 
تقول، يا حسين؟«. قال لي بلكنته المصريّة 
الصعيديّة: »أُوّمال. سيدنا عيسى عليه السالم 
قام من الموت«. عدت وقلت: »إذا اعترفَت 
بأّن المسيح قام، فأنت تخالف دينك«. فردَّ 
علّي: »وانا ما لي. بعيش معاكم، وباكل 
معاكم، وعايش من رزق الدير، فبقى ليه ما 

بصلّيش معاكم وافرح معاكم؟«. 
معه حّق حسين!

القيامة أبعد من أن تكون عقيدًة ترسم الحدود 
بين البشر.

هي أّوالً فرح وحّب ومشاركة. »ففرَح التالميذ 
لمعاينتهم الرّب« )يو 20: 20(.

****
من أروع القصص التي سمعتُها عن قيامة 
المسيح وِسحِرها األّخاذ على الناس، هذه القّصة. 
يُحكى أّن أفراًدا من الحزب الشيوعّي قصدوا 
مّرًة قريًة نائية في روسيّا، أيّام الحكم الشيوعّي 
الملحد، َوُجّل قصدهم تدميُر بذرة اإليمان في 
قلب أهل القرية الفقراء وَحثُّهم على اإللحاد. 
جمعوا الناس في ساحة القرية، وصنعوا منّصة 
عالية وراحوا يخطبون في األهالي الواحُد 
تلو اآلخر، واستعانوا في خطابهم بكّل ما 
اكتنزوه من معرفة وما امتلكوه من فصاحٍة 
وبالغة، وبما استطاع لسانهم أن يقذف من 

َسّمٍ تجاه المسيح وكنيسته. 
وبعد ساعات من الخطابات الرنّانة والتعابير 
الجمهور  الطنّانة، سألوا إن كان أحٌد من 
يقينهم  يرغب في أن يضيف شيًئا، وفي 
أنّهم أفلحوا في مسعاهم ونجحوا في غسل 
عقول األهالي من بقايا الدين المسيحّي. وبعد 
برهٍة من الصمِت الثقيل، ارتفعت يٌد بين 
الكالم، وكانت  الجمهور تطلب اإلذن في 
هذه اليُد يَد كاهن القرية العجوز. فسمحوا 
له ُمعلّلين النفس قائلين: »ما عساه سيقول 
هذا الكاهن المسكين! لن يقّدم ولن يؤّخر. 
المنّصة،  إلى  فلنَدْعه يتكلّم«. صعدالكاهن 
ونظَر إلى ناسه نظرَة راٍع يعرف خراَفه، 
وقال كلمَتين، كلمَتين ال أكثر: »المسيح 
قام!«. فأجاب الشعُب كلُّه بصوت عظيم: 

»حقًّا قام!«. 
ُمتمتًما:  المنّصة  الكاهن عندها من  نزل 
أّنى  »تكلّموا ما شئتم، وانفثوا سموَمكم 

أردتم. أعرُف رعيّتي. كلمتان َتكفيانها«.
»المسيح قام!«، إعالُن إيمان، منهُج حياة. 

ليست كلماٍت فارغًة أو هيصًة بال معنى.
هي صرخة تختصر حياَة كنيسة، مسيرَة 

مؤمنين، ودَم شهداء.
»المسيح قام، ونحن شهود على ذلك« )أع 

.)15 :3
****

Disco� 4 آذار سنة 2007، عرضت قناة  في
very Channel العالميّة فيلًما وثائقيًّا بعنوان 
 The Lost Tomb«( »قبر يسوع المفقود«
of Jesus«(، للمخرَجين سيمخا جاكوبوفيتشي 
وجيمس كاميرون، وفيه يزعمان اكتشاف 
قبٍر يعود إلى عائلة يسوع. ُوجَدت في هذا 

القبر صناديق حجريّة تحوي عظام موتى، 
ُنِقَشت هذه العبارة: »يسوع  وعلى أحدها 
بن يوسف«؛ وعلى آخر: »مرَيـِمنو مارا« 
)Mariamenou Mara(، التي قالوا إنّها 
مريم المجدليّة »السيّدة«، أي زوجة يسوع. 
ولكي تكتمل الحلقة، وجدوا نقًشا آخر يقول: 
»يهوذا بن يسوع«. والنتيجة التي توّصلوا 
إليها أّن يسوع هو رجل من أورشليم، تزّوج 
مريم المجدليّة، له أوالد كباقي الرجال، مات 
وشبع موًتا، وُقبر، وأضحى عظاًما بالية، 
ولم َيقم من الموت كما يّدعي المسيحيّون. 
الفيلم ونقضه،  لتفنيد هذا  ليس المجال هنا 
وقد أشبعه العلماء الرصينون نقًدا وأجمعوا 

على عدم ِجّديّته ومّجانيّة آرائه. 
لعبٌة قديمة باتت معروفة، والسخافات نفُسها 
تتكّرر! »اضرِب الراعي، فتتشتّت الخراف« 
)زك 13: 7(. اهدم الدعائم، فيسقط الهيكل. 
هاِجم القيامة وسيَّدها، فتزول المسيحيّة وتُفَضح 

اّدعاءاتها. هذا هو المخّطط. 
»لَم تبحثون عن الحّي بين األموات؟ لقد قام، 

ليس هو ههنا« )لو 24: 6�5(.
كلماٌت َنقَشتها السماُء في ذاكرة البشريّة.

وجداُن المسيحّي. فتّشوا في وجدان المسيحّي، 
ماذا تجدون؟

كلمًة واحدة، بل كلمَتين: »المسيح قام!«.
من هنا يبدأ كلُّ شيء.

يسوع قام، ونحن هنا. يسوع قام، ونحن ُوجدنا.
هذا إيماننا، هذا عيُدنا »الكبير«.

سيُّدنا قام، يُده بيدنا... إن مَدْدنا له يَدنا.
****

سنة 1976، كتب أشهُر بَّحاثِة الكتاب المقّدس، 
األب العاّلمة ريمون براون، مجلَّده األّول 
 The Birth of( »عن »ميالد المسيح
the Messiah(. وفي سنة 1993، عاد 
الثاني عن »موت المسيح«  وكتب مجلّده 
)The Death of the Messiah(. ولّما 
ُسئل: »متى ستكتب المجلّد الثالث عن قيامة 
المسيح؟«، أجاب: »أكتب عن القيامة، عندما 

ألتقي ربّي وجًها لوجه«.
القيامة، وإن حدثْت يوًما في التاريخ فإنّها 
ُتثَبت، ال دليَل دامغ عليها يستنُد عليه  ال 

المؤّرخون كي يُثبتوا حدوَثها. 
ربّما تقولون: بلى، هناك القبر الفارغ واللفائف 
رها  ر كما فسَّ الُمنحلَّة. هذه ال تكفي، فقد تُفسَّ

اليهود: أّن التالميذ أتوا وسرقوا الجسد.
القيامة، ما دليلها؟ نحن دليلُها، وبُرهانها الدامغ.
قلوبُنا المفَعمة حبًّا دليلُها. وجوُهنا المشرقة. 

أعمالُنا الحيّة.
نحن من سيبرهن للعالم أّن يسوع قام َوَحِيَي 

بعد موٍت.
حياتُه من حياتنا. وقيامتُه من قيامِتنا.

المسيحّي  الحّي رائع، واألروع  المسيح 
الحّي،

المسيح القائم جميل، واألجمل المسيحّي 
القائم،

المسيح القائم ينام في طّي الكتاب، المسيحّي 
القائم هو من يُنهضه في العالم.

فليهتْف كلُّ َمن يلتِقينا: حقًّا، قام يسوع!
القيامة،  إلى وّعاظ عن  العالم ال يحتاج 

بل إلى »شهود«
ونحن شهوُد القائم.

aliobaid2000@hotmail.com

أخـبــار

المصائب تحاصر جونسون.. أزمة مشاهدة أفلام إباحية بالبرلمان

خلال مؤتمر صحفي مع زيلينسكي .. جوتيريش: 
الحرب الروسية انتهاك لكل من الأراضي الأوكرانية 

وميثاق الأمم المتحدة أكثر من 40 مصابا خلال مواجهات 
بين فلسطينيين والشرطة 

سرائيلية في الأقصى

إ
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  بقلم: علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي

بقلم: المطران ميالد الجاويش 
               مطران كندا 
للروم الملكّيين الكاثوليك

يراني: إسرائيل تهييئ الظروف لتدميرها

إ

قائد الحرس الثوري ال�

وسية مصادرة إلى أوكرانيا  بايدن يقترح تحويل أصول ر
أصول  استخدام  الخميس،  األبيض،  البيت  اقترح   
أوكرانيا  لتعويض  روس  أوليغارشيين  من  صودرت 

عن األضرار الناجمة عن الهجوم الروسي.
وقال البيت األبيض في بيان إن من شأن مصادرة األموال 
إلى  المنهوبة  الروسية »تحويل كل عائدات األصول 
أوكرانيا لتعويض الضرر الالحق )بأوكرانيا( جراء 
»فرانس  وكالة  أوردت  ما  وفق  الروسي«،  العدوان 

برس«.
وبدورها، ذكرت وكالة »رويترز« أن بايدن سيطلب من 
الكونغرس في وقت الحق الخميس توفير تمويل جديد 
إلى أوكرانيا،  المقدم  العسكري  الدعم  تكاليف  لتغطية 
العقوبات  لتشديد  قانونية جديدة  أدوات  إلى  باإلضافة 

الروس. األوليغارشيين  على 
ويطلق لفظ األوليغارشيين على رجال األعمال الروس 
الذين جنوا ثروات في أعقاب انهيار االتحاد السوفيتي 

الكرملين. قوية مع  ويرتبطون بصالت 
أموال  تحويل  إلى  يسعى  بايدن  أن  الوكالة  وذكرت 
رجال األعمال الروس المجمدة لغاية دعم أوكرانيا.

أمواال  الكونغرس  من  بايدن  يطلب  أن  المتوقع  ومن 
كبيرة لمساعدة كييف على مواجهة الهجوم الروسي، 

لتمويل  الروس  األوليغارشيين  أموال  مصادرة  تشريع  على  عالوة 
بأوكرانيا. واإلنسانية  العسكرية  العمليات 

الذي  الكامل  المبلغ  على  للحصول  األميركيون  المسؤولون  ويسعى 

السنة  نهاية  في  المقبل،  سبتمبر  بحلول  إليه  يحتاجوا  أن  يتوقعون 
البيت األبيض، جين ساكي. باسم  المتحدثة  قالت  المالية، كما 

وتجاوزت المساعدات العسكرية األميركية ألوكرانيا ثالثة مليارات 
دوالر منذ اندالع الحرب في 24 فبراير الماضي.

عيد فطر مبارك



السوداني  السيادة  مجلس  رئيس  جدد     
عبد الفتاح البرهان، التزام الحكومة الكامل 

بالحوار للتوصل إلى توافق سياسي.
ودعا البرهان، الخميس، المبعوثين الدوليين 
لدعم وتشجيع األحزاب السياسية وأطراف 
إلى  للوصول  البالد  في  السياسية  العملية 
توافق وطني يفضي لتشكيل حكومة إلدارة 
الفترة االنتقالية والوصول إلى انتخابات حرة 

بنهايتها. ونزيهة 
العاصمة  في  بمكتبه  لقائه  ذلك خالل  جاء 
الخرطوم وفد المبعوثين الدوليين الذي ضم 
بارهام  فيليب  الخاص  البريطاني  المبعوث 
والمبعوث الفرنسي الخاص فريدريك كالفير 
وممثل االتحاد األوروبي انتي ويبر والمبعوث 
األلماني ثورسنون هاتر والمبعوث النرويجي 
اندري ستانسين والمبعوث األميركي بيتر لورد.

وأوضح إدريس أن هذه االتصاالت ستتواصل 
خالل األيام القليلة المقبلة مع عدد من الجهات 
بما فيها تيارات إسالمية وأحزاب عدا المؤتمر 
الوطني، وفق وكالة األنباء السودانية “سونا”.

كما أضاف أن حل األزمة السياسية الراهنة ونجاح 
المبادرات المطروحة مرهون باالستجابة لمخاوف 

ومطامح ومصالح األطراف السودانية.
كذلك أكد أهمية توحيد المبادرات المطروحة في 
الساحة في مبادرة واحدة لمعالجة األزمة بالبالد، 

بجدية  األزمة  مع  التعامل  مشدداً على ضرورة 
واالنهيار  التشظي  مؤشرات  “وجود  ظل  في 

االقتصادي”.
البرهان  الفتاح  عبد  السيادة  وكان رئيس مجلس 
مقبلة  البالد  أن  الحالي،  أبريل   15 في  أعلن  قد 
تنازالت  تقديم  يستوجب  ما  على مرحلة صعبة، 

من قبل الجميع.
مرحلة  على  مقبلون  تصريحاته”نحن  في  وقال 
من  تنازالت  الجميع  فيها  يقدم  أن  يجب  صعبة 
أجل البلد”، الفتاً إلى تدهور الوضع االقتصادي 
نقدم  أن  البالد، مضيفاً: “مستعدون  في  واألمني 

ما يمكن لتهيئة المناخ للحوار”.

الخميس، عن حظر  مساء  األلمانية،  الشرطة  أعلنت     
العاصمة  لفلسطين كان مزمع تنظيمها في  مظاهرة مؤيدة 
برلين، الجمعة، خشية وقوع حوادث معادية للسامية مجددا.
وقالت الشرطة األلمانية في بيان نقلته الوكالة األلمانية: إنه 
“بناء على الخبرات ومنها خبرات الماضي القريب أيضا” 
فإن هناك “خطرا مباشرا” إلطالق دعوات معادية للسامية 

وتمجيد للعنف ووقوع أعمال عنف خالل هذه المظاهرة.
وتم اإلخطار عن تنظيم “مظاهرة احتجاجية على العدوان 

اإلسرائيلي في القدس” بعد ظهر اليوم.
وشارك المئات في مظاهرات مماثلة يومي الجمعة والسبت 
بالحجارة  الشرطة  قوات  والتي شهدت رشق  الماضيين، 

واأللعاب النارية.
للسامية  معادية  شعارات  ترديد  تم  أنه  الشرطة  وذكرت 

وشعارات تحريضية.
المتظاهرين ضمت  من  أن مجموعة  إلى  الشرطة  ولفتت 

40 شابا كانت عدوانية بشكل خاص. 
عبارة  يرددون  وهم  الشباب  بعض  فيديو  مقطع  وأظهر 
“اليهودي القذر”، وتم إلقاء القبض على العديد من األشخاص.

من جانبها، قالت وزيرة داخلية والية برلين ايريس شبرانجر 
مساء اليوم:” شهدنا خالل العطلة األسبوعية الماضية في 
المظاهرات جرائم وترديد دعوات وشعارات معادية للسامية 

من أسوأ نوع، وهذا غير مقبول تماما”.
بعد  بالتجمعات  المختصة  السلطة  تأكدت  “إذا  وأضافت: 
لقانون حرية  وفقا  الحظر  توافر شروط  من  شاملة  نظرة 

التجمعات في برلين، فإنني أرحب بذلك وأدعمه”.
أمس  أكد  أوفتشا،  أوليفر  فلسطين  لدى  ألمانيا  ممثل  وكان 
األربعاء، دعم بالده الكامل لحق الشعب الفلسطيني في دولة 

مستقلة وديمقراطية ومتواصلة جغرافًيا.
وقال أوفتشا، خالل مقابلة مع وحدة اإلعالم الدولي بتليفزيون 
فلسطين الرسمي، “نحن نقدم الدعم للشعب الفلسطيني بشكل 

يومي ليتمكن من بناء مؤسساته نحو إقامة الدولة”.
وفيما يتعلق بتصعيد االحتالل اإلسرائيلي ضد أبناء الشعب 
بالده  إدانة  أوفتشا  أكد  رمضان،  شهر  الفلسطيني خالل 
ألمانيا  أن  إلى  مشيًرا  األساسية،  اإلنسان  حقوق  النتهاك 

تتابع ما يحصل على األرض ببالغ القلق.
وأضاف: “تواصلنا مع السلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك 
النهج  إلى  والعودة  األوضاع  لتهدئة  اإلسرائيلية  الحكومة 

السلمي”.

   عبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي 
انجاز اإلصالحات  أمله في  الخميس عن 
المطلوبة للتعافي المالي واإلقتصادي بالتعاون 
الهيئات  النواب وجميع  الكامل مع مجلس 
الحكومية والرسمية والخاصة، موضحا أن 
هذه اإلصالحات تشكل مطلبا لبنانيا ضروريا 

قبل أن تكون مطلبا دوليا .
جاء ذلك في كلمته خالل االحتفال الذي أقيم 
بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية للتوقيع 
على “إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل 
التنمية المستدامة” في لبنان للفترة الممتدة من 
٢٠٢٢ وحتى ٢٠٢٥، وذلك بحضور عدد 
من المسئولين األممين والوزراء اللبنانيين 

والسفراء .
األمم  إطار  االتفاق على  إن  ميقاتي  وقال 
المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 
ثمرة جهود  يشكل   2025 لبنان حتى  في 
وأعضاء  اللبنانية  الحكومة  بين  مشتركة 
مختلفين في أسرة األمم المتحدة في لبنان 
لوضع نهج جديد لبرنامج الشراكة بين لبنان 

واألمم المتحدة .
وأضاف أن إطار العمل االستراتيجي الجديد 
سيمتد على مدى السنوات الثالث المقبلة، 

ويهدف إلى تعزيز الحوكمة مع معالجة قضايا 
التنمية المتعددة األبعاد المالئمة للتحديات 
الجديدة التي تواجه لبنان في ضوء األزمة 

غير المسبوقة التي يعاني منها.
وأوضح أن إطار التعاون مع األمم المتحدة 
يتم تنفيذه عبر شبكة من الشراكة االستراتيجية 
عبر الوزارات والبلديات، وبتعاون كامل مع 
رئاسة الحكومة ومجلس النواب واإلحصاء 
المركزي، معتبرا أنه يؤكد أهمية البيانات 
عية  الجتما ا يا  لقضا ا يد  لتحد قة  ثو لمو ا

واالقتصادية وقياس التقدم.
وعبر عن فخره بالشراكة الدائمة مع األمم 
المتحدة التي تدعم لبنان على المستويات كافة 
إطار  سياسيا وخدماتيا، مؤكدا تطلعه في 
التعاون الجديد للعمل على التنمية وتطوير 

المهارات البشرية لفترات طويلة .
وتوجه ميقاتي في كلمته بالشكر إلى أصدقاء 
التام  المانحة على دعمهم  الدول  لبنان من 
لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن 
برامج الطوارئ لألمم المتحدة شكلت مرحلة 
ضرورية لمواجهة التحديات االساسية بالنظر 
لألوضاع في لبنان، مشددا على أن بالده في 

اشد الحاجة اليوم لهذا التعاون.

الوزراء  رئيس  شريف،  شهباز  وصل     
الخميس، في  المنورة،  المدينة  إلى  الباكستاني 
زيارة رسمية إلى السعودية هي األولى له منذ 
توليه منصبه بعد سحب البرلمان الثقة من سلفه 

عمران خان.
وأعلن شهباز شريف، في وقت سابق الخميس، 
نيته زيارة السعودية، بهدف تجديد وتأكيد أواصر 

األخوة والصداقة بين البلدين.
أنه سيجري  تويتر،  تغريدة عبر  في  وأضاف 
مناقشات موسعة مع القيادة في المملكة، حسبما 

أوردت وكالة )د.ب.أ( األلمانية.
كما شدد على أن السعودية من أعظم األصدقاء 
قلوب  في  خاصة  مكانة  ولها  لبالده،  بالنسبة 

الجميع، وفق تعبيره.
وجاء ذلك بعد اتصال هاتفي أجراه ولي العهد 
السعودي األمير محمد بن سلمان مع شريف، 
األسبوع الماضي، أكد فيه على دعم المملكة لبالده.
كما بحث ولي العهد مع رئيس الحكومة الجديد 
حينها سبل تعزيز العالقات بين البلدين، مؤكدا 

الجانبين،  بين  الثنائية  العالقات  عمق 
في  وتنميتها  تعزيزها  على  واالتفاق 

المجاالت. مختلف 
بدوره، ثمن شريف دعم السعودية لبالده، 
معربا عن شكره لألمير محمد بن سلمان 
على ما أبداه من مشاعر أخوية طيبة.

شهباز  فيه  يريد  وقت  في  ذلك  ويأتي 
شريف مضاعفة الحصة السعودية من 
النفط الخام من 100 إلى 200 مليون 
النقص  تعويض  بهدف  شهريا  دوالر 

الحاد في المحروقات.
وتبلغ قيمة المساعدات النفطية السعودية 
دوالر  مليار   1.2 نحو  باكستان  إلى 
إلى  لمضاعفتها  سنويا ويسعى شريف 

2.4 مليار دوالر سنويا.
وقللت السعودية حصة باكستان النفطية 
خالل حكومة عمران خان بعد نشوب 
وإسالم  الرياض  بين  سياسية  خالفات 
آباد تتعلق بملفات مختلفة شملت التقارب 

الباكستاني مع كل من إيران وقطر وتركيا.
آباد  وإسالم  الرياض  بين  الخالفات  ودفعت 
خالل حكومة عمران خان إلي مطالبة األولي 
المملكة في  باسترداد وديعة وضعتها  األخيرة 
الخزانة الباكستانية تقدر بنحو 3 مليارات دوالر.

وأدى الطلب السعودي إلى تفاقم الوضع االقتصادي 
العملة  احتياطي  معدل  انخفاض  بعد  خاصة 
الباكستاني حيث  المركزي  البنك  في  األجنبية 
سعت حكومة عمران خان إلى الحصول على 
تسهيالت إضافية من قبل صندوق النقد الدولي.

وفي غضون ذلك طالب البنك الدولي إسالم آباد 
بضرورة رفع أسعار المحروقات بنسبة 30% 
تحركت  المعارضة  لكن  الجاري  الشهر  في 
لحجب الثقة عن حكومة عمران خان وأطاحت 

به كرئيس للوزراء.

   أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من 
مجلس النواب فتحي باشاغا، الخميس، سعي 
حكومته الحثيث الستئناف إنتاج وتصدير النفط، 
واستعدادها الكامل إلتمام كافة اإلجراءات 
المتعلقة  اآلليات  باعتماد  والكفيلة  الالزمة 
النفطية وضمن  اإليرادات  بحفظ وصيانة 

حسن إدارتها وعدم توظيفها واستغاللها.
و أشار باشاغا، في رسالة وجهها إلى رئيس 
مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى 
صنع هللا،  وفقا لوكالة األنباء الليبية ،إلى أن 
المؤسسة الوطنية للنفط كونها الجهة المسؤولة 
على إنتاج وتصدير النفط وتحصيل إيراداته، 
فإن األمر يتطلب التوافق على آليات محددة 
ومنضبطة تضمن االحتفاظ باإليرادات النفطية 
وعدم  للنفط  الوطنية  المؤسسة  بحسابات 
إحالتها حتى إصدار قانون الميزانية من قبل 
مجلس النواب، مشدًدا على ضرورة ضمان 
استمرار صرف المرتبات وما في حكمها 

وكذلك استمرار الصرف على الباب الرابع 
حفاًظا على مصلحة المواطن.

وطالب رئيس الحكومة و بشكل عاجل من 
رئيس المؤسسة النفطية إحالة مقترحاته بشأن 
اآلليات الالزمة لحفظ وصيانة األموال الناتجة 
عن اإليرادات النفطية ، حيث يأتي طلبه هذا 
في إطار مجهودات الحكومة الليبية إلنهاء 
أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط وما لهذا األمر 
من ضرر جسيم على المركز المالي للدولة 
الليبية، وكذلك للبنية التحتية للقطاع النفطي، 
مشيرا إلى قيام حكومته بإجراء تواصالت 
عاجلة وموسعة مع عديد األطراف وزيارة 
لمطالب  النفطي واالستماع  الهالل  منطقة 
المحتجين الذين أبدوا اعتراضهم على آليات 
التصرف في األموال الناتجة عن اإليرادات 
النفطية وغياب الشفافية وتوزيع وتوظيف 
وإدارة تلك األموال دون أي سند قانوني في 

المصروفات.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

ماذا أصابك يا كندا!
كندا وهي  في  الطبية  المنظومة  في  النظر  إعادة  بد من   ال 
التي تعاني منذ سنوات بسبب قلة األطباء وانتظار المريض في 
المستشفيات لساعات طويلة يتألم فيها حتى يأتي دوره في الكشف 
بعد أن يقضي من ستة إلى ثماني ساعات وربما أكثر وإذا كنت 
المستشفي محمواًل في  أن تدخل  أن تكشف بسرعة عليك  تريد 
لديك  يكون  أن  يتوجب  أنه  المبكي  والمضحك  إسعاف  سيارة 
دكتور عائلي لك يتابعك ويباشرك وجاءت عائلة جديدة إلى كندا 
فأرادات أن يكون لها طبيب  فذاقت األمرين ولم تجد حتى اليوم 
لها وأصبح موضوع الحصول على طبيب عائلي يحتاج  طبيباً 
فزادت  فيروس كورونا  أزمة ظهور  ثم جاءت   ! إلى واسطة 
الطينة بلة وازدادت المستشفيات سوءاً ورأيت بأم عيني بعض 
األطباء اللذين مازالوا قادرين على العطاء يستقيلون من عملهم 

ألسباب غير معروفة ويتسببون أكثر في تفاقم األزمة .
أما الجديد الذي أصاب كندا فهي الربكة اإلدارية التي أصابتها 
التي  الهجرة  فايالت  فناهيك عن  كورونا  فيروس  منذ ظهور 
وزارة  في ظل صمت  أعوام  األربعة  تجاوزت  لمدة   تتأخر 
طلبه  على  الرد  تأخير  للمهاجر سبب  توضيح  وعدم  الهجرة 

ومعظم التاخيرات تشمل كل محافظات كندا!
تستخرج جواز سفر  أن  فكرت  لو   ليلك  ويا سواد  ويلك  ويا 
تنتظر  ثم  الجواز  باستخراج  المعنية  األستمارة  تمأل  ان  فعليك 
في بئر السلم واقفاً لمدة تتجاوز الساعة ثم تدخل قاعة االستقبال 
المختص  للموظف  الطلب  تقدم  ثم  دورك  يأتي  حتى  لتنتظر 
ويعطيك إيصال بالمبلغ المدفوع وينبهك الموظف بأنه يوجد رقم 
تليفون باإليصال في حالة تأخر جواز السفر في الوصول إليك، 
االتصال بهذا الرقم لألستعالم عن طلبك وطبعاً ال يصلك الجواز 
في الميعاد المحدد وصوله والمكتوب في اإليصال والذي يتجاوز 
28 يوماً ورقم التليفون الموجود في اإليصال طبعاً ال يرد!!!! 

واضرب دماغك في الحيطة!
من  بدال  الوزراء  رئيس  ترودو  جوستان  السيد  من  أرجو 
اآلوكرانيين  آالف  ويستقبل  على روسيا  عقوبات  يفرض  أن 
إلى  يعيد اإلنضباط  أن  ألف جزائري جديد  مائة  إلي  باإلضافة 
المصالح الحكومية وإال سيزداد األمر سوءاً وسيضطر المهاجر 
ألنتظار حصوله على الجنسية لمدة ستصل إلى عشرة سنوات 
وطلب جواز السفر سيحصل عليه بعد 3 سنوات من نقديم الطلب 
وفي هذه الحالة ستحتاج كندا إلى رئيس وزراء جديد بفكر جديد 
وحكومة جديدة قادرة أن تعيد األمور إلى نصابها وأن تعيد لكندا 
مكانتها المرموقة التي تليق بها كدولة كبري فعاًل وليس قواًل .!

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

أخبــار

   وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
مساء الخميس، إلى مدينة جدة السعودية في أول 

زيارة له منذ 2017.
وقال مكتب الرئيس التركي إنه وصل إلى جدة في 
أول زيارة له للسعودية منذ 5 سنوات بعد جهود 
التي شابها  البلدين إلصالح عالقاتهما  مكثفة من 

التوتر في السنوات القليلة الماضية.
زيارته  إن  أردوغان  قال  تركيا،  مغادرته  وقبل 
للسعودية تعكس إرادة مشتركة لبدء مرحلة تعاون 
جديدة مع المملكة على الصعيد العسكري والسياسي 

واالقتصادي والثقافي.
وأضاف أن زيادة التعاون مع السعودية في مجاالت 
الصحة والطاقة واألمن الغذائي والصناعات الدفاعية 
والتمويل مفيدة للبلدين، معربا عن أمله في أن تعزز 
زيارة السعودية العالقات الثنائية على أساس الثقة.

وتابع الرئيس التركي، أنه سيلتقي مع األمير محمد 
نائب رئيس  العهد  بن سلمان بن عبدالعزيز ولي 

مجلس الوزراء وزير الدفاع خالل الزيارة.
وفي وقت سابق، أعلن مكتب الرئيس التركي، أن 
الرئيس سيتوجه إلى السعودية في زيارة تستغرق 
يومين، وذلك في تتويج لجهود أنقرة المستمرة منذ 

شهور إلصالح العالقات مع الرياض.

   أوقفت السلطات اللبنانية، الخميس، قبول 
أي طلبات الستصدار جوازات سفر، بسبب 
غياب التمويل الالزم لشراء “الجوزات”، 

وتزايد الطلب من قبل المواطنين.
العام،  لألمن  العامة  المديرية  وأعلنت 
جوازات  إصدار  عن  المسؤول  الجهاز 
طلبات  تلقي  علّق  أنه  لبنان،  في  السفر 
باستصدار جوازات  الراغبين  المواطنين 
الجوازات  سفر جديدة، ألّن مخزونه من 
الهائل  الطلب  بسبب  النفاد  على  شارف 
عليها، ولعدم توفر التمويل الالزم لشراء 

كميات جديدة منها.
 2020 منذ  إنّه  بيان  في  المديرية  وقالت 
على  كبيراً  ضغطاً  )المديرية(  “شهدت 
عشرات  فاقت  السفر،  جوازات  طلبات 

أضعاف األعوام السابقة، مّما أثّر على مخزون جوازات السفر لديها”.
وأضافت أنّها حاولت منذ مطلع 2021، تأمين الكميات اإلضافية الالزمة 
وطلبت من الحكومة “التعجيل بتأمين التمويل الالزم لتحقيق المشروع”، 
ولكن “حتى تاريخه لم يتّم إيفاء الشركة المتعاِقدة قيمة العقد الموّقع، مّما 
أّدى إلى تأجيل تسليم الكمية المطلوبة إلى األمن العام، في وقت بدأت 

فيه الكميّة المتوّفرة من جوازات السفر بالنفاد”.
وبناء عليه أوقفت المديرية، بحسب البيان “العمل بمنّصة مواعيد جوازات 

السفر، وذلك لحين قيام المعنيين بإجراء الالزم وتأمين األموال المطلوبة 
لتنفيذ العقد المبرم مع الشركة”.

وأوضح البيان أّن “كّل من لديه موعداً على المنّصة سيتّم منحه جواز 
سفر وفقاً للموعد المعطى له سابقاً”.

والشهر الجاري، توصلت السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي، إلى 
اتفاق بشأن برنامج إصالح اقتصادي شامل، يدعم “استراتيجية السلطات 
الستعادة النمو واالستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وزيادة 

اإلنفاق االجتماعي وإعادة اإلعمار”.

رئيس مجلس السيادة السوداني يجدد التزام الحكومة 
بالحوار للتوصل إلى توافق سياسي

أردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ 2017

لبنان يعّلق إصدار جوازات السفر لغياب التمويل

رئيس الحكومة الليبية المكلف 
يؤكد سعي حكومته لاستئناف إنتاج 

وتصدير النفط

ألمانيا تحظر مظاهرة مؤيدة 
لفلسطين خشية وقوع 
حوادث معادية للسامية

رئيس الوزراء الباكستانى يصل السعودية فى أول زيارة 
رسمية منذ توليه منصبه

صلاحات 

إ

ميقاتي: نأمل في إنجاز الا
المطلوبة للتعافي بلبنان بالتعاون مع 

مجلس النواب

Vendredi 29 avril 2022
الجمعة 29 ابريل 2022

Parapsychologie DANS 
L'astrologie :

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

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

Mail :jackleblond888@yahoo.com



القاهرة/ فرج جريس:   
عقد وزير النقل المهندس 
كامل الوزير، اجتماعا موسعا 
“فويست  شركة  وفد  مع 
وذلك  النمساوية،  ألبين” 
النهائية  اللمسات  لوضع 
مفاتيح  ورشة  أكبر  لتنفيذ 
بالشرق  الحديدية  للسكك 
بحضور  وذلك  األوسط، 
بو  أ مصطفى  س  لمهند ا
المكارم رئيس هيئة السكك 

الحديدية وقيادات الهيئة.
واستعرض الوزير – خالل 
االجتماع – خطة إنشاء شركة 
مشتركة بين الجانبين تهدف 
إلى تحقيق االكتفاء الذاتي 
للسوق المحلي، من المفاتيح 

خاصة مع زيادة حجم الطلب عليها بالتوازي 
مع التوسع في المشروعات التي تنفذها وزارة 
النقل سواء لتحديث الـ 10 آلف كم سكة حديد 
الحالية أو لشبكة القطارات الكهربائية السريعة 
ومشروعات مترو األنفاق الجاري تنفيذها أو 
للقطار الكهربائي الخفيف LRT ليتم بعد ذلك 
تصدير المنتجات إلى الدول اإلفريقية والشرق 

أوسطية من فائض اإلنتاج.
اإلنتاج  كفاءة خط  التعاون رفع  تشمل خطة 
إنتاج  لخط  لتحويله  العباسية  بورشة  الحالي 
حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا 

إلى  وللوصول  المنتج  العالية لضمات جودة 
إنتاج 300 مفتاح سنويا، باإلضافة إلى إنشاء 
الماكينات  بأحدث  مدعم  حديث  جديد  خط 
انتاج  الى  للوصول  العالية  التكنولوجيا  ذات 
600 مفتاح سنويا، ونقل التكنولوجيا الحديثة 
عليها  المصريين  العاملين  وتدريب  للتصنيع 
النمساوية  الشركة  من  اشراف خبراء  تحت 
في  التصنيع  عمليات  خالل  التدرج  وكذلك 
نسبة  لتصل  لمحلية  ا ت  نا لمكو ا م  ا ستخد ا
للورشة  التحديث  نهاية  بعد  المحلي  التصنيع 
إلى %95، وذلك كأحد الخطوات الهامة في 
مجال توطين صناعة النقل في مصر والتي 

وجهت بها القيادة السياسية.
ووجه الوزير بقيام الجانبين بإنهاء المستندات 
واإلجراءات بشكل عاجل تمهيدا لتوقيع عقد 
انشاء الشركة المشتركة، وأن إنشاء هذه الشركة 
سيعد نموذجا ناجحا للتعاون مع مشغلين قطاع 
خاص دوليين، ضمن خطة الوزارة للتعاون 
القطاع الخاص إلدارة وتشغيل عدد من  مع 
الحديدية، وصواًل  السكك  وقطاعات  ورش 
لتقديم خدمة متميزة للجمهور واالرتقاء بهذا 
المرفق الحيوي الهام الذي ينقل الماليين من 
الركاب سنوياً والحفاظ على ممتلكات وأصول 

المرفق وتعظيم موارده.

العالقات  إطار  القاهرة/ فرج جريس:فى   
األخوية التى تربط جمهورية مصر العربية، 
ومملكة البحرين، جرى اتصال هاتفي بين الدكتور 
الوزراء،  مجلس  رئيس  مدبولى،  مصطفى 
وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
الوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولي  خليفة  آل 

بمملكة البحرين.
 وخالل االتصال، هنأ مدبولى ولى عهد البحرين 
بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معرباً 
عن تمنيات مصر قيادة وحكومة وشعبا بدوام 
التقدم واالزدهار واالستقرار لمملكة البحرين 
الشقيقة.  كما جرى خالل االتصال استعراض 

تطورات العالقات الثنائية المتنامية بين البلدين، 
التعاون  تعزيز عدد من مجاالت  ومقترحات 

خالل الفترة المقبلة. 
 وأثنى الجانبان على ما تشهده العالقات الثنائية 
بين مصر والبحرين من تطور، ال سيما فى ظل 
العالقات األخوية المتميزة التى تربط الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك 
البحرين، مجددين العزم على بذل كل الجهود 
لتعزيز أواصر التعاون بين مصر والبحرين 
بالنفع على  تعود  التى  المجاالت  فى مختلف 

الشعبين الشقيقين.

 القاهرة/ فرج جريس: فى إطار إحتفاالت 
مصر والقوات المسلحة بالذكرى األربعين 
الشمالية  المنطقة  نظمت   ، سيناء  لتحرير 
العسكرية إحتفالية لذوى الهمم بالتعاون مع 
عدد من الجمعيات الخيرية ومديرية التربية 
قاعدة  بمقر  وذلك   ، باإلسكندرية  والتعليم 
أطفال  لمشاركة  العسكرية  نجيب  محمـد 
وإلدخال  المناسبة  بتلك  اإلحتفال  مصر 
الفرحة والسرور على قلوب هؤالء األطفال .
فيلم تسجيلى عن  الحفل بمشاهدة  بدأ  حيث 

قاعدة محمـد نجيب العسكرية للتعرف على 
ومدى  القاعدة  بها  تذخر  التى  اإلمكانيات 
اآلونة  فى  بها  الذى حدث  الهائل  التطور 
األخيرة ودورها المحورى فى الحفاظ على 
األمن باإلتجاه اإلستراتيجى الشمالى ، أعقب 
ذلك زيارة متحف اللواء أركان حرب محمـد 
القاعدة  نشأة  تاريخ  على  لإلطالع  نجيب 
ومراحل تطورها ، كما تم تنفيذ فقرة حرة 
لألطفال ومعرض للسالح واأللعاب الترفيهية 
ذوى  من  قدم ألطفال مصر  كرة  ومباراة 

الهمم وسط حالة من البهجة والسعادة على 
وجوه الحاضرين ، وفى نهاية اإلحتفال تم 

توزيع الهدايا العينية على األطفال .
من جانبهم عبر األطفال المشاركين فى الحفل 
عن سعادتهم وإمتنانهم للقوات المسلحة على 
تنظيم اإلحتفالية ومشاركتهم إحتفال مصر 

بأعياد تحرير سيناء .
وممثلوا  اإلسكندرية  محافظ  الحفل  حضر 
وزارتى التربية والتعليم والتضامن اإلجتماعى 

وعدد من ضباط القوات المسلحة .

اللواء أح/  افتتح  القاهرة/ فرج جريس:   
القناة  قائد قوات شرق  العربى  بيومى  خالد 
عبد  محمد  أح/  واللواء  اإلرهاب  لمكافحة 
تجمع  سيناء  محافظ شمال  الفضيل شوشة 
الشياخة التنموى الجديد بمدينة نخل بمحافظة 
شمال سيناء، وذلك استمرارا لجهود القوات 
المسلحة فى دعم مقومات التنمية الشاملة بشبة 
جزيرة سيناء والمشاركة فى توفير حياة كريمة 

ألهالى سيناء .
ونفذ المشروع تحت إشراف قيادة قوات شرق 
القناة لمكافحة اإلرهاب وبالتنسيق مع مؤسسة 
بيت الزكاة والصدقات المصرى ليلبى متطلبات 
المجتمع السيناوى ، حيث شمل المشروع إنشاء 
عدد )٢٥( منزل بدوى متكامل ومجهز بكافة 
المعيشية ، باإلضافة إلى مسجد  المتطلبات 
ودار للضيافة ومراكز حرفية وأساسيات البنية 
التحتية من محطة مياة وصرف صحى وعدداً 
من المرافق والخدمات العامة ، كما قام قائد 
قوات شرق القناة لمكافحة اإلرهاب ومحافظ 
شمال سيناء بتوزيع عقود تملك المنازل على 

المستحقين من األسر األكثر احتياجاً .
وأكد قائد قوات شرق القناة لمكافحة اإلرهاب 
على أن القيادة العامة للقوات المسلحة التدخر 
جهداً للوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة بكافة 
أنحاء شبة جزيرة سيناء فى مختلف المجاالت 

وتوفير حياة كريمة ألبناء سيناء الشرفاء .
من جانبهم، عبر شيوخ وعواقل سيناء عن 
والتعمير  التنمية  بجهود  العارمة  فرحتهم 
المتواصلة فى شبه جزيرة سيناء وشعورهم 
بعودة الحياة إلى طبيعتها بمدن شمال ووسط 
التى  الوثيقة  العالقة  ، مؤكدين على  سيناء 
تربطهم بالقوات المسلحة والتواصل المستمر 
وإحتياجاتهم  مطالبهم  على  للتعرف  معهم 

وسرعة تلبيتها .
وحضر فعاليات االفتتاح ممثلوا 
األجهزة التنفيذية بمحافظة شمال 
ممثاًل  طارق  أحمد  و  سيناء 
والصدقات  الزكاة  بيت  عن 
شيوخ  من  وعدد  المصرى 

وعواقل سيناء .

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
خلاص في العمل 

إ

الرئيس السيسي: عهدى معكم دائًما الصدق فى القول وال�
والنوايا والتجرد من ال�نتماء إل� للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى

المسلحة  القوات  العسكري:  المتحدث 
تفتتح تجمع تنموى جديد بمحافظة 

شمال سيناء

  تحتفل البلديات و مجالس المدارس و الجامعات و الجمعيات 
و الهيئات على المستوى الفيدرالي في الواليات المتحدة األمريكية 
بالشهر القومي للتراث العربي و الذي يقع في شهر نيسان/ ابريل 
من كل عام. و هو في جوهره تقدير و عرفان للمهاجرين  من 
أصول عربية و ما قدموه من ثراٍء لمجتمعهم األمريكي الجديد . 
االحتفال لهذا العام هو تحت عنوان:« قوة الحوار الثقافي المتبادل 

على الطريق إلى الوعي.«
في بياٍن صادر عن وزارة الخارجية األمريكية في األول من 
نيسان للعام ٢٠٢٢ أشادت فيه فيما قدمه العرب من مساهمات 
دفعت بالتقدم التكنولوجي و األعمال و السياسة و األمن القومي في 
البالد ، كما أشاد البيان بأسماء شخصيات عربية كان لها من األثر 
في المجتمع األمريكي ما يوجب ذكرهم ومنهم المهاجر السوري 
ناثان بدين Nathan Badeen و الذي شارك كجندي في الثورة 

األمريكية و ُقِتَل في سبيلها. 
و الدبلوماسي فيليب حبيب الذي شغل منصب الشؤون السياسية 
في الخارجية األمريكية و دوره في محادثات السالم الفيتنامية و 
كذلك السيدة سلوى الكي روزفلت و توليها شؤون البروتوكول في 
ثمانينات القرن الماضي. و أُنهي البيان بالثناء على الدبلوماسيين 
األمريكان من أصوٍل عربية في وقتنا الحاضر و كل ما يقومون به 
من الدفاع عن القيم المجتمعية األمريكية و أدائهم لعملهم في تمثيل 

الواليات المتحدة األمريكية. 
من يقرأ البيان سيجده يشير و بداللٍة واضحة إلى أن العرب األوائل 
قد وصلوا ما قبل االستقالل أي منذ القرن الثامن عشر و عملوا 
كشركاء فاعلين على تقدم أمتهم الجديدة و لم تقتصر شراكتهم 
على حيٍز معين بل شملت ما هو اقتصادي، اجتماعي، علمي، 

سياسي و ثقافي.
بدأت المبادرة لالحتفال بالتراث العربي من خالل طلٍب رسمي 
تقدمت به مجموعة من المنظمات العربية األمريكية و بالتزامن 
مع جهود المهاجر ، خبير األعمال السوري و الكاتب  بيير صبح 
 U.S. Rep.  في هذا الشأن إلى النائبة في الكونغرس ديبي دينجل

Debbie Dingell
 يتعلق بإصدار قراٍر يحتفي بالتراث العربي  . و الذي ما لبث أن 
إلى اعتراٍف  َل الحقاً  ُحِوّ تمَّ إرساله إلى مجلس النواب و الذي  
فيدرالي عبر نشر رسالة بتاريخ ٢٥ ابريل/نيسان من العام 
 President Joe  ٢٠٢١ من البيت األبيض من الرئيس جو بايدن
Biden إلى الجالية العربية مهنئاً إياها و مؤكداً على أن التنوع 
هو نواة قوة المجتمع األمريكي و أن االحتفاء بالقادمين من ثقافات 
مختلفة هو من جوهر القيم األمريكية ، وأنه ال بُدَّ من التثقيف و 
شرح دور العرب في تطوير الحضارة اإلنسانية و المساهمة في 
رفاه المجتمع األمريكي و أنه يتّشرف بأن يكون جزًء من هذا 

االحتفال بالمساهمة و التراث و الثقافة العربية. 
هذا العام أيضاً و في األول من نيسان/ ابريل ٢٠٢٢ و في رسالة 
له أكد President Biden على أن قصة و تاريخ الجالية العربية 
األمريكية قد ُحِبكا و بعمٍق في النسيج األمريكي المتنوع و أنه في 
شهر التراث األمريكي العربي يوُد أن يشكر الجالية لكل ما قدمته 

لمساعدتنا في الُمضي ُقدماً و تمثيل أفضل ما نحن فيه. 
و بذات الوقت أشار الرئيس بايدن إلى التمييز و العنف و التحيز 
الذي ال يزال يضُر بالكثير من األمريكيين العرب و أنه كرئيس 
قد جعل األولوية القصوى للحكومة الفيدرالية في الرد على جرائم 
الكراهية و تعزيز مقاربتها للوصول إلى العدالة العرقية و المساواة 
و لعل بهذا يتمكن كافة األمريكان بمن فيهم العرب األمريكان من 
الوصول و استثمار ما لديهم إمكانيات و أنه ليس في هذا اليوم بل 
و في كل يوم يجب أن يتم االحتفاء بالتنوع و أن الحرية و المساواة 

هي من حق الجميع. ثم أنهى الرسالة بالشكر للجالية العربية. 
“Today and every day, we must continue to cele-
brate our Nation’s diversity and ensure that the 
foundational promises of freedom, equality, and 
opportunity are within reach for all of us--no 
matter who we are or where we are from.
 ,This National Arab American Heritage Month
I thank the Arab American community for all.”
التصريحات التي تواردت من الجالية العربية أكدت على أهمية 
هذا القرار فهو أول قراٍر يصدر ممثاًل برئيس أمريكي ، وألنه 
احتفال بالثقافة و التراث العربيين أواًل و اعترافاً بالهوية العربية 
ثانياً و األهم من هذا و ذاك بدء االعتراف بمساهمات العرب و 
لعل هذا األمر سيأخذ وقتاً ايضاً لكن المئة ميل تبدأ بخطوة. كما 
انه سيكون ُمحفزاً كي تتواصل الجالية العربية مع بعضها البعض 
فهي قادمة من ٢٢ بلداً عربياً ، السودان، مصر، سوريا، تونس، 
األردن ،الجزائر، فلسطين، العراق، دول الخليج العربي ….الخ. 
و كذلك هي إضاءة جيدة بتعريف األطفال بجذورهم العربية و 

من أين أتوا. 
هذه االحتفالية تأخذ أشكااًل متنوعة منها تكريم شخصيات عربية، 
إ قامة معارض فنية منها نساء مسلمات في الفن، أنشطة ثقافية 
و فكرية في الجامعات و المدارس و المكتبات العامة، تقديم 
الموسيقى العربية، األطباق العربية ، و األزياء العربية التقليدية. 

الناشطون العرب األمريكان ذكروا في العديد من المرات و عبر 
وسائل اإلعالم المختلفة  أن عدد الجالية العربية هناك يتجاوز ٣.٧ 
مليون و هم كجالية واجهوا العديد من الصعاب ليس أقلها التهميش 
و عدم االعتراف بهم كمجموعة عرقية في بلٍد يوجه فيه العديد من 
البرامج و السياسات الفيدرالية نحو المجموعات المهمشة تاريخياً 
مما حرم الجالية العربية من هذه السياسات و من فوائدها على 
الصعيد االجتماعية و الثقافية و االقتصادية و السياسية، ناهيك عن  
التمييز ضدهم من قبل جهاٍت رسمية و   المراقبة و التنميط العرقي 

و سياسات هجرة مشددة تجاههم ولعقوٍد عديدة. 
دفع هذا الشهر الحياة العربية إلى أن تكون أكثر وضوحاً في 
المهجر و بداية لمحاربة الصور النمطية التي أُحيطت بالعرب 
و تاريخهم و حاضرهم طوياًل. ال يخفى على العديد قد يعامل 
العرب على أنهم غرباء أو ال منتمين إلى وطنهم الجديد. على أية 
حال سيتم تقييم فعاليات االحتفالية ونتائجها و ما أحدثته من تأثير. 
الثقافات االخرى و أحضروا من خالل  المبدعون العرب أثروا 
إبداعهم تنويعات كماً و كيفاً. ال ال يمكن أن نذكر المهاجر العربي 
دون أن نذكر ستيف جوبز، العالم احمد الزويل و جبران خليل 

جبران الذي قال يوماً«: 
الفلسفة واألدب والفن لغات، واللغة وعي واقعي لألفراد ولألمم. 
الفلسفة واآلداب  اللغة تعي األمة نفسها بأنها واعية.  فمن خالل 
والفنون، إن هي إال أبجدية التساؤل، نتعلمها طول العمر، إذ ال 
مكان، في خريطة التقدم المعاصر، ألية أمة دون فن ودون آداب، 
ودون فلسفة واآلداب والفنون، إن هي إال أبجدية التساؤل، نتعلمها 
طول العمر، إذ ال مكان، في خريطة التقدم المعاصر، ألية أمة 
دون فن ودون آداب، ودون فلسفة.« شهر قومي سعيد للتراث 

العربي. أسبوع سعيد لكم جميعاً.

شهر تراٍث عربي سعيد 

وزير النقل يضع اللمسات النهائية لتنفيذ أكبر ورشة 
مفاتيح للسكك الحديدية في الشرق الأوسط

العسكرية تنظم إحتفالية لأطفال مصر  الشمالية  المنطقة 
حتفال بأعياد تحرير سيناء

إ

من ذوي الهمم بمناسبة ال�

رئيس الوزراء يبحث مع 
ولى العهد البحرينى هاتفيا مقترحات 

تعزيز التعاون
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الجمعة 29 ابريل 2022

 القاهرة/ فرج جريس:قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
خالل إفطار األسرة المصرية: عهدي معكم دائماً الصدق 
في القول واإلخالص في العمل والنوايا والتجرد من 

االنتماء إال للوطن ابتغاء لوجه هللا سبحانه وتعالى.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خالل حفل إفطار 
األسرة المصرية أن األزمات وآثارها ال تسقط بالتقادم، 
وكذلك الخراب والدمار ال يسقط بالتقادم، مضيفا: “أنا 
بتكلم في النقطة دي تحديدا علشان متواجدين في ظروف 
صعبة تمر بها مصر والعالم كله، وبالتالى محتاجين 
نتوقف كلنا كمصريين معنيين ومهتمين بالبلد، بأمانها 

واستقرارها ومستقبلها”.
واختتم الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمته في حفل إفطار 
األسرة المصرية قائاًل: »وفي نهاية حديثي وسط هذا 
الجمع الكريم الثري من أبناء شعب مصر العظيم أؤكد 
يتصور  مما  أقوى  العزيز  الوطن  هذا  أن  جميعا  لكم 
فيه،  المشككون  يظن  مما  وأغنى  به  لمتربصون  ا
األولى  تخطو خطواتها  التي  القوية  الغالية  ومصرنا 

لتدشين الجمهورية الجديدة، إنما هي قادرة على تخطي 
الصعاب وإحالة التحديات إلى فرص«. 

وأضاف: »مصر الجديدة دولة ديموقراطية مدنية حديثة 
تتسع لكل أبنائها وتسعى للسالم والبناء والتنمية مصر 
التي خضبت دماء الشهداء أرضها الطيبة وصنع مجدها 
لها  األمل فالحوها ويصنع  لها  أبنائها وزرع  سواعد 
المستقبل عمالها وتشع نورا وثقافة وفنا وعلًما بعقول 
وبه  له  تردد  الذي  الوطن  متابًعا: »مصر  علمائها«، 
دائًما تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر والسالم عليكم 

ورحمة هللا وبركاته«.
واسعة  مشاركة  المصرية  األسرة  إفطار  حفل  وشهد 
من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء األحزاب 
السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء 
عدد  اإلعالن عن  الماضية شهدت  السنوا  أن  السيما 
من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب 
الرئيس السيسى.. كما يشارك في حفل إفطار األسرة 

المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.
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    إذا كانت الرياضة قاطرة إقالع 
قبل  من  ممارستها  بلد من حيث  ألي 
أمر محمود ومألوف ،  فهذا   ، شبابها 
وقد َتربَّْينا على تلك الروح الرياضة ، 
كما أننا تعلمنا من أساتذتنا الرياضيين 
مدينة  كل  في  الوطنية  فرقنا  ومن   ،
من مدن مملكتنا السعيدة أن الرياضة 
أخالق قبل الفوز باأللقاب ، لكن ومع 
نرى  أصبحنا  واألعوام  األيام  مرور 
العربية  الدول  بعض  في   “ ُسعاراً   “
أن  لدرجة   ، مسبوق  غير  أمر  وهو 
بجعل  مهووسين  أصبحوا  البعض 
أساس  القدم  كرة  وخاصة  الرياضة 
تفوق  لدرجة   ، شعبها  عند  الحياة 
والزيت  الخبز  رغيف  توفير  فيها 
والحليب واألسمدة وغيرها من المواد 

األساسية لشعبها .
وفي  ليا  حا ئر  لجزا ا به  تقوم  فما 
شيء   “ تبون   “ رئيسها  شخص 
رئيس  تخيل  يمكن  فال   ، حقا  مخجل 
عن  مستمر  بشكل  يتحدث  لة  و د

الجزائري  المنتخب  وأن  القدم  كرة 
مستهدف من الداخل والخارج ، وأنه 
يتأهل  ال  حتى  هؤالء  من  محارب 
 “ هللا  بحول  لمقبلة  ا لم  لعا ا لكأس 
الكالم  هذا  لألسف   ،  “  2022 قطر 
كالم  وليس   ، الجزائر  دولة  لرئيس 
رئيس جامعة كرة القدم بالجزائر وال 
ونحن  ؟؟  العام  الكاتب  أو  نائبه  حتى 
الدهشة واالستغراب  بكثير من  نسأل 
يكون  أن  يستدعي  األمر  كان  إن 
بشخصه  لدولة  ا رئيس  لمتحدث  ا
كان  إن  أيضا  ونسأل  ؟؟  وصفته 
المونديال  إلى  الجزائر  تأهل  عدم 
ينصبون  الجزائريين  بعض  يجعل 
 – بسويسرا   الفيفا  مقر  قرب  خيمة 
المواقع  بعض  من  الخبر  جاء  كما 
فيديو  موثق بصور  اإللكترونية وهو 
من  الفيفا  على  للضغط  يقولون  ؟؟   -
أجل إنصاف اعتراض الجزائر على 
 ، الكامرون  أمام  األخير  لقائها  حكم 
أن  جدا  المستبعد  من  أنه  العلم  مع 

تحدث أية مفاجأة تؤهل الجزائر بدل 
كأس  قرعة  حتى  فيما  ؟؟  الكامرون 
َفت  وَتَعرَّ  ، قطر  في  أقيمت  قد  العالم 
فسيها  منا على  ت  لمنتخبا ا كل 
توقيت  بل وحتى   ، لقاءاتها  وتواريخ 

 . المباريات 
نحن إذ نقول بهذا األمر ليس ألننا ال 
بل   ، الجزائري  المنتخب  تأهل  نريد 
يعزز  القادم  المونديال  في  تواجده  إن 
يسعدنا  أمر  وهذا   ، العربي  التواجد 
الحال  واقع  نسرد  نحن  لكن   ، كثيرا 
أن تصير  نريد  وأيضا ال   ، نراه  كما 

الرياضة  
تقوم  مسألة  بشكل خاص  القدم  وكرة 
من  ركن  هي  أو   ، لدولة  ا عليها 
أركانها ، أو أن تكون بالنسبة للحاكم 
كأكسجين  سواء  حد  على  والمحكوم 

الحياة ؟؟ 
من  ينقص  ال  الجزائر  تأهل  عدم  إن 
تاريخ  له  الذي  المنتخب  هذا  قيمة 
العالم  مجيد سواء على مستوى كأس 

أو على المستويين اإلفريقي والعربي 
، فهناك فرص دائما تتكرر ونرجو له 
وأيضا   ، األيام  قادم  في  التوفيق  كل 
حضور  فيه  سيكون  قطر  فمونديال 
خاصة  هللا  شاء  إن  وازن  عربي 
والسعودي  المغربي  المنتخب  بتواجد 
المنتخب  وربما  والتونسي  والقطري 
في  التوفيق  له  نرجو  الذي  اإلماراتي 
والذي  العالم  لكأس  المؤهل  الملحق 

سيُْجَرى في يونيو القادم بحول هللا . 
منتخباتنا  لتشجيع  مدعوون  إذن  نحن 
 “ العالم  كأس  في  المتواجدة  العربية 
قطر 2022 “ بدون أي قيد أو شرط 
نشجع  كي  يكفي  فهذا  فألننا عرب   ،
تسييس  من  وكفانا  العربية  منتخباتنا 
 .. سعيد  مبارك  عيدكم   .. الرياضة 

ودمتم بود 

   مع أفراح القيامة المجيدة  … انتهز هذه المناسبة 
 .. الرسالة  الغراء  قراء جريدتنا  .. ألهنئ  السعيدة 

متمنياً للجميع أن ينير نور القيامة حياتهم .
القيامة… نرجع  تأملنا بتمعن في أحداث ما قبل  لو 
بذاكرتنا إلي يوم ميالد الطفل يسوع في مزود حقير 
فرحين  مهللين  السماء  جند  ذلك  رغم  و   .. للبقر 
قاد  والنجم  اليوم مخلص …  لكم  ولد  مبشرين … 
جنون  .. وجن  الطفل  مكان  الي  المشرق  مجوس 
 .. أورشليم  أطفال  بقتل  فأمر   .. الملك  هيرودس 
.. وجاء مالك  الطفل غير عادي  ألنه شعر أن هذا 
الرب وأشار ليوسف البار أن يأخذ الطفل وأمه مريم 
بزيارة  تباركت مصر  و  الي مصر …  العذراء 
الميعاد  .. ارض  أورشليم  الي  المخلص.. ولما عاد 
..فنري كيف أعاد البصر  ..كان يجول يصنع خيراً 
للمولود اعمي .. تفل و خلق عيون جديدة … وأقام 
السامرية  المرأة  .. وخاطب  ٣٨ سنة  منذ  المفلوج 

رغم العداء األزلي بين اليهود والسامريين… و تاب 
 .. الي أصحابها  الجباية  أموال  وأعاد  العشار  زكا 
وقال له الرب يسوع أتعشي عندك ويصير خالص 
ألهل بيتك .. ثم الحدث األعظم … أقام لعازر من 
 .. أختيه مريم ومرثا  .. رغم صراخ  األموات  بين 
لقد انتن ألن له أربعة أيام في القبر .. لكن مع يسوع 

المخلص دائما الحياة ..
 و دخل أورشليم راكباً علي أتان .. فارتجت المدينة 
ولكنه هرب ألن  كملك  الالئق  التكريم  له  قدمت  و 

مملكته ليست من هذا العالم ….
وفي وسط اآلالم عندما استل بطرس سيفه وقطع أذن 
عبد رئيس الكهنة .. قال لبطرس ليس بالسيف ألنه 

ملك السالم … وأعاد األذن الي موضعها ..
وعلي الصليب .. خلص اللص اليمين وقال له اليوم 
تكون معي في الفردوس … وغفر لصالبيه.. ألنهم 

ال يدرون ماذا يفعلون..

سطوع  رغم  المعمورة  وأظلمت  الروح  اسلم  ثم 
الشمس ..

زلزال  وحدث  الحراس  .. هرب  القيامة  وجاءت 
اليوم  المسيح …) هذا هو  القبر وقام  عظيم وانفتح 
المسيح  به …  ولنتهلل  فلنفرح  الرب  الذي صنعه 
قام من بين األموات و وطي الموت بالموت و وهب 

الحياة للذين في القبور ( 
انتصر المخلص .. علي الموت و قام كما قال …

المسيح  أن يسوع  الجميع  ليعترف   .. قريباً  وسيأتي 
هو ملك الملوك ورب األرباب له كل المجد .. أمين 

المسيح قام … حقاً قام.. ونحن شهوًد علي ذلك.

      اهتم المصري القديم  باالحتفاالت واألعياد وكان من أكثر شعوب العالم 
تعني “حب  وبالهيروغليفية  كلمة “عيد سعيد”  وأعياًدا، وهو مخترع  احتفاال 

نفر”، حيث أن المصري القديم كان معتاد على التحية بها في رأس العام.
األعياد  السماء، ومنها  أعياد  فمنها  أنواع  كانت  القديم  المصري  األعياد عند   
بالعيد  والجنائزية، واالحتفال  والدينية  السياسية  الحياتية، واألعياد  أو  الدنيوية 
الديني عند المصري، ظهرت فيه فكرة القربان أو األضحية، حيث أن القربان 
الفكرة هو الخوف من  البشرية، وسبب  أو األضحية ولدت مع ميالد الحضارة 
قوة خارقة  بوجود  والتسليم  الوجود وأصله  ماهية  فهم  الطبيعة، وعدم  غضب 

التقرب إلى  القديمة إلى حيلة  لذا لجأت الشعوب  إله عظيم مجهول،  أو 
المأكوالت  مابين  تنوعت  التي  والعطايا  المنح  اآللهة، عن طريق  تلك 

والمشروبات والزهور والحبوب والقمح والحيوانات.
اإليمان  التأكيد على  كان هو  أو األضحية  القربان  الغرض من  وكان 
المؤذية،  والكيانات  للطبيعة  الشر  لغضبها، ورد  وتحاشيا  اآللهة  بقوه 
واالستجابة للدعوات والمطالب، وللحصول علي المعرفة وإطالة العمر، 

وكانت القرابين تقدم وفق طقوس خاصة، وفي محافل مقدسة.
المعابد،  كهنة  إشراف  تحت  تقدم  المصريين  القدماء  عند  القرابين  وكانت 
الفاخر، والخبز الذي كان له قيمة  اللحوم والطعام  وتراوحت عطايا من أفضل 
عظيمة في المجتمع المصري القديم، وتم تقديمه ضمن القرابين الجنائزية التي 
تقدم علي الموائد أمام المقابر مثلما هو موضح في العديد من النقوش والرسوم 

التصويرية بالمعابد والمقابر.
بعين  ارتبط  األول  القديم،  المصري  عند  لتصورين  وفًقا  القرابين  وقدمت 
“حورس” أي عوده الحياة وقوتها، والثاني أرتبط بـ “ماعت” كوسيلة من وسائل 
التمسك بالنظام، وعادًة ما كان الملك هو الذي يقوم بخدمة “رع” إله الشمس، 

ويقدم له القربان في المعبد بيديه نيابة عن الشعب.
 ونجد أن الفكرة السابقة، قريبة من فكرة األضحية في الشريعة اإلسالمية، حيث 
يقوم المسلمون في عيد األضحى بذبح “األضحية”، والتي تكون لها صفات محددة 
ومقررة وشروط معينة، وتعود طقوس الذبح إلى “نبي هللا إبراهيم عليه السالم”، 

عندما رأي في المنام أنه يقوم بذبح إبنه “إسماعيل” وعند امتثال إبراهيم عليه السالم 
لرؤيا الذبح، فرؤيا األنبياء حق، جاء جبريل ومعه كبش من الجنة حيث قال تعالى 

“وفديناه بذبح عظيم” )107(، أي أن 
السالم من  عليه  إسماعيل  هللا خلص 
فداء له  بأن جعل  الذبح نظًرا لطاعته 

كبًشا أقرن عظيم الحجم والبركة.
كان  والقرابين  الذبائح  وبخالف   
عند  باألعياد  االحتفال  مظاهر  من 

المصري القديم “سعف النخيل”، الذي 
النباتات المميزة في األعياد،  كان من 

وخاصة أعياد رأس العام، حيث كان سعف النخيل األخضر يرمز إلي بداية العام 
كونه يعبر عن الحياة المتجددة، كما أنه يخرج من قلب الشجرة، فكانوا يتبركون 
به ويصنعون منه ضفائر الزينة ويعلقونها علي أبواب المنازل ويوزعون ثماره 

الجافة كصدقة علي أرواح موتاهم.
التي  والمعلقات  التمائم  من  مختلفة  أنواعاً  النخيل  وكانوا يصنعون من سعف 
الحياة  لتجديد  كرمز  أعناقهم،  العيد علي صدورهم وحول  في  الناس  يحملها 
ولحفظهم من العين الشريرة، ومن أقدم العادات والتقاليد التي ظهرت مع االحتفال 
لتكون  السنة  بدورها من عيد رأس  وانتقلت  والفطائر  الكعك  باألعياد صناعة 
سمه من سمات األعياد بعامة في مصر القديمة، وكانت النسوة في مصر القديمة 
الكهنة، وال زالت كل هذه  المعابد وإلى  إلى  بإهداؤه  الكعك ويقومون  يصنعون 

الموروثات موجودة إلى يومنا هذا.

بقلم : على أبودشيش 
خبير اآلثار المصرية 
وعضو اتحاد األثريين

الرسـالة في  إلعالناتكم 

كصقر من ذهب 
أطير ...

الروح الرياضية والروح السياسية .. 

شعر: نسرين حبيب
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أرادت »مصر  وطنية،  إحتفالية  في     
للطيران«، أن تضع على طائراتها العابرة 
المصرية  الهوية  يعكس  شعاراً  للقارات، 
لى  إ متطلعة  »حورس«،  في  لمتمثلة  ا

المستقبل!
عند  ويعني  للصقر،  هواسم  وحورس، 
أو:  أعلى«،  الذي  »هو  األوائل:  أجدادنا 
المعنى،  وليكتمل  فوق«،  الذي  »ذلك 
يمرح في  السماء«.. وجه  ويصبح: »وجه 
عن  ومعبراً  الغمام،  فوق  الفضاء  أنوار 

الخير!
ومنذ ذلك اليوم عينه، وقوى الشر، سمحت 
للخيانة والغدر، والقسوة والمظالم، والحسد 
تتألب  أن  واألنانية،  والجبن  والتعصب، 
لتحّد من  المصري؛  الصقر  ذلك  كلها ضد 
طيرانه، وتحليقه: أما باختطافه، أو: بطرحه 

من عليائه إلى اليم العميق!
يستجمع  كيف  يعرف  »حورسنا«،  ولكن 
عظمته الملكية، وكيف يستعيد بطوالته في 
جمع اشالء األعزاء المتناثرة، والعثور على 

مخفيّات األمل، والثقة في عدالة السماء! 
يسة  فر على  ي  يتغذ ال   ، » نا صقر «
التي  الصقور  كعادة   - الميتة  ضمائرهم 
ولو  حتى  الميتة  الفريسة  على  تتغذى  ال 
إلى  أعدائه،  يدعو  ولكنه  ـ،  جائعة  كانت 

ليروه  األثرية،  متاحفنا  أحد  في  زيارته 
تنيناً  وهويطعن  حصانأ،  ممتطيًا  شامخًا 
بذلك  لُيذّكرهم  سيقان حصانه؛  بين  قابعاً 
بين  ما زال مستمراً  الذي  الشاق،  النضال 

الخير والشر!
قلب  لهمة  لمد ا ب  لخطو ا ز  تجتا قد 
مغرداً  سيظل  أبدأ  ولكنه  »حورسنا«، 

بانشودته األبدية، هذه:
»كصقر من ذهب أطير، 

على أجنحتي البراقة المفرودة،
حين يسحب األفق النقاب من على وجهه،

وتقفز الشمس من بين فكي الثعبان، 
وإلى األرض يعود الموتی.

إلى الغرب أتخذ طريقي،
وقت أن تشتعل السحب الملتهبة بالنور،
وتمخر مركب الشمس بين أبواب الليل،

في وهج البحيرة المشتعلة. 
إلى كرسي القضاء أسير، 

ويقف أعدائي ُصماً مبهوتين،
حين يرونني قادماً ال يجرأون على الكالم، 

بوصفي ذلك الذي قتل إله الشر.
إلى علو السماء أطير،

وأجلس ذاتي على عرشي،
وقوة هللا معي. 

فأنا الصقر الذهبي.«!

حرٌف.. بين ِحوار َوِشجار

ِحوار َبيَنهام  َوداَر 

صاِرَمة ِبَلهَجٍة  خاَطَبها 

عاِديًّا َلْسُت  أنا 

َمرِئيًّا َشَبًحا  وال 

أَوَحد اختياًرا  َلْسُت 

الَوَسط الحلَّ  وال 

ِسواي َبديَل  وال 

ِبِك َيرُّ  َرُجًل  وَلْسُت  َبْل 

الِكرام ُمروَر 

ِلقّصٍة خارًقا  َبَطًل  وال 

ّي ِسّ ِبِحرٍب  ُحروُفها  ْت  ُخطَّ

ِخيار الَعَلِن  يف  أنا  َبْل 

ِبَكياين  القبوُل  إّما 

َوَوْهني يت  ِبُقوَّ

َوَجهيل ِبإِدرايك 

الفرار.. وإّما   

ماء َفِمها  ويف  َصَمَتْت 

الَعناء ُيْجِد  مل  ْمَت  الصَّ لِكِن 

الِحْكَمة  ِمَن  كاَن  وإن 

َمسار َتحديِد  عن  الُعدوُل 

النَّرْبَة َيصبُغ  والَحزُم  ْت  َفردَّ

ْيب.. الشَّ َجبيِنِه  أعىل  َن  َلوَّ َمْن  عىل 

سّيدي ُيقاُل  كام 

الَغْيب قراءَة  عي  َندَّ أن  َيِجُب  ال  الَغَجِر  بني 

َقرار والِخياُر  ُتَخّيْين  ال 

ِسننٍي ِعْشَُة  ُجْعَبتي  يف  فام 

ِفكرة َمنِت  َترسو عىل  ال 

َطْرٍح َوليَدَة  جاَءْت 

ِخَضّم حوار يف 

َيحار من  أنا  َلسُت 

أنَت هو أنَت؟!.. 

ِزْلَت وما  ُكنَت 

استفهاما بي  تعجُّ علمَة  بّدَل  اّلذي  الوحيَد 

فاِصَلة النُّقطَة  وحّوَل 

َفواِصَل بل 

الُعمِر ُفصوِل  يف  ُحَبيباُتها  َكرَّْت  َكُسْبَحٍة 

أّي َكرار..

النََّفس َتستجِمُع  وصمَتْت 

والَعَصب النَّبُض  َفخاَنها 

والِحّس الِفكُر  منها  وهرَب 

َبب ِبالسَّ النُّطُق  َحلِقها  يف  َوَتَلْعَثَم 

ِشجار... بينهام  َفدار 

أخبار ومقاالت

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

fzemokhol@gmail.com  

 www.el-ressala.com

بقلم: عبدهللا الديك

تعطي  والقلب  العين  تنير  مشعل  والكلمة هي    
الحزن واليأس،  تبعد  الحياة  اإلنسان األمل وبتفاؤل 
الحياة ألوان تدخل الى قلبك الراحة واألمان، تعطيك 
القوة والكفاح ويبقى أشكال مختلفة من البشر والناس 
فارغة من ضمائرها،  الخفاش  الورق وحجر  مثل 
الحياة قوة هي الربيع والبركة هي مرآة كل فرد هي 
مدرسة أستاذها الزمن، شجرة الميالد هي شهادة على 
الحياة والموت بوالدة سيدنا المسيح وموته وقيامته لها 
محتواها الزمني أشكالها متعددة مرسومة بريشة أشهر 
الفنانين صورها ال تحصى، كل رسم له حكاية إبطالها 
سكانها ومع كل قصة خلفها بطل وكلما زادك هللا عمرا 
تكتشف وتسمع وتدون أفراح الناس ومآسيهم نجاحهم 
أينما  البشر  نشاط  يتوقف على  ذلك  فشلهم، كل  أو 
وجدت أليست هي نظرية حركة المجتمعات المتواجدة 
على سطح الكرة األرضية من حيث تفاعلها مع نفسها 
والمجتمع ومن حولها بالعطاء والبحث عن المجهول ؟
الحياة من روح هللا وهو خالق الكون، ميزنا عن خلقه 
بالعقل واإلدراك واإلحساس لكي نبحث عن السعادة 
وترتيب حياتنا من موقع العمل وتدبير مسيرة الحياة 
بخطى سليمة، بعد الخطيئة األولى ألمنا حواء بقطف 

التفاحة، اجل كل فرد كتبت له الحياة قصة في مسيرة 
حياته وبصمة بخاتم تصرفاته وأحكام من حوله يكون 
تأثيرها على المجتمع، والكل يراقب الكل هذا ما نراه 
وأحكام صائبة أو مجحفة ظالمة او حقيقة، هذا إنسان 
حكيم وهذا بليد كسول ناجح أو فاشل كريم أو بخيل وما 

هم الناس سوى تقييم ومراقبة الفرد.
بدايتها مع  التي  أبدأ بشواهد وقصص  المقدمة  بهذه 
بالمرصاد على  الحي  أخبار  بنقلها  اسعد  أم  جارتنا 
لياًل ونهاراً واالفتراء  الشاردة والواردة مع مراقبتها 
الناس مات  المثل من راقب  وتقويم وتخمين )يقول 
هما( وزرع الكراهية بالنميمة وشهادات الزور )يقول 
ما  اللي  قلعها وكيف  اللي شافت حلى  العين  المثل 

شافت؟(.
هذا تزوج فالنة وهذا خطب علتانة وهذا طلق بعد 
الحياة  التعليقات والثرثرة،  ثالثين سنة زواج وتتابع 
يمكن أن تكون جميلة وعذبة برغم العذابات والقهر 
والعالم  تقع حكاية  نقطة  لكل  للخريطة  تبقى مكملة 
النووية والبيولوجية  يتسابق و يكدس من ترساناته 
الجرثومية كما حاصل في الدول الكبرى وأصابعها 
أليس هذا  العالم ومن فيه،  الطلقة لمحو  على مكبس 

على  ء  ا العتد ا
خلق هللا وحقه بالحياة؟ وهذا العمل ما هو إال جريمة 
بحق اإلنسانية بتدمير وحروب تقضي على إنجازات 

البشرية حتى وصلت الى القمر منذ عقود!
ان مآسي الحروب كثيرة لكل زمان ومكان الحرب 
العالمية األولى والثانية والحرب الفيتنامية والحرب 
اللبنانية والحرب على العراق والحرب على سوريا 
حية  أوكرانيا شواهد  الروسية على  الحرب  واآلن 
قلوب  في  والنفسية  الجسدية  آثارها  تترك  تزال  ما 
ربيعه  في  وهو  أخي  فقدت  عندما  اذكر  البشر، 
وحشية  بطريقة  قتله  وتم  خطفه  تم  عندما  الثاني 
ولغاية  بدون رحمة  بسيارتنا وحرقه  وفسخ جسده 
أين مصيره،  يعلم  أربعة عقود هللا وحده  منذ  اليوم 
من  أو  إرادة هللا  من  هو  وهل  هذا  لي  يفسر  من 
صنع اإلنسان؟ واليوم حرب. إذالل وفقر وحرمان 
وكأن الناس فقدت أحاسيس ووجدان األمم وجردتها 
والباطل،  الحق  بين  تميز  لم  والضمير  الوعي  من 
وتطول الحكاية مع أبطال الحياة بالرغم من مآسي 
اللسان  األقوى سموم  والمدفع  األوبئة  بين  الشعوب 

التي تطول أقرب الناس.

  أعلن الملياردير األميركي، إيلون ماسك، أنه سيشتري شركة 
إبرامه صفقة لشراء موقع  أيام من  بعد  للمشروبات،  “كوكاكوال” 

التدوين المصغر “تويتر”، لكن هذا اإلعالن بدا وكأنه نكتة.
وكتب ماسك على حسابه الموثق بموقع “تويتر”: “في المرة المقبلة 

سأشتري شركة كوكاكوال لكي أعيد الكوكايين إليها”.
وحصدت التغريدة تفاعال هائال، إذ نالت أكثر من 40 ألف تعليق 
حتى صباح الخميس، وأعاد نشرها أكثر من 71 ألف مغرد، وأبدى 

635 ألفا آخرين إعجابهم بها.
اقترح مغردون على ماسك شراء  التغريدة،  التعليقات على  وفي 

شركات ومنصات بعينها، مثل “تيك توك” و”ماكدونالدز”.
شراء  عليه  يصعب  بأنه  ماسك  تذكير  إلى  آخرون  وذهب 
“كوكاكوال”، نظرا ألن قيمتها السوقية تبلغ 284 مليار دوالر، مما 
البالغة 268 مليار دوالر، وفق  أنها تفوق ثلثي ثروة ماسك  يعني 

بعض التقديرات.
ويبدو أن هذه التغريدة جاءت في إطار ساخر فالكوكايين محظور 
 : وقت وجيز  بعد  أخرى  تغريدة  في  قال  ماسك  أن  كما  قانونا، 

“لنجعل توتير ممتعا إلى أقصى درجة”.
الذي كان  استحواذ ماسك على “تويتر”،  بأمر  ذّكر  البعض  لكن 
واقعة  حقيقة  يصبح  أن  قبل  سنوات،  قبل  البعض طرفة  يعتبره 

أخيرا، في صفقة بلغت 44 مليار دوالر.
وتقول تقارير صحفية إن الطفولة الصعبة التي واجهها ماسك تدفعه 

دفعا نحو توسيع نطاق سيطرته في العالم.
وقال موقع “بيزنيس إنسايدر” إنه على الرغم من أن التغريدة تبدو 

ساخرة، إال أنها تحمل بعض الحقائق التاريخية.
الواليات  في  المخدرات  بتعاطي  المعني  الوطني  المعهد  وبحسب 
قام  عندما   ،1885 عام  في  قانونيا  كان  الكوكايين  فإن  المتحدة، 
األكثر  أصبح  الذي  الشراب،  بتخمير  بوالية جورجيا  صيدالني 

شهرة في العالم، باستخدام الكوكاكيين.
بيمبرتون  جون  الصيدالني  وصفة  شملت  الوقت،  ذلك  وفي 
الكوكا،  نبات  أوراق  المستخلص من  الكوكايين  الكوال،  لمشروب 

قبل أن جرى التخلي عنه في وقت الحق.

عن  غني  حسين   طه  لدكتور   ا   
ببضع  إنجازاته  نختصر   ، لتعريف  ا
العربي  األدب  عميد  هو   : عبارات 
الكفيف الذي أنار العالم من حوله ؛ ُرِشح 
أربع عشرة مرة  لجائزة نوبل لآلداب ؛ 
وزير التعليم  في  مصر الذي أسس عدة  
الكتب   كبيرا من  جامعات وأصدر عددا 

الرائعة إلخ  إلخ…
علم  الدكتور طه  حسين  أنه  في  لبنان  
شعراء  يرتجلون الشعر الشعبي  الغنائي 
إرتجاال  ويناقشون   - اللبناني  الزجل   -
لوطنية  ا يا  لقضا وا لمواضيع   ا فة  كا
والمرجلة  والهجاء  والهزلية  والعائلية 
والغزل  وهموم  الناس إلخ  .…  وقًرر  
لبنان  يزور   عندما  الفرصة  إذا سنحت 
الذي أحب أن يحضر ويستمع إلى هؤالء 

الشعراء الشعبيين  .
للبناني  ا الزجل  شعراء  أن  والحقيقة 
يدخلون التراث اللبناني من  كافة أبوابه  
بجميع  تتمتع  غنائية   لغة   وينسجون  
القروية  الحياة  من  اللبنانية  الخصائص 
وبكلمات   الثقافة  مستويات  أرقى  إلى 
اآلذان  لها   تترنم   عامية   بسيطة  
متكاملة  فنية  نشوة  المستمعون  ويعيش 
رائعة  ساحلية  جبلية  وألحان  بحوار 

ومنعشة!!  
في  إحدى زياراته  في أيام الصيف في 
فرقة   - زجل  فرقة   أشهر  كانت  لبنان 
الغناء  تؤدي حفالت   - الوادي  شحرور 
والزجل في أحد أكبر المالهي في الجبل 
وطلب طه حسين من مرافقيه أن يؤمنوا 

الزيارة …
جميع  انتباه  لفت  المقهى  دخوله  لدى 
والنظارات  الوقور  بمظهره  الحضور 
أهال   - الحضور  أحد  فصاح  السوداء  
وشاهد  سمع   !!! حسين  بطه   وسهال 
شحرور الوادي من على المنبر الدكتور 
نشد  أ و ته  قصيد وقطع   حسين  طه 

مرحبا   : 
أهال وسهال بطه حسين      

                ربي  أعطاني   عينتين
العين الوحدة  بتكفيني       

                 خذ لك  عين وخلي عين
وخلي  عين  خذلك   - يردد  الجميع  فأخذ 

عين .  تابع الشاعر 
 - الحاج   علي    - الفرقة   في  الثاني 

وانطلق منشدا:
أهال وسهال بطه حسين      

                   بيلزملك عينتين اتنين
تكرم  شحرور  الوادي       

                    منو  عين  ومني عين
الشاعر الثالث  - أنيس روحانا -  إستمر 

بأبياته :
ال تقبل يا طه حسين         

                  من كل واحد  تاخذ عين
بقدملك  جوز عيوني        

                  هدية ال قرضة  وال دين
ختم  عبدو   الرابع طانيوس  الشاعر  أما 

اإلستقبال قائال :
ما  بيلزملو  طه  حسين       

                   عين وال أكثر من عين
هللا اختصوا بعين العقل        

                    بيقشع  فيها عالميلين

والويالت  األهلية  الحروب  من  بالرغم 
واالحتالل  في لبنان بقي فن شعر الزجل 

صامدا  وتشكلت خالل األزمات عدة
الوطن   في  وأنشدت   زجل   فرق  
اللبناني   والغربة  أفراح  وهموم الشعب 
المغتربون  الفرق  هذه  حول  واجتمع  
نسيم  وتنشقوا  نتماءتهم    إ بمختلف  
الخفيفة  اللطيفة  األشعار  لبنان من خالل 
متناسين  الوطنية  بكلماتها  توحدهم  التي 
سماع   عند  إال  تتوقف  ال  التي  خالفاتهم 
أناشيد الزجل المتغزلة بجمال لبنان  بلد 

القرى الصغيرة واآلمال الكبيرة .

أحداث القيامة … إيلون ماسك يعلن الهدف التايل 
بعد “تويتر”.. والتفاعل هائل

عادل عطية

الدكتور طه حسين 
وشعر الزجل  اللبناين 

بقلم: سليم خليل

صـــدق
 أو لا تصـــدق...

بقلم :  أمال مظهر

الحياة لوحة فوتوغرافية

الفراعنة واألعياد 

بقلم: خالد بنيصغي



 

  ما هو سبب االستجماتيزم؟
في  عيب  هو  االستجماتيزم  أسباب  أهم 
تحدب القرنية، ففي العين الطبيعية يعتبر 
سطح القرنية كجزء من كرة شفافة، ولذلك 
فتحدبها ثابت في جميع االتجاهات، أما في 
االستجماتيزم فسطح القرنية جزء من سطح 
بيضة شفافة، فتحدبها يختلف في اتجاهه عن 
االتجهات األخرى.. ولذلك فال يمكن لمثل 
هذه القرنية جمع األشعة المتوازية في نقطة 

كما سبق القول.
وأنواع  االستجماتيزم كثيرة منها المنتظم 
وغير  بالنظارة  إصالحه  يمكن  والذي 
المنتظم والذي يصعب إصالحه بالنظارة.. 
وقد يصاحب االستجماتيزم قصر النظر أو 

طول النظر.
مما يشكو المصاب باالستجماتيزم؟

في الدرجات البسيطة قد ال يشكو الشخص 
بأي نقص في حدة اإلبصار فقد يبصر 6/6، 
ولكن الدرجات األكبر تنقص حدة األبصار 
السواء..  والقريبة على  البعيدة  للمرئيات 
وقد يشعر الشخص بإجهاد العينين خاصة 
بعد استعمالهما للمرئيات القريبة كالقراءة 
مثال.. وفي ذلك فاألعراض تشبه ما يشكو 

منه طول النظر.
وشدة الشكوى أو بساطتها تعتمد على البناء 
الشخصي الصحي للفرد، فقد ال يشكو شخص 
ما من ربع أو نصف درجة استجماتيزم، 
بينما قد يسبب ذلك لشخص آخر متاعب 

وآالما ال تطاق.
ما هو األنسيكوكونيا؟

اصطالح طبي آخر، قد يثير دون حق، الهلع 
والفزع في النفس .. ولكنه يعني الحالة التي 
يكون فيها حجم وشكل الصورة الواقعة على 
شبكية العين اليمنى مختلفة عن صورة ذات 
المرئي، الواقعة على شبكية العين اليسرى.

ما هي أنواعه؟
استطاع  بسيطا..  االختالف  كان  فإذا   1-
الشخص أن يمزج الصورتين في صورة 

واحدة دون متاعب تذكر.
-2 أما إذا كان االختالف كبيراً وتلك حالة 
نادرة الحدوث – فإن العينين تعانيان من إجهاد 
وتعب، وقد تزدوج الرؤية بالعينين أي يعي 
الشخص صورتين لذات المرئي “ازدواج 

الرؤية” مما يسبب له اضطراباً كبيراً.
إذا ما هو العالج؟

-1 وعالج ذلك قد يحدث تلقائياً بواسطة المخ 
الذي يهمل الصورة القادمة إليه من إحدى 

يتخلص  لكي  الضعيفة”،  “العين  العينين 
من إزدواج الرؤية .. ولكن ذلك يؤدي إلى 
حرمان الشخص من إبصار إحدى العينين.

-2  والعالج اآلخر يكون باستعمال نظارات 
طبية ذات عدسات خاصة.

المكمدات .. والعناية بعين الطفل
في رعاية  واألمهات  اآلباء  مسئولية  إن 
عيون أطفالهم ال تحتاج لتأكيد أو تنبيه، فقلما 
يشكو طفل من تعرض له عينيه من إصابات 
االهتمام  إذن  اآلباء  فواجب   .. وأمراض 
بمالحظة عيون أطفالهم منذ الوالدة ثم أثناء 

نموهم حتى دخول المدارس.
ما هي التطورات التي تحدث لعين الطفل 

منذ الوالدة ؟
-1 إن حجم عين الطفل عند الوالدة يبلغ ثلثي 
حجمها عند البالغين، ومن هنا فطول النظر 

يقلب حدوثه في هذه العيون.
-2 وعين الطفل حديث الوالدة ال تستطيع 

التركيز.
-3 فتجدها تتحرك يميناً ويساراً بال هدف .. 
كما لو كانت عمياء وبسبب ذلك أن النقطة 
الصفراء “الماقولة” وهي أكثر أجزاء الشبكية 
حساسية، ال يتم تكوينها قبل 6 أشهر بعد 
الوالدة، وبواسطة هذا الجزء من الشبكية 
.. تستطيع العين أن تثبت اتجاهها نحو ما 

يثير االنتباه من صوت أو شكل.
الطفل  السبب ال تستطيع عين  -4 ولذات 
حديث الوالدة تمييز األلوان قبل هذه المدة.

-5 عين األطفال حديثي الوالدة يكون لونها 
فاتحاً مائاًل إلى الزرقة ولكنها تكتسب اللون 
الغامق أو البني بعد أشهر قليلة في أغلب 
األحوال ذلك بسبب أن الخاليا المصبوغة 
الموجودة بالقزحية تكون قليلة عند الوالدة 

وتزيد تدريجياً مع النمو.
-6 والنظر الموحد بالعينين يبدأ الطفل في 
اكتسابه بعد أشهر من الوالدة أي بعد تمام 

تكوين الماقولة في العينين.
-7 وال يكتمل تكوينه قبل مرور سنين على 

ممارسته.
تدمع  ال  الوالدة  الطفل حديث  -8 وعين 
الوالدة، ومما  قبل أسبوع على األقل بعد 
تقوم  يولد بعين ال  الطفل  سبق يتضح أن 
بكل وظائفها في الحال، ولذلك فهي تحتاج 

الرعاية والعناية.
متى يتم عرض الطفل على الطبيب؟

طبيب  على  الطفل  المناسب عرض  من 
العيون مرتين على األقل مرة في ثالثة أشهر 

بعد الوالدة وأخرى قبل االلتحاق بالمدارس 
االبتدائية، وبذلك قد يمكن للطبيب اكتشاف 
ما لم يالحظه األبوان من عيوب في انكسار 
العين أو أمراض بها والبدء في عالج ذلك 

في وقت مبكر من حياة الطفل.
هل يستطيع الطبيب قياس درجة إبصار الطفل؟
يمكنه  لن  الطبيب  أن  البعض خطأ  يعتقد 
معرفة إبصار الطفل وعلى ذلك فقد يؤجلون 
فحص عيون اطفالهم .. والحقيقة أن الطبيب 
يستطيع ذلك في األشهر األولى من العمر، 

يُقدر الطبيب:
-1 بصر الطفل من تتبع عيني الطفل بضوء 

يسلط عليهما من اتجاهات مختلفة..
زجاجة  على  بالعين  تعرفه  من  أو   2-

الرضاعة مثاًل.
-3 كما يمكن للطبيب فحص قاع العين بكل 
األطفال ومعرفة درجة وقوة عيب االنكسار 
سواء كان طول أو قصر نظر أو غير ذلك.

-4 أما في األطفال األكبر عمراً فتقدر درجة 
اإلبصار من تعرفهم على اللعب الملونة أو 
صور الحيوانات “أو ما شابه ذلك” ذات 
أحجام مختلفة وموضوعة على مسافات 

معينة بعيداً عن الطفل.
“حوالي  عمراً  األكبر  األطفال  وفي   5-
الخامسة” فال صعوبة عادة في قياس درجة 

إبصارهم بالطرق العادية.
ما هي فائدة الفحص الدوري لعيون األطفال؟
-1 يجب على األبوين استشارة الطبيب في 
الحال فقد تبدو عينا الطفل طبيعيتين في رأي 
األبوين.. ولكن فحص الطبيب قد يؤكد رأيهما 

فيزيدهما اطمئناناً.
-2 أو قد يكشف عن أحد عيوب االنكسار أو 
عن درجة صغيرة من الحول، أو عن غير 
ذلك من امراض العين التي ال يمكن لألبوين 
مالحظتها أو اكتشافها .. وبذلك يسهل عالج 

شاف في معظم األحوال.
متى تتم استشارة الطبيب؟

--1 فحص عيني الطفل مرتين على األقل 
مرة بعد ثالثة أشهر من الوالدة.

-2 ومرة قبل دخول المدرسة.. هذا بالطبع 
في األحوال العادية التي ال يوجد بعيني الطفل 

مرض  ملحوظ.

 ولنا تكملة في العدد القادم

        يشهد التاريخ المصري المعاصر 
أن كل أنواع الفنون الستة المعروفة شكلت 
إحدى أهم أنماط القوة الناعمة المصرية 
من  كاملة  ألجيال  جاذبة  باتت  والتى 
الشباب ، و أنها قد ساهمت بشكل رائع 
المواطن  لدى  الوطني  الوالء  تنمية  في 
المصري وبغير توجيه سياسي في كثير 
من األحيان، فضاًل عن تحقيق ريادة حقيقية 
في مجال دعم صناعة متميزة تحقق أعلى 
مردودات اقتصادية ، و ارتبط تأثير تلك 
القوة الناعمة ومدى انتشارها في محيطها 
اإلقليمي في الفترات التي تميزت بوعي 
القيادة السياسية بأهمية الثقافة كظهير داعم 
إلستراتيجيتها الوطنية ، فقد شهدت فترة 
لحركة  تصدير  والستينيات  الخمسينات 
قد  الثقافة ونشرها خارج حدودها  ، و 
تجلى ذلك على سبيل المثال في اإلذاعة 
المصرية التي كانت تبث كافة برامجها 
حول العالم بلغات متعددة وقد ساهم في 
الناعمة وجود  القوة  تلك  تأسيس ودعم 
وجود  في  تمثلت  ثقافية  أساسية  بنية 
المصرية واالستوديوهات  لألوبرا  دار 
ودور   ، التجهيز  المتكاملة  السينمائية 
وقاعات  والمتاحف  والسينما  المسرح 
العرض ومكتبة اإلسكندرية ،وألن تاريخ 
السينما يشهد بأهميتها كطرف أساسي فى 
تنمية الوعي الثقافي و الحس الفني لدى 
السينما  المواطن  ؛ فقد اختلف مؤرخو 
ولكنهم   ، نشأتها  تحديد  المصرية حول 
يرجحون أن أول عرض سينمائي كان 
في اإلسكندرية يوم 6 يناير 1896 وفي 
القاهرة يوم 29 يناير من نفس السنة، قامت 
صناعة السينما المصرية في ابتدائها علي 
أكتاف األجانب ، وفي هذا اإلطار أسهم 

عملية صناعة  في  المصريون  األرمن 
السينما المصرية بدءاً من اإلنتاج مرورا 
بالتقنيات وانتهاءاً باألداء ، ومن هذه اللحظة 
كان الميالد للسينما األرمنية فى مصر و 

تلك الحكاية تستلزم تتبعها من البداية .
 فلم يكن نجاح السينما المصرية متوقفا 
على الممثلين و المخرجين المصريين فقط 
بل كان للجالية األرمنية  نصيب كبير فى 
نجاح السينما المصرية عربيا و عالميا ؛ 
فلألرمن تاريخ طويل يمثل جزء أصيل من 
التاريخ والنسيج المصرى، حين احتضنت 
مصر األرمن منذ قدومهم إليها وأصبحت 
وطًنا ثانًيا لهم، وكان لهم بصمات مؤثرة 
في نسيج المجتمع المصري ؛ لذلك نجد أن 
األرمن  لعبوا دورا هاًما فى الحياة الفنية 
فى مصر عندما أخذت المفاهيم السينمائية 
تنمو تدريجيا في مصر وطبيعيا لم ينفصل 
األرمن القاطنون مصر عن هذه المنظومة 
، ناهيك عن تمتعهم باالستقرار النسبي 
والثراء والوعي الثقافي والحمية القومية 
والعالقات الحميمة مع السلطات الحاكمة 
مما كانت عوامل دافعة لالستفادة منها ، 
كأداة  السينمائي  بل وتوظيف االختراع 
الترفيهي-  البعد  تربوية – مع  صياغية 
القومية و  نزعتهم  فيه  تتبلور  في وقت 
أقيم أول عرض للسينما األرمنية في 13 
مارس 1913 بالقاهرة ، وثاني عرض 
باإلسكندرية كجزء من  22 مارس  في 
تأسيس  بمناسبة  الثقافية  األدبية  األمسية 
المسرح األرمني، وخالل االستراحات 
الفاصلة بين عرض فصول الفيلم غنت 
تاكوهي نجاريان بعض األغنيات بمصاحبة 
الممثل أونيج فولتير ، وعزفت األختان 
زابيل وشاكيه هودليان علي البيانو، والقي 

المؤرخ المسرحي شارسان محاضرة عن 
“ المسرح األرمني” وتحدث الممثل أرشاج 
بنجليان عن ممثلي المسرح الشرقي، وأنشد 

الممثل ينوفك شاهين شعرا.
فقد استفادت السينما األرمنية من توافر 
بعض عوامل النجاح في الجالية األرمنية 
المصرية مثل المصورين الفوتوغرافيين 
الذين  الزنكوغراف  وأسطوات  المهرة 
يهيمنون علي سوق هذه الحرفة في المحيط 
المصري ومن هنا بدأت سيطرة الصبغة 
األرمنية الخالصة قلبا وقالبا علي محتويات 
باكورة الذاكرة السينمائية األرمنية التي 
والجالية  لميالدها،  محال  مصر  كانت 
الشرعيين،  أبويها  المصرية  األرمنية 
وعاما -1912 1913 تاريخا لميالدها، 
واتت هذه السينما أكلها وأثمرت عن نتائج 
أرمنية طيبة حيث رّكز أرمن مصر على 
العمل والتفوق في مجال صناعة السينما، 
استديو يحمل  ناصيبيان  وأسس هرانت 
كما  األفالم.  لتصوير  اسمه وخصصه 
نجح أوهان هاجوب في صناعة معدات 
التصوير السينمائي، أما في مجال هندسة 
هاجوب  اسم  فبرز  السينمائية  المشاهد 
اإلنتاج  حقل  ارتاد  لذي  ا أصالنيان 
نجمة  “أفالم  شركة  مؤسساً  السينمائي 
الشرق”. وعلى صعيد المونتاج السينمائي 
اشتهر اسم المونتير فاهي بوياجيان. كما 
أنهم اقتحموا الشاشة الفضية أيضاً و من 
نجوم الفن نجد فيروز وأصولها األرمينية 
كالفايان وهي  بيروز  الحقيقي  اسمها  و 
وابنة عمة  نيللي  للفنانة  الكبرى  األخت 
الفنانة لبلبة اكتشفها صديق والدها الفنان 
السوري إلياس مؤدب، و أيًضا أنوشكا 
وهى مغنية وممثلة مصرية ولدت في حي 

مصر الجديدة بمدينة القاهرة ألب مصري 
وأم أرمينية والتحقت بمدارس كالوسديان 
األرمينية ثم شقت طريقها الفني من خالل 
لإلعالنات كمطربة  نور  شركة طارق 
إعالنات ،وبدأت مشوارها الغنائي عندما 
اشتركت في مسابقة عالمية تنظمها منظمة 
المصريين  بعض  مع  العالمية  الفيدوف 
وتقدمت في المسابقة بأغنية فرنسية من 
تأليف المستشار جمال عبد الحليم حسن 

وأالحان الموسيقار كامل الشريف.
ال ريب أن هناك عالقة تبادلية و طرديه 
في  يساهم  فالفن   ، والمجتمع  الفن  بين 
صياغة روح وهوية  المجتمع والعكس 
بعضهما  علي  يؤثران  فاإلثنان  أيضا 
البعض… إن حضارات الشعوب وتقدمها 
تقاس بمدي االهتمام بالفنون والشك أن 
االهتمام في المرحلة القادمة بإثراء الوعي 
الفني والثقافي بات ضرورة في مواجهة 
الظالمي  الفكر  وأصحاب  التشدد  أهل 
العمل  أهمية  أرى  وعليه  ؛  والطائفي 
على زيادة عدد دور العرض السينمائي 
حتى تتناسب مع عدد السكان ، وزيادة 
عدد األفالم المنتجة بنسبة %50 سنوًيا 
والتى  الهادفة  الموضوعات  انتقاء  و   ،
تخاطب العقل و الوجدان كما من شأنها 
متنوعة  فنية  قوالب  فى  ثقافيا  االرتقاء 
االبتعاد عن  و  ؛  تراجيدية  أو  كوميدية 
أفالم المقاوالت الرخيصة لالرتقاء بالذوق 
القادمة  المرحلة  في  واالهتمام  ؛  العام 
عودة  و  والثقافي  الفني  الوعي  بإثراء 
لما  الفنانين األرمن  المثمر مع  التعاون 
لهم من نجاحات عظيمة فى هذا المجال 
؛ علينا دعم الفنون ونشر قيم التسامح و 

العطاء و اإلخاء و المساواة .

لحد هذه اللحظة ال أصدق ما يجري في    
مسابقات ملكة جمال الكون مؤخراً. وكأن األمر 
بات خارج معايير وشروط منظمة المسابقة، وكل 
دولة أو شخص ما،  لُه سلطة وقوة ونفوذ يفعل 
مايحلو لُه ، بل ويُملي على المنظمة ما يجب فعله !
لنبتدأ بمسابقة ملكة جمال الكون عام 2017 
عندما شارك العراق ألول مرة فيها بمتسابقته 
سارة عيدان، بناء على فكرتي في إقامة مثل هذه  

المسابقات الخاصة بالجمال !
يؤسفني أن أعطي حجم لشخص اليستحقه ولكني 
أشعر باألسف على ما يحدث في المسابقة،  كنا 

نترقبها بشوق كبير واآلن باتت مهزلة .
فإذا إبتدأنا بالصورة التي جمعت سارة عيدان 
وملكة جمال إسرائيل وقتها آدار كانديلسمان، 
شخصياً ال أجد في األمر شيء فهذه مسابقة جمال  
وليست مسابقة كره وعداء . حتى يكون هناك 
رفض في إلتقاط الصور للمتسابقات فيما بينهن، 
إن كان بناء على رغبة المنظمة أو بناء على رغبة 

المتسابقات أنفسهن .
جمال  ملكة  فيها  جاءت  التي  الطريقة  ولكن 
إسرائيل لتطلب من سارة عيدان، إلتقاط صورة، 
غريبة ، بل ومضحكة. أن تأتي إليها من دون 
الوشاح الخاص بها والذي يعرفها لألخريات 
كملكة وممثلة عن بلدها، أمر يبدو غير مقبول، بل 

إنه مدروس مسبقاً . 
بعدها الحوار الذي داربينها عن سبب عدم إرتدائها 

للوشاح لكونها تخاف من بلدها العراق !
 لو قالت أن كالمها جاء نوع من المجاملة لصدقته 
ولبدا اصح مما صرحت به . يبدو األمر كمسرحية 

تم التدريب عليها جيداً .
بعدها جاءت دعوتها إلسرائيل للبطولة التي 
أبدتها في عدم إزالة الصورة من الفيس بوك رغم 

التهديدات . وهنا جاءت المسرحية الثانية .
رغم مآسي الحروب العالمية التي قرأنا عنها 
والقصص الواقعية في إنقاذ اليهود من مجازر 
الذين جازفوا  بأسماء هؤالء  أسمع  لم  هتلر، 
بحياتهم وعوائلهم في مواقف ولحظات أشدها 
. بل بالعكس سمعت عن  إال الحقاً  رعباً وخوفاً 
البطلة المزعومة سارة عيدان وبطولتها الخارقة 

في عدم إزالة الصورة .
لم أقرأ أو أسمع بإسم البطلة البولندية إيرينا سندلر 
التي أنقذت 2500 طفل يهودي إال قبل بضع 
سنوات وكانت في مواجهة الموت والنازيين كل 

يوم . إتضح أيضاً هناك مواطن 
مصري كان قد ذهب لدراسة الطب في ألمانيا 
إسمه الدكتور محمد حلمي، أنقذ هذا الطبيب أسرة 
يهودية . ناهيك عن العديد من العوائل األلمانية 
التي ساهمت وساعدت في إنقاذ اليهود من محارق 
هتلر، بل وذهبوا في المحارق لعدم خيانة جيرانهم 

اليهود .
معظم هؤالء األبطال إمتنعوا من الذهاب إلى 
إسرائيل، إلستالم جوائزهم المقدمة من دولة 
إسرائيل إمتناناً لبطولتهم الخارقة في إنقاذ اليهود  
أما الذين ذهبوا فكان تحت إلحاح وإصرار كبيرين 

من  قبل دولة إسرائيل .
فذهاب سارة عيدان إلسرائيل لربما قد جاء تدبيره 
مسبقاً وإال كيف ستذهب مواطنة عراقية كانت قد 
شاركت في محفل دولي وعالمي تُمثل بلدها فيه 
إلى دولة ال توجد عالقة دبلوماسية بينها وبين 
بلدها !؟ أم أن هناك جهات عراقية وإسرائيلية 
خفية دعمتها للذهاب وإختارتها لتكون فاتحة الخير 
بين البلدين إلقامة عالقات دبلوماسية بين البلدين 

في المستقبل القريب، فأختاروا هذه الطريقة .
في ثاني ذهاب لها بمناسبة إقامة مسابقة ملكة 
جمال الكون في مدينة إيالت في إسرائيل. سألُت 
صديقة لي عراقية األصل أكبر مني عمراً، عن 
األصداء العراقية لذهابها إلسرائيل ثاني مرة. 
فأجابت بعصبية العراق لديه ما يكفي من المشاكل 

ليعلق على ذهابها إلى إسرائيل !
جملتها هذه جعلتني أكتب هذه المقالة. الناس 
في مختلف بقاع العالم لديها ما يكفي من الهموم 
والمشاكل لمتابعة أخبارها، بينما بني إسرائيل، 
شعب هللا المختار لديه من القوة والنفوذ ليفعل 

مايحلو له بعد رب العالمين ! 
فما هو الخير الذي فعله شعب هللا المختار للبقية، 
أسوة بسارة عيدان ؟ أم ألن الجهة األميريكية 
واليهودية راضين عنها في مسألة ما، فقرروا 
خلق بطلة منها بعد ان كانت دجاجة في المعسكر 

األميريكي ؟ 
أنا شخصياً افضل أن أسميها دلوعة إسرائيل بداًل 
من بطلة إسرائيل ألني أجد هذا اللقب أنسب لها 
. ألنها مدللة من جميع النواحي ورغباتها ُمجابة 
ويراعون خاطرها على حساب األجمل واألكفء 

منها .
في سنة 2017 أخبارها طغت على اخبار ملكة 
جمال الكون في ذاك العام، نفس الحال في نهاية 
السنة الماضية عندما أقيمت مسابقة ملكة جمال 
الكون في إسرائيل، وتمت دعوتها لرفع صورتها 
أمام جميع ملكات دول العالم وإجبار ملكة جمال 
الكون المكسيكية لسنة2021 آندريا ميسا بالقرآءة 

عنها ودفاعها عن صداقتها آلدار !!
 لماذا لم يدافعوا عن صداقتهما في أميريكيا، بل 
ذهبت إلسرائيل ؟ متحدية السفير العراقي في 
األمم المتحدة بأنها ستذهب مرة أخرى إلسرائيل 
إذا تمت دعوتها !! كم أردت أن استمع إلى ما قالته 
في األمم المتحدة ولكن خطابها التاريخي لم يُنشر 

في اليوتيوب .
لهذه  اإلسرائيلية  الجنسية  ُمنحت  سؤالي هل 
البطولة وكتعويض على سحب جنسيتها العراقية ؟ 
ماشاء هللا على البطولة الخارقة والتحدي الجريء 
! والذي إستحقت الدعوة الثانية  وبالتالي رفع 

صورتها أمام ملكات الجمال كلهن !
أنا شخصياً أعتبر رفع صورتها أمام ملكات جمال 
الكون جميعهن تجاوز، ال هي بجمالهن، وال 
أعتبرها مثل في شيء . لو قالوا إنهم يستخدمونها 
كوجه دعاية لمسألة ما، لبدا األمر اكثر واقعية  ال 
أن ينصبوها بطلة من أجل صورة ! بل أجد من 
إنها تستحق لقب دلوعة إسرائيل اكثر من بطلة 

إسرائيل .
وعندما انظر لمالبسها ، استغرب إصرارها 
طوال هذه السنين على إرتداء مالبس مبالغة في 
القصر، ال تتناسب والتقاليد العربية والعراقية 

بالذات !
فنجد بعض من رجالهم يركضون ورائها في 
زيارتها األولى إلسرائيل كأنهم بعورة، وهي 

تتمشى في أحد شوارع أورشليم  !!
فهل العالقات الدبلوماسية المستقبلية بين العراق 

وإسرائيل منوطة بها !؟ 
لقد جربت حظها في التمثيل ولم تفلح وقبلها في 
الموسيقى ولم نسمع عنها شيء. فقرروا زجها 
في طريق السياسة عن طريق لقب ملكة الجمال ! 
ارجع لكالم صديقتي التي قالت العراق لديه من 
المشاكل مايكفي، كي يفكر بها . أضيف على 
كالمها إنه كل شخص لديه من الهموم والمشاغل 
والمشاكل، لنقرأ عن أخبارها وآخرها جوالتها في 
جنوب أفريقيا ! وقبلها ذهابها لإلمارات العربية 

المتحدة بطائرة خاصة !
أعتبر هذه فرصة ذهبية للقضاء على ملل المكوث 

في البيت بسبب الكورونا . 
فما سر إهتمام أمريكا وإسرائيل بها أكثر من 

غيرها يا ترى ؟ 
إذا نبدأ من إنها كانت تخدم في الجيش األميريكي، 
فطبعاً هذا مبعث فخر وسرور لهم، وألنها كانت 
تخدمهم بإخالص رضوا عنها أكثر . عندي 
شك وهللا اعلم من إنهم لربما كانوا يبعثونها في 
األماكن العامة بين العراقيين ، في السوق مثاًل 
حتى تتعرف على أرائهم إن كانوا يعتبرون الجيش 
األميريكي محتل أم ُمحرر، وعند إلتزامها بما 

يُطلب منها، مقامها يرتفع في نظرهم .
ثم يأتي اإللتزام بالتقاليد اليهودية، فإذا كانت قد 

طبقت بعض منها فأكيد ستنال إحترامهم
كالوقوف أمام جمع من اليهود إلستقبالهم مثاًل 
والأدري بالضبط ما القصد الحقيقي من الوقوف، 
هل اإلستقبال أم شيء آخر؟ ثم هناك تقليد آخر 
عندهم ، يجبرون الفتاة على الجلوس ويقوم أحد 
رجال الدين ويفضل أن يكون شاب، بمد ساقه 

بالحذاء بإتجاه شرف البنت !! 
ثم يدعونها في مناسبة خاصة بهم، كرأس السنة 
بالوقوف  الشخص  نفس  ويدعون  اليهودية، 
متطأطيء الرأس بعض الشيء كنوع من اإلعتذار 
وعلى البنت قبول إعتذاره، حتى يرتفع مقامها في 

نظرهم  !!! 
وهناك تقليد وهو إعطاء الجبن من قبل إمرأة شابة 
تشبه  كمالمح المرأة الحقيقية في زمن زوجة 
النبي إبراهيم ، سارة . حيث قابلتها مع إمرأة 
أخرى، بالصدفة ليدلوها على الوجهة الصحيحة 
لإلستقرار بما يخدم سالمة النبي ومصلحتهم 
بصورة عامة، إذا كنت قد فهمت األمر بصورة 
صحيحة. وبعدها يطلبون من البنت اإلتصال 
هاتفياً إلخبارها بشأن الطريق الصحيح الواجب 
السير فيه ولربما عن أمها  شيء مهم لمصلحتها !
والويل، ثم الويل للبنت وأمها إذا لم تتصل بهذه 
بمعنى ضاع  الُمدبب!  األنف  المرأة صاحبة 

مستقبل البنت وحياة األم .
وإذا رضوا اليهود عن إحدى البنات، عاملوها 
كسارة زوجة النبي إبراهيم، وإذا ما ألم بها شيء 
فانهم  يحوطونها لمواستها والشد من أزرها 

والتخفيف من ألمها !
أما اللواتي لم يتصلن بهن فاليهمهم معاناتهن 
بعدها، وليحدث بهن ما يحدث! فأين اإلنسانية في 

هذا التقليد ؟!
يبدو ان سارة عيدان قد طبقت جزء من هذه 
التقاليد، فصار إرتياح ورضى من قبلهم، كل هذه 
العادات والتقاليد مرت بها زوجة النبي إبراهيم 

سارة . 
إذن نحن نعيش في القرن الحادي والعشرين 
ونسمح بتقاليد بالية تُسيطر علينا وعلى مصائرنا 
وحياتنا، حتى وإن كانت بمباركة النبي إبراهيم 
وزوجته ! وفرض ما مرت به من احداث ومن 
قابلتهم في حياتها علينا نحن اوالد، هذا الزمن ! 
رغم إنه لكل منا له قسمته وقدره من رب العالمين 
. وحياتنا ومصائرنا وسعادتنا وتعاستنا، ُمحددة 

بتطبيق وإلتزام هذه العادات والتقاليد .
من يريد ان يساعد اآلخرين بصدق سيجد بدل 
الطريق الواحد، عشرة طرق للوصول للهدف 
لكن أن يفرضوا علينا طرق أجدادهم علينا، هذا 

ما أرفضه .
هم من يدعون اإلنفتاح على العالم ويتكلمون 
بالسالم، عندما شاركُت قبل جائحة الكورونا 
مناسبتهم في إنقاذهم من مجازر هتلر، لفت 
السلطة  تكنه  الذي  الكبير  اإلحترام  إنتباهي 
البلغارية تجاههم بحيث اعتذر أكثر من قيادي 

منهم على سوء  المعاملة تجاههم في السابق .
شاركتهم هذه المناسبة وحتى أبين معهم إمتعاضنا 
من الرموز النازية التي نرها بين الفينة واألخرى 
والمعاملة  المدينة،  حيطان  على  مرسومة 

العنصرية التي تتبعها !
كنت أود أن أسمع إعتذارهم من مواطن عربي أو 
مني . أنا التي أعمل أي شيء اقوم به برغبة كبيرة 
من دون أن اتوقع الحصول على شيء بالمقابل، 

ألنه نابع من قلبي وروحي .
الأخفيكم سراً اإلهانة التي شعرت بها عندما 
إلتقيُت بكاتبهم سامي ميخائيل، بعد أن أجبرتني 
شقيقتي بأخذ بعض من قصائدي التي كنت قد 

كتبتها، والذهاب للقائه . فهو روائي وليس شاعر، 
يُقيم قصائدي . وبالذات عندما رفعها قائاًل  حتى 
إنها شاعرة عربية . وكأنه جاءت هذه الحركة 
كتعويض لتجريح األستاذة اليهودية لي في جامعة 
صوفيا، عندما رفعت بحثي لتسخر منه ! ناهيك 
عن عدم إعطائها لي ورقة محتويات الفصل 
الدراسي بأسماء الروايات التي سندرسها خالل 
الفصل. كأنها تخاف أن أصبح مثقفة مثلها، 
بلد  أتيت من  إنني  متناسية   ! وأتجاوزها  بل 
محاصر من كل الجوانب من ناحية العلم والحياة 

اإلجتماعية، وكل شيء . 
مازالت المصالح تطغي على حساب المباديء 
ولهذا نجد إختالل في القيم األخالقية والمفاهيم 
التوازن في كل شيء، في  أنا مع  اإلنسانية. 
العالقات اإلجتماعية، في السياسة . فليس من 
المعقول ان تحكم قوة واحدة العالم كله، وبقية 
الدول والشعوب خاضعين لها، ثقافياً وفكرياً 

وسلوكياً . 
عندما كنت صغيرة، كنت أجد البلغار أكثر طيبة 
وإنسانية وحياء، واآلن متوحشين وعنصريين . 
في السابق كان هناك عمل لكل بلغاري وسكن 
واآلن البطالة مرتفعة، والعنف متفشي بين الناس، 
فاليجد الرجل حرجاً من ضرب إمرأة أو بنت 
في مكان عام ! لهذا نجد عدد غير قليل من الناس 
يتكلمون مع أنفسهم بينما يمشون في الشارع، 

بسبب ممارسة العنف عليهم والعنصرية .
الاحب إستغالل أفكاري وال مقالتي وال قصائدي 
في شيء، أريد أن آخذ دوري في الحياة الذي 
أستحقه . فليس من المعقول من أجل صورة قلبت 
إسرائيل الدنيا وأقعدتها، بل ويركعون لها، بينما 
لم يحترم كاتبهم العالمي سامي ميخائيل قصيدتي 

) سارا ( . 
هنا سأضيف قبل سنوات في إحدى زياراتي 
للمعبد اليهودي كسائحة، أخبروني أن اذهب للبيت 
الثقافي اليهودي، وهناك كانت المفآجأة من إنهم 
فتحوا شاشة كبيرة أمامنا أو ساليت وظهرت 
بعض الوجوه ومن بينها وجه كسارة عيدان أو 
لربما كانت هي بصورة سريعة في أقصى زاوية 
اليمين من الشاشة، مع عبارة سمعناها أحنوا 

رؤوسكم !!!! هذا قبل 
أوليس من األجدر أن يحنوا رؤوسهم لي بل 
ويركعوا لجمالي المالئكي الشرقي ولقصيدتي 

سارا !!
كما يفعلون مع سارة عيدان !!

أجد أن الحياة  أقرب إلى مدرسة منه إلى المسرح 
كما قال شكسبير، حيث نتعلم كل يوم دروس 
جديدة، كلنا نؤدي نفس الواجبات ولكن في النهاية 
األكثر إجتهاداً واألذكى يتفوق على الجميع . هكذا 
أجد اإلنسان يكون اكثر إنصافاً. طبيعة اإلنسان 
يجب ان تُحترم ومؤهالته وإمكاناتيه الشخصية. 
ال أن تُضع العراقيل والحواجز في طريقه، ألنه 
لم يُطبق تقيلد معين أو مالمح وجهه التشبه كتلك 
التي صادفتها سارة زوجة النبي وزوجها، أعتقد 
هذه الطرق واألساليب تعطي إنطباع باألنانية 
ومحدودية التفكير. يكفيني فخر أن لوجهي مالمح 

مالئكية وروح نقية طاهرة !
أتسأل دوماً لماذا الطريق لفعل الخير اليتكرر بينما 

الطريق للشر يتكرر .
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صفحة سوداء

ال احتالل  فيها

نستبدلهأ

بصفحة جديدة 

أكتب نفسي لنفسي

علني أجدها 

في محراب القصيدة 

بقلم : سميرة عباس التميمي 

بقلم :  چاكلين جرجس 

“أرواح”
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يوسف زمكحل   همسـات

هم يجلدون أنفسهم فهم يحبون ولكنهم ال يتكلمون ويعشقون 
ولكنهم يكابرون

إدمان القبل في الحب حرام أم حالل؟!
من يريدنا فعاًل يريدنا كما نحن

أنت  عنك  قصة  اآلخرين  من  تسمع  عندما  كثيراً  ستضحك 
نفسك ال تعرفها

عندما تتحدث إلى إمراة أنصت جيداً لما تقوله عيناها
النعيم كله عندما تكون أمهاتنا على قيد الحياة

الوجع الكبير عندما نشتاق إليهم وال نجدهم
إذا كنت ال تجيد فن األهتمام فال تتكلم عن الحب

ألف  يجرحك  طيباً  كنت  وإذا  عشرة  يعشقك  قاسياً  كنت  إذا 
)نزار قباني(

أوفى   .. ليا  بالنسبة  أنت   .. حبيب  أغلى  أنت   : كلماتي  من 
صعب  وخصامك  الُمر..  بشوف  بعادك  في   .. حبيب  وأغلى 
طول  على  وجروحي   .. الجنة  بشوف  قربك  وفي   .. رهيب 

بتطيب .. أنت أغلى حبيب .

أكتب نفسي لنفسي 

بقلم: الدكتور عبد العليم محمود



الكوابيس لدى  التجاعيد تعد من أكبر     الشيخوخة وظهور 
السيدات، لذا دائماً يسعين للحفاظ على صحة وشباب بشرتهن قدر 
السن  التقدم في  أنه مع  الممكنة. وفي حين  الطرق  اإلمكان، وبكل 
التجاعيد، إال أن هناك خطوات يمكن  القلق بشأن ظهور  يزداد 

التجاعيد قدر  أن تساعد في تأخير ظهور 
اإلمكان.. في ما يلي نقدم قواعد أساسية لمنع 

الشيخوخة في سن الثالثينات:
ً وضع كريم الحماية من الشمس يوميا

تقع الكثيرات في خطأ استخدام كريم الحماية 
أثناء الصيف  الخروج  الشمس فقط عند  من 
الخطوة غير سليمة،  الشاطئ، وهذه  وعلى 
خاصة خالل سن الثالثينات، إذ يجب 
استخدامه يومياً حتى داخل المنزل، ويوصى 
للحماية من   ،50  SPF باستخدام نوع ذي 
التعرض ألشعة  البشرة، ومشاكل  شيخوخة 

الشمس.
استخدام الغسول مرتين

من الخطوات المهمة التي يوصى بها، إذ يُنصح باستخدام غسول 
الوجه مرتين في اليوم، صباحاً ومساًء، للحرص على تنقية البشرة 

من الشوائب، وتعزيز وظيفتها الطبيعية.
حمض الجليكوليك

بالبشرة  للعناية  الذهبية  يعد حمض الجليكوليك من المكونات 
وحمايتها من الشيخوخة في سن الثالثينات، إذ يتميز بمفعوله على 

الجلد والطبقات األعمق، بجانب  الطبقة الخارجية من  مستوى 
فاعليته في تفتيح البشرة، وتعزيز إشراقتها وملمسها نفسه.

)E(و )C( الريتينول وفيتامين

الريتينول  التي تحتوي على  المنتجات  يوصى، أيضاً، باستخدام 
البشرة، وتعزيز  للحفاظ على كوالجين   ،)E(و ،)C( وفيتامين

مستوياته بجانب تجديد خاليا البشرة وتغذيتها.
التقشير الكيميائي

الحفاظ  التي يجب  الخطوات  يأتي من  التقشير 
عليها واالستمرار في اتباعها خالل سن 
الثالثينات، خاصة التقشير الكيميائي الذي يجدد 
البشرة، ويعزز صحتها بجانب تعزيز  خاليا 
يتم استخدامه من منتجات، كما أن  فاعلية ما 

مفعوله يكون أكثر تعمقاً في البشرة.
الترطيب

الحرص على  المهم جداً  بجانب ما ذُكر، من 
العمرية،  المراحل  البشرة في مختلف  ترطيب 
البشرة في تلك  الثالثينات، إذ تعجز  خاصة 
الفترة عن تجديد ذاتها بسرعة، ويصعب عليها 

الحفاظ على مستوى الترطيب الطبيعي.
لذا، من شرب الماء والسوائل المفيدة إلى المنتجات الجيدة المناسبة.. 

احرصي على ترطيب بشرتك.
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قواعد أساسية لمنع الشيخوخة في سن الثلاثينات

أسباب الانتفاخ وطرق الوقاية

التخلص من الكرش بـ 10 طرق للحصول على جسم متناسق 
للرجاـــل والنساـــء

  الكيمونو من القطع التي ال تخلو 
التجارية خصوصا في  المحال  من 
الربيع والصيف، لذلك ال تتردي في 
اقتناء واحدا منهم مطبوع عليه نقشة 
الزهور المستوحاة من أجواء الربيع 

لتتألقي بها .
تبحثين عن إطاللة سهلة  إن كنت 
فليس هناك أفضل من  وبسيطة 
الماكسي ذات  الفساتين  اختيار 
تمنحك مظهر  التي  الطويلة  األكمام 
أن تجدي أي صعوبة  محتشم دون 

في تنسيقها.
الموسم  لهذا  الفساتين  الموضة في 
هي الفساتين الواسعة المنقوشة ذات 
المختلفة بجميع األشكال  الطبعات 
واأللوان، لذلك اعتمدي واحدا منهم 
يكون مناسبا  أنه سوف  خصوصا 

لجميع األوقات
الواسعة  السراويل  ارتداء  يمكنك 
Culottes مع  بـ  التي تعرف 
قطع علوية فضفاضة، فهي عملية 
وأنيقة. أو تجربة ارتداء البنطلونات 
الواسعة البسيطة التي دائًما ما تكون 
والتي  الصيف.  اختيارك في فصل 
ستمنحك مظهر رائع من خالل 

تنسيقها مع بلوزة واسعة.
األخرى  القطع  من  الجونالت 
للوك جديد  ارتدائها  التي يمكنك 
التقليدية  الموديالت  تجنبي  وأنيق. 
بستايالت عصرية مثل  واختاريها 

تنتهي عند  التي  البليسية  الجونلة 
المرتفعة  المستقيمة  أو  الكاحل 

.A Line الخصر أو الـ
تيشرت جرافيك  الجونلة مع  نسقي 
لطقم  رياضي  وحذاء  مطبوع 
كاجوال مناسب للخروجات السريعة 
بلوزة وحذاء  أو مع  للجامعة،  أو 

بكعب بسيط 
إذا كنِت من محبي القمصان الواسعة 
تترددي على اإلطالق  فال  الطويلة، 
في تجربتها بإطاللتك خصوصا 
أنها عملية جدا ومناسبة لألجواء 
األيام.  بها هذه  التي نمر  الحارة 
بنطلون  األبيض مع  القميص  نسقي 
جينز واسع مع صندل بكعب خفيف 
أو  للعمل  مناسبة  إلطاللة صباحية 
مع جونلة وحذاء مسطح خفيفة 
للعزومات مع  أو  للمشاوير  مناسبة 

مكياج خفيف.
الخيار  تفكري في هذا  لم  أنك  أعتقد 
بالنسبة  فالجمبسوت  على اإلطالق! 
لي هو القطعة الجوكر في أي دوالب 
مالبس ، فببساطة لن تحتاري كثيرا 
تكوين طقم مالبس فهي قطعة  في 
بها  ترتديها وتكملين  واحدة سوف 
يومك مهما كان. نسقيه مع حذاء 
رياضي وحقيبة ظهر إلطاللة 
أو  أو مع صندل  للجامعة  مناسبة 
حذاء بكعب خفيف لطقم مالبس 

للعزومات. مناسب 

كيف تختارين مضادات الأكسدة المناسبة لنوع بشرتِك؟

   تعد مضادات األكسدة من أفضل المكونات لدى خبراء البشرة 
الجذور  الذي تسببه  التلف  الجلد من  لقدرتها على حماية  عالمياً، 

الحرة.
يتعلق األمر بدمجها في روتينك، هناك مجموعة متنوعة  وعندما 
من مضادات األكسدة لالختيار من بينها، بينما تؤدي جميعها لحماية 
بشرتك من اإلجهاد التأكسدي، فإن مزج مضادات األكسدة بمكونات 

أخرى يمكن أن يفيد البشرة. 
كيف تعمل مضادات األكسدة؟

لفهم سبب أهمية مضادات األكسدة لبشرتك، عليِك أن تعرفي كيف 
من روتين  مهماً  تعمل مضادات األكسدة، فهي مواد تشكل جزءاً 
للجميع، ألنها أصعب مكون في روتينِك، وبشكل  بالبشرة  العناية 
أساسي الغرض الوحيد من مضادات األكسدة هو حماية خالياك من 

الجذور الحرة عن طريق التخلي عن بعض إلكتروناتها.
وتتعرض بشرتك لألذى من قبل العوامل البيئية، مثل: التلوث في 
الهواء والضوء األزرق من شاشة الكمبيوتر، والتي يمكن أن تسبب 
اإلجهاد التأكسدي كل يوم، ويتزايد هذا الضرر بمرور الوقت والذي 
إلى ظهور تجاعيد مبكرة، وفقدان اإليالستين، وانخفاض  يؤدي 

الرطوبة، وزيادة التصبغ، وتقليل حاجز الرطوبة.
فيتامين )سي(

الوقائية ضد  لقوته  فيتامين سي )حمض األسكوربيك( محبوب 
التأكسدي وقدرته على محاربة الجذور الحرة، ومن  اإلجهاد 
الشائعة مثل  البشرة  فيتامين )سي( يعالج مشاكل  المعروف أن 
الدقيقة، وندبات  الخشن، والخطوط  البشرة، والملمس  تفاوت لون 

حب الشباب، والبهتان العام.
فيتامين )سي( يعمل بشكل أفضل مع مضادات األكسدة  كما أن 
الفيروليك، وهو مركب  فيتامين )إي(، وحمض  األخرى، مثل 
عضوي موجود في جدران الخاليا للنباتات، مثل الشوفان واألرز 
لنظام  أيًضا إضافة رائعة  فيتامين )سي(  البني والتفاح، ويعتبر 

الحماية من أشعة الشمس الذي تستخدمينه يوميًا، بينما يحميِك عامل 
الحماية من أشعة الشمس من أشعة الشمس فوق البنفسجية، فإنه ال 
إقران أحد مضادات  الحرة، وسيضمن  الجذور  يحمي بشرتك من 
النطاق أن  فيتامين )سي( مع واقي الشمس واسع  األكسدة مثل 

بشرتك محمية تماماً.
فيتامين )هـ(

إذا كانت البشرة الجافة هي مشكلتك، فإضافة فيتامين )هـ(، يجب 
أن تكون اختياًرا مضادًا لألكسدة، ألنه يوفر فوائد مرطبة ومضادة 
لاللتهابات، كما أنه معروف بقدراته على التئام الجروح، ما يجعله 

خياراً ممتاًزا لمن يعانون الحساسية والتهيج. 
النياسيناميد

لفيتامين )ب 3(، غالبًا ما  النياسيناميد هو أحد شكلين رئيسيين 
يستخدم إلدارة حب الشباب ومشاكل التصبغ والتجاعيد، يمكن أن 
أيًضا في تعزيز حاجز بشرتك وتحسين صحة  النياسيناميد  يساعد 

المضادة لاللتهابات  الطويل، كما أن خصائصه  المدى  الجلد على 
المعرضين للشوائب والرؤوس  تجعله مكونًا مفيدًا لألشخاص 

السوداء.
الريتينول

الريتينول من أفضل مضادات األكسدة 
المفضلة لدى العناية بالبشرة، نظًرا للكم 
الهائل من األبحاث السريرية حوله، 
الريتينول في تجديد الخاليا،  ويساعد 
ويحفز الكوالجين، ويسرع تجديد 
الخاليا، ويصلح الحمض النووي التالف.

بوليفينول
مجموعة متنوعة من المركبات العضوية 
النباتات والفواكه، وتعد  الموجودة في 
البوليفينول من أكثر مضادات  مادة 
األكسدة فاعلية في الطبيعة، وهناك 
اآلالف من مادة البوليفينول، مثل: 
األخضر  والشاي  الريسفيراترول 
المضادة  القوى  والشاي األسود، وهذه 
لألكسدة كبيرة في إصالح الجلد المتضرر من الشمس، كما أن لها 
خصائص مضادة لاللتهابات ومهدئة للبشرة، ما يجعلها خياًرا مثاليًا 

ألنواع البشرة المتهيجة بسهولة.
حمض الهيالورونيك

أيًضا أحد  الهيالورونيك هو  الحديثة أن حمض  أظهرت األبحاث 
الحرة  الجذور  التي تقضي على  للغاية  الفعالة  مضادات األكسدة 
وتحافظ على صحة الجلد، كما يساعد في منع ضرر الجذور الحرة 
تقليل ظهور الخطوط  التئام الجروح، ويساعد في  أيًضا  ويحفز 
الدقيقة والتجاعيد مع االحتفاظ برطوبة الجلد، ما يخلق تأثيًرا ممتلئًا 

تقريبًا.

موديلات ملابس خفيفة وبسيطة يتناسب ارتدائها في فصل الربيع والصيف

  يمثل الكرش وتجمع الدهون في منطقة البطن مشكلة كبيرة لكثير من 
الناس، األمر ليس فقط مرتبط بالمظهر الخارجي، ولكن ترسب الدهون في 
منطقة البطن له أبعاد صحية أكبر بكثير من مجرد المظهر الخارجي، في 
هذا المقال سنناقش طرق التخلص من الكرش، والمشاكل المترتبة على 

تكوينه ولماذا يتكون.
لماذا يتكون الكرش، وما خطورة تجمع الدهون في منطقة البطن؟

تتجمع الدهون في البطن ويتكون الكرش نتيجة لعدة عوامل من أهمها ما يلي:
النظام الغذائي غير الصحي، والذي يحتوي على الكثير من النشويات 
والسكريات واألطعمة المحمرة واألطعمة المصنعة أو الوجبات السريعة 
غير الصحية، ومشروبات الصودا والعصائر، مما يساعد في زيادة الوزن 

ونقص التمثيل الغذائي في الجسم والقدرة على حرق الدهون.
كما أن الوجبات التي تحتوي على الكثير من النشويات والقليل من البروتينات 
تساعد في زيادة الوزن، فالبروتين يساعد في زيادة اإلحساس بالشبع فيقلل 
الحاجة لمزيد من الطعام، كما أن الدهون غير المشبعة تساعد في زيادة 
االلتهابات في الجسم التي تؤدي إلى زيادة تجمع الدهون في منطقة البطن 

أيضاً.
نمط الحياة الحديثة والذي يعتمد على الجلوس لفترات طويلة دون ممارسة 

أي نشاط رياضي، مما يقلل من معدل الحرق ويزيد الوزن.
العوامل الجينية قد تكون سبباً في تكون الكرش أيضاً، فهناك بعض 
األشخاص تكون لهم القابلية في زيادة الوزن أو تجمع الدهون وتكون 
الكرش أكثر من غيرهم نتيجة لوجود جينات معينة في خريطتهم الوراثية، 
كذلك البيئة المحيطة قد تكون سبب في ذلك، فعندما تحاوط نفسك بأشخاص 
يعانون من زيادة الوزن أو يتناولون أكل غير صحي ستصبح تلك العادات 

جزء منك.
التعرض للضغط العصبي المستمر لفترات طويلة مما يزيد من إفراز مادة 

الكورتيزول الضارة بالجسم والتي تساعد في تجمع الدهون في الجسم.
عدم الحصول على فترات كافية من النوم، ليس فقط في الكمية ولكن أيضاً 
في جودة الوقت المخصص للنوم، وهل حصلت على فترة كافية من النوم 
العميق أم ال، جميعها عوامل وجدث الدراسات أنها تساعد في تجمع الدهون 

في منطقة البطن وتكون الكرش.
التدخين يُعد أحد عوامل الخطورة التي تساعد في تكون الكرش.

بتجمع هذه العوامل أو بعضها يزيد تجمع الدهون في منطقة البطن والتي 
تكون الكرش، وهناك نوعين من الدهون التي تكون الكرش وتتجمع في 

منطقة البطن وهي:
دهون تحت الجلد: وهي أقل خطورة وال تسبب العديد من المشاكل الصحية.
دهون حول األحشاء الداخلية: وهذا النوع من الدهون أكثر خطورة من 
النوع السابق، إذ يؤثر على الصحة العامة للجسم، وقد يتسبب في اإلصابة 

بالكثير من األمراض.
خطورة تجمع الدهون في منطقة الكرش:

تتسبب تجمع الدهون حول األحشاء الداخلية في منطقة البطن في اإلصابة 
بالعديد من األمراض من أهمها:

مرض السكري النوع الثاني. أمراض القلب. السكتات القلبية.
ارتفاع ضغط الدم. الجلطات الدماغية. سرطان الثدي، وسرطان القولون.

مرض ألزهايمر Alzheimer’s disease وأمراض الشيخوخة.
طرق التخلص من الكرش :

الحلول السريعة  ما نبحث عن  الملولة فدائماً  البشرية  لطبيعتنا  نظراً 
وغير المجهدة للمشاكل التي تواجهنا يومياً، ولكن عند البحث عن طرق 
إلى مزيد من الصبر والجهد،  فاألمر يحتاج  نهائياً  الكرش  للتخلص من 
فالدهون المترسبة في منطقة البطن وحول األعضاء الداخلية تجعل عملية 
التخلص من الكرش صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، باتباع طرق التخلص 
من الكرش التالية و المداومة عليها لفترة من الزمن يمكنك التخلص من 
الكرش، وفيما يلي بعض الطرق المجربة والمضمون نتائجها في التخلص 

من الكرش:
التقليل من السكريات: توقف عن تناول المواد السكرية أو العصائر الُمحالة 
وستجد الفرق، إذا كنت تجد صعوبة في التوقف المفاجئ عن وضع السكر 
على المشروبات يمكنك عمل ذلك بصورة تدريجية، بتخفيف عدد المالعق 
المشروبات، وسيساعد ذلك بصورة كبيرة في  لتحلية  التي تستخدمها 

التخلص من الكرش.

احرص على تناول كمية مناسبة من الماء: تناول كمية مناسبة من الماء 
بصورة يومية ستساعدك في تقليل ترسيب الدهون في منطقة الكرش، وزيادة 

اإلحساس بالشبع، احرص على تناول 2 لتر من الماء على األقل يومياً.
تجنب تناول الوجبات السريعة: نظراً لما تحتويه هذه األطعمة من كمية كبيرة 
من السعرات الحرارية والتي تساعد على زيادة الوزن بصورة كبيرة دون 
االنتباه إلى ذلك، حاول التخلص من الوجبات السريعة واللحوم المصنعة 
والمعلبات التي تحتوي على الكثير من المواد الحافظة واأللوان الصناعية، 

وسيساعدك في التخلص من الكرش.
التقليل من الزيوت المهدرجة: الزيوت المهدرجة الموجودة في السمن 
الصناعى وبعض المعلبات لها الكثير من األضرار، وتقليل تناولها يقلل من 
ترسب الخاليا الدهنية في مناطق الجسم المختلفة من ضمنها منطقة الكرش.
الذائبة Soluble fibers: لها قدرة كبيرة على  تناول المزيد من األلياف 
امتصاص الماء مما سيعطيك الشعور بالشبع، وبالتالي تقلل تناول المزيد 
من السعرات الحرارية، فستساعدك في التخلص من الوزن والدهون في 
الكرش، كذلك لها العديد من الفوائد األخرى في ضبط سكر الدم وتقليل 
الكوليسترول في الدم، ومن األغذية التي تحتوي على كميات كبيرة من 

األلياف الذائبة األفوكادو والبقوليات مثل الفول والعدس.
تجنب تناول مشروبات الصودا: حاول قدر اإلمكان عدم تناول الكثير من 
مشروبات الصودا وكذلك العصائر المصنعة، لتقليل السعرات الحرارية التي 
تدخل جسمك دون الشعور بها فتتراكم وتزيد من الترسيب في منطقة الكرش.
أضف الكثير من البروتين إلى وجباتك: للبروتين دور كبير في التحكم في 
الوزن، فتناول كميات جيدة من البروتين في طعامك يزيد من إفراز هرمون 
الشبع، مما يقلل من السعرات الحرارية التي تتناولها في الوجبة الواحدة، 
ويعمل أيضاً على زيادة معدل التمثيل الغذائي في الجسم ويحافظ على الكتلة 
العضلية في جسمك أثناء خسارة الوزن، فيعمل على التخلص من الكرش 
والوزن الزائد، ومن أهم مصادر البروتين اللحوم واألسماك ومنتجات 

األلبان والبيض، ويمكنك تجربة نظام الكيتو دايت ليساعدك في ذلك.
قلل من توترك: زيادة التوتر والعصبية واستمرارها لفترة طويلة يحفز 
الغدة الكظرية إلنتاج الكورتيزول ووجوده في الجسم لفترات طويلة يرسب 
الدهون في منطقة الكرش كما يزيد من الشعور بالجوع فيعمل على إكسابك 
المزيد من الوزن بجانب أضراره العديدة على أجهزة جسمك المختلفة، حاول 
قدر اإلمكان تخفيف الضغط والتوتر وتقليل تعرضك لها، سيعمل ذلك على 
التخلص من الكرش بسهولة، مارس العديد من األنشطة التي تبعث السعادة 

إلى روحك وتقلل من التوتر مثل اليوجا.
قلل تناول الوجبات التي تحتوي على الكربوهيدرات: تقليل الكربوهيدرات 
في وجباتك يساعد على تقليل الوزن بصفة عامة والتخلص من الكرش 
بصفة خاصة، ليس شرطاً منع الكربوهيدرات تماماً ولكن فقط قلل من تناول 
األنواع التي تحتوي على الدقيق األبيض الناعم مثل المخبوزات والمعجنات، 
ويُعد نظام الكيتو دايت أحد األنظمة التي تقلل من نسبة الكربوهيدرات في 

الوجبات.
مارس رياضة الكارديو: يساعد هذا النوع من الرياضة على زيادة معدالت 
الحرق في الجسم فيعمل على التخلص من الكرش، كما يزيد من صحة 

عضلة القلب.
كيفية التخلص من الكرش للرجال: 

قد يعاني نسبة كبيرة من الرجال من تكون الكرش مقارنة بالسيدات، ويمكنك 
التخلص من الكرش باتباع نظام صحي سليم يشمل ذلك نظامك الغذائي 

اليومي، فيمكنك من خالل خطوات بسيطة التخلص من الكرش من بينها:
زيادة الخضراوات والفاكهة في طعامك.

التقليل من األطعمة المصنعة والوجبات السريعة.
التقليل من المعجنات والمخبوزات.

زيادة نسبة البروتين في الطعام.
شرب 8 أكواب من الماء يوميا على األقل.

ممارسة التمارين الرياضية التي تزيد من معدالت الحرق بشكل يومي.
يعتمد  الذي  اليومية  الحياة  وتخلص من روتين  اجعل نظام حياتك صحياً 
التخلص  لفترات طويلة و سيساعدك ذلك في  الجلوس  بشكل كبير على 
من الكرش دون بذل المزيد من الجهد، تحدثنا في هذا المقال من جميلتي 
عن كيفية التخلص من الكرش بخطوات سهلة وبسيطة، كي نساعدك على 

التمتع بحياة صحية وتقليل تعرضك لكثير من أمراض عصرنا الحديث.

تفسر  أن  يمكن  منتفخاً.  البطن  فيبدو  األمعاء،  في  الغازات  تراكم  نتيجة  االنتفاخ  يحدث    
العديد من األسباب هذا االنزعاج المعوي. لكن العالج وتغيير بسيط في النظام الغذائي يمكن 
أن يقلل االنزعاج. علماً أن هذه االضطرابات الهضمية ال تستثني أحداً، لكن النساء يتأثرن 

ضعف الرجال.
إليِك أسباب االنتفاخ وطرق الوقاية:

يمكن التعّرف إلى هذا االضطراب الهضمي من انتفاخ البطن واأللم المصاحب له. في حين 
يمكن أن يأخذ االنتفاخ شكلين:

في  منه  أن عانى  أو سبق  منه كل شخص  يعاني  بسيطاً  عابراً  يكون اضطراباً  أن  يمكن   -
حياته، فقط بعد أن أساء استخدام ملذات المائدة والمشروبات الغازية.

- إذا كان هذا االضطراب متكرراً وكان مصحوباً باضطرابات العبور )التي 
تتباطأ أحياناً، وتتسارع في بعض األحيان(، فقد يكون السبب اعتالل القولون 
من االضطرابات  تعد جزءاً  والتي  العصبي،  القولون  أو متالزمة  الوظيفي 

الوظيفية. المعوية 
عوامل الخطر

النساء أكثر عرضة النتفاخ البطن
- جنسك: النساء هن األكثر تضرراً، ربما ألن الهرمونات األنثوية تعمل على حركية األمعاء.
إلى  الهرموني  والتلقيح  الوزن  تؤدي زيادة  الفترة،  ناحية أخرى، خالل هذه  الحمل: من   -

إبطاء العبور. ومن الثلث الثاني من الحمل، يميل الرحم أيضاً إلى الضغط على القولون.
- الحيض: إذا عادت آالم المعدة بشكل منتظم قبل الدورة الشهرية، وكانت مصحوبة بتوتر 

في الثدي واضطرابات مزاجية، فهذا يشبه إلى حد كبير متالزمة ما قبل الحيض.
كبار  الغازات. ولدى  بانبعاثات  المعدة مرتبطة  في  آالم  من  أيضاً  األطفال  يشكو  العمر:   -

السن، من الشائع جداً أن تبدأ الذبحة الصدرية بألم حقيقي في المعدة.

عالجات طبيعية
يجب تعلم كيفية إدارة التوتر عن طريق االسترخاء؛ من خالل جلسات اليوجا أو التدليك أو 

التأمل التي يمكن أن تقلل من تكرار وشدّة النوبات.
النبات  بهذا  ينصح  ذلك، ال  للتشنج. ومع  البابونج مضاداً  يعتبر شاي  وفي طب األعشاب، 

دون استشارة طبية.
يعمل الشمر أو النعناع المطحون أو المغلي على الحدّ من الغازات الناتجة عن تخمير الطعام 

بالبكتيريا وال يوجد خطر في تناولها.
طرق الوقاية من االنتفاخ

فكري بشرب الماء بوفرة خالل اليوم
يجب تجنّب العناصر الغذائية اآلتية:

- يجب تجنّب األطعمة المخمرة: مثل بعض األجبان، واألسماك واللحوم المدخنة، واألطعمة 
المقلية، والخضروات المجففة والدقيق، والخضروات النيئة، والخضروات الصليبية )ملفوف 

وقرنبيط وغيرهما(، وكذلك بعض أنواع الفواكه مثل العنب والبطيخ.

ينصح  وبالمثل ال  الكافيين:  تحتوي على  التي  الغازية، وتلك  المشروبات  اإلقالع عن   -
بالمشروبات الغازية وكذلك المنبهات )التبغ والقهوة(. ومع ذلك، فإن األمر كله يتعلق بقابلية 
الفرد لإلصابة: يمكن للشخص أن يعاني من االنتفاخ بمجرد أن يسيء استخدام الخضروات 
النيئة، بينما سيقبل آخر السلطة جيداً ولكن ليس القهوة. األمر متروك للجميع لتكييف نظامهم 

الغذائي وفق ما يالئمهم، مع مراعاة عبورهم المعوي.
الماء  النهار، وخصوصاً  العادي خالل  الماء  الكثير من  العادي: يجب شرب  الماء  - شرب 

بالمغنيسيوم. الغني 
تعاطي  ناحية أخرى، من األفضل عدم  المسهالت: من  استخدام  اإلفراط في  تجنّب   -
استخدامها محدوداً  أن يظل  القولون. يجب  تهيج  إلى زيادة  تؤدي  أن  يمكن  التي  المسهالت 

كونها تُفقد الجسم من بعض المعادن.
)المشي  البدني  بالنشاط  المثير لإلجهاد، يوصى  للدور  التوتر: نظراً  السيطرة على   -

والسباحة( واالسترخاء اللطيف مثل اليوجا؛ للتخلص من المشاعر المفرطة.



  يستعد الفنان المصري أحمد عز لبدء تصوير 
الجديد »صقر  السينمائي  الفيلم  في  أول مشاهده 

المحروسة«، في بداية شهر أغسطس القادم.
فيلم  الديب تحضيرات  أحمد عالء  المخرج  وبدأ 
إلى األعمال  ينتمى  الذي  المحروسة«،  »صقر 
التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج 

أحمد عالء.
الفيلم شخصية فارس من  ويجسد أحمد عز خالل 
الشخصيات  العصر اإلسالمي، محاكاة إلحدى 

المعروفة. اإلسالمية 
وحصل أحمد عز على إجازة من تصوير 
بعد  المقبلة، وذلك  الفترة  الفنية خالل  أعماله 
الثالث من  الجزء  انتهاء تصوير دوره في 
السباق  الذي يعرض ضمن  مسلسل »االختيار«، 

الحالي. الرمضاني 

المسلسل المصري »بطلوع الروح« حديث    ال يزال 
األوساط الفنية واإلعالمية منذ األيام األولى لبدء العرض 

وحتى اليوم.
فقد عدّت الفنانة المصرية إلهام شاهين دورها في العمل 
الذي تجسد فيه شخصية قيادية في تنظيم داعش اإلرهابي، 
أدوارها خالل مسيرتها، وذلك  أنه من أجرأ وأهم  على 
رغم تأكيدها أنها تلقت شتائم كثيرة من عناصر متطرفة 

بسببه.
التنظيم، مشددة على  العمل يفضح ممارسات  وقالت إن 

دور الفن وتأثيره في طرح مثل هذه القضايا.
كما شددت على أن المسلسل عمل على تعرية اإلرهابيين، 
السالح  أنهم مأجورون يحملون  وكشف أالعيبهم وكيف 

مقابل المال ويمتهنون اإلرهاب.
المشاهدين  أنها كانت تتحدى نفسها بأن تجعل  وتابعت 
أنه  التي تؤديها، موضحة  يكرهون شخصية »أم جهاد« 

لو حصل عكس ذلك فهذا سيعني فشلها في تقديم الدور.
كذلك أكدت أن عناصر تنظيم داعش هم إرهابيون 

متاجرون بالدين.
يذكر أن المسلسل يناقش خفايا وممارسات تنظيم داعش، وتدور أحداثه حول سيدة يخدعها 
زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر لداعش في سوريا، وعندما تحاول الفرار ينتهي بها 

الحال في معسكر للهاربات من التنظيم.
والعمل من بطولة منة شلبي، وإلهام شاهين، وأحمد السعدني، ومحمد حاتم، وعادل كرم، 

ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبوذكري.

وقد واجه المسلسل مشاكل عدة، بينها خطف مواطن أعلنت شركة »الصباح« الُمنتجة في 
بيان سابق، أنه موظف يعمل لديها، وأن المنتج يتابع مالبسات القضية بالتنسيق مع األجهزة 

األمنية.
يشار إلى أن تصوير »بطلوع الروح« كان بدأ في مدينة بعلبك قبل شهر رمضان، فيما توّزع 
فريق العمل على أكثر من فندق في المنطقة من أجل تصوير مشاهد محددة من المسلسل الذي 

بحسب مصادر »الصباح« سيتم االنتهاء منها قبل عيد الفطر.

المغنى من تصوير  الفنان محمود عبد  انتهى   
ببطولته مع  يقوم  الذى  مسلسل »العائدون« 
الفنان أمير كرارة، ويعرض حالياً ضمن السباق 
DMC، من إخراج  الرمضانى على فضائية 

أحمد نادر جالل، وتأليف باهر دويدار.
الوطنية تظهر  إن األعمال  المغنى   وقال عبد 
يبذلها  التي  التضحية  لبلدنا ومدى  مدى حبنا 
هؤالء األبطال من أجل إعالء اسم مصر، 
والحفاظ على عرض وأمن مصر، مشيراً إلى أن 

الهجان  جيله تربى على تلك األعمال منها رأفت 
وجمعة الشوان، وغيرها من األعمال،  الفتاً إلى 
نقطة مهمة في عمر  تمثل  الوطنية  األعمال  أن  
الصغير، فهى تعرفهم وتعلمهم مدى  الشباب 
التضحيات التي يقدمها المصريين في حب بلدهم، 
لهم من خالل  الحقيقي  التنوير  إلى  باإلضافة 
المسلسل ، خصوصاً  التي يكشف عنها  القضايا 
 ، الخارج  تحاك ضد مصر من  التي  المؤامرات 

وهو ما أظهره العائدون.

قناة  مسلسل »العائدون« يعرض حصريا على 
DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، 
األحمد،  المغنى، محمد  أمينة خليل، محمود عبد 
رشا بالل، ميدو عادل، إسالم جمال، نبيل عيسى، 
الشرنوبى،  جيهان خليل، محمد عز، وهاجر 
المنعم، وعدد كبير من ضيوف  وصبرى عبد 
تأليف  فراج،  منهم محمد ممدوح، محمد  شرف، 
وإنتاج  نادر جالل  أحمد  دويدار، وإخراج  باهر 

شركة »ميديا هب سعدى – جوهر«.

  نجل عبدالرحمن أبو زهرة نشر بيانا، قال فيه: 
أبو زهرة نرجو  الفنان عبدالرحمن  أسرة  »نحن 
البرامج  الصحفيين واالعالميين ومعدين  من جميع 
والمواقع أن يتفهموا أننا في هذا الوقت كل ما يشغل 
بالنا هو االهتمام بصحة الوالد ورعايته وعودته إلى 

الطبيعية«. حالته 
وأضاف: »وأتقدم باعتذاري ألي شخص أو صحفي 
أو إخواتي ولم  أو إعالمي حاول االتصال بي 
أمس  أخرى  نقله مرة  تم  بالفعل  الرد عليه،  نستطع 
إلى العناية المركزة وأشكر الجميع على اهتمامهم«.
قد تعرض  أبو زهرة  قد تعرض عبدالرحمن  وكان 
ألزمة صحية أدت إلى دخوله مستشفى ابن سينا في 
إلى  نقله  وتم  المعدة،  في  ببكتريا  ثم أصيب  الدقي، 

مستشفى الجالء العسكري.

Vendredi 29 avril 2022
أخبار الفنالجمعة 29 ابريل 2022

محمد إمام يكشف موعد طرح فيلمه الجديد »عمهم«

وز  وليلى«.. دراما كوميدية تجمع يسرا  »ر
بنيللي كريم عبر »شاهد«

نقل عبدالرحمن أبو زهرة للعناية المركزة

صبا مبارك تكشف: هكذا لم أقع في الفخ بـ »سوتس«

فيلمها  تنتظر عرض  أنها  لبلبة  المصرية  الفنانة    كشفت 
الجديد »الجواهرجي«، والذي تشارك في بطولته مع النجمين 

محمد هنيدي ومنى زكي.
يجمعها  آخر عمل  فيلم »الجواهرجي« كان  أن  لبلبة كشفت 
الجواهرجي  قالت: »فيلم  أحمد حالوة، حيث  الراحل  بالفنان 
كان آخر عمل جمعني بالفنان الراحل احمد حالوة، فقد رحل 
قبل ان يكمل مشاهده معي، وأنا حزينة جدا لفقدانه ألنه ممثل 

عظيم وإنسان نبيل«.
وفيلم »الجواهرجى« من بطولة محمد هنيدى ومنى زكى 
وتارا عماد،  الرسول،  السعدنى وعارفة عبد  ولبلبة، وأحمد 
ٕاسالم  ٕاطار كوميدى، ويخرجه  ٔاحداثه فى  تدور  والعمل 

خيرى، وتأليف عمر طاهر.
يجسد أحمد حالوة في الفيلم دور والد منى زكي وحمى محمد 
هنيدي، ويجمع هذا العمل بين منى زكي ومحمد هنيدي، بعد 

23 عاما من فيلم »صعيدي في الجامعة األمريكية«.

إلعالناتكم في الرسـالة
 (514) 961-0777 /    
 (450) 972-1414 

 elressalanews@gmail.com / 
fzemokhol@gmail.com  

 www.el-ressala.com

التواصل  مواقع  تداولت  بعدما    
االجتماعي خبر انفصال المطربة السورية 
فائق  العراقي  الملحن  أصالة عن زوجها 
حسن، بشكل واسع على مدى األيام 
الطرفين،  تعليق من  الماضية دون أي 
لتحسم  أنا«  خرجت صاحبة »مابقاش 

الجدل.
السورية بنشر صورة  الفنانة  وردت 
عبر خاصية »ستوري« في حسابها في 
»إنستغرام«  تجمعها بشريك حياتها من 
داخل سيارة، وكتبت عليها: »الحمد هلل 

نحنا مع بعض ولبعض«.
قبل  انتشر  قد  الثنائي  انفصال  وكان خبر 
فائق حسن عن  بعد غياب  أيام، خاصة 
المتحف  أقامته أصالة في  الذي  الحفل 
القاهرة،  في  المصرية  للحضارة  القومي 
فائق يحرص على حضور  أن  خاصة 

جميع حفالت أصالة منذ زواجهما.
اقتصر حضور حفل أصالة نصري  كما 

أمسك  الذي  الفنانة  نجل  أحمد هالل، وكذلك خالد  الذهبي، وزوجها  ابنتها شام  على 
بيدها ورافقها إلى المسرح وتغزل بجمالها وإطاللتها، وقال في الفيديو الذي نشره عبر 
ما زاد من شكوك  يا روحي«،  وتبدو مجنونة  أمي  يا  إنستغرام: »أحبك  حسابه على 
يثبت  ما  ينشر بشكل مستمر  الثنائي  أن  االنفصال، خصوصا  الجمهور حول حقيقة 

تواجدهما سوياً.

يذكر أن أصالة كانت متزوجة من المنتج أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت 
العريان  المخرج طارق  ثم تزوجت من  انفصال عام 2005،  لكنهما  هما خالد وشام، 
يناير 2020 بعد زواج دام  في  أيضاً  الطالق  ليقع  آدم وعلي،  هما  توأماً  وأنجبت منه 

14 عاماً.
الشهير  العراقي  الملحن  أنها عادت وتزوجت مرة أخرى في سبتمبر 2021، من  إال 

فائق حسن.

بتقديمها لشخصيتين  العام  السباق الرمضاني لهذا  الفنانة األردنية صبا مبارك في  تألقت 
المصريين ومسلسل  النجوم  بالعربي« مع مجموعة كبيرة من  متميزتين بمسلسل »سوتس 

»توبة« مع الفنان عمرو سعد..
العمل األصلي وأحببته، وعندما قرأت  أنها »شاهدت  إلى  الفنانة  أشارت 
السيناريو دون مقارنته بالنسخة األصلية وجدته عمال مختلفا عن المعتاد في 
الدراما العربية، كما أنه يتناول مهنة المحاماة بشكل غير تقليدي«، كما لم 

يسبق لها القيام بمثل هذا الدور لذا تحمست للمشاركة فيه.
وتابعت بالقول: »قررت أثناء تحضيري للشخصية الفصل تماماً بين أدائي 
المقارنة والذي سيكون ظالماً  أقع في فخ  والشخصية األصلية حتى ال 
ليتناسب مع مجتمعنا  السيناريو نفسه تم تعديله  للشخصية خاصة وأن 
بالشخصية األصلية من حيث  المصري والعربي، وحتى عند مقارنتي 

المواصفات الجسدية والسن أبدو مختلفة تماماً«.
وأكدت صبا مبارك أنها سعيدة بردود الفعل التي اعتبرتها أكثر من رائعة، 
فالمسلسل أثبت تواجده بشكل قوي في الموسم الرمضاني خاصة مع توافر 

كل اإلمكانيات من سيناريو وإخراج وتمثيل وإنتاج ما يضمن النجاح.
وحول التعاون في البطولة مع الفنان آسر ياسين، علقت: »نحن أصدقاء منذ 

زمن طويل، والحقيقة أن كافة فريق العمل كان متعاونا«.
وأضافت الفنانة أنها واجهت صعوبات وتحديات في مسلسل »توبة«، ألن 
الشخصية جديدة ولم يسبق أن قامت بدور فتاة شعبية، واألمر تطلب منها 
معايشة مع شخصيات شعبية والتعرف على أناس من مناطق شعبية حتى 

تفهم الشخصية وتجسدها بشكل يصدقه المشاهد دون مبالغة.
فنان موهوب  وتابعت مبارك: »التعاون مع عمرو سعد كان رائعا، فهو 
واستمتعت بالعمل معه، والصعوبة كانت في تنسيق مواعيد تصويري في 
إلى شعوري باإلرهاق وعدم  بالعربي وهو ما أدى  توبة ومسلسل سوتس 

حصولي على قسط كاف من النوم«.
تقليدية وهذا  أدوار جديدة غير  أنها تبحث دائما عن  وأكدت صبا مبارك 
بالعربي«،  المسيري في مسلسل »سوتس  ما وجدته في شخصية فريدة 

وشخصية إحسان في »توبة«.
وفي نهاية حديثها، قالت الفنانة إنه من المنتظر أن يعرض لها مسلسل »ليلة 

السقوط«، كما أن هناك بعض األعمال التي عرضت عليها ولم تتمكن من قراءتها بسبب 
ظروف التصوير وستبدأ في دراستها قريباً.

شوق الفنان محمد إمام، جمهوره لفيلمه الجديد »عمهم«، 
بلقطة جديدة من كواليس العمل، كاشفًا عن موعد عرضه 

في دور العرض السينمائية بالقاهرة والدول العربية.
العمل، عبر حسابه  إمام نشر لقطة تشويقية من  محمد 
الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وعلق 

عليها: »عمهم صيف 2022 أن شاء هللا«.
ظهر نجل الزعيم عادل إمام في اللقطة وهو بشعر أشقر، 
بسبب الدور الذي يقدمه في الفيلم، وهو ممسًكا بالسيجار 

في يده.
هذا وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي 
انتظارهم  ومتابعي محمد إمام الصورة، وعبروا عن 
لعرض الفيلم، متوقعين أن يتصدر الفيلم شباك اإليرادت 

في موسم عيد الفطر.
إمام، كل من  يأتي من بطولة مع محمد  وفيلم »عمهم« 
المفتى  سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى 
تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين  وآيتن عامر، ومن 

المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى.

العمل يعرض عبر منصة شاهد VIP في الربع األخير من 
العام الحالي 2022، على أن يتكون العمل من 10 حلقات مدة 

الحلقة الواحدة نحو ساعة تلفزيونية
خطوة درامية جديدة تجمع يسرا بنيللي كريم في اللقاء األول 

.»MBC الذي يجمعهما برعاية »ستوديوهات
حيث تم اإلعالن عن إطالق عمل درامي جديد يحمل اسم 
الدراما،  الذي يضم نخبة من نجوم ونجمات  »روز وليلى« 

ويتقاسم بطولته يسرا ونيللي كريم.
ويصبح العمل هو األول من نوعه الذي يحمل أسماء عالمية 
البريطاني كريس كول  يتولى  التأليف واإلخراج، حيث  في 
 Mad« بينها قبل أعماال من  بعد أن قدم من  التأليف،  عملية 

.»Pelican Blood« و »Ana« و »Dogs
العمل ينتمي إلى نوعية مسلسالت الكوميديا السوداء ضمن سياق 
مليء باإلثارة والتشويق، إذ يتناول قصة محققتين مستقلتين، 
يتم التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي كبرى يجري 

التخطيط لها في مصر.
وخالل سير األحداث تجد المحققتان اللتان تفتقران إلى الكفاءة 

المهنية المطلوبة، في قلب مواجهات مع شخصيات غامضة تعرض حياتهما للخطر.
كل هذا األمور تتسبب في انجراف مسارات التحقيق، حتى تعود الخيوط الحقا للتشابك 

مقربة روز وليلى من أجل حل اللغز وكشف خطوط القضية.
العمل يعرض عبر منصة شاهد VIP في الربع األخير من العام الحالي 2022، على أن 

يتكون العمل من 10 حلقات مدة الحلقة الواحدة نحو ساعة تلفزيونية.

أحمد عز يبدأ تصوير فيلم »صقر المحروسة« 

الروح«:  »بطلوع  عن  شاهين  إلهام 
متطرفين من  كثيرة  شتائم  تلقيت 

بعد تداول خبر انفصالها عن فائق حسن.. أصالة تحسم الجدل

محمود عبد المغنى: »العائدون« يرسم ملامح وطنية للشباب 
الصغير ويعلمهم حب مصر

لبلبة: أحمد حلاوة رحل قبل أن يكمل مشاهده معي 
في فيلم »الجواهرجي«
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كندا سترسل لأوكرانيا 8 عربات مدرعة و4 مدافع هاوتزر

فوق  فما  50 عامًا  للـ  الرابعة  الجرعة  ساسكاتشوان: 

أراضيـها،  160 عامًا على طردها من  بعد 
ليك ويليامز  أّمة  دولار مع  مليون  بـ135  مبدئية  تسوية 

المصاَدرة  الروسية  الأصول  تصفية  تريد  كندا 
أوكرانيا لمساعدة 

  قامت سلطات ساسكاتشوان بتوسيع نطاق أهلية الحصول 
على جرعة رابعة من اللقاح المضاد لوباء ’’كوفيد - 19‘‘ 

ليشمل جميع سكان المقاطعة البالغين 50 عاماً أو أكثر.

في 11 نيسان )أبريل( فتحت المقاطعة مواعيد الجرعة الرابعة 
لألشخاص الذين بلغوا سّن الـ70 أو أكثر، ولألشخاص الذين 
بلغوا سّن الـ50 أو أكثر ويعيشون في مجتمعات األمم اأُلَول 

ومنطقة إدارة الخدمات الشمالية.
وتوصي سلطات المقاطعة بتناول الجرعة الرابعة بعد 

أربعة أشهر من الجرعة الثالثة.
المناعة  أّن  »اتضح  للحكومة  صحفي  بيان  في  جاء 
تتضاءل بمرور الوقت، وقد ثبت أّن توفير الجرعات 
المعززة يوفر حماية متزايدة بشكل كبير ضد األمراض 

الخطيرة واالستشفاء والوفاة«. 
وزير الصحة في حكومة ساسكاتشوان، بول ميريمان، 
ممتدة من حاالت  كانت في هضبة  مقاطعته  إّن  قال 
الـ’’كوفيد - 19‘‘، وشّجع الناس على تناول الجرعتْين 

الثالثة والرابعة.
وأضاف وزير الصحة في حكومة ساسكاتشوان »أفضل 
وسيلة لدينا هي الخروج والحصول على حقنة معززة، 
التطعيم. يحتاج الناس إلى القيام بذلك لمساعدة نظام 

الرعاية الصحية لدينا«.
معدالت الجرعة الثالثة في ساسكاتشوان تباطأت في 
األسابيع األخيرة. ففي األول من شباط )فبراير( كان 
لقاح  على  حصلوا  قد  المقاطعة  سكان  من   48,5%
البيانات الصادرة يوم  معزز واحد على األقل. وفي 
الخميس الفائت لم تكن هذه النسبة قد ارتفعت سوى 

3,2 نقاط مئوية لتبلغ 51,7%.
أطلقت حملة  الحكومة  أّن  الوزير ميريمان  وأضاف 
دعائية بعنوان ’’دفعة للحماية‘‘ وأنها تريد من الناس 
تشجيع أصدقائهم وأفراد أسرهم على تلقي الجرعات 

الداعمة.
جرعة  من  التعب  بعض  أو  الذراع  في  بسيط  »ألٌم 
معززة يبقى أفضل بكثير من اإلقامة في المستشفى«، 
قال وزير الصحة في ساسكاتشوان، »سوف أقف في 
الصف لتناول جرعتي المعّززة ما أن يخفضوا سن 

متناوليها إلى نطاق 40 إلى 50 عاماً«.
ضّد  للتحصين  الوطنية  االستشارية  اللجنة  أّن  يُذكر 
فدرالية،  لجنة  وهي   ،)CCNI - NACI( األوبئة 
بـ’’نشر  الحالي  الشهر  من  سابق  وقت  في  أوصت 
سريع‘‘ للجرعات الرابعة لألشخاص الذين بلغوا سّن 

الـ80 فما فوق.

 Williams( توّصل السكان األصليون في ويليامز ليك  
إلى  كولومبيا  بريتيش  مقاطعة  في   )Lake First Nation
بعد  الفدرالية  الحكومة  مع  دوالر  مليون   135 بقيمة  اتفاق 
التي  األراضي  للطرد من  تعرضهم  160 عاماً على  مرور 

كانت تقع فيها قريتهم.
قال زعيم السكان األصليين في ويليامز ليك، ويلي سيالرز، إّن 
معركة قانونية بدأت منذ ما يقرب من ثالثة عقود وانتهت أمام 
محكمة كندا العليا عام 2018، قبل بدء وساطٍة العام الماضي.
اللتْين  والسعادة  البهجة  عن  حقاً  تعبّر  أن  الكلمات  يسع  »ال 
تشعان من خالل مجلسنا ومجتمعنا«، قال ويلي سيالرز بعد 

اإلعالن عن االتفاقية المبدئية التي تنتظر التصديق عليها.
وشرح الزعيم سالرز أن أراضي القرية التي أصبحت الحقاً 
خالفاً  المستوطنين  قبل  من  احتالها  تّم  ويليامز،  ليك  مدينة 
لرغبة الحكومة االستعمارية في إنشاء محمية، ما أجبر الكثير 

من الناس على النزوح.
وستتاح لحوالي 450 عضواً من األّمة األولى في ويليامز ليك، 
تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، الفرصة للتصديق على االتفاقية 

في استفتاء في 29 حزيران )يونيو( المقبل.
أيار  12 و26  وستُعقد ثالث جلسات إعالمية بصيغة حضورية وافتراضية في 

)مايو( و9 حزيران )يونيو(.
الصفقة البالغة 135 مليون دوالر تقترب من الحد األقصى الذي كان يمكن منحه 

والبالغ مقداره 150 مليون دوالر.
وحّث سيالرز جميع أعضاء األّمة األولى في ويليامز ليك على تأييد الصفقة من 

أجل األجيال القادمة وإرث أولئك الذين فقدوا أراضيهم.
سيحصل كّل واحد من أفراد مجتمع ويليامز ليك على تعويضات مالية، ويحق لمن 

بلغ سّن الـ60 أو أكثر بتعويض أكبر.
وأضاف زعيم األمة األولى ويلي سيالرز »أحد األمور المحبطة مع مرور الوقت 
الذي دارت فيه هذه المعركة هو أّن العديد من كبار السن الذين أدلوا بشهاداتهم 

طوال هذه العملية )...( لن يستفيدوا أبداً من هذا النصر«.
قبل  يُدار من  ائتماني  إلى صندوق  األموال ستذهب  أّن معظم  وأوضح سيالرز 
أّمة ويليامز ليك باحتراف، مع الفائدة التي تقدم مدفوعات سنوية لألعضاء، بينما 
سيمّول الباقي من المال برامج إلعادة إحياء االحتفاالت الثقافية إنشاء بنى تحتية، 

بما في ذلك اإلسكان ومركز مجتمعي ومنشأة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

  قد تُستخدم قريباً األصول الروسية التي صادرتها 
الدولة الكندية من أجل تمويل المساعدات ألوكرانيا. 
فالحكومة الفدرالية تسعى لمنح نفسها صالحيات 
أول  عندئذ  كندا  وستكون  ذلك.  لتحقيق  جديدة 
دولة في مجموعة السبع تتخذ مثل هذا اإلجراء.

وبموجب هذه اآللية الجديدة يمكن مثاًل مصادرة 
للعقوبات  فاخر مملوك لشخص خاضع  عقار 
لتمويل  العائدات  واستخدام  وبيعه  الكندية 

المساعدات ألوكرانيا.
الوثائق  في  مدرجة  الجديدة  األحكام  وهذه 
التشريعية لتنفيذ الميزانية الفدرالية التي قّدمتها 
نيسان   7 في  فريالند  كريستيا  المالية  وزيرة 

)أبريل( الجاري.
وبموجب التغييرات المقترحة ليس بإمكان أوتاوا 

فقط مصادرة أصول مرتبطة بأشخاص مقربين من النظام الروسي، 
لكن يمكنها أيضاً تصفيتها لتعويض ضحايا الحرب في أوكرانيا. 
ذلك  في  بما  وكيان،  شخص   1.100 يستهدف  أن  يمكن  وهذا 

شركات، مدرجين في قائمة العقوبات الكندية.
بموجب القانون يمكن استخدام عائدات بيع األصول المصاَدرة 
’’إلعادة اإلعمار‘‘ و’’إعادة إحالل السالم‘‘ و’’تعويض الضحايا‘‘ 

في أوكرانيا.
سنستمر في زيادة الضغط على نظام )الرئيس الروسي فالديمير( 

بوتين وفرض تكاليف باهظة على هذه الحرب غير الشرعية.
نقال عن ميالني جولي، وزيرة الخارجية الكندية

التغييرات، سيكون  الكندية »مع هذه  الخارجية  أضافت وزيرة 
نظام العقوبات الكندي األول في مجموعة السبع الذي يسمح بهذا 

النوع من اإلجراءات«.
وتبدو هذه المبادرة مستوحاة من مشروع القانون ’’اس - 217‘‘ 
)S-217( الذي قّدمته عضوة مجلس الشيوخ راتنا أوميدفار والذي 
يقترح إعادة تخصيص األصول الخاضعة للعقوبات لدعم ضحايا 

الفساد وانتهاكات حقوق اإلنسان في الخارج.
وفي 10 آذار )مارس( كتب زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، 
عضو مجلس العموم جاغميت سينغ، إلى رئيس الحكومة الليبرالية 

جوستان ترودو ليطلب منه تمرير مشروع قانون مجلس الشيوخ 
المذكور من أجل مساعدة أوكرانيا.

ويدعم الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، نهج الحكومة 
الكندية، لكنه يدعو إلى مزيد من الشفافية.

قال نائب زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، عضو مجلس العموم 
أليكساندر بولريس »نتشارك المخاوف التي أثارها عدد من الخبراء 
الفعلي  التطبيق  مدى  تظهر  لم  الحكومة  أّن  ومفادها  األمنيين، 

للعقوبات الحالية« .
أضاف بولريس »يواصل الديمقراطيون الجدد مطالبة الحكومة 
بالكشف عن األصول التي تمت مصادرتها رداً على حرب بوتين. 
يجب معرفة كيفية تطبيق العقوبات ومن يتأثر بها واستخدام هذه 
الالجئين  لدعم  األصول  تخصيص  إلعادة  الجديدة  اإلجراءات 

األوكرانيين« .
القول  من  يمكنها  وضع  في  ليست  ترودو  حكومة  جهتها،  من 
حالياً متى سيتم استخدام هذه الصالحيات الجديدة وتحديد مقدار 

األموال التي تأمل في تحصيلها.
لدعم  دوالر  مليار   1,2 تخصيص  عن  أعلنت  أن  لكندا  وسبق 
أوكرانيا في عام 2022. هذا باإلضافة إلى الـ500 مليون دوالر 
المنصوص عليها في الميزانية األخيرة للسنة المالية الحالية لتقديم 

مساعدة عسكرية إضافية ألوكرانيا.

  ارتفع عدد حاالت االستشفاء لمصابين بوباء ’’كوفيد 
المجموع  ليبلغ  بـ275 حالة عن،  - 19‘‘ في أونتاريو 

1730 حالة.
وهذا سقف قياسي جديد لحاالت االستشفاء في أونتاريو منذ 
منتصف شباط )فبراير( الفائت، أي في الموجة السادسة 

من جائحة ’’كوفيد - 19‘‘.
إلى   46% قرابة  أُدِخل  المصابين  المرضى  بين  ومن 
المستشفيات بسبب أعراض الـ’’كوفيد - 19‘‘، فيما تّم 

تشخيص اآلخرين بالوباء الحقاً.
وظّل عدد المرضى بالوباء في وحدات العناية المركزة 
اليوم مستقراً عند 219 حالة، وهو عدد الحاالت ليوم أمس.

األسبوع الماضي، قال رئيس الخدمات الطبية في أونتاريو، 
الدكتور كيران مور، إّن المقاطعة بلغت ذروة الموجة 
تبلغ  أن  وتوّقع  الوبائية،  بالعدوى  يتعلق  فيما  السادسة 

حاالت االستشفاء ذروتها ابتداًء من األسبوع الحالي.
وتّم التأكد من 1827 حالة إصابة جديدة بالوباء اليوم 
.)PCR( بواسطة اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل
لكن هذا ليس سوى جزء بسيط من إجمالي اإلصابات 
ألّن الوصول إلى اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل 

محدود.

ل في مراكز الرعاية  وُسّجِ
الطويلة األمد 106 إصابات 
جديدة اليوم، 89 منها في 
صفوف النزالء، وهم من 
القادرين  غير  السّن  كبار 
على تدبّر شؤونهم بأنفسهم، 
صفوف  في  حالة  و17 

الموظفين.
وتّم إجراء قرابة 13.500 
بوليميراز  تفاعل  اختبار 
متسلسل في الساعات الـ24 
معدل  وانخفض  األخيرة. 
ليوم  االختبارات  إيجابية 
حيث  التوالي،  على  ثالث 
وصل إلى %13,2 اليوم.
الصحة  وكالة  وسّجلت 
 14 المقاطعة  في  العامة 

حالة وفاة إضافية، من بينها حالة وفاة حدثت قبل أكثر 
من شهر.

أونتاريو  سّجلت  ونيف  سنتْين  قبل  الجائحة  بداية  ومنذ 

1.246.013 حالة إصابة بالوباء و12.750 حالة وفاة به.
وأونتاريو هي كبرى مقاطعات كندا العشر من حيث عدد 
السكان، يقطنها نحو من 14,95 مليون نسمة حسب تقديرات 

وكالة اإلحصاء الكندية للربع األول من عام 2022.

  استغل المحافظون الفيدراليون األسابيع القليلة الماضية 
لحشد الدعم ، في أعقاب الميزانية الفيدرالية واإلعالن 

عن تحالف بين الحزب الوطني والليبراليين.
 Nanos Research وفًقا آلخر استطالع أجرته شركة
 ، CTV التابع لـ »Trend Line« نيابة عن بودكاست
يمتلك حزب المحافظين الكندي اآلن ٪35.6 من نوايا 

التصويت ، بزيادة 4.3 نقطة في أربعة أسابيع.
بأن  األربعاء،  يوم  صدر  الذي  االستطالع  اظهر  وقد 
بانخفاض  التصويت ،  يتبع ٪30 من نوايا  الليبراليون 
٪2.2 ، فيما رضى NPD   الحزب الوطني الديمقراطي 

بـ 19.6 ٪ من التأييد ، بانخفاض 2٪.
حزب الخضر )٪5.5 ، + ٪0.7( ، كتلة كيبيك )5.4٪، 
٪0.5-( والحزب الشعبي )٪3.4 ، ٪0.2-( ، هم  من 

بالكاد تفاوتوا في دعمهم.
وقد حلل استطالعات الرأي نيك نانو في عرض النتائج، 
»المحافظون يأخذون زمام المبادرة التي لها داللة إحصائية، 

خارج هامش الخطأ«.
فقد جاء في األخبار في األسابيع األخيرة، بأن يأتي هذا 

الصعود المحافظ في أعقاب 
الليبراليين  بين  الشراكة 
والحزب الوطني الديمقراطي 
، وتعهد حزب جاغميت سينغ 
بعدم إسقاط حكومة األقلية 
التي يتزعمها جاستن ترودو. 
كما ظهرت قضايا أخرى ، 
بما في ذلك عرض الميزانية 
مشروع  على  الموافقة  أو 

خليج نورد النفطي.
القائم  نانوس  السيد 
فكرة  لديه  باالستطالع 
الزيادة  هذه  لشرح  أخرى 
واقع  »من  الشعبية،   في 

خبرتي ، غالًبا ما تكون األحزاب بال قيادة أكثر شعبية 
من األحزاب القيادية. يبدو األمر كما لو لم يكن هناك 

شيء له تأثير مثير لالشمئزاز«.
تذكر أن كانديس بيرجن يقود حزب المحافظين حالًيا على 

أساس مؤقت ، بينما يحاول العديد من المرشحين الترشح 
للقيادة ، بما في ذلك النائب بيير بويليفر ورئيس وزراء 

كيبيك السابق جان شاريه.
تم إجراء االستطالع على 1084 بالًغا كندًيا واختتم في 

22 أبريل.

لويد  األميركي  الدفاع  وزير  أعلن    
أوستن أّن كندا سترسل ثماني مركبات 

مدرعة إلى أوكرانيا.
وجاء تصريح أوستن عقب اجتماع للدول 
الحليفة ُعقد مؤخراً في قاعدة رامشتاين 

الجوية األميركية في ألمانيا.
وكان الهدف من هذا االجتماع تسريع 
تطلبها  التي  العسكرية  المعدات  تسليم 
أوكرانيا لصّد الغزو الروسي ألراضيها 

الذي بدأ في 24 شباط )فبراير(.
»سنرسل عربات مدرعة إلى أوكرانيا«، 
قالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند قبل 

االجتماع، لكنها لم تحدد عددها.
إلى  األسلحة  بشحنات  يتعلق  وفيما 
من  الرئيسي  اإلعالن  جاء  أوكرانيا 
شحن  أكدت  التي  األلمانية  الحكومة 
إلى  الجوي  للدفاع  دبابات ’’جيبارد‘‘ 

هذا البلد.
وفي بيان أصدرته، قالت وزارة الدفاع 
الوطني إنها تعمل على وضع اللمسات 
بعدد من  األخيرة على »عقود متصلة 
العالمات  ذات  المدرعة  المركبات 
التجارية التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا 

في أقرب وقت ممكن«.
أنها  آنذاك  الدفاع  وزارة  أعلنت  كما 

مدافع  أيضاً ألوكرانيا  سترسل 
طراز  من  مقطورة  هاوتزر 
155 ملم،  ’’M777‘‘، عيار 
غوستاف‘‘  ’’كارل  وذخيرة 

المضادة للدبابات.
أناند  الوزيرة  تحدد  لم  وأيضاً 
عدد مدافع الهاوتزر المرسلة إلى 
أوكرانيا. لكن وفقاً لـ’’سي بي 
سي‘‘ )القسم اإلنكليزي في هيئة 
اإلذاعة الكندية( عددها أربعة.

لكّن أناند ذكرت بأّن كندا أرسلت 
ألوكرانيا آالف الذخائر المضادة 

للدبابات.
كما يتم وضع اللمسات األخيرة 
على عقد خدمة لصيانة وتصليح 
الكاميرات المتخصصة للطائرات 
كندا  أرسلتها  التي  طيار  بدون 

إلى أوكرانيا.
ووفقاً ألناند ستواصل كندا إرسال األسلحة 
إلى أوكرانيا، سواء من مخزونات القوات 
المسلحة الكندية أو من موّردي األسلحة 

الذين ستبرم أوتاوا اتفاقات معهم.
نواصل،  أن  ويجب  متقلب،  »الوضع 
لدعم  وسعنا  في  ما  كل  بذل  كحلفاء، 
أوكرانيا وسيادتها واستقرارها وأمنها«، 

أنيتا أناند، وزيرة الدفاع الكندي.
قرابة  اجتماع  فإّن  أوستن  للويد  ووفقاً 
40 من الحلفاء اليوم في ألمانيا سوف 
يتكرر على أساس شهري، إما بصيغة 

حضورية أو افتراضية.
وستعقد الوزيرة أناند اجتماعاً ثنائياً مع 
نظيرها األميركي بعد غد الخميس في 
واشنطن. وستكون هذه أول زيارة رسمية 
ألناند إلى الواليات المتحدة منذ تعيينها 

وزيرة للدفاع في حكومة جوستان ترودو 
في تشرين األول )أكتوبر( الفائت.

الوطني،  الدفاع  وزارة  وبحسب 
بين  العالقات  الحديث حول  سيتمحور 
البلدين ’’على صعيد الدفاع واألولويات 
الفضاء  دفاع  قيادة  كتحديث  الرئيسية 
)’’نوراد‘‘  الشمالية  ألميركا  الجوي 
والواليات  كندا  وجهود   )NORAD

أوكرانيا‘‘. لدعم  المتحدة 

ونا في المستشفيات أونتاريو: سقف جديد لعدد المصابين بكور

المحافظون يرتفعون في نوايا التصويت الفيدرالية
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ملحمة عالمية إلنقاذ معبدّي أبوسمبل
منسوب  ارتفاع  بدأ  أن  إلى  جيدة  المعبدين  حالة  كانت 
العالى وبحيرة  السد  بناء  ينتج عن  بدأ  الذي  النيل  نهر 
مما  بغرقهما،  يهدد  قد  سببا  كان  مما  خلفه  من  ناصر 
جعل من الضرورى نقلهما للحفاظ عليهما من الغرق. 
وكانت عملية نقل معابد أبو سمبل من أصعب عمليات 
التحدى كبيرا  التاريخ حيث كان  المبانى على مر  نقل 
أمام المهندسين المعماريين واآلثاريين على حد سواء كى 
ينجحوا فى تنفيذ ذلك المشروع العمالق، خصوصا أن 
التحدى األصعب أمامهم كان الحفاظ على الزوايا الهندسية 
والقياسات الفلكية كى تستمر ظاهرة تعامد الشمس على وجه 
الفرعون األشهر الملك رمسيس الثانى مرتين فى العام. 
وتم القيام بعملية إنقاذ لمعبدى أبوسمبل من الغرق عقب 
بناء السد العالى فى ستينيات القرن العشرين واستمرت 
تلك العملية عدة سنوات. وتم نقل معبدى أبو سمبل من 
موقعهما اللذين كانا فيهما إلى الموقعين الحاليين اللذين 
هما فيهما اليوم على الهضبة الشرقية بارتفاع حوالي 64 
متًرا فوق الموقع القديم وحوالي 180 متًرا إلى الغرب 

من موقعهما األصلى.
وتمت عملية نقل المعبدين على عدة مراحل. وفى المرحلة 
األولى، تم إقامة سد عازل بين مياه نهر النيل الخالد وبين 
المعبدين لحماية المعبدين من الغرق فى المياه التى كانت 
ترتفع بسرعة. وفى المرحلة الثانية، تمت تغطية واجهة 
لهما.  المكونة  الصخور  تقطيع  أثناء  بالرمال  المعبدين 
وفى المرحلة الثالثة، قام المهندسون البارعون بتقطيع 
كتل المعبدين الحجرية ثم ترقيمها حتى يسهل تركيبها 

بعد النقل، قبل أن يتم نقلها إلى مكان المعبدين الجديد.
وبعد نقل جميع األحجار من موقعها القديم، تم البدء فى 
المرحلة الرابعة، وكانت عبارة عن تركيب األحجار مرة 
أخرى بداية من قدس األقداس إلى واجهة المعبدين. كما 
الصناعى  الجبل  قباب خرسانية تحت صخور  بناء  تم 
فوق المعبدين لتخفيف حمل صخور الجبل على المعبدين. 
وبذلك تم نقل معبدى أبو سمبل العظيمين بنجاح ساحق 
ليصبح نقلهما أحد أهم وأكبر مشاريع القرن العشرين 
الضخمة والدقيقة التى تطلب تنفيذها الحفاظ على تعامد 
الشمس على وجه نجم األرض الفرعون األشهر الملك 

رمسيس الثانى.
وفي النهاية، فإن مشروع إنقاذ آثار النوبة وتحديًدا معبدّي 
أبو سمبل الكبير والصغير، الذي تبنته منظمة اليونسكو 
وبراقة  كالشمس  ساطعة  عالمة  يظل  سوف  العالمية، 
الوضوح وناصعة الضياء على تكاتف المجتمع الدولى 
فى لحظة ما من عمر وتاريخ وحضارات األمم من أجل 
إنقاذ آثار النوبة العظيمة من الغرق فى مياه بحيرة ناصر 
التى خلقها السد العالى من ورائه، ليس كبحيرة صناعية 
كبحيرة حضارية  بل  خلفه،  بغزارة  المياه  فيها  تتراكم 
الشمال  الواحد فى  النيل  أبناء وادى  بين  تجمع وتربط 
السودان، وفى واحدة من  الجنوب فى  فى مصر وفى 
الثقافية والحضارية  القرن العشرين  أروع مشروعات 
الكبرى التى ال تنسى والتى اتحدت فيها بصدق البشرية 
جمعاء على كلمة سواء من أجل الحفاظ على تاريخها 
الجمعى من الضياع فى فترة زمنية من عمر الشعوب 

ال تتكرر كثيًرا. 
وتاريخها  مصر  جاذبية  أنها  أبًدا  ننكر  أن  يمكن  وال 
وحضارتها وآثارها التى ال تقاوم والتى يقف العالم أجمع 
إنحناء لعبقرية البناء المصرى القديم الذي جعل الحجر 
يتكلم ويحكى لنا حكايته التاريخية المجيدة التى ما تزال 
تبهرنا إلى اآلن وإلى أن يرث هللا األرض ومن عليها. 

وال يمكن أن نغفل دوًما أنها قصة مصر الخالدة المتوهجة 
دوًما والعظمى حضاريًا دائًما وأبًدا ذات الفصول والقصص 
والحكايات التاريخية التي ال تنتهي، وتعد قصة إنقاذ آثار 
النوبة واحدة من قصصها الحضارية العديدة التي نستنشق 

عبيرها وعبقها آناء الليل وأطراف النهار.  
إلفنتين جوهرة الجنوب 

تقع جزيرة إلفنتين، جوهرة الجنوب، في قلب نهر النيل 
في مواجهة مدينة أسوان في صعيد مصر، وتبلغ مساحتها 
حوالي 1500 م طواًل و500 م عرًضا. وُعرفت هذه 
الجزيرة فى العصور الفرعونية باسم »آبو« وتعنى »الفيل« 
أو »عاج )سن الفيل(« التى تحولت فى اللغة اليونانية إلى 
كلمة »إلفنتين« التى تحملها الجزيرة إلى اآلن؛ وذلك على 
اعتبار أن تلك الجزيرة كانت ميناء مهما الستقبال العاج 
الجزيرة  األفيال. وكانت  المستخرج من سن  األفريقى 
بالفعل نقطة محورية على الطرق التجارية إلى الجنوب 
من مصر، فضال عن أنها كانت مقرا أساسيا لكل البعثات 

الحكومية والعسكرية والتجارية المتجه جنوبا أو العائدة 
إلى أرض الوطن. وأعطى تكوين الجزيرة الجيولوجى 
-إذ نشأت المدينة على صخرة جرانيتية- أهمية كبيرة 
السوداء  الجرانيتية  أحجارها  استخدمت  حيث  إللفنتين 
والرمادية والحمراء فى عدد من األعمال اإلنشائية والفنية 

قديًما وحديًثا. 
وفي العصور الفرعونية، تركز النشاط العمرانى الرئيسى 
من بناء معابد ومقابر فى الجزء الجنوبى من الجزيرة؛ 
بينما لم يضم الجزء الشرقى من الجزيرة سوى تجمعا 
سكنيا صغيرا ومركزا تجاريا حمل اسم »سونو« )فعل 
يعنى »يتاجر«( فى اللغة المصرية القديمة، و«سيينى« 
فى اللغة اليونانية، وصار »أسوان« فى اللغة العربية- 

االسم الحالى لمدينة أسوان الجميلة. 
ويبلغ ارتفاع التل األثرى فى إلفنتين حوالي 12 متًرا. 
ويرجع أقدم آثار الجزيرة إلى عصور ما قبل التاريخ 
)حضارة نقادة(، وإلى نفس العصر تعود بدايات معابد 
المعبود »ساتت« سيدة إلفنتين التى سوف يضاف إليها 
من قبل ملوك مصر من عصور مختلفة. وفى عصر 
األسرات المبكر، تم تأسيس قلعة فى الجزيرة كنقطة حراسة 
وللسيطرة  الجنوبية  الحدود  على  لإلشراف  حامية  بها 
على طرق التجارة. وفى عصر األسرة الثالثة، بنى هرم 
مدرج صغير الحجم فى غرب الجزيرة، للتعبير الرمزى 
عن السلطة المركزية ممثلة فى شخص الملك. ثم أسس 
خلفه مبنى إدارى وجبانة يعودان إلى عصرى الدولتين 

القديمة والوسطى.
ولعل من بين أبرز معالم الجزيرة، بقايا معبد المعبود 
خنوم سيد إلفنتين. ويعتبر المعبود خنوم من أهم اآللهة فى 
مصر القديمة، وتزوج المعبودة »ساتت« سيدة إلفنتين، ثم 
أصبحت المعبودة »عنقت« - ربة جزيرة سهيل - ابنة لهما. 
وفى عصر الدولة الوسطى، بنى معبد لخنوم، وأعيد بناؤه 
فى عهد الملك تحتمس الثالث من عصر الدولة الحديثة، 
وحدثت له إضافات عديدة فى عهد الملك نختنابو الثانى 
فى األسرة الثالثين، بينما زينت البوابة األثرية بنهاية 
عهد اإلسكندر الرابع، فضال عن إضافات قام بها الملوك 
البطالمة واألباطرة الرومان. ويبلغ طول المعبد فى مرحلته 
النهائية حوالي 123م. وفى عام 1908، وجد األثريون 
الفرنسيون جبانة للكباش المقدسة الخاصة بالمعبود خنوم 
بين معبدى خنوم وساتت. وفى العصر الصاوى )األسرة 

26(، أقيم مقياس للنيل بالجزيرة.
وفى عام 1946، اكتشف األثرى المصرى الراحل لبيب 

حبشى »مقصورة الكا« الخاصة بالموظف الشهير »حقا 
إيب« الذي كان مسؤوال عن الرحالت الملكية الناجحة 
إلى الجنوب، الذي قدس بعد وفاته على هذه الجزيرة، 
وأصبح وسيطا بين البشر واآللهة من قبل ملوك وأشراف 
الدولة الوسطى. ووجد العديد من اآلثار النذرية داخل 

مقصورة »حقا إيب«.
وبدأت الحفائر األثرية فى إلفنتين بواسطة بعثة ألمانية 
بين عامى 1908-1906 بحثا عن البرديات اآلرامية ثم 
تلتها بعثة فرنسية. وتشير البرديات اآلرامية التى عثر 
عليها فى الجزيرة إلى وجود مرتزقة ومعبد إللههم بداية 
من فترة االحتالل الفارسى األول لمصر فى عام 525 
قبل الميالد. وفى أوائل القرن السادس الميالدى، بنيت 
انتشر  ذلك،  فناء معبد خنوم. وبعد  كنيسة صغيرة فى 
اإلسالم. واليمكن بدقة تحديد نهاية العمران فى إلفنتين؛ 
نظرا لزوال الطبقات العليا من التل األثرى، وأغلب الظن 
أنها ال تبعد كثيرا عن القرن التاسع أو العاشر الميالدى.
  وبداية من عام 1969 إلى اآلن، يقوم فريق أثرى من 
المعهدين األلمانى والسويسرى فى القاهرة بحفائر علمية 
وكتابة  إلفنتين  آثار  اكتشاف  إعادة  إلى  تهدف  منظمة 
تاريخها الثرى عبر ما يزيد عن ثالثة آالف عام. ويوجد 
بالجزيرة متحف إلفنتين الذي يضم عدًدا من اآلثار المتميزة، 
ويتم تطويره حتى يكون مناسًبا لوسائل العرض المتحفى 
الحديثة، وبه ملحق يعرض أهم اآلثار المستخرجة من 

الحفائر الحديثة.        

السينما عند الفراعنة
عبر الفنان المصري القديم في العديد من األعمال الفنية 
التي جاءت لنا من مصر القديمة عن فهمه الكبير لفن 
اختراع  يتم  أن  قبل  السينمائية  للغة  وإداركه  السينما 
فن السينما في العصر الحديث. فنجد العديد من األدلة 
المّصورة في العديد من المناظر القادمة إلينا من مصر 
القدماء  تقدم بوضوح معرفة المصريين  القديمة والتي 
التطبيق الالفت  السينما من خالل  بمبادئ وأصول فن 
لفنون التصوير في العديد من المناظر المّصورة على 
اآلثار المصرية القديمة سواء في المقابر أو المعابد أو 
حتى على بعض القطع األثرية الصغيرة والتي تظهر 
براعة وإحساس المصري القديم بالزمن وتكوين الكادر 
السينمائي وإدراكه البالغ لتتابع المشاهد الواحد تلو اآلخر 
وفق تسلسل زمني متراتب ووفًقا لمنهج بصري يعطي 
العين القدرة على التتابع ومتابعة تطور الحدث أو الفعل 
المّصور على آثارهم، فضاًل عن أن كل مشهد يضيف إلى 
ر الحدث حتى تكتمل الرؤية أو الرسالة الفنية  اآلخر ويطّوِ
التي أراد الفنان المصري القديم إرسالها عبر تصويره 
لهذه اللقطات السينمائية البارعة قبل معرفة واختراع فن 

السينما بآالف السنين. 
وتمثل اآلثار المصرية بانوراما بصرية الفتة وتصف 
المشاهد المصّورة عليها العديد من اللقطات الفنية البارعة 
التي تعبر عن لحظات ومشاهد مهمة من حياة المصريين 
القدماء وفًقا لتسلسل وبناء درامي متماسك الفت. ونرى 
تقسيًما  المصري  بالمتحف  نعرمر  الملك  على صالية 
للمناظر وتتابًعا للمشاهد الخاصة باألحداث التاريخية في 
فترة محاوالت توحيد مصر في عصر ما قبل األسرات. 
القديمة  المصرية  الحضارة  في  المهمة  المناظر  ومن 
برع  وقد  القرابين.  مائدة  إلى  جالًسا  المتوفى  تصوير 
المصري القديم في تقسيم المشاهد إلى لقطات ووضع 
خطوط فاصلة كي تفصل المشهد عن اآلخر. وأذهلت 
مناظر المصارعة في بني حسن بالمنيا الجميع بتنوع 
وتتابع المشاهدة في لقطات تزيد على المائتين في العدد. 
وعرف الفراعنة تصوير المشهد األمامي والخلفي وإبراز 
الشخصية الرئيسية والثانوية والشخصيات المزدوجة. 
واللقطات  والزوايا  الكادرات  في صنع  أبدعوا  وكذلك 
والمنظور واألضواء والظالل والتصوير الجانبي والتصوير 
الغائر والبارز والتصوير تحت الماء وإظهار الحركة 
المتتابعة والتحريك وتقطيع  لحظة وقوعها والحركات 
المناظر )الديكوباج(. والمدهش في األمر أن المصريين 
القدماء قد عرفوا أيًضا فن المونتاج. وظهر ذلك بوضوح 
شديد في مناظر تصوير صناعة السبائك الذهبية؛ إذا قام 
المصريون القدماء بصناعة تسلسل وتتابع تصويري من 
خالل عدد من المناظر المصّورة على الجدران. وهناك، 
على سبيل المثال ال الحصر، في مقبرة مريروكا بسقارة 
مناظر متتالية تحكى خطوات الصناعات المعدنية بدًءا من 
وزن المادة، ثم صهرها، ثم صبها في قوالب، وتشكيلها 
في سالسل، ثم عمل قالئد للصدر، ثم عمل قالدة من 

نوع آخر في نهاية األمر.
وتظهر هذه األعمال الفنية العبقرية القادمة إلينا من مصر 
القديمة عبقرية وإنجاز وإعجاز المصري القديم وتعامله 
مع جميع مفردات الفنون بحب وعشق وإبداع، وكذلك 
توضح تفرده وأسبقيته في إبداع الفنون التي عرفها العالم 
بعد آالف السنين؛ مما يدل على عظمة مصر والمصريين 
ويؤكد هذا دوًما، كما أحب أن أقول، إن مصر هي التي 

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

أحمُلِك بين جفوني

رحيــل مؤقـت..

     Vendredi 29 avril 2022
الجمعة 29 ابريل 2022

  تكملة للعدد الماضي: 

تهبُط العارمُة  موجُتِك 
الُمعِتَمِة ضفتي  ِعنَد 

الموجِة ضوِء  في  ذاكرتي  َتصحو 
الُحزَن َتمحو  ِك  َكفُّ

ُطرقاتي ِمْن 
الشامخِة( )قلعتِك  الى  أمضي 

الموصدِة االبواِب  أزمنُة  تزاحُمني 
بواباٍت ال   ... ال جسوَر 

روحِك( )قلعِة  الى  َتقوَدني 
عينيِك أسراِر  عن  دهراً  ابحُث  كنُت 

شفتيِك ِرقََّة  و 
َضوئِك بابتسامِة  حالماً  َجلسُت 
ُحبِك سواحِل  في  َنفسي  ألرى 

العصوِر َكوكُب  يا 
والموانئ األرصفِة  ُسفُن  َتنتظُرِك 
الكؤوِس رشفاِت  من  ينَتشي  َكْي 

المنفيين حانِة  في  قصائدي  لِك  سأترُك 
الهاربِة الطرقاِت  من 
جفوني بيَن  أحملُِك 

الريح نشوِة  في  لنغرَق 
الضائعِة الموجاِت  الى  أُعيَدِك  لَْن 

..... الجحيِم  في 
المحيط(،،،،،،،، )وظالِم 

الساعات من  قضينا  كم 
.. معاً ننسج، 

القادمات األحالم 
لذكريات وا
. . فترقنا وا

األول لقاؤنا  وكأن 
للُبعاد إال  يكن  لم 

الشوق  ألثقال  وإال 
السالبات  وأيامه 

ت لمتعبا ا
اللعين  المرض  وإذا 

خفية.. يأتيِك 
بهيم ليل  في 

الصباح.. وفي 
العظيمة الجمعة  صلوات  مع 

النحيب  يعلو 
األنين.. يمزقه  والقلب 

السقم من  انسلخِت  قد  ها 
األلم أتعاب  وتركِت 
الثرى  تحت  هناك 

مرقدك في 
. . تغفين

الذكريات  صباح  حتى 
كيات لبا ا

الحنين وآالم 
***   ***   ***
مضت يوماً  أربعون 
تراب صار  والجسد 

رميم والعظام 
التراب وفوق 
السراب أشباح 

ساهرتي.. ناديتِك،  وكلما 
الوجد رحاب  في  صوتي  صدى 

النداء يلبي 
صارخاً داخلي  في  اسمك  بينما 

مكباًل
األوقات بنهاية 

العذاب شر  يحبسه 

لاعلاناتكم في الرسالة

شعر: جاسم نعمة مصاول

بن راشد  بالشراكة مع جامعة محمد    
الصحة  وهيئة  الصحية  والعلوم  للطب 
بدبي، أعلنت مؤسسة الجليلة، العضو في 
مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم 
العالمية، أنها بصدد إنشاء بنك حيوي مدعوم 
بتقنيات الروبوت، وباستثمارات تصل إلى 
17 مليون درهم، ليكون بذلك األول من 
نوعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
بهدف النهوض بالبحوث الطبية المحلية في 
مجاالت االضطرابات الوراثية والسرطان 

واألوبئة واألمراض المزمنة األخرى.
ويعد البنك أحد أكبر البنوك الحيوية على 
مستوى العالم بطاقة استيعابية ضخمة تمكنه 
من حفظ وإدارة 7 ماليين عيّنة، وسيكون 
مقره في مركز محمد بن راشد لألبحاث 
الطبية مقًرا له، وهو مبادرة أطلقتها مؤسسة 
من  بينما  الطبية،  دبي  مدينة  في  الجليلة 
المقرر  افتتاح البنك الحيوي في عام 2023.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، 
رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجليلة أهمية هذه 
الخطوة في دفع جهود األبحاث والدراسات 
الطبية في دولة اإلمارات والمنطقة، ومن ثم 
تعزيز القدرة على تقديم عالجات فعالة تعين 
على زيادة معدالت الشفاء، وقال: »البنوك 
الحيويّة لها دور مهم في تغيير العالم، إذ 
يعزز الوصول إلى البيانات الوراثية والصور 
الطبية من المنهجيات الرائدة للتحليل، وهو 
ما كان أمًرا مستحياًل قبل بضع سنوات فقط. 
ومع كونه األول من نوعه على مستوى 
الدولة، سيسهم البنك الحيوي إسهاماً أساسيًا 
في النهوض بأساليب الطب الحديث، وسيمّكن 
كفيلة  علمية  اكتشافات  إلى  الوصول  من 

بتحسين صحة اإلنسان«.
وبفضل الدور المهم الذي تسهم به البنوك 
وتطوير  بالبحوث  النهوض  في  الحيوية 
االكتشافات الطبية، من شأن البنك الحيوي 
أن يصبح أحد أبرز مصادر مستشفى حمدان 
بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان 
وغيره من مرافق الرعاية الصحية في دولة 
اإلمارات في إجراء البحوث وتوفير العالج 

المتخصص.
ويُعتبر البنك الحيوي أشبه بمستودع لتخزين 
مختلف أنواع العيّنات البيولوجية البشرية، 
والحمض  والخاليا  واألنسجة  الدم  مثل 
البيانات  تخزين  إلى  إضافة  النووي؛ 
جزيئات  ومصادر  بالعيّنات،  المتعلقة 
حيوية أخرى يمكن استخدامها في البحوث 
الصحية. وتشكل البنوك الحيوية مصادر 
مهمة للبحوث الطبية كونها تدعم العديد من 
أنواع البحوث المعاصرة مثل علم الجينوم 
والطب الشخصي وتطوير التشخيص الطبي 

والعالجات.
الدكتورة رجاء عيسى  قالت  جانبها،  من 
صالح القرق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
الجليلة وعضو في مجلس األمناء: »تعتبر 
البنوك الحيويّة نقلة نوعيّة في مجال الرعاية 
الصحية، وستحدث ثورة في مجال البحوث 
الطبية التي تؤدي إلى نتائج أفضل لعالج 
المرضى، وستوفر فرصة للباحثين والعاملين 
في المجال للعمل والتعاون في بناء مستقبل 
أفضل وأكثر صحة لألجيال القادمة. ويسهم 
التقدم العلمي في دعم االقتصاد من خالل 
زيادة معرفتنا بصحة اإلنسان واألمراض 
والعالجات والطب الشخصي وغيرها«.

ومن شأن النظام اآللي الروبوتي 
المعّزز بتقنيات الذكاء االصطناعي 
أن يكفل تأمين العيّنات الحيوية في 
مستودع مبّرد ]بدرجة حرارة أقل 
من 80 درجة مئوية[ ما سيحافظ 
على سالمة العيّنات ويطيل أمد 

إمكانية االستفادة منها.
بدوره، قال الدكتور عبد الكريم 
سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي 
لمؤسسة الجليلة: »ستشكل سرية 
معلومات المرضى أولوية أساسية 
باألنظمة  التزاماً  الحيوي  للبنك 
واللوائح والقوانين المعمول بها في 
دولة اإلمارات. وتعزيًزا لمستويات 
الصحة العامة، سيتمكن الباحثون 
من الحصول على البيانات الحيوية 
والطبية لتطوير اكتشافات علمية 
الشائعة  األمراض  بعالج  كفيلة 

واألمراض المهددة للحياة مثل السرطان 
وأمراض القلب والسكتة الدماغية«.

وتخدم البنوك الحيوية كأماكن مخصصة 
لتخزين عيّنات المرضى والعمل كمركز 
للتعاون بين العلماء إلجراء دراسات صحية 
للسكان أو النظر إلى مجموعات من المرضى 
الذين يعانون من أمراض معينة ومحاولة 
إيجاد عالجات وتشخيصات أفضل لعالج 

المرضى وإنقاذ األرواح.
وقال البروفيسور علوي الشيخ علي، نائب 
بدبي: »إنشاء  الصحة  لهيئة  العام  المدير 
الروبوت  بتقنيات  المعزز  الحيوي  البنك 
النهوض  إلى  الساعية  دبي  رؤية  يترجم 
بقطاع الرعاية الصحية وتصّدر االكتشافات 

وسيضيف البنك الحيوي قيمة كبيرة إلى 
نظام الرعاية الصحية في دبي والمنطقة وهو 
لمثال حي على أنّه بإمكان دمج الرعاية مع 
االستكشافات والتقدم أن يضع األسس لنتائج 
أفضل لمرضانا الحاليين والمستقبليين«.

ونظًرا للتنوع السكاني في دولة اإلمارات 
التي يحتضن مجتمعها العالمي طيفاً واسعاً 
من األعراق، سيوفر البنك الحيوي منصة 
استثنائية للدراسة والمقارنة بين العادات 
والنواحي  والغذائية  والبيئية  الوراثية 
السلوكية. كما تتيح البنوك الحيوية للباحثين 
إمكانية الوصول إلى البيانات التي تمثل 
ويستطيع  األشخاص.  من  كبيرة  أعداًدا 
العديد من الباحثين إجراء دراسات متعددة 
من  العيّنات  استخدام  عبر  األغراض 

من  المستمدة  والبيانات  الحيوية  البنوك 
العينات. تلك 

التعاون  فرص  الحيوي  البنك  وسيعزز 
الرعاية  هيئات  أبرز  مع  االستراتيجي 
الصحية والشركاء في جميع أنحاء المنطقة 
والعالم، وسيدعم التعاون البحوث الطبية 
الرائدة ويسّرع سبل االكتشافات  الحيوية 
وسيعمل  المرضى.  حياة  لتحسين  الطبية 
البنك وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا 
المجال مع االلتزام بأعلى قواعد االمتثال 
والمعايير األخالقية لجمع العيّنات الحيوية 
وتخزينها ومعالجتها وتحليلها واستخدامها في 
البحوث الخاصة بالعوامل الوراثية والبيئية 
واألمراض  اإلنسان  على صحة  المؤثرة 

التي تصيبه.

دبي تنشئ أول بنك حيوي معّزز بتقنيات الروبوت في اإلمارات

قصائد من الديوان الثالث )ترسُمني لغزاً(

عادل عطية



  إيطاليا من أكثر المدن التي تحتوي على أكبر عدد من مواقع التراث 
العالمي حول العالم، حيث يوجد بهذه المدن العديد من القطع األثرية 
والمدن الفنية مثل مدينة روما ومدينة البندقية وبالطبع مدينة فلورنسا 
التي يأتيإلليها السائحون منذ القديم من كل أنحاء العالم كما أيضا تستطيع 
الحجز من خالل افضل تطبيق لحجز الفنادق في السعودية الذي يساعدك 

الحصول على حجزك بسهولة.
كل هذا بجانب الكنوز الطبيعية التي تتميز بها المدن اإليطالية من 
سواحل وبحيرات وجبال ويتم إطالق اسم Bel Paese أي البلد الجميل.
كما يوجد بهذه البلد الجميلة أكثر من 30 أو أكثر من المناطق الجاذبة 
وتتميز المسافات بين مدن ايطاليا بقربها لذلك السياح يتنقلون بحرية الذين 
يصل عددهم حوالي 40 مليون سنويا وسوف نقوم بعرض بعض من 

هذه المناطق وهي:
فيرونا ارينا

تتميز مدينة فيرونا 
ارينا بوجود المدرج 
الروماني الكبير الذي 
تم بناؤه قبل 2000 
عام التي ال يزال 
حتى اآلن يقوم به 
العديد من العروض 
داخل  الموسيقية 

ساحة المدرج .
كما تشتهر المدينة 
بدورها الكبير في 

مسرحية روميو وجولييت وأيضا على الرغم من مرور هذه األعوام 
ال تزال مدينة فيرونا أرينا محتفظة بجمالها مما يجعلها مدينة مليئة 

بالثقافة و الفن اإليطالي.
 إلبا

تتميز جزيرة إلبا 
بتاريخها الطويل 
وقد سكن اإلغريق 
ن  سكا و تر ال ا و
قديما  والرومان 
وأيضا من أشهر من 
سكن هذه المنطقة 
هو نابليون بسبب 
نفيه إليها عام 1814 
وال تزال حتى اآلن 
منازل نابليون التي 
يقيم بها في الشتاء  
الصيف موجودة 

حتي اآلن.
تم فتحها للسياح التجول بها ويوجد بالجزيرة حوالي 150 شاطئا وبالطبع 

يوجد مساحات كبيرة من الرمال و الخلجان المحمية.
Palazzo Ducale in Urbino قصر

 قصر Ducal تم بناء هذا القصر في عصر النهضة بالقرن الخامس 
عشر و يوجد هذا القصر بمدينة Urbino .. و يمكن أن يسكن هذا 
القصر بمتوسط 600 ساكن بسبب ضخامته و هو متاح أمام الزائرين 
مع ترميم العديد من غرف الموجودة بالقصر لتبدو كما بنيت في القرن 
الخامس عشر  وأيضا يتم عرض عدد من اللوحات  منذ عصر النهضة .

سيفالو صقلية
لتتمكن من الوصول إلى مدينة سيفالو فيمكنك الذهاب عبر سيارتك 
من مدينة باليرمو ألنها تقع على بعد ساعة واحدة فقط ويوجد هذا 
المكان منذ القرون الوسطى وبسبب جمال وروعة هذا المكان قد تم 

تصوير العديد من األفالم.
من  تشتهر به هذه المنطقة المعالم الرائعة الكاتدرائيات التي تم تزينها 
بالفسيفساء وكورنيش الواجهة البحرية، كما يمكنك مشاهدة الغروب 

شارع الروكا و يبلغ عدد سكان هذه المدينة حوالي 13994.
سورينتو كامبانيا

يفضل السياح الذهاب إلى مدينة سورينتو بسبب وجود المنحدرات التي 
تطل على المحيط والمناظر الدرامية الساحرة، كما يمكنك استكشاف 

عدد من السواحل 
مثل ساحل أمالفي 
وبومبي  بالشرق 
إلى الشمال وأيضا 
كابري  جزيرة 
البحرية ويبلغ عدد 
سكان المدينة إلى 

.15956
ولينيانو آ ماري 

بوليا
تقع بلدة بولينيانو 
آ ماري الصغيرة  
التي تعرف أيضا 

بـ لؤلؤة البحر األدرياتيكي بسبب وقوعها  على جرف من الحجر 
الجيري الذي يصل إلى المحيط.

هي من أكثر األماكن التي يقصدها السياح للحصول على لحظات 
رومانسية وأيضا يمكنك فقط التجول بشوارع المدينة الملتوية و التي 

تم طالئها باللون األبيض و يبلغ عدد سكانها 17491.
مدينة فلورنسا

تتميز مدينة فلورنسا بالعديد من المميزات ومنها مثال حجم المدينة الذي 
يمكنك أن تقضية 
وقت في التمشية  
ورؤية  التجول 

الشوارع.
كما تتميز المدينة 
والتي  بالفنون 
في  صناعتها  تم 
عصر النهضة و 
يوجد أيضا بها أرقى 
المتاحف الموجودة 
 Uffizi بالعالم مثل
 Galleria dell و
Accademia‘ مما 

يجعلها من أفضل المدن التي يمكنك زيارتها.
مدينة البندقية 

البندقية أو ما يطلق عليها  أيضا مدينة المياه وتصنف بأنها   مدينة 
الجوهرة التي توجد بالتاج الخاص بالمدن المائية، ولكن قد تراجعت 
مدينة البندقية عن ذروتها ويأتي إلى المدينة سياح ويبلغ عددهم أكثر 

من عدد سكان بسبب سحر المدينة الرومانسي.
من أشهر المناطق الموجودة بها هو الممر المائي والذي يشق طريقه 
بين المدينة بين البحيرة وحوض القديس مارك، أيضا يمكنك رؤية القناة 
الكبرى ويفضل سكان المدينة التنقل عبر الحافالت المائية و التي تسمى 
فابوريتو ولكن يفضل السياح رؤية األماكن عبر الجندول الرومانسي.

الدولوميت
سلسلة جبال الدولوميت المتواجدة بشمال إيطاليا والتي يذهب إليها 
محبي ممارسة رياضة التزلج طوال العام كما يتميز شكل الجبال عند 
الغروب التي تبدو باللون الوردي واالرجواني التي يأخذك لعالم أخر، 

.Trento كما يذهب الزائرون للتسوق بأسواق
فيرنازا ليغوريا

 تتميز شوارع القرية بالمنازل ذات األلوان المميزة كما تتميز  المدينة 
باالنحدار الشاطئ الرملي وأيضا إلى الميناء الطبيعي الوحيد الموجود 

بسكوي تيري.
كما تتميز المنطقة بوجود المطعم الشهير الخاص بالمأكوالت البحرية 
والذي يوجد داخل قلعة منذ القرن الحادي عشر على طرف المرفأ و 

يبلغ عدد السكان حوالي 764 .
مدينة Pietrapertosa بازيليكاتا

تم نحت هذه المدينة بالصخور على جانب أحد الجبال ويصل ارتفاع 
هذه المدينة إلى 3500 قدم وتتميز هذه المدينة بوجود العديد والكثير 

من اآلثار القديمة.
أيضا تقع بها قلعة ساراسين التي تم بنائها في القرن التاسع كما يوجد 
بها أعلى مسار انزالقي موجود بالعالم و يبلغ عدد سكان هذه المدينة 

التي 937 .
تشتهر إيطاليا بالكثير من األشياء وأشهرها التالي:

نافورة تريفي روما
تم بناء هذه النافورة في عام 1762 من قبل نيكوال سالفي ويأتي العديد 
من السياح لزيارتها وإلقاء العمالت، حتى يعودوا مرة أخرى إلى 

روما وأيضا عند 
إلقائك عملتين أنه 
يؤمن لك أن تقع في 
حب رجل أو امرأة 

روماني.
أيضا بسبب طريقة 
بنائها والتي تقوم 
بتمثيل اإلله نبتون 
وحولة العديد من 
المخلوقات الموجودة 
أثناء  الماء  تحت 
يتم  كما  المعركة 
النافورة  إضاءة 

ليال لتصبح جذابة و مكان رومانسي للزيارة.
سانتا ماريا ديلي غراتسي من ميالنو

كنيسة ودير القديسة مريم النعمة أو ما يطلق عليها سانتا ماريا ديلي 
غراتسي تقع بميالنو ويشبه هيكل الكنيسة ويدل هيكل الكنيسة على 

تطور عصر النهضة.
كما يوجد بها الجدارية األكثر شهرة العشاء األخير للرسام ليوناردو 
داڤنشي وأيضا التفاصيل الموجودة بصحن الكنيسة المزخرف وأيضا 
للمداخل المليئة باألدوار العشاء األخير التي رسمها ليوناردو دافنشي 

باإلضافة إلى االماكن السياحية في نابولي.
تتميز كل منطقة ومدينة من المدن اإليطالية باألطباق الخاصة فمنها ما 
يتميز باألطباق المميزة من المأكوالت البحرية بمدينة البندقية ومدينة 

سينكوي تيري وأيضا مدينة صقلية.
كما تتميز بعض المناطق األخرى أطباق المعكرونة الفريدة التي تم 
تصنيعها في توسكانا والجبن والمقبالت التي تقدم بالطرق التقليدية 

المميزة في الطعم.
كما يمكنك تجربة البيتزا النابولي في منطقة كامبينا وأيضا يمكنك 
تجربة أرانسيني وهو عبارة عن مزيج من جبن الموزاريال وصلصة 
المقلي  تغليفها بطبقة من كرات األرز  يتم  التي  الطماطم واللحوم 
وأيضا ال تقم بنسيان التحلية ويمكنك الحلي اإليطالي وهو التيراميسو 

وبالطبع ال تقم بتفويت تجربة الجيالتي.

السياحة العالمية

اعداد : مايك انجلو
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فوز الزمالك بهدفين مقابل هدف أمام  
المصري البورسعيدي

    حقق الفريق األول لكرة القدم بنادي الزمالك 
الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف 
الفريقين ضمن منافسات  التي جمعت  المباراة  في 

الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.
38 نقطة  إلى  الزمالك  النتيجة ارتفع رصيد  وبتلك 
بينما تجمد  الدوري،  لينفرد بصدارة جدول ترتيب 
رصيد المصري عند 19 نقطة، في المركز التاسع.

نجح فريق المصري البورسعيدي في إنهاء الشوط 
الزمالك بهدف دون رد خالل  بالتقدم على  األول 
أحداث المباراة المقامة بين الفريقين في الجولة 16 

من الدوري المصري الممتاز.
سجل هدف المصري البورسعيدي الالعب ياسر حمد 

في الدقيقة 33 من عمر الشوط األول.
بدأت المباراة بهدوء من الجانب الفريقين، حيث انحسر 
اللعب في وسط الملعب. دون وجود أي خطورة على 

مرمى محمد أبو جبل وأحمد مسعود.
وكانت أخطر فرص المباراة في الدقيقة 12، بعد هجمة 
مرتدة للزمالك وبينية من بنشرقي إلى إمام عاشور 
القائم األيسر للمصري  يسددها أرضية قوية لكن 

يتصدى للكرة ويحرم الزمالك من هدف أول.
33 عن طريق  الدقيقة  جاء هدف المصري في 
المدافع ياسر حمد بعد كرة عرضية رائعة من إلياص 
الجيالصي من مخالفة من الطرف األيمن لصالح 
فريق المصري على رأس ياسر حمد الذي سدد كرة 

رائعة داخل الشباك.

محاولة لالختراق من حسن علي من يمين منطقة 
الجزاء بعدما تبادل الكرة مع محمد عنتر لكن خرجت 

إلى ركلة مرمى
كرة مقوسة من ركلة ركنية من الطرف األيمن لصالح 
الزمالك شتتها دفاع المصري لتصل إلى طارق حامد 
الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها 

حارس المرمى
كرة عرضية من مخالفة من الطرف األيسر لصالح 
الزمالك عن طريق شيكاباال ليرتقي لها عمر السعيد 
بشكل رائع ويسدد رأسية قوية لكن تصدي رائع من 

أحمد مسعود حارس مرمى المصري
كرة عرضية رائعة من ركلة ركنية من الطرف األيسر 
لصالح الزمالك عن طريق زيزو ليسدد عمر السعيد 
رأسية متقنة أقصى الزاوية اليسرى لكن تصدي رائع 

من حارس المصري
تسديدة رائعة من أحمد سيد زيزو من مخالفة من 
على حدود منطقة الجزاء لتسكن شباك أحمد مسعود 

حارس مرمى المصري
تصويبة من أحمد حمودي من على حدود منطقة 
لها حارس  الجزاء لصالح المصري لكن تصدى 

مرمى الزمالك
الزمالك بعد  كرة عرضية  الثاني لصالح  الهدف 
الزمالك من الطرف  رائعة من أحمد فتوح العب 
األيسر على رأس سيف الدين الجزيري الذي سدد 

كرة رائعة داخل الشباك.

الكاف يؤجل قرعة تصفيات أمم إفريقيا 
للمحليين

    أعلن االتحاد اإلفريقي لكرة 
القدم “كاف”- الخميس- تأجيل 
قرعة تصفيات بطولة كأس األمم 
اإلفريقية للمحليين، المقرر إقامتها 

في الجزائر العام المقبل.
وقال الكاف عبر موقعه الرسمي، 
إنه أجل القرعة التي كان مقرًرا 

سحبها غًدا الجمعة.
الخاصة  المستجدات  أنه سيعلن عن  وأوضح 
أقرب وقت، دون شرح  القرعة، في  بموعد 
األسباب والمالبسات الكامنة وراء قرار التأجيل.

الجدير بالذكر أن الكاف أجرى مؤخرا قرعة 
تصفيات بطولة كأس األمم اإلفريقية، التي ستقام 

العام المقبل في كوت ديفوار.

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

صالح يغيب عن تشكيل األفضل بدوري 
أبطال أوروبا

   غاب الدولي محمد صالح نجم نادي ليفربول 
عن تشكيل األفضل في ذهاب نصف نهائي 
دوري أبطال أوروبا ، رغم مساهمته في فوز 

فريقه على فيالاير.
النهائي  المثالي لذهاب نصف  التشكيل  وشهد 
التشامبيونزليج تواجد 7 العبين من ليفربول وهم:

) أليسون بيكر – فان دايك – روبرتسون – كوناتي 
– أرنولد – ألكانتارا – ساديو ماني(.

وكشفت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أوروبا 
التواصل االجتماعي “تويتر” عن  عبر موقع 

تشكيل األسبوع وجاء كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر )ليفربول(.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد )ليفربول( – 
إبراهيما كوناتي )ليفربول( – فان ديك )ليفربول( 

– روبرتسون )ليفربول(.
خط الوسط: كيفين دي بروين )مانشستر سيتي( 
)ليفربول( – برناردو سيلفا  ألكانتارا  تياجو   –
)مانشستر سيتي( فيل فودين )مانشستر سيتي( 

– ساديو ماني )ليفربول(.
خط الهجوم: كريم بنزيما )لاير مدريد(.

يذكر أن مباراة اإلياب بين لاير مدريد ومانشستر 
بيرنابيو يوم  سيتي ستقام على ملعب سانتياجو 
بينما يستقبل فيالاير نظيره  المقبل،  األربعاء 
ليفربول على ملعبه السيراميكا يوم الثالثاء المقبل.

يد الزمالك يواصل االنتصارات ويفوز على هليوبوليس 
لحسم بطولة السوبر

   

                                             
الشيخ البعيد سره باتع
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اللي رماك على المر األمر منه
Entre deux maux, on choisit le moindre

    فاز الفريق االول لكرة اليد بنادي الزمالك 
على نظيره هليوبوليس بنتيجة 33-35 في المباراة 
التي أقيمت بينهما مساء األربعاء ضمن منافسات 
الجولة الثانية من بطولة السوبر ليرتفع رصيده 

الى 6 نقاط.
انتهي الشوط االول بتقدم الفارس االبيض علي 

نادى هليوبوليس بنتيجة 17/11
تألق من الزمالك حارس المرمي كريم هنداوي، 
مصطفي بشير، محمد رمضان هتلر، مازن 

رضا، وأحمد حسام.
يلتقي الزمالك اليوم الخميس الموافق 28 أبريل مع 

فريق االهلي في اخر لقاءات بطولة سوبر المحترفين 
في تمام الساعة الحادية عشر مساءا والفائز بهذا 
اللقاء سيتوح بلقب كأس سوبر المحترفين حيث 

يمتلك كل فريق في رصيده 6 نقاط.
وفي حالة انتهاء الوقت األصلي للمباراة بالتعادل 
سيلعب وقت إضافي ثم ضربات جزاء لحسم اللقب
ويقود يد الزمالك: اإلسباني أوليفر روي مديرا 
فنيا وحمادة الروبي مدربا وحسام غريب رئيسا 
للجهاز وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وعمرو 
على رئيسا للجهاز الطبي وأحمد جمال أخصائي 

العالج الطبيعي.



     َكَتَب عن المغرب الكثير من المفكرين والشعراء والصوفية عبر العالم، 
قديماً وحديثاً، وخاصة أولئك الذين زاروا المغرب فتأثروا بمعاملة المغاربة 
لهم، وأُْعِجبوا بثقافة هذا البلد العريق وأصالته، وسوف أختار من هؤالء ما له 
صلة بمتصوفة إفريقيا، وتحديًدا بلد السنغال، حيث نقترح الطريقة “المريدية” 

التي تُعدُّ أكبر طريقة صوفية بعد التيجانية في أرض السنغال.
 أسس الطريقة المريدية الشيخ أحمد َبْمَب الملّقب بالشيخ الخديم، والذي  ُولد عام 
1270هـ/1853م في “امباكي بوول” “Mbacke Baol” وهي مدينة أنشأها جده 
األكبر محمد الخير امباكي سنة 1789م. وقد نشأ الشيخ الخديم في بيئة إسالمية 
وعلمية، مّكنته من حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، والعكوف على المطالعة 
والحفظ، فاستطاع حفظ كثير من النصوص؛ من توحيد وتصّوف وأدعية وفقه، 
وخاصة كتاب “دالئل الخيرات” في الصالة على النبي لإلمام الجزولي، و”رسالة” 
ابن أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي، وغيرها من المتون التي جرت عادة 

حفظها في المغرب أيضاً،  
مما أّهله بعد ذلك لإلقراء 
أنشأها  التي  المدرسة  في 
والده والتي كان الطالب 
يفدون إليها من كل حدب 
نبوغه  فظهر  وصوب، 
المبكر وقوة خطابه البليغ، 
إضافة إلى تحليه بأخالق 
حميدة؛  وصفات  كريمة 
كالِحلم والصبر والتواضع 
والعفة واإلخالص، فضال 
عن كثرة العبادة والخلوة، 
وذكر هللا، ولعل أهم ما كان 
يلفت االنتباه في سلوكه هو 
كثرة صالته وسالمه على 
النبي صلىاهلل عليه وسلم  
ومدحه، حتى اشتُهر بخادم 

الرسول.
إلى  الخديم  الشيخ  انتقل 
بــ “جربيل”  ربه  جوار 
ية  لجبر ا مته  قا إ ن  مكا
األخيرة في سنة 1927م، 
مدينة  لى  إ جثته  ونقلت 
بعدما  وذلك  “طوبى”، 

قضى أربعا وسبعين سنة في دعوة الناس وتربية المريدين، ولم تشغله هذه 
المؤلفات معظمها في مدح  التأليف، حيث ترك جملة وافرة من  المهمة عن 

النبي صلى هللا عليه وسلم.
ومن المؤلفات الذائعة الصيت التي تركها الشيخ الخديم ضمن إرث علمي زاخر 
بالمصنفات البديعة، والتي تكشف عن جوانب من إعجاب هذا الشيخ الصوفي 
بالمغرب، وتأثّره بالثقافة المغربية، نستحضر كتاب “مسالك الِجنان في جمع ما فّرقُه 
الدَّيماني” الذي يُعّد من أبرز كتب الشيح الخديم، التي أماط فيها اللثام عن التصوف 
وأصوله ومجمل فروعه، ولذلك احتل هذا الكتاب منزلة عالية ومكانة مرموقة 
بين مؤلفاته، خاصة وأنه أكبرها حجما، وأوسعها محتوى، وأوضحها تفصيال، 
وهو عبارة عن منظومة في التصوف، يلخص فيها ما تفّرق في كتب عديدة، فيقدم 

المادة الصوفية في قالب شعري بديع، يساعد على الحفظ واسترجاع المعلومة.
 حاول الشيخ الخديم في كتابه: مسالك الجنان، تأصيل نظرية للتصوف تقوم على 
توحيد الطرق الصوفية متأثراً بما فعله العالمة المغربي الشيخ ماء العينين في 
كتابه: “إني مخاوي لجميع الطرق”، حيث رّكز على الوحدة وتجميع كل طاقات 
البالد لمقاومة االحتالل الفرنسي، وأيضا الستمالة الطرق الصوفية األخرى في 
السنغال وخاصة القادرية والتيجانية، من أجل توحيد الجهود لمقاومة المستعمر، 

والنهوض بأوضاع الوطن.
حيث يظهر أثر الشيخ المغربي العالمة ماء العينين بارزاً في الطرق الصوفية في 
إفريقيا وخاصة الطريقة المريدية، التي تأسست في وقت يقتضي الوحدة والتضامن 
والتعاون من أجل طرد المحتل الفرنسي، وكما أّسس الشيخ ماء العينين طريقته 
الخاصة به والتي حملت اسمه )الطريقة المعينية( وتميّزت باتجاهها الوحدوي 
في الجمع بين الطرق، فقد أسس الشيخ السنغالي أحمد بمب طريقته التي حملت 
اسم “المريدية” وتميّزت أيضاً باتجاهها الوحدوي؛ خدمة للدين والوطن وثوابت 

األمة اإلسالمية، وبقي أثرها 
إلى اليوم في تحقيق نهضة 

روحية في السنغال.
العينين  الشيخ ماء  أّكد  لقد 
لصوفية  ا لطرق  ا ة  وحد
وعدم اختالفها في المنطلقات 
والمقاصد، ويترتب عن ذلك 
أن ال توجد طريقة أولى من 
طريقة، أو شيخ أفضل من شيخ 
أو ذكر أحسن من ذكر، وإنما 
يعود ما يبدو من خالف فيها 
إلى اجتهاد المربين وطريقة 
كل واحد منهم في التربية، 
المريدين  نفوس  واختالف 
وتعدد مستوياتهم ومراتبهم 

في السير والسلوك واستعدادهم النفسي وقوة حماسهم في مجاهدة النفس وتزكيتها. 
وواضح من خالل سيرة الشيخ ماء العينين أنه لم يوحّد الطرق الصوفية فحسب، 
وإنما وّحد القبائل الصحراوية لمواجهة القوات األجنبية، فكانت فكرة الوحدة في 
فكر هذا الشيخ جوهر مشروعه العلمي والسلوكي الذي دافع عنه من خالل مؤلفاته 
الكثيرة ومواقفه الوطنية، وقد جاء نظمه “إني مخاوي” في عشرين بيتا، ومطلعه:

رق   أخوة اإليماِن عند المتّقي   إني مخاٍو لجميع الطُّ
ُق لألنبيــــاِء   وال أفـــــّرُق لألوليـــاِء     كـمـَْن ُيـفــّرِ
قال تعالى المؤمنون إخوة    وعدُم التفريق فيه أُسَوة

وهذه المعاني نجدها أيضاً في الفكر الصوفي عند الشيخ الخديم أحمد بمب، 
الذي يرى أن كل أذكار الطرق الصوفية المشهورة في السنغال على صواب، 

حيث يقول:
فُكلُّ ِورٍد يورُد الُمريــدا       لحضرة هللاِ ولَــــْن يحيــدا
سواٌء انتمى إلى الجيالني      أو انتمى ألحمَد التيجاني
واِب أو لسواهما من األقطاب      إْذ ُكلُّهْم قطعاً على الصَّ
فّكلُُّهم يدعو المريدين إلى     طاعة رب العرش حيثُما جال

أحمد زروق  المغربي  بالشيخ  أحمد بمب،  الخديم  الشيخ  تأثر  أيضاً   ويظهر 
الفاسي الذي يعتبره شيخه، فيستدل ببعض كالمه قائال:

ما ولشيخنا زروَق بيتان هما        يربياِن َمْن حوى تفهُّ
فها َمْن طلَب العلَم ُيباهي الُفقها     بعلمه أو لُيماري السُّ
أو لينال الجاَه عند الناس        باَء بناٍر وهو ذو إفالِس

   ونلمح كذلك تأثر الشيخ الخديم بكتاب دالئل الخيرات، وبقطب المغرب الشيخ 
عبد الســالم بن مشيش، حيث يقول الشيخ الخديم:

لكّنماَ دالئـــُل الخيـــراِت         ليَس ُيمل منه في األوقاِت
فرا أما الكنوز فهو خيُر ما قرا        عبٌد يــروُم أن ينال الظَّ

الِم     أفضُل ما الفتى بِه راَم الَمرام وُنبذُة الُقطِب الولي عبِد السَّ
يبدو المغرب في عيون متصوفة إفريقيا نموذجاً رائداً في السلوك الديني، وفي 
الثقافة اإلسالمية، وبناء الحضارة، بما يملك المغرب من رصيد تاريخي أّهله 
ليكون في طالئع الدول الكبرى التي تركت آثاراً واضحًة في عدد من الدول 
والمجتمعات، ويتجلى ذلك التأثير على وجه الخصوص في التصوف المغربي 

العابر للقارات.

هكذا، يمثّل التصوف أحد سمات التقارب 
بين البلدين المغرب والسنغال، كما يُعّد 
جزءاً من الهوية اإلسالمية المشتركة، 

ونمطا من التدين القائم على تعاليم الكتاب والسنة، وقد تعززت الصالت الروحية 
بين البلدين، من خالل الطرق الصوفية، سواء تلك الطرق المغربية التي اتخذت 
لها فروعاً في البالد اإلفريقية أو من خالل تأسيس طرق صوفية جديدة )ومنها 
المريدية( تستمد من الخصوصية المغربية جوهر وجودها ومشروعية ظهورها، 
حيث األثر المغربي يبدو بارزا في األصول 

العلمية والنظرية للطريقة المريدية.
إّن مختلف المنظومات الصوفية التي أبدعها 
تكشف عن  إفريقيا،  في  التصوف  شيوخ 
تأثرهم بالخصوصيات المغربية في العقيدة 
المغرب  إلى  والمذهب والسلوك، فنظروا 
بوصفه القدوة في العمل التدين الوسطي، 
القرويين محطة أساسية  فقد كانت جامعة 
عبر  إفريقيا  علماء  من  العديد  تكوين  في 
التاريخ، كما كان المغرب محطة أساسية 
الكبرى،  الحج  العبور في رحلة  من أجل 
حيث يأتي الحجاج األفارقة إلى فاس ثم منها 
ينضمون إلى ركب الحج المغربي في رحلة 
الحج، فضاًل عن باقي التبادالت العلمية بين 
األفارقة، من  المغاربة ونظرائهم  العلماء 

خالل الرسائل العلمية أو الزيارات األخوية المتبادلة.
للتعبير عن عمق الصالت  الكتابات اإلفريقية مجااًل رحباً  لقد شكلت مختلف 
التاريخية التي جمعت المغرب بشيوخ التصوف في إفريقيا، وببلد السنغال على 
وجه الخصوص. وهي العالقات التي توّطدت في أمير المؤمنين جاللة الملك 
محمد السادس نصره هللا وأيده، وذلك بفضل زياراته المتعددة لهذا البلد، فقد كانت 
أول زيارة لجاللة الملك محمد السادس نصره هللا لجمهورية السنغال سنة 2001 
وتوالت الزيارات الملكية سنوات: 2004 و2005 و2006 و2008 و2013 
و2015 ثم تُّوجت بإلقاء خطاب المسيرة الخضراء التاريخي يوم 6 نونبر عام 
2016 من العاصمة السنغالية داكار، إلبالغ رسالة للعالم أن المغرب والسنغال 
أكثُر من مجرد بلدين؛ فهما قلب واحد يفيض بالخير والنماء على كل شعوب 
إفريقيا والعالم، ومما يؤكد عمق هذه الروابط أيضاً استقبال جاللته لشيوخ الطرق 
الصوفية السنغالية، وبناء المساجد وتوزيع المصاحف، كل ذلك له داللة خاصة 
تعكس عمق الصالت الوثيقة التي تجمع الطرق الصوفية السنغالية ومؤسسة 
إمارة المؤمنين في المغرب منذ العهود األولى النتشار اإلسالم في إفريقيا، كما 
تدل على ذلك مجموعة من الرسائل التاريخية والوثائق، واليوم في المغرب هناك 
اآلالف من السنغاليين الذين يحظون باالحترام والتقدير ويعيشون في المغرب 
مع إخوانهم المغاربة في جو مفعم بالتعاون والتضامن، سواء لمتابعة دراساتهم 
العليا أو العمل أو الزيارة، ال فرق بينهم وبين المغاربة؛ هوية مشتركة وأخوة 

صادقة ومستقبل واحد.
إن تأثير الثقافة المغربية في عدد من الدول العربية واإلفريقية، يتجاوز التأثير 
الديني والثقافي إلى جوانب أخرى اجتماعية واقتصادية وحضارية جديرة بالبحث 
والدراسة؛ إذ لم تكن رؤية المغرب إلفريقيا باعتبارها أرضا للعيش المشترك 
أو التعاون المفترض أو التبادل المحتمل أو الحوار مع اآلخر، أو حتى نوعا من 
الدبلوماسية الناعمة في سياق التأطير الروحي والتوجيه الديني وتسويق النموذج 
الحضاري للمغرب، وتعزيز مكانته، وتحسين صورته لدى اآلخر، وإنما ارتقى 
المغرب في عالقاته مع إفريقيا نحو روابط روحية أصيلة ومتينة قائمة على المحبة 
قبل كل شيء، وتتطلّع نحو بناء حضارة إنسانية مشتركة تتكامل فيها الجهود وتتحد 
فيها المواقف دفاعاً عن القيم اإلنسانية الكونية وتحقيقاً لمكارم األخالق وحفاظاً 
على وحدة األوطان وثوابت الهوية والدين والذاكرة، مع استشراف آفاق مستقبل 

زاهر ورفاهية العيش للجميع.

   بعيدا عن الحرب الروسية على أوكرانيا، وفوز 
ماكرون في اإلنتخابات الرئاسية الفرنسية، واإلعتداءات 
اإلسرائيلية على المصلين في المسجد األقصى في شهر 
رمضان المبارك، وبعيدا عن شتى األمور السياسية 
التي تسيطر على وسائل اإلعالم، أردت أن أشارك 
الشخصية  الوجدانية  األفكار  ببعض  اليوم  القارئ 
التي تراودني منذ فترة من الزمن: هل يتمنى اإلنسان 

ويرجو نهاية عمره، دون علمه؟
الفرح  وبالرغم من  المدرسة،  في  أطفاال  كنا  عندما 
والسرور اللذين كانا يرافقان وجودنا في المالعب مع 
أترابنا حيث كنا نتشارك األلعاب المتنوعة والشيقة، 
كنا ننتظر ونتمنى، بفارغ الصبر، انتهاء الوقت في 
والى  الوالدة،  أحضان  الى  لنعود عصرا  المدرسة 
األمان الطبيعي الذي نجده في الجو العائلي في تلك 

المرحلة من عمرنا.
كذلك في مرحلة الدراسة الثانوية والجامعية وفي سن 
األسبوع  انتهاء  ونتمنى  ننتظر  دائما  كنا  المراهقة، 
ونستفيد  المدرسية،  القيود  من  نتحرر  الدراسي كي 
من عطلة نهاية األسبوع كي نذهب مثال الى السينما، 
من  “كاوبوي”  فيلم  أو  بوند،  لجيمس  بفيلم  ونتمتع 
بطولة جون وين وغيرهما، أو لنقوم برحلة بعيدا عن 
أجواء الدراسة والتفكير الجدي. وكم كنا أيضا نتمنى 
للغاية،  نجده طويال  كنا  الذي  الدراسي  العام  انتهاء 
كي نستفيد من العطلة الصيفية للقيام برحالت متنوعة 
ونشاطات ترفيهية مختلفة، ننسى فيها هموم الدراسة 

والمعلم واإلمتحانات، وننصرف الى اللهو والتسلية.
وفي أيام الشباب، وفي مرحلة الحب، كم كنا نتمنى 
أن يمر الوقت لنلتقي بالحبيب، أو لنسمع منه إذا كان 
بعيدا عنا. فالوقت في غياب الحبيب ال معنى وال قيمة 
له، ونريد أن يمر بأقصى سرعة ألن الحياة، بدون 
لقاء الحبيب، وقت ضائع وممل وصعب للغاية نتمنى 

أن ينتهي بالسرعة القصوى.
وبعد تخرجنا من الجامعة، وتقديمنا طلبات للعمل في 
األجوبة  تلقي  ولهف  بشوق  ننتظر  المجاالت،  شتى 
ذاك،  أو  المجال  هذا  في  العمل  لنبدأ  طلباتنا  على 
متمنين من أعماق القلب مرور وقت اإلنتظار لنبدأ 
مرحلة جديدة في حياتنا هي مرحلة اإلنتاج والكسب 
والتحصيل  الدراسة  أنجزنا مرحلة  أن  بعد  المادي، 

على نفقة األهل. 
مرور  اإلنسان  تمني  عن  األمثلة  بعض  هذه  كانت 
عمره دون علمه أثناء الطفولة والمراهقة والشباب، 
الرشد  سن  في  تحصل  مماثلة  حاالت  هنالك  ولكن 
العمر،  في  اإلنسان  يتقدم  أن  بعد  وحتى  والوعي، 
أية  في  عملنا  أثناء  أننا،  الحاالت  هذه  أهم  ومن 
مؤسسة، فإننا ننتظر بفارغ الصبر قدوم نهاية الشهر، 
يأتي  بسرعة حتى  األيام واألسابيع  تمر  أن  ونرجو 
العمال  منه. معظم  الراتب لإلستفادة  استحقاق  وقت 
والموظفين يقومون بمهام وظيفتهم من أجل الحصول 
أن  ينتظرون  فهم  المنطلق،  هذا  أجرهم، ومن  على 
تدفع لهم المؤسسة التي يعملون فيها األجر المستحق 

تسديدها.  ينبغي  استحقاقات ومدفوعات  لديهم  ألن 
جدا،  هام  الراتب  أو  المعاش  قبض  موعد  فقدوم 
ولذلك فإن مرور الوقت للوصول الى هذا الموعد 

غالبا ما يكون من األولويات.
عندما نصاب بمرض ما ونضطر للبقاء في الفراش 
المشفى،  في  أو  المنزل  في  الزمن، سواء  من  فترة 
فإننا نتمنى ونصلي ونتذرع الى هللا أن تمر هذه الفترة 
من  ونتمكن  المرض  من  نشفى  كي  بأقصى سرعة 
العودة الى أنشطتنا المعتادة، وهنا أيضا نكون بمثابة 
من يتمنى مرور الوقت، أي بعبارة أخرى مرور العمر.
آخر،  الى  بلد  من  الطائرة  في  مسافرين  كنا  وإذا 
فإننا نقضي معظم وقت السفر متمنين انتهاء الرحلة  
للوصول الى المكان المقصود، ألسباب عديدة أهمها 
األمل بهبوط الطائرة بسالم، ولقاء الذين نسافر لقضاء 
وقت معهم، أو لتنفيذ مهمة ما، أي أننا،  في هذه الحالة 

أيضا، نأمل مرور الزمن بأسرع ما يمكن.
المنزل  أوالدنا  ويغادر  السن  في  نتقدم  كذلك عندما 
األبوي بسبب الزواج، أو بداعي السفر، أو ألي سبب 
آخر، فإننا نشعر بصعوبة الحياة دون رؤيتهم والتفاعل 
لنتمتع  المباشر معهم، وننتظر بشوق كبير زيارتهم 
بعودتهم، والتحدث معهم، والوقوف على أوضاعهم 
أننا  نجد  أيضا،  الحالة  هذه  وفي  حياتهم،  وظروف 

نتمنى مرور الوقت، أي العمر، دون أن ندري. 
فإذا جمعنا األوقات في حياتنا التي نرجو فيها مرور 
الزمن بسرعة، منذ الطفولة حتى نبلغ مرحلة التقدم 

في السن، فال بد لنا أن نالحظ أننا نتمنى أن نحذف 
ما ال يقل عن ثالثة أرباع عمرنا، وذلك بصورة غير 
واعية ودون التفكير بما يعنيه هذا التمني بمرور الوقت.
ودون  قصد  غير  اإلنسان، عن  أن  أرى  إني  لذلك 
إدراك، يبدو وكأنه يتمنى أن ال يعيش األوقات التي 
ال يشعر في أثنائها بسعادة واضحة. هذا مع العلم أن 
فترات السعادة في حياتنا هي قليلة جدا إذا ما قيست 
مع  ومملة،  فترات صعبة،  من  نعيشه  ما  بمجموع 
والثورات  كالحروب  قاسية  من ظروف  نقضيه  ما 

واألزمات السياسية واإلقتصادية وغيرها. 
سابقا،  قلت  كما  يحصل،  العمر  بمرور  التمني  هذا 
دون وعي ودون تفكير بما يعنيه مثل هذا التمني. في 
حين أن اإلنسان، مهما كانت ظروف حياته صعبة، 
أفضل،  أيام  بانتظار  الحياة  قساوة  في وعيه  يتحمل 
وال يفقد األمل بتحسن األحوال، ومن هنا جاء المثل 

الشهير: “الصبر مفتاح الفرج”.
إشكالية  تراودني  ما زالت  ذلك،  بالرغم من  ولكن، 
كيف يتمنى اإلنسان أن يمر الوقت بسرعة وكأنه يود 
محو القسم األكبر من عمره دون وعي لذلك، وكيف 
أنه، عندما يكون على فراش الموت ولكن في حالة 
على  للبقاء  األطباء  وأشهر  بأمهر  يستعين  الوعي، 
قيد الحياة قدر المستطاع، وليس لدي إجابة واضحة 

عن هذا التساؤل الغريب. 
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عمرنا نهاية  نتمنى  علمنا،  دون 

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

مباراة رياضيّة،  نتابع  قلّما    
اّل  إ ن،  فريقا ضمنها  يتبارى 
فريق  إلى  ميّالين  أنفسنا  ونجد 
دون آخر، حتى وإن كنّا نشاهد 
هذين المتخاصَمين يلعبان ألّول 
الذي  للفريق  لذا، نصّفق  مرة! 
يسّجل هدفاً  قلبنا عندما  اختاره 
في  يُخفق  عندما  معه  ونغتاظ  

الدفاع عن مرماه!
أّما أن ينتقل ذاك االنحياز التلقائي 
لينطبق على الحروب التي تندلُع 
بين الشعوب، فهذا ما ال توجد لي 
ر من  القدرة على استيعابه ويعّسِ

قدراتي على هضم محتوياته!
كنت أخاُل أن النتاج الذي صدر 
الذين  والمفّكرين  الفالسفة  عن 
وإصداراتهم  كتاباتهم  توالت 
خالل العصور الماضية قد أثّر 
الجديد  النشء  إيجاًبا في توعية 
وأن اآلثار المدّمرة التي خلّفتها 
الحروب األخيرة، ومن أبرزها 
الحربان الكبَريان، قد جعلت من 
ذكراها رادعاً أمام كّل من تسّول 

له نفسه تكرار المآسي!
إاّل أن الواقع يشير الى ان غالف 
لم تُفلح  التحّضر يُخفي لبّاً سيّئاً 
البرامج  فيه كّل  في إصالح ما 
التي لّقنتها المدراس والجامعات 
دات  بشها جتها  وتّو يثة،  لحد ا
إنما  األختام  أصيلة  ودبلومات 

زائفة التأثير!
السبب،  ُعرَف  إذا  قيل:”  قديماً 

بإمكاننا  فهل  العجب!”.  َبطل 
معرفة جذور الحرب التي نشأت 
بين أوكرانيا وروسيّا، والتي قد 
تجّر إلى مآٍس لن تُحمد عقباها؟
هذه  اندلعت  ماذا  أجِل  من    -

الحرب؟
-  أَويُعقُل ان يموت أناٌس، يُعّدون، 
أقلُّه، باآلالف، ويشّرد عشرات 
اآلالف من غيرهم ، وتُدّمر مئات 
اآلالف من المساكن والمنشآت، 
ويُهّجر الماليين من المواطنين، 
الى  االنضمام  أجل  من  وذلك 
حلٍف ما، مهما كان ذاك الحلف؟
أَويجوُز أن يدفع شعٌب آمٌن    -
أرواح أبنائه ثمناً للحصول على 

حريّة ما؟
-  أَوهل من المسموح به أن تدفع 
وتعنِّت  تشبِّص  ثمن  الشعوب 

زعمائها؟
-  كيف نسامح البلدان التي تصّب 
الزيت على النار وتزكي الصراع 

بدل أن تطفئ اشتعاله؟
-  أِمَن المقبول أن يُصّفق زعماء 
بلٍد  العالم على الشاشات لزعيم 
يطلب منهم المساعدة على القتال 
ويكّرسونه بطاًل عالمياً بينما شعبه 

يحتضر ويعاني األمّرين؟
o  هل من الجائز ان يأتي القصاص 
أكثر جوراً من الخطيئة نفسها ؟

أسئلة كثيرة تطرح نفسها وال من 
الدماء  توقف سفك  فاعلة  قدرة 

وتضع حًدا القتتال مدّمر!

  أظهرت صور األقمار الصناعية أن روسيا 
وضعت دالفين مدربة عند مدخل ميناء رئيسي 
على البحر األسود، في خطوة قد تكون مصممة 
للمساعدة في حماية قاعدة بحرية كبيرة تابعة 

للكرملين هناك.
Maxar Tech-  وتُظهر الصور، التي قدمتها
بوست”  إلى صحيفة “واشنطن   nologies
دالفين عند مدخل ميناء سيفاستوبول في شبه 
جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.
وقال إتش آي ساتون، محلل الغواصات الذي 
تحدث ألول مرة عن الدالفين للمعهد البحري 
نُقلت  الحظائر  إن  األربعاء،  يوم  األمريكي 
فبراير/شباط، في وقت قريب من  في  هناك 

بدء الحرب الروسية األوكرانية.
وأضاف أنه يمكن استخدام الدالفين لمواجهة 
الذين  المتخصصين  األوكرانيين  الغواصين 
يحاولون دخول الميناء لتخريب السفن الحربية 
الروسية، وهو دور قال إن الواليات المتحدة 
وروسيا دربتا في السابق ثدييات بحرية من أجله.
في  الروسية  الحربية  السفن  بعض  وتوجد 
ميناء سيفاستوبول بعيدا عن مدى الصواريخ 

األوكرانية.
واستخدمت روسيا قاعدة سيفاستوبول خالل الحقبة 
السوفيتية لتدريب الدالفين ألغراض عسكرية، 
ثم بعد تفكك االتحاد اشتغلت أوكرانيا المنشأة 

نفسها لتدريب الدالفين على جلسات العالج.

البحرية  الثدييات  تدريب  روسيا  واستأنفت 
ألغراض عسكرية بعد السيطرة على المدينة 
الساحلية عام 2014، حسب ما ذكرت صحيفة 

موسكو تايمز في ذلك الوقت.
وفي عام 2019، ظهر حوت أبيض في النرويج 
مرتديًا حزاًما -مما دفع خبراء البحرية المحليين 
إلى التكهن بأنهم قد صادفوا حيواًنا ثديًيا كان 
جزًءا من برنامج تدريب بحري روسي، وفًقا 

لتقارير وسائل اإلعالم.
اسم  الحوت  على  المحليون  السكان  وأطلق 
“هفالديمير”، وهو مزيج من الكلمة النرويجية 
للرئيس  األول  واالسم  الحوت،  تعني  التي 

الروسي فالديمير بوتين.

األمريكية  البحرية  دربت  الستينيات،  ومنذ 
التهديدات  الحماية من  للمساعدة في  الدالفين 

تحت الماء.
وفًقا لخبراء البحار، تمتلك الدالفين أكثر أجهزة 
السونار التي عرفها العلم تطوًرا، مما يسهل نسبيًا 
عليها اكتشاف األلغام وغيرها من األشياء التي 
يحتمل أن تكون خطرة في قاع المحيط والتي 
يصعب اكتشافها باستخدام السونار اإللكتروني.
وتم رفع السرية عن برنامج تدريب الثدييات 
في  دييغو  بسان  ومقره  األمريكية،  البحرية 

التسعينيات.
وسّهل ذلك على المسؤولين مواجهة االدعاءات 
المستمرة من قبل نشطاء حقوق الحيوان بأن 

كأسلحة هجومية، وهي  استخدمت  الثدييات 
أسطورة روجها فيلم الخيال العلمي عام 1973 
“يوم الدالفين”، حيث يدرب أحد العلماء الدالفين 

على التواصل مع البشر .
وفي الفيلم، تم اختطاف الدالفين في محاولة 
الستخدامها كجزء من مؤامرة اغتيال سياسي.
بنظام  تتمتع  الدالفين  أن  دراسات  وأثبتت 
اتصاالت ليس له مثيل لدى الكائنات الحية، 

حيث تستطيع التخاطب فيما بينها.
وتتمتع الدالفين كذلك بنظام توجيه راداري يشبه 
السفن والغواصات،  الذي تستخدمه  السونار 
لتستطيع تحديد الخطر الذي يحيط بها، ولتحديد 

أماكن الطعام.

الراحلون يدركون  ليت    
رحلوا  حين  إنهم 

وتركونا  منذ رحلوا  او 
بال مأوى   حطام 

أو هوية  انهم اخذوا 
الحياة   رونق  معهم 
في   نتجول  وتركونا 

الحياة   أروقة 
تجويف   به  انسان  شبه 
ُجرد من األحالم   عميق 
شريداً   أصبح  واألماني 
بال مأوى وال خالن   
للدموع   مصب  قلبه 
وذكريات   واالحزان 
ليال   تسحقه  مريرة 
نفسه  هدأت  وتسرق 

الَنوم   باله  وتخطف  وراحة 
أجفانه    بين  من 

أمناً   مالذا  قلبه  ليصبح 
لكل حزن والم ووجع  

متسعا   فيه  ليجد 
يمرح و يروح ويغدو   

االعزاء   ايها  ليتكم 
تدركون   الراحلين 

لنا من إرث  ما تركتم 
األوجاع   من  وكثير  ثقيل 

واألنين   والشوق  والحنين 
تدركون   ليتكم 
الراحلون  أيها 
لنا   تركتوه  ما 

السنين  احزان  من 
تدركون ليتكم  
الراحلون أيها 
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المغرب بعيون متصوفة إفريقيا

ايها الراحلون  

روسيا تحمي قواعدها البحرية بالدالفين القتالية.. السر في »السونار«

بقلم : سناء سراج

بقلم / مسعود معلوف
سفير سابق



François Bonnardel «est un ministre brouillon qui 
fait les affaires à moitié», clame son prédécesseur 
libéral aux Transports, André Fortin, en citant les 

dossiers du 3e lien et du transport aérien régional en guise 
d’exemples. 
De retour à l’Assemblée nationale après une semaine de 
relâche parlementaire, le leader parlementaire de l’opposi-
tion officielle est revenu sur la confusion entourant le Plan 
québécois de transport aérien régional dévoilé mardi der-
nier par le ministre Bonnardel. 
Depuis son annonce, les compagnies aériennes et les aéro-
ports ont été inondés d’appels de citoyens incapables de 
trouver des réponses à leurs questions concernant les vols 
à 500 $ qui seront offerts à compter du 1er juin prochain 
sur certaines liaisons régionales. 
«Un travail «botché»» selon le PLQ  
«Comme d’habitude, le ministre des Transports nous a 
présenté un travail «botché», un travail fait sur un coin de 
table, qui a un objectif  légitime, mais qui ne répond pas, 
aujourd’hui, dans sa forme actuelle, aux attentes de plu-
sieurs», a déploré M. Fortin. 
Celui qui était ministre des Transports au sein du gouver-
nement Couillard considère que M. Bonnardel aurait dû 
mieux ficeler les détails de son plan avant d’en faire l’an-
nonce. «Pourtant, il a eu plusieurs années pour le faire et le 
faire correctement», a déploré le député de Pontiac. 
Selon lui, M. Bonnardel a failli à la tâche dans ce dossier de 
la même façon qu’il l’a fait avec le troisième lien, la réforme 
de l’industrie du taxi, le REM de l’Est à Montréal et le 
financement des sociétés de transport en commun, a énu-
méré M. Fortin.
Pour le chef  parlementaire du Parti québécois, Joël Arse-
neau, il s’agit d’un «cafouillage [...] typique de la CAQ». 
Troisième lien 
«On annonce en grande pompe quelque chose qui tape à 
l’œil et puis ensuite, bien, on essaye de corriger le tir, on 
essaye d’expliquer. En fait, c’est la méthode du troisième 
lien appliqué au transport aérien», a raillé le député péquiste 

des Îles-de-la-Madeleine.
De son côté, le chef  parlementaire de Québec solidaire, 
Gabriel Nadeau-Dubois, a accusé le gouvernement Legault 
de «mépriser l’intelligence des Québécois» en comparant 
le nombre de liens inter-rives à Montréal et à Québec pour 
justifier le projet de tunnel entre Québec et Lévis. 
«Le fameux pont par millions, la nouvelle invention de 
François Bonnardel, c’est le dernier geste désespéré, la 
dernière opération marketing d’un gouvernement qui est 
désespéré à ne pas se faire dépasser par sa droite, dans la 
région de Québec, par Éric Duhaime», a lancé M. Nadeau-
Dubois.
M. Fortin promet d’ailleurs de talonner François Bonnar-
del à ce sujet, jeudi prochain, lors de l’étude des crédits bud-
gétaires du ministère des Transports. 
«On va lui demander d’arrêter de lancer en l’air des niai-
series comme : «le troisième lien est un projet qui est bon 
pour l’environnement, le troisième niveau freiner l’étale-
ment urbain»», a prévenu le leader parlementaire libéral, 
qui souhaite que le gouvernement publie toutes les études 
dont il dispose avant d’engager davantage d’argent public.

Le Canada pourrait rouvrir son ambassade en 
Ukraine «dans les prochains jours», a annoncé 
mercredi la ministre des Affaires étrangères 

Mélanie Joly. Le lieu n’a toutefois pas encore été déterminé.
«Mon objectif  est d’être en mesure d’ouvrir l’ambassade 
dans les prochains jours, prochaines semaines, alors certai-
nement, on travaille sur plusieurs scénarios présentement», 
a-t-elle lancé en mêlée de presse avant le caucus libéral.
«La sécurité du personnel est très importante», a souligné 
la ministre.
L’ambassade canadienne à Kyiv, capitale ukrainienne, 
avait fermé ses portes le 24 février, premier jour de l’inva-
sion russe.
Ottawa pourrait opter pour rouvrir son ambassade à Kyiv, 
mais la ville de Lviv, près de la frontière avec la Pologne, 
pourrait être une autre option intéressante aux yeux du 
gouvernement.
Le personnel diplomatique du Canada a été déplacé dans 
d’autres ambassades et bureaux à travers l’Europe de 

l’Est, et du personnel supplémentaire a même été envoyé 
en renfort pour aider au traitement des dossiers des réfu-
giés, entre autres choses.
Les États-Unis sont eux aussi en voie de rouvrir une 
ambassade en sol ukrainien.

Le géant Meta, propriétaire de Facebook, n’a 
pas exclu de couper partiellement l’accès à 
son populaire réseau social au Canada, adve-

nant que la Loi C-18 visant à obliger les réseaux sociaux 
à dédommager les médias soit adoptée.
C’est à tout le moins ce qu’a laissé entendre la res-

ponsable des politiques publiques de Meta au 
Canada, Rachel Curran, lors d’une réunion du 
Comité permanent de la sécurité publique et 
nationale à Ottawa, mardi.
«Nous sommes toujours en train d’évaluer cette 
loi. Nous ignorions sa portée avant qu’elle ne 
soit déposée récemment, mais je dois dire que 
nous avons plusieurs préoccupations», a d’abord 
évoqué Mme Curran devant les parlementaires 
canadiens.
Questionnée par la députée conservatrice 
Raquel Dancho à savoir si Meta pourrait faire 
planer au Canada la même menace qu’en Aus-
tralie, quand l’entreprise était allée jusqu’à 
débrancher les pages de médias sur Facebook 
en raison de son litige avec le gouvernement, la 
responsable a reconnu qu’aucune option n’était 
exclue pour le moment.
«Nous allons évaluer les détails afin de déter-
miner quelle sera notre réponse», a clamé Mme 
Curran.
«Notre point de vue, c’est que lorsque des 
médias publient des liens vers le contenu de leur 
plateforme, ils reçoivent une valeur significative 
en le faisant, et nous ne contrôlons pas quand ou 
comment ou à quel degré ils publient des nou-
velles sur notre plateforme», a-t-elle ajouté en 
affirmant que Meta est «engagé à trouver des 
solutions innovantes pour la pérennité de l’in-
dustrie médiatique au Canada.»
Une représentante de Twitter qui témoignait 
devant le même comité s’est demandé si le 
réseau social tout juste acheté par Elon Musk 
est concerné par la Loi C-18.
«Twitter, comme l’industrie médiatique, ne fait 
pas beaucoup d’argent avec les nouvelles. En 
fait, nous n’avons personne au Canada qui vend 
du contenu médiatique», a souligné Michele 
Austin, responsable des politiques publiques 
pour Twitter au Canada et aux États-Unis.
Tout comme le Canada avec son projet de loi 
C-18, l’Australie avait adopté sa propre légis-
lation l’an dernier pour forcer Facebook et 
d’autres compagnies comme Google à payer 
pour le contenu médiatique diffusé sur leurs 
plateformes. L’entreprise avait réagi en coupant 
l’accès aux pages Facebook des médias, mais 
aussi à des pages gouvernementales par erreur, 
suscitant de la colère dans le pays.
Une entente était intervenue entre l’entreprise 
et le gouvernement australien quelques jours 
plus tard.

Le Parti québécois tire la sonnette 
d’alarme : François Legault a 
«sciemment» renié son engage-

ment de réformer le mode de scrutin pour 
dominer le Québec sans opposition. 
«Ils sont morts de rire, ils regardent le Québec 
comme un jeu de Risk et veulent tous les 
sièges!», s’inquiète le député péquiste Pascal 
Bérubé.  
Le plus récent sondage Léger publié dans les 
pages du Journal prédit une victoire écra-
sante de la CAQ aux prochaines élections de 
l’automne. Avec 44% d’appuis, les troupes de 
François Legault ne laissent que des miettes 
aux partis d’opposition. Les projections de 
sièges du site de Québec 125 donnent près de 
cent sièges aux caquistes.  
Mais la situation serait passablement différente si le gou-
vernement avait respecté son engagement de réformer le 
mode de scrutin.  
«C’est lâche!, a poursuivi le député de Matane-Matapé-
dia. On peut anticiper une crise démocratique impor-
tante au Québec, une distorsion sans précédent entre les 
intentions de vote réelles et la représentation à venir de 

la prochaine législature. La CAQ, avec un peu plus de 
40% des voix, pourrait se retrouver avec une centaine 
de sièges sur 125, c’est une disproportion qui fait peur!»  
Selon Pascal Bérubé, l’objectif  de François Legault est 
d’éliminer toute concurrence. Il met en garde les citoyens 
contre les intentions de la CAQ. «Le gouvernement a 
abandonné sciemment, de façon calculée, un engagement 
électoral pour assurer une domination totale du Québec 
et il y a des conséquences à ça».  

Pour vos annonce au Journal El Ressala
 (514) 961-0777 /  (450) 972-1414   
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousC’est au Caire que le contrat final pour la 
rénovation de la ligne numéro 1 du métro du 
Caire a été signé le 28 mars par le ministre de 

Transport Kamel El Wazir et du côté de la France 
par le ministre de l’Économie française, monsieur 
Bruno Le Maire.  
La compagnie française Alstom s’engage dans ce 
contrat de livre, 55 nouveaux trains dont chacun 
est composé de 9 voitures climatisées. 
Dans ce contrat le payement du coût d’un milliard 
dollars est payable sur une période de 40 ans avec 15 
ans de grâce avec un intérêt de presque 0% (0,0092). 
La compagnie française s’engage aussi à l’entretien 
de ces trains gratuitement pour la période de 8 ans.

Entre autres, il est intéres-
sant de mentionner que le 
métro du Caire comprend 
actuellement 3 lignes de 
métro. La première ligne 
de métro qui a été ouverte 
en 1996 est située entre Helwan et El Marg d’une 
longueur de 22 kilomètres et comprend 20 stations. 
Quant à la troisième ligne de métro qui a été ouverte 
en 2012, elle est située entre El Ataba et le termi-
nus de Adly Mansour à Héliopolis et comprend 19 
stations.  
Reste à rappeler que c’est au Caire qu’on a construit 
le premier métro en Afrique et au moyen orient arabe.

Signature en date du 28 mars 2022 du contrat final entre 
l’Égypte et la France pour la rénovation de la ligne numéro 

1 du métro du Caire au coût d’un milliard de dollars

Bonnardel «est un ministre brouillon», lance son 
prédécesseur libéral

L’ambassade canadienne pourrait rouvrir «dans 
les prochains jours» en Ukraine

Loi C-18: Meta n’exclut pas de couper Facebook au Canada
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Cratiella de Hara

Méfiante de naissance et intelligente
Charismatique, contradictoire et brillante
Ouverte d’esprit et communicative
Médium, meneuse d’homme et intolérante

Défit l’homme dans son travail
Tenace, intraitable dans la discussion du bail
Têtue par ses convictions, bonne négociatrice
Bénéficiaire des événements de retrouvailles

Une vierge extrêmement difficile
Elle fait des choix rarement faciles 
Par ailleurs quant elle se donne
C’est le paradis sur terre très docile   

Elle n’est pas un ange qui se déplace
Elle n’est pas non plus une menace
Agréable par ses dons et sujets
Traductrice des termes selon son préface

Elle garde la douceur à qui le mérite
Elle se donne à un homme de son choix mais pas un ermite
Sa force de caractère l’oblige 
Ne pas céder ses droits mais elle profite

De toute occasion à la performance
De toute manipulation tordante
Pour son orgueil et sa fertilité
Elle offre le meilleur d’elle-même pour les circonstances

Cratiella, gracieuse par son prénom
L’harmonie se prononce par le Nom
De Harra, une mélodie par son appel
Michel-Ange s’est assoupli devant son front
    
Qui projet l’intellectualité
Derrière elle des  Mâles à se jeter
Par terre pour demander Grace
À sa gravissime Majesté

Salah ACHKAR 

Abandon de la réforme du mode de scrutin: le PQ accuse 
Legault de vouloir dominer le Québec sans opposition

   يسعد إدارة  سوبر ماركت أخوان  
أن تتقدم بخالص التهاني وعظيم األماني 

من الجالية العربية واالسالمية بمناسبة 

        عيد الفطر 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



      

  التقى، يوم األربعاء، عالم اآلثار المصرية الدكتور زاهي حواس، المهندس 
المعماري الشهير أدريان سميث، وشريكه المهندس جولدن هيل، اللذين صمما 
برج خليفة أطول برج في العالم، وذلك أثناء زيارتهم لمصر لتنفيذ مشاريع كبري 

في العاصمة اإلدارية الجديدة.
وشرح »حواس« لهم كيفية بناء األهرامات وتحدث عن المهندس المعماري 

المصري »عنخ خاف« والمهندس »حم إينو« مهندسين األهرامات.
وأضاف عالم المصريات، أن أهم كشف في القرن 21 هو اكتشاف بردية وادي 
الجرف التي تحدثنا عن أسرار كثيرة في بناء هرم خوفو، مشيراً إلى أن أبو الهول 
صخرة صماء، وأن تمثال أبو الهول يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني، 

واكتشاف مقابر العمال بناة الهرم.
وذكر أن تلك االدعاءات التى تقول إن هناك مدينة مفقودة تحت أبو الهول ال تمت 

للواقع بأية صلة، وليس لها أى دليل علمى على اإلطالق.
وتابع حواس: »لدينا صور للحفر الذى تم أسفل أبو الهول تبين أن أبو الهول 
صخرة صماء ال يوجد أسفلها أى ممرات«، موكدا أن لوحة الحلم ترجع إلى 

عصر الملك »تحتمس الرابع«.
وتحكى قصة الحلم المسجلة على هذه اللوحة بالخط الهيروغليفى تفاصيل زيارة 
األمير تحتمس إلى منطقة األهرامات، قبل أن يتولى عرش مصر، وغلبه النعاس 
فى ظل تمثال أبو الهول، الذى زاره فى منامه وبشرى بأنه سوف يصبح ملكاً 

لمصر، وفى مقابل هذه البشرة طلب أبو الهول من تحتمس أن يقوم بإزالة الرمال التى حاصرته 
ودفنت معظم جسمه.

وتؤكد النقوش استخدام أبو الهول من قبل ملوك مصر فى الدعاية السياسية، وتدعيم حكمهم 

بربط أنفسهم بأبو الهول، ويشير المنظر المصور أعلى اللوحة إلى تكريس تحتمس الرابع لعباده 
أبو الهول.  وقابل حواس »أدريان سميث« عام 1981 بصحبه 8 مهندسا معماريا من شيكاغو. 
وأرسل وزير السياحة واآلثار الدكتور خالد العنانى، السيدة لمياء كامل مساعدة الوزير الستقباله 

نيابه عنه.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
بطولة  منظمي  قرر  بمكيالين  الكيل  بسياسة  منهم  إيماناً    
ويمبلدون للتنس إقصاء العبي روسيا وبيال روسيا من البطولة 
تقتل  يوم  وكل   1948 سنة  منذ  فلسطين  احتلت  إسرائيل   ..

الفلسطنيين وال أحد يبالي!
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

 آخر عمود

فريــد زمكحـل
   وأيضا كل عام وأنتم جميعا بخير 
للتقويم  المجيد  القيامة  بمناسبة عيد 
الشرقي وعيد الفطر المبارك وكل عام 
الجميل  المتعبين في شرقنا  وانتم وكل 

بكل خير. 
العالمية من حيث  التطورات  وتتالحق 
النفط  االعتماد على  لتخفيف  التوقعات 
التقليدية والتركيز  الطاقة  ومصادر 
والنظيفة. ولعل  المتجددة  الطاقة  على 
الموضوع  المتأثرين بهذا  أكثر  من 

بعض من الدول في المنطقة العربية. 
أننا في منطقتنا بدأنا نخطو  ويبدو 
خطوات سريعة في مجال تنويع 
االقتصادية  العالقات  وتقوية  االقتصاد 
المحيطة وإيجاد  الدول  والروابط مع 
المشتركة حيثما تسمح  طرق لإلفادة 
واالقتصادية  السياسية  الظروف 

واالجتماعية. 
أقول هذا وقد قرأت بعض األخبار عن 
التطورات السياسية واالقتصادية وبان 
دولة اإلمارات العربية المتحدة وبعض 
الكبرى تسعى نحو تسريع  شركاتها 
الخطى والخطوات في إطار إعادة 
التي دمرت الحرب  إعمار سوريا 
التحتية والحياة ودمرت اإلنسان  بنيتها 

والتاريخ. 
ذكاًء  فيها  األخبار نرى  نقرأ هذه  وإذ 
المنطقة  شديداً ورؤية جديدة في 
فقط اإلعمار — الن  تعكس  وهي ال 
اإلمارات كانت وكذلك عدد آخر من 
الدول العربية نشيطة باالستثمار 
السابق  في  متنوعة في سوريا  بأشكال 
اليوم تعكس رؤية سياسية  — وإنما 
األزمات وتطوير  بإدارة  تتعلق  جديدة 
االقتصادية ضمن  الروابط واإلدارات 
بين  يتم تشجيعها  عالقات واتفاقات 

البلدين. 
وربما يشمل هذا بالد عربية أخرى 
في مرحلة الحقة مثل لبنان والسعودية 
الخليج عامة ودول شرق  ودول 
المتوسط التي هي بحاجة شديدة لرأس 
مال ودعم اقتصادي وربما نوع 
الدعم والتطوير اإلداري  أنواع  من 
المشاريع - وليس  المشترك لبعض 
االقتصادية  ليكون سند لإلدارة  كلها- 
البالد  استقالليتها في  الرئيسية وحفظ 

الدخول في تشعبات  لها دون  ودعم 
السياسة. 

فيه  تتغير وتتطور  الذي  في عالمنا 
االقتصاديات ومصادرها وتحكم 
السياسية مجموعة متنوعة  التحالفات 
المتغيرات يبدو االعتماد على  من 
المحلية  والشركات  المهارات 
المحتاجة  الدول  ضروري سواء في 
تملك  التي  الدول  أو  لألعمار والبناء 

الموارد والمصادر. 
انه في ضوء عالمنا  وطبعا ندرك 
لتطوير  الجوانب  أهم  احد  أن  الجديد 
في  المحلية  والموارد  المهارات 
المشاريع الضخمة على مستوى 
األهم  إلى األساس  باإلضافة   - الدول 
المهارات  هو  والذي  والرئيسي 
البشرية - هو توفير رأس المال وكذلك 
إدارة  المحلية على  القدرات  تطوير 
المحلية. وكذلك دعمها  الموارد  هذه 
أو  إقليمية  أو  قبل شركات محلية  من 
 .. الجنسيات  دولية عمالقة متعددة 
للجميع  تعود  الفائدة  النهاية  ولكن في 
وتبقى األمور تحت سقف االنضباط 
والسيادة ولكن  االقتصادي  واالستقالل 
السياسية  األمور  في  التدخل  بعيدا عن 

أو تعقيداتها. 
اإلقليمي  االقتصادي  الدور  يبدو  وهنا 
بعد  يوما  يكبر  الخليج  لدول مثل دول 
يوم بعيدا عن إطار الموارد الخام حيث 
كبيرة لالستثمار  أمامهم فرصة  توجد 
في إعادة إعمار بنى تحتية وبناء دول 
دائرة  مجاورة وتطوير بشري وخلق 
اقتصادي  اقتصادية ومحيط  وشبكة 

ربما يقود إلى تطوير إقليمي. 
هذا كله يأتي في إطار تطورات دولية 
باب  متنوعة وتحالفات متغيرة ومن 
حاجة طرف لإلعمار وطرف آخر 
وللتوسع في  االقتصاد  لتنويع مصادر 
الخبرة واألساس  سوق جديد... وتوفر 
الذي بني على مدى سنوات طويلة مثل 
تملكها اإلمارات  التي  الخبرات والبني 
الخبرات مثل  أنواع أخرى من  أو 
أو  لبنان  أو  الموجودة في سوريا  تلك 

السعودية أو أو .. دول المنطقة. 
 ... اقتصادية كبيرة  تبدو كعكة عيد 

ولعل.. لعل التوازنات الدولية تسمح! 

االقتصادية  الكعكة 

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

تل  بموقع  العاملة  المصرية  األثرية  البعثة  نجحت    
الكشف  آثار شمال سيناء، في  بمنطقة  )بيلوزيوم(  الفرما 
عن بقايا معبد لإلله زيوس كاسيوس، وذلك أثناء أعمال 
البعثة بالموقع ضمن مشروع تنمية  الحفائر التي تجريها 

سيناء للعام 2022-2021.
صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري األمين العام 
للمجلس األعلى لآلثار، موضحا أن المعبد المكتشف يقع 
على بعد حوالي ٢٠٠ متر إلى الغرب من قلعة بيلوزيوم 
و١٠٠ متر إلى الجنوب من الكنيسة التذكارية الموجودة 
بالموقع. وأضاف د. مصطفي وزيري أنه تم تحديد مكان 
المعبد المكتشف بناءا على وجود بقايا بوابة ضخمة على 
سطح األرض انهارت قديما بسبب زلزال قوي ضرب 
المدينة، وكانت البوابة عبارة عن عمودين من الجرانيت 
الوردي يبلغ طول الواحد حوالي ٨ متر تقريبا وسمكه متر، 

باإلضافة إلى وجود عتب علوي من الجرانيت كان مثبت أعلي البوابة.
ومن جانبه قال د. أيمن عشماوي رئيس قطاع اآلثار المصرية بالمجلس 
األعلى لآلثار أن البعثة األثرية نجحت في الكشف ألول مرة عن بقايا 
المعبد وهو مشيد من الطوب اللبن على منصة مرتفعة من الرديم وكسر 
الحجارة ويحمل سقفه أعمدة من الجرانيت الوردي، ويقع مدخل المعبد 
إليه يتم عن طريق سلم صاعد مكسو  تجاه الشرق، وكان الصعود 
قد تمكن  الفرنسي جان كليدا كان  إلى أن عالم اآلثار  بالرخام، مشيًرا 

في عام ١٩١٠ من الكشف عن نقوش يونانية متأخرة منفذة على العتب 
تشير الى وجود معبد زيوس كاسيوس بهذا المكان ولكنه لم يعثر عليه.

وقالت دكتورة نادية خضر رئيس اإلدارة المركزية آلثار الوجه البحري 
الجرانيت  الكتل الحجرية الضخمة من  العديد من  الكشف عن  تم  انه 
الذي يرجح  المعبد، األمر  المحيطة بموقع  الشوارع  الوردي ملقاه في 
فيما بعد كمحجر ونقلت بعض أجزائه إلعادة  تم استغالله  الموقع  أن 
لمعبد  الكورنثية  التيجان  الفرما ومنها  بتل  الكنائس  بناء  استخدامها في 
زيوس كاسيوس والتي اعيد استخدامها بالكنيسة التذكارية الواقعة شمال 

المعبد.
وأكد الدكتور هشام حسين مدير عام آثار سيناء أنه جاري اآلن دراسة 
تلك الكتل المكتشفة وتوثيقها وتصويرها بتقنية الفوتوجرامتري إلعادة 
الذي يساهم في  الحديثة، األمر  البرامج والتقنيات  تركيبها باستخدام 

الوصول إلي التصميم المعماري األقرب لمعبد زيوس كاسيوس.
وأضاف أن أعمال المسح األثري وأعمال الحفائر المحدودة التي تمت 
الفرنسي جان كليدا ضمن  بالموقع خالل عام ١٩١٠ من قبل األثري 
مشروع المسح األثري والحفائر لشركة قناة السويس العالمية لم توفق 

في الكشف عن بقايا المعبد ولكن كشفت بالمكان عن كتلة حجرية من 
تم إعادة  القديمة  باليونانية  الوردي عليها نقش غير مكتمل  الجرانيت 
اكتشافها مرة أخرى خالل هذا الموسم ٢٠٢٢ باإلضافة الى كتلة 
حجرية أخرى من الجرانيت الوردي عليها نقش غائر باليونانية تكتشف 
ألول مرة هذا الموسم وبدراسة الكتلتين تبين أن النصوص تكمل بعضها 
البعض حيث تشير النقوش الى أن االمبراطور هادريان أمر بإضافات 
جديدة لمعبد زيوس كاسيوس ببيلوزيوم وان حاكم مصر “تيتوس 

فالفيوس تيتانوس” هو من قام بعمل هذه اإلضافات.

  قامت فنانة بريطانية بتحويل منزلها المكون من 5 غرف 
إلى قطعة فنية من الفسيفساء العمالقة، والتي استغرق حوالى 

20 عاًما، وحكت في رسوماتها قصة حياتها بالكامل.
البريطانية كاري  الفنانة  قالت   ،»the sun« ووفقًا لصحيفة
الكثير من  العمر )55عاماً( كرست  البالغة من  ريتشارد 
وقتها خالل الـ 20 عاما الماضيين إلنشاء لوحة جدارية فنية 
ملونة في واجهات منزلها، بعد أن وقعت في حب الفسيفساء 

عندما أكملت حديقتها في عام 1997.
بالفسيفساء  تغطية منزلها  الحين، واصلت كاري  ذلك  ومنذ 
الذاتية ألنه يصور  السيرة  يشبه وشم  إنه  قالت عنه  والذى 
األحداث التي مرت بها طوال حياتها، ومشاهد من حكايات 
الفنانة  العجائب، وأكدت  أليس في بالد  أسطورية مثل قصة 
يحبون  الجيران شجعوها على عملها، ألنهم  أن  البريطانية 
باسم »فيرلون  المعروفة  المنطقة  تلك  الملونة في  اإلبداعات 
المنازل  فيها أسعار بعض  ببريطانيا، والتي يصل  جروف« 

إلى أكثر من 5 ماليين دوالر.
الوشم ولكنها  تشبه  الفسيفساء  أن  وأوضحت فى حوارها، 
المنزل، وساهم في تعزيز بسبب صحتها  على جدران 
أنها حققت حلم  أن شعرت  بعد  النفسية، ورفع معنوياتها، 

عمرها.
تتوقع أن  المنزل، ولم  باب  بدأت من  إنها  الفنانة  وقالت 
أنها  إلى  يكتمل، مشيرة  لكي  20 عاماً  منها  العمل  يستغرق 

العالم لتسريع  أنحاء  تلقت مساعدات من أشخاص من جميع 
التصميم والتنفيذ، وتحمل واجهات  عملها والمساعدة في 
األمل،  اقتباسات وعبارات مميزة مثل »الشجاعة،  المنزل 
اإليمان«، وأضافت هنا عاش أناس تناغموا وانسجموا بقوة، 

وأنا فنانة تعشق تحطيم القواعد«.

الفنانة كل »البالط« المستخدم في لوحات  ولم تشتِر 
من تجار  الفسيفساء، ألنها حصلت على بعضها مجاناً 
»البالط« الذين كانوا على وشك التخلص منه، أو استخلصته 
إلى عملها  باإلضافة  القديمة،  الزالجات واألشياء  من بعض 

في منزلها، حيث غطت الفنانة أيضاً سيارتين بالفسيفساء.

  تستعد دار مزادات تشيسويك، فى 
أول طبعة  لندن، لطرح  البريطانية  العاصمة 
لألعمال الكاملة من روايات جيمس بوند التى 
للبيع فى  فلمنج،  إيان  البريطانى  الكاتب  ألفها 
ألف  ألفا و60   40 بين  يتراوح  بسعر  مزاد، 

جنيه إسترلينى.
لروايات جيمس  الكاملة  المجموعة  وتتألف 
فليمنج  إيان  تأليفها  بدأ  14 رواية،  بوند من 
المدير  1953، وحينها كان  فبراير عام  فى 
األجنبى لصحف “ديلى إكسبريس” فى لندن، 
منذ  تلو األخرى  الرواية  إجازة وكتب  فأخذ 

عام 1953 حتى عام 1964.
أديب وصحفى  فلمنج  إيان  أن  والمعروف 
إلى كونه ضابط بحرى  باإلضافة  بريطانى 
بكونه  الثانية، واشتهر  العالمية  الحرب  فى 
بوند، وكذلك  مؤلف سلسلة روايات جيمس 
قصة األطفال تشيتى تشيتى بانج بانج، 

إيان  الثانية خدم  العالمية  وخالل الحرب 
البريطانية  البحرية  فليمنج فى مخابرات 
ومنها استوحى فى تأليفه لسلسلة جيمس بوند.

الروايات  تأليف  تولى  وبعد وفاة “فليمنج” 
الذى ألف رواية  كل من كنجسلى آمس، 
واحدة وهى “العقيد صن”، وبعده جون 
جاردينر الذى ألف أربعة عشر رواية، وبعده 
الذى ألف ستة  األمريكى رايموند بنسن 
بتأليف  المكلف  ثم شارلى هجسون  روايات، 
روايات حول جيمس بوند الشاب، وقام 

بتأليف 4 روايات.
الكاتب  فليمنج طلب من  وتزامنا مع مئوية 
بكتابة رواية  البريطانى سبستيان فولكس 
التكملة، وأطلق عليه اسم “الشيطان قد 
فلمنج من  انتهى  الرواية حيث  يهتم”، وتعود 
آخر رواياته عام 1964 حيث أجواء الحرب 

الباردة.
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الكشف عن بقايا معبد زيوس كاسيوس بموقع تل الفرما بمنطقة آ�ثار شمال سيناء

فنانة بريطانية تحول جدران منزلها المكون من 5 غرف الي لوحة فسيفساء

عرض أول طبعة كاملة 
لروايات جيمس بوند بث60 

ألف جنيه إسترلينى للبيع 
فى مزاد

يُحذّر مستخدمو »فيسبوك« من عملية احتيال جديدة    
إلكتروني تدعي أن حسابهم على  تبدأ برسالة بريد  سيئة 

وشك اإلغالق.
الباحثون في Abnormal Security هجوم  واكتشف 
التصيد الجديد المصمم لسرقة كلمات المرور من مستخدمي 
إلكتروني  »فيسبوك«. وتبدأ عملية االحتيال بإرسال بريد 

للضحية يُزعم أنه من »فريق فيسبوك« يحذرهم من إمكانية 
تعطيل حسابهم قريبا.

المستخدم بشكل متكرر  ويُزعم أن هذا يرجع إلى نشر 
لمحتوى ينتهك حقوق شخص آخر.

وبمجرد إخافة الضحية لالعتقاد بإمكانية حذف ملفها 
البريد  الشخصي على »فيسبوك« قريبا، يتم حث متلقي 

اإللكتروني على بدء استئناف.

إلى منشور على  ينتقل  البريد اإللكتروني رابطا  ويتضمن 
»فيسبوك«، وداخل هذا رابط آخر يرسل المستخدمين إلى 

موقع ويب منفصل.
إدخال  يُطلب من مستخدم »فيسبوك«  ولتقديم »استئناف«، 
معلومات حساسة بما في ذلك كلمة مرور »فيسبوك« 

الخاصة به.

لكن هذا كله جزء من عملية احتيال معقدة لخداع األشخاص 
لتسليم مفاتيح حساباتهم على »فيسبوك«. وبمجرد حصول 
الهاكر على هذا، ال يمكنه فقط جمع المعلومات من حساب 
الضحية على »فيسبوك« )والذي يمكن أن يكون مفيدا لسرقة 
إلى  المستخدم من الوصول  الهوية(، بل يمكنه أيضا منع 

حساب »فيسبوك« الخاص به.
وعند الحديث عن التهديد، قال Abnormal Security إن 

هناك شيئا فريدا واحدا في عملية احتيال 
التصيد االحتيالي هذه والتي يمكن أن تجعلها فعالة بشكل 

خاص.
الدراسة: »ما يجعل هذا الهجوم مثيرا لالهتمام  وقالت 
التهديد  الفاعلة في  الجهات  )وفعاال بشكل خاص( هو أن 
تستفيد من البنية التحتية الفعلية لفيسبوك لتنفيذ الهجوم. وبدال 
التصيد االحتيالي  إلى موقع  الهدف مباشرة  من إرسال 
تتم إعادة توجيههم  البريد اإللكتروني،  عبر رابط في 
إلى منشور حقيقي على »فيسبوك«. ونظرا ألن الجهات 
URL صالحا على  التهديد تستخدم عنوان  الفاعلة في 
فإنها تجعل الصفحة  البريد اإللكتروني،  »فيسبوك« في 
المقصودة مقنعة بشكل خاص وتقلل من فرصة تخمين 
الثاني لشرعية البريد اإللكتروني األولي.  الهدف 
المهاجمين يستهدفون  وباإلضافة إلى ذلك، يبدو أن 
الذين يديرون صفحات »فيسبوك«  حسابات األشخاص 
للشركات. وبالنسبة لهؤالء األفراد، لن يكون حساب 
تأثير  له  المعطل مجرد إزعاج؛ فقد يكون  »فيسبوك« 
التجارية واإليرادات. وإذا كانوا  التسويق والعالمة  على 
يعتقدون أن حسابهم في خطر، فسيكون لديهم دافع خاص 

للعمل بسرعة«.
وإذا تم استهدافك بالفعل من خالل عملية االحتيال هذه، أو 
كنت ترغب في البقاء في مأمن من أي تهديدات مستقبلية، 
الويب يقدم نصائح  فإن »فيسبوك« على موقعه على 

لألشخاص المستهدفين بعملية التصيد االحتيالي.
أنه وقع في  الشبكة االجتماعية أي شخص يعتقد  وتنصح 
عملية تصيد احتيالي باإلبالغ عن ذلك، وتغيير كلمة المرور 
الخروج من أي أجهزة ال  به والتأكد من تسجيل  الخاصة 

يتعرف عليها.
المصادقة  المستخدمين بتشغيل  ويوصي »فيسبوك« أيضا 
متعددة العوامل، ما يساعد على إضافة مستوى إضافي من 

األمان لحسابك.

احتيال  عملية   .. خطر!  في  حسابك 
على  حسابك  باغلاق  تهدد  جديدة 

»فيسبوك«!

ــف عـــشـــِقـــْك َيــســتــطــيــع ــ ــي وص ــا فـ ــ ــواي ــ ــن ِس ــ َم

البديع الُحسْن  روَعَة  يا  والعفاف  الصون  ربَة  يا 

تلويع بــدون  مشاعر  اإلحــســاس  ــك  أمــلُ ووحـــدي 

بربيع  شــتــاء  أســتــبــدل  ــواَك  أهـ ــوم  ي فــي  ــلــِت  ُق إن 

وصقيع سنين  ــزان  أحـ أشــجــان  ــؤاد  ــف ال ويــنــســى 

يطيع ــْك  ــلِـ وكـ آُمــــر  ــي  حــضــن ــب  ــل ق فـــي  ــِت  ــ وأنـ

ــب تــشــريــع ــح ــر ســعــيــه لــهــنــايــا وســطــوة ال ــاك ش

ــوم رضــيــع ــي ــل ــصــح عـــن هـــوانـــا ومـــا عـــاد ل ــف ُي

الرفيع الوحي  مهبط  في  قصيدة  تعِقْب  بقصيدة 

شفيع وحضورك  الَعروضي  الشعِر  في  وجودي  تعلن 

َتضيع ُحضِنْك  فــي  لــذاتــي  فأسمح  شفاهي  ُيقّبِل 

َضليع شــاعــر  آهــات  ُصحبة  فــي  ــك  آهــاِت فأسمع 

تطويع والــشــعــر  ــه  أحــالم بــوحــي  خــيــالــه  ــحــّفــز  ُي

الجميع ــام  أمـ قــصــيــدتــه  ــع  ــرف وي ويــكــتــب  ليكتب 

يستطيع عــشــِقــْك  وصــــِف  فـــي  ــا  ــوايـ ِسـ وَمــــن 

الوديع الحلم  ــَة  وروع والعفاف  الصون  ربــَة  يا 

مهبط الوحي الرفيع 


